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  2صفحه: 

  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

 خیزید مخسپید که نزدی رسیدیم 
 آوازِ خروس و سِ آن کوی شنیدیم 

 

 واله که نشانهایِ قرویِ ده یار است
 آن نرگس و نسرین و قَرنُفل که چریدیم 

 

 از ذوقِ چراگاه و ز اشتابِ چریدن 
 وز حرص، زبان و لب و پدفوز گزیدیم 

 

 تیر پریدیم و بس صید گرفتیمچون 
 گرچه چو کمان از زه احام خمیدیم 

 

 ما عاشق مستیم، به صد تیغ نگردیم 
 شیریم که خونِ دلِ فَغفور چشیدیم 

 

 مستانِ الستیم، بجز باده ننوشیم
 بر خوانِ جهان ن ز پی آش و ثَریدیم

 

 حق داند و حق دید که در وقتِ کشاکش
 ایشان چه کشیدیماز ما چه کشیدند و از 

 

 خیزید، مخسپید که هنگام صبوح است 
 استارۀ روز آمد و آثار بدیدیم 

 

 شب بود و همه قافله محبوسِ رِباط 
 خیزید کز آن ظلمت و آن حبس رهیدیم

 
 خورشید رسوالن بفرستاد در آفاق 

 کاینک یزکِ مشرق و ما جیشِ عتیدیم
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  3صفحه: 

 هین، رو به شََفق آر اگر طایِر روزی 
 یِ شفق چون نََفسِ صبح دمیدیمکز سو 

 

 هرکس که رسول شفق را ِبشناسد 
 ما نیز در اظهار برو فاش و پدیدیم 

 

 و آن کس که رسول شفق را نپذیرد
 هم محرم ما نیست، برو پرده تنیدیم 

 

 خفاش نپذرفت فرو دوخت ازو چشم 
 ما پردۀ آن دوخته را هم بدریدیم

 

 جهان دید و گمان برد که زهر است تریاقِ
 ای مژده دل را که ز پندار خریدیم 

 

 خامش کن تا واعظ خورشید بوید 
 کو بر سِر منبر شد و ما جمله مریدیم 

 
 قَرو: جوی آب، عالیم پیدا شدن و کشف شدن. قُرو: گلزار  
  نُفل: گل میخقَر 
 پدفوز: گرداگرد دهان  
 فَغفور: لقب پادشاهان چین  
 رید: آبوشت ثَ 
 استارۀ روز: کنایه از خورشید  
 رِباط: کاروانسرا  
 های آسمان، جهان هست، وجود آفاق: کرانه  
 قراول و مقدمۀ لشر یزک: پیش  
 جیش: لشر  
 عتید: مهیا، آماده  
 شَفَق: سرخ هنگام طلوع خورشید  
 طایر: پرواز کننده، پرنده  
 دارو تریاق: پادزهر، نوش  
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  4صفحه: 

 

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

  

  کنم.از دیوان شمس موالنا شروع م  ١۴٨٠پرس برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ با سالم و احوال 

  

  خیزید مخسپید که نزدی رسیدیم 
  آوازِ خروس و سِ آن کوی شنیدیم 

  

  که نشانهایِ قرویِ ده یار است واله
  آن نرگس و نسرین و قَرنُفل که چریدیم 

  

  از ذوقِ چراگاه و ز اشتابِ چریدن 
  وز حرص، زبان و لب و پدفوز گزیدیم 

  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

  قَرو: جوی آب، عالیم پیدا شدن و کشف شدن. قُرو: گلزار 
  میخ لنُفل: گقَر  
  گرداگردِ دهان پدفوز:   

  
  

جوری به خواب ذهن  گوید که از خواب بلند شوید. کدام خواب؟ خواب ذهن. چه ها م پس موالنا به همۀ انسان 

، مرکز ما عدم بود، از جنس  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  فرورفتیم؟ ما قبل از ورود به این جهان از جنس هشیاری بودیم  

. ها)](دایره همانیدگ   ١[شل که وارد این جهان شدیم مرکز ما تغییر کرد  بودیم و پس از این زندگ بودیم، امتداد خدا  

چرا؟ آمدیم چیزهای مهم را که پدر و مادرمان گفتند برای بقای تو الزم است مثل همین پول یا همسر یا دوست  

سم کردیم در ذهنمان و به فرم ذهن  ها را گرفتیم و تج ها مهم هستند، ما این یا اعضای خانواده و باورها، این

  ها شدند مرکز ما. که حس هویت تزریق کردیم اینها حس هویت تزریق کردیم و همین ها، شل ذهن آن آن

  

شود. نامیده م   پس این مرکز را عوض کردن و حس هویت یا حس وجود تزریق کردن در چیزهای ذهن، همانیدن

پریم به فکر چیز دیر و چون  ها زیاد شد، ما از فکر ی چیزی که با آن همانیده هستیم م و وقت که تعداد این
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  5صفحه: 

 شود، بهاین کار با سرعت زیاد انجام م فیلم سینمایی م باشندهنظر مثل ی که از  نام من ای بهآید و ی ذهن

 است.اسمش من  شود، اینفکر ساخته شده، ساخته م ذهن  

  

، قبل از ورود به این جهان، ما چهارتا خاصیت حیات را که عقل و (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  بینید  طور که م همین 

 از خدا م وارد شدیم به این جهان و همانیده حس امنیت و هدایت و قدرت است، از مرکز عدم یعن گرفتیم. وقت

  گیریم. ، همان عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت را اآلن از چیزها م ها)] (دایره همانیدگ  ١[شل  شدیم 

  

چیزی که ما درست کردیم    بینید آفل هستند، یعن گذرا هستند. پس بنابراین اینطور که م همۀ این چیزها همین 

کند،  رکز ما چون تغییر م کنیم آن هستیم، دائمًا در حال تغییر است و عمدتاً مذهن و فکر م نام من از خودمان به 

 همچو فکری به جسممان ایجاد ترس م عمال یدر حال فروریزش است و ا کند. بنابراین ترس  کند، ترس م

 ترین هیجان ماست، تقریباً همۀ آدم ها عمدهبینید که بین هیجان م دارند.  ها من ترسند. چرا؟ همۀ آدمها م ذهن  

  

 ر  گوید  و اآلن موالنا به ما مخواب بود دی این ی ها. ، رفتیم به خواب جسم ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  که پس 

من «خواب جسم  رفتیم   یعن چیزها فکر م ها»  برحسب  و  م ذهن درست کردیم  عقلمان عقل  کنیم،  و  بینیم 

ذهن  ل من شود یا عقذهن عقل جزوی نامیده م ذهن دارد، یعن عقل منهاست. ی چنین عقل که من آن

 شود. درواقع این نامیده م شود، خواب  طوری هر لحظه برحسب چیزها دیدن یا فکر کردن، خواب نامیده م

  ذهن.

  

 ر بیدار بمانید، نخوابید. و این از خواب  پس موالنا ماز این خواب ذهن بربخیزید و دی گوید که «خیزید»، یعن

  .(دایره عدم)] ٢[شل  دهم صفحه نشان م برخاستن و نخُفتن معادل این حالت است که در 

  

 شما م که این لحظه ذهن نشان م آیید در اطراف اتفاق کنید، بالفاصله مرکزتان دوباره عدم  دهد فضا باز م

 لحظه اگر ما مرکزمان  شود و این معادلِ از خواب بیدار شدنِ لحظه م ال کار این است که یاش ای است، ول

ثر تسلیم، که تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن، ما بالفاصله  را عدم کنیم درا

  ذهن خیل زیاد است. گردیم، چون نیروی جاذبۀ من برم ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  دوباره به این حالت  

  

تسلیم شدیم و مرکز ما عدم شد    شده پریدیم و اآلن ما ی لحظه هویت شده به فکر هم هویتها از فکر هم ما سال 

کند «خیزید مخسپید»،  بینید موالنا تأکید م ، ممن است این مرکز عدم بسته بشود، ول م (دایره عدم)]  ٢[شل  
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  6صفحه: 

که نزدی  لحظه فضاگشایی کنید. چرا؟ برای اینبهیعن دیر بیدار بمانید، به خواب ذهن فرونروید، یعن لحظه

  یدیم»، نزدی خدا رسیدیم.  یار رسیدیم. «نزدی رس

  

 سیدیم» یا «رِسیدیم»  نهایت و  شود ذهن جای زنده شدن به بیپس معلوم مر ابدیت خداست و این «نزدی

 نهایت و ابدیت خداوند زنده بشویم، آن مقصود آمدن است.  که ما به این جهان آمدیم تا به بی   اش این استمعن

، چون اگر  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  روند  خواب ذهن فرورفته که همه فروم پس بنابراین هرکس هرچه زودتر اگر به  

سال یا  دوازدهگوید که در ده توانند در این جهان باق بمانند. ول م ذهن درست نکنند، نم فرونروند، من 

ی خداوند و نزدی  زودتر یا ی ذره دیرتر شما از خواب ذهن بیدار شوید و بیدار بمانید چراکه رسیدیم نزد

  شنویم. که «آوازِ خروس و سِ آن کوی» را داریم م هستیم که به او زنده بشویم. چرا؟ برای این 

  

  جا اگر برگردیم به آن سه بیت: در این

  

  خیزید مخسپید که نزدی رسیدیم 
  آوازِ خروس و سِ آن کوی شنیدیم 

  

  واله که نشانهایِ قرویِ ده یار است
  آن نرگس و نسرین و قَرنُفل که چریدیم 

  

  از ذوقِ چراگاه و ز اشتابِ چریدن 
  وز حرص، زبان و لب و پدفوز گزیدیم 

  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

. ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  جا ما تشیل دادیم  ذهن ماست که این خروس، خروس و س. س همین درواقع من   آوازِ

 این همانیدگ آن کوی  گوییم، یعن درواقع آواز منکنیم بلند م ها فکر م هرچه که برحسب   ِآواز س ،ذهن

  است، سِ کویِ یار است. 

  

 اما م فضاگشایی م ل  یم  کندانید وقت(دایره عدم)]  ٢[ش شود، ما به ، مرکز عدم م توانیم حرف  عنوان حضور هم م

 شویم خروس یار و  بزنیم و فکر کنیم و عمل کنیم، این هم آواز خروس یار است. پس ما مرکزمان عدم است، م

 مرکزمان جسم است، م خداوند. و وقت کوی او  خروسِ دِه ل  شویم سدایره همانیدگ   ١[ش)[(ها م . خواهیم  بینید نم
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  7صفحه: 

 کوی او بمانیم پس بنابراین برای همین تأیید م کند «خیزید مخسپید». چقدر باید خیزیم و مخسپیم؟ این  س

  قدر نگه داریم ما مرکز را عدم تا هیچ همانیدگ در مرکز ما نماند و این مقصود آمدن ما است.  را باید این 

  

 که برم خیزیم از خواباز وقت   ل  مانیم  ذهن و بیدار مدرواقع عقل و حس امنیت و هدایت و  (دایره عدم)]  ٢[ش ،

 یا خداوند م از خود زندگ گیریم. قدرت را از مرکز عدم، یعن  

  

 خُب پس برگردیم، اآلن شما م همۀ ما اآلن که به برنامۀ موالنا گوش م دانید یعن دانیم که کدام فکر  کنیم، م

آید. اخیراً هم در این مورد خیل صحبت کردیم که فکرها خودشان را  ید، کدام فکر از حضور م آذهن م از من 

 یر. در این لحظه من توانایی انتخاب دارم که برحسب من تبلیغ مفکر کنم یا فضا را باز  کنند که من را ب ذهن

  شده یا زندگ از طریق من صحبت کند. کنم برحسب فضای گشوده 

  

گوید سحر است، روز  گوید؟ خروس م ز طریق من صحبت کند، صدای خروس است. خروس چه م اگر زندگ ا 

 دارد م ر دارد مچون قدیم شب خطرناک بود. خروس مژده  شود، نترسید، چون شب دی ،ر تاریگذرد دی

 م دارد م اما س عوعو م دهد که روز  تق م اش پیغام خطر م کند، همه شود.   عوعو  دهد. ی آید س

 خطر است. پس من م کند، یعن هرموقع حرف م ها و خطرات و این زند، صحبت از بدی ذهن ها همه توهم

  هم هستند. 

  

 کوی یار را م اما ما چون صدای خروس و س ه که  شنویم پس در کوی یار هستیم و اضافه مکند که «وال

معن جو است و با این شعرها  معن جوی آب بیرید که «قَرو» به ر به نشانهایِ قرویِ ده یار است». این «قَروی» اگ

 جویی مثل این مناسبت دارد. م گوید که ی تایی دارد مکه، نرگس  آید. چرا؟ برای این که از ده یار، از فضای ی

عنوان زندگ  انیم بهتوکه ما اآلن م نماد دیدن است، نسرین حرف زدن است، قَرنُفل نماد زیبایی است، برای این 

 توانیم زیبایی ببینیم. ما م را بزنیم مثل موالنا یا  ها را ببینیم، با چشم عدم ببینیم. ما م توانیم حرف زندگ

  زندگ از طریق ما حرف بزند. 

  

قَرنفُل هم به  نماد دیدن ماست، نسرین حرف زدن ماست،  ها است. ما  طور کل تجربۀ زیبایی بنابراین نرگس 

آید،  ور م توانیم زیبایی را تجربه کنیم، بوییم این زیباست؟ پس این نشانِ این است که جویی از آن جوری م چه 

  جا روییده؟ وگرنه این نرگس و نسرین و قَرنفُل برای چه این 

  



ۀ  برنامه             Program #948                                               ۹۴۸مشار

  8صفحه: 

 هرجا که شما گل م ست  جا آب هست. ما هم که اآلن در این جهان درزند، در آن بینید، همیشه موالنا مثال م

کنیم، ول موالنا هم هست، حافظ هم هست، فردوس  کنیم، خراباری مذهن داریم، جنگ م است که خیل من 

ها را  ها هم طرز تجربۀ زیبایی اند، اینها هم جهان را ی جور دیر دیده اند، اینها هم حرف زدههم هست، این

  آید. نشانۀ این جوی آب است. پس جوی آب از آن طرف م   اند. پس این غذایی که اآلن خوردیم اینبه ما یاد داده

  

زیبایی این  از  درواقع  بودیم که  آمده  آن اما ما  از   یعن بخوریم،  یا  در    ورها بچریم  اشتباه کردیم  بیریم،  غذا 

دهد دیر، شل آن دایره،  ذهن این ذوق را انداختیم به این جهان، فکر کردیم که باید، این شل نشان م من 

دهد که ما اشتباه کردیم. ما ذوق زنده شدن به زندگ را داشتیم، اما آن ذوق  نشان م   ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  این  

آن عشق را انداختیم روی چیزها. برای همین با چیزها همانیده شدیم و گفتیم هرچه بیشتر بهتر.  را، آن شوق را،  

انداختیم در فضاگشایی و به  ، آن ذوق را م (دایره عدم)]  ٢[شل  کردیم  که باید فضا را باز م حال درست است؟ در 

  شدیم. نهایت و ابدیت خداوند زنده م بی

  

  جا: برگردیم به این

  

  زید مخسپید که نزدی رسیدیم خی
  آوازِ خروس و سِ آن کوی شنیدیم 

  

  واله که نشانهایِ قرویِ ده یار است
  آن نرگس و نسرین و قَرنُفل که چریدیم 

  

  از ذوقِ چراگاه و ز اشتابِ چریدن 
  وز حرص، زبان و لب و پدفوز گزیدیم 

  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

 تایی و از شتاب چریدن، فکر کردیم که ما درست داریم مفضای ی ایزدی، یعن چریم،  پس از ذوق چراگاه 

عجله کردیم و بنابراین از روی حرص، هم زبانمان را، هم لبمان را و هم دور دهانمان را، «پدفوز» یعن دور  

سال فضا را باز کنیم و  دوازدهرویم در دهکه راه را درست بجای این دهان گزیدیم. این نماد این است که ما به

ها در خودمان  ذهن را براساس همانیدگ ذوق زنده شدن به خدا را داشته باشیم، ذوق ایجاد ی فرعون یعن من 

  شناسد.  طوری تربیت کرده. جامعه بیشتر اوقات عشق را نم که جامعه ما را این ایجاد کردیم، برای این 
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چیز را مثل نسرین و نرگس و قَرنفُل آمدیم  که از آن چراگاه فضای بازشده بچریم همه جای این پس بنابراین ما به 

کنیم، باید از همه بهتر و مان را با دیران مقایسه م ذهنطور من همانیده شدیم دنبال تأیید و توجه و همین 

  بیشتر دربیاییم. 

  

 ر  تند هم ع کردن و تند بینید که در این کار بهتر و بیشتر درآمدن و جمپس مهویت شدن و خوردن غذا، دی

شان دیر عجله دارند  خورند و همه که ی غذایی هست چند نفر م خودمان را زخم کردیم، درست مثل این 

 بیشتر از همه بخورند و تندتند م ن است که چون تندتند میرند، این غذا  خورند و ممند، زبانشان را گاز بجو

همه درد برای  گذارند، دور دهانشان را زخم کنند، لبشان را گاز بیرند، یعن چه؟ یعن این ان م را که دهانش 

 گوید. خودمان ایجاد کردیم. پس این سه بیت را ما خواندیم فهمیدیم که موالنا چه م  

  

 م خواهند کرد کهاما اشعاری یا ابیات هم کل موضوع   خوانیم که هم مطلب را درست بفهمیم، این ابیات کم

مان را کوچ کنیم، تبدیل بشویم از هشیاری جسم  ذهن تنها بفهمیم بله تبدیل بشویم. من را بهتر بفهمیم و نه 

  مان کوچ بشود، باالخره عمق پیدا کنیم، به زندگ زنده بشویم.ذهنبه هشیاری حضور و من 

  

 گوید که اما موالنا م  

  

  خُطوتَین بود این ره تا وِصال 
  ام در ره ز شَستَت شصت سال مانده

  )١۵۴٩(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

«این راه تا وصال به معشوق دو قدم بیشتر فاصله ندارد، درحالیه من در این راه شصت سال است که از کمند  

  وصال تو دور مانده ام.» 

  

های خود نهد و ی بر  کند: هر چه هست در دو قدم حاصل آید که ی بر نصیب : دو قدم، دو گام؛ بایزید نیز خُطوتَین را اینگونه بیان م خُطوتَین
  های حق. آن ی قدم را بردارد و آن دیر بر جای بدارد. فرمان

  َشست: قّب ماهییری 
  

  

 گوید «این راه تا وصال به معشوق دو م که من در این راه شصت سال است که  قدم بیشتر فاصله ندارد، درحال

  ام.»از کمند وصال تو دور مانده 

  

وسیلۀ همین بایزید، عارف بزرگ توضیح داده شده، خطوتین یعن دو قدم، و بایزید  پس این «خُطوتَین» هم به

این  را  خطوتین  م نیز  بیان  آید  گونه  حاصل  قدم  دو  در  هست  هرچه  نصیب کند  بر   ی یعن  که  خود،  های 
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 بر فرمان همانیدگ های خود نهد و ی  ر بر جای بدارد. شَست هم یعنقدم را بردارد و آن دی های حق. آن ی

  ماهییری.   قّب

  

 قدم م دو قدم. و این دو قدم چه هست؟ دو قدم این است که ی چه؟ یعن آیی عقب از  پس خطوتین یعن

 ر نمرجهان، دی وی به جهان، اما قدم بعدی را تو برنم برم داری زندگ گوید که اگر فضا  دارد. برای همین م

ر قدم برنمآمدی به این لحظه دی از جهان جمع بشوی بیایی به این لحظه، وقت ،جا  داری، همان را باز کن

 م توجه م .ما  هاست در من ما انسان کنید؟ این مطلب بسیار مهم است و متأسفانه باعث اشتباه  مان .ذهن

 م از جهان بیاییم به این لحظه. اما در این لحظه بخواهیم قدم بعدی را برداریم حت توانیم فضا را باز کنیم، یعن

  دوباره با ذهن برداریم، دوباره برگردیم به ذهن. 

  

دارید. برای همین  شما برنم   وقت شما توجهتان را از جهان کشیدید و آمدید به این لحظه، دیر قدم بعدی را

 بر نصیب در تعریف خطوتین م بر فرمان گوید که در دو قدم حاصل آید که ی های حق،  های خود نهد و ی

 شما م ر بر جای بدارد. یعنقدم را بردارد و آن دی خداوند بردارد آن قدم بعدی را. آن ی آیید به این  یعن

 ر نمبرود به جهان، به چیزی. این درواقع معادل بلند شدن و نخوابیدن است. گذارید توجهتان لحظه دی  

  

 شوید. اگر قدم بعدی را با ذهن برندارید و توجهتان  اگر بیایید به این لحظه فضا را باز کنید، از خواب بیدار م

 روی شما کار م ر پس بنابراین مرکزتان عدم شده، زندگقدم بعدی را    کند،را در این لحظه نگه دارید، دی

 برم زندگ ر. این اشتباه را  دارد شما با ذهنتان نمرفتید ذهن دی فهمید. اگر دوباره با ذهنتان بردارید، یعن

 درواقع ما همه م م شویم. توجه کنید به این مطلب. حاال بعدًا هم من توضیح خواهم  کنیم و در ذهن زندان

  داد. 

  

 کنید از گذشته  پس فضا را باز م قدم که شما برداشتید، با ذهن  و آینده جمع م شوید به این لحظه، این ی

 ر شما برنمدر این لحظه، آمدیم به این لحظه، دی شدیم با زندگ دارید هم آگاه هستید. قدم بعدی که ی

  دارد. کنید، زندگ برم مانید، تماشا م جا م همین 

  

  گوید: خوانم. م ر این سه بیت موالنا داده برایتان م به صدای خروس و س، توضیحات د اما راجع 

  ترس و نومیدیت دان آوازِ غول 
فول مِر سشَد گوشِ تو تا قَعک  

  )١٩۵٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 فول: پستس  

  

  هر ندایی که تو را باال کشید 
دان که از باال رسید آن ندا م  

  )١٩۵٨دوم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 
  

  هر ندایی که تو را حرص آورد 
  بانگِ گرگ دان که او مردم درد 

  )١٩۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

 پس دوتا صدا م فضا را م آید در ما، ی بندیم، منقبض م است که صدای  رویم من شویم م صدای س ،ذهن

کشد پایین. پس هرموقع ناامید شُدید، و ه ما را م   ذهن یا غول هم هستترس و ناامیدی است، صدای من 

تان است، یعن صدای س خداست. چون در ده خدا هستیم، نزدی ده هستیم، گفت  ذهن ترسیدید، صدای من 

ایم ما. پس ذهن جایی است که ما باید به او زنده شویم. ذهن جای بدی نیست به شرط که در آن نمانیم،  رسیده 

  گوید باید رد شویم. ایی است که غزل هم م این کاروانسر

  

 م گوید صدای خروس ما را باال م کشد. هر ندایی که تو را باال کشید، فضا را باز م بینید که شادی  کنید م

روید به جهان،  شوید، نم سبب آمد، خرد زندگ آمد، امیدوار شُدید، کاربری دارید پس دارید باال کشیده مبی

 روید بهنم  م انقباض، سبشوید از روی این همانیدگ پرید.ها م  

  

 گوید روز است. هر ندایی که  هر ندایی که تو را باال کشید، بدان که این ندا از باال آمده، صدای خروس است و م

 درد.ها را م در ما حرص همانیدگ را بیدار کند، بدان که آن بانگ س یا گرگ درون ماست که او انسان 

  درد هم کسان دیر را. درست است؟  درد، هم شما را م ها را م «مردم درد»، یعن انسان 

  

  گوید: طور این دو بیت را نگاه کنید. م و همین 

  دان که در این کوی رضا بانِگ سان چیست؟ 
  تا هر که مخَنَّث بود آنش بِرمانَد 

  

  حاشا ز سواری که بود عاشق این راه
  بانگِ سِ کوی دلش را بِطَپانَد که 

  )۶۵٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 
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  مخَنَّث: ترسو
  قراری کردن آرام شدن، بی طَپیدن: لرزیدن، بی 

  
  

 م گوید که م ها در این جهان در «کوی رضا» هستیم. گفتیم که  دانید ما انسان دانید که در این کوی رضا، م

ر، در این لحظه برای ما الزم است. چرا؟ اتفاق این لحظه  ر اینتسلیم، رضا، فضاگشایی، دیها را یاد گرفتیم دی

گیرید و راض هستید. چرا؟ این اتفاق بهترین اتفاق  آورد و شما با فضاگشایی پیغامش را م وجود م را زندگ به

 برای شما م درست است که من است که  بیفتد.  بتواند  است  ممن  را  این  ما   محرومیت،  هذهن ی عنوان 

مرادی است، من  گوید این بیذهن ما م که من مرادی قلمداد کند، ول ولو این اصطالح به مراد نرسیدن، بیبه

گیریم.  کنیم، پیغام اتفاق را م خواستم نگرفتم، ول ما رضا داریم، ما راض هستیم، فضا را باز م را که م   آن

 نگیریم نه ایببینیم چه یاد م ایت مکنیم. که ش  

  

تان با  ذهنخوانیم، شما نباید اجازه بدهید من ها که داریم م توجه کنید این مطلب هم مهم است، در این بیت  

مرادی حس  ذهن، انسان عمدتاً دو جور بیبرساند و واکنش نشان بدهید. در من   مرادیقضاوتش شما را به بی

 این م چیزی که هم که بهکند ی هویت شده بوده یا بهطور واضح با ی دست نم دهد، این آورد یا از دست م

  یرید.  گکنید و پیغامش را م مرادی را شما گفتیم با رضا قبول م مرادی است. اما بیبرایش بی

  

  مرادی شد قَالووزِ بهشت بی
  سرشت اْلجنَّة شنو ای خوشحفَّتِ

  )۴۴۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  هایِ خویش مرادیعاشقان از بی
  خبر گشتند از موالیِ خویش با

  )۴۴۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

عنوانِ  توانیم بهذهن. ی جاهایی هم که ما نم ن شود در ممرادی سبب واکنش م دانید دیر، اما بیها را م این

بینیم  دفعه م شویم. ی مراد مپندار کمال خودمان را ارائه کنیم و آن عظمت خودمان را به مردم بفروشیم، بی 

مرادی انواع مرادی است. بیشویم، بیشویم، ناراحت م تر از ما در مجلس جلوه کرد و ما ناامید م ی نفر مهم 

  دهید.  اقسام دارد، اما شما رضا را از دست نم و 

  

 هستند که من م ان کسانگوید س ایت مدارند و ش مرادی بهکنند از بیذهن جا کوی  گوید اینجای رضا. م

شود و هر  فکان اداره م وسیلۀ قضا و کن که زندگ ما به رضاست، چرا؟ ما حق نداریم شایت نکنیم. برای این 
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افتد و بهترین اتفاق است و شما باید از آن چیزی یاد بیرید.  وسیلۀ زندگ م افتد، به این لحظه م   اتفاق در

 م یاد  باز کنید،  را  بی فضا  حس  و  ناله کنید  شایت کنید،  اگر  بدهید،  گیرید.  نشان  واکنش  و  مرادی کنید 

دهید.  کنید و واکنش نشان م ایت م کنید و شفهمید. فقط ناله م چیزی نم   تان بیاید پایین، هیچهشیاری 

  جا کوی رضاست.  پس این

  

که هرکس  ذهن، برای چیست؟ برای این های من ها، شایت انسان بانگ سان یعن عوعوی سان، شایت آن 

«مَخنَّث» است، ترسو است دربرود، فرار کند. اما دور باد از سواری که یعن شما عاشق این راه باشد، عاشق  

من   زنده  یعن خودش   س بانگ  اما  باشد،  خدا  به  س شدن  یا  خودش   لرزه  ذهن به  را  دلش  دیر  های 

به چه صحبت  های ذهن به لرزه دربیاید. درست است؟ ما راجع های من دربیاورند، یعن دل شما نباید با حرف 

 کنیم اآلن؟ راجع م به «خیزید» و «مخسپید». م نیم پیدا کنیم بخوانیم که شما  تواخواهیم ببینیم چندتا بیت م

    درست متوجه بشوید.

  خوابِ خرگوش و س اندر پی خطاست
  خواب، خود در چشم ترسنده کجاست؟

  )٢٢٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

 م به گوید اگر خرگوش بخوابد و س خطاست، چرا؟ زندگ اری هم دنبالش باشند، این خیلوسیلۀ  های ش

 ذهن فرورفتیم، یعن مرتبهای ماست و ما به خواب خرگوش من دنبال گرفتن همانیدگ   کارگرهای خودش

 همانیدگ را م ارادۀ خودمان و تشخیص خودمان،  های ما  با  آگاه باشیم، خودمان  باید  از ما بیرد.  خواهد 

  ها را بیندازیم. تمثیلش خیل جالب است. انتخاب خودمان این 

  

 م اگوید که سهای ش ری م یرند و خرگوش دلش مخواهد بخوابد، خواب ما  خواهند بیایند خرگوش را ب

بینیم  دفعه م خواهد این چیزهای همانیدگ را از ما بیرد، ما خوابیدیم. ی طوری است. زندگ م در ذهن این 

 قسمت ما بریده شد، در کوی رضا ما واکنش نشان م دهیم و از دست دادن این را بیکه ی  مرادی شدید تلق

 م بینیم. کنیم و آسیب م  

  

 را  م گوید خواب در چشم ترسنده کجاست؟ اگر شما بدانید که باید فضا را باز کنید در هر لحظه و پیغام زندگ

جا مواظب بودن،  خوابید. ترسیدن یعن این ذهن خارج بشوید، مقصود این است، شما نم بیرید و از این من 

  کنید؟  م  آگاه بودن، توجه
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که ی نفر در خواب راه  ترسنده، اآلن شما متوجهید که خوابیدن در ذهن چقدر خطرناک است، درست مثل این

 م ن است بیفتد. ما در خواب راه مخطرناک است، مم رود. خُب این خیل کنیم.  رویم، ما در خواب فکر م

 بیدار م از طریق ما فکر کند    شویم که فضا گشوده بشود و آگاه بشویم بهوقت به او زنده بشویم، زندگ ،زندگ

اند» است  تن بوده  طور که «نفس و شیطان، هر دو یو در مورد این س که صحبتش هست، این س همین 

 ر، مدی گوید:دانید این را، م  

  

است، و در هزاران م س رود ی  
ی رفت، او او مشودهرکه در و  

  )۶٣٨مثنوی، دفتر دوم، بیت (مولوی، 
  

ردت کرد، مدان کو در اوست هر که س  
  دیو، پنهان گشته اندر زیِر پوست

  )۶٣٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

اندر زیرِ پوست  نیرو است، ی شیطان هست، ی دیو هست و گفتیم نفس و  پس «دیو، پنهان گشته   ی .«

ذهن نفس وجود دارد و «نفس و  های من رود، در همۀ انسان همه م است و این در  شیطان هر دو ی تن بوده

 تن بوده شیطان، هر دو ی نیرو است.  اند». پس شیطان در همه م رود ی  

  

 فضا را باز م نیرو است، وقت خدا هم ی دارد که در این لحظه شما چه کنید، آن هم در همه م رود. بستگ

ها شماست. پس ی نیروی شیطان هست که مال شیطان است، در همۀ انسان   تصمیم بیرید و اختیار هم با

 رود من م م ذهن برود، او همان شیطان م شود. سازد و به هرکس  

  

 حاال م که در جهان بیرون شما را سرد م گوید هرکس م ،دان کند از کار روی خودتان و زنده شدن به زندگ

اش ذهن هایش از من هایش دیو خوابیده، یعن تمام حرف ر زیر پوستش، زیر حرف که نیروی شیطان در اوست و د

 آید. تمام حرف م شود از من های ناامیدی و دلسری که نم م هم زیر پوست حرف آید. من ذهن های این  ذهن

م آدم سردت کرد،  که  «هر  خوابیده،  ناامیدکننده  راجع های  دوباره  اوست».  در  هم دان کو  و  به  «خیزید»  ین 

  «مخسپید» است و دیر این سه بیت را حفظ هستید. 

اند تن بوده نفس و شیطان، هر دو ی  
  اند در دو صورت خویش را بنموده

  )۴٠۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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  چون فرشته و عقل، که ایشان ی بدند 
  هاش دو صورت شدند بهِر حمت

  )۴٠۵۴(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  دشمن داری چنین در سِر خویش 
  ست و، خصم جان و کیش مانع عقل

  )۴٠۵۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

واقعاً شما این سه بیت را هر روز برای خودتان باید بخوانید. آن هم بوییم بیست بار اقال بخوانید، تأمل کنید  

این من  این فضای گشوده که  نموده شده.  منتها به دو صورت  شده، حضور و  ذهن من با شیطان ی است، 

وند ی در من است، ی در بیرون، در  های خداخاطر حمت هشیاری ناظر من هم با خدا ی است، منتها به 

  خداوند. 

  

یعن خرد کل  ذهن من دشمن من است، در درون من که سبب زایل شدن عقل کل من م و این من  شود، 

 خواهد من را اداره کند، این من م که تمام کائنات را اداره م من جلوی آن عقل را گرفته. عقل ذهن تواند  کند م

من تو عمل کن. پس این دشمن جان و دین من  گوید با عقل  پرد وسط، م ذهن م من را هم اداره کند، این من 

  ها همه دالیل بیداری و بیدار ماندن ماست، «خیزید مخسپید که نزدی رسیدیم». است. درست است؟ این

  

این اینکه م و  «نرگس» که  «قَرنفُل» و  و  «نسرین»  این  زیبایی گوید  این  روییده،  م جا  ما حس  کنیم،  هایی که 

کند،  آید، ما را مسموم م آید. پس ما غیر از این هشیاری جسم که از جهان م ور م آن  خاطر جویی است که ازبه

 ری هست که اگر فضا را باز کنیم، از طرف جهان غیب مجوی دی آید.  ی  

  دم او جان دهدَت رو ز نََفخْت بپذیر
  است نه موقوفِ علل  کارِ او کن فَیون

  )١٣۴۴(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

 فضا را که باز م کنیم، دم ایزدی م جویی از  آید، م تو این را بپذیر. در غزل هم گفت ی «گوید از آیۀ «نَفَْخت

فکان است،  ها را ببینیم. کار زندگ با قضا و کن توانیم اینها روییده در ما، ما م آید که این زیبایی ور م آن

افتد، نه  فکان م ید در این لحظه اتفاقات برحسبِ قضا و کن سازی ذهن ما نیست. مهم است بدانموقوف سبب 

طوری اتفاق  طوری بیفتد و اگر اینگوییم من این کار را کردم، اآلن باید این سازی ذهن م آن چیزی که با سبب 
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 بیفتد، این مراد است. این اتفاق م م تغییر من  طور  خواهم، اما افتادن اتفاقات و همین افتد، من از اتفاق زندگ

  ذهن نیست.  سازی ذهن یا فکرهای من در دست سبب 

  

  ذار زندگقدم بیا عقب، فضا را باز کن، باز نگه دار، ب برای همین است که خواندیم شما فضا را باز کن، ی

سازی ذهن، ه فکر کردن بعد از فکر کردن در ذهن  فکانش شما را تغییر بدهد. شما با سبب با قضا و کن 

 نید خودتان را تبدیل کنید.   توانم  

  هله ای دل به سما رو، به چراگاه خدا رو 
  به چراگاه ستوران چو ی چند چریدی

  

  تو همه طمع بر آن نه، که درو نیست امیدت 
  که ز نومیدِی اول تو بدین سوی رسیدی

  )٢٨٢٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  ستور: چهارپا

  
  

 بروی به  ید که ای دل من تا حاال من گویپس به دلتان م ،بودی، جسم بودی، اآلن باید فضا را باز کن ذهن

آسمان. آسمان درون را باز کن، برو به جایی که خداوند برای ما درست کرده بچریم. ما از چراگاه چهارپایان  

 این جهان، از همانیدگ بود. بعض یعن از ما شصت سال، هفتاد  ها مدت زیادی چریدیم. ده، دوازده سال کاف 

 داریم م است  تأیید م سال  مرتب   ه مراد م خواهیم، توجه م چریم،  به  برسیم. م خواهیم،  بینیم  خواهیم 

  نرسیدیم.  

  

 امیدی به او نداری. در من م ما به کجا امید داریم؟ به جهان،  گوید تو انتظار از آن داشته باش که اصال ،ذهن

دست بیاورم، این کار را بنم این را از دست ندهم، ه جمع کنم  «این کار را بنم این را بهسازیِ ذهن:  به سبب

ذهن که تو بیا تسلیم  من  ها داریم، اما امید به فضاگشایی نداریم. متقاعد کردن ی جا برسم»، امید به اینبه این

بینید  توانیم قانع کنیم. م دمان را هم نمبشو، فضا را باز کن، مرکزت را عدم کن، خیل مشل است. حت ما خو

شویم که مرکزمان را عدم کنیم، خرد زندگ بیاید بهتر  شویم، همین است. ما متقاعد نمکه عوض نم علت این

 ر! از همین عقل ما است، نمتوانیم دی  

  

ن کم کنیم که هرکدام از  خواهم ما به خودما که از زوایای مختلف م خوانم؟ برای این همه بیت م چرا من این 

ها که با هم  سری آگاه  دهند به ما، شاید مجموعۀ ی م  ای دارند، ی آگاه ها ی نیروی محرکهاین بیت
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جمع بشود، شما را بلند کند از ذهن، یعن شما متقاعد بشوید، مطمئن بشوید که این راه درست است و عقل  

کنند، نه به عقل خدا اطمینان دارند، نه به خدا، نه به  وقت شروع م ذهن را رها کنید. ول بیشتر مردم  من 

  شده، نه به مرکز عدم. فضای گشوده

  

 ما در رفتن به جهان ناامید م تا حاال بارها ناامید شده    شویم. شما ول چیزی  اید از جهان، فکر م کردید ی

 پیدا م جایی م کنید، به ی رسید، مدرک م گیرید، ازدواج م خرید، بچهکنید، خانه م ها  شوید، ایندار م

 بوده که م همه مراحل گفتید اگر به این برسم زندگ شروع نشد.  ام شروع م شود، اما ناامید شدید، زندگ  

  

 گوید شما از این ناامیدی رسیدی به این م اید از جهانِ  کنید، حتماً ناامید شده جا. اگر شما به موالنا گوش م

 ر غذا بخورید. دبیرون، وگرنه گوش نمجاِی دی وباره  کردید. پس بنابراین شما اآلن باید فضا را باز کنید، از ی

 به برم ر از این جهان غذا نخواهید. هیچ گردیم به کجا؟ «خیزید، مخسپید»، یعنوجه دی  

  

  بینید که: طور م و همین 

  جز توکل جز که تسلیم تمام
  در غم و راحت همه مرست و دام 

  )۴۶٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
  

شده برای شما بهتر از عقل که در این لحظه فضا را باز کنید و مطمئن باشید که خرد این فضای گشودهغیر از این 

جا. توکل تمام  ذهن است. «تسلیم تمام» یعن صددرصد تسلیم، نه ده درصد تسلیم! یعن ذهن نیست آن من 

 م شما صددرصد به خداوند اطمینان دارید، متّک توانییعن تمام،  د باشید. پس غیر از م گوید توکل و تسلیم

  لحظه، یعن کامال بیدار شو و بیدار بمان.  یعن تا زور داری فضا را باز کن و از ذهنت عقل نگیر، بیا به این 

  

دهد این غم است، این راحت است، این خوب است، این بد است، همه مر و  هایی که ذهن نشان م در حالت 

که اوضاع خوب است یا  دهد، اینن غیر از «توکل» و «تسلیم تمام»، هرچه که ذهن شما نشان م دام است. یع

  داخل.  بد است، همه مر و دام است، نروید آن 

  طور این بیت: و همین 

  ای؟ جز که تسلیم و رضا کو چاره
  ایخوارهدر کفِ شیِر نِر خون

  )۵٧٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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توانیم بنیم، ها را بیرد از ما و ما کاری نم خواهد همانیدگ خداوند است، زندگ است، م   خوارهون شیِر نرِ خ

نهایت و ابدیت خدا زنده بشویم،  که قانون زندگ این است که مرکز ما باید عدم باشد. ما آمدیم به بی برای این

زنید کنار، فقط با  عن تمام اجسام را از مرکزتان م که در این لحظه «تسلیم تمام»، «تسلیم تمام» یبنابراین این

 اگر من عدم م به شما بیبینید و رضا دارید. یعن ذهن ناله  مرادی نشان داد، شما واکنش نشان نم دهید، 

 نم ایت نمکنید، ش نم شوید.  کنید، عصبان  

  

 ظه در شما باشد، نیست؟ پس من تا باید همین لح بینید که «تسلیم»، «رضا» و «توکل»، این سه پس م  ذهن

 کند، پس بیدار نشدهدخالت م را تشخیص بدهید، چه اید، پس نم خروس  توانید صدای خروس و س بسا اصال

 است. کند، همه بانگ نم اش صدای س  

 رد از هست، سویِ نیستبازگ  
انیستی و رببطالبِ ر  

  )۶٨٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

  ، عارف ربان: خداپرست 
  

  

 هستیم و طالب خداوند هستیم. پس  شما م انرب هستیم، از جنس خدا هستیم، یعن دانید ما از جنس زندگ

تر کن با دیران مقایسه کن، این  ذهن درست کن و قوام بده و بزرگ ذهن است، نرو مرتب من «هست» من 

شده و عدم «نیست» است. پس از حس وجود در ذهن  است، فضای گشوده  ذهن «هست»«هست» است. این من 

که از جنس زندگ هست و طالب آن هست. حاال ما فکر کردیم طالب جهان بیا به مرکز عدم، چرا؟ برای این

گفت از حرص ما لبمان را گاز  ذهن هستیم. برای همین در آن سه بیت اول خواندیم که م هستیم و طالب من 

  تیم، زبانمان را گاز گرفتیم و یعن درد زیادی ایجاد کردیم.گرف

  

نهایتِ خدا هستید و تسلیم و رضا  اگر شما مطمئن باشید که از جنس زندگ هستید و طالب زنده شدن به بی

 کامل داشته باشید، کارتان درست است. و شما این لحظه م لتمام و توک گویید که من  داشته باشید و تسلیم

جا که مقدور است  ذهن نیستم، من تا آن ذهن را انکار کنم، من من د حس وجود در ذهن را انکار کنم، من بای

  کوچ بشوم.  

  

شوید جریمه بدهید، ی  بینید شما مجبور م جایی م   مرادی نپندارید، ی های کوچ شدن را شما بی فرصت

نید، شایت نکنید، فضا را باز کنید و یاد بیرید که  قسمت از پولتان را بدهید، این کوچ شدن است. ناله نک
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 به شما م چه پیغام اآلن زندگ تسلیم»، «توکل»، «رضا»، با  دهد. پیغام م» ،«انیستی و رببگوید «طالبِ ر

آید، اگر شما خشمین بشوید، واکنش  ای م هایش این است. هر لحظه از ی زاویه نیروی من کار کن، پیغام 

  توانید بیرید.دهید، نم نشان ب

  

 که اآلن خواندم، شما م است.و دنبال همین بیت خداوند نیست دانید که کارگاه صنع  

  

  کارگاه صنع حق، چون نیست است
  قیمت است پس برونِ کارگه بی

  )۶٩٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  صنع: آفرینش، آفریدن 

  
  

 م دانید. فضا را باز م ندارد. بیرون  کنید، کارگاه خداوند است، م بندید، کارگاه شیطان است، بیرونش ارزش

  شده کارگاه شیطان است، کارگاه خدا نیست، ارزش ندارد. فضای گشوده

  ام. سر هم گذاشته  ها را پشتبینید که در ی طرح من این ها را م پس این

  

  یِ نیست بازگرد از هست، سو
انیستی و رببطالبِ ر  

  )۶٨٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

اآلن فهمیدید از جنس خدا هستید، ربان هستید و طالب او هستید نه طالب این جهان. هرموقع حرص این جهان  

 ی هستم،  توانید القا کنید که من بابا طالب این نیستم، من هشیاری هستم، از جنس هشیار آمد، به خودتان م

با   بدهم  تشیل  خودم  در  را  صنع»   کارگاه» باید  بنابراین  پس  هستم،   زندگ طالب  هستم،   زندگ جنس  از 

 در ذهن  فضاگشایی و م حق» در من نباشد، بیرون باشم، یعن نعص دانم اگر این فضا را باز نکنم، «کارگاه

  ارزش است. باشم، این بی 

  

  گوید: یم، م کنطور به این شعر توجه م همین 

  

  هین قُم اللَّیل که شمع ای همام 
  شمع اندر شب بود اندر قیام 

  )١۴۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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  یعن در شب بربخیزید. «قُم اللَّیل» یعن در شب بربخیزید، ی آیۀ قرآن است:  

  

  ا لاللَّي قُم لمزا الْمهيا اي» «يلقَل  

  «اى جامۀ فکرت بر خود پيچيده، شِب ذهن را بیدار و هشیار بمان، مر اندك را.» 

  ) ٢و  ١)، آيات  ٧٣(قرآن كريم، سورۀ مزمل(

  

 اگر از خواب بیدار شدید و بلند شدید از خوابِ    گوید که «خیزید» و «مخسپید»، همین است.ببینید دارد م یعن

رویم ذهن، باید دوباره بیدار بشویم. این  لغزد دوباره م کنیم، پایمان م ها اشتباه م که بعض موقع ذهن، همین 

 خوابیدی، بیدارآیه هم همین را م ،که در ذهن هست شو و    گوید: «اى جامۀ فکرت بر خود پيچيده»، ای کس

م پایت  هرموقع که  بخواب،  را   اندک فقط  بمان،  توجه  بیدار  بخوابی!  همیشه  نه  در ذهن،  بخواب  برو  لغزد 

 کنید؟! م  

  

 انسان، انسان آمده شمع حضورش را روشن گوید که شب را بیدار بمان، برای این پس بنابراین م ،که تو شمع

 شمع است، در شبِ ذهن فضا  کند و شمع باید در شب روشن بشود، «شمع اندر شب ب د اندر قیام». انسان یو

 را باز م کند، قیام م اندازد. شما با نورِ خودتان باید خودتان را بیدار کنید. مسئولیتِ بیداریِ  کند نورش را م

 بیاید من را از خواب بیدار کند و هرموقع  خودتان و بیدار ماندن هم با شما است، نم ویید یهم  توانید ب

 رت مچ شت بزند من از خواب بیدار بشوم! همچو چیزی نمم شود. «خیزید مخسپید» مسئولیتش با  زنم ی

  شما است. پس فهمیدیم این را. 

  خوانْد مزمل نَبی را زین سبب 
  که برون آی از گلیم ای بوالْهرب 

  )١۴۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

را «گلیم به خود پیچیده» خواند و بدو خطاب کرد که «ای گریزان از خالیق، از گلیم    «از اینرو خداوند، پیامبر

  آ.»»  خلوت و انزوا بیرون 

  بوالْهرب: گریزان 
  

 ری موالنا اشاره مآیۀ دی به ی ل»؛ ممزکند. «م گریزان. اآلن همین گوید که، چه م ب» یعنروالْهجا  گوید؟ «ب

  است.  ٢و  ١های ها آیه گوید، نشان دادم، پس این دیر، همین را م  بود

  خوانْد مزمل نَبی را زین سبب 
  که برون آی از گلیم ای بوالْهرب 
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  )١۴۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  ریزان از خالیق، از گلیماز اینرو خداوند، پیامبر را «گلیم به خود پیچیده» خواند و بدو خطاب کرد که: ای گ»

  آ.»  خلوت و انزوا بیرون 

  بوالْهرب: گریزان 
  

  

 رو خداوند، پیامبگوید که به حضرت رسول این آیه را خواند که ای گریزان، از گلیم بیرون آ. از اینم  ر را «گلیم

  به خود پیچیده» خواند و بِدو خطاب کرد که ای گریزان از خالیق، از گلیم خلوت و انزوا بیرون بیا. 

  

به حضرت رسول    ها فقط گیرد، یعن اینکار م موالنا این بیت را هم در همین «خیزید مُخسپید» در آن معنا به 

ویم و خودمان را بیان کنیم. نه برای هدایت مردم، برای  نیست، به هرکدام از ما هم هست که ما باید بلند ش 

هم مسئولیت خودمان    هدایت خودمان، بیداری خودمان. همین اآلن گفتم ما باید بیدار بشویم، بیدار بمانیم، این

که ما است برای خودمان. اگر این شمع که روشن کردیم، دیران توانستند جلوی راهتان بیرند، بدون این

شویم قضاوت کنیم، ببینند. بارها هم گفتیم ما همین شمع یا چراغ هستیم، نه قاض. شما شمع خودتان  قاض ب

 را روشن م کنید مردم م ر نمچرا اینگویید که چرا آن توانند ببینند، دی ،چرا بد  طوری هست ،طوری هست

 .هست  

 دانید:و این را هم م  

  نفست اژدرهاست، او ک مرده است؟
  آلت افسرده استغم و بی از

  )١٠۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

گوییم «بیدار شو و بیدار بمان» ول این مثل ی اژدهاست، او نمرده و مرتب  ذهن ما درست است که م و من 

 موقع م و بعض ذهن  به  بشد  را  م خواهد ما  افسرده م ها غمین  م شود،  افسرده  کند؟  شود. چه چیزی 

  شود.  ذهن فراهم نیست، افسرده م های من ذهن، سبب های من طور آلت شود و همین مراد م مرادی. وقت بیبی

  

اش کوچ است یا ابزار  ها یا جثه زند به خودش و به دیران. و خب خیل موقع زند، آسیب م ذهن ضرر م من 

 م مردم کم مثال در دستش نیست. وقت کس کنند ی   د باال که من آیم دارد، ی دفعه این اژدها که تا  ذهن

مراد نشود، مرادش هم آسیب زدن  کند. پس بنابراین جایی که بی آمد ی بره هست خودنمایی م نظر م حاال به 

مراد  کند. ول اگر بیمراد برسد و ابزار هم داشته باشد، اژدها بودنش را خوب بیان م   است. اگر بامراد بشود، به
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اصطالح ها هم، وسایل هم در دسترسش نباشد که مردم را به ه باشد، از غم افسرده شده باشد و این اسباب شد

 شود. اذیت کند یا خودش را هم اذیت کند، افسرده م  

 دهد که ما من این بیت نشان م رده آقا! نفِْس من  ذهنر، موییم نیست دییریم یا بمان را نباید دستِ کم ب

دهد که ما باید کار کنیم و بیدار بشویم، بیدار بمانیم،  ه، فعال اسباب ندارد، وسیله ندارد. این نشان ممرده! ن

  ذهن ما کوچ بشود باالخره از بین برود. و: فضا را باز کنیم، این من 

  

  توبه کن، بیزار شو از هر عدو 
  کو ندارد آبِ کوثر در کدو 

  )١٢٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  عدو: دشمن 

  
  

 های دور ها، آدم دانیم قرینو م   رمان روی ما اثر مگذارندو ب و به    ها واکنش نشان بدهیم توانیم به آن، ما م

 بنابراین م را برای خودت ی خواب برویم دوباره.  این موضوع  از    گوید که تو  بار روشن کن و تصمیم بیر 

 ندارد، فضا را باز نم که آبِ فراوان من نظری دارد در من کند و تنگ هرکس یعن ،دارد، از او فرار  ذهن ذهن

  دشمن توست.  کن، این

  

  توبه کن، بیزار شو از هر عدو 
  کو ندارد آبِ کوثر در کدو 

  )١٢٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  عدو: دشمن 

  
  

 توانند شما را به ذهن برگردانندچرا؟ این اشخاص م و نم کردی بیدار بشوی و بیدار بمان گذارند  . شما سع

 م ،رند به خواب ذهن دوباره. و: بیدار بمانب  

  

  

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

  )٢١۴۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

  هر زمان که شدی تو کامران 
  آن دم خوش را کنارِ بام دان 
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  )٢١۴٧وی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت (مول
  

 ذهن در خواِب ذهن در کناِر ی بینیم، مواظب باید باشیم. هر منکند ما را، آسیب م مراد م افتادن از بام بی

ها،  وسیلۀ همین همانیدگ فروش خود به دیران به  بام بلندی است. مرتب به خودمان القا کنیم که خودنمایی و

 براساس همانیدگ گوید که هر لحظهها درست نیست. برای همین م شوی،  ای که تو فکر کردی داری کامران م

 به مراد داری م منظور مرادهای این یعن ،است، ذهن تو رس به! آفرین!»،  اگر آمد گفت: «موفق شدی! به   جهان

 داری م .اگر در خواب ذهن ،افت  

  

شده موفق شدی، این موفقیتت را به مردم نخواه فروخت، براساس اگر فضا را باز کردی براساس فضای گشوده 

  خوری تو.وری را م این موفقیت از بیرون یعن از جهان غذا نخواه گرفت، غذای آن 

  

دهد، جای افتادن است. باید مواظب باشیم، نگوییم من موفق شدم، مقایسه ذهن نشان م پس دم خوش که من 

 کنارِ بام، درست است. هر  ِ گوید که در ذهن که هست نزی دهد م موالنا نشان م   نکنیم. و این تجسم را که

 به ما آسیب م افتادن کند. ما فهمیدیم که امروز هر صدای ناامیدی از درون ما یا ترس،  زند، ما را ناامید م

  ذهن است، مال این س است. مال من 

  

 چونکه چشمش را گشاید امِر قُم  
  پس بخندد چون سحر بارِ دۇم 

  )١٢٨٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  قُم: برخیز 

  
  

که فرمان است. این فرمان برای همه است. اش را، درواقع مثل ایناین «امرِ قُم» که اآلن به شما نشان دادم آیه

توانند مردم ما را دوباره  نشان دادم که چجور م هر انسان باید از خواب ذهن بیدار بشود و بیدار بمانَد. و امروز  

  به خواب فروببرند. 

  

 م چشم ما را باز م برخیز، وقت یعن گوید فرمان برخیز، قُم حر زایِش دوم را تجربه مکنیم. «بارِ  کند مانند س

 بار هم اآلن دارد باز م بار چشممان باز شده در الست، ی ی ۇم» یعندا، این خنده واقعاً  شود به روی خد

 ست. خنده خندۀ زندگ کنیم واقعًا خنده نیست.  هایی که در ذهن م  

  

 چونکه چشمش را گشاید امِر قُم  
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  پس بخندد چون سحر بارِ دۇم 
  )١٢٨٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  قُم: برخیز 
  

  

 سحر ما، صبح ما، باز م یعن فهمیم که شب نیست. مشود م دهد که واقعاً والنا در این ابیات امروز توضیح م

وقت بیدار شدن و بیدار ماندن است اآلن. از نظر خداوند ظهر است، از نظر ما شب است. چرا از نظر ما شب  

  بینیم. بینیم، تاری م های همانیدگ مکه ما در ذهن با عینک است؟ برای این 

  

کنیم، برای ما صبح است، قیامت است. و این «بارِ دۇم» را شما باید تجربه  م این لحظه وقت روی خودمان کار  

خیزم از خوابِ ذهن  کنم برمهایم را باز م کنید که من ی بار خدا را دیدم در الست، ی بار هم اآلن چشم

 بینم، هرچه زودتر بهتر. م  

  این هم مربوط به همین آیه هست:

ّدَّثا الْمهيا اي» «ر  

  «اى جامه فکرت در سر كشيده» 

  ) ١)، آيۀ ٧۴(قرآن كريم، سورۀ مدثر(

 «نْذِرفَا قُم»  

  «برخيز و هشدار ده» 

  ) ٢)، آيۀ ٧۴(قرآن كريم، سورۀ مدثر(

  

 بده، شما م «قّم» است، هشدار  «ای جامۀ فکرت در سر کشیده، برخیز»، همین  مدَّثّر.  به خودتان    توانید از 

 دهد. و این هشدارِ ما فقط به خودمان است و روشن کردن شمعمان. پس: هشدار بدهید، پیغمبر به همه م  

 چونکه چشمش را گشاید امِر قُم  
  پس بخندد چون سحر بارِ دۇم 

  )١٢٨٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  

  قُم: برخیز 
  

  

  مربوط به این آیه هست: 

  

  ايها الْمدَّثّر» «يا 
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  «اى جامه فکرت در سر كشيده» 

  ) ١)، آيۀ ٧۴(قرآن كريم، سورۀ مدثر(

 «نْذِرفَا قُم»  

  «برخيز و هشدار ده» 

  ) ٢)، آيۀ ٧۴(قرآن كريم، سورۀ مدثر(

  

  و آگاه باش، هر لحظه به خودت هشدار بده که من به خواب ذهن نباید فروبروم.   ای انسان حتماً باید بربخیزی 

  

ی  برایتان م ١۴٨٢خوانم، غزل شمارۀ غزل کوتاهگوید: . م  

  

  چون در عدم آییم و سر از یار برآریم 
  از سنگِ سیه نعرۀ اقرار برآریم 

  )١۴٨٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

 خداوند، ما سر از یار برم نیم مرکز ما عدم بشود و درون ما یا مرکز ما بشود کارگاهفضا را باز ب آوریم  وقت

  ذهن. صورت من شویم نه به صورت یار بلند م یعن به 

  

  ذهن است «نعرۀ اقرار برآریم». «چون در عدم آییم و سر از یار برآریم»، «از سنگِ سیه» یا سیاه که همین من 

کند به هشیاری را پس دادن،  کند به اقرار کردن، شروع م ذهن ما هرچقدر هم سفت است شروع م پس این من

 کند. آن هشیاری اقرار م  

  

صورت  آوریم، به ذهن باال نم فهمیدیم باید فضا را باز کنیم مرکز عدم بشود. اگر این اتفاق بیفتد، ما سر از من 

شویم یا خداگونگ. و آن موقع نباید  صورت خدا بلند م شویم، به ورت یار بلند م صشویم بهذهن بلند نم من 

ذهن ما باال  توانم به خدا زنده بشوم. آن موقع نعرۀ اقرار از من ذهن من پر از درد است، نم نگران باشیم که من 

 من م آید یعن ما تبدیل م ذهن شود به جنس یار، سنگ بودنش را از دست م خوانیم.دهد. و این آیه را هم م  

  

  «الَّذِين اذَا اصابتْهم مصيبةٌ قَالُوا انَّا للـَّه وانَّا الَيه راجِعونَ.» 

 به آنها رسيد گفتند: «ما از آنِ خدا هستيم و به او بازم كه چون مصيبت گرديم.»» «كسان  

  ) ١۵۶)، آیۀ ٢(قرآن کریم، سورۀ بقره (
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تواند ی همانیدگ مرادی یعن چیزی را شما از دست بدهید، این چیز م بی  مرادی است.این «مصیبت» همان بی

با ی چیز باارزش در زندگ شما خیل مهم بوده، ی قسمت از    انسان، همانیدگ  با ی  باشد، همانیدگ

فاق بد پیغامش این است که فضا را باز کن همین  المنون اتُ مرادی، هر مصیبت، هر ریب بدنتان مثال. ول هر بی

  سوی خدا بازگرد. اآلن به

  

 این قسمت آخر این آیه را برای مردگان مکه باید برای زندگان بخوانند.  خوانند، درحال  

  

مرادی.  ها از طریق بی قعموگردیم، منتها خیل سوی او برم هر لحظه «انَّا للـَّه وانَّا الَيه راجِعونَ.» هر لحظه ما به

اش این است که یار به ما پیغام  مرادی معن مرادی بیشتر، و هر بیتر بیذهن ما بزرگ توجه کنید که هرچه من 

 م دهد و پیغامش کمایت این پیغام را نممتأسفانه ما با ناله و ش شنویم. کننده است، ول  

  

که ما  آید؟ برای این و تسلیم و توکل، چرا به این صورت م   هر مصیبت درواقع ی مورِد رضاست و فضاگشایی 

که در آن بیت به ما  که هشیارانه و با انتخاب خودمان مرکزمان را عدم نکردیم، برای این غافل بودیم، برای این 

 گفت حرص زدیم و مقدار زیادی درد ایجاد کردیم. گفت مثل تیر م از پریم و صید م !گیریم، باعجله هرکس  

  کند به همانیده شدن و صید گرفتن خواهیم خواند، با حرص زیاد. سال شروع م نههشت

  

کند ذهن ناله م اند. منها مصیبتافتد، ایناش اتفاقات بد م ذهن کامل شد درد هم زیاد شد، همه و وقت من 

گوید: نه، زیر بار  نا به ما م شود. موالشود، مصیبتش بیشتر م اش بدتر م شود، مریض اش بدتر م ذهنمن 

چیز؟ با فضاگشایی و با  برو! مسئولیت بپذیر، بو خودم کردم! و باید خودم هم این موضوع را حل کنم. با چه 

  آید.شده م استفاده خردی که از آن فضای گشوده 

  

  اش این است:دو بیت بعدی 

  بر کارگه دوست چو بر کار نشینیم
  ار برآریممر جمله جهان را همه از ک

  

  پرده ببینیمگلزارِ رخ دوست چو بی
  صد شعله ز عشق از گل و گلزار برآریم 

  )١۴٨٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 
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 بر کار  م اگر  گوید که اگر در کارگاه دوست، کارگاه دوست کجاست؟ کارگاه خداوند کجاست؟ مرکز عدم. 

گذاریم جهان دیر  شده، ما نم بنشینیم شروع کنیم به کار کردن در کارگاه خداوند، مرکز عدم، فضای گشوده 

توانند  های دیر نم چیزی از جمله انسان. هیچ کنیمکار م دخالت کند در کار ما. همۀ جهان و اقالم او را از کار بی

  چوب الی چرخ شما بذارند.

  

موقع صد شعله از عشق از گل و گلزار،    پرده دیدیم، آن وقت فضا را باز کردیم و رخ خداوند یعن دوست را بی 

 ه ز عشق»  آوریم «صد شعل گل ما هستیم و خداوند است، گلزار هم آن فضاست باز هم خداوند است، باال م

 روشن م کنیم. صد شعله ز عقل روشن م نع روشن مکنیم، صد شعله از ص شویم.  کنیم، خالق م  

  

 پس م که شود، و همین بینید که این سه بیت به شما اول گفت که «چون در عدم آییم» پس از عدم شروع م

ذهن  ذهن. «از سنگ» سیاه ما، از من ن صورت م شویم نه بهصورت یار بلند م دفعه به  مرکز نیست که ما این 

 ما به ما «نعرۀ اقرار» برم عنوان من آید، یعن شروع م ذهن کردیم.  کنیم به اقرار خداوند، تا حاال انکار م  

  

میریم. هر لحظه که فضا  ذهن م به منبعد وقت در این کارگاه نشستیم، این کار است واقعاً! چون داریم نسبت 

 کنیم به را باز م آییم من صورت یار، دوست باال م م کوچ که براساس  شود، بنابراین درواقع من ذهن ذهن

بینیم از  پرده مشود و دیر وقت رخ دوست را بیکار م کند، از کار بی جهان کار م همانیدگ و چیزهای این

  آید.جا همۀ چیزهای خوب باال م آن

 دانیدو این سه بیت را م خوانم: ، دوباره م  

  

  جمله استادان پی اظهارِ کار 
  نیست جویند و جایِ انکسار 

  )١۴۶٨(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
  

  الجرم استادِ استادان صمد 
  کارگاهش نیست و ال بود 

  )١۴۶٩(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
  

  تر است هر کجا این نیست افزون
  آن سر است  کارِ حق و کارگاهش

  )١۴٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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  شدن، شستگ؛ مجازاً خضوع و فروتن انکسار: شسته 
  نیاز و پاینده، از صفاتِ خداوندصمد: بی 

  
  

کنیم  ذهن درست م ی من   آییماید، شنیدید که ابتدا م شود. اگر تا حاال هم نشنیده تر نم دیر از این ساده 

 حس وجود درست م موالنا م انات کارگاه خدا بودن، مرکز عدم شدن با فضاگشایی و تسلیم  کنیم، ولگوید ام

 ان دارد برای ما. برای ما وجود دارد و ما متوانیم کارگاه خداوند بشویم و «خیزید و مخسپید» در این لحظه ام  

  

بربخیزید مد از خواب  بین م ذهن کوچ م ت نخوابید، من اگر شما  از  رود و شما به آن منظوری که  شود 

شوید، ابدیت خداوند یعن آگاه از این لحظۀ ابدی، در این  نهایت و ابدیت خداوند زنده م آمدید، یعن به بی

  لحظه بودن. 

  

 گوید همۀ استادان این جهان برای این م  نیست که کارشان را ابراز کنند یجایی پیدا م چیزی ی کنند، ی

 خواهند آن که اوضاعش خراب است م دکتر م مریض بدحال را معالجه کند،  جا را درست کنند. مثال خواهد ی

اش را نشان بدهد. پس ما هم باید نیست بشویم و «انکسار» یعن ما باید اقرار کنیم که اشال داریم، ما  دکتری 

و ناموسش.  گذارد ما کارگاه خداوند بشویم؟ این پندار کمال من کامل نیستیم. چه چیزی نم ذهن  

  

  ،مثلث است، شاید مثلثش را به شما نشان بدهیم بعداً: «پندار کمال»، «آبروی مصنوع بارها گفتیم این ی

  ناموس»، «درد». 

  

این این دشمن ماست، برای  پندار کمال»  ناموس،  ما م «درد،  چجوری ما شسته  گوید کامل هست.  که به 

 شما اآلن م ال ندارم، ولدانید که این  بشویم؟ چجوری مرکز را عدم کنیم؟ چجوری فضا باز کنیم؟ من که اش

  ذهن است مال پندار کمال است، درست نیست!دید مال من 

  

 مطمئن م شوید که آن چیزی که اآلن به شما وقت وسیلۀ آن م م کنید. بینید درست نیست، به خودتان ش

گوید که «حزم» دوراندیش، سوءظن به خود  ست آن رسول» م ش کنید به خودتان! «حزم، سوء الظن خوانده 

  کنم. ام عمل م ذهن است که من ممن است که دارم با من 

  

 یر نجار، آهنگر، بنا، معمار اینپس بنابراین مگوید که هر استادی، ب بدهند  شان را نشان  خواهند استادی ها م

خراب  آن  از  که  را  خرابی  چیز   ی نم خداوند،  تر   یعن صمد»  استادان  «استادِ  بنابراین  درست کنند.  شود 

 برقرار م و پندار کمال به خداوند ارائه کنیم،  صورت من شود که ما وضع خرابمان را بهکارگاهش موقع ذهن
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ذهن،  اریم، پر از نقص هستیم و کاری نکنیم دیر با من ها را دیعن ما بیاییم و اقرار کنیم که بله ما این نقص 

  فقط فضا را باز کنیم، مرکز را عدم کنیم و بدانیم که ما اشال داریم. 

  

ذهن اشال است. همین مثلث «ناموس، پندار کمال و درد» مرض است، اشال است، اقرار  خود همین من 

 و این اقرا که اقرار کنیمکنیم که داریم. همین مرمان صادقانه باشد، کارگاه خداوند م ر مشویم شویم. ما تماش

  کند. فکان کار م او با قضا و کن 

  

 م بیشتر است خداوند بهتر م «که این «نیست تواند روی او گوید در هر کس   برد کار کند و کارگاهش را م

 کند که اشال دارد و است و اقرار م  ذهنکند که معیوب است و مریض من جا، یعن هر انسان که حس م آن

 نم و م کند مردم را که شما م مالمت  را هم م کنید،  دارم و اشالش  صورت  بیند، دراین گوید من اشال 

 کارگاه خداوند م ر نه مالمت مار است. شود. دیکند، نه طلب  

  

دانید که هر شل که دارید ض که شما م رویم با این فر طور داریم جلو م و در جریان این طرح امروزی همین 

 کنید و اگر وضعتان بد است پر از درد هستید، خودتان  شما اآلن، خودتان کردید مسئولیتش را خودتان قبول م

خوانیم. و یا اگر واقعاً به حضور زنده هستید و درون و بیرونتان گلستان شده  اید و اآلن شعرش را هم م کرده 

  اید.ه باز هم خودتان کرد

  

  آورد. توانم تغییر کنم به این دلیل، به این دلیل بیرون مجور دانستن و شناسایی ما را از جبر که نم و گفتیم این 

  

 �💠💠�پایان بخش اول �💠💠�
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  : تیب نیا و

  

  است و بس  نیمباش اصال، کمال ا تو
  است و بس  نیز تو ال شو، وصال ا تو

  نان و نم خورده را نکشت)  ر یکه اس  یاریع ت ی جل و عال، حا  تعال یبار د یالتوح  ف ر،یالط(عطار، منطق
  

  د یگو م  م،ییآ باال نم  ذهنصورت من به   م،یشو صفر م   ذهنبه من نسبت   م،یکن عطار است. ما مرکز را عدم م  از

خودمان را   م، ییای کامل درب  ذهنصورت من به  م،یکه ما پندار کمال داشته باش ستی ن  نیاست. کمال ا نیا کمال 

باش که اصال مثل   ی جور  ی نه. تو اصال نباش.    دیگو . م مییایبو بهتر در   م یکن   سهیمقا  ها  دگیبراساس همان

  . ستین کهنیا

  

ات  اندازه و    یرا حقيقتاً ال کرد  ات ذهناست. هر موقع من   نیرا «ال» کن، وصال ا  اتذهن من   عن یز تو ال شو»    «تو

شدن    ی  عن ی. وصال  اسمش وصال است  نیا  ،یفضا را باز کرد  ،یاصال فکر نکرد  ذهنصفر شد، برحسبِ من

  . یطور کامل ببر به  ذهنکه از من  تاس نیمستلزم ا نی. ابا خداوند، دوباره وصل شدن به زندگ 

  

  ستیسود ن حتیکه را مشِ نص   هر 
  ست کردنبد خُو   یِبا بو الجرم 
  ) ٢٩۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  
   ت ی. هر بدیکن  رییو تغ  دیریرا بپذ   حتیکه نص  ستیبا م  د،یخوان  موالنا را هم م  د،یکن برنامه گوش م  نیبه ا  شما

ممن است که    د،یکرد  زندگ  ذهنو با من   دیکرد  نییشما چون مراد را با ذهنتان تع  د،یخوان از موالنا را که م 

فکر    تانذهنبا من   دیدوباره برو  د،یدیرا فهم   اش معن  د،یکرد  معن  حت   کهنیو پس از ا  دیشعر موالنا را بخوان

  .  دیعمل کن  د،ی کن

  

  ی بو  عنیبد است،  ل یکه خ ذهنمن  یبا بو  دیناچار با موالنا گوش ندهد، به حتی به نص که اگر کس دیگو م

  ی رو   میخوان  م  که   اتیکه آيا اين اب دیشما از خودتان بپرس  کهن یا  یکند. مهم است برا  زندگ  ذهنمن   یدردها 

شما   کنم؟ رد م  کند، را که عقلم قبول نم  ییزهایآن چ ا ی شوم؟ من عوض م  شوم؟ م لیمن اثر دارد؟ من تبد

بزرگان را در قالب   ایموالنا را    کهن ینه ا  د،یعوض کن  دی جاها را باآن   کند، قبول نم  تان ذهنکه من   ییجاهاآن

  دور.  دیندازی ب دیرد کن  شود، . هرجا جا نمدیفکر خودتان جا بده 
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کار بيندازيم و  را به   سر کار، دوباره همان عقل قبل  میرو  فردا صبح که م  م،یبخوان تیب  همهن یکه ما ا  شود نم

. پس شما  دیایوجود بدر ما به   یرییتغ  ی  دی. بامیکرد که قبال م   میهمان فکرها را بن  م،یهمان کارها را بن

  ن یبراساسِ ا  یریی و چه تغ  دهد را در شما نشان م  یزی چه چ   نیکه ا  د ینیب م  د، یکن تأمل م   د،یخوان را م   تیب

  ما:  میدان م را هم دوباره نیرا بپذيريد و ا ت ی. مسئولدیکار هم شما هست نیو مسئول ا دیکن م تیب

  

  اَبد  ن،یکو زاده است در سرگ   کرم
  خَود  یِبه عنبر، خُو  نگرداندم

  ) ٢٩٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  نثارِ رشِ نور  ینَزد بر و  چون
  چون ُقشور  دلیهمه جسم است، ب او

  ) ٢٩٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  داد شی نور، حق قسم زِ رشِ ور
  زاد  مرغ نیرسم مصر، سرگ  چوهم

  ) ٢٩٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

شدن ی: پاش ر  
  پوست  : جمع قشر به معن قُشور

  
  

. هم درد را خودمان تجربه  م یکرد  جاد یو درد ا  می کرد  ها در ذهن زندگکه ما مدت   می مهم هستند. بدان  اتیاب  نیا

که داخل    ما را به کرم  کند م   هیتشب  نی. بنابرامیکرد  وضع زندگ   نیبا ا  م،یکرد  لی تحم  رانیهم به د  م،یکرد

  مان ی و جزو خو  میدرد گرفت  یآن را گرفته. ما بو   یبو  نیبرا بنا  امده،ی ن  رونیجا بکثافت، مدفوع زاييده شده و از آن

  . شده

  

   ل یخ  دیبن کهن ینه؟ احتمال ا ای د یکن م  جادیهر لحظه بالقوه و بالفعل درد ا دین یبب د،ی به خودتان نگاه کن شما

که درد   ست ن یدرد است، ماش   جادیاسباب ا  یذهن هم    م،یکرد  از اول در ذهن زندگ  کهن یا  یاست، برا  ادیز

  . کند م جادیا

  

ا  دیگو م و نور زندگ  ییشخص فضاگشا  نیاگر  و  نکند  بر  نَزد  «رش»    ینپاشد، «چون  نور»،   ِشر    عن ینثارِ 

  د، یهست   ذهنپوست من   دین یها. شما بب پوست، پوست    عنی «ُقشور»   همه جسم است. بدون دل واقع  دن، یپاش
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  ی از آن فضا   د،یانه، فضا را باز کرده   ا ی  د؟یکن عمل م   ذهنبا من   ای آ  هاست؟ دگیشما عقل همان  ذهنعقل من 

  به شما؟   دهینور خدا پاش  ده،یپاش  نور زندگ ده،ی بازشده نور پاش

  

  م، یبرس  سالست ی. ما تا بدیدرد دار  دیدانو اصال م  د یبه درد عادت دار  کهنیبا وجود ا  دیفضا را باز کن   اگر

دار  د ینیبب رنجش  حت  مان ی هالیفام   ۀنی ک   م، یورز م   نه یچقدر ک   م، ی شد  نیچقدر خشم   م، یچندتا     بعض    را، 

  .ریکرده د  زندگ   نیکه در سرگ ست همان کرم  هیشب نیها پدر و مادرمان را. خب اموقع 

  

اش نگاه  به بچه  کند»، م  ن یی. اگر مادر، «ناظر جنس منظور را تعکند باشد، آن فرق م  ! اگر مادر عشقهان

نرفته،    ادشیبا عشق آشناست،    بوده، آن بچه   گچون خودش از جنس زند  ،دهید  کرده، آن را از جنس زندگ

  .  فتهنر نیاز ب تییزنده به خداست، آن خدا  عنی هنوز وصل به الست است، 

  

م  واشیواشی بزرگ  ما  من   شويم که  م   ر ید  ذهندر  من   . ذهنبه من   میکن عادت  است    ام ذهنمن  حقم  و 

است ک  حقم  برنجم،  است  حقم  مقا   نه یخشمين شوم،  را  خودم  است  حقم  برتر   سهیبورزم،  است  حقم  کنم، 

 ا یآقا  نیاآلن. ا ستمین امی ار ی که من مسئول هش میبار نروم، حقم است بو ریکنم و ز هیحقم است توج م،یایدرب

نشوم. من حق انتخابم را    توانستم شدم، م  که به حرف آن من عصبان   گويم کرد، نم  که من را عصبان   خانم

  ی ساز را در سبب   ذهنمن   ی. تمام ابزارها گويم را که نم  هان یکردم، ا  دیلحظه، من تقل  ن یگذاشتم در اپا    ریز

  .روم درم تیبار مسئول  ریاز ز کنم، م  هیتوج  برم، کار مذهن به

  

آن    د ییهم در تأ  نیو ا  ی وجود آوردتو خودت به   ر، ید  می که، که اآلن هم خواند  دهد مرتب دارد هشدار م موالنا

  ا ی   کند  اثر م  دی بپرس  د ی. ممن است اثر نکند. شما باد یکن  به موالنا گوش م   تیبا چه وضع  د یاست که شما بدان

  دمیپس من چسب  کند؟ چرا نم  کند، اگر نم کند؟ نم ایکند   اثر م خوانم، موالنا را م  تیب همهنیمن ا کند؟ نم

  را قبول ندارم.  حتینص یبو شوم،  نم میبه عقل خودم. توکل ندارم، رضا ندارم، تسل

  

 ا ی  کند من اثر م  یموالنا رو   حتینص  دییشما بو  ست»،یسود ن  حتیاآلن خواندم «هر که را مشِ نص   نیهم

  کنم؟  نم  تیان را رعاچرا قانون جبر  کنم؟ نم   ت یرا رعا  زندگ   نیمن چرا قوان  کند؟ چرا نم  کند، نم  کند؟ نم

  ی خودم هزار جور گرفتار   که درحال  کنم؟  م  رمردم کا   ی چرا خودم را رها کردم رو  کنم؟  خودم کار نم   یچرا رو

  دارم.

بپرس  هان یا  خب از خودتان  بو  د ینیب م  د، یرا  نص  ی که  تغ  حتیخوش  متوجه    واشیواش ی.  کند م  رییدر شما 

درد    خواهد م  تانذهنمن   کهن یا  یبرا  دهد، خوش نم  ی . اگر بودهد خوش م  یموالنا بو  یهاکه حرف   دیشو م
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برا  جادیا ش  کهن یا  ی کند،  نيستيد، کارگاه  خداوند  برایهست   طان یکارگاه  غذا  کهنیا  ی د،  جنس    طانیش  ی از 

  . دیخور م

  

پاشيدن    نیاز ا  ردیب  سهم  یداد»، اگر    شی اگر فضا را باز کند و نور بپاشد، «ور زِ رشِ نور، حق قسم  ی  اما

  . دیآ م رونیحضور ب د،یآ م  رونیجوجه ب ذهناز من  عنی از مدفوع،  میقد انی رسم مصر   دیگو نور مانند م

  

  رون یب  دیو کثافاتش با  ذهنمن  نیهست از ا  ما، حضور ما، اصل ما که به خداوند زنده  ۀجوج   شود معلوم م  پس

فضاگشادیایب با  را  خودتان  منتها  کن   یگرما   ر یز  یی .  و  بدهقضا  قرار  ا  دیَفکان  از  و  به   نیتا  دردها  اصطالح 

را    زهایچ  نیمهم است که ا.  رونیب  مییآ نم  سد،. تا آن گرما نر رونیب  دیای حضور شما ب  ذهنمن   یها دگ یهمان 

  . میکار را بن  نیا دیبه ما برسد، ما را فلج کند با مهم  بیاصطالح آسبه  کهن یو قبل از ا میبدان

  

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

  )٢٠۶٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

گوش   حتیبه نص  دیکه هان! حاال با  دییبه شما بخورد، بعد بو  که ضرر بزرگ  دی را ادامه نده  ذهنمن   شما

شدن مسائل    طان یو کارگاه ش    ذهنمن   ۀ که ادام  د ی. مطمئن باشدیای فضا را باز کنم «رشِ نور» ب  د یکنم، حاال با

  وجود خواهد آورد. شما به  یبرا بزرگ

  

 ز یچ م،یده ها نشان م: آفل، قضاوت و مقاومت، در شلشوند جا جمع م   یتا که  سه   نیکه ا  میاگفته   بارها

م منجر  مقاومت  و  ما، قضاوت  مرکز  در  ا  شود، آفل  مثل  ش  کهنیدرست  است که شما خوب    ییای می فرمول 

جا جمع بشود درد است،    یتا  سه  نی. ایساز و دشمن   یساز مسئله   ،یساز به مانع  شود م  لیتبد  ر،ید  دیدان م

  پندار کمال. درست است؟  یدردها  نه،یمثل رنجش، خشم، ک   ییدردها

  

 ن ی. شما ماشدیساز حتمًا مسئله م  د، یآفل در مرکز شماست و مقاومت و قضاوت دار ز یکه چ  دینیب اگر م  خب

  د ی فضا را با  دهد م   غامیپ  به ما  یا. هر مسئله دی حل کن  دیتوان نم  ذهن. مسائلتان را با من دیهست   یساز مسئله 

  شتر ی. بشوم آبرو دارم، من خم نم   عنی. ناموس  میما ناموس دار  د یاما توجه هم بن  ، یبرگرد   دیبا  ، باز کن

عذر بخواهند. من با   توانندو نم   خواهند ها نمآدم  کهنی ا  ی. براشود خراب م  ذهنناموس من   نیها سر ارابطه

  اشتباه کردم؟ میعظمت بو نیا
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  رِ ی کند، از ز  جادیناموس ا  کهنیاشتباه کردم، هم به خودش، هم به جمع. نه ا  دیاست که انسان بو  نیدر ا  قدرت

. مهم است، هرچه زودتر دست کند م   قدرت تلق  ذهنبار اشتباهش دربرود، آن ضعف است، ضعف را من 

  که:  میدان را هم م  نیبال» نخورد و ا وارِیکه سرمان به «د میکار بشوبه

  گفتن با جهولِ خوابناک پند
  خاک افگندن بود در شوره تخم

  )٢٢۶۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  : نادان جهول

  
  

به غزل، گفت    میخوابناک هم دوباره برگردان  نیا  م،یکه ما نادان خوابناک هست   در حالت   دهد موالنا پند م  کهنیا

  دار یب  هان یذهن، ا  ندیآ م  کنند، فضا باز م  که ه   شو، خوابناک نباش، برنگرد، چرت نزن. کسان  داریکه ب

  خودتان است.   ۀعهدماندن شما به  دار یب تی. مسئولخوابند م  شوند، م داریب خوابند، م  ه شوند، م

  

است که    نیا  هیو پند دادن ما شب   دیریپذ پند موالنا را نم  د،یاداشته   ذهنکه اگر شما من   دیدان را هم پس م  نیا

فضا را باز    دیمرتب با  خاکم، ولمن شوره   دیی. شما بوکند موقع رشد نم   چیه  م، یخاک گندم باردر شوره 

  .  دیزیگندم رشد کند و بر ن یتا ا زمیبر نی ریکنم، آب ش

  

که مثال    د ید  دیخواه  د،یری نظر ب  ری. اگر شما خودتان را زکند جور رفتار م که چه   د ین یبب  پندار کمالتان را  اول

.  د یرو ها، شما نم  دیااشتباه کرده  داند تان م. بچه دیرو بار نم  رِیز  د،یکن تان پنهان م از بچه  د،یکن اشتباه م  ی

من    دییگو نم  کند، دست شما کار م  ریکه ز   کارمندتان، کسبه    ای  مسرتانبه ه  دی کن اقرار نم  د،یکن اشتباه م

  .  دیپندار کمال دار کهن یا یچرا؟ برا  گذارد، اشتباه کردم، چرا؟ ناموس نم

  

پندار    ی کوچ شدن برا  .شوم کوچ م  گذارد، باال، نم   دیآ درد، درد م  د،ی خودتان را کوچ کن  دیبخواه  اگر

ذهنم دارد    کهنیبا وجود ا  رم یپذ من پند را م  دیی. بودیکوچ بشو  دیشما عمداً با  کمال سخت است، ول

من   من چرت بزنم، ول   شود سبب م   کهن یا  دمن را نادان نگاه داشته، با وجو  کهنی با وجود ا  کند، مقاومت م

  است.  ارانهیهمان درِد هش  نیا د،یکش م  درد دارد، شما درد را شیاجرا نی. حاال ارمیپذ پند را م 

  چوب زَنَد امشب  که بر بامش هم جان  خُُنک
  ند یعدد ب یب یِهمچون سحر خندان، عطا  شود

  )۵٨٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
زدن: پاسبان چوب  کردن، نگهبان  کردن  
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عنیزدن    چوب  م   هابام خانه   یباال نگهبانان چوب یدزد   ندی ایتا دزدان بفهمند که نگهبان هست، ن  زدند .

شما را   یفضا  نیکنند، ا  جادی شما ا  یمسئله برا  ند یایب  رید   ذهن  ی هاکه ممن است من   دیشما هم آگاه هست 

  د، یبشو  عصبان   د یشد  که شما شرط   زند م   ییهاحرف   کند، م  نیدارد توه   ی  د، یکن ببندند. فضا را باز م

ا در  ا  نیشما  م  د،یاستاده یلحظه   چوب م دیزن  . بنابرا  یار یدزد هش  د ییگو ندزدد، پس  را  مثل سحر   نیمن 

  . دینیب خداوند م  قیرا از طر عددی ب یعطا  د،یباش تانی ار ی نگهبان هش ی طورن ی. اگر همدیخند م

  

  کند  دارد در حق ما م  که زندگ  لطف  نیاز ا  دیما با  م،یکه ما بدان  خوانم را که باز هم مهم است م  تیسه ب  نیا

و نور    از نور زندگ  میو پر کن  میدامنمان را باز کن   رد،یگ صورت م   ییگشاکار با فضا   نیو ا  اندازد و نورش را م 

  . می جهان را قطع کن ی غذا م،یجهان را قطع کن

  

  فشانْد آن نور را بر جانها  حق،
  برداشته دامانها مقبِالن

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

  افتهینثارِ نور را او  وآن
  خدا برتافته  ِری از غ ،یرو

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

  نا بده  که را دامانِ عشق   هر 
  شده  بهرهیآن نثارِ نور، ب ز

  )٧۶٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
  بخت ی: ن مقبِل

  
  

  د، یرضا داشته باش   د،یتوکل داشته باش  د،یفضا را باز کن  د،یبشو  میلحظه اگر تسل  نیدر ا   زندگ   دیدان شما م   پس

  به همه.   ندازد یب خواهد  نورش را م

  

را    حتیفضا را باز کردند گرفتند، نص   عنیاند،  شانس دامانشان را باز کرده خوش   بخت، ی مقبل، ن  ی هاآدم

خدا برگرداندند، فقط عدم را    ریرا از غ   شانیرو  نیها گرفتند، بنابرا. آن لطف و آن بخشش نور را آن رفتندیپذ

  ها  دگ یگرفتند که همان  میتصم   هانی. پس امی کن مباشد ما به آن نگاه    یز یگذاشتند در مرکزشان. در مرکز ما هرچ

سودش نبود،   حتیرا نگه داشت، مشِ نص ذهنکه من   را بذارند، اما آن کس  مرکزشان برانند و زندگ را از 

  شد.  بهرهی از آن لطف خداوند ب صورتن ینداشته، فضا را باز نکرد، درا دامان عشق 
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  ت یشا  ا یآ  د؟ یریگ نم   ا ی  دی ریگ نور را م  نیلحظه ا  نیکه واقعاً در ا د یکن یابیشما خودتان را ارز  ت یسه ب  نیا  با

 ی زیچ  به آن   د،یشو م  مرادیب  د، یرس به مراد نم  دیاز نظر خودتان دار  کهن یا  یبرا  د؟ی کن م   تیچرا شا  د؟یکن م

  . دیرس نم  خواهد که ذهنتان م 

  

  رد، یب دینور را بتوان  نیکه ا  دیشده توجه کن گشوده  ی فضا ن یبه ا د، ینگاه نکن  خواهد که ذهنتان م  ی زی آن چ به

هم    ثیحد  نیما و عقلش. ا  ذهننه با من   شود، فکان اداره مو قضا و کن   خرد زندگ  ۀلیوسما به   چون زندگ

  : خوانم امروز م دیتأک یفقط برا م،یاقبال خوانده

  

  نُورِه. فَمن اصابه من ذٰل النُّوِر اهتَدَٰى و من اَخْطَاه ضل.» ظُلْمة فَاَلْقٰ علَيهِم من   خَلَق خَلْقَه ف اله تَعال «انَّ

. هر که را آن نور،  دیخود را بر آنان بتابان  . پس روشن د یآفریب   یرا در تار  دگان یخداوندِ بلند مرتبه، آفر  «همانا 

  رود.»   و هر که را آن نور برنخورد به گمراه د،یبرخورد به راه راست آ

  ) ثی(حد

  

«پس    ده، یآفر   یانسان را در ذهن تار  نی.» پس بنابرادی افری ب  یرا در تار  دگان یخداوندِ بلند مرتبه، آفر  «همانا 

بتابد. «هر که را آن نور، برخورد به   روشن   نیکه ا میفضا را باز کن دیما با  عن ی د»ی خود را بر آنان بتابان روشن 

و «هر که را آن نور برنَخورد»،    دیآ قرار بدهد، به راه راست م  ورخودش را در معرض آن ن  هرکس  د»،یراه راست آ

  :دیدان هم که م تیب نیو ا رود م  فضا را باز نکند، آن نور به او نخورد به گمراه  هرکس

  

  بدو  نایخدا، ب  ر ی از غ کورم
  باشد بو   نیعشق ا یِمقتضا 

  )٢٣۶٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  : الزمه، اقتضا شده مقتضا

  
  

لحظه فضا را باز    نیا  د، یو مسئولش شما هست  دین یباشد برحسبِ آن بب  دیدر مرکز شما نبا  دگ یهمان   چیه   عنی

 د، ینی بب  د ی. برحسبِ خدا باکند کار را اقتضا م   نیعشق ا  عن یشدن با خداوند    یمرکز شما عدم بشود و    د،ی کن

  عشق» است.  یِ«مقتضا  نی و ا ها دگینه برحسبِ همان

  

  تا روز  یشب چو ستاره گر نَخُسپ ی
  افروز مه جان نیچن  نیا درتابد
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  تو مخُسپ  وان،یآبِ ح ستی یتار در
  پوز  یدر آب انداز یکه شب دیشا

  ) ٩٧٣ رباع  ات،یشمس، رباع وانید ،ی(مولو
  

  جان.  ۀکنندکننده و روشن  آورنده، تازه  : نشاط  افروزجان
  : دور و بر دهان، دهان، پوز
  شدن   رابیدر آب انداختن: آب خوردن، س  پوز

  
  

شما برحسبِ   مدت  ی د،ی شب نخواب ی طور کل به ای  دینخواب ، دگیهمان  یدر   دیبخواب دیخواه شما م  اگر

آن نتواند شما را    رید  د،ییا یب  رونیآن ب  یو از تار  دیر یرا در نظر ب  دگ یهمان  یاقال    ای  دین ینب  ها دگ یهمان 

    یکه در تار  دیگو و به ما م   تابد خداوند از مرکِز شما م  عنیافروز»  «مه جان   نیکه ا  دینیب بشاند به ذهن، م

غزل   نیکه موالنا در ا  د» یمخسپ دیزی«خ  د، یمثل ستاره نخواب  د،یکار را بن  ن یو اگر شما ا ذهن است آب زندگ

  .  د یبلند شو ریکه هنگام صبوح است»، صبح است، د  دیمخسپ  د،یزی. «خدیگو م

  

تار  پس نترس  یاز  تار  اتی آب ح  م،یذهن  با  یدر  ما  فقط  است.  به کوشش    دیذهن  خودمان،  با خواست 

از تعداد    م،یکار را بن   نی. اگر ارونیب  میبپر  ها دگ یهمان   نیا  یاز تار  ی یخودمان    تیخودمان، با مسئول

خواهد شد اگر  یروز  ی. م یبخور یزرو  ی اتی آب ح نیممن است که از ا م،یبشو داریب دگ یاز همان یاد یز

عوض    تانی ار ی که هش  د ینیب  شما داشته باشد، م   یبرا  ی هم سود   حت»یو «مش نص   دیخودتان کار کن  یشما رو 

  رفت. نی از ب ذهنمن  دِید ری. ددینیب م  ریجور د  یشد، 

  

  شوند  م  عصبان  یی زهایچ   ی که مردم برا  دینیب م   نه یعبه  ر ید  د،یشو م  لیتبد  وقت   شده، ول  طور ن یهم هم   اآلن

 ن یکوچ خشم  یزها یچ   ی. برا دیبود  یطور ن یشما هم ا  یروز  ی که    دیآ م  ادتانیدار است.  شما خنده   یکه برا

  د یدار   ه   عنی  د، یکن تکرار نم  ر یکارها را د  ن یا   ول  رد،یگ تان مخنده  افتد، م  ادتانی   زهایاآلن آن چ.  دیشد م

  .دیشو م  دارتریب د، یشو م داریب

  

  ها  دگیمشغول کار همان  دیشما با  قتاً یکه حق  دیگو بخوانم. موالنا م   تانیبرا  جانیدر ا  یمثنو    ی  دیاجازه بده  اما

  د، یآ به نظرتان آسان م  نیا  د، ی را تجسم کن هان یا  د،یو اگر فقط در ذهن بمان  دیندازی و ب دیکن   ییشناسا  د،یبشو

  . ستین کار آسان نیکه نه، ا دید دیخواه   د،یپردازبه عمل م  کهن یمحض ااما به 

  

ندارد که،    ی کار  دین یبا پول، بب    دگیمثال رها شدن از همان  م ییگو . ممیکن صحبت م   ها دگیاز همان  میدار  اآلن

  ن ی کار مشل است و در ا  ن یکه نه، ا  دینیب م   ،ی شووارد عمل م    وقت  انجام بدهم، ول  توانم م  راحتمن به 
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 یی. در تالش شناسادیعمل کن   د یندارد. شما با  معن که اظهار شجاعت قبل از جنگ    دیگو موالنا م   تیچند ب 

  : میبخوان دیاجازه بده  ست،ین کار آسان  نیو ا دیها باشو انداختن آن  ها دگ یمان ه

  

  از واقعه، آسان بود  شتر یپ
  و بد  ین  الیدلِ مردم، خ در

  )٣٩٩۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  اندرونِ کارزار  دیدرآ  چون
  زمان گردد بر آن کس کار، زار  آن

  )٣٩٩٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
   

  شیپ  ،یمنه تو پا نی ه ،یرینه ش چون
  شیاَجل گرگ است و، جانِ توست، م کآن

  )٣٩٩٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  ار ی: حادثه، پ واقعه
  نبرد  ار، یو جدال، پ جنگ، جنگ   دان یم : کارزار

  
  

بشود،    ها دگ یآدم وارد جنگ همان  کهن یقبل از ا  عنیاز واقعه»    ترش یاست. «پ   ذهن جان من   نیهم   ش یم  نیا

  .دیآ آسان م ها دگیکارزار و رها شدن از همان نیکه در ذهن ا دیگو . ملیقبل از تبد

  

آن موقع    شود،  مثل جنگ رفتن است، انسان وارد کارزار م  و شست، اما وقت  یروز یپ  عن یو بد»    ی ن  ال ی«خ 

  که کار زار شد.  ندیب م

  

م   وقت شروع  شناسا  دیکن شما  م  ها دگ یهمان   ییبه  دردها   دیشو متوجه  با  هان یا  د، یدار  یادی ز  یکه    د یرا 

  د، یها داربا انسان   دگ یهمان   د، ی دار  زهایبا چ   دگ یهمان   د،یکن درد پخش م   د، یهست  دهیها همان با آن   د، یندازیب

که نه، کارتان زار    دینیب م  ندازم،یرا ب  هانیا  دیباکردم    ییهان من شناسا  دییگو م  د،یشو وارد کارزار م   وقت

  شد.

  

  ،  هست  تعهدی ب  ،سست   ،کار را بن   نیکه واقعاً ا  نگرفت  میو تصم   » یر ی«چون نه ش  ، ستین  ریاگر ش  دیگو م

   ذهنمردن من   عن یاَجل گرگ است و»    «کآن   ش»،یپ  ، یمنه تو پا   نیه   ،ی ریجلو، «چون نه ش   نرو  صورتنیدرا

  . شود اآلن مشخص م  دیاجازه بده الاست. حا شیما مثل م جان ذهن   ش»،یمثل گرگ است و «جانِ توست م
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  شد  ر یش شَتیو، م ز اَبدال  ور
  شد  ر ی آ، که مرِگ تو سرز منیا

  )٣٩٩٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  اَبدال، آنکه او مبدَل شود  ستیک 
  َخل شود  زدان،ی لی از تبد خَمرش
  )۴٠٠٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  

  وز گمان  یریرگ ی ش ،مست یل 
  مران  نیتو خود را ه ی پندار ر یش

  )۴٠٠١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  مردان خدا   وکار، ی صالح، و ن ف، ی : مردم شر اَبدال
  سرنگون   ر،ی: مغلوب، سراز ر یسرز

  شده ل یشده، تبد: عوض مبدَل
  : شراب خَمر 
  : سرکه خَل

  
  

 اندازم،  را م   ها دگیندارد، من اگر بخواهم همان  یکار    کن تجسم م  ذهندر من   ؟ی دار  ذهنمن   دیگو م   خب

  .ستین   کار آسان نیفکر نکن، ا یطور ن یا شوم، زود به حضور زنده م  اندازم، دردها را م 

  

 ش یشده و م  لیبه حضور تبد  ات جسم  یار ی هش  ، یشد ل یتبد   عنی  ی که مبدَّل شد  هست  اگر از کسان   دیگو م

درا  ریتو ش ب  منیا  صورتن یشده  از  مرگ  باش که  م   نیباش، خاطرجمع  نسبت   دیبو  خواهد رفته.  به مرگ 

  م یی بو  م،یکن  سهیو خودمان را مقا  میاظهار شجاعت کن  د، یگو م  نییپا  د،یاست. ما نبا   کار سخت   لیخ   ذهنمن 

  ترم.من از همه شجاع 

  

شده، خَمرش    لیحضور تبد  یار یبه هش  اش جسم   یاریکه مبدَل شده، هش   آن کس  ست؟ی«ابدال» ک   دیگو م

.  ستیسرکه مورد احترام است در اسالم، خَمر هم که مورد احترام ن  دیدان به سرکه شده. م  ل یشرابش تبد   عنی

  حضور.   یاری«خَل» هش  ، جسم  یار ی «خَمر» نماد هش

  

  کنم،  شار م   ر یمن ش  ییگو م  ، یر یرگیو در ذهنت ش  هست    جسم  ی ار ی مست هش  عن ی  ، تو مست  دیگو اگر م   اما 

که    دهد نشان م  هانیمواظب باش جلو مرو. پس ا  صورتن یدرا  ،یپندار م  ریخودت را ش  ات ذهنبا من   ول

  . ستیآسان ن ن یکه ا شوم م  یکه من وارد کارزار  دیتأمل کن  دیشما با
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  د ی حق ز اهل نفاقِ ناسد گفت
مهأسب ابمیمشَد نَه أسد ی ب  

  )۴٠٠٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
   

مردم  اهل  ۀدربار  «خداوند دالورناراست   نفاق که  خود   جمع در  «آنان  فرمود:  ز  یاند،  اظهار    ادیو شجاعت 

  .»» کنند م

  : ناراست، نادرست دیناسد 
  

  

  ناراست، نادرست و: عن ی دیناسد دیدان . م میآور م  جان یرا ا ه یآ  یمهم است و  تیب نیا

  

  » . …  ۚ◌ باسهم بينَهم شَدِيدٌ  «…

  … .»  کنند اظهار شجاعت م ریبه همد «…

  ) ١۴  یۀ)، آ۵٩حشر ( ۀسور م،ی(قرآن کر 

  

و    ها دگ یهمان  ییو در شناسا  زنند با هم حرف م   ه  کنند م   که در ذهن زندگ  کسان  ،ذهن  یهامن   عنی

  یی هاآدم   نیچن   ی  کنند،م   سهیمقا  رانیخودشان را با د  کنند، اظهار شجاعت م  ریها به همدانداختن آن 

  شد:  یطورنی. پس استندیاهل کار ن 

  

  د ی حق ز اهل نفاقِ ناسد گفت
مهأسب ابمیمشَد نَه أسد ی ب  

  )۴٠٠٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
   

مردم  ۀدربار  «خداوند نفاق که   اهل   دالورناراست خود   جمع در  «آنان  فرمود:  ز  یاند،  اظهار    ادیو شجاعت 

  .»» کنند م

  

  : ناراست، نادرست دیناسد 
  

  

و    ی اند، فرمود: «آنان در جمع خود دالورناراست   «که مردم  ذهن  یهامن   عنیاهل نفاق»    ۀدربار  «خداوند 

خودتان و در جمع که    شینه؟ شما در پ  ای  دیهست  یطور نیکه شما ا دینی .»» حاال ببکنند اظهار م  ادیشجاعت ز

 ت یرا رعا  زندگ   نیقوان  دیخواه م  وقت   ملدر ع  نه؟ ول  ای  دیکن و شجاعت م   یاظهار دالور  د،یکن صحبت م

  .دیترس از مرگ م  د،یده که ضعف نشان م   دینیب م  د،ی کن
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را    ام ذهنمن   خواهد  هستم، دلم م   آدم منصف  کنم،  م  ت یرا رعا  ات ی من تمام اخالق  د ییگو خودتان م  شیپ  شما 

  ن یخشم   د،یده واکنش نشان م  دفعه ی  خورد، به شما برم  زند م  حرف  ینفر    ی  کوچ کنم، اما وقت

  و:  دیگو ها را من یکجا. دارد ا  نی. آن حرف در ذهن کجا، اآلن که عمل آمد، ادیشو م

  را بجو   رو مسم ،یخواند اسم
  به باال دان، نه اندر آبِ جو  مه

  )٣۴۵٧ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
مسمشده، نام کرده شده، صاحبِ نام   دهی : نام  

  
  

  م، یفضا را باز کن   دیبا  م، ییگو خدا م  اسم به چه داللت دارد؟ مثال وقت  نیا  نیبب   ،را گفت   ی زیچ   ی اسم    وقت

  .کند آن است که اسم به آن اشاره م » . «مسممیبه او زنده بشو

  

ما مرتب با    . جو ذهن ماست، ه مینیب ماه در باالست، عکسش افتاده در جو، ما آن عکس را م  نیبنابرا  پس

را تجسم    هان یا  ،ذهنو کوچ شدن به من   دگ یو حضور و انداختن همان  میکن صحبت م  م یدار  ذهن  یهاعکس 

در آب نگاه    ستاده ینفر ا  ی .  میکن م   وجو ست است، البته ماه را در آب ج  کار آسان   ها ن یا  مییگو م   م، یکن م

برگرد، باال نگاه کن، ماه آن باالست. برگرد به باال   دیگو . مماه آن باالست   که درحال  ند،یب ماه را م  کند، م

صورت را که به   یاریعکس خداوند را، عکس هش  کهنیا  فضا را باز کن، به خداوند زنده بشو. نه   عنینگاه کن  

  . ن یدارد آن را بب  امهذهن اد

  

. اگر  میکن قناعت نم  ذهن  ی ها به حرف   ، ذهن  یهاما به اسم  نیرا بجو»، پس بنابرا  رو مسم  ،ی خواند  «اسم

  : طورن یروزمره و هم را در زندگ  نیا می عمال تجربه کن دیبه ذهن، باکوچ شدن نسبت  مییگو م

  ست یز غم مرده که دست از نان ته یا
  ؟ستیترس چ نیا م،یغفورست و رح چون

  )٣٠٨٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  م، یاگر ما از جنس او هست   م،یهست   میاگر تسل  م،یاگر رضا دار  م،یاست، اگر ما توکل دار  می خداوند غفور و رح  اگر

  م ینگران  م، ی ستیراحت ن   برد، و شب و روز خوابمان نم   می ترس م  قدرن یدر ذهن ا  کهنی ا  م؟ یترس م  قدرن یپس چرا ا

  . خواند دوتا با هم نم  نیااست،  میاو غفور و رح  میی گو و بعد هم در ذهنمان م

  

ندارد.     که ترس معن  ترس صفر بشود، بدان  نیا  ، فضا را باز کن  دیاست، با  می خداوند غفور و رح  ییگو م  اگر

خداوند غفور    مییگو ما هر روز م  م،ییگو را م   زهایچ   لی . ما در لفظ خهست   ذهنپس از جنس من  ،ترس اگر م
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. کند م  دیما را تهد  مانی هادگ ی. همانبرد نم   نشب خوابما  زهایاز دست دادن چ  از ترسِ  است، ول  میاست، رح 

  : یمثنو   نیبه ا میبرگشت

  اندهمدگر مردانه  انِیم در
  اند غزا چون عورتانِ خانه در

  )۴٠٠٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  وبیسپهدارِ غُ غمبر،یپ گفت
  اْلحروب قَبل   فَت  اٰی الشُجاعه

  )۴٠٠۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
   

از جنگ، شجاعت   شیجوان، پ  یاست، فرموده است: «ا   بیرسول، که سردار و سپهساالر جهان غ  «حضرت

  ندارد.»»  مفهوم

  : زنان عورتان
  شدن  د یشدن، ناپد   بی غا ب، ی : جمع غوبیغُ

  
  

  مهم هستند. مخصوصاً:  هاتیب نیا پس

  وبیسپهدارِ غُ غمبر،یپ گفت
  قَبل اْلحروب   فَت  اٰی الشُجاعه

  )۴٠٠۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

   شیپ  ریبه همد  خواهندو م   ییبه خودنما  کنند  شروع م  نند،ینش با هم که م   ذهن   ی هامن   نیکه ا  دیگو م

خانه   رند،یب زنان  مثل  در جنگ  خانه اما  زنان  برادار هستند و خب  نشده   یدار    نیا  عنیاند،  جنگ ساخته 

  ند یگو م  رند،یگ م   شیپ  ریپندارند، به همد سهل م  اریرا بس  ها دگیانداختن همان  زنند،  حرف م   اشخاص وقت

  است:   نیا تیب  دارد. معنن که شجاعت قبل از جنگ معن   دیگو فرموده، م غمبریمن بهترم، اما پ

  

از جنگ، شجاعت   شیجوان، پ  یاست، فرموده است: «ا   بیرسول، که سردار و سپهساالر جهان غ  «حضرت

  ندارد.»»  مفهوم

  

  د؟ یکن من شجاع هستم، من جوان هستم، توجه م  دییشما نگو  د،یانداخته ی ن دگ یهمان  چیاگر شما تا حاال ه   عنی

  . میکن اشتباه را ما م نیا
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  و روزِ عاشورا  ر یگ م  شَشَه
  به کربال بودن نتان تو

  )٢١٠٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
  فطر  دی: شش روز اول بعد از ع شَشَه

  
  

شش روز بعد از ماه رمضان روزه گرفتن و مراسم عاشورا     عنیکه «شَشَه»    د یگوهم از موالناست. م   تیب  نیا

   توان نم  ذهنبه من نسبت  عن ی  ، در کربال باش  توانتو نم   کهن یا  یبرپا کردن. تو فقط مراسم را برپا کن، برا

  فقط حرفش را بزن، مراسمش را برپا کن.  ،ی ریبم

  

  الفِ غَزو، مستان کف کنند  وقتِ
  فنند ی، چون کف بجنگ جوش وقتِ

  )۴٠٠۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
   

  دراز  رشیذکر غَزو، شمش وقتِ
  از یچون پ غش یکر و فَر ت وقت

  )۴٠٠۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
   

  جو دلِ او زخم شه،یاند وقت
  او ِی شد خ سوزن ته یبه  پس

  )۴٠٠٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  ی : جنگ کردن، جنگاورغَزو
رجنگ و گر  ک :ز ی و فَر  

  
  

جنگ    ی در مورد شما صادق است، مصداق دارد. موقع ادعا   یکدام    دین یبب   م،ی خوان را م   هات یب   طورن یهم

   اما وقت  کند، که دهانشان کف م  زنند حرف م  قدرنیا   ذهنمستان من   ها دگ یو انداختن همان   ییشناسا  عنی

مثل کف صابون    شود، م  ذهنا کوچ کردن من ی  شود ها مو انداختن آن   ها دگ یعمال وارد کارزار شناختن همان

  . کنند نم ییفضاگشا د،یآ از دستشان برنم یکار  چیندارند، ه   فن چیه  ترکند، م

  

روزانه مثال    در زندگ   دیآ م  ش یپ   دراز است، اما موقع کارزار و جنگ وقت  ل یخ  رشانیجنگ شمش  فیتعر   موقع

   شما را عصبان  ذهنبا من   خواهد م   ی  ای  ،یندهند به    ریگ  ایکوچ کنند،    ییجا  ی   ایرا ببخشند،    ی

  ی مراد یوقت ب  ،یمرادیوقت ب  شود، م   متحانآدم ا  د،یآ م   شیپ  زندگ  یهاچالش    بند، نکند و مخصوصاً وقت
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   یاز همسرها    ی  دینیب م  خانوادگ   مخصوصاً در زندگ   رد،یگ ما صورت م   شدگ برعکسش شرط   یز یچ  ی

 برد،  کند است، نم  عن یاست،    ازی مثل پ  رشانیآن، هضم آن شمش  ۀآن، مذاکره دربار  دنیکرد، بخش  اشتباه 

  است.   ذهنمال من   رشانیچون شمش

  

به   موقع کردن  زخم   ،ذهنمن   لۀیوسفکر  هر  دلشان  عصبان   د، یبن  دیخواه  م  ی کارجوست،    شوم،  نم   من 

   یمن را، اما به    دیکوچ کن   د،یاست. زخم بزن  شهیموقع اند  نی. اخورد به من برنم   زیچچ یه   شوم، ناراحت نم

  باد است، باد ذهن است. درست است؟  نی! اشود م  بادشان خال شود، م  خال شانیسوزن خ

  

  مرادیما را ب  گذارد، ما م  یجلو   ییهاچالش   . زندگ کند ما را امتحان م   . زندگ خوانم را م  اتیاب  نیا  دیکن  توجه

  د ی آور را م  زندگ   د، یکن م  یی واقعاً فضاگشا  ای آ  ست، یکه پاسخ ما چ  ندی بب  خواهد  . ممیدار   ذهنچون من   کند م

  .میشو معموال ما رفوزه م  د؟ یکن ت میشا د،یکن ناله م د،یکن به مرکزتان، قهر م

  

پندار کمال    م،یندار   ذهنما اصال من  مییگو م   م، ی ما در ذهنمان خودمان را آدم فضاگشا و شجاع بپندار  کهنیا

   ه  م، یکن نم   ش یدر مرکزمان رها  میانداز م  کند همسرمان م  ییخطا   ی   ول  خورد،  برنم  ی زیبه ما چ   م، یندار

  م، یکنم  تری دوباره رنجش را قو  م،یکن م  انی را ب  مانرنجش  ه  م،یزن حرفش را م   ه   م،یچرخ  حولِ محور آن م 

  ، ییفضاگشا  نیمردم، دوستمان. پس ا  مان،ۀبچ   ست،یفقط همسرمان ن   م،یریپذ اصالح را نم  م،یریپذ عذر را نم 

  بخشش کجا رفت؟! 

  : دیگو م

  صفا  یِایعجب دارم ز جو من
  از جفا  قلی رمد در وقتِ ص کو

  )۴٠٠٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  گواه  دنی جفا د  ،یچون دعو عشق
  تباه  یشد دعو ست،ینگواهت  چون

  )۴٠٠٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  مرنج  ،قاض  نیگواهت خواهد ا چون
  تو گنج یابیدِه بر مار، تا   بوسه

  )۴٠١٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  م یفضا را باز کن   م یخواه م  مانۀ هستند. هم   زندگ  یو ناب  که دنبال صاف   از کسان   کنم من تعجب م   دیگو م

که   قلی. اما موقع صمیصفا هست  یا یجو  م، ینظر زنده بشو  یاریبه هش   عن ی  م،یکن  دای را پ   یزد یخالص ا  یار یهش

  .  میکن فرار م م،یرم م  د،یآ م  های مرادیب قی از طر

  

عشق منظوِر آمدن ماست.   د یتوجه کن  د؟یشاهد است. شما دنبال عشق هست  دن»یمانند ادعاست، «جفا د عشق

   ذهنبود، من   اگر مادرمان عشق  م،یدرست کن   ذهنمن  دیاول که با  ن،یاز ا  کهنی ا  یبرا  م؟یچه آمد  یما برا

. حاال  میدرست کرد سفت ل یخ  هنذ. اما چون عشق نبوده، من ختیر زود فروم  م،یکرد درست م  سست  لیخ

  رون یعشق. درآمدن از ذهن ب  شود م  ن یا  م،یبشو  یبا خداوند    م ییای ب  رونیب  ذهنمن  نیدوباره از ا  م یخواه م

  عشق.  شود شدن با خداوند م یو 

  

م  حاال را  دار  د،ی خواه  شما عشق  م  دیادعا  بشو  دی خواه که  با  د؟یعاشق    ارانه ی درد هش  دیبا  د،ینیبب  دیجفا 

داشته    دیشاهد هم با  یمحمه، دادگاه،    دیبر که م   ستیی ادعا   یعشق مثل    دیگو . شاهدش، مدیبش

  شما تباه است.  یادعا  نیا صورتن یدرا ست،ین ارانهی است، اما اگر درد هش اتارانه ی. شاهد دردهش دیباش

  

به مار بوسه بده،   ایکو؟ تو نرنج، تو ب اتارانه یخداوند اگر شاهد از تو بخواهد، درد هش عنی قاض نیا دیگو م

  ،  خواه اگر نم  . ولیابیتا تو گنج زنده شدن به خدا را ب  ست،ارانه یمار را ببوس. مار همان رنج است، رنج هش

  م، یکن  زیپره  ای  میجدا بشو   دگیاز همان  م،یبش  ارانهیدرد هش  م،ی نفضا را باز ک   میتوان ما م  م،یتوان درواقع ما م 

  کار را. نیا میکن نم  م،ینرو ی بعد دگ یهمان  یسو

  

واقعاً من    ؟ نیب مر خودت نم  ست،یآقا شاهد چ  ییگو . تو مخواهد خداوند شاهد م   عن ی   قاض  نیا  دیگو م

  ن ی. پس بنابرایشاهدت رنجت است، ندار   ؟ خواه  شاهد هم م  ، نیب تو من را نم  ا یکردم خدا  شرفتیپ  قدرنیا

  .  ی اور یدرب   رش یو گنج را از ز   بوسه بزن  د یگنج، با  ی رو  درما    ات یمار چنبره زده در ادب  گزد،  مار که م  نیبه ا  ای تو ب

  

  پسر یجفا با تو نباشد ا آن
  اندر تو در  ،ی با وصفِ بد  بله

  )۴٠١١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
   

  که آن را مرد زد  ینَمد، چوب بر 
  نمد آن را نزد، بر گرد زد  بر 

   )۴٠١٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  کش نهیبزد مر اسب را آن ک  گر 
  نزد بر اسب، زد بر سسش  آن

  )۴٠١٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  رنده یگ جو، انتقامکش: انتقام نهیک
سکه بد راه برود، اسب   یشود، اسب   د یشد یهاکه سوار دچار تکان  یکه تند حرکت کند و ضمن راه رفتن خود را سخت بجنباند به طور ی : اسبس

  ضدِّ راهوار  زرو، یت
  

  

  د یبا  ذهنمن   نیبله ا  ست،یامتداد خدا ن  ای  ی اریعنوان هشما به   یبرا  ارانهیدرد هش  نیجفا، ا  نیکه ا  دیگو م

  است.  ذهنمن  نیهم  »ی«وصفِ بد   م،یهست  یار ی در تو که ما هش یدرد را بشد. وصف بد نیا

  

   کس   دیگو م   زند و مثال م   کند است م  » یکه «وصفِ بد   ذهنمن   نیبله با ا  کند، خداوند با ما جفا نم  پس

گردش را جدا کند و اگر   خواهد بله م  زند، به نَمد نم  زند، به پوست نم  زند، که به پوست، به نَمد چوب م

ها با  موقع   اسب بعض   عنی . سس  زند م  شبه سس  زند به اسبش، به اسب نم  زند آن شخص شالق م 

  .  کند و سوار را ناراحت م کند تحمل را م رقابلی غ یها. تند و تکان رود اصطالح با تکان دادن راه مبه

  

سکه تند حرکت م  ی: اسبس ی ها سوار دچار تکان   کهی طورو ضمن راه رفتن خود را سخت بجنباند به   کند  

  ضدِّ راهوار.  زرو،یکه بد راه برود، اسب ت ی شود، اسب دیشد

  

  رود  م  اُفتند، انداز م دست   یدارند تا به    ی که فنر بد  ییهال یمثل اتومب   رود،  که نرم راه م  ستی اسب  «راهوار»،

 واش یفنر،    اُفتد انداز م به دست  که وقت   دینیب م   مت یقخوب و گران   یها لیاتومب   ول   ن، یآدم را زم   کوبد باال م 

  دیکه ما هم با  دیبو  خواهد انداز بوده. بله، مکه دست  فهمد نم   دمآ  چیباال، ه   برد دوباره م  ن،یی پا  آورد م

  . میبشو یطورنیا

  

. عال لیاتومب  ی مثل آن فنرها م،ی باز کن  م،یچالش، ببند  یاطراف    م،ی فضا را باز کن  دیبا  یار ی عنوان هشبه   ما

  ن یما نشسته پس ا  یرو  دگی همان   یسس است. چرا گردها   نیباال، ا  میایب  دفعه ی   م،ی فتیب  دفعه ی  کهنینه ا

ما   خواهد  . خرد کل مست است؟ سوار ما زندگ  کس ه . سوار ما چمیتا درست راه برو میخور چوب را که ما م

  . میست ین »یپ«خوش   م،یپر م نییباال و پا جهان اداره کند، ما هم با ذهنمان ه  نیرا در ا

  شود  یپز سس وارهد خوش تا
  شود  تا م  را زندان کن رهیش

  )۴٠١۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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 خوشخو: خوش رفتار و راهوار، خوش یپ  
  

  

را.    نیخُطوتَ  نیا  آورد م  ادمانیدرواقع    نیهم  نیمهم است که ا لیخ  نیشود»، ا  تا م   را زندان کن  رهی«ش  نیا

  دو قدم هست.   عنی ن یخُطوتَ

  

  ره تا وِصال  نیبود ا نیخُطوتَ
  در ره ز شَستَت شصت سال  اممانده

  )١۵۴٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  .م یستیا م  جان یعقب، هم  مییآ قدم از جهان م ی  میچه بود؟ گفت  نیخُطوتَ   میگفت که

  : دیگو هم م  تیب نیدر ا و

  شود  یپز سس وارهد خوش تا
  شود  تا م  را زندان کن رهیش

  )۴٠١۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  ره ی. شستیخوب ن  نینه ا  م،یگرد جهان، برم  میرو م  م،یگرد جهان برم  میرو م  و ه  میاگر از سس واره   ما

توجه در    نیا  رون، یبرود ب  یو نگذار    لحظه ساکن کن  نی . توجه را در اشود م    م  نی ا  ، یاگر نگه دار   دیگو را م 

  . شودم  لیتبد زندگ   به م واشیواش یشده گشوده یفضا  نیا

  

  ر ید  رون،یبه ب  رود که توجهتان نم  از موقع  د،یدارلحظه، عرض کردم توجهتان را نگه م   نیبه ا  دییآ م  شما

حتمًا با ذهنتان    د،یرا دوباره بردار  یاگر قدم بعد  د،یدار نمرا بر   ی. شما قدم بعدکند شما کار م  یرو  زندگ

  . و میاندخو ری را د هان یشود». ا  تا م را زندان کن  رهی. «شدیدار برم

  

  ی را زد میت ی: چندان آن گفت
  ؟ یزدیز قهر ا ید ینترس  چون
  )۴٠١۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   

  جان و دوست؟ یزدم ا  او را ک : گفت
  زدم کو اندروست  یویبر آن د من

  )۴٠١۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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 م یتی است که چرا آن    نیا  لشی کوچ. تمث  میتی   عنی  می ت یهم باز هم نماد انسان است.    م»ی تی هم «  جانیا  در

  زدم که درون اوست.  یو یضربه نزدم، بله به د میتی  نیگفت من به ا ؟ترس نم زدیاز قهر ا ،یرا زد 

  

  مان،  از زندگ   قسمت مهم   یها  موقع    بعض  م،یشو م  مرادیب  م ینیب و ما م  زند م  ب یاگر به ما آس  زندگ   پس

  خواهد  م   زندگ  م،یخور چوب را ما نم  نی. امیخور چوب را م  نیا  م،یده را از دست م  مانی ماد  زندگ  عنی

  بزند که در درون ماست. ذهنهمان من  عنی بزند،  یویبه د

  

  تو را: مرِگ تو باد  دی ار گو مادر
  آن خُو خواهد و، مرِگ فساد گِمر 
  )۴٠١٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   

  ختند یکز ادب بر  گروه آن
  ختند ی و آبِ مردان ر ،یمرد آبِ

  )۴٠١٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  از وغا وا راندند  عاذالنْشان
  و مخَنَّث ماندند  زیح نیچن تا

  )۴٠١٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  : سرزنش کننده، مالمتگر عاِذل

  جار و جنجال  اد، ی جنگ، داد و فر : وغا
  : نامرد ز یح

  : نامرد، ترسو مخَنَّث
  

به تو برو    دیگو بد را م  یآن خو  ،ی ریتو بم   خواهد خدا مرگت بدهد، واقعاً نم   دیاگر مادر تو، به تو بو  دیگو م

  طور ن یهم هم   زندگ   رد،یآدم بم  خواهد . مادر که نم خواهد  بدت را، عادت بدت را م  یبش. مرگ آن خو

  است.

  

ب  آورد، م   شی ما پ  ی برا  ییهااگر چالش   زندگ را در    ذهنبد من   یما خو   خواهد م  کند، م  مرادیمخصوصاً 

  م یرو م   بال؟ چرا از هر جهت  وارید  خورد، م  واری. سرمان چرا به دمیرا رها کن  ذهنعقل من   م،یخودمان بش

  . میبه او زنده بشو م،یفضا را باز کن دیم، بایبرو یدر جهات ماد  دینبا میبفهم کهن یا یبرا  م؟ینیب بال م

  

است که شما فضا    نیلحظه ا  ن یدر ا  یادبی چه. ب  عنی  ی ادبیب  میدان ما م  ختند»،یکز ادب بر  «آن گروه  حاال

  است.  یادبیب  نیا د،ی استفاده کن تان ذهناز عقل من  د ییای ب د،یاز خرد کل استفاده کن  د،ی را باز نکن
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  صورتنیارا گرفتند، در   ذهن رفتند عقل من   ختند،یاز خرد خداوند گر  ختند،یکه از ادب خداوند گر  ییهاآن

که ما با    دهد مصرع دوم نشان م   ن یرسوا شدند. ا  ختند،یبردند، آبرو را ر  ن یها را از بانسان و انسان   یآبرو

  .م یکن م آبروی ظه خودمان را بلح  نیانتخاب خودمان در ا

  

ا  کند را کوچ نم   اش ذهنکه من    کس  ختند»،ی و آبِ مردان ر  ، ی«آبِ مرد   ست، یکار ن   ن یو فعاالنه مشغوِل 

م  انسان  یِآبرو   صورتن یدرا  ست،ین  ها دگ یهمان   ییفعاالنه مشغولِ شناسا را  را    عنی  زد،یرخودش  خودش 

  . کند کوچ م

  

دنبال    ای که آ  میبده  صیلحظه تشخ   نیدر ا  دیما با  م،یما خردمند  م،یما خرِد کل را دار  م،یخدا هست  امتدادِ  ما

ما که    ی دارد برا  دهیاصال فا  خواند، م ما واقعاً با زندگ  یِنظرتنگ   نیا  ا یآ  م؟ یدنبال درد برو  م، یبرو  د یحرص با

کنار،    میرا بذار  فراوان  تِی ذهن   م،ینظر باشبشوند، تنگ   وفقم   رانیکه د  مینی نب  م،ی کن  جادیا  انیز  رانید  یبرا

خودمان را    انسان  یِ آبرو  م،یاگر داشته باش   م؟ یرا داشته باش   یابی نظر بودن و کمبودن و تنگ   س یخس  تِیذهن

  .میزیر م  میدار

  

:  زیجنگ. ح   عنی گر. وغا  مالمت کننده،  سرزنش   عنیکنندگان. عاذِل  سرزنش   عنیعاذالن    ، عنی«عاذالْنشان»   

  نامرد. مخَنَّث هم نامرد و ترسو.  

  از وغا وا راندند  عاذالنْشان
  و مخَنَّث ماندند  زیح نیچن تا

  )۴٠١٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

خداوند واقعاً    دیگو . م جانی «مادر» نماد خداوند است در ا  م، ییحاال بو  تیب  سه   نی که در ا  دیگو م  دیکن   توجه 

بد در    یِاست که خو   نیمنظورش ا  ،ی ریشاءاله که بم ان  دیگو که مادر م   طورن یبزند، هم  بیبه ما آس   خواهد نم

  . میزیگر ما از ادب م  ول می ریاو را ب یِما خوها   رد،یما بم  ذهنمن  نیا خواهد خداوند هم م رد،یتو بم

  

نم  ا  رسد چطور عقلمان  در  با فضا   می را بذار  ذهن لحظه عقل من   نیکه  را ب  ییگشاکنار و  او    م؟ یر یعقل 

  اصال. دیگوش بده رید یهابه حرف انسان  دی. شما نبادارند گرانِ ما، ما را از جنگ وام مالمت 

  

  یی ها را شناساآن   ها،  دگی به جنگ همان   د یبرو  میکه امروز کرد  ییهاصحبت   نیبا ا  د،یاگرفته   میاگر شما تصم  

که خودتان با اعمال خودتان شما    دیدان سودمند است و شما م   حتیخوش نص  ی شما بو  یو برا  د یندازیب   د،ی کن

ا رس   نیبه  م  ت یمسئول  نیا  د، یدیروز  قبول  هم  ن  د،ی کن را  جبر  خودم   دییبو  صورتن یدرا  د، یست یدر  به  من 
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و به حرف    رمیگ عهده مخودم را، ادارۀ خودم را به    ریی تغ  تیمسئول  خواهم، چه م  نمیبب  خواهم م   جنبم، م

خود    ی ما را از راه کار کردن رو  خواهد م   دیآ که م  ذهنهر من   کهن یا  ی . برادهم گران گوش نمعاذالن، مالمت 

  وقت ما را تلف کند، عاذِل آن است.  خواهد وابدارد، م ذهنو کوچ کردنِ من  ها دگ یهمان  ییو شناسا

  کند  سرد م  دارد، وام   ها دگ یشناخت همان   ی برا  ها،دگ یگر است، ما را از جنگ با شناخت همان مالمت   عاذل 

  : دیگو . و ممیرا نگه دار ذهنمن   عنی  م،ی و مَخنَّث بمان زیتا ما ح 

  را کم شنو  و غُرۀ ژاژخا الف
  مرو  جایدر صفِ ه هانیچن با

  )۴٠٢٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  : ادعا الف
  و گول زدن است.  فتنی فر    آواز بلند. و غره به معن دن،ی : غر غُره

  گو   هودهی: ب ژاژخا
هجنگ، نبرد جای :  

  

هعنی  جای   دگی همان  ییها، صحبت شناسا  ستین  هان یصحبت جنگ و ا جا ن یجنگ. ا هاست و و انداختن آن  ها

  . دنیکش  ارانهی درد هش

  

جمع    جا  ی   ییهاآدم  نیرا اصال نشنو. «کم شنو»، اصال گوش نده. با چن  ذهن   ی هامن    ادعا و حراف   عنی  الف

با آن ده نفر جمع   دیهست یاگر شما جد  ، ذهنده نفر من م،یانفر جمع شده ده  دیینشو و به جنگ نرو. شما نگو

  تنها برو.   جا،  ینشو 

  

  گو، هوده یاست. ژاژخا: ب  فتنیفر  آواز بلند. و غره به معن  دن،یغر   عنیادعا. غُره    عنیالف    د، یتوجه کن   طور ن یهم   و

  جنگ.   عنی جای. هزند است حرف م  ذهنکه من  کس آن

  

 نالند  با آواز بلند م  ذهن  یها . من رندیرادگ یگرند، امالمت  ذهن  یهاادعا دارند، من   ذهن   یهامن   میدیفهم  پس

حرف   ادی منظور ز م، یجو که م آدامس  نی. «ژاژ» همزنند هم حرف م ادیز  ند،یگوهرچه که م  کنند مالمت م  ای

  به جنگ مرو.  ییهاآدم  نیشنو: نشنو و با چن  زدن است. کم 

  مهم است:  تیب نیا و

  آنکه زادوکم خَباال گفت حق  ز
  رِفاقِ سست، برگردان ورق   کز 

  )۴٠٢١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  شو.»  گردانی عنصر رو.» از دوستان و همراهان سست ندی فزایبه شما ن خداوند فرمود: «جز تباه  رای«ز
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  همراهان  اران، ی: جمع رفقه، رِفاق 
   که به معن  است در فارس  من، ورق برگشتن مثل  برگردان، صفحۀ قلب خود را از آنان برگردان و با آنان دوست ی رو  عنی  نجا یورق: در ا  برگردان

  دگرگون شدن کار است.
  

  

همراه    ذهن   یهادر کار، با من   دیهست  یاگر شما جد    عن ی.»  ندیفزایبه شما ن  خداوند فرمود: «جز تباه  رای«ز

  است:  نی. اکنندبه شما اضافه نم  یو دلسرد  جز تباه عن ی. «زادوکم خَباال» دیبا هم کار نکن د،ینشو

ادوكم ا خَباال…»   «…ما   زَ

  ند…» یفزایبر شما ن  یو دلسرد  …جز تباه «

  ) ۴٧ ۀی)، آ٩سورۀ توبه ( م،ی(قرآن کر

  

   خودشان کار بنند، جز تباه   یکه رو   ستندیکه سست هستند و متعهد ن  ییهاآدمکه    دیگو سورۀ توبه م  ۴٧  ۀیآ 

  .ندیافزا به شما نم  یدی و ناام یو دلسرد

  

قرآن فرموده که    ۀیآ  نیخداوند در ا   عنیمهم است. «ز آنکه زادوکم خَباال گفت حق»،    تی. بارانی   عنی  رِفاق

  . کنند به شما اضافه نم یدلسرد  و ها جز تباهآن  کهن یا یبرا د،یکن یدور

  

. سست که  قانیرف   عن یهمراهان، دوستان،    عنیهمراهان سست. رِفاق    نیاز ا  دیکه جدا شو دیگو به ما م  اآلن

پا  ذهنمن   شانهیپا هرکه  من   شیهاحرف   ۀیاست.  اعمالش  سست    ذهنو  همراهانِ  از  است.  سست  است، 

  : خوانمم   ریبار د  ی. دیشو گردانی رو  عنیبرگردان ورق»، . «دیشو گردانی رو   د،یزیبپره

  

  آنکه زادوکم خَباال گفت حق  ز
  رِفاقِ سست، برگردان ورق   کز 

  )۴٠٢١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  د یکهم موالنا تأ   جانیخودمان، اآلن ا  یو اثراِت بدشان رو  میهمراهان صحبت کرد  یِعنصر در مورد سست   قدرنیا

  موضوع.  نیبه ا کند م

  .بردانی رو  عن ی. برگردان ورق، ارانی  عنیرِفاق  پس

  

  با شما همره شوند  شانیگر ا که
  همچون که شوند  مغز یب  انیغاز

  )۴٠٢٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  صف کنند را با شما هم  شتنیخو
  و دلِ صف بشنند  زندیگر  پس

  )۴٠٢٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  نفر نیا یب  اندک  سپاه  پس
نفاق آ  بِه شَر دیکه با اهلح  

  )۴٠٢۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  : جنگجویغاز
  ازدحام، لشر  ت،ی: جمع حشَر 

  
  

  ۀ یهمراه بشوند، بق د،یهست  یاز شما که واقعاً جد با هرکدام ایعناصر اگر با ما همراه بشوند سست یهاآدم نیا

در صفِ شما در    کنند،صف م. خودشان را با شما هم کنند مانند کاه م   مغزیرا ب  انی جنگجو  عن یرا،    انی غاز

بعد    خوانند ماه موالنا م   . سهزندیگر وسط کار م  ماا  آورند،  درم   ذهنمردن به من   ای  ذهنکوچ کردن من 

  شان،  ذهنبا عقل من   خوانند، با عقلشان موالنا م   ایو    خورد درد نمبه   ن یا  ندیگو م   رود، شان سر محوصله 

  سردکننده دارند.   ر یشما تأث یچون با شما همراه هستند رو  ندارد، ول  ری ها تأث در آن  حتیمشِ نص

  

  ی را در    ی اد یز  ت یجمع  ی با اهل نفاق    کهن یبهتر است تا ا  دینفر، خودتان باش   ی   حت   سپاه اندک   نیبنابرا

  . کندکار نم  یطورآن  م،یکن م  یکه ما کار معنو دیجا جمع کن 

  

  : جنگجو.یازدحام، لشر. غاز   ت،یجمع  حشَر به معن پس

  

  :میاهم قبال خوانده تیب نیا و

  عناصر دلم گرفت همرهاِن سست نیز
  دستانم آرزوست خدا و رستم  ِریش

  )۴۴١شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
  خدا: اسداله، از القابِ حضرت عل   ِریش

  

ا  عنی ا  ذهن   یِهامن   نیاز  چرا؟  دلم گرفت.  است،  سست  عنصرشان  من   هان یکه  در خدمت  را    ذهنموالنا 

از    کند که فضا را باز م   ست خدا کس   رِ یخدا هستم. ش  ر ی. پس من دنبال رستم دستان و شآورند خودشان درم

خدا» در    رِیآمده. «ش  لیعنوان تمث به   دوهر  هانیخودش و ا  یها  دگیبه همان  کندو رحم نم   شود جنس خدا م 

  . دیشناس هم هست و «رستم دستان» را هم که م  ضمن لقب حضرت عل 
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  ی نه واقعًا رو   ای  دیده ادامه م  د،یریگ م   میتصم   ذهنبا من  د،یعنصر هستسست که شما    دیاز خودتان بپرس  حاال

  د؟یاستاده یسفت ا یِجا 

   ذهن از من   تانیهازه یو انگ  تانیاست که شما فکرها  نیسست، ا  یِ شده است. جاگشوده  یفضا   نیسفت، هم   یِجا 

  . دیایب

  

که بد است، پر از درد است،    م ینیب که ما هرچه که از خودمان م  د یای ب  ادمانی دوباره    خوانم را م   تیبسه    ن یا  اما

.  م ییای ب  رونیب  ر،ییتا از جبرِ عدم تغ   م یقبول کن  د یموضوع را با  نی. امیاخودمان درست کرده   میهست    تی در هر وضع

  : دیگو م

  

  زشت توست نه رخسارِ مرگ  یِرو
  تو همچون درخت و، مرگ، برگ  جانِ

  )٣۴۴٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  استاست ار بد  یست، ار نکوتو رسته از
  از خودست رتی و خوش، هر ضم ناخوش

  )٣۴۴٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  ی اخود کشته ،ییخسته  یبه خار گر 
  ی اخود رشته  یو قَز در ر یحر  ور

  )٣۴۴۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

   : زخمخَسته
ان یپرن  شم، ی : ابر قَز  

  
  

  یادبی ب  یهااز جنبه   ی. و  میخودمان درست کرد  م،یکه هرجور که هست   می موضوع مهم را اآلن ما قبول کن  نیا

.  روز انداخت   نیتو ما را به ا  ،ی تو ما را درست کرد  مییگواست که ما م  نیخداوند ا  عنیمعشوق،    شیما در پ

کرده در    یادبیعاشق ب  دیدان که م   میده را و ادامه م   نیا  میخوان  م  م یدر دفتر چهارم هم دار  نینرود ا  ادمانی

  است.  دنیشاخ به آن شاخ پر نیهم از ا اش مقابل معشوق و عذرخواه

  

را    عقل زندگ   م، یریو عقل او را ب   میرا رها کن   ذهنلحظه عقل من   ن یاست که ما در ا  نیا   واقع   عذرخواه

یهم  نیا می قبول کن طورن یو هم میریب   میخودمان ساخت م، یاش هست که اآلن هرچه هست جنبه .  
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  م ی کن م  یدر ذهنمان ما حس شاد  کهن یا م،یناخوش ای م یبد است، خوش ای از ما رسته است اگر خوب است  پس

  م یخودمان فرورفت  یپابه   می . و اگر ما خار شدمیاز خودمان است، خودمان درست کرد م یکن م  حس ناخوش ای

نظر    یار ی و قَزِ حضور، هش  ری راحتيم در حر  آلن. و اگر امی خودمان کشت  م،یکرد  و زخم   م یفرورفت  ران ید  یپا  به   ای

  .میاخودمان رشته   م،یدار

  

  م ی توان که م   میریگ م  جهیپس نت  م،یرا قبول کن   نی. خُب اگر امیوجود آمده از ما، ما خودمان کردکه به   پس هرچه  

  . میکن رییتغ میتوان کردند، خدا کرده، خُب نم  رانید م ی . و اگر قبول کنمیکن   رییتغ

  

 کهنیعلت ا  که به   میکن عنوان عاشق در مقابل معشوق که ما اقرار مبه  ست هم ادِب ما در مقابل زندگ  نیا  پس

و با عشق کار    میکرد م   یی. اگر فضاگشامیصورت درآمد  نیابه    م،یبود  ذهنمن   م،ی دیرا ما قوام بخش  ذهنمن 

مطلب مهم است. و همان    ن ی. امیآورد وجود نمدرد به  همهنیا  م،یشد م  لیتبد  سال دوازدهاگر ده  م،یکرد م

  کنم:  یادآوری  کنم، که تکرار م خوانم م  تانیاش را هم برامربوطه  ی هاتیب

  مباش   بترس، آمن ،یبد کرد چونکه
  خُداش   انَدیتخم است و برو زآنکه

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

  ی خار   یدرواقع تخم فساد کاشتن است. باالخره    نیا  م، یده انجام م  مان ذهنمن    عنیکه با ذهنمان،    یکار   هر

   عن یکه با ذهنمان    ی . هر فکردینکن  ف یبد کردن را با ذهن تعر  ، . وقترود ما فروم  ی به پا   د یرو است که م

 نی مواظب باش ا دیگو عمل بد است. م  نیا  م، یده انجام م  مان  ذهنکه با من  و هر عمل  میکن م   مانذهنمن 

  : طورنی . هم اندیرو تخم است و خدا م نیکه ا یاکارها را کرده 

  

   بر خود نه، که تو خود کاشت جرم
   جزا و عدلِ حق کن آشت با

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

  م، یریعهده ب  خودمان را به    فعل  تِیوضع   تِیمسئول   دی که با  م یکن م  نیو به خودمان تلق  میخوان را م   تیب  نیا

  جه ینت میاعمل کرده  م،یا. ما فکر کردهمیامردم که خودمان کاشته   ریتقص ایخدا   ریما بوده نه تقص ریتقص  مییبو

  م یکرد  که ما کار درست   مییبو  دی. و ما نبامیو عمل کن   کرشده فگشوده  یاز فضا   دیبا  میپسند شده، اگر نم  نیا

  . طورن یهم  ستین  م،یدیرس   جانیا خداوند عادل نبوده ما به  کهنیعلت ا به
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  ی خداوند عادل است. هرچه ما با فضا   دهد، خداوند درست پاداش و جزا م  عنی  »، جزا و عدلِ حق کن آشت   «با

فکر و    ذهنهرچه با انقباض و با من   شود، بهتر م   مان زندگ  میکن فکر و عمل م   شده، با خردِ زندگ گشوده

  .شود بدتر م مان زندگ میکن عمل م 

  

از جان و تنت  د یتو که زا فعل  
  دامنت ردی فرزندت ب  همچو
  )۴١٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  
که    یمثل فرزند  م،یکار است که م  تخم  ی  نیا  کند م  یکار    ی  کند، م   یفکر  ی  ذهناگر من  نیبنابرا  پس

  . میدربرو میتوان ما نم  رد،یگ دامن ما را م اشجه یآن فکر و عمل و نت  رد،ی گ دامنمان را م دیآ از ما م 

  

ا  اما   ن ی حولِ ا  دی. شما بادهممهم را من دارم به شما نشان م   ی محورها  د،ینیب که اآلن شما م  طرح   نیدر 

  . دیکن یهمار   با زندگ دیخواه اگر م  د،ی محورها بچرخ

  جا ن یحل از ااآلن راه  م، یعهده گرفت را به  مان فعل تیوضع تی مسئول کهن یاست. پس از ا تیدو ب نی هم اشی

  ن ی ا  کند، م ریتفس  یمرادیرا ب نیو ذهن ا  افتد لحظه م نیکه در ا  اتفاق   دیگو م  تی دو ب  نیکه ا  شود شروع م 

مرکزتان را در    آسانمرکز ما. شما به   شود م   بشود گرفته    ی گرفته بشود، چون جد  یجد   د ینبا  نیا  ست، یمهم ن 

  بشود. پس: زندگ شهیهم  دیمرکزتان بامرکزتان مهم است،   د، یها قرار نده جسم  ار ی اخت

  

  ی ایسازدر آخر زمان کرد طَرب اری
ی ایاو جِدِّ جِد، ظاهِر او باز باطن  

  

  علم کشت  نیبد اریعشّاق را  جملۀ
  ی اینکند هان و هان، جهل تو طنّاز تا

  )٣٠١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
  

اگر قرار باشد راه گشوده بشود، من اآلن    میدان کند، ما را گول بزند. ما اآلن م  یطنّاز   دیما نبا  ذهنمن  نیا

که خودم دارم   دانم م  رم،یگ عهده م   را به   امی اریهش  تی فیک   تیمسئول  رم،یگ عهده م  را به   ام زندگ  ت یمسئول

  کنم.   رییتغ توانم که م  دمیرا هم فهم ن یا سازم، خودم را م   زندگ

  

ا  شود شروع م   جانیا  از اتفاق  اتفاق اگشوده   یفضا   ست، یلحظه مهم ن  نیکه    ی لحظه باز   نیشده مهم است. 

ول است،  برا  یشده جد گشوده  ی فضا  خداوند  نم   ی است  مهم  را  اتفاق  من  است.  خداوند  چون    دانم، خود 
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   ی   نیمرکزم. ا  شود اتفاق مقاومت کنم، فورًا م  نی. من اگر به ادهد بد نشان م  لیمن اتفاق را خ   ذهنمن 

خودم را   من را وسوسه کند و زندگ دیمن نبا ذهنشده مهم است و من گشوده  یفضا  ست،یمحور، اتفاق مهم ن

  ندارد.   که قبل از عمل، قبل از جنگ شجاعت معن  میکه قبال گفت  ییزهایعالوه چ. به سازم خودم م 

  

بود   نیا میکه دوباره گفت  ی. محور نمینش م  کنم، کار را م  آن  کنم، کار م ن یمن ا زنم من دم از شجاعت م  اگر

و    ها دگیدر ذهنشان. عمل کن، برو به جنگ همان   زنند که دائماً الف م دینباش  ییهاکه گفت که شما مثل آدم

  د؟ یو فضا را باز کن  دیکن اریلحظه را ب نیاتفاق ا دیتوان شما م  د ینیکار است، بب  نی هم اش  ی. شانییشناسا

  

  ی دی و ناام  فقط به شما فساد و تباه ستند،یعنصر که متعهد ن سست  یهاکه آدم  دی شما متوجه شد طور ن یهم  و

شده گشوده   ی فضا  ست، یراه کم کنند. پس اتفاق مهم ن  نیمردم به شما در ا  د ی. انتظار نداشته باشکنند اضافه م 

  مهم است. 

  که  دیگو م  تیدو ب نیا طورن یهم  و

  

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

  )۴۴۶۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  لشر    شروِیپ آهنگ، ش ی : پقَالووز

  
  

مهم    د،یهمان مراد شماست فضا را باز کن  د،یآ و شما بدتان م   دهد نشان م  یمرادیرا ب  یز یشما اگر چ  ذهن

  های مرادی شده مهم است. پس در اطراف همۀ بگشوده  یفضا   ست،یاتفاق مهم ن  نی قبل گفت ا  تی. دو بستین

  . دیکن شما فضا را باز م

  

  الْجنَّةُ بِالْمارِه وحفَّتِ النَّار بِالشَّهواتِ.»  «حفَّتِ

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

  ) ثی(حد
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واقعاً  نیا  م،یکن فضا را باز م  م، یرضا دار  ،ی مرادی. بارانهیدرد هش  ند، یآناخوش   عن ی.  دیآ م ثیحد نیاز ا  نیا

  د ی بخواه  د،یو حرص داشته باش   رونیتوجهتان برود به ب  دیو بذار  دیعنصر باش چالش است. و اگر شما سست

  . دیرو دوزخ م یسوبه دی دار د،یری کم ب  زهایاز چ 

  هم مهم است که  تیب نیا و

  اش از اضطرار اشسته عاقالن،
  ار یاشسته با صد اخت عاشقان،

  )۴۴٧٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

بشوند. اما    میتسل  هانیخُرد کند تا ا  دیرا با  هان یا  دارند، زندگ  یدارند، عقل جزو که عقل ذهن   ذهن  ی هامن 

ا  دانند که م  ییهاعاشقان، آن   دانند  که م   ییهاشده مهم است، آن گشوده  یفضا   ستیلحظه مهم ن   نیاتفاق 

داشته باشند اآلن، خودشان   توانند که م  اری تبا صد اخ   هان یفضاگشودن مهم است، ا  ست،یمهم ن  شدنمرادیب

  . شنند را م

  ند یگو . مکنند و فضا را باز م  کنند م  اریب  زنند، را کنار م  ذهنعقل من   عنیچه؟    عنی  شنند خودشان را م  

  من است. شده تنها کم  گشوده  یاست فقط. فضا  ییفضاگشا نیتنها راه من ا

  

نشد. نه، ممن است    ریحاال د   نیمن را خُرد کند تا ا  بال بخورد، زندگ  واریسرم به د  ستمیا من بازنم  پس

 ی هاه ی ها و تنبشصت سالم بشود، هفتاد سالم بشود، اصال خُرد بشوم از بين بروم، چون اگر تمام خُرد کردن 

است که    نیا  ی برا   یمرادیب  دانم اآلن م  . ول زند ضربه به من م  ی   یمرادیهر ب  رم،یب  ی مرادیرا ب   زندگ

تنها راه    دانم من م  طور ن یاتفاق است، افتاده که من فضا باز کنم. و هم    ی  یمرادی من فضا باز کنم، چون ب

  است. نیالدخروجم عشق است، عشق شمس 

  

  در روز و شب ما را  یبد نینه عشق شمس الد اگر 
  ز دام و از سبب ما را؟ یکجا بود  ها فراغت

  

  دمار از ما ز تابِ خود  ،یشهوت برآورد  بتِ
  تاب و تب، ما را  یاز تابش عشقش، نبود اگر 

   )٧١شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو
  

   بذارم زندگ   دیمهم است. من نبا  ییفضاگشا  ست،یلحظه مهم ن  نیا  ت یوضع  ست،ی مهم ن  یمرادیب  دانم م   من

  و عشق است.  ییتنها دِر خروج فضاگشا دانم و من م  کنم من را خُرد کند. من با عالقه، با رضا فضا را باز م
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  د یای که درواقع طلوع خداست از مرکز من ب  ی زیشمس تبر  ن،یالدآفتاب شمس   نیفضا را باز کنم و ا  خواهم م   من

ا لحظه  هر  م   یبرا  نیباال.  است.  آماده  ا  دیگو من  سبب   نیاگر  و  ذهن  دام  از  ما  چه   یسازنبود،    ی جور آن 

  م؟ یراحت بشو میتوانست م

  

  ی ساز سبب ذهن، چون    یسازاز دام ذهن و سبب  کندست که ما را رها م شدن با زندگ    یو    ییفضاگشا  نیا

.  م یدر ذهن بمان  دیکه ما با  دهد را م  ها دگ ی. شهوت همان دهد ذهن و دام ذهن به ما فقط حرص و شهوت م 

  . د یتاب عشق و خردِ عشق بر ما نم  یِ گرما و  میکرد نم ییاگر فضاگشا آورد،  دمار از روزگار ما برم صورتنیدرا

شدن   یو    ست عشق زندگ  عنیاست،    نیالدق شمس و عش  ییفقط فضاگشا  دیدان محور، شما م  یهم    نیا

  .کند  و دام ذهن رها م یساز با اوست که شما را از سبب 

  

  �💠💠�پایان بخش دوم �💠💠�
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  دهد.مرادی واکنش نشان م ذهن ما به بی پس از این محورهای مهم فقط یادآوری کنم که من 

  

  هایِ خویش مرادیعاشقان از بی
  گشتند از موالیِ خویش  خبر با

  )۴۴۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  مرادی شد قَالووزِ بهشت بی
  سرشت اْلجنَّة شنو ای خوشحفَّتِ

  )۴۴۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  آهنگ، پیشروِ لشر  قَالووز: پیش 

  
  

 اوقات ما نم طور که پندار کمالمان توانیم آنگاه   بهایجاب م مجلس نظر کند خودمان را ارائه کنیم. در ی

 م آید ما خوار داریم م ران بهشویم یا کوچتر از دی ذارید  آییم. شما باید این القائات من نظر مرا ب ذهن

  کنار. 

  

حساب   ی دراثرِ به مرادلغزد. بیدفعه آگاه بشوید که پایتان دارد م آید، ی مرادی م نظرتان بی هرچیزی که به 

آید، یعن ی از این زاویه حمله  بینیم در بین مردم پیش م طوری که ما خودمان را م نیامدن پندار کمال ما آن 

 از زاویه م ر که به ما کند، یبه  های دیدست نیاوردنش.  است یا به  شود از دست دادن چیزی اصطالح حمله م

  مرادی بزرگ است. آید این ی بینظر م دهیم، به ت پولمان را از دست م هویت هستیم و وقما با پول هم 

  

 حس م ر کنید و یادتان بیاید باید فضا را باز کنید رضا داشته باشید  کنید بی وقتمراد شدید، فورًا خدا را ش

را بشنید قبل از    و باید ببینید که چه چیزی را در خودتان باید عوض کنید. آن نقطه خیل مهم است و خودتان

  که خُرد بشوید. که زندگ شما را بشند، قبل از این این

  

  اش از اضطرار عاقالن، اشسته
  عاشقان، اشسته با صد اختیار 

  )۴۴٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

عاشق باشید، خودتان با دست خودتان با «صد اختیار» فضا را باز کنید و بویید که با این فضاگشایی من  

شده که ی شدن من با  گیرم و این فضای گشودهآیم و خرد آن را م صورتِ زندگ یا خداوند از مرکزم باال م به
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مرادی مقاومت  ذهن من به هر نامرادی یا بی من است، اما   کرانهخداوند است اسمش عشق است و این لذّتِ بی

 نشان م دهد، واکنش نشان م ایت مکند.  دهد و ش  

  

 ایت به بیپس من زندگها گذاشتهها یا نامرادی مرادیام را براساسِ ش ر. و این سبب  ام. نمذارم دیخواهم ب

 در جفا م ر به الست وفادار نیستم یعنمن دی نیستم. شود، جفا یعن این لحظه از جنس زندگ  

  

هم  که و ّ تمام  باشد  این  در  باید  ما  زندگ   غم  جنس  از  لحظه  بی   این   ول نم باشیم  ناظر مرادی  شما  گذارد. 

دهد آورد و دارد واقعاً هل م مرادی را جلوی چشمان شما م ذهن بی جوری من ها باشید که ببینید چه مرادی بی

  شود.کند، سبب واکنش م بان مبه مرکز ما و ما را عص 

  

  ست نام اوای است، عشق شدهکرانهلذّتِ بی
  قاعده خود شایت است، ور نه جفا چرا بود؟

  )۵۶٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

شده در مرکز ما  نام عشق که زنده شدن به خداست، فضای گشوده ای» به کرانهاصال ما آمدیم به ی «لّذتِ بی

که ذهن قبل از این شود ول من ذهن صفر م آییم، این خورشید خود زندگ است. من رشید باال م صورتِ خوبه

ها را  کند، ما هم این قدر القا م کشد، این مرادی را به رخ ما م قدر بیکند، این قدر شایت م صفر بشود این

 گیریم بیجدی م م نشان  واکنش  را، درنتیجه  نشان م ک دهیم. همین مرادی  واکنش  ما جسم  ه  مرکز  دهیم، 

 م ر از جنس زندگنیستیم.   شود، ما دی  

  

 هم جفا م پس زندگ بینیم، ما بی کند، ما جفا مآنشویم. ما بهادب م سته بشویم،   وسیلۀ زندگموقع باید ش

  بینیم، برگردیم. رویم جفا ببینیم، صدمه بمان به دیوار بخورد، «دیوار بال» در هر جهت که م کله 

  

 نیم ما، ما بدنمان از بین مرود، همه ما وقت نداریم این کار را ب چیزمان خراب م درد   توانیم، اگر شود. نم

 ها را پاک کنیم. توانیم برگردیم این زیاد ایجاد کنیم، نم  

  

  ما اگر رنجش بین خودمان و همسرمان ایجاد کنیم، بعد نمتوانیم درست کنیم. نم شود. آن  شود، سخت م

  موقع باید هردو طرف کار کنند، ببخشند، فضا باز کنند. خُب از اول ایجاد نکن این را.
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ز عدم) ۴شل  (مثلث تغییر با مرکز همانیده) ٣شل   (مثلث تغییر با مرک

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

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

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

  

همه بیت  که من این ها را به شما نشان بدهم، برگشتیم به غزلمان. علت ایناما اجازه بدهید سریع من این شل

 م نیروی محرکه   دانم که هرخوانم، م ی بیت ذره شما را م آورد باال. ای دارد و اگر شما درست بخوانید، ی  

  

  ذره میلتان را به عدم بیشتر م ی کند و میلتان را م کنید که چیزی که من از جهان  زند از جهان. شناسایی م

 گیرم زهر است اما من م این را شربت به من نشان م دهد. گفتیم: ذهن  
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  خیزید مخسپید که نزدی رسیدیم 
  آوازِ خروس و سِ آن کوی شنیدیم 

  
  واله که نشانهایِ قَرویِ ده یار است

  آن نرگس و نسرین و قَرنُفل که چریدیم 
  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 

  
  قَرو: جوی آب، عالیم پیدا شدن و کشف شدن. 

  قُرو: گلزار 
 نُفل: گل میخقَر  

  
  

. شما باید تعهد داشته باشید  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل گفتیم «خیزید» و «مخسپید» معادل عدم کردم مرکز است  

 کنید که شما هستید که خودتان  به مرکز عدم و امروز هم دوباره توضیح دادیم که شما این مسئولیت را قبول م

  طوری ساختید. را این

  

  کردن مستلزم عدم کردن مرکز است و فضاگشایی. این کار باید مداومت    توانید تغییر کنید. تغییرپس بنابراین م

دوباره برگردی به مرکز عدم    مانیده)](مثلث تغییر با مرکز ه  ٣[شلداشته باشد و تکرار بشود و اگر دیدی رفت به ذهن  

  ، این اسمش تعهد و هماهنگ است. (مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل 

  

جور   ی   ر بیان «خیزید مخسپید» هست. یر بیان این هست که   جور   دیهای قرآن بود. «برخیز» آیه   گفت:  دی  

  

دار، نخواب.   «هین قُم اللَّیل که شمع ای همام» یعن مرتب بیا مرکز عدم که شمع هست. شمعت را روشن نگه  

 شاید دو سال، سه سال شما باید متعهد بشوید به مرکز عدم. پس م بینید که مدت  

  

آورند به  کنند، م م   خارج عدم    ای سست شما را فوراً از مرکز اما امروز باز هم گفتیم که «رِفاقِ سست» یعن رفق 

 من نم .گویم آدم دوست نداشته باشد، به شعرهای موالنا توجه کنید. مرکز جسم  

  

  و ناامیدی به شما چیزی اضافه نم ست هستند و ما این را هم گفت جز تباهکه س کنند کسان   دانیم که اگر  م

خرد زندگ را وارد فکر و عملمان نکنیم، همیشه خراباری خواهیم کرد. این محورها را    مرکزمان عدم نشود، 

 شمس نشان دادم. م گوید فقط «عشق رسد از دام سبب. الدین» است که به داد ما م  
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 گوییم نه خشم، من ما م م ذهن تواند کار را درست کند. نه نم کند، ما کند، نم   سته  کند. عاقالرا خرد من ش

 زور، کله  شوند بهم شان به دیوار م ای نداریم. ، چاره گویند خراب شد، خراب شد. مجبوریم ما خورد. بعداً م  

  

 اما شما م دانید که برای برخاستن از خواب و بیدار ماندن، زندگ   به ما کم   ل کند  ممثلث ستایش با مرکز    ٨[ش)

که ما هشیارانه مرکز شرط این شود بهحال ما م اش شامل  کند. دائماً عنایت و جذبه م  ، خود خداوند کم عدم)]

  را عدم کنیم یعن فضا را باز کنیم. 

  

 قدم عقب و هیچ  امروز هم م گفت که شما بیا ی گفت تبدیل شدن به خدا دو قدم  کاری نکن. مهم بود، م

 ل  اش که از این مرکز همانیده  است. ی٧[ش   مثلث ستایش با مرکز همانیدگ)[(ها   عدم شد  م عقب. وقت ل  کشش]٨  

  ده دست زندگ، درست است؟ کن دیر تو، بقیه را م نم ، کاری (مثلث ستایش با مرکز عدم)]

  

 برم از دست هرکس ن صدای خروس  ولآید که فضا را باز کند یا این مطالب را بفهمد. شما باید ببینید که اال

 را؟ اگر مرکزتان همانیده است را م ل شنوید یا صدای س٧[ش   ر خداوند ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگشما دی ،

 کنید، دارید را ستایش نم کنید. اجسام را ستایش م  

  

عنایت خداوند    کنید، بنابراین جذبه و ، خداوند را ستایش م (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل  اگر مرکزتان عدم است  

ها را امروز توضیح اصطالح برقرار است. شما شدید کارگاه زندگ. همۀ اینفکان به با مرکز عدم با قضا و کن 

  قبال نگفته بودیم.  هم دادیم اگر

  

گذاریم  ها را م آییم به این جهان و همانیدگ دهد که وقت که ما م نشان م   (مثلث همانش)]  ۵[شل  اما این شل  

  آید. وجود م بینیم، دوتا خاصیت قضاوت و مقاومت به ها م از طریق آن  مرکزمان 

  

 آن چیزی که ذهن نشان م ویید مهم نیست. مقاومت یعنمقاومت    دهد برای ما مهم است که ما گفتیم شما ب

 د مهرچیزی که ر یعن شود من گیر م چیزی م خواهم، درست است؟ مقاومت از من دهم به آن، ی  ذهن

 را به خیزد، من برم ذهن آورد.  وجود م  

  

گویید این وضعیت خوب است یا بد است؟ اگر مقاومت نداشتید، قضاوت هم  سادگ یعن شما م قضاوت به 

عنوان  رود. نه، شما به گویید شیرازۀ امور از دست ما درم قضاوت نداریم. شما م   نداشتید. در مرکز عدم ما

 م و بد را تشخیص بدهید. نگران آن نباشید، شما مرکز را عدم کنید. توانید خوب  زندگ  
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، ما آفل را در مرکزمان گذاشتیم، از حرکت ما از  (مثلث همانش)]  ۵[شل  پس بنابراین وقت مرکز ما همانیده است  

ذهن که در زمان مجازی  نام منآید بهوجود م ای مختلف همانیده ی تصویر ذهن پویا، متحرک بهروی فکره 

 م کند. گذشته و آینده زندگ  

  

 موالنا م گوید: «خیزید مخسپید که نزدی   ل  رسیدیم» و پس مل  بینیم که این شرا اگر ادامه    (مثلث همانش)]  ۵[ش

 رسیم به افسانۀ منبدهیم، م  ل  ذهنافسانه من   ٩[ش)[(که اول برنامه خدمت شما  فسانۀ من . اذهن همان حرف ذهن

بود: آفل، مقاومت و قضاوت    (مثلث همانش)]  ۵[شل    تا چیز را با هم جمع کنید در این شلگفتم، گفتم اگر شما سه 

  را تبدیل به مانع، مسئله و دشمن بنید.  که شما زندگ  ذهن)](افسانه من  ٩[شل  شوند به این شل ها منجر م این

  

شود. شما  ذهن درست م سازی افسانۀ من سازی و دشمن سازی و مسئله کنید به مانع که شروع م این   محضبه

 ماشین درد است. مسئله روید به هپروت من م که واقعاً ی دردسازی. شما خودتان را زیر  ذهن سازی یعن

 نورافکن قرار بدهید، ببینید که در روز چقدر مسئله م سازید درحالتوانستید نسازید و از کنارشان رد  که م

سازی داشته. و لزوم نداشت که شما  بشوید ول متوجه خواهید شد که ذهنتان گیر داده و احتیاج به مسئله 

 کنید. شما م اوقات تلخ این موضوع رد شوید، ول من بحث و جدل کنید،  از پهلوی  رد  ذهن توانستید  تان 

  . نشده

  

 م افساپس  این  از  عشق  نۀ من گوید   نزدی هستیم،  خدا  به  زنده شدن   نزدی «مخسپید» که  برخیزید   ذهن

ذهن اگر آوازی بدهد، حرف بزند، عمل کند، این  ذهن در افسانۀ من بینید این من طور که م هستیم. و همین 

 خداوند است. و م ِاست، س ش را شنیدیم پس درواقع نماد سکه آواز خروس و س گوید وقت  ر خیلدی

  نزدییم. 

  

که  محض این توانیم با فضاگشایی مرکز را عدم کنیم و به این است که ما م   (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  و شل بعدی  

 را عدم م این عذرخواه واقع مرکزمان  واقعاً عدم کنیم  از زندگ م کنیم اگر  کنید  ست. عذرخواه را شما 

 ام. تشخیص ندادم که نباید هم گویید که من تو بوده م ها در مرکزم باشد. انیدگ  

  

ذهن درست کردم، افسانۀ من   ذهن)](افسانه من  ٩[شل  که من مرکزم را عدم نکردم جسم کردم و ی  اآلن از این 

کنم. خواهم. و پس از این، این کار را نم همه درد درست کردم و گردن تو انداختم ای خدا، از تو معذرت م این

  ست از خداوند یا زندگ. ن عذرخواه واقع دارم. ایمرکزم را عدم نگه م  ](مثلث واهمانش) ۶[شل  همیشه  
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 ر» بهو مبینیم که بالفاصله «صبر و ش وجود م این تشخیص آسان  شوید که با عقل منآید، متوجه م ذهن

من عجله    ذهن)]افسانه من(   ٩[شل  ذهن  فکان کار کنم. در افسانۀ من است که من باید صبر کنم و با زمان قضا و کن 

اآلن    (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  های این سم بود، ول   بود و درواقع ی از عقلذهنداشتم، این شتاب شتاب من

 خروس شروع کرده به بانگ کردن، دارد م شود.  گوید روز م  

  

بینم و هر لحظه  شود من بهتر م تر م آید که روز روشن نظر م شود، به تر م هرچه این فضا در درون من گشوده

 رم بیشتر مشود، صبرم باز هم بیشتر م ش  تبدیل م عجله ندارم من ک وضعیت شود. اصال های شوم؟ ک

 بیرون من درست م شود؟ و من م نیرویی در من واقعًا پرهیز م بیشتر، توجه در  بینم که ی کند از همانیدگ

 شود.مرکز من مانده، گفت آن شیره را نگه داری شراب م  

  

 م ر نمخوابم و آوازبینید که من برخاستم دی   طور این آب جاری شده و مرتب  شنوم و همین خروسم را دارم م

  کنم. بینید من تجربه م در این شل م  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  «نرگس و نسرین و قَرنفُل» را هم 

  

 ل بعدی همین حقیقت وجودی انسان است، که ممرکزم عدم شد عقل و حس امنیت و هدایت و  ش بینم وقت

یواش زندگ گرفتم،  از  را  م یقدرت  درست  من  به واش  «نرگس»  حرف بینم.  افتاد،  م کار  را   زندگ زنم های 

  کنم.  های مختلف زندگ را درک م آروم و از زیبایی حل از زندگ م زنم، راه های خردمندانه م حرف 

  

فکر  وسیلۀ سبب را، شادیی که به شود و شادی بی شوم که این لحظه با پذیرش شروع م موقع متوجه م بعد آن

  کنم. آید بله در ذات من است، این را من تجربه م وجود نم کردن به 

  

زنم. پس این «پذیرش، شادی و آفرینندگ»  بینم که من دارم به صنع یا آفرینندگ دست م یواش م بعد یواش

. پس «عذرخواه، پذیرش،  آیدوجود م کنم به بینم که وقت من مرکزم را عدم م ست که متا چیزی باز هم سه 

بینید که وقت «شر و صبر و مرکز عدم»  م   (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  اند. اآلن  ها هم با هم شادی و آفرینندگ» این 

 ل  ها هم شوند، این با هم جمع م(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[ش  منجر م .«شوند به «پذیرش، شادی و آفرینندگ  

  

کنید. ه  افتد فقط فضا باز م فاق م آ هستید فضاگشا هستید، هرچه اتپذیرش یعن شما ی عنصر ذاتِ کش 

 فضا باز م کنید، این خاصیت شماست. بعد م بینید که فرق نم م وسیلۀ  ای که به افتد این شادی کند چه اتفاق

 شود همیشه با شماست شادی ذاتتان با شماست.  ذهن ایجاد نم  
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 ر متوجه مچیز دی شوید که از این حالت فکرهای جدید تولو ی ید می شود. اصال شود. این دفعه رو م

 دانم» شما آفریدید! فکر از کجا آمد؟! «نم  

  

ای در  دهید تا دیر اصال هیچ همانیدگ اند. و این حالت را ادامه م پس «پذیرش، شادی و آفرینندگ» هم با هم 

  شما نماند. 

  
  انتخاب)  ییلحظه و توانا نی(ا  ١۵شل 

هم به شما نشان بدهم و بعض محورها را هم  ]  انتخاب)  ییلحظه و توانا   نی(ا   ١۵شل [ نقشۀ گنج  اجازه بدهید این شل   

را باز کنیم و   انتخاب داریم که فضا  واقعاً باید مواظب باشید، سریع توضیح بدهم. در این لحظه توانایی  که 

  ذهن را ایجاد کنیم.  هشیاری نظر داشته باشیم و یا برویم به ذهن دوباره من 

  

 کنید و شما در این لحظه فضاگشایی را انتخاب م   شوید و از این توانایی انتخاب که مال انسان است منقبض نم

 استفاده م کنید درواقع.  کنید و انسان بودن را اجرا م  

  

به شما توضیح دادم که ما    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  انسان بودن یعن در این لحظه فضاگشا باشید. همین اآلن  

 شما م عنصر فضاگشا هستیم، اصال بینید چه هستید.ی  

  

 افتد در شما ی ش که تمرین کردید از طریق موالنا خواهید دید که این دست شما نیست، هر اتفاق م یوایواش

دهد شده دارد تغییر م آمدن هست، آن اتفاق مهم نیست. اتفاق مهم نیست و اتفاق را این فضای گشوده  کش 

  دهد. نفع همه است، خردمندانه تغییر م جوری که به 

  

 دید با عقل من کراگر مقاومت م ذهن تان کار را خراب م کنید با خرد کل اتفاق را  کردید. اآلن فضا را باز م

 ل [ دهید. پس تغییر مست.در این لحظه انتخاب ما فضاگشایی ]انتخاب) ییلحظه و توانا نی(ا  ١۵ش  
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  طور این بیت را یادآوری کنم: و همین 

  

  چه چونه بد عدم را؟ چه نشان نه قدَم را؟ 
  نگر اولین قَدَم را که تو بس نکو نهادی

  )٢٨۴٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

  قدَم: دیرینگ، قدیم (مقابل حدوث) 
  

  

 بیت م نم این  همانیده  ایزدی هستید،  از جنس هشیاری  که  به گوید که شما  را  نشان  شوید خودتان  صورت 

 طورشوید. همین دربیاورید، جسم نم   م فضا باقم محض که بهافتد. برای اینمانید. مهم نیست چه اتفاق

موقع باید بپرسید: «چطورم؟ حالم چطور است؟» وقت صورت نشان یعن جسم دربیاورید، آنکه خودتان را به این

 چه؟ حال من م و وضعیت پرسیم: «حالتان چطور است؟» یعن ذهن حالم   گوید:هایتان چطور است؟ او هم م» 

  خوب نیست، امروز ضرر کردم.» حال دارید شما! 

  

فضاگشا هستید که اتفاقات  شاد هستید، همیشه شما حال ندارید! شما قال ندارید! شما ی هشیاری همیشه 

دهند. شما معمار زندگ خودتان هستید و ما معمار  ، نه اتفاقات به شما نظم م دهیدجهان را شما نظم م این

 م کند هر لحظه.جامعۀ خودمان هستیم و خداوند در این راه به ما کم  

  

  دَم یعندَم را؟» قق چه نشان نه» !ندارد، تو از جنس عدم هست ونگد عدم را؟» عدم که چونه بچه چ»

آوری؟ حواست باشد  صورت نشان درم . چرا خدا را که تو خودت هم از آن جنس هست به هشیاری اولیه، خدا

 که اآلن برم فضا را باز کن! او هم  این قَدَم، قدم چه؟ یعن زید، درست بردار. درست بردار یعنداری حرف بای

 ش عقب فضا را باز کن. اگر فضا را باز کردی کاری نداری  همین را مر تو، کار من گفت. گفت بدیات  ذهن

  تمام شد. 

  طور این بیت: و همین 

  

  گفتم دوش عشق را: ای تو قرین و یارِ من 
  هیچ مباش ی نََفس غایب از این کنارِ من 

  )١٨٢٩(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

نه این انسان شما به عشق یا به خداوند م گویید که بهترین قرین من تو هست ها، پس من نملحظه   خواهم ی

  هم از کنار من غایب بشوی. پس تو فضا را باز کن که او غایب نشود! دست شماست!
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جز  ها به عناصر دوری کنید. این اصطالح همراهان سست به قرین امروز صحبت کردیم گفت از به راجع   طور و همین 

 به شما اضافه نم سردی، ناامیدی، فساد، تباه ،های موالناست، حرف  یحتها نص کنند. این ندامت، پشیمان

  من نیست «هرکه را مش نصیحت سود نیست» باید به بوی کثافات درد عادت کند.

  

اثر نکند، چرا؟ ما پندار کمال داریم. ی از اشاالت پندار کمال   و توضیح دادم ممن است نصیحت بر ما 

 م» م من  هست،  برای  دانم»  است.  فرعون  این  ذات  است،  ذاتش  در  و  نم دانم.  نصیحت  تا  همین  پذیرد، 

  فروبریزد.

  

 من م نصیحتول گویم به حرف موالنا گوش بدهیم به نصیحت گوش بدهیم، حت  مهرگفت «اَم های، وقت

مشورت م متخصص با ی مشورت کن کار کن. وقت به حرفش گوش بده!  شُورٰى بخوان و کار کن» یعن کن  

  

های سفت و سخت؛ «نه من باید راه درد را بروم!» بابا پول را بده خودت را خالص  ناموسِ تو نبرد شما را به دنده

  خاطر مقام خودت را به کشتن نده، گرفتار نکن. خاطر پول خودت را به کشتن نده، به ات را بخر. به کن! آزادی 

  

  وگویِ اوقول و گفتاز قَرین بی
  خو بدزدد دل نهان از خویِ او 

  )٢۶٣۶پنجم، بیت  (مولوی، مثنوی، دفتر 
  

ها ها در سینهرود از سینهم  
  ها از ره پنهان، صالح و کینه

  )١۴٢١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

 من این ابیات را هر جلسه یادآوری م کنید، حتماً  کنم و مطمئنم در طول هفته که شما به این برنامه گوش م

دهید. «قرین» کس که با ما همراه است بدون گذارید و ضررش را هم م گاه زیر پا م بی  ها را گاه من این نصیحت

ای به سینه، هم رستگاری، دزدد و از سینه اش «خو» م وگو» کنیم، دل ما از دل او از طریق ارتعکه «گفت این

  رود. ذهن مهای من صالح یعن عشق، زیبایی، حضور، ارتعاش زندگ و هم کینه، خاصیت 

  

کشد. حاال  سوی ذهن م کند. دارد شما را بهذهن هستید ناظر جنس منظور را تعیین م پس شما پهلوی ی من 

  خوانم اآلن: ها م کند که اآلن بعد از این بیتحل موالنا پیشنهاد م د ی راه کشسوی ذهن م دارد شما را به 
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  ست نفسِ بد، یقین گرِگ درنده
بر هر قرین؟ چه بهانه م نه  

  )۴٨۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
  

کنیم.  فظت م ذهن ما بدترین دشمن برای ما و برای دیران است، ما این را محاهمیشه یادمان باشد این من 

 به ما توهین م کس کند واقعاً به من مثال ما دارد توهین م ذهن عنوان امتداد خدا پست گوید شما بهکند، نم

  کند.گوییم به آن دارد توهین م که ما دروغ م نظری ما، به اینهستید. به خشم ما، به حسادت ما، به تنگ 

  

گویید که آقا تو  درد هم دیران را. بنابراین وقت شما م هم ما را م ست»  ذهن ما ی «گرِگ درنده و اما من 

ذهن من ی گرگ درنده است،  ذهن خودم کرده؟ چون این من کردی! حواست باشد، بوید که نکند که این من 

 ران را و یواش هم من را میواش  خودش را به موش درد، هم دی م ردگنکرده  کاری  که هیچ زند، مثل اینم  .

 من هم عادت کردم، چون فکر م کنم من است، محافظتش م کنم از آن.کنم، دفاع م  

  

  که شما از دست قرین جان سالم به در ببرید. کند، برای این این دوتا بیت را موالنا پیشنهاد م  

  

  آشنایی گیر شب ها تا به روز 
  با چنین استارهای دیوسوز

  )۴٢٣٠پنجم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 
  

  هر ی در دفع دیوِ بدگمان 
  اندازِ قلعۀ آسمان هست نفت

  )۴٢٣١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  

  که آتش م بارد. نفت اندازَنده: کس  
  

  

ببندند.  خواهند  ها م این قلعۀ آسمان را باز کردید شما؟ مرکز را عدم کردید؟ مقدار زیادی فضا باز کردید، قرین

 م هر قرین آید، ناظر جنس منظور را تعیین م کند، از پهلوی شما رد م خواهد منقبض کند.  شود شما را م

های  ها تا به روز»، یعن در شب گوید: «آشنایی گیر شب ها را بخوانید. موالنا خودش ماش چیست؟ این بیت چاره 

    ذهن اگر رفت شبِ ذهن، بیت را بخوان بیا به روز.
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خوان ی هشیاری، ی انرژی در درون  ها. وقت بیت را م های دیوسوز چه چیزهایی هستند؟ همین بیت ستاره 

 شما  تولید م که م بسازی، آن خواست شما را تغییر بدهد با ارتعاش، من شود که آن شخص ذهن   سوزاند،  را م

خواهد ببندد فضای  خواهد ببندد، شما این را بخوان، باز کن، آن ی آمد م ، ی م شدهیعن فضای گشوده 

  های دیوسوز هستند این ابیات.  ها ستاره درون شما را، شما بیت را بخوان باز کن، ه باز کن، باز کن. و این 

  

که از قلعۀ آسمان ما انداخته    های آتش استهر ی از این ابیات در دفع کردن دیو بدگمان، بدفکر، درواقع گلوله 

 م نم نفر توانند این آسمان را ببندند اگر شما این ابیات را بخوانید. درست مثل این شود به دیو، یعن که ی

 شما را م ر مچیزی گفته، آمد مرکزتان جسم شد، شما اآلن دی عنوان  خواهید به خواهد بیاورد به ذهن، ی

تواند کنید، آن شخص نم گردید فضا را باز م ت بخوانید یا یادتان بیاید دوباره برم ذهن بلند شوید، ی بی من 

 شد به ذهن. برای همین عرض مکند یا ب شما را عصبان کنیم ما، شما هم  کنم این ابیات را هر جلسه تکرار م

 م نویسید، تکرار م کنید، حفظ م حفظ بشوید م که یادتان  لش یادتان آمد. همین بینید که موقع چاشوید، وقت

 آید، انرژی م دیو است. هر من ند، هر من سوز ها دیو شود. ایناش در شما تولید م را امروز موالنا  ذهن ذهن

  عنوان ناظر. ذهن، به عنوان من گفت س کویِ یار است، آوازش بلند است، اثرگذار است به

  

 نم توجه کنید اگر ما کمر از طریق معتبرسازی من کردیم به همدی اآلن سقوط کرده  مان، من های ذهن ذهن

دهیم، وقت واکنش نشان  دهیم، نه تنها واکنش نشان مافتیم واکنش نشان م ذهن راه م عنوان من بود. ما به 

 م م چه؟ یعن دهیم یعن که شما اآلن فکر م که یا آن بافت ذهن و شما  گوییم آن من تو هست از طریق  کن

 آن حرف م من هم دارم واکنش نشان م ،هستید، عالوه بر آن  دهم، آن معتبر است، شما همان من زن ذهن

  ذهن بنم. خواهم از جنس من بخشم، یعن من شما را م ذهن با ارتعاش آن را من قوام م عنوان من به

  

  ر را معتبها دائماً من بینید که ما انسان پس مهمدی ذهن ر م به کنیم، م ،عالوه خودمان  گوییم تو این هست

رفتند، ناظر جنس منظور  کنیم. اگر تعداد زیادی از آدم حضور داشتند، با حضور راه م ذهن م را از جنس من 

 کند، انسان را تعیین م ر دیدند! موالنا اگر از پهلوی  ها فوراً مجور دی ارتعاش کردند، ی دیدند که به زندگ

 جور دیر ببینیم. همان لحظه کاف بود که ما ی   شد ما با ارتعاش قرین ممن بود که ی لحظه ی ا رد م م

  ذهن غلط است و ضررزننده است. جور دیر دیدیم، بفهمیم که این دید من 

  بر قرین خویش مفزا در صفت 
  کآن فراق آرد یقین در عاقبت 

  )٣۵١۴(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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این شعر مربوط است به رابطۀ ما و خدا. شما در حرف زدن و عمل کردن بر خدا پیش نگیرید، یعن کمتر حرف 

ذارید او حرف بزند. اگر در صفت بر قرین اصلبزنید، بیشتر ب ر حرف نمیریم ما، او دیب زند، ما  مان پیش

کن تو  ن، یعن اضافه نباش، وقت مقایسه م زنیم. بر قرین خودت در صفت اضافه نکمان حرف م ذهن با من 

این نزن، برای  از زندگ جدا بشویم. بیشتر بذار زندگ حرف بزند، بیشتر  جلوتر  که سبب خواهد شد که ما 

ساکت باش، بیشتر ی ناظر باش، اگر الزم نبود اصال حرف نزن، سوت کن، بذار زندگ حرف بزند. بله دیر  

  مشخص است. 

  

بار شما بنشینید با خودتان    کس را «حبر و سن» نکنید. ی خوانیم که شما هیچاین سه بیت را مطور  همین 

کس این شامل همسرم،  گوییم هیچکس را «حبر و سن» نخواهم کرد. درضمن وقت م تأمل کنید بویید من هیچ

به زمین خدا وصلم، من باید شمع نفر خودم هستم. خودم با ریشۀ خودم    ام، برادرم، خواهرم، من فقط ی بچه

بینند، وگرنه بخواهم با ذهنم بروم ها هم م خودم را روشن کنم. اگر شمعم روشن شد، در روشنایی شمع من آن 

کنید،  گویم آقا این غلط است ها، شما آخر چرا آن اشتباه را م ها را حبر و سن بنم، نخواهم کرد. به ی نم آن

  کنند. بله، این فهمیدنش خیل مشل است.ری نم طوآن کار را که آن 

 نر و سبمر غیر را ح تا کن  
م خویش را بدخو و خال کن  

  )٣١٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  حبر: دانشمند، دانا 

  سن: رفیع، بلند مرتبه 
  

  

  شوی. و خال م  کس را «حبر و سن» نکن، وگرنه خودت بدخوهیچ

  

  ست اومردۀ خود را رها کرده
  مردۀ بیانه را جوید رفو

  )١۵١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

من  در  به ما  مرده هستیم،   ی مردیم،   این ذهن رفتیم  جای  خودمان  مردۀ  با  زنده کنیم،  را  مردۀ خودمان  که 

  کنیم. بعد: رفو م  اصطالحهای دیر را به مرده

  گری دیده آ، بر دیران، نوحه
بنشین و، بر خود م ری مدّتگ  

  )۴٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 م کنیم بهبینید که ما به حال همه گریه م که باید بنشینیم به حال خودمان گریه کنیم،  غیر از خودمان، درحال

  را باید اجرا کنیم، هرسه را. ه باشیم. اینیعن شخص خودمان، کاری با دیران نداشت

  

که واقعاً دست از سر دیران برنداریم و برایشان تکلیف تعیین کنیم، روش زندگ نشان بدهیم،  طور این و همین  

 خوانم برایتان: این سه بیت را همیشه م  

  

  در گوی و در چه ای قَلتَبان 
  دست وادار از سبالِ دیران 

  )٢٢٣۵دفتر سوم، بیت (مولوی، مثنوی، 
  

  چون به بستان رس زیبا و خَوش 
  بعد از آن دامانِ خَلقان گیر و کش 

  )٢٢٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  ای مقیم حبسِ چار و پنج و َشش 
  نغزجایی، دیران را هم بش 

  )٢٢٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  گو: گودال 
  غیرت حمیت، بی قَلتَبان: بی 

بال: سبیل س  
  

  

 اشمعن  ر مرا دی هستیم، باید روی خودمان کار  کنم. اگر ما در گودال و چاه من دانید، فقط یادآوری م ذهن

کنیم، دست از سبیل دیران برداریم. هر موقع فضا را باز کردیم، زندگ درون ما انعکاسش در بیرون بهشت  

ییم، کتاب بنویسیم، دیران هم بخوانند،  توانیم مثل موالنا شعر بوبینند. آن موقع م ها خودشان م شد، آن 

کشیم به جایی. ای کس که در حبس این جهان هست،  ها را نم که برویم به زور تحمیل کنیم، آن بخوانند، نه این 

  جا، خیل مهم است.حبس ذهنت هست، تو جای خوبی هست؟ دیران را هم بش آن 

  

  خیزید مخسپید که نزدی رسیدیم 
  ِ آن کوی شنیدیم آوازِ خروس و س

  

  واله که نشانهایِ قرویِ ده یار است
  آن نرگس و نسرین و قَرنُفل که چریدیم 
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  از ذوقِ چراگاه و ز اشتابِ چریدن 
  وز حرص، زبان و لب و پدفوز گزیدیم 

  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

  قَرو: جوی آب، عالیم پیدا شدن و کشف شدن. قُرو: گلزار 
  یخ قَرنُفل: گل م 
  پدفوز: گرداگرد دهان  

  
  

 خواندم، اما بیت بعدی م گوید: این سه بیت را قبال  

  

  چون تیر پریدیم و بس صید گرفتیم
  گرچه چو کمان از زه احام خمیدیم 

  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

 م م که  تیربینید  مانند  گرفتیم.  زیادی  صیدهای  و  پریدیم  تیر  مانند  که  همین   گوید  شدیم پریدیم،  که 

  ساله، در این کار عجله داشتیم، سریع پریدیم با تعداد زیادی همانیده شدیم.هشتهفت

  

(افسانه    ٩[شل  ها همانیده شدیم، یعن این شل  سرعت رفتیم با چیزها و آدمپس وقت آمدیم به این جهان به

یا احام یا قوانین زندگ را اجرا  . «گرچه چو کمان از زه احام خمیدیم»، اما وقت همانیده شدیم، آذهن)]من

 خودشان را با مرکز عدم به ما نشان م دهند.کردیم؟ نه، نکردیم، چون قوانین زندگ  

  

سال احام را به ما یاد  دوازده«از زه احام خمیدیم»، این خمیدن خیل درد داشت. چقدر خوب بود که در ده 

 دادندم قانون جبران را به ما نشان م مثال ، دادند، همین چیزهایی که موالنا به ما م به ما م گوید  گوید، مثال

 یرید. این لحظه  سازید، شما مسئولیت هشیاری خودتان را خودتان بهشما خودتان دارید خودتان را معهده ب

 پیدا م اگر هشیاری جسم م عصبان ،شوی، دست خودت استکن اخالق عشق پیدا ، اگر فضا را باز م ،کن

 م دست خودت است. ای کاش این را به ما م ،کن گفتند. ای کاش به ما خوب یاد م توانیم دادند که ما م

  تغییر کنیم. 

  

 یاد م به ما  را  قانون صبر  م ای کاش  یاد  به ما  را  مزرعه  قانون  همان  را  دادند،   درخت ی که شما  دادند 

 کاریم  ول ،مواظبش باش ،به آن آب بده ،نور بده ،شدرخت سیب است باید حداکثر زحمتت را ب ،

 دست تو نیست سال اول چندتا سیب م .نکار باید ب ،ندهد، صبر باید ب  
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ما هم مثل ی درخت هستیم. باید زحمت بشیم روی خودمان. ارزش داریم، به ما نگفتند ارزش دارید. آمدند   

ی به ما یاد دادند؟ گفتند ی پندار کمال بسازید، اگر هم نگفتند چون خودشان پندار کمال داشتند،  چه چیز

کس به ما نگفته که همانیدن  تا را به ما هم دادند. هیچتا را داشتند، همین سهپندار کمال، ناموس و درد، این سه

 م نچسب.  ذرا هستند، این شوید آفلند، گحدی دارد. این چیزهایی که شما با آن همانیده مها خواهند رفت، مح

چه کس به ما گفته محم نچسب؟! ما هرچه را گرفتیم، محم چسبیدیم تا زندگ این را به زور از ما کشید،  

  ذهن زیرپا گذاشتیم، درد کشیدیم. وقت کشیدند، خمیدیم. ما قوانین زندگ را در من 

  

وسیلۀ  اصول زندگ را از موالنا یاد بیرید. چقدر چیز از اول برنامه به حاال من پیشنهادم این است که شما بیایید  

کنم، آن  زنند که من این کار را م های ذهن الف م همین ابیات بیان شده برای شما! چقدر توضیح داده که من 

 کار را م موقع کار شمشیرشان بسیاکنم، در زنده شدن به خدا. م ر کند است. دانند که منظور چه هست، ول  

  

عنصر جز  های سست این قانون زندگ است که قبل از جنگ شجاعت معن ندارد. این قانون زندگ است که آدم

 و نااُمیدی و دلسردی به شما اضافه نم کنند. من فساد و تباه از دوستانش دست برنم که دارد، برای این ذهن

 حس م ماند. کند تنها م  

  

بینید که اگر روی خودتان کار نکردید خوانیم. پس شما اآلن وضعیت خودتان را م م   حاال ابیات هم آوردیم 

گفت «وز  هول با ی چیزهایی همانیده شدید. بیت قبل همین را م لسریع آمدید به این جهان رسیدید، هو 

اما چراگاه را    حرص، زبان و لب و پدفوز گزیدیم». ذوق چراگاه داریم ما، شوق چریدن داریم، شتاب داریم،

 به ما باید م کس گرفتیم. ی عوض بود مثل موالنا م روی این دیوار م روی  گفت بابا این نردبان را گذاشت

 ی م باال،  م م   روی دفعه  م روی  رسیدی  باال  آن   بوده بین  عوض دیوار   دیوار  بین  ی آن  روی  باید   ،

 بیایی پایین یوام باید   حاال ه .باال. درست  ش گذاشت این دیوار بروی  یواش دوباره نردبان را بذاری روی 

شده بوده ما فکر کردیم همانیده بشویم از شیرۀ  است؟ چراگاه را ما اشتباه کردیم. چراگاه این فضای گشوده

 ها بچشیم.همانیدگ  

  

چراگاه را عوض گرفتیم بله مثل تیر رفتیم سریع،    تنها، نه ذهن)](افسانه من  ٩[شل  پس این بال سرمان آمده است  

  مجال ندادیم به خودمان و دیران تا از دیران پیش بیریم در همانیدن با چیزها. 

  

«چون تیر پریدیم و بس صید گرفتیم» یعن با خیل چیزها همانیده شدیم، ول اآلن خواهم خواند وقت همانیده  

گیریم با آن همانیده این هم درواقع اشتباه دیدن است که ما ی چیزی را م   ها افتادیم وشدیم به زندان آن
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 م شویم م کنیم این  گوییم این مال ماست متوجه نیستیم که در دام و تلۀ آن افتادیم، گرفتار آن شدیم. فکر م

  اه دیدن است. عنوان پندار کمال، این اشتبآزادی است وقت این را دارم یعن دیر خیل باال رفتم به

  

 شما اآلن درست مبینید که با هرچه همانیده بشوید م توانید  اُفتید در تلۀ آن و اگر تعدادش زیاد باشد نم

 ر بیرون بیایید، ممانید در ذهن. همان اتفاق هم برای ما اُفتاده. دی  

  

 گوید:و این بیت را توجه کنید م  

  

  در زمانه صاحبِ دام بود؟ 
  ق که صیدِ خود کند؟ همچو ما احم

  )۴٠٧(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  

 م باشنده گوید شما در این کائنات م ای پیدا کنید که مثل ما احمق باشد که دام مال خودش باشد،  توانید ی

 ما م چه؟ یعن که فضا را باز کنیم  رویم ذهن که دام است. عوض این با دام خودش، خودش را صید کند؟ یعن

کنیم چیزها را صید  کنیم. ما فکر م شویم خودمان را صید م رویم در ذهن با چیزی همانیده م پریم بیرون م ب

 م ردید. کند. شما با چیزی همانیده بشوید گرفتار شده کنیم، آن چیز ما را صید ماید باید حول آن محور ب  

  

 م م کس شما با ذهنتان عاشق ی شوید، دروابینید مثال شوید هم قع عاشق نم ر آقا  هویت مشوید، بعد دی

جدا شدن چقدر سخت است، چقدر ما باید درد بشیم. تا دیروز هیچ اتفاق نیفتاده بود من آزاد بودم، دیروز 

داند. کنم، او هم نم به او فکر م اش راجع مثال ی کس را دیدم عاشقش شدم یعن همانیده شدم، امروز همه 

 م گردمه   م گردم م افتاده گردم م او اصال نم گردم، چه کس تله  تو،  طور، پول که  داند. پول هم همین ؟ 

 نمداند که چه هست، ما م گوییم پول را صید کردیم درحال کند. که پول ما را صید م  

  در زمانه صاحبِ دام بود؟ 
  همچو ما احمق که صیدِ خود کند؟ 

  )۴٠٧پنجم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 
  

  و این دو بیت: 

  

 صید ن تو ی شب شود، در دام  
 داع و قید ندام بر تو جز ص  

  )۴٠۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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کردی به دام پس تو خود را صید م  
  که شدی محبوس و محروم ز کام 

  )۴٠۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  

  صداع: سردرد 
  

  

  طوری آوردم. اب بیت قبل قبل از این آمده، من عمدًا این دوتا را اینالبته در کت

  

اش آفالن که همه سالت است، هفتاد سالت است، در دام ما ی صید هم نیست برای این  «شب شود»، شصت 

چیز نداریم. شما ی نفر که هشتادنود، صد سالش است بویید خانم آقا شما اآلن چیزی  را صید کردیم هیچ

  چیز نمانده. گوید نه، هیچ ها چیزی مانده؟ م همه همانیدگ گوید نه. از این ید، م دار

  

اما در دام ما غیر از قید و صداع، صداع یعن درد، رنج، قید هم که یعن قید و بند، گیر افتادن، چیز دیری 

یر سن باالیی است، هشتاد  ها دسالتان است، این   نیست، صداع و قید هست. شما اگر نبخشیده باشید، هفتاد 

 آدم سالتان است، م جویی  ساله از کینه، انتقام هایی هشتادوپنجبینید هنوز رنجش دارید، هنوز کینه دارید. ی

 حرف م تو نفهمیدی این زنند، بابا تو داری م ر، یعنها فایده ندارد، این توهم بوده، تو گیر افتادی،  میری دی

  گیر باور افتادی؟ 

  

 باوری را م ی گیریم م گوییم این حقیقت است به دامش م دهیم. بابا این  اُفتیم، سر آن باور جانمان را م

  ها را تو ساخت. ها را، همۀ این باور است، انسان باورساز است، فکرساز است، تو صانع هست، تو ساخت این 

  

 پس م کردی به دام». در طول  گوید «پس تو خود را صید م آن چیزها  همانش، تو خودت را صید م کردی، یعن

 که زنده شدن به شما را صید م از کام اصل اآلن  زندان و  کردند. و پس بنابراین محبوس شدی افتادی در 

  ها کام نبودند. خداست محروم هست. این 

  

  باز این در را رها کردی ز حرص؟ 
ان همردِ هر دکگردی چو خرس؟ گ  

  )٢٩۵مثنوی، دفتر سوم، بیت (مولوی، 
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دِر خدا را، فضاگشایی را رها کردیم از حرص آن چراگاه عوض، ه عجله داریم به تله بیفتیم و مانند خرس  

 م دنبال هر دکان گردیم. هر دکان م م خواهیم، دکان ازدواج،  تواند هرچیزی باشد در جهان که ما از آن زندگ

  انه، دکان باورها، دکان دردها. دکان مدرک، دکان مقام، دکان خ 

  

  گفت: رو، هر که غم دین برگزید 
  ها خدا از وی برید باق غم

  )٣١٣٧بیت  (مولوی، مثنوی، دفتر چهارم،
  

شود. ول ما  های همانیدگ از ما بریده م پس ما اگر غم زنده شدن به خدا یعن غم دین را داشته باشیم غم 

  را نداریم، غم دین نداریم. دین یعن زنده شدن به خدا.های همانیدگ داریم غم خدا غم

  

باشیم و آن هم زنده شدن به خداست و فکر و ذکرمان فضاگشایی در اطراف    اگر ما ی مقصود، ی غم داشته 

 اتفاق این لحظه باشد، اتفاق این لحظه که همانیدگ ها را نشان م تواند به ما غم بدهد، شما امتحان  دهد نم

  کنید. 

  

  گفت: رو، هر که غم دین برگزید 
  ها خدا از وی برید باق غم

  )٣١٣٧بیت  (مولوی، مثنوی، دفتر چهارم،
  

هایمان یاد بدهیم تو که همانیده  شان هستیم. ما باید به بچهٔ ها هستند که ما در تله های همانیدگ ها غم باق غم 

 شوی داری در تلۀ آن م حواست باشد. عکس  ها م افت دست آوردم، آن دهد، آقا من این چیز را به نشان م

دست آوردن توجه کنید اگر ساده باشد، شما با آن همانیده نباشید اشال  چیز شما را به دام انداخته است. به

گردد گردیم و ذهن ما دائمًا حول این م که حول این محور ما م ندارد، ول توجه کنید به حرص و شهوت و این

با پندارِ کمال ساخته، این را در نظر بیرید. داشتن چیزی اشال    ذهن گیرد و براساس آن من ن هویت م و از آ 

قیمت داشته باشید، خانۀ  توانید اتومبیل زیبا داشته باشید، گرانتوانید مقام داشته باشید، م م   ندارد که. شما

 ایراد نم داشته باشید کس بعال وقت ها هستید، آزاد نیستید.  ها همانیده هستید، در تلۀ آنا اینگیرد که، ول  

  

دهیم. وقت حرص داریم توازن در زندگ ما نیست. توازن را خود  اصطالح توازن را از دست م در ضمن ما آن به 

 ایجاد م اینکند، آن ترازو است زندگ . ایجاد م که از هرچیزی چقدر خوب است این را زندگ فعه  دکند. ی

 همه م آقا پول ما زیاد شده، ول بین م چیزمان از بین رفته، روابطمان. شما اشخاص  بینید که پولشان خیل



ۀ  برنامه             Program #948                                               ۹۴۸مشار

  78صفحه: 

توانند بنند، خوشحال نیستند، خوشبخت  کس ندارند، هیچ خدمت به کس نمای با هیچزیاد است، هیچ رابطه 

  نیستند، ول پول دارند، خُب این چه فایده دارد؟! 

  

این باب ین و هم  ایجاد م صغیر، من   طور  این  این را اجرا نکنیم که غم دین  ذهن سوزان برای  شود. وقت ما 

 گیرد و  برنگزینیم، آمدیم به این جهان چه؟! به خداوند زنده بشویم، این با فضاگشایی در این لحظه صورت م

 لحظات بعد، که ما از غم همانیدگ رها آزاد م ر هم دارد و  شویم. اما اگر کسراه دی ی فت به ذهن، زندگ

 است. ها است و مسائل و دردهای من آن راه سخت ذهن  

  ساخت موس قدس در، بابِ صغیر
  تا فرود آرند سر قوم زَحیر

  )٢٩٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  ز آنکه جباران بدند و سرفراز 
  صغیر است و نیاز  دوزخ آن بابِ

  )٢٩٩٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  قوم َزحیر: مردم بیمار و آزاردهنده 

  جبار: ستمر، ظالم 
  

آید باید خم ذهن ما، این باب صغیر است. موس در قدس آمد ی در کوچ ساخت گفت هرکه م پس این من 

 بشود، تقریباً بخزد برود، چرا؟ شاهان م خواستند با اسب بیایند در صومعه در مسجد! گفت  آمدند با اسب، م

 م سازم.آقا درِ این را کوچ  

  

 طوری با قد بیست من بیاید باید خم بشود، همین خواهد پیش  پس خداوند گفته هرکه م   تواند بیاید. متر نم

ذهن، خم بشوند،    های ذهن قدش خیل بلند است. پس در قدس باب صغیر را ساخت تا قوم دردمند، من من 

ذهن  ن شان بسیار بلندقد. دوزخ انسان همین افسانۀ مذهن ها زورگو بودند و من که اینتسلیم بشوند، برای این 

که بوید تو نیازمند خدا هست، نیازمند زندگ هست فضا را باز کن، همین بیت قبل را    برای این ساخته شده 

  اجرا کن.  

  

ها را  نهایت و ابدیت او زنده بشوی. تو غصۀ همانیدگ شدن به زندگ را باید داشته باش، آمدی به بی غم زنده 

ها را باز کن اآلن؟  خواه این همانیدگ جوری م ، در ذهن هست، چه ها هست نگذاشت در دلت و در دام آ 

  کند به آن چیز که این راه درست است. و درد انسان را باز هم متعهد م   هرکدام هم مقدار زیادی درد ایجاد کرده 
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  طور: و همین 

  

ست ترک کن این جبر را که بس ته  
  تا بدان سرِ سِر جبر چیست 

  )٣١٨٧ی، دفتر پنجم، بیت (مولوی، مثنو
  

  ترک کن این جبِر جمع منبالن 
  تا خبر یابی از آن جبِر چو جان 

  )٣١٨٨(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  

 کن و، کن عاشق ترِک معشوق  
 رده که خوب و فایقای گمان ب  

  )٣١٨٩(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  

  منبل: تنبل، کاهل، بیار  
  برگزیده، چیره، مسلّط فایق: 

  
  

چیز همانیده شدیم، حت با دردها.  که با همه خاطر این ها دنبالۀ همان ابیات هستند. گیر افتادیم در ذهن، بهاین

 توانایی برای تغییر است که من م حس عدم به  گوید فضا را باز کن، این فضای جبر را ترک کن. جبر ی ذهن

 د.  کنانسان تحمیل م  

  

ذهن است، من ساختم،  ول امروز فهمیدیم ما که، قبال هم فهمیده بودیم، این چیزی که ساخته شده، هرجور من 

 وجود ندارد، فضا را بستم این درست شده، فضا را باز کنم این سقوط پس من هم م توانم تغییر بدهم و من

 م م کند، متالش شود، م شوم. ریزد و من زنده م  

  

 جبر این  گوید این حالت اجبار را که در من م ِرس ِرجبر چه هست. س ِرس ِرکه س داری رها کن، تا بدان ذهن

 زنده بشوی. جبر ما م دانید چه هست؟ جبر ما این هست که ما آمدیم به او زنده بشویم هیچ هست که به زندگ

کنیم بدون  م. شما نگاه کنید که در این جهان هر کاری م راه دیری نداریم، چرا؟ در هر جهت که رفتیم بال دیدی

 نیم، اول به او باید زنده بشویم. حضور درد به ما مآن کارها را نباید ب چه؟ یعن دهد. یعن  

  

 استوار هستند، ترک کن تا از آن «جبِر چو  ها است که روی من ها است، سست گوید این جبر جمع تنبل م ذهن

  ست خبر پیدا کن. دن به زندگجان» که زنده ش
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تواند جلوی این تکامل کس نم نهایت خدا زنده بشویم این جبر است. هیچ پس جبر چو جان یعن ما آمدیم به بی 

کنید. این ها شما راه را پیدا م را بیرد. انسان آمده به او زنده بشود، ول چراگاه را اشتباه گرفته، با این بیت 

فهمید که «جبِر چو جان»  شوید م یواش از درون باز م خودتان بخوانید خواهید دید که یواش  ها را چند باربیت

 الن» چه هست، منبگوییم ای بابا، من تا حاال گیر افتاده بودم در من چه هست، «جبرِ مدر دردهایم، فکر  ذهن ،

کنم این جبرِ چو  بشوم. اآلن وقت فضا باز م   توانم جداها نم توانم بیندازم، از همانیدگ هایم را نم کردم درد 

 نم.  جان را دارم اجرا مب نم، مجبور نیستم در ذهن زندگکنم. من مجبورم این کار را ب  

  

 و من تصمیم گرفتم معشوق نباشم، نم  هستم. وقت خواهم مردم من را بپرستند. من عاشقم و عاشق زندگ

کردم دارم تکامل پیدا شد فکر  ار کمال، من پندار کمال من بزرگ م عاشق چیزها بودم، آن مرا برد به پند

 نند به من! چون من از همۀ شما مهممکنم. همه تعظیم ب تر هستم و بیشتر م  دانم، این پندار کمال است، یعن

 م نفر است، آن هم خود زندگ نند و عا خواهم معشوق بشوم. معشوق یب شق  ست. همه باید ترک معشوق

  بشوند و فکر نکنند که زیبا و عال و کامل و پیروز هستند.

  

شود، شعرش  چیزی نم اُفتید، همچو  ذهن اگر نشان داد شما پیروز هستید، حتمًا کنار بام هستید دارید م من 

  هم امروز خواندیم دیر.  

  

  پس در آ در کارگه، یعن عدم 
  و صانع را به هم  تا ببین صنع

  )٧۶٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

  دیدگ است کارگه چون جایِ روشن
  پس برونِ کارگه، پوشیدگ است

  )٧۶٣(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

  رو به هست داشت فرعونِ عنود
  الجرم از کارگاهش کور بود 

  )٧۶۴(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

  صنع: آفرینش 
  صانع: آفریدگار 

  بین دیدگ: روشن روشن
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 ما م کارگاه خداست با مرکز عدم. اآلن به شما م کارگاه هم وجود دارد. کارگاه اصل گوید پس فضا دانیم ی

 را باز کن، مرکزت را عدم کن بیا به کارگاه، خودش دارد م  کارگاه، یعن ر، «پس در آ در کارگه»، یعنگوید دی

  کند. جوری کار م دم، تا ببین صانع یعن خدا و صنع را به هم، تا ببین این صانع و صنع چه ع

  

 شما مرکز را عدم م وقت من کنید، هیچ م فکرهای من شوید، نیست ،هم نیست، آن ذهن ذهن توانید  جا م

جا فقط  توان ببین و در آن ر کار م کند، یعن آفریدگاری و خداوند را د جوری کار م ببینید که صانع و صنع چه 

 فقط نگاه م ،ناظر هست  .کن  

  

 شما مش روان است، شما دارید تغییر مجوی کنید، هیچ بینید زندگ از ما فوراً دخالت  چیز هم نم گویید. بعض

 قطع شد. «بد است، وضعم دم خوب است». همین «خوب است» گفت رست  کنیم: «اآلن خوب است ها، خیل

 جوری است من به حضور زنده  شود»، نه، مرکز را عدم کن با ذهنت دخالت نکن، ارزیابی نکن. «اآلن چه نم

 م دارد حرف م زند؟ من شوم؟»، چه کس .ذهن  

  

  م است در ذهن است،  بیند، اما بیرون کارگاه که منگوید کارگاه جای روشن دیدن است، مثل روز آدم م ذهن

  جا. بینید آن نم پوشیدگ است، 

  

ذهن ما هم درواقع شبیه فرعون است، رو به هست دارد، رو به ذهن دارد. «هست» یعن حس  فرعون که من  

 کنند. «رو  وجود در ذهن. فرعون همیشه نگاه م کرد من چقدر بزرگ هستم؟ نکند مردم از حرف من سرپیچ

  گر.به هست داشت فرعونِ عنود»، عنود یعن ستیزه 

  

ببیند  « و  نگاه کند  ذهنش  به  و  باشد  داشته   هشیاری جسم دائماً   کس اگر  بود».  کارگاهش کور  از  الجرم 

بنابراین  اش چقدر بزرگ است، ی موقع خدای نکرده کوچ نشود، فرعون است، ستیزه ذهنمن  گر است، 

  کارگاهش کور است، کارگاهش کارگاه دیو است، کارگاه خدا نیست. 

  

دهید اآلن. کارگاه خداوند مرکز عدم است. اگر رو به بیرون دارید  رگاه را هم از هم تشخیص م پس شما دوتا کا  

اندازه و  چقدرم  من  که  م شما  چه  مردم  و  است  چقدر  حرف ام  این  از  و  دارید،  گویند  رو   هست به  شما  ها، 

مه دارد، دردهایتان هم ادامه  ذهن اداکند، من صورت کارگاهتان کور است، یعن خداوند روی شما کار نم دراین

  دارد.  
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م مرقَدَر الج خواست تبدیل  
  تا قضا را باز گرداند ز در 

  )٧۶۵(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

  مند خود قضا بر سبلَتِ آن حیله
خند کرد هر دم ریشزیر لب م  

  )٧۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

  گناه بیصد هزاران طفل کشت او 
  تا بردد حم و تقدیِر اله 

  )٧۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

 و م گوید که به ناچار م گوید؟ همین اآلن خواندیم «جبرِ چو جان».  خواست قضا و قدر را برگرداند. قضا چه م

سال باید بمانیم، باید    سال، ده  سال، نه   اندازۀ هشتذهن بهگوید ما در من سادگ م قانون تکامل زندگ به 

  دربیاییم به زندگ زنده بشویم. 

  

ذهن ادامه پیدا  خواهم من خواهم این تقدیر را بردانم، من م گوید من م گوید؟ م ذهن فرعون چه م اما من 

 کند. قضا را از در م گرداند. البته داستان فرعون است، منتها معن اش این است که ما اش این است. معن  

  خواهیم چار کنیم؟ ذهن چون رو به هست داریم، م عنوان من به

  

 وییم که ما نیامدیم به تو زنده بشویم، ما آمدیم من مدرست کنیم، پندار کمال و من خواهیم ب بزرگ  ذهن ذهن

نده بشویم، یعن  داشته باشیم، با دیران مقایسه کنیم، برتر از آب دربیاییم، ما برای این آمدیم، نیامدیم به تو ز

 را ما م زندگ قضا و قانون تکامل چه؟ یعن خواهیم عوض کنیم. «خود قضا» به سبیل ما م گوید  خندد، م

خند»، هر دم کرد هر دم ریشتوان قضا را برگردان. «زیر لب م کن تو نم ذهن فکر م گر که با من ای حیله 

 ما را مسخره م ؟  طوری کند، چرا این زندگهست  

  

کنیم، «صد هزاران طفل کشت صورت مسئله و مانع و دشمن تجربه م زادها را، لحظات را ببین به و اما این اول 

کنیم،  کشیم؟ تبدیل به مسئله م کشیم ما. چرا م گناه». صد هزاران طفل کشت یعن صد هزاران لحظه م او بی

 وسیلۀ کنیم. این لحظات باید به تبدیل به درد م م ما زندگ  این کار را م ذهن  کنیم ثابت کنیم که من شد. 

  وجود دارد و اصل است و زنده شدن به خداوند اصل نیست، این درست است؟ نه درست نیست. و 
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  از هر جهت تو را بال داد
  جهاتَتتا بازکشَد به بی

  )٣۶٨(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

  است، عالَم اله  جهات: موجودی که برتر از جا و جهتبی
  

  

جهت زندگ پیدا کنیم دیدیم نشد، رسیدیم به مسئله، تا چار کنیم؟   هر جهت رفتیم در این جهان که در آن 

  گوییم دیر. اش م جهت، همان که همه بیاییم به این لحظه فضا را باز کنیم برویم به بی

  

کنید،  کنیم، عرض کردم چون از زوایای مختلف شما نگاه م های مختلف تکرار م صورت این ابیات را که به

 احتمال دارد که تعداد زیادش روی شما کارگر بیفتد و شما را بلند کند از همانیدگ گوییم؟  ها. اآلن چه داریم م

 گوییم فرعون داشت به منم نگاه م کرد، قضا مسخرهذهناش م کرد م خواست خواست قضا را برگرداند، م 

کند که هشیاری آمده به جماد از جماد به ذهن این کار را دارد م قانون تکامل زندگ را برگرداند. یعن من 

خواهیم کَشش بدهیم این  سال باید تبدیل بشود، ما م  جا به ذهن، در ذهن ده جا به حیوان، از آن نبات، از آن 

  ده سال را.  

  

جنگید. در جهت  گوید نه، شما دارید با قضا م گوید؟ م النا چه م هزاران سال است ادامه دادیم، ببینیم مو

شده با مرکز عدم است که کارگاه  هفکرها هم که جهت مادی است زندگ نیست. زندگ در این فضای گشود 

 باشد که خدا دارد کار م یادمان  امروز در  خداوند هم هست. همیشه  و کارگاهش کجاست. کارگاهش  کند 

فتیم در «نیست» است، شما باید «نیست» بشوید نه «هست». حداقل به گناهانتان و ایرادهایتان،  چندین بیت گ

 به ندانستنتان اقرار کنید که من نم ندارم غیر از آن چیزی که تو به من م لَنا»، من علم لْمدانم، من «ال ع  ده

  در این لحظه.

  

زخم پذیر و پیش رو، چون سپِر شجاعت  
   زِه مدِه تا چو کمان خمانَمتگوش به غیِر

  )٣٢٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

  بستند کمان م زِه: چلۀ کمان، رودۀ تابیده که به  
  

  

کنیم.  که ما سپر شجاعت خداوند هستیم وقت که فضا را باز م بش و برو جلو، برای این   یعن تو درد هشیارانه

 م ما  و حواست فقط به زِه باشد، حواست به این باشد که این زه را ی شد که مثل کمان ما را بخماند. یعنک
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ح خودمان بشویم و زندگ دارد  مرتب باید فضا را باز کنیم و آمادۀ خمیدن و تغییر دادن خودمان بشویم، اصال

 کند. تو به من گوش بده، من تو را درست کنم.  این کار را م  

  

  وار اَبد کژ مان گر نخواه که کمان
  چون کشَنَدت سویِ خود همچو کمان، نَستیزی 

  )٢٨۶٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

 م اگر ما م عارفان خواهیم راست بشویم، مثل کمان کج نشویم، وقت ما را م کشد ما  ثل موالنا یا خود زندگ

نباید بستیزیم، باید فضا را باز کنیم برویم. یعن فضاگشایی کن، تغییر کن، مقاومت نکن در مقابل تغییر، جبر  

  منبالن را در پیش نگیر.  

  

  ما عاشق مستیم، به صد تیغ نگردیم 
  شیریم که خونِ دلِ فَغفور چشیدیم 

  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

  فَغفور: لقب پادشاهان چین 
  

  

سبب ها عاشق مست هستیم. کجا م خوردیم؟ در «اَلَست»، چون از جنس زندگ هستیم، شادی بیما انسان 

  ذاتمان است. آیا وقت ذاتمان است، مست که م ل  ها را  خواهیم این همانیدگافسانه من   ٩[ش)[(ذاریم کنار،    ذهنب

شویم که ما م که ما مرتب متوجه م گردیم؟ نه، برای ایناز همانیدگ برم   با دردهای همانش، یعن جدا شدن

شود، درد هشیارانه گیریم، بنابراین اگر دیدیم که درد هشیارانه ایجاد م ها نم ها، همانیدگ چین را از این نقطه 

 گرداند. ما را برنم  

  

  فضا را باز م ل  کنیم  ما وقتدر ما شروع م   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[ش زندگ   کند به م شویم،  کار، کارگاه زندگ

 شویم، از اول هم شیر بودیم.  شیر م  

  

بینید لقب پادشاهان چین بوده،  طور که م اصطالح خاقان چین بوده، همین و فهمیدیم که، «فَغفور» یعن لقب به

  جا یعن هشیاری، هشیاری خالص.  در این

  

 گوید ما مزۀ هشیاری را چشیدیم. شما فضا رم ا باز م را م همانیدگ کنید، ی کنید،  گیرید خودتان را آزاد م

 که از آن واهمانش انجام م دهید. خون شود، هشیاری که از آن جا آزاد م شود، مزه جا آزاد م چشید،  اش را م
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 ر ول نمدی کنید. م ر را مرنجش دی شادتر شدید، ی رنجش را بخشیدید کل بخشیدبینید که ی   بینید م

ذهن»، چه بویید  باز هم شادتر شدید، آزادتر شدید. پس «خونِ دلِ فَغفور» را، «فَغفور» را چه بویید که «من 

  اش ی هشیاری است.  که «خودِ هشیاری»، همه 

  

 گفتند که  هشیارِی ما اآلن فهمیدیم رفته در ذهن گیر افتاده. گفت ما خودمان، خودمان را صید کردیم. اگر م

 اندازد، این همانش، شما را در ذهن به تله م طوری نیست که شما دارید صید م شوید: کنید، شما دارید صید م

 خب آقا من ابله نیستم که صید بشوم که، من نم» ار مارها  خواهم صید بشوم. من فکر کردم دارم شکنم، ش

 من را هم جمع م کنم به مردم نشان بدهم، پز بدهم و یذهن   ها درست کنم به رخ  کامل براساس همانیدگ

 یف کنم در این زمان و فهمیدم خودم دارم صید مشم، کمردم ب ر».  شوم، نه نمخواهم دی  

  

بیرون، خونش همین    کشیمکشیم، و خونش را م ریزیم، م م   همذهن را به پس ما ذاتاً شیر هستیم و اآلن من 

 فضا را باز م ل  کنیم  هشیاری ماست که به تله افتاده. با فضاگشایی، وقتاز جنس    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[ش

 شیر م ترسیم. شویم، نم  

  

  دیدۀ سیر است مرا، جانِ دلیر است مرا
  زَهرۀ شیرست مرا، زُهرۀ تابنده شدم 

  )١٣٩٣(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

 شویم که واقعاً  ما متوجه م م مدت چشم سیر داریم، پس از ی خواهیم. شما  بینیم که ما از جهان چیزی نم

به فالن، بهکنند، بهکنند، تعریف م بینید که مردم شما را تأیید م  چند ماه روی خودتان کار کنید م ً اگر واقعا

  آید.    خوشتان نم ً شما اصال 

  

دانم صورت شما اصال ماه است،  چه موهای شما خوشل است، نم  تشنۀ این چیزها بودید، کس بوید وای  ً قبال

 م جالب است. شما احساس بزرگ آن طالیی که آویزان کردید عجب! از کجا خریدید؟ خیل بینید  کردید. اآلن م

ه از آید، یعن چه ک داری م نظر ی چیز خنده کنند به ای به این چیزها ندارید و تعریف هم که از شما معالقه

 کنند! من تعریف م  

  

 نم دیدۀ سیر است مرا»، جانتان دلیر شده، یعن» را رها کند، نم ترسد که برود در سایۀ  ترسد که همانیدگ

 کند در جهان، جان اصل زندگ همانیدگ طوری شد،  تان است و شجاعت شیر را پیدا کردید. حاال که این ی

 خدای شادی تابنده.  شویدآزاد دارید م شدید ی ،  
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 دانیم:  و این را هم ما م  

  

  علّت بتّر ز پندارِ کمال 
  نیست اندر جانِ تو ای ذُودالل 

  )٣٢١۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
  

  ات بس خون رود از دل و از دیده
  تا زِ تو این معجِبی بیرون رود 

  )٣٢١۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
  ل: صاحبِ ناز و کرشمه ذُودال 

 عجِبی: خودبینم  
  

  

 شیم. گفت که ما به صد تیغ بر ما مبدتر از این پندار کمال ما وجود ندارد و باید زحمت ب دانیم مرض گردیم. نم

 بعض ول تیغ بر ها م بینید با ی م گردند، بعض عِجها فکر مبی  کنند با دوسه روز کار روی خودشان این م

 توانند از خودشان جدا کنند.  را، این غرور و خودپسندی را م  

  

بوده که مال ما بوده، از اول خداوند    ی خودمان را گیر انداختیم در ذهن، ذهن هم دامهاست ی ما سال 

 شوید، ما نفهمیدیم. گفته این مال شماست، هرچه بیشتر در دام خودتان، خودتان گرفتار بشوید، گرفتارتر م  

  

  مستانِ الستیم، بجز باده ننوشیم
  بر خوانِ جهان ن ز پی آش و ثَریدیم

  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  ثَرید: آبوشت 

  
  

ما مستان هستیم که از جنس خداوند هستیم، خداوند هم مست خودش است. ما از جنس او هستیم، او در  

ذاتش شادی را دارد، ما هم داریم. بنابراین ما به چیزی احتیاج نداریم که با آن همانیده بشویم تا از آن شادی  

  شویم.  که فضا را باز کنیم متوجه م بیریم. همین 

  

ذهن  شویم که درست کردن ی من ندگ هستیم و باید بادۀ زندگ بخوریم. بنابراین اآلن متوجه م ما از جنس ز

و نگاه کردن به سفرۀ جهان یا چراگاه جهان در حدّ مقام ما نیست. پس دنبال آش و ثرید، ثرید یعن آبوشت،  

  کند.  که این جهان به ما ارائه م  نیستیم ما، یعن چیزی 
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بخواهیم مقا   ما  از خوشل از  بیریم،  علممان غذا  از  بیریم،  غذا   مثال نم ممان  هیلمان،  از  از مان،  دانم 

به،  بهتوانیم همانیده بشویم، بخواهیم غذا بیریم، از آن بخوریم، شیرۀ آن را بخوریم، به که با آن م هرچیزی  

  گیرد.  ها غذا م ذهن از همانیدگ چون من 

  

 ل  میم که با فضاگشایی  فهپس ما اآلن م(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[ش   شود. ما از  و مرکز عدم، اصلمان شناخته م

 را از این همانیدگ نداریم که م ل  ها  اول مست بودیم، مست هستیم و احتیاجافسانه من   ٩[ش)[(یریم که   ذهنب

  شان همین آش و ثرید این جهان هست. درست است؟  ها مجموعۀ این

  

  دی بر درِ آن منْعماِن چرب
وی بهِرمردهدثَریدِ م ری  

  )٢٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  چربش اینجا دان که جان فربه شود
 شودکارِ نا اومید اینجا به  
  )٢٩٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

  عیساست خوانِ اهل دل  صومعۀ
 هِلر مهان و هان، ای مبتال این د  

  )٢٩٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  چربی، پیه چربش: 
  

  

 عنوان من رویم به پس ما م سراغ کسان که من   ذهن بزرگ دارند، براساس همانیدگ ها  های زیاد، که از آن ذهن

 یریم، بر درِ ثروتمندان همانیده مچیزی ب به ما بدهند. م گوییم ما رفیق هستیم رویم تا احساس هویت و بزرگ

  ، با آن همانیده است.  چیز دارد با این کس که همه 

  

  معن نیرومندی.  جا به اصطالح اینری. چربش هم یعن به ری یعن چیز حقیر، مردهمرده

  

 شده است، نیرو را از این گوید: «چربش اینجا دان که جان فربه شود»، چربش در فضای گشوده م جا م  توان

 یری نه از درِ مب  که دارای همانیدگ نیست. «چربش اینجا دان که جان  گوید کسان زیاد هستند. در همانیدگ

  فربه شود»، شما فضا را باز کن، بذار جانت نیرومند بشود.
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  رفتیم به  عنوان من شود»، کاری که ناامید دارد، ما به «کاِر نا اومید اینجا به ناامید هستیم، چون هر جهت ذهن

شده بهتر  دردهایمان هیچ امیدی نداریم. کار ما با این فضای گشودهما بال داده، ما گم شدیم در فکرهایمان و  

 شود.م  

  

هایی مثل موالنا که  هایی مثل موالنا. سفرۀ آدم عیساست خوانِ اهل دل». «خوانِ اهل دل» سفرۀ آدم   «صومعۀ 

 اآلن شعرهایش را م مردگان را زنده م ها را درمان  کرد، مریض خوانیم چیست؟ «صومعۀ عیساست». عیس

 همین اشعار موالناست.  م کرد، پس صومعۀ عیس  

  

هایی مثل ایشان را رها نکن،  «هان و هان»، مواظب باش ای مبتال، ای گرفتار، ای مریض، این دِر موالنا یا انسان 

  یا فضاگشایی را رها نکن.  

  

 م از خود زندگ ،فضا را باز کن گیری، اگر دو تا در هست، اگر بتوان   دِر موالنا را بزن و این  نم فعال ،توان

  سوز را بخوان، بیدارکننده را بخوان. بخوان، بفهم و عمل کن. اشعار دیو 

  ای جانِ جانِ جانِ جان، ما نآمدیم از بهرِ نان 
  برجِه گدارویی من، در بزم سلطان ساقیا 

  ) ٩(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

هستیم، در غزل هم گفته خیل نزدی هستیم، آواز س و خروسش را  پس در این جهان ما در بزم خداوند  

  ست. عنوان زندگ شدۀ ماست یا ما به ذهن ماست، خروسش صدای فضای گشوده ایم. گفتیم سش من شنیده 

  

 ای انسان بهبعد اآلن م ،ای جان، ای زندگ خالص، ما  گوید که «ای جانِ جانِ جاِن جان»، یعن صورت زندگ

شو گدارویی نکن ای انسان، تو ی ساق هست، در بزم سلطان یعن    ها نیامدیم، بلند ی نان یا همانیدگ برا

  قدر حماقت نکن.  نظری نکن، این قدر تنگ قدر گدارویی نکن، اینقدر گدا نباش، این خدا این 

  ایمما بدانستیم ما این تن نه
رایِ تن، به یزدان مایمزیاز و  
  )٣٣۴٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  
ذهن و حت جسممان نیستیم، ما آن چیزی که ذهنمان  ایم ما که ما این من همه ابیات فهمیده باالخره پس از این 

 ه از ورای این به فضای گشودهنشان مهشیاری خدایی زندهدهد نیستیم، بل ر. شده یعنایم. واضح است دی  

  �💠💠�پایان بخش سوم �💠💠�
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  حق داند و حق دید که در وقتِ کشاکش
  از ما چه کشیدند و از ایشان چه کشیدیم

  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

 م گوید فقط خدا م ما را م که زندگ داند و خدا دید که موقع کشید  کشید از ذهن، و ذهن هم داشت م

چیزی از ما کشیده شد. از  دست آوردیم و چه  چیزی ما از زندگ به   سوی خودش، باالخره ما موفق شدیم، چهبه

 ل  ها و دردها  ما چه کشیده شد؟ از ما تمام همانیدگافسانه من   ٩[ش)[(که موالنا این را به تونِ حمام تشبیه کرد.    ذهن

 ها، جهل، ترس و هرچه که در این جهان به سیاه شود از ما کشیده شد.  عنوان فُضوالت ذهن نامیده م  

  

کنیم زندگ با جذبۀ خودش  ، وقت مرکز را عدم م (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  ین حالت را در نظر بیرید  پس ا

 زیادتر از زورِ این جهان است. زور این لحظه زور خداست، اما زور زمانِ  ما را م خیل شد. خب زورِ زندگک

د با ذهنمان بخواهیم  گوید که ما نبایذهن است. حاال این بیت به ما م شناخت زور شیطان است، من روان 

من  ٩[شل  تجسم کنیم   م   ذهن)](افسانه  چه کشیده  ما  از  واقعاً  م که  چه  ما  و  این شود  چون  ذهن  کشیم،  را  ها 

 شناسد.  نم  

  

  حق داند و حق دید که در وقتِ کشاکش
  از ما چه کشیدند و از ایشان چه کشیدیم

   )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

ها  و دردها  و کار را ادامه بدهید تا تمام این همانیدگ   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  یعن شما فقط فضا را باز کنید  

  نهایت را باز بنید. از مرکز شما کشیده بشود بیرون و شما در درون، آسمانِ بی

  

فهمم این را،  کشد، بچیزی بیرون م   که شما بخواهید بنشینید فکر کنید، من بخواهم ببینم خداوند از ما چه این

ای بنیم، بحث ها را ما ی مطالعه یا ما بعداً باالخره چه چیزی بیرون کشیدیم، از خداوند چه چیزی گرفتیم، این 

  دارد.ها ما را در ذهن نگه م طوری نیست، این و جدل کنیم، این 

از این سو مکشانندت کشانندت، و زآن سو م  
  د، رو باال مرو ای ناب با دردی، بِپر زین در

  )۵۴(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

  نشین شود و در ته ظرف جا بیرد، لرد.   درد: آنچه از مایعات خصوصاً شراب ته 
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 به پس «از این سو م کشانندت»، یعن سوی جهان م کشند و از آن سو م  ی سوی جهان طرف به کشند، یعن

 م طرف به  رویم ما، از ی دارد به اینسوی خدا م رویم. بستگ کنید، آیا  که در این لحظه شما چه انتخاب م

 فضاگشایی م کنید؟ کنید یا فضابندی م  

  

رو مرادی و ناامیدی، دلسردی روبه ذهن با بی وسیلۀ من و امروز چندین بار توضیح دادم خدمتتان که شما به  

فقط باید فضا را باز کنید. این فضا گشودن درواقع بستگ به توکل،  ها نباید اهمیت بدهید،  خواهید شد و به این

  رضا و تسلیم ما دارد. ما باید هر لحظه تسلیم کامل بشویم. 

  

سوی  توانیم پایین نرویم، به کشند. حاال ما م سوی خدا م حال به کشند، درعین سوی جهان م پس از ی طرف به 

توانید  ست باید بپریم برویم باال. شما م رد که نماد همین هشیاری جسم نشین شدن نرویم، بله از این دته

  اجرا کنید این را در خودتان و هر لحظه ببینید. 

  

  طور: و همین 

  

  حیمیم، طبیبیم، ز بغداد رسیدیم 
  بس علّتیان را ز غم بازخریدیم 

  
  سر و بن را های کهن را، غم بیسبل

  چنگاله کشیدیمهاش به  هاش و ز پیز رگ 
  

  طبیبان فصیحیم، که شاگردِ مسیحیم 
  بس مرده گرفتیم، در او روح دمیدیم 

  )١۴٧۴(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

  علّتیان: بیماران 
  ای که در چشم پدید آید.: بیماری سبل 

  چنگاله: آلت آهنین و باری و سرکج که طبیبان به کار برند. 
  

  

  پس مبینید که وقت   ما مرکز را عدم م ل  کنیم و فضاگشایی مل کنیم در این شو    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[ش

 م ما، دراینزندگ مرکز  را اگر به صورت ما حیم م آید  معن فیلسوف بیرید، هم فیلسوف    شویم، حیم 

 م شویم. طبیب به شویم هم طبیب م .پزش معن  
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سیدیم. بسیاری از کسان را که مریض بودند، «علّتیان»  «ز بغداد رسیدیم»، یعن از پیش خدا، از فضای یتایی ر 

ذهن است. پس خیل از بیماران غم را  کسان که علت دارند، علّتشان بیماری غم بود. بیمارِی غم، بیماری من 

  از دست غم دوباره خریدیم، یعن آزاد کردیم.  

  

 خب موالنا پس م هستید، م گویید غم  تواند شما که علّت نم کنیم، خشم نم گذارد، رنجش  گذارد ما زندگ

 گذارد، کینه نم گذارد، انتقامتوزی نم جویی نم گذارد، شما را از دستِ این غم، از دسِت عالئم گذارد، ترس نم

 دانید ها همه عالئم است و خیل چیزها هم که شما دیر م پرست، این پرست، قدرت پرست، درد غم، برهاند. باور 

 ویم، ایننماست، من خواهم همه را ب هم همین همانیدگ است. مریض داشتن است. ها عالئم مریض ذهن  

  

«سبل  نم و  درنتیجه  روییده،  ما   عدم چشم  در  بود که   همانیدگ موهای  همین  ببینیم.  های کهن»،  ما  گذارد 

سر و ته است، علتِ درست  ذهن غم بی من   های شود غم سر و بن را»، پس معلوم م های کهن را، غم بی «سبل 

ها همه چیست؟  مرادی، این های بی دست نیاوردن چیزی، غم هایی که برای از دست دادن چیزی، به ندارد. غم 

  سبب هستیم، از جنس آرامش هستیم، از جنس خدا هستیم.  سر و ته است چراکه ما از جنس شادی بیبی

  

آید و  وجود م ، سبل یعن آن مرضِ چشم که در چشم مثال مو در درون به پس این موهای زائدِ همانیدگ را 

 ند هرچیز را ببینیم ما، به چشم دائماً درد مکند. و شما نگاه کنید چشم درد ب   چیزی  درد آلوده م شود. یعن

 هم همین توانیم ما ببینیم که درد به ما ندهد.  من نم هم  ذهن طور است. شما اگر  همین طور است. همانیدگ

 با درد یا با چیزها داشته باشید، در جهان هر کاری م همانیدگ شود. کنید به غم و درد آلوده م  

  

بن را»، «ز رگ های کهن را، غم بی «سبل  چیزی؟ «به  هاش» یعن از ریشه کشیدیم، با چه  هاش و ز پی سر و 

تواند رشد کند. بعد چه  ، گرفتیم از ریشه درآوردیم، دیر نم ها هستچنگاله»، با موچین، همین موچین خانم 

کس هستیم ما؟ انسان اگر فضاگشایی کند «طبیبان فصیحیم»، بسیار ماهر هستیم چراکه «شاگردِ مسیحیم».  

 تواند نماد خدا باشد. عین مسیح هستیم که مردهمسیح م کرد، مرض ها را زنده م را درمان م کرد. های ذهن  

  

ها روح زندگ دمیده  هایی که موالنا خواندند در آن های ذهن را گرفتیم، آنبس مرده گرفتیم»، خیل از من «

 شد. پس توجه م یم و طبیبِ خودمان بشویم. و در بیت  کنید که ما متوانیم فضا را باز کنیم و خودمان ح

 گوید:بعدی م  
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  ها ها که دیدند نشانبپرسید از آن
  بویند که ما از چه رهیدیم که تا شُر 

  )١۴٧۴(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

ها  اند، زنده شدند به زندگ که آن های زندگ را دیده اند و نشاناند، که اآلن آزاد شده از کسان که آزاد شده  

 ر مُش گویند و به ما هم م  ر کنید، که ما به چه بالیی دچار شده بودیم، یعناین من گویند که شما هم ش  ذهن

  با دردهایش و آن دید، چقدر خطرناک است! 

  

  ها ها که دیدند نشانبپرسید از آن
  که تا شُر بویند که ما از چه رهیدیم

  )١۴٧۴(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  
شدند م که آزاد شدند و از جنس زندگ فهمند که چارق ایازشان چه بوده و از چه رهیدیم ما. فقط آن کسان

خواهند خودشان  کنند، فقط م ذهن هستند، پندار کمال دارند، پر از درد هستند، درد پخش م هایی که در من آن

خواهند برتر از آب دربیایند، ناموس دارند، درد دارند،  اش در فکر مقایسه هستند و م را نشان بدهند، همه 

کنند و چه جهنم در این عالم برای بقیه مردم  دانند که در چه جهنم زندگ م ها نمپندار کمال دارند، این

 کنند. درست م  

  

 آدم آزاد م وقت شود از چه  شود، متوجه م ر مر  چیزی رهیده، درنتیجه شبوده. ش کند که همچو راه نجات

 توانسته درس م هایش را از طریق موالنا به ما بدهد. کند که موالنا آمده، زندگ  

  ون حبوب شیِر زمین چ بستۀ 
  جو فطام خویش از قُوت اْلُقلوب 

  )١٢٨۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  خور، که شد نوِر ستیرحرفِ حمت 
  حجب را ناپذیرای تو نورِ بی

  )١٢٨۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  تا پذیرا گردی ای جان نور را
  حجب، مستور راتا ببین بی

  )١٢٨٧سوم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 
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  حبوب: غّت و حبوبات 

 و تجدیدِ حیاتِ روحان فطام: از شیر گرفتن، کنایه از قطع شهواتِ جسمان  
 الْقُلوب: غذای روحان قُوت  

  ستیر: مستور، پوشیده 
  

  حبوب یعن غالت، حبوبات. 

  فطام یعن از شیر گرفتن، کنایه از قطع 

 و درواقع از شیر دنیا باز شدن را م گوید فطام.شهوات جسمان  

  قُوت القُلوب: غذای روحان، غذای دل. 

  ستیر یعن مستور، پوشیده. 

  

 کارند و شیرۀ پس ما مثل حبوبات هستیم که در زمین م گیرند. ما هم به جهان وصل هستیم.  شان را از زمین م

جهان هست مانند حبوب، مثل مثال نخود و غیره. و خودت را از شیر شیطان   شیرِ زمین»، یعن شیر این«بستۀ  

گوید که شما خودتان را از شیر این دنیا باز کن،  جا به ما م باز کن، «فطام» یعن از شیر باز کردن بچه و در این 

سبب غذایِ دل ثال شادی بی آید. م ور م چیزی بخور؟ «قُوت القُلوب»، یعن غذایِ دل، غذایِ دل از آن منتها چه  

  سبب غذایِ دل است، خرد زندگ غذاِی دل است و عشق غذایِ دل است.است، آرامش بی 

  

حمت   پوشیده«حرفِ  نور  همین  حمت  حرفِ  این  خردمندانه گوش کن.  حرفِ  ما    خور»،  برای  اآلن  است، 

  کند. کنیم از ما عبور م است وقت فضا باز مپوشیده 

  

حجب یعن همین نور زندگ، هشیاری نظر. نورِ باحجب یعن هشیاری  حجب را ناپذیر»، نورِ بیبی   «ای تو نورِ

ذهن دارد، هشیاری جسم دارد، هشیاری خالص خدایی را  حجب را ناپذیر» کس که من جسم. «ای تو نورِ بی

 ر فضا را باز کنیم. تا چه بشود؟ تا ای جان من نور را نمبپذیری، نور خدایی را بپذیری. پذیرد، م  

  

«تا پذیرا گردی ای جان نور را»، تا بدون پرده ببین آن چیزی را که تا حاال پوشیده بوده. هم هشیاری نظر را  

  ذهن پوشیده بوده.ببین، هم خدا را ببین که تا حاال برای من 

  خیزید، مخسپید که هنگام صبوح است 
  روز آمد و آثار بدیدیم  استارۀ

  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

  استارۀ روز: کنایه از خورشید 
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 دوباره م  ه نزدیصبح شده بل ر نخوابید، چرا؟ صبح شده. از نظر زندگگوید که بلند شوید از خواب و دی

داوند را در دلمان ببینیم، ول ما  ظهر است. یعن چه؟ یعن همۀ ما باید خورشید حضور را، خورشید طلوع خ

 کنیم شب است، هنوز در ذهن خوابیدیم.  فکر م  

  

کند.  ها طلوع م «استارۀ روز» یعن ستارۀ روز، خورشید است. ول منظورش خورشیدی است که از دل انسان 

 کار روی خودتان م استارۀ روز آمد و آثار بدیدیم»، شما آثار روز آمدن را پس از مدت» بینید درونتان  بینید. م

شوید،  بینید کمتر خشمین م . م آرام است. انعکاس درون آرامتان در بیرون درد ندارد. روابطتان بهتر شده 

 ترسید. درست است؟ کمتر م  

  

که ستارۀ روز، ستاره شب هست دیر، ستارۀ روز یعن فرض کن ی ستاره در روز  «استارۀ روز آمد و» همین 

خواهد بوید روز است شما دیر با هشیاری جسم  خورشید، یعن م   ود ول منظورش خورشید است. دیده بش

 یا با عینک همانیدگ و آثار روشنایی را ما م ها نباید ببینید. باید با آن نور ببینید، نور زندگ م بینیم  بینیم. مثال

خوانیم و بیدار گوید و ما این شعرها را م ه به ما م ور آوردهمه شعر را درواقع از آن موالنا زنده شده و این

 شویم.م  

  

 بینیم. همین ما اآلن فهمیدیم جریان چه هست. آثار بیداری را در خودمان م مان،  طور آثار نظم گرفتن زندگ

 توازن را در زندگ مان م ر پرهیز کنیم همانیده نشویم، بله؟ آث بینیم. ما مار باال آمدن  بینیم مواظب هستیم دی

 ما دارد  بینیم که انعکاسش در بیرون اآلن اگر هم کامل نشده، یواش این خورشید را در خودمان م یواش زندگ

 بهتر م گیرد و همشود، نظم م جهت م .شود با خرد زندگ  

  

و طلوع    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شده  گوید بربخیزید و این فضای گشوده م   ذهن)](افسانه من  ٩[شل از این حالت 

  شود، اآلن کامال مقدور است.رشید از درونمان در این آسمان که باز مصورت خوما به 

  

 خوانم: و این چند بیت را دوباره م  

  

  آفتابی در سخن آمد که خیز
  که بر آمد روز، برجه، کم ستیز

  )٢٧١٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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  تو بویی: آفتابا کو گواه؟ 
  گویدت: ای کور از حق دیده خواه 

  )٢٧٢٠ی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (مولو
  

  روز روشن، هرکه او جوید چراغ 
  عین جستن کوریش دارد بالغ 

  )٢٧٢١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  داللت  بالغ:
  

  

گوید که بلند شو روز آمده و در ذهنت ستیزه نکن. فرض کن  گوید که آفتابی آمده به ما م یعن داللت. م   بالغ

 ر ستیزه  گوید که بلند شو به«آفتاب» خداوند است، آمده به ما مدی صورت من از مرکزت طلوع کن و اصال

  نکن، مقاومت را صفر کن. 

  

 گوییم که خداما هنوز در ذهن هستیم مشاهدی، ی یا ی   به ما بده، ما باورمان نم شود چون  چیزی، عالمت

 با چارچوب ذهن فکر م و ندانید که از  کنیم. برای همین م گفت در غزل که ندانید که چه کشیدید از زندگ

 ذهن، ما چه م هستم   که چقدرگوید «مدانید که چونید، مدانید که چندید»، چون دانستن اینکشیم یا مرتب م

 ها همه مال ذهن است.دانم و چند هستم و چطورم، این و چقدر م  

  

 ویی: آفتابا کو گواه؟» متو ب»و.    گوید شاهدت چیست آفتاب؟ خدایا شاهد چیست؟ یبه من ب چیز ذهن

 چون به او به ما م ،گوید که تو از خداوند چشم بخواه. تو کور هست وسیلۀ ذهنت م .بین  

  

کس دنبال چراغ بردد، یعن اآلن مقدور است که از درون انسان این خورشید  گوید روزِ روشن هر و بعد م 

اش را روشن  ذهن کند و من وجوی چراغ ذهن م کس که هنوز جستطلوع کند، با هشیاری حضور ببینیم. هر 

  کند. اش م کرده، همین جستن داللت بر کوری 

  

تواند فضا  جوری واقعاً آدم م کنیم در ذهنمان. تعریف کنید آقا چه حث و جدل م یعن نگاه کنید که ما مرتب ب 

جوری ندارد، شما دست از سر خودتان بردارید، دست از تعریف و توجیه این تواند؟ چه جوری م باز کند، چه 

و زنده شدن به او   که توضیح خداوندگویم سؤال نکنید؟ برای این قدر م چیزها، دست از سؤال بردارید. چرا این 

  دارد.وسیلۀ ذهن، شما را در ذهن نگه م به
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  نم باز نم شما چرا تسلیم  لحظه فضا  این  اتفاق  اطراف  در  را بدون شوید؟ چرا  این لحظه  اتفاق  کنید؟ چرا 

  پذیرید؟ این کارها را بنید. شرط، قبل از رفتن به قضاوت، به ذهن و قضاوت کردن، نم قیدو 

  

ور نمردهبینب ای ، گمان  
ردهکه صباحای ست و، تو اندر پ  

  )٢٧٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  کوریِ خود را من زین گفت، فاش 
  خامش و در انتظارِ فضل باش 

  )٢٧٢٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  در میانِ روز گفتن: روز کو؟ 
  خویش رسوا کردن است ای روزجو

  )٢٧٢۴سوم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 
  

 روز را، این خورشید را، م ببینید ما «روزجو» هستیم. یعن رویم  خواهیم در ذهنمان تجسم کنیم و دنبالش م

 م خورشید ذهن خواهیم، این غلط است!در ذهنمان. ما ی  

  

  م گوید اگر روز و این خورشید را نمتو نم یعن ،که صبح است و تو در پرده هبین با سؤال کردن، بین ،ست

با رفتن به ذهن، کوری خودت را فاش نکن. خاموش باش، فضا را باز کن، تسلیم شو تا خداوند فضلش را به  

که ی نفر وسط روز، ساعت دوازده ظهر بوید روز کو؟ خودش را  تو بدهد. فضل یعن بخشش و دانش. و این 

 کند. دارد رسوا م  

  

کس دید ذهن را گذاشته کنار، فضا را باز    گوید «روز کو؟» ی بیند و م اش با ذهنش م یعن ی کس همه 

 کرده، از طریق مرکز عدم م بیند، م بیند روز است. م م بیند، مثال  رفته به ذهن و از همانیدگ کس بیند ی

 م زندگخواهد، دارد اشتباه م ر، دارد درد مکس دی همانیده شده با ی کس کشد، در توهم است،  کند. ی

  در هپروت است. این عشق نیست.

  

کند و از پندار کمالش  ای از زندگ خودش را گرفته و براساس آن رفته به مردم خودنمایی م ی کس ی جنبه  

 دارد حرف م اشتباه م آدم در توهم است. کس این  اقرار کند،  کند، ناموسش نم زند،  گذارد زیر بار برود، 

 خواهد  م نگوید اشتباه کردم، شما م ر در توهم است، در روز نیست در شب  دنیا را خراب کند ولدانید دی
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 راجع است. عالئم شب را شما م دانید. کس به شب حرف م روز را ندیده زند، برحسب شب حرف م زند، یعن

 کند.و خودش را دارد رسوا م  

  

  صبر و خاموش جذوبِ رحمت است
  ن نشانِ علّت استوین نشان جست

  )٢٧٢۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  أنصتُوا بپذیر تا بر جانِ تو 
  آید از جانان جزای أنصتُوا 

  )٢٧٢۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  جذوب: بسیار جذب کننده 

  أنصتُوا: خاموش باشید 
  

  ها را.  این ابیات بهترین ابیات مثنوی هستند. هر روز باید بخوانیم این

  

صورت نشان  ست. و این نشان جستن، خود را بهکنندۀ شدید رحمت الهخاموش کردن ذهن و صبر کردن، جذب 

 آن درآوردن و دنبال نشان رفتن که خدا این است، نم یدن  ها، مرتب چسب دانم حضور این است و تعریف ذهن

 این نشان بیماری است که اآلن داشتیم م ،به تعریف ذهن گفت: خواندیم، م  

  

  حیمیم، طبیبیم، ز بغداد رسیدیم 
  بس علّتیان را ز غم بازخریدیم 

  )١۴٧۴(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

گوید خیل چیزها را م   علّت هست. ما باید سوت کنیم، أنصتُوا را بپذیریم. توجه کنید «أنصتُوا»، فرمان است.

 برخیز. خداوند به انسان م امروز داشتیم امر «قُم»، یعن امر، مثال  گوید برخیز، بلند شو از خواب ذهن. این ی

طور، ذهن را خاموش کن، ذهن را خاموش کن تا بر جان تو از خداوند، پاداش  فرمان اله است. أنصُتوا هم همین 

  أنصتُوا بیاید. 

  

  همه قافله محبوسِ رِباط  شب بود و
  خیزید کز آن ظلمت و آن حبس رهیدیم

  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

  رِباط: کاروانسرا 
  



ۀ  برنامه             Program #948                                               ۹۴۸مشار

  98صفحه: 

 همه در ذهن بودند، همه از طریق همانیدگ بودند، موالنا هنوز نیامده بود، حافظ نیامده بود،   «شب بود»، یعن

  نام ذهن بودند. انسان، محبوس کاروانسرایی بهها یعن قافلۀ شب بود و همۀ انسان 

  

  رِباط م گوید، معن ذهن. م یعن ،مندیم  بینید که چقدر عالقه اش این است که از این محل توقف باید عبور کن

 زنده بشویم، ببینیم که سرنوشت ما چیست، خداوند چه م خواهد  به این کاروانسرا. باید برویم بیرون و به زندگ

  تک ما؟ تک  از

  

  ان بیرون جستن از ذهن وجود دارد. «خیزید  «خیزید» مر در این کاروانسرا نیستیم، امگوید اآلن بلند شوید دی

خواهد و این امان را برای ما فراهم آورده که از این تاری  واقع زندگ م کز آن ظلمت و آن حبس رهیدیم»، در 

  و از این زندان ذهن برهیم. 

  

گوید همه هم راهنمایی به ما کرده و اآلن م آن ظلمت و آن حبس رهیدیم»، وقت موالنا رهیده و این  «خیزید کز 

 ان دارد، اگر ما حس مکه این کار ام توانیم از ذهن خارج بشویم،  کنیم که جبر هنوز به ما چیره است و ما نم

به خودمان لطمه بزنیم، به دیران صدمه بزنیم،    ها سر کنیم، دائماًهایش را بشیم، با همانیدگ باید حتماً غم 

  این غلط است دیر. 

  

کاروان   ذهن)](افسانه من  ٩[شل  بینید  طور که م پس همین   یا  این رباط  وقت برحسب  ها  سرا همین ذهن است و 

 این م بینیم، «شب» است. منتها بیشتر غافلۀ انسان ل  گوید بلند شوید طوری بوده. م(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[ش  

  ایی کنیم یا تسلیم بشویم، مرکزمان را عدم کنیم و از این ظلمت و حبس بیرون بجهیم. که ما یاد گرفتیم فضاگش 

  

  ایم:ها را قبال خوانده این بیت

  من غالم آنکه اندر هر رِباط 
  خویش را واصل نداند بر سماط 

  )٣٢۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
  

  بس رِباط که بباید ترک کرد 
  ی روز مرد  تا به مسن دررسد 

  )٣٢۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
  

  سرارِباط: خانه، سرا، منزل، کاروان 
  نهایتِ گشوده شده سماط: بساط، سفره، خوان، فضای یتایی، فضای بی 
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 هستم که در هر کاروان م نایستد. چر گوید من غالم انسان در هر سطح دانش ذهن ،ا  سرا، در هر وضعیت ذهن

 م کند که وصل شده به خداوند. ایستد؟ فکر م  

  

شده. رباط هم یعن خانه،  نهایت گشوده سماط یعن بساط همین زندگ، سفره، خوان، فضای یتایی، فضای بی  

  سرا.سرا، کاروان 

  

پس انسان عال، انسان پیشرفته کس است که در هیچ سطح خودش را واصل به خداوند نداند، یعن سطح  

گویند شما  آیند به ما م آید، مخصوصاً مردم من برای خودش تعریف نکند و این سطوح ذهن برای ما م ذه

 ما آن دانشمندید، م ،ذهن و واصل شویم، م جا متوقف م دانید. در ی وضعیت  استاد شدیم  گوییم دیر 

 مردم نم گفتند که شما واصل شدید.شدیم، ول  

  

 و موالنا مرا که مثل کاروان از وضعیت   گوید خیل نیم تا به  های ذهنوضعیت است، باید ترک ب سراست، ی

فضای یتایی ی روز برسیم. مرد یعن انسان. «تا به مسن دررسد ی روز مرد»، تا انسان به مسن برسد.  

 ن از کجا شروع ممس که فضا باز م شود؟ موقع شود ما وصل م هر روز م نمان را  شویم، ولتوانیم مس

  گوید صدر، صدری وجود ندارد، صدر تو راه است. که در این، در بیت بعدی خواهیم دید که م بهتر کنیم کما این 

  

دانم. کند که ما دانش داریم، م که ذهن به ما تلقین م شویم؟ برای این سرا متوقف م اما چرا ما در کاروان 

 م» ر بیرون نرویم.  سراشود در کاروان دانم» سبب ماتراق کنیم دی  

  

  چون مبارک نیست بر تو این علوم
  خویشتن گول کن و، بذر ز شوم 

  )٣١٧۴(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

  چون مالی گو که: ال علْم َلنا 
  یا اله، غَیر ما علَّمتَنا

  )٣١٧۵(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

  ما را دانش نیست جز آنچه خود به ما آموخت.»»  «مانند فرشتگان بو: «خداوندا،

  

  گول: ابله، نادان، احمق 
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 ببینید، پس م  ،بر تو علوم ذهن بر ما مبارک نیست، شوم است. چون مبارک نیست   گوید این علوم ذهن

 و من نمبزن ب ذر. دانش همانیدۀ  خودت را به احمقب این دانش ذهن نادان. و از شوم دانم. گول یعن

ه باشید اتفاقات بد برای شما  ذهن شوم است، یعن اگر شما این دانش را نگه دارید و هشیاری جسم داشت

  خواهد افتاد. 

  

مانند فرشتگان بو که من دانش ندارم غیر از آن دانش که تو به ما دادی. مانند فرشتگان بو خداوندا ما را   

  چه خود به ما آموخت.  دانش نیست جز آن 

  

  چون مالی گو که: ال علْم َلنا 
  یا اله، غَیر ما علَّمتَنا

  )٣١٧۵مثنوی، دفتر دوم، بیت  (مولوی،
  

ده، من دیر علم ندارم. شما  شده تو به من م ای خدا غیر از آن دانش که در این لحظه دراثر فضای گشوده

 م این م نه،  یا  این را بویید  جا  دانم، به سطح عال رسیدم، در شما وجود دارد؟ اگر وجود دارد آن توانید 

  شوید، درست است؟ جا رد نم ز آن سرایی است که دیر اکاروان 

  

 گوید:این هم آیۀ قرآن است م  

  » .اْلحيم  الْعليم  انْت انَّكَ ۖ◌ «قَالُوا سبحانَكَ  علْم لََنا ا ما علَّمتَنَا 

  اى دانش نيست. تويى داناى حيم.» «گفتند: منّزه تو. ما را جز آنچه خود به ما آموخته 

  ) ٣٢)، آیۀ ٢یم، سورۀ بقره ((قرآن کر

  

اش از ماست. این «منزه تو» هم جالب است شما یاد بیرید، هشیاری خالص، خداوند پاک است، ناپاک همه 

 هرچه که ما با ذهنمان در مورد شما فکر م تو»، یعن هکنیم، ای خداوند غلط است. این صفات به شما  «منز

 نم دانش تو را داشتیم دربارۀ تو این کنیم، اگرآید، ما اشتباه م کردیم.طوری فکر نم  

  

صورت ما فکر کند بله، به خداوند غلط است، چون با ذهن است، مر خودش در ما بههمۀ فکرهای ما راجع  

تکان   لحظه  این  از  و  شدیم  قائم  خودمان  روی  لحظه  این  در  است که   موقع آن  است.  دیری  موضوع  آن 

 جا نم ودانه شدیم.خوریم، یعن  

کشد بیرون و شما از زندگ چه  که شما تجسم کنید زندگ از شما چه م طور گفت که پرهیز کنید از این همین  

 شید بیرون. مک  
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  نهایت حضرت است این بارگاه بی
  صدر را بذار، صدرِ توست راه

  )١٩۶١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

 م ما متوقف نشویم، مرتب فضا را باز کنیم و  کند در هیچ کاروان این بیت به شما کم سرایی، در هیچ حالت

 که ما م عوض بشویم. پس این راه رویم هیچ ه جا متوقف نمرویم، درست است که از  شود، تا عمر داریم م

جا.  گوید «مسن» است آن شود و م روع م شویم با فضاگشایی زندگ ما شای که وارد فضای یتایی م لحظه

 ن مذار، صدِر توست راه» ما  مرد به مسرسد، اما این عمق داشتن ما، تکامل ما پایان ندارد، «صدر را ب

  رویم. و خواهیم برسیم، ه راه م جا نم هیچ

  توفیق بودجهدِ فرعون، چو بی
دوخت، آن تفتیق بود هرچه او م  

  )٨۴٠تر سوم، بیت (مولوی، مثنوی، دف
  تفتیق: شافتن 

  
  

ظاهر ما    دوزید پاره بشود. گاه اوقات به سرا متوقف شدید، اگر هرچه م و شما خواهید فهمید که در کاروان 

 جنس فرعون در ما هست، ما فکر م هستیم متأسفانه، ول کنیم رسیدیم. درنتیجه شما  معنوی هستیم یا دین

کارد بادام  ذهن هرچه م شود، مندوزد پاره م شود، فرعون هرچه م دوزید پاره م رچه م ی معیار دارید ه

 ر درنمپوک است، جز درد چیز دی هرچه م افته آید. اگر شما در سطح باالی دانش هستید، ولدوزید ش

 م تفتیق م از فکرهای شما به درد ختم م شود، هر فکری م شود،  یا بسیاری  آن شکنید  جا  ود، شما هنوز 

  نیستید. و 

  کار آن کار است ای مشتاقِ مست 
  کاندر آن کار، ار رسد مرگت خوش است

  )۴۶٠٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  شد نشانِ صدِق ایمان ای جوان 
  آنکه آید خوش تو را مرگ اندر آن 

  )۴۶٠٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  گر نشد ایمانِ تو ای جان چنین 
  یست کامل، رو بجو اکمالِ دین ن

  )۴۶١٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 پس کار چیست؟ کاری کار نامیده م شود، ای مشتاق مست، ما همه مشتاق مستیم، اآلن م  خواهیم به زندگ

 چه کاری واقعاً کار حساب م خرده نسبت زنده بشویم، ول به منشود، مفید است؟ هر کاری که ما ی ذهن  

 کاری بلدیم که انجام م بمیریم. اگر ی بمیریم خوشا به حالمان. به من دفعه نسبتدهیم، ی ذهن  

  

ذهن خوشت  ذهن یا مردن به من «شد نشانِ صدقِ ایمان ای جوان»، ای جوان اگر شما از کوچ شدن به من 

 شدید. م شما وصل شدید، از جنس زندگ ایمان توست، یعن آید، نشان درست  

  

آید پس ایمان تو کامل نیست باید بروی ایمانت را کامل کن. ایمان  ذهن خوشت نم به من اگر از مردن نسبت 

تو کامل نیست. ای دیدن تو روی من، وی روی تو ایمان من. یعن «رویِ تو، ایمان من» روی معشوق، دیدن روی 

 بدبینیم، از من معشوق ایمان ماست. اگر روی معشوق را م ذهن آید. اگر هنوز از من مان م مان خوشمان  ذهن

 آید پس ایمانمان کامل نیست.م  

  

 کند. کار آن کار است که در آن مرگ من و دارد «کار» را تعریف م شدنش پدید    ذهن برای ما رخ بدهد یا کوچ

 دانیم: بیاید. و ما م  

  

  صد هزاران سال ابلیِس لعین 
  بود اَبدالِ اَمیراْلـمومنین

  )٣٢٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
  

  پنجه زد با آدم از نازی که داشت 
  وا، همچو سرگین وقِت چاشتگشت رس

  )٣٢٩٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
  

  اَبدال: بدَل، جانشین 
  چاشت: اولِ روز، ساعت از آفتاب گذشت

  
  

انسان هزاران سال است که من  ابلیس، «نفس و شیطان، هر دو ی تن بوده ذهن بهدر  اند»،  عنوان نمایندۀ 

به به ما،  حضور  خدجای  به جای  درد  و   جسم هشیاری  با  ملعون  ابلیس  زمین  روی  در  نشسته.  جای  اوند 

 را کاری نداریم، در خودمان م هم فردی، حاال ما جمع ،نین نشسته، هم جمعبینیم. اَمیرالمـؤم  
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 به گوییم در ما من م خداست، اگر فضا را باز کنم او باید به تخت بنشیند. ذهن نشسته. من اصل جای من اصل  

کنند این اَمیرالمؤمنین است، من  کنند، فکر م ذهن زندگ م ها با من ذهن هست. انسان اما بدل من اصل، من 

شان است. اصل  

  

کند، کشت  نیازی که حس م و این ابلیس که در مرکز ماست با آن آدمیت ما، با آدم از کبری که دارد، از بی

 در ما من م گیرد، ستیزه دارد. یعن ذهنمان با من اصل م شتگیرد. من مان ک م شد به ذهن و به این  ذهنک

 م که اآلن اختیار دستش است کبر دارد، حس  خواهد کشیده بشود به آنجهان، من اصل ور، اما من اصل

  کند.نیازی م بی

  

 اما مانند مدفوع که م آفتاب م گوید وقت فضا روشافتد بویش درم آید، وقت ن م شوید شود و شما متوجه م

شود. باالخره رسوا  اساس بوده، رسوا م اش بیها همه ای نیست، توهم است، این غصه ذهن کاره که این من 

ذهن نیستید،  که قانون تکامل زندگ این است که انسان و شما هم شخصاً بشناسید که من خواهد شد، برای این

  ست. موقع طلوع شما از درون انسان ا

  

 طلوع م و وقت کنید، م آیید باال، ی   خرده هوا روشن م و نیازهایش و  شوید که این منشود، متوجه م ذهن

 بوده، رسوا م دردهایش همه توهم شنوید. هر کاری که من شود. شما بوی بدش را م م ر ذهنکند، شما دی

 محال  بدتان م زنده شده اصال  که به زندگ آید. کس وید، خودنمایی کند. توجه مکنید؟  است که دروغ ب

  خوانیم: ها را مرتب م آید و این بیت هویت باشد با ی چیزی، بدش م هم

  

اند تن بوده نفس و شیطان، هر دو ی  
  اند در دو صورت خویش را بنموده

  )۴٠۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  چون فرشته و عقل، که ایشان ی بدند 
  هاش دو صورت شدند بهِر حمت

  )۴٠۵۴(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  دشمن داری چنین در سِر خویش 
  ست و، خصم جان و کیش مانع عقل

  )۴٠۵۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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ذهن من از جنس  مهم است که این سه بیت را شما هر روز بخوانید و حفظ باشید که هشیاری جسم و من 

شود، من از جنس خدا  شده از جنس خداست، یعن وقت فضا باز م شیطان است. حضور من با فضای گشوده 

 شوم.م  فضا بسته م وقت شوم.شود، از جنس شیطان م  

  

ذهن من در درون من بدترین دشمن من است که عقل کل را که باید عقل من ، من اما این جنس شیطان من

 باشد، زایل مجان من است، دشمن دین من  کشاند به عقل جزوی یا عقل من کند، من را م و این دشمن ذهن

 دشمن من است، نم نگاه  اش به حس وجود خودم  گذارد روی خداوند را ببینم، من باید همه هم هست، یعن

  کنم.  

  

شود؟ توهم بودنش برای شما  ذهن رسوا نم خوانیم واقعاً من کنیم و این شعرها را م هایی که م این صحبت

 شود؟ چرا باید بشود با این روشن نم خوانیم. همه ابیات که م  

  

  تاش اصل، خود جذب است، لی ای خواجه
  کار کن، موقوفِ آن جذبه مباش 

  )١۴٧٧شم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر ش
  

  تاش: دو غالم را گویند که ی صاحب دارند. خواجه 
  

  

 ما باید کار کنیم  م خداوند ما را جذب کند تا ما برویم. اصل این است، ول گوید اصل جذبۀ خداوند است، یعن

م بشویم، باید بدانیم  و نباید منتظر آن جذبه باشیم فقط. کار ما همین چیزهایی است که گفتیم دیر. باید تسلی

آید؟ آیا مرکزمان  آید یا از حضور م مان م ذهن آید از منکنیم، ی فکری م ذهن عمل مکه ک از طریق من 

 اصیل م عدم است اآلن؟ آیا من عذرخواه کنم؟ این بیت را م تغییری م کنم؟ آیا من اعتقاد دارم  خوانم ی

 ر جبر من شوم؟ یا د از ته دلم که من عوض م هستم؟ آیا من تسلیم م شوم؟ آیا من در این لحظه رضا  ذهن

  دارم؟  

  

بی  وقت م م مراد  تماشا  را  رفتارم  م شوم  نشان  واکنش  م کنم،  ناله  شایت  دهم؟  به  دائماً  من  آیا  کنم؟ 

 م جفا  درنتیجه  نم مشغولم؟  الست  به  وفا  یکنم؟  است  مهم  من  برای  لحظه  این  اتفاق  آیا  فضای کنم؟  ا 

به گشوده من  آیا  فهمیده شده؟  یقین  و  قطع  «عشق  طور  و  باز کنم  را  فضا  است که  این  من  عالج  تنها  ام که 

اش هم سبب گرفتاری من و ماندن من در  سازی الدین» من را نجات بدهد؟ و ذهن من دام است، سبب شمس 

  جاست؟ آن
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 کنم، آیا من عاشقم یا معشوقم؟ بیشتر اوقات خودنمایی م گویم مردم من را ببینید، عاشق من بشوید؟ یا نه  م

روم؟ خیل چیزهای دیر. پس باید سوی معشوق اصل م ام صفر است، مقاوتم صفر است، دارم بهمن اندازه 

 نم کار کنیم. کس روزی ما را جذب م وید باالخره خداوند یذارد، بنشیند، بکند، تواند دست روی دست ب

  ت و: همچون چیزی نیس

  

  ز آنکه زادوکم خَباال گفت حق 
  کز رِفاقِ سست، برگردان ورق 

  )۴٠٢١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
   

  گردان شو.» عنصر روی «زیرا خداوند فرمود: «جز تباه به شما نیفزایند.» از دوستان و همراهانِ سست 

  

  رِفاق: جمع رفقه، یاران، همراهان 
به معن  برگردان ورق: در اینجا یعن روی برگردان، صفحۀ قلب خود را از آنان برگردان و با آنان دوست من، ورق برگشتن مثل است در فارس که 

  دگرگون شدن کار است.
  

  

ت» است، یعن  این را من دوباره تکرار کردم. بدانید که ی از دالیل ماندن، ماندن ما در ذهن همان «رِفاقِ سس

شوند به ذهن، ی روز  ِپی است. کسان که تعهد واقع به مرکز عدم ندارند، ی روز کشیده م رفقای سست

 شوند به آن کشیده م کشد.ور و بیشتر ذهن م  

  

ای که در اطراف شما هستند، تعهد ندارند،  «زیرا خداوند فرمود: «جز تباه به شما نیفزایند.»» پس اگر ی عده 

گوید «کار کن»،  که م ها جدا بشوید. اینتان راه ندهید و از آن ها را به زندگ کنند، آن شما تباه اضافه م   به

که از طریق قرین درحال از کارها این است که اشخاص که پایه ی م گذارند،  شان سست است، روی ما اثر منف

  ها جدا کنیم و: ما خودمان را از آن 

  

  شو از هر عدو توبه کن بیزار 
  کو ندارد آبِ کوثر در کدو 

  )١٢٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  

  رو هر که را دیدی ز کوثر سرخ
  او محمدخوست با او گیر خو 

  )١٢٣۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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  تا اَحب لـِلَّه آیی در حساب 
  کز درخِت احمدی با اوست سیب

  )١٢٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  

  اَحب لـِلَّه: دوست داشت برای خدا  
  

  

 تو ی ندارد، فضا را باز نم که ذهنیت فراوان یر و بیزار شو از هرکسکند، کوثر خداوند در او دفعه تصمیم ب

 نم تنگ کار  نم   نظرکند،  شما  درد  به  است،  حسود   ی دیدی  اگر  حسودید،  است.  شما  اگر  دیر.  خورد 

  خورید. نظرید به درد کس نم تنگ 

  

 خداوند رویش سرخ است، زیر لطف خداوند است چون فضا را باز م را دیدی که از فراوان کند، او خوی  هرکس

تا به  رفیق بشوید  آن  با  دارد، بروید  به   خاطر خدا دوستمحمدی  باشید،  را  داشته   کس همانیدگ خاطر ی

خاطر خدا  دوست نداشته باشید که چنین شخص درواقع میوۀ زندگ را دارد. میوۀ زندگ در کسان است که به 

  خاطر همانیدگ دوست ندارند.  دوست دارند، به 

  

م. تشخیص این چیزها، آیا من اآلن  خوانیم تا بدانید که موقوف این جذبه نباشید، باید کار کنیها را م داریم این

دارید؟ از  فراوان اندیشم؟ آیا من رواداشت دارم؟ خودتان را امتحان کنید. شما میل به خدمت، میل به کم

 شما سؤال کنند اگر بلد باشید، م گویید؟ یا م  موفق بشوی، از من بزن ،ویم تو بروی پیشرفت کنگویید آقا ب

 گویم.جلو؟ نه، نم  

  

سازی ذهن ی  خاطر ی سبب خاطر خدا دوست نداری، به داشت نداری، فراوان نداری، خدمت نداری، به روا

طوری هستید ها!  گویم شما این که ی نفر زندگ است او را دوست نداری. من نم خاطر این را دوست داری، به 

    خوانیم که خودمان را درست کنیم.ها را داریم م این

  لب ز کوثر خشهر که را دیدی 
چون مرگ و تبدار همدشمنش م  

  )١٢٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  

  گر چه بابای تو است و مام تو 
  آشام تو کو حقیقت هست خون

  )١٢٣٨(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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  مام: مادر
  

  

نهایت فراوان خدا اعتقاد داریم،  خدا لبش خش است، اگر ما به بی  نهایت فراوانهرکس را که دیدی از بی

 خدا خش از فراوان لب است، دراین باید خودمان هم فراوان بشویم. اگر کس تواند  صورت کاری برای تو نم

 ند، روی تو اثر بد مبدار مانند مرگ و تب.  گذارد، از او فرار کن، دشمنش م  

  

گوید بینید موالنا م آشام تو هستند. م ها دشمن خون تو باشد. پدر و مادر تو هم باشد، اینحت اگر پدر و مادر  

دانیم که حال م اش به زندگ وصل است. این وصل بودن مهم است و درعین هر انسان مثل درخت با ریشه

دارند، فراوان هستند، خب کم  اندیش  های دیر خوی فراوان گذارند. اگر انسان های دیر روی ما اثر مانسان

 م کنیم، جذب بشویم. وگرنه اخالل در کار ما م کنند. کنند ما مرکزمان را عدم کنیم، فراوان  

  

  خورشید رسوالن بفرستاد در آفاق 
  کاینک یزکِ مشرق و ما جیشِ عتیدیم

  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

  آسمان، جهان هست، وجود   هایآفاق: کرانه 
  قراول و مقدمۀ لشر یزک: پیش 

  جیش: لشر 
  عتید: مهیا، آماده 

  
  

  هاست. جیش یا جِیش یعن لشر، منظور همۀ انسان 

  عتید یعن آماده.  

  

این  مثل  زندگ، خداوند. درست   یعن م خورشید  خورشید طلوع  که خورشید  خواهد طلوع کند، دیدید صبح 

 م به شرق نگاه م کند، افق وقت قرمز است، این نشان م ،کن آید. وضعیت انسان  دهد که خورشید دارد م

  هم ی همچون حالت است. 

  

 موالنا را م مثل موالنا فرستاده و وقت رسوالن خداوند، خورشید ی همچو شعری گفته، م گوییم  بینیم ما و ی

 خیل پیغمبراکه  و  آمده  موالنا  این خب  آمدند، خب  پیش ن  دارد فرستاده ها  ایشان  هستند. گفت،   زندگ های 

 گوید که درست مثل این م که به شرق نگاه کنیم، م آید باال، موالنا همین افق سرخ گوییم که خورشید دارد م

  است، «خورشید رسوالن بفرستاد در آفاق»، یعن چه؟ یعن بیا این پیشامان هستند. 
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ها را ببین، موالنا را ببین، حافظ را  روند و منظورِ خورشید این است که بیا این سان که پیش م «یزک» آن ک 

 رِ آماده هستید، معنر. آمادۀ چه هستیم؟ که خورشید  ببین، بقیۀ بزرگان را ببین و شما لشاش این است دی

  از مرکز ما مثل موالنا طلوع کند، پس 

  

  های آسمان آفاق: کرانه 

  قراول و مقدمۀ لشریش یزک: پ

  جیش یا جِیش: لشر

  عتید: مهیا، آماده 

  

 ن است دردهایی داشته باشید، همانیدگویید نه من آماده  ما همه آماده هستیم. شما ممهایی داشته باشید، ب

توانند به زندگ زنده  آماده هستند، اگر به بوی خوش نصیحت توجه کنند، عمل کنند، م   هانیستم. همۀ انسان 

 آسمان  گوید که خورشید از درون این انسان باید بلند شود و این بشوند و دارد م که موالنا آمده شبیه سرخ

 صبح نگاه کند، م به آسمانِ سرخ است که هرکس نیمآید باال،  گوید خورشید دارد م از   بحث نیست، بعد 

 ساعت خورشید م آید باال.  ساعت، ی  

  

این همین من  که اگر به موالنا نگاه کند، چندتا شعر گوش بدهد، متوجه    ذهن)](افسانه من  ٩[شل  ست  ذهن پس 

 ل  شود که خورشیدی وجود دارد و خودش از جنس توهم است، جلوی خورشید را گرفته  محقیقت وجودی    ١٠[ش)

که هرکس  آید باال. این یواش م درپی یواش کنیم پی ضاگشایی م کنیم، فو خورشید وقت فضاگشایی م   انسان)]

 تواند در این لحظه فضاگشایی کند نشانۀ آماده بودن او است.م  

  

  هین، رو به شََفق آر اگر طایِر روزی 
  کز سویِ شفق چون نََفسِ صبح دمیدیم

  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

  شََفق: سرخ هنگام طلوع خورشید 
  طایر: پرواز کننده، پرنده 

  
  

 که به جهان  جای این شده است. بهگوید که رو به «شفق» کن. شفق در درون ما این فضای گشودهپس به ما م

  جا نگاه کن. نگاه کن، حواست به فضاگشایی باشد، به آن 
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بینیم بینیم، م م مثل موالنا را م شفق در بیرون موالنا هم هست که آفتاب از درون او طلوع کرده. وقت ما آد

شویم کس از طریق او  ها را ساخته، این شعرها را گفته، متوجه م جوری این  داستان ای بوده، چه این چه پدیده

مت زده و یحرف زده. او مثل خورشید باال آمده، حرف ح دفعه متوجه م گوید از درون تو  شویم که موالنا م

 تواهم این حرف م استاد هست، م خواهد از درون همه صحبت کند.  ند زده بشود. در جهان ی  

  

جا  شده است. روز در این«هین، رو به شَفَق آر» اگر پرندۀ روز هست. طایر: پرنده. روز درواقع نماد فضای گشوده

 خفاش پرندۀ شب است، عالقهمقابل شبِ ذهن است. م ،گوید اگر خفاش نیست  و پرندۀ  مند به تاری نیست

شده نگاه کن، یعن دائماً هشیاری حضور یا مرکز عدم داشته باش که اگر این  روز هست، برگرد به فضای گشوده

از سوی شفق همین   ،نطور که صبح یواش کار را ب باز م باز م یواش  شویم. درست  شود، ما هم در درون 

  است؟

  

که مرکزت را عدم کن و مرتب مرکز    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  برو به این حالت    ذهن)](افسانه من   ٩[شل  از این حالت  

یعن مرکزت را عدم کن و حواست به فضاگشایی و مرکز عدم باشد، نه   را عدم نگه  دار. رو به شفق آوردن 

 ل  داشتن  انقباض و رو به هستمن   (افسانه  ٩[ش[(ذهن داشت، درنتیجه  . خواندیم، م گوید آن فرعون رو به هست

  طور این بیت: موفق نشد و همین 

  

ش، کم است، صبح نزدیخروش  خام  
وش   من همتو، تو، م کوشم پی  

  )۴١١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

قدر با  این دیر مشخص است، بارها خواندیم دیر. صبح نزدی است برای همه. ذهنت را خاموش کن، این 

کوشم،  م. من دارم م ذهن کار نکن، دخالت نکن در کار من. فضا را باز کن، مرکزت را عدم کن، بذار من کار کن

نینداز.  عنوان من تو به ذهن موش، کارت را عقب نینداز. در کار من هم دخالت نکن، کار خودت را عقب 

  توانم کار کنم. افتد، من نم کن، کارت عقب م ذهن دخالت م هرچقدر با من 

  

رست کردن برای خداوند باشد،  ما باید امانات کار خداوند که درواقع عدم کردن مرکزمان است و کارگاه د 

خواهیم. برای ما ثابت نشده که ما  هایش، بوییم ما واقعاً بیمار ذهن هستیم، ما دوا م درست کنیم و از نشانه 

دانم». گوییم «م وجه نم هیچکنیم و به کنیم، اقرار م ذهن هستیم، بیمار همانیدگ هستیم. اقرار مبیمار من 

  کنیم تا کشیده بشویم، جذب بشویم.  دانم» و مرکز را عدم م گوییم «م واندیم. نم خیل چیزها امروز خ 
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 شویم، جذب آن هرموقع از جنس او م ور م خواهید این کشاکش را کم کنید، فضا را اگر  شویم. اگر شما م

 شما را م شد، من عدم نگه دارید، زندگکر نمدی راحت. چونذهن شد، خیلکه من برای این   تواند ب  ذهن

 شد، باید مرکزت جسم باشد. اگر مرکزت جسم نشود، جهان نمشد.یا جهان بتواند ب  

  

  حسِ خُفّاشت، سویِ مغرب دوان 
  حسِ درپاشت، سوِی مشرق روان 

  )۴٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

  ِسپاش: نثار کنندۀ مروارید، پاشندۀ مروارید، کنایه از حرانسان. د روحان  
  

  

 مقاومت م پس در این لحظه ما دو جور حس داریم. ی کنیم، خفاش م به شود حسِ من شویم، م ،سویِ  ذهن

 رویم، به مغرب م سوی من رویم، به سوی مرگ م م ذهن سوی ذهن رویم که غروب کنیم. هرچه بهرویم، م

 رویم، نورمانم   ر کمتر محس د ی شود، ول فضا را باز م ر هم داریم، وقتسوی طلوع  کنیم، به پاش دی

 رویم. درست است؟  م  

  

صورت آفتاب باال  سوی مشرق با روان که به روید بهکند؟ ملحظه ببینید که کدام حستان کار م   شما در این 

 ر دیده نشبیایید؟ یا این طرف مبهروید زیر ابر، دی عنوان هشیاری؟ و: وید اصال  

  

  عدم تو همچو مشرق، اَجل تو همچو مغرب 
  سوی آسمان دیر که به آسمان نمانَد 

  )٧٧١(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

 هرموقع عدم م شویم، مثل مشرق است که ما م خواهیم طلوع کنیم، اما هرموقع که مقاومت م رویم  کنیم، م

شود و شبیه این آسمان نیست. آن هم  جا؟ در ارتباط با آسمان که در درون باز م سوی غرب به مردن، در ک به

  آسمان است، ول این آسمان نیست.  

  

  چون تو خفّاشان، بس بینند خواب 
  کین جهان مانَد یتیم از آفتاب 

  )٢٠٨٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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کند، همیشه تاری است. ما  وقع آفتاب طلوع نم بینند که هیچ م های ذهن که خفاشند در خوابِ ذهن م من 

 ر، برای همین من در توهممان همین را مبینیم دی ذهن   را ادامه م گوییم آفتاب طلوع نخواهد  دهیم. ما م

آرزوی خفاش چیست؟ همیشه تاری باشد. من  را  کرد.  ایجاد درد  تاری را دوست دارد،  ذهن هم جهل و 

گوید که ما آن پرده را هم که خفاشان تنیدند، ما با ارتعاش به زندگ دریدیم  موالنا م   دوست دارد، ول امروز

  و این بیت: 

  

  بهِر خدا بیا بو، ور نه بِِهل مرا که تا 
  ی دو سخن به نایبی بردهم از زبانِ تو

  )٢١۵٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  بِهِل: رها کردن 

  
  

 ها خواندیم این راتازگ صورت خورشید. اگر گوید بیا از طریق درون همه حرف بزن، خودت را باال بیاور به، م

 ردم نمگذارند، پس اجازه بده من به نیابت از طرف تو چند کلمه حرف بزنم. م  

  هرکس که رسول شفق را ِبشناسد 
  ما نیز در اظهار برو فاش و پدیدیم 

   )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

 که پیغامم این گوید هر انسان ویید که این یعنشما به موالنا نگاه کنید ب که در  آوریِ شفق را بشناسد، یعن

 درون من هم آفتاب م شما  تواند طلوع کند. فضا را باز کنید، م بینید فضا باز شد، مرکزتان عدم شد و زندگ

آورِی شفق را به رسمیت شناختید، شناسایی کردید که  کند، شما پیغام زندگ نظم پیدا م   وسیلۀ خرد دارد به 

  همچو چیزی در درون من وجود دارد.  

  

 بار فضاگشایی  م شفق را بشناسد، ما هم در اظهار و بیان بر او فاش و پدیدیم. شما ی که رسول گوید هرکس

 خورشیدی از درونش طلوع کرده و قائم به ذاتش شده و از این جهان   صورتشوید که موالنا بهکنید، متوجه م

این حرف  و  م جدا شده  موالنا  اگر  زده.  را  این حرف ها  ما  تواند  بتوانم.  هم  من  که  دارد  احتمال  بزند،  را  ها 

 شناسایی م از طریق ما صحبت م فضایی هست که در آن فضا زندگ کند.کنیم که ی  

  اَنْصتُوا پس شما خاموش باشید
  وگو تان من شوم در گفتتا زبانْ

  )٣۶٩٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 است که ذهنمان را خاموش کنیم. خُب که م گوش  کاف ،یا «چون زباِن حق نگشت گوید تا زبان حق نگشت

  باش». 

  

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

  )٣۴۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

 پس معلوم م شود ما زبان حق م خداوند از طریق ما  توانیم بشویم. زبان حق م چه؟ یعن توانیم بشویم یعن

 تواند صحبت کند. اگر شما این اعتقاد را دارید، پس شفق را به رسمیت شناختید م .  

  

تواند بلند شود و دارد بلند  گویید از درون من که اآلن سرخ است آفتاب م د، م شفق را به رسمیت شناختی 

 نم. مشود، کار کنم، کار باید ب  

  

  و آن کس که رسول شفق را نپذیرد
  هم محرم ما نیست، برو پرده تنیدیم 

  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

گویند  پذیرند، م ها «رسول شفق» را نم ایجاد کردن، این ذهن داشتن و درد  های ذهن که اصرار دارند در من من 

که  تواند طلوع کند. اینذهن چیز دیری باشد، از درون ما آفتاب زندگ نم همچو چیزی نیست که غیر از من 

 م اآلن در ذهن به جدایی افتاگویند عشق که ما از جنس خداوندیم و م بشویم، ول دیم،  توانیم با او دوباره ی

این ذهن براساس جدایی فکر م من ی من کند،  برای خودم درست کرده که   هم  ذهن ذهن ام، ی خداوند 

  خواهند گوش بدهند. دانند، نم ها را نم ام، ایندرست کرده 

  

«و آن کس که رسول شفق را نپذیرد» محرم ما نیست و ما جلوی او پرده تنیدیم، یعن ما نتنیدیم، خودشان  

فهمند، برایشان ارزش ندارد و به همین دلیل است که ما داریم  ها را نم اند. «پرده تنیدیم» یعن این حرف ده تنی

  کنیم. کاری م در این جهان خراب 

  

. اعتقادی به شفق، وحدت مجدد ندارند، در ذهنشان خداشناس  شمارندذهن را اصل م اکثریت مردم جهان من 

 هستند متأسفانه. ما خودمان را الیق این نمنم دانیم که مایی وجود ندارد. دانیم که به خداوند زنده بشویم، ول
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، در  اندازدذهن درآورده، اگر ما دخالت نکنیم، دوباره این پوسته را م صورت من او خودش است، خودش را به

  آید.صورت خورشید باال م ما به 

  

کنند که  ها فضا را باز نم . این آدم(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  و    ذهن)](افسانه من  ٩[شل  ها هم مشخص است  این

دارند و جلویشان  را نگه م   ذهن)](افسانه من  ٩[شل  ذهن  پذیرند. پس بنابراین این من، نمرسول شفق را بشناسند 

  پرده هست و این بیت:  

  

  مناگر از پرده برون شد دلِ من عیب 
  شُِر ایزد که نه در پردۀ پندار بماند 

  )١٧٨افظ، دیوان غزلیات، غزل (ح
  

 گوید که شما ایراد نگیرید که من اسرار را فاش کردم. خوشبختانه «پردۀ پندار» از بین رفت. دل  این را حافظ م

 هاست. پردۀ پندار را من من در پشت پردۀ پندار نماند، پردۀ پندار همان پردۀ همانیدگ    دریدم و حاال اسرار زندگ

  فاش شد، شما ایراد نگیرید و: 

  

  خفاش نپذرفت فرو دوخت ازو چشم 
  ما پردۀ آن دوخته را هم بدریدیم

  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

 خفاش نماد انسان شفق» را نم طور که خفاش عالقه پذیرد. همان ست که «رسول است، روز را    مند به تاری

 شناسدنم   خواهد روز باشد، من و نم ر از درد هم شبیه خفاش نمپ روز های ذهن شدن    خواهند روز بشود، ول

 زندگ تکامل  نتیجۀ  و  ماست  سرنوشت  نم درواقع  ما  این کارِ  ست،  گفت  امروز  و  بیریم  را  جلویش  توانیم 

  ر رسوا شد. خواست جلویش را بیرد منتها نتوانست، نتوانست، آخرسم  قضاست. فرعون هم 

  

  خفاش نپذرفت فرو دوخت ازو چشم 
  ما پردۀ آن دوخته را هم بدریدیم

  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

 م وید که خفاشان، من یعناز طریق ارتعاش یا از طریق  خواهد ب هرچقدر هم پرده بدوزند، زندگ ،های ذهن

 بینید که پردۀ ما دریده مدرد این پرده را خواهد درید. م های مختلف در شود. ما به صورت یابیم که این م
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داری این «پردۀ پندار» غلط است، «ما پردۀ آن دوخته را هم بدریدیم». پردۀ  ذهن ما و مقاومت ما در نگه دیدِ من

 توانند تا آخر ادامه بدهند. خفاشان هم دریده خواهد شد، نم  

  تریاقِ جهان دید و گمان برد که زهر است
  دل را که ز پندار خریدیم ای مژده 

  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

 پادزهر جهان را دید. جهان به ما درد م تریاقِ جهان دید» یعن» شده به ما دهد. فضای گشوده دهد، زهر م

 ل  دهد  تریاق مانسان)]  ١٠[ش  ٩[شل  دهد که این سم جهان  . پس زندگ اآلن تریاق یا پادزهری م (حقیقت وجودی 

  ذهن که خفاش است، آن تریاق را دید، ول فکر کرد زهر است. ول من کند، اثر مرا بی  ذهن)](افسانه من 

  

های موالنا شما را  خوشا به حال دل که از پندار آزاد شده، «ای مژده دل را که ز پندار خریدیم». آیا این صحبت

 از پردۀ پندار م ل  که حقیقتاً فضا را باز کنید    شویدخرد؟ شما متمایل به این مو از    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[ش

دانید؟  دانید یا پادزهر م زهر م  ذهن)](افسانه من  ٩[شل  آید  ذهن بذرید؟ آیا شما آن چیزی که از جهان م عقل من

  جوری است وضع شما؟  دانید؟ چه دانید؟ زهرساز م ساز م ذهن را که دردساز است، مسئله عقل من 

  

(حقیقت وجودی    ١٠[شل  کند  آید آن را خنث مآید که زهری که از جهان م شده م تریاق جهان از فضای گشوده

آید، این زهر  ، ول در پردۀ پندار نباید فکر کنید که آن انرژی که از، یا آن هشیاری که از طرف زندگ م انسان)]

 آید دارو است، ما احتیاج به این غذا داریم، در که از جهان م   است. چون ما عادت کردیم بوییم که چیزی 

آید و با آن همانیده  کند آن چیزی که از جهان م گوید. این پندار ماست که فکر م لت که این زهر است دارد م حا

شده تریاقش را به ما  خوریم. فضای گشوده، این غذای خوبی است، این زهر است ما م هستیم، این تریاق است 

 دهد و این چند بیت: م  

  تراندر آن صحرا که رست این زَهِر 
  ست تریاق ای پسرنیز روییده

  )۴٠٧۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  گویدت تریاق: از من جو سپر
  که ز زهرم من به تو نزدیتر

  )۴٠٧٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 ن و مخدّر که در طبقدیم به عنوان ضد درد و ضد سم به کار میرفته، پادزهر.  تریاق: ترکیبی از داروهای مس  
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 ترِ» منم این جهان، در این صحرا که این «زَهرِ  ذهن روییده، تریاق هم روییده، پادزهر هم روییده.  گوید در 

گوید؟  ق چه م شود و تریاشده از طرف زندگ به ما داده مهای موالناست، پادزهر از فضای گشوده پادزهر گفته 

 پادزهر چه م یر. گوید؟ مگوید از من سپر ب  

  

های دیوسوز» هستند، هشیاری را در درون شما آزاد امروز گفتیم این ابیات را تکرار کنید، این ابیات «استاره

 م کنند. این هشیارِی خالص شما را حفظ م دانیم. کند از درد جهان و از زهر جهان که زهر جهان را ما شربت م  

  

  گویدت تریاق: از من جو سپر
  که ز زهرم من به تو نزدیتر

  )۴٠٧٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

من از زهر این جهان به تو نزدی؟ زهر هرچیزی ترم، من از جنس تو هستم. چطور تو زهر را دوا مست که دان

 ما از همانیدگ گیریم. ها م  

  

  گفتِ او، سحرست و ویران تو 
  گفتِ من، سحرست و دفع سحِر او 

  )۴٠٧٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

زند، چه  من چه بوییم فضا را باز کردید زندگ حرف م   کند. گفتِذهن سحر است و تو را ویران م گفتِ من

 موالنا حرف م آن سحر را دفع م کند.زند، این هم سحر است، ول  

  

  خامش کن تا واعظ خورشید بوید 
  کو بر سِر منبر شد و ما جمله مریدیم 

  )١۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

 به  گوید ذهن را خاموش کنیم اآلن تا خورشیدی که از م زندگ صورت خورشید از درون  درون ما آمد باال یعن

شاءاله که خورشید زندگ از درون همه باال بیاید  ما آمد باال، حاال آن حرف بزند. حاال آمد باال یا نیامده باال؟ ان 

  آید.طور کامل خاموش کنیم، حتماً م و اگر خاموش کنیم، ذهن را به

  

 خورشید، خدام وند در درون ما آمد باال بهگوید این واعظ کند، ما  صورت خورشید، رفته باالی منبر صحبت م

صورت خورشید از درون ما  همه باید مرید باشیم. پس همۀ ما باید اجازه بدهیم این خورشید زندگ یا زندگ به 
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 باال م بیاید باال. وقت آید، مرود باالی منبر صحبت م نم ه  عنوان من به کنیم  کند، ما هیچ صحبتبل ،ذهن

گوید چار کن، چه فکری کن، ما هم  ذهن. چون امتداد او هستیم، او به ما م صورت من مرید او هستیم نه به 

 همان فکر را م کنیم. کنیم، همان عمل را م  

  

حالت    ذهن)](افسانه من  ٩[شل  این حالت   این  انسان)]  ١٠[شل  نه،  وجودی  زندگ    (حقیقت  خاموش کردیم،  را  ذهن  که 

خواهد صحبت کند از درون همۀ ما و  د از درون ما باال، رفته باالی منبر اآلن، م گو آمصورت خورشیدِ سخن به

 ما م دانیم که همۀ ما «مریدیم»، ما مراد نیستیم. ما حرف نم زنیم، او حرف م کنیم. زند ما گوش م  

  

وایل دفتر چهارم  ادب ما که موالنا در اجا بسنده کنیم. داستان عذرخواه این عاشق بی اجازه بدهید به همین 

 مقدارش را خوانده توضیح م اش را در هفتۀ آینده خواهیم خواند.ایم، ادامه دهد و ی  

  

  �💠💠�پایان بخش چهارم  �💠💠�
  

  


