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  2صفحه: 

  )٤٥٥شماره  شمس، غزل وانيد ،يمولو(

  ستيشعار ن يقيآن روح را كه عشقِ حق
  ستيعار ن ريبِهْ، كه بودنِ او غ نابوده

  
  ست هر چه هستست، كه عشقدر عشق باش مَ 

  ستيكار و باِر عشق بَِر دوست بار ن يب
  

  اريبگو تَركِ اخت ست؟ي: عشق چنديگو
  ستين ارينََرست، اخت اريكاو ز اخت هر

  
  دو عالَم بَرو ِنثار ،ستيعاشق َشَهنَشه

  ستينثار ن يِ التفاتِ شاه به سو چيه
  

  دتا َابَ  ستيست كه باقعشقست و عاشق
  ستيُجز مُْستَعار نَمِنه كه به نيبر جُز دل

  
  ؟معشوِق مُرده را يريكنار گ يتا ك

  ستيكه او را كنار ن ريرا كنار گ جان
  

  گَِه خزان رديآن كز بهار زاد، بم
  ستيعشق را َمَدد از نوبهار ن گلزارِ 

  
  اوست ارِ يآن ُگل كه از بهار بُوَد، خار 

  ستين ُخماريُبوَد، ب ريكه از عَص يْ مِ  وان
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  3صفحه: 

  راه و منتظر نينَّظاره گو مباش دَر
  ستيمرگ َبتَر ز انتظار ن چيكه ه واللَّه

  
  يستيبر نقِد قلب زْن تو اگر قلب ن

  ستين، اَگَرت گوشوار ننكته گوش كُ  نيا
  

  شو ادهيتر پكبُاسبِ تَن َملَرز، سَ  بر
  ستيكه بر تَن سوار ن يْدهد خدا پَرَّش

  
  ساده شو تمام ْ را رها ُكن و دل شهياند
  ستيكه به نقش و نگار ن نهيآ يِ رو چون

  
  ها َدروستشد ز نقش، همه نقشچون ساده 

  ستيشَرمسار ن يكس يِ رو ز روساده آن
  

  خود را؟ َدرو نِگَر يساده خواه بياز ع
  ستيرم و َحذار نشَ  ييگورا ز راست او

  
  افتيهنر ب نيز صفا ا نْ يآهن يِ چون رو

  !ستيكو را ُغبار ن ابديدل چه  يِ رو تا
  

  َخمُش بِهْ است مياو؟ نه، نگو ابديچه  ميگو
  ستيكاو رازدار ن ديدِْلِستان نگو تا
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانيد از ٤٥٥امروز را با غزل شماره  گنج حضوربرنامه  يسالم و احوالپرس با

  ستيشعار ن يقيروح را كه عشقِ حق آن
  ستيعار ن رِيبِهْ، كه بودنِ او غ نابوده

  )٤٥٥ ةشمس، غزل شمار وانيد ،يمولو(

وارد ذهن شده با  نيپس بنابرا ،شدهاين جهان  جدا شده و وارد يكه از زندگ يانسان ياريهش يعني ဃဃوحآن رဃဃمنظور  پس

 كرده و قيتزر تياست حس هو يخارج يزهايكه مربوط به چ يذهن يزهايبه چ يعنيشده، و  دهيهمان يذهن يهافرم

  .ديگويرا م هاآن دارد .شده است هاآن از جنس جهيخودش كرده و در نت نكيرا ع هاآن

 يقيكار و بارش، هر فكرش و هر عملش از عشق حق ،نداشته باشد و نمادش يقيروح عشق حق نيا ياريهش نيا اگر

 زند،يهم به جهان ضرر م زنديهم به خودش ضرر مكه اين ينباشد بهتر است، برا )كه ديگويم نييپا( رديسرچشمه نگ

كه انسان پس  يعني يقيعشق حق ،يو عشق مجاز ميردا يقيما عشق حق نيپس بنابرا .بردياز آمدنش نم يادهيفا چيه

متوجه بشود كه  ارانهيهش يمدت كيپس از  ،شد دهيوارد ذهن شد و هماناين جهان  به ياريهشصورتِ به آمدكه اين از

  . را دارداين جهان  و عشقاين جهان  به دهيكرده و چسب دايپ يذهن يزهايعشق به اجسام و به چ

و خود را  دنيجهان و خدا را د هاآن ازطريق و هاآن دادن به تيو هو يجهاناين يزهايچ اشدن ب دهيهمان نيپس بنابرا

 گريد زياز خودش كه از جنس خداست به چ ريبه غاين جهان  در ياريهش يعني يعشق مجاز .است يعشق مجاز دنيد

  بشود. دهيهمان ديعاشق شدن با يبرا ،عاشق بشود

 اشياز زندگ ييجا كي ،طور بماندو تا آخر عمرش همان زهايو بچسبد به چاين جهان  به ديايب يكه اگر كس ديگويم

 صورتايننبوده كه خدا در نظر داشته در  يزيچ نيروش فكر و روش عمل غلط است، ا ،يروش زندگ نيمتوجه نشود كه ا

به آن منظور كه اين يندارد بودنش، برا دهيفا يعني م،يبكشآن را  ميريكه ما بگ ستين نيا اشيمعن .بهتر است نباشد

آن صورت نگرفته،  مياو آگاه بشو تيخدا و ابد نهايتبي به يمدت كيكه پس از اين جهان  به مييآيآن م يكه ما برا ياصل

و خودش  ودخودش قائم نش يو رو ،نشود يكيبرنگردد از جهان و با خدا  ارانهيو هشاين جهان  به ديايب يپس اگر كس

 ينيبشيخدا پاصطالح به كه ستين يآن زندگ يزندگ نيا ،دارد يعشق مجاز نيا ،بشود ينشود و باز هم به جهان متك

  نبوده،  نيما در طرح خلقت ا يكرده برا

 ياست، چرا باعث شرمندگ ياريهش نيا يباعث شرمندگ يعنينوع وجود داشتن باعث عار است  نيكه ا ديبگو خواهديم و

اگر  كند،يكائنات را اداره م يكه همه يخرد ،ميهست يزندگِخرَد  ما از جنس ميما از جنس خدا هستكه اين ياست؟ برا
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  5صفحه: 

كه اين يدارد؟ برا دهيچه فا نيخداست ا نهايتبي از جنس و ستينفهمد كه از جنس جسم ن ياريهش نيصاحب اخَِرد  نيا

اداره خودش را دارد ما  ستميس وانياست، ح وانيباشنده به ما ح نيتركينزد م،يبشو ميتوانيكه نم وانيح ميما آمد

 ياديو مسلط به ماست، و مقدار ز كنديعقل خودش را دارد و ما را اداره م يذهنمن ،ميدرست كرد يذهنمن كي ميآمد

 مينيبيم نكهيكماا ،ميآن دردها را در جهان پخش كن ديبالفاصله و ما با يشدگتيهودر زمان هم كنديم جاديدرد ا

  دارد؟  دهيچه فا نيا شوديمنجر م يرانيباشد به جنگ و كشت و كشتار و و يو اگر جمع .ميكنيم

روح  ،جهاناين خدا آمدم به امتدادعنوان به من دييبگو د،ياست شما هم از خودتان بپرس يسؤال خوب پرسد،يم موالنا

 يزهايداشته باشم عاشق چ ياگر من عشق مجاز ،ياريهش نيهم يعنيخداگونه هستم، روح  ياريهش ،خداگونه هستم

معني به در ضمن شعار( .نباشد نيشعار من ا و ،نرسمشدن با خدا  يكيمجدداً  يعني يقيو به عشق حق ،باشماين جهان 

پس  يعني ميريبگ ياگر به آن معن .هم هست ريلباس زمعني به و شعار ،يطرز عمل، طرز زندگ نشان،اصطالح به نماد نيهم

كند  نييشدن با خدا فكر ما را تع يكي يعني ،ديبا يقيعشق حق ني، پس بنابرا)من لباس عشق بپوشم فقط يمدت كياز 

  كند، نييما را تع لعم

   م،ينباش يجسم ياريهشسلطه  ريموضوع ز نيبه ا ميآگاه باش زد،يمان بربه فكر و عمل يزندگخَِرد  و يزندگ يشاد

  نابود ِبه،  كننديم جاديا بيتخر همهنيهستند و ا هاانسان  تربيش كه مياگر باش ،ديگويرا م نهايا

شب و روز  ايدارم  يقياز خودش بپرسد كه من عشق حق ياست كه هر كس يابيداركنندهو  يحرف جد يليخ نيا خوب

 يذهنبه جسم كردم با جسم خودم كه من ليرا تبد هاآدم اي، شدماين جهان  يزهايعاشق چكه خاطر اينبه استرس دارم

 ستمينباشد من زنده ناين جهان  يزهاينباشند و چ هاآن اگر كنميو فكر م ،به آنها دميشدم، چسب هاآن عاشق من است

به  ياهباشند چنينيك ،ديگويغزل موالنا صحبت انتظار را م يهاتياز ب يكيدر  نكهيكماا .شودينم يزندگ اميزندگ

 شاءاهللان است، يهم چ دانديها نمموقع يلياست كه خ يخاص تيوضع كيدائمًا منتظر  ،مجهز است يذهنمن ستميس

  است، نيشعارش ا ،زنديمها حرف ني، از اما هم درست بشود يوضع بهتر بشود زندگ

 نيبه ا ميزنيهم كه م هاييحرف نيهم يعنيشُعار، شُعار  مييگويم يِشعار است كه در فارس نيدر ضمن تلفظ درست ا

شعار كه معموالً عمل عنوان به زننديم هايكه بعض هاييحرف كلمه هست، همان نيا يمعن يول خوردينم تيب نيكلمه در ا

  .خوب مصطلح شده شُعار يول ،كلمه هست پس درستش شِعار است نيهم شود،ينم
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  6صفحه: 

است، خِرَد  است، يشاد ،عشق است ياش نمودهازنده هست همه يقيشِعار انسان عاشق كه به عشق حق ايپس شُعار 

است،  لطافتاست،  تياست، خالق سببياست، قدرت است، آرامش است، آرامش ب يزندگ تياست، هدا تيحس امن

 نشيب ميتسل. است خاموش كردن ذهن است، قضاوت نكردن است ميبه تسل لياست، و م ياست و فراوان ييفضاگشا

 ياست اگر كس يقيعشق حق ينمادها نهايا ست؟يچ هااين فكان است، درست است؟ زنده به الست است؟ست و كُنقضا

و در  برديو او را م پردياو در ذهنش م ارياست فكر بعد از فكر بدون اخت يجسم ياريهشسلطه  ريخبر ندارد و ز هااين از

 دهيبهتر بود چه فا آمديكه اگر نم ديگويندارد موالنا م يقيآدم عشق حق نيا دهگم ش شيگم شده و در دردها شيهافكر

  .ديكن يابيدارد؟ پس شما خودتان را ارز

 يمثنو اتياب كنميخواهش مجا آن ميبروكه اين بله قبل از ميكنيم عيسر يبررس كيها باز هم ما اول را با شكل تيب نيا

مهم  يليهم خ يمثنو يممنون ول يليخ خب،يليخ ديخوانيفقط غزل را م نميبياز شما من م يبرخ .ديرا هم شما بخوان

بله  .است بيداركننده اريبس ديداشته باش لياست كه اگر شما م انيبجور يك بله آن هم م،يخوانياست كه بعد از غزل م

 دهم،يم حيتوض عيسر كنميرا بزرگ م هااين بله د،يرا هم بله بخوان يمثنو كنميم شنهاديمن پ يول ديدانيالبته خودتان م

  :كه ديگويپس دارد م

  

  ها)](دايره همانيدگي ١ [شكل

 ديآيم ياريهش مييگويم اوقاتيگاه اي خداروح خدا و امتداد عنوان به دهد هر كسي كهمي كه شكل نشانطور همين بله،

با  دينيبيم ها)](دايره همانيدگي ١ [شكل رهيدر آن دا دينيبيم رهيكه در مركز دا ييزهايچ نياز ا يكيو با اين جهان  به

كه  شوديكار سبب م نيو ا ،كنديم قيتزر تيبه آن حسِ هو رد،يگيرا م هاآن يعني ،شوديم دهيآن همان يشكل فكر
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  7صفحه: 

 شوديهمسر م ايكه هست مثل پول  زيهرچ ز،يچموقع آن و همان ،شود ازجنس فكر شود هاآن از جنس يطور مجازبه

 ديرا ما با تغييراتشو  شوديم ليچون به جسم تبد نيبنابرا .شوديم ليمركزش و به جسم تبد شوديم ش،ديد نكيع

 اي هااين چندتا از كيبه  ديپس چسب ،بود ياريهشتا حاال در زمان نبود و تا حاال از جنس  ،به زمان افتديم ميرياندازه بگ

 يجسم ذهن كي يذهنمن ،است يجسم ذهن جسم، كه نيبه جسم شد، دچار زمان شد به زمان افتاد و ا ليشان و تبدهمه

  ،اصطالحبه كنديم ريياست كه با زمان تغ

كه عقل و حس  ديريگيم هاآن را از تيصو مركز شما باشد چهار تا خا ديبشو دهيبا هرچه همان ميموقع گفتآنحاال بعد 

نابوده  نيدارد ا يموقع عشق مجازكند كه آن يزندگطوري اين يكه اگر كس ديگويدارد م .و قدرت هست تيو هدا تيامن

خواهم از مي را هاآن و ستميناين جهان  يزهايعاشق چ گريكه نه من د ديحرف گوش بدهد و بگو نيبه ا يبِْه، اگر كس

  شكل نيبه ا ديآيم ستيالزم ن گرياالن د ،بشوم دهيهمان هااين كنم و الزم بوده كه اولش با رونيمركزم ب

  

  (دايره عدم)] ٢ [شكل

لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن كه ما را از جنس همان  نياتفاق ا رشيپذ يعني ميتسل م،يبه تسل كنديپس شروع م

 ارانه،يهش ارانه،يهش دفعهنيا ميلحظه زنده بود نيدر ا ،ميو در زمان نبود ميكه از جنس آن بود كنديم هياول ياريهش

عقل و  موقعو در آن ،لحظه هم شده كي ميستيو از جنس جسم ن ،ميهست يكه ما از جنس زندگ ميهست اريكامًال هش

است  يارياست عدم و همان هش چيو اگر مركز ما عدم بشود كه ه ،شوديم يقيو قدرت ما حق تيو هدا تيحسِ امن

را  شيخدا پا مييگويمكه اين ، مثلمانمركز شوديقبًال جسم بود االن خدا م ،خدا مركز ما شده استكه اين درواقع مثل

 يدگيهمان يزهايچ نيو ا ميشويم يكيبا خدا كه اين يبرا شوديم يقيشعار ما عشق حق گرياالن د ،مركز ما گذارديم
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  8صفحه: 

 مييو دائمًا به خودمان بگو ميو عدم را در مركزمان نگه دار ميرا ادامه بده ميلاطراف و اگر تسبه واشيواشي شوديرانده م

 نيا صورتاينها باشم در عاشق جسم دياست، من انسان هستم نبا يعار است و باعث شرمندگ نيباشد ا نياز ا ريكه غ

 رديدر بر بگ توانديكائنات را م تمامكه  يطور. بهنهايتبي تا شوديباز م شوديباز م شودياصطالح باز مدرون به يفضا

  بله.  م،يخدا بشو اندازه م،يگسترده بشو ميتوانيما م قدرنيا يعني

 مييآيم ميشويجمع م ندهيگذشته و آ يعنيو ما از زمان  ،شوديتر مكوچك يذهنمن شوديفضا كه باز م واشيواشيپس 

 جيتدرقرار دارند، به هيكه در حاش ييزهايچاز تمام آن شودينده مكَ ارانهيما هش تيحسّ هو واشيواشيلحظه و  نيبه ا

اسمش هست واهمانش و  نيا .رديصورت بگ دهيپد نيصبر كند تا ا ديبا ،عجله كند دينبا يكس ،رديگيكار صورت م نيا

  شكل نيبه ا ميرسيم [شكل(دايره عدم)]شكل  نيپس ا

  

  (مثلث همانش)] ٣ [شكل

اين  يزهايبا چ ميشد دهيما همان يكه وقت دهدينشان م ،است يشكل مهم يليخ [شكل(مثلث همانش)] شكل نيو ا 

كه  ديآيوجود مهم در ما به گريد تيتا خاصدو ت،بهتر اس ميو نباش ميكرد دايپ يعشق مجاز ديگويكه موالنا مجهان 

 ،هايدگيهمان قيما ازطر رتيو بص دنيد يعنيقضاوت، قضاوت  يكيمقاومت است  يكي ،تا حاال نبود كنديتجربه م ياريهش

و  ،كنديم اديرا ز يدگيهمان نيخوب است بد است و ا نيا مييبگوكه اين را داشتن وها آن و عقل زهايبرحسب چ دنيد

كه هر  ميگرفت اديتا حاال  ،هاستيدگيبرحسب همان دنيد ،هاستيدگيهمان زيادكردندرواقع  يهمچو انسان كيشعار 

است كه  ييهانكيمركز ما ع نين ايپس بنابرا .شوديدرد هم به مركز ما اضافه م نيبنابرا ،كندمي جاديدرد ا يدگيهمان
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  9صفحه: 

 اريبس ياريهش ،ستين ييواقعاً خدا ياريهش ديآمي دست ماكه از آن به ياريهم درد هست و هش ،هست يدگيهم همان

  .توأم با درد است يجسم يارياست اسمش هش يبد

و قدرت ما  تيو هدا تيامن عقل و حسِ  دينيبيطور كه مو همان، واشي واشيشود مي پس قضاوت و مقاومت به ما اضافه

 يراض كند،يشاد نمرا ما  وجهچيبه ه كنديو ما را ارضا نم ،است دواميو آفل است، گذراست، ب شوديگرفته م زهاياز چ

 يشكل آن را معرف نيا يعنيبشود  دهيهمان [شكل(مثلث همانش)]شكل  نيبا ا ياست كه اگر كس نيهم يبرا ،كندينم

 ،است و آفل است، گذرا است رمقيب اريو قدرتش بس تيو هدا تيو حس امن عقل صورتايندر  ،كند فيكند، آن را توص

و اگر  ،شوديمتر بيش ظاهراً ها آن شدن اديكه در مركزش با ز ييزهايچبا آن كند،يم ريياست با زمان تغ رييو درحال تغ

  خورد. ياست و به درد ما نم يجنس مصنوع كي جنسش شهيهم يول ،شوديكمتر مها آن با كم شدن

كه در خودش  ،شعارش است يكه عشِق مجاز نديبب توانديم يمثلث است و هركس كيپس مقاومت و قضاوت و همانش 

 داديچون آن رو دادهايو مقاومت كردن در مقابل رو ،زيچبه همه دهديم رياصطالح گو به ،اصطالح مقاومت وجود داردبه

 ديكه د ميكنيتوجه نم يول ،كنديما را اضافه نم يدگيهمانكه اين يبرا ،ستين يخوب داديح رواصطالمطابق قضاوت ما به

صالح خودش را در  داند،يصالح خودش را نم يشخص نيچن كي. دينيبيهم نم ورترآن قدم كيو  ،محدود است اريما بس

 ،كنديم دايپ يبد اريو وضع بس كنديم اديهم ز شيدردها هايدگيهمان زيادكردن يول ند،يبيم هايدگيهمان زيادكردن

  : ديگويكه م ديحرف موالنا را شن ياما اگر كس .داد ميخواه شيرا نما نيا گريشكل د كيكه االن در 

  

  (مثلث واهمانش)] ٤ [شكل
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  10صفحه: 

   ستيشعار ن يقيروح را كه عشقِ حق آن
   ستيعار ن ريبودن او غكه بِهْ،  نابوده

  )٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

كار را تكرار  نيو ا ،لحظه نيدر اطراف اتفاق ا ييو گذاشتن عدم در مركزش و فضاگشا ميباورش شد و شروع كرد به تسل و

هم در او  تيدوتا خاص هايدگيخود از آن همان تيهو دنيكش يعنيواهمانش  نيكه با اول شوديمتوجه م دفعهكيكرد، 

است  ياريكه در ذات هُش يزيچهم شكر و آن يكي ،يصبر واقع تحمل،است نه  يصبر واقع يكي .شد كه تا حاال نبود دايپ

 يزيچكيتوجه ما را  ميبگذاركه اين از زيپره ني. بنابراميبه همانش ندار ليم ميما اگر مركزمان را عدم كن .است زيپره

عدم شد  ياريبه هُش ليلحظه تبد كيولو  يذهنمنِ مان ازجنسكه اين محضبه .در ذات عدم هست نيببلعد، ا يرونيب

 ايو  ،ميبخواه تيهو ايو  ميبخواه يزندگها آن و از ،ميبشو دهيهمان يرونيب يزهايبا چ ميندار ليكه ما م ميشويمتوجه م

  . چهيعنيكه  ميتا متوجه بشو رديصورت بگ باركيدر ما  ديكار با نيا .ميبخواه يخوشبخت هاآدم و از ميبخواه يخوشبخت

  

  ذهني)](افسانه من ٥ [شكل

را ادامه بدهد و  يزندگ نيقضاوت و مقاومت را داشته باشد و ا يعني ،مثلث همانش را ادامه بدهد ميگفت يبله. اما اگر كس

كند  دايدر او ادامه پ كنديبه او كمك نم كند،ياست او را ارضا نم يو قدرتش هم كه مصنوع تيو هدا تيعقل و حسِ امن

نظرش به يبرسد ول يبه زندگ خواهديبا ذهنش م يعنيكند، يم يسازكه دارد با ذهنش مانع  شوديمتوجه م واشيواشي

ها اين اند.را گرفته اشيخوشبخت يِ اند، جلورا گرفته اشيزندگ يجلو هاتيوضع و رونيب يهاآدم از ياعده كيكه  ديآيم
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  11صفحه: 

 ستين يزيچ نيمچه كند،يم جاديا هايدگيهمان قيازطر اشنشيرا با آن بها اين خودش دارد ،هستند يالبته موهوم

و مسئله حل كردن است كه  سازيمسئله ،كند داياگر ادامه پ ينوع زندگ نيا يهاتياز مخصوصاً خصوص يكيدرواقع و 

  كه: را به ما گفته استها اين داده است حيموالنا توض

  يُمنْتَه يا ريرا بگشاده گ عقده
  يته سةيسخت ست بر ك يعقده

  )٥٦٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو(

  ريتو پ يها گشتگشادِ عقده در
  ريدگر بگشاده گ يچند عقدة
  )٥٦١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 ،سازيمسئله نيكه اناشده و بد ت حلمسائل ميفرض كن ،يرا حل كنها اين يخواهيو م اديز ياكرده جاديمسئله ا يعني 

كه اين يبرا ،مسائل حل شده يعنيكن كه عُقده فرض  تو ،هاستيدگيغلط همان نشيآره، ب ده،يبه انتها رس بينيمسئله

و چه  يچه فرد گريد يهاآدم خودمان و نيب ميكنيم جاديكه ما ا يمسائل ،يته كيسهكور هستند بر  يهامسائل گره نيا

اي ندارد فايده ينباز هم بكُ ،يته كيسهست بر ا يسخت ،است يكور اريگره بس اي عقدهاست. بله  يهمه موهوم يجمع

  .ستين زيچ چيهتويش 

 ليتبد به مانع و مسئله و دشمن رديگيرا م يو مرتب زندگ ،كنديم يسازدشمن ،ينيبباالخره آخر كار انسان دشمن

 بعد از كندي. مثالً جنگ مدانديكار را هنر م نيا كند،يم يبعد با دشمنانش آشت كند،يم يسازدشمن يمدّت كي. كنديم

كه توانسته صلح بكند.  كنديافتخار م رد،يگيو در آن موقع جشن م ،كنديصلح م ارهجنگ و كشت و كشتار دوبها مدت

. يكرديكه مسائل را حل كرده است، ُخوب آن را از اول درست نم كنديو افتخار م كنديمسائل را حل م سازد،يمسئله م

كارها را احتماالً  نيچالش بوده است. به هر حال شما تجربه اها اين ديگويو م دارديبرم انيها را از ممانع سازديبله، مانع م

  است. يكه شكل جالب ي. امّا شكل بعدديداني. خودتان مديدار
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  12صفحه: 

  

  جودي انسان)](حقيقت و ٦ [شكل

  درست است:  تيب نيمتوجه شد كه ا ياگر كس 

   ستيشعار ن يقيروح را كه عشقِ حق آن
   ستيعار ن ريبودن او غكه بِهْ،  نابوده

  )٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

بكنم، من  يخردورز ديمن با م،ياست. كه گفت يقيعشق حق امزندگي نماداصطالح به كه من امتداد خدا هستم، من دييبگو

شكر و صبر داشته  ديقدرت عمل داشته باشم، من با ديكند، من با تيخدا هدا ديداشته باشم، من را با تيّ حس امن ديبا

 يرا اگر كسها اين حسود باشم. ديد غم و استرس داشته باشم، من نبايداشته باشم، من نبا سببيب يشاد ديباشم، من با

باز  كند،يباز م شود،يم نييتعفكان كن قَضا و وسيلهبهلحظه كه  نيمرّتب فضا را در اطراف اتفاق ا صورتدراين د،يفهم

 شود،يم ادتريز سببشيب يشاد شود،يم ادتريز زشيپره شود،يم ادتريصبر و شكرش ز روزروزبه و كنديباز م كند،يم

. شوديدارد خوشبخت م يآدم چنينيك همراه با شكر است. شهيهم كند،يو رضا شروع م رشيرا با پذ يهر لحظه زندگ

  را درست كند.  اشزندگيببرد، بله،  يموضوع پ نيآدم كه توانسته به ا نيشانس است اخوش اريبس اريبس

عقل خودش را به  كند،يم تشيمرِتب هدا كند،يخدا به او كمك م اي يمركز َعدَم است، زندگ كهنيكه هم دينيالبته بب و

 خداكه اين مثل كنديكه م يهر كار يعنيو قدرت عمل.  دهديم سببيب يشاد دهد،يبه او م تيّحس امن دهد،يو ما

 ديهست [شكل(حقيقت وجودي انسان)]شكل  نيا هيشبتر بيش كه دينيد ببي. پس شما بادهديقدرت به او م دهد،يم ُهلش

  .دهميم حيتوض عيرا هم سرها اين هم هست كه گرياما دو شكل د. ذهني)][شكل(افسانه من نيا يعني ،يشكل قبل اي
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  13صفحه: 

  

  ذهني)]زندگي با افسانه مناساسي(شش محور ٧ [شكل

خدا به او كمك كند،  خواهدينفر نم كيكه  دهدينشان م ذهني)]زندگي با افسانه مناساسي[شكل(شش محورشكل  نيا

بشود.  ادتريبشود، استرسش ز ترنيبشود، غمگ ترچارهيتر بشود، ببدبخت روزروزبه خواهديبه او كمك كند و م يزندگ

اصطالح به و مقاومت اوتدارد و متوجه نشده است كه همانش و قض يدگيكه در مركزش همان دينيبيمكه اين يچرا؟ برا

قضاوت  ديزنده بشود، نبا انهاريبه خدا هش توانديكه م ييامتداد خدا چيعار است. ه ينوع زندگ نيانسان، ا يعار است برا

  است، بله. يياست، فضاگشا ييما فضاگشا يجنس اصلكه اين يو مقاومت داشته باشد. برا

است كه َالَست را  نيا ينوع زندگ نيا جهيو نت كنديم يسازو دشمن يسازمسئله ،يسازمانعطور همين كه دينيبيم البته

هستم.  يبزند كه من اصًال از جنس خدا هستم، من از جنس زندگ رشينفر ز كيكه اين يعني. اَلَست در واقع كنديانكار م

   د،يگويشخص بله م نيبرعكس آن، ا ي. ولظهلح نيبه اتفاق ا ديگويبله نم نيبنابرا

  

  انسان)]وجودياساسي زندگي با حقيقتمحور(شش ٨ [شكل
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  14صفحه: 

كه مركزش َعَدم است و هر لحظه مركزش را  انسان)]وجوديحقيقتاساسي زندگي با محور[شكل(شششكل دوم  نيا

كه مقاومت در  ميلحظه و عدم مقاومت؛ بارها گفت نيدر اطراف ا ييلحظه، فضاگشا نيو با بله گفتن به اتّفاق ا كنديعََدم م

ما را  ييو فضاگشا يمقاومتياما عدم مقاومت، ب كند،ياتفاق م يقربان كند،يلحظه ما را از جنس جسم م نيمقابل اتفاق ا

  . ميما از جنس خدا هست يعنيِاقرار َالَست است.  نيدر واقع هم يخال ي. آن فضاكنديم يخال ياز جنس فضا

لحظه در  نيا در خدا مياراده خدا و تصم يعنيفكان كن و مركز ما عدم باشد، قضا و ارانه،يهش م،ياگر ما از جنس خدا باش

[شكل(شش يكي اين . در موردشوديبه كار برده م م،يكنيو مقاومت نم ميهست ميآن، چون ما تسل يمورد ما و اجرا

 يبرا كند،يقضا به نفع او كار نم كند،يو اَلَست را انكار م كنديكه مقاومت م ذهني)]زندگي با افسانه مناساسيمحور

 يبرا نيقضا و قدر و كُن فَكان، بنابرا نيهم يعني ضا،ل قدر مقاب كنديمقاومت م ني. بنابراكنديخودش قضاوت مكه اين

 يزيچ كي شود،يمنعكس م رونياست ب يدگيمركزش، كه پر از درد و همان ياريمركزش، هش تيمركزش، وضع يوقت نيا

كه مركزش  انسان)]وجودياساسي زندگي با حقيقتمحور[شكل(شششكل  نيا يكه برا ي. در حالتديآياز آب درم يبد

  . شوديهم بهتر م روزروزبه است، بايز يليخ رونيعدم است، انعكاسش در ب

 ديخواه روزروزبه كه مركزتان َعَدم است، انسان)]وجودياساسي زندگي با حقيقتمحور[شكل(شششكل  نيدر ا يعني

 تانياتّفاقات بد برا اندازند،يشما را راه م يدوست دارند، كارهاتر بيش مردم شما را شود،يتان بهتر مكه روابط ديد

قضاوت و  واست  يدگيكه مركزش پر از همان ذهني)]زندگي با افسانه مناساسي[شكل(شش محوريكي اين ي. ولافتدينم

و  شوديمتر بيش استرسش شود،يم ترنيخشمگ افتد،يم شيكه هر روز اتّفاقات ناجور برا ديمقاومت دارد، خواهد د

و عالوه بر آن ممكن  كنديبا همه دعوا م د،يآينم در جور روابطش شود،يمتر اش بيشتنهايي شود،يمتر بيش ادتشحس

اسمش ها اين درست نشود و گرياز جسمش خراب بشود و د يقسمت كيكه مثًال  ،فتديبد ب ارياّتفاق بس كياست 

  قطع كننده شك. يعنياست،  الْمَنُونبَيْرَ

تأمل كن، تند  نيبنشكمي يككه  دهديبد به او نشان م عيوقا صورتدراين شك كند كه از جنس اَلَست است يكس اگر

تأمل كند ممكن است دست كمي يكاگر  ذهني)]زندگي با افسانه مناساسي[شكل(شش محورشخص  ني. خالصه ايرفت

كه اَلَست را انكار  انسان)]وجوديبا حقيقت اساسي زندگيمحور[شكل(شش يبزند و شكل بعد ييو فضاگشا ميبه تسل

 ييدائمًا فضاگشا شود،يمنعكس م ييبايبه ز رونيو مركزش ب كنديتوجه مفكان كن و ابه َقض كندياقرار م كند،ينم

زندگي اساسي[شكل(شش محورشكل باال  كند،يذهنش را خاموش م درضمن يشخص نيچنكياست. و  ميتسل كند،يم

تان را خاموش اسمش اَنصِتوا است. فرمان اَنصِتوا به انسان است كه ذهن كند،يذهنش را خاموش نم ذهني)]من با افسانه
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  15صفحه: 

 تانشدگيهويتهم ُ اي ديشويم تيهوهمتر بيش د،يكنيم جاديا يذهنمنِ كنديتان كار مهر چه ذهنكه اين يبرا د،يكن

  شما صحبت كنم. ازطريق  من ديبگذار د،يكنيبت مصح شدگيهويتهم ُ برحسب  د،يكنيرا تكرار م

 ديخاموش باش ايكه مركزش َعدَم است اَنصِتوا  انسان)]وجودياساسي زندگي با حقيقتمحور[شكل(شش يكس نيا پس

 خدا زنده نهايتبي به ارانهيهش يعني م،يكه منتظرش بود يزيآن چ يمدّت كي. پس از كنديم تيذهن را رعا يخاموش اي

و از جنس عدم  ميكنيم يخالتر بيش . و هر چه مركزمان راافتديكه اسمش كَرَّمنا و كوثر است، در ما اتفاق م م،يبشو

كه  يتا موقع ،دوست داردتر بيش و ما را كنديبه ما كمك متر بيش دارد يكه زندگ ديآيكه به نظر م مينيبيم م،يكنيم

  . مانديدر ما نم يدگيهمان چيو ه ميشويتماماً به او زنده م

و خاموش  كنديم اديرا ز هايدگيكه همان ذهني)]زندگي با افسانه مناساسي[شكل(شش محور يشخص قبل نيا يول

خواهد شد و از كَرَّمنا و كوثر  رتريتر خواهد شد، حقتر و كوچكتر و منقبضفشرده روزروزبه شود،ينم ميتسل شود،ينم

اتفاق بد او را به تأمل وادارد  كيكه اين مگر شوديگرفتارتر م شود،يم ترسيروز خسبهشخص روز ني. اشوديمحروم م

سه تا  نياز ا هايشگرفتاريو قضاوت و مقاومت است و تمام  همانش نيكه اشكالش هم نديو بب ؟است يكه من ِاشكالم چ

  شده و ادامه دارد. بله، ليشكآفل به وجود آمده در واقع ت يزهايبا چ يدگيكه از همان تيّ خاص

       عشق باش َمست، كه عشقست هر چه هست در
  ستيو بار عشق بَِر دوست بار ن كاريب 

  )٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

تمامًا از  ،يبه وصال حق برس يبشو يكي ياز جهان با زندگ يبرگرد دينباش، تو با يجهاناين يزهايمست چ د،يگويم

 چيما فقط عشق وجود دارد ه ي. در عشق باش مست، كه عشق هست هر چه هست. برايمست او بشو ،يجنس او بشو

و  ميتمامًا از جنس او بشو ميما برگردكه اين ر ازيغ يجور بودن چيه ،يروش ،يراه چيه يعنيوجود ندارد.  گريد زيچ

را  هايدگيهمان نيشخص ا كياگر  دييوجود ندارد. شما به من بگو يگريفرم د ،يگريكنار، راه د ميرا بگذار هايدگيهمان

 چيفضا هم باز بشود ه نيو ا ديايدرب [شكل(حقيقت وجودي انسان)]شكل  نيو به ا ندازديب ذهني)][شكل(افسانه من

براي ما چيز . ماندمي هشيارانه، فقط آن هست كه شوديتماماً از جنس خدا م شود؟يدر مركزش نماند، چه م يدگيهمان

   .رونديم نياز ب هايدگيهمان نياديگري نيست، 

كار و بارِ  م،يعمل كن م،يو آن موقع فكر كن م،يباز كن نهايتبي درون را تا يما فضا يعنيبار عشق،  و بدون كار ديگويبعد م

 شيمعموالً پ يعنيبار دادن  ست،يَبرِ دوست بار ن م،يبه وصال معشوق برس ميتوانيبا عشق، ما نم يبدون زندگ يعنيعشق 
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گويد اگر ما مركزمان را عدم نكنيم مي شاه خدا است، دوست خدا است.جا اين دادند، درمي شاهان بار رفتند،مي شاهان

دانيم براي چي مي كند كه مامي توانيم به خدا برسيم مجدداً، توجه بكنيد كه موالنا فرضنمي از جنس عشق نشويم،

اند واضح است كه كه موالنا خوانده يكسان يبرااي واضح نيست، آمديم، واضح است براي چي آمديم، اگر براي عده

را ها آن خواهدمي بيند، وميها آن و برحسبها آن چسبد بهمي شود با چيزهامي آيد همانيدهي ميانسانيك  ياريهش

را بايد ها اين بايد آگاه بشود كهسالگي هم مدت كوتاه ده، دوازدهزندگي كند، پس از مدتي، آن اهآن زياد بكند، و مطابق

 يپا يو رو ميبشو ياز جنس زندگ ارانهيهش ميتوانيما م يعنياز آن جنس بشود كه از اول بوده، رها بكند برگردد دوباره 

مجدداً به  ارانهيدوباره هش مياگر نتوان يعني م،ياگر باش نياز ا ريغ م،ياآمده نيا يبرا م،يخدا قائم بشو ،يزندگ نهايتبي

   .ميانرسانده جهيبه نتاين جهان  منظور خودمان را از آمدن به م،يمعشوق برس

در  ؟يدوست برو شيپ يخواهيمگر نم ست،يكار و بارِ عشق، بَِر دوست بار نبي م،يدانيما م ميكنيفرض م نيهم يبرا

 يبدون عشق زندگ يول ،يبه او برس يتوانينم ،يكن ياگر بدون عشق زندگ ؟يانمرده ،يبدن هست نيكه هنوز در ا يزمان

  .رونيب يبكِش هايدگيرا از همان اتتيهو ،يكن يمركزت را خال ديبا يكن

  اريتَرِك اخت :بگو ست؟ي: عشق چنديگو
  ستين ارينََرست، اخت اريكاو زِ اخت هر

  )٤٤٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

 دهيهمان مياآمده يوقتكه اين يرا بكند، برا هايدگيبرحسبِ همان اريبگو كه انسان تركِ اخت ست؟يكه عشق چ پرسنديم

 م،يكنيم يو زندگ ميكنيفكر مها آن برحسبِ ،يجهاناين يزهاي، با چذهني)][شكل(افسانه منشكل نيمطابق ا مياشده

  .كننديم نييما را تع ارياست كه اخت ما يدهيهمان يفكرها نيو ا م،يچرخيمها آن حولِ محور

 كند،يفكر م شيهايدگيمطابق همان كنديفكر م يكه وقت داندينم يول كنم،يدارم فكر م اريمن اخت ديگويم يكس كي

عنوان واقعاً به ايبشود، آتر كم كند، و نگذارد ادتريرا ز زيبا فالن چ يدگيبا پول، همان يدگيكه همان كند؟يچه فكر م

 اريتركِ اخت يعني اريتركِ اخت كند،يم نييفكرش را تع يدگيكند؟ نه، آن همانمي عنوان خدا دارد فكربه ،يانسان ياريهش

 نيكنند، عشق ا نييكنند، عمل تو را تع نييتو را تع ينتوانند فكرها هايدگياست كه همان نيعشق ا ،يدگيبرحسِب همان

  نكنند.  نييفكر تو را تع ند،نكن نيينكنند، عمل تو را تع نييتو مثل خشم، ترس، رفتار تو را تع جاناتياست كه ه

فرق انسان با كه اين يندارد، برا ارياخت ست،ينَرسته، رها نشده، آن شخص انسان ن هايدگيهمان اريكه از اخت يهر كس و

هست، و ما قدرت انتخاب  يزيغر يبسته ستميس كيدر  وانيندارد، ح وانيدارد، ح ارياست كه انسان اخت نيا وانيح
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شغل را داشته  نيا ميكنيامروز انتخاب م م،ياست كه ما قدرت انتخاب دار نيفرق ما ا م،يمسئول هست مييگويو م م،يدار

 نيبا ا ميكنيفردا آن رشته را، امروز انتخاب م م،يكن ليرشته را تحص نيا ميكنيفردا آن شغل را، امروز انتخاب م م،يباش

مركزت عدم  ؟يزندگ اي كننديم نييتع هايدگيرا همان ارياخت نيا يول م،يدار اريفردا با آن آدم، اخت م،يكن يآدم زندگ

در  هاانسان  او؟ ارياو؟ جبرِ اخت ارياجبار اخت اياو؟  ارِياست پس از اخت زيچ كياست؟ اگر  زيچ كي اي ؟يدار ارياست اخت

  . كننديم يجبر زندگ

 نيا اشجهيتنبالن، و نت يعنيش را گذاشته جبر، اسمش را گذاشته جبر مَنَبالن، داشتن را موالنا اسم اريجور اخت نيا اصالً 

است،  عدم مركز ما يوقت د،ينگاه كن دهد،يبه او قدرت م يرا دارد، زندگ يزندگ اريكه اخت يكس توانم،ياست كه من نم

 تيهدا م،يانتخاب كن ميعقل دار م،يدار ياديقدرت ز د،يآيم يمخصوصاً از زندگ قدرت،و  تيو هدا تيعقل و حس امن نيا

اگر  نيبنابرا د،يآيما نم يدگيما از همان تيبشود؟ حس امن ادتريز اميدگيهمان نيبكنم ا يكه چه فكر ديآينمجا آن ما از

 يكيما و خدا  اريهر موقع اخت يعني م،يندار اريوگرنه اخت م،يدار ارياخت م،يعدم نگهدار ميمركز ما عدم باشد، و بتوان

همان را  باًيهم تقر تيب نيو ا م،يندار اريما اخت ها،يدگيدست همان افتديما م اريهر موقع اخت م،يدار اريشود، ما اختمي

  :ديگويم

  دو عالم بَرو ِنثار ست،يَشَهنَشه عاشق
  ستينثار ن يِ اِلتفاتِ شاه به سو چيه

  )٤٤٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

است،  يخال يندارد، دائماً مركزش فضا يدگيهمان چيرها شده، و ه هايدگيكه از همان يشاهنشاه است، عاشق كس عاشق

برخوردار اين جهان  هم از آن جهان، هم از برديم يمعنو لذتاين جهان  هم از يعنيشاه است، و دو عالم نثار او است،  نيا

  .بياست هم از آن جهان، از عالم غ

را بدهند به من؟ نه، گرچه كه  نيمنتظر است كه ا شود؟يچه به او داده مكه اين عاشق، توجه دارد به يعنيشاه  نيهم اما

 يكيبه من، آن  يرا داد نيحاال ا ايندارد كه خدا نيبه ا يعنينثار ندارد،  يبه سو يتوجه چيه يدو عالم برِ او نثار است، ول

دارد، شاهنشاه  يعشق مجاز ذهني)][شكل(افسانه منشخص نياست، ا يعشقِ مجاز نياست، ا ذهنيمن نيرا هم بده، ا

، كه دو عالم در ذهنش تجسم كرده گريعالم د كياست، و  يدگيعالم همان نيدو عالِم ا خواهد،يدو عالم را م نيا ست،ين

كه  يكس يعني كند،يفرق م [شكل(حقيقت وجودي انسان)]شخص نيبا دو عالم ا ذهني)][شكل(افسانه منشخص نيا

  برخوردار است. يكاف اندازههم عالم فرم است، كه هر دو به  يكي ست،ا بيعالم غ يكيمركزش عدم است دو عالمش 
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يكي اين يندارد، ول يدگيشد؟ چون همان اديپولم ز نميكه: بب ديگوينم [شكل(حقيقت وجودي انسان)]شخص  نيا يول

 بله، خواهمي: دو عالم را مديگويكند، ممي فكرها يدگياش برحسبِ هماندارد، همه يدگيهمان ذهني)][شكل(افسانه من

است، آن جهان  هايدگيجهان همان نيهماين جهان  د،يآيبه نظرش م خواهم،يآن جهان را هم م خواهم،يرا ماين جهان 

ساختمان  دهند،يمثالً چه م رد،يميو م روديآدم مجا آن است كه با ذهنش منعكس كرده، كه يبيجهان غ كيهم 

 ذهني)][شكل(افسانه منشخص  نيكه غلط است، ا ها،حرف نيهست، و از ا يمثالً حورجا آن و بهشت هست، و دهند،يم

   كند،يرا تجسم مها اين ندارد، فقط در ذهنش زيچ چيه

را  هايدگيبده، همان يدگيبه من همان ايخدا ديگويهمه فكر و ذكرش نثار است، م ذهني)][شكل(افسانه منشخص  نيا

ندارد كه، و نثار  ينثار بكن، با نثار كار ديندارد كه بگو يدگياصالً همان [شكل(حقيقت وجودي انسان)] يكي نياكن.  اديز

است كه به خدا  نيا يشكرت برا يوقت ،يكنيبدون نثار شكر م يوقت ،يندار يبا نثار كار يوقت زد،يريبه او م فراوان

  خدا است. سبب نثارِبي يشاد نيهم ،يسبب داربي يِشاد يوقت ،يشويتر مو زنده ،يازنده

دارد، رضا را دارد، مگر ما دنبال جا اين را دسِت اول يشاد نيخوب ا م،يكه شاد باش ميخواهيرا نم يدگيما همان مگر

 يزنده است و زندگكه اين دارد، از يقيحق يرضا [شكل(حقيقت وجودي انسان)]شخص  نيا م؟يستين ياز زندگ تيرضا

  با نثار ندارد. يت، كاراس ياز زندگ ركه خوشحال است، زنده است، پ كند،يارتعاش م يتمام ذراتش به زندگ تپد،يدر او م

به من بده،  يزيبه من بده، چ يعنينثار نثار،  مييگويما م يكه همه د،ينثار توجه كن يبه آن كلمه خواهديموالنا م فقط

  .زديريچون كار ندارد فراوان م زد،يرياو م يبه نثار ندارد، اما نثار فراوان برا ي: عاشق كه كارديگويم م،يگدا هست

یان   ت اول *** *** 
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  )٤٤٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

  تا اَبَد ستيو عاشقست كه باق عشقست
  ستيمَنِه كه به ُجز مُستَعار ن نيبر جُز دل

 دهيهمان مييآيم يوقت م،يكنيقرض م م،يريگيكه ما از جهان به امانت م ياريهمان هش ،يقرض ه،يعار يعني مستعار

، عشق كه ستيما ن ياصل ياريهش دهد،يرا جهان به ما م نيا م،يكنيرا ما از جهان قرض م ياريهش زها،يبا چ ميشويم

عنوان شما اگر خودتان را به ،كسو در همه زيچدر همه كردنييو همان را شناسا عنوان خدادر واقع شناسايي خود به

 گريد يهاانسان كه همان را در ديشويمتوجه م دفعهكي ،دياز جهان كنده بشو يعني ،ديكن ييشناسا ييخدا ياريهش

  . رنديميم زيچهمه هيدارد بق دهست كه وجو نيكه فقط ا ديشويو متوجه م ،ديكنيم ديدار ييشناسا هم

 م،يشويها مر هايدگياز همه همان ميشويم دهيهمان مييآيما م يعنياست،  شيهاانسان  رديميكه نم ياتنها باشنده يعني

زنده است تا ابد زنده است، ذهن  يخدا نيا ديبگو خواهديم .است دهينچسب زيچچيكه به ه ياريهش كيفقط  ميشويم

است كه در آدم من به خودم گفته طانيخدا به شكه اين يقبول نكرد، برا طانيطور كه شرا قبول كند همان نيا تواندينم

ام. گفته است من من در او به خودم زنده يول ،ينيبيآدم فرم دارد چون تو فقط فرم را م نيام، درست است كه ازنده

از  رياست. من به غداشته يجسم ياريفقط هشكه اين يبرا چاره،يب تاسحق هم داشته فهمم،يرا نم ييزهايچ نيچنهم

گفته  ؟يتو در جسم به خودت زنده باش شوديام، مگر مچه من در او به خودم زنده يعني فهمم،ينم يگريد زيجسم چ

 زيچكه ما به همه هند رگيد زيبه چ نياز ا ريرا غتا ابد، و دلت  ستيست كه باقست و عاشقعشق است، عشق نياست بله ا

  . نياز ا ريغ ميداد

خودش،  يارياز هش ريغ زيچبه همه ميچسبيماين جهان  به مييآيم يوقت ذهني)][شكل(افسانه منشكل  نيدر ا دينيبب

كه پر از قضاوت و مقاومت  ذهني)][شكل(افسانه منشكل  نيا داندينم نيا م،ياصال ما از جنس الست بود روديم ادماني

به هر كه اين يبرا ترسديم نيو ا .است يكه انساِن زنده به خدا تا ابد باق ،استكرده ودشرا شعار خ يدگياست و همان

 واشي واشي ميشو ليما تبد [شكل(حقيقت وجودي انسان)] شكل نياگر به ا يول .روديم نيدارد از ب دهيچسب زيچ

آرامش  كي رتصوهمان اول، كه به يحت م،يتجربه كن ميتوانيشدن به خدا را ماز زنده  ياشِّمه كي ميمان را عدم كنمركز

 نيكه درست است ا .ديكنيحس م شوديمركزتان عدم م يرا وقت يآرامش كي شهيشما هم ،مانيهافكر ريز فيظر اريبس

 يول ديآياست خوب شما خوشتان نمفوت كرده يكس كيمن آرام هستم،  يمن اآلن ناجور است، ول يزندگ يهاتيوضع

  .ديگم كرد ار تانيو پاكه دست  ستينطوري اين د،يآرامش دار
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عدم بده، دل به  نيدل به ا ،ها اينبه  يدلت را بده يياير را نكن، نآن كا يشد تيهومثل آن باال كه هم :كه ديگويبه ما م

آن  يريگيرا از او م تتيبا خدا و هو يشد يكي ،يبا خدا شد دهيهمان يكه دوباره برگشت يديهرموقع د يعنيعشق بده 

 يعني. ميندار ايبه دن ياجيما احت ،است اياز دن يقرض زيچ كي نيآن، ا ياريو هش هازيبا چ دنيوگرنه همان .درست است

آرامش دارد و  ،داردخَِرد  كه خودش ميهست ياريهش كياين جهان  به مييآيما كه م م،يندار اجياحت يدگيهمان نكيما ع

  است.  يذاتش شاد ،است فضاگشاصبر دارد  ،حس قدرت دارد ،دارد است تيحس هدا

 م،يآن را هم قبول كن يهاغصه دياست ما با يتيعار نكيع كي نيكه ا مينيبيم هازيچ ازطريق ميشويم دهيهمان يما وقت

 يچون وقت م،يندار اجياحت يجهاناين نكيكه ما به ع ميكه ما بفهم شودي. مدنيجور دآن م،يآن را هم قبول كن يهادرد

 نياست ا ليفام نكيع نيا ،پول است نكيع نيبه چشم ما، ا زننديمختلف را م يهارنگ نكيعاين جهان  به مييآيم

 با ،ها اين يمو است همه نكيع يكيآن  ،است كليه نكيع يكيآن  ،است يبازاسباب نكيع نيا ،بچه است نكيع

 موقعچيكنار، منتها ه ميگذاريرا م هانكيبعد ع .ميزنيرا م نكشيع ميهست تيهوهم يزيچبا هر م،يهست تيهوهمها اين

  .ميآوريرا در نم هانكيهمه ع

 م،ينيبيشغلمان م نكيبعد لحظه بعد با ع م،ينيبيخودمان م يبچه نكيلحظه بعد با ع م،ينيبيپول م نكيمثالً اآلن با ع

 رنگيكه از جنس نور ب ينكيبا آن ع ميرا بردار هانكياست كه همه عموقع نشده چيه م،يكنيبه آن فكر مراجع  يعني

كه مركز  ميموقع تسل بارنياول ي. برادنديند هايليتا حاال، خ ميديما با آن ند مياست، كه با آن آمد رنگيب يارياست، هش

. ميندار اجياحت نكيچشم خودمان است، ما به ع ستين نكيكه درواقع آن هم ع مينيبيم نكيبا آن ع شوديما عدم م

آن  ميشد تيهوهم كهنيهم م،يشد تيهوهم ،ديگويهستند از جهان، چرا كه راست م يرضق هانكيع نيا ديگويم

  به آن. ميندار اجياحت ميرا از جهان گرفت نكيع

   ؟معشوِق مُرده را يريكنار گ يك تا
   ستيكه او را كنار ن ريرا كنار گ جان

  )٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

 ياريهش يعنيبغل كنم؟  خواهميرا م يذهنمن يرده ُمعشوق م نيا يبكند من تا ك يتأمل كيبا خودش  ديبا يهركس

صورت را بغل كنم، خودم را بغل كنم به يخودم قائم شوم به خدا زنده شوم، زندگ يرو توانميرا رها كنم م نيا ،هستم

 معشوق نيكه ا يفهمينم ،ييگويمگر نم ،ذره تأمل كن كيكه تو  ديگويو به ما م ،را بغل كند ياريهش ياريهش ،ياريهش

 ؟ينيدائما بب هانكيع نيبا ا ديبا ايآ ،يهست ياريتو هش ،يهست يذهنمن ،ينيبيم هايدگيهمانبرحسب  يمرده است؟ وقت
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و هرموقع كم  يبشو خوشحال شوديم اديكه هرموقع پولت ز ؟يكن يمثل آن زندگ ؟يمرده را بغل كن يذهنمن نيا ديبا

مضطرب  ؟ياز دستم رفتند چها اين ،شونديكم مها اين كه هايدگيخاطر همانبه يبترس ،يشوبحسود  ،يبشو نيشود غمگ

  . شوديما چه م يهايدگيهمان نيا تيكه وضع يهست ندهينگران آ ،يبشو

بود من كردم!  يچه كار نيا ،كردم يغفلت جبام! عرا از دست داده هايدگيهمان نيگذشته كه چرا من ا مانيپش نيهمچن

 ديگويم ؟يمعشوقِ مرده است. تا ك يابزارهاها اين مالمت خود، ،يمانيپش ؟بود من كردم ييچه خطا نيگذشته. ا اريدر اخت

 وحّد  يعني ستياست. كنار ن نهايتبي كهاين يخودت باش. برا ،خودت را بغل كن يعنيجان را بغل كن  ر،يجان را كنار گ

نظر است، حسود معشوق مرده تنگ نياكه اين يبرا ،كنديم دايبه تو سلطه پ شتيمحدود يحدود ندارد. مرده را بغل كن

 .خدا خبر ندارد نهايتبي از كوثر و نياند اكمها اين ند ومحدود هايدگيهمان نيكه ا كندياست، محدود است. مرتب فكر م

حد و حدود دارد  نيا ،حد و حدود ندارد ايكنار  او زنده شو، او نهايتبي به ،زنده شو دابه خ ريجان را كنار گ ديگويموالنا م

  .يكن يزندگ يتوانيتو با حد و حدود كه نم

 يهست دهيهمانها آن كه با ييزهايآن چ يكن يزندگ يخواهيكنم اگر م يزندگ خواهميمن م دييشما ممكن است بگو 

و چون  يرددر واقع مُ يهست دهيهمانها اين چون هم با ،ترساننديو تو را م رونديم نيمرتب از بها اين هانيچنقطه نيهم

و  شونديم اديز شونديكم م يعني كننديم رييمرتب تغها اين يريگيم زهايو قدرت را از چ تيو هدا تيامنعقل و حس

 به كننديهمه شروع م يمدت كيو پس از ها اين دهنديبود. امان نم يتو خودت نخواه گريد رنديگيكنترل م ريتو را ز

زنده بشو،  يبه زندگ ،نشده با صبر و شكر ريدرون را باز كن تا د يفضا ايتو ب يول ،يترسيم يشويم جيتو گ رفتنازبين

  له.ب

  )٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو( 

  گَِه خزان رَديكز بهار زاد، بم آن
  ستيعشق را َمَدد از نوبهار ن گلزارِ 

بهار دارد. شما هر  كي ميادهيكه ما با آن چسب هايدگيهمان نيهر كدام از ا بدهد حيآفل بودن را به ما توض خواهديم االن

 ديبهاِر فرم تول كننديم ديتول هاتيهرچه كه وضع ديگويكه م ،دارد يموقع عال كيما  يبرا ديريگيكه در نظر م يتيوضع

د، درختها سبز نشومي خزان پژمردهها مثل گل .ديآيوجود مبه ييزهايچ كي. مثالً بهار رديميموقع خزان م كنديم

 سالگي،ستيبه رشد، ب كنديو بدن ما شروع م ،دزيريم انهايشبرگ شونديخشك نم شوند،يزمستان خشك م شوند،يم

كه ما  هايدگيهمان ياگر همه ،رييبه تغ كننديشروع م هايدگيهمان نيا واشيواشيو  ،ميهست يدر اوج جوانسالگي يس
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مان، به فكر مان، دانشمان، مقامحرفه مان،ييمثل بدنمان و مشخصات بدنمان و پولمان و كارا ميكنيم ربه آن افتخا

همه  كننديمشروع ها اين به بعد يسن كياز  ن،يچنقطهصورتِ به هستند رهيدا نيدر اها اين يهمه نها،يكردنمان، همه ا

از دست ما دارند ها اين م،يكنيم ميكنترل دار ميكرديم كركه ما ف ييزهايچ نيا گريكه د شوديبه افول و متوجه م

  َگه خزان. رديآنكه از بهار زاد بم ديگويم نيهم يبرا ؟ي. آن موقع چميكنترلشان كن ميتوانيو نم ،رونديم

 نينوبهار از ب نيا ،ياوريو از گلزار عدم نوبهار ب [شكل(حقيقت وجودي انسان)]شكل  نيا د،يدرون را باز كن ياما اگر فضا 

بركات حس  نيا ي. گلزار عشق در درون، همهشوديزنده م يانسان به زندگ شوديدرون باز م ينه. پس فضا رود؟يم

 نيكه ا ستيمهم ن تيصًال براا ،يدار رو دائماً شكر و صب يندار يدگيهمان ،يو قدرت را دار تيعقل، هدا ت،يامن

 نيا رم،يميمن كه نم ،يچون من زنده شدم به زندگ رم،يكه بم رميشوم، بممي كه شوميم ريبروند، پ نياز ب هانيچنقطه

  .زديريتن م

 يزيندارند كه بترسند. چ يزي. چون چترسنديوجه از مردن نم چيزنده شدند به ه يكه به زندگ هاييآن انس ديكن توجه

خدا زنده شده،  نهايتبي زنده شده، به يكه تماماً به زندگ ي. انسانترسديشده م دهيكه همان ينمانده كه. انسان فقط موقع

 دهيكه همان يزيبا هر چ رود؟يم نياصًال بدنش دارد از ب فهمدياز كجا م ست،يده نيبدنش همان نياز جمله با ا زيچ چيبا ه

زمان درست است كه فرم ما  ريي. تغميستيدر زمان ن گري. ما دترسانديو در زمان، او ما را م كنديم ريياو تغ يوقت م،يهست

 دانديزنده شده كه م يگريد زيچ كيبه كه اين ي. براستي. مردن هم مهم نستيما مهم ن يبرا يول كند،يم ريرا دارد پ

 تنش از همه حاالت يشخص نيچن اي. آستيش هم ننَهم اگر زنده است به آن زنده است. پس نگران تَ نيآن است. ا يزندگ

جسم را  نيا يزندگ يآن شفا ،يزندگخَِرد  آن ،نهايتبي آن ،ياريآن زنده شدن به هشكه اين يبله. برا ماند؟يم ترسالم

و اجسام  هاتيدرون باز شده، ما از نوبهار وضع يفضا يوقت مي. پس به گلزار عشق زنده هستكنديصورت اداره م نيربه بهت

  است. بله. يمدد ما از خود زندگ م،يريگيمدد نم

       اوست ارِ يگُل كه از بهار ُبوَد، خار  آن
  ستين ُخماريُبوَد، ب ريكه از عَص يْمِ  وان 

  ٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

و اجسام  هاتيوضع ييشكوفا ايو از بهار  ميشد دهيهمان م،يديا چسبمكه  م،يناميو گل م بايكه ما ز يزيآن چ ديگويم  

 ميشو دهيهمانكه اين محضبه ديگوي. مديگويچه دارد م دينيبيم حتمًا با خار همراه است، ،است، بهار اجسام است

با هر  يعنيفورًا خار همراهش است، درد همراهش است،  د،يآيكه به نظر خوب م يزيچ كيبا  ذهني)][شكل(افسانه من



  Program # 827                                                                          ۸۲۷برنامه مشاره 

  23صفحه: 

با درد  ديخواهياوست. شما م اريدرد خودش را دارد، خار،  هانيچنقطه نيهر كدام از ا ،يشوب دهيهمان يهر كس اي يزيچ

انگور است حتماً خُمار  رهيكه از ش مي همراه خار است و آن شهياوست، گل هم اريآن گل كه از بهار بود خار  د،يبشو اري

 رونيب هايدگيهمان هانيچنقطه نيو حس وجود داشتن كه از ا تيحس هو ،يهر حس خوشبخت ،يو هر خوش ،دارد

  بود.  هدنخوا يو بدون ناخوش يبدون خمار و بدون كالفگ نيا ،يكشيم

است آن دوران كه شروع سالگي دوازده ،ده ميديفهم گريبه بعد كه االن د يامرحله كيكه از  ميندار ياچاره چيما ه يعني

كه اين يشوم. برا دهيهمان امزندگي تيعنوان گل از وضعبه يزيچ كيبا  ميخواهينم گريمن د :كه مييبگوكه اين به ميكن

 كي. ميخوب را ندان يزهايكه ما قدر چ ستين نيا شيمعن ده،يبه او چسب ردد ده،يشوم، خار به او چسب دهيكه همان نيهم

باشند،  بايجوان هستند، ممكن است كه زها اين سال، ستيجوان، چهارده، پانزده، شانزده، هفده، باالخره ب يآقا ايخانم 

مركزمان و آن را  ميبگذاردارد حتمًا  يلزوم ايآ يخوب است، ول يليخوب است، دانش داشتن خ يليخ بايبدن سالم و ز

  . ميو حس وجود درست كن ميقرار ده گرانيبا د سهيمقا يمبنا

 يبرا د؟يآي. چرا درد با آن مديآيمركزت، درد با آن م شوديو آن م يكنيم قيكه حس وجود تزر يزيبه هر چ ديگويم

 كيباشم و هر موقع ما شراب از  ديمركز تو باشد، من با تواندينم نيكه ا دياست كه به تو بگو نيا يطرح زندگكه اين

كهنه  يليخ لشيباال است مدلش، آن آدم كه اتومب يليخ مانليكه ُخوب اتومب مينيبيها ما مموقع يليخ م،يريگيم يزيچ

ما  دهد،يبه ما م يارهيش كي سهيمقا نيهم ن،يو او را بب نيكه ُخوب ما را بب ديايممكن است به نظرمان ب نها،ياست و ا

 يكالفگيمِ اي رهيش نيگر، ايد ديگويم ذهنيمنا خوب است. خراب است و وضع مها اين ه، وضعبَ هوضعمان خوب است، بَ 

  .ميخوريم يليخ هايمِ نيو ما از ا ،دارد يدارد، خُمار دارد، ناخوش

 گر،ياست د نيهم ذهنيمن. اصالً شعار مياياز آب درب برتر و ميبكن سهيكه خودمان را مقا ميهست هايمِ نيما عاشق ا

كه من  مينشان بده ميخواهيهمه ما خودمان را م نيچرا ا ،يپول سهيو بهتر و برتر درآمدن، چه به لحاظ مقا سهيمقا

 ست،يبدون خمار نمي نيا ديگوي. دارد مميريبگميكه اين يتر، برا خاطربه تر، م،يتر م،يتريقو ،يمثالً در جوان م،يخوشگلتر

 يو ما دردها ديبه، من چه، حتماً درد خواهد كشبه ديگويمدر دلش  و دهديخودش را نشان م يحواست باشد، هر كس

  . ميبكش ستيدردها را الزم ن نياست، نه ا يعيطب ميكني. فكر ميول ميفهمينم م،يكشيرا مها اين

. آمديدردمان م سوزاند،يم م،يزدينم گريد ،يمثالً به بخار ميزديدست م ميگذاشته كه، مثل بچه بود يدردها را زندگ نيا

 رشياز خ گرياصالً د اي ميمان و بعد، دفعه بعد مواظب هستبه دست روديخارش م مينيگل بچ ميرويفرض كن م اي
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نشدن خوب است. انسان خوب است كه سالم  دهيهمان يبرا دنيگل چ دن،ش دهياز جهان و همان دني. بله. گل چميگذريم

. ندازديمطلب را جا ب نيموالنا ا خواهدي. مكنديم جاديا يبشود گرفتار دهيآن همان پُز بدهد، با شايسالمت يبرا يباشد ول

   بله.

  اوست اريُگل كه از بهار بُوَد، خار  آن
   ستين خماريُبوَد، ب ريكه از عَص يْمِ  وان

  )٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

  راه و منتظر  نيگو مباش دَر نَظّاره
   ستيمرگ َبتَر ز انتظار ن چيكه ه والّله

  )٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

 اريبسمعني به مبالغه باشد غهيص توانديم يحاال فرض كن كه مفرد باشد، ول ان،يتماشاچ يعني ،يتماشاچ يعني نَظّاره

 ميهمه ما منتظر دينيبب كشد؟يم يانتظار چ ،يذهنمنِ يعني كشد،يانتظار م اريكه بس يبه آن كس د،يگويكِشنده. مانتظار

!. پس گريد فتديب ياتفاق كي ؟ييهاچه اتفاق ميپرسيمن درست بشود، م يدگزن فتديب ياتفاق كي فتد؛يب ياتفاق كي

 يتا من به زندگ ها،تيجور شدن و بهتر شدن وضع يانتظار وجود دارد. انتظار برا يذهنمنِ عتيدر طب شوديمعلوم م

  . ميجزوش هست مكِشَنده است، كه ما هانتظار اريدارد، كه بس يذهنبه آن شخص بگو، كه منِ ديگويبرسم. م

 هاتيوضع رييبد هستند، تغ هاتيوضع رييتغ ميگوينم م؛يكشيرا م هاتيوضع رييانتظار تغ ميكنياش اگر اخبار نگاه مهمه

و فكر  رديبگمي خواهديم هاتيكه از وضع يكس كيكه اين يخوب است، ول اريبس يزندگِخرَد  ازطريق بهبود بشود

راه مباش،  نيدر ا زيمباش. دوتا چطوري اين خطرناك است، به او بگو اشنيخواهند داد، ا يبه او زندگ هاتيوضع كنديم

نباش،  يذهنراه مباش، در راه منِ نيدارد، به او بگو، در ا يذهنو انسان منتظر كه منِ ،يمنتظر مباش، به نَظّاره، به تماشاچ

  آماده است و كامل است. وت يبرا يلحظه زندگ نياكه اين يباش، برا يقيدر راه عشق حق

 يزندگ ها،تيوضع رييبه تغ يو وابسته كرد يا. چسباندهيبند كرد هاتيوضع رييكه به تغ ست،ين ندهيتو در آ يزندگ

دارد،  يذهنحالت انتظار ذهن، كه هر منِ نياكه اين يمباش، منتظر مباش. براراه  نيكار را نكن. پس در ا نيخودت را، ا

 ندهيدر آ ،منتظر است يول دانديها خودش هم نمموقع ياست، بعض يزيچ كيمنتظر  دينگاه كن يذهنشما به هر منِ

  .درست خواهد شد اشزندگي
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 نيوجود ندارد. ا يبدتر مرگ نيبدهند، از ا يزندگ شانيبه ا هاتيوضع ندهيكه آدم منتظر باشد در آ تيوضع نيا ديگويم

كنم، تا  يزندگ توانميمن نم ست،ياالن ن يزندگ دييگوي. شما مرديگيرا م يزندگ يجلوكه اين ياست، برا يمردگ

در ذّرات وجود تو مرتعش  تپد،يتان مپس آن كه در درون م؛يندار ياست آقا، زندگ يكنند، چه زندگ رييتغ ميهاتيوضع

هستند،  يرونيب يزهايچ هاتيوضع ؟دارد يبستگ هاتيشما به وضع يكه زندگ ديكنيهست؟. چرا فكر م ياست، پس آن چ

 ايبزرگ و كوچك خواهد شد،  اتيذهنخواهند كرد، منِ رييتغ يذهن يزهايكنند چ رييهستند، اگر تغ يذهن يزهايچ

  .شوديدرست نم يتو زندگ يكه برا يذهننِم رييخواهد كرد. با تغ رييتغ

چرا آن را  تپد،ي، در ما دارد مجهاناين َعدَم و جدا از ذهن وصورتِ به يذهن است. زندگ ابانيجهاِن موهوم است، ب نيا

 هايدگياست، برحسب همان ذهني)][شكل(افسانه من شده دهيكه همان يكس كه، ديگوي. پس دارد مم؟ينكن يزندگ

به  اشزندگيكه  نديبيمطوري اين داند،يم ندهيرا در زمان آ يجسم است، در زمان افتاده است، زندگ نيبنابرا ند،يبيم

در  ديگوياست كه، م نيا ذهني)][شكل(افسانه من شخص نياز انتظارات ا يكي ديتوجه كن ردارد. و اگ يبستگ هاتيوضع

موهوم، موانعْ  د؟يكنيخواهند رفت؛ توجه م نيما از ب يهاموانع برداشته خواهد شد، مسائل حل خواهد شد، دشمن ندهيآ

 تيهودر مركزش هم زهايو با چ هاتيبا وضعكه اين ي. چرا در زمان است؟ برايها موهومدشمن ،يمسائْل موهوم ،يموهوم

  است. 

 دهيراه نباش. خوب، آدم همان نيانتظار كِشنده است در ا اريبس ني، ابگو ديگويم ذهني)][شكل(افسانه منشخص  نيبه ا

، در راه عشق باش، مركزت [شكل(حقيقت وجودي انسان)]راه باش  نيدر ا يعنيراه نباش  نيراه است. در ا نيباشد كه در ا

 يمسائل رفتنازبين اياست،  هانيچهمان نقطه رييغمنتظر است، منتظر ت ذهني)][شكل(افسانه منآدم  نيرا عدم كن. ا

همان  ميداشته باش يذهناگر منِ ؟ميكنيدرست نم ديجد گريمسائل ما حل بشود ما مسائل د اي. آكنديم جادياست كه ا

  . ميكنيم ديمسائل را تول

شما را  كسچيكه ه گريد يجا كي ميبرو ايبجا اين آقا از نديمسئله دارد، بگو يكل ،يكشور كيرا در  يكيفرض كن، 

 كه يهمان مسائل گذرديشش ماه نم ها،ينكن جاديمسئله ا گريدجا اين برو ايشما، ب اريهم پول در اخت نيو ا شناسد،ينم

كننده همراهش همراهش است، مسئله درست اشيذهن ِ . چرا؟ منكنديم جاديهم اجا اين در يكرده بود به نوع جادياجا آن

در اين   گويد.مي متوجه شديد كه چه كامالً  شما گري. دستين تيوضع نيبدتر از ا يمرگ چيكه ه ديگويم اوالناست. و م

[شكل(حقيقت وجودي  نباش . اين شخص ذهني)][شكل(افسانه منباش در آن راه  [شكل(حقيقت وجودي انسان)]راه 

كند در آينده نيست، و چون جسم نيست در زمان نيست، مي در اين لحظه زنده هست، مركزش عدم است، زندگي انسان)]
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  26صفحه: 

عقل  شهيدارد، هم يشاد شهيدارد، هم تيّ امن شهيزنده است، هم شهيهم ،اثر ندارد او يرو هاتيوضعبنابراين تغييرات 

  د،يگويرا هم م نيا بله،قدرت دارد.  شهياست، هم ارشيدر اخت

  » اَالِنْتِظاُر َاَشدُّ مِن اْلَموت.  «

  » انتظار ناگوارتر از مرگ است.  «

المثل است اگر ضرب ديالمثل است. انتظار ناگوارتر از مرگ است. بله، حاال فرض كنضرب اياست  ثياند حدگفته هايبعض

  است. ثيحد نديگويم هايهم بعض

  يستينقِد قلب زْن تو اگر قلب ن بر
  ستيَاَگَرت گوشوار ن كُن، نكته گوش نيا

  )٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

 يدل واقع يعنيقبل.  تيدر ب م،يدر زمان بود ديديد ست،يلحظه، نقداً وجود دارد، در زمان ن نيا يعنينقد قلب زن، نقد  بر

نقد قلب است. عدم را مركزت بكن، فضا  نيا [شكل(حقيقت وجودي انسان)]است، دل عدم،  ارتياالن در اخت نيرا كه هم

 ،يتقلب يعنياست، قلب  يتقلبذهني)][شكل(افسانه منآدم  ني. ايستين يت، بر نقدِ قلب زن، اگر تقلبكن در درون يرا خال

[شكل(حقيقت وجودي عدم  ايب يستين ياگر تقلب ديگوي. ميتقلبمعني به دل است هممعني به قلب دوم. پس قلب هم

  كن.  يزندگ يكن، با شاد يرا بگذار به مركزت، با صبر و شكر زندگ انسان)]

 م،يهست ايدن يو ما هم برده كردنديها گوشواره مگوش برده ميقد ؛يرا ندار ايدن يبردگ يو گوشواره يو اگر گوش دار

جمع  م،يكنيجمع ممرتب  خودش كرده است. ما يگوشمان، و سِحر كرده، ما را برده ياش را انداخته توگوشواره ايدن

نوكر  ذهني)][شكل(افسانه من يدگيهمانازطريق  . در واقعميشد اينوكر دن م،يكنيچه جمع م يبرا ميدانينم م،يكنيم

 ميگويمكه اين د،يگوي. مميهست ايدن يبله، برده م،يمسحور هستاصطالح به ميقبل گفت، ما سحر شد يته. هفميهست ايدن

 ،يستين يكن، عدم را بگذار به مركزت اگر تقلب يزندگ [شكل(حقيقت وجودي انسان)]طوري اين يعنيبر نقِد قلب زن، 

. توجه ياگر گوش دار ،ياگر گوش دار ن،هم كه قبالً زدم و بعداً خواهم زد گوش ك يگريد يهاگوش كن و حرف د،يايبدت ن

  .ميعقل ندار گريد شود،يم دهيمان پوشمان و چشممان، گوشعقل ها،زيبا چ ميشويم دهيكه اگر ما همان ديكنيم

است.  هايدگياست، گوشش گوش همان هايدگيهمان ني. عقل همستياش عقل نعقل ذهني)][شكل(افسانه منشخص  نيا

را  شيهايدگيكه همان يزيآن چ ند؟يبيرا م زي. چه چكنديم اديرا ز شيهايدگيكه همان يزيآن چ شنود؟يرا م زيچه چ
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  27صفحه: 

را به كوشش انداخته است اصال گوش ندارد.  ايدن يبردگ يكه حلقه يهر كس نيبنابرا پس . درست است؟كنديم اديز

  ١١٠٩ تيموالنا در دفتر سوّم گفته است، ب شعر را نيهم كه هست ا نيهم يبرا و درست است؟

  َذكا نيباز و گوش باز و ا چشم
  خدا يِبنددر چشم امرهيخ

  )١١٠٩ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

انسان چرا  نيپس ا ؛يركيز ،يارياست؛ ذَكا : هش ركيقدر هم ز نياش هم باز است، ااش باز است، گوشچشم د،يگو يم

 ؟ميشويچرا به او زنده نم ؟مينيبيما را بسته است، چرا ما او را نم يهاخدا چشمكه اين در رانميح د،يگوي. مند؟يبينم

چرا مركزمان را َعدَم  ؟مينيبيرا نم يواقعِخرَد  چرا ؟مينيبيرا نم يعواق تيّنچرا ام ؟مينيبيرا نم يواقع يچرا شاد

  را بسته است. شانيخدا، خدا چشمها يبندماندم، در چشم رانيح ؟ميكنينم

  :ديگومي كند،مي هيرا به گوش خر تشب دهيگوش همان نيموالنا ا و

  گوش خر گريخر بفروش و د گوشِ 
  گوشِ خر ابديسخن را در ن نيك

  )١٠٢٨ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو(

درست كرده اين جهان  شده پس از آمدن به تيهواست كه انسانِ هم ي. گوشِ خر، گوشفهمديصحبت را نم نيخر ا گوشِ

. و رونيب اندازديرا، م زيهمه چ كنديم لتري. فشنوديرا م نيهم كند،يم اديرا ز هايدگيرا كه همان يزياست، فقط آن چ

  . ميدار يچه جور گوش مينيبب ديما با

  اعراف،  ةسور ١٧٩ يةقرآن، آ يةآ نياطور همين و

أُولَِئَك ُهمُ  كَالْأَْنعَاِم َبلْ هُمْ َأَضلَُّلهُمْ ُقُلوٌب لَا يَفْقَُهونَ بَِها َوَلهُمْ أَعُْينٌ لَا يُبْصِرُونَ بَِها َولَُهمْ آَذاٌن َلا َيسْمَُعونَ بَِها أُولَِئَك ... «

  »الَْغاِفُلونَ

. شنوندياست كه بدان نم ييو گوشها ننديبياست كه بدان نم ييو چشمها فهمندياست كه بدان نم ييرا دلها شانيا«

   »خود غافالنند. ناني. انديتر از آنهاگمراه يحت اننديهمانند چارپا نانيا

  )١٧٩ هي)، آ٧سوره اعراف ( م،يكر قرآن(
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  28صفحه: 

 ننديبنمي است كه بدان ييو چشمها ]شده تيدلِ هم هو نيهم[ فهمندياست كه بدان نم ييرا دلها شاني: اديگويم

شنوند نمي كه بدان ]ها ديگومي است كه االن ييهاگوش نيهم[است  ييو گوشها ]شده تيانسان هم هوهاي چشم[

  خود غافالنند. بله؟.  نانيا ند،يگمراه تر از آنها يحت اننديهمانند چارپا نانيا ]شنودنمي شدگيهويتهم ُ گوش [

  شو ادهياسبِ تَن َملَرز، َسبكتَر پ بر
  ستيكه بر تَن سوار ن يْدهد خدا پَرَّش

  )٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

سبك تر  ،ينشست هايدگيهمان يرو يعني ،ينشست هايدگيكه، به اسب همان ديبگو خواهديم م،يهمه حرف زد نيا حاال

خودش  اري. آدم سوار اسب شده، خودش به اخت؟يشويخودت بلند م ؟يبشو ادهيپ يكتك بخور ديبا اي ؟يشويم ادهيپ

اسبِ  نيا يكه، تو نلَرز كه من از رو ديبگو خواهدي. منيزم ندازنديبهتر است كه آدم را بكِشند، ب يليبشود خ ادهيپ

اگر كه اين يبشو، برا ادهيشو، خودت پ ادهيسبك تر پ د،يايو دردَت ب ندازميتا به زور بكِشم ب شومينم ادهيپ هايدگيهمان

را كه  يكس ،يدهد خدا رَّش. پدهديبال م دهد،يبشوم، خدا به من بال م ادهيبه او بگو كه من اگر پ گذارد،يهم ذهنت نم

  .ميشويرا متوجه م نيا گر،يواضح است د ست،ياسِب تن ن ايسوار خر 

دور،  ندازيرا بشناس و ب هايدگيهمان مييگومي ؟يهست دهيهمان يعني، ذهني)][شكل(افسانه من دينيها هم ببشكل نيبا ا

و به كمك موالنا و دوستان هم جنس  لبانهچشم، و داوط كنم،يكار را م نيكار را بكن، بگو حتمًا ا نيتر ابشنو، و آسان

را كه  يدگيهر همانكه اين ي. برايرا بكِش شيهايسختكه اين را بشناس، و خودت را آزاد كن، قبل از هايدگيخودت همان

كمي يك. و شوديپر پرواز تو م شود،يو پر تو م [شكل(حقيقت وجودي انسان)] شوديداخل آن آزاد م يِاريهش ،ياندازيم

هم  هيبق ياز رو يبه راحت ،يكرد دايكه پر پ ديد يخواه ،يندازيو ب يرا بشناس يدگيهمان چند ،يخودت كار كن يرو

  . يبَپر يتوانيم

آسان تر بلند  ،يكه بلند بشو يبه شرط ي. ولشوديو بلند م ندينشيمختلف م يهاشاخه يرو ياپرندهكه اين درست مثل

چنگش  تيچند تا هم از پرها ؟ندازديتا گربه چنگش را ب يستيبا ،يستيبا يخواهيبخورد، م ديايب خواهديبشو. گربه م

مُرده، به  يزيچ كي يعنيمرگ گرفته است،  يكه گربه ميبلند نشد نقدرياز ما ا ي. بعضردت؟يبگ اي ؟يبعد بلند شو ديايب

چرا  ؟چرا رفت ،خاطره چقدر خوب بود نيچقدر خوب بود، ا يوا م،يكنينم شيرها يرفته است ول نياز ب م،يديآن چسب

  تأسف.  ؟رفت
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  29صفحه: 

 ادهيسبك تر پ يديتا شن د،يگومي د،يگومي اش را. برعكسكنديمُرده را رها نم زيچ صورتدراين كه تأسف دارد يكس

 ،يهست ادهيذهنش هنوز سواِر اسب است، و پ يتو ياند ولكرده ادهيرا به زور، با كتك، از اسِب تن پ يكس كي يعنيشو. 

نه آن شخص هست، نه آن ِملك است، نه آن قدرت هست، نه آن  . نه آن پول هست، نه آن بدن هست،گريد ستيآن ن

  به آنها.  يديدوستان هستند، نه آن پُزها هستند، نه آن افتخارات هستند، هنوز چسب

  را رها ُكن و دل ساده شو تمام شهياند
  ستيكه به نقش و نگار ن نهيآ يِ رو چون

  )٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

 يدگيمربوط به همان يهاشهيتكرار اند نيرا رها كن، ذهنت را خاموش كن. ا دهيهمان يهاشهيكه، اند ديگويم

 ديكند. و اگر ما فرمان اَنصتوا، خاموش باشمي را درست يذهناست كه ذهن را و منِ ذهني)][شكل(افسانه من

 نهيآ ي. مانند روميشويدل ساده م م،يدست نزن دهيهمان يهاشهي، و به اندميكن تيرا رعا [شكل(حقيقت وجودي انسان)]

و  دهد،يدرست نشان م نهيآ نينداشته باشد، اها اين صاف باشد، و زنگ و نهيآ ياگر رو يعني ست،يكه به نقش و نگار ن

  است.طور همين دلِ ما هم

. ميشويم نهيبه آ ليو ما تبد شود،يتر مفضا گشوده شود،يكَنده م ذهني)][شكل(افسانه من هايدگيهمان نيا يهرچ

 ديشود، بدانمي تان دارد كمكه قضاوت و مقاومت ديدي. هر موقع شما دمينيبيرا م رونيجهان ب م،يشويم نهيبه آ ليتبد

 شود،يدارد م ادتريصبر و شكرتان ز هك ديديهر موقع د ،[شكل(حقيقت وجودي انسان)] ديشويم نهيبه آ ديدار ليكه تبد

كه هرچه  ديد ديخواه تدريجبه. و ديشويم نهيبه آ ديدار ليتر شده، و شما تبدكه فضا گشوده ديبدان د،يشويتر مزنده

  .ديكنيم ييو شناسا د،ينيبيرا بهتر م تانيهايدگيهمان شود،يتر م عيوس نهيآ

 يكرد ييشناساكه اين محضبه يعني ديبشو ادهيتر پسبك د؛يبشو ادهيتر پكه سبك ديگرفته باش اديقبل  تياگر از ب و

 يهابيع نهيآ نياگر ا د،يگويغزل هم هست، م يتو ستم،ين دهيمن اصالً همان د،ييمرا نگو بيع ند،يگويم هاي. بعضندازيب

  شكر كن. دهد،يشما را نشان م

. ميداشته باش نايما را نشان خواهد داد، اگر چشِم ب يهايدگيهمان يعنيما را،  يهابيمختلف ع يهابه صورت يزندگ و

 توانديم يزندگ م،يشويم نهيبه آ ليما تبد شود،يو فضا در درون گشوده م شوديعدم ماصطالح به كه مركز تدريجبه

 ياز طرف زندگ ديشا كند،يشما را انتقاد م داًيشد ديديد ياگر كس كنند،يم تقادكه به ما ان ياز زبان كسان يرا، حتّ هابيع

را دارم. قضا قسمت من  بيع نيمن ا ؟خانم ايآقا  نياست، من چه كار دارم با ا يزندگ غاميپ دييبگو د،ياياست. بدتان ن
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با او دعوا كنم، كه خودت كه اين حرف را بزند، و درست است، من شكر كنم، نه نيشخص االن به من ا نيكرده است ا

  :ديگومي .يهست جوريآن خودت ،يهست

  ست؟يچرا َغمّاز ن يدان نت،يآ
  ستيَزنگار از ُرخَش ُممتاز ن زآنكه

  )٣٤ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو(

را از دلت پاك  تيهايدگيهمان يعني ،يصاف نكرد شيَها را از روتو زنگكه اين يبرا دهد؟يتو درست نشان نم ينهيآ چرا

اگر دو  ي. و كسمينيبيدرست تر م م،ينيبيكه درست م ديد ميما خواه شوند،يحذف م هايدگيكه همان تدريجبه. ينكرد

. و نديبيبا غََرض نم گري. دنديبيم شيكه بهتر از سه سال پ شوديم جهخودش كار كرده باشد، متو يسال، سه سال رو

ها آن ها،يدگيهمان اي ها،بيع دنيد يبرا ديآيم طيكه از مح ييها. و هر نشانهنديبمي چه بسا در مورد خودش هم درست

باشد، نه، اگر خودش را كامل  داشتهباشد. اگر زنگ داشته باشد، نه، غََرض  نهيكرد. اگر آ ييشناسا يوقت كند،يرا قبول م

. تصورات كمال از گرياشكالش هست د ذهنيمنتصوّر كمال از خودمان داريم، اصطالح به كه ما ديكنمي بداند، نه. توجه

 بيكه به ما گفته شود كه ع كنديقضا قسمت م زهايچ يلي. در روز خميريبگ طياشارات را از مح نيكه ما ا گذارديخود نم

ما  كند،يم دييهم دارد تا يبعد تيكه ب ،اگر درست نشان بدهد نهي. آميماست، ما هر دفعه واكنش ممكن است نشان بده

  . نميبيم تردرست

  ها َدروستنقشساده شد ز نقش، همه  چون
  ستيشرمسار ن يكس يِ رو ز روساده آن

  )٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

. اگر افتديها در او مهمه نقش صورتدراين افتاد هايدگيهمه همان يعنيما از نقش ساده شد،  نهياگر آ ديگويم بوخ

از شاه قلم و رنگ ها اين شده هستند، دهيهمان يهاانسان  نيهم انينيچ ان،يو روم انينيباشد آن داستان چ ادتاني

بود. شاه  شاننيپرده ب كردند،يرا صاف م شيگرفتند رو واريد كي اني. رومانينيچ كردنديم يخواستند و رفتند نقاش

هستند كه  يكسان انيهستند و روم دهيهستند كه همان يكسان نيهم انينيكند. چ شيآزما خواستمي آمد هر دو را

 دهيد ييبايافتاد به ز انيروم نهييدر آ انينيچ يپرده را برداشتند، نقشها يوقت كنند،يم نهيو دلشان را آ زننديم قليص

  داده بودند.  قليرا ص واريبرنده شدند، چرا فقط د انيو روم دنديديخودشان را درست نم ينقشها انيني. چشديم
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و آن دل ساده شده چون  افتدياز نقشها، همه نقشها آنطور كه هست در او م شوديدل ما ساده م يوقت نيبنابرا پس

درست نشان بدهد، خوب  شهياست كه هم يانهييآ كيفرض كن  دهد،يدرست نشان م شهيهم دهد،يدرست نشان م

محدب و  يهانهييها آموقع يبعض ديديشما د نه،يي. اگر آستيشرمسار ن يكس ياز رو دهديدرست نشان م نهييآ نيا

است. انسان را با  هانهييجور آ نيمحدب و مقعر از ا شيجا كيدرست كنند،  يانهييآ كيدفعه مثًال  كيما،  ميمقعر دار

من درست نشان  ديكه. ببخش ستمينطوري اين . من كهيهست نهييتو چطور آ نديگويو به آن م دهدينشان م يشرمندگ

  . يستين نهييمنده هم هست، مثل آشر ،يدهيدرست نشان نم يدهم. وقتينم

 تيقانون جبران را رعا م،يشناسيرا درست نم هاآدم م،يكنينم يابيرا درست ارز هاتيوضع م،يكنيدرست فكر نم ما

قصد  ند،يبيبا مرض م ند،يبي. با غرض مستيما درست ن نهييآكه اين يچرا؟ برا ستيما درست ن يارهايمع م،يكنينم

چون غرض  نديبيدرست نم يوقت ند،يدرست بب دياست با ياضق يكس كي. ديآيم هايدگيهم از همان شيدارد، قصدها

 يبعداً باعث شرمندگ ايما آ يهاييشناسا م،يكن ييشناسا ديباجور يك . همه ماشوديدارد، بعداً شرمنده م يدگيدارد، همان

. چون غلط ميستيموقع شرمسار ن چيه مينياگر ساده باشد، درست بب يباشد بله. ول يدگيهمانبرحسب  اگر شود؟يم

. پس مياقدام كرد يزندگخِرَد  عدم وبرحسب  م،يغلط اقدام نكرد م،ينكرد شنهاديو غلط پ ميو غلط فكر نكرد ميديند

  ندارد.  يو شرمسار يمانيپش

شكل  نيمشخص شد. ا گري. بله، دمينيبيم هايدگيهمانبرحسب  م،ينيبياست كه ما درست نم نيما از ا يهايمانيپش همه

خودش را نشان  ينقشها دهد،ينقشها را نشان نم ست،يساده ن نهييآ ،يدگيهمان يعنياز نقش،  ذهني)][شكل(افسانه من

را درست نشان  زيهمه چ [شكل(حقيقت وجودي انسان)]رو ساده نيا يول دهديخودش را نشان م يفقط، غرضها دهديم

    كه ديگويمجا اين ندارد. حاال يشرمسار ني. بنابرادهديم

       خود را؟ َدرو ِنگَر يساده خواه بيع از
  ستيشرم و َحذار ن ييگورا ز راست او

  )٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

خالص  هابياز ع ،يو ساده بشو يرا بشناس تيهايدگيهمان يعني ،يرا بشناس تيهابيع يخواهياگر م نيبنابرا پس

شرم و ترس ندارد.  ييگوعدم از راست نهييآ نياكه اين يبرا بين.ب نهييدر آن آ يعنيبنگر. درو بنگر  نهييدر آن آ ،يشو

[شكل(افسانه شخص  نيخودش را بشناسد. ا يهايدگيهمان اي بهايع ي. و مهم است كه هر كسديگويراستش را م شهيهم

 يدگيدنبال همان [شكل(حقيقت وجودي انسان)] شخص نيندارم. ا ديگويم يكه دار نديرا به او بگو يدگيهمان ذهني)]من
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قرآن  نهييدر آن آ دينيبيشخص است كه گوش دارد و چشم دارد و دل دارد. م نيا گردد،يخودش م بيدنبال ع گردد،يم

  . ديگويرا دارد م نيا يعنيبودند. تر كم هم واناتينه دل دارند، نه گوش دارند، نه چشم دارند، از ح گفتنديبود، م نيهم هم

 محضبه نيهم گوش دارد، هم عقل دارد، هم دل دارد، هم چشم دارد، بنابرا [شكل(حقيقت وجودي انسان)]شخص  نيا

 ،كنديو اقرار م دهديو واكنش نشان نم كشديوجه عقب نم چيهست به ه دهيهمان يزيچ كيآمد با  ياشارت كيكه اين

هم ترس و  اشنهييو آ ،دهديدرست نشان مهم  اشنهييآ كند،ينگاه م اشنهيي. پس به آكنديخودش را رفع م بيو ع

  شرم ندارد كه درست نشان بدهد. 

ت دوم *** یان   ***  
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   افتيهنر ب نيز صفا ا نيآهن يِ رو چون
  !ستيكاو را ُغبار ن ابديدل چه  يِتا رو 

  )٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

كه خوب نشان بدهد،  كنديم دايصفا را پ نيا يوقت يآهن نهييآ نيا ساختند،ياز آهن م ميرا كه قد نهييآ يوقت ديگويم

نشان خواهد داد. پس غبار جوري چه ندازد،يكند و ب ييرا بسابد و شناسا هايدگيزنگ همان اياگر دل انسان زنگار  دينيبب

 دهيساب يجسم است، وقت كيفلز است،  كيچه نشان خواهد داد؟ آهن كه  ديگوياست. دل انسان م هايدگيهمان همان

 ذهني)][شكل(افسانه منها اين پس دهد؟ي. دل انسان چه نشان منديبيخودش را در آن م يبايز يانسان رو شود،يم

 هايدگيهمان يعنيغبارها را تكاند،  نيا شوديكه موالنا مطمئن است كه م دهدياصطالح غبار نشان م نيا غبارها هستند و

  . بله. يتكانيغبارها را مكه اين درست مثل افتند،يبشوند م ييشناساكه اين محضبه

و  يدگيهمان چيه اندازد،يرا م هادهيهمان يدل ما وقت ابد،ييآن صفا را م [شكل(حقيقت وجودي انسان)] نيآهن يرو پس

كه چه  ديد ميكرد كه خواه مياش را خواهكه خودمان تجربه شوديم يعال نهييآ كي شود،يم يدل عال كي ماند،يغبار نم

خداست،  نهييآ نيو بهتر يعال نهييآ كيتو  دل. شوديدل تو چه م نيبشود بب يكه آن آنطور ديبگو خواهديشده. م يدل

. دهديما بهتر نشان م نهييآ شود،يم ترعيوس يخال يفضاصورتِ بهاصطالح به . هر چه دلدهديرا نشان م قتيحق نيبهتر

  بله.

       َخُمش ِبه است م،ياو؟ نه، نگو ابَديچه  ميگو
  ستيكاو رازدار ن ديدلِستان نگو تا

  )٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

 ميگوينه نم :ديگويخواهد كرد؟ م دايچه پ ندازد،يرا ب هايدگيبشود و تمام همان نهييدل انسان آ يوقت ميبگو ديگويم

  . يحرف درآوردصورِت به به من كه چرا راز را ديخدا نگو ،بهتر است خاموش باشم تا دلستان

بشود و خودش تجربه كند، فقط به حرف  ليتبد ديبا يكه راز را كه هر انسان دهديچقدر موالنا دارد هشدار م دينيبب

 كيكه پس از  دي. و توجه كنستين يكاف نيبه حرف درآوردن راز فقط گفتگو كردن و به گفتگو بسنده كردن ا اورد،يدرن

. ميحرف بزن شوديكه نماش همه .ميخودمان كار كن يرو ديهست، با يبه چ يچ ميديفهم يوقت گريمقدار حرف زدن د

ببافد.  يمعنو ذهنيمن نيبعد از ا م،يبده اديبه آن  يمعنو ي. حاال ما حرفهابافديم ذهنيمن. بافديم ماً ذهن دائ يعني
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 نيبكن بب نهيي. شما آميبكن نهييآ ديگويم دي. نه. باميرا داشته باش ذهنيمنهمان  يبزند ول يبزند، عرفان يمعنو يحرفها

  . يكنيم دايپ يچ

 هايدگي. نه. همانگريد ياو. شما گفت ابديچه  دميكه آها فهم ييبگو ياوريبه ذهن درب ديخواهياو شما م ابديچه  ميبگو اگر

و شما هم خودتان  شوديفضا باز م ست،ين يكرد. آن گفتن يخواه دايبشو و خودت تجربه كن كه چه پ نهييو آ ندازيرا ب

قضاوت  كند،ينم يسازدشمن كند،ينم يسازمانع كند،ينم يسازمساله گريمتوجه شد كه د يتا حاال اگر كس ديدانيم

را تجربه  سببيب يشد، شاد ادتريز زشيشد، پره ادتريشد، صبرش ز ادتريدر عوض شكرش ز كند،يمقاومت نم كند،ينم

پذيرش  هر لحظه يرفآمد، از ط ياديآمد، قدرت ز يلياص تيآمد، هدا ياديز تيآمد، حس امن يعقل بزرگ كي كند،يم

 شوديرا نمها اين شد. نندهيگذاشت، آفر هايدگيكاذب همان يهايخوش يرا جا سببيب يرضا دارد، شكر دارد، شاددارد، 

 شوديمطوري اين كه انسانها اين درآوردنانسان زنده بشود، به حرف يِ بتواند انجام بدهد، تو ديبه حرف درآورد، انسان با

  . ستين زيخودِ آن چ شود،يمطوري اين شوديمطوري اين

  ساده و توانمند هستند، قدرتمند هستند. اريبس اتيخواند كه اب خواهم تانيبرا ياز مثنو ياتياب

  يي باش چون آواره شانيخو شيپ
  يي پارهَمِه كامل زن، ار َمه  بر

  )٢٥٨٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

آواره،  كيهستند، به حضور زنده هستند. مانند  يباش كه از جنس زندگ ييهاانسان  شيپ يعنيباش  شانيخو شيپ 

از خود  يما قسمت م،يكه هست يماه هست كياز  يقسمت ،يپاره هستو اگر مه .ديندار يشما پناهها اين از ريفرض كن غ

كه به  ديگويباال ممصراع  شو، پس در يكيبه ماه بزن، با ماه   :ديگويحاال م م،ياز خدا هست يقسمت م،يهست يزندگ

به حضور زنده هستند،  كننديخودشان كار م يكه رو ييهاانسان  به اور،يبه موالنا پناه ب اور،يخودت پناه ب شانيخو

كه  يبه آن معن ره،آوا كيروزها. مثل  نياند ادر اطراف موالنا جمع شده ست،يها كم نروز نيخوشبختانه تعدادشان هم ا

  دارد.  يوجه كيآن هم  ،ياعلت كه آواره نيبرو به ا شانتيخو شيپ مييوبگ

چون  يول اور،يپناه بها آن هستند. تو به يهستند كه از جنس زندگ يتو كسان شانيخو ،يآواره هستاين جهان  چون در

بشو ،  يكيبرو با خدا  ،ياز خدا هست يقسمت ،يماه هست كياز  يبهتر است و چون قسمت ،ياهمانند آوار يعني ياآواره

، قضاوت و مقاومت ذهني)][شكل(افسانه من ميبودطوري اين كه ميادهيما فهم يوقت دهد،يها نشان مشكل نيبله كه ا

هستند كه مركزشان عدم  يما كسان شانيخو [شكل(حقيقت وجودي انسان)] ميااآلن مركزمان را عدم كرده م،ياكرده
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ماه، ماه  يپاره يعنيپاره مه م،يپاره هستكه ما واقعاً مه ميديد م،يفضا را باز كرد ياند و وقترا باز كرده ندرو ياست و فضا

  : ديگويم بلهبشو.  يكيبا او  يعنيبزن  يبه خودِ زندگ يعنياست. پس بر مه كامل زن،  يرمز خدا است، زندگجا اين در

  ست؟يچ زيرا از ُكلِّ خود پره جُزو
  ست؟يچ زيهمه آم نيمخالف ا با

  )٢٥٨١ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

دارد سوال  م؟يكنيم يدور همهنيخدا وجود دارد، چرا ما از آن ا يعنيكل  ياريهش كي م،يهست ياريهش م،يجزء هست ما

كه  يجهاننيا يهازيچ ،يجهاننيا يزهايبه چ ها،يدگيهمان يعنيبه مخالفان خودمان  مياموقع رو كرده. بعد آنكنديم

عنوان جزء چرا به م؟ياشده يكيها آن با م؟يشويدوست مها آن با م؟يشويم ختهيآمها آن دشمن ما هستند، چرا با

  عمل كند. كه اين سوال ندارد جز نيبه ا يجواب كسچي. هكنديدارد سوال م م؟يبشو يكيمان با اصل ميروينم

 كيبا  يوقت دهند؟يكه به ما درد م ميدار ييهازيبا چ شدهتيهوهم قدرنيچرا ا يعني،  ست؟يچ زيهمه آم نيمخالف ا با

خراب  انامزندگي و ميكنيم دايقضاوت و مقاومت پ م،يشويم ختهيآم ،ذهني)][شكل(افسانه من ميشويم دهيهمان يزيچ

بزرگ؟ چرا  نهايتبي به ميروينم ،نهايتبي شده بهگشوده يفضا كيعنوان چرا ما به م؟يكنيرا م كارنيچرا ا شوديم

   .ميديرا از موالنا شن ني. چون اميكنينم نياز آن؟ خوب، بعد از ا ميكنيم زيپره

  َشهان يّ ليتو را ُدشنام و س مر
  گمرهان يِ از َثنا ديآ بهتر

  )٢٥٨٥ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

. ذهني)][شكل(افسانه من شكل نيمثل هم دهد،يما را به ما نشان م يهاراديا شيهاتيو ب ميخوانياگر ما موالنا م ديگويم

 نيا يبرده ،يشد دهيبا اشخاص همان ،يشد دهيبا پول همان ،يمقاومت دار ،يقضاوت دار ديگويبه ما م ميخوانيموالنا را م

 يعنياند زنده شده يكه به زندگ ييها آن. اگر عاشقان، يليو سها اين گريدشنام است د ،يكر ،يگوش ندار يشد ايدن

بزند، بهتر  يلياند، خود موالنا، به ما دشنام بدهد و سكه موالنا شده ييها آن، [شكل(حقيقت وجودي انسان)]طوري اين

  م؟يكنيما عمل م ايآ يول .ذهني)][شكل(افسانه مناند شده دهياست كه همان ييهاانسان  يو ثنا و دعا فيو توص فياز تعر

كار را نكن.  نيكه آقا ا زنديتشر م يحت اي ،ديگويم ايرا به شما  يراديا كي دهيحضور رسانسان به كي يشما وقت پس

 يليانسان، س يداشتن ننگ و عار است برا يذهن ِمنكه اين يه. برازد، گفت: نابوده بِ  يليس ،امروز موالنا به ما تشر زد

 يكه به به به، ماشاءاهللا چه خانه بزرگ ديبه شما بگو ديايب يذهن ِمن كياست كه  نيدشنام بهتر از ا نيدشنام است. ا ،است
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  36صفحه: 

گمرهان،  يثنا ،يااصالً تو به خدا زنده شده ،يهست يچقدر معنو يچقدر دانش دار ،يچقدر خوشگل يچه لباس قشنگ

   د؟يآي. شما خوشتان ميذهن يهامن يدعا و ثنا

خاطر خاطر پول، بهكه به يذهنمن يهاانسان  ياز دعا و ثنا دارديم ركه موالنا دارد ما را برحذ دهدينشان م نيا

ما  بيع يعارف كي يعاشق كياگر  يول د،يايمان بكه ما خوش كنندياز ما م فيما هزارجور دعا و ثنا و تعر يهايدگيهمان

  .ميشويدشمنش م ديآيما بدمان م ديرا بگو

  است و مرگ، شب َگهيجهان باز نيا
  پُر تََعب ،يخال سهيك ،يگرد باز

  )٢٦٠٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

مثل  يدگيشب همان يعنيو شبش هم  ،است يمحل بازجا اين ،هستنداين جهان  كه رو به يحواست باشد كسان ديگويم

مرتب  يعنياست،  اديز يلياست و دردت هم خ يخال اتسهيك ديد يخواه يبكن رياگر د ،يگرديمرگ است. آخر سر برم

ها اين كه از يشويمتوجه م دفعهكي. نياست ا يباز سه،يبشو بگذار ك دهيهمان سه،يبشو بگذار ك دهيبشو همان دهيهمان

 ياانباشته كرده يدگيو همان يادرد انباشته كرده ياديمقدار ز حالنيهم گذشته، درع وقت ياستفاده بكن يتوانينم گريد

  ندازم؟يبجوري چه دردها را نيبشناسم؟ اجوري چه را هايدگيهمان نيو حاال ا

 ديآيدوباره م ،روديفردا م زيهمان چ د،يآيامروز م يزيچ كي. رينگ يرا متوجه بشو، جد يبازاست.  يبازجا اين ديگويم

كم شدنش هم ندارد. اگر  ،شما ندارد يرو ياضافه شدنش اثر يباش . اگر عدمروديدوباره م ديآيدوباره م رود،يدوباره م

 نيدارند از بها اين يچون همه يول كند،يم نيكم شدنش تو را غمگ كند،يخوشحال م يلياضافه شدنش خ يباش دهيهمان

  شد. يآخر سر پر از رنج و درد خواه رونديم

  عشق است و جذبِ اندرون ن،يد كسب
  حَرون  ينور حق را ا تيقابل

  )٢٦٠١ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 ،ييگشاشدن با خداست و فضا يكيعشقِ  ،يكار و بار عشق و عاشق ،يعشق و عاشق ت،يسركش، كسب معنو يا ديگويم

مقاومت و  يكه سركش هست يكس ي. ايپر از نور خدا بشو يفضا را باز كن يعنيونت نور حق را جذب كند راندكه اين

 يدردها را بگذار ،يبشو دهيمركزت با آن همان يبگذاركه باورها را  ستين نيا نياست. د نيا نيكسب د ،يقضاوت دار

عشق است  ،يبشو يكياست كه با خدا  نيا ني. كسب دستين نيكسب د نيا ،يكن ادشيو ز يبشو دهيمركزت با آن همان
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 يما همه ميدار يذهنمن يوقت دينور حق را بتواند جذب كند. توجه كن ونتراندكه اين شدن با خداست و يكيو عشق هم 

كنم من، عكسش  اديرا ز نيكه ا ستيرونيب يهازي. جذب چميكن اديرا ز هايدگيهمان يجوراست كه چه نيبه ا مانواسح

  است. نياست، كار د نياست، تجارت د نيكسب د ديگويم

  نفِس خَس نيخواهدت ا يفان كسبِ 
  بگذار پس ؟يكسبِ َخس ُكن چند

  )٢٦٠٢ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 يفان زيچ كيو  يرا بده يفان زيچ كي يكن يتو كسب فان خواهديم رتيحق ذهنيمنخَِست،  رت،ينفس حق نيا ديگويم

 دهميچوب م كي دارم،يمن هم خر يفروش هست ساندويچتو  نديگويم كنند،يم يها بازها، بچهبچه يمثل باز ،يريرا بگ

 نديآيم شوديشب كه م كنند،يمعامله م كنند،يم يباز چ،ياندوس يبه جا دهديسنگ م كيپول، او هم مثالً  يبه جا

  پس كجا رفته؟  ديرا كه خورد هاچيساندو نيخُوب ا ديگويمادر م م،يگرسنه هست نديگويخانه به مادرشان م

 نيتو ا شوديم رينفسِ حق نيو ا يسنگ گرفت يچوب داد ديگويم شوديعمر ما تمام م ياست. وقت نيهم همجا اين بله

 يكار ،يندار ييبا فضاگشا يكار ،يندار يبه زندگ يكار ،يريبگ يذهن زيچ كيو  يبده يذهن يزيچ كي ،يكار را بكن

ها اين با ،نه ،يخودت قائم بشو يرو ياز جهان بِكَن ،يوخودت بش ،يبه خدا زنده بشو ،يكه به عشق زنده بشو يندار

  . خواهديمطوري اين نفس خَسكه اين ي. برايندار يكار

بگذار بَس،  مييبگو ميتوانستيم ايبگذار پس،  گر،يَبس كن د ؟يخودت را گول بزن ،يبكن رانهيحقكسبِ يخواهيچقدر م

با شكل ها اين بله ،يريگيم يذهن زيچ كي يدهيم يذهن زيچ كيمرتب  ،كار را متوقف كن نيا گريبَس كن د

و افتخار كن و تا آخر عمرت  ريش بگتربزرگ يكيبده و  يدگيهمان كي ،يكسبِ فان  همراه است. ذهني)][شكل(افسانه من

كار را متوقف  نيا ميخواهيم گريما د مييگويلحظه مركز ما عدم بشود م كيكار را بكن همراه با قضاوت و مقاومت.  نيهم

    مان است.بس گر،يد ميخواهينم م،يكن

  فيكسبِ شر دتيَخس گر جو نفسِ 
  فيُبَود آن را رَد يو َمكر لهيح

  )٢٦٠٣ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 ديبا د كهدرحالي ذهنيمن يعنيكند،  دايما پ يبرا يفيكسبِ شر م،يهست دهيهمان كهدرحالي ما ذهنيمن نياگر ا ديگويم

كار است، بدان  نيكسب است، بهتر نياست، بهتر فيكسب شر نيا ديبگو كند،يعمل م كنديفكر م هايدگيهمان نكيو ع
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 شنهاديما پ يذهنرا من زيچ چيه يعنيدر آن نهفته است  يو مكر لهيح كيدر آن هست.  يو مكر لهيح صورتدراين كه

 ادماني اتياب نيزنده نشدن به خدا، درست است؟ پس با ا ياست برا يراه كيدر آن نباشد.  يو مكر لهيكه ح كندينم

  به ضرر ماست و  يمدت كيپس از  كند،يم يما هر كار ذهنيمنكه  فتديب

  كنديم رونيز زنده مرده ب چون
  تنديم يمرگ يزنده سو نفس

  )٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،(مولوي

 د،يكنيفكر م هايدگيهمانازطريق  يهستند كه شما وقت ياتيابها اين به ضرر ماست. ُخوب كنديم يزنده هر كار نفس

. شما اگر ماندنديما هستند وگرنه در ما نم يهايدگيكه دردها جزو همان ديدردها، توجه كنازطريق  اي ديريگيم ميتصم

دارد، خشم دارد، درد دارد، با آن  نهيك ياگر كس .مانديشما رنجش نم روگرنه د د،يهست تيهوبا آن هم د،يرنجش دار

كسِب عنوان به رديگيم يميتصم كي. پس اگر خشم شما، ترس شما، اضطراب شما ماندياست، وگرنه در آن نم تيهوهم

هست  يزيهمچو چ كيهست، قصدش  يزيهمچو چ كيكرده. در نهادش  فيرا رد يو مكر لهيح كيكه  ديبدان ف،يشر

  .مياز جهان كه به خدا زنده بشو ميدوباره برنگرد ،ميگرفتن ماست كه به حضور زنده نشو يجلو شهيو مكر هم هم لهيو ح

  :ديگويم

  را َرهزن يَنبود كس يمُشتر

  مَكرست و َفن ،يُمشتر ديَنما ور
  )٢٧٠٣ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

به مسأله مانع  كنديم ليتبد دزدديما را م يماست، زندگ يدزد است، دزد زندگ يذهنمن ست،ين كسچيه يمشتر دزد

 نيا ديگويو م رديگيرا م هايدگيمربوط به همان يهايخوش يخود زندگجاي به شوديم دهيهمان كند،يبه دشمن، تلف م

جا  يبدزدد، و اگر خودش را مشتر يزيچ كيآمده  چون ستين كسچيه ياست، پس دزد مشتر يشاد نياست ا يزندگ

 يهاكيو تكن لهيگول زدن است به اصطالح، ح كيتكن ،صنعت است كيحتماً مكر و فن است  دهديو نشان م زنديم

  گول زدن است، بله. 

دزد دارد كه  كيدارد در مركزش در مركزش  يدگيهمان ياست هر كس يذهنمن نيهم ذهني)][شكل(افسانه منراهزن 

به حرفش گوش  كنميم كيهستم من كار ن ينه من مشتر ديگويقشنگ م يهاناگر با حرف زد دزدد،يرا م اشيزندگ

 يكه مشتر ديدانيو شما خودتان م ،[شكل(حقيقت وجودي انسان)]ديمركزتان را عدم كن دييايو شما ب دينده
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 يهايفكر مشتر ايماست، ما از غم  يمشتر نيخدا بهتر ،يماست اهللا اشتر يمشتر، ما خداست، بله يهايشدگتيهوهم

  . بله.مييايب رونيب ديبا اعتباريب

  حسود اندر َكدو؟ نيچه دارد ا تا
  َعدو نيما را ز ادِ يخدا فر يا

  )٢٧٠٤ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

ما برس  اديخدا به فر يا .شرابش زهر است م؟يكدو ما بخور يتو ختهير يچه در چَنته دارد چه شراب ذهنيمن نيا يعني

 خواهكيو ن كنديم يمعرف يدزد كه خودش را مشتر نيدشمن، از ا نيباز هم از ا يعنيكه در مركز ما هست.  دشمن نياز ا

خدا به  يا خوردنديم ختنديريرا در كدو ممي ميحسود اندر كدو، قد نيا د. تا چه دارميبريبه خدا پناه م كنديم يمعرف

 ديبشو ميكه تسل ديدهيم صياست كه شما تشخ نيا شيو معن ذهني)][شكل(افسانه مندشمن  نيدادِ ما برس از دستِ ا

. دياتفاق نشو نيا يقربان و با مقاومت .ديبشو ييفضاگشا ايبه مركزتان  دياوريبرا  [شكل(حقيقت وجودي انسان)]و عدم 

مقاومت را صفر  د،يشويم يقربان ديدار ديديهر موقع شما د م،يشويلحظه م نياتفاق ا يمعموالً با مقاومت است كه ما قربان

  . ديكه آزاد شد ديد ديخواه ديكن

  دگر در من َدمَد يفصل يكي گر
  رهزن َنمَد نياز من ا ديُربا در

  )٢٧٠٥ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

هم انسان در مرحله  قتاًيانسان بخواند، حق يمن بخواند، برا يرا برا شيهافصل يعنياز فصولش را  يكيكه اگر  ديگويم

 ياگر برا گريفصل د كي ،يكشتار همگان يتفاهم، عدم اعتماد، تَعَصب و سالحهاءهمه سؤ نيا مياست، بارها گفت يخطرناك

معني به توانديمجا اين . نمد دردزددياز او م گريانسان هر چه دارد د يعني كِشد،يرا م ميانسان گل يپا رياز ز ،ما بخواند

 ستين نيدرونِ ماست. هنِر ما ا يِعدم و فضا نيما هم تِيكه معنو ديتوجه كن ت،يهمه معنو ايباشد  مانيو ا نيدتواند مي

[شكل(افسانه  نيا م،ينيبب هايدگيهمانبرحسب  ميداشته باش اديز يدگيكه همان ستين نيموالنا امروز گفته افتخار ما ا

  .ستياز ننگ و عار ن ريغ ست،يامروز گفت نابوده ِبه، كه بودنش افتخار ن ست،ياصالً افتخار ن ذهني)]من

 يادر مرحله يطور شخصبه هاانسان   از ما يليدر مورد ما مصداق دارد. خ يطور جمعو هم به يطور فردهم به تيب نيا

به كار ببرد تر بيش را شيهالهيمَد، حما بخواند، افسونش را بدَ يرااز كتابش را ب يگريفصل د كي ذهنيمنكه اگر  ميهست

و  ميبرگردكه اين بله، مگر م؟يرفته شخصاً، چقدر مگر ما وقت دار نيما از ب يصورت زندگدر آن م،يو ما هم باور كن
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فضا  ديخواهيم ديديد ديهر موقع مقاومت شما صفر شد و برگشت ،ييبه فضاگشا ميو شروع كن ميرا باور نكن شيهالهيح

 دزدديشما را م يِ دزد وجود دارد و زندگ كيكه در مركزتان  ديادهيفهم شود،يمركزتان عدم م ديكنيباز م ديو دار ديكن

. دزدديم يجورچه ديفهم دينخواه د،ياو را دوست خودتان بدان د،يبدان يمشتر د،يو همكار بشو ديو شما اگر با او َدم بده

ُخوب  ،ببرد بشيج يرا بردارد بگذارد تو يزيچ كيخانه آدم، ُخوب آدم اعتماد دارد به او،  ديايب يوستد كيكه اين مثل

  ماست كه در مركز ماست.  ذهنيمن نيبه ما هم ضررزنندهدشمن ما و  نيتربزرگو  ،آدم فهمدينم

  كه خود را از هوا، خو باز كرد  هر
  راز كرد يِخود را آشنا چشمِ 

  )٢٧٤٣ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

را  يذهن ِموتورِ خواستن من ،يذهن ِ خواستن من اينفس و  يِدور كه هوا دبيندازعادت خودش را بشكند  نيا يهركس

 هايدگيهمان نيهركدام از ا يوقتكه اين يراز خواهد شد، چرا؟ برا يِ چشمش آشنا صورتاينخاموش كند، در

موتور خواستن  شود،يدر ما روشن م يتورمو كي م،يشويم تيهوهمها آن واقع كه ما بادر، ذهني)][شكل(افسانه من

كه از آن  دانندينم يذهن يهامن يبا محتوا زنده است، ول يشدگتيهوبه خواستن و هم يذهن ِمن ميااست، بارها گفته

اگر خود را از  :ديگويم ني. بنابراخواهنديم خواهند،يم خواهند،يمتر بيش راها آن فقط يچقدر دارند، ول هانيچنقطه

، نخواهد [شكل(حقيقت وجودي انسان)] شوديراز م يعادت است باز بكند، چشمش آشنا كيكه  يذهن ِ خواستِن من

چرا؟  كند،يكار م يجورچه يكه زندگ شوديمتوجه م نيمركزش، بنابرا ديآيو عدم م شوديمركزش باز م واشي واشي

عقل  د،يآيم تيو حس امن ديآيرش ميپذ د،يآيم ينندگيآفر د،يآيم سببيب يِ شاد د،يآيصبر و شكر مكه اين يبرا

  :ديگوي. بله، ميچ يعني يكه زنده شدن به زندگ شوديدر درون آدم با راز آشنا م د،يآيقدرت م د،يآيم تيهدا د،يآيم

  تو ز َجهل  يديخود، خود بُر قسمتِ 
  مردِ اهل ديخود را فزا قسمتِ 

  )٢٨٢٤ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

عوضش غصه دارد،  رد،يگيآرامش نم رد،يگينم سببيب يشاد رد،يگينم يمستمر رد،يگينم بينص يكه از زندگ يهركس

است، چرا؟  دهيخودش را از خدا بر يهيرا كرده است، سهم كارهانيرا دارد، خودش ا يذهنمن يهاغم دارد و تمام درد

، مقاومت و ذهني)][شكل(افسانه من مينيبيم هايدگيما برحسب همان يوقت دچار است. يذهن ِ به جهلِ منكه اين يبرا

 مرِد اهل ديگوي. مديآينَشَتش م كيفقط  شود،يم دهيبر يآِب زندگ يعني. ميبريسهم خودمان را م م،يقضاوت دار



  Program # 827                                                                          ۸۲۷برنامه مشاره 

  41صفحه: 

 كندياضافه م يخودش را از زندگ بيانسانِ خردمند، فرزانه، قسمتِ خود، نص ك،ي، انسانِ نوجودي انسان)][شكل(حقيقت 

متوجه  شود،يچشمانش باز م شود،يخدا م دِ يد دش،يو گذاشتن عدم به مركز، د يي. با فضاگشاييابا فضاگش ؟يجورچه

توقعاتش را از  رساند،يتوقعاتش را به صفر م نيپس بنابرا د،يآياز جهان نم د،يآيم ياز زندگ سببيب يكه شاد شوديم

  . شودياضافه مور آن جهان به صفر برساند، قسمتش از

. شما نگاه ميريگينم يزيچ ياز زندگ م،يخواهيم تيموفق م،يخواهيم تيهو م،يخواهيم يخوشبخت هانما چون از ج

 يچرا؟ برا م،يكنيفكر م يبه كسراجع اي ميخواهيم يزيچاز آن  چرا؟ م،يكنيفكر م يزيچ كيبه كه هرلحظه راجع ديكن

 ينظر ما زندگبهها اين توجه، كه ،تأييد ت،يّفقمو ،يخوشبخت ،يزندگ م؟يخواهيم يچ م،يخواهيم يزيچاز آن  كهاين

گونه است كه خدا يآدم اهل است، آدم نيا رون،يتوقعاتش را به صفر برساند از جهان ب ي. هركسميستياست، ما مردِ اهل ن

 نكِ يبا ع ياست، اهل است. هركس رنگينورِ ب نكشيمركزش عدم است و ع ياست، مركزش عدم است. هركس

  :ديگويم ميرا هم داشت تيب نيموالنا. بله، ا فيجاهل است طبق تعر نديبيم هايدگيهمان

  رفته كجا ُقوَّت دهد؟ دولتِ 
   دهد تيَ خاص ندهيآ دولتِ 

  )١٠٠١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 يسازو دشمن يسازو مانع يسازدر مسئله ميو تلف كرد ميكرد يرگذاسرمايهرا،  يرا، زندگ يبختكيما دولت و ن يوقت

و  زهايچ جورنيو ا نهيك دانم،يبه رنجش و چه م ميكرد ليتبد گري، دذهني)][شكل(افسانه من و مقاومت و قضاوت

با  شوديكه در مركز ما باز م ي. اما دولتدهدينم وِّتدولت رفته به ما ق گر،يرفته است د گريدها اين ،يذهنمنِ جاناتيه

 ميايشده، تلف شده است، ما بتلف يآن زندگ نيدارد. بنابرا تياست كه خاص ني، ا[شكل(حقيقت وجودي انسان)] عدم

 ييعدم و فضاگشا نيدر ا تيخاص م،يرا درست كن انامزندگي و ميمان را باز كندرون ميتوانيم يجوركه حاال چه مينيبب

  كه: ديگويدرون است. بله، دارد م يِ فضا دنِاست، بزرگ كر

  دولت اندر اَقْرُِضوا نيدِه ز قرض
  ُرو شيپ ينيكه صد دولت بب تا

  )١٠٠٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو(

  :ديگويقرآن است، مآيه  كي به مربوط قِْرُضوااَ  بله،

  »...حَسَناً َقْرضًا الّلهَ قِْرُضوااَ ... «
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  »..ديالحسنه دهبه خدا قرض... «

  )٢٠ هي)، آ٧٣سوره مزّمل ( م،يكر قرآن(

 كه در عوض عدم ه،يبه خدا، طبق آن آ ديرا بده ذهني)][شكل(افسانه من هايدگيهمان نيكه ا ديگويم نيپس بنابرا بله،

  بله،  ديريبگ يو دولت و بركت را از زندگ يبختكيبه مركزتان و صدجور ن دياوريرا ب [شكل(حقيقت وجودي انسان)]

  شيُشرب كم ُكن بهِر خو نيز ياندك
   شيبه پ يابي يكه حوِض كوثر تا

  )١٠٠٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو(

كه مردم  زهايچ جورنيو ا يو توجه و قدردان دييمثل تأ يريگيو از جهان م يريگيم هايدگيكه از همان يشراب نيا يعني

و بركت و  ريآن خ يجا، تا بههاآدم نخواه از جهان و از يزيچچيكن، نخواه، ه را كم نيا ،يشويخوشحال م دهنديبه تو م

 ها راچيننقطهآن  هاانسان   ،[شكل(حقيقت وجودي انسان)] شوديفضا باز م نيا كهي. وقتيريخدا را بگ يفراوان

زيادتر از ديگران دارند را پيش كه اين كنند زيادتر كنند، مقايسه كنند و از اين مقايسه كردن از تربزرگخواهند مي

كه اين گويد اين را رها كن اين مصنوعي است، توهمي است ومي پايه قرار دهند و خوشي بگيرند،اصطالح به خودشان

  .شيبه پ يابي يهمان حوضِ كوثر است، تا كه حوضِ كوثر نيا د،يايو بركتِ خدا ب ريون باز بشود و خدر يفضا

  آنگه چه عوض؟ م،يديَعَوض د ما
  از ما حاجت و حرص و َغرَض رفت

  )١٠٠٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو(

هم  يو چه عوض ذهني)][شكل(افسانه من را هانيچنقطه ميرا دادها اين ما يعني ؟يچ يعني م،يما عوض گرفت ديگويم

از ما رفت، حاجت، كه  ازيبود كه ن در درون [شكل(حقيقت وجودي انسان)] نهايتبي يفضا نيبود؟ عوض ا ي! چميگرفت

 ذهني)]من[شكل(افسانه شكل نياما طبق  يعني. ميرا ندار يزيچچياز ما رفت و ما حرصِ هاين جهان  به ازي، نهاآدم به ازين

و در زمان  كنديو فكر م تنديوحوش آن مبرسد و دائمًا در آن فكر است و حول رونيدر ب يزيچ كيكه عجله دارد به 

به  يتعصّب كي م،يهست تيهواگر با آن هم دهند،يبه ما م يغرض كي هانيچنقطه نيو هركدام از ا .ميديره نياست، از ا

ما كه  يِ بلكه غرِض اصل م،يغرض ندار چيما ه ديگوياست. م يكه منظور ماد دهنديمبه ما  يمنظور كي دهند،يما م

 م،يگرفت يخوب زيچ يليخ م،يرا دادها اين . ما، ما[شكل(حقيقت وجودي انسان)] شدن به خدا بود، آن در ما زنده شدزنده

 ينذه ِ من نيدزد است ا ست،ين يذهن ِ شما من يكه مشتر ديتوجه كن ي. ولديريبگ ديشما هم بده د،يگويدارد م
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كه  ديريو عوضش را از او بگ دياست، بده[شكل(حقيقت وجودي انسان)]ما همان خدا  يمشتر ،ذهني)][شكل(افسانه من

  درون است. بله،  يتناهيال يفضا

  ميشد رونيب يشور و مُهلك زآب
   مزدي كوثر ةو چشم قيرَح بر

  )١٠١٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو(

است، هم كُشنده است.  فيذهن است كه پر از درد است، هم كث فيكث يِ اريكه از آب شور، آب شور هش ديگويم

 شوند،يمسموم م يذهن ِ من يِپر از دردِ جسم ياريبا هش يسالگيدر س هاآدم كه دينيبيم م،يدانيرا ما همه م اشكُشندگي ُ

 يزديبه شرابِ نابِ ا م؟يزد ي. به چميشد رونيآِب شوِر كُشنده، ب نياُمهلك. پس از  ديگويم نيهم ي. براشونديم ضيمر

  خدا است، كوثر، درست است؟  يِفراوان نهايتبي ها كهو بركت ريخ يهمه يو چشمه

، همراه با درد، كُشنده ها آن ياريو هش هايدگيبرحسب همان دني، دذهني)][شكل(افسانه منآب شور و كُشنده است نيا

 كند،يبدن ما را خراب م كُشد،يم كندياصطالح قطع مما را به تيخالق كند،يهر چهار بُعد ما را، فكر ما را خراب ماست، 

 نيخشمگجا اين كه ميامديكه ما ن ميكني. بله، توجه مكنديما را از جنس خشم و ترس م جاناتيه كند،يجانمان را خراب م

ما پس  جاناتيه يآب شور مهلك است. ولها اين م،يباش شتهرا دا يذهن ِ من يِ منف جاناتِ يه هيو بق مياسترس بكش م،يباش

 ييبايبشود و ز [شكل(حقيقت وجودي انسان)]به عشق  ليرها بشود و تبدها اين نه،يرنجش، از كدورت، از ك مدتي از از

  امكان دارد، طبق گفته موالنا، بله.  نيكوثر، پس ا يو چشمه يره يگذارمي است كه اسمش را نيبشود، ا

  بدان تْيِّ مِنَ اْلمَ  يَّ الحَ  خرِجُ يُ 
  عابدان ديعدم آمد ام كه

  )١٠١٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو(

از مرده  كند،يم رونيزنده مُرده ب از كه: ديگومي قرآن را دارد كه يةآ نيجالب است كه هم يهاتيهم از آن ب تيب نيا

 رونيب يرا از مردگ يكه: خدا زندگ ديگويبله. م د،يااش را خواندهمشابه تيو بارها شما آن سه ب كنديم رونيزنده ب

  .ديرا هم توجه كن هيآ نيا ن،يپس بنابرا كند،يم

  ».وََكذَِلكَ تُْخرَُجونَيُخِْرجُ الْحَيَّ ِمنَ الْمَيِِّت وَيُخِْرُج اْلمَيِّتَ ِمنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي اْلأَْرضَ بَْعدَ َموْتَِها «
 رونياز گورها ب نيچن نيا زيو شما ن سازديرا پس از مُردنش زنده م نيآرد و مرده را از زنده، و زم رونيرا از مرده ب زنده«

  ».ديشو
  )١٩ ية)، آ٣٠سوره روم ( م،يكر قرآن(
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اصطالح مُرده را است كه به نينشان ا نيبه ما ضرر زدن، ا كنديشروع م يذهنمن يمدت كيكه، پس از  ميمتوجه شد پس

رها  ،يستيتو ن يذهنمن نيكه: ا ديگومي به ما دارد م،يزنمي خدا، مرتب كه ما به خودمان ضرر كند،يم رونيب ياز زندگ

  را. نيكن ا

 نيكه از ا دهديم يمرتب به ما آگاه كند،يم رونياز مُرده هم زنده را ب كند،يم رونياز زنده مُرده را ب نيپس بنابرا و

را  يدگيهمان كهيپس كس نداز،يرا بشناس و ب يدگيهمان نداز،يرا بشناس و ب يدگيهمان رون،يخودت را بكِش ب يذهنمن

 يعنيعابدان،  ديكه عدم آمد ام كند،يعمل م تيب نيدارد به ا ند،يبيرا م يدگيو درد و ضرر همان اندازديو م شناسديم

 يعنيبشوند،  ميتسلكه اين مگر هاانسان   ندارند كه، يگريد يچاره گريفقط عدم كردن مركزشان است، د هاانسان   ديام

  .كنندقبول كنند، فضا را باز كنند، و مركزشان را عدم  دوشرطيلحظه را بدون ق نياتفاق ا

كار  نيا ها،يدگيهمان نيكند از ايم آن، ما را آزاد نشيآن دِم آن و ب يبه مركز ما هست، و شفابخش ي: آمدن زندگعدم

 كيبرنامه را گوش بدهد، و بخواهد،  نينفر واقعاً تعهد داشته باشد، مداومت داشته باشد، ا كيكه اين شرطآسان است به

 . به من موالناستميمن ن يذهنمن نيكه ا دييگويو م ديريپذيو م ديخوانيرا واقعاً م اتياب نيهست كه شما ا يموقع

راه  نيهم در ا يو ضربان زندگ ياز آن جدا كن ديتو خودت را با ،يستين يذهن: كه تو منديگويقرآن م يةآ د،يگومي

كه تو  دهديم ييهاعالمت دهد،يم ييهاراه است، كه به من دارد نشانه نيدر ا د،يآياتفاق م د،يآيم شيهرچه پ تپد،يم

 توانديخودش قائم م يكه رو يهست يتو از جنس زندگ ،يستيتو ن يذهنمن نيبكِش، ا رونيب يمُردگ نيخودت را از ا

 يهم كار گرانيبرود دنبالش اجرا كند، با د ديو خودش فقط، خواست اجرا كند، با ديرا فهم نيا يكس كيبشود. پس اگر 

  هم مزاحمش بشوند. گرانيد گذاردنداشته باشد و ن

خوب از آن محافظت  ديبا شود،يم اديدارد ز ديذره كه حضورش را د كي دار،يدامنش م ريز دار،يدلِ ب نياست ا چراغ

خودمان  ارانهيهش ياست كه ما از ُمردگ ريمس نياست، در ا ريمس نيو روند كارها، در ا افتديم يكند و بداند كه هراتفاق

 ميما به خودمان ضرر خواه ست،ين يتكامل زندگ نيمطابق قوان نيا مينكنو اگر  ،كنديو خدا دارد كمك م ميرا جدا كن

 م،ياو زنده بشو نهايتبي به ميكه آمد يمان خراب خواهد شد و به آن منظور اصل يزد، زندگ ميضرر خواه گرانيزد، به د

 م،ياگر پولدار هم بشو ينذهما خوب نخواهد بود. با من يزندگ تيفيك م،ينكن يمنظور را عمل نيو اگر ا .ديرس مينخواه

 گذاردينم ذهنيمن م،يرا حفظ كن مانيسالمت ميتوانينم م،يكن يدرست زندگ ميتوانينم م،يكن يخوب زندگ ميتوانينم

 يما روابط عاشقانه دهدياجازه نم يذهنمن م،يما خوشبخت باش گذاردينم م،يما شاد باش گذاردينم م،يما سالمت باش
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اول امروز  تيداشتن قدغن است، ب يذهناصالً منكه اين يبرا گذارد،ينم م،يفرزندمان داشته باش باخوب با همسرمان، 

  : گفتيم گفت،يرا م نيهم

  انسان است. ينابوده ِبه، كه بودنش فقط باعث شرمندگ ست،يشعار ن يقيروح را كه عشق حق آن

  هر هوا ديَ را ُربا هانيسَف مَر
  قُوا يِّ نَبَودشان گران زانكه

  )٤٣١٠ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 يذهنهر من يتوجه زنده دزدد،يولو كوچك هم باشد م يذهنرا هر خواستن من هيسف يهاانسان را، هاني: سفديگويم

 د،يخودتان را مَحك بزن ديشما با دزدد،ياست، م يذهنخود دارد؛ كه مال من يولو كوچك؛ بزرگ كه جا يهارا خواسته

  ؟ هاآدم و زهايچ يلهيوسبه رونيدر ب شوديم دهيتوجه من مرتب بلع اياست كه آ نيمََحك هم ا

و  يروحان يقوا يعنيقوا ندارند،  يگران ذهني)][شكل(افسانه مناند، شده دهيكه همان ييها آن هان،يسفكه اين يبرا

گشوده شدن عدم  يعني انسان)][شكل(حقيقت وجودي  نيسنگ يمعنو يندارند، ندارند، قوا ن،يو گران، سنگ يقو يمعنو

 يلهيوسبهتر بيش است،تر بيش اشتيتر است، حس امنآدم خردمند شود،يتر مو فضا در درون انسان، هرچه فضا گشوده

  و قدرت دارد.  كنديم تيخدا هدا

 بينصتر بيش يذهنعقل منفضا را باز كرده، از تر بيش يهركس دهد،يقوا را نشان م يواقعاً گران زيآن چهار تا چ دينيبب

 يگران نيپس بنابرا ،ياخودت را با مقاومت، خودت كم كرده بيكه: تو نص گفتيم گفت،يم بيامروز راجع به نص برد،يم

 كند،يشكر م كهيقوا دارد، كس يهست، گران نندهيآفر كهيقوا دارد، كس يندارد، گرا سببيب يشاد كهيكس ،يقوا دار

  است. هيندارد، پس سف تواند،يكه صبر نم يقوا دارد، كس يگران كند،يصبر م

 د،يآيدست مبه [شكل(حقيقت وجودي انسان)]و  ذهني)][شكل(افسانه منتا شكلدو نيا يسهيبا مقا هيسف يمعن

و  تيو هدا تيكه عقل و حس امن ياست، هركس هيرا دوست دارد، سف يدگيقضاوت دارد، مقاومت دارد، همان كهيهركس

 اندازهعقلش كه اين ياست، برا هيسف نيا رد،يگيم هايدگيرا از همان اشنشيب رد،يگمي دهيهمان يزهايدرتش را از چق

است، دارم  هيهستند، سف يهمه موهومها اين و سازديمانع م سازد،يدشمن م سازد،يمسئله م كهيهركس زهاست،يچ

  .كنميموالنا را م فيتعر
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  46صفحه: 

  آمد مَردِ شَرّ َلنگر بي يَكشت
  او َحذَر ابديِز بادِ َكژ ن كه

  )٤٣١١ بيت دفتر سوم، ،يمثنو ،يمولو(

 يكدام جهت خودش را دارند، بادهاهرها يدگيدارد، و آن همان يدگيهمه همان نيكه ا ذهني)][شكل(افسانه منشخص  نيا

 زهاست،يبا چ دهيكه همان يمرد يعنيآدم لنگر ندارد، مرد شرّ  نيخودش را دارند، پس ا ماتيمخالف خودش را دارند، تصم

كج  يكج، بادها يكند از بادها يدور توانديدارد، و او نم يدگينكه هما يمرِد بد، مرد هم نه مرد، انسان، انسانِ بد، انسان

با  يكشت نيكج، ا يمواجه خواهد شد با بادها نيبنابرا كنند،يكم م برند،يم نيرا از ب هايدگيهستند كه همان ييبادها

  بله. م،يخوانيفضا را باز كرده است، االن م يوقت [شكل(حقيقت وجودي انسان)]لنگر است 

  عقل ست عاقل را اَمان لَنگرِ
  ُكن از عاقالن وزهيُ در يلَنگر

  )٤٣١٢ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

خَِرد  به [شكل(حقيقت وجودي انسان)]باشد. اين شخص  وصل يزندگخِرَد  بهانسان اگر  يزندگِخرَد  لنگر عقل و پس

كائنات را اداره  ياست كه همه يكه مركز عدم به آن وصل است عقل ييهاتياز خاص يكي،  است، مركز عدم زندگي وصل

و همه طرف  ديآياگر لنگر نداشته باشد، باد م يكه كشت ديدانيلنگر است، م نيعقل، عقل كل است، پس ا نيا كند،يم

اگر  م،يهست يطورما هم آن كند،يبه ساحل و خرابش م زنديبه كوه، م زنديم برديم ديآيباد م يموقع كيببرد،  توانديم

  لنگر ما است.ها اين كه م،يو قدرت هم دار تيو هدا تيحتمًا حس امن ميرا داشته باش يزندگخَِرد  اگر م،يعقل داشته باش

مثل موالنا لنگِر عقل بخواه، شما  ي: تو برو از عاقالنديگويم آورد،يم يسالمت دهد،يم تيعاقل امن يلنگر عقل برا پس

متعهد  كهيتا زمان كند،يم ييموالنا دارد ما را راهنما م،يخوانمي شدت نيموالنا را به ا ميهم كه ما دار يكه از وقت دينيبيم

توانمند هستند و  اتياب نيا دينيبب د،يرا بخوان يمثنو اتيكه اب كنميچه عرض م يبرا م،يخوانياشعار را م نيو ا ميهست

  كه لنگرِ عقل هستند، پس از عاقالن، دينيبيپس م م،يخطرناك نكن يكه كارها رنديگيما را م يجاها جلو يليخ

  بله. م،يخواهمي مثل موالنا لنگرِ عقل را ييهاانسان

وم *** ت  یان   ***  
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  47صفحه: 

ذهني هايرار بخوانيم كه در دفتر دوم هست. و منظور از منافقان مناجازه بدهيد چند بيت ازاين قصه منافقان و مسجد ضِ

ها آن جفت هستند و از عقلها آن و با كننديم يزندگ شانيهايدگيشده با همان تيهوهمدر ذهنِهستند كساني كه 

 ييكتاي يهستند كه براساس فضا يبه خودشان و به همه و ضد مسجد زننديمرتب ضرر م نيو بنابرا ،كنندياستفاده م

مخالفت دارد، ضد است  ند،يبيمها آن قيازطرو اين جهان  يزهاياست با چ دهيكه همان ي. متاسفانه هركسشوديساخته م

  حضور.  ياريبا هش

 نيرا داشتند، ا غمبريكه قصد ضرر زدن به پ ياعده كياست كه  يقصه مسجد ضرر زدن است و درمعني به در لغت رارضِ

 خواستنديم ييبايز اريمسجد بسكه اين يدعوت كنند و جمع كنند، براجا آن افراد را به خواستنديمسجد را ساختند. م

و موالنا  يباشد، چه جمع يماست، چه فرد ذهنيمن نيبلند هم نبدخوب و گ يهاو پر از فرش بايمسجد ز نيبسازند. ا

برحسب  دنيغفلت و د ياز رو ،ياريصورت هشبهجوري چه نشان بدهد كه ما خواهديقصه به ما م نيموازات ابه

  است. اين جهان  برضد خودمان و مانيكه تمام كارها ميسازينام ذهن مبه يمسجد هايدگيهمان

 ميكه در قصه خواهطور همين نيهم ياست، عار است و نبودنش بهتر است. برا بيكار ع نيهم كه در غزل گفته كه ا امروز

. ستينها آن اديز يليخ حيبه توض يساده هستند، لزوم اريبس اتيمسجد را خراب كنند. اب نيا دهديدستور م غمبريپ ديد

  . دهديم حيضشده كه موالنا خودش تو اختهقرآن س هيداستان هم براساس چند تا آ نيبله ا

  ياندر َكژرَو گريمثالِ د كي
  يَار از نقلِ قرآن ِبشَنو ديشا
  )٢٨٢٥ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

است. اگر  ذهنيمنمربوط به  شهيدر كژ رفتن، كژ رفتن هم يگريمثال د كي يسزاوار است كه اگر تو گوش بده ديگويم

. من دينيبياست. م ريز يهاهيآ نيداستان از قرآن هم نيو منظور از هم يداستان را از قرآن نقل كن نيا ،يگوش بده

  : ديگوي. مخوانميم تانياش را براترجمه

وَلَيَْحِلفَنَّ ِإنْ َأَردْنَا إِالَّ رَُسوَلهُ مِن قَبُْل وَالَّذِينَ اتََّخذُواْ مَسْجِدًا ِضرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَْينَ الُْمؤْمِنِينَ وَِإرَْصادًا لِّمَنْ حَاَربَ الّلهَ وَ  «

  »الْحُسْنَى وَالّلهُ َيشَْهدُ إِنَّهُْم لَكَاذُِبونَ 

 يكفر و تفرقه اندازند و تا برا انشانيرسانند و م انيتا به مومنان ز سازنديم يكه مسجد يي: آنهادهديشهادت م خدا«

جز  يكه ما را قصد خورنديباشد، آنگاه سوگند م ينگاهيجنگ كنند، كم امبرشيبا خدا و پ خواهنديكه م يكسان

  » . نديگوينبوده است؛ دروغ م يكوكارين
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  48صفحه: 

  )١٠٧ هي)، آ٩سوره توبه ( م،يكر قرآن(

 انشانيرسانند و م انيتا به مومنان ز يو چه فرد يدر ذهنشان، چه جمع سازنديم يكه مسجد ييآنها دهديشهادت م خدا

 خورنديباشد، آنگاه سوگند م ينگاهيجنگ كنند، كم امبرشيبا خدا و پ خواهنديكه م يكسان يكفر و تفرقه اندازند و تا برا

  .نديگويم روغنبوده است؛ د يكوكاريجز ن يكه ما را قصد

سبب كفر  نيا ها،يدگيبا همان ميسازيذهنمان م ياز رو يچه جمع ،يچه فرد يمسجد كياست كه اگر  هيآ كي نيا پس

 ميجنگ كن امبرشيبا خدا و پ ميخواهيكه م يدر حال ،ميكنيكمك م نيبه د ميكه دار ميكنيو تفرقه خواهد بود و فكر م

هم  ني. پس امييگويدروغ م ميباش يطورما اگر آن روند،يرا م يهنذ ِ كه راه من يكسان يبرا ميكنيدرست م ينگاهيو كم

  است. گريد هيآ كي

بُّونَ َأن يَتََطهَّرُواْ وَالّلُه يُِحبُّ الَ َتقُمْ فِيِه أَبًَدا لََّمسِْجدٌ ُأسِّسَ َعلَى التَّْقوَى ِمنْ أَوَِّل َيْوٍم َأحَقُّ أَن تَُقوَم فِيِه فِيهِ رَِجاٌل ُيحِ «

  »الُْمطَّهِّرِينَ 

نماز جا آن است كه در ترستهيشده شا انيبن يزگاريكه از روز نخست بر پره يهرگز در آن مسجد نماز مگزار، مسجد «

  » را دوست دارد.  زگانيخدا پاك رايباشند، ز زهيهستند كه دوست دارند پاك يمردانجا آن در ،يكن

  )١٠٨ هي)، آ٩سوره توبه ( م،يكر قرآن(

 م،يكن يدر ذهن زندگ دينبا م،يدر ذهن نماز بخوان ديبله، نبا م،يرا ما گوش بده ني. اگر انماز مگزار ُدر آن مسجد  هرگز

 است كه در ترستهيشده شا انيبن يزگاريكه از روز نخست بر پره يندارد. مسجد يكه حضور ميدر ذهن عبادت كن دينبا

عبادت  يبر صبر و شكر بنا شده، آن برا ديآيم ادتانيها شكل راگ يزگاريكه بر پره ي. پس مسجدينماز كنجا آن

 باشند، زهيهستند كه دوست دارند پاك يمردان ايهستند  ييهاانسان  است ييكتاي ياست و در آن فضا كه فضا ترستهيشا

 يعني زگانيپاك اخد راي، زجهاناين يزهايبا چ يدگيبشوند و آلوده بشوند به درد و همان دهيدوست ندارند همانها اين

   :هيآ نياطور همين را انداختند دوست دارد و هايدگيكه همان ييآنها

اٍر َفانْهَارَ ِبِه فِي َناِر َجهَنََّم وَالّلهُ الَ أَفََمنْ أَسََّس بُنْيَاَنُه عَلَى َتْقوَى مَِن الّلهِ َوِرْضوَانٍ خَيْرٌ َأم مَّنْ َأسَّسَ بُنْيَانَهُ َعلََى شَفَا جُرُفٍ هَ  «

  »يَهِْدي اْلَقوْمَ الظَّالِمِينَ 

مسجد را بر كناره  انيكه بن يآن كس اياو نهاده بهتر است،  يمسجد را بر ترس از خدا و خشنود انيكه بن يكس ايآ «

  تيآن را شسته باشد نهاده است تا با او در آتش جهنم سرنگون گردد؟ و خدا مردم ستمگر را هدا ريكه آب ز يلگاهيس

  » .كندينم
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  49صفحه: 

  )١٠٩ هي)، آ٩سوره توبه ( م،يكر قرآن(

كه تقوا  يكس ديگويم كند،ياو نهاده بهتر است، دارد سوال م يمسجد را بر ترس از خدا و خشنود انيكه بن يكس ايآ

و  هاهيآ نيموالنا حداقل از اجا اين . درميكنياست كه ما عبادت م ييجامسجد منظور آن سازد،يم يمسجد يعنيدارد، 

 دينمادگونه به ما بگو خواهديم يه آن مسجد است، ولكه در قص گرچه ست،ين يرونيگفتگوها منظورش آن مسجد ب نياز ا

  ساده است.  ييكتاي ياست، فضا ييكتاي يفضا ايكه مسجد شما چه هست، مسجد ضرار است 

ترس جا اين دراصطالح به كه يخوب كس يليساختند، خ غمبرياز مسجد پ ريغ يمسجدها اين ديد ميكه خواه طورنيهم

 يكس ايآ ديگوياست. م زيكار است و پره نيو آلوده شدن است و دقت در ا يدگيترس از همان ست،ين يذهن ِ آن ترس من

و  ميشويم مياست كه ما تسل يخدا موقع يخدا، خشنود ياو، خشنود يمسجد را بر ترس از خدا و خشنود انيكه بن

 . هر موقعميكنيخدا كار نم يخشنود يبرا م،يكنيو مقاومت م ميكنيم زهيهر موقع ما ست كند،يفكان و قضا كار مكن

را  اخد كنديرا خشنود م يذهن ِكه من يزي. هر چميكنيكار م يذهن ِ من يخشنود يبرا مينيبيم هايدگيهمانبرحسب 

  . كنديخشنود نم

كه  ديبگو خواهديم» آن را شسته باشد نهاده است. ريكه آب، ز يلگاهيمسجد را بر كناره س انيكه بن يآن كس اي«

 حيكه مسطور همين نهاده شده، بله، هاشدگيهويتهم ُ  ياست رو زشيكه فرور يياست و جا زشيكه درحال فرور ييجاآن

 د،يبنا كن سنگتخته ُ يتان را رورا، ساختمان تانيو زندگ ديروب د،يرا بكَن نيزم ديكه با ديگويم كند،يم شنهاديهم پ

 يرا رو تانيپس زندگ زند،يريفرو م هايدگيكه همان يدر حال ،ستين يرفتننيمنظور عدم است كه ازب سنگتخته ُ

  . دينساز هايدگيهمان

تا با او در آتش «. خالصه، خواهدريخت ُجهنم ساخته شده و فرو يكه رو ياست چوب يپل نيكه ا ديگويقصه، موالنا م در

هستند كه به عهد  يواقعًا آن كسانجا اين مردم ستمگر در ».كندينم تيرا هداجهنم سرنگون گردد و خدا مردم ستمگر 

دارد كه همان  يانسان هم به خودش داستان يستمگر ني. اكننديمبه خودشان ستم  كنند،يو جفا م كننديالست وفا نم

 ارشيدر اخت شهيخدا و بركات او كه هم نهايتبي و آن كوثر و يزندگخِرَد  كه انسان از كنديم انياول غزل خوب ب تيب

اين جهان  كه به يآن منظور ياست كه انسان برا يستم به خود است و ستم به زندگجور يك ني. اكنديهست استفاده نم

  نرسد. اصطالح به آمده
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  50صفحه: 

  »ُلوُبُهمْ وَالّلُه عَلِيٌم حَكِيٌم الَ يََزالُ بُنَْيانُُهمُ الَّذِي بََنوْْا رِيَبةً فِي ُقُلوِبهِمْ إِالَّ َأن تََقطََّع قُ  «

  گردد و خداوند  پارهپاره ُدلشان در دلشان خواهد بود تا آن هنگام كه دلشان  شيتشو هياند همواره مابنا كه برآورده آن«

  » است. ميدانا و حك

  )١١٠ هي)، آ٩سوره توبه ( م،يكر قرآن(

 پارهپاره ُهنگام كه دلشان در دلشان خواهد بود تا آن شيتشو هيما ايدلشان  شيتشو هياند همواره مابنا كه برآورده آن

 نيابراساس  كه ياخانه نيا م،يكه ساخت هايدگيهمان م،يكه ساخت يذهن ِ من نيا يعنياست.  ميگردد و خداوند دانا و حك

 يرد، مضطرب خواهد كرد تا زمانما را نگران خواهد ك شهيمان، همهمه ميادهيكه دطور همين م،يساخت زندهيفرور يزهايچ

  است.  ميو خدا دانا و حك زديكه فرو بر

و  كردنديم غمبريبا پ يو كژباز يكژروها اين جوريچه كه زنديهم االن خودش دارد مثال م اشيميدانا و حك نيا

كه ما هم با خدا  دهدينشان م ني. اشانيهالهيو حهايشان دستاو آگاه بود به  كهدرحالي كردنديم يوجفت بازطاق

كه خدا  مينيدستمان بب ميگذاريرا م يزيچ كي يعني ،ميكنيم يوطاق بازهست و با خدا جفتطور همين مانمعامله

 خواهميداستان از قرآن م كيگفت  نيچه هست. بله، پس بنابراجا آن كه داندياو از اول م كهدرحالي ،كشف كند توانديم

  و ديو عمل كن دياگر گوش كن م،يبگو

  در جُفت و طاق ييَكژباز نيچننيا
  اهل نفاق باختنديم يَنب با
   )٢٨٢٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 يباز غمبريبا پها اين كردن در جفت و طاق، يباز يبازكردن، با حقه لهيح يعنيكردن  يجور كژباز نيكه ا دينيبيم پس

 كي. ستيآن ن ديگويكه م يزيمنافق است. آن چ يذهن ِاست، من ذهنيمن شهياهل نفاق هماهل نفاق. اين  كردنديم

  غلط است. انشيپس بن ست،ين يخود اصل قتاً يحق يذهن ريساخته و آن تصو يذهن ريتصو

 ،ديريدستتان بگ ايچند تا مثًال فرض كن لوب كيشما كه اين يبرا ،كردنديم يبازطوري اين غمبريبا پ دينباها اين ديگويم

 يول ،يبباز ايرا ببرد  يفرد است كه باز ايجفت است  نيا دييبگو ،ديكن يبا او باز ديتوانيباشد خوب م ياگر انسان معمول

كه اين به دهديم ميتعمرا  نيو ا .بخواند توانستياو دستشان را مكه اين يبرا كردنديم يبازطوري اين دينبا غمبريبا پ

 دهديو قصه نشان م .ميكنيما م ميكه چكار دار داندياو مكه اين يبرا ميكن يبازطوري اين با خدا ديهم نبادر ذهن ما 
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با توجه به اسمش كه مسجد ما مسجد ضرار است و  ،ميرا ادامه بده يذهنمن يهايباز نيا ميوقت تلف كن ديكه ما نبا

  :گفتنديمها اين كه بله .مييايب رونيذهن ب نياز ا ديكائنات، با يهست به شخص ما و به مردم و به همه ضررزننده

   ياحمد نِيعِزِ د يكز برا
  يو، بود آن مُرتَد ميساز يمسجد

  )٢٨٢٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 يبرگشتن بود، مرتد نياز د نيو ا ميسازيم ييبايمسجد ز كياسالم  يعني ياحمد نيو باال بردن د يارجمند يبرا گفتند

  بود، 

  باختنديم ييكژ باز نيچن نيا
  جُز مسجدِ او ساختند يمسجد 

  )٢٨٢٨ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 ريغ يباتريمسجد ز خواستنديم ،نبود مسجد بسازند نيمنظورشان ا كردند،يم لهيح كردند،يم يغلط باز نيبنابرا پس

مان عدم كه درون مينساخت يمسجد م،يساخت ييكتاياز مسجد  ريغ يما مسجد دهدينشان م نيو ا ،از مسجد او بسازند

طور همين با،يمسجد، مسجد ز نيا دهديم حيخودش توض النكه ا ميساخت ييبايمسجد ز م،يعبادت كنجا آن باشد و در

  محل نداشته. بايموالنا، مسجد ز كنديم فيكه تعر نطورياحتماالً ساده بوده ا غمبريمسجد پ ،نداشته يمحل چيهجا آن كه

  اش آراستهو سقف و قُّبه فرش
  جماعت خواسته قيتفر كيل 

  )٢٨٢٩ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

است  نيو تفرقه ساخته شده است، منظور ا يپراكندگ يآراسته اما برا ،يگنبدش عال ،يسقفش عال ،يفرشش عال بله

 م،ينگاه كن ميكه خودمان ساخت يرا باال ببرد، حاال ما به مسجد تيرا معنو مانيو ا نيداصطالح به كه ستين نيمنظور ا

 يبخشوحدتكه اين ايتفرقه است  يبرا نيا ايآ م،ياساخته يذهنياو م يذهنكه فردًا و جمعًا با هم در من يمسجد نيا

  ؟است

 هاانسان   بخش استانسان كه مركزش عدم است، وحدت يخداگونگ يرويحضور، ن يروين :وجود دارد رويندو  در جهان 

موقع آن كنميشما صحبت م يهمهازطريق  من ديشما صحبت نكن :گفت ،ميارا خواندهها اين كند،يم كيرا به هم نزد
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 ميسازيفرداً و جمعاً م يمسجد ميما دار ميصحبت كن زهياگر قرار باشد كه ما خودمان براساس ست .روديم نياختالفات از ب

  .است يبخش ييجدا نياست، و ا يتفرقه است پراكندگ يكه برا

 نيكه ب يمذاهب ايكه آ مينيراحت است بب يلياند، خبخش بودهوحدت اياند بوده بخشييجدا انياد نيا ايكه آ مينيبب ديبا

در جهان  انياد يكل طور به ُ كنند،يبه هم كمك م ،ا با هم متحد هستندي زنديستيبا هم مها اين درست شده نيد كيدر 

ها اين كنند،يكمك م گريواقعاً دوست هستند به همد گريبا همد اياز هم متنفر هستند  ،انددهيجنگ گرياند با همدكه آمده

است  ييكتاي يمنظور فضا يعني  اند.ساده ساخته غمبريمثل مسجد پ اياند كه مسجد ضرار ساخته ،است ديهمه قابل د

از آن داشته باشد ولو فرشش و  ريغ يمسجد ياست، هر كس ييكتاييمسجد دارد، پس آن هم فضا كيكه خدا فقط 

  تفرقه و ضرر است. ياش آراسته باشد براسقفش و قُبه

  به البه آمدند  غمبريپ نزدِ
  او زانو زدند شِيُاشتر پ همچو

  )٢٨٣٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

حضرت رسول و مثل شتر زانو زدند و نشستند و التماس  شيساخته بودند آمدند پ باياشخاص كه مسجد ز نيا ديگويم

  هست  يبعد تيبود كه در ب نيشان او التماس كردنديم

   يُمحسن يِرسوِل حق، برا يكاِ
  يآن مسجد، قدم رنجه ُكن يِسو

  )٢٨٣١ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

  آن مسجد ما دياوريب فيتشر دياحسان لطف كن يرسول خدا برا يكه ا گفتند

  مبارك گردد از اَقدامِ تو  تا
  تو امِيّ تازه باد اَ  امتيتا ق 
  )٢٨٣٢ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 يتمام روزها زيهللا تا روز رستاخءاشاآن مسجد مبارك بشود و ان ديگذاريشما قدمتان را در آن مسجد مكه اين در اثر تا

 زننديمها حرف نيآمدند و از ا ياز در دوست يعني كنند،يم يكه دارند طاق و جفت باز دينيبيشما شاد و مبارك باشد، م

  .ستين يكيمنظورشان واقعًا منظور ن يول
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  روِز ِگل است و روزِ ابر مسجدِ 
  مسجدِ روِز ضروت، وقِت فقر 

  )٢٨٣٣ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

جمع بشوند جا آن ضرورت باشد فقرا كهدرصورتياست، و  يو روز باران يلروز گِ  يبرا ميكه ما ساخت يمسجد ني: اديگويم

  .ميخدا ساخت يخالصه برا ،يبد، ندار يدر روزها ننديمسكن بگز ايغذا بخورند  اي

  و جا  ريخجا آن ابدي يبيتا غر
  خدمت سرا نيتا فراوان گردد ا 

  )٢٨٣٤ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

بشود ما  اديسراها ز جورنيكنند و غذا بخورند بمانند و از ا دايو جا پ ننديبب ريخجا آن نديايب هابيتا غر نيپس بنابرا بله

  كامل به خدمت مشغول بشود. طور به ُ هم واقعاًجا اين بشود و اديجاها ز جورنيا ميخواهيم

  و پُر  اريشود بس نيشِعارِ د تا
  شود خوش، كارِ مُر ارانيز آنكه با  

  )٢٨٣٥ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

انسان چقدر كه اين به كنندينفاق م كهدرحالي دارند يآگاه يحتها اين كه ديآيكار تلخ است به نظر م ديدانيمُر كه م كار

 يبعض ارانهيدرد هش م،يبكش ديكه ما با ستيهمان تلخ حضور، كار ُمر، بله كار مُر كار بكشد، از ذهن برود به يتلخ ديبا

و  شوديآدم متوجه نم شود،يخوش م شود،يتر مكار ُمر آسان نيما ا ميباش ارانيكه اگر با  نديگويمها اين ها تلخ،موقع

  كه  دينيبيمسجد انجام بدهند، م نيپُر مردم در ا طوربه  ُ بشود و اريبس نيو كار و بار عشق و د ميآن عالاصطالح به تا

  رسول را كه حتماً برود آنجا،  كننديم قيدارند تشو بله

  دِه  فيتشر گه،يآن جا يساعت
  دِه فيُكن، ز ما تعر مانيةتزك 

  )٢٨٣٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

كند ارجمند بشود و درون ما هم پاك  دايپ فيتشرجا آن ،ديكن را بزرگجا آن وجا آن دياوريب فيچند لحظه تشر ديگويم

ما هم كار  ننديه كه مردم ببدِ فيز ما تعر م،يبرس يما هم به شهرت ميبرسبه جايي  و ما هم ،شما ياريبشود با ارتعاش هش

   فتهمورد پسند شما قرار گركه اين يبرا ميكرد يدرست
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  و اصحاِب مسجد را نواز  مسجد
  با ما بساز يما شب، َدم ،يتو مَه 

  )٢٨٣٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

كه شب  ديبا ما وقت صرف كن يشما دم ،و ما شب يرا نوازش بده چون تو ماه هست كننديكار مجا آن كهكسانيو  مسجد

  روز بشود. شاءاهللان ما هم

  شود شب از جمالت همچو روز تا
  جمالت آفتابِ شب فروز يا 

  )٢٨٣٨ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

كه جمال  ميدانيتا شب ما از جمالت مثل روز بشود، همه م ديگوي. مكننديرا دارند با رسول م هالهيح نيكه ا دينيبيم

 ميگرفت مياگر تصم يشخصا،ً ول ميمسجد ضرار بساز ديكه اوالً ما نبا دهديقصه نشان م نيا .كنديشما شب را روشن م

ما  يپهلو گريد يكي ميمواظب باش ديبا ميكن ييفضاگشا ،ميبشو ميتسل ميو عدم را مركزمان بكن ميمسجد ضرار نساز

  .ميمردم نخواهند گذاشت ما به راه حضور بروكه اين مسجد ضرار نسازد و

 خواهميشما م شرفتيكار شما و پ نياز ا ديآيكه من واقعاً خوشم م ديگويبه شما م ديآيم يكي د،يگويرا هم م نيا قصه

كار  يجد طور به ُاگر شما يبا كس ياتييهر آشنا افتد،يكه م ينه، هر اتفاق د؟يقبول كن ديشما با ايبا شما كار كنم، آ

به  ميبرو ديمسجد ضرار است و با يذهنمن نيكه ا ديادهيواقعاً فهم د،يكنيوقت صرف م دياگر شما متعهد هست ديكنيم

 صورتايندر  گر،يجلو د ميرويم ميبا اصطالحات قصه دار ديدانيالبته م ،ديكن دايرا پ يو آن مسجد اصل ييكتاي يفضا

  .بزرگ ممكن است توطئه بكند يذهنكه من ديمواظب باش ديبا

خواهد افتاد كه شما  ياتفاقات كيبه شما كمك كند، دارد احتمال دارد كه قضا  دينگه دار دمع يلياگر شما مركزتان را خ

كه  ديمواظب باش ديتا، حاال، مركز عََدم، با ديدار يذهنمنِتر بيش و ديستيمتعهد ن ياگر شما آنطور يكند ول داريرا ب

بعد  زها،يچ نيا ستبده، چقدر خوب ا ادياستاد، استاد، بله، به ما هم  نديبه شما بگومرتب  احتمال دارد همان مراحل اول

كه  ميموضوع هست نيخود. تمام شد. پس مواظب ا يكار رو نيقطع شد ا گريكه اصالً د ياز سه چهار ماه متوجه بشو

اطراف ما مسجد ضِرار بسازد  ديايهم ن يگريبه عالوه كس د م،يمسجد ضِرار جمع وارد نشو م،يخودمان مسجد ضِرار نساز

  و به ما َضرر بزند.
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  يكان سخن از دل بُد غايدر يا
  يمُرادِ آن َنفَر حاصل شُد تا

  )٢٨٣٩ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

ها آن يول شد،ينبود، از ته دلشان بود تا مراد آن افراد حاصل م يبازحقه گفتنديمها آن كه يسخن نيكاش ا يا د،يگويم

واقعاً از  ميزنيكه م هاييحرف كه كارها و مينيبب ديحاال، ما هم با. گفتنديدروغ م گفتند،يو از ته دل نم تيميصم ياز رو

خالص  يذهناز َشّر منِ ديخواهيم ؟دياز شَّر درد خالص بشو ديخواهيشما واقعًا م ايآ ؟ميخواهيته دلمان است، ما م

به قول موالنا  د،يخواهيبه خودتان. اگر نم ديجواب بده ديبا ؟ديخواهينم اي ؟ييكتايبه مسجد  ديبرو ديخواهيم ؟ديبشو

  باشد.  يذهنو از حقارت منِ ينيبممكن است از كوچك د،يشرم دار

به خودتان نگاه  د،يستيبا نهييآ يجلو ديدارد. شما با يشرم منف يذهنكه منِ ميگفتيممرتب  به كلمه شرم ماراجع راً ياخ

هستم. اوّل قّصه هم گفته سزاوار  يزندگ يشاد ستهيهستم، من شا يهستم، من از جنس زندگ ستهيمن شا دييبگو ديكن

. ديبشنو ياهمچون قّصه دياگر شما الزم دار د،يشما گوش كن راست كه اگ نيمنظورش ا م،ييقصه را بگو نياست كه ا

آرامش داشته  خواهميشاد باشم، من م خواهميكه من امتداد خدا هستم، من م دييبگو دينگاه كن نهييبه آ ديخالصه با

 يشاد باشم، ول خواهميبله بله من م دييشما در ظاهر به زبان بگوكه اين باشد، نه لياص خواهميباشم، آن چهار تا بركت م

  . ديشاد باش ديخواهيكه واقعاً نم ديبكن ييكارها كي تانيذهنبا منِ

هماهنگ  ديزنيكه م يفكر و رفتار با آن حرف نيا نديبب دينگاه كن ديبه فكرتان و رفتارتان با د،يريگيم ميتصمكه اين از بعد

آدم به زور  كنديتمام نشده شروع م كلمه نيام را با دوستم مثًال بهتر كنم، همرابطه خواهميم ديگوينه؟. آدم م اياست 

 ميخواهيكه ما م دهديدروغ گفتن، هزار جور رفتار كه نشان نم ايخالف زدن،  يحرفها ايبردن رابطه،  نيگفتن و از ب

  .ميمان را درست كنرابطه

  و جان در زبان دليب ديَ كا لطف
  دوستان يسَبزه تون ُبَود ا همچو

  )٢٨٤٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 دهيدم زارنيسرگ يرواصطالح به است كه يامانند سبزه صورتدراين كه، آن لطف و احسان كه از ته دل نباشد، ديگويم

ها، كثافت ديببخش يرو زار،نيآن سرگ يرو آورديها را باد مسبزه ايتخم گلها را  يموقع كي ختنديريلجن را م يعنياست. 
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خورد،  شوديو آن سبزه را هم نم دهديم يبد يبو نيكه ا يديديم يشديكه م كشيخوب نزد ي. ولديدميها مسبزه نيا

  است: ثيهم كه حد نيتون است. بله ا ينفاق باشد مثل سبزه يكه از رو يدوستان لطف يكه، ا ديگويم نيهم ي. برايآر

  »َو خَْضراَء الدِّمَن.  اكُمْ يَّا «

  ». زارنياز سبزه رُسته در سِرگ ديزيبپره «

كه اين اي سهيمقا ايپز دادن  يبرا كندياست. آدم عبادت م دهييرو يذهنمنِ يكه رو يقشنگ يزهايچ يعنياست.  نيهم

معروف  ميخواهيهم در كالمشان گفتند ما مها اين نشان دادن به مردم، معروف شدن، و اي يكنيعبادت م نديبگومردم 

. همان زارنياز سبزه رسته در سرگ ديزيكه بپره د،يگويهر حال، م ه. و بميكنيم دايپ فيما تعر دييايشما ب م،يبشو

  . ميخوريرا مها آن ميريگيكه ما م يهر رفتار ،يهر فكر ها،يدگيُرسته است، دردها، همان يذهنمنِ يكه رو ييزهايچ

  ز ُدوَرش بنگر و اندر گُذَر هم
  پسر يا ديَ و ُبو را َنشا خوردن

  )٢٨٤١ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 .يو بخور يبو كن دينبارا ها آن كهاين يبرا عينگاه كن و بگذر سر زارنيسرگ يرُسته رو يهاسبزه نياز دور به ا ديگويم

  . ستنديخوردن و بو كردن ن ستهيشاها آن

  خود مَرو انْيَوفايلطفِ ب يِ سو 

  ِشنو كويُبوَد، ن رانيپُلِ و كان
  )٢٨٤٢ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

كه ذهن  را يزيهر چ .ميبشو ميتوانيم تيهوهمها آن كه ما با يزيهر چ يعني انيوفايب زند،يحرفش را موالنا م د،ينيبب

پل  نياكه اين ينرو برا انيوفاياحسان ب يسو ديگوياست. م وفايب م،يبشو تيهوهم ميتوانيكه با آن م دهدينشان م

  را باز كن و بشنو.  تيهااست، خوب گوش رانيو

  َزنَد يبر و يقَدَم را جاهل َگر
  ُپل، و آن َقدَم را بِشكَند ِبشكَند

  )٢٨٤٣ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

از  خواهديم خواهد،يرا مها آن است و محصول تيهوهماين جهان  يزهايكه با چ ،يكارندانم ياز رو يجاهل كي اگر

 يبرا م،يشويدوست م يكيما با  هايدگيهمانبرحسب  اگر يعنيكار را بكند،  نيسبزه تون بخورد و آن را بو كند، اگر ا
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كه  يگريد زيهر چ ايمقام  ايپول  دانم،ياز، چه م دنيكش رهيمثالً ش جملهبه ما، از  دهديكه آن م ييو غذا هايدگيهمان

آن برود،  يرو يشده است. بله اگر جاهل دهيجهنم كش ياست كه رو يداريپل ناپا نيا صورتدراين م،يهست دهيما همان

  . شكنديهم م شيو پا شكنديم نيا

  شوديكجا لشكر شكسته م هر
  ُبَوديدو سه سُسِت ُمَخنَّث م از

  )٢٨٤٤ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

كه شجاع  ييبه جنگ و آنها رونديم پوشنديم يترسو و بزدل لباس جنگ يهاانسان د،يگويم زند،يمثال مجا اين در

ها اين دينيبيدفعه م كي شوند،يم يزخم هاانسان  شود،يكه جنگ شروع م نيهم يول كننديحساب م شانيهستند رو

دو  خاطربه خورد،يو شكست م شوديجا لشكر شكسته م هر د،يگوي. مشكننديو لشكر را م كننديفرار م روند،يدرم

  سه نفر سست عنصر و ترسو است. 

  با ِسالح او مَردْوار ديَصف آ در
  غار ارِ ي نَكيبَرو ِبنَْهند كا دل
  )٢٨٤٥ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 نديگويشجاع كه همراهشان هستند، م يهاانسان و يصف جنگ، هم با سالح و رزم، مثل مردان جنگ يتو ديآياو م ،يآر

دارد و  يدگيكه همان يما به كس د،يگويموالنا دارد م مينيبيبه آنها. پس م شونديم يغار ما هستند و متّك ارِ يها اين كه

 كيده نفر با هم  دينيبيدفعه م كي. نيمهم است ا يلي. خميدل ببند دينبا كند،يم يمسجد ضِرار دارد، در ذهنش زندگ

 يچ يعني نيآقا ا نديگويمها آن يهستند، دو سه نفر از تو كينزد يليخ يمنته كنند،يخودشان كار م يجا دارند رو

زدن و  يمنف يبه حرفها كننديو شروع م نيا خورديآخر به چه درد م گر،يبس است د ميموالنا بخوان گري، چقدر درآخ

  .زنديريگروه را به هم م

كار  يو اگر شما با كس ميكنينم يكس معرف چيكس را به ه چي. ما هميكنياست كه ما هم گروه درست نم نيهم يبرا 

كه درد  نديبياز دست بدهد، م يدگيدو سه تا همانكه اين ي. او ممكن است جا بزند. چرا؟ براديمواظب باش ديبا ديكنيم

كه ُخوب ما  دييگويشما هم م صورتدراين و كندياو فرار م د،يايباال ب نشتحمل كند و مقاومت درو تواندينم ،ها ايندارد 

كه  دينيبب دي. پس باگريد داننديمها اين خورد،يالبد نم خورد،يكار به درد نم نيكه ا نديگويهشت نفر م م،يده نفر هست

  . ديكار نكن يو با كس دي. چه بسا كه بهتر است تنها كار كنديهست قيرف يبا ك
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  ها زَخم نديبگردانَد چو ب رُو
  او ِبشَكند پُشتِ تو را رفتن

  )٢٨٤٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 قاً يدق .شكنديكه او برود پشت تو م نيو هم شوند،يم يدارند زخم هاانسان  كه ننديبمي يگردانند وقتمي بر يرو نهايا

 تانيهايدگيجنگ است شما با همانجور يك هم نيا زند،يمثال م كنديراجع به جنگ صحبت نم زند،يحرف را م نيهم

 ديكه با ددانييم د،يندازيب ديكنمي يو سع ديدار يرنجش كي د،يندازيب دخواهييم ديدار يدرد كي د،يدر چالش هست

ها آن و از ،دشوييم قيكنند رفمي و با چند نفر كه درد حمل د،يدرد حمل كن دينبا د،يبشو نهيآ دتوانييوگرنه نم ديندازيب

  . دكنييم ديتقل

بهتر است با جمع  م،يكنمي ديجمع تقل ازپس  م،يدار ذهنياوقات ما منتر بيش است، يعيطب اريبس ذهنيدر من ديتقل

 جادي) اSynergy( ينرژيموقع سكند، آنمي حاال مگر جمع همه مركز عدم داشته باشند، آن فرق م،يخودمان كار نكن يرو

هزار كه اين كه مركزشان عدم است نه ييهاانسان  جمع شدن يعنيجماعت رحمت است، جماعت  ديگومي شود،مي

  كند.مي ادتريرا ز يگمراه ست،يحتمًا رحمت است، نه رحمت ن نيا ،يكن معج كجايرا  ذهنيمن

  شودمي درازست و فراوان نيا
  شودمي مقصودست پنهان وآنچه

  )٢٨٤٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 اديز دگويياگر م يمورد حرف داشته بزند، ول نيدر ا يليشود كه موالنا خمي صحبت دراز است معلوم نيكه ا دگوييم

 نيآره اكه وقت هست،  ديو اجازه بده ميبهتر است كه به اصل موضوع بپرداز شود،يصحبت كنم مقصود ما پنهان م

  ساده هستند. اريبس اتيبهمانطور كه ا ع،يسر يليبخوانم خ تانيقسمت را هم برا

  »السَّالم تا به مسجدِ ضرارش بَرَند هِيرا عَل غمبريمنافقان، پ فتنيفر «

 امبريكار درست نبوده و طاق و جفت با پ نيهم كه اول گفته اطور همين ببرند آنجا، بند،يرا بفر غمبريپ واهندخيم يعني 

  بهرحال، كردند،يم يباز دينبا

  رسولِ  حَق ُفسونها خواندند بر
  راندنديم ليَ دستان و حِ  رَخش

  )٢٨٤٨ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(
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 لهيو اسب ح م،يكنمي آن كار را م،يكنمي كاررا نيكردند، امي تملق ينطورهمي اشافسونها خواندند، به گوش نيبنابرا پس

  .گفتنديسخن م شانذهنيبا من فينرم و لط يتوانستند از راههامي تا يعنيرا به جوالن درآوردند،  ريو تزو

   شيرسوِل مهربانِ َرْحم ك آن
  شينآورْد پ ،يتبسُّم، جُز بل جُز

  )٢٨٤٩ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

است.  گشاييگفت معادل فضا شوديم است كه در واقع يهم اصطالح جالب شيَرحْم ك ني: آن رسول مهربان، اديگو يم

ست، ا درست اشدرست عكس دگوئييكه م يزيآن چ د،كنييكه شما تقلب م آورديبها آن يبه رو خواستينم يعني

  .داديهم نم يالبته قول يول ،گفتيو بله بله م زديم لبخند اشهمه نيبنابرا

  كرد اديآن جماعت هاي شُكر
  ِاجاَبت قاصِدان را شاد كرد در

  )٢٨٥٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

اش كنند و گفت كه بله، همهمي و كار كننديو مسجد درست م كشنديتشكركرد از آن جماعت كه زحمت م نيبنابرا پس

آن جماعت از ته دلشان نبود، فكر  يبرود آنجا، و آن جماعت هم شاد شدند، منتها شاد خواهديكه م آمديبا بله به نظر م

 نديايب يكسان كيماست، چه بسا  راهنمايي همبازموازات بهها اين و .رساننديم جهيكردند كه قصدشان را دارند به نت

 نديو به شما هم بگو ميكار كن مخواهييمكه ما هم  نديو بگو د،كنييخودتان كار م روي هاستاطراف شخص شما كه سال

دعا كنم،  ذهنيدعا كن، من ماًدائ ،ذهنيمن يدارد برا ييرايگ يلخيها حرف نيكن، دعا كن، دعا كن، ا يياستاد، ما راهنما

  .بود ديمواظب با هستم كه بروم دعا كنم، بله، يپس من در سطح

به حضور برسد، ممكن است همان مسجد ِضرار  ديو كمكش كن د،يكن اشييو خواست شما راهنما .گفت: دعا كن ياگر كس

شما  يدرونتان باز است و حرف مردم رو يافض د،يندار يدگياگر شما همان د،يباش شرفتهيپ يليشما خكه اين باشد، مگر

ممكن است  طانيكه، فرستاده ش ديمواظب باش ديبا د،يباش يياگر در مراحل ابتدا ياست، ول يگرياثر ندارد؟ آن موضوع د

  كه:گفت  مخوانييم شهيهم ميكه دار يتيدر آن ب گريگفت د ن،يباشد ا

  چون عاجز شود در ِافِْتتان ويد
  انياِنس نياو ز ديَ جو ِاستعاَنت

  )١٢٢١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو(
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در  د،اندازييو م دكنييم ييرا شناسا هايدگيو همان دروييم شيپ دياگر عاجز بشود از دست شما، كه شما دار ويد يعني

 م،هستي مندماهم عالقه ندگوييم ندآييم هاانسان  است كه نيراهش ا كيشما،  يسو فرستديرا م هاانسان   صورتاين

  توانم.نمي من ديبگوئ ديبا اشم د،توانييما را هم به حضور برسان، شما م

  او شيپ شانيآن مَكِر ا نموديم
  مُو ر،يزان كه اندر ش كيبه  كي

  )٢٨٥١ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

خورند، مي آورندمي مو را در هايو حاال بعض شود،يم دهيبد د يليخ نيافتاد، در روستاها، امي مو كه ريكه در ش ددانييم

كه بد  شد،يم دهيآشكارا د ريدر ش مثل موها آن لهيحها آن كه، مكر دگوييبه هر صورت م ختند،يرمي را ريش هايبعض

  است.

  فيآن لط كرديم دهيرا ناد يُمو
  فيآن ظر گفتيرا شاباش م ريش

  )٢٨٥٢ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 آنان است. يباياز سخنان آراسته و ز هيكنا ريمنافقان و ش هايرنگيو ن سيو دسا ديپل اتيّاز نِ هيُمو كناجا اين : درمُو

است، و مو را  يري: عجب شديكند و بگو نيرا تحس ريو ش ند،ينگاه كند، مو را نب ريبه ش يكس كي د،دييرا نمها آن لهيح

  .كرديم نيكارشان را تحس يول د،دييرا نمها آن لهي: حدگويياو هم م رد،يبگ دهيناد

  مَكر و دَمدَمه يهزارن ُمو صد
  آن دَم از همه ديخوابان َچشم

  )٢٨٥٣ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

مكر و دمدمه را دارد،  نيا ذهنيهر من درضمن چقدر مكر و دمدمه دارند، وها اين كه ددييم ر،يدر ش ديدمي هزار مو صد

در نظر ها اين و چقدر ريو تزو ددييم لهحي چقدراز همه؛ هر دپوشييحضرت رسول، چشم م دگوييم يمواظب بود، ول ديبا

  .ددييو فقط مسجد را م گرفت،يم دهيدارند ضرر بزنند، همه را ناد

  آن َبحركََرم فرموديراست م
  تَرَم مُشْفق شما از شما من بر

  )٢٨٥٤ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(
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 است، و ثيحد كيبر  يهم مبتن ناي و ترم،مهربان شما از شما به كه من فرموديبخشش، درست م يايكه آن در دگوييم

كه  ديبگو خواهدمي االن و ماست، از تربه ما مشفق يكه زندگ ،يما با خدا، زندگ ةبه رابط كنديم دايپ ميهمه تعمها اين

 دور آتش از را شما به آتش، و من ديخودتان را بزن دخواهييكه م ديستههايي روشن است، و شما پروانه يآتش كي

از  خواهميمن م دگويياست، م نيما با خدا هم هم ةشما، و واقعاً رابط درويمي در من دست از هاموقع يبعض يول كنم،مي

 يهر كار د،يبه خودتان لطمه بزن دخواهيمي تانو با حرص ذهنيشما با من يشما مواظبت كنم، چقدر من كوشش كنم، ول

كند مابه يم يسع كند،يكند و بدبخت ممي ليكه خدا ما را ذل ستينطوري اين پس رم،يجلو شما را بگ توانمينم كنميم

ما  مانيو دردها مانيدر فكرها ميگم شد نقدريا م،يهست هايدگيدر همان و منگ جيگ نقدريما ا يول م،يخودمان ضرر نزن

 بله ترم،فرمودند كه من به شما از شما مهربان شانيپس ا م،يزنمي به خودمان لطمه م،يريخودمان را بگ لوج متوانيينم

  هم، ناي

  »مِنَ الُْمؤْمِنيَن فَتَرَكَ دَيْناً َفَعلَيَّ قََضاؤُُه وََمنْ تََركَ مَاًال ًفلوََرثَتِهِ. يأَوْلَى بِالُْمْؤمِنِينَ مِنْ أَْنفُسِِهمْ. فَمَنْ ُتُوفِّ اَنا«

آن. و هر كس از  يوامدار باشد، بر من است ادا و رديهركس از مومنان بم. پس شانياوارترم به مومنان از خودِ اسز من«

  »بَرانِ اوست. راثيبگذارد از آِن م يگيمومنان، مُرده ر

  حديث

  

آن. و هر كس  يوامدار باشد، بر من است ادا و ردي. پس هركس از مومنان بمشانياوارترم به مومنان از خودِ امن سز بله،

  مال فرزندانِ اوست. بله، يعنيبَرانِ اوست،  راثيبگذارد) از آِن م ايهيارث يعنيبگذارد ( يگياز مومنان، مُرده ر

   ينشسته بر كنار اتش من
  يبَسْ ناَخوش ةفروغ و شعل با

  )٢٨٥٥ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

است و جلب  اديو نورش هم ز سوزانديم يعنيناخوش دارد،  هايآتش شعله نينشستم كه، ا ي: من در كنار آتشدگوييم

  خودشان را بسوزانند،  خواهنديمها اين را، و هاانسان  كند،يم

  پروانه شما آن سو َدوان همچو
  دو دستِ من شده پروانه ران هر

  )٢٨٥٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(
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 من است، رانو دو دست من دائماً پروانه دگوييرا م ذهنيهايمن د،يبسوزان د،يخودتان را به آتش بزن دخواهييم شما

  به آتش درد بزنند و بسوزانند. خواهندمي را خودشان هاپروانه يول رانم،مي را هاپروانه دستم با اشهمه

جَزِكُم َعنِ الّناِر و و مََثلُكُم كَمََثِل رجٍُل أوَقدَ نارا فَجَعلَ الفَراُش و الجَناِدُب يََقعَْن فيها و ُهو َيذُبُّهُنَّ عَنها ، و أنا آِخذٌ بحُ مََثلي«

  »أنتُم تََفلَّتونَ ِمن َيِدي.

را از آن براند. ها آن ه آن اخگر زنند و اوبرافروزد و ملخان و پروانگان خود را ب ياست كه آتش يمن و شما، مَثَلِ كس مََثلِ «

  ».ديزيگريشما از دستم م يول ديو من كمرگاِه شما را فراچنگ دارم تا به آتش اندر نشو

  حديث

مَثَلِ من و  كند،يم نييخدا را هم تع اي يما و زندگ نيب يها رابطهصحبت نيا دياست، توجه كن يمن و شما، مََثلِ كس مَثَلِ

را از آن براند. و من كمرگاِه ها آن برافروزد و ملخان و پروانگان خود را به آن اخگر زنند و او ياست كه آتش يشما، مثلِ كس

  بله. د،يزيگريشما از دستم م يول ديآتش اندر نشو بهشما را فراچنگ دارم تا 

  بر آن شُد تا َروان گردد َرسول چون
  حَق، بانگ زد َمشْنو ِزغول رتِيغَ 

  )٢٨٥٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 نهيآ كهيكس دهديحق اجازه نم رتيحق نگذاشت. غ رتِ يغ دفعهكيبرود به مسجد،  خواستيحضرت رسول م ديگويم

وارد شده است. بانك زد مشنو ز  لهياز راه ح يذهن ِ من كهدرحالي بدهد، يذهن ِ به من صورتاينشده است، لطفش را به

  را مشنو، بله. طانيرا، ش ويحرِف غول را، د يعنيغول، 

  اندكرده لَتيَمكْر و ح ثانْ يَخب نيك
  اندمَْقلوب است آنچ آورده ُجمله

  )٢٨٥٨ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

اند و كرده لهيحها اين شان عوض شده است،است فعًال، جنس يذهن ِشان كه منذات يعنيبدذاتان، بدذاتان  نيا يعني

و آن را  شوديم دهيهمان يوقت ياريهش يعني شود،يم ديپل ياش درست است. پس انسان وقتعكس نديگويهرچه كه م

 يروبرگردد و بخواهد كه اين فعًال، مگر شوديم بدجنس شود،يبدذات م شود،يم ثيخب نيا رد،يگيجنس خودش م

و  دانديدارد، خودش را زرنگ م يذهنمن كهيكس اعتماد كرد، طبق صحبت موالنا به دينبا چيه نيخودش كار كند. بنابرا
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  63صفحه: 

 اريو بس انهيو موذ فيلط يهاراه باز بدارد، منتها به روش نيشما را از ا خواهديو دانسته م كنديم يو جفت هم باز طاق

  منظورشان ضرر زدن است.  يكنند، ولنرم، متواضعانه خودشان را كوچك 

  نبود ييروهيَ جُز سِ  شانيا قَصْدِ 
  ُجست تَرسا و ُجهود؟ يكِ  نيد رِ يخ

  )٢٨٥٩ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

هستند.  دهيهمان كهكسانيانواع و اقسام  ،يذهنبه انواع و اقساِم منِ ميكن يواقعًا معن ميتوانيترسا و جهود را م جانيادر

 يزهايدارند، با چ يذهن ِكه من ييهاانسان  ديگويكردن نبود. م رواهياز س رياز ضرر نبود، غ ريغها آن قصد ديگويبله، م

مختلف  يبا باورها كهيكس ديگويو نوع باورها است و م يشدگتيهوفقط نوع هم هاانسان  هستند، فرق تيهومختلف هم

جستجو  يو گذاشتِن عدم در مركز انسان را ك ييو فضاگشا ياريگسترِش هش يعني ن،يد رِيخها اين است، تيهوهم

 ييروين كيرا در مركزشان بگذارند. پس  هايدگيهمانتر بيش مردم خواهنديبلكه م ستند،يدنبال آن نها اين !كنند؟يم

را  يمركز ماد خواهدياست م يگريد يروين كيداشته باشند،  يمركز مادتر بيش كه كنديم قيرا تشو هاانسان  است

  درون را باز كند. يو فضا اورديببرد و عدم را ب هيكنار بزند، به حاش

  بر ِجسِْر دوزخ ساختند يمَسجد
  خدا نَرْدِ َدغاها باختند با
  )٢٨٦٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 يعني دينيبيم طوركهنيهم ،پل، نَْردِ دَغا باختن يعنيجِسر  ،يمسجدها اين حرفش را موالنا،جا اين ديگويدارد م دينيبب

 .افتديو آدم م سوزدياست، م يپل چوب نيپلِ دوزخ ساختند، ُخوب ا يرو يمسجدها اين پرداختن، رنگيو ن لهيبه ح

 كيغرض، به  كيبراساس  ها،يدگيهمان . اگر برحسبِيپل راه برو نيا يرو دياكه نب كندياست كه موالنا صحبت مجا اين

در  ميهستطور همين . ما همباختنديبا خدا نَرِْد دَغاها م ديگويو االن م .كار نخواهد كرد نيا ،يشويم كينزد يآدم

خواهد شكست، ما  نيو ا استدوزخ ساخته شده  ياست كه رو يپل يرو ،يذهن ِ در من ميرويكه م يريهر مس ،يذهن ِ من

  . آره، خالصه،مييگويدروغ م ميكنيرُك به خدا نگاه م يطورنيو هم ميافتيافتاد و م ميآن تو خواه

  هم جالب است: نيا 
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  64صفحه: 

اٍر فَانْهَاَر ِبهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ َواللَُّه َلا َشفَا ُجرٍُف هَ  َعلَى نَهُ يََأم مَّْن أَسَّسَ بُنْ رٌ يْمِنَ اللَِّه َوِرضَْو نٍ خَ تَْقوَى َعلَى نَهُ يََأسََّس بُنْ َأَفمَنْ «

  »نَياْلَقوْمَ الظَّلِمِ هِْدىيَ

 يلگاهيس مسجد را بر كناره انيبن كهيكسآن اياو نهاده بهتر است،  يمسجد را بر ترس از خدا و خشنود انيبن كهيكس ايآ

  ».كندينم تيآن را شسته باشد نهاده است تا با او در آتش جهنم سرنگون گردد؟ و خدا مردم ستمگر را هدا ريكه آب ز

  )١٠٩ هي)، آ٩سوره توبه( م،يكر قرآن(

 كهيكسآن ايام، خوانده ديديطور كه داو نهاده بهتر است، همان يمسجد را بر ترس از خدا و خشنود انيبن كهيكس ايآ

آن را شسته باشد نهاده است تا با او در آتش جهنم سرنگون گردد؟ و خدا  ريكه آب ز يلگاهيس مسجد را بر كناره انيبن

  .كندينم تيمردم ستمگر را هدا

  َاصْحابِ َرسول قِيتَفْر قَصَْدشان
  ِشناسَد هر فَضول؟ يحَق را كِ  فَْضلِ

  )٢٨٦١ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

لطفِ  نيرسول را از او جدا كنند. پس بنابرا ارانيبود كه  نياها آن قصد ني. بنابرايذهن ِ من نيهم يعني گو،اوهي يعني فَضول

  .شناسدينم گواوهيحق را هر 

  ِكَشندجا اين را ِز شام يُجهود تا
  به وَعِْظ او، ُجهودان سَرخوَشند كه

  )٢٨٦٢ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

به زبان (دعوت كند،  يجا، موعظه كند و مردم را به مركز مادآن اورنديدارد ب يذهن ِرا كه من يكس كي خواستنديم هااين

  او سرخوش بشوند و از اطراف رسول پراكنده بشوند. يهابه حرفها آن كه )،بله م،يكنيصحبت م ميخودمان دار

  ما كيل ،يكه آر غامبريپ گفت
  و بر عَْزمِ غَزا ميسَرِ راه بر
  )٢٨٦٣ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

  .كنمينم يمشخص است، معن گريد كامالً

  گَهانَسفَر چون بازگردم، آن نيز
  آن َمسجد َروان گردم َروان يِسو

  )٢٨٦٤ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(



  Program # 827                                                                          ۸۲۷برنامه مشاره 

  65صفحه: 

  آن مسجد خواهم آمد.جنگ، برگردم، به  يعنيسفر َغزا،  نياز ا گفت

  غَْزو تاخت يِسوكرد و به دَفَْعشان
  بِباخت ياز َدغا نَرْد انيدَغا با

  )٢٨٦٥ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 يلهيبا ح م،يكنيم لهيح يذهن ِ . اگر با منميشويبا خدا، با دغا روبرو م ميكه بازهم ما اگر دغا كن دهدينشان م هاتيب نيا

جنگ  يسوشان كرد و بهدفع ديگوي. مميبا آن كلنجار برو ديشد، با ميخودمان روبرو خواه يلهيخودمان، با جنِس ح

جنگ  نياصطالح او بهرا غزو  نيباشد، ممكن است موالنا ا يخيحادثه تار كيها اين غزو هم، البته ممكن است نيتاخت. ا

  با زبان خودشان صحبت كرد. انيو گفت با دغا .را بخواهد مطرح كندها اين و چالش با خود و با نفس و

  از غَزا، باز آمدند امَديب چون
  شدند يماض ةَوعد طالِب آن

  )٢٨٦٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

  .يقولت را اجرا بكن ديحاال با ،يآمدند گفتند به ما قول دادها آن از جنگ برگشت چون

  فاش گو مَبريَ پَ  يحَقَّش: ا گفت
  را، َور جنگ باشد، باش گو غَدْر

  )٢٨٦٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

  را و اگر جنگ هم بشود بگذار بشود، نترس. شانلهيبگو حها آن فاش به غمبريپ يشد به او كه ا يوح نيبنابرا پس

  ديقومِ َدَغل خامُش ُكن ي: اگفت
  ديرازهاتان، تَن زن مينگو تا
  )٢٨٦٨ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

كار را بس  نيرا فاش نكردم، ا تانيتا رازها ديرا نزنها حرف نيا د،يذهنتان را خاموش كن د،يباز بس كنقوم حقه يا گفت

در مورد مسجد ِضرار ما هم صادق است، كه ها اين . ُخوبگريبس است د د،يمتوقف كن يعني ديزن . تَنديمتوقف كن د،يكن

خاموش  ميخواهيما نم يتا ك ؟يتا ك ؟يدر آغوش بكش يخواهيمُرده را م كي يتا ك ؟يتا ك گفتيامروز در غزل هم بود، م

و كارمان را متوقف  ميمان را خاموش كنذهن ديبا م،يقوم دغل هست نيجزو هم ميدار يذهن ِاگر من م؟يو ضرر بزن ميكن

 ميشويامتحان ما رفوزه م موقعآنرا فاش كند؟  مانيرازها يكه خدا همه ميخواهي. مميرويم ميكه دار يريآن مس م،يكن

  .ميتا باالخره شرمنده بشو ميبرو شيپ ميخواهيما م ينرود. ول مانيمواظب ما باش، آبرو ،يكنيكه. گفت امتحان هم م
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  66صفحه: 

  چند از اسرارشان ينِشان چون
  آوَْرد، بَد شُد كارشان انيبَ  در

  )٢٨٦٩ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

همه را  دانستم،يطاق و جفت، گفت من همه را من م كند،يم ينفر باز كيكه اين چندتا نشان داد كه، درست مثل چون

 هايدگيذهن ما براساس همان يهركار م،يما چون در آغوش او هست م،يكنيم ميما چكار دار نديبيهم م ي. زندگنميبيم

 ي. وقتداندينم ند،يبينم كسچيه ميكني. ما فكر مديگويرا به ما م شيهايشاهد آن است و نشان يزندگ كند،يو دردها م

  است. دهيفهم غمبريكه پ دنديكرد، كارشان بد شد، فهم انيگفت، بها آن چند به ياز اسرارشان نشان ديگويم

  قاصدان زو بازگشتند آن زمان
  زنانحاشَ هللا، حاَش هللا دَم

  )٢٨٧٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

زمان برگشتند مي گفتند: پناه برخدا، پناه بر خدا، پناه برخدا مسجد مي اين قاصدان كه آمده بودند رسول را ببرند، آن

  گويند، پناه بر خدا ولي خودشان مي دانستند دروغ مي گويند.سازيم، ببين پشت سر ما و روي ما چه مي

  هر مُنافق مُصَحفي زير بَغل
  َغلسويِ پيغمبر بِياَوْرد از دَ 

  )٢٨٧١ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

  بازي آمدند پيش پيغمبر هر كدام از آن منافقان قرآن گرفتند زير بغلشان و از روي حقه

  تي استبهر سوگندان كه َاْيمان جُنَّ
  زآنكه سوگندان، كَژان را سُنَّتي است

  )٢٨٧٢ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

سوگندها هست، جمع يمين است. و جنَّتي است معني به طور كه در صفحه مي بينيدهمانبراي سوگند خوردن، اَْيمان 

يعني سپري است، سپر؛ بنابراين سوگند يك سپر است. پس قرآن را آورده بودند قسم بخورند كه از خودشان دفاع كنند 

زياد سوگند مي خورد احتماال دروغ سوگند خوردن براي كژها عادت است، سّنت است. هر كسي طور همين بايد باور كنيد،

  مي گويد. بلي:

   ١٦اند اين آيه قران است، سوره مجادله، آيه از سوگندهايشان سپري ساخته
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  67صفحه: 

  »اتََّخذُوا أَيَْمانَهُمْ جُنَّةً َفصَدُّوا َعن سَبِيلِ اللَِّه َفلَهُمْ عََذاٌب مُّهِينٌ«

  »اند. پس براي آنهاست عذابي خواركننده.رويگردان شدهاند. و از راه خدا از سوگندهايشان سپري ساخته« 

  )١٦)، آيه ٥٨(قرآن كريم، سوره مجادله(

و  ؟ايمو از راه خدا و يكتايي رويگردان شده ؟ايمها، آيا ما هم از سوگندهايمان سپري ساختهخيلي جالب است اين آيه

  عذاب شرمگين شدن و خوارشدن بر ما خواهد آمد؟ بلي،

  مَردِ َكژ در دين وفا چون ندارد
  هر زماني ِبشكَنَد سوگند را

  )٢٨٧٣ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

بله نمي گويد. و از  ذهنيمننداشت.  ذهنيمن، اگر وفا داشت در دين يعني به اَلَست وفادار بود كه ذهنيمنمرد كژ يعني 

خارج شدن با بلي به اتفاق اين لحظه آسان است. پس بنابراين هر لحظه سوگند را مي تواند بشكند. اگر كسي  ذهنيمن

 هاست،عهدمادر همه  ،آن عهدكه اين سوگند اصيل را شكسته، عهد را شكسته، اين آدم سوگند را هم مي شكند. براي

  عهد الست.

   ستيرا حاجِت سوگند ن راستان
  است يرا دو چشِم روشن شانيزانك ا 

  )٢٨٧٤ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

دو چشم روشن دارند، كه اين يبه سوگند ندارند؛ برا اجيندارند احت يدگيدر مركزشان همان كهييها آنراستان،  يبرا پس

  .ننديبيبا چشم خدا مها آن ند،يبيم شانياريچشم هش

  است يو ُعهود از احمق ثاقيم نَقض
  است يو وفا كاِر تَق مانياَ  حفظِ

  )٢٨٧٥ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

وفا و سوگند  يهست و اگر كس ياز احمق مانيشكستن عهد و پ نيبنابرا مان؛يعهد و پ يعني ثاقيم زكار،يپره يعني يتق

  هست. بله: يهست، تق زكاريآدم حتماً پره نياگر به عهد الست وفادار باشد، ا يعنيرا حفظ كند 

  كه سوَگند شما  غمبريپ گفت
  كه سوگند خدا؟ اي رميگ راست

  )٢٨٧٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(
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  راست است؟ كيسوگند خدا را؟ كدام ايگفت كه من سوگند شما را باور كنم  غمبري: كه پديگويم

  سوگندِ دگر خوردند قوم باز
  لب مُهِر َصوم ُمصحَف اَندر دَست و بر 

  )٢٨٧٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

. قرآن در خوردنديقرآن. دوباره آن قوم سوگند خوردند، مرتب سوگند م يعنيگرفتن، مُصحَف روزه و روزه يعنيصوم 

كار  يمسجد را برا نيو ا ميقرآن سوگند كه ما وفادار به شما هست نيبه ا م،يدست و ظاهرًا هم روزه بودند. ما روزه هست

  .نديگويدروغ م دانستنديخودشان م كهدرحالي و ميساخت ريخ

  كالم پاكِ راست  نيبه حقِّ ا كه
  مسجد، از بَهرِ خداست يبنا كان

  )٢٨٧٨ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

  .خوردنديسوگند را م نيا بله

  ستيمكر ن لهًيح چيهجا آن اندر
  است يَرب ايذكر و صِدُق و جا آن اندر 

  )٢٨٧٩ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 گفتنربايرب اي هست و ياش ذكر خدا هست و راستو همه ،وجود ندارد لهيح وجهچيبه ه ميكه ما ساخت يآن مسجد در

  است.

  كه آواِز خدا  غمبريپ گفت
  در گوش من همچون َصدا ِرسديم

  )٢٨٨٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

دارم  حيصر يليخ يمعن رسد،يلحظه با مركز عدم من آواز خدا مثلِ انعكاس صدا در كوه مثالً به گوش من م ني: كه اگفت

 يهاانسان كه ديكه شما مطمئن بشو گردديها باز هم بر مصحبت نيو ا .ديكنيم لهيو ح دييگويكه شما دروغ م شنوميم

به حضور زنده شوند، عمًال  خواهندينم يعني خواهند،يدانسته نم د،خواهنيداشته باشند واقعًا نم يذهن ِ اگر من يذهن ِ من

به خودش  ي. شما هركسديخواهيواقعاً م ديكه شما از خودتان سوال كن كنميمن مرتب عرض م نيهم يو برا .خواهندينم

به  كهييها آن. باز هم جز ضرر به ردندا يادهيفا ديايراه ن نيواقعاً دنبال ا خواهد،ينم ديبدهد اگر د مانهيجواب را صم نيا

  رسد.مينخواهد داشت. گفت كه مثل انعكاس صدا در مثالً كوه آواز خدا به گوشم  ياجهيزنده بشوند، نت خواهنديحضور م
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  در گوش شما بِنهاد حَق ُمهر
  تا به آوازِ خدا ناَرد سَبَق 

  )٢٨٨١ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 نيدر ا مانهيو صم مينشو ميو تسل ميكه نخواه يام كه خداوند مهر در گوش شما گذاشته تا زمانمتوجه: كه من ديگويم 

تعهد  م،يمداومت نداشته باش م،يكار نبرراه به نيوقت و توجه خودمان را در ا م،ينكن تيو قانون جبران را رعا ميراه نباش

و مقاومت و قضاوت  مينيو در خودمان صبر و شكر را نب ميگشا نباشفضا م،يينگو لحظه نيبه اتفاق ا» بله«و  مينداشته باش

 يهاگوش :فرمود كهها آن كه رسول به ديگوي. مميكن دايپ يرسدست يزندگبه ميخواهينم صورتايندر م؛يرا صفر نكن

 هيآ نيا گريد ديدانيم كه شما مرا ه نيا. بله ديكه تا آواز خدا را نشنو ،شما يهااند در گوششما مهر شده، پنبه كرده

  هست كه:

  »است بزرگ. يعذاب شانياست و برا ياشان پردهچشمان يشان مهر نهاده و بر روو بر گوش شانيهابر دل خدا«

  )٧)، آيه ٢سوره بقره((قرآن كريم، 

شان مهر نهاده و بر و بر گوش شانيها. خدا بر دلميخواند نيا هيشب هيآ كيامروز هم  گر،ياست د يذهنمنِ نيهم نيا

  است. ياشان پردهچشمان يرو

 يجلو د،يگويپرده را م نيهم نديبيم هايدگيهمانازطريق  دارد يذهنمن يپس هركس نديبيم هايدگيهمانازطريق  

دچار عذاب  يكر نيو با ا ديد نيبا ا نيپس بنابرا .شنوديهم نم شانيهااست. پس گوش ياپرده كي اشياريچشمان هش

  .شونديم

  سرش ديبال نا واريتا به د
  نشنود پند دل آن گوش كرش 

  )٢٠٦٣ تيم، بپنجدفتر  ،يمثنو ،يمولو(

آدم  يروز كي. شنوديگوش كرش كه مهر شده پند دل را نم ،سرش نيبال نخورد ا واريسرش تا به د ديبال نا واريتا به د بله

  بشنود، بله. ديكه واقعًا پند دل موالنا و بزرگان را با شوديكه متوجه م ديگويم

  دَميَ آيآواز حق م حيَنك َصر
  دميپااليصاف از ُدرد م همچو



  Program # 827                                                                          ۸۲۷برنامه مشاره 

  70صفحه: 

  )٢٨٨٢ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

مثل طور همين شنوميم ،شوديبه دلم م اي شوديالهام حق را كه به گوشم م ايرا  يو آشكار من وح حيصر يليخ االن

شوم متوجه  كينزد خواهميم مرتب ،ستميام كه از جنس شما ن. من متوجهشومياز ُدردَش دارم جدا ممي قسمت صاف

  را گرفت. اشيجلو رتيباشد گفت غ ادتانيگر حق است ا رتيغ نيو ا كنديمن را از شما جدا م يزيچكيكه  شوميم

  درخت يِ از سو يكه موس همچنان
  مسعودَْبخت يِكا ديحق بِشْن ِ بانگ

  )٢٨٨٣ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 يكه زندگ دهدينشان م نياقبال، اانسان خوش يكه به او گفت ا ديدرخت بانگ خدا را شن ياز سو يكه موس طورهمان

به من زنده  يتوانياقبال، مخوش يگفته، ا ينگفته است به هركس ياقبال، فقط به موسخوش يا ديگويما م يبه همه

  بله. ،يزنده بشو يتوانيمن م نهايتبي به نمخَِرد  كه به ياقبال؟ چون تنها تو هستچرا خوش يشو

  ديشنمي هْاَنَا اللّ  يدرخت، انِّ  از
  ديپد آمديَكالْم، َانوار م با
  )٢٨٨٤ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 رونينابْ ب يزديا ياريكالم مرتب هش نيو با ا ديشنيشما هستم، م يمن خدا هستم من خدا ديگوياز درخت م او

تو هستم و  يمن خدا ديگويدرون ما م ياباشنده كي ميدر ما. اگر ما واقعًا متوجه شو ،يدر انسان، در موس ديجهيم

  درست است. رمانكا ستيما ن يبت ما و خدا يذهنمن نيا ميشويمتوجه م

.

 كتاي يمن خدا يموس يمبارك از آن درخت ندا داده شد كه ا نيدر آن سرزم يراست واد ينزد آتش آمد از كناره چون« 

  ».انميپروردگار جهان

  )٣٠)، آيه ٢٨(قصص(قرآن كريم، سوره 

  كند،ياشاره م هيآ نيبه ا دارد

  
  ماندنديدر م يز نور وح چون

  خواندنديها منو سوگند باز
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  )٢٨٨٥ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 يليخ كردندينم دايپ يگرياز سوگند خوردن راه د ريغ كنديذهن و دل رسول را روشن م ،يكه نور وح دنديديم يوقت

باز هم به  خوانديجفتشان را دارد م طاق واند كه طرف يكسكيبا  ننديبيمكه اين كه باوجود دينيبيجالب است كه م

 كه ما هم ممكن است ميكه ما بفهم كنديح مطلب را دراز ماصطالبهطوري اين را موالناها اين .دهنديسوگند ادامه م

خدا زنده  نهايتبي چرا ما به ميستينطوري اين و اگر ميادامه بده ،مي. ما ممكن است به راهمان اصرار كنميباشطوري اين

  در كارمان است؟ يچه اشكال م؟يشوينم

  خدا سوگند را خواند سپر چون
  كارگر؟ينهد اسپر ز كف پ يك

  )٢٨٨٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

هستند سوگند  نيمنافق نيهمجا اين در كارگريپ نيبنابرا ياكه گفت سوگند مثل سپر هست در دست عدّه ميخواند ياهيآ

  .خوردنديمرتب سوگند مها آن .گذارندينم نييرا كه سپر است، پا

   حيصَر بِ يبه تَكذ غمبريپ باز
  حيفَص شانْ يكََذْبُتمْ گفت با ا قَدْ

  )٢٨٨٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 دييگويو شما هم دروغ م ميآيكه گفت: نه، من نه م حيبا انكار صر غمبريپ دوباره د،ييگويكه دروغ م يراست، به َقدْكََذبْتُمْ

  بله. دييگويطور آشكار گفت شما دروغ مبه

اش مانده اگر الزم قسمت كي ديديپس شما قسمت اعظم داستان مسجد ضرار را شن ميبسنده كن جانيبه هم ديده اجازه

مسجد ساخته كه اين اصطالح خراب كنند با وجودآن مسجد را به دهديدستور م غمبريپ يول .ميخوانيرا هم مجا آن باشد

و  باستيو هر چقدر هم كه ز ميخراب كن ديرا با يذهنمن اركه مسجد ضر ميريگيم جهيشده مسجد است. ما هم نت

  .ستيمسجد ضِرار از نظر خدا قابل قبول ن نيا ميُموّجه جلوه بده ميخواهياش خوب است و گنبدش بلند است و ما مفرش

شود بهتر است كه بها صحبت نياكه اين . قبل ازيهست نيدروغ ،ييگويكه تو دروغ م نديبگو حيبه ما صر ديآخر سر با 

  .ييكتاي يفضا نيمورد هم نيخدا در ا اي غمبريپ يبه مسجد ساده ميخودمان و برو ميد را خراب كنما مسج
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