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  2صفحه: 

  )٢٩٩۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

   ژولم هر غم پ یِدست باز  گر من ز
   و خردمند، گولم نبودم  رک یز

  

  چون زُحل  ،میگر آفتابِ عشق نبود
   و گه در نُزولم  ،ندُهگه در صعودِ اَ

  

   ستیز نو مصِر عشق قالو یِور بو
   حرص، گرفتارِ غولم  هیچون اهل ت

  

  ی بد  نینشها، خانهآفتابِ جانور 
   دربندِ فتح باب و خروج و دخولم

  

  ممتَحن نواز  یور گلستاِن جان نبد 
  ؟ رسولم باغ وفا، ک  من چون صبا ز

  

ستیخواه ن عشق ار سماع باره و دف   
  ؟ شُخولم و چنگ، غزل ک   یمن همچو نا

  

   فربه   یِدارو یگر نداد میساق
   زجاج و قدح، در نُحولم   همچون لبِ

  

  و فروع او  یچمن نَبد  ۀیگر سا
   اصولمیمن چون درختِ بخِت خسان، ب

  

   بر خاکِ من امانِت حق گر نتافت
  ظَلوم و جهولم  ،من چون مزاج خاک
  

   ستیجنّت اگر راه ن یِاز گور سو
  ؟ در گورِ تن چرا خوش و باعرض و طولم
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  3صفحه: 

  ال شم یِاز سو نی میبه   ستیور راه ن
  جنوب و شَمولم  فِی چون چمن حر   ک 

  

  ؟ شفتَم  ک  ،یگر گلشن کرم نَبد 
   من فضولم  ،یور لطف و فضل حق نَبد

  

  بس کن، ز آفتاب شنو مطلع قصص 
   من در اُفوَلم  ، یآن مطلع ار نبود

  

  یباز ،: شوخیدست باز

  شدن  شان ی : درهم شدن، پردنی پژول

  گول: احمق، نادان 

  لشر شروی پ شآهنگ،ی قالووز: پ

  و علف آبیب ابان ی : بهی ت

  ممَتحن: امتحان شده، در بال افتاده

  مند به سماع سماع باره: عالقه 

  : خواندن به آهنگ دنی َشخول

شهی ش نه،یزجاج: آب  

  ضعف ،ینُحول: الغر

  و حالت  تیوضع ت،ی مزاج: مجاز از خاص 

  ستمر اری ظَلوم: بس

  نادان  اری جهول: بس

  امانات، آرام، راحت  یبا عرض و طول: دارا

  نی میشمال: سمت چپ، مقابل 

  شمول: شمال، باد شمال 

  مطلع: محل طلوع، محل آغاز

  قصص: جمع قصه

  شدن، فرو رفتن ستاره  د یشدن و ناپد  بیاُفول: غا

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  4صفحه: 

  از دیوان شمس موالنا شروع م کنم.   ٢٩٩۶را با غزل شماره پرس برنامه گنج حضور امروز با سالم و احوال 

   هر غم پژولم  یِمن ز دست باز  گر 
   و خردمند، گولم نبودم  رک یز

  )٢٩٩۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  یباز ،: شوخیباز دست

  شدن  شان ی : درهم شدن، پردنی پژول

  نادان : احمق، گول

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  »  «پژولَم .  دیآ م   دهیکه از هر همان   هر غم  ،ذهنِ هر غم من    عنی  «هر غم».  یباز   ، شوخ  عن ی  » یباز«دست 

  نادان.   عن ی دیدان م «گول»و  شدم م شانی پر ختم،یر هم ماگر به  عنی

  صورت نیاآشفته بشوم، در   ا ی  شدم آشفته م  د،یآ م   دگی که از همان   هر غم  یِو باز  اگر من از شوخ   دیگوم  پس

  .  ستمین  و خردمند»  رکی«زگذاشت. من  رکیخردمند و ز   دیاسم من را نبا

   رک یز  ، رک یز  نی. امیهست   است که ما از جنس زندگ    صورت خالق مثبت است، و موقعبه   یو خردمند   رک یز

   رک یآن ز  م،یما بلد  بران یم  یها ها و راه آن   دیو د  ها دگیکه برحسب همان  ذهنِ من   ی ها رک ی. زستین  ذهن ِمن 

  نادان بودن، احمق بودن.  عنی ، «گول بودن» است که اسم آن را گذاشته   خام  ست،ین

  

  (دایره عدم اولیه)  ٠شل 

  

  ها) (دایره همانیدگ  ١شل 
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  5صفحه: 

  

  (دایره عدم)  ٢شل 

صورت  که ما به  دیدان م  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  .  می کن توجه م  دهم که معموال به شما نشان م  ییهاشل  به

ما و قدرت ما    تیما، هدا  ت یمرکز ما عدم است و عقل ما، حس امن  م،یشو جهان م   نیوارد ا  فرمی ب  یار یهش

  .  دیآ م قدرت عمل ما از زندگ  عنی

   صورت ذهن که به   ییزهایبا چ  میشو م  دهیهمان  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    م،یشو جهان م  نیوارد ا  کهن یهم

  زها یچ   ن یا  ذهن  ای   یشما مهم است و فرم فکر  یبقا   یبرا  هان یا  ند یگو و م  دهند، در فکر ما به ما نشان م   عنی

 میده ها محس وجود به آن   م، یکن کار را م   نیا  کهن یهم  م، یکن م   قیتزر  تیها حس هوو به آن   میریگ را ما م 

  ها نیا  شوند، صورت فکر مرکز ما م به   جهاننیا  یزها یچ   نیکه ا  نیما، و هم   دید  نکیمرکز ما و ع  شوند ها م آن

  کردن.   د یبه غصه تول  کنند شروع م 

صورت فکر در مرکز ما در ما  به  رونیب یزهایاست که دراثر قرار گرفتن چ جانات یمعادل همۀ ه جانیدر ا «غم»

 که ن یا ی. چرا؟ براکند م دی غم تول رد،یکه در مرکز ما قرار ب یز یکه هرچ می. پس ما متوجه هستدیآ وجود م به

  ها ن یا  م،یکن  افتیدر   میتوان م  مان یهاو با حس   م یتجسم کن  میتوان فکرمان م   عنی که ما با ذهنمان    یز یچهر

  آفل هستند.   ایگذرا 

.  کند  م  ر ییپس مرکز ما دائماً تغ   م،یدر مرکزمان قرار بده  کند م   ریی را که آفل است و مرتب تغ  یز یما چ  اگر

ثابت بود. ما هم احوالمان ثابت   کرد، نم   ریی، تغ(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    مرکز ما عدم بود  وقت  که حالدر

  .  کند نم رییجهان تغ  نیا رات ییا تغاحواالتش ب م،ی بود، و پس خداوند که ما از جنس او هست

عدم است، تا   یمرکزش تا حدود   زندگ  یجهان، در ابتدا  نیهم از جنس خداوند است، قبل از ورود به ا  انسان

که مربوط به    یفکر    یکه از    یطور ، مرکزش جسم بشود. به ها)](دایره همانیدگ   ١[شل   بشود   ده یهمان  کهنیا

  ر ییدائماً تغ   هانیا  چوناست و    رونیب  زیکه باز هم مربوط به چ  یریبذرد به فکر د  ای است بپرد،    رونیب  زیچ

  ترس است.  میکن که تجربه م  جانیه  نیو ما اول زدیر مرکز ما فرو م   کنند، م
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  6صفحه: 

ا  نیا  پس ترس نشسته،    یِجا به  ایغم معادلِ    نیا  ،» هر غم پژولم  یِباز«گر من ز دست نشسته،    جانیغم که 

نشسته، اضطراب نشسته،     حس تأسف نشسته، احساس گناه نشسته، نگران  یِجا حسادت نشسته، به   یِجا به

مرکز ما    است که وقت  ییهات یاصخ   هانیرا جمع کند، ا  زها ینشود و مرتب چ  ریآدم س  کهنیا  عن یحرص نشسته،  

    .دیآوجود م در انسان به  شود جسم م  شود، از عدم خارج م

از دست بدهد،    تواند البته کامال نم  دهد، از جنس او بودن را موقتاً از دست م  عنی انسان اتحاد با خداوند    پس

  ت ی هوهم   ای است،    دنیهمان   ا یاسمش همانش است    میکن که ما م  یکار   نیکه ا  د ینیب  م   . ول میما جنس او هست 

  .  میرا که ما هست یز یآن چ یرو  پوشاند شدن است، درواقع م

  ها نیاست، و چون ا  رونیب  یزها یما مربوط به چ یماست، فکرها یو آن هم فکرها  مینیب پوسته را م  ی  فقط

  است.   بهتر» شتر،ی«هرچه بحالت ما   نیشعار ا نیکردن. بنابرا ادی را ز هان یا میکن مرکز ماست، ما شروع م 

وجود به   ا یپو   ذهن  ریتصو  ی   نک،ی ع  ر ییتغ   ای   ریفکر به فکر د   یاز    یار یهش  دنیپر  عن یفکرها    رییتغ  دراثر

   هر غم   غلط البته، از شوخبه   م،یآن هست   میکن اگر که ما فکر م  ذهنِ هست. من  » ذهنِ «من که اسمش    دیآ م

  . دهد را م   معن  نی هرحال، هم، به هر غم»   یدستِ باز   «زِ  مییبو  میتوانست حاال م   ،یباز دست   نی. اشود آشفته م

در مرکز ماست،    زیچ   نیکردن، و چون ا  با ما شوخ  کندشروع م   کند، م  جادیا  جانیه   دیآ که مرکز ما م  یز یهرچ

  شود،  کم م   د،یآ م  نییپا  د،ی آ خوشمان م  شود م  ادی پول ما که ز  مثال.  میریگ نم  را شوخ   است، ما شوخ  ی جد

.  کنم م  شوخ  دیپول ما را بردارد ندهد، بعد هم بو ی دیآ . خوشمان نم دیآ ما خوشمان نم ها شوخ  نیاز ا

تا آخر    د،یها! ببخش  کنم م  شوخ  دیبو  م،ی هست  دهیکه با آن همان  ردیما را تصرف کند از دست ما ب  خانۀ  ای

  .  دیآخوشمان نم  ها شوخ نیبخواب. ما از ا ابان ی استفاده کنم شما برو خ خواهم عمر م 

که در مرکز ما هستند مثل پول، خانه، باورها،    ییزهایچ  نیا  عن ی  میدان را معتبر م  مانیهاگرچه که ما داشته   اما

ما مهم    یبرا  یز یچ  یاست که اگر    نیو فرق معتبر دانستن و مهم بودن ا  ستندیمهم ن  هانیا  ول   م،یدان معتبر م

هست، اگر باشد    میدان معتبر است، ما م  . ول م یکن  ندگز  میتوان دارد، اگر نباشد نم   ات یح   ت یاست پس اهم

  .  ستیمهم ن مثل پول، معتبر است ول  م،یکنخوب است، از آن استفاده م 

  م، یبشود، ما خوشحال بشو  ادیکه هرموقع دلش بخواهد ز  میاو واگذار کن  حالمان را به شوخ   میتوان ما نم   و

  م، یهست   دهیها همانکه ما با آن   ییزهایچ  نیا  رانیمثال د  ای.  میبشو  نی بخواهد، کم بشود، ما غمهرموقع دلش  

  یی زهایآن چ   ای   میکن   ادی را ز  هان ینگذارند ما ا  ا ی  رندیب  ا باالخره از م   ای بدُزدند از ما،    ایکردن    یشروع کنند به باز 
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   ذهنِ که من   ن یما هم عنی. کند م   جادیا  یاد یتوقعات ز   ذهنِ من   ن یکه ا دیدان مبه ما ندهند.    م یخواه را که م

م  لیرا تش م  دای توقع پ  م،یدهبه   م،ی هست  دهیها همانرا که ما با آن  ییزهایچ   نیاطراف ما ا  یهاکه آدم  می کن

  است.  همبه  ختنیاست، فرور دن»ی«پژول. خود رنجش و خشم درواقع میرنج  ما بدهند و اگر ندهند ما م 

با شما    کند شروع م  د،یرا مرکزتان قرار بده  ی زیچ   یاست، شما اگر    یباز   نیکه ا  دیگو اآلن موالنا به شما م   و

  پس کند.    تا با شما نتواند شوخ  رونیاز مرکز شما برود ب  نیتا ا  دیشما تحمل کن   دی را با  کردن. و شوخ   شوخ

کنند و شما را از حالت احوال خوب خارج کنند،    با شما شوخ  جهان ن یا  یزها یچ   دیآ اگر شما خوشتان نم 

  . م یکن کار را م  نی. ما هم هم د یرا در مرکزتان نگذار هانیا

اند. کرده   یجد  ل یما را خ  هان یکه در مرکز ما هستند ا  ییزهایکه چ  میشو ما اآلن متوجه م  (دایره عدم)]  ٢[شل  

هرچ هم  و  را  خودمان  هم  مر  یز یما  در  باورهاکه  جمله  از  دردها  مانی کزمان هست،  خ  مانی را،   ی جد   ل یرا 

  .  میاگرفته

. تمام  مان ی است، دردها  ها دگ یهمان  یدردها، درواقع حاصل باز  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  شل    نیا  در

ا به  چ  نیدردها  آن  ما م  یز یعلت است که  ما گرفته   میخواست  که  ما    ایاند،  از  رنج ندادهبه  و   میاده یاند، ما 

 جور نیا  و.  میدار  که  یهر درد  ایجنس هستند    نیاز ا  هانی رنجش، خشم، ا  نه،یمثل ک   ییدردها  م،یهست  نیخشم  

  ، » هر غم پژولَم  یبازْ «گر من ز دست  ای   هر غم»  ی بازِ «گر من ز دست .  کند هر چهار بعد ما را خراب م  زندگ

  ما البته.    شتریب م،ی هست  ختهیرهمو اآلن هم به  میاخته یبه هم ر هر غم  بال سر ما آمده. ما از شوخ نیا

در    دهد که ذهنتان نشان م  د یلحظه توجه کن  ن یبه اتفاق ا  د ییای که شما ب  ند یگوعرفا به ما م   ۀ یبق  ا یموالنا    و

لحظه، به   نیاست در ا  دگی هر همان  درواقع شوخ   رشِیپذ  م»ی«تسل.  دیبشو  میتسل  ای  دیاطرافش فضا باز کن

مرکز ما دوباره    د،یآ م  شیپ  (دایره عدم)]  ٢[شل  شل    نیلحظه که ا  نیدر اطراف اتفاق ا  ییفضاگشا  ای  یاعتبار 

رفتند با ما    رونیاز مرکز ما ب  زهایچ  نیا  م،یبشو  هیدوباره از جنس اول  عن ی. اگر مرکز ما عدم بشود،  شود عدم م

  کنند.  شوخ رید توانند نم

خدا مهم    یبرا  ست،یخدا ن  یبرا   آمدنش، شوخ  نییپا  ایمثال با باال رفتن پولِ من    م،یشد  از جنس زندگ   ما

مهم باشد که    دیمن هم نبا  یپس اگر من هم از جنس خدا هستم برا د،یآ م نییپا رود که پولِ من باال م  ستین

   من از جنسِ زندگ   کهنیا  ی چرا مهم است؟ برا  ت،من مهم اس  یبرا  . ولدیآ م  نیی پا  ای  ود مپول من باال    نیا

  .(دایره عدم)] ٢[شل   دینیب بشوم؟ بله، با عدم کردن مرکز، م  توانم . دوباره مستمین رید
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ا  پس اتفاق  باز    دگ یهمان    و مربوط به شوخ   دهد لحظه که ذهنم نشان م  نیهرلحظه در اطراف  است، فضا 

  ق یتزر  زهایچ   ن یکه به ا  تی . اگر من بتوانم آن حس هورانم  م  ه یرا به حاش  دهیهمان   زِ یچ  نیا  طورن یو هم   کنم م

مرکزم    که درحال  ه،یرا برانم به حاش   هانیو ا  رمیکرده بودم، دوباره از آن پس ب  قی کرده بودم، مثال به پول تزر

  . (دایره عدم)] ٢[شل شل  نیا شود را نگاه کنم، م زهایچ  نیهم ا  رچشمیاست و عدم است، ز  خال

  ١[شل حالت    نیاگر دوباره برگردم به ا  و خردمند شدم، ول  رکیبتوانم مرکزم را عدم نگه دارم، دوباره ز  اگر

 ذهنکه من   ها)](دایره همانیدگ  هست، دوباره شوخ ده یاست و مرکزم همان   دگ یهمان  نیا را   راتشییرا و تغ  ها

  ت یمسئول  عن یکار    نیا  لحظه،  نیکنم در اطراف اتفاق ا ییمن بتوانم هرلحظه فضاگشا  کهن ی. اما ارمیگ م یجد

دوباره    ها، ی باز  ن یرا که داده بودم به ا  تمیمسئول  ریعبارت دبه   ا ی  رمیگ لحظه به عهده م   ن یرا در ا  اَمی ار یهش

  به خودم.   گردانم برم

  م یگو و م   ده،یضرر به من امروز رس  نیا  ر،یکم شده د  قدرن یپولم ا  نیُخوب بب   کهنی ا  یبرا  ؟ چرا ناراحت  میگو م

آن ناراحت نشو.     ِی را نده به دستِ پولت و از باز  اَتی اری هش  ایاحوالت را    تیمسئول  ایرا    تتی که ُخوب تو مسئول

  د یی آ م  نیبنابرا  رم،یرا به عهده ب  اَمی اریهش   تِیمسئول  م،که بله، من چش  دیلحظه شما ممن است قبول کن   ی

دوباره و شما    شود در اطراف همان اتفاق، مرکز عدم م  دیکن ، فضا باز م(دایره عدم)]  ٢[شل  حالت    نیبه ا

  مسئول.   دیشو م

 ی دارا  طورن ی. هممیشو قدرت م  ی. ما داراگردد عمل ما به ما برمآن قدرت    صورتنیدرا  میشو مسئول م  وقت

  ن یا  طورن ی. همدیآ م   شیدوباره پ  د،یآ هم که از ذات عدم م  تی حس امن  ی   د،یآم   که از زندگ  میشو عقل م

  کند.   تیبه راه درست هدا تواند مرکز عدم ما را م 

ا  شل  نیا فکرها    نیا  رِییاز تغ  میو مرکز اشغال هست و گفت  ها)]مانیدگ (دایره ه  ١[شل    دی نیب م  جانیکه 

طرح شده که    یبه ما ضرر زدن و طور   یباز   نیبه، با هم   کند شروع م   ذهنمن   نی ا  د،یآ وجود مبه  ذهنمن 

  طور ن یو جوابش را هم  دیآم   شیمن چرا پ  در زندگ  یغم و گرفتار  همهن یانسان باالخره از خودش سؤال کند که ا

  . ردیگ از موالنا م

وجود  فقط غم به   د،یآ وجود مغم به  دیگو م   عالوه وقت. به را در مرکزت گذاشت  زهایچ  کهن یا  یکه برا  دیگو م

  د یما جسم باشد، مسئله تول  که مرکزِ  حالت  نیچن   ی  دهم،  نشان م  یبعد  ی هاکه در شل  دیدان م   د،یآ نم

  .  میگو . حاال من مسئله را م کند کند و دشمن م  و مانع م کند به مسئله م  لیرا تبد زندگ   عنی کند م
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  د یشما با   زمان  ی. در  کند م   جادیا  اَش در زندگ  یادیشروع کرده مسائل ز  بیترت  نیرا به ا  که زندگ  هرکس

هستم و من    ده یها همانکه با آن   ییهارا دسِت آدم   تمیخودم باشم، مسئول  مسئول زندگ  خواهم  که من م   دییبو

 رمیگ را به عهده م اَمی اریهش  تی. مسئولدهم نمهم  زهایبدهم. دست چ  خواهم کنترل کنند، نم  خواهند را م

از گذشته شروع شدند، بو  مسائل  نیا  د یکن و اول شروع م ا  دییرا که  کردم و   د یرا خودم تول  اهنی که من 

  ما.  میبند م  یجور  ی را   هانیمسئولش هستم، ا

ا  از گذشته شروع شده، من خودم درست کردم، گرچه من   نیکه   ران یکه د  دیگو م  شهیما هم   ذهنمسائل 

مرکز  ،  (دایره عدم)]   ٢[شل  به مرکز عدم    د ییای درست کردند، ب  ران یشما گفت د  ذهندرست کردند. اگر من 

قدرت   یدارا   ماش  د،یخودتان درست کرد  دیقبول کرد  . وقت دیعدم به شما خواهد گفت که خودتان درست کرد

  .دی عمل کن دیتوان م  د،یشو م

مسئله    ر یخودم است که من د  یِ حواسم رو  کنم، دقت م  نیکه من پس از ا  د ییبو  د، یاگر قرار باشد عمل کن 

کردند   جادیمسائلم را پدر و مادرم ا میمن است. اگر بو فۀیوظ  نیرا هم حل کنم، ا  درست نکنم و مسائل قبل

پس    زها،یو چ  رید  یهاکردم باز هم به آدم  ضیومسائل ادامه دارد، من قدرتم را تف  نیکردند، و ا  جادیمردم ا  ای

صورت    نیا  که به   ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    جانیدر ا  دینیب که اآلن م  ذهنمن   نیا  اماعمل کنم.    توانم نم

از آن   ر یآدم غ   تواند آدم را، که نم   کند م  جیگ  کند  مسئله درست م  قدرن یبه آدم، ا  دهد درست شد، امان نم 

 د یآ م   دم هستند، فکر بند. فکر خالق از مرکز ع  ی تکرار  ی که فکرها  دهند م  ها دگیهمان  د یکه د  ییفکرها

  .  (دایره عدم)] ٢[شل 

  د، ی. استدالل کندیحجت بن  شۀیرا در ش  وی د  دیتوانکرد، م   م یخواه  د یامروز هم تأک  م، یقبال گفت   نیبنابرا  پس

. موالنا گفته، امروز  دیحجت بن  شۀیرا در ش   وید  ز،یو اصول و پره  نیقوان   یسر  یرا با استفاده از    ذهنمن  نیا

 شه، یبرود درونِ ش  ومیتا د کنم م  تیاصول را رعا نیمن ا دییگو شما م ،یادآور ی یشعرش را برا  میخوان هم م

مسائل گذشته را حل    د، ی. اگر در آن فرصت شما عمل کن مانَد م  شهیدرون ش   مدت   ی  و یبه من لطمه نزند. د

ما است، کوچ    ذهنمن   ن یهم  وی را، د  وید  د، یهم اثر بذار  و ید  یرو   دیتوان م   د، یننک   جادیا  د یمسئلۀ جد  د،ی کن

  . رونیب دیآ م شهیبعداً از ش وید  د،یکن کشباشد و شما وقت  شه یدرون ش وی. اگر ددی کن

ا  کند موالنا اصرار م  و اول  و    جانم، شَر  ی که  دارد  انبار ما موش  را دفع کن. گفته که  راه    یموش    ی هااز 

هم در   د، ینیب را هم در جمع م   ی ساز . شما مسئله شودما تلف م   یِ است که انرژ  یساز مسئله   نیهم   اَشی دزد
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  کند،  حمله م   کند،  م  یکار بد   یاست،    بزرگسازمان    ی   سیکه رئ   کس   ی  دین یب م  دفعه ی .  دینیب فرد م

  تا حاال مسئله نبود.   کند،  مسئله درست م کند، حمله م  رید یجا  ی  ای کند، حمله م  شرکت یبه  ای

که حلش کنند و انسان    شوند وارد مسئله م  ندیآ م  مختلف  یهاکه آدم   دیگو آن موقع در غزل هم هست، م  بعد

به جمع مسئله    دیکه کم نکن  دیریگ م   میشما تصم   ن یبنابرا. پس  کنند وقتش را تلف م  کنند، را مشغول م

  .  دید اول، بعداً گندم جمع کن یو شَرِ موش را دفع کن  دیدرست کنند، خودتان هم مسئله درست نکن 

خودتان،    ی رو  دیکن . پس شما تمرکز مدیریب  تان ذهنرا از من  ی سازمسئله   تِی خاص  عنی  دیموش را دفع کن  شَرِ

عنوانِ  . به کنم هم شرکت نم  رانید  یِسازبسازم. در مسئله   خواهم نم   سازم، مسئله م   یه من چجور ک   دییگو م

   «شوخدرواقع از    هانیکه ا  صورت جمع چه به  ،یصورت فردچه به   نمیب را م  رانی د  یسازناظر هم مسئله   ی

 جاد یا  رانید  یبرا  یگرفتار  کنند، حمله م  کنند، شان مسئله درست ماز ترس   ها . بعضزندیر هم مبه   غم»

  .  کنند م

م  شما چ  دیدان اآلن  اگر  با شما شوخ  یز یکه  باشد،  مرکزتان  م  در  و  غم  دیدان خواهد کرد،  از    دیدار  هر 

مرکزمان  در    عیرا ما سر  زهای چ  نیو ا  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  جهان    نیبه ا  میآمد م   . وقتدیآم   دگ یهمان 

را محم    هانیا  عن ینشو،    دهیهمان   هان یبا ا  لیپدر و مادرمان به ما نگفتند که مواظب باش خ  م،یگذاشت م

غم خواهد داشت،   یجهان است، اگر محم ببند نیآفل ا یزهایچ  هانیذره دستت را باز بذار که ا ی. رینگ

  را بِدان.  نیغم خواهد داشت، درد خواهد داشت، ا دگ یهر همان

  ی ز یاز چ   دفعه ی  ذهندرست کردند، من   ذهنمن   یطور ن ی را بدانند اگر هم  نیا  د یها، نوجوانان باحاال بچه  

درد خواهد داشت.    نیآها گرفتم!، و محم دستم را بستم، آمد به مرکزم!، ا  نیمن با ا دیگو م د،یآ خوشش م

  نخواهد آمد.  خوشتان یباز  نی خواهد کرد. از ا ی! و دردش با شما باز د؟یکن توجه م

  د، یآور را که به مرکزتان م  ی زیاست که چ   ن یطرحش ا   زندگ  کهن یا  یاست؟ برا  ی طورن یچرا ا  دیگو م  نیا  و

م ا  دهد، درد  نکن  نیشما  را  برادیبفهم  د،یکار  دادِن شناسا  ی.  و  ما م  ییآگاه کردن  ما است.  که    میدان به 

  .  ستین ییشناسا یِدن مساویکه فهم میدان را هم در ضمن م نیاست. ا یآزاد   یِمساو ییشناسا

. من از شما خواهش  ستین  یی شناسا  نیجلو، ا  دیرو را م  اتیاب  دیکن م    معن  د،یفهم م  طورن یاز شما هم   لیخ

در   ییزهایچ  چه  ت، یب ن ی. مثل همد ینی کاربردش را در خودتان بب د،ینکن  فقط معن  دیخوان  را که م  تیب کنم م

احوالم خراب    رم،یگ م  یرا جد  ها نیمن ا  کنند،  م    شوخ  کنند، م  یمرتب با من باز   هان یمرکز من هست؟ و غم ا
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  م)] (دایره عد  ٢[شل  دیخودتان بذار  ی مرتب نورافکن را رو   دیبا  شما.  د یها هستند؟ نگذرکدام   هان یاست، ا

  د، یکن مرکزت غم درست م  یرا بذار  یزیبله هرچ   فهمم، م   منبشوند.    دهیبشوند، نه فهم  ییشناسا  هانیتا ا

در شما    ییزهایچه چ   هانیدر خودت که خُوب ا  ینکرد  ییشناسا  ! ولید یفهم  . نه،دمیفهم  د،یکن غم درست م

  .  میاست که ما از آن استفاده کن نی ا یها برادرس  نیهستند؟ ا

صفحه    یکه در رو  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    رهیدا  نیکه ا   دیشما مرکزتان را عدم نگه دار  دیقدر با  نیا  باالخره

که    ستیآفتاب  میی گو حالت را ما م  ن یدر مرکز شما نماند. ا  دگیهمان  چیه  عن یبشود    کامال خال  شود م  دهید

  ن ی. اکند عنوان ما طلوع مخداوند از مرکز ما، به   ای از مرکزمان    میکن ما طلوع م   عن ی  کند از مرکز ما طلوع م

قرار    زهایچ و شوخ یجهان مشغول باز  نیدر ا  دیو نبا میکار آمد  ن یهم   یبرا  درخشد، است، دائماً م   دیخورش

م،یریب  جهان   نیا  یزها یچ  نیکه ا  میجهان برو  نیاز ا  نیموقع مردن هم خشم  واقعاً من را از پا    دادهایو رو

  درآوردند.  

و خردمند    رکیز  زندگ  نیکه در ا  میبدان  دیبا  . ولمیااز پا در آمده  ها دگ یهمان   نیا   از ما از دست شوخ   لیخ

(دایره عدم    ٠[شل  ندارد.    دگیدر مرکزش همان  شودم   دهیصفحه د  یاست که رو  نیو خردمند ا  رکیز  م،ینبود

   رون یب  زیچچیه  که نیا  یبرا  دیشو و خردمند م   رکیکامال، شما ز  دیموقع شما مرکزتان را پاک کرد  هر  اولیه)]

  .  کند و نادان م دهد م بی اگر باشد ما را فر کند. ول  شوخ  تواند با شما نم  رید

را شما حفظ   هان یاست که ا  نیخواهشم ا ن است زود بذرم ول مم  ات یاب  ن یاز ا  جا ن یدر ا  خوانم م    اتی اب  اما

  در درون شما باز بشود.  اش تا معن دیتکرار کن  ادیز  د،ی کن

  جنگ شود ، خنده زن  ،تُرشان الغ کن با
  از او بارمنهان کردم من، اش هم  خنده

  )٢١۴٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : شوخالغ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

که    کس   ول  کنند و جنگ م   رندیگ م  یجد   هان یا  کن  دارند اگر شوخ   دهیکه مرکز همان  ییهاآدم با    د،یگو م

 ر ید   ذهن  یها من   ای  تانذهنمن   یِهست شما به کارها  موقع  یکند.    شوخ  تواند مرکزش عدم است، م 

 ی برقصند، آزاد   ها دگ یهمان   دیگذار م   د،یخند شما هم م  دیرینگ  یها را جد آن   شوخ  عنی.  دیبخند  دیتوان م

احوال    ول  شوند م  وکماد ی درون باز بشود و ز  یاگر فضا   رقصند، دائماً م   جهان  نی ا  یزها یچ   ر،یاست د  نیهم
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.  شوند  م  نیخشم  هانیهستند، ا  دهیکه همان  ییهاآن   عنی  «تُرشان»  ،کن   شوخ  ،ی بخند  اگرشما خوب است.  

  .  میمواظب خودمان باش دیبا نیبنابرا

هم  «اش  «عنی   بارم اَزو  م  زیاز او پره و فضا را باز م  کنم و به زندگ   کنم   مرو  عنی.  آورم   ما نم کسان  میتوان  

 رند، یگسخت   هان یا  م،یدعوت کن  ستنیو آسان ز  ی ریگو آسان  ی ریگرا به سهل   ها نیاند اشده   ده یهمان  زها یکه با چ

  ترسد،  که م    کس.  ترسندم   شوند، م   یهم جد   هانیا  کنند،  م  رییتغ  ها دگ یهمان   دارند.  دگی هماندر مرکزشان  

  ی ز یچ  چیاست، ه یکار جد   ن یا دیگو م. دیآ خوشش نم دیکن توجه م ، کن با او شوخ شود وحشت دارد، نم

  ن یهم   ی جد  ز یتنها چ  ست،ی ن  ی جهان جد  نیا  ز یچ  چیجهان است ه  نیجهان، اگر مربوط به ا  ن یا  در.  ستین  ی جد

  . م یعرضه کن  م یخواه را، م   نیا  م یداراست فقط.    «عشق»  یجد   ز یچ  عن ی.  میآمد  ن یهم  یباز شده است برا  یفضا 

  . آورد م  ادمانیرا  تی دوب  ت،یب  نیا طورن یهم  و

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

  
  علم کشت  نیبد اریعشّاق را  جملۀ

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

ا  رید که زمان    دهد نشان م  تیدو ب   نیامان است.  ابزار دست   کهن یا  یبرا   میخوان را م  تیدو ب  نیهردفعه 

  ها  دگیهمان  راتیی فضا را باز کند، تغ  دیانسان با  نیانسان تمام شده است. بنابرا  یاز نظر خدا برا  شناختروان 

  » یساز   «طرب و خداوند    دهد را نشان م  ذهنمن  ای   ها دگیهمان  ر ییتغ   شناخت زمان روان  چون   . ردینگ  ی را جد

  . م یناراحت ها دگ یهمان  ما از شوخ  بند در درون ما، ول خواهد م

  د یکن که شما باز م   یی فضا  ن یاست. ا  یجهان است، باز   ن یکه، ظاهر اوضاع که مربوط به ا  د یگو دارد م  اآلن

  رِ ییگرفتن تغ  ینگرفتن، باز   ی جد  نیهم   ق یاز طر  دیگوو م    و زندگ  دیباز شده شما هست   ی است فضا  «جِدِّ جِد»

ها نشان داده است، فقط  را به آن  شانیذهنمن   عنیعاشقان را کشته است.    است که خداوند همۀ  ها دگ یهمان 

 پساند.  را انداخته   ها  دگیاست پس همان   ی با آزاد  ی مساو  ییکردند و شناسا  یی دارند، شناسا   ذهنمن   دند ینفهم

شما هم    رود م  باال  پولتان مثال،  ی. با بازدیکن  یباز   زها،یچ  یاز موالنا که با باز  د یریب  ادی شما    دیشا  نیاز ا

  .  دیگو را م نیدوم غزل هم هم  ت یب طور،نی هم دیآ م  نییپا د،یکن یباز
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که من بلدم.    دیخودش را جا نزند بو  ذهنمن   نادان ، ذهنجهل من  ن یمواظب باش که ا  دیگو م  نیبنابرا پس

را    شانیباز  رد،ی ب  یرا جد  ها دگیهمان  خواهد م   ذهنمن   نادان  ، ذهنجهل من   دیفضا را باز کن و مواظب باش 

و ناراحت    دیریگ م   یها را جد اصطالح، آن جهان به   نیا  ی زهایچ  رییشما اگر تغ  عنیو ناراحت بشود.    ردیب   یجد

ا  کند شما را اداره م  تان ذهنجهل من   .دینیب درست نم  صورتنیدر ا  دیشو م که    دیگو م  جانیو موالنا در 

  باشد.   رکیز دیمؤمن با

مؤمن کِسی  ممِکو که تا   ز ی  
  ؟ را از فَت  زکانی دانَد ح باز

  )٢٩٣٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

کرک ی: زسِی  

ممدهنده  صی تشخ زدهنده،ی : تمزِی  

  نامرد و مخنّث است  به معن  زی : نامردان؛ حزکان ی ح

  م ی : جوانمرد، کرفَت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  د یباشد. کو؟ که بو  دهندهص یتشخ    عنیباشد    ز یزرنگ باشد و مم  د یدارد با  مان یکه ا    که مؤمن، کس  دیگو م

نبا  دگیهمان   نیا من  مرکز  در  چه جسمش،  انسانش،  چه  اگشوده   یفضا  نیا،  باشد  دیاست،  است،   نیشده 

   معن  به  زیحهم دارد.   یری د یها معن زی ح ترسد، است، م زی هم ح نیجوان است، جوانمرد است، ا ست، فَت

  جا ن یا  ست ین  هان یچران و اچشم    معنبه   ز یح.  شود م  ز یرا در مرکزش بذارد ح   یز یترسو، نامرد، انسان اگر چ 

  .  شود باشد جوانمرد م و اگر مرکزش خال 

در مرکزمان هست حتماً   یز یو اگر چ   فت ای  زمیکه من ح  د یخودتان بن  دیبا یی تنها شناساشما، نه  نیبنابرا پس

که   یی هاآن   زکان،یاگر ح  دیبدان  دیکه اطراف ما هستند، شما با  ران ید  طورن یهم  و .  می ستیجوانمرد ن   ،م یزیح

  است اطراف شما هستند، حتمًا به شما ضرر خواهند زد.   دهیمرکزشان همان کهن یخاطر اترسو هستند به 

و    ریشما از ش   دیگو که م   میشما بخوان   یبرا  مینظرم آوردکه، که موالنا، امروز هم به  میاها گفته بارها در برنامه   و

دارد، به ما ضرر خواهد زد. ما هم اگر   دگ یکه همان   . هرکسدیخودتان بترس  انیاز دوستان و آشنا  دیاژدها نترس

 یاصورت مراقبه دائماً به   میو دانا باش   رکیما ز  اگرزد.    می ضرر خواه   رانیبه خودمان و د  م، یداشته باش   دگ یهمان 

بزن  میکن م    زندگ نه به خودمان لطمه  ما لطمه بزنند، چون    رانیکه د  م یو نه بذار  رانی نه به د  م، یکه  به 
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مرکزِ    ای   دهیهمان  ذهنمن   نی ا  ست،یدست خودشان ن   ذهن   یهامن   ضرررسان  نیاکه لطمه خواهند زد.    دیدان م

  ببرد.   نیخودش خودش را از ب نیطرح شده که ا ی طور  از نظر زندگ  دهیهمان 

    کندم  رونی زِ زنده مرده ب چون
  تَند م مرگ  یزنده سو نَْفس
  )۵۵٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

دائماً به خودش لطمه    ذهنطرح کرده که من   یطور   نیپس بنابرا  کند، م  رونیرا ب  دائمًا از خودش مردگ  خداوند

و    م یکشف کن  و جمع   یطور فردرا به   نیتا ما ا  زند، هم لطمه م  ران یبه د  زند، خودش که لطمه م   بهبزند.  

  .  میمسئله را حل کن

تم زیِمم  رک، یز  عن ی  س یِهم هست، ک  هانیا فَت زکانی ح  زدهنده، ی:  : جوانمرد، که خدمتتان عرض    : نامردان، 

  کردم. 

  است.  ثیهم حد نیا

نؤماَلْـم»  کِی س  «ذِرح نفَط  
  است.»  زیو هوشمند و با پره رکیز «مؤمن، 

  ) ثی(حد

 ز یپره  میتوان ما نم   اگردارد.    زیاست، هم هوشمند است، هم پره  رکیباز شده، هم ز  یفضا  نیکه ا  دینیبم  پس

  اد یرا ز  نیاگر ا  م یکن و فکر م  میهست   دهیکه با آن همان  مینیب م  یز یچ  ی  قیعلت است که از طر   نیبه ا  می کن

  ، دیآ غم م   اول گفت، شما وقت   تیکه ب  یطورن یهم  .میشو نم   ریکردن آن ما س   ادی . با زمیشو م   ریما س  می کن

  . ر یرا ب شیگلو د یگو م  جان یا و د یفضا را باز کن دیبا د،یزیهم بره ب دینبا

  ریاو ب یگلو دیآ  غم گر 
  داد باش  ِری از او بِستان ام داد

  )١٢۵٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : عدل، انصاف داد

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

است که من با    نیخاطر اکن، بو ها! به  ییفضا را باز کن و شناسا  عنوان امتداد زندگآمد، به   غم  دیدید  اگر 

از مرکز   رونیبرو ب دیگو م  «داد از او بِستان»از کجاست؟ و  اششه یر  نیبب  ،ر» یاو ب ی«گلوهستم.  ده یآن همان
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ل  کردم، ه   ییُخوب اآلن من شناسا  ،ی در گذشته آمد  م،اآلن. قبال خبر نداشت   ریمن، من مسئول مرکزم هستم د

  .  رونیب یبرو دهم م

و اجرا    میریب  میتصم  م،یخودمان بن  یبرا  یکار   دیکه با  می . ما هستمیداد هست  ریکه درواقع ام  میما هست  نیو ا

  م یتصم   دیبا  تان در زندگ  ییجا  ی همان اول، امروز عرض کردم شما    و.  می. پادشاه خودمان، خودمان هستمی کن

که تمام مسائل   دیریب    که از گذشته شروع شده و اآلن هم ادامه دارد، همه را من خودم درست کردم، تا توان

   ی   د،ی نبا خودتان حل ک   د،یهست، حل کن  رید  حاال اگر با کس  د،یببند  جا یرا    هان یکه ا  دیکن   دایرا پ  نیا

  . میداشت «حذَر»  جان یکه در ا د یو مواظب باش  د،یاست درست کن  ی ز یچ

من مواظب هستم مسئله    یی گو . شما ممواظب باش مسئله درست نکن  عنی   د،یکن  زیاتَّقُوا، پره  نیهم   ،«حذر» 

  :تی ب نیمن مسئله درست نکنند. و ها! ا  یهم برا رانیدرست نکنم و مواظب هستم د

  تو استغفار کن  ،نیغم ب چونکه
  به امِر خالق آمد، کار کن غم

  )٨٣۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  : طلب مغفرت کردن، عذرخواه استغفار

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

من    مییبو  م،یاز خداوند. توبه کن  ؟ از چه کس  م، یمعذرت بخواه  دیبا  م، یزیر هم مبه   غم   یما از دست    وقت

با ا ا  ییبودم، اآلن شناسا  دهیهمان  زیچ  نیتا حاال  ا  دارم نگه م  امی اریرا در هش   نیکردم و    ن یا  فتد،یب  نیکه 

گوش    ام ذهنمن   یها اندازه به حرف   نیکه ا  خواهم ممعذرت     و من از زندگ  رونیاز مرکز من برود ب   دگ یهمان 

نه. استغفار    شوند، ادامه دارد، مردم باعث م  طورن یآقا، من هم کردم، هم  کنند که خُوب همه م  مییدادم. نگو

  . است که تو کار کن  نیا یبرا نیده. اآمده، خالق آمده، خداوند آم  غم به امر زندگ  نیکن و ا

در   تیمسئول نیتربزرگ نی لحظه است که ا نیدر ا مانی اری هش تیو قبول مسئول ییگشاکار ما واقعاً فضا  نیاول

  کند،  م نیا  کند،ام مبچه  کند، همسرم م  کنند، م  رانیحالم بد است، د  دییبو دیتوان است. شما نم  زندگ

  توان م   ، کن   ییگشافضا   توان م  ،ی جدا بشو  توان م  ، کن   قطع ات را با او  رابطه   دیتوان . ُخوب شما م کند او م 

من که    کنند  م  رانید  کهنی نه ا  د،یآ از دست من برم  ی که کار  دییشما بو  دی. اول بابده  رییرا تغ یزیچ   ی

. استغفار  رید  میداستغفار نکر  ران،یگردن د  میاست. هرچه که تا حاال انداخت  جبر  ن یبنم آقا. ا  توانم نم  یکار

  . دییبه خودتان بو  خواهم، عذر م  ر،یام دکار را کرده   ن یکه من ا  دییاز خداوند و برگشت. بو  عذرخواه   عنی
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که واقعاً    دهد موالنا هستند که نشان م  اتیاب  نیتر اساس  دیشا  م،یخوان را که دائماً م  تیسه ب  نیا  طورن یهم   و

جهان است، مواظب باش دستت را محم    نیو مربوط به ا  کند که شما را شاد م  ی ز یکه گفتم، هرچ  طورن یهم

واقعاً    دینبا  م ین جهان اگر مسئول خودمان هستید و در اممن است از دستت برو   ، اینشُل نگه دار   ،ی نَبند

  . خوانم باشد. فقط م رییدر حال تغ  زیو آن چ مینکن  و رها  میریرا محم ب یز یچ

  در جهان  یشاد گرد یاز و هرچه
  آن زمان   شیندیفراقِ او ب از

  )٣۶٩٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شاد، بس کس شاد شد  گشت زآنچه
  جست و همچون باد شد  یاز و آخر 

  )٣۶٩٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  منه  یبر و تو هم بجهد، تو دل  از
  تو بِجِه  یاز آن کو بجهد، از و شیپ

  )٣۶٩٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  د یآ خوشت م  ل یکه خ  ییزهایکه از چ  م،یبده  ادیهم    مانیهابه بچه  م،ی ریب  ادیاست که اوال خودمان    نیما ا  هنر

 میهم بدان  نیو ا  یاز آن جدا بشو  دیکه با  اوریب  ادتی  به  ،یبچسب  خواه  که م  را محم نچسب. و وقت  هانیا

درد است   ایباور است    ایکه اسمش پول است مثال،    زیچ  نی هم  یبرا  ها ل یاست و خ  رییدر حال تغ   زیچ   نیکه ا

  آخرسر مثل باد از دستشان رفت، از ما هم خواهد رفت. است، شاد شدند ول رید داشتنتعلُق  زیچ  ی ای

  یی است، همان موقع به فکر جدا  یاست، عجب مرد  به عجب زن به   دییگو م  دیشو آشنا م   اگر با کس  شما

. عرض کردم دستتان را شل  دیچسب که ممن است از او جدا بشوم محم نم  دی فکر باش  ن ی. اگر به ادیباش

اآلن هم غم    نیها خواهند رفت و هم ن یکه ا  دیدان م  د،ی هست   دهی همان  یی زهایبا چ   دی نیب م  اآلن    و وقت  دیریگ م

  . یبروند فرصت دار  هانیا کهن یدارند. قبل از ا

.  یچه فرد   ، چه جمع  م،یده از ما فرصت را از دست م   بعض   دهد، خداوند به ما فرصت م  میگو م   نیهم  یبرا

چهل سال، پنجاه سال صلح   یکشور  یدر    دینیب م  دفعه ی  م،یگو که م  . جمع میده فرصت را از دست م

وقت را به    هانیاست. ا  ارِشانموقع ک   ها،نیدارند و ا  ی هست و مردم رفاه ماد   یاست و شاد   تیاست و امن

شروع   ختندیهم رباال آمد همه به یدرد  ی جانیا! ا نندیب چهل، پنجاه، شصت سال بعد م  گذرانند، بطالت م
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خودشان با   ای  انشان،یبا همسا کنند اوقات جنگ م   گاه کنند، اوقات انقالب م  . گاهتلخ کردند به اوقات 

و    میرشدمان کار کن  یبرا  دیاوضاع خوب است، با  استفاده نکردند. وقت   صتاز فر  کنند، خودشان جنگ م 

  . زند م ها گول آن موقع  طانیدرست ش

  ی وقت من چجور   د یشما از خودتان بپرس  گذرد؟  م   یکه وقتمان چجور   م ینی بب  م یخواه ما م  ی صورت فردبه   حاال 

که گذشت، من   یاقهیپنج دق ایکه گذشت  یاقهیدق نیا  کنم؟ درست استفاده م  میهاقه یاز تمام دق ای آ گذرد؟ م

  گذشت؟   موردی ب یفکرها و با هپروت  ی طور ن یبودم؟ هم  یبودم؟ چه کار  یاجه یصاحب چه نت

تو    ز،یچچ یپس ه  ز؟ یچچیه  کنم؟  ساعت من چه کار م  یاز حاال تا    نم یبب   گذارمنه؟ اصال من ساعت را م   ای

  د، یآرامش هم دار  د، یپول دار  د،ی. اگر شما سالم هست کن وقتت را تلف م  ، کننم   ی رشد  ،رس نم   جاچیه

  فرصت از دستتان خواهد رفت.  د، ی. تلف کندیکن ارخودتان ک   یخداوند به شما فرصت داده رو

  که:  میدان را هم م  نیا ما

  و، اضطرار   خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاندر

  )١٣٢٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   چارگی: درمانده شدن، باضطرار

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   و اظهار ناتوان  دیکن م  بندگ  دیکن فضا را باز م  د،یشو شما فروتن م  شود، ها شروع مغم   یِباز   شما وقت   و

در    میدان . و ما ممییآ باال نم  ذهنمن   صورتبه   توانم، من نم   ییگو م   عنیاضطرار. اضطرار    ،به زندگ   دیکن م

   ذهنصورت من که به   ریو اضطرار هست که ارزش دارد، جور د   اآلن، فقط خضوع و بندگ  نیخداوند هم   شاهیپ

  .  میده انجام نم یکار  چیه ها،  دگیهمان دیبرحسب د مییآ باال م

درست    راهتان   ا یکه آ  د ینیبب   د،یفضا را باز کن  د،یبجه  د، یکن عمل    دیخواه  را م  تیسه ب   نیحاال اگر شما واقعًا ا

    من بلد هستم؟  دییگو م  ایاست؟ 

در    دگ یهمان   د،یایباال ن  امذهن و من  دانم . نم بندگ  عنی  ییگشافضا را باز کردن. هرلحظه فضا   عن ی  »«بندگ 

بدهم. توجه    رییتغ  توانم که من خودم را نم  اظهار عجز و ناتوان  کهن یهم خضوع است، و ا  ن یا  د،یای مرکز من ن

  کار کنم! نه.   توانم آقا من نم دییبو د ینکه شما کار نک  ستین نیر ا د » «اضطرار، ناتوان دی کن
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سخت است.   اریبساریاز آن بس  ییو رها  ییاست، شناسا  ذهنکه اسمش من   میهست  بافت ذهن  ی ما دچار  

  .  شوند ها موفق مآن   دهند، قانون جبران را انجام م  کنند، موالنا را تکرار م  اتیاب  دهند،  که دل م  ییهافقط آن 

  ن ی ا ست، یخضوع ن  نیهستم، ا یاده یمن آدم فهم دم،یفهم بود من م   مهم زی چ  جان ید که اگر ایبو ی کهنیا

  .  ستیخضوع ن  ر،ید  ستین   مهم  زیچ   عنی  فهمم را که من نم  هانیپس ا  فهمم،را م  زیچ. من همه ستین  فروتن

هم شما    . وقتستین   هم بندگ  آن   کنند، م    دارند بندگ   ذهنمن   که درحال  جسم  یار ی هنوز با هش  ها بعض

تغ   دیتوان م را  تبدبه   دیبده  رییخودتان  هش  جسم  یار یهش  لیلحاظ  ن   ی اریبه  اضطرار  هم  آن  .  ستیحضور، 

  که خداوند به من کم کند.  ییوب  یمرکز را عدم نگه دار  عنیاضطرار 

  
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل 

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 

  
  (مثلث همانش)  ۵شل 

  
  (مثلث واهمانش)  ۶شل 
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  ی ها، مدت (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل    دیمرکز را عدم کن  دیشما با  میاآلن گفت  نیکه هم  طورن یهم   خُوب

آمده    یز یچ  یکه    دیدیافتاد، د  ادتانیهر موقع    عنی.  دیبار تکرار کن   نیو در روز چند  دیکار را بن  نیا  یاد یز

. پس شما متعهد ردیدر شما صورت ب لیتا تبد دیعدم کن ییگشامرکزتان، مرکزتان جسم است، مرکز را با فضا 

به مرکزِ عدم تعهد به اَلَست هم است. مرکز   . تعهددیمرتب نگه دار  دیتعهد را شما با  نیا  .دیبه مرکز عدم هست

عمال، با عدم کردن مرکز از جنس اََلست هستم، از جنس   کنم  هستم اآلن اعتراف م  من از جنس زندگ   عن یعدم  

   باشد. د یبا نیهستم. ا  زندگ

قرار باشد که شما مرتب    اگر  ،)١٣٢٣  تیدفتر سوم، ب  ،ی مثنو   ،ی (مولو  میباشد، که اآلن گفت  قرار باشد بندگ  اگر

[شل   صورتن یدرا، به چیزها  )٣۶٩٩تا   ٣۶٩٧ تیباز دفتر سوم،  ، یمثنو  ، یمولو (  تی سه ب نیطبق ا  د،ینچسب

خود و مراقب بودن که من    ی عدم کردن مرکز و تمرکز رو  در  د یکوشا باش  دیبا  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣

  .  کنم چار دارم م

  کنم؟  م  یچه فکر   کنم؟  که من چار دارم م  د یمراقب خودتان باش  د یلحظه شما بابهلحظه   آلدهیطور ابه   عنی

  ده یاگر از مرکز همان  د؟یآ از مرکز عدم م  ای  کند، غصه م   جادیا  دیآ م   دگیهمان  یاز    د؟یآ فکر از کجا م  نیا

  مواظب بودن است، مراقب بودن است.  نیا دهد؟ به من دست م است؟ چه غم ده یکدام همان دیآ م

من بشوند، پس دارم   دید  نکی ع  هان یا  (مثلث همانش)]  ۵[شل  مرکز من    دیایب  زهایاگر چ  می اآلن گفت  نیهم  و

  رات ییتغ می گفت شناخت . زمان روانشناختروان به زمان  روم آفل و دارم م ایگذرا   یزهایبا چ شوم م دهیهمان 

  .م یهست  ندهی است که ما در گذشته و آ نیهم یکه عمدتاً برا دهد را انجام م ذهنمن 

  شود،  م  جادیقضاوت و مقاومت در ما ا تیدوتا خاص  م، یشو م  دهیمرکز ما و با آن همان دیآ م ی زیچ  ی  وقت

من مهم است    ی که اآلن در مرکز من است برا  یز یآن چ  کهن یا   عنی   «مقاومت»  د؛یحتماً توجه کن  خواهم  که من م

  ن یا  ی . اگر خوب و بدکند من فرق م  یبرا  اشی خوب و بد  کهن یا  عن یهم    «قضاوت»و من با آن کار دارم،  

از غم    صورتن یدرا  د،یگرفت  یرا جد  ی باز  صورتنیدرا  کند، شما فرق م  یبرا   ها، دگیهمان   عنی  ها، ن یچنقطه

  .  ختیر دیهم خواه شد، به  د یخواه دهیپژول ها دگ یهمان 

ها  غم   ی ها، بازغم   یباز   ا یآ  کهن یا  د،یو مراقبه کن  دینگاه کن   (مثلث همانش)]   ۵[شل  شل    نیاست که به ا  مهم

ها دارم، چون مرکز من است که مرتب من مقاومت در مقابل آن  ها، دگیهمان  رییتغ   ای  ها دگیهمان   یباز   عنی

من مهم    یو بد بودنش هم برا  وبخ   جهیو درنت  خواهم م   از آن زندگ  د،یآ چه م  نیمهم است که سرِ ا  میبرا
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بدبخت    تواند ما را م   (مثلث همانش)]  ۵[شل    شودم  دهیصفحه د  یرو   سادگکه به  ت یوضع   نیچن  یاست.  

  .  م یرا ادامه نده نیا م،یبشو  داریب (مثلث همانش)] ۵[شل شل   نیما از ا تیب نی با هم  خواهد والنا م کند. م

واهمانش که    نی. امیمرکز را عدم کن  یی، با فضاگشا(مثلث واهمانش)]  ۶[شل  است    نیراه درمان ا  طورن یهم   و

  (مثلث همانش)]   ۵[شل  حالت    نیپس اگر ا  تو استغفار کن»  ، نیکه غم ب«چون :  گفت آمده، م   بعدش عذرخواه

لحظه،    نیبه ا  میو برگرد  میبن   عذرخواه   م،یاستغفار بن   (مثلث واهمانش)]  ۶[شل    م،یدیرا در خودمان د

اگر مرکز   م،یکن مرکز را عدم م    عنی   م،یشو م  دوباره از جنس زندگ  عن یلحظه،    ن یبرگشت به ا  عنیاستغفار  

م عدم  م   می نیب م  م یکن را  ما  زندگ  م یخواه که  ا  میریب   زندگ  ، از  م  ؛دگ یهمان  نینه  را  فرقش    د ی دان پس 

  .  ستیچ

   زندگ   ، از خودِ زندگ  دگی همان  ی  یجا لحظه به  نیکه در ا  دیای وجود ببه   ی داریب   ی  ، نشی ب  یدر ما    اگر

کارمان درست م  م،یریب از خود زندگ  اگر  .شود ،  زندگ  خوشبخت   م،یبخواه  م، ی بخواه  زیچهمه   م،یبخواه  

  «شر» که    م، یبود  ده یتا حاال فقط اسمش را شن  م،یشناخت را که نم  دیجد  ت یکه دوتا خاص  م ینیب م  صورتنیدرا

 ن یکه ا  ، قدرشناس   ی  ،شاکر بودن  ی   ،ت یرضا  یکه در ما    مینیب م  .دیآ وجود ماست در ما به   «صبر»و  

  نیا   عنی وجود آمد.  در من به   نم،یب م   زندگ  قیاآلن ازطر   شود چشم من باز م  نی ا  نش، ی ب  نیباارزش است، ا

  . دیآ از مرکز عدم م  نیو ا کنم م  حالت را من قدرشناس

 ۶[شل    که من عجله داشتم، صبور شدم  (مثلث همانش)]  ۵[شل  برعکسِ حالت قبل    شوم و من متوجه م 

 ندارم ضرر به خودم بزنم.  لی که من م  نمیب ها که مرکز من عدم است م لحظه نی. و در تمام ا(مثلث واهمانش)]

  مرکزمان   میما مواظب عنی ست ین  تیمحروم معندارد در موالنا، واقعاً به  مهم  لیکه حالتِ واقعاً خ  ز،یپره نیا

به کس  بماند  نزن   عدم  موقع میضرر  م   . ضرر  زندگ  میزن فقط  همان  که  براساسِ  به    م،یبذار  ها دگ یرا  هم 

  . میزن ضرر نم  رید رانیبه خودمان و د م ی. مرکز را عدم بنرانیخودمان و هم د

. مرکز عدم باشد ما از ش  مییآ م  رونیما از ش ب  کهنیا  یبرا  شود، هم تمام م   الْمنونب یآن حالتِ ر  اتفاقاً

  ی برا  م،ییای ب  رونیاز ش ب  هانیبا فکر کردن و باور کردن و ا  میتوان باشد ما نم  دهیمرکز همان   م،یآمد  رونیب

نفر از     ی  شود نم!  د؟یکنش است. توجه م   نیکند، اصال ا م  دیش را تول  ها دگیبرحسبِ همان  دنید  کهنیا

ما را بدبخت کرده،   د یکرده ما را. تقل  چارهیب  دیتقل هم نکند.    دیش نداشته باشد و تقل   ند، یبب   ها دگیهمان  قیطر

 آقا   !کنم م  ییجودر وقت صرفه  دیگو ما هم م   ذهننظرِ من که به   دی. ش و تقللی لحاظ تبدبه   لحاظ زندگبه

  . شود نم  یز یچون چ! هم میکن زندگ می خواه شما م نیما ع  دیکن م  زندگ  یشما چجور دییشما بو
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مرکزتان عدم بشود. شما ارزش    دیبشود، با  در درون شما زندگ   دیبا  ،باال   دیآ م  جوشد از درون شما م    زندگ

من هم    دیرو راه م   یکه، شما چجور  ستین  سطح   یزها یچ  اشهمه .  دی کن   زندگ  ران یمثل د  دیتوان نم   دیدار

چجور  یطور آن بروم!  زم   ی راه  م   نیاز  م  یچجور   دیشو بلند  ع  دیخور غذا  هم  زندگ  نیمن     زندگ   ، شما! 

آقا شما    مییبو  میکن  داینفر پ  ی که    میامدین  نیا  یجهان! برا  نیبه ا  میامدیمنظور ن   نیا  یما برا  تازه.  شود نم

  .  یزیچون چ هم شود ! نم میکن م  شما زندگ  نیع  میکن درست است ما به شما نگاه م زتانیچهمه 

نه    م،یکن  زندگ  ، زندگ  یپا   یرو   م،ی داشته باش  شهیر  م، یوصل بشو  به زندگ   م،یدر درون باز بشو  دیما با  همۀ

در    پس   نکند، در ذاتش است.  د یتقل  تواند نم  ندیب م ها دگیکه برحسِب همان  ذهنمن    . ولرانیاز د  دیبه تقل

  ز یحضور با مرکز عدم، صبر هست و شر هست و پره  یِار ی ست، در ذات هشه  دیش هست و تقل  ذهنذات من 

  هست. 

از    یز یکه چ  دیپا م   چهارساعتهوستینفر ب   ی  کهنیبه مرکز، مواظبت. درست مثل ا  دیای ب  یز یچ  کهن یاز ا  زیپره

که بود، رفت.   آن حال و آن وصل و آن عشق و آن حالت  ریمرکزش د  دیایچون اگر ب  د،یایبه مرکزش ن  رونیب

  آمد.   رونیاز ب نکیع  یچرا؟! فقط 

که موالنا با استفاده از آن    م یخوان . امروز باز هم مدیفهم و اگر آمد م  دیکن م  رونیب  ی یرا    هان یشما ا  پس

  به ذهن!   یگرد دوباره برم آورم از ذهن درم  کنم کم م قدرن یمن به تو ا دیگو ، م«ردوا لَعادوا»

  

  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧شل 

  

  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل 
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  ت یعنا  رِیلحظه ما زبهکه لحظه  دیدان شما م   ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  شل    نیا  طورن یهم  و

بشد. درواقع خود خداوند   رون یب  ها دگیخودش را از همان  خواهد م  عنی  م،یهست  زندگ  ای و جذبۀ خداوند  

  ده یهمان  ر،ید دیگو اول دارد م تیما، آن ب واست. شده دهیهمان زهایما با چ  یِار ی صورتِ هشاست که آمده به

   ما جسم  یاریهش  میزیر هم مبه   مرتب، وقت  میزیر هم مبه   م،یناراحت   ها دگ یهمان   و شوخ  یو از باز  میشد

  . می ستین  اری طرح کرده، هش  که زندگ ست یسِر حالِ خودش ن یطورآن  کسچیه  شود، توأم با درد ماست، 

  کهن یبا توجه به ا  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  و جذبۀ خداوند را    تی عنا  یما جلو  جهیدرنت   پس

ا  می نیب م   ها دگ یهمان  قیاز طر   شی را ستا   جهانن یا  ی زهای. درواقع ما چ میاستند گرفته در مرکز ما ه  هان یو 

  . میکش و غمش هم م  میکن م

  تیو هدا ت ی، عقل و حس امن(مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل   که مرکزت را عدم کن  د یگو موالنا به ما م

تو خداوند را پرستش    حالنی درع   ر،یخداوند قرار ب  و جذبۀ  تیدرضمن در معرضِ عنا  ر،یب  و قدرت را از زندگ

  .  میدیرا هم که فهم  نیرا. ا زهاینه چ کن م

از دستِ    نیبنابرا  م، یست ین  ها  دگیهمان  یِ دستِ باز  آلتِ  ا یخوشِ  دست   ریمرکز عدم است د  که وقت   دینیب م

  . میزیر هم نم ها بهآن   یِباز

  ی که انسان جلو   ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  حالت    ن یا   و خردمند، ول  میهست   رک یز  طورن یهم

در مرکزش هستند، اسمش را گذاشته گول،    زهایچ  کهنیا  یپرست است، براو جذبۀ خداوند را گرفته و بت  تیعنا

  . می یایدرب  می خواه م  نادان نینادان. و ما از ا

      پایان بخش اول    
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  ذهن) (افسانه من  ٩شل 

  

  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل 

  ،   ذهناول غزل را با افسانۀ من  تیب م یکن م  بررس میدار

  ذهن)] (افسانه من  ٩[شل 

   هر غم پژولم  یِمن ز دست باز  گر 
   و خردمند، گولم نبودم  رک یز

  )٢٩٩۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  یباز ،: شوخیباز دست

  شدن  شان ی : درهم شدن، پردنی پژول

  : احمق، نادان گول

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

در مرکزش هست، قضاوت و    ها دگیکه همان  دهد انسان را نشان م  یِخردیب  نی هم  ذهنواقعاً افسانۀ من   و

  خبر ی دارد، از عدم ب   جسم یِ اریاست، هش    ذهنمن   کند . فکر مکند م مقاومت برقرار است و در زمان زندگ 

صورتِ غم خودش را عرضه  که به    دگیهمان  هر   یِبه مانع و مسئله و دشمن، و باز   کند م  ل یرا تبد   است و زندگ

  ی ها. با غم زدیر هم مبه  عن ی  کند، م   دهیشخص را پژول  نیا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  شخص    نیبه ا  کند م

 دیاخودتان بوده   موقع  یهم    دیشا  د،یاده یاشخاص را شما د  جورن ی. و نمونۀ ازدیر  هم مشخص به   نیا  یاد یز

  . دیزیهم بربه  دیتوانستها م از غم  یار ی بس لۀیوسدر مرکزتان، به ها دگیهمان یِار یعلتِ بسکه به  دیدان و م
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م انسان   بعض نگاه  هر طرف که  که درواقع  مبه   کنند،ها هستند  خوب  چ یه   زند،یر هم  ا  یحاِل    هان یندارند. 

بدن    یحالت رو   نیبدنشان را سالم نگه دارند. ا  توانندنم   هان یلطمه نزنند. ا  رانیبه خودشان و به د   توانند نم

  یِ ار ی هش  قیاز طر  کند ما شروع م   ی شدن، فکرها  ضیبه مر  کند ما شروع م  بدن  .گذارد اثر م   ریو سه بعدِ د

با    میاگرفته   اد یرا که    میقد  ی فکرها  ی سر   ی. ما  میست یما خالق ن  شوند، مؤثر نم   ریخراب شدن، د   جسم

و انتظار    م یبده  مو همان اَعمال را انجا  میو اگر ما همان فکرها را تکرار کن   م یکنتکرار م   میهست  دهیآن همان

  .دیگو است، که موالنا م  ذهنهمان گولِ من  نیبهتر بشود ا مان که زندگ  میریب یرید جۀ ینت م یداشته باش

انسان هم  د یکن  فیتعر  دیتوان است؟ شما اآلن م   چه کس  «گول» را فکر کند، همان    یتکرار  یفکرها  نی که 

بله گول    ستین  رکیخردمند و ز  رید  نیرا انتظار داشته باشد. ا  یبهتر  جۀینت  را عمل کند ول  یاَعمال تکرار

  است. 

  د ینگو  کسچ یه  کنم؟ م   یسازمسئله   یخود که من چجور   یبه تمرکز رو  دی من امروز عرض کردم که شروع کن  و

موش را که انبارِ من را   نیا  خواهم که من م  دییبو  کنم م   شنهادی. من پ سازندم   ران یکه مسائل من را د

  نم یبب   خواهم اآلن، و م   نیخواند، هم   م یخواهامروز    دزدد، انبار، موش م  ن یدر ا  زمیر گندم م  من ه  دزدد، م

  دزدد؟  کدام موش م دزدد؟ م  یموش چجور  نیکه ا

و    نمیآفر مسئله م   کنم؟ م ی ساز هست که من مسئله  ییزهایچه چ   عنیموش است؟  اَم ذهناز من  یاچه جنبه  

را با استفاده از     مسائل قبل  خواهم مسئله بسازم و م   ر ید  خواهم مسائل، نم   نیبه حل کردنِ ا  کنم شروع م

  کنم.  لرا ح هانیکه من درست کردم و مسئولش من هستم، ا نش،یب نیا

  م یشو که ما متوجه م  واشیواش یانسان است که    یوجود  قتیحقهم    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    نیا

مرکز را  م،یخالص بشو دیبا  ها دگیهمان  ر ییتغ   ای  یِت باز . پس از دس میها خالص بشوغم   یِ از دسِت باز  دیکه با

لحظه دائمًا با    نیا.  میکن درواقع شروع م  رشیلحظه را با پذ  نیما، ا به زندگ  دیآصبر و شر م   م،یکن عدم م

  ن ی است که ا  نیا  م یکن  نیبازب   د یلحظه با  نیکه در خودمان ا  ییزهایاز آن چ   یو    شود و رضا شروع م  رشیپذ

 م ی خواه  مدت   ی مرکزم عدم است. پس از     عنی  رشیپذ  دارم؟   رشیهستم؟ خوشحال هستم؟ پذ   لحظه من راض

ا  یکه به شاد   دید از  ا  درواقع خوش  د،یآ نم  ها دگ یهمان   ن یکه  از  (افسانه    ٩[شل    ها دگیهمان  نیحاصل 

که از اعماقِ    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    لیاص  ی است و شاد   است، اسمش خوش  رییقابل تغ  ذهن)]من 

  . شوم م  نندهیکه دارم آفر  شوم من متوجه م   واشیواشی   شود، ما تجربه م  لۀیوسباال به  دیآ م   جوشد وجود ما م
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اعمال    کنم، خلق م   دیجد  یبهتر داشته باشم. دارم فکرها   جیانتظار نتا  کنم را تکرار نم  میقد  یفکرها  رید

  ن ی مثل ا  ریو خردمند شدم، د  رک یپس ز  کنم، عمل م   رید  جور یدارم،    ی دیرفتار جد  دهم، انجام م   یدیجد

فکرها را بنم، همان کارها را    نیهم  میای که ب  ستمی. نادان نستمیگول ن   ذهن)](افسانه من   ٩[شل  شل باال  

  ی وجود   قتی. پس دارم به حقستمیآن گول ن  رید  شود عوض بشود، نه نم  دیحتماً با  ام بنم، فکر کنم زندگ

  . کنمم   دایدست پ (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  خودم 

  م ینی که بب  یری مطالب دعالوۀکه خدمتتان عرض کردم به   ییزهایچ  ن یبشود هم  یادآور یکه    خوانم را م   اتیاب

  .کند م ییشنهادهایموالنا چه پ

ه نیتوست ا فعلم یِهاغُصمبهدد  
  قَدْ جف الَْقلَم  بود معن نیا

  )٣١٨٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ا  ای   زندگ  کهنیا زندگ  ن یخداوند  ب  لحظه  و  م  رونیدرون  را  معن  سد،ینو ما  ا  نیا  اش درواقع   ن یاست که 

 م یریگ م جهیفعل من است. پس اآلن نت   ر،یکه غزل غم داشت د  م، یکن لحظه ما تجربه م بهکه لحظه   ییهاغصه 

وجود آمده مسئولش من بودم، اآلن  من به   گ هم که در زند  ییهاغم  نیو ا  رمیگ را به گردن م  تی که من مسئول

مرکزم را    توانم بدهم. م  ریی را تغ  ام زندگ  توانم عمل کنم، م  نمتوا م   میبو  یطورن یاقدام کنم. اگر ا  خواهم م

ب نم از خداوند کمم  رم،یعدم ب از موالنا بپرسم. گفت:  ستمیاگر بلد ن توانم  

  آن را نکو باشد که او   اریاخت
ِتَُّقوا    مالخود باشد اندر ا  

  )۶۴٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شرط    به   انتخاب کند، ول  تواند درواقع قدرت انتخاب است، انسان م  وانی درست است که فرق انسان و ح  عنی

   عن ی.  ند ینب  دگی همان  قیچه؟ از طر  عنیبند    زیبند. پره  زیمالِ خودش باشد، پره  «اتَّقوا»  یدر فضا  کهنیا

خواهد     است. که بعداً با آن شوخ  دهیهمان   ن که با آ  ی زینه چ   رد،یرا خودش ب  مش یمالِ خود باشد، تصم 

  .  ردیب می! خودش تصم د؟ یکن کرد. توجه م

   ی   ستی. اگر مرکزتان عدم ند یهم دار  اریاخت   نیپس بنابرا  د،یشما مرکزتان عدم است حتماً مسئول هم هست   اگر

  . دیشده هستگشوده   یآن، نه شما. شما آن فضا نشی ب رد،یگ م  میاست آن دارد تصم  رونیب زِیچ
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. اگر دیشما هست   نیا  د،یامتداد خدا هست  دیهست   یاریشما هش   مییگو م   میکن اول که برنامه را شروع م  همان

فکر    دتان،یها شده دآن  دید  کهنیا  یها آمدند مرکزتان، براآن   کهنیا  یبرا  زها،یبه چ  دیکرد  ضیقدرتتان را تَفو

  !  ریرفته د دیرا شما داد تیخُوب مسئول   ان،شده عملت  کنند ها القا م که آن کرتان، عملها شده فآن

را گذاشته مرکز ما؟ پدر    نیحاال ا   شدم مسئول است! ک   دهی که من با آن همان  یز یچ  نیکه ا  دییگو م  دی دار  شما

خودم    من را درست کنند! نه، من زندگ  زندگ   ند یایب! جامعه.  ستیها مسئولند به من مربوط نو مادرم، پس آن 

  درست کنم. و   خواهم را خودم م

فالقٍ.»  «ج بِما أنْت الْقَلَم  

  .» یشد قلم به آنچه سزاوار بود «خشك

    )ثی(حد

سزاوارتر   میشو هرچه فضا را بازتر م شود، قلم خداوند خش م  میکه سزاوار هست   یز یچ لحظه به آن  ن یا عنی

  . میشو بهتر م میدار مرکزمان را عدم نگه م شتر یهرچه ب م،یشو م

  اندک آب را دزدد هوا اندک 
  دزدد هم احمق از شما  نیچن نید

  )٢۵٩۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

جا  آب نمانده. اگر آن   چیه  دین یبب   دییایآفتاب، بعد از دو ساعت ب  ی جا جلوآن   دیسطل آب را بذار    ی  شما 

  ی طور را، خرد را، عشق را، آن   نیآدم احمق هم از ما د  د،یگو . مشود که آب دارد بخار م  دیفهم نم   دیستیبا

  . میهست  نیقر با چه کس   م،یدوست هست که با چه کس می. پس ما مواظبدزدد م

که    می . پس اول مواظب هستمیباش   نیما موظب قر  کهنی ا  یموالنا برا  شنهادیاست از پ  یر یصورت د  تیب  نیا

  یی فضاگشا  نی درضمن با هم  ، ییبا فضاگشا  میهست  مان ذهن. مواظب من میرا از خودمان ندزد  نیدمان دخو

  . کند م  من را عصبان که چه کس  میاطرافمان هست یهامواظب آدم 

  ن یچن  ن ی«د!  د؟ یکن روبرو بشوم بهتر است نشوم، دور و بر او نباشم. توجه م  یرا ندارم که با    نیطاقت ا  اگر

  ن یاز نظر موالنا اتصال به خداوند است. د  نید  دیدان . البته مجان ینشسته در ا  زهای چ  لیخ   یجا به   نید  دزدد»

  .بندد فضا را م   نیا عن ی نید م،یبشو دهیهمانها با آن  میتعداد باور داشته باش   یکه ما  ستین نیا
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. به  مینیب او را م  میدار  م،یکن م  دایپ  نید  میدار  میشو او م  از جنسِ  ارانهیرفته هش رفته  میکن فضا را باز م   وقت

استعداد    نیحالت را، ا  نیرا، ا  نید  ، ذهنمن    عنیاحمق،    دیگو . م میرس به وحدت مجدد م  م،یرس وصال م

  . میزندان بن  را وی د میتوان . و عرض کردم، ما مدزدد را، از ما م 

  زَنَد  ییبهرِ دفع شَر را شرع
  حجت کنَد  شۀیرا در ش وید

  )١٢١١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ا  دییبو  ،ییتنها  دیجلسه کن   یبا خودتان    دین یبنش  دیتوان م  شما از چه    ذهنمن   عنیمن،    وِید  نیکه  من، 

همان قانون جبران است. شما    نیا  دیبذار  دیوقت را با  نیکاغذ. ا  یرو   دی سیبنو  کند؟ به من حمله م  ییجاها

  خودتان.  یرو   دیکار کن دیبا

 رادیبه جامعه ا  د یتوان شما نم  کند، م    یرا جامعه تحر  ذهنمن   م، یکن درست م    ذهنمن   مییآ ما م  دوستان 

رادیبه مردم ا  دیریب  ول  د یریب   م ی.  دیخودتان را محافظت کن   دیتوان ت»  شۀ ی«شاست.    نیهم   اشجعن ی  ح   

آن کاغذ را شما اجرا   وقت  د، یسینو کاغذ م  ی رو نم؟ب دینبا  ییکه من چه کارها  دیحزم دار د،یآور استدالل م 

.  زند نم  بیجا هست به شما آس فعال آن   د،یبند شما درش را م   شه، یدرون ش  رودم   فعال  ذهنمن   و ید  دیکن م

به شما ممن است    دیرینگ  رادیشما را نکنند. شما اگر ا  بتیمردم هم ممن است غ  د،ینکن   بتیمثال شما اگر غ

  .  رندینگ رادیا

.  م یمردم را بو  یِکنم، انتقاد کنم، بد  بتی غ  خواهم  نم  ن یپس از ا  ر یمن د  دیسیکاغذ بنو  یرو   دیتوان شما م   پس

  د، یندار  یکار   امان ندارد. شما با کس  میگو ممن است به شما ضرر نزنند، نم  د، یضرر نزن    اگر شما به کس

  . ستیجزو قاعده ن  ول د،یآ م  شیپ تندربه  نیبه درتان، ا زند آمده لد م دینیب م  دفعهی

مثال    افتم، نم  یکار بد  ی  افتم، را نخواهم کرد، مثال با قانون درنم  ییکه من کارها  دیی گو شما م  نیبنابرا  پس

که خودتان    دیبند را م  ایزوا  دیخُوب شما دار  کنم، نم   رقانونیکار غ   کنم، دارم با او مثال مشاوره م  لیوک   ی

  یی «شرع بهرِ دفع شَر رابزنند،   ب یبه شما آس  د یهم نگذار  رانید  بیترت   نیبه هم   حاال. دی نزن  بیبه خودتان آس 

قوان  عن ی  زَنَد» با  با عقل خودتان،  دار  ی   نیشما   یی زهایچ   یکه من    دییگوم   د،یکن م   زندگ  دیمملت 

کار    دهد، فرصت م  . وقتدبه من فرصت بده  شه،یبرود درون ش  ام ذهنمن   وید  کنم، ها را اجرا م آن   سم،ینو م

  !. رونیب دیآ بعداً م ول د،یندازی ب د،یرا بشناس   ها دگی. هماندی کن
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   یبند. در    شهیرا فعال درون ش  وید  تواند . جامعه م نیکردم، در مورد کل جامعه هم صادق است ا  عرض

باشد، رفاه    تیبشود و فرصت باشد، امن  تیرعا  نیباشد و قوان  شهیدرون ش  ویها دممن است مدت   مملت

کنند    قیهمه تشو  عن ی  ند،خودش کار ک   یرو   دیخودش کار کند، جامعه با  یرو  دی باشد، در آن موقع آدم با

را    وتانی. شما ددیآ م  رونینرود، ب  نیاگر از ب  د، یآ م  رونیب  و یبشود، چون د  ادی را کار کنند تا حضور ز  ریدهم

  . دیکن م فشیضع د،یکن م شه یدرون ش

لحظه   نیکه ا  دیگو دارد م  کهنیا  یمهم است برا  تیسه ب   نیبه ذهن، ا  کشدما را م  و،ید  نیکه ا  دیدان م  و

مجبور   و زندگ   تواند است نم  دهیچون مرکز ما همان    به ما کم کند ول  خواهد رحمتش پر است، م   زندگ

بشد ما را به مرکز عدم،    م، ی مجبور است کارها را خراب کند و ما توبه کن  خداوند  بدهد.   است به ما سخت

به ذهن، همان    آورد ما را م  رون،یب  دیآ م  وید  شودحالمان خوب م   باز هم وقت  بتواند لطفش را بند. ول

  . دیو عمل کن  دیلطفاً و بخوان دیرا حفظ کن  تیسه ب نی. امیکن را م قبل  یکارها 

  : ردوا َلعادوا، کارِ توست دشیگو
  سست  ثاق،یتو اندر توبه و م  یا

  )٣١۵٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )٣١۵٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )٣١۶٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

م   کهن یا  عنی ه  دیگوخداوند به ما  را  تو  م  یز یچ  ی  یگرد به مرکز عدم، برم  آورم م   که من    ی گذار  را 

سست    اریبس  ، به مرکز عدم و خودت را از جنس الست بن  ییایتوبه که ب  نیکار تو است و تو در ا  ن یمرکزت، ا

  کار.  ن یدر ا م یکه سست نباش میری گ م  میحاال ما تصم   ،هست

  ن یکه ا  دمیو من اآلن فهم  کنند  م   من را عصبان   یاعده  ی  دانم که مسئول من هستم، م  دیریب   میشما تصم 

  ی را جد  دگ یهمان   راتییکارها را، تغ  نیا  رمیگ م   ی من جد  کنند،  م    شوخ  کنند،  م  یبا من باز   ها دگ یهمان 

  . اورندی ب رونیب ینخواهم گرفت و نخواهم گذاشت مردم من را از حالت عاد
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جاها     بعض  نم،یرا نب   ییهالمیف   یرا نخوانم،    ییهاکتاب   ی نگردم،    یاعده   ی کنم، اطراف    ز یپره  شود م  اگر

  به ذهن.  آورد شما را م یزیچه چ  دیدان نروم، اخبار تماشا نکنم، آن، خالصه شما م 

به ذهن،    یرو به مرکز عدم، م   کشم م   ه  کنم، نگاه نم  تیانسان من به کارها  یکه ا  دیگو م  زبان زندگ  از

و رحمتم پر است. کارم رحمت دادن است،    کنم اش رحمت ممن همه   کنم، نگاه نم  نیبه ا  ول  ،سست هست

لحظه    نیاگر ا  بخشم من م   کنم، نم  نگاهمن به عهدِ بد تو    کنم، کم م  دهم، را م  ضمیلطف کردن است، ف 

  .من را بخوان  ، مرکز را عدم کن

نخواهم کرد، مسائل    جادیمسئله ا  ر یکردم، مسئولِ خودم هستم، د  شه یرا درون ش  وی که د  م ییگو اآلن م   پس

ندارم    خودم است حل کنم، توقع و انتظار از کس   ۀفی. وظکنم حل م  یشروع شده از قبل را با خرد و خردمند

من    دیبا  یجور    یرا    هانینخواهد آمد. ا  کس  دانمام او حل کند و مکرده  جادیرا که من ا  مسائل  نیا  دیایب

  کند،  هم که اگر مرکز را عدم کنم و فضا را باز کنم، رحمت خداوند پر است، به گذشته نگاه نم   دانم حل کنم و م 

  .میارا بارها خوانده  هیآ نی به من کم خواهد کرد. ا

» لقَب نْخفُونَ مانُوا يا كم ما لَه   » .لَاذِبونَ وانَّهم  عنْه  نُهوا لما لَعادوا  ردوا ولَو ۖ◌ بل بدَ
داشتند اكنون برايشان آشار شده، اگر آنها را به دنيا بازگردانند، باز  آنچه را كه از اين پيش پوشيده م  «نه،

 گردند. اينان دروغگويانند.»  هم به همان كارها كه منعشان كرده بودند باز م  
  ) ٢٨)، آيه ۶، سوره انعام ((قرآن كريم 

ها را به دنيا بازگردانند، باز  داشتند اكنون برايشان آشار شده، اگر آنآنچه را كه از اين پيش پوشيده م  «نه،

 ریاست د  نیهم   نی، اگردند»هم به همان كارها كه منعشان كرده بودند باز م  که ما م به مرکز عدم دوباره    مییآ

آن ک   میگرد برم م ذهن،  انجام  را  بهامیده ارها  ا  مان  ٔنه .  ترغ  نیهم  را  ما  مردم    ق ی تشو  کنند، م  بیاست که 

 م، ی نکن  تیرعا میگو که م  ییزهایچ نیما اگر هم   عن ی  .»انند یگودروغ   نانی«ا: دیگو. م کنند م   ی تحر  کنند، م

ما را،   کنند م    یتحر  کنند،  م   ب یترغ  ران یدرست هم هست د  ران، یگردن د  میندازیب  م، ی نکن  تیحس مسئول

شما   ی مردم رو د یو نگذار  دیریخرد ب  از زندگ  د،یشماست که مرکز را عدم کن تِیکه مسئول  م ییگو م  میدار ول

  مهم است.   لیخ  تی ب نی. همدیشماست خودتان را حفظ کن  ۀفیاثر بد بذارند، وظ

  بِه  ز ی پره ،نباشد قوت چون
  آسان ِبجِه  طاقیفرارِ ال  در

  )۴٩۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  : که تاب نتوان آوردنطاقی ال
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  فرار کن  بِجِه: به آسان آسان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

از عهد  دی دان و م  دیفرار کن   دیتوانشما م   عن ی  طاق»یال    «فرارِ ا   دنیهمان  ۀکه  . شما به  دییآ برنم  زیچ  نیبا 

را مرکزم بذارم، من   نیمن ا ای که آ  دییبو د،ی فکر کن د، یبشو دهیبا آن همان  دیخواه و م دیرس که م  یز یهرچ

آن    ،ی و فکر   قوت روح  د،یآن قوت را ندار  د، یست ین  والنا اگر نه، فرار کن. اگر م   اورم؟ی طاقتش را ب  توانم م

جا، نخوان آن کتاب را،  آن. نرو  دیبن  دیبا  زیپره  د،یندار  ییگشااصال اگر توانِ فضا   د،یشده ندارگشوده   یفضا 

  آن کس نشو.  ای  زیآن چ نی آن را، قر نینب

   عن ی دنیآسان ِبجهم، آسان جه  نیاز ا د یمن با  م،یآ برنم نیا ۀمن از عهد ییکن و بو ز یآن قوت را پره یندار

ا فرار کردن. نه  ا  توانم نم  شود، چه م  نم یحاال بب   کهنیبلند شدن و  ابه   ن یبروم.     ذهن که ه   نرسیاصطالح 

  م، یجا برو  ی   میخواه م  که وقت   دیدید  دهد، را انجام نم  رییتغ   شود، و بلند نم  شود چه م  ندیبب   خواهد م

دارد    نم،یرا هم بب  نیا  دهدرا نشان م   نیا  ونیزیحاال تلو  مییگو هنوز م  م،یشد پا م  شی پ  قهیدق  ستیب  دیحاال با

  .دیشد بلند م دیبا شی پ قهیدق ستی. بشود م رید

اول    تیبه ب  هانی. امیرا ندار  دگیکار، ما توانِ تحمل همان  لیدقت کن که در اوا  دی گوو اآلن م  دیشد م  بلند

 دهد،  م   ی غمش شما را باز  ، یو باز   ر ییبه تغ   کند مرکزتان، شروع م   دیآ م  یز یچ  ی   دیدان . شما مخورد م

   ی .  دیآ شده مگشوده  یقوت از فضا   .دیچون قوت ندار  د، ییای برب  دیتوان نم   د، ییآبا غم نم   یباز   ۀشما از عهد

اش از عهده   دیتوان م  د،یریصحنه قرار ب   ی   دیدرمعرض د  د،یخودتان کار کرد  یچهار سال رو  هست، سه   موقع

  ن ی. ادیکن   زیپره  د،یفرار کن   د،یهست  فیاگر فعال ضع   شما اثر نگذارد. ول  یآن رو  د،یفضا را باز کن  د،ییایبرب

  . تانیرارا اآلن خواندم ب تیب

  جان دفع شَِر موش کن  یا اول
  در جمع گندم جوش کن  وانگهان
  )٣٨٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  اد یکردن ز  کردن: سع جوش

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

راه    ی  یاهر مسئله   د،یکن م  جادیمسئله ا  ی. شما چجور دزدد از شما م  یذهن چجور   نیکه ا  نیاول بب  عنی

شما    ن یقر  د،یهست  قیها رفکه شما با آن   ییهاآدم  قیاز طر  تواند اتالف وقت شما، حاِل شما. موش م   یاست برا

  در انبار شما.  شود موش حساب م   کند، م  نشما را عصبا دیآ هر دفعه که م  د،یآ م  کس ی . دیایهستند، ب 
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  د، یآ م   کس   یکه    دیستی ن  . شما اگر آدمدیقبل، قوت ندار  تِیب  کهن یا  یبدزدد؟ برا  تواند موش م   نیا  چرا

مواظب دوستان    د، یگو م  نی هم  ی. برادی دور و بر آن شخص نباش  د،یشو م  نیشما خشم  زند م   ییهاحرف   ی

  باش.   انیو آشنا

   ی من مثال    یچجور   دزدد؟ از من م   یمن چجور   موشِ  دییلطفاً، بو  دیسیانشا بنو  ی   دینی حاال شما بنش  پس

من پندارِ کمال    کهن یا  یبرا  گذارد؟ من اثر نم  ی موالنا رو  ۀ کنندزنده   ات ی اب  نیا  ی ام؟ چجورپندار کمال ساخته 

  کمال هم ندارم.   رپندا کنم . تازه من فکر مستین امی زیمن چ  م،یگو دارم، م 

 ی رو   یاثر  چیه   ها خودش را عوض کند، ولآن   ۀلیوسبه  تواند که م   خواند آدم م  زهایچ  لی است که خ  جالب

  ل یکامل را، به ما تحم  ذهن  رِ یما، پندارِ کمال را، تصو  ذهن. من مینیب نم  رییبه تغ  یاز یما ن   کهن یا  ی ما ندارد، برا

کند؛ من خردمندم! مثل    ل یتحم  هاست،  دگیهمان  نشی را به شما، که ب  نشش یب  ذهنمن   دینگذار  شما.  کند م

  هستم!   دهندهص ی! من تشخ رکمی! من زشود نم دایمن عاقل پ

در     . چه موانعدیکن م  یسازمانع   یکه شما چجور   دیکن   دا یپ  دمیکش  تان یکه برا  حداقل در آن شل   هرحالبه

   زندگ  ام نروم، زندگ رید  یِمن جا  جان یاز ا ندیگو م ها بعض  د؟یکن زندگ دیتوان ذهن شما هست که شما نم

  است. است، ذهنتان ساخته  مانع ذهن  نی. اشود نم

ا  اگر نشوم    نیبا  دوست  من  زندگ  ا یشخص  نکنم،  اشود نم  زندگ  ام ازدواج  من   مانع   ن ی!     ذهن است که 

دم مسئله  بهدماست و  ساخته   ذهناست که من   ! مانع شومشخص جدا بشوم بدبخت م  نیاست. از اساخته 

مسئولم    مییو بو  میکه من خودم درست کردم حل کن  تی را با قبول مسئول   . عرض کردم، مسائل قبلکند م  جادیا

  ب یاست که اگر ترک   یی ابزارها  هان یچون ا  تان،یبرا  خوانم را فقط م   ها ت یب  نیا  و مسئله درست نکنم.    ر یکه د

  اثر بذارد،  تواند م ر، ید اتیبشود با اب

  شناس  بانیرا نوح و کشت  ول  هر 
  خلق را طوفان شناس  نیا صحبتِ
  )٢٢٢۵ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  نر یو اژدرها  ریاز ش ز یگر  کم
  کن حذر   شانیو ز خو انیآشنا ز

  )٢٢٢۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  برند روزگارت م تالق  در
  چرند م اتیبیغا ادهاشان ی

  )٢٢٢٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

. وقت  کنند وقتتان را تلف م  د،ینیب ها که شما مآدم یسر ی که در مالقاتِ  دید د یخواه  دیاالن فکر کن نیهم

که    دینیب م   د،یآرامش داشته باش  دیخواه خانه م   دییآ م   است. وقت   ارزشیکه ب  ییزهایبه بحث چ  گذرد م

  پس را رنجاندم؟     را گفتم؟! چرا فُالن  نی! من چرا ا؟را نگفتم  نیمن چرا ا  کنند؛ حمله م  آن مالقات ه   یفکرها 

  : ت یب نیا طورن ی حذر کن. و هم شان یو خو ان یو اژدها نترس، از آشنا  ریاز ش د،یگو که موالنا م ستین یخودیب

  ؟ یاکوثَر خوانده ناکیتو اَعطَ نه
  ؟یاو تشنه مانده چرا خش پس

  )١٢٣٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ل یو کوثر چو ن مر فرعون ای
  لیعل یست و ناخوش، اتو خون گشته بر 

  )١٢٣٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شو از هر عدو  زاریکن ب توبه
  ندارد آبِ کوثر در کدو  کو

  )١٢٣۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ندارد حتماً به خودش   خداوند، دسترس  که فضا را باز نکرده در درون و به کوثر، به فراوان باشد، کس  ادمانی

خوب    رانید  دارد روا م  نی ا  ایهست، آ   کس  ی   دین یبب  دیامتحان کن   دیتوان ضرر خواهد زد. شما م  رانیو به د

  !  ند؟یمردم را بب  شرفت یپ ند،ی مردم را بب بختوش خ تواند و نم ردیگ م رادیا مرتب ه  ای کنند؟  زندگ

   بخت بشود، موفق بشود، چه اشال ما بوده. ُخوب برود خوش   شیمثال پ   موقع  ی   کند، م   ی کار   یرفته    ی

اصال   ا یشده    رید   یهمسر ما بوده، االن رفته همسر    کرده، م    با ما زندگ   کس  ی .  میدارد؟ ما هم کم کن

نم   زندگ  د ینشده، خُوب با ب    زندگ  نیا  خواهد کند؟ حاال اگر من دلم  ا  چاره یکند، بدبخت بشود،   نی بشود، 

  خدا خبر ندارد.   شخص از کوثر خبر ندارد، از فراوان

 که من   کسهر!  دهد نم   ها که خداوند رحمتش پر است اما به بعض  دیگو نم  م، یخوان که ما م  ییهات یب  نیا  در

که    میی گو وسط م  نیا  می. حاال ما چه کاره هستدهم فضا را باز کند به او م  کسهر  دهم، به او م  خواند را م 
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را به   زندگ   دارد است، روا نم   سیخس   رد،یگ م  رادیا  کس    ی  دیدید  اگر  را بدبخت کنم؟!   ی  خواهم من م 

  است.  طاق» ی«فرارِ ال همان  نی. ادی فرار کن ران،ید

  ؟ یاکوثَر خوانده ناکیتو اَعطَ نه
  ؟یاو تشنه مانده چرا خش پس

  )١٢٣٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ل یو کوثر چو ن مر فرعون ای
  لیعل یست و ناخوش، اتو خون گشته بر 

  )١٢٣٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شو از هر عدو  زاریکن ب توبه
  کوثر در کدو  ندارد آبِ کو

  )١٢٣۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شرابش ندارد.    یرا در کدو  فراوان  نیکه ا  شو از هر دشمن   زاریتوبه کن ب  دیگو م  د،یگو موالنا م   م،یگو نم  من

را به انسان    «کوثر» که خداوند    یارا نخوانده   ه یآ  نیکه، مر تو ا  دیگو . م ردیگ از خداوند نم    شراب فراوان   عنی

به    ران،یرا به د  زیچهمه   میداشت روا م  میکرد و عمل م   م یگرفت خداوند را م  اگر ما فراوان   عنیعطا کرده؟  

  .  طورن یخودمان هم هم 

  دارم  روا نم رانیمن به د  ندیگو م  ها . بعضمیدار به خودمان هم روا م میدار روا م رانیکه به د یااندازهبه

   بخت پس خوش   ،بخت واقعخوش   د،یبخت هستشما خوش   ای.  شود نم   یز یچون چهم   دارم، دم روا ماما به خو

  د، یخواه  خودتان هم نم  یپس برا  دیخواه نم  رانید  یبرا  دی خواه خودتان م  ی. اگر برادیخواه  همه م  یرا برا

  .  د یفهم منتها نم

و   خش  قدرن یرا، به انسان داده، پس چرا ا  فراوان  تی نهایرا، ب  «کوثر»که خداوند    دان مر تو نم  د،یگو م

  ، ی بخور  یدار تو برم  و وقت  دیآ م   لیو کوثر هم مثل آب ن  ،فرعون  ،ی دار  ذهنتو من   دمی! هان!! فهم ؟یاتشنه

به خون    لیدردها، تبد  یِ باز  ها،  دگیهمان  د ید  نیهم   طرخا به   شود که االن وارد وجودت م  زندگ   انی جر  عنی

  . شود م

و درد    میکن به دشمن م   لی تبد  م، یکن به مانع م  لیتبد  م، یکن به مسئله م  ل یتبد  میری گ م  چه از زندگ ما هر   عنی

  .  میخور  دل م ِو خون   میکن م جادیا
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  ی که در باال   د ینی را بب  شخص   ی. شما  دین یرا در فرد و در جمع بب   ذهنمن   یِساز مسئله  ییتوانا  دیلطف کن  شما 

  ن یا رند،یآواره بشوند، زجر بشند، بم  ها ل یمسئله خ ن یکند، در ا یساز هرم قدرت است و دوست دارد مسئله 

«توبه  از او فرار کن    د،یگو است. م   خبری خداوند، ب  وان آدم از کوثر، از فرا  نیدارد. ا  ذهنرا دارد، من   ییتوانا

  دشمن بشر است.  نیعدو، ا نیاز چن  شو»  زاریکن ب

مراقب   ن،یهم م،یهست. در مورد خودمان مواظب هست   مانۀ فرعون در من هم هست؟ بله، در هم  نیا ایآ حاال،

   عنیهم جالب است،    «اتّقوا»  ۀاصطالح خالص  نیآمد مرکزمان. ا  یز یچ   ی  می نیبهرموقع م   م،یخودمان هست

باش، مواظب باش، مواظب    اظبمو  م، یبه خودم بو  قهیمواظب باش، مواظب باش، مواظب باش. هر پنج دق

  . کن م  جادیمسئله ا  یباش دار

جلو شما    میرو م  یی  می. داردم»بهدم   یهاغُصه   نی«فعل توست ا   نیا  رم،یگ م  ادیرا من از موالنا دارم    هانیا

  است. شده  جادیخود ما ا  ۀلیوسما به  که مسائل زندگ  دینیب م

  دائم کش م  اضتیصد سال روز و شب ر اگر 
  باشد   نیکه نَْفست در کم دانم  نیق ی من،یا مباش

  )٢۶۴اشعار، غزل  وانی(عطار، د 

سال روز و شب  . اگر صد  میباش   مان ذهنکه مواظب من   کند م  هی عطار چقدر توص  نیا  دین یاز عطار است. بب  نیا

  باال به ما لطمه بزند.  دیآ نم نیرفته، ا   ذهنکه من  میمطمئن باش دینبا میدیکش  اضتیر

 ی هامن   نیکه چقدر ما در معرض تلق   دیتوجه کن   برود؟ بله. ول  نیطور کامل از ببه   ذهنممن است من   ایآ

 دزدد  هوا آب را م  ی طور که گرماما. امروز گفت، همان   میی گو م  ن» ی«قَربه  همه راجع   ن یا  م،یهست  رونیب  ذهن

از شما م  ذهنمن   ی را  نم  دزدد، هم عقل    د یبا  میده که ما دائماً به آن گوش م   ستم یس  ی.  می فهم  ما 

  به خرافات؟  کشد من را م دزدد، که عقل از من م  ستیچ  نیا می کن ییشناسا

را    یز یچه چ  د؟یکن گوش م  یز یبه چه چ  د؟یخوان  م  یز یچه چ  دینی . شما ببستیموالنا خرافات ن  یها درس  نیا

  به خرافات؟   کشد شما را م  لم،یف  صورتِبه  دیکن تماشا م 

درست است که    م،یدان ما. و ما م یبند برا  یکار  یپنهان شده    عن یاست،    نیدائمًا در کم   دیگو ما م  نَفْسِ

  د، یزد م  د یرا که نبا   آن حرف  د،یشد  عصبان  د ینیب م  دفعه ی  دیهم که مراقب هست    لی. شما خ میما مراقب هست 
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که،    د ییگو خانه م  دییآ . بعد مدییگو م  دفعه ی   د،ییبو  د یهم که نبا  دیدان م   د،یینگو  دیخواه م   . هدیزد

  به مالمت.    دیکن ود اَنْصتواْ کنم؟! پس چه شد؟! شروع م ! مر قرار نبم؟یمر قرار نبود من نگو

  : طورن یکنم. هم ز»ی «پره دیپس با رم،ینفسم را ب یکه جلو ستم یمطمئن ن  لیمن خ  پس

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

  )۴٠۵٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )۴٠۵۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )۴٠۵۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  قدر ن یحفظ کردن، ا ینه برا  د،یحفظ باش  دیبخوان قدرنیو ا دیبخوان اد یو ز دیسیرا بنو  هات یب نیشما ا دوارم یام

  معنا باز بشود در شما.   دیبخوان

، در دو  اند»تن بوده    یهر دو    طان، ی«نفس و شهستند    جنس    یاز    طان یما و ش    ذهنمن   میدان ما م   پس

شما فضا را باز    هستند. پس وقت  یصورت خودشان را نشان دادند. و حضوِر ما و عقل کل، عقل خدا هم  

اند، بوده  یکه، فرشته و عقل هم    دیگو است. م  یبازشده و عقل کل، عقل خدا، جنس خدا،    یفضا  د،یکن م

  . کندم کائنات را اداره م حضور ما است، عقل هم عقل کل است که تما جانیفرشته در ا

م   زندگ  ایخداوند    یهاحمت   خاطربه ما  و به  در درون خودت    دیگو دو صورت درآمدند،  چون  هم   ی که 

«مانع عقل است و خصم  دشمن ماست.    نیوجود دارد که ا  ذهنمن   ی در درون ما    میدان . ما م یدار  دشمن

برحسبِ    نشی هست، ب  ذهنن من یکه ا  تا زمان  گذارد، کلّمان است نم مانع عقل    ن یپس بنابرا  ،ش»یجان و ک 

 م، یکن م    که با آن زندگ  ست دشمن هم جان ماست، دشمن تن ماست، دشمن جان  ن یهست، ا  ها دگ یهمان 

  ماست.   نیماست، دشمن د  دشمن جان اصل
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مان  چهار بعدِ من هم هست، ما همۀ   نیبشود. دشمن ا   یفضا باز بشود با خداوند    ن یاست که ا  نیدشمن ا  عنی

بود من    یخوب  زیاگر چ   دیگو م  کند ها م آموزش   نیبه ا   نگاه سطح    ی   یدشمن،    نیا  نشی . اگر با بمیدار

به    د ی. شما نگاه کنزند و دارد به ما لطمه م  دبشو  ییشناسا  د یدشمن با  نی. اکند  دارد اشتباه م   دم، یفهم م

. ندیآ از پا درم  شوند،  چقدر فرسوده م  رسند  م  سالپنجاه   ، سالبه چهل    دارند وقت  ذهنکه من   ییاهمآد

  و:  شان را از پا درآورده؟ همان دشمن درون  هان یکدام دشمن ا

  ی نفس از اندرون راهت زد گرنه
  ؟ یبد ک  را بر تو دست  رهزنان
  )۴٠۶٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

د   ذهنمن  نیا  اگر نبود،  رو  ریتأث  توانستند نم  رانیما  باز کن   یبد  را  اگر شما فضا    ران ید  د،یما بذارند. 

    ،طاق»ی«فرارِ الگفت مواظب باش،  د،ینکن نانیشما به خودتان اطم  قدرن یا به شما لطمه بزنند، ول توانند نم

  بِه  ز ی پره ،نباشد قوت چون
  ِبجِه آسان  طاقیفرارِ ال  در

  )۴٩۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  . میاآلن خواند نیهم

 ن یکنند. پس ا  دایپ  به ما دسترس  توانستند نم   رونیب  ذهن   یهامن   زد، ما از درون، راه ما را نم  ذهنمن  اگر

   ذهن است، پس من   ی  طانیمن با ش   ذهنمن   عنیاست،     ی  دیگو م  طانیدرست است که، اگر نفس و ش

  ن یاست، مر من به ا  طانی عبادات من هم برحسِب دستورات ش   تمام.  کند عمل م  طانیمن به دستورات ش 

را   تیدو ب  نیا  به من کم بند.   کنم و خرد زندگ  دای دست پ  ییکه در درون من است با فضاگشا  یافرشته 

م  ول  م،ی دیفهم  میخواند برماز عهده   ی چجور   دشمن.   نیا  دکن اخالل م  شهیکه هم   دیدان شما  با    م؟ییآ اش 

  ر یی تغ  ، با وصل شدن به مرکز عدم، استفاده از خرد زندگ  ، ییمراقبه، با مراقب حال خود بودن، با فضاگشا

  . نم یبب ها دگ یهمان  قیاز طر خواهم نم  ر یکه من د نش،یب

درآوردن،    یباز  کند ما و غم آن شروع م  میشو م  دهیهمان  یز یبا چ   مهم است. وقت  لیاول غزل خ   تیب   امروز

پر از درد به ما کم   جسم  یِار ی هش  م،یده خوبمان را از دست م  یِار ی آن هش  م،ی ریگ م  یرا جد  اشی ما باز

  . کند نم
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  : خوانم را هم م تیسه ب نیا

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

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

  )۶٧٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و نه در خُتَن  من یبه هندست ا نه
  شتن یخو ۀیخصم اوست سا آنکه

  )۶٧١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : برخاستن و برجستن زی خ زی خ

  ن ی در غرب چ یا هی : ناح خُتَن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

وجود  به   زهایچ  قی از طر  نشی از ب  ذهن. درواقع من مینیب م  زهایچ  قیاز طر  کهنیا  ی ماست، برا  ۀی سا  ذهنمن 

   رونیدشمن ب   یاز     که اگر کس  دیگو م  ت یسه ب  نی. و موالنا در استیدر آن ن  یخرد  ، جهانن یا  یزها یآمده، چ 

  .  کند م  ندگآسوده ز رود، م  شود دور م کند، فرار م  کند، فرار م

. اما اگر قرار  ریآرامش دارد د  رد، یگ از او جدا شد، قرار م  ،د»ی«چون ازو ببر،  بود او را فرار»  ی ریاز غ   «آنکه 

   عن ی  ز» یزخی«خباشم.    ز یزخیدر خ   د یدائماً با  صورت نیباشد دشمن من خودم باشم و در درون من باشد، درا 

  . ییفضاگشا ،ییفضاگشا نیهم

پس اگر بخواهم از    در اطرافش فضا باز کنم که نتواند حمله کند.   دیبه من حمله کند، با  خواهد دشمن م  نیا

است که فضا را باز کنم و   نی خودم معادل ا  ذهنفرار کنم. فرار از دستِ من   توانم دستش فرار کنم با او نم

  صورت او. نه به  زم؛یصورت خداوند، اصلم، برخ به  عنی زیزخیخ

صورت  نه به   دیبلند شو  صورت زندگو به  دیفضا باز کن   د،یمبارزه کن  تان ذهنمن   ای با نفستان    دی خواه شما م 

   ذهننه در من   نی، بنابراو نه در خُتَن»  منی«نه به هندست ا.  ستین   منیا  جاچیه   آدم  نیچن   ی  دیگو . مذهنمن 
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راه هست استفاده   ییتای ی به فضا  ذهناز من  م،یهم دار لامروز در غز کهن یاز امان ا عن ی. ییتای ینه فضا 

  .  کند نم

. درست است؟ مر  رید  دیآ با آدم م   هی که سا  رود خودش است، خُوب، هرجا م  ۀی که دشمن او سا  هرکس

  تابد،  م  دیسرمان است و خورش   یآسمان که باال  ؟ صفر کن  توان را صفر، کجا م  هی. سا را صفر کن   هیسا  کهنیا

  نداشته باشد، به سرت بزند.  هیدرست بتابد که سا

  : دیگواست، م  ثیهم حد نیا بله،

و   ی بال ندارد، مر آنکه با پناه جستن به خدا از تقو آسودگ گاهچ یباشد ه دشمنش درون که آدم  ییجا  «در

  دافع بسازد.»  یپروا سپر

  ) ثی(حد

   معنبه   جان یدر ا  «پروا».  دیآ هم از آن م   زیو پره   مییگو است که ما م   ییفضاگشا  نیهم   جستن به خدا»  «پناه

کار را نکنم، من   نیمن حواسم هست که ا  کهن یاست، هم ا  دنیترس   معن مواظب بودن است. پروا داشتن هم به 

  پروا دارم. 

 هان یو من شجاع هستم و ا  کنم اصال من همه کار م   ستیمن مهم ن   یکه برا  ستین  یی هاتقوا و پروا مالِ آدم   پس

  م یی گو اآلن م  می. نه، پروا دارمیکن م   یما هرکار   ستیمهم ن  م،یکرد کار را م   نیا  می نه. مخصوصًا که جوان بود

   و سرکش  کشو گردن   زهیو حالتِ ست  دینکن   د،یکار را نکن  نیا  دیگو . موالنا مدیکار را نکن  نیا  د،یکن  شهیتقوا پ

  است.   ذهنمالِ من 

بسا خواهد گفت که    سرکش است. چه   نیا  ، ذهننام من به   م یکه اآلن ما در درون دار  دشمن   نیا  میدان ما م  پس

اگر شما جوان     عنی .  میکشم   جهتی که ما ب  ستیی دردها  نه،ی. هزمیبده   نهی هز  که ما  تا زمان   دهم من گوش نم

  د.یاز جهنم رد نشو دیتوان دانش م نیبا استفاده از ا دیهست

به بهشت    کند م  تیکه فرشته ما را هدا  د یگو م  د، یشما هم بخوان  م یبخوان  دیبا  ریبارِ د  یرا هم    هات یآن ب 

که پس قرار بود   دیگو به بهشت م رسد که م  آن کس گذرد،  راه بهشت از جهنم م دیدان که، اوال که م و کس

بود که   با ی جا که سبز بود و زکه آن   دیگو به او م مل. میدیجهنم را ما ند ن یچه شد پس؟ ا  میما از جهنم بذر

و    دیکرد  ییفضاگشا  کهنیا  یبرا  ت،یخاطر نور هداتقوا، به  نیخاطر همبه  جا جهنم بود ولآن   م،یدر راه گذشت 

نشد که هر    یطور نیا  م،یدیگرفتن را درواقع ما پر  ادی   سختگرفتن را، به   ادی  حالت سخت  نیا  د،یگوش داد
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  ست یاگر ب  دیبشو  دهیهمان    آدم  ی با    دییای ندارد شما ب  لزوم .  می بعد رها کن  میرا بش  اش را سخت   دگ یهمان 

سالتان است، بعد ه  شیو  دیمرتب سه سال درد ب  و برو و آشت ای و ب ضی رابطۀ مر و دوباره قهر و آشت     و

  .  دیاوریب رونیشخص را از مرکزتان به زور با درد ب نیآخرِ سر ا هان یو درد و ا قهر و آشت 

عاشق بشوم. توجه    خواهمبا عشق م من    د ییو بو  دیشخص را در مرکزتان نگذار  نی ا  د یریب  اد ی  دیتوان اول م   از

ها  حرف   نیشما اصال به ا  کهن یاحتمال ا  عن یکه درون ما هست سرکش است    خصم   نیا  میدان ما م  ول  د؟یکن م

ما را نشانه   ی ها دگیکه خداوند همان  میدان است. و ما م  ادی ز  ار ی وجود دارد و احتمالش هم بس  د یگوش نده

  م ی بشن  دیخشم خودمان را با  م،یشد  نیرفت، خشم   نی ما زده شد و از ب  دگ یهمان    ی . در آن موقع اگر  رد یگ م

  را.  رینه ت

ن ت خشمشن، تو مرا  ر یخود بِش  
د ش چشمرا   ر یخَشمت خون شمار  

  )١٣٠٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  صورت ن یندارد، درا  دهیرا فا  زیچ   نیا  دیبن  دیرها با  رید   دینیب شما م  وقت  زَند، ما را م  دگیهمان  زندگ  وقت

  نشو.  ن یخردش را به شما بدهد، شما خشم  خواهد م  شده، زندگ هیشما ته یبرا یمعجون خوب ی

ما در درون، حواسمان هست    دشمن  نی. اشود م  نیدشمن خشم  نیا  شود، م  نی من سرکش خشم   نیا  ول

  ر یخشم خودت را ِبشن، ت  دیگو به او برسد. م  یاگر کم بشود، اگر ضرر  شود م  ن یخشم   دگیهر همان  یبرا

   ی  ری. ششمارد را خون م  ریش  صورتن یدرا  مینیب م  خشم  قیاز طر  آن چشم خشم، وقت   کهن یا  یرا مشن، برا

را از من گرفت    نیا  زندگ   شاد شو، فضا را باز کن. بو  ، ی غصه بخور  کهن یا  یجابه  عنی  است.  کننده ت یتقو  زیچ

  که نیا  یجا به  دهم، اصطالح عامل آموزشِ خودم قرار مرا به   نیحاال من ا  هستم.  دهی به من نشان بدهد من همان

.  زمیهم برتمام اوضاع را به   شومب  ن یخشم  کهن یهستم، نه ا  دهیمن همان   یر ید  زیبا چه چ  نمیبشوم، بب   عصبان

  : طورن یو هم 

  تو داریو ب   مراقب باش گر 
  هر دم پاسخ کردار تو نیب
  )٢۴۶٠ ت یدفتر چهارم، ب  ، یمثنو ،ی(مولو 

  یی چه فکرها  مینی بب  میکن شده به ذهنمان نگاه مگشوده  یفضا  قیصورتِ حضورِ ناظر از طربه  میمراقب هست  پس

  ا یهستند؟ آ  یفکرها تکرار   ن یهستند؟ ا  یرفتارها تکرار   نیا  ای . آمیکن م  ییچه رفتارها  گذرد، جا م دارد از آن 
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  ی کرد؟ چجور   جادیا  اند؟ چه کسن فکرها از کجا آمده ی ا  کنند؟ درد م  جادیفکرها ا  نیهستند؟ ا  فکرها منف  نیا

  ن ی اول غزل هست، ا  تیاآلن آمده که ب  که   غم   ن یهم  کنند؟ م  جاد یدر ذهن من که در من غم ا  شوند م  جادیا

  از کجا آمده؟  

  ن ی ا  یِاز باز   اندازم؟ را نم   دگی همان  نیاست؟ چرا من ا   دگیآن کدام همان   ر،یاست د  دگ یهمان  یاز    حتماً

  را خداوند انداخته.   ری را بشن، ت را مشن، خشم  ریاآلن گفت که نه ت  نی. همشوم م  غم عصبان 

  جاد یدرد ا  کنم، م   عمل منف   کنم،  م  فکر منف    که وقت  نمیب و م   گذرد م که در ذهنم چه ممراقب هست   پس

 شود  م   عمل  یفکر سببِ    نیا  د،یآشده مگشوده   یاز فضا  د،یآ م   که از زندگ  یکه فکر   نمیب م   . وقتشود م

  من است.  دارِپاسخ کر نیسازنده دارد، ا جۀ یدارد، نت یخوب جۀیکه نت 

که    مییگو م   نیهم  ی. براکنم خودم، خودم درست م   یخوب و بد را برا  یزهایکه همۀ چ  شوم متوجه م  پس

اَعمال به    ن یکه ا  نمیب اَعماِل خودم هستم و م   لحظه و هرلحظه تماشاگرِ فکرها و   نیا    عنی . مراقب  دیمراقب باش

ام بدَش را  که درست بشود خوبش را خودم کرده  یز یرا ببندم، هرچ م یچشمها کهنی. نه ا شود منجر م  یز یچه چ

  م یداد  حیامروز هم توض  ،زندگ   جورنیمن مجهز به مالمت هستم و کال هم ا  واند، تمام شد رفت.  کرده  رانید

درست    ران یمن را د  ذهنکه جهنم من   مییآخرسر بو  ، ذهنبه جهنم من   شود منجر م  رسد، نم  ییبه جا  ر،ید

  هان یمن ا  یرا برا  جهنم  نیا  ستند،ین  درست   یهادور و بِر من هم آدم  یها جامعه خراب است، آدم  نیاند. اکرده 

  .دیآ نم  کسچ یرا درست کند، ه  نیا دیای ب دیجامعه با ای دیا یب دیبا یاند. درست کرده 

مراقبِ رفتارتان    دیتوان . مد یبردار  دیاست که شما با  ییهاجلو، درواقع قدم   میرو م  میپله دارپله   میکه دار  هانیا

که    یهر کار   عنی   کنم، م  خواهد که دلم م  ی هر کار  کنم، من سرکشم، اصال فکر نم  دییگو اگر شما م  د؟یبشو

  است.   عواقبش منف  ر،ید  نیبب  دیعواقبش را هم با صورتن ی. خُوب آقا دراکنم م  خواهد م اَمذهنمن 

  سالحش هست و عقلش نه، ببند  چون
  او را، ورنه آرد صد گزند  دستِ
  )١۴٣۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

چه خودتان، ما    ،ی ببند  یر یب  د یعقل ندارد، باو    یداد   ذهنمن    یامانات، دستِ     است. وقت  یخوب  تیب

را درون    ومید  کهن یا  یکارها را نخواهم کرد، برا  نیکردم خودم را ا. من محدود  می خودمان را محدود کن  میتوان م

.  خواهم  ضرر بزنم، نم  یبه  توانم بنم. من م  خواهم  کنم، نم ت یرا اذ  رانیمثال د توانم من م  کردم.  شهیش
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 م ی سالح دار  اگر  .زهایچ  لی. خ میگو نم  ول  رود، م  شیآبرو  م یاگر بو  ، یدربارۀ    دانم را م   زها یچ   نیمن ا

عقل ندارد. اول پس    ام ذهنمن  دانم . من م میکن نم  م، یحمله کن   یبه    میتوانهم م   رونیدر ب  م،یعقل ندار

ندهد که عقل   ندهد، قدرت را به کس   سالح را به کس  دیو جامعه هم با  بندمرا م   ام ذهنمن   یدست و پا 

  . آورد جامعه م  یصدمه برا ون یل یم  ی، صد عالمت کثرت است، هزار، ندارد. وگرنه

  م ی نیبب   دیما با  درد و غم!»  ی سوبه   یقالووز  ،«سابق من سابقم،    ندیگو م  ها که بعض  دیگو م   میامروز هم دار  و

  ش، یموالنا به آسا  نیا  ش؟یآسا  ایدرد و غم    به  میکن م  تیمردم را هدا  عنی  میدرد و غم هست  یشوایما راهنما و پ

  :ت یب نی. و اکند م تیشده، به عقل هداگشوده یبه فضا 

  د ینبا یلحظه از او دور  ی
  د یفزا هایخراب  یآن دور  کز 

  )۶٨٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

عدم نباشد.    نباشد که مرکزتان   یالحظه  چ ی. هدیکن نباشد که شما فضا را باز نم  ی الحظه  چ یه  دیگو م   موالنا

زد. پس شما اآلن   لطمه به خودت خواه   ییجا   ی  د،ی . دور بشودیلحظه دور بشو   ی  د یاز خداوند نبا  عنی

ها در مرکزمان  جسم   کهنیا  یبرا  م،یاز او دور بود  یعمر  ی ما    به ما خورده.  یها چجور لطمه   نیکه ا  دینیب م

  .  میشد و عصبان  میگرفت یرا جد   شانیها کردند، ما شوخ   دردها با ما شوخ کهنیا یاند. برابوده

دادن،    رییبه تغ  کند مرکز ما خداوند، شروع م   گذاردرا م   یزیچ    ی،  جنگ شود»   ، «با تُرشان الغ کن:گفت

  . دیبا او بخند د،ی. فضا را باز کندیشو م  عصبان دیریگ م  یرا جد . شما شوخ کند م  شوخ

که    جاستن یمهم است و در ا  ل یخ  قسمت را قبال خواندم ول  نیبخوانم. ا  تانیرا برا  ت یچند ب  دیاجازه بده   و

  که نیمهم هستند. کال مربوط است به ا  ل یهم خ  رشید   اتی اب  . ولدی باش  «موش»  ن یمواظبِ هم  دیگو باز هم م 

  . میده قرار م شی اری ما خودمان را دربست در اخت و شود درست م  ذهنمن  ی

  را» ریکردن نصارا، وز «متابعت

  ) تری(ت

  تمام  ان،ی بدو دادند ترسا دل
  عام!  دِیچه باشد قوتِ تقل خود

  )٣٧١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  !، دی، توجه کنعام»  دِی«تقل

  مهرش کاشتند  نهیدرونِ س در
  پنداشتندم  شیسیع بِینا

  )٣٧٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ن یچشم َلع ی به سر، دجالِ  او
  ن ینعم اْلمع ادرسیخدا! فر  یا

  )٣٧٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

 معع«نعنی  ن»یالْم  ذهنبا مرکز عدم است نه من  شدهگشوده   یدهنده فضا نعمت  نیدهنده. پس بهترنعمت   نیبهتر .

  ذهناست که شما تمام دلتان را واقعاً به من   نیکاربردش کجاست، ا  نیکه ا  مین یکه، اگر بخواهم بب  دینیب پس م

  د؟ یو شما عاشقش هست کند هر جنبۀ شما را کنترل م ذهنمن  د؟یداد

  م؟ یکن درد تحمل م  قدرنیچرا ا   م؟یساز با آن م  چرا  م؟یساخت  ذهن. چرا ما من دیگرفت   عام»  دی«تقلرا از    نیو ا 

  دِ ی. تقلمیها دعوا دارند، ما هم دعوا دارهستند. همۀ خانواده  یطور ن یا . عموم میکنم   دیاز مردم تقل  کهن یا یبرا

  جمع!.    دِیعام است! تقل

را در دلمان    ذهنمن  نیما مهرِ ا  نیبنابرا!  ؟ کن م  دیکه تو از آن تقل  داند جمع چه م  داند معام چه    دیگو م

ا  » س یع  بی«نا  نیا  م یکن و فکر م  میاکاشته  خداوند    بینا  میاآلن خواند  نیخداوند است. هم   بینا  نیاست، 

  . اند»تَن بوده  یهردو   طانی«نفس و ش خداوند است و گفت:   بینا میکن که ما فکر م ذهنمن  نیا ستین

«نفس و است. گفت:    ی  طانیبا ش  که خداست درحال  بِینا  نیا  میکن فکر م  م یپرست را م   ذهنمن   نیا  که   ما

   ی به سر، دجالِ    «او است.    طانیدارد از جنس ش   ذهنمن   هرکس  دیدان . شما م اند»تَن بوده   یهردو    طانیش

لَع   عن ی  ن» یچشم  ال   رش یدرونش، ضمجد است.  دجال  توض   مثل   قبال   جور  یاست،    چشم    ی.  میداد  حیرا 

. پس  ذهنمن   ن ینه ا  دهنده تو هستنعمت   نی برس، بهتر  ادمان یخدا به فر  ی دارد. ا   جسم   یار ی هش  ی   ند،یب م

  . میخواه او را نم یهانعمت  نیما ا

  خدا یاست ا هزاران دام و دانه صد
  نوایب صِیچو مرغاِن حر  ما

  )٣٧۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  م یبه دم ما بستۀ دام نو دم
  م یشو مرغی گر باز و س ی  هر 

  )٣٧۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ما را و باز   هر دم  رهانم
  از ینیب یا  میروم دام یِسو

  )٣٧۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

جهان   نی. در امیازمندی ن میکن است. ما فکر م  از ینی. خداوند بمیهست  ازینیرفته که ما هم از جنس ب  ادمانی  ما

دانه   تواند م  د،ینیب را که شما م   یزیهرچ   عن ی،  «صدهزاران دام و دانه است»  میدار   جسم  یِار ی چون ما هش

مرغانِ  «ما چو    م،یمجهز  بهتر»  ترشیب  «هرچه   شعارِو متأسفانه ما به    بشد  دگیباشد و شما را به دام همان 

  رم یگ  یزی، هرچ بهتر»  شتری«هرچه ب  دیگو که م   هرکس  عن ی  نامد، م   نوایرا ب  صی که حر  د ینیب م  .نوا»ی ب  صِی حر

  است.  نوا»یب صِی «حر نیا دیگو بشوم بذارم مرکزم، م  دهیبا آن همان  دیآ م

تو، بدون    دیگو ممن است بيفتيم. م  ای   م،یهست   دگیدام همان   یما در    لحظهبهلحظه  ِبدون کم که، ما 

  ش ی از پ  یکار   میهم باش  مرغ»ی «س. اگر  می بن  میتوان نم  یصورتِ عدم، کارو آوردنِ تو به مرکز ما به   ییفضاگشا

  ی از ینیکه ب  میکن فضا را باز نم   قدرنیا  کهن یا  یچرا؟ برا  م،یافت دوباره به تَله م  ما را ول  رهان . و تو ممیبر نم

شده و خداوند  گشوده   یفضا   نیندارم؟ و ا  ازی ن  دگ یهمان   چیمن به ه  میی ما بو  شود . م می را در خودمان حس کن

  . دییشما بو شود،است؟ حتماً م  من کاف یبرا

  میکنانبار، گندم م نیدر ما
م م گندمجمع آمده، گنمیک  
  )٣٧٧ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  آخر ما به هوش  میشیندینم
  َخلَل در گندم است از مِر موش  نیک 

  )٣٧٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ست تا انبارِ ما حفره زده موش
  ست شده رانی فَنَش انبارِ ما و وز

  )٣٧٩ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  : گودالحفره
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بندگی فر ،یی: علم و هنر و صنعت، دانافَن، ریتزو   

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

که    دین یاست که خدمتتان عرض کردم، بب   جان ی. در امیکن خودمان کار م   یِ رو  م،یکن م   ی ما مرتب کارِ معنو  پس

  م، یده و هنوز هم ادامه م م، یااز گذشته شروع کرده  ما مسائل  د؟یده هدر م  به  یکار را شما چجور  ۀ ج ینت نیا

  ی برا  م،یکن نم  تیحس مسئول  کهنیا  ی را؟ برا  هانیا  می دببن  میتوان . چرا نمکنندمسائل ما را ناراحت م   نیا

د  کهنیا دمیاانداخته   ران یبه گردِن  مرتب  ما  برا  ران ی.  م   مان  فعل  تِ یوضع  یرا    حال ن یدرع  م، یکن مالمت 

  .  شود دوباره خراب م م، یکن مرتب وضعمان را درست م   م،یکن ششمان را م کو

که از     موش  نیا  دی فکر کن  د ی. شما بانیبه قرراجع   دهد، موالنا م  عنی  م،یده برنامه هشدار م   نیما در ا  چقدر 

بدزدد.    تواند از شما نم  ذهنمن   چیشما نباشد، ه   ذهنشماست. امروز گفت اگر من   ذهناوال من   دزدد، شما م

هستند در    کسان   چه   دیتجسم کن  دیتوان . شما م میبرسان  میتوان خودمان را به صفر نم   ذهنما حاال من،   ول

   زنند؟  به شما لطمه م  رونیب

  ز ی پره  زها یچ    خواندنِ بعضاز    د یتوان م  د؟ یها دور بشواز آن  د یتوان م  د؟ یفرار کن  دیتوان م  د؟ یکن  ز یپره  دیتوان م

 ترش ی کارها را ب  بعض   دیتوان م  د؟یحذر کن  زها یچ    از رفتن به بعض  د؟ یکن   زیپره  زها یچ  بعض  دنِ یاز د  د؟ ی کن

را درست    اش تا معن   دیبخوان  قدرن یا  د؟ یشعرها را حفظ کن   نیا  د یتوان م  د؟ یبخوان  ترش یموالنا ب  د یتوان م  د؟ یبن

کاربردش را در درون    ات یاب  نیو فوراَ َ ا  د،یو درک کن  د، یاز سطح فهم رد بشو  د؟ی کن  ییو بعد شناسا  د یبفهم

  شما روشن کنند؟  یبرا

  م، یبشو  لیکه ما تبد  شودنم   اد یحضور که در ما ز  ی اریگندم و هش   نیکه ا  میشیاندنم    ما با هوش زندگ  دیگو م

   ذهنبا استفاده از من   رونیب  ذهن   یها من   ای   دزدد؟م   یخودمان چجور  ذهنمن   نیاز مرِ موش است. ا  نیا

  .  برد خوب را م   یزهایدرونِ من، تمام چ نیکه سوراخش را باز کرده به ا و از وقت دزدد؟ م  یما چجور 

  م یی گو اش نمچرا همه   ست؟ین   خوشدل   جانیخانواده هستم، چرا ا  یمن    د ییبو  د، یکن    خوب بررس  دیبا  شما 

 سبب یب یشاد  ۀچشم نیا ست؟ یشاد ن شود؟ چرا درونِ من روشن نم م؟یخوب با هم ندار ۀچرا رابط م؟یبخند

   زندگ  نیا  ی زیباز نشده؟ چه چ   کاف  ۀاندازکو در من؟ چرا کور شده؟ چرا به  د،یگوو موالنا م   د،یگو که حافظ م 

 ییهاو در آن وقت   گذرانم؟ م  ییهای ز یچ  من وقتم را به چه   کند؟ وقت من را تلف م   چه کس  دزدد؟  را از من م

  کنم؟  م   تیتقو  یمن ذهنم را چجور  کند؟ ذهنم م   کند؟ بدنم م  یرییچه تغ  د؟یآ م  رمیگ  یزیچه چ   گذرانم که م 

    دارم؟ سالم نگه م ی. بدنم را چجور عن ی افکر کردنم ر
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شما    . موش سالمت دزدداز شما م   یکه موش چجور  دیشو و آن موقع متوجه م  د، یسؤاالت را بپرس  نیا  ۀهم

  خراب شده.  مانیفکرها م،یچاق شد  م؟یضی مر  دینیب م دفعه یکه   دزدد م ی را چجور

  اندک آب را دزدد هوا اندک 
  دزدد هم اَحمق از شما  نیچن نید

  )٢۵٩۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : دیگو م  جان ی. در ادزدند م  یطور ن یا ذهن  یهامن 

  جان! دفع شَرِ موش کن  یا اول
  در جمع گندم جوش کن  وآنگهان
  )٣٨٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  از اَخبارِ آن صدرِ صدور  بشنو
  صلوةَ تَم ا بِاْلحضور  ال

  )٣٨١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  دزد در انبارِ ماست  نه موش گر 
اعمالِ چل ساله کجاست؟ گندم  

  )٣٨٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  اد یکردن ز  سع کردن: جوش

  بزرگ بزرگان صدور: صدر

  ساله: چهل ساله  چل

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

به خودمان    ی که ما چجور  م یکن  دایمهم است که اول پ   لی. خ دی بن  دیبا  «دفع شرِ موش» که   دیگو به ما م  اآلن

  ست، یهم مربوط ن  لیمثال خ   نیحاال ا  زنند؟ به ما لطمه م  چه کسان  حالن یدرع   م؟ی زن صدمه م  م؟یزن لطمه م

. کار  زنند ده نفر دائماً ضرر م جان یدارد. ا رمندپنجاه نفر کا دیدار شرکت ی. فرض کن شما ستیبد هم ن ول

کنند. خُوب اول آن ده    یکار اند خراب جا نشسته . فقط آن کنند هم خراب م  رانید   یکارها   ،چ یه  کنند که نم

ها خراب  آن  ،د ی شما کار را درست کن  دیکه کار را خراب نکنند. هرچقدر کوشش کن   کن   رونیب  کن  دایپ  دینفر را با

  کنند.   م
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در   باورها  شخص    زندگپس  انداختن است که من    ن یهم  اش  ی  م؟یدار  ده یهمان  ی ما هم، چه  گردِن مردم 

ا  زندگ   ستم،یمسئول ن را خراب کردند.  م  یخودش    نیمن  را  باورهادزدد موش است. قدرت ما    یی . چه 

م به همان  کنند صورت موش عمل  آن  با  دردهدی کن  دا یپ  دیبا  د؟ یهست  دهیکه شما  گذشته شروع    از  ییا. چه 

  هستند.  اند؟ موش شده

ی  مثال    زندگ   کهنیا  یهنوز پنجاه سال گذشته، دارد. موش است، برا  ده،یمادرش رنج   ایاز پدرش    شما را

کار  شما را به  یفکرها  کند، باال حال شما را خراب م  دیآ م  نی. ادیدرد شما غذا بده  نیبه ا  دی. مجبوردزدد م

  ضرر زدن به بدنتان، به فکرتان.   کردن، منف ی به فکرها دیکن شروع م  شود،  بد م حالتان  رد،یگ م

شما    دیدار  . کدام باورِ خرافندازی کن، ب  ییباورها را شناسا  نی. اندازیکن ب  ییدردها را شناسا  نیا  جان»  یا  «اول

  موش است.   د،ی شما درست فکر کن گذارد آن باور نم  د؟یدهاش مادامه  دیدار  که ه

ها هستند؟ حتماً به  شما و دل شما کدام   ۀ خان  یها که موش  کن   دا یو پ   نی شماست که بنش  فهیوظ  نیا  خالصه، 

اصال خوِد باورِ توقع، موش است، توقع که من   د،یاکه در گذشته داشته   گذشته، مثل رنجش، توقعات  یدردها 

    د؟یکن خودش موش است. توجه م  نی. اخواهم م  یز یچ  باشم، از کس داشته  یزیتوقع چ  یاز  توانم م

را نداده،    ن یا  میرا نداده، مادرم آن را نداده، عمو  نیتوقع. پدرم ا  نیحاصل از ا  ی هاها و خشم و رنجش   انتظار،

بودم، پس    دهیمن اآلن به مقامات باال رس   داد را به من بده اگر به من پول قرض م  زیفالن موقع گفتم فالن چ

  موش شده دِل ما.  ۀنها، اصال الدشمن من بود. موش، موش، موش، موش، موش  نیا

بعد از   ،رش را دفع کنَ ش  عن ی  ،دفع شر بن  دیبا  دیگو موالنا م  مینیب ، مجان، دفع شَرِ موش کن»  یا  «اول

ا  دیگو، و به ما م حاال کوشش کن، گندم جمع کن  ای آن شما ب . منظورش  ریب  ادیبزرگ و بزرگان    نیکه از 

   . و اگر موشستیبدون حضور درست ن  ادتعب   چیبدون حضور، ه   ینماز   چیکه ه   دی گو حضرت رسول است. م

  د یما کجاست؟ چهل سالمان است، پنجاه سالمان است، خُوب با  ۀگندم اعمال چهل سال  ست،یدر انبار ما ن

در   دینبا رنجش  چیه ،ی درد چیه  ،خشم   چیه شد، م د یبا لیتبد مانی اریهش  آمد، مدر  دگیمرکزمان از همان

  کو؟  م،یشد م غبال د یما با داشت، ما وجود م

است، چجور   چهل خ  ام زندگ  یسالم  درست کردم؟  همه   ها لیرا  است،  سالشان  هچهل    ،  منف   جاناتیاش 

  ی برا  کند، بدخواه   یبد  رد،یانتقام ب  خواهد که م   ها،یی جوها، انتقام ها، کدورت رنجش   د،یشد   لیخ   یدردها 



ۀ  برنامه      Program #907                                                            ۹۰۷ مشار

  47صفحه: 

بزرگِ   عن ی  «صدرِ صدور» .  می شد م   الغ و ب  میشد ما پخته م   د یبا   . چهل سالذهنمن   ی مردم، هزارتا گرفتار 

  :  دیگو را م   ثیحد نیبزرگان، و ا

  ال صلوةَِ ا بِاْلحضور الْقَلْب.» «

  .» ستینماز (عبادت)، بدونِ حضور کامل ن«

  ) ینبو  ثی(حد

بدون    ی. هر کار معنوهر عبادت  طور کل هم به   ،. هم نماز معمول ستینماز ما اگر حضور نباشد کامل ن  عنی

فضا گشوده   دیبا  عنیاست.    «حضور»  ،ی معنو   نیهر تمر  ، درست بودن هر عبادت  ۀ نی. زم ستیحضور درست ن

  .  می بده مرا انجا ی کار معنو ای آن عبادت را   میحضور ما بتوان ۀن یشده باشد، در زم

       بخش دوم انپای     
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  کنند م یکه را مردم سجود  هر 
  آکنَند اَندر جانِ او م زهر 

  )٢٧۴۴ ت یدفتر چهارم، ب  ، یمثنو ،ی(مولو 

  م، یهست   دهیما انساِن همان  م، یخودمان هست   شِیمردم پ  ۀو سجد  دیمند به احترام شَداگر عالقه  میدان ما م  پس

   مردم و خطرات  ۀبه سجد  می باش   دیمند نبا. ما عالقه شود م   ختهیاش زهر است که به جان ما رها همه سجده   نیو ا

 ییهاآن   ،چه در سطح جمع  ، یبشود، چه در سطح فرد  ارما آش یبرا دیبا کلطور دارند، به  هاآدم  جورن یکه ا

  ی انرژ  نیا  رند،یگ م  یو انرژ  شوند حال مخوش   لیکار خ  نیمند هستند که مردم سجده کنند و از اکه عالقه 

  بند.  یاد یز  یکار خراب  تواند شخص م  نیزهر است، و ا ست، ین یدرواقع انرژ 

  که،  دیگو هست، م نیا  قبل تیب و

  نیانگب نیمن تو را ا میگو چند
  ن یگز  یقَتّال است، از آن دور زهِر

  (منسوب به موالنا) 

است، از آن    کشنده   زهرِ  نیا  د،یآ نظر عسل مکه به  یز یچ  نیکه ا  میبه تو بو  دیمن با  چقدر  .یزیچ   نیچن   ی

  که  دیگو دفتِر اول م  یمثنو  ۀدنبال مردم. ۀسجد نی هم  عن یخودت را دور کن، 

  صدقِ هر روزه چرا  زهی ر زهیر
  انبارِ ما؟  نیدر دینآم  جمع

  )٣٨٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  د یستارۀ آتش از آهن جه بس
  د یپذْرفت و کش دهیآن دلِ سوز و

  )٣٨۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  نهان  یدزد  یدر ظُلمت  یل 
  انگشت بر استارگان  نهدم

  )٣٨۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  .جهد خُردِ آتش که از آتش م یهاجرقه و پاره آتش: ستارۀ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  



ۀ  برنامه      Program #907                                                            ۹۰۷ مشار

  49صفحه: 

ما    دهد، حضور خودش را به ما نشان م  یاریو هش   میکن فضا باز م  قتاًیحق   م، یکه اگر ما صادق هست  دیگو م

  .  شودجمع نم   یزیانبار چ  نیدر ا شود، جنسمان دارد عوض م

است، خودم    صورت نیبه ا  جان یمن که در ا   زندگ  مییشد که بو  نیقرارمان بر ا  تی و عرض کردم با قبولِ مسئول 

صورتِ  را به   مسائل گذشته که از من زندگ   تا عمل کنم و تمام  رم،یعهده برا به  تی مسئول  خواهمو م  امده کر

  م، ی کن تلف م  «وقت»و ما    کشند، مسائل ما را به خودشان م   کنند، را پرت م   «حواسم»  عنی  دزدند، موش م 

  م، یکن  کار قرار شد فروتن  ن یا  یو برا  م،یببند  راها  قرار شد ما آن  رود، م  مان»«تمرکز   م،یکن تلف م   «حال»

  . میاستفاده کن   از خردِ زندگ م،ی فضا را باز کن م،یکن  بندگ م،یاضطرار داشته باش 

  ،  ذهنمن   ن یا  عن ی  ده، یو رفت در سوز  د، یجه   د،یستاره از سنگِ چخماقِ ما پر  لیکه خ   د یگو م  کند،  م  سؤال

ی«  کهن یا  ی برا  پس چرا آتش نگرفت؟  د، یو به آن جرقه رس   رد، یقرار بود آتش ب    پنهان شده و   نهان»   ی دزد

  کند،  جا خاموشش مآن    یقسمتش بسوزد،    ی  خواهد ما م   ذهنمن   نیا  عنی  کشد،  م  ی یها را  ستاره 

  ماست.   ذهندزدِ من  نیدزد هم  نیا

  م یدار. در غزل  کنم به خودم م  چه ظلم  قتاًیکه من حق  «حضورِ ناظر»و    شده»گشوده  یِ «فضابا    مینیبب  دیبا  و

جهول» و  و ظالم    قدرن یا  ییدر فضاگشا  میخواه  نم  ما  نادان.»  ار ی کننده و بسظلم   اری «بس  عنی  «ظَلوم  نادان 

 نیو بنابرا  میکن ظلم م  میدار  رد،یآتش ب  مانذهنمن   میگذار . اگر نممیکن ظلم را به خودمان م   نی. اولمیباش

  .  میهست کننده»ظلم  اری«بس

.  مینگاه کن   م، یاساخته   ن که از خودما   ذهن  ریآن تصو   عن ی،  «پندارِ کمالمان»دوباره به    کنم م   شنهاد یو من پ

پارک آراسته، منتها براساِس دروغ درست    ی صورتِ  را که به  ذهن   رِیتصو  نیبه مالِ خودش نگاه کند. ا  کسهر

  د، یآ م  د»یی«تأ  د، یآ م  «سجود» جمع،    تِ یب  نیمثل ا  د،ی آ م  ف یو توص   ف یتعر  رانیاگر از د   و.  میزیهم برشده، به 

  د» یی«تأ  کس. هر میریزهر هم ب  ی جلو  میتوان زهر است. ما م   هان ی. امیریها را به خود نگآن   د،یآ م  «توجه» 

  . میکن جانمان م   ذبِزهر را ج میدار م،ی کن و جذبش م م یریگرا م   د»یی«تأما را، و   کند م

قدرشناسو    مردم»  «توجه»   «صورت، به مردم ذهنبا من   که   م  شیوجوجست چرا قدرِ من را نم   م، یکن د؟ یدان  

.  میفضا را باز کرده باش   نی که ا  م،یواقعاً جذب درست بن  میتوان م  مردم را موقع   شناسقدر   مازهر است.  

  یی را تقاضا کنم و بخواهم به گدا  یزی چ  یباشم و    قدرشناس  ۀمن تشن   کهن یا  است، ول  ی خوب  زِیچ  قدرشناس 

عن ی  نیا  رم، یاز شما ب   ذهنمن   ذهن«من   نم یبب  دیدارد. با  اج یمن احت «یِ «فضا،  «جانِ من»   ا یدارد    اج یاحت   ام  
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  ران ید  کشَد، م  زحمت   ی آدم بداند    کهنیا.  داند و قدرش را م  ردیگ را م  شناسقدر  نیدر من، ا  شده»گشوده

  یِ و تقاضا   ندینفر بنش  ی  که نیا  بخش است، وللذت    لی خ  نیا  دانند، و قدرش را هم م   کنند از آن استفاده م 

کار است. پس اگر   ن یمن دنبال ا  یِگدا   ِ ذهنِ من   عن ی  دانند،  داشته باشد، چرا مردم قَدر من را نم  قدرشناس 

زهر م   صورت به  رمیب به قدرشناس   اگر  به آن دارم.   اج ی احت  رم،یگ   دردم نمدارم، پس به  اج یاحت  ،اگر    خورد

  .است یخوب  زیندارم، چ اجی احت

  .کشَد م یبه ی ستارگان را  دیگو دزد م نی. امیهم که خواند نیا

  یبه  یاستارگان را  کشدم
  از فل   که نْفروزد چراغ تا

  )٣٨۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  هزاران دام باشد در قدم  گر 
  غم  چینباشد ه ،ییتو با ما چون

  )٣٨٧ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  میبود با ما مق  اتتیعنا چون
  م؟یاز آن دزدِ لئ م یبود ب ک 

  )٣٨٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  : پست م ی لئ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  یی فضاگشا  دیواقعاً با  م،یر یموش را ب  یِجلو  میاآلن که اگر بخواه  می فهممهم است. پس م  تیسه ب  نیا  پس

   زندگ   عنیآسمان روشن نشود،    نیدر ا  »ی «حضورتا چراغ    کشَد م  یبه یدزد ستارگان را    نیا  دیگو . ممی کن

او طلوع کند، خودش را جلوه بدهد، چراغ    دراستفاده کند که خودش    دیصورت خورش به   ،انسان   ی نتواند از  

  کار است.  ن یدشمن ا ذهنمثل موالنا؛ من   «حضور»صورت  نفر روشن بشود به یخداوند در 

او با ما باشد    م،یما اگر هزاران دام باشد، اگر فضا را باز کن   یِجلو  «گر هزاران دام باشد در قدم»:  دیگواالن م  و

  ن یمتاسفانه ما ا م،ی بن یکار میتوان نم م،یو عقاب هم باش  مرغی گفت اگر س م،یاگر فضا را ببند م،ی ما غم ندار

با    م،یرو م  ییبا خودنما  م،یرو م  ذهنِ من   یِهای ریبا اندازه گ  م،یرو م   یطلببا کمال   م،یرو م  ذهنِ راه را با من 

شما با مرکز    دارد، ول  تیکه عنا   لحظه با شماست؟ درسته بهلحظه  اتشیعنا  دیشما مطمئن هست  ایآ  م،یرو او نم

  د؟ یریگ م  «عدم»
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  میبود با ما مق  اتتیعنا چون
  م؟یاز آن دزدِ لئ م یبود ب ک 

  )٣٨٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

دل    میمق   اتشیعنا  دیو بذار  دیاگر شما فضا را باز کن  م، یندار  می ب  چیه  رانیدزد خودمان و د  ذهناز من   ما

  شما باشد.  

  

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل 

  

  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل 

  

  ذهن) (شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣شل 

  

  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان) ١۴شل 

  اول   ت یبه ب میبرگشت اما
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  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]   ١١[شل 

   هر غم پژولم  یِمن ز دست باز  گر 
   و خردمند، گولم نبودم  رک یز

  )٢٩٩۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  م ی نیب م  (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[شل   م، یکن م  بررس یو بلوغ معنو   شیاند مثلث فراوان  نیرا با ا نیا پس

عنوان  ما ارزش خودمان را به   شود که عدم م    اگر مرکز ما عدم هست، موقع  م،یکرد  د یتاک   لیکه امروز هم خ 

م ن  وقت  م،ی فهم انسان  عدم  ما  مرکز  معنوی)]  ١١[شل    ستیکه  بلوغ  عدم  نقطه (مثلث    هاست، ن یچ، 

  سه یقام  رانیخودمان را با د  میتوان که م  یطور به   ها،دگ یبه همان   کند م  دایارزش ما کاهش پ  هاست، دگ یهمان 

(مثلث    ١٢[شل  است    «عدم»مرکزمان    وقت   م، یدارروا نم   م،یشو م   شیاندیابی ما کم   ریاز طرف د  م، ی کن

  م، یزیآن به هم نر  یِاز و ب   دگ یما از غم هر همان   میتوان که م  تنها راه  م،یشو م  شیاند فراوان  بلوغ معنوی)]

  مرکز است.  کردنِ  «عدم»و  ییفضاگشا ا ی میتسل  نیهم

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]   ١١[شل  حالت    نیو مثل ا  م، یشو و خردمند م   رکیکه ز  میکن م  می را گفت  کارنیا  و

   جسم   یِ ار ی هش  زانیم   م،یبزن  رشیز م،یتعهد بن   م،یو ارزش خودمان را ندان  میباش  شیاندی ابیکه کم   میشو نم

  چ یه  ، عبادت  چیه  ،ی مازن  چیکه، گفت ه   میخواند  یباشد، و االن در مثنو  حضور»  یِ ار ی «هشاز    شتریب  لیما خ 

  «حضور» خودمان را بدون    یِمعنو  یهاهمۀ کار   باًیما تقر  که درحالت  ست،یدرست ن  «حضور» بدون    ،ی کارِ معنو 

ذهن ما    ریآن ز  م،یبن  یما کار معنو  شود نم   دزدد، موش م   صورت ن یو آخرسر گفت که در ا  م، یده انجام م

  خوانم،  کار کنم که رشد بدم، و دارم نماز هم مرا چه   نسمیزیرفتم ب  آلنکه ا  م یباش  ن یبه فکر ا  عن یحرف بزند،  

  ی کارِ معنو  نیهست، ا  ری د  یِ جا  ی حواسم    دهم موالنا گوش م  دهم، موالنا گوش م   ا ی   کنم عبادت هم م

  .ستین

بدهم    ح یهم طبق عادت توض  ذهن)] اساس زندگ با افسانه من (شش محور    ١٣[شل    شش ضلع   دو تا   نیا  اما 

لحظه ما هر   ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل  باشد    دهیخدمتتان، که اگر مرکز ما همان 

(شش محور اساس زندگ با حقیقت    ١۴[شل  اگر عدم باشد    م، یست ین   زندگ  ا یکه ما از جنس خداوند    م ییگو م

اتفاق   بهو    میاز جنس خداوند هست  میی گو که م  ردیصورت ب  نیاگر ا  م،یهست   مییگو م  می، داروجودی انسان)] 

و به قضا تن در    میکن انسان، صبر و شر م  یِوجود   قتیبه حق  میرو م  صورتنیدرا   م،ییگولحظه بله م  نیا
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ا  م،ی قضاوت ندار  م،یده م   ی ز یچ  چیلحظه ه  نیاز اتفاق ا  کهن یا  یِبرا  م،یستیلحظه ن  ن یدر خوب و بد اتفاق 

  . می خواه نم

بنابرا  م،یامروز گفت  ن یهم  ا  مییگو بله م   نیپس  اتفاق  ن  شود م   «عدم»لحظه، مرکز ما    نیبه    بالندگ   یرویو 

نوشته    رونمان یدرون و ب  لحظه و مرکزمان عدم است، زندگ بهلحظه   و   .کند ما را شوفا م  فَکان» ْ «کن    زندگ

  .دارد مدست از سرِ ما بر  المنونب یو ر شود درونمان فضادارتر م شود، خوب نوشته م   رونیدر ب  شود، م

با مرکز   نیبنابرا  پس  ،ول  دی بردن ش و تقل  نی از ب  یبرا   فتد،ا ما م  یاست که برا  ی اتفاقات بد  المنونب یر

ما ارزش ندارد و مرتب اتفاقات بد خواهد افتاد که ما    ی عبادت و کار معنو  م، یحضور ندار  م، یبرو  ش یپ  دهیهمان 

است ما دست به    دهیمرکز ما همان   که ممن است باعث بشود درحالت  هاباالخره سخت  مییایحالت درب   نیاز ا

  باالخره.   می بزن ییو فضاگشا میتسل

اول م   که درحالت و ما    میبرو  شیو اقرار به الست پ  ییو فضاگشا  میبا تسل  م،یکار را بن  نیا  میتوانست ما از 

م م   میشو متوجه  عدم  ما  مرکز  هرموقع  م   شود که  خاموش  ما  تبد  ی اریهش  واشیواشیو    شود ذهن   ل یما 

. آمدن انسان  میخداوند زنده بشو  تیو ابد تینهای به ب میرو م  م یدارخداوند.   تینهای ب ی سوبه  رود م  شود، م

و مستقر    یلحظۀ ابد  نیآمدن از آن فضا به ا  ، شناختزماِن روان  ای   یو زمان مجاز   دهیهمان  یبا فضا    ذهناز من 

  . شود م دهی شدن، همان کرمنا و کوثر نام ت ینهایب ا یجا و شدن در آن 

   فراوان   ها لیاست، خاست، به همه عطا شدهداد موالنا گفت به همه داده شده  حیخداوند را توض  امروز فراوان 

(شش محور اساس زندگ با افسانه    ١٣[شل    حالت  نیا  عن ی  ذهنمن   یِنظررا فراموش کردند رفتند به تنگ 

  میداد حی را توض تیب نی. اذهن)]من 

   هر غم پژولم  یِمن ز دست باز  گر 
   و خردمند، گولم نبودم  رک یز

  
  چون زُحل  م،یآفتابِ عشق نبود گر 
   در صعودِ اَندُه، و گه در نُزولم گه

  )٢٩٩۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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هم    ذهندارد و من   ن ییباال و پا   عنیدارد،    ض ی اوج و حض   دور هست از ما، بزرگ هم هست، منته   لیخ  لحزُ

دارد مثل    ن ییکه باال و پا  یز یهرچ   دیگو دارد م   نییباال و پا  نظر ما مهم است ولبه   ذهناست، من   طورن یهم

   تیدارد و هر ب یگر ای یاگر ی اتیهمۀ اب دیو اگر دقت کن خورد درد ما نم زحل گرچه دور و بزرگ است به

ما مثل زحل    صورتنیاد، درکه اگر عشق نباش  دیگو م  تیب  نیاز ما مثال در ا  قسمت مهم   یبه    کند اشاره م 

نزول     گاه  ، لحاظ ذهنبه  شود  حالم خوب م گاه   » «گه در صعودِ اندوه و گه در نزولم  م،یدار  ض یاوج و حض 

ندارد حال    است. لزوم  دائم  سببِی ب  یحال خوب با شاد   ی صورت مرکز عدم  به  که زندگ  درحالت  کنم، م

تغ ما درواقع    ر ییما  ثابت   ی کند،  و پا  میکن را حمل م  درد  باال  با ز  نیا  رود م  نییفقط  و کم شدنِ    ادی درد 

  .ها دگ یهمان 

باال،   دیایب  دیصورت وحدت از مرکز ما با. آفتاب عشق به میبختانه ما آفتاب عشق دارکه خوش   میمتوجه شد  پس

  درسته؟ 

شما     دگیهر همان  شود،  صورت غمش مبه   دگ یهمان  یِسبِب باز   دگ ینشو، هر همان   دهیاول بود همان   تیب  پس

هم اگر به  ختیهم نخواهم رمن به  دیآ حاال غمش م   میی گو م   میهست   دهیحاال ما که همان  کند، را دچار درد م 

  فهمم؟  م  انادان هستم حاال از کج  ستم، یو خردمند ن  رکیصورت زآن در زمیبر

  نیکه ا  دهد رفتن حاِل من نشان م  نیی باال و پا  نیکه هم  فهمم من م   ول  رود م  نییحال من باال و پا  کهنیایبرا

هم بلند است،     ذهنمن، مقام من   عن یدرسته که بزرگ است و دور است و باالست و بلند است،    وانی ک  ای زحل  

  یهرکار   عن یر است؛  نحس اکب  وانیک   ای که زحل    دیدانم   رید  فحال خوبش را نگه دارد، از طر  ستیقادر ن   ول

مهم    ل یخ  نیا  ند یگو ما درست گشوده نخواهد شد، گرچه که مردم م   . زندگشود به درد منجر م   کند که م

که   دیتوجه کن  ول رود، جمع دنبال آن م کهنیا یبرا د، یگو مهم است، جمع م  لی خ ذهنعقل من نیاست و ا

ول  ندبل است  مهم  دور است،  تغ   است،  هم  است،  (افسانه    ٩[شل    ن یا  ودارد.    یاد ی ز  رات ییهم بدشون 

  ن یاست، شما ا  ن ییپا   باالست گاه  . گاه دهد را نشان م    ذهنحال من   رات یی و تغ  بدشون  نیهم   ذهن)]من 

حالتان خوب    کند م  او با شما دوست  وقت   م،یهست  دهیکه همان    با کس  دینیب . مدیاده یحالت را ذکر کرد، د

   عن ی  شود، بد م  دیکنقهر م  شود، خوب م  دیکنم   دوباره آشت   شود، حالتان بد م  کند قهر م  است، وقت

آفتاب وحدت    نیباال و ا  دیآ  رشتۀ فکر پاره بشود م  نی لحظه، اگر ا  نیآفتاب وحدت از ا  اما  .دیهست   دهیهمان 

اب  اتیاب  نی. بخوانم م  تانیرا برا  تیچند ب  نیا  طورن یو هم   دیشما هست  شمس    وانید  ای  یاز مثنو   اتی امروز 
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خودتان    یو برا  دیبخوان  سرهی  دیتوان شما م  م یدیرا فهم  ت یب   . وقتمیرا بفهم   تیب   میبتوان   کهن یا  یبرا   میآورد

  :دیگو م  د،یتکرار کن

  ست او موقوفِ حال است، آدم آنکه
  ست در کم  بحال افزون و، گاه گه

  )١۴٢۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   گاه دهد م   ذهنکه من  . حالکند م  جادیا  ذهنموقوف حالش است. حال را من   ده یانسان در حال همان پس

  ر ییتغ  عن ی  کند م  یباز  وقت  گفت . مگفت را م   نیاول هم هم  تیب  کند، م  رییاست، تغ  نییپا  باالست، گاه

و اگر    م یفهم را م   نیباشد، ا  زها ی چ  وقوفم   دی. درست است؟ پس حال ما نبامیشو ما ناراحت م   ر، ید  کند م

  :  جان ی. در امی ستیحتماً ما به خدا زنده ن  کند م  رییحال ما تغ

  کامل بود  دم کم، دم ی آنکه
  آفل بود  ل،یمعبودِ خل ستین

  )١۴٢٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ل یمعبود خل  ست،یخداوند ن   نیلحظه ناقص است، ا  یلحظه کامل است،    یکه در مرکز ما هست    ی زیچ   آن

اگر    رون،یاست از مرکز ما برود ب  رییآفل است، گذراست، قابل تغ  زیچ  ذهن  من  آفل است.  زیچ   ی  نیا  ست،ین

  : جانیاند اهست آورده   اشهی هم که آ  ن یخداوند در مرکزمان است. ا  مییبو  میتوان در مرکزمان است، نم  ذهنمن 

»  .يننوقالْم نونَ ميلضِ ورااتِ واومالس وتَلم يماهربكَ نُرِي اذَٰلكاوا    فَلَمبكوٰى كار لاللَّي هلَيع نج ◌ۖ   ٰذَا   قَاله 

   احب افلين.»  قَال  افَل فَلَما ۖ◌  ربِي

ها و زمين را نشان داديم تا از اهل يقين گردد. چون شب او را  بدين سان به ابراهيم ملوت آسمان «

  من. چون فرو شد، گفت: فرو شوندگان را دوست ندارم.»  اى ديد. گفت: اين است پروردگارِفروگرفت، ستاره 

  ) ٧۶و   ٧۵ اتی)، آ۶سوره انعام ( م،ی(قرآن کر

  ی برا   میفضا را باز کرد  عنیها و زمين را نشان داديم تا از اهل يقين گردد،  سان به ابراهيم ملوت آسمان   بدين

اگر ا  نیقیکه اهل    میبه او نشان داد  رونیباز شده را در ب  یو درواقع انعکاس فضا   میابراه فضا باز    نیشد، 

  دوارم یمن ام  د،ید  ها دگ یهمان  قیمثل ما آمد از طر  وقت  عن یشب اورا فرا گرفت،    چون  .شد نم  نیقیاهل    شد نم

  ن ی هم  د،ید  یانگاه کرد ستاره  ها دگیهمان  ق یچون شب او را فروگرفت، از طر  م،ی ریب  اد ی  جان ی ما هم از هم
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  ست، یخدا ن نینه پس ا فتگ کند، افول م نیا دی، بعد دپروردگار من است» نی«اگفت:  د،یرا د ذهنستارۀ من 

  .  «فروشوندگان را دوست ندارم»است پروردگار من، چون فرو شد گفت:  نی. پس اکرد خدا بود که افول نم

  . میده و در مرکزمان قرار نم  میندار گذرا را دوست  یزها ی چ  ن،یکه فروشوندگان، آفل  مییگو م  میما هم دار

   ستیمصِر عشق قالووز ن یِبو ور
   حرص، گرفتارِ غولم  هیاهل ت چون

  )٢٩٩۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  لشر شروی پ شآهنگ،ی : پقالووز

  و علف آبیب ابان ی : بهی ت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   عن یحرص    ابانِی رهبر، پس رهبر، عشق است، نبود، مانند اهل ب  عشق  یِبو   دیگو اگر، اگر م   عنیور    دوباره

به ما     مطلب مهم   ی  هات یب  ن یپس هرکدام از ا  م،یاو درواقع شده   میشد گرفتار غول م  ده،یهمان   یها انسان

  .  دیگو م

  م یتوانست م  ای  » ستیمصرِ عشق قالووز، ن   یِ«ور بو   د،ی بش  ییبو  ی   د،یفضا را باز کن   دیکه شما با  دیگو م

  ه ی هم ت  نییچون عشق دائماً قالووز است و پا  ول  شود، هردو م  » ستیمصر ِعشق، قالووز ن  یِ«ور بو   میبخوان

خواند است  قالووز»   میحرص   قالووز» ،  «عشق  ی«ت،  «عشقعنی  هیت  حرص»  ه  عنی  ابان،یب   وقت  همان   ده یما 

  دهد،  غول هست و غول به آدم آدرس غلط م  ابانیما هست که در ب  اتیدر ادب  ،ابان ی ب  ی  میافت م   م،یشو م

اگر به هرکدام    ، به ما گفته به ما داده   ها دگیهمان  ابانی ب  عن یذهن    ابانیکه غول در ب   که آدرس غلط دینیب م

  است. خوشبخت  نیا ،ی خوررا م   آب است، آب زندگ نی ا ، برس ها دگیهمان نیاز ا

دارد،    آب زندگ  دگ یهمان   دیگو است که م  نیآدرس غلطش ا  شهیآب ندارد، هم  ن ینشد، ا  میدید  م،یدیما رس

  اَقال   ایصورت آفتاب از مرکزم طلوع کنم،  فضا را باز کنم، به  دیمن با  اد،ی از عشق قالووز م  که آب زندگ   درحال

 حس  یبشم    ییبشم. بو  ییبو  یلحظه،    نیا  درلحظه،    نیا  رد   فضا را باز کنم، به وحدت برسم با زندگ

ا  میفکرها  ریدر ز  حس آرامش   یبنم،    ١٠[شل    شل  نیکه در ا  حس آرامش زندگ   لحظه.  نیبنم در 

شما    شود، که مرکز عدم م  ن یاست. پس هم   «مصرِ عشق»  یبو   نیهم  نیهم هست، ا  (حقیقت وجودی انسان)]

 . دیآ م   شیبو  د،یکن حس عقل، حس قدرت را م  ت،یحس هدا  ، خاطرجمع  ت،یحس امن  سبب،یب  یشاد   یبو

شما    عنیبو    د یگو م   . وقتد ی حس کن  دیدر درون با  ست،یگفتن ن  ای   یریگکه قابل اندازه   دیکن م  حس  ی   عنی



ۀ  برنامه      Program #907                                                            ۹۰۷ مشار

  57صفحه: 

 د یتوان نم  د،یکن یر یگاندازه یر یگاندازه  یزهایو با چ دی و ثبت کن دیسیبنو دیتوان در درون، نم دی حسش کن دیبا

حرص،    ابانیدر ب   شهیماست، اگر آن نبود، ما هم   برعشق ره  عنی عشق رهبر نبود،    ی. پس اگر بود یمتر کن

  .  میشوغول م  یها ییگرفتار راهنما

  ذهنغول من  م،ی گوش نده  ذهنرف من به ح ییلحظه ما با فضاگشا نیوجود دارد که ا نیامان ا دیگو م پس

و از غول آدرس گرفته،   ذهنمن   عنیبشر، بشر    گفتکه امروز هم م   نششیآفر  یبشر از ابتدا   کهنیاست. و ا

  وجود آورده.به  جنگ همه نیوجود آورده، ابه  یهم خراب همهن ینشده، ا داریب نی هم یبرا

جاها عشق را قالووز    لیدرست است؟ خ ،یی با فضاگشا میرا حس کن قالووز عشق ی که بو کند م  شنهادیپ پس

  ؟ ی پر از بالست، چجور  راه  ،شواست»یعشق پ  پر از بالست ول  «راه اصطالح.  رهبر به  عنیقالووز    داند، م

ولو    م،یکش و بال م  میافت به درد م  میکن   ییشناسا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  را    هان یچنقطه  نیا  میاگر بخواه

بن  ییشناسا هش  م،یدرست  بتوان  اشارانه یدرد  نممیبش  دیبا  میرا  ذهن  قضاوت  و  مقاومت   . ،ه   گذارد   

  شه یاما هم   ست،یآسان ن   پر از بالست»   «راه.  میشو منحرف م  ه   میریگ ذهن آدرس غلط از غول م  میگرد برم

  : خوانم م  تانیرا برا تی چند ب نی. اشواستیعشق پ

  ه یاندر حِر ت موس قوم  همچو
  ه یسف  یچل سال ا ،ی بر جا ییمانده

  )١٧٨٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  هر روز تا شب هروله  یرو م
  در اول مرحله   نیبم شیخو

  )١٧٨٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ساله تو  صدی بعدِ س  نیز ی نگذر
  عشق آن گوساله تو یکه دار تا

  )١٧٩٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  است. نای س یاز صحرا بخش هی ت یآب و علف؛ صحرا یزار و بشن اباِنی : بهیتَ

رگرما، حرارت ح :  

   خردی : نادان، بهی سف

  دنیراه رفتن و دو نی ب : تند راه رفتن، حالت هروله

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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که ما تند فکر    طورن ی : نادان. هروله: تند راه رفتن، همه ی گرما. سف  عن یحر    م،یاآلن گفت  نیهم   ابان،ی ب  عنی  هیت 

.  آوردمحرص در   ابانیما را از ب  نیکه ا  میکن . فکر مم یکن عمل م   میکن تند فکر متند   م،یکن عمل م   میکن م

  . م یامانده   جا یذهن، چهل سال بر    ی دردها  ی ما هم در گرما  ابان،ی ب  یدر گرما   که مانند قوم موس  دیگو پس م

جا هستند. ما  که همان   دندید عصر م   کردند گمشده بودند و صبح حرکت م ابانیچهل سال در آن ب موس   قوم

 ی رییتغ  چیه   م،یرا دار  ذهنکه همان من   مینیب م   ماه ی بعد از    م، یکن م  یکار معنو   م، یکن هم صبح حرکت م 

رفتن  راه  نیب  ، حالترفتن تند، هروله: تند راهتند   عنیهروله    ،یرو  تند مهر لحظه تند  ای هر روز    دیگو . ممینکرد

که هنوز در پلۀ    دینیب اما م  ، ذهنبا من   میکن تند عمل متند و تندتند   میکن که ما فکر م  طورن ی. همدنیو دو

ا  دیگو . ممیاول هست س  ن یاز  م  نیا  عنیگذشت،     نخواه  سالهصد یفاصلۀ  وقت  تو   یطور ن یا  رد،یگ کار  که 

  . ذهنعشق من  عن یعشق گوساله  د،یرس نخواه  جاچ یبه ه  یرو م

شل    نیا  ن،یا  عنی  ها دگیذهن، همان   ابانیب  نیاز ا  صورت ن یدرا  م،یهست   مان ذهنکه ما عاشق من   زمان  تا

.  «مصرِ عشق»  یعشق. بو   ی بو   دیگو ماست؟ م   ی شوایپ  ی ز یگذشت. چه چ  مینخواه  ذهن)] (افسانه من   ٩[شل  

  : دیگو است، م هخدااز د همن ینه؟ پس ا ای و عشق قالووز شماست  دیکن شما واقعاً فضا را باز م  دین یحاال بب

  تا شام در مشّقتِ راه بام
  جا که بامدادِ پاه همان شب

  (دهخدا)

جا هستند که صبح بودند  اما شب دوباره همان  کشند زحمت م روند، راه م  کنند،از صبح تا شب کار م   هاآدم

  ی نه از لحاظ ماد  م،یکشزحمت م   همهن ی. امیکن کار م   ذهنهاست، چون با من ما انسان  شتریب  تیوضع  نیو ا

هستند،     ها خرافاتفکر   نیا   شتر یب  م، یکن گفتم، همان فکرها را تکرار م   کهن یا  یبرا . ینه معنو  م یکن م  شرفتیپ

. منتها میکن ها عمل مو براساس آن  میهست   دهیها همانبا آن   ول   خورند درد جهان امروز نم به   خورند، درد نمبه

 شود  تر، نه نم متفاوت   جۀینت   هتر،ب  جۀ ینت   همان فکر، همان عمل ول  مییگو هم به ما دست داده که م   جنون   ی

  . پس: یزیچون چ هم

  تا شام در مشّقتِ راه بام
  بامدادِ پاه جا که همان شب

  (دهخدا)

  



ۀ  برنامه      Program #907                                                            ۹۰۷ مشار

  59صفحه: 

مثنو  هات یب  ن یا  طورن یهم از  ا   م، یخواند  ی را  در  ب  نیموالنا  جنس  دیگو م   ت یچند  بلوغ  به  ظاهر    به   ا ی   که 

  : دیگو انسان. م  عن یمرد، مرد  دیگو . م میشو کردن، ما انسان نم درست

   کس مردست  ه یو خا شی به ر گر 
   و مو باشد بس شیرا ر  یبز  هر 

  )٣٣۴۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بد بود آن بز، شتاب  یِشوایپ
  قَصاب  شِیاصحاب را پ  بردم

  )٣٣۴۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شانه کرده که من سابِقَم  شیر
  مرگ و غم  یبه سو نیل  ، سابِق 

  )٣٣۴٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

رشد    خرده یبدنمان رشد کرده، فکرمان هم    کهنیا  ، ی. ما اگر برحسب بلوغ ظاهر ت یب  سه   نیمهم است ا   لیخ

که هر بز پر    زند مثال م  موالنا.  میرس نم  تیما به انسان  م،یانسان هست   مییگو م  م،یهست   دهیکرده، منتها همان

قصاب    شی با عجله اصحاب را پ  ، بن   شوا یرا پ  ذهنهمان من   عن یکه اگر آن بز را،    دیگو مو است. م  و   ش ی از ر

را بِبر، بفروش. و   یکه بز برود دوستانش را جمع کند ببرد مغازۀ قصاب  ستیدرست ن  نی. ابرد م که، سر ما 

  ر ید  ات یاب  ن یغم، ا  و   مرگ   ی سواما به   ، یقالووز   ، یبله، بلد   دان م  دانم، من م  هخودش را آراسته کرده ک 

  : دیگو . بعد مبرد کار م کلمۀ قالووز را به  جان یکامال واضح است. ا

  کن  شیو ترِک ر نیروِش بز  نیه
  کن  شیما و من و تشو نیا ترِک

  )٣٣۴٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  گل با عاشقان  یِچون بو  یشو تا
  گلستان   یو رهنما شوایپ

  )٣٣۴٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  گل؟ دم عقل و خرد  یِبو  ستیک 
  قَالۇوزِ ره ملِ ابد   خوش

  )٣٣۵٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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لعنیابد    م   عنی   ،یلحظۀ ابد   نیا   تیو ابد  تینهای شدن ما به ب  زنده   ت،ینهایشده به اندازۀ بگشوده   ی فضا  

صورت زخم را که به   ذهنمن  نیانتخاب کن و ا  فضا را باز کن، راه درست  عنی  ن»یروش بز  نی«ه خداوند.  

خودت را مهم ندان، خودت را    سطح   یزهایچ هر،دور، براساس ظوا  ندازیظواهر را ب نینه ا  ا یاست، ترک کن.  

با ما  من خودم، من   م ییبو  م، یآگاه باش  دیقالووز نکن و  از  باز    کنم، م  یخودم دور   ذهنمن  فضا  اطرافش 

  .شوم هم نم «ما»عضوِ  کنم، م

  ی ما، هر خرابار   سِی عنوان رئباال به   دیآ که م   ی. آن وسط  کنند درست م   «ما»  ی   شوند جمع م  ها»«من   چون

عنوان فرد، مواظب من خودم هستم، به   عنیمن شخصاً   نی. بنابراردیگ هم م  زهیجا کند، م  خواهد که دلش م

  . دگیهمان ،نشوم از نظر ذهن  «ما»تم که جزو مواظب هس

گل    یبو   نی. ایگل بشو یکه چه بشود؟ تا مثل بو  کند، م   ش یتشو  جادیا  نیا  رم،یب  تیاز ما هو  خواهم نم   من

زنده بشوند،    حضوربه  خواهند که م  ییهاعاشقان، آن   عنیعشق قالووز.    یبو  دیگو که م   خواند با غزل هم م

خرد را    یها بوبو را بفهمند. انسان   نیا  شقانبذار عا  ن، ی. تو فضا را باز کن، روش بزندیای گل تو ب  یبه بو

  .  شناسند خدا را م  یبو  شناسند، عشق را م یبو  شناسند، م

  گل با عاشقان  یِچون بو  یشو تا
  گلستان   یو رهنما شوایپ

  )٣٣۴٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  د یخوب دار  یکه به جا   دی فهم  م  خورد، گل به مشامتان م  یبو  دفعه ی  ، ابانی ب  ی  یتو  دیرو راه م   شما

ا  گل   جان یهست، ا  یا. حتماً چشمه دیرس م  دیبه گلستان دار  د، یرس م خوش از کجا    یبو   نیهست، وگرنه 

انسان  گل چه کس  یبو  دیگو اآلن م  د؟یآ م  مد ا  ند،عاقل و خردم  یهاهست؟  رهبر خوبند    هانیموالنا. که 

  .میاکار آمده  نیا یکه ما برا به جاودانگ ،ی لحظۀ ابد نیا یسوبه

  ن یبه ا  کنند  م   یدارند، ما را تحر  ذهنجامعه که من   یکه اغلب اعضا   ذهندر من   میافتاد  ر یما گ  متأسفانه 

  شود  م  نیقر  شما  که با  یزی چ  ای   که، کس   کس  ن یکه، قر  دیگو بد م   ن، یکه چقدر موالنا از قر  د یکن کار. توجه م

   جا، چهل سال قوم موسآن  ،موس   ابانِی. امروز گفت که در بآورد م  رونیو از راه ب  کند م   یو شما را قالووز

در    عن یبودند که صبح حرکت کرده بودند.    جا شب همان    ول  رفتند  راه م  دند،یکش زحمت م   کردند،  حرکت م

  ر ید  زیچ  ی  دیکرد  رونیهستم، آن را ب  دهیهمان  زیچ  ن یبا ا  دییگو شما م  کردند،م   نیزیجا  عنیذهن بودند،  
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نشو، خدا را    نیرا، شما خشم  دگیهمان  یرا زد،    یز یچ  ی  ر ی. امروز گفت اگر خداوند با تدی نگذار  ش یجا

  هستم؟  دهیهمان  رید یز یبو که با چه چ ا، ی کن و به خودت ب شر کن، عقلت را جمع

است، هشداردهنده است،    دارکننده یب  ی  نیکه ا  دییبو  دیبه شما اآلن رس  یاغصه   یخودت کار کن.    یرو

  د، یآ مهمان م  یکه هرلحظه    دیگو را م   هات یآن ب  شهیدارد؟ هم  غامی دلم گرفت، چه پ  د؟یچه رس   یبرا  نیا

  . کن ییرایجوان مواظب باش پذ یا  د،یآ م  مهمان  یهرلحظه 

  خواهد  م   ی زیچ    ی  ش، یهامخصوصاً غم   کند،  را به ما ارائه م   تیوضع    ی  پرد، در سر ما م  ی هر فکر  هرلحظه،

به   ییگو قضا چه م   ، که زندگ  دییبو  د،یهست، باز کن   یابسته   ی.  دیریرا ب  غامی پ  دی. شما بادیبه ما بو

ا نه  با فضاگشا  ییرایاست؟ پذ  یز ی چه چ  نیا  کهنیمن؟  از دور خودت برگشتن، تکرار فکرها، آزاد   ییکن  تا 

  .  میرا خواند هان ی. ایبشو

  ی بد نینشها خانهآفتابِ جان ور
   بندِ فتح باب و خروج و دخولم در

  )٢٩٩۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ن یباال، که ا  دیایب  دیاز مرکزش با  دیصورتِ خورش ها که بهاگر آفتاب جان انسان   د یگواند. ممهم   هات یب  ۀهم

  ماند،  در ذهن م   عنی  شد م  نینشکار را دارد، اگر خانه   ن یهم استعداد ا   آفتابِ عشق است، هر انسان  ن یهم

  گشودن در.   عنیبه مسئله درست کردن و فتح باب کردن، فتح باب   کردانسان شروع م  صورتنیدرا

مسئله    میدار  ،طوِر جمع به  میدر جهان دار  . اآلن ما مسائل میشو و خارج م  میشوکه ما وارد مسئله م   دینیب م

لزوم  میکن م   جادیا  ،مثال  ا مسئله  از  میکن   جاد ینداشت  پس    ها ن یا  شود،  م  ن ییتع   گروه  ی   مدت    ی. 

درست    مسئله وارد بشوند، خارج بشوند.    نند،بازش ک   ، ی یمسائل بشوند    نیوارد ا  خواهند خردمندند، م

 نینشها خانه علت است که آفتاب جان   ن یبه ا  نیا  دیگو کنند، در آن را باز کنند بروند درون، خارج بشوند. م

  ذهندرست نکنند و مشغول حل مسائلشان با من   ها مسئلهها طلوع کند که انسان شده. شما بذار آفتاب جان 

  نشوند. 

مسائل را من خودم   یسر ی  د ییبو  د،یشما به خودتان نگاه کن  م،یکن دوجور مسئله درست م  د؟یکن م  توجه

 کهن ینه ا  رم،یمسائل را ب  ن یا  یجلو   د یها. من بابه حل کردن آن   کنم بعد شروع م  کنم،  خودم درست م  یبرا

  م یای بروم درون ب  رون،یب  م یای بروم درون ب  رون،یب  میای مسئله درست کنم، درِ مسائل را باز کنم، بروم درون ب
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آن   ستم، یمن مسئول ن دیگو که م  مسائل از گذشته شروع شده، عرض کردم شما آن موش  ن یاز ا بعض .رونیب

  .  دیرا درست کن  هان یتا ا د،ینفکر ک د، یمن مسئول هستم، عمل کن دیی بو د،ی کن رون یرا از مرکز ب

بشود، من    نینشبذارم آفتاب جان من خانه   خواهم است که من نم  نیا  میریگ م  ادی  ت یب  نیکه از ا  یز یچ  پس

نه، آفتابشان    ایجانشان طلوع کند    خواهند مردم م  کهنینظر از افضا را باز کنم تا آفتاب جان من صرف   خواهم م

  نه، مال من طلوع کند.   ایطلوع کند 

نه    د، یکن نه درِ مسئله باز م  د،یکن که نه مسئله درست م  دید  دیباال شما خواه   دیآ آفتاب م  نیهرچه هم ا  و

مرکز    م،یکن ما مسئله درست م   ذهن)](افسانه من   ٩[شل  حالت    نی. پس در ادیشو نه خارج م  د،یشو وارد م

  ذهن.  ۀدر خان میارا هم حبس کرده  دمانی است، خورش دهیما همان

اجازه   میدار میکن و مرکز را عدم م میکن م  ییکه فضاگشا (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  حالت  نیدر ا اما

من    عنیباال    دیآ و شروع کند به باال آمدن. هرچه آفتاب م  رونیب   دیایب   نینشکه آفتاب جان ما از خانه   میده م

ا  آورم خداوند را م   ام، زندگ   به  آورم عشق را م   شود،  مسائلم کم م  نمیبم   شود تر مکوچ   ذهنمن   نیو 

سه   نیوحوشش بردم، درست است؟ و ابروم حول   رون،یب  میای ندارد مسئله درست کنم، بروم درونش، ب  لزوم

  .  میرا داشت  تیب

  ذره نهان  ی در  یآفتاب
  دهان  دیآن ذره بشا ناگهان

  )۴۵٨٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ن یذره گردد افالک و زم ذره
  نی چون جست از کم  د،یآن خورش شِیپ

  )۴۵٨١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  چه درخورِد تن است؟   جان نیچن نیا
  جان هر دو دست نیتن از ا  یبشو ا نیه

  )۴۵٨٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  .نگاهی : نهانگاه، کمنی کم

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  



ۀ  برنامه      Program #907                                                            ۹۰۷ مشار

  63صفحه: 

 یِ فضا نیدر ا ینهانگاه. ما، اصل ما مثل آفتاب عنی نی. پس کمخوانم م تانیبرا شی را درست سرجا اتیاب نیا

فضا را باز   دیبا ما. تیطبق ب  م،یکرد نینشآفتاب را خانه  م،یده را ادامه م  ذهنذهن پنهان شده و ما چون من

بزرگ است   قدرن یآفتاب ا  نی . اگر طلوع کند اکند طلوع م  دفعه یناگهان آفتاب ما    م،یباز کن   م، یباز کن   م، ی کن

ذهن طلوع    گاه ن یاز کم  دیخورش   ن یاگر ا  شود،  ذره م   ی   ششیپ   نیتمام افالک و زم   د یگو و درخشان است م

  کند.  

طلوع خداوند از    نیا  ت،ینهای ب  دیخورش  نیا  ،جان  نیچن   یکه    دیگو م  ذهنبه من   د،یگو به ذهن ما م   بعد

  یباز   نتوان  اشی و با باز  یبشو  دهیهمان  ،هست   جهاننی ا  یزها ی تو است؟ تو که دنبال چ  ۀ ستیدرون من چه شا

است؟    ستگیواقعاً شا  نیا   میدارد که بفهم    لزوم  ای. آم یزیر هم مکوچولو به   ی زهای سر چ  ما.  یزیهم بربه   ، کن

  ی زها یبهتر، چ   شتر یهرچه ب  دیگو تن ما که م   نیدر ا  تواند نم   م،یکه ما هست  یآفتاب  نیکه چن  میکن فکر نم  ایآ

  ما؟   میدار اشال یجا و معطل کرده خودش را، را گرفته گذاشته آن   جهانن یکوچ ا

ما؟ که حلش    میمسئله درست کن  قدرنیندارد ا  لزوم  نیا  میکن فکر نم   م،ی کنکه درست م  یامسئله   همهنیا

  ن یبنابرا  پس.  میشو ها ممشغول حل آن  ، هم جمع  ،یهم در سطح فرد  می کن اش مسئله درست م. ما همه می کن

من  اآلن  به،  ا  ذهنمن   یا   مییگو م  مان ذهنما  ا  نیاز  از  به  نیآفتاب،  من  از  به    طور کلجان،  بشو.  دست 

  ؟  من را گرفت  یطلوع کنم، تو چرا جلو  خواهم تم، م آفتاب هس یباباجان بشناس من    مییگو م  مانذهنمن 

بشوم که چه بشود؟ چه    دهی د  ،یبشو  دهید  دیکنند، احترام بذارند، با  میبه تو تعظ  دیمردم با  ییگو من م  به

مسئله درست    من ه  ذهنمن   یا  کن طلوع کنم. تو من را مجبور م   خواهم آفتاب هستم م  یبشود؟ من    دهید

  را حل کنم و حواسم پرت بشود، حالم خراب بشود. هان یکنم، ا

دوم بود و    ت یب  د،یآ م   نیی پا  رود،  باال م   ها دگ یدراثرِ باال رفتن همان    ه  ست، یهم که حالت درست بشو ن  تو

  م، یتاب توجه کن آف  نیخرده به ا  ی ما    عنی  ،ست یتو بزرگ ن  دمی. من اآلن فهم دانبزرگ م   لیخودت را هم خ 

  جاد یو مسئله ا  میکن م  جادیبخوانم که ما اشال ا  تانیرا برا  تیسه ب  نیو ا  مییآ م  رونیب  ها دگ یهمان   نشیاز ب

مسائلمان را    میتا بتوان  میکن را در حدث، مدفوع، فروم   نمانیزر  لیحضورمان را، ب  یاری و متأسفانه هش  میکن م

  : دیگو م  م،ی حل کن

  عقدۀ اشال را  دیگشا تا
  را  لی ب نیحدَث کرده ست زر در

  )۵۵٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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   منْتَه یا ریرا بشاده گ   عقده
   ته  سۀیسخت ست بر ک  یی عقده

  )۵۶٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ریتو پ ها گشتگشادِ عقده در
  ری دگر بشاده گ  یچند  عقدۀ
  )۵۶١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  مدفوع  ن،ی : سرگحدَث

  افتهیکمال  ده،ی رس ان ی: به پامْنتَه

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

عقده    ذهنمسئله، گره. ما با من   عنی . عقده هم  افته یکمال    ده، یرس  انی : به پامدفوع. منْتَه  ن،یسرگ    عنی  حدَث 

  م یکن است، فروم   را که امتداد خداست، واقعاً خرد زندگ   نمانیزر  لی. بعد بمیکن م  دیاشال تول   ای مسئله    ای

  .  های گرفتار  ن یبه مدفوع ا

مسئله را    ن یکه ا  میکن فکر نم   ا یآ  رون، یب  مییآ درون، م   میرو م   م یکن درِ مسئله را باز م  دیگو در غزل م   کهنیا

  بدل  تیث یکرد؟ ح  جادیرا ا  یگرفتار  نیبود که ا  بدل  تیثی ح  یو    ذهنمن   ی  نیا  م؟ینکن  جادیا  میتوان م

  همراه با ترس است.  

.  یزیر هم م به   دگیغم همان  یِباز   ای   که تو با شوخ  گفت  مهم بود م   لیاولش خ   تی ب  دیامروز توجه کن   غزل

تو که    بدل  ت یثیو ح    کنم   جاد ی. مسئله اکن  جادیمسئله ا  ، کن  جادیا  زه یست  ،کن   جادیممن است جنگ ا

   هر عمل   کند، م   یهر فکر عن ینحس اکبر است    باال است، ول  لیخ   وانیک است.    وانیو مثل ک   میمحتاج تعظ 

انجام بدهد،    ذهنکه من   ستین   عمل   چ یه  ست، ین   یفکر  چ ی. هکند مسئله م  جاد یا  کند، م  یگرفتار   جادیا  کند م

  . دیا ی ن رونیاز درون آن مسئله ب

است،    را که خرد زندگ  نشیزر   لیب  صورتن یخودش حل کند که درا  دیبا  ایحل کند.    ی  دیمسئله را با  نیا

عقدۀ    دی«تا گشا  ر،ید  دیگو  را م  نیکرده به مدفوع. دارد ا  کند، کائنات را اداره م   تمامخرد خداوند است که  

را»  زر«درحدَث کرده   اشال  زررا»  لیب   نیست  ما  بمیارد  یی طال  لیب   عنی  م، یدار  لیب  ن ی.  حضورِ    یی طال  لی. 

  و آثار آن بشود. ها دگ یجذبِ همان   میچه گذاشت  یماست، برا
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ندارد ما    لزوم  عنی.  دهیانتها رسبه   یا  ریمسئله را، گشاده گ   نیگره را، ا  نیعقده را، ا  نیا  د،یگو به ما م  بعد

نداشته    اصال لزوم   میکن  جادیا  دیکه مسئله نبا  میتا بفهم  م،یبش  سخت  م،یمسئله حل کن  م،یکن   جادیمسئله ا

  رند، ی کنند؟! هزاران نفر بم  جاد یدشمن هستند جنگ ا  م دارد که دو نفر که با ه  . ما لزوم می کن  جادیمسئله ا

  ناموس.   ،بدل  ِت یثی دراثرِ ح

  ن یآهن. ا  عن ی  دی. حدد»ی من حد  «کرده حق ناموس را صدکرده    دیمن حد  ناموس را صد  نیخداوند ا  گفت،

وقت   بدل  تیث یح آهن است،  بب  کم  ی   رسد م  ما صد من  را مردم سجود  شود؟ چه م  نیباالتر    ی «هرکه 

  . میخورو ما سجود را م  آکنند»  «زهر اندر جانِ او م ای  آکنند» «زَهرها در جانِ او م  کنند» م

ماست،   بدل  تِیث یح  ایناموس    یهای گرفتار   نیما حل شده و ا  که مسائل قبل  میلحظه فکر کن  ی ما    شود م

ما    م،یخودمان را کوچ کن  میخواه ماست، ناموس ماست، ما نم   بدل  تِیث یح  نیشده و ا   قسمت ما زخم  ی

  .میاشتباه کرد م ییبو می خواه نم

.  م یدار  بدل  تیث یح   م،یاشتباه کردم، ناموس دار  خواهم که معذرت م  مییبو  میبرو  میتوان نفر نم  یما به    چرا

. فرض  یشد   ریدر مسئله حل کردن و گشودن پ  د،یگواست، بزرگ است. و به ما م    ذهنمن   یِ آبرو   بدل  تِیث یح

  و مسئله نساز. فرض   ریهم، مسائلت حل شده، مسئله را ادامه نده. مسائل را حل شده ب  تیهاعقده   ۀ یکن بق

  مسئله درست نکن.   رید  ، یها را هم حل کرد آن  یکن چند تا مسئله درست کرد

سخت باز    ل یخ  زن است. گره م  ته   سۀیک   هان یا  م،ی ساز که ما م   ها، همۀ مسائلعقده   نیهمۀ ا  کهنیا  یبرا

فقط    ستین   یزی! چ ستین  یز یداخلش چ  مینیب م  میکنبا دندان باز م   بتی را به هزار مص  سهیک   سه،یدِر ک   شود م

خاطر  بوده، به   دگ یغم همان  یِخاطر بازرنجش به  نی. انداردوجود    ذهنبوده، اصال من   دهیدب یدو نفر آس  ذهنمن 

  اول غزل بوده.  تیب

  ممتَحن نواز  یگلْستانِ جان نبد  ور
  ؟ رسولم   چون صبا ز باغ وفا ک  من

  )٢٩٩۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : امتحان شده، در بال افتادهممَتحن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

باشد به    دهیدرد کش  ممتَحن اگر به معن  جانیبه بال افتاده. و در ا  ده،یکش  رنج   ایامتحان شده    عنی  ممَتحن

 م یکه امتحان دار  م ییبو  می. ممتَحن چه بخواه دهند را م  معن  ی . و هردو  استده یکش  ارانهیدرد هش    معن
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در مرکز ما نباشد؟ اولش    یز یچ  یکه    میکرد  ییشناسا  ما  ندیبب   خواهد م  کند ما را امتحان م  زندگ  م،یشو م

  . کند سالمان است مرتب باز هم امتحان م شش پنج اخالقش خوب است، وقت

. باالخره پدر و مادرش  شود و ناراحت م  شود توِپ گم م  شود مند معالقه   ی توپ  ی به    ی مثال پسر  ، یتوپ  یبه  

با دوچرخه    خرند دوچرخه م  خَرند، م  رید  یزیچ   ی نشو.    دهیهمان  وپت  نیبا ا  زم یکه عز  ندیبه او بو  دیبا

  یزها یچ  نیکه ا  فهمد . دوباره مشود ناراحت م   شند، م   ا ی  دزدند م  ا ی  شود دوچرخه گم م  شود م   دهیهمان 

بشود،    بشود، س  ستیسنش ب  دیایندارد ب  را بفهمد، لزوم   زهایچ  نیا  تواند همان اول م  هستند.  آفل  جهان  نیا

  ها. باشد هم آدم  دهیهمان زهای، شصت بشود، هم با چچهل بشود، پنجاه بشود 

  کند  و پاس م  دهد که امتحان م   کس  آن   دهد نوازش م  عنینواز است؛  که گلستانِ عشق ممتَحن   می فهم ما م 

  ارانه ی را و درد هش  دگ یهمان   د یکن  ییاگر شما شناسا  عن یچه؟    عن ی.  ارانهی با درد، با درِد هش  شود؛ و قبول م

  . میفهم م  می. ما داردهد خداوند، شما را دوست دارد، نوازش م ، ییتایگلستانِ جان، گلستان  دیبش

شدن با   تا یباغ  عنیمن انسان مانند باد صبا از باغ وفا؛ باغ وفا  نواز نبود، اگر گلستانِ جان ممتَحن  د،یگو م

من    کند؛ خداوند هم وفا م  کنم جفا وفا م  یجاو به   کنم لحظه من اَلست را اقرار م  ن یدر ا  وقت  عنیخداوند،  

. منتها مانند صبا. صبا  آورم م  غامیپ  با، یباغ، ز  شودم   شود، فضا باز م  نیا  کهنی مثل باد صبا از آن باغ، هم

  . کند اَش مزنده  رسد به هرچه م کند بازش م زند به گل م

،  شدهگشوده   یدر فضا   شود، م  یبا او    گرددکه دوباره برم  باغ  ،یی تایانسان از باغ وفا، باغ    د،یگو م

  است.  غامیپ  نی. رسول ازیچهمه  یهم برا رید ی هاانسان  یهم برا آورد  کننده مزنده   یهاغام یپ

ا  نیبنابرا  پس ممَتحن   میفهم م   تیب  نیاز  است.  که، عشق، خداوند،  انسان   عن ینواز  درد    یهانوازش کنندۀ 

  .  فهمد نم ذهنرا من  نیو از امتحان قبول شده است. اما ا دهیکش ارانه یهش

  ذهن)] (افسانه من  ٩[شل    نیاصطالح اچه شما به که هر  د یکن کامال درک م دین یبب  د یاز خودتان سؤال کن  شما 

شما را از    زندگ   دیاندازرا م   هانیو ا  دیکش م  ارانهیو درد هش   دیکن م  ییرا شناسا  ها دگ یهمان  ای  نیچنقطه

بگشوده   یفضا   قیطر م  شتریشده  وفا همکند نوازش  باغ    (حقیقت وجودی   ١٠[شل    دهشگشوده   یفضا  نی. 

  . درسته؟  ست شدن مجدد ما با زندگ ی. ست شدن ما با زندگ   ی یفضا  ای است که مان  انسان)]
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 ن یکه ا  دیکش م  ارانهیدرد هش  دیکش است. پس شما زحمت م  یطور ن یحتماً ا  د،ی گو اگر بود. م   یهم    نیا

من   ٩[شل    هان یچنقطه م  ذهن)](افسانه  است،    دیدان م  د ی شناس را  نواز  ممتَحن  خداوند  را    عن یکه  شما 

م   یزهایچ  نوازد، م  کند، م   تیحما را  م  دهد، خوبش   کم ل  و    کندانسان)]   ١٠[ش وجودی    (حقیقت 

را از باغ وفا    نیبخش از شما درست کند که اآرامش   می نس   یاز شما صبا درست کند،    خواهد م   واشیواشی

  . آورد م

  ن ی و در ا  دیآور ور مرا از آن   هاغامیو پ  دیکه از باغ وفا رسول هست  دیکن از شما اآلن حس م   لیمطمئنم خ   من

  .شوند دارند زنده م شنوند را م هاغام یپ نیکه ا و کسان   دیکن جهان پخش م

  : تیب نیا و

  پدر  یبر امتحان است ا امتحان
  به کمتر امتحان، خود را مخَر ن،یه

  )٧۴۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نکن، خواهانِ خود مشو یرا مخَر: خودپسند  خود

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

. پس  میزیو بر  م یبشناس  دیرا با مانیها دگی. تمام همانکند که مرتب او ما را امتحان م   میارا ما قبال خوانده   نیا

  : طورن یتمام شد. و هم  مییبو  م،یخودمان را بِخر دیانداختن نبا دگ یتا هماندو  ، یبا 

  ی امتحانِ هر بد یگر نبود 
  ی مخَنَّث در وغا رستم بد  هر 

  )۶٨۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ترسو عن ی نجای : در امخَنَّث

  اری : جنگ و پوغا

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  دگ یاست، هر همان  ی بد  ی    دگیهر همان  کهن یا  عنی  ینبود، بد  ی که، اگر امتحانِ بد  دیگو م  زند، م  مثال

  ، هر مخنث  ،یی هر ترسو  صورتن یبشد مثل رستم، درا  ارانهی است، اگر امتحان نبود که آدم درد هش  ی بد  ی

آقا،    م،یرس زن، مرد، به هرکس م  ،مجلس  یدر    می است: اآلن نشست   نیا  لشیتمثمن رستم هستم.    گفت م

  هم، من هم رستم هستم! من از رستم باالتر هستم!   ی خانم، شما قدرتتان چقدر است؟ من رستم هستم! آن 
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فردا    ؟ رستم هست  گفتندم   میقد  ُخوب،  من رستم هستم.   ندیگو م  ترسند ها هم که از سوس م ترسو    حت

و درد    م یکه ما رستم هست  م یکن ما ادعا م  گرا.  میستیما رستم ن  میآقا ما اشتباه کرد  د؛ییجنگ، بفرما  میرو م

  !  زد؟یر هم ماصطالح بهشما را به یهر غم چجور  یباز صورتن یدرا ست،ین  دگیهمان چیه م،یدیکش ارانه یهش

   ی  کس  یبعد    قهیدو دق  ول  میرستم هست  ندیگو. همه م باش  دیبا  رستم هستم، رستم واقع  ییبو  اگر

در    می فکر کرد  ما  !دیبه واکنش بد، ا! شما که رستم بود  ،به فحاش  کند همان رستم شروع م  دیگو م  یز یچ

  ! ؟هست  رستم  چه  یو صبر. صبر ندار  رشیو در پذ می رستم هست ییگشافضا 

است ما    خداوند، درست است که ممتَحن نواز  میانتظار داشته باش  دیکه ما نبا  دهد نشان م  نیا  نیبنابرا  پس

  . می بش ارانهی درد هش د یبا م،یدیو درد نکش  میامتحان نداد هنوز به اندازۀ کاف

 ارانهیما؟! درد هش  م یهست  ضی آقا مر مر  دیممن است بو  ی  م یبش  ارانهیدرد هش  م ییگو م  ن، یا  دی کن  توجه 

که   ندیب م  کند تا آدم چشمانش را باز م ان،یرانیا ینه برا ،یبشر  علت است که در جامعۀ فعل نیبه ا دنیکش

  شده.  ده یهمان زیبا هزارتا چ 

قرص    سالست ی! بد؟یهمه غصه دار  نیچه ا  یهمه غصه دارد، آقا شما آخر برا  نیساله اپانزدهآدم چهارده   ی

اآلن     ولکرده؟ بله پدر و مادرش،    شده، چه کس  دهیهمان   ی ادی ز  ی زهایبا چ  کهنیا  ی چه؟! برا  ی برا  خورد، م

هرجور میچ   نیا  توانند ها هم مبچه   . حت ردی به عهده ب  تیمسئول  دیبا بفهمند، حاال جامعه  را    خواهد  زها 

سخت    نی. اشوم نم  دهیبه مرکزم. با آن همان  آورم نم  دیآ خوشم م  نمیب که با چشمم م   یز یباشد، من هرچ

خودتان    نیشما با ا  طورنی هم هست. موالنا نبوده، اآلن پخش شده. و هم   . فقط دانشش نبوده اآلن دانششستین

  : دیرا امتحان کن 

ِسوان  یِخُّفاشت، سو  حمغرب د  
ِسپاشت، سو  حرمشرق روان  یِد  

  )۴٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  انسان  از حسِ روحان هیکنا د،یپاشندۀ مروار د،ی : نثار کنندۀ مرواردرپاش

➖➖➖➖➖➖➖➖  

.  یکردن، خرابار   جادیمرگ، درد ا  یسوبه   رود است، م  ذهنحس من   یلحظه.    نیدر ا  میدوتا حس دار  ما

  . میرو مشرق م م،یروخداوند م   یسوما به   دهد،به ما دست م  «درپاش»حس  م،یکن اما فضا را که باز م
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 د یبا  دی؟ اگر خفّاش دار«درپاش»  ایدارم    «خفّاش»من حس    دیی. بودیاآلن خودتان را امتحان کن   نیهم  شما

  .  دیرو م ی گرفتار یسوبه  د،یرو ضرر م یسوبه  د،یرو مرگ م   یسوبه  د،یساز هست. مسئله دیمواظب باش

   ستیار سماع باره و دف خواه ن عشق
  ؟ شُخولم و چنگ، غزل ک   یهمچو نا من

  )٢٩٩۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  مند به سماع باره: عالقه  سماع

  : خواندن به آهنگ دنی َشخول

➖➖➖➖➖➖➖➖  

  دن یحاال شُخول ا، ول   حت  ای  د،ییگو ها اَ و اُ اول م واژه   نیاز ا هردو درست است. بعض دنیو شَخول  دنیشُخول

  . جان یبه ا خورد بهتر م

بتواند    لحظه. اگر کس  نیدر ا  با زندگ  ارانهیوحدت مجدّد هش  عنیاست؛ عشق    یاش با شادعشق همه   دیگو م

  عشق.   مییگو حالت را م   نیبشود، به عشق، ا یبا او  ارانه ی فضا را باز کند، هش

  یی ایبرقصد، با پو  خواهداش م است، همه   باره»«سماع همراه است.    ی باشد با شاد   قیعشق اگر حق  د،یگو م

  . کند را طلب م یشاد  یها اسباب   عنی . . مثل دف بزنیحرکت با شاد   عنی خواه»«دف با رقص همراه است. 

مثل رنجش، مثل حرص، اضطراب، حسِ تأسف، احساسِ   نه،یکننده، مثل ک افسرده  یهاغم   ن یاز ا  ، غم  چیه  پس

 کدام، چ یه  هان یا  م،یواال هست  نیآدم د  یدر پندارمان    میکن در ما هست ما هم فکر م  کهن یولو ا  هان یگناه، ا

  .  خواند با خداوند نم کدامچ یه م،یواال هست یِمعنو  ای

  باره» «سماع است. اصال    یخداوند ذاتش شاد  د یگو . ممی کن به خداوند صحبت مراجع   میعشق دار  م ییگو م  وقت

  دیگو . آهنگ را م رقصد م  آهنگ   یبا    زیچهمه   ،رقصد  م  آهنگ  یحرکت در جهان هست با    همهنیاست. ا

  همراهش است.  ،یو شاد  کند م ن ییاو تع

غم، غلط است. اگر   یِباشد با غم شروع شده و با باز  ادمان یما،    میدار  که اگر غم  میفهم را م  نیما ا  حداقل

و چقدر خوب است و با ارزش است و ناراحتم   خورم که من غم و غصه م  مینک  م  یگذارو ارزش   میاآلن ما غم دار

  .دی ستیندارد، شما از جنس خدا ن ارزش  چینه! ه ها، نیو ا

  و چنگ هستم.   یمن مثل نا  صورت ن یدرا ، عنی ستی ن ، ستین  خواه» ْ«دف و   باره»«سماع عشق اگر   د،یگو م
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هزارجور   کهن یا  ی. براخوردبه ما م   ل یو چنگ خ  یدارد. واقعاً نا   یادی ز  می است، چنگ هم س  خال   دیدان م  ینا

و    خداوند مثل ن  د،یگو م  .میهست   بودن مثل ن  از نظر خال  چنگمان است، ول   مییگو م  م،یدار  یجنبۀ ماد

 ن ی من، در ا  من، و مرکز خال  یِمن، تمام چهار بعد ماد   . تمام چنگِخوانم و من غزل م  زند چنگ من را م 

  است.   یغزل پر از شاد نی کار است. ا نی. مشغول اکند به من کم م  خوانغزل

قول  خودش را در کائنات پخش کند و به   یشاد   خواهد نم  ست،یخواه نباره و دف که، اگر خداوند سماع  دیگو م

من مشغول غزل     من و مرکز خال یِچرا تمام وجودِ ماد صورتن یش کند، درارا پخ   ش یهاغم   خواهد م   ها بعض

  . دیگورا م   نیخواندن است؟ دارد ا

مثل روضه.   میکن  ه یتا گر میخوان را م ن یا مییکه بو ستی ن  غزل چیاست. ه بخشی شاد  زیباشد غزل چ  ادمانی

ندارد. هرجور    ارزش  چی. هدیآ م   دگ یمحوم است و از همان  کرد. پس هر غم   خوانروضه   شود با غزل نم

د   ذهن. اصال هر دردِ من غم اگر شما در خودتان  را    ریکه د  دیبدان  د،یدیمحوم است.  اآلن خداوند شما 

بنوازد نم م  تی.  ما    طوربه  ارانه،ی . درد هشارانهیمر درد هش  ،ی نواخته بشو  خواه م  گفت قبل  موقت به 

  ها نیو ا  شود و چه م  میده را از دست م  نیا  می که حاال دار  میشو . ما نگران مشود م  لیتحم   ذهنمن   لۀیوسبه

  .بش دیبا ر»ی«نعرۀ الض و گفت 

  د یبر گردون رس ر ی الض نعرۀ
  د ی بِبر که جان ز جان کندن ره نیه

  )٣٣٣٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ول  م،یترس . م میانداز را م  دگ ی. همان میکن بلند که ما ضرر نم  میکش ما نعره م  میی گو به خداوند م میما دار 

  نکرده، جان کنده فقط.    را از دست بدهم. چون جانِ من تا حاال زندگ ن یا خواهم که م م،یانداز م

  زها یچ  نیا  ذهنمن   کهنیا  یبرا  کند م  جادیغم ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    کند م   ذهنمن   نیکه ا  ییکارها  پس

  د یکن م  ییموضوع را شناسا  نیکه شما ا  یا. و از لحظه ستیخداگونه ن   نیا  کند، م  جادیمرکز و غم ا  آورد  را م

و    دیکن را حس م   زندگ  سببِی ب  یو شاد   ییبه فضاگشا  دیکن شروع م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  و  

از شما    زندگ  انیسببِ ب  سببی ب  یو شاد  زند و چنگ دارد م  صورت نکه خداوند شما را به   دیشو متوجه م 

هر    د، یکن که م   یو هر کار   دییگو که شما م   یز یهرچ  ای گفته.    تیب  ن یحالتش غزل است که در ا   ی.  شود م

هرجور خودش را از   زندگ  عنی. رانیخودتان هم د ی، هم برا است بخشی ناله شاد نیکه ا  دیکنکه م یاناله 

  است.  یهمراه با شاد کند، م  انی شما ب
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  : میرا دار تیب نیا و

  ما بر غم حرام و خونِ غم بر ما حالل  خونِ
    شیشد در خونِ خو د،یکو گرد ما گرد غم هر 

  )١٢۴٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

خودش را نشان داده    . اگر غمشودبه غم نم  لیما تبد  به غم بشود. زندگ  لیتبد  دیخون ما نبا  دیدان م   شما

  د یفهم که دور شما گشت، م  غم  هر  .دیفضا را باز کن  دی . و شما بامیزیر خون غم را م  م،یکن م  ییما فورًا شناسا

ا  د،یدارم  نگه   تانیی شناسا  یتو  د،یکن م  ییرا شناسا  دگ ی. هماندیآ م   دگیهمان  یاز   غم    افتد، م   نیتا 

  دنبال کارش.   رود م

  ساخت  توانهر جزوت چو مطِرب م  ز
  ؟ چشمت ساختن نواح تا ک ز

  )٢۶۵۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  کننده  ینوحه و زار اری : بسنواح

➖➖➖➖➖➖➖➖  

را    زندگ   یِرا شاد  . طربِ زندگاز وجود ما طربناک است   یاهر جزو ما، هر جزوِ ما هر ذره   وقت  د،یگو م  موالنا

  ی . هر ذرۀ وجود ساخت»  توان «ز هر جزوت چو مطرِب مساخته ما را.    یطور ن ی. و او اکند در کائنات پخش م 

  . میاست. اگر ما خرابش نکن بخشی ما هر سلول ما شاد 

داشته    یدید  دی. چرا ما باکنندهی نوحه و زار   اری بس  عنی کند؟ نواح    یچشم ما نوحه و زار   دیچه با  یموقع برا  آن

  ن یا  م؟یبش  هودهیو غم ب  م یکن  هیو گر  میکن   یو زار   میبه ما غصه بدهد و ما هم نوحه بخوان  دید  نیکه ا  میباش

  :تیب نی ا و با خلقت ما است. ریمغا

  عشق ابدم، زَخمۀ عشرت بزنم  مطربِ
  غم را بِنَم طَرب شانه کنم، سبلتِ شِیر

  )١٣٩۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ل ی : سب سبلَت

➖➖➖➖➖➖➖➖  

است. به غم    بزرگ  نیتوه   ی را کندن    کس  لیسب   د؟ی غم را بن   لیسب   دیتوان م  ات یاب  نیشما پس از ا  نمیبب

من مطربِ    پس اصال؟    هست  تو ک  ، کن  با من شوخ   یی ایاست به من که تو ب  بزرگ   ن یتوه  نیکه، ا  دییبو
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من    در زندگ  و اگر غم  کنم طرب را شانه م  شِی . دائمًا رزنم م   یهستم، انسان. دائماً من سازِ شاد  یعشق ابد

  . مین ی. ببکنم را م  لشیظاهر شد سب 

  *** پایان بخش سوم *** 
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   لیار، خ  ایاگر    ا یدر آن دارد و توجه به آن گر    »ی«اگر  یغزل    نیاز ا  تیهر ب  دیکه مالحظه فرمود  طورن یهم

  .  کند از انسان توجه م  یاموالنا به چه جنبه  مین یکه بب دهد به ما م  یخوب نشیب

   فربه   یِدارو یگر نداد میساق
   لبِ زجاج و قدح در نُحولم  همچون

  )٢٩٩۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  شهی ش نه،ی: آبزجاج

  ضعف ،ی: الغرُنحول

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

اگر خداوند به من    دیگو است، خداوند است. م  زندگ  جان یدر ا  ساق  شه،یش  عنیزجاج    ،یالغر   عن ی  نُحول

 قدرن یا  عن ی  رفتم، م  یالغر  یسوبه  لحاظ روح که نازک است به  شهیمن مانند لبِ ش  داد نم  سالمت  یدارو

  اتفاق متأسفانه    دهیپد  نیا  می و اگر دقت کن  ماند من نم  یِزدیا  یار ی من، هش  یار یاز هش  یزیکه چ  شدم الغر م

  است.افتاده 

م   ، سالمت   یدارو  عن ی   فربه  ی اوال دارو  و هم    سالمت  شود پس معلوم  بعدِ جسم   طورنی روح ما  ما    چهار 

  یِ ار ی هش  منظور چاق  جانی هست، در ا  چاق  یبه معنا   البته فربه   ، سالمت  یدارو  نیدارد که ا  نیبه ا  بستگ

رفته  و رفته  ستنیز ذهنکه با من می نیب، روح انسان است و م(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل حضور است 

وارد چهار    کم   سالمت   یکه دارو   شود سبب م  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  کردن    جادیرا ا  یتربزرگ   ذهنمن 

  . بعد ما بشود

  زان یم   طور ن یو هم    جانیو ه  یو فکر   جسم   لحاظ سالمت به  وجودی انسان)] (حقیقت    ١٠[شل    کهنیا  پس

   عن ی  ذهنو من  کند م  دایسلطه پ  ذهناست که من  نیا  لشیدل  د،یآ م  نییما با باال رفتن سنمان پا  یدارجان 

 م یو مجبور هست  ذهن)]من (افسانه    ٩[شل    میکن م  جادی ا  یریتصو  من   ی  دهیهمان   یها فکر   لهیوسما به   کهنیا

از اعمال     ناش  جاناتیه  نیکه ا   م یکن  جادیا  جاناتیو در خودمان ه  می تند فکر کنو هرچه تند  م یتند فکر کن تند

  . رسد به ما م  عشق زندگ  ،تر برکت زندگ جسممان است کم ی ها روفکر

ما هرچه سنمان   می نیبم  واشیواش یبعدش را که    چهار   سالمت   یدارو   به هر انسان  داد اگر به ما نم   ساق   عنی

ما شوفا    رسد، تر م فکان کم کن   له یوسبخش بهشفا   یرو ین  ا یدارو    ن یا  شود م  تری قو   مان  ذهنمن   رود،  باال م 

  .  میالغر هست اریبودن بس دار زندگ   ،لحاظ زندگبه  ذهنها در من از ما انسان  لیو خ میشو نم
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ب  دهد نشان م  تیب  نیا به انسان   ترش یکه چرا  ما    ی هستند، گرفتار   ض ی مر   لحاظ جسمها  دارند، چرا روابط 

 تیهوها هم ما چون با آن  مان،ی مختلف ماد  یهادر قسمت  شرفتیبا پ طورن ی مسئله در آن هست و هم قدرنیا

    رسدنم   که به ما مهم است از طرف زندگ یز یچآن   میشو م

   فربه   یِدارو یگر نداد میساق
   لبِ زجاج و قدح در نُحولم  همچون

  )٢٩٩۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

نه شما    ایلحظه بدهد  بهبخش را لحظهشفا   یبه شما دارو  ساق  دیده شما اجازه م  ای است که آ  نیسؤال ا  حاال 

از خودتان و جوابش را هم به    دیشما سؤال کن  د؟یزیر بعدتان م  به چهار   د؟یزیررا به بدنتان م   ذهنسم من

  موضوع دارد.  نیبه ا بستگ شما  شرفت یبعد شما و پ چهار   سالمت زانی و م دیخودتان بده

  ت یکه عنا  میامروز ما خواند  مختلف حت  یهاصورت . بهدیریگ شما نم   دهد، م  که ساق   دیبدان  دیریگ نم  اگر

   میارا قبال داشته  تیب نیکننده به ما برسد. ازنده  یِانرژ نیکه ا دهد ازه نمما اج  ذهن خداوند برقرار است، من 

  خانۀ پرغوغا  نیمردم کارافزا، ز  نیز
  آخُِر خر آمد  نینخورد حلوا، کا سیع

  )۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

 ییافزارا که کار  ییهاخودتان و راه  ییافزاکار  زانی خودتان اول و م یرو   دیتمرکز کن کنم من از شما خواهش م  و

.  میگرفت  ییافزارا عکس نور   یی و کارافزا  کند م   اد یکار را ز  یچجور   تان ذهنکه من   دین ی. بب دیبن   دا یپ  دیکن م

  .  کند و اشتباه نم ندیب انسان م شود، م تراد یز  یاریهش  دیکن فضا را باز م  وقت

 یی است. کارافزا  ییکارافزا  ی ساز است، مثال مسئله   ییافزاکار   ذهنمن   یهات ی از خاص  ی  میدار  ذهنمن   وقت

انسان، وقت انسان،    ندارند، اما زندگ  هستند، ضرورت  الزم   ریکه غ  میآور وجود مبه  ییهاده یما واقعًا پد  عنی

  م، یکن  دیمسئله تولما    ستی اصال الزم ن  م،ی اوریب  شیپ  را آن مسائل    ستی. الزم نشود پا له م  ریحال انسان ز

  است.   ذهنکردن کار من   دیمسئله تول

(افسانه    ٩[شل اآلن   دهم باال نشان م  ن یکه هم  ذهنکردم افسانۀ من  ریشما تصو ی که من برا  دوتا شل  نیا

اذهن)]من  مهم  نی،  برا   شل  سادگ  کهنیا  یاست  م   به  وقت   دهد نشان  ما    یزیچ   که  باشد  ما  مرکز  در 
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ما به حرف غول گوش    م،یکن ما عمرمان را تلف م  م،یزننده هستما ضرر   م،یما کارافزا هست م،یساز هست مسئله 

  .  میده م

  م ی نیب م  میرس ها مآن  هست و به زندگ هاز یها و چآدرس  که در بعض میکن ما حس م م،یرو م  عوض آدرس

خش است، هرچه ما آب    م ینیب م  میرو چشمه آب دارد م   نیا  میکن فکر م  میرو م  یاچشمه   یسو. ما به ستین

فضا را باز کرده باشد، از جنس     که اگر کس  دیگو و م   دیآ درنم  جا ن یآب از ا  م، یم و م   می خواه و م   می طلب م

  . خورد نم  حلوا ها دگ یهمان  عنیآخور جهان   نیباشد، از ا یار ی باشد، از جنس هش سیع

که من از دست    دیکن م   نی که اغلب مردم کارافزا هستند و شما به خودتان تلق  میشو متوجه م  ت یب  نیما از ا  و

  ان یکارافزا  نیدر ب  کهنیاند، اما را محاصره کرده   انی. کارافزابرم و به خدا پناه م  کنم فضا را باز م  انیکارافزا

بتوان  زندگ   دیشما  دارد    بستگ   دیبخور  آب  شما  رو  کهبه  را  تمرکزتان  بذار  ی تمام  به   دیخودتان  صورت  و 

  . دیکن  زندگ  یامراقبه 

ز  نی«ز  پرغوغا»  نیمردم کارافزا  همان   خانه،  خانۀ  هر  است که  ذهن  م   دگ یپرغوغا  را  و    زند حرف خودش 

  است.  زهیست  دانیتعارض است، م  دانیدرواقع م  ذهن جمع  ، ذهن جمع طورن یهم

   براساس باور زندگ   کهنیا  یبرا  میکش را م   ریدهم   و حت میجنگ م  ریدرها با هم خاطر تفاوت باو ما دائماً به 

  ست یخدا ن  ا ی   زندگ  ا ی  مان یذهن است، حادث است. باور از جنس ا   ساختۀ   ز یچ   ی   ت،. باور جسم اسمیکن م

  .  میکن م  ییها ما کارافزاخاطر تفاوتِ باور به ول

  و فروع او  یچمن نَبد  ۀیسا گر 
  اصوَلم یچون درختِ بختِ خسان ب من

  )٢٩٩۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

ما درخت هست    میرو چمن م  چمن عشق نبود، وقت  ۀ یکه اگر سا  دیگو م  پس  بودم،  شهیری ب  عنی  اصولَمیب

درخت خنک است و چشمه و گل    ه یسا  ریز  م،یکن و استراحت م  م ینینش م  اشه یسا  ر یهست ز  هیجا ساآن   ر،ید

.  میکن م  ییکه فضاگشا   وقت  افتد عشق سِر ما م  ۀ یاست. پس سا  طور ن یعشق هم هم  هی. سامی نیب را م  هان یو ا

درون گشوده    ی . فضاآوردم   دیدر جسم ما پد  رون،یعشق در ب  نیکه ا  یز یآن چ  عن یاو    اتیفرع   عنیفروع او  

  است.  بایز  رونیانعکاسش در ب (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل   شود م
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    یبا او    فتد، یخداوند سر ما ب  ۀ یو سا  میکن   یی لحظه فضاگشا  نیوجود دارد که ما ا  ن یامان ا   عنیچمن،    ۀیسا 

  صورت ن ینبود، درا  نیاگر ا  دیگو م  .مینی در جانمان بب  جاناتمان، یو آثار او را در جسممان، فکرمان، در ه  میبشو

  . شدم م  شهیریب ، ذهن ی هامن  جا ن یدر ا عنیخَسان،  ، ذهن ی هامثل درختِ بختِ من 

دارند، قدرت    ادی ز  ا ی دنِ هستند، مثال مال   ریگچشم    لیدرست است که در ظاهر خ  ها است که بعض  نیا  اَش معن

  .  کنند است که احساس خطر م نیهم  یعمق هستند. براکم  اریندارند. بس شهیر  دارند، ول ادیز

در    ای هست،    دوجور زندگ   عن ی.  کنند نم  عشق زندگ   ۀ یسا  ر یز  فتاده،یها نآن   ی چمن عشق رو   عن یچمن،    ۀیسا

  .رسد به ما م  ، فربه یگفت دارو شفابخش، باال  یرو یآن آب، آن ن  ه،یآن سا م،ی کن لحظه فضا را باز م نیا

. میاوریدست بممن است جهان را به   صورتن یبه جهان است، درا  مانی رو  م،یشو منقبض م  م،یبند فضا را م  ای

   ی  هاست،ن ی چاصطالح نقطهبه   نیاز ا  ی، مثال قدرت،  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ها دگیهمان  نیچون در ا

مثل    ییزهایچ   ل یو روابط، خ  یثروتِ ماد   طور،ن ی . پول هممیبشو  دهیبا آن همان   میاست که ما دوست دار  یز یچ

  . شود م  دهیو انسان د کندم  ریگکه انسان را چشم  ن،یا

   زندگ   شۀ یاست به ر  ریگاست و چشم  زیانگشفت   قدرنیا  که ظاهرش   کس   نیا  ایآ  شود، م  دهیظاهرش د  خوب،

ما نبود،    اری چمن در اخت   هی سا  نیا  اگر  نه، ممن است وصل باشد، ممن است نباشد.   دیگو وصل است؟ م 

  م ینیب م   .میآمد درم  شهیها از رموقع   ل یبسا خعمق، و چهکم   اریبس  شۀیر  م،یشد م  شهیریما ب  صورتنیدرا

 باال. اگر کس  کشند کوتاهمان م   شۀیمردم ما را از ر  م،ی ده و واکنش نشان م  میشو م  نی خشم  داًیما شد  وقت

  . دهد واکنش نشان نم  سادگ. به دیکش رون یب شودداشته باشد، آن شخص را نم  در زندگ تینهایب شۀیر

 شه یکه واقعًا ر  دیفهم تان، حرصتان به اتفاقات، مهعالق  زانیم  ای  ، رونیب  یهادهیواکنشتان به پد  زانیشما از م  

 ا یبختِ خسان را،    دینیب ، م» درختِ بخِت کسان«. اصطالح  دی هست  شهیریمثل درختِ بختِ خسان ب  ای  دیدار

  است.  دهیمرکزش همان ست،یفنا ن عنی من کس هستم.   دیگو که م کسان، کسان، کس میی گو اوقات م گاه

   واقعاً. ول  دهد م   وهی شده، مکه فضا گشوده   آدم، وقت  : درختِ بخت، درختِ بخت. و درختِ بختِدیگو م

ندارد و   یاشه یدر باطن ر  ول در ظاهر،   مینیب که ما م   یز یاست، آن چ  زیانگدرخت بختِ خسان، ظاهراً شفت

    ندارد.  یحالِ خوب چیه

  : ۶١١قبال در برنامه شمارۀ   میرا داشت  تیب نیاست. ا مشخص
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  هیف بی آور، شو از  ر خیدرختِ سدره ب چون
  المنُون  بینلرزد شاخ و برگت از دم ر تا

  )١٩۴٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  دارد.  قی عم یاشهیکه ر بهشت  سدره: درخت  درختِ

  اری بس شۀی با ر شه،یر  نیچند  یدرست کن؛ دارا شهیبدوان، ر شهیر به معن  یفعل امر نجایآور: در ا خی ب

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ا  بارها خدمتتان عرض کردم که موقع  و قرار    نندگانی از شما ب  لیاجرا شد مورد توجه خ   ۶١١برنامه    نیکه 

  گرفت. 

از دستۀ    نیبه اندازۀ درخت سدره باشد، بنابرا  اتشهیکه ر  دیگو دارد. م  تینهایب  شه یر  ای   خیو درخت سدره، ب 

ب  بشو  کسان  ش از  ندارند   ش باش   دگی همان  اگرندارند.    دگی همان  عنیاند،  آمده   رونیکه     داشته 

   خواه   ها، ضلعبا آن شش   میگو خواهد افتاد، که هر هفته من م   تیاز دم حوادث ناگوار که برا  صورتنیدرا

  . دیلرز

اتفاقات بد برا  لرزد ندارد دائماً م   شهیکه ر   پس هرکس  تا ش او برطرف بشود. درضمن   افتد م  ش یو دائماً 

یرنونبعنی  الْم  ر ،قطع کنندۀ شعن ی  بی  و هرچه زودتر ما با ،م ی بشو  نیقیاز جنس    میفضا را باز کن  دیش  

  انداخته بشود.  نیا م،یکه در ذهن دار ش نیو ا

  آن است: ۀیآ نیو ا 

  قين.» الْتَاب  ريب فيه هدًى للْمتَّ «ذَٰلكَ
  » ] آن هيچ ترديدى نيست؛ [و] مايۀ هدايِت تقواپيشان است.است كتابى كه در [حقانيت اين«

  ) ٢ هی)، آ٢سورۀ بقره ( م،ی(قرآن کر

  

کتاب است    نیاست که هم  قرآن  ی.  آورد ما م  شیمربوط به قرآن هست. موالنا دوجور قرآن را پ  هیآ  نیا  البته،

  فقط وقت   دیگو و م   خواندآن را م   و زندگ   دیآ م  دیاست که در درون از ما پد  قرآن  رید   ی.  میخوان که م 

  کتابش در درون خوانده بشود.  نیبشود و ا نیقی س از جن تواند انسان م  شود درون باز م  یفضا  نیکه ا

  . ذهنمن   میشو م  ما را بخواند وگرنه ما   زندگ  دی. بامیهست    کتابِ زندگ  م، یکتاب هست  ی ما هرکدام مثل  

  : تیب نیکه اگر ا  گفت م  را نیهم  تیاتفاقاً ب
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  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل 

  و فروع او  یچمن نَبد  ۀیسا گر 
  اصولم یچون درختِ بختِ خسان ب من

  )٢٩٩۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

است.    دیاست دائماً در ش و تقل   شهیری که ب  است، کس  شهیری ب  ذهنمن   نیا  م،ی داشته باش   ذهناگر ما من  

  ن ی بود، اآلن خودش خودش را از ب  دیدر ش و تقل   تیتمام بشر  ای  م،ی ماند م  دیاگر تمام عمر ما در ش و تقل

  برده بود.

کند   ه یتنب خواهد  بشود. نه که خداوند م هی خداوند تنب لۀیوسکه مرتب انسان به  ستی قابل تحمل ن ت یوضع نیا 

که آن کار را ما فلج    میآمد  ی کار   یبرا  عن یبه ش،    میافت م  ،اصولیبه ب  میافت و م  میبند فضا را م  ما را، ول

  د یبا  دگ یهمان  نیا  زها،یبا چ  میشو م  دهیهمان   ،یار یعنوان هشبه   مییآ ساده است. ما م  لی کار خ  آن  .میکن م

ده  تا  و  باشد   سبسال ،   دوازدهسال  زندگ انسان  که  باشد  قرار  اگر  م    باشد.  باالتر  هرچه  و    رود  کند 

  . میکار آمد نیا یبوده، نه برا زندگ کار نه منظور   نیبشود، ا ترش یب  شیبشود، دردها تری قو اَشذهنمن 

  رون، یاز مرکز ما برود بشناخته بشود و    یساده بشود و زود  دگیهمان  نیمقصودِ آمدِن ما را که قرار بود ا  نیبنابرا

آن از    م،یخداوند زنده بشو  ت یو ابد  تینهای ما به ب  عنیطلوع کند،    ید یصورت خورشبه   زندگ   ای از مرکز ما، ما  

ها هست که ما انسان   د ینشده، پس ام  نشده،   د ینیب که م  بشود، پا گذاشته    ری. اگر آن مقصود تماماً زرفت م  نیب

  .دهد م  حیرا موالنا توض مقصود زندگ  را، مقصود زندگ  نیا م یمتوجه بشو  میبتوان

به تو کم کند. وگرنه از اول تا آخر هم تو، هم    رونیسرت باشد و فروع او در ب  یباال   دیچمن با  ۀیسا  دیگو م

  شه یر  وقت  باشد.  تینهایهم ب  اششه یباشد، ر  شهیکه آمده با ر  باشد، در حالت   شهیریب  توانست ها م کل انسان 

  .خواند م شیبرا زندگ   عنی. خوانَد قرآِن خودش را از درون م هرکس شود، م ترق یعم

  اگر چه هست در مورد خودمان.    می کن  دا یپ  میبتوان   دیدارند که با  ق یعم  ل یخ  معان  هاه یآ  ن یا  ن،یپس بنابرا 

 دیدان م   یکتاب   یبه شما چه؟ شما خودتان را  راجع   ول  ن،یخُوب واضح است ا  ه،یآ  نیبه کتاب قرآن باشد اراجع 

 ی چجور  دینیب مورد خاصش موالنا بوده که م   ی   د؟یشو خوانده م   ی باز بشود شما چجور  تینهای که اگر فضا ب

  خوانده شده.  
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منُونِ»  «االْم بير بِه صبنَتَر رقُولُوَن شَاعي  

  وى منتظرِ حوادثِ روزگاريم.»  گويند: شاعرى است و ما براىم   «يا

  ) ٣٠ هی)، آ۵٢سورۀ طور( م،ی(قرآن کر

    است و ما براى وى منتظِر حوادثِ روزگاريم، از ريب الْمنُون.  ی شاعر  ندیگو م ای

  قبل است. تیدنبالۀ ب تیب نیا و

   خاکِ من امانِت حق گر نتافت بر 
  چون مزاج خاک، ظَلوم و جهولم  من

  )٢٩٩۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو 

  و حالت  تیوضع ت،ی : مجاز از خاص مزاج

  ستمر اری : بسظَلوم

  نادان  اری : بسجهول

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

آمده،   ریظَلوم و جهول هست، به نظرم ز  نیکه در آن هم   یاه ی آ  یکه در    طورن یخداوند عشق است، هم  امانت

  : کند هم حافظ اشاره م نیبله. ا

  د یامانت نتوانست کش بارِ  آسمان
  زدند وانهیکار به نام من د قرعۀ

  )١٨۴غزل  ات،یغزل  وانی(حافظ، د

  صِ ی انسان هست که مجدداً با تشخ   نیهمۀ موجودات ا  نیب  عن یامانتِ عشق به انسان واگذار شده،    نیا  پس

  ارانه یدور و هش  اندازد مزاج خاک، م  دیگو است، که م   جنس موقت   ی  دگ یخودش، همان   ییخودش با شناسا

  :دیگو سورۀ احزاب م  ٧٢  ۀیآ نیبه ا دیآو م  شود به خداوند زنده م

فَابين انْ يحملْنَها واشْفَقْن منْها وحم  «انَّا   كانَ   انَّه  ۖ◌ لَها انْساُن  عرضنَا امانَةَ علَ السماواِت وارضِ والْجِبالِ 

  » .جهو  ظَلُوما

ها عرضه داشتيم، از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسيدند. انسان  ها و زمين و كوه اين امانت را بر آسمان  «ما

  آن امانت بر دوش گرفت، كه او ستمار و نادان بود» 

  ) ٧٢  ۀی)، آ٣٣ۀ احزاب(سور  م،ی(قرآن کر 
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چون هم   یکه قدر    میبخوان  ی طور ن یا  دیکه سرش کاله رفته، با  ستیعلت ن  نیستمار و نادان بودنش، به ا  نیا

   ذهنبا عقل من   م،یگذارم   م،یدار  را که به آن دسترس  لحظه ما خردِ زندگ  نیدر ا  کهنیا  . ازداند را نم   موهبت

رسواکننده است    ار یبس  دهیپد   نیا  م،ینادان هست   میداننم   و  مینادان هست   م،یجاهل هست  قدرنیکه ا  م، یکن کار م

  انسان.   یبرا

من   دگیخاکِ من که همان   نیبه ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  که    دیگو پس م  د،ی گو را م  نیهم هم  تیب  در

که مرکزمان است.    میدار   ذهنمن    یما اآلن     عنیوجود آمده،  خاک به   نیکه از ا  جسم  طورن یاست، و هم 

  .  میارد تیوضع  ی، ما، در جان ما اثر گذاشته  جاناتیانعکاس آن در جسم ما، در فکر ما، در ه

شده، اگر بشود، امانت حق  گشوده   ی فضا  ن یشده بر ما نباشد، که اگشوده   یاگر امان تافتن نور از فضا   دیگو م

و    م یما جسم هست  م ییبو  می خواه فقط به ما داده شده و ما هم م  است که   ی زیچ   نی است، امانت عشق است. ا

  کن، به من زنده بشو.   قبولفضا را باز کن امانت را  نیا دیگو . خداوند م میزن سر باز م 

ظلم   ر ید  نیا  م،یستیتو ن  تینهای و ب  م یهست  ذهنمن   میی گو ما م  کهنی. امیهست  ذهنمن   نینه، ما ا  م ییگو م  ما

  است.   به خود است و حداکثر نادان 

ا  اریبس  عن ینادان، ظَلوم    ار ی بس  عن ی  جهول  م؟ یکن خودمان م  یچه برا   ی ستم را برا  همهن یستمار. آخر ما 

  ی بود، براشروع شده   اول با آن  تیو چقدر دردآور است که ب  کند م  ذهنکه انسان را من   دگ یامروز آثار همان 

  ما مشخص شده.  

خاک،    تیچون خاصهم   عنی  چون مزاج خاک» «هم .  هم جمع  ی به خودمان؟ هم فرد  م یکن ستم م  قدرن یچرا ا  ما

  شود  سبب م  تی ب  نی. حاال امیشو ظلوم و جهول م   رد،یاست اگر در مرکز ما قرار ب  دگ یخاک که همان    عنی

    د؟یامانت را بشناس  نیشما واقعاً ارزش و قدر ا

طلوع    نیا  د یبذار  د یشما حاضر هست  ا ی. آکند از درون ما طلوع م  دیصورت خورش به   ییهم با فضاگشا  انتام

 گذرد  ور م مقدار نور از آن   ی   د،یکن م   نیرا تمر  ییفضاگشا  وقت  از درونتان؟ شما حت   ردیصورت ب  دیخورش

   . زندگ دیشد  ریگسهل   دینیب م  د،یبود  یریگشما آدم سخت  اگر  .تانی در زندگ  گذارد چقدر اثر م  دینیب م  د،یآ م

نم   رید اگر شما سهلردیگ به شما سخت  اجزا   دینیب م   د،ی شو م  ر یگ.  دارند همار   یهمۀ  با شما    ی جهان 

  م، یکوش باشقول حافظ. اگر ما سختبه   کوش» جهان بر مردمان سخت  رد یگ «سخت مها.  آدم    حت  کنند،  م

  .  ردیگ جهان سخت م
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نه، فضا را باز    ای  میظلوم و جهول   م،ی. مزاج خاک دارمیهست   ما از چه جنس  کهنیدارد ا  جهان با ما بستگ  رفتار

را قبول کرد  میکرد اآلن ممیامانت حق  م  میفهم. پس  حق  م  تابد امانتِ  را  ما قدرش  باز    م،یدانو  را  فضا 

به    م، یکن نم   را مسموم  رانید  م،یکن را مسموم نم  دمان. خومیکن نم   م، یکن ذهن استفاده م   از تابشِ  م، یکن م

  .  میکن هم ظلم نم  رانی به د م،یکن خودمان ظلم نم

بودن است.    ظلوم  نیهم  ییکارافزا  ران،یاست. اصال ضرر زدن به خود و د  عیوس  لی ظلم کردن خ  نیا  دیکن  توجه

 یی کارافزا  م؟یکن م  یکارخراب   میما دار  میفهم  نم  چطور.  میدر ظلم؟ از بس که نادان  میکن افراط م  قدرنیما چرا ا

مشغولِ فتح باب    د،یساز شما مسئله م  گفت در غزل بود. م  . حتمیکن م  یسازمسئله   میفهم . چطور م میکن م

  ن ی البته. ُخوب ا  دیگو موالنا م  د،یشو شما چطور متوجه نم   ن،یازشت است    لی. خدیشو و دخول و خروج م 

  را حفظ هستند.   نیهمه ا ریهم از حافظ است، د

  د یبارِ امانت نتوانست کش  آسمان
  زدند وانهیکار به نام من د قرعۀ

  )١٨۴غزل  ات،یغزل  وانی(حافظ، د

در جهان    یموجود   چیبار امانت را بشد. ه  تواند نم  م،ینی بب  میتوان که ما م   یزی آن چ  رون،یدر ب  یز یچچیه

  .  میها. ما هم که ظلوم و جهول شدبشود، به عشق برسد، مر ما انسان  یبا خداوند  ارانهی که هش ستین

   ستیجنّت اگر راه ن یِگور سو از
  ؟ گورِ تن چرا خوش و با عرض و طولم در

  )٢٩٩۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  امانات، آرام، راحت  یعرض و طول: دارا با

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

اکند م  سؤال از  به ذهن)](افسانه من  ٩[شل    ذهنمن  نی. پس  گورِ تن،  از    ی فضا   نیا  عنیبهشت    یسو، 

ذهن    ی   ر،یگور است د   ی گور    د،ینیب . از گور م(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شده راه هست  گشوده

  جنت است.   ی. جنت هم میما ذهن دار  است. همۀ

  دن، یهمان  قیکه ما از طر  دی نیب است. شما م  جور یانسان است در جهان. گورشان    یها مثل  تمام انسان   عنی

.  شوند درست م  جور ی  ذهن   یها. پس من میکن درست م  ذهنمن   ،یی. همانش و جدامیکن درست م   ذهنمن 

باور    ول  کند، فرق م   ها با ژاپن  ان یران یا  یباورها   م، یهست  تیهوما با باورها هم   مثال.  کند فرق م   ش یفقط محتوا
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  ده یبا باور همان   وقت  کهنیاست. و ا  یبا باور    دنیهمان   ول  کند، ساختِ ذهن است. نوع باور فرق م  زِیچ  ی

   ی  نیاست. پس بنابرا  زیچ   ی با پول    دنیهمان   ول  کند  فرق م  پولشاناست.    یما    نکِیع  شود م   ،یشد

جنتِ    یسواز گور ذهن به   دیگو . م میشو مان از جنس خدا م. در بهشت همه میبهشت هم دار  ی  م،یقبر دار

  شده راه هست. گشوده یفضا 

چرا حالمان خوب است؟ چرا    م،یکن م  در گور تن، اآلن ما در گور تن زندگ   صورتنیاگر راه نبود، درا  دیگو م

راه   ورنیور به ااز آن نیپس بنابرا د؟یآ از کجا م  هانیا  م،یآرامش دار م،یامانات دار قدرن یو ا م؟یخوش هست 

  ور هم راه هست. به آن  ورن یهست از ا

باز بشود، اگر در اطراف    تواند . مذهن)](افسانه من   ٩[شل    ذهنمن  نیاست اآلن در اما بسته   یراه برا  منته

  .می . اگر طلب داشته باشمیکن  ییلحظه فضاگشا نیاتفاق ا

  ست یدر گشادن راه ن نیا د،یکلیب
  ست ینان سنّتِ اَله ن طلب،یب

  )٢٣٨٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

.  دهد نم  یز یچ  عن یبه ما. نان    دهد خداوند نان نم  م،یو طلب نداشته باش  مینده  ص ی هر کدام از ما تشخ   اگر

طلبمان صادقانه باشد، طلبمان براساس منظور    م،یطلب داشته باش  م، یبخواه  دی . ما باکند در را هم باز نم

 می بدان  قتایحق.  میمشخص بشو  ترش یب  م،ینک   دایپ  یترشی ب  دگینباشد که همان  نیا   یباشد. طلب ما برا  زندگ

  تا حاال،  میبار خواند ن یرا چند هاتی ب نی. امیکار ببردر آن راه طلبمان را به م،یچه آمد یبرا

سر است، ه سر یمباش   سیِآ نیبا ع  
  ممات اندر معاش   نیز یدار راه

  )٣۶١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  پسر یجبه بشاف ا ،خواه  روح
  زود سر یاز آن صْفوت برآر  تا

  )٣۶٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  طلب آنکه شد صفوت  صوف  هست
  و دب  اطیاز لباسِ صوف و خ نه

  )٣۶٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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آسانسری :   

  : سخت عسر

  دی : ناامسیِآ

  : مرگ ممات

  ش یآسا ،: آسودگروح

  بر تن کنند، خرقه رید یهاجامه یگشاد و بلند که رو ۀ: جامجبه

  و خلوص  زگ ی : پاکصفوت

  در جامه  : کهنگدب

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

با طلب، با    ارانه،ی با درد هش  ن یا  می جا راحت باشو آن   م یفضا را باز کن  میاست، اگر بخواه   با سخت   آسان  پس

مواظب    با عسر است»   سری«   خودمان، مراقب بودن، همراه است.  نورافکن قرار دادنِ  رِیز  ارانهیخود، هش   یِ کار رو

  شده راه هست.  گشوده  یِفضا  گبه زند  ذهنمن  مردگ نیاز ا د،یناام  عن ی سی آ ،ینشو  دیباش نااُم 

  م، یکن اصال کار نم  ای  م،یکن درست کار نم  کهنیا  یبرا  م ینکرد  دایها هنوز راه را پاز ما انسان  لیخ   کهنیا  علت

که از    میتا متوجه بشو  م، یکار را ادامه بده  م، یخودمان کار کن  ی رو  د یمقدار با   ی.  میساده گرفت    ل یکار را خ  ای

  خداوند راه هست.    ایذات خود  براساس به زنده بودن ذهنمن  مردگ نیا

   بشاف تا از آن پاک   یشد  دهی ذهن را، لباس ذهن را که همان  جبۀ  نیا  صورتنیدرا  ؟ خواه م  شیآسا  دیگو م

  میبشاف  ای  میزیهم برپردۀ پندار را ما به   نیاگر ا  شود . پس معلوم مییایخالص است باال ب یاریکه هش  یو ناب

  .  مییایباال ب دی صورت خورشبه  میتوان مرکزمان م از مرکزمان، از پاک 

را هم از    هانیبطلبد، خودش را خالص کند و ا  یباشد، دائماً ناب  طلب»ت فو «صآن است که    صوف  دیگو م  و

ها مثل لباس ظاهر انسان   نیبنابرا  برد، کار م  ها دگیهمان  یی. شناساآورد  به دست م  ها دگ یهمان  ییشناسا

  .کند نم  انسان را صوف  هان یهست ا پورهه من لباسم کهنه هست، پار کهن یا ره،ی و غ ش یطرز آرا  دن،یپوش

به زنده بودنِ انسان براساس حضور راه هست   ذهنمن  مردگ نیاست که از ا نیا خوانَد که با غزل م غامشیپ 

  که:  دیگو قرآن است م هیهم که آ نیشد. بله ا لیتبد شود م  عنی

  مع الْعسرِ يسرا.»   «فَانَّ

  است.»  آسان یبا دشوار  دیتردیب «پس

  ) ۵ ۀی )، آ٩۴سورۀ انشراح (  م،ی(قرآن کر
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   آسان  چیه  دیدان شما هم م   خورد، و به دردِ ما هم م   کند است که موالنا مرتب به آن اشاره م   مهم  هیآ  نیا

را    ییزهایشده و جهنم در آن چ  دهیچ یپ  ها که بهشت در سخت  م یخوان م   ر ید  یو در جا   ستین   یبدون دشوار 

هرچ   داند، که ذهن راحت م م  یزیدر شهوات.  ذهن  ب  لیرا که  آن   هدارد  جهنم در  برود،  پطرفش    ده یچ یها 

  است.شده

  شد قالووزِ بهشت  یمراد یب
  سِرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی روین   یبله    ستین  ذهنو من   میستیکه فقط ما ن  میکه ما متوجه بشو  شود سبب م  دنیبه مراد نرس   یمرادیب

  است. شده  دهیچ یپ ها را بشنو که بهشت در سخت  نیکه تو ا  دیگو م ن یهم ی هم وجود دارد. برا یرید

   دگ ی همانمن    کهنیبار رفتن ا  ریو ز  ییشناسا  جانیدر ا  یدشوار  است.»  آسان  ی«با دشوار  دیگو هم م  جانیا 

  است. یهمه دشوار  هان یعذر بخواهم، ا دیمن اشتباه کردم با کهن یدارم، انکار نکردن، ا

خوب    مان زندگ   م،یدانشمند  میگفت  م،یشناساند  رید  جور ی ما خودمان را    کنند مردم ما را تماشا م  کهنیا 

ما صد من آهن   یآبرو  نیحاال ا م، یانداخت  ندارد، پردۀ کمال را، پردۀ پندار را در ذهن مردم جا یراد یا چیاست ه

ا  م ییبو  م ییای است، اگر ب شما    ندیگو که مردم م   م،ی کن ما هم اشتباه م  م،یکرد  هو اشتبا  م یستین  یطور نیما 

  همه سخت است، سخت است.  هان یا دیکن نم

  اشال یمردم ما را اصال ب  که درحال   م،یکن خودمان کار م   یرو  میو دار  میما اشال دار  مییبو  کهن یو ا  رییتغ  خودِ

به حساب    ریممن است ما را د  رند،ی ب  ادی  یز یچ  خواهند از ما م   دهند، قرار م  دیما را مورد تقل  دانند، م

  . هانیبه ا کند هست، اشاره م   همه سخت هانیخالصه ا م،ی فتیما از آن مقام ب   اورند،ین

 »سر است»با    سریآسان  ن یا  ع  شده به دست م گشوده   ی که در فضا با سخت  نیا  د،یآ   و    ارانه ی هش  یدردها

که مردم به من    ییآبرو  نیکه ا  م ییبو  د یما با  ییجا  ی   عن یگذر کردن،    مصنوع   یآبرو   ای باالخره از ناموس  

  . خواهم ناموس را من نم نیا دهند، م

  دیاو نَه  شِیبه پ  هایدیناام
  د یجه رونی ب دوایز دردِ ب تا

  )٣٣٨٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  د ی من نااُم  مییاو به ما کم کند، بو  میفضا را باز کن   دیبا  میشد  دیباشد هرموقع نااُم   ادمانی  شهیهم هم  نیا

 تواند  م    را فقط زندگ  ذهنباشد من   ادمان ی.  دواستیدرد ب   ذهنمن   نیاشدم، عاجز شدم، به من کم کن.  

  بدهند.  رییتغ توانند م رون یب ذهن  یها بدهم نه من  رییتغ توانم خودم را م  امذهنبدهد، نه من با من  رییتغ

  ی استاد برا   نیداشته باشد، بهتر  ذهنمن   دیاستاد نبا  نیا  د،یاستاد دار  د،یدار  ریاست که شما اگر پ  نی هم  یبرا 

اتقوا ندار  نیما هم را بده دست   ارتیاخت   ایتو ب  ، ستیاگر مال خودت ن  ،یموالناست. که ما اگر، گفت اگر 

  بزرگان. 

  ی من برا  جانیاز ا  یرفتار  یالو   ی  نمی که بب  مییبو  م،یموالنا را بخوان  نیها ما امدت   کنم م  شنهادیمن پ 

کنم، سخت است    ز یپره  توانم . نمزیپره  ی در فضا   ستمی هنوز من مال خودم ن  کهن یا  ی خودم انتخاب کنم، برا

پس    ستیما مقدور ن  یبرا  ن یفکر نکنم. ا  دگیهمان  قیمن از طر   یالحظه   چیه   عنیکردن  زیپره   عنی من.    یبرا

  .  میکن اشتباه م  نیبنابرا

تکرار بشود که    قدرنیا  ری! بله شما دکنم را من تکرار م   هان یچه ا  یبرا  م،یخوان را م   هان یا  تیبه ب  تیب  حاال

با    ول   دیمحق هست   دیکن شما هست و فکر م  نشی در طرز فکر شما و ب  و اگر اشال  د یریب  ادی و    دینی شما بب

  . دیآن را اصالح کن دیصددرصد با خوانَد، نم  هانیا

  شمال  یِاز سو نی میبه   ستیراه ن ور
  ؟جنوب و شَمولم  فِی چون چمن حر   ک 

    )٢٩٩۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو 

  نی می: سمت چپ، مقابل شمال

  : شمال، باد شمال شمول

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

عرب  دیکن   توجه در  به  معنبه  یشمال  شَمال  و  م  نیهم  معنچپ هست  اگر     فارس  میخواستشُمالِ ماست. 

   شُمال. ول  نیهم  عنیشُمول    » جنوب و شُمولم  ای«جنوب و شُمول    مییبو  میتوانست مصرع دوم را، م  میبخوان

  . حاال هردو درست است. میشَمول را بخوان ن یکه هم دیآ نظر مکالم به  اقِی با توجه بر س

که    می ما باور ندار  م،یما باور ندار  کهن یا  یبرا  کند؟  م  دی راست به چپ راه است. چرا تأک   ن، یم یاز    دیگو م  پس

است و    تر یگردن به ما نزد  که از رگ   مییگو م    لیخ  خدا راه است از خدا هم به ما راه است.  یسواز ما به 

را به   نشیرا و ب  ی ریگم یتصم   م یکه ما بتوان  گذارد موضوع در ما اثر نم   ن یا  م،یفهم نظرم فقط م   به    ول  ها، نیا
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به    میآور عمال او را نم   م،یکن فضا باز نم  ول   میزن ها را محرف   نیاز ما ا  لی. خ میشده واگذار کن گشوده   یفضا 

  .  مان زندگ

   ذهناست، چپ من   «راست طرف زندگاز راست به چپ،    ای راه نبود از چپ به راست    ای   ستیاگر راه ن  دیگو م

  کنندۀزنده   یخودم را در معرض بادها   یمن انسان چجور   صورتنیاز راست به چپ. درا  دیگو م  جانیدر ا  است»

  کنند  بادها زنده م   نیا  دهیفهم   یانسان چجور   فهمم؟بادها را م   نیا  یچجور  عنی  دهم؟  جنوب و شُمال قرار م

 کند که خش م  ستین   یمنظور باد  چون چمن»  ک  «پسبادها قرار داده.    نیآدم را؟ خودش را در معرض ا

ما    ،دیآشده مگشوده   یاز فضا  زندگ  بخشِات یح   میکننده، نس زنده   یبادها  نی. اکند است که آبادان م  یباد

ما به خداوند راه    ذهنکه از من   دیکن . خالصه شما قبول م میشو آبادتر م  م،یشو سبزتر م  م یمانند چمن دار

   ذهنمن   نک یبا ع  می فضا را باز کن  دیفقط با  م،ی شناس راه را م   نیخداوند هم به ما راه هست و ما ا  ز هست، ا

  . مین ینب

فقط شمال هست، چپ    دیگو  م  نیموضوع را. ا  نیا  فهمد نم  سادگبه   ذهن)](افسانه من  ٩[شل    ذهنمن  نیا

هم هست    سمت راست  ی نه،    دیگو . مستیهم ن  رید   زی چچیمن درست است و ه   یماد  نشیب  نیهست، هم 

  .دیآ جا ماز آن  میکن ما فضا را باز م که کننده درحالزنده  یبادها  نیو ا میجا راه دارکه ما از چپ به آن 

  همچو شر؟  سخن را چه خبر از خَمش  مردِ
د تَرلَلَال تَرَللَال؟   خشوچه داند چه ب  

  ) ٣٨شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

.  فهمد را نم   زندگ   یِتَر  نیا  نی، بنابراذهن)](افسانه من   ٩[شل    ذهنمن   نیهم   زند مرتب حرف م   که کس  پس

مثل شر    که، خاموش   شناسد را نم   خاموش   زند که در ذهنش دائماً حرف م  یمرد   «مرِد سخن»که    دیگو م

  است.

که او    آهنگ  ،زندگ   قیانسان فضا را باز کند با موس  عنی  «تَرلَلَال ترلَلَال»  نیکه ا  فهمد  خش چه م  نیبنابرا 

   است، صوت   لَلَال را موالنا آهنگ   تَر، ضد خش است ول  عن یتَر    «تَرلَلَال»  نیکند. ا  ی برقصد، شاد  نوازد ما را م

   عن یخودش ساخته    د، یکن  دایپ  د یشما بتوان   که در فرهنگ  ستین   لغت   «ترلَلَال» .  است که خودش درست کرده

برقص و تر شو، از خش  ذهنمن   ول  رون،یب  ا یب   کس    است تر را درک نم  یکه خش  ،کس  کند    که خش

   و آهنگ شادکنندۀ زندگ  ی و شاد   ییای. پودیآ ور م از آن   ییکننده در اثر فضاگشازنده  ی بادها  که   فهمد است نم

  . شود را متوجه نم 
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ست و  همراه عشق است و خداگونه ا  شهیهم  یکه شاد   کند صحبت م   یبه شادکه امروز موالنا راجع  دینیب م

  است.  طانیش ندۀی ماست که نما  ذهناست و ساختۀ من  طانیش  ،غصه و غم و ناراحت 

  د یرو م    زندگ  یسوبه   ا یحس خفاش، حس درپاش. آ  ن یا  دیبن   یابیارز   یباز هم    التیتمث  ن یشما از ا  امروز 

  اگر   د؟یرو م   رانیو صدمه زدن به خود و د  یو گرفتار   یمرگ و نابود  یسوبا حس خفاش به   ایبا حس درپاش  

شاد   ، راه است. اگر تو برقص  ی به تر از خش دیگو م   . ولدیفراموش کن ریحس درپاش را د  د،یخش هست

  .   برقص بزند، اگر با آهنگ زندگ  ق یتو موس قیاز طر  زندگ  یبذار  ،یبشو

  هم جالب است.   اتیاب نیا

  آن قبض کن  چارۀ یدید قبض
  زِ بن  دی روسرها جمله م  زانکه

  )٣۶٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بسط خود را آب دِه  ،ی دید بسط
  با اصحاب دِه  وه،یم دی برآ  چون

  )٣۶٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ترش ی. بمیبمان  میتوان . در قبض نممیو چاره بن   میفضا را باز کن   دیغم آمد با  ی  م،یدیما قبض د  کهن یهم  پس

  در مقاومت.  ، در فشردگ کنند،  م  ها در قبض زندگانسان

.  دیکن خودتان را نابود م  دیحالتِ قبض است، دار  نی ا  دیکن مقاومت م  د،یکن قضاوت م  ادی ز  دیدیشما د  اگر

و مقاومت   قبض همراه گفت با غم است. هانیکه ا دیحالت قبض و قضاوت و مقاومت شد نیمردم در ا ترشیب

کنند   رییتغ  هان یو ا  کند م دیغم تول   ی مرکز ما،    دیایب   آمده مرکز ما. هر آفل  نیاست که آفل  و قضاوت موقع

  .  میشو ما منقبض م

  شه یهم  افتد؟ م  چه اتفاق  د؟ یآ سرت دارد م  ییبال  چه   نیتأمل کن بب   نیبنش  ،یدیخالصه اگر قبض د   د،یگو م

  ، ی دی. اما اگر بسط دیحس خفاش دار  ، وصل   ذهنتو، به من  به کجا وصل  د ینیاآلن بب   د، یرو م  شهیسر از ر

کن، خودت    میرا با همه تقس   وهیعشق است. م   نی. ادییخواهد رو  وهی م  جان ی. ادیایب  منبسط شو و بذار آب زندگ 

  نخور.  
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که    ییزهایچ  میتوان . ما نم د یکن م  ت یقانون جبران را رعا  د،یده خوب را م   یِ مهم است که شما زکات رو  چقدر 

. مثل سفره مینکن  ل یتحم را به کس ی زیچ  م یمواظب هم هست حالن ی. درعم یخودمان نگه دار ی برا میریگ م  ادی

و    به کس  میکن م   لیتحم  کهن ی. نه ادارد برمهرچه دوست دارد    وسط، هرکس  میگذار را م  مانیغذا  بدرزدهیس

  . ستیبه قضاوت که بلد ن میرو م ای

  د یبا  زندگ   ای که با خداوند    میدان را هم م   نیکه منبسط شده، درضمن ا   هرکس  . میرا قبال هم داشت  ت یدو ب  نیا  و

  .  میبا انبساط صحبت کن

  حق گسترد بهِر ما بِساط   حم
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

  )٢۶٧٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  . زدیر هم م انبساط است. انقباض، اتصال را به قیاز طر میکن صحبت م  با زندگ  ما وقت  شهیهم که

  روح چون نُقصان شود  یجِرا زان
  از نُقصانِ آن لرزان شود  جانَش
  )١٨۶٢ تیبدفتر چهارم،  ،یمثنو ،ی(مولو

  حقوق  ،ی: مواجب، مستمرجِرا

  ان یز ،کاست  ،کم :نُقصان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  رفته است   ییبداند که خطا پس
  زارِ رضا آشفته استسمن که

  )١٨۶٣ تیبدفتر چهارم،  ،یمثنو ،ی(مولو

  اسمنی: باغ زارسمن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  م یمنقبض شد  کهن یروح، هم   ی غذا  نیبه ا  می عادت کن  . وقت دیآ روح م  ی غذا  م،ی شو منبسط م  وقت   دیگو م

که خطا    میفهم . پس م شود لرزان م   دیآ ور مکه از آن   یی. جانمان از نقصان آن غذامیشو قطع شد، متوجه م

لحظه   نیرا ا  زندگ  ریآشفته است. د  ارض   زاراسمن یجسم به مرکزمان است. پس    ی ما، آوردن    ی. خطامیکرد

نم رضا شروع  بدان  دیدید  اگر   .کنم با  پس  رفت،  ا   عنی فته،  ر  زیچهمه   دی رضا  د  ی زدیلطف  به شما    ر یاآلن 

  .رسد نم
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  بر آسمان رضاست  تیابر عنا هزار
  ببارم، از آن ابر بر سرت بارم  اگر 

  )١٧٢٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

. اما اگر دیآ نم   رمانیگ  زیچچ ی. اگر رضا برود، هزدیر م  فقط از ابِر رضاست که به سِر ما بارانِ رحمتِ اله  عنی

  م، یهست  دهیمرکز ما که با آن همان   دیای ب  یزیچ   ی  م،یشو منبسط م   م،یشو منبسط م  که درحال  م،یبن خطا  

. دوباره  میپس منقبض شد  ر، یرفت و د  نیلحظه از ب  نی ا  رد  رشیپذ  عنی  رود، م  نی . رضا از برود م  نیرضا از ب 

  .  میمنبسط بشو دیبا

  : تیدو ب  نیبه ا میرس م

  آن قبض کن  چارۀ یدید قبض
  زِ بن  دی روسرها جمله م  زانکه

  )٣۶٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بسط خود را آب دِه  ،ی دید بسط
  با اصحاب دِه  وه،یم دی برآ  چون

  )٣۶٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

پا    عن ی  دیشو من بلند م  صورتِ به   دیدار  د،یشو کوچ م  دینیب اگر م  عنی،  چارۀ آن قبض کن»  ی دید  «قبض

بسط    اگراست.    ییاش هم فضاگشا. چاره دیکار را بن   نیچارۀ ا  د یهشدار. با  عنی  نیبه مرزِ خطر. ا  دیگذار م

قبض را با مردم    وهیم   میشو . ما منقبض مدیکن   میرا تقس  وهی موقع آن م  آمد، آن   وهیکه م   دید  دیآمد، خواه   واقع

  .  ستیکار درست ن نی. ادیبشو ی ما شر  یدر دردها  دییایب میی گو . ممیکن م میتقس

  ؟ شفتَم  ک  ،یگلشن کرم نَبد  گر 
   من فضولم  ،یلطف و فضل حق نَبد ور

  ) ٢٩٩۶شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو 

که اگر انسان نتواند   عنیفُضول    ول  دهد م  . هردو معنگواده یو ز  گواوه ی   عنی. فَضول  زائد، اضاف  عنی  فُضول

  .  خورد درد نم جهان به  نیدر ا عنی است،  استفاده کند، واقعاً وجودش اضاف  یزدیاز کرم ا

موجود اضافه    ی. اگر لطفِ فضل خداوند نبود، من  شدم نبود، من شوفا نم  یزد یاگر گلشن کرم ا  دیگو م

  !  خورم؟ درد م کائنات. به چه  نیبودم در ا
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شمع درست    شود تو نم   یپ   نیکه از ا  دیگو هم بوده، م   ری اخ   لیخ   م،یخواند  تانیکه قبال هم برا  تی ب  ی  در

و از کرم    کباب کند. پس تو اگر قرار باشد که به حضور نرس   تواند خوار نمکرد. گوشت تو را هم که آن شراب 

واقعاً    عن ی!  ؟یخور  پس به چه درد م   رون، یب  ییایب   ذهنمن   نیو از ا  یشوفا بشو که    استفاده نکن  یزدیا

  ی زد یاز فضل ا  ستیبلد ن  ول   کند، ها استفاده م نعمت   خوابد،  م  خورد، همه م  نی! اخورد؟ درد م  چه   انسان به

  .  ردیب یز یچ  دیآ که از گلشن کرم م

نم   رد،یاگر نگ  دیگو م  ول زمان   عنی.  شود شوفا  باز نکن    تا  (حقیقت وجودی    ١٠[شل    میکه ما فضا را 

لطف و فضل خداوند    نیهم  زیکه آن چ   میرینگ  یزیاز گلشن کرم چ  م،یاوریفکان را به مرکزمان ن و کن  انسان)]

  . میکائنات هست  نیدر ا  اضاف زیچ  یما   صورتن یاست. فضل هم بخشش هم دانش است. درا

  ده یما چه فا  ییگواوه ی.  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    میهست   گواوه ی   ذهنصورت من به   عنی  د،یفَضول بخوان  ای

تا شب حرف م از صبح  ا  ارزش   چی ه   مانیهاحرف   م،یزن دارد؟!  جز  کار    چیه   م، یکن   ی سازمسئله   کهن یندارد 

  ی  چ، یکه ه  شود نم  لکه مسائلمان ح  م یمسائلمان را حل کن  میکن م  و سع   میساز . مسئله م میکن نم   یرید

  به مسئله.   زندگ  لیکارخانه تبد میما شد کهن یا ی. براشود م  دهییبرود، دوتا زا نیمسئله اگر از ب

  :  دیگو م اآلن

  کن، ز آفتاب شنو مطلع قصص  بس
   من در اُفوَلم  ، یمطلع ار نبود آن

  ) ٢٩٩۶شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو 

  : محل طلوع، محل آغازمطلع

  : جمع قصهقصص

  شدن، فرو رفتن ستاره   د یشدن و ناپد  بی: غااُفول

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  قبل است.   تیغروب کردن ستاره و دنباله ب  ایشدن  دیاصطالح ناپدبه  عن ی اُفول

را نگه    ذهن. اگر منخورم درد مبه  ل یخ  ای  خورم درد نمکائنات، اصال به  نیمن زائد هستم در ا  ای  دیگو م

  .  خورم درد مبه  ل یاز مرکز من طلوع کند خ زندگ  دیخورش  نی. اگر فضا را باز کنم، اخورم درد نمدارم، به 

جا آغاز بشود.  از آن   ات بذار قصه زندگ  کند، که از مرکزت طلوع م   یبس کن از آفتاب  دیگو م  نیبنابرا  پس

اول    تیب  طورن یهم   ومحل طلوع.    عنی. مطلع  رید  دیدان را م  نیمحل طلوع، ا  عنی  طورن یآغاز. هم  عنیمطلع  
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ها جمع قصه. پس قصۀ انسان   عنیاست، آغاز قصه است. قصص هم    آغاز زندگ  جان یدر ا  حاالغزل.    ای  دهیقص

  ذهناز مقاومت و انقباض من   م،یرا بشنو  هان یما ا  کهن ی. قبال، قبل از اشود شان آغاز م درون  ییاز فضاگشا

  .شد شروع م 

که با مقاومت    ستیشده در مرکز انسان است. پس قصۀ ما ن گشوده   ی محل آغاز است، آن هم فضا ی  دیگو م

است    ییهاهم داستان ظلم   اش دارد. داستان زندگ   داستان زندگ  ی  و قضاوت از ابتدا شروع شده و هرکس

  دم، ینرس  میبال سرم آمده، به آرزو همهنیخودش است که من ا  یها دگ یو به ثمر نرس های د یکه به او شده، ناام

  قصۀ ماست.  ن یوضع بهتر خواهد شد، ا شود، ع م شرو ام زندگ ندهیاله در آشاء نکردم، ان  زندگ

را بذار کنار،    کن، بس کن، آن طرز زندگ  لیرا تعط  ذهنشروع شده، من   ذهنقصه از من  نینه ا  دیگو م   ول

نباشد    ا یمحل آغاز نبود    نی . اگر اکنند آغاز م  یبپرس قصه را چجور   شود که اآلن از مرکزت بلند م   یاز آفتاب

زنده هست،    ار ی بس  دیآ م  ا ی که به دن  یا. بچه دین یبب   یر یتا پ   ها را از بچ. شما افول انسان میرو ما به افول م

  کند.  زندگ  خواهد م  و خندد است، م ی است، پر از انرژ  یپر از باز 

ما مرتب    کند، م  نییر را تعو ناظر جنس منظو   م یکن نگاه م  ن یبه ا  مان ذهنو ما با من   رود که باال م  واشیواشی

ها را ساطع  من دارم درد   نی بب   ،ی مثل من بشو  ،ی بشو  ده یهمان   د یتو با  ، هست  ذهنتو من   مییگو مان م به بچۀ

  . درد ساطع کن  دیتو هم مثل من با کنم، م

عنوان امتداد  و انتظار دارد که چون از جنس عشق خداوند است، شما هم او را به   کند  بچه اول مقاومت م  نیا

نم  ،صورت زندگ به  دیکن   ییخدا شناسا ن  میکن که  ندار  ای  میستیچون بلد  صورت  به   میخواه  دائماً م  م،ی خبر 

   سال ، دوازده تا بچه تا ده   میکن را که معلوم م  جنسش  .می کن جنسش را معلوم م  جه یو درنت  م ینی بب  ذهنمن 

جا به بعد . از آن ذهنمن   یبه    میکن م   لیرا تبد  نیما ا  واشیواشی   ریجا به بعد ددارد و از آن   یانرژ   ی حاال  

دانم  نم  شود، م  ادی اماناتش ز  شود، م  ادیانسان دائماً در حالِ افول است. درست است که پولش ز  دینیب م

  . کند غصب م  کند، سوءاستفاده م  ذهنمن  هان یاز همۀ ا ول شود م  ادیدانشش ز

ما    مینیب . م کند را مال خودش م  زیچهمه   ذهنمن   م،ی را شروع کن  مان مطلع زندگ  نیاز ا  میاگر ما نتوان  عنی

  شود،  م   یقو  لیخ   مییپسر بو  یجوان حاال    یاست که    زندگ   ییشوفا  یروی خُوب ن   نیا  م،یشو بزرگ م

ز  نیا  . سالپنجوست یب  ،ستیب براساس  بدن  یی بای آدم  م   اش و قدرت  را  د  خواهدخودش    ده ینشان بدهد، 

  ش یصورت نما  نیمن را به ا  که زندگ  دیگو . نماشذهنمن   کند؟ دارد از او استفاده م  چه کس  عنیبشود.  
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را نگاه کن،    لیمن ه   دیگو م .  دیگو را نم   ن یهستم مثال، حضور دارم، وصلم، ا  خلقتِ زندگ    یمن    دهد، م

  ا ی   رود . باال مذهنمن   کند؟ دارد صحبت م   را نگاه کن، دانش را نگاه کن، من را نگاه کن، چه کس   یی بایز

محل   ی. پس  میدیپس فهم  » من در افولم  ،ی «آن مطلع ار نبود.  دارد افولم  رود، م  نییدارد پا  د؟یآ م  نییپا

لحظه است که فضا را    نیکجاست. ا  میدیفهم  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  وجود دارد    آغاز قصۀ زندگ

که سنشان    کسان یبرا باال. دیآ دارد م د یخورش  نیکه ا د ینیب م  یزودبه  د یجوان باش  م،یکن باز م م،یکن باز م

را    تیب  نیبخوانم بله ا  تیب  نیا  نییدر تب  تیچند ب  دیکار کنند. بله اجازه بده  ترشیب  دیخُرده با  یگذشته،  

  گفت:  میداشت

   ستیمصِر عشق قالووز ن یِبو ور
   حرص، گرفتارِ غولم  هیاهل ت چون

  )٢٩٩۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ش یکه در ذهن گرفتار است، راهنما  هر انسان   یشوا یما عشق است، پ  ی شوایاآلن پ  میدان است که ما م   مهم  تیب

  ی ز یچوجود دارد، امان دارد و آن   نیو ا  ارانهیصورت هشبه  وحدت با زندگ   عنیعشق است. عشق هم گفتم  

 ن یاز ا  کهن یا  یما در آرزو  عن ی  حرص است.  ابانیسرگردان شدن در ب  دارد، روا نم   ما بد است و زندگ  یکه برا

و   م یسرگردان  ها دگیهمان  ابانی در ب  م،یریب  بختاز آن آدم خوش   ا یآدم    نیاز ا  ا ی  می ریب   زندگ   ز یچ از آن   ز،یچ

آن هم    م؟یرو هست؟ آدرس خانه کجاست؟ باالخره ما کجا م   یزیچ  در چه   که زندگ  میپرس هرلحظه از غول م

  . دیکن «حزم» که   دیگو دهد و موالنا م آدرس جهان را نشان م 

  است یگ نیزَهر  نیکن از خورد، ک حزم
زماستیکردن زور و نورِ انب  ح  

  )٢١۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جهد  یباشد کو به هر باد کاه
  نَهد؟  مر باد را وزن ک کوه

  )٢١۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خوانَد تو را  هم  طرف غول  هر 
  ا یب نیه ؟برادر راه خواه  یکا

  )٢١۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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ا  همۀ معرض  در  ب  نیما  ا  دیگو م   م،یهست  تیسه  همان  یز یچ  نی که  از  حزم کن،    دیآم   دگ یکه  است،  سم 

در اطراف   میکن م  ییفضاگشا  . وقتدیآ شده م گشوده  ی است که از فضا ی کن. حزم درواقع آن فکر شیدوراند

  یار یکردن زور و هشو تو بِدان که حزم  نیکن از خوردنِ ا  زیحزم کن و پره دیگو لحظه فکر آن حزم است. م نیا

  است.  غمبرانیپ دِیو د

کاه    د،یکن  سهیما را بلرازند. شما کاه و کوه را مقا  دینبا  دیآ که از جهان م   یکه هر باد  دهد م  حیبعد توض  و

  د یبا  گفت است، امروز م  دارشه یاست که ر  . کوه نماد انسانستادهیکوه چه؟ نه کوه ا  جهد، م  یهر باد  لۀیوسبه

  . میباش  شهیبا ر  م، یبا اصول باش 

انسان  کاه را م   ی باد   ی  ذهناست، هر غم من   ذهناست که من  نماد    لۀ یوس. اگر شما به جهانددارد، ما 

همان  اتفاقات به  م  افتد م   تانی ها دگیکه  م   د، یهج مرتب  نشان  را دیپس کاه هست  د،یده واکنش  اگر شما   .

در    میدان خوب است. و ما هم م   لیخ   نیخُوب ا  د،یشما حزم دار  افتد م   تکان داد، حداقل هراتفاق  شود نم

  .ها دگ یهمان  هیت  ابان،ی ب عن ی هی ، تحرص»   هی«تباال بود.  نی، همحرص»   هی«ت م یذهن که امروز داشت  ابانیب

نظر ما  کند. به  ادتری خودش را ز  خواهد م   د،یآ که در مرکز ما م   ی زیهرچ  عنیحرص دارد، حرص   دگیهمان  هر

  د یگو آدرس غول است. غول م نیهم  ن یغلط است، ا ن یو ا شود ما م  شدِن زندگ  تراد یشدنِ آن سبب ز ادتر یز

 م یمتوجه بشو  د یآدرس غلط است. فورًا با  نیا  داد،خواهد     باالخره به تو زندگ  نیکن ا  ادتری را ز  دگیهمان  نیهم

من به تو    خواه  راه م  ا،یب   دیگو به ما م   ذهنصورت من به   . پس هر طرف غولمی موضوع را متوقف کن   نیو ا

  . دیبپرس د ینه از موالنا با د؟ی بپرس  ذهن  یهاراه را از من   دیشما با ای . آدهم نشان م

  ق یهمرهت باشم رف م،ینما ره
  ق یراه دق  نیقالووزم در ا من

  )٢١٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ره دانَد او  قالوزست و، ن  ن
  خُو آن گرگ   یِکم رو سو وسفای

  )٢١٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  تو را بدیآن باشد که نَفْر   حزم،
  سرا نیا یِهاو نوش و دام  چرب

  )٢١٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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است،    قیراه دق  نیهستم و ا  شوای. من پدیگو غول م  م،یآ همراهت م  دهم، من راه را به تو نشان م  دیگو م  پس

   هست    وسفیو تو    شناسد نه راه را م  شواستینه پ  دیگو  بلد است؟ نه. دارد م  ایمن بلدَم. آ  ول   ست یتو بلد ن

  گرگ نرو.  نیا یسوکه به 

را    مانیراهنما  د، یگذار را، هرچه اسمش را م  رمان یرا، همراهمان را، پ  مانیشوایچقدر مهم است که ما پ  پس

  بد، یتو را نفر   دیآ است تو خوشت م  نیریش  و  که چرب   ییزهایحزم آن است که چ   دی گو . ممیدرست انتخاب کن

  : دیگو . بعد م بدی ما را بفر  دی نبا  سرا»   نیا  ی هاام نوش و د  و  «چرب دام هستند. پس    هان یا  ، نخواه   ها زندگاز آن 

  حزم و استدالل را یِعصا  آن
  شوای پ کنم   د،ید یندار  چون

  )٢٧٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

خواندم.    تانیکه امروز برا  می کن   شهیطور موقت درون ش را، به  ومانیاستدالل سبب شد که ما د  و   حزم   یعصا   نیا

مورد باز    نیعصا است. حزم و استدالل در ا  نیکار ببر، اکردن را بهحزم و استدالل   یاگر فضا را باز نکرد   دیگو م

  شوا یرا پ  نیا  د، یریب  اد یاز موالنا    د ییای شما ب  د،یرا باز کن  ضا ف   دیتوان . اگر شما در درون نمدیآ هم از بزرگان م 

  . دیبن

  ُشخول و م ریدعا را سخت گ  تو
  بِرهانَدَت از دستِ غول عاقبت
  )٧۵٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  زدن ادی فر دن،ی نال به معن  دن ی: از مصدرِ شخولشُخولم

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ما را از دست غول نجات خواهد    نیا  مینال م  م، یکن حضور دعا م  یار ی با هش  میکن فضا را باز م  نیبنابرا  پس

  داد.

  


