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.از دیوان شمس موالنا شروع می کنم1824با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

کند کند و راجع به فرد خاصی صحبت نمیموالنا راجع به انسان صحبت می،فرمودیدهمینطور که مالحظه

و این انسان یک دفعه میگوید

منسزايجفانیستمکنجفامکنجور*منفزايجانمهايتوزشومنمیسیر
سانی که زنده به دمد و انپس انسان در مقامی است که دائماً یک مه جان فضا به آن زندگی را با فراوانی می

، انسانی که به حضور رسیده، انسانی شومکه من از تو سیر نمی: این زندگی است، مرتب این حرف را میزند

که زندگی را شناخته، به زندگی در این لحظه زنده شده و آگاه از زندگی است، این حس را دارد و این 

شدن و باز هم زنده شدن به این ترتیب خالقیت آگاهی را دارد که از زندگی کردن و زنده شدن و مرتب زنده

براي اینکه هر چه .شودتر میهستی را و آفرینش خدایی را بیان کردن، وا نمی ایستد و مرتب مشتاق

شود، ما ما ضعیفتر میمنشناخت ما از این نیرو و هر چه بیان این نیرو از طریق ما بیشتر می شود و هر چه

.شویمشویم، بنابراین از این زندگی کردن سیر نمیتر میر و زندهتتر عاشقشادتر و آرام

ولی اگر حقیقت اینطور است و موالنا اینطوري خودش را و مقام انسان توضیح میدهد، این جور و جفا از 

داشته باشیم، که مندرست کنیم، باید یک منآید؟ براي اینکه جور و جفا تولید بشود، باید ما یک کجا می

ایم، و در تی ندارد و توهم است، و پشت سرش یک قصه زندگی، که ما با آن قصه هم هویت شدهحقیق

مصنوعی درست کنیم، که بر اساس داستان زندگی ماست، و منیعنی ما باید یک . گذشته و آینده بودن

ایم و زنده به آن بینیم، ما با آن هم هویت شدهداستان زندگی ما گرچه که تمام شده، ولی ما این را ذهناً می

هستیم و این داستان زندگی تمام نشده و راضی نشده و پر از ترس و ناکافی و محتاط، دائماً کامل شدنش را 

. بینیددر آینده می

بنابراین گرچه براي ما میسر است به معشوق در این لحظه زنده بشویم، و از جان افزایی آن استفاده کنیم، 

م هویت شدگی با گذشته و در نتیجه به آینده نگاه کردن و بین این دو تا متنفع بشویم، ولی ما از ه

.چرخیدن و ایجاد مسئله کردن و جور و جفا کردن کار دیگري بلد نیستیم
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پس ما به این . کند، که راه خطا نرویم و زندگی را تلف نکنیمحاال موالنا در اوج زنده بودن، به ما یادآوري می

نظیر بوده، ایم، که این تکامل بیل مسئله ساز از سر ما پریده و به تکاملی رسیدهعلت که عقل جزئی و عق

.توانیم برعکس باشندگان دیگر آگاهانه به زندگی زنده بشویممی

بینی نیست، من تو را از آنطوري که تو می:، براي اینکه دلبر به ما گفتهزینچ بگفت دلبرم، عقل پرید از سرم

من به او گفتم که ما توي این آبگیر منتظریم، تا این دعوت : گویدام، براي اینکه میاین جهان مادي ربوده

، در این جهان که صنعت جان رباي من جان تو را ربوده: عمومی تو صالي تو برسد، ولی معشوق به من گفته

شتباهاًسایه تو آن طرف است، این سایه چی هست که شما به آن چسبیدید؟ ما به سایه چسبیدیم، ما ا

چرخیم و بر اساس قصه زندگیمان بر اساس دهیم  و در آنجا میگیریم و  به ذهنمان مینیروي زندگی را می

.افتیمکنیم و  به گذشته و آینده میدرست میمنهایمان از گذشته یک یاد گرفتگی

وده، تو چرا متوجه ولی معشوق به ما چی گفته؟ گفته که این صنعت جان رباي من، تو را از این حالت رب

این جور و جفا را تو خودت براي خودت ایجاد میکنی و این توهم خواهی متوجه بشوي؟ نیستی؟ تو کی می

گویید که مسائل توهمی شما که می. مسائل ما عینی است:گوییمشویم و ما میخوب ما متوجه نمیاست،

خواهیم بگوییم پیغام ، ولی ما مینی استبراي ما مسائل بسیار، بسیار جدي و عی! است، این درست نیست

، منما از طریق درست کردن یک: این غزل درست است، حقیقت است و جور و جفا به این علت است که

.شوددانیم در نتیجه جور و جفا درست میگیریم، حقیقت میرا جدي میمنفکرهاي این

شویم از این شویم و هم هویت میعجین میرویم و آنجا با یک چیزي هر چه ما  به این فضاي ذهن می

خوب پس بهتر ما آنجا نرویم، اگر . کنیمشویم، و جفا و جور ایجاد میفضاي زندگی و متحد کننده دورتر می

مان را، مان را، خشمکند، نگاه کنیم، مسئلهما به این لحظه آگاهانه، آن چیزي که ما را اذیت می

مان را آگاهانه نگاه کنیم، پس آن نیروي خدایی دارد ا، سر رفتن حوصلهمان رمان را، دل مردگیافسردگی

بینیم که آن مسئله، آن ترس، آن خشم، دارد یواش مان را روي این نگه داریم، میکند و اگر توجهنگاه می

، یعنی چه؟ یعنی ما دل مردگی، سر رفتن حوصله، حرکت انرژي شرطی شده است.شودیواش کوچک می
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توانیم این لحظه زندگی کنیم و از ندگی را که یک فضاي انرژي شرطی نشده است، زندگی است، مینیروي ز

:گویدگردد، میکنیم، ذهن ما دنبال تازگی میشادي آن برخوردار شویم، وارد یک سیستم شرطی شده می

جویدن فکر است، ، براي اینکه ذهن دنبال حوصله ما از این سر رفت، یک چیز دیگر بگو، یک چیز دیگر بگو

داریم، زنم، یک روزنامه برمیزنم، به یکی زنگ میدیگر فکر ندارم بکنم، چه کار کنم، به دوستم زنگ می

براي اینکه یک انرژي شرطی شده، االن در من دارد حرکت ام سر رفته؟ ، چرا حوصلهام سر رفتهحوصله

گی هستم، که اگر ه هستم، از جنس زندکند، این انرژي شرطی شده، من نیستم، من همان فضاي زندمی

.شومتر میخواهم، زندهشوم، و هی زندگی را بیشتر میتر میشوم، هی آگاهآگاه به آن بشوم، سیر نمی

اصالً به جاي اینکه به یک راهش این است که آگاهانه به این حرکت انرژي شرطی شدگی نگاه کنیم، ببینیم 

خواهم ببینم حرکت این انرژي ، میممشغول کنبه یک سري الفاظ و حرف زدنبکی زنگ بزنم و ذهنم را 

، خواهم ببینم دل مردگی چه جوري است؟ اصالً دل مردگی را تماشا کنمشرطی شده چه جوري است؟ می

خواهم ببینم اگر نخورم  و میتوانید حل کنید، میل شدید به غذا دارید، شما با این کار خیلی چیزها را می

میرد، بینی میل به غذا می، یک دفعه میکندخواهم ببینم این آخر سر چکار مینگاه را کنم، میمیل به غذا

توانیم بهش نگاه کنیم الزم نیست ما آنقدر بخوریم که سه چهار برابر وزن طبیعی وزن داشته باشیم، می

ش نگاه کنیم، اگر نگاه کنیم توانیم بهکشد، میمان را، هر چیزي را که ما را میمان را، طمعهمینطور حرص

ایم ما سزاوار این جور جفا حاال که این انرژي در ما زنده شده و ما به آن مقام رسیده. تواند بکشدنمی

:گوییدولی دارد می. نیستیم

منهمايايسرمبرافکنیسایهتوچونک*آتشمدرونچهگرخوشمجفاوستمبا
پس اگر هماي . شودبر سر هر کسی بیفکند، آن شاه میرا  اش اي است، که سایهمرغ افسانههمادانیم که می

شویم و در سر ما سایه بیفکند، ما شاه وجود خودمان می،زندگی هم سر ما سایه بیفکند، این هماي خدایی

نکه ما آید؟ از ایشود، براي اینکه آن موقع با ستم و جفا، ستم و جفا از کجا میاین صورت کارها راحت می
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شود، یک چیزي را از دست توانیم عمل کنیم، انتظارات ما برآورده نمیمطابق میل این شرطی شدگی، نمی

آید، ذهنی میمنکنیم، ستم و جفا از جنگیم، مقاومت میمی. خواستیم از دست بدهیمدهیم، که نمیمی

ترساند، این  کند، ما را مینشخوار میدانم از کی یاد گرفته، االنذهنی فکرهاي خودش را از گذشته، نمیمن

توانیم بدانیم که فهمیم، ما میولی اگر سر ما آن هما سایه بیفکند، ما این چیزها را می. شودستم و جفا می

. آیدها زندگی نمیاز وضعیتها، آید، نه از وضعیتهاي ما این غمگینی ما از فکرهایمان میاین ناخوشی

آید، یا مثالً باید امتحانی بدهم، قبول بشوم، یا کاري را یاد که من پولم کم است نمیغمگینی من از این  

آید، این که غمگینی ندارد، غمگینی ما از ساعت کار کنم، غمگینی ما از اینجا نمی16بگیرم، یا مثالً روزي 

دانیم بدانم، همه ما میاگر من. ترساندگیرم و این فکرها من را میآید که من فکرهایم را جدي میاین می

این که .آید، نه از وضعیتهاآید، از یک سري فکرهاي اتوماتیک شده میکه غمگینی من از شرطی شدگی می

که اگر یک آورد، بلکه تفسیر ما از این موضوع هست یکی پولش زیاد باشد یا کم باشد، این غمگینی نمی

شود، و ما حاال چطوري سربلند باشیم، تفسیرها هست که ما را ما کوچک میمنوقت پولمان کم باشد 

ایم و هیچ ربطی به زندگی در آورده است، یا ما از دیگران یاد گرفتهمنکند و این تفسیرها یا ناراحت می

.ندارد

ها، اگر این را آید که با تفسیرهاي خودمان هم هویت هستیم، نه از وضعیتبیشتر مشکالت ما از این می

کند، نه وضعیت دانیم، همین دانستن اگر یک ذره در ما جا بیفتد، که فکرهاي منفی من را غمگین میب

ماشینم ! دانموضع مادي من، حاال در دنیا چند تا دوست دارم؟ چند تا فامیل بزرگ دارم نمیزندگی من، نه 

، شما وقتی که منکه تفسیرهاي کند، بلچه جوري است؟ کارم سخت یا آسان؟ اینها آدم را غمگین نمی

کند، ولی این کار گویید، آن است که دارد مشکل ایجاد میشوید، ببینید که االن چی دارید میغمگین می

آید، تشخیص این که ذهن من االن چی فکر به یک هوشیاري نیاز دارد، پس این هوشیاري از حضور می

گذارم ، آن اسمِ است که مرا ناراحت وضعیت فعلی میکند و من االن با تفسیر خودم چه اسمی را رويمی

دانم، من این استعداد را دارم، که خودم را از آن جدا کنم، الزم نیست دانم، چون میکند، حاال این را میمی
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شود؟ شما یک مقدار حضور که این استعداد را ایجاد کنیم، ما این استعداد را داریم، آن موقع چه جوري می

.کنید، عشق می آید، عشق جلو آمدایجاد می

منباليچاشنیبشکندنباتنرخ**سرخوشانبرايعشق،شکرفشانکندچونک
آورد، یعنی چی؟ یعنی آن چیزي که بیرون من این بالي من، عشق اگر زنده بشود، قیمت نبات را پایین می

زدم، نرخش شکسته نیستم، حرص میام، سر بلندکردم اگر نداشته باشم، بیچاره شدهشید، فکر میکرا می

دمد، این حس وحدت ش را درجان ما میآمد، پس عشق وقتی شیرینیبود، نبات بود به نظرم شیرین می

این شور زندگی، زنده شدن به زندگی، نیازي نداریم ما که بگوییم حاال این وضعیت زندگی اینجوري شد، من 

با همه کس و با اریم، اینقدر آرامش داریم، اینقدر حس وحدت االن غمگینم، براي اینکه ما اینقدر شادي د

ریم و اینجا بگذاریم و بگوییم که این نباشد من وکه الزم نیست چیزي را از جاي دیگر بیاکنیممیهمه چیز

اضافه بکند اینقدر در مقابل شکرفشانی عشق خواهد میبه من آن مقدار شادي که آن . کنمحس زندگی نمی

که من براي زنده بودن نیازي به آن ندارم، براي درست کردن کارهایم در بیرون، براي زندگی کوچک است

ولی براي زندگی آن را الزم ندارم و این .هاي زندگیخواهم، آره، ولی براي بهتر کردن وضعیتبهتر، اگر می

کرهاش را جدي ش هم هویت شده و فامنکند، براي کسی که با شکرفشانی را عشق برایش سرخوشان می

سفت دارد، کسی منِگیرد، عشق که نمی تواند شکرفشانی بکند، براي اینکه آن در را بسته، براي اینکه می

کند، عشق براي تر میاش را سفتمنجنگد، و با این ستیزه ها میکند، با وضعیتکه در این لحظه ستیزه می

کردند، براي اینکه من ندگی من جور و جفا ایجاد میپس آن عواملی که در ز. تواند انجام دهداو کاري نمی

کردم آنها باید یک جوري دیگر بشود، مطابق انتظاراتم نبودند، حاال دیگر عشق شکرفشانی کرده و فکر می

بیا دوباره جذب ما شو، طمع بکن، :گویندآنها مرتب به من میبینم،من آنها را که قبالً با ارزش بودند، نمی

.رومن نمی، محرص بخور
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. منمی شو! خوب حاال من این کار را می کنم، تو خشمگین بشو: گویددهد، مییکی یک کاري را انجام می

براي اینکه وصل به منبع ،ترسم، نمیبترس، تو را دارم می ترسانم: یکی دیگر یک کاري می کند می گوید

ستی به من بدهی، ندهی، خوب اگر من خواترسم تو آن چیزي را که میترسم؟ میهستم، چرا من مییبزرگ

وابسته به آن نباشم نده، اصالً زندگی ما به آن وابسته نیست، یک درصد هم نیست، نیم درصد هم نیست، 

کند، عشق چنان شیرنی در جان من بوجود آورده که اصالً هیچ نیست، براي اینکه عشق دارد شکرفشانی می

ریق آن کسی که از تو انتظار دارم یا ندارم ندارد، اصالً شما آن من نیاز به اضافه کردن چیز کوچولو از ط

دهد، شما دهد و یا نمیشوید، انتظار ندارید، هر کسی آن کاري را که باید انجام دهد میانتظار میموقع بی

کنید، آن چیزهاي که به آنها چسبیدید بروند و شوید، هر موقع شما رها میخشمگین نمی

منقبايشودتنگ،منوجودشودزفت*منحسودشودکور،مندودزدمدعود
کنیم یک گردیم، آن موقع از این که ما یک چیزي را رها میشود، ما به وجود اصلیمان برمیاین طوري می

سوزد، براي اینکه شادي عشق در جان ما آنقدر پیچیده که رها کردن این بسیار بسیار قسمتی از وجود ما می

، ولی آیدآید، خوش بوي عود میاز دود ما بوي عود میبنابراین . آور هم هستت و شاديبخش اسلذت

آید، چون کار ذهنی ذهنی، حسادت از تنگ نظري میمنذهنی، حسود منرود به چشم همین دودش می

ینکه کنم، براي اداشت، که بتواند آدم مقایسه کند، من اگر به تو حسادت میمناست، براي حسادت باید 

شما که تشکیل شده است منکوچک را با منِکوچک و این منِخودم را کاهش دادم به یک چیزِ کوچک، 

کنم تو هم ام، فکر میام، آن چیزهاي که من با آنها هم هویت شدهاز چیزهاي که باهاش هم هویت شده

نی است کور بشود، از این ذهمنکنم، اصالً هر چیزي که شدي، حاال چون تو بیشتر داري به تو حسادت می

ذهنی خودم است، اگر من از شر این راحت بشوم، آن چشمانش کور بشود که منشود، اولیش دود کور می

ما االن نیروي زندگی هستیم، اگر منیتی هم باقی . هاي زندگی من ببیند، ما را ول کندنبیند، که چشم

شود، در هر صورت زفت ها فعال میبکند، بعضی موقعتواند بینیم، آن دیگر کاري نمیمانده، آن را هم می
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شویم، بریم، که یک دفعه بزرگ میاي خودمان پی میشود که به بیکرانهشود وجود من، این طوري می

، قباي من همان پوسته تنگ شود قباي منشویم، شویم، دیگر داریم در این محدودیت جا نمیبزرگ می

شوم، در آن باورهاي قبلی محدود کننده که مرا اي قبلی من جا نمیهذهنِ من است، دیگر در محدودیت

براي . شودکنم این باورها واقعاً حقیقت مسلم است، از جمله فکرهاي خودم، در آن جا نمیگرفته و فکر می

عشق یعنی زنده شدن به زندگی که هستی در وجود ما در این . کنداینکه عشق در وجود من دارد کار می

ترین حالت ما ، غیر طبیعیترین حالت ماستعشق چیز عجیب و غریبی نیست، عشق طبیعی. دمدلحظه می

را می سازیم و زنده نگه منذهنی است، ولی ما با جور و جفا و مصیبت کشی زیاد این منهمین ساختن 

قا من گوید آمی داریم، علت اینکه ما رهایش نمی کنیم، این هست که می ترسیم بی هویت بشویم، می 

، ام، ولی همین جور و جفا بهتر از این است که من ندانم کی هستمدرست است که به جور و جفا چسبیده

شوي، زنده به عشق شوي، زنده به این نیروي خدایی میولی اگر ندانی کی هستی، زنده به زندگی می

م و این فکرهاي ما را ایی که این جسعشق یعنی رفتن به اعماق وجود خود و آن فضایی زندهشوي، می

ها در جهان یکی آورد، به آن زنده شدن و از طریق زنده شدن به آن یک زندگی با تمام زندگیبوجود می

توانیم یکی بشویم، همین طور که ما باید لطیف بشویم که بتوانیم یکی بشویم، جسم بشویم که نمی. شدن

، و ما االن آن عشق شودشود، سفالشون با هم یکی نمیدو تا چراغ نورشان با هم یکی می: گوییدموالنا می

شود؟  می گوید آن موقع،هستیم، در این غزل در اوج خودش موالنا براي ما مثال است ، آن موقع چی می

منهايکهزناننعره،دررقصذرهبهذره*آسمانچوزنانچرخبودزمینایننفسآن
کند به هماهنگی با هستی، ، شروع میکند میبه حرکت کردناین زمین ما، این ابعاد وجود ما شروع

کند به رقص با این آهنگ کند راه اصلی خودش را پیدا کردن، شروع میهماهنگی با زندگی، شروع می

من و باورهاي عوضی آن که معلوم نیست از کجا آمده، منِطبیعی، آهنگ زندگی، نه این طوري که با 

کنم کند، فکر میترساند، خشمگین میهم هماهنگ بشود، این باورها هر لحظه مرا میتواند با این باورها نمی

توانم بدنم را اداره کنم، این بدن را ذهن ما خلق توانم هماهنگ بشوم، من با ذهنم نمیدنیا خراب شده، نمی
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کند، و بهتر است یتواند اداره کند، این بدن یک نیروي بزرگتري در این لحظه خلق منکرده، ذهن ما هم نمی

.که با آن شروع به رقصیدن کند

پس اگر این عشق شکرفشانی بکند و نرخ نبات بشکند و وجودمان بزرگ بشود، در این قباي تنگ جا نگیرد، 

آن موقع این تن من که شامل همین فکرهاي من است، این جسم مادي من است، هیجانات من است، اینها 

زمین که . ، آسمان رمز زندگی استکنندمیبه چرخ زدن مثل آسمانشروع کنند،جاي خودشان را پیدا می

کند، نیروي تواند برقصد، نیروي زندگی در آن حرکت میتواند حرکت کند و برقصد، ولی آسمان مینمی

شود، ما هم جلوش کنیم، زندگی وارد وجود ما میچرخد، ما دیگر در مقابل زندگی مقاوت نمیزندگی می

آورد، بعد آن موقع کند و وجود ما را به رقص در مینکردیم و هر کاري که دلش با ما خواست میسد ایجاد

ذرات ، هاي منذره به ذره رقص در، نعره زنان که.کندمیمرتعش کردنبه ذرات وجود ما از شادي شروع 

قتی که به آرامش ووجود من از شادي مرتعش است و این شادي مرتعش، آرامش است، در حال رقص است، 

کند، آید، شادي می شود، آرامش خدایی وقتی در شما به حرکت در می آید این مرتعش میرقص در می

زند، که من این وجود کند، این شادي است، ذره به ذره رقص در، و این شادي شما نعره میارتعاش می

آید؟ از همان حضور ، از کجا میکنم، که این توأم با بروز خرد است و آفرینش استخدایی را دارم بیان می

گوید کنید، حاال میزند و شما با آن کاري ندارید، شما فقط رقصش را میخدایی در شما، آن هاي می

مندوايتوغمايخورمنمیغمگفتم*****مخورغمکهمراگفتتوخیالآمددي 
یتمان منیک خرده حداقل از این شویم، آید، یعنی ما یک خورده به زندگی زنده میخیال او وقتی که می

کنیم، خیال آن همان وجود اصلی ما هم هست، پس  وجود اصلی داریم و خیال آن را حس میدست بر می

آید، و ما هم ، حاال براي موالنا در اوج خودش میخیال تو آمد: گویدشود، میما از خودش یک خرده آگاه می

آید، که سیر اگر به این شدت براي موالنا از جان فزایی هستی میآید، ما هم از آن جنس هستیم، باالخره می

.آید، به شرط اینکه جلویش وا نایستیم، و با آن ستیزه نکنیم، بیایدآید، براي همه میشود، براي ما مینمی
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ي که غم تو دوا، خوریمغم نمی: ما هم گفتیم. غم مخور: و خیالش گفته به ما، خیالش به ما انسانها گفته

غم تو یعنی زنده شدن به تو، یعنی خیال تو غم تو است،  در اینجا غم به معنی غصه نیست، یعنی . من است

:بعد گفته. یک ذره زنده شدن به وجود تو دواي من است

منلقايجهتازشودوردوهرزلیک*توکامبهجهاندوهرتوغالمغمکهگفت
ا االن غم غالم ماست؟  اگر غم غالم ما نیست، نوکر ما نیست، پس ، آیکه غم غالمِ توست: پس به من گفته

کنیم، به ما کنیم، گوش نمیدر این صورت ما یک جوري با حرف هستی ستیزه می. ما نوکر غم هستیم

هر دو جهان براي توست، که از آن برخوردار بشوي، در ، یعنی غم غالم تو، هر دو جهان به کام تو: گفتند

خواهی از هر دو جهان برخوردار بشوي؟ باید نچسبی، هر دو دور شو، از جهت لقاي من، تو میاوجش، ولی از 

، به محض اینکه باید هم هویت با هر دو جهان نشوي، از هر دو دور شو، تا بتوانی این دیدار من را حس کنی

اند به این جهان، بیدهفهمند، چساي اصالً آن جهان  را نمیتو بروي به سمت یکی از این دو جهان، یک عده

اند، آنجا اش توي آن جهاناند همهاي این جهان را ول کردهیک عدههمیشه به دنبال بیشتر کردن هستند، 

خواهی من را االن گوید؟ اگر می، چی میاند با آن جهانیک چیزهاي براي خودشان بسازند، هم هویت شده

اگر از هر دو دور بشوي، ،منلقايجهتازشودوردوهرزلیک. گوید، هر دو را ول کنببینی، معشوق می

کشی، تو نوکر غم هستی، به این علت است که در این جهان یا شود غالم تو، علت این که تو جفا میغم می

اي، فکر کردي درآن جهان اي با آنها هم هویت شدهدر آن جهان با یک چیزهاي که در ذهنت تصور کرده

کنی، این هم هویت شدن و در واقع با مادیات و ه تو بدهند، از حاال رفتی آنجا زندگی میخواهند باین را می

کنی یعنی چی؟ زمان روانشناختی است، تو اگر از این لحظه رفتی، این جهان هم نه، در آن جهان زندگی می

تو جسم شدي، . ، موقع دیدار این لحظه استکندتو در یک جاي دیگري زندگی میمنداراي، منیعنی تو 

منتها جسم آن جهانی شدي، یکی دیگر جسم این جهانی است، زندگی را وصل کرده به اینکه اگر دو ماه 
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گوید، شود، این جا هم میدیگر، سه ماه دیگر، یک سال دیگر این را بدست بیاورم، زندگیم درست می

کشم، تا برسد صالي من،گوید من هی انتظار میمی

منصاليبرسدتارجاوخوفمبسته****گلوآبدرامماندهسهدوروزکیگفتم
رسیده بابا خیلی هم گذشته، پس براي گوید، ، ولی میمن منتظرم که دعوت عمومی برسد، هنوز نرسیده

، رسیدن به زندگی، ما چسبیدنمان را به این دو جهان باید پایان بدهیم، دور بشویم، خودمان را جدا بکنیم

: گویدبعد می

منپايشکستهبادجانسويبهبرومگر*جسداینازبجهدجانرسداجلچونگفتم
گفتم من آنقدر مجذوب تو هستم، آنقدر زنده به تو هستم، اگر جان من از این جسد بجهد، و من میل کنم 

یعنی یک انسان عارف آنقدر زنده به زندگی است، یعنی چه؟ . بسوي جان بروم، در آن صورت پایم بشکند

بینیم، ما در این جهان فقط تغییر شکل فرم را می. داند که زندگی پایان ندارد، زندگی مردگی نمی شناسدمی

همینطور . شویم و مرگ جسمی داریم، مرگ جسمی تغییر شکل و فرم است، زندگی پایان نداردما متولد می

گوید اگر ناسد، پس حتی میشزندگی مرگ نمی. ما تولد و مرگ داریم، مرگ و زندگی نداریمدانید که می

روم، اگر بروم  پایم بشکند، یعنی رود، من به سوي جان نمیروز مردن من هم برسد و این جان من ببینم می

:گویدبعد معشوق می.چی؟ یعنی من با هیچ چیز در این جهان هم هویت نیستم، حتی با جانم

منقضايقدمدرنهدسريزنانخندهسرشقضاببردچوننگرگلبهبلیگفت
توانیم از طبیعت یاد بگیریم، ما گوید، تو از گل یاد بگیر، از طبیعت یاد بگیر، ما انسانها یادمان رفته که میمی

به گل نگاه کن، چون گوید ترسد، میترسد، گل نمییادمان رفته که هنوز طبیعت یادش هست، طبیعت نمی

هاي کوچولو کند، از این مردن و از دست دادن و از این مرگیشود، قبول مبرد، تسلیم میقضا سرش را می

کشیم، هی کوچولو، افتد و ما زجرش را میبراي ما هر روز بارها مرگ اتفاق میترسیم،ولی ما می. ترسدنمی
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مان است این شویم، سختشویم، جدا میکوچولو هر روز، حتی گاهی اوقات با دوستان یک جا جمع می

تو مثل این گل از : گویدآید، ولی میرود، به نظر سخت میمان از خانه میهاي کوچولو، بچهمرگ است، مرگ

بدون واکنش، بدون مقاومت، سر در قضاي ، آن با کمال میلکندطبیعت یاد بگیر، تو را به زندگی راهنمایی 

م شو و این لحظه را گذارد، و تو هم اینطوري باش، تو هم تسلیم شو، هر لحظه و این لحظه، تسلیمن می

بپذیر و خودت را موازي کن با این لحظه، و این را از طبیعت یاد بگیر،

منواليفروکربدچشمبهنرسدتا***شوممیرشکپیازشومترشاگرگفتم
منکبریايجانبرسدکجابدانچشم*گلوآبجزنخوردکوبهلبدچشمکهگفت

شوم، به علت این همیت و غیرتی است که دارم، و دلم روي میپس من گفتم که اگر ترش: گویدمی

هاي بد به دوستی من و تو ضرر بزند، آسیب بزند، این شکوه دوستی من و تو، این بیان خواهد که چشمنمی

آن آفریدگاري از طریق من و حس شادي و آرامش و عشق که از دوستی من و تو بوجود آمده و شکوه

اصالً چشم بد را فراموش کن، براي : گویدهاي بد قرار بگیرد، بعد معشوق میچشمممکن است مورد آسیب

ما وقتی با ذهن هم شود فقط پس معلوم می. خوردخورد، فقط فرم را میاینکه چشم بد فقط آب و گل را می

توانند یهاي بد مگیریم، چشمهویت هستیم، وقتی آب و گل هستیم، وقتی من داریم، مورد آسیب قرار می

شویم، از تمام وقتی ما به گنج حضور زنده می.  تواند روي ما اثر کندبه ما آسیب بزنند، آن موقع انرژي بد می

:گوید کهبعد براي اینکه میانرژي منفی به دور هستیم، اصالً ما با یک فرکانس دیگري زنده هستیم،

ه هستی، به نور من زنده هستی، خوب اگر این تو به تجلی من زند،چشم بدان کجا رسد جانب کبریایی من

رسد، اینجا خیلی بلندتر رسد، به بارگاه من نمیزنده بودن را حفظ کنی، هیچ چشم بدي به کبریاي من نمی

گویید من گفتم،بعد می. از آن است، که چشمی که آب و گلِ دارد زمین است، جسم است، به اینجا برسد



# Programگنج حضور100برنامه شماره  100

14: صفحه

منصاليبرسدتارجاوخوفمبسته****گلوآبدرامماندهسهدوروزکیگفتم
من هم االن توي آب و گل هستم، من در جسم خودم گیر کردم، گیر افتادم، و وابسته به ترس و :من گفتم

امید هستم، خوف یعنی ترس، رجا یعنی امید، یعنی بیم و امید، و منتظر هستم که دعوت نامه از طرف تو به 

که من دعوت :گوید، و معشوق بر می گردد و میکه من بیایم  به مهمانی تود، گویبه معشوق میمن برسد،

نامه را خیلی وقت است که به تو فرستادم و تو هم دریافت کردي، و مثل اینکه یادت رفته، مهمانی االن 

.برقرار است

و در آن سرمایه بریممیذهنبه اما وقتی که ما در آب و گل هستیم، وقتی که ما نیروي زندگی را این لحظه 

امید یعنی، یعنی چی؟ . کنیم، من ذهنی به بیم و امید زنده هستگذاري کنیم و یک من ذهنی درست می

تر بکند، و این نیاز به اینکه ما در زمان، که آینده باشد، چیزي بدست خواهیم آورد که زندگیمان را کامل

دگی در این لحظه تام و تمام است، این یعنی غفلت از مغایر با خرد ورزي حضورِ زندگی است، براي اینکه زن

شود و این نیاز، نیاز میل داشتن به این که به چیزي زندگی زنده که در این لحظه در وجود ما دمیده می

نیاز روانشناختی مال من است تر بشود یک نیاز روانشناختی است نیاز حقیقی نیستبرسم زندگی من کامل

شود و این من، من روانشناختی است، نه به عنوانی که ما رسم این من، من بزرگتر میبراي اینکه اگر من ب

روانشناختی است، یعنی گوییم روانشناسی را محکوم کنیم بلکه بوسیله ذهن درست شده است، وقتی که می

هر چیزي که نیاز منبوسیله ذهن درست شده است، اصلیت ندارد، واقعی نیست، نیازشان واقعی نیست

ذهنی است و در آینده هست این واقعی نیست من دار است، تمام آن چیزهاي که در آنها من هست، اگر ما 

؟بدست آوریم، خوشحال نخواهیم شد، شاد نخواهیم شد، اگر من در آن هست، یعنی چی من در آن هست

وسیله براي هدف، تا شودخواهید، تا وسیله قرار دهید، براي بزرگتر کردن من، این میشما یک چیز را می

زمانی که ما از عوامل بیرونی چه اجسام باشند چه متعلقات باشند، یعنی چیزهاي تعلق داشتنی، صاحب 

توانیم وحدت کنیم یعنی با آنها نمیهاي دیگر به عنوان وسیله براي هدف استفاده میشدنی، چه انسان
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است و ما را شاد نخواهد کرد، عشق در آن برقرار کنیم بنابراین این سیستم زندگی سیستم خوف و رجا

شما با اشخاص اینطور است در این صورت روي شادي را نخواهید دید، با آنها نیست، و اگر  ارتباط

توانید رابطۀ عشقی برقرار کنید، براي اینکه همان اول، یک من وجود دارد و یک تفسیر، یک قضاوت، و نمی

رود، عشق ندارد، دارد شود و تا آخر اینطوري میهمین طوري شروع میبرد، از اول شما را به جدایی می

من اگر،بترسد،خوف چیه؟ خوف باید من وجود داشته باشد. کندراجع به شکرفشانی عشق صحبت می

.شود یکی را ترساندنباشد نمی

زهره شیر است مرا ، زهره تابنده شدم******دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا 

تابد، ولی کسی زهره شیر دارد ،نیاز آلوده نیست وبه صورت زهره می. اشق است جان دلیر داردکسی که ع

ترساند تا زمانی ترسد و دیگران را میترسد و خودش میکه در خوف، در ترس هم ترس و هم خودش می

ن در آب و گل گیر دو سه روزي م: گویدتوانیم به خدا برسیم، دارد همین را مینمیترسانیم ترسیم و میمی

کنم که یک چیزي من سیستم کارم این است که دارم به آینده نگاه می. کردم بسته خوفم و رجا، و منتظرم

.شوم که منم بزرگتر بشود، یک وضعیتی را بوجود بیارمبدست بیارم به سویش کشیده می

ترسم یک چیزي از من کم بشود توانید زندگی بگیرید زندگی این لحظه است، یا میها نمیشما از وضعیت

مان ممکن است بر اساس بیم و امید باشد، من انتظار دارم وجود من کوچکتر بشود، رابطه ما با نزدیکان

کنم ام به یک جایی برسد، بر اساس مقام ان احساس بزرگی بکنم، دارم بعنوان وسیله ازش استفاده میبچه

کنم،به او هستم، و از آن هم به صورت یک فرم استفاده میبراي بزرگتر کردن خودم، پس من االن یک فرم

یکی از ترسم یک موقعی به جاي نرسد من کوچک بشوم، این هم قسمت خوفش است، امید دارم، می

هاي براي ترساندن توانیم بکنیم این است که برویم نگاه کنیم ببینیم چه روشبهترین تمریناتی که ما می

سازیم و من سازي یعنی از خدا به دور ترسانیم من میا دور بریزیم، وقتی که میایم که همه رایجاد کرده

اندازي ترسیم، بیشتر جدایی میاندازیم هر چی بیشتر میترسانیم بیشتر جدایی میشدن، هر چی بیشتر می

.وضعیت من انسان اینطوري است حاال چه کار کنم: گوید من گفتمبین خودت و زندگی پس می
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تو یک دعوت عمومی بکنی، من بیام و بعد معشوق ببین چی ، خوفم و رجا تا برسد صالي منبسته 

:گویدمی

منربايجانصنعتجهاناینازراتودرب*طرفاینتوستسایهاينهگلوآبدرگفت
ن متولد ، تو را من از آب و گل در آوردم، خیلی وقته، وقتی انسان شدي اولین انساايگفت تو آب و گل و نی

وجود من را حس کند، تو یتوانستتوانستی حضور را حس کنی میشده، تو از آب و گل در آمدي، می

.ش در خوف و رجا هستیاهی، نکردي، همتونستی خودت را جایگاه بازتاب نور من بکنمی

چی؟ ات یعنیات است، سایهبینی آن سایهآن را که تو می، طرفاینتوستسایهاينهگلوآبدرگفت

آوریم با چرخیدن در یک فضاي شرطی شده من ذهنی سایه ماست ما این را بوجود میبارها گفتیم یعنی 

رود شود و میانگار آب را بریزیم باالي کوه از آن شیارهاي که قبالً ایجاد شده رد میآوریماین را بوجود می

کنیم ما آن هستیم، ده ما فکر میآن شیب آب روان شدن است آن آب از شیارهاي که از قبل بوجود آم

هاي گذشته از آن شیارهاي که قبالً حرکت انرژي شرطی شده ما نیستیم، همان جریان آب از شرطی شدگی

ایجاد شده بوسیله کسانی که ما را بزرگ کردند، این همان حرکت انرژي شرطی شده است که اگر زیاد وقتی 

مان سر آید حوصلهیعنی اگر حضور بوجود می،رودان سر میامحوصله،شویمما دل مرده می،شودتکرار 

تو را از این جهان برده صنعت جان رباي من:گویدرود مینمی

تواند به حضور برسد، حضور صنعت جان ربایی خدایی، تکامل ایجاد کرده، انسان متولد شده، که انسان می

از خودش و بیان او که کمترین اثرش همین شادي یعنی آگاه شدن این نیروي ازلی و ابدي بوسیله انسان 

رايبرا یز و کوچکرکنیم چیزهاي ایم توي ذهن زندگی میما االن رفته،در وجود ماستهمرتعش شد

.توانیم بیاریماي داریم که به فعل نمیخودمان درد کردیم و فراموش کردیم که چه قوه
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منجايچهنبردبوکلعقلقصهباقی****سرمازپریدعقلدلبرمبگفتزینچ
گوید عقل از سر من پرید، عقل از سر من پرید یعنی چی؟ یعنی ما انسانها به این این که معشوق گفت می

گوید موهومی است ما این استعداد را پیدا ایم که بابا این ذهن من این چیزهاي که میشناسایی رسیده

تواند بفهمد اش را دیگر عقل کل هم نمیکه بقیه:گویدیرو میکردیم بعد از اینکه تبدیل شده به آگاهی و ن

. دانم، جاي من نیست که اصالً راجع به این موضوع حرف بزنم، از اینجا به بعدچه جاي من، من نمی،بداند

اشعاري از مثنوي روي صفحه نوشته شده بود، یک خرده وقت گذشته ولی به هر حال موالنا وضعیت فعلی 

گاهی اوقات تشبیه می کند به حلقه روي در، ،در آب و گل گیر کردیم،ایمکه در ذهن گیر کردهما انسانها را

كاخر چو حلقه بر درم از بيم و از اميد****در حلقه زآن چه دادي در حلق من بريز

، من بلد نیستم بخورم، بریزبه حلق منگوید در این حلقه آفرینش آن فیضی که به همه دادي، این را  می

نی آب حیات را، این زندگی را، من یادم رفت، رفتم توي ذهن، براي اینکه مثل حلقه از خوف و رجا یا بیم یع

زند شوم، این ذهن من که دارد حرف میو امید روي درم، یعنی روي در زندگی به صورت حلقه من زده می

که الزم نبود ما بزنیم، در این خوب اگر در باز بود. زنم، ولی در بسته استدرست مثل اینکه در خدا را می

:گویدخواست همه را بخوانم میچند تا خط که دلم می

كز درونش خواجه گويد خواجه نيست*****پس مثال تو چون آن حلقه زنیست

گوید خانه میرون دکوبد اما صاحبخانه از پس تو شییه به اصطالح حلقه زنی هستی که این دارد حلقه را می

:انه خانه نیست، ما این طوري هستیممن خانه نیستیم، صاحبخ

پس ز حلقه بر ندارد هيچ دست*********حلقه زن زين نيست دريابد كه هست

یعنی ما االن هم در هستیم، هم حلقه زن هستیم و هم جواب ده، هر سه ما هستیم ما االن توي ذهن گیر 

من درست کردن، انکار زندگی کنیم، همین زنیم، و بعد زندگی را انکار میزنیم، در را میکردیم، حرف می

گوید، این انکار است و این وضعیت است، صرف من داشتن بر اساس ترس و امید انکار زندگی است، و می
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من خانه نیستم و این را باور کند، و تو :خانه بگویدصاحبروندشبیه این است که یک نفر در را بزند و از 

دائماً این را می گوید، چرا؟  من خانه نیستم،:ی و می گویدتو درت را می زن:گویددارد می،داري به تنهایی

کند، خوشحال باش، براي گوید توي انکار تو منی که انکار میکنی، ولی میبراي اینکه زندگی را نفی می

یعنی این انکار هم از جنس . خیزدمیاین فرشته است، از این انکار، زندگی و زنده شدن تو بررونداینکه 

آید ، براي کند بیرون میو باید تو زندگی را  از آن بیرون بکشی، و این انکارِ که زندگی رشد میزندگی است، 

این .که تو یک بار بعنوان انسان زنده شدي، چه جوري؟ انسان شدي:این که در چند خط گذشته گفت

ري آگاه بشی، حاال نیروي خدایی در اختیار تو قرار گرفت و این هوشیاري این لحظه که استعداد این را دا

حاال همین را تو دلیل انکارت . آنجا سرمایه گذاري کردي، و یک من درست کرديبرديبه ذهنتاین را 

کردي، یعنی آن هوش را گرفتی و دلیل درست کردي که انکار کنی، و معشوق این کار کرده بود که تو زنده 

. بشوي

قبالً باز هم به طور غریزي در اختیار هستی بودي، االن که ! از این دعوا تو وضعت بدتر شده: گویدبنابراین می

، امروزه "کنم که پس هستممن فکر می": اي، به قول دکارت که می گویدبه طور کامل خودت را جدا کرده

کنیم، فکر کردن معادل بودن نیست، اگر این جمله فهمیم، ما هستیم فکر میما غلط بودن این عقیده را می

زد، اول بودن است و بعد فکر کردن، و نه اینکه اول فکر کردن است وانده بود این حرف را نمیرا دکارت خ

بعد بودن، فکر کردن معادل بودن نیست، فکر کردن یک هوشیاري خاصی براي شناخت جهان بیرون است، 

ن احتیاجی دار کردن چیزها است، اصالً بودن به فکر کردو یک شعبه کوچکی از بودن است، یک جور معنی

گوید تمام این چیزها، وضعیت تو، مثل یک کسی پس می. ندارد، فکر کردن است که به بودن احتیاج دارد

.کندخانه نیستم، و این باور می: گویدخانه میصاحبروندزند و از هست که در را می

لی است؟گویی من خانه نیستم، این چه جور استدالو بعد چون صاحب خانه خودت هستی، خودت می

:بعد
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کندکز مجاد او حشر صد فن می***********کندپس هم انکارت مبین می

آب و گل انکار زاد از هل اتی*** **************چند صنعت رفت ای انکار تا

بانگ می زد بی خرب که اخبار نیست*****آب و گل می گفت خود انکار نیست

و گل یعنی من، یعنی ما می گوییم، ما آب و گل هستیم، آب،گویدگوید؟ آب و گل میآب و گل چی می

نام و نشان نیست، از نوع زندگی نیست، از نوع منی که فرم و تن است، از فکر درست شده، مثل حضور بی

.تصویر است، آن یکی از نوع زندگی است

، کجا من داشتن یعنی من داشتن که انکار نیست، اصالً من داشتن یعنی بودن: گویداین آب و گل می

این هوشیاري زاده شده، این هوشیاريِ زندگی است که من را بوجود آورده و اصالً بودن؟ تازه این من، از

شان گوید کسانی که من دارند و به منبعد می. شویدشما از من این هوشیاري بیرون بکشید به آن زنده می

گویندکه خبر میو بی. کنیم، من که انکار نیستما کی انکار می: گویندچسبیدند، می

من هستم و : گویدخبر  نیست،  یعنی از درون یکی می، آن خبر دهنده بیخبر که اخبار نیستیزد بیبانگ م

شود که واقعاً نیست، ما هم باورمان می!که من نیستمگوید از درون یکی میشود که نیست،ما باورمان می

ند بار بخوانید ببینید که این چنین زندگی مال من ذهنی است ولی این چند تا خط را باید شما، بروید چ

کند و کمک افتد یا نه، در این چند تا خطه از مثنوي موالنا معناي بسیار بزرگی را بیان میمعنی جا می

.کند به رسیدن به گنج حضورمی
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