
 گنج حضور  313برنامۀ شماره 

 

 Page 1     313برنامۀ شمارۀ#
 

  با سالم و احوالپرسی

 م. از دیوان شمس موالنا شروع می کن 1829با غزل شماره برنامۀ گنج حضور را 

 کنار من این هیچ مباش یک نفس غایب از   و یار من   قرین عشق را ای تو دوش * گفتم 

 دوست، همسر، عشق قرین=  .دیشب یا لحظه پیش دوش=

که چه میزان در این این همچنین به عشق بستگی دارد و الشح النا از جانب هر انسانی که جانش ومو

 . یکتایی این لحظه، یکی است سخن می گوید لحظه با عشق، فضای پذیرِش و

در فضای  ی شود که ما با عشقم مد: من دیشب با عشق یکی بودم، در واقع معلوموالنا می فرماین

، ِخرد، از آن فضای یکتایی ستیم و همچنین ما با زندگی عجین هستیم بنابراینه یکی یکتایی این لحظه

 دیم به همان فضا وجهان می آوریم و دوباره باز می گراین و به  لطافت را دریافت می کنیمزیبایی و 

 . پخش می کنیم در این جهان پر از عشق می شویم و دوباره عشق را

 د: و همینطور می فرماین

  بار منبرخورد او زدست من             هر که کشید 

از دست  ن بار را بکشدو هر کسی ای ین همان باِر معشوق استا است. استعاره از بار معشوقبار من 

 معشوق میوه می خورد.  خدا، زندگی یا

 است.   عشقیار و قرین ما زل به ما می گوید که تنها دوست، موالنا در این غ

وقتی به عنوان  هوشیارِی زنده زندگی در این لحظه هستیم و قع ما از جنس زندگی، عشق ودر وا

ر همان لحظه با حضور روی پای خودمان می ایستیم و به جهان تکیه نمی کنیم درست د هوشیاری

ما میوه اش را می ابتدا انرژی زنده کننده معشوق از ما جاری می شود، معشوق یکی هستیم بنابراین 

خوریم و بعد انرژی حاصل از این میوه را در جهان می پراکنیم و همانطور که موالنا به ما گوشزد 

از طریق ما به این جهان روان  الهی و نظم می بخشد و ِخَرداین انرژی جهان را سامان فقط می کند 

 می شود. 

یک لحظه از کنار من  م تو که اصل من هستی و من از تو هستمد که به عشق گفتنا می فرماینموال

 می شویم.  َمناین ما هستیم که به ذهن رفته و  بلکه عشق غایب نمی شوددر اصل غایب نشو. 

، صحبت خواهیم است باقی مانده ل که در دفتر سوم مثنویاز قصه فی امروز دوباره در آخر این غزل

 کرد. 
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ه به ما قص همانطور که درگوشزد می کند  و َمن شدن دنبه ذهن بر در ابتدا موالنا به ما دربارۀ

 ولی ما به جای اینکه هر لحظه به فیل ر خانه تاریک استد که اصل ماست فیل توضیح داد که

کان و بی فرمی است( جنس هوشیاری بی زمان، بی م از )فیلاز جنس فیل شویم  )زندگی( آگاه شویم و

 . به ذهن فرو می رویم

 تاریک بود!!فیل در اطاقی ها رفتند فیل را ببینند اما انسانفیل در خانه تاریک است، 

 چرا تاریک بود؟ تاریک بود یعنی چه؟

فیل را ببینند، حس ها هنوز به عشق روشن نشده بودند و مجبور بودند به وسیله حس هایشان یعنی انسان

ه را به ذهن برد و قضاوت خورد و نتیج فیل دست کسی به خرطوم به ذهن بردند بنابراین هایشان را

زندگی را کشت، خودش را نیز کشت  آن شخص .  بدین ترتیببه ناودان است شبیه کرد پس گفت فیل

 کما اینکه در این غزل آمده:

   ش به نور هو نر از تنم مجو             زنده ک* مرده ت

ه تاریکی می بولی ما  شویمکه با معشوق یکی  ما وجود دارددرین خاصیت هر لحظه اهو یعنی خدا. 

قع هوشیاری این در وا ی کنیم زیرا از جنِس ذهن هستیم.را خراب مرویم و با حس و ذهنمان کار 

ره زاده می شود به فرم از این فرم درمی آید و دوبا بعد ،می شود یک تجربه یا به یک فرم لحظه، زاده

فضای خالی وجود دارد. یعنی ما از یک فرم به فرم دیگر می رویم که بسیار  فرمها بین در دیگر و

صندوق ) از فکری به  فاصله بین دو بر این است که به عنوان هوشیارِی حضورو امید  دردناک است

 ما روشن گردد وآن برای که همان صندوقها هستند از فکرها زاییده شدن را ببینیم و فکز دیگر(

  در واقع اصِل ماست. فاصله، آن خالء، آن بی فرمی 

 ها وجود دارد؟ ، این فضای عشق در بعضی از انسانخدائیت آیا این بی فرم بودن وسؤال: 

 خیر پاسخ: 

ش می دهید می توانید از جنس ین برنامه  گوبه ا در همه انسانها وجود دارد. در واقع شما االن که

به عنوان یک فکر  نباید و زائیده بشوید هافکر بدانید باید ازکه شوید به شرط آنعشق و بی فرمی 

 برخیزید. 

ن موضوع را ندارد، بالفاصله که ذهن توان قضاوت فوری آطورین لحظه اتفاقی رخ می دهد به همی

زبان بند می آید. گاهی اوقات اتفاقی رخ می دهد و زبانمان بند می آید. یعنی  ذهن ساکت می شود و

 چرا ذهن می ایستد؟ . می ایستدذهن 
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بفهمیم چه  تا به ما کمک کند که کند، آزاد می شودهوشیاری که هر لحظه ذهن جذب می  هبرای اینک

 آشنا نیست.   برای ما اتفاق دن است چون آناتفاقی در حال رخ دا

 جنبش کف ها زدریا روز و شب          کف همی بینی دریا نی عجب* 

باشید و فکر  به اصل خود بدون فکر می باشد. اگر شما هوشیار دریا اصل ماست و در واقع هوشیاری

 اصل شماست.  ،نکنید، فکر متوقف می شود و این هوشیاری

می کنید ولی همیشه یک مقدار فکر  کند، اگر نیاز داشتید نمی تواند جذب هوشیاری را فکراین 

 هوشیاری باقی می ماند. 

 این اقیانوس ما هستیم. روی اقیانوِس وجود ما را پوشانده اند،  )فکرها( این کف ها، جنبش کف ها

هستند، این کف ها زیاد می شوند  ها و رویدادهااین کف ها همین فکرجنبش کف ها زدریا روز و شب 

ن لحظه تصمیم بگیرید که به کف ها و رویدادها توجه شما ای و روی اقیانوِس وجود ما را می پوشانند،

 . زیرا شما از جنِس دریا هستید ،نکنید

هستید ولی فکر شیار هواینکه هوشیاری بدون فکر یعنی و اصل شماست،  دریا هوشیاری بی فرم

 .هن متوقف شده استوجود ندارد و ذ

 موالنا به عشق می گوید:

 شعله سینه منی کم مکن از شرار من         * نور دو دیده منی دور مشو زچشم من    

خدا از  که نوراری این لحظه یکی نباشید به طوریاگر شما این دریا را حس نکنید و با فضای هوشی

 . نخواهید داشتر هوشیارانه نبینید، نورا  او نورِ  شما عبور نکند و

 ؟ محاال چگونه می بینی* نور دو دیده منی 

مفهوم درخت یا می بینیم. مثالً شما به درخت نگاه می کنید،  بصورت جسم و با ذهن را ما همه چیز

به درخت نگاه نمی کنید که زندگی را ببینید، ولی مفهوم کودک را می بینید.  و نگاه می کنید کودکیک 

خوِد شما زنده می شوید و کف ها استفاده کنید، درخت، کودک، همسر شما و، نوِر عشقوقتی از 

 . هستید به زندگی نظرتان نمی آید، زیرا زنده به هایی که آنان انجام می دهند()کار

و  خشک ،و در نهایت جهان پریممی به چیِز خشِک دیگر ذهن و مفاهیم، فقط از یک چیِز خشک ولی با

 دیده می شود.  بی جان
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 این نور نباید از چشم ما دور بشود. . دو دیده منی دور نشو زچشم من نور *

انرژی از دل ما ساطع می شود و از آن فضا مجدداً انرژی می وقتی ما زنده با آن انرژی یکی هستیم، 

می کنیم و اینکار دایما" تکرار می شود و ما دایما به منبع انرژی )هوشیاری  در جهان پخش یم وگیر

  خدائیت( وصل هستیم. حضور،

  من  شرارکم مکن از :خطاب به عشق و  است شعله عشقِ پس این شعله دل من 

 آتش  شرار=

 و بهار من و ظریف من باغ من چست من    و لطیف من     و حریف من خوب من * یار من

گذشته و نه در ین لحظه با عشق یکی می شوید در واقع خودتان هستید، وقتی این لحظه وقتی شما در ا

 پس وجود دارد ی بی نهایتزنده اید. درون شما فضاهستید، قائم به ذات خود هستید و نه در آینده 

 . دهیچگونه اعتراض و ستیزه ای با این لحظه نداری

ها صورت کفمرتعش می شود و در این ود شما اِت وجرذ شما جاری می شود ودر تِن انرژی این فضا 

هر کفی ها مهم نیستند. سعی کنید دریا باقی بمانید، کف. شما از جنِس دریا شده اید نمایان می شوند چون

 باشد.  هم از این دریا تولید بشود برای شما مهم نیست و نباید

 : می گوید خطاب به عشق

 و بهار من  و ظریف من باغ من چست من    و لطیف من     و حریف من خوب من * یار من

هر انسانی  بار و بهارِ  ،عشقظرافت خودم را حس می کنم.  هستم سبک بارم ووقتی من اینگونه 

 ، بهار هم عشق است.باغ عشق استضای یکتایی این لحظه زنده هستیم وقتی در ف .است

ه زندگی در این لحظه از ما ساطع است که انرژی زند یصورت صل شکوفا شدن در این جریان درا

 . شدن و بهاِر ماست در غیر اینصورت زمستان استغ و شکوفا با شود در این حالت

 بی قراِر من ذره آفتاب تو این دِل    اب تو دیده من سحاب تو       ن تن من خر* آ

.  در داستان که به نظرم آباد است ه ام، هماناسیر شد تن من همان است که در درون آن تن من چیست؟

 و نیاز به شمع روشن برای شناخت فیل داریم فیل شویم فیل هم بود که برای شناخت فیل، باید از جنسِ 

  اسیریم.و تاریکی در غیر اینصورت در تن 

 روشن می شود؟ شمع چطور
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جدا می  فکرشمع زمانی روشن می شود که شما بالغ می شوید، زمانی که ما به عنوان هوشیاری از 

 )بیدار می شویم(. شویم 

 هم هویت شده.  اصل ما می باشد از فکرهایی حضور که یعنی جدا شدن هوشیار بیداری

 رسیدِن میوه ما، باز شدن گِل رز ما و بهار ما هم هست.  تعریف بالغ شدن یا تعریف بیداری همان

که من  می دهد و به صورت یک تصویر ذهنی هست که ذهِن ما نشانَمن  این .اب تواین تن من خر

ساخته ام یک معشوق تقلبی یک خدای تقلبی در ذهنم )َمن ذهنی( فکر می کنم آن هستم و بر اساس آن 

 . شود تو باید که خرابِ 

 تو ابِ خر باید همهها و... ی که کشیده ام، رنجش ها، خشم آن باورهای هم هویت شده من، دردهای

یعنی همان اشک شوق و  منظور گریه کردن استکه  ستچشم من ابر تو .دیده من سحاب تو. شوند

  از دیده من نور ببارد. ساطع بشود واز من  زندگیانرژی زنده کنندۀ 

ر تو به جهان بیفتد و یک ذره از طوری که شعاع نوچشماِن من به بیرون نگاه کن. به  تو از دیده من از

 فتاب تو، در دِل من باشد )دلی که خواهان ساطع کردن انرژی عشق در هر لحظه است(. آ

حقیقتاً اینگونه است ما به عنوان هوشیاری به این جهان می آییم و این دِل من ذره ای از آفتاب توست. 

ه پدر، مادر، جامع باید مان را زنده نگه داریم(، بعدد)برای اینکه خوَمن ذهنی پوسته ای می تنیم به نام 

باشد  کنند از این پوسته خودمان را متولد کنیم تا دل ما ذره آفتاب عشقمی کمک  یکودک به ما در زمان

  عشق را در جهان پخش کنیم اما این اتفاق نمی افتد.و 

 قمار من پنج و ششکآخر تا کجا رسد  لب بگشا و مشکلم حل کن و شاد کن دلم    

 قمار بازی کردن پنج و شش=

 همه ما خواهان زنده شدن به عشق هستیم. ، تو بیا، من به تو زنده بشوم

ل نمی شود تا ا ح. مشکل متا مشکل من حل شودریق من حرف بزن از ط و تو ای عشق لبت را بگشا

 عشق هم ذات ماست.  عشق نیاید چون

من  ویم کهیم چرا نباید متوجه بشه اکه عاشقش هستیم جز درد و غم چیزی ندیدَمن ذهنی ما در این 

منفی بافی شته چسبیده است و اعتیاد به واکنش منفی و به دردهای گذذهنی با آن مشخصاتی که دارد 

 چرا ما متوجه نمی شویم و دست از آن نمی کشیم؟؟ چرا باید کف ها را تقویت کنیم؟ چرا ما. دارد
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کاری می کنیم که دیگران از ما تشکر کنند یا ما را تأیید کنند؟ چرا چیزهایمان را به رخ مردم می 

 کف هستند؟؟ از جنس مگر ما نمی دانیم که همه تجربه هاکشیم و کف را تأیید می کنیم؟ 

 .استعشق  ها تجربه ای که اساس و اصل ماستتن

 و بقیه به صورت کف هستند.  حس می شود ه زندگیاین لحظه فقط زنده شدن ب

رنجیدن، به دردها چسبیدن، خود را به مظلومیت زدن، از  توقع، خشمگین شدن، خودنمایی کردن،

 دیگران تأیید گرفتن و... اینها تماماً کف هستند. 

و از  کف هستیم دیگر خودمان نیستیم زمانیکه و خودمان هستیم با عشق یکی هستیمدر واقع وقتی 

که کف ها را از خودمان می رانیم و دیگر خودمان را از جنس کف ها جنس جسم و اتفاق هستیم. زمانی

 .قمار پنج حس و شش جهت، نیم در واقع آنها را رها می کنیم که این خودش یک قمار استنمی ک

  و شش جهت درست شده است را رها کنید.در جهان مادی به وسیله پنج حس  هر چیزی که

 تا به کجا کشد بگو مستی بی خمار من          * تا که چه زاید این شب حامله از برای من 

 این شب حامله برای همه هست. ما منتظریم که ببینیم عشق برای ما چه پیش می آورد؟!...

 چه چیزی زاده می شود؟

، خرد و خالقیت ه ایم تا شکر، سپاس و صبر ما باعثو صبر کردما در این لحظه تسلیم هستیم 

 نمی دانیم!!!... اندازۀ این خالقیت و خرد را ما ماشکوفایی شود ا

در راه  ی که انسان تنها برای من و شما بلکه برای هرنه * تا که چه زاید این شب حامله از برای من 

 زاید؟؟ حامله چه چیزی می برمی دارد این شبشق و تسلیم قدم ع

 کنند و ها را تقویت می َمنها پیوسته انسان اینطور فکر نمی کند که به انسان خوش بین است و موالنا

موالنا بر این است که انسان تصور به سمت جنگ، تخریب و ویرانی می برند بلکه  ها راانسانها  َمن

 است.  عشق و یکتاییاز جنس  ذاتشآن اندازه شعور دارد که بفهمد 

ین چیزی که این لحظه از ما خلق می شود هم به صورت . ابه کجا کشد بگو مستی بی خمار من * تا

این . هستیم ناب جنِس این لحظه هستیم مست به عشقیوقتی ما از  فرد و هم جمعی چه خواهد شد؟ -فرد

 ناب و پاک شرابزمانیکه . است که باعث سردرد بشود از مستی با الکل  غیر مستی یک مستیِ 

 . و مستی با او خماری ندارد می شویم از او مست یم،زندگی را می خور
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از ما جاری  و شادی این لحظه از جنسِ زندگی می شویم، زندگی شراب زندگی را می خوریم؟چگونه 

 به همه چیز ر می کند و در بیرون همبه کاری که انجام می دهیم، اعمال و رفتارمان را باردامی شود 

 سامان می بخشد. 

 )یک عالم جدید(. چه عالمی به وجود می آید؟ 

 حافظ می گوید:

 دمیأعالمی دیگر بباید ساخت و از نو    ید بدست     أدمی در عالم خاکی نمی أ 

و با کار کردن در وادی ذهن انسان زنده به حضور حاصل نمی شود بلکه باید خانۀ ذهن را ویران کرد 

روی خود عالمی دیگر ساخت و در آن عالمی که با حضور، تسلیم و پذیرش است انسانی جدید که به 

که  می کند نظمی برپا می کند و چیزهایی خلق حضور زنده است متولد می شود. انسان زنده به حضور

 است. یآن عالِم دیگر

 من تا چه اثر کند عجب ناله و زینهار           * تا چه عمل کند عجب شکر من و سپاس من 

 ؟و سپاس چه کاری انجام خواهد یافت؟ چه عمل عجیبی انجام خواهد گرفت در اثر شکر

 . شکر و سپاس است و کمک کردن به خود به وصال راه رسیدنکه  موالنا به ما می فرمایند

به اینکه آن اتفاقی که در انسان شکر ، که از جنس او باشیم داده شده به ما این استعدادبه اینکه  شکر

و به  مانده ایم ذهنهستیم و موقتاً در یک جایی به نام  عشقو ما از جنِس است باید می افتاده، افتاده 

منظورم از براحتی خالص شدن از ذهن را توضیح  راحتی می توانیم خودمان را از آن خالص کنیم.

  می دهم.

 من ذهنینجات بدهید، َمن ذهنی که اگر شما بخواهید خودتان را از دست  ین موضوع هستممن متوجه ا

رابطه شما را با  ؟من ذهنی چگونه به شما حمله می کند رها به شما حمله خواهد کرد.بارها و با

 عزیزانتان خراب می کند و قصد ثابت کردن این را دارد که شما نمی توانید از دستش خالص شوید. 

رها خشمگین می شوید، می رنجید. حتی پس از مدتها گنج حضور گوش کردن، به موالنا گوش با

ممکن است خشمگین شوید و به خودتان بگویید که نمی شود و  کردن، شکر کردن بارهاسپردن، صبر 

برای است. صبر   فقطو اما چاره اش فقط خالص شوم،  خود یست از دسِت َمن ذهنیبرای من میسر ن

 موالنا می فرمایند:همین 

 * زانک نظر دهد نظر عاقبت انتظار من 
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د از کف شدن ولی کنیممکن است مدتها پرهیز  دن غیر از منتظِر اتفاِق بیرونی است.منتظر معشوق بو

مطمئن باشید که یک روزی از تمام خشم ها،  اما باز از جنس کف می شوید و ممکن است نا امید شوید

. در اثر کار کردن مداوم روی خود ) تسلیم، شکر آزاد و رها می شوید  هاها، واکنش نشان دادن رنجش

 . رها می شوید از این َمن ذهنی و سپاس( عاقبت روزی می آید که تماما"

 .جا در این بیت تسلیم و ناله بصورت مثبت معنی می شوداینچه اثر کند عجب ناله و زینهار من. تا * 

 است.  پناهزینهار به معنی  جااین و گریه از روی دردهای دنیا نیست وناله کردن حقیقتاً ناله 

برایتان مهم نمی شود. نه  خودتان بدانید هیچ چیز جز اصل شما شما اگر عمالً زندگی را یار و پشتیبان

 کف ها، نه اتفاقات، نه انسان ها و...

عجیب اینجاست که چه اثری به کف ها.  ی بدانید و هم پرهیز ازه زندگرا هم می توانید هم پناه ب زینهار

 ؟؟؟این زینهار وجود می آورد

دار می شویم، ما بی نهایت می شویم، همه چیز را در خودمان جای می  ، زیرا ما فضابله عجیب است

 نمی گردیم.  امش می شویم و دیگر به کف ها بازدهیم، از جنِس شادی و آر

ار موذی می باشد، به شما حمله خواهد کرد )به رابطه شما با عزیزانتان حمله من ذهنی بسیار بسی

خواهد کرد(، دعوا راه می اندازد، اما شما صبور باشید و تسلیم من ذهنی و ذهنتان نشوید، بلکه تسلیم 

یزی به عنوان من نمی دعوا نکنید، خودتان را مالمت نکنید، با خودتان چ من ذهنیزندگی شوید، با 

من ذهنی برای ثابت کردِن ناتوانی شما می است و... نگویید... و زحمت بیخودی شود توانم و نمی

بلکه به من که من ثابت می کنم که می توانم  شما این حرفها را بیان کنید. شما حتی نگوئید خواهد که

ردن هستم و ستیزه در حال نگاه کمی مانم و  و من تسلیم  بگویید شما کار خود را انجام بده ی خودذهن

 هم ندارم و بدین گونه عشق از طریق شما عمل می کند.  با تو )من ذهنی( ای

وجود چه چیزی در بیرون بما، ناله و زینهار ما این شکر و سپاس  که گوید موالنا از زبان ما می

 خواهد آورد؟

آورد که از جنسِ  وجود خواهدد خواهد آورد، چیزهای در اطراف ما بوجوالبته که سامان و نظم ب-

  ی بوجود نخواهد آورد.آورددر هیچ چیزاین برکت عشق  ت، از جنِس ِخَرد می باشد وبرک

 :می گوید عشق در جواب

 تو    کار تو راست در جهان ای بگزیده کار من خنک تو را که تو در غم ما شدی دو* گفت 
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که  انسانها هم خوشا به حال کسانیوشا به حال انسان و در بین عشق گفت خوشا به حالت و واقعاً خ

، کاری به مردم ندارد ،ندارد یهای بیرونق است و کاری به کف عشجنس از  انذاتش اند متوجه شده

 ل این هستند که ثابت کنند مهم هستند، مردمو دنبال کف هستند، دنباکف هستند  جنس چون مردم از

شما را تحریک می کنند و شما تحریک نمی شوید. عشق می گوید خوشا به حال تو که در راه رسیدن 

 به من )عشق( خم شدی. 

 کار تو راست در جهان ای بگزیده کار من * 

ه است در جهان کار می کند. با کار می کنی، فقط انسانی که به عشق زند که در جهان یعنی تو هستی

مقابل شما  این همه زحمت برای فرزند خود می کشید و زمانیکه فرزند شما بزرگ می شود من ذهنی

چرا این  پشیمان می شوید که چرا این کارها را انجام دادم؟ ایستد و شما بابت کارهای کرده خودمی 

 ؟همه زحمت بی نتیجه شد

)رشته ای که من می گویم  ته ایدو شما به جای فرزند خود تصمیم گرف بوده است زیرا تماماً با من ذهنی

از روی کنترل  وها و حرفها و رفتارها با من ذهنی بخوانی، زنی که من می گویم بگیری و...( این کار

انسانها آزاد آفریده شده اند و کنترل شدن . هستند از جنِس کف ی عشق نبوده پی اینها همهاز رو بوده و

 را دوست ندارند.

روی این است که این لحظه   ه یعنی فقط غم عشق را دارد و تمرکزشکسی که در راه عشق خم شد

 !...زنده است به زندگی یا خیر

نباید نشان دهیم و  واکنش از یک طرفهستند.  اتفاقات از جنِس کف هستند و پیوسته در حال رخ دادن

باید صبر ، ما را اذیت می کند و نکرده است کارشروع به در وجود ما  هنوز از طرف دیگر عشق

اما نیاز به صبر و تمرین  تر می شویمما جوانتر و قوی بلکه حقیقتاً خم نمی شویم .شویم( خم)دوتو کنیم و

 .مداوم داریم

ه زندگی از دل شما هر لحظه ساطع شود بنابراین آیا شما می خواهید این شعله عشق، شعله زنده شدن ب

درد، رنجش و خشم  ،نوکر َمن ذهنی باشید و عذابمی خواهید یا  ؟از برکت زنده کند جهان را شما  و

 کنید؟ ایجاد

 با و دباال ببریاز طریق من ذهنی را  انکه خودت هستید پیوسته در تالش نوکر َمن ذهنی هستید زمانیکه 

این مسائل  در زندگی خود ما بارها و )که زندگی در درونش نیست( دسب کنیزندگی ک ذهنی تأیید من

 کرده ایم.  را تجربه
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حال همه انسان ها چون از جنس  خوشا به موالنا می فرمایند که .یمشوخدمتگزار عشق حقیقتاً ما باید 

نیستند که اگر متوجه شوند فوراً خدمتگزار  این موضوع ها فعالً متوجهعشق هستند ولی همه انسان

 عشق می شوند. 

 برخورد او زدست من هر کی کشید بار من      مست منی و پست من عاشق و می پرست من * 

 من هستی.  عشق می گوید: تو مستِ 

َمن همه انسان ها مست عشق هستند ولی االن به ذهن رفتند و بد مستی می کنند و سردرد گرفتند، این 

 کوچِک تو باید پسِت َمن عشق بشود. 

 . ذهنی انسان هم پسِت عشق است َمنانسان مسِت عشق می باشد و 

برمی خیزیم باید فوراً َمن  درست کرده اید، رهایش کنید. در واقع اگر ما بعنوان مناین لحظه شما 

می آید،  منی درد به وجودها انباشته می شوند و با هر من  را حل می کنیم، َمنمتوجه شویم و این 

 دردها انباشته می شوند.

خودش را نشان دهد با استفاده از  ز خودش دفاع کند یاداشته باشد، هر کسی ا شهر کس خشم یا رنج

 دارد.ذهنی َمن  ابزارهایی همانند پول، مقام، زیبایی، تحصیالت، خانواده و قدرت بنابراین

همان َمن تعریف شده خودتان را  ، دقیقاً من داریدبه عنوان مثال اگر دیدید از خودتان دفاع می کنید 

  پسِت عشق کنید. 

 پرست من هستید.  عشق خودش می گوید که عاشق و می

 * برخورد او زدست من هر کی کشید بار من 

 بار عشق را کشیدن یعنی چه؟

 ، این لحظه درلحظه، به گذشته و آینده نرویداین لحظه زنده شوید به عشق به فضای یکتایی این یعنی 

 .شما االن بار عشق می کشیدست. تاده که این ذات، همان ذاِت خداذاِت خودش ایس

 می کشید؟ را عشقچرا بار 

کنید و کاری به اینکه چه می پخش خرِد عشق را در جهان  ننده عشق وبرای اینکه باِر انرژی زنده ک

 که: ندارید در سطر آخر هم گفته می شود شود و چه نمی شود

 * ور بچخی تو نیستی محرم و رازدار من
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هستیم، همین که  به زندگی این لحظه با عشق یکی هستیم، عشق از ما ساطع می شود و ما زنده

 . و دیگر وصل نیستیم هستیم عشق می رود به عشق بخواهیم بفهمیم که چقدر زنده

عشق می رود که موالنا می فرمایند  یماگر بخواهیم بپرسیم و با ذهن اندازه بگیر)ور بچخی= کوشیدن( 

 دار من. رازتو نیستی محرم و  که 

 هم بار عشق هم میوه وید بکشید، است که بدانید باِر عشق را باندگی در اتفاقات نیست، زندگی این ز

 . است

 زانک نظر دهد نظر عاقبت انتظار من        سر  مجلس عیش نه زفر و  * رو که تو راست کر

تو مجلس زندگی و  هاست.آن شما انسان ل باش برای اینکه جالل و شکوه ازخوشحا برو ای انسان و

بود  هم هویدا او. می گذاری بلکه در ِسّرت گذاری؟ در َسِرت نمی گذاریی مجلس عیش را در کجا م

 هم نیز سر  

  :نیماخو مثنوی می قصهدر 

 مبتدا و منتهایت او بود           تو بود هست معشوق آنکه او یک

  سر  هم هویدا او بود هم نیز            ش نمانی منتظر      ا چون بیابی

و با  نباید یک تصویر ذهنی باشدمعشوق  معشوق ما نباید تقلبی باشد. فرمایندچقدر زیبا موالنا می 

یک اس آن و بر اسیک جسم مجازی است  زیرا تصویر ذهنی زندگی کنیم تصویر ذهنی خود نباید

 شویم.درست نیست. معشوق آن است که  به او زنده  این که خدای مجازی هم می سازیم

 ودمبتدا و منتهایت او ب       هست معشوق آنکه او یکتو بود     

 ، اول و آخر شما معشوق می شود.زنده شده اید وقبه معشیعنی  اگر شما معشوق را پیدا کرده اید

کنم،  به یک جایی ختم م و بایده اشروع کرد را من یک کاری از جنس اتفاق نیست که بگوئیدمعشوق 

ز اوست. هم ترین چیم زیرا دیگر منتظر نمی مانید اگر بدستش بیاورید اوست.هم ول ما اوست و آخرا

او هستید، ما برای  به از طریق شما در جهان پخش می شود و زنده و انرژیش عشق او در دل شماست

 . مرا در جهان پخش کنی الهی خرد که انرژی و آمده ایم به این جهان همین

باشد چیزهایی که نوشته شده خرد  شده نیست که در کتاب نوشته می آید خرد آنعشوق خرد هم از م

اوقات به  . گاهیاز شما بیان می شود الهی این لحظه خردزمانیکه زنده به معشوق می شوید نیست. 
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پس می گیرد ین انرژی را اصورت انرژی بیان می شود و کسی هم که به شما نگاه می کند از شما 

  .که بتوانیم در کتابها آن را بخوانیم ن نیستنوشت قابل

پس معشوق را در نهان  منهان با معشوق یکی هستی یعنی درهم در سّر هم هویدا او بود هم نیز ِسر. 

 و در بیرون یعنی آشکارا هم او را می ببینیم. ممی بینی

 ها را به عشق می زنیم.این حرفها حاال ما انسانمنی. گفت به عشق که تو باغ بهار 

 زنده کن این تن مرا از پی اعتبار من       نما که چون زنده کنی تو مرده را   * گفتم وا

می کنی؟ این تِن  زنده تو مرده را چگونه  یم کهببینتا با چشمانم نشان بده  وییم که به ماما به خدا می گ

موالنا  دا کنم.اعتبار پی که در وجود من هستی اعتبار پیدا کنی و من هم تو به خود چون مرا زنده کن

نند رد می شوند و چه چیزهایی را باید بدا از چه تله هاییها سانانشویم  توجه که ما مگوید  می ها رااین

 به تله نیفتند.  تا

 تا همه جان شود تنم این تن جان سپار من    * مرده تر از تنم مجو زنده کنش به نور هو   

به اندازه کافی زنده  جماد وان و، حیست. درخت مرده تر از همه ا )من ذهنی(حقیقتاً هم این تن ما  

نفوذ  دگی در ماگذارد که زن شد جلوی زندگی را گرفته و نمیما با َمن ذهنی . این تِن مرده ما کههستند

اند، گاهی اوقات به  ایستادهزندگی  کند. مخصوصاً انسانهایی که خیلی متعصب هستند و جلوی خدا یا

ها زندگی از آن اجازه نمی دهند که و اند ایستاده یا خدا یک باور دینی جلوی زندگی عنوان مذهب یا

 نیست.  مرده تر از تن آنها چیز دیگری در جهان کند وعبور 

کدام . دشو زنده جان ردگی را زنده کن تا این تن همه بهتو بیا با نور خدا این مزنده کنش به نور هو 

ترین زرگمی ترسیم. بتنی که هر لحظه در معرِض مرگ است. ما همه از مرگ  ،استمیرتنی که تن؟ 

از شویم بنابراین این پوسته متولد از شویم و انسانها ترس از مرگ است، اگر از جنِس زندگی ا ترِس م

 . رود هم از بین میترس از مرگ  و مشویمی جنس دریا 

 بار من بر تو یقین نشد عجب قدرت و کار      ای اعتبارها  * گفت زمن نه بارها دیده 

تاریخ  طولشخصاً و در ،چقدر به تو کمک کردم؟؟ حقیقتاً  بار دیدی وبارها از من اعت وید: گ میعشق 

؟ است ؟ چقدر به شخص ما کمک کردهاست عشق به مخلوقات کمک کردهقدرت ، چقدر زندگی خلقت

 از روی مهر ید، هر موقعوش هر موقع عاشق می ،یدوعشق زنده می شید که هر موقع به ه اشما دید

؟ آیا بر شما یقین نشده که چه قدرت عشق را ندیده ایدیک کاری را می کنید نتیجه می گیرید. آیا اعتبار 
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متأسفانه یقین نشده است با اینکه قدرت عشق را  ا هنوزبرای بیشتر انسانه؟ دارد عشق باریوو کار

  دیده اند.

. کسی که کار قدرت زندگی، قدرت این لحظه همان قدرت عشق است، قدرت یکتایی با معشوق است

کاره ای من ذهنی )َمن ذهنی( یم َمن انجام می دهم ئوگ نه شما، ظاهراً ما می است عشق دانجام می ده

ا قدرت و ی، آشما را هم اداره می کند بدن که جهان را اداره می کند سیستم شعوری نیست. آن قدرت و

 ؟است کاروبار او برای شما هنوز اعتبار پیدا نکرده

 .است که به این برنامه گوش می دهید کرده اعتبار پیدا من فکر می کنم برای شما

 * گفتم دید دل ولی سیر کجا شود دلی    از لطف و عجایبت ای شه و شهریار من 

 ؟شود سیر می دل انسان چه موقعراستی ه ب ؟ شود سیر می ه اما دل من چه زمانگفتم دل من دید

 ؟؟؟؟؟؟که تو داریلطف و عجایبی  از شود سیر می دل انسان عاشق چه زمانی

 طور شگفت انگیزی میهم بو عشق و زندگی هم به ما لطف دارد که  باز هم موالنا گوشزد می کند

هر دفعه صبر کنید. اگر اذیت کرد  ،صبر کنیداگر َمن ذهنی حمله کرد  تواند زندگی شما را تغییر دهد.

به یک  .ا کرد و خواستید ضعیفش کنید یکی از دردهایتان را بیاندازیددعو که َمن ذهنی شروع به

 دعوا کنید و ذهن بسیار ضعیف می شود. یدکه نمی خواه بگوییدقسمت از َمن ذهنی خود 

 بگویید من نمی توانمیا وید، برنجید شمگین خشاگر عوا و ستیزه نکنید، خشمگین نشوید.دبا من ذهنی 

بینید که لطف می بعد  . اگر ستیزه نکنید و به من ذهنی خود نه بگوئیدشود می ترقوی بنابراین من ذهنی

  کند. در زندگی شما بروز می ق چطورعش یا عجایب

 * عشق کشید در زمان گوش مرا به گوشه ای    خواند فسون فسون او دام دل شکار من 

و افسونی به گوشم خواند که افسون او داِم دل برد به گوشه ای  ،یعنی این لحظه عشق گوش مرا کشید 

 . وقتی ما صبر ون انرژِی عشق استافسون عشق هما .داِم دل ما، افسون عشق است  ماست.کار ش

 َمنهر دفعه  یام شوی نی را تماشا می کنیم و تسلیم میَمن ذه ، با من ذهنی بحث نمی کنیم،شکر می کنیم

 برد و شروع به می به گوشه ایگیرد و میگوش را  باالخره عشق یک لحظه   ی کنیمرا کوچک را م

 . شما کار کند ید که عشق دروش قابل می، یعنی شما افسون می کند خواندن

اجازه  به حال تا .عشق از شما عبور کنددهید  اینکه شما اجازه می عبارت دیگر به و یدوش قابل می

 نکه با این لحظه در ستیزه بودید.برای ای عشق از طریق شما عمل کند نمی دادید
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د و افسونش را وش را رقیق کرده باشید یک لحظاتی عشق در شما زنده می َمن ذهنیاگر شما این پرده 

 طریق دل گیرد واز . دل شما در اختیار او قرار میخواند و دل شما شکار می شود به گوش شما می

 . در جهان پخش کند تواند انرژی خودش را شما می

 ور بچخی تو نیستی محرم و رازدار من  * جان زفسون او چه شد دم مزن و مگو چه شد  

 و ذهن شما ها، حتی حسمتی از شما که زندگی را حس می کندقس آن ،جان شما که االن زنده است 

 شما جاری می کند.خرد را از  اوست که بنابراین ابزاریست در دست عشق

ذهن عمل  بپرسی با چه شد برای اینکه اگر ی شما نپرسید کهول .زنده شدشد؟ جان از افسون عشق چه  

و  تو محرماگر دم بزنی، حرف بزنی دیگرذهن و کوشش برای دم زدن. کرده ای و پرسیدن یعنی 

 رازدار عشق نیستی. موالنا در قصه مثنوی می فرمایند:

 آنچه نامد در زبان و در بیان                        دم مزن تا بشنوی از دم زنان 

 آنچه نامد در کتاب و در خطاب                  دم مزن تا بشنوی زان آفتاب 

  آشنا بگذار در کشتی نوح        روحدم مزن تا دم زند بحر تو 

چه کاری انجام  عشق به شما بگوید تا زنده اید که چطور نپرسید ید به عشق دیگرده اشاگر شما زنده 

دهید یا اینکه چه چیزی را بنویسید چون او از طریق شما شروع به سخن گفتن و عمل کردن می کند. 

اگر دم  برای اینکهنیستی محرم و رازدار من چون عشق می گوید که دیگر  می رود اگر دم بزنید عشق

 . دمی کنی نذه تبدیل بهرا  چیز همهبزنی 

ادامه  شما نقل کردمبرای  همچند جلسه پشت سر ،های قبلهفته در ن قسمت به دنباله قصه ای که ایدر 

  .می دهم

دفتر سوم  1259این قصه که بسیار بسیار پرمعنی و برای تبدیل هوشیاری کمک کننده است از سطر 

 ردن در چگونگی و شکل پیلکاختالف  با تیتر:شود  شروع می

ها یا یک گروهی از قت و رمز اصل ماست و اینکه انسانرمز زندگی، رمز حقی ،پیل رمز یکتاییگفتیم 

شکل اصالً ، حقیقتست و جالب اینکه فات بشر اباشندگان  در شکل پیل به توافق نمی رسند منشأ اختال

دگی را فقط از طریق . امروز موالنا به ما گفت که زنو بی فرم است زندگی شکل ندارد خدا یا. ندارد

ولی  رد. در این لحظه، زندگی شکل نداردتجربه می کنیم. زندگی را باید زندگی ک زندگی کردن 

 این موضوع  راجع به این داستان و به جان هم افتاده اند ه اند،افتاد ندگی به اختالفها در شکل زانسان
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از یک را یعنی شما  است،این برنامه تبدیل هوشیاری  ارائه است و همانطور که می دانید منظور ما از

به یک کند  می بیند تبدیل می َمنو دنیا را بر اساس مقایسه و  استهوشیاری َمن دار ذهنی که کدر

 نیم کهنی بدابنابراین اگر به طور ذه .است تبدیل یک این واقع درو  که اصل شماست هوشیاری بی فرم

کدر ذهنی را ادامه  هوشیاری آن ولی هنوز شوددر این لحظه زنده  و انسان باید به گنج حضور برسد

عنوی، مفاهیم ها به انباشته کردن مفاهیم زندگی، مفاهیم میده ای نخواهد داشت. بیشتر انساناین فا دبده

 هیچ مال دنیاست و انباشته کردنردن مفاهیم مثل انباشته ک ن کافی نیست وای دینی اکتفا می کنند ولی

 . به لحاظ زنده شدن به زندگی ندارد فایده ای

سیار مفید می تفسیر مثنوی به قلم استاد کریم زمانی برای مطالعه مثنوی بیادآوری کنم که  این را هم

ر شده است خواهد کرد چون سطر به سطر مثنوی ترجمه و تفسی شایانی کمکو این کتاب به شما  باشد

، این و معنی بعضی واژه ها را نمی دانند د به مثنوی خواندننبرای کسانی که تازه شروع می کن و

 و دنجمالت را نمی دانمعنای  اصالً  عبور می دهد. هم چنین کسانی که را از آن موانعکتاب شما 

عبور می دهد و استاد مسیر از آن این تفسیر شما را  در این کتاب برای آنها دشوار هست، ادبی فارسی

 ند. ه اطور مفصل ذکر کردتشان را هم در بعضی موارد بانظر

رسیدیم به اینجا که گفتیم ما به عنوان هوشیاری به این جهان می آییم و وقتی به این جهان می آییم 

 این. رود آگاه شدن به خواب میشیاری یعنی به کار می افتد ولی خوِد هو در ما هوشیاری شعورش

اطاق تاریک شد  که چطور اولین نفر واردتوضیح می دهد شناخِت فیل  ن قسمِت کار را موالنا در هما

مقایسه  یی که در ذهن می شناختبا چیزهاو  زد، نتیجه حسش را به ذهنش برد به خرطوم فیلدست  و

 ذهنایم به خواِب  که به این جهان آمده است. ما بعنوان هوشیاری و گفت فیل )زندگی( شبیه ناودان کرد

بینیم البته این به ما هوشیاری جسمی پیدا می کنیم، چیزها را به صورت مفهوم می  فرو می رویم و

زمانیکه یک کودک از ما  و می شناسیم ما گل را زبانی حرف بزنیم. مثالً  که به یک کمک می کند

م که دیگر این کودک می داند گل چیست. ما از و بعد فکر می کنی وییم گلمی گ ؟پرسد این چیستب

 کاربردری داریم که برای شناخت زندگی و تصوی شناخت مفهومییا هر چیزی یک  درخت، انسان،

 پرده پندارپرده که اسمش  ما به گل نگاه می کنیم که زندگی را در آن ببینیم اگر با آند. زمانیکه دارن

وِر این ولی شعرود  هوشیاری به خواب میبنابراین  ینیمدگی را بباست نگاه کنیم نمی توانیم زن

وید یعنی با چیزها هم هویت به خواب می رومی آیید به جهان وقتی شما . هوشیاری در ما کار می کند

آورده تا زندگی نمی کنید ولی زندگی چون شما را به این جهان  و از زندگی آگاه نیستید می شوید دیگر

  .خودتان رها نمی کند، شما را به حال کندخودش را از شما بیان 
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یک  ه شما هم هویت شوید از آن هم هویت شدگیمکانیسم کار به این ترتیب است که با هر چیزی ک

 40 دود سنن هم حاین طوفا، کند زندگی شما یک طوفان برپا می در دهادر ی تولید می شود، ایندرد

 شود.  سالگی برپا می

کشتی  تی که نوح با پسرش می کند، نوح یکوح و صحبجا این طوفان را تشبیه کرد به طوفان ندر این

 وحن .تن لحظه اسفضای یکتایی ایظه یا و کشتی نوح فضای پذیرش این لح  . نوح رمز زندگیستدارد

نه، من به کشتی دشمن  گوید می در جواب ، پسرشسوار شود کشتی از پسرش دعوت می کند که به

م و می توانم شمع خودم را ه اترجیح می دهم شنا کنم برای اینکه من شنا یاد گرفت م ووی شنم سوار

 هم. و از تو راهنمایی و هدایت نمی خوا روشن کنم

مفاهیم آن شمع را جلوی چشمانمان ه ایم، با هم هویت شدن با چیزها روشن کردیعنی ما شمعی را که 

واکنش گرا  ستیزه داریم. ابراین با شمع زندگی مخالفت وبن شمع زندگی را نمی خواهیمیم و ه اگرفت

اینکه شخصی برای مثال  .است ما جسمی هوشیارینشانگر در این لحظه به اتفاقات بیرونی بودن ما

ه واکنش نشان دادن چون فکر می وما معتاد شده ایم ب بالفاصله واکنش نشان می دهیم می زند یحرف

 یم مرده ایمهاگر جواب بد م مرده ایم، در حالیکه کامال" برعکس استندهیاگر جواب کنیم ما زنده ایم و

نوس بودن خودمان را حفظ کنیم نشان دهندۀ زنده بودن اقیاآن  ، آرامش وسکوت یم،هاگر جواب ند و

 . ماست

حرِف پدرش را  گوش نمی دهد و او فهایپسرش به حرو ، به هر حال نوح با پسرش صحبت می کند

کوه بلند  این. شنا می کنم کوه بلندبه سمت  و ه امکه من شمع خودم را روشن کردگوید  نمی پذیرد و می

ه طرفش می روید همانند علم، مقام، پول، دوستان و خانواده ب و ستشماکه در ذهن  همان چیزی است

زمانیکه با آنها هم هویت ) شما هستند زنده شدنمانع  و ینها هیچ کدام به شما کمک نمی کنندااما 

 . (هستید

 هم چنان می گفت او دفع عنیف     هم چنین می گفت او پند لطیف   

 کشتیکه به  به ما می گویدما پنِد لطیف می دهد و به  باشد، دایمامی  ئیتخدااصل ما و ح  که نو

ی زنده شدن به حضور نباید دفع خشن حضور سوار شوید اما انسانها دفع خشن می کنند. بنابراین برا

 . دفع عنیف شایسته ما نیست دیگرسال است  50باالی  یم. مخصوصاً اگر سن ماهدیا واکنش نشان  کنیم

 می در گوش آن ادبیر شد دنه     * نه پدر از نصح کنعان سیر شد    

 نه کنعان گوش به حرفای پدرش داد.  د وکه به پسرش کنعان پند بدهنه نوح سیر شد 
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ی سنگین زد و سر پسر کنعان را واژگون کرد. بعد نوح به گفت و گو بودند که موجباالخره در این 

به آن امید داشتم نشد.  آن چیزی که من همه چیز مرا با خود برد و گفت که چطور شد که سیلخدا 

 به خدا و زندگی می کوید:نوح .  هیدبدموالنا نتیجه گرفت که شما کسی را نمی توانید نجات 

 بیست چندانم که با باران چمن   * تو همی دانی که چونم با تو من        

 * زنده از تو شاد از تو عایلی               مغتذی بی واسطه و بی حایلی 

شده  زنده زندگیان به چقدر جانت ئیدو نگو یددم مزن به زندگی شده اید، آگاهاگر  که گفت باال در غزل

، ای زندگی می گوییم عنوان نوح به زندگی ما به د.محرم زندگی نیستیدیگر  د اگر دم بزنی است چون

باران  باران است با تو هستم.بیست برابر از آنچه که چمن با  . منتو می دانی که من با تو چگونه هستم

 .است زنده کننده چمنِ 

، هستیماو و شاد از  زندهکه نیازمند خدا هستیم ما  .یعنی نیازمندعایل زنده از تو و شاد از توعایلی. 

بین  شما از زندگی تغذیه می شوید،مغتذی بی واسطه و بی حایلی.  د از زندگی هستیم.پس ما زنده و شا

اگر غیر از این فکر  زندگی هستید. خود شما، اصالً واسطه ای وجود نداردشما و زندگی هیچ حایل و 

و خداست؛  یک گروهی بین شما یا یک باوری زنده نمی شوید، فکر نکنید که کنید هیچ موقع به زندگی

  همچین چیزی وجود ندارد.

 * متصل نه منفصل نه ای کمال          بلک بی چون و چگونه و اعتالل 

. من به است علت و معلول )اعتدال( ،چگونه ،چونخداوند بدون ...توضیح داد  یعنی با ذهن نمی شود

 تو هم نیستم ای فضای همه امکانات. منفصل از تو متصل نیستم و 

 ماهیانیم و تو دریای حیات          زنده ایم از لطفت ای نیکو صفات * 

یکتایی این لحظه ما مثل ماهی هستیم و در فضای  ...م.وید و ما هم به زندگی می گوییگ نوح به خدا می 

نده در و ما آن فضا هستیم و به عنوان یک باش است نهایت بی فضای پذیرش شنا می کنیم. این لحظه

ما هم بعنوان مثل ماهی، ماهی چگونه در آب شنا می کند؟؟ است بدون فرم آنجا شنا می کنیم. اصل ما

 شنا می کنیم. خوِد ما هستیم  در فضای پذیرش این لحظه که ر بی فرمیک عنص

 نیکوست زنده هستیم. ما از لطف تو، که همه صفات تو * زنده ایم از لطفت ای نیکو صفات. 

 یتبه معلولی قرین چون عل * تو نگنجی در کنار فکرتی               نی

 تو مخاطب بوده ای در ماجرا    پیش از این طوفان و بعد این مرا      
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ه قسمت کوچکی ذهن شما ک اصل شما در ین مهم گفته شده که زندگی واخدا در فکر نمی گنجد. بارها 

 مسائل مربوط به زندگی یا خدا را حل کنید. وسیله فکرهایتان انید ب. شما نمی تونمی گنجد از شماست

هیچ کاری  با ذهن علت و معلول هم کاری نمی تواند بکند. یعنی. یتنی به معلولی قرین چون عل* 

رسیدن به خدا چند  که شما را به خدا برساند. ذهن ما خیلی دوست دارد که بگوید دهیانجام بد دنیانمی تو

  ین امکان پذیر نیست.ا می رسم به خداهم و این کارها رو انجام می د مرحله دارد پس

 . استر و شک تسلیم دن به حضور صبر،ده شتنها راه زن

اینکه  .صبر کردن و شکر کردن ،پرهیز از بعضی چیزهابا  ؟یموشچگونه ما می توانیم به عشق زنده 

وییم این هیچ علت و معلولی وجود ندارد که بگبنابر نیم.چه زمانی به حضور زنده می شویم؟ ما نمی دا

نی به . این کار را می کنیم بنابراین خدا لطفش به ما زیاد می شود. خدا خارج از علت و معلول است

  .یتمعلولی قرین چون عل

طوفان برپا  یم که چطورگفتوما طوفان را در زندگیمان می بینیم پیش از این طوفان و بعد این مرا.  *

ریک بوجود می آید. تا خانه ن چیزهایی که شما با آنها هم هویت شده اید درآنآ همه ز. طوفان اشود می

فانها این است که همه طوفان هستند. دلیل این طو . ی، طالق، حسادت و ...یدرد، خشم، رنجش، بدگو

آگاه شوید و آن هم هویت  انههوشیاریی که در آن تاریکی چسبیده اید چیزهاشما دردمند شوید تا از 

فالن شخص و باالئی دارم ممن مقاممثال نگوئید که  ایبه حضور زنده شوید. بر رها کنید و شدگیها را

 با این حرفها ذهن شما می م.وزیر فالنی مهمان بود سار فالنی یاتیمشناسم، دیروز خانه  را می مهم

 دم مهمی هستید و من ذهنی خود را تغذیه کنید.خواهد به دیگران بگوید که شما آ

صدا را خفه می   دای خدا را منعکس کند. تپهکه ص مثل کوه نیست ذهنی همانند یک تپه است و َمن 

 کند و نمی تواند صدا را منعکس کند.

موالنا این  .بیدار شویدشاید تا  ، طوفان به زندگی ما آمده و شما طوفان را می بینیدهم و بعد از اینقبل 

 باشد. می همیشه زندگیمخاطب شما گوید که  را برای فهم ما می

 ای سخن بخش نو و آن کهن   * با تو می گفتم نه با ایشان سخن            

 گاه با اطالل و گاهی با دمن   * نه که عاشق روز و شب گوید سخن       

 حرف می زنم. پس )خدا( من با تو در اصل ،می زنم  حرفکنعان من وقتی با پسرم  گوید نوح می

 ماست.  ۀگذشته زند رابه های ماست،خهمان کنعان 
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 زندگی می کرده.  در آن یعنی خرابه هایی که معشوقاطالل: 

 گذشته ماست. همان در واقع  که آثار معشوقِدَمن: 

پیوسته هر آن چیزی که در این گذشته را با خودمان حمل می کنیم. در واقع ما گذشته زنده هستیم و 

دور بیندازیم. ها را تمام این هم هویت شدگی باید ایم را حمل می کنیم اماتاریکی با آن هم هویت شده 

ولی االن دیگر ندگی می کرده، ز ، قبالً معشوق در اینجا هستند ار معشوقخرابه ها و آث اینها همان

ای فریدون مشیری هم یک آق شه با تو صحبت می کردم.که من همیگوید  می نوح  .نجا نیست معشوق آ

 یعنی در این شعر آقای مشیری <بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم  >شعری دارند به نام کوچه

گذشتم. ولی رد شدم وبا هم رد شده بودیم قبال کوچه که  در یک شب مهتابی از آنکه بدون تو  ویدگ می

معشوق در وصف  وید بلکه در اصلگ برای کوچه شعر نمی دیگر معشوق در آنجا نیست. ایشاناالن 

 شعر سروده است.

. در اصل به خاطر گوید سخن میاز آثار و خرابه های معشوق وید که عاشق گ حاال در اینجا نوح می 

در غیر اینصورت  در اصل بخاطر معشوق استها خرابه  تحسین اینهمه گوید و  شعر میمعشوق 

  ؟یعنی چی خرابه که تحسین ندارد.

. آن چیزها یک یمه اهم هویت شدها که ما به عنوان گذشته با آن چیزهاییبه  کند یعنی ما را آگاه می

ون هم ولی چ معشوق یعنی زندگی  است. زندگی می کردهها در آن  ه اند و معشوقودب این لحظه زمانی

رویم تا خودمان را راضی  به سرعت به آینده می از آن  ناراضی هستیم  گذشته ای کهبا هویت شده ایم 

ذهن همیشه ما را در گذشته یا آینده نگاه می دارد و این لحظه که زندگی  .کنیم و این کار ذهن است

 است را می پوشاند.

تو بودی و من  منظوررابه ها  صحبت کردم باز هم خ حبت می کردم اگر راجع بهیشه با تو صمن هم  

 کند؟ طوفان  کار میطوفان چ .االن این خرابه ها را با برپا کردن طوفان ویران کردیخوشبختانه 

 برای چه؟ ندافت چرا این اتفاقات مید تا اینکه شما از خود بپرسید ده عذاب میدر شما را رنج ونقا

در خشمگین هستم؟ برای ؟ چرا اینقدرد و رنج خدا به من می دهد چرا اینقدرفتم؟ ا انقدر به زحمت می

 : موالنا می فرمایند .و باید رها کنید اینکه با چیزها هم هویت هستید

 سخت گیری و تعصب خامی است       تا جنینی کار خون آشامی است

خامی یعنی . خامی است )مفهوم ها، باورها، مال دنیا و...( چیزهابه سخت گیری یعنی سفت چسبیدن 

درخِت جهان را  نارس، و ما هم به عنوان میوه نارس است و سفت به درخت چسبیده استکه  ای میوه
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ها کنیم. تا زمانیکه ر یم ه اگرفت سفت آن چیزهایی کهیم در حالیکه ما باید دستانمان را ازه اگرفتمحکم 

 ناف به دنیا وصل هستیم خون می خوریم و قادرنیستیم غذای واقعی بخوریم.مثل جنین با بند 

 نوح به خدا می گوید: 

  او کرا می گوید آن مدحت کرا              روی با اطالل کرده ظاهرا    

 واسطه اطالل را برداشتی      شکر طوفان را کنون بگماشتی   * 

 م که این واسطهدهیویم و اجازه شما بیدار در زندگی ما، که ر که تو آمدی و طوفان برپا کردی شک

شما هم ی. . چقدر کار خوبی کردببریاز بین  است را ن و زندگی مَ  خرابه ها )گذشته ما( که بین یعنی

عاشق ظاهرا رو به خرابه ها  ،در شعر کوچه هممی زنید.  ا خدا صحبت می کنید و همین حرفها راب

 ست که با معشوق از آن کوچه گذشته..ا ن روزیولی منظورش به آ می کند

هم  خشم ، رنجش، دردهای گذشته و خرابه های ما همینه ایم. های خودمان کرد ما هم رو به خرابه

چه کسی و چه  و آنها را تحسین می کنیم. یمه اها کردظاهراً ما رو به آن هستند. های ماشدگی هویت

و  که طوفان برپا کرده ای می کنیم خدا را شکرکنیم،  معشوق را تحسین می ؟باید تحسین کنیم چیزی را

 . برداشته ای بوده  بین در این که  را این واسطه ای

 نه ندایی نه صدایی می زدند  ند            زانک اطالل لئیم و بد بد* 

 * من چنان اطالل خواهم در خطاب       کز صدا چون کوه واگوید جواب 

ینکه الهام چرا؟ برای ا یم خیلی لئیم و بد هستند.ه اهم هویت شد با آنکه  گذشته ما یخرابه ها آن اطالل،

 ه ایم چهچسبید که محکم به آنها هااز این خشم و درد وهم هویت شدگیو ندایی از آنها برای ما نمی آید. 

خرابه ن من آ من چنان اطالل خواهم در خطابدارند نه خردی نه الهامی.  ها نه ندا؟ اینآید درمی چیزی

 ها را چنان می خواهم که صدای مرا همانند کوه منعکس کند.

 عاشقم برنام جان آرام تو  تا مثنا بشنوم من نام تو                    * 

 ی زان دوست دارد کوه را              تا مثنا بشنود نام تو را هر نب

را برایم منعکس کند تا بیشتر نام سم تو اکه  همرا می خوا ن خرابه هاییمن آن اطاللی را می خواهم آ

در آن نباشد قادر می  اف باشد و هیچ منیص اگر ذهن شما  .تو را بشنوم، همانند انعکاس صدا در کوه

م یعنی نا .منعکس می کندمرتب این صدا و خرد را  او شوید صدای خدائیت درون خود را بشنوید و

 . بیاِن شادی و خرد
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را می  زندگی ش واقعیآرام ما عاشق ذاِت خدائیت خودمان هستیم که به ما. جان آرام توعاشقم برنام 

پیام می اورد،  نبه این جهاکه از آن جهان ی یا پیام آوری هر نبن دوست دارد کوه را. ی زاهر نبدهد. 

گفته می  ای اینکه هر دفعه که نام خدا)همه پیغمبران در کوه زندگی می کردند( بر دکوه را دوست دار

که می  باشید. قبال" صحبت کردیمید کوه ما باکه ش این است . منظوردنبشنومی خواهند دو برابر شود 

جویبار ویبار را باید بشنویم. صدای این ج کهو جویباری از این کوه روان است  گفت شما کوه هستید

 ... دی؟ نه نمی شنودمی شنوی صدایش راآیا  زندگی از کوه شما روان است

ما  هستید برای همینلحظه در یک فکری  مشغول هستید که هر نقدر به گفت و گوی ذهنیبرای اینکه آ

را  می ریزدبه این جهان از کوه ما  روان است و  شنجا شادی و آرامصدای جویباِر زندگی که از آ

 نمی شنویم.

 * آن که پست مثال سنگ الخ              موش را شاید نه ما را در مناخ 

 بی صدا ماند َدم گفتار من م او نگردد یار من              * من بگوی

را پهلوی  سنگها شما ست و شایسته انسان نیست.اهست شایسته موش  یست که سنگالخپکوه آن تپه یا 

از  . یعنیاند صدا را منعکس کندنمی تو من این که یده ات کرددرسَمن  تپه ای از و ه ایدهم گذاشت

و جایگاه  شایسته موش استرسد ولی این تپۀ پست است که ببه گوش باید درون شما یک نوای زندگی 

موش همان َمن ذهنی است و  کهفرموده اند  رذکموالنا بارها . است همان َمن ذهنیزندگی آن موش 

را می دزدد. ما گندم و گردو  ما یعنی زندگی ویمو ما متوجه نمی شمی دزدد  ما را انبارگردوهای 

تپه سنگالخ یار م او نگردد یار من. من بگویداخل انبار می گذاریم و موش )ذهن( آنها را می دزدد. 

و صدای زندگی را  است درونش سنگالخ  این تن من دار .بی صدا ماند َدم گفتار من. ودش من نمی

هم قادر به م درون من سخن می گوید ولی چون منعکس نمی شود من خود اززندگی  منعکس نمی کند.

 شنیدن نیستم.

 * با زمین آن به که هموارش کنی           نیست همدم با قدم یارش کنی

م هویت هبکشید و از دردها و  ها را بیرونَمن این  . یعنیمکه این تپه را با زمین یکسان کنی بهتر هست

  .رامش بگیریدشدگیها رها شوید و آ

اگر بخواهی  خدا به نوح گفتگفت ای نوح از تو خواهی جمله را          حشو گردانم برآرم از ثری  

لی راحت رم. یعنی شما اگر به گنج حضور برسید خیمی کنم و دوباره از زمین درمی آو همه را زنده

  .ندارد ای کار فایدهنید که این می دا ی توانید َمن بوجود بیاورید کنید ولی این کار را نمی کنید چونم
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 از احوال آگه می کنم  لیک* بهر کنعانی دل تو نشکنم              

حوال تو را دل تو که زندگی هستی را نمی شکنم. اما از امنیت ها من به خاطر کنعان به خاطر جمع 

. ما محکم به هم هویت ارزش ندارند و کف هستند ه ایم کهانباشته کرد َمنما در ذهنمان  آگاه می کنم.

 و در نتیجه ما هم یم یم و ندای زندگی را منعکس نمی کنه ایم، تپه درست کرده اچسبید شدگیهایمان

خبر نداریم همچین  اصالً  را نمی شنویم و دروِن ما عبور می کند و زندگی را که از صدای جویبار 

 :نوح گفت وجود دارد.جویباری 

 ا هم کنی غرقه اگر باید تر     نه نه راضیم که تو مرا      * گفت

باال َمن  که هر لحظه که دده هم غرق کنی. این نشان میرا من الزم باشد  که حتی اگر نه من راضیم 

شما غرق شود. اگر با چیزی هم هویت َمن و بگذارید آن  بپرید در آِب زندگیمی آید همان لحظه باید 

َمن آن برود. هر زمانیکه متوجه شدید خشمگین شده اید ،َمن دستانتان را باز کنید و بگذارید آن ه اید شد

 ه شما را خشمگین کرد پیدا کنید، بعد اجازه دهید که برود.ک

 ه می کن من خوشم          حکم تو جانست چون جان می کشم* هر زمانم غرق

 بهانه باشد و تو منظرم  * ننگرم کسی را وگر هم بنگرم               او

آن زمان من خوشم و هر چیزی که تو حکم کنی از جان می پذیرم و تسلیم غرق کن، هر لحظه من را

ا را مسائل زندگی مثل زنبور هستند و شمدارد که می گوید  موالنا یک تمثیل دیگری هم  تو هستم.

آب نمی توانند زیر  می روید. زنبورها به زیر آب به و می پرید استخر داخلدنبال می کنند، شما ب

 یعنی چه؟ بیایند.

روی اگر به در نتیجه مسائل شما هم حل می شوند.  دزنبورها هم می رون مین که َمن غرق شوده

 بلند شوید زنبورها دوباره می آیند. من  و به عنوانبیایید  آب 

 * حکم تو جانست چون جان می کشم 

و شما می پذیرید دهد  لحظه هستید. زندگی هر حکمی می موازی با اینشما ، تو مثل جان هستحکم 

من به خودم  کنم. من فقط به خودم نگاه می کنم،. من به کسی نگاه نمی آن حکم را می پذیرید مثل جان

همه  و در جهان نگاه نمی کنم به کسی قائم هستم بنابراین  و روی ذات تو و خودم که یکی هستیم

  .که به تو زنده شوم، من و تو یکی شویم و این همۀ کار من است در این دنیا این است بهحواسم 

 او بهانه باشد و تو منظرم   * ننگرم کس را وگر هم بنگرم     
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این تو را می بینم. در گل هم تو را می بینم. در انسان دیگر هم تو را می بینم. بنابر  یعنی در او هم

که این، نه تصویر ذهنی از آنها را، نه گی رانه مرد زندگی را می بینیم،ها نگاه می کنم وقتی به انسان

من کاری ند. کرده ایا ن ه اندند، گناه کردنده او چه کارهایی کرد ، چطور هستندچه خاصیت هایی دارند

ین م برای اینکه من به تو نگاه می کنم. این شاید مهم ترارم. من زندگی را در آنها می بینبه اینها ند

ز اصلتان زندگی در جهان شما به اصلتان نگاه می کنید، اکه ما یاد می گیریم که همیشه  ی باشدمطلب

نگاه نمی کنم به کسی  در بیرون نیست و دیگر چیزی . هیچشما را هم هدایت می کندو  شود پخش می

 است و جلوی چشمان من تو هستی.بهانه  شخصآن اگر هم نگاه کنم 
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