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از دیوان شمس  ۳۶۵با سالم و احوالپرسی برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ   

 موالنا شروع می کنم.

 می دان که زمانه نقش سوداست        بیرون ز زمانه صورت ماست 

دهد  ا نشان میمآنچه را که ذهن ما به  یعنی زمانه که می گویدخطاب به هر انسانی موالنا 

ما در واقع  مانه، با بکار بردن زمان هست.اصطالح زنقش سودا یا همان دیوانگی است. 

. پس زمانه آن چیزی هست که ذهن در زمان یعنی ن را در نظر می گیریمفرم یا مکان جها

تا به گنج  می بینیم ماندر ذهن االنچیزی که ما  هد. پسبه ما نشان می د گذشته و آینده 

 دیوانگی.  غ یانقش سوداست. سودا یعنی جنون و در واقع خبط دما یمحضور نرسیده ا

این چیزی که ذهن ما به ما نشان  که می خواهد به ما یادآوری کند به عبارت دیگر موالنا 

شان بدهیم این به شکل در آمدۀ، د و ما هر لحظه ممکن هست به آن عکس العمل نهمی د

ما این را نمی دانیم. همۀ ما فکر که در حالی ستبی عقلی و دیوانگی ا، ادی شدۀ جنونم

ولی اگر به  احتیاجی هم به عقل دیگران نداریممی کنیم که ما به اندازۀ کافی عاقل هستیم و 

ل نگاه کنیم در طو به رفتار کلی بشری ستگاه کنیم یا اگر دیدن خودمان سخت اخودمان ن

 نقش سوداست.  حقیقتا" زمانه تاریخ بشر متوجه می شویم که

به وجود آورده ایم و  بزرگ مثال" ما به عنوان بشر همین سالهای اخیر دوتا جنگ جهانی

و االن  است میلیون نفر آدم کشته شده سیستم شاید بیشتر از صد تا صدودر همین قرن بی
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هم بطور جمعی عرض می کنم که خودمان را ببینیم. منظورم انتقاد از جمع نیست. بطور 

    می بینید بهتر جمع می کنید و نتیجۀ رفتارشان را ی برآیند همۀ انسانها را جمعی وقت

و آن را بر می گردانیم به خودمان تا خودمان را بهتر بفهمیم. متوجه بشویم می توانیم 

  . برای اینکه اصالح ما از خودمان شروع می شود

 شما می دانید و غیره و ذالک که هم ما سالحهای کشندۀ همه گانی مثل بمب اتمی هامروز

بمبی را داشته باشند و این  کشورها آرزویشان این است که چنینجمع کرده ایم و بیشتر 

به فرم پیوستن مطلبی جنون نیست یا  به اصطالح اگر یک چنین برای کشتن انسانهاست.

و با هم جای اینکه ما انسانها به همدیگر کمک کنیم ب ؟ستبی عقلی نیست پس چه چیزی ا

 ما با توصل به حرص، طمع، ،داریمنگه ستا جواهر این زمین که مانندمتحد بشویم و 

 . حاال امروز موالنا خواهددر حال خراب کردن آن هستیم انباشتن و اضافه کردن به خود

در اثر  حاال بیرونش را ببینیمما . هوشیاری هست گفت به ما که در واقع این یک جور

توصل به حرص و طمع ما همین زمین جواهر را داریم خراب می کنیم. دریاها را خراب 

بیرون، آلودگی  جهان در واقع آلودگی می کنیم، آلوده می کنیم. خشکی را آلوده می کنیم.

یاری درون ماست. اگر درون ما را نشان می دهد. همیشه گفته ایم که بیرون انعکاس هوش

که ای اینبر است، پس درون ما هم گرفتار ستا گرفتار ی اینقدر آلوده ویرون بطور جمعب

مطلبی را به ما می گوید. حاال  می بینیم. امروز موالنا چنینما انعکاس آن را در بیرون 

 د فرد ما بیدار بشویم. برای چی این را می گوید. برای اینکه فر



گنج حضور 306برنامۀ شمارۀ   

 

Program#305 Page 3 
 

چیزهایی که ذهن به ما این بیرون از ما  .بیرون ز زمانه صورت ماستمی گوید که  حاال

هستیم.  ست ولی ما در ذهنذهن ابیرون از  . صورت و اصل ماهستیم نشان می دهد که

ودمان به خاگر ما تکرار می کنم.  که ستن را من چندین هفته اای هستیم؟ در ذهن چرا

لحظه راجع به چیزی هوشیار  این نگاه کنیم خواهیم دید که هوشیاری جسمی داریم و

ر لحظه و وقتی ه همیشه یک چیزی به یاد ما هست. .هستیم، لحظات بعد هم همینطور

هوشیار به زمانه  هستیم یعنی هوشیار به جهان هستیم، همیشه ما هوشیار به چیزها

هوشیار به هوشیاری  تیم و هوشیار به گنج حضور،هستیم. وقتی هوشیار به زمانه هس

اصلمان که خرد، . است هوشیار به اصلمان نیستیم پس اصلمان به تله افتادهخدائی و 

طور که . بنابراین هماناست چیزهای بیرون شدهجذب  است عشق و هوشیاری زیبائی،

از تو و من بهتر از تو و  ست که من بیشترم شعار بشر فعلی بطور متوسط این اا گفتیهبار

می بیند  ذهنش و چیزهائی که در  ستا هوشیار چیزهائی که به آنانباشتن از طریق این 

  بوجود می آید.

این ) می بینیهمین االن بدان که این چیزی که در زمان  موالنا می گوید که عمیقا" بدان،

لحظه و هر  شما در عین حال که می بینید این( تدر زمان می بینی هم یک چیز فلسفی نیس

اه کنید خواهید دید که این چیز در به زمان نگ یزی هستید، اگرلحظه هوشیار به یک چ

 جزءکه لحظه را  همانطور که خواهیم دید این هوشیاری گذشته یا در آینده است و این نوع

  لحظه مهم نیست.  زمان نیست می بندد و این لحظه را نمی بیند و برایش این
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صورت شخصی در ه ب رانگاه کنید. این  اطرافتان من از شما تقاضا می کنم به خودتان و

 ش دارید یا خیر؟آرام ؟ شاد هستید؟ببینید آیا واقعا" شما خوشبخت هستیدخودتان ببینید. 

اشید ذات شماست. شما این خوشبختی، این شادی ذات شماست. اگر در بیرون از زمانه ب

و االن که این  بکشید یزحمت برای شاد و آرام شدن الزم نیست کاری انجام دهید یا

که این یک  محض اینکه کمی خوشحال می شوید می ترسید ی جسمی را دارید بههوشیار

  ، چرا من اینقدر خوشحالم؟ست اتفاق ناگواری رخ بدهد، ممکن استاچیز عجیبی 

ست. برای اینکه حق طبیعی شماست. باید ینقدر خوشحالید؟ برای اینکه حق شماچرا شما ا

 گرفتاری طبیعی رای ما استرس، غم وبخوشحال باشید. برای اینکه ذات شماست. ولی 

و ذات  ستدر گذشته و آینده ا. چرا؟ برای اینکه هوشیاری جسمی داریم که همیشه ستا

بیرون ز زمانه  می گویدست که است. برای همین ا ه داشتهانگ و گرفته ما را درون ذهن

  توجه بکنیم. ما باید به این .صورت ماست

آرام و خوشبخت  واقعا" شاد، نگاه می کنید آیا این آدمهارتان دور و ب به خود شماخب 

برای مثال  که و یا اطرافیانتان کسی را نشان دهید خودتانهستند؟ آیا شما می توانید در 

 اشته باشند. تا کنون شما و گرفتاری د زن و شوهر باشند و یک زندگی بدون دعوا، مرافعه

بدون اینکه روی طرف  بطور جدی روی خودشان مگر هر دو نفر آنها یک نمونه دیده اید؟

ن در گرفتار شدذهنی نمی گذارد.  این را هم معموال" من کار کرده باشند و مقابل کار کنند

ن هوشیاری من دار ذهنی به ما اجازه نمی دهد که ما روی خودمان کار کنیم و ن تله و ایآ
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به این نتیجه برسند چقدر اگر  و دو تا انسان مکاری هم به طرف مقابل نداشته باشی

 می بینند که یکدفعه پس از یک مدتی کنند.می کار  هر کدام روی خودشان چون خوشبخت

می کنند و زنده وقتی به عشق درونشان راه پیدا درونشان راه پیدا کرده اند و،  به عشق

 در غیر این صورت آن رابطه تماما"می شوند. زنده  نیز طرف مقابل می شوند، به عشق

هوشیاری یک  این نوع .ست، در اختیار گرفتن و غیره ارت، قدرت طلبیقد کنترل، نفوذ،

واقع در  .ستتن، نقش سودا و دیوانگی ادر بیرون بوجود می آورد که به ماده پیوس چیزی

 بی آزار هستند. اگر دستشان غالب انسانها دیوانۀ خفیف و می گوید که موالنا به ما امروز

ه آنهائی که به قدرت رسیدیا  قدرتش را ندارند برسد آزار هم می رسانند اما در حال حاضر

ند. آیا این نقش ه اآزار رساند به خود و دیگران جسمی گونه هوشیاری اینتوسط  ،دنا

از  نمی گذاریم دیگران هم زندگی کنند؟ و یست که ما خودمان زندگی نمی کنیمجنون ن

می کنیم، زمین را آلوده می کنیم، جو را  اقیانوسها را آلوده  جمعیطرفی دیگر ما بطور 

 که ما اگر این زمین را .. زمین دیگری نیستندقابل تعویض نیست اینها که سوراخ می کنیم،

 کسیکنیم  تا به اینصورت درآمده خرابو میلیونها سال تکامل یافته آفریده شده  این گونه

 این نقش . آیامی کنیم لی ما بی وقفه آن را آلوده و خرابد ودیگر نمی آید این را عوض کن

  جنون نیست؟

به خودمان اجازه می دهیم که در کار دیگران دخالت کنیم، برای  ما بطور فردی این که

اوقات تلخی بوجود  که هر چند وقت یکدفعه دوست داریم خود و دیگران دردسر ایجاد کنیم،
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چه چیزی  را ما راحت و شاد زندگی نمی کنیم؟چ ست؟بیاوریم. اگر این جنون نیست پس چی

، ذات ماست حق ماست، در واقع زندگی کنیم کهنمی گذارد که ما راحت و شاد و با آرامش 

به این موضوع  . موالنا. برای تحقق این مسأله الزم به انجام دادن کاری نیستاصل ماست

 . حاال ببینیم به کجا می رسیم. می گوید: اشاره می کند

 زیرا قفسی ست این زمانه            بیرون همه کوه قاف و عنقاست

هم هویت نشان می دهد  ما به ما که ذهن این جهانیچیزهای  با این زمانه و ما برای اینکه

 ینکه اوال" هوشیاری خدائی نداریم ویم؟ برای اه ااز کجا می فهمیم هم هویت شد. یماه شد

 این موضوع نیستیم که هوشیاری جسمی داریم چون متوجه . امایار نیستیمبه ذاتمان هوش

در ی می آفرینیم و یک فکر مثال" هر لحظه خودمان را جسم می کنیم. وقتی جسم می کنیم

( که با عجله مثل صندوق می ماند فکر کردن کهموالنا بارها گفته ) ویممی رآن فکر فرو 

که ما این کار را دوست داریم و از یک صندوق در می آئیم و به صندوق دیگری می رویم 

 به این کار عادت کرده ایم و دردهایش را نیز می بینیم. 

ذهن  بیرون از این قفس و. )این صندوق همانند قفس است( ست این زمانهزیرا قفسی 

زمانی عنقا هستید که از این قفس آزاد می شوید و  در واقع شما همه کوه قاف و عنقاست.

 .ستاکوه بی فرمی  در واقع کوه افسانه ای است. کوه قاف هم .ندارید یفرم هیچ منیت و

نی اگر ما من ذهنی را یع د کنید همه کوه قاف و عنقاست،نجائی که شما می توانید صعوتا آ

 ندارد.  نپایا این قوی شدن و قویتر می شود از دست بدهیم از آن به بعد ریشۀ ما هر روز
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 .و عنقای خودش را دارد. موالنا به صورتی دیگر هم توضیح می دهد  هر کسی کوه قاف

 رونیم          بر جوی فتاده سایه ماستجویی ست جهان و ما ب

رای اینکه این هم یک نوع هوشیاری ب هان مثل جوی آب می ماند،می گوید که این ج

ما بیرون از ، ولی ستآب آلوده هجوی تشکیل شده از هوشیاری من دار ذهنی یک  است.

ذهن پرشتاب ما  یک لحظه ناظر ذهنمان باشیم این لحظه، این را بدانیم و اگر .ن هستیمآ

  حس می کنیم. و ما اصل خودمان را یک لحظه و متوقف می شود می کندفروکش 

و سایۀ  آفتاب می تابدیم و ه ا. ما کنار جوی ایستادبر جوی فتاده سایۀ ماستاما می گوید 

این  می بینیم سایۀ خودمان را می بینیم. در جهان که زیما در جهان افتاده. پس ما هر چی

چرا به ناراحتیم  می بینیم و ما در جهان هم اطالعات مهمی هست. پس چیزی را که

ما مثل آئینه می مانیم هر چیز را که در جهان  ست.اینصورت است در واقع سایۀ خود ما ا

اگر باورهای خاصی دارید و با آنها  مثال" ئینه همان را به ما نشان می دهد.می بینیم آن آ

ست. اگر شما خودتان جهان می بینید و آن سایۀ شما ا ه اید همان را در آئینۀهم هویت شد

ین شیشه رد ا ازآفتاب  به شما می تابد، فرض کنید که آفتاب از پشت را یک شیشۀ صاف

واکنش نشان بدهید این شیشه  ولی به محض اینکه ای ندارد سایه می شود و شیشه هیچ 

بخیزید این به صورت فکر بر ا یک الگوی ذهنی هم هویت بشوید وب اگرشود. کدر می 

 ن فکر رابینید؟ سایۀ آ می شما چه چیزیحاال  و سایه می اندازید شیشه کدر می شود و
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همیشه در ما  باعث می شود کهبودن می بینید. در واقع این نقش سودا بودن، نقش جنون 

خیلی ها فکر می کنند که جهان را  که می بینیم اصل نیست.باشیم و چیزی را  هم خواب تو

ند. سایۀ شما درست می بینند. جهان را درست نمی بینند فقط سایۀ خودشان را می بین

را شما . فکرهایتان اند و واقعی نیستند معلوم نیست از کجا آمده همین فکرهای شماست و

. همۀ اینها نباید با آنها هم هویت می شدید شما خلق می کردید هم  خلق نکرده اید. اگر

و بیدار بشویم و متوجه بشویم که چرا ما  که ما به خودمان بیائیم عالئم راهنما هستند

 را حس نمی کنیم.  اینقدر استرس، خشم و درد داریم. چرا شادی اصیل

همانطور که به یتان می خوانم که مطلب را روشن می کند. حاال چند مطلب از مثنوی برا

م زمانی بسیار گویاست و هفت جلد کردم تفسیر مثنوی به قلم استاد کری دفعات صحبت

را از مثنوی ایشان بخوانید. هر  ی تهیه بفرمائید که بتوانید این مطالبست. یک سرا

 ۲۸۰۸ سطر موالنا در. برای مطالعۀ بیشتر بسیار مفید است است و سطری معنی شده

  :دوباره می گوید دفتر اول

 همچو صیادی که گیرد سا یه ای              سایه کی گردد ورا سرمایه ای

 مرغ حیران گشته بر شاخ درخت سایۀ مرغی گرفته مرد سخت                 

 کین مدمغ بر کی می خندد عجب              اینت باطل اینت پوسیده سبب

مرغی را که باالی درخت نشسته است شکار  رفته استمی گوید ما مثل صیادی هستیم که 

شکار مرغ، سایۀ مرغ را شکار به جای  مرغ به زیر درخت افتاده است و صیاد کند. سایۀ
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به و جهان  اید رویشما هم سایه اتان را انداخته  زندگی است. سمبل مرغ .کرده است

می در ادامه . تا به خدائیت خودتان زنده شوید را باید رها کنید . سایهه ایدسایه اتان چسبید

د اگر قرار باشد مرغ شکار کند و سایۀ مرغ را صید کند، سایه برایش گوید این صیا

ایم. مرغ  چسبیدهبه سایه امان سخت ما . سایۀ مرغی گرفته مرد سخت. سرمایه نمی شود

آیا زندگی  است؟ چسبیده ابله چرا به سایۀ من که این ان شدهحیرو  نشستهی درخت باال هم

ه اید؟ سایۀ شما همان ان چسبیدشما چرا به سایۀ خودتمتعجب نیست که  و حتی اصل شما

و  خشم سایۀ شما درد، ست.همان انعکاس اعمال شما در بیرون ا. سایۀ شما رویدادهاست

ید؟ ه اورهایتان نچسبیدشما به با ه اید. آیاهم هویت شد باورهای شماست که شما با آنها

  نچسبیده باشد؟ )سایۀ خود( شیاسید که به باورهاشما کسی را می شن

کسی که خبط دماغ دارد. این ابله  یعنی احمق، مدمغ. مدمغمی گوید کین  در ادامه موالنا

 ه ایم و با آن می خندیم و لذت می بریم وچسبید سی می خندد؟ ما به سایۀ خودمانکچه به 

است که بجای من سایۀ من را شکار  این چه صیادی با تعجب از آن باال می گوید مرغ

  کرده است. آیا به نظر شما تعجب انگیز نیست؟

به سایۀ خود آیا این کار بیهوده و باطلی نیست که ما . اینت باطل اینت پوسیده سبب

با چسبیدن به سایه، پایۀ  هستیم و زندگی اصل ماست. بچسبیم در حالیکه ما خود زندگی

مردم  به خاطر باورهایتان با افکار و اعمال بیرونی ما پوسیده و باطل است. آیا شما

سدد دفاع بر در شما اگر کسی به باورهای شما توهین کند ستیزه، بحث و جدل نمی کنید؟
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 را  گیزند ثابت پرگارشما نقطۀ  این سبب پوسیده است زیرا آئید. نمی آئید؟ حتما" بر می

این کار چه  عاقبت و که آخرگذاشته اید و دایره می زنید. واضح است  روی سبب پوسیده

 خبط دماغ و دیوانگی این کار درد، توهم، خشم، گرفتاری، عاقبتو  آخر شود. می چیزی

 و به او زنده نشویم؟ کنیم،ناستفاده  ا ما از ذاتمان که خرد خدائی درون آن هستچر است.

است. آن هوشیاری  نیروی به اصطالح میزان کننده و تعادل بخش به زندگی خرد خدائی

برکت  خدائی می داند که چه چیزی برای ما خوب است و چطور در بیرون نیکی و

م؟ ن خرد استفاده نکنیود و بادام پوک نکاریم. چرا از آشواقع ثر بیافرینیم و کارمان مؤ

 .همه عالمت راهنما هستند اینها
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 بخش دوم

 حاال موالنا می گوید که:

 این جا سرنکته ای ست مشکل            اینجا نبود ولیکن اینجاست

برای  شما باید تصمیم بگیرید و این ، یعنیهمین لحظه اینجا یک سر نکته ای وجود دارد

برای اینکه ما هوشیاری جسمی داریم. این نکته که ما  شما مشکل است. چرا مشکل است؟

، تصویر، فکر و باور خدا از جنس جسم این است که که اصل ما جسم نیست،  بفهمیماید ب

جنس فهمیدن و درک  برای اینکه از لحظه فهم این موضوع مشکل است،این  نیست.

یعنی با چشم نمی توانی ببینی  ،اینجا نبود بشویم. حاال می گوید نیست بلکه باید به او تبدیل

 می توانی بشنوی ولی اینجاست. چطوربا گوش هم نیم ورا که من می گو این نکته ای

 :می گوید ۴۶۲۱ ه مثنوی کمک می کند. دفتر سوم سطرحاال دوبار ببینیم؟

  چون بیاید نبود از تو تای موو حق آنست کو          عاشق حقی 

حق و خدا را ما نمی دانیم چه چیزی  ولی خدا هستیم مه عاشق زندگی ومی گوید ما ه

خدا یا حق  چرا ماند. خبهم نمی  ئیوجود تو به اندازۀ تار مو بیاید از خدا اگر است. اما

برای اینکه ما می خواهیم این من ذهنی را، وجود خودمان را حفظ کنیم. وجود ما  نمی آید؟

ما چسبیده ایم.  سایۀ خودمان راده. این نقش سودا را، از درد و هم هویت شدگی ساخته ش

 راهنمائی می کند.دوباره موالنا  حاال
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 فی خود خواجه مگرست پیش آن نظر         عاشقی بر نصد چو تو فانی

 د شتابشمس آید سایه ال گرد       سایه ای و عاشقی بر آفتاب       

لیونها مثل تو که از جنس جسم و هوشیاری جسمی می یعنی .رت استصد عالمت کث

رد شما  زندگی یا خدا هر لحظه می آید و. فانی هستند هستند، پیش آن نظر )نظر خداوند(

با ذهن ولی خودتان را  هستید کل دیگر گفتن این هست که شما خود خدایک ش . می کنید

 ولی  شما مقاومت می کنید. می خواهد در شما زنده بشود در این لحظه خداید. ه اپوشاند

یعنی اشکال در این است که ما هوشیاری  ست مشکلگفت که این لحظه سر نکته ای 

   هستیم و  جسم تبدیل کرده، فکر می کنیم جسم هوشیاری جسمی ما را به جسمی داریم و

خدا بیاید و نظر بیاندازد صد تا  اگر اال می گویدرا حفظ کنیم. ح جسم بودن می خواهیم این

این لحظه آیا . بشویم انیف دهد ما در او مثل ما در او فانی می شود ولی ترس اجازه نمی

برای اینکه اصال" برای  بته که خدا می خواهدخدا می خواهد حال شما را خوب کند؟ ال

 ه ایم که به او زنده بشویم. همین آفریده شد

به خداوند زنده بشویم و راه دیگری  درد هم شده باید می گوید پیش آن نظر اگر به زور و

ما باید  هویت شدگی هایمان می ترسیم و درد می کشیم.وجود ندارد ولی ما از انداختن هم 

ما از این تغئیر  م ولیدر فضای پذیرش این لحظه ذوب کنیرا  وجود توهمی که ساختیماین 

یزها را انباشته کنیم. به عنوان مثال انباشتن چ که یمه ابرای اینکه ما یاد گرفت. می ترسیم

 پول. منظور این نیست که شما پول جمع نکنید بلکه نباید با آن هم هویت بشوید. 
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کنید که شما دارید می فکر  و پول شما زیاد می شود ول روی پول می گذاریدشما پ وقتی

به شما  ربطی اصال" شود کهزیاد می  اد می شوید. شما زیاد نمی شوید یک چیز دیگریزی

 تبدیل به جسمپس یم ه اهم هویت شد این باورها . حاال که ما با این پولها، این چیزها،ندارد

 یم چون با تغئیر و کم یا زیاد شدن آنها شما می ترسید. حال می پرسد آیا شماه اشد

ین آیا شما می خواهید خود توهمی شما از ب ؟اشق بر نفی خودت هستی یا خیرحقیقتا" ع

 برود؟

 ما. سایه ای و عاشقی بر آفتاب در واقع وضعیت کنونی ما به این شکل است که می گوید:

عاشق آفتاب هستیم و به دلیل سایه بودن در ذات ما حقیقتا"  سایه هستیم در حال حاظر اما

 یم.ه ا، خشم کشیدهمه درد، استرساین 

 د شتابشمس آید سایه ال گرد       سایه ای و عاشقی بر آفتاب        

شما  رود. از بین میدر آفتاب حل می شود و که اگر آفتاب بیاد سایه فورا"  شما می دانید

د. برای اینکه یک هستیو اصل خود ولی عاشق خدا د سایه هستیدر حال حاضر می دانید 

 می شناسد چون نور خود خورشید بالی سایه وجود دارد که آن نور خورشید رانوری در ال

در شما یک اسانس و جوهری وجود دارد که اصل شما است. اصل . است در میان آن سایه

ورشید یکی بشوید این سایه خورشید را می شناسد. حاال اگر خورشید بیاید شما با خ شما

 نی نفی می شود. ال می شود یع. سایه ال می شود از بین می رود و
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ن کاری که این آ ار بشود باید بهبرقر اگر بخواهیم بین ما و زندگی رابطهال کردن یعنی 

ه کاری که به سادگی این لحظه در حال انجام شود توجه کنیم. اگر شما بانجام می  لحظه

سایه ال شده. یک لحظه سایه  یعنی در لحظه باشید حقیقتا" تمرکز کنید و اینجا باشید است

رار شود خرد الهی به کار، اعمال، در این لحظه و زندگی برق بودن رابطۀ بین اگر .ال شده

  افکارتان می ریزد. رفتار و

سایه و سایه ایجاد  و می گوید که این قضیۀیک راهنمائی دیگر می کند  موالنا در اینجا

ه ایم ولی اصل ما بی صورت است. در اینجا آمددر ما به صورت به این علت است که کردن

 می گوید: 

 هر بودیم همچون آفتاب        بی گره بودیم و صافی همچو آب      یک گ

فضای  ه ایم و از جنس فضای حضور، فضای همۀ امکانات ویک گوهر بود از همۀ ما

. فضائی که همۀ امکانات در آنجا وجود دارد و از یمه ابود عالم است همۀ خالی که زهدان

بی گره بودیم بعد می گوید  لق می شوند.آنجا خلق می شود حتی فکرهای ما هم در آنجا خ

 مثل آب. . گره ای نداشتیم صاف بودیمو صافی همچو آب

 چون به صورت آمد آن نور سره                     شد عدد چون سایه های کنگره

ذهن هم  باما می آئیم به این جهان و  واقعدر وقتی می گوئیم ما صورت می شویم یعنی 

ما  در حالیکه ما نور خالص هستیم. کنیممی هویت می شویم صورت برای خودمان درست 
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 ورت را رها کنیم و هوشیارانه برگردیم و به نور خالص زنده بشویماین ص بدون ترس اگر

من  و به چشمان ترس نگاه کنید بگوئید هر گاه ترس به سراغ شما آمد. همه چیز می شود

               .نمی ترسم

که باالی دندانه های کنگره  یعنی مثل سایه های کنگره. شد عدد چون سایه های کنگره

همه  یم کهه اما حس کرد یم.ه اما تبدیل به عدد شدجدا هستند  وجود دارند و از همبرجها 

و در ذهن جدائی بوجود آورده ایم. در  دا هستیم و هر کدام ما یک نفر جدا هستیماز هم ج

ت ولی در اصل و اسانس در یک فضای وحدت و که تن ما از هم جداس حالیکه درست است

یگانگی با هم یکی هستیم و همه از یک جا آمده ایم. در اصل ما همه در آن فضا هستیم. 

 یرون از جهان است. حاال می گوید:اصل ما ب گفت موالنا که

  نید از منجنیق       تا رود فرق از میان این فریقکنگره ویران ک

. قدیم با منجنیق می زدند و دندانه های کنگره خراب می شد کنگره ویران کنید از منجنیق

ما با ذهن صورت درست کرده ایم و سایۀ خود و دیگران را می بینیم. پس  .و می ریخت

رق میان تا ف می گوید باید با هوشیاری خدائی سایه را از بین ببریم و کنگره را خراب کنیم

را بخاطر انسانها ذهن و جدائی که ذهن به ما نشان می دهد از بین برود. چون  انسانها

 همجدا می بیند اما انسانها  دیگراز هم وست و بقیۀ چیزهاپول، ملیت، رنگ پ ،ب، مذهدین

 ن مسئله فقط با هوشیاری حضور،ایحل  جنون است. جدا نیستند. این همان نقش سودا و
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می تواند ا هم و کار کردن هر کس روی خودش کمک کردن به یکدیگر به جای جنگیدن ب 

ما انسانها بر سر دین ها و سودا و جنون، جنگیدن نقش  صورت دیگریک  انجام بپذیرد.

باورهای متفاوت است. گروهی به گروهی دیگر می گویند شما دین خود را کنار بگذارید و 

به دین ما روی بیاورید. این به آن معناست که هم هویت شدگی با یک دین را کنار بگذار و 

شدگی از هم هویت شدگی با دین یا باوری دیگر را بپذیر. در حالیکه هر نوع هم هویت 

سایه ببینیم پس من از اصل  من قرار باشد اگرسایه با سایه هیچ فرقی ندارد.  ذهن می آید.

د خرو به آن آگاه نباشم   اصل خودم خبردار نباشمتا زمانیکه از  خبردار نیستم وخودم 

اساس  . قبال" برمیاصل می دان را را می بینیم و سایهسایه  زندگی در من کار نمی کند و ما

یم و می جنگیدیم و حاال بر اساس سایه و باوری جدید درد درست می کرد و باور ن سایهآ

 . چرا؟ و می جنگیم میدرست می کن درد

 نمی تواند با کسی یا چیزی دیگر م جامد است ویه ادرست کرد برای اینکه این چیزی که ما

 ؟ین نیستندیک د از مگر هب با هم ستیزه می کنند،بشود. چرا داخل یک دین دوتا مذ متحد

اینکه آن کسانی که به  برای ؟واحد و یکتا نیست خدا مگر چرا دینها با هم ستیزه می کنند،

به آنها  و کسانی که ر هر کسی از دین خوداگ .آن دینها معتقد هستند سایه را می بینند

 از کالم آنها بصورت درست به عنوان عالمت راهنمامی گرفتند و اعتقاد دارند کمک 

فضای همۀ امکانات و یکتایی و در آن  استفاده می کردند، به خدا یا زندگی زنده می شدند

ی لذت بخش می شد و اجبار و توقع از شکلهای ظاهر با یکدیگر متحد می شدند. بنابراین
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رفت.  و سایه از بین می می پذیرفتند هر اعتقاد و دینی اب رفت و همه یکدیگر را بین می

کنگره ویران کنید از  می گوید: موالنا حاالگرفتاری هست.  ،هست تا زمانیکه سایه

نور از  ؟ گلوله های نور. نور کجاست؟حاال گلولۀ منجنیق شما چه چیزی است. منجنیق

کار  این تان از بین ببرید.ودخاعماق وجود شما می آید. شما باید کنگره خودتان را با نور 

می پذیرید یک  فرم این لحظه را وقتی می پذیرید. با پذیرفتن اتفاق و فرم این لحظه انجام

و آن را ویران می کنید. باید با کمک منجنیق  کنگره ها لۀ نوری می اندازید به یکی ازگلو

اصل هوشیاری حضور و شماست این کار را انجام دهید. هوشیاری حضور  نوری که همان

 . ردنخواهد ک یبیرون به شما کمک شما کمک می کند، شماست که به

که از  ستتر باشد. آن باوری خوب و نیک اهب دیگر باور ی ازباور نیست که اینطور

شما و از زندگی می آید. آن باوری که از روی تقلید و یا گوش کردن به  اعماق وجود

اگر زنده به زندگی  .دیگر نیست بلکه زندگی آن را از طریق شما خلق می کند یحرف کس

؟ چه چیزی می خواهم از خودتان بپرسید من به عنوان یک انسان چه چیزیاالن  شده اید

 و  دوست دارم؟ از چه راهی می خواهم پول در بیاورم و در چه راهی آن را خرج کنم؟

اجازه بدهید زندگی جواب این سواالت را بدهد نه بر اساس تقلید از دیگران و خواسته 

و هوشیار باشید. حاال موالنا در غزل صیل و بر اساس خودتان زنده شما باید ا آنها.های 

 به ما یک راهنمائی می کند. یادتان هست گفت که: 

 اینجا نبود ولیکن اینجاست     اینجا سر نکته ای ست مشکل     
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آن شما اینجا وجود دارد و اینجاست ولی این نکتۀ مشکل این هست که این لحظه زندگی 

 و رویدادهایش به بیرون جسمی دارید،برای اینکه هوشیاری  . چرا نمی بینید؟نمی بینیدرا 

یم، را بپذیر هارویداد به رویداد و اتفاقات بیرونی نگاه کنیم. اگر نباید نگاه می کنید.

 شما را به سمت خود جذب کنند و از اهمیت می افتند. ما به اتفاقاتنمی توانند  رویدادها

بینید که به چه چیزهائی اهمیت داده اید شما بو با آنها هم هویت شده ایم.  اهمیت داده ایم

منتظر  بدهند. زندگی نمی توانند و هویت خود را از آنها بیرون بکشید. آن اتفاقات به شما

سودا و نقش  تا به زندگی برسید. اصال" منتظر بودن قسمتی از  نباشید ها و اتفاقاترویداد

 چرا منتظر هستید.  اصال"؟ هستید. چه چیزی یا سی وکچه . شما منتظر است نونج

  .ببینید دنمی توانی  با چشم اما ستدر این لحظه ا و زندگی اینجاست

رخ خدا به  ی دارد می گوید جز بهبه اصطالح .جز در رخ جان مخند ای دل: حاال می گوید

زندگی  به خدا باید از جنس خدا یانخند و برای خندیدن  کسی دیگر یا چیزی دیگررخ 

یک مومنتومی، شتابی و اشتیاقی به  ولی نکته مشکل این جاست که هر دفعه با مبشوی

به بیرون وصل باشد و  ماتا زمانیکه بند ناف  بیرون و چیزهای بیرونی کشیده می شویم.

م بعد هر خنده ای که می کنی بدون حضور خدا .به رخ خدا بخندیم را نبریدیم نمی توانیم آن

خدا  ومذهب و این ربطی به دین،  از آن گریه به دنبال دارد گریه دارد و گریه افزاست

به  می خنیدم؟ . بدون او ما به چه چیزهائیدارد. این مکانیسم و قاعدۀ زندگی استن

 ما فکر می کنیم یا رویدادی بوجود بیاید شوند زیاد چیزهااگر ی بیرونی می خندیم. چیزها
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در صورتیکه زندگی از جنس بی فرمی  .می خندیمما و د نزندگی بده به ما دنمی خواه

 . که می کنیم خندۀ جسم به جسم استهر خنده ای  است و تا به او زنده نشده ایم

د؟ هر چیزی که از جنس جسم چی کار کنی دم نباشد می خواهیفردا این جسبرای مثال اگر 

وقتی گریۀ شروع می شود.  ند و گریۀ شمااز بین رفتنی هست یکی پس از دیگری است

شما شروع شد همین گریه باید به شما بگوید که اشتباه کرده اید و اعتراف کنید که گرفتار 

ز زندگیتان یا وضعیت زندگیتان فرو می ریزد قسمتی ایک  وقتی می بینید. قفس بوده اید

به  و یدشکایت نکن ، ناله وگریهدر این وضعیت ی کند. شما را بیدار م خوب است و

بیدار بشوم و از این قفس  من بگوئید که این وضعیت و درد به این دلیل است که انخودت

 :حاال می گوید رها بشوم تا به زندگی زنده بشوم.

 که باشد او تنگ      زان روی که دل فراخ پهناست آن دل نبود 

که اصل  اصلی ما و دل واقعی موالنا به ما می گوید که ست.ما می گوئیم دلمان تنگ ا

و نمی تواند تنگ باشد برای اینکه از جنس بی فرمی و  بی نهایت وسعت دارد تماس

یا  چیزیهر خاصیتش این هست که برای  فضا چه خاصیتی دارد؟. این فضای حضور است

هر انسانی با  خاصیت را داشته باشد که اینمی کند. اگر دل شما جا باز  کسی یا عقیده ای

 هستیز را بپذیرید و دضرر یا سو مثل را در زندگی هر رویدادی یده ای و یاعق هر شکل و

خوشحال که ما وقتی  اما من ذهنی حتی .نکنید و برایش جا باز کنید به او زنده می شوید
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 هستندها اینطور چرا من اینقدر خوشحالم. خیلی  می شویم ما را می ترساند و می پرسد

و آرامش را به خودمان روا نداریم. چرا ما خودمان انند شاد باشند. چرا ما سالمتی نمی تو

 دگی خوب نمی دانیم و برای خودمان دردسر درست می کنیم؟ برای اینکهرا شایستۀ زن

جا باز  جسمی نمی تواندهوشیاری . در دل ما است و دل ما تنگ است هوشیاری جسمی

می تواند اعتماد بکند، به خودش ن کند و فقط برای باورها و عقاید شما جا دارد. من ذهنی

اصلی اوست.  دل واست چون ریشه ندارد. ریشۀ انسان در روی هخودش  شک دارد و

لی ما بی نهایت است. به عنوان ن دل اص. آزان روی که دل فراخ پهناست موالنا می گوید

ا آن می کنید به این معناست که دل شما تنگ است پس دل شم اگر اعتراض و شکایت لمثا

به این ما  وقتیدلی است که دائی خدل  نیست که باید باشد. دل اصلی و دل خدائی شما

می آئیم ما را با چیزهای این جهانی هم هویت می کند و بعد آن هم هویت شدگی ها  جهان

به او برگردیم و به او زنده شویم. همانطور هوشیارانه  را آرام آرام از ما جدا می کند تا ما

ید سایه و اگر خورشید بیاگفت که اگر بیاید تار موئی از شما نمی ماند  که در مثنوی به ما

 .. اگر خورشید دل شما باشد پس شما برای همه چیز جا داریدروداز بین می 

 دل غم نخورد غذاش غم نیست      طوطی ست دل و عجب شکرخاست

غم را  و غذای اصلیش غم نیست اصلی انسان غم نمی خورد برای اینکه می گوید دل

منظور  غم را دوست ندارد.فراخ پهناست  بی نهایت است و که ما اصلیدوست ندارد. دل 

ترس، رنجش، کدورت، اختالفات طایفه ای،  ،از غم چه چیزی است؟ چیزهائی مثل خشم
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غصه های کشوری طایفه ای هست،  مست. غا ر چیزهااختالفات بین کشورها و این طو

از خدا خبر  دلش خدا را نمی شناسد و که غم داشته باشد دروناصال" هر کسی . هست

ما  در دل ما باشد پساگر خدا  ،دل خدائی در دل ما باشداگر  خدا بی نهایت است و ندارد.

. بشر به دلیل اینکه است خدا غم را دوست ندارد. خدا غم را به بشر نداده غمی نداریم.

یا همان حضور  به هوشیاری خدائی یدا کرده است، بیدار نمی شود وهوشیاری جسمی پ

غمهای ما بسیار سطحی هستند ولی ما آنها را  .زنده نمی شود، برای همین غمگین است

ه چرا به من توهین شد ه است؟کم شد چرا پول من می گوید اصل می دانیم. برای مثال

است؟ چرا همسرم، فرزندم، خانواده ام یا دوستانم مرا تنها گذاشتند و رفتند؟ اینها غمهای 

 . مرا نمی بینی خدائی نهایت دل بی ما هستند چون ما

به این معنی که این دل اصلی ما مثل  .طوطی ست دل و عجب شکرخاست :ی گویدحاال م

از زندگی  هر لحظه (. پس دل اصلی ما کهجوندهطوطی دائم شکر می جود.)شکرخا=شکر

طی از خودش حرفی نمی ی کند. طودر جهان پخش م و عشق را می گیرد انرژی، خرد و

هر  از غیب هم همانند طوطیما زی را که انسان به او می آموزد می گوید. زند بلکه چی

صورت است که شادی بی سبب داریم گیریم. در آن از مردم یاد نمی چه می آید می گوئیم و

ه چیزهای بیرونی . برای اینکه ما شاد بو نباید وحشت کنیم اگر هر لحظه شاد هستیم

. وقتی به گنج حضور شادی حق طبیعی ماستنیستیم و خداوند از جنس شادی است و 

نمی ترسیم. برای اینکه دل ما  زنده می شویم همیشه حال ما خوب است و شاد هستیم و
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. نمی توان یافت است که نظیرش را در جهانشادی خور عجیب غریبی  یک شکرخور یا

باعث  و وضعیت خوبی دارند چیزها این چیزها می چسبند و گاهی دلها به ،در جهان فرم

یک موقعی از دستمان  ها یا وضعیتهاشادی ما می شوند برای همین می ترسیم که آن چیز

 ها فانی هستند.از جنس جسم هستند و جسم ی دنیائیچیزها یا تغئیر کنند. همۀ دنروب

زمانی می رسد که آن جسمها از بین می روند یا آن وضعیتها تغئیر می کنند و ما گریان 

می شویم. در جهان مادی ما همیشه به دنبال مقایسه و شادیهای زودگذر هستیم. شادی که 

از جنس اصل ما نباشد بعد از مدتی خسته کننده می شود و ما را قانع و راضی نمی کند 

از چیزی  بگوید منواقعا"  کسیکه ید ه ادید به حالتا شما ید. آیا چون از من ذهنی می آ

هستم؟ کسی می تواند از زندگی راضی باشد که قانع باشد و  راضی که دارم یا از زندگی ام

زنده باشد. انسانی که به حضور زنده است برای زندگی تالش می کند و  به گنج حضور

. این شخص قانع است، می داند ک تعادلی داردی خرد افزایش دادن چیزها را هم دارد ولی

بدون گنج حضور ما نمی توانیم قناعت داشته اضافه بر آن نمی خواهد.  چقدر می خواهد و

 باشیم.
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 ومبخش س

 برنامۀ گنج حضور را ادامه می دهم.

 مانند درخت سر قدم ساز           زیرا که ره تو زیر و باالست

 ریشه اش وید مثل درخت کهمی گ ،می دهدنشان به ما  حلیدر این بیت یک راه موالنا 

یعنی به  اتریشه به  منظور اینکه مثل درخت باش و سرت را قدم بساز. ،ستسرش ا

. یعنی برای رسیدن به حضور برای اینکه راه تو زیر و باالست اعماق وجودت نگاه کن

 همانطور که درخت باال می رود ولی دائما" .برویم باال و از آنجا صفر بشویمباید ابتدا 

 را نگاه می کند. برعکس ما به جای اینکه نورافکن زیر پای خودمان باشد دائما"پائین 

، بیرون و اتفاقات بیرونی را نگاه می کنیم سمت باال می رویم،به بیرون را نگاه می کنیم. 

برسانید و از آن به صفر  ذهنی را من دارید اگر تخصص ای که رشته در حالیکه در هر

یک لحظه حس کردید دارید  بهترین نتیجه را می گیرید. زمانیکه و عمل کنید پایگاه فکر

واکنش نشان  و سایه می اندازید چون به اتفاقات بیرونی کدر می شوید ،من پیدا می کنید

ه آن زند و شما می خواهید ثابت کنید کوقتی کسی به شما حرفی می می دهید. برای مثال 

اه ما مثل درخت ر ، شما کدر شدید و دیگر به ریشۀ خود نگاه نمی کنید.نیست حرف درست

گ بشویم. پس ما باید اول من ذهنی اول باید کوچک بشویم بعد بزر زیر و باالست یعنی

 باال برود. عمل کند و ریق ما حرف بزند،خود را صفر کنیم تا خرد الهی بتواند از ط
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در غیر اینصورت هر کاری که ما انجام بدهیم درد ایجاد می کند. هر جا که دیدید من شما  

باال آمده محیط را ترک کنید و روی خود تمرکز کنید و ذهنتان را تماشا کنید تا آرام شوید 

. ما کاری زیرا که ره تو زیر و باالست و به زیر بیائید تا خرد الهی از طریق شما عمل کند

 ران نباید داشته باشیم و فقط باید روی خودمان کار کنیم.با دیگ

 شاخ ار چه نظر به بیخ دارد        کان قوت مغز او هم از پاست

چون جان اصلی و  نظر به بیخ دارد یعنی به پائین نگاه می کند درخت ۀشاخمی گوید 

ما .  انرژی آن درخت از ریشۀ آن می آید در غیر اینصورت نمی تواند رشد کند و باال برود

تا بتوانیم به اصل خود وصل  از درخت یاد بگیریم و راه زیر و باال را انتخاب کنیم باید هم

واندنش . یک غزلی را قبال" خوانده بودم آن هم همین را می گوید و خبشویم و پیش برویم

 استفاده کنید. می گوید:  از آن شما می توانید که ستا یک عالمت راهنمای دیگری

 عالمی بر هم زدیم و چست بیرون تاختیمیم و آخر سوی جیحون تاختیم     سر قدم کرد

باورها را که آن  ما این لحظه سرمان را قدم می کنیم یعنی می گوید.دوباره را  باال مطلب

ک عنصری، یک و ی ایم رها می کنیم و ذهن خود را به صفر می رسانیمبه آنها چسبیده 

برد. جیحون  سوی جیحون میبه ما را قدم  نبی فرمی پیدا می کنیم که آن قدم است. آ

قدم ره زیر و باال را انتخاب می کنیم و می کنیم و  زندگی. پس سرمان را قدم  یعنی دریا،

 زندگی یا جیحون می رویم. به سوی  به قدم
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. عالمی را که ذهنمان نشان عالمی را بر هم زدیم و چست بیرون تاختیم می گوید:در ادامه 

یم تا بتوانیم سریع از ذهن بیرون بیائیم و به خرد الهی بپیوندیم. را باید به هم بریز می دهد

مثال اگر توقع ما درد می دهد. برای به  است بر اساس من ذهنی درست شده عالمی که

جلب توجه می کنید ویا اگر با شغل خود هم هویت ، خوشتان می آیددیگران تأئید  دارید، از

هستید اینها همه بر اساس من ذهنی است و بعد از مدتی یا بر اثر اتفاقی از بین رفتنی 

هستند. بعضی افراد هم در بین مردم به دلیل شهرت یا تبحر در کاری سرشناس هستند و 

یها را بر هم نزنیم نمی توانیم از اینها هویت می گیرند و تا زمانی که ما این هم هویت شدگ

به حضور زنده بشویم. شاید بپرسید چطور می توان این عالم را بر هم بزنیم؟ با مهم 

ندانستن این چیزها و ناظر بودن بر ذهن، تکرار و تعهد، صبر و شکر می توان این کار را 

ین سایه های ایکی از و ید ه ایک دفعه می بینید که با همین گلولۀ نوری زدانجام داد. 

را از بین برده اید پس دیگر از کسی توقع ندارید و جلب توجه نمی کنید. حال موالنا  کنگره

 می گوید:

 فهم و وهم و عقل انسان جملگی در ره بریخت    

 چونک از شش حد انسان سخت افزون ساختیم

ما را در عالمی که ذهن درست  ،هم هویت شدگی این فهم و وهم و عقل انسان  بر اساس

چیزهائی  یم بهه اچسبیدو خودمان نگاه می کنیم  است. در واقع ما به سایۀ قرار داده کرده

این انسان از بصورت سایه نشان می دهد، اینها همه در راه ریخت برای اینکه  که ذهن ما
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 است یعنی باال، پائین، شمال، جنوب، شرق، غرب که سمبل جهان محدودیتشش حد 

ه می شویم از این شش وقتی ما سر را قدم می کنیم و به اصل خود زند .بسیار فراتر است

ان می دهد. سمبل همان چیزی که ذهن نش حد بیرون می آئیم یعنی از جهان محدودیت که

از  یعنی سر قدم می کنیم از این شش حد که سمبل محدودیت است بیرون می آئیم وقتی

می شویم. در  جنس دیگری می شویم. از چه جنسی می شویم؟ از جنس اصل خودمان

قارون  نفس چون قارون ز سعی ما درون خاک شد.سایه، نفس درست می کند. حالیکه 

هستم. ما می توانیم نفس  من از تو بهتر یشتر بهتر و اینکههر چه ب شعارش این بود که

ما . اگر بعد از آن مردانه سوی گنج قارون تاختیم. یمرا با کار روی خودمان زیر خاک بکن

ی من ذهنی را  گوش نکنیم و سر را قدم و این حرفها من ذهنی را به هم بزنیم این عالم

کنیم یعنی با تسلیم، صبر، شکر روی خودمان کار کنیم به او زنده می شویم. گاهی اوقات 

با عجله در مدت زمان کوتاه . می زندراگنج حضور  حتی حرص خدا، معنویت ومن ذهنی 

ر برسد. در حالیکه عجله کردن خودش من ذهنی است و ما باید با د به گنج حضومی خواه

صبر و تسلیم به حضور زنده شویم و به این فکر نکنیم که چقد زمان می برد به حضور 

 زنده بشویم و اجازه بدهیم تا خداوند روی ما کار کند.

فصل سوم  از ردیمشروع کرا چند دقیقه هم مثنوی بخوانیم. هفتۀ قبل داستانی  اجازه بدهید

 اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل: که می گفت
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را برای نمایش آورده بودند. فیل رمز خدا و زندگی فیل  گفت که هندیانخالصۀ این قصه: 

که به این جهان نمایش  یمه اخدا را آورد و ما هستیم. ما آمدیم به این جهان است و هندیان

خانۀ در  یک بود. فیل را گذاشته بودندکه زندگی یا خدا در خانۀ تار م. اما در قصه گفتبدهی

فیل را ببینند ولی چون چراغ نبود مجبور بودند که کف  تاریک و مردم می رفتند که

ری هوشیاگنج حضور،  همان ماچراغ . به چه شکل استفیل  ببینند که را بمالنددستشان 

ی به دست هر اگر چراغ که هر کسی چراغ خودش را دارد. گفتاست.  ما و خرد حضور

 . پیش نمی آمد توضیح می دهمکه در ادامه  د این مشکالتبو کدام از آنها

انسان محدود است و هر کدام از آنهائی که آمده بودند فیل را ببینند قسمتی  کف دست گفت

بیه فیل ش ه خرطوم فیل زد و گفتب از بدن فیل را لمس می کردند. یکی کف دستش را

 ناودان است. آن یکی دستش را به پای فیل زد و گفت فیل شبیه به ستون است. آن دیگری

را به  و یکی دیگر دستش به بادبزن استبیه گفت فیل ش را به گوش فیل زد ودستش 

بر اساس به تخت است. تمام این قضاوتها و تشخیصها فیل شبیه  پشت فیل زد و گفت که

. موالنا می خواهد بگوید که پنج حس بودند یعنی بینائی، چشائی، بویائی، شنوائی و المسه

ست و گفت که ا خدا و دگیکافی نیست. فیل رمز زن یا خدا برای شناخت زندگی پنج حس ما

آنهائی که فیل را لمس کرده بودند حاصل گه یعنی آن چیزی که دستشان خورده بود. از نظر

به ذهن بردند و خدا را با آن پنج حس به چیزی که از قبل می شناختند و از آن  را حسشان

توضیح بدهم که محصول حس با  اینجاتصوری داشتند تشبیه و قضاوت کردند . در 
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ضاوت نمی کردند باز هم بهتر ذهن فرق دارد. اگر آنها به فیل دست زده بودند و ق محصول

به مثال" فیل شبیه که بود که بعدا" خدا را بشناسند ولی وقتی گفتند  فرصتیهم باز بود. 

فیل را  شما و از آنها پرسید کهبعد از آن هم هر کسی آمد  ین شد باور آنها.ا ناودان است،

کسانی هم که پس . دید به چه شکلی بود، آنها جواب دادند به شکل ناودانکه در تاریکی دی

خدا یا زندگی را به شکل ناودان می دیدند و خدا را به  و پیرو آنها شدند، ندجواب را شنید

ه کردند و پیروانی پیدا کردند و پس هر کدام فیل را به چیزی تشبیذهن و جسم در آوردند. 

شما ببینید که این حس  تفسیر و تصویرهائی متفاوت از خداوند.گروههای مختلف شدند با 

انسانها را به لحاظ دینی، سیاسی،اجتماعی و علمی از هم جدا کرد و این  و قضاوت ذهنی

یا تخت و  اصال" شبیه ناودان ک باشندۀ زنده است وفیل ی یعنی نقش جنون. در صورتیکه

یدن جنگ را بگوید نمی پذیرند و شروع بهغیره نیست. اگر هم کسی به این گروهها حقیقت 

به دلیل اعتقاد و باورهای متفاوت دربارۀ در طول تاریخ بشری جنگها  از بسیاری .می کنند

نها در توهم بوده اند و  فقط مه دارد. در حالیکه همۀ آخداوند صورت گرفته و هنوز هم ادا

این کف دست محدود است حال د که فیل دست زده بودند و موالنا می گوی بدن قسمتی از به

خدا را نمی تواند بشناسد.  آنکه خداوند نامحدود است. ذهن و حس ما هم محدود است و

یل دست زدند قضاوت نمی کردند و می گفتند ما نمی دانیم فیل اگر آن کسانی که رفتند به ف

اس بنا زندگی شما بر این اسببینید که آیا  داشت.وجود چه چیزی است جای فکر و تحقیق 

 بنا شده در اینصورت شما از فیل فقط زندگی شما بر این اساس اگر ؟ است یا خیر شده
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 .تا خداوند یا زندگی را ببینید شمع وجودتان را روشن کنید اودان را می شناسید. بایدن

  :در ادامه می گویدموالنا 

 چشم دریا دیگرست و کف دگر             کف بهل وز دیده ی دریا نگر

محدود  ها هم از دریاست. کف یعنی همین حس کفما در حال حاضر چشم کف داریم و  

م و باید اجازه بدهیم هستی ودریا از جنس زندگی مادریا نگاه کند.  ید. بنابراین اجازه بدهما

که دریا نگاه کند. بعد گفت که ما در کشتی تن به خواب رفته ایم و هر کسی در کشتی تن 

 هر کدام از ما در . حاالبه هم می زنیم دائمو این کشتی ها را  است خودش به خواب رفته

 نشسته ایم و ی شکل گرفته اندباور هر کدام بر اساس درست کرده ایم و این کشتی ها که

 ما گوئیم و باور گروه دیگر اشتباه است ولی همۀ می کنیم که ما درست می بحث و جدل

 ل نکنید چون مثل این می مانددائما" می گویم که سؤااین برنامه من در  در توهم هستیم.

هیچکدام کمکی نمی کند. توضیح عقیدۀ  تخت. ناودان است یا بیشتر شبیه که بپرسید فیل

روشن را خودتان شمع وجود شما باید در  فرقی می کند؟ چه اثری می گذارد؟یک نفر چه 

روشن  را جای عقیدۀ دیگر گذاشتن ین عقیدهیا ابحثها و  د. شمع هم با ابن مجادله ها وکنی

 :د.  در ادامه می گویدنمی شو

 کجا بد کفتاب       کشت موجودات را می داد آب موسی و عیسی

 که خدا افکند این زه در کمان   آدم و حوا کجا بد آن زمان       
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سید. برای . از خودتان بپرکار می کرد نمی آمدند بشر چهموسی و عیسی حضرت اگر  

که بر اساس گفته های موسی و عیسی درست کردند خودشان را  مردم با باورهائی اینکه

یک  عیسی آمدند گفتند خدا بی فرم است و موسی و ند. در صورتیکه حضرتمشغول کرد

یا همان راجع به فیل تبدیل کردند. آنها  به جسم اما مردم آن رامعنائی را ابراز کردند 

بادبزن را  تخت و انسانها فقط ستون، ناودان، هاگفته اما از آن  دندصحبت می کرزندگی 

و عیسی باشید. حضرت موسی شما باید متکی به  می گوید که چرا  . حاالاقتباس کردند

  کجاست. آن را روشن کنید. پس شمع وجود خودتان

 ا می داد آبربد کفتاب         کشت موجودات  موسی و عیسی کجا

یعنی بوسیلۀ  آفتابحضرت موسی و عیسی آیا آن موجودات که از آن  در ابتدا قبل ازیعنی 

به عبارت بودند زندگی نمی کردند. یا مستقیما" به زندگی وصل  و آب می خوردند خدا

ی داد. این را موسی و عیسی نمی آمدند خدا به ما روشنائی و زندگی نمحضرت دیگر اگر 

این ل کنید. از خودتان سؤا. شما ر می کردیمکه اگر آنها نمی آمدند ما چه کا می کندل سؤا

و همۀ وقت خود را صرف این کار  هستند دربارۀ باورهایشان حث و جدله آدم مشغول بهم

 ودشان برسند.به خرد زندگی خ که به ریشۀ خودشان دست پیدا کنند وبه جای این کرده اند

 مشغولند به کشتشان را آبیاری کند ولی اینها می خواهد دا همین حاالدر حالیکه آفتاب یا خ

سی و عیسی. بعد هم می گوید ابتدای انسان آدم و حواست اما قبل از اینکه  مو بحث بر سر

. یعنی قبل از آدم و حوا هم بود د خدا این تیر را در کمان افکندهنبوجود بیای آدم و حوا
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تی انسان به تکامل رسید و انسان داد. وقبه آنها زندگی می  اند که خدا موجوداتی بوده

 می خودند و  آب آنها چطور درست شد  قبل از آن هم زندگی بوده است در غیر اینصورت

ی نداریم که به زندگی گر ما هیچ احتیاجی به هیچ باوربه عبارت دی زندگی می کردند.

به ما کمک راهنما  هایراهنما هستند. عالمت هایبرسیم و این باورها و صحبتها همه عالمت

 بعد هم می گوید که:م برای راحتی راه نه برای جنگیدن. یاستفاده کن می کنند تا از آنها

 این سخن هم ناقص است و ابترست      آن سخن که نیست ناقص آن سرست

یعنی هم شاید درست نمی توانیم بگوئیم و  می گوید این گونه سخن گفتن ما هم ناقص است

آن سخنی که  گوئیم و مردم متوجه نمی شوند. بد می سخن را ابتر هست. به زبانی دیگر

نیست که ما در این لحظه اجازه می دهیم  سخنی ناقص سخن سر است و ناقص نیست آن

و هوشیاری ایزدی به ما می گوید  انرژی  که یآن سخن .نیروی ایزدی از طریق ما بگوید

شما باید بشنوید. در ادامه  را کامل است و همه چیز را در خودش دارد پس آن سخن

 :موالنا می گوید

 گر بگوید زان بلغزد پای تو         ور نگوید هیچ از آن ای وای تو

راجع به فیل صحبت  یعنی لغزد می پای ما از زندگی سخن بگویدمثل موالنا  اگر یک کسی

 که ممی گوئیلغزد و  می پای ما سایۀ تو اصل نیست زندگی اصل است، می کند یا اینکه

 وای   است چیزی نگوید کسی که آگاه شده ن است. اما اگرازندگی یا فیل یا خدا شبیه ناود
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 مانیم.  میدر گمراهی برای اینکه همیشه همینطور  به حال ما

 ور بگوید در مثال صورتی            بر همان صورت بچسفی ای فتی 

در مورد فیل و  بزند همانطور که موالنا می زند یمثالانسانی که زنده به حضور است اگر 

زندگی همین  من از فیل و یا زندگی شبیه ناودان است وفیل  محدودیت دست، ما می گوئیم

 ناودان را می شناسم. پس ای جوان تو به صورت می چسبی. 

 بسته پایی چون کیا اندر زمین          سر بجنبانی ببادی بی یقین

به  کند. یک عالمت راهنماتا ما را بیدار اینها همه عقلی هست که موالنا به ما می دهد 

تشبیه  ستپایش به زمین بسته ابه گیاهی که  اشاره می کند. موالنا ما را ورای خودشما

برای اینکه شیره اش را از زمین می گیرد. حاال  می کند. چرا پایش به زمین بسته است؟

 با باد. می گوید باد همان رویدادها یا اتفاقات بیرونی است بی یقین. یسر بجنبانی به باد

با شنیدن  را می شناسد بدون یقین می جنبانی. هوشیاری ذهنی من دار که اتفاقاتسرت را 

 می دهد.  خیرن اینکه یقینی داشته باشد جواب بله یا حرفی بدو

 گل بر کنی لیک پایت نیست تا نقلی کنی         یا مگر پا را ازین

نکه ما به نقش جنون نگاه می کنیم، برای ای ی گوید پا نداریم. ماین همان نقش جنون است

چون رویدادها درست  با رویدادها هم هویت هستیم . در زمان گذشته و آینده هستیم و
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 اتفاقات بوجود نیامده اند و ما می خواهیم خود در ذهن ما طور کهاند یعنی آناتفاق نیفتاده 

به آینده  م در آینده به ثمر برسیم و دائممی خواهیپس  یم.ه ابه ثمر نرسید ه ایم ومی شدزخ

هر را اصل می دانیم. اتفاقات  ه می کنیم. یک گذشتۀ متحرک و ناراضی هستیم کهنگا

اتفاق  است و ما منتظریم یک چیزی گذشته اتفاق افتاده رضایت بخش نبودهچیزی که در 

در آینده به زندگی برسیم اما اینطور نیست، این همان نقش جنون است. ما پا  ماکه بیافتد 

این توانائی  حضور و خدائی است. ما هوشیارینداریم که نقلی یا حرکتی کنیم. پا از جنس 

م که خودمان را از این گل یعنی فکر به اینکه رویدادها به ما زندگی می دهند را هم نداری

 بیرون بکشیم.

 پا را حیاتت زین گلست          این حیاتت را روش بس مشکلستچون کنی 

و زندگیمان از این است چطور پایمان  هویت می خواهیم بگیریم و زندگی ،یدادهارو ما از

سی هستیم استوار کچه اینکه را از این گل می توانیم بیرون بکشیم. ما هویت خود را از 

را چقدر قبول  مردم ما ،یم. برای مثالچه مقامی دار یا  هستیم کردیم به اینکه چه چیزی

خواهیم  . همۀ حیاتمان را از آنها میسواد دارم. چقدر نوازندۀ خوبی هستم دارند. چقدر

گر نریزد باید بریزد ا این ذهنیات اگر پایمان را بکنیم که همۀ اینها می ریزد. بگیریم. پس

داریم باید بیرون بیاندازیم  زی کههرچی معنیش این نیست که ماما به زندگی نمی رسیم. 

که  بکشیم و روی آنها نایستیم. این حیات جامد ما بیرون نهاهویتمان را باید از آ بلکه
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را خیلی مشکل کرده است. با این ذهنیات و هم هویت چیزها راه رفتن وابسته شده به این 

 وید:حاال می گ ایم. گیر کرده شدگیها ما راه نمی توانیم  برویم و

 شیر خواره چون ز دایه بسکلد      لوت خواره شد مرورا  می هلد

بچه بعد  یعنی می شودلوت خواره  دایه ش جدا شدن از از ای که شیر می خورد بعد بچه 

یر خوردن ندارد چون دندان در می آورد و از چند سال اول زندگی دیگر نیازی به ش

ا هم شیر جهان مو به جای دایه از طریق خودش غذا می خورد.  توانائی غذا خوردن دارد

ل باید رها کنیم و به منبع اصلی وص ولی حاال دایه را که همان دنیاستوردیم را می خ

 شویم و از درون خودمان به زندگی زنده شویم.

 جو فطام خویش از قوت القلوب      بستۀ شیر زمینی چون حبوب         

 ای تو نور بی حجب را ناپذیر   حرف حکمت خور که شد نور ستیر     

شما می اگر ما بستۀ شیر زمینمان هستیم مانند حبوب.  )حبوب= دانه ها،حبوبات( می گوید

نخورده اید،  از قوت القلوب یعنی غذای قلبها د و تا به حالرا باز کنی د روزه خودخواهی

 در واقع زنده شدن به این لحظه هست بهتر است که روزۀ خود را با غذای دلها که همان

 ذهن کهافکار و از زیر این  یداجازه بده ید ورا ساکت کنخود ذهن  باز کنید. یک لحظه

جو . و خدائیت شما، خودش را به شما نشان بدهد این زمینه خدائیت شما را پوشیانده است

و  و از این محرومیت بیرون بیائید یدرا باز کنروزۀ خود . ویش از قوت القلوبفطام خ
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یعنی نور نور ستیر  آید را غذای خود کنید. فضا می و عقل را که از آنحرف حکمت 

 . می گوید که ما،ای تو نور بی حجب را ناپذیرپوشیده، نوری که از جنس جسم نیست. 

هوشیاری  ما هوشیاری جسمی داریم. پس چون پذیریمنمی نور خالص را  نور بی پرده یا

هوشیاری  و نتوانیم با پنج حسمان حس کنیم را نمی پذیریم. جسم نباشداز جنس که 

 می گوید: در ادامه باشد.راجع به چیزی آگاه  می خواهد هر لحظه جسمی

 تا ببینی بی حجب مستور را   تا پذیرا گردی ای جان نور را        

 بلک بی گردون سفر بی چون کنی  چون ستاره سیر بر گردون کنی      

اگر  .مپوشیده شده را ببینی یعنی بدون پوشش مستور را نور را پذیرا بشوند و انسانها تا

ستاره بشویم اگر  م. از نظر موالنا مامثل ستاره سیر بر گردون می کنی این کار را بکنیم

 شود یعنی دل ما باز می شود و ما که از درون باز می. پس گردونی دیگر فقط نور هستیم

می گوید این گردون را  .بلک بی گردون سفر بی چون کنی م تا بی نهایت.گسترده می شوی

منظور . مسفر بی چون می کنیبدون گردون  نمی گویم، این ستاره را نمی گویم بلکه ما

یل بشویم و وقتی تبدیل شدیم سفری که نمی شود توضیح داد. در اینجاست که ما باید تبد

یعنی بدون اینکه بتوان بی چون  ببینیم. چطور می بینم؟می خودمان حس کنیم و خودمان 

  از جنس جسم و ماده نیست. خدا توضیح داد برای اینکه

   

 


