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  2صفحه: 

 )١١۴۴شمس، غزل  وانی(مولوی، د

 به جانها ز خسروِ منصور  دیرس ندا

 از دور؟ دی کنبه حلقۀ مردان چه م نظر 
 

 خلق؟ نیاند اآفتاب برآمد، چه خفته چو

 روح عاشق روزست و چشم عاشق نور؟ نه
 

 روح روشن شد  دِی چاه ز خورش  درونِ

 کور  دۀید ز ینور خارش پذرفت ن ز
 

 ستبر خود آخر، که چاشتگاه شده بجنب

 خواب شد مهجور  دیآنکه خفته چو جنب از
 

 ناظرم به صنع خدا  م، یکه: خفته ن مو

 به صنع حجاب است از چنان منظور نظر 
 

 که در خواب است یخفته اگر داند  روانِ

 رنجور  و ن  یخوش شد  ن ،ید یآنچه د از
 

 تابدر خواب رفت گلخَن یروز چنانکه

 ست و شد مغرور که سلطان شده  دیخواب د به
 

 خود را بر تخِت مل و از چپ و راست دیبد

 و ز حاجب و دستور  ر ی صف ز ام  هزار
 

 ی نشسته بر آن تخت او که پندار چنان

  و شُهور ن یخداوند بد، سن امر و نه  در
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  3صفحه: 

 و بردابرد  ر یغلغله و دار و گ  انِیم

من الـمل و عزت و شر و شورآ  انِیم ن لـ 
 

  از درِ گلخَن به خشم حمام  درآمد

 در گور یاکه برجه، نه مرده  یبه پا زدش
 

 و نه مل دی د نهیخز  خود ن یو پهلو بِجست

 و نَفور  دیحمام سرد د نۀیخز   ول 
 

 فَاذا حةًیکه ص ن یاسی ز آخِر  بخوان

 خوابِ غرور ز   یحاضر شو  هم به بانگ تو
 

 ز خفته تا خفته  نی ول  م؟یاخفته چه

 مرتبه فرق است ظاهر و مستور   هزار
 

 خود، بود غافل  که خفت ز شاه شه

 خود بود معذور  ر یکه خفت ز ادب   خس
 

 ند یبازآ شیخوابِ خو  نیهر دو باز از چو

 شاه و به تخته آن مقهور  دیتخت آ به
 

 ست یفرمان ن  ست و گفتقصه بمانده  لُبابِ

 زبور  به دانشِ داوود و کوته نگر 
 

 ی ز یکه لطف کند باز شمسِ تبر   مر 

 مقصور  نیمانْد سخن در دهان چن  وگرنه
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  4صفحه: 

 مظفر؛ در مقابل مغلوب و مقهور  روزمند، ی ف افته،ینصرت  روز،ی غالب، فاتح، ف  ره،یچ  روز،یمنصور: پ 

 مهجور: جدا، دور  

 . کندم را روشن مکه آتشخانۀ حما  تاب: کسگلخَن 

 حاجب: دربانِ پادشاه 

 ر یدستور: وز 

 : جمع سنة، سالها نیسن 

 شُهور: جمع شهر، ماهها 

 ، هنگامه و غوغا.درهم یصداها اهو،یه  اد،یوفر؛ دادغوغاوغُلغُله: شور  

 کردنِ اشخاص  دیو مقَ  ف یتوق ز، یو ست  اریو تکبر، جنگ و پ یی : خودنماری دار و گ 

 .دیدور شو عن ی  گفتند،م  یدر معابر، نگهبانانِ و ری ام ایکه به هنگام حرکت شاه  یابردابرد: کلمه 

 ) ۴٠) سورۀ مؤمن (١۶( ۀیاشاره به آ  ست؟یاز آنِ ک  لـمن الْـمل: پادشاه 

 جار و جنجال  ز،یشر و شور: فتنه و غوغا، جنگ و ست 

 رمنده  ز،ی انگنَفور: نفرت 

 ةًیعذاب. ص   اد، یآواز بلند، بانگ، نعره، فر:  حهیصذا: جز    حی فَا اشاره به  دیما حاضر شو شیکه ناگهان پ ست،یبانگ ن .

 ) ٣۶( س ی، سورۀ ۵٣ ۀیآ

  : بدبخت ری ادب  

 خورده، مغلوب.شده، شستشده، خوارمقهور: مورد خشم و قهر واقع 

 منتخب  ده، یلُباب: برگز  

  شده مقصور: مختصر و کوتاه  
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  5صفحه: 

موارِزُونَ  «يب مه ◌ۖ   َخْفي  َلع  هال منْهم ءَش  ◌ۚ نم لْكُ لـالْـم موالْي  ◌ۖ هدِ لاحارِ» الْوالْقَه 

روز كه همان آشار شوند. هيچ چيز از آنها بر خدا پوشيده نماند. در آن روز فرمانروايى از آن كيست؟ از آن خداى    «آن

 يتاى قهار.»

 ) ١۶ ۀی)، آ۴٠سورۀ مؤمن ( م، یکر قرآن(

 كانَت ا صيحًة واحدَةً فَاذَا هم جميع لَدَينَا محضرونَ»   «انْ

 آيند.» ي بانِگ سهمناک نخواهد بود، كه همه نزدِ ما حاضر م  «جز

 )۵٣ ۀی )، آ ٣۶(  سیسورۀ  م، یکر قرآن(

 

 ست یست و گفت فرمان نبماندهقصه   لُبابِ

 زبور  به دانشِ داوود و کوته نگر 
 

 ولَقَدْ كتَبنَا ف الزبورِ من بعدِ الذِّكرِ انَّ ارض يرِثُها عبادِي الصالحونَ.»«

 خواهند.»  ايم كه اين زمين را بندگانِ صالح من به ميراث نوشته ‐ پس از تورات‐ ما در زبور  «و

 )١٠۵ ۀی)، آ٢١(  اء یسورۀ انب  م، یکر قرآن(
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  6صفحه: 

  .کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ١١۴۴برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ  پرسسالم و احوال  با

  ها ز خسروِ منصور به جان دیرس ندا
  از دور؟ دی کنبه حلقۀ مردان چه م نظر 

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  مظفر؛ در مقابل مغلوب و مقهور  روزمند،یف  افته،ینصرت  روز،یغالب، فاتح، ف ره،یچ  روز،ی: پمنصور

  

ا   به من و شما از طرف زندگ   عنیها،  انسان  یار ی ها، به هشبه روان انسان   دیرس   غام یکه پ   دیگو م   جا ن یکه 

پادشاه، منصور     عنیها ز خسروِ منصور» خسرو  به جان   د ی. «ندا رس دیرس  غامیپ  نامد، م  روزیپادشاه پ   عنیخسرو  

«مقهور» که در غزل هست و منظور از «خسروِ منصور»    ابلدر مق   روزیپ  به معن  جانیدر ا  روز،یپ  افته،ینصرت   عنی

با   ،خرد زندگ لحظه با نیکه در ا است در مقابل «مقهور» که هرکس نیخداوند هست و نشان ا ای  زندگ  نیهم

  است. روزیو هم پ شود م  یار یهم  کند، عمل م  عشق زندگ

  غام یفَکان پبا قضا و کن   ردی گ م   که زندگ  می با تصم  لحظه از زندگ   نیها ابه جان من و شما و همۀ انسان   پس

و   د؟یکن حضور زنده نظر م  به   یهاپاک، انسان   ی هااست که چرا از دور به حلقۀ انسان  ن یا  غامی و پ  رسد م

مهم    ل یغزل البته خ  ات یکه همۀ اب  دهم م  حیتوض  تانیبرا  جا ن یاول غزل را هم   تی سه ب   د ینیب که م  طورن یهم

  هستند.  

  یزنده به حضور که با مرکز عدم در فضا   یهااز ذهن، به انسان   عنی که ما از دور، از دور    دهد اول نشان م  تیب

. میشیاند ها مذهن در مورد آن   یبا فکرها  م،یکن ذهن نگاه م  اهیاز پا  عن ی  م،یکن اند نگاه منشسته   ییتای

  شه یاست که فضاگشاست و مرکزش هم   از انسان کس  ظورها و منانسان   عن یدر مقابل زنان،    کهنیمردان نه ا

از خرد زندگچو  جهیعدم است، درنت  در هر    از عشق زندگ  ،ن مرکزش عدم است و هر لحظه فضاگشاست، 

  .  کند استفاده م  و در هر عمل یفکر

  ا ی   از زندگ   عنیاز «خسرِو منصور»    کند، فرق نم   چیه  ، لحظه به جان هر انسان  نی در ا  دیگو موالنا م  درواقع

زنده    یهاحلقۀ انسان   طورنی به من و هم    ذهنو با من   دیاچه شما در ذهن مانده   یبرا  دیگو . م رسد م  غامیخدا پ

  د؟ یکن به حضور مثل موالنا و حافظ نگاه م 

در    م،یکن م   یابیرا ارز  رهیو غ   موالنا، حافظ، فردوس   مان  ذهنکه ما با عقل من   د یگو دارد م  رید  عبارتبه

  ل ی که چرا دست به عمل تبد  دیبو  خواهد درواقع م   د،ی . توجه کنمیندار  لیبه تبد  لی و م  میکن ها فکر ممورد آن 
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  7صفحه: 

مثل    د؟یکن و با ذهنتان قضاوت م   دیکن م   و معن   دیخوان م  ار  اتیمثال در مورد موالنا اب  نیچرا فقط ا  د؟یزن نم

  شود،  م   ی طورن یا  بن   یطور ن یو ا  د یکن فقط تکرار م  کنند، اصال در مورد شما صحبت نم  اتی اب  نیا  کهنیا

  . دی مان  اش در ذهن مهمه  ول

که    دینیب شما مر نم دیگو آورده، م جان یها ز خسروِ منصور» و منظور از خسروِ منصور که ابه جان  دیرس «ندا

نم   یاوه یم   چیه  د، یناموفق   دیزن به هرچه که دست م   د،یشو موفق نم   م یتسل  د، یکن ندارد؟ چرا مرکز را عدم 

  د یی بو  دیچرا؟ شما از خودتان بپرس   د؟ین یبنش  رهیو غ   ظمثل موالنا و حاف   بزرگ  یهاکه در حلقۀ انسان   دیشو نم

  ل یدر من تبد  ذهنمن   یموالنا فقط به فکرها  اتیموالنا و اب  یها حتیچرا همۀ نص   کنم؟ کار را م  نیکه من چرا ا

که درواقع    ام ذهندر ذهن با عقل من   پرم؟ نم  رونیذهن ب  نیمن ندارد؟ چرا من از ا  یرو   ی اثر  چیه   شود، م

من    قی«خسروِ منصور» از طر  گذارم و من نم  رسد نم  جهیبه نت  نیو ا  کنم بهتر است دارم عمل م  ترش یب  چههر

  ناموفقم.  جهی فکر کند و عمل کند، درنت

 شود مقهور م   دیآ تخته م   یرو   ذهنمن   نیا  د یگو . ممیمقهور آمده، در غزل دار   ذهنمنصور در مقابل من   خسروِ

قضاوت و    ، ذهنو عقل من   د یدار  ذهنو من   دی که شما در ذهن هست   مادام   عنی .  ندینش و شاه به تخت م 

من  ذهنمقاومت من  ب  ذهنو شعار  دار  ترش یهرچه  را  م  یراب  دیبهتر  ادامه  ب  دیده خودتان  از ذهن    رون ی و 

نم  د، یرو نم عدم  را  پا  د یکن مرکزتان  از  معن   ر یتفس  اه یو  و  قضاوت  ادب   و  و  گفتن  و شعر  و    یکردن  بودن 

درواقع ما باز هم با     عنی.  د یشو موفق نم  د،یرس نم  ییذهن، به جا  لۀ یوسبه   دیمشغول  سیو انشانو  سینوجمله 

  .  میرها شو  مان ذهناز من میخواه م مانذهنمن 

  ها ز خسروِ منصور به جان دیرس ندا
  از دور؟ دی کنبه حلقۀ مردان چه م نظر 

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  مظفر؛ در مقابل مغلوب و مقهور  روزمند،یف  افته،ینصرت  روز،یغالب، فاتح، ف ره،یچ  روز،ی: پمنصور

    

شما را از   دیگو م  بانگ  ی . کند مثال صحبت بانگ م  دهد، را ادامه م)  theme(تم  ن یندا که در غزل ا ن یا اما

گلخن    عن ی  کند، را م   یتابکه کار گلخن   که شخص  زند م  . و در غزل مثالآورد ما م  شی و پ  کند م  دار یخواب ب

در ذهن با    دیآ م  عنیاست،    ذهنبازار حرص من   نیهم و منظور از گلخن حمام    دارد حمام را روشن نگه م

که پادشاه    ندیب تاب خواب م . گلخن دهد را ادامه م   زندگ  نیو هم   کند م  جادیدرد ا  شود، م   دهیهمان   زهایچ
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  8صفحه: 

اصطالح نگهبانان  و به  روددارد راه م   نیاند و او دربان صف زده   ریو وز  ریخواند در غزل، هزار ام  میشده و خواه 

بخوابد،    دی. در روز که نباندیب را در خواب م  هان یتاب ا. گلخنکنند پادشاه باز م  یراه را برا   روند جلو م  زهیبا ن

  . دهیخواب

ندا که    نیم با ه  پرسد لحظه خداوند از ما م  نیا   عنی. «لمن المل»  برد کار ماصطالح «لمن المل» را به  و

 د یگو در خواب ذهن، م  عنی شخص در خواب مسلّم است،    نیا  تو، ول  مییبو  دیاست؟ ما با  فرمانده چه کس

خسرو منصور را   د؟یاستفاده کن   دیخواه  را م  کس  ههر لحظه از ما بپرسد که شما عقل چ  دیآ نداها م   نیمن. ا

استفاده   خواهم عقل خودم را م   ن یکه من هم  دیگو در ذهن م  چارهیمقهور را، ناموفق را؟ انسان ب  ذهنمن   ای

  کنم.  

 ی و رو   ریآن جاه و جالل و وز  ندیب خواب م  نی. چون در آن موقع که ادیآ صورت لد مجا بهندا در آن   نیا  اما

که    دیگو م  زند داخل و با لد م  دیآ م   » «حمام  دفعه ی  کنند،  و راه باز م  دوند سوار و نگهبانان م  اسب

  شدن ما از خواب ذهن است.  داری ب داز خواب و نما شود بلند م نیو ا جا؟ن یا یمر مرد 

تاب»،  اصطالح «گلخن به   حمام  نیمثل ا  دیآ صورت لد مبه   ا یبه ما دارد.    به ما، بستگ   ست زندگ   غامیکه پ  ندا

  ا ی   میریگ را آسان م  زندگ   غام یدارد که ما پ  نیبه ا   تر بشود، تلنگر باشد. بستگکوچ   یلدها   تواند مثال م  ای

  . دهد م  حیرا به ما توض هان یغزل همۀ ا نی. موالنا در امیریگ مشل م

  ن یبه انتخاب ما در ا   بستگ.  رسد راحت به ما م  م، یندا اگر ما فضا را باز کن   نیها» ابه جان   د ی«ندا رس  پس

طور که در  مقاومت، همان  زان یبسته به م م،ی. اگر مقاومت کن می کن مقاومت م  ای  میکن لحظه دارد که فضا باز م 

  .شوند تر متر و بزرگ لدها بزرگ  نیا دهد، م  حیغزل توض

که چرا از    دیگو و م   رسدم   غامیلحظه و هر لحظه به جان ما پ  نی. از خداوند امی اول را متوجه شد  تیب  پس

در حلقۀ    ؟ نی ها بنشدر حلقۀ آن   کن چرا مرکزت را عدم نم   ؟ کن بزرگ نگاه م  ی هاذهن به حلقۀ انسان   اهیپا

  که ن ینه ا  م؛یبشو  لیو تبد  م یکه عمل کن   م یفهم م  موقع. حرف موالنا را  حرف موالنا را بفهم  عن ی   نیها بنش آن

  نه.  م، یسیانشا بنو م، ی کن  معن م،یکن فقط معن

  خلق؟ نیاند اآفتاب برآمد، چه خفته چو
  روح عاشق روزست و چشم عاشق نور؟ نه

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  9صفحه: 

   ذهناآلن آشار شده که من   یتمام دانش معنو    عنیچه؟     عنیظهر.     یکه آفتاب طلوع کرده و آمده نزد  دیگو م

چ  ست؟یچ چ  ست؟یذهن  م  ذهنمن   ست؟یشدن چ  تیهوهم   ست؟یفکر کردن  درد  به  را  و عقل    اندازد ما 

باال آمده، خودش را نشان داده. و    زندگ ها از جمله موالنا آفتاب  از انسان  لی. و از مرکز خکند کار نم   ذهنمن 

بشوند،    لیها اگر اجازه بدهند، اگر به حلقۀ مردان از دور نظر نکنند، بخواهند تبداآلن آفتاب از درون همۀ انسان

  بشوند. لیتبد توانند  اعتماد کنند به خرد کل، م ، اعتماد کنند به زندگ

مثال آفتاب موالنا   ،ی لحاظ معنوظهر شده به   اند؟ده یردم خوابچه م  یکه ظهر شده، برا  دیگو م  کند سؤال م   دارد

از هفت، هشت سال    ترش ی. آمده به ما گفته که شما در ذهن بها را به ما زده حرف  نیاز مرکزش طلوع کرده و ا

  . دیبشو  م ی، گفته تسلو راهش را هم گفته  دیاقامت کن  دیتوان نم

. و  کند م  ه یاول  ی اریاز قضاوت و رفتن به ذهن که ما را از جنس هش  لحظه است قبل  ن یاتفاق ا  رشیپذ  میتسل

اگر    م،یدار  ذهنلحظه که ما من   نیاست که در ا  نیا  میتسل   . معنمیریکه ما حقمان را نگ  ستین  نیا  میتسل   معن

  ن یا  تیوضع   میتوان خرد خدا، عقل خدا م  عنی  خرد زندگ  لۀیوسبه  م،یلحظه فضا باز کن   نیدر اطراف اتفاق ا

 تر ش یهرچه ب  دیگوبا عقل خودمان که م  م،یداشته باش  ذهنمن   م،ی. اما اگر مقاومت کنمیلحظه را عوض کن

انجام   د،یآ مثل ترس و خشم م  منف  جاناتیاز ه  اشی رفتار   یها زهیانگ  ترشیو ب  کند بهتر و هزار جور اشتباه م

  . شود نم  قو موف شود م

که اوال چرا مردم در    دی. بپرسدیسؤال را شما از خودتان بپرس  نیخلق؟» ا  نیاند اآفتاب برآمد، چه خفته   «چو

ها از جمله موالنا باال آمده و  از انسان   لیاز درون خ   هستند؟ آفتاب زندگ  ذهناند، در خواب من ذهنشان خفته 

و   کنم از دور به حلقۀ مردان نظر م کهن یا یام براگرفته  ا باال. من جلواَش ر د یایب خواهد اآلن هم از درون من م

  کنم؟  کار را م  نیچرا خودم ا  کنند؟ کار را م  نیچرا مردم ا کنم؟  کار را م نی. چرا من اترسم م  کنم، عمل نم 

ذهن خارج بشود، به    یاز تار   عنیما عاشق روز است؟ عاشق روز است    یار یهش  عنیکه نَه روح،    دیگو م 

چشم،    نی. و چشم ما، نه امین یعدم بب   نکیع   لۀیوسما به  د،یای حضور و آفتاب حضور از درون ما باال ب یار یهش

  خواند.  م یخواه هان یدر مورد ا یهم از مثنو  ات ی اب نییاست. البته در پا یار ی چشم عدم ما عاشق هش

  روح روشن شد  دِی چاه ز خورش  درونِ
  کور  دۀید ز ینور خارش پذرفت ن ز

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  ، ی ز یبا چ  میشو م  دهیهمان   وقت  کهن یا  یچاه؟ برا  دیگو درون ذهن، چرا م   عنیکه درون چاه،    دیگو بعد م  و

  م ی فتیاگر ب  ماند، دارد. درست مثل چاه م  اجی احت  یبه صرفِ انرژ  دگیهمان  نیمرکز ما، رها شدن از ا  شود آن م

   ی  ای باال    مییایو با زورمان ب  مانی هابا دست  میریرا ب  ی. مثال طنابمیصرف کن  یانرژ   دیمقدار با  یدر چاه،  

  م، یشو م  تیهوهم   کهن ی. همشود نم  یصرف کنند، بدون انرژ  ی انرژ  دیهرحال باما را بشد باال. به  دیبا  کس

  . میجدا بشو  دگیتا از شر همان میبش ارانه یدرد هش دیبا م یو بارها گفت دگ یدر چاه آن همان  میافت م

مثال ما اآلن    عنی.  روشن شده   یار ی هش  د یروح، از خورش  دی از خورش  شده،ت یهودرون ذهن، ذهن هم  دیگو م

  م ی فهم م  م،یشو م  نیما خشم   . مثال وقتمیدار  ذهنکه من   میفهم ما اآلن م   م،ی ن یبب  میتوان را م   مانیفکرها

 وقتمیهست   نیخشم .   م م  م، یترس  م میفهم م  یار ی . پس هشمیترس کم ذهن   تی که ما وضع کند   خودمان

خوشحال    شود م   ادیپولش ز  ما وقت   ذهنکه من   مینی ب . مثال ممینی و بب  میرا بفهم  مان ذهنمن   تیرا و وضع

  .   میفهم را هم م   نی. اکند کار م ییبا دو نی. پس اشود ناراحت م شود پولش کم م شود، م

کور».    دۀید  زی «ن  د، یبه ارتعاش درآمد، د  عن ی«خارش پذرفت»    ،یار ی هش  عن یکه «ز نور»    دیگو م   نی هم  یبرا

  ها نیکه ا  ده یندا رس  نیهم ا معمول  ی هابه آدم    مثل موالنا باال آمده، حت  ییهانه تنها آفتاب از درون آدم  عنی

  ش یها پموقع   . بعضکندما درست کار نم   زندگ  کند، ما درست کار نم   ذهنمن   نیا  کهن یمثل ا  ندیگو هم م

ا  دیآ م م   هان یکه  منندیبدرست   . زندگ  نندیب خشم  ترس،  م  شان که  خراب  حسادت  کند را  رنجش،   .

  .کند را خراب م   شان زندگ

   ی   ند،ی بب  ینور  یسوسو بزند    یها  موقع   چشم کور باشد، بعض  ی   دیفرض کن  عن ینور خارش پذرفت»    «ز

  نند، یب م   یز یچ  ی   اند،دهیفهم   یز یچ  ی بودند با ذهن،    ده یهمان  ار ی که بس  ییهاانسان   حت   دیگو . مندیبب   یز یچ

  ت ی مسئول  دیکه شما با  م ییگو م  میکن صحبت م   ل معمو  ی ها با انسان   . وقت فهمند م   کن ها صحبت مبا آن    وقت

  شود،  به خود شما مربوط م  ستیما چ  ی اریهش   تیفیلحظه ک   نیدر ا  د، یریرا خودتان به عهده ب  تانی ار یهش

  که  دیگو موالنا م   . وقتفهمند را م   تیمسئول فهمند، را، م  نیا دیحفظ کن  دیبا

ه نیتوست ا فعلدم   بهدم یهاغص  
  اْلَقلَم قَْد جف بود معن نیا

  ) ٣١٨٢پنجم، بيت  ،دفتری مثنو ،ی (مولو

آدم    نی. پس بنابراکنند دار شدند، قبول مغُصه   همهنی که دراثر اعمال خودشان است ا  شوند متوجه م  هاآدم

راست    کهن یکه مثل ا  دیآقلقلش دارد م    یاو هم    ند، یب م  ها دگیهمان  لۀیوسکه کامال به  آدم    عنی کور،  
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  خواند  که موالنا را م  کس  ی.  دیآ قلقلش م  خارد، م   عنی. «ز نور خارش پذرفت» خارش  هان یا  ندیگو م

. درست کند به خودش ش م  کنم؟ نکند من اشتباه م  د،یگو راست م   کهنیکه مثل ا  دیگو م  فهمد، ولو نم 

  است؟  

ا. راجع می را خواند  تیسه ب  نیا  خب   عنیکه گفتم منصور    طورنی کرد. هم   می باز هم ما صحبت خواه  هانیبه 

است که   هست و «منصور» کس  ذهنغالب، فاتح و در مقابل مغلوب و مقهور هست. «مقهور» من   ره،یچ   روز، یپ

  .زدیر به فکر و عملش م لحظه خرد زندگ نیا کند، فضا را باز م 

است که اگر   نیمنصور و مقهور. و مرادش ا  کند، غزل استفاده م  نیدو کلمه را موالنا در ا  نیکه ا  دیکن  دقت

  روز یپس پ  د،یشو شما موفق م  کند به شما کم م  زندگ   د،یاستفاده کن    از خرد زندگ  د،یاز کنشما فضا را ب 

شد،    د یموفق نخواه  د،یمرکز را عدم نکن  د، یشدر حلقۀ مردان نبا  د، ی . و مقهور اگر فقط با ذهن عمل کندیهست

  تان  . زندگدیبن   دیتوان ذهن، حرکت نم  تختۀ  د، یشوم   خوب یتخته م  ی خورد و باالخره رو  دیشست خواه 

  . شود فلج م

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

  

جهان،    نیقبل از ورود به ا  (دایره عدم اولیه)]   ٠[شل    دینیب . پس معیسر  میکن   ها بررسشل  نیرا با ا  تیدو ب  نیا  اما

  م، یو ندا مستق   میریگ م   و قدرت را از زندگ  تیو هدا  ت یو عقل و حس امن   میهست  فرمیب  ی اریما از جنس هش 

ا  زندگ  رسد،هر لحظه به ما م را در قبل از ورود به  اداره    م،یهست  یاریهش  جهان وقت   نیما  خود خداوند 

  .  کند م

 اد ی ما پدر و مادر ما به ما    یبقا   یمهم را برا   یزها یچ   نی و ا  م،یشو جهان م  نیوارد ا  وقت  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  

مهم مثل پول، مثل دوست، مثل    یزها ی چ  نیتجسم هم  عنی  دنی. همان میشو م  دهی همان  هانیما با ا  دهند، م

 شود  سبب م   عنی  شود، ما منجر م  یکه به بقا   ستی زی مهم هستند و منظور از مهم چ   هان یحرفه، مثل باورها، ا

که    یز یمهم هستند. هرچ  هان یا  دهد، م  اد یرا خانواده، جامعه، به ما    هان ی. امیرا ادامه بده  مان که ما زندگ 

  .میشو م  دهیمهم باشد ما با آن همان
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  لۀ یوسو ما به   کند ها را مرکز ما مها که آن حس وجود به آن  ای   تیهو  قیها و تزرآن   تجسم ذهن  عنی  دنیهمان 

منتها   م،یکن م  دایپ  د یمرکز ما. ما مرکز جد  شوند ها مآن  م، ینیب ها م آن   نک ی. برحسب عمینیب م   ر یها دآن

  م، یهست تیهوهستند، گرچه که ما با باورها هم هم  مهست، جسم هست، مثال باورها جس ی ماد دیمرکز جد نیا

   خداپرست   ،و باورپرست   نی ما، غلط است ا  میهستند. باورپرست هست  باورها خدا هستند، زندگ   میکن فکر م

  .ستین

کت  . دراثر حرپرد م  ریبه فکر د  یو از فکر  کند حرکت فکر را آغاز م  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    یموجود   نیچن   ی

است و شخص فکر   ذهنهمان من   ذهن  ریتصو  نی. اشود م  جادیا  ذهن  ریتصو  ی   شود، م  عیسر  فکر، وقت 

 ت یهدا  و   ت یعقل و حس امن  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  شل    ن یکه در ا  د ینیب خودش است. و م   ذهنآن من   کند م

ا  ردیگ م   زها یو قدرت را از چ   م، ی تجسم کن  میتوان که ما با فکرمان م  یز یهستند. هرچ  همه آفل  زهایچ  نیو 

  شه یچون هم   کند، م  جادیخودش ترس ا  هانیاست، آفل است. و اصال مرکز گذاشتن ا   رفتنن یازب  عن یگذراست،  

  جان یه  بیترت  نیا  به   کندم   جادیا  ذهنکه من   کس  نیبرارفتن هستند. بنا  نیهستند و از ب  رییدر حال تغ   هانیا

  اش ترس است. عمده 

  زها ی چ  نیا  کند م  دایتوقع پ  نیرا انتظار دارد مردم به او بدهند، بنابرا زهایچ  نیکه ا دینیب م   آدم نیچن  ی  و

و اگر مردم به او ندهند م  ردیرا از مردم ب مرنجد . که رنجش و ترس از ابتدا با ماست، بعد خشم هم    دین یب

  .دیآ م

داشته باشند،    ادتریز  زهایچ   نیاز ا  ریاگر کسان د  ر،یبا کسان د  کند م  سهیرا مقا  اش ذهنمن   طورن یهم   و

  سه یاست. قبال مقا  سهیخودش مقا  یابی ارز  یها و مبنا به آننسبت   کند تر هستند، حسادت ممهم  شود معلوم م 

 اش  ذهنمن  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  اصطالح موجود بود. اآلن  خودش براساس خودش به   (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  ود  نب

   انباشتگ   ن یخطرناک است و ا  ار ی است بس  ذهنکه اسمش من   ی موجود  نی چن  یکند.    سهیمقا  رانیبا د  دیرا با

  .  ستیما ن ییصورت نها ذهندر مرکز و من 

. و با توجه  کند ما را ناموفق م   ذهنمن  نیها ز خسروِ منصور» و عقل انبه جا   دی: «ندا رسدیگو م  دینیب م  پس

به   اش ذهنمن   لۀیوسو به   کند م  ذهن   ر یمثل موالنا را هم تفس  دارد، گفتار بزرگان    جسم  ی اریهش   کهنیبه ا

خوب است،    نیکه ا  کند م  ر یاست، دائماً تفس  ی ریتفس  باشندۀ  ی  ذهنو من   کند مثل موالنا نگاه م  ییهاانسان

  درست است.  نیبد است، ا نیا
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   مثل موالنا، حافظ و فردوس   ییهاعقل شما به انسان   نی و با ا  دیانشسته   جان یکه چرا ا  د یگو موالنا اآلن دارد م  و

  از ذهن.  عنیاز دور»، از دور  دیکن «نظر به حلقۀ مردان چه م   د؟یکن نگاه م 

 ن یتریی و نها  نیبهتر  ذهنمن  نیکه ا  دیکه شما بدان  دی گو ، دارد به ما م(دایره عدم)]  ٢[شل  آفتاب برآمده    وقت

  ا ی   د،یلحظه باز کن  نیاست که دوباره فضا را در اطراف اتفاق ا  نیصورت شما ا  نیتر یی . نهاستیصورت شما ن 

  .  زهاینه از چ دیر یعقل ب  و دوباره از زندگ د یمرکز را عدم کن یجور  ی

 دهد،  که ذهن نشان م   یزی که اگر در اطراف آن چ دیگو بزرگان، م  ۀ یو بق  دهد م  اد یبه ما موالنا     فن   ی  بعد

آن موقع مردان    شود،مرکزتان عدم م  . پس وقتشود دوباره مرکزتان عدم م  د،ی بشو  میتسل  ای  دیفضا باز کن

فضا    د یبا  م،یما حرف موالنا را بفهم  کهن یا  رط. پس شدی فهم  حرفشان را درست م  د، ینیب خدا را شما درست م

(دایره   ١[شل   می فهم باشد حرف موالنا را درست نم زهایچ   . اگر مرکزمان انباشتگمی مرکز را عدم کن م،یرا باز کن

 ها)]همانیدگ .  

لحظه است که مرکز را عدم   ن یدر اتفاق ا (دایره عدم)] ٢[شل   ییکار، فضاگشا نیدر ا شرفتیپ یکار برا نیبهتر پس

عدم کردن مرکز   نیهستند. هم  ییتای  یپاک در فضا   یها انسان   ای. مردان  مییآ و ما در حلقۀ مردان درم  کند م

و قدرت    تیو هدا  ت یعقل و حس امن  شود،  معدم    . مرکز ما که کند با خدا آشنا م  یی تای  یبه فضا   برد ما را م

  . میریگ دوباره از خدا م عن ی م،یریگ م (دایره عدم)] ٢[شل  از عدم  ها)](دایره همانیدگ  ١[شل    زهایچ  یجارا به

مرکزمان.  از    میکن طلوع م   م یصورت آفتاب دارکه ما به   مینیب م  م،ی کار را ادامه بده  نیاگر ا  واشیواشی  پس

از درون    تواند که آفتاب با مرکز عدم م  خلق؟». وقت   نیاند ا: «چو آفتاب برآمد، چه خفته دیگو م  نیهم  یبرا

گفتار موالنا در گوششان فقط    نیبنابرا، و  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  دارند    ذهنطلوع کند، چرا هنوز من   هر انسان

  کنند؟  به مردان بزرگ نگاه م  یر یتفس اهیپا نیو از ا  کنند و عمل نم فهمند نم اندازد، راه م ییسروصدا ی

خلق؟»، گفتم سؤال    نیاند ا«چه خفته   دهند؟ را ادامه م   زهایدر خواِب چ  زندگ   نی«چو آفتاب برآمد»، چرا هنوز ا

  . دیجواب بده   ان،از خودت  دی کن

مرکز عدم    لۀیوسبه  ند،ینب  زهای چ  لۀیوساست که به  نیما عاشق ا   یار ی اصل ما، هش  عن یکه نه روح ما    دیگو م

است، عاشق    یار ی ما عاشق هش یار ی چشم هش ای ؟ «نه روح عاشق روزست» و چشم عدم  (دایره عدم)] ٢[شل    ند یبب

  نور خداست، نظر است.   عنینور است، 

و با    دهیما درواقع با باور و عق   ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل  جان یدر ا  برد، کار مکه موالنا به   می دار  دیدو جور هم د  پس

نظر    یار ی با هش  میکن فضا را باز م   (دایره عدم)]  ٢[شل    وقت   م،یرا دار  جسم  یار یو هش  ذهنبرحسب من  دنید
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اعتباردنیبا نور خدا د   عنینظر    یار ی . هشمینیب م ما درواقع از خرد کل    شود، ممرکز ما عدم    وقت   ی. به 

  . (دایره عدم)] ٢[شل  مرکز عدم ما   نیا قیاز طر  ندیب خود خداوند م کهنی. درست مثل امیکن استفاده م 

  ند یروز باشد، برحسب عدم بب   ند،ی نب ها دگیاست که برحسب همان ن یما عاشق ا یار یروح ما، هش  دیگو م پس

  د ی نی را در اختالف بب  هانینظر است. ا  یار ی نور است، هش  نی ما هم عاشق هم  یار یو چشم عدم ما هم، چشم هش

  . جسم ی اریبا هش

  م ی . اگر ما به حرف موالنا گوش بده (دایره عدم)]  ٢[شل    میبشو   لیکه تبد  میدار مرکز را عدم نگه م  قدرن یما ا  خالصه

 ن یا  م،یو واقعاً فضا را باز کن  م ینکن  ریو تفس  میموالنا گوش نده  یهابه حرف   ،عن یذهن، از دور    اهیو از پا

   و درون ما خال  شود، مرکز ما عدم م(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    مدت  یدر ما کار کند، آن موقع پس از    اتیاب

  .شود م

  را:  تیب  نیهم دیبده اجازه

  ها ز خسروِ منصور به جان دیرس ندا
  از دور؟ دی کنبه حلقۀ مردان چه م نظر 

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  مظفر؛ در مقابل مغلوب و مقهور  روزمند،یف  افته،ینصرت  روز،یغالب، فاتح، ف ره،یچ  روز،ی: پمنصور

  

«ندا» را، «خسروِ منصور» را، «نظر» را،    که مثال معن  م ی نیبب  م،یبخوان  تیب  نیبه اراجع   اتیبخوانم و اب  دوباره

  :دیاده یرا قبال د  تیسه ب نی. شما امیدرست بفهم  میتوان «حلقۀ مردان» را و «دور» را م

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

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

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

  ) ٣۶۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  وش بیاز جهانِ غَ دیآ هرچه
  او را دار خَوش     ست، فیدلت ض در

  ) ٣۶۴۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مهمان فیض :  
  

مهمان    ی و هر لحظه    ماند مثل مسافرخانه است، مثل هتل م  مینیب تن ما که اآلن با ذهن م   نیا  دیگو م  موالنا

   ی صورت  ندا. ندا به   فرستد، م   غامیبه ما پ  د،یگو اول م  ت یطور که بلحظه همان بهلحظه   زندگ   عنی.  دیآ م

شما،    دیخوان  م  تیب  ی  زند، حرف م  است کس  نصورت مم به   د،یآ م  ضیصورت مربه   د،یآ اتفاق بد م

  است.  تیسه ب نیا دیریگشما نم  کهن یا رسد، به شما م غام یپ یلحظه بهلحظه

  ،  . اگر شما مقاومت کندیآ نو م   غامیپ   ی  د، یآ مهمان نو م   یمهمان،     عنی  فی هر لحظه ض   عنی صبح    هر

ها»،  به جان   دی. پس «ندا رسیر یگ را نم  غامیو پ  رود م  گردد اآلن برم  نی مهمان ماند در گردنم، هم  نیکه ا  ییبو

  د، یکه اگر مقاومت کن   دیگو نه. و م  ای  دیریگ را م   غامیپ  نیکه ا  دین یحواستان به خودتان باشد، بب  دیشما با

  ، کن  زهیست  ،ن نبودم، مقاومت ک   نیما را به دردسر انداخت، من اصال منتظر ا  نیآمد، ا  ستیچ  نیکه ا  دییبو

  «باز پرد در عدم» دوباره.  جه ی. درنتیر یگ را نم  غامیندا را، پ ،اگر فضا را باز نکن 

   ی   د،یگو به شما ناسزا م   کس   یباشد.    یبد  زیممن است چ  عنیهرچه    وش»،ب یاز جهانِ غَ  دیچه آ  «هر

که   دیدانست است، نم  یمرض مرضِ بد نیا ،یشد  ضیمر   نیب م دفعه ی ،ده از مالت را از دست م قسمت

در دل تو، مرکز تو مهمان هست، شما    د، یای ب  ب یاز غ  عن ی  وش»ب یاز جهانِ غَ   دی. «هر چه آدیدار   همچو مرض

  کند؟  را در شما عوض م  یز یچه چ  ست؟یچ  غامشیپ  نیفضا را باز کن، احترام کن، بب   عنی«او را دار خَوش»  

  . کنم؟» عوض م  یسؤال شما: «من خودم را چجور  د،یآ هر لحظه ندا م

خودتان    یحواس شما، تمرکز شما رو   ۀکه هم  جاستنیآغازش از ا  د یراه، شا  نیدانش، ا  نیا  م، یخوان هم م   امروز

   کس   دیخواه  نه م  د،یریگم   بینه ع  د،یکن . نه انتقاد مدیندار   یکار  چیه  خودتان است. با کس  رییاست، تغ

  د ی کرد رییشخص شماست. حاال اگر شما تغ  رییتغ  یبرا فرستد که خداوند م  ییهاغامیپ   نیفقط ا  د، یرا عوض کن 

  . نندی راهشان را در نور شما بب توانند م رانید  د، یو شمعتان را روشن کرد

  شو و در رو، من از دور نظاره  یبحر  هله
  به کناره  ایکفِ در ا،یبود در تَکِ در که

  ) ٢٣٧٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  ا ی در ق یآشنا به امور و طر انورد،ی: دریبحر

  

مردان. از   ۀ به حلق م یبرو م،ی فضا را باز کن دیما با  عنیشو و برو درون،  ییای شو، در  یآگاه باش، بحر  عن ی هله

تماشا کردن. از دور تماشا نکن،    معنبه   عن ینظاره»  « ای. «نَظاره»  میتماشا نکن   م،ی از ذهن نظاره نکن  عن یدور  

.  استیکه «در» در تک در   شود؛آن م  اش معن  شود، م  نیا  اش معن  نیا  ییکن و بو  فقط معن  نیدر ذهن ننش

. دیآ وجود م که در ما به   ست جانات یه  م،یکن که ما م   ستیی فکرها  نی ها هم. کف افتد به کنار م  رود م   ای کف در

چه    ا یدر  ی هاکف است. کف   ها ن یا  م،یآور وجود مدرد به  ای   میکن فکر م    ذهنمن   ۀل یوسکه در ذهن به   یز یهرچ

  . استی ته در دیگو در در م  ؟ خواه . در م روند م شوند، به ساحل مستهل م  روند م  شوند؟ م

  ی گرد گردِ آتشِ عشقش ز دور م به
  ست؟را چه شده انهیم  ، صاف ۀتو نقر  اگر 

  ) ۴٩٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

خالص    یار ی . اگر ما هشمیکن  یورز عشق   م،ی نیدر ذهن بنش  شود از دور گشت. نم  شود به گرد آتش عشق نم   پس

آتش عشق    که به گرد  دییبو   د،یبه وسط؟ خُب شما از خودتان بپرس  میرو چرا نم   م،ی صاف هست  ۀنقر  م،یهست

و باورها و    ها دگیبراساسِ همان  کنم را گذاشتم مرکزم، فقط فکر م   می فکرها  ای  گردم؟ خداوند با مرکز عدم م

از   کنم،  م ییفضاگشا  شوم؟ عشق م  قتاً یحق   ا ی  کنم؟  عشق فکر م  ۀدربار  کنم؟ دارم فکر م  ام علمم، علم ذهن

  . شوم جنس عدم م

.  نند ینش مردان در حلقه م   ؟یی تای  یبه فضا   ی رو چرا نم  ، صاف هست  ۀنقر  ، خالص هست  یار ی اگر هش  دیگو م

نماند در آن حلقه، شما چرا آن که حافظ، موالنا نشسته   ییمردان، چرا جا  ۀدر حلق  دیگو م  کهنیا   د؟ یرو جا 

    د؟یفهم ها را نم چرا حرف آن   امده؟ی. چرا نامدهیبه ما ن  دییگو م

  د؟ ییپاها که چند مبه جان دیرس ندا
  د ییبازآ شیخو  اصل ۀخان یِسو به

  ) ٩۴۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ماندن  دار ی: درنگ کردن، پادنییپا
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در ذهن؟    دیکن که چقدر معطل م   رسد م   غامیپ  رسد، . هر لحظه به ما ندا مدیگو را م  نیهم  تیب  نیهم ا  باز

  ها  دگیهمان  ۀ لیوسبه  د، یدر ذهن بمان  دیخواه  چقدر م  د؟ ییآ است نم  ییتای  یکه فضا   اصل  ۀخان  یِسوچرا به 

  .  مینشنو مان. حرف موالنا را با ذهنستیما پس ذهن ن اصل ۀ خان  د؟ینیبب

  اآلن خواندم. ن یرا هم تیب نیا و

  خلق؟ نیاند اآفتاب برآمد، چه خفته چو
  عاشق نور؟روح عاشق روزست و چشم  نه

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

را   هان یموالنا ا  امده،یها باال ناز درون انسان  که آفتاب برآمده، نه؟ اگر آفتاب، آفتاب زندگ   دیکن قبول م شما

  د، یایباال ب  خواهد ها مما انسان   ۀگفت؟ آفتاب اآلن از درون هم  اتیهمچو اب  شودم   ذهنگفته؟ با من   یچجور 

  د یاز خودتان بپرس   دیما. شما با  گذارد؟ نم  باال به ما کم کند، چه کس  اوردیب  خواهد خودش را م   زندگ  عنی

را   ام ذهنمن   نیمن ا  ی از مرکز من طلوع کند؟ چجور  به من کم کند؟ زندگ   زندگ  گذارم نم  کنم من چار م

  رم؟ یگ را به دست م  اری باال و اخت آورم م

ا  امروز  آ  اصطالح  یغزل    ن یدر  الْـمل» از   نم لـ»  ،«لالْـم  نـمل» که پادشاه    دیگو قرآن است. م   یۀهست 

از ما   کند؟  اداره م   تو را چه کس   زندگ   پرسد، خداوند هر لحظه از ما م   عنی  ست؟یفرمانروا اآلن ک   ست؟یک

تاب» ما در  «گلَخن   نیمثل ا   تو، ول  م ییبو  م،یز کن با  رامن. انتظار دارد فضا    مییگو  لحظه. ما م  نیا  پرسد م

  خواند. می خواه  د؟یکن که تو. توجه م مییگو نم لحظه هم  ی  چیه  م،یخواب غرور هست 

  ۀمتأسفانه هم  ست؟یفرمانروا ک  ست؟ یشاه ک   پرسد تک در درون مما تک   ۀخداوند از هم  ، زندگ  ریلحظه ب  نیا

ول  میی بو  دیمن. با  م ییگو ما م نم    تو،  را عدم کن   د ی. باشود فقط گفتن  که ذهن ما    ی زیآن چ   دی. بامیمرکز 

ا  هک   یزیکنار. آن چ  میو دنبالش بود، آن را بذار  کرد وجو مجست مهم است،    دیگولحظه م  ن یذهنمان در 

نظر من مهم    د ییگو آن مهم است، شما م  دییشده مهم است. اگر بوگشوده  یفضا   نیا  ست،یآن مهم ن   مییبو

مهم است، مقاومت من مهم است، عقل من مهم    نمیبکه اآلن من م   یزیچ  نیمن مهم است، ا  ۀاست، خواست 

. پرسد بعد دوباره م ۀمن. لحظ مییگو دوباره م  ست؟یشاه ک  پرسد م  فرستد، بعد ندا را م ۀاست. دوباره لحظ

که   من. تا زمان  مییگوم ست؟ یخدا فرمانروا ک  ،زندگ پرسد لحظه از ما مبهحظهل  عنیها» به جان  دی«ندا رس

  خورد.  می شست خواه  م،ییگو من م
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  خلق؟ نیاند اآفتاب برآمد، چه خفته چو
  روح عاشق روزست و چشم عاشق نور؟ نه

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  .نزد دائماً به ما ضرر م ذهنکه من  دیدان م  خوانم،که اآلن م  تی ب نیشما از ا و

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَنَد م مرگ  یِزنده سو نفسِ
  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که ما انتخاب    ما با عقل   ذهنمن  نی. پس اکند م  رونیرا ب  مردگ  م،یخداوند از خودش که ما آن هست  خُب

«فرمانروا    مییگو م کهنیلحظه ابهاست که ما لحظه نیا  اش . معن زند دائماً به ما ضرر م  م،یبا آن کار کن  میکرد

  م یبشود، باالخره ما بفهم   دیبا  نیا  اشجه ینت   م،یزن ضرر م  . وقتمیزن من هستم»، به خودمان ضرر م  ست؟یک

جسم عاشق  ما  نسرانجام که  سرمیست یها  صحبتم  به   .  شما  روزست».   عاشق روح  به «نه  روح،  عنوان  عنوان 

  د؟ یعاشق مقام هست  د؟یعاشق مثال خانه هست  د؟یعاشق چه هست  دیکن عنوان امتداد خدا فکر مبه   ،یار یهش

  ن ی نه، ما ا  ای  د؟یعنوان امتداد خدا عاشق پول هستبه   عنی  د؟یکن فکر م  یطورنیا عاًواق  د؟ی عاشق قدرت هست

  بدفهم   یتوهم است،    ی  نیا  م،یکرد  لیعشق به پول است، عشق به اجسام را به خودمان تحمعشق را که  

  «نه روح عاشق روزست؟».  دیگو م  نیهم  یاست. برا

  ی کار دائمًا خراب   ذهنمن   ن یکه ا  دیگو . اآلن موالنا به شما ممیفهم نخورد، نم   واریرا ما تا سرمان به د   نیا  خُب

  م، یکن ما حسادت م   ۀهم   م،یشو م   نیما خشم   ۀهم  م،ی کن عمل م   ذهنما با عقل من   ۀهم  عنی  ذهنمن .  کند م

  ن یکه ا  میاوجود آوردهبه  ییدردها  ی ما از قبل    ۀهم   م،یما توقع دار  ۀهم  م،یرنج ما م   ۀهم   م، یترس ما م  ۀهم

  د؟ یکن فکر و عمل ما هستند. توجه م ۀزیدردها انگ 

. عشق  دیآ م  زهایاز عشق چ  نیا  م،یزن و به خودمان لطمه م   میکن عمل م  ذهنبا عقل من  مانۀ هم  جهیدرنت

  م ینیب م   شدگت یهوهم   ۀلی وسو به  میشو م   تیهوهم   وقت   عن یرا؛    هانیا  میاقبال خوانده   کند، ما را کور م   زهایچ

  .  میشو نه مرکز عدم، ما درواقع کور م

م  اآلن د  نی هم   گفت «کور» که  ن  گفت. مریاست  پذرفت  به    ذهنمن   حت  عنیکور»،    دۀید  زی«خارش  هم 

  . کنند حس عشق م  د؟یکن  . توجه مکنند احساس مهر و محبت م دفعه یها آدم نیتوزترنه ی قلقل درآمد. ک 
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منتها از راه    م،یستیچه؟ که ما عاشق اجسام ن  می ما که بفهم   در زندگ  کند م   یکار ب خرا   ه  ذهنمن   نیا  پس

موالنا به گوش    ی هاحرف   کهن یمثل ا  م،ی در ذهن نبود  م،یکرد دور به موالنا گوش نم  اهیسخت. خُب ما اگر از پا

  : دیگو م دارد ر،ید دیگو آن داخل. دارد م  رود نم  ول  خورد، ما م

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَنَد م مرگ  یِزنده سو نفسِ
  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

برحسبِ    دنیوجود آمده؟ از داز چه به  ذهنمن   کند؟ م   یکار لحظه خراب بهما لحظه  ذهن«نفسِ زنده»، من   چرا

جدا  تیهواز هم   ها، دگ یهمان  براساسِ  م  یی شدن  ما  لطمه    دن یو همان  ییجدا   میدان درست شده. پس  به ما 

عنوانِ ما به   م،یهست   عاشق زندگ  م؟یهست . پس عاشق چه  رید  میستیما عاشق اجسام ن  عنیچه؟    عن ی  زند، م

  نیهم  ی. برامینیب م  ها دگیهمان  ق یاز طر میرو ما، دوباره م  میفهم را نم  ن ی. خُب امیهست   عاشق زندگ  زندگ

  مردان.  ۀبه حلق دیکن از ذهن نگاه م د،یکن از دور نظاره م  دیگو م

  م، ی عاشق روز هست  ، یار یعنواِن هشبه   ، عنوانِ امتداد زندگ که روح ما، ما به   می بفهم  م یخواه م   تی ب  نیاز ا  پس

  : تیدو ب نیو ا دییبو دی خواه اگر م  میعاشق خدا هست  عن ینه عاشق اجسام؛ 

  تو را بال داد هر جهت از
  جهاتَتیبازکشَد به ب تا

  

  ی که خمش کنم نکرد گفت
  عشق بر ثباتت خنددم

  ) ٣۶٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  که برتر از جا و جهت است، عالَم اله  ی : موجودجهاتیب
  

. گفتم بروم  دیبه درد رس  د،یآخرش به بال رس   میدیبروم پولدار بشوم، د  میجهت گفت  م،ی را گرفت  یجهت فکر   هر

که به درد    دمیمقام باال، د   ل یمثال خ  ای شدم    جمهورسی رئ  ر یمقام باال، بعد رفتم رفتم در د ل یمقامات باال، خ

  ها رفتم به من بال داد.جهت آن   ونچ  ستم،ی ن دهد، که ذهنم نشان م یز ی. پس من عاشق چ دمیرس

خودم    د یخودم قائم بشوم. با  یرو   د یبا  ی اریعنوانِ هشاشق اصل خودم. پس به هستم؟ ع   عاشق چه کس  پس

 دهد، از ذهن، هرچه که ذهنم نشان م   شوم عنوانِ ناظر جدا مرا. پس به  زهایخودم را دوست داشته باشم، نه چ
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  د ی را درست بفهمم، با  نی. اگر استمه  هستم، خودم از جنس زندگ  عاشق زندگ  ستم،یعاشق شما ن  میگو من م

  .سازم م ذهنخاموش باشم، چون دراثرِ فکر کردن من من 

ما فکر    کند، از ما فکر م    زندگ  یدگار یمرکزِ ما عدم است، آفر  ای:  می چه؟ دوجور فکر کردن دار  عنیکردن    فکر

  ا یر غزل هم هست.  صنع است، د  نیا  شود، لحظه از ما خلق م   نیا  ید یفکر جد  عنی  م؛یآور وجود م به   یدیجد

از همان فقط  ا  شوم رد م  ها دگی نه،  راجع  نیمن.  م  مبه پوللحظه  راجع   ۀلحظ   کنم،فکر  بعد به خانه بعد  ام، 

راجع راجع  بعد  مقامم،  راجع به  بعد  فرزندم،  راجع به  بعد  همسرم،  بدنم، قسمتبه  بعد    یهابه  بدنم،  مختلف 

  شود،  رد م  هانیلحظه فکر از ابهچه هستند؟ لحظه  هانی. اام روح   یازها ین  دانم، بدنم، چه م  رید  یازها ین

  .اند ذهنن مال م هانیا

ثبات داشته    . اگر کسخندد م   ،ی عشق بر ثبات تو که ثبات ندار   نیبنابرا  ، یکه خاموش خواهم کرد، نکرد   گفت

زندگ ن  زندگ  یرو  باشد،  بفهمم عاشق اصل خودم هستم و  اگر من  اجسام بشوم،  ساکن باشد،  روم عاشق 

 دارد واکنش وا نم ایرا به مقاومت  نم  زهایو فکر چ شوم م دارشه یر شوم،خدا من ثابت م تینهایعنوانِ ببه

باشم.    عاشق چه کس  دیبا  دانم ندارم، نم   شهیثبات ندارم، ر  شوم، م   نییمرتب باال و پا  کنم، و اگر فکر م

  .فهمم را نم زهایچ  نیخالصه ا

 ا ی جنس خدا هم فقط عاشق خداست    م،ی ما از جنس خدا هست  م، یهست    که ما عاشق زندگ  مییبو  می خواه م  باز

  . میهست  از جنس زندگ  کهنی ا یبرا  میهست عاشق زندگ

به ما درد بدهند،   م،یبرو  ها دگیهمان  یِسوبه   میخواه . م میبفهم   میخواه تجربه را ما از راه سخت م  نیا  حاال

ندارد که تمام     به حرف موالنا گوش بده. لزوم  ا ینداد. خُب ب   به ما زندگ  نینشد، ا  نیکه حاال ا  مییبعد بو

جهت مقام    ،ی جهت فرزند را برو  ،ی همسر را برو  هتج  ،ی جهت پول را برو  ای  یپول را برو  یسو   ،ی سوها را برو

  ی خودت که رو   یموضوع را روشن کن برا نیاول ا  ایبه درد. ب   باالخره برس  ،یجهت مستغالت را برو  ، یرا برو

  قائم شو.  زندگ

  . میهست و از جنس زندگ  میهست   که ما عاشق زندگ دهد نشان م تیسه ب نیدوباره ا و

  تو را تاسه گرفت  ،چون بست  چشم
  شفت؟  چشم از نوِر روزن ک  نورِ

  ) ٨۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  تو جذبِ نورِ چشم بود  ۀتاس
  به نورِ روز زود  ونددیبپ تا

  ) ٨۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مر تو را  ردیباز ار تاسه گ  چشم  
  بر گشا  ،که چشم دل ببست دان

  ) ٨۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

    ای

  مر تو را ردیباز ار تاسه گ چشم،
  بر گشا  ،که چشم دل ببست دان

  ) ٨۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گرفتن: دل گرفتن  تاسه

  

   ی  ،ی را در روز ببند  تیهاشما چشم   ،یرا ببند   تیهاکه اگر چشم  دیگو دل گرفتن و موالنا م    عنیگرفتن    تاسه

. شما دو ساعت  ندینور روز را بب   خواهد چشم م   نیا  کهنی ا  یبرا  رد، یگ دلت م  ول  ،یببند   توان م  قهیدق  ، سه دو

  . ندی شده نور را بب دهیچشم آفر   نی. چرا؟ ارد یگ دلتان م د،یرا بسته نگه دار  تانیهاچشم  دیتوان نم

دلت باز هم گرفته پس چشم دلت    ول  ، نیب که اگر تو چشمانت باز است، اآلن روز است، م  زند م   لیرا تمث  نیا

  جلِو چشم عدمت هست. چشم دلت بسته است، آن را «بر گشا».   دگ یهمان عنیچه؟   عنی  ،را بست

که از روزن    یاز نور روزن، از نور    دلت گرفت. نورِ چشم معمول  ، چشمت را بست  »،: «چشم چون بستدیگو م

بوده که    ن یا  یتو برا  گرفتگتو»، دل   ۀکه «تاس   دهد م  حیبعد توض صبر کند.    تواند نم  د،یاز نور خورش   د،یآ م

  . ندیخواهد نورِ روز را بب  . م نور را جذب کند، تو جلواَش را گرفت  خواهد چشم تو م

بدان که چشم دلت    »،باز هم دلت گرفته، «دان که چشم دل ببست  ات، چشم حس نیاگر چشمت باز است، ا  و

  م یخواه  . ممیست ین  زها یبسته، پس ما عاشق چ  زهای«بر گشا». پس چشم دل ما را مهر و محبت چ  ، را بست

  م، یشد  زهایچون عاشق چ  و   میهست   عاشق زندگ   م،یهست  از جنس زندگ   م، یهست  که ما عاشق زندگ   مییبو
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است که «روح عاشق روزست و چشم    ن یا  حیوض ت  یبرا  ها ن یا  ۀچشم دلمان بسته شده و ما دلمان گرفته. هم

  عاشق نور». 

  رون، یاز مرکزمان برود ب  ها دگیهمان  نیا  دی. باستیما مناسب ن  یاصال برا  نیدارد، ا  ذهنطرز کار که اآلن من   نیا

به  اآلن  دلمان  بشود. چشم  باز  دلمان  ا  جهیدرنت  ند،یب م   ها دگیهمان   ۀلیوسچشم  پس  گرفته.  ما  اگر   نیدل 

 ت یسه ب  نیا  دی . اجازه بدهشود شود، دل ما هم باز م چشم دل ما باز م   رون،یاز مرکزمان برود ب  ها دگ یهمان 

  : تانیرا بخوانم برا

  ریآن گفت حق خود را بص یپ از
  ریهر دم نذ  اتیو  دِیبود د که

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

  ع یآن گفت حق، خود را سم یپ از
  ع یلب ز گفتارِ شَن یببند تا

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

  میآن گفت حق، خود را عل یپ از
  میتو ز ب  یفساد  شیندین تا

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

خودش را    نیا  یخداوند برا  دیگو . مدیای ب  از زندگ  دیما با   ییما و دانا  دنِیما، شن   دِیکه د  دیگو م  تیب  هرسه

  . مینی نب ها دگ یهمان  لۀیوسپس به  م،یبشو نایاو ب یینای به ب دیبا م،یگفته که ما هم از جنس او هست نایب

  نه با گوش حس  م،یبشنو  که با گوش زندگ   میهست  نیعاشق ا   م،ینی بب  که با چشم زندگ   میهست  نیعاشق ا  ما

  . ذهنو من 

مرکز را    م،یفضا را باز کن   دی ما با  ست،ین  ییدانا  نیا  ها دگ یهمان  ۀلیوسفکر کردن به  قیحاصل از طر  ییدانا  و

با چشم   م،یشنو م  و با گوش زندگ  میریگ را م   خود زندگ  ییدانا  . وقتمیریرا ب  خود زندگ   ییدانا  م،یعدم کن

خلق   د یفکر جد  م یتوان هرلحظه ما م  کند، کار م   ی دگاریفرآ  کند، در ما صنع کار م   صورتن یدرا  م، ینیب م    زندگ

  . می کن
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است.    م»یاسمش «تسل  نیا  د،یکن ارائه م  دیحل جدراه  یلحظه    نیا  تیوضع  یبرا  د،یکن فضا را باز م  وقت

باشد،   بی ترت  نیبه ا  دیشما با  ۀ مردان حق است. کار روزمر   عنیکارِ، گفت مردان است،    میو تسل  یی فضاگشا

خودتان کار    ی رو   واشیواشی  دیبا  د،یبن  ا کار ر  نیا  دی توان نم  ذهنبا من   خواهم، که من م  د ییبو  د یاشما ب

  . دیکن م  دایپ ییفضاگشا ۀشما قو شود، م تر بشود. هرچه مرکزتان خال مرکزتان خال  د،ی کن

ا  کار لحظه  نیشما  م بهاست،  باز  را  چ   دیکن لحظه فضا  آن  نشان م  ی زیو  ذهن  ا  دهد، که  از  را  کار    نیشما 

.  د یبا آن دنده کار کن  د، یفتی جا بکه به آن   د یکن فکر نم   ذهنمن   ی و فکرها   ذهن. شما با چارچوب من دارد بازنم 

. خرد دیفضاگشا هست   د، یفضاگشا هست  نینابراب  د،یکنشما درمقابلش مقاومت نم   دهد، هرچه ذهن نشان م

را    تیسه ب  نی. ادیدانا باش  عن ی  دیباش  می هم عل  د،یباش  عیهم سم   د،یباش  ریهم بص  کند کل به شما کم م

  خواند.    میبعداً هم خواه 

از    عنیذهن    اهیاز پا  کهنیبه ا  گردد دوباره برم  هانیا  ۀو هم   می هست  عاشق زندگ   م،یما عاشق نور هست   پس

  ن یا خُب لیکه خ  دیدیرس جه ینت نیشما اآلن به ا دیوگو شاگفت  همهنی. پس از امیمردان نگاه نکن  ۀدور به حلق

عوض    دیرا با  یز یچه چ  دهد؟ را در من نشان م   یزیچه چ   نیکه ا  نمیعجله نکنم، بب   خوانم موالنا را م  تیب

  ام؟ی طور ن یمن هم ا  کنم، من از دور به مردان نظر م دیگو که موالنا م ی زیچ  نیا ای کنم؟ آ

پس حرف موالنا درست است، من    کنم،  و عمل نم  فهمم را م  اش معن   ای   گذارد من نم  ی رو  ی اثر  چ یه  تیب  اگر

است، جبر منبالن است. تمام    ذهنجبر است، جبر من   نیکنم، ا  ر ییتغ   توانم من نم  دیی. شما نگوکنم نم  رییتغ

  : میرا هم داشت  تی ب نی. امیبده رییخودمان را تغ میتوان است که ما م  نیاز ا  موالنا حاک  یهاصحبت

  روح روشن شد  دِی چاه ز خورش  درونِ
  کور  ۀدید ز ینور خارش پذرفت ن ز

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ناظر    صورتِلحظه به  نیما روشن شده. نور ا  میما، با تسل  ییبا فضاگشا  دهیچاه ذهن، درون ذهن همان   درون

  نم یب . من م شوم م  عصبان  کنم، فکر را م   نیکه ا  نمیب . من مکنم م   یچه فکر   نمیب ذهن را روشن کرده. من م

کورِ   ۀدید نی. پس اشوم م  نیکه دارم خشم  نمیب . من مرنجم که دارم م نمیب . من مرانیکه توقع دارم از د

چاه   نم،ی شد، ارتعاش کرد به نور، پس وقتش است که من درون چاه را بب جادیدر آن ا قلقل یهم  ذهنمن 

  : خوانم م  تانیرا برا تی دو ب نی. انمیب خودم را، فقط هم درون چاه خودم را م 
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  یی در آخر زمان، کرد طَرب ساز اری
یی او جِدِّ جِدّ، ظاهِر او باز باطن  

  
  علم کشت  نیبد اریعشّاق را  ۀجمل

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

  ذهنمن   دنِیرس  انیبه پا   عن ی«آخر زمان»    ست، شناختلحظه که آخرِ زمان روان   ن یدر ا  ، خداوند، زندگ  پس

در ذهن    د یما نبا  رید  م،یاده یرس   انش یبه پا  عنیهست؛    نده،یگذشته و آ  کند، کار م   شناختکه در زمان روان 

  . م یکن زندگ

  دیبا  م،یطرب برس  نیبه ا  که نیا  ی کرده و برا  ی سازدر آخر زمان»، خداوند در «آخر زمان» طرب   ار ی «  دیگو م

  ن ی از ا  دیاست. شا  شوخ   دهد، که ذهن نشان م   ز یاست و آن چ  یشده جِدّ گشوده  یلحظه فضا   نیدر ا  مییبو

مهم    دهد، که ذهنم نشان م  یزیکه آن چ   دیکن اجرا    دیو بتوان  دیما که شما بدان  میاصال مطلب ندار  ترمطلب مهم 

  مهم است.   دهد، که ذهنت نشان م یز یاند آن چ. چون به ما گفته ستین

و، ما به  بش  دهیهمان   نیاند پول مهم است، با امرکزمان. به ما گفته   م یرا ما گذاشت  هان یفرض ا  نیاز اول با ا  اصال

. بدون  مینیب ما، شد مرکز ما، اآلن در مرکز ماست، برحسبِ آن م  نکیآن شد ع  م،یکرد  قیتزر  تیآن حس هو

بشود، ممن    ادتری که پولمان ز  ذهنمن   نیا  ۀلیوسبه در ما    شود انجام م   ی ما طور یتمام فکرها  می بفهم  کهنیا

  . ها دگیهمان  یۀ موضوع هست و مربوط به بق  نیمربوط به ا  یجور   ی   میکن م   ی. هر فکرمیاست اصال آگاه نباش

 که ن یکه بدونِ ا  دینیب . مبردکار م راه به  نیغصب کرده، در ا  رد،یگ را م  درواقع خرد زندگ  ،ۀ لیوسذهن به  نیا

مهم     لیفکر خ   نیا  نی. بنابراهاست دگ یکردن و بهتر کردنِ همان  ادی در جهِت ز  م یکن م  یهر فکر   م،یما آگاه باش

  م، یکن دارد. حاال ما آن را عکس م   اتی ح  تیما مهم است، اهم   ی ابر  فیتعر  بنابه   دگیآن همان  کهن یا  یاست، برا

  .م یبن دیبا

بنابه فرض    ف،یتعر  و بنابه   دهد که ذهن نشان م  یز یآن چ  مییگو ما م  م، یگذشت   سالنه   ، سالکه از هشت   ما

  کنم،  فضا را مهم م  نی. اکنم مهم م   رِ یرا غ  نیا  ییمن مهم است، اآلن من با فضاگشا  ذهنو فکر کردنِ من 

زندگ   یشده حاو گشوده   ی چون فضا   دانم،شده را مهم م گشوده   یفضا  ا  نی. است خرد    ی طور ن یعقل من که 

  . کند نم ر یر دکا ن یکار است، ا نیبشود و واقعاً هم دنبال ا ترش یب دیبا  دگیهر همان دیگو م  یاتومات 
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  د، یخشم دار  د، یرنجش دار  یادی مثال مقدار ز  د،یدرد انباشته کرد  یاد یمقداِر ز  دیطرزِ د  نیاز ا  دینیب شما م   و

  م، یهست  توجهی و ب  می کن از دور نَظاره م  قدرنیما ا  کهنیا   ل یدل   ی. اصال  میدار  ذهندرد من   د؟ یندار  د،یترس دار

است که مرکز ما از جنس درد است و بنابه قانون جذب    نیا  میبفهم  میتوان نم  را، ول هانیا  می بفهم  میخواه م

خوب   دنی خوب است، نترس  ی دردیب  م ییگو م م،یخوان را م  هان یدرست است که ا عن ی  رود؛ درد م  یدرد سو 

  .م یآگاه باش  دیهم با نیاز آن جنس است، از ا چون مرکزمان م،یرو سو مدراصل ما به آن  است، ول

ما را    دهد، که ذهنم نشان م  یز یتر است اآلن، نه آن چشده مهم گشوده  یفضا   م،ییگو که م  تیدو ب  نیا  اتفاقاً

است، نه ذهنم نشان  ترفضا مهم  نیا د ییبو د، یشما فضا را باز کن  کهن یمحضِ ا. چون بهاندازد به راه درست م 

  ی ز یشده، آن چ گشوده  یفضا   ن یشد، ا  یباطن جدّ   نی. ادینیب اآلن م  د، ینیب که اآلن درست م  دینیب م   دهد، م

  است.   زندگ یباز  نیا دهد، که ذهن نشان م 

  ن یفکرت را در ا  یریب  یاند، مواظب باش که اگر جدّ مرده   ذهنبه مننسبت   یطور ن یعاشقان ا  ۀهم   دیگو م  و

   عنی. «تا نکند هان و هان»  زند ذهن تو تو را گول م  صورت ن یدرا  دهد، که فکرت نشان م  یز یلحظه و آن چ

  در بِبرد. نکند تو را از راه به یگرتو عشوه   ذهنتو، درد من  ذهنمواظب باش «جهل تو»، عقل من 

ه   عنی کن  یالحظه   چیتو  فکر  بود که  چ    نخواهد  آن  م  ی زیکه  نشان  ذهنت  امهم   دهد، که  از    ی فضا   ن یتر 

که    یز یاگر آن چ   ول  د، یکن نظاره نم   ریشده خداست و شما، که از دور دگشوده   یشده است، چون فضا هگشود

   هن خواهبرحسِب ذ  صورتن یدراکرد،     از دور نظاره خواه  صورتن یدرا  ، یریب  ی جدّ  دهد، ذهنت نشان م 

  . دینخواهد رس ییهم به جا ذهنمسلط خواهد بود و عقل من   ذهنعقل من  د،ید

  �🔹🔹�بخش اول انی پا�🔹🔹�
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روح روشن    دِی«درونِ چاه ز خورش   کهنیو ا  . می اول غزل را ما خوب بفهم  تیکه آن سه ب  خوانم را م  اتیاب  نیا

ذهنمان    میتوان تماشاگر، م  نیاست ا  صورت حضور ناظر، تماشاگر ذهنمان که از جنس زندگ ما به  عنیشد»،  

  .  مین یرا بب

درون    ای که درون چاه را    د ید  دیشد و خواه   د یخواه  تری کار قو   ن یدر ا  د،یکن م  ییکه شما فضاگشا  جیتدربه   و

را به ه  منف  یفکرها   نیو ا  دیکن م   منف   یکه شما چقدر فکرها   د ینیب . مدینیب ذهنتان را م    ی هاجان یشما 

  . دیدید تا حاال نم کنند،  دچار م منف

  بند.  خواهد دلش م  یکه هر کار  ستیذهن بدون ناظر ن ی ذهنمن  نیا ریبشود، د دهید چاه وقت  درون

  :  دیرا اجرا کن تیدو ب نیاگر ا شما

  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

  ده، یرس  انیبه پا  شناختکه از نظر خداوند، زمانِ روان  دیگو در آخر زمان اوال به ما م   اری در آخر زمان»،    اری«

  یها نک ی ع  ن یها اها، انسان باال از درون انسان   د یایب  خواهد م   د یخورش  نیکه ا  دیگو . م دیگو را م   ن یغزل هم هم

  گفت:  ر،یشروع شد د یطور نیغزل ا دارند، نمرا از چشمشان بر   جسم

  به جانها ز خسروِ منصور  دیرس ندا
  از دور  دی کنبه حلقۀ مردان چه م نظر 

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  مظفر؛ در مقابل مغلوب و مقهور  روزمند،یف  افته،ینصرت  روز،یغالب، فاتح، ف ره،یچ  روز،ی: پمنصور

  

  ی را فرآور   هانیو ذهن ا  دیشنو  فقط م  د،یدر ذهن هست  د،یاز دور دست بر آتش دار  چ،یه  عن یدور»، از دور    «از

ب   یصورت  به   کند،  م   انیبا  کند، م   د یو شما با  دیآ نم کاردر شما؛ به  شود انبار م  ز یچچیه   ثمر،ی دانش 

  . دیبن  یسازطرب 
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را در شما به جوش    سببیب  یشاد   عنی  یسازبند. طرب   یساز شما طرب   یبرا  خواهد خداوند اآلن م   ای   زندگ

  ی چرا؟ برا   اند،ی من جد   یفکرها  نیا  کردم حال فکر م  به  که تا   د،یموضوع را بدان  نیاست ا  . فقط کافاوردیب

من   کنند،  نم  فکرها من را عصبان   ری. اآلن ددمیرنج م   کردم، فکر م  شدم؛ م   عصبان   کردم، فکر م  کهنیا

داخل چاه،    نمی بب  کنم دارم نگاه م  کنم، دارم نگاه م  کهن یا  یبرا   رم،یگ نم  یرا جد  می نه خودم را، نه فکرها

  . رید دهم نم تیفکرها اهم  نیمن به ا شوند، جا فکرها ساخته مکارخانۀ فکرِ بد ساختن است و آن 

  :د یگو که م میدرک کن  میتوان از موالنا م شود، هم ما درون چاه که روشن م  نیا پس

  مسِت مدام    یا کنارِ بام  بر 
  والسالم فرود آ،  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

  : شراب مدام

  

  :پس

  روح روشن شد  دِی چاه ز خورش  درونِ
  کور  دۀید ز ینور خارش پذرفت ن ز

    )١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که ما واقعاً در کنار بام   میشو متوجه م   م،ی کن که فضا را باز م خُرده   ی   م،یهست  دهیهمان   که ما درحال  حت

کنندۀ  باال و خودمان ادراه   می رفت   ،ذهنعنوان پندار کمال، من ما به   م،ی در کنار بام هست  دیگو که موالنا م  م؛یهست

نه مشورت    م؛یریگ م  میخودمان تصم   یطور ن یهم  م،یدار    مقامی. مثال  مان ذهنبا من   می خودمان هست  زندگ

. افتم پس من دارم م  کنم،  توجه م  زند م    ذهنکه من   یینه به ضررها  م،یکن نه به حرف مردم گوش م  م، یکن م

  ورت صو به  شوم من مغرور م   که وقت  مین یبب  میتوان موضوع را در خودمان م  نیا  شود، و درون چاه که روشن م

  ام.. بارها افتاده افتم باال، م  میآ م ذهنمن 
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و توقع داشتن؛    دن یدر همان  یرواده ی که دراثر ز  مینیب را هم م  مانیهاام، غصه که چرا افتاده   دیآ م  ادمان یهم    آن

را    زندگ   ن یقوان  ریسا  کنم،  نم  تیکه قانون جبران را رعا  نم یب ام، من خشم دارم، من مکرده   دایمن رنجش پ

من   زۀیست نیا کنم، م زهیست نمیب ندارم، من م ییفضاگشا نمیب صبر ندارم، من م  نمیب من م  کنم، نم  تیرعا

  .کند را خراب م ام زندگ

درون چاه روشن شده،    که درون چاه روشن شده. وقت  میفقط بفهم   خواهم درونِ چاه روشن شده. من م  پس

درون چاه ما روشن    م، یشنو ما م   خوانند  ها مها، بچه آن   دنیو شن   اتیاب  نیخواندن ا  . حت ندی بب  تواند آدم م

!  به من چه موفقمبه  بهبه  میی گو م   م،یشو م   انکامر  ذهنمن  لۀیوسکه هر لحظه که ما به   میفهم و ما م   شود م

! پس درون  م؟یفهم نم   م، یفهم  را هم م  نیا  افتم،  لبۀ بام است من دارم م  نیام؛ اوجود آورده را من به   هانیا

  . میاچرا افتاده  می فهم اآلن م م،یا. بارها افتاده می فهم چاه روشن شده اگر م

  جهد م قْظَتیکو ز  خوابناک 
  دهد ش م وسواس عشوه ۀیدا

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

ی داری: بقْظَتی  

  دادن  بیدادن: فر عشوه

  

 شود،  م  داریب  وقت  ند؛یب م  ها دگیهمان  قیاز طر  عنیکه خوابناک است،    کس  ی   وقت  میدان را هم م  نیا

  .دهد م بشیوسواس» فر ۀی «دا کند، اش موسوسه  ذهندوباره من 

 دفعه  ی  د؛ینگرفت  یجد  دهد لحظه را که ذهن نشان م  نیاگر اتفاق ا  م،یکه خواند  ییهاتیب  نیشما در ا  پس

حالتان خوب بود، حالتان خراب  دیدیبه چشم شما زد. اگر د نکی ع ی ذهنمن  نیکه ا دیبفهم  د،یگرفت یجد

  درد به چشمتان بزند. نکیع  یموفق شد  ذهنکه من  دیشد؛ بدان

وسواس که    ۀ یدا  نیکه ا  میبدان  دیبا  م؛یخوابناک بود  م،یشو م   داریما، ب  میکن فضا را باز م  دفعه ی   وقت  عنی

ا  ایب  دیگو به ما م  که از    میاشده   جا شرط ول نکرده ما را. هنوز ما آن  ، دگیبپر به آن همان  دگ یهمان  نیاز 

  . می عبور کن ریبه درد د ی از درد  م،ی ها را مرور کنآن  م،یعبور کن  ه ها دگ یهمان 

  :خوانم  را هم م ت یچند ب نیا
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  زیدر سخن آمد که خ یآفتاب
  ز یبر آمد روز برجه کم ست که

  ) ٢٧١٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : آفتابا کو گواه؟ ییبو تو
  خواه  دهیکور از حق د ی: ادتیگو

  ) ٢٧٢٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  چراغ  دیروشن، هر که او جو  روز
  دارد بالغ  شی جستن، کور نیع

  ) ٢٧٢١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : داللتبالغ
  

  . کنند کم م لیخ   د،یبار بخوان نیمهم هستند، اگر چند اری بس اتیاب نیا

شو. «که بر آمد روز»، روز    داری. از خواب ذهن بزیچه؟ برخ  دیگو ، به ما م از دروِن ما به سخن آمده   آفتاب

  ر ینکن، مقاومت نکن د  زهیست  عنی   ز»یکن، «کم ست   زهیتر ستاز خواب ذهن. «برجه» کم   یبشو   داریب  دیشده، با

  با ذهنت. 

 گفت م  کهنی. امیجدا بشو  میخواه  هنوز از ذهن نم  عنی اور، یب  لیدل  یکه آفتابا    م ییگو موقع ما در ذهن م  آن

  د ی بپر  دیبا  د،یصحبت کن   به زندگبا چهارچوب ذهن راجع   د،یستیدر ذهن با  دیتوان شما نم  ،کن از دور نظر م 

  .رونیب

با او استدالل     خواه م  ات ذهنباال، شما با من   د یایب  خواهد که از درون شما م  یآفتاب   عنی: آفتابا»  ییبو  «تو

من از کجا بفهمم؟ از کجا    ، طلوع کن  خواه  تو م  اور،ی ب  لیدل   ی که شاهدت کو؟     جدل کن  و   بحث   ، کن

از    ، نیب کور» که با ذهنت م  ی «ا  دیگو به ما م  اببذار آفتاب طلوع کند. و آفت  رون، یاز ذهن بپر ب  ؟ بفهم

  چشم بخواه.  خداوند تو 

ما با چشم عدم   خواهد م   روز شده، زندگ  ریعبارت د«روزِ روشن»، به  دیگو م دهد، م   ح یبعد خودش توض  و

جستن   نیهم  رد،یبه دستش ب  تابد آفتاب م  که چراغ ذهن را وقت  . روز شده و هرکسذهننه با من   می نیبب

  د؟ یکن . توجه م تکه کور اس دهد و سؤال کردن، نشان م حیچراغ و استدالل و توض 
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ها از جمله موالنا طلوع کرده، آمده باال نورش را  از انسان    لیخداوند از دلِ خ   عنیکه «آفتاب»    دیگو م   غزل

  ما گذاشته.   ی را برا هان یرفته. ا خته،یتنش ر نیا شخص جاودانه شده؛ وقت نیانداخته و ا

.  میکن رها نم  م، یکه دار  با دانش ذهن   م،یکه دار  اتی با فرض   اور، ی ب  لیکه دل  جدِل ذهنو  از ذهن و بحث    ما

  ،  جدل کنو    بحث  . اگر بخواهرونیب  یبپر   دیبا  دگیذهن همان  نیاز ا  م؛ی خواه جواب م  میکن اش سؤال م همه 

  . یکور دهد نشان م نیا ، سؤال کن ه

که    زیچ   نیکن، ناظرش باش، اول  فشیضع  ریرا بخوابان، د  ذهنمن   نیآفتاب طلوع کند، ا  نیا  خواهم  اگر

  چه خبر است در ذهنمان. مین یبب  میاست که ناظرش باش  نیا کند به ما کم م  دیشا

که آن داخل چه خبر است. باورتان    دید  دی خواه  د،یکناصطالح نظارت م را به   تانذهن من   نیبار که ا  نیاول  شما

شما به   قدرنیکه ا  شودباورتان نم   دین یاگر درست خودتان را بب  د؛یکن کارها را م  نیا  دیکه شما دار  شود نم

م لطمه  م  قدرن یا  د،یزن خودتان  مخرب  م   دیکن فکر  ا  دیکن م   نفو  دائماَ َ  تزر  نیو  خودتان  به  را    ق یفکرها 

. تعجب  دیکن را خراب م  بدنتان را، فکرتان را، روحتان  نیو ا  دیآور وجود مبد در خودتان به   جاناتیه  د، یکن م

  . میستی! منتها ما از آن آگاه نکنم؟ کار را م نیمن هستم که ا نیا دییگو کرد، م  دی خواه

  : دیگو موالنا م  حاال

  ی ابرده  گمان ،نیبنم ور
  ی است و، تو اندر پردهصباح که

  ) ٢٧٢٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گفت، فاش  نیخود را من ز  یِکور
  و، در انتظارِ فضل باش  خامش

  ) ٢٧٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  روز گفتن: روز کو؟   انیم در
  روزجو یرسوا کردن است ا شیخو

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

   حدس  ی موالنا    یها واقعاً از صحبت  ول  امده،یاگر آفتاب از درون تو باال ن  ،ن یب آفتاب را نم  دیگوم  اگر

ا  یازده درست    ها ل یام؛ اآلن خصبح هست، صباح هست و من در پرده  د،یگو موالنا درست م   کهن یکه مثل 
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که در غزل هست؛ گفت روح عاشق    یروز  مانه  ، . روز است، نه روز معمولمینیب اما من درست نم  نند،یب م

  . رونیاز ذهن ب دنیو دردها، پر ها دگ یبرحسبِ همان  دنیند عنیخارج از ذهن، روز  عن یروز است. روز 

صبر    د یخُب با  م،یفهم موالنا را نم   یهاما مثال حرف   ، یاکه صبح است و تو در پرده   یااگر تو حدس زده   دیگو م

و فضا را باز    میخاموش باش   د یاب  م؛یگو فاش کنوگفت   نی خودمان را با ا  یو کور   میکه حرف بزن  ستیالزم ن  م،ی کن

  . میو در انتظار بخشش و لطف خداوند باش می کن

 نیا  کند؛ «روز کو؟» خودش را دارد رسوا م  دیبو  درخشد، ظهر است، آفتاب هم م  د،یایب  کس  ی  دیگو م

م  نم  دهد نشان  را  روز  هم  ندیب که  هم  ما  مم یهست  طور ن یو  موالنا   . برحسب    دیگو چون  ما  هست،  روز 

  . ستیروز ن مییگو م  م،ینیب م ها دگ یهمان 

  ی طورن یفقط ا  م ییگو م  م،ین ی بب  میتوان نم   ریجور د  م،ی ما چون عادت کرد  ن،ینب   ها دگ یبرحسبِ همان   دیگو م

که تو فکر    یای شاد  عن ی  کند، م  سببی ب  ی. موالنا صحبتِ شاد هان یدروغ است ا  ست،ین  ریجور د  نند، یب م

  م یی گو م  چهارتا فکِر مثبت بن   دفعه یکنند؛   که حال تو را خوب م  ستندیفکرها ن  ،ی که خوشحال بشو  کن نم

چهارتا    نیکرده، ا ام هم که قبول شده از کنکور، مثال خانمم هم که با من آشت بچه  شود، م  ادی خُب حاال پولم ز

  باسبب است. یِشاد  نیآهان حاال حالم خوب است، ا د؛ییگو مثبت به خودتان م  رید زیچ

   عنی  سببی ب  یآقا شاد  مییگوم  میااش در درون شماست، چون ما تا حاال تجربه نکرده چشمه   سببی ب  یشاد

برا  دیبا  یچه، شاد  انسان چشم  اموانه یچه خوشحالم، مر د  یسبب داشته باشد  نه،    سبب یب  ی شاد   ۀ آخر؟ 

من از کجا آمده است؟ از تو!    یها غم  نیاست، ا سببیب ی اگر شاد ن یپس ا فهمم،  ممن ن   میی گو است. خُب م

  تو!  دِیاز د

با خشمت   یدار  کهن یا یبرا شود؟ درست نم ا یدن شنم،  م زنم و م  نم یو خشم  ترسم م  همه ن یچرا من ا پس

  فضا را باز کن، خرد زندگ   ؛کن م   بیفقط تخر  ،یبرکار م را به   ات ذهنعقل من  ، کن م  انی را ب  اتذهنمن 

  . یبشو نی خشم   ستی. تو هم الزم نشود درست م نیبب اور، یرا ب

با عقل ما، نه با خشم ما، نه با رنجش ما، نه با ترس ما، نه با   ؛نهالزم است، اما با خرد زندگ رییتغ  دیکن توجه

  ی زها یچ  هانیا  برد، کار م به  ب است، مال فرعون است. هرکسهمه مخر  هانیما. ا  ییجوحسادت ما، نه با انتقام 

جهان  ) Universal(  ورسالیونی زندگ  یز یچ  ی  عن یاست،    و  اصول  من   است که  در  انسان  در    ذهناست؛ 

  اصل است. ی ست،ی کار خراب 
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  م یهست    که ما عاشق زندگ  م یما متوجه بشو  کهن یا  ی. چرا؟ براستیبلد ن   ی ریکار د  ،ی کاراز خراب   ریغ   ذهنمن 

  م، یست ین زها یما عاشق چ  میبه ما درد بدهند، که ما بفهم  زها یچ  نیبودن، هم  زهایعاشق چ د ی. چقدر بازها ینه چ 

چقدر    د؟یما عاشق نور است، چقدر با  چشم  م،یعاشق روز هست   م، یهست   و از جنس زندگ   می هست   عاشق زندگ

  . دینظر شما؟ بپرس است به  چقدر درد کاف  م؟یدرد بش  رید میخواه که تا نم  م ییبو م،یدرد بش دیبا

  ست، یاست. درد اصل ن  کاف  نیمختصر، هم   ی   م،یدیما درد کش    سال، نه قدر که تا هشتهمان   دیگو م   موالنا

اگر    م؟یآور وجود مبه درد    قدرن یچرا ما ا  ست،یدرد اصل است. اگر درد اصل ن  مییگو ما م    ول  ، ذهندرد من 

جمعًا دنبال    م؟یآور وجود م و درد به   یکار ما خراب   قدرنیدرد اصل است، چرا ا  مییگو  و نم   مینیب نم  ذهنبا من 

  .  میدرد هست  جادیا

  م، یفهم موالنا را نم  م،ی فهم را هم نم   نی د  یهاکتاب   حت   م، یفهم نم   م؛ی کن مردان» نگاه م  ۀاز دور به «حلق   پس،

  م؟ یده . چرا دل نم گردد برم  (اشاره به سر)  جان یبه ا  خورد دارد. م   معنفقط حالِت لغت   م،یفهم را نم  فردوس

  خودش است.  ر ییمسئولِ تغ سهرک  مربوط به ماست. ول  هانیا م یکن فکر نم

  جذوب رحمت است  و خاموش صبر 
  نشان جستن، نشان علّت است نیو

  ) ٢٧٢۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تا بر جانِ تو  ر یبپذ أنصتُوا
  اَنصتُوا   یاز جانان جزا دیآ

  ) ٢٧٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جذب کننده   اری: بسجذوب
  

تا رحمت    میدان رحمت خداوند است و ما م  دیشد  ۀکنندکه صبر و خاموش کردن ذهن، جذب   دینیب م  پس

که فضا را    میی گو م  نیهم  ی. براشود نباشد، کار ما درست نم   نباشد، عقل زندگ  نباشد، فضل زندگ   زندگ

 ر ید  شود؛ صفر م  ذهنمن  قلتا ذهنتان خاموش بشود. ذهنتان خاموش بشود، ع دیمرکز را عدم کن   د،ی باز کن

صورت  را به   زندگ   میخواه هر لحظه ما م   کهن یا  و  ما را. صبر هم الزم است، شر هم الزم است.  کند وسوسه نم

است. پس ما فرمان «اَنْصتُوا» را که «ذهن را خاموش    ض ینشان مر   نیبه ذهن، ا  م یبرو  عن ی  م،یاوری نشان درب

  .شود اموش م فکر را، فکر خ  یر ینگ یو جد  فضا را باز کن  کهن ی. هممیریپذ کن» را م 
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 کند،  که مرکز ما را عدم م دوشرطیلحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن، بدون ق نی اتفاق ا رشیپذ عن ی میتسل

که عاشق خودش   میهست  یا که ما زندگ  می فهم م  م،یشد   . ما که از جنس زندگ کند  م  ما را از جنس زندگ

  .  ستیها ناست، فقط. عاشق جسم 

پاداش    د؛یای پاداش اَنْصتُوا ب   تو، «از جانان»، از خداوند و زندگ  ی ار ی تا بر جانِ تو، بر هش  ر یاَنْصتُوا» را بپذ«  تو

  الزم است.   هانیو شر، ا که صبر و خاموش  م ینیب است. م  لیاَنْصتُوا تبد

روح روشن شد». ما اآلن   دِی «درونِ چاه ز خورش  م؟یکنصحبت م  یزی به چه چراجع   م ی. دارتیب نیا طورن یهم  و

  که:  میاده یفهم

  بتّر ز پندار کمال  علت
  ذُودالل  یاندر جان تو ا ستین

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

  : صاحِب ناز و کرشمه ذُودالل

  

غلط است. پس چاه ما روشن   نیا دانم، را م   زیچکه من همه  ذهنمن   یپندار کمال و بلند شدن  میفهم م  ما

. ما  ستین  یرید  ز یچ ،ذهنمن   یا   عنی  بار،ی فر  یگر، اعشوه   یبدتر از پندار کمال در جان ما، ا   شده. مرض

  شده.   شنپس ذهنمان روشن شده، چاه رو م،ی فهم را اگر م تیب نیا  معن

  که:  می فهم م  طورن یهم  و

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

پر از کثافاتِ    یته جو  ول  کنم،  ها من آرام هستم و خودم را آدم توأم با آرامش فرض مموقع   که بعض   گرچه

  .زهاستیچ  نیو ا نهی و ک  ییجورنجش و ترس و خشم و انتقام

   عنیجا گفت «چاه»، درون چاه  تَه آن را. آن   مینیب که، حاال که روشن شده، «جو» من اآلن م  دانم من م   هانیا  و

تا حواستان به خودتان    د،ینکش  ارانهی تا درد هش  د،یکه تا زحمت نکش  دیشو درون ذهن. و شما از چاه متوجه م

من را درست    دیای ب  یکه    دیبو  دینبا  کسچیتحول صورت نخواهد گرفت. ه  نیا  د،ی کن   رییتغ  دینباشد، تا نخواه

  جزء خودتان.   کند شما را درست نم کسچ یکند، ه
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  ی ز یکه پندار کمال چه چ  دی فهم چاه روشن شده، مال شما هم روشن شده. شما اآلن م   مییگو م   کهن یما ا  پس

  .دی است و شما پندار کمال دار

  کمال   بتّر ز پندار علت
  ذُودالل  یاندر جان تو ا ستین

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

  . دیکه درد دار دیدان م و

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

  :د یکه ناموس دار دیدان و م 

  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

  

داشته باشد،    ذهناگر من   کند؛  اشتباه م  ساله وقت آدم چهل  ی که    دینیب شما م  د،یناموس دار  میمن بو  اآلن

  م،یاقرار کن میتوان نم  م،یکن اشتباه که م  ای. ستیمن ن  ر یتقص دیگو دربرود، م رشی از ز ی جور  ی دوست دارد 

 تر ش ی . بدیاشتباه من دامن شما را هم گرفت، ببخش  ام،دهمردم من اشتباه کر  یکه آها   میی به جمع بو  میتوان نم

  .میتوان بزرگ است که نم  قدرن یا ذهنمن  مصنوع  یناموس و آبرو  نیا م، یتوان بلد نبودم. نم نیاز ا

  ی که آبرو  دینیب که چاه روشن شده، شما ناموستان را م دین ی. شما بب دینی در خودتان بب دیرا با هان یشما ا حاال

ا  د؟یدار  مصنوع    تان ۀسالپانزده   ۀساله از بچ مرد چهل   ی عنوان  شما مثال به   گذارد نم   مصنوع   یآبرو   نیو 

  . دیکن م  اشتباه وقت د،یمعذرت بخواه

  دیاز دستم دررفت، نبا  دیدخترم، ببخش  ایپسرم    دییبو  د یبرگرد  د،یشو م   مانیبعد پش  د،یشو م  نیخشم  وقت

 م  نیخشم ،نمدیببخش شدم . اگر م د،یتوان پس درون چاهتان روشن شده. دیتوان  
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که حتماً درونِ    دیریغزل را درست ب  اتی که شما اب  خوانم را م  رید  ات یکه شما، اب  م یفقط بو  خواهم  م   من

شاه   داند م    که اگر کس  دیگو . در غزل م دیخودتان کار کن   ی رو  دیکه با  دیدان چاه روشن شده. شما اآلن م

  . تآدم غافل اس نیا کند،  غفلت م رسد، نم اش به شاه است، ول

خودتان   ی رو  چهارساعتهوستیدر ذهن؟ چرا ب  دیاچه نشسته  ی برا  رون،یب  دیاز ذهن برو  دیکه با  دیدان اگر م   شما 

 که ن یا  یمهم است؟ برا  لی خ  نیا  دیکن چرا فکر نم  د؟ی ریگ را نم   زندگ  غامیلحظه پبهچرا لحظه   د؟ یکن کار نم 

خودمان    یرو   میتوان که ما م   ستی کار  نیترمهم   نیخواهد شد. ا  بیتخر  ذهنمن  ۀلیوسبه   د،یبن   یهر کار

  م یبپر  م،یمردان» نظارت نکن ۀاز دور به «حلق  میکه بتوان  میانجام بده  دیخودمان با یفقط هم رو   م،یانجام بده

  .  رونیاز ذهن ب

  : میدان را هم م نیا و

  کن  اری یار یرا با عقل   عقل
مهربخوان و کار کن  یشُور  اَم  

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

نم  م،یکن نم  ول  م،یمشورت کن  دیما با  رسد، نم   شهی که عقلمان هم  میفهم  م  ما    ن ی . شما همگذارد ناموس 

.  کنم  مشورت نم  من با کس  کهن یدرد، ناموس، ا  ر،یچاه روشن شده؛ پندار کمال، کثافاِت ز  د،یچهارتا را بسنج 

  .دیدان م  است،قرآن  یۀآ نیکنم و البته ا اری یار یعقلم را با عقل  دیمن با

مهرماو…»  «…منَهيٰى بُشور  

  كارشان بر پايه مشورت با يدير است…»   «…و

  ) ٣٨  ۀی)، آ۴٢(ی سورۀ شور م،ی(قرآن کر

   عن یبخوان و»    یکن»، «اَمرهم شُور  اری  یاریمهم است. «عقل را با عقل    تیمشورت هست. ب  ۀكارشان بر پاي  و

اآلن چاه روشن شده، ما    ول   گذارد، کار کن؛ ناموس نم   ی طورن یهم  اران،یرا بخوان و مشورت کن با    هیآ  نیا

  . میکندرست  میخواه  و م یی م ینیب اآلن اشتباهاتمان را م

  : طورن یهم  و

  ِباله  بنده را کف  یبد  بس
  ست ین تیدانش و کفا نیا شیل 
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  ) ۴٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  کند م  تیبِاله: خداوند کفا کف

  

   کاف   نیبه مرکزمان ا  میاوری و خداوند را ب  میکه فضا را باز کن  میستیچاه روشن شده، اآلن متوجه ن  نیما ا  واقعاً

  را؟  نیا م یفهم ما؟ نم یاست برا

چرا    م؟یعمل کن   ذهنمن   ۀل یوسلحظه ما بهبهلحظه  دیچه با  یبرا  د،یاگر قبول دار  د؟ی را قبول ندار  تیب  نیا  شما

  م؟ یکن عمل نم  با خرد زندگ

اصطالح «پادشاه  «لـمن الـمل»، اآلن به   پرسد، در غزل م   کهن ی. استین   ما کاف  یعقل خداوند برا  م ییگو م  پس

کار    مان ذهنما با عقل من   د،ینبود  شما کاف  دیده شما جواب م  د؟یده است؟» شما چه جواب م  چه کس

  . میکرد

   ما خداوند کاف   ی. برا میکن اشتباه م  می که ما دار  م ینیبب   میتوان را در خودمان م  هان یچاه روشن شده، ا  چون 

  . م یکن است، هر لحظه فضا را باز م و اگر کاف ستین

  : طورن یهم  و

  ریبدْهم تو را من جمله خ م،یکاف
  ری غ یِاری واسطۀیب سبب،یب

  ) ٣۵١٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هستم.    شما کاف  یخداوند برا  عنی«من»    د،یکم بخواه  دهد که ذهنتان نشان م  ییزهایاز چ   ستیالزم ن  شما

  . کنمرا هم دوا م  تانیو دردها رسانم را به شما م  رهایخ  ۀهم

  درمان کنم داروت یب میکاف
  کنم دانیرا و چاه را م گور

  ) ٣۵٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

کنم». ما چرا هر لحظه مرکز را عدم    دانیذهن را «م   عن یداروت درمان کنم»، «گور را و چاه را»،    ی ب  می«کاف

فضا   م؟یکن نم ندار  کهن یا  یبرا  م؟یکن نم  ییگشاچرا  خداوند  به  برا میاعتماد  را    کهن یا  ی.  خودمان  اصل 

  . اصل خودمان از اوست. م یشناس نم
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مردان، خداوند    یچه. برا عن ی ، کن مردان» نگاه م ۀاز دور به «حلق دیگو موالنا م  که وقت میمتوجه هست  حاال

  .ستی ن  ما کاف یاست؛ برا  کاف

ها  ترس   ن یهم  کنم؟ را درمان م  ییهاز ی. چه چ کنم من تو را درمان م  ، رونیب  ی بدون دارو  م»،یمن «کاف  دیگو م

  . کنم تو را من درمان م  یهانه یها و ک و دردها و رنجش

نکن، منقبض نشو تا من چار کنم؟    یکار خراب   ر،یجلوِ من را نگ  ات ذهنبا من   اور،یفضا را باز کن، من را ب  تو

تو،    یبرا  شود . روز متینهایب   کنم، را باز م  نیثل گور است، قبر است و مثل چاه است، من اذهن را که م  نیا

  .رهانم تو را م  ذهناز جهل من 

   که از بدبخت   کس  دیگو . در غزل هست مدیعمل کن   دیفقط با   د،ی فهم را م  هان یاآلن چاه روشن شده، شما ا  خُب

 م؛ یبدبخت شد  ی که چجور میتنها خبر دارخودمان نه   ما اآلن از بدبخت    خودش خبر ندارد، «معذور» است، ول

  م یفهم را ما م   نی. امیرا خراب کرد  زیچهمه   م، یشد  چارهیدردها ب  دِ یغلط، با د  دِیو با د  ها دگ یهمان  قیما از طر

  ما.  م یکن جا چار مکه آن  مینیب ما م  عن یچاه روشن شده. چاه روشن شده،   ریچون د

  م ی را بذار   می قد  یکرد و دردها   جاد یا  دیدرِد جد  د ینبا  م ییگو . ما م میورز حرص بد است و حرص م  میی گو م  ما 

  . میکن م جادیا دیخداوند درمان کند، درد جد 

  ن ی خشم  د؟یبرنج   دوباره از کس  دیچرا شما با  م؟یکن م  جادیا  یفرد  ای  میکن م  جادیا  جمع   دِیدردِ جد  چرا

  چاه که روشن شده.   د؟یدعوا کن د؟یبشو

   از خرد زندگ   م،یخداوند عمل نکن  ۀلیوسبه   عن ی  م،یو با دردها اگر عمل کن  ذهنبا من   میدان ما اآلن نم  عنی

  . میعمل کن  دی. بامیدان در ذهن م  ،میدان منتها از دور م   م،یدانم  شود؟ چه م   میریکم نگ 

ذهن بدون ناظر هم   نیا دی و نگذار دینی کنم شما را چاهتان را بب قیتشو خواهم م خوانم، م  تیکه من ب همهنیا

و    شود مخرب م  ک   شود، کارتان سازنده م  که ک   دیبدان   دی. شما بااوردی بال سرتان ب  هم جمع  ،ی طور فردبه

  . هم جمع  ،ی هم فرد  د؛یریب ش یدر پ سازندگ  د،یزیبپره از مخرب 

  دوباره به فهم درست غزل:  کند کم م خوانم هم م  ت یچند ب نیا

  د یمج زدانِی که  غمبریپ گفت
  د یهر درد درمان آفر  یپ از

  ) ۶٨۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  رنگ و بو نیز آن درمان نب یل 
  او  فرمانِیب شیدردِ خو بهِر

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

  جو در المان چاره یرا ا چشم
  جان  یِبِنه چون چشم کشته سو نیه

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

که در ذهن    اما ما از آن درمان تا زمان   ده،یدرمان آفر  یهر درد   یپاک، برا   زدانیفرموده که    غمبر یپ  دیگو م

  . دیایتا به فرمان او «رنگ و بو» ب م یفضا را باز کن دی. فقط بامی نیب «رنگ و بو» نم  میهست

به فرمان او    دینخواهد بود. با  یاز درمان او خبر   م،یعمل کن  ذهناگر با من  عن یاو»،    فرمانِی ب  شیدردِ خو  «بهرِ

فَکان،  لحظه، به فرمان او با قضا و کن   نیدر اطراف اتفاق ا  میکن هر لحظه فضا باز م   ،ییگشابا فضا   میی ایدرب

  . شود دردِ ما درمان م

درد خودت بدون    یبرا  عمل کن  ذهناز آن، اگر با من   نیب نم   زیچچ یرنگ و بو»، ه   نیز آن درمان نب   ی«ل

.  میما فرمانده هست  میی گوهر لحظه؟ م   میکن ما، ما چار م  ۀلیوسکه فرمان دست ماست، به  فرمان او. تا زمان

  .  شود مدردت هم درمان ن  ، ذهنبا عقل من  دیخُب شما فرمانده هست

ا  م یتسل  د یگو م  بعد را  م چاره   ی شو. «چشم  اگر چاره  به     «در المان» اگر چشمت را بخواه  ، خواه جو»، 

مثل   چ، یه  کهنیبشو مثل ا م یکشته، چنان تسل  یمانند   ، مرکز را عدم کن  ، فضا را باز کن دیبا ؛یالمان بدوز 

   حرف   چیه  خورد، جنب نم کند،  نم  حرکت  چیه  ذهنمن  عنی م»،ی ما چون مردگان  م ی. «که در تسلیمرد  کهنیا

  تو به المان است. المان است، مرکز عدم است.  و تمام چشم تو، حواسِ زند نم

فرم   ست، یجا ن عن ی. «المان»  دیبفهم   دی. نباستیچ  فهمم من نم   دیی . شما نگومیبفهم   میتوان را ما نم  المان 

  .شود است، حل م فرمی که از جنس ب  خود زندگ  ۀلیوس. تمام مسائل ما به دیآ به جمله درنم ست،ین

  ارانه، ی درمان دست او است، اما متأسفانه فرمان دستِ ماست. ما هش  دیگو م  د،یگو را م  هان یدارد هم   نیا

من بلد   مییو بو  میجا که مقدور است فضا را باز کن به او، تا آن  می فرمان را بده  میتوان چون چاه روشن شده، م 

 ند یای مردم ب  کهن ینه ا  ن،یا  عن ی   میکردم تسل  عرض بشوم.    می تو درست کن، تسل  زندگ یا   عنی تو بن،    ستم،ین

ما را ب ه کنند ما را، بروند حقعن ی  می تسل  م،یینگو  یز یچچ یما ه  رندیل  نگو،    ی زیچچ یه   نییپا  ندازی سرت را ب

  نه. 
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  م ی توان م  ترع یلحظه و سر  نیا  تِ یوضع  میتوان ما بهتر م   م،ی لحظه هست. در تسل  نی ا  تِیوضع  رییتغ   یبرا  میتسل

  م یشو نم  میتسل  و از خرد او. وقت  میریکم ب  از زندگ  میخواه چرا؟ م   م،یلحظه را عوض کن  نیا  تیوضع

استفاده م   م،یکن م   زهیست   که نیا  یبرا  داند، نم  یزیچچ یه   چارهی ب  هم. عقل خودمان  میکن از عقل خودمان 

وجود آمده،  که اآلن به    حل مسائل  ی . برامیرینم   بهتر که ما از گرسنگ  ترش یهرچه ب  یبقا، برا   ی شده برا  ساخته 

  : دیگو . خودش دارد م میاستفاده کن از زندگ  دیبا م،یاستفاده کن  میتوان نم ذهنما از من 

  ست شده دایپ جهتیجهان از ب نیا
  ست جهان را جا شده ،ییجایز ب که

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

  ست».«جهان را جا شده  فرمیب  عنی  »ییجای ز ب «که 

   ستین یِگرد از هست، سو باز
  ستیو ربان یرب  طالبِ

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

  مرم  یعدَم، از و نیدخل است ا یِجا
  و کم  شیوجودِ ب ن یخرج است ا یِجا

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

  خداپرست، عارف :  ربان

  : درآمد، سود دخل

  ی نابود  ، ستی: نعدَم

  ز ی: مرمرم

  

  فرمی از ب  جهت»،یجهان وجود، از «ب  م،ینی بب  میتوانکه هرچه که ما با ذهنمان م   دیگودارد م  نیبنابرا  پس

   عن یفضا باز کن، جا    مییگو م  کهن یما هم هست. ا  ذاتِ  »ییجای «ب  دینیب وجود آمده. مبه  چیشده، از ه  دایپ

 یی جای ما از جنس ب  د،یهست  جا»ی. پس شما «بتاس  ییجا یب  ییذهن جاست، فضاگشا  جا،یب  مان،یمان، ب

  . میشو از جنس مان م  م،یشو با ذهن، باجا م میشو م تیهوهم  . وقتم یاز جنس خدا هست م، یهست
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  تو در المان  اصل، مان تو
  دکان بر بند و، بشا آن دکان  نیا

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

.  یی جایاز ب  ،فرمیاز ب  دیگو  م  نی هم  یبرا  م،ی . ما از جنس المان هستمیاآلن مان شد  م،یمان بشو  دینبا  ما

بادکنک   نیا  شود فضا باز م  د ینیب م  دیکن بادکنک را باد م    یشما    د ینیب فضاست. م  ن یهم  یی جاینمونۀ ب

.  میکن مثل بادکنک ما فضا را باز م   د،یآ م   الشچ  ی.  میفضا هست  نی. ما درست مثل ادهد را در خودش جا م 

فضل و   د،یآ درمان م   د، یآبازشده خرد م   یچالش است، از فضا  ی بادکنک که   نیا  م یکن فضا را باز م  وقت

  ی ز یچچ یاست ه  ذهناز دعوا که مال من   زه،ی . از ستدیآ م   کم زندگ   د،یآ م   بخشش زندگ  د،یآ م  عقل زندگ

  . بیجز تخر دیآ نموجود به

: «باز  دیگو . پس به ما م جا شده  فرمیست. جهان، جهان فرم در بجهان را جا شده   ،فرمی از ب  نیبنابرا  پس

ا  ای است، آن را رها کن ب  ذهناز هست که من   »، تسین   یِگرد از هست، سو   یِ شده «سوگشوده   ی فضا  نی به 

  است.   بیقدم اقرار به معا نیدر اول ست ی. ن» ستین

بله من درد    دییبو  دیاقرار کن   د؟ینیب را م  ها دگ یهمان   د؟ینیب را م  بتانی که ذهن روشن شده شما معا  حاال

همان من  آبرو   دگیدارم،  من  دارم،  کمال  پندار  من  م    مصنوع  یدارم،  نم  نم، یب دارم،  بشوم،    توانم خَم 

  .  گذارم پا م  ر یرا ز  زندگ  نیبنم، من قوان توانم نم عذرخواه

چه؟ «نه روح عاشق    میگرد . دوباره برمستین   زهایتو عاشق چ  دیگو . پس م»ی«طالبِ رب  دیگو م   نیهم   یبرا

  ،  را و از جنس خدا هست   زها ینه چ  خواه و او را م   تو از جنس خدا هست  »،ی«طالبِ رب  دیگو روزست». م

  .  » ستی«ربان 

اصطالح پول به   یجا   عنیدخل    یشده و مرکز عدم است. جا گشوده   یفضا  نیدخل» ا  یِتوجه کن، «جا   دیگو م

مرکز عدم است، از آن فرار نکن.    ،یشاد   ،گرفتن زندگ   یِ. جا زندگ  دیی درآوردن، اصطالحاً. حاال پول را بو

  مرم»، وحشت نکن، فرار نکن.    یاز و ،عدَم نیدخل است ا یِشده است. «جا گشوده یگرفتن خرد، فضا  یجا 

خرده با ما بد    ی  مجلس  یکه در    دینیب . شما ممی بشو  میتوان ما کوچ نم  م،یبشو  میتوان نم   ست»ی«ن   ما

م  م  نند،ز حرف  بلند  من به  میشو م  ن یخشم  م،یشو ما  نمذهنعنوان   . نم  م،یبشو  ست»ی«ن  م یتوان م یتوان 

است به شما. فقط    زندگ  یندا   نیآن شخص هم  یآن ناسزا  دی. شامیفضا را باز کن   میتوان نم   م، یینگو  یز یچ

  .  دیتوجه کن م،یریرا ب  غامیپ نیا می توان ما م  ییموقع فضاگشا
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ما    حال ن یاست که درع   »ست یشده «ن گشوده   ی . فضاییفضاگشا    عنی  » ستی«ن  »،ستین   یِگرد از هست، سو   «باز 

. از پندار کمال  میرا ما دار  ها دگیهمان  ن یا  ها، ب یع  نی که ا  م ینیب م  م، ینیب . چون اصل را ممینیب را م   ب یمعا

عاشق خدا    م،یهست که ما عاشق زندگ  مینیب شود، مهرچه فضا بازتر م   میشو و متوجه م  نییپا  مییآ م   میدار

امیهست در  رب  دیگو م  جان ی.  ربان  ی«طالبِ  خداگونه   »،ست یو  «ربانیاتو  معنو   یتو    عنی  »ست ی.    ی موجود 

  .  زهاینه چ   و طالب آن هست  خداگونه هست  ،هست

و    ی«طالبِ رب  ست، ین  یطور ن ی«نه آقا ا  د ییبو  دیکن   ری تفس   دییای شما ن  م،یاگر از دور دست بر آتش ندار  خب

  ،  کار را نکن   نیمقَدم بر پول است. اگر ا  نیا  . خب پول هم بخواه، ولخواهم» چه؟ من پول م عنی   »ستیربان

  .  خورد به دردت نم یاور ی پول هم درب ،کن م بیتخر

مرتب   ، کوچ کن  دیرا با  نی ا  عنیخرج است،    یو کم» جا   شی «وجودِ ب  نیعدم، محل دخل است و ا  نیا  پس

 ، زندگ   سبب،یب  یشاد   ،خواه  جاست. هرچه مو درآمد تو از آن   خورد به دردت نم  ،کوچ کن   ،کوچ کن

  خرد، از مرکز عدم است.  ، زندگ تیف یک

  : تیب  نیا طورن یهم  و

حق، چون ن  کارگاه نعستیص  است  
  است  متیقیبرونِ کارگه ب پس

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

  دن یآفر نش،ی: آفرصنع

  

درست    دیاست که ما با  یاواژه    یباشد «صنع»    ادمان ی .  میرا. امروز در غزل صنع هم دار  نیا  میاخوانده   بارها 

  ی دگار یبه آفر  د یکن لحظه فضا را باز م  ن یشما ا  کهنیا   عنی. صنع  میزن دست به صنع م  م،ی. اگر بفهممیبفهم

صنع است. اگر شما   نیا  ند،ی افریب  دیفکر جد  ی  تواند شما م   قیاز طر  زندگ  ایخداوند    عنی.  دیزن دست م

  است. شدهساخته  یزهایتکرار چ نیا  ست،یاسمش صنع ن دیکنتکرار م  دی را دار  میفکر قد

که ما اقرار    شود جا شروع م عرض کردم از آن   ستین  یشماست. ابتدا  »ستی«ن  یزدی«کارگاه صنع» ا  دیگو م

متوجه    م یکن فضا را باز م  و وقت   میکن فضا را باز م   واشیواشی .  میدار   دگی ما همان  م، یدار  ب یکه ما ع  میکن م

  م، یدان که نم  میشو طور خودکار متوجه مو ما اصال به  شود تر مکوچ   پندار کمال ما ه  نیشد که ا  می خواه

  است.   رید یداننده 
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مرکز را    شهیهم   د یرا خواندم، با  ت یرا سه ب  هان یکه ا  میبشو  ر یبص  ای   میبشو  میعل   ای   میبشو  نایب  م یاگر بخواه  و

   است که ارزش  ذهنمن   نی کارگاه هم  رونی. بمیریخداوند را ب  ییخداوند و گوش خداوند و دانا  دیو د  میعدم کن

  ندارد.  

  است:  ثیهم حد نیا

  اَنْزل اله داء ا اَنْزل لَه شفاء.»  «ما

  آن فراهم ساخته.»  یبرا  مر آنکه درمان اوردین دیپد ی درد تعال «حق

  ) ثی(حد

  .  دهیدرمان آفر یهر درد یبرا  د»یمج  زدان یکه   غمبری«گفت پ میباال خواند یهات یاآلن در ب که

  

  (این لحظه و توانایی انتخاب)  ١۵شل 

که    د یدار  اریلحظه شما اخت   نیکه ا  دیی فرما ، مالحظه م(این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شلگنج است    ۀنقش  نیا  اما

ببند  ای   دیفضا را باز کن  باز کن  دهد و نشان م  دیفضا را  را  ببند  د،یروکجا م   دیکه اگر فضا  کجا    د یفضا را 

  د ی. اگر اشتباه کرددیرا باز کن   فضا و    دیکار ببربه  دیلحظه با  نیانتخاب را حتماً در ا  ییتوانا  نی. و شما ادیرو م

  را.  نیمن ا دهم نشان م  شهی . هم دیفضا را باز کن دیبرگرد دیدوباره با د،یفضا را بست

  که نیا  یمهم است، برا  خوانم، شما م  یرا دائماً برا  تیب  نیو ا  کند م  نیباز کردن فضا شما را با خداوند قر  و

  د یتوان . نم دیکن دار منشان   د،یاز جنس او هست  د،یخودتان را که خداوند هست  دیاگر فضا را ببند   دیشما بدان

  . د یحق ندار  د،یدار بن شما خداوند را نشان 
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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)   میقد ، نگیری: دقدَم

  

را    قبل   یهالحظه است، نه که قدم  نیا  تان قدم زندگ  نی . اولدیدار لحظه است که شما برم  نیقدم، ا  نیاول  پس

  م، یدار برم   ییبا فضاگشا  عن ی  میدار برم  ویلحظه ن  نی قدم در ا  ن ی. اولمیلحظه هست  نیما در ا  شه ی. همدیبرداشت

  . دیآ . خداوند به نشان درنم میآور خداوند را به نشان درم    عنی   م،یکن دار م نشان   می و خودمان را اگر مقاومت کن

و    دیسؤال را بن   نیا  دیتوان شما نم   ست؟یشما خداوند از جنسِ چ   دییگو م  کهنیغلط است، درست مثل ا  نیا

خداوند   ی. مردم به  میامنعکس کرده  یریخداوندِ تصو  ی  میدار  ذهناست که در ذهن ما چون من   نیهم  یبرا

افسانه   نیا  ریکه کامال د  خواهند را م  زهایچ   یر یاز آن خداوند تصو  شانذهنمن با    کنند، عبادت م   یر یتصو

  .  میکن دار مچون خودمان را نشان   ،ذهننام من به م یساز جسم م ی ما   عنیاست و هپروت است. 

که از    زیچ  همان  م،یدارشده که نشان از جنِس جسم است خدا را بشناسبا آن جسم نشان  میخواه م   جهیدرنت

خداوند    یاند»،  را بنموده   شیاند»، «در دو صورت خوتن بوده  یهر دو    طانیاست، «نفس و ش  طانیجنس ش

  . میکن هم خلق م یر یتصو

  م، ی ساخت  ذهنمن   می. ما آمدمیما از جنس او هست   عنی  ده، یخودش آفر  رِیچه شده؟ خداوند ما را به تصو  دینیب م 

غلط   نیاست، ا ر یکه از جنس جسم است، از جنس تصو میدی آفر دیخداوند جد یخودمان   ریمنتها مطابق تصو

  ن یکه قر  م ینیب ما م  ،ییگشا. و با فضا میی ایب   رونیاشتباه ب  نیتوهم و از ا  نیشعرها از ا  ن یبا ا  می خواه است. م

  .شود ما خداوند م

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

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

از    ر یبشود، تمام شد رفت. غ   زندگ نتان یقر  ییگشاکه هر لحظه با فضا  دیریگ م میلحظه تصم   ن یشما در ا   عنی

  است.  دیهم کل  نیا م،ی ندار راه  چیه  ریما د نیا



ۀ  برنامه             Program #944                                              ۹۴۴مشار

  44صفحه: 

 که ن یا  یبرا   خوانم؟ را هر هفته م  ن یقر  یشعرها   نی. چرا من اگذارد شما اثر م  یرو   ن یکه قر  دیدان و شما م  

  است.  ن یمانع قر نی ترشما بزرگ  تِیمانع در زنده شدن شما به خداوند، در موفق  نیتربزرگ  د یشما بدان

   ونی زیممن است جمع باشد، ممن است فرد باشد، ممن است کتاب باشد، ممن است برنامۀ تلو  نیقر 

  . دیکن  شرفتیپ دیخواه اگر م د یباش دیبا نی" باشد، شما مواظب قرsocial media" ا یباشد، سوشال مد

خوب هم    ن یقر  گذارد، ما اثر بد م  ی رو   ن ی. قردیندازین   نی گردن قر  م،یخوان م   نییرا پا   تان ذهنمن   رِ یاما تقص  

" ممن  social media"   ای. اما سوشال مدگذارد ما اثر خوب م   یخوب است، رو   نی. موالنا قر گذارد اثر خوب م

  باشد.  یبد نیاست قر

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

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

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

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

قر   عنی ا  نیاز  را م  حرف  کهنی شما بدون  اسرار  دلتان  م  ی. هم خوب دزدد زده بشود  را   دزدد،  را  هم حضور 

 د ینیب م  مدت   یپس از    دیای شما ب  شی آدم دردناک پ  ی.  دزدد هم انقباض را م   دزدد، را م  نهیهم ک   دزدد، م

  . دزدد دلتان از دل او م کهن یا یکه دلتان گرفت، برا

که ما    ستین  ی طور ن یا  م، یثبات ندار  ل یخ  م، یکه مثل موالنا مثال باش   مینکرد  شرفتی پ  قدرن یما چون هنوز ا  ول 

که در شما    یمقدار حضور    یمواظب    دیممن است حالمان بد بشود، شما با  م،یاز حالت خوب خارج نشو

خُرده حضور در شما خودش را     یدار». اگر   دامنش م  رِیبه ز  دار،یدلِ ب  نی. «چراغ است ادیوجود آمده باش به

  . دیمواظبش باش  لیخ  دینشان داده با

  : طورن یهم  و

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

  ) ۴٨۵۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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ست. گفت  ضررزننده  نیاست، بدتر  نیقر  نیخود شما بدتر  ذهنمن که    دیبدان  د،یندازین  نیرا بر گردن قر  زیچهمه 

  ر ید  زیچ  یاآلن با    نیکه ا  دیصورت حضورِ ناظر دائماً مواظب نفس خودتان باش امروز چاه روشن شده، شما به

را    میقد  نکی ع  ای   دیجد  نکیع   یاست    نمم  اورد،ی درد باال ب  ی بشود، ممن است    تیهوممن است هم 

  به چشم من بزند.  

اش همه   دی. باآورد من م  ادی به    اُفتم اصطالح اگر بنم به درد مرا که من به  میفکر قد  یممن است    اآلن

ا  دیتماشا کن  زمان  نیکه  تا  را نکند.  تماشا  کارها  آس  تواند نم  دیکن م  شی که  برا  بیبه شما    که نیا  یبزند، 

  است. هلحظ نیاست، از جنس ا  زندگ ایاز جنس خداست  تماشاکننده

 که ن یهم   زِ ِ،یچ  ی   ذهناست. من   شماست. حضورِ ناظر خداست، زندگ  ذهناز من  تری هزاران برابر قو   نیا 

  بزند. بیآس تواند نم  دی. اگر ناظرش باشدیرا جمع کن ش یدست و پا دیتوان گرگ کوچ است، شما م دیگو م

  : خوانم  را هم م تیب نیا و

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

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

شما از    د،یکن فضا را باز م  . وقت ست لحظه خود زندگ  نیمن در ا  نی که قر  دیریب  ن یرا ا  اش را معن  تیب  نیا

در حرف زدن، در رفتار،    دیی ای . شما بدیهم هست   نیخدا هم وجود دارد و شما قر  ،زندگ  د،یشو م  جنس زندگ 

  .دی رینگ  شیتر پبزرگ نیبر قر

 د یشو ما صحبت کند. خُب شما ساکت م  ق یخداوند از طر ا ی  زندگ م، یساکت باش  د یکه ما با میدان را م ن یا ما

  شود،  م   بعد سرعت ذهن شما، فکر شما، اندازۀ زندگ  رد،یگ ذهن شما سرعت م   واشیواش ی  کند،  او صحبت م

  شما حرف بزند.   قیاز طر  تواند نم خداوند  رید شود، بشود که م  شتر یصحبت شما سرعتش ب ریذرۀ د ی

  ی به فکرها   تاُف م  ی ریب  ش ی. اگر پرینگ   شیشما که خداوند است پ  نیدر صفت، به قر  دیگو م   نیهم   یبرا

  را.  نی ا دیکن  معن   یطورن یا شود، خودت و از خداوند جدا م

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

  ) ٣۵١۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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که    ی شو از او جدا م  واشیواش ی  دهیبه خداوند، دراثر فکر کردِن همان   یر یب  شیو پ  شیندی اگر تندتند ب  عنی

نماد ماست، خضر نماد    و خضر است. موس  از داستان موس   نی. امیست یما وصل ن  ر، ید  میاما شده   م،یاما شده 

ه م  موس  خداوند است.  ه  دیگو م   کند، سؤال  نزن،    کند،  م  منطق   یهاسؤال   موس  سؤال نکن، حرف 

  . زند حرف م ادی ز جهینکند، درنت  تواند نم

حاال که شما سرعتت از من    دیگو خداوند به شما م  عنی ماست.  ییموقع جدا ریاآلن د دیگو م  به موس خضر

   من حرف بزنم، تا بفهم  کن، نگذاشت  یکار اش خراب حرف بزن همه  قدرنی. اریاست برو حرف بزن د ترشیب

  حرف بزنم.  دیکه من با

  گوش باش».   ،«تا زبانِ حق نگشت  اَنْصتوا را به ما گفته، یموالنا شعرها 

  را گوش کن، خاموش باش  اَنْصتُوا
  گوش باش  ،زبانِ حق نگشت چون

  ) ٣۴۵۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جنسِ تو او زبان، ن ،تو گوش چون
  را حق بفرمود: اَنْصتُوا  هاگوش
  ) ١۶٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

گوش    دیما با  عنی.  ستیخداوند از جنس تو ن  عنیاو    ،اش گوش بدههمه   دیتو با  عنی  »، «چون تو گوش 

  مثل زبان باز کردن بچه.  م،یحرف بزن  میتا ما هم بتوان میباش

  تواندبچه کر باشد نم  ندی گو. اگر ماُفتد به حرف م  دفعه ی  دهد، اول گوش است، به مادرش گوش م   بچه

   ی  م،ی به خداوند گوش بده  میتوان چرا؟ به مادرش نتوانسته گوش بدهد. ما هم نم  شود، زبان باز کند، الل م 

  بعد زبان عدممان باز بشود.  م،ی نحرف نز چیه م، یبه او گوش بده میذهنمان را خاموش کن دیبا مدت

زبان، زبان    نیدوم  کند، را باز م  اشی زبان مادر   هرکس  ای   زبان فارس  نیهم   ی   م،یکن دو جور زبان باز م 

  م یده که اصال به خداوند مجال نم  م یزن حرف م  قدرنی ا  م یکن را که باز م  مان ی زبان مادر   خداوند است، ول

  دراثر حرف زدن تو.  میخُب جدا شد لی خ  م،یزن از خداوند حرف م  ترعیحرف بزند. ده برابر سر

تمرکز رو  یتمرکز رو  و تمرکز رو  یخود،  راجع   جهوچیهخود. به  یخود،  نم  رید  رانیبه دفکرمان    کند،  کار 

  به خودمان است. راجع 
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   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخُو و خال  شیخو

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

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

  

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

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

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

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

  خودمان باشد.  یمان که تمرکزمان رو ٔ همه  یبرا ستی ادآور ی

  : طورن یهم

  قَلتَبان  یا  و، در چه  یگو در
  ران یوادار از سبالِ د دست

  ) ٢٢٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و خَوش  بایز رس   به بستان چون
  و کش  ر یاز آن دامانِ خَلقان گ  بعد

  ) ٢٢٣۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  حبسِ چار و پنج و َشش  میمق  یا
  را هم بش   رانید ،یینغزجا

  ) ٢٢٣٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : گودال گو
  رت یغیب ت، یحمی: بقَلتَبان 
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  ل ی: سبسبال

  

به   لیخ   م،یرا اگر ما بدان  تیب  شش   ن یکه هم  دینیب م را  نم مسائل  که مردم   می. اگر اجازه بدهم یآور وجود 

بابا من خودم در چاه هستم، در گودال هستم،    مییکنند و به خودمان بو  نییخودشان را تع  خودشان روشِ زندگ

   زندگ   ی طورن یا  ییگو م   کن  مردم دخالت م   ندگکه در ز   کس  ی ا  رت، یغیب  ی «قَلتَبان»، ا  یا   دیگو موالنا م

است،    و خوش   بایکه ز  یدی رس  دست بردار. اگر خودت به بستان  رانید  ل یکن، از سب  زندگ   یطورن ینکن، ا

از آن دامان مردم را ب ا  ریپس  حبس    ، هست  ذهن! تو که در حبسِ من یدیبوستان. تو که نرس   ن یبش به 

پنج و شش»    ،ذهنت هست  و  ماد    عنی «چار  اين یجهان  پنج حس، شش جهت،  بعد،  چهار  هفته .  هر  را  ها 

  ی جا   ،  در ترس هست  ، در اضطراب هست  ،  تو که دائماً در درد هست  ، ستین   یخوب ی. تو که جا رید  م یخوان م

  جا. را هم بش آن  رانید هست  یخوب

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

    
  (مثلث واهمانش) ۶شل   (مثلث همانش) ۵شل 

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



ۀ  برنامه             Program #944                                              ۹۴۴مشار

  49صفحه: 

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

  

  تیدو ب  نیکه ا  دینیب م  (مثلث همانش)]  ۵[شل  بدهم.    حیخدمت شما توض  عیها را هم سرشل   نیا  دیاجازه بده  اما

  :خوانم  شما م یرا باز هم برا

  به جانها ز خسروِ منصور  دیرس ندا
  از دور؟ دی کنبه حلقۀ مردان چه م نظر 

  
  خلق؟ نیاند اآفتاب برآمد، چه خفته چو

  روح عاشق روزست و چشم عاشق نور؟ نه
  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

مرکز ما، ما    ندیآ آفل و گذرا م   یزهایچ  که وقت  دهدمثلث نشان م   نیمثلث همانش است. ا  نیکه ا  دینیب م

  جسم   یار ی ما، پس از آن ما هش  دید  نکیع  شوندها مآن   م،یده حس وجود م  م،یده م   تیها حس هوبه آن

  ها  دگیهمان  ن یو قدرت را از ا  تیداو ه   ت یو عقل و حس امن  میشیاند اجسام م   ق یچون از طر   م،یکن م  دایپ

  م، یساز م  ذهن  ریتصو ی از حرکت فکر ما  م،یریگ م

  هست.  ذهنمن  نیا میگفت

خوب   کند،  قضاوت م دهد را که ذهن نشان م ی زی چ لحظه آن  نیکارش مقاومت و قضاوت است. ا  ذهنمن  و

  ی بشود در ما، جلو  یقضاوت اگر قو نی. ادیریب دینبا  یموضوع را جد  نیکه شما ا  می. و امروز گفت کندو بد م

  . کند کار نم  ریما د یآن در رو ست،یفکان است. چون مرکز عدم ن که قضا و کن  ردیگ قضاوت خداوند را م 

   عن ی. مقاومت  دهد که ذهن نشان م   یز یچ  خواستن از آن   زندگ   عن یواقع  هم مقاومت است. مقاومت در   ی

 آن   دییاست که شما بو  نی ا  دیکل  می است، مهم است. امروز گفت  یمن جد  یبرا  دهد که ذهن نشان م   یز یچ  آن

 ی شده داراگشوده   یاست. فضا   مهمشده  گشوده   یبله فضا   ست،یمن مهم ن  یبرا  دهد که ذهن نشان م  یز یچ
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من   مقاومت اما  خداست،  م  ذهنعقل  باال  من   آورد را  عقل  من   دیدان ممن کار کند؛    ذهنو  ما     ذهنعقل 

ا  ف یضع   اریبسار یبس  اصال بزند. شما هر فکر  طراح  ذهنمن   نیاست،  ما ضرر  به     ذهن من   لۀیوسبه   ی شده 

 اش ی مختلف که امروز هم من تعداد   اتیاب  قی. موالنا از طردیزن ضرر م  تانبه خود  د،یکن م  هر عمل   د،یکن م

  را.  نیرا تکرار کردم به ما ثابت کرده ا

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَنَد م مرگ  یِزنده سو نفسِ
  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی ز یچ  آن   عنی. مقاومت  دی شناس . پس شما مقاومت و قضاوت را اآلن م(مثلث همانش)]  ۵[شل    دیگو را م   نیهم

  . دی خواه م  یزیاست، از آن چ  یجد ست،ین  )تفاوتی (ب هیالسو شما علَ ی ذهن، برا  دهد که نشان م

  خواهم،  نم  یزی من از آن چ  ست،یمهم ن  دهد که ذهنتان نشان م  یزیچ  آن   دیبقبوالن  د،ی کن  نی به خودتان تلق  شما

است، گرفتن  یکاسب یدخل است، جا  یمرکز عدم جا  نیشده است. گفت اگشوده  یفضا  نیدخل» ا یبله «جا 

کارتان درست    د یکن مقاومت نم  د، یکن ماشتباه    دیکن ! مقاومت م د؟یکن مرم»! توجه م  یاست، «از و    زندگ

  است.

  ۵[شل شل    نی. اگر اذهن)](افسانه من   ٩[شل    ذهنبه افسانۀ من   کشد ما را م   (مثلث همانش)]  ۵[شل شل    نیهم   اما

مقاومت و قضاوت    د،ینیها بببرحسب آن   د،یرا در مرکزتان نگه دار  زهایچ  عنیشما،    دیرا ادامه بده  (مثلث همانش)]

  در ذهنتان.  دی خواب شما م اتی اب نیواقع طبق ادر  صورتنیدرا د،ی کن

برآمد، چه خفته  «چو اآفتاب  ا  نیاند  چرا  م   نیخلق؟»،  ادامه  را  با  ای آ  دهند؟ حالت  ما  طر  دیروح    ن یا  قیاز 

  نه! «نه روح عاشق روزست، چشم عاشق نور؟».  شه؟ یهم  ند یبب ها دگ یهمان 

  یرو یکه ما ن   مینیب م   مدت  ی که پس از    آورد شل م  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    نیما را به ا  (مثلث همانش)]  ۵[شل    نیا

  . میکن م  یساز دشمن و  میکن مسئله م  م،یکن به مانع م لیرا تبد  زندگ

. شود م   ی سازو دشمن   یساز مسئله   ، یساز منجربه مانع   ن یآفل در مرکز ما منجربه مقاومت و قضاوت، ا  زیچ   پس

(مثلث    ۶[شل   ست،ذهنافسانۀ من   نیا  د،یکن   زندگ   دینبا  یطور ن یا  دیگو م  تیدو ب نیبا ا  حت  دینیب و موالنا م 

 ن یدر اطراف اتفاق ا  دیفضا را باز کن  دیکنو مرکز را عدم    د،یمرکز را عدم کن  دییایشما ب  دیگو بله م  واهمانش)]

  یی زهایچ  چه   هان یچنقطه  نیکه ا  دیشو ذهن شما متوجه م  ای و در چاه    کند کار داخل چاه را روشن م   نیلحظه، ا
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دردها    یچجور   د،یکن فکر م  یچجور  د،یدار  ییهستند، شما چجور دردها  ییزهایچ  چه   ها دگیهمان   نیهستند، ا

  . باال دیآور را م

که دوتا    د ینیب م  د، یلحظه برگشت  نیمرکزتان عدم شد و به ا  د،یکرد  ییگشافضا   که وقت   دیشو متوجه م  پس

  د یوندی بپ  دیتوان دوباره م   کهنیلحاظ ابه   دیکن صبر و شر است. شر م   دهد، خودش را به شما نشان م   تی خاص

  ن یبر آتش دارند، متأسفانه ا که از دور دست   ان . و کسدیکن به ما کم کند، شر م تواند م  زندگ   ، به زندگ

  کار انجام بشود. ن یتا ا دیکن و صبر م   دیکار را تجربه کن ن یشما عمال ا دیبا کنند، را تجربه نم

  ار یدوباره هش   کهن یهم  م،یندار   دنیبه همان  یاعالقه   عنوان زندگهست؛ ما به   ز»یپرهمرکزِ عدم «  نیدر ذاتِ ا  و

  ز یپره  میدار  عن ی  م،یندار  دیجد  دنِیبه همان   یاکه ما عالقه  میشو متوجه م  میکرد  دایپ  یو بلوغ معنو  میبشو

  .دهد خودش را نشان م  زیپره  حالت نی است. پس در ا زیاسمش پره نیا ، دگیاز همان میکن م

را از    زندگ   کند م  زیپره  وقت   کند را قبول ندارد، فکر م  زیپره  ، ذهنافسانۀ من   ،ذهنمن   ذهن)](افسانه من  ٩[شل   

  . شمارد م متی فرصت را غن داند، م  هادگ یهمان نیرا در استفاده از ا  چون زندگ دهد، دست م

 از آن   م یخواه معذرت م   ،  به زندگ  میشو مجدداً وصل م   م یکن فضا را باز م  وقت   ول  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  

  که اشتباه بوده.  میشو متوجه م  مان، حالت قبل

.  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل   یوجود   قتیحق  نیبه ا  میرس م  میرا ادامه بده  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل حالت    نیاگر ا 

  ی شاد   مدت  یو پس از    می کن شروع م  رشیلحظه را با پذ  نیکه ا  می نیب مرتب، م  میکن پس اگر فضا را باز م 

و    یشاد   رش، یذ. پس پمیزن دست م   نندگ یبه آفر  مدت  ی باال. و پس از    دیآ از مرکز ما م  جوشد م  سببیب

  محصول مرکز عدم است.  نندگیآفر

  د ی د  میرا، و مرتب خواه   زی و پره  دهد لحظه در ما صبر و شر را نشان م  نیدر اطراف اتفاق ا  ییفضاگشا  پس

  ی شاد  شود، فضا بازتر م  ن یروز که ما او روزبه   شودلحظه شروع م   نیاتفاق ا  رشیپذ  لۀیوسکه هر لحظه به

که    مینیب ا م روز م بهو روز   شود م  تراد یبه فکر کردنِ ما ندارد، در ما ز  ربط  چیکه ه  یای شاد   عنی  سببیب

م   مانیفکرها  میدار  م،یشد  نندهیآفر جد  دیجد  یهات یوضع  ی برا  م،ینیآفر را  فکر  برعکسِ    م،ینیآفر م  دیما 

  . برد کار م ها را به و آن  داند را فقط م م یقد یکه فکرها  ذهن)](افسانه من  ٩[شل   ذهنمن 

  ن ی«جنون» است. ا فِیداشته باشد، واقعًا تعر متفاوت  جیفکر کند و انتظار نتا جور یآدم فقط  کهنیواقع ادر و

داشته باشد. اگر   یرید  جۀی انتظار نت   عمل کند، ول  جور ی فکر کند و    جوریاش  که آدم همه   ستیدرست ن

  خواهد بود که بوده است، درست است؟  ورجهمان جه ینت شهیهم م،یجور عمل کن آن  م، یجور فکر کن آن
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به    دهیمرکز همان   ن یاز ا  میکن   ر ییتغ   می ما بتوان  کهن یا  یکه برا  دینیب م   طور ن یو هم   (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]   ٣[شل 

تکرار،    م،یکار را ادامه بده  نیا  و مدت   میبه مرکز عدم متعهد بشو  دی، با(مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل مرکز عدم  

. دو، سه سال  میکار را ادامه بده  ن یو ا  م یمرکزمان جسم شد مرکزمان را عدم کن  می دیتکرار، تکرار. هر موقع د

به    میبه مرکز عدم، متعهد هست   م یکه واقعاً متعهد هست  م ی و بدان  ردیدر ما صورت ب رییتغ  نیتا ا  می صبر کن  دیبا

  شده.گشوده  ی بودن فضا یبودن آن، و جد یه، بازلحظ نینگرفتن اتفاق ا یجد

با لطف    ت،یبا عنا  که زندگ   میدان مثلث جذبه هست. ما م  نیا  طورن یهم   ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧[شل  

رو  لحظه  هر  م   یخودش که  دارد،  به   خواهد  ما  هم  ما  و  ببرد  ذهن  از  جذب کند  را  چسبما  به    م یدیشدت 

  د ینیب م   د،یکن فضا را باز م   دیکن شما مرکز را عدم م   وقت   نیبنابرا  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل  . و  ها دگ یهمان 

  بلد است که شما را جذب کند ببرد.  زندگکه 

او به نت  تیعنا  د،یکن م  شیمرکزتان عدم است، شما واقعًا خداوند را ستا  وقت  پس  او، کم   جه یاو، فضل 

که «خسروِ منصور» شما را هم   دیده . و اجازه مرونیب  برد جنس خودش را از ذهن م  کند م و جذب    رسد م

  بند.  روزیپ

  �🔹🔹�بخش دوم انی پا�🔹🔹�
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  ستبر خود آخر، که چاشتگاه شده بجنب
  خواب شد مهجور  دیآنکه خفته چو جنب از

    )١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : جدا، دور مهجور

  

م  پس رو  تک   کند حاال  مبه  ما  بجنب.    دیگو تک  خودت  با  خودت،  بر  «آخر»،    عنیدر خودت،  سرانجام، 

، بو، از خودت  ذهن)](افسانه من  ٩[شل   جان یا  عن یاقامت در ذهن،    دن،یدرد کش   همهنیسرانجام، باالخره، پس از ا

    جا؟نیام اچه آمده  یچند سالَم هست؟ برا   خواهم؟ هستم؟ من چه م سوال کن من چه کس

  یی باورها  یسر   ی از جمع نکن،    ی روینکن، فقط پ  دیتقل   عن یبه «بجنب بر خود»،    د یبر خود»، توجه کن  «بجنب

  ن ی بنش  تییعنوان انسان و خداباور به آن باور نپر. خودت به  نیهست، فقط از ا  هان ی چنقطه  نیدر ا  که گرفت 

طلوع کند،    دیها بااز درون انسان  آفتاب زندگ  هک   زمان  عنیاست،    بر خود آخر» که ظهر شده   تأمل کن. «بجنب

  طلوع کرده. 

االن ظهر هم شده هنوز خواب    شد، صبح قبل از طلوع آفتاب پا م   دینفر با  ی  کهنیمثل ا   عنیاست»    شده  «ظهر

  م، ی کرد  دیاش تقلهمه   م،ید ی به خودمان نجنب  کهنیا  یشده، برا  ریتک ما دتک   ی. پس براشده   رید  ل یاست، خ

  .  میفضا را باز کن میتأمل کن میننشست

که    نیکن بب   ییخودت را. «بجنب بر خود»، فضاگشا  ری نگ  یکن، جد  ییفضاگشا  عن ی«بجنب بر خود»    درواقع

. «بجنب بر خود»  یه توقع دار ک   ن یبب  ، یوبی بدان که مع  ،ی بدان که درد دار  ، یناموس دار  ، یپندار کمال دار 

  . هندر ذ ی مرد کهنیتکان بخور، نه ا  عنوان زندگتکان بخور، به  ن،یبب  عنی

. «بجنب بر خود» سرانجام که ظهر شده.  شود شروع م   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[ شل   ییاز فضاگشا  نیا  دینیب م  پس

خواب از    ، فضا را باز کن ، مرکز را عدم کن عن ی یبجنب  عنوان زندگخفته بجنبد، تو اگر به   وقت کهنیا لیدلبه

  .  شود تو دور م

   یآب بخورد،    ا ی  ییبشود، تکان بخورد پا بشود برود مثال دستشو  داریب  دفعه ی  ده، یکه خواب  کس   ی  خب

  . زند م  لی. دارد آن را تمثرید پرد قدم بزند، خوابش م

 از پدر و  ییزهایچ  ی  کنم؟ م دیام دارم تقلکه آمده  از وقت  ای دم؟یمن جنب د ینیبب  دیشما از خودتان بپرس خب

  کنم؟  ها را دارم تکرار م گرفتم، همان  ادی گرفتم، از جامعه، از معلمم  ادی مادرم 
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نفر پا    ی  م هستم. وقت دربارۀ خودت بن، بو من ه  تأمل   یبن،    یفکر بر  ی  عنیبر خود»،    «بجنب

به  یخود  ی   عنی  شود، م نه  داده،  من نشان  زندگبه   ،ذهنعنوان  م عنوان   . زندگ به  دیگو بجنب،    عنوان 

وفا به الست    یهستم،    جنس زندگ زا  بن که سازنده باشد. بو که من   یفکر   یبجنب،    ت ییعنوان خدابه

 شما   جنباند، را در شما م    که زندگ  ستیی فضاگشا  نی شو. واقعاً «بجنب بر خود» هم   تییبن، از جنس خدا

  صفر شو.  ذهنبار به من   ی شو،  میبار تسل ی . دیهست  از جنس زندگ دیفهم م

آمد فضا را    شی پ  چالش  ی شد صبر کن، فضا باز کن،   ن یکه به شما توه  ییجا  ی مثال    عن یبر خود»    «بجنب

  وار ینکن، سرت را به د  حل کرد؛ خودت را گم  شود م  یچالش را چجور  نیا  نیباز کن، تأمل کن، فکر کن بب

  نزن.

بار شعر موالنا را درست    ی بار از دور نظاره نکن،    یفکر نکن.    ذهنبرحسب من   شه یهم    عنیبر خود»    «بجنب

  مهم است. ل یبفهم، عمل کن، خ

   شده هم از نظر زمان  ر ید  یشده. هم از نظر فرد   ر ید  لی سرانجام، باالخره، که خ  عنیر»، آخر  بر خود آخ  «بجنب

  ی هاموالنا هفته   م، یکن م   زندگ   شیکه ما جمعًا رو  نیزم  نیکه ا  دینیب . م میکرده به حضور برس  ن ییکه خدا تع 

   عن ی  دیتان. دعا کن همه   دیدعا کن   دیو شما با  تکش  ی در    دیعده آدم هست  یقبل به ما گفت، گفت شما مثل  

تان وسط  بوزاند که شما همه   یکه باد مناسب  دیهم، از خدا بخواه  یرو  دیعقلتان را بذار  و   دیبا هم جمع بشو

  . دیکن دای نجات پ در کشت انوسیاق

. در همان  کنند از خداوند باد مناسب را طلب م  در کشت  یاعده   ی. گفت مثل  گفت را م  نی زم  نیا  داشت

  م یما بفرستد که ما بتوان   مانیزا  یکه باد مناسب برا  می خواه داستان بود گفت که شخصاً هم ما از خداوند م 

  . مییبزا از ذهن  یار ی عنوان هشبه

. ما  می جنگ م  ریددر ذهن، ما با هم   ذهنعنوان من به  کهن ینه ا  م،یجنگ  م ذهنعنوان جمع، ما با منبه  گفت

  .گفت را م نی زم ٔ داشت تمام کره  عنی م،یبجنگ  ها دگیدر مقابل همان م ی از جنس عاشقان باش دیبا

«بجنب بر خود آخر»، بفهم که    مییبو  می اوری ب  ادمانیها را به  به جان هم، پس آن   میافتاد  میهزار فرقه شد  ما

بار از خداوند مدد    یاستفاده کن،    بار از خرد زندگ  ی کن،    یی بار فضاگشا   ی.  کند م   ب یتخر  ذهنمن   نیا

پس مهم بود.  م؟یدی . فهمطانینه از ش  ریب  

چاهت    ، استفاده کن  از خرد زندگ  ،فضا را باز کن   ،یبجنب  اگر  مطمئن باش چند بار   شده بجنب. و   رید  دیگو م

  مربوط هستند:   هاتیب نی. و ا یشو م  داریاز خواب ذهن ب واشیواش ی عنی شود، روشن بشود، خواب دور م
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  کن  شهینظر را پ ،ید یز تقل یب
  کن  شهیعقل خود اند یِبرا هم

  ) ٣٣۴۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی اریحضور کار کن، نه با هش  یار ی با هش  ،نکن. فضا را باز کن، با نظر زندگ  دیتقل  عنی  اش، است معن   مشخص

کند؛   شهیتو اند  ی در تو برا   کن، بذار خرد زندگ  شهیاست اند  عقل خودت که از جنس خرد زندگ  ی. برا جسم

هست، االن   صنع   یرو  یادی ز  دیغزل تأک  نیا  رخودت را بساز، از صنع استفاده کن. درضمن د  نکن، فکر   دیتو تقل

  .  میرس م

  باش و بجو عصمت، سفر کن جانبِ حضرت  خَمش
  آمد  ز یخ زیا لذّت، چو بانگ خنبود خواب ر که

  ) ۵٨٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. زی از خواب برخ  ز،یاست: «برخ  نیا  اشجه ینت   زندگ  ینداها  د،یآ م  که از زندگ   ییهاغامیپ  نیلحظه ابهلحظه  پس

  . د»یبشو دار یاز خواب درد ب د،یزیها از خواب ذهن بربخ انسان  یا

فضا را باز کن و سفر    عنیرا بجو.    خاموش باش و پاک  زند که درد حرف م   ذهنحرف زدن من   بهنسبت  پس

نخواب    رید  ز یبرخ  زیبرخ   زندگ   د یگو م   آمده، ه  ز یخزی که زمان خ   خداوند. از وقت  ی سوبه   ، زندگ  ی سوکن به 

به ما. چقدر درد    دهد ر درد مچقد   ذهن   بکه خوا   دینیب ندارد، چرا؟ شما م   لذت  ر یخواب د  نیدر ذهن، ا

شما؟ دعوا با فرزندمان، دعوا با برادر، خواهرمان، دعوا با پدر، مادرمان،    شخص   در زندگ  داده خواب ذهن 

  دعوا با خودمان، دعوا با مردم.

است، بعد از آن اصال لذت ندارد خواب    سالدارد تا هشت نه  لذت ندارد. اگر لذت هم   ریخواب د  نیا  پس

  :  طورن یذهن. و هم 

  جوان  یا ز،یشد، زود برخ صبحدم
  بربند و برس در کاروان  رخت

  
  ی ارفت و تو غافل خفته کاروان

  ان یدر ز ، انیدر ز ، انیز در
  ) ٢٠٢١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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در خوابِ ذهن    عنی  تانذهنخودتان با من   دین یبب  دی نی . شما واقعًا بنشنیرا بب  هاان ی«بجنب بر خود» ز  خب

  .یاهم رابطه  ،هم جان  ،هم مال د؟یابودن چقدر صدمه به خودتان زده 

ها و مردان بزرگ برس، به کاروان موالنا برس.  و در کاروان انسان  زیجوان، از خواب ذهن برخ   یشده ا  صبح

تو خداوند است؛ مسابقه نگذار با    نیقر  نیبهتر   ،خاب کن را درست انت  نتیمواظب باش قر  عنی«برجه به خود»  

  او، جلوتر نزن خاموش باش.

ما    روند، م  شوند زنده م   به زندگ  ها لی. خ جانیا  میامثل موالنا رفت ما هم غافل خفته   مردان بزرگ  کاروان

  .  میکن سفسطه م  میاش دارهمه 

  م، ینی بب  دیهم فرداً هم جمعاً، با  میزن لحظه به خودمان صدمه مبهلحظه .  ان»یدر ز  ،انی در ز  ،ان ی«در ز  می نیبب

  ن یدر ا  ذهنمن   یاعده  یکه   میبدان  دیهم با  شهی. همم یوندی عاشقان بپ ٔ و به دسته  میبلند شو  دیصبح شده. با

  ی ها چجور با آن   تواند م   . زندگ میدار  ی نه هم کار  م،یرو م   اننه دنبالش  م، یکن م   دیها تقل جهان هستند، نه از آن 

  : تیدو ب نیا طورن یرفتار کند. و هم

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

  
  چراغ دزد باشد شب و، خوابِ پاسبانان  که

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

  شور و غوغا : بانگ، عالال

  

.  دیآم  یزدیا  دم  و   و رحمت زندگ  ییبشو. آب سرد از فضاگشا  داریآب سرد به رو بزن و از خواب ب  دیگو م

  اصطالح:به  د،یکن  ییشما فضاگشا

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

  ) ١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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را    ت یرو  نیا  و   د یایب  ات ی ذهن خارج شو، فضا را باز کن بذار آب ح  یساز از سبب   عنیآبِ سرد بر رو»    «بزن

. برد ما را م   ۀ یسرما  نیدزد دزد دزد، دزد دارد ا  ی و عالال بن، بو آ  بلند شو . و  دیرا بشو  ها دگیکند، همان  زیتم

شد. تمام آن   انی سود ما ز م، یدید ها دگیبرحسب همان   م،یدبس که خوابناک بو است که از ذهندزدِ من  نیهم

به غصه شد، غم شد، ناله شد،    ل یداشته باشد، همه تبد  تیف یک   مان  زندگ  م، یکن   زندگ  می توانست که م  لحظات

  .میکرد  لیمانع تبددشمن، به   مسئله، به را به درد، به   شد. ما زندگ ان یشد، ز تیشا

. میخودمان هست   مانی ار یهش  ت یفیپاسبانِ حضورمان، پاسبان ک   م؛یپاسبان ما هست   ست؟ کس  پاسبان چه   و

  .رید کند م  یدزد  دیآ چراغ دزد است. پاسبان بخوابد دزد م  دیگو خوابِ پاسبان م

  . دزدد باشم، ناظر ذهنم باشم ذهن من ندزدد، پاسبانش نباشم، ناظرش نباشم م   امی ار ی پاسبان هش  دیکه با  من

و»، شب    «که باشد شب  دزد   عن یچراغ   دگیشب ذهن، شب همان من،    ها دزد   دهم  اجازه م  عنیو خواب 

  من را ببرد.  زندگ  ذهنمن 

گفت «بجنب بر   کهن یبه ا گردد م. پس برم چراغشان را خاموش کن توانم فوت م  ی اگر فضا را باز کنم، با  ول

من تنها هستم    شود نم  م،ی با هم بجنب  د یایکه «حاال همسرم هم ب  دییبر خود، نگو  د یفردًا بجنب   د یخود». شما با

.  جنبند؟» نم   رانید  جنبم دارد من م  دهی. چه فاندیای همه ب  ، جمعدسته   ندیایهم ب  میهابجنبم؟ بچه   یچجور 

  . دینداشته باش رانیبا د یشما کار 

.  م یصنع خدا» را داشت  فِیاصطالح «تصر  نیکه ا  ، بفهم  دیرا با  زهایچ   لیتو بجنب بر خود، تو خالق باش، تو خ  

را    نیاست. بجنب ا  یزدیما در دست صنع ا    زندگٔ ما، اداره   برگردانِ زندگ  نیصنع خدا»، بفهم که ا  فی «تصر

  او. ار ی اش را بذار در اختدارهرا و ا ات زندگ نیبفهم. بنابرا

  د ی گو م  ییبا فضاگشا  ،باش  دهیاگر به خودت جنب   ست،یپادشاه ک   عنی«لـمن الْـمل»    کند سوال م  نییپا  وقت

  .  یکار خراب   نیبشو از ا داریمن هستم. بجنب، ب دیگو م  یبا فضابند  ؛پادشاه تو هست

  خدا  ناظرم به صنع م، یکه: خفته ن مو
  به صنع حجاب است از چنان منظور نظر 

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ب  ی  نیا در خواب ذهن   مییگو م  غزل است. به هرکس  یهاتیاز  ا  دیگوم   ،هست  که   ست،ی دار یب  نینه، 

  !ستی داریب نی ا نم،یب م  میبرحسب باورها
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و    ستم یهستم، نگو که من در خواب ن  کس  من چه   کن سؤال م   ،ی جنب که به خودت م   کس   یکه ا  دیگو م

اگر    ،ی از جنس صنع خدا بود  ،ی . تو اگر ناظر صنع خدا واقعًا بودیناظر صنع خدا هستم، تو با ذهنت ناظر

  .  نیآفر م  یچجور  دانست نم  صورتنیادر  ند،یافری تو ب قیاز طر زندگ  یداد اگر اجازه م ،ی بود ی دگاریآفر

فقط جمالت را    مان ذهن. منندیآفر دارد م  مان ذهنمن  م،ی نیآفر م  میدار  میدان ما با ذهنمان اگر م  دیکن  جهتو

  .  دیگو نم یدیجد  زیچ  کند، کلمات را عوض م  کند، عوض م

اگر تو واقعاً تماشا    دیگو . مخداوند، زندگ   عنیبه صنع حجاب است از چنان منظور»، «چنان منظور»    «نظر

. شود م   دهیچه آفر  میدان نم  عن ی. صنع  یپس از صنع خبر ندار  ست،یاگر صنع چ   دان صنع را، تو م  نیا  کن م

م   چالش  ی شما   باز  را  فضا  قبال    لۀیوسبه  شود م  دهی آفر  یفکر  ی  دفعه ی   د،یکن جلوتان هست،  شما، 

.  ستیکه صنع ن   نیا  د،ییگو م   رید  جور  ی   دیرا دار  قبل   زیو آن چ   ساختهش یپ  زیچ   ی. اگر شما  دیدانست نم

  . دیاشما هنوز در ذهن خفته 

  ناظرم به صنع خدا  م، یکه: خفته ن مو
  به صنع حجاب است از چنان منظور نظر 

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  عن ی حجاب خداوند است،    نی پس ا  ، کن  فیتعر  توان و صنع را م  نیا   عنیصنع    ییگو م ،نیب صنع را م   اگر

  .  نیمهم است ا  لیذهن است باز هم. خ  نیا

صنع خدا واقعاً   د،یگو م  کند را سرهم م   ییزهایچ  یذهنشان    که درحال  م،ین یآفرما م   ندیگو ها ماز آدم   لیخ

آن   م،یشو م   یدر او، او و ما  میشو عنوان ذهن کامال فنا مبه که ما   کند کار م . صنع خدا موقع کند کار نم

 د یشو شدن متوجه م   دهی. بعد از آفردینیآفر چه م   دیدان نم  شما  د،یدان صنع است و شما نم  نندگی موقع آن آفر

  .  ندیآفر م  ستیکه او ن  فهمد م ندی افریب ی طورن یکه ا آن هم کس ریشده، د دهیکه چه آفر

غزل را گفته بود که  نیا ذهنمن  یگفتم من!  عجب غزل دیگو که مثل موالنا نم  دینیب موقع م چیه نیبنابرا

ا  گفت  م  د،یبو  توانست نم از  نم   رید  نیبهتر  ولشود غزل   !  م موالنا  نم   داند چون  او    چ یه  ند،یآفر که 

  م یی بو  م یسیعنوان صنع ممن است کتاب بنواز او سوءاستفاده کند. ما به   اش ذهناجازه بدهد من   گردد برنم

  .  ستیصنع ن نیا رینوشتم! د یکه عجب کتاب

است، شما هنوز در    ی طورنیاسمش را صنع بذارد. اگر ا  ند،ی افریب  تواند م  ذهنپس من  ذهن)](افسانه من  ٩[شل 

  .  د یستیو در صنع خداوند ن دیخواب هست 
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لحاظ به دانستن صفر به   دیو واقعاً برس   دی است که فضا را باز کن  نیصنع خداوند ا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[ شل 

  د، ینی نب  ذهنعنوان من . و اگر شما به دی. آن موقع از جنس منظور هستدین یافریب  دی توان آن موقع شما م  ، ذهن

  .  کند م  نییرا تع  ورو ناظر جنس منظ  ندیبم است، شما را دارد    زندگ د ییتر که بوبزرگ  نیقر ی

  د یخواه   د،یکن  تیاگر «اَنصتوا» را رعا  ده،یهمان  یفکرها   قیاز طر  دی نکن  فیشما مرتب جنس خودتان را تعر  اگر

هم   اش معن  ی خود مفزا در صفت»،    نیرا که «بر قر  نی ا  میخوان م   شهیشما که امروز هم باز، هم   نیکه قر  دید

. هر لحظه ما  ستیصنع ن  ذهن   فی. تعرف ذهنیبا تعر  د ینکن  نییاست که شما جنس خودتان را هر لحظه تع  نیا

  ن یکه ا  ست . صنع موقعمیشو م   ده یما همان  ست، یصنع است؟ نه، صنع ن  ن یا  ای آ  م، یساز را م   مانذهنمن 

  . میو ما از جنس او بشو ،ذهنمن  نیا زدیبرفرو

پس آن ناظر    کند، م  نییبا خداوند. ناظر جنس منظور را تع  میشو م   نیقر  م،یکن هر موقع فضا را باز م  پس

ما   مییگو  . ما نمکند مرتب جنس ما را از جنس خودش م   دارد ه  م یبزرگ دارد، ما هم چون خاموش هست

که ما    م یرا داشته باش  قیدرک عم  نیا  اً قعحالمان خوب است، وا   وقت   عنی .  میستین  یاکاره   میدان ما م   م، یکن م

به   م یخوب بفهم  م، یستی ن   یاکاره   ذهنعنوان من به هم   اش معن   ی . «بجنب بر خود»  میمعرض اجرا بذارو 

  است.  نیهم

  :  خوانم م  تانیشعرها را برا نیا و

  عدم  عنیدر آ در کارگه،  پس
  صنع و صانع را به هم  نیبب تا

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

  است   گدیدروشن  یِچون جا  کارگه
  است دگ یبروِن کارگه، پوش پس

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

  داشت فرعونِ عنود  به هست  رو
  از کارگاهش کور بود  الجرم 

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

   نیب: روشن گدیدروشن 
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نداشته     مرکز عدم، هست   عن یدر کارگاه،    ا یب  ر، ید  دیگو که «پس در آ در کارگه» خودش دارد م  د ینیب م  پس

  ن ی ا ستین رونیب ر،ید . تو هم جزو آن هستنی خداوند را با هم بب  عن ی«صانع»  ،ی دگاریباش. تا «صنع»، آفر

چو  هم   شود نم  نم،یب «صنع و صانع» را با ذهنم م  ممن اآلن دار  دییبو  دیتوان . شما نمکن تماشا م   یرا دار

  .  یز یچ

  موضوع امروز.  نیبه اراجع  میکه چقدر شعر خواند ، شده باش ستین ،  مرکز را عدم کرده باش اگر

انجام بده  ن یا  دیشما با  ، ن یعدم تا صنع و صانع را با هم بب   عنیبه کارگاه    ا یب  پس  عن ی. کارگه  دیرا عمال   

. پس ذهننه من   ، برحسب زندگ  دنید  عنی  دنیهست. روشن د  دگیدروشن   یهست، جا   ستیکارگاه که ن

  است.   دگیپوش د،یگو  را م  نیذهن است، غزل هم هم  دنیبرون کارگاه که د

. اگر میآن نظر دار که به یز یچ عن یر . منظو پوشاند خداوند را م  عنیاست. شما منظور را  دگ یگفت پوش غزل

  .  ذهننه با چشم من  م،ینی چشم او بب لۀیوسبه  دیبا مینی خداوند را بب  عنی منظور  میبخواه

من  د،یهم از من نپرس  نیا  نم؟یب نظر م  یار ی با هش  ای  نمیب م  ام ذهنسؤال هست که من اآلن با من   نیا  شه یهم

  ش یپ  یطورن یهم  د،یندارد صبر کن   اشال  د؟یدان . نمنیا  شود در شما انجام م   د،یبدان  دیشما با  دانم، نم

شما    اتیاب  ن یا  دیبذار  د،یقرار بده   اتی اب  نیخودتان را در معرض ا  د،یموالنا را بخوان  ات یاب  ی طورن یهم  د،یبرو

مچاله کنند واقعًا عوض کنند.   یطور ن ی هم رند،یرا ب  

را درست گفته، شما    ش یجان یرا اشتباه کرده، ا  ش یجانی بفهمم ا  خواهم که من م  دی نکن  زهیشما ست  ات یاب  نیا  با

  . دیریقرار ب ات ی اب نیا اری دربست در اخت

داشت فرعون، الجرم    ذهنداشتن در ذهن داشت، من    رو به هست   گر،زه یست    عنیعنود    گر،زه یفرعون ست  دیگو م

  شافت،  بود، م   قیتفت  دیآفر . فرعون هرچه که مرفتم  نیاز ب  دیآفر هرچه که م   ست؟یکارگاهش چ  دانست نم

  . رفت م  نیاز ب

از جنس فرعون است، از جنس   ست،یآگاه است، در صنع ن  ای  ندیب دارد صنع را م  اش ذهنکه با من   هرکس  پس

  .  ستی. کارگاهش، کارگاه خدا نکند و کارگاهش کار نم  ستذهنمن 

   ست ین   ای  د، یهست   طان یکارگاه ش  د،یشو بلند م   ذهنعنوان من به   د، یحس وجود در ذهن دار  د،یدار  هست   ای

  . د یخودتان را بسنج  اتیاب نی . با ادیمرکزتان عدم هست، کارگاه خداوند هست دیهست

  :رید میخواند  م  ل یرا خ تیب نیا و
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ر و صبر عاشقتواَم در ش نعص  
عاشق  مصنوع ک بر؟باشم چو گ  
  ) ١٣۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خدا با فَر بود  عاشق نعص  
او کافر بود  عاشق مصنوع  

  ) ١٣۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دن یآفر نش،ی: آفرصنع

  از نعمت و بالست.   هیکنا  نجایو صبر: در ا شُر

  : کافر گبر

  

مبه من    پس انسان  لحظه  میگو عنوان  آفربهمن  م  یدگار یلحظه عاشق  من  از طر  خواهم  تو هستم،  من    قیتو 

وضع بد است،    عنیوضع بد است؛ صبر    ایوضع خوب است    عنی. و شر و صبر ذهن، شر و صبر  ن یافریب

نظر ندارم. من صرف   یکار من با آن    دهد، بد نشان م   دهد،  ذهن خوب نشان م  کهن یخوب است. ا  عنیشر  

. اگر بشوم،  ستمین  دهد که ذهنم نشان م  ی زی. پس من عاشق مصنوع، آن چ نیافریتو ب  خواهم از آن، من م

  کافرم.  

فَر است که    نیا  ست،ی زدیبرکت ا  ست،ی زد یشوه ا  ست،ی زدیفَر ا  یلحظه دارابهعاشق صنع خداوند لحظه   و

  .  ندیآفر م  ین ند، یآفر م  ییبایز

هست.    تیهوها هم با آن   کهن یا  ی اند، کافر هست برا درست شدهً که قبال   ییزهایعاشق مصنوع او، عاشق چ  اما

  ده یپوس   م،یهست   میقد  یکه ما چقدر عاشق باورها   دین یب شما م  د؟یکافر هست  د؟یعاشق مصنوع هست   یشما  

  .  میپس کافر م،ی. ما باورپرستمیهست

من»    مانیتو ا  یرو یمن، و  نیتو د  دنید  ی. «اشود شده آغاز مگشوده  ی فضا   نیهم از ا  نید  نیباشد ا  ادمانی

   ی   ،. باورپرست شود هم شروع م  نید  م،یزن دست به صنع م  م یکن م  ییکه فضاگشا  . از وقت دیگو موالنا م

  ن ی کافر است، ا مییگو عمل نکند م هان برحسب آ ها عمل کردن و هرکسبرحسب آن  دن،یباورها را پرست  یسر

  غلط هست. عاشق مصنوع کافر هست. 
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.   کند م   زندگ  م یقد  دۀیپوس  ی با باورها  کهن ینه ا  ند،یآفر م   دیجد  زیچ   یلحظه  بهلحظه   عنیانسانْ صنع    یبرا 

وصلبهلحظه زندگ  لحظه  طر   زندگ  ،به  زندگ   قیاز  م  ند،یآفر م   کند، م  تو  او    لۀیوسبه  زند، حرف  چشم 

  را.   ذهنمن   یینه دانا ،ی او را دار ییتو دانا کند، م صحبتتو  قیاو از طر ،یشنو گوش او م   لۀیوسبه  ،نیب م

او    دیباشد، با د  رینذتو    دید  کهن یا  ی گفته؟ برا  ریگفت خداوند چرا خودش را بص   میکه اآلن خواند   تی سه ب  همان 

.   ذهنحرف من   عن یچه؟ حرف بد    عنیحرف بد    ،حرف بد نزن  ،یهست؟ با گوش او بشنو   عی. چرا سمنیبب

  ی بد خودت را، فکرها   یفکرها  ، بد نکن  یفکرها   ،یر یاو را ب  ییدانا  کهن یا  یچرا خودش را دانا گفته؟ برا

  .  یصنع خداوند بذار یجا را به  ذهنمن 

  :  تیب  نیا طورن یهم  و

حق، چون ن  کارگاه ستیصنع   است  
  است  متیقیبرونِ کارگه ب پس

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

  دن یآفر نش،ی: آفرصنع

  

کارگاه صنع خداوند که شما را عوض    یبشو  فضا را باز کن   دیشماست. شما با   ست یصنع خداوند، ن  کارگاه

  هست.  طانیندارد ذهن، ذهن کارگاه ش در ذهن، ارزش یبرو یببند  کند. وقت

  آگاه کن    نیاز ا یرا ن  شتنیخو
  آمد، خواب را کوتاه کن  صبح
  ) ٣٩٢۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

آگاه کن، اآلن صبح هست، صبح آمده، از    دیگو . خوب خودت را م ستین  ریالزم به تفس  ر،ید  ستیی بایز  تیب

  .  هست  شو، در هر سن داریخواب ذهن ب

  که در خواب است یخفته اگر داند  روانِ
  رنجور  و ن  یخوش شد  ن ،ید یآنچه د از

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  یِ ار ی هش  دیگو . ممیکه در خواب بود  میشو عنوان ناظر، متوجه مبه   میلحظه ذهنمان را تماشا کن   ی ما    اگر

 شد  نه خوشحال م  دهد، که ذهنش نشان م  ی زیآن چ   عنی  » ید یدر خواب است، «از آنچه د  دانست خفته اگر م 

 یاست،  دیکل  نی. خب هم نینه غم  است که موالنا ه  ی دیکل  متکرار کند .  

اصل است. ذهن    دهد که ذهن نشان م  یز یآن چ  میکن ما، فکر م  میدیدر ذهن خواب  یاری صورت هشبه   وقت 

لحاظ لحاظ مقام کجا هستم، به لحاظ پول من کجا هستم، بهرا که به  ها دگ یهمان   تیوضع   دهد؟ چه نشان م

  م ی ها دگیهمان  ت یبه وضع   بستگ  حالمکجا هستم. حالم چطور است؟ خب    ها،نیمثال مستغالت و فالن و ا  ییدارا

  در ذهن.  دهیخواب نیدارد. ا

  عنی  .که قبال خواب بوده   فهمد بشود، م  دار یلحظه ب  ی لحظه اگر بشد عقب، ذهنش را تماشا کند،     ی  ول 

ذهنمان را    میکش به خواب ذهن، عقب که م  م یرو م  م، یشو ما جذب ذهن که م  م، ییبو  میاآلن بتوان  دیما با

  . میشو م  داریب م، ینگاه کن 

  م، ی. جذب بشومیبشو  داری ب  ه  م،یجذب بشو  ه  میتوان م  ول  م،یشو درست است که بعداً دوباره جذب م  

  .  میبمان  داریو ب میبشو دار یاز خواب ب م،یبمان  داریاست که ب نیو قرارمان بر ا میبشو داریب

که ذهنش    یز یآن چ  یدر خواب است که برا  رود،  خفته، اگر بداند که خواب م  یار ی «روانِ خفته» هش  دیگو م

حالمان    شود، . حالمان خوب مشود حالمان بد م  شود، حالمان خوب م  .شود خوش و رنجور م  دهد نشان م

  .  کند م یطور ن یاست که ا بکه خوا  میبدان دی. بادهد که ذهنمان نشان م یزیبا آن چ  شود، بد م

  فهمم  غزل. م  نیدر ا  دهد که اآلن موالنا دارد نشان م   فهمم م  زهایچ  لیکه، خ   فهمم هستم م   نیناظر ا  وقت

کار ذهن است و   نیا شوم، من دارم خوشحال م   زیچ  نیبهتر شدن ا یبرا کهن یکه دارم، توهم است. ا ی ز یچ نیا

.  رود  م  نیمرتب از ب  ، هدوام ندارد  نیکه ا  نمیب . منمیب را هم م  نیا  د،یآ م  رونیاز ب  د،یآ از ذهن م   خوش  نیا

  نمانده.  زیچچ یه خوشحال شدم که سود کرده بودم، اآلن از آن خوش روزید

  ها دگ یهمان  نیکه ا  ستیچشمه اگر باز بشود، اصال مهم ن  نیا  شود، زنده م   ،زندگ   سببیب  یکه به شاد   کس  ول

  ده یمثال پول با آن همان   ، یا  دگ یهمان   کهن یا  ای شما کم شدند    یها  دگی . هر موقع همانشوند کم م   ا ی   شوند م  اد یز

از ذهن. شما از خواب ذهن   دیشما جدا شد کند، شما فرق نم لبه حا شود کم م شود، م ادی ز دینیب م د،یبود

  . دیشد داریب

.  کند فرق نم  کنند نم  ای  کنند م  دیی. شما را تأکند شما فرق نم  یبرا  پرسند نم  ای  پرسند حاِل شما را م  مردم

  . درست است؟  دیکن کار خودتان را م  دی. شما دارکند نم شما فرق یبرا  کنند نم  ای  کنند توجه م
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فضا     است. وقت  یجد   دهد که ذهن نشان م  یز ی، آن چ ذهن)] (افسانه من   ٩[شل در خواب ذهن    م یدیهم فهم   نیا  پس

  یشده جد گشوده   ی فضا  ست،ین  ی جد  دهد که ذهن نشان م   یز یآن چ  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[ شل   م یکن را باز م

  ت یسه ب  نینه خوشحال. و ا  میشو م  نی نه غم  دهد،که ذهن نشان م   یزی. و آن چ ید یاست؛ همان مطلب کل

  : خوانم م  تانیبرا ار

  داد غامیکه را فتح و ظَفَر پ  هر 
  مراد یشد مراد و ب یاو  شِیپ

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

  ار یشد وصل   یو ندانِیکه پا  هر 
  چه ترسد از شست و کارزار؟  او

  ) ۴٠۶٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گشتش که خواهد کرد مات  نی ق ی چون
  هستش تُرهات   لیاسپ و پ فوتِ

  ) ۴٠۶١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی کامروا ،ی روزی: پظَفَر

  ل ی: ضامن، کف ندانیپا

  . تیاهمیو ب ارزشیب  به معن نجایجمع تُرهه. در ا ارزش،یو ب  اوهی : سخنان تُرهات

  

 یی گشانفر فضا   یاگر    عنی«خسروِ منصور»،    گفت م  می داد»، امروز هم اول غزل داشت  غامی که را فتح و ظَفَر پ  «هر

وصل    عنیکار درست است. «فتح و ظَفَر»    نیبه فکر و عملش و ا  زدیر خرد م  دیو د  کرد، وصل شد به زندگ

  ی . برا کند نم  فرق  چینرسد ه  ای شخص به مراد برسد    نیا  یبرا  دیگو . مو استفاده از خرد زندگ   شدن به زندگ

  شخص:  نیا

  بهشت  قَالووزِ شد  یمرادیب
  سرشت خوش یا شنو اْلجنَّةحفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ش یخو  یِهایمرادیب از عاشقان
  ش یخو یِموال از گشتند خبر با

  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د؟ یترس به فکر و عملتان شما از چه م   زدیر م  خرد زندگ   دینیب م  دیشوکار شماست و وصل م  ییفضاگشا  وقت

  .  ستیشما مهم ن یبرا دم؟ینرس  ای دمی به آن رس خواست که ذهنم م یکه امروز مراد

   وصل شدن به زندگ   عنیداد؛    غامی ندهد، فتح و ظفر پ  غامیبه شما پ  فتح و ظفرِ زندگ   د،یاگر وصل نباش  اما

است. خالصه   کم زندگ   نیا د،یآ ور م از آن  غامیپ نیا دی فهم داد. شما م غامیشده پگشوده   یداد، فضا غامیپ

را    ذهنو عقل من   دیدائماً وصل هست  دینیب م   د یرسم   ییجا   ی   د،یو فضا باز کن  د یشما اگر صبر و شر کن

  .دیبر کار نمبه

که شد «وصل    که ضامن هرکس  دیگو . مشود م  ی  د، یرس نم   ای   دیرس م  ذهن  یبه مرادها   کهنیا  نیبنابرا

که خداوند ضامن شما شد، گفت به من   دیدیو د  ییگشافضا   قی از طر  به زندگ   دیشما وصل شد  ار،ی وصل    ار»،ی

.  د یخورد  د،یشست بخور  د،یکن م  تیجد  د،یکن م  شما سع  ،در زندگ   دیکن شما مبارزه م   نیباش. بنابرا  متّک 

اآلن  دیشُد  د،یموفق شُد زندگ  متّک. شما  «اودیهست   به  از شست و کارزار؟»    .  بار شست    یچه ترسد 

  .ییای دن یدر کارها   حت دیشو م  روزی پ د،یشودفعۀ دوم بلند م  د،یخور م

است    یجار  خرد زندگ  کرد. وقت  میکه مات خواه   شود م  نمانیقی  دهد، م  غامیکه فتح و ظفر به ما پ  موقع  ما

  د یکن . شما کار م دیکه خداوند ضمانت کرده شما موفق بشو  دیدان م   کند، نم  یکارهم خراب   ذهنو عقل من 

  .  دیرسامان ندارد ن د،یخواه  که م یز یبه آن چ دینرس شود مرتب، نم

   ذهنو از ش من   میفهم را م   واقع  نی قیما   م،یکن فضا باز م  وقت  م،یکرد  نیقیما    گشتش» وقت   نیقی  «چون

. عرض کردم  میشو م  دیناام  م،یخور باالخره ما هم شست م  کند، م   یکار خراب   ه  ذهنمن  . مییآ م  رونیب

   آدم عاقل  ر یبرو، برو، برو آن باالها مثل تو د  و،باال، بر  یسوبه   دهد ما را هل م  ای دوتا فن دارد:    ذهنمن 

  ما را بشد.   دندازیب خواهد جا ماز آن  ایو  ستین

  مسِت مدام   یا کنارِ بام  بر 
  فرود آ، والسالم  ای نیبنش پست
  ) ٢١۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ن، ییپا دیآ م   یباال،  رود م  یهرکدام گرفت.  زند، دو تا فن را م نیا شه یهم کند، م  دیناام  ای برد باال م ای

ه شود م  دیناام نکن   چ ی. شما  قبول  را  نرو  د،یکدام  دادند  هل  نگو  دیهرچقدر که  م   دییباال؛  ما    دانم، من  نه 

نااممیدان نم باز کن  د، یوصل بشو  د،یهم نشو  د ی.  ذهن،    ی چون آن فضا   د یبن  نی قی.  دیوصل بشو  د، یفضا را 

   . اما وقت میهوا هست   م،یستیجا وصل ن   چ یکه به ه  میآخر. مثل ابر هست  میستیش است، چون وصل ن  یفضا 

  .م یکن م ی و خردورز می که ما وصل شود م  نمانی قی م،یکنفضا را باز م  م،یشو وصل م

که خواهد برد، حاال    داند باز اگر مشطرنج   یرا    لیاسب و پ  نیگشتش که خواهد کرد مات»، بنابرا  نیقی  «چون

  که آخرسر مات خواهد کرد.   داند م خورد، اش را نمبرده، اصال غصه   یرا،   لشیاسبش را، پ

که باالخره آخر مات خواهد کرد. حاال اآلن اسبش هم    داند م  کند م  یکار باز تازه  یاستاد شطرنج با    ی

 ن یبا ا  ؟ی زی با چه چ  کند، م  یدارد باز   شما استاد جهان پشتتان است، او    عنیچه؟    عن ی.  ستیگرفت، مهم ن

  :زند شد شما. و مثال م دی حتماً موفق خواهها،  با ذهن  ا، یدن

  تابدر خواب رفت گلخَن یروز چنانکه
  ست و شد مغرور که سلطان شده  دیخواب د به

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  . کند که آتشخانۀ حمام را روشن م  : کستابگلَخن

  

که    کس   ول  دند،یها را ندحمام  نیاحتماال ا  دینسل جد  . کند گلخن را روشن م  ایکه تون حمام،     کس  تابگلَخن

  نه.   ایجاها هست  در بعض  دانم . اآلن من نم نهیخز  یهاحمام  دیآ م ادشیسال من است،  وبه سن 

  نه یآن خز  ریو ز کردند بود که پر از آب م نه یخز   یآن داخل   رفت داشت، بعد م کن رخت   ی حمام   هرحالبه

  . نییپا رفت بود م ییجا ی حمام هم   نیا یو پهلو  کرد روشن بود که آب را گرم م  آتش ی

  شد  جا ماوقات آن   ترشیو ب  کرد آن آتش را روشن م   رفت م دیخانۀ حمام، باتاب، مسئول آتشگلَخن   باالخره

  ش یهاحال دست هربه   سوزاندند، را معموال م  واناتی و چون فضوالِت ح  شد که آتش خاموش نشود و پر از دود م

  .شد م  فیصورتش کث  شد، م ف یلباسش کث  شد، م  فی کث

  ار ی بسکه    ردیگ م  تاب را مثاِل انسانرا داشته، حاال گلَخن   یدرجۀ کار   نیترن ییکه پا   همان کس  دیگو م   هرحالبه

امروز در    د یکه شا  طورن یکنندۀ گلخن حمام. و همتاب، روشنگلَخن   نیا  عنی،  ذهن)](افسانه من  ٩[شل است    دهیهمان 
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جهان    نیشدند، ا  تیهورا دارند و هم  زهای چ  حرصکه حرص دارند،    ییهاکه آن   دی گو خواند م  میخواه  ی مثنو

  دهند،  را انجام م   ذهنمخرب من   یکارها  ای  کنند م  ی ورز که حرص دارند و حرص   ییهامثل حمام است و آن 

  . دهند شو م وهم در حمام دارند شست یاعده  ی و  کنند گلخن را روشن م

درست    یکار خراب   کنند،که مثال مسئله درست م   ییها . آن کند م  ر یتعب  زیشو در حمام را به پرهوشست  نیا

ا  یاعده   ی  کنند،  م م   نیهم  پره  نندیب را  مکنند م  زیو  پس   .  و  خواهدا  دیب موالنا  اآدم   نیکه    ن ی ها، 

  ها هم الزم هستند. تاب گلخن

  م، یکرد خودمان کار م  یو رو ستیو منظور ما چ میبه حضور زنده بشو د یمان باکه همۀ  میدانست اگر ما م  البته

  ها نبود.تاب گلخن   یِکاربه خراب  اج ی احت م،یکرد م ییگشالحظه فضا  نیبا انتخاب در ا

در روز به خواب رفت.    د،ی خواب م   دیکه روز نبا  ،یتاب روز گلَخن  دیگو پس م  جان ی. امییایحاال به قصه ب  ول

که دارد    دیگو انسان را م   ن یدارد هم   د؟یگو را م  یزیکه پادشاه شده و مغرور شد. دارد چه چ   دیدر خواب د

ها  موقع   بعض    ول  م، یهست  یطور ن ی. همۀ ما اشود و مغرور م   رود م  دگ یدارد به خواب همان   شود، م  دهیهمان 

  ی تاب هستند، برا گلخن   نی هم  هان یاصطالح اباال، باال، باال و آن باال به  روند که م   موضوع در مورد کسان  نیا

  .دارند گرم نگه م هان یرا ا  دگیانجهانِ هم  یکار خراب  نیاصطالح ابه کهنیا

هم  همان  نیپس  حرص   دهیذهن  چ  و  تمام کارها  زهای و شهوت  م  ییو  انجام  آدم  ا  دهد که  در  جهان    نیکه 

  تاب گلَخن  دیگو تاب است. م گلَخن   دهد که انجام م   نماد گلخن است و آن کس   ن یهم   ن یبند، ا  یکار خراب 

  پادشاه شده و مغرور شد. بعد: دی به خواب رفت، در خواب د

  خود را بر تخِت مل و از چپ و راست دیبد
  و ز حاجب و دستور  ر ی صف ز ام  هزار

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : دربانِ پادشاه حاجب

  ر ی: وزدستور

  

بودند و   رانی از هر طرف، هزار صف از ام عن ینشسته و از چپ و راست،  که بر تخت پادشاه  د ید نیبنابرا پس

ا  ریدربان بود و، و وز  دربان، ه  عنیحاجب    ا یاند  بوده    که پادشاهان  مینیب جهان هم ما م   نیبود و، و در 

  بزرگ، در آن باال نشستند.   ناموس اد،ی درد ز یصورت پندار کمال، دارا هستند که در خواب ذهن به 
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  ر یو وز  کنند  . دربان دارند، در را باز مدهند دارند که به حرفشان گوش م   ریو»، هزاران ام  ریصف ز ام  «هزار

درجۀ کار در    نیترن یی پا  عنی  د؛ید  یز یچ   نیچن   یتاب هم در خواب  گلَخن  نی. اریوز   عن یهم دارند، «دستور»  

  که شاه شده.  دید دفعه ی جهان، 

را    نیا خواهد . موالنا مدهد کار را انجام م نیترنازل  دی که آن باالست، واقعاً شا است که آن کس  نیا اش معن

  : دید یطور ن یشخص ا نیا ذهن)](افسانه من ٩[شل در خواب ذهن   عن یبه ما برساند. 

  خود را بر تخِت مل و از چپ و راست دیبد
  و ز حاجب و دستور  ر ی صف ز ام  هزار

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  در خوابِ ذهن است. ست،ین ی خبر ییفضاگشا چیه هنوز 

  ی نشسته بر آن تخت او که پندار چنان
  و شُهور ن یخداوند بد، سن امر و نه  در

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : جمع سنة، سالها نیسن
  : جمع شهر، ماهها شُهور

  

  ها. ماه  عنیها. شُهور سال  عنی نیسن

چنان محم نشسته بود و     شاه است و در تخت پادشاه   دیتاب در خواب دگلَخن  ن یشخص، هم  نیا  دیگو م

که واقعاً    کرد چنان وانمود م  عن یخداوند استاد بود،    ها در امر و نهها و ماه سال   »یمطمئن بود «که پندار 

. آمد نظرش م به  ی طور ن یا  کند، و به مردم ابالغ م  ردیگ از خداوند م   م یدستورات را مستق  نیهاست که اسال 

تاب را با خوابِ ما در ذهن با  گلَخن   نی. موالنا خوابِ ام یجا برس ما هم در خواب ذهن ممن است به آن   عنی

  . میهست  یز یچون چهم  یما هم در خواب ذهن  عنی برد، هم جلو م 

شما    دیآ نظر مهاست بهها و ماه سال   زندگ   ی که در، حاال در کارها  دینی بب  دیبن   ن یبازب  یشما خودتان را   

چون    د،یدار  ذهنچون من   دانم، نم  دییبو  دیبا  که درحال  د،یکن واقعاً؟ چنان محم صحبت م  دیاستاد هست 

و نه  نیفکر کند که بهتر  دش نفر در پندار خو  ی. چطور ممن است  دیکن م  بیتخر  دیدار را    امر  خداوند 
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بهتر  ردیگ م به  م  نیو  ا  رساندصورت به مردم  اسال   کهن یمثل  دارد در  تجربه  اما کارش همه کارنیها  اش . 

  است، چون پندار کمال دارد.  یکار خراب 

  : دیگو م پس

  و بردابرد  ر یغلغله و دار و گ  انِیم
من  انِیم ت و شر و شورآن لـو عز لالْـم  

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ، هنگامه و غوغا. درهم  یصداها  اهو،ی ه اد،یوفر؛ دادغوغا و: شور غُلغُله

  کردنِ اشخاص  د یو مقَ فیتوق  ز،یو ست اریو تکبر، جنگ و پ یی: خودنماریو گ دار

  . دیدور شو عنی  گفتند، م  یدر معابر، نگهبانانِ و  ریام ایکه به هنگام حرکت شاه  یا: کلمهبردابرد

نم پادشاه لـ :لالْـم  ۴٠) سورۀ مؤمن (١۶(  ۀیاشاره به آ ست؟یاز آِن ک (  

  جار و جنجال  ز،یو شور: فتنه و غوغا، جنگ و ست شر

  

  .دید بود، خواب م اهوی اطرافش ه ری. پادشاه بود داهوی ه  اد،ی شور و غوغا، داد و فر عنیغلغله  ها،نیا 

قدرت را دارد،    نیکه ا  کس  ر»یداشتن، «دار و گ  عن یگرفتن، دار    عنی  ریداشتن. گ گرفتن و نگه    عنی  ر،یو گ  دار

بود و بردابرد بود،    ادی و غوغا هم در اطرافش ز  بود و همهمه   ر یصاحبِ دار و گ  عن ی.  د ینگهش دار  د یریب  دیگو م

  : «بردابرد».گفتند م  رفتند م زهی با ن یاعده  ی رفت م  ادهیپ ا ی رفتسوار اسب بود م  وقت عنی

: گفتند م   خواباندند  مردم را م  زهیبا ن   یاعده   ی   رفتندها م شاه    . وقتگفتند م   می.» قددی«دور شو  عنی  بردابرد

.» مردم حق  دیکور شو  د،ی«دور شو  آمد دختر پادشاه م  وقت  د،یبه شاه نگاه نکن   عن ی  د»یکور شو  د،ی«دور شو

  . نندیخود پادشاه را بب ای  اهدختر پادش  دفعه ینداشتند سرشان را باال کنند 

نـمکه مربوط به آ   «ل «لقرآن است که اآلن هم به شما نشان م  ۀیالْم ،عن یغزل.    ن یمهم هست در ا  اریبس  دهم   

  تاب. گلَخن  نیهم  ر،یهستم د من  گفت پادشاه م نیاست؟» ا سؤال که «پادشاه چه کس نیا کهنیا

  ن ی ا  ست؟یپادشاه ک   کرد آن لمن الْمل و» لمن الْمل، اگر خداوند سؤال م  انِی«م  دیگو م  کهن یپس موالنا ا 

لحظه  نیدر ا  م؛یتاب دچارگلَخن   نیدرد ابه نشان بدهد که ما هم    خواهد  من هستم و موالنا م  گفت شخص م 

  . میپادشاه ما هست مییگو م
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فتنه و غوغا و آشوب    یدارا یا زندگ  نیچن  ی  ی«عزت و شر و شور»، شر و شور هم فتنه و غوغا   طورن یهم  و

  است.

  ی زیچون چ شما هم به هم   د یهست، اگر دقت کن   یز یچون چهم    یپس خواب ما هم    ندیب خواب م  نیبنابرا  پس

  دین یبب نیهست، بله ا جانی ا نمی قرآن هست. بب ۀی«لمن المل» هست که البته آ نیمطلب مهم هم  ی. دیدچار

  شما: 

موارِزُونَ  «يب مه ◌ۖ  َْخفي َلع هال منْهم ءَش  ◌ۚ  نـملْكُ لالْـم موالْي  ◌ۖ هدِ لاحارِ»  الْوالْقَه  

روز كه همان آشار شوند. هيچ چيز از آنها بر خدا پوشيده نماند. در آن روز فرمانروايى از آن كيست؟ از   «آن

  آن خداى يتاى قهار.» 

  ) ١۶  ۀی)، آ۴٠سورۀ مؤمن ( م،ی(قرآن کر

نماند.»    دهیاز آنها بر خدا پوش  زیچ  چیدرون همان آشار شود. «ه   عن یروز که همان آشار شوند.»    «آن

خداوند. و «در آن روز» از  یبرا  ست یپنهان ن  ی ز یخدا آشار است و چ  ی لحظه درون ما برا  نیلحظه، هم   ن یهم

خودش، خداوند سؤال    زندگ  ول   ه،ریغو    کنند قرآن گفتند فرشتگان سؤال م   نیالبته مفسر  شود، ما سؤال م

  فرمانروا من هستم؟  ای  دیفرمانروا هست ذهنلحظه شما با من  نیا کند م

قهار.»    یتا ی  یجواب هست: «از آن خدا  ست؟»یآنِ ک   یی: «فرمانرواپرسد لحظه خداوند از ما م   نیدر ا  پس

که در    طور ن یهم  عن ی. قهار  شود مقهور م  ذهنمن   نی«مقهور»، هم   دیگو غزل آمده که م   نیقهار هم باز هم در ا

او    گذارد و م  کند که با خداوند کار م  رکس است خداوند و ه  روز ی«خسرِو منصور»، پ  گفت اول هم بود م  تیب

  مقهور است.  ذهنمن  است. ول روزی او پ شود، م  می عمل کند، تسل ایاو فکر کند  قیاصطالح از طربه

هست. «الْيوم   جا ن ی«لمن الْمل» هم ا  د ینیب . مهیآ  نی به ا  کند دارد اشاره م  دینیب را م   هیآ  نیا  نیبنابرا  پس

.  میبه خداوند زنده بشو  میتوان است، ما م  امتیلحظه که ق  نیاست. در ا  امتیلحظه که ق  ن یا  نیهم   عن یله»  

کار    ن، یکه ا  کند مقهور کند و به ما ثابت م  تواند را م   ذهنمن   ظهکه هر لح   یخداوند  پرسد، خداوند از ما م 

تاب  گلَخن   نیدوباره مثل ا  ست؟ یآنِ ک   ییمقهور شد، فرمانروا  اتذهنکه حاال که من   پرسد از ما م   کند؛ نم

  . ستیمال خدا ن عن یآنِ من است،  ییفرمانروا مییگو م

  ر ی دار و گ  ریآنِ خداست، د  ییفرمانروا  گفت شخص م  ن یبردابرد» چون اگر او    ری غلغله و دار و گ  انِ ی«م   پس

و غوغا را   د»ینگاه نکن  د،ی«بخواب دیگو م داند، نم را آدم رید یها با انسان  دینیبنداشت، بردابرد نداشت. م

  را دوست دارد.  ذهن من  دوست دارد، بزرگ
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که    یافتنه   ن یباز هم ا  عنیعزتِ پندار کمال. «شر و شور» هم    نی هم  عن ی  ست؛ین   «عزت» هم، عزت واقع  نیا

  ن ی اوضاع که ا ن یا انی . خالصه در مکنند م جاد یبا وجود خودشان ا ا ی کنند  م جادیشاهان در اطراف خودشان ا 

    درست است؟ ، ذهن)](افسانه من ٩[شل   ریدر ذهن است د نیکه معلوم است که ا ند،یب خواب م 

  نکش ی ع  ها  دگی. همانذهن)](افسانه من  ٩[شل   حالت بود    نی. پس مشخص شد که تماماً امیخوان هم م   ت یب  نیا  حاال 

فتنه هم فتنه    ن یشر و شور هم، ا  نیو بردابرد و فرمانروا من هستم و بزرگ هستم و ا  ریبودند، غلغله و دار و گ 

  . تهالب  مییگو ما هم م دیگو تاب م گلَخن نی! است واقعاً سازندگ ستین

  را بخوانم:   تیب نیا جانیو ا 

  منظَر است  خوش  کس یهزاران  از
  بداند کو به صندوق اندر است    که

  ) ۴۵٠۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که او    ندیب درواقع خوب م   ند،یب با چشم عدم م  یاز هزاران فقط    دیگو. مداند نم  چون آدم هم   ی  خب

  هرحال: دارد. به  ذهنمن  داند شخص اآلن نم نیا دارد، ول ذهنبداند که در صندوق است، من 

   از درِ گلخَن به خشم حمام  درآمد
  در گور یاکه برجه، نه مرده  یبه پا زدش

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

از در تونِ حمام، صاحبِ حمام آمد   دفعه یرا داشت،    ای پادشاه بود و آن برو و ب  تابگلَخن   نیحال که ا  ن یا  در

در گور    یا. مر مرده یدیها در گور خواب است با لد زد که بلند شو! مثل مرده  دهیخواب  د یآن هم با خشم، د

    ؟ید یخواب

. حاال سؤال در  میخوررا م هم لد  به ما، ما  زند است و لد م  نماد خداوند است، زندگ  » «حمام  جانیا  در

، خود حمام هم درست کرده،  تاب درست کرده صاحب حمام تون   م؟یبشو  داریب  میخواهاست که ما با لد م  نیا

  شان یهای کارما خراب   کنند،  م   ی کارخراب   یاده ع   ی  عن یهست که،    ز یپره  قیو از طر  کنند م  زیپره  یاعده   ی

. شود هم فدا م  یاعده  ی  شوند، پاک م  یاعده  ی  بیترت  نیابه    م؛یکه مثل او نباش  میکن م  زیپره  م،ینیب را م

  اوقات.  ترشی ب روند م ن یو از ب شوند فدا م شه یها همتاب گلَخن نیا
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  جا ن یها ابلند شو مثل مرده   د یگو م  زند، با لد م   شود، صاحبِ حمام، خداوند، با خشم وارد ذهن ما م  خالصه

  د؟ ییایب دیتوان به خودتان م  ای دیبشو داریبا لد ب دیخواه  ! حاال شما م ید یخواب

  ا ی   دیلد بخور  دیخواه  م  د؟ یخواه  کن. شما کدام را م  ییلحظه فضاگشا  ن یدر غزل بود «بجنب بر خود» و ا 

  ن ی ، از اذهن)](افسانه من  ٩[شل   شخص    نی. پس ادیشو م  داریو با انتخاب خودتان ب  د یجنب خودتان به خودتان م

  شد.  داریخواب ذهن ب

  : خوانم م  تانیبرا ت یب چند

  را دردِ سر آرد بانِگ رعد  تشنه
  نداند کو کشاند ابِر سعد  چون
  ) ٣٧٨۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گ   قهی: خجسته، مبارک، مقابل نحس وثسعد

  

قرآن   ۀیهم از آ  نی. اکند ما را بلند م  ییصدا  ی  عنیبه «بانگ»،    کند هم اآلن اشاره م  نییها که پاموقع   بعض

  . میشو خداوند حاضر م ش یو پس از آن ما در پ کند م  داریما را ب یبی مه  یصدا  ی دیگو م  آورد، م

ا  اتفاق خوب بشود؟ با نرمش و    دیخواه  م  ایاتفاق بد بشود    دیخواه  بانگ رعد، م  ا ی  ب یمه  یصدا  ن یخب 

  با لد خداوند؟  ای  میبشو داریب می خواه  نوازش خداوند، ما م

با قدرت و   دگیسخت، آن هم در مقام باالست؛ مثال همان  دگ یدهندۀ همان تاب که نشانتاب، گلخن تون  نیا

  . فتندیها به دردسر بخراب بشود، انسان  ییجا  که ستیمهم ن  شانیپول، قدرت، ثروت و برا ها،نیا

و دور    دیداشت و ناموس داشت و بردابرد داشت و کور شو  ایبرو و ب  نیطور که در غزل نشان داد، گفت اهمان  

تشنه دردسر    ی «بانِگ رعد» برا  د یگو و خالصه م  دیو اصال شما حرف نزن  د یستیو در حد من ن  د یو نگاه نکن  دیشو

  . و:کشد را م  دکه دارد ابر سع  داند بانگ رعد. اما آن تشنه نم  آورد، م

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

  ) ٣٧٨۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  اسباب راند  یِهمت سو مرکبِ
  مسبِب الجرم محروم ماند  از

  ) ٣٧٨۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ان یاو مسبِب را ع ندیب آنکه
  جهان؟  یهانهد دل بر سبب ک 

  ) ٣٧٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

کرد.    دارشیب  که لدِ زندگ  شود متوجه م   م، یخوان  آن را م  تیاآلن ب  ،ی داریتاب پس از بگلَخن   نیکه ا  دینیب م

خودش   یی روانِ فکرها مانده بوده و از ذوق آبِ آسمانِ درون که با فضاگشا یکه چشمش در جو  شود متوجه م

  بود. خبریب دهد، را نشان م

  ی دگار ی و ذوق آفر  د یکن م  ییفضاگشا  ای   دیروان فکرها هست   ی . شما مرتب در جودیدان را شما م  هان یا   معن  حاال 

صورت بانگِ  اوقات به   ها» گاهبه جان   د ی«ندا رس  نیکه، حاال ا   کس  نیبنابرا. پس  دیریگ را از آسمان درون م 

  : تیب  نی. امیدار یکار اصرار در خراب  م،یدار هنذاتفاق بد است که ما اصرار در من  ی عن یاست،  بیمه

  را دردِ سر آرد بانِگ رعد  تشنه
  نداند کو کشاند ابِر سعد  چون
  ) ٣٧٨۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 اش صدا معن   نیا  ول  آورد؛ سر ما را درد م  ست،ی بیمه  یرعد که صدا یاما صدا  م،یارا» ما همه تشنه   «تشنه

  .  دیایما باران ب   یکه برا  آورد است که ابرِ خوب را دارد م نیا

اگر   کند، م  داریاست که ما را بها حوادث بد  موقع    «بانگِ رعد» است. بعض  نیا  هی هم شب  لِد حمام   نیا  پس

  . دیبشو داریخودم بوده، فقط ب ری تقص دییبو د،یریبپذ د،ی فقط فضا را باز کن د؛یشد داریبا حوادث بد ب

   به ذهن ه   رود  م  برد، م   یساز سبب   ی ، «مرکبِ همت» را روکه چشمش به فکرها مانده   هرکس  نیبنابرا  پس

  .  اوردیب اش  خداوند را به زندگ  ایکه مسبب  کند فضا را باز نم   نیبنابرا کند، م  یساز سبب

  گذارد  دلش را نم  ای  دوزدچشمش را نم   ند؛ی بب  انیرا ع   زندگ  ند،ی بب  انی که فضا را باز کند، مسبب را ع  هرکس 

  ی تاب هم از فکرهاگلَخن  نی که خواب ا  دینیبفکر به آن فکر در ذهن بپرد. م  نیذهن که از ا  یهای ساز سبب   یرو

  گذشتن بود.  دهیهمان 
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بهتر هست   م، ی خودمان را کنترل کن  میتوان و نم   میکه ما حرص دار  مهم است، در جهان  ل یخ  تیب  ن یا  طورن یهم

  . میقانون بن  شۀیو در ش  می بن  شهیرا در ش ومان یکه د

  زند  ییبهرِ دفع شر را شرع
  حجت کند  شۀیرا در ش وید

  ) ١٢١١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که هنوز به آن    دوارمیام  نوشتند، خودشان را م  که دوستانمان قانون اساس  میگذاشت  یانرژ   لی خ  موقع   ی

   ل یخ ومانید  کهن یراه از ا ن یبهتر  م،یهست  ی تاب ما در خواب بدگلخن   نیمثل ا بتوانند عمل کنند. وقت  نیقوان

  تن دادن به قانون است.   طور کل به  ای ماست   ساسنتواند به ما لطمه بزند، نوشتن قانون ا مان ذهننتواند، من 

  رون، یب  د یایکه ن  دیقانون بن  شۀیرا در ش  وتان ید  دیزند». شما با  ییقانون است «بهرِ دفع شر را  جا ن یدر ا  شرع

  است. تاب است همان گلخن   یما در حد خرابار  ویاگر د

  و نه مل دی د نهیخز  خود ن یو پهلو بِجست
  و نَفور  دیحمام سرد د نۀیخز   ول 

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  رمنده   ز،یانگ: نفرت نَفور
  

که نه آن    دیشد د  داریتاب بتاب، و صاحب حمام، خداوند با لد زد و گلخن گلخن  ن یشد، هم  داریشخص ب  نیا

   همه خواب بوده، ول  هانی هست و ا  ریهست و نه بردابرد هست و نه وز  هست و نه پادشاه  پادشاه  نۀیخز

  .  زیانگحمام سرد شده بود و نفرت   نۀیخز

که    دی. دکرده که با حرصش حمام را گرم م  دیرا د  قتی حق نیشد از خواب ذهن، ا دار یکه ب  از لِد حمام  پس

از    ها، دگ یبدش آمد از آن فکرها، از آن همان   ری. دزیانگو نفرت   دیحمام سرد د  نۀیخز ده،یآتش حرصش خواب

  .  میبخوان ت یچندتا ب  دیاش نیا ان یب یشد از خواب. درست است؟ برا  داری. پس بدیآن جور د

  . کند تر مواضح  دیمربوط است، شا هات یب نیا د؟ ید چه

  م یکر  یندارم، ا ی ز یچون الف چ 
  م یتر از چشم مدلتنگ دل  جز 

  ) ٢٣٢٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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و فالن، درست است که   ریوز  همهن یو ا  بود، پادشاه   دهی شد که مثل الف است، لخت است. در خواب د  متوجه

که    میشو م  شخص  ی  دفعه ی.  میرو خواب م  نیبه ا  واقع  یا یما در دن  تاب، ولگلخن  نیا  دید در خواب م 

تاب. آن شخص  به گلخن   کند م   ه یتشب  النا. و مومیهست  رید  ی زهایچ  ی دارا  ا یو    می ثروت   ی و دارا  م یقدرت  یدارا

  حرص دارد.  

از خداوند    یکه لد بد  میو کم کن  میبا هم باش   کنمم   شنهادیمن پ  م،یشو با لد خداوند زنده م  وقت   ول

  است.   یدار یعالئم ب هان یا میشد داری ب میاگر خورد . ولمینخور

توهم بوده.    هان یبابا من لخت هستم، ا  یا  مییگو خداوند م  ای  ما به زندگ   م»یکر  ی ندارم، ا  یزیالف چ   «چون

از چشم متنگ   دل  یقبال فقط در ذهنم    نمیب من اآلن م روا    نظر بودم، من به کسداشتم، من تنگ   می تر 

    .خواهم نم رینداشتم، آن حالت را د

  شد از آن کارها بدش آمد.  داریب بدش آمد از آن، وقت  ریکه د گفت

  بِه سازد مرا چ،یندارم ه خود
  صد عنا  نیز وهم دارم است ا که

  ) ٢٣٣۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : رنج عنا

  

تاب هم در همهمه  که آن گلخن  دیدی. دکند حال ما را خوب نم  زیچچ یکه واقعًا ه  میشو متوجه م  یداریاز ب  پس

داشت و خودش را   ناموس ی کرده بود. درست است که  جشیگ ها ی خرابار جۀی نت  عن یو آشوب و،  اهو ی و ه

  . تیب نید به ایشد متنفر شد از آن حالت، رس  داریب وقت  ول دانست باال م  لیخ

چ   دیگو م فقط شاد   توانم  نم  یزیمن  الف لخت هستم. من  من    خواهم، م  سببیب  یداشته باشم، من مثل 

ندارم که حال من را خوب بند. من در وهم داشتن بودم که    زیچچ یزنده بشوم. من ه  فقط به زندگ  خواهم م

   دگ یاثر همانما از وهم داشتن، در یتمام دردها   م یشوو متوجه م   میشو م   دار یبودم. از وهم داشتن ب  یطور آن

  است.وجود آمده به

  که شود متوجه م   طورن یهم  و

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

  ) ٣۵٠١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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   ما هم به عنوان من ذهن   یز یناچ  م، یبه آن زنده شو  دیو با  ستین   انیقابل ب  اله  تی نهایکه عظمت ب  «همانطور

  .» میو به او زنده شو  میهر چه زودتر آن را انکار کن دیندارد. با انیو ارزشِ ب  ستین انیقابل ب

که اول از جنس خدا بوده، اآلن هم که جدا شد از همۀ    د یشد با لد، فهم  دار یتاب بآن گلخن   م،یشو م  متوجه

همه خواب    هان یهمهمه، ا  ها،ن یو فالن و ا  ریوز  دانمو نم   از جنس خدا شد و آن حالت پادشاه   ها دگ یهمان 

توهم    نیا  د یشد فهم  دار یب  ارزش نداشته. وقت   عن ی  ست،یو صحبت ن  ف یاصال قابل تعر  نیبوده، آن «ما» بوده، ا

  .ارزش نداشته 

و اآلن هم که متوجه    م، یصورت تو آمدما اول به   ، یاول تو بود  م ییگو م   کهن یبه ا  میشو م   دار یپس ما هم اآلن ب 

تو    تینهای به ب  دیاآلن با  ،شدم، اآلن هم تو هست   داریهر جور ب  ا یشدم    دار یشدم، حاال با لد ب  داریشدم و ب  نیا

هم ارزش   انش یکه اصال ب  ست چ یه  چ یه  ن یا  ،ذهنمن   عنوانبه   دمید که من در خواب م  ی زیچ   ن یزنده بشوم. ا

  . میندارد، صحبت نکن

  : میشو م ت یب نیمتوجه ا طور ن یو هم  

  بِه  ز ی پره ،نباشد قوت چون
  آسان ِبجِه  طاقیفرارِ ال  در

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

  : که تاب نتوان آوردنطاقی ال

  فرار کن ِبِجه: به آسان آسان

  

ها را، آشوب و  درد و آن  همهن یو ا  دگی ما قوت همهمه و قوت همان  میفهم  ما م  م یرا خواند  هان یکه ما ا  حاال

ا  یخرابار  ندار  هان یو  نممی را  ما   . ی  م،یبشو  دهیهمان  میتوان  ذار  یز یچب دردها   م،ی را  عهدۀ  و    یاز  آن 

  م یاور ی ن  میکن   زیقوتش را. پس بهتر است پره  می. ندارمیی ای آن برب  یها ی آن، خرابار  یها آن و توهم   یهاجاذبه 

  به مرکزمان.  

که من طاقت دردها    دییگو . شما اآلن ممیجه که از طاقت ما خارج است آسان م  ها  دگیهمان نیدر فرار از ا و

  .  جهم تند. آسان م  دم؛یرا ندارم، آقا پر ها دگ یهمان  نیا  یهای ها و خرابار و آشوب 

  : طورن یهم  و
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  ییضرورت هم تو  : مفتگفت
  ی مجرم شو ،یگر خور  ضرورتیب

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

  : فتوا دهنده مفت

  

  ز یچ  نیضرورت که ا  دهندۀی که فتو   میفهم «بجنب بر خود» ما اآلن م   گفت م  میکه امروز داشت  گرددبرم  نیا

ا  می کن  د یتقل  د ی. ما نبامی است، خودمان هست  یمن الزم است و ضرور   یبرا باورها     بعض  یفدا   ای راه،    نیدر 

هستند، همه خشم دارند، همه ترس دارند،    تیهوهمه هم   کنم، من هم جمع م  کنند، . همه دارند جمع ممیبشو

  . میضرورت را خودمان بسنج  دیهمه اضطراب دارند، من هم دارم؛ نه. ما با

آقا    مین ی«بجنب بر خود» که بب   خواهم، خودمان که من چه م   یحزم ما و صبر ما و تمرکز ما رو  نیا  نیهم  یبرا

  ، دگیاز همان  میطرف آن. بدون ضرورت اگر بخور  رومنه؟ اگر ضرورت ندارد من نم   ای من    یضرورت دارد برا  نیا

  .کند تاب م جهان، ما را از جنس تون  نیضرورت ندارد در ا دگی. همانمیشو مجرم م

  د، یدان م  خوانم م  تانیهم دوباره برا  تیسه ب نیا و

  هنر، آمد هالکت خام را  پس
  دام را ندیدانه، نب یپ  کز 
  ) ۶۴٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن را نکو باشد که او  اریاخت
ِتَّقُوا   مالخود باشد اندر ا  

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

  نهار یز ،ینباشد حفظ و تقو چون
  ار یاخت ندازیکن آلت، ب دور
  ) ۶۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .دی کن  شهیتقوا پ د،ی: بترساتَّقُوا
  ه ی : بر حذر باش، کلمه تنبنهاریز
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  ده یو ما با آن همان  دهند، توجه م   کنند،  م   دییمردم تأ  م، یخوب هست   ی زیچ    یدر    م،یدار  یهنر    یما    وقت

برا   یز یچ  ی باشد. در    ادمانی  دیگو م  زیپره  م،یآن استفاده کن   یا یاز مزا  می خواه م  م،یهست   ی خوب بودن 

  .  شود است، سبب هالکتش م دهیکه خام است، با آن همان  ذهنمن 

  دگ یکه به دام همان  میشو متوجه نم  م،یهست   دهیاست که ما با آن همان  یزی. دانه چندیب دانه دام را نم  خاطربه

دارد، بتواند    خوب است که بتواند خودش را نگه   کس  یبرا   اری اخت  دیگو . و ممیافتم   یبه دام خرابار   م،یافت م

  . ز یپره یدر فضا  ردیخودش را ب یباشد، جلو  ودشناظر ذهنش باشد، بتواند بر خودش بجنبد، مال خ 

  »، ی نشود، «چون نباشد حفظ و تقو  دهیتا همان  ردیخودش را ب  ینتواند خودش را نگه دارد، جلو  کس  اگر

در ابتدا بهتر است    عنیمثل موالنا.    ییهالحظه را بده دست آدم   ن یانتخاب در او    ار یآلتِ اخت   ن یمواظب باش ا

  .  میاز آن بخوان تی ب یدر کارها،  میمان  م چار کن؟ ما وقت   دیگو که م  مینی بب م یموالنا را بخوان نیا

  ها ن یکه ا  دینیب جاها م   ل یعمل شما بشوند. و خ   یالو  هان یتا ا  د یرا حفظ کن  هات یب  ن یعرض کردم ا  بارها 

  .  میتا اشتباه نکن  رندیگ ما را م یجلو 

  ی رو ین   عنی   دیوز به او. باد کج م  دیوز و باد هم کج م  شد تاجش کج م  مان ی که سل  اورمی ب  ادتانی  طور ن یهم   و

کج شده بود با دستش درست   اش . تاج شاهدیوز بد م  د،یوز به او نم  مطابق خرد زندگ  لش،یمطابق م  زندگ

دست را به   اش را، ادارۀ امورش را، زندگ  اش ه پادشا  توانست نم   کرد م  ی. هر کار شد دوباره کج م   کرد، م

یبه  . متوجه شد که دلش را دادهردیب  یبا  ،یز یچ  هست.  دهیهمان  یز یچ  

  اَندرونه راست کرد   مانیپس سل 
  بر آن شهوت که بودش، کرد سرد  دل

  ) ١٩٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن را سرد کرد.   ،یزی چ  یداشت به  شهوت  ی

  از آن تاجش همآن دم راست شد   بعد
  شد خواستتاج را م آنچنانکه

  ) ١٩٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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شد.    خواست تاجش همان دم راست شد و آن جور که تاج را م  ،دگیهمان  یدلش را سرد کرد به    وقت  پس

خودش. و در همان    ی سر جا  آمد تاج را، و تاج م   کردبعد از آن با دستش هم کج م   میکه بارها خواند  طورن یهم

  که گفت:  م،یقسمت هست که خواند

  من کم کنم ، ترازو کم کن از
  من روشنم  ، تو با من روشن تا

  ) ١٩٠٠ تیچهارم، ب  دفتر ،ی مثنو ،ی (مولو

  د، یریبرکت ب  دیتوان م  تر از زندگقدر کم همان   د، یآور را باال م  ذهنمن   د، یشو م  ده یهمان  ترش یشما ب   هرچقدر 

ب د،یریفَر  تا زماندیریخرد ب .  ست یکه ما در ن  ذهندر کم کردن من   م،ی هست   او با ما روشن    قدرهمان   م،یهست

  است.

. هرچه  دهد تر مکم    زندگ  شود، م  ترش ی ما ب   ذهنهرچه من  عن یترازو است،    نی است، ا  با ما روشن    زندگ

  .کند به ما کم م  ترش یو ب  شود با ما بهتر م زندگ  شود، تر مما کوچ  ذهنمن 

  َفاذا   حةًیکه ص نیاسیبخوان ز آخِر  
  ز خوابِ غرور   یحاضر شو  هم به بانگ تو

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ةًیعذاب. ص  اد،ی: آواز بلند، بانگ، نعره، فرحهیصذا: جز    حی فَا   دیما حاضر شو  شی که ناگهان پ  ست، یبانگ ن  .

  ) ٣۶(  سی، سورۀ ۵٣ ۀ یاشاره به آ

  

که ناگهان    ستیبانگ ن   ی جز     عنیفَاذا»    حةً یفَاذا» را بخوان. «ص  حةًی«ص  نیا  نی اسی تو از آخر سورۀ    دیگو م

  است:    نیا هی آواز بلند، بانگ. و آ عن ی حه»ی. پس «صدیما حاضر شو شیپ

  كانَت ا صيحةً واحدَةً فَاذَا هم جميع لَدَينَا محضرونَ»  «انْ

  آيند.» سهمناک نخواهد بود، كه همه نزدِ ما حاضر م  ي بانگِ «جز

  ) ۵٣ ۀی)، آ٣۶(  سیسورۀ  م،ی(قرآن کر
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بانگ سهمناک، با     یبه ما. با    دیهست   ی نزد  لی خ  دیگو لد. م   ن یهم  یبرا  استفاده کرده  هیآ  ن یموالنا از ا  و

  دار یب  کهن یاز خواب ذهن. هم  دیشو م   داریب  دفعه ی صدمۀ بزرگ، شما    یبا    خورد، که به شما م  یاضربه  ی

  .  دیما هست  شیپ د،یشد

ما    شیبانگ، «فَاذا» پس ناگهان پ   یاست،    هیقسمت اول آ  حه»ی«ص   دیدان فَاذا» که م  حةًی«ص  جان یدر ا  پس

  را خوب بخوان.  جانیا دیگو . م هیآورده از آن آ تیب نیاو رفتن را موالنا در ا شی. پس بانگ و ناگهان پدییآ م

  فَاذا حةًیکه ص ن یاسی ز آخِر  بخوان
  ز خوابِ غرور   یحاضر شو  هم به بانگ تو

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

عذاب.   اد،ی: آواز بلند، بانگ، نعره، فرحهیص  

  ) ٣۶(  سی ۀ، سور۵٣ یۀ. اشاره به آدیما حاضر شو شی که ناگهان پ ست،ی بانگ ن  یفَاذا: جز  حةًیص

  

تاب که با لد صاحب  من و شما، مثل آن تون  عنیشدن از خواب غرور. تو    داریکار برده، در بدر کجا به   دینیب م

  ، ی بشو   داریب  کهن یو هم  یشو م   داریبانگ ب  یتو هم با    دیگو شد، صاحب حمام هم خداوند بود، م   داریحمام ب

  را هم.    نیا میدیفوراً. پس فهم  ما هست شیپ

هم    ی مثنو   ی هات یبانگ را در آن ب  نیبانگ سهمناک، ا   یخواب غرور است.    نی هم  ذهن)](افسانه من   ٩[شل   نیا

. ما  آورد بداند که دارد ابر را م  دیبا ول  د،یآ است تشنه خوشش نم یبی «رعد» بانگ مه  دیگو که م میاخوانده 

  ی ریادگ ی یاست، برا یداری ب یبرا هانیا ول د،یآ م دیپد  حوادث سهمناک م،یخور هم درست است که لد م

  است. 

گنج    ۀ. با استفاده از آن نقشمیما، از دور دست بر آتش نداشته باش  میموالنا را دار که وقت  کند م جابیا  خرد

ا  میمان خودمان را موظف کنهمه  . اگر ما  ییبا انتخاب، با انتخاب فضاگشا  میضا را باز کن لحظه ف   نیکه در 

  .   بیبانگ مه ر،ید دیآبانگ نم  نیهرلحظه جمعاً، ا  می را انتخاب کن  ییفضاگشا

«تو هم به   م،یبشو  داریاز خواب غرور ب  میتوان . م میاو حاضر شو  شیپ   میتوان خداوند م  ی لدها  نیبدون ا  ما

 دانم نم  د،یشو که دوباره زنده م   د یبو  کند استفاده نم  هیآ  نیغرور». موالنا از ا  ز خوابِ   ی حاضر شو  بانگ

  دیگو و م   استی دن  ن یمربوط به ا  ه یآ  نیا  است، یدن  نیا  ه مربوط ب  ها ن ینه ا  د یگو نه. م  ها،ن یو ا  ل یاسراف  پوریش
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بانگ    نیا  کهن یقبل از ا  ول  شوند، م   دار یبه بانگ سهمناک از خواب غرور ب  ایها با لد  که متأسفانه انسان 

  . درست است؟  میبشو داریب می توان ما با انتخاب م  د،یایب

  : دیگو م

  ز خفته تا خفته  نی ول  م؟یاخفته چه
  مرتبه فرق است ظاهر و مستور   هزار

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

دار  دیگو اما! م  م؟یاچه خفته   یبرا  کند، سؤال م  اآلن (افسانه    ٩[شل   ذهن   یهامن   نیا  عن یتا خفته،    میخفته 

سؤال    نیاول به ا  م؟یاظاهر و باطن خفتگان هزار مرتبه دارد. چه خفته   دیگو هم با هم فرق دارند. م  ذهن)]من

  م؟یاچرا خفته  م،یجواب بده

بانگ    م،یخور لد م  شود، م  ریخوابمان د  . وقتمیاو زنده بشو  تیو ابد  تینهایبه ب  میکه ما آمد  دینیب م

    م؟یانتخاب کن میتوان خُب نم د،یآ سهمناک م 

پادشاه    عنیها ز خسروِ منصور»،  به جان   دی: «ندا رس دیگو اول م   تیب  م،یکرد  دایکه پ  اطالعات  همهن یاز ا  پس

  د یده مثل موالنا گوش نم   ییهااز دور؟»، چرا به حرف آدم   دیکن مردان چه م   ۀخداوند، «نظر به حلق  روز،یپ

  شما؟  

  د یاطالعات به ما دادند، باز هم ما با همهن یزنده به حضور آمدند، ا  یهاانسان نیمردان که آمدند، ا نیاز ا پس

هنوز؟    میاچرا خفته   م؟یاخفته   چه  پرسد، را م  نیاز خواب غرور؟ دارد ا  م؟یبشو  داریبا بانگ سهمناک از خواب ب 

    د؟یآ لد م  مینیب مر نم 

چرا با    م،یهست  کشت  ی مان در اگر همه  دیگو . م دهد م  اد یبه ما  زها ی چ  ل یحاال خ  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[ شل 

خودش    یرو  و هرکس  میجمعاً از خودمان بن  دیسؤاالت را با  نیخُب ا  م؟یکن چرا به هم کم نم  م؟یجنگ  هم م

  کار کند. 

  خود، بود غافل  که خفت ز شاه شه
  خود بود معذور  ر یکه خفت ز ادب   خس

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : بدبختریادب
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 ن یکه از ا  میهست   ما جزو کسان   کنم من فکر م   عنیغافل است.    نیخودش خفته، ا  که از شاه  شاه   دیگو م

معطل    م، یشو زنده نم  م، یاز دور بر آتش دار  م، ی از جنس خداوند هست  م، یشاه هست   میدان و ما م  میدانش آگاه 

  . میما غافل هست   م،یده در ذهن ادامه م  م، یکن م

عذرش    نیبود معذور»، اخود    ریکه خفت ز ادب  است، «خس  خبری خودش ب  که از بدبخت  خس  ،ذهنآن من   اما

نفر شاه است، رفته    یاست که    نیندارد. مثالش ا  یری باالخره آن تقص  شود، نم  هی تنب   دیگو خواسته است. نم 

  .  به مملت برس دیبا ده؛یشاه شده، رفته خواب

که    م،یده بشوخودمان شب و روز که به او زن  یرو  میکار کن  دیبا  م،یدانش را دار  نیا  یاما هم که به درجه   حاال

  درست است؟   م،یجزو غافالن نباش

  ن ی است، خُب ا  خبریخودش ب  که از بدبخت  ست همان خس  ذهن)](افسانه من  ٩[شل   دهی همان  اریبس  ذهنمن  نیا

   خودش در بدبخت   کشد،نم   و بدبخت  شود م  دهیبخش  نیکه ا  ستین  نیا  اش معذور است. معذور معن   داند، نم

  است. 

باز کرد  اما را  ا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[ شل   یتا حدود   م یما که فضا  م  قدرن یچرا  از شاه   م؟یکن معطل     چرا 

  را تمامًا؟   ها دگیهمان نیا م یکنچرا رها نم   م؟ی خودمان غافل

  ند یبازآ شیخوابِ خو  نیهر دو باز از چو
  شاه و به تخته آن مقهور  دیتخت آ به

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  خورده، مغلوب. شده، شست شده، خوار : مورد خشم و قهر واقعمقهور

  

و آن    کند م   جادیدارد، دائماً درد ا  ذهنکه اصال من  داند که نم   بدبخت  ذهنآن من  عنی  هان یا  یهردو  دیگو م

بشوند، مطمئن    داریاز خواب ب  هان یا  یخودش غافل است، درست است؟ هردو   از شاه   ول  داند که م   کس

و آن «مقهور»    دیآ ها باال م خداوند در آن   دیخورش   ند، ینش خداوند به تخت م  عن ی  د،یآ باشند که شاه به تخت م

  .افتد از کار م  ری. آن دشود م دهیبه تخته کوب ذهنمن   عنی

خبردارند، از   یاعده   یبعد دو دسته کرد. گفت    باشد گفت از خفته تا خفته هزار مرتبه هست، ول  ادمانی  پس

  . دانند هستند که نم عده هم بدبخت ی شاه هستند.  دانند م  خودشان غافل هستند ول  شاه
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بشوند    داریاز خواب ب  هردوشان اگر  خودشان غافل بشوند. ول  از شاه   دیشاه هستند نبا  دانند که م  کسان  نیا

 ا ی و شاه    رود م  نیاز ب  شود تخته، فنا م   یرو   شود م  دهیکوب  ذهن)](افسانه من  ٩[شل    ذهنمن   ن یا  صورتنیدرا

  . میکن و با علم او عمل م میشنو گوش او م م،ی نیبو ما با چشم او م  ندینش خداوند در درون ما به تخت م

  ست یست و گفت فرمان نبماندهقصه   لُبابِ
  زبور  به دانشِ داوود و کوته نگر 

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  منتخب   ده،ی: برگزلُباب

  

هنوز از   د،یدار ذهناگر شما هنوز من  م،ی غزل را گفت نیا دیگو آن جوهر قصه که حضور است، ماند. م  دیگو م

  د، یکن م  افتی قصه را در  نی ا  ذهنبرحسبِ من   د، یکن تماشا م  د یذهن دار  اهیهنوز از پا  د، یغافل هست   تان شاه

  برود.  ذهنمن   دیپس نگذاشت

شاءاله که  در شما زنده بشود، ان  میخواست  که م  یز یو آن چ رهیآن جوهر و ش عنی ست و»، قصه بمانده  «لُبابِ

ا  د،ین کار کنخودتا  یرو   دیشما با  صورت ن یشد، اگر نشد، درا را    غامیپ  نیکه شما ا  ستین   یزدیهنوز فرمان 

  .  دیکن  افتیدر

اگر    عن ی  د،یگو م   دانش داشته باشد، ول  ترش یب  خواهد که ذهن شما باز هم م  کند م  دیدوباره دارد تأک   پس

  ی رو ین  انیاوال ب  م،یدار  جسم  یاریهش   م،یدار  ذهنهنوز من  م،یو به حضور زنده نشد  میغزل را خواند  نیما ا

  د یتول نده ی. هنوز آمیدان نم   کاف ۀاندازبه م یکن   فکرما  کهن یا ی در ما هنوز فرمانش صادر نشده، چرا؟ برا یزدیا

  . م یکن م  دیزمان تول م، یکن م

دانش    قدرنیا  دیگو کتاب داوود است. داوود م  زبور، زبور  تو به دانش داوود نگاه کن و کوتاه   دیگو م  ول

   در آن هست. دانش ذهن  ی که فقط دانش معنو   ستیکتاب  دیگو کوتاه است، زبور م   ار ی نداشت که و زبور هم بس

اصطالح درد به که به   ستتمام آن اصول  فقط.  ستیدر آن ن   ها نیو ا   کند و احام شرع  زندگ   ی که انسان چجور 

  . خورد  م  خارج شدن از ذهن

از جنس شاه    دیدان م  د،یدان که م   ییزهایآن چ   ریشما، شما د  دیبدان  اد یز  ستیدانش الزم ن   نیکه ا  دیگو م

  .  دیهست
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نم   کاف  ۀاندازبه   دیکن اگر شما هنوز فکر م   پس ا  دیداندانش  از  ا  ات،ی اب  نیپس    جادیذهن شما دارد زمان 

  .  دیدان نم کاف ۀاندازبهبهانه که  نیبا ا کند، م

است،    شد، داوود وصل شد. و زبور هم کتاب کوچ  غمبر یبه داوود نگاه کن که چقدر دانش داشت پ  دیگو م

را با    زهایچ   ل یندارد خ  . لزوم یندار   اج ی احت  یاد یتو به دانش ز  عن یکه هزاران صفحه باشد.    ستین  یکتاب

  .  یدانش هم به حضور زنده بشو  نیبا هم  دی. تو باذهن بدان

  به زبور.  قرآن است راجع  یۀآ  یهم  نیالبته ا و

  كتَبنَا ف الزبورِ من بعِد الذِّكرِ انَّ ارض يرِثُها عبادِي الصالحونَ.»  «ولَقَدْ

  صالح من به ميراث خواهند برد.» ايم كه اين زمين را بندگانِ نوشته  ‐پس از تورات‐ما در زبور  «و

  ) ١٠۵ یۀ)، آ٢١(  اءی انب ۀسور م،ی(قرآن کر

موفق خواهند شد که به حضور زنده بشوند، فضا    خواهد ماند، کسان  کسان   یاگر بماند، فقط برا  نیزم  نیا  پس

  داشته باشند. و   ادیز   را باز کنند، نه دانش ذهن

  ی ز یکه لطف کند باز شمسِ تبر   مر 
  مقصور  نیمانْد سخن در دهان چن  وگرنه

  ) ١١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : مختصر و کوتاه شدهمقصور

  

 که ن یمر ا  عن یبه ما بند.    کم  یبا ارتعاش خودش    یز یشد مر شمس تبر  یطور نیکه حاال که ا  دیگو م

به ما کم    کند، طلوع م  خود زندگ  ای  زندگ  یرویجا نشده که از آن گشوده  یفضا   نیو ا  دیشما فضا را باز کن 

 کند. وگرنه با ذهن ه درد نخواهد خورد. به  هانیا نِکرد  ادیو ز هان یدوباره تکرار کردنِ ا  

کوتاه شد.    اریسخن در دهان ما بس  نیبه ما، وگرنه ا  خود زندگ   ییفضاگشا  قیکه لطف کند باز» از طر  «مر 

  .  میگرفت م ادی ترش ی ما ب  دیموالنا شا گفت هم م رید  ت یچند ب  ی کاش مثال  یگفت که ا دیشما خواه عنی

که با   دیرا گفتم. اگر در شما اثر نگذاشت، شما اجازه نداد  زی چهمه   که من   دیگوم   میمستق   ر یطورِ غبه   موالنا

  ن یموالنا ا  ای در دهان ما  گفت که    دیبه شما کم کند، و اآلن خواه   زندگ   یرو ین  ای  »ی زی تبرِ «شمس   یی فضاگشا

  بود.   ترش یکاش ب یسخن ناقص ماند، مختصر شد، ا
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من   م، یکن که ما م یی هاصحبت ن یا ۀ. همستیحرف زدن شرط ن اد ی که دراز شدن سخن و ز میریگ م  جه ینت پس

از    ذهنو اعتمادتان را به من   دیاست که شما خودتان را متقاعد کن   ن یا  یبرا  کنم،  صحبت م  اد یز  جان یهم ا

  ... .  یزی تبرِ که لطف شمس  طورن یهم زندگ یرو یبه ن ترش یب د،یدست بده

  ن یا  میکن فضا را باز م   صورتِ خداوند و ما، وقتبه   شود که از درون ما بلند م   ستیآفتاب  ی زی تبرِ شمس   نیا

درد  به   دانش ذهن  اد یکند که ز   مطلب را به ما حال  نیمر ارتعاش او ا   دیگو . م کند ارتعاش م   آفتاب به زندگ

  .  خورد نم

  . ستین یبشود و زبور هم کتاب بلند غمبریپ کهن یا ینداشت برا یاد ی به دانش ز اجیاحت  داوود

  �🔹🔹�بخش سوم انی پا�🔹🔹�
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را م   یمثنو   ۀقسمت از برنامه دنبال  نیا  در انسان را موالنا به    تیکنم که وضع  یادآور ی.  میخوان دفتر چهارم 

مدت   هی تشب  عاشق حادثکرد که  دراثرِ  و  را گفت هفت، هشت سال  آن مدت  بوده، که  دنبال معشوقش    ۀ ها 

درآورد.   جوان سر از باغ مجهول  رد، یب کرد جوان را دنبال م ن یداروغه ا کهنیکرد به ا  ریکه آن را تعب  یناگوار 

  ارانه یانسان است که هنوز هش  سال هم همان قسمت اول زندگ  بود و هفت، هشت   ییتای  ی فضا  م یباغ گفت  نیا

ها دنبالش  که معشوقش که سال   شود متوجه م   شود،وارد باغ م   جوان وقت   نیو منتها ا  ستیزنده ن  به زندگ

  .  گردد م  یترانگش نبالبوده، در باغ با چراغ د

  اورد، ی ماست که ما را از ذهن درب  پادشاه  ی است که خداوند هرلحظه دنبال انگشتر  نیموضوع ا  نیا  ر یتعب  میگفت

که معشوق چار    کند موضوع توجه نم  نیجوان به ا  نی خودش زنده کند و ا  فراوان  خودش و به  تینهایببه  

از    ریغ   ستین   کس  جان یکه به معشوقش، ا  دیگو گام بشود و مکند و هم   یبا معشوق همار   دیو چقدر با  کند م

خداست و    ای   نماد زندگ  دیدان و آن معشوق م  ردیگ م   زندگ  ۀکننداداره   ایگرداننده    یرو یباد و موالنا باد را به ن

  .  میجوان ما هست

که توجه شما به    دیگو . مدیآ موضوع خوشش نم  نیاز باد و معشوق از ا  ریغ  ستی ن  کس  جانیا  دیگو م   جوان

  .  کن من توجه نم  عنی برگردان زندگ یرو یبه ن  ول ،کن همه کار م   نند،یاشخاص است. اگر اشخاص تو را نب 

  ات  ذهننظم من . اآلن دوباره  گرفت نظم من را م  ،یدیمن را د  وقت   ، چون ادب داشت  ،یادبیتو ب  دیگو م  بعد

مردم درست شده، تو    ی برا  ذهن   ر یتصو  ی براساسِ    ذهنمن   نیو ا  ی دار  جسم   یار یدر کار که هش   یرا آورد 

پ را  م  یادبی ب  ،ی دی کش  شی مردم  ثابت  ب  کند و  ب  ادبی که  ز  عنیجوان    هرحاله است.  م  ریما  که    م یرو بار 

که اگر    دیگو جوان م  ول  م، یرا گرفت   مانذهنکنار، دوباره نظم من   میرا گذاشت   چراکه نظم زندگ   م،یادبیب

  در وفا و در جهد و کوشش حرف ندارم.   ول ادبم،یب

  ن یرا ا  زندگ   ۀفَکان»، ادار«قضا و کن   یروین  عن ی  کرد، م  تلق  تی اهماصطالح کمدر همان قسمت که باد را به  و

که    یزد یا  یدگار یآفر  ۀادار  عن ی  »،یزد یصنع ا  ف یگفتم اشاره کرد به «تَصر  م،یکن م   تلق   تیاهمما کم    عنی جوان  

  .  دینظرم نفهمبه  جوان  نیا مهم است، ول  نی. گفت اکند ما را اداره م 

فَکان» مهم  براساسِ «قضا و کن   زندگ   ۀکننداداره   یرویلحظه ن  نینه، که در ا  ای  میمتوجه شد  دانم هم نم   ما

و به صنع توجه داشت،    هان یو ا  کنند و نم  کنند م  دییو تأ  کنند و نگاه م  ندیگومردم چه م   کهنیاست، نه ا

  گفت به صنع من توجه کن.  
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دارد و چندتا مورد ذکر کرد که    اج یموافق احت   ی هاکه امروز عرض کردم گفت که انسان به باد   طور ن یهم هم   بعد

  ط یشرا  زندگ   یرویآن ن  عنیباد موافق بِوزد،    دیکه موقع زادن با  هست  یازن حامله   هیاز جمله گفت، تو شب 

  ، کن با نظم من کار نم  ،ی شو نم  میتسل  عن ی  ، ستیچون تو مؤدب ن  ول  کمش کند،   اورد،یوجود برا به   دنییزا

  .  دیطول خواهد کش  مانیزا  نیا ، کن مرکزت را عدم نم

تمام    عن یاند  نشسته    که در کشت  ست جمع هم گفت که، عرض کردم جمع مثل گروه   در موردِ  طورن یهم  و

زده     زندگ  ۀلیوسدعا کنند که باد موافق به   دیجمعاً با  هان یاست، ا  انوسی وسط اق  کشت   نیو ا  نیساکنان زم 

  اند. کار را، به جان هم افتاده  نیا کنند  بشود که نم

  طور ن یو هم  ردیگ درد منور را بجود و دندان  یغذا  تواند نم  ذهنرا گفت که دندانِ من  درددندان   طورن یهم  و

هم کم  به   دیبا  وید  ای  دگی همان  یرو یجزو عاشقان بشوند، در مقابل ن  دیطرف که با   یها  گفت تمام انسان 

  بخواهند.  خدا باد موافق را   از. اگر با هم باشند، باز هم فتندیکنند، نه به جان هم ب

  ا ی  میدیما فهم  دانم حاال من نم د،یجوان نفهم نیمهم است. البته ا اریبس زندگ ۀکننداداره  یِروین عنیباد  پس

   ذهن نظم من   نیبعد از ا  م،یخواه  معذرت م   م،یبود  ادبیکه ب  میی و بو  میادعا را رها کن   دیبا  م،ی دینه؟ اگر فهم

  ر یمن در وفا که تفس   دیگو م  کهن یا  یبرا  رود،  بار نم  ر یجوان ز  نیاما ا  م، یریگ کنار و نظم تو را م  م یگذار را م

  . رمینظیبه وفا به الست، ب شود م

با     را گفت که زن صوف  زن صوف  ۀموالنا قص  م،یواقعًا ما وفا ندار  کهن یاثبات ا  یو برا مییگو را م   ن یهم هم  ما 

   بود که حوال  یبازبود، مشغول بود، مشغول عشق  زن صوف  ۀو درواقع معشوق  کند م  نهیپوصله دوز که  کفش 

امروز هم «چاشتگاه» داشت  وارد اتاق ذهن    صوف  شده،  رید  گفت که م  م،ی«چاشتگاه»، که  نماد خداست  که 

  . شود م

هرحال در را  ط، آن در هم که بسته. به در دارد فق  یراه فرار ندارد، چون ذهن راه فرار ندارد.  چ یه  زن صوف و

. دیگو نم   یز یالبته چ  ، کنم   یچار دار  فهمم من م  د یگو م  صوف  ،لی داخل و خ  دیآ م   صوف  کند، باز م

 اندازد  و چادرش را م  کندانکار م   اما زن صوف  رسانم، م   تانیشما را به جزا  ول  کنم،  که فعال صبر م  دیگو م

و   ست جسم  یار یکه توجهش به هش  دینیب . ماست یزن است و از اغن  نیا  دیگو . مکند آن مرد و زنَش م   سرِ

   ول   م، ی باش  ر یفق  د یبا  م، یریکه ما فق   دیبو  خواهد . م کند مرتب صحبت فقر م   صوف  و.  ها دگیو همان  ا ی مالِ دن

ا  زن صوف اقرار م  کهن یضمن  فق  کند به ذهن  ا  میر یکه  خواستگار دختر ماست، از    نیا  ول  دیگو م   ها،نیو 

  . دیآ از مال بدمان م  م،یاما تخمه   دیگو م  خواهد، نم  یز یچ  خواهد، جهاز نم  است،یاغن
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طور که مشخص است که  که در ما هم همان هست، همان  شود م  دهید  که در زن صوف  یبیو غر  ب یعج   زیچ   و

خواستگار    نیکه ا  دیگو و م  داند را م  زیچهمه   است که از لحاظ ذهن  نیدروغ استوار است، ا  یکارش بر رو 

به    اجیدنبال همت است، احت   حت است و    است، دنبال راست  تیث یدنبال آبرو است، دنبال ح   ست،یدنبال مال ن 

  ا دارد.  نَفَس پاک م  نیا

و موالنا    ستیوفادار ن  و آخرسر مشخص است که زن صوف  کشد م  شیو دوباره فقر را پ  دیگو نم  زیچچ یه  صوف

  ادعاست فقط.   دیگو هرچه م عنی در ادعا مستَزاد،  عنیمستَزاد»،  یاصطالح «به دعو  نیا

عمل نکند و    چیباشد، ه   نی را بداند و در عمل دروغ   زیچممن است ذهناً همه   کس   یکه    دیبو  خواهد م   و

   که زن صوف   دیدیبداند ذهناً. چون د  ز یچنفر ممن است همه   ی  کهن یدردش نخورد و دنبالِ ادانستن به  نیا

م   معن  حت هم  م  پاک   ست،یچ  داند همت  هم  م   ست،یچ  داند را  هم  را  مستیچ  داندصفا   . ن یا  دیگو  

به راست بودن است.    یدر دو جهان فالح، رستگار   دیگو  م  است، صداقت است و حت  خواستگار دنبال پاک

  د یگو مثل شتر بر نردبان م  نیزن است و ا  نیا  دیگواو است و م   یجا، چادرش رومرد نشسته آن   که درحال

و هنوز فکر    کند انکار م   شود، م  ده ید   یزیطورِ فکه به  را    نی شاهد ع   زن صوف   حت   عنیمشخص است؛  

  وفادار است.  به صوفاست و نسبت نیکه راست  کند م

  م یی گو و ما هرچه م   ستبه صوفنسبت   زن صوف  یوفا  هیما به خداوند و به الست، شب  یوفا   دیگو م  موالنا

  ی هاست رو مدت که ما هم    م یکند. اگر ما متوجه شد  د یما را ناام  دیشدتِ لحن موالنا نبا  نیادعاست. البته ا

  .  میبشو دیناام  دینبا م،یهست زن صوف  هیو شب  م یکن خودمان کار م

ها  دانستن   نیو با ا  کند دانستن کمش نم  چیو ه  داندم   ز یچهمه   لحاظ ذهنکه به  پس از داستان زن صوف  و

ا  تیهوهم موالنا  ب  نیهم هست،  م  تیسه  برا  آوردرا  امروز  م  تانیکه  دک  دیگو خواندم.  ما  و   دیه  را  ذهن 

  ارانه ی و درد هش  ییگشابا فضا   نی. امینی خداوند بب  دیبا د  دیکنار و با  میبذار  دیرا با  بافال ی را و خ  دگ یهمان 

  است.  سریم

  ریآن گفت حق خود را بص یپ از
  ریهر دم نذ  اتیو  دِیبود د که

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

  ع یآن گفت حق، خود را سم یپ از
  ع یلب ز گفتارِ شَن یببند تا

  ) ٢١۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  میآن گفت حق، خود را عل یپ از
  میتو ز ب  یفساد  شیندین تا

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

با    عنی  م،ینی بب  زندگ   دیبا د  ،ییگشافضا با    دیبا  م،یکن  شرفتیپ  میخواه  که اگر ما م  ردیگ م   جهیموالنا نت   پس

که   میزرنگ باش  میتوان نم  مثل زن صوف   م،یاگر، هرچقدر هم زرنگ باش  مینیذهن بب  دی. ما با دمینیخدا بب  دید

 کند  اضافه م  ش یبه ادعا  بافد، م  نیداستان، ا  رود م   جلوهرچه    عن یفقط در ادعا مستَزاد است؛    د یاو با آن د

بشود.    دهیشوهرش خوب د  شیپ  خواهد بشود، م  دهیمردم خوب د  شی فقط پ  خواهد دارد، م   جسم  یاریو هش

خداوند به گناهانمان و    شی اقرار پ  ییرا هم ندارد، ما هم توانا  ییوفایب  ای و اقرار به گناه    خواهمعذرت   ییتوانا

  . می ندار میاشتباه کرد کهنیا

در زن   ذهنمن  دِیکه د دیدی . ددیفضا را باز کن  د،یفضا را باز کن دیگو موالنا م م،یبشو دیناام  کهن یا یجابه ول

هستم    ر»یخدا ردش کرد. پس خداوند گفته من «بص   عن یردش کرد،    آورد و صوف  انیوفای او را جزو ب  ،صوف

  د ید  عنیاست،    نندهیاست، ب  ارکنندهیهش  عنیاست    دهنده م یاو ب  دیکه د  نیاو بب  دیتا تو با مرکز عدم، با د

  . ن یبب توان درست نم ذهنمن  دیهست فقط. با د نندهیخداوند ب

گفته بشود که خداوند    یاهیندارد گفتم آ   آمده که لزوم  هان یمتعدد قرآن ا  یهاه یگفته که در آ  ع»یخودش را «سم  و

نزن  ذهنن تا تو با م  شنوم او گفته من م   د یگو است. م  ع یاست هم سم  ریهم بص  هرچه     ذهن. با من  حرف 

  .هاست دگ یاست، برحسبِ همان  ع» ی«شَن  ییگو م

  ی . برادیحرف بزن  د،یمن فکر کن قیشما از طر  کنم، م تیرا رعا من خاموش  دیگو معشوق نم   شیعاشق پ  نیا

م  حرف  حرف   زند خودش  هم  عیشن   شیهاو  چون  من   شیهاحرف   ۀاست،     عن یاست،    اش ذهنبراساِس 

را    ع» ی«گفتارِ شَن  ن یاگر تو ا  می. امروز هم گفت یببند  ذهن را کنار نگذاشته. پس لب از گفتار من   اشذهنمن 

  .زند تو حرف نم  قیخداوند از طر   ، ادامه بده دیگو م

  ۀ باشند  ی  ذهنعنوانِ من به ما    کهن ینه ا  م»ی«ب  نی. امی شیندی فساد ن  ذهنمن   قیمن دانا هستم تا ما از طر  گفته

از خداوند م از خداوند،  ترازو کم کن  نیبله هم   م،یترس جدا  م  ، «از  با    دیدان من کم کنم» است. شما  اگر 

  کارتان خراب خواهد شد.  د، یکن و عمل م دیشیاند م  ذهنقدر که با من همان  د،یشیندیب ذهنمن 

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

  م یامروز گفت  طورن ی. همزنم به نفعت است، عوضش من حرف م  ات،  ذهنبا من   زن تر حرف متو کم   هرچقدر

فکر کردن، عمل کردن،    مفزا در صفت»، در صفتِ  شیخو  ن ی«بر قر  ر،ینگ   شیاصطالح در حرف زدن پبه   نتیاز قر

  پس خاموش کن تا او حرف بزند. ر،ینگ  شیحرف زدن، به خداوند پ

از    م، یبا گوش خداوند بشنو  م،ین یبا چشم خداوند بب   دی با  م،یباش  مثل زن صوف  دیکه ما نبا   میدیپس فهم  حاال،

  . میاستفاده کن  ذهنعقل من   یِجااو به  ییدانا

و   نمیب درست نم   کند،گفت اگر من چشمم درد م  کنم، م  یادآور یقسمت گفت که، فقط    نیهم   ۀدر دنبال  اما

  نم، یندارم بب   نهی آ  نم،یب من نم  مرضِ چشم است که چشم سرخ شده، ول  هی شب  آورد، وجود مدرد به  دید  نیا

  است.  ضی بفهمم که، که چشمم مر توانم از دردش م ول

چشممان را    کهن یولو ا  م،ینیب بد م   م،یآور وجود ماست، درد به  ذهنچشممان که منظور چشم من   نشیبا ب  اگر

درد وجود    همهن ی. پس امین یبب   میتوان دردها را که م  را، ول  مان ذهنمن   مینیب است، نم  ض ی که مر  مینیب نم

  . ندیب دارد، پس چشم من بد م

  چشمم سرخ باشد در عمش  چونکه
  نمش یز آن درد، گر کم ب دانَمش

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

  شُبان  یب ید یمرا چون بره د تو
  ندارم پاسبان  یگمان برد تو

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

  اند دهیاز درد زآن نال  عاشقان
  انددهیمال  هینظر ناجا که
  ) ٢٢٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . یمار ی اش از چشم به جهت ب شدن دائم  یجار   ،یینای: ضعف بعمش
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  کند،  چون درد م  است؟ باد کرده؟ ول  یکه قرمز است، چجور   نمیندارم بب  نهیاست و آ  ماریاگر چشمم ب  دیگو م

.  م ی نیبب   دینبا   ذهناست، با من   ضی ما فعال مر  ذهنمن   است. چشم   ض ی چشم مر  نیبفهمم که ا  توانم از دردش م 

  .گفت را م نیهم هم  تیآن سه ب

دست به   یما برا  ر یعبارت دکه من صاحب دارم. به   دیگو معشوق به عاشق م   نی که ا  دیگو بعد م   ت یدر ب  و

ا بشو  نیآوردن  زنده  خدا  به  نکن م یبپرداز  نهی هز  دیبا  م،یزحمت بش  دیبا  م،یحالت که  فکر  ا  می.  مثل    نیکه 

  ندارد، نه.  پاسبان  چیندارد، ه  چوپان  چیکه ه ستیابره

درواقع دارد ما را    کند، م  حتیموالنا نص   جوان را ه  ن یکه ا  مین یبب   م،یکن   سهیجوان خودمان را مقا  نیبا ا  ما

را، عقل    اش ذهننظم من   نیچرا؟ ا  ، تصاحب کند مجان  خواست  م  ده،یجوان معشوق را د  نی. اکند م  حتینص

حضور، زنده شدن به    نیکه معشوق، ا کند م  فکر نگه دارد و    خواهد  دور، م  ندازدی ب  خواهد را نم  اشذهنمن 

  است. مجان  طورن یخدا هم تینهایب

  ی بالقوه عاشقند، برا   ر،یعاشقان هستند، عاشقند د   ها تمام انسان   نالند، اگر عاشقان درد دارند، م  دیگو م

چشم عدمشان را    کنند،  دوختند، چشمشان را به ذهن دوختند. فضا را باز نم  ه»ی چشمشان را به «ناجا  کهنیا

  و گفت:    میهم خواند نیبدوزند. ا زندگ  یِسوبه

  را  یاند آن ظَبدانسته شُبانیب
  را  یاند آن سبدانسته انیرا

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

  آمد بر جر ر یز غَمزه ت تا
  منم حارس، گزافه کم نگر که

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

  امکم از بره کم از بزغاله ک 
  ام؟نباشد حارس از دنباله که

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

آهو یظَب :  
بار یسش :  

  معشوق  ی: اشاراتِ ابروغمزه
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   عن ی  »ی آهو، «ظَب  نیاند که اهستند، فکر کرده   ذهندر من   عاشق بشوند، ول  خواهند ها که م که انسان   دیگو م

بار    میهم گفت   »ی آهو، «سکه م   یز یچ  ن یا  ایش میخواه  انیرا  هان یحضور، ا  ن یهم   م، یریب  چوپان ی هستند و ب  

موالنا    نیفعاالنه ا  دیبه ما نخواهد داد، ما با  را مجان  ور حض  نی. خداوند اهاستنی پاسبان ا  هستند. نه، زندگ 

  ۀ هم   که درحال  یی که «بجنب بر خود آخر». با تأمل و صبر و شر، با فضاگشا  گفت و امروز م  م یرا مطالعه کن 

دادنِ    نهی . هزمیرا بپرداز  نهی تا هز  می ان کار کنخودم  یدرصد حواسمان به خودمان است، روصد   عن یحواسمان  

  . هاست دگیو همان  دهادر

. تا از  دیآ درد م  م، یکن ما را به خودت زنده کن. اصرار که م  ا یخدا  م، یهست   طیکه واجد شرا  مییگو خُب ما م  و

نگاه نکن. «گزافه کم نگر»، خودت    هودهیکه من پاسبان هستم و ب  شود وارد م  یمعشوق بر جر ما درد   ۀغمز

  . میده را از دست نم مان ذهنمن  ظمکه ما ن  دینیب م  ول ،ی را بپرداز نهی هز دیرا خسته نکن، با

نظم  نی. امیشو از ذهن اصال خارج نم عنی م،یکن مردان نگاه م ۀدور به حلق ییهم موالنا گفت که از جا امروز

  د، یکن م  معن د، یکن خودتان نگاه م ذهنمن  ریموالنا هم با تفس ات یبه ابو راجع  دی ده را از دست نم ذهنمن 

. دیشد م   دیوگرنه از ذهن خارج با  د،یجنب  بر خود نم   دهد، مشما را تکان ن   د،یکنهم م   یهر کار   معان  نیا  ول

  .  ستمیتر نمن از بره و بزغاله کم  دیگو . بعد م دیکردخودتان را رها م  یها و دردها و دانسته ها دگیهمان دیبا

  امکم از بره کم از بزغاله ک 
  ام؟نباشد حارس از دنباله که

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

است؟ نگهبان ندارد؟ و    یطور ن یهم  نیا  شود، خدا در انسان زنده م   تینهای و بزغاله نگهبان دارد، چطور ب  بره

را و پندار کمال را و آن دردها را،   ذهنما اصال، کال من  م؟یبه او زنده بشو م،یبردار میتوان م  مان ذهنما با من 

  ن یا  متی و ق  هانه یهز  هانی. امیفضا را باز کن   م،یکوچ بشو  دیاب  ذهنبه من . نسبتمیبشن  دیآن ناموس را با

  :  دیگو حضور هست که م 

  سزد دارم که ملش م  حارس
  که آن بر من وزد  یاو باد داند
  ) ٢٣٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  میگرم، آن عل  ایبود آن باد  سرد
  م یسق  یا ب،یغا ستیغافل، ن ستین

  ) ٢٣۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ز حق کرست و کور  شهوان نفسِ
  ز دور   دمیدم  تیبه دل، کور من

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

  است.  و باطن اخالق ماری منظور ب  جانی در ا ،جسمان  ماری : بمیسق

  

  .  ماریب یا  عنی م»یسق یا  ب،یغا  ستیغافل، ن ستی دانا. «ن  عنی میعل  م»،یگرم، آن عل ایبود آن باد  «سرد

  ز حق کرست و کور  شهوان نفسِ
  ز دور   دمیدم  تیبه دل، کور من

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

بر من  یکه چه باد  داندم فرستد،  را هم که م یباد نیدارم که پادشاه جهان است، بنابرا من نگهبان دیگو م

تالش  م یدار مان ذهن. هرچه با عقل من می هست  عقل زندگ ۀلحظه تحت ادار نیکه ا  میبدان د یما با  عنی وزد؛ م

  برود.   میرا بذار  ذهنعقل من  نیمر ا  م،یاو زنده بشو  به  میتوان . ما نم میزن فقط به خودمان لطمه م  م،یکن م

  ن ی. پس استیمخالف است، آن دانا غافل ن   ای موافق است    دیآ که اآلن م   زندگ  یرو ین  ا یکه    ی باد  نیا  دیگو م

سرد باشد، شما را فلج    ایبفرستد که به شما کم کند، گرم باشد    ییرویچه ن  ،ی چجور باد  داند م  لحظه زندگ

  . دیبشو دهییکند، نکند، نگذارد که از ذهن زا

ا  مار،یب  یا  دیگو م از  هم  نیخداوند  م  شهیباد  فکر  تو  است،  ن  کن آگاه  تمام    دی نیبم  .ستی آگاه  ما  که 

.  میست ین  با زندگ یما مواز  م، ی خودمان را درست کن دی . نه، ما بامیانداز و آن م  نی را به گردن ا  مانیهابت یمص 

.  شنود  را نم   شیهاغام یپ  عن یکر و کور است،    دبه خداوننسبت   ، نفس شهوان  ،ذهنکه من   دیگو م   نیهم  یبرا

ها ها و ماه که سال  نیمثل ا  دیدیکه د طورن یشخص هم  نیا دیگو که م  میدر غزل داشت  شنود، را نم  شیهاغام یپ

   زندگ   غامیدارد، اصال پ  نفس شهوان  که کار بوده، درحال  نیمتخصص ا  کرده، خدا را به مردم ابالغ م  امر و نه

  . شنود مرا ن

   ذهن ما من   داند اآلن م   م،یما کور هست   داند ز دور»، پس خداوند م  دمید م  تی: «من به دل، کوردیگو م  بعد

ز دور».    دمید م   تی«من به دل، کور  م،ینیب که ما نم  داند م   م،یبه او زنده بشو  میکن   سع  کهن ی. قبل از امیدار

  یی هاحرف   ست،ین  د یمف  جسم  یار ی هش  م، یعدم کور  هبما نسبت   م یپس چقدر خوب است که ما هم خودمان بدان
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کار    لیخ   هودهی. بهودهیکار برد، «گزافه کم نگر»، ب«گزافه» را هم به  ۀکلم  نیو ا  خورد درد نمبه   میزن که م 

  هرحال:  به م، یکن م

  چیبه ه دمی سالت زآن نپرس  هشت
  چیپ چیز جهل پ دمیپرت د که

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

  آنکه او باشد به تُون   چه پرسم خود
  چون بود او سرنگون  ؟تو چون که

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

نادانچیپ چیپ جهل : ب  ار، یبسجهل مرک  

  : آتش خانۀ حمام، گلْخَنتُون

  

«چاشتگاه» رفت،    هم حوال که به سراغ زن صوف دیدی . ددمیسال احوالت را نپرس  هشت دیگو م نیبنابرا پس

سال اول    که ما در هشت   م یکن اصال ما فکر نم  سال اول زندگ  هشت  نیامروز هم صحبت «چاشتگاه» بود. ا

.  م یکن   ریدبه هم   دیبا  م،یکم کن   مانیهابه بچه  دی. ما بامیبه حضور برس  دیبا  یامروزه در جوامع بشر  ، زندگ

 راهه ی ب  میکه ما دار  میفهم . مستین   در راه درست  ست،ی ن   در فاز درست  تیبشر  م،ی خوان موالنا را م  اصال وقت

  خالصه.  میرو م

است و    که نادان  ها دگیهمان  هیاله یاز ال  عن یکه از جهل    دمید که م   دمیسال احوالت را نپرس  هشت   دیگو م

   سالبعد از هشت، نه   دینیب که م  ، ییای به عقل ب  دیسال شا  سال، نه   تو. گفتم بعد از هشت   یبود، پر بود    یتار

مادران    سالهفت، هشت   ن یو بارها صحبت شده که در هم   میده را ادامه م  ذهنمن  نیها بدتر هم هم ما انسان 

که «ز نور خارش    گفت روز هم بود م. امنندی بب   را از جنس زندگ  شانیهابه عشق زنده بشوند و بچه   توانند م

  کور».  ۀدید زیپذرفت ن

   ل یرا بشناسند، خ  ارتعاش کنند، زندگ  اصطالح به زندگ هم به   مان یهاتا بچه   میارتعاش کن  به زندگ   میبتوان  ما

  ،عنیکوچ   دارند، ما فکر م  اج یما واقعاً به عشق احت   یها . بچهمیها عشق بدهبه آن اج ی احت  اد یبه پول ز  میکن  

ندارد. در   اجی احت  هانیدارد، به پول و غذا و ا  اجی احت  وازشدارد، به ن  اجی که انسان به عشق احت  قدرنیدارند. ا
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 آن   ول   ها،ن یو ا  ستین  یادیز  یدرست است که غذا  شوند، ها بزرگ م خُب انسان   ی بشر  نیرنش یفق  یها قسمت

  به جهل. برد او را م   عشقیاست، ب قعشیب برد که بشر از آن رنج م یز یچ

   . کس؟»«که تو چون  کند م  در تون حمام دارد زندگ  عن ی: «خود چه پرسم آنکه او باشد به تُون» دیگو م بعد

  چه بپرسم؟ معلوم است که سرنگون است.   یکه در تُون حمام است برا

  :دیگو که م  جان یدر ا می خوان م  قصۀ کوچ در

  تر» ی«ت

  چون حمام»   ٰىچون گولَْخن و تقو  ایدن  «مثالِ

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

کردن به   قیتزر  تیو درواقع حس هو دنیهمان  م،یکه به خدمت شما ارائه کرد  شل نیقسمت موالنا ا  نیدر ا  و

به   آفل  ی زهایچ را  مقاومت  و  قضاوت  و  مرکز  در  مانع و گذاشتن  بعد  آوردن،    ، ی سازمسئله   ، یساز وجود 

  کرده، به گلخن حمام.  هیبه درد را به گلخن تشب   زندگ  لیو تبد  یسازدشمن 

  کند،  م جادیو درد ا  ستیکارِ درست ن   ها دگ یبه همان   ی ورزکارِ حرص   نیکه ا  نیو توجه به ا  یی فضاگشا  ن یا  اما

  ی و شاد   به خ َرد زندگ  افتنی شروع کردن، و دست    رشیلحظه را با پذ  نیو رفتن به مرکز عدم، و ا  ییو فضاگشا

.  م یخوان کرده. حاال م   هیتشب  دهند، م  وشورا، به آن قسمت حمام که شست  یدگاریآفر  طورن یو هم   سبب،یب

  : دیگو م

  مثالِ گلْخَن است ایدن شهوتِ
  روشن است   ٰىحمام تَْقوازو   که

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

  تُون، صفاست  ن یز  قسم متَّق  یل 
  در گرمابه است و، در نَقاست  زآنکه

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

  کشان نیمانندۀ سرگ  ایاغن
  بان آتش کردنِ گرمابه بهِر
  ) ٢۴٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  خلوص  ، زگیپاک  : مخفّفِ نَقاء به معن نَقا

  

  و خلوص است.  زگیپاک   معنمخفّفِ نَقاء به  نَقا

گلخن    ه یشب  ، دگیشهوت هر همان   عنی  ا، یو شهوت دن  ها دگ یهمان   ، ذهنمن   نیا   دیگو که م  د ینیب پس م  و

  ا ی   رید  م یتاب»، داشت«گلَخن  نیا  رفت م   را دادم که وقت   حش یحمام است، که امروز هم توض  تون  ایاست  

  کشلجن   ش یاز کارها  یو البته    شد م  اه ی صورتش س  شد، م  اهی لباسش س  شد، م  اه یس   ریجا دتاب»، آن «تون 

  بود. 

 کهن یو ا  ها دگیور و افتخار کردن به حمل همانآن   ورنی به زر بردن به ا  کند م  هیتشب  نییرا در پا  کشلجن  نیا

است    ییسبب رسوا  نیا  که . در حالدمیسبد کش  ستیمن ب  ید یکه تو اگر مثال ده سبد کش  میکش ما به رخ هم م 

  .کشد لجن م دیکه آدم بو

  کند،  حمام تقوا را روشن م   ایشهوت دن  نیحمام است. اما ا  مانند گلخن  ایکه شهوت دن  دیگو هرحال، م  به

از ما،    بعض  ، ما وقت  دیآ وجود مجنگ به    مثل حت   مسائل بزرگ  یاعده   یما دراثر شهوتِ    کهن یمحض ابه

  . میشونم   ما قاط میی گو م وابه تق  میرو م  میکن فضا را باز م  م، یکن تأمل م م،یکن نگاه م 

«لدیگو م  نیهم   یبرا متَّق    ی:   سمق  صفاست»    ن یز پره  عن یتُون،  ا  زکار یقسمت  ناب  نیاز  است،    ی«تون» 

  در گرمابه است. کند، دائماً فضا را باز م کهنیا یخالص است. برا  یاری صفاست، هش

هم دارد گرمش    ی  نیا  د، یشو است خودش را م  نی ا  لشیدارد در گرمابه، تمث   ی  دیدان گرمابه شما م   در

  رد، یگ م   ادیکار و    نیاز ا  کند م  زیپره  کند نگاه م   یآن  رند،یها بم تا آدم  اندازد دارد جنگ راه م  ی.  کند م

  را تکرار نکنند.   نی ا رندیگ م اد ی یاعده  ی ای

   ف یکار کث   یکار کرده،    نیخودش را وقف ا  کند، م   در «تون» زندگ   ی  ن یکه ا  دیبو  خواهد هرحال م  به

است، پر از درد است، پر از    نهیاست،  پر از ک    اهیاست، س  ی همراه است، پر از کدِر  ها دگ یبا همان   کند، م

  جنون است. 

 رسد، م   یبازشده، دارد به ناب  یدر فضا   د،یشو دارد خودش را م  نهیچون در گرمابه، حمام، در خز  یآن    اما

  . شود از جنس خدا م  عنی
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م   یاعده   ی کار  ا  کنند دارند  م  جان یدر  خراب  ورزند حرص  مبه   یو  آن   یاعده    ی  آورند، وجود  از  ور  هم 

  باشد.  یطورنیا ستی . الزم نکند کار م یطورنیا  ای. فعال وضع دن رسند م یو به ناب ندیشو خودشان را م

بشو  جمع  ما  تأمل کن  م یاگر  باش   م، ی و  داشته  ا  میحزم  بو  نیو  دار  م ییلحظه  انتخاب  قدرت  مان  همه   م، یما 

  م، یکن رفتار م  ر یجور د  یما    م، یمنظور دار   یمان  و همه  می جنس هست   یمان از  و همه   میکن م   یی فضاگشا

  .می کن موقع به هم کم م آن

ما هم به هرحال    شود م  داریتاب بون ت  نیصاحب حمام که خداست، ا  عن ی  دراثر لد حمام   کهن یموقع هم  آن

  . میکن کم م ریدبه هم  میما دار  مینیب . اآلن ممیشو م  داریب ریدلد، با کم به هم  یجا به

ها  آن   کنند، گوش م   یاعده  ی  م،یکن شما را پخش م  غامیپ  د،یسینو م   غامی پ  د،یکن برنامه گوش م  نیبه ا  شما

خودشان کار    یرو  کشند،م   ارانهی درد هش  شوند، ها هم با چالش روبرو مچه هست، آن   شوند هم متوجه م 

  ی طور ن ی. اشوند دوباره بلند م  خورند، ن م یزم  رندیگ م   کشت   ه  شوند، موفق نم  شوند، موفق م   کنند، م

  .  هیاست قض

مان  که ما همه   ریدو کم به هم  یراه است؛ انتخاب. انتخاب و همار   نیدردترکم   نیراه است. ا  نیبهتر  نیا

  . م یبه او زنده بشو دیو مهم که با  هیو اول  منظور اصل  ی جهان با   نیبه ا میمان آمدهمه  م،یجنس هست  یاز 

دار  مغازه   یپزش است،     ی.  میده انجام م  ی کار   ی  رون یاست، هرکدام در ب   رونیکه ب  ه یثانو  یمنظورها 

شده گشوده  یفضا  نیهم از ا یماد  یهستند که به آن منظورها   یماد  یها منظورها بّنا است. آن    یاست، آن  

  .زدیر م  خرد زندگ

م  به مدفوع   دیگو هرحال،  مانند  برا   کشانن یکشان هستند، سرگ ثروتمندان  بان.  آتش کردن گرمابه   یهستند، 

  .دارند که حرص دارند فقط تون حمام را، تون حرص را، گرم نگه م  کسان نیا دیگو بان خداست. م گرمابه 

  حرص بنهاده خدا  شان یا اندر
  بود گرمابه گرم و با نوا تا

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

  و، در گرمابه ران   یتُون گو نیا ترِک
  آن گرمابه دان  نیتُون را ع ترِک

  ) ٢۴٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  که در تُون است، او چون خادم است  هر 
  ورا که صابر است و حازم است  مر 

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

  ان، یاصطالح تونبه  نیدر ا  دیگو . م دیتوجه کن   کنم مهم است، شما خواهش م  لیصابر است و حازم است خ  نیا

  ذهنو من   کنند، م زندگ  ذهندر افسانۀ من   ،یماد   یزها یچ هیهستند با پول و بق  تیهوکه هم   ییهاآن   ا،یاغن

دائماً    ذهنعقل من   عنی  کنند، م   یکار خراب   مرتبهم    ایو در دن  رندیگ کار م را به  شان ذهندارند عقل من

  .  صورت جمعهم به   یصورت فردهم به  کند، م  یکار خراب 

  اد ی ها باعث شدند که ما  جنگ   نی هم  تون است. ول  نی جزو ا  هانیهمۀ ا  م یکه ما راه انداخت  ییهاجنگ   نیا  همۀ

ی.  م یجا که مقدور است جنگ نکن تا آن   میریب    افتادند و فضا را باز کردند به    زیراه به پره  نیدر ا  یاعده

  هست.   یطور ن یفعال که ا ول ،کم است ل یکار خ نیخداوند زنده شدند. گرچه که راندمان ا

   که ما زندگ   روش  نیبا ا  ن یگرمابه گرم و بانوا بشود. پس بنابرا  نیها خداوند حرص نهاده تا ادر آن   دیگو م

که حرص دارند، حرص قدرت دارند، حرص    ییهاالزم است تا آن   کنند  م  جاد یکه درد ا  ییهاوجود آدم   م، یکن م

گرمابه    نیخداوند حرص را بنهاده تا ا  دیگو م  اهدارند، در آن را    یماد  یزها یشهوت چ   طور کلپول دارند، به 

  گرم و بانوا بشود. 

با صبر و حزم، که امروز هم عرض کردم    دیبا  و، در گرمابه ران» هرکس  یتُون گو  ن ی«ترکِ ا  ول  دیگو ما م  به

چه آمدم؟ منظورم چه است؟ در    یهستم؟ برا  که من چه کس   بپرس  دیکه «بجنب بر خود» با  گفت م  میداشت

  از خودش بپرسد. دیرا همه با هان یهستم اآلن؟ ا چه وضع 

است که فضا را باز    زیپره  یاست، تَرک کن و برو به گرمابه. گرمابه فضا   ده یذهن همان  ن یتون را که هم  نیا  و

  ها هست.  . در آن شلدیآ م  زیآن پره  دیکن م

حرص را ترک    ،یگرمابه دان» نپرس گرمابه کجاست با ذهنت. اگر تون را ترک کردآن    نی«ترکِ تُون را ع  دیگو م

  . مطمئن باش. یوارد گرمابه شد   رید یکرد

  کند،  است. خودش را دارد وقف م   هی در تون حمام است او مانند خادم است، نوکر است، نوکر بق   هرکس  دیگو م

که حزم    کس  عنیکه «صابر است و حازم است»    کس  یبرا  ؟ چه کس  ی. براکند نم  به خطر انداخته، زندگ 

  د یاز جمع تقل  کند، فکر نم ذهنعقل من   اب  کند،به موالنا گوش م  کند، سؤاالت را م  نیدارد، تأمل دارد، هم 

چه آمدم؟    یحزم دارد، تأمل دارد که من که هستم؟ برا   کند، م  ییخودش دارد، فضاگشا  ی تمرکز رو  کند، نم
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ها آدم   ن یا  یکار خراب   ی. «صبر» هم براکند و صبر هم م  برد نم  رونیاو را از راه ب  دیتقل   قیر مردم از طرو رفتا 

  خودش عوض بشود. کهنیهم ا

  او  یِمایکه در حمام شد، س  هر 
  او یبای بر رخ ز دای پ هست

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

کنندۀ منعکس  اش، رونیب  تی وضع    عنی  مای که س  د یگوم   ز، یصبر و شُر و پره  ی فضا   ن یوارد بشود به ا  هرکس

  است.   ش یبای درون ز

  ض ی تنَش مر  باست،یکه روابطش ز  دید  خواه   دینگاه کن  رونشیباشد، شما به ب  زی پره  یدر فضا   هرکس   عنی

وارد حمام    منعکس شده. «هر که در حمام شد»، هر کس  رونیدر ب  شیبایدرون ز  ش،یبایخالصه رخ ز  شود، نم

  .  کند م  شخصم  رونشیکه در تون باشد، حرص داشته باشد آن هم باز هم ب کس بشود. ول

  قرآن:   یهاه یبه آ کند را وصل م هان یا البته

 ماهيمودِ» «سجثَِر السا نم هِموهۇج ف  

  است كه بر چهره آنهاست.»  اىاثر سجده  «نشانشان

  ) ٢٩ ۀی)، آ۴٨سورۀ فتح(  م،ی(قرآن کر

و عقل او را    کند را و عقلش را رها م   اش ذهناست و من  میلحظه در مقابل خداوند تسل  نیکه ا  هرکس  عنی

و اعمالش در    ش یها، آثار فکرهاآن   رون یدر ب  عنیدر چهرۀ،    کند، فضا باز م   شود، م   با زندگ  یمواز رد،یگ م

  .  باستیز رونیب

که    هاستن یسنگ و مهر و ا یبر رو  شان یفشار دادن پ  ن یممن است فکر کنند که سجده هم  یاعده  ی  البته

  .دیگو را نم  نی. اهان یکبره ببندد و ا دیبا

.  ستیاست، نَه نشان آن ن   شان یپ  نی هم  عنینشان    د،یکه با   کنند استفاده کردند فکر م  هیآ  نیاز هم  یاعده   ی

در تنشان است، در رفتارشان    شده که از جنس خداست حتگشوده   یفضا   با،ینشان درواقع انعکاس درون ز

  عشقشان است، مرکزشان خداست.   در است،    شان است، در اخالقشان است، در مهربان  شان یوخواست، در خُلق 

را   ها دگی همان  : «هر که در حمام شد» هرکس دیگو را م  ن یع هست و موالنا هم همموضو  نیمربوط به ا  هیآ  نیا

  ر، یعدم شد، فضا باز شد، باز شد، چون در حمام است د  شهیشو داد، مرکزش را پاک کرد، مرکزش هم وشست
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رخ خداگونۀ او    عنیاو معلوم است.    گونۀخدا  یبایاو در رخ ز  رونِیب  عن یاو    یمایس   کند، م   ییمرتب فضاگشا

  . درست است؟ شود منعکس م رونشیب یکه در درونش است، مرکزش است، در همه جا

  آشار   مایس ز یرا ن انیتون
  لباس و، از دخان و، از غبار  از

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

دشمن و مسئله و    زه،یبه مانع، ست  لیرا تبد  زندگ   ذهن من   دائمًا در افسانۀ   کنند م  که در تون زندگ  کسان 

را به    زندگ  وجه چیهکنند، به   اد یرا ز  ها دگیهمان   کوشند در مرکزشان دارند، دائمًا م  دگیهمان  کنند، درد م 

  . دهند مرکزشان راه نم

  آشار   مایس ز یرا ن انیتون
  لباس و، از دخان و، از غبار  از

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

  اه ی لباسش س  رونیب  آمد م  کرد که در تون کار م  کس   است. وقت  اهیکه صورتشان س   نیب م  کن نگاه م   وقت

س صورتش  موها  اهی بود،  دستانش کث  فی کث  شیبود،  ا  فی بود،  ظاهر  پس  ب  هانی بود.  منظور   ها،ن یا  رونِیو 

رفتارش و  اخالقشان  فکرشان،  اعملشان،  است.  بد  همه  جنس گ  هانیان  همان  لخناز  جنس  از     دگ یهستند، 

اضافه م درد هم  از جنس درد هستند و  ا  شهیبه جهان، هم  کنند  هستند،    ب یتخر  شهیهم  کنند، م  جادیدرد 

  . کنند م

  از قرآن:  یاهیرا هم وصل کرده به آ  نیا طورن یهم

 فرعونَ  «يرِمجالْم «ماهيمبِس  

  شناسند.» را به نشان صورتشان م  «كافران

  ) ۴١  ۀی)، آ۵۵سورۀ الرحمن(  م،ی(قرآن کر

   . کسانکنند م  جادیکه درد ا   درد است. کسان  رون، یها در ب و درد آن   ده یکه انعکاس مرکز همان  د ینیب م  شما 

  مهم است.  ل یخ لیمقام، قدرت، خ  ا،یجاه دن   ا،ی با پول، مال دن دنیهمان  شانیکه برا

ندارد و    یز یچچ یکه چون «الف» ه  دیشد فهم   داریتاِب ما از خواب بگلخن   نیبا لد ا   که امروز وقت  حالت   در

  حمامش سرد شده، حمام حرصش سرد شده.  دید
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ا  نینبود در ا   تون  رید  نیبنابرا ا  ها دگینبود که برحسب همان   ی طورن یجهان،  کند. به    جادیفکر کند و درد 

  هرحال: 

    ر ی را ب شی روش، بو نینب ور
  ریهر ضر  یِعصا آمد برا بو

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

  نا ی: نابریضر

  

آثار افکار و کردار    صورتنی درا  زند،  ظاهرشان شما را گول م  ، نیب را هم نم  انیتون   نیا  یکه اگر رو  دیگو م

  . نای هر ناب یعصا آمد برا دیگو آثارشان را و بو، م عن ی. بو نیرا بب ها آن

نشناس  دیگو م واقعاً حرص همان    یکه    د یممن است شما  نم  شیرو  صورتنیدارد، درا  دگ ینفر   ،  نیب را 

  وجود آوردند؟  به ی زیچه هست؟ چه چ   شان آثار زندگ نیبشناس، بب شانیرا از بو هانیا

  بو، درآرش در سخُن  یندار  ور
  نو بدان رازِ کهن  ثِیحد از

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

  ذَهب صاحب ییتُون دیبو پس
  سلّه چِرک بردم تا به شب  ستیب

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

  تو چون آتش است اندر جهان  حرصِ
  کرده هر زبانه صد دهان  باز

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

  است  اری که صاحبِ زر و پولِ بس : کسذَهبصاحب 
  ل ی: سبد، زنب سلّه

  

حرف    ها دگ یجهان هستند دائماً از همان  نیبا ا  دهیکه همان   بذار حرف بزنند. چون کسان   فهم بو را نم  دیگو م

  .  زنند م
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 مت ی ق  زنند،  سه حرف م  دانم نم  متی ق  زنند، به طال حرف مراجع   زنند، به پول حرف م دائماً راجع   یاعده   ی

  . زنند ها محرف  نیاش از اضرر کردم، همه  ن،ییمل رفته باال، آمده پا متیق زنند،  دالر حرف م

  زنند؟  م  تیحرف از معنو   ی   خوانند؟ از موالنا م  تیب  یاصال    هان یکه ا  نیبب  اوریرا به سخن درب   هانیا  دیگو م

  ند؟ یگو م  یز یاز اخالق چ  ،ییاز فضاگشا

  ها نیببر، که ا یبه رازشان پ زنند که م ییهاحرف  نیبو، درآرش در سخُن»، بذار حرف بزنند و از ا ی ندار «ور 

  بودند.   دهیاز اول همان 

 د یصاحب طال، ثروتمند، «پس بو  عنیذَهب  صاحب   کند، که اهل تون است، در تون کار م  کس  نیبنابرا  پس

  چرک بردم.  عن یسبد طال بردم،  ستیصاحب طال، که امروز از صبح تا شب ب عن یذَهب» صاحب  ییتُون

لجنش    نیا  ندیبشو  خواستند را م  نهیخز  نیا  وقت  ندکرد که در تون کار م   کسان  نیا  دیدان م  کهن یا  کند م  هیتشب

  کرده موالنا.  هیها تشب ها و لجنبردن را به آن چرک   دگ یهمان نیها، اسطل نیدر ا کردند حمل م  دیرا هم با

چِرک بردم سلّه    ستی«ب  ،کن  ور حمل مبه آن  ورنیرا فقط از ا  نیکه شما، ا  یببر  توان نم  دیگو را که م  هانیا

    تا به شب»

اش صدتا دهان  هر زبانه  سوزد م  مثل آتش است، وقت   حرص تو مانند آتش است در جهان، هر حرص دیگو م

  که حرصِ انسان سوزاننده است، مخرب است.   دیبو خواهد  دارد. م

  است.  ساده

  طال.    عنی دیدان است. ذَهب م اری که صاحب زر و پول بس : کسذَهبصاحب 

  دلو، سطل.  جانی حاال در ا  ل،ی: سبد، زنب سلّه

  ناخوش است نیزر چو سرگ  نیعقل ا شِیپ
  فروغ آتش است   نی چون سرگ  گرچه

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

  که دم از آتش زند  یآفتاب
  آتش کند  قیتر را ال چِرِک

  ) ٢۵١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  آن سنگ را هم کرد زر   آفتاب،
  به تُونِ حرص افتد صد شَرر  تا

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

  ن ی هم زر،  نیعقل، ا  شیخدا، عقل کل، عقل موالنا. پ  شیپ  ، عقل زندگ  شیخردمند، پ  شیپ  عنیعقل    شِیپ

  است، مانند مدفوع ناخوش است.   نی مانند سرگ کشند، م  هان یکه ا یز یچ

   ی مثل آن تونِ حمام، و  دارد کردن آتش حرص را در جهان روشن نگه م  زندگ  جورن یحرص و ا ن یکه ا گرچه

  . کنند م  زیو پره کنند  نگاه م یاعده

شما را که به حضور زنده   ایمثل موالنا   آدم  ی  خواهد حاال م   زند، که دم از آتش عشق م یآفتاب دیگو م بعد

که  آدم  ن یهم  عنیآتش کند».  ق یکه دم از آتش عشق بزند «چرکِ تر را ال یآفتاب دی گو م  زند، مثال م  دیشو م

  . کند آتش عشق م قیرا ال  نیحرص دارد ا

  .کند از مرکز ما جهان را عوض م یزیشمس تبر  دنیزنده شدن به حضور و تاب  نیکه ا  دیبو خواهد م

ب  دیگو م آفتاِب  آفتاب و فشارات زم  دیدید  رونیآفتاب،  قُدما معتقد بودند که تابش  سنگ را به طال    ن یکه 

  تا «به تُونِ حرص افتد صد شَرر».  کند ها را زر مدل سنگ آدم نیآفتاب ا دیگو فرض، م نیدر ا کند م لیتبد

آفتاب از درون ما    میاگر ما فضا را باز کن   ا ی  دن، یبه درخش  کند  که مثل موالنا شروع م  یآفتاب  ی  د یگو م  پس

  کننده دوار یام   هان ی. خب اکند م   لیتبد  کشد، بدرخشد، آن قسمِت چرک ما را، آن قسمت حرص ما را، به آتش م 

  است.

  ام : مال گرد آوردهد یگو آنکه
  امبرده نیچِرِک چند عنی ست؟یچ

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

  فزاستییسخن گرچه که رسوا نیا
  فخرهاست  ن،ی ز ان،یتون انِیم در

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

  تا به شب  یدیتو شش سلّه کش که
  کرب یسلّه ب  ستی ب دمیکش من

  ) ٢۵۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  رنج و اندوه کربه به معن : جمع کرب

  

دلوها چرک    ایسبدها    نیتا از ا  نیچند  عن یچه؟    عنیام،  من مال گرد آورده   دیگو که م  که آن کس  دیگوم  پس

افتخار    فزاست»، ییسخن گرچه که رسوا  ن یحرف را بزند، «ا  نیخجالت بشد ا  دیگرچه که آدم با  دیگو ام. مبرده

ب تون   ده،یسلّه چرک کش  سلّه، س   ستیکند که  م  ریدبه هم  ان یاما  که    ییهاآن   ، عنی ثروتمندان    دهند، پز 

  هستند.  تیهوهم

پس من بهتر از    دم، یتا کش  ست یتا به شب، من ب  یدیفخرهاست» که تو شش تا سبد کش  نیز  ان یتون   انِی م  «در

  است.   انی تون ان یدر م  هان یتر از تو هستم. اتو هستم، من مهم 

  د ی را ند که در تُون زاد و، پاک آن
  د ی پد  مش آرد بر او رنج یِبو

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

  ا ی   یو ناب  زاده بشود و پاک   که در تون   که هرکس  دیگو . ماشی داستان بعد   طورن یمهم است و هم  تیب  نیا

  او دردآور است.   یموالنا برا یعشق، بو  یمش، بو  یبو صورت ن یرا حس نکرده باشد درا ارتعاش به زندگ 

اش بحث پول بوده و زاده شده که همه  یاکه در خانواده  زاده شده، هرکس دگ یهمان  یکه در فضا   کسهر پس

جا  بوده، در آن   زها یو شهوت چ   میرا از دست بده  هان یاست، ترس بوده و نکند ا  نیا  ن، یا  متی طال بوده و ق

. بنا  میدرد انباشته کرد  جهی درنت  م،یشد  زادهما واقعاً در تون    ترش ینکرده، که ب  بزرگ شده و ارتعاش به زندگ

  . میدرد برو یسوبه  م،یکن  جادیدرد ا م یبه قانون جذب دوست دار

  ه ی شب  ییدردها  ذهنتون من   نیدر ا  زهایبا چ  دنیبوده. ما دراثر همان   یما چجور    طرز زندگ   دینی بب  دیکن   نگاه

دردها ما را    نی. امیاکرده  جاد یرا در خودمان ا  هانیا  ، ییجوانتقام   ،ییجونه یرنجش، خشم، ترس، حسادت، ک 

  . میشد هانیما از جنس ا   م،یزاده شد  جان ی. در ابرند درد م یسوبه

  م، یست یآشنا با عشق ن  م،ینبوده و به عشق ارتعاش نکرد  اگر خانوادۀ ما عشق  م،یفضا را باز نکرد  موقعچیه

درد    د،یآ مشام آن کس جور درنم  خوش غزل موالنا به  یبو   صورتن یدرا  میارتعاش نکرد  به زندگ  موقعچیه

  . آورد م

  ت یب  ن یبه حرف موالنا. ا  می درست توجه کن   میتوان نم   م ی ما چون از آن جنس هست  م ینیب است که م   ن یهم  یبرا

  از دور».  دیکن که «نظر به حلقۀ مردان چه م گفتم  کهنیهست به ا یجواب ی
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درد    خواهد . جمع م میرودرد م   ی سوو به   می مآال از جنس درد هست  کهن یا  یبرا  م؟یشو از ذهن خارج نم   چرا

  کردن.  جادیبه درد ا  میکن شروع م میریگ در معرض درد جمع که قرار م نیقر ق یکند و ما هم از طر جادیا

باشد.    نیاز جنس اسنجب   د یجهان با  ول   زند،یر سرکه م   ذهناست و من   ذهنجهان پر از من   نیا  دیگو م   موالنا

بشود،    قاط   نیا  زند،یر چون همه سرکه م  زندیعسل بر  دیبا  یاعده  ی.  زندیعسل بر  دیبا  شهیهم   یاعده  یپس  

  .  نیبشود اسنجب

به جهان، اگر جهان از جنس درد است و درد    میزیعسل بر  میدار  فهی. ما وظ دیزیکه عسل بر دیدار  فهیشما وظ   و

درد، گفت  دندان گفت هست م ادتانینور بجود،  تواند نم جود، درد م رود، درد م یسوبه شناسد، را بهتر م

  بدهد.   نیبفرست که دندان درد ما را تس یباد

ما    م،یچه هست   میما بفهم  کهنیا  یبرا  ستین   یدیناام   یکه برا  میگو م  یطورنی. امی کنترل درد هست  ریما ز  ول

  . میرو م  ییتای یفضا   ی سوبه م یدار از چه موضع 

باال، ما را از   د یای در ما ب  رنجش  ی است     است که ما را منحرف کند ببرد ذهن. کاف  باال کاف  دیای درد ب  ی

   ی لحظه  ی باال،  د یایشم بخ   یلحظه   ی م، یفضا باز کن  میکش زحمت م میدار  همهن یکند. ا  ذهنجنس من 

  باال.  د یایدرد ب ی فتدیب ادمانی ی زیچ  ی باال،  دیایرنجش ب

ما در    تیاست که هست. وضع   ن یهم  . ولمیدیرا ند   و پاک   میدر تون زاد  کهنیا  ی باال؟ برا  دیآ م   هان یا  چرا

  است.  نیجهان هم 

 ترش یهرچه ب  ندیگو. اآلن مکنند  م  جهان در تون زندگ   تی. نه تنها ما، کل جمعمیمان توجه نکرد به بزرگان   ما

هم آواره شدند، مردند، غرق شدند اصال مهم    یاعده   ی   دنیقاپ  نی. اگر در امیاز دست هم بقاپ  د یبهتر، ما با

  کار را دارند. ن یحرص ا کهن یا یبرا م،یاوریدست برا به  نیما ا ست،ین

  ی اخالق، بو   یعشق، بو  یمش»، بو  ی«بو   د»یرا ند  . «آن که در تون زاد و، پاکآورد وجود م حرصشان درد به 

مش آرد بر او    یِ«بو   د،یآ بدش م  هان یدست هم را گرفتن، کم کردن، از ا  یبو  ،مهربان  یبو  ،یی فضاگشا

  .  د»یپد رنج 

خواهم خواند.   تانیبرا  ندهیشاءاله در جلسۀ آداستان را ان   نیکه ا  آورد داستان م   ی موالنا    تیب  نیا  انیب  یبرا

  . می جا بسنده کن ن یبه هم دیاجازه بده

  �🔹🔹�بخش چهارم انیپا�🔹🔹�


