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  2صفحه: 

  ) ١٨٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  عاشقان عاقل مبا  انیم در
  لقا نیر یش نی در عشق چن خاصه

  
  بادا عاقالن از عاشقان  دور
  گلخَن از صبا  یِبادا بو دور

  
  ست یگو: راه ن عاقل  دی درآ گر 

  صد مرحبا   عاشق  دیدرآ  ور
  

  کند  شهی و اند ر ی تا تدب عقل
  باشد عشق تا هفتم سما  رفته

  
  شتر از بهرِ حج  دیتا جو عقل
  باشد عشق بر کوه صفا  رفته

  
  دهانم را گرفت  نیآمد ا عشق

  گذر از شعر و بر شعرا برآ که
  

  مبا: مخفّفِ مباد  
  سما: سماء، آسمان  
  بلند در مه.  یاکوه صفا: صخره 
  . مانی ی شعراو   شام  یشعرا: نام دو ستاره است. شعرا  
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.  کنم  شمس موالنا شروع م  وانی از د  ١٧٢و    ١٨٢برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ    پرسسالم و احوال   با

ندارد     یدارد که آن    ینکات   هم هستند، فقط برخ   هی شب   لیدو غزل خ   نیا  دی که مالحظه فرمود  طورن یهم

  . میکرد ب یکه با هم ترک 

  عاشقان عاقل مبا  انیم در
  لقا نیر یش نی در عشق چن خاصه

  
  بادا عاقالن از عاشقان  دور
  گلخَن از صبا  یِبادا بو دور

  ) ١٨٢شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

  مبا: مخفّفِ مباد  
  

  است عرفان  یدستور   نی. درواقع ادیای ب  دیعاشقان، عاقل نبا  نیکه ب  دیگو م  دیفرمائ که مالحظه م   طورهمان 

  قدر نیکه مالقاتش ا  یاباشنده  نیمخصوصاً در عشق چن   کنند، که راه عشق را انتخاب م  کسان  یاز موالنا برا

خواند تا شما    میاز موالنا خواه  یاشعار  وزخداوند است. امر  ای  ست همان زندگ  لقان یریاست. پس ش  نیریش

  عاشقان.  ای دی که از جنس عاقالن هست دیکن  یابی خودتان را ارز  دیبتوان

م   تیب  و از عاشقان دور باشند،    دیگو دوم  از خودشان دور کنند    دیعاشقان با   عنیکه عاقالن  را    ا ی عاقالن 

 کنند  م  یی حظه فضاگشااست که عاشقان که هر ل  نیا  لشی. دلدیگو را م  لشی ها دور کنند و دلخودشان را از آن 

عاقالن ارتعاش    که حالهستند، در  کنندهنده ز  یخدا، منشأ باد صبا هستند، انرژ  ای   به زندگ  شوندو وصل م

  .کنند  را م  ذهنمن  ایگلخَن 

م   ارتعاش  پس عاقالن  س  کنند که  است،  به   اه ی مخرب  و  است  جهل  نسامان   وجهچیهاست،   ست، یبخش 

به روزها راجع   نیاست که ا  م یقد  یهاتون حمام است، تون حمام   ه یمرکز عاقالن شب   کهی طور به .  ستیدهنده ننظم

که پر از    کند م  هیرا به گلخن تشب  ده یکه موالنا مرکز انسان همان  م یصحبت کرد  می قد  یهاتون حمام   ایگلخن  

  . میرا قبال خواند هان یاست، درد است و ا شدگت یهواست، هم   اهیس

منشأ باد صبا    . پس عاشقان چون وصلند به زندگکند ها را باز م گل  زند است که م  یباد  میدان هم م   صبا

عاقالن    . ولکنند زنده م  به زندگ   کنند،  ها را باز م و آن  زنند  ها هستند مکه انسان  رید  ی هاهستند، به گل 

  . کنند م  ذهناز جنس من  ترش یو ب  کنند ها را پژمرده م انسان  پر از درد دارند، دۀیکه مرکز همان 
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خودش را از عاقالن دور کند، اگر نکند    دیبا  گذارد م   عاشق   ی پا به فضا   است که هرکس  نیا  اشه یتوص  منتها

موالنا    دی دستور، دستورِ اک  نیها قرار خواهد گرفت. اآن   ریتحت تأث  نیقر  قیاز طر  دیدان که شما م  طورن یهم

  . ستین خودخواه   وجهچ یهاست و به

هستند؟ و    هستند؟ و عاقالن چه کس  که عاشقان چه کس   میصحبت کن  نیبه اراجع   کم   ی   دیاجازه بده  حاال

  د یر حلقۀ عاشقان، عاقل نباد    عنیعاشقان عاقل مبا»    انی مباد. پس «در م  عن ی«مبا»    د ینیب که م  طورن یهم

جهان دارد زنده بشود که آن زنده شدن   نیاکه از آمدن به    یگرفته به مقصود   میتصم   ی. مخصوصًا اگر  دیایب

  خداوند است.  تیو ابد تینهایبه ب

که اگر ما   تینهای ب خلئ   یفضا   ی  عنی تینهای. بتیابد  یاست  تینهای ب ی دارد،  تیدوتا خاص خداوند

که   یلحظۀ ابد  نیبه ا  آگه  عنیهم    تی. ابدمیشو به او زنده م  م،یباز کن  تینهای ب  م،یهم مرکزمان را باز کن 

ا  یز یلحظه است و هرچ  نیا  شه یهم انسا  ن یدر  و  ا  تواند م  نلحظه زنده است  ابد  نیآگاه بشود به    ، یلحظۀ 

کار   ن یهم  ی. اصال برا و او زنده بشود به زندگ  فتد یتن ب  نیا  رد، یم تن که م  ن یا  عن یجاودانه بشود.    نیبنابرا

  ما.   میآمد

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

  

ورود  . انسان قبل از میبده  ز ییتم  ریدعاشقان را و عاقالن را از هم  ره،یچهارتا دا  نی ا  قیاز طر  دیاجازه بده  پس

 نی ا  نیبنابرا  ست، یاست که جسم ن   یای ار ی ، هش(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  ست  ا   فرمیجهان درواقع از جنس ب  نیبه ا

  .  ردیگ خدا م  ، را از خود زندگ  تاس  بخش که زندگ   یزیو قدرت و هرچ   تیو هدا  تیعقل و حس امن   یهات ی خاص

ا  وقت م   نیوارد  م   شود، جهان  م   ت یخاصبه    کند شروع  ما  همۀ  کردن    عنی  میشناس که  (دایره    ١[شل  فکر 

 و پدر و مادرش و جامعه به او نشان م  ها)]همانیدگ جهان مهم است و از   نیاو در ا ی بقا ی برا یز یکه چه چ دهند

صورت  ه مهم را ب  یزهایچ نی هم کند گرفته فکر کند، تجسم م ادیاو که  نی. بنابراکنند م  فکر به او حال قیطر

  مفهوم. 
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اش، بعد اجسام مثل پول، مثل  خانواده   یاعضا  ایمهم عبارت هستند از مثال خود پدر و مادرش    یزهایچ  نیا 

  ح، یمثال تفر  شود و بعدها متوجه م  اجتماع   تیو مثل حرفه، کار، موقع   خورند  که به دردش م  ییزهایچ   ۀیبق

به او    دیآ نظر مکه به   ییزهایاز آن چ    یمواظب باشد. و    دیهستند، با   مهم  ی زهایچ   هان یدوست، دشمن، ا

  بند، باورها هستند. باورها از جنس فکر هستند.   دای جهان راهش را پ  نیدر ا کنند کم م 

. از  کند م  قیحس وجود تزر  کند، م قیتزر تیحس هو  هانیو به ا کند صورت فکر تجسم مرا به  هانیا نیبنابرا

 تر ف یلط  کم   یچه   ها،نیاصطالح ماده باشد مثل پول و اچه بخواهد به   زهایچ  نیکه حس وجود به ا  یاهلحظ

ها  آن  کند م   قیحسن وجود تزر  کهن یو هم  کند م  قیها حس وجود تزرعمل، به آن   یالوها   ایمثل باورها، فکرها  

  شود ، مرکزش جسم م(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل عدم باشد مثل قبل   مرکزش  کهن یا  یجا و به  دشید  نکیع  شوند م

  . ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  

 زند  را به چشمش م   یاد یز  یهانک ی و ع  کند نگاه م   هانک یع   نیا  قیبوده، اآلن از طر  فرمی که ب  یار یهش  نیبنابرا

حس    یفکرها دارا   نی. و چون همۀ اپرد م   ریبه فکر د  یاز فکر   عن ی  کند، را عوض م   هانک ی ع  نیو مرتب ا

  هست.  ذهنمن  اسمشکه از جنس فکر است،  دیآ وجود مبه یوجود  یوجود هستند، 

  که نیدر ا  شود است و خالصه م  زهایعقل چ  نیعقلش هم  شود، عقل م  یجهان دارا   نیدر ا  شخص  نیچن   ی

  تش یهدا  تش،یکه عقلش، حس امن   د ینیب کم بشوند. و م هان ینگذارد که ا  کرد و   ادی را ز  هان یا  شود م یچجور 

  زها یچ  نیاز ا  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  اآلن    آمد، م   که از زندگ  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  و قدرتش اآلن برعکس قبل  

  . دیآ م

بهتر.   ترش ی است، هرچه ب  هان یکردن ا  ادی و کارش ز  کند عمل م   کند، فکر م  ند،یب م  زهایچ   نیبرحسب ا  عنی

است که موالنا    یهمان عقل جزو  نیا  کند، م  دایپ  اشذهنجهان با من   نیعقل را که انسان پس از ورود به ا  نیا

  کنند  م   زهایو فکر برحسب چ   نندیب م شانذهنعقل من   ن یهستند که با هم  عاقل. عاقالن پس کسان  دیگو م

  بشود احساس م ادی اگر ز شانیزهایچو مثال م تی ها حس امنترند، از آن عاقل   کنند رندیگ  .  

عمال بشود ه   شانیفکرها  مثالوجود م به  جانی و چون فکر هم به جسم ا مثل خشم و ترس به او    جاناتشیه  د،یآ

ا  ندیگو م از  هم  و قدرتش  برود.  بند، کدام سمت  م   هان یچار  ز  شود، گرفته  پولش  اگر   بشود،    ادتریمثال

  . شود م ادتریدارد قدرتش ز کند بشوند، فکر م ادتریز  شیهادوست
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  جور ن ی. موالنا اعتقاد دارد که استین   عقل درست  نیاست، ا   ذهنعقل من   نیتوهم است، ا   نشیب  ن یچن  ی

عقل    ی  فتد،یب  دیعقل با  نیا  ریبعداً د  ول  ، زندگ  یقابل قبول است برا  سالده  ، سالت، هشتعقل تا هف

  .دیآ م  یرید

و   میجهان داشت   نیقبل از ورود به ا  ن ی، هم(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  میاست که ما داشت  هیهمان عقل اول  رید  عقل

را ادامه    زندگ  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل با همان عقل    یاعده  ی. و  میگرفت م   زندگ  ا یاز خدا    عنیاز مرکز عدم،  

  ی که برا   میاهم خوانده  بالخواند، ق  می خواه  ییاست، اآلن شعرها  زهایعقل که عقل چ   نیا   . ولرندیم و م   دهند م

  .  کند ما دردسر درست م

  م ی را جمع کن   یماد   یزها یجهان که چ   ن یبه ا  می امدی ما ن  ست، یاصطالح هماهنگ با مقصودِ آمدن ما نچون به   و

با    زندگ   ن یبنابرا  م، یاو زنده بشو  تیو ابد  تینهایبه ب  م یما آمد  م، یبرو  م یریهستند بعد بم   و چون همه مردن

  .  کند ما مسئله درست م یفکانش براقضا و کن 

جسم درواقع    نیکه ا  کندجسم درست م   ی   زهایبا چ  دنیپس از همان   ذهنمن   نی ا  دید  میکه خواه   طورن یهم

  ده یهمان  کهن یآفل هستند، گذرا هستند، بعد هم   زها یچ   ن یهمۀ ا  کهن یا   ی.  دید  میدارد، اآلن خواه  تیتا خاص سه

  .  شود م دا یمقاومت و قضاوت هم در ما پ تی دوتا خاص ها،ن یبا ا شود م

اگر    میدان . و ما مدیآ وجود مهمان اول به  ذهنو قضاوت و مقاومتِ ما در من   زهایگذرا بودن چ   نیبنابرا  پس

و    ی سازو مسئله   یساز به مانع   میکن ما شروع م   م،یداشته باش  ذهنمن   عنیدر ما باشد،    تیتا خاصسه   نیا

  .  شود م اد ی درد است، درد ز زندگ جورن یا جۀیو نت   یسازدشمن 

  زها یچ   ن یکه به ا  میتا ما بفهم   دهد را مورد اصابت حوادث قرار م  ها  دگیهمان   نیخداوند ا  ای   زندگ  ن، یبر ا  عالوه

  .(دایره عدم اولیه)] ٠[شل  عدم باشد  دیمرکزمان با  م،یبذار میتوان را در مرکزمان نم  هان یا م،یبچسب میتوان نم

ما    میر یب  ادی  کهن یا  یموقت بوده، برا   لیدرست کردن خ   ذهنو من   ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    دگ یهمان  نیا  پس

  .  میو زنده بمان م یو نگه دار میاوریدست برا به   ییزهای چ  ی دیو با م یها هستانسان  ریجدا از د

با    زهیمسئله ست  نیترکرده. بزرگ  جادیمسئله ا  و هم جمع  یجلو رفته، هم فرد   ذهن که انسان با من   وقت  و

اصطالح، ها بهدر روابطمان و بحران جمع   م،یکه ما بحران در خانواده دار  دینیب م  کهن یبوده، کماا  رید  یها انسان

  اند. ها که با هم به جنگ پرداخته گروه

عقل    ی   خورد، عقل به درد نم  نیاند از جمله موالنا که ابوده و عارفان متوجه شده   یطور ن یا   اول زندگ  از

دست آورد که عقل  را به   هی آن عقل اول  شود اند که ممتوجه شده  جهی. درنت(دایره عدم)]  ٢[شل وجود دارد    یرید
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و گذاشتن    زها یبا چ   دنیهمان   م،یدار  ی ریمقصود د  یکه ما    اندده یاست. اصال فهم   عقل زندگ  ای خداوند است  

  .  ستیدر مرکز هنر ن 

فضا    دهد که ذهنتان نشان م  یز یاند که اگر شما در اطراف آن چاند، گفته داده  ادی   یر ید  زیچ  یبه ما    بعد

اول  دیتوان دوباره م  د،یباز کن بنابرادیکه عقل خداوند است وصل بشو  هی به آن عقل  در    ییفضاگشا  ن ی. پس 

  (دایره عدم اولیه)]   ٠[شل    میبشو  هیاول  یار ی که ما از جنس هش  شود سبب م  دهد که ذهن نشان م  یز یاطراف آن چ 

  .  میجهان شد  نیبا آن وارد ا م،ی جهان شد نیکه وارد ا

   جهان از جنس زندگ   نیالست هم هست که ما قبل از ورود به ا  معن   م،یشو جهان م   نیکه وارد ا  ی اریهش   نیا  با

تو از جنس من    دهیاز ما پرس  هست که زندگ   مانیپ  نیا  م،یهست  زندگ   ایکه از جنس خداوند    میدان و م  میبود

  م ی کن م  یی فضاگشا   رفت. وقت  ادمان ی  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    م یشد  دهیهمان    وقت   بله، ول  میو ما گفت   ؟ هست

  . دیآ م  ادمانی  نیا م،یکن و مرکز را دوباره عدم م  (دایره عدم)] ٢[شل  لحظه  نیدر اطراف اتفاق ا

    شود، م  فیتعر جا ن یاز ا پس عاشق  حاال

درک کند که آن    قاًیمهم نداند و در اطرافش فضا باز کند، اگر عم  دهد را که ذهنش نشان م  یز یآن چ  کس  اگر

  ن ی است که در اطراف ا  ییدر فضا   ندارد، بله زندگ   لحظه، زندگ  نیا  تیوضع  دهد، که ذهن نشان م   یز یچ

  و فضا را واقعاً باز کند.  شود گشوده م تیوضع

صبر    دیانسان با  مدت  ی  ست،ین   زیآمت یکه موفق  ردیگ ذهن صورت م  لۀیوسدر ابتدا به  ییالبته فضاگشا  که 

که    میفهم هم م   نی. ما درواقع اردیگ صورت م   خود زندگ  لۀیوسبه   ییکند و با ذهنش عمل نکند و فضاگشا

  .  کند و او خودش دارد کار م  میامتداد او هست

است     ساختار سطح   ی  شده،ل یتش  ذهنمن   نیو ا  م یاست که ما از جنس او هست   زندگ  ای منظور خدا    «او» 

ا  ییجدا  صی تشخ   یبرا ما  اگر  ب  ساختار سطح   ن یو  هو   عنی  م،یکن  تیاهمیرا  آن  از  و  نباشد    ت یمرکزمان 

   عنیمثل خشم و ترس،    جانات یه  ذنفو  ریز  ای   میفکر نکن  م،یمن تو هستم و مطابق آن عمل نکن   میینگو  م،ینخواه

  . شود که فضا خودش باز م مینیب م  م،ینباش ذهنمن   جاناتیه

  م، یآقا نتوانست   دیگو م   کند رها م  ریو د  شود موفق نم   کند،  م  یی با ذهنش فضاگشا   یکه     پس از مدت  دیشا

که فضا باز کند و فضا    کرده م   تا حاال با ذهنش سع  شود فضا گشوده شد! پس معلوم م   نیا  ندیب م  دفعهی

  فضا باز بشود.  نیا هک   دهیجا رسبه آن  دفعه یشد،  دی. اآلن که ناام شد باز نم 
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ما آن اهرم کنترل را و    گذارد، نم  مانی اری هش  ایخودمان    ی. کنترل ما رو شود خودش باز م  نیا  رها کن   اگر

  .  میگذاربنم را کنار نم  توانم من م

 ن یدر اطراف اتفاق ا تواند دارد، م است که هر انسان ت ی خاص ی و توکل،  میتسل م ییدرواقع حاال بو میتسل و

لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن که ما را از جنس    نیاتفاق ا  رشیپذ  می تسل  ایلحظه فضا باز کند.  

  .کند م  هیاول  یار یهش

عاقل    د؟ یکن . توجه م دیکار، شما عاشق هست  نیبه ا  دیشو و متعهد م   دیکن که شما فضا را باز م   یااز لحظه   پس

ا  کس درواقع  نم  قت یحق  نیاست که  من   شناسد  را  عقل  همانی  ١[شل    اش ذهنکه  ن  ها)]دگ (دایره  و    ستیعقل 

نشانه    زندگ   ای  ردیگ م  انهرا نش   هان یا  مییفکان بوکن  ای را قضا    ها دگ یهمان   نی ا  دید  میکه خواه  طورن یهم

  . ردیگ و همان ابتدا صورت م   ردیگ از ما م  عنی رد،یگ م

ی  مثال    شش ساله توپش را گم م ، هفتپسربچۀ مثال ی  ای  کند    ش را گم م دختربچهعروس ،م  هیگر  کند  ،کند  

م   دهیبا آن همان را  از دست م  یرید  زی چ    ی  ای   خواهد هست و فقط آن  همه    هان یا  کند، نم   دایپ  دهد را 

  .  کند کار نم دگ یهمان   نیاست که ا نیا یها نشانه

  م، یکن خب ما توجه نم  . ول ستیتو ن  نیبه آن، ا  یادهیکه چسب   یزیچ   نیکه ا  زندگ  دهد از ابتدا نشان م  همان

  خرند،  م   ریتوپ د  ی  خرند، م  نیزیجا  ی  روند و م  دانند موضوع را نم  نیا  ستند،ین  پدر و مادرها هم عشق

  .  شود آن هم گم م

  خواهد  م   غامیبه ما پ  زندگ  دهند، را از دست م  یزیچ   ی  ای  شوند ناموفق م  یز یچ  یها در  موقع  بعض   ای

  . دید میموالنا خواه   یکه اآلن با شعرها طورن یرا نشانه خواهم گرفت، هم هان یبدهد که من ا

به مرکز عدم  دیشو و متعهد م  (دایره عدم)] ٢[شل   دیکن ییفضاگشا دیریگ م میکه شما تصم  از زمان  میدیفهم پس

  د ی دوباره فضا را باز کنم و آگاه هست خواهم  من م خورد،  به درد نم  ذهنعقل من  ن یکه ا  د یکن و کامال درک م

جا که  خداست و تا آن   تیو ابد  ت ینهایو آن زنده شدن به ب  گردم لحظه که من دنبال مقصود آمدنم مبهلحظه

  ت یاهمیآن را ب  دهد لحظه نشان م   نیرا که ذهن در ا  ی ز یو آن چ  دیکن ذهنتان عمل نم   لۀیوسمقدور است به 

و صبر    دیکن که با ذهنتان عمل م   دیفهم  م  دیفضا باز کن   دیتوان و اگر نم   دیکن و در اطرافش فضا باز م  دیکن م

  .  دیشما از زمرۀ عاشقان هست د،یکرد دایدست پ قت یچو حق که به هم  دی کن شر م ارهو دوب دیکن م

و پر از درد است،    ندیب م  ها  دگیهمان  قیز طر که فقط ا  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل شما عاشقان، عاقل    انی در م  پس

 دیدان و م   د؟یای ب  دیعاشقند؟ و چرا نبا  عاقلند، چه کسان    که دوباره چه کسان  دید  می . و اآلن هم خواه دیای ب  دینبا
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  د، یمقصودتان باشکه دنبال    دیکن م    سع  قدرن یشما اثر بذارد. اگر شما ا  ی رو  تواند م   نی قر  قیعلتش را. از طر

  .گذارد نم  گذارد، شما م یشما، اثر مخرب رو  شی پ دیایعاقل اگر ب

اثر بذارد، من همه کار    تواند که من پهلوان هستم، نه نم  دیگو است که نم  نیعاشق ا  ی هات یاز خاص   ی  و

از    که من اثر بذارد، درحال  یرو   تواند نم    و کس  کنم که من همه کار م   دیگو م  ذهن. و برعکس، من کنم م

  . گذارد خودش هم اثر بد م  شود، بدتر م  اش ذهنن م  رد،یپذهست اثر بد م  رید  ذهنمن   یکه در حضورِ    وقت

  ت یهرحال انسان که به  کند فکر م  ذهنوجود دارد که من  جان یدر ا دنیدغلط  ای دنیبد د ایسوءتفاهم و  یو  

م انسان   کند حم  به  آدم  انسان  دیکند، من باکم    رید  یهاکه  درد  به  درحال  رید  یهابروم   که برسم، 

  ت یوضع  نیبا ا  کند، را در جهان پخش م  رداست و فکر غلط دارد، د  دگیخودش پر از درد است، پر از همان

  به همه کم کند.  خواهد م

خودش را سامان بدهد، خودش   که آدم نتواند زندگ است    طانیتلۀ ش  نیهم   ده،یعق   نیشخص و ا  نیا  درواقع

  ت یانسان   دیگو ببرد و م  نی را از ب  شیهارا شاد کند، غم   رید  یشاد نباشد، هزارتا غم داشته باشد، بخواهد  

  . کند حم م 

خودتان باشد و اول خودتان    یشما تمرکزتان رو   کند عرفان حم م  کند،  موالنا حم م  کند، حم م   تی. انساننه

  . دیداشته باش  دم زندگ دی که بتوان  به زندگ دیوصل بشو د،ی اول شمع حضورتان را درست کن د،یرا درست کن

  ی درست کنم. بهتر است تمرکزمان رو   خواهم وضع تو خراب است من م  مییبو  م یقضاوت کن  ستیالزم ن   ما

که    میاست که چراغ حضورمان را روشن کن   نیدن خودمان او درست کر  میخودمان باشد و خودمان را درست کن

شسته،    مان ی پا  کهن یا  یبرا  م یراه برو می خودمان نتوان  کهن ی. و نه انندی در نورش که موالنا روشن کرده، مردم بب

  . شود نم نیا م،یهم پشتمان سوار کن رید ی میبخواه

اول شما به خودتان    د یگوم   افتد،  ها مماس   ن یا  که وقت  دیدید  ما ی مثل هواپ  یاضطرار   یها ت یهمۀ وضع  در

. پس ما  دیتان بزنمثال صورت بچۀ   یماس را رو  نیخودتان، بعد ا  دیتان. اول نفس بشتا به بچۀ   دیکم کن 

که من با   ست ین ت یحم، حم انسان ن ی. و امیکن کم   ران یبه د میتوان نم  م، ی به خودمان کم کن م یاگر نتوان

  به خودم کم کنم.   دیجامعه را درست کنم، به همه کم کنم، نه، اول با  خواهم وضع خرابم م 

مرکز را عدم   م،یکن  یی، مرتب فضاگشا(دایره عدم)]  ٢[شل    می فضا را باز کن  د یکه با  میشو مقدمه متوجه م   نیاز ا  پس

شمع    شخص  نی . چنستیدر مرکز ما ن  دگیهمان  چیکه ه  میبرس  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    رهیدا  نیتا به ا  مینگه دار
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گل هستند،     یبالقوه    شانرا که همۀ   ر ید  یهاو انسان  وزد حضورش را روشن کرده و درواقع باد صبا از او م

  ها ندارد.  هم مقابل آن  مقاومت   ،قضاوت چیو ه  کند صورت غنچه هستند، باز ممنتها اآلن به

باشند.    دیکه عاقالن با   دیگو که چرا موالنا م  مین یبب   م،یرا بخوان  ات ی اب  نیا  دیاجازه بده  اما از عاشقان دور 

   حاضر بشوند، به زندگ   دیکه با   دانند را آبادان کنند. م  ایدن  توانند که م  کنند فکر نم  چیدرضمن عاشقان ه

. خودشان را  شود جهان بهتر م  کند، م   جابیا  زندگ   نظمکه    صورتو به   وزد ا م ها باد صبوصل بشوند و از آن 

نم  اصالحات  دانند م   دانند، کنندۀ کار  اگر  م  که  زندگآن   لۀ یوسبه   ردیگ صورت  خود  م   ها،   دهد،  انجام 

آبادان م   م،یکن ما م  ندیگو م   ذهن   ی هامن   ول  ستند،ین  یاخودشان کاره  شما    م،ی کن ما درست م  م،یکن ما 

  . دیمن هست   اجمحت

  که:    دیگو م تیب

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

. کند م   رون یرا مرتب ب  ذهنمن    عنی  مردگ  م،یکه از خودش است، ما هم خودش هست  عن یاز زنده    خداوند

  . درست است؟ رانیخودش است و د  بیبا عقلش دائماً در حال تخر ذهنمن  نیبنابرا

مهم است که شما   تیب نی. اگذارند م  را به حساب آبادان بشانیهستند. تخر بیعاقالن دائماً در حال تخر پس

  یی کارافزا  د،یکن م   یساز مسئله  د،یزن ه مکه شما به خودتان لطم  د ینیبب   دیو به خودتان نگاه کن   دیخوب بفهم 

  د؟ ینه، فضاگشا هست  ای   د؟یمقاومت دار   د، یدار  زه یست  د،ی به دعوا دار  ل یم  د،یکن مرتب، کارها را مشل م  دیکن م

  هست.  ذهن. مرده همان من دیکن م ی کارخراب   دیدار دیاگر عاقل هست

  :دیگو . موالنا م شود م دهی نام ی عقل جزو  م،یکرد فیکه اآلن تعر ذهنعقل من  نیا اما

زو  عقله نگون  ره،ی گاه چ ،یجگ  
کلّ  عقل، منیا  از رینُون  باْلم  
  ) ١١۴۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ری نُون: حوادِث ناگوار  بالْم  
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دار  پول  دفعه ی  ا،یدن  نیا  ی در کارها  نی هم  شود، ها در کارها موفق مموقع   بعض  ، یعقل جزو   ، ذهنمن  عقل 

   گاه   ن،ییپا  افتد از آن مقام م   دفعه یبعد    رسد، م  به مقام  دهد،  پولش را از دست م  دفعه ی   شود، م

  . ستین الْمنُون» ب یاز «ر من ی موقع ا  چیه یاما عقل جزو  شود، سرنگون م  گاه شود، موفق م  شود، م  رهیچ

ر»ی نُون»،بکه م  طورن یهم  الْم که به ما م  ستی اتفاقات ناگوار  دیدان ،دگیدرواقع به همان   افتد  ما م  یها  افتد  

است، منتها،    الْمنُون» بی«ر  کشد، و درد م  کند آن پسربچه که توپش را گم م  است، حت  عیوس  لیاش خ و دامنه 

ر»ی نُون»بعنی  الْم     ،ندۀ شرم  چراب ؟ برا  م ییگوندۀ شرذهنمن   کهن یا  ی ب  دارد که خدا وجود دارد،    ییش

که دشمنانم   دیگو م شود، موفق نم  وقت  نیهم ینظم خودش است فقط. برا کندوجود دارد، فکر م  یا زندگ

 داند  کند و نم ها را مالمت مچرخ من گذاشتند، من موفق نشدم و آن   یکردند، چوب ال   یکار نگذاشتند، خراب 

را اداره    ای وجود دارد که دن یرینظم پنهانِ د   یتا متوجه بشود که    ردیگ را از او م   ها دگ یهمان   نیا  که زندگ 

  .  ستین ذهننظم عقل من  نیو ا کند م

   عوض بشود. عقل کل  به زندگنسبت   دتانیست که دممن ا   دی همه مهم هستند. اگر شما دقت کن  اتیاب  نیا

را    زیچهمه   کند، که تمام کائنات را اداره م  عقل کل  د، یشو وصل م  به زندگ   د،ی کن فضا را باز م   وقت   عنی

  .کند شما را هم اداره م کند، اداره م

ا  نیا ول  منیعقل  ناگوار،  حوادث  از  من   است  جزو  ذهنعقل  عقل  حوادث    ی که  معرض  در  دائماً  است، 

  م ی توان که ما نم  میبفهم   میخواه  نم   آسانچرا؟ ما به   م،یخواه را ما خودمان م   نیو ا  فتدیب  دیبا  ست،ی ناگوار 

  م ی توان نم  م، یفهم را نم   نی. ا میباش   آزاد دیبا  م،یهست  ما از جنس زندگ   م؛یبشو  دهی همان یزیجهان با چ   نیدر ا

  د، یآ چرا کار من جور درنم  دیآ م  شیسؤال پ  نیتا ا  میاز ما گرفته بشود درد بش  هانیا  دیبا  قدرن ی. امیبفهم

   ذهنعقل من   ، یدار   ی عقل جزو  کهن یا  ی. براکشم درد م  قدرنیو ا  دهم از دست م  آورم دست م چه به چرا هر 

  . یدار

  :دیگو م  د،ی را توجه کن تیسه ب  نیاما ا

  ها تیعنا نیبنم  ،نال هم یتو از خوار 
  ها تیکم کن شا  ایو  هاتی از حق عنا مخواه

  
  د یکه آن فرعون را شا د یبارا عزت هم تو

  ها تیوال نی آن عشق و بِستان تو چو فرعون ا بده
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  را به جان ز اول نَهد بر سر یکه خوار جان  خُُنک
  ها تی که هست اندر نها  آن بخت دِیاوم یپ

  ) ۵٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  شود،  م   الْمنُون»ب یدچار «ر  دهد، از دست م   یزیچ   وقت  ذهنعقل من   ،ی عقل جزو  جانیا  دیدیکه د  طورهمان 

و خدا و همه،    و ناسزا گفتن به زندگ دنیشدن، رنج  نی کردن، خشم تیشا دن،ی به نال  کند شروع م  نالد، م

روز    نیمن را به ا  هان یاست و مردم هم ظالمند و ا  المکه خداوند ظ  کند چرا؟ فکر م  نالد، م   ذهن. من نالد م

  اند. انداخته 

تو از   .نیب را نم  زندگ یهات یو عنا یدار دیشد ذهنتو من  کهنیا یبرا کند شما را خوار م که زندگ دیگو م

نم   تا بفهم  کند خداوند شما را خوار م  ،نال م   یخوار  نم فرعون باش  توان که   .توان   ذهنصورت من به  

  .  بدهرا در مرکزت قرار   هانیا توان باال و نم  ییایب

را    زندگ  یها ت یاعن  ول  شود، م  الْمُنون»ب یدچار «ر  شود، از تو گرفته م  تیها دگیکه همان  نیب تو م  دیگو م

 ، خواه م   تیباشد. تو از خداوند عنا  دیدر مرکزت نبا  هان یا  دیگو نفع توست، دارد به تو مبه  هان ی. انیب نم

بدهد    ادی به تو    خواهد م  رد،یگ را از تو م  هانیکه ا  کند م   تینکن. دارد عنا  تیشا  رید  خواه م   تیاگر عنا

که براساس   خواه را م  یا بزرگ ، خواه  را م  عزت ،ی تو فرعون شد  باشد، ول تواند در مرکزت نم  هان یکه ا

را به مردم   ن یا ، است قدرنی است، مقامم ا قدرن یآقا پولم ا ها، دگی و همان ذهنصورت من است. تو به  ذهنمن 

  باال.  ییایب پز بده

است، آن عشق   یطوراست. خُب اگر آن  ستهیشا  عنی  د» ی«شا  د»،یکه آن فرعون را شا  دیبا «تو را عزت هم 

با آن    ریرا ب  هات یوال  ای ب  ها»،ت یوال  نی«بِستان تو چو فرعون ا  ؟نال م   ریبده برود، چرا د  ر،یرا بده د  ییخدا

  بشو، دردش را هم بش، مثل فرعون باش.   دهیهمان 

با   خرد، به جان م  خرد، را با جان م  ذهنکوچ شدنِ من   عنیرا    یکه خوار   خوشا به حال جان  دیگو م  بعد

برو شر کن،    ،یتر شداگر کوچ   دگیانسان براساس همان  یا  دیگو تو م   نی. پس بنابراراستیپذ  لیکمال م

  .  فرستد م  غامیپ ی  دهد، به شما نشان م یز یچ  یدارد  بفهم که زندگ

موضوع   نیا  سالکه از هفت، هشت   را به جان ز اول نَهد بر سر»، خوشا به حال انسان  ی که خوار   جان  ک «خُنُ

که در    یخداوند  تینهایآن زنده شدن به ب  ، یآن حضور   ، آن بخت  دِ یدنبال ام  رد؟یب  ادی . چرا  ردیب  اد یرا  
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و   تینهایتا آن بخت که ب  می ندازی را ب  ها دگی نهما  نیا  د یمرتب با  عنی.  میدر انتها ما منتظرش هست  ت،ینها

  تمام شد.  ها دگ یهمان نی که ا وقت  ها»،ت ی«نها ؟ . منتها کدیایخداست ب تیابد

  : تیب  نیا طورن یهم  و

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

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

قضا،   دیگو مصرع اول م  کنند، عمل م کنند، دارند فکر م زهای که عاقالن که براساس عقل چ میامتوجه ما  پس

  . ستیآدم متوجه ن نیرا با حوادث بزند. چرا؟ ا  هان یا ردیگ م  میخداوند، تصم

مرکز را عدم    ، به زندگ  میشو و وصل م   میکن واقعًا فضا را باز م   عنی  ، به عاشق  دیکن  که شما شروع م  از وقت  

م م  صورت ن یدرا  م،یدار نگه  شروع  بعد  به  آن  سپر  کند از  م  عن یکردن،    یبه  حفظ  را  همۀ    کند ما  از 

ی«ر نون بو حوادث ها» الم ن است برافتد.  یما اتفاق ب یکه مم  

الزم   م،یاستفاده نکن   ذهنو از عقل من  میکن  ییفضاگشا  دیکه با  میکه اگر ما به زبان خوش بفهم   ستیالزم ن

  ن ی ا  می فهم نم  آسانما به   کهن یا  یبرا  افتد با حوادث بد به ما بفهماند. حوادث بد اتفاق م    که زندگ  ستین

  .  میده را ادامه م  عاقل  ایرا    ذهنموضوع را. عقل من 

نم  پس به   داند عاقل  را قضا  مآورد وجود م که حوادث   . به مردم  دیگو    بدشانس   آورند، وجود م، دشمنانم 

    د؟یعاشق هست ا ی دیشما عاقل هست دین یشعرها بب  نی. شما حاال با اآورد وجود مبه

و    شود حوادث قطع م  ،ییبه فضاگشا  دیشو که شما متعهد م    از وقت  ول  اندازد، حوادث م   ر یقضا ت  م یدیفهم

   شما هنوز به درجۀ عاشق   خورد،  حوادث به شما م  ری. پس اگر تییدر مقابل هر بال  شود سپر شما م   خودِ زندگ

  :  دیریرا ب غامیپ دیخورد   ری. اما اگر تدیاده ینرس

  است  شَه ِریرا مشْن که آن ت ر یت
  است  ز شَصتِ آگه  ،یپرتاو ستین

  ) ١٣٠۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

آگه  ا یاست»     شَه  رِ ی «ت  م یبخوان  میتوانست م   ای وقت   «شَصتِ  شما    ،  دگ یهمان  ی به    خوردم   ریت   است»؛ 

 ن  ر ینشو ت  نیخشمرا بش ،  غامیپ  نینرنج. بنش  شاه  رِیت  نیا  کهن یا  یبرا  ر،یرا ب ،ی طور ن یخداست. هم   ریت  ست  

     شصتِ آگاه   ی. بله  ستین   تصادف  ست، ین  ی طورنی اآمد افتاد سر شما    دفعه ی باال    پراند م  ی  ه یاز همسا
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  ما رها کرده.   ی سورا به نیا

که اسمش را شما حادثۀ بد    افتد اتفاق م   . وقت افتدشما اتفاق نم   یبرا  بدون اجازۀ زندگ   یاحادثه   چیه  پس

را هم   ن ی. درست است؟ ادی ریرا ب   غامیپ  د، یفضا باز کن   د،ینشو  نیدارد، شما خشم  غامی پ  ی  د، یگذار م

  .  میدیفهم

.  شود  شروع م ذهناز من   در ما، اوال عاشق شود شروع م   موقع  که عاشق   دیگو که موالنا م  د یتوجه کن حاال 

  ی ز یچ  طورن یا نیجهان بماند. بنابرا  نیدر ا تواند بسازد، نسازد نم ذهنمن  دیجهان با نیبه ا دیآ که م هرکس

بودن     برود با توجه به عشق  ن یهرچه زودتر از ب  تواندم   ذهننداشته باشد. من   ذهن من   دیای ب   یکه    ستین

  .  ستیپدر و مادر ما و زمانش مشخص ن  ایخانواده 

  رسد  در گهواره به حضور م  ح یمثال مس  م ینیب هرچه زودتر بهتر، اما م  د،یگو طور که غزل م زمان همان   نیبهتر

امان دارد که ما    شهیهم  نیب  نیکه در ا  دهد نشان م  نی. ارسد م  یغمبر یبه پ  سالو حضرت رسول در چهل

  ،  سالممن است در چهل    ی  ،سالت ممن است در هفت، هش  ی.  ستین  ن یو زمان مع   میبه حضور برس 

  ست، ین   عشق نه، خانواده    ای ابتدا    م یریگ در خانواده ما در معرض عشق قرار م  ا یدارد که آ   و بستگ   سالس

  . ردیگ صورت م یمعتبرساز   جهیدرنت کنند، م یما را تحر ذهنمن  ، ذهن یهاو من ستین  جامعه هم عشق

 دهد نشان م  نیا  د،یشو م  نیشما هم خشم   شوم، م  نیمن خمش  است که وقت  نیعبارت از ا  یمعتبرساز

. اگر دیده شما به آن اعتبار م  کهنیا  یواقعاً وجود من است، برا  شود، م   نیکه در من خشم  یوجود  نیکه ا

بشوم،    نی. اگر من ده بار خشمختمیر خُب من فروم  خورد، نم  جاچ یخشم من به ه  نیو ا  دیکرد شما فضا باز م 

از   شوم، م   نیچون هر موقع من خشم   ول  زد،یر فروم  کند، نم   دایهمه فضا باز کنند، خشم من چون قطب پ

م   نی ده مورد همه خشم و جواب م   شوند ،ذهنمن   نیا  جهیدرنت  دهند   ذهن  یهامن   ۀلیوسبه   رید   معتبر

  . عن یعاشقان عاقل مبا»، مباد  انی : «در مدیگو م د ینیبموالنا م   نیهم  ی. براشود م

لحظه    نیدر اطراف اتفاق ا  یی فضاگشا  ست،یی آمده، فضاگشا  نیکه وجود دارد که از موالنا و د  راه   هرحالبه

  یی لحظه فضاگشا  نیشروع کند. در ا  جانیاز ا  تواند م   ذهن . هر من شود شروع م  جا ن یاز ا  دهد، که ذهن نشان م

  . دیعنوانِ انسان دارا به قدرت انتخاب را شم  نیدست شماست و ا  ارش ی لحظه و اخت نیدر اطراف اتفاق ا

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

  ) ٢۶٧٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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ما م  ا ی  زندگ   عنی نه واکنش صحبت کن  قیکه با من فقط از طر  دیگو خداوند به  انقباض،    ا ی   دی انبساط، نه 

د  د،یصحبت کن  دیتوان م اتفاق  یریراه  هر  پس  ندارد.  با  وجود  را  ا  دیشما  تعر  نیمنبسط کند،   فی همان 

و واکنش و فعال    ذهنآمدن من   البا  عن ی. انقباض  دیشو  شما منبسط م  افتد، م  . هر اتفاقستیی فضاگشا

  .  ذهنمن  ۀشد شرط  دیشا واکنش  یاز الوها یکردن 

مو  «حسترد بهر ما ِبساط» که بمنبسط شدن و خودش    قی لحظه از طر  نیدر ا  شه،یها همنسان ا  یا   دییحق گ

  که:  دیگو بعداً م

  م یاشرحت داده نهیدرونِ س که
  م یابِنهاده اتنهیاَندر س شرح

    )١٠۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

را از زبان    نی. اکن شما از آن استفاده نم   م،یارا در مرکزت ما گذاشته  ییفضاگشا  تیخاص  نیا  کهنیا  یبرا

  ت یخاص  نیاست. ا  ییوجود دارد که اسمش فضاگشا  تی . در مرکزت خاص دیگواز زبان خداوند م  د،یگو م   زندگ

او هست،    تیخاص  ست،یما ن  تیاصما. درواقع خ   تیخداست، هم خاص  تیهم خاص   عن یمن هم هست،    تی خاص

او هست  دیتصور کن    ذهنمن   یِ جا. اگر شما به ذهنمن   یِجا به   میاو هست   م یکن ما اآلن فکر م باز    د،ی که  فضا 

کن   ول  د، یکن م فکر  جسم  ی   د،یهست  ر یغ  د یاگر  م  ییفضاگشا  د،یهست  موجود  منقبض    د یگذار را  کنار، 

  . االب دییآ م  ذهنصورتِ من به  د،یشو م

شرح   م،یاداده   ییفضاگشا  تی خاص  م،یاما شما را منبسط کرده   دیگو در مرکزت، خداوند م  ات»،نه ی«که درونِ س 

  .میاما گذاشته   اتنه ی را در س تی خاص نیو انشراح و منبسط شدن را، ا

  اَلَم َنشْرح نه شرحت هست باز؟ که
  ساز؟ هیجو و کدتو شرح یشد  چون

  ) ١٠٧١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کننده ی تکدّ  کننده،یی : گدا سازه یکد
  

  ست؟ یتو ن   ییفضاگشا  تیخاص  ۀدهنددرواقع نشان   نیآمده ا  کهن یا  م،یخوان انشراح که اآلن م  ۀسور  نیا  دیگو م

  یی چرا گدا  ؟ کن م  یی و گدا   کن م  یی فضاگشا  ی وجو در ذهن جست   رفت  ، کن استفاده نم  ت یخاص  ن یچرا از ا

  ؟  کن انبساط را از ذهن م ییگدا ؟ کن شرح م
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در ما هست.    ت یخاص  نیا  د؟ یکن . توجه مشود نم   نیا  م، یکن   یی فضاگشا  م یخواه اگر با ذهن ما م  نیپس بنابرا 

  د ی تجسم نکن  د،ینکن  ییفکر فضاگشا  ۀلیوسبه   د،یذهن را خاموش کن  نیا  د،یاگر شما با ذهن عمل نکن  یروز   ی

اول    یۀهم آ  ن ی. و اتی خاص  ن یا  شود، م   از خود دارد بخودبه  نیا  د ینیب م  دفعه ی است،    یچجور   یی فضاگشا

  : دیگو انشراح است، م ۀسور

لَمكَ.»  «ادْرلََك ص حنَشْر  

  ات را برايت نگشوديم؟» سينه  «آيا

  ) ١ یۀ)، آ٩۴انشراح (  ۀسور م،ی(قرآن کر

  ت ی همان خاص  تیخاص  نیوجود ندارد؟ چرا وجود دارد، ا  ییفضاگشا  تیخاص  یها  در مرکز ما انسان   عنی

پرندگان   د، ینیب خُب کالغ را م   دیکن که آسمان نگاه م   امده یماست. بارها از شما پرس    نیو خألب   ییشنوسوت 

  د، یشما جوابش گفت  ند؟یباطرافش را چه م  یو فضا  ندیب م  را چشم حس ن یا د،ین یب را م ما ی هواپ د،ینیب را م 

  .ند یب ما م ییفضاگشا تیاطرافش را همان خاص یا فض

  شنود؟  ها که سوت است، سوت را چه مصحبت  نی فاصلۀ ب   تان، با گوش حس   د یشنو من را م  ی هاصحبت 

در مرکز شما هست، چرا از آن استفاده    تیخاص   نیا  دیگو شما که در ما هست. اآلن م   ت ییخدا  ت یآن خاص

خبر ندارند. شما از    تیخاص  نیا  از  کنند، عاقالن فضا باز نم  کنند؟ که عاقالن چار م   دینیب پس م   د؟یکن نم

  د؟ یعاقل هست ای دی که عاشق هست دی نیبب  دیاستفاده کن دیتوان م  اتیاب نیا

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظنلّو،   ستک  کاستن  

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

به او زنده بشوند.    خواهند. عاشقان فقط م خواهند را م  ها دگ یهمان  نیهم  خواهند، از خدا م   ریاز خدا غ  عاقالن

 ات  بهتر است و درواقع تمام زندگ  ترش یکردن است، هرچه ب اد یاز خدا را خواستن درواقع فکرِ ز ری از خداوند غ

از خدا را بخواهد، تمام    ریاز خدا غ   دست دادن. هرکس  ازرا    زیچهمه   عنیکاستن»    . «کلّده را از دست م

  عاقل است.   عنی کند، دارد عمل م ذهنبا من  عن ی دهد، را از دست م اش زندگ

. فکر  دهد ها نظم مها، آن فکرِ آن را برحسبِ آن   اش دگزن  ند،یب م  ها دگ یاست که برحسبِ همان   کس  عاقل

 ست و دائمًا هم در حال کنترل است و عاقل کس  شودم   ادیز  اش بشوند، زندگ   ادیز   ها دگیهمان  نیاگر ا  کند م

انسان  نم   زندگ   رید  یها که در  خودش جسم    کهنیا  یبرا  ند، یب را جسم م   رید  یها. انسان ندیبب  تواند را 
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 ی هاانسان   یخودش و قضاوت خودش برا  ذهنجسم است، براساِس من   ذهندارد، من  ذهنمن    یاست،  

  . درست است؟  کند صحبت م ذهنبا من  ذهنمن   کند، منعکس م ذهنمن   یهم  رید

ا  و عنوانِ خدا  را هم به   یز یچ  ی  اش ذهن. براساسِ من کند  را هم منعکس م  ذهن  یخدا  ی  بیترت  نیبه 

است،    طان یدرواقع ش   نیا  کند،  دائماً هم به او عبادت م   خواهد،  را از او م   ها دگی همان  ۀ و هم  کند منعکس م 

.  خواهد  را م   زهایچ  ویو از د  کند هم عبادت م  ویاست و به د  وی واقعاً از جنس د   ذهنمن   عن یاست.    وید  نیا

  دوباره.   میخوان است که اآلن شعرش را م  و یاز جنس د خواهد، از خدا را م ریکه از خدا غ هرکس

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

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

  ل ی و تبد  دیخواه  از خدا فقط خودش را م  د،ی. اگر عاشقدیخواه از خودش را م   ر یاز خدا غ   د،یاگر عاقل  پس

 د یگو اتصال را ول نکرد، م   ن یکه وصل شد و ا  وحدت، وحدت مجدد. هرکس   عنیعشق. عشق     عنیشدن به او،  

با انباشتن    ذهن. من ستین  کاف  دیگو م   ذهناست. من    کاف  ن یهم  م،ی خوان حاال اآلن م  خواهم، را م  نیمن هم 

ما را بدبخت     ذهنمن   نشیب   عنی.  شود م  ادتری دردسرش ز  شود،  م  ادتر یز  اش زندگ  کند فکر م  ها دگ یهمان 

  و   میست یکرده، ما متوجه ن

            ر یبدْهم تو را من جمله خ م،یکاف
  ری غ یِاری ۀواسطیب سبب،یب

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

که تمام کائنات    یخرد   عنی   ست،ین  خدا کاف   کنند فکر م  کهن یا  یبرا  خواهند؟ از خدا م  ری مردم از خدا غ  چرا

 د،یارا کنترل کنم. شما کنترل کرده   زیچهمه   امذهنبا عقل من   دیمن را اداره کند. من با  تواند نم   کند، را اداره م 

  دفعه  ی  کند،  کار نم  ذهنکه عقل من   د ینیب اگر م  د،یدار    سن   ی  ما هرحال شافتاده. حاال به    چه اتفاق  دیادهید

.  خورد که من دارم به درد نم  عقل  نیا  ات،یاب  نیبا استفاده از ا  دیبرس  جهینت  نیبه ا  ری. دریدور د  دیندازیب

زنده   ما به زندگ   هک   کنم. تا زمان  دایپ  یریعقل د  ی  فضا را باز کنم،   نیموالنا را مطالعه کنم، ا  میایمن ب

  ا یفکر ما باشد    یالو  تواند م  کند، به ما کم م   م،ی ریگ مثل موالنا م   ییهاکه از انسان   یواقعًا خرد  م،ینشد

  . اتی اب نیعمل ما باشد، هم
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           ر یبدْهم تو را من جمله خ م،یکاف
  ری غ یِاری واسطۀیب سبب،یب

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

نخواه، من را بخواه. وصل بشو به من،   رید  زیتو، تو چ   یبرا  ام من کاف  د،یگوخدا م  د،یگو م  زبان زندگ   از

  د یآن را با رم،یب نیاز ا دیرا با نیا تو فکر کن  کهنیذهن، بدون ا یسازاتصال را گم نکن. من بدون سبب  نیا

نم، نه، ا  نیا  رم،یاز آن بکه ذهنت تجسم م  یز یآن چ  ر»،یغ   یِاری  واسطۀی«ب نرا نکن. م  هانیکار را ب ،کند  

  ز ی چها، من به تو همه آن   یار ی بدون    ، کن که در ذهنت تجسم م  ییهاآن آدم   ای   ات تجسمات ذهن  ی ار یبدون  

که چه    داند نم  ذهن. واقعاً من دان خودت را نم   ری. اصال تو خدهم را م   رهایخ  ۀ . درست است؟ همدهم م

  .  کند هم بدبختش م نیو ا داند را م  نیبهتر. ا ترش یهرچه ب داند م خوب است. فقط  شیبرا یز یچ

   مصطف  شِیقربان کن به پ عقل، 
هیحسبِ    ام کف گو که اله اللـَّ

  ) ١۴٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که از    دهیبرگز  یار یهش  ایحضور    نیا  شیرا که ما را عاقل کرده، قربان کن به پ  ذهنعقل من   نیکه ا  دیگو م

  . شود گرفته م ها  دگیبازشده از همان یدرواقع فضا  م،یکن فضا را باز م   . وقتشود مرکزت بلند م 

ه یشده و «حسبِگشوده   یعقل فضا   ن یدور، قربان کن به ا  ندازیرا ب   دگیتو عقل ذهن را، عقل همان  دیگو م  اللـَّ

ه»ی «حسبِ  نیاست. ا بو خدا کاف »،ام کفگو که اله    :دیگو م  ر،یاست د نیقرآن است، هم یۀآ اللـَّ

…»  دَهبافٍ عِب هال سلَيا ◌ۖ  «…  

  اش كاف نيست؟» خدا براى نگهدارى بنده   «آيا

  ) ٣۶ یۀ)، آ٣٩زمر (  ۀسور م،ی(قرآن کر

  هست.  عنی 

…»  هال بِيسح قُل ◌ۖ «…  

  : خدا براى من بس است.» «بو

  ) ٣٧ یۀ)، آ٣٩زمر (  ۀسور م،ی(قرآن کر
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را در    ذهنعقل من   عنی. «قربان کن»  میکن را قربان نم  ذهنمن بس است». عقل من  ی«خدا برا  مییگو نم   ما

 ست من کاف  یاستفاده کن و بو که خدا برا  ده،ینور برگز  »،لحظه رها کن، فضا را باز کن، از عقل «مصطف   نیا

  : طورن یو هم 

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

   چارگی : درمانده شدن، ب اضطرار
  

به   دینیب م  شما عاقالن  ندارند.  خضوع  عاقالن  من که  بندگ  ندیآ م   ذهنصورتِ    م یتسل   عنیندارند،     باال. 

حس   عن یاستفاده کنند. «اضطرار» ندارند،     استفاده کنند، از عشق زندگ   لحظه از خرد زندگ  نیکه ا  شوند نم

  مان  زندگ  ذهنکه ما با من   یطورنی. امی هست  چارهیما ب  ذهنکه در من   دهد نشان م  نی. اکنند نم  چارگیب

  . می هست چارهی واقعاً ب  م،یکن را اداره م 

ها  نسخه   بعض   ا یو «اضطرار»    در درگاه خداوند اعتبار ندارد و اگر شما خضوع و بندگ   عنیحضرت»    نی«اندر

  ر ی . ما زمیکه ما هم مقصر  م یرو بار نم  ریما ز  ست،یعذرخواه ن  ذهنکه من   عذرخواه  عنی«اعتذار»، «اعتذار»  

موقع از خداوند    چی. ما هخواهم م  و عذر  ستیعقل ن  نیا   ده،یبرحسبِ همان   میکه ما اآلن دار  که عقل   میرو بار نم

. درست  دیببخش ، نداختیروز انداخته، تو ن نیکه من کردم، من را به ا ییکارها نیکه ا می و نگفت  میعذر نخواست

  است؟

  د یمرکزمان باشد، در ما با  تواند نم  زهایکه چ  میما متوجه نشد  کهن یاز ا  عذرخواه   ن یکه ا  د ید  میخواه   هرحالبه

نه ذهناً    د،یکه شما واقعاً قبول کن   شود از آن موقع شروع م  است. عاشق  عاشق  ۀ هم نشان  نیا  د،یای وجود ببه

   یاآلن چهل سالم است و    کهن یمن باشد و من از ا  رکزدر م  تواند جسم نم  ی  زندگ   یِجاکه به   د،یقبول کن

را به  من    ر یتقص   دیگو م   ذهنمن بوده. من  ریتقص  نیا  خواهم، خداوند در مرکزم گذاشتم، عذر م  یِجا جسم 

تقص تقص  رینبوده،  مادرم بوده،  اآلن م  ریپدر و  نگفتند. خُب  عذر    ؟کن قبول م  ند،یگو جامعه بوده، به من 

  ؟  خواه م

خودم    ریتقص   د ییبو  دیشما هر چند سالتان است، با  عنی  خودم نبوده، عاقل است،   ریتقص   دیگو که م  هرکس

  ی ابزار  ی. شما  میکن نه، استفاده نم  م؟ی کن ما هست، استفاده م  ۀدر هم   صیتشخ   ۀقو  نیا  کهنیا  یابوده. بر

  د،ی. چون استفاده نکرددیکن خودتان استفاده نم   ران،یگردن د   د یندازیرا ب   ریخُب تقص   د،یکن استفاده نم  د، یدار

  : طورن یو هم دانستم ندادند، من چه م ادیبه من نگفتند،  دیینگو
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  ن یست از امادر: تا جهان بوده گفت
  ن ی بدند اندر زم  انیکارافزا

  ) ۴٢٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

امور    د، یاست. اگر شما کارافزا هست   ذهنکه گفتم کاِر من   طورن یهم  یساز و مسئله   ییکه کارافزا  دیکن م  توجه

  ن ی خشم   کنند، را مشل م  زندگ  ۀساد  ی. عاقالن مرتب کارها دیاز جنس عاقالن هست   د،یکن را مشل م   زندگ

  .اندازند دعوا راه م کنند،  قضاوت م کنند، مقاومت م کنند،  ناله م رنجند، م  شوند، م

و    دنیشدن و رنج   نیخشم  ۀآدم عاقل قو  یرا هم دارند.    ذهنمن   منف  جاناتیکه عاقالن ه  میدیاآلن فهم   ما

خشمشان است، رنجششان است،    ن یعاقالن هم  ۀزیها انگموقع   ترش یحسود بودن و انتقام گرفتن هم دارد. ب

  . کند است، کار نم شانیی جوانتقام 

به   ییکه کارافزا دی نیکار را بنند، بب   نی. اگر جمع ادیحتمًا کارافزا هست  د،یعمل کن   د،یشما با خشم فکر کن اگر

م م   یساز مسئله   ود، ر کجا  روز رود به کجا  با  ی.  بار  خودمان    دیهزار  ترک   می کن  ی ادآوری به  مقاومت،    بیکه 

به خاطر    دیرا با  نی. اشودباالخره درد م   ،ی زساو دشمن   یساز مانع   ،یساز آفل منجربه مسئله   زیقضاوت و چ

  . میهر روز هم تکرار کن م،یبسپار

و    یسازدشمن   ،یساز مانع   ،یساز قضاوت و مقاومت هم هست. حتماً مسئله آفل آمد به مرکزم، حتماً    زیچ  اگر

سه ماه    دینیب ما م   کشد،طول م  قهیدق  ی که    یکار  عن ی  ییهم هست. کارافزا  ییهم هست، کارافزا   یدردساز 

   خوشبخت   ، یدر کار مردم، عدم رواداشت شاد   ی کارمردم، خراب   ی دردسر برا  جادی ما به ا  لی. م میده طولش م 

همه    هانیا  م،ییگو نم  افتد به او، کارش راه م  مییاگر بو  م،یدان ما م  پرسند از ما م  یز یچ  کهنیبه مردم، ا

  به ما داده.  اطالعات را مجان همهن یا دی. موالنا نگاه کنستندی. عاشقان کارافزا نریاست د ییکارافزا

ها آمده بودند،  اسب   کهنیاز آن داستان است ا  دیدان م  خورده،  اسب که آب م مادر، در داستان مادر آن کره   پس

بانان اسب   نیا  خورده، هرحال داشته آب م اسب به   ۀطُر  مییگو اوقات م   اسب که گاه  ۀ کر  نیو ا  خوردند آب م

م  ا  زدند داشتند سوت  م  دهیترس م  نیو  مادرش  ا  بتآ  دیگو و  و  نکن  به سوت گوش  دارند    هان یرا بخور، 

کارافزا    هان یما، ا  میکه آب بخور  زنند سوت م   هانی. ام ی خور . اگر سوت نزنند، ما آبمان را مکنند م  ییکارافزا

  . کنند درد را کم م  کنند، مانع را کم م کنند، هستند. پس عاقالن کارافزا هستند. عاشقان مسئله را کم م

. عاشقان کنند . «نورکار» درواقع عاشقان با نور کار مکند به «نورکار» صحبت مر دفتر چهارم راجعموالنا د   و

  ست،  مطابق نظم زندگ  یز یکه چه چ  نندیبلحظه م  ن یقوه دارند، اچراغ   ی.  کنند حضور کار م  یِار یبا هش



ۀ  برنامه             Program #945                                               ۹۴۵مشار

  21صفحه: 

است باال آمده که     ذهنمن  نیکه ا  دهند م  صی. فوراً تشخ دیآ م  ذهناز من   یزیعقل خرد کل است و چه چ 

 ا  نیخشم م  ست ذهنمن   ن یاست،  ناله  ز  ست ذهنمن   نیا   کند،  که  از    ن یا  رود،  درم  ت یمسئول  ر یکه 

  : میرا خواند  هان یمالمت و ا عن ی ،ی تو کرد دیگو که م  ستذهنمن 

  تنند با دشمنان برم  ایانب
  زنند ربِ سلّم م  یمال پس

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

 ِبم: پروردگارا سالمت بدار.  رّلس  
  

  را که هست او نورکار    چراغ نیک 
  دزدان دور دار  یِهاپف و دم از

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

  ر یمن بخش، : روشننورکار
  

کس   عنی من   شهیپ  عاشق   اگر  با  و  باز کند  را  فضا  و  هم  ذهنکند  درگ   نیکه  ماست  هم  ریدشمن   ۀ بشود، 

  شخص موفق بشود. نی! اایخدا  ندیگو عالم م  یهای ار یهش

ِبم: پروردگارا سالمت بدار.  رّلس  

روشن نورکار  : کس  ای  بخش   م نوِر حضور کار  با  اصطالح خکند که  نورکار    اد ی نورکار.    نیا  ستی جالب  ل ی. 

موالنا ساخته.   م،یریب  

 شوند  م  ریدرگ   ذهن  یهامن   عنیاز خدا هستند،    ریکه از جنس غ  کسان  رها،یاست، با غ  آورغام یکه پ  کس  پس

ما دارد.    یآور غامیپ  نیبه ا  اجی که در جهان هست، احت  ییهای ار ی تمام هش  عنیتمام فرشتگان عالم،    نیو بنابرا

در عالم،    کند را روشن م   چراغ  یعاشق    نیا  کهنیا  ی موفق بشود، سالمت بدار. برا  نی! اا یخدا  ندیگو م  هانیا

  موجودات عالم است. ۀ هم  ۀمورد عالق نیا شود، انسان مجددًا به خدا وصل م  کهن یهم عنی

  را که هست او نورکار    چراغ نیک 
  دزدان دور دار  یِهاپف و دم از

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

  ن یهم   ها ن یفوت کنند و خاموشش کنند و ا  ن یپف کنند، ا  خواهند  هستند که م   ذهن   یها من   ن یهم  «دزدان» 

عاشقان. عاشقان     یعاقالن است،     یدوجور آدم هست:    عن ی  دانند؛ م کنند عاقالن هستند. عاقالن فکر م
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با عقل کل اداره    زیچهمه   شود، اداره م   زندگ  د خو  ۀلیوسما به    زندگکه    دانند م  ،درواقع عمال وصلند به زندگ 

   . میست یموجودات ن   یۀما جدا از بق طور،ن یما هم هم  شود، م

 توانم  من در تو م  ، یبه من آگاه بشو توان تو م  دیگو. م کند عمل م یدر سطح باالتر در مورد ما زندگ  منتها

ندارد که   عقل نیتو بوده، ا یبقا یبرا نیا ،را که ساخت  ذهنمن  نیتو توجه کن که ا به خودم زنده بشوم، ول

  مان یکارها  شود، بدنمان دارد خراب م   م یدید  میم. تجربه کردیتجربه کرد  م،یدان را م  ن یدرد تو بخورد و ما ابه

دوباره    م، یکرد  شرفت یپ  م،یرا شروع کرد   ی کار   یهم خورد.  مان به مان با همسرمان، بچهرابطه   د،یآ جور درنم 

 م یاده یرا د  هان ی. امیغصه خورد   از دستمان رفت، کل  م، یشد  ده یهمان  یز ی. با چ میسرنگون شد  م،یسقوط کرد

ما. آن عقل در درون خود تو هست،   میخواه  م  یریعقل د  ی. حاال پس  کند عقل کار نم  نیا  میدید  ر،ید

  کن. دایفضا را باز کن، به آن دست پ

  را که هست او نورکار    چراغ نیک 
  دزدان دور دار  یِهاپف و دم از

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

  

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

    
  (مثلث واهمانش) ۶شل   (مثلث همانش) ۵شل 
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 ٧شل  ز همانیدگ ز عدم) ٨شل   ها)(مثلث ستایش با مرک   (مثلث ستایش با مرک

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

خواهم خواند،    تان یبرا   اتیها، دوباره ابشل   نیا  عیسر  ح یبدهم. بعد از توض  حیها را توضشل   نیا  د یبده  اجازه

  :دیگو م  د؟یعاشقان هست ای  دیکه از جنس عاقالن هست  د یکن  یابی شما خودتان را ارز

  عاشقان عاقل مبا  انیم در
  لقا نیر یش نی در عشق چن خاصه

  
  بادا عاقالن از عاشقان  دور
  گلخَن از صبا  یِبادا بو دور

  ) ١٨٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : مخفّفِ مباد مبا
  

  ٣[شل است    مثلث تعهد و هماهنگ   نیا  م،یما متعهد به مرکز عدم بشو  دیبا  لیتبد  یبرا  دینیب که م  طورن یهم

همانیده)] مرکز  با  تغییر  اگر  (مثلث  هم  ادتان ی.  وقت  ن یباشد  از  همان   االن گفتم  مرکز  با  شما  روبه   ۀدیکه  رو  خودتان 

مرکز را عدم   ییکند، با فضاگشا کار نم  ها دگیهمان  ها،ن یچنقطه  ن یعقل ا  کند، کار نم دینیب بعد م  د،یشو م

  د، یتأمل کن  د،یتعهد فکر کن   ۀکلم  نیا  یرو   کم  ی  د،یشو ، منتها متعهد م(مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل   دیکن م

که مرکزتان    دیگذار را م   توجهتان   د،یکن لحظه تمام کوششتان را م بهلحظه   عنیبه مرکز عدم؛    دیشو متعهد م 

تکرار    دیو با  دهد که ذهنتان نشان م  یز یچ  به آن   دینده  شان مقاومت ن  ا ی  د یکن  ییفضاگشا   عنیعدم بشود،  
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   آسانتا شما به   دیکار را بن   ن یا  دیحداقل دو سال شما با  دی. شادیموضوع را و مداومت داشته باش  نیا  دی کن

  .  مانداصال مرکزتان عدم بشود، عدم ب ای  دیمرکزتان را عدم کن د یبتوان  آسانبه عن ی د،یکن  ییفضاگشا دیبتوان

   ی   ر،ید  ستی. خودش نکند فضا را باز م  دیآ م    تیهر وضع  عنیطورِ خودکار فضاگشاست،  که به   انسان  ی

شماست،    تییخدا  نیدست گرفته، ارا نشان داده، آن کنترل را به  در درونش هست که خودش   یرید  یروین

  ن یما، ا   نیب خال  ی ما، فضا   نی خالب  ،ما    نیبعدم   ای ما     ِی شنو سوت   ای ما    ت ییخدا  ای  یی جنس فضاگشا  نیهم

  .  میما آن هست تی خاص

ز  کهن یهم ا  لی تبد  ی ادی مقدار  م  میشو م  تیخاص  نیبه  هست،  ما  در  مرکزت    تیخاص   نیا  دیگو که  در  را 

  م، یخوان را م   اتیاب  نی. کار هم هممیکار کن   دیبا  دو سال  یپس    ؟ کن چرا از آن استفاده نم  م؟یانگذاشته 

  ت یاهم  مان ذهنمن   یهابه حرف   م،یکن م   موشذهن را خا   عنیجا که مقدور است «اَنْصتُوا»،  تا آن   م،ی کن تأمل م

واکنش    م،یکن کرد، فضا را باز م  نی به ما توه  اگر کس م،یریگ نم   یخودمان را جد  م،یریگ نم  یجد م،یده نم

  . زهایچ  جورن یا م،ی کن صبر م م،یده نشان نم

[شل    شود مرکز عدم م   کهن یکه هم   م ی، گفتها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  جذبه هست    ای   تیمثلث عنا  نیا  اما 

با مرکز عدم)]  ٨ ن  یتربزرگ   یروین   یکه    میشو ، ما متوجه م(مثلث ستایش  همان  را دارد    ست، زندگ   ی رویکه  ما 

 ا ما او ر  کهنیشرط اخداوند به ما دائماً برقرار است، به   ت یعنا  نیمرکزمان عدم بشود، بشد و ا  دی. باکشد م

  .  میکن شیستا

  ی زی چ  ی   عنیپرستند،  پرستند، مانزمان که     ، کسانها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  که باورپرستند     کسان

  ها ن یا  شوند، و از آن محروم م  کند م  تیگرچه که خداوند عنا  هان یا  پرستند، م  دهد  را که ذهنشان نشان م

  غام یپ دهد، م غامیلحظه که به ما پبهلحظه (مثلث ستایش با مرکز عدم)] ٨[شل   زندگ تِیاصطالح عنا که به  گذارند نم

  جذبشان کند.  ای بشنوند را 

(مثلث ستایش    ٨[شل   کند م   مرکزش عدم است و عاشق    عاشقان عاقل مبا»، اگر کس  ان یکه «در م   دینیب م  پس

  . بنددرا م  ن یا نیقر قی، از طرها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧[شل   دیای ، اگر عاقل ببا مرکز عدم)]

  عاشقان عاقل مبا  انیم در
  لقا نیر یش نی در عشق چن خاصه

  ) ١٨٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : مخفّفِ مباد مبا
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. االن مرکز ما عدم زند ما ضرر م   به   د یایعاقل ب  م، یشووصل م   م،یشو خدا زنده م   تینهای به ب  م یما دار  عنی

، از  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل    د یای که مرکزش پر است ب   کس   ی،  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل  است  

اثر م   یرو   ن یقر  قیطر ب  تیجذبه و عنا   ن یا  شود، م  دهی مرکز ما دوباره همان   گذارد، ما    ست . دررود م  نیاز 

  است؟

  د ینیب طور که م . همان شل مثلث همانش است  نیا  دهم، م  حیرا هم به شما توض  (مثلث همانش)]   ۵[شل  شل    نیا

ا   که انسان وقت  دهد مثلث همانش نشان م  ا  شود م  دهی همان  شود،  جهان م  نیوارد  و از    هان یچنقطه   نیبا 

  ن یا ،ذهننام من به کند جسم درست م  ی هاست،دگ یهمان نیکه فکر هم ریفکر د به ی فکر  یگذشتن از 

فکر است و زمانش    ۀلیوسشده بهساخته   زیچ    ی  عنی توهم است،    ذهناست. من   جسم  یِ اریهش   یار یهش

 دهد  که ذهن نشان م  ییزهایگذرا، تمام چ  ای آفل    زِیچ  کهن یو هم   ستیلحظه ن  نی ا  عن یاست،    یزمان مجاز

  .دیآ م  دیهم در ما پد  قضاوتمقاومت و  تی مرکز ما، دوتا خاص دیآ آفلند، م

  م یتوان و نم   م یخواه م   و از آن زندگ  م یما با آن کار دار  دهد، را که ذهن نشان م   یز یچآن    کهن یا  عن ی  مقاومت

  ن ی ا  دیشا  ای بود که    نیا  میکه امروز گفت   یز یما مهم است و چ   ی برا  عن ی  م، یکن . اگر مقاومت ممیفضا باز کن 

  .  ستیمن مهم ن  یبرا دییگو لحظه، شما م نیدر ا دهد که ذهن نشان م یزیاست، آن چ  زیچ نیتری د یکل

  شود  و خاموش م شود کندتر م واشیواش یذهن  دینیب م  صورتنیادر  د،یریموالنا را شما بپذ شنهادیپ نیا اگر

  م یشو م  ی که ما جد  هاست دگ یبا فکر کردنِ برحسِب همان  کهن یا  یبرا   ر،ید  د یریگنم   یجد را  تانیو شما فکرها

  است.   یجد   کنندرا هم که فکر م  یز یچ هستند، آن  یجد  . فکرها وقت میر یگ م ی را جد مانی و فکرها

که ذهن نشان م  یزیچ   وقت  نیبنابرا  پس آن فضا   یجد  رید  زیچ   ی  عن ینباشد،    یجد   دهد را    ی است، 

  االن مهم شد.  شنو و سوت  نیبعدم  همان  عنی است،  یشده جد گشوده یشده است. فضا گشوده

بد   ای خوب است    نیا  دیگوذهن م   عن ی  سادگآفل در مرکز، قضاوت و مقاومت، قضاوت به  زیچ  نیبنابرا  پس

  ن یو ما هرلحظه ا  کند را کم م  دگیکه همان  ستی ز یبد چ  کند، م  ادی را ز  دگ یکه همان   ستی زی است. خوب چ

فضا باز شده باشد، ما   نیا  م،یوصل باش  گرمهم باشد، اما ا  دهد که ذهن نشان م  یز یچ  اگر آن   م،یکن کار را م 

  ر، ید  ستیما مهم ن  یبرا  تیبد بودن آن وضع  ایخوب    صورتنیادر   م،ی نیشده ببگشوده  ی برحسِب آن فضا

    د؟یکن توجه م

  ا ی ما، ناجور است    نظرِبد است به   قدرن یکه ا  ت یوضع  ن یکه ا  مین یبب   میخواه  م  م،یتوجه دار  زندگ   غام یبه پ  ما 

رنونُ بیغام یاست، چه پ  الْم  به من م چه فکر غلط  ام؟ده یهمان  یز یمن با چه چ  دهد؟  ذهنام؟ من کرده من   ام
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خودمان    دیرا ما در درون با  هان یکشانده؟ ا  جانیمن را به ا  ییبا چه الو  ،یروز انداخته، با چه فکر  نیرا به ا

  د؟ یکن به ما نشان بدهد، توجه م تواند نم   کس م،ی نیبب

که    د ینیب . مذهن)](افسانه من   ٩[شل    ذهنمن   ۀبه افسان  می رس م   م،یرا ادامه بده  (مثلث همانش)]  ۵[شل  مثلث    نیا  اگر

و    ت یآفل دارد، مقاومت و قضاوت دارد و عقل و حس امن   ی زها یانسان که همانش با چ   ، ذهنمن   ۀ در افسان

است، شروع    وهمهم ت  شی و تمام فکرها  ست ذهنمن    جسم توهم  ی و    ردیگ م   زهایا از چو قدرتش ر  تیهدا

ا   زندگ  لیبه تبد  کند م که    یاافسانه    یبه    رود هستند و فروم  همه ذهن   هان یبه مانع، مسئله و دشمن و 

  جاد یدرد ا  یاد یاست. مقدار ز  یدردساز   اشجه ینت   ذهنمن   ۀدرواقع افسان  نیاست. ا  ذهنمن   ۀاسمش افسان

  ما.   میکن م

چه مرد چه زن پس از   ، که هر شخص  د ینیب درد است و م  ذهنمن   ۀماحصل مثلث همانش و افسان  درواقع

. دردها از جنس خشم هستند، رنجش هستند،  کند درد انباشته م  یاد یز  مقدار ،ذهن کردن با من    زندگ  مدت

آفل مثل    یزها یبه چ  عشقهستند، ترس هستند، احساسِ گناه هستند، حرص هستند،   حسادت هستند، نگران

چ  و  م   جهاننی ا  ی زهایقدرت هستند    ی دردها   هان یا  ها، دگ یهمان   نی مهمند هستند، هم  کند که ذهن تجسم 

  دست خودتان است.   ۀ درواقع ساخته و پرداخت د،ینیب است. اگر شما درد در خودتان م ذهنمن 

ه نیوست ات فعلم یِِ هاغُصم به دد     
  اْلَقلَم قَْد جف بود معن نیا

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

  م، ی هست  المنونب یما در معرضِ ر  صورت ن ینباشد، درا  زندگ در مرکزمان باشد و   دگ یکه اگر همان   میدان م  ما

باشد که از جنسِ    ما کاف  یبرا  د یبا  حیتوض  نیهم   م، یهست   یدر معرض دردساز   م،ی در معرضِ اتفاقاِت بد هست

نباش  افسانمیعاقالن  عا  ذهنمن   ۀ.  است.  عاقالن  مالِ  د  کسان   قالن درواقع   عقل که  برحسبِ    دنیهستند 

  .  ستین  عقل عقل درست نی. ادانند را عقل خودشان م ها دگ یهمان 

کار است، اگر عاقل   نیمتعهد به ا  کند، است که فضا را باز م   عاشق کس عاشقان عاقل مبا»،    انی «در م   پس

وصل شدن به   نیا  شود قطع م  نیقر  قیاز طر  عنی  گذارد؛ دارد، حتمًا اثرِ مخرب م  ذهنمن   ۀکه افسان  دیایب

از عاقالن خودتان را    د، یکن در راه عشق کار م   ای   دیهست که اگر شما عاشق هست  د یاک  دستور نیبنابرا  ، زندگ

  . دیدور نگه دار

  �🔹🔹�بخش اول   انيپا�🔹🔹�
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را که ذهنمان نشان    یز یکه عمدتاً هرچ  دهد که ذهنمان نشان م  ییزهایبا چ   دنی که همان  میمتوجه شد  خب

  . میده ما مقاومت و قضاوت نشان م  د،یایآفل است و اگر به مرکز ما ب دهد م

درد است.    ن،یا  جۀیو نت   یسازو دشمن   یساز مسئله   ،یساز به مانع   برد ، ما را مآفل  زیو قضاوت و چ  مقاومت

  کار کامال مشخص است: نیا تی ب نی. در اکنند درد را پخش م یعاقالن در جهان انرژ 

  بادا عاقالن از عاشقان  دور
  گلخَن از صبا  یِبادا بو دور

  ) ١٨٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

دارد، ارتعاش خشم دارد، ترس    بیارتعاش گلَخن دارد، ارتعاش تخر  ذهن)] (افسانه من  ٩[شل   افسانۀ ذهن   نیا  پس

  است.  بیدارد، ارتعاشش تخر ییجودارد، انتقام  نهی دارد، ارتعاش حسادت دارد، ارتعاش ک 

باز م گل  زند که م  ](مثلث واهمانش) ۶شل [ارتعاش صباست    که   یریارتعاش د  ی به    م یرس م  اما را  . کند ها 

  م ی توان بله ما م  م،یبمان  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ذهنکه در افسانۀ من  میستیما محوم ن  دینیب که م   طورن یهم

دوباره مرکز را    م،ی لحظه فضا باز کن  نیا  ذهن  تیوضع  عن ی  دهد، لحظه که ذهن ما نشان م  نیدر اطراف اتفاق ا

  .  ](مثلث واهمانش) ۶شل [  میعدم کن

. آن  مینظر بشو  یاریهش  م،یحضور بشو  یار ی و از جنس هش  یلحظۀ ابد  نیبه ا  میی ایکه ما ب   شود کار سبب م  نیا

مرکز    کهن یکه هم  میشو . متوجه ممینیب م  خرد زندگ  لۀ یوسو ما به  شود صفر م  ذهنمن   دِید  ، جسم  یار یهش

بهتر شد    عقلمان کهنیو ما مثل ا  شود م  گرفتهو قدرت ما از عدم    تیو هدا  تیعقل و حس امن   شود، ما عدم م 

   ی که  مینیب و م دیآ م ما از زندگ  تی. حس امنمیبساز دیجد یفکرها  میتوان م م، یشو ما خَّق م  یزودو به

  .  کند م تیما را هدا ها،ن یخشم و ترس و ا  ی رویاز ن  ریغ  یر ید یروین

خدا پشتِ ماست. متوجه    ای  و قدرت خودِ زندگ   میکنمردم، فضا باز م   خشم   لحظه حت  نیدر اطراف اتفاق ا  ما

شتاب     ذهنوجود نداشت. من   ذهنشدند که قبال در من   دای«صبر» و «شر» در ما پ  تیکه دوتا خاص   میشو م

  . مینگه دار عدممرکز را    دیکه ما با مینیب . صبر م شناخت مداشت پس صبر را ن 

که   ذهن)](افسانه من  ٩[شل  ما    ذهننه با عجلۀ من   رد،یگ فَکان صورت مقضا و کن   یبندزمان   لۀ یوسبه   رییتغ  نیا  و

حضور    م،یکن که تجسم م  یو حضور   می به حضور برس  می خواه ما هرچه زودتر م   ذهن. در افسانۀ من میقبال داشت 

  در ذهن.  ست خاص ت یوضع  یبله  ست،ین
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ا  مینیب اآلن م   و از  از جنس زندگ ](مثلث واهمانش) ۶شل [  به زندگ   م یدوباره ما وصل شد  کهن یکه ما   ،  م، یشد  

  ن ی از ب  هانیو ا  تیآن شا  م،یستیکار نو ما طلب   شود حاصل م   یو شُر  تیحالت رضا  یخود در ما  خودبه 

به مرکزمان    رید  یز یچ  میخواه . نم  دگیاز هر همان   زیبه پره  م یکن م  ل یذاتاً م  میکه ما دار  میشو رفت و متوجه م

  . دیایب

و    میکن شروع م   رشیلحظه را ما با پذ  ن یکه ا  م ینیب ، م(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    م یکار را ادامه بده  نیا  اگر

  ی به شاد  لیاآلن تبد  شد،م  ییکارافزا  شد، به مسئله م  لی. قبال تبدشود م  یبه شاد  لیتبد  زندگ  پس از مدت

   عن یلحظه را؛    نیاتفاق ا  م یهست  را یبا مرکز عدم با صبر و شر، ما پذ  عن ی.  شود م   نندگ یبه آفر  لیو تبد  شود م

   نندگیبه آفر  لیتبد  ای   شودم   یبه شاد   لیتبد  و زندگ  دهد که ذهن نشان م  یز یدر اطراف هرچ  م یکن فضا باز م

  .شود م

  ن یاگر شما به ا  شود، شود. صبا صادر م   صبا صادر م    انسان  ن یچن   یاز    ، یمرکز  ن یچن   یاز    د ینیب م  پس

گلخَن   ی که دائمًا بو ذهن)](افسانه من ٩[شل   ذهنافسانۀ من   یکه راه دادن  د یمطمئن باش دیرو م  دیدار تیوضع

  ن یخواهد گذاشت. امروز غزل هم   دشما اثر ب  یرو  نیقر  قیاز طر  شود، ارتعاش مخرب از آن ساطع م   دهد، م

  . دیگو را م

   هرکس   م،یکن شروع م  ذهنما از من   می. گفتدیدان که شما م  میاز موالنا بخوان  یرید  اتی اب  دیاجازه بده  اما

   وقت   کهنیا  یاشال دارد. برا   کند دارد، فکر نم  ذهنو هرکس هم که من   کند شروع م  ذهنرا از من   عاشق

  پندار کمال ساختن.  ی به  کندشروع م  ، ذهندر من  دیآ م

است که    نیا  اش ناقصم واقعاً، معن   دیدارد، اگر بو  نقص  ندیو اگر بو  داند خودش را کامل م  ذهنمن  هر

 ا ی امده یخانه نخر کهنیا یخب بله، من ناقصم برا دیممن است که بو یکم هستند؛ مثال  ها دگ یان هنوز هم

فکر    را دارد، ول  ها دگیباز هم نقص همان  الصه. خامده یبه فالن مقام برسم، نرس  خواستم  م   ای همسر ندارم  

به   کند م   ریاست و نقص را تعب   یمخرب  زیچ    ی  ذهنمن  نیا  عن یکه اصال کل وجودش نقص است؛    کند نم

ها را  کامل بشود، آن   ام و زندگ  اورمیدست ببه   خواستم که م   ییزهایکم دارم، کامل نشده آن چ   یز یچ  کهنیا

  است. نیا صمهمه را ندارم، نق 

  د یرا ندار  زهایچ   که چون بعض   دیکن فکر م   د؟یکن شما مثل عاقالن فکر م  د؟یهست  یشما اآلن چجور   دیکن  توجه

که    کند فکر نم  کسچ یدارد؟ ه  رادیشما کال اصال ناقص است، کلش ا  ذهنمن   تی شخص   نیواقعاً ا  ا ی  دیناقص 

است؛    یاست، در زمان مجاز   یمجاز  زیچ  یاست،    ذهناست، من   نیکل دروغ  نیدارد. اصال ا  رادیکل من ا
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  یی و جدا  دگ یبراساس همان   نی. استیعقل، عقل ن  نیخواهد کرد. ا نیزم  را ادامه بدهم، عقلش من را  نیاگر ا

ذهنشده و من من  لیتش  رانیهستم، جدا از د .  

 داند، م  ذهنمن   ی جنس خداست. عاقل خودش را    از کهن یا  یبرا  ندیب عاشق، همه را از جنس خدا م   درواقع

نام خدا  منعکس کرده به   یزی چ  ی .  ندیب م  ذهنمن   ی خدا را هم    داند، م   ذهنهمه را هم من  ران،یبرتر از د

که اگر مردم   مییگو ما با خدا هم م  رابطۀکند و    هی است و ممن است آدم را تنب  یموجود قدرتمند  یکه  

  خدا.   فهمد کند، چه م میرا از او هم قا   زهایچ تواند . آدم مندیب او هم نم نند،ینب

خأل در ما نفوذ    ،یار یهش  ، فرمی صورت بخداست. خدا خودش را به   شانکه اسانس اصل  دانند م  عاشقان

نام  ما به   میدار  سطح   یاست، خدا اوست، خدا کل وجود ماست، فقط    درصد وجود ما خال  ٩٩/٩٩داده و  

  منم هستم، من هستم اصال. عقل، عقل من است.  دیگو شروع کرده م نیا ذهنمن 

که «دور بادا عاقالن    میی گواآلن م   میخواند شعر را که م  نیبه او زنده هستند. البته ا  نند،یب ن خأل را م آ  عاشقان

   ما گفته، ول   یرا برا  اتیاب  نیمثل موالنا عاقالن مهم نباشند. موالنا ا  عاشق   یاز عاشقان»، ممن است برا

خودتان کار    یرو   د، یکن م   که اگر شما عاشق  دیبدان  لَّمشما مس  م،ی هست  ف ی. ما ضعمیستیخب ما به آن قدرت ن

  . نیاز ا د ی. مطمئن مطمئن باشگذارند شما اثر بد م ی عاقالن رو  د،یکن م

  ما:  می را داشت  نیا اما

  ش یخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِگشتند از موال خبر با

  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  قَالووزِ بهشت شد  یمرادیب
  سرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

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

  لشر   شروِیپ آهنگ، ش ی : پقَالووز
  

. شروع  میاشده   دهیکوچ و بزرگ همان   زیکه ما با هزارتا چ   ندیب . مندیب ما را م   ذهن خداوند، من   ،زندگ  خب

ا  بعض   کند م  مرادی درواقع ما ب  رد،یگ را از ما م  هان یا  را. وقت  هان یا  ردیگ زدن، از ما م   ریرا با ت  هان یاز 

  جه یاز ما گرفته شد، به نت   م، یر یب  از آن زندگ   میبه آن داشت  قه که ما عال  یز یآن چ    عنیشدن    مرادی . بمیشو م

  از ما گرفتند.  م،یدست آورده بودبه  ای  میبود دهیبا آن همان م یاوردیدست نبه  م،یکرد را سع  یز یچ  ی. دینرس
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است:   نیا  غامی. پرندیگ را م  غامیپ  کنند . عاشقان فضا را باز مشوند م  نیخشم   دهند، واکنش نشان م  عاقالن

 م، یکن م  تیشا  م،یکن ما ناله م   ول  ز، یچ  نیخداوند است نه ا  عن یکه مرادت من هستم.»     کردم، بدان  مرادی«ب

م  نامرد  مییگو ناسزا  مردم،  خ  یبه  آن   یطور ن یا  ،کردند   انتی کردند،  خ  یطور شد،  عاقالن     سطح   لی شد. 

  .شندیاند م

ساده است، عرض کردم    لی هم خ  یمرادیب  د،یشد  مرادیعاقل؟ اگر ب  ای  دیشما عاشق هست  می نیحاال شما بب   پس

آن    شود، نم  ندیگو م  یرو م   جانی. اشود انجام م  اش یو    دهم کار انجام م  تاست یب  دییگو در روز شما م

پارک    جان یرا ا  نتی ماش  خواست  کردم م  عرضکوچ،    یهای مرادی . بشود هم نم   ی  نیا  شود، هم نم  ی

ب  ردیگ م  رید   ی  ، کن بابا من نشان کرده بودم من پارک کنم، اآلن  از شما،  دنبال   قه یدق  ستیقبل  است 

    د؟یکن شدم. توجه م مرادی آقا پارک کرد، ب نیا گردم، م  نگیپارک 

. قرار  دیشد  مرادیب  د، یآمد خر  رید  ی  دفعه ی تمام شده بود،    زیچهمه   رید  دیبخر  یاخانه   یقرار بود    ای

و    د یدوست داشت  ل یو خ  دیبود  دهینقشه کش  لیشما خ   ر یهم خورد، دبه  خت، یهم ربه  د، یج کن ازدوا   یبود با  

  د، یبشو  نیخشم   د،یکن  تی شا  د، یناله کن   د، ییبو  زا. حاال اگر شما ناسدیشو م  مرادی و ب  د یبود  تیهوهم    لیخ

  د، ین یرا بب  دگ یهمان   د،یهست  دهیکه شما همان   دیبفهم  د یریرا ب  غامیو پ  دی. اگر فضا را باز کندی«عاقالن» هست

  . د یجزو «عاشقان» هست

  یمرادی ها بآن   ی. براش»یخو   یِخودشان باخبر گشتند از خداوند، «از موال   یهای مراد یعاشقان از ب  دیگو م

  د، یکن م تیشا  د،یکن . ناله مدیعاشق هست  د،یکن فضا باز م  یمرادیراهبرِ بهشت شد. پس شما در اطراف ب

 م  نیخشم دیعاقل هست د،یشو .  

  الْجنَّة» را بشنو که «حفَّتِ  نیا دیگو م

  الْجنَّةُ بِالْمارِه وحفَّتِ النَّار بِالشَّهواتِ.»  «حفَّتِ

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

  ) ینبو  ثی(حد

بهتر و    ترش ی هرچه ب  م یروم   مان  ذهنبا عقل من   ذهنچون ما در من   میشو «دوزخ در شهوات» پس متوجه م  

 رد یرا از ما ب  هانیندارد که ا  یاخداوند چاره   ای   زندگ  م،یدار و نگه م   میکن جا هم که مقدور است جمع م تا آن 

  . درست است؟  میتا ما متوجه بشو
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حواسم به   کنم، م   اد یمرتب ز  ن،ییام پامن سرم را انداخته  دییبو  د،یخودتان نگاه کن  عقب به   دی شما بش  حاال 

فکر افتاده بودم که    نیکنم، جمع کنم. من تا به حال اصال به ا  ادیرا ز  ها دگ یاست که حرص بزنم و همان   نیا

  دهم؟  هم به کارم ادامه دارم م دمیشن  ای باشم  دینبا ذهنباشد، عقل من  دهی همان دیمرکزم نبا

را    زهایچ  نیحرص و خشم و ناله و ا  طورن یادامه دارد، هم  ذهنمن   د،یده ادامه م  د یبه کارتان دار  د، یدیشن  اگر

  :  دیگو را م نی. هم دیبزند تا شما متوجه بشو بیکه به شما آس  ندارد یر یراه د  چیه  زندگ  د،یدار

  رار اش از اضطاشسته عاقالن،
  ار یاشسته با صد اخت عاشقان،

  ) ۴۴٧٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اند یبندگانِ بند  عاقالنش،
  اند یو قند  یشر عاشقانش،

  ) ۴۴٧١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   ی   کهن یمثل ا  یوا   ندیبرسد، باالخره بو  شان یبه ا  بی آس  د یبا  قدرن یا  شوند، عاقالن به زور شسته م  پس

عقلم غلط است، به زور، با چماق، با لد. اما عاشقان    دهم، را اشتباه انجام م   یکار   ی اشتباه است، من    یز یچ

  نشوند.  توانستند دارند. م اریصدتا اخت  که لدرحا شوند، کارگاه خداوند م شوند، شسته م شوند، صفر م

طرف بروند    نیطرف بروند درد است. اد است، آن  طرف بروند در  ن یا  نندیب ندارند، چون م  اری عاقالن اخت  باز

  نروند، شسته بشوند. طرف چیه ری د شوند طرف بروند درد است. مجبور م  نیدرد است، ا

  د یدار  اری اخت  دینیب شما م .م یبه حرف موالنا گوش بده مییای . ما بمیشسته بشو  یطور ن یا  میخواه ما نم  خُب

     .دیکن باز م فضا  ول د، یهمه کار بن 

تا به    رساند م  بی آس  زند، خداوند محم لد م   ، را گرفته زندگ  ها ن یا  عنی  اند»،ی «عاقالنش، بندگانِ بند   پس

داشته باشند.    توانند را نم   زها یباشند، عقل چ  توانند باشد، عاقل نم  دهیهمان   دیکند که مرکزشان نبا   ها حالآن

از    کنند، استفاده م  سببیب   ی. از شاد اند»ی و قند   ی«شرمرتب،    کنند که فضا باز م  ییهااما عاشقانش، آن 

  خداوند و عقل کل. و:   تیخداوند، قدرت خداوند، هدا تیامن  آرامش، از

تىهاً مهارِ عاقالن  ایارک  
تىعًا بهاِر ب ایادالن یطَو  

  ) ۴۴٧٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  بهار عاشقان است.»   د،ییایب  یرضا و خرسند   یافسار عاقالن است، اما از رو  د،ییایب   لیم  یکراهت و ب  یرو   «از

  راحت قرآن است، «افسارِ عاقالن هست». عاقالن به   یۀآ ها ن یا  د»،ییای ب  لیمیکراهت و ب  ی«از رو  نیبنابرا  پس

  .میاافتاده  ریگ  ذهنما در من   عنی . ستندیبلد ن ییگشا. اصال فضا کنند فضا باز نم

و    لیمی با کراهت و ب  میخواه  . م میکن م    زندگ  ذهنبا عقل من   م،یکن م   زندگ  م،یافتاد  ری گ  ذهندر من   ما

کتک و ری نُونبذار  دی. بارونیب  میذهن برو  نی از ا  د ی! بامیبرو  دیبا  م،یبرو  هانیو ا  الْمن یمرکزمان، ا  میعدم را ب 

  با مقاومت.   یبا اطاعت؛   یآمدنِ ماست. دو جور رفتن هست: منظور از  

  ار ی که به اخت   کسان    ول  اورد،ی اَفسار بزند به زور بشد ب  دیبا   زندگ  صورت ن یدرا  کنند،  که مقاومت م  ییهاآن

بهار عاشقان است،    یجورنیا   جا،ن یا  کنند، عدم م  اری مرکز را با اخت  کنند، از جنس عاشقان هستند، فضا باز م 

  است.  دالن» ی«بهارِ ب

  بهار عاشقان است.»   د،ییایب  یرضا و خرسند   یافسار عاقالن است، اما از رو  د،ییایب   لیم  یکراهت و ب  یرو   «از

  : دیگو قرآن هستند. م یهاه یمربوط به آ هانیا

»ا  ثُملَه خَانٌ فَقَالد هو اءمالس َلٰى اتَواس «.ينعنَا طَائتَيا قَالَتَا اهرك وا اعا طَويتِض اىرْلو  

به آسمان پرداخت و آن دودى بود. پس به آسمان و زمين گفت: خواه يا ناخواه بياييد. گفتند: فرمانبردار    «سپس 

  آمديم.» 

  ) ١١)، آيۀ  ۴١(قرآن كريم، سورۀ فصلت(

دود    نیاز ا  عنیبود»،    ی. «و آن دودکند آسمان درون را باز م   نیا  خداوند  عنیبه آسمان پرداخت»،    «سپس

و «پس به آسمان و زمين گفت: «خواه يا ناخواه بياييد.» گفتند: «فرمانبردار    کند آسمان بزرگ باز م  ی  ذهنمن 

  آمديم.»» 

  د ی گو و به آسمان م  ایرا ول کن، ب  ذهنمن   نیکه ا  دیگو م   ذهنبه ما در من   ایما    ذهندارد به من  نیبنابرا  پس

  .  دییای ب دیبا د، یخواه نم  ای  دیخواه  اگر م دیگو است که م نیو قرار بر ا میآن آسمان بشو دیباز شو. ما با

  م ی خواه . نممییآ م  میدار  تیو رضا  ییگشاکه بله، ما با اطاعت و با فضا   مییگو م  م،ی هم اگر درست عمل کن  ما

رینُونبرا، نم  الْم حوادث بد را، نم   م یخواه زندگ  میخواه خراب بشود.   مان  

  : نیشعر قر  نیبه ا م یدیرس نیبنابرا پس

  



ۀ  برنامه             Program #945                                               ۹۴۵مشار

  33صفحه: 

  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 نهیپنهان، صالح و ک  ره از

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

 کهن یمخرب، بدون ا  یبد، انرژ  یانرژ  نیا  ، عاشق  شی پ  دیایعاقل ب  یکه    دینیب و اآلن م  دیدان را م   هانیا

 ند یبنند. نگو یعاشقان الزم است که از عاقالن دور یبرا زیپره  نی. پس ارود م دلبه   از دل م،ی گو کنوگفت

عاشقان   یکه عاقالن رو  دی مواظب باش درست است، ول نیا. بله م یمعاشرت کن ریدبا هم  دیبا میکه ما انسان

  .گذارند اثر بد م

 ی بد است، انرژ   یتمام انرژ   ۀ ندیکه نما  نهیصالح و هم ک   ،ییگشااصطالح عشق، فضا هم به   یانه یس  به  نه ی س  از

  .رود  گلخَن است در غزل، م

  ده یپوس   میقد  یشده با مخصوصاً باورها   دهیکند. عاقل همان  رییتغ  خواهد است که نم  نیعاقل ا  تی خاص  ی  اما

  اسمش عاقل است. نیا ست؛ین ریپذامان  کند و فکر م  ستین ریپذامان  شیبرا ر ییو تغ

 ی . عاشق، پِدیعاشق   ای  دیکه عاقل دینیبب   اتیاب  نیشما با استفاده از ا  م،یاقبال خوانده   خوانم، را م اتیاب  نیا  و

  باشد.  ریپذانعطاف  تینهای ب خواهد خداوند و م یری پذانعطاف  تینهایبه ب برده

از    خواهد صنع دست بزند. اصال خداوند م  خلق کند، به  دیفکر جد  ی  تواند که هر لحظه م  داند م  عاشق

  ی هات یاز خاص   یصنع،    ا ی  دن یآفر  ا ی  ی دگاریآفر  ن یو ا  ده یما را آفر  نیهم   یدست بزند، برا  یدگار یما به آفر  ق یطر

  خواند  اصال نم  که حالها در آن   ی کهنه و اجرا  ی به فکرها  دن یاست. پرداختن و چسب   عاشق   یهات یماست، خاص 

  : دیگو مخرب است و م اریمال عاقالن است که بس هان یبا زمان ما، ا

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

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

  که جبر آورد، خود رنجور کرد   هر 
  در گور کرد اش،یهمان رنجور تا
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  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

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

   : تنبلکاهل
  مار ی: ب رنجور

  نشان دادن، تمارض.  مار یخود را ب  عنی به الغ»  یاست. «رنجور   بددل  به معن نجایدر ا  ، : هزل و شوخ الغ
  

و   شری ب  ذهنو صبر ماند، من   شریکند، ب  رییتغ  تواند نم  کند که فکر م  ذهنمن  تنبل   یاز رو  هرکس  پس

.  رد یگ را م  اش ذهنثابت بودن من   نیهم  عن یجبر»،    یِ«پا   نیبنابرا  شناسد، صبر هست، اصال شر و صبر را نم

  .  دیشما عاقل هست  ست،ین ریپذامان  ر ییشما تغ ظرن. اگر بهستین رییما قابل تغ ذهنمن   نینظر ما ابه

داد، درواقع خودش، خودش    رییتغ  شود کنم، نم  زندگ یطور ن یمحومم ا  دیگو م که جبر آورد»، هرکس  «هر

  . کشد در گور ذهن کامال م زند، م  نیاو را زم  ، ضی کرده تا همان مر ضی را مر

  آورد  درد م  نیبشود، ا  ضی مر  ودههیب  ، ضیحضرت رسول فرمود که تمارض، آدم خودش را بزند به مر  دیگو م

  . شود تمام م اش عاشق عنی شود؛ خاموش م اش چراغ حضورش، چراغ زندگ نیتا باالخره ا

مثل چراغ، ما    صورتنیدرا  د،یآ نم   رید   از زندگ  ینور  چیکه ه   شود م   ادی ز  قدرن یانقباض ا  نیا  واشیواشی

  را کار عقل است.    هات یبدهم وضع ر ییتغ توانم که من نم   و جبر ستکار عاشق  ریی. پس تغ میریم م

  م ی . تسلمیشولحظه م  نیا تیوضع  میکه ما تسل   ستین  نیا  اش معن  میتسل  م»،ی«تسل  مییگو م   وقت  دیکن  توجه

  .  ذهنشده، نه عقل من گشوده  یعقل فضا ۀلیوسلحظه به نیا تیوضع  رییتغ  عنی

نم  تی وضع میمقاومت است. شما تسل  میتسل عدم خدا م   میتسل د،یشو عن ی می. تسلدیشو م د یشما دار د ییگو  

 ام ذهناز عقل من   خواهممن نم   عنی  میمن است. تسل  ذهناز عقل من   ترش یلحظه ب  نیکه عقل خداوند در ا

م  تیوضع   رییتغ  یبرا بله  زندگ   خواهم استفاده کنم،  عقل  ول گشوده  یفضا   عن ی  از  استفاده کنم،     شده 

است   تیوضع  ر ییبله تغ ست،ین تیوضع  ر ییعدم تغ  معن  به م یبدهم. تسل رییتغ خواهم را م  تیهرحال وضع به

  .  کند م  نیبشیپ  خرد زندگ  خواهد،  م  صورت که زندگ نیبه بهتر

  ر ییتغ   ذهنبا عقل من   میاگر بخواه. چون  شود باالخره دچار جبر م  ذهنناقص است. عقل من   ذهنمن   عقل

امیشو م   دیناام  باالخره  م،یکن م   بیتخر  شهیهم  م،ی کن مهارها   یهم    نی.  آن  ا  یاز  است،  هم    نیعاقالن 

رینُونباست.  الْم  



ۀ  برنامه             Program #945                                               ۹۴۵مشار

  35صفحه: 

  ا ی  میبفهم  د یبا ی جور  ی. باالخره ما یر یعقل من را ب دیبا کند، که عقلت کار نم  ی که تو متوجه نشد  دیگو م

  با کتک و با حوادث بد.  ای م یریرا ب  عقل زندگ م،ی و فضا را باز کن  کند عقل کار نم نیبا اخالق خوش که ا

خراب بشود، با جامعه    تانۀبا خودتان خراب بشود، با همسرتان خراب بشود، با بچ   تانۀ رابط  دیخواه  م  شما

  .کند کار نم ذهنعقل من   نیکه ا  ریفهم داآلن ب نیهم  د؟یبشود، بعد از آن بفهم   ضی خراب بشود، بدنتان مر

  : خوانم را م تیسه ب نیا

  خَوش  ارانِیاز  د یچندان با عکس،
  کش آب عکس،یاز بحِر ب یشو که

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

  دان  دیکاول زد، تو آن تقل عکس،
  آن  قیشد، شود تحق  یاپیپ چون

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

  مبر ارانیاز  ق،ینشد تحق  تا
  صدف مسل، نگشت آن قطره، در  از

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

   خوش  ارانِیاز  قدرنیا دیاست. با دیتقل نیا م،یشو که با ذهنمان اول متوجه م یزی چ آن  عنیعکسِ اول،  پس

  .میکه ما خودمان وصل بشو  دیای ب شیپ یار ی انعکاسِ هش د،یایب شیمثل موالنا در ما انعکاسِ عقل پ

با  «عکس، «  ارانِی از    دیچندان  هستند.    ارانِ ی خَوش»،  بزرگان  خودِ    ارِی   یخَوش»،  دارند  همه  خوش که 

  ذهن.   نیا شود مرتب عوض م ه  زند، عکس م  ،کن  ییگشااگر فضا  ست؛ زندگ

تا از بحرِ    د،یشما خودتان را در معرضِ موالنا قرار بده  دیبا  قدرنیا   عنی .  خود زندگ   عنی  عکس»، یب  «بحرِ

است. ما    دیتقل  ، ذهنمن   نی عکسِ اول، هم  ول   د،یبش   زندگ  د،یعقل را بش  د،یاز خداوند، آب بش   ، ییتای

  . درمانرا، از پدر و ما هانیا م یریگ م  ادیور و آن   ورنیاز ا

  ق» ی. «تحق شود م  قیتحق  نی که ا  دید  دیخواه  د،یقرار بده  ییگشافضا   ایموالنا    اگر شما خودتان را در معرضِ  اما

  . دینه تقل  د،یآ ور معقل خوب که از آن  ،خودِ زندگ   عنی
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مال خودش    اشی ز یچچیگرفته، ه  ادی   رانیاز د  داند م  ذهنکه من   ز یو ش. هرچ  د یتقل   ، ذهنباشد من   ادمانی

است. اآلن   دیما. تقل  م یگرفت ران یهمه را از د  ول م، یرا مثل جانمان دوست دار  مانی. گرچه که ما باورهاستین

  باشد. قیتحق م یخواه ما م  ول م، یکن د یهم ممن است تقل

. از «صدف» جدا  دیجدا نشو  د،یخوب، از عاشقان نبر  ارانِ یاز    د،یکه شما وصل نشد  تا زمان  ق، ینشده تحق  تا

شما هنوز خودش را نشان نداده، آفتاب    یاریهش   عنیشما،    ۀقطر  عن یقطره، در نشده.    نیا  کهن یا  ینشو، برا

  . امدهی شما از مرکزتان باال ن

کار    د، ی. صبر کن دی کار کن  د، یصبر کن  د،ی. ادامه بدهدی به موالنا ادامه بده  د،یکه شما وصل نشد  تا زمان   عنی

. آن موقع  دیفهم دیخودتان خواه د،یآ ور م عقل از آن دی دید د،یکش» شدآب  عکس،یکه «از بحرِ ب . وقتدی کن

  .دی مستقل باش دیتوان م رید

از «بحرِ ب  پس اگر    ا ی  دیکن م  دی. اگرنه تقلدیعاشق هست  د،یکش آب م   ییتای  یاز فضا   عنی  عکس»،یشما 

  . دیشما از جنس عاقالن هست د،یاگرفته  رانی باورها را از د نیا د،یاکرده 

  حال ن یدرع  د،یفضا را باز کن  دی. بادیبن   دیچار با  د،ی از جنس عاقالن هست  ند یگو شعرها م  ن یدر ضمن ا  خُب

  . دیخوش، مثل موالنا گوش بده  ارانِیبه 

  چشم و عقل و سمع را  خواه  صاف
  طَمع را  یِهاتو پرده بردران

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

  : گوش سمع
  : حرص، آز طَمع

  

آن    ، کن   دا یدست پ  نیبگشا، عدمبه آن فضا    خواه چشم و عقل و گوشَت صاف بشنود، م  نیا  خواه  م  اگر

  کامال مشخص است.   ریطمع را و حرص را بِدَر. د  یهاپرده  نیباال، تو ا دیایب

اگر درد یعاقل هست  د،یحرص دار  یهاپرده  اگر نم  یزیچ   چیه  د،یدی.  را  از    یزی چ  چ یبه خودش، ه  کشد شما 

  . دیکن  یاز عاقالن دور   دیگو م   د،یاگر هم عاشق هست  . ول دیبه مرکز شما، شما عاشق هست   دیایب  تواند نم   رونیب

  : میخوان  را که مرتب م  تیسه ب نیا طورن یهم  و
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  تن مرده نیبه من زنده شود ا چون
  من باشد که رو آرد به من  جانِ

  ) ۴۶٧٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جان محتشم   نیکنم او را از من
  بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان

  ) ۴۶٧٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دوست  یِرو  ندینامحرم نب جانِ
  اوست  یِهمآن جان کاَصل او از کو  جز 

  ) ۴۶٨٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یو اگر ا  دیخودش نرفته، شما از جنس عاقالن هست   یسواز ذهنتان به   ییگشادراثر فضا    در شما زندگ  اگر

  . دیشما ندان شود صورت گرفته باشد، نم دهیپد

فضا را باز کند به    کهن یدر انسان که عاقل است، هم  ذهنمن   ۀتن مرد  ن یا  د،یگوم    که از زبان زندگ  دیگو م

خداوند   ایدر ما    خودم. چون قرار است زندگ  یسوبه  روم من زنده بشود، درواقع من خودم هستم که دارم م 

انداخته  با همان عقل    میکن خودش و ما رها نم  یسوبه  دبرو  م یرها کن   م،یادر ما که اآلن ما در ذهن به تله 

  . مان ذهن با فکر من  ن،ما ذهنمن 

واقع در   دهد، به ما م    جان ی خودش،    یسوبه   ها دگی خداوند از همان ای   حرکت زندگ  نیکه ا  دیدان شما م   و

ا  یِاریهش   انباشتگ   ده یهمان   هاز یبا چ  ری. دفهمد خودش را م   که بزرگ  ستی د یجان جد  نیخالص است. 

  . فهمد و بخشش خداوند را م شود نم

نامحرم، ذهن نامحرم، رو  اما  نامحرم، فکر  نم  ی جانِ عاقل، جان  نامحرم نبند یب خداوند را    یِ رو  ند ی. «جانِ 

من بس است،  یعقل برا ن ی و هم کنم نم رییمن تغ دییبو د،یو جبر داشته باش  دیدوست»، اگر شما عاقل باش 

را نخواه  ی رو  د، ینامحرم هست   د،یعاقل هست  صورتنیدرا اید  د یخداوند  مر  بده  کهن ید.  جان    نیا  د یاجازه 

  . رونیب دیایب شدهدهی همان یاریهش شده،ده یهمان 

از    دیگرفت   جهی. اگر نت دیاز جنس عاشقان هست  ا ی  دیاز جنس عاقالن هست  د یبفهم  دیتوان شعر شما م   نیبا ا  حاال

خودتان کار    ی رو  د ی. بادیبشو  د یاصطالح ناامنامحرم، به   دیکه شما با  ست ین  نیا  اش معن  د، یجنس عاقالن هست

  . دی کن
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هستم؟ چار    هستم؟ من چه کس  که من در چه وضع   ستیی شناسا  ی. براستی دار یب  یبرا   اتی اب  نیا  ۀهم

  .ستیادارکننده ی ب اتیو اب کنم؟  دارم م

  : دیرا بخوان تیسه ب نیخُب ا د،یرو نم تیبار مسئول  ریو ز  دیکن که مثل مست رفتار م  دیهست  شما عاقل اگر

  کند  هاتیکو جنا ، مست همچو
  او: معذور بودم من ز خَود  دیگو

  ) ۴١٠۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زشتکار  یسبب ا نیل   دشیگو
  ار یتو بد در رفتن آن اخت از

  ) ۴١٠۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی به خود، توش خواند نآمد  یخودیب
  ی خود نشد، توش راند  ارتیاخت

  ) ۴١٠٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. مست قدرت  هاست دگیمثل مست است. مست غرور است، مست همان  ند،یب م   ها دگیهمان  قیکه از طر  عاقل

 کند م  تیمثل مست شراب که جنا  دیگو است که من کامل هستم. م  است. مست پندار کمالش  جهانن یکاذب ا

من در    د،یکه من معذورم، ببخش  دیگو م  ، آدم را کشت  ی   یتو زد  ندیگو م  رند،یگ را م  اشقه یکه    و وقت

  خودم نبودم.  ارِ ی اخت

 شوند گرفتار م   وقت   زنند، لطمه م  همهن یعاقالن ا  عنیبه ما،    زند لطمه م   همهنی هم که ا  ذهنمن  مست  پس

  د ی قبول نکن  تیقبول است شما مسئولقابل  نیقبول است؟ اقابل  نی. ادانستم بودم، نم  نیکه خشم  ندیگو م

  !دم یآن موقع نفهم  ودممن مست غرور ب دییبعد بو د؟یلطمه بزن رانیبه خودتان و د

  ار یاخت  نیلحظه ا  نیما هم در ا  ،ی شراب نخور  لحظه داشت  نیرا که در ا  اری زشتکار»، اخت  یکه «ا  ندیگو او م  به

  ی «ا   ندیگو . به ما ممین یشده ببگشوده  ی فضا قیاز طر م،ی. فضا را باز کن مینی نب ها دگ یهمان  قی که از طر م یرا دار

  مال توست.  ار،ی . اختودتو ب شیپ ، یرا خودت از دست داد ارتیزشتکار»، اخت 

  ی فضابند   ،ییگشافضا   یجا . به رود م  کن را رها م  نی لحظه مال انسان است، شما ا  نیانتخاب در ا  ییتوانا 

   ی   . وقتیشو مست آن م ، یآور  را به مرکزت م  یدی جد ز یچ  ی . کن انقباض م ، گستردگ  یجا . به کن م

  .میشو مست جسم م  م،ی نیب آن م قی مرکز ما، از طر دیآ م  یز یچ
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از    حت  ، از نظر زندگ  ها، ول. مثل مست کنند م  بیها هستند. تخرمست اجسام هستند. مست عقل آن   عاقالن

  .نی ا ستیقبول ننظر مردم قابل

نگه دارم    توانستم را از دست دادم، م  ارمی لحظه من اخت   نیدر ا  دییگو م  د،یرو م  تی بار مسئول  ریشما اگر ز  پس

من   ۀعهدلحظه به    نیدر ا  امی اری هش  تی. مسئولکنمرا هم قبول م   تشیو فضا را باز کنم، باز نکردم. مسئول

خودم است، قبول م   ریشدم، تقص   عاقلناله کردم،    دم،یشدم، رنج   نیاست؛ اگر از دست دادم، خشم اگر کنم .

  . دی سئولند، عاقل هستم  رانید دییبو د،ی . اگر رد کندی عاشق هست د،یقبول کن

  د، یارتعاش صبا دار  د،ی. اگر عاشق هستدیکن خودتان را هم خراب م   د،یکن جهان را خراب م   د،یعاقل هست  اگر

  . دیکن جهان را آبادان م 

  هم جالب است: تیسه ب نیا

  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  ،یروزی: پظََفر 
  ل ی ضامن، کف : ندانیپا

  ت یاهمی و ب ارزش ی ب  به معن نجای جمع تُرهه. در ا ارزش، ی و ب  اوه ی: سخنان تُرهات

  

شده را  گشوده   یوصل بشود، فضا را باز کرد وصل شد و خرد فضا  که هرکس   دیگو اول است، م  تیب  نیا  مهم

نفوذِ    ۀ. از سلطکند با خرد کل عمل م   کهنیا  یداده. برا  غامیبه او پ   یروز یپ  عن یتجربه کرد پس «فتح و ظَفَر»،  

  خارج شد.  اش ذهنعقل من 
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دادن همان  نیبنابرا  پس نم  ها دگیاز دست  بکند ناراحتش  و  «مراد  مراد ذهنش    نیا   عن ی  مراد» ی.  به  لحظه 

  است. سانی رسد، نم ای رسد م

اتصال به    عن یعاشقان. اصال «فتح و ظَفَر»،    ای  دیبسنجد شما را که از جنس عاقالن هست  تواند م  تیب  نیا  خب

. عرض کردم از جنس دیو استفاده از خرد او، عشق او، به شما دست داده؟ اگر نداده از جنس عاقالن هست   زندگ

شما اتفاق خواهد    در زندگ   منُونالْب ی. هنوز رمیخودمان کار کن   یرو   دیبا  م،یبشو  دی ناام  دینبا  می عاقالن هست

  خارج نکند.   بشود، شما را از نظم زندگ ی  مرادی مراد و ب د یاتفاق خواهد افتاد. با یمرادی افتاد، ب

موفق بشود،   ایشست بخورد    ترسد، که موفق بشود، او از کار نم  کند خداوند ضمانتش م  دیگو که م   هرکس

  که ن یا  یاست، برا  یهردو    شود، ها نمموقع  بعض   شود، ها موفق مموقع  بعض. کند کار م  ه  کند، کار م 

  سودمان در عمل به او است.  نیکه بهتر میدان م ، به خرد زندگ میوصل

که    دیگو . مستیمهم ن  شیبرا  اوردم،یدست نبه   آوردم، دست مبه   دیرا من با  نیکه ا  داد ذهنمان نشان م   اگر

است که     تی موفق   واقع  تی درواقع موفق   ت، یکه موفق خواهد شد. موفق  داند م  ، به زندگ وصل بشود    یاگر  

  .  ذهننه برحسب عقل من  دیآ دست مبه  و عقل زندگ نظم زندگ قی از طر

و اتصال به   ست یشما  یبرا مرادی نه، مراد و ب ای  د؟ی هست ذهنسلطۀ عقل من  ری که شما اآلن ز  دیبسنج  شما 

  . کدام است؟ ستین کنندهت یشما اذ یبرا  د،یدینرس دهد که ذهن نشان م یبه مراد موقع ی و  دیدار زندگ

هستند که مراد و    جزو عاشقان. عاشقان کسان   ای   دیکه شما جزو عاقالن هست  دیبفهم  دیتوان م  تیسه ب  نیا  با

  ی روز یپ  نیاوقات ا حاصل از آن. گاه  یِ روزیو پ ییگشافضا  عنیاست. «فتح و ظَفَر»   یلحظه  نیدر ا مرادیب

  مراد است. ن یع نیم. ای هست دهیکه ما با آن همان  ستی ز یچ  ی صورت از دست دادن به

 ن یما در ا  جهان و اقامت موقت  نیمنظور ما از آمدن به ا  طورن یدر مورد عاشقان و عاقالن و هم  دیاجازه بده  اما

هر روز خوانده    دیبا  تیچند ب  نیاست. واقعاً ا  وسفیکه داستان    میدفتر اول بخوان  یاز مثنو   تیچند ب  ی جهان،  

  جهان.  نیبه ا میاچه آمده  ینرود برا ادمانیبشود که ما 

هم    یزیبا ارتعاش بدشان، چ   کنند منحرف م  کشند،م   رونیما را از روش عاشقان ب  ،ذهن   یهامن   عاقالن،

  از آن حالت.  آورد م  رونیارتعاششان ما را بفقط  ند، یگو نم

  ی اور ی کادو ب  دیبه جهان با  که رفت  دیگو خداوند، به شما م  ، زندگ  دیاش که فرض کن است خالصه   نیا  داستان

دل صاف    نه یآ  ن یببرم که ا  نه ی آ  ی که من    دیآ نظرت م ببرم. باالخره به   ی زیکه چه چ   دیمان  من و شما م  یبرا
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ما را   کند م ادی   کند. و خداوند موقع   ادمیو    ند یبب خودش را   کند، نگاه م   نه یآ  نیخداوند به ا    من است و وقت

  جهان.  نیمنظور ماست از آمدن به ا نی. اندیکه در آن خودش را بب نهیدل ما صاف باشد مثل آ نیکه ا

درست    نهی دانه آ  ی   تانۀن یس  ن یکه از ا  دیابله آمده   د، یبهتر» را اجرا کن   ترش یکه «هرچه ب  دیاامده ی شما ن  پس

  : مییگو . پس ما به خداوند م دی کن

  روشن یآوردمت، ا نهیآ
   کن ادمیخود،  یرو  نیچو ب تا

  ) ٣١٩٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  او از بغل  دی کش رونیب نهیآ
  باشد مشتَغَل  نهییرا آ خوب

  ) ٣٢٠٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   ستیچه باشد؟ ن هست  نۀیآ
   ستیبر، گر تو ابله ن ستین

  ) ٣٢٠١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : هرچه بدان مشغول و مأنوس شوند. مشتَغَل
  

  . »کن ادمیخود،   یرو  ن ی«تا چو ب  ،که از جنس نور هست کس  یا »،روشن   یآوردمت، ا نه ی«آ 

  د ی کن درست م  نهی شما آ  ایعاشقان. آ   ای   دیکه شما واقعاً از جنس عاقالن هست  دهد نشان م  اتیاب  نیهم   خب

به    دیکن بله من سوغات را آوردم، کادو آوردم، دستتان م  دییگو شما م  نه،یآ  ند؟یخداوند که خودش را بب  یبرا

م  نهیآ  تانۀ نیس م   د یآور را  متأسفانه مثل عاقالن    ادتانی  اوندخد  دیخواه و شما م  دیده نشان  بند، منتها 

راه اشتباه   ن یغلط است، عاقالن ا نیکن. ا اد یرا ز  ها دگی همان  کن که م ادم ی د ییگو م  د یداشت را نگه   دگ یهمان 

  . رید روند را م

نماند،    تانۀ ن یدر س  دگ یهمان   چیه   عنی  د،یکن  نهیرا آ  تانۀ نی س  دیبه شما کم کند با  تواند م   که زندگ  راه   تنها

را    ها دگ یهمان  نیمن ا  کهن یا  یبرا   خورد، درد من نمبه   اد»یآن «  دیگو . البته عاقل م کند م   ادتانیآن موقع  

عقل    دیآن؟ با د  خورد  را نشان بدهم، به چه درد من م   دم بنم، خو  یی خودنما  ی جهان    ن یدر ا  خواستم، م

که ما    دیجهان هم توجه کن  نیجهان و به اقامت موقت در ا  نیشما به مقصود و منظور آمدنتان به ا  بله، ول
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  االبد،  زنده بماند ال کس  دینیب و شما نم   میآمد  یکار ی  یو برا  میهست  چند سال  ی. میست ین جا ن یا شهیهم

  . روند و م ندیآ م  خرهباال

از بغلتان    دیکش م   رونیب  نهی ماست. شما آ  دۀیاز همان  شده مرکز خال  نهی . آمیدرست کن   نهی آ  دیبا  میفهم ما م   پس

 نیبه ا  شهیاو هم هم  کنند، نگاه م  نهیبه آ  شهیهم   ان،یبارو یها، زبه خداوند و خداوند چون خوشل   دیده و م

  است؟  ت. درسکند م  ادی شما را  شهیپس هم کند، نگاه م  نهیآ

   ی عاقالن دائماً هست دارند،    د،یتوجه کن   »ست یشما. اما «ن  ستین   ست؟یچ   واقع  هست  نۀی آ  دیگو اآلن م  و

را، خانۀ من را نگاه    شانیها دگیهمان   ایخوبشان را،    یفکرها   ایعقلشان را،    اینشان بدهند:    خواهند را م  یز یچ

  .  دیو علم من را نگاه کن   دیمقام من را نگاه کن  د،ی کن

بشو.   ستین ایما. پس تو ب  ستیاست، ن واقع خداوند هست ست؟یخداوند چ نۀ یآ  ست؟یچ هست  نۀیآ دیگو م

اگر    ایو    کن   رونیرا ب  هادگ یهمان  عنیشدن    ستیواقعًا از عقل خارج شدن. ن  عن ی  دیدان شدن هم م  ستین

  دارم. درست است؟  دگ ین که من هما اغراق کن  یدار  دگ یهمان 

   ستیچه باشد؟ ن هست  نۀیآ
   ستیبر، گر تو ابله ن ستین

  ) ٣٢٠١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

در    ،ی شده بشوگشوده   ی از جنس فضا  لحظه فضا را باز کن   نیدر ا  ، یببر    ستیاآلن خواندم. شما اگر ن  ن یهم

  ی ابله است. برا  ،. عاقل ذهن ست ین   عاقل ذهن  صورتن یدراو    یبرد   ستین  ، نیرا هم بب  تیها دگیضمن همان 

  : میدان م  اعنوان «من». و مبه میشو . هر لحظه ما بلند م برد م  هست کهنیا

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

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

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

  

. عاقل،  میپندار کمال دار  کهن یا  ی برا  م؟ ین یبب   میتوان . چرا ما نقص خودمان را نمدیدان را م   اش هم معن   نیا

را اضافه    دگیهمان   نیا  دم،یهنوز خانه نخر  دییگو پندار کمال دارد. اگر شما نقص خودتان را عرض کردم م

  . ستیها نن ینکردم، نقص ا نیزیرا از دست دادم هنوز جا  ینکردم، آن 
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. اگر  فتندیب  دیبا  هانیماست. ا  یماست. نقص ما دردها  یها  دگیماست، همان  ذهنوجود من   نی هم  اصل  نقص

  . میرا رفع کن نیا میکن کوشش م  ،ست یعنوان ن به  مینی و نقص خودمان را بب میببر  ستیما ن

  ند، ینقص خودش را نب   عنوان انسان بوشد، از جنس عاشقان است. هرکسخودش به  یها در رفع نقص   هرکس

  از جنس عاقالن است. و: 

  وصفِ کمال  نۀییآ  هانقص
  عز و جالل  نۀیآن حقارت آ و

  ) ٣٢١٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

اگر    د،یو درد دار  دیدار  دگیهمان  دینیب م   دیکن شما فضا را باز م  عنیبشود،    ستی ن  ند،ینقصش را بب  کس  اگر

است که    یانه یآ  نی. اکندرا رفع م   هانیزود ا  دیآ خداوند م  دیگو م   د،ینگه دار  تانی اریو در هش  دیرا بدان  نیا

  . دهد را نشان م  زندگ

ا  که ن یا  عنی شما    یهانقص   و نشان بدهد    خواهد م   هانی خداوند کمال خودش را، مهارت خودش را در رفع 

  . کارگاه زندگ دیشو اآلن، شما م

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

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

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

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

  : صاحب ناز و کرشمه ذُودالل
   ن ی: خودب یمعجِب

  

پندار کمال دارد عاقل است.    عاقل است. هرکس  نیندارد، ا    اشال  چیپندار کمال ه   کند که فکر م  هرکس

ما    گذارد که پندار کمال نم  داند م   خداوند نشسته، هرکس  ی جابه  ن یپندار کمال بد است و ا  داند م   هرکس

راه کوشش کند، از جنس عاشقان است.    نیا  ر بداند پندار کمال دارد و بخواهد د  و هرکس  مین یرا بب   مانیهانقص 

  خودش.  یمتعهد بشود به کار رو   عنی

  ن یپندار کمال از ب  نیا  آسان  نیبه ا  کند که فکر م  نکند جزو عاقالن است. کس   ی کار  چ یکه بداند و ه  کس

  از جنس عاقالن است. کند، است، دارد با ذهنش فکر م فیپندار کمال من ضع  ای رود م
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بدون زحمت از    کند که فکر م   . کسمیزحمت بش  دیبا  رود، نم  نیاز ب   آسان  نیبه ا  یخودپسند عجب و    نیا  و

  یاگوشه   ی  دیایکند و ب  یاز عاقالن دور   دیو با  برد زحمت م  داند که م  جزو عاقالن است. کس  رود، م  نیب

  عاشقان است.  جزوِ نینداشته باشد، ا یکار  رید خودش کار کند، با کس   یِرو

 نه ییآ  میآمد  دیدان . شما م ستیو عاشق ک   ستیکه عاقل ک   دهد نشان م  هان یا  ۀهم بخوانم، هم  تیب  سه  نیا

  م، ی کم ندار  یز یو چ  مین یما بهتر  دهد . پندار کمال نشان ممیکمال درست کرد  پندارِ   نهیی آ  یِجا به   م،ی درست کن

   ذهن پندار کمال که عقل من   ن ی. همبدل  تیث یناموس، ح    یپندار کمال مربوط است به    نیاما ا  م، یکامل هست 

  کرده.  جادیدرد ا ی ادی مقدار ز برد، کار مرا به

که عاقل بودن بد است،    داند . عاقل نمبیع  دنیتا با هم هستند و ندسه  نیناموس، پندار کمال و درد ا  پس

خرد کل    نیا  ر؟ید  ستیفکان چقضا و کن   نیپس ا  م،یدان را م  ز یچما همه . اگر  داند را م  زیچهمه   کند فکر م

جنگ چرا    همهن یا  ست؟ یدر جهان چ  زه یست  همه نیپس ا  کند، ما درست کار م  ذهنعقل من   نیاگر ا  ست؟ یچ

  جنگ؟  نیا ست یبه نفع ک  شود؟ واقع م

  کنند؟  کارها را م  ن یچه ا  یبرا   ستند؟ین  جان یموقتاً انخواهند مرد؟    اندازند، که جنگ را راه م  موجودات  نیا  مر

  ن یسرگ   شان یدر تگ جو  د؟ی کن هستند. توجه م    ذهننفوذ نظم من  ری. زستندیکه چه بشود؟ پس عاقلند، عاشق ن 

  هست.

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

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

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

  توانَد پاک کرد؟  خود را ک  ،یجو
  از علم خدا شُد علم مرد  نافع
  ) ٣٢٢١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یی: ژرفا، عمق، پاَتگ
  : جوان، جوانمرد فَت

  یی دانا  ، یاریهوش  ، رکیز   فطْنَه، به معن: جمع  فطَن
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آمد  میدیفهم  نیبنابرا  پس ما  با   نهییآ  یبرا  م، یدرست کن   نهییآ  میکه  باش   دیدرست کردن  خدا  ما    م،یکارگاه 

   ذهنمن   نیهم  ۀلیوساما به   کند، عقل کار نم   ،ذهنکه من   میاقرار کن   دیبا  نیا  ی. برامی درست کن  نهیی آ  میتوان نم

که   ست بدل  تیث یح   یوصل به    ر یاز طرف د  کرده،  جادیدرد ا  ی ادی مقدار ز  نیا  م،ی پندار کمال درست کرد  ی

  . دیرا شما بدان هان یا کند،  خودش را خَم نم

خودتان    بیو ع  دیدار  بدل  تیث یح  د،یاگر ناموس دار  د، یدرد دار  د،یدار  ن»یگ«سر   د،یکمال دار  شما پندارِ   اگر

که واقعاً پندار    دیدان اگر م  ول  د،یاست، شما عاقل هست   بیپندار کمال اصال کال ع    ذهنمن   نیکه ا  دینیب را نم 

پاک    دیتوان شما نم  طورنی کثافت هست، درد هست و هم  جو   نیا  ر یز  د، ینیب خودتان را نم  بیع   د،یکمال دار

او علم بدهد    د،یفضا را باز کن   عنی  د؛ینافع از علم خدا بشو  د یخداوند خودش پاک کند، با ای موالنا   دیبا  د، ی کن

. اگر از جنس  دیاز جنس عاشقان هست  د،یکن و عمل م  دیدان را م   هانیاگر ا  د،یلحظه پاک کن  نیبه شما در ا

  . دیدور باش دیاز عاقالن با د،یهست عاشقان 

  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
  

شاهان   دانم، که فقط چه م   د یناموسِ صد من آهن وصل است. شما فکر نکن  یگفتم، هر پندار کمال به    که

  ها، ن یها و ناموس اپندار کمال آن  شود م  دهیباالترند، خوب د  معمول  هستند، شاهان چون از زندگ  یطورنیا

بار    ریناموس دارند، پندار کمال دارند، ز  ند،یبو  توانند نم   م،یما اشتباه کرد  ندیگو نم   شوند، خم نم  دینیب م

  بس خون رود».  اتدهی: «از دل و از ددیگو قولِ موالنا که مکه به  روند درد نم  نیا

 که ن یا  یبرا  د،یگو است، نم   من اشتباه کردم در هر مقام  دیل دارد، بوکه پندار کما  انسان  ی  کهن یا  عنی

  ی ز یچ  عن ی  شود،  نم  نهیی تا خودش را کوچ نکند، آ  خودش را کوچ کند، ول  دی بشد، با  د یبا  ارانه ی درد هش

را    ن یا  ییبو  ، خداوند بن   میتقد  رون، یاز بغلت ب  شرا بِ   نهییآ  دیموقع رفتن با  نه، یی. آبرد جهان نم  نیاز ا

  بله؟  ،سالهشت، نُه  دیگو  . حداقل موقع رفتن، هرچه زودتر بهتر. موالنا م نیبب

خالص    یار ی خودشان را هش  کنند، مستِ درد هستند و درد پخش م  ها لیخ   دیگوکه م   تیسه ب  نیحاال از ا  و

  د؟ یکن نه، دردها را درمان م ای  دیکندرد پخش م  دین یبب  د،یشما به خودتان نگاه کن  دانند، م
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  بسا سرمستِ نار و نارجو  یا
  را نورِ مطلق داند او  شتنیخو

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

  جذبِ حق  ایخدا،  ۀمر بند جز 
  رهش آرد، بردانَد ورق  با

  ) ١٣۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ه ینارِ  الِیبداند کآن خ تا
  ه یا عارِ ستین قتی طر  در
  ) ١٣۶٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نی: آتش هی نارِ
   : قرضهیعارِ

  

  د یشما سرمستِ درد  ای آ  د،یسنج  م   اتی اب  نی. شما خودتان را با امیکن به عاقالن و عاشقان صحبت م راجع   میدار

خدا    تینهای که از ذهن جدا شده و به ب  دیدان م   یزدیخالصِ ا  یار ی خودتان را هش  ول  د، یکن و درد پخش م 

  .  دیاست؟ پس از عاقالن هست یطورن یزنده شده؟ ا

  ن یبا ا  دیایمثل موالنا ب  ییخدا  ۀبند  ایفضا را باز کند، جذب خداوند بشود    ای  دیبا  شخص   نی چن  یکه    دیگو م

 نی و جزو عاشقان بشود که بفهمد که ا  دیای شخص از عقل درب  نیرداند تا ااشعار او را درمان کند، ورقش را برگ

جزوِ ذات    نیبوده، ا  بوده، قرض ه یبوده، عار موقت  دابه خ دن یدردساز در راه رس ذهن من  نیپر از درد، ا الِی خ

  . ستیما ن

و عقلش عقل    ذهنمن   نیهستند و ا  طانینوکر ش  قتاًیعاقالن حق   کهنیبه اراجع   میهم واقعاً بخوان   تیچند ب  اما

کار  جهان به   ن یرا در ا  ذهنعقل من   میاامده ی. ما ن ستی عقل خدا ن  ست،ین  یاست، عقل درست حساب  طانیش

  .  میببر

عاشقان،    ۀبه جرگ  م یوندیبپ  رون، یب  میی ایعاقالن ب   ۀکه از جرگ  می ریب  می و تصم  م یرا درست بفهم  ات یاب  نیا  اگر

ما    یرو   نیقر  قیاز طر  میدان . ممیکن  یاز عاقالن دور  م،ی خودمان بذار  ی تمرکزمان را فقط رو  دیبا  صورتنیدرا

   ی و عقلش    ذهنمن   نیا   میبفهم   م، ی بشو  نهیی به آ  لیتبد   که  م یکه اآلن خواند  م یو تماماً کار کن  گذارند  اثر بد م

  خودم را خراب کردم.   زندگ ام ذهنو با عقل من  پندار کمال بوده، من واقعًا عاقل نبودم، نادان بودم، با نادان
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ه نیتوست ا فعلم یِهاغصم    به دد  
  اْلَقلَم قَْد جف بود معن نیا

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

بار   رِیانداختم، مثل مست عمل کردم، ز  رانیعاقل بودم، گردِن دهمه را. چون    می کردم همه را، خواند  خودم

خودم کار کنم، با    یعاشق بشوم و متعهد بشوم به مرکز عدم، رو   خواهم نرفتم، عاقل بودم. اآلن م  تیمسئول

  هم کار ندارم.  کس

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

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

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

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

  ش یدر سِر خو ن یچن یدار دشمن
جان و ک عقل مانع ش یست و، خصم  

  ) ۴٠۵۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هم هستند.    نیع  هان یاست، ا  طان یدرد عالم که ش   یرو یعالم، ن   دگیهمان  یرویو ن  ذهنمن   میدان ما م  خُب،

ن  ذهنمن  را نشان    یهردو    طانی. پس نفس و ش ستیما و عقلش خداگونه  است، در دو صورت خودشان 

  . هانیا اند یخداوند  ایشده، حضور ما و عقل خداوند گشوده   یاند، اما فضاداده

هم بهرِ   نیاست. ا  یشده با خداوند  گشوده  ی است. فضا   طانیست، از جنس شا  ی  طانینَفسِ ما با ش  پس

   هم مال خداوند است، ول   یشده، گشوده ی در ماست فضا  یاند، خداوند به دو صورت درآمده   یها حمت 

  .اند یهردو 

است و خصم    است در درون شما که مانع عقل اصل دشمن  یو عقلش  ذهنمن   نینفس و ا ن یا دیگو م بعد

  ت ی ب سه  نیبه ا د،یجزوِ عاقالن هست د، یدار ذهندر ماست. خُب اگر شما عقل من  نیاست، ا نت یتو، جانت و د

  . دیهست طانیشما نوکر ش د،یتوجه کن
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و با جبر    رانید یکز رو بهتر و تمر ترش ی با خشم و با ترس و با حسادت و با رنجش و با ناله و عقل هرچه ب اگر

خداگونه  هان یا پرستم، که من م ییزهایچ  نیو ا کنم نم رییبنم و تغ توانم و عوض نم  شوم عوض نم  کهنیو ا

  .  میهست طانیمال عقل است، نوکر ش هان یا م،یخداپرست باش   میو فکر کن میپرست باشهستند، جسم 

زمان مجاز   ذهنمن   نفس، آ  کند، کار م  یکه در  از جنس هست  ندهیگذشته و     واقع   و از جنس فکر است، 

 ۀ مجهز باشد، هم  ییگشاکه به فضا   کس  عنیگشاست،  است، فضا   نیبما که عدم   از جنس ذات واقع  ست،ین

  کند.  تی را اذ  امان ندارد کس ند، یب ها را از جنس خدا مانسان

  م، یما. چون عقل دار  میدو جنس ندار  م،یجنس هست  یاز    میفهم م   م،ینی بب  ریدرا در هم  مان اگر خداگونگ  ما

و     برحسبِ زندگ  تواند جداست، چون نم  ده،یبر  از زندگ  ذهن. من میافت م  سهیبه مقا   م،یدار  ذهنعقل من 

برحسبِ   کند م  سهیمقا  ر ید  ذهن   یِها با من   اخودش خودش ر  یابی ارز  ی برا  جه یکند، درنت   حس زندگ  یدارشه یر

  شود،  تر مبزرگ   . وقتکند حسادت م   کند، تر جلوه م کوچ   . وقت شود کوچ و بزرگ م  ه  ها، دگ یهمان 

نوکر    عنی  شود، کوچ م   شود، بزرگ م   شود، کوچ م   شود، بزرگ م   باال. ه  رود کمال م   و پندارِ   ذهنمن 

  است؟ . درست طانیش

  را خَنّاس خواند   ویخدا آن د که
  سِر آن خارپشتک را بماند  کو

  ) ۴٠۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شونده پنهان ار ی: آشارشونده و سپس بسخَنّاس
  

آشارشونده   عن ی. خَنّاس  دیآ م   ن یا  دیگو ماست، م  ذهنمن   اشنده ی نما  نیکه ا  طانیو ش  و ید  نیکه ا  دیگو م

.  م ینیب نم  شود، ما را، پنهان م   ردیگ م  یگاز  یباال،    دیآ درد ما م  دینیب م  دفعه ی   عنیشونده،  پنهان   اریو بس

  د یگو در درون ماست. م   ر،ید  ستیهم زد؟ نبود حال من را به   کس  چه  نی. آقا ارود م  زد،یر هم محالِ ما را به 

  شود،  آشار م  شود، م  دهید  ه   عنیاست. خنّاس هم هست،    غیتآن جوجه   هیشب   کند، کار م   طانیش  یبرا

  :  طورن ی و هم نمیب نم ریآمد، رفت، د  یفکر یهم خورد، حالم به دیگو . م ردیگ گاز م 

  ی نفس از اندرون راهت زد گرنه
  ؟ یبد ک  را بر تو دست  رهزنان

  ) ۴٠۶٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  که شهوت است  عواِن مقتَض زآن
  حرص و آز و آفت است  ِریاس دل

  ) ۴٠۶۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

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

  : مأمور عوان
  گر : خواهش مقتَض

  

مسلط بشوند    توانند نم  ذهن  ی هااز درون راه ما را نزند، من   م،ی ما که جزو عاقالن هست  ذهنمن   نیاگر ا  دیگو م

  کنند.   تیما را بتوانند اذ رانید شود ماست که سبب م  ذهنمن   نیبه ما. ا

   ذهنمن   عن یحرص و آز و آفت است»،    رِیعوانِ اقتضاکننده که اسمش شهوت است، دل ما «اس   ن یمأمور، ا  نیا

چون   کند ما اقتضا م   ذهنمن  م،یبشو  نیخشم   کند ما اقتضا م  ذهنمن   م،یاآلن که حرص بورز  کند ما اقتضا م 

که به   کند من اقتضا م  ذهنبترسم، من  کند م ضامن اقت  ذهنناراحت بشوم، من  اوردم یدست نرا به  زیفالن چ

  و اآلن ناراحت بشوم.   فتمیب شیسال پ ستیفکر ب

از   دیگو م  نیهم یاست. برا طانیو عقلش که عقل ش ست ذهنمن  نیا اتیمقتض   ریدل من، مرکز من، اس پس

تباه شده تا عوانان   ات زندگ ، یدر درون توست که دزد و تباه شد  مخف  طانِیش ۀندیآن مأمور و جاسوس و نما

خاطرِ  به   کنند،  م   تیکه چقدر مردم ما را اذ  د ینیب م   عنی اند، به قهر تو؛  ه کرد  دایبه تو دست پ  ذهن   ی هامن    عنی

  خودمان است.  ذهنمن 

شما را ناراحت کند. اگر همه    توانست نم   کس  د،یاگر عاشق بود  د؟یعاشق   ای  دیکه شما عاقل  دینی شما بب  پس

  .دی شما را به واکنش وادارند، پس شما عاقل هست  توانندهستند که م  یمجهز به ابزار

سر   ی درونتان    در نم   یمأمور  بعض  دینیب هست که  م موقع    و  جوجه   دیآ ها  م  غیتمثل  درد    شود،  ظاهر 

بعد درست    د،ی. دو، سه روز ناراحتدیشو ناراحت م   شود، م  اهی س  شود،  شما عوض م  )mood( مود    دهد، م

از    کنند، فضا را باز م  شوند، م  ندگ. عاشقان که متعهد به اتصال به زدیعاقل   شود، بهتر م  حالتان  د،یشو م

  که  دیگو . بعد مدیآ بالها سرشان نم نیا
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  پندِ نکو  ن یخبر بشنو تو ا در
بین نْبجیم داَع مدُو  ٰىَلع  

  ) ۴٠۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  درون شماست.»» 

آمده بشنو و به آن عمل کن.   فیشر  ثیاز احاد یاندرز خوب را که در  نیتو ا دیگو را. م هانیا دیدان م رید

ماست که امروز     عقل ذهن  ن یماست، هم  ذهنمن   نی هم   عنیدشمن شما در درون شماست،    نیترسرسخت

  از عاقالن خودشان را دور کنند.  دیعاشقان با دیگو موالنا م

  كَ» یجنْب نی ب عدُوک نَفْسكَ الَّت  ٰى«اَعد

  (درونت) جا دارد.»  تیترين دشمن تو، نَفْسِ تو است كه در ميانِ دو پهلو «سرسخت

  ) ثی(حد

   ذهندشمن انسان من   نیترسرسخت    عنیقرار دارد،    تی دشمن تو نَفْسِ توست كه در مياِن دو پهلو  ترينسرسخت

  .اش ذهناوست و عقل من 

  ساحر درون توست و سر  نیچننیا
  اْلوسواس سحراً مستَتر  ف انَّ

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

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

  سحرها  نیآن عالَم که هست ا اندر
  گشا ییهستند جادو  ساحران

  ) ۴٠٧۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نهفته است.»  ینفس سحر یگردر باطن و درون تو نهان است، همانا در وسوسه  یساحر  نیکه «چن  دیگو م

در   م، یکن ها نگاه مآن   ق یمرتب از طر  م،یرا در مرکزمان گذاشت  ها  دگیما همان  کهنی که ا  د ینیب م  نیبنابرا  پس

درست است،    میکن سحر است، منتها پنهان است، ما فکر م  ها دگ یبرحسِب همان  دنید  نی. امی ها هستسحر آن

جادو را باز    نیمثل موالنا هستند که ا  ساحران ت،هس ها  دگیعالم که سحر همان نیدر ا دیگو . مستیدرست ن

  . کنند م
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  زَهِر تر نیآن صحرا که رست ا اندر
  پسر یا اقیتر  ستدهییرو ز ین

  ) ۴٠٧۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : از من جو سپراق یتر  دتیگو
  تریز زهرم من به تو نزد که

  ) ۴٠٧٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  پادزهر.  رفته،یبه عنوان ضد درد و ضد سم به کار م م یمسن و مخدّر که در طب قد  یاز داروها  یب ی: ترک اق ی تر 
  

ا  نیبنابرا  پس ا  نیدر  در  ا  یفضا   نیصحرا،  رو  نیذهن که  من  ده،ییزهر  برحسبِ    دنید  ده،ییرو  ذهنعقل 

شده است، اتصال  گشوده   یفضا   ن ی. پادزهر همدهییهم رو  یپادزهر   ی   ده،یی سحر رو  نیا  ده، ییرو  ها دگ یهمان 

  قبل از آن اتصال به موالناست.   ست، به زندگ

به    یعاقلم، برو  ییبو  توانلحظه م  نی. در اریاز من کم ب  دیگو م  د؟یگو پادزهر چه م  د؟یگو چه م   اقیتر

  طان ینوکر ش  ، کن  دایرا پ  وی که عقل د  یبشو   نیدچار ا  ،ی بشو   غیتجوجه   نیدچار ا  ،ی سحر بشو   ن یذهن و دچار ا

باش  ،باش باشجسم  ، باورپرست  باش  ذهنمن   ، باش  تهداش   جسم  ی اریهش  ،پرست  تر  ، داشته   اق، ی اما 

. ترم یبه تو نزد  ذهنمن    عنیزهر    نیاز من سپر بجو که من از ا  دیگو اتصال به خداوند م  شده،گشودهی فضا 

  .  می خود ماست، خود ماست، ما امتدادش هست کهنی ا یاست؟ برا تر یچرا نزد

حضور، از جنس حضور    عن یاز جنس خرد بودن، از جنس فرشته بودن، فرشته    ، اتصال به زندگ  ،عاشق   ما

   خارج   زیچ    ی  رفت   ،یتو هستم، چرا من را رها کرد  نی . من عم یشد  طانینوکر ش  میرفت   م، یبودن را رها کرد

    ؟ی کرد دایپ  جسم یار ی و هش  یکه جسم است، شد 

  تو  رانیاو، سحرست و و گفتِ
  من، سحرست و دفع سحِر او  گفتِ

  ) ۴٠٧٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی زیسحر توست. آن چ   ذهن. گفتِ من کن اولش به موالنا گوش م  ، کن به موالنا گوش م  ای  کن را باز م   فضا

. «گفتِ  کند م  رانیتو را و  کند، تو را سحر م   ،یپر م  دگ ی به آن همان  دگیهمان  نی از ا  ، ییگو که در ذهنت م

  .کند را دفع م  رانیآن و  کند، آن سحر را دفع م  منتهاهم سحر است،    نیا  د،یآشده مگشوده   یمن» که از فضا
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از جنس عاقالن    د، یکن م  رانیخودتان را و  د،یشو سحر م  د،یشو م  ذهنبه ذهن، من   دیرو شما اگر م  خُب

از جنس    دیدان م  ول   د،یاز جنس عاشقان هست  د،یکن خودتان کار م  یو رو  دیدان را م  زهایچ  نی. اگر نه ادیهست

  . گذارند شما اثر بد م یعاقالن رو لیدال نی. به ا دیکن  یاز عاقالن دور  دی با د، یبشو دیعاشقان بخواه

    د؟ی عاشق ای دی عاقل د؟یهست  که واقعاً در چه وضع  دین یکه بب  میهم قبال خواند  اتیاب نیا

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

  
  ستیخدمتِ ما که مشارقِ شاد ِریغ به

  ی آثار  یز شاد ندیخلق و نب دیند
  ) ٣٠۵۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ابان ی: ب یواد
  

خداوند مثل    ، خود زندگ   عن ی خش هستند و ما    یصحرا  ی . عاقالن مانند  اورندی ب  ی شاد  توانند نم  عاقالن

  ی شده رو گشوده   یفضا   قی و خداوند که از طر  شدهگشوده  یو فضا  میشهر خراب هست   یباران است. ما مثل  

که    میو خدمت او را بن  می بشو  قانجزو عاش  م،یفضا را باز کن  کهن یاز ا  ریمثل معمار است. غ  کند، ما کار م

  . نندیبب توانند نم یآثار  یخلق از شاد کند، از آن مشرق طلوع م یشاد  عنیاست،  یشرق شاد

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

  ) ١۵٠٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

و استفاده از    ییفضاگشا قی از طر . زندگ کنند عاشقان درست م کنند،  . عاقالن خراب مدیگو م   زبان زندگ از

فاضله هستند که با  ۀنی عاقالن دنبال مد ول  کنند، م بی ترت ییبایجهان باغ ز  نیعاشقان در ا ۀ لیوسخردِ کل به 

 برند، کار م که به   یاله یلحظه. وسبهکند، لحظه  هدف را فاسد م  لهیبسازند. هرلحظه وس  خواهند ذهنشان م 

  هدف فاسد شده.  رسند،  جا که مبه آن  کند، است. خراب م  شان ذهنمن   نیهم

ا  ییبایدرست کند، باغ ز  ییبایشهر ز  اش ذهنعقل من   ۀلیوسموقع بشر نتوانسته به   چیه جهان درست    نیدر 

. شما فضا را باز  دهم م  بیکه من ترت   عجب باغ  دیگوم   دهد، اطالع را م  نیبه ما ا  موالنا زندگ  قیکند. از طر

  است که من آباد کردم؟  یرمن باغ شما را بسازم. باغ موالنا را ساخته. چه شه  د،ی کن



ۀ  برنامه             Program #945                                               ۹۴۵مشار

  53صفحه: 

که همه حس    اوردیوجود ب به   نظم   ی جهان    نینس عاشقان شدن، در او از ج  ییبا فضاگشا   تواند بشر م  پس

 ر یدها هم انسان  نند،ی را بب  زندگ  ریدها در هم کنند. انسان  دایدست پ زندگ   یِبنند، همه به شاد خوشبخت

  ی بِقاپند. اجسام جد   ریدرا از هم   ی زیچ   د، نباشند که به هم لطمه بزنن  نیها درصدد ا. انسان نندی را جسم نب

  ی که خودشان را و عقلشان را جد   شوند عاقالن متوجه م  ای . مردم  دهند را از دست م   تشان ی بودنشان را، اهم

  . کنندکار را نم  نیا ریگرفتند و د

تعداد    یی. با پخش دانش موالنامی کن  ادی تعداد عاشقان را ز  م،یکن   ادی تعداد عاشقان را ز  میکن   سع  دیما با  پس

عاقالن    یرو  م،یدیطور که در موالنا دعاشقان با نور خودشان همان   میدان و ما م  شود م   ادتری قان در جهان زعاش

 دار یب  قیارتعاش بنند، از آن طر   به زندگ   دیکه شا  گارتعاش زند   قی. عاقالن فقط از طرگذارند اثر سازنده م 

  .  میکه امروز خواند  خود زندگ  هیتنب  ،با لد خود زندگ ایو  شوند م

   زندگ   دیبه مرکز عدم، بذار  دیو متعهد باش  د یخودتان کار کن  یرو  دیبرگرد  دیبا  دی عاقل  دینیب اگر شما م  پس

  شما را درست کند. 

  �🔹🔹�بخش دوم  انيپا�🔹🔹�
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را سر و سامان    مان اجتماع   و زندگ  مان شخص   ما زندگ  شود نم  ذهنکه با عقل من   میحال متوجه شدبه   تا

وصل    مثل موالنا به زندگ  که اشخاص  میارا هم متوجه شده  نیا  را نشان داده. ول  نیهم هم  خیو تار  میبده

  اند.درست کرده بایز  اند و باغشده

بعد موالنا به ما کم کند ما    م،یکنار و ابتدا به موالنا گوش بده  میرا بذار   ذهنعقل من  ن یها ااگر ما انسان   و

سر و    مان شخص    زندگ  م،یاستفاده کن   و شخصًا از خرد زندگ  میوصل بشو  به زندگ  می باز کن  می فضا را بتوان

مردم اثر سازنده    یارتعاش در رو  نیو ا  کند ارتعاش م   ندگ که به ز  میشو م  به چراغ  لیو تبد  کند م  دایسامان پ

  است.   نیدارد، راهش ا

  ،  ذهن با عقل من  مینیب م  کهن یکشاند. کماا میخواه   یورطۀ نابود جهان را به   م،یجلو برو  ذهناگر با عقل من  و

   ندگ وجود دارند که ز  ییها جهان آدم   نیو در ا  میریها را بجنگ   یجلو  میتوان قانون و مقررات نم  همهنیبا ا

  .  کنند م  یبه نابود دیها را تهدانسان

  :دیگو است. م است و عاشق چجور آدم عاقل چجور آدم م ین یبب  میهم بخوان ت یب چند

  شدن  دایدر غم پ عاقل هر زمان هست
  شدن   دایو ش خودیب عاشق هر زمان هست

  
  و بر حذر  ز یاز غرقه گشتن بر گر  عاقالن

  شدن  ایغرقۀ در شهیرا کار و پ عاشقان
  

  بود  دنیرا راحت از راحت رسان عاقالن
  ها شدن را ننگ باشد بنِد راحت عاشقان

  ) ١٩۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

من وجود دارم    د،ینیمن را بب   دیگو بشود، م دایبدهد، پ  ش یخودش را نما  خواهد که عاقل هر لحظه م  دینیب م

  . کند که دردش را پنهان م ادیبا ناموس بزرگ و درد ز شود، صورت پندار کمال ظاهر ماوقات هم به  ترش یو ب

بشود،    خودی ب  خواهد بشود، م  ستین  خواهدشدن» اما عاشق هر لحظه م  دایدر غم پ  عاقل هر زمان   «هست

  بشود.  دایبشود و ش خودی ب رونیب د یایب ذهناز نظم من  رون،یب دیای ب ذهناز من 
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تبد  به زندگ  لیتبد  عنیشدن»    دای«ش گشوده شدن، عاشق شدن. پس عاشق هر لحظه   یبه فضا   لیشدن، 

  باال خودش را نشان بدهد.  دیایمنقبض بشود و ب خواهد بشود، عاقل م از جنس زندگ خواهد م

کارگاه    خواهد  لحظه م  نی در ا  شدن  ست ی. عاشق با ندیجزو عاشقان هست  ای   دیجزو عاقالن هست  دینی بب  شما 

  ن یاست، در ا  طانینوکر ش  برد، کار مرا به   طانیعقل ش  شود، م   ویبشود. عاقل با هست شدن کارگاه د  زندگ

  . کند م  یکار جهان خراب 

نه؟ حرف من هست    ایهستم    دایمجلس پ  نینه؟ من در ا  ای  نندیب شدن» است که من را م  دایموضوع مهم «پ  تنها

  است.  طانینوکر ش نیباشد. ا  دینه؟ حرف من با ای

غرق بشوند،    ییتای  یفضا   نیفضا را باز کنند در ا  خواهند و بر حذر»، عاقالن نم   زیاز غرقه گشتن بر گر   «عاقالن

  کنند.  عیرا ضا  ذهنعقل من  خواهند بشوند، نم ستین خواهند  نم

و    کنند م  ییشناسا نندیبرا م   دگیمرتب همان   عنیشدن است،  ایکارشان غرقۀ در  یاطور حرفه عاشقان به  اما

  نند یب و درد خودشان را م   دگیهمان   که ن یلحظه. هم  نی و برگشتن به ا  با عذرخواه   رون،یب  کشند خودشان را م

ا  ییرا شناسا  هان یا  خواهند فوراً م از درون    ا ی   دید. شما جزو عاقالن هست بشون  ای و جزو در  ند یایب  نیکنند و 

  عاشقان؟ 

بخر. «عاقالن را راحت    میبرا  یز یچ   ی بده،    پول  ی، من را راحت کن.  به من بده   یز یچ ی  ندیگو م   عاقالن

  د یبا صورت جسممن بخر، گران باشد. به یبرا ییکادو یما را راحت کن.  ذهنبود»، من  دنیاز راحت رسان

  .دیشو حال مد، خوش یرا حاال شما داشته باش  نیخب ا ییبو ،ها بدهبه آن  یزیچ  ی

   آن راحت   وجهچیهها شدن»، عاشقان به کار. «عاشقان را ننگ باشد بندِ راحت   نیعاشقان ننگ است ا  یبرا  اما

خب    د؟یهست  عاشق   ای  دیهست  ننگشان است. خب شما عاقل  خواهند، نم  د،یآ دست مبه   یزیرا که با دادن چ 

  : میرا داشت تیب نی. و اد یبسنج  دیتوان خودتان را م

خو ر یتصو عاشق شتن یو وهم  
  بود از عاشقانِ ذوالْمنَن؟  ک 

  ) ٢٧۵٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  خداوند  یهاها، از نام ها و احسان : دارندۀ نعمت ذوالْمنَن
  

.  ست یاز عاشقان خدا ن  نیخودش است، وهم خودش، ا  ذهن  ریخودش است، تصو   ذهنکه عاشق من   کس   عنی

هست خودتان  کمال  پندار  عاشق  شما  اگر  است؟  هست  د،یدرست  خودتان  عقل    عن ی  ذهن   ریتصو  د،یعاشق 
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  م، یگو من بهتر م   اشد،: حرف من بدی هست  نیا  یو هر لحظه دنبال ارضا   دیکن را رها نم  تان ذهنمن   ؛ذهنمن 

  زها یچ  نیاحترام بذارند، قدر شما را بدانند، ا  نند،یشما را بب  د،یبشو  دا یپ  دیخواه . م دیمن بلدم، من را نگاه کن 

  .  دیپس شما عاقل هست د،یستین عاشق واقع دیستیشما پس عاشق خدا ن کند، شما را ارضا م

  . کنند و عمل نم دانند هستند که م   عاقالن درضمن کسان و

   خوان شتر ی چندان که ب علم
   نادان ست،ی عمل در تو ن چون

  )گلستان، باب هشتم در آداب صحبت  ،ی (سعد

که درواقع    دیهست  ذهنعاقل من   د،یکن عمل نم  را، ول  زهایچ  نیا  دیدان هست. اگر شما م  یهم از سعد  نیا

  نادان است.  

  عاشق و عاقل» نیب «فرق

صفحه و    یرو   گذارم را من م  هان یا  م،یکه «فرق عاشق و عاقل» را نوشت  جانیا  م یدار  ییهاادداشت ی   ی   اما

  کم کنند.   هانیا دی شا دینی . ببخوانم م  تانیبرا

  . کنند مرکزِ خود را عدم ممرر،   یهایی عاشقان متعهد به مرکِز عدم هستند و با فضاگشا ‐١ 

  . کنند نم خال ها دگ یخود را حفظ کرده، و درونِ خود را از همان دۀیاما عاقالن مرکزِ همان  

از جزو عاشقان   ایو    دیعاقالن هست  ای  دیجزو عاشقان هست   دینیبب  دیتوان است که شما م   ییارهای باز هم مع   هانیا

  عاقالن.  ییشناسا یبرا د یداشته باش یار ی مع دیهست

ها عامدانه و قاصدانه خود را  . آن کنند م  زیپره  رانید   ذهنِ خود و من   ذهنِ شدن با من  نیعاشقان از قر  ‐٢

  .  دارند دور نگه م  ذهن یهااز من 

  . کنند نم  زیافراد پره نگونهیشدن با ا  ن یو از قر  ستندین رید ذهن یهاعاقالن مراقبِ من  اما

    د؟یکن توجه م ». کنند م زیپره رانید ذهنخود و من   ذهنشدن با من نیعاشقان از قر «

  .  دارند دور نگه م ذهن یهاها عامدانه و قاصدانه خود را از من آن  «

  » .کنند نم  زیافراد پره نگونهیشدن با ا  ن یو از قر  ستندین رید ذهن یهاعاقالن مراقبِ من  اما
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را.    ن یمطمئن هستند ا  کنند، بشوند ضرر م  نیو عقلش قر  ذهنمن   یکه اگر با    دانند عاشقان م  کل  طوربه

  . دارند دور نگه م  ذهن  یها قاصدانه و عامدانه خودشان را از من  نیبنابرا

  م، ینیب م  لمیما ف  گذارد، ما اثر بد نم  یرو  میخوان ما کتاب م  ،یز یچچ ی. همیما پهلوان هست  ندیگو عاقالن م  اما

. البته که  گذارد ما نم   یرو  یاثر  چیه   م،یگوش بده   میتوان هر جور صحبت مسموم را م   م،یده اخبار بد گوش م

  . کنند تصور باطل را م  نی. عاقالن اگذارد م

   سخنران   ی صحبت مخرب،    ی   ایمخرب    لمیف   یکتاب مخرب،    ی عنوان انسان در معرض  خودتان را به   شما 

تلو  یمخرب،   م   ون ی زیبرنامۀ  قرار  م  د،یده مخرب  را خراب  انسان    کند،  حتماً شما  ما  ندارد.  اصال بحث 

  .  میهست

  کند.  لیآنها را تبد تا خودِ زندگ  دهند خودشان قرار م  یعاشقان تمام تمرکِز خود را بر رو  ‐٣

هستند    ران یدر د  رادهایو ا  هاب یع   دنیدنبالِ دو به    گذارند م  رید  ی انسانها  ی عاقالن تمرکزِ خود را بر رو  اما

  دهند.  رییخود، تغ   ذهن من  نشِ ینظم و ب یرا، مطابق اقتضا   تهایوضع ای انسانها و  خواهند و م

ریمشخص است د  کامال اگر درحالدیخودتان است، عاشق هست  ی. اگر شما تمرکز خودتان بر رو . عاقل   که

  د یخواه  م  دیدار  نیدروغ   ذهن من   ی اصال    د،یخودتان دار  بیاست و هزارتا ع  رانی د  یتمرکز خودتان رو   دیهست

  . دیپس از جنس عاقالن هست  د،یرا درست کن رانید

  . رندیگ لحظه را بر عهده م نیخود در ا  یاریهش تی ف یک  تِیعاشقان مسئول  ‐۴

  . دانند خود م   یها و دردها غم   جه، یخود و در نت   یار یهش  تِیف یرا مسؤولِ ک   هات یو وضع  رید  ی عاقالن انسانها  اما

خشمتان را    تیشما، خب شما مسئول دیهست  نیلحظه خشم  نی. ادیشما به خودتان نگاه کن میخوان  را م هانیا

اجازه داد  دیکن قبول م را    تان ذهنمن   ایکند،    نیرا خشم  نفر شما   ی  ای  دیبشو  ن یخشم   دیکه شما  شما 

 ب  نیخشم باال  را  خشمش  به   اورد؛یکند،  من شما  بر  ناظر  نبود ذهنعنوان  بنابرادیتان    ت یفیک   تیمسئول  نی. 

  . دیعهده نگرفترا به   یار یهش

  ن ی. بنابراکند م   من را عصبان  هات یجبر هستم. وضع  ریز   کند، م    من را عصبان  سم،ی همسرم، رئ  ند یگو م  عاقالن

از    دیدان عوض کنم، که م  دیبا  را  رانید  نیهستند. پس بنابرا  رانید  ستم،یخودم من ن  یاریهش   تیفیمسئول ک 

  . دیجزو عاقالن هست د؟ یهست  آدم طورن یدرست بشود. شما ا ام محاالت است، تا زندگ
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اتفاقات فضاگشا  ‐۵ همۀ  ا  کنند م   ییعاشقان در اطرافِ  اتفاق  نکهیو به   دهد  بد نشان م   ایرا خوب    ذهن 

.  کنند آورده و در جهان پخش م  ییتای  یخود، شهد و شر را از فضا   یی. آنها با فضاگشادهند نم   ت یاهم

  .  کنند م  ادی جهان ز  ررا د  ییایخود، زنده بودن و نشاط و پو  عاشقان با ارتعاشاتِ عشق

  کنند،  م  ی زیردچارِ انقباض شده، و شروع به سرکه   د،ده که ذهن آنها را بد نشان م  عاقالن در برابرِ اتفاقات  اما

  . کنند درد را در جهان پخش م عنی

  ی شده شادگشوده  ی . از فضاکنند م   یی بد فضاگشا  ای خوب    ، نه؟ عاشقان در اطراف هر اتفاق   ر، یاست د  واضح

.  کنند جهان پخش م   نیدر ا  آورندم  را   عشق زندگ  ،  نور زندگ  آورند، را م  خرد زندگ  آورند، را م  سببیب

م   غامشیپ اتفاقاترندیگ را هم  عاقالن  اما   .  نش بد  ذهن  م   دهد م   انکه  واکنش    رند،یگ را  و  انقباض  دچار 

  . کنند م  یو شروع به دردساز  شوند م

اگر شما درد به جهان م  اصال م  یساز درد   ای  دیزیر عن ی  د،یکن  اگر م دیتوان   د، یبترس  د،یبرنج   د،یبشو  نی خشم  

مواظب خودتان    دیبا  د،یرا دار  ذهنعقل من   عن ی  د، یشما عاقل هست  د، یکن   نیبب یع  د،یکن  بتی غ  د،یحسادت کن

  . دیباش

  . کنند خود اجرا م   در زندگ بزرگان را به صورتِ عمل یعاشقان آموزشها ‐۶

  . رندیگ روزمرۀ خود به کار نم  ل، در زندگدرک کرده و در عم  ها را تنها به صورتِ ذهن آموزش  نیاما عاقالن ا 

را به  یهاآموزش   عاشقان اگر    م،یخوان  . پس ما موالنا را مکنند خود اجرا م   در زندگ  صورت عمل بزرگان 

درک کرده و در عمل،    صورت ذهنها را تنها بهآموزش   نی. اما عاقالن امیکن را عمال اجرا م  هان یا  میعاشق باش

  . رندیگ کار نمروزمرۀ خود به   در زندگ 

فکر هستند شما استفاده    یعمل هستند، الوها   یالوها   هان یو ا  میخوان که م  اتیاب  نیا  ایشما؟ آ  دیکن م  چار

. اگر  دیعاشق هست  د،یکنو عمل صفر است؟ اگر عمل م   دیکن و انباشته م   دیفهم و م   د یخوان فقط م  ای   دیکن م

  . دیست، پس جزو عاقالن هستیدر شما ن عمل   د،یکن و انباشته م دیریگ م  ادیفقط 

  .گذارند م خود را در راه زنده شدن به زندگ   یهاه یوقت و سرما ،ی عاشقان تمام انرژ ‐٧

  .کنند  عمل م مهی صورت ناقص و نصفه و ن خود، به  ی بر رو یاما عاقالن در کاِر معنو  

و بدون    زحمتی خودشان کار کنند. ب  یرو   دیکه با  دانند . عاشقان م دهند قانون جبران را انجام م  عاشقان

  .  میاگر زحمت نکش  میخارج بشو  ذهناز بند من  می توان ما نم عنی د،یآ دست نمگذاشتن وقت و توجه به 
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  ی از پهلو   ذهن  ی هاکه دائماً من   میکن م  زندگ  یاما در جامعه   م،یخودمان تمرکز کن   یباشد اگر ما رو   ادمانی

  .  کشد طول م  نیهم   یبرا گذارند، ما اثر بد م  یشدن رو ن یارتعاش و قر قیو از طر شوند ما رد م 

جهان    نیمنظور ما از آمدن به ا  نیاول  نی. استیما ن  در زندگ   یریکار، کار د  نیتر از ا مهم   دیدان شما م   ول

  د ی و شما در اطراف آن فضا باز کن فتد یب  اتفاق  یشما وجود دارد که  یبرا  نیهر لحظه امان ا نیاست. بنابرا

هم از نظر    د،یواقعاً خرج کن   هم از نظر پول  دیبا  شماوصل کند. و    لحظه شما را به زندگ   نیدر ا  و هر اتفاق

  .  دیایت بدسبه  جهینت نیو زحمت، تا ا تیهم از نظر جد ، وقت

خرج    رانید  ندیگو . مست از اشاالت عاقالن زرنگ    ی.  کنند نم  تینه، عاقالن قانون جبران را رعا  عاقالن

ارزش است که فکر    . از نظر عاقالن زرنگ دانند اصطالح ارزش مو به  تیمز  یرا    نی. امیکنند ما استفاده کن 

کارشان ناقص و    جهیامان ندارد، درنت  یز یچ  چو. هماورندیدست ببه   را ندهند، ول  زیچ  ی   نۀیهز  کنند م

  . شود عمل نم ماند، فقط در سطح ذهن م مهین و  نصف 

  د یتا به آنها بو  رسد به آنها م   از طرفِ زندگ  غام یچه پ  نندیعاشقان هر لحظه مراقب و آگاه هستند که بب  ‐٨

شوند    ل یکنند تا هم خودشان تبد  اده ی پ  در زندگ   د یرا با  ینُو   وۀ یچه ش  ای دهند و    رییتغ در خود    د یرا با  ییچه الو

  کنند.  ی و هم عشق و خرد را در جهان جار

  هستند.  توجه یب د،یآ م  که از طرفِ زندگ ییغامهایاما عاقالن نسبت به پ  

   ی تن ما مثل مسافرخانه است و هر لحظه    نیا  دیگو است که م  نیما، ا  می گرفت  ادیکه از موالنا    ییزهای از چ  ی

صورت مشت و لد  اوقات به   گاه  هاغام ی . پرسد به ما م   با مهر زندگ  ، با توجه زندگ  ، زندگ   تیبا عنا  غام یپ

.  میرفت   ش یپ   لیواقعاً خ   ان یو عص   ما در سرکش   کهنیا  یبرا  د، یآ اتفاق بد م  د،یآ م  المنُون ب یصورت ربه   د،یآ م

  و پندار کمال.  ذهنعنوان من سرکش به م،یسرکش هست ما 

. اصال  دیباش  دهیبه پندار کمال، پندار کمال را در خودتان دصحبت راجع   همه نیکه شما پس از ا  دوارم یام   من

  هستند.   هیاز بق تری قو  ل یخ  ها جهان و پندار کمال نسازد. بعض نیبه ا  دیایکه ب ستین کسچیه

به    غامیچه پ  لطف حت  ایمشت، لد    نیبا ا  لحظه زندگ  نیمراقب و آگاه هستند که اعاشقان هر لحظه    پس

بفهمم. عاشقان    دیرا من با  ن یا  کنم، م ییجا یمن    اشتباه   یدارد،    غامیپ  یحادثۀ بد    نی. ادهد من م

  هستند.  یطورنیا

پ  اما  نم   هاغام یعاقالن  به   رندیگ را  اگر   .ااصالد و حادثۀ بد باشد که شم  تیصورت مشت و ل  ،ج یگ   کنند  

و گردن    رندیگ را در نظر م   هات یوضع   ای   رونیرا در ب  ییها آدم   یدارند،    جسم   یاری هش  کنند، ناله م  شوند، م
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شما دارد.    یبرا  غامیپ  ی  افتد م  لحظه هر اتفاق  نی. ارندیگ را نم   غامیپ  کنند،و مالمت م   اندازند ها م آن

عاقل    د،یریگ . نم دیعاشق هست  د،یریگ را م   غامیاگر پ  ای.  دیریگ نم   د،ی . نباشدیریگرا م   غامیپ  د،یاگر عاشق باش

  . دیهست

  ش ی پ  ذهن   یِساز کند. آنها با سبب   لیَفکاِن خود، آنها را تبدْ تا خداوند با کن   کنند عاشقان فضا را باز م  ‐٩

  . روند نم

فکر و عمل    یمبنا   دهد، و آنچه را که ذهن آنها نشان م  افتند م  جهان  نیاما عاقالن در دام سبب و اسبابِ ا 

  . دهند خود قرار م

  م ی ضا را باز کنف  د،یایب  شیپ  گرفته چه اتفاق   میتا خداوند با قضا تصم  کنند لحظه فضا را باز م  نیعاشقان ا  پس

  ل یما تبد  م،ی. اگر فضا را باز نکن کند م  لیخودش، ما را تبد  فیخودش و تصر  لیقدرت تبد  شود»، و م  با «بشو 

  .  میکن لیتبد میتوان خودمان، خودمان را نم لۀیوس. ما به میشو نم

   ذهنخودشان، خودشان را از من    ذهنو عقل من   هابا فکر  خواهند  است که م   نی شست عاقالن در ا  ترِشیب

  امان ندارد.   یزیچو چ کنند، هم  لیبه خدا تبد

  ن یا  شود، م  تیوضع  نیا  به  لیفکر تبد  نیا  ندیگو عاشقان، نم  روند نم  شیذهن پ  یساز با سبب  نیبنابرا  پس

در ذهن هنوز    یینها  تیهمان حضور هست. وضع  یینها  ت یوضع  ن یو ا  شود،  م  تی وضع  نیا  به   لیتبد  تیوضع

  د یبپر  ی ساز. و اگر از سبب رونیب  د یبپر  یساز از سبب   دی. شما بامی ما در ذهن هست  عن ی  ست، ذهن  تیوضع

  حتماً از جنس عاقالن هست.   کند سؤال م  . هرکسدی کن سؤال نم  همهن یا رون،یب

و  علت  کند، با علت و معلول عمل م  کند، عمل م یزسا ذهن هستند. ذهن با سبب  یسازدر دام سبب  عاقالن

سبب   اشی ساز سبب   کند، م   یساز دارد سبب   ذهنمن  نیا  کهن یجهان است. ا  نی ذهن مربوط به ا  یهامعلول 

ادامه م   یسازبشود. سبب   لینخواهد شد که تبد زمان    دن، یوقت خر  عن ی  یاز سسبب   عنی  دهد، خودش را 

.  د یزمان را کم کن  دی خواه شما م  کند، م  ادی زمان را ز  خرد، و زمان م   رود دارد در ذهن جلو م   ه  دن، یخر

  .  یساز با سبب  دهد مرتب زمان را ادامه م ذهن. من دیرا کم کن ذهنزمان من   عنی د»ی«زمان را کم کن 

  کنند،  در جبر ذهن هستند. عاشقان فضا را باز م  مانند، ذهن م  زندان  دهند، زمان را در ذهن ادامه م  عاقالن

م   یساز سبب ارونیب  پرند از ذهن م  جهیدرنت  کنند، را متوقف  اسباب  اما عاقالن در دام سبب و     جهان ن ی. 

  .دهند  عمل خود قرار م وفکر  یمبنا   دهد، ها نشان مچه را که ذهن آنو آن  افتند م
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و واکنش   کنند حسادت و رنجش، فضا را باز م  نه،یون حرص، خشم، ک همچ  جاناتی عاشقان در اطرافِ ه ‐١٠

  . آنها ثبات دارند.  دهند نشان نم

شده و از حالتِ   نییباال و پا جاناتیه نی. با ادهند فکر و عمل خود قرار م یرا مبنا منف   جاناتیعاقالن ه  اما

  .شوند ثبات خارج م 

و واکنش نشان    کنند حسادت و رنجش، فضا را باز م  نه،ی همچون حرص، خشم، ک    جانات یدر اطراف ه  عاشقان

فکر و عمل    یرا مبنا  منف  جاناتی. اما عاقالن هدهد به ما ثبات م  ییگشاها ثبات دارند. فضا . آن دهند نم

  . شوند خارج م   تشده و از حالت ثبا  نییباال و پا جاناتی ه نی. با ادهند خود قرار م

فکر و عملمان قرار    یرا مبنا  هان یمثل خشم و حرص و ترس و ا  جانات یه   ذهنکه ما چقدر در من  دینیب م   شما

شده و از   نییباال و پا  جاناتیه  نیخشم هست. با ا  یرنجش است،    یها  موقع   ل یفکر ما خ   زۀی. انگمیده م

  . شوند حالت ثبات خارج م 

از    رند،یپذ آن را م  تِیمسؤول  نند،یب خود را م   رادِیو ا  بی معنا که ع   نی. به اشوندعاشقان کارگاه حق م   ‐١١

  ل یخداوند آنها را تبد دهند خود اجازه م  و با صفر کردنِ من ذهن   خواهند، معذرت م  رید  ی و انسانها   زندگ

  .  نندیب خود م  من ذهن   دن و صفر کر ییفضاگشا یخود را برا  ییکند. آنها توانا

خود اعتراف    ی هاب یو به ع   ستندیدر خود ن  رادیدارند. حاضر به قبولِ ا   ذهن ِ عاقالن پندار کمال و ناموسِ من   اما 

  . کنند نم

  ت یمسؤول  نند، یب خود را م  راد یو ا  ب یمعنا که ع  نیبه ا  شوند، کارگاه خدا م   عن ی  شوند، کارگاه حق م  عاشقان 

  دهند  خود اجازه م  ذهنو با صفر کردنِ من  خواهند،معذرت م   رید  یهاو انسان  از زندگ  رند،یپذ آن را م

. درست  نندیب خود م   ذهنو صفر کردن من   ییفضاگشا  ی اخود را بر  یی ها تواناکند. آن  لیها را تبدخداوند آن 

  است؟  

خود اعتراف    یها ب یو به ع  ستند یدر خود ن   رادیدارند. حاضر به قبول ا  ذهنعاقالن پندار کمال و ناموسِ من   اما

   عذرخواه   دیواقعاً بلد  ایکه آ  دینی بب  د،ینوراَفکنتان قرار بده  ریخودتان را ز  د،ی . شما به خودتان نگاه کنکنند نم

از هماران   د،یخانواده شروع کن  ی از اعضا  د؟ یکن م   و عذرخواه  دیرو بار م  ریز  دیمثال اگر اشتباه کرد  د؟ی کن

من اشتباه کردم. اگر پندار کمال    خواهم،  عذر م  دییبو  دیتوان فوراً م   د یکن اشتباه م  قت و  د، یاداره شروع کن 

ناموس وصل است. ناموس    یبه    هر پندار کمال  کهن یا  یبرا  د،یتوان نم  د،یجزو عاقالن باش  د،یداشته باش

  . افتد بار اشتباه برود، از آن کمال م  ر یکه اگر ز کند فرد فکر م  کهن یا عنی



ۀ  برنامه             Program #945                                               ۹۴۵مشار

  62صفحه: 

  د، یکمال داشته باش   پندار   م ییگو م م،یکن م  ق یتشو  م،یکن م    یاست که ما در جامعه پندار کمال را تحر  جالب

بعض نم   م یکن القا م  ها  به  ب  د،یاشتباه کن  شود که شما  اشتباه مدیهست   اشتباهیشما  همه  نه،   . کنند  اصال .

  که اشتباه نکند.   ستین کسچیه

و    دیکن و اقرار م  دینیب را م  تانیهاب ی؟ اگر عنه  ایمن کارگاه خداوند هستم    دییبو   دیاز خودتان بپرس  شما

  ا ی به من کم کن، خدا  خب زندگ  دییگو و م   د،یندار  سرکش   د،یتواضع دار  د،یحالت تضرع و عجز و اضطرار دار

 . اگر پندار دیکارگاه خداوند هست  صورتنیادر   د،یدهواکنش نشان نم   د،یکن به من کم کن و فضا را باز م

  . دیوصل است، نه، جزو عاقالن هست و به ناموس بزرگ دیکمال دار

  . شوند لحظه ساکن م  نیجمع شده، و در ا ندهی عاشقان از گذشته و آ ‐١٢

  . کنند م  زندگ ندهیعاقالن در گذشته و آ اما

     د؟ یلحظه ساکن هست   نیدر ا  ای  دیهست   ندهی در گذشته و آ  ترش یب  ای . آدیکه شما خودتان را مح بزن  ستی ار ی مع

فراوان   ‐١٣ و  از کس  زندگ  عاشقان کوثر  توقع  و بدونِ  دارند،  همراه  به  داشته   ،را  به د  یهااز   رانیخود 

  .  کنند خدمت م ری د یو به انسانها  بخشند م

  خود هستند. یِ وی دن یهاعاقالن در فکرِ افزودنِ داشته  اما

ب  ت ینهایخدا که هم ب   خدا. عاشقان فراوان   فراوان  تینهای ب  عن ی  کوثر  است از    فراوان  تینهایاست و هم 

  د ی ندارند. اگر توقع دار  و توقع از کس  شوند به او وصل م  کنند را همراه دارند، چون فضا را باز م   ز یچهمه 

  د، ی را بند، من توقع دارم، جزو عاقالن هست  ارک   نیا  د یهمسرم با  دییگو . اگر م دی شما، از جنس عاقالن هست 

  . دیست یعاشقان ن

از ما ندارد. شما به خودتان    توقع  چیه  ده،یوجود آورده به ما بخشبه   زیبه موالنا. موالنا چقدر چ   دینگاه کن   شما

که من در آن نباشد.    ی کار  کنم؟  م   منی کار ب  کنم،  و اضافه م  آورم پول درم  کهنی از ا  ریغ   دییبو  د،ینگاه کن

فقط به فکر افزودن    . اگر کسدیجزو عاقالن هست  د،یکننم   ر. اگدیجزو عاشقان هست   د، یکن . اگر م دیجواب بده

  ست که جزو عاقالن است. معلوم ا هاست، دگ یهمان 

زنده شدن به خدا و بروزِ ارتعاشاتِ    ی. آنها تنها در پستندین  رونیب  یها و توجه   دیی عاشقان به دنباِل تأ  ‐١۴

  در جهان هستند.  بخش زندگ

  و توجه بدهند. دییآنها را بپرستند و به آنها تأ رانیمعشوق باشند، د  خواهند اما عاقالن م 
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تأبه    عاشقان توجه   دییدنبالِ  آنستندین  رونیب  یها و  پ.  در  تنها  ارتعاشاتِ    یها  بروزِ  و  خدا  به  شدن  زنده 

.  ستندین  یریتوقع د  چیه  ا یو    و توجه مردم و قدردان  دییدر جهان هستند. پس عاشقان دنبال تأ  بخش زندگ

معشوق باشند. بله    خواهند ن مبنند. اما عاقال  بخش زنده بشوند و ارتعاش زندگ  به زندگ   خواهند فقط م 

ها ها را بپرستند و به آن آن   ران یمعشوق باشند، د  خواهند . اما عاقالن م »کن و کن عاشق    «ترک معشوق  میدار

  و توجه بدهند.  دییتأ

از    د،ینه؟ اگر هست  ای   دیو توجه مردم هست  دیی . دنبال تأدینه؟ از خودتان بپرس  ای  دی معشوق باش  دیخواه م  شما 

  .  دیجنس عاقالن هست

  

  انتخاب)  ییلحظه و توانا نی(ا  ١۵شل 

لحظه که سمت چپ در وسط    نیکه در ا  دهد نقشۀ گنج است. نشان م ]  انتخاب)  ییلحظه و توانا   نی(ا  ١۵شل [  نیا  اما

  م ی کن   ییحق ماست که فضاگشا  نی. امیبر کار مو قدرت انتخابمان را به  مینشان داده شده ما قدرت انتخاب دار

و    د یاستفاده کن   خابانت  ییتوانا   ن یحق و از ا  نیاست که از ا  ن ی. قرارمان بر امیمنقبض بشو  م، ی مقاومت کن  ای

   ی فقط    لحظه است. زندگ  نیکه در ا  دیقدم اول را درست برداشت  نیا  د،یکن  یی. اگر فضاگشادیکن  ییفضاگشا

واکنش    د،یکن   یاگر فضابند   د،یدار درست برم   د، یکن  ییلحظه است، که شما اگر فضاگشا  نیقدم است، آن هم ا

.  قدم است  یقدم هست، لحظۀ بعد    ی. دوباره لحظۀ بعد  دیدار غلط برم   د،یبرو  ذهنبه من   د،ینشان بده

  هست:  تیب نیهم   ریتفس نیو ا دیدار ها را برمقدم ی طورن یهم
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  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  (مقابل حدوث)   می قد  ، نگی ر ی: د قدَم

  

  ن ی. بنابرامی کندار نمنشان   م،یاگر فضا را باز کن   م،یاز جنس خدا هست  م،یدرواقع عدم را که خودمان هست  ما

نه.    ایمن خوب است    تیکه حالم خوب است، وضع   د یندارد که شما قضاوت کن   عدم چونگ   دیگو موالنا م

حالم چطور    دیگو که م  ذهنتان؛ کس  لۀیوسبه   د یعدم را نپرس  اگر چونگ   نیبنابرا  د،یشما از جنس عدم هست

خوب است،    شهیحالش هم   ، امتداد زندگ  ا یعنوان عدم  . بهگردد م  اش لحظه دارد دنبال حال ذهن   ن یاست در ا

. پس هر  دیآ خدا که به نشان درنم   ؟ یآور  جنس خدا را به نشان درم  عنیاست. چرا قدَم را    یاز جنس شاد 

  خودمان را.  عن ی م،یآور خدا را به نشان درم  م،یشو لحظه که ما منقبض م 

  : طورن ی. همیخوب بردار  ،ی بردار ییقدم را با فضاگشا نینگاه کن که اول خوب

  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    بیلحظه هم غا  یو    میفضا را باز کن   دیاست و ما با  ما خداوند است، زندگ  نی که قر  مینیب لحظه م   ن یا  ما

لحظه من به   ن یا  عنی«گفتم دوش عشق را»    میگو م   . وقت شود م  بیاو غا  م، یکنار ما نشود. اگر فضا را ببند

. من اشتباه کردم  ستیمن ن  ار ی و    نیقر   ذهن. من ذهننه من   ، من هست  اریو    نیتو قر  میگو خداوند م  ا یعشق  

بد را   نیقر  نیکه ا  تو هست  نینباش و ا  بیلحظه هم از کنار من غا  ی  کردم. حت  نیقر  ذهنخودم را با من 

  .آزاد کن  نیمن را از درون ا توان . میببر  نیاز ب توان م

  مهم است، که مربوط است به غزلمان امروز:  قدرن یا ام، ولرا قبال خوانده  تیدو ب  نیا طورن یهم

  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
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  ی بزند، دل ما، مرکز ما خو   حرف  کهن یبدون ا  م، یرا داد  حاتش یآدم عاقل که توض    ی از    ن،یاز قر  نیبنابرا  پس

  که  دیگو موالنا م   نیهم  ی. برا گذارد ما اثر بد م  یرو نی. پس قردزدد بد او را م 

  عاشقان عاقل مبا  انیم در
  لقا نیر یش نی در عشق چن خاصه

  ) ١٨٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : مخفّفِ مباد مبا
  

به مرکز شما    عاقل   یاز مرکز    نیبنابرا  ر،یبه مرکز انسان د   انسان  ی از مرکز    عنی  یانه یبه س   یانه ی از س  پس

بد   ی برود، انرژ  تواند م   یکار برود، هم خراب   تواند م  نهیهم ک   د،یشو عاشق، از ره پنهان که شما متوجه نم   ای

. اما در  دیای خوب ب زیشما چ  نۀیتا به س د یعاشقان باش  افحضور برود. پس بهتر است شما اطر  یبرود، هم انرژ 

  : دیگو حال م نیع

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

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

  ه یخودمان است که شب   ذهنمن   نیبد هم   نی. قرمیاداشته بد    نی جهان، قر  نیبه ا  میما از اول که آمد  میدان ما م   و

برحسب او ما را   دنی. و دکند است و از درون ما را تباه م  طانیاست، ش  وید  ندۀینما   میگرگِ درنده است. گفت

  ن یا  خود زندگ  ای هستند مثل موالنا    ساحران  کند،  شما را سحر م  ذهنمن   نیا  که . گفت درحال کند سحر م

  . کند سحر را باطل م

  د، یخودتان را خراب کن   خودتان زندگ   شود . شما نمم ی ندازیب   دینبا  ن یرا به گردن قر  زیچهمه   میدان ما م   پس

نم   دییبو اگذارند که عاقالن  به   ستین  نی ا  یبرا  ٩۴۵برنامۀ    نی.  که عاقالن    دییبو  ذهنعنوان من که شما 

  ت یشما را اذ توانند عاقالن نم د،ی. اگر عاشق باشگذارند نم  م،یعاشقان هست. ما م ی کن  آقا ما زندگ گذارند نم

  ما.  میاشعارش را امروز خواند کند؛ م  یخودش سپر  د،یکنند. اگر فضا را باز کن

  ا یبه ما و شما گناه را به گردن عاقالن    زند م   ب یآس  ن یبدان و ا  ن یقیگرگ درنده است،     یما    ذهنمن   پس

هستند که واقعاً از جنس صالح هستند، از جنس عشق هستند، به ما    بسا اطراف ما کسان. چه از ندین   هانیقر

  . می ستیاست، متوجه ن ندهکه مثل گرگ در م یکار دارخراب  ذهنمن   یخود ما   کنند، کم م 
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خودشان را اصالح    یکارخراب و    ریاند دعلت عاقل مانده   نیبه هم   ستند،یمتوجه گرگ درندۀ درونشان ن  عاقالن

  .کند اصالح م کند فکر م  ول کند، را خراب م   ایدن  ذهن. هر گرگ درنده، هر من دانند جهان م

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

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

تندتند صحبت کردنِ ما    ن ی. اگر امیکن تندتند صحبت م  مان ذهنخداوند است و ما با من   میدان ما م  نیقر

چون ما    ما صحبت کند. ول   ق یاز طر تواند خداوند هم م   عن یصحبت بند،  تواندما هم م  ن یآهسته بشود، قر

  م، یکن تیاَنصتوا» را رعا. پس اگر ما «کند صحبت نم  ریبه او، او د میده مجال نم  میکن تندتند صحبت م

  اَنْصتُوا دیشما خاموش باش پس
  وگو زبانْتان من شوم در گفت تا

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

شما به   واشیواش ی  ن،ییپا  دیاور ی را ب  ذهناست به ما. اگر شما سرعت حرف زدن من  حتینص نیبهتر رید نیا

اش حرف  که به دردتان بخورد. وگرنه همه   دیبه شما بو  یزی چ  یها  موقع   که بعض  دیده خدا هم مجال م

کرد. با تندتند فکر کردن و حرف زدن مسائل    د یخواه  ادی فقط مسائل را ز  د، ی تندتند حرف بزن  د،یحرف بزن  د،یبزن

کار  را به   ذهنعقل من   د،یزن  چون شما هرچه حرف م  شود،  ما کم نم  یدردها   د؟یکن . توجه م شود ما کم نم

  .دیبر م

  خودمان باشد:   یرو  شهیکه حواس ما هم خوانم را م  تیسه ب نیدوباره ا و

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

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

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

  

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

  ) ١۵١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت

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

  شود،  م   تری قو  مان  ذهنسراغشان، من  میرو م   مان ذهنبا من   م، ی بزرگ و دانشمند بن  می خواه را م  رانید

م عاشق  ای  میشو بدخو  و شامییآ درم   از  رو  نیا  دی.  م   رانید  یتمرکز  اشتباه  واقعاً  ما  قر  م،یکن که    ن، یو 

شما برداشته    یپا   یموانع از جلو  کل   د،یکن   درستدو مطلب را شما    نی. اگر اشرفتی مانع ماست در پ  نیتربزرگ

  .شود م

را درست کنند،    رانیاند داند، رفته خودشان را رها کرده   ذهنمن   عنیعاقالن مردۀ خودشان    ، ذهن  یهامن 

پرداختن    ی جاخودش را رها کرده، به   وب ی مع  ذهنکه من    که هرکس  م ی. امروز گفتکنند را رفو م   ران یمردۀ د

  ی کار دارد خراب   ترشیو ب  کند م تلف    ادارد وقت خودش، وقت آن شخص ر  پردازد، م  رانیبه خود، به د

  .م یکم کن  ران یبه د میبعد بتوان م، یما خودمان را درست کن  دیاول با می. گفت کند م

  حت ینص    یبه    میبرو  م،یدانشمند  لی خ  میکن خودمان خراب است، در پندار کمالمان فکر م  تیکه ما وضع   نیا

   زندگ   دانند، نم   د یها واقعاً شاخانواده   ترش یکه ب  دینیب . م د»یکار را بن  نیا  د،ی کار را نکن   نی: «شما امی کن

را    نیرا بو، ا  ن یها، «تو برو ابا دخالت در کار آن   کنند را خراب م  شان یهابچه  ییزناشو  زندگ  شان، یهابچه

  حتینص    ه  کنند، اوت مقض   است.». ه  یطور نیا  دانستم دختر از اول من م   نیا  ا یپسر    نیرا بو، ا  نیگفت ا

هکنند م  .   م نص کنند م  حت ینص  ه  کنند، م  ییجوب یع   ه   کنند، قضاوت  و  درد    کنند نم    حتی.  به  که 

  است.  تبخورد، دخال

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

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

چشم من، تا حاال به حال   یا   دیبه خودش بو  د یآن شخص با   عنیانسان،    یکه ا  مییبو  د یبه آن شخص با  و

  کن، حواست به خودت باشد.   هیبه حال خودت گر  نیبنش مدت  ،یکرد  هیگر رانید

در چاه و    میعاقل هست   کهدرحال    ذهنکه ما خودمان در من   م یکن  نیبه خودمان تلق   ت،یسه ب  نیا  طورن یهم   و

  . میو بهتر است که دست از سر مردم بردار میغرق هست ش یدر دردها م، یهست  ذهندر من  م،ی گودال هست
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  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 یغی ب ت،یحمی : ب قَلتَبان
  ل ی: سبسبال

  

دست    دیدارم، من با  اد یز  ی گرفتار هستم، گرفتار   میبابا من در چاه و گودال دردها  م، ییما به خودمان بو  پس

خودم را درست کردم، به حضور زنده    بستان خوش، زندگ  یبه    دمیبردارم. هر موقع رفتم رس   رانید  لیاز سب

  . دیکن هاستفاد دیی ای آقا شما هم ب  مییگو م رانیبه د میرو شدم، بعد م

هستم، در حبس چهار بعدم هستم، پنج حسم    یماد  یها ی هستم، گرفتار   یدر حبس جهان ماد   که درحال  من

به    امده ین  رون یذهن ب  تیکه از محدود   . کستیجهان محدود  عن یجهان هستم، که همه    نیهستم، شش جهت ا

  ر یهم ب  رانید   هست  ییبایز  یتو در جا   دیگو خدا زنده بشود، پس خودش در زندان ذهنش است. م  تینهایب

  جا. بش آن

  که   جان یبه ا میدیپس رس  خب

  عاشقان عاقل مبا  انیم در
  لقا نیر یش نی در عشق چن خاصه

  
  بادا عاقالن از عاشقان  دور
  گلخَن از صبا  یِبادا بو دور

  ) ١٨٢شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 
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  مبا: مخفّفِ مباد  
  

ب  نیا  معن  ریکنم د  فکر اآلن فهم  تیدو  اگر کار عاشق  م،یدیرا  باش  دیکن م   که شما  دور  و    د،ی از عاقالن 

زنده شدن به    ، به زنده شدن به زندگ  دنیدر راه رس   می کن عاقالن که هستند. مخصوصًا اگر ما کار م   میدیفهم

  خداوند.  تیو ابد تینهایب

  کنند،  ها فکر م درد   قیاز طر  کنند، فکر م   ها دگ یهمان   قیدارند، از طر  ذهنکه عاقالن که من   میدیما فهم   و

و به   کنند . عاشقان که فضا را باز مکند بخورد پژمرده م   یزیکه به هرچ   کنند ارتعاش مخرب گلخن را پخش م

    د؟ یکن . توجه م کند پژمرده هم باشد زنده م  برسد  که به هر انسان کنند،  صبا را پخش م  شوند وصل م  زندگ

  انی در م دی. پس شما باکنند صبا پخش م کنند،  را در جهان پخش م   ی و شاد  و زندگ  نندیب را م   زندگ  هانیا

  . انشانیشما را راه بدهند به م دیو عاشقان هم با  دیعاشقان باش

  ست یگو: راه ن عاقل  دی درآ گر 
  صد مرحبا   عاشق  دیدرآ  ور

  ) ١٨٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   . البته مرحبا در فارس دیخوش آمد   عنی  ندیگو . در زبان عرب مرحبا اَهال و سهال مدیخوش آمد  عنی  مرحبا

  . دیخوش آمد  معنبه  جان ی. در ارودکار م به  نیآفر ن،یتحس یبرا

  ق ی ، از طرذهن)](افسانه من   ٩[شل است   دگیکه از جنس همان  کس   عنی  دیایدرب   عاقل ،دیای درب  اگر عاقل  دیگو م

خانۀ شما،    به » عاقل  دیشما، «گر درآ  انی به م  دیایاگر ب  کند، دردها فکر م  قیاز طر  کند، فکر م   ها دگ یهمان 

  راه نده.  ، عنی ای ن ست،یکار شما، بو راه ن  طیبه مح 

   زندگ   یپا   یرو   میتوان خودمان به زور م   که درحال  میکم کن  دیبه همه با  میما انسان هست  میی گو ما م  کهنیا  و

  .  ست»ی گو: راه ن عاقل   دی«گر درآ م یهست  فی هنوز ضع میستیبا

صد    د، یعدم است صدبار به او بو خوش آمد  که مرکزش   کس  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل   » عاشق  د یدرآ   «ور 

  .   میدر خدمتتان هست دییمرحبا، بفرما

  . دییآمد بوبه او خوش  کند، عمل م  کند، که واقعاً به موالنا معتقد است، دانشش را اخذ کرده، عمل م کس

  . دیشما عاقل و عاشق را بشناس یکه چجور  م یرا هم گفت  ارهای ساده است، اآلن مع رید هانیا

  .  میرا هم بخوان تیب نیا و
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  را ناسپاس  زدِهیی تم یشو چون
  شناس از تو خَطرتِ قبله بِجهد
  ) ٢۶٢٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  که دهنده قوه شناخت و معرفت است.   : کسزدِهییتم
  شه یآنچه که بر دل گذرد، اند  ز،یی: قوه تم خَطْرت

  

شده گشوده   یفضا   نیاست، قانون جبران است. عاشقان قدر ا  یسپاسزار  عاشق   یها ت یاز خاص  ی  میدان م  و

 اشی خارج بشوند و از شر خرابار   ذهنمن   نیبه خداوند وصل بشوند و از ا  توانند م   کهن ی. عاشقان ادانند را م 

ما وجود دارد    ی امان برا  ن یکه ا  م یکن ما م  ل یدل  نی. اصال شر از ابتدا به اکنندشر م   شیخارج بشوند برا

  . میماند م  ذهنوگرنه ما تا ابد در من 

بنابرا  امان وجود دارد که زندگ   نیا  م،ی کن  ییامان وجود دارد ما فضاگشا  نیا   ن یبه ما کم بند. پس 

بشوگشوده  یفضا   ن یهم  زده ییتم ناسپاس  اگر  است  ا  میشده  ما  تم  نیاز    ،  شناسقبله   تیخاص   نیا  ز، ییقوۀ 

  شده است.گشوده  یفضا  نیقبله هم  ، خداشناس  عنی شناسقبله 

. ما به  میکن سجده م   م،یکن  م  میبه آسمان درون تعظ  شده در درونمانگشوده   یبه فضا   یار ی عنوان هشبه   ما

  . میشو م  میخداوند در مقابل خداوند تسل

و آن     ذهن. ما در اطراف من میشو نم  دهنمن  می تسل  م،یشو نم   هات ی وضع  م یکه ما تسل  د یاست شما بدان  مهم

  .  میکن لحظه هست فضا باز م نیکه در ا یز یچ

  ن ی اوضاع ا  ریکه حاال د  دیی گو . شما نمذهننه من   دیشو م میتسل  شما در برابر خداوند و زندگ   شهیهم  عنی

  .ستین  نیا می. تسلدیبشو میموالنا هم گفته است تسل  ر،ید میبشو میتسل دیبا ر ید میاست چار کن یجور

است    دیعمل شد  م ی. تسلمیکن  نم  عمل  چ یو ه  میافت که ما در جبر م  ستین   حالت فعاالنه است حالت   ی  میتسل

  .  با خرد زندگ

شده است. گشوده   ی . قبله فضادهد نشان م   ذهنکه من   ستین   یز یقبله آن چ  د،یشناس اآلن قبله را م   شما 

شما شر   دهد خود خداوند خودش را به شما نشان م   عنی  زدهییتم   شده است. وقتگشوده  یهم فضا  زدهییتم

  . عنی دیدان قدرش را م  د،ی کن م  یارو سپاسز دیکن م
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ن   ذهنمن  ن   یسپاسزار  ذهنباشد، من   ادمان یهم    نیا   ستیقدرشناس  ن  ست، یبلد    ست، یقانون جبران بلد 

   ی  م، یاز بس که زرنگ هست  م یسر خداوند هم کاله بذار   حت  میتوان ما م   م یکنبلد است. ما فکر م   زرنگ 

  است.  ذهنتوهم من  نیا  شود نم ی زیچون چ هم  م،ینده  یز یچ  ول  میریب یز یچ

  چ یدر عوض من ه  ول  دیایکه خود خداوند است ب   زدهییتم   دییگو شما م  عن یرا ناسپاس»   زدهییتم  یشو  «چون

  .  یزیچون چ هم  شود نم کنم، شر هم نم دهم، نم  دگ یهمان 

که تا به حال    وی به قبلۀ د  جهی. درنت شناسقبله   تی خاص  نیاز شما ا  پرد م  عن یشناس»  از تو خَطرِت قبله   «بِجهد

  . میخوان نماز م  یتقلب  یما به خدا  م، ینماز کرد

را    زهایچ   خواهد؟ از آن. چه م  خواهد م  زیچ   خواند،نماز م   کند که خودش منعکس م  ییما به خدا  ذهنمن 

  .  خواهدرا م  ها دگیهمان خواهد،  م

تنها    م،یفقط به شما زنده بشو  م،ی خواه نم  یزیما چ   م، ی خواه که فقط شما را م  م یبه خدا نگفت   موقعچ یه  ما

  ما.   مینگفت یز یچون چهم  یاست که به شما زنده بشوم؛   نیمنظور من ا

ما   یمهم است برا  دهد است که ذهنمان نشان م  یز یاز او که مربوط به آن چ  م یخواه م  یز یچ  ی   ای   شهیهم   ما 

  . گردد ها به خودمان برم  ن یبشوند، که همۀ ا لیکه دشمنانمان ذل میکن م  نینفر ای

.  دی کن  ن ینفر  دیتوان . شما نمکند م  اشچاره یب  ردشیگم   نینفر  گردد به خودش برم  نینفر  کند م  نینفر  هرکس

  حاال، 

  ی اریحمالِ شهر  یاریاخت اسپانِ
  اسباِن کند و کودن  نیکشند و سرگ   پاالن

  ) ٢٠۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  مختار  ده،ی: برگز یاریاخت 
  

و کودن هستند،   که کند . اما اسبانشود خداوند سوارشان م صورتن یدرا یاری اخت کنند که فضا باز م اسبان

  .  کشند درد م عنیپاالن کشند و مدفوع،  ، ذهن یهامن   عنی دچار جبر هستند در ذهن، 

و درد را حمل   گذارند ما م   یپاالن رو  دیبند را م   فضا  د،یخداوند هست  اریدر اخت  د،یکن لحظه فضا را باز م  نیا

  . میکن م
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  کند  شهی و اند ر ی تا تدب عقل
  باشد عشق تا هفتم سما  رفته

  ) ١٨٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

خب آقا    م؟یکن م  شهیو اند  ریتدب  یبند، چجور  شهیو اند  ریتدب  دیایعاقل، عاقل تا ب  عنیکه، عقل    دیگو م

    د؟یبه حضور رس شود م  یچجور 

کار    نیا  شود، م یطورنیکار را بنم ا  نیا  م، یکن م یسازسبب   م،یکن فکر م  میخوان کتاب م  م،یکن فکر م   ه

  .  شود م  یطورن یرا بنم ا

تا آسمان هفتم رفته   ییفضاگشا  ق یعاشق از طر  ایکند عشق    دایکند راه را پ  شهیکند اند  ر یتدب  نیتا ا  دیگو م

. «رفته باشد رفته   یماد   زینفوذ هر چ  ی، ورارفته   رسدکه به ذهن م   هرچه   یورا  عن یاست. آسمان هفتم رفته  

  رها شده از جهان فرم.   عن یعشق تا هفتم سما» 

  خودش؟   ریتدب  لۀ یوسبه  و ییبا فضاگشا  ای  د یبه خداوند برس  دیخواه م   یساز و سبب   شهیو اند  ریشما با تدب  حاال،

  ١٠[شل   یی ، اما عاشق با عدم کردن مرکز با فضاگشاذهن)](افسانه من   ٩[شل  خودش    ذهن  شۀ یو اند  ریبا تدب  ذهنمن 

  . (حقیقت وجودی انسان)]

  نداند  ر یکند بنده و تقد  ر یتدب
  خداوند نماند  ِری به تقد ر یتدب

  ) ۶۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 نیکه ا داند نم  ول داند،را نم  ریتقد ول کند فکر م اش ذهنبا من  کندم ریتدب  ذهنمن  عنیبنده  د،یدان م

  . میدان اصال صالحمان را ما نم  سنجد، م  یفَکان چجور ْ فکر در مقابل قضا و کن 

  ست یصالح ما در آن است. ن   م یانباشته کن   ترش ی بهتر است، هرچه ب  ترش یصالحمان در هرچه ب  م یکن فکر م  ما 

  . یطورنیا

  ق یفکان. از طرخداوند، به قضا و کن   ریدرواقع تن دادن به تدب  عنیهم    ریاست، صالح ما، تقد  ریما در تقد  صالح

شما    ریکه تدب  دیشو متوجه م  د،یریگ اتفاق را م  غامیپ  دیکن شما فضا را باز م   افتدم   اتفاق  ی  شدیاند قضا م

. دیپرداز کار نم  نیبه ا  ریذهن د  ی سازسبب   قیاز طر  مدت   ی . و پس از  دیکن غلط بوده، اصالح م  ذهندر من 

  .ستیخداوند ن   ریتقد هیما شب  یساز ما، سبب  شۀیما، اند ریتدب
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  ر؟ یگ و عقل سخت ثاریا مجلسِ
  باشد وبا   اندر عاشق  صرفه 
  ) ١٧٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  مهل  یماری: بوبا
  

ا  دیگو م ا  جان یکه  انسان)]  ١٠[شل است    ثاری مجلس  ا(حقیقت وجودی  ا  نی،  است، بخشش است    ثار یجهان مجلس 

ا  می. ما آمدعنی    فراوان   تینهای. خداوند بم ی کن  دایخداوند دست پ  به فراوان  م،یکن  ییگشاجهان فضا   نیبه 

است، مجلس    اوندخد  ثار ی. پس مجلس ا می بدهد به ما، ما هم در عالم پخش کن  خواهد را م   اش است، فراوان

  هست.   عنوان امتداد اوما هم به   ثاریا

   ی که جهان مثل    کند فکر م  ذهناست. من   شیاندیابی ، عقل کمذهن)](افسانه من   ٩[شل  است    ریگعقل سخت  اما

  م یکن  یکار  یاو نبرد،  مییگو . پس ما مرسد تر مآن را بِبرد به من کم ترشیب رید  یاست اگر  نی ریتکه ش

  نبرد، موفق نشود، خوشبخت نشود.   م،یدر کارش بن یخرابار  نبرد و حت

  ر یهمه د  ریمحدود است. اگر د  سبب،یب  ی شاد  میدر جهان که اسمش را گذاشت  یمثال شاد  میکن فکر م   ما

  . دینرس یز یبه ما چ ر،یهمه را بردند د ر،یندارد که د دهیفا نیا ر یخوشحال هستند خوشبخت هستند، د

  ی ترکه تو خوشحال  ندیبه من بو سهیباشند فقط در مقا نیدوست دارم که همه غم ذهنعنوان من من به  پس

غلط است. «مجلسِ    نی. ادهم نسبت م   زهایچ  خوشحال بودن را هم به انباشتگ  نیو ا   ،ی دار  ترش یب  کهنیا  یبرا

  . ر؟»یگو عقل سخت   ثاریا

مهم    داند، م  ی را جد  شیفکرها  رد،یگ سخت م   ریگدارم؟ عقل سخت  ریگمن عقل سخت  دیاز خودتان بپرس  شما 

غلط است و    ل یعمل کند آن خ  رید  جوری  رید  ی   کنم که من فکر م  یزیکه اگر آن چ  کند. فکر مداند م

  پا گذاشته.   ریرا ز ن یما د  مییگو ها م موقع   پا گذاشته. بعض ریرا ز  قتیحق

که   یزیگرفته. آن چ   یگرفته، خودش را جد   یاست، فکرش را جد  ریگکه سخت   است. هرکس   ریگسخت  عقل

  لحظه است.  نیشده و قضا در اگشوده   یاست فضا یجد

نظر شما  به   ای آ  د؟یرواداشت دار  د؟یبخشش دار  د؟یدار  ثاریا  د ینیبب   دیاست، شما به خودتان نگاه کن   ثاریا  مجلس

  بله؟   د؟یده خوشبخت بشوند، شاد بشوند؟ شما اجازه م  توانند مردم م

را   تیموفق  دیکن فکر م  د؟یشو موفق بشود شما ناراحت م  یاگر    د؟یآ قلقلتان م  دینیب م  وقت  ای شما 

  است.   یطور ن یعاشق وباست، و عاقل ا یجور عدم رواداشت، برا نیا ، ییجوجور صرفه نیغصب کرده؟ پس ا
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در اطراف ماست،   ست، یکه به قانون جبران معتقد ن  آن کس  س، یخس   ش،یاندی ابیکم   ر،یگتچند نفر سخ   وقت

  . اوردیبدر  ما، ما را از عاشق یرو  گذارد اثر م

است، فقط    سیکه خس  خدمت کنند، و کردند. خب کس  تیاند تا به بشرمثل موالنا عمرشان را گذاشته   عاشقان 

کشنده    یماری ب  یمثل    میکار ببرد، او در اطراف ما اگر عاشق هست به  اش ذهنارضاء من   ی وقتش را برا  خواهد م

  است. 

  : میرا داشت  تیب نیا و

  است  و تعصب خام ی ر یگ سخت
  است آشام کار، خون ،نیجن تا

  ) ١٢٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یاست. تا جن  خام   نیا  دانم، را م   قت یحق  شم،یاندمن واقعاً درست م   کهن یو تعصب در باورها، ا  ی ریگسخت

که    ما هم تا موقع  خورد،در شم مادر خون م   نیکه جن   طورن یهم   مان، ذهناز من   میتا زاده نشد   عنی  م، یهست

  .می درد بخور م،یدرد بش دیبا م، یکه در شم ذهنمان هست 

کار با    نیا  رون،یاز ذهن بزند ب  دیکه با  دینیباست، تعصب دارد. پس م  ریگکه در ذهن است سخت  کس  چون

  .ردیگ صورت م  و کم زندگ   ییفضاگشا

  بنجد  ز یبحر، همه چ نیبحر، در نیدر
  دیمدران  بانیگر   د،ی مترس  د،ی مترس 

  ) ۶٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ر ی گپس سخت   گنجد، م   زیچهمه   ، ییتایشده، بحر  گشوده  یفضا   نیحفظ هستند. در ا  ریها هم درا بچه   تیب  نیا

  ز یچدر بحر ما همه   ایکه آ  می شو خودمان متمرکز م  یکار، رو  آن   یجا . به میکن انتقاد نم  م،یریگ نم  رادیا  م،یستین

  نه؟   ای گنجد م

  : طورن یهم

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

  ) ٣۶٩٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  م یخواه  واقعاً م  م،یاز جنس عاقالن هست  م،یخام هست   م، یکه تعصب دار  مینیب ما اگر م  ثار،یمجلس ا  نیدر ا  پس

  ،  اتصال ما به زندگ   نیما، هم   تیرگ انسان   نیتا ا  م یکن لحظه فضا باز مبهمرتب لحظه  م، یاز جنس عاشقان بشو

  . به خدا، به زندگ   عنیاصل،  ما را برساند به 

  جا ن یدر ا  له ی. از آن جنس باش، وسییفضاگشا  ،ییفضاگشا  ، ییسرهم فضاگشامرتب، پشت عن ی  »یاپی پ  ،ی«پ

  دست خواهد آمد.  است، هدف به   چون خود زندگ لهی است و هدف هم زنده شدن به او است، وس  خود زندگ

  :دیدان را م تی سه ب نیا طورن یهم

  ؟ یاکوثَر خوانده ناکیتو اَعطَ نه
  ؟یاو تشنه مانده چرا خش پس

  ) ١٢٣٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ل یو کوثر چو ن مر فرعون ای
  لیعل یست و ناخوش، اتو خون گشته بر 

  ) ١٢٣٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شو از هر عدو  زاریکن ب توبه
  ندارد آبِ کوثر در کدو  کو
  ) ١٢٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رنجور، دردمند  مار،ی: بلیعل
  

.  دیاز جنس عاشقان هست   دی هست  که اگر از جنس فراوان  دینیاست که شما بب  نیمهم است ا  اریکه بس  یمطلب  ی

فراوان و  رواداشت  ن   اگر  نم  د،یهست  س یخس  ست،یدر شما  م   رانی د  تیموفق   د،یدار روا  ناراحت    دینیب را 

  .  دیشما از جنس عقل هست د،یشو م

  ؟ ی ارا نخوانده  میاخدا را به بنده، به انسان، عطا کرده    فراوان  تینهای ب   عنیکوثر،    ۀیآ  نیشما ا  ا یکه آ  دیگو م

 م؟ ی و تشنه هست  میخش هست  طورن یرا به ما داده، پس چرا ما ا  اش فراوان  تینهایاگر خداوند ب  ،یااگر خوانده 

  در کجا؟ در ذهنمان. 

بود که، اشاره   نیا  از معجزات موس  ی  دیدان است. م  لیو کوثر مثل ن  می هست  ذهنمن   م،ی ما فرعون هست  ای

  .شد بخورند، خون م داشتند برم  خون شد. وقت ان یفرعون یبرا لیبه آن، ن  کند م
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از جنس عاشقان    کند که فضا باز م  کس  یخون است، اما برا  ذهنمن  یبرا  دیآ ور مکه از آن   آب زندگ   عنی

  آب بود.  نی ا ، موس  روانیپ  عنیاست، 

 به   د،یآ م  که از طرف زندگ  یآب  د،یآ م  که از زندگ  یبار یجو  ن یهم  ل،یرود ن   کند، که فضا را باز م  کس  پس

  .  دیجزو عاشقان هست  د، یکن اگر فضا را باز م  شود، م  لیبه خرد تبد شود، م  لیتبد لیاص یشاد

. و به ما  شود به خون م  لی خداوند تبد  فراوان  نیا  د،یآ باال م  ات ذهنمن  ،فرعون  د،یاز جزو عاقالن هست  اگر

به ترس شده،    لیبه حسادت شده، تبد  لیبه خشم شده، تبد  لیده، تبدبه درد ش  لی، تبدبه خون شده   لیتبد

  شده.  نه یبه ک  لیتبد

  ش یشرابش ندارد، در کدو  شۀیکوثر را در ش  نیکه ا  هرکس    عنیشو از هر» دشمن،    زاری: «توبه کن بدیگو م

  از عاقالن.   عنی شو،  زاریندارد، از او ب

  شو از هر عدو  زاریکن ب توبه
  ندارد آبِ کوثر در کدو  کو
  ) ١٢٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ن  که فراوان  هرکس    رواداشت ندارد، خوشبخت  ست، ین  رندهیپذ  ست، یخداوند را ندارد در درونش، فضاگشا 

  ی طور ن یا  کند م   ن ییتع   فیتکل   کند، ها را خراب م آن   زندگ   کند در کار مردم دخالت م   ند،یبب  تواند مردم را نم 

  .  چون آدم شو از هم   زاریندارد. تو توبه کن، ب  اشرا در کوزه   آدم آب فراوان   نینکن، ا  زندگ   ی طورکن آن    زندگ

  لب ز کوثر خش یدیکه را د  هر 
  چون مرگ و تبهم  دارم دشمنش

  ) ١٢٣٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تو است و مام تو  یچه بابا گر 
  آشام تو خونهست    قتیحق  کو

  ) ١٢٣٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : مادرمام
  

دارد، عاقل است. تو او را مثل     ذهنمن   ن یلب است، بدان که اخداوند خش   از فراوان  ی د یهرکه را د  دیگو م

خداوند را ندارد،   . عاقل فراوانریاست د  نیاز او دور شو. امروز هم درواقع موضوع غزل هم   ن،یمرگ و تب بب

  آشام تو هستند.  پدر و مادرت باشد، که درواقع خون  حت   دیگورا دارد. م  ذهنمن   سیخس
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  که:  دیگو البته، م  ستین جا نیهم هست که ا  تیب ی

  رو ز کوثر سرخ یدیکه را د  هر 
  خو  ر یمحمدخوست با او گ  او

  ) ١٢٣۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ط ی در مح   ش، یدر رو   زندگ  فراوان  نیسرخ است، واقعاً ا  ش یرو  زندگ   که از فراوان  ی دیکه هرکه را د  دیگو م

  ی محمد   یآورده، او خو   وجودبه   رونشیرا در درون و ب  است و فراوان  شیاندپراکنده هست، فراوان  اش زندگ

با او دوست بشو.   ر، یدارد و با او خو ب  

  شتر از بهرِ حج  دیتا جو عقل
  باشد عشق بر کوه صفا  رفته

    )١٨٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ه  یاصفا: صخره کوهبلند در م  
  

خالص.    یار ی و کوه هش انباشتگ عنیکند برود به حج، عاشق رفته تا کوه صفا. کوه صفا  دایعاقل تا شتر پ پس

را به عنوان خدائ  کن م   ییرا شناسا  ها دگ یشما مرتب همان   عنی آن آزاد    یار یو هش  ت یو خودت  از  حضور 

  .  کن م

و    روند  آن هروله م  ن یکه ب  دیندا بلند در مه. مروه و صفا م  یاکه نوشته صخره   طور ن یهم   ی کوه صفا    البته

  . زند م لیرا دارد تمث  دوان، آن در حال دوان 

  ی ساز سبب   ی کند،    دایپ  یفکر   عن یمحمل است.    جا نی کند، شتر در ا  دایشتر پ  خواهد که حاال عاقل م   دیگو م

خانۀ خدا برسد. خانۀ خدا هم م  یکتاب  یکند،    دایپ به  تا برود  ما خانۀ    دیدان بخواند  درون ماست، درون 

  خداست.  

  ل، ی. گفت، دستور داد که شما، به خلدیکن   ها خالکثافت  نیگفت درون خودتان را که خانۀ من است از ا  که

نگه    زیتم  دیرا با  جان یمرکز تو، دل تو خانۀ من است، ا  نیخداوند ا  . به انسان دستور داده دیرا پاک کن  جانیا

  خالصه.   دیدار

عنوان شتر سوار بشود برود به خانۀ خدا برسد. اما عاشق  بند، به   دا یپ  یفکر خوب  ی فکر بند،    خواهد م   عاقل

. شما فضا را باز  دهد را نشان م  لیدارد سرعت تبد  عن ی  ده،یبه صفا رس  نیکند ا  دا یتا او شتر پ  ییبا فضاگشا
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  ن یها، بهترکتاب   نیفکرها، بهتر   نیو با بهتر  دیکن   فکردر ذهن    دیخواه م   ایکند    لی شما را تبد  زندگ   د،یکن م

  د؟ یخدا برس  ۀو به خان دیها را دنبال کن الوها، آن  نیباورها، بهتر

به موالنا،    دیکه برس دیرس دیخواه  جهینت  نیآخرسر به ا  د، یکن   دایفکر را پ  ن یبهتر  د،یکن  دایشتر هم که پ  باالخره

  ا ی  و زندگ  فضا باز کن  دهد، لحظه که ذهنت نشان م  نیدر اطراف اتفاق ا  توانست که از اول م  دیموالنا بو

  کند. درست است؟  لیخداوند شما را تبد

ا  جا برگردد، امکه برود به آن  گردد شتر م   نی، دنبال بهتر ذهن)](افسانه من  ٩[شل  که عاقل است    نیا  نیبنابرا  پس

بشود و کوه صفا را در دلش    لیتبد  تواند فوراً م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل و مرکز عدم    یی فضاگشا  ق یعاشق از طر

  و خلوص است.  یناب  معنبه  جان یدر ا دی نیب و صفا م  اوردی وجود ببه

  ه یاندر حِر ت قوم موس  همچو
  ه یسف  یچل سال ا ،ی بر جا ییمانده

  ) ١٧٨٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  هر روز تا شب هروله  یرو م
  در اول مرحله   نیبم شیخو

  ) ١٧٨٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

رگرما، حرارت ح :  
  است.  نا یس  ی از صحرا بخش ه یت  یآب و علف؛ صحرا ی زار و بشن  ابانِ ی: بهی ت

  خرد ی : نادان، بهیسف 
      دن یراه رفتن و دو  نیب  : تند راه رفتن، حالت هروله

  

   عن ی  م؛یاخودمان مانده  یدردها در جا   نیا  ی در گرما  ابان،ی ب  یدر گرما    ما در ذهن مثل قوم موس  نیبنابرا  پس

ه  فکر م خان  یچجور   م یکن برس  ۀبه  امیکن نم  حرکت  چیه   م،یخدا  است  را    نی. چهل سال، چهل سال  کار 

مثل قوم    م،یتکان نخورد  چی که ه  مینیب اما م  ب،از صبح تا ش  میرو هروله»، در حال دو راه م. هر روز «میاکرده 

  چه؟ در ذهن هستند.  عن یجا هستند، همان  دندید آخرشب م  رفتند، روز م   موس

در   که درحالت ر؛ید تیوضع  یبه  میرو م ت یوضع ی در ذهن، از  میکن فکر م م، یکن م  دایدرواقع شتر پ ما

  .میبشو لیتبد م،یبشو لیو تبد میفضا باز کن  میتوان با رها کردن شتر فکر م  ت،یوضع  نیاطراف ا

آن هروله هم    د ی«هروله» در آن مناس حج وجود دارد. حاال، شا  کهن یتندتند فکر کردن، کما ا  عنی   «هروله»

  . ردیگ را م معن  نیه؟ نمادگونه موالنا ا. بلدیرس م ییاست که شما به کوه صفا با فضاگشا نیهم
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  تا شام در مشّقتِ راه بام
  جا که بامدادِ پاه همان شب

  (دهخدا)

جا هستند که  شب را همان    که صبح تا شب در مشقّت راه هستند، ول  ییهاهم از دهخدا است که انسان  نیا

  د؟ یکن م  رییتغ  د، یکش زحمت م  همه نیا  د؟ یکن م   ر ییتغ  چ یتکان نخوردند. شما چه؟ شما ه  چیبامداد بودند، ه 

  :تیب نیو ا دیبر کار نمبه  را  عقل زندگ د،یبر کار نم به   عقل درست دیشا د، یکن نم رییاگر تغ

  د یتناقض اندر ،شَتّ میسع
  د یدرشب برم  د،یدوزم  روز

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

و    دیدوز . چنانکه مثال روز مدیاگون است، و شما در دام تناقض گرفتار آمده شما پراکنده و گونه   یها «تالش

  .» دیکن شب همان را پاره م 

که چنان   دیااست و شما در دام تناقض گرفتار آمده   یطور ن یگون است، در ذهن اشما پراکنده و گونه   یها تالش  و

روز ممثال  و شب م  دیدوز یو    میکن   ییفضاگشا  د ی. ما اگر هم توجه کندیدر  م یبرو  د ینبا  م،یرا بدوز  یخوب  ز یچ  

  .  میاوری وجود بکوه صفا را به  نیو ا میباز کن  امرتب فضا ر  دی. بامیرا بدَر نیشب ا  یبه جهل و تار

  د یاست که عاشق با نی. امروز صحبت سر ادار» دامنش م  رِیبه ز داریدِل ب نی: «چراغست ادیگو ما، م شود نم

چون    درند، و م   دوزند م  که ه   است. و کسان  خودش را از شر عاقالن محفوظ نگه دارد، اگر عاشق واقع

. آن  کنند ها هم فضا را باز م موقع   بعض   شان،  ذهنبا من   ترش یب  شان،ذهنمقدار با من   ی تناقض دارند.  

که از جنس عاقالن    دیهست  ی طور ن یاگر ا  د؟یهست  یطورن ی. شما ادرند شب م  دوزند، م   ییکه با فضاگشا  یز یچ

  قرآن است: یۀهم آ نی. ادیهست

  سعيم لَشَتَّ»  «انَّ

  هاى شما پراکنده و گونه گون است.» : همانا كوشش «كه

  ) ۴ یۀ)، آ٩٢(  لیل ۀسور م،ی(قرآن کر

ما    ی کارها  ترش یبدهد. ب  صی ها را تشخ تناقض   ستیدر ذهنش ما، در ذهن بلد ن  طور،ن ی در ذهن هم هم  ، عنی

را    معن  نیا  تیب  ول   م،یکن م   که آن را خنث  میکن م  ریکار د  ی با ذهن،    میکن م  یکار   یضد هم است.  
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از    د ینبا  ذهنرا با جهل من    سازندگن  یا   ول  د، یکن م  سازندگ   د، یکن   یی که شما اگر فضاگشا  دهد م   ترشیب

  :تی ب نیا طورن یو هم دیببر نیب

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

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

  : شافتن قیتَفت
  

. درد آن را م   زندگ   دوزد، موفق بشود، هرچه که م   ذهنمن   شود است. نم   قیتوفی ب  شهیهم   ذهنمن   جهد

  شافتن.  عنی قیتفت

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

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

  : شافتن قیتَفت
  

   پس از مدت   ،ذهنبا من   می کن م  است. سع  قیتوفیب  د، یکن اگر با عقل کار م  د ینی. بب دیبه خودتان نگاه کن   شما 

فکر و    با خرد زندگ  م،یما فضا را باز کن  کهن یا  یاست؟ برا  قیتوفی است. چرا ب  قیتوفی خراب شد، ب  مینیب م

  .رسد نم  ییبه جا ذهنجهد من   »، . «جهد فرعونمیعمل کن 

  عشق را از نورِ عقل  دیآ ننگ
  صبا ام یدر ا یریبود پ بد

  ) ١٧٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   : کودک صبا
  

  کند،  که تمام کائنات را اداره م  . عقلکند ننگ دارد. عاشق فضا را باز م  ذهنکه عشق از نور عقل من   دیگو م

عاشق خوشش   نیننگ دارد. پس بنابرا   ذهناز نور عقل من    سازندگ  جور ن یعشق، ا  ن یخرد کل، ا  نی. ادیآ م

  د ی توان عشق را»، حاال شما م  دی. «ننگ آمیعاشق هست   . ما ذاتاً دیایب  دیشما هم نبا  ؛ ذهن   یهااز عقل من   دیآ نم

  که   میگفت اآلن م م؟یگفت عاشق را از نورِ عاقل. اآلن چه م دیعاشق را. ننگ آ دییبو

  بود قیتوفیچو ب  ، فرعون  جهد
  بود  قیآن تفت دوخت، او م هرچه
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  ) ٨۴٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : شافتن قیتَفت
  

  یی هاآدم  ریاست. اآلن د  یکار فقط خراب   رسد، نم  ییعقل عاقالن به جا   ،ذهن  یهافرعونان، من   داند م  موالنا

  ،  ذهنکه عقل من   دید  دیخواه  د،یرا بخوان   خیذره تار  ی . شما  کند کار نم   ذهنکه عقل من   میدان مثل ما هم م

است، اآلن هم بلِبشو است.    د یاش جنگ بوده، اآلن هم جنگ است، اآلن هم تهدکار نکرده. همه   عقل فرعون

  م، یدوز است. هرچه ما جمعاً و فردًا م   قیتوفیاست، ب  جهدِ فرعون   کهن یا  یجهان را، برا  نیاداره کنند ا  توانند نم

  ن ی . اصال در ادیآ کوچ ننگش م   ذهننور عقل من   نیعشق و خرد کل از ا  کهنیا  یچرا؟ برا  شود، شافته م 

  م؟ یکن استفاده م   ذهنکه ما از عقل من   ستیزشت ن  نی ا  م،یکن  دایبه عقل کل دست پ  میتوان حاال که ما م  هانج

از عقل    م،یکه از عقل خدا استفاده کن  دهیشعورمان نرس  ده، یکار که عقلمان نرس   نیاز ا  میشخجالت ب  د یما نبا

  هم فرداً، هم جمعًا در دسترس ما بوده.  نذهکردن عقل من  کار یو ب ییبا فضاگشا م؟ی استفاده کن زندگ

  عشق را از نورِ عقل  دیآ ننگ
  صبا ام یدر ا یریبود پ بد

  ) ١٧٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   : کودک صبا
  

  ،  جوان  امی در ا  یریپ  کند، م  ریکودک را پ  ذهنو عقل من  ذهنمن  نیکه ا  دیگو. مکودک  امیا  عنیصبا»    امی«ا

. چطور ما  میو ما از آن جنس هست  شود نم  ریخدا پ  ای عشق و نور خدا    دیدان شما م  و کودک  جوان  امیا  ول

  م؟ یکن م ی ریاحساس پ  در جوان  حت

  م؟ یموقع مردن جوان باش  حت   م، یجوان بمان   شهیهم  م،ی به حضور برس  سالدر هفت، هشت  میتوانست ما م  ایآ

  ن یهم  ی مثل کودک شاداب باشد، برا  شه یهم   تواند . انسان مشود نم   ر یخدا که پ  م،یابه خدا زنده   کهن یا  یبرا

دارد و    ذهنمن   وقت  سالهم در ده، دوازده   دککو  . حت شود م  ریانسان فورًا پ  صبا»، ول  امی: «ادیگو م

باورها  سالهستیجوان ب  ی.  شود م  ر یپ  شود، مسلط م  ذهنمن  با    ر، یاست د  ریاست، پ  تیهوهم   شیکه 

در حال   زشیچاست، قدرت است، همه   است، جوان  یجوان که منبع شاداب   ی  د؟ینیب پژمرده است. مر نم

  شده، هم جسماً، هم عقال، هم روحاً.   ر ی. هزار جور درد دارد، پهپژمرد سالستیرشد است، ب 

خدا زنده باشد،    تینهایبه ب دیبا سالکودک باشد، شاداب باشد. چرا؟ هفت، هشت  د یبا شهیانسان هم  پس

و از نور عقل    می شاداب باشد، اگر ما عاشق باش  تواندم   شهیجوان است، هم  شود، نم  ریموقع پ  چ یخدا هم ه

  . دیایننگمان ب د،یایبدمان ب ذهنمن 
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دارد به    دسترس   که ننگ است، درحالت   ذهنانسان نور عقل من   ی که برا  د یگو. م دیگو چه دارد م  دینیب م

ننگ ماست،   م، یکن خودمان را اداره م   ای  میکن جهان را اداره م   می که ما دار ی جورن یا عنیعشق و به خرد کل؛ 

به   نی ماست، توه  تیبه انسان  نیتوه   است،به دانش م  نیبه فهم ماست، توه   نیبه شعور ماست، توه   نیتوه

عقل بزرگ را    یعنوانِ انسان که ما  به ماست به   نیبه خرد ماست. توه   نیقدرت ماست، عمل ماست، توه

  م یتوان . ما نممیرا انباشته کن  زهایچ   م،یجمع کن  میخواه فقط م   م،یعقل کوچولو را گرفت  ی  کنار،  میگذاشت

  که.  شد نم یطور ن یکه ا  میدیفهم اگر م ر،ید میتوان دهند. نم  نم به ما زندگ  زهایچ  میبفهم

. اگر فردًا هم میتوان نم   م،یداشته باش  دینبا  زهایحرص به چ  م،یداشته باش  دیکه حرص نبا  میبفهم  میتوان نم   ما

را م  جهی. درنتمیتوان جمعاً نم   م،یتوان م و    میکن م  میدار  رانیرا و جهان را و  ذهنعقل من   م،ی ریگ نور عقل 

  . میکنم   رانیو میخودمان را هم دار

  �💠💠� بخش سوم انی پا�💠💠�
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که   میشو ننگ دارند. پس متوجه م  ذهنکه با هم هستند، از عقل من  که عشق و خرد زندگ میبود تیب نیا در

 نیاز ا  ترش یوجود دارد که ب  یترعقل بزرگ   یمسلط است،    ذهنو عقل من   میکنم   جهان که ما زندگ  نیدر ا

(حقیقت وجودی    ١٠[شل است    اههمرکه با عاشق    و عاشق و خرد زندگ   ذهن)](افسانه من  ٩[شل  است     ذهنعقل من 

از و مؤثرتر از عقل    ترشیب   لیعشق خ  نیعقل و ا  نیو ا  دیآ م  رونیشده در مرکز انسان بگشوده   ی، از فضا انسان)]

  . پس: نامد آن را عشق م ذهنکه من  است و عشق ذهنمن 

  عشق را از نورِ عقل  دیآ ننگ
  صبا ام یدر ا یریبود پ بد

  ) ١٧٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   : کودک صبا
  

 ،  لحاظ مثال خانوادگچرا انسان به  افتد؟ ما چرا زود از کار م  زندگ   اتی ح  یکه ساختارها  میخوب دقت کن  دیبا

  ناموفق است؟  قدرنیا جاناتشیفکرش، ه اش،یزی داشتن چهار بعدِ خودش، تن ف سالم نگه  ایبچه  تِیترب

که نورِ عقل    زدیخ بازشدۀ مرکز ما برم   یِاز فضا  ینورِ عشق و نورِ خرد  یعشق را از نوِر عقل»، پس    دی«ننگ آ 

آن را هم ما   ی ندارد و ناکارآمد  یی با آن کارا سه یدر مقا  ن یغلط؛ ابه  میاگر عشق بنام  ، ذهنو عشق من  ذهنمن 

  .میاده یگذشتۀ بشر دخودمان، در قصۀ    در زندگ 

هرچه زودتر درد    ذهنکه من   دهد نشان م   نی. امینیب ما م  نییپا  نیها را در سن انسان   پژمردگ  طور ن یهم   و

خردِ    ،عالم ما به خردِ زندگ   نیدر ا  کهن ی. و اکند م  یکار فقط خراب   دهد که به انسان م  و عقل   کند م  جادیا

کار    نیموالنا ا  یهااست. با استفاده از آموزش   رمندگ باعث ش   نیا  م، یکن و نم   میبن   دای دست پ  میتوان خدا م 

  است. خُب:  سریکار م نیآسان است. ا

  بازآ عاشقا تو زوتَرک  خانه
عاشقیخود ب عمر   باباشد ه  

  ) ١٧٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : زودتر زوتَرک 
  تباه   عنی  نجا ی: غبار، گرد؛ در ا هبا

  

استعداد دارد  بالقوه عاشق است، هر انسان تباه است. پس هر انسان معنبه  جانی غبار، گرد، در ا معنبه  هبا

است که در توهم   قادر است، درست    او زنده بشود. هر انسان  ت یخداوند و به ابد  تی نهایفضا را باز کند و به ب

آگاه بشود و جاودانه بشود    ی لحظۀ ابد  نیاز ا  ، یلحظۀ ابد  ن یبه ا  دیای ب  کند،  م  زندگ  ندهیگذشته و آ   عنیزمان  
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. شود است که از درون ما باز م   جاست. «خانه» آسمانبند، خانه آن  جادیرا در خود ا ییگشافضا  تینهایو ب

  است.   ییتای یخانه، خانه فضا   برگرد به دیگو م

.  م یگردبه خانه باز   دیبوده، با  عاقل بودن موقت  نی. امی ستیعاقل ن  م،ی همۀ ما بالقوه عاشق هست  میفهم م  پس

  زودتر.    عنی«خانه بازآ عاشقا تو» هرچه زودتر، زوتَرک 

اآلن    م،یکه آخرِ دفتر سوم خواند  یااست. قصه   سالکه برگشتن به خانه، در هشت، نُه   دیگو مرتب موالنا م   و

به    میکه خواند  ییو روستا  ی . در قصۀ شهر کند سال م   باز هم صحبت هفت، هشت   میخوان اول دفتر چهارم م 

  از ده سال، نه.  رتشیب   مجاز است ول ن سال در روستا ماندده   کند، سال م جا هم صحبت دهآن  ل، یتفص

با خدا، تباه است.    ییتایحس    ،شدن با زندگ   ی  عنیبودن    بودن، عاشق   عاشق  یهات یعمر بدون خاص  و

  عمرشان تباه است. کنند، م  مردم در ذهنشان زندگ  تیباشد که اکثر یطور نیپس اگر ا

   و مرتب زندگ   دیآ صورت درد باال م که از درونِ ما به   غ یتداد در آن داستان جوجه   حیامروز باز هم موالنا توض 

  . مینیب ما نم  شود م دیناپد دفعه یو  ردیگ گاز م  صورت زندگ ما را به   ایما را 

.  م یما تباه شد  » عوانِ مقتَض  نیو درد، تو را تباه کرده. «ز  یماد  یزها ی چ  یسوعوان اقتضاکننده به  نیگفت ا 

  ! دی نوشته. ادامه نده نی تباه است، طبق ا تان زندگ  د،یکن م  اقل در ذهنتان زندگ صورت ع پس اگر شما به 

ا  کند؛ که موالنا اشتباه کرده، اشتباه م   دیی نگو  د یهست، اگر شما جوان هست  یموضوع جد   نیا  ی طور ن یاگر 

  م، یکن رشد م  مییآ . ابتدا که ما مدگیهمان  نکِ یع   لۀیوسبه   ؟ یز یچچه    لۀ یوسبه   د،یاشما سحر شده    عنی  دییبو

  ست یکردم به ما، مادرمان مخصوصاً، بلد ن  عرض   ،عشق  ۀخانواد یدر    م،یزن را به چشممان م  هانک یع  نیا

  موقت است.   ذهن من  نیبدهد که ا حیتوض

  ست، یعقلش عقل ن  نیا  ست،یتو ن  وجود دائم  نیموقت است. ا  ذهنمن   نیکه ا  دیگو که موالنا مرتب م  دینیب م

  .  کند م بیو هر لحظه تخر کند م  جادیفوراً درد ا کهنی ا یدردساز است. چرا هباست؟ چرا تباه است؟ برا نیا

. ما به هزار  میبساز  یز یما چ  گذارد نم  ب،یبه تخر  کند شروع م   ذهنها، من نوشته   نیطبق ا  سالاز ده  پس

م  زندگ   دیاُم شروع  م  مان  زندگ  ول   م،ی کن را  زندگ شود تباه  در  مخصوصاً   .  خانوادگ  م هر    م ینیب به  که 

هم ازدواج    با   ذهن. چرا؟ دوتا من کند م   ره یدرد ذخ  ائماً شوهر، د  و  زن   نیرابطه، رابطۀ ب  نیمخصوصاً ا  ،یارابطه

وجود  بچه به    ی  ذهندوتا من   کنند، با هم ازدواج م  ذهن . دوتا من کنند با هم ازدواج نم  اند، دوتا زندگکرده 

  . ذهنصورت منبه  کنند م  تیبچه را ترب ذهندوتا من  آورند، م
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  ن یخواهد شد و ما ا  ذهنتباه خواهد شد. عقلش هم عقل من  اش زندگ  ،ذهنبا من   شودبچه بزرگ م  نیا  پس

شَر را ه  ادامه م ی. میده میقطعش کن  دیبا ییجا .  

  تو زوتَرک  بازآ عاشقا خانه
عاشقیخود ب عمر   باباشد ه  

  ) ١٧٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : زودتر زوتَرک 
  تباه   عنی  نجا ی: غبار، گرد؛ در ا هبا

  

اذهن)](افسانه من   ٩[شل  اآلن    میدار  ذهنتباه. پس درست است که ما من   عنی .  میشنو موالنا م  را از   غامی پ  نی، 

جمع در اطراف ما جمع عاقالن است؛  کهنیولو ا میبشو لیتبد دیکه ما با میشنوم م، ی جوان هستمخصوصًا اگر 

خودشان  خواهند  م  ذهنعقل من  ا جمع کردن، همه ب  یبرا  دوند مسلط است. همه دارند م  ذهنعقل من  عنی

  شدن هستند.    دایرا نشان بدهند، در غم پ

که اگر    دیدان و م   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  دیکن رکز، خودتان را حفظ م و عدم کردن م  ییشما با فضاگشا  ول

  شما اثر بد خواهند گذاشت.   یعاقالن رو  ، شدن با زندگ یبه مرکز عدم و  د یمتعهد بشو یروز 

دوتا مطلب را در مورد خودتان   نی. دائماً ادی کار نداشته باش   با کس  کهن یو مواظب ا  دیهست  نیمواظب قر  پس

و    رانیکه من حواسم به د  دیکن م  ن یبازب بارها هم عرض کردم قر  ست؟یک   نمیقر  ایاست  انسان    نیو  فقط 

  رون یبا او ب   دیکه دار  دوست  د، یخوان م است که    یکتاب  د،یکن است که تماشا م  ون یزیتلو  ۀ برنام  ن یقر  ست،ین

اصطالح کنشِ  است که با شما برخورد دارد، به   یز یهرچ  نیهستند. قر  نیهمه قر  هانیا  د،یکن صحبت م  د،یرو م

  متقابل با شما دارد. 

  دهانم را گرفت  نیآمد ا عشق
  گذر از شعر و بر شعرا برآ که

  ) ١٨٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  . مانی ی و شعرا شام  ی : نام دو ستاره است. شعراشعرا
  

  ۀ ستار   نی. و منظورش همان است و منظور از «شعرا» ا مانی   یاست، مخصوصاً شعرا  ی پرنور  ۀستار  ی  شعرا

  «کوه صفا» هست که صحبتش را کرد.    نیهم  نیحضور هست. ا
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و   شود در شما انباشته م   ستین  ذهن   یاری که از جنس هش  یر ید  یاریهش  ی  د،ی کن شما فضا را باز م   وقت

اصطالح، از درون شما است به  تیکوکب هدا  نی. اکند م  تیگفته «شعرا»، شما را هدا  جان یکه در ا  شعرا  نیا

دهان ذهن را خاموش    نیکه ا  دیگو من م  بهعشق آمده    نی. «عشق آمد»، بنابرادیآ نم   رونیاز ب  کند، طلوع م 

  . ریکن، حرف نزن د

ا  یهاصحبت  نیا  اگر و  ترک   نیامروز  که  موالنا  شمار  بی غزل  با  ١٧٢و    ١٨٢  ۀغزل  شما،  در  کرد  اثر    د یبود 

  ا ی   یساز من از فکر کردن برحسب سبب   ذهنکه عقل من   د ییبه خودتان بو  دیکند شده باشد. با  تانیفکرها

  عقل.  ن یا دیآ وجود مبه  قبل یباورها ای ها دگیبرحسب همان

 م؛یکن   دایدست پ  یریعقل د  یبه    دیکار است، ما باعقل خراب   نیا  دیوگ م   کندعقل را نکوهش م   نیا  موالنا

  د ی کن   یی تایحس    عن ی،  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل   دیکن  یی. اگر فضاگشادیصبر کن   د یبا  د،یکن نم  دایاگر دست پ

که    دیشو متوجه م  ما. شردیگ را م  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    و دهان ذهن  دیآ عشق م   د، یمرکز را عدم کن  ، با زندگ

  ندارد.   دهیندارد، فکر کردن برحسب ذهن فا دهیفا ریحرف زدن د

ا  یروز   اگر به  ی که فکرها  دیدیرس   جه ینت  ن یبه  پ  خورد، درد نمذهنتان    ی . فکرها شود حساب م  شرفتیآن 

  است.  است و نادان ی خردیب نیاست، ع  ییگوان یمثل هذ ها دگی براساس همان ذهنمن 

شعر    ر یعشق؟ که از شعر بذر، د  دیگو ، دهان بسته شد. چه م(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل آمد»، اگر آمد    «عشق

کند، از مرکزت    تیهدا  تواند که تو را م  تیآفتاب هدا  نینگو، جمله نساز برحسب ذهنت، حرف نزن و بذار ا

  . کنددارد طلوع م  نیطلوع کند. ا

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

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

را    تان اگر واقعاً فکر ذهن  کند، دارد طلوع م  نندگانیاز شما ب   لی از مرکز خ  کهنی. کما ا کند دارد طلوع م   نیا

  د، یآ م  سببی ب  یشاد   دهد، خودش را نشان م  و خرد زندگ   د یآرامش دار  د، یکن و فضا را باز م  دیگذار کنار م

  . دی سته نندهیآفر  د،یکن آغاز م رشیلحظه را با پذ نیا

خلق    دیفکر جد  دیتوان اآلن م  ده،یپوس  یبا گذشتن از فکرها   ،نندگ ی و من خوشحال هستم که شما اآلن با آفر 

  ی ها باز شده و شما گفتار و نوشته   ی ریدهان د   ین بسته شده،  عشق آمده و دهان ذهنتا  کهن یا  ی. برادی کن
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و به «صنع»    دیکن لحظه فضا را باز م   ن ی. ادیریگ نم  یرا جد  دیکه حفظ کرد  ییزهایآن چ  د،یریگ نم   ی را جد  قبل

  . دیخالق هست د،یزن . اآلن شما به صنع دست مدیزن دست م

  به دست  یز یشمِس تبر  ردی نگ جان
  بر دل نه، برون رو قالبا  دست

  ) ١٧٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  و شرط ادب به جا آوردن.  م یاز تعظ  هی نهادن، کنا  نهی بر دل نهادن: دست بر س دست
  

«دست»،    ۀلیوسبه  نیباال، ا  دیایب  خواهد صورت آفتاب م که از مرکز شما به   »ی زی«شمِس تبر  نیکه ا  دیگوم  پس

فضا را باز    عن یدستت را بر دل بِنه،    نیپس بنابرا  ردیگ جان نم   ذهنعمل کردن، فکر کردن برحسب من   عنی

  کن، با دل کار کن نه با ذهن، نه با عقل.  

با دستت    ی انسان، دار  ی. اپوسته هست  ، ذهن هست  ، قالب هست   یتو     عنیبر دل نه، برون رو قالبا»،    «دست

   شده و خرد زندگ گشوده  ی ندارد، عمل برحسب فضا   ارزش  ذهنعمل برحسب من   دیبا عملت، توجه کن   حت

   ذهن من   ۀلیوس. عمل به کند م   سدکه هدف را فا  شود م  یاله یوس   ذهنارزش دارد. اتفاقاً عمل برحسب من 

  . میکن که جهان را خراب م ذهنبرحسب من  می کن مخرب است. ما عمل م

با    نیطلوع کند، ا  خواهدخداوند که م   ا ی   آفتاب زندگ  ،یز یبه دست»، شمس تبر  یز یشمسِ تبر  ردینگ   «جان

من  عمل  و  بنابرا  ذهنفکر  کرد؛  نخواهد  حرکت  آمد،  نخواهد  باال  گرفت،  نخواهد  دلت کار کن.    نیجان  با 

پوسته   ی  نیانسان، با ذهنت فکر نکن ا  یا   عنی.  پوسته هست   عنی  قالب هست  ،تو قالب هست   که درحال

  هست. 

پوسته را درست    م،یکن قالب را درست م  م یدار   عنوان زندگاز ذهن برون رو. ما که به    عنیرو قالبا»،    «برون

م  سطح   م،یکن م من  م،ی کن فکر  با  م،یدار  ذهنعقل  ب  دیما  ذهن  ولمیبپر  رونیاز   .    را بودنمان   قالب ما 

  برو.   رون ی. بهست ذهنهنوز من  ، هنوز قالب هست  عنی . «برون رو قالبا»، میکن حفظ  م یخواه م

که در ما   م یگفت شه ی. و همم ی بشنو میتوان م  ذهن)](افسانه من ٩[شل  ذهن  ای  ذهنعنوان من ما به  شود معلوم م  پس

  ن یبشنو است، عدماست، سوت   خود حضور است، خود امتداد زندگ   نیهم  ی  کند، دارد کار م  تیدوتا خاص

. عادت  میقالب درست کن  میما عادت کرد  ول  کند،  هم گوش م  ذهن. من کند است، اصل ماست، او گوش م

  .  میحرف بزن مان ذهنبا من  م،یجمله بساز  م،ی حرف بزن میکرد

  : ریشروع شد د  یطور نیاز اول ا  ، کن  دایبه آن خرد، به آن عشق دست پ  خواه که اگر تو م  دیگو به ما م   دارد
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  عاشقان عاقل مبا  انیم در
  لقا نیر یش نی در عشق چن خاصه

  ) ١٨٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : مخفّفِ مباد مبا
  

کار    با عقل زندگ  م، یکار کن   زندگ  یِ لحظه و هر لحظه با شاد  نی. امیزنده بشو  لقا»ن یر یبه «ش  میخواه  م  ما

  امروز کامال مشخص شد.  حاتیبا توض ری. د ستیعقل ن  ،ذهنکه عقل من  می. ما اآلن شناخت می کن

   که عاشقان کسان  م یدی. و فهمندیای ن  د،یدور و بر شما اگر عاشق  کنند،  عقل کار م   نیکه عاقلند، با ا  و کسان  

نه؟    ای مرکزم عدم هست    ایاست که آ   نیلحظه تمام حواسشان به ابههستند که متعهدند به مرکز عدم و لحظه 

تر؟ شده، خرد بزرگ گشوده  یفضا  ی   ای  ستفکر و عمل من ا  زۀیانگ  میدردها  کنم، فکر م   دگ یبرحسب همان 

که    یای شاد   نیاز ا  ریدارم غ  یمن شاد   ای آ  کنم؟ دارم تکرار م  گرفتم،  اد ی  دیکه به تقل  ییفکرها  ای من خّقم    ایآ

 ا ی.  کند کار م   ذهنپس عقل من  شود؟ حالم خوب و بد م ها، دگیهمان  رییمن با تغ  ایآ  د؟یآ م  ها دگ یاز همان 

  باال؟   دیآ دائمًا از درون من م  سببی ب یشاد نیاست و ا یمن  یبرا مرادی و ب راد نه، بام

  یعشق است، دارا   ی نور است، دارا  یخرد است، دارا   یاست، دارا   یشاد   یباال، دارا   دیآ م  وقت  یزی تبر  شمس

م   عنیاست.    تی خالق  یاست، دارا   زیچهمه  از مرکز شما دارد  ما. ما    گذارد؟ نم  باال، چه کس  دیآ خداوند 

  . میگذار نم

 خواهم  من خودم م  کهن یا  یباال برا   ای طلوع نکن، ن  مییگو ». ما به خداوند م مفزا در صفت  شیخو  نی«بر قر  گفت

  است، ننگ انسان است.   باعث شرمندگ  نیقبل گفت ا تی. در بمیشو لحظه خودمان بلند م باال و هر  میایب

  شمس   رد،یگ که در قالب، صورت م   ذهنبه دست»، با دست و عمل و فکر من   یز یشمسِ تبر  ردینگ   «جان

  .کند از مرکز ما طلوع نم (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل   یزیتبر

قالب    م،یدر ذهن هست  کهنی که اآلن ولو ا  م یدرک کن   میتوان را م   ن یبر دل نه، برون رو قالبا» پس ما ا  «دست

  .  می استفاده کن انتخابمان ییو عرض کردم از توانا کند  هم دارد گوش م نیبعدم  یاریچون آن هش  م، یهست

و برنامۀ امروز    کشد طول م   یمثنو   نیکه ا  میآوردم بخوان  یمثنو   ی.  می بسنده کن  جان یامروز به هم   دیبده  اجازه

  هست.  کاف  جان یبود، به هم نیسنگ
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از   ریغبه  یالد یسال م نیاست و در ا ٢٠٢٢ ی الدیبرنامۀ سال م  نیآخر ٩۴۵برنامه، برنامۀ  نیکه ا دیدان م ول 

لحاظ من   نیبرنامه، خدمت شما ارائه شده. از ا  یها هر هفته  هفته   ۀیدو هفته که من در خدمتتان نبودم، بق

دانش موالنا    ن یکه ا  م یشرگزار باش  د یبا  اریاربسی بس  اکنم که م  ی ادآوری   یالد یشرگزارم و در آخر سال م  اریبس

گزارم، شرگزارم. اصال و سپاس  راض  ار ی بابت من بس  نی. از اپخش شده   زبانانفارس  نیل ب. حداقپخش شده

  شر کنم.  یچجور  دانم نم

از   ی. تعدادبوده   قیو عم  ع ی وس  اری اربسی بس  ،در جهت سازندگ   شد م   نیبشیکه پ  طورن یاثرات برنامه هم  و

کنند. توانستند    دایدست پ  مردم که متعهد شدند به برنامه و آموزش موالنا، توانستند واقعاً به عشق و خرد زندگ 

  رونشان یتنها درونشان را عوض کردند، بو نه   کنندرا عوض    شان بشوند، زندگ   لیبدهند، تبد  ر ییخودشان را تغ 

  . سازنده بوده اریبس رون،یرد در بخ   نیو ا رون یعشق در ب نیرا هم عوض کردند. انعکاس ا

خانواده را    ط یآموزش، کوشش کردند، وقت گذاشتند، مح   نیها که دل دادند و متعهد شدند به ااز خانواده    لیخ

  بزرگ کنند.  فرزندان عشق  توانند کردند، اآلن م عشق

ها که من  آمدن . آن باال  نندیب م   صورت زندگرا به   ریدهم   ر یزن و شوهر با هم براساس عشق شد. د  رابطۀ

  دنیرفت. چ  نیرفت. کنترل از ب  نی رفت. توقع از ب  نیاز ب  ای شد    ف یحرف من باشد، آن ضع   دیو با  کنم  کنترل م

  خورد،  ند، آن کار را نکند، به من برمرا ب  رکا  نیا  دیباشد، همسر من با   شیدر جا  دیبا  یز یهرچ  ، پارک ذهن

  که عوض نشده باشند.   شود که گوش کردند. و اگر متعهدانه گوش کردند، نم  کسان  یرفت برا  نیهمه از ب  هانیا

ها متعهدانه گوش  نکرده باشند. آن  یر ییها تغ هم با عقلشان گوش کردند البته. ممن است آن یاعده یخب 

ها نکردند. به موالنا با نظم  موقع   ها توجه کردند، بعضموقع   ها قانون جبران را انجام ندادند. بعضنکردند، آن 

اش عقل را بذارند کنار که امروز درباره   نینظم را، ا  نیگوش کردند. نخواستند ا  شان ذهنعقل من   شان،ذهنمن 

  . میکن صحبت م

  بخوانم: د یباشد که با یصفحه هست قرار بود مقدمۀ مثنو  یکه رو  تیب نیا 

  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

من   هرکس در  آن   ذهنکه  در  و  بشود  همان  جازاده  با  بشود،  بزرگ  درد  با  بشود،  بشود،     دگیبزرگ  بزرگ 

  .دهد خرد، عذابش م یعشق، بو  یبو  صورتنیدرا
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پندار کمال    دِیکه عادت کرده به د  که عادت کرده به کنترل، کس   درد کردن، کس  جادیکه عادت کرده به ا  کس 

آدم   نیا  خورد، نباشد به من برم   یطور نیاگر ا  د،یبه حرف من گوش بده  د یبا  دانم، از شما م   ترش یکه من ب

  بر کنارِ بام است.  داند، خودش نم  کند م بی خانواده هم در جامعه، مخرب است. تخر  نۀی هم در زم

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

  تو کامران  یکه شد  زمان   هر 
  دم خوش را کنارِ بام دان  آن

  ) ٢١۴٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

تماماً حق با من است،    دییگو که م  وقت  د،یکنترل کن  دی خواه که م   «کنارِ بام» کجاست، وقت  دیدان شما م   اآلن

که   وقت د،یرا عوض کن  رانید دیخواه که م  وقت آورند، وجود مبه رانیمن را د  یهاغصه  دییگو که م  وقت

موفق    ذهنکه برحسب من  کنارِ بام است. هر موقع  م،یکن که مشورت نم   وقت  ،دانتو نم  دانم من م   دییگو م

  بام است. و: کنارِ میده پز م م،ی ناز م  دگ یهمان یبراساس  تمانی و به موفق میشو م

  تو کامران  یکه شد  زمان   هر 
  دم خوش را کنارِ بام دان  آن

  ) ٢١۴٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

.  دهد نشان م یطورآن  ذهنعقل من  ست،ین واقعاً دم خوشِ واقع ذهنبرحسب من  یابی که کام دیدان م  شما

مخرب    هان یا  د،ییبلند شدن و پز دادن و جلب توجه و جلب تأ  ها دگیکه براساس همان  دیاده یشما فهم  رید

  است.   ذهنمن  یغذا  هانیاست، ا

  که  دیدان م د، یریگ ور م. غذا را از آندیخواه نم  یز یچ  ریاز شما از جهان د  لیخ

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

  ) ١٠٨٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ناسزاست،    کند،  م  ضی شما را مر  ست، یشما ن  لۀ یوسقابل هضم به  نیا  کند،  طلب م  ذهنکه من   ا یدن  ن یا  یغذا

  . رید دیخور پس نم
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  ز یپره  م یفهم و م  م یکن م  دا یپ   میدار  زیپره  یی. تواناشود م  ترش یدر ما دارد ب  زیخوشبختانه شر خدا، پره  و

  ز یبر پره  د یها تأکمرتب در نوشته   ول   م،یکن نم  ادیوگو ز. گرچه گفت میکن  زیو به نفع ماست که پره  ست، یچ

  را.  زیپره میریگ م  ادی  میهست، دار

.  دیستیطلبار ن  د،یمشخص است که شرگزار هست   تانیها از شما هم در نوشته    لی. خم یریگ م  اد یشر را    میدار 

خدا    دییگو . نمدیکه شما از او طلبار باش  ستیجسم ن   یکه خداوند    دیادهی خداوند را فهم  یاز شما معنا  لیخ

  .شد نم  یطور نیاگر بود ا ستین

او به ما   کهن یا  ی. و برامیکن  دای که به خرد او دست پ  رسد خود ماست، شعور ما نم   که کوتاه   دیدان شما م  

  .کرد م  ادیو ما را  دید خودش را م  ، دگیهمان ی ب نۀیکه او ما را در س  میشد م  نهی آ دیکم کند با

.  دیکن چه، مقاومت نم    عنی مقاومت    دیدان م   د،یامقاومت را شناخته   د،یهست  ذهنکه در سحر من   دیدان م   شما 

که ذهن نشان    یز ی. از چدی کن فضا باز م  د،یاکرده  اریلحظه ب   نیدر ا  دهد را که ذهن نشان م  یز یآن چ  نیبنابرا

زندگ  د،یخواه نم   ی زیچ   دهد م تبر   افتد دارد جا م  مطلب  ن یا  د،یندار   انتظار  در درون شما،     ی در شما، 

  . میگو م

ش نشان واکن  د،یکن صبر م  د،یاز شما واقعًا خردمند شد  لی. خمیاصبر را شناخته   م،یاپس شر را شناخته  

   ل ی که خ  نمیب مرتب به تکرار من م  د،یآ م  شیدر خانواده پ  چالش   ی  کند، به شما حمله م  ذهن. من دیده نم

و   دیرا حل کن   تان مسئلۀ خانوادگ  دیخواه  م  دیکن و فضا را باز م   دیده واکنش نشان نم   دیاز شما خردمند شد

   دشمن   د،یکن پا له نم  ریها را زبچه  د،یزیر خانواده را به هم نم  د،یده . واکنش نشان نمدیکن و م  د،یکن م

  .  دیکن نم

اش پته  ذهنو صبر و شر مشخص شده و من  میکن شر م هاشرفتیپ نیا یشماست و برا یهاشرفتیپ هانیا

  .کند قضاوت م کند، که مقاومت م میدان آب، ما م  یآمده رو

در مرکز ما    دیآفل است، نبا  دهد که ذهن نشان م  یزی آفل هستند، هرچ  جهان   نی ا  یزهایکه چ  میاشناخته   ما

  . میارا شناخته  نیباشد، ا

به   نکی . عمیشوسحر م  می فکر، دار  نیا  ای  یماد   زیچ  نیا  لۀیوسبه  می که ما دار  میشو متوجه م   دیآ م   وقت

.  دیانجام بده  دیاادگرفته ی. عمل واهمانش را  میآور را درم  نک ی ع  نیفوراً ا  م، ینیب م  رید  جور یچشممان آمد  

  . دیشودور خالص م  دیانداز م  دیآور را درم  نکی ع نیبه مرکزتان فوراً ا دیآ که م  یزیچ  ی
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  ن ی کنند. از ا  زیاز عاقالن پره  دیکرد که عاشقان با  د یواقعاً. امروز هم موالنا تأک  دی اعاقالن را شناخته   طرف  از

  .  میبه همه کم کن دیکه ما با دیا گذشته  ذهنمخربِ من  دۀیا

اگر    م،یکن م  بی. ما خودمان که تخرمیباش  رانیکم به د  ستۀیشا  دی. بامیاول به خودمان کم کن   د یبا  ما

  .  میکن ها را خراب مآن   زندگ  میبن رانید دخالت در زندگ

خودم. من    کنم، نم   حتینص  ریهاست که د. من که مدت نمیب م   لیکردن، من اآلن خ   حتیاز نص  میکن م  زیپره

  از عقل خودت استفاده کن.    نداز،ی کار بخودت را به   تیبرو خالق   دییگو . شما م دیکن نم  حتیشما هم نص  نمیب م

  انسان  چی. ه ستیانسان ن  ستۀیشا  دیتقل  دیندا . شما م می نکن  دیتقل   م،ی از عقل خودمان استفاده کن  م یگرفت  ادی   ما

عمل    یطور ن یاو هم ا  ،ی مخصوصاً در امور معنو  کند، عمل م  یاو چجور   ندینگاه کند بب  ریبه انسان د  دینبا

  .  طلبد را م   یادی کار شر ز نینظر من ا. بهمیاده و به عمل درآور میاگرفته   ادی را ما  هان یکند. و همۀ ا

  یی لویک   طورن یکه هم  ذهنمن   دۀ یو نفهم  دهینسنج   ی هاو حرف   می و طلبار باش  میفتیب  ذهنما در تلۀ من   مبادا 

  !  شد نم یطورنی اگر خدا بود ا زنند حرف م

   ذهن من   ی شما    خداست، خودش را نفوذ داده در شما، ول  ن یدرصد شما هم  ٩٩/٩٩که    دیشما متوجه شد  نه،

  . دینیب م  ریرا د نی ا د،یدرست کرد نیبسطح 

  ی ز یصورت شمس تبرشده، بهگشوده   یصورت فضا . اآلن بهدیکه به او عبادت کن  دینساخت  یتقلب  یخدا   رید  شما

  د یکن   ییفضاگشا  دیتوان شما م  کهنیاز ا  دیو سپاسزار هست  دیکرد  دای. قبله را پدیکن عبادت م   اصل  یبه خدا

  . دیکردرا درست  تان و زندگ  دیو وصل شد دیوصل بشو  دوباره به زندگ

هردو،    ،یو معنو   یصورت ماد که واقعًا به  کنم در آخر سال از تمام کسان  یمن سپاسزار   دیاجازه بده  طورن یهم

من فقط    شود، من درست نم   لۀیوسفقط به   شود که اجرا م   برنامه به صورت   نیکردند. ا  یار ی کار بنده را    نیدر ا

  .کنم م  شیاجرا

که «تا دست    میاده ی . و ما فهمکنند راه کم م   نیدر ا  م،یاسمشان را عاشقان واقعاً بذار  دیاز عاشقان، با   لیخ

کار    نیدر ا  دیهمه با  م،یی ایبرب  میتواناش نماز عهده   م،ی مبارزه کن  ذهنبا من   میتوان ما نم  م»یبه اتفاق بر هم نزن

  .  کنند مشارکت کنند و م

م   ای به دانش موالنا،    گذارند و احترام م  دهند که دل م   ییهاآن م  دهند دل  برا   شوند متعهد    ی و خودشان 

  خودشان ارزش دارند. 
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  ا ی :  کند دوتا فن را اجرا م   نیا   شهیو در ذهن هم   یندار   تو ارزش  دیگو م  کند، م  ارزشیواقعًا ما را ب  ذهنمن 

 مان یهاتمام استخوان   میافتجا م بلند، از آن   لیباال باال باال، در کنار بام، بام خ   بردصورت پندار کمال ما را م به

  .ردیگ صورت م  نیا  در هر سطح  شود، خرد م 

  ش یهااستخوان   افتند ها از آن باال مآدم که    د ینیب دارند م   اسی س  باال که مقامات عال   ل یدر سطوح خ  شما 

  د یناام  ایباال    برد م  ای.  افتد مرتب او هم از بام م  ه  معمول   که در زندگ   آدم معمول   نییتا سطوح پا  شند م

  .  ستی ن  یزیچچ یه  دیگو م کند م

را   مان اصل  تیوضع   میبله فضا را باز کن  میبشو  دیباال باال، نه ناام  میبرو  دیدوتا قطب غلط است. نه ما با  نیا

کرده،    جیها ما را گ برحسب آن   دیو درد و د  میدار  دگیتعداد همان  یفقط    میکه ما از جنس خداوند هست  می نیبب

  شه یهم   خورد، داده که به درد نم  عقل  یبه ما    دید  نی . و امینیب ما درست نم   م،ینیب ما را سحر کرده، ما بد م 

  .  کند م بیتخر

  ی روز برا  و   شب   هانیکه متعهد شدند و دل دادند صورت گرفته و ا  ییهاآن   لۀیوسآسان بوده به   نیا  ییشناسا

  . کشند شما زحمت م

.  برم را اسم م   شان یحاال چندتا از ا  کنند،  به من کم م  طور عمل برنامه به  نیکه در ا   از کسان  کنم م  تشر

پر  ما، ی ن  ی آقا ا  ر ید  یها ل یخانم الدن از کانادا، و خ  سا، یخانم  نم  کنند  کار کم م  ن یکه در  . از  برم اسم 

  .  کنم تشر م کنند به ما کم م هستندکه در اروپا  ییها. آن کنم تشر م ایاسترال  یهابچه

. و از خانم  کنم تشر م   یساز پور و گروهشان، از گروه خالصه زارع   ی هستند، از آقا  رانیکه در ا  تمام کسان   از

  واقعاً سپاسزارم.   تای. از خانم آناه کنم واقعاً تشر م خوانند شعرها را م نیا ش،یگو یسمانه برا 

را به زبان ساده،    حشیتوض  سندینو روزها شعر موالنا را م   نیا  کنند، نوشته درست م که عکس   تمام کسان   از

به اندازۀ   یی دئوهایو  یو   شان یبایز  یبا صدا  خواند م   ی نند ی چ سر مرا پشت   هان یا ر، یعکس د  یدوباره 

  سپاسزارم. اری بس د،یمف  اریاربسیبس  د،یمف  اریاربسی بس کننددرست م  قهیهفت هشت دق

  .  کنند واقعاً شب و روز کار م یاعده  ی . کنند عاشقان هستند، سربازان عشق هستند، شب و روز کار م  هانیا

 خوابم،  م  ای   کنم که ورزش م  از ساعت  ریغبه   میناگفته نماند، خودم هم بو  کنم من هم شب و روز کار م  البته

و پول  )  Business(  نسیزیندارم, دنبال ب  یر یکار د  ری. د کنم را کار م  اشه یبق  خوابم، از پنج ساعت نم  ترشیب

  .  م یها را رساندبرنامه  نیا ٩۴۵هم سپاسزارم که خداوند کم کرده تا  اریبس که تمام شده، ول  زهایچ نیو ا
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ها را من اجرا  برنامه   نیدر خدمت شما ا  م،یباز هم فرصت بدهد، لطف کند، کم کند تا هزار برسان  دوارمیام

  کنم. 

  فرستند  م  ی معنو  یهاغام ی که پ   و از تمام کسان  سازند را م  یمعنو   ی هاغام یپ  نی که ا  کردم، از گروه  عرض

ساعت،    م یساعت به ن  مین   کنند، اصطالح درست م را به  هان یکه ا  از کسان  کنم. تشر م کنم م  یسپاسزار 

  .  شود هم نوشته م خواند را م غامشیهم شخص پ

ه شما درست  است واقعاً، ک   نه ی گنج    ی   هان یا  دهیبه هزاروصد رس   باً یتعدادشان از هزار گذشته اآلن تقر  هانیا

  .  خوانند م  سند،ینو م غامیپ کشند که زحمت م سپاسزارم. کسان دیکرد

  یطور چون ما پرسنل آن   م،ی نیب م  رید  رید  م،ینیب را نم  هاغام یپ  نیا  موقع   یکه    از کسان  خواهم عذر م  و

  . گذارند کار م نیوقتشان را در ا کنند عاشقان هستند که لطف م نیپرسنل ما هم م،یندار

   ی  نی. امیکن دانش موالنا را به حضور شما ارائه م  نیما ا   دهد اجازه م  یکه تکنولوژ  که به هر صورت  دینیب م

  .  دیاز طرف شما که شما از آن استفاده کن  خواهد هم م قدرشناس 

 گفت  موالنا، بله م  کرد . امروز صحبت زوتَرک را مدیشما استفاده کن  کند دانش کار م   نیکه مشخص شده ا  حاال 

که وطنمان    ییهرچه زودتر از جا  دیشاءاله شما اگر فعال در ذهن هستکه «خانه بازآ عاشقا تو زوتَرک» تا ان 

  هرچه زودتر.  ست،یی تای یکه فضا  مان به وطن اصل میذهن، برو عن ی ست،ین

که به شما کم   کنند هزاران نفر دارند کوشش م ستم،یحاال فقط من ن کم خواهد کرد، دانش به شما   نیا و

 شماست. اریدر اخت  نترنتیا قیهم از طر شانیهاکنند، و کم  

  ق ی از طر  ا یآپ  واتس   قیاز طر  ایتلرام    قیاز طر  ای  parvizshahbazi.com  تیساوب   ق یمجاناً از طر  هاغام ی پ  تمام

  ت یساوب   دیمنبع شا  نیبهتر  شما هست، ول  ار ی در اخت  نستاگرامیا  ق یاز طر  ی مقدار  ی   وب،یوتی   ای  بوکس یف

parvizshahbazi.com  .باشد  

  .  دیکن  قدردان دیرینگ دهیزحمات عاشقان را ناد نیشما ا  کنم من خواهش م  م،ی شرگزار هست نیبنابرا پس

نبوده که    ی ز یچون چهم   رانیا  خیقرن اتفاق افتاد. تا به حال در تار  ن یبود که در ا  مهم   ار ی بس  دۀیپد  ی  نیا

جانبه پخش بشود    همه   یطورنیاصطالح بزرگان ماست، ابه   نیتراز بزرگ    یمثل موالنا که    بزرگ  یدانش  

  .  وانندخ م  یساله، چهارساله، شعر مثنو سه  یهاها افتاده. امروزه بچهشر دارد که به زبان بچه  اری بس یو جا
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از    تایکه خانم    دینیب ها. امروزه مبه بچه   داد حت  ادیدرست کردن را    دئویو  نیکه ا   ماین   یبا تشر از آقا  و

  قه یچهار دق  قه،یحاال ممن است سه دق  کند،  برنامه اجرا م  ندینش م  جانیپنجره دارد ا  ی اصفهان مثل من  

  . طورن یباشد، خواهرشان هم هم 

هستند    یها چقدر نزدکه بچه  میبه موالنا و ما متوجه هست  دهند را دارند عادت م   شانیهاها بچه خانواده   نیا

بِر    هاغام یپ   نیکه ا  دیشنو از حاال کودکان و نوجوانان عشق م  ییهاغام ی. شما پکنند و درک م  ی انرژ  نیبه ا

 ن یا  لۀیوسبه   زندگ  نیا  یکه چجور   شوم متعجب م  ودممن خ   شود م  انی ب  هانیا  لۀیوسبه    یجور ی  نیاست، ا

ها،  بچه  ن یها از ما، از اموقع   بعض  دیتر از شاکامل    درست درک شده، و حت  غام یپ  ن یو ا  دهد را م   غامیها پبچه

  دارد.   ادیشرِ ز یشر دارد، جا  ی. جا شود نوجوانان دارد ابراز م

  ف، یط  نیدر ا  میساله هم دارهشتادوپنج   یهاآدم   ا یب  طورن یساله گرفته همسه   ی هااز بچه  دینیب م   نیبنابرا  پس

حرکت کنند، فکر    و عشق زندگ   خرد زندگ  لۀ یوسعقل را کنار بذارند به  خواهندعاشقان هستند، م   فی همه ط

  کنند. 

  کنند  به ما کم م   رانیکه در ا  داود کاغذچ  ران،یدر ا  کاغذچ  یو آقا  زادهف یشهرام شر  یاز آقا   کنمم  تشر

 ار یاربسیاند، بسعهده گرفته به  کرد و به مردم کم م  گرفت صورت م   د یجا بااز امور را که در آن    لیو ادارۀ خ 

  سپاسزارم. 

وجود  و موجبات ادامۀ برنامه را به   کنند م  تیرعا  یصورت مادکه قانون جبران را به   از تمام کسان   کنم م  تشر

و قانون   ستیهست که هنوز عضو ن  کس شنود را م غامیپ نیشما که ا نیاگر ب کنم م  شنهادیواقعاً و پ آورند م

کند و اگر نکند جزو عاقالن    تیرا رعا  ی جبران ماد  ونحتماً عضو بشود و قان  کند، نم  تیرا رعا  جبران مال 

  خواهد بود که کار نخواهد کرد.  رکان یخواهد بود، جزو ز

م  شما  اآلن  را  عشق  ب  د ینیب سربازان  م   تانیبرا  چهارساعته و ست یکه  ا کنند کار  و    ییهابرنامه   نی.  بنده  که 

  .د یها گوش بدهبرنامه  نیمؤثرند. شما به ا ار یبسار ی شما بس یهمارانم اجرا کردند برا

  یی مؤثر است، کارآ  کنم که من اجرا م  ییهاکه فقط برنامه   دی عرض کنم، شما فکر نکن  دیکه با  یر یمطلب د  ی

   ل یجا پنجاه شصت نفر هستند خ هماران ما، همالسان ما، من کالس دارم آن   لۀیوسکه به  ییهادارد. برنامه 

  مؤثرند.   اری بس وهایدیو نی. اسازند م  ویدیو  کنند، جا دارند برنامه اجرا م آن  ی هااز بچه
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خودش   خواهد  م  ریاز ز زندگ شود نفر آماده م  ی کهن یخلق جهان»، هم نیکه «بهر اظهارست ا میدان ما م  و

در    زندگ   کهن یاآلن به ا  میهست   ینزد  ل ی. ما خمیباور کن   دیرا با  نی. ما اکند کند و دارد م  انی را از مرکزش ب

  کند.  آتشفشان معنا برپا بند و اآلن م ی کدام از ما هر

از ما    کدامچ ی. هدیها توجه کن بچه  ی هاغام ی . به پدیتوجه کن   ساعتهم ی ن  یمعنو   ی هاغامی به پ  کنم پس خواهش م 

  ! نه.  فهمند؟ چه م  فهمند، ها نمبچه نیکه ا میینگو

که    کس  رد، یکار را ب  نیا  ی جلو  توانست که م  دانشاه  ای  رستان یبا علم و دانش دب   دگیخوشبختانه همان   و

  د یایدر مرکز ما ب  دیهست موالنا اسمش را گذاشته «جهل مرکب»، نه که علم بد باشد، علم نبا  دهیبا علمش همان

ا  م ییبو  م یبشو  ده یو همان از ف  ییزهایچ  نیکه  ر  دانم من   ،یز یکه من    ها ن یا  دانم، م  زها یچ  نیا  ات،ی اضی از 

  . دیایدر مقابل «صنع» درب تواند م

فکر    ند،یافری ب  دیجد  زیچ  خواهد  لحظه از مرکز ما م   ن یخداوند ا  عنی.  ندیآفر لحظه م  نیا  ،ی دگاریآفر  صنع،

  کار است.  نیا  ی. انسان براندی افریب دیجد

خداوند، جا    ی دگار یآفرصنع،    نیا  زبانان  فارس  ا ی  ان یرانی ا  نیحداقل ب  م، یاگر ما دست به دست هم بده   ی زودبه

و    تیخالق    سونام  نی. و اکنند قبول نم   ر ید  ر،یدور د  اندازند را م دهیپوس  یمردم فکرها عنیخواهد افتاد.  

  : کند صنع که مرتب موالنا از آن صحبت م

خدا با فَر بود  عاشق نعص  
او کافر بود  عاشق مصنوع  

  ) ١٣۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 م یدارد و ما آمد یزد ی، عاشق صنع خدا فَر اهاست کافر است با آن  دهیاست، همان  قبل  ی که عاشق فکرها کس

  . میخلق شد  نیا یبرا م،یبذار  ش یرا به نما یزدیفَر ا

تو از جنس    . «خانه بازآ عاشقا تو زوتَرک»، عاشقامیچه زودتر زنده بشوخداوند هر   تیو ابد  تینهایبه ب  میآمد  ما

خودم    تینهایبه ب  خواهممن. من در تو م   شیبه پ  ایبپر، ب  رونیذهن ب  تیزودتر از محدود   او هست  تینهایب

چرا    ا،یخودم را به تو دادم، زودتر ب   فراوان  تینهای. بمام، به تو کوثر دادداشته    زنده بشوم. تو را من گرام

  ! ؟ کن معطل م

تو وطن بشناس،    ست،« یذهن وطن ن  ست، یوطن ن   جا نی جا، اآن   ستینا  نداز،ین   ریتأخ به    د،یگو موالنا هم م   مرتب

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

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

   خاک  زی چ  نیتو وطن را درست بشناس، وطن ا  درست است، ول  نیاست، ا  مانیدوست داشتن وطن از ا  کهنیا

  است.   ییتای ی. وطن فضا ستیذهن ن ست،ین

ما تباه خواهد شد. به هزار    زندگ  م،یاو زنده نشو  تینهای به ب  ،ییتای  یبه فضا   مییا ی و ن  میما اگر در ذهن بمان   و

  زبان موالنا به ما گفته.  

شما خودتان    کنم م  قیو من تشو  کشند زحمت م  کنند، م  انی که خودشان را ب  سپاس از تمام کسان  نیبنابرا  پس

  . دیکن انیرا ب

خودش    که زندگ   دیهست  ن ی. چه بسا شما آمادۀ ادیکار شما. امتحان کن  نیاز ا  دیآ خوشش م که زندگ  دیبدان

مسلط    ، ستین  یز یتو چ   د،یندار   ارزش   د،یهست  ارزشیبه شما گفته که شما ب  ذهنکه من  نیهم  کند، ول  انیرا ب

  است.

 ست  ذهننتوانستن من   نیاند، به اما واقعاً به آن غلبه کرده  نندگانیهم که من متوجه شدم ب  یرید  زیچ   ی  و

  دراز.  انی شده، در طول سال لیشده، جبر به ما تحم لیاوقات در جامعه به ما تحم ترش یکه ب

ا  م،یهست   خردمند و باهوش  یهاما آدم   گرچه . و  دیتوان کردند شما نم  نی ها تلقبه آن   ول  ان،یرانیمخصوصاً 

  د یجست  رونیب  توانم نم  ای  می توان نم  واه  نیتلق  نی. امروزه شما از اتوان کنند که تو نم  قیرا تزر  ن یخواستند ا

  . دیتوان حتماً م   د،یتوان که م  دینیب و م

که    میهست  یی. ما از جادیدر شما جوش  که خردِ زندگ  د ینیب م   یزودبه .  دیبده  رییخودتان را تغ   دیتوان م  حتماً

وجود  وجود آمده، عطار به به  امیوجود آمده، خ وجود آمده، حافظ به به   وجود آمده، فردوسجا موالنا به در آن 

  بزرگان.   نیکنند به ا وجود آمده، تمام اهل جهان افتخار م به  آمده، نظام 

  ن یاز ا  م»یتوان «نم  ا ی  م»یکن  رییتغ  میتوان که «نم   میو توهم، دچار جبر بشو  سطح   زی چ  ی   یغشا   ر یچطور ما ز  و

  .  میجه م  میدار ای میاجسته  رونیب

  .  دیو قانون جبران را انجام بده توانم من م دییبه خودتان دائماً بو د ی. شما بادیبجه دیشما با و



ۀ  برنامه             Program #945                                               ۹۴۵مشار

  98صفحه: 

بپرداز  نه یهز  د یبا  ست،ی بدون زحمت ن   توانم م   من به    د یبرس  دیتوان م   دی خواه که م  یز ی. شما به هر چدی را 

  .دهم را م نه یمن هز  دییکه بو شرط 

که شما    ت یهم فقط کار است. کتاب است، مطالعه است. کار، مطالعه، کار، مطالعه، کار. به هر موفق   اشنه یهز

  . دیکن دای دست پ دیتوان م د یخواه م

از شما و از خداوند خدمت شما ارائه کردم.    یبه سپاسزار راجع   ییهارا نخواندم عوضش صحبت   یمثنو   خب

  د. مورد توجه شما قرار گرفته باش  دوارمیام
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