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 ) ۴١٣شمس، غزل  وانی(مولوی، د

 ننشست  چانیدلِ پ نینشستم ز طلب، و من

 جان ننشست  رفتند و نشستند و دم  همه
 

 بنشست آخر کار ،یکه استاد به کار   هر 

 آن دارد آن کز طلبِ آن ننشست   کار
 

 د یجماد تو شن حی که او نعرۀ تسب  هر 

 سبحان ننشست  نبردش به سراپردۀ تا
  

 ننمود تیبه جهان مهِر هوا مانیسل تا

 ننشست  مانیسِر اوج هوا تختِ سل بر 
 

 د یتو د شانِیسرِ زلفِ پر  شِیکه تشو  هر 

 ننشست  شانیابد از دلِ او فکِر پر  تا
 

 د ی لبِ خندانِ تو د الِی که در خواب خ  هر 

 لبِ خندان ننشست  الِیازو رفت و خ  خواب
 

 را ننشاند  ره  یِصفرا تو  یهاتُرش

 فراوان ننشست  یِ عالج سِر سودا وز
 

 د یگلستانِ وصالِ تو رس  یِکرا بو  هر 

 کنان تا به گلستان ننشست رقص  نیهمچن

 

 : رونده، راهرو.ره
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  . کنم شمس موالنا شروع م وانی از د ۴١٣برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ  پرسسالم و احوال  با

  ننشست  چانیدلِ پ نینشستم ز طلب، و من
  جان ننشست  رفتند و نشستند و دم  همه

  
  بنشست آخرِ کار ،یکه استاد به کار   هر 

  آن دارد آن کز طلبِ آن ننشست   کار
  ) ۴١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

طلب   نیدارد و ا  انسان ابتدا طلب ذهن  کهن یبدهد. اول ا  اد یچند تا مطلب را    خواهد موالنا امروز به ما م   پس

  بشود. لیتبد ییهرچه زودتر به طلب مرکز عدم و طلب با فضاگشا ذهن

جهان من   نیکه ابتدا پس از ورود به ا  من  عنیاشاره دارد،    ذهنِ به من   جانینشستم ز طلب» من در ا  «من

خودم    یکار رو  بود. پس از مدت  ذهن  نیا  تو زنده بشوم ول  تیو ابد  تینهایطلب داشتم که به ب  ،امشناخته 

  طلب کند شد، آخرسر متوقف شد.  

خودم نشستم، به   یاز طلب کردن تو و کار رو   عن یاول «من نشستم ز طلب»،    تیاول ب  چهارم ی  نیدر هم  پس

خودش کار کند و البته مثال    یرو  مدت  عنیممن است بند؛  هرکس    است که  لغزش  نیاول  نی. ادی رس  انیپا

  کار کند.  خودش ی هم رو یکند و مقدار  را معن  تیموالنا را بخواند، هر ب ی هاتیب

ب  مثال مال  اش رونیوضع  وضع  جمله  به  اش از  بشود.  بهتر  روابطش  بشود،  نسبتاً    ذهنمن   ی هرحال  بهتر 

با    ست،یخشن ن   ل یخ  ریبهتر، د   ذهنمن   یکند. پس بسنده کند به    دایدار پخو و مردماخالق، خوش خوش 

  .شود . طلبش تمام م کند م  تیقانون را رعا بندد، قرارداد م  کند،  صلح م د،یآ کنار م کند، همه دعوا نم 

.  میما به خودمان نگاه کن   خواهد موالنا م   د؟یاموضوع در مورد شما مصداق دارد؟ شما از طلب کند شده   نیا  ایآ

خودم    یکار کردن رو  نیا  واشیواشی  کردم، خودم کار م   یدنبال تو بودم، رو   من مدت  عن ی«من نشستم ز طلب»  

  آمده؟  شیشما هم پ  یبرا ای . آدیایب شی پهرکس  یمتوقف شد. ممن است برا  شرفتیپ نیو ا

قانون جبران معنو   اگر نم  یماد   و   یشما  انجام  رو  یبا همان شدت روزها  عنی  دی ده را  خودتان کار    یاول 

و سلطۀ خودش را    دیآ م   ذهنمن   و وقت   کنند کار م    مدت  ها ل ی. خدیااز طلب نشسته  صورتن یدرا  د،یکن نم

  . میکن ما کار را متوقف م  کند، ما اعمال م  یرو  دانم» با «م 
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ماست.    ت ییوجود دارد آن هم جنس خدا  چان یپ  ا،یپودل     یکه در ما    دیبو  خواهد م   ت یب  نیموالنا در هم   و

اندازۀ که به   می کن فکر م  د،یلغز  مانی پا  م،یاشتباه کرد  ول  میداد ما ادامه م   دیطلب را و با  نیا  کند او رها نم

  . میرا درست کرد  مان  زندگ م،یگرفت ادی  کاف

باشد.    لیخواندن موالنا واقعاً تبد  ایبرنامه    نیمنظور شما از گوش دادن به ا  کهنیبه ا  کند اشاره م   طور ن یهم   و

دوباره متوقف    ییجا  ی  د،یبرو  دیبرو  دیبرو  کهنیخدا باشد. نه ا  تینهایحضور و به ب  یاریبه هش  ذهنمن  لیتبد

  من خوب شدم.    رید دییبو د،یبرگرد دی کن

ما    پس پ  ی در  ا   ت ییخدا  ی  چان»،ی«دل  دارد  اندینش نم  نیوجود  اتفاقاً کوشش  و    ا ی   ن،یا  یی ایپو  ای   ن،ی. 

  ر، یبس است د  میی گو م  م،یابرود به اصل متصل بشود و ما نشسته   خواهد دل خداگونۀ ما که م   نیا  دنیچ یپ

  . شود صورت درد ظاهر م به

  ی همۀ دردها   م، یحسادت دار  م،یاضطراب دار  م،یمثال ترس دار  م،یغصه دار  م،یما درد دار  همه نیا  کهنیا  پس

  همه درد است.   هانیما، ا یطلباده ی نشدن ما، حرص ما، ز ریحالت س   م،یکن  احساس گناه م ،ذهنمن 

که اوضاع خوب است، بس است    مییگو وجود دارد و بدتر از آن م  یمار یکه هنوز آن ب  دهد نشان م   هانیا  و

  . میخودمان کار کن  یرو  ست یالزم ن ر،ید

  د ی خب شما خواه  د؟یاکه از طلب نشسته   دین یبه خودتان، بب  د یشما نگاه کن  کهنی ا   یدوتا مطلب،    نیا  پس

    د؟یکن خودتان کار م یچقدر رو   د؟یکنبه خودتان؟ چار م  دیکن ثابت م یگفت نه. خب چجور 

را    ییزهایهفته چه چ  نیدر ا  د؟یانداز ها را م را و آن   تان یها دگ یرا و همان   تانیدردها  دیکن م   ییشناسا  چقدر

  د، یکن خودتان کار م  یرو  دیدار  د،یاکه واقعاً از طلب ننشسته   دیو به خودتان ثابت کن   دیسیبنو  د؟یکرد  ییشناسا

  . دیاوگرنه از طلب نشسته 

بس  عنی که  بند  فکر  باشد،  نشسته  طلب  از  است  ممن  ول  اریشخص  است،  ذهنش    طالب  آدم    یدر 

به   شود م   لیتبد  ها طلبِ زنده شدن به زندگموقع   ل یخ  ؟ی زیکننده خودش را تجسم کند. طلب چه چ طلب 

  دانش.   انباشتگ

کم    میخوان خوب است، م   لیکه. خ   تسیحضور ن  کهن یا  م،یموالنا را حفظ باش  اتیاز اب  یادی ما تعداد ز  کهنیا

  . میبخوان کهن یا یبرا میخوان  را، نه فقط م هان یا میخوان  م  یکار  ی یکه برا می متوجه باش  دیبا . ولکند م
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  ن یما ا  عن ی.  دید  می. اآلن خواه ستیحال خوب هم مقصود ما ن  ول  کند حال ما را خوب م  هان یخواندن ا  البته

  خوب بشود.    مان که حال ذهن م یخوان موالنا را نم  ی هاتیب

را    نی. استیخوب ن  ای با مال دن  شدگتیهوهم   دیگوکه م   م یخوان م    تیب   ی  ده،یبه ما رس  ی ضرر  ی  اآلن

  . کند کار را م نیکه. درست است که ا ستین نیحالمان خوب شد، ا م، یخواند

  ی سرت بذار  ر یز  توان . مشود م  ،است، اگر تو بالش هم بن   ی ریمقصود د  یکتاب برا  دیگو موالنا م  قولبه

  . میکن ما بالش م   ول ست،ین  دنیخواب  یخواندن کتاب، دانش برا عنی. یبخواب

  است، یشما پو   است که دل اصل  نیا  اش مشهود است، معن  رید  ن یکه ا  چدیپ اگر دل شما از غصه م   هرحالبه

  . دیگذار ور، شما نم برود به آن  خواهد م

اند و فکر  اند و نشسته که رفته   ییهااست که آن   نیا  اش سومش «همه رفتند و نشستند» معن   چهارم  یدر    و

. «همه رفتند و نشستند و» پس ممن است همه بروند  نیقر  قیاز طر  گذارند ما اثر م  یتمام شد، رو   کنند م

موفق    ت یمتأسفانه اکثر  عنیهمه،    دیگو م    تکار ببرد، وق کلمات را کجا به   انددموالنا خوب م   نی. انندیبنش

  . میدان م ندی گو م رسند م  ییجا یبه   کهنیا ی چرا؟ برا  شوند، نم

. چه کند م  لشانیخوار و ذل  دانم» و «م   شوند تمام شد. پس اکثر مردم استاد م   عن یو اُستادم»    دانم «م  آن

  نشدند.     لیتبد کنند ول معن توانند که م دانند موالنا م تیب یاد یمثال تعداد ز دانند؟ م

درس بدهند،    ران یبه د  بخوانند، حت   توانند  و م  دانند هم م  اش و معن  دانند م  ت یب  یاد یچون تعداد ز  ول

لحظه جانتان     یها،  کامال مشهود است در آن   یز یچ  ی همه رفتند و نشستند. اما    ر،یبس است د  ندیگو م

  .  ندینش جانشان نم  ای ندینش نم

برود و    زندگ  یسوماست، امتداد خداست، نخواهد به  ت ییما که خدا  جانِ اصل   نیکه ا  ستیلحظه ن  ی  عنی

  .  میشورا متوجه نم  نیمتأسفانه ما ا

  م، یفهم را نم  اش نه که معن   م،یدیکه فهم  میمطمئن باش  ای  میخواند که متوجه بشو  می خواه   اتیاب  تیب  نیا  بهراجع 

  .  میکه کند شد د یفهم میمتأسفانه نخواه   م،یکه اگر کند بشو م یدیخودمان فهم  یکاربردش را رو

  م یدان م  که حالدر   انددهیرس  کهن یا  یچرا؟ برا  کنند، کار نم  رید  کردند، که قبال کار م  اقی با همان اشت  ها لیخ

  .  ستیدر کار ن  دنیرس
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ا  کار مربوط   ،یبه کار   ستادیا  عنی«هر که استاد»    دیگو م  نیهم  یبرا جهان است «بنشست آخرِ کار».    نیبه 

و در آن کار مثل    خواند  را م   رشتۀ خاص  ی   م،ی شناس جهان م   نیکه در ا  یکار   ی به    کند که شروع م   هرکس

اندازۀ  من به   رید  دیگو چرا؟ م  ند،ینش آخر م  رو د  ردیگ م  ادی خوب    شود، استاد م    هرکس  ایدکتر، مهندس    ی

  .  رمیب ادی خواهم  نم نیاز ا ترش ی ب رید ای شود نم  نیگرفتم، بهتر از ا ادی  کاف

خودتان    ی . پس اگر در مطالعۀ موالنا و کار روشود موقع متوقف نم  چ یشدن ه   ترقی ما به خدا و عم   ل یتبد  ول

  .   دیکن اشتباه م دیدار ست، یالزم ن نیاز ا ترش ی ب رینشست چون د دیبا ریکه د  دیکن فکر م

و    یکار معنو  میکن که فکر م  م،یاشتباه را بن  نیکه ما ممن است ا  میاشتباه را بفهم  نیموالنا ما ا  خواهد م

  جهان است که در زمان است.  نیا یکارها  هیشدن هم شب  لیتبد

به او    ر ید  ییجا  ی   شود، بهتر م  شود،  بهتر م  شود، بهتر م   ه  رد، یگ م   اد یرا    ی زی چ  یدر زمان،    انسان

.  ست یمثل من ن  تمام شد، کس   ریخب از همه بهترم د  لیخ   دیگو و او هم م   یو از همه سر  یاستاد   ندیگو م

که اطراف من هستند بهترم،     تمام کسان  ازنه، نفر دهم هستم در جهان، خُب نفر دهم هم خوب است، حداقل    ای

  . ستین یطور ن یا ی. کار معنوسه یبه مقا کند شروع م 

 یشما نشده. برا  یجهان برا  نیکار ا  هیشب   ل،یکار تبد  ،ی که مطمئن باش که کار معنو  دیبو  خواهد م  موالنا

  . میسنج  کشِ ذهن مرا با خط  یمعنو   شرفتیاست و پ کار ذهن یما کار معنو  ترِشیب

ما    ول  ستیچ   یمعنو   شرفتیپ  داند نم   ذهن. من میشو م   دیو ناام  میسنج  اوقات درست نم  ترِش یب  نیهم  یبرا

  ! مینکرد شرفتیپ لیخ  مییگو م  م،یریگ را اندازه م مان ِی معنو شرفتیپ ذهنبا من 

که   دی. حاال شما از خودتان بپرس دیبر کار نمبه   یکار معنو   ی را برا  ی کارِ ماد  ی ارهای مطمئن باش که مع دیگو م

  . دیکن م  ادی نه؟ به احتمالِ ز ای دیکن کار را م  نیا

  ی ارها ی مع  خودشان، حت   ذهن  ی ارهای و مع  یکشِ مادکار، مرتب با خط   نیبه ا  کنند که شروع م   کسان  تِیاکثر

  شرفت یپ  ندیگو اند، م کرده  شرفتیپ   لیخ  که . درحالمی کرد  شرفتیکه چقدر پ  رندیگ خودشان، اندازه م   ذهنمن 

  . شوند م  دیناام م،ینکرد

است     کار مؤثر، مالِ آن کس  ،ی کار معنو  ، کار اصل   عنی : «کار آن دارد آن»، حاال  کار آن دارد آن،  دیگو م   ول

  .  کند مرکز عدم را رها نم ن یو ا رود م  شیکه فضا را باز کرده و با مرکز عدم دارد پ
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«آن» هم مربوط   نیحضور نشسته. «کز طلبِ آن ننشست»، ا  یار ی عدم نشسته، هش  یجا آن دارد آن»، آن به  «کار

کارمان کار    م،یبه آن هست  ار ی خداست، پس در ما مرکزِ عدم، اگر اآلن مرکزِ ماست و ما هش  ایاست    به زندگ

  است. 

دارد    مانذهنحتمًا من   م،یریگ را اندازه م   راتمانییو تغ  میاکرده   یکار ماد   یبه    لی را تبد  یاگر کار معنو   ول

  .  د ینخواهد رس  ییبه جا نیا م،یکن م میدار  هودهیو ما کار ب کند کار م 

ا  نیهم   یبرا هفته  هر  شما  م  هاشل   نیخدمِت  نشان  بشو  م یگو م  دهم،  را  متعهد  عدم،    دیشما  مرکزِ  به 

آن    برد، م   ش یپ  کار را آن کس    عنی«کار آن دارد آن»،    شود م  د،یکن م  ییفضاگشا   . وقتدیکن   یی فضاگشا

که    هاشل  نیسرِ ا  میرو م  حبتص  نیاست و با ا  یکه از جنس اوست االن، نه مرکزش ماد   کند، کار م  کس

  . میبهتر متوجه بشو

  

  دایره عدم اولیه)] ( ٠[شل  

  

  ها)]دایره همانیدگ ( ١[شل  

  

  دایره عدم)]( ٢[شل  

از جنس    م،یهست   تییجهان و قبل از آن، ما مرکزمان عدم است و از جنس خدا  نیکه هنگام ورود به ا   دینیب م

  . میست ین یاز جنس مرکز ماد م،یهست  یار یاز جنس هش  م،ی خدا هست

او م  تیو هدا  ت یعقل و حسِ امن  نیبنابرا که    شود جهان م  نیوارد ا  جنس  نی چن  نی. امیریگ و قدرت را از 

  و  شوند صورتِ ذهن و فکر به او ارائه مکه به  زها،یبشود با چ تیهوبرود هم  خواهد و م میهست  نیدرواقع ما ا

از هم   ول  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    مرکزش را    ارانهیهش   دیدوباره با  شود، م  یشدن که مرکزش ماد   تیهوپس 

  جهان الزم است.  نیماده در ا ییما و شناسا یبقا  یکار برا  نیکند. ا  خال

  ی ها با فرم   میشو وارد م  کهن یو پس از ا  میشو جهان م  نیوارد ا  ،یار یهش  فرم،یجنِس ب  یصورت  ما به   پس

(دایره عدم    ٠[شل  امتداد خدا،    ،یار ی صورت هشو به   میکن صورت فکر تجسم مرا به  جهان نیا  یزها یچ  عن ی  یفکر

از    م،ی از جنس خودش هست  م،ی سته  نندهی چون ما آفر  م،ی که حِس وجود بده  میرا دار  ییو توانا  تیخاص   نیا  اولیه)]

  . عنی میجنس خدا هست 
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ها  به آن   میریگ را م  ذهن   یزها ی. چمیبر کار مبه   ی طورن یرا ابتدا ا  نندگ یآفر  نیپس بنابرا  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  

  نک ی ، اآلن ع(دایره عدم اولیه)] ٠[شل    میعدم داشت   نکیقبال ع عنیمرکزمان،   میگذار و م  میکن م  قیتزر تیحسِ هو

صورت جسم  هم به  ار  رید یهاآدم   و حت  میماده را بشناس  میتوانو م  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل   میکرد  دایپ  یماد 

  . می نیبب

خانواده، مثل    یما مهم است مثل بدنمان، مثل همسرمان، مثل پول، مثل اعضا  یکه برا  یز یهرچ بیترت نیا به

مرکزمان و مرتب    م یگذار را م  هان یو ا  میکن م  قیزرت  تیها حس هو به آن   م یریگ را ما م  هان یکار و مثل باورها، ا

  . کنند م  رییتغ هان یمربوط به ا یفکرها  نیا

  ا ی پو  ذهن   رِیتصو  ی  ،یماد   یو از مرکزها   دهیهمان   یزهایچ  نیگذشتن از ا  عنی  ده،ی همان   یفکرها  عیسر  رِییتغ  از

کوچ و    شوند، تر مکم   ای  شوند م   ادتر یز  زهایچ  نیا  کهن یحسب ابر   شود، که کوچ و بزرگ م  دیآ وجود م به

  .  شوند بزرگ م

  ی فکر   ر یتصو  ی واقع،  است در    ذهن  ر یتصو  ی ها و  آن  یاز گذشتن از فکرها   شود م   ل یما تش   ذهنمن   پس

  ی باورها . مثال اگر کسشود ماست، گفتم کوچ و بزرگ م ذهنکه من  یفکر ریتصو  نیکه ا دینیب است و م

  . میشو تر مکوچ  نیبنابرا میکن م  ارزشیما را مسخره کند، ما حسِ ب 

  رد یگ سلطه م   ریتر شدن مرتب، درواقع ما را زکوچ   تر وبزرگ   نی. امیشوتر مکند، بزرگ   فی از ما تعر  کس  اگر

  ر یتصو  نیا  م،یشو بد است. اگر بهتر م  ایلحظه خوب است    نیا  کهنیبه ا  میکن م  دایقضاوت پ  مینیب م  نیو بنابرا

  بد است.   شود، تر مخوب است، اگر کوچ   شود، تر مبزرگ  ذهن

ما    تییعدم بود، جنس خدا  نیا  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  ما     چون خود واقع  ستین   که واقع  ذهن   ر یتصو  ن یچن  و

  دنِ یدرواقع توهم است، د   ذهن  ریتصو  نیا  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    ذهن  ریتصو  یبه    میشد  لیبود، اآلن تبد

  ندازه را ا  ذهنمن  ا یجسم  ن یهم  رات ییدر زمان است. زمان هم درواقع تغ جهیبرحسب فکر است؛ درنت  ی ار یهش

  . ردیگ م

حالمان خوب    در زمان ه   مینیب . م ردیگ را اندازه م   ذهنمن   راتییزمان، زمان تغ  م ییگو زمان م  کهنیا  پس

  .  شود خوب م  شود، بار حالمان بد م  نیکه در روز چند  مینیب م   م،یرا بش  اش اگر منحن  شود، بد م  شود، م

حالمان بد   د،یآبدم م  دیاگر بو   شود، دوست دارم، حالمان خوب م   لیتو را خ  دیهمسرمان به ما بو  اگر

ا  دیبو  خواهد. موالنا م میشو م  کوچ و بزرگ  ه  نیبنابرا  شود؛ م که کوچ و    ایپو  ذهن  ریتصو   نیکه 

  . ست یتو ن شود، بزرگ م
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که    میفهم ما م  عن یخودمان؛    یکار کردن رو   میکن شروع م  ذهنمن   نیاست که ما با هم   نیا  بی کار عج   اما

در    میفهم صورت مفهوم مرا به   هان ی. امیکن  ییفضاگشا  دیو با  میستیما ن  ذهنمن   نیا  م،یخدا برو  یسوبه  دیبا

  .افتد نم  چ اتفاق یو ه  میآور صورت مفهوم درمرا هم به هان ی. ام یفهم ذهن م

که عدم    م یبن  ه یمرکزمان را از جنس اول  ق یطر  یدوباره به    مییایاست که ما ب  نیا  طلب واقع  میدان ما م  پس

کار امان دارد و تنها راه    ن یو ا  میاآلن نشان دادم، آن بن   نیباشد هم   ادتان ی، اگر  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  بود  

  . ذهننجات ماست از دست من 

  نده یآ  ه  رود گذشته م  ه  کند،  م   که در زمان زندگ  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    ذهنمن   نیکه ا  میفهم  ما م  اول

از    ماً یدا  کهن یا  ی برا  ست، ت یو تمام وجودش نارضا  کند م   ر ییدارد تغ   خط   یکه در    دیآ نظر مو به   رود م

  خواسته به او نداده.  زندگ زهایچ

به ثمر خواهد    نده یدر آ  نیکه ا  دهد زمان نشان م  ای  منحن  نیو ا  ندهیآ  رود که دارد م   ست گذشتۀ دردناک   ی  و

که اتفاقات و    د ینیب خواهد افتاد. پس م  اتفاق  یخواهد شد،    بختحالش خوب خواهد شد، خوش   د،یرس

  مهم است. شخص  ن یچن  یبرا هات یوضع

عدم    ی. برادیکن دوباره مرکزتان را عدم م   دییآ م  (دایره عدم)]  ٢[شل    دیکن که شما واقعاً کار م  میفرض بن  حاال

هست    دهیکه مرکزش همان    شخص  ن یچن   ی  ی برا  .می لحظه فضا باز کن   ن یاطراف اتفاق ا  د یکردن مرکز، ما با

از    کهن یا  یمهم است. برا   اری بس  شود، ذهن نشان داده م   لۀیوسلحظه که به   نیا  تیوضع  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل 

  ا ی است که حالم خوب است     و وابسته به حال ذهن  کند م  نییحالش را تع  تیوضع  خواهد، م   زندگ  تیوضع

  بد است.

درد    یاد یمقدار ز   و پس از مدت  شود خوب و بد م است، حالش ه  دار یناپا   لیکه خ  د ینیب م آدم  ن یچن  ی

 ی را به او بدهند برا  ها دگیهمان   نیا  رانیانتظار دارد د  شخص   نیچن   ی . مثل رنجش، مثال  شود انباشته م

  .  کند حالش را خوب م رهیو غ  خانهمثل پول، مثل متعلقات، مثل   ها دگیهمان نیشدن ا ادیز کهنیا

  ت ی فیک   ایخواهد داشت    یترش یب  بخت خواهد شد، زندگکه حالش را خوب خواهد کرد، خوش   دیآم  نظرشبه

  ت ی هم وضع  تیو وضع  ندیب  م   ها دگیهمان  نیرا در ا  . زندگ کند تصور م   یطورنیبهتر خواهد شد، ا  اش زندگ

  مهم است. ل یاو خ یبرا تیوضع نیبنابرا هاست دگ یهمان 
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موالنا گفت    نیاست. بنابرا  یشده جد گشوده   یاست، فضا    لحظه درواقع شوخ   نیا  ت یکه وضع  میاما خوانده   ول

 عدم)] (دایره  ٢[شل  شل  نی. و آن ادی فضا باز کن دهد، لحظه که ذهن نشان م نیدر اطراف اتفاق ا دییایکه شما ب

  است؛

  اآلن.  میکن کار م میلحظه و ما واقعاً دار نیعدم است فضا باز شده در اطراف اتفاق ا مرکز

  م، یمرکز را عدم نگه دار  میتوان نم   شه یو هم  میو ادامه نده   م یکن  ییو فضاگشا  م یاگر مرکز را عدم کن   حت  ول

 ١[شل   شود م دگی، همان(دایره عدم)]  ٢[شل   شود عدم م  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل   شود م دگیمرکز ما دوباره همان

 دایره همانیدگ)[(عدم م  ها ل   شودش]٢  [(دایره عدم)دگی، همان   م ل   شودش]١   دایره همانیدگ)[(عدم م   ها ل   شودش]دایره    ٢)

  .عدم)]

و   میبه چشم دار  یماد   نکیما ع   م،یشو از جنس ماده م   ها)](دایره همانیدگ   ١[شل   شود م  دگ یمرکز ما همان   وقت

  ن یو ا  میکن   یابی دارد، ارز  بستگ   ها دگیآن موقع هست که ممن است خودمان را برحسب حالمان که به همان

  . مینی از طلب بنش تممن اس کهن یبه ا میرس کش ذهن است. حاال مخودمان برحسب خط   یریگاندازه  نیهم

کردم    ییخودم کار کردم و فضاگشا  یکه از بس رو   مییگو م   میریگ کش ذهن خودمان را اندازه مخط با    وقت   عنی

 م ی ام خوب شده، همه شاد هست، حالم خوب شده، وضعم خوب شده، روابطم با همسرم، بچه (دایره عدم)]  ٢[شل  

  . ندینشاز طلب م  نینرفته بنابرا نیطور کامل از ببه  ذهنمن  ول

  . دیموضوع نگاه کن   نیبه ا خواستم  نه؟! و م  ایدرمورد شما صادق است  نیا  ایآ نم یبب  خواهم من م  حاال

  .ست دل مرکز عدم است که از جنس زندگ  نی هم  چانیدل پ نیو ا چان»یدلِ پ ن ینشستم ز طلب و «من

  ن ی . امیاز جنس خداوند هست   م، یدارمرکز عدم    (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    میشو جهان م   نی وارد ا  وقت  رید  عبارت به

را    ها دگ یهمان  ارانهیشد هش  ده یهمان  کهن یبعد از ا  ها)](دایره همانیدگ ١[شل بشود   دهیبرود همان   خواهد م   استیپو

  (دایره عدم اولیه)]   ٠[شل  نماند و برسد دوباره به آن حالت اول    دانه هم   ی   حت  (دایره عدم)]  ٢[شل  از مرکزش دور کند  

  به خدا، زنده هست.  ایخودش  تییبه خدا ارانهیدفعه هش ن یکه ا

 ن یخداوند و به ا  تینهایبه ب  نیا  ست،یدر مرکزش ن  دگیهمان  چیکه مرکزش عدم است و ه  شخص  نیچن  نیا

  جهان است.  نیدرواقع مقصود آمدن ما به ا   نیآگاه است، ا یلحظۀ ابد

  ی که    (دایره عدم)]  ٢[شل  ها  اصطالح، وسط به  ن یو در ا  برس  جان یکه مواظب باش به ا  دهد امروز هشدار م   موالنا

  خوب استفاده کند و تو را متقاعد کند که بس است.   تِ یوضع نیاز ا دیای ن ذهنفضا باز شده، من  یمقدار 
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او نخواهد    عن یاصل ماست، «ننشست»    چانیدلِ پ  نیا  چان» یدلِ پ  نی«من نشستم ز طلب، ا  دیگو م   نیهم  یبرا

  . دیآم  شی پ نیا عنی ونددی بپ نشست تا دوباره برود به زندگ

فضا را باز   کنند  خودشان کار م  یرو   مدت  ی ها  لیهشدار بدهد که خ خواهد  م  عن یرفتند و نشستند»  «همه 

  د ی. ما نبابرند نم نیرا از ب  ها دگ یهمۀ همان   ول کند را بهتر م  رونشانیشده واقعاً بگشوده  ی فضا نیو ا کنند م

  . ذارندما اثر ب ی رو  دیو تقل  نی قر قیها از طرآن  میبذار

«دم   دیکن   توجه دم   که  ننشست»،  اصل  جان  جان  عرض کردم  ننشست  نم   جان  ا  ندینش ما  علت   که نیو 

  . چدیپ دلمان م  می نیبدر خودمان، م  می را کشف کن  نیا میتوان و ما م ندینش نم

 شدهتیهوصورت هم که برود و به   میده چون اجازه نم    ماست ول  جان اصل  ن یالبته جان، هم  چان» ی«دل پ  و

  درد.  چشیبه پ شود شروع م نیا م،یدارنگه م  )]ها(دایره همانیدگ  ١[شل  

   ی با    میکن هست، ما مثال شروع م   دهیمرکز ما همان  د یگو م  » ی«هر که استاد به کار   دینیب که م   طورن یهم   و

م  میرو م  م،ی دکتر بشو  میبر  می خواه م  م،یشو م  دهیهمان  ی کار م   م،یشو دکتر  کار    مدت   م،یشو متخصص 

  . رید می نینش م م، یشوبعد هم بازنشسته م  م، یکن م

بود؟ نه، آن نبود.    ریکار د  ی مثال گرفتن    ای دکتر شدن بود    هیبه خداوند شب   لیو تبد  ییفضاگشا  نیا  ای آ  ول

  در زمان. ند،ینش شروع کرد به کار کردن، آخر سر م  ،یبه کار  ستادیا عنیهر که استاد 

اصطالح  به    عنی عدم نگه دارد که از طلبِ آن    قدرن یدارد که مرکز را ا  «کار آن دارد آن» کار را کس   دیگو حاال م  و

از   ند،ی تمام نشود، نَنش موقع چ ی. برود، برود، برود و ه (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    ندیزنده شدنْ تماماً به خداوند، نَنش

  .  ندی موقع نَنش چ یطلب ه

  

  و توانایی انتخاب)  (این لحظه  ١۵شل 
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را به ما نشان    غزل هم درواقع نقاط لغزش  اتیاب  ۀیدر بق  م،یامروز مرور کن   میخواه است که م  یمطلب  نیا

  . (این لحظه و توانایی انتخاب)] ١۵[شل   کنند هم به ما کم م هان یخواهم خواند که ا  ات یموالنا، و اآلن اب دهد م

و دست به عمل    دییایبرب  تان ذهنکه شما واقعاً از عهدۀ من   نیا  ی برا  میخوان را ما م   اتی که اب  دیکن م  توجه

  طور ن ی. چون هم(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    دیمتقاعد بشو  د،ی بشو  لیتبد  کهن یاز ا  د ی. نترسدیبزن  لیدست به تبد  د،یبزن

  .  میشو م  دیمثال ناام  م،ینینش م  لبهست که ما از ط یادی ز لیدال دهند اول نشان م یهات ی ب نیکه هم

ما ارزش دارند از دست    یکه برا  زها یچ    لیخ   میترس ، م(دایره عدم)]  ٢[شل   میترس به بعد درواقع م  یی جا   ی  از

  .  میترس دوستانمان م  ای  مانیهابچه  ایهمسرمان    ای. از مالمت مردم  میرا از دست بده  مانیهامثال دوست   م،یبده

ممن است خانواده ما را    م،یریکناره ب  ها از آن   ای  میاز حد به حضور برس  شیما اگر ب  کنند، ما را رد م   گروه

بدبخت شد،   ندیبو  رندیب  رادیو ا  ب ینکنند، ع  با ما دوست  ریطرد کند، گروه ما را طرد کند، دوستانمان د

  شد.  چارهیب

  کنند،  مردم با چشم بد نگاه م  شود، م  بیو غر بیعج   ند،ینش ت که شخص از طلب مهس یادی ز یهاو علت  

که «همه    دیگو م  نیهم   یهست، و برا  عیشا  قدرن یا  دگیمرض همان  نیا  کهنیا  ی شده، برا  وانهید  دیشا  ندیگو م

  رفتند و نشستند.» 

 برحسب   که زندگ  میتا ما متوجه بشو  شوند، موفق نم   ترش یچند نفر ب  ی   ،عنی  تی همه، اکثر  عنیواقعاً    همه،

  ماست، آن درست است.  حضور و زنده شدن به خدا واقعًا کار اصل

 ت ینهای که به ب  که کس  ردی پذ و جمع هم آن را م   میو خو گرفت  میکرد  زندگ   قدرنی را ا  ذهنمن   یهاما عادت  

 ن یکه در ا  هر شخص   ای. او هم  دیاینظر ببه   بیو غر  بی آدم عج    یخدا زنده شده، ممن است که    تیو ابد

  نما بشود. رسوا بشود، انگشت  خواهد نم کند م  جهان زندگ

شده.   نیدیب  ندیبشند، بو  رندیبنند، ممن است ب  تشیمردم بشود، ممن است اذ  ۀیبق  هی شب  خواهد م

اگر د تقرهمۀ  نیچون  واقعاً، م  باشد، کسپرست  بت   و  باورپرست  باًی مردم  را    رندیگ که خداپرست باشد  او 

  کرد.   می خواه را ما بررس   ها که البته امروز بعض رید لیدال و  .ستیمثل ما ن ی تو کافر ندیگو م  کشند، م

که    ریتصو  ن یمهم است ا  ل یکه خ  توانایی انتخاب)](این لحظه و    ١۵[شل   شل را دوباره نشان بدهم   نیا  د یبده  اجازه

  ن یا  ت یلحظه که وضع  نیدر اطراف اتفاق ا  م یو اگر فضا را باز کن  میانتخاب دار  ییلحظه ما توانا  نیدر ا  دیگو م

  ، د یریگ قرار م  کند اداره م  راخرد کل که تمام کائنات    ایَفکان  نظم کن   ریشما ز  دهد، لحظه هست و ذهن نشان م 
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شده گشوده   یفضا  م،یرینگ  یرا جد   نیو ا  م،ی نخواه  زندگ  دهد که ذهن نشان م   یزیو از آن چ   دیاگر فضا را باز کن

  . درست است؟  دیریب  یرا که اصل شماست جد

است. در    ذهن   یاقتضا  قیاست، از طر   یساز سبب  قیکه از طر   ذهنمن   یبه فکرها  میافت م  د،یفضا را ببند  اگر

  د یکن خداوند، که شما فضا را باز م عنیفَکان  خرد کل و کن یاقتضا    یلحظه دو جور اقتضا وجود دارد،    نیا

  .  میدان نم با ذهنمان  ست؟یچ  میدان  و آن را ما نم  د،یآ آن م

هم  که به   ییسلسله فکرها  لۀیوسما به   قبل   یهای ریادگی ما و    یها شدگ ذهن که طبق شرط   یهم اقتضا   ی

  . دیآ م  شیپ کنند،  را درست م  ذهنمن   نیمربوطند، که هم

  بهتر» است.   ترشیبدرواقع «هرچه   ذهنمن   یاقتضا

  ی که هر کار  دینیب بشود که حالمان خوب بشود. حال خوب هم که مردم م ادیز مانیها دگ یهمان  میخواه م  ما

که حالمان خوب    میمثال چار کن   میاآلن بلند شو  کند و اقتضا م  رید  ست ذهنکار    ،خوشحال   ی برا  کنند م

  ذهن است.  یبشود، آن اقتضا

  ی اصال ذاتاً شاد   نیگشوده شده از جنسِ خداوند است، از جنسِ شماست. ا  یفضا  د،یکن فضا را باز م   وقت  ول

  .دیآ مور آن  بقا، خردش از یبرا م یگرفت ادیکه ما   ستین دارد و خردمند است، خردش هم مال من ذهن 

   ل ی. خ خوانَد صد موارد نمدر  نود   یباال  دیذهن نخواند و در شا  یبا اقتضا  ییحضور و فضاگشا  یبسا اقتضا   چه

  .  میرا بشناس دگ یهمان  م،یرها بشو  دگ یاست که ما از همان نیا  خرِد زندگ  یها اقتضا موقع 

را    نیا ذهنفکر نکن و من   ذهنمن   لهیوسبه  رید ،من فکر کن لۀیوسبه  دیبا است که تو نیخردِ کل ا  یاقتضا

که از طلب نشسته،    و کس  دیریگ م   میکه تصم   دیلحظه شما، شما هست  نیکه در ا  دینیب م   پس،  قبول ندارد

  جلو.  رود م  ردیگ را م ذهنمن   یاقتضا

   ی نه؟ اآلن  ای دیااز طلب نشسته  دین یعرض کردم که شما بب  نیهم  ی برا کند،  که طلبار است فضا باز م کس 

  د، یکن طلب زنده شدن به او م  د،یکن طلب خداوند را م   د، یکن م   ییلحظه فضاگشا  نی دست آمد. اگر ابه   یار ی مع

و   دیها فکر کنبرحسبِ آن   دی خواه  نم  د،یآنها راحت بشو  از شَر  دیخواه م   د،یرا بشناس  ها دگیهمان  دیخواه م

  .دیببر کار را به   عقل جزئ

  د، یکن برحسب ذهن فکر م  صورتن یدرا  د،یاست نشسته باش  ادی ز  لیاز طلب، که احتمالش خ   دیااگر نشسته  ول

  !. دیبن . توجه دیدر ذهن هست ول   د،یشعر موالنا بلد ل ی. گرچه که خبرد ذهن شما را م
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  را:   تیب نیما ا می خوان م شهی،  هم (این لحظه و توانایی انتخاب)] ١۵[شل شل   نیپس از ا و

  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

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

  

تو نهادت خوب است، از اول خوب    عنیهست    معن  یو هردو به    شود هردو م  »ی «که تو بس نکونهاد   ای

است،    ییاآلن هم همان قدم را که زنده شدن به اوست، فضاگشا  ،بوده، قدم اول را هم در اََلست درست برداشت

  .  یبردار دیبا

ی مثال  تیب  م  میبخوان دیهم هست که ما امروز هم شا که   دیگو  

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظَنو، کل ست  کاستن  

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

  خواهم،  از خدا فقط خودش را م  دیگو لحظه م  نیفضا باز کند. ا  د یاز خدا فقط خدا را بخواهد با   اگر کس  و

  :  ییگو ذهن، درست است که م یِسازبه سبب  یرو م  یبند اگر فضا را م به مرکزت. ول اوریپس خودش را ب

  خدا را خواستن   ر یخدا غ از
افزون ظنو کل  ست   کاستن  

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

   عنی بهتر است. ظَن    ترشی ظَّن هرچه ب  عن ی  ست. ظَن افزونرود م   نیاز ب   ات همه زندگ  عنیکاستن هم    کل

  فکر.

لحظه   نیدر ا  ،  هرکس(این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل   میشل صحبت کن  نیلحظه، حاال با ا  نیاز خدا در ا  هرکس 

را  . از خدا اگر خدا فهمد را نم  اش معن   عنیشعر را بخواند    ن یفضا را باز نکند، فضا را ببندد برود به ذهن و ا

  به مرکزش.   اوردیکه خودش را ب ر،یبند. خودش را بخواهد د ییاآلن فضاگشا دیبخواهد، با



ۀ  برنامه             Program #932                                              ۹۳۲مشار

  15صفحه: 

  خواهد  از خدا م  ری. از خدا غفهمد شعر را نم  پس معن   خواند شعر را م   به مرکزش ول  آورد م دگیهمان  اگر

لفظ م  ول   خواهد، را م  ها دگیهمان  عنی از خدا غ  د یگو به   م، یعمل کن   د ی. باخواهم از خودش را نم  ر یمن 

  . می کن  ییفضاگشا  د یاست که با نیعملش هم ا

م  ول لفظ  غ   دیگو به  خدا  از  نم  ریمن  را  خودش  باخواهم از  ام یعمل کن  دی.  هم  عملش  با  ن ی.    د یاست که 

  .  رید دیگو را م نیمرکز عدم. هم   عنی. پس نکو نهادِن قدم و نشان نکردنِ خدا می کن  ییفضاگشا

مرکز    عن ینشان کردن    م،یکه عدم بوده. نشان نکن  میدیندارد. د   چونگ  م،یخدا که ما از جنس او هست  ای  عدم

  در مرکز گذاشتن برحسب آن نگاه کردن.  ی زیچ  ی را عدم نکردن. 

  شه یلحظه است، هم  نیا  شهی لحظه است، هم   نیرا که در ا  ات قدم زندگ  نیلحظه اول  نیخوب دقت کن که در ا  و

  و یقدم را ن  ن یمواظب باش اول  د یگو . ممیکن   ییاست که فضاگشا  نی. آن هم امی ما بردار  میقدم دار   یهم  

  . کن ییفضاگشا عن ی یبردار

  :میاهم خوانده  تیب نیا و

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

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

را بدون    نیما باشد ما اثر قر  اریو    نیچون اگر او قر   من هست  اریو    نیکه تو قر  د ییگو شما به خداوند م  اگر

  . دیریپذ وگو شما از او اثر م شما شده و بدون گفت   نیاگر مرکز شما عدم باشد خداوند قر  عنی.  میریپذ گو م وگفت

پس   دییگو به خدا م  دیاز کنار من نباش، دار بیلحظه هم غا ی عن ینفس»،  یمباش   چی«ه  دییگو اگر م و

  .دیقدم را درست بردار نیلحظه. اول نیا دیکن  ییفضاگشا دیبا

ا  مین یبب   اتیاب  ی سر  نیبه ا   م یکن دوباره شروع م  و را    یز یاول چه چ  ت یدر بازگشت به آن دو ب  اتیاب  نی که 

  : دیگو . مندیگو م

  ست ی اله کار هر اوباش ن اُذْکروا
  ست ی هر قَالش ن یبر پا  ارجِع
  ) ٣٠٧٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  باش  لیمشو، هم پ سیِتو آ یل 
  باش  لیتبد یدر پ ،لینه پ ور

  ) ٣٠٧٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ولرد، مفلس  اره،ی: ب قَالش

  

خدا، خدا، خدا، خدا، خدا، خدا.   ییکه بو ستین نیا اش . ذکر خداوند معنییفضاگشا عنیذکر خداوند  پس

مرکز را عدم کردن ذکر خداست.    ای و آوردن خداوند به مرکز    ییندارد. فضاگشا  دهی فا  چیلفظ ه   نیبه لفظ نه، ا

  ی هم بر پا  ن یا  دیگو خداوند، م  یسوبه   تن و برگش  ییفضاگشا  ن یهم  نیو بنابرا  ستی کار هر اوباش ن   نیا  دیگو م

  . ستیهر قالش ن

حاال اوباش و قالش   ، ذهن. مندارد است، برنم   ذهنمن  معن هردو به   یبازقدم را هر قالش، هر حقه   نیاول  عنی

   ذهن من  نی. واقعًا قالش و اوباش است ادیگو دارد ما را م   دیکنار. فرض کن  دیاست شما آن را بذار  لفظ منف 

  ما. 

به مرکز ما، دوباره    آورد خودش را نم  از خودش را نخواه ول  ریغ   یرید  زیکه از خدا چ  دیگو ما م   ذهنمن 

طلب    دیکن فکر م  ول  دیاکه من از شما کردم. گفتم از طلب نشسته   سؤال  نیرا. درست هم  نیا  فهمد فقط م

    ست؟یاش چنشانه دی. خب طلب داردیدار

م    کس  ی دل  کنددر ذهنش فکر  است. خب  آن   ی رو م   ست؟ یچ   لتیورزشار  م باشاه؟  ورزش    یرو جا 

    ؟ کن چقدر ورزش م   ؟کن م

  م یاز ن  شیب  یاهفته   ول  دی کن بله شما واقعاً ورزش م  کنم، پنج تا دو ساعت ورزش م   یامثال هفته   دیبو  اگر

  . ستیورزشار ن ری د نیا کند ساعت ورزش نم

 کنند،  طلب دارند. دارند کار م کنند  فکر م ها لیهستند. خ  طورن یا ها لیهست. خ  کند در ذهنش فکر م ول 

  د؟ یرو او م   یسوشما واقعاً به   نیکه بب  دیبه شما بو  خواهد اند. امروز موالنا م. از طلب نشسته کنند کار نم   ول

    د؟یکن م  ییفضاگشا

  ولرد، مفلس. اره،ی. قالش: بدیناام عنی سینشو. آ دیکه تو ناام دیگو بالفاصله م  و

لحظه    نیدر اطراف اتفاق ا  م ینکن   یی. ما اگر فضاگشاشوند م   دیناام   کهن یا  ی برا  نند،ینش از طلب م  ها ل یخ  پس

  .  میرس نم  ییشد چون به جا  می خواه  د یبه کار کردن باالخره ناام  میشروع کن   مان  ذهنبا من   م، یو مرکز را عدم نکن 
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  ؟  ستیبشو. از جنس خداوند بشو. ن  لیباش. تبد از جنس زندگ عنیباش  لینشو، پ سیتو آ دیگو به ما م ول

  شدن مستلزم طلب است.  لی. خب تبد لیشروع کن به تبد

آمده به من کم کند که من   افتد، لحظه م  نیکه ا  اتفاق  نیکه ا  د یباش  شهیاند  نیلحظه شما به ابهلحظه   عنی

از آن استفاده م  لیتبد را با  کنم؟ بشوم. من  که هر    دیگو که، م  تی. هر وضعدیی خودتان بو  دیشما جواب 

  .  رسد م  رلحظهخانه است. مهمان نو هتن ما مثل مهمان  نیا دیآ که م ت یوضع

 ن یکه شما خشم   زندگ   آورد م   شیپ  ت یوضع  د؟ینیب است. شما م  لیتبد  غامیپ  غامشیدارد. پ  غامینو پ  مهمان

وقتدیبشو  .  م  نی خشم نفر  دیشو خودتان  م   دی نینش م   دییآ م  ای   دیفرست م   نیبه  چه   دیکن تأمل  من  که 

هستم؟ و شر    دهیهست در من که همان  ییوجود آمد؟ چه الودر من و چرا به   دارم؟ چه واکنش  یا دگ یهمان 

  .  دیانداز م د،یکن م  دایرا پ  نیو ا دیکن م

  د ی . اگر طلب نداردیهست  لیتبد  یدر پ  د،ی. اگر طلب داردیهست  لیتبد  یدر پ  دیکن اگر م  د؟ یکن کار را م   نیا  شما

مربوط به    ه یآ  نی. حاال امیبه خودمان نگاه کن  م، ی . نگاه کندی ستین   لیتبد  یهم در پ  د یهست   د یهم ناام  د،یانشسته

  :  دیگو «اُذکروا اله» هست. م  نیهم

كروا اله ذِكرا كثيرا»  «يا   ايها الَّذِين آمنُوا اذْ

  ايد، خدا را فراوان ياد كنيد.» كسان كه ايمان آورده  «اى

  ) ۴١  ۀی)، آ٣٣سورۀ احزاب(  م،ی(قرآن کر

که    میکن . توجه مدییبو  یز یچ  یبه لفظ    کهنیبه مرکزتان. نه ا  دی اوری خدا را ب  عنی  د»یکن   ادیرا فراوان    «خدا

م  ذهنما من  م  یزهایچ  ای  ذهن. منمیکن درست  است.   فرق  چی بد. ه  یزهایچ  ای  دیگو خوب  لفظ  ندارد. 

  شده از فکر است.  ساخته  ستمیس ی ذهنمن 

درواقع به آن ضبط شده،   دیصوت است. هرچه بو دستگاه است. ضبط   یاست. درست مثل    یبافت فکر  ی

به او    لیتبد  م،یکرد  ییفضاگشا   . وقتمیشو . بعدًا خالق م میکن صوت عمل م . ابتدا ما مثل ضبط دیگو دارد م

  .  میکن م  دایهم شوق پ . میشو  م  یهم از جنس شاد  م،یشو هم خالق م م،یو به منظور آمدنمان عمل کرد میشد

به دلتان، خب شما    شودالهام م   د،یآور ور م از آن  دی کن را که اآلن م  یهر فکر  عن ی  دیشما خالق هست   اگر

  . خب. دیانه، نشده د،یبر کار مرا به  قبل  ی. اگر فکرها دیاشده لیتبد

و اگر قرار   د یاو ببر شیبه پ د یرا با  ید یاامن دیگو موالنا م د،یاشده  دیاگر دراثر نشستن از طلب ناام طور ن یهم  و

  .دی کن  ییفضاگشا دیلحظه با نی در ا دیاو ببر  شیباشد به پ
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  گر؟ چه چاره جز پناه چاره پس
  نظر رشیمس و، اکس یدیناام

  ) ٣٣٨۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دیاو نه شِ یها به پ یدیناام
  د یجه رونی ب دوایز دردِ ب تا

  ) ٣٣٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بخش ات یشربتِ ح ا، یمی: ک ر یاکس

  

  ی دوا   چیه   عنی  دواستیدرد ب  ذهنمن   دوا»، یمثل «درد ب  برد کار مکه موالنا به   شما به اصطالحات  حالن یدرع

بنند حال ما    توانند نم   یکار   چیه   رونیب  ذهن   ی هاو من  رون یآن اثر ندارد. جهان ب یرو  لیاز تبد  ری غ  رونیب

  را خوب کنند. 

ما از جنس   دیدیطور که د. همان میلُخت هست   دیگو ما درواقع از وهم داشتن است. ما مثل الف م  بدحال  چون 

از    مدت  یپس از    می. ما حق ندارکند ها حال ما را بد مو حس داشتن آن   زهایما به چ  دنی. چسب میعدم هست

  .  میبذار انرا به مرکزم یز یاز خداوند چ ریغ  ،زندگ   از ریبه بعد غ  سالده

م   میبذار  اگر ز   زهایچ  نیا  م یکن و فکر  پول  مثل  را خوب خواهند کرد    ا ی روابط خوب    دانم نم  اد، یحال ما 

آن حال ما    میکن فکر م   م،ی هست  دهیکه با آن همان  ریآدم د  ا ی  د یهست  ده یبا آن همان  د،یگذار که شما م  یز یهرچ

  است.    قانون زندگ نیرا خوب خواهد کرد، آن به ما درد خواهد داد. ا

حال شما را بد خواهد کرد. چون   کند، مرکز شما حال شما را خوب م  دیآ م  دیکنفکر م  رونیکه در ب یز یهرچ

  کار را کرد.  ن یا شود و نم دیخدا گذاشت  یجا شما آن را به 

  : دیگو م نیبنابرا پس

  گر؟ چه چاره جز پناه چاره پس
  نظر رشیمس و، اکس یدیناام

  ) ٣٣٨۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  بهتر   خواهد کرد  دیخواهد شد. شما را هم ناام  د یناام  ذهن . من ذهنمن   ست؟ یک  دیمثل مس است. ناام   ید یناام

  . دیاش ندهاست ادامه 

بشود، هم احساس جبر    دیبند، آخرِسر شست نخورد. هم ناام   یکارِ معنو   ذهنکه با من   ستین  انسان  چیه

همچون    ست،ی جبر   زِیچ  ی  ذهندر ذهن باشم، من   دیجبراً با  توانم، نم  ریمن د  کهن یا  عنیبند. احساس جبر  

  . میرفع کن میتوان م  هاتی ب نیرا هم با هم مان . اشتباهات میما اشتباه کرد  م،یکار را کرد نی. ما استین یز یچ

  هان یاست که شما ا  نیا  دمی و ام   گذارم م  طرح    یرا خُب در    ها ن یا  خوانم که من م  ییهات یکه ب  دیکن   توجه 

  ا ی و شما هم    دیرا تکرار کن   هان یا  دیکار با  نیا  ی. برادی اوری درب  هات یب  نیو لغزشِ خودتان را از ا  دیرا تکرار کن 

  ات یاب  نیکه ا  ارتباطات  نیا  دیآ نظرتان مکه به   یزیچ  آن  عنی  د،یطرح خودتان را بساز  ایجلو    دیطرح را برو  نیا

  . دیهم وصل کنها را به با هم دارند، آن 

ممن است شما    ماند،  تابلو م   ی مثل    کند؛ روشن م   ن ینظر من ابه   آورم سرهم م پشتِ   یطور ن یرا من ا  هانیا

با وضع  اشال هم    چیه  د، یبش  ی رید  یِتابلو   ی آن  درم   تیندارد،  جور  ا  ای  د،یآ شما  در  سطح    نیشما 

هم خوب است. بعداً آن طرح خودتان را   ل یخودتان، خ  یمطلب را برا دیکن روشن م  د،یکن تجسم م  یطورنیا

ه   م   لیتکم ی  جان یکه ا  دید  د ی. خواهدیکن   نقص    ،یدارم  رید  تیب  م  جا مآن  دی خوان د،یگذار  ه  ن یا  

  .شوند تر مشما روشن ها در زندگ چراغ 

نظر با مرکز عدم هست.    یار ی و آوردنِ هش  ییفضاگشا  رش یمثل مس است، اکس  ذهنمن   یِد یناام  دیگو م  پس

  م ی کن فضا را باز م  است، وقت  جسم   یِار یذهن هش  م یرو م  که وقت  جسم   یِار ی دو جور است، هش  یار یهش

  ند یب ها را نمجسم   ست،ی ن جسم  ی اریخداگونه است، از جنس هش   یِار ی هش  نیاسمش «نظر» است. ا  یار ی آن هش

  . ندیب را م  ها زندگ

که    دید  دی خواه  د،یشر کن  د، یصبر کن   د،یصبر کن  د،ی برو  شی شما با موالنا پ  د،یارا تجربه نکرده   نیشما ا  اگر

فکر    ع یسر  قیکه خُب من از طر  دیشو متوجه م  هاتیب  نیچرا؟ با ا  شود، تر مسرعتِ فکرها کم    . وقتشود م

به من    ت یوضع  یبدهد،    به من زندگ   دگ یهمان  ی  کهن یا  دیام  به  شوم، رد م  ها دگیکردن، فقط از همان

  بدهد.  زندگ

خُب    ستم؟یچرا آرام ن  کنم؟ فکر م  عیسر  قدرنیچه ا  ی ندارند، برا  زندگ  ها دگیهمان  نیا  دمی که من فهم  حاال

 شود م   قیکند و عم  دینیبشما م   یها. نفس کند فکر شما را کند م  طورِ عموماست که به  درک   یخودش    نیا

و    ق یعم   لیکه نفسِ خ  دی نیب م   شود،  نم  یطور ن یا)  دن ی(تندتند نفس کش: «هه هه هه»  دیبو  کهن یا  یِجا به
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شما    قی از طر  زندگ  ایخداوند    کهن ی. مثل ادییآ درم  دیدار   نفوذ زندگ   ۀطیدر ح   واشیواش ی  عن یو کند،    واشی

  . ذهننه من  کشد نفس م

.  کشد نفس م  کند که فکر م  یطورن یعمق، تندتند است، هم چقدر کوتاه، کم   شیها که نفس   دیادهید  ذهنمن 

  برسد. تواند برسد، نم  دی نبا جاچ یبرسد، ه ییجا ی عجله دارد به  کهن یمثل ا

.  د یاو ببر  شیپ  به   دیرا با  های د یناام  دیگو م  نیهم   ی. برامیشو م  دیناام   م یکن م  زندگ   یطورن یکه ما ا  مدت  و

که اآلن شعرش را دوباره    کند، شر و صبر نم  کهن یا  یبه جبر، برا  افتد دارد م  واشیواش یاست و    دیناام  هرکس

  دهد  که ذهنم نشان م  یز یکه آن چ   دیلحظه بو  نیاتفاق ا   فِفضا را باز کند در اطرا   دیبا  تان،یبرا  خوانم م

که ذهن من مثل اژدها من را   شود مقاومت سبب م نی ام، اندارد و من اگر مقاومت کنم، که تا حاال کرده  زندگ

  . مانَد نم  یز یمن چ  یبرا ریرا، د  مانی ار ی ؟ بدن من را نه، هشمن را ببلعد زیببلعد. چه چ 

اگر قرار باشد توجه     برود ول  دیگذار به ذهن، شما نم   رود  حضور نم  یِ اری هش  د،یکن شما کندتر فکر م   هرچه 

  مانَد،  نم  تانیبرا  یزیچ   شود، جلب م   دیی گو م  یز یچ  ی شما    گذرد، که از جلوِ چشمتان م  یز یشما را هرچ  ۀزند

شما و شما    دیخواه  نم  یزی ها چ از آن   کهنیا  یبرا  ،برود  دیاگر نگذار  شما را مغشوش کنند. ول  توانند همه م 

را من   بشود، کس  قضاوت کم   کنند، ها چار دارند ممن چه آن  خودم است، به  یکه تمرکِز من رو   دییگو هم م

  بنم. خواهم نم  » «حبر و سن

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

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

  ندارم. آن   یکار   رانیبا د  کنم، م  هی حالِ خودم گر  به  نیپس از ا  کردم، نوحه م  ستم،یگر  رانید  یحاال برا  تا

م  نم   دینیب موقع  را  شما  توجه  ادزدند که  همه   ری تقص   نی.  به  بود که  همه   دیداد م  ریگ  زیچشما  را    زیچو 

  ده ید  دیخواست  م  کهن یا  ی. هان، برادیبشو  دهید  دیخواست و چرا؟ م  دیو اظهاِر نظر کن  دیکن  بررس  دیخواست  م

  ید ی . نااممیبر او م  شِیرا پ  ید ی. پس ناام ندی من را نب  کسچیبشوم اصال، ه  دهید  خواهم نم  دیی. شما بودیبشو

  طلب.    یِکند  شود، م  یسبب کند 

  جا نیاست. چرا به ا  ید یناام  لشیاز دال  ی. «من نشستم ز طلب»  میکن اول و دوم صحبت م  تیبه براجع   میدار

و دوا را    م یکن که واقعاً فضا باز م  م یفکر کرد  م، یکار کرد  ذهن. با من میکار کرد  ذهنبا من   کهن یا  یبرا   م؟یدیرس

  خداوند است.  شیپ شیدوا دواست،ی ب ادردِ م نیا می دیاآلن فهم  ول م،یجست م  رونیاز ب
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  : تیب  نیا طورن یهم  و

  هر دم را عوض  ی بنه بر جا پس
  غرض  یابیز واسجدْ واقتَرِب  تا

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

آن    یبرا  ییازااز سجده و قرب به حضرت حق و مابه   ،ده که از عمر از دست م  یاهر لحظه   ی به جا  نی«بنابرا

  .» برس ق یبه مقصود حق قیطر نیبمار تا از ا

  ی کندنِ    د،یگذار م  ش یکه بر جا  یز یو چ   دیبذار  شی بر جا  یز یچ  ی   دیبا  گذرد لحظه عمرتان م  نیا  واقعاً

خداوند، قضا    ، زندگ ۀلیوسبه  افتد ما اتفاق م  یداریلحظه با مقصودِ ب نیا تِی. عرض کردم وضعست دگ یهمان 

 ستیبدبخت کردنِ ما ن  ایخوشبخت کردن    یبرا  ت،ماس  یداریب  یبرا  افتد م  . هر اتفاقافتد فکان اتفاق مو کن 

  .میارا گفته  نی ماست، بارها ا ی داریب یبرا

  د، یااز طلب نشسته   د،یادهی خواب  دیریگ . اگر نمدیریاز آن ب  یزیچ   ی  شود لحظه که رد م  نیا  دیشما با  پس

.  د یهست  ذهنمن   عنی  د،یمشغول کرده شما را، شما ذهن بدون ناظر دار   ذهنمن   ست، یحواستان به خودتان ن

  . ندارد ارزش چ یه یکار معنو  نیا د،یکن م  یکار معنو  دیکن اگر فکر م

   دگ یانداختن همان  عنیغرض»، غَرض    یابیعوض «تا ز واسجدْ واقتَرِب    عن یهر دم را عوض»،    یبنه بر جا   «پس

   پارِک ذهن   نینظم خاصِ خودش که هم   ی  ذهنمن   م، یدرست کرد  ذهنمن   میاست؟ آمد   ادتانی   ل،یو تبد

  . میندازیو ب  م یکن  ییشناسا  د یرا با  ذهنمن   نی آجرِ ایلحظه    ن یو ا  میزیهم بربه   دیرا ما با  نیاست درست کرده، ا

  موش  نیکارها چند تمام  در
  موش  ن،یکه بود در د یبه کار  جز 

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

  ناتمام  تو رفت خواه عاقبت
  اَبتَر و نانِ تو خام تیکارها

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

  فرزند ی : ناتمام، ناقص، باَبتَر 
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ناقص خواهد ماند.    ییزهایچ   ی  میریم ما م   . باالخره وقتات ذهنمشغول نشو با من   ذهنمن   یِبه کارها   عنی

ا  دیگوم   ؟ی ریبم   خواه آقا م   دیگو  م  ردیم که دارد م  کس کار را انجام ندادم، آن کار را انجام   نینه آقا! 

  ند یگو م   ها . بعضهنوز   میبرسان   جهینترا به  هان یکه، ا  م یریما اآلن بم   شود وسط کار هست، بابا نم  نیندادم، ا

  .خواندم نکردم و داشتم شعر موالنا م  یکار معنو  چیاند، خودم هم هازدواج نکرده  میهاهنوز بچه

  ها ن یکه در زمان است، باالخره ا  کارِ ذهن  دیگو . متمام»، کارها ناتمام خواهد ماندنا  تو رفت خواه  «عاقبت

که    شود، انجام م  ذهنمن   ۀلیوسما هم ناقص است، به  یکارها  ۀناتمام خواهد ماند، تو نگرانِ آن نباش. هم

  که چه بشود؟   میده کارها را انجام م نیا

هم خام است. نان ما خام است    نانِ تبد  عن یما  بنابرامینشد  ل یما   قدرن یا  ذهنمن   ۀمتفرق  یِدر کارها   نی. 

  مشغول نشو.  یریبه کار د ل، یو تبد  ییاز فضاگشا ریغ  عن ی ن»یکه بود در د  ی کوشش نکن، «جز به کار

  �🔹🔹�بخش اول   انیپا �🔹🔹�
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  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَند م مرگ  یِزنده سو نفسِ
  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ،  دائماً پس از مدت  م، یهست و ما هم از جنس او هست  که خودش زنده   زندگ   ا یکه خداوند    دیگو م   تیب  نیا

ده سال، مردگ میریب  ذهنمن  م رونیرا از زنده بودن خودش ب کند .  

کار    نیا  یدور و به من زنده بشو و برا  ازندیرا که در توهم است، تو ب  ذهنمن  نیکه ا  دیگو دائماً دارد م  عنی

  . میزن به خودمان ضرر م  ذهنعنوان من ما به   ای زند دائماً به خودش لطمه م  ذهنمن 

کار  را تا حاال درمورد خودتان به  تیب  ن یاصال ا  د؟ یبه خودتان هست  ذهنمن   یضررها   ن یمتوجه ا  ای شما آ  خُب

را به    ذهناست که شما طرز ضرر زدنِ من   نیدارد؟ کاربردش ا  یچه کاربرد  نیکه ا  دیامتوجه شده   د؟یابرده

  . دینی خودتان بب

اگر ما مرتب    میدان . چون ما مدیطلب ندار  ری. ددیااز طلب نشسته  د،یزن که ضرر به خودتان م   دینیب م  اگر

  .کرد م  یخداوند سپر  م،یرا هم خواند تیو بارها آن ب میکرد م ییگشافضا 

. ضرر نزدن به خود سبب دی زن به خودتان ضرر نم  رید  د، یکن  ییگشافضا   د،یاگر شما مرتب مرکز را عدم کن  عنی

شده در  گشوده  یفضا   نیدارد. چون ا  ی دارد، عالئم ماد  رون یکارِ ما بهتر بشود و عالئم ب  رون، یکه در ب  شود م

  . باستیز  اری و انعکاسش بس شود منعکس م رونیب

م   اگر مرتب خشم   دین یب  شما  م  یماد   یضررها  د،یشو م  نیکه  خودتان  حسادت    ای  دیترس م   ای  دیزن به 

  کردم،  کاش نم  یکه ا   دییگو م  شود، ها به ضررتان تمام محرف   نیکه آخرسر ا  دیزن م  ییهاحرف   ی  د،یکن م

در ذهن و    دنیمشمول خواب  طورن ید. هم یهست  تیب  نیشما مشمول ا  افتد، اتفاق م  زها یچ  نیا  زدم، کاش نم   یا

  .  میکه هرکدام به خودمان نگاه کن خوانم را م هان یبه خودتان. ا دیکم شدنِ طلب. نگاه کن

  : تیچند ب نیا و

حال  عاشق، ننه عاشق بر م   
   تَنحال بر من م دِیام بر 

  ) ١۴٢٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  کامل بود  دم کم، دم ی آنکه
  آفل بود  ل،یمعبودِ خل ستین

  ) ١۴٢٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یآفل باشد و، گه آن و ا وآنکه
  نیافلدلبر، الاُحب ستین

  ) ١۴٣٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یتقل  د یو دار  دیاحتماً از طلب نشسته   د،یها عاشق حال هستند، اگر شما عاشق حال هستکه انسان   دیگو م

درست کردن حالت، بهتر کردن حالِ    یبرا  نینه عاشق به خدا. بنابرا  د،یهست  از جمع. عاشق حالِ ذهن  دیکن م

  . کن خدا خدا م  ات ذهن

   ی لحظه کوچ است،    ی   رود، م  نییباال، پا  که ه  حالت را دارد. آن کس  نیکه با ذهن کار کند، ا  کس  و

  است.   مان ذهنکه من  م،یپرست آن را م  میکامل بود»، ما دار دم کم، دم ی لحظه بزرگ است. «آنکه 

ا  د،ید  یاستاره   لیچون خل  د،یپرست را نم  نیا  ل ی. خلستین  لی ما معبود خل  ذهنمن   نیا من   یخدا   نیگفت 

  افول کند.  تواند افول کرد، گفت پس خدا نم دیاست، د

لحظه هم همان    نیا  تیرا ذهن، نشان بدهد، حال ما هم همان است، وضع  رشییکند و تغ   رییکه تغ   یز یهرچ

  ست، ین  لیمعبودِ خل  نی. ام یدر مرکزمان قرار ده   عنی  م،ی. بپرست می ما آن را در مرکزمان قرار بده  دیاست، نبا

  پس آفل است. 

  صورت ن یآن، درا   باشد، گاه  ن یا  بند و گذرا باشد، گاه   ر ییکه تغ   یز یچ  ن»،یآفل باشد و، گه آن و ا  «وآنکه 

  را دوست ندارم.  نی آفل عن ی ن»،یافل. «الاُحب ن»یافل. «الاُحب ستیدلبر ن ست، یخدا ن نیا

از جنس    دهد که ذهن نشان م  ییزهایچ   عن یرا دوست ندارم؟    نی آفل  دییبو  د،یتوان عنوان امتداد خدا مبه   شما

  چ یدر مرکز شماست و شما ه   کند م  ر ییکه با زمان تغ   ییزهای. اگر هنوز چکند م   رییآفل و گذراست. با زمان تغ 

  . دیو عاشق حال هست  دیکن م  دید از جمع تقلیو دار دیااز طلب نشسته  د،یده موضوع نم   نیبه ا ت یاهم

  .  میاو هست به لیعاشق تبد  م،یستین مان عاشق درست کردنِ حال ذهن ما

  . میبارها خواند اش،ه یآ ریهمان است د نیا
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  » . افلين احب  قَال افَل فَلَما ۖ◌  ربِي  هٰذَا قَال ۖ◌ فَلَما جن علَيه اللَّيل راٰى كوكبا «
است پروردگار من. چون فرو شد، گفت: فرو شوندگان را    اى ديد. گفت: اينچون شب او را فروگرفت، ستاره «

  دوست ندارم.» 
  ) ٧۶ ۀی)، آ۶سورۀ انعام ( م،ی(قرآن کر

   ذهنمن   ن ی. گفت ادیرا د   ذهنمن   ۀرفت به ذهن، شب شد، ستار   وقت  د،ید  یاشب او را فروگرفت، ستاره  چون 

  پروردگار من هست. چون فرو شد، افول کرد، گفت فروشوندگان را دوست ندارم. 

من   دیفهم  لیخل  میابراه  عنی نبا  اش ذهنکه  ول  دیرا  بدهد،  قرار  نفهم   مرکزش  هنوز  مرتب    میدیما  ما  و 

آن   ها دگ یهمان   مجموع داده  ذهنمن   عنیها  و  قرار  مرکزمان  در  م  یجا به  میارا  مرتب  و  حالِ    میخواه خدا 

  . میخودمان را خوب کن 

چ  ها دگ یهمان  تغ   یزها ی و  دائماً  که  تغ   کنند م   ر ییگذرا  را  ما  حالِ  گرفت  دهند، م   ر ییو  ها  آن   ۀ لیوسبه   م،یما 

حال   نیا م یخواه دنبالِ حاِل خوب و نم  م؟ی که ما دنبال چه هست  دینیب حالمان خوبِ ثابت بشود. م  م یخواه م

  نکند.  رییتغ شود نم  هاست، دگ یهمان  نیحال وابسته به ا نیکه ا  ست ین مان بند. حال رییتغ

  ر ییدار. آن موقع حالت تغ   عدم نگه   شهینکند، فضا را باز کن، مرکز را عدم کن، هم  ریی حالت تغ  خواه م  اگر

  ندارد.   سببِ ذهن  عنی  سبب،ی ب یداشت. شاد  خواه سببی ب ی. شاد کند نم

  کند  اقتضا م نیا شود، به آن فکر م لیفکر تبد نیکه ا  ریبه فکر د یفکر  یاز  دن یپر عنیذهن  یِساز سبب

ا  ن یا  میکن . ما فکر م کنداشاره م    عمل   یبه    ی . هر فکرم یکه به آن فکر برو را انجام    ن یفکرها و  اعمال 

  .شود حالمان ثابت م   و حت شود حالمان خوب م  م،یبده

   باشد، ول  داریو حالِ خوب است که پا  ی درواقع شاد  خوشبخت   ی از اجزا  یهستند.    دنبال خوشبخت   مردم

  . رندیب خواهند م ها دگ یرا از همان  نیا

  بود او را فرار  یریاز غ آنکه
  او قرار  ردی گ  د،یازو ببر  چون
  ) ۶۶٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زی که خَصمم هم منم، اندر گر  من
  زی خ ز یابد کارِ من آمد خ تا

  ) ۶٧٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  و نه در خُتَن  من یبه هندست ا نه
  شتن یخو ۀیخصم اوست سا آنکه

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

  : برخاستن و برجستن ز یخ  ز یخ

و   یبال ندارد، مر آنکه با پناه جستن به خدا از تقو   آسودگ   چاهیباشد ه  دشمنش درون   که آدم  یی جا «در
  دافع بسازد.»  یپروا سپر

  ) ثی(حد

  

ب  دیگو م دشمنان  مردم  م  رونیاگر  شروع  باشند،  آن   کنند  داشته  کردن.  از  فرار  دور شدن،    ی اعده   ی ها 

  . کند بشند، خوب از دستشان فرار م رند،یآدم را ب خواهند  م

  بود او را فرار  یریاز غ آنکه
  او قرار  ردی گ  د،یازو ببر  چون
  ) ۶۶٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

کردم. آرامش دارم اآلن، دستشان به من    دایکنند، قرار پ  م یدایپ  توانند شدم، نم   میقا  ییجا  یآقا رفتم    دیگو م

  .رسد نم

از خودمان، از دستِ خودمان. از دستِ خودمان   م؟یکن ما از که فرار م ز»،ی«من که خَصمم هم منم، اندر گر اما

دائماً   نیپس بنابرا ز»،یخ زی . پس «تا ابد کارِ من آمد خمیخودمان، خودمان هست  ۀکنند . ناراحت می ناراحت هست

که از    زمیبرخ  ه   زم،یبرخ   . هزمیبرخ  دیمن با  ت، دشمن من اس  ، ذهنمن   ن یکنم که ا  ن یبه خودم تلق  د یمن با

  دور بشوم.  نیا

  م، یهست  یار ی ماست. ما هش  یۀ سا   ذهنمن   م، یدان از طلب باز بمانم و م  دیاست. نبا  سریم   ییگشاکار با فضا   نیا

  ی که آفتاب عمود    وقت   هیسا  نی. ام یببر  نیاز ب  دیرا ما با  هیسا  نی. امیانداخت   هیسا  م،ی شد  دهیدر ذهن، همان  میرفت

  .رود م  نی از ب هیبتابد، سا

که    . کس شتن»یخو  ۀی«آنکه خصم اوست سا  م،یستین  منیا  جاچ یه   عنیو نه در خُتَن»،    منیبه هندست ا  «نه

آزاد بشود،    دیکند. با  دایقرار پ  دیبا  اشه ی. پس از شَر سادیآ م  اشه یدشمنش است، هرجا برود، سا  اشه یسا

  .دیآ ما م  یها دگیاز همان هیکند. سا ییشناسا دیرا با  هیکار سا نیا یبرا
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 د یخواه  اول «من نشستم ز طلب»، حاال واقعاً شما م  تیبه ب  گردد هم برم   نی. امینیاز طلب بنش  میتوان ما نم  پس

بلند شو، فضا را باز کن. فضا    عن یچه؟    عن ی  زیخ  زی» است؟ خ  زیخ  زیهر لحظه کار شما «خ  ای  د؟ین یاز طلب بنش

  بلند شو.  عنوان زندگرا باز کن به 

 یلحظه    نیلحظه، گفت ا  نیو ا  در خودت بشناس  یزی چ   یاست که    نیا  یبرا  ،کن  دفعه که فضا را باز م  هر

  ذره به زندگ   ی   نداز،یرا بشناس ب  یزیچ   ی  عن یچه؟    عنیعوض بذار. عوضش عدم است.    شیجابه  یز یچ

  زنده بشو. 

 ،ییگشافضا   ای  میچسبنده. تسل  عن یرا کم کن. «سجده آمد کندنِ خشِت لَِزب»، لَزب    ات دگیخُرده همان   ی

  د یگو را، م  اشهیآ  دیدیکه گفت، اآلن د  م،یکن فضا را باز م   م،یکن سجده م  است. وقت  کندن خشتِ چسبنده 

  بشو.  یسجده کن به او نزد

  م،یکن را م   دگیخشتِ همان   یبشو. هر دفعه که    ی بشو، سجده کن، به خداوند نزد  می را باز کن، تسل  فضا 

به    کند که اشاره م  یکه واسجدْ واقْتَرِب»، سبِب قرب  ی. «موجبِ قربمیشو م  یدرجه به او نزد  ی  م،یانداز م

ا   یۀآ به  را صفر م   عنی  ، کن لحظه سجده م  هر   بشو.   یو نزدقرآن که سجده کن  باز    ، کن مقاومت  را  فضا 

  شود  م  نی. ایگذار خداوند را م  شیجا. به یگذار عدم را م  شیجابه  ،ی انداز م  ،شناس  م  یز یچ  ی  ،کن م

  شو. یسجده کن و به او نزد

  است.  ثیهم حد نیا

و   یبال ندارد، مر آنکه با پناه جستن به خدا از تقو   آسودگ   چاهیباشد ه  دشمنش درون   که آدم  یی جا «در

  دافع بسازد.»  یپروا سپر

  ) ثی(حد

  :تی سه ب نیبسازد. و ا یسپر ییگشا. با فضا میاآلن گفت نیاست که هم  یزیهمان چ  نیا

  ی نفس از اندرون راهت زد گرنه
  ؟ یبد ک  را بر تو دست  رهزنان

  ) ۴٠۶٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  که شهوت است عواِن مقتَض زان
  حرص و آز و آفت است  ِریاس دل

  ) ۴٠۶۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  دزد و تباه  یعوانِ سر، شد  زان
  عوانان را به قهِر توست راه تا

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

  : مأمور عوان
  گر : خواهش مقتَض

  

  عقل ینفس ما، از درون، راه ما را نزند، ما را ب  ، ذهنکه اگر من   دیگو مهم است. م  تیسه ب  ن ی! ادیکن   توجه 

اگر از    آمد، جا اگر مما از آن  یبازشده به ما کم کند، فکرها   یو فضا   میفضا باز کن  م یتوانست نکند، اگر م

به    توانستند نم  ذهن  یهامن  »،ی از اندرون راهت زد   س«گرنه نف   ، عقل جزئ  یجا به  میکرد خرد کل استفاده م

  ما مسلط بشوند. 

   ذهن  یهامن   دییگو . م دیناراحت هست    ذهن  ی هااز من   دیست ی. از مردم ناراحت ند یاز مردم ناراحت هست   شما 

  .زنند تحملش کنم، ضرر م  توانم نم  دارند، به واکنش وام کنند، م  نیمن را خشم ندیآ اطراف من م

  کهنیا  یبرا  ، کن  ییگشافضا   توان کرده. نم  عقلتیکرده، ب  اتچاره ینفست از درون ب  کهن یا  یچرا؟ برا  دیدان م

صورت غم و غصه ظاهر شده،  که اآلن به   چان» ی«دِل پ  نیکه ا  ست ی. متوجه نیااز طلب نشسته  ،ی طلب ندار

شماست   ییدل، که دل خدا  یبه خواستِ آن  آن،به   کهنیا یدل من دائمًا شورش دارد، غم دارد، برا دیگو م

  . دی. دنبال حال هستدیکن توجه نم

متوجه   ایآ ا  دیاشما  م  ذهنمن   نیکه  لطمه  درونْ  ا  زند در  واکنشِ  شما؟  ا  نی به   عقل ست،  ا  نیاست، 

  شما بذارند. یاثر بد رو  رانید شود خودتان است که سبب م ذهنمن   نیا یها شدگ شرط 

مأمور    نیجاسوس، ا  نیا  عن یاست.    جاها منف   ترشیمأمور، ب  عن یعوان    »، «عواِن مقتَض  دیگو دوم م   تیو ب 

 نیکه شهوت است» و ا  ، «زان عوانِ مقتَضاقتضاکننده، خواهنده  عن یهم    مقتَض واست.    یخرابار  یکه برا

  ، کن فضا را باز م   لحظه. وقت  نیجور اقتضا هست در ا  عرض کردم خدمتتان دو   کهنیا  یمهم است برا  تیب

  است.   زندگ جابِ یاست، ا زندگ   یاقتضا

هم اگر مرکزت    ینبند  ،یببند. اما فضا را  دیبرو  دیراه را با  نیا  د،یآ از درون شما م   نیو ا  د؟یگوم  کل چه   خرد

درا  دگ یهمان  م   صورتن یاست  فشار  به شما  دارد  اقتضاکننده  ب  آورد مأمور  طر   ای که  برو،    یسازسبب   قیاز 

  .دهیهمان  یفکرها  یساز سبب
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و    دهیهمان   ی برحسب فکرها  کند است که اقتضا م  ذهنمن  نیمأمور اقتضاکننده، هم   ن یا  »،«عوانِ مقتَض   پس

  .  خورند درد نمبه هان یا م،یگرفت ادی را  هانیکه ا م،یجلو برو  ما شده شرط 

  اد یاست  کس چه  می شناخت که اصال نم ییهاآدم یاز  ای م،یگرفت  ادی که ما در بچ ییفکرها دینگاه کن شما

درد که به   دیای خالق ب  ی از درونمان فکرها  می فضا را باز کن  کهنیا  ی جا اآلن شده قالووز ما، رهبر ما. به   م، یگرفت

  !دهد حل به ما مو راه   خورد م  تیوضع نیا

از جنس شهوت است.    کند، م  ذهنکه در من   ییتمام فکرها  دیگو که شهوت است» م  «زان عوانِ مقتَض   پس

  بهترِ آن است. ترش یاست و هرچه ب یز یچ  ی ی سوو رفتن به  دگیچرا؟ برحسب همان

  . انیضرر و ز عنیحرص و آز و آفت است». آفت هم  رِ یکه شهوت است» مرکز ما «اس مقتَض عوانِ  «زان

 یبرا  برد کار م موالنا به   چه اصطالح  دینی . ببیدزد و تباه شد   ، ذهنمن   عن ی  عواِن سر» از آن مأمور مخف  «زان

  .  میهم تباه شد م،ی ما، دزد و تباه. هم دزد شد

را     زندگ   عنی. تباه  میکن به درد م  لیتبد  م، یکن به مانع م   لیتبد  م، یکن به مسئله م   لیتبد  میدزد را م   زندگ

 ار   دن،یشدن، ترس  نی گرفتن و درد کردن، خشمکردن، انتقام گرفتن.  یحسادت کردن، خراب  

  تا  ندارد. یر یکار د چیه یجز دزد   ذهناست. من یاست و کار ما دزد از جنس تباه  ذهنمن  جاناتیه تمام

  توانند  ما اثر بد بذارند. «تا عوانان را به قهرِ توست راه» تا م  یرو  توانند م  ذهن  ی هامن   عنی  ر،یمأموران د

  د ی خواه است شما م   یطور ن یکنند، به ما درد بدهند. خُب اگر ا  هیما را تنب   رید  ذهن  یهامن    عنی  ر یمأموران د

  .دیدان خودتان م   د؟ینیاز طلب بنش  د؟ یاز طلب بمان 

  پندِ نکو  ن یخبر بشنو تو ا در
بین نْبجیم داَع مدُو  یَلع  

  ) ۴٠۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  درون شماست».» 

  که  دیگو است م ثیحد  نیا عن یخبر  در

  كَ» یجنْب نی ب عدُوک نَفْسكَ الَّت  ٰى«اَعد
  (درونت) جا دارد.»  تیدشمن تو، نفسِ تو است كه در ميانِ دو پهلو ترين«سرسخت 

  ) ثی(حد
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ب»ین  نْبجی«م  عن ی   وین  اریپند بس  نی. پس انیهم   عن یما    یدو پهلو  نیدشمن ما ب  نیتررا بشنو که بزرگ    در

  د ی که دست از طلب نبا  دی. شما متوجه شدتیسه ب  نیبا ا  خواند ماست، پس م   ذهنمرکز ما قرار دارد و آن من 

  .دیتا به حضور زنده بشو د،یبِدار

  : دیگو بله، بعد م خب

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

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

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

  

  ن ی. طُمطراقِ انیا  عنیرا نشنو، «طُمطراق»    ذهنمن  نیا  یپرسروصدا  شوه مصنوع   و  سروصدا و جالل   عنی

   ذهناست که من   یز یکردن در اطراف هرچ  ییگشافضا   نیهم   ختنی. گرزیدشمن که در مرکزت است، نشنو، گر

  .دهد نشان م  ای دیگو م

  کند،  و هر دفعه هم که مقاومت م  کند،  م  زهیو ست  دهد را کش م   ی بد  کهن یدر ا  ز، یو ست  ی در لجباز  دیگو م

 د یگو م   زند،  ما را گول م  بلعد؟ م   یما. چجور   ذهنمن   نی هم  ۀلیوسبه   شود م  دهیما بلع   عرض کردم، زندگ 

  مقاومت کن.   ایب

را    رانیو د  شوند م  نیکه خشم  ییها بعض  . حتمیدان را، دعوا را، جنگ را قدرت م  زهیمقاومت را، ست  ما

  دانند،  قدرت م  دانند، است هنر م   سیابل  ت یخاص  ی را که    نیدارند، ا  قدرت   ی  نشانند،  م  شانیسِر جا

  . دانند مثبت م

  س یابل   ۀندینما  نی ما هم  ذهنمن   نیکه ا  دیدان م   ریاست. البته شما د  ذهنمن   ایاست،    سی«طُمطراقِ» ابل  نیا 

  است و از آن جنس است. 

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

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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شده  گشوده  یاست. فضا    یحضور ما و خداوند    طورنی جنس هستند. و هم   یاست، از    ی  طانیو ش  ذهنمن 

از   خداوند  عقل که هردو  یو  و  فرشته  است. چون  ا  ی  جنس  بهرِ مصلحتش  «بهرِ    یطور ن یبدَند،  شدند، 

  هاش دو صورت شدند». حمت 

  س ی مقاومت، قضاوت، از جنس ابل  ، یفضابند   ، ذهنمن  ،ی است. مرکز ماد   یشده با خدا  گشوده   ی فضا  پس

  ه یشب   ز،یو ست ی. در لجباز ز»یفرار کن، «گر  یاز و   ییگشادشمن توست، با فضا   ذهنمن   نیکه ا دیگو است. م

  است.   سیابل

  : تیسه ب نیا و

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظنلّو،   ستک  کاستن  

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

   انگ یغرق در ب یعمر  خاصه
   شانگروبه  ر،ی حضورِ ش در

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

  تر روم دِه که تا پس شمی ب عمِر
  افزون کن که تا کمتر شوم  مهلَم

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

  ر یو تزو له ی : مجازاً حشانگروبه 
   : مهلت دادن، درنگ و آهستگمهل

  

  م یاوریو او را ب   میکن  ییگشافضا   دیبا  میلحظه خدا را بخواه   نیا  که اگر از خدا در   میارا بارها خوانده  تیب  نیا  و

ما    یرو   ذهن  یهامن   کهنیدشمن ماست. و علت ا   نیبدتر  نیا  میکه اآلن ثابت کرد  ذهنمن   یجابه مرکزمان، به

  .  توانستند ن نبود نمیماست. اگر ا ذهنمن   نیخاطر هماثر بد دارند، به 

. اگر  دیخواه  مرکزتان، از خدا فقط خدا را م  دیآور عدم را م  ییگشالحظه با فضا   نی و ا  دیاگر شما طلب دار  پس

  فکرِ افزون کردن است.   د،یکن م  فقط فکِر افزون د، یزن فقط حرف م دیاست و دار  دهیمرکزتان همان
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به مرکز شما، آن موقع مفهوم خدا را    دیآ صورت جسم ماست منتها به   ی خوب  زیچ    یکه خدا هم    دیکن م   فکر

  . رید ماند نم یز یچچ یه عن یکاستن»   «کل  کند، شما را تباه م کار تمام زندگ  نی. ادیآور م

ب  »انگیغرق در ب  یعمر  اصه«خ  ب  ذهن. من از زندگ   م یشو م  انهیکه ما    ی فضا   یاست، در    انگیدر 

  جداست.   است که اصال از زندگ  یرید

او هست  عن ی  » شانگخداوند، «روبه   عنی  ریحضور ش   در   م، یدرست کرد   ذهنمن   میرفت   م،یما اآلن در حضور 

  م، یآور روباه را درم یاَدا ر یو در حضور ش  میکش خودمان درد م  م، یهست  انهیو ب م یما جدا از تو هست   مییگو م

  روباه را.  ی های بازحقه 

عمر    مییگو م   کن. وقت   ادیعمر ما را ز  میی گو م  می و ما دار  سنجد؟ چه م  ریروباه در مقابل ش  یهای باز حقه   خب

  کن.   ادی را ز  ذهنعمر من  عنیکن  ادی ما را ز

  شود  م  د؟یرو و باز هم جلو م  د یواقعاً طلب دار ا ی د؟یا شما از طلب نشسته  ای تر روم» آدِه که تا پس  شمیب «عمر 

  د، یرو عقب م  دیدار  دیا. اگر از طلب نشسته دیرو جلو م  د یکند که دار  ن یبه شما تلق  ذهنو من   دیتر بروشما پس

  .  عنی دیشو بدتر م

بزرگ    لیخ   ذهنکه هنوز من   یاسالهآدم ده   یکه    دی کن تر بشوم. شما فکر مبده به من تا کم   ترش یب  مهلت

   ذهن من   دارد، ول  زیکه پنجاه سالش است و همه چ  آدم   ایآدم آزادتر است، شادتر است    نیدرست نکرده، ا

  .  به زندگ تر بشود نسبتکرده که کم  ترا درسآدم چهل سال   نیبهتر است. ا ل یساله خ دارد؟ آن ده  بزرگ

ز  شیشده، دردها  ادتری ز  شیها دگ یهمان  بله برا  ادتری هم  خ   ی هااست که آدم  نیهم   یشده.  راحت    لیجوان 

  بشوند.  دهیهمان زیبا همه چ  ندیای که ب  نندیب نم  لزوم  ری. دشوند م لیتبد

  . دیطلب داشته باش   د یبا  د؟یچار کن  دیبا  م،یکرد  زندگ  ذهنبا من    و مدت  م یدار  ما سن   دییگو خُب شما که م 

  ننشست  چانیدلِ پ نینشستم ز طلب، و من
  جان ننشست  رفتند و نشستند و دم  همه

  ) ۴١٣ديوان شمس، غزل   ،ی (مولو

که برود برسد به خداوند و از جنس او بشود، تا    استیپو   ند، ینش لحظه نم  ی   تان جان اصل  دیدان شما م  پس

  که آمده نائل بشود. یبه مقصود
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 د ی با  م، یکنترل کن   دیبا  م، یسلطه داشته باش  د یبا  م،یکن  اد یرا ز  ها دگیهمان  د یبا  میی گو ما م  ذهنبا من   ول 

  سبب یب  یبه ما شاد   مانذهن   بخورد. پارک  هممبادا به   م،یرا اداره کن   مان پارک ذهن  م،ی درست کن  پارک ذهن

  متوقف شد.   ب. نه، طلمیهست  عصبان دهد،بدهد. نم  بختبدهد، خوش

ها  از آدم    است که بعض  نیو آن ا  م یآگاه بشو  کند،  بزرگ که موالنا ما را آگاه م  یخطر    یاز    م یخواه م   امروز 

   ذهنو تعصب و ناموس من  دانم م  نیخودشان کار کنند، بعد ا  یطلب داشته باشند، رو   مدت  یممن است 

  و متوقفشان بند.   دیایب

ا  مین یبب  م یخواه م ز  ای   دیهست  یطور ن یشما  احتمال  به  و  به همدی . دقت کن دیهست   ادینه؟  دارد  موالنا  ما    ۀ! 

  .  دیگو م

است. شما    ذهنمن   یِذهن اقتضا   یساز . سبب دیتوجه کن  شما دوباره  ذهن  یساز سبب   نیبه ا  خواهم من م  و

شده گشوده  یفضا  نیو از مسبب که ا د،یرا در ذهن ادامه بده یفکر  یساز سبب  دییای جا که مقدور است نتا آن 

  .  دیدارد غافل بشو یرید یو اقتضا  دیاز آن آگاه بشو دیتوان است و م

به ذهنت، فضا را    ای. ندیگو «ردوا لَعادوا» را م  نیموالنا مرتب به ما ا. و  تانیبرا  خوانم شعرها را دوباره م   نیا

  کند تو را غافل م  ،ذهن   یذهن و مشغول شدن به فکرها  یِساز . سبب این  ا،یذهن ن  یِساز به سبب   رید  یباز کرد

  .ستشده اگشوده  یفضا  نیخرد کل که در ا نیاز ا

  ی ادهیها دچون سبب ز طفل  تو
  یيدهی سبب، از جهل بر چفس در

  ) ٣١۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   ها از مسبِب غافلسبب با
   لیها زان ماروپوش نیا یِسو

  ) ٣١۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   زنها رفت، بر سر مسبب چون
   کنو ربناها م  ربنا

  ) ٣١۵۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی اده ی: چسب یيده یچفس
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   ی   ای بغل نکردند، محبت نکردند    ای ندادند    ریبه ما ش  م،ینکرد  هی. از ابتدا تا گرمیکن کار را م  نیا  مانهمۀ 

  را به ما بدهند.  زهایچ  نیتا ا م یکارها را بن بعض  م،یبخواه م،یکن هیگر دیکه با می دیو فهم دندینخر یز یچ

آن چ   پس   ن ی ا  مییبو  م،یکن  یساز که در ذهن سبب  میاگرفته   ادیهمان کارها بوده و مرتب    زها، یسبِب دادنِ 

  ذهن. یسازسبب  م،یساز دارسبب  یپس فکرها  شود، خواسته م  نیبه ا لیسبب، تبد

ذهن خارج    یسازاز سبب   د، یکن فضا را باز م    فرق دارد. وقت  ل یخ  از خرد زندگ  م یذهن گفت  ی سازسبب   اما

ها  سبب   که وقت   دیگو م  نی هم  یبرا  د،یبه ذهن نرو  دیفضا را باز کرد   . وقتدیکار را بن  نیا  دیشما با  د،یشو م

  .  دیکن رفتند، شما ناله م 

  ی رید  یزها یها سبب چآن دهند، م   ها به ما زندگآن م،یکن که تجسم م  یز یآن چ  م،یکن م   یساز سبب   وقت

  ز ی چ ی  ی سوبه  م یرو بعد م  میآور دست مبه   ی زیچ   ی مرحله ما  بهمرحله  دارند. ه   ها زندگکه آن   شوند م

  غلط است.   یسازخواستن با سبب   و زندگ   هان به آ  دست آوردن بد است، نسبت دادن زندگبه  میگو . نمرید

کار سخت است؛    نیو ا  میبشو  یساز به ذهن مشغول سبب   م یلحظه نرو  ن یدر ا  می ما بفهم دیبو  خواهد  م موالنا

  . میاما عادت کرده   رید یبه فکر یاز فکر  دن یو پر ذهن  یسازبه سبب  چون از طفل

 ، یاده یچسب  عنی  »یادهی. «چفسیاده یچسب   در سبب از جهل» از نادان  ،یادهیها دچون سبب   «تو ز طفل   پس

شده خودش را به شما  گشوده  ی فضا  ن یکه با ا  ذهن از خداوند که مسبب است غافل  یساز با سبب   نیبنابرا

  . لیما نیا یها که «روپوش» هستند، برا سبب  نیا ی سو  نیبنابرا دهد، نشان م

  د، یآ وجود مذهن به   یهای ساز هم با سبب    مقصود زنده شدن به زندگ  ن یبه ا  دنیکه خداوند و رس   کن فکر م  

و خدا    م یزن بر سرمان م  روند ها آفل هستند، مها رفت»، چون سبب در زمان است. «چون سبب   ی ز یچ  ی  نیا

  .م یکن خدا م 

م  ربسبب یِ: برو سود یگو  
  عجب  یا ؟یکرد ادیز صنعم  چون

  ) ٣١۵۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  همه  نمیپس من تو را ب نی: زگفت
  سبب و آن دمدَمه  یِسو ننگرم
  ) ٣١۵٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  : ردوا َلعادوا، کارِ توست دشیگو
  سست  ثاق،یتو اندر توبه و م  یا

  ) ٣١۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کردن، احسان   یعمل، کار، ن  دن، ی آفر  نش، ی : آفر صنع
  ب ی : شهرت، آوازه، مر و فر دمدَمه

  اند، باز گردند. شده   جهان برگردانده شوند، دوباره به آنچه که از آن نه نیلَعادوا: اگر آنان به ا   ردوا

: «هرگاه تو را به عالَم اسباب بازگردانم،  دیفرما واقف است م  یابنده   نیچن   مانیاپروردگار که به سست  «حضرتِ
شن و  بندۀ توبه   یاست ا  نی. کار تو هم یبر م  ادی و مرا از    یشو م   ی دوباره مفتونِ همان اسباب و علل ظاهر

  عهد.»» سست

  

  کنند  آفل را مطرح م  یزهایها که از جنس فکر هستند، فکرها هم چسبب   وقت  می زن ما بر سرمان م   مینیب م

ناراحت م    ها وقتما، آن   یبرا   یی که فضاگشا  افتد م  ادمانی  دفعه یو    میزن بر سرمان م  م،یشو رفتند ما 

  به خداوند.   میآور رو م   عنی » کن و ربناها م ناگفت. «رب جان یکه ا طورن یبه خداوند، هم  میاوری رو ب  م،ی کن

هم    شیربناها  نینکند، باز هم ا  یی کند و اگر فضاگشا  یی فضاگشا  دیبا  قت یدرحق  اورد،یبه خداوند رو ب   هرکس

  . خورد درد نمبه

از صنع من استفاده    دیافتاد که من صنع دارم؟ تو با  ادتیسبب. چطور اآلن    یدوباره برو سو  دیگو «رب» م   و

   عن ی. صنع  دیکن از صنع او استفاده م  د،یشو م  میتسل  د،یکن م  ییشما اآلن فضاگشا  وقت  م،یدان و ما م    کن

  . آورد واقعًا به صنع او رو م کند، فضا را باز م  دفعه ی  انسان  ی کند خداوند تعجب م  دیگو . می دگاریآفر

  اد ی را    نیاگر ا  د،ینکن   دیاست که شما از جمع تقل  نیا  د یمف   اریکار بس  ی «همه رفتند و نشستند»    دیتوجه کن  و

لیاز خ  د،یو عمل کن  دیریب  از اشتباهات م جمع نم دیکن یریجلوگ   دیتوان . ،اشتباه م شهیجمع هم داند کند .  

حس دانستن    ی  دهد؛ موهوم به ما م  تیاصطالح خاص است و دوتا به   تیامن   یِجا   ذهنمن   یجمع برا  ول

فکر   م،یریگ جمع را م   ی«ما» و باورها  مییگو که م   میشو م    یبا جمع ما    است. وقت  تیحس امن یاست،  

  شود.  باز هم به ضرر ما تمام م دانم» دانستن، «م نیو ا میدان م  میکن م

  ن ی نفر ا  اردی لیم  ی   د،یآاز جمع م   ن یاز ا  ی نشستن از طلب، دانستن است و مقدار  لیاز دال  یعرض کردم  

  م، ینفر با من هستند، «ما» هست  اردیل یم  ی  ری. از طرف ددانم باور را قبول دارند، من هم قبول دارم پس م

  پشت من هستند.  هانیپس ا
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که   خورد درد ما مبه  ییلحظه با فضاگشا  نیخداوند است و دانش اوست که در ا  شهیپشت ما هم  که لدرحا

  د ی فکر نو با  ی  د،یکن  دیلحظه را شما تول  نیفکر ا  دیعنوان انسان بااست که به  یدگار یاسمش صنع است، آفر

  اسمش صنع است. نیباشد، ا

   ذهن در ذهنت، برحسب من   کن م   یسازسبب   ی! شصت سال است داریمن افتاد   ادیعجب به    دیگو م  خداوند

پس فقط   ن یاز ا  دیگو م   شود، که متوجه م  تو؟ آدم   یدادم پس کجا بود   غامیبه تو پ  همهن یمن ا  ، کن فکر م

  ذهن.  یساز سبب  روم من نم کنم، مرکزم، از صنع تو استفاده م آورم تو را م 

موضوع؟ چقدر فضاگشا؟ و درکتان چقدر    نیدر ا  دیهست  قیلحظه چقدر شما عم   نیکه ا   کنم عرض م  نیهم  یبرا

  ی با فکرها  ر؟ید  کنم را نم  قبل   یفکرها  عنیذهن،    ی سازبه سبب  روم نم  ریمن د  دییگو است که م  عال

  است. یساز سبب  نبه خدا برسم، چون فکر کردنِ ذه  خواهم اصال با فکر کردن نم  ،قبل

کار را    نیا  کنم، کار را م   ن یا  ندیگو مشغول هستند. م  یساز به سبب   طورکلکه شما، مردم اآلن به  دیادهید

بخشوده   کنم،  کار را م  نیا   کنم،  کار را م  نیا  کنم، کار را م  نیبه بهشت. ا  رومم   کنم،  کار را م  نیا  کنم، م

  ذهن است. یساز سبب  نی. ارسم به خدا م  کنم، کار را م  نیا  کنم، کار را م نی. اشوم م

که من صنع هم دارم؟ و از تو    ید یچطور شد فهم  ،کن م  یساز عجب! هزاران سال است تو سبب   دیگو م  خدا

اگر من خالقم،    ؟ و از جنس من هست  من هستم و تو امتداد من هست   ید ی. چطور فهم یبشو  دگاریآفر  خواهم م

  .به خرج بده  خواه را م  تتیو خالق  خالق هستتو هم 

خدا    ریاز خدا غ   د؟ین یاش او را ببهمه   د؟ی کار را بن  ن یا  دیتوان همه» شما م  نمیپس من تو را ب  نی: ز«گفت

و    روم نم  ذهن  یفکرها   یسو   نیبه مرکزتان، پس بنابرا  دیاوریو ماده را ن  دیمرکزتان را عدم کن  د،ینخواه  یز یچ

  .ستا  ذهندمدَمۀ من  د ینیب را م ی سازذهن. سبب  آن افسون

  ی دار   دگی. هنوز همانیگرد مرتب به ذهن برم  عنیمواظب باش، کار تو «ردوا لَعادوا» هست؛    دیگو به ما م  ول

مرکز را    ر،ید  م یما برگشت   عن ی. توبه  کند سست م   ثاق»یمرکزت، تو را در «توبه و م   دیآ که م   دگیهمان  نیو ا

  تمام شد، تمام نشد!  میعدم کرد

م  میگرد برم  نیهم  یبرا م   دیگو به،  طلب  از  باالخره  شما  طلب»  ز  براد ینینش«من نشستم  چرا؟   کهن یا  ی. 

ما در ما پنهان   ی دردها  د، یایدرد ب   ای به مرکز ما    دیای که در ما هست، ب  دگیو همان  یماد   ز یچ  ی  کهن یمحض ابه

اََلست که    ثاقِ ی خداوند و در م  یسوما در برگشت، در توبه به   رد، یکار بما را به   ی و فکرها  د یایهستند. اگر درد ب

  . میکن م سست  م،ی ما از جنس تو هست
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تعهد اَلَست، سست   یاو و اجرا   یسوطلب شما سست شده، پس درواقع ما در برگشت به   نیحاال معلوم شد ا  خب

  . شودم   یمرکز ما ماد کهنیا یبرا  م؟ ی. چرا سست هست میسته

  : حیتوض نیا و

: «هرگاه تو را به عالَم اسباب بازگردانم،  دیفرما واقف است م  یابنده   نیچن   مانیاپروردگار که به سست  «حضرتِ
شن و  بندۀ توبه   یاست ا  نی. کار تو هم یبر م  ادی و مرا از    یشو م   ی دوباره مفتونِ همان اسباب و علل ظاهر

  عهد.»» سست

  ی اواقف است» حاال ممن است شما واقعًا بنده   یابنده  نیچن   مانیا«حضرتِ پروردگار که به سست  د،یگو م

  ر ید دیو عوضش نکن  دیباش و تعهد به مرکز عدم داشته   دیسست نباشد، مرکزتان را عدم کن مانتانیکه ا دیباش

  . دیافتاد، دوباره مرکز را عدم کن  ادتانیو هر موقع 

به جهان    دی.» ما بایشو م  یتو را به عالَم اسباب بازگردانم، دوباره مفتونِ همان اسباب و علل ظاهر  «هرگاه

امیاسباب برگرد   ادی ما مانده هنوز. اآلن هم    یها دگ یهمان   م،یبشو  لیتبد   دیاست، خب ما با  نی. حاال سؤال 

  نکنم.  د ی«همه رفتند و نشستند» از جمع تقل   دیطلب داشته باشم، با  دیکه بله من با میگرفت

کار، کار    ن یکه ا  میدان و م   میخداوند برو  یسوصورت «آن»، مرکز عدم، به گفت «کار آن است آن»، که ما به   و

  .  ردیگ او صورت م لۀیوسبه لیتبد نیا میدان و ما م  ستیدر زمان ن ست، ین یماد 

  د یدر اطرافش فضا باز کن  دی را به شما نشان بدهد، که آمد اآلن به مرکزتان، حاضر  دگ ی همان  یقضا    ،زندگ   ایآ

تمام شده.   م،یما آزاد شد  می ما فکر کرد  دییگو به پندار کمال م   دیرو م  ای   د؟ینشو   عصبان  د، ینکن  ت یو شا

درد چه بود آمد؟ ما   نیا  د؟یشو م   دیناام   دیوبش  عصبان  ییجا  ی. اگر  میشد  ما دوباره عصبان  ست، یچ  نیا

  تمام شده، تمام نشده.  د یتمام شده. بله، شما فکر کرد میفکر کرد

بندۀ   یاست، ا نی«کار تو هم ؟یبر م  ادیاز  دیگو باال، شما خداوند را م دیایدرد ب  یاگر  »یبر م  ادیاز  «مرا

  د یگو را که خداوند م  یزیچ   ی  دفعه ی  ؟ را عدم کنمرکز    دیکه با  ید یعهد.» چطور شد فهمشن و سست توبه

نشده، پس    مینیب تمام شده. حاال م   میکه ما فکر کرد  دیگو بعد م   ،ینداز یرا ب  نیا  دیبا  دهد، به تو نشان م

  . خب فکر نکن تمام شده. شود نم ریشدم، د دیناام

. از  مین یاست که از طلب ننش   نی. همۀ صحبت سر امی رو م  میبارگاه» ما راه دار  ن یحضرت است ا  تینهای«ب

  چارۀ   دیمن از طلب ننشستم. من با  دییگو م  د،یآ م  یجسم ماد  یبه مرکزتان،    دیآ درد م  . وقت می نیطلب ننش 

  .  خواهم از خدا را نم ری. از خدا غدیکنفضا را باز  د»یاو نه  شیبه پ های د یکار را بنم. «ناام نیا
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   ذهنمأمور و جاسوس من   ن یدر مرکز من است. از ا  نی دشمنم است، ا  نیبدتر  ذهنمن   دانم آمده، من م  نیا

   ذهندر طلب باشد مواظب من  باشم. خب اگر کس نی مواظب ا دیمن با زنند، به من لطمه م رانیاست که د

  .بردهست. ناظر بودن کار م  اشذهنخودش است، ناظر من 

حواست را بده به خودت، ناظر   ران،یکرده گفته حواست را نده به د ییموالنا راهنما میکه گفت  طیآن شرا تمام

به همه    دیگو . ممیکن «همه رفتند و نشستند»؟ ما به «همه» نگاه م  دیگو ذهنت باش. چرا در مصرع دوم م

از منمان را    از «همه» قسمت  کهن یا  ی. برامیکنبه همه نگاه ن  میتوان ما نم  نگاه نکن، به خودت نگاه کن، ول

  خب من مر استثنا هستم بروم طلب داشته باشم؟  اندی طور ن یهمه ا هان ی. امیریگ م

  من آن ننگرم، رحمت کنم  یل 
  پرست، بر رحمت تنم رحمتم

  ) ٣١۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بِدْهم عطا عهدِ بدت،  ننگرم
  مرا خواندم چو م نیکرم، ا از

  ) ٣١۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ،  گفت    واقع  ی ربنا  ،بار ربنا گفت    ی  ی . حاال که آمدهست   یساز تو در سبب   دیگو م  د،یگو را خداوند م   هانیا

ولو   ،یساز به ذهن. نرو به سبب رینرو د ،ی دیصنع را د ،ی دیمن را د  یفضا را باز کرد ،گفت واقع یاگر ربنا 

  . رونیبپر ب  یساز به سبب . رفت ی عادت کرد کهنیا

ن  ن یا  خُب با  ست،یکارها آسان  تماشا کن   ات ذهنمن   د یبله.  باش  د یبا  ، را  ذهنت  موالنا مناظرِ   . ن ی ا  دیگو  

   زار. ولش هم کندر سبزه   اندازد جفتک م  رود م  ماند االغ م  دیمثل ببخش  نیرا بدونِ ناظر نگذار، ا  ذهنمن 

  .  ستیخدمت به تو ن  لشیزار است، مبه سبزه  لشیم

  طور ن یاست. و دائماً هم هم   س یابل  هی شب  زه یو ست  یاست. در لجباز   طان یش  هی شب  اش جا هم گفت که دشمنآن   در

  است که به ما لطمه بزند.   نیبه خداوند ا شی که در غزل هست دعا و ثنا

  د یرا ما با  دشمن   نیچن   ی صاحب من را بش.    نیا   ا یاست، خدا  نیا  شی ما دائماً دعا  ذهنمن   کهن یا  مثل

  در مرکزمان؟   م یداشته باش
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   ل یام خمن حوصله    ول  ،سست هست   ثاق ی در توبه و م  ، ی گرد ذهن، برم  ی رو که خب تو م   د یگو خداوند م  ول

من    اوریبه مرکزت؟ ب  یآور چقدر من را م   ایکه آ  کنم نگاه م  نی. من به اکنم است، من آن را نگاه نم  ادیز

  کنم.  رحمت من پر است، من دائمًا رحمت م کهن یا یدرست کنم، برا

: «رحمتم پرست،  دیگو . مکند که خداوند ظالم است، به ما ظلم م   میکن هم جالب است که ما فکر م  نیپس ا

من کرم دارم. خداوند فقط    کهن یا  ی چرا؟ برا  بخشم؛ من دائمًا به تو م  نم،یب بر رحمت تنم»، من عهد بد تو را نم 

  کرم دارد.  

ماست که ما را عقب انداخته.    جانِ اصل  یی ایتوجه نکردن به پو نیاز جمع، ا دیتقل  ن ینشستن و ا از طلب  نیا و

  . دهد م  ادیاآلن موالنا دارد  ن ی. همدهندم  ادی را بزرگان به ما  هانیا

ا  دیگو م تو را    من زندگ  ،به مرکزت، فضا را باز کن   یاور یمن را ب  عن ی  ، بخوان  ،دم من را بخواه  نیاگر 

  .  کنم هم نگاه نم به گذشته  رید کنم، درست م

قابل اصالح    ریبد را کردم اآلن د  یکارها   ن یفکر کند که من ا  د ینبا  کسچ یگذشته توهم است. ه  دی کن  توجه 

 ن ی. ادیگو را از زبان خداوند م  هان ینه. «ننگرم عهدِ بدت، بِدْهم عطا»، «از کرم»، من فقط کرم دارم. ا  ستم،ین

  تو را.  کنم م ستمن در ، خوان لحظه، اگر من را م نیدم، ا نیلحظه، ا

  :  تیب نیا و

بپذ دم ری او جان دهدت رو ز نََفخْت  
  نه موقوفِ علل  ست،ونیاو کن فَ کارِ

  ) ١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

دم ی: دم نََفخْت  

  

از جمع   د یاست، براثِر تقل  بی نصی و از طلب نشسته، از دم او ب  کند که با ذهن کار م   که کس  دهد نشان م  نیا

  .  ریو «پندارِ کمال» طلب ندارد د دانم» «م ۀسلط ای

است    عیشا  ل یو متأسفانه خ ستین  لیدنبالِ تبد  ست،یدنبال تکامل خودش ن   ست،ی دنبالش ن  عنیندارد    طلب

او به ما جان    دم  .دیآ لحظه فضاگشاست، دم او م به. لحظهآورد که دنبال طلب است، دم او را م   . کسنیا

بشو و    دیگو فکان» است، او م و تحول ما از «کن   ر یی. تغستیذهن ن  یِ سازسبب    ق یو کارِ او هم از طر  دهد م

  . شود م
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با    لیتبد  نیا  میدان کنار، م  م یذهن را بذار  ی ساز و سبب   علت و معلول  یِ به مرکز ما و فکرها  د یایب  د یاو با  پس

  .  ستین علل ذهنفکان است و موقوفِ کن 

 کهنیا  ی. براستیدرست ن  کدامچیه  م،یکه در ذهن دار  یی ها، فکرهاو علت و معلول   های سازتمام آن سبب   عنی

  .  دیذهن شما. دقت کن یِهای سازنه موقوفِ علل» و سبب  ست،ون یفکان است. «کارِ او کن فَ ما با کن  لیتبد

  :و

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  را بذار صدر توست راه  صدر
  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ب  نیا  دیدان م  شما راه  نبا   میشو م  ترق یاست. ما مرتب عم  تینهایبارگاه،    ی متوقف بشود، صدر   دیو طلب 

  .  میندار

است.    زمان  زِیچ  ی  نیفکر کردم ا  شود، تمام م   ییجا   یفکر کردم    کهنیا  یمن نشستم ز طلب؟ برا   چرا

  عاقبت بنشست.   »،یگفت: «هر که استاد به کار 

  م یدیبه صدر رس  مییکه بو  م،ی که برس  میندار  ی. صدر نی بنش  دیموقع نبا  چ یه  یستادیاست که اگر ا  یکار  نیا

  .  مینی بنش دیما راه است پس ما از طلب نبا . صدرِ ما راه است. اگر صدرِرید

را هم    هی ما بق  ست یالزم ن  دی ها دقت کنکند، اگر به چندتا از آن   داریشما را ب  تواند م  هات یب  ن یا  ۀهم  د ینیبب

به    دی. باکند عمل نم  بله درست است، بله درست است، ول  دیگو و م  شنود م  ذهنچون من   . ولمیبخوان

  .  می کن ییاقعاً فضاگشاکه و میبرس  ییجا

فکرها    نیکه ا  دیاده یچرا؟ شما فهم  شود؛ دارد کند م   یساز سبب   قیکه فکرها از طر  دین یدر خودتان بب   دیبا  شما

است پس     ذهن  یِساز سبب  کنم ، خُب من هرچه فکر مست ین  اآلن گفت موقوفِ علل ذهن   نی ندارد. هم  دهیفا

    کنم؟ فکر م قدرن یچرا ا

نم  نم،یآفر دارم مسئله م   یسازبا فکر کردن، فکر کردن برحسِب سبب  من مسئله درست    کنم، مسئله حل 

  .  کنم م

  ن یمسائل را درست کردم، ا  نیا  ام ذهن. من با عقل من و خرد زندگ   کند فکان حل ممن را قضا و کن   ۀمسئل

  از خودتان.    دیببرم؟ بپرس  نی مسائل را از ب  نیا  دیخواه فکرها م   نیبا ا  یدرآوردم، چجور  صورتنیارا به   تیوضع
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طر  دید  دیخواه   جا؟نیا  دم یرس   یمن چجور   دیبپرس از  خُب چجور  قیکه  کردن.  طرفکر کردم   یفکر  از   ق ی؟ 

  داده بودند.   ادیکه به من  یز یچ آن  ،ی ساز سبب

است که    نیفکر خوب ا  م،ی رِ خوب ندار دادند. فک  ادیبد به ما    یها فکرها شدهفالن فالن  یا  دییبو  دییای ن  شما

  است.  یدگاریصنع است، آفر د،یآ ور ماز آن  ییدراثرِ فضاگشا

  : رید دیدان اآلن م و

   ره دی آن باشد که بشا فکر، 
   شَه  دیآ شی آن باشد که پ راه،

  ) ٣٢٠٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن باشد که از خود شَه بود شاه
  به مخزن ها و لشر شَه شود  نه

  ) ٣٢٠٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نشان    ذهنکه من   ستین  راه راه   ست؟ی. راه چکند را باز م  که راه  دیآ شده مگشوده  یِسازنده از فضا   فکر

  .  دیطلوع کن از مرکزتان  دیمثل خورش د،یبشو لی. شما تبد دیآ م  شیپ  راه آن است که شاه زندگ دهد، م

  د، یاز جهان جدا بشو  د،یبه ذات خودتان قائم بشو  دیآن است که براساس ذاِت خودش شاه باشد. شما با  شاه

شاه بودن براساس خود است، ذاِت خود    ن یتا جهان نتواند شما را جذب کند. ا  د،یکن  دایتا به جهان سلطه پ

امروز    ست، یشاه ن  کهن ی. اهان یها و لشر و قدرت و انبا متعلّقات و مخز   ها دگیهمان  قیاز طر  کهنیا  نهاست.  

  . میزنده بشو م،ی بشو لیما تبد  به زندگ دیاست. با لیشاه است فردا ذل

  : تیدو ب نیا و

  غالم آن که اندر هر رِباط  من
  را واصل نداند بر سماط  شیخو

  ) ٣٢۵٩ تیبدفتر اول،   ،ی مثنو ،ی (مولو

  ترک کرد  د یکه ببا رِباط بس
  روز مرد  یبه مسن دررسد  تا

  ) ٣٢۶٠ تیبدفتر اول،   ،ی مثنو ،ی (مولو
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  سرا: خانه، سرا، منزل، كاروان رِباط
  گشوده شده  تِی نهای ب  یفضا ، ییتای  ی: بساط، سفره، خوان، فضاسماط

  

هم بود، گفت: «کار آن دارد آن کز طلبِ آن ننشست»    تیهستم که در ب  انسان. من غالم هر انسان  عن ی  مرد

  ن یشده رفت دنبالِ از جنس خودش که خداوند است. و اگشوده   یکه فضا را باز کرد و براساس فضا   کس  عنی

  شدن است.  ترق یحضرت است و مرتب در حالِ عم  تینهایب رید

 تِ ی در هر وضع  عنی  ،ییسرام که در هر کاروان نظر هست  یِار ی من غالم آن انسانِ با هش  دیگو هم م  جانیا  پس

  شد.   لیبه خداوند تبد ، ییتای یِفضا  عنی متوقف نشود. فکر نکند که واصل شد بر سماط،  ذهن

ترک کرد» تا انسان،    د یکه ببا   . «بس رِباطدیآ نظرمان حضور م ترک کرد که به   دیرا با   ذهن  یِ هات یاز وضع    لیخ

  در مرکزش نماند.   دگ یهمان  چیواقعاً به خداوند زنده بشود و ه  یروز   یانسان،  عن یمرد 

  هنر، آمد هالکت خام را  پس
  دام را ندیدانه، نب یپ  کز 
  ) ۶۴٨ تیبدفتر پنجم،   ،ی مثنو ،ی (مولو

در زمان. عرض کردم، گفت، در غزل هم هست گفت: «هر که    ردیگ م  ادیرا آدم    یز یچ   ی اوقات هنر،    گاه

  مرکزش.   دیآ گرفتن، آن م ادی را  ی کار یهرکه شروع کرد  »یاستاد به کار 

که    یزیآن چ   لت،یفض  نیهم  عن یهنر    نیا  ست،ین  زهایچ   نیو ا  و نقاش  قیموس  معنهنر به   نیبشود، ا  دهیهمان 

  ذهن. خام من شود که سبب مرگِ خام م  دیگو هنر است و م نیا کند،  به ذهن به آن افتخار م رد یگ م اد یآدم 

  است.

  م ی کن که فکر م  میخام باش  قدرن یو ا یامثل هر حرفه  می ریب ادی کند م  رییرا که در زمان تغ  یزیچ  ی  دینبا ما

ا ن   نیکه  تبد  ستیبسمان است، الزم  ما  به   دیگو . ممیبشو  لیکه  را نمکه  دام  را   ند،یب خاطرِ دانه  دام ذهن 

و   افتد ذهن است م  نیو دام که هم  کند م  دایپ  یماد  ۀ دان  نیبنابرا  پسدام را».    ندیدانه، نب  ی«کز پ  ند،یب نم

  ذهن.  یِ ساز سبب  ، ذهنمن  ی اقتضا ، ذهنجلو. نظم من   رودم   شود، مطابق نظم ذهن م

کرد، خودتان    دیخودتان تعقل خواه  د،یفضا را باز کن  د،یبپر  رونیذهن ب  یدرپیپ  یهاشهیاند  نیشما از ا  اگر

ا  دید  دی خواه ماد  یز یچ  نیکه  برا  ادی   یکه من در جهانِ  ا  یگرفتم فقط  براساس  بوده،  من   نیپول درآوردن 

  .  دهند م م یتعم م،یدان را م زی چهمه   عنی  م،یدانرا م  نیما ا  ندیگو م  ها لیو خ دانم» «م میبو توانم نم
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خواهم دانست که او به    موقع   جهان است. من از زندگ   نیاست، مربوط به ا  یقسمت ماد   نیا  دانم اگر هم م  و

  بدهد.   ادیمن 

  جو وجست یاز ورا ییو جو جست
  بو ،دانتو م دانم،نم من

  ) ٢٢١١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی و اقتضا   یپدریپ  یذهن، فکرها   یسازبراساس سبب   ریشما د  عن یجو»،  وجست  یاز ورا   ییو جو  «جست

  .  دیکن وجو نمذهن جست 

ا  جا ن یا  دمیاآلن رس   دییگو نم را، خدا را، به   ی   جان یاز    روم و م   کنم تصور م  ر،یصورت جسم، تصو حضور 

  شده است.  گشوده یفضا آن در  یورا  ست،ی ن که ذهن  ییوجو. نه. جست مانم دنبالش، در ذهن م

به ما  دان م  یدانست، اگر تو فضا را باز کرد شود را نم نیا دیگو م  ،ذهن  یجو وجست  یاز ورا  ییجوو جست

  بده.  ادیهم 

ارتعاش ممن است    ق یما را آگاه کند با آن. ما از طر  تواند ارتعاش م   قیفضا را باز کرده باشد از طر  کس  اگر

  .  میآگاه بشو

خداوند بشوم، اگر   نیقر  خواهم گفت که من م   م، یهمان اول خواند  گذارد،  ما اثر م  یرو  نیقر  میدان ما م   اگر،

. ناظر  گذارد ما اثر م  یرو   گووبدون گفت   نیقر  میدان . و مدیشو م  زندگ   نیشما، بالفاصله قر  دیفضا را باز کن

  . کند م   نییجنس منظور را تع

  . میفضا را باز کن دیشناخت. با شود نم دهیهمان یفکرها قیرا از طر  جو وجست  یاز ورا  ییجووجست   خالصه،

  جان جمله مردان به درد جمله بادردان  به
  ؟ییجوچه م  رانیح نی و ز خواهبرگو تا چه م که

  ) ٢۵١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که فضا را باز کند و تمامًا به خداوند    م یخواه  را م  نی از انسان، ما ا   عنی  ران،یح  نیواضح است که از ا  خب

  مشخص است.  نیبه صفر برسد. ا ذهنمن  نیبشود و ا لیتبد

  : تیسه ب نیا طورن یهم  و
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  بسا سرمستِ نار و نارجو  یا
  را نورِ مطلق داند او  شتنیخو

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

  جذبِ حق  ایمر بندۀ خدا،  جز 
  رهش آرد، بردانَد ورق  با

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

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

  نی: آتش هی نارِ
   : قرضهیعار

  

«نور مطلق» تصور م  نند،ینش از طلب م  ها بعض  کهن یا  علت «ا کنند در ذهنشان خودشان را     عنیبسا»    ی. 

درد   کنند، است، که سرمست درد هستند، مرکزشان پر از درد است، درد پخش م  ادیها زآدم   جورن یچقدر از ا

  . دانند دشان را نور مطلق م خو  ول  ست،دشمنشان در مرکزشان ا  نیتربزرگ   خورند، درد م   کنند، جو مو جست

درست است؟   نیا  م؛یاخدا زنده شده  تینهایو به ب  مانی به ذات خداوند   م،یرها شد  ذهنما از من   ندیگو م

    د؟یست یجنس ن  نیکنار. شما از ا گذارند طلب را م   جهیدرنت

اثر بذارد،   دیایخدا زنده شده، آن ب  تینهایمثل موالنا که به ب  کس  یجذِب حق»،    ای«بندۀ خدا،    دیگو م  فقط

شخص بفهمد که واقعًا دچار توهم است، ورقش    نیبه راه تا ا  اوردیرا ب  نیفضا را باز کند خداوند جذب کند و ا  ای

  را برگرداند.  

به    دنیو رس  قتیدر راه طر  جادکن یپر از درد و دردا  الِیخ   نیدر ذهن است و بداند که ا  نیاو نشان بدهد که ا  به

  بوده.   موقت نیبوده، ا فقط موقت  ل،یو تبد ییفضاگشا عنیخدا، 

  .  میداشته باش دیبا شهیهم دیگو . البته طلب را موالنا ممی طلب داشته باش دینرفته ما با  ن یاز ب نیتا ا پس

  که طلب در شما نشسته؟ فرونشسته؟  م یکنصحبت م  نیبه اراجع  میدار
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هستند که مرکزشان درد    ها ل یکه در مرکزشان درد هست، و خ  علت که کسان  نیمهم است به ا  تیب  نیا  حاال،

ذهن    یساز از سبب    ذهن بودند. قسمت  ی سازاز ابتدا در سبب   کهنیا  ی هست، چرا در مرکزشان درد هست؟ برا

  اند، اآلن از جنس درد هستند. شده  دهیهمان با درد هم  عنیبا درد همراه است، 

بشود، خب ممن    لیتبد  خواهد و درد را دوست دارد و م  کنداز جنس درد است و درد هم پخش م  کس  ی

مرتب چراغ    ه   یکه چجور   ند یبب  اش ذهننگاه کند به من   د یبا   بشوم ول  ل یتبد  خواهم م  دیاست به زبان بو

  . کند نم تیجد  کند، طلب را خاموش م 

ا  اگر م  نیبه  ا  خواهد  برنامه  از  و  بدهد  م  نیگوش  نامنظم گوش  استفاده کند،  را گوش    کند،  برنامه  اولش 

ها گوش  موقع   . بعض کند آخرش را هم گوش نم  کند، وسطش را گوش نم   کندمقدار گوش م   ی  کند، نم

  درد است. سچرا؟ مرکزش از جن ست؛ ین یدارد، جد  ریتأخ کند، مها نموقع   بعض  کند م

را حفظ کند و    تشی جنس  خواهد جنس درد م  نی. امیطلب ندار  عن یمرکز ما از جنس درد است،    میاگر بدان  خب

  بند.   ادتریز

دانش که من از جنس درد هستم، دانش حضور ناظر است، که من  نیاست. ا خداییتدانستن شما از جنس   ول

  کند.  جادیگرفته درد را دوست داشته باشد و درد ا ادی شده،  که شرط  بافت  یبه  کنم دارم نگاه م

  :داند است خودش را نور مطلق م یطور ن یتنها انه  ریطرف د از

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

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

است. «جمله   ادی ز  ل یتعدادش خ  عنیکه همه رفتند و نشستند،    گفت هم م   جانی بسا، در ا  یا   دیگو م  موالنا

  د، یدان موالنا م  اند»،شهیهمۀ مردم، «زآن سبب خسته دل و غم پ  عن یجمله خلقان    اند»شهیخلقان سخرۀ اند

  ! ریکه د ستیکه ن  دمآقا همۀ مر دیگو م یاعده  یهمۀ مردم؛  عنیخلقان جمله 

  .  گذارند  شما اثر م  یاول باشند.خب رو   تیکه در اطراف شما همه از جنس ب  ستین  د یبع  چیهستند، ه   ل یخ  عنی

که پر از درد است، هم خود من که از جنس     جمع  گذارد، . هم جمع اثر مگذارد ما اثر م  ی رو  ن یقر  قیاز طر   جمع 

ا  میدرد هستم. خب افتاد افتاد  رید  میخواند م  می تله، ما داشت  نیدر  فکر    یدر تله، دنبال دانه بود  یگفت 

  است.   یدانه ماد یکرد
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  ی ا برا خداوند ر  ییگو که م  یادانه   ن یاست، هم  یدانه ماد  ن یحاال، به ما نشان دادند ا  م،یدانه بود   یدنبال    ما

   عنی.  میشد  تیهوهم  رشیاست، با خداوند هم با تصو    شدگتیهوهمان هم   نیا  ،یکه به او زنده بشو   یآمد  نیا

  !  میپرست م  می آن را دار نمان،در ذه میخداوند خلق کرد یخداوند ما را خلق کرده ما هم 

  .  دین یبب یطورنیماست، تمام وجود ما اوست. ا ! خداوند اسانس اصلستیجالب است! آن خداوند ن  لیخ

هم ماده است    د یذره که برس  نیترکوچ   دیکن   م یبدن را، کل ما را تقس  ن یهمۀ وجود ما اوست، شما اگر ا   عنی

خداوند    مییبو  ایصورت خأل  خودش را به   است، زندگ   خال   یبدن ما فضا  یاصطالح جا به  نیترش یهم نور، و ب

   ی دارد،    ی طورن یبدن ما. ا  شود هست که م   یانجماد    ی هست،    ی کدر    یاش او هست.  نفوذ داده. همه 

  .زدیر فروم نیهم   موقع

  م، یساخت یر یتصو ی ذهنمن  نیدر ا ،یکدر  نیدر ا کهن ی. نه امیبه او زنده بشو دی پس اصلش اوست که ما با 

  . میپرست نام خداوند مرا به  یرید  زیچ  ی  ،یر ید تیمن  ی  ریتصو ذهنمن   لۀیوسما به 

    د؟یکن دردِ ما، ما را از طلب باز بدارد. توجه م تیجنس   دینبا نیبنابرا

ا  امروز  آ  نیموضوع ما  از طلب نشسته   ایام  از طلب نشسته   ای است که   چان، یدل پ  نیام اطلب دارم؛ خب اگر 

 خواهم  و من مزاحم هستم، من نم  رود خودش م  یسودارد به  ای پو  یفضا  یصورت  که در ما خداوند به  نمیب م

  کارش را بند:  نفکابشوم که بذارم با قضا و کن  داریب  خواهم  بذارم برود، من م

  است، خامش، کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو موش   یپ کوشمهم من

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

  کنم،  صبح است، من دارم تو را درست م  ، صورت آفتاب طلوع کناآلن قرار است تو از مرکزت به  نیهم   عنی

تو موش، خرابش نکن،    ،دخالت نکن، پر از درد هست   ات ذهنتو با من   آورم،را دارم باال م   من آفتاب تو 

  کار کند:  میفکان، درحال تسلکن بذار قضا و 

  ری او جان دهدت رو ز نََفخت بپذ دم
  است نه موقوف علل  ونیاو کن ف کار

  ) ١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  ی را برا  نیشود و ا  یطورنیکار را بنم ا  نیا  برد ذهن شما را م   یساز سبب   . وقترونیذهن بپر ب  یسازسبب   از

صورت ناظر ذهنت را نگاه کن، «اَنْصتوا»، خاموش باش، بذار شو. به   داریب  رونیبپر ب  ،یبر کار م به   یکار معنو 

  نباش.   نذهن خاموش باشد، بذار او کارش را انجام بدهد، نگرا

  بشوم؟!  لیتبد ی چجور  کهن یاست، از ا ما نگران یفکرها از سلسله  ی

  ی ز یچون چ هم   فتند؛یجلو ب  رانیاز د  کار را انجام بدهند و  ن یهرچه زودتر ا  خواهند م  شان ذهنبا من   ها بعض

کرده،    جاد یا   ذهنکه من   مسائلشان را حل کنند، مسائل  خواهند م  شان ذهنبا من   ها  . بعضشود نم  ست،ین

  «خون به خون شستن محال است و محال». 

  هم:  تیب نی ا خب مشخص شد معن  و

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

  ) ٢١۴۶  تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : شراب مدام
  .نیتر بنش عقب   عنی   نجای در ا  ن،ی: آسوده بنش نیبنش پست

  

   عن یکار کردم.    اندازۀ کاف به   ر،یبس است د  دانم،حس است که م   نیا  ن یما هم  یهااز، از بام افتادن   ی

   ل ی خ  دیراه با  نیدر ا  عنی.  نییپا  ای از بام ب  ای برو عقب    ا یشراب،    عنیمست شراب، مدام    ی ا  کنار بام هست 

  .استبس  می و فکر کن   مینی از طلب ننش  موقع  یکه  می مواظب باش

  : تیب نیا و

  اند شهیخَلقان، سخرۀ اند جمله
  اند شهیپدل و غمسبب خسته زآن

  ) ٣۵۵٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

دل هستند،  مرکزشان پر از درد است، خسته  لیدل نیهستند، به ا دهیهمان  یهاشهیسلطۀ اند ریهمۀ مردم ز عنی

است، کارش غم خوردن است،   یاخور حرفه غم   ی   ذهنهستند. من   یاحرفه   یخورها است، و غم   دلشان زخم

  . هودهیب یها غم
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صورت حضور ناظر ذهنت را نگاه  است. که به   ارانهیدرد هش  ایآن هم غم حضور است،    می غم خوب دار  ی  فقط

  کند.   لیبتواند تو را تبد که زندگ  بمان  دم او رد بشود در حالت فضاگشا باق ،و صبر کن   کن

ظم خودش  فکان را قبول ندارد، با نندارد، سرعت کن    عجله دارد، شتاب دارد، تأنّ  ذهنمن   میدان ما هم م   و

  .کند که خودش تجسم م یحضور تقلب  یجا برسد. به کجا برسد؟ به حضور، به زود به آن   خواهد م

ناام   نیا  حاال، ناموفق م  کند  م  دیکار  را،  اکند آدم  از طلب    دیناموفق شد  دیکار را کرد  نی. اگر شما  دوباره 

  .دیاو بر شیرا به پ  های دی. همان اول خواندم که ناام دی نیننش

  همه رخت   واستدند از گرو م انیصوف
ار بمانْد  دلقما بود که در خانه خم  

  ) ١٧٨غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

    فروش : مخَمار

  

  آوردند.  رونی را، از گرو ب شان ذهنمن   ایرفتند دلقشان را،  انی همۀ صوف دیگواز حافظ است. م  تیب نیا و

  ش ی ما پ  ذهندلق من   نیفضا باز است ذهن ما ساکت است ا  وقت  م،یکن ما فضا را باز م   م؟یکن چار م   ما

م ما شراب  به  است، خداوند  از  دهد خداوند  لَعادوا    ذهنمن   میی گو م  مدت   ی . پس  ردوا  بده،  را پس  ما 

  به ذهن.   میرو م م، یکن م

  رون یخداوند، ب فروش، م  عن ی، من دلقم را از خانۀ خَمار، کار را کردم ن یفقط من بودم که تنها ا دیگو م  حافظ

  .  اوردمین

پس    موقعچ یخدمت شما باشد، ه  د ییگو م  فروش، دست خداوند، م   دیده لحظه م  نیرا ا  تان ذهنشما من   پس

  . دیبه ذهن نرو رید عنی. دیرینگ

   تو به من م   کنم پس فضا را باز م   دهم، که من م  دیی بو  د،یدوباره پس بده  دیپس گرفت   دیبه ذهن رفت  اگر

  : نیهم مبده. 

  ری او جان دهدت رو ز نََفخت بپذ دم
  است نه موقوف علل  ونیاو کن ف کار

  ) ١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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ک   ارلقمان را از خانۀ خَمار ما پس م  ای ما درو خَماز گ م  م؟یریگ ریبس است د  مییگو میگرفت  ادی .  

است   شست، شست کس  نی. بزرگترمیو ما قبول کن   ،دان تو م  ندیمردم است، که بو  دییزهر تأ  نیبزرگتر

  ند یگو استاد. همه هم م  دیی بله هستم، به من بو  دیگو . مکند و او هم قبول م  یاستاد  ندیگو که مردم به او م

  مدت   ی که پس از    ی. چه استاد ست هم خود زندگ   استاد هست در جهان آن  ی  که درحالاستاد، استاد.  

  !  رود؟ م  شود م  متالش

 م یکه ما بلد هست   ییزهایچ  نی ا  م؟یهست   یما چه استاد   دی این   یزیچ    یور  شده نباشد، از آن گشوده  یفضا   نیا  اگر

  ندارند. تنها ارزش ما به خالق بودنمان است.  ارزش هانیصورت ذهن ابه  میاآلن حفظ کرد

قَالووزمان،    م یدوهزارساله را کرد  دۀیافکار پوس  یسر ی   م،یکه اصال طلب ندار  م،یما چقدر در طلب نشست  د ینیبب

  حالت برسد.  نیبدبخت باشد به ا دی. چقدر آدم بامیهست  تیهوها هم مرکزمان، با آن 

خود   فی بنا به تعر  میآ انسان به حساب م   عنوان انسان موقعکنند، که من به   ردای ما را ب  توانند ما م  بزرگان

«پس چه کرمنا   ر یپس د  داند، هم که م   وانی است ح  یطور ن یاگر ا  م ییگو . مرید ن یهم  عن ی«کرمنا»   ، زندگ

  بود بر آدمم؟»  

پس چه کرمنا بود بر آدمم؟    م،یبن  باورپرست   م،یعمل کن  وانی مثل ح  میرا حفظ کن   زهایقرار باشد که چ  اگر

به انسان    دییای ام و در انسان به خودم زنده شدم؟ و چرا گفته شما بداشته   چه گفته که انسان را گرام  یبرا

  .شود زنده م  ش خودش در انسان به خود کهن یا یبرا  د؟یسجده کن  دیکن  میتعظ

  : تیب نیا و

  د ی از طلب ندارم تا کام من برآ  دست
  د ی جان ز تن برآ  ایتن رسد به جانان،  ای

  ) ٢٣٣غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

برنم   دست طلب  بشو  نیا  م،یدار از  زنده  تا  است،  حافظ  از  هم  باز  به  م یهم  او.  طلب    وجهچ یهبه  از  دست 

  .میدار برنم

  را یز  یاز خود ستیشو، ن ستین
  ستین تی جِنا تیاز هست بتَر 

  ) ۴٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  : گناه تیجِنا  

  

از    ، یاز چه؟ از خود   ست؛یشو، ن   ستی. ن میصفر بشو  ذهنبه من نسبت   ییگشابا فضا   دیشو، هرلحظه با  ستین

  از من داشتن.   ،ذهنمن 

هم    هات یاست، گناه است. تمام جنا  ت یخدا نشاندن آن در مرکز جنا  ی جاداشتن در ذهن و به    هست  کهنیا  یبرا

  خداوند در مرکز ماست.   ی جابه  یاماده   یکه  جاست،نیاز ا

م   نیهم   هان ید  تمام م ندیگو را   . به  ندیگو نگذار  ی جاکه  ماده  امیخداوند  با  ب  ن ی.    ن ی د  روانیپ  ترش ی وصف 

  پرست هستند.  پرست هستند، زمانهستند، رفتارپرست هستند، مان  پرستن ییباورپرست هستند، آ

  ی بشر   یهات یکه تمام جنا  د یرا آورده بدان  ت»ی. «جِناستین   بدتر از حس وجود در ذهن گناه  ت»،یاز هست  «بتَر

  .  جاستنیاز ا

ارزش ندارد؛ چرا؟    مییگو به صفر، م   میده م  لیرا تقل  نیا  کهن یا  یبرا  م؟یرا بش  رید  یما    میتوان م  چرا

خودش را بداند    خداییت به صفر. تا آدم ارزش    میداد  لیخودمان مرکزمان ماده است، خودمان را تقل   کهنیا  یبرا

  کاهش بدهد به صفر. تواند را نم  رانید

  است و غالب است آن کردگار  طالب
  برآرد او دمار  هاز هست تا

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

  وندد، یبرود به اصل بپ  استی دائماً پو  نیا  م،یکه ما هست   ینور   نیما، ا  خداییت  نیکه ا  میدیاوال فهم   م،یدان م   ما

از جنس او    م یبشو  تینهایب   دیسال که عمرمان است با  هفتاد، هشتاد   نی. در هم می جهان هست   نیکه در ا  وقت

  . میبشو سال، هشت . قرار است در همان هفتمیبشو  در هشتادسال ستیقرار ن. و هرچه زودتر بهتر.  میبشو

  . شود نم   م ییگو م  م،ی گرفت  می گذار طالب است و غالب است. هم طالب خودش است در ما و ما نم  میدان و ما م  

  ی آدم جلو  نیا  برد، کار م عقل دارد و عقل را به  ها دگیهمان  قیدارد، از طر   دگ یرو به جهان دارد، همان   هرکس

  طالب بودن و غالب بودن خدا را گرفته.  

او، و غالب است،    یسوبه  میبرو  میرا رها کن   ها دگ یهمان   دیندارد ما با  راه  چیبداند هم طالب است، ه  دیبا  ول

  .  مییایاو درب یجلو   میتوان ما نم
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  را بفهمد:   تیب  نیهرچه زودتر ا دیت نابود بشود. باکلَش ممن اس تواند، هم نم  تیبشر و

  است و غالب است آن کردگار  طالب
  برآرد او دمار  هاز هست تا

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

  کند. هرکس  بشی تخر  عنی  رد، یانتقام ب  شود، در ذهن، که مرکز آدم م  یدار و حس هست  تیاز حس هو  تا

را در مرکزش نگه دارد،    کند، آن  قیتزر  هست   یفکر  یزها یبه چ   ریعبارت دداشته باشد به  در مرکزش  هست

   صورت جمع و هم به   یصورت فردبه   مدمار از روزگار ما ه   دینیب . و م آورد خداوند دمار از روزگارش درم

  .می ستیو ما متوجه ن   آورد درم

  ییویطلب از توست و هم آن ن هم
  ییآخر تو ،ییل تواو م؟یاکه ما

  ) ١۴٣٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و آن   ییبای آن ز ،ییویبه مرکزم، طلب از توست و آن بخشش و ن آورم تو را م کنم فضا را باز م  دیگو م  خب،

  . »ییویوسط؟! «هم طلب از توست و هم آن ن  نیا دیگو چه م  ذهنمن  نی زنده بودن از توست. پس ا

. اول که او بود، امتدادِ او بود  دییجواب به خودتان بو دی واقعاً شما سؤال کن  ذهنعنوان من ما به  م؟»یاکه   «ما

  ! د؟یگو چه م   ذهنمن  نیوسط ا نیآخرش هم که اوست، پس ا م،یعدم بود

  .زند دارد ضرر م  کند، م  بیبشود، دارد تخر لیتبد دی هرچه زودتر با ذهنمن  نیا

  :میرا اآلن خواند تیب نیا و

  است و غالب است آن کردگار  طالب
  برآرد او دمار  هاز هست تا

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

   ذهندارم. شما من   . طالب است و غالب است. من هستدیخودتان اعمال کن   یرو  دیرا شما با  تیب  نیا  حداقل

  . دیگو دارد شما را م دیدار
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طلب    ذهنکه تو طلب کن؛ من تا حاال با من   دیگو . مد یفضا را باز کن   دیبا  صورتن یدرا  د یدیحاال، اگر فهم  و

  اور یپس تو را آوردم به مرکزم. واقعاً ب  دمی. اگر فهمدمی شدم، فهم   چارهیرفتم، ب  راههی شدم، ب  دیناام   کردم، م

  بذار او طلب کند خودش را. 

   ذهنعنوان من ما به   »،ییویخودش. «هم طلب از توست و هم آن ن   یسوبه   رود او خودش م  میما هنگام تسل  در

  توهم است.   ذهنمن  ن یا م؟ی هست چ  م، یچه هست 

   ل یخ   میاگذشته   سال. از دهمیبه او زنده بشو  دیباز هم با  سالدر ده   م،یشو م  لی تبد   سالاوست، در ده  اول

  .میاغفلت کرده

  کن  پندار مردم آشت کنون
  میما چون مردگان میدر تسل که

  ) ١۵٣۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

«من    گفت که م  تیندارد. در آن ب   دخالت   چیه   ذهنمن   عنی مرده است،     یانسان مثل    م یدر تسل  دی کن  توجه 

فقط ناظر ذهنتان   د،ینکن  در کار زندگ  دخالت   چیه   دیفتیمثل مرده ب  دیتو، تو موش» شما با  یکوشم پ  هم

  . دیباش

او کارش   د یکار را بنم کم کنم به خداوند. شما فضا را باز نگه دار  ن یا  دییبو  دیجا اقدام کن به ذهن آن   نرويد

  را انجام بدهد. درست است؟ 

که    دیفرض کن  دیگو . ممیکن م  مان پس از مردن آشتکه ما همه   دیگو م  مصرع اولش مربوط به ما است.  البته

  قبل از مردن.   د،یکن اآلن آشت میما مرد

  م ی بشو   از جنس زندگ  دیکردن با   آشت  یبرا  م، ی کن   آشت  ریدبا هم   د یخاک رفتن هم با  ر یما قبل از مردن به ز  و

  مرده هستند.   هیها شب انسان  م ی. در تسلمی است با تسل سریم  این کار و

. وگرنه دخالت دیکامل هست  می تسل   د،یهست   میشما صفر است شما تسل   شما دخالتش در زندگ   ذهنواقعًا من   اگر

  . دیاش را کم کن . اندازهکند صورت ناظر چه اندازه دخالت م به  دیبدان دیبا کند م

م   هر دخالت  دار  کند موقع  بشدیکن م   یساز سبب   یفکرها   د یشما  م   د ی.  هست  د ینیبعقب  ذهنتان  .  دیدر 

  عنی.  شود متوقف م  شودکه کند م   دینیب م   دیعقب ناظر ذهن باش  دیبش  دیدر ذهنتان هست  دیدید  کهن یهم

  . دیشو م  میتسل دیدار
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در    زندگ   تیبه وضع   اعتراض  چیکه ه   د ینیب م  میبعد در حالت تسل  د یکن آن موقع فضا را باز م  دیشو م   میتسل

وضع شما    کند، م  ریینفع شما دارد تغبا نظم خرد کل، به   ، با نظم زندگ  ، زندگ  تی اما وضع   دیلحظه ندار  نیا

  .شود دارد بهتر م 

  د یریب اد ی د یبه بعد شما با یی جا  ی. از شد تر م خراب   د یدرست کن دیخواست  م  یساز با ذهنتان، با سبب  اگر

  . دیدخالت نکن ریشما را درست کند، د خداوند، زندگ ، خود زندگ دیبذار

تا حاال خرابش    ر،یتا حاال درست کرده بودم د  توانستم اگر من م   دییگو م  دنش؛ی هم ساده است فهم   لی خ  و

را امتحان کنم   نیا  مدت   ی است، من که خرابش کردم بذار    یطور نیکه ا  دیکردم. اآلن به خودتان نگاه کن

  شود.  دارد درست م تان که زندگ دید دیخواه دیامتحان کن  . وقتنمیبب

 �🔹🔹�بخش دوم   انیپا �🔹🔹�
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  ایمیبِنه بر کفِ طلب، که طلب هست ک  جان
  تَن از جان جدا شدن، مشو از جانِ جان جدا  تا

  ) ٢۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ذهنوتمام هم   پس و جان  طلب    میگذار م  م، یرا هرچه دار  مان  غممان  آن   عن یبه کفِ  که مقدور است  تا  جا 

  : «من نشستم ز طلب»  دیگو . غزل م استیم ی طلب ک   نیکه ا م،یکن م ییگشافضا 

و مواظبِ پندار کمال    دی است که شما دوباره طلب را در خودتان زنده کن  ن یا  یبرا  خوانم م   تان یکه برا   اتیاب  تمام 

  . اشی تقلب یآبرو د،یآن باش   یو ناموِس تقلب

صورت حضور ناظر ذهنتان را  جدا بشود. ابتدا به  ذهنحضور ما کامال از من  کهنیتَن از جان جدا شدن» تا ا «تا

  ی فکان» با صبور و «قضا و کن   یزدیدراثر دم ا  واشیواشی  ها دگی همان  یکه چجور   دی کن . تماشا مدیکن تماشا م 

  .شوند م  جداشما، از شما   ارانۀ یا درد هشها بموقع  شما، بعض 

م   ذهنمن    کوچ ،م  شود م   ها دگ یهمان  شود، خُرد  م   شوند، شناخته  وقتشوند دردها شناخته   .    دردها

و خودتان    رانید  دنیبخش  یها برااست. از تمام فرصت   ف یح   د ییگو نم  د،یچسب شما به آن نم  شوند شناخته م

  .  دیکن استفاده م 

از جانِ    ده،یکار به اتمام نرس  نیکه ا  فضا را باز کن و تا زمان  دیگو . مدیدار را از گذشته نگه نم  یدرد  چیه

  امان دارد.  نیاز خداوند جدا نشو. پس ا عنی جان 

«تا    م، یطور کامل جدا نرفت . به دیکن م دایعلتش را پ  اتیاب  ن یدر ا  دیشما اگر برد  م؟ یاحاال چرا ما موفق نبوده  

خداوند، جدا    عنیکه وضعمان درست شد، از جانِ جان   مدت   ی. ما فورًا پس از می تن از جان جدا شدن» نرفت

  . میشد

  ر ی. دمیگرفت   ش یرا در پ  مان ذهن  ی سازصنع، سبب   یجابه ذهن. دوباره به   می«ردوا لَعادوا» کرد  میبرگشت  دوباره

  . ستین ای می ک ریطلب تمام شده، طلب د ست،ی ما مهم ن  ی. اصال طلب برام یگذار جان بر کفِ طلب نم

  توست میتعل یاز پ تأنّ نیا
  سست یب دی طلب آهسته با که

  ) ٣۵٠۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ناگسسته  وقفه،ی : ب سستیب
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نگفتن، با ذهن دخالت نکردن، پس   یز یو چ   ییگشافضا   نیصبر، ا  نیا  ، تأنّ  نی. پس اوقفهیب  عنی  سستیب

  !کنم دارم کار م  همهنیا شود؟ چرا وضعم درست نم  شود؟  چرا نم ندیگو م  یاعده یآخر؟  شود چرا نم 

 کند که کار م   د یباش   ذهن. شما هم مثل آدم  عن یعجله    ن ی. اصال خود ایعجله دار   ، کن با ذهن کار م  بابا

قدر پول  که چه   شمارد معموال آخر روز، شخص پولش را م  )Businessبیزینس(در    دی نیب . مشمارد پولش را نم 

  درآوردم.  

مال    رسم م   ک   رسم؟ م   ک   ییگو نم   د،یشمار نم  ی صورت مادسر بهآخر   ، یکار معنو   د،یکن روز کار م  ی  شما 

توجه مذ است.  بشمار  یالوها   دیبا  د؟یکن هن  را  الوها   دیبشناس   د،یذهن  به  یو  را  الوهاذهن    ی صورت 

  .  میاورین  سابحشده است، به گشوده  یفضا  نیهم یمعنو  یواقع الوکه در  ،ی معنو

  تأنّ  دیتوست» شما با  میتعل  یاز پ  تأنّ   نی. «امیاوری حساب نبه   یمعنو  یعنوان الو را به   ی ماد  ذهن   ی الوها

  د یخواه . هر موقع مستیدارد، دست من ن  سرعت  ی من    ر ییتغ  نیا  دییبو  د،ی صبر کن   دیبا  د، یداشته باش 

  . دیکن دخالت م دیکه دار  دیاش. آگاه بدیر یجلِو خودتان را ب شود؟ پس چرا نم ؟ک  دییبو

موش»    یپ  کوشم هم  «من تو  بن  سؤال  یتو،  خودتان  چجور   راست  د،یاز  با    یچجور   کوشم؟ م   یمن 

  ی خرابار   دیدار  د،یکوش که م  یابه اندازه   د؟یکوش م  یشما کشف شده چجور   یتا حاال برا  کوشم؟ م  امذهنمن 

  در کار خودتان.   دیکن م

   فکان» باشد ول باشد، با سرعت «کن   د یخودتان است که طلب آهسته با  ر یتقص  د،ینرس   دیبشو  د یاگر ناام  پس

باز هم   د،یکن ییگشاباز هم فضا  د، یمرکز را عدم نگه دار د، یکن  ییگشافضا  دی. شما مرتب باوستهیپ سست،یب

  شود. کار شما درست م وقفه،یب سست،ی ب نیا د،یکن ییگشافضا 

  به دست آور  بِدِه تو ملْت و مال و دل 
  ی دهدَت در َلحد، شبِ تار ا یدل ض که

  

  به حضرتِ حق  یبْدرِۀ زَر، گر بر هزار
  ی دل آر، اگر به ما آر دیبِو حَقت

  
  مقداریب است، و زَر بِر ما الشَ میس که
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  ی کار مطْلَبِ ما، گر مرا طَلَب  دَِلست
  ) ٣١٠۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  یی روشنا: نور،  ایض
  : گور، قبر لَحد
  ان یزر، هم  ۀس ی: ک بدره
  مقداری ب  ز،ی: ناچ الشَ

  

غ  م،یکار خودش هستما طلب   خب نم  ریاز خدا  را  ممیخواه  خدا   . پادشاه   دیگو و  ملت  تو  و   که  مال   و 

ا و  برا به   دل  یرا بده و    هان یمتعلقات  خوب را، دل حضور را، دل عدم را    دلِ   ی. در خودت  اور یدست 

  . دهد دل است که در قبرِ ذهن به تو نور م نیکه ا اور،یدست ببه

با    دنید  ق یاز طر  د؟ ی نیبب   دیخواه م  یشب ذهن. اآلن شما چجور    عنی  یاست. شب تار   م یتسل  ی معنا  نیهم   نیا

که من   دیگو وند، خداوند مخدا  شیپ یاگر ببر  دگیزر، هزارتا همان سۀیمقامتان، نقشتان، مالتان؟ نه. هزار ک 

خودم    دیدل هم خودم هستم. دل تو با  خواهم، از تو دل م  من  . یآور  من م  یاگر برا  اوری دل ب  خواهم، دل م

  باشم.  

 د، یریگ م   خوشبخت  هانیاز ا  دیو فکر کن  دیرا بذار  زهایدِل خداوند، شما چ  یجا اگر به  کنم عرض م   دوباره

  ن ی و ا  دیکش ها را مدرد آن   دیها به شما درد خواهند داد و شما اآلن دارآن   د، یریگ م  تیهو  د،یریگ م    زندگ

  اشتباه است.  

نه؟ اگر    ایام  خداوند در دلم گذاشته   یجارا به   زهایمن چ   ای که آ  د،ی سؤال کن  دیخواه از خودتان اگر م   دیکن   سؤال

  ر یتصو  عن یدر مرکزشان    گذارند را م   کس   یمردم    ترش یجاست. بآن از    تانیدردها  د، یاور ی درب  د،یاگذاشته

  است.  ارزشیب دیگو م خداما،   شیپ ها دگ یو زر و تمام همان  میاو را، که س ذهن

، دل شدهگشوده   یدل است. دلِ باز شده، فضا   کنم، که مورد نظر و مطلوب ماست، از شما طلب م  یز یآن چ 

  . ستیمشل ن  لیخ  دنشیفهم  هان ی. امیکار باشاو را طلب  میا. و ما آمده دیکارعدم، اگر مرا طلب 

م   ما همه  مردن که  ه  ماند نم  کسچ یه  ر،ید  رندیم موقع  نم   زیچچ یکه،  ببر  میتوان را  موالنا  میبا خودمان   .

  که  بچسبد و درحال  یز یلُخت، به چ  یاریهشتوهم است. اگر الف، اگر    تی . هر مالمیما مثل الف هست   دیگو م

  ن ی تا درد ما را آگاه کند که ا  دهد، کار غلط است و درد م  نیبخواهد، ا  است، تازه از آن زندگ    خودش زندگ

  کار را نکن. 
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و    ستیکه غلط چ   نی بب  دیصورت حضور ناظر باوجود دارد. شما به    غلط  ی جا  آن  شود، م  جادیهرجا درد ا 

  .دهد لحظه نشان م نیا تیوضع

  ن یا  تی. وضعرسد به شما م  ب،یغ  ، از طرف زندگ  مهمان  یلحظه    نیا  دیگو که م  دی شعرها را حفظ کن  آن

  غامم یپ  دیگو م  رود، م  گردد برم  ، مشغول باش  ریبه شما. اگر به کار د  دهدم  غامیمهمان است، پ  یلحظه  

  .  یریگ را م غامشی را نگرفت. اگر نه، حواست به خودت باشد، پ

را    را بردار، زندگ  زیاست. چ  یز یچ  ی  ست،یکه مرکزت دل ن  دیگو . دارد مریرا ب  غامشیپ  دیآ درد م   وقت

  بذار.

گو  عقل زو، از کلستین ایج   
    ستیتقاضا بر تقاضا ن گر 
  ) ٢٢١۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  رسد تقاضا بر تقاضا م چون
م نجایبد ایآن در موجرسد    
  ) ٢٢١۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

از طرف ما باشد.    دیاگر تقاضا بر تقاضا نباشد. تقاضا بر تقاضا با  میریب  غامیاز کل پ  میتوان که ما نم  دیگو م

  ی تقاضا   ییگشاماست، فضا   ی تقاضا  ییگشا. فضا ییگشافضا   مییبو  ای ،    م یلحظۀ بعد هم تسل  م، یلحظه تسل  نیا

خبر    واندت نباشد، عقل جزو نم   وستهیپ  سست،یب  گفت تقاضا بر تقاضا، که اآلن هم م  نیا  دیگو ماست، اگر م

بفهمد. پس در شروع ما، مرتب مرکز عدم،    تواند نم   ذهنداشته باشد از کل. عقل جزو، جزء است، عقل من 

  . میرومرکز عدم، مرکز عدم، جلو م 

تمام شد    رسد، به ما م  ا یموج آن در  ، ییبه فضاگشا  دهیچسب  ییگشاچون فضا   رسد» تقاضا بر تقاضا م  «چون

که   طلب داشته باش دیلحظه بابهها من طلب دارم، لحظهموقع  بعض ییگو م  ،نی رفت. شما اگر از طلب بنش

  .  رسد به ما م ای موج آن در

 یاهفته   کنند فکر م  یاعده  ی.  دیچرا موفق نشد  د،یکه اگر موفق نشد   دیبفهم  دی توان م  اتیاب  نیشما از ا  و

  نه!   ستین است، کاف ضور گوش بدهند کافدو ساعت به گنج ح  نیهم
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قانون جبران را انجام   د، یخودتان وقت بذار  یبرا   دیکار هست، بعداً با   موقع   ی  دی داشته باش  طلب واقع   اگر

شما روشن بشود که    یبرا  د یبذار   د،ی تکرار کن  د،یرا گوش بده  اتیاب  نی. ادیرا بش  زحمت کاف  دی. بادیبده

  بشود.  لیبه عمل تبد

  صفاجو ابن وقت   صوف  هست
  را همچون پدر برفته سخت  وقت

  ) ١۴٣٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  غرقِ نورِ ذوالجالل  ،صاف   هست
س ن ابنک،   فارغ از اوقات و حال  

  ) ١۴٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ولَدست یکه او لَم  ینور غرقۀ
لَم دیل  لَمزدست ی آنِ ا وَلدی  

  ) ١۴٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ن ی. بنابراکند وجو م و صفا را در ذهنش جست داند م  خودش را صوف  ذهنهر من .گردد دنبال صفا م  صوف

لحظه حالش   ن یا عن یفرزند زمان است.  گردد، نشده، فضا را باز نکرده در ذهنش دنبال صفا م  که صاف کس

  است.  تی وضع جابیذهن است، ا جابیلحظه بعد ا شود، بد م

بد است، با    تیخوب است، حالش خوب است. اگر وضع   ت یدارد. اگر وضع  بستگ  ت یوضع  جابیبه ا  حالش 

چون حالش با زمان    به زمان است،   ده یچسب  نیقضاوت دارد، حالش بد است. پس بنابرا  نیقضاوت ذهن، بنابرا

را باز کرده است غرق نور خدا است. باز هم ا  کس   . اما صافکند م  ر ییتغ   ح ی دارد توض  دین یبب   جانیکه فضا 

صفا را در ذهن    ، ی سازسبب  قی به سلسلۀ فکرها از طر  دیرو م   د یکن م  یبند. مرکزتان جسم است، فضا دهد م

  .  دیکن  وجو م جست

  کنم  م   یکار   یکه باالخره    دیکن فکر م   د،یکن زمان را رها نم   نی. اما اکند م  رییحالتان با زمان تغ  نیبنابرا

  حالم خوب بشود. 

است    حال، حال ذهن   نی. ادیخودتان دنبال آن برونظر  . بهکند که حالتان را خوب م   یز یآن چ  د یکن م  دا یراه پ  و

  .شود خوب نم نیدارد، ا ها دگی به همان بستگ
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. فضا را باز  میکن م   سهیمقا  یبا فضابند   میدار  ییپس فضاگشا  شود، که از جنس خدا شده و م   کس  صاف  اما

 د، ی ستین   یزیفرزند چ   د،یستی فرزند زمان ن  د،یست یو «ابن کس» ن  دیشو . غرق نور خدا مصاف  دیشو م   دیکن م

  ی رو  توانند از «اوقات و حال». اتفاقات نم  دیندارد؛ پس فارغ هست   حالتان به آن بستگ  د،یستیفرزند اتفاق ن

  : هیآ نینور طبق ا نیکه ا  دیهست »یشما اثر بذارند. شما «غرقۀ نور 

ولَدْ.»  «لَمي لَمدْ ولي  

  زاده است و نه زاده شده.»  «نه

  ) ٣ ۀی )، آ١١٢(  دیسورۀ توح م،ی(قرآن کر

خدا   عن ی«لَم يلْد ولَم يولَدْ.»  دیتان بلد هستهمه  ریاست که د دیسورۀ توح  ٣ ۀیآ نی نور خداست. دارد به ا نیا

  نه زاده است و نه زاده شده. 

نه زاده    رد،یم . خداوند نه مردیم و م   شود زاده م  زی چهمه جهان    نی. در استیجهان ن  نیا  هی شب  یز یچ   عنی

  . میو ما هم از آن جنس هست شود م

و    میغرق نور خدا بشو میتوان ما م  ییلحظه با فضاگشا نی. پس در امیریگ را م  مان ما جنس اصل  نیبنابرا پس

  . میکن دای نجات پ  جسم یار یاز هش

وعشق  نیچن ر   ی يزندهبجو، گر  
  یيوقتِ مختلف را بنده ورنه
  ) ١۴٣۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ش یاندر نقشِ زشت و خوبِ خو منگر 
  ش یاندر عشق و، در مطلوبِ خو بنگر 

  ) ١۴٣٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ف یضع ای یر ی آن که تو حق  منگر 
  فیشر  یاندر همِت خود ا بنگر 

  ) ١۴٣٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . خوانم م  رید باره ی پس

وعشق  نیچن ر ی يبجو، گر زنده  
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  یيوقتِ مختلف را بنده ورنه
  ) ١۴٣۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ش یاندر نقشِ زشت و خوبِ خو منگر 
  ش یاندر عشق و، در مطلوبِ خو بنگر 

  ) ١۴٣٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ف یضع ای یر ی آن که تو حق  منگر 
  فیشر  یاندر همِت خود ا بنگر 

  ) ١۴٣٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی نه از جنس درد بشو   ،یفضا را باز کن بذار از جنس او بشو   عنیرا بجو.    عشق  نیچن   یبرو    نیبنابرا  پس

  . اگر زنده هست ، یبشو  دگیهمان ای

خواهد کرد.    رییبود. حالت و وجودت با زمان تغ  تو بندۀ زمان خواه  صورتنیجسم در مرکزت باشد درا  اگر

  ی طور ن یا  دیخوب باشد، با  شهینداشته باشد، هم  خوب بشود و به زمان بستگ  سببی حالت ب   خواه اگر م

  . باش

سبب   هان یا  دین ی. ببکند به نقش زشت و خوب خودت نگاه نکن. به نقش زشت و خوب، ذهن نگاه م  دیگو م

  .  میفتیما از طلب ب شود م

 د یگو زشت است. م   لیزشتشان خ  یهاقسمت   نند یبم   نند،یب زشت و خوب خودشان را م  یهاقسمت   مردم

  نگاه را که نگاه ذهن است رها کن.  جور نیا

بازشده    یآن فضا  میکن فضا را باز م  . وقتشده و وحدت با زندگ گشوده   یفضا   عن یشق» عشق  اندر ع  «بنگر

  عشق است. نی اتحاد ما با خداوند است، ا

به  مطلوب زنده شدن  م  ی ز یاوست. پس مطلوب ما آن چ  ما هم  ما طلب  ا  می کن که    که  لحظه درحال  نیدر 

  زنده شدن به خداوند است.  م یکن م  ییفضاگشا

راه   نیا  یمن چجور  فم،یضع  ای  رمیمن حق  دیگو است که م  ذهن  یها یابی ارز  هانیبا ذهنت نگاه نکن. ا  دیگو م

  را رها کن.  نیبشوم؟ ا لیتبد یرا بروم؟ چجور 
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  ی زد یخواست ما با خواست ا  م،یکن فضا را باز م  خواست و وقت   عنیهمت    ف» یشر  یاندر همتِ خود ا   «بنگر 

  به آن توجه کن.   خواهد،  االن با مرکز عدم در تو م  که  زندگ  یاآن را نگاه کن، آن خواسته   دیگو . مشود م   ی

  

  طلبم که باش به هر حال تو
  لب خش  یا ماًیدا جوم آب

  ) ١۴٣٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دهد م لبِ خشت گواه  کآن
  به آخر بر سِر منْبع رسد  کو

  ) ١۴۴٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 خش غامی لب هست پ   زِ آب  
  اضطراب  نیا نی ق ی : به مات آرد که

  ) ١۴۴١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . ارتعاش به زندگ  عنیمثبت است.  جان یدر غزل هم هست. اضطراب ا شیو تشو  شانیاضطراب، زلف پر نیا

را بجو، آب   ات ی تو طلب کن. فضا را باز کن و آب ح  دهد که ذهنت به تو نشان م  که هست   در هر حال دیگو م

  را نجو.  رونیب

 یی جا  به   شی و دردها  ذهن. نگذار حال بدت تو را از طلب باز بدارد. ما کار را در منفتیذهن ن   یساز سبب  به

  .م یشو م  دیکه ناام م یرسان م

خواستن او،    عن ی. طلب  ییفضاگشا  عن یکن. واقعاً طلب    ییفضاگشا  عنی   طلب» م  که باش  به هر حال  «تو

  به مرکزت.  یاور ی او را ب  دیبا دیعمل کن دیاگر بخواه

.  دیآ دم او م  م یکن فضا را باز م   وقت  ر»ی. «دم او جان دهدت رو ز نفخت بپذجودم او را م   عن ی  جو»  م   «آب 

م    توق ذهن  ، یساز از سبب  میشو خارج  علل  م   از  نم   د ینیب اگر  موقع  د،یآ آب  نگاه کن  آن    د، یبه خودتان 

  . دیذهن هست  یساز که در علت  دید دی خواه
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خش شده، باغ    ستیلب خش ما که آب ن   نی. اما ابن   توان نم  یکار   چیه   د؟یای چار کنم آب ب  دییگو م

اگر طلب داشته باشد. اگر با    د یکه آب الزم دارد. آخرسر به سر منبع خواهد رس  دهد م ما خش شده، گواه

  . دیرس  دیباالخره به آب خواه  دیطلب  لب خش م

آب باشد.    دیبا  جا ن یپس ا  خواهد،  آب م  نیاست که ا  ن یما پژمرده شده، ا   زندگ  کهن یلب تو، ا  خش دیگو م

  باشد. تواند نم  آبیب

  جا ن یخب آقا ا  د ییگو . مشوند ها دارند خش مدرخت    هست ول   درخت  ی   دینیب م   ییجا   ی  د یرو م  شما 

  ها؟ ن یبه ا دیده چرا آب نم آمد، وجود نمدرخت که به  نیباشد وگرنه ا دیآب با

آبش کو؟ آب را شما خش    شود، خش دارد م  سال درخت در س  نی. ادیحرف را به خودتان بزن  نیهم

  لب را ادامه نده. . خش دیکرد

و خارج شدن از ذهن و توقف ذهن، با    ییلب و قطع شدن آب است. فضاگشا  ذهن سببِ خش  یساز سبب

  شدن آب است.  یصفا نکردن، سبب جار  یوجو ذهن جست 

آب را   غامیلب تو پ خش دیگو ست. مشدن آب ا یذهن ساکت، سبب جار عنیصفر، قضاوت صفر  مقاومت

من حاضرم ببخشم، تو نرو ذهن، «ردوا    بخشم، م  شهی و خداوند هم گفت من هم  یتو الزم دار   عنی.  دهد م

  لَعادوا» نکن. 

 م یدان ما م   ری. االن دبن  دیچار با  ید یاضطراب تو که االن فهم  نیاضطراب» ا  نیا  نیقی: به مات آرد  «که

مرکز    رون،یذهن به ب  یساز از سبب   دنیو پر  ییفضاگشا  عنی. طلب  میطلب داشته باش  دیدرست است؟ با  ر،ید

  کردن عدم. 

  ن یکار تو، ا  ن یارتعاش تو، ا  ن یاضطراب تو، ا  ن یا  ن،یتو را ا  آورد  آب که به آب م  عن یهم «ما»    عن یمات»    «به

  . حتماً تو را به آب خواهد رساند. یا نبندفضا ر که فضا باز کن  یلرز م  دیمثل ب کهن یطلب تو، ا

  : دیگو بدهد هم به ما. م معن  تواند بدهد. «ما» پس هم به آب م  به ما هم معن تواند م  «مات»

  ست مبارک جنبش   ،یکارطلب  نیکا
  ست طلب در راه حق، مانع کش  نیا

  ) ١۴۴٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مطلوباتِ توستطلب، مفتاح  نیا
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  توست اتِیسپاه و نصرِت را نیا
  ) ١۴۴٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اح یدر ص طلب همچون خروس  نیا
  صباح  دی آنعره که م زندم

  ) ١۴۴۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : نعره، نعره زدن. احیص
  : صبح. صباح

  

  صبح.   عنی نعره، نعره زدن. صباح هم  عنی احیص

چقدر خطرناک است، آدم   دی ن ی. ببندینش آدم از طلب م  دیگو طلب کردن که غزل م  ،یکار طلب   نیکه ا  دیگو م

است.     جنبش مبارک  ا یحرکت    د یگو م  ی کار طلب   نی. اندی بسم است، از طلب بنش  د یکند، بو  د یاز جمع تقل

  کند.   که به ما کم   رید میندار  نیبهتر از ا

 د ی خدا را خواستن نبا  ریاز خدا غ  ای. طلب در راه حق  کشد را م  طلب در راه حق» هست که موانع ذهن  نی«ا

  . ییفضاگشا عن ی میبخواه  دیخودش را با  م،یبن

ماست، طلب. چقدر خطرناک است آدم    یروز یسپاه و پرچم پ  نیماست. ا  یهاخواسته   دیکل   دیگو طلب م  نیا

  است. بسم دیطلب نداشته باشد. بو

اتفاق    غامیپ  دیمن با  افتد،م   نیا  یبرا  هر اتفاق  به او زنده بشوم و  خواهم لحظه که من مبهطلب ما لحظه  نیا  و

صبح    دیشودم بلند  مر  یدر صبح که ا  زند است که بانگ م  بخواهم، مثل خروس  نه از اتفاق زندگ   نم،ی را بب

  .  دیآ م دارد

  بجست  مانیسل یمور  ی گر 
  سست  اندر جستن او سست منگر 

  ) ١۴۴٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی اشهی تو، ز مال و پ یدار هرچه
  ؟ یاشهیطلب بود اول و اند نه

  ) ١۴۴٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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که من    گفت نم  گشت، م  مان ی طور که مور دنبال سلهمان   دیگو نماد خداست. م   مانی نماد انسان است، سل  مور 

و او سل  انسان  مان،یمور هستم  االن ضع  میهست   ما هم  را    میهست   فیکه  او  و خداوند عقل کل است، ما هم 

مورچه    اگر  .می کن وجو مجست مرا جست  مانی سل  ، عنیمور،  نم   کند وجو  ا  م یی گوما هم  حرکت   نیکه     چه 

زنده شدن ما    عنیاست.  ریپذانجام  نیسست به آن نگاه نکن. بدان که ا. سست یزی چون چهم  شود است؟! نم

  . زند م  یاست. بعد خودش مثال ماد  ریپذخداوند کامال امان  تیو ابد تینهایبه ب

صورت فکر، طلب نبود؟  اول به  ایآ  ،ی دست آوردبه   مال  ،گرفت  ادی  یاحرفه   ی  کهنی ا  شهیکه از مال و پ  دیگو م

  ی صورت مادمنتها طلب او به  ، طلب کن  دیخداوند را هم با  ، طلب کن  د ی. پس بای د یبعد رس  ی اول طلب کرد

  است.   ی. طلبِ معنوستیی صورت فضاگشابه  ست،ین

طلب را    ات یاب  نیشما با خواندن ا  کهن یمه مربوط است به اه   هان یاز دفتر پنجم بخوانم، ا  تیچند ب   د یبده  اجازه

 د ینی بب  د ی«من نشستم ز طلب» و به خودتان نگاه کن  گفت اول غزل م  تیب  کهن یا  ی. برادیکن  دار یدر خودتان ب

  د؟ یااز طلب نشسته  ای  دیواقعاً طلب دار ای که آ

که   جا هم گفت «همه رفتند و نشستند»، و جانچون در آن   د؟یکن نگاه م   دیبه مردم دار  دیااز طلب نشسته   ایآ

  د؟ ینیب را م  نیشماست، ا جان اصل نیاو برود و ا یسوبه  استی پو ماًیدا

را که    اش مقصود اصل  خواهد که جان شما آرام ندارد. هرلحظه م  دینی بب  دیتوان م   ییلحظه با فضاگشا  ی

  . دیرینگ  د،یااگر شما جلواَش را گرفته  د،یاکند و شما جلواَش را گرفته  آمدن و زنده شدن به آن است، عمل

  آخر در آ در صف رزم  ،مؤمن
  ست بزم تو را بر آسمان بوده که

  ) ١٧٢٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ام یراه باال کن ق  دِیام بر 
  غالم   یمحراب، ا  شِیپ شمع همچو

  ) ١٧٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

م اشو هم  باراز طلب  سوز  
  جمله شب  دهی شمع سر بر  چوهم

  ) ١٧٢٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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ر   شمعر بشمع دهیس :  که سوختگ را زده باشند تا بهتر بسوزد. اش له ی فت یها  

  

   عنیکه انسان را از جنس ذهن بند. مبارزه  ستیمبارزه، مقاومت ن  جان یدر صف مبارزه. ا ای ب یدار مانیا اگر

  دن، یکش  ارانه ی خود، درد هش  یو تمرکز رو   تیها، قبول مسئولآن   رشیپذ  ها، دگ یشناختن همان   ،ییصبر، فضاگشا

.  ردیگ ر محراب، صورت مخداوند، د  شین جا پ یتردر مقدس  عن یشده،  گشوده  یدر فضا   نیرزم است. و ا  هانیا

  شده است.گشوده ینماد فضا  جان یمسجد است، ا  یجا نیترپس محراب درواقع مقدس 

 ی که بزم ما در فضا  د؟یکنم    و تنبل  د یدیدر ذهنتان خواب  د یرفت  ای   د،ییای در صف رزم ب  د یخواه شما م   حاال،

   دارد سع  رونیدر ب  یز یما. هرچ  یار ی هش  دن یدزد  یبرا   رونیب  ی هاها و جاذبه شده است. رزم با کششگشوده

  ن ی . رزم ا. اگر آمده خارجش کندیای ب  یگذار ن   ، بشناس  ، است که هل بده  نیبه مرکز ما، رزم ا  دیای ب  کند م

  ییو عشق را در او شناسا   زندگ  ، یبشو   از جنس زندگ  فضا را باز کن   ،ی نشو  دهی همان   است که شما با کس 

  . رزم است. و فضا را باز کن  نی. اکن

براساس    م،ی. ما بزم را در ذهن برپا کردستیشدۀ درونمان است. بزم ما در ذهن نبزم ما در آسمان گشوده   و

  .ها دگ یهمان 

خودمان، «بر    یپا یرو  میکن م  امیو حضوِر ناظر ق ییو موقع فضاگشا ستیخودت با  یپا یبلند شو رو  دیگو م

  ی پا   یدرآمدن، بلند شو رو   ذهنشدن و از جنس او شدن و از جنس من   ل یتبد  دیبه ام   ام»، یراه باال کن ق  دِیام

  .  کنند که در محراب روشن م مانند شمع   ست،یبا زندگ عن یخودت 

  ی فضا   ن یمقدس، هم  ی محراب. محراب محل حرب، جا  ن یشمع تو روشن بشود، در ا  نیرا باز کن بذار ا  فضا 

  است.  شدۀ مرکزتگشوده

م  «اش و هم  بار ذار زندگ  فی از طلب»، لط  سوزبشو، ب   طور ن یکند، اگر هم الزم شد هم  یخودش را از تو جار  

شمع حضور را روشن کن، شمع ناظر    عن ی، زمخت نباش، از طلب بسوز،  شو   فی لط  ،بن  توان هم م  هیگر

  باشند.   دهیکه سرش را بر مع انند شرا روشن کن، م  قضاوت ی و ب مقاومت ی بودن را روشن کن، شمع ب

ماست، هرلحظه   ذهنشمع بد بسوزد آن من   شود که سبب م   اهی که آن س  میهست  ما شمع   دیبو  خواهد م

در اطراف اتفاق  کن م ییفضاگشا کهن یشمع درست بسوزد. هم ن یکن، بذار ا چ ی را ق  تیو حس هو ذهنمن 

کند، آن    دایبه تو سلطه پ  ت یوضع   ی. اگر بذارسوزد شمعت خوب م  ،کن م  چ یرا ق  لهیلحظه نوک فت  نیا

  نوک شمع.  شود، بدتر م  اهیس
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م اشو هم  باراز طلب  سوز  
  جمله شب  دهی شمع سر بر  چوهم

  ) ١٧٢٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  همۀ شب، تمام شبِ ذهن تا روز بشود.  عنی

ر شمعر بشمعدهیس :  سوختگکه را زده باشند تا بهتر بسوزد.  اشله یفت ی ها  

  تو را آنجا برد نبود عجب گر 
  اندر عجز و، بنگر در طلب منگر 

  ) ١٧٣٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  طلب در تو گروگانِ خداست نیک 
  سزاست یهر طالب به مطلوب زآنکه

  ) ١٧٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  طلب افزون شود  نیکن تا ا  جهد
  شود  رونیچاه تَن ب نی دلت ز تا

  ) ١٧٣۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

اگر   د، یدر محراب هست  د،ی او هست شاهیدر پ د،یسوزشما، که مثل شمع م  ییاگر خداوند در اثر فضاگشا عنی

  مان یندارد. گفت مور دنبال سل   یخودش زنده کند اصال تعجب  تینهای و به ب  ییتای  یجا به فضا شما را ببرد به آن 

  سست نگاه نکن.  سست نیاست به ا

   نگاه نکن، به ناتوان   اتذهن من   یبه عاجز   نی. بنابرادیگو مژده را م  نی. دارد امیشو ما به او زنده م   عنی

نگو چجور  اتذهنمن  نکن،  برنم  ی نگاه  من  از دست  بنگر در  دیآ بنم؟ چار کنم؟  اندر عجز و،  «منگر   .

 گفت که م   ی. توجه کرد ییبشود به فضاگشا   لیطلب»، مهم است که طلب ما اگر ابتدا هم با ذهن است، بعداً تبد

با  شود مطلع نم  ، ذهنعقل من  عن یعقل جزو،    نیا تقاضا نباشد.  تقاضا بر    ست»، سیتقاضا «ب  نیا  دیاگر 

 یی که فضاگشا  تاناز جنس اصل  د،یشما فضاگشا هست  افتند، اتفاق م  هات یمرتب وضع  عنیباشد.    وقفهیب

  .  مان جنس خداگونگ   عن ی است. جنس اصل



ۀ  برنامه             Program #932                                              ۹۳۲مشار

  67صفحه: 

  د یگو اول م  تیدر ب  صورتطلب در تو گروگاِن خداست»، به  نیطلب در ما گروگانِ خداست. «ا  نیا  دیگو م

  م یی گو سو، ما هم مبرود به آن  است یپو ماً یدر ما، اصل ما دا عنیجان ننشست»،  «همه رفتند و نشستند و دم 

که    ر،یکن، هزارتا رفتار مخرب د  سهیرا مقا  دتبشو، انباشته کن، خو  تیهوبرو هم  ا،یسو، برو به دن  نیبرو به ا

  . میاوریدست بآفل به یها خوش   میتا بتوان م،یده دارد ما تن م ذهنمن 

مال    نیام که اگذاشته   یز یچ  ی . گفته در تو  مینرو  میتوان گذاشته که ما نم   یز یچ  ی در ما خداوند    نیبنابرا  پس

  . را بفهم  نیاست ا نیبهتر ا ، بن توان هم نم ریکار د چیمن است، ه 

به انتخاب شما دارد   . حاال، بستگاستیسو و پوبه آن  رود هست که دارد م ذات  ی در ما  نیپس بنابرا حاال،

آن مطلوب    ی سزا  صورتنی به ذهن، به جهان؟ در ا  دیکه برو   د یهست  نیطالب ا  د؛یلحظه، طالب چه هست   نیدر ا

  که در جهان هست.  ییها به همان بدبخت د،یرس م ییجابه  د،یهست

ب  به مطلوب اصل  د یکن م  یی نه، فضاگشا  ای  شما چجور    دینی . ببدیرسخداست م   تینهایکه زنده شدن به 

هست  د؟یهست  یطالب چه  نرو  د؟ یطالب  ذهن  به   دیبه  طالبِ  دنبال  دنبال    د، یباش   ذهن   یخدا   یاصطالح 

  .  میباش ستدنبال اصل خودمان که همان خدا ا  م، یمان را باز کن آسمان درون م،ی کن  ییفضاگشا

 ترش ی و جهد تو ب یروز فضاگشاتر بشوطلب افزون شود»، جهد کن روزبه   ن ی«جهد کن تا ا  د،یگو م   نی هم  یبرا

  . دیایب رونیب  ،ذهنمن   ،دگ یچاه همان  نیبشود، تا دل ما از ا ترشی راه. طلبت ب نیبشود در ا

  : خوانم م  تانیهم برا نیا

  خفته چه خبر دارد ز تن  جانِ
  گوْلخَن؟ در  ای به گلشن خُفت  کو

  ) ١٧٣٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جان در جهانِ آبون  زندم
  علَمونْ ی  قَوم  تیَل ای نعرۀ

  ) ١٧۴٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بدَن  نیا یجان ب  ستینخواهد ز گر 
  خواهد بدَن   ک  وانِیفل، ا پس

  ) ١٧۴١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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مهم   صورتنیبرود، به خواب عشق برود، درا  ما به خواب زندگ  یِاریو هش   میکه اگر ما فضا را باز کن  دیگو م

تُونِ   دیدان در گولخن است. گولخن هم که م ای تن اآلن در گلشن است،  ن یکه ا  کند، م  تن ما کجا زندگ  ستین

  حمام.  

مثل گولخن است،   ، کن  درد پخش  ن یو ا   تراوشات ذهن  ن یو ا   ذهن  ی هامن   ن یجهان با ا  ن یا  دیبو  خواهد  م

  است. اه یتون حمام است، پر از س 

   که جان   دیگو . م م یبه خواب عشق، فضا را باز کن  میبرو   میی ایاست که ب   ن یمان ااآلن. چارۀ  م یچاره دار  ی   ما

اصطالح  جهان هم پر از به   نیا  کند م   جهان زندگ   نیکه در ا  ستیمهم ن  شیتنش برا  ریکه به خداوند زنده شده د

  است.  ذهنآثار من 

  علَمونْ»، ی  قَوم  تیلَ  ای«نعرۀ   ،ییتای  یفضا   رنگ،یآب و    هی شب  عن یجان در جهاِن آبون»، آبون    زند «م

  . دانستند هم م هیاش بقک   یکه ا کند دارد آرزو م کند، آسمان را باز م کند، فضا را باز م نیکه ا هرکس  عنی

  دانستند،  م   هیکاش بق  یا  زند جا، نعره مکه رفته آن    جان هرکس   ،ییتای  یفضا   رنگ، یما در جهاِن    جان

فضا را باز   دیکه با میفهم م   یطور ن یا م یدار ذهنما اآلن اگر من   عنی. گذارد اثر م  هیبق ی صورت ارتعاش روبه

ذهن    یساز در سبب   رید  قدرن یکه ما هم ا  کند زنده شده، دارد آرزو م   . و هرکسمیو به او زنده بشو  می کن

  .  م ینباش

از جمله من، درست    د،یدی فهم درست م  دیکن کاش شما مردم که گوش م  یکه ا  زند هم دارد نعره م  موالنا

  جا. ذهن را رها کنم و بروم به آن یساز سبب  توانم که م دمیفهم م

  تواند  نم  بدنیاست، جان خداوند است، از جنس خداوند است، ب  جان من که جان زندۀ زندگ  نیاگر ا  دیگو م

هست پس؟    چه کس ی تماشا وانِ یا ،یی تای یشده، فضا گشوده  ی فضا  عنیآسمان، فل،  نیکند، پس ا  زندگ

  مالِ انسان است.   نیا

 ن یصورت پس ا  نیا  در  ها،دگ یبه من خوش بذرد براساس همان   دیآدم نگران جسمش باشد، که با  شهیهم  اگر

  شما در آسمان است.  شما و محل زندگ یِکه روز دیگو البته آسمان م ست؟یک  یو تماشا  ستنیآسمان محل ز

يلنَّةَ  «قالْج خُلاد ◌ۖ ا قَالي تلَي مونَ قَولَمعي . «  

  دانستند.» شد: به بهشت درآى. گفت: اى كاش قوم من م  «گفته

  ) ٢۶ ۀی)، آ٣۶(  سیسورۀ  م،ی(قرآن کر
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و طلب دارد و طلب دارد و طلب دارد و مرکزش   شودبه حضور، ناظر ذهنش م   شود م  داری که ب  هرکس  پس

  .دهند ذهن را ادامه م  شوند، متوجه نم هی. منتها بقندی ایهم ب هیکه بق کند جا و آرزو مآن   رود عدم است و م

فدُونَ»  «وا تُوعمو مرِزُْقك اءمالس  

  رزق شما و هر چه به شما وعده شده در آسمان است.»  «و

  ) ٢٢  ۀی)، آ۵١(  اتی سورۀ الذار م،ی(قرآن کر

در آسمانِ   شانی ها، رزق معنو رزق تمام آسمان  عنیهست.  معن  نی«وف السماء رِزْقُكم وما تُوعدُونَ» به ا نیا

  .کند بازشده در درونشان است. مهم است و موالنا اشاره م 

  است صورتیجهان ساده و ب بخشِصورت
  رود و پا م سر یهمه ب  یِسر و پا  آن

  
  کند   ییصوابِ صواب، گر چه خطا  هست

  رود وفا، گر به جفا م یِ وفا هست
  

  ه بدو روشن استمثَل روزن است، خان دل
  رود دل به بقا م  رود،به فنا م تن

  ) ٨٩٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

و اصل   می که ما از جنس او هست  یار یاست. هش  صورتی ساده و ب  دیگوجهان، خداوند است. م  بخشصورت 

   جهان متک . خداوند به  دیباش   ندارد به جهان متک   . لزومستین  دهی است، پس همان  صورتیماست، ساده و ب

  ی زیبه چ   میست ین   ما متک  طور،ن یاست که خلق کرده. ما هم هم  یی زهایبه چ   که متک   ستین   یطور ن ی. استین

  . میشد دهی همان  ای جهان  نیدر ا میادرست کرده ای میاکه خلق کرده 

   زندگ  یو پا   همه، با سر   ی . آن سر و پارود نم    دگیبا همان   رود»،  و پا م   سریهمه ب  ی«آن سر و پا   دیگو م

که ما    د یبو  خواهد  اش م. خالصه رود م    ذهن  ییو پا  سری ب  یبا سر و پا   رود، خودش م  ی با سر و پا  رود،  م

  . میداشته باش د ینبا  ذهن ی سر و پا

  کند   ییصوابِ صواب، گر چه خطا  هست
  رود وفا، گر به جفا م یِ وفا هست
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  ) ٨٩٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

او زنده شده خطا م   انسان   ای نظر ذهن ما خداوند  اگر به   دیگو م ن  کند، که به  ما با ذهنمان خطا    ستیخطا 

  غام ی . پس پمیخودمان را درست کن  دیماست، ما با  ر یتقص  کند نظر ما جفا مثوابِ ثواب است. و اگر به   م، ینیب م

به   زندگ  ت یوضع  ، زندگ بااگر بد است،  ما جفاست، ما  را درست کند خودما ینظر  امی ن  را   د ید  نی. و  ذهن 

  دور.  میندازیب

 یذات خوب  یهست،    یدل خوب  ی فنا برود و دل به بقا برود. در ما    دیبا  که تن ذهن  دیگو م  یبعد  تیب 

  یِ از سر و پا  دیما با  عنیخودش است،   یاست، از جنس خداست، خودش سر و پا صورتی هست که ساده و ب

و    م یماست استفاده نکن  یسر و پا   هها ک کردن برحسب آن فکر   ها، دگیاز همان   م،یاستفاده نکن    از ابزار ذهن  ای

نظر اگر به   ست، یدرست ن   کند که خداوند م  ی کار  ن یا  ست،یدرست ن  کهنیکه ا  م ییبو  م؛یبرحسب او قضاوت نکن 

  خودت را درست کن.  ای شما خطاست، درستِ درست است، تو ب

  د، یکن جفاست. چون با ذهن نگاه م   ن یشما ع  یکه وفا  دیشما بدان  م،یکن ما وفا م  کند،  او جفا م  میی گو ما م  و

وفاست،   یوفا   ن یجفاست، ا  یِ جفا  نیرا از من گرفت، ا  ها دگیهمان  نیا  میی گو . ما در ذهن مدیشو متوجه نم 

  شما را از جنس خودش بند.  خواهد م

خانۀ درون    شود،  که مرکز عدم م  کند روزن را باز م   یی. فضاگشادیآ جا نور مروزن است، که از آن   هی ما شب  لد

  ی به نابود   رود، به فنا م   ذهن من   دینیب م   د،یآ جا نور مما به آن روشن است و اگر خانه روشن بشود و از آن 

  .رود م  شود م هم متالش  ذهنمن  م، یشوم  دانهجاو  میرو . ما مرودبقا م  یسودلِ ما به  رود، م

. اما تن اگر بخواهد به بقا برود و اگر میطلب داشته باش  دیکه تن به فنا برود و دل به بقا برود ما با  تا زمان  پس

خودمان را   ذهن  یهای ساز خودمان و سلسلۀ سبب   یها اگر ما قضاوت   عن یجفاست،    ن یا  دیبه بقا نرود بو

  . میریگ خداوند را ما جفا م  یوفا یِاست که وفا  نی. اشالش ادیآ وجود ماشال به  م،ی کار ببربه

م   ثوابِ را ما خطا  نممیریگ ثواب خداوند  متوجه   .  دار   میشو ما  م  میکه  دار  م،یکن جفا  و    میکن خطا م  می ما 

طلب.    میاسمش را گذاشت   م،یدارنگه   را باق   ذهناست که ما من   نیبه بقا برود. تمام کوشش ما ا  دینبا  ذهنمن 

  .میبشو داریاشتباه ب نیاز ا می خواه ما م  اتیاب نیاز خواندن ا
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  مثلث تغییر با مرکز همانیده) ( ٣شل 

  

  مثلث تغییر با مرکز عدم) ( ۴شل 

  

  مثلث همانش)( ۵شل  

  

  مثلث واهمانش) ( ۶شل  

  

  ها)مثلث ستایش با مرکز همانیدگ( ٧شل 

  

  مثلث ستایش با مرکز عدم) ( ٨شل  

  

  ذهن)افسانه من (  ٩شل  

  

  حقیقت وجودی انسان) (  ١٠شل  

  

  مثلث عدم بلوغ معنوی) ( ١١شل  

  

  مثلث بلوغ معنوی)( ١٢شل  

  

شش محور اساس زندگ با افسانه  (  ١٣شل  

  ذهن) من

  

شش محور اساس زندگ با حقیقت  (  ١۴شل  

  وجودی انسان)

  عرض   (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل بدهم.    ح یشما توض  ی را برا  هان یا  عیمن سر  جا ن یها آمد، اشل  ن یخب ا 

  کردم:  

  ننشست  چانیدلِ پ نینشستم ز طلب، و من
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  جان ننشست  رفتند و نشستند و دم  همه
  

  بنشست آخر کار ،یکه استاد به کار   هر 
  آن دارد آن کز طلبِ آن ننشست   کار

  ) ۴١٣ديوان شمس، غزل   ،ی (مولو

که مرکز عدم است   مین یرا بب  چانمانیو دِل پ  مین یاز طلب ننش  م،یرا ما اجرا بن  تیدو ب   نیاگر قرار باشد ا  خب

  یی با فضاگشا  م یمرکز را عدم کن  د یشد که با  میماست متوجه خواه    ، مرکز عدم دلِ اصلمرکز عدم)](مثلث تغییر با    ۴[شل 

تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل   میدیو اگر د  میرا عدم نگه دار  نیها او مدت     ی ما،    زآمد در مرک   یاماده  ی  (مثلث 

  .  ردی صورت ب رییو تغ ل یتبد نیتا ا میبه مرکز عدم، برگردان میآمد، فورًا دوباره متعهد بشو  دیجد دگ یهمان 

ندارد مال من    اند و مرکزشان جسم است، اشالاند و نشسته رفته   همهنیکه خب ا  مییبو  میی ایراه ن  نیدر ا  و

هرلحظه    و  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل خودمان است،    ی نه، حواس ما رو  کنم، م  د یها تقلهم باشد، من از آن 

  . ردیصورت ب  لیتبد نیکه تا ا میده کار را انجام م نیا میدرواقع دار

ا(مثلث همانش)]  ۵[شل    طورن یهم   و صورت  به   یماد   یزها یبا چ   میشو م  دهیما همان   که وقت  دینیب شل م   ن ی، 

آفل و گذرا ما    یزهایدر مرکز ما. از چ  ندیآ آفل م  یزهای. پس چدیآ وجود مفکر، در ما قضاوت و مقاومت به

است که امروز    یکه در زمان مجاز  شود م   لیما تش  ذهنو من   میریگ و قدرت م   تیو هدا  تیعقل و حس امن 

  .میاش صحبت کرددرباره 

که اگر قرار باشد که   میاز طرب نشسته، طرب ندارد و امروز خواند ست،یکه مرکزش عدم ن یاباشنده  نی چن  ی

  بشود.  (مثلث واهمانش)] ۶[شل  لحظه مرکز عدم  بهتقاضا بر تقاضا لحظه د یبرسد با زندگ  غامی پ ،یعقل جزو  نیبه ا

ا  میشو متوجه م  می کن م  ییفضاگشا  وقت عدم،    عقل عدم و شعور عدم و آگاه  ن یکه مرکز ما شد عدم، با 

ب  ند یآ م   بودند، وقت  ده یآفل همان  ی زهای که آن چ  م یکن م   ییشناسا دائماً با  میشو م  عقلی ما  به عمل    د یو 

و     از زندگ  می کن   آمد مرکزمان عذرخواه  دگ یهمان   ی شد،    یمرکزمان ماد   میدیو اگر د  میواهمانش دست بزن

   لحظه زندگ   نیکه در ا  سازد، م  یدیآدم جد  یمرکز عدم از ما    نیکه ا  میشو لحظه و متوجه م  نیبه ا  میبرگرد

 کند  م   ز یپره  نیبنابرا  .میبه مرکزش و از جنس خدا شد  اوردی را ب  زها یندارد که چ   لی دارد و م    عمق  ی و    کند م

   سرعت خاص   یفکان  که قضا و کن  شود شر و صبر دارد، متوجه م   طورن یبه مرکزش، هم  یز یاز آوردن چ

  . میبرو ش یبا آن پ دیدارد که با
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خودش را داشت،    ی وجود آمد، نظام فکرکه به    ذهنمن  (مثلث همانش)]  ۵[شل  که    میشو را هم متوجه م  ن یا  ول

کند، نظم خودش را داشت   تیرا رعا  ها عجله بود و بلد نبود که نظم زندگاز آن  یخودش را داشت،  نیقوان

  وجود آورد. به  یادی ما مسائل ز ینظم خودش باطل بود و برا نیو ا

  ش ی خداوند را ستا  میدار  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل    م،یکه اگر مرکز را عدم کن  میشو متوجه م   طورن یو هم

شامل    لطف زندگ   ، زندگ تیمرکز ما عدم است، عنا   که ماده هستند و وقت  دهیهمان  یزها یچ   یجا به   م،یکن م

  اوست.   یسوبه  مااز مرکز    حرکت زندگ   نیکردن همجذب  نیو ا برد م کند و ما را جذب م  شود حال ما م 

  که:  گفت م  میرا داشت  نیا و

  تن مرده نیبه من زنده شود ا چون
  جان من باشد که رو آرد به من  

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

.  میخداوند که ما از جنس او هست  شی به پ  رود خداوند. جان خداوند م   ش یبه پ  رود جان ما دوباره م  خالصه

  .میدارمرکز را عدم نگه  دیکار برده بشود بادر ما به  زندگ تیجذبه و عنا میپس اگر بخواه

  ده یکه همان  که کس  میشومتوجه م   ذهناست، در افسانۀ من   ذهنهم افسانۀ من   نیو ا  ذهن)](افسانه من  ٩[شل  

ببرد کنار و طلب در او صفر شد، نشست از طلب، «من نشستم ز    دیرا با  ها دگ یهمان   نیشد و متوجه نشد که ا

  م یبرود، نگذاشت   زندگ  یسوبه   خواست م که    که دل  د ینیب شخص م  نیننشست»، در ا  چانیدلِ پ  نیطلب، و

  . م یخواه م   و از اجسام زندگ  میداشتبا اجسام نگه دهیبرود و همان

آن    ول  د،یدار را نگه م  شل زندگ   نیجمع شما ا  دیتقل   قیکه درست است که از طر  دیگو موالنا به ما م  ول

حالت،    نیکه ا  دید  دائماً خواه  به خودت اگر نگاه کن   او برود ول  یسواست به  ییا یشما دائماً در پو  جان اصل

به مانع و مسئله و دشمن    لیتبد  کردن زندگ  یجاهرا ب نبوده، و شما زندگ   در طرح زندگ  ست،ین  یحالت خوب

  . دیکن م

در طرح خداوند    م،یساز خودمان م  یکه ما برا   جهنم  نیا  ،ذهنافسانۀ من   نیکه ا  میشو و پس ما متوجه م 

  .میاده یهدف رس نیذهن به ا یساز سبب  قینبوده و ما با انتخاب خودمان از طر 

بودن و    گفت که شما به عاجز   میخواند  ییامروز شعرها  د، یهم درد دار  یاد یمقدار ز  د،یهست  جا ن یشما در ا  اگر

  جنس   ی وجود دارد،  گروگان ی در شما  د، یبه طلب خودتان توجه کن  د،ی توجه نکن تانذهنناتوان بودن من 
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البته ا  ،یریشل د  یبرد به   ما را م  نیاو برود. ا  یسوبه  خواهد وجود دارد که دائمًا م نظرم به   جان یکه 

شروع    رشیرا با پذ  لحظه زندگ  نیکه، انسان ا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  انسان    قی شل حق  شود که م   ست،ین

  م ینیب ما م  هاضلعشش   نی موضوع را در ا  نیو حاال ا  ذهن)] (افسانه من   ٩[شل  مقاومت کند    کهن یا  یجابه  کند م

  .  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل  

انسان خودش را به ما نشان   یوجود  قتیمرکز عدم است حق وقت دینیب که م یطور ن ی هم ها ضلعشش نیدر ا

 ن یقدم را در ا  عنیو    میکنانسان چون مرکز عدم است ما اعتراف به «اَلَست» م   یوجود   قتیو در حق  دهد م

فَکان» و نظم  کن   و  به قانون «قضا   میده و تن م   شود مرکز عدم م  م،یکن م   یی. فضاگشامیدار ملحظه درست بر

و ما از حوادث ناگوار    سدینو ما را خوب م  رونیواقع قلم خداوند درون و بر که مرکز عدم شد، د  نیاو و هم

  .  میجه  م رونیب

  المنون» ب یالْقلم» و «ر. «جف ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل   کند م جادی ا ذهنناگوار را من  حوادث

که مرکز ما جسم است، ما با    و وقت  دیآ وجود مبه  م یستیاز جنس خداوند ن  میی گودراثر انکار «اَلَست» که ما م 

که در    میساز م  ذهن  پارک  یو    میبر م   شی را پ  ذهنواقع نظم من ذهن در   یسازو سبب   دهیهمان  یفکرها 

  .  م یهست   راتییو تغکنترل    نیو دائماً در عذاب ا  میکن و کنترل م  میاده یرا چ  هات یرا، وضع  دهیهمان  یزهایجا چآن

  م یشمار محترم م  اریرا بس  رییما تغ  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل  حالت     ی  ن یدر ا  که حالتدر

هر تغو  امیکن م  رییلحظه  ماد  ی  نی. در  مرکز  افسانه من   ١٣[شل  است    یکه  با   زندگ  اساس   ر یی تغ  ذهن)](شش محور 

  ده ی همان  نیزم   نیا  دیبا  میدان و ما م   زدیهم برما را به   زندگ   خواهد م  راتییتغ   میکن است، فکر م  کنندهدیتهد

  شخم زده بشود. 

 یی و فضاگشا  میما مشهود است. ما تسل  در زندگ  شودما بد نوشته م   رونیدرون و ب  کهنیاتفاقات بد و ا  هرحالبه

  . میشو موقع به خداوند زنده نم  چیو ه  شود . ذهن ما ساکت نممیشناس هست نم  ی مرکزمان ماد   که را درحالت

 م یشو و متوجه م  میرو م   شی پ  ییلحظه با فضاگشاهر   م،یرو م  شیکه در حالت مرکزِ عدم  پ  واشیواش ی  برعکس

در مرکز ما هست، خداوند در مرکز ما هست.    که زندگ  میهست  اوقات ذهن ما خاموش است. ما متوجه   ترش یکه ب

(شش محور اساس زندگ با   ١۴[شل    میشو او که همان «کرمنا» هست زنده م  تیاو و ابد  تینهای به ب  مدت  یپس از  

  .  حقیقت وجودی انسان)]

  ننشست  چانیدلِ پ نینشستم ز طلب، و من
  جان ننشست  رفتند و نشستند و دم  همه
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  بنشست آخر کار ،یبه کار  که استاد  هر 

  آن دارد آن کز طلبِ آن ننشست   کار
  ) ۴١٣ديوان شمس، غزل   ،ی (مولو

  است:  نیا یبعد تیب

  د یجماد تو شن حی که او نعرۀ تسب  هر 
  نبردش به سراپردۀ سبحان ننشست  تا

  ) ۴١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

را    حشیکه ما تسب  یجماد  نیو اول  دیجماد تو را شن  حی عبادت، تسب   عنی  حیکه نعرۀ، تسب   کسکه هر   دیگو م

  که  دیآ م  تیاز آن ب حشی چه هست؟ تسب حشیجماد است. تسب نیخودمان است، ا ذهنمن   نیهم میشنو م

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

هم ثناگوست. منتها    نیهم عبادت دارد، ا  نیدارد، ا  حیهم تسب  نیاست، ا  طانیاز جنس ش  میکه گفت   ذهنمن   نیا

  . تند» م  مرگ  ی زدن به ما است «نفس زنده سوکارش لطمه 

که من دشمن تو    کند بلند اعالم م  یکه جماد است با صدا   ذهنمن   نیکه ا  ندی که فضا را باز کند و بب   کسهر

  .  ستیندار، تو از جنس من نهستم، من را نگه 

از تو جدا کند. من دائماً    خواهد . من را خداوند مستیتو از جنس من ن   دیگو م د؟یگو لحظه چه م هر   ذهنمن 

ما است،  در مرکز    م،یاآلن خواند  نیدشمن ما، هم   نیو بزرگتر  نیکه بدتر  م یخواند  تی همه ب  نی. ازنم به تو ضرر م

  . دهند به ما درد م رید ذهن  ی هامن  ا ی رید اندشمن است که دشمن  نیخاطر اما است و به  یدو پهلو  نیب

نم  نیا را  ما  راه  به   یی که فضاگشا   کسبزنند. پس هر   توانستند  نم  ر ید  ذهن   ی هامن  زد،  اگر  صورت  کرد، 

با   اش دشمنش است و دشمن  ذهنکه من   شود بار، متوجه م  نیاول  ینگاه کرد برا  اش ذهنحضور ناظر به من 

  است.  حشیاو نعرۀ تسب
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  ق ی. از طرمیتا به خداوند زنده بشو  م یکن  رونیساخته شده که به ما درد بدهد تا ما او را از مرکزمان ب  ذهنمن 

  .  میبرس میتوان نم ما به زندگ ذهنمن 

ندار من را، من را  که به من نچسب، از من جدا شو. من را بشناس. بذار من بروم. نگه   دیگو دارد م  مرتب

فَکان» و  نکن. مقاومت نکن، قضاوت نکن، برحسب من فکر نکن، فضا را باز کن برحسب «قَضا و کن   تیتقو

  «صنع» فکر کن. 

.  ست ی. از جنس من نجنس او هستتو فکر کند. تو از    قیاز طر   تو را خوشبخت کند. بذار زندگ  زندگ  بذار

  میشو حاضر م  وقت  مییبو  میتوان م  جان یدر ا  د»،یجماد تو شن  حی. «هر که او نعرۀ تسب دیگو را م  هانیدارد ا

  . میشنو همۀ جمادات را م حیالبته ما تسب 

  ن ی. شما در اکنند م  مطابق نظم او دارند زندگ عن یچه؟   عنی خدا هستند.  ی که همه ثناگو میشو متوجه م  ما

ما    ذهنما. خب، فقط من   ذهناز من   رینکند، غ   که مطابق نظم عقل کل زندگ  د یکن نم   دایپ  یز یکائنات چ

  ی کار و هر   دیگو را م  نیرا که دارد ا  ذهنمن   یصدا  دید یشما شن   ن؟یچه ا  عنی.  کند نم  مطابق نظم خدا زندگ

  .زند به شما ضرر م  کند هم م

خدا. «سراپردۀ سبحان»    یسراپرده   ایپرده  به چادر و سرا   دیاست، شما ببر  نیرا که داخل ا  ی زیآن چ   دیبا  پس

دست    ن یاز ا  د یمن با  ستم،ی جماد من ن  نیا  دیگو نعرۀ جماد خودش را بشنود م   کس. هر ییتای  یفضا  عنی

  .دارد نم . درد نگه دارد نم نگه  دگیهمان رید عن ی. تینهایبشم بروم به ب

. نعرۀ  زند به من لطمه م ذهن. من ذهنمن   عنی. جسم کند من را جسم م ، دگ یهمان نیدرد، ا نیکه ا  دیگو م

  . ستمیمن تو ن  ستم،یمن تو ن ستم، یکه من تو ن   دیگو م ذهنمن 

من. تو    یسوبه   ای ب  ،تو من هست  ،به من، تو من هست   دهد م   غامیپ  زندگ  کنم فضا را که باز م  ریطرف د  از

دارم اآلن بروم   اری لحظه من اخت  نیطرف من. پس در ا  به   ای ب  ، . تو من هستزند که به تو ضرر م  ستین  نیا

.  ستین  طانیتو از جنس ش  ، ست یجنس درد ن  ازتو    ،ست یتو از جنس من ن  دیگو دوباره که م  ذهنمن   یسوبه

  من هستم. از من جدا شو.  

من مثل    دیگو ما را. م  سوزاند م   به آن. ه  میاز من جدا شو، ما هم بچسب  دیبه ما بو  دیبا  ذهنچقدر من  

  .   نی زم  ندازی آهن داغ هستم. گذاشتند دستت، ب

  د یجماد تو شن حی که او نعرۀ تسب  هر 
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  نبردش به سراپردۀ سبحان ننشست  تا
  ) ۴١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

.  زند که به آن لطمه م  ذهنبه نام من   کند درست م  یز یچ   ی هست،    ییجا یمتوجه بشود که    که کس  عنی

  .شود . از جنس خودش مشود م تینهایجا ب. در آن ییتای یبه فضا  رود م دیآ مجا در خب از آن 

   ذهندرست کرد، خب من   ذهنآمد من   بفهمد که وقت   یجور ی  دیبا  کس  یباالخره    کهن یا  عنی  تیب  نیا

  . میبشو  مانه یدوباره از جنس اول  میو برو  میکن   متالش  دیرا با   نیا  ست،یما ن  ییحالت نها  ست،یشل ما ن  نیآخر

 مان  ذهنصورت حضور ناظر به نعرۀ من به   میتوان م  م؟ یبده  ص ی تشخ   یاو هست، آخر هم او هست. چجور  اول

دردها را باال    مینیب . م کند م   منف   یفکرها   مینیب م  کند؟ چار م   م ینی بب  م ینگاه کن  م یتوان م  .میگوش بده

  . آورد م

ما را     زندگ   ذهنمن   نیا  م ینیب . م شود م   دهی ما بلع   زندگ   میکن ما مقاومت م   ند،یآ ما باال م  ی دردها  وقت

کار    نینه، من ا  میگو . پس من خردمند م کند م  لی. به درد تبدکند م  لیبه مانع و مسئله و دشمن تبد  لحظههر

  .کنم نم  ریرا د

  ی دادم. چجور   ح ی. من هم توضدیدیرا شن  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  جماد خودتان    نیا  حیشما نعرۀ تسب   ر ید  خب

(حقیقت    ١٠[شل    دیدیجماد را شن  حیصورت حضور ناظر نعرۀ تسببه  دیفضا را باز کرد  د،یمرکز را عدم کرد  د؟یدیشن

 ، که همه با نظم زندگ   شودمتوجه م   شنود،  جمادات را هم م  ۀ یبق  ح یحالت آدم تسب  نیدر ا  کهن یا  .وجودی انسان)]

  است.   کنندهدار یب  ل یهم خ نیا کنند، م  زندگ

ما    کنند؟ م  زندگ   ها مطابق نظم زندگچرا آن   م؟یمتفاوت هست  هیمر ما از بق   مییگو  به خودمان م   هاانسان   ما

که تمام   میکن   مطابق نظم عقل کل زندگ   میچه آخر؟ خب ما هم برو  یکه مخرب است؟ برا  ذهنمطابق نظم  من 

  ما.   یفراهم است برا  نیا دیگو . مکند کائنات را اداره م نیا

  وان ی . حندیب نور را م  نیهم که ا  وانیح   ، کن م  زندگ  وانیاگر تو مثل ح   دیگو کرمنا بود بر آدمم» م  پس «چه

هضمش   تواندعلف را بردارد به دهان خودش بذارد. م  تواند . م شناسد دارد، علف را م  جسم  یار یهم هش

  د یگو را جواب بده. موالنا م  نیام؟ اداشته   خداوند گفته من تو را گرام   چرا  ؟ی کند. پس تو با او چه فرق دار

  : هات یب نیالبته و ا
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  ش یدر سِر خو ن یچن یدار دشمن
جان و ک عقل مانع ش یست و، خصم  

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

صاحب من را    ای خدا  کند، دعا م   کهن یکه مثل ا  ،کند م   حیتسب  یچجور   نیکه ا  مان ذهنمن   یصدا  دن یشن  از

من  ر یتو. واال تقص ی جامن را گذاشته در مرکزش به  نیا کهن یا ی بش، ضرر به او بزن، کارش درست نشود. برا

  صاحب من هست. نیا ری. تقص ستین

من بروم، من    کند . وِل هم نمکند لحظه مرکز را دردناک معقل ندارد. هر   نیکه من را گذاشته، ا  آدم   ن یهم

  .  ش»یدر سرِ خو نیچن  یدار  من بروم. «دشمن  گذارد نم  نیبروم، ا خواهم م

ما از عقل کل    گذارد و مانع عقل ماست، نم   میدار  چو دشمنهم    یاگر در درونمان، درونمان پنهان ما    خب

  عقل دردها را.  طورن یکرده. هم لیبه ما تحم  زهاستیرا که عقل چ  ذهنرا، عقل من   ی. عقل جزو میاستفاده کن 

  عقل است؟  نی. آخر امیریگ م  می تصم م،یشو م  نیما خشم د ینیکه بب   دیکن  نگاه

و   عنوان زن به   ،یبه    میکن خدمت م  م،یکش ها زحمت م. سال مانیمنافع ماد  م،ی زن به منافعمان لطمه م  ما

هم خودمان    م،یشو جوان، کوچ، جدا م  مانیهابا عشق، بچه  میکن . ازدواج ممیشو شوهر حاال، بعد جدا م 

  را، هم جامعه را. مانیهاو هم بچه میانداز دردسر م را به

خودمان    ،ذهنو نظم من   ها دگیسِر همان  میخور و غصه م   غم   م،یکش استرس م  کهنیعلت ابه  میشو م  ضی مر 

  . دیدار ا را نگه م  د ییایکه ب رانیگردنِ د میانداز را م

درست کن، شما خراب   ایچه شما ب من  توست، به  ر یتقص م ییگو م  ر،یاست د نیعقلش ا م،یریپذ نم ت یمسئول

  . دیچون شما خراب کرد  کنم، کار نم  چیخودم ه  ،توست درست کن  فۀیدرست کن، وظ ای ب ،ی کرد

ما   گذارد نم   ذهنما. من  نی با دشمن دعقل است و دشمن جان ما،   پس مانع  م،یکن نم  تیجبران را رعا  قانون

  . کند م پرست دگیهمان کند، پرست مماده  کند،  . ما را باورپرست ممیبشو واقع  ندارِید واقعاً

  ن یلع سِیهزاران سال ابل صد
  نیراْلمومنیاَبدالِ اَم بود

  ) ٣٢٩۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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بوده و اآلن هم زده،    جا زده  نیرالمؤمنیام   یجا خودش را به نیلع   سیجهان، ابل  نیا  در   دیگو سال م  صدهزاران

  . پرستد را م اش ذهنچرا؟ من  پرستد، را م   طانیهزاران سال است انسان ش عنی

ش  «نفس بوده   ی هردو    طانیو  من تن  م  مان ذهناند».  به   مرکزِ  ی جابه   م یپرست را  آسمان کردنِ    یجا عدم، 

  درونمان. 

 نیا  دیگو م   در آسمان است، به چه کس  تو   یغذا  دیگو م  کهن یا  ست؟یک   وانیآسمان ا  نیسؤال کرد گفت ا  امروز

  است.   یری آسمان د ی آسمان؟ آسمان که غذا ندارد، پس  ن یهم د؟ یگو را؟ کدام آسمان را م

عشق را بجنبان  آسمان درون است پِر ره  
  شد غم نردبان نماند   ی عشق چون قو پِر

  ) ٧٧١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

به آسمانِ درون صحبت م آسمان درون است. راجع   ره گفت    میاآلن خواند  نیجا است، هم ما آن   یکه غذا  کند

سال، از    هاون یل یهزاران سال، مشما و هرچه به شما وعده داده شده در آسمان درونتان است، اما صد   یغذا

خداوند نشسته.    یجا به  ذهنما هم من   ربوده، د   نیرالمؤمنی ام  نیجانش  سیآمده، ابل  وجود که انسان به   زمان

  ضرر ماست.همه به  اش،یی اش، راهنمادرست است؟ نعره 

   تیعار نی ک  و درد غی در صد
  را دور کرد از اُمت اُمتان

  ) ٣٢۵٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

خودمان    دور کرد، واضح است، به   ینداریرا از د  ندارید   یهابود، انسان   که موقت   ذهنمن   نیافسوس که ا  صد

  . میکن نگاه م 

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

  ) ٢٠۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م؟ یبال سرمان بخورد، تا پندِ دل را بشنو  وارِ ی به د  د یبا  ایآ   م؟ یدیاست شن   ذهنجمادِ خودمان را که من   غامیما پ  ایآ

  نیبود گفت بدتر ثیحد کهن یکه ا  ندیچقدر بو نید یها کتاب  ر؟ید دیموالنا چقدر بو م؟یپند موالنا را بشنو
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خدا گذاشته در    یجا نشسته. خودش را به سیابل یجا به کهشماست،  ذهنمن   نیشما، هم دشمن شما در مرکز 

  طلب داشته باش.   ن،یکن و خودت را مثل شمع روشن کن، درونت را روشن کن، بب  ام ی مرکز ما. گفت بلند شو، ق

  ننمود تیبه جهان مهِر هوا مانیسل تا
  ننشست  مانیسِر اوج هوا تختِ سل بر 

  ) ۴١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که تا مهر    دیگواست. م  مانی نماد سل  هر انسان  م،یما هست  مانی ننمود» سل  تیبه جهان مهِر هوا  مانی سل  «تا

  مان یعنوانِ سل تا انسان به عن یبه مرکز ماست،    زندگ معادِل آوردِن مهرِ واقع  نیا  اش، نفسان   ینزد به هواها

صندوق مهر کرد، گفت    ی را گذاشت در    ها دگ یتمام همان    عنی ننمود»،    ت یبه جهان مهرِ هوا  مانی «تا سل  نیا

  مان ی آمده به جهان، سل  مان ی «به جهان» سل  رم،ی ب  زندگ  رم، یب  تیهو  خواهم نم   دگ یهمان  چی. از هخواهم نم

  رمز خدا هم هست. 

ا  امتدادِ  تا به  آمده  انسان که  ا  نیخدا،  در  با  نیجهان،  ب  دیجهان  نکرده    تِینهایبه  مهر  تا  بشود،  زنده  خدا 

معادلِ    نیو ا  رمیب  زندگ  خواهم  نم  هان یرا، از ا  هانی ا  خواهم آقا من نم  دیرا بذارد کنار، بو  ها دگ یهمان 

دوتا معادل هم    نیمهرِ عشق تو را ننمود، ا  م ییبو  که است    ن یگذاشتن خداوند به مرکز است که درست مثل ا

  هستند. 

  د یکار را بند، با  نیا  دی. بادیآ بالفاصله عدم، خداوند در مرکزت م  ، ران را از مرکزت م  دگ یشما همان   وقت

  چۀ ینشد، قال  مانیسوارِ تخت سل  صورتن یکار را نکرد، درا  نیتا امتدادِ خدا ا  ،از مرکزت بران  را   دگ یعشق همان 

  . شود سوار م یار ی است که هش یار یهش ست،یچ شد معلوم  مانیسل چۀینشد، پس قال مانیسل

اوج   «بر اوج هوا»،  ندارد د  دگ یهمان   چیه  عنیهوا    سرِ  راه برو  ر،ینفوذ  اوج هوا    د، یاگر قرار باشد شما در 

  ی سو به   م یبرو  میتوان م  یما چجور   دیگو خداوند. دارد م  ی سوبه   یبرو   بشود، بتوان  یار ی سوارِ هش  دیبا  ی ار یهش

  خداوند.  

  ن ینباشد، پس بنابرا  ها دگی از همان   یاجاذبه   ای  کشش  ای   ینفوذ  که درصورت  شود، م  یاریسوارِ هش  یار یهش

 میو بر میبشو یار ی تا سوار هش م،یکار را بن نیا دیرا گذاشت کنار، ما هم با ها دگی مهر کرد همۀ همان  مانیسل

  خداوند.   یسوبه

  چان یوجود دارد، پ  ای پو  زندگ  ی که غزل، ابتدا گفته مواظب باش طلب در شما فرونشسته، در شما    دینیب م

  نیو ا  شود داده م  ش یصورتِ درد در شما نمابه   م،یکنو چون توجه نم   زندگ   یسوبه   رود وجود دارد، دارد م 
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.   ن یبعد بنش  ،ی بلند شو  یکه شما به کار   ستین   یماد   ز یچ   ی   ست،یدر زمان ن  یکار   یاوند  خد  یسورفتن به 

  مواظب باش.  

جمادت را    یو اگر صدا   عنی  یخداوند برو  ی سوبه  یاز جنس خداوند بشو ،ی آن برو یسوصورت آن، به به  دیبا

  کن.  رونیکه من را از مرکزت ب  دیگو دارد م  نیکه ا دید خواه   ،ی دیشن

  ی ببر  دیبا  ها دگ یهمان   یرا که رفته تو  یار یهش  نیا  ید یحاال که فهم  ،هست   مانیپس تو سل  دیگو و اآلن هم م  

به    تا دلت را سرد نکن  ،یبشو   توان نم  یار ی اما سوار هشبشو،   یار ی سوارِ هش  ایحاال ب ،ییتای  یفضا  یسوبه

سل   چۀی قال  سوارِ  .ها دگ یهمان   نیا هش  یار ی هش  عنی  شدن   مانیحضرت    ی سو به   رود م  شود، م  یار ی سوار 

  خداوند. 

  :خوانم م  تانیرا برا تیب نیو ا 

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

لحظه غمش فقط زنده شدن به خداست، مقصودش    نی که در ا  هرکس  دیگو م   م،یارا ما بارها خوانده   نیا  پس

از    م،یبشو  یاری مر از جنس هش  مینی بب  میتوان خداوند. خداوند را نم   دنِید  عنی  ن یزنده شدن به خداست، د

 م یمقاومت نکن   دهد لحظه که ذهن نشان م  نیا  تِیدرمقابل وضع  دیاز جنس او شدن با  ی. برامیجنس او بشو

  . م یبله فضا باز کن

  د، یآ سراغش نمبه   ریها دغم   باق  صورتن یدرا  کند، م  ییلحظه فضاگشا  نیدر ا  عنیدارد،    نیغم د  هرکس 

  .  دیآ سراغش نمبه  ها دگیغم همان عنی

است.  نیهم غم د نیا د،یکار هست  نی. مواظب ادیلحظه فضا باز کن نیاست که در ا آن  د،یغم دار یشما  پس

. اگر  میشو م  یار ی سواِر هش  م،ی. اگر از جنس او بشومیلحظه از جنس او بشو  نیاست که در ا  نیا  نیتنها غم د

  .دهیهمان یفکرها  یسازسبب  به میافت م  م،یشو موفق نم  م،ی بمان باق ذهناز جنس من 

 دی از ما دست بردارند، با  شوند طرح م  ها دگ یحسب همان که بر  جهاننیا  ی ها و مقصودهاغم   کهنیا  یپس برا 

  : تیب  نیا طورن یو هم   میکن ییفضاگشا  عنی م، ینیرا برگز  نیلحظه غم د نیدر ا

  خدا ملولم   بندگ  از
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  که به جان گلوپرستم  رایز
  

  من جعل الْهموم هماً  خود
  لفظ رسول خوانده اَستم  از

  ) ١۵۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ص ی : حر گلوپرست

  

اصطالح چراکه با تمام به   م؟یو بندۀ خدا شدن ملول شد  میو تسل  ییما؟ ما از فضاگشا  میهست   یطورن یا  ایآ  می نیبب

که چه از    میکن پرستش آن را م  عنیهم    م،یگلوپرست هست  م،یپرست هستوجودمان، با تمام ذراتمان، شم

  هم: ن ی. اما ادیآ م دستبه  دگ یهمان 

  است که هرکسحضرت رسول فرموده   دیگو م   عنیرسول خوانده استم» که «خود من جعل الْهموم هما»  «از لفظ   

ها  غم  نیاز ا  یکار را نکند در    نیاما اگر ا  شود،ها آزاد مغم   ۀیکند، از بق  لیغم تبد  یرا به    شیهاتمام غم 

  .دهد نم وضوعم  نیبه ا تی و خداوند هم اهم شود کشته م

  : دیگو را م نی است: «خود من جعل الْهموم هما» هم ن یهم بله

نم»  حا ف وممالْه بِه تبتَشَع نمو اهنْيد مه هال فَاهادِ كعالْم مدًا هاحا ومه وممالْه لعج  هالِ البي ا لَمالِ الدُّنْيو

ا ِىا لَكَ.» فه هتدِيو  

  ی هاغم    . و اگر کسبرد م  ان یاو را از م   یو یدن   یواحد محدود کند، خداوند غمها  را به غم   ش یغمها  «هرکس

  هالک گردد.»  نیسرزم  نیکه در کدام دارد نم ییداشته باشد، خداوند به او اعتنا مختلف

  ) ثی(حد

 ی هاغم    و اگر کس  برد م  انی او را از م  یِ وی دن  یهاواحد محدود کند، خداوند غم   را به غم   شیها«هرکس غم  

که در    دارد نم  ییمختلف را داشته باشد، «خداوند به او اعتنا  یها  دگیغم همان   عن یداشته باشد»،    مختلف

  .»  ردی«بم دگ یهمان  نیکدام عنی ن»،یسرزم نی کدام

و خداوند     هم آوردنِ زندگ  آن   م،یغم داشته باش   یلحظه فقط    نیدر ا  دیکن انتخاب م   ای است که    نیا  اش معن

  م، ی ندار  یطلب  کهن یعلت اخداوند به  صورتن یاست، درا   دگیکه هزارتا همان   مختلف  یها غم   ای به مرکزمان است،  
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حالت که    نیما در ا  میها هستمرده   هی که کال اصال شب  د،بش  اما ر  ها دگی از همان  ی که کدام    ستیمهم ن  شیبرا

  . ست یتو از جنس من ن دیگو اش مکه «تو نعرۀ جمادِ خودت را بشنو» نعره  دیگو غزل م میگفت

  �🔹🔹�بخش سوم   انیپا �🔹🔹�
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رو    اش ذهنعنوان من اول به ما هشدار داد که انسان اگر به  تیامروز موالنا در ب  دی که مالحظه فرمود  طورن یهم

معنو  ا  شود متوقف م  ییجا    یبند    یبه کار  به   نیو  ز طلب» من،  را با عبارت «من نشستم  عنوان  مطلب 

 چ یجان ننشست» ه  ما که گفت «دم  تیی. و هشدار داد که آن خدادیآ حساب م به  انسان معمول  ای  ذهنمن 

   زندگ  یسوجانِ ما در رفتن به  ییایبرود و عدم توجه به پو زندگ  یسوکه به  ستدیا کوشش باز نم نیموقع از ا

 چان» یکلمه «پ  دیبه درد، که شا  شود م  لیو کشف نشود تبد  ردیاگر مورد توجه انسان قرار نگ   افتن ی و تکامل  

«همه رفتند و نشستند» و    کند  م  یاز جمع نقش باز   دی ن موضوع داشته باشد و گفت تقلیهم به ا  یااشاره   ی

و   دیراه جمع را نرو دیبا دیرو م یراه معنو  یطور جد و هشدار داد که اگر شما واقعاً به میکن ما به همه نگاه م 

 ت ینهایبه ب  تبدیل شدنو     ذهنو رفتن از من   به زندگ  شدن  زنده   عن یکار    نیو گفت ا  دیو ش نکن  دینکن   دیتقل

را     ذهن  رات ییو تغ   کنم  و در زمان حرکت م  گذارم هدف م   ی  یی که بو  ستین   جهاننیا  ی کارها   ه یخدا شب 

  تاً ی که نها   برس  ت یوضع   ی را نشان بدهد و آخرسر به    ت یوضع   راتییزمان، تغ   ا یذهن    راتِییتغ   نیو ا  دیدنبال کن 

 ان ی آن کار به پا  شود، د باالخره متوقف م مشغول بشو  ی در جهان به کار    کسکه هر  دیگو هدف شما بوده. م

  .  رسد م

باالخره عمرش تمام    شود، نم  ا ی  شود استاد م  ی در کار  شود، متوقف م   یی جا یاست،   طورن یانسان هم هم 

  .شود م

آن    یسوعدم بشود و به   مرکزش   عنی که مرکزش «آن» بشود،    کند کار م    کس  عنیگفت «کار آن دارد آن»،    اما

  ن ی چن  یاو برود. و    یسومرکز عدم دائماً به  قینرود. از طر  دگ یهمان   قیخدا برود. از طر  یسوبه   عنیبرود،  

من از جنس تو    دیگو م  ذهن که من   شنود م ذهنش را    یآن، حتمًا صدا   قیاز طر  کند که فضا را باز م  آدم

  .  ندیب را هم م  اشجه یو نت  شنود را م شی. صدازنم من دارم به تو ضرر م  ستم،ین

  د یجماد تو شن حی که او نعرۀ تسب  هر 
  نبردش به سراپردۀ سبحان ننشست  تا

  ) ۴١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

باشد، و آن  ذهن    دیجا نباکه آن   کند م   زندگ   ییدر جا  ا یاست    یاعارضه   ی دچار    شود متوجه م  ن،یبنابرا

 ی ذهن برود به فضا   یفضا   ن یتا از ا  کند و از هرلحظه استفاده م   گذارد هرچه در توان دارد م  نیاست. بنابرا

  ی اچه یاصطالح در آن نشسته و آن قالبه   مان ی است که حضرت سل  سریم   یمرکب  یبا    این کار  . بعد گفت کهییتای
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 ی اری هش نیسوار هم دیبا و جنسِ اصل یار ینوان مرکز عدم و هشعاست. گفت به یار یاست که نماد مرکب هش

  . یبرو  ،یبشو

حواست باشد،    هرلحظه  .را از مرکزت بران  زهایچ  دیبا  این کار  یننمود»، برا  تیبه جهان مهرِ هوا  مانی«تا سل  

  : دیگو م تی ب نی. و اآلن در ادگیمرکزت را نسبت به همان سرد بن

  د یتو د شانِیزلفِ پر سِر   شِیکه تشو  هر 
  ننشست  شانیابد از دلِ او فکِر پر  تا

  ) ۴١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ارتعاش،    ایاضطراب    عنی  ش یرا در خودش حس کند. تشو  که مرکزش را عدم کند و ارتعاش زندگ   هر انسان  عنی

  ش یتشوهر کس    د،یگو ممنتها شاعرانه    رد، یشدن است از تو ب  که ارتعاش زنده    ارتعاش   ی   لرزش. هرکس 

در مرکزش دائمًا فکر   کهنیبه ا  دهد م را ربط    نیاست، و ا  شان یزلف تو پر  د، یتو د  شانیارتعاش سر زلف پر  ای

پارکِ    یکنترل کند و    خواهد که م  ذهن. برعکسِ نظم من ردهندهییفکر تغ  عنی  شانیهست. فکر پر  شانیپر

  را و کنترل را حفظ کند.  ذهنشده به من نظم ساخته  نیا خواهد منظم است، م ار ی ساخته که بس ذهن

  خواه شدن متوجه بشود که تو دائمًا م ارتعاش و زنده   قی از طر  اگر کس  دیگو . مزدیهم بربه  دیبا  نیا  که حال   در

  ن یبه ا  دیای که ب  برسد، تا زمان  تیکه به ابد  مانتا ز  ای تا ابد    صورتن یو زلزله بشود در مرکِز ما، درا  میما بلرز

  شان یرپریعکس فکر غ  شانی. فکر پرندینش نم  شانیمرکزش فکر پر  ازو ساکن بشود و جاودانه بشود،    یلحظۀ ابد

به  دارد  نظم  که  فکرهاذهنمن   لۀیوساست  منبه   ذهنمن   ی .  براساس    ستندین  شانیپر  ذهننظر  چرا؟ 

  درست شده.  ستند،ین شانیها را باور دارد که پرکه ذهن آن  های ساز سبب و  ها شدگ شرط 

است. اصال قطع تسلسل    ذهنمن   یفکرها   نیا  ختنیهم رفکان است درواقع به و کن   اکه فکر قض   شانیاما فکر پر

دائمًا از آن فضا    شیخداوند،  فکرها در اثر ارتعاش زندگ  فتدیدر لرزش ب  است. پس هرکس  ذهنمن   یفکرها 

و آن     طور کلبه    ذهنادامه دارد که من   ییتا جا  ن یو ا  زدیر هم م را به   ذهنمن   یو فکرها   ردیگ سرچشمه م 

  ت یمن   یو نظم    ها شدگشرط   لۀیوسبه   د یایشما خوشتان ن  ر ید  عنی.  زدیهم برسامانش، نظمش در پارکش به

  .  دیکن میرا تنظ  تانزندگ  د،یکن  می را تنظ  ذهنتان  خاص

همسرم    ن ی. اکند گذاشته و دارد کنترل م  ییرا در جاها  ها دگ یتمام همان    ذهنمن  ، که در پارِک ذهن   دیدید

  توانند  تکان نم  لیدارند و خ   ییهرکدام جا  هانیدوستم است ا  نیاست، ا  لمیفام  نیام است، ابچه  نیاست، ا

  . افتد و در آن زلزله م رود م  نیکنترل از ب نیا ری. دکنم را کنترل م هان یبخورند، چون من ا
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   عال  بینظم و ترت   شی. همه فکرهاکند نظر خودش ممنظم خوب به   یفکرها   نی، ا ذهن)](افسانه من   ٩[شل    پس،

  .  ذهنمن  نیدارند، ا

  ی که فکرها   کند م  شانیفکر پر  شود، ، فضا باز م(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  مرکز عدم است    وقت  که حال   در

هم    تی ب  نیو ا  میکند. بله، متوجه شد  دا یتا نتواند ادامه پ  زدیر هم مرا به   ذهن. نظم من زدیر هم م را به   قبل

  : کند م دییکه از حافظ است همان را تأ 

  عادت، بطلب کام که من  آمدِخالف در
  کردم شانیاز آن زلفِ پر  تیجمع  کسب

  ) ٣١٩غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

  ها بطلب. عادت  ختنیهم رها ماِل ذهن است و به ها، عادت عادت  رییکه کام را در تغ  دیگو حافظ هم م پس

که    دیریدر نظر ب  یطورنیا   دی. شما بامیمان م   ذهندر من  م،یجلو برو  ذهنمن  یِ ها و خو مطابق عادت   اگر

همه که    یبرا  د،یای از طرف خدا ب  دیلحظه با  نیباور و فکر ا  کهنیا  ی. براستیمعتبر ن  یباور   چیه   ،یفکر  چیه

  د یجد  یپس فکرها  شوند،عوض م   هات یوضع. چون  شوند عوض م   هات یوضع  کهنی ا  یحل در آن باشد. براراه

تو. بله، «عاشق   ی دگاری. آفر کن ل یم  به کهنگ دیکه من صنع دارم، تو نبا دیگو . و خداوند هم ممیخواه  ما م

  .   میهست دنیعاشق آفر م،یهست  دگاریمصنوع او کافر بود»، پس، ما عاشق آفر

  د ی لبِ خندانِ تو د الِی که در خواب خ  هر 
  لبِ خندان ننشست  الِیازو رفت و خ  خواب

    )۴١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

خواب   یخواب است. پس، دوجور خواب است،    ی شده هم  گشوده   یفضا   نیا  م،یکن فضا را باز م   وقت

، شبِ  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  است.    ها دگ یخواب همان  نیدر دلِ ما هست. ا    دگیهمان   انباشتگ  وقت  ها، دگ یهمان 

  ذهن است.

،  کن و مرکز را عدم م   کن فضا را باز م  که وقت  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل هم هست،    یریخواب د  ی اما   

خواب عشق است. هر که در    نیو ا  میبه خواب برو  دیما با  میکه در جسم هست  تا زمان  ،ی رو م  به خواب زندگ

   عن یو واقعاً بخندد.    یخند  تو در ما م  ، یخند  ما م  قی خواب مرکز عدم و خواب عشق متوجه شد که تو از طر

.  م یبا سبب دار  یمرکز ما جسم است، ما شاد   که وقت   م یکن اصطالح تجربه بشود، توجه م به   سببیب  ی شاد

 می بزن  م،یشاد باش  م،یریجشن ب دیافتاده است با  یز اتفاق خوب. خب امروکند م  جادیبا سبب را ذهن ا  یشاد
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سبب است    بد باشد، ول  ن یا  کهن یامتحان قبول شده، نه ا  زا  کس ی    شده، اگر  ادی چون پولمان ز  م، یبرقص

  د یما با  دهد موضوع که ذهن نشان م   ن یخاطر ابه   . ولمیشو م   ن یجشن تمام شد دوباره غم  نیا   خُب وقت

میریجشن ب .  

(حقیقت وجودی    ١٠[شل    شودم   مرکز عدم  . اما وقتستیلبِ خندانِ او ن  الِی اما جشن گرفتن و شاد شدن با ذهن خ 

لبِ   الِی در خواب خ  صورتنیدرا م،یرو به خواب وحدت م م، یرو ما به خواب عشق م  شود، ، فضا باز مانسان)]

  . است سببی ب یهمان شاد  ن یکه ا خندد ما م قی. او از طرمی نیب خندانِ خداوند را م

به   ری، «خواب ازو رفت و»، دذهن)](افسانه من   ٩[شل  رفت.    دگیازو رفت و»، کدام خواب؟! خواب همان  «خواب

  خندد  خداوند در ما م  کهنیا  عن یلب خندان    الیخ  نیلب خندان ننشست، پس، ا  الی . خرود نم   دگیخواب همان

  . میبشو  لیتبد  میخواه . مم یلب خندان  هست  الیخ  نی. ما دنبال اکند فروکش نم  ری د  نیا  م،ی خند ما هم با او م

سبب    است. وقت  سطح   اش خوشحال  شود، ، با سبب خوشحال مذهن)](افسانه من   ٩[شل    ذهنمن   میدیپس فهم  

  ن ی . ماشمیخوشحال هست  لیخ  م، یدیخانه خر  مییگو . خب امروز مرود م  ن یهم از ب ی شاد رید شود، کهنه م 

   لیشده خ  دمتول  ی  م،یخوشحال هست  ل یامتحان قبول شده، خ   ی  م،یخوشحال هست  لیخ  میدیخر  دیجد

  . میهست نیغم ل یمرده خ  ی. اما میخوشحال هست 

ما    و قرار و مدار قبل  شدگ به فکر ما دارد. فکر ما هم شرط   و غم ما با سبب است، بستگ  یشاد  نیا  پس

آن    م، یریجشن ب  م،یبخند  د یبا  شود متولد م    ی  م،ی کن  هیگر  د یبا  رد یم م   ی  دی توجه کن   م، ییگو دارد. که م 

  .  کند کار را م  نیا  ذهناست و من   براساس سببِ ذهن  مهه   هان یا  م،یکن را ما اجرا م  هان ی. امیریعزا ب  دیبا  ی

  اصطالح. به   ستیمسبب در کار ن  جان یذهن است، و در ا  یِساز سبب   ی فکرها  قیاز طر   اش نی و غم  اش خوشحال 

(حقیقت وجودی    ١٠[شل    د یکن فضا را باز م  د،یکن که شما مرکز را عدم م  دیآ کار م به  خداوند وقت   عن ی  مسبب، 

شده است، که  گشوده   یفضا   ن یلبِ خندان» ا  الِ ی «خ  نی ا  خندد، م  الی صورت خو لب خندان او را که به  انسان)]

  در ذاتش است.  یشاد

هست، ُشر و صبر هست.    نندگیو آفر  سببی ب  یشاد  رش، یپذ  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شل    نیدر ا  دینیب م

  را.    نندگی فرو آ سببی ب یشاد میکن ما تجربه م  تیپس در نها

  :دیگو م  خب
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  را ننشاند  ره  یِتو صفرا  یهاتُرش
  فراوان ننشست  یِ عالج سِر سودا وز

  ) ۴١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

موقع  یها تُرش همان   ست خداوند  ما  هنوز  وضع   میهست  دهیکه  ب  نیا  تیو  از  منجربه  اگر  را  رفتن    نیلحظه 

  اخم کرده.  کند، م  که خداوند دارد تُرش میکن فکر م م،یریپذ باشد، ما نم  دگ یهمان 

  ل ی . اخمش تبددیآ باران م   می کن نظرِ ذهن ما، اگر فضا را باز مبه  کند خداوند اخم م  وقت  میاقبال خوانده   ول

  خودمان را.    میکن ما اصالح م کهن یا یچرا؟ برا شود؛ به باراِن رحمت م 

مرتب    جهی. درنتمیندار  یحسابدرست   صِیما عقل و تشخ   ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ذهنکه در من   میریپذ اآلن م  ما

خداوند،    سازد با ما نم   مییگو م   م،یکن م  ریرا ما جفا از طرِف خداوند تفس  ها دگی وارد شده به همان  یضررها 

  عبوس کرده خودش را. 

رحمت    نیا  می اگر درست نگاه کن  کند کرده، دارد رحمت منظِر ما نخودش را، که به   کند عبوس م  وقت   ول

  ،ی مرادیو ب  تُرش  نیها اموقع  ل یتُرش شده، عبوس شده. و خ  مییگو م  میتحمل کن  میتوان ما که نم  است، ول

  :  مییگو که م 

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

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

  یی ما فضاگشا  کهن یبه ا  میکن   ر یکه خداوند خشم کرده، تفس  مییبو  دیرا نبا  نیبشود ا  مرادی ب  اگر کس  میگفت

وفا    شهیاو هم   ول  م، یکن جفا م  م یما دار  میفهم  م  م، یشناس  را م  یز یچ  ی   م،یشو م  ل یو به او تبد  میکن م

  . میفهم خودمان را م   رادی. خالصه اکند م

برا  یها تُرش ا  ن یا  یخداوند  ما  بفهم   رادیاست که  را  ول میخودمان   .  ا  ترش یب تفس  نیمردم  بد    کنند  م  ریرا 

از    نیا  را تُرش کن   تیتو اگر رو  دیگو را ننشاند» م   ره   یِتو صفرا   یها . «تُرشکند خداوند ظلم م   ند،یگو م

  کهن یشما از ا  پس  شما.  رود، که راه م  رو، کسحق، راه  هسال، روندۀ را  عن ی  »ره. « کاهد شدت طلبِ من نم

گفت    نیسرِ زندۀ شما که هم  نیکه ا  دیشو . بله متوجه مدیکن قهر نم  ست،یشما ن   لیمطابق م   تی وضع  ی

سرِ شما   نیکه ا  دیشو و متوجه م  رود  خداوند م  ی سوجان ننشست»، آن جان زندۀ شما دارد به   «جان»، «دم

  خداوند.   یسوفراوان دارد برود به  اق ی فراوان دارد، اشت  یسودا
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(حقیقت وجودی    ١٠[شل  شل    ن یا  یها ت یاصطالح خصوصاز به    ی  اق یو ذوق، اشت   نشیکه ذوقِ آفر   د یکن توجه م  و

  نش یذوق فقط ذوقِ آفر  نی. انشیآفرذوق است، ذوقِ    ل یانسان است. ضلع چهارم مستط  یوجود   قتیحق  انسان)]

  هم هست. به زندگ  دنیرس  اقیبله ذوق رفتن و اشت  ستین

خودش را درست    د یخداوند عبوس است، با  دیآ نظرش م به   متوجه باشد وقت   دیکه انسان با  دیگو م   خالصه، 

  کند.  

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

متوجه  یمردای عاشقان دراثِر ب عن یخود،   یِخود، باخبر گشتند از موال   یِهای مرادیخود. عاشقان از ب  یِموال ای

  .  میکردند، متوجه شد ییگشافضا  ی مرادیخداوند شدند چون در اطراف ب

توجه    د یکه با  دیگو به ما م   ی زیچ    ی  تیب در هر    برد م  شیکه غزل را پ  طورن یکه هم  دهد نشان م  نیا  پس

وجود  است، به   ذهنکنندۀ من   شان یکه فکر پر  قبل گفت که ارتعاشِ سر زلف تو در من، فکر زندگ  تی. در بمی کن

و به   شانی. پس اگر فکر پرآورد م  شوم؛  وجود آمد، من ناراحت نم در من به   ها دگ یهمان   ختنیهم ر  کننده 

  درست است؟  

ها موقع   بعض   ست، یخنده ن   شهیهم  . ولنمی که من خندۀ تو را بب  شود سبب م  ییفضاگشا   نیبعد گفت که ا  و

  .  کنم اشال دارم، خودم را درست م ی  فهمم من م یعبوس بشو   ول  ،یشو تو عبوس هم م 

صورت  به   عبوس  نیاوقات ا  . گاهکند خداوند عبوس است لطف نم   دیگو که ذهن من م  ی مرادیب  نی هم  پس

    کنم؟ نم شرفتیپ اندازۀ کافچرا پس به   رسم؟ چرا نم شود؛ عجلۀ ما ظاهر م

  میگو م   کنم، م   لیدارم سرعت ذهنم را، عجلۀ ذهنم را به خداوند تحم  کنم، که دارم اشتباه م  شوم م  متوجه

  ریتفس را تُرش نی. دوباره ذهن من اشود م  تُرش شود، م  و منجربه عبوس ستیست ن کار در نیزود باش. و ا

  بنم.  رییکنم و تغ ییخودم را درست کنم، فضاگشا دیبنالم، با دینبا خالصه. کند م

  د یگلستانِ وصالِ تو رس  یِکرا بو  هر 
  کنان تا به گلستان ننشست رقص  نیهمچن

  ) ۴١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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وصال گلستان تو، وصالِ    دیگو گلستانِ وصالِ تو را، نم   یِ بو  هرکس  دیگو . منیاست ا  قشنگ  تیچه ب  دینیب م

  تو گلستان است، حسِ تو گلستان است.  

فضا را باز    د،یوصل شد  عن ی  د،یدی گلستان وصال را شن  یِمرکز عدم شد و بو  دیخُرده فضا را باز کرد   یاگر    و

بو    د،یرا و ذوقِ رفتن به آن طرف را حس کرد  نندگیرا و صنع و آفر  سببیب  یشاد  د،یشد   یبا او    دیکرد

  .  دیکرد

.  یی به ذهنت بو  یاور یبه فرمول درب  توان را نم  ن ی. شما انیاست ا  ف یظر  اریبس  کهن یا  ی بو؟ برا  دیگو م   چرا

  ن ی . او تجربه کن  . بو را حس کن بو را بفهم  نیتا ا  صبر کن  ، خودت باشد، فضا را باز کن یحواست رو  دیبا

  گلستانِ وصال است.  یبو ست؟ یچ

مرقص   نی «همچن  بعد م  ه  عنیچه؟ رقص    عنیبه رقص، رقص    کند کنان» شروع  باز  درونش   کند، فضا 

شروع    هم با نظم زندگ  هانی دارد، ا  دگ یر هم همان مقدا  ی که    رونش، ی. بکند حرکت م  با نظم زندگ   است، یپو

  به رقص.  کنند م

تمام     عنیبرقصد.    د یگذارم   رود، م   وقت ول  د، یشوم   ده یبا آن همان  حت  دیآ م  ی ز یچ   ی   دینیب م   دفعهی

کنان» پس درون  رقص  نی. «همچندی چسب نم  کدامچ یو شما به ه رقصند م روند، و م  ندیآ که م   ییهاها آن فرم

  شناسد  رقص نم  ذهن. نظم منذهناست، نه نظم من   در حال حرکت با نظم زندگ  ، ییای شما در حال پو  رونیو ب

  .  دهیچون چسب 

  د، یمتصل کن   ییجا  یو سرتان را هم    دیرا ببند  تانی و پاها  دیر یدوتا ستون را محم ب  ییجا  یاگر    شما

بخور  دیتوان نم باز م  وقت   ول  د؟ی برقص  یچجور   دیتکان  فضا  شود م  شود، فضا  خورد.  باز    ی تکان  درون 

  . شود نظم عوض م شود، م

خانم    نیرفت! چار کنم؟ ا  نیاز ب  نیآدم تکان بخورد، آه ا  گذارد تنگ، نم  ست،یجامد ن  یسلسلۀ فکرها  نظم

  آقا رفت!   ای

  را باز کن، نچسب، گفت:  فضا

  در جهان  یشاد گرد یچه از و  هر 
  آن زمان   شیندیفراقِ او ب از

  ) ٣۶٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  .  رود م  نیرقص از ب یمحم بچسب  ،یچسب محم نم دیآ م  یز یاگر چ ، شعر را بخوان نیاگر ا خب

  د یگلستانِ وصالِ تو رس  یِکرا بو  هر 
  کنان تا به گلستان ننشست رقص  نیهمچن

  ) ۴١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

باز م   شما ه  عنی ب   که حالدر   د،یکنفضا را    یِ سوبه  دیرو م  دیدار  ،با نظم زندگ  استیپو  رونتانیدرون و 

  .  دیده رقص را انجام م نی. هر دم ادینینش لحظه هم نم   ی. ییتای یفضا 

  چۀ ی. قالدیهست  یار ی سوارِ هش  مانی گفت مثل سل  د؟یفکان. سوار چه هستحرکت با آهنگ قضا و کن   عنی  رقص

  . یار یهش  یِروبه  یار یسوارِ هش عنی مانیحضرت سل 

عشق،  الِی در خ د،یکن فضا را باز م دیکن. بله؟ ارتعاش سر زلفش را مدیکن هرلحظه ارتعاش سرِ زلفش را م و

ها هم  موقع   بعض   شود؟ . و چه مدیخند شما هم م  خندد . خداوند م خندد عشق، خداوند م  الیدر خواب خ   ای

  .شود عبوس م

او نم  زنده  اقی شما را از اشت  عبوس که خودم را    فهمم که م  د یگفت   د،یکرد  را معن   . عبوساندازدشدن به 

ور،  ن ذوق دارد بِرود به آ  لی اصل من خ   نیا  دمیفهم   ن،ی بنم که ا  اقمی اشت  نیا  یبرا  عالج  دیدرست کنم، و با

  بشود و درد درست کند.  دهی همان یز یچ  ی ذوق ندارد برود با  رید

ا  حاال فهم  هان یکه  عمل کرد  میدیرا  بو  مینیب م   م،یو  بو  یِکه  آمد.  رها    رید  د،یدیرا کش  شیگلستان وصال 

  .  مین یبود که ما از طلب بنش نیعالج چه بود؟ ا نی. پس ادیکن نم

گلستان برود. با    یِسوکنان بهرقص   دیانسان با  کهن یهم  یبخوانم، برا   تانیبرا  یاز مثنو  تیچند ب  دیبده  اجازه

  .  کنند کار را م نیخدا رفت. مردم ا یِسو به شود کردن نم جادیو درد ا تیو دعوا و ناله و شا اوقات تلخ 

  دن یبار شن   ی. با  دیاشالتان کجاست رفع کنکه    دینی بب  دیبخوان  دیکه من خواندم با  اتی اب  نیغزل و ا  نیا  شما

اگر    ستاده؟یطلب در شما ا  ایآ  دین ی. بب دیو اشال خودتان را رفع کن  دیرا بخوان  اتیاب  نیا  دیبارها با  .شود نم

به  ستاده،یا م  یرو   نیصورت قرعلتش جمع است؟ که  اثر  راه   ذهنمن   یشما    ایآ  گذارد؟ شما   ایبهمچون 

    د؟یدرست کرد

وقات  ا  خو است، گاهکه نرم است، نرم  رسند م   ذهنمن   یآخرسر به    کنند خودشان کار م  یرو   ها بعض

   ل یفکر مثال، کتاب خ روشن   ذهنمن   ، یمعنو    ذهنمن   شود،  م  ی. مثال معنو پوشدمختلف م   ی هاها، لباس نقش
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تا م در  خواهد خوانده،  از هر  م   یصحبت کند  ا  دیگوسخن  از  آن شاعر شعر    خواند، شاعر شعر م  نیو  از 

   ذهنمنفکر است.  روشن   ذهنهم من  نیوارد است. ا  ل یخ  نی! ایوا   ندیگو م  د،یگو از فالسفه م   خواند، م

ا  کند مو و فکر مبهمو   دهد را انجام م   یکه تمام اعمال مذهب  م یدار  یمذهب  ن یهم   نیا  ها،نیکه انجام دادن 

  .  ستیشدن ن لیتبد ن یشدن به خداست. ا لیتبد

گذاشته    شما که طلب را گذاشته کنار، به چه صورت   ذهنکه من   دینی بب  دیموالنا از شما خواست نگاه کن   خالصه،

  نقش همان زنده شدن به خداست؟   نیا میکرده که ما فکر کرد لیبه ما تحم سی ابل نیکنار؟ کدام نقش را ا

  ی که مثال مثنو   کس  یاطالعات واقعاً زنده شدن به خداست؟    یادی فکرنما با مقدار زروشن   ذهنمن   ی  ایآ

  حتمًا به خدا زنده شده؟ نه.   دهدموالنا درس م   دهد، درس م

 ارها یمع  نیدر ا  دیشده، با  اگر.  دیگو چه م  دهم م  حیمن شدم ها! من دارم موالنا را به شما توض  میگو نم  من

  د، یاو سخن بو  قیبتواند از طر  زندگ   دیباشد، با  نندهی آفر  دیداشته باشد، با  سببیب  یشاد   دیصدق کند. با

  است؟  ادتان ی او گفت بخندد، بله؟  قیبتواند از طر زندگ  دیبا

  د ی لبِ خندانِ تو د الِی که در خواب خ  هر 
  خندان ننشست  لبِ الِیازو رفت و خ  خواب

  ) ۴١٣ديوان شمس، غزل   ،ی (مولو

آشار است؟ خودش شاد است؟    رونیعالئمش در ب  خندد؟ خداوند در او م  خندد؟ شخص م   نیدل ا  شهیهم  ایآ

امن  شه یهم دارد؟ حس  از خداوند م  ت یآرامش  او م  رد؟یگ را  از  را  م   تشیهدا  رد؟ یگ عقلش  او  از    رد؟ یگ را 

مثل    پرد م نییپا  باال   آورد م  دستبه   یز یچ  یکه    وقت ای است؟    سببیب  اشی شاد  رد؟ یگ قدرتش را از او م

پس    د،یشو خوشحال م  ای  دیشو م   عصبان  ای  دیپر م  نییباال پا  قدرن یا  یماد  زیچ   ی   یشما برا  اگرمردم؟    ۀیبق

  د یاست، نبا  ییآرامش خدا  نیآرامش شما کجا رفته؟! اگر ا  د؟یکن شما کجا رفته؟! توجه م  سببیب  یشاد  نیا

  داشته باشد.   دیتکان بخورد. ثبات با

  : دیگو بخوانم. م یاز مثنو   ات یاب دیاجازه بده  حالهربه

  خواهد شد سخُن   یبار نیاز بعد
  افزون من  زمشی کن آتش، ه کم

  ) ٨٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  خُرد زود  یِ هاینجوشد د تا
  ادراکات خُرد است و فُرود  ِید

  ) ٨٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کند  بستانیکه س  سبحان پاک
  غَمام حرفشان پنهان کند  در

  ) ٨۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است]  خود زندگ   ایاست،    ییتای  یمراد فضا جان ی[دراب یزار، باغ س  ب ی: س بستانی س
  حجاب و پوشش   عنی  نجای ابر است، در ا  : لفظاً به معنغَمام

  

  است. خود زندگ ای است  ییتای یمراد فضا   جان یدر ا ب،ی زار، باغ س ب ی: سبستانیس

   عن یپرده است و حجاب است،    به معن   جان یابر است، در ا   حجاب و پوشش است، البته به معن   به معن  غَمام 

  ما.    یفکرها ریز

شد.    یکه بار  دیرس  ییغزل به جا  د،یرس  جانیواقعاً غزل هم به ا  کهن یبه بعد، کما ا  جانیکه از ا  دیگو م  پس

   ذهن من   لۀیوسکار به   نیکه ا  میخودمان بعد متوجه بشو  ی رو  میکار کن   است که مدت  نیما سنگ   یراستش برا 

  نرفته.  نیاز ب ذهنمن  م، یدیرس  نید ا ی  یمعنو  ایفکر روشن  ذهنمن   یخره به بوده و ما باال 

متوقف شدن طلب است، که انسان فکر    ایاز عالئم انکار کم شدن طلب است    یشروع کرد گفت    موالنا وقت  و

  بارگاه».   نیحضرت است ا تینهای «ب کند نم

و توجه مردم، وابسته شدن به مردم؛ درست است؟ شما    دییبه تأ  کند م  لیانسان م   کند، م  دایصدر پ  انسان

  را همه را خواندم. گفت:  هان ی. ادینشو د یناام  ول  د،ی نیحالت را در خودتان بب   نیموالنا ا ش یطبق فرما

    دیاو نه شِی را به پ  هایدیناام
  د یجه رونی ب دوایز دردِ ب تا

  ) ٣٣٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یهم   شیدوا ندارد. دوباره دوا  نیبه جهان، در جهان ا  یرو دوباره م  یبشو  دیاگر ناام  نینشو، ا  دیناام  گفت

  به تو کم کند.   زندگ   دیاست، با ییفضاگشا
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. شود م   ی سخن بار  ست،ی قابل قبول ن  ذهناز نقش من   شل خاص  ی و    یبشو  لی تبد  دیبا  مییگو م  وقت  پس

شد سخن،    ی بار  کنم؛ ! اآلن چهل سال است دارم کار مدم؟یمن به حضور نرس    عنی!  ؟یی گو چه م  مییگو م

  مردم.   شوند ناراحت م افتد، دعوا راه م 

  آورند،  جوش م   جوشند،کوچ م   یهاداننه یخُرد، کوچولو، چ  یهاید  کهنیا  ی که برا  دیگو م  نیهم  یبرا

  ! م؟یما به خدا زنده نشد  دییگو م  عنی دهند؛ واکنش نشان م

خودش، البته    دهد م  حیکوچولوست و پست. و توض  ذهن ادراک من   ی ادراکات خُرد است و فُرود» د  ِی«د

  البد نگفته.  د،یبو خواستهم   نیآشارتر از ا  دیموالنا، شا  دیبو خواسته حاال چه م

که   دیبو خواسته م یجور  ی کهنیرا افزون نکن. مثل ا زمشیآشار نگو، ه  قدرنیا دیگو کن آتش»، م  «کم

.  کند درست م  بستانیس   یخداوند که پاک است    دی گو کند» م  بستانی که س  آن را برگردانده. «پاک سبحان

  بهشت.   عنی ییتای یفضا  عن ی بستانیس

ذهن را   یو اقتضا  گذرد  ذهن م علت و معلول، که در ،ی سازفکر سبب  نیا  عنیغَمام حرفشان پنهان کند»  «در 

نه خداوند.   رود، او جلو م ی هاو عقل او و خواسته   ذهن جاب یفکر ما براثر اقتضا و ا د یتوجه کن دهد،  انجام م

  است.   ی گرفتار نی کفر است اتفاقاً، هم نیهم

  بستان ی ، آسمان درون، سشدهگشوده  یفضا  شود، فضا باز م  وقت  بستان،یکند» س   بستانی که س سبحان «پاک

  خالصه:   .شود مردم پنهان م ی سازپردۀ حرف مردم و سبب  ریاست، اما ز

  ی غَمام بانگ و حرف و گفت و گو نیز
  ی بو ِریغ دینآ  بیکز س ،ییپرده

  ) ٨۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بو را به هوش  نیافزون کش تو ا ،یبار
  اصلت برد برفته گوش  یِسو تا

  ) ٨۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از زُکام   ز یدار و بپرهنگه بو
  بپوش از باد و بوِد سردِ عام  تن

  ) ٨٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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   عن ی  شود، م   جادیگو اوآدم، حرف و گفت  ذهن  یبانگ آدم، سروصدا  لۀیوسابر، به  ایکه غَمام، پرده    دیگو م

  در ذهن.  یساز سبب  یفکرها 

نه    ای   ،دگ یبرحسب ذهن، همان  دنید  قیذهن از طر  جابیبه ا  میبرو  می دار  اری لحظه ما اخت  نیگفتم ا  نیهم  یبرا

  .  میکن شانیفکر پر شان،ی با فکر را پر میفضا را باز کن 

  جابیبه ا  دیده نم  تیاهم  ریشما د  عنی  ختنیهم رکردن و به  شان یفکرِ ذهن را پر  ای کردن ذهن    شانیپر  فکر

. شما  شود م  جادیا  هانیما مثل خشم و حسادت و ترس و ا  یدردها   لۀیوساوقات به   ذهن گاه   جابیذهن. ا

  که.  ستین دگ که حرف زن نیکه آدم حرف بزند و منبعش ترس آدم باشد، ا  دیحساب کن 

دردها     ت. ولبهتر اس  ترشی هرچه ب  ترش ی که ب  شود، ذهن، از خود ذهن بلند م  یفکرها   یها زهی پس انگ  خب

  باشند.  ذهنمن   یفکرها زۀیانگ توانند هم هست، دردها م

دردها  زندگ  ییعرض کردم  چ   مثل  از  «ازهایخواستن  مقتض   نی. گفت  ا  عواِن  است»،  مأمور    نیکه شهوت 

  است.   ذهنشهوت من  نیهم   کننده،جاب یکننده، اکننده، مأمور اقتضا اقتضا 

   شهوت است اسمش. شهوت که شهوت جنس   م،یبرو  دگیهمان  یسوبه   کند که ما را مجبور م  دگ یهمان   هر

را دارد، که ما را بشد در خودش نگه دارد و ما را از جنس   تیخاص  نیا  دگی فقط، حرص است. هر همان  ستین

  . میبن دهیانهم  یو فکرها میبشو   او و ما زندان یسوبه  رونیخودش بند، روانه کند در ب 

فقط    م،یما بخور  دیکه با  یاوه یاز عشق، از م   ، از حضور، از زندگ  ب،یکه از س  سازد م  یاپرده  دیگو خالصه، م 

بو را افزون کش.    نیا  دیگو . اآلن م دیآ م   یی بو  یاز عشق    د،یآ م  ییبو  ی وحدت فقط    وۀ ی. از م دیآ بو م

  کرد.   انیشود ب را نم هان یاست، با ذهن ا  فی ظر  لیمطلب خ  دینیب م

  یِ است. «تا سو   زندگ  یبو بو  نیآگاه باش، که ا  ،بو را به هوش»، با هوِش زندگ  نیافزون کش تو ا  ،ی«بار 

رفته گوش» تا گوشَت را بد برخودش ببرد. اصل ما خداست، زندگ  یسوبه  ردیاصلت ب    .است  

که     ذهندرد من   ن یهم  عنی . و از زکام، زکام  یعشق را بشنو  یبو   دیدار. دائماً بانگه  یی بو را با فضاگشا  نیا  و

 م یشو دچار زکام م   م،یبن  یسازسبب   یفکرها   م،یمسلسل بن  یفکرها  م، یبن  دهی همان  ی و فکرها  میبرو  وقت

که    ین از ارتعاشات مخربخودت را حفظ ک    عنیبپوش از باد و بودِ سردِ عام»    «تن .  رید  میبو بش  میتوان و نم 

   عنیدارند باد و بود سرد دارند.    دگیهمان  ایکه در مرکزشان درد دارند    . تمام کسان کنند م  ذهنمن   یهانیقر

  آورند.  ما را به ارتعاش درم یکنند، دردها  جاد یدرد ا خواهند ها در مرکز ما مآدم نیا
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از شما باال آمد، چون از جنس درد    ی درد  ی که    د ینیب از کنار شما رد بشود م  که پردرد  آدم    ی  د ینی شما بب

. در ما درد وجود دارد؛ در ما رنجش وجود دارد، خشم  آورد مدرد شما را به ارتعاش در   نیعنوان قراست به

  وجود دارد.   ذهنحسادت وجود دارد، هزارجور درد من  دانم وجود دارد، چه م

است، بادِشان،   و بودِ» بودِشان توهم  «باد  .ذهن  یهااز دردِ من   عن یرد دارد سرد است،  که د   یز یهرچ  پس

  هرحال.به  آورد، درد را باال م  ای  دگیارتعاششان درد است، ارتعاششان در شما همان

  مشامت را ز اثر  دینداینَ تا
  هواشان از زمستان سردتر یا

  ) ٨٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شرف جمادند و فسرده و تن چون
  اَنفاسشان از تَل برف  جهدم

  ) ٨٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  برف درپوشد کفن  نی ز نیزم چون
  بزن   نیالدّحسام  دِیخورش غیت

  ) ٩٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  حجاب دل است.   مجازاً به معن نجای. در ا واریکاهل گرفتن بام و د  به معن  دن یی: از مصدر اندا دیندا ی نَ

  

که خودت را از «باد و بودِ» سرد   دیگو دارد م   دینیب . پس م ندازندی ن   بوکش  تِی که تا مشامت را از خاص  دیگو م

صورتِ ناظر  به   اور،ی را باال ن  تینرو ذهن، دردها  عن ی  ر،ی ارتعاشِ درد مردم حفظ کن. خودت هم زکام نگ   عنی

  است. لیتمث هان یا ، نیب نینه ا فتدیخودت را نگاه کن تا مشامت، مشام عدمت از کار ن

ارتعاششان از ارتعاشِ زمستان هم سردتر است، چرا؟    عن یاز زمستان هم سردتر است،    شان یکه هوا  ی طوربه

جمادند،   د یگو اآلن م  د، یجمادات را شن  ۀ هر کس نعر  گفت است م  ادتان یشرف».  «چون جمادند و فسرده و تن 

  زد،یخ ارتعاشاتشان از تَل درد برم  شان،یاهبزرگ دارند و نََفس   ذهنجماد است، افسرده است و من   ذهنمن 

  از َتل برف، از کوه برف.  

 ن یالدّحسام  دِیخورش   غیبخوان، «ت  یشعر مثنو   ایبشود، تو ب  دهیدرد پوش  نیا  ۀلیوسبه  نیچون زم  دیگو به شما م  و

حضور هم هست.    رِیو درضمن نمادِ شمش  کرده   یرا درواقع با او    یاست که مثنو   ارشی  نیالدّبزن». حسام 
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شمع را در    کهن یا  یشمعت را روشن کن برا  ای دن  بِدر ش  دیگو م    ه  کهن یگفت مثل شمع روشن باش، ا  کهنیا

  شمع روشن باشد.  د،یکن ییفضاگشا دیگو مرتب م  عنی  کنند، شب روشن م

که پر از    نیب شده، شما کدام آدم را م  دهیاز برف پوش  نیاآلن زم  ن،یزم  نیکه ا  نیب م  که وقت  دیگو هم م  اآلن

  رِ یشمش  ن یدر تو ا  یشعر مثنو   نیکه ا  بخوان  ی شعِر مثنو  د ی، تو باشده  ده یها از برف پوش آدم   نیزم  ست؟یدرد ن

  شود سبب م  هان یو خواندن ا  میخوان  را م  هان یا  م،یخوانم  اشعر ر   نیحضور است، ابتدا ا  نید  رِیرا، شمش  نید

  حضور برق بزند.  دِیخورش  ایحضور برق بزند   رِیشمش نیکه ا

  :دهد و ادامه م 

  را الهفیبرآر از شرق، س نیه
  درگاه را  نیکن زآن شرق، ا گرم

  ) ٩١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  را خنجر زند آن آفتاب   برف
  ها بر تُراب ز که  زدیر  هالیس

  ) ٩٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است او یاست و ال غرب ال شرق  زآنکه
  است او  یمنَجِم روز و شب حرب با

  ) ٩٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : خاک تُراب
  حال جنگ، جنگنده : در یحرب

  

خدا    رِی. شمشاوریخدا را باال ب  رِیشده شمشگشوده   یِکه از شرقِ فضا   دیگو . م خداوند، زندگ  عنی  جانیدر ا  او

ا  برد را م   نیالدّکه اسم حسام   حضور ماست، گرچه  ا  یۀتوص   ن، یو منظور از  اشعار،   نیموالناست به خواندن 

  از ما.  دیای خدا حضور ماست درب  رِیشمش ا،خد رِ ی که شمش شود سبب م  یاشعار مثنو ول  ،یاشعار مثنو 

شمع حاال    نیا  ر،یشمش  نیا   ای   دیخورش  نیا  عنیشده است،  گشوده   یِشرق فضا  جان یبرآر از شرق»، در ا  نی«ه

  ر یشمش  نیشمع را روشن نگه دار، ا  ن یا  دیگو م   د؛یآ از درون ما باال م  ییاز فضاگشا  د، یگذار هرچه اسمش را م 

  آفتاب.  دیگو اآلن م دینی بب د،یگو مختلف م یها را تابان نگه دار. به صورت   دیخورش  نیرا، ا
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است،    نید  رِیشمش  دیگو که م  دیآ خدا که از مرکزِ ما باال م   رِیشمش  نیرا خنجر زند آن آفتاب»، پس ا  «برف

از شرقِ واقع   نیه  دیگو شده است. مگشوده   یِفضا   ن،ید  رِیشمش  ن،یالدّحسام  خدا را که    رِیشمش  نیا  ،برآر 

درگاه را»، از آن مشرق نه مشرقِ    نیشرق، ا  نشده است، مرکز عدم است. «گرم کن زآگشوده   یِحضور است، فضا

است،    دارد که خداوند نه شرق  یغرب  ، نرو، ذهن شرقکه به ذهنت    کند م   فیرا بعداً تعر  . مشرقِ ذهنذهن

  قرآن است. یۀالبته آ ،ینه غرب

  ی برف، هم درد شما، هم دردها   یِرو  افتد م   کند، که از مرکزِ شما طلوع م   یرا خنجر زند آن آفتاب»، آفتاب  «برف

  کند  ها حضور شروع ماز مرکزِ انسان   عنیها بر تُراب»،  ز که   زدیر  هال ی«س  فتدیآفتاب ب   نی. بعد آن موقع ارانید

  ها. شدن بر خاکِ آن  یجار

   که از مردگ  شود سبب م  ن یباال ا  دیآ حضور شما م  دِیخورش   ای  زندم  خدا از مرکز شما سر   رِیشمش  وقت  خالصه

   مرکزِ مردم زندگ   یِاز دردها   عنیبرف،    لیبه آب، در تمث   کنند مردم شروع م  یِهاآزاد بشود. برف   مردم، زندگ 

  . یاست، نه غرب  آفتاب نه شرق نیخنجر، ا نیا کهن یا یبرا شود، آزاد م 

 که ن یبه، درست مثل ا  طنه مربو  دیگواست م  یاست نه غرب  مربوط به ذهن است. نه شرق  یغرب  ،شرق  نیا  حاال

است، شرق   رون یمالِ آفتاب ب  نیا  دیگو . م دیگو را نم  نی ا  کند، و در غرب غروب م   کند آفتاب از شرق طلوع م

شدن. امروز هم    ده یینه به زا  ، مرِگ جسم دارد   تباطنه به مرگ ار  عن ی  یو ال غرب  مرکزتان است. ال شرق  اصل

  . ست یجهان مربوط ن نیبه ا عن ی نورِ خدا «لَم يلدْ و لَم يولَدْ.» است،  نیگفت ا میداشت

  »، یاست و ال غرب  . پس «ال شرقستیجنس ن  نیخداوند از ا  رد،یم م  شود م  دهییکه زا  یز یجهان هرچ  نیا  در

با    کند،  که طلوع م  یآفتاب  رون، یب  دیآ که از مرکز ما م   ی ر یشمش  نیاست، ا  یاست و ال غرب   ال شرق  کهن یحاال ا

سرنوشِت انسان   خواهد احوال ستارگان م رِییاز تغ هاست ک  ذهنمَنجِم روز و شب در حال دعواست، منَجِم من 

  کند.  نییرا تع

.  ستین  یطور نیاست، ا  نیاست پس سرنوشتت ا  یطور نیطالعت در فالن جا هست و ا  رند،یگ فال م   ها بعض

  کند  فکر م  ذهنمن   دیاوضاع. توجه کن  ایستارگان    راتیینه از تغ  شود م   نییما تع  ییسرنوشتِ ما از فضاگشا

را م  راتییکه تغ از درون ما م  راتِییسرنوشتِ تغ  مییگو . ما م سازد اوضاع سرنوشت ما  را    م، یساز اوضاع 

است   یو ال غرب  که ال شرق  یز یچ  نیا  کهنیا  یبرا  هست  نیتر از امهم   لیتو خ   دیگو م .  دیرا بو  نیا  خواهد م

   ذهن . کوه نماد من کند را که پر از برف هستند آب م  رون یب  یهاکوه   نیو ا  کند از مشرق تو، از دل تو، طلوع م

  د؟ یکن توجه م  دهد، حل م  دارد راه  شود،م  یحضور جار  لیاست و س
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   ذهن   یهاذهن و من   راتیی . تغکند مربوط م  که سرنوشتِ انسان را به اوضاع ذهن   کس  عن ینمادگونه    منَجِم

ندارند    خرد زندگ  کشند، دارند م  یکه انسان را به نابود  ذهنی هامن   راتییتغ  نیا  سازند، سرنوشت انسان را م

جهان    نیبه ا  مربوط   عنی  د؟ یکن . توجه ماندیهم غرب  اند، قهم شر  ستند،ین  یو ال غرب  ال شرق  هان یا  ها،نیا

  هستند، درست است؟ 

  خالصه:    حاال

  ی هد یچرا جز من نجوم ب که
  ؟ و عم  م یاز لئ یکرد قبله
  ) ٩۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یمقالِ آن ام دیآ ناخوشت
  ن یکه ال اُحب اآلفل ینُب در

  ) ٩۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کمر مه بست شی قُزح در پ از
  ز واْنشَق الْقَمر  رنج  هم زان

  ) ٩۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ت ی : هدایهد
  پست  ه، ی : فرومامی لئ

  ی : کورعم
  م ی : قرآن کر ینُب 

  طان یش  یهااز نام   ی: قُزح

  

است و با انسان    یو ال غرب  ال شرق   نیا  کند، آفتاب که از مرکز ما طلوع م   نیا  ایچه گفت؟ گفت که خداوند    پس

که ذهن    یز یبه آن چ  است؛ سرنوشت ما بسته   لیتمث   ن یدست ستارگان، اکه سرنوشتش را سپرده به   ذهنمن 

اآلن گفت جماد است،    ن یهم  است، . خودِ ذهن گمشده است، جسم  ستین   ذهن  تی و فعال  ستین  دهد نشان م 

.  د ینیب م   اورمی اآلن اگر ب  نی. هم دیدر شعر هم گفت، در غزل هم گفت جماد است. شما به حرِف جماد گوش نده

  د، یجمادات را شن  ۀکه نعر   هرکس  می ها جمادند. در غزل هم داشترف»، انسان ش«چون جمادند و فسرده و تن 

  شما.  دیمربوط کن  همه مهم است، ب هان یاست. ا ادتانی
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  د یجماد تو شن حی که او نعرۀ تسب  هر 
  سبحان ننشست  ۀنبردش به سراپرد تا

  ) ۴١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  شان یهاچون نفس   بارد، درد م  شانیهابزرگ و از نََفس   ذهنِ جمادند و افسرده و با تنها  انسان   دیگو هم م  جا نیا

  .  جهد از تل درد م 

انسان    دیگو آخر که م  تی. و در بدیاکه چرا از طلب افتاده   دیتا بفهم  دیخوان  است که شما م  ییزهایچ  هان یا  خُب

کنان  و اشاالت ما را که چرا رقص   ندیگو هم همان را م  هانیا  ند،یگلستان و ننش   یِ سوبرود به   دیکنان بارقص 

ها درد دارند  آدم   کهنیا  ی، براشده   دهیاز درد پوش  نیقبل، زم  از  کهنیا  یبرا   کند،م   انی دارد ب  میبرو  میتوان نم

  .  میدر مرکزشان، ما هم دار

ا  م یکن که دردمند هستند نگاه م  ییهابه آدم   ما   د، یآ نظر مبه   یکردن و از جنس درد بودن، عاد  جادی و درد 

خدا که    ر یشمش  د یاز مرکزت با  این کار   یبرا  ، عشق را بِش  ی بو  ،  بو کش   بتوان  دیتو با   ز، یاز زکام بپره   دیگو م

  ها را ذوب آن   خورد است، آفتاب به برف م   فتابآ  هی شب  نی. بعد گفت ادیایحضور خودت است باال ب  نیهم

  .کند م

نه درد    گذارد، م  ر یهم تأث  رید  یهاانسان   یِرو  م،یخودمان کار کن  یرو   م ییگو آفتاب حضور ماست که م  پس

  ها، درست است؟  کردن آن  ری ها، نه جنگ کردن و اسها، نه کتک زدن آندادن به آن

  گفت:  جان یا که

  را الهفیبرآر از شرق، س نیه
  درگاه را  نیکن زآن شرق، ا گرم

  ) ٩١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  درگاه را. نیشرق مرکز خودت، ا عنیکن زآن شرق»  «گرم

  را خنجر زند آن آفتاب   برف
  ها بر تُراب ز که  زدیر  هالیس

  ) ٩٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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لحظه خداوند بهلحظه   عنی«روز و شب»،    ، ذهنمن   عنیاست او»، با «منَجِم»    یاست و ال غرب  ال شرق  «زآنکه

  در جنگ است، چرا؟ 

عنوانِ  به ما به   زندگ   د،یگو م   را زندگ  نیقرار گرفته؟ ا  اتنه یاز من در س   ریکه چرا غ   دهد م  حیخُب اآلن توض 

زندگ  وابسته کرد  مان مَنجِم که  تغ  میرا  م   ه  ها،ت یوضع  رییبه  رو  میدان نم  م،یکن اخبار گوش  اخبار    یما 

   عنیاز من «نجوم»    ریچرا غ  دیگو خداوند م   عن یجز من»،    اما. «که چر  ینه اخبار رو   م،یاثر بذار  میتوان م

  من هستم.   کنندهتیندارند هدا تیکه هدا  هانیا ت،یبدون هدا عن ی یهدی ب ،یهدیب یها  دگیها، همانستاره 

و چون   ستندیکردن بلد ن  تی هدا  هان یکه ا  ؟ را گذاشت هان یچرا ا   و پست  ی از کور  » و عم  م یاز لئ   ی کرد  «قبله 

  ، ی در نُب  لیخل   میابراه  ؟گو، چه کسآن راست   ن،یوار، آن اماز گفتار آن بزرگ   دیآخوشت نم   ، را گذاشت  هانیا

م قرآن که  آفلدیگودر  «من  چو   نی:  ندارم».  آفل  نرا دوست  دار  نیتو  چ   ،ی را دوست  آن  تو    ییزهایتمام  که 

  د ی گو بوده، آن درست م  نی آن ام  ول  ن، یگفتار آن ام   دیآ آفل هستند، خُب معلوم است خوشت نم   پرست م

  را دوست ندارم».   نیدر قرآن که «من آفل

مر باورها    م؟ یپرست را م  ن یچرا آفل  م؟ یرا دوست دار  نی درست است، پس چرا ما آفل  نیاگر مقالِ آن ام   پس

  دهد،  که ذهن نشان م  یزیما از هر جنس، هرچ  یها دگیهمان  ۀمر هم   ستند؟یمر دردها آفل ن  ستند؟یآفل ن

  ستند؟ یآفل ن  ستند؟ی گذرا ن  هان یا م،یناراحت هست  شانیو برا میپرست ما م

  م، یهست  یغرب ، از جنس شرق کهن یا یبرا م، ی را در مرکزمان بذار  »یهدی «نجوم ب  میما دوست دار کهن یا یبرا

 شود م   ادی ز  یز یچ  یبد است،    ردیم خوب است، م  شود متولّد م  یزیچ   ی.  م یاز جنس مرگ و تولّد هست 

  آفل.  ست؟یچ  زیچ  نیبد است، ا ل یخ شود خوب است، کم م 

  زندگ  تواند باشد، م  ذهنمن  نیهم  تواند مه م  نیکمر»، ا  مه بست  شی«در پ  طانیش  عنیاز قُزح،    د،یگو م   حاال

درست   نیا کند خداوند نگاه م   که درحال میکن م  میتعظ طانیبه ش م،یارا که بسته   دگ یکمرِ همان نیا ا یباشد، آ

  است.  طانیکمان ش نی. قوس قُزح، هم طانیش عن یاست؟ قُزح 

  کمر مه بست شی قُزح در پ از
  الْقَمرز واْنشَق   رنج  هم زان

  ) ٩۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هست؟ بله هست    جانیرسول بوده ا  ۀمعجز  کهن یا  دی. توجه کنرنج  کردن ماه م  می است که از دو ن  نیهم  یبرا

  خوشبختانه: 
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 «رالْقَم انْشَقةُ واعتِ السباقْتَر»)  

  شد، و ماه از هم شافت.»  ی نزد اری بس امتی«ق

  )) ١ ۀی)، آ۵۴سورۀ قمر ( م،ی(قرآن کر

  : خوانم را م  نیا دوباره

  جن علَيه اللَّيل راٰى كوكبا، َقال هٰذَا ربِي فَلَما اَفل قَال  احب افلين.»  «فَلَما

است پروردگار من. چون فرو شد، گفت: فرو شوندگان را    اى ديد. گفت: اينشب او را فروگرفت، ستاره   «چون

  دوست ندارم.» 

  ) ٧۶ ۀی)، آ۶سورۀ انعام( م،ی(قرآن کر

  الساعةُ واْنشَق الْقَمر»  «اقْتَربتِ

  شد، و ماه از هم شافت.»  ی نزد اری بس امتی«ق

  ) ١ ۀی)، آ۵۴سورۀ قمر ( م،ی(قرآن کر

  

را دوست    ن یکه آفل  د یریگم   ادی شعر    ن یشما از ا  عنیاست،    ن»یاآلفل  «ال اُحب   نیشب او را فروگرفت، ا  چون

دارد   ن یاز ب   گذرد، گذرا است، م  دهد که ذهن نشان م  یزیگذرا، هرچ   یزها یچ   عن ی  ن» ی. «آفل دینداشته باش

  . میگذرا را در مرکزمان بذار زیو قدغن است که ما چ رود م

هست    یو ال غرب  ال شرق   کند،  نم   ر ییاست و تغ    خداوند را که ثابت است، از جنس زندگ  می فقط مجاز هست  ما 

متولد    یزیهرچ   رد،یم و م  شود متولّد م  یز یاگر چ  ول  م،یبه مرکزمان بذار  ستی از جنس تولّد و مرگ ن   عنی

  . میدر مرکزمان بذار دیما نبا ردیم و م  شود م

به   میتعظ  ،یاشده   طانیپس از جنس ش  طان،یاز جنس ش  یاکمربند بسته   ی  ،یدار   طانیاز ش  دیگو م  اآلن

و   کن م طانیش   میاست که چون تعظ  نیهم   یخداوند. برا  عن ی  کند هم دارد نگاه م رید  ی  ،کن م   طانیش

  ، ترس کردن آن م م یاز دو ن ، ذهنمن ن یهم شود م دهیکه ماه نام  یز یتو آن چ ،کن  م  میگذرا تعظ  یزها یبه چ

  درست شده.  نیچون تمام ماهت از ا رنج  م

داده    صی تشخ   لیخل   میابراه  دیگو باال م   تیاند، که بمهم   لیخ  اتی اب  نیا  دین یکه بب   ماند مثل «ماه» م  ذهنمن 

  .کند ماه افول م  نیکه ا دیبده  صی تشخ  دیشما هم با عنی
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 ی ار ی و هش  میکن ما حرکت م   جسم  ی اریهش   عن یاست و پرنور است چون با نور او    بایما ز  ذهنما من   نظربه

  ی ار ی مرکزمان عدم باشد، هش  دیما با  که ها، درحال با آن  دنیآفل است و همان   یزهایاز چ   ذهنما در من    جسم

  . م ینظر داشته باش

ماه را دو    نیا  دیتوان کرده و شما هم م  میماه را دو ن  ن یحضرت رسول ا  مییگو م  که نیاز ا  نی هم  یبرا  دیگو م

  د یی گو م  د،یرنج  م   ن یاز ا  د، ییایباال ب  د یصورتِ خورشلحظه به  ن یو ا  د یجدا کن   ندهیگذشته را از آ    عنی  د، یکن  مین

  منفصل بشود؟  سازد ماه را م  نیفکر که ا ۀکه رشت  شود مر م

باال، چون    ندیای ب  ریمنفصل بشود و از آن ز  ییجا  یفکر    نیکه ا  ی طور تندتند فکر نکنند، به   کهن یاز ا  هاانسان

.  رنجند م  ترسند، کردنِ ماه است م میپرده که درواقع دو ن نیا دنی«لفظ» و «صوت» گفت که پرده است، از در

  امروز.  میخوان  را م  هیآ  نیبار است ا نیدوم نیا

  علَيه اللَّيل راٰى كوكبا قَال هَٰذا ربِي فَلَما اَفل قَال  احب افلين.» جن  فَلَما«

اى ديد. گفت: اين است پروردگار من. چون فرو شد، گفت: فرو شوندگان را  شب او را فروگرفت، ستاره   «چون

  دوست ندارم.» 

  ) ٧۶ ۀی)، آ۶سورۀ انعام( م،ی(قرآن کر

  الساعةُ واْنشَق الْقَمر»  اقْتَربتِ«

  شد، و ماه از هم شافت.»  ی نزد اری بس امتی«ق

  ) ١ ۀی)، آ۵۴سورۀ قمر ( م،ی(قرآن کر

  

را گرفت، ستاره  چون او  ابراه  انسان  یشبِ ذهن،     عنی  د، ید  یاشب  نام  به  آمده  را    لیخل  میکه در قرآن 

او متوجه شد    م،یرا گفت  نیپروردگار من است ما هم هم   نیبود، گفت ا  ذهنکه آن من   دید  یافراگرفت، ستاره 

د  وقت و  م  میدیفروشد  م  کند، افول  پا  کند، حرکت  را،    دیگو م   رود م  نییباال  فروشوندگان  من  نَه،  که 

  کنندگان را دوست ندارم.افول 

ما    ذهنکه من   د یکن درست شده. دقت م  رفتن ن یاز ب  یزها یآفل، چ  یزها یاز چ   کهن یا  یبرا   کند؟ افول م   چرا

من دارد ما را    نیا  م،یاما «من» ساخته   رفتن ن یاز ب  یزهایدرست شده. آخر چطور از چ  رفتن ن یاز ب  یزها یاز چ 

  درست است؟   ،کن م  میرا تعظ  نیاست، تو ا طانیدرواقع ش نیا دیگو م  کند؟ اداره م

ماه، چون    دیگو ماه ذهن که درواقع م   ش یپ  هست   طانیاز جنس ش   کهن یکمر»، از ا  مه بست  شی قُزح در پ  «از

  ل یکه در آسمان است هان، تمث   ماه   نیا  کند، م  نییرا ماه تع   اش فکر کند که زندگ   کس   یشما فرض کن  
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تو اگر    ی شو بدبخت م  رود، م  حاقم  شود، بزرگ م   شود،  کوچ م  ر،ید  کند. خُب ماه حرکت م نیاست ا

  . میهست  یطور دارد و ما آن  به ماه بستگ ام که زندگ  ییبو

  کمر مه بست شی قُزح در پ از
  ز واْنشَق الْقَمر  رنج  هم زان

  ) ٩۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م یفضا را باز کن  می ریب  میتوان م  م یاآلن تصم   م،یهست  یار ی . ما هشذهنمن   عن یبه ماه ذهن    اور یرا ب  ل یتمث  حاال 

صورتِ  لحظه به   نیا  م،یرا پاره کن  نیوصل است، ا  ندهیما که در ذهن به آ  ۀو گذشت  می کن  میرا دو ن   ذهنمن   نیو ا

  دانم  که ماه و ستاره و نم  د یبو  تواند منجم هم نم  م،یچون از جنس منجم هست   باال، ول  مییایخدا ب  ر یشمش

  شود،  ناراحت م   لیخُب خ   م،یکن  میدو ن   میتوان که ماه را م  ند یثر ندارد، پس اگر به او بوما ا  فالن در زندگ 

  .شود م  نییماه تع  ۀلیوسبه  مان تمام زندگ دیگو م

  : طورن یهم

  الساعةُ واْنشَق الْقَمر»  «اقْتَربتِ

  شد، و ماه از هم شافت.»  ی نزد اری بس امتی«ق

  ) ١ ۀی)، آ۵۴سورۀ قمر ( م،ی(قرآن کر

است که موالنا هم مرتب   نیا  اش معن  هیآ  نیا  شود، پاره م  ذهنمن   ن یبِشود، ا  ی انسان نزد  امتی ق  دیگو م

  ی پا   یشما رو   شدنِ  امی ق  امت،یق   عنی شد    ینزد  اریبس   امتیق  م، یداشت   تی. «وانْشَق الْقَمر» که در بآورد م

  خامش، کم خروش»  ست،ا یبشود که گفت: «صبح نزد ی ذاتتان نزد یپا یرو ، زندگ

فقط فضا    د،یدخالت نکن   و در کار زندگ  دیدچار زُکام نشو  د،یبو را نگه دار  د،ی را بو کن  بستان یس   نیشما ا  اگر

  د، یگلستان برو  یِ سوکنان به رقص   . اگردیگلستان برو  یِ سوبه  د یکنان بارقص   گفت آخر غزل م  ت یب  د،یباز کن

قمر، ماه   ن یشد که ا دیمتوجه خواه  ییجا  ی د، یبرو . با آهنگ زندگ رقصد  خودش م  زندگ د، یفضا را باز کن 

حرف و    ۀ پرده هست، پرد  نی قمر هم   ن یا  و  نصف شد، پاره شد.   نیا  م، یدیپرست م   قدرن یشب چهارده ذهن که ا

پاره کرده. حضرت رسول آن ماه را پاره نکرده    ریرا با شمش   نیحضرت رسول ا  دیگوکه م   زهاستیچ   نیصوت و ا

همان «معراج»    نیعنوانِ حضور، اکه در آسمان است، ماه ذهن را پاره کرده و پاره کردن ذهن و باال آمدن به 

  است. 



ۀ  برنامه             Program #932                                              ۹۳۲مشار

  105صفحه: 

از نظر    ستیالزم ن  حرکت   چی به او زنده شدن، به خدا زنده شدن، ه  عنیآسمان نرفته. معراج    عن یهم    معراج

خدا به    تیو ابد  ت ینهایزنده شدِن شما به ب  عن ی  امت ی شما، ق  امت ی . پس ماه شافته شد و قمیما بن   جسم

  . دیانجام رس

  :دیگو م

  را که شَمس کوِرت   نیا یمنکر 
  مرتبت  توست اعل شیپ شمس،
  ) ٩٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  هوا فِیتصر  دهیستاره د از
  'یاذَالنَّجم هو دیآ ناخوشت

  ) ٩٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مؤثرتر نباشد مه زِ نان  خود
  بسا نان که بِبرد عرِق جان  یا

  ) ٩٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مرتبه  نی تر  مرتبت: عال  ٰ اعل
  ی اوضاع جو ر ییهوا: تغ فی تصر 

  

شمس    کهن یا  یبرا  شود، م  دهیچ یپآفتاب درهم   عنیشمس    امت،ی که در ق  را منکر هست  نیکه تو ا  دیگو م   خُب

ستارگان    جورن یماه، زُهره ا  د،یمنجم، خورش  یدارد. برا  ییاعال  ۀتو مرتب  شیها، پ  دی گو آفتاب، به منجم م  عنی

  مهم است. اریبس کند م  نییرا تع نسانانسان، سرنوشت ا یها رو که از اثر آن  طورِ کلبه

تو منکر هست  دیگو م  نیهم   یبرا ق  نیا   که   که اصال را منکر    امت ی ق  ذهن   ی هامن   ، را منکر هست  امتیرا 

دارد    ، شده به زندگ  راض  پاافتادهش یپ  ذهنمن   یکه کند است در طلب، از طلب نشسته و با    هستند. کس 

  را.  هان یا دهد م حیتوض

 که ن یا  یبرا  ؟چرا منکر هست   شود، م  دهیچ یپشمس، آفتاب درهم   امت،ی روز ق  کهنی ا  ،که تو منکر هست   دیگو م

هوا را تو از ستاره حدس    رات ییتغ   رات،ییتغ   عنی  فیهوا، تصر  راتییدارد و تغ  ییاعال  ۀمرتب   د،یتو خورش  شیپ

  . یآفل کرد  یهات یعبه وض  انسان را بستگ  راتییاست که تغ نیا اش و معن  زن م
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در ذهن گم    یرو م  ایاست، دو راه دارد    ی از اول گفته صحبت بار  م،ی موضوع توجه کن  نیما به ا  خواهد م

که انسان از    د یگو که م  مثل منجم   ، یشو مثل منجم م   ها، ت یدست وضع   ی سپار را م  ات و زندگ  یشو م

  تواند  انسان م  شود، که فضا باز م   است  هودهیها بحرف   نیا  کند، خودش اراده ندارد، در انسان خدا کار نم

  .  و هم جمع  ی جهان بسازد هم فرد  نیرا در ا اش خّق باشد و زندگ

   لیخ   ن یغلط است، ا   لیخ ن یدارد، ا   بستگ  ست یکه قابل کنترل ن  یی هات یوضع  نی سرنوشت انسان به هم   پس

که سرنوشت انسان به تفکر   دیگو م  ذهنمطابق فکر من   م،یکن م  زندگ  ذهناست. ما در جبر من  دکنندهیناام

فکر خّق مسائلش را   یفضا باز کند از صنع خداوند استفاده کند، با    تواند دارد، انسان نم  بستگ  ذهنمن 

  بشود.  لیاو تبد تینهایود، انسان به ببش امت یق  دیکار با نیا یحل کند و برا

پاره بشود و    شناختزمان روان  طور کلجدا بشود، به  ندهی بشود و گذشته از آ  میماه دو ن  نیا  دیکار با  نیا  یبرا

خداوند    تیو از خالق   میزنده بشو  یابد  ۀلحظ  ن یلحظه به ا  ن یباال و در ا  مییایپرده است ما ب   یکه    ن یا  ریاز ز

  .شود نم دیگو م  م،یاستفاده کن 

  را که شَمس کوِرت   نیا یمنکر 
  مرتبت  توست اعل شیپ شمس،
  ) ٩٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ، یوابسته کرد   هات یوضع  رِ یی تغ  ای وضع انسان را به ستاره    راتِ ییتو تغ   دیگو هوا»، م  فِ یتصر   ده یستاره د  «از

. ست یماه از نان بهتر ن   دیگو م  دهد، م   حی. و بعد خودش توض کند که ستاره افول م  مییبو  دیآ خوشت نم

بسا نان    یغذا؟ البته که غذا. «ا  اینان    ایاست    ترم انسان مه  ماه در زندگ  عن ی«خود مؤثرتر نباشد مه زِ نان»،  

  ی ز یچ  نی. پس بنابراردیمو م   خورد بسا آدم غذا م  یا  کند، بسا نان که انسان را نابود م   ی که بِبرد عرقِ جان» ا

  هست: هیآ  نیاست، هم نیهم  نیبشود و ا متک  شیکه آدم رو تواند که آفل است، نم 

  الشَّمس كوِرت.»  «اذَا

  .» چندیرا به هم درپ  دیکه خورش «هنگام 

  ) ١  ۀی)، آ٨١(  سورۀ تكوير م،ی(قرآن کر

  ی د یخورش  نی است. هم  ذهن من   نیدر ما هم   دیخورش  نیآثار ا  ای   م،ینام  م  دیکه ما خورش  یز یآن چ  امتیق  در

  ن یو ا  سازد  را م  ذهنمن   ن یهم   هانیو باالخره مجموع ا  کند ما را فعال م  یما، فکرها   یها حس   درخشد،  که م

  .زدیر هم مبه  ذهنمن   نیا امتیدر ق
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  م، یمنظورِ آمدنمان زنده بشو  به   می جهان هست  نیکه در ا  چند سال   نیکه اگر قرار باشد در ا  دیبو  خواهد م

را قبول ندارد،    هانیمنجم ا  دیگو خواهد شد. م   دهیچ ی ماست درهم پ  یکه پنج حس و فکرها  دیاثرات خورش 

  نجم:  ۀسور نیا طورن یهمقبول ندارد و  ذهن. خالصه من ست در حد اعل دیخورش  کهنیا یبرا

مالنَّجٰى»  «ووذَا ها  

  غروب کردن در کرانه افق] افتد.»  یکه [برا به ستاره هنگام  «سوگند

  )  ١ ۀی)، آ۵٣سورۀ نجم ( م،ی(قرآن کر

  : میرا بخوان حشی و توض افتد م  کند، کردن در کرانه افول م   غروب  یکه برا به ستاره هنگام سوگند

  مؤثرتر نباشد زُهره ز آب  خود
  بسا آبا که کرد او تن خراب  یا

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

  آن در جانِ توست و پندِ دوست  مهِر
  پوست  رونِیبر گوشِ تو ب  زندم

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

  فالن  یا  ردیما در تو نگ پندِ
  هم، بدان   ردیتو در ما نگ پندِ

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

   ذهن من   نیمنجم. منجم هم   یاست برا  یشاد   یزهره خدا  کهن یا  یمهم است، برا  ل یتو زهره خ  یکه برا  دیگو م

  .  میاشتباه را بن نیا میخواه  نم ذهنعنوانِ من ما به  کند، م  منجم چه اشتباه  دیشو است و شما متوجه م

  ی . درست است که خدا ستیمؤثرتر از آب ن  ست،یزهره بهتر از آب ن   دیگو مؤثرتر نباشد زُهره ز آب»، م  «خود

  بسا آبا که کرد او تن خراب».  ی «ا کشد، بسا آب که انسان را م  یاست، ا یشاد

م  «مهرِ دوست»،  پندِ  و  توست  جانِ  در  من  دیگو آن  چ  ذهنمهر  آن  مهر  توست.  جان  تأث  یز یدر    راتِ یکه 

  . می را دوست دار  نیما ا دهد، را نشان م  هات یذهن ما حرکتِ وضع دی نیب در جان توست، م هاستت یوضع

  آن در جانِ توست و پندِ دوست  مهِر
  پوست  رونِیبر گوشِ تو ب  زندم
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  ) ١٠١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی . پند تو اخورد م   ذهنبه من  خورد، به پوست م  رونیموالنا فقط از ب  ای خداوند    ، زندگ  یِهاحرف   نیا  دیگو م

  د، یهم مهم است که اگر شما اشتباه کرد  ن یپند ما هم در تو اثر ندارد. ا  دانم در ما اثر ندارد و من م   ذهنمن 

که پندِ    یشو شما متوجه م   ؟  خوان م  یدار   ست یچ  هانی آقا ا  ی گفت آ  د، یخواند  کس  ی موالنا را برا  ای   دیپند داد

هم، بدان» شما   ردیاثر کند. «پندِ تو در ما نگ  دیاثر ندارد، اما پند او هم در شما نبا  ذهنشما، پندِ موالنا در من 

و نشستند و    تند مربوط است به، «همه رف   ن یدر شما اثر بذارد، ا  دینبا  ذهنمن   یهاکه پند آدم   دیدان را م  نیا

  . مینشست م،یجان ننشست». «همه رفتند و نشستند»، ما هم به همه نگاه کرد  مد

شعرها را بخواند به او    نیو ا  خواند  موالنا نم   که هرکس  دیدان فالن، شما م   ی ا  ردیپندِ ما در تو نگ   دیگو م  دارد

  :دهد م حی خودش توض  و نه. م؟یدر ما اثر کند، ما طلب را متوقف کن  دیاثر ندارد، اما پند او با

  ز دوست   دیمر مفتاح خاص آ جز 
  السموات آِن اوست  دُیمقال  که

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

  ست و قمرچون ستارهسخن هم نیا
  حق ندهد اثر فرمانِیب یل 

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

  او ِریتأث جهت،یب ۀستار نیا
  جو ْ وح  یِبر گوشها زندم

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

. مر  دیایخاص ب  دیکل   یخداوند    عن یو حرف خداوند مر از دوست    ات ی اب  نیها اآدم  یاثر ندارد رو   دیگو م

  قرآن است باز هم.  یۀالسماواتِ» مربوط به آها اثر بذارد و «مقَاليدُ در آن زندگ ۀارتعاش زند نیا

ضِ  «لَهرااتِ واوميدُ السقَالم 
ۗ

◌ الَّذِينوا  وفَراتِ كبِآي هكَ الولَٰئا مونَ»  هرالَْخاس  

  .» انکارندی ز شان خدا کفر ورزند جمل   اتی از آن او است و آنان که به آ نیآسمانها و زم یدها ی«کل 

  ) ۶٣ ۀی)، آ٣٩سورۀ زُمر (  م،ی(قرآن کر
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. سخن موالنا را مردم با گوشِ  ذهنمن   عنیفقط سخن به پوست است، پوست    ریاآلن که د  میدان ما م  پس

  دِ ی درواقع باز هم کل  دیکل  نی ا  د،یای ور باز آن   یدیکل  یاثر ندارد. مر    شنوند، م  شان ذهنمن   عن یپوستشان  

سخن مانند    نیا  دیگو . مگذارد م  رید  یهام آد  یِو اثر خودش را رو  دیآ وجود م حضور است که در انسان به 

مرکز عدم و    نیهم  جهتیب   ۀستار  جهت،یب  ۀستاره و قمر است، منتها بدون فرمان خداوند اثر ندارد. و ستار

  حضور است. 

  او ِریتأث جهت،یب ۀستار نیا
  جو ْ وح  یِبر گوشها زندم

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

  : میخوان است مرتب م  ادتانیاست.  جهتی ب ۀستار ن یفرمان حق هم نیا د،یکل نیا پس

  تو را بال داد هر جهت از
  جهاتتیبازکشد به ب تا

  ) ٣۶٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ستاره فقط به    نیا  ریاو»، تأث   رِیتأث   جهت،ی ب  ۀستار  نیبا مرکز عدم است. «ا  شدهگشوده  یِفضا  جهتی ب  ۀستار

شما اثر نگذارند، شما    یکه مردم رو  دیخوب بود که شما بدان  لیخ   تیچند ب  نی. پس ازند م  جو وح   یهاگوش

از مرکز    زندگ  دیکه مردم پر از برفند، فقط خورش  دینو بدا  دیبا بو برو  د،یبه گلستان، بو را بش  دیکنان برورقص 

  .  گذارد ها اثر مآن   یشما طلوع کند رو

مرکز   دیمرکز عدم با  عنیحضور،    عن ی  د،یبا  جهتیب  ۀحال ستار هر سماوات و آخرِسر به  دیکل   دیگو را م   نیا

مرکز    د، یحضور زنده بشو  است. شما که اگر به  جهتیب  ۀستار  گذارد، اثر م  نیا  دیگو و م  دیای وجود بها به انسان

بن  م    ول  جهت،یب  ۀ ستار  دیشما شد  د،یرا عدم  وح  ییهاگوش  جو، وح  یها گوش   ی رو  دیگذار اثر  را    که 

  .  رندیب خواهند  م

  

  جِهات یاز جهت تا ب دییایب که
  ندراند شما را گرِگ مات  تا

  ) ١٠۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی ها از جهت   دییای ب  د؟یگواست به ما چه م   جهتیب  ۀبه ما، موالنا که ستار   دیگوچه م   جهتی ب  ۀستار  نیا  که

مرکز عدم، تا گرگِ   عن یحضور،  عنی جهات،یبه ب دیآ وجود مفکر در شما به  ۀسلسل نیمختلف که با ا یفکر

  جهل و غفلت و مات شدن در ذهن شما را نکشد.    ای جانیمرگ در ا معن مرگ، مات، مات به 

.  دیگرِگ مرگ در ذهن شما را خواهد در  دیاز جهت، اگر در جهت برو  دیی ایندراند شما را گرِگ مات»، که ب   «تا 

  . دیر یتا در قبِر ذهن نم جهاتیبه ب دییایب د، یمختلف رفتن را متوقف کن یها پس هرچه زودتر در جهت 

  گوِش سر استآن گوشِ سر،   ۀپنب
  کر، آن باطن، کر است نینگردد ا تا

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

  ی فکرها   شنود، را م  ها دگیما که همان   گوِش ذهن  نیو تا ا  شنودگوش است که م  نیگوشِ عدم ما هم  ۀپنب

قسمت را هم بخوانم که    نیا  خواستم  گوش باطن ما کر است. خُب م   نیکر نباشد ا  نیا  شنود،  را م   دهیهمان 

  .  خوانم م  تانیبرا ریوقت د ی  ایحاال   نیا د،یبخوان دیبرو دیتوان شما م شده، ول رید لیخ  رید شود نم

البته    میکه، بارها هم خواند  دیگوم  دهد م   حیقسمت موالنا توض  نیرا...» و در ا  ماری آن ب  غمبریکردن پ  تی«وص

  ادتش ی به ع  رود که، م  دیگو و حضرت رسول م   شودم   ضی حضرت رسول مر  ارانیاز    یکه    دیگو را، م  نیا

خراب   م یایدن   نیجهانم، ا  نی کرده بودم که ا  عا که من د د یگو خالصه م ها،ن یو ا  یشد   ضی که چرا مر  دیگو و م 

  ن یباشد که هم ا  یطورنیا  تیدعا نکن، دعا  یطورنیکه نه ا  ند یفرما م  شانیدرست بشود و ا  میای بشود تا آن دن

  جهانم را درست کن، هم آن جهانم را. 

کارش درست باشد     را، هر دو را درست کند. اگر کس  رون یب  یاصطالح فضا درون را هم آن به   یهم فضا   عنی

  رونش یب  که کس  ستین  یطورنیدرست است. ا  رونشیجهان، ب  نیهم درونش درست است، هم انعکاسش در ا

  .ستین  یطورن یببرند بهشت، ا خواهند م  ای خراب است پس آن دن

به بهشت، پس قرار   م یدیمل ما رس  یکه ا   ند یگو م  رسند که به بهشت م  کسان  کهن یبه ا  کند اشاره م   بعد

ما    ها،  هم بهشت  ها، هم دوزخ   شوند، که همه از جهنم رد م   ند یگو چه شد؟ م  نیپس ا  م، یبود از جهنم رد بشو

جا جهنم بود. گفت  سبز بود، آن   ل یکه خ  یی جا ی که در آن وسط راه   دیگو ها م. و مل به آنمیدیند   جهنم

  شما سرد شد.  یآتشش برا کهنیا یپس چرا آتش نداشت؟ گفت برا

خاموش    ها همهرا که به شما قرار بود درد بدهند و بسوزانند آن   ییزهایتمام آن چ  دیشما توانست   ییفضاگشا  دراثرِ

کنان  رقص  میتوان م  دردیب  ذهنمن   نیاز ا ی چجور گفت آخِر غزل که م  تیمربوط بود به آن ب  تیب نیشدند و ا



ۀ  برنامه             Program #932                                              ۹۳۲مشار

  111صفحه: 

فضا گشوده شد، آسمان درونش    شود متوجه م  دفعه ی   انسان وقت   عنیکه،    یطور ن یبه گلستان؟ هم   میبرو

  م، یبش  ارانهی دردها پس کجاست؟ قرار بود ما درد هش  ن یا  دیگو شروع کرد به طلوع، م  دیگشوده شد مثل خورش 

از جهنم رد بشو  میبسوز ا  میهمه  دراثرِ فضاگشا  دیآ م  غامیپ  نیو  نه، شما  را   های مار ی ب  ۀهم  د یتوانست  یی که 

 ت یو ابد تینهای به ب دیدیرس  دیکنان از هرجا که هستبود. پس رقص  یشاد  شما یدردها برا نو آ دیمعالجه کن 

  خدا. 

  �🔹🔹�بخش چهارم   انیپا �🔹🔹�

  


