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مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٧٥

اي خواجه نميبيني اين رو ِز قيامت را؟
ف خوبي را ،اين خوش قَد و قامَت را؟
اين يوس ِ
اي شيخ نميبيني اين گوهرِ شيخي را؟
اين شَعشَعهي نو را ،اين جاه و جَﻼلَت را؟
اي مير نميبيني اين مَملكتِ جان را؟
اين روضة دولت را ،اين بَخت و سَعادَت را؟
اي خوش دل و خوش دامَن ،ديوانه تويي يا من؟
دَركَش قَدَحي با من ،بگْذار مَﻼمَت را
اي ماه كه در گَردش هرگز َنشَوي ﻻغر
اَنْوا ِر جَﻼلِ تو بِدْريده ضَﻼلَت را
چون آبِ رَوان ديديُ ،بگْذار تَ َيمﱡم را
د وصال آمد ،بگْذار رياضَت را
چون عي ِ
گر ناز كني خامي ،وَرْ ناز كَشي رامي
در باركَشي يابي آن حُسن و مﻼحَت را
خاموش كه خاموشي بهتر ِز عسل نوشي
دَرسوز عبارت را ،بگْذار اشارَت را
شمسا ْلحَقِ تبريزي ،اي مَشرقِ تو جانها
ُ
ش تو يابَد اين شمس حرارت را
از تاب ِ
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با سﻼم و احوالپرسي و با اظهار شكر و رضايت براي اجراي  ٨٠٠تا برنامه و تقديم آن به شما يعني شكر و رضايت از خدا
كه اين امكان را براي بنده و شما فراهم آورد كه اين برنامه ها را تهيه و خدمت شما ارائه كنيم ،برنامه گنج حضور امروز را
با غزل شماره  ٧٥از ديوان شمس موﻻنا شروع ميكنم:
بله امروز همين طور كه گفتم هشتصدمين برنامه را خدمت شمابا شكر خدا و توكل به خدا شروع مي كنيم ،و اميدوارم كه
شما با اجراي قانون جبران كه جنبهاي از شكر است قانون تعهد را و هماهنگي را رعايت كنيد تا اين آموزش موﻻنا جذب
جان شما بشود ،و در مدت كوتاهي بتوانيد اين آموزشها را ياد بگيريد و عمﻼً در زندگي تان به كار بگيريد.
در برنامه هاي اخير بنده شكل هايي را درست كردم تصاويري را خدمت شما ارائه كردم ،كه ابيات را به وسيله آن ها به
طور عيني تر ،كه شما بتوانيد ببينيد بيان ميكنيم .و اين تصاوير اين كمك را مي كند كه شما يك طرحي ولو ذهني در
ذهن تان ايجاد كنيد ،و از سوء تفاهم و بد فهميدن پرهيز كنيد ،مطالب عرفاني يا معنوي ابتدا به وسيله ذهني كه به
هوشياري جسمي عادت كرده است فهميده نمي شود ،و يا ما آنها را بد مي فهميم ،آن طوري كه بايد حتي ذهني پشت
سر هم درست بچينيم نميتوانيم.
ﻼ  ١٠سال يك نفر چه مرد چه زن در ذهنش يك طرحي بريزد ،كه
شايد سالها طول بكشد ،اگر ما بتوانيم ادامه بدهيم ،مث ً
بله اين عرفان من ذهناً اينطوري است و من اين راه ها را پيموده ام اين راه ها را هم بايد بروم ،و خودش را قانع كند كه
تسليم بشود و خودش را بدهد به دست زندگي يا مركزش را بدهد به دست زندگي ،تا زندگي اصﻼح كند .با اين شكل ها
واقعاً شما مي توانيد اين راه ده ساله را با سه تا برنامه طي كنيد .يعني بفهميد كه جريان چي هست ،و گم نشويد اين در
اين آموزش ها.
اميدوارم شما هم شكرگزار باشيد اين توفيق بزرگي بوده كه خدا نصيب ما كرده كه همكاري سيستم ما يعني بنده و
همكارانم و شما مردم تا به حال  ٨٠٠تا برنامه توليد شده و پخش شده ،توليد آن يك طرف و پخش آن هم يك طرف،
پخش آن زحمت دارد توجه ﻻزم دارد و حتي پول ﻻزم دارد ،خوب شكر ﻻزم است كه تا به حال ما نمانديم و اين برنامه را
ادامه داديم ،انشااﷲ بعد از اين هم بماند و ادامه پيدا كند.
تغييرات عظيمي همين طور كه مﻼحظه فرموده ايد در درك مردم به طور كلي از دانش معنوي مخصوص ًا موﻻنا ايجاد شده
ﻼ به كار ببرند ،نه تنها شخص خودشان را تغيير بدهند
است و بينندگان توانستند اين دانش را بگيرند و در زندگيشان عم ً
بلكه تاثيرات مهمي روي خانواده شان بگذارند ،يك خانواده گرمي درست كنند ،مخصوصا آنهايي كه پدر و مادر يعني زن
و شوهر با هم گوش كردند به برنامه ،اين موفقيت را حاصل كردند و همينطور بايد شكر كنيم و راضي باشيم.
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و پذيرفته شدن يك دانشي كه تازگي ها به اين صورت ارائه شده به وسيله مردم و تشخيص آنها كه اين آموزش مال يك
عارف بزرگي است كه تاييد ميكنيم به رغم داشتن من ذهني ،و اينكه اين دانش موﻻنا واقعا جامع است و تمام جنبههاي
زندگي شما را مي پوشاند ،و قبول شما ،باز هم يك موفقيت بزرگي است كه نصيب همه ما شده است ،و باز هم جاي شكر
و رضايت دارد .امروز هم در توضيح ابياتي كه برايتان خواهم خواند از اين شكلها استفاده خواهم كرد تا باز هم مطلب
روشن تر و واضح تر بشود.
در اين غزل كوتاه موﻻنا در سه بيت اول ،از سه جور آدم سه تا سوال ميكند ،كه هر سه سوال مربوط به يك مطلب است.
و اين سه نوع آدم يكي آدم معمولي است مثل بنده و شما ،يكي شيخ است يعني استاد معنوي ،معلم معنوي ،يكي هم شاه
است امير است ،كه قدرت سياسي و نظامي و اقتصادي دارد .و هر سه سوال مربوط است به اين كه آيا شما يك خداييت
زنده يا خداي زنده در مركزت ميبيني؟ و با گروه مردم عادي اين سوال را مطرح مي كند چه مرد چه زن:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٧٥

اي خواجه نميبيني اين رو ِز قيامت را؟
ف خوبي را ،اين خوش قَد و قامَت را؟
اين يوس ِ
يعني اي آقا يا اي خانم همين لحظه كه در آن هستيم روز قيامت تو است .و روز قيامت روزي است كه انسان به خدا زنده
ميشود ،يعني بلند ميشود و بر اساس ذات خودش كه هوشياري است ،خداييت است ،خدا است ميايستد .قيامت يعني
بلند شدن و ايستادن با قد و قامت خدا ،كه گفتيم بارها از جنس بي نهايت است .خدا از جنس بي نهايت است و ابديت
است .اين لحظه ابدي است و اندازه اش بي نهايت است .و اين بي نهايت و ابديت كه جنس خدا را تعيين مي كند جنس ما
را هم تعيين ميكند .جنس اصلي ما بي نهايت و ابديت است .حاﻻ هم اين سوال را مي كند مي گويد كه:
اي آقا اي خانم متوجه هستي كه خالق تو خدا ميخواهد در اين لحظه در شما به بي نهايت خودش و ابديت خودش كه
آگاهي از اين لحظه ابدي است زنده بشود متوجه هستي دارد تو را زنده مي كند؟ منظورش اين است كه تا به حال در ذهن
به خواب فكر ها و دردها و اجسام رفته بودي ،جسم شده بودي مرده بودي ،متوجه هستي كه اين لحظه دارد تو را زنده
ميكند؟ اي خواجه نمي بيني اين روز قيامت را؟
و تلويحاً ميگويد كه نميبيني ،اين يوسف خوبي را ،يوسف خوبي ،يوسف رمز تمام مشخصات خداگونه ماست ،خوب يعني
زيبايي ،زيبا ،يوسف خوبي يعني تو اصل ما بهعنوان خداييت .مي گويد :تو خودت را كه از جنس فرشته هستي ،از جنس
يوسف هستي ،از جنس هوشياري هستي ،از جنس خدا هستي اين را مي بيني يا فقط جسم را ميبيني؟و همين تو كه
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توي اين ذهن اﻻن هستي اگر بيرون بيايي يك قد و قامت بسيار زيبايي داري .منظورش اندازه خدا است قد و قامتش.
يعني قد و قامت انسان.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٧٥

اي خواجه نميبيني اين رو ِز قيامت را؟
ف خوبي را ،اين خوش قَد و قامَت را؟
اين يوس ِ
يعني نمي بيني ،من ميخواهم ببيني .اگر اين بيت را در سايه همين شكل هايي كه نشان دادم دقت كنيد مي فهميم كه
چرا نمي بيند خواجه چه مرد چه زن ،براي اينكه ما به صورت هوشياري آمديم به اين جهان با چيزهاي آفل ،گذرا مثل
پولمان ،مثل مقام مان ،مثل نقشمان پدر و مادري ،مثل بدنمان هر چيزي كه فكرمان به ما گفته است كه مهم است و پدر
و مادرمان گفتهاند اين مهم است با آن همانيده شده ايم.
و همانيدن يعني ما به عنوان امتداد خدا ميتوانيم حس هويت حس وجود تزريق كنيم به يك چيز ذهني و آن را به وجود
بياوريم ،براي اينكه ما هم از جنس خالق هستيم از جنس خدا هستيم .ما مي آييم به يك چيز فكري جان مي دهيم ،و
همان چيز فكري را كه به آن جان مي دهيم فكر مي كنيم آن هستيم .و وقتي فكر ميكنيم آن هستيم به آن جان مي
دهيم ،و اسم اين هست همانيدگي و اين مي شود مركز ما ،و پس از آن مي شود عينك ديد ما .قبل از آن هوشياري با
عينك خدا با عينك زندگي مي ديد اﻻن با عينك جسم مي بيند.
اگر از اين همانيدگي ها زياد باشد مركز ما اﻻن نشان خواهم داد اشغال ميشود با چيزها .اين فرايند همانيدن با چيزهاي
آفل و توجه هم مي كنيد هر چيزي كه ذهن ما يعني فكر ما بتواند نشان بدهد ،حتي  ٥تا حس ما بتواند كشف كند اينها
حتم ًا جسم هستند مال اين دنيا هستند.هر چيزي هم كه مال اين دنيا است آفل است گذرا است ،چون زمان اينها را
فرسوده ميكند و از بين ميبرد .و هر چيزي در اين جهان از بين خواهد رفت ،مخصوص ًا آن چيزهايي كه ما به دست مي
آوريم حتم ًا اينها در زمان زندگي ما از بين مي روند.
مثﻼً فرض كنيد ما يك دوچرخه مي خريم سوار مي شويم پس از مثﻼً يك سال دو سال كه نميشود مياندازيم دور،
دوچرخهمان آفل بود اگر نو بود ما با آن هم هويت بوديم .و همينطور عروسك يك دختر خانم كوچك با عروسك خودش
هم هويت است ،در مركزش است.
پس وقتي همانيده مي شويم دو تا قلم هم در ما فوراً ايجاد ميشود يكي مقاومت است ،مقاومت ما عمدتاً در مقابل اتفاق
اين لحظه است فرم اين لحظه است و قضاوت است .وقتيهمانيده ميشويم با چيز ها آنها مي شوند عينك ما ،ديدن دنيا
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يا هر چيزي برحسب آن از پشت عينك آن دانش حساب مي شود براي ما ،اسمش را ميگذاريم دانش ذهني ،اين دانش
در اصل به درد نمي خورد .اولش خوب است بعد ًا ما رافلج ميكند و نميگذارد با دانش خدايي ببينيم درست است؟
بعدا اگر بفهميم كه اين كار درست نبوده كه اﻻن داريم مي فهميم ما ،عمل واهمانش انجام مي دهيم ،يعني ميگوييم ما
هويتمان را تزريق كرديم به چيزها و اينها شدهاند مركز ما ،و اﻻن از اين كار از خدا عذرخواهي ميكنيم .چرا؟ براي اين
كه همين طور كه ديديد اين حالت سبب مقاومت شد و قضاوت شد .مقاومت در مقابل اتفاق اين لحظه مقاومت در مقابل
خدا هم هست .قضاوت در اين لحظه نشان اين است كه اين لحظه كه خدا قضاوت مي كند ،و يك اتفاقي به وجود مي آورد
شما در مقابل آن ميايستيد ،اين هم غلط است .براي اين كار ما عذرخواهي ميكنيم.
بنابراين اصطﻼحاتي مثل توبه مثل هر چيز ديگري كه شما مي گوييد باﻻخره مي رسد به اينكه ما هوشيارانه ميگوييم
اين كار من غلط بوده ،اين اصراري كه براي اينجور ديدن من داشتم غلط است ،بنابراين تسليم مي شويم .تسليم پذيرش
اتفاق اين لحظه است قبل از قضاوت .و تسليم يك لحظه ذهنمان را ساكت مي كند و ما به عنوان حضور ناظر فكرهايمان
را در ذهنمان مي بينيم ،وقتي ميبينيم با يك چيزي هم هويت هستيم ،صبر ميكنيم ،ميفهميم كه هويتمان را بايد از
آن بكنيم ،چون ما خودمان داديم به آن ،اﻻن مي خواهيم پس بگيريم .اين كار سخت است .براي اينكه ما به يك زندگي
جسمي و هوشياري جسمي عادت كرده ايم.
پس بنابراين صبر يعني مدتي در حالت تسليم و نظارت ذهن ما بايد باشيم ،و گفتيم به عﻼوه پرهيز ،پرهيز عبارت از اين
است كه وقتي صبر مي كنيم درد مي كشيم ،درد هوشيارانه مي كشيم ،ولي با دردمان دوباره هم هويت نميشويم .آن
كاري كه ما از اول كرديم آمديم با چيزها هم هويت شديم و بر اساس آن يك من فكري درست كرديم ،اين من ذهني اصﻼ
پرهيز نمي شناسد ،نمي داند پرهيز چي است؟ صبر هم نمي شناسد ،شكر هم نمي شناسد ،و بنابراين يك من ذهني ،من
فكري درست كرديم ،و آن من ذهني در مركز ما قرار گرفت ،و اين من ذهني با تغيير فكر ها هي تغيير مي كند ،بنابراين
با تغيير هم هويت شدگي ها و باورهايي كه ما داريم مقدار زيادي درد ايجاد ميشود .و اگر درد ايجاد بشود متاسفانه من
ذهني با درد هم هم هويت مي شود.
بنابراين در مركز ما نه تنها هم هويت شدگي با چيز هاي اين جهاني به صورت مفهوم وجود دارد هم هويت شدگي با درد
هم وجود دارد و من ذهني دردهايش را هم در مركز ما قرار مي دهد ،و شكر ميكنيم از اين كه ما فهميديم كه ما هم هويت
شدگي با درد و چيزها داريم ،و اﻻن صبر مي كنيم و شكر مي كنيم .شكر حالت قدرداني ماست از اينكه ما از اين گرفتاري
من ذهني مي توانيم نجات پيدا كنيم .و شما تا به حال فهميده ايد كه به به محض اين كه تسليم ميشويم و فضا در درونمان
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باز ميشود ما آن فضا مي شويم ،اين فضا به صورت حضور ناظر ميتواند ذهنمان را تماشا كند.
اين حضور ناظر داراي شعور ايزدي است در واقع نزديكترين راه زنده شدن ما به خدا است .و در آن يك چيزي به نام كن
فكان كار ميكند .يعني تماشاي ذهن ما به صورت حضور ناظر همان بهكارگيري كن فكان است يا پا گذاشتن خدا به مركز
ما است كه بتواند مركز خراب ما را درست كند .و اين كار بايد ادامه پيدا كند با صبر و شكر ،گفتم شكر به خاطر نعمت
نيست اين شكر فقط به خاطر اين است كه ما ميتوانيم خداگونه شويم .ما مي توانيم به منظور آمدنمان به اين جهان كه
زنده شدن به بي نهايت و ابديت خداست به آن نائل بشويم .براي من ذهني اين مهم نيست.
ولي وقتي شما فضا را باز مي كنيد يك دفعه متوجه مي شويد اين امر مهمي است .يعني اينكه ما مركزمان را عوض كنيم
و خداگونه شويم و در مركز ما عدم قرار بگيرد ،اين يك امر بسيار مهمي است .و از اين هم هويت شدگي و نميدانم
چيزهاي اين جهاني بسيار بسيار مهمتر است .ولي وقتي مركز مااشغال شده به وسيله همانيدگي ها اين را ما نمي بينيم،
و اين تغيير باز هم گفتيم كه تغيير مستلزم ايجاد تعهد است .يعني شما متعهد مي شويد هوشيارانه تصميم مي گيريد كه
حتم ًا آمدن به اين لحظه و فضا گشايي و تسليم را و صبر و شكر را ادامه خواهيد داد ،مداومت مي خواهد ،يعني يك سال
دو سال سه سال بايد ادامه بدهيد نه اينكه يك هفته دو هفته به برنامه گوش بدهيد و حوصله تان سر برود اين تعهد
نيست .و تكرار همان حاﻻت به اصطﻼح صبر و شكر يا فضا گشايي .فضا گشايي بايد تكرار بشود.
اين را هم گفته بوديم و گفتيم در حالت من ذهني يعني وقتي كه ما مي آييم هم هويت ميشويم و يك مركز ذهني پيدا
ميكنيم حالت من ذهني شبيه حشره اي است كه روي درخت از سمت چپ منتها عليه سمت چپ ،اگر ما فضا را باز كنيم
در اطراف اتفاق اين لحظه و مقاومت را صفر كنيم ،قضاوت را صفر كنيم كُن فكان مي تواند ما را از اين از توي ذهنم بياورد
بيرون ،براي اينكه اصل ما بي نهايت ما و ابديت ما اﻻن توي ذهن است ،زنداني شده است ،يعني جذب ذهن است بايد
خودمان بياييم بيرون نه بامن ذهني مان .وقتي كه به صورت حضور ناظر و كُن فكان ،آره به ذهنمان نگاه مي كنيم .كُن
فكان اصطﻼح بايد بگوييم قرآني ديگر ،آيه قرآن است كه در آيات قرآن است ،و موﻻنا تقريباً اين را اساس قرار مي دهد
بله ،در ابياتي مانند:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ١٣٤٤

ختُ بپذير
ف ْ
دمِ او جان دهدت رو ز نَ َ
ن َفيَكُون ست ،نه موقوفِ علل
ك ْ
كا ِر او ُ
به هر حال موﻻنا اشاره ميكند به آياتي از قرآن كه قبﻼً خوانده ايم.
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مي گويد كه در اين لحظه خدا قضاوت مي كند كُن فكان هميشه در كار است ،و شما برحسب او تغيير مي كنيد ،چه
بخواهيد من ذهني داشته باشيد چه نداشته باشيد .و ابياتي نظير:
مولوي ،مثنوي ،دفتر اول ،بيت ١٣٨١

حق قدم بر وي نَهَد از ﻻمكان
آن گَه او ساكن شود از كُنفَكان
كن فكان همين كن فيكون است يا بشو و ميشود است .و موﻻنا معتقد است كه هر چيزي زير نفوذ كن فكان است ،مثل
مثﻼً گل باز مي شود ،درخت سبز مي شود چه مي دانم ،فصل ها تغيير مي كنند ،همه اينها او ميگويد بشو مي شود ،و
همه اينها هم در اين لحظه صورت ميگيرند .پس از اينكه اين حشره از من ذهني يعني اين به اصطﻼح زير كن فكان قرار
گرفت و پشتش باز شد و هوشياري يا شاپرك از توي آن آمد بيرون ،تصوير منتها عليه سمت راست در واقع نماد حضور
ماست ،و در كار حشره اينطوري اتفاق ميافتد و در مورد ما هم زاييده شدن همه وجود ما از ذهن هست ،كه در آن موقع
به بينهايت و ابديت خدا تبديل ميشويم.
و همينطور اين شكل )شماره  (٢را هم نشان بدهم به شما كه اين شكل دايره اي است كه مركز انسان را نشان ميدهد،
خيلي سريع و البته اين را هم ميتوانيم بزرگ كنيم ،ببينيد شما آن هايي كه نديده اند ،آن هايي كه ديده اند ده ها بار
هم ببينند باز هم كم است .پس ميبينيد كه در ابتداي آمدن ما به اين جهان هر چيزي كه در فكر من ميگنجد و براي من
مهم است مركز من قرار ميگيرد ،چون با آن هم هويت ميشوم شامل خودم است ،تمام مشخصات خودم:
مشخصات بدني ام ،زن هستم مرد هستم ،باورهايم در مورد جنسيتم و مخصوص ًا از اشخاص بد همسرم ،و همسر جاي
خاصي دارد براي ما كه با آن هم هويت هستيم ،ميشود مركز ما و اين كار غلطي است ،بقيه اعضاي خانواده مثل پدر و
مادر و برادر و خواهرهايم ،پول است كه همه با آن هم هويت هستند ،همه .چيزهاي باارزش من مثل اتومبيل من ،جواهرات
من ،و فرش ها يا قالي هاي قشنگ من و كار من كه به آن افتخار ميكنم ،ممكن است با آن هم هويت هستم ،حرفه هاي
من ،چند جور كار بلد هستم ،اگر اين نشد آن يكي ،آره بله مثﻼً معلمي بلد هستم ،چه ميدانم نجاري بلد هستم ،از طرف
ديگر كارهاي ديگري هم بلد هستم كه حرفه هاي من هستند ،زحمت كشيدم با آن هم هويت هستم.
موقعيت هاي اجتماعي من و سياسي من ،اقتصادي من ،نقش ها مثل پدر و مادر و براي خيلي ها تفريح خيلي مهم است
مسافرت بروند ،و يا رستوران بروند دور هم بنشينند بزنند برقصند ،اينها چيزهايي است كه مردم با آن هم هويت هستند،
دوست است مردم با دوست هايشان هم هويت هستند ،با دشمن هايشان هم هويت هستند ،مخصوصاً با دردهايشان هم
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هويت هستند ،و باورهايشان ،باورها قسمتي از هم هويت شدگي ماست كه بسيار بسيار در انحرافات من ذهني اثر دارد
باور جسم است نبايد در مركز ما باشد ،مثل باورهاي مذهبي باورهاي سياسي اجتماعي شخصي ،و هر چيزي هم در مركز
ما باشد.
ﻼ گفتيم چهار تا چيز از آن ميگيريم ما ،اگر خدا باشد اين چهار تا را از آن ميگيريم اگر جسم باشد از آن ميگيريم
قب ً
يكي عقل است .عقل شعور شناسايي ماست كه وقتي به وضعيت ها نگاه ميكنيم به بيرون نگاه ميكنيم چجوري شناسايي
ميكنيم؟ آيا اين عقل من ذهني است عقلي است كه از اين چيزها ميآيد ،عقل چيزها در مركز ماست؟ مثﻼً عقل پول
است عقل پول باشد ميگوييم چكار بايد بكنم كه پولم بيشتر بشود ،ولي اين معلوم نيست كه شما پولتان بيشتر بشود
برحسب پول فكر ميكنيد .به آدم ها كه نگاه ميكنيد آن موقع ميبينيد كه خيلي خوب اين كمك ميتواند بكند به من
ﻼ مصنوعي و از جنس هوشياري
پولم زياد بشود اگر نميكند به درد من مي خورد .يعني ارزيابي تان ،شناسايي تان كام ً
جسمي است.
حس امنيت شما هم از همين چيزها ميآيد ،كسي كه حس امنيتش را از همسرش ميگيرد ،از پولش ميگيرد به محض
تغيير اينها حس امنيتش تغيير ميكند ،و به خطر ميافتد ،ميبينيد كه چقدر مصنوعي است و غير قابل اعتماد است،
ﻼ ما
هدايت حالت سمت و سو گيري ماست ،كه در اين حالت ميبينيد كه دردها نقش عمده اي دارند در هدايت ما .مث ً
خشمگين ميشويم ميرويم به سمتي يك كاري ميكنيم يك جايي ميرويم ،هدايت ما افتاده دست چيزهايي كه با آن
هم هويت هستيم مخصوصاً دردها و هيجاناتي مثل خشم ،ترس ،حسادت ،و آن جور چيزها و اين غلط است.
و قدرت قدرتي كه از اين ها گرفته ميشود ،قدرت يعني توانايي عمل كردن و حس برخورد با چالش هاي زندگي و از ميان
برداشتن آنها و برخورد با مسائل و حل كردن آنها ،ميبينيد كه وقتي از اين چيزها ميآيد بسيار بسيار ضعيف است ،ما
بي قدرت ميشويم ،بعد در مقابل اين شما اين شكل را داريد .وقتي شما فضا را در مركزتان باز ميكنيد ،يعني همان مثلث
واهمانش هر دفعه كه فضا را باز ميكنيد ،يعني تسليم ميشويد ،شما عدم را ميآوريد به مركزتان ،عدم را ،عدم يعني
فضاي خالي ،خدا هم از همان جنس است.
يعني خدا را ميآوريم به مركزمان ،هر چه مركزتان شفاف ميشود و نور از آن مي تواند رد شود ،هوشياري رد شود ،و اين
هم هويت شدگي ها ميروند كنار ميبينيد كه در اين شكل در اثر فضاگشايي آن چيزهايي كه ما قبﻼً با آن ها هم هويت
بوديم رفتند به حاشيه و مركز ما خالي شده شفاف شده ،اﻻن كه كمياتي كه از آن صحبت ميكرديم و در شكل قبلي
مصنوعي بودند و بسيار ضعيف بودند اﻻن اصيل ميشوند هر چه مركز ما باز تر مي شود از جنس خدا ميشود عقل ما
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نزديك به عقل كل ميشود كه تمام كائنات را اداره مي كند هدايت ما مي افتد دست خدا ،براي اينكه مركز ما از جنس
خدا مي شود و فضاي خالي مي شود ،حس امنيت ما بسيار باﻻ مي رود براي اينكه آرامش ايزدي مي آيد به مركز ما و
شادي ما اصيل است و از اعماق وجود ما مي جوشد ميآيد باﻻ ،حس امنيت ما ديگر به اين چيزها بستگي ندارد كه اينها
تغيير كنند ما احساس ضعف بكنيم ترس بكنيم ،اينجا ديگر ترسي نداريم.
ترس انسان هميشه از هم هويت شدگي مي آيد .وقتي همانيدگي در مركز ما است و ما برحسب آن فكر ميكنيم ،در اين
صورت ترس به ما چيره مي شود ،و اگر كسي عقلش درست باشد حس امنيت اش از خدا باشد نترسد ،هدايتش هم دست
خدا باشد قدرتش فوق العاده زياد مي شود ،براي اينكه پشت عملش و فكرهايش مثل اينكه خدا هست ،قدرت عمل زيادي
دارد ،و در اين شكل بسيار مهم است شما متوجه مي شويد مي بينيد كه در اين شكل تمام آن چيزهايي كه براي ما مهم
هستند هنوز آنها را داريم موقعيت اجتماعي را داريم نقشها را داريم تفريح ها را داريم دوست را داريم البته در اين حالت
دشمن ديگر نداريم مگر كسي دشمن ما است از جانب خودش برود ،درد هم اگر داشته باشيم ديگر مركز ما نيست گاهي
اوقات بقاياي درد از ما درما وجود دارد.
باورهاي مذهبي باورهاي سياسي و اجتماعي ميرود و حاشيه ديگر در مركز ما نيست ما هنوز باور هاي مذهبي و سياسي
و اجتماعيمان را داريم ولي ميدانيم اينها اساس نيستند .آنموقع وقتي مركز ما عدم باشد ،از جنس خدا باشد ،كامﻼ
ميپذيريم كه يكي ديگر باورهاي مذهبي جدايي داشته باشد ،چون ميدانيم اينها جسم هستند .خوب يك كسي فرض
كن اتومبيلش با ما فرق دارد ،داشته باشد يا يك جور خاصي عبادت ميكند ،بكند ،اينكه مركز من نيست كه .چون مركز
من از جنس خداست.
پس آنموقع ميبينيد كه اين چيزها كه قبﻼ در مركز ما بود و ما را هدايت ميكردند اينها ما را هدايت نميكنند .هدايت ما
افتاده دست زندگي و هر چيزي كه در فكر من ميگنجد ديگر نميآيد مركز .مثل اعضاي خانوادهام ،همسرم ،خودم
هيچكدام از اينها ديگر در مركز من نيستند .ولي در عين حال چون عقل دارم ،حس امنيت دارم ،هدايت دارم ،قدرت دارم
همه اينها را ميتوانم حفظ كنم.ميتوانم به خودم برسم ،ميتوانم به همسرم عشق بدهم ،چون مركزم از جنس عشق است.
بقيه اعضاي خانوادهام ،بدون اينكه با آنها همهويت بشوم ،برسم به آنها عشق بدهم .تمام چيزهاي با ارزش خودم را از
جمله پول ميتوانم نگه دارم .هيچ اينطور نيست كه من بيچيز بشوم .ميتوانم كارم را داشته باشم با آن همهويت نباشم.
ميتوانم حرفههايم را داشته باشم .توجه ميكنيد؟
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اين شكل اين مسئله را براي خيليها حل ميكند كه فكر ميكنند براي اينكه به خدا برسند هيچ چيز نبايد داشته باشند.
اين غلط است .در دنياي اجسام ،شما ميتوانيد اين جسمها را داشته باشيد .اينها همه جسم هستند ديگر .شما ميتوانيد
هر باوري داشته باشيد .ميتوانيد هر چيز با ارزشي داشته باشيد ،اتومبيل خوبي داشته باشيد ،پول زياد داشته باشيد.
ولي چون مركزتان عدم است پولتان اﻵن زياد و كم بشود اصﻼ براي شما مهم نيست ،چون با آن همهويت نيستيد.
اگر اوضاع يك جوري شد كه يك كسي از خانواده شما رفت كه البته در اين حالت اصﻼ نميرود ،مثﻼ همسر شما هيچ
موقع از شما جدا نميشود براي اينكه مركز شما از جنس عشق است .ولي يك موقع جدا شد رفت شما بيچاره نميشويد
براي اينكه در حاشيه بوده.
و همينطور ميآييم اﻵن به اين شكل ،هان اين شكل را شما بايد خوب بفهميد .آره در اين شكل)شماره ،(٢اين
شكل)شماره (٢و شكل)شماره  ( ٣بعدي واقعا يك كتاب را خﻼصه كرده .يعني يك كتاب كه درس معنوي در آن است آن
را خﻼصه كرده .همانطور كه ميبينيد ميگويد:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٧٥

اي خواجه نميبيني اين رو ِز قيامت را؟
ف خوبي را ،اين خوش قَد و قامَت را؟
اين يوس ِ
اين شكل)شماره  (٢كه در واقع مركز همانيده است و يك مثلث است .دوباره همين مثلث قبلي اطرافش يك مستطيل هم
هست .من اين را دوباره توضيح ميدهم براي شما كه همين نگاه كردن به اين شكل به اصطﻼح بيت را معني ميكند .آره،
اين انسان در مركزش ميبينيد همانيدگي دارد برحسب آن همانيدگيها خدا را ميبيند و جهان را ميبيند ،همه چيز را
ميبيند .آنها عينكش هستند .از آنها عقل ميگيرد .يعني عقلش عقل اين همانيدگيها است .مثﻼ عقل پول است ،عقل
همسر است .و اين اجسام در مركزش است و عينكش است .حس امنيت ،حس هدايت و قدرت را از آنها ميگيرد كه گفتيم
اينها كميتهاي زياد جالبي نيستند براي اينكه اصيل نيستند و از زندگي نميآيند و ميبينيد كه ضلع پايين مثلث ،همانش
با چيزهاي گذرا است و همان مقاومت و قضاوت هم وقتي كه مركز ما از جنس جسمها است وجود دارد.
وقتي مقاومت و قضاوت داريم و همانيدگي با چيزها داريم و مركز ما را هم نشان ميدهد ،ضلع طرف چپ مستطيل هست
مانع سازي و مانع بيني ،باﻻ هست مسئله سازي و مسئله بيني و ضلع سمت راست آن هست دشمن سازي و دشمن بيني
و اگر اينطور ما زندگي كنيم پس از يك مدتي يك تعداد موانع در زندگيمان خواهيم داشت ،يك تعداد مسائل و يك تعداد
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دشمن و بهترتيب پيشرفت ميكنند .اول مانع ميبينيم ،بعد مسئله ميبينيم ،بعد دشمن ميسازيم .اين چيزي است كه
بيشتر مردم با آن درگير هستند ،اينطور زندگي ميكنند.
اين خواجه هم اﻵن كه به اين شكل دارد زندگي ميكند كه من و شما باشيم ،خانم و آقا .ميگويد كه :اي انسان هر كه
ميخواهي باش ،ميبيني كه خدا قصد دارد اين همهويتشدگيها را از مركزت بيرون بياورد و خودش را قرار بدهد؟ اي
خواجه نميبيني اين روز قيامت را؟ اين روز قيامت يعني همين لحظه .اين لحظه خدا در كار تخليه مركز ما است ،اين را
ميبيني كه نميبيني .چرا نميبيني؟ براي اينكه هشياري جسمي داري.
اين يوسف خوبي را ،اين خوش قد و قامت را ،اﻵن شكل)شماره  (٣بعدي را نگاه كنيد .آره ،در شكل بعدي عدم ميآيد
مركز ما .وقتي شما واهمانش ميكنيد ،اين مثلث را ببينيد ،عذرخواهي ميكنيد از خدا و برميگرديد به اين لحظه متوجه
ميشويد كه در ذهنتان همهويتشدگي داريد و شناسايي ميكنيد ،صبر ميكنيد ،پرهيز ميكنيد كه آن درد هشيارانه
حاصل در مركزتان قرار نگيرد ،شكر ميكنيد كه داريد روي خودتان كار ميكنيد ،يواش يواش مركزتان عدم ميشود ،به
تدريج كه اين عدم در مركزتان زياد ميشود ،عقل و هدايت و قدرت و حس امنيت اصيل ميشوند ،اينها از زندگي ميآيند.
بسيار بسيار قوي ميشوند اينها ،زياد ميشوند درحاليكه اصيل هستند و يواش يواش اين يوسف خوبي يعني يوسف
زيبايي و اين خوش قد و قامت كه خود شما هستيد ،از داخل اين داريد متولد ميشويد.
ميبينيد كه در اينجا هم يك مستطيل هست ،ضلع چپ آن پذيرش است ،ضلع باﻻيي آن شادي بيسبب است .شادي
بيسبب جزو حس امنيت اصيل است و پس از پيشرفت يعني پس از اينكه ما عمل پذيرش انجام داديم .پذيرش معادل
تسليم است .تسليم پذيرش اتفاق اين لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن ،و شادي بيسبب هست .يعني وقتي ما
اتفاق اين لحظه را مرتب ميپذيريم و صبر ميكنيم و شكر ميكنيم ،پس از مدتي به جاي خوشيهاي بيرون كه از مثﻼ
زياد شدن پولمان ميديديم ،تاييد مردم ميديديم ،توجه مردم ميديديم خوش ميشديم .آه عجب آدم باسوادي هستي
خوشمان ميآمد.
ولي اﻵن يك شادي بيسبب از اعماق وجود ما ميجوشد ميآيد باﻻ ،از همان مركزمان و پس از يك مدت ما يك آفريننده
ميشويم هشيارانه .متوجه ميشويم ما فكرهاي جديد ،راه حلهاي جديد ارائه ميكنيم و اينها به مركز ما الهام ميشود.
يواش يواش مركز ما ميبينيد باز ميشود و آن همهويتشدگيها كه نقطهها هستند رانده ميشوند به حاشيه .يك چنين
انساني هم مال دنيا را دارد ،هم مركزش از جنس خداست ،هم اين چهارتا قلم عقل و حس امنيت و هدايت و قدرتش
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اصيل شده .اينها از زندگي ميآيند .پس يوسف خوبي و اين خوش قد و قامت به تدريج كه ما خودمان باشيم از ذهن
زاييده ميشود .بله پس بيت معني شد.
اما پس از اين بيت اول ،من چند بيت براي شما خواهم خواند .هر چند بيت كه ميخوانيم حاﻻ تعداد زياد يا كم ،شما بايد
سعي كنيد بفهميد .نفهميده نبايد رد بشويد .و اين شكلها به شما كمك ميكنند خودتان را ،مركزتان را ببينيد كه در چه
وضعي هستيد .با هيچ كس هم هيچ كاري نداريم .فقط خودمان زير نور نورافكن خودمان هستيم .فقط خودمان در اين
لحظه بايد قيامت را ببينيم ،براي اين كار با هيچ كس نبايد كار داشته باشيم .به اين لحظه بياييم ،در اين لحظه نورافكن
خودمان را ببينيم چه تحوﻻتي در ذهنمان ميشود ،و چه شناساييهايي از خودمان ميكنيم .يعني با چه چيزي همهويت
هستيم .آيا ما دردهاي گذشته را داريم مياندازيم ،نمياندازيم؟ پيشرفت ميكنيم ،نميكنيم؟ اگر پيشرفت ميكنيم چه
پيشرفتي ميكنيم .اين ابيات انتخابي اينها هستند.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٢٢٠

هَله ،ديدار مَهِل ،برمگزين فكر و خيال
از عيان سَر مكشان ،در ِپيِ آثار مرو
همينطور كه نگاه ميكنيد اﻵن با آن شكلها ميفهميد يعني چه .ميگويد ديدار خدا را از دست مده .ديدار خدا با
فضاگشايي و گذاشتن عدم به مركز ما به دست ميآيد .و فكر و خيال را انتخاب نكن ،عيان آن چيزي است كه بوسيله
عدم در مركز ما ايجاد مي شود ،كه عين است ،عين خود زندگي است ،خداست ،عيان .آثار هر اثري كه عين يعني هوشياري
به جا گذاشته مثل فكرها ،فكرها آثار هوشياري است ،فكر اصل نيست ،آثار است ،آثار گذرا و از بين رونده است.
حاﻻ با اين شكل ها)شماره  (٢نگاه كنيد ،آثار آن همانيدگي ها هستند ،نقطه ها ،ببينيد در مركز ،كه تا زماني كه آنها
هستند ،مقاومت و قضاوت داريم ،هر كسي مقاومت دارد نمي خواهد بگذارد خدا كمكش كند ،براي اينكه مقاومت و قضاوت
نمي گذارد كه ،يعني ما نمي گذاريم ،خدا مي خواهد در اين لحظه به ما كمك كند اين همانيدگي ها را بردارد كه نقطه
نقطه هست ،مي بينيد آن مركز ،آنها آثار است ،و اين شكلِ )شماره  (٣زير ديدار است.
َهلِه ديدار مَهِل برمَگزين فكر و خيال ،وقتي مركز را عدم مي كنيد شما با فضاگشايي در اطراف اتفاق اين لحظه يا تسليم،
خدا را ديدار مي كنيد ،اگر فضا را باز نكنيد و بياييد به اين شكل مقاومت كنيد ،اگر شما مقاومت داريد نمي توانيد خدا را
ديدار كنيد ،يعني خودتان نمي خواهيد بگذاريد ديگر ،اگر در مقابل اتفاق اين لحظه مقاومت كنيد ،معني اش اين است كه
در مقابل خدا مقاومت مي كنيد و به خدا مي گوييد به مركز من نيا ،البته كن فكان هنوز كار مي كند ،شما ممكن است با
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حوادث ناگوار زيادي روبرو بشويد ،و بدانيد كه مركزتان اينها را منعكس مي كند ،تا زندگي به شما نشان بدهد كه اين
كاري كه مي كنيد غلط است.
كار غلط ما اينست كه بفهميم همانش با چيزهاي گذرا غلط است ،بر اساس آن مقاومت و قضاوت در اين لحظه غلط است،
س همانيدگي ها در بيرون و حس اين عقل و حس امنيت
براي اينكه نمي گذاريد زندگي به شما كمك بكند ،و همين انعكا ِ
و هدايت و قدرت باطل و بي اثر غلط است ،تبديل زندگي به مانع و به مسئله و به دشمن غلط است ،حاﻻ اين غلط بودن
معموﻻ كجا منعكس مي شود؟ در حوادث بيرون كه شما نمي پسنديد.
براي همين مي گويد :در پيِ آثار مرو ،ما مي گوييم به آثار عادت كرديم ،آثار را دوست داريم ،عيان را اصﻼ نمي شناسيم،
چون عيان را ،عدم را من ذهني نمي شناسد ،ما فكر و خيال را اساس قرار داديم ،فكر و خياﻻت مربوط به چيزهاي همان
نقطه چين ،مركز ماست كه همانيدگي آنها چيزهاي بيروني هستند ،باورها هم جزو آنهاست ،شما اﻻن مي دانيد كه ما هر
چقدر با فكرها و باورها بيشتر هم هويت بشويم ،بيشتر به آنها بچسبيم ،همانقدر بيشتر از خدا دور خواهيم شد ،مردم
باور را به جاي خدا گرفته اند.
اين شكل)شماره  (٣درست است ،شما مركزتان را شفاف مي كنيد ،هم هويت شدگي ها را مي رانيد به حاشيه ،ديگر هم
هويت شدگي ها همان هم هويت شدگي هاي قبلي نبودند ،نيستند ديگر ،چرا؟ براي اينكه هويت را از آنها كنده ايد،
موقعي آنها مي توانند هويت داشته باشند كه در مركز شما باشند ،از مركز شما رانده بشوند به اطراف ،نشان مي دهد شما
اينها را مي بينيد ،يعني مثﻼ شما مي توانيد ببينيد كه پولتان زياد مي شود و كم مي شود ،عقل هم داريد ،مي گوييد مي
خواهم پولم زياد بشود ،ولي اصﻼ برايم مهم نيست كه زياد بشود ،كم بشود ،من زندگي به پول بستگي ندارد اﻻن ،اصﻼ به
كسي بستگي ندارد ،نه به همسرم بستگي دارد ،نه به بچه ام ،نه به پدر و مادرم ،نه مقامم ،نه فكرهايم ،نه باورهايم،
هيچكدام از اينها بستگي ندارد ،من مستقل هستم ،براي اينكه عدم مركزم است ،من اﻻن خدا را در مركزم مي بينم براي
اينكه با او يكي هستم.
د شما كه داشتيد،
هر موقع شما تسليم مي شويد ،از جنس خدا مي شويد ،پس همان عدم از جنس خدا شدن ،جنس جدي ِ
از آن بي خبر بوديد مي شود مركز شما ،به شما عينك خوبي مي دهد ،ديد خوبي مي دهد ،يعني ديد درست مي دهد،
يك دفعه حتي يك لحظه اينطوري بشويد ،متوجه مي شويد كه عقلتان ،حس امنيت تان ،هدايت تان ،قدرتتان تغيير كرد،
فقط كافي است چند بار اين كار را بكنيد ،ببينيد كه اين چقدر جالب است ،يك جور ديگر مي بينيد شما.
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پس از عيان سر مكِشان يعني اين حالت ،و توجه مي كنيد اﻻن باز هم خواهيم گفت اين مطلب بسيار بسيار بسيار مهم
است به شما بگوييم ،كسي كه مي خواهد تغيير را شروع كند ،در اين حالت)شماره  (٣سمت راست را نگاه كنيد ،مستطيل،
از پذيرش شروع مي كند ،در حالتِ قبلي)شماره  (٢از مقاومت شروع مي كند ،به محض اينكه از مقاومت شروع بكند ،مانع
مي بيند ،فرق مي كند شما در اين لحظه كه مي خواهيد زندگي تان را تغيير بدهيد از مبد ِا مقاومت و مانع شروع كنيد يا
در اين شكل از پذيرش شروع كنيد ،از پذيرش و عذرخواهي و آگاهي به اشتباه خودتان كه مركز من غلط بود شروع كنيد.
اگر با اين شكل)شماره  (٣شروع كنيد يعني از پذيرش شروع كنيد ،يك جور انرژي مي رود به فكرتان و كارتان كه اين
ي سازنده است ،د ِم ايزدي در آن است ،د ِم تغيير
انرژي واقعاً اصيل و خداگونه است ،خرد زندگي داخل آن است ،و انرژ ِ
دهنده ايزدي ،اين يكي)شماره  (٢كه در باﻻ بود ،اگر از مقاومت شروع كنيد انرژي بد مي رود ،انرژي مخرّب مي ريزد به
فكر و عملتان و وضعت تان بدتر خواهد شد ،شما از اينجا شروع نكنيد.
اﻻن ابيات ديگري هم خواهم خواند ،اميدوارم فهميده باشيد ،بله .اجاز بدهيد همينطوري فعﻼ زير نويس نگذاريم ،يك
بيت ديگر هم مي خوانيم ،با اين شكل ها بررسي مي كنيم ،ممكن است اين ابيات را بارها و بارها ديده باشيد ولي با اين
شكل ها جور ديگري ديده مي شود ،مي گويد:
مولوي ،مثنوي ،دفتر اول ،بيت ٦٠٣

علَم
ما همه شيران ،ولي شير َ
حملهشان از باد باشد دَمبهدَم
بعضي نسخه ها قبﻼ ديده ايم ،مي گويد :ما همه شيريم و شيران َعلَم .ولي همه اش يك معني مي دهد ،همينطور كه شي ِر
عَلَم در اثر باد تكان مي خورد ،چهار بعد ما ،جسم ما ،فكر ما ،اين جانِ جسمي ما و هيجانات ما با با ِد زندگي حركت مي
كند ،بادي كه از آنطرف مي آيد ،يعني شما ديده ايد پرچم تكان مي خورد ،ما وقتي نگاه مي كنيم باد را نمي بينيم ،ولي
تكان خوردن پرچم را مي بينيم.
در اينجا هم ما با ِد زندگي را ،د ِم ايزدي را نمي بينيم ،ولي مي بينيم كه اين بدن مرتب دارد تغيير مي كند ،دارد زندگي
جلو مي رود ،غذا مي خوريم ،هضم مي كنيم ،تمام بدن ما اداره مي شود ،مثل سيستم گردش خون ما ،نمي دانم غدّه هاي
ما ،همه چيز ما ،فكرهاي ما ،هيجانات ما ،چه بادي اداره مي كند؟ بادي كه از طرف خدا مي آيد ،دم بدم هم مي آيد ،لحظه
به لحظه به ما مي رسد ،درست است؟
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پس شما مي خواهيد مقاومت كنيد در مقابل اين باد؟ اگر مقاومت كنيد باد به شما كمكي نمي كند ،وضعتان را خراب تر
مي كند ،در اين لحظه مي خواهيد خدا قضاوت كند و شما مقاومت را صفر كنيد و كن فكان روي شما كار كند؟ يا نه ،مي
خواهيد مقاومت كنيد ،وضعتان بدتر بشود؟ حاﻻ به اين شكل)شماره  (٣نگاه كنيد ،شما به جاي اين ،تسليم بشويد و فضا
را باز كنيد در مقابل اتفاق اين لحظه ،بگذاريد باد زندگي كه َعلَم شما را تكان مي دهد به شما كمك كند دم بدم ،پس از
پذيرش شروع مي كنيد نه از مقاومت ،تا اين اداره امور ما و حركت فكري و جسمي ما درست اداره بشود ،درست است؟ و
همينطور اين بيت:
مولوي ،مثنوي ،دفتر اول ،بيت ٦٠٤

حملهشان پيداست و ،ناپيداست باد
آنك ناپيداست ،هرگز گُم مباد
يا كَم مباد ،باز هم اين بيت به شكل هاي مختلف آمده ،و اين را با اين شكل)شماره  (٢نگاه مي كنيد ،مي گويد كه حمله
ت فكري ما همه پيداست ،ولي اين بادي كه ما را تكان مي دهد ،آن را ما چون با
ت جسمي ما ،حرك ِ
ي ،حمله يعني حرك ِ
چشم ذهن نگاه مي كنيم ،با چشم هم هويت شدگي ها نگاه مي كنيم ،نمي بينيم ،و در مقابلش مي ايستيم ،مقاومت ،و آن
كه ناپيداست در صورتي كه با اين شكل)شماره  (٣نگاه كنيد ،آنكه نا پيداست ،از جنس عدم است ،اگر شما مقاومت را
صفر كنيد ،مركزتان باز مي شود ،از آنجا رد مي شود.
آنكه ناپيداست درست است كه با ذهن نمي توانيم ببينيم ،ولي باز كنيد روي شما هوشيارانه كار مي كند ،و شما حسش
مي توانيد بكنيد ،هرگز كم مباد يا گم مباد ،هر دو به اين معني است ،يعني آن كه ناپيداست ،خدايا كم نشود يا از من گم
نشود ،اين در صورتي كه اگر مركز را عدم كنيد از شما گم نمي شود ،اگر مقاومت كنيد نمي توانيد به آن دسترسي پيدا
كنيد.
د مركزِ همانيدهشما ،چون به وسيله ي عينك
بسيار مهم است كه در اين لحظه درست است كه وضعيت بيروني بنابه دي ِ
هاي آن نقطه سياه داريد شما نگاه مي كنيد ،آنها جسم هستند ،مثﻼ پولتان دارد كم مي شود براي شما خوب نيست ،اين
وضعيت خوب نيست من راضي نيستم ،ولي بايد با شكر و رضايت برخورد كنيد ،توجه كنيد در اين شكل)شماره  (٣يكي
از مهمترين اقﻼم ،پذيرش است ،يعني در اين لحظه درست است كه اتفاق بيروني بد است ،ولي ضمن اينكه شكر مي كنيد
شما ،راضي هم هستيد ،راضي هم هستيد ،يعني اين لحظه را داريم مي گوييم ،اين لحظه را داريم مي گوييم ،ما نمي آييم
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بگوييم اين لحظه لحظه بد ،و اين كار تاييد وضعيت نيست ،براي اينكه شما مي خواهيد وضعيت را كن فكان و اين باد
تغيير بدهد ،درست است؟
پس در عين حال كه وضعيت بيروني خوب نيست شما در اين لحظه ،در اين لحظه راضي هم هستيد ،هم شكر مي كنيد،
راضي هستيد ،ممكن است يكي بگويد كه آخر يعني چه ،من كه نمي توانم كه اﻻن راضي بشوم ،تازه شكر هم بكنم ،آن
چيزي كه من مي خواهم نيست كه! بله ،با ذهن شما ،از پشت عينكِ هم هويت شدگي اينطوري ديده مي شود ،ولي در
اين لحظه شما بايد از نقطه رضايت و شكر شروع كنيد ،اگر نكنيد ،يعني اگر در اين لحظه شما راضي نباشيد خدا نمي
تواند به شما كمك بكند ،چون شما در ذهن خواهيد بود ،در اين لحظه نخواهيد بود ،و اگر در اين لحظه نباشيد خدا نمي
تواند به شما كمك بكند.
ايرادِ بيشتر مردم همين است ،نمي گذارند خدا به آنها كمك بكند ،فكر مي كنند طبق نگا ِه ذهن هر چقدر عصباني بشوند،
طلبكار بشوند ،خوب ،خدا توجهي مي كند ،نيست اينطور ،درست عكس اش است .شما آن نگاه ها و رفتارهاي بيرون را
تعميم ندهيد به خدا و زندگي ،مي گوييد مثﻼ من طلبكار مي شوم باﻻخره يك چهارمش را به من مي دهند ،دعوا مي كنم،
عصباني مي شوم مي گويند بابا اين داد و بيداد مي كند ،به او بدهيد برود ديگر ،خدا اينطوري عمل نمي كند ،هر چقدر
داد و بيداد كني كمتر مي شود ،براي اينكه مي روي به ذهن و از اين لحظه دور مي شوي.
در اين لحظه شما با فضاگشايي مي آيي به اين لحظه ،صبر مي كني ،صبر مي كني ،شكر مي كني ،و از اتفاق اين لحظه
راضي هستي ،آيا اين به معني تاييد اتفاق اين لحظه است؟ كه من مي پسندم خوب است؟ افتاديم فرض كنيد كه در يك
وضعيت بد ،در گِل افتاديم مثﻼ ،آيا مي گوييم مي پسنديم كه در اين داخل باشيم؟ تاييد مي كنيم اين وضعيت خوب و
عالي است؟ چُرتي بزنيم در اين گِل ببينيم چه مي شود؟ نه ،وضعيت را نمي پسنديم ،مي خواهيم تغيير بدهيم .ولي مي
خواهيم براي تغييرش انرژي كن فكان ،انرژيي كه از آنطرف مي آيد ،بادي كه از آن طرف مي آيد ،د ِم ايزدي ،خر ِد ايزدي
جاري بشود ،نمي خواهيم با انرژي من ذهني از گِل بياييم بيرون ،براي اينكه هر چقدر دعوا كنيد ،تكان بخوريد ،در گل
بيشتر فرو مي رويد ،و اين تمثيل هر وضعيت بدي است كه شما ممكن است باشيد.
شما مي خواهيد طﻼق بگيريد ،يكي فوت شده ،يكي مي خواهد برود ،هر وضعيتي ،يك دفعه ديديد ما در وسطِ يك توطئه
گير كرديم ،آيا مي پسنديم داخلِ آن باشيم؟ راضي هستيم كه جشن بگيريم كه چقدر وضعيتمان بد است؟ نه ،وضعيت را
تاييد نمي كنيم ،اينها سواﻻتي است كه شما مي كنيد :يكي آمده خانه ي ما مي خواهد دزدي بكند ،مي پرسند چكار
بكنيم؟ بگذاريم دزدي بكند؟ يا نه دعوا كنيم؟ بايد با اتفاق اين لحظه آشتي كنيد تا ببينيد خرد زندگي به شما چه مي
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گويد؟ اگر بگويد با او دعوا كن ،مي شود رفتار پيش ساخته ،اگر بگويد تسليم بشو بگذار هر چيزي مي خواهد ببرد ،مي
شود رفتار پيش ساخته ،در اين علم يا دانش حاﻻ هر چه اسمش را مي گذاريد ،شما پاسخ را از زندگي مي گيريد ،توجه
ﻼ تمام كمك خدا به ما ،اولش از اينجا مي آيد كه شما مي گوييد نمي دانم.
مي كنيد؟ يعني نمي دانيد ،اص ً
بارها اين ابيات را خوانديم ،موﻻنا آورده به ما گفته كه شما به خدا بگوييد در اين لحظه مثل فرشتگان من نمي دانم ،غير
از آن چيزي كه در اين لحظه تو به من خواهي گفت ،ولي براي اينكه او به شما بگويد بايد با اتفاق اين لحظه آشتي كنيد،
يا رضايت بدهيد ،راضي باشيد خﻼصه ،دزد آمده ببرد ،دزد در خانه است ،جلوي شما ايستاده اسلحه هم دارد ،خوشت مي
آيد؟ راضي هستي اينكار ادامه پيدا بكند؟ نه .ولي با آغوش باز اين لحظه را مي پذيري ،اتفاق اين لحظه را ،ببيني كه
زندگي اﻻن به گوش شما چه مي گويد ،چكار بايد بكني ،آن درست است ،در گِل افتادي ،در وضعيت بد افتادي ،آنجا آرام
مي گيري و ببيني كه زندگي به گوش شما چه مي گويد .ما مي خواهيم انرژي خوب ،انرژي ايزدي به رفتار شما و عمل
شما ،فكر شما ،جاري بشود ،نه انرژي واكنش ،انرژي مخرّب من ذهني كه همه اش ستيزه هست ،خشم است ،ترس است،
از اينها نرود داخل ،اگر برود شما تغيير نمي كنيد،
اما اين ابيات را هم بخوانم ،اين دو تا بيتي كه مي خوانم منظورم اينست كه شما بدانيد كه تمام كارها بوسيله ي هوشياري
انجام مي شود ،همين بادي كه صحبتش بود ،حتي شنيدن و ديدن ،ديدنِ ما بوسيله پي ،ياعضﻼتي كه در چشم ما هست
صورت نمي گيرد ،بلكه بوسيله هوشياري انجام مي شود ،و شنيدن هم همينطور ،موﻻنا مي گويد شنيدن بوسيله هوشياري
صورت مي گيرد ،هوشياري همين د ِم ايزدي است ،جنس ّيت خداست.
مولوي ،مثنوي ،دفترششم ،بيت ١٠٢٢

آن چه باد است اندَر آن خُرد استخوان؟
صه خوان
كو پذيرد حرف و صوت ق ّ
مي گويد اين چه بادي است ،چه انرژيي است كه مي شنود؟ ما فكر مي كنيم گوش ما مي شنود و استخوانهايي كه آنجاها
هست ،اين به او مي خورد تقويت مي شود ما مي شنويم ،نه مي گويد ،اين بوسيله هوشياري صورت مي گيرد.

*** یان ت اول ***
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مولوي ،مثنوي ،دفترششم ،بيت ١٠٢٣

استخوان و باد ،روپوش است و بَس
ر يزدان نيست كَس
در دو عا َلم غي ِ
مي گويد كه استخوان و باد ،اينكه مي گوييم اينها وسيله هستند ما مي شنويم يا مي بينيم ،بله اينها ابزار هستند ،اينها
اگر آنطوري كه قرار گرفته اند نباشند نمي شود شنيد ،ولي اصلِ شنيدن و ديدن بوسيله خدا صورت مي گيرد يا هوشياري
صورت مي گيرد؟ از عدم صورت مي گيرد؟ هر چه اسمش را مي گذاريد ،خﻼصه آن كه مي شنود ،آن كه مي بيند ،آن اﻻن
خودش مي تواند در اختيار ما قرار بگيرد ،يعني ما بايد خودمان را به اوبسپاريم ،چه جوري؟ از نقطه ي رضايت بايد شروع
كنيد ،و اﻻن بيت هايي دوباره خواهم خواند در اين مورد ،مي گويد:
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت ١٣٦٤

باز فرمود او كه اندَر هر قَضا
مَر مسلمان را رِضا بايد رضا
اين بيت خيلي مهم است ،همين كه مي گويم ديگر ،در اين لحظه شما بايد اتفاق هر چه هست ،مي دانم نمي پسنديد ،از
رضا شروع كنيد ،كه فرموده باز هم كه ،چه كسي فرموده؟ اينها البته حديث است ،قبﻼً توضيح داديم .ولي مي خواهيم
فقط اين را ياد بگيريد شما ،در اين لحظه ،هميشه در اين لحظه هستيد ،شما بايد از شكر و رضا شروع كنيد ،رضا هم يعني
در اين لحظه بايد راضي باشيد.
ي
ولي توجه مي كنيد شما كه ما چون هم هويت هستيم و اين همانيدگي ها در مركز ماست ،ما يك حس نيازمند ِ
روانشناختي توليد مي كنيم ،در ما يك حسِ نيازمنديي كه از جنس اصيل نيست ،ما واقعا احتياج نداريم ،ولي به لحاظ
روانشناختي مي گوييم اگر اين نباشد زندگي زندگي نمي شود ،پس اين نارضايتي در ما وجود دارد به علت حس نيازمندي
روانشناختي ،حسّ نيازمندي روانشناختي دارد به ما مي گويد :من بايد حرص داشته باشم تا اين چيز را بدست بياورم،
چون اگر اين چيز را به دستنياورم من راضي نمي شوم ،اينها همه روانشناختي است ،اصيل نيست ،ذهن اينطوري نشان
مي دهد.
پس بنابر اين فرموده كه ،در هر قضا ،يعني ،واين هم شما مي دانيد ،چندين بار گفته ايم ،اتفاق اين لحظه بوسيله انسانهاي
ديگر نمي افتد ،بوسيله قانون قضا مي افتد ،اين هم براي من ذهني قابل قبول نيست ،يعني بطور ساده شده اتفاق اين
لحظه را خدا جلوي شما مي گذارد ،و اين هم براي بيداري است ،و تمام اين اتفاقات در جهت منظور اصلي ما هست كه
ن اين هم هويت شدگي ها از مركزمان ،همه ي اتفاقات مي افتند كه اين كار صورت
زنده شدن به اوست .و به حاشيه راند ِ
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بگيرد .اما ما در مشقِ ديگري هستيم ،ما در عالم ديگري هستيم ،ما مي گوييم همه ي اتفاقات مي افتند ،نه براي بيداري
ما از خواب ذهن بلكه براي زياد كردن هم هويت شدگي ها ،حرص اين كار را داريم.
ص ما بخاطر نيازمندي روانشناختي است كه اصيل نيست ،و نيازمندي روانشناختي ناراضايتي ايجاد مي كند ،هيچ
حر ِ
انساني كه نياز به جهان دارد راضي نيست ،توجه مي كنيد؟ در نتيجه اين آدم نمي تواند تغيير كند ،براي اينكه ناراضي
است ،هيچ موقع از اين لحظه رضايت ندارد.
پس مسلمان در معني امر به عنوان انسان تسليم شده كه مي خواهد خدا روي او كار بكند ،ببينيد چه جوري دارد مي
گويد ،رضا بايد رضا ،دو بار مي گويد .هر مسلمان را رضا بايد رضا ،اصﻼ همين كافي است براي شما ،اين مهمترين چيز
است كه در اين لحظه شما از خدا راضي هستيد ،البته ما كه خدا را نمي بينيم ،همين اﻻن گفت كه نمي بينيم ،آن باد را
نمي بينيم ،عدم را نمي بينيم ،چون از جنس هوشياري جسمي هستيم ،ولي اتفاق را مي بينيم ،مي آيد به اينكه ازاين
اتفاق راضي بشويم ،از من ذهني بپرسي مي گويد مگر من ديوانه هستم كه ازاتفاق اين لحظه راضي بشوم ،براي اينكه اين
را من نمي خواهم ،ولي شما كه اﻻن اين دانش را از موﻻنا مي گيريد پي مي بريد به يك نكات مهمي كه سبب لغزش ما مي
ت باريك را متوجه نشويد.
شود و كا ِر شما عبث مي شود ،اگر اين نكا ِ
ﻼ از خودتان بپرسيد من ناراضي ام؟ اگر ناراضي هستيد كار را نكنيد ،فايده ندارد ،براي اينكه كا ِر درست اين است كه
اص ً
كن فكان روي شما كار بكند .چه جوري شما پايِ زندگي يا خدا را به مركزتان مي توانيد باز كنيد ،چه جوري؟ با راضي
بودن از اتفاق اين لحظه ،كه مي تواند آن وضعيت را تغيير بدهد .كساني كه اين موضوع را تمرين كرده اند ،زود موفق
شدهاند ،مرتب اين عدم باز مي شود در مركزشان ،و به آنها قدرت مي دهد ،ببينيد نگاه كنيد.
شما اگر تغيير را از پذيرش شروع كنيد ،رضايت داشته باشيد ،و چون راضي هستيد راحت مي توانيد صبر كنيد ،شكر
كنيد ،هر جا كه شكر اصيل هست رضا هم هست ،اﻻن نگاه كنيد ،در اين حالت كه شما راضي هستيد از اتفاق اين لحظه،
گفتم راضي بودن از اتفاق اين لحظه معني اش اين نيست كه شما تاييد مي كنيد اتفاق اين لحظه را ،شما در گِل افتاديد،
ميان يك توطئه افتاديد ،وضعيت بد افتاديد ،شما نمي آييد بگوييد كه عجب چيزي هست اين ،خيلي خوشم مي آيد ،نه،
مي خواهيد تغيير بدهيد.
ولي چه كسي تغيير مي دهد ،چه تغيير مي دهد؟ آن عدم ،بﻼفاصله عقل و حس امنيت و هدايت و قدرت شما اصيل مي
شود ،يعني از زندگي مي آيد .صبر و شكر و رضايت در شما هست ،و اصﻼً رفتارتان عوض مي شود ،رفتارتان رفتارهاي
خشم و ترس و حسادت و آن واكنش هاي مخرّب كه انسان را بيشتر در گرفتاري فرو مي برد .پس اينطوري شروع مي
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كنيد ،در هر قضا ،يعني هر اتفاق بدي كه ذهن مي گويد بد است ،هر مسلمان را رضا بايد رضا ،ديگر فكر مي كنم فهميديد،
يعني از پذيرش و رضايت شروع مي كنيد ،بعد هم اين بيت هم مهم است.
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت ١٩٠٦

چون قضاي حَق ،رضايِ بنده شد
حُكمِ او را بندة خواهنده شد
بله ،يعني باز هم اين ،اگر شما مي توانيد در مقابل قضاي حق يعني قضاي خدا ،توجه مي كنيد چه جوري مي گويد موﻻنا،
نمي گويد قضاي مردم ،دولت ،نمي دانم چه ،اين و آن ،مي گويد قضاي حق ،يعني كامﻼً معتقد است كه هر اتفاقي كه به
شما مي افتد خدا دستش در كار است و او قضاوت مي كند ،آيا مركز شما دخيل است؟ البته كه دخيل است براي اينكه
س مركزمان را مي بينيم ،يعني آن اتفاق بد تقصير ماست ،ولي ما زير بار نمي رويم كه ،ما با من
هميشه ما در بيرون انعكا ِ
ذهني حسّ مسئوليت نمي كنيم .حاﻻ ،آن بماند ،شما از مقاومت شروع نمي كنيد ،چون قضاي حق رضاي بنده شد ،يعني
از مقاومت شروع نمي كنيد.
چون قضاي حق رضاي بنده شد يعني در اين لحظه قضاي حق ،قضاوت حق ،بر قضاوت شما چربيده است ،شما كه اينطوري
نمي خواهيد بشود ،وهميشه اينطوري است ،يعني قضاي خدا هميشه به قضاي ما مي چربد ،نمي شود آن چيزي كه ما مي
خواهيم بشود ،براي اينكه خواسته هاي ما مي بينيد كه از دانش هاي اين نقطه ها مي آيد ،آن نقطه ها همانيدگي هاي ما
هستند ،پول ماست ،همسر ماست ،بچه ي ماست ،نقش ماست ،ترس ماست ،خشم ماست ،رنجش ماست ،آخر شما مي
خواهيد از اينها چه عقلي بيايد؟ پس از مقاومت و مانع شروع نمي كنيد.
اگر از اين شروع كرديد در اين صورت حكم خدا را بنده مي خواهد ،يعني شما بايد حكم او را بخواهيد ،حكم او را بخواهيد
با رضايت ،تا زندگي شما درست بشود ،شما رضا داريد ،شكر داريد ،و حكم او با كن فكان دارد اجرا مي شود ،بله شما
خوشتان نمي آيد ،يعني من ذهني تان خوشش نمي آيد ولي صبر مي كنيد ،درد مي كشيد ،مرتب به خودتان يادآوري مي
كنيد كه من دارم انعكاس مركزم را در بيرون تجربه مي كنم ،اين:
مولوي ،مثنوي ،دفتر پنجم ،بيت ٣١٨٢

فعل توست اين غُصههاي دَمبهدَم
جفَّ القَلَم
اين بود معني قَد َ
اينها نكاتي است بسيار بسيار ظريف كه ما مرتب اشتباه مي كنيم ،ولي اين شكل ها جلوي شما باشد نمي توانيد اشتباه
بكنيد ،شما هميشه بايد بگوييد كه من از پذيرش ،ببينيد سمت چپِ ضلع مستطيل ،پذيرش است ،من از پذيرش و رضا
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شروع مي كنم نه از مقاومت و مانع ،در اين صورت من كار را خراب خواهم كرد .اگر از پذيرش و صبر شروع كنم ،متوجه
هستم كه خود زندگي ،خدا دارد اين همانيدگيها را ميراند به حاشيه ،اينها را از من نميگيرد .اگر اين حالت باشد ،از شما
گرفته خواهد شد .يعني شما نبايد اجازه بدهيد كه يك نعمتي را خدا از شما بگيرد تا بفهميد كه نبايد با آن همهويت
ميشديد .زودتر اين كار را بكنيد .هويتتان را از آنها بكَنيد تا بماند برايتان .آن سه بيت را هم هي بخوانيد.
مولوي ،مثنوي ،دفتر پنجم ،بيت  ٣٦٩٧الي ٣٦٩٩

هرچه از وي شاد گردي در جهان
از فِراق او بينديش آن زمان
زآنچه گشتي شاد ،بس كَس شاد شد
آخر از وي جَست و همچون باد شد
از تو هم بِجهد ،تو دل بر وَي مَنه
پيش از آن كو بِجهد ،از وي تو بِجِه
بله از هر چيزي كه شاد شدي ،خيليها از آن شاد شدند ،يعني اين حالت ،ولي آخر سر جست از آنها .اگر همانيده شويد،
زودي از شما ميجهد .ولي شما خودتان داوطلبانه اﻻن به خدا ميگوييد چشم ،جشم من فهميدم ،عذر ميخواهم و من
اجازه ميدهم كه شما اينها را هُل بده ،به اصطﻼح بران به حاشيه ،من اينها را فهميدم كه نبايد مركزم قرار بدهم ،مركزم
تو بايد باشي .متاسفم كه تا حاﻻ نميدانستم .و اﻻن هم اقرار ميكنم كه اين مسائل را من در بيرون ايجاد كردم .از اين به
بعد نميخواهم ايجاد كنم ،با پذيرش مي روم ،با ستيزه و مقاومت نميروم ،هيچ موقع ديگر با تو مقاومت و ستيزه نميكنم،
عذر ميخواهم و از اين جور حرفها .نه اينكه حق به جانب باشي ،اين چيه ،فﻼن و آنها ديگر تمام شده.
اجازه بدهيد براي واقعاً جا انداختن اين موضوع از برنامه  ٧٩٦هم يك دو بيتي بخوانيم .برنامه بسيار بسيار مهم و غزل
مهم  ٧٩٦كه پيشنهاد ميكنم آنهايي كه نخواندند بروند بخوانند و گوش بدهند.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٣٤٦

ر
خيْ ُ
صلْحُ َ
حقْ كَال ﱡ
چو فرمودهست َ
رَها كُن ماجَرا را ،اي يگانَه
بله نگاه كنيد .دوباره ،خدا گفته است در اين لحظه آشتي بهتر است .و ما كه عين خدا هستيم ،يعني يكتا هستيم ،بايد
ماجرا يعني مقاومت كردن و مانع درست كردن و ستيزه كردن را چكار كنيم؟ رها بكنيم .پس اين حالت را ما در خودمان
داشتهايم .يعني واقعاً خوشبختي شما و زندگي شما بستگي به اين دارد كه چقدر از اين حالت رها ميشويد ،و ميرويد به
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ﻼ يعني اين .شما مي دانيد كه اين هستيد ،همانيدگي داريد،
اين حالت ،هر لحظه اين تبديل بايد صورت بگيرد .تبديل اص ً
عقل و حس امنيت و هدايت و قدرت بسيار پايين داريد ،و آنچه كه داريد از جسمها ميگيريد ،اينها هر لحظه ممكن است
تغيير كنند و ثبات ندارند .اصيل نيستند .بگوييد من اين بودم و اﻻن اين ميخواهم بشوم .و يك بيت مهم اين است كه،
ﻼ جنگ نميشود .من اشتباه كردم و اين بيت هم
آيه قرآن ميگويد كه صلح در اين لحظه بهتر از جنگ است .يعني اص ً
همين طور .بله اين هم بسيار مهم است .ميگويد:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٣٤٦

قرُ فَخْري
رَها كُن حِرص را ،كَا ْلفَ ْ
چرا مي نَنگ داري زين نشانَه

امروز من توضيح دادم كه حس نيازمندي كه از اين حالت ايجاد ميشود ،وقتي همانيدگيها مثل پول ،وسايل اين دنيا ،هر
چه كه ذهنم به من نشان ميدهد مهم است ،در مركز من هست ،من فكر ميكنم ،معتقد هستم كه تا اينها را به دست
نياورم من ،زندگيم زندگي نميشود ،در حالي كه من از جنس زندگي هستم و بنابراين يك حرصي در من ايجاد ميشود
براي به اصطﻼح رسيدن به اينها .اين حرص يك عﻼقه روانشناختي است و موﻻنا با استفاده از اين ،اين هم حديث است،
يعني فرمايشات حضرت رسول است،
ميگويد كه :فقر فخر است ،يعني افتخار است .فقر يعني اين مركز را پاك كني .اين نيازمندي است .ميبينيد مركز را؟ اين
حالت نيازمندي است و كسي كه مركزش به وسيله اين نقطهها پر شده و همانيدگي دارد ،اوﻻً كه ميبينيد عقل درست و
حسابي ندارد ،هدايتش دست هيجانات منفي است ،قدرتش بسيار بسيار كم است .براي اينكه همهاش يا مانع ميبيند ،يا
مساله ميبيند يا دشمن ميبيند .شما نگاه كنيد يك نفر در مركزش اين چهار تا بركت خداگونه كه مصنوعي شده و
پﻼستيكي شده ،حاﻻ ديگر به درد نميخورد ،با اينها سر و كار دارد ،يعني عقلش عقل چيزهاست ،دردهاست.
كسي كه فرض كن خشمگين هست ،رنجيده هست ،كينه دارد ،چقدر عقل دارد؟ عقل و هدايتش دست اين خشم و كينه
و رنجشهايش است ،مگر نيست .بقيهاش هم دست حرصهايش است كه من بايد به اين برسم ،نرسيدم ،ناراضي هستم.
پس اين آدم از مقاومت و نارضايتي شروع ميكند .پس فقر از بين بردن اين نيازمندي به دنيا است و به اين چيزهاست و
خالي كردن مركز ،يعني اين ،اين فقر است .فقر يعني بينيازي از دنيا و شما اين همهويت شدگيها را رانديد به حاشيه و
هويت را ازشان گرفتيد ،مركزتان عدم شده ،و شما زندگي را ديگر وابسته نميكنيد به چيزهايي كه در اين جهان هست،
يا هر چيزي كه ذهنتان نشان ميدهد.
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پس اين انسان را نگاه كنيد ،برايش عدم وابستگي و عدم ديدن خدا يا زندگي و مردم و اين جهان از پشت همهويت
شدگيها افتخار است .يعني ديدن به وسيله عدم و هشياري خدايي كه اﻻن فهميديم با آن صحبتهايي كه قبﻼً كرديم ،در
اين جهان غير از يزدان كس ديگري نيست ،كه شما با او ميبينيد اﻻن و هشيار هم هستيد به آن ،و اين افتخار است .كي
ننگ دارد؟ اين تصوير)شماره  (٢قبلي .ميگويد اي دادِ بيداد من از اين چيزها كه در مركزم هست ،به اندازه كافي به دست
نياوردم ،بدبخت شدم.
اين يكي ميگويد نه .حاﻻ از اين چيزهايي كه در حاشيه هست يا كم دارد يا زياد دارد ،برايش اصﻼً مهم نيست .براي اينكه
ﻼ و هر چيزي را با پذيرش شروع ميكند ،و صبر و شكر هميشه باهاش است و اين آدم
زندگيش به آن بستگي ندارد اص ً
پخته است .دارد از ما ميپرسد :از اين نشانه يعني نشانهاي كه حاكي از عدم در مركز ماست و به وسيله جسمها ديگر
جهان را نميبينيم .چرا تو ننگ داري؟ اين افتخار است .اين انسان كامل است.
يك چنين انساني كه شادي بيسبب از اعماق وجودش ميجوشد مي آيد باﻻ ،يك چنين انساني كه هر لحظه آفرينندگي
ميكند ،چون مركزش از جنس خداست ،اين چنين انساني كه حس امنيتش را از خدا ميگيرد ،عقلش را از عقل كل
ميگيرد ،هدايتش دست خدا افتاده ،قدرت فوق العاده زيادي دارد براي اينكه آن چيزهاي گذرا ديگر پشتش نيست ،بلكه
قدرت خداست در پشت فكرها و عملش ،اين آدم بسيار قدرتمند است.
ف ال َقلَم است.
بله اجازه بدهيد باز هم يك مطلب مهمي را به شما بگويم كه باز هم مربوط به اين لحظه است .و آن همان ج ﱠ
ﻼ يك جور ديگري هم ميگفت كه ما شايد بهتر ميفهميديم،
جفﱠ ال َقلَم ،اي كاش كه اين عبارت عربي نبود و موﻻنا مث ً
ف ال َقلَم يعني
ف ال َقلَم يعني چه .ج ﱠ
آنهايي كه عربي نميدانند .ولي حاﻻ اين طوري آمده و هزار بار هم ما معني كرديم كه ج ﱠ
قلم خشك شد .معني اين در زندگي عملي ما اين است كه ما وضعيتهاي بيروني را يعني نتيجه قضاوت خدا و كن فكان را
موقعي متوجه ميشويم با اين پنج تا حس و فكرمان كه اتفاق افتاده است .يعني در اين لحظه شما يك اتفاقي را ميبينيد،
اگر نيفتاده باشد كه نميبينيد .پس اين لحظه يك چنيني يا چناني ،يا چنيني و چناني اين لحظه به دست شما نيست.
ف ال َقلَم
اين لحظه يكي فضاي خاليش است ،يكيش هم اتفاقش است ،اين لحظه آن هست كه قلم خدا خشك شده و ج ﱠ
يعني هر لحظه خدا زندگي ما را مينويسد ،و وقتي نوشته ميشود شما ميبينيد .حاﻻ وقتي خدا زندگي ما را مينويسد در
اين لحظه ،وضعيت بيروني و دروني ما را مينويسد و ميبينيد ،شما بايد راضي باشيد .چكار ميخواهيد بكنيد؟ شما
ميگوييد من مقاومت ميكنم و قضاوت ميكنم ،ميگويم اين بد است و اين چيه و واكنش نشان ميدهم .اين كار غلط
است .براي اينكه اگر اين كار را بكنيد چه ميشود؟ به اين شكل)شماره  (٢نگاه كنيد.
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شما در مقابل حاﻻ چنيني يا چناني اتفاق اين لحظه كه كلمه انگليسياش هست  isnessيعني آن طور كه اين لحظه هست،
ف ال َقلَم آمده ،يعني قلم خدا خشك شده به آن چيزي كه جلوي روي شماست .حاﻻ ميتوانيد
يعني اتفاق اين لحظه كه از ج ﱠ
مقاومت كنيد ،قضاوت كنيد و واكنشهاي منفي نشان دهيد و از پشت عينك اين همانيدگيها ببينيد و اين اسمش جفاست.
جفا يعني در اين لحظه انسان از جنس خدا نباشد ،اين يكي)شماره  (٣وفاست .اگر شما اتفاق اين لحظه را با رضا پذيرفتيد،
در اين صورت اسمش وفاست .چرا؟ براي اينكه با پذيرش اتفاق اين لحظه ،با رضايت و شكر شما دوباره از جنس خدا
ميشويد و وفا ميكنيد.
اين اصطﻼحات را موﻻنا از آن آيه الست ميآورد .يعني ما از جنس خدا هستيم ،خدا از ما ميپرسيده كه شما از جنس من
هستيد ،ما گفتيم بله .اﻻن بايد يادمان بيايد آن را به اتفاق اين لحظه بگوييم .يك بله بزرگ به اتفاق اين لحظه .اين اسمش
وفاست .و آن يكي جفاست .اين حالت جفاست .براي اينكه ما ستيزه ميكنيم ،مقاومت ميكنيم ،قضاوت ميكنيم ،ناراحت
هستيم ،واكنش نشان ميدهيم ،حاﻻ .اين بيت ديگر خيلي مهم ميشود اﻻن.
ميگويد كه خدا در اين لحظهزندگي بيروني و دروني شما را ميخواهد بنويسد .شما از جنس وفا ميخواهيد بشويد يا از
جنس جفا .يعني در اين لحظه ميگوييد خدايا من از جنس تو نيستم كه اين جفاست .براي اينكار بايد از پشت عينك
همانيدگيها ببينيد و از نارضايتي شروع كنيد .يا ميگوييد نه من از جنس تو هستم .خوب اگر از جنس او باشيد كن فكان
كار ميكند .انرژي بسيار سازنده خرد ايزدي و بركات ايزدي ميريزد به فكر و عملتان و وضعيت را تغيير ميدهد .اين
ميشود اين حالت .اين وفاست و آن يكي جفاست.
ف ال َقلَم كي اين است كه شما در اين لحظه از جنس خدا بشويد يا نشويد ،اين دو
موﻻنا از شما ميپرسد ميگويد معني ج ﱠ
تا با هم هيچ فرقي ندارد ،چطور ندارد ،فقط اين فرق دارد .يعني شما از پذيرش و صبر و شكر شروع كنيد مركزتان را عدم
كنيد خدا در اين لحظه زندگي شما را يك جور مينويسد و انعكاسش هم در بيرون يك جوري ميشود كه اين بسيار
سازنده است.بله ،اين حالت باشد يك جور ديگر ميشود كه خيلي وضع خرابتر ميشود .من ميخواهم شما فقط بفهميد
كه چطور ميتوانيد زندگيتان را درست كنيد .نياييد كار كنيد و پس از يك مدتي بگوييد نشد.
اين لحظه اوقات تلخي بكنيد ،داد و قال بكنيد از جنس جفا ميشويد ،براي اينكه اگر شما هيجان منفي داشته باشيد در
ﻼ بترسيد ،خشمگين شويد ،از جنس جفا ميشويد ،يعني از جنس خدا نميشويد .شما بايد آن مركز را شفاف
اين لحظه ،مث ً
ﻼ گوياست.
كنيد هر جور شده .يعني اين نور از مركز شما بگذرد .آنها نميگذارند بگذرد .اين شكل كام ً
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پس بنابراين از مقاومت و قضاوت شخص خودتان يعني من ذهني شروع نكنيد .چون شروع اگر بكنيد وضعتان خرابتر
خواهد شد .اين طوري شروع كنيد :اين وفا است ،وفا يعني در اين لحظه شما از جنس خدا ميشويد .براي اين كار بايد
اتفاق اين لحظه را با رضايت و شُكر بپذيريد .من ذهني اين كار را نخواهد كرد .ولي شما بدانيد ،بدانيد ديگر ،اين را بدانيد
كه اين لحظه خدا زندگي شما را مينويسد .شما ميتوانيد بگذاريد خوب بنويسد و ميتوانيد بگذاريد بد مينويسد .نياييد
هم بگوييد كه او بزرگ است و من كه عقلم نمي رسد و او بيايد درست كند .همچون چيزي نيست.
شما در اين لحظه بايد هشيار باشيد و حواستان به خودتان باشد .اين شما هستيد كه با حضور ناظر زندگيتان تغيير
ميكند .بنابراين اين قدر هم به يكي نگوييد كه بيا مرا دعا كن ،نمي دانم كمك كنُ ،هل بده جلو ،يك چيزي بگو ،من
پيشرفت كنم .اينها همه غلط است .چي بگويد كسي به شما؟ شما ميخواهي جفا كني؟ هر لحظه مركزت را از جنس غير
خدا ميكني ،خدا نميتواند به تو كمك كند .هر لحظه يا اين لحظه ميروي به زمان ،گذشته و آينده ،از دسترس خدا خارج
ميشوي مي روي به توهم .اگر در اين لحظه بارضايت نباشي ،خدا به شما نميتواند كمك كند .ميخواهد بكند ولي شما
نميگذاريد .و خدا هم ميخواهد شما اين مسائل را متوجه بشويد كه موﻻنا به اين واضحي ميگويد ديگر شما چه
ميخواهيد؟
و اين بيت ،اين دو تا بيت ،ابياتي كه ميخوانم ممكن است هزار بار شما خوانده باشيد ،ولي نفهميده باشيد كه اينها در
عمل چطوري از آن استفاده ميكنند .اين شكلها به شما نشان ميدهد كه چطور استفاده ميكنند و اگر توجه نكنيد ،فقط
معني ادبي بكنيد ،كمك نميكند به شما .ميگويد
مولوي ،مثنوي،دفتر پنجم ،بيت ٣١٨٢

غصّههاي دَمبهدَم
فعلِ توست اين ُ
جفﱠالْقَلَم
اين ُبوَد معنيﱢ قَد َ

اينكه در اين لحظه ،خدا ،زندگي بيروني ،فرم زندگي ما ،وضعيتهاي ما و درون ما را ترسيم ميكند ،ببينيد مربوط به اين
لحظه است .هيچ كس نبايد بگويد كه خدا مرا بدبخت آفريده ،از اول بدبختي بوده ،پس از اين همين بدبختي .همچون
چيزي نيست .اين لحظه شما ميتوانيد تغييرش بدهيد .آيا حاضر هستيد تغييرش بدهيد؟ ما بيشتر حواسمان به ديگران
است .خودمان تغيير نكرديم ميخواهيم ديگران را تغيير بدهيم .مركز ما خراب است ،پر از همهويت شدگي و درد است،
ميخواهيم ديگران را عوض كنيم ،بهتر كنيم .اين كار درست نيست.
ميگويد كه اين غصههاي دم به دم ،يعني اين دم غصه ،دم بعد هم غصه به خاطر اشتباه توست .اشتباه ما چيه كه عمل با
شد؟ اشتباه ما و اشتباه رفتار ما يا عمل ما اين است كه اين همانيدگيها در مركزمان است و در اين لحظه كارمان را و
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درخواست كمكمان از خدا را با مقاومت شروع ميكنيم و با قضاوت از طريق دانشي كه آن همانيدگيها به ما دادند ميكنيم،
و مي دانيم كه اين چهار تا چيزي هم كه از اين همانيدگيها بيرون ميكشيم اينها متزلزل هستند ،به كار نميآيند .پس
بنابراين ،اين دم غصه خواهد بود ،دم بعد غصه .ولي اين غصهها را واقعاً خدا در سرنوشت ما گذاشته؟ نه .دم به دم
مينويسد ،و دم به دم ميتواند بهتر بنويسد.
ميگويد معني قد جفﱠ ال َقلَم يعني اينكه قلم زندگي براي ترسيم زندگي شما در بيرون و در درون همين لحظه خشك
ميشود ،پس از خشك شدن شما ميبينيد .معنيش اين است كه غصههاي دم به دمي كه شما ايجاد ميكنيد تقصير
شماست .تقصير شما يعني همين همانيدگيها را نگه ميداريد و از مقاومت كارتان را شروع ميكنيد ،نه از پذيرش .بلي
متوجه شديم اگر بخواهيم دم به دم غصه نخوريم و زندگي اﻻن يعني در اين لحظه كه مينويسد بهتر بنويسد ،يعني
زندگي بيرون ما درست شود ،بايد از پذيرش و رضا شروع كنيم .اميدوار هستم كه جا افتاده باشد.
اما اجازه بدهيد چند بيت هم از غزل ديگر بخوانم .برگرديم به غزلمان بعداً .ميگويد:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٠٢٩

ه پريدن
گ ِ
اي مرغ آسماني ،آمد َ
گهِ چريدن
ِوي آهوي معاني ،آمد َ
پس رو ميكند به ما ميگويد كه :ما مرغ زميني نيستيم ،مرغ خانگي نيستيم كه با اين كثافات همهويت شدگي مثل دردها
دائماً سر و كار داشته باشيم ،و پس از مدتي اقامت در ذهن بايد بپريم ،و اگر از رضايت شروع كنيم و از شكر شروع كنيم،
از فضاگشايي شروع كنيم كُن فكان ما را آزاد خواهد كرد.
مولوي ،مثنوي ،دفتر اول ،بيت ٢٤٦٦

پيش چوگانهاي حُكم كُنفَكان
ميدويم اندر مكان و ﻻمكان
يعني فضاي درون ما چقدر باز بشود،وضعيت انعكاس آن در بيرون چي باشد ،اين همهاش دست چوگانهاي حكم بشو و
ميشود خداست .و اﻻن موﻻنا به ما هشدار ميدهد كه ما بدانيم در درون اين جسم كه به وسيله ذهن ما جسم ديده
ميشود ،يك فرشته است ،يك يوسف هست ،يوسف معاني است .بله ،موقع پريدن آن است .اينكه ما به يوسف زنده
بشويم ،اين همانيدگيها را برانيم به اطراف .بعدش هم ميگويد ما آهوي معاني هستيم .آهو ظريف است ،خوشگل است،
ما موجود قشنگي هستيم .براي اينكه از جنس خداييت هستيم .همهمان موقع چريدن خرد ايزدي است ،بركات ايزدي
است ،عشق است ،ما به اندازه كافي درد كشيديم براي اينكه آمديم همانيده شديم ،با هر چيزي هم كه همانيده شويم ،به
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ما درد ميدهد .ديگر نبايد انسان با حرص برود همانيدگيهاي زيادي پيدا كند ،در مركزش بگذارد ،ببيند زندگياش زياد
ميشود يا نه؟ شما ديگر امتحان نكنيد.
بله اين را با اين شكل)شماره  (٣هم دوباره نگاه كنيد .يعني همين ،اي انسان ،اي هر انسان موقعي آمدي كه مركزت را
خالي كني از آن همانيدگيها ،عدم كني ،و اين چهار تا كميت حياتي را اصيل كني ،حس امنيت را از زندگي بگيري ،عقلت
را از خرد كل بگيري ،هدايت تو دست خدا بيفتد ،قدرتت دست خدا بيفتد ،به صورت حضور ناظر خودت اي مرغ آسماني
پشت فكرهايت باشي ،با فكرهايت عجين نباشي .موقع صبر و شكر است .موقعي است كه از پذيرش شروع كني و به
صورت آهوي معاني از همين ها بچري.
آن به اصطﻼح اين چهار تا چيزي كه از عدم ميآيد بيرون ،واقع ًا چهار تا خوراك اصلي ماست .حس امنيت چه در بيرون
و چه در درون بسيار بسيار مهم است ،بايد قدرش را بدانيم .عقل ما اگر بهتر شد ،ميبينيم ديگر عقل همهويت شدگيها
نيست ،و از آنور ميآيد ،واقعاً بايد قدرش را بدانيم .وقتي شما ميبينيد كه يك قطب نماي دروني در مركزتان شما را به
سوي خدا هدايت ميكند ،كشيده ميشويد و اين كشش را حس ميكنيد ،واقع ًا قدرش را بايد بدانيد .وقتي خودتان را
قدرتمند حس ميكنيد كه هر مانعي را ميتوانيد از جلوي رويتان برداريد و اين مانعهاي روانشناختي از بين رفتهاند ،و
حداكثر چالش جلوي شما هست و اين چالشها به نظرتان كوچك مي آيد ،بايد خدا را شكر كنيد .درست است؟ بعد
ميگويد:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٠٢٩

گزيده
اي عاشق جريده بر عاشقان ُ
بگذر ز آفريده ،بنگر در آفريدن
يعني اي عاشق تنها ،يعني ما يكتا ميشويم به صورت خدا ،وقتي به او زنده ميشويم ،يكتا ميشويم .ديگر نميگوييم كه
او هم بيايد حاﻻ با من دو تايي به خدا زنده بشويم ،نيست اين طور .همه ما مثل يك درختي هستيم كه زمين ما ميگويد
فضاي يكتايي است و عاشق جدا و تنها ،ولي درست است كه همه عاشق هستند ،اوﻻً كه فقط انسانها هستند كه ميتوانند
به بينهايت خدا زنده شوند و عاشق واقعي بشوند ،اما در واقع در آن قيامت بزرگ همه چيز بايد به خدا هوشيارانه زنده
شود .ولي خوب حيوان مثل ما نميتواند عاشق باشد .موجودات ديگر مثل ما نميتوانند عاشق باشند .بنابراين ما برتري
داده شدهايم به عاشقان ديگر.
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حاﻻ به ما ميگويد كه از آفريده بگذر .هر چيزي كه ذهن ميبيند آفريده شده است .همهاش بنگر در آفريدن .بله .پس ما
فهميديم كه بايد آن مستطيل حضور را كه اولش پذيرش است ،بعد شادي است و بعد آفرينندگي است ادامه بدهيم و هر
چيز آفريده را از مركزمان اگر مركزمان است برانيم به حاشيه .در مركزمان عدم را قرار دهيم .بعد ميگويد:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٠٢٩

آمد ترا فتوحي روحي چگونه روحي
كه او چون خيال داند در ديدهها دويدن
ميگويد براي انسانها كه اول ميآيند وارد ذهن ميشوند ،يك گشايشي آمده ،يعني زندگي ميخواهد همه ما را از من
ذهني آزاد بكند .و اين انسان آزاد شده همان روح ،سكون ،ثبات هست كه در واقع تغيير نميكند .ما جدا ميشويم از
ذهنمان ،از فكرمان ،فكرهاي ما تغيير ميكنند ،ما نميكنيم .درست مثل اينكه يك يوسف ،يك انسان زنده شده به ذات
خدا ،بينهايت خدا دائم ًا اينور آنور ميرود ،ما هم اينور آنور ميرويم ،درست است كه جسم ما حركت ميكند ،ولي اين
سكون هم ،اين روح ريشهدار هم كه پشت فكرهايمان است يا عملمان است ،دائماً با ما هست ،همه جا هست .همه جا با
ما هست.
ما حس ميكنيم كه آن هستيم .مركز ما شفاف است .با هيچ چيز همهويت نيستيم .آن چيزهايي كه در زندگي داريم،
يعني در حاشيه ميبينيم ،يعني در كنار است .روبرو خالي است ولي پولم را هم اينجا ميبينم ،همسرم را هم ميبينيم،
بچهام را هم ميبينم و اين عدم ،اين ديد در همه چيز ميدمد .در تمام وضعيتهاي من ميرود مثل خيال .هر چيز كه
ميبينم با او ميبينم .ديگر با ذهن نميبينم .فكرهايم را هم ميبينم .ميبينم توي فكرهايم مي رود .متوجه ميشوم
فكرهاي من را هم اين هشياري به وجود ميآورد و ميرقصاند .قبﻼً فكرها مرا ميرقصاند .من اﻻن ساكن هستم و ساكتم.
من فكرها را ميرقصانم .قبﻼً فكرم ميرفت يكجايي من دنبالش ميرفتم ،چون در مركزم بود .اﻻن مركزم خالي شده .ديگر
خالي مانده.
پس در هر لحظه ديد ايزدي ،خرد ايزدي به من كمك ميكند .من نه جهان را و نه خدا را به وسيله همانيدگي نميبينم
ديگر .به وسيله باورهايم نميبينم .قبﻼً رفتارهاي پيش ساخته داشتم .باورهاي پيش ساخته داشتم ،اينها مركزم بودند.
اينها را من به عنوان دين ميپرستيدم .اﻻن دين من اين خداييت من است ،اين زنده شدن من به اوست .اين سكوني
است ،اين بينهايت ريشهداري است كه با من هميشه هست .آن دين من است .آن ميگويد چكار كن .آن فكر و عمل مرا
ﻼ من نميآفريدم .شرطي شده بودم .اينجا بايد اين كار را كرد .آنجا بايد اين را گفت.
ﻼ اص ً
تعيين ميكند .آن ميآفريند .قب ً
بايد واكنش نشان داد .جواب مردم را داد .كوتاه نيامد .اينها را من ياد گرفته بودم .شرطي شده بودم .براي هر وضعيتي
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يك رفتار بلد بودم .حاﻻ همه را ريختم به زبالهداني .در اين لحظه زندگي به من ميگويد كه چه فكري بكن .چه عملي
بكن .خودش هم پشتش است .قدرتمند هستم؟ بله.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٠٢٩

كم بيايد تعليم نو نمايد
ح َ
اين دم َ

بيگوش سر شنيدن ،بيديد ماه ديدن
حكم يعني داور ،يعني خدا ،اين لحظه اگر شما فضا را باز ميكنيد ،از رضايت شروع ميكنيد ،ديگر آن شكلها را نشان
نميدهم ،ميترسم حوصلهتان سر برود ،ولي اين بيتها با آن مثلث عدم بسيار گويا ديده ميشود .شما خودتان ببينيد.
حكَم ميآيد .حق قدم بر مركز ما مينهد از ﻻمكان .مركز ما و آن شرطي شدگيها ،همه چيز
وقتي عدم ميكنيد مركز راَ ،
ساكن ميشود از كن فكان .يعني شما كن فكان خدا را همان نيرويي كه گلها را باز ميكند ،تمام جهان را اداره ميكند
ميآوريد به مركزتان ،به شما كمك ميكند.
اين دم حَكَم بيايد ،تعليم نو نمايد ،يك درس جديدي به شما ميدهد .يك هشياري جديدي ميآيد كه شما بدون گوش
سر ،سِّر را ميشنويد .بدون چشم ماه را ميبينيد .يعني به ماه زنده ميشويد .همان سكون ريشهدار ماه است ،يعني
خداست .سّر هم آن خودتان هستيد و بركاتش در ذهنتان مشخص ميشود.
ف ال َقلَم كار ميكند؟ بلي .چطوري كار ميكند؟ شما ديگر مي دانيد چطور كار ميكند؟ همهاش زيبا
آيا در اين حالت هم ج ﱠ
مينويسد .همهاش خرد زندگي ميريزد به فكر و عملتان ،بركت زندگي ،شادي بيسبب از اعماق وجود شما ميجوشد مي
آيد باﻻ و به هر حرفي ميزنيد ،به هر عملي كه ميكنيد ميريزد آن تو ،به هر كسي كه مﻼقات ميكنيد شادي و آرامش را
پخش ميكنيد .خوب زندگي شما چطوري ميشود آن وقت؟ اﻻن متوجه ميشويم كه زندگي شما آن طوري كه من ذهني
نشان ميداد ،از چيزهايي كه در مركزتان بود ،يعني در واقع چيزهاي بيروني مهم هستند كه پدر و مادر به ما ياد دادهاند
از آنها نميآيد.
زندگي من از همسرم نميآيد ،از بچهام نميآيد ،از پدرم نميآيد ،مادرم نميآيد ،از خانهام نميآيد ،از باورهايم نميآيد،
من خود زندگي هستم .و از اول كه آمدم حَكَم ميخواسته اين كار را بكند .از وقتي كه عقلمان رسيده ،خدا ميخواسته
كه اين تعليم را شروع كند و ما مقاومت كرديم .براي اينكه هشياري جسمي داشتيم .اتفاق اين لحظه را ديديم و خوشمان
نميآمده .براي اينكه ما عادت كرديم كه زندگي را از همين اتفاقات بخواهيم كه اتفاقات زندگي ندارند .معلوم است كه ما
ناراضي ميشويم.
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يك درك عميق يكباره ،يك دفعه صورت بگيرد در ما ،كه بابا وضعيتها و چيزهاي بيروني كه ذهنم به من نشان ميدهد
اينها زندگي ندارند .از اينها حس امنيت نميآيد ،از اينها عقل نميآيد ،از اينها قدرت نميآيد ،از اينها هدايت نميآيد،
براي اينكه اينها تغيير كنند ،من تغيير خواهم كرد ،مركزم فرو خواهد ريخت .هر لحظه اينها در حال تغيير هستند ،مركزم
فرو ميريزد .ترس در مركزم هست .اگر اينها فرو بريزند و اين ادامه داشته باشد ،خوب من نميتوانم نترس باشم .خوب
اگر كسي كه بترسيد كه ديگر حس امنيت ندارد كه ولو اينكه دويست سيصد تا هم دوست داشته باشد .آقا ما پشت شما
هستيم ،نترسيد .نمي دانم چرا ميترسم .مي دانم شما دوست خوبي هستيد .همسرم هم هست ،بچههايم هستند ،ولي
من ميترسم.
براي اينكه در مركزت چيزهاي گذرا است .آنها دارند تغيير ميكنند تو ميترسي .همسرت هست ،نيم ساعت دير ميآيد،
چي شد؟ با يكي ديگر آشنا شد ،فرار كرد ،كجا رفت .اصﻼً كنترل هم از همين جاست .ما بايد مركزمان را كنترل كنيم.
ولي كنترل كافي است؟ كافي نيست .براي اينكه اين چيزهاي گذرا يا آدمهاي گذرا در اختيار ما نيستند كه .مردم عﻼج
پيدا كردند با من ذهنيشان ،كنترل .مگر ميشود آدمها را كنترل كرد؟ ما بايد مركز خودمان را درست كنيم؟
همين بيت .بگذاريد حَكَم بيايد ،فضا را باز كنيد به صورت عدم ،درس جديدي به ما بدهد .هر كسي درسش را در درون
خودش ياد ميگيرد .اينها فقط براي آگاه كردن شماست .درس اصلي را موﻻنا نميدهد ،من هم نميدهم ،درس اصلي را
ﻼ
وقتي كه فضا را باز كرديد متوجه شديد كه آرامش ميآيد ،قدرتمند ميشويد ،بعد انعكاسش را در بيرون ديديد ،مث ً
ديديد رفتارتان با يكي عوض شد ،آن هم رفتارش عوض شد ،دوستي شما عميقتر شد ،خانوادهتان دارد بهتر ميشود،
مردم از شما ديگر فرار نميكنند ،درسها را آنجا يواش يواش خودتان ميفهميد ،از اينجا نميگيريد كه ،از اينجا شما متوجه
ﻼ اوضاع از چه قرار است.
ميشويد كه چه اشتباهي ميكرديد ،نكنيد و به جاي آن كارها چه كار ديگري بكنيد و اص ً
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٠٢٩

داند سبل ببردن ،هم مرده زنده كردن

هم تخت و بخت دادن ،هم بنده پروريدن
يعني شما وقتي فضا را باز ميكنيد و عدم را ميآوريد به مركزتان ،مركزتان شفاف ميشود و ميگذاريد پاي زندگي ،خدا
برسد به مركزتان و شما در معرض كُن فكان قرار ميگيريد و قضا را قبول داريد ،در مقابل قضا خودتان قضاوت نميكنيد،
مقاومت را صفر ميكنيد و از پذيرش شروع ميكنيد .ميگويد :خدا اين سَبَل يعني ديدن بر حسب همهويت شدگيها،
سَبَل يك مرض چشم است ،ولي موﻻنا سمبليك صحبت ميكند .داند سَبَل ببردن يعني ديدن بر حسب همانيدگيها را از
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من برميدارد .اين عينكهاي همانيدگي را از روي چشمان شما برمي دارد ،هم ميتواند اين هشياري شما را كه در اثر
همهويت شدگي در ذهن مرده ،زنده بكند .هم مرده زنده كردن .مرده شما را زنده ميكند از ذهن ميآورد بيرون.
وقتي زنده كرد به شما ،شما را شاه ميكند .يعني به بينهايت خودش زنده ميكند و هم بخت ميدهد .كسي كه بخت دارد،
در غزل هم داريم ،يعني اتفاقات خوب برايش ميافتد ،زندگيش خوش شگون ميشود .هم تخت و بخت دادن يعني خدا
بلد است اين كار را بكند .فقط ما نميگذاريم .هم بنده پروريدن .شما بيا هر لحظه تسليم شو ،فضا را باز كن ،عدم را در
مركزت بگذار ،ببين شما را پرورش ميدهد يا نه؟ ببين جسم شما را سالم ميكند يا نه؟ ببين عقل شما را درست ميكند
يا نه؟
آن چهار تا چيزي كه از مركز ميآيد آنها را درست ميكند .تا به حال آنها از اجسام ميآمدند .آخر به من بگوييد شما اگر
بخواهيد در مركزتان درد را بگذاريد ،كينه را بگذاريد ،خشم را بگذاريد ،ترس را بگذاريد ،و حس تاسف از گذشته را
بگذاريد ،اضطراب را بگذاريد ،حسادت را بگذاريد ،اين قدرتي كه از اينها ميآيد بيرون ،و هدايتي كه از اين ماجرا ميآوريد
بيرون و اين حس امنيتي كه ميآوريد بيرون ،عقلي كه ميآوريد بيرون كه ميخواهيد دنيا را بشناسيد ،مردم را بشناسيد،
زندگيتان را درست كنيد ،آن چطور عقلي خواهد شد؟ بقيه بركات چي خواهد بود؟ هيچي.
پس شما بنده بشويد ،تسليم بشويد ،بله بگوييد به اتفاق اين لحظه ،از رضايت شروع كنيد ،شكر كنيد ،صبر كنيد بگذاريد
شما را پرورش بدهد .و شما اين كار را ميكنيد .آنهايي كه به موﻻنا گوش كردند ،عمل كردند و فهميدند ،عجله ندارند،
ﻼ
صبر دارند ،ميبينيد كه دارد سبدها را برميدارد ،مرده را زنده ميكند ،شما را امير و رئيس زندگي خودتان ميكند .قب ً
افتاده بود دست همهويت شدگيهايتان ،شما اختيار نداشتيد .تنها چيزي كه من ذهني دارد ،فكر ميكند دارد و مهم
است ،كنترل است.
آن هم با يك روابطي كه ما داريم در مدت كوتاهي شايد .يك كار بيهودهاي انجام دهيم و آن هم اين است كه اين همسر
ماست ،كجا مي رود و به كجا ميآيد ،زنگ بزنيم كجا هستي ،چرا ده دقيقه دير كردي ،فﻼن موقع كجا بودي ،زنگ زدم
ﻼ آدم مورد
نبودي .نكند فﻼن كار را كردي .اين هم شد زندگي؟ وقتي شما مركز را عدم ميكنيد ،اعتماد پيدا ميكنيد .اص ً
اعتمادي ميشويد .چه چيزي در جهان از همه مهمتر است بين ما انسانها .قابليت اعتماد .وقتي مركز ما عدم ميشود ،ما
آدم راستگويي ميشويم.
امروز داريم اتفاق ًا در درس موﻻنا ،راست ميگوييم ،و حرف و عملمان يكي ميشود .تازه ارزش خودمان را ميشناسيم كه
ما از جنس خدا هستيم ،نميخواهيم اين جنسيت را از دست بدهيم .دروغ نميگوييم .آن كسي كه در مركزش همهويت
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شدگي دارد ،او هم ميگويد من دروغ نميگويم .ولي از آن همهويت شدگيها يك خرده بيشتر به او بدهيد ،ميگويد
اشكال ندارد دروغ هم ميگويم .من تا صد هزار دﻻر دروغ نمي گويم ولي اگر بيشتر بيشتر بدهيد دروغ هم ميگويم .چرا؟
براي اينكه ارزش خودم را نمي دانم .اگر مركزم خالي شده بود شما تمام دنيا را هم ميداديد من دروغ نمي گفتم ،خيانت
نميكردم .حرف و عملم يكي بود.
شما نگاه كنيد اگر حرف و عمل ما يكي باشد ،مردم به ما اعتماد ميكنند .كار ميدهند به ما؟ بله .متكي ميشوند به ما؟
بله .خيانت كنيم چي؟ آدم دمدمي مزاج باشيم چي؟ اگر با تغيير اين همهويت شدگيها يك دفعه هيجانات من باﻻ پايين
بشود ،شما ميتوانيد اطمينان كنيد به من؟ نه نميتوانيد كه .ميبيني خشمگين ميشود يك كاري ميكند ،اين كه در
كنترل خودش نيست .چي خشمگين ميكند اين را؟ همهويت شدگي .باﻻ برود ،حالش به طور مصنوعي خوب ميشود.
پايين بيايد ،يك دفعه جيغ و داد ميكند و خشمگين ميشود .نميشود به او اعتماد كرد.
پس يك بنده خوبي پرورش ميدهد كه تا به حال اگر همهويت شدگيها در مركز ما هست ،ما آن آدم نيستيم .بايد ما
ف ال َقلَم چنيني و چناني اين لحظه را به ما نشان ميدهد .يعني انعكاس مركز
روي خودمان كار كنيم .و هر لحظه خدا با ج ﱠ
ما را در بيرون به ما نشان ميدهد .دم به دم غصه هست ،به ما حالي ميكند كه ما بايد روي مركزمان كار كنيم .ما چكار
ميكنيم؟ ما مﻼمت ميكنيم .چون علت غصه خودمان را اوﻻً كمبود همين همهويت شدگيها ميدانيم .در كنترل نبودن
همهويت شدگيها ميدانيم .عوامل بيروني مي دانيم .ولي ما ميدانيم اينها موقوف علل بيروني نيستند .اينها را قضا
درست ميكند ،يعني قانون قضا و قدر ،خدا .ميخواهد به ما بگويد كه ما بايد روي مركزمان كار كنيم.
اكثر آموزشهاي بيروني كه از كتاب ميآيد ،اين چيزها را نميدانند و در نتيجه ممكن است به شما بگويند كه روي علل
بيروني كار كنيد .دو نفر با هم دعوا دارند ،ميگويند شما اين كار را بكنيد ،زن و شوهر هستند ،شما هم اين كار را بكنيد،
يك ذره شما كوتاه بياييد ،او هم كوتاه بيايد ،باﻻخره زندگي ميگذرد .نميشود .بايد مركزمان را عوض كنيم .سَبَلها را
بايد عوض كنيم .نميشود يكي مركزش پر از درد باشد و درد را هر لحظه به بيرون منعكس كند ،بعد هم بگوييم كه كنترل
كن خودت را ،مواظب خودت باش .بابا اين هر لحظه منعكس ميكند اين مركز مرا به بيرون .من زهر مار به بيرون منعكس
ميكنم ،من چطوري كنترل كنم و هر كسي مي داند كه زير كنترل خودش نيست.
هر كدام از ما كه همهويت شدگي داريم ،من ذهني داريم ،مي دانيم كه ما آدم قابل اعتمادي نيسيتم .خودمان به خودمان
اعتماد نداريم .يك دفعه ممكن است خشمگين بشوم ،ممكن است بترسم ،من حس امنيت نميكنم ،ما ميگوييم .ما
ميدانيم كه اين هستيم .حاﻻ ميگويد:
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آن يوسف معاني و آن گنج رايگاني
خود را اگر فروشد ،داني عجب خريدن
اين بيت خيلي خيلي مهم است .ميگويد خدا ميخواهد اين يوسف معاني را كه بيت اول هم بود از شما بيرون بياورد و
اين رايگان است .لطف خدا آمده در اين لحظه ميخواهد شما را به بينهايت خودش زنده كند ،كه دائماً يك ريشهداري،
يك ثبات ،يك حس امنيت زياد ،حس خوشبختي زياد ،حس شادي زياد ،مثﻼً شادي بيسبب ،يك سكون كه با اتفاقات
تغيير نميكند ،يك سكون خردمند كه تمام كائنات را اداره ميكند ،يك حس عشق ،لطافت و شناسنده زندگي در خودش
و در مركز تمام آدمها و در همه چيز ،يوسف معاني يعني اين ،يك هدايت دروني ،يك قدرت زياد ،حس امنيت زياد كه اين
همان گنج است ،گتج حضور است ،زنده شدن به خداست ،ميگويد اگر خودش را به شما بخواهد بفروشد ،رايگان بدهد و
شما اين را نميشناسيد .آيا ميخواهي با عنيكهاي همهويت شدگي نگاه كني و اين گنج را ،اين يوسف معاني را بيندازي
دور؟ يا يك چيز شكفت انگيز را ميخري؟
شما بايد به اين سوال جواب بدهيد .آيا اين گنج را ،اين يوسف معاني را ،همين چيزهايي كه توضيح دادم را كه خدا در
اين لحظه مي خواهد به شما بدهد ،قبول ميكنيد؟ يا با مقاومت ،به جاي اين لحظه اتفاق اين لحظه را ديدن و جستجوي
زندگي از چيزها و وضعيتها ميخواهيد ردش كنيد برود .ما تا حاﻻ نخواستيم .تا حاﻻ به خدا گفتيم نميخواهيم .هر لحظه
ميخواهد اين كار را بكند .اين لحظه امتحان ميكند ميآيد به سراغ ما ،ميگويد اين گنج رايگان را ،اين ثبات را ،اين
خودم را ميخواهم در تو زنده كنم.
ما ميرويم ذهن ،مشغول گذشته هستيم ،چرا اين كار را كردند براي من ،پدر و مادرم اين طوري كرده .در آينده من
چطوري ميتوانم انتقام بگيرم ،بايد وضعيتم را درست كنم ،بايد برسم به فﻼن چيز ،حس نيازمندي به دنيا مشغول كرده
ما را ،اين همهويت شدگيها هر لحظه يكي ما را كنترل ميكند ،يكي ما را ميكشد به آن فكر ،يكي ميكشد به آن فكر،
ما به اين چيزها مشغول هستيم .بسته به شماست.

*** یان ت دوم ***
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بلي رسيديم به بيت اول غزل ،دوباره اين سوال را مطرحكنيم كه شما كه به اين برنامه گوش ميكنيد اين لحظه كه روز
قيامت شماست و داريد به خدا زنده ميشويد ،اين را ميبينيد؟ اگر هشياري جسمي داريد؟ نه .براي اينكه از اين لحظه
فقط اتفاق لحظه ،وضعيت اين لحظه را ميبينيد .وضعيت اين لحظه هم بنا بر قضاوت شما به زندگي نميدهد .پس شما
ناراضي هستيد .شما ميتوانيد تصور كنيد كه واقع ًا در اين لحظه خدا ميخواهد خودش را به مركز شما بياورد و مركز شما
را درست كند و شما را درست كند .يعني خودش را مركز شما قرار بدهد و بيرون شما را هم درست كند .و از شما يك
يوسف زيبايي كه ساخته شده هستيد ،بيرون بياورد و اندازه شما را به اندازه خودش بكند كه خوش قد و قامت است.
درست است؟
اما بيت بعدي ميگويد .بيت قبلي به آدمهاي معمولي بود .اين بيت مربوط به شيخ است ،استاد معنوي .ميگويد كه:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٧٥

اي شيخ نميبيني اين گوهرِ شيخي را؟
اين شَعشَعهي نو را ،اين جاه و جَﻼلَت را؟

يعني اي كسي كه معلم معنوي هستي ،آن گوهر را كه گوهر هشياري است ،عدم است ،و سبب شيخي ميشود ،يعني اگر
آن نباشد نميتواني شيخ بشوي .و معلمي تو پوچ خواهد شد ،چيزي نميتواني به مردم ياد بدهي .اگر آن در مركز تو
نباشد ،روي مراكز ديگران نميتواني اثر بگذاري .آن را ميبيني يا نميبيني؟ كه اين هشياري جديد است .يعني هشياري
جسمي قبلي نيست .اين شعشعه نو است ،يعني درخشش نو است .و آيا متوجه هستي كه انسان بايد در مركزش باز بشود
و باز بشود و باز بشود ،به اندازه خدا بشود؟ اين جاه ،اين شكوه و جﻼلت و بزرگي خدايي را تو ميبيني در مركزت؟
و حتي ميتواند اطﻼق بشود به دانشجوي دانش معنوي كه همه ما باشيم .ميخواهد بگويد كه اگر شيخ ،معلم معنوي ،در
مركزش همهويت شدگي دارد ،مخصوص ًا همهويت شدگي با باورها و مقاومت و قضاوت دارد و مانع ميبيند ،مساله ميبيند
و دشمن ميبيند ،اين شخص نميتواند معلم معنوي باشد .براي اينكه آن گوهر در وسطش نيست ،در مركزش نيست.
اي شيخ نميبيني اين گوهر شيخي را .گوهر شيخي اين عدم است .وقتي عدم را ميگذاريم مركزمان باز ميشود و
همهويت شدگيها رانده ميشود به حاشيه ،گوهر شيخي را ميبينيم ما .آن موقع است كه ما ميتوانيم معلم معنوي
بشويم .آنهايي كه شيخ هستند يا معلم معنوي هستند ولي خودشان را مراد ميدانند و يك تعداد مريد دارند اينها از
همين آدمها هستند .نگاه كنيد؟ مركزشان پر از همهويت شدگي است ،همانيدگي است .هيچ معلم معنوي نبايد مريد
داشته باشد .مريد يعني چي؟
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اگر كسي مريد دارد و مريد را به خودش وابسته كرده ،مريد در مركزش است .اگر هم كسي مراد دارد و مراد در مركزش
است ،او هم شاگرد خوبي نيست .مركز شما بايد خالي باشد .چه مريد و چه مراد .چه دانشجو هستيد و چه استاد هستيد،
مركزتان بايد خالي باشد .اگر مركزتان شفاف نيست و اين همهويت شدگيها به حاشيه رانده نشده و هويت از آنها كنده
نشده ،شما نميتوانيد معلم معنوي باشيد براي اينكه آن گوهر را نداريد .براي همين ميگويد:اي شيخ نميبيني اين گوهر
شيخي را.
يعني ميگويد گوهر را داري چرا نميبيني؟ همه ما داريم .يعني به همه ما دارد ميگويد ،نه به يك نفر .به هر حال هر كسي
به فراخور حال خودش يك معلم است .ما معلم معنوي بچههاي خودمان كه هستيم .بيشتر اوقات با رفتارمان ،كردارمان،
فكرهايمان روي ديگران اثر ميگذاريم .همين طور كه راه ميرويم ،رفتار ميكنيم ،روي ديگران اثر ميگذاريم .بايد مواظب
رفتارمان باشيم.
به هر حال ،ولي كسي كه مورد استناد است ،بايد گوهر شيخياش را ببيند .اگر نبيند بايد بگويد من استاد نيستم .من
نميتوانم .بايد اين هشياري جديد را كه از مركزش ميتابد ببيند .اگر نميتابد ،هنوز هشياري قديمي است مثل اين ،اين
هشياري جسمي است .يك معلم معنوي بايد مثل موﻻنا باشد .نه بگويد اين باورها بد است و اين باورها خوب است .اينها
را شما بيندازيد دور با اينها همهويت شويد .يك معلم معنوي بايد به شاگردانش ياد بدهد كه شما نميتوانيد باور را در
مركزتان بگذاريد .براي اينكه هر چه بيشتر اين باورها و فكرها را در مركزتان بگذاريد ،هر چه بيشتر بگذاريد ،همان قدر
از خدا دورتر خواهيد شد.
تا شما به خدا زنده نشويد و آن را در مركزتان نگذاريد نه ميتواند شاگرد باشيد و نه معلم .در اين صورت شما جاه و
جﻼلتي نداريد .بزرگي نداريد .جاه و جﻼلت ما بستگي دارد كه چقدر فضا در مركزمان باز شده و شما با اين معيارها
ميتوانيد واقع ًا بسنجيد يك استاد معنوي را يا يك شاگرد معنوي را .شما به تدريج به عنوان يك شاگرد معنوي مركزتان
را بايد خالي كنيد.
آيا روز به روز شما از عدم حس امنيت ميگيريد ،عقل ميگيريد ،قدرت ميگيريد ،هدايت ميگيريد؟ روز به روز متوجه
هستيد كه ديگر رفتارهاي شما و جهت شما به وسيله خشمتان ،ترستان ،كينهتان ،رنجشتان ،انتقامجوييتان تعيين
نميشود .بلكه يك قطبنماي معنوي در مركزتان هست كه شما را دارد هدايت ميكند و آنها از جنس باور نيستند .توجه
ميكنيد؟ شيخ بايد ببيند .وگرنه بايد از شيخي استعفا بدهد.
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اي شيخ نميبيني اين گوهر شيخي را .در تو هست ،در مركزت است ،در همه است ،مخصوص ًا شيخ بايد ببيند ،دنبال مريد
نگردد .آيا ميتواند يك استاد معنوي نگران باشد ،حس عدم امنيت بكند ،هدايت از خشمش باشد ،نه .ميتواند اينطوري
باشد .شما در استاد معنوي مثل موﻻنا مقاومت ميبينيد ،قضاوت ميبينيد؟ آيا موﻻنا مانعساز است؟ شما موﻻنا را مطالعه
ميكنيد ،عادت به مانعسازي ،مانع بيني ميكنيد ،مساله ميسازيد؟ مساله ميسازيد ،مساله حل ميكنيد؟ آيا ما نيروي
زندگي را صرف مساله سازي ،مساله بيني و حل مساله ميكنيم؟ يك مساله حل ميكنيم چهار تا زاييده ميشود؟ زندگي
را صرف دشمنسازي ميكنيم كه ما با دشمنانمان چطوري رفتار كنيم و با آنها هم همانيده هستيم .غير از اين نيست.
ميخواهد بگويد شيخ بايد ببيند .اگر نميبيند نميتواند شيخ باشد.
حاﻻ مي آيد سر يك كسي ديگري كه او هم مهم است و او امير است .مي گويد كه:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٧٥

اي مير نميبيني اين مَملكتِ جان را؟
اين روضة دولت را ،اين بَخت و سَعادَت را؟

ميگويد اي امير ،اي شاه ،اي كسي كه قدرت دنيايي داري كه همهاش اين ممكلت جسمي را ميبيني ،سرحدات مملكت
كه مردم به حرف تو گوش ميدهند ،نميدهند ،همهاش در اين فكرها هستي .اينها هم در ذهن ماست .آيا مملكت تو همان
چيزهايي است كه در مركز شماست؟ همانيدگيهاست؟ يا اين است ،عدم است كه مملكت جان است؟ پادشاه يك مملكت
هم خيلي مهم است كه به چه چيزي توجه دارد؟ به درجهاي به جان ،به ثبات ،به عقل ،به هدايت ،به قدرت ،حس امنيت
دسترسي دارد؟
اي مير نميبيني اين مملكت جان را و اين باغ دولت و نيكبختي و بركت است .يعني حاﻻ چه مي خواهد امير بشود ،شاه
بشود يا آدم معمولي وقتي مركزش عدم هست ،و اين چهار تا كمييت اصيل مي شوند خداگونه مي شوند ،اين اميري كه
صبر دارد شكر دارد ،اميري كه كارها را از پذيرش شروع مي كند ،اميري كه شاد است حس امن ّيت مي كند ،اميري كه
آفريننده است؛ و البته شما هم امير هستيد امير زندگي شخصي خودتان هستيد ،خانواده تان هستيد ،شما اين روضه
يعني باغ ،باغ نيكبختي را مي بينيد؟ واقع ًا باغ نيكبختي همين داشتن يك مركز شفاف است كه دَم او بگذرد ،خرد زندگي
بيايد ،شادي زندگي بيايد ،آدم واقع ًا يك عقل شناسنده خداگونه داشته باشد ،حس امن ّيت دروني داشته باشد ،و هدايتش
را بدهد به اين عدم ،به دست خدا و دائماً خودش را قدرتمند حس كند ،اين روضه دولت است.
هرچه در بيرون مي آفريند بي درد خواهد بود زيبا خواهد بود ،اين عدم در بيرون زيبايي ها را مي بيند ،براي اينكه خودش
از جنس زيباست يوسف است .بيخود نگفته كه يوسف خوبي ،يوسف زيبايي است ،يعني شما اﻵن يوسف زيبايي هستيد.
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يك جوري هم موﻻنا بيت را ساخته ،يعني اين اﻻن در تو آماده هست چرا نمي بيني؟ هر كسي در هر وضعيتي هست گفته
رو به خدا كن ،هزار بار اين بيتها را خوانديم بله،
مولوي ،مثنوي ،دفتر دوم ،بيت ٣٧٤٥

حيثَ ما كُنتُم َفوَلُوا وَج َهكُم
نَحوَهُ هذا الَذي لَم َينهَكَم
يعني در هر جا هستيد در هر وضعيتي هستيد ،از آن وضعيت فضا را باز كنيد مركزتان را عدم كنيد رو به خدا كنيد .رو
به خدا كنيد يعني مركزتان را عدم كنيد و خدا فقط از اين كار شما را نهي نكرده ،ببينيد چقدر خوب گفته موﻻنا ،مي گويد
كه خدا فقط ما را از يك كاري منع نكرده و آن اينكه مرتب مركزمان را از جنس او بكنيم ،از جنس عدم بكنيم ،از همه
اين كارها منع كرده ،يعني چيز ديگر را در مركزمان بگذاريم .ما هم آمديم همه چيز را در مركزمان گذاشتيم مثل اين
شكل)شماره  (٢غير از عدم ،در نتيجه مملكت جان را نمي بينيم مملكت جسمي را مي بينيم ،باغ دولت و نيكبختي را
نمي بينيم .و دوباره ادامه مي دهد مي گويد كه :تو مي داني كه در اين لحظه بخت يعني خوش شگوني يعني چيزهاي خوب
به تو اتفاق بيفتد ،اين كه مركزت را عدم كني و اين هم هويت شدگيها را برداري ،يا شما از اين هم هويت شدگيها بخت
مي خواهي؟ سعادت يعني خوشبختي.
توجه مي كنيد كه طبق جف القلم ،اين بخت و سعادت مربوط به اين لحظه است درست است؟ بخت يعني اگر در اين لحظه
مركزت از جنس عدم باشد به قدر كافي باز شده باشد ،اين چهار تا كمي ّيت اصيل هستند و در اين لحظه خدا زندگيت را
مي نويسد ،چون زندگيت بوسيله او نوشته مي شود و مركزت عدم است ،او وقتي عدم را در بيرون منعكس مي كند
انعكاسش زيبا و خوب خواهد بود ،اين عملي كه خواهي كرد عمل نيك است.
پس بنابراين بخت اين است كه خدا در اين لحظه زندگيِ شما را خوب مي نويسد عالي مي نويسد ،و مربوط به اين لحظه
است وسعادت و خوشبختي هم مربوط به اين لحظه است .يعني شما در اين لحظه يا در حال خوشبخت شدن هستيد ،اگر
اين حالت باشد پس بنابراين سعادت داريد .يا در حال بدبخت شدن ،اگر اينطوري هستيد بدبختيد و بخت نداريد ،شما
مي دانيد كه اتفاقي كه پس از چند لحظه خواهد افتاد براي اين شخص از جنس ريب المنون است ،و اتفاقات بد است و
اين آدم خوشبخت نيست و به سوي خوشبختي هم نمي رود.
ﻼ مهمترين اقﻼم
و اين آدم در اين لحظه خوشبخت است و بخت خوب دارد و در باغ نيكبختي دارد زندگي مي كند .اص ً
باغ نيكبختي ،همان چهارتا چيز است ،عقلِ شناسنده هست ،هدايتِ دروني است ،قدرت است و حس امنيت است و شادي
است ،عدم يعني از جنس زندگي بودن ،اين آدم عاشق است ،عدم يعني خدا ،با خدا يكي است ،خوشبخت بودن در اين
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لحظه يعني با خدا يكي بودن ،با خدا وقتي يكي مي شوي كه او را در مركزت بگذاري ،كِي او را در مركزت مي گذاري؟
وقتي اينها را نگذاري ،اين نقطه چين ها را نگذاري ،همانيدگي ها را نگذاري .كي اينها را مي راند به اطراف؟ خود خدا،
زندگي ،چه جوري؟ شما تسليم مي شويد از پذيرش شروع مي كنيد او بﻼفاصله به صورت عدم مي آيد مركز شما ،و به
شما بينش مي دهد به شما ديد مي دهد ،و آن چهار تا قلم اصيل را در آن لحظه مي آورد.
كسي كه مي خواهد خودش را عوض كند بايد عقل درست حسابي داشته باشد حس امنيت كند حس هدايت دروني كند
و قدرتش را هم داشته باشد .اگر كسي قدرت نداشته باشد نمي تواند خودش را تغيير بدهد كه ،اشكال ما همين است كه
قدرت نداريم .يك عده اي مي آيند دو روز كار مي كنند ،روز سوم ديگر حوصله شان سر مي رود خسته مي شوند و مي
روند ،چرا؟ درست كار نمي كنند.
يك عده مي خواهند باورهايشان را عوض كنند يعني مي خواهند اين وضعيت را حفظ كنند ،ولي آن نقطه چين ها را
دستكاري كنند مي گويند آقا اين باور اين باور خوب نيست ،اين باور اين باور خوب است ،اينها را مي اندازيم دور اينها را
مي گذاريم سرِ جاي آنها ،با اينها هم هويت مي شويم .اينها هنوز باور پرستند خدا را به مركزشان نياوردند ،بنابراين به
بخت و سعادت و روضه دولت و مملكت جان نخواهد رسيد ،درست است؟
اﻵن يك چيز ديگر مي گويد ،مي گويد:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٧٥

اي خوش دل و خوش دامَن ،ديوانه تويي يا من؟
دَركَش قَدَحي با منُ ،بگْذار مَﻼمَت را
اين بيت ،بيت وحدت است ،بيتي است كه تا حاﻻ اگر كسي فكر مي كرد كه مثﻼً موﻻنا راجع به يك كس بيروني صحبت
مي كند بايد نظرش را عوض كند .همه اين ابيات مربوط به شخص ماست .و در واقع دوتا حالت را مقايسه مي كند ،يك
حالتي كه هم هويت شدگيها مركزمان است ،يك حالتي است كه عدم ،خود زندگي در مركزمان است .و اين دو تا را با هم
مقايسه مي كند .اﻵن از شما مي پرسد ،يعني شما هر كدام از ما مي گوييم ،به كي مي گوييم؟ آن يوسف كي بود؟ خود ما،
آن روضه دولت را ،باغ دولت را كي دارد؟ خود ما ،يعني همه اين بركات را كه صحبت كرده مربوط به ماست ،كسي بيروني
نيست شما بيرون نگاه نكنيد.
راجع به كي صحبت مي كند؟ موﻻناست راجع به شمس صحبت مي كند؟ اين مي گويد شما اين كارها را داريد كه چه
فايده دارد اين كار اصﻼً؟ نه .موﻻنا اين غزل را گفته كه ما بخوانيم به زندگي زنده بشويم به وحدت زنده بشويم ،به وحدت
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برسيم ،و اﻻن اين بيت است :خوش دل و خوش دامن ،موقعي است كه ما از ذهن مي آييم بيرون ،آيا مي توانيم تجربه اش
كنيم اﻵن؟ بله .همين كه فضا را باز كنيم يك لحظه ،ما عدم را مي آوريم به مركزمان ،فضاي گشوده شده ما هستيم و
زندگي .پس بنابراين خوش دل و خوش دامن ما هستيم وقتي كه به خدا زنده مي شويم .و كسي كه خوش دل نيست و
خوش دامن هم نيست ،وقتي كه ما من ذهني داريم.
ﻻ معنيش اين هست كه مي گويد كه اي خوش دل و خوش دامن تو ديوانهاي يا من ،ديد من غلط است يا ديد تو؟
اﻻن او ً
حاﻻ تو بيا يك قدحي شراب با من بخور يعني من به صورت تو بخورم ،و من كه درواقع هشياري هستم و امتداد خدا هستم
مي خواهم اين را بدانم كه من مي توانم مﻼمت را قطع كنم ،و مﻼمت مي دانيد يعني چي؟
اﻵن با اين شكل)شماره  (٢نگاه مي كنيم كامﻼً معني رو مي فهميم .اين حالتِ دائمي ما بوده تا به حال ،وقتي به اين صورت
در مي آييم و عدم در مركز ما گذاشته مي شود ،و حس امن ْيت ،عقل و هدايت و قدرت درست مي شوند ،و هم هويت
شدگيها مي رود به حاشيه و صبر و شكر را مي شناسيم ،و استغفار يا عذرخواهي را مي شناسيم ،و از پذيرش شروع مي
كنيم ،خوب اگر كسي به اين زنده بشود
همان يك نفر را داريم مي گوييم اين تجربه بكند ،متوجه مي شود كه يك لحظه خوش دل و خوش دامن شده است ،خوش
دامن يعني كسي كه دامن پاك دارد ،دامن بلند دارد و پر بركت دارد ،به هرحال دلش خوش است ،مركزش خوش است
اين انسان ،در اين حالت نه .حاﻻ يك سوال مي كند مي گويد كه اين ديوانه است يا اين؟ ديد برحسب همانيدگي درست
است؟ زندگي به صورت داشتن همانيدگي در مركز و عقل ،هدايت ،قدرت ،حس امنيت دروغين داشتن ،بي دوام داشتن
بي فروغ داشتن و مقاومت و قضاوت داشتن در عين حال درست است؟
آيا مانع بيني ،مانع سازي ،مساله بيني ،مساله سازي ،دشمن سازي درست است؟ اينجور ديدن درست است؟ اين ديوانه
است يا اين يكي؟ كسي كه مركزش عدم است با عينك خدا مي بيند ،حس امنيت و عقل و هدايت و قدرت درستي دارد
صبر و شكر را مي شناسد ،از پذيرش شروع مي كند شادي بي سبب دارد ،آرامش دارد و ذوق آفرينندگي دارد ،مي آفريند
يا اين؟ اين حالت ديوانگي است يا آن حالت؟
خوب شما مي دانيد جوابش چي است .خودش هم جوابش را مي دهد ،مي گويد :كه نه اين ديد درست است ،ديدن برحسب
من ذهني غلط است ،ديوانگي است .مي گويد حاﻻ با من يك قدح شراب بخور و اين قدح شراب ،يعني به ما دارد مي
گويد ،مي گويد حاﻻ كه فهميدي كدام يكي ديوانگي است ،تو بيا به صورت زندگي دَم او را بخور ،مركزت را عدم كن بگذار
دَم او بيايد.
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ختُ بپذير
ف ْ
دمِ او جان دهدت رو ز نَ َ
ن َفيَكُون ست ،نه موقوفِ علل
ك ْ
كا ِر او ُ
در اين يكي اين شخص موقوف علل است ،اين شخص زندگي نمي كند ،چرا نمي كند؟ براي اينكه مي گويد موانع نمي
گذارند بنابراين موانع را مﻼمت مي كند ،مسايلش را مﻼمت مي كند ،مردم را كه مسئله مي سازند مﻼمت مي كند ،بعضي
موقع ها خودش را مﻼمت مي كند ،دشمنانش را مﻼمت مي كند .ولي دارد مي گويد كه :به هر حال هر كاري كه مي كني
تو ،تو قدرت تشخيص داري ،مي تواني جاهل باشي به اين صورت باشي ،مي تواني دانا باشي ،دانايي ايزدي داشته باشي
به اين صورت باشي.
تو كه هشياري هستي جنس تو هشياري است ،بيا يك قدح شراب زندگي بخور ،شما مي دانيد هر موقع فضا گشايي مي
كنيد يك قدح شراب از او مي خوريد ،يعني خدا يك قدح شراب به شما مي دهد ،يك آب حياتي به شما مي دهد ،شما
زنده مي شويد و با ديد جديد مي بينيد ،با هشياري جديد مي بينيد.
پس فهميديم حالت يوسفيت ما كه با فضا گشايي خودش را نشان مي دهد آن درست مي بيند ،و حالت هم هويت شدگي
ما غلط است .و ما بايد يك قدحي در حالي كه يوسف هستيم بكشيم ،يعني از زندگي يك شراب بگيريم و هر لحظه فضا
را باز مي كنيم تسليم مي شويم دَم او مي آيد ،دَم او با كُن فيكون كار مي كند و موقوف علل هاي بيروني نيست ،در حالي
كه ما موقوف علل هستيم در اينجا ،وقتي مركز ما همانيدگي است ما مي گوييم اين علت هاي بيروني مخصوصاً اين موانع
مسايل و دشمنان نمي گذارند ما زندگي كنيم ،نمي بينيم كه ما مقاومت داريم قضاوت داريم آن ها را در مركزمان داريم
پس ديوانه اين آدم است.
پس توجه كنيد كه دو تا حالت را با هم مقايسه مي كند .اگر بدانيد كه شما به طور قطع و يقين اين حالت به صﻼح شما
نيست اين حالت ديوانگي است ،جهل است ظلمت است ،و اين را رها كنيد بياييد به اين هر لحظه شما شراب زندگي را
مي توانيد بخوريد و مﻼمت را رها كنيد ،مﻼمت براي اين شكل)شماره  (٢هم هويت شدگي هاست .و شما مي توانيد مﻼمت
را رها كنيد ،براي اينكه شما اﻻن از جنس عدم هستيد ،و اين عدم كه در مركز ما هست ما عقل شناسنده خوبي داريم،
براي اينكه از او مي گيريم خرد را ،شناسايي را.
در اين شكل)شماره  (٢باﻻيي ما عقل نداريم كه عقل ما از اين همانيدگي ها مي آيد ولي در شكل)شماره  (٣پاييني كه
عدم مركزمان است ما عقل را از خود زندگي مي گيريم ،حس امنيت را از خود زندگي مي گيريم ،قدرت را از او مي گيريم
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توجه مي كنيد كه اين اقﻼم كه بركت حساب مي شود اين ها روي هم اثر مي گذارند .اگر ما عقل شناسايي خوبي داشته
باشيم و هدايت از عدم بيايد ،ما حس امنيت بسيار زيادي خواهيم داشت .يعني چهار تا چيز روي هم اثر مي گذارند اين
جوري نيست كه مستقل از هم باشند.
پس ما به صورت هشياري از جنس عدم كما اينكه اﻻن شما تشخيص مي دهيد ،تشخيص اين را داريد كه شما علل بيروني
را مﻼمت نكنيد .توجه مي كنيد كه علت اينكه كلمه مﻼمت را به كار مي برد اين است كه مﻼمت يكي از مهمترين ابزارهاي
من ذهني است ،كه اگر هيچي هم نداشته باشد ،ببينيد اين آدم در مركزش اين نقطه چين ها را دارد .آن نقطه چين ها
نماد چيزهاي زيادي است كه اين شخص در مركزش گذاشته و با آن هم هويت است.
ﻼ اين آدم بي خانمان باشد هيچ كدام از آن ها را در مركزش نداشته باشد نه خانه داشته باشد نه همسر
فرض كن كه اص ً
داشته باشد نه بچه داشته باشد ،نه پول داشته باشد نه اتومبيل داشته باشد ،نه فرش خوب داشته باشد نه جواهر داشته
باشد ،هيچي ،شب هم در خيابان بخوابد ،خوب اين آدم شما فكر مي كنيد مركزش خالي است؟ خالي نيست حداقل يك
سري باورها دارد ،مقاومت دارد و قضاوت دارد ،و يك ابزاري به نام مﻼمت .اين آدم مي تواند با ابزار مﻼمت ،من ذهنيش
را بسازد ،تعمير كند.
مﻼمت و سرزنش ،كلمه انگليسياش ،Blameيك ابزاري است كه من ذهني به دست گرفته و اگر شما شناسايي كنيد كه
خودتان و ديگران را مﻼمت نكنيد و وضعيت ها و عوامل هم مﻼمت نكنيد ،ممكن است من ذهني تان بسيار ضعيف شود،
براي اينكه شما با مﻼمت من ذهني تان را مي سازيد و تعمير مي كنيد .ما وقتي نمي توانيم زندگي كنيم دست مي زنيم به
مﻼمت ،و عواملي كه در دور و بر ما هستند همان موانعي كه خودمان درست كرديم ،مسايلي كه خودمان درست كرديم
يعني من ذهني ما درست كرده ،آنها را علت عدم زندگيش مي داند ،و آنها را مﻼمت مي كند.
ما ممكن است همسرمان را مﻼمت كنيم پدر و مادرمان را مﻼمت كنيم ،اﻻن مثﻼً يك كسي بيست سال است از پدر و
مادرش جداست ،مي گويد من را بدبخت كردند ،بيچاره كردند من ديگر درست نمي شوم ،بد تربيت كردند ،كتك زدند
فﻼن چيز را نخريدند ،مدرسه نگذاشتند ،بعد همسرش را ميكند بعد بچه هايش را مي كند اگه بچه هايم نبودند من
دانشگاه مي رفتم ،درسم را تمام مي كردم ،مسافرت مي رفتم ،اﻻن تا اين ها بزرگ شوند من پير مي شوم ،هزار تا علت
مي شمارد براي خودش كه زندگي نكند.
و نمي بيند كه اگر اين همانيدگي ها ،اوﻻً شخص كه همانيدگي دارد ،مي گويد همسرم نمي گذارد يعني همسرم است،
مركزم است ،همسرم به من زندگي نمي دهد عشق نمي دهد كمك نمي كند ،با من مخالفت مي كند دشمن من است .يكي
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از دشمن هايي كه من ذهني براي ما مي سازد همين همسرمان است و به عنوان قطب از آن استفاده مي كند .ما با
همسرمان مي توانيم دعوا كنيم و درد ايجاد كنيم ،و احتياج به ديگران نداشته باشيم .چون هركسي براي تجديد دردهايش
اوقات تلخي احتياج دارد .چه كسي بهتر از همسر ما ،پول نمي دهيم هر موقع دلمان بخواهد با او دعوا مي كنيم آشتي
مي كنيم ،دردمان را زياد مي كنيم بعد آشتي مي شويم ،زندگيمان را ادامه مي دهيم ،يك قطب مجاني است براي ايجاد
درد خيلي موقع ها ما ازش استفاده مي كنيم خبر نداريم.
و هر موقع هم كه جا خالي مي دهد ما مﻼمتش مي كنيم كه ما را دوست ندارد ديگر با ما دعوا نمي كند اهميت نمي دهد،
اين ها ديدهاي من ذهني و عقل ناقص من ذهني است .اين عقل من ذهني كه در اين شكل)شماره  (٢مي بينيد اصﻼً عقل
نيست عقلي كه ما از همانيدگي ها مي گيريم ،اينها مطالب بسيار بسيار روشنگرانه ايست ،كه اگر شما فقط خودتان را زير
نور افكن قرار دهيد مطالب را مي توانيد در ارتباط با خودتان ببينيد ،تاييد كنيد و اصﻼح كنيد .بله اﻻن مي گويد كه:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٧٥

اي ماه كه در گَردش هرگز َنشَوي ﻻغر
اَنْوا ِر جَﻼلِ تو بِدْريده ضَﻼلَت را
اين مركز ما باز بشود ما از جنس يوسف بشويم يواش يواش اگر صبر و شكر بكنيم و عذر خواهي بكنيم شروع مي كند به
باز شدن مركز ما و مﻼمت را هم شناختيم ،مﻼمت را هم شما ترك كرديد ،نداريم ديگر ،پس ماه در گردش همين مركز
عدم شده ما است ،همين آمدن خدا به مركز ما است ،همين زنده شدن ما است كه روز به روز زندهتر ميشويم .ميگويد
اين ماه وقتي شروع ميكند به كار ،حركت كردن ،و در واقع دارد بزرگتر ميشود ،ميگويد مثل ماه آسمان نيست ،كه ماه
شب چهارده بشود ،بعد شروع كند به ﻻغر شدن؛ دارد به ما ميگويد ،ميگويد اين ماه تو هر چقدر است ،اين كوچكتر
دا .يعني هر كسي مركزش را عدم كرد )شكل  ،(٣هر كسي كه
نخواهد شد مگر تو بخواهي كوچكترش كني ،خودت ،قص ً
مركزش را عدم كرد و آثارش را ديد ،شادي بيسبب را ديد ،عقل ،هدايت ،قدرت ،حس امنيت اصيل را ديد ،متوجه خواهد
شد كه اين ماهي كه ،يا خدايي كه در مركزش ميبيند ،اين روز به روز بيشتر خواهد شد ،بزرگتر خواهد شد ،ولي ماه
آسمان وقتي شب چهارده ميشود شروع ميكند به كوچكتر شدن ،كوچكتر شدن ،ﻻغر شدن ،تا بﻼخره سه روز ميرود
به مُحاق اصﻼ ديده نميشود .ميگويد اين ماه ما اينطوري نيست ،يواش يواش اول سال قمري يك حﻼلي ديده ميشود،
دوباره شروع ميكند؛ ميگويد ما اينطوري نيستيم ،دارد به ما ميگويد.
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ما ميتوانيم با فضا گشايي و آمدن به اين لحظه ،شروع كردن از پذيرش و شادي خواري و آفرينندگي ،اين ماه را مرتب
بزرگتر كنيم ،بزرگتر كنيم ،بزرگتر كنيم و هر چه اين ماه بزرگتر ميشود ،كه ﻻغر نخواهد شد ،دارد كار ميكند ،در گردش
است ،گردشش دست ما نيست ،من ذهني ما نميتواند بشناسد و ما فقط مقاومت را صفر ميكنيم .توجه ميكنيد؟ يعني
اين شكل قبلي )شكل  (٢نيست ديگر ،هر كسي كه يك بار ،دو بار ،سه بار ،ده بار فضا را باز كرد و تسليم حقيقي شد و
ديد تسليم يعني چي؛
پذيرش اتفاق اين لحظه قبل از قضاوت؛ البته خيليها هنوز نميدانند تسليم يعني چي ،فقط تعريفش را ميدانند ،عمﻼ تا
حاﻻ تسليم نشدند ،ولي هر كسي كه عميقا درك كرد ميشود اطراف اتفاق اين لحظه فضا حقيقتا باز كرد و اين فضا به
اندازه كافي بزرگ بود ،اولش بايد صبر كرد كه اين فضا هوشيار بشود و به شما كمك كند و اين نشانههايش كم شدن
مقاومت و قضاوت است .اگر شما ميبينيد يواش يواش ديگر مثﻼ تلويزيون تماشا ميكنيد هي مرتب نميگوييد كه اين
چرا اينطوري است ،آن چرا اينطوري است ،كاري نداريد و با يك فضا گشايي برخورد ميكنيد ،قضاوت نميكنيد ،توي
خيابان ،خانه ،يكي يك چيزي ميگويد ،نميگويد كه ،قبﻼ ميگفتيد فورا اين عقل ندارد اين حرف را ميزند ،اﻻن كاري
نداريد ،فضا را باز ميكنيد .و مرتب ميبينيد كه جلوي آدمها و وضعيتها مقاومت نميكنيد شما ،فضا را باز ميكنيد .پس
اين نشان ميدهد مركز شما دارد عوض ميشود.
و اين ماه را وقتي حس كرديد كه ،فهميديد از جنس زندگي هستيد ،يك ذره زندگي خودش را به ما نشان داد و معموﻻ
اين نشان دادن زندگي و حس زندگي به صورت آرامش در زير فكرها به ما ارائه ميشود ،شما حس ميكنيد با وجود خرابي
اوضاع ،هنوز خراب است ،ولي در زير اين فكرها شما يك آرامشي حس ميكنيد .يكي ميميرد قبﻼ بلند ميشديد
ميپريديد باﻻ ،اﻻن نه ،با آرامش نگاه ميكنيد ،هضم ميكنيد ،جذب ميكنيد ،واكنش نشان نميدهيد ،اينها نشانه تغيير
اساسي است .پس اين ماه همين ماه شما است ،شما داريد زنده ميشويد به خدا ،و اين دارد ميگويد رو به افزايش است،
ﻻغر نخواهد شد.
و انوار اين ،يعني تابش شكوه اين نور ،و منظورش از جﻼل ،جﻼلت خيلي موقعها اشاره ميكند به خداگونه بودن اين .انوار
ن ذهني را ميدَرَد ،توجه ميكنيد؟ اين همانيدگي
يعني هوشياري شكوهمند اين تابش ،اين گمراهي و تاريكي و ضﻼلت م ِ
در مركز ما را فقط نور كُن فَكان و حضور ناظر ما ميتواند بِدَرد و منظور از دريدن شناسايي است و در اين حالت نگاه كنيد
كه وقتي عدم در مركز ما وسيعتر ميشود عقل ما روز به روز بهتر ميشود .هر چي اين هم هويت شدگيها هويتشان را
پس ميدهند و رانده ميشوند به حاشيه و از مركز ميروند بيرون ،عقل شناسنده ما بهتر ميشود.
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و هر چه عدم بيشتر ميشود هدايت ما از خشم و ترس گرفته ميشود و داده ميشود دست همين عدم يا زندگي ،دست
كُن فَكان .هر چه اين عدم بيشتر ميشود حس امنيت ما از هم هويت شدگيهايي مثل پول ،از انسانهاي ديگر ،نميدانم،
وابستگي به چيزها گرفته ميشود و داده ميشود دست زندگي ،و قدرت ما قدرت همين سكون است و ثبات است ،كه اين
پشت فكرها و عمل ما قرار ميگيرد ،يعني قبﻼ منِ ذهني بود پشت فكر و عمل ما ،اﻻن خود زندگي قرار ميگيرد ،خود
خدا قرار ميگيرد و اين آدم قدرت دارد.
و ما اﻻن قدرت تغيير خودمان را داريم ،مانع ايجاد نميكنيم ،مسئله ايجاد نميكنيم ،آفريننده هستيم .پس يك چنين
هوشياري ميتواند گمراهي و ضﻼلتي كه ديد اين هم هويت شدگيها به وجود آورده است ،باورهاي هم هويت شدگي به
وجود آورده استِ ،بدَرَد و منظور از دريدن هم يعني شناسايي است .به محض اينكه شما به صورت حضور ناظر به فكرهايتان
نگاه كنيد ،به حركت فكرها نگاه كنيد ،بفهميد كه اين فكر حس وجود توي آن هست و موضوعش را شناسايي كنيد آن
خودش ميافتد.
در واقع ما داريم يواش يواش به اصلمان كه خدا است زنده ميشويم ،براي اين كار هر چيزي را كه ما آن نيستيم داريم
شناسايي ميكنيم ،با چي؟ با هوشياري شكوهمند خدا كه اﻻن وقتي ما حضور ناظر هستيم از ما ميتابد به ذهنمان و اين
هوشياري و اين ماه بودن روز به روز اين روشنايي دارد افزايش پيدا ميكند و كم نخواهد شد .مگر يك كسي كه خيلي از
اين حالت دور نشده باشد .با انداختن يك همانيدگي يا دوتا درد شما انتظار نداشته باشيد به آنجا برسيد ،براي همين
است يك عدهاي دو سه ماه كار ميكنند يك ذره حالشان خوب ميشود ،فكر ميكنند رسيدند به آنجا .بايد صبر كنيد،
بايد صبر كنيد ،در اين شكل اين صبر خيلي مهم است .صبر شكر ،صبر شكر ،صبر شكر ،فضا گشايي ،صبر شكر ،فضا
گشايي و وقتي كه يك دفعه ما كشيده ميشويم به اينجا ،يعني ميبينيم يكدفعه يك همانيدگي مركز ما شد ،ما ديگر به
اندازه كافي هوشيار هستيم ،عذر خواهي ،عذر خواهي ،برگشتن به اين لحظه .بله ،ميگويد :
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٧٥

چون آب روان ديدي بگذار تيمم را
چون عيد وصال آمد بگذار رياضت را
البته همه شما ميدانيد تيمم چي هست ،ولي آنهايي كه از اديان ديگر هستند؛ تيمم يك جايگزيني است براي وضو گرفتن
و مسلمانان قبل از نماز وضو ميگيرند ،خودشان را شستشو ميدهند ،آن هم ادابي دارد و البته مسلمانها ميدانند ،آنهايي
هم كه مسلمان نيستند لزومي ندارد كه ادابش را بدانند ،فقط يك شستشويي است آماده شدن براي نماز كه البته موﻻنا
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آن را تمثيل ميگيرد به شستشوي خود با آبي كه از آن وَر ميآيد ،دَم او ميآيد ،از هم هويت شدگيها .پس اين وضو در
واقع شستشوي مركز ما است به اعتباري ،نمادش است .و تيمم هم جايگزين وضو است ،وقتي آب نباشد و آن هم يك
ادابي دارد البته ،ولي آنجا نبايد آب باشد ديگر ،آب باشد نميشود تيمم كرد.
و موﻻنا ميخواهد بگويد كه ما تا حاﻻ در ذهن بوديم و با بهتر كردن باورها و بررسي باورها و انداختن يك باوري و جايگزين
كردن آن با پرهيز كه بعضي موقعها در من ذهني پرهيز معادل محروميت ميشود و بسيار سخت است ،يعني اينطوري
بگوييم ما ،شما اين حالت را در نظر بگيريد كه اين حالت همان تيمم است ،چون اينجا خشكي است ،ما با عينك
همانيدگيها ميبينيم و در ذهنمان هستيم و آنجا ما خدا را درست نميشناسيم ،فقط ذهنًا ميشناسيم و ذهنًا
دستورالعملهاي مثﻼ مذهبي يا ديني را انجام ميدهيم ،مثﻼ پرهيز ميكنيم ،اين پرهيز خيلي كار سختي است براي اينكه
فكر ميكنيم داريم محروم ميشويم ،ميگويند اين كار را نكنيد ،ميگوييم چطوري نكنيم آخر ،دلمان ميخواهد بكنيم،
خﻼصه اين اسمش رياضت ذهني است.
آري ،ميگويد كه اين رفتارها كه در ابتداي زندگي شما انجام داديد اينها شبيه تيمم بود چون آنجا آب نبود ،حاﻻ كه با
تسليم آب زندگي ،آب حيات دارد جاري ميشود ،شما بايد مركزتان را از جنس عدم كنيد .يعني تا به حال اگر كسي
نميدانست كه با تسليم ميتواند مركزش را عدم كند؛ اين عدم يعني آب زندگي ،خرد زندگي دارد جاري ميشود و شما
ميتوانيد با استفاده از اين چهارتا كميتي كه از زندگي ميگيريد واقعا زندگيتان را درست كنيد؛
ميگويد تا زماني كه بلد نبوديم مركزمان را عدم كنيم ،بازي كردن و عمل كردن يا هر چي ،با اقﻼم ذهني ،كه تيمم است،
خوب ما داريم اﻻن آن
خوب قابل قبول بود و نماز هم يعني با خدا يكي بشوي ،با حضور عمل كني ،به وحدت برسيُ ،
ُ
چيزهايي كه از جنس آنها نيستيم داريم شناسايي ميكنيم و آنها را مياندازيم ،يواش يواش از جنس اصليمان ميشويم
با اين كار ،داريم به اعتباري مسلمان ميشويم ،داريم ﻻ ميكنيم .مرتب با اين عقلي كه ،آبي كه از آن وَر ميآيد خودمان
را ،مركزمان را شستشو ميدهيم و از جنس او ميشويم.
ميگويد حاﻻ كه خدا آب روان را فرستاده است تيمم را رها كن .حاﻻ كه عيد يكي شدن با خدا ،وصال آمده است ،يعني
ما ميتوانيم هوشيارانه از جنس خدا بشويم ،به او زنده بشويم ،در آن صورت رياضت ذهني را رها كن .ميخواهد بگويد
كه ولو اينكه شما آدم ديني بوديد ،هزار جور پرهيز كرديد ،هزارتا كار كرديد توي زندگي ولي در ذهن بوديد ،يعني اين
حالت را داشتيد ،اين حالت را رها كن ،اين تيمم است .تيمم ديگر وقتي كه آب هست ﻻزم نيست ،آب هم كه اﻻن با تسليم
شما جاري است ،يعني نميتوانيد ديگر اين حالت را ادامه بدهيد كه ميبينيد در صفحه) ،شكل  ،(٢همانيده .همانيدگيها

صفحه49 :

برنامه ﴰاره ۸۰۰

Program # 800

را نگه داريد ،مخصوصا مردم بايد مواظب باشند باورها را در مركزشان نگاه ندارند .اين اصطﻼح باورمندي غلط است.
باورمندي يعني در مركز باور داشتن ،باور پرستي يعني .پس :
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٧٥
چون آب روان ديدي بگذار تيمم را

چون عيد وصال آمد بگذار رياضت را
هر كسي بايد از ذهنش بپرد بيرون و قبﻼ گفته است در ابيات قبلي چه جوري كه اين ماه كوچك نميشود ،اين ماه انوار
دارد ،ماه هم در بيرون نيست ،در مركزتان باز ميشود ،بله ،سه تا سوال اول كرده است ،يعني خﻼصه همه اين كمكها از
مركز خود ما ميآيد ،ما نبايد اين مركز هم هويت شدگي را نگه داريم ،و چشم حسيمان به بيرون باشد ،يكي ميخواهد
از بيرون بيايد به ما كمك كند ،همچون چيزي مقدور نيست ،هيچكس نبايد منتظر كمك از بيرون باشد ،كمك از درون
است و همين اﻻن در اختيار شما است ،براي اين گفت كه » :اي خواجه نميبيني اين روز قيامت را « من اميدوارم شما اين
غزل را بارها و بارها بخوانيد و از آن استفاده كنيد ،با همين توضيحاتي كه من دادم ،با اين شكلها .ميگويد :
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٧٥

گر ناز كني خامي ،ور ناز كَشي رامي
در باركَشي يابي آن حُسن و مﻼحت را
ن ذهني را نگه داشتن ،يعني شما بگوييد كه من از خدا
ناز كردن و ناز كشيدن هر دو عمل ذهني است .ناز كردن يعني م ِ
بينياز هستم ،هر كسي كه اين مركز را نگاه دارد .بگويد كه همين چيزهايي كه در مركزم هست من به آنها چسبيدم ،و بر
حسب آنها ميبينم ،يعني وضعيت فعليم من را بينياز ميكند از خدا و از موﻻنا ،از بقيه كمكهايي كه در بيرون ممكن
است من پيدا كنم ،يعني بزرگان منظورم است ،من احتياجي ندارم.
ناز كردن يعني حس بينيازي به موﻻنا ،مثﻼ در كار ما ،و به خدا؛ بابا چه چيزي هست ،اصراري هست ،من كه نيازي به
آوردن خدا به مركزم ندارم ،باور پرست هستم ،درد پرست هستم ،ناز ميكنم ،در اين مورد هم مطالبي اﻻن خواهيم خواند.
اما يك كسي ،دو جور ناز كشيدن است ،يكي اينكه منِ ذهني را نگه داري و بر حسب نيازمندي ناز بكشي ،يعني ناز
كشيدن منِ ذهني كه منظور موﻻنا همين است.
اما يك ناز كشيدن از خدا هم هست كه اين ناز كشيدن اصيل است كه سبب تسليم ميشود ،ولي اگر ناز كشيدن اصيل
باشد در اينصورت اين باركشي را شما بايد در فضا گشايي و صبر و شكر ببينيد .بار كشي يعني ،اوﻻ قبول اينكه ،يعني به
طور عملي ،اين وضعيتي كه در بيرون من را اذيت ميكند و من خوشم نميآيد من ايجاد كردم ،من مسئول ايجاد اين
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وضعيت هستم و مركزم ايجاد كرده است ،اين خودش بار كشي است ،سخت است ،زير بار مسئوليت رفتن سخت است.
اگر شما واقعا قبول كردهايد كه شما مسئول ايجاد دردها و گرفتاريهاي خودتان هستيد ،نه پدر و مادرتان ،نه ديگران ،نه
رئيس ادارهتان ،نه مردم ،نه وضعيت ،وضعيتهاي اقتصادي ،سياسي و اينها ،اينها نيستند ،مركز من است كه كمك كرده
است اين حالتهاي بد را در بيرون ايجاد كنم ،شما يك قدم جلو رفتيد ،براي اينكه زير بار مسئوليت رفتيد.
آن كسي كه در اين شكل است) ،شكل  ،(٢اين آدم ،ببينيد آن مستطيل خيلي مهم است ،ميگويد كه اصﻼ من مسئول
نيستم ،موانع ،دشمنان و مسائل ،كه اينها هم به وسيله ديگران ايجاد شدند نه به وسيله من ،من اصﻼ هيچ تقصيري ندارم،
از اول زحمت كشيدم ،درسم را خواندم ،زندگيم را كردم و با كسي كاري نداشتم ،اما نميداند كه مركزش خراب است،
مسائلش را خودش ميسازد .اين منِ ذهني يك مسئله ميسازد ،شروع ميكند به حل كردن ،نيم بند حل نشده ،دوتاي
ديگر ميسازد ،اصﻼ كارخانه مسئله سازي است ،نميداند اين را.
پس باركشي يعني زير بار مسئوليت رفتن اوﻻ ،ثانيا عذر خواهي ،اصﻼ عذر خواهي خودش بار كشي است ،كي حاضر است
عذر بخواهد از اينكه غلط عمل كرده است ،يعني به اين شكل نگاه كند بگويد خدا من نميدانستم اين همانيدگيها را
گذاشتم از پشت آنها ديدم ،عمل كردم ،انرژي بد فرستادم ،خشمگين شدم ،ترسيدم ،حسود بودم ،نميدانم ،هزارتا كار
غلط كردم ،عذر ميخواهم ،كيميخواهد اين كار را بكند؟ هر ميخواهد ،زير بار ميخواهد برود؛ اين بيرون از ناز كردن و
ن ذهني است.
نازكِشي م ِ
خوب من اين همانيدگيها را دارم ،براي اينكه دوتاي ديگر را زياد كنم ميروم ناز
ن ذهني ميگويد كه خيلي ُ
نازكِشي م ِ
اين خانم يا آقا را ميكشم ديگر ،حاﻻ موقتا ميگوييم شما سرور ما هستيد ،شما چقدر خردمند هستيد ،تملق ميكنيم،
نازش را ميكشيم ،اگر بلند حرف زد هيچ چيز نميگوييم ،تا اينها را به ما بدهد ،وقتي داد ما ديگر ديديم احتياج نداريم
آن موقع سركش ميشويم ،ناز كشي منِ ذهني است .ناز كردن هم كه خيلي واضح است ،ميگويد كه تو آن همانيدگي را
داري ،مثﻼ تو پول داري ،چقدر داري؟ صد هزار دﻻر ،من صد ميليون دﻻر دارم ،من اصﻼ چه نيازي به تو دارم ،تو در مقابل
من اصﻼ رقمي نيستي كه ،يعني فخر فروشي .يا يك كسي مثﻼ يك خوشگلي خيلي باﻻيي دارد و آن كسي را كه زشت
هست ،به او اهميت نميدهد ،ناز ميكند ،مغرور است ،ولي اگر فشار زياد بيايد ناز ميكشد ،رام ميشود ،رامي منِ ذهني
به درد نميخورد.
توجه ميكنيم كه اين منِ ذهني علياﻻصول سركش و حَرون است ،يعني اين منِ ذهني در مقابل خدا كه اﻻن قضاوت
ف الْقَلم حسابش را ميرسد ،ولي
ج َ
ميكند ،قضاوت خودش را ميگيرد و قضاوت خدا را زير پا ميخواهد لِه كند ،كه البته َ
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خوب نميداند كه اين كارها را دارد ميكند ،نميداند مقاومت ميكند ،قضاوت ميكند .به هر حال شما به عنوان منِ ذهني
ُ
ن ذهني از خدا هم،
نياييد ناز كنيد يا ناز بكشيد .ناز كردن منِ ذهني ميگويد من بينيازم از خدا ،از معشوق و ناز كشي م ِ
ميگويد حاﻻ كه خدا من را به اين روز انداخته من به اصطﻼح بهتر است كه اﻻن كوتاه بيايم ،و يك دفعه مي چسبد مذهبي
مي شود و خيلي كارهاي نماز مي خواند ،عبادت ميكند تا وضعش خوب بشود .وقتي خوب شد دوباره سركش ميشود،
دوباره حرون ميشود.
اما آن كسي كه ميبيند و ميفهمد و عميق درك كرده كه اين كارها به درد نمي خورد مي خواهد اين مركز را خالي كند.
او اين آدم است .اين آدم حواسش به خودش است ،مرتب درحال عذرخواهي از خداست .بخاطر اينكه قضاوت مي كند و
مقاومت ميكند .يعني اين آدم هرموقع مقاومت ديد ،عذر مي خواهد از زندگي .هرموقع قضاوت ديد؛ نه از ديگران و
عذرخواهياش از مردم هم اصيل است .يك موقع هست اين آدم عذر كه ميخواهد ،اين من ذهني هم عذر ميخواهد ولي
خيلي سطحي ،ميخواهد آقا ببخشيد خانم ببخشيد .خوب ببخشيد آنكار را نمي خواهي بكني؟ نه ،آنكه تقصير من نبود
كه ،من حاﻻ ميگويم شما ببخشيد .اصﻼ تقصير من بود .اينها همه چيزهاي سطحي و بازي من ذهني است.
ولي اين يكي اصيل است .توجه ميكنيد؟ اين حواسش به گشودن مركزش است .پس عذر ميخواهد و به صورت حضور
ناظر به عملش به مركزش نگاه ميكند ،صبر ميكند .اين صبر خودش باركشي است .يك وضعيتي را مي خواهد عوض كند
مثﻼ ميخواهد رنجشش را بيندازد ميداند كه خودش با من ذهني نميتواند بيندازد ،بنابراين به صورت حضور ناظر هي
بايد شناسايي كند ،مقاومت را صفر كند ،ولي اين رنجش نميافتد .رنجش هم از همسرش است .هنوز دارد خودش كار
ميكند زير بار است .زير بار يعني ميداند كه بايد اين كار را ادامه بدهد .براي همين موﻻنا ميگويد:
در باركشي يابي آن زيبايي و بانمكي را ،يعني اگر ميخواهي يوسف زيبايي بشوي ،به بي نهايت او و ابديت او زنده بشوي
از دست من ذهني خﻼص بشوي ،بايد زير بار بروي .اين كه يك كسي صبر ميكند و دردش ميآيد و اين دردهاي هوشيارانه
ميكشد و ادامه مي دهد .درست مثل معتاد است كه ميداند بايد يك مدتي اين مواد را نكشد ،ولي خيلي سخت است.
درد بدني خواهد داشت ،درد روحي خواهد داشت ،درد فكري خواهد داشت .بيتاب خواهد شد ،ولي زير بار ميخواهد
برود .براي اينكه ميخواهد آزاد بشود از زير سلطه آن مواد ،اين هم همين است.
صبر ميكند دردش ميآيد ،از اينكه دردش بيايد مركزش پرهيز ميكند ،مواظب است نگاه ميكند ،همهاش خودش را
ميپايد .و شكر ميكند كه ميتواند صبر كند و زير بار برود .و شما ميدانيد كه داريد به خدا زنده ميشويد و اين اقﻼم
اصيل خواهد شد ،و به تدريج اين پذيرش را ادامه ميدهيد ،مرتب ميبينيد كه اين كار را ادامه ميدهيد ،شادي بي سبب
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ميآيد ،و يواش يواش آفرينندگي به شما دست ميدهد .پس از باركشي است كه اين حسن و زيبايي و بانمكين بودن
دست ميدهد ،و ميبينيد بانمك بودن در كسي كه پذيرش دارد ،و شادي دارد و آفريننده است ،و اين چهار قلم و چهارتا
بركت در مركزش اصيل هستند .كسي كه مثﻼ نميترسد حس امنيت دارد .كسي كه خرد زندگي را به كار گرفته و عقل
من ذهني را گذاشته كنار ،خوب خيلي بانمك است ،خيلي زيباست .كسي كه هدايتش دست خدا افتاده ،ميداند كه هيچ
هيجان منفي مثل خشم و ترس هدايتش نميكند .هركاري كه بيرون ميكنند ،سمت و سوي او را از اين راه عوض نميكند.
كسي كه احساس قدرت ميكند كه ميتواند صبر كند ،شكر كند و عذرخواهي بكند و پذيرش داشته باشد ،مرتب لحظه
به لحظه ،خوب اين آدم باركشي ميكند.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٧٥

عسَل نوشي
خاموش كه خاموشي بهتر ِز َ
دَرسو ْز عبارت را بُگْذار اشارَت را
موﻻنا باز هم توصيه ميكند اَنصِتوا يعني خاموش باشيد ،ذهن را خاموش كنيد .خاموش باش كه خاموشي بهتر از عسل
هايي است كه اين همهويت شدگي ها به شما ميدهند .خاموش كه خاموشي يعني خاموش كردن ذهن و نپرداختن به اين
هم هويت شدگي ها و تاييد و توجه و خوشي و هرچه كه از اين هم هويت شدگي ها ميكشي ،به اصطﻼح بهتر است.
خاموشي ،خاموش كردن ذهن .پس شما عسل اين همهويت شدگي ها را نميخواهيد .چرا؟ به عسل واقعي دست پيدا
كردهايد ،به اين عدم.
درسوز عبارت را ،هرلحظه اين همانيدگي هايي كه در مركز ما هست ما را تحريك ميكنند ،چون ميخواهند اينها زياد
بشوند .اينها ما را به حرف ميكشند .اينها هنوز ناقصند .ما به عنوان من ذهني به برخي از اينها لطمه خورده .اصﻼ خود
دردهاي ما خودشان انگيزه فكرهاي ما هستند .درد رها نميكند ما را ،جزء اين اقﻼم مركز ما هستند .يا اينكه بعضي از
اين همهويت شدگي ها ما ميخواهيم اينقدر پول داشته باشيم ،خانه به آن بزرگي داشته باشيم و فرزندمان فﻼن شغل را
داشته باشد ،و همه اين چيزها كه با آن هم هويتيم اينها ناقصند ،ازنظر ما ناقصند .اينها كه ناقصند يعني ما ناقصيم.
و دائماً حرف ميزنيم .ميگويد اين قيل و قال و حرفهاي ذهن را بگذار كنار و حتي با ايما و اشاره هم حرف نزن .هيچ
حركتي از ذهن نگذار صادر بشود ،بلكه خدا در مركزت قرار بگيرد .يعني اگر خاموش باشي ميبيني ذهن خاموش شد ،آن
عسلهايي كه از ذهنت ميگرفتي ديگر رفت .ولي بعضيها از آن عسلها نميخواهند دست بردارند .آنقدر براي آنها تاييد
و توجه مردم مهم است كه بگويند اين آدم معتبري است .خوب ما ميدانيم اگر اينطوري باشد بايد برگرديد روي مركزتان
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كار كنيد .اگر شما حس نيازمندي روانشناختي نسبت به بيرون ميكنيد ،اين درست نخواهد شد مگر مركزتان را شناسايي
كنيد و اينها را بيندازيد.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٧٥

عسَل نوشي
خاموش كه خاموشي بهتر ِز َ
دَرسو ْز عبارت را بُگْذار اشارَت را
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٧٥

شمسا ْلحَقِ تبريزي ،اي مَشرقِ تو جانها
ُ
ش تو يابَد اين شمس حرارت را
از تاب ِ
خوب ببينيد .شمس الحق تبريزي همان يوسف ماست .يوسف خوبي است كه زاييده ميشود .يعني زاييده شدن ما به
عنوان هوشياري از ذهن و گسترش مركز ما به عدم و درصورتي كه در آن نقطه چينها يعني همهويت شدگيها كه به
حاشيه رانده شده در آنها هيچ هويتي نماند ،و ما تمام ًا از دنيا كنده بشويم .و اين از كجا طلوع ميكند؟ از مركز ما ،از جان
ما .ميگويد اي شمس الحق تبريزي ،شمسالحق تبريزي كيست؟ خود ما .البته شمسالحق تبريزي دوست موﻻنا بوده ولي
او را به عنوان نماد ميآورد .شمسالحق تبريزي نماد زنده شده ما به خداست.
يعني نزديكترين حالتي كه ،بهترين حالتي كه ما ميتوانيم با خدا به وحدت برسيم شمسالحق تبريزي است .يعني مركز
ما باز بشود و بينهايت بشود و در آن نقطهچينها هيچ حس وجودي نماند .يعني ما وقتي آمديم به اين جهان ،حس
هويتمان را ،حس وجودمان را داديم به اين چيزهاي اينجهاني .اگر كسي هوشيارانه همه هويتهايش را از اين چيزها كَند
و مركزش را كامﻼ خالي كرد ،اين آدم تبديل به شمسالحق تبريزي شده يا شمس تبريزي شده و محل طلوعش مركز
ماست ،ميبينيد؟ جان ماست.
ميگويد كه اين چيزي كه اﻻن در مركز ما دارد درست ميشود اين همان جنس خداست ،كه حتي به اين شمسي كه يعني
خورشيدي كه در بيرون هست و ميتابد ،و در اثر تابش او زندگي جسمي ما ادامه پيدا ميكند ،مثﻼ ما ميبينيم پنج حس
ما به كار ميافتد ،ذهن ما به كار ميافتد ،از نور اين خورشيد بيروني است .ميگويد اين خورشيد بيروني هم از يك همچو
جنسي حرارتش را ميگيرد .پس وقتي ما به خدا زنده ميشويم ،ما از جنسي ميشويم كه همه چيز تويش هست .توجه
ميكنيد؟ و اين بهترين حالت نزديك شدن و يكي شدن ما به خداست .آري.

*** یان ت وم ***
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در اين قسمت اجازه بدهيد يك شكل ديگري به شما نشان بدهم كه از غزل نتيجه ميشود )شكل شماره  (٤و پس از اين
دوتا غزل كوتاه هم برايتان خواهم خواند و خود اين شكلها را اگر درست دقت كنيم ،كلي كمك ميكند كه ما مطلب را
خوب درك كنيم .همانطور كه ميبينيد در مركز يك دايره است ،و آن دايره داخل آن مثلث است كه اين مثلث و اين دايره
را ميشناسيد و ضلع پايينش واهمانش است كه شامل عذرخواهي و برگشت به اين لحظه است .يعني وقتي از همانيدگي
درمركزمان برميگرديم و از پذيرش شروع ميكنيم و صبر ميكنيم ،پرهيز ميكنيم ،شكر ميكنيم ،پرهيز ميكنيم ،به
تدريج مركزمان باز ميشود.
مركز ما وقتي باز ميشود ،در بيرون ما رفتارهايي ميكنيم كه اين عدم تغيير داده است .يكي از آنها كه بسيار بسيار مهم
است ،شناخت ارزش خود است .يعني وقتي مركز آدم باز ميشود و انسان ميبيند كه از جنس زندگي است و از جنس
خدا است ،ارزش خودش را ميشناسد و به خودش احترام ميگذارد .بنابراين يك خاصيتي پيدا ميكند كه در فارسي
شايد بگوييم تماميت ،شناخت ارزش خود ،مطابقت فكر ،حرف و عمل ،ايجاد تعهد و اجراي آنها ،راستي و راستين بودن،
كلمه انگليسي اين خاصيت  Integrityاست Integrity .يعني انسان حقيقتاً يك تكه است .ولي وقتي مركزش از جسم
تشكيل شده است ،اﻻن خواهيم ديد كه اين خاصيت را نميتواند نشان بدهد ،و يك ارزش مهمي است كه سبب ميشود
كه انسان قابل اعتماد باشد ،كسي كه قول ميدهد و قولش را اجرا ميكند .اين شخص همانطور كه ميبينيد اين چهارتا
ل شناسايي دارد ،قدرت دارد ،يعني توان عمل كردن دارد ،بنابراين اگر قول بدهد و
بركت را از خدا ميگيرد ،اين آدم عق ِ
ايجاد تعهد بكند ،توان اين را دارد كه به انجامش برساند و اگر مركزش از جنس همهويتشدگيها بود ،آن
همهويتشدگيها ميتوانند بيقدرتش كنند و عقلش را زايل كنند.
از طرف ديگر حس امنيت ميكند و نميترسد كه اگر مثﻼً يك قولي داده است ،چون اﻻن يك همهويتشدگي به خطر
ميافتد ،زير قولش بزند ،اين كار را نميكند ،براي اينكه حس امنيتش از آن چيزها نميآيد و حس هدايت از طرف زندگي
دارد .زندگي راست است و راستين است ،يعني خدا دروغين نيست .هرچه مركز ما به خدا بيشتر زنده ميشود ،ما هم از
جنس راستي و راستين ميشويم ،دروغ نميگوييم .ولي اگر مركز ما همهويتشدگي بود ،نميتوانستيم اين كار را بكنيم.
ميبينيد كه شناخت ارزش خود به عنوان انسان و قول دادن و انجام دادن آنها يا ايجاد تعهد و اجراي آنها ،به راستين
بودن احتياج دارد ،به قدرتمند بودن احتياج دارد ،به اين احتياج دارد كه ما ارزشمان را زير پا نگذاريم.
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ارزش ما از چيزها نميآيد كه فوراً آن چيزها اگر كم بشوند ،ارزش ما كم بشود و ما احساس خطر بكنيم ،پس اين ارزش،
ارزش واقعي است .پس يكي از خصوصياتي كه ما در بيرون نشان ميدهيم به اصطﻼح يا يكي از رفتارهايي كه خواهيم
داشت ،همين تماميت و شناخت ارزش خود و حفظ ارزش خود است.
دومياش ،اين مثلث بيروني است ) شكل شماره  .(٤مثلث بيروني ،ضلع پايينيش را گفتم ،ضلع سمت چپي بلوغ عاطفي
است يا پختگي .اين بلوغ عاطفي و پختگي كه امروز در غزل داشتيم خامي و دوتا هم يا سه تا هم مطلب خواهيم خواند
به اين خامي ،كه عكسش بلوغ عاطفي است .بلوغ عاطفي در واقع تعادل بين شجاعت و مﻼحظه حق ديگران است .يعني
شناخت حق خود و در عين حال شناخت حق ديگران است و به تعادل رساندن آنها .كسي كه شجاع است خودش ،از حق
خودش نميگذرد ،ولي مﻼحظه حق ديگران را هم دارد .بنابراين هم به دليل اينكه مركزش از جنس زندگي است ،ديگران
را از جنس زندگي ميبيند و حقشان را ميدهد .اينطوري نيست كه اگر آنها عقلشان نرسيد يا نيرو نداشتند ،حقشان را
ما ضايع كنيم.
پس ميبينيد كه به دليل اينكه ما قدرت را از خدا ميگيريم و عقل شناسايي را از خدا ميگيريم و حس امنيت هم از مركز
عدم ميگيريم و هدايت را هم از آنجا ميگيريم ،به راحتي ميتوانيم تعادلي بين خودمان و ديگران ايجاد كنيم .اين همان
مطلبي است كه بارها پرسيده شده است و من جواب دادهام ،ميگويند :وقتي تسليم ميشويم ،اين تسليم ضعف است و
اگر ديگران آمدند حق ما را بخورند ،بايد بگذاريم بخورند ،پول به يكي داديم ،اگر ندهد ،بايد بپذيريم ديگر نگيريم؛ نه،
نه .اوﻻ اين تسليم مربوط به اين لحظه است .و وقتي شما اتفاق اين لحظه را ميپذيريد ،از مركز عدم خِرَد زندگي ميريزد
به فكر و عملتان ،فقط خرد نيست بلكه حس امنيت ،هدايت و قدرت هم هست.
اين چهارتا بركت واقعاً بركاتي است كه انسان ﻻزم دارد و نتيجهاش اين است كه در بيرون بلوغ عاطفي نشان بدهد ،پخته
باشد .انسان پخته خردمند است ،چون مركزش روشن شده است ،از جنس عدم است ،واكنش نشان نميدهد .عقل
شناسايي دارد بنابراين حق خودش را ميشناسد ،ولي ستيزه نميكند .زندگي به او ياد ميدهد كه حقش را چه جوري
بخورد ،درعينحال حق ديگران را هم حفظ كند ،پس هميشه وارد معامﻼت برنده به برنده ميشود .يعني معاملهاي كه اين
آدم در بيرون اگر بيزينسمن باشد ميكند ،هم خودش ميبرد هم طرف مقابل .اگر طرف مقابل ضرر بكند و حقش ضايع
بشود ،وارد نميشود ،حق خودش هم مﻼحظه نشود ،وارد نميشود.
وارد معامﻼت بازنده به بازنده نميشود كه دعوا كند ،هر دو ضرر كنند ،براي اينكه عقل شناسايي دارد ،هدايت دارد ،قدرت
دارد ،كسي كه قدرت دارد ،قدرتش را هم از خدا ميگيرد ،دعوا نميكند .حس امنيت ميكند ،بنابراين نميترسد كه حمله
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بكند .بههرحال يك انساني است كه پخته است و خردمند است و هميشه از عدم ،از مركز تسليم ،تصميماتش گرفته
ميشود نه از همهويتشدگيها و من ذهني .راجع به بلوغ عاطفي بعداً هم صحبت خواهيم كرد.
شما ببينيد مراوداتي كه شما در بيرون داريد با ديگران يا با حتي در خانه همسرتان ،با بچههايتان با اعضاي خانواده يك
رابطه پخته است يا خام است .در غزل داشتيم گفت كه اگر من ذهني داشته باشي و ناز كني ،كسي كه به مركز عدم
احتياجي ندارد ،اين خام است .كسي كه به عقل خدا احتياج ندارد ،ميگويد عقل دارم ،خام است .البته اگر من ذهنيش
مجبورش كند كه رام بشود ،باز هم خام است .يعني چه ما رام بشويم ،زير فشار قرار بگيريم و تسليم ذهني بشويم و حالت
ضرر را بپذيريم ،خام هستيم .در حالتي كه ذهن ميگويد رام هستيم .و اگر هم ناز بكنيم ،سركش بشويم و مغرور بشويم،
باز هم خام هستيم ،هر دوي اينها حالت خامي است و بلوغي در آن نيست.
يك چنين شخصي روابطي دارد كه تمام روابطش بر اساس اين بنيانگذاري شده است كه حق خودش ملحوظ است و حق
ديگران هم ملحوظ است ،معموﻻ روابطش با مردم به اصطﻼح عمر دراز دارد ،و قصد ندارد كه حق كسي را ضايع كند ،يا
حق خودش هم ضايع بشود.
و ضلع بعديش ،فراواني و فراوانيانديشي است .يكي از خصوصيتهايي كه از اين عدم ميآيد وقتي مركز ما باز ميشود،
فراواني خدا است كه اگر فرصت كرديم سريع ميخوانيم كه اسمش كوثر است .كوثر يعني خدا فراوانيش را به ما بخشيده
است و ما روا ميداريم كه نعمت فراوان به همه برسد ،و وقتي مركزمان همانيدگي وجود دارد ،ما حسود ميشويم ،تنگنظر
ميشويم ،موفقيت ديگران را ضرر خودمان ميدانيم ،حتي بعضيها موفقيت اعضاي خانواده خودشان را روا نميدارند.
ولي در مركز عدم ،شما هم مركز فراواني داريد ،تمام انديشههايتان از اين فراواني ميآيد ،شما روا ميداريد همه موفق
بشوند ،تا آنجا كه مقدور است كمك ميكنيد همه در كارشان پيش بروند ،به هيچ وجه لطمه به كسي نميزنيد و اگر كسي
از شما سوالي پرسيد كه در زندگي آنها اثر دارد ،در موفقيت خارجيشان يعني بيرونيشان در جهان ،شما چيزي ميدانيد،
عمداً كتمان نميكنيد ،نميگوييد نميدانم.
حقيقتاً اين مثلث )شكل شماره  ،(٤مثلث خوشبختي است و زندگي ميخواهد اين حالت را براي ما پيش بياورد و ما
نميگذاريم .حاﻻ شما پس از اين اگر در مثلث بعدي هستيد ،يعني اين )شكل شماره  ،(٥حتماً بايد به مثلث قبلي برويد.
وقتي همانيدگيها در مركز ما هستند ،شما ميبينيد كه عقل ما سطحي است ،عقل باورها است ،فكرها است كه با آنها
همهويت هستيم ،ابتكار نداريم ،عقل شناسايي بسيار كوچكي داريم ،حس امنيت ما از چيزهايي كه با ايشان همهويت
هستيم ميآيد كه آنها در حال تغيير هستند و ما حس امنيت نميكنيم ،ميترسيم ،مضطرب هستيم ،نگران هستيم .حس
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هدايت ما از هيجانات ما ميآيد ،مخصوص ًا هيجانات منفي مثل خشم و ترس و نگراني و حسادت و قدرتي هم نداريم ،براي
اينكه چيزها يا كساني كه به ايشان متكي هستيم در حال تغيير هستند و ما اعتمادي به ايشان نداريم.
اگر يك چنين حالتي پيش بيايد ،همانطوري كه ميبينيد دو ضلع بعدي هم مقاومت و قضاوت است ،اين مثلث بيروني
مثلث مخربي ميشود و ميشود اسمش را گذاشت مثلث بدبختي كه پايينش است :عدم شناخت ارزش خود .ميبينيد كه
قول دادن ما بستگي به وضعيتهاي همانيدگي ما دارد .اينكه ما قول بدهيم ،واقعاً سر قولمان بايستيم ،اين كار براي ما
مشكل است ،براي اينكه در وسط راه ممكن است به يكي از همهويتشدگيهاي ما ضرر بخورد .ما حاضر نيستيم وقتمان
را بگذاريم يا همانيدگي ،مثﻼ پولمان را خرج كنيم ،يا يك جايي قول دادهايم و اﻻن ميبينيم كه اگر اين را ما انجام بدهيم
ضرر ميكنيم ،يكي از همانيدگيها كم ميشود ،از طرف ديگر هم قدرت زيادي براي اجرايش نداريم.
بنابراين دچار ميشويم به عدم مطابقت حرف و عمل ،يك حرفي ميزنيم ،يك قولي ميدهيم ،ميبينيم كه عكسش را
داريم عمل ميكنيم .دمدمي مزاجي يكي از خاصيتهاي داشتن مركز همانيده است كه هي عوض ميكنيم ،ميخواهيم
نميخواهيم ،هي نظراتمان را عوض ميكنيم و تعهدات ما سست است و نميتوانيم تعهدمان را اجرا كنيم ،قدرت نداريم.
توجه ميكنيد كه اين عقل شناسايي درست كه از زندگي ميآيد و حس امنيت ،به آدم قدرت ميدهد ،ما براي اجراي
تعهداتمان به قدرت احتياج داريم .تعهد سست ،عدم اجراي تعهد و بيثباتي ،يعني اين شخص ببينيد ثباتش بستگي به
همانيدگيهايش دارد .خُوب اگر آنها ثابت باشند و بيشتر بشوند ،ممكن است مدتي ثبات داشته باشد ،ولي خوب
همانيدگيها نميمانند ،مخصوص ًا وقتي ما با انسانها همهويت هستيم ،آنها تغيير ميكنند ،درست است كه ما كنترل
ميكنيم ،ولي اين كنترل ،خودش هم عقل ما را ضايع ميكند ،زايل ميكند و عقل درستي به ما نميدهد .از طرفي ديگر
دائماً مقاومت داريم و قضاوت داريم .خود مقاومت و قضاوت نشان ميدهد مرتب عقل اين چيزهاي بيروني عقل ما است،
و ما مقاومت ميكنيم در مقابل خرد زندگي يا حتي خرد انسانهاي بيروني.
بنابراين ضلع طرف چپي ،عدم بلوغ عاطفي و خامي پيش ميآيد .اين همان خامي است كه امروز موﻻنا دربارهاش صحبت
ميكند .خامي يعني من شجاعتي ندارم ،اگر حقم را ضايع كنند ،قدرتي ندارم كه حقم را بگيرم .از طرف ديگر اگر كسي
ضعيف باشد و من به لحاظ فكري مسلط باشم ،بتوانم ،حقش را ميخورم ،براي اينكه عقل من از آن همانيدگيها ميآيد.
من فوقش يكسري باور را گذاشتهام آنجا در مركزم ،آن باورها را ميتوانم تغيير بدهم .و مهم براي من در اين حالت ،زياد
كردن همهويتشدگيها ،هر چه بيشتر بهتر است ،و من ميدانم كه حس امنيتم از زياد شدن آنها به دست ميآيد.
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پس اين شخص خام است ،دائماً وارد مراودات بازنده به بازنده خواهد شد ،با هر كسي كه معامله ميكند يا يك كاري دارد،
ميبازد ،يا اگر برنده هم باشد ،بَرَندهگيش زياد طول نميكشد .توجه ميكنيم كه اينكه ما در كارها موفق بشويم ،بايد
متوجه باشيم كه ديگران هم بايد برنده بشوند .فقط نميشود كه ما برنده بشويم ،ديگران بايد به ما كمك كنند ،اگر فقط
ما باشيم و من و من ،ديگر ديگران به ما كمك نميكنند .پس عدم بلوغ عاطفي و خامي ضلع ديگرش است.
از طرفي ديگر چون با اجسام همانيده است و برحسب جسم جهان را ميبيند نه خدا و جسمها محدود هستند،
كميابيانديش و حس كميابي دارد ،در مركزش بينهايت خدا نيست ،كوثر نيست ،عدم نيست ،چيزها هستند .بنابراين
حسود است ،تنگنظر است ،فكر ميكند همه چيز كم است و يك چنين شخصي در بيرون نميتواند فراواني منعكس كند.
براي اينكه بيرون فراوان بشود ،چه پولمان ،چه وسايل خانه ،دوست ،هر چيزي ،بايد در مثلث باﻻيي باشيم يعني اين
)شكل شماره  ،(٤مركز ما بايد عدم باشد.
مركز ما همانيدگي باشد ،ما در بيرون كميابي را منعكس خواهيم كرد .براي همين است كه خيليها ،خيلي زحمت ميكشند
ولي نميتوانند در بيرون چيز زيادي بوجود بياورند ،اگر هم بياورند به خودشان ضرر ميزنند ،يعني يك چيزي را بوجود
ميآورند بعد از بين ميبرند ،نميتوانند شادي را تحمل كنند .اين مركز نميتواند حس امنيت را ،شادي را ،آرامش را تحمل
كند .اين مركز نميتواند پول زياد در بيرون را تحمل كند و اگر ببيند موفق دارد ميشود ،خردش ميكند و از بين ميبرد.
براي همين است كه يك عدهاي خودشان را و كار خودشان را تخريب ميكنند .شما اگر اينطوري هستيد بايد به مركزتان
مراجعه كنيد ببينيد كه آنجا چه خبر است ،اگر شما الگوهاي ذهني يعني فكرهاي محدود كننده گذاشتهايد در مركزتان،
مخصوص ًا به خودتان نگاه كنيد ببينيد آيا موفقيت ديگران را روا ميداريد؟ مثﻼ اگر همسر شما ،دوست شما ،بچه شما،
حتي دشمن شما ،كه البته كسي كه همانيدگي دارد دشمن هم دارد ،موفق بشود ،شما خوشحال ميشويد؟ اگر ميبينيد
نه ،گرفتار هستيد ،همين گرفتاري را در بيرون منعكس خواهيد كرد ،بدانيد كه اين مركز ،مركز همانيده است.
متاسفانه اين مركز مقاومت دارد ،هوشياريش پايين است .ميبينيد كه عقل و هدايت اين مركز ،اين انسان كه همين من
ذهني است ،چيز جديد نميپذيرد .چنان با باورهايش همهويت است كه مقاومتش نميگذارد كه باور جديدي وارد بشود.
حداكثر بعضي موقعها يك باور را برميدارد ،يك باور ديگر جايش ميگذارد ،نميداند كه ميتواند مركز را خالي كند.
من اميدوار هستم كه روي اين مثلثها شما يك مقدار بررسي كنيد ،ببينيد كه بيشتر به شما مثلث خوشبختي ميخورد
يعني اين )شكل شماره  ،(٤مركزتان عدم است ،در بيرون شما تماميت داريد ،حرف ميزنيد عمل ميكنيد ،بلوغ عاطفي
داريد و فراواني را از خودتان نشان ميدهيد يا نه ،خودتان را نميشناسيد ،ارزش خودتان را نميشناسيد ،ممكن است
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حرف بزنيد و بعد ًا انكار كنيد ،و يا خام هستيد يا كميابيانديش هستيد .اين كميابيانديش را موﻻنا به ما توضيح داده است
كه با استفاده از آيه قرآن كه اگر امروز رسيديم ميخوانيم كه ممكن است نرسيم.
گفت :خداوند كوثر را به انسان اعطا كرده است ،بخشيده است .كوثر يعني بينهايتش را و در قسمتي از مثنوي كه ما اگر
برسيم ميخوانيم ،ميگويد كه ،با استفاده از يك آيه قرآن ميگويد :خدا انسان را گرامي داشته است .گرامي داشته است
يعني از اين حالت )شكل شماره  (٥به اين حالت )شكل شماره  (٤تبديل كرده است .گرامي داشته است يعني خودش را
در مركز ما قرار داده است ،ما را از جنس خودش كرده است ،همان موقع كوثر را به ما داده است .وقتي خودش در مركز
ما است ،ما از جنس فراواني هستيم .پس هر كسي كه از جنس كميابي است و خودش ،خودش را ميشناسد ،واقع ًا بايد
بفهمد كه داراي خصوصيات بسيار مخرب است.
يعني اين سهتا خاصيت واقعاً ميتواند ما را بدبخت كند ،كسي كه حرف و عملش يكي نيست ،قول ميدهد نميتواند اجرا
كند ،و خام است يعني شجاعتش كم است ،و مﻼحظه حق ديگران كم است ،وارد معامﻼت بازنده به بازنده ميشود ،دائم ًا
ميبازد و اگر هم ميبرد ،يكي ديگر ميبازد ،حتماً ميبازد بعد ًا و كميابيانديش است .اين مثلث)شكل شماره  ،(٥مثلث
واقعاً بدبختي است.
اما اجازه بدهيد يك غزل كوتاه بخوانم و موﻻنا ميگويد كه:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢١٠١

ي خَسان
سير گشتم ِز نازها ِ
كَم زَنَم من چو روغن بَلَسان
امروز ناز كردن را متوجه شديم ما ،كه گفت ناز كردن چي است؟ خامي است .كساني كه من ذهني دارند ،يعني اين خاصيت
)شكل شماره  ،(٢اينها موﻻنا ميگويد كه احساس بينيازي از آموزشهاي من ميكنند ،ميگويند :احتياجي نداريم ،همين
باورهايي كه با آنها همهويت شدهايم ،براي ما كافي است .پس من ميگويد از خامي و نازهاي خَسان ،خَس يعني همين من
ذهني ،و عرض كردم هر كسي كه با فكرها و باورهايي كه از سرش ميگذرد ،بيشتر همهويت باشد ،همانقدر بيشتر هم از
خدا دور ميشود.
هر كسي كه در مركزش عدم را باز ميكند ،به خدا نزديك ميشود .پس ميگويد من از غرور و حس بينيازي برخي
انسانهاي همانيده ،از خدا يا از آموزشهاي معنوي خسته شدهام ،سير شدهام ،و بهتر است كه پيش آنها ،من كم بزنم .كم
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بزنم يعني خيلي خودم را نشان ندهم .كم زدن خود را كم انگاشتن ،فروتني كردن .بهتر است كه من قاطي اينها نشوم،
يعني به اينها چيزي ياد ندهم ،نگويم ميدانم و به آموزش اينها نپردازم ،براي اينكه اينها احتياجي به من ندارند.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢١٠١

بَعد ازين شَهْد را نَهان دارم
تا َنيُفتند َانْدَرو مگسان
ميگويد بعد از اين من عسل را پنهان ميكنم ،عسل همين آموزشهاي موﻻنا است ،همينطور كه سر عسل را ميپوشانند
كه مگس نيايد تويش بيفتد .ميخواهد بگويد آنهايي كه دل نميدهند و فكر نميكنند كه نيازمند اين آموزشها هستند،
ش بسيار مهمي است ،بسيار موثر
دو جور برخورد با اين آموزش موﻻنا است ،يكي اينكه شما تشخيص ميدهيد اين آموز ِ
است ،من بايد بچسبم ،متعهد بشوم و اين را ياد بگيرم در زندگيم اجرا كنم و خودتان را نيازمند اين ميبينيد ،من خودم
اينطوري هستم .يكي هم نه ،يك ربع گوش ميكند ،اينها را كه ما ميدانيم؛ بعد ميگويد :من به اينها نميگويم ،نميگذارم
اينها به دانش من دسترسي پيدا كنند ،اينها مثل مگس هستند كه ميافتند عسل و اگر يك كسي بيايد با باورهايش اين
آموزشها را بخواهد تفسير كند و بيميلي كند و اهميت اين را نداند ،من خودم را آشكار به اينها نميكنم ،درست است؟
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢١٠١

خويش را بَعد ازين چُنان دُزدم
عسَسان
كه نيابند مَر مرا َ
عسس يعني داروغه ،كسي كه ميتواند پيدا كند .ميگويد بعد از اين من خودم را چنان ميدزدم از اين جور آدمها كه
حتي داروغه هم نميتواند من را پيدا بكند ،پليس هم نميتواند پيدا بكند .يعني چي؟ يعني خودم را آشكار نميكنم،
طوري نميگويم كه اينها بفهمند .اين ابيات نشان ميدهد كه ناز ما كه گفت خامي است ،اين غرور ما به بينيازي از دانش
بزرگان ،چقدر بد است .و اگر شما خوب مﻼحظه كنيد ،فراوان است اين غرور و اين ناز كردن ،اين تفاخر كه من ميدانم در
حاليكه نميداند ،خيلي بد است.
و اگر كسي با بيميلي با موﻻنا برخورد كند يا با فردوسي ،شما خواهيد ديد كه نميتواند بفهمد .يعني شما بايد با آغوش
باز ،با احترام با دانش موﻻنا برخورد كنيد تا او خودش را به شما نشان بدهد ،مطلب را به شما باز كند ،اﻻن هم همينطور
است .معنيش اين است كه شما ميگوييد كه من ميدانم ،و از كجا معلوم اصﻼً اين موﻻنا اين را درست نوشته است و يك
عده غلط ميگيرند ،ميخوانند كه ببينند غلطهاي موﻻنا را ميتوانند پيدا كنند ،كتاب بنويسند در انتقاد از موﻻنا و ميكنند
هم ،موﻻنا يا بزرگان معاني را آن موقع به ما نشان نميدهند.
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مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢١٠١

دگَر تازم
هر زمان جا ِنبِ ِ
بيرَفيقان و حاجيان و كَسان
ميگويد هر زمان من ميروم جانب زندگي .كسي كه خودش را مي شناسد مي رود پيش خدا ،پيش زندگي ،فضا را باز مي
كند و چيزي را آشكار نمي كند .گفت كم مي زنم ،حرف نمي زنم در حالي كه من رفيقي نمي بينم كه بگيرم ،يعني همه از
من ذهني هستند .حاجيان هم كه مي گويد با باورهاي سطحي مي خواهند بروند خانه خدا را زيارت كنند ،در حالي كه
خانه خدا دلشان است .به جاي اينكه مركزشان را باز كنند ،عدم را بگذارند مركزشان ،فقط با باور هاي سطحي دور مكان
مي گردند .و كسان ،يعني كساني كه مي گويند ما كسي هستيم .ما من هستيم ،من با آنها كاري ندارم .فقط اين ها را مي
خوانم سريع كه شما بدانيد چه مي گويد.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢١٠١

اي خدا در تو چون گُريختهام
اينچنين قوم را به من مَرسان
مي گويد اي خدا چون من گريخته ام در تو ،تماما آمده ام از جنس تو شده ام ،و در بيرون كم مي زنم ،اين جور آدمها را
به من نرسان .براي چه خواندم ،براي اينكه يك مثالي باشد براي ناز كردن ،و اين گفتن كه من مي دانم ،و خامي .اما يك
غزل ديگر مي خوانم.اينها كوتاه هستند ،خيلي كوتاه هستند.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٣٨٩

چون دِلَت با من نباشد ،همنشيني سود نيست
گرچه با من مينِشيني ،چون چنيني سود نيست
پس ،مي گويد اين مي تواند از زبان خدا به ما باشد ،درست است كه مي گويد من از رگ گردن به تو نزديكتر هستم .اما
تو بايد هشيارانه من را در مركزت بگذاري ،اگر دلت را به صورت عدم به من نسپاري ،همنشيني من و تو سودي ندارد .گر
چه هميشه با من هستي ،به انسان مي گويد .اما چون مركزت پُر از هم هويت شدگي هست و تمام توجه ات به آنها است،
در نتيجه به بيرون است ،و مركز را باز نمي كني سودي ندارد.
شما بايد اين طوري باشي كه مرا بياوري به مركزت ،خدا مي گويد .خدا مي گويد چون دلت با من نباشد يعني دلت را عدم
نكني ،مرا نگذاري تو مركزت ،همنشيني ما فايده ندارد .هي نشين بگو كه خدا از رگ گردن به من نزديكتر است .چه
فايده ،مرا كه نمي آوري مركزت ،مرا بايد بياوري مركزت ،درست است كه باهم هستيم ،تو از جنس من هستي ،ولي تو
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رفتي ،توي ذهن زندگي مي كني در زمان زندگي مي كني ،مقاومت داري ،قضاوت داري ،همانيده با چيزها هستي ،تو بايد
همانيده با من بشوي .و اين ها را به حاشيه براني.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٣٨٩

چون دهانَت بسته باشد ،در جگر آتش ُبوَد
در ميانِ جو دَرآيي ،آببيني سود نيست

مي گويد اگر خاموش بشوي ،اَنصِتوا ،ذهن را خاموش بكني ،آتش عشق در مركزت هست .اما اگر دهانت را نبندي شروع
كني به حرف زدن ،ذهنت فعال باشد ،آن فعاليت در مركزت باشد ،آن موقع به وسيله ذهنت مرا ببيني و بيايي داخل جو،
آن جو ،ذهني است .آن به درد نمي خورد.
چون دهانت بسته باشد در جگر آتش بُوَد ،اين شكل )شماره ( ٣را مي بينيد ،يعني اگر اين طوري باشد مركزت از جنس
عدم باشد من در مركزت باشم در اين صورت ذهنت خاموش است ،من در مركزت عشق هستم .يعني اگر خدا در مركز ما
باشد ما با او به وحدت رسيده ايم هشيارانه .البته به وحدت رسيده ايم غلط است ،براي اينكه هميشه ما با او يكي هستيم.
ما هشيارانه متوجه مي شويم كه از جنس او هستيم .هميشه از جنس او هستيم ،فقط موقتا ما چون توي ذهن مي رويم از
او به طور توهمي جدا مي شويم .متوجه توهم بشويم ،بيدار بشويم هشيارانه ،هميشه از جنس او هستيم ما ،ما نمي توانيم
از جنس او نباشيم .مي گويد اگر شما دهانت را ببندي ،اين حالت است ) شكل شماره  .( ٣يعني حرف نزني ،خاموش باشي.
اگر دهانت را نبندي و بيايي وسط جو ،اين جو هشياري ذهني است ،يادتان است گفتيم ،گفت كه بهتر است آئينه كلي
پيدا كنم و از جو كاري بر نمي آيد.
مولوي ،مثنوي ،دفتر دوم ،بيت ٩٧

ك ّلي بجُو
گفتم اي دل آينه ُ
رو به دريا كار برنايد ز جُو
گفتم اي دل يعني اي مركزم آئينه كلي بجو ،يعني به تماميت او زنده بشو ،يكتا بشو ،رو به دريا ،يعني يكتا بشو ،درياي او
بشو ،براي اينكه از جوي ذهني ،از جوي فكري كاري بر نمي آيد .اين هم دارد همين را مي گويد .اينهم فهميديم.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٣٨٩

چونكه در تَن جان نباشد ،صورتش را ذوق نيست
چون نباشد نان و نعمت ،صَحن و سيني سود نيست

مي گويد اگر در مركز ما عدم نباشد ،هم هويت شدگي ها باشد ،در اين صورت اين چهار بُعد ما ،صورت ما ،جسم ما،
فكرهاي ما ،هيجانات ما ،جان جسمي ما هيچ ذوقي ندارد .به عبارت ديگر مركز ما هم هويت شدگي باشد ،در بيرون ما
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ذوق زندگي نداريم .بعد مي خواهد بگويد كه اگر در يك مهماني فرض كن پيشخدمت ها بيايند سيني را بگردانند ،ما
نشسته ايم ،سيني خالي باشد ،بله .و يا صَحن مي تواند صَحن خانه باشد يا فرض كنيد كه ساغر شراب باشد .مي گويد كه
يك ساغر شراب خالي است ،سيني ها را هم خالي مي گردانند .هي مي آيند در آنجا مي گردند ولي سيني ها خالي هستند
به ما غذا نمي دهند .ما هم رفتيم غذا بخوريم.
چون نباشد نان و نعمت .مي گويد اگر از طرف زندگي نان و نعمت نمي آيد ،تو ذوق زندگي نداري .پس اگر مركز ما عدم
باشد ،قسمت مادّي ما هم ذوق است .مي توانيم بيرون زندگي بكنيم .اگر نه اين زندگي فايده اي ندارد.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٣٨٩

گَر زمين از مُشك و عَنبَر پُر شود تا آسمان
چون نباشد آدمي را راهِ بيني سود نيست

مي گويد اگر اين زمين را از عطرهاي بسيار خوشبو پُر كنند ،ولي اين بيني شما يا حس بويايي شما خراب باشد ،شما هيچ
بويي نمي شنويد .يعني دوباره همين شكل) شكل شماره  ،(٢آن همانيدگي ها كه در مركز ما باشد ،ما نمي توانيم بوي
زندگي را بكشيم .علت اين كه صحبت بو مي كند اين است كه حس زندگي بسيار بسيار ظريف است ،و حس بويايي هم
ظريف ترين حس است.
مي گويد كه اگر اطراف تو را پُر از زندگي بكنند ،كه هست .مي گويد زندگي تو را محاصره كرده است .اصل ما خدا است و
خدا مي خواهد زندگي به شما بدهد ولي ما بوي زندگي را نمي توانيم بكشيم .براي اينكه مركز ما همانيده است .پر از
همانيدگي ها است .ما توجهمان و تمركزمان روي اينها است .مي خواهد بگويد كه هر چقدر از اين همانيدگي ها زياد كني
در مركزت ،اگر اينها در مركزت باشند زندگي ات خراب تر خواهد شد .از خدا دورتر خواهي شد و ذوق زندگي را از دست
خواهي داد.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٣٨٩

گَر زمين از مُشك و عَنبَر پُر شود تا آسمان
چون نباشد آدمي را راهِ بيني سود نيست
اگر هميشه بر حسب اين همانيدگيها دنبال خدا و زندگي بگرديم ،در حاليكه  ٩٩/٩٩درصد بدن ما خالي است و از جنس
خداست ،ميگويد تمام وجودت را من پوشاندهام .خدا ميگويد همه وجودت از من است و اين جسمت خيلي جزئي است
و چون حس بوياييات بد است نميتواني من را حس كني ،چرا كه مقاومت داري ،قضاوت داري .ميبينيد كه اين شكل
بودن بسيار بسيار خطرناك است .بله.
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مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٣٨٩

تا ِز آتش ميگُريزي ،تُرش و خامي چون خَمير
گَر هزاران يار و دِلْبَر ميگُزيني سود نيست
يعني تا زماني كه از آتش درد هشيارانه ميگريزي ،اين صبر و شكر را نداري و زير بار نميروي ،بار درد هشيارانه ،بايد
خام بماني و ترش بماني مثل خمير .يعني پخته نخواهي شد ،نان نخواهي شد تو را بخورند .يكي نان پخته داريم كه خوردني
است يكي هم خمير .ما نميتوانيم خمير را بخوريم ،يعني اين مركز ما كه اينطور است ما مثل خمير ميمانيم .خمير خوردني
نيست.
در ابيات بعدي ميگويد كه انسان مثل ميوه بايد برسد تا ببرند كاخ جلوي مهمان بگذارند .و تا زماني كه ما خام هستيم و
اين همانيدگيها از مركز ما بيرون نرفته خدا به ما كمك نميتواند بكند ،و با مقاومت و قضاوت ما نميگذاريم خدا كمك
كند .آره ،و اگر در حاليكه مركز ما پر از همانيدگي هست هزاران يار و دلبر خوشگل اطراف ما باشد ،باز هم اين فايده
ندارد .براي اينكه شرط ذوق داشتن اين است كه ،ذوق زندگي داشتن اين است كه مركز ما از جنس عدم باشد.
بله ،پس اين هم يك بيت ديگري بود براي خامي ،و خامي را من به شما توضيح دادم ،مثلث خامي كه مثلث بدبختي بود
كه يك ضلعش خامي بود يك ضلعش كميابي بود ،آن يكي به اصطﻼح نديدن و نشناختن ارزش خود .يعني يك چنين
آدمي واقعا ارزش خودش را نميشناسد .و اينها با گفت و گو درست نميشود .يعني نميتوانيم به آدمها ياد بدهيم كه شما
كه قول ميدهي بايد سر قولت بايستي و نميايستد ،يا اين اصول اخﻼقي را رعايت كني ،نميكند ،براي اينكه مركزش پر
از چيزهايي است كه نسبت به آنها حرص ميزند ،و رسيدن به آن چيزها كه فكر ميكند به او زندگي خواهند داد مهمتر
از انسانهاست.
توجه كنيد كه وقتي مركز ما از جنس عدم است مهمترين چيز براي ما انسانها هستند .شما از خودتان سوال كنيد كه
انسانها مهماند براي من يا چيزها؟ اگر چيزها مهم هستند بايد بگوييد كه من خام هستم ،اگر انسانها اول ميآيند در
اين صورت پخته هستيد .براي همين است كه شما نگاه كنيد در روابطي كه اﻵن بعضي مواقع دوستان گله ميكنند ،مثﻼ
يك برادري پول خواهر را ميگيرد نميدهد .خوب پول مهمتر است .پول مهمتر از رابطه با خواهر است .چرا؟ براي اينكه
مركزش اينطور است .با پول همهويت است .با خواهر همهويت نيست.
پس پول خيلي مهمتر از خواهر است ،برادر است ،پدر است ،مادر است براي اين آدم .آيا مركزش عدم بود باز هم اينطور
بود؟ نه .نه .بنابراين اين آدم در مثلث بدبختي است .در مثلث خوشبختي بود ،حاﻻ من اسمش را ميگذارم خوشبختي و
بدبختي واقعا اين اصطﻼحات شايد اصﻼ نخورد به اينها ،همينطور اﻵن به نظرم آمد .كسي كه تماميت دارد ،ارزش خودش
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را ميشناسد ،پخته است و ذهنيت فراواني دارد ،مركزش از جنس عدم است ،برايش انسانها مهمترين هستند .اول
انسانها بعدا چيزها .چون در مركزش چيز نيست در مركزش هشياري انساني است.
ولي وقتي انسانها مرتبهاش ميآيد پايين نشان ميدهد كه چقدر ما پايين هستيم ،اينها همه مركز ما را در بيرون نشان
ميدهند .كسي كه پول خواهرش را ميگيرد و ميخورد و آن رابطه هيچ ارزشي ندارد ،يعني من ارزشي ندارم ،من احترامي
به خودم قائل نيستم ،من از جنس پول هستم .كسي كه از جنس پول است ،جسم است ،عقلش همان اندازه است .حس
امنيتي ندارد .هدايتش همين حرص است ،پول است .قدرتي ندارد .چند بيت هم بخوانم .اينها را سريع بخوانم .ميگويد:
مولوي ،مثنوي ،دفتر اول ،بيت ٤٤٢

چون كه بويي بُرد و شُكر آن نكرد
كُفر نعمت آمد و بينياش خَورد

وقتي بوي زندگي را ميفهميم ،كه ديگر نشان نميدهم اين شكلها را ،عدم باز ميشود ،شكر عدم را بايد كرد كه من از
جنس انسان شدهام ،از جنس هشياري اول شدم از جنس خدا شدهام .اگر بويي از زندگي برديم و فضايي درونمان باز شد
بايد شكر كنيم .اگر شكر نكنيم كفر اين نعمت ميآيد ،و آن حس بويايي ما را ميخورد .بله ،همين است .مسلم بدانيد كه
به اين آدم بوي زندگي يك طور خواهد آمد .يعني خدا خودش را يك طور به ما نشان ميدهد و بوي زندگي را به مشام ما
ميرساند و بايد شكر كنيم .نكنيم ،حواس ما به همان همهويتشدگي باشد كفر ميآيد ميخورد.
مولوي ،مثنوي ،دفتر اول ،بيت ٣٦٨٦

ي اَحسَن است
هرچه جز عشقِ خدا ِ
گر شِكرخواري است ،آن جان كَندن است
پس بنابراين مهمترين چيز براي ما اين است كه مركزمان را از جنس عدم كنيم و با خدا يكي بشويم ،از جنس خدا بشويم.
غير از اين هر چيزي كه به جاي خدا بگذاريم در مركزمان ،اگر به ما شكر هم ميدهد ،شادي هم ميدهد و به ديد فعلي ما
اين خيلي بهتر از انسانهاي ديگر يا خدا است ،مطمئن بدانيد كه جان كندن است.
چرا اينها را موﻻنا ميگويد؟ براي اينكه ما اﻵن با ديد من ذهني ممكن است ببينيم .براي آن آدمي كه از خواهرش پول
ميگيرد ولي پس نميدهد ،انكار ميكند ،ميگويد هرچه بادا باد .خوب فكر ميكند از پول شكر ميآيد از عشق نميآيد.
عشق خواهر و برادري را زير پا ميگذارد ،برايش مهم نيست .پس شما اﻵن ميدانيد تنها چيزي كه براي شما ارزش دارد
عدم كردن مركزتان است .بقيه چيزها اگر در مركزتان باشند اگر به شما بهترين چيزها را ميدهند ،آن را جان كندن
بدانيد .اگر آنطور نميدانيد حاﻻ به موﻻنا گوش كنيد و از مقاومت و قضاوت ،اينكه من ميدانم دست برداريد.
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و توجه ميكنيد كه اين آدم هنوز دارد مانع ميسازد ،مسئله ميسازد ،دشمن ميسازد و دشمن ميبيند .در افسانه من
ذهني است .در افسانه من ذهني چيزها مهمتر از خدا هستند .حاﻻ اين حرفها را ميزنيم شما بايد اينها را در خودتان
تحقيق كنيد .بگوييد چيزها مهمتر هستند يا خدا .اگر گفتي خدا آنموقع مركزت را بايد خالي كني ،فقط به زبان نميشود.
بله ،اگر قرار باشد خداي احسن بيايد مركز ما بايد اين شكل)شكل  ٣شماره ( باشد .و اگر در آن مركز غير از خدا غير از
عدم چيز ديگري بگذاريد بدانيد كه اين كار جان كندن است.
مولوي ،مثنوي ،دفتر اول ،بيت ٣٢٥٧

شُكر كُن ،غرﱢه مَشو ،بيني مَكُن
مكُن
گوش دار و هيچ خودبيني َ

غره يعني مغرور به چيزي شدن و پشت گرم شدن ،بيني كردن يعني تكبر كردن و اينها خامي من ذهني است .توجه كنيد
جنبههايي از خامي شكر نكردن است ،مغرور شدن است و كسي كه مغرور است حتم ًا بر اساس اين هم هويت شدگي ها
مغرور است ،اين همانيدگي ها را در مركز گذاشتن سبب مي شود ما شكر نكنيم ،اين شخص اگر شكر هم بكند سطحي
است ،ولي هميشه طلبكار است ،چرا؟ اينها زيادتر نمي شوند و عرض كردم يك نيازمندي خاصي كه روانشناختي است به
دنيا دارد ،و اين نيازمندي سبب عدم رضايتش مي شود.
و گفتيم عدم رضايت در اين لحظه نسبت به اتفاق اين لحظه و يا وضعيت جاي خوبي براي شروع تغيير نيست .بنابراين
مقاومت و قضاوت براساس همين عقل اين همانيدگي ها دائما برقرار است ،و اين سيستم مانع سازي و مسئله سازي و
دشمن سازي است ،افسانه من ذهني است .مي گويد مواظب باش شكر كن ،مغرور نشو و تكبر نكن ،گوش دار ،ما گوش
نمي دهيم ،گوش دار .و خود بيني مكن ،مشخص است.
مولوي ،مثنوي ،دفتر اول ،بيت ٤٢٣

شُكر كن ،مر شاكران را بنده باش
پيش ايشان مُرده شو ،پاينده باش
شكر كن و آنهايي كه شاكر هستند ،آنهايي كه شاكر هستند از جنس زندگي هستند ،بله ،بنده آنها باش و گوش به آنها
بده و يكي از آنها همين موﻻناست .بايد به دقت به حرفهايش گوش بدهيم ،بفهميم ،عمل كنيم .پيش ايشان مرده شو
يعني خودنمايي نكن ،نگو مي دانم ،پيش ايشان مرده شو تا جاودانه بشوي ،اين حالت شكر كن )شكل شماره (٣
عذرخواهي ،صبر و شكر ،پيش كساني كه مركزشان از جنس عدم شده و اينها عقل درستي دارند،حس امنيت درستي
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دارند ،هدايت درستي دارند ،قدرت زندگي را دارند ،بنده اينها شو ،يكي اش همين موﻻناست و به موﻻنا بگو نمي دانم تا
باﻻخره مركز تو را باز كند و تو را از جنس جاودانگي بكند.
اجازه بدهيد چند بيت هم از اين غزل بخوانم ،بله ،مي گويد:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ١٣٧٢

عينِ تو را حلوا كُندِ ،بهْ زانكه صد حلوا دهد
ي جانْ جز از لَبش نشنيدهام
ت حلوا ِ
ذ ِ
من ل َّ
عين تو را حلوا كند ،يعني اين هم هويت شدگي ها را از مركزت بردارد و عدم بگذارد ،بطوري كه تو را به حلوا تبديل كند،
به خودش تبديل كند ،پس مركز تو را تغيير بدهد به اين حالت ،حلوا بكند مركز تو را ،بهتر از اين است كه در مركزت
صدها هم هويت شدگي بگذارد و از آنها شما صد تا حلواي ذهني بگيريد .بعد مي گويد من لذت حلواي جان ،من لذت
شيريني عدم را و زندگي را غير از لب او نشنيده ام.
يعني شما بايد مركزتان را عدم كنيد ،بجاي من ذهني زندگي و خدا از طريق شما حرف بزند ،فقط حلواي جان را از لب
هاي معشوق عرفاني يا خدا مي تواني بشنوي و تا زماني كه اين كار را نكني ،يعني اين شكل قبلي )شكل شماره  (٢را اين
حلواهاي ذهني را بايد بگذاري كنار و تبديل كني خودت را به اين )شكل شماره  ،(٣تا از طريق شما او حرف بزند و
مركزتان را تمام ًا از اين هم هويت شدگي ها بگيرد و خودش را بگذارد و آن موقع خواهي ديد كه لذت حلواي جان چيست.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ١٣٧٢

سخَن ،حلوا بِ ُيفتَد از دهن
خاموش كن كَانْدَر ُ
بيگفت ،مَردم بو َبرَد ،زان سان كه من بوييدهام
مي گويد كه حلوا در دهان ماست ،همين كه حرف مي زنيم حلوا مي افتد زمين ،مي خواهد بگويد كه خدا دائما با ماست،
منتها چون ما دائما ذهنمان را مشغول گفت و گو و قيل و قال در مورد هم هويت شدگي هاي مركزمان كرده ايم ،حلوا از
دهانمان مي افتد،
خاموش كن كاندر سخن ،يعني خاموش بكن كه موقع سخن گفتن دهانت را كه باز مي كني حلوا از دهانت مي افتد و بدون
گفتن مردم با مركز عدم مي توانند بو ببرند ،همانطور كه من بوئيدهام ،بله .پس فهميديم يعني چه ،يعني خاموش بايد
باشيم تا حرف مي زنيم ،با حرفهايمان و فكرهايمان هم هويت مي شويم و حلوا را نمي بينيم .اين صحبت يعني اينكه هر
كسي واقعاً حلوا اﻻن در او هست ،چون حرف مي زند حلوا مي افتد زمين ،همين كه ذهن خاموش بشود ،ما با فضا گشايي
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مي توانيم ذهن را خاموش بكنيم ،و تماشاگر ذهنمان باشيم ،هر دفعه كه اين كار را مي كنيم يك ذره حلوا مي چشيم و
لزومي ندارد حرف بزنيم ،مردم در مركزشان عدم دارند مي توانند اين ارتعاش مركز ما را بفهمند ،آره،
بيگفت ،مَردم بو َبرَد ،زان سان كه من بوييدهام ،مي گويد كه من هم به زندگي اينطوري رسيده ام ،مي بينيد كه موﻻنا
راهنمايي مي كند ،مي گويد من از طريق گفت و گو نبود كه به خدا رسيدم ،امروز گفت از طريق كار روي خودم ،خاموش
كردن ذهنم و هر دفعه ذهن ام را خاموش كردم و فضا را باز كردم ،ديدم بوي زندگي آمد و زندگي خودش را به من نشان
داد ،من اينطوري رفتم به زندگي رسيدم ،نه با گفت و گو و استدﻻل.
مردم سوال مي كنند ،آخر سوال چه فايده دارد ،شما سوال مي كنيد ما يك چيزي مي گوئيم تبديل به ذهن مي شود حاﻻ
اين درست باشد يا غلط باشد به حال شما چه فرق مي كند؟ مركزت كه دست نخورده باقي مي ماند.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ١٣٧٢

هر غورهيي ناﻻن شُده كِاي شَمسِ تبريزي ،بيا
ذّتي ،در خويشتن چَغْزيدهام
كَز خامي و بيل َ
مي گويد كه هر انساني كه در حد غورگي است ،يعني چسبيده به هم هويت شدگي ها ،دارد مي نالد كه ،يعني احتياج به
اين دارد كه ،مرتب فضا را باز كند شمس تبريزي بيايد .شما غوره رامي بينيد چه فكر مي كنيد؟ غوره اي كه روي مو هست
باصطﻼح ،مي گويد كه آفتاب سوزاني مي خواهد ،كه بيايد و اين غوره ها تبديل به انگور بشوند .يعني دارد فرياد مي زند،
هر كسي هم كه مي گويد حالم خراب است ،استرس دارم ،شب خوابم نمي برد ،نمي دانم اضطراب دارم ،نگراني دارم ،نمي
دانم چكار كنم ،چه مي گويد؟
دارد با صداي بلند مي گويد كه اي شمس تبريزي بيا .شمس تبريزي گفت محل طلوعش از جان شماست ،بايد فضا را باز
كني باز كني تا شمس تبريزي به مركز شما بيايد .براي اينكه اگر تو نيايي از خامي و بي لذتي در خويشتن چغزيدهام،
يعني منقبض شده ام دارم ناله مي كنم چرا؟ براي اينكه خام هستم و زندگي ام بي لذت است .پس اگر ما در حد غورگي
و خامي بمانيم ما ذوق زندگي را نخواهيم ديد .آره ،شما امروز خامي را شنيديد از زبان موﻻنا و خام كسي است كه سخت
به دنيا چسبيده ،منظور از دنيا همان اقﻼمي از دنياست كه به صورت فكر به مركزش گذاشته ،و به آنها چسبيده و از آنها
لذت مي خواهد .ولي مي گويد هر چه كه آنها را بيشتر مي گذارد و بيشتر مي چسبد ،از زنده شدن خدا در مركزش دور
مي شود و اين همراه با بي لذتي ،بي ذوقي است زندگي اش ،آن زندگي فايده ندارد ،براي اينكه خودش هم مي گويد
منقبض شده ام و دارم ناله مي كنم .پس ناله نبايد بكنيم بايد نورافكن را روي خودمان بگذاريم يواش يواش در اطراف
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اتفاق اين لحظه فضا را باز كنيم .از رضايت نسبت به اتفاق اين لحظه شروع كنيم نه از مقاومت در مقابل اتفاق اين لحظه،
از رضايت و شكر شروع كنيم از پذيرش شروع كنيم تا بياييم به اين لحظه و خدا بتواند در اين لحظه به ما كمك كند.
اگر بخواهيم ناله بكنيم و سر و صدا راه بياندازيم ذهنمان را فعال كنيم حتما در ذهن خواهيم بود و بايد مطمئن باشيم كه
خدا نمي تواند ،يعني ما نمي گذاريم كه كمك بكند .توي ذهن باشيم خدا نمي تواند به ما كمك كند.
بايد بياييم به اين لحظه و در اين لحظه از خدا كمم بگيريم .و ان هم اتفاق نخواهد افتاد مگر اينكه رضايت بدهيم ،راضي
باشيم به اتفاق اين لحظه .من ذهني جور ديگر نشان مي دهد ،شما به حرفش گوش ندهيد.
ولي همين ناله من ذهني مي گويد كه يعني نيازمند شمس تبريزي هستي .شمس تبريزي در مركز شما طلوع كند .آمدن
شمس تبريزي يعني برقراري زندگي ،خدا در مركز مان ،شما بگذاريد پاي خدا به مركزتان باز بشود ،با كن فكان مرتب
آنجا را باز بكند باز بكند ،خواهيد ديد در مدت كوتاهي فضا باز مي شود و بينهايت مي شود.
و هر چه اين فضا باز تر مي شود ،انعكاساش در بيرون بهتر مي شود .مرتب خواهيد ديد وضعيت هاي زندگي بيروني شما
دارد عوض مي شود .و اگر عوض شد شما شكر كنيد مقاومت نكنيد و تعجب نكنيد.
گفت اين يوسف حق شماست ،شادي اصيل حق شماست ،آرامش حق شماست ،عقل شناسنده خوب حق شماست ،حس
امنيت بر اساس خدا و زندگي حق شماست ،درسته يعني حق ما انسان هاست .قدرت حق ماست ،اينكه خدا در مركز ما
باشد و ما را هدايت كند به جاي ترس و خشم و غيره حق ماست.
مي گويد اگر اين چيز شگفت انگيز را كه تو نمي شناسي كه رايگان است به تو ارايه بشود مي خري يا فرار مي كني؟ پس
هر چه زندگي بهتر مي شود شكر كن بگذار گسترش پيدا كند بهتر بشود ،بهتر بشود ،بهتر بشود ،مبادا بترسي و شروع
بكني به خرابكاري ،همين كه بروي به مركز هم هويت شده خرابكاري شروع مي شود.
و هميشه آن سه تا خاصيت را به عنوان معيار بيروني در نظر داشته باشيد :آيا من ارزش خودم را مي دانم؟ تعهد مي كنم
اجرا مي كنم؟ قول مي دهم انجام مي دهم؟ ارزش خودم را مي دانم؟ رفته رفته پختگي نشان مي دهم؟ روابط من حالت
برنده به برنده پيدا مي كند؟ من تسليم مي شوم از هدايت زندگي و عقل زندگي استفاده مي كنم كه بتوانم تشخيص بدهم
كه حق من چي است و حق ديگران چي هست؟ آيا من مﻼحظه ديگران را مي كنم؟ هر كسي مي خواهد باشد .آيا من
ذهنيت فراواني دارم؟ روا مي دارم كه كه موفق بشوند ،صرفنظر از اينكه كي هستند ،يا نه مي گويم اگر اين موفق بشود
من كوچك به نظر مي آيم؟

صفحه70 :

برنامه ﴰاره ۸۰۰

Program # 800

شايد اين يكي از مهمترين خصوصيتهاي شخصيت ما است كه انسان كمك كند ،هر كسي كمك مي خواهد او موفق بشود.
و از موفقيت او و خوشبختي او شاد بشود.

صفحه71 :

