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ب وحشتِ غم تنهاست
هرآنکه از سب ِ
م دلست و مراقبِ تنهاست
بدان که خَص 
به چنگ و تَنْتَن این تن نهادهای گوش
تن تو تودهی خاکست و دمدمهش چو هواست
هوایِ نَ ْفسِ تو همچون هوایِ گردانگیز
عدو ِدیده و بیناییست و خصم ضیاست
تویی مر مسِ این مطاعم عسلین
که ز امُ قلُوه تو را درد و ز انْ ُقلُوه عناست؟
در آن زمان که در این دوغ مفت چو مس
عجب که توبه و عقل و رویتِ تو کجاست؟
به عهد و توبه چرا چون فتیله مپیچ؟
که عهدِ تو چو چراغ رهین هر نَکباست
بو به یوسف ،یعقوبِ هجر را دریاب
که بی ز پیرهن نصرتِ تو حبسِ عماست
چو گوشت پاره ضریریست مانده بر جایی
چو مردهای است ضریر و عقیلهی احیاست
به جایِ دارو او خاک مزند در چشم
بدان گمان که مر سرمه است خاک و دواست
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چو ﻻ تُعافِ من الْافرین دیاراً
دعایِ نوح نَبی است و او مجاب دعاست
همیشه کشت احمق غریق طوفانست

که زشت صنعت و مبغوض گوهر و رسواست
اگر چه بح ِر کرم موج مزند هر سو
به حم عدل خبیثات مر خبیثین راست
قَفا همخور و اندر مش کﻼ گردن
چنان گلو که تو داری سزایِ صفع و قَفاست
گلو گشاده چو فرج فراخ مادهخران
که ...خر نرهد زو چو پیشِ او برخاست
بِخور تو ای س ِگرگین شنبه و سرگین
ن س ،بل سزا به سزاست
شمبه و ده 
 شار نهای
بیا بخور خ ِر مرده ،س ِ
ز پوز و ز شم و طلعتِ تو خود پیداست
س ِمحلّه و بازار ،صید ک گیرد؟
مقام صید ،سرِ کوه و بیشه و صحراست
رها کن این همه را ،نام یار و دلبر گو
که زشتها که بدو دررسد ،همه زیباست
که کیمیاست پناه وِی و تعلّق او
ت اَسفَل و اَعﻼست
مصِ رفِ همه ذرا ِ
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ن یَ ذره
نهان کند دو جهان را درو ِ
که از تَص رفِ او عقل گول و نابیناست
بدان که زیرک عقل جمله دِهلیزیست
اگر به علم فﻼطون بود برونِ سراست
جنونِ عشق بِه از صدهزار گردون عقل
که عقل دعویِ سر کرد و عشق بیسر و پاست
هر آنکه سر بودش بیم سر همش باشد
حریفِ بیم نباشد هر آنکه شی ِر وغاست
رود درونهی سم الْخیاط ،رشتهی عشق
که سر ندارد و بیسر ،مجرد و یتاست
کنَدَش سوزن و روان کنَدَش
قﻼۇزی 
که تا وصال ببخشد به پارهها که جداست
حدیثِ سوزن و رشته بهل که باریست
حدیثِ موس جان کن که با یدِ بیضاست
حدیث قصهی آن بح ِر خوشدلها گو
که قطره قطرهی او مایهی دو صد دریاست
چو کاسه بر س ِر بحری و بیخبر از بحر
ببین ز موج تو را هر نَفَس چه گردشهاست
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با سﻼم و احوالپرس برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ  ۴٨٣از دیوان شمس موﻻنا شروع
مکنم.

ب وحشتِ غم تنهاست
هرآنکه از سب ِ
م دلست و مراقبِ تنهاست
بدان که خَص 
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
خصم :دشمن
مراقب :ناظر ،نگرنده

س ی غم که مربوط به ی چیزی در بیرون
»هرآنکه« یعن هر انسان که» ،سبب« یعن بهعلت تر ِ
است ،تنهاست» ،تنهاست« یعن من دارد .هر من تنهاست ،نمتواند با شخص دیر یا با زندگ ی
بشود .تو خوب بِدان که این شخص دشمن دل واقع است .دل واقع چیست؟ وقت که زندگ دل
ماست ،مرکز ماست ،برعکس منِذهن که جسمها دل ما هستند ،وقت مگوید »خصم دل« ،یعن خصم
دل اصل.
و چنین شخص درواقع ناظر به »تنهاست« یعن فقط منهای ذهن را مبیند ،چرا؟ برای اینکه
منذهن است و راجعبه این کلمۀ »سبب« خیل صحبت شده تا حاﻻ .وقت صحبت سبب هست ،حتماً
ِ
ما با ذهن کار مکنیم و ذهن علتها را به ما نشان مدهد علتهای ذهن را ،که آن چیزی که سبب
زندگ مشود ،کیفیت هشیاری مشود ،چیزهای بیرون است.
وقت سبب را ما بهوسیلۀ ذهنمان متوانیم تعیین کنیم ،یعن عوامل بیرون متوانند ما را خوشحال
کنند یا غمین کنند .پس واضح است که این بیت دارد منِذهن را تعریف مکند.
و همینطور که امروز در غزل خواهیم دید ،موﻻنا شروع مکند از ابتدای انسان در این غزل که چجوری
دراثر همانیدگ با اقﻼم ذهن انسان مترسد و از وحشتِ غمین شدن بهخاطر ی چیزی در بیرون
تنها مشود .یعن آن وحدت را از دست مدهد و این تنهایی آزارش مدهد و همینطور توصیف
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مکند تا اواسط غزل که انسان چجوری واقعاً راه قهقرا ط مکند و درواقع تا ی جایی مرود که
مگوید از این بدتر دیر نمشود.
و در غزل خواهیم دید و از آن به بعد شروع مکند به عﻼج کار که ی حضور یا ی حسِ عشق ،بهتر
از هزار گردونِ عقل است و شما باید به عشق توجه کنید.
بعد هم مگوید که اینهمه را که من گفتم چه بﻼهایی سر آدم مآید دراثر منِذهن ،رها کن ،اینها
حواش هستند ،به آن فکر نکن ،بله به عشق فکر کن .و بهصورت رشته درآ و از سوراخ سوزن رد
بشو .بذار این سوزن زندگ در این لحظه که تو هر لحظه از جنس عدم مشوی ،تکههای تو را بدوزد
بههم و شما را یتا کند.
و حت از آن هم مگذرد و مگوید که حاﻻ که آنها هم ی مقدار ذهن بودند ،اینها را هم رها کن،
»حدیث موس جان گو که با ید بیضاست «،مگوید اگر تو همهاش از جنس جان بشوی ،یعن
فضاگشایی کن ،از جنس زندگ بشوی ،این خودش خرد هم دارد ،ید بیضا دارد.
بعد مگوید حت این را هم رها کن ،حدیث بحر خوشدلها را بو که بحر یتایی است .آخرین بیت
مگوید واقعاً ببین که مثل ی کاسۀ خال روی اقیانوس هست و این موج تو را ه اینور آنور مکند،
این جنبشها را از امواج این دریا مگیری .تو باید در این دریا غرق بشوی ،وگرنه این جنبشها به این
کاسۀ خال تو خواهد خورد و تو نمتوان از عهدۀ این جنبشها بربیایی.
منذهن را ادامه
پس غزل داستان زندگ ما را مگوید .ابتدا با مﻼیمت شروع مکند و مگوید اگر این ِ
بده ،به کجا خواهد رسید که ،تقریباً مرسیم به ی جایی که داستان آن کنیزک هست ،یا فرج هست
که صحبت خر مکند و همینطور خر به انسان تجاوز بند ،ی همچو چیزهایی مگوید و از آن رد
مشود.
مگوید تو نگذار به اینجا بشد که دراثر حرص ی چیزی غالب به تو بشود که دائماً تو را زجر بدهد
و تو آن را رها نکن ،آن بخواهد برود ول تو رهایش نکن.
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شل ) ٠دایره عدم اولیه(

شل ) ١دایره همانیدگها(

شل ) ٢دایره عدم(
اگر بخواهیم این بیت را با این شلها بررس کنیم ]شل ) ٠دایره عدم اولیه([ ،پس انسان بهصورت
هشیاری که بیفرم است و مرکزش عدم است و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت را از آن مرکز عدم
یعن خود زندگ مگیرد ،مآید به این جهان و سببی ندارد که ذهن باشد.
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ول همین که وارد این جهان مشود ]شل ) ١دایره همانیدگها([ همانیده مشود ،با شل ذهن یا
فکری این چیزهایی که در مرکز دایره هست ،که اینها عمدهها هستند ،مثل پولش ،مثل دوستش ،مثل
همسرش ،مثل بدنش و همانیدن یعن حس هویت یا وجود تزریق کردن به ی چیز ذهن که پس از آن،
آن چیز مرکز آدم مشود و آدم حول آن مگردد.
بنابراین تابهحال از جنس هشیاری بیفرم بوده ،اﻵن از جنس هشیاری فرمدار مشود و هشیاری جسم
پیدا مکند و این کار بهطور موقت با برخ چیزها ﻻزم است یعن هرکس باید منذهن درست کند،
ول منذهن اگر ادامه پیدا کند ،دردهایی ایجاد مکند که موﻻنا در این غزل شرح مدهد و انسان را
ناتوان مکند و از بین مبرد.
مگوید انسان مثل ی آدم نابینایی مشود که مثل ی تکه گوشت نمتواند تغییر کند و این شخص
باید خودش را در تصرف خداوند بیاورد و خودش را به کیمیا بسپارد ،وگرنه تغییر نمکند و زیر جبر
عدم تغییر چیزهای این جهان مرود.
و ما مدانیم با هرچیزی که همانیده مشویم ،آن چیز منبع درد مشود ،این را مدانیم؛ پس وقت
انسان با چیزهای بیشازحد همانیده مشود ،دردهای بیشازحد هم پیدا مکند ،برای اینکه منابع
درد در او شروع مکنند به زیادتر شدن.
اگر پدر و مادر عشق باشند ،بچه را نمگذارند که از ی حدی بیشتر همانیده بشود ،بهعﻼوه با تعداد
زیادی از چیزهای اینجهان همانیده بشود و به او مرتب یادآوری مکنند تو از جنس عشق هست،
چجوری یادآوری مکنند؟ برای اینکه خودشان از جنس عشق هستند و از طریق قرین.
از طریق اینکه ناظر جنس منظور را تعیین مکند ،چون از جنس زندگ هستند ،عشق هستند و در بچۀ
کوچشان عشق را مبینند ،زندگ را مبینند ،او را بهصورت زندگ مبینند ،او مفهمد که دست
اول جنس اصلاش زندگ است ول ی چیزی هم دارد بافته مشود بهنام منذهن ،او هم ﻻزم است
که فردیتش را در این جهان و جدا بودنِ تنش را بشناسد و کاربرد دارد در این جهان ول اصل نیست.
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آن جزو فرعیات است و آن هم در او قرار دارد یعن نه اینکه ما زیر سلطۀ منذهن باشیم و بله
منذهن همینطور که بهاصطﻼح در ابیات پایان مگوید ،مگوید که دو جهان در تو مگنجد ،در این
ذرهای که تو هست ،دو جهان مگنجد.
بنابراین منذهن در تو جا گرفته ،تمام این فکرها و عملها در تو انجام مشود ،نه که تو در آنها
هست ،تو قربان آنها نیست .اینها را موﻻنا البته توضیح مدهد ،خُوب شما مشنوید اﻵن ،اگر
نمدانید یاد مگیرید ،اگر مدانید که یادآوری مشود.
پس ما متوجه هستیم که سببهای ذهن وجود دارد در ما که اگر من این چیزها را زیاد کنم ]شل ١
)دایره همانیدگها([ زندگ به دست مآورم .و سببهای ذهن وحشت ایجاد مکند چون آنها قابل
ﻼ پولهای ما را مگیرند ،خانۀ ما را
تغییر هستند ،از بین رفتن هستند ،از دستمان مگیرند .مث 
مگیرند یا از دست مدهیم یا به دست نمآوریم .پس بنابراین سبب وحشت یا ترس ،همانیدگ است.
یا همانیدگ است یا غم آن است .بنابراین ما تنها هستیم.
همینطور که مبینید این شخص ]شل ) ١دایره همانیدگها([ در اثر پریدن پیدرپی از فکری به فکر
همانیدۀ دیر ی تصویر ذهن از خودش مسازد به نام منذهن .هشیاری جسم دارد و در زمان
مجازی گذشته و آینده زنده است .ی چنین تصویر ذهن مجاز است ،ما نیستیم ول بیشتر مردم فکر
مکنند آن هستند .پس اگر ندانند که آن نیستند ،تنها هستند .تنها یعن هم از مردم جدا هستند ،هم
از خدا .و ی چنین آدم دشمن دل است؛ یعن دشمن زندگ است! دشمن زندگ است دشمن خودش
هم هست.
ما این را مدانیم که هر همانیدگ سبب مشود که ما دشمن خودمان بشویم و به خودمان ضرر بزنیم.
علت این کار این است که زندگ طوری طرح کرده که منذهن ساخته بشود بعد مثل ی ،این آدمآهن،
ربات ،خودش خودش را متﻼش کند .ول چون ما فکر مکنیم آن هستیم ،نمگذاریم متﻼش بشود
فکر مکنیم که ممیریم اگر این متﻼش بشود ،درحالکه ما زنده مشویم.
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و کلمۀ »احیا« را هم باز هم در غزل به کار برده ،یعن زنده شدن به زندگ .مگوید که ،هرکس که در
اثر همانیدگ نابینا شده نمبیند با مرکز عدم ،باز هم دشمن تغییر است .هم دشمن تغییر است
جنبوجوش ندارد ،هم دشمن زنده شدن است .طرفدار مردن است و تکان نخوردن است ،هیچ پویایی
ندارد.
این پویایی و تغییر و تبدیل ،اینها با هم هستند .یعن زندگ وقت تصرف مکند ،بهعبارت دیر وقت
ما فضا را خال مکنیم ،مرکز را عدم مکنیم ]شل ) ٢دایره عدم([ زندگ تصرف مکند ،یعن ادارۀ
امور ما را به عهده مگیرد و یواشیواش این همانیدگها را به ما مشناساند.
و اﻵن ما شناسایی مکنیم که ما دشمن دل ،یعن دشمن دل اصل ،هشیاری یا خدا یا خودمان هستیم،
م دِلَست« .و ما چون منذهن هستیم
اگر مرکزمان همانیده باشد ]شل ) ١دایره همانیدگها([» .خَص 
دیران را هم منذهن مبینیم .خودمان را منذهن مبینیم ،بچهمان را من ذهن مبینیم،
دوستانمان را ،هرکس را که مبینیم اینها را تصویر ذهن مبینیم ،پس مراقب تنها هستیم .اگر
مراقب تنها هستیم ،مدانیم که وحشت غم هم داریم یا غم هم داریم.
هم ترس داریم که بیشتر غمین نشویم ،هم خودِ ترس را داریم .خو ِد ترس نتیجۀ همانیدگ است،
خودش غم است .پس بنابراین ترس و غم محصول است .محصول همانش است .چون آن چیزی که با
آن همانیده هستیم در حال تغییر است ما هم در حال ترس هستیم .مخواهیم بیریم نگذاریم تغییر
کند و این کار غلط است .برای اینکه اگر آزاد باشیم مگذاریم چیزها بیایند و بروند ،مدانیم اینها
چیز هستند ،مال این جهان هستند ،به ما مربوط نیستند ،زندگ ما به اینها وابسته نیست.
بههرحال هر انسان از اینجا ]شل ) ١دایره همانیدگها([ شروع مکند زندگ را ،اگر همین را ادامه
بدهد واقعاً بدبخت مشود .ول ما یاد گرفتیم ]شل ) ٢دایره عدم([ از موﻻنا که ما متوانیم در اثر
پدیدۀ تسلیم یا عمل تسلیم که پذیرش اتفاق این لحظه است ،آن چیزی که ذهن نشان مدهد در این
ﻼ مرکز ما
لحظه بدون قیدوشرط قبل از قضاوت است ،ما متوانیم دوباره مرکزمان را عدم کنیم .قب 
عدم بود ،جسم شد ،اﻵن با ی روش ،این روش »فضاگشایی« هم نامیده مشود برای اینکه در
اطراف چیزی که ذهنمان نشان مدهد بهجای اینکه مقاومت کنیم و بخواهیم از چیزی که ذهنمان
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نشان مدهد زندگ بخواهیم ،در اطرافش فضا باز مکنیم و از آن فضای باز شده زندگ مخواهیم،
عقل مخواهیم .این پدیده اگر صورت بیرد ،درواقع مجدداً ما به دل اصل دست پیدا کردیم .پس
اگر به دل اصل شما عﻼقمند مشوید پس دوست خودتان دارید مشوید .خَصم دل نیستید دیر.
اگر بتوانید مرکز را عدم کنید دوست دل هستید دیر خَصم دل نیستید .اگر کس فقط منقبض مشود،
واکنش نشان مدهد ،خَصم دل است .ول اگر فضا باز مکند ،قربان اتفاق این لحظه نمشود و از
آن فضای گشودهشده فکر مکند ،عمل مکند و این فضای گشودهشده را نگه مدارد و بیشتر باز
مکند ،پس در تصرف خدا درآمده زندگ و خرد زندگ او را اداره مکند .و این کار که اسمش »تسلیم«
است اینقدر باید ادامه پیدا کند که هیچ همانیدگ در مرکز ما نماند و آخ ِر سر ما تبدیل به همچون
دایرۀ خال] شل ) ٠دایره عدم اولیه([ بشویم این دفعه هشیارانه.
ما هشیار هستیم که در این جهان هستیم ،هشیارانه به مرکز عدم زندهایم ،هم به زندگ زندهایم ،بنابراین
ی حضور ناظر ذهن هستیم .بههیچوجه ذهنمان بدون نظارت ما ،که ما هم خود زندگ یا از جنس
ن بیناظر داشتیم .ذهن
خدا هستیم ،کار نمکند .قبﻼ در اینجا ]شل ) ١دایره همانیدگها([ ذه 
بیناظر همین منذهن است .هیچ نظارت روی آن نیست .وقت شما بهصورت ی حضور ناظر ذهنتان
را در اثر فضای گشودهشده ]شل ) ٢دایره عدم([ نگاه مکنید ،پس شما ناظر هستید ،دارید زنده
مشوید به زندگ و یواشیواش اینقدر زنده خواهید شد که بینهایت ریشه داشته باشید ]شل ٠
)دایره عدم اولیه([ یعن نشود شما را از بهاصطﻼح درآورد بیرون؛ یعن شما واکنش نشان بدهید،
غمین بشوید.
پس سببهای وحشتِ غم از بین مرود ،تنهایی هم از بین مرود .وقت همانیدگ نداشته باشیم ما
حس مکنیم که با انسانهای دیر ی هستیم .چون زندگ را در انسانهای دیر مبینیم و اگر
انسانهای دیر هم همین کار را بنند زندگ را در ما مبینند .و اگر خود ما مرکز را عدم بتوانیم نگه
داریم]شل ) ٠دایره عدم اولیه([ همینطور که غزل مگوید ،ما ذرهای مشویم که متوانیم به ذرههای
دیر ،یعن انسانهای دیر ،کم کنیم .کم کنیم.
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از ی ذره مگوید که هزاران ذره بهوجود مآید که این هزاران ذره هرکدام ی دریاست .یعن ی
ذره اگر بتواند اینطوری ]شل ) ٠دایره عدم اولیه([ بشود که مرکزش خال شده ،متواند انسانهای
دیر را فوراً متوجه کند که متوانند مرکزشان را عدم کنند و دریا بشوند .دریا بشوند یعن بینهایت
بشوند.
ما مدانیم خداوند بینهایت است و ابدیت است .یعن همیشه زنده است ،خداوند نممیرد و اندازهاش
هم بینهایت است .همین دو خاصیت ما را هم تعریف مکند.
و امروز دوباره خواهم خواند که اینکه ما درواقع ی شناسایی »اَلَست« از خودمان داریم ،یعن ما
مدانیم در فطرتمان که از جنس خداوند هستیم یا زندگ هستیم ،معناش این است که اولین کشت را
او کاشته است.
این مطلب کشت خیل جالب است .مگوید که ،خداوند خودش را بهصورت ما کاشته ،این اولین کشت
است .وقت وارد ذهن شدیم ما هم شروع کردیم به کاشتن .پس بنابراین هر همهویتشدگ ی کاشتن
است .این کاشتنها مدانید کشت ثانویه است ،موﻻنا مگوید که اینها فایده ندارد ،اینها باید بیفتد.
پس بنابراین آن چیزی که از اول کاشته شده ،که زندگ ما را کاشته مگوید باید رشد کن اندازۀ من
بشوی ،خُوب اندازۀ او هم بشویم ،یعن ما لحظهبهلحظه باید وسیعتر بشویم ،بزرگتر بشویم ،ریشهدارتر
بشویم ،اندازۀمان ه باید گسترش پیدا کند .تنها خاصیت که به ما مخورد و به خدا هم مخورد
همین گسترش یافتن لحظهبهلحظه .نه کوچ شدن و جامد شدن!
هر موقع دیدیم گسترش پیدا داریم مکنیم پس مثل ی تکهگوشت یجا نیفتادیم ،زیر جب ِر این
همانیدگهای جسم] شل ) ١دایره همانیدگها([ هم نیستیم .که اینها مگویند نمشود تغییر کرد،
تو از جنس جسم هست ،همیشه باید از طریق ما ببین ،دید ما را داشته باش.
پس از این بیت نتیجه مگیریم تا اینجا ]شل ) ٠دایره عدم اولیه([ که شما نباید »مراقبِ تنها«
بشوید ،مراقب زندگها باید بشوید ،مراقب حضور بشوید ،برای اینکار باید خودتان حضور بشوید یعن
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در انسانها زندگ را ببینید و تا بتوانید از طریق »قرین« هم به خودتان کم کنید هم به دیران ،هم
به عشق برسیم ما انسانها» ،خصم دل« هم نباشیم.
م دلِ اصل باشیم به خودمان ضرر مزنیم .این مطلب ضرر زدن به خود،
و این را فهمیدیم که اگر خص 
صدمه زدن و درد ایجاد کردن را شما خوب یاد بیرید که با هرچیزی که همانیده مشویم منبع درد
خواهد شد و سبب خواهد شد که ما به خودمان لطمههای مختلف در ابعاد مختلف بزنیم و حت در
افسانۀ منذهن خیل از آدمها که مرتب به خودشان صدمه مزنند ،خراباری مکنند ،اشتباه مکنند،
اَعمال انجام مدهند که منجر مشود به ضررهای تنشان ،به تنشان لطمه مزنند ،به امور مالشان
لطمه مزنند ،هدفهایشان نمرسند یا ی چیزی را از دست مدهند چون با آن همانیده شدهاند،
مگویند که دیران توطئه کردهاند.
ی عدهای دارند نمدانم چه کس به ما ضرر مزند برای اینکه زیر بار این مسئولیت نمروند که من
دارم به خودم لطمه مزنم پس شما توجه کنید که آیا به خودتان لطمه مزنید؟ خصم خودتان هستید؟
اگر خصم خودتان هستید خصم دل هستید ،ک خصم دل هستید؟ وقت مرکز ما دلِ اصل نباشد ،جسم
باشد .و همینطور وقت مرکز ما جسم است و پر از درد هستیم طبق این بیت ،یعن» وحشت غم« داریم،
غم ما را ترسانده و »تنها« هستیم باید از خودمان بپرسیم حقیقتاً من مخواهم وضعم را عوض کنم؟
مخواهم تغییر کنم؟
به زبان نگوییم مخواهم تغییر بنم ول هیچ کاری نکنیم ،قانون جبران را انجام ندهیم ،روی خودمان
کار نکنیم ،حواسمان به خودمان نباشد .خیل متداول است که انسانها مگویند مخواهیم زندگمان
بهتر بشود در حقیقت نمخواهند بهتر بشود برای اینکه مرکزشان جسم است ]شل ) ١دایره
همانیدگها([.
اگر شما مخواهید واقعاً تغییر کنید و اوضاعتان بهتر بشود باید فضاگشایی کنید و روی خودتان کار
کنید و هرچه بیشتر اجازه بدهید که از آنور خرد بیاید نه اینکه عقلتان از عقل منذهن خودتان یا
منهای ذهن دیران باشد.
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شل ) ٣مثلث تغییر با مرکز همانیده(

شل ) ۴مثلث تغییر با مرکز عدم(
و همینطور این مثلث را مشناسیم ]شل ) ٣مثلث تغییر با مرکز همانیده([ مدانیم که این تغییر در
اثر بهاصطﻼح مداومت و تکرار و تعهد به مرکز عدم صورت مگیرد ]شل ) ۴مثلث تغییر با مرکز
عدم([.
امروز راجعبه این تعهد موﻻنا اشاره مکند که تعهد تو مثل چراغست که از ی» نَکبا« یعن باد
نامﻼیم خاموش مشود ،تعهد تو شُل است .تعهد ما وقت شُل است که با مرکز همانیده یعن با منذهن
تعهد بنیم ]شل ) ٣مثلث تغییر با مرکز همانیده([.
اگر حقیقتاً فضا را باز کنیم و مرکزمان عدم بشود ]شل ) ۴مثلث تغییر با مرکز عدم([ ،این تغییر
د خودمان را بهصورت مرکز عدم نگه خواهیم داشت .مداومت و تکرار
صورت خواهد گرفت و ما تعه ِ
ت بهاصطﻼح درد و صدمه زدن به خودمان رها بشویم.
ﻻزم است که اگر مخواهیم از این حال ِ
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پس همینطور این شل ]شل ) ۵مثلث همانش([ که مبینید مثلث همانش است ،نشان مدهد که
وقت ما با آن نقطهچینها که درواقع اقﻼم ذهن هستند ،تصاویر ذهن هستند از چیزهای این جهان،
همانیده مشویم ،مرویم به زمان مجازیِ گذشته و آینده ،هشیاری جسم پیدا مکنیم.
درعینحال دو تا خاصیت »مقاومت و قضاوت« در ما بهوجود مآید .مقاومت یعن شما نمتوانید از
اتفاق این لحظه یا ی چیزی که ذهنتان اﻵن نشان مدهد بهصورت عکس ،که مربوط به بیرون است
دست بشید .مقاومت یعن این.
مقاومت یعن اینکه از آن چیزی که ذهنتان نشان مدهد شما زندگ مخواهید و مقاومت ،ما را
قربان آن چیزی مکند که ذهنمان نشان مدهد .و قضاوت هم درواقع خوب ،بد کردن براساس عقل
همین همانیدگهاست.
قضاوت و مقاومت معناش این است که ما تنها هستیم و در این جهان هستیم و از جنس این جهان
هستیم مرکز ما همانیده هست.
و ی دیر از خاصیتهای این منذهن که در اثر همانش با چیزهای آفل یعن گذرا و قضاوت و
مقاومت بهوجود مآید »دانستن« است .هر منذهن مگوید من مدانم .وقت مداند ،نمتواند از
دانش اصل استفاده کند.
درواقع ما هر لحظه به دانش که ذهنمان مگوید و این لحظه به ما نشان مدهد استفاده مکنیم .اگر
فضا را باز کنیم و کاری با آن چیزی که ذهن نشان مدهد نداشته باشیم ،برای اینکه ما به خودمان
خیل خوب تلقین کردیم که آن چیزی که ذهنمان نشان مدهد زندگ ندارد ،اینها تصاویر ذهن
هستند ،اینها زندگ ندارند .پول به درد مخورد ول زندگ ندارد ،خانه به درد مخورد ول زندگ
ندارد ،همسر به درد مخورد ول زندگ ندارد ،زندگ نمتواند به شما بدهد.
بچه هم همینطور ،هرچیزی که ذهنتان نشان مدهد زندگ ندارد و زندگ شما ،زندگ شما نه وضعیتِ
زندگ شما .وضعیت زندگ با زندگ فرق دارد .وضعیت زندگ ذهن است ،زندگ در شما دائماً زندگ
مشود .زندگ از جنس خداوند است و ی چیز بیفرم است ول وضعیتهای زندگ فرم هستند و
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وضعیتهای بیرون هست که ذهن تجسم مکند ،وضعیت بدن ما ،وضعیت فکری ما ،میزان پول ما،
وضعیت کار ما ،رابطۀ ما با همسرمان ،بچۀمان ،برادر و خواهرمان ،تمام روابطمان ،اینها وضعیتها
هستند که ذهن نشان مدهد.
اگر کس نخواهد از اینها زندگ بیرد مقاومت هم ندارد ،مگوید من با اینها کاری ندارم با چ کار
دارم؟ به فضایی که اﻵن باز مکنم ،این فضاگشایی هماری با زندگست و شما دارید ثابت مکنید
که من »خصم دل« نیستم چون »دل« آن فضاست ،اگر آن را مبندید دشمنش هستید ،اگر باز مکنید
دوستش هستید.
اگر باز مکنید مراقب زندگ هستید ،زندگ را مخواهید ببینید چون باز مکنید که آن را ببینید دیر،
اگر نمخواستید آن را ببینید خُوب ذهن را دارید مبینید دیر درست است؟

شل ) ۵مثلث همانش(

شل ) ۶مثلث واهمانش(
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و همینطور این شل ]شل ) ۶مثلث واهمانش([.

هر آنکه از سببِ وحشتِ غم تنهاست
م دلست و مراقبِ تنهاست
بدان که خَص 
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
و اگر شما این بیت را متوجه شدید مبینید که اگر به حرف موﻻنا گوش بدهیم یعن اینکه »خصم
دل« نباشیم و »مراقب تن« نباشیم و »تنها« نباشیم و سببهای ذهن را زندگآور ندانیم در این صورت
مرسیم به این شل ]شل ) ۶مثلث واهمانش([.
این شل نشان مدهد که ما متوانیم با مرکز عدم همانیدگها را شناسایی کنیم و آنها را بیندازیم
یعن از مرکزمان هل بدهیم به کنار ،مرکزمان را عدم کنیم با فضاگشایی و بهتدریج که این پدیده را
اﻵن من توضیح دادم بفهمیم که اینها نباید در مرکز من باشند و اینها عینک دیدِ من هستند و اینها
عینکهای جسم هستند ،من باید از طریق عینک خداوند یعن عدم ببینم و آن باید در مرکز من باشد،
یواشیواش مبینید که این اجسام از مرکزتان مروند کنار و دوتا خاصیت »صبر و شر« خودشان را
به ما نشان مدهند.
این »صبر و شر« بسیار بسیار مهم است و هر موقع ما فضاگشایی مکنیم مرکز ما عدم مشود،
مآییم به این لحظۀ ابدی ،به ی هشیاری دیری دست پیدا مکنیم بهنام »حضور یا نظر« ،درعینحال
متوجه مشویم که ی خاصیت دیری هم خودش را به ما نشان داد که در فطرت خود و ذات خود،
ما خاصیت پرهیز داریم یعن ما که از جنس خداوند هستیم خداوند عﻼقهای ندارد که با چیزها همانیده
بشود ما هم عﻼقه نداریم اگر مرکز ما عدم بشود آن جنس که روز اَلَست با او بهاصطﻼح به توافق
رسیدیم یا به شناسایی رسیدیم ،هرچه اسمش را مگذاریم ،گفت ایشان پرسیده از ما ،یا حاﻻ به هر
ﻼ در
صورت ،این هم به زبانِ ذهن داریم مگوییم که شما از جنسِ من هستید؟ ما گفتیم بله .یا اص 
ذاتمان مدانیم که آن هستیم .همین که مرکز ما عدم بشود ،به فطرت و ذاتمان هشیار بشویم ،متوجه
مشویم که ما عﻼقهای به همانیدگ دیر نداریم ،آن همانیدگ هم که ابتدا صورت گرفت ،آن بهطو ِر
موقت ﻻزم بوده هشیاری همانیده بشود و تا ده دوازده سال ﻻزم بوده ،و درنتیجه پرهیز پیش مآید.
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پرهیز؛ یعن اینکه ما مواظب هستیم .این اصطﻼح» اتﱠقْوا« ،که »پرهیز کنید« بهمعن مواظب باشیم.
یعن پس از آن متوجه هستیم که هر موقع مرکز ما عدم هست ،ما مواظب هستیم که دیر با چیزی
آلوده نشویم ،چیزی را ،چیز جدیدی را نیاوریم مرکزمان ،همانیده نشویم .و اینکه انسان در حرکتش از
این منذهن بهسوی زندگ ،مواظبِ خودش است که با چیز جدید همانیده نشود ،همین »اتﱠقْوا« هست.
که موﻻنا بسیاربسیار این کلمه را تکرار مکند ،یعن مواظب باش ،مراقب خودت باش .مراقب خودت
باش که فضاگشایی مکن این لحظه ،لحظۀ بعد ،به آن چیزی که ذهنت نشان مدهد تو را نکشد ،که
متأسفانه ما را مکشد با خودش ی مکند.
پس شما هم اگر پرهیز کنید ،درعینحال که صبر مکنید ،و با مرکز عدم ،ما نیاز به صبر و ،که این
نفَکان صورت مگیرد ،مثل باز شدنِ ی گل است ،من عجله نمتوانم بنم .و ما
تغییر بهوسیلۀ ک ْ
مدانیم که عجله مالِ منذهن است .و متوجه مشویم که اگر مرکز ما عدم باشد ،آن عجلۀ منذهن
ن
م زندگ را ،یا قانو ِ
در ما دیر وجود ندارد .و هر موقع عجله مآید شما متوجه مشوید که دارید نظ 
مزرعه را بههم مریزید .که وقت ی درخت را مکاریم باید صبر کنیم میوه بدهد ،ول حداکث ِر
سعیمان را در دادنِ کود و نور و آب ،به این درخت مکنیم.
ما هم به خودمان باﻻخره چیزهای ﻻزم را مدهیم ،کوششمان را مکنیم این لحظه ،سع مکنیم فضا
را باز کنیم ،مقاومت نکنیم به آن چیزی که ذهن نشان مدهد ،یعن ما باید سعیمان را بنیم ول
نتیجه هرچه مشود دیر آن دست ما نیست ،به آن هم رضایت مدهیم ،این هم اسمش رضاست.

شل ) ٧مثلث ستایش با مرکز همانیدگها(
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شل ) ٨مثلث ستایش با مرکز عدم(

شل ) ٩افسانه منذهن(

شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان(
و همینطور راجعبه این ستایش و عنایت و جذْبه ]شل ) ٧مثلث ستایش با مرکز همانیدگها([ امروز
صحبت خواهیم کرد و درست است که تعدادِ آدمهایی که مآیند منذهن درست مکنند و به »سببِ
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وحشتِ غم «تنها هستند» ،خَصم دل« هستند» ،مراقبِ تنها« هستند ،ول زندگ دائماً ما را به سمتِ
خودش ،بهصورتِ جنسِ خودش جذب مکند لحظهبهلحظه.
یعن مثل اینکه ی خاصیت ،ی جنس آمده به جهان و ی مدت رفته درون همانیدگ ،جذبِ چیزها
شده ،بویید این امتدادِ زندگ است ،بعد این زندگ دارد خودش را مکشد عقب که رویِ خودش قائم
بشود .یعن همان چیزی که از اول کشته ،آن بشود .ول ما نمگذاریم .چون مخواهیم منذهن را
حفظ کنیم ،چون به ما گفته نشده که زندگ دیری هم وجود دارد ،دیدِ دیری هم وجود دارد .و
درنتیجه ما ممن است همین جسمها را ستایش کنیم ،هرچیزی که در مرکزمان باشد آن را ستایش
مکنیم و لحظهبهلحظه ما مدانیم توجه زندگ ،عنایتِ زندگ ،یا خدا روی ما هست.
پس »عنایت ،جذْبه ،ستایش« ،سهتا بهاصطﻼح عامل هستند که ی مثلث را مسازند .اگر مرکز ما
عدم باشد متوانند کار کنند ،اگر جسم باشد ،ما به درد مافتیم و کار نمکند.
]شل ) ٨مثلث ستایش با مرکز عدم([ پس هرچه بیشتر ما مرکز را عدم بنیم ،اگر تصمیم گرفتهایم
که این حالت از بین برود ،یعن خَصم دل نباشیم ،دشمن خودمان و زندگ نباشیم و فقط تنها را
نبینیم ،منهای ذهن را نبینیم ،یعن پایان بدهیم به اینکه هرکس که مآید آن را منذهن ببینیم.
چون منذهن داریم ،ی منذهن هم برای آنها منعکس کنیم ،اینطوری نباشد.
شما مگویید که من فضا را باز مکنم زندگ را در او مبینم .پس هرچه مرکز را عدم بیشتر نگه
مداریم ،بازهم ستایشِ ما ستایشِ زندگست ،خداست ،جذبه کار مکند ،عنایت کار مکند.
این هم افسانۀ منذهن است ]شل ) ٩افسانه منذهن ،[(که توضیح بدهم با این بِیت،

ب وحشتِ غم تنهاست
هرآنکه از سب ِ
م دلست و مراقبِ تنهاست
بدان که خَص 
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
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این شل ]شل ) ٩افسانه منذهن ،[(نشان مدهد که اگر این شخص که موﻻنا در این بیت گفته »هر
آنکه« و با سببهایِ ذهن کار مکند و در مرکزش ترس دارد و غم دارد و تنهاست و مقاومت و قضاوت
دارد ،اگر زندگ را به این ترتیب ادامه بدهد ،باﻻخره نمتواند به آن چیزی که خداوند کاشته از اول،
گفته اندازۀ من بشوید ،بشود .و روزبهروز کوچتر مشود این.
و خواهیم دید که این چنین شخص که تا آنجا که متواند با تعداد زیادی از تصاویرِ ذهن همانیده
مشود ،مانع مسازد ،مسئله مسازد ،دشمن مسازد ،یعن وقت و انرژیِ زندگ را تَلف مکند
مسئله مسازد بهاصطﻼح.
ت کارافزایی ما صحبت کردیم و ما مدانیم که منذهن ،مخصوصاً در
ﻼ بهصور ِ
مسائل زندگ را قب 
افسانۀ منذهن کارافزاست .و یعن زحمت را زیاد مکند ،بار را زیاد مکند ،ه گره درست مکند،
مسئله درست مکند ،حل مکند.
مثﻼ مبینید ما در خانواده ،زن و شوهر داریم که دائماً دعوا مکنند و آشت مکنند ،دعوا مکنند
ل اینکه مینگذاری شده هستند .که
آشت مکنند ،این ی الویِ مسئلهسازی است .و ی زمین مث 
آن ی فرضاً به مینهای این دست مزند منفجر مشود ،یا پایش را مگذارد روی آن ،حساسیت
دارند به بعض چیزها ،دائماً اوقاتتلخ مشود و آشت مشود ،اوقاتتلخ ،آشت ،هم آشتاش
زحمت مبرد ،وقت مگیرد ،هم اوقاتتلخاش.
ن موانع که چون اینها را من ندارم
این روش زندگ نیست ،این تَلف کردنِ زندگست ،یا فکر کرد ِ
پس به این سبب ،ببینید از »سبب« مآید ،چون اینها را ندارم ،این موقعیت را ندارم ،زندگ نمتوانم
بنم .درحالتکه زندگ ربط به تصاوی ِر ذهن فکرها و غیره ندارد ،ربط به ذهن ندارد اصﻼ .زندگ
به عوامل و سببهایِ ذهن بستگ ندارد .برای همین »سبب« را آورده که ما به این کلمۀ »سبب« توجه
کنیم.
»سبب« گفتم علتهای ذهن هستند که ذهن مسازد .مثﻼ ی کس ممن است بوید که خُوب ،من
هنوز همسر ندارم زندگام شروع نشده ،نباید کیفیت داشته باشد ،یا پولِ کاف ندارم نمتوانم زندگ
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کنم ،درحالکه زندگ در این لحظه زندگ مشود و پر است و آدم متواند پر ،صددرصد زندگ را
بهطور کامل در این لحظه ،مستقل از میزانِ پولش زندگ کند .و پولش ی چی ِز ذهن است ،ذهن نشان
مدهد ،اگر به کنار باشد ،نتواند خودش را تحمیل کند ما بدونِ دخالتِ آن متوانیم زندگ پری بنیم.
اما افسانۀ منذهن این موضوع را بلد نیست .یا در افسانۀ منذهن این موضوع را ما بلد نیستیم ،به
هرحال این شل دیر هم ،حقیقتِ وجودیِ انسان هست ]شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان([ که اگر
ث واهمانش را داخل این مستطیل قرار بدهیم ،مبینیم که همین که مرکز ما عدم مشود ،این
آن مثل ِ
مدت که فضاگشایی مکنیم ،چشمۀ شادیِ
لحظه را ما با »پذیرش و رضا« شروع مکنیم و پس از یّ 
بیسبب از درونِ ما باز مشود و مآید ،ما شادی زندگ را حس مکنیم.
زندگ از جنس شادی است ،آرامش است ،از جنس عجله و اضطراب و یا خاصیتهای منذهن نیست.
و مرتب خواهیم دید که ما آفریننده مشویم و مگوید که زندگ یا خداوند ما را کاشته که مثل خودش
بشویم ،مثل خودش یعن آفریننده بشویم.
پس این ضلع چهارم مستطیل مگوید که ما این لحظه باید فکرمان را این لحظه بسازیم ،نهاینکه
فکرهای کهنه را فکر کنیم و بهکار ببریم؛ یعن بالمآل نتیجۀ نهایی انسان که حقیقت وجودی انسان
است ،بهاصطﻼح مآییم به جایی که اصﻼ زندگاش به سببهای ذهن بستگ ندارد و این لحظه نهتنها
خداوند شادی بیسببش را به ما مدهد ،بله ما را مثل خودش آفریننده مکند ،یعن ما مشویم او،
اوست که ازطریق ما زندگ مکند و برای هر لحظه و چالشِ هر لحظه ،فک ِر آن لحظه را مسازیم،
فکرهای کهنه را بهکار نمبریم .فکرهای کهنه را این ]شل ) ٩افسانه منذهن [(افسانۀ منذهن بهکار
مبرد.
از اینجا بهبعد مخواهم ابیات بخوانم که تعدادی از آنها در گذشته خوانده شده و چون برنامۀ ٩٠٠
هم هست ،این ابیات را سریع برایتان مخوانم .این ابیات متوانند ابزارهایی باشند که اگر با شما
باشند ،یدفعه جایی به چالش برمخورید ی از اینها را بخوانید مبینید که طرز فکرتان ،طرز
عملتان ،حس مسئولیتتان ،فضاگشاییتان ،آن حالتتان عوض مشود .این ابیات قادرند به شما کم
کنند و شما از اینها باید بهصورت ابزارِ زندگ استفاده کنید.
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و توضیح دادم خدمتتان که وقت ما از زندگ جدا مشویم و مافتیم به تَن ،ما درواقع ی درخت
هستیم که مثل اینکه خداوند خودش را دارد مکارد ،مگوید که من در تو خودم را مکارم این باید
رشد کند ،خودش هم از جنس بینهایت و ابدیت است .پس آن پیمان اَلَست حاﻻ هرجور شما تعریف
مکنید که مگوییم ما گفتیم» :از جنس تو هستیم« ،از جنس تو هستیم یعن انسان آمده که هرچه
زودتر اندازهاش بینهایت بشود و بیاید به این لحظۀ اَبدی ،آگاه از این لحظۀ اَبدی زندگ کند و زندگ
را کامل بند .این منظور زندگ است .مگوید که:

گر بروید ،ور بریزد صد گیاه
عاقبت برروید آن کشتهی اله
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (١٠۵٧

کشتِ نو کارید بر کشتِ نخست
این دوم فان است وآن اول درست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (١٠۵٨

کشتِ اول کامل و بزیده است
تخم ثان فاسد و پوسیده است
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (١٠۵٩
مبینید وقت ما وارد این جهان مشویم همانیده مشویم ،همانیده مشویم یعن ما هم مکاریم .هر
همانیدگ ی کاشتن است .چه مکاریم؟ همان چیزی که مکاریم .هر فکری مکنیم کاشتن ی چیزی
است .این فکر یا در این لحظه بهوسیلۀ زندگ طبق این شل ]شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان([
صورت مگیرد .اگر مرکز عدم است پس خود زندگ ،خداوند از ما فکر مکند .این نشانِ این است که
آن چیزی که او کاشته بود رشد کرده ،نشان رشدِ آن کشت اولیه ،مرکز عدم و درون خال است .اگر
درون روزبهروز خالتر مشود و مرکز ما عدم مانده ،هیچ موقع جسم نمشود ،دارد کشت اول رشد
مکند ،یعن خداوند خودش را در ما رشد مدهد و اندازۀ او خواهیم شد بهزودی ،توجه مکنید؟
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و کشت ثان] شل ) ٩افسانه منذهن [(این نقطهچینهاست و موﻻنا مگوید که خودت را خسته
نکن ،این کشت ثان چون کشت آفلین است و اینها دارند از بین مروند ،اینها فقط منبع درد هستند،
چرا منبع درد هستند؟ که ما دردمان بیاید کشتِ ثانویه نداشته باشیم ،درست است؟
پس مگوید که مهم نیست که حاﻻ این چیزهایی که بهطور ثانویه ما کاشتهایم بروید ،خش بشود،
حاﻻ این صورت ما خیل خوشل بشود ،موهای ما خیل خوشل بشود یا نشود و پول ما زیاد بشود
یا نشود» ،گر بروید ،ور بریزد صد گیاه« یعن صد جور همانیدگ ه بروید و شما براساسِ آنها »من«
دارید ،منهای شما بزرگ بشود ،کوچ بشود ،بزرگ بشود ،کوچ بشود اصﻼ مهم نیست ،عاقبت
مگوید آن ی باید بروید .اینها ه بزرگ مشوند ،خش مشوند.
ﻼ سروی هست و ما مآییم ه درختهای
فرض کنید که ی درخت اینجا کاشته شده و ی درختِ مث 
دیر هم مکاریم ،آن درختها کم بزرگ مشوند ول پژمرده مشوند از بین مروند ،نمشود .این
خاک ما ی جوری است که فقط آن سرو را در خودش مپذیرد و بزرگ مکند .پس بنابراین
یواشیواش دیر درختهای دیر را نمکاریم دیر ،مگوییم که اینها که زودی پژمرده مشوند از
بین مروند .پس ما هم دیر ازطریق همانیدگ درخت نمکاریم ،مفهمیم.
مگوید انسان کشتِ نو مکارد ،یعن همانیده مشود که مکارد ،روی کشت نخست که براساس عدم
رشد مکند .کشتِ نخست ،عدم مکن این گسترده مشود ،گسترده مشود ،یواشیواش ی آفتاب
مآید باﻻ .آفتاب شما هستید و خو ِد او؛ یعن خداوند بهصورت آفتاب طلوع مکند از مرکز ما و درون
ما اگر این کشتهای ثانویه را ما آب ندهیم ،کود ندهیم و مقاومت نکنیم ،عﻼقه نداشته باشیم به
آنها ،نچسبیم به آنها و مرکزمان را آنها نکنیم ،برحسبِ آنها نبینیم ،به آنها واکنش نشان ندهیم،
مقاومت نکنیم و بفهمیم که اینها فان هستند ،آن اول درست است.
ﻼ بزیده هست خودش هم کامل است و اما این چیزهایی که
مگوید کشت اول که کشت خداست کام 
ما مکاریم بعداً همانیده مشویم ،اینها فاسد و پوسیده است .کمااینکه مبینید با هرچیز آفل که
بعداً ما همانیده شدیم اینها از بین رفتهاند و ما دردش را کشیدیم و اینها پوسیدهاند.
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پس آن کشت اول یادمان باشد ،شما هم اﻵن آبتان را بدهید به آن کشت اول ،نه به این چیزهایی که
با آن همانیده شدیم .هر همانیدگ را ماندازیم معناش این است که این همانیدگها دیر آب
نمخورند و آب تماماً مرود به آن کشت اول.
و همینطور که گفتم مرکز ما عدم است ،زندگ روی ما کار مکند ،اما چجوری کار مکند؟ باعلت یا
بیعلت؟ یعن شما علتهای ذهن دارید که حاﻻ من دارم تغییر مکنم ،با ذهنم مبینم؟ مگوید نه!
آنچیزی که با ذهنت مبین تغییرات ذهن است.

کارِ من بی علّت است و مستقیم
هست تقدیرم نه علّت ،ای سقیم
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (١۶٢۶

عادتِ خود را بردانم به وقت
این غبار از پیش ،بنشانم به وقت
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (١۶٢٧
سقیم :بیمار

عجله نکن! بیا فضاگشایی کن ،من را بیاور مرکزت و به ذهنت توجه نکن ،علتتراش نکن با ذهنت
که من دارم اندازه مگیرم رشدم را ،تغییرم را .نه ،کاری نداشته باش فقط فضاگشایی کن ،آن علتها،
آن اندازهگیریها درست نیست.

کارِ من بی علّت است و مستقیم
هست تقدیرم نه علّت ای سقیم
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (١۶٢۶
سقیم یعن بیمار ،یعن همین منذهن ،و من بهموقع ،یعن ما او هستیم کشتِ اول هستیم ،کشتِ اول
یعن خودش را کاشته ،خودش مخواهد در ما بهصورت ی درخت رشد کند.
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اگر من هستم! من عادت خودم را بهوقت ،بهموقع ،عجله نکن برمگردانم ،یعن از منذهن تغییر
مدهم خودم را به ی صورت دیر که حضور است و این غبار فکرها را از پیشِ خودم برمدارم .حاﻻ
بهشرط اینکه ما »خود« نداشته باشیم» ،من« نداشته باشیم ،بوییم فقط تو هست و ،ما ،ما نیستیم.
پس شما مگویید این منذهن چیست؟ منذهن ما نیستیم ،این را ما به خودمان مقَبوﻻنیم ،درک
مکنیم که منذهن نیستیم و علتهایی هم که منذهن به ما نشان مدهد ،بهاصطﻼح معتبر نیست
وارد نیست.

*** پایان بخش اول ***
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پس ما فهمیدیم که در کارِ فضاگشایی و عدم کردن مرکز که مرتب صحبت مکنیم ،باید حقیق باشد
بهطوریکه مستقیم خود زندگ در ما کار کند .بیعلّت و مستقیم یعن بین خداوند و ما هیچکس نیست،
ن علتهای ذهن،
فقط ما هستیم و او .باید بتوانیم تبدیل بشویم و او را بیاوریم به مرکزمان که بدو ِ
پیشبینهای ذهن ،آن چیزی که ذهن حدس مزند ،اندازهگیری مکند ،و مستقیم ،مستقیم یعن هیچ
عامل ذهن بین شما و زندگ نیست ،ی مشوید ،آن موقع است که کار مؤثر است.
ما دوتا حس داریم ،ی با فضاگشایی بهدست مآید ،خودش را به ما نشان مدهد ،موﻻنا اسمش را
مگذارد »حسِ درپاش« و ی با فضابندی .ی موقع که مرکزمان جسم است ،اسمش »حس ِخفاش«
است ،ی با فضاگشایی با مرکز عدم ،حس ِدرپاش است .مگوید:

حس ِخُفّاشت ،سویِ مغرب دوان
حس ِدرپاشت ،سویِ مشرق روان

)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت(۴٧
درپاش :نثار کنندهی مروارید ،پاشندهی مروارید ،کنایه از حسِ روحان انسان
——————————
سویِ مغرب روان یعن داری بیشتر غروب مکند و مردگ مرود .سوی مشرق یعن آفتابِ زندگ یا
خداوند از مرک ِز شما ،درونِ شما طلوع مکند ،یعن شما بهصورت خورشید بلند مشوید .یا شما و
زندگ بهصورت خورشید بلند مشوید .پس فضاگشایی و عدم کردن مرکز به ما »حس ِدرپاش« مدهد
ن ما بهصورت آفتاب از مرک ِز خودمان» .حسِ خفاش« حس است که در
که منجر مشود به بلند شد ِ
اثر مقاومت به اتفاق این لحظه در ما بهوجود مآید و ما را عاقبت مکشد در افسانۀ منذهن .ی
طلوع مکند ی زی ِر ابرهای همانیدگ نابود مشود و غروب مکند .آفتاب ما اﻵن زیر اب ِر
س درپاش داشته باشید .و همینطور
همانیدگهاست .پس شما کوشش مکنید که لحظهبهلحظه ح ِ
این دو بیت خیل مهم است .بارها خواندهایم ،که با این غزل بخوانیم.
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یار در آخر زمان کرد ،طَربسازیی
باطن او جِدِّ جِد ،ظاه ِر او بازیی
جملهی عشّاق را یار بدین علم کشت
تا نکند هان و هان ،جهل تو طنّازیی
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٣٠١٣

ن روانشناخت یا اصﻼ
پس اوﻻ مگوید که اﻵن برای انسان آخرِ پایانِ زمانِ روانشناخت است .زما ِ
بهطور کل زمان ،اینطور که در اینجا موﻻنا صحبت مکند ،یعن همین گذشته و آینده ،یعن زمان
که منذهن با آن کار مکند .منذهن درواقع با زمان کار مکند ،زمان هم تغییراتِ عوامل ذهن را
اندازه مگیرد.
یعن ما ی منذهن داریم ،این دارد تغییر مکند .آن زمان که اﻵن در آن ما گیر کردیم ،زمان
اندازهگیری است و نشان دهندۀ تغییراتِ منذهنمان است .اگر منذهن نباشد زمان هم نیست ،توجه
مکنید؟ مدانید که هرچیزی که در بیرون تغییر مکند شما متوانید منحن تغییرش را با زمان
بشید .مثﻼ آب را گذاشتهاید گرم بشود درجه حرارتش مرود باﻻ ،مگویید که این زمان است این
ﻼ بیست
هم درجه حرارت است ،این یواشیواش که مرود باﻻ ،منحناش را مکشید مگویید اﻵن مث 
درجه است ،اﻵن س درجه است ،همینطوری زمان ،تغییراتش را نشان مدهد و مفهمید که در طول
زمان چجوری تغییر کردهاست .منذهن هم ،چون قابل تغییر است زمان دارد اما من اصل چون قابل
ل خدا ،خدا قابل تغییر نیست ،ما هم بهعنوانِ من اصل که او هستیم ،بنابراین زمان
تغییر نیست ،مث 
نداریم.
این بیت مگوید خداوند یا زندگ در آخ ِر زمان ،آخ ِر زمان یعن زمان روانشناخت برای انسان پایان
گرفته ،بیهوده در زمان ماندهاست» .یار در آخر زمان« ،یعن زندگ یا خداوند در آخر زمان ،طربسازی
دِ
ب ما را فراهم آوردهاست ،یعن شادیِ ما را .و در این لحظه فضای گشودهشده جِ ّ
ط طر ِ
مکند ،بسا 
جِد است ،برای اینکه طرب در آن است ،و بیزمان است .اما آن چیزی که ذهن نشان مدهد ،ظاهر
است و این بازی است .تغییراتِ ظاهر و بیرون بازی است .آیا شما متوانید این را بازی بیرید؟ هرچه
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ذهنتان نشان مدهد بویید این بازی است .چه چیزی جدی است؟ آن فضای گشودهشده .و مگوید
همۀ عشّاق با همین علم کشته شدهاند ،یعن مردهاند نسبت به منذهن .پس موﻻنا ،حافظ ،فردوس،
همۀ این عاشقان ،فقط ظاهر را بازی گرفتهاند ،باطن را جِدی ،فضای گشودهشده را جدی.
پس خداوند اینها را نسبت به منذهن با این علم کشتهاست ،با کدام علم؟ با این آگاه که شخص
لحظهبهلحظه این آگاه را در خودش دارد و اجرا مکند ،که هرچیز مبینم با ذهنم ظاهر است و بازی
است ،چون زندگ من به آن بستگ ندارد .اما باطنم که خودِ زندگ است و یواشیواش باز بشود این
آفتاب باﻻ مآید ،خودش باﻻ مآید ،این جِدی است ،برای همین آمدهام .بنابراین مگوید »هان و
ل تو ،منذهن تو ،عشوهگری نکند .یعن آن چیزی که ذهن نشان مدهد
هان« ،مواظب باش این جه 
شما را گول نزند ،فریب ندهد ،که به من توجه کن ،طنازی بند .چون هر لحظه منذهن ی پدیده،
ی چیزی را به ما نشان مدهد مگوید به من نگاه کن .یعن چه؟ یعن من را درست کن ،یعن تو من
هست ،و شما مگویید من نه ،به تو نگاه نمکنم و تو نیستم .خُوب اینها تمرکز روی خود مخواهد
البته .و همینطور این بیت که حاﻻ منسوب به موﻻنا یا عطار ،بیت جالبی است.

دیدهای خواهم که باشد شَهشناس
تا شناسد شاه را در هر لباس
)منسوب به موﻻنا(
پس در این لحظه ،شاه یعن خداوند ی لباس پوشیده بهوسیلۀ ما .لباسش ،اولاش ذهنمان است.
ذهنمان ی چیزی نشان مدهد .آن لباس ،لباسِ شاه است.
خُوب شما فقط به لباس نگاه مکنید؟ یا شاه را در هر لباس متوانید بشناسید؟ مگویید این لحظه
ظاهرش بازی است ،اگر به بازی توجه نکنم ،به ظاهر خودم ،ظاهر خودم را جِدی نگیرم ،شاه را
مبینم .اگر ظاهر را ببینم ،بویم ظاهر است و شاه را نمتوانم ببینم ،چون اینها لباسِ شاه است.
بهعبارت دیر خداوند بهصورت ما آمدهاست ،وضعیتهای ذهن ما که ذهن نشان مدهد ،لباس او
است .شما به لباس نگاه نمکنید .یعن هرجور که این لباس عوض مشود ،پولتان زیاد مشود،
بدنتان سالم مشود ،مریض مشود ،تغییر مکند ،پیر مشود ،نمدانم هرچیز ،مهم نیست این ،بله
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این لباس را زندگ پوشیدهاست .درست است که شما پوشیدید ،پس شما زندگ هستید .پس شاه را
در هر لباس که ذهن نشان مدهد ،شما مشناسید ،اگر شهشناس باشید .اگر فقط ظاهرشناس باشید،
فقط تنشناس باشید ،که بیت اول مگوید نه.
پس هرچقدر هم که وضع بد مشود ،مگویید که اینجا خداوند هست ،من مخواهم او را ببینم .و
اگر بخواه ببین ،متوان ببین .البته نباید دوباره ذهن را ببین ،بویی که این ذهن خداوند است.
ذهن لباسش است .ذهن لباسش است و لباس مهم نیست ،ظاهر است .و همینطور این بیت.
یواشیواش مبینید که ما بهمحض اینکه واردِ ی شناساییهایی از موﻻنا یا عرفان مشویم ،کلمۀ
تسلیم را مبینیم ،تسلیم .تسلیم ،پذیرش اتفاق این لحظه است .پذیرش اتفاق این لحظه یعن من با
اتفاق این لحظه کاری ندارم ،هرچه باشد مپذیرم قبل از قضاوت .و این بیت مگوید:

جز توکل ،جز که تسلیم تمام
در غم و راحت ،همه مرست و دام
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (۴۶٨
غم و راحت یعن هرچیز که ذهن نشان مدهد .ذهن بعض موقعها مگوید که اوضاع خوب است پس
راحت هستیم ،نه غم است ،گاه اوقات مگوید صبر و شر» .غم و راحت« ،غم یعن بد است ،راحت
یعن خوب است ،بهلحاظ ذهن .مگوید چه خوب است چه بد است ،تو باید تسلیم تمام بشوی یعن
کاری نداشته باش با چیزی که ذهن نشان مدهد ،فضا باز کن اطرافش و توکل کن به فضای بازشده
یعن به خدا .غیر از این همهاش فریب و دام افتادن است ،تله افتادن است .و ما هر لحظه فریب
مخوریم ،فریب ذهنمان را مخوریم و در دامش مافتیم» .جز توکل ،جز که تسلیم تمام« ،تمام یعن
کامل .تسلیم کامل یعن صددرصد تسلیم و صددرصد اعتماد به زندگ یا خداوند ،نه اینکه با احتیاط،
حاﻻ ببینیم ما منذهنمان را نگه مداریم ،همانیدگها را نگه مداریم ،حاﻻ ی بیست درصد تسلیم
بشویم ببینیم چه مشود ،آنطوری نمشود ،تمام!
و همینطور این چند بیت ،مگوید که غیر از دم زندگ در این لحظه که از فضای گشودهشده مآید،
هیچچیزی ارزش ندارد؛
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ای بسا کاری ِز پنهان ،همچنین
متﱠصل با جانتان ،یا غافلین
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٣۵٩١

ای کشیده ز آسمان و از زمین
مایهها ،تا گشته جسم تو سمین
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٣۵٩٢
کاریز :قناتِ آب
سمین :چاق ،فربه

کاریز :قناتِ آب ،سمین :گرانبها ،چاق ،فربه ،باارزش ،سمین ،پرقیمت.
مگوید که ی قنات ،ی نهری دارد مگذرد از اینجا که از جانِ ما مگذرد ،از این فضایِ گشودهشده
مگذرد اگر فضا را باز کنیم .اگر مقاومت کنیم مرکز ما جسم باشد ،نه ،نمگذاریم بذرد مقاومت
مکنیم.
مگوید »کاری ِز پنهان« دارد رد مشود و متصل با جانمان است ،اگر مقاومت کنیم جزو »غافلین«
هستیم .دارد به ما مگوید که ای کس که هم از این جهان هم از آن جهان مایه گرفتهای ،ی مقدار
مواد شیمیایی داریم تنت را ساختهای ،فکر داری ،هیجان داری از زمین ،از زمین گرفتهای ،از آنور هم
روحت را گرفتهای از آسمان یعن از زندگ ،از زندگ و از زمین چیزهایی را گرفتهای و شدهای تو.

ای کشیده ز آسمان و از زمین
مایهها ،تا گشته جسم تو سمین
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٣۵٩٢
پس معلوم مشود این جسم ما هم پرارزش است اﻵن به ما مگوید که:
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عاریهست این ،کم همباید فشارد
کآنچه برفت ،هم باید گزارد
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٣۵٩٣

جز نَفَخت ،کآن ز وهاب آمدهست
روح را باش ،آن دگرها بیهدهست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٣۵٩۴
عاریه :قرض
وهاب :بسیار بخشنده ،از اسما ء اله

و همینطور نَفَخت،
ن روح فَ َقعوا لَه ساجِدِين«.
سويتُه ونَفَخْت في ه م 
»فَاذَا 
»چون آفرينشش را به پايان بردم و از روح خود در آن دميدم ،در برابر او به سجده بيفتيد«.
)قرآن کریم ،سوره حجر ) ،(١۵آیه (٢٩
پس نفخت یعن بههرحال حاﻻ این را مفهمیم که این لحظه مدمد ،لحظهبهلحظه او مدمد با مرکز
عدم و آن چیزی که مگوید

در بیت قبل هم بود

از آسمان و زمین گرفتیم و جسم ساختیم ،چهار

بعدِ ما بهطورِ کل یا آن چیزی که منذهن نشان مدهد ،منذهن این چهار بعد را مگیرد؛ جسم ما،
فک ِر ما ،هیجانِ ما ،جانِ ما ،اینها را قاط مکند ی چیزی مسازد و این چیزی که مسازد مگوید
که این عاریه است ،قرض است و این خواهد افتاد ،غیر از آن دم ایزدی که از آن طرف آمده ،از خداوند
ت کان ز وهاب آمدهست«.
آمدهاست »جز نفخ 
مگوید که فقط حواست را بده به فضای گشودهشده ،به هشیاریات ،بقیه بیهوده است .حاﻻ انشاءاله
که شما قبول مکنید .مگوید این چیزی را که چسبیدی به آن ،با آنها همانیده شدی نباید آنقدر
فشرد ،اینقدر بچسبی .آن چیزی را که گرفت باید رها کن ،اینها را باید بذاری بروی ،همین اﻵن
م
رها کن ،چنگت را باز کن یعن همانیدگها را رها کن ،همهاش حواست به فضایِ گشودهشده و د 
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ایزدی که از آنور مآید و حواست را بده به هشیاریات ،غیر از فضای بازشده و هشیاریِ حضور ،همه
بیهوده است» ،آن دگرها بیهده است« و؛

تا نَفَخت فیه من روح تو را
وارهانَد زین و گوید :برتر آ
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (٣٢٠٣
نَفَخت فیه :دمیدم در او

تا این دم ایزدی که لحظهبهلحظه وارد مشود »نَفَخت فیه من رۇح «یعن همین آیهای که اﻵن نشان
دادم
حجر) ،(١۵آیه  ،(٢٩تو را از این همانیدگها برهاند آزاد کند و بوید بیا باﻻ ،این
)قرآن کریم ،سوره 
را رها کن ،حاﻻ عقلت برسد .ما اگر فضا را ببندیم و به این حرف گوش ندهیم اﻵن که گفت ،ه محم
بچسبیم متوجه نشویم که هرچیزی را که ذهن نشان مدهد چسبیدهایم باید رها کنیم اینها را فرض
کن که موقع مردن همه را مگذاریم مرویم.
و اگر هم رها نکنیم با این همانیدگها وضعمان روزبهروز بدتر مشود .ممن است ی بوید نه این
چیزها را من خوب نمفهمم ،اینها را چسبیدهام نگه مدارم .روزبهروز در افسانۀ منذهن دردهایت
بیشتر خواهد شد و به هپروت خواه رفت.

جز نَفَخت ،کآن ز وهاب آمدهست
روح را باش ،آن دگرها بیهدهست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٣۵٩۴
پس ما را »نَفَخت فیه «یعن دمیده و لحظهبهلحظه مدمد منتها ما بهجای اینکه بذاریم او بدمد با
مرکز عدم ،خودمان با مرکز جسم مدمیم و این کار نمکند ،به این علت موفق نیستیم.
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و کیفیت این تسلیم که اﻵن داشتیم صحبت مکردیم »بیعلت و مستقیم« ،در این دو بیت موﻻنا توضیح
ن ذهنمان را باید
همه ما و جا ِ
ٔ
مدهد که این لحظه ،این لحظه ،زمانِ یشدن من با زندگست برای
ببخشیم ،رها کنیم و با او بدون واسطه ی بشویم یعن به وحدت برسیم.
فضا را باز کنیم و در این فضاگشایی و یشدن با خداوند هیچکس حت پیغمبر هم نمتواند بیاید
وسط ،یعن بین ما و خداوند هیچکس نیست ،حاﻻ نباید باشد .این بیت دوتا بیت مهم است که بارها
خواندهایم البته.

گفت :به ِر شاه ،مبذول است جان
او چرا آید شفیع اندر میان؟
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (٢٩۵٩

ل معاله وقت بود آن دم مرا
ﻻ یسع فیه نَبی مجتبی
»برای من لحظهی فنا وقت بود که تنها با خدا باشم به نحوی که هیچ پیامب ِر برگزیدهای در آن مقام یا
حال جا ندارد«.
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (٢٩۶٠
گفت :به ِر شاه یعن خداوند ،مبذول است جان ،او چرا آید شفیع اندر میان؟ چرا شفیع باید این وسط
بیاید؟ هیچکس نمتواند بین من و خداوند شفیع بشود و

ل معَاله وقت بود آن دم مرا
ﻻ یسع فیه نَبی مجتَبی
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (٢٩۶٠
این دوم ،این بهاصطﻼح بیت »ل معاله« و همینطور »ﻻیسع فیه« مربوط به حدیث هست اگر اینجا
باشد ،بله حدیث این است که مال حضرت رسول است مگوید:
ب و  نَبِى م رسل«.
ع اله وقْت  يسعن فيه ملَكٌ مَ ق ر 
» ل م 
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»براى من در خلوتگاه با خدا ،وقتِ خاص است كه در آن هنگام نه فرشتهی م َقربى و نه پيامبرِ مرسل،
گنجايشِ صحبت و انس و برخوردِ مرا با خدا ندارند] .و نمتوانند بین من و خدا قرار گیرند«[.
)حدیث(
یعن بین من و خدا موقع تسلیم ،هیچ همرا ه ذهن وجود هیچ همراه ذهن ندارد .علت اینکه ما موفق
نمشویم برای اینکه مترسیم بهطور کامل فضاگشایی کنیم ،برای اینکه توکل نداریم ،تسلیم کامل
نمکنیم ،شما بویید که من توکل کامل دارم.
حاﻻ ابیات هم هست مگوید که خداوند برای من کاف است البته اینها آیات قرآن است» .در این
لحظه خداوند برای من کاف است« اگر کاف است همراهتان چیز ذهن نبرید دیر .حاﻻ چجوری
نمبریم؟ دوباره رسیدیم به آن ابیات ،از چیزی که ذهن نشان مدهد زندگ نخواهید.
اگر مخواهید این لحظه با خدا ی بشوید و ذهن بین شما نیاید به ی شل ،به ذهن توجه نکن به
فضای گشودهشده توجه کن .توکل کن به فضای گشودهشده ،نگو من نگرانم ،کامﻼ مطمئن نیستم ،حاﻻ
ی دستبهعصا راه برویم ،اینطوری نمشود .پس اینطوری است.
»برای من لحظهی فنا وقت بود که تنها با خدا باشم بهنحوی که هیچ پیامب ِر برگزیدهای در آن مقام یا
حال جا ندارد«.
و این تمثیل هم از نظر بهاصطﻼح موﻻنا مهم بودهاست که وقت ابراهیم را ماندازند آتش یعن دردِ
هشیارانه مکشیم ما ،جبرئیل مگوید که مخواه کمت کنم؟ مگوید نه ،جان من نمسوزد من
نمترسم .پس در دردِ هشیارانه ،جانِ ما مدانیم که آن جان که اﻵن صحبتش را مکنیم یعن آن
جنس که ما آن هستیم ،کشت اول ،آسیب نمبیند.
شما چرا باید توکل کن؟ برای اینکه خداوند که خودش را نمکشد که ،همانیدگ شما را مکشد ول
شما مدانید همانیدگهای شما نمگذارند که شما زندگ کنید ،موضوع را برای خودتان روشن بنید،
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نگران نباشید .در تسلیم و فضاگشایی کامل عمل کنید ،اﻵن گفت تسلیم تمام ،بین من و خداوند ،اﻵن
هیچ کس بهصورت ذهن نمتواند وارد بشود هیچ عامل.
شما نمتوانید بویید ی الوی ذهن را ،ی چیزی از فﻼنکس یاد گرفته بودم این هم با خودم ببرم
حاﻻ به آنجا به خدا نشان بدهم بویم من هم این را هم یاد گرفتم و شاید این هم کم کند در اتحاد
من با خدا ،نه ،هیچ چیز ،هیچ چیز غیر از این خﻼ و عدم و تو بهصورت عدم کم نمکند .اگر چیزی
به ذهن دیده مشود با شما نمتواند بیاید وقت مخواه با او ی بشوی،
و این سه بیت را برایتان مخوانم که این صبر و شر را از این ابیات برداشتیم که اﻵن در این مثلث
واهمانش بود صبر و شر ]شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان([ مگوید

این دو ره آمد در روش یا صبر یا شُرِ نعم
بی شمع رویِ تو نَتان )یعن نتوان( دیدن مرین دو راه را
هرگز نداند آسیا مقصودِ گردشهایِ خود
کاستونِ قُوتِ ماست او ،یا کسب و کارِ نانبا
آبيش گردان مکند ،او نیز چرخ مزند
حق آب را بسته کند ،او هم نمجنبد ز جا
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢١
نانبا یعن نانوا
نتان یعن نتوان

و مگوید که این دو روش را باید ما با آن کار کنیم و حفظ کنیم ی صبر است ،ی شِ ر نعمت و
اگر فضا گشوده نشود ،شمع روی خداوند نباشد ،صبر و شر را نمتوان دید .صبر و شر تبدیل به
ی چیز ذهن مشود و انسان را به ی آسیا تشبیه مکند که با آب مگردد و آب همین اﻵن گفتیم
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از آنور مآید .یادتان هست؟ »نَفخْت فیه« ،گاه مگوییم آب مآید .باید بیمقاومت باشید ،مرکز
را عدم کنید ،این آب آسیاب شما را بچرخاند ،این آسیاب شما که مچرخد گاه در بیرون کم
مکند به شما ،گاه در درون ،اما شما که آسیا هستید فقط باید بچرخید ،با ذهنتان اندازهگیری
نکنید» .هرگز نداند آسیا« یعن انسان نباید با ذهنش بداند که اﻵن که مرکز من عدم است و این آب
از آنور مآید من را مچرخاند ،اﻵن واقع ًا برای بیرون کار مکنم؟ برای درون کار مکنم؟ دارم
وسیعتر مشوم؟ یا نه پولم دارد زیاد مشود؟ این خردِ زندگ بیزینس ) (Businessمن را رونق
مدهد یا فضای من را وسیعتر مشود؟ مگوید آسیا نمداند ی آبی آن را گردان مکند آن هم
چرخ مزند ،ول اگر اندازه بیرد ،بخواهد بداند خداوند آب را بسته مکند ،آن هم از جا نمجنبد،
پس با ذهن اندازه نمگیریم ،نمدانیم ،فقط شر و صبر مرکز عدم ،مثلث یادتان هست؟ مثلث
واهمانش ،ما مدانیم باید چیزها را از مرکزمان برداریم واهمانیده بشویم ،صبر و شر و پرهیز و
همینطور شر و صبر را در این دو بیت هم لطف کنید ببینید که اگر شر و صبر نباشد انسان
نمجنبد طبق آن سه بیت و زیر جبر همانیدگها مماند.

هر که مانْد از کاهل بیشُر و صبر
او همین داند که گیرد پایِ جبر
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (١٠۶٨

هر که جبر آورد ،خود رنجور کرد
تا همان رنجوریاش ،در گور کرد
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (١٠۶٩

هر که مانْد از کاهل) یعن تنبل (بیشُر و صبر
او هم داند )یا او همین داند( که گیرد پایِ جبر
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (١٠۶٨

هر که جبر آورد ،خود رنجور کرد
تا همان رنجوریاش ،در گور کرد
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (١٠۶٩
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کاهل یعن تنبل
رنجور یعن بیمار

کاهل یعن میل نکردن به پویایی و تغییر و اگر همانیدگهای ما که جسم هستند در مرکز ما خودشان
را ،عقلشان را بر ما تحمیل کنند ما زیر بار جبر آنها هستیم،
برای اینکه زیر بار بینش آنها هستیم ،آنها عینک ما هستند و ی جسم از ما مسازند .جسم زیر
ل ماند است ،برای همین مپرسیدم که شما آیا مخواهید وضعتان
جبر قانون اینرس است ،قانون اص 
را بهتر کنید؟ یا به زبان مگویید ول در اصل مخواهید تغییر نکرده باق بمانید؟ شما کاهل هستید
یا پویا هستید؟ بپرسید ،اگر کس کاهل است و تغییر نمکند شر و صبر هم ندارد ،چون کاهل است
دیر .کس که زیر جبر ی باور است ،مگویند که اصﻼ ژن ما در خانواده اینطوری است ،ما همهمان
عصبان مزاج هستیم ،عصبان مشویم ،خشمین مشویم یا زودرنج هستیم یا اهل کار نیستیم ،تنبل
هستیم یا نمتوانیم چیزها را یاد بیریم جبر است ،ی باور است ،همچین چیزی نیست ،همۀ انسانها
دارای استعداد هستند ،خانوادۀ ما ،ژن ما .یا گاه اوقات مگوییم تقصیر رئیسم است ،اوضاع را چنان
کرده که من پیشرفت نکنم.
پس از کاهل چون تنبل است چرا کاهل است؟ چیزها مرکزش هستند ،حرکت با مرکز جسم خیل
سخت است ،سنگین است ،کند است .حرکت با مرکز عدم خیل پویاست ،پرجنبوجوش است ،پس
بنابراین شر و صبر دارد .هرکس تغییر مکند شر و صبر دارد ،مگوید آن فقط این را مداند که
پایِ جبر را بیرد برای همین هم هست که خیل آدمها منذهن دارند مگویند نمشود این را تغییر
داد ،پای جبر را گرفتند .هرکه مگوید نمتوانم تغییر کنم پای جبر را گرفته یعن باید اینطوری باشم.
»هر که جبر آورد ،خود رنجور کرد« یعن خودش را بیمار کرد.
هرکس بوید باید اینطور باشم ،اینطوری تا ته برود مشود مردن دیر .که در غزل داریم گفت:
اینجور جبری انسان را به ی تکه گوشت تبدیل مکند بدون پویایی ،بدون تغییر ،تا همان بیماریاش
در گور منذهن آدم را دفن مکند .پس ما باید ببینیم واقعاً شر صبر داریم یا نه؟ اگر شر و صبر
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ﻻ پای جبر را گرفتیم .مگوییم
نداریم ،شر و صبر واقع ،تغییر هم نمکنیم ،اگر تغییر نمکنیم احتما 
من همینطور هستم که هستم ،من نمتوانم تغییر کنم ،باید خودش را آماده كند او در افسانۀ
منذهناش بمیرد .عکسش پویایی است ،مركز عدم است ،شر و صبر است .فقط من شر و صبر را
به شما نشان مدهم که چرا اینقدر موﻻنا راجعبه شر و صبر صحبت مکند .وقت ما مرکز عدم را
تبدیل مکنیم به جسم ،عنایت قطع مشود.

کنَد
ی زمان از وی عنایت بر 
عقل زیرک ابلهها مکند
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (٣٧٢٩
ی لحظه شما مرکز عدم را تبدیل به جسم کنید عنایت قطع مشود .عنایت یعن توجه زندگ ،تصرف
زندگ ،لطف زندگ ،ادارۀ ما بهوسیلۀ خردِ کل ،یعن ما داریم به زندگ مگوییم که همینطور دیران
را ،تمام کائنات با خردت اداره مکن ما هم از عقل منذهن دست کشیدیم ،تو ما را اداره کن .ول
ی لحظه عنایتش را برکند ،چرا؟ برای اینکه ما مرکزمان را جسم کردیم ،این عقل زیرک ما یعن عقل
منذهن ما ابلهها مکند .این به بیت اول مخورد که چقدر ما لطمه مزنیم به خودمان.
و این بیت طﻼیی را هم که

چون زِ زنده مرده بیرون مکند
نفس زنده سوی مرگ متَنَد
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (۵۵٠
خداوند چون زنده است ،خداوند که مرده نیست ،دائماً از زنده مردگ را بیرون مکند .ما هم خودش
هستیم ،از ما دائم ًا مردگ منذهن را بیرون مکند ،اما ما چسبیدیم به منذهن ،مگوییم ما منذهن
هستیم ،درنتیجه هر لحظه با منذهن ممیریم ،نممیریم واقعاً زیر خاک برویم ،باﻻخره زیر خاک
مرویم ،ول فلج مشویم ،در ذهن ممیریم ،در خواب ذهن ممیریم ،در ابله ذهن ممیریم.
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»عقل زیرک ابلهها مکند« یعن بیعقلاش شروع مشود ،به خودش لطمه مزند ،در آنجا هم
مگوید که چون از زنده بودن ما مخواهد مردگ را بیرون کند ،اگر آگاه باشیم مگوییم که ببر،
همانیدگها را ببر ،منذهن را ببر ،چون تو مخواه مردگ را از ما که زندگ هستیم جدا بن ،ول
چون ما چسبیدیم ،همانیده شدیم با منذهنمان ،رها نمکنیم .درنتیجه درحالكه این منذهن حولِ
محور مرگ متند ،ما هم حولِ محور مرگ متنیم .معناش این است که لحظهبهلحظه ابله مکنیم،
به خودمان صدمه مزنیم ،فکر مکنیم زیرک هستیم» .عقل زیرک ابلهها مکند« و خودش مگوید

جز پشیمان نباشد ریع او
ُ
جز خسارت بیش نآرد بیع او
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت (۴٨٧
ریع یعن محصول در اینجا
بیع یا بِیع یعن خرید یا فروش ،چه بخرید چه بفروشید
خسارت یعن ضرر

پس محصولش پشیمان است ،یعن اگر مرکز عدم نشود و عنایت زندگ قطع بشود ،منذهن زیرک ما
کار کند ،نتیجهاش ،محصولش پشیمان است و همینطور هرکس این را بخرد یعن منذهن را بخرد
داشته باشد ،لحظهبهلحظه به او ضرر مزند .اینها همه متواند کم بیت اول هم باشد.

گفتم که :عهد بستم ،وز عهدِ بد بِرستم
گفتا :چونه بندی چیزی که من شستم؟
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (١۶٨۶
این بیت هم بسيار زیباست برای اینکه ما در ذهنمان عهد را مبندیم ،مگوییم که عهد بستم درحالکه
عهد بستن اگر قرار باشد که درست باشد ،باید فضا را باز کنیم خود زندگ ،خداوند ،عهد ما را با
خودش ببندد .با منذهن درحالکه مرکزمان جسم است ،ما عهد نمتوانیم ببندیم.
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و ما تجسم مکنیم که عهد بستیم و از عهد بد و از منذهن بد رستیم و زندگ به ما مگوید ،خداوند
مگوید تو چونه مبندی چیزی را که من شستم؟ من شستم ،چرا به عهدۀ من نمگذاری آن چیزی
را که شستم درست کنم؟
مخواهد بوید که همیشه ما زیر تصرف او هستیم .آیا ما هم انتخاب داریم؟ بله .انتخاب ما این هست
که به خودمان ضرر نزنیم ،خودمان را در جهت باد کنفکان قرار بدهیم .برای این کار باید فضاگشایی
کنیم و این عقل منذهن ما برود کنار .و امروز گفت که دم ایزدی بیاید که بتواند عهد ما را دوباره با
خودش ببندد ،عهد ما را او شسته ،برای اینکه ما آن شعور زندگ را بیان نکردیم ،از آن استفاده
نکردیم .ما منذهن درست کردیم ،ظاهراً بهنظر مآید ما شستیم ول همینکه منذهن را درست
کردیم ،او عهد را شستهاست .پس باید او ببندد ،چجوری؟ ما متوانیم امان این را با فضاگشایی
بهوجود بیاوریم .و همینطور این بیت:

علت بتّر ز پندار کمال
نیست اندر جان تو ای ذُودﻻل
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣٢١۴
ذُودﻻل :صاحبِ ناز و کرشمه

اگر این بیت را به ،بهاصطﻼح پیشرفت معنوی اعمال کنید ،شما نباید خاصیتِ کمالطلبی منذهن را
اعمال کنید بهعنوان منذهن به پیشرفت معنوی.
این بیت مگوید که در جان ما هیچ مرض بدتر از پندار کمالگرایی نیست .که ما با ذهنمان تجسم
مکنیم که این حالتکه من تجسم کردم ،این کاملترین راه است .درحالتکه کاملترین راه پیش خداوند
است.

صفحه41 :

برنامه ﴰار ۀ۹۰۰

Program # 900

و بیت مگوید که ما آگاه باشیم از عقل منذهن کمالطلب .کمالطلبی منذهن ،کمالطلبی هشیاری
ما نیست .کمالطلبی در ذهن است و کمالطلبی در ذهن جز ضرر به ما ،یعن ی عینک است که دائماً
ضرر مزند این دیدِ کمالطلبی.
و شاید بهطور ساده بوییم که من کارم را شروع مکنم حداکثر سعیم را هر لحظه مکنم ،دیر هر
نمرهای که مگیرم ،چه بهصورت معنوی چه بهصورت مادی ،همین است ،ول من حداکثر سعیم را
مکنم .ول کامل ،بهوسیلۀ ذهن من تعریف نمشود .چون اگر من تعریف کنم ،به آن سو بروم هرلحظه،
از نظر معنوی که رفوزهست چون کامل دست خداوند است ،از نظر مادی هم ما به کمال نمتوانیم
برسیم.
مخصوصاً اگر اعمال بشود به جنبههای مختلفِ زندگ ما ،ما فلج مشویم .مگوییم که خُوب ،اگر من
مثل بهترین دونده در جهان نمدوم ،بهتر است ندوم .اگر باﻻترین وزنه را نمتوانم بزنم ،اصﻼ به وزنه
دست نزنم .نه ،شما باﻻخره با نیم کیلو هم متوان ،با پنجاه گرم هم متوان ورزش کن .متوان دو
کیلو هم ورزش کن ،متوان پنجاه کیلو هم ورزش کن .بهاندازهای که ظرفیتت ایجاب مکند ،منتها
ض کمالطلبی را به پیشرفتِ معنویمان اعمال نمکنیم.
بهترینت را انجام مده .پس این مر ِ

هر لحظه و هر ساعت ی شیوهی نو آرد
شیرینتر و نادرتر زان شیوهی پیشینش
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (١٢٢٧
و در این پیشرفت ما مدانیم ،بارها گفتیم که لحظهبهلحظه ،زندگ شیوۀ نو که ورای تجسم ذهن است
اعمال مکند.
پس ما نمآییم دوباره در این لحظه که لحظۀ ی شدنِ ما با زندگ است ،بیاییم ذهنمان را اعمال
کنیم .شیوۀ نوِ زندگ در این لحظه اصﻼ به ذهن ما نمآید .پس فضا را باز مکنیم ،توکل مکنیم به
شیوۀ نو ،آن چیزی که اﻵن عقل زندگ ،خرد زندگ ایجاب مکند و اتفاق مافتد ،ما آن را مپذیریم،
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نه عقل منذهن خودمان را که کمالطلب هم هست .و همینطور این ابیات که مخوانم ،تأکید مکند
که ما بهعنوان انسان ،دائماً باید فضاگشا باشیم:

حم حق گسترد بهر ما بِساط
که بویید از طریق انبساط
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٢۶٧٠
مگوید خداوند در این لحظه حمش این است که با او با بهاصطﻼح انبساط صحبت کنیم .همیشه اگر
مخواهیم از جنس او بشویم ،اسم او را ببریم ،او را بیان کنیم ،باید انبساط داشته باشیم .اصﻼ ما
انقباض نداریم ،همیشه منبسط مشویم ،راهحل چالشهای ما از این فضای گشودهشده به ذهن ما
مآید .و همینطور این بیت:

که درونِ سینه شرحت دادهایم
شرح اَندر سینهات بِنهادهایم
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (١٠۶٧
مگوید خداوند ما را در درون سینه ،مرکزمان ،ی جنس هست که کش مآید ،اصﻼ ما از جنس کش
آمدن و فضاگشایی هستیم ،از آن باید استفاده کنیم .آن همان خاصیت عدمبین و سوتشنوِ ماست
که در مرکز ماست ،اﻵن مشغول همانیدگ است و اگر همانیدگها نباشد و آن باشد ،آن متواند کش
بیاید ،اینقدر کش بیاید که بینهایت بشود .پس از زبان خداوند یا زندگ مگوید که ما سینۀ تو را باز
کردیم و خاصیت فضاگشایی را در سینهات گذاشتیم ،از آن استفاده کن:

که اَلَمَ نشْرح نه شرحت هست باز؟
چون شدی تو شرحجو و کدیهساز؟
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (١٠٧١
کدیهساز :گداییکننده ،تکدّیکننده
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و همینطور:
م نَشْ رح لَكَ صدْركَ«
»الَ 
»آيا سينهات را برايت نگشوديم؟«
)قرآن کریم ،سوره انشراح) ،(٩۴آیه (١
یعن سینۀ انسان گشودهشدهاست ،یعن انسان متواند فضاگشا باشد ،نه فضابند .و مگوید این آیۀ
اَلَمَ نشْرح نشان نمدهد بهروشن که سینۀ تو متواند باز شود؟ تو چرا دنبال یافتن شرح بهاصطﻼح در
ذهنت هست و گدایی شرح مکن؟ گدایی گسترش مکن با ذهنت؟
یعن ما با ذهنمان دنبال گشایش کارها هستیم که فهمیدیم که اگر با ذهنمان باشیم ،درواقع ما ه گره
مزنیم .اگر مرکز ما جسم باشد ،مرتب گره مزنیم ،باز مکنیم ،گره مزنیم باز مکنیم ،گره مزنیم
باز مکنیم ،و به این ترتیب ما دنبال راهحل مگردیم .ول راهحل در سینۀ ماست ،اگر گشوده بشود.
و همینطور نیازمندی ما به زندگ و اینکه ما نمتوانیم مسائلمان را حل کنیم و از افسانۀ منذهن
آزاد بشویم ،این موضوع را موﻻنا تشبیه مکند به باب صغیر .مگوید:

ساخت موس قدس در ،بابِ صغیر
تا فرود آرند سر قوم زَحیر
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (٢٩٩۶

زآنکه جباران بدند و سرفراز
ب صغیر است و نیاز
دوزخ آن با ِ
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (٢٩٩٧
قوم زَحیر :مردم بیمار و آزار دهنده
جبار :ستمر ،ظالم
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و منذهن ما خوب نمشود ،تا ما بفهمیم که ما نیاز به زندگ داریم ،به خداوند داریم .منذهن زیر
بار این نمرود که نیازمند خرد آنطرف است ،باید فضاگشایی بند .چون منذهن از فضابندی
بهوجود مآید ،بنابراین مخالف فضاگشایی است ،مخالف این است که ما به خداوند اصﻼ نیاز داریم.
ناز مکند ،ناز یعن بینیازی از خداوند .شعرش را هم داریم مگوید »ناز کردن ،خوشتر آید از شر«،
اما تو این کار را نکن.
نهمان ،خداوند ی منذهن ساختهاست ،تا ما که قوم دردمند هستیم و
پس در فضای مقدسِ سی ٔ
سرکش هستیم ،سر فرود بیاوریم ،برای اینکه نتوانیم از ش ر این جهنم که اسمش منذهن است ،خﻼص
بشویم ،بوییم که ما به تو نیازمندیم نه بینیاز .قوم زَحیر :یعن مردم بیمار و آزار دهنده .جبار :ستمر
و همینطوری این عامل مهم هم توضیح بدهم که قرین بسیار بسیار مهم است و قرین ممن است
مسئول عدم پیشرفت شما باشد .یعن چه بسا شما زحمت مکشید ول قرینتان ،دوستتان ،چیزهایی
که با آن سروکار دارید ،مرتب به مرکز شما اثر منف مگذارند:

مرود از سینهها در سینهها
از ره پنهان ،صﻼح و کینهها
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (١۴٢١
پس آثار زندگبخش ،احیا ،همینطور کینه ،آثار مردگ ،از ی مرکز انسان به مرکز انسان مرود ،از
راه پنهان .یعن من اگر در معرض مصاحبت با کس باشم که مرکزش دردناک است ،آن مرکز درد روی
مرکز من اثر خواهد گذاشت .این اثر قرین است و مدانیم که ی چنین اثری مسری است ،یعن اگر
کس بیمار باشد و مرکز همانیده داشته باشد و درد ساطع مکند ،من با او دوست شوم ،از مرکز او به
مرکز من هم سرایت مکند.

این هم از تأثی ِر آن بیماریست
زه ِر او در جمله جفتان ساریست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (٢۶٨٣
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جفتان :جمع جفت بهمعن زوج ،قرین ،همنشین
ساری :سرایتکننده
__________
اگر دو نفر با هم باشند ،درد متواند ارتعاش کند از سینه ی برود به آن ی .همینطور ،البته صﻼ
هم همینطور ،ارتعاش به زندگ هم همینطور .پس ارتعاش به درد از طریق قرین روی ما اثر مگذارد.
هرکس که از جنس درد است ما را از جنس درد مبیند و آن قضیه فیزی مدرن که ناظر جنس منظور
را تعیین مکند رخ مدهد.
و این ابیات در جهت مثبت و سازنده هم کاربرد دارد .اگر مادر از جنس زندگ باشد ،قرین بچهاش که
مشود ،متواند بچهاش را بهصورت زندگ ببیند و او هم هر لحظه فکر کند و حس کند که از جنس
زندگ است ،از جنس زندگ است .یعن بیشتر به زندگ زنده شود و زندگ را بیان کند.

ی بدَست از جمع رفتن ی زمان
مِ ر شیطان باشد ،این نیو بدان
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (٢١۶۶
بدَست :وجب
__________
در پیشرفت معنوی ،داشتن دوستان معنوی مهم است .ما اﻻن در گنج حضور ی گروه معنوی داریم
که شما هستید و شما مآیید پیغامهایتان را اینجا مخوانید و ما همدیر را حمایت معنوی مکنیم.
مگوید ،اگر جدا شوی ،ی وجب از دوستان معنوی دور بروی ،از جمع معنوی بروی ،به جدایی
مافت ،این مر شیطان است .و این مر شیطان دائماً کار مکند ،یعن اگر گروه معنوی دارید
مخواهد شما را جدا کند ،شما شرکت نکنید ،غیبت بنید ،این کار را نکنید.
دوباره راجعبه قرین مخوانیم ،مگوید:

حق ذاتِ پاکِ اله الصمد
که بود بِه مارِ بد از یارِ بد
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٢۶٣۴
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مارِ بد جان ستانَد از سلیم
یارِ بد آرد سویِ نارِ مقیم
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٢۶٣۵

از قَرین بیقول و گفت و گوی او
خو بدزدد دل نهان از خوی او
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٢۶٣۶
صمد :بی نیاز ،از صفات خداوند
سلیم :مار گزیده
قَرین :همنشین

__________

باز هم قرین را مگوید ،مگوید به ذات خداوند پاک سوگند که بینیاز است ،که یار بد از مار بد بدتر
است .برای اینکه مار بد مآید جان را از مارگزیده مگیرد ،اما یار بد انسان را به جهنّم جاودانه
مبرد .به منذهن افسانه شده مبرد .نا ِر مقیم یعن نارِ دائم ،آتش دائم ،درد دائم.
یارِ بد همان قرین بد .بعد مگوید ،از قرین ،کس که با شما دوست است ،شما با او نشست و برخاست
مکنید ،برنامهای که مبینید ،کتابی که مخوانید و تمام آدمهایی که با آنها دوست مکنید ،اینها
قرین شما هستند ،بدون اینکه گفتوگویی صورت بیرد ،دل انسان خو مدزدد .پس باید مواظب
قرین باشید.
دوباره برگشتیم به تسلیم ،چند بیت راجع به تسلیم مخوانم.

شرط ،تسلیم است ،نه کا ِر دراز
سود نَبود در ضﻼلَت تُرکْتاز
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (۴١٢٣
تسلیم ،که پذیرش اتفاق این لحظه بدون قضاوت و رفتن به ذهن است ،بدون قید و شرط ،درواقع
همان فضاگشایی است ،مگوید ،اول باید تسلیم شوی .ول تسلیم کامل ابتدا سخت است .مردم
پذیرش ذهن را یا موافقت را ،تسلیم مدانند ،یا گاه اوقات فکر مکنند تسلیم ضعف است .تسلیم،
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دستیابی به خردِ زندگ است در این لحظه .تسلیم یعن شما آن چیزی را که ذهن نشان مدهد و
مخواهد سلطهگری کند و روی شما نفوذ کند ،عقیم مکنید ،بیاثر مکنید .و به خرد زندگ توجه
مکنید.
پس شرط پیشرفت تسلیم است ،نه کار کردن منذهن که به درازا مکشد .و در گمراه ترکتاز کردن،
اسبدوان کردن ،جنبوجوش کردن ،بحثوجدل کردن ،کار کردن ،تندتند کار کردن در بیعقل
منذهن سودی ندارد .پس تسلیم است.

لی مقصودِ ازل ،تسلیم توست
ای مسلمان بایدت تسلیم جست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (۴١٧٧
پس مقصود خداوند ،تسلیم ما است .هرکس مسلمان است یعن ،انسان تسلیم شدهاست باید تسلیم
باشد .هر لحظه ما باید نگاه کنیم ببینیم تسلیم هستم یا نه؟

ح شَرحه شَرحه
در خلوتست عشق زین شر 
گر شرح عشق خواه ،پیشِ وِیت نشانم
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (١۶٩٩
ن عشق ،از تکه پارههایی است که ما ،در آنها سرمایهگذاری
پس بنابراین ،باز هم همین جمع کرد ِ
شدیم ،همانیده شدیم .مگوید که ،اگر شرح عشق را مخواه باید فضا را باز کن پیشِ خداوند
بنشین .نمتوان در ذهن بمان ،در این شَرحه شَرحهها بمان ،در قسمتهای مختلف بمان و عشق
واقع را تجربه کن .پس همین فضای گشودهشده ،پیش معشوق نشستن با او ی شدن ،این است که
عشق را هم شرح مدهد ،بیان مکند.
و یا اگر شرح را به معن باز شدن بیریم ،باز شدن و وسعت پیدا کردن است .توجه مکنیم که عشق
مآ ﻻ یعن بینهایتِ خدا شدن ،و مقیم شدن در این لحظه ابدی ،این عشق است .و هر لحظه که ما با
او ی مشویم ،حس وحدت مکنیم ،عشق را تجربه مکنیم و خودش خودش را توضیح مدهد.
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و همین دو بیت را که بارها خواندیم که دیدِ ما در منذهن بیمار است بد مبیند و ما باید این دید را
بدهیم و با مرکز عدم دیدِ او را بیریم.

دیدهی ما چون بس علّت دروست
رو فنا کن دیدِ خود در دیدِ دوست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٩٢١

دیدِ ما را دیدِ او نعم ا ْلعوض
یابی اندر دیدِ او کل غَرض
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٩٢٢
علّت :بیماری
نعم الْعوض :بهترین عوض
__________
»دوست« یعن معشوق ،خداوند ،زندگ هرلحظه که ما فضا را باز مکنیم ،دیدِ او را مگیریم ،دیدِ
خودمان را مگذاریم کنار .شما این لحظه باید ببینید که دیدِ اوست ،عینکِ اوست در چشمتان با مرکز
س ی باور.
عدم ،یا عینک خودتان است با مرکز جسم ،یا براسا ِ
یادمان باشد باورهای ما هم جسم هستند .پس ما دیدِ خودمان را فنا مکنیم مگذاریم کنار ،دیدِ او را
مگیریم هرلحظه ،اگر مخواهیم پیشرفت کنیم .و دیدِ او بهترین عوض است ،ما دیدمان را مگذاریم،
دیدِ او را مگیریم .علّت یعن بیماری ،نعمالْعوض یعن بهترین عوض.

از مقاماتِ تَبتﱡل تا فنا
پایه پایه تا مﻼقاتِ خدا
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (۴٢٣۵
تَبتﱡل :بریدن و اخﻼص داشتن
فنا :نهایت سیر الَ اله
__________
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پس ما بهتدریج از درجاتِ تبدیل و خارج شدن و بریدن از جهان مگذریم ،تا بهطور کامل آن دایره
خال بشویم ،فنا بشویم .و همینطور که در غزل هم هست ،پایه پایه مرویم که با خداوند مﻼقات کنیم.
مﻼقات با خداوند یعن وحدت با او.
و همینطور این بیت:

خود ندارم هیچ ،بِه سازد مرا
که ز وهم دارم است این صد عنا
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٢٣٣۴
عنا :رنج
__________
مگوید من ،اگر درست توجه کنم با مرکز عدم ،هیچچیز ندارم .من شناسایی مکنم که هیچچیزی از
این جهان که ذهنم نشان مدهد ،حال من را خوب نمکند .اتفاقاً وقت مرکزم جسم است و من وهم
داشتن دارم ،به اینعلت است که من این صد درد را دارم ،یعن دردهای زیاد دارم .ما از وهم داشتن
آیا متوانیم از این وهم دربیاییم که اگر مرکز ما عدم باشد ،از جنس او بشویم ،ما واقع ًا چیزی نداریم؟
بهعنوان هشیاری چیزی نمتوانیم داشته باشیم ،هشیاری فقط خودش را دارد.
خداوند هم هیچوقت نمگوید که این آدمها یا چیزهای دیر را که خلق کردم ،چقدر خوب است اینها،
من از اینها لذت مبرم ،با اینها همانیده هستم ،هرکدام از اینها ممیرند من غمین مشوم،
همچین چیزی نیست .پس ما هم وهم داشتن را نداشته باشیم.
ن زندگ را هم نمتوانیم داشته
وهم داشتن سبب مشود که از دست بدهیم .همینطور وهم داشت 
باشیم ،وهم داشتن زندگ وهم بزرگیست .ما زندگ را نداریم ،ما زندگ هستیم .ما نمتوانیم زندگ
یا خداوند را داشته باشیم ،و اتفاقاً این وهم سبب تضاد مشود .خیل از آدمها با هم بحثوجدل
مکنند ،دعوا مکنند مگویند ،خدای من ،یعن خدایی که ما داریم بهتر از خدای شماست ،چرا؟ خدا
را توصیف مکنند.
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پس وهم داشتن تبدیل به درد مشود و داشتن وهم است .ما بچه نداریم ،ما ی کس دیری را که
بچه ،بهاصطﻼح ما بهدنیا آوردیم ،مسئولیت تأمین غذا و امنیت و غیرهاش را داریم تا بزرگ شود و
برود .و این هیچموقع او را ما نداریم .اگر داشته باشیم رهایش نمکنیم .داشتن یعن همانیده شدن.
بچه مالِ ما نیست ،ی انسان جدا ،زندگ است ،ریشه در زندگ دارد ،فعﻼ نیازهایش را من تأمین
مکنم بزرگ بشود ریشه در اعماق زمین عشق و زندگ خواهد داشت.

اصل ،خود جذب است ،لی ای خواجهتاش
کار کن ،موقوفِ آن جذْبه مباش
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (١۴٧٧
خواجهتاش :دو غﻼم را گویند که ی صاحب دارند.
مگوید ،درست است که اصل جذبۀ خداوند است ،باید او جذب کند ،باﻻخره باید او جذب کند ،اما
ما باید کار کنیم .خواجهتاش یعن دوتا غﻼم که ی سرور دارند .ما همه خواجهتاش هستیم ،همۀ
انسانها ،برای اینکه همۀ ما ی سرور داریم ،که آن زندگ است.
پس ما متوجه مشویم که درست است که اصل جذبه است ،ول ما باید کوشش کنیم .هرکاری از
دستمان برمآید در این لحظه انجام بدهیم .در فضاگشایی ،حس مسئولیت ،،تمرکز روی خود ،اینها
کارهایی است که ما باید انجام بدهیم .کاری با دیران نداشتن ،مسئول کیفیتِ هشیاریِ خود بودن،
اینکه من از جنس زندگ هستم.
زندگ را ندارم بله خو ِد زندگ هستم .نمتوانم داشته باشم ،همین که زندگ را مخواهم داشته باشم
پس از جنس منذهن مشوم و زندگ را هم بهصورت جسم درمآورم ،این غلط است و همینطور این
دو بیت،

غیر مردن هیچ فرهنگ دگر
درنگیرد با خدای ،ای حیلهگر
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٣٨٣٨
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ی عنایت بِه ز صد گون اجتهاد
جهد را خوف است از صد گون فَساد
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٣٨٣٩

پس بنابراین غیر از اینکه در این لحظه ما نسبتبه منذهن بمیریم و کوچتر بشویم هیچ روش
منذهن و تماس با
ِ
دیری ،هیچ فرهنگ دیری ،با خدا نمگیرد؛ یعن برای او فقط کوچ شدن به
او یا تبدیل شدن به او ارزش دارد ،بقیه کارها ارزش ندارد.
و ی عنایت او بهتر از صد کوشش ماست .برای اینکه اگر ما جهد کنیم با منذهن این جهدِ ما فاسد
خواهد شد و معموﻻ وسیلۀ ما که منذهن است هدف را فاسد خواهد کرد» .جهد را خوف است از صد
گون فَساد« یعن کوشش با منذهن هم کوشش فاسد است ،هم نتیجهاش فاسد است؛ پس بنابراین
با فضای گشودهشده عنایت او ﻻزم است.

وآن عنایت هست موقوفِ ممات
تجربه کردند این ره را ثقات
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٣٨۴٠

بله مرگش ،بیعنایت نیز نیست
بیعنایت ،هان و هان جایی مایست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٣٨۴١
ثقات :کسان که در قول و فعل مورد اعتماد دیران باشند.

این ابیات باﻻخره ما را به اینجا مکشاند که قبول کنیم نسبت به منذهن باید بمیریم .بهصورت
منذهن بلند نشویم .هیچکدام از خاصیتهای منذهن را که خشم است ،ترس است ،جدایی است ،و
میل به دیده شدن است ،میل به قدرت است ،و برتریطلبی است ،مقایسه است ،و اینها ،اینها را ما
تَن به آن ندهیم ،اینها مورد توجه زندگ نیست.
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مگوید عنایتِ ما »موقوفِ ممات« است ،یعن مرگ است .مردن به منذهن است ،و انسانهای قابل
اعتماد »ثقات« که ما متوانیم حرفشان را باور کنیم ،به آنها متَک باشیم اینها را دیدهاند ،از جمله
خودِ موﻻنا دیده که اینها را منویسد .بله مگوید ،مرگش هم ،مردن به منذهن هم ،بدون عنایت
نیست» .بدون عنایت ،هان و هان جایی مایست«
اما عنایت ما مدانیم ،این را مدانیم از آن مثلث مدانیم که هر لحظه خداوند عنایت دارد ،شرط
اینکه ما زیرِ نفوذِ عنایت باشیم ،باید مرکزمان عدم باشد.

پس بنه بر جای هر دم را عوض
تا ز واسجدْ واقتَرِب یابی غَرض
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (١٢٧
د واقْتَ ِرب «مگوید،
این ی بار دیر هم تکرار کنیم این »واسجْ 
»كﱠ  تُطعه واسجدْ واقْتَ ِرب«.
»نه ،هرگز ،از او پيروى من و سجده كن و به خدا نزديك شو«.
)قرآن کریم ،سوره علق) ،(٩۶آیه (١٩
یعن لحظهبهلحظه ما تسلیم مشویم ،سجده مکنیم ،و این لحظه را ما از دست نمدهیم .اینکه
مگفت تو هم باید کاری بن ،درست است که اصل جذبه هست و عنایت است اما تو هم باید کوشش
کن ،خُوب ما متوانیم هر لحظه تسلیم بشویم .این لحظه رد مشود چیزی به جایش گذاشتیم؟ یا در
منذهن تَلف
شد؟ پس بِنه برجای این لحظه که گذشت ی عوض ،و این عوض را چجوری مگیری؟ از طریق سجده
کردن و نزدیتر شدن به خداوند و گوش نکردن به حرفِ منذهن یعن توجه نکردن به آن چیزی که
ذهن نشان مدهد و همینطور،
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سجده آمد کندنِ خشتِ َلزِب
موجبِ قربی که واسجدْ واقتَ ِرب
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (١٢٠٩

ب بنده به حق م
»کندنِ این سنگ های چسبنده ،همانندِ سجده آوردن است و سجود ،موجبِ قُر ِ
شود«.
سجده ،یعن تعظیم ،یا تسلیم ،در این لحظه فضاگشایی ،یعن ی همانیدگ را که »خشتِ لَزِب« است،
یعن چسبنده هست ،بن .هردفعه که ما تسلیم مشویم این آجرهای چسبنده که همانیدگهای ما
باشند ی تکان مخورند ،لَق مشوند.
ه سجده مکنیم ،پس بنابراین تسلیم مشویم ،مرکز ما عدم مشود ،زندگ رویِ ما کار مکند ،شفا
مدهد ما را ،از طریق قضا و کنفَکان کار مکند و آجرها را مکند .پس بنابراین ه سجده مکنیم،
نزدی مشویم ،باﻻخره تماماً خودش مشویم .همینطور،

نعرهی ﻻضیر بر گردون رسید
هین بِبر که جان ز جان کندن رهید
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٣٣٣٩
»ساحران با بانگ بلند که به آسمان م رسید گفتند :هیچ ضرری به ما نم رسد .هان اینک )ای
ن ما از جان کندن نجات یافت«.
فرعون دست و پای ما را( قطع کن که جا ِ
ضیر :ضرر ،ضرر رساندن

ما بدانستیم ما این تن نهایم
از ورایِ تن ،به یزدان مزیایم
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٣٣۴٠
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شما باید هر لحظه نَعره بشید عاشقانه ،که من از اینکه همانیدگام را ماندازم این خشتِ لَزِب و
چسبنده را که هر همانیدگ چسبنده است ماندازم ضرر نمکنم .و وقت این فضا باز مشود ی
چیزی ماُفتد درواقع به زبان حال هم ما مگوییم ،ما نمترسیم.
در غزل هم هست ،گفت شیر وغا ،شیر وغا ،شیر جنگ ،که تسلیم مشود و خشت لَزِب را ماندازد
نمترسد ،شیر وغا نمترسد .ول آن کس که سر دارد همهاش مترسد ،آن کس که همانیدگ دارد
مترسد.
پس شما »نعرۀ ﻻضیر« یعن ضرر نمکنم ،ضرر نخواهم کرد ،مزنید و به گوش خداوند مرسد» .هین
بِبر« به فرعون مگویید من را تهدید نکن که این همانیدگ را بیندازی ضرر خواه کرد ،من مخواهم
ضرر کنم و جانِ من از جان کندن رهید.
ما فهمیدیم که این تَن نیستیم؛ صحبت این تَن بود امروز گفت شما تَنبین هستید .ما اﻵن فهمیدم این
تَن نیستیم .از ورایِ تَن ما به خدا زنده هستیم.
»ساحران با بانگ بلند که به آسمان م رسید گفتند :هیچ ضرری به ما نم رسد .هان اینک )ای
ن ما از جان کندن نجات یافت«.
فرعون دست و پای ما را( قطع کن که جا ِ
ن بزرگ به ما مگوید
دست و پایِ ما را قطع کن ،یعن دست و پایِ منذهن را قطع کن .فرعون یا م 
ل همین فکر کردن برحسبِ زرنگها و همانیدگها ،داشتن
که اگر این دست و پایِ منذهن مث 
الوهای همانیده ،باورهای همانیده و پوسیده ،و کل الوهای دیر که ما معتقدیم بهصورت فردی و
جمع ،مگوید که اینها دست و پای تو است اینها را مگیرم ها ،مبرم ها؛ یعن اگر بروی اینها
نخواهد بود دیر ،من دست و پایِ دیری پیدا مکنم ،دست و پایِ ذهن را نمخواهم.
»قَالُوا  ضي ر ۖ◌ انﱠا الَ ربِنَا منْ َقلبونَ«
»گفتند ساحران :هیچ زیان ما را فرو نگیرد که به سوی پروردگارمان بازگردیم«.
)قرآن کریم ،سوره شعراء) ،(٢۶آیه (۵٠
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و شما هم اﻵن مگویید که هر همانیدگ ،هر آجر چسبنده را ماندازم ،ضرر نمکنم .دارم با خدا
دوباره ی مشوم و همینطور این دو بیت،

شر
ناز کردن خوش تر آید از 
لی ،کم خایش ،که دارد صد خطر
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (۵۴۴

ایمن آبادست آن راه نیاز
ک نازش گیر و با آن ره بساز
تر ِ
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (۵۴۵
بلند شدن و گفتن که من مدانم و استاد هستم و احتیاج به زندگ ندارم ،این گاه اوقات مردم هم
تأیید مکنند ،از شر هم شیرینتر است ،اما صد خطر دارد .آن راه نیاز ،یعن فضاگشایی و بویی که
من به عقل منذهنام احتیاج ندارم ،به عقل آنوری نیاز دارم ،این درواقع ایمن مآورد.
اگر حسِ امنیت واقع مخواه ،مخواه حسِ امنیت و نترس شما را آباد کند ،و همینطور این در
غزل هم هست .گفت کس که سر دارد همهاش مترسد ،بیت اول هم هست .راه نیاز که شما این لحظه
بویید ،من به خردِ زندگ احتیاج دارم ،من مستقل از خردِ زندگ با عقل منِذهنام نمتوانم کار کنم،
من زرنگ نیستم.
آن چیزهایی که عقل منذهن من عقل مگوید اینها عقل نیستند .پس ما ترکِ ناز کردن مکنیم ،ترکِ
نازش مکنیم و با آن راه که سخت است فضا را باز کنیم ،منذهن مگوید من مدانم ،لزوم ندارد
شما این کار را بنید ،و این سخت را و دردِ هشیارانه مکشیم و با زندگ مسازیم ،با او راه مسازیم،
صبر مکنیم ،شُر مکنیم ،فضا را باز مکنیم ،اگر هم سخت است باز هم باز مکنیم ،مایستیم،
نمرویم ،فرار نمکنیم.

*** پایان بخش دوم ***
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این سه بیت مگوید که ،زندگ یا خداوند قبله را بهصورت فضای گشودهشده برای ما نشان داده است.
وقت این قبله را به ما نشان داده ما دیر در ذهن نباید جستوجوی قبله کنیم .پس هر حرکت
عبادیمان باید به فضای گشودهشده یا تسلیم در مرکزمان باشد .مگوید:

ت حق عیان
قبله را چون کرد دس ِ
پسَ ،تحری بعد ازین مردود دان
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٢۶٢۶

هین بردان از تَح ری رو و سر
که پدید آمد معاد و مستَ َق ر
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٢۶٢٧

ی زمان زین قبله گر ذاهل شوی
سخرهی هر قبلهی باطل شوی
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٢۶٢٨
پس :تَح ری یعن جستوجو .مستَ َق ر یعن محل استقرار ،جایگرفته ،ساکن ،قائم .ذاهل یعن غافل.
پس دست خداوند ،مگوید ،در این لحظه قبله را به ما نشان داده است .یعن ما مدانیم فضا را باز
کنیم .و انواع و اقسام بیت خواندیم که» ،شرح« در سینۀ ماست ،خاصیتِ »انشراح« در مرکز ماست،
این را باید باز کنیم ،از طریق انبساط با من حرف بزنید .وقت عبادت مکنیم با او حرف مزنیم ،رو
به قبله مایستیم؛ این قبلۀ فیزی را صحبت نمکنیم بله قبلۀ واقع را که فضای گشودهشدهاست.
پس بنابراین دیر به ذهن رفتن معن ندارد .چون به ذهن که مرویم مخواهیم جستوجو کنیم.
دست حق به ما فضاگشایی را یاد داده ،رفتن در ذهن قبله جستوجو کردن یا خدا جستوجو کردن
مردود است .حاﻻ مگوید ،از تَح ری ،یعن جستوجو ،رو و سرت را برگردان .برای اینکه معاد یعن
زنده شدن به خداوند در این لحظه

معاد یعن بلند شدن و روی پای خود ایستادن ،یعن قیامت و

استقرار روی ذات خود ،روی فطرت خود ،اﻵن پدید آمدهاست .مگوید ،ای انسان تو در این لحظه
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متوان با فضاگشایی ی لحظه معاد را تجربه کن .یعن زنده شدن به خداوند را تجربه کن .معاد در
این معنا یعن بهاصطﻼح درست است که ما مآییم مرویم ذهن همانیده مشویم ،معاد ،یعن اعتقاد
به معاد ،یعن اینکه تو بویی ذهن موقتست من برای همیشه در ذهن نممانم.
پس از ذهن بیایی بیرون و به بینهایت خدا در این لحظه قائم بشوی که بینهایت خودت هم هست .که
ﻼ تبدیل نشود ،معناش این
همان معاد و استقرار است .و هرکس به معاد اعتقاد نداشته باشد یا عم 
است که کافر است دیر .برای اینکه معاد جزو اصول دین است .پس معاد یعن استقرار روی پای ذات
خود .که پدید آمدهاست .پس برای چه رفت در ذهنت جستوجو مکن؟
مگوید ،اگر از این قبلۀ فضای گشودهشده ،از این قبلۀ مرکز عدم ،ی لحظه غافل بشوی ،بروی ذهن،
یعن اگر این لحظه توجه کن به آن چیزی که ذهن نشان مدهد ،به فضای گشودهشده توجه نکن،
دراینصورت زیر سلطه یا مسخرۀ هزاران قبلۀ باطل خواه شد .قبلههای باطل همین قبلههای مادی
ماست .همانیدگهای ما قبلۀ ما هستند! درست است که موقع نماز خواندن ما ایستادیم بهسوی قبله
بهطور فیزی ،ول اگر همانیدگها آن زیر در مرکز ما هستند ما از ی همانیدگ به ی همانیدگ
مپریم بهصورت فکر ،درعینحال نماز هم مخوانیم ،ما حضور نداریم.
درواقع ما بهسوی همانیدگها نماز مخوانیم .حاﻻ بهطور فیزی ی طرف ایستادیم آن مهم نیست.
مگوید ،ی لحظه اگر فضابندی کن از این قبله غافل بشوی ،بدانکه صد قبلۀ باطل ،یعن صدجور
همانیدگ ی پس از دیری مآید و این قبله را از تو مدزدد.

چون شوی تمییزدِه را ناسپاس
بِجهد از تو خَط رتِ قبله شناس
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٢۶٢٩

گر ازین انبار خواه بِ ر و بر
نیمساعت هم ز همدردان مبر
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٢۶٣٠
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که در آن دم که بِب ری زین معین
مبتل گردی تو با بِئس الْقَرین
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٢۶٣١

تَح ری :جست و جو
مستَ َقر :محل استقرار ،جایگرفته ،ساکن ،قائم
ذاهل :فراموش کننده ،غافل
سخره :ذلیل ،مورد مسخره ،کار بیمزد
تمییزدِه :کس که دهنده قوه شناخت و معرفت است .یعن خداوند.

خَطْرت :قوه تمییز در اینجا ،آنچه که بر دل گذرد ،اندیشه
بِ ر :نی
ب ر :گندم

معین :یار ،یاری کننده

بِئس الْقَرین :همنشین بد .یعن منذهن.
——————————
»بِئسَ القَرین« همین منذهن است .سخره یعن ذلیل ،موردِ مسخره ،کار بیمزد .تمییزدِه ،کس که
دهنده قوه شناخت و معرفت است ،یعن خداوند .خَطْرت :قوه تمییز در اینجا .بِ ر یعن نی .ب ر یعن
گندم .معین :یار .بِئس الْقَرین :همنشین بد ،یعن منذهن.
ما اگر در این لحظه فضاگشایی نمکنیم در اطراف اتفاق این لحظه آن چیزی که ذهنمان نشان مدهد،
پس »تمییزدِه« را ناسپاس هستیم .تمییزدِه فضای گشودهشدهاست .مگوید ،اگر ناسپاس باش و از آن
استفاده نکن درعوض جسم را بذاری مرکزت ،یعن بهجای عدم جسم را بذاری این ناسپاس است
درآنصورت خاصیت قبلهشناس از تو خواهد جهید .از این انبارِ خداوند اگر شما نی و گندم
مخواه ،یعن محصول مخواه بچین ،مخواه محصوﻻت معنوی بچین ،نیم ساعت ،یعن نیم
لحظه ،از »همدردان« از کسان که مثل تو در این راه کار مکنند ،از موﻻنا» ،مبر« .برای اینکه از این
کم ،از این یار ،چه کسان که با شما دارند کار مکنند و صداقت دارند زحمت مکشند ،چه موﻻنا،
اگر بِبری دراینصورت دچار خاصیتهای این همنشین بد خواه شد .یعن منذهن .دچار منذهن
خواه شد» .بِئس الْقَرین« یعن قرین بد .که امروز راجعبه قرین دوباره صحبت کردیم.
این هم »بِئس الْقَرین« است:
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مشْ ِرقَين فَبِىس الْ َقرِين«
ل يا لَيت بين وبينَكَ بعدَ الْ 
» حتﱠ اذَا جاءنَا قَا 
»تا آنگاه كه نزدِ ما آيد ،مگويد :اى كاش دورىِ من و تو دورىِ مشرق و مغرب بود .و تو چه همراه
بدى بودى«.
)قرآن کریم ،سوره زخرف) ،(۴٣آیه (٣٨
یعن معناش این است که اگر ما فضا گشودیم ،به زندگ زنده شدیم ،به منذهنمان خواهیم گفت
که عجب ،عجب همراه بدی بودی! تو چه چارقِ اَیازی هست !یعن خداوند ،مگوید ،نزد ما مآید ما
به او تبدیل بشویم تازه مفهمیم منذهن چقدر خطرناک بوده است .ما مگوییم ای منذهن من ای
کاش دوری من دوری مشرق و مغرب بود و چه همراه بدی بودی .آن کسان که اﻵن مگویند آن
سال پیشِ من چارق اَیاز من است ،آنها مدانند که این منذهن همراه بدی بوده است.
ْ
منذهن ده
ول آنهایی که نمدانند هنوز چسبیدهاند به این منذهن و عقلش و آن هم مرتب به ایشان ضرر
مزند.

از برایِ آن دلِ پر نور و بِر
هست آن سلطانِ دلها منتظر
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٨٨٨
بِ ر :نی ،نیویی
——————————
پس »سلطانِ دلها« یعن خداوند منتظر این دلِ بدون همهویتشدگ است ،نه دل همهویتشده .این
دل که پر از نی است ،پر از هشیاری است .یعن دل که مرکزش از عدم دیر خارج نشود .زندگ
دنبال این دل است .و در بیت اول گفت که ،کس که منذهن دارد دشمن این دل است .نه تنها این دل
را ندارد دشمنش است .و اینها را موﻻنا مگوید شما به خودتان نگاه کنید ببینید ،بپرسید که آیا من
دشمن دل هستم؟ موﻻنا مگوید که ،من باید پیش خداوند ی دل بِبرم اﻵن ،در این لحظه ،نه موقع
مردن همین اﻵن ،که پر از نور است ،یعن مرکزش عدم است و از آن نی برمخیزد .من دارم؟ بپرسید
از خودتان جواب بدهید .و:
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دل ،تو این آلوده را پنداشت
ل دل برداشت
ﻻجرم دل ز اه 
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (٢٢۶٣

مردم همین آلوده را که منذهن است ،پر از همانیدگ است ،پر از درد است ،این را دل مدانند .این
دل دشمن دل اصل است .وقت این دل ما باشد با این مرکز ببینیم ما ،دل از اهل دل مثل موﻻنا معلوم
است برمداریم دیر .و همینطور:

صد جوالِ زر بیآری ای غَن
حق بوید دل بیار ای منحن
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم بیت (٨٨١
جوال :کیسۀ بزرگ از نخ ضخیم یا پارچۀ خشن که برای حمل بار درست مکردند ،بارجامه.
منحن :خمیده ،خمیده قامت ،بیچاره و درمانده
——————————
ما اگر »صد جوالِ زر« هم ببریم پیش خدا ،ه احسان کنیم ،ه نی کنیم ،ه به فقرا پول بدهیم،
هرکاری بنیم ول منذهن را نگهداریم ،مگوید که تو برای من دل باید بیاوری .و »منحن «یعن
خمیده ،بیچاره و درمانده .ای منحن ،یعن ای کژ ،ای منذهن ،من دل مخواهم ،من نمخواهم تو
پول را در راه من خرج کن ول دلت را آلوده نگهداری .آن دل آلوده را من قبول ندارم .تو آن دل آلوده
و همهویتشده را دل نپندار .بله ،با دید آن هم زر برای من خرج نکن ،بله تبدیل شو دل خالص
بیاور .و این دو بیت رباع است:

کاری ز درونِ جانِ تو مباید
کز عاریهها تو را دری نگشاید
ی چشمهی آب از درونِ خانه
بِه زآن جویی که آن ز بیرون آید
)مولوی ،دیوان شمس ،رباع(٧٧٧ 
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پس بنابراین شما اﻵن مدانید که کار از درون شخص شما صورت مگیرد ،نه از بیرون .شما فضا را
باز مکنید از آن فضای بازشده از جان شما کارِ کارساز و مفید مآید .از قرضها یعن از همانیدگها،
که مرکز ما مشوند دری بهرویِ ما گشوده نخواهد شد.
و اﻵن مگوید که ،از درون شما ی چشمۀ کوچ ولو باری خیل بهتر از جوییست که از بیرون
بیاید .پس بنابراین از بیرون بهصورت هشیاریِ جسم مآید ،ذهن .از درون بهصورت هشیاریِ حضور
مآید .هشیاریِ حضور دارای خرد است ،دارای حس امنیت است ،دارای زندگ است ،دارای نور هدایت
است ،دارای قدرت است ،دارای شادی بیسبب است ،چشمهای که از درون در اثر فضاگشایی جاری
مشود .اما متاسفانه ما بیشتر به آبی نگاه مکنیم که از اینور مآید ،از آنور مآید ،یعن از بیرون
ما مآید و آن آب ذهن است ،درحالتکه آبی که از درون ما با فضاگشایی مآید ،اگر بیاید ،آن دیر
کس نمتواند قطع کند .دیران متوانند قطع کنند.

شل ) ١١مثلث عدم بلوغ معنوی(

شل ) ١٢مثلث بلوغ معنوی(
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شل ) ١٣شش محور اساس زندگ با افسانه منذهن(

شل ) ١۴شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان(
و همینطور پس رسیدیم به بیت اول:

ب وحشتِ غم تنهاست
هرآنکه از سب ِ
م دلست و مراقبِ تنهاست
بدان که خَص 
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
و با این شلها ]شل ) ١١مثلث عدم بلوغ معنوی([ و ]شل ) ١٢مثلث بلوغ معنوی([
کمیابیاندیشمان را ی قضاوت بنیم ،ببینیم آیا خصم دل باشیم ،واقعاً کمیابیاندیش نیستیم؟ اﻵن
مخواهیم دوست دل باشیم؟ و مراقب زندگ باشیم؟ و تنها نباشیم؟ باید مرکز را عدم کنیم و ارزش
خودمان را بفهمیم.
و همینطور این دو شل ]شل ) ١٣شش محور اساس زندگ با افسانه منذهن [(و ]شل ) ١۴شش
محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان([ که مشناسید که ،مدانید هرکس که به سببها توجه
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دارد و ترس همانیدگ را گرفته است و غمین است و تنها است ،این شل ]شل ) ١٣شش محور
اساس زندگ با افسانه منذهن [(است .این شخص اتفاق ًا به اَلَست اعتقادی ندارد ،یعن امروز گفتیم
که آن کشت اول که خداوند ما را کاشتهاست ،گفتهاست که من خودم را در تو مکارم ،این کشتهایِ
ثانویه را تو مروی آن جهان ،اینها را خیل به آن توجه نکن ،بذار کشت من رشد کند ،آنها را رویِ
کشت من نکار و اگر هم کاشت بِن .این شخص مرکزش را زودی عدم مکند.
ول کس که به کشت دوم خیل توجه مکند ،اَلَست را انکار مکند ،قضا و کنْفَکان که خیل مهم
است برای ما که اگر گفتیم مرکز را عدم کنیم ]شل ) ١۴شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی
انسان([ ،هم عنایت به ما کم مکند ،هم جذبه ،و هم قضا و هم بشو و مشود او .مبینید که به ما
کم مکند و قلم زندگ جفﱠالْ َقلَم که این لحظه منویسد ،برای ما خوب منویسد و اتفاقات بد پیش
نمآید .ما مرتب تسلیم و فضاگشایی ،امروز مگفت سجده بن و به او نزدی بِشو و هر لحظه این
کار را مکنیم ،و هرموقع فضا را باز مکنیم ذهن ما خاموش مشود ،باﻻخره این همانیدگها شناخته
مشوند و ماُفتند و ما به بینهایت خداوند و اَبدیت او زنده مشویم و این فراوان مآید زندگ ما .و
اگر این همانیدگها را نگه داریم ]شل ) ١٣شش محور اساس زندگ با افسانه منذهن [(همهچیز به
ضرر ما تمام مشود .باﻻخره ما در افسانۀ منذهن زیر بار مسائلمان خُرد مشویم .بله ،بیت اول این
بود:

ب وحشتِ غم تنهاست
هرآنکه از سب ِ
م دلست و مراقبِ تنهاست
بدان که خَص 
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
بهنظرم این را فهمیدیم .دوم مگوید که:

به چنگ و تَنْتن این تن نهادهای گوش
تن تو تودهی خاکست و دمدمهش چو هواست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
تَنْتَن :تَنْتَنه ،صدای ساز ،آوازه ،هنگامه و غوغا
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منذهن داری گوش مده
پس مگوید اگر مراقب تن هست ،منذهن هست ،تو به چنگ و آوازِ این ِ
همیشه .چنگ مگوید برای اینکه چنگ تارهای زیادی دارد ،ما هم با تعداد زیادی چیز همانیده
هستیم .وقت مزنیم این را ،این چنگ منذهن را ،مرتب صدای همانیدگها همراه با دردها و مسائل
و موانع خودشان را به ما نشان مدهند .هر زدن که ما گوش مدهیم که چه مگوید این منذهن ما،
بهاصطﻼح داستان درد و همانیدگ را مگوید و این هم چنگ است ،مثﻼ سهتا تار ندارد که بویی من
این سهتا تار را مزنم ،تارهای خیل زیادی دارد ،همانیدگ زیاد است» ،به چنگ و تَنْتن این تن
نهادهای گوش.«
منذهن] شل ) ٩افسانه منذهن [(گوش
ِ
حاﻻ شما از خودتان بپرسید که آیا به تَنْتن یا آواز این
مکنید؟ یا نه ،فضا را باز مکنید ]شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان([ ی چنگ دیر پیش مآید و
ن تو ]شل ) ٩افسانه منذهن [(که به آن گوش
آن چنگِ مرک ِز عدم است؟ دارد مگوید که این تَ 
توده خاک است .برای اینکه وقت ممیرم ما ،ی گون خاک است دیر .موقع مردن ،این
ٔ
مده،
جسم مادی و فکرهای ما و هیجاناتِ ما ،همه بهاصطﻼح فرومریزند .و مگوید که این ی چی ِز مادی
است این ،ی جوال خاک است ،ی کیسه خاک است و دمدمهاش یعن افسونش باد هواست ،یعن
بیاساس است.
آیا واقعاً ما این را مفهمیم که این منذهن وقت زَده مشود؛ مردم منذهنشان را مزنند و
آهنگهایش را گوش مکنند .آهنگهایش فکرهای منف و دردساز هست .گوش مکنند ،جدی
مگیرند ،فکرهای خودشان را جدی مگیرند و به آن عمل مکنند ،آن فکرها نمگذارند استراحت
کنند ،بخوابند ،ول همه اینها مربوط به بیرون است ،یعن همانیدگهاست .پس منذهن از
همانیدگها و دردهای مختلف با نُتهای مختلف آهنگ مزند ما گوش مکنیم .مگوید که این
افسون که تو شدی ،فکر مکن آهنگ دیری وجود ندارد ،فقط همین ساز منذهن و آنطوری که تو
مزن باید گوش بدی ،ی ساز دیری هم هست و آن مرکز عدم است و ساززَنِ آن خود زندگ است،
تو باید به آن گوش بده .حاﻻ ببینیم از این بیت شما متوانید نتیجه بیرید که سازتان را عوض
کنید؟ دیر به ساز منذهن گوش ندهید .بیت بعدی مگوید که:
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هوایِ نَ ْفسِ تو همچون هوایِ گرداَنگیز
م ضیاست
ییست و خص 
عدو ِدیده و بینا َ
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣

گرداَنگیز :غباراَنگیز
عدو :دشمن
ضیا :نورِ هدایت ،روشنایی حضور
ضیا یعن نو ِر هدایت .گردانگیز یعن غبارانگیز .عدو یعن دشمن .ضیا نور هدایت ،روشنایی حضور.
س ما .ما از فکر همانیده که مگذریم ،ی چیزی مخواهیم و این
پس هوایِ نَفْس یعن خواستههای نَ ْف ِ
خواستن منذهن است که ی همانیدگ را مخواهد و هرچه بیشتر بهتر است ،حرص دارد و زیادهخواه
هم هست .هوایِ نَفْس یعن مهم نیست که چقدر دارد ،باز هم بیشتر مخواهد .برای همین مگوید
هوایِ نَفْس .هوایِ نَ ْفسِ تو مانند ی بادی است که گردوخاک بلند مکند .و مبینید این باد است،
منذهن کار مکند ،این ساز را مزند .اﻵن بعد از آن بیت مگوید که این ساز که زده مشود
ِ
مرتﱠب
سازِ خواستن است .ساز خواستن است و چون همانیدگ درد دارد ،ساز خواستن شما درد بلند مکند.
هرکس که در منذهن سازش را مزند ،درواقع ساز دردها را مزند .هم درد پخش مکند ،هم خودش
درد مخورد.
در این غزل بعداً مگوید ،تو مگوید که اصﻼ ای س ِگرگین بخور این شنبه و نمدانم این کثافات
بالْمنون ایجاد مکند» .هوایِ نَ ْفسِ تو همچون هوایِ
را بخور .و اینها که جمع مشوند ،انسان ی ریَ 
گرداَنگیز« و وقت مدانید گردوخاک بلند مشود آدم نمبیند دیر .تمثیلش این است که این چشم
نمبیند ،پس گردوخاک فکر و درد هم که بلند مشود ،آن چشم عدم ما نمبیند» .عدو «ِیعن دشمن
دیده و بینایی عدم هست و دشمن نور آگه است .پس این نور آگه که ما اینجا ]شل ) ٩افسانه
منذهن [(داریم ،هدایت ،درصورتکه مرتب فکرها بیایند ،نیروی زندگ بیاید این فکرها را بلند کند
و دردها را بلند کند ،این مرکز عدم ]شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان([ پوشیده مشود ،گم مشود،
برای اینکه این مرکز باید باز بشود که ما بتوانیم ببینیم.
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چشم عدم ما از طریق مرکز و بینایی زندگ مگیرد .درواقع ما با چشم خدا مبینیم ،با برانگیختن
فکرها و دردها ،چشم خداگونهمان را بهاصطﻼح پر از گردوخاک مکنیم ،نمبینیم ،فقط عقل منِذهن
]شل ) ٩افسانه منذهن [(مماند ،مماند هدایت آن .اینجا ]شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان([ که
مرکز عدم هست ،نور هدایت هست ،وقت مرکز عدم است ،در حالت افسانه منِذهن] شل ) ٩افسانه
منذهن [(هیچ هدایت وجود ندارد .این را مهم است که شما بدانید ،که اگر مرکز شما همانیده باشد،
خداوند هدایتکنندۀ شما نیست ،بله جهان بیرون است ،همین فکرها هستند که فکرها هم مربوط به
چیزهای بیرون است و همانیدگها هستند .برای همین مگوید »خصم ضیاست« ،خصم نور هدایت
است .اگر ما خصم نور هدایت باشیم یعن گم شدیم دیر ،هیچجا نمرسیم .یعن اگر کس چشم
بینای عدم نداشته باشد و دشمن نور هم باشد،
چون هوای نفس دارد خُوب به هیچجا نمرسد دیر واضح است .بله خُوب اﻵن مگوید:

تویی مر مسِ این مطاعم عسلین
که ز امُ قلُوه تو را درد و ز انْ ُقلُوه عناست؟
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل شماره (۴٨٣
مطاعم :خوردنها ،مطاعم عسلین :غذاهای تهیه شده از عسل
امُ قلُوه :غوطه دهید
ان ُقلُوه :بیرون بیاورید

م انْقلُوه :«…اگر در ظرف ی از شما مس
اشاره به حدیث» :إذا وقَع الذباب ف إنا ء أحدِكم فامُ قلُوه ثُ 
افتاد ،غوطهاش دهید و بیرون آورید.
عنا :رنج ،سخت
این »امُ قلُوه« و »انْ ُقلُوه «مربوط به ی حدیث است و آن حدیث مگوید که ،اینجا هست البته ،اگر به
ظرفتان ی مس افتاد آن را غوطه دهید و از ظرف بیرون بیاورید و تمثیل این است که اگر منذهن
بهصورت مس افتاده داخل ظرف که باید عدم باشد ،ظرفِ زندگ شما این را باید غوطه بدهید و از
ظرفتان بیندازید دور.
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اینجا هست ،مطاعم یعن خوردنها ،مطاعم عسلین :غذاهای تهیه شده از عسل که غذاهایی است
که از بیرون مآید .امُ قلُوه یعن غوطه دهید ،انْقُلُوه :بیرون بیاورید ،اشاره به حدیث است ،اگر در
ظرف ی از شما مس افتاد ،غوطهاش دهید و بیرون آورید ،عنا یعن رنج.
این حدیث را که ی عدهای گفتهاند که خیل شُل است و اینها ول حتماً به معن واقعاش توجه
نشده که موﻻنا در اینجا از آن استفاده مکند .مگوید که مسِ منذهنتان را باید هل بدهید ،غوطه
بدهید و از ظرفتان بیاورید بیرون .منتها مگوید که تو عجب مس هست که افتادی داخل این
بهاصطﻼح غذاهای عسلین مثل تأیید و توجه ،مثل دیدهشدن ،نمدانم بلندشدن مگوییم من هستم و
هرچیزیکه »من« داخلش هست ،و اینها مطاعم عسلین این جهان است ،عسل این جهان یعن.
و مگوید تا شما را بهصورت مس تکان مدهند ،اینقدر درحال خوردن که نالهات مآید که من را
غوطه نده ،تکان نده ،من دارم مخورم و حاﻻ ببین که اگر بیرون بیاورند چجوری مشود.
یعن تو مس هست که نمتوان پرهیز کن ،نمتوان دست بش .همینطور که مس را که افتاده
ﻼ عسل اگر بخواهند بیرون بیاورند خیل ناراحت مشود ،نمخواهد بیرون
و مخورد از ی شیرین مث 
بیاید .افتاده آن داخل دارد مخورد و به ما مگوید تو مر مسِ این مطاعم عسلین هست که از،
»غوطه بدهید« دردت مآید و از بهاصطﻼح »بیرون بیندازید« هم که در رنج هست؟ عنا بهاصطﻼح
مثل اینکه ما مگوییم عذابکشیدن.
یعن ی تکان مدهند ما را ،ما خوشمان نمآید وقت مخوریم ما از این طعام دنیا که از آن همانیده
هستیم مثل مثﻼ بهاصطﻼح قدرت ،خیلها عاشق قدرت هستند ،عاشق پول هستند وقت درآمدشان
کم بشود ،ناراحت مشوند و اگر درآمد قطع بشود بیچاره مشوند ،به عذاب تبدیل مشود و یا اگر
آن مقام که دارند و چسبیدند به آن قدرت و از این قدرتنمایی و نشاندادن خود و قدرت لذت
م عسلین است دیر ،تا یچیزی تهدید کند آن مقام را خُوب ناراحت
مبرند ،خُوب این ی طعا 
مشوند درد مکشند ،اگر بردارند دیر واویﻼ است ،به دردهای شدیدی دچار مشوند.
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مگوید مر تو مس هست و ما باید از خودمان سؤال کنیم واقعاً مس هستیم ما؟ ]شل ) ٩افسانه
منذهن [(اینکه اﻵن این همانیدگ ،لحظۀ بعد آن همانیدگ یا بعض همانیدگهای محوری که من
دائم ًا از آنها مخورم .و ما ول باید بدانیم که زندگ ما را همینطوری رها نمکند ]شل ) ١٠حقیقت
وجودی انسان([ ،ما را غوطه مدهد ،تکان مدهد بعض موقعها پرت مکند بیرون ،بیرون از ظرف.
خُوب آنموقع چه کار باید بنیم؟ قبل از اینکه این اتفاق بیفتد از آن غذای عسل که داریم ما مخوریم،
قبل از اینکه آن را بردارند ،بهتر است که ما بفهمیم مثل مس هستیم و خودمان خودمان را غوطه
بدهیم ،اینطور که موﻻنا مگوید و از »انْ ُقلُوه« یعن پرتشدن به بیرون ناراحت نشویم ،عصبان نشویم.
اگر شده درد هشیارانه بشیم بوییم من از این عسل همانیدگ هرچه هست نمخواهم بخورم.
و همینطور مگوید:

در آن زمان که در این دوغ مفُت چو مس
عجب که توبه و عقل و رويتِ تو کجاست؟
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
مانند مس در دوغ افتادن :کنایه از حرص ورزیدن و خود را در فکرهای همانیده گم کردن
رويت :تأمل ،از زمینه فضای گشوده فکر کردن
سوال مکند ،مگوید در آن لحظه که در این دوغ جهان مافتیم مثل مس ،تعجب مکند آیا ما ی
عقل دوراندیش ،عقل که از فضای عدم بلند بشود و تشخیص بدهد که ما قرار بود برگردیم بهسوی
خداوند ،آمدیم هنوز داریم از این همانیدگ مثل مس مخوریم .توبه و برگشت چه شد؟ عقل من
کجاست؟ عقل من اﻵن همین عقل منذهن است یا از فضای گشودهشده متوانم عقل بیاورم؟ رویت
هم همینطور است ،رویت یعن بهاصطﻼح تأمل و از زمینۀ فضای گشوده فکرکردن ،رویت یعن اندیشه
درست و خردمندانه .مانند مس در دوغ افتادن کنایه از حرصورزیدن و خود را در فکرهای همانیده
گمکردن ،از همانیدگها خوردن ،مشغولشدن ،مثل مس دیر.
پس سوال مکند ،ما هم متوانیم این سوال را بنیم؟ ]شل ) ٩افسانه منذهن [(وقت مخواهیم
این منذهن را ادامه بدهیم و مدانیم نباید ادامه بدهیم ،باید فضا را باز کنیم ]شل ) ١٠حقیقت
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وجودی انسان([ از مرکز عدم فکر کنیم و چیز بیرون را نیاوریم به مرکزمان ول نه تنها آوردهایم ،مس
دیر نمادِ سمج منذهن است .ما از خودمان بپرسیم که این توبه و عقل و رویت من کجا رفته اﻵن؟
بله؟ موﻻنا اسرار دارد که ما این سوال را از خودمان بنیم.
اﻵن که مگوید قرار بود اتﱠقوا ،پرهیز کنیم در آن مثلث که »صبر شر« هست ،اﻵن مبینید دیر صبر
و شر و پرهیز ،این مگوید پرهیز چه شد پس؟ ]شل ) ٩افسانه منذهن [(یا ما داخل این شل
هستیم که مقاومت و قضاوت و همانش در قدرت خودش است .اگر این همانشها در اوج قدرت
هستند ،ما بهصورت مس کشیده مشویم و از غذای همانیدگها مخوریم ،در اینموقع که کشیده
مشویم پس این مگوید که توانایی پرهیز ،توانایی برگشت و عقل تشخیصدهنده کجاست؟ مگوید
هرانسان دارد ،مال تو کجاست؟

به عهد و توبه چرا چون فَتیله مپیچ؟
که عهدِ تو چو چراغ رهین هر نَکباست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
رهین :مرهون ،مدیون ،در گرو
نَکبا :باد نامساعد ،باد کژ
نَکبا یعن باد نامساعد .و مدانید که تلفظ درستش فَتیله است حاﻻ فتیله مگویند معموﻻ ،این فتیله
پیچیده شده دیر محم و این روغن چراغ مآید باﻻ در ی حد خاص و روشن کن ،روشن مشود.
ول اگر باد بیاید خاموش مشود ،چرا؟ با سرعت که باد مآید شعله را شعلهور کند آن روغن را
نمگذارد بیاید فتیله برای اینکه پیچیده شده سخت.
دارد از آن تمثیل استفاده مکند ،مگوید که به آن عهد اَلستت که قرار بود از جنس زندگ بشوی،
قرار بود کشت ثانویه را کنار بذاری و به آن کشت اولیه وفادار باش ،مثل زندگ باش ،چرا در ذهنت
پیچیدهای به مفهوم عهد و توبه ،عهد و توبه یعن من وفادارم به آن عهد و خودم را اﻵن عیناً زندگ
مبینم ،قرار باشد عیناً زندگ ببینم باید فضاگشایی کنم .فضاگشایی توبه هست که برمگردیم بهسوی
خدا و عهدمان را وفا مکنیم ،ول اگر همهاش به کشت ثانویه ما آب مدهیم ،کود مدهیم و از آن
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تغذیه مکنیم و کلنجار مرویم ،کشت گرفتیم با عهد و توبه و نمتوانیم برویم ،ه مرویم ،مکشد،
مخواهیم فضا باز کنیم ،کشیده مشویم بهسوی جهان و مگوید عهد تو مثل چراغ است که هر باد
نامساعد خاموشش مکند .یعن خﻼصه عهد ما خیل شُل است ،عهد ما با ذهن است .ما ی لحظه،
به هر عهدی که از طرف زندگ هست ،مثﻼ ما عهد مکنیم با همسرمان خوب باشیم ول چون آن نور
در مرکز ما نیست لحظۀ بعد عهد را زیر پا مگذاریم ،چون همسرمان ی چیزی مگوید ما دعوا مکنیم.
اگر قرار بود هر لحظه فضا باز کنیم ،فضا باز کنیم اگر ی چیزی هم گفتند ،ذهنمان بدش آمد ،فضا
باز مکردیم و از آن فضای بازشده خرد مآوردیم ،چراغمان خاموش نمشد .حاﻻ چراغ شما خاموش
مشود بههرحال یا نه ،اینطوری سؤال کنیم :آیا چالشها که پیش مآید شما فضای بیشتری باز
مکنید یا چالش مآورد فضا را مبندد و چراغ شما خاموش مشود؟
باد نامساعد در این لحظه شما را مکشد که فضابندی کنید ،کارافزایی کنید یا فضاگشایی بیشتری
بنید ،از آنور چون چالش آمده ،خرد بیشتری بیاورید؟ خُوب علاﻻصول باید باز کنید که از آنور
بیشتر بیاید ،کم بیاید .در چالشها مگوید که هر باد نامساعدی چراغ حضور شما را خاموش مکند،
چراغ تعهد شما را خاموش مکند.
شما ی سؤال راجعبه تعهد بنید همان که هرهفته مگوییم ما ،آیا تعهدمان نسبتبه الست با وقایع
که ذهن نشان مدهد فوراً مشند؟ یعن من اﻵن مگویم از جنس زندگ هستم ،یخُرده هم فضا
باز کردم ،ی اتّفاق بیفتد که ناگوار باشد زودی جمع مشود؟ برمگردم دوباره به حاﻻت منذهن؟
یا نه توانایی این را دارم که باز هم باز کنم ،باز هم باز کنم ،باز هم باز کنم؛ چون من دیر فضاگشایی
را یاد گرفتهام و اگر رفتم ذهن ،فوراً برمگردم.
دارد فرمول مدهد ،مگوید رفت ذهن فور ًا باید برگردی .اگر چیزی شما را کشید ،دارد مکشد باید
کشیده نشوی ،از آنوری فضا را باز کن ،عهدت را نگه داری ول اگر مپیچ به خودت نمتوان و
مروی به ذهن ،یا ی موقع هست فتیلهای هست که مثﻼ باز مشود و روغن را مآورد هیچ بادی
خاموشش نمکند ،باد هرچقدر بیاید ،باشد ،ما هم روغن بیشتری مدهیم ،شعله بیشتر مشود باد
نمتواند خاموش کند.
صفحه71 :

برنامه ﴰار ۀ۹۰۰

Program # 900

پس شما با فضاگشایی روغن بیشتری از آنور مآورید که بتوانید چالش را حل کنید ،نه اینکه با
کوچترین چیز مپیچید و اصﻼ روغن قطع مشود ،باز هم مافتیم به ذهن.
نَکبا یعن باد نامساعد ،یعن چالش ،چالش که ذهن خوشش نمآید ،آدم ضرر مکند و هر چالش هم
این همانیدگها ]شل شماره ) ٩افسانۀ منذهن [(را تهدید مکند .نَکبا درواقع بادهایی است که
همانیدگها را تهدید مکند ،یعن باید شما طرز برخوردتان با نَکبا عوض بشود.
ما ی شعری هم داشتیم که امروز البته نمرسیم بخوانیم .مگوید» :در حقیقت هر عدو داروی توست«
یعن هرچیز بدی داروی ماست .برای اینکه در اطرافش فضاگشایی مکنیم و آن ما را به زندگ
مرساند .اگر چالش بزرگ باشد ،فضاگشایی بیشتر بنید ،بیشتر با زندگ ی مشوید.

بو به یوسف ،یعقوبِ هجر را دریاب
که بی ز پیرهن نصرتِ تو حبسِ عماست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
نصرت :یاری ،پیروزی
عما :نابینایی ،مجاز ًا گمراه
مگوید به یوسف بو یعقوب هجر یعن جدایی را دریاب .در این جهان ی منذهن هست ،یا انسان
هست که منذهن ساخته ،این نماد یعقوب هجر است .یعن بهطور کل در این جهان جدایی هست،
جدایی از چه؟ از زندگ ،از خداوند و بعد ًا این جدایی را به همین نابینایی و ی تکه گوشت و اینها
تشبیه مکند .مگوید به یوسف بو پیراهنش را بفرستد .به آن آیه اشاره مکند که ،این آیه است:
»اذْهبوا بِقَميص هٰذَا فَالْقُوه علَ وجه ابِي ي اتِ بصيرا واتُون بِاهلم اجمعين«
»اين جامهی مرا ببريد و بر روى پدرم اندازيد تا بينا گردد .و همه كسانِ خود را نزدِ من بياوريد«.
)قرآن کریم ،سوره يوسف ) ،(١٢آیه (٩٣
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پس بنابراین یوسف که در اینجا یوسف که نماد زندگست یا خداوند است ،مگوید که بی پیراهن او،
کدام پیراهن؟ پیراهن حضور .کدام حضور؟ که با فضاگشایی شما در این لحظه به روی یعقوب
ماندازید ،یعقوب چشمانش باز مشود .یعقوب پس نماد انسان است که در ذهنش است ،امان دارد
چشمش باز بشود.
اگر آن پیراهن یوسف بیاید .پس مگوید» :بو به یوسف ،یعقوبِ هجر را دریاب« ،یعن ما انسانها
بهطور کلّ به دوری و هجران و گرفتاری هم افتادهایم .اگر تو پیراهن پیروزی را نفرست ،اگر پیراهن
کمت را نفرست طبق آن آیه ،ما در حبسِ نابینایی و کوری خواهیم شد .کلمۀ کوری را ما دلمان
نمخواهد بهکار ببریم ول کلمهای است دیر ،بههرحال موﻻنا هم بهکار مبرد .منظور ما خدای نکرده
توهین به کسان نیست که یموقع چشم فیزی ندارند
 .در اینجا عما یا کلمۀ کوری مربوط به گمراه و کوری منذهن است که چشمهای عدمش بسته است.
م دیدِ بهاصطﻼح منذهن
مگوید بدون آن پیراهن که لحظهبهلحظه متوانیم ما بپوشیم ما در حبسِ عد 
هستیم.
خوب ،پس هرکدام از ما متوجه هستیم که بهصورت یعقوب هستیم ،در هجران هستیم ،در دوری
هستیم و اگر پیراهن نصرت نرسد ،ما در حبس عما یعن کوری منذهن خواهیم ماند و این ندیدن
بهوسیلۀ عدم بد است .ما نمتوانیم راه را پیدا کنیم .امروز گفتهاست که کس که منذهن دارد دشمن
هدایت است .دشمن هدایت یعن ی از آنها باشد ،دشمن سهتای دیر هم هست .حس امنیت و
عقل و قدرت هم هست .ما کم مخواهیم ،کم از آنور مخواهیم.
]شل شماره ) ١٠حقیقت وجودی انسان([ کم این جهان به درد ما نمخورد برای زندهشدن به او.
خودش توضیح مدهد:

گوشتپاره ضریریست مانده بر جایی
ْ
چو
چو مردهای است ضریر و عقیلهی احیاست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
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ضریر :نابینا
عقیله :مایهی گرفتاری ،گرفتاری ،مانع و گره در کار
احیا :زندهکردن
مگوید :مثل ی گوشتپاره است انسانِ ضریر ،در ی جا افتاده ،مانده زیر بار جبر همانیدگهاست،
امروز توضیح دادیم .هیچ پویایی ندارد ،تغییر نمکند و مثل مرده است.
عقیله یعن آن چیزی که پای حیوانات مبندند که نتوانند بروند مثل وزنه .ضریر :نابینا .عقیله :مایهی
گرفتاری ،گرفتاری و مانع و گره در کار .احیا :زندهکردن.
ببینید ما همۀمان باید زنده شویم به زندگ ،به خداوند .همان اول گفتم .مگوید که کس که در حبس
عماست ،یعن کوری منذهن است چون نمبیند بهخاطر همانیدگها در مرکزش ،چرا نمبیند؟ برای
اینکه نقطهچینها در مرکزش است ،از طریق آنها مبیند ،برحسب آنها مبیند ،هرکس برحسب
باورها مبیند ،شرطشدگها مبیند ،برحسب پولش مبیند ،برحسب همانیدگهای انسان مبیند؛
]شل شماره ) ٩افسانه منذهن [(در اینصورت مثل مرده است و این ی کندهای است بر پای او که
نمتواند حرکت کند ،پویایی ندارد وقت نمتواند حرکت کند ،نمتواند هم تبدیل بشود ،نمتواند
دگرگون بشود ،پایین مگوید که انسان باید خودش را زیر تصریف خداوند بذارد .برای این کار باید
فضا را باز کند] .شل شماره ) ١٠حقیقت وجودی انسان([ پس تا اینجا ببینید دارد مگوید که چه
بﻼیی سر ما مآید اگر در حبس عمای دید منذهن باشیم.

به جایِ دارو او خاک مزند در چشم
بدان گمان که مر سرمه است خاک و دواست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
چشمش نابیناست ،چرا؟ برحسب همانیدگها مبیند ]شل شماره ) ٩افسانه منذهن ،[(برای
اینکه باز بشود ،از همین داروی این جهان به آن مزند ،خاک مزند» .به جای دارو او خاک مزند
در چشم« پس به چشم عدمش باز هم همانیدگ مزند یا محصول همانیدگ مزند ،آیا باز مشود؟
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مگوید خیال مکند که این دوای چشم یعن سرمه است .سرمه دوای چشم است ،قدیم مزدند شاید
هم اﻵن مزنند به چشم برای اینکه فکر مکردند چشم را پرنور مکند.
فکر مکند »خاک« یعن آن چیزی که یا غذایی که از این جهان مگیرد ،این واقعاً چشم را نوران
م دلمان
مکند ،چشم دلش را باز مکند و این »دواست« .آیا ما این کار را مکنیم؟ برای اینکه چش 
باز بشود ،باز هم داروهای این جهان را مزنیم؟
یعن از این جهان مگیریم یا از آن جهان؟ دارو مدانیم از آنور مآید؛ برای اینکه از آنور بیاید،
باید فضاگشایی کنیم ،مرکزمان را عدم نگهداریم .اینکار سخت است و فهمیدیم که اگر منذهن را
نگه داریم این دشمن هدایت است .دشمن »ضیاء« است .ما »ضیاء« ﻻزم داریم .اگر این چشم نمبیند
بهخاطر اینکه از طریق همانیدگها مبیند ]شل ) ٩افسانه منذهن ،[(همانیدگها را قویتر بِنیم،
با هرچه بیشتر بهتر ،دراینصورت چشم باز مشود؟ مگوید باز نمشود.
مردم این اشتباه را مکنند؟ ،موﻻنا مگوید که شما این اشتباه را نکنید .و

چو ﻻتُعافِ من الافرین دیاراً
دعایِ نوح نبی اَست و او مجابدعاست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
ﻻ تُعاف :معاف مدار
من الافرین دیاراً :هیچ ی از کافران را
مجابدعا :مستجابالدّعوه ،کسکه دعایش پذیرفته مشود.
که بهاصطﻼح بقیهاَش در بیت بعد است .حاﻻ این را ببینیم چه معن مدهد .این آیۀ قرآن است.
مگوید که نوح گفتهاست؛ نوح مدانید که طوفان نوح شد و ی عدهای به کشتاَش درآمدند و اینها.
بههرحال کشت نوح فضای یتایی دراین لحظه است ،ما هم انسان هستیم و مدانیم که اگر منذهن
را ادامه بدهیم ،ی جایی دچار طوفان خواهیم شد .و همین اضافه شدن باد ،شدیدتر شدن بادهای
ناموافق به ما مگوید که سوا ِر کشت نوح یعن فضای یتایی بشو.
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پس هر انسان اگر همینطور با منذهناَش برود این را نشان بدهم ]شل ) ٩افسانه منذهن ،[(چون
هرکدام از این نقطهچینها منبع بادِ بهاصطﻼح طوفانزاست .منبع درد است .اینها هیچکدام درست
درنخواهد آمد چون از طریق همانیدگها فکر کردیم و دیدیم ،چشم عدم ما بسته بود ،خرد زندگ به
م پوک کاشتیم؛ پس از ی مدت طوفانِ نوح در زندگ انسان برپا مشود.
فکر و عمل ما نریخت ،ما بادا 
نوع از آن را مگویند »بحران میانسال «که مرد و زَن هردو مروند و احساس پوچ مکنند .احساس
پوچ اتفاقاً شاید آغاز طوفان نوح است که مگوید من همهچیز دارم اﻵن احساس پوچ مکنم ،این
زندگ به درد نمخورد ،اینها بهخاطر این است که هنوز بهاصطﻼح از طریق همانیدگها مبیند و
سرمۀ چشمش ،دوای چشمش از همین همانیدگها یا خاک است .اﻵن مگوید که نوح دعا کرده است.
دعایش این بود.
ح رب  ِتَذَر علَ ارضِ من الْافرِين دياراً«
»وقَال نُو 
»و نوح گفت :اى پروردگار من ،بر روى زمين هيچ يك از كافران را مذار«.
)قرآن کریم ،سوره نوح ) ،(٧١آیه (٢۶
البته شما نباید این آیه را که موﻻنا از آن استفاده کند ،فکر کنید که نوح واقعاً چه سنگدِل بوده؟!
چه پیغمبری بوده؟! نه ،ی قانون را مگوید .قانون عبارت از این است که هرکس منذهن را نگه
دارد و برحسب آن ببیند ،کشتاَش دچار طوفان خواهد.
و ما طوفان را مبینیم دیر ،در زندگ مردم .شما مگویید شما که وضعتان خوب است ،همهچیز
دارید ،مگوید نه من گرفتارم ،من ناراحتم ،من شب خوابم نمبرد ،من دائماً با همسرم ،بچههایم دعوا
مکنم ،روابطَم با مردم خوب نیست ،احساس پوچ مکنم ،زندگام معن ندارد .برای چه این کارها
ﻼ ازدواج کردم؟
را کردیم؟ این خانه را برای چه خریدم؟ این بچهها به چه درد مخورند؟ برای چه اص 
همۀ اینها برای چه؟ برای چه؟ برای اینکه منذهن جواب ندارد .برای چه؟ برای هیچ.
برای اینکه ما آن منظورِ زندگ را گم کردیم که قرار بود به او زنده بشویم .ما یادمان رفت کشت اول
چه بود .ما کشت دوم را کاشتیم اینها هم خوب رشد کردند ما هم خوب به آنها کود دادیم و آب

صفحه76 :

برنامه ﴰار ۀ۹۰۰

Program # 900

د کشتِ اول نتیجهای نداشته است؛ در
دادیم .ول کشت دوم جز گرفتاری برای ما و مانعشدن از رش ِ
نتیجه ما دچار بحران م شویم.
طوفان نوح معناش بحران است ،آیا بحران تمام جهان را هم در برمگیرد؟ بله .شخص هم در
برمگیرد؟ بله .خانواده را هم در برمگیرد؟ بله .پس نوح گفته:
»اى پروردگار من ،هرکس روى زمين است ،منذهن دارد ،دچار طوفان کن و غَرقش کن و مکند«.
پس بیت مگوید که ،ﻻ تُعاف یعن معاف مدار ،من الافرین دیاراً :هیچ ی از کافران را،
مجابدعا :یعن مستجابالدّعوه ،کسکه دعایش پذیرفته مشود .پس:

چو ﻻتُعافِ من الافرین دیاراً
دعایِ نوح نبی اَست و او مجابدعاست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
چون این دعای »نوح نبی« است و دعای او مستجاب شده ،یعن چه؟ یعن روی زمین هرکس منذهن
دارد گرفتار است .دچار طوفان خواهد شد و در نتیجه ما مرسیم به این بیت.

همیشه کشت احمق غریق طوفان است
که زشتصنعت و مبغوض گوهر و رسواست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
مبغوض :مورد بغض و خشم واقع شده ،دشمن داشته شده.
————————————
احمق در اینجا منذهن است .مبغوض یعن مورد بغض و خشم و قه ِر خداوند است؛ چرا؟ برای اینکه
ی عایق است بین او و زندگ.
م
امروز صحبت »نَ َفخْت «بود و گفت که غیر از »نَ َفخْت ،«هرچیزی هست بیهوده است .حاﻻ ما اصﻼ د 
ایزدی را نمگذاریم بیاید ،برای اینکه بین ایزد و ما ی عایق بزرگ است ،هر لحظه ما مقاومت داریم.
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شما نگاه کنید بهاندازۀ مقاومتتان عایق دارید .از آنور نسیم زندهکننده مآید ول وقت ی پردهای،
ع بزرگ بیاید ،به شما نمخورد؛ با مقاومت صفر این عایق برداشته مشود.
مان 
پس احمق یعن منذهن .همیشه کشت زندگ احمق مگوید غریق طوفان است ،برای اینکه دعایِ
نوح مستجاب شدهاست .البته مدانید موﻻنا بهصورت زیبا و ادبی توضیح مدهد اینها را ،متوانست
یجوری سادهتری بوید ،ول سادهتر بوید قشنگ نمشود .که دعایِ نوح نبی ،ی آیه از قرآن
مآورد که این مستجاب شده و بنابراین کشت همۀ احمقها ،منهای ذهن ،غریق طوفان خواهد شد و
ما مبینیم که اینطوری ،یعن ی قانون را بهصورت زیبا توضیح مدهد؛ چرا؟ برای اینکه تکنیش،
صنْعتش ،کردارش زشت است.
چرا زشت است؟ برای اینکه از منذهن مآید .به عملش و فَنش که با منذهن فکر مکند ،خرد
زندگ نمریزد .این گوهرش که در مرکزش است ،مور ِد بغض است .تقصیر خودش است ،برای اینکه
ی عایق است بین او و زندگ؛ و رسواست .چرا رسواست؟ برای اینکه موفق نمشود .اصﻼ بهطو ِر
جمع ما رسوا نیستیم؟ ما واقع ًا آن مدینۀ فاضلهای که مگفتیم درست کردیم؟
چرا درست نکردیم؟ برای اینکه ی چیزی ذهن بود .ما در زندگ شخصمان واقع ًا باید ببینیم رسوا
نیستیم؟ چرا ،ما ادعا مکردیم زندگ درست مکنیم ،خوشبخت مشویم .ما س ِر کار رفتیم ،درس
خواندیم ،نمدانم زحمت کشیدیم ،بچهدار شدیم ،بچه بزرگ کردیم؛ خوب با عقلمان ،با منذهنمان.
بچههایمان با ما دعوا دارند و یا جدا شدند ،رفتند و قهر کردند؛ رسوا نیستیم؟! اگر بلد بودیم ،پس
چرا اینطور شد؟
ما هم جلوِ خداوند رسوا هستیم و هم جلوِ خودمان ،پروفسور بودیم ما؛ با عشق کار نکردیم .ما
نمدانستیم این گوهری که ما داریم ،نور نمدهد ،چراکه موردِ بغض خداوند است .این عقل که ما
داریم که از قضاوت و مقاومت مآید به درد نمخورد .ما فکر کردیم با این عقل مشود ساخت ،و
ی توهم هم هست هرکس همانیدگها را انباشته مکند فکر مکند موفق شده .همه ما این توهمات
را داشتیم ،که موفقیت یعن جمعکردن مقدار زیادی پول .اتفاقاً موقع که ما شست مخوردیم اسمش
را گذاشتیم موفقیت.
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یعن اگر این لحظه خرد زندگ به فکر و عمل ما مریزد ما موفق هستیم اگر نمریزد که نمریخته،
ول ما بهدست مآوردیم ،فکر مکردیم داریم موفق مشویم؛ درحالکه نمشدیم .برای همین مگوید
رسواست .چون ما مدانستیم ما مدانستیم موفق مشویم ول نشدیم .نشدیم .همه ما تقریباً ،شما
شاید شُدید.
من خودم مقدار زیادی عمر تلف کردم و این چیزها را بعدها فهمیدم ما ،که چه اشتباه مکردیم ما.
اشتباهمان این بود که فکر مکردیم مدانیم درحالکه مبغوض گوهر بودیم .زشت کردار بودیم ،در
حالکه احمق بودم و کشتاَم غرق طوفان مشد من نمفهمیدم نمدیدم و خیلها دچار هستند .به
اینکه انباشتگ را موفقیت مدانند ،آخر انباشتگ برحسبِ چند تا همانیدگ که نمشود موفقیت،
امروز گفت اینها را ،اینها را که تو مگذاری مروی ،اینها که خاک هستند .این چیزها را که
چسبیدی ،اینها خاک هستند .غیر ،گفت غیر »نَفَخْت «که از وهاب آمدهاست بقیهاش بادِ هوا است.
امروز هم گفت دمدمههای منذهن باد هوا است ،یعن بیاساس است.
پس ما فهمیدیم حاﻻ بهطورِ ادبی و گفتار زیبای موﻻنا دعای نوح نبی که گفته ی نفر هم روی زمین
نگذار ،مر سوارِ کشت یتایی بشود ،مگوید آن مستجاب شده ،مجاب دعا بوده است .بنابراین هیچ
ی نفر هم معاف نیست ،هرکس در کشت منذهناش است دراینصورت احمق است و کشتاش غرق
خواهد شد .ما نباید تصور کنیم که ببین چه کیف مکنند ،نه ،کیف نمکنند .اگر منذهن دارند،
ل دنیا هستند ،با کس هستند ،چیزها هستند ،کیف نمکنند ،ظاهراً کیف
همهویت با قدرت هستند ،ما ِ
مکنند ،مطمئن باشید .اینها را ما از بزرگان داریم یاد مگیریم ،نمدانستیم که ،همین را مگوید

اگر چه بح ِر کرم موج مزند هر سو
به حم عدل خبیثات مر خبیثین راست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
»خبیثات مر خبیثین راست« ،آیۀ قرآن است ،اﻵن نشان مدهم .مگوید که زنان خبیث برای مردان
خبیث .زن ،مدانید ،نماد ذهن است ،مرد هم هشیاری است .وقت ذهن آلوده باشد ،پر از همانیدگ
باشد ،آن هشیاری ،آن مرد که به این ذهن نگاه مکند ،آن خبیث است و این عدل است .عدل خداوند
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مگوید که ذهن آلوده مال آدم آلوده باشد .مگوید بح ِر کرم ،بح ِر یتایی که دائماً مخواهد به هر
سویی که شما مخواهید فکر کنید ،کرمش را بریزد ،خردش را بریزد ،شادیاش را بریزد ،عشقش را
ن آلوده،
بریزد ،بح ِر کرم .خُوب اما عدل چه مگوید؟ عدل مگوید که خبیثات مال خبیثین است .ذه 
کژکار مال هشیاریِ کژکار است .این هم آیهاش است.
ن للْخَبِيثَاتِ ۖ◌ والطﱠيِبات للطﱠيِبِين والطﱠيِبونَ للطﱠيِباتِ ۚ◌ اولَٰئكَ مب رءونَ مما
»الْخَبِيثَات للْخَبِيثين والْخَبِيثُو َ
ق كرِيم«
يقُولُونَ ۖ◌ لَهم مغْف رةٌ ورِزْ 
ن
ن ناپاك براى زنانِ ناپاك و زنانِ پاك براى مردانِ پاك و مردا ِ
»زنانِ ناپاك براى مردانِ ناپاك و مردا ِ
پاك براى زنانِ پاك .آنها از آنچه در بارهشان مگويند منزهند .آمرزش و رزق نيو براى آنهاست«.
)قرآن کریم ،سوره نور ) ،(٢۴آیه (٢۶
ت اولش را استفاده کرده و مردانِ ناپاک براى زنانِ ناپاک
ن ناپاک ،همین قسم ِ
زنانِ ناپاک براى مردا ِ
ن پاک براى زنانِ پاک .آنها از آنچه دربارهشان مگويند منزهاند،
و زنانِ پاک براى مردانِ پاک و مردا ِ
یعن پاکان ،پاکان منزهاند آمرزش و رزق نيو براى آنهاست ،پس آمرزش و رزق نیو برای انسان
است که هیچ همانیدگ ندارد و ذهنش ساده است .این شل ]شل ) ٩افسانه منذهن [(که افسانۀ
منذهن را نشان مدهد نه ،چون هشیاری که اینقدر درک ندارد که بیاید تشخیص بدهد ذهن را نباید
آلوده نگه داشت ،ذهن همهویتشده آن چیزی نیست که ما مخواهیم ،اگر ذهن آلوده باشد من در
جهت فکر کنم ،هر فکری بنم انرژی آلودۀ ذهن مریزد و این ذهن من در آینده و گذشته است ،در
توهم است ،اگر ی کس شعورش به این نرسد مگوید و همین دلِ آلوده را دل بداند،
دراینصورت عدل حم مکند که از بح ِر کرم چیزی نگیرد .بح ِر کرم مضایقه ندارد ول مگوید پیشِ
من دل بیاور ،اینها را اول خواندهام .گفت زر نیاور ،خروارها زر انباشت ،زرت را با ذهنت خرج نکن
ن دل هستم من
ل پر نور و بِر را مخواهم .من سلطا ِ
که برای من خرج مکن ،دلت را بیاور ،من آن د ِ
دلِ پاک مخواهم .دل پاک یعن مرکز عدم ]شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان([ ،یعن خﻼصه مبینید
که این قصه ،بهاصطﻼح غزل دارد مگوید که ،ابتدای غزل درواقع تا وسطهایش دارد مگوید که ،چه
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بﻼهایی س ِر ما مآید و نباید انتظار داشته باشیم ،اینها قوانین زندگ است ،کشت احمق غرق طوفان
است ،بح ِر کرم مضایقهای ندارد ول چون ما خبیث هستیم نمتوانیم آن انرژی را بیریم.

قَفا همخور و اندر مش کﻼ گردن
چنان گلو که تو داری سزای صفع و قَفاست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
قفا خوردن :پس گردن خوردن
کﻼ :ای کل ،ای کچل

صفع :سیل

این دو بیت هم بخوانم ،اینها ساده است .مگوید که پسگردن بخور ای کچل ،گردنت را ندزد .کچل
به این ترتیب است که وقت ما از فکری به فکر دیر مپریم ،این شبیه کچل عمل مکند چون کچل
مخارد دیر ،ه باید بخاری .منذهن را هم باید سرش را بخاران برای اینکه نمتواند فکر نکند،
مبینید به چه سرعت ما از فکری به فکر دیر مپریم .مگوید پس ،پسگردن بخور .هر فک ِر همانیده
که از طریق آن مبینیم پسگردن دارد ،درد خواهد داشت ،حاﻻ ما صدها همانیدگ داریم ،صدها مرک ِز
ایجادِ درد داریم ،اینها که جمع مشود به ما پسگردن مزند ،ما به رو مافتیم .مگوید ،بهتر است
بخوری و بویی که چرا مخورم؟ برای اینکه این گلویِ گشادی که تو داری ،سیر نمشود ،سزایِ سیل
و پسگردن است.
قفا خوردن :پس گردن خوردن .کﻼ :ای کل ،ای کچل .صفع یعن سیل.
و این شخص که اینهمه همانیدگ دارد ]شل ) ٩افسانه منذهن ،[(مگوید از این فکر به آن فکر
مپری با این سرعت ،که مخارد سرت ،پس باید پسگردن بخوری .در ،بنابراین هم سیل مخوری،
هم در رو مافت .هم دردت مآید هم بعض موقعها با رو مافت زمین و همینطور هم مشود .خیل
موقعها ما مبینیم که درد ،درد ،درد ،درد ،ی جایی سقوط کردیم بهطورِ کامل ،قفا خوردیم و افتادیم،
تقصیر خودمان است و این موضوع را که مگوید که اگر شما از این قفا خوردن و سیل خوردن فرار
مکن ،که گاه اوقات مبینید ما پناه مبریم به قرص و نمدانم مشروب الل و مواد مخدر و هزار
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تا چیز که این چیزها را ما نفهمیم ،سیل را نفهمیم .مگوید سیل را دردش را بش ،بفهم که چرا
دردت مآید و بیت بعدی تمام مکند مگوید که

گلو گشاده چو فَرج فراخ مادهخران
که … خر نرهد زو چو پیشِ او برخاست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
فرج :آلت تناسل جانداران ماده
این چی ِز خر همین نرۀ خر یعن ی حادثۀ مهیب ،ی ریبالمنون ،مثل آن خاتون که چه شد ،چه بﻼیی
سرش آمد ،مگوید که این گلویِ گشادِ تو ،مثل آلتِ تناسل مادهخران دارد جلب مکند دردسر را،
مشﻼت بزرگ را ،چالشهای بزرگ را ،قفاهای بزرگ را و اگر اینقدر که ی حادثۀ بزرگ که نماد
همان نرۀ خر است مآید تو اصﻼ ولش نمکن آن را ،این حوادث را جلب مکن ،نگه مداری.
اصﻼ خود این منذهن که با اینهمه قوۀ یا پتانسیل دردزایی شبیه همان است که آنجا نوشته ،برای
چه ول نمکن؟ با اینهمه درد ،با اینهمه گرفتاری .پس از این بذریم ،باید گلو اینقدر گشاد نباشد
]شل ) ٩افسانه منذهن [(و اگر شد همان قضیۀ خاتون است ،همان نرۀ خر است که ما ی تودۀ درد
را گرفتهایم ،یا ی چیزی که درد مدهد به ما ،درد را بهجایِ شادیِ زندگ گذاشتهایم ،رها نمکنیم
که این چیز که به من درد مدهد .چرا من این را گرفتهام؟
مگوید تو جلبش کردی ،آن چیز را جلب کردی ،حاﻻ چرا ولش نمکن؟ اینقدر بفهم که این دیر ،به
این ،حادثۀ به این بزرگ ،گرفتاری به این بزرگ بهخاط ِر گلویِ گشادت آمده ،ببینید همینطوری دارد
موﻻنا مصیبتهایی که منذهن به وجود مآورد به ما مدهد و همینطور چند بیت دیر هم مرود
که بعداً مگوید چه؟ بعداً مگوید که نه ،اینها را بذار کنار ،حاﻻ از عشق بو .عشق شبیه ی رشته
است که از سوراخ سوزن رد مشود ،سوراخ سوزنِ کنفکان روان مکند و تکههای تو را بههم مدوزد.
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بعدش هم مگوید که این رشته باری است و سوراخ سوزن تنگ است و حاﻻ بیا از موس جان بو،
برای اینکه موس جان یعن به جانت زنده بشو .پس از اینکه گفت این بﻼها را سرت مآورد ،گفت
مگوید این حواش را بذار کنار ،حاﻻ به جان زنده بشو .فکر نکن چه بﻼهایی سرت آمده در گذشته.

*** پایان بخش سوم ***
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ل نسبتاً طوﻻن ،این غزل  ٢٨بیت دارد ،ابتدا توضیح مدهد که انسان منذهن درست
موﻻنا در ی غز ِ
مکند و منذهن دشمن دل است و تنها زندگ مکند و توضیح داد که مرتب سیل مخورد ،قفا
مخورد ،در رو مافتد و بعض موقعها حوادثِ خیل وحشتناک برایش اتفاق مافتد و درد مآورد،
ول او متوجه نمشود که این درد از کجا مآید و به درد مچسبد و غذایِ درد را مخورد.
و همینطور توضیح داد که قانون زندگ این است که هرکس منذهن داشتهباشد در طوفان گرفتار
بشود؛ در طوفانِ زندگ .و همینطور هر همانیدگ منبع بادهای سخت است ،دردهایِ بدی است ،ول
انسان متوجه نمشود .و مگوید که

بخور تو ای س ِگرگین شنبه و سرگین
ن س ،بل سزا به سزاست
شمبه و ده 
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل شماره (۴٨٣
گرگین :کس که به بیماریِ جرب یا گری مبتﻼ باشد.
————————————
گرگین یعن کس یا س که به بیماریِ گری یعن همین کچل مبتﻼ شده و منظور از آن باز هم زشت
ت ذهن دیده مشوند ،او را به خارِش وا مدارند
و خارشَش است .بنابراین چیزهایِ بیرون که بهصور ِ
و بدترین غذا را در اینجا قید مکند» ،شنبه و شمبه« ،هر دو بهمعن همان سیرابی هست ،معدۀ
حیواناتِ ِ چرنده که بوی بدی مدهد؛ و سرگین هم یعن کثافات.
»سزا به سزاست« یعن انسان سزاوار هرچیز باشد ،به او مرسد ،بنابراین چون بدکردار است ،بدی
مکند ،به بدی مرسد .به بدی مرسد ،خودش بدی مبیند ،دیران به او بدی مکنند .ما درواقع
بدیها را به همدیر پاسخ مدهیم ،متوجه نیستیم .یعن بهطورِ کل انسان در منذهن بهنظر مآید
که راهش را گم کرده .ما همین ،به همدیر بدی مکنیم ،بدیها را عوض مکنیم ،جبران مکنیم،
سزاوا ِر ی همچون زندگ هستیم.
و همینطور این مربوط به ی آیۀ قرآن است ،مگوید:
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صلَحَ فاجره علَ اله ◌ۚ انﱠه  يحب الظﱠالمين«
»وجزاء سيِىة سيِىةٌ مثْلُها ۖ◌ فَمن عفَا و ا 
»جزاى هر بدى بديى است همانندِ آن .پس كس كه عفو كند و آشت ورزد ،مزدش با خداست ،زيرا او
ستماران را دوست ندارد«.
)قرآن کریم ،سوره شوری ) ،(۴٢آیه (۴٠
جزایِ هر بدی بدیای است همانندِ آن .پس کس که عفو کند و آشت ورزد ،مزدش با خداست ،زیرا او
ستمکاران را دوست ندارد.
اما این منذهن همانیده که دائماً زشتکردار است و زشت است و مخارد ،دائم ًا از دستگاه هاضمۀ
ذهن و تن که شمبه و سرگین است تغذیه مکند؛ و سزاوار آن است .حاﻻ مبینید که همهاش حوادث
را قید مکند که به منذهن اتفاق مافتد ،هنوز این انسان یاد نگرفته عشق را تجربه کند.
و دوباره مگوید که

 شار نهای
بیا بخور خ ِر مرده ،س ِ
ز پوز و ز شم و طلعتِ تو خود پیداست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل شماره (۴٨٣
طلعت :چهره ،رخسار ،اقبال

————————————

گ بهاصطﻼح پوسیده است ،همهویتشدهاست؛ خﻼقیت نیست .انسان
خ ِر مرده باز هم غذایِ فرهن ِ
آفریده نشده که از کهنگ و پوسیدگ تغذیه کند ،به س مگوید بیا »خ ِر مرده« بخور» .س «نما ِد
»انسانِ منذهن «است» ،خ ِر مرده«» ،هرچیزی که ذهن یا انسان در ذهن متواند از آن تغذیه کند ،ول
مرده است«؛ سیستم مردۀ بیحرکتِ ،بیریم جامعه.
ت
»بیا بخور خ ِر مرده ،س ِشار نهای« ،برای اینکه س ِشاری نیست و این از پوز و شم و صور ِ
تو ،یعن ظاه ِر تو کامﻼ آشار است و این معن را هم مدهد که معموﻻ حت کوچترین تغییر در مرکز
و باز شدنِ فضا ،در بیرونِ ما منعکس مشود.
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و کس که در بیرون حرص مورزد و ظاهرش نشان مدهد که اینورآنور مدود ،این منذهن
مدواند ،آن زبانِ حالش که از بیرون دیده مشود ،در ظاهر ،با عجله مخواهد همانیدگ پیدا کند و
تمام خاصیتهای منذهن را در ظاهر نشان مدهد ،معلوم است که این س ِشار نیست .س ِشار
یا انسانِ شارچ خّق است» ،مهربان شد شارِ شیرمرد« داشتیم ،شیرمرد عشق شار مکند و
عشق مبخشد .مگوید »در جهان دارو نجوید غی ِر درد« ،مهربان شارِ شیرمردان مشود ول خوب
این منذهن شیرمرد نیست که عشق شار کند ،یعن ی موقع هست تو مروی از آن طرف مهر
مآوری ،خﻼقیت مآوری ،فک ِر جدید مآوری ،ی موقع هست که از این مردۀ جهان که پوسیده
است و بهطو ِر کل ی سیستم باوریِ شرطشدۀ پوسیده است ،کهنه است ،از آن تغذیه مکن .مگوید
هرکس که از این خ ِر مرده تغذیه مکند ،معلوم است که نیازی به خﻼقیت و تازگ ندارد و ظاهرش
نشان مدهد.
و دوباره مثال مزند که

س ِمحلّه و بازار ،صید ک گیرد؟
مقام صید ،سرِ کوه و بیشه و صحراست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل شماره (۴٨٣
س ِمحله و بازار یعن س ِولرد ،و این نمادِ منذهن است .منذهن که به هیچوجه حاضر نیست
فضاگشایی کند یا راه به آنور پیدا کند ،به همین منذهن قانع است.
سهای ولرد در محله و بازار مگشتند و بعض موقعها همین سیرابی و شمبه و اینجور چیزها را
ﻼ خرگوش
قصابها جلوِشان مریختند ،مخوردند ،اینها دیر نمرفتند در صحرا شار کنند ،مث 
ل پوسیدگها نیست ،جای صید س ِر کوه و بیشه
شار کنند .مگوید جایِ صید داخل ذهن نیست ،داخ 
و صحراست ،پس صحرا و کوه و بیشه همین نما ِد فضای غیب است ،اگر کوه را بیریم مثﻼ فکرهای
ت یتایی ،باید برود از آنور شار
اینجهان ،باید برود ورایِ فکرهای اینجهان ،دشت را بیریم دش ِ
کند ،فک ِر ساختهشده را که نمشود شار کرد .پس ما باید خﻼق بشَویم و اگر خﻼق نیستیم معناش
این است که فضاگشایی نکردیم.
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تابهحال مبینید که موﻻنا فقط از این شل ]شل ) ٩افسانه منذهن ،[(حرف مزند ،افسانۀ
منذهن ،و از این شل ]شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان([ ،که باید فضا را باز کند و تسلیم واقع
بشود ،هنوز حرف نزده و اﻵن مخواهد حرف بزند.
پس ما اﻵن فهمیدیم که اگر کس بیاید به این جهان ،همین بهطو ِر معمول با باورها و مراسم و همان
چیزهای عادی همهویت بشود و سرش را بیندازد پایین زندگاش را بند ،این آدم درد خواهد کشید،
این آدم هیچموقع خﻼق نمشود.
شار نمکند ،شارِ عشق نمتواند بند ،شارِ خرد نمتواند بند ،و در این خَ ِر مرده هم چیز جدیدی
نیست ،مرده است ،مرده یعن چیز خلقشده ،و کهنهشده و مرده ،آن چیزی که جدید است این لحظه
متولد مشود از ما ،چه مخواهد عشق بشود ،چه مخواهد فکر بشود ،چه مخواهد خﻼقیتِ ی چیز
دیر بشود و یعن ضلع راست مستطیل که ذوق آفرینش است و شادی بیسبب است ،در این سِ
محله وجود ندارد.
از حاﻻ بهبعد مگوید که اینها را رها کن ،این چیزها را گفتم فهمیدید ول زیاد تأکید نکنید به اینکه
ده سال پیش اینطوری شدم ،بیست سال پیش اینطوری شدم ،این بﻼها سرم آمده ،اینقدر آسیب
دیدم ،پدرومادرم این کار را کردند ،یعن بهخاطر گذشته به جبر نرو» ،رها کن این همه را« ،یعن این
حواش را ،این چیزهای ذهن را رها کن،

رها کن این همه را ،نام یار و دلبر گو
که زشتها که بدو دررسد ،همه زیباست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
پس بنابراین این همه گرفتاری که از منذهن آمده و هرکس هم که مآید به این جهان ،اول منذهن
مسازد ،مهم نیست که این منذهن شخص شما چه بﻼهایی سِ ر شما آورده ،سِ ر همه آورده ،ول اﻵن
همه را بهطور کل رها کن و حاﻻ به تصویر دوم ]شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان([ ،مپردازد» .نام
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یار و دلبر گو« ،یعن فضا را باز کن دلبر را ببین ،خدا را ببین ،دیر از این چیزهای بد حرف نزن ،پس
این ی راهنمایی است که موﻻنا مکند.
حاﻻ ما فقط مشناسیم که این منذهن درد تولید مکند ،همانیده مشود ،ما را دچار طوفان مکند،
تا در طوفان زندگ ما چه بﻼهایی سر شخص من آمده ،دیر آن مهم نیست.
اﻵن من فرصت دارم که به عشق بپردازم ،یعن نام یار و دلبر را بویم .برای اینکه مدانم هر زشتای
که دارم ،که این شل باﻻیی نشان مدهد ]شل ) ٩افسانه منذهن ،[(هر همانیدگ ،چقدر درد،
چقدر غذاهای بد خوردم ،چقدر از مرده تغذیه کردم ،چقدر اشتباه کردم ،اینها مهم نیستند.
مهم این است که اﻵن فضا را باز مکنم ،نام یار را مگویم .پس مدانم اگر فضا را باز کنم ،این زشت
من ،هرچه که هستم ،در آن فضا قرار بیرد ،همه زیبا خواهد شد.
خُوب این بیت و بیتهای بعدی ما را رها مکند از گرفتار شدن در گذشته ،برای اینکه ما این بدیها
را که خودمان به خودمان کردهایم ،تفسیر مکنیم که دیران کردهاند.
دیران لطمه زدهاند و ما افتادهایم در جبر ،اﻵن نمتوانیم برای اینکه زندگ ما دیر زندگبشو نیست
و آشفته شده و فروریخته و چجوری بسازم ،نه .آن اصﻼ زندگ نبوده و ما به فکر انتقامجویی هم
نیستیم ،فقط نام یار و دلبر را مگوییم.
مدانیم که اشتباه کردهایم ،اﻵن هم ممن است زشت باشیم ،هنوز منذهن داریم ،مقدار زیادی درد
داریم ،ول فضاگشایی که مکنیم از آنور بادِ کنفکان مآید و اینها را زیبا خواهد کرد .من فقط
دیر مدانم که اگر دوباره ی همانیدگ را مرکزم راه بدهم ،اتّقو نکنم ،دراینصورت باز هم ممن
است دچار درد بشوم.
پس شرایط این شل ]شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان([ ،که شر است ،پرهیز است و صبر است،
دارم رعایت مکنم ،و فقط کارم این است که هر اتفاق را که ذهن نشان مدهد ،در اطرافش فضا باز
بنم مدانم که فضاگشایی یعن متوسل مشوم به دلبر؛
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پس ،و خودش توضیح مدهد:

که کیمیاست پناه وی و تعلّق او
ت اَسفَل و اَعﻼست
مص رِف همه ذرا ِ
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
مص رِف :دگرگونکننده ،تغییر دهند.
اَسفَل و اَعﻼ :پستتر و باﻻتر ،منظور انسانِ منذهن و انسانِ به حضور رسیده است.

انسانِ اَعﻼ ،موﻻنا انسانِ اَعﻼست .خُوب آدمهای عادی که منذهن دارند ،اینها اسفل هستند .ول
گردانندۀ اینها ،ادارهکنندۀ اینها ،دگرگونکنندۀ اینها ،کیست؟ همان زندگ ،همان خدا ،مگوید پناه
زندگ ،پناه زندگ با فضاگشایی مآید.
و شما مگویید من دیر به جهان تعلق ندارم ،به او تعلق دارم چرا؟ فضاگشایی مکنم و نام الست را
مگویم اﻵن ،جنسیتم را تأیید مکنم که از آن جنس هستم .اگر شما در این لحظه جنسیتتان را
بهاصطﻼح ظاهر کنید ،که خداییتتان است به او تعلق دارید.
اگر ی چیزی را بیاورید به مرکزتان ،هشیاری جسم داشته باشید دارید مگویید به جهان تعلق دارید،
وقت با منذهن هستیم و هشیاری جسم داریم چه مگوییم؟ مگوییم من به این جهان تعلق دارم،
از جنس این جهان هستم پس پنا ه زندگ و حس تعلق به او ،کیمیاست.
کیمیا چار مکند ،مس را تبدیل به طﻼ مکند ،مس چیست؟ همین منذهن و عادتهای ما در
منذهن است .مص رِف یا دگرگونکننده ،تغییردهنده ،درستکننده چیست؟ قضا وکنفکان .چه کس؟
همۀ ذرات.
همۀ ذرات ،منظور از ذرات انسانها هستند ،انسان ذره است دیر» .ناگهان آن ذره بشاید دهان«،
ذره دهانش را باز مکند ی آفتاب متولد مشود .این ذره همین انسان است ،بیفرم انسان ذره
است.
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پس ذرۀ اسفل کس است که هنوز به جهان نگاه مکند ،ذرۀ اعﻼ کس است که از جهان بریده و دائماً
به خدا نگاه مکند و از جنس اوست ،یعن مرکزش همیشه عدم است.
ﻼ
ول ی چیزی یاد گرفتیم ،که مصِ رفِ همه چه بد چه خوب اوست و ما پناه مآوریم به او و با عم 
جنس او شدن در این لحظه ،با فضاگشایی متعلق به او مشویم.
این شل ]شل ) ٩افسانه منذهن ،[(نشان مدهد که شخص به جهان متعلق است ،یعن به جهان
تعلق دارد و در پناه این جهان است و گرفتار است.
ما فکر مکنیم که اگر تعلق به این جهان ،یعن همانیدگها داشته باشیم ،آنها به ما پناه مدهند،
آنها به ما پناه نمدهند رحم نمکنند به ما ول این شخص ]شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان([،
مداند که دگرگونکننده ،ادارهکنندۀ هر انسان چه اعﻼ ،چه اسفل ،خداوند است.

ن ی ذره
نهان کند دو جهان را درو ِ
که از تص رفِ او عقل گول و نابیناست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
همینطور که در این شل ]شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان([ ،مبینید ،شل که مرکز آن عدم است.
ن دیر را حس مکنیم بعد متوجه
وقت فضا باز مشود ،مبینیم که ما درواقع با بازشدن آن فضا ،جها ِ
مشویم که ذهن ما و اتفاقات در ما مافتند .اتفاقات در ما مافتند ،بیرون ما نمافتند.
بنابراین آن فضای گشوده شده نفوذ دارد ،تصرف دارد به اتفاقات و اﻵن مگوید که دو جهان را در ی
ذره ،یعن در ی انسان نهان مکند ،یعن دو جهان در انسان جا مشود و دراثر فضای بینهایت وسیع
گشودهشده مبینیم که عقل منذهن ما ،چون زیر نفوذ این فضا هست ،بنابراین عقلش را نمتواند
ف او عقل گول و نابیناست« این نشان مدهد که اگر فضا
بهکار ببرد ،ساکت مشود» ،که از تص ر ِ
گشوده بشود و ما حس کنیم که ،یادتان هست که مگفتیم در ابتدا ،در ابتدا شما توجه به آنچیزی که
ذهن نشان مدهد نمکنید ،بله به فضای گشودهشده توجه مکنید.
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وقت فضا بسیار وسیع گشوده شد ،دیر آن چیزی که ما اسم آن را مگذاریم ذهن و چیزهایی که آن
نشان مدهد ،بسیاربسیار کمرونق مشود ،بیتوجه مشویم به آنها ،و ذهن ما زیر نفو ِذ همین عقل
فضای گشودهشده قرار مگیرد و عقل آن واقع ًا ی عقل کوچ بهنظر مآید.
ﻼ نمخواهد ،درست مثل اینکه آفتاب
پس عقل منذهن گیج مشود ،گول مشود و نابینا مشود .اص 
طلوع کرده ،هنوز شمع ما روشن است ،شمع ما جلوی آفتاب هیچ نوری ندارد ،و ما متوجه مشویم
که این شمع ما فقط همین ،اتاق ما را روشن مکرده ،یا ی جای کوچولو ،و جهان را نمتواند روشن
کند ،ی آفتاب دیری هست ،که آن هست که روشن مکند ،و حاﻻ وقت آن آفتاب دراثر فضاگشایی
از مرکز ما طلوع مکند ،متوجه مشویم که این عقل منذهن چقدر کم است و نارسا است و خندهدار
است و....
ﻻ هردو جهان جا مشود در این ذرۀ ما وقت دهنش را باز مکند و همینطور متوجه مشویم
پس او 
که ی فضای گشودهشدهای وجود دارد که خود زندگ است و تصرف دارد در

هم بیفرم ما ،هم

در فرم ما بله و اﻵن مگوید که:

بدان که زیرک عقل جمله دهلیزیست
اگر به علم فﻼطون بود برونِ سراست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
دهلیز :بیرون ،مجازاً بیاصل و اساس
فﻼطون :افﻼطون ،فیلسوف بزرگ یونان

ﻼ معلوم است که این دهلیزی است ،دهلیزی یعن
زیرک عقل ،پس از اینکه فضا گشوده شد ،کام 
بیرون ،درون این فضای گشودهشده ،داخل فضای یتایی که خانۀ ماست ،آنجا دهلیزی نیست ،آنجا
درون است .ول دهلیزی یعن بیرون ،چیزی که ساختهشدۀ بیرون است ،عقل بیرون است .مگوید
اگر ی نفر ،بهاندازۀ افﻼطون هم سواد داشته باشد ،دانش داشته باشد ،آن در بیرون سراست.
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چون علمش بیرون است ،مربوط به چیزهای این جهان است و از این بیرون ساخته شدهاست ،یعن ما
عقلها را جمع کردیم ی عقل مصنوع ساختیم ،این را زندگ نساخته است .یموقع هست ،اﻵن
از زندگ مآید و زندگ بهطور جامع نفوذ دارد در همهچیز ،همینطور که با عقل کل همۀ کائنات را
اداره مکند ،ما را هم اداره مکند.
ول عقل دهلیزی ی چیز بیرون هست ،و ساختهشده از الوهای زیرکانه و یا عاقﻼنۀ ما هست .پس
ما اﻵن مدانیم دیر ،هرچقدر هم که عاقل باشیم ،این عقل دهلیزی است ،بیاساس است ،بیاصل
و اساس است .چرا؟ از منهایذهن سرچشمه گرفته ،اینجهان است ،آنجهان نیست .هرچیزی که از
آن جهان مآید ،اﻵن کامل است ،مربوط به موضوع است ،بهطور جامع همهچیز را مپوشاند ،این
زیرک عقل ما سطح هست ،و خیل منطقۀ باری را آن هم بپوشاند یا نپوشاند ،آخرسر به ما ضرر
نزند پس ما به عقل بیرون اعتماد نداریم.
مگوید شما به زیادی دانش متک نباشید ،اگر افﻼطون هم باشد ،این چون بیرون زندگ است ،به درد
نمخورد] .شل ) ٩افسانه منذهن [(پس ما مجبوریم که عقل را از آنور بیریم ،این منذهن عقل
زیرک دارد و بیرون است ،بیاساس است .این عقل را مخواهیم] ،شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان([
عقل که از مرکز عدم بیاید .و اﻵن توضیح مدهد که با عقل منذهنتان نسنجید ،برای اینکه عقل
ن عقل را.
ن عقل را ،کارآیی بودنِ عقل را ،واردبود ِ
منذهن نمتواند اندازه بیرد کامل بود ِ

جنونِ عشق بِه از صدهزار گردونْ عقل
که عقل دعویِ سر کرد و عشق بیسر و پاست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
گردون :هرچیز که دورِ خود یا محوری بچرخد ،آسمان

مبینید که از وقت که صحبت عشق کرد ،دارد ما را متقاعد مکند که ،ما دیر به عقل نرویم ،که بیت
قبل گفت دهلیزی است ،اندازۀ افﻼطون هم باشد ،باز هم به شما کم نمکند ،و اﻵن مطمئن مکند
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که این عشق که ،پر از خرد زندگ است ،چون عشق مثل ی سۀ دورو است ،ی طرف آن عشق
است ،ی طرف آن خرد است ،همیشه عاشقان ،خردمندان هم بودند.
ول منذهن اینها را ابله مداند ،جنون عشق ،یعن دیوانگ عشق بِه از یا بهتر از صدهزار آسمان
عقل است .گردون هم به معن آسمان است ،هم به معن عقل گردنده هست که حول محورهای این
جهان مگردد ،آنطوری هم متوانید معن کنید.
»جنونِ عشق بِه از صدهزار گردونْ عقل« یعن عقل منذهن ،ی جنون عشق از صدهزار عقل منذهن
بهتر است .برای اینکه عقل ،دعویِ سر مکند ،عشق بی سروپا است ،وقت دعویِ سر مکند دهلیزی
است ،بیرون است ،فایده ندارد .عشق سروپا ندارد ،سر ندارد ،عشق نمداند ،عشق دانستن و دانش
را از آنور مآورد ،پا هم ندارد ،یعن عملش هم تحت نفوذ او هست ،و هیچ ادعایی هم ندارد.
چرا این بیت را موﻻنا مگوید ،برای اینکه ما به عشق رو بیاوریم .چجوری به عشق رو مآوریم؟ ]شل
) ٩افسانه منذهن [(با فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه ،و اگر منذهن مگوید ،این بیخردی
است ،این دیوانگ است ،شما باید بویید که ،باشد ،من همین بیخردی و دیوانگ را مخواهم
انتخاب کنم ]شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان([.

جنونِ عشق بِه از صدهزار گردونْ عقل
که عقل دعویِ سر کرد و عشق بیسر و پاست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
ما مخواهیم ،بیسروپا باشیم ،ما مخواهیم ،عملمان را ،فکرمان را زندگ تعیین کند ،ما مخواهیم
از نور هدایت استفاده کنیم ،از عقل کل استفاده کنیم .این چهارتایی که اینجا هست ،حس امنیت و
قدرت زندگ را مخواهیم .ما نمخواهیم ]شل ) ٩افسانه منذهن [(به منذهن برویم و این هدایت
و عقل و حس امنیت و قدرت مصنوع را بخواهیم که دهلیزی است ،مال چیزها است.
و عقلش هم این است که اینها را زیاد کند .زیاد کردن چیزها و انباشتن آنها عقل نیست اصﻼ ،درواقع
این جزو مرض منذهن است ،جزو علت است .و بعد مگوید که هرکس که سر دارد ،ترس هم دارد.
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هرکس که همانیدگ دارد ،سر دارد

یعن عقلش را نمگذارد که عقل خدا را بیرد

و هرکس این

کار را مکند ،حتماً ترس دارد .ول کس که شی ِر جنگنده است» ،شیر وغا است« ،وغا یعن جنگ،
انسان که فضا را باز مکند ،جنون عشق دارد ،مثل دیوانهها عمل مکند از نظر منذهن ،آن آدم
پیشرفت مکند ،آن آدم خ ِر مرده نیست ،خودش را دگرگون مکند ،پویا است ،نمترسد.
یعن ما سر نداشتهباشیم ،نترسیم ،همین .و بوییم عشق بیسروپا است و واقع ًا نمداند .اگر ندانیم،
زندگ با فضاگشایی به ما عقل مدهد ،اگر بدانیم نه.

هرآنکه سر بودش بیم سر همش باشد
حریفِ بیم نباشد هرآنکه شی ِر وغاست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
وغا :جنگ

»هرآنکه سر بودش« ،هرکس سر دارد ،در اینصورت ترس سرش را هم دارد» .بیم سر همش باشد«،
یعن همهاش بیم سر دارد ،همیشه .این ترس رهایش نمکند ،سرش ممن است برود .سر برای ما در
منذهن خیل مهم است .سر یعن دانستن ،من مدانم .اصﻼ این من مدانم ما را فلج کرده ،این
تجربهای که من در حضورتان پیدا کردم ،غالباً خُوب وقت با مردم صحبت مکنم از گنج حضور آن چیز
که خودشان فکر مکنند را برداشت مکنند .توجه نمکنند موﻻنا چه مگوید که ،به حرفهای من
هم توجه نمکنند .ی گوش مدهند ،ی چیزی با عقلشان تجسم مکنند و مفهمند مگویند این
است ،آن هم رها نمکنند ،سر دارند برای اینکه .من نمدانم عﻼج این سر داشتن چه هست واقعاً،
سر نمگذارد و ما نگهبانِ سر هستیم.
آن کس که مگوید مدانم اگر بویی نمدان خیل بدَش مآید .خُوب اگر بدت مآید که دیر به
موﻻنا چرا گوش مکن؟ اگر مدان .ول مگوید من مدانم همین را مگوید .ول آن چی ِز ذهن است،
آن عشق نیست.
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شما بینندگان راههایی را ﻻبد بلدید بیایید بویید انسان چجوری متواند به خودش بقبوﻻند که
نمدانم ،مخواهم یاد بیرم .اصﻼ این عشق که دانستن نیست که ،من چه را مدانم؟
مردم بهراحت دانستن را یاد مگیرند ،مگویند آقا فهمیدم این لغت معناش این است ،شعر این است
فﻼن ،ول ندانستن را نمتوانند یاد بیرند خیل سخت است .چجوری ما یاد بیریم بوییم نمدانم،
که بیم سر نداشته باشیم و شی ِر جنگ باشیم.
هرکس که نمداند ،بیم سر ندارد ،شی ِر جنگ است؛ یعن بدون اینکه مﻼحظه کند این همانیدگها و
دیدن برحسبِ آنها را ماندازد دور .اگر قرار باشد که ما همانیدگها و یعن دیدن برحسب این
همانیدگها را نگه داریم و ه تفسیر کنیم و ی چیزی بسازیم در ذهنمان و به همان قانع باشیم که
ع خیل مهم است که شما یادتان باشد بویید من مخواهم
دیر آخر پیشرفت نمکنیم که .این موضو 
به خودم نمدانم را یاد بدهم ،بدهید.
معموﻻ در کﻼس مرویم دانستن را به ما یاد مدهند .هیچکس تا حاﻻ نبوده که بیاید اینجا کﻼس،
کﻼس گذاشتهام که نمدانم را یاد بدهم ،ول ما باید نمدانم را یاد بیریم .خُوب همین کﻼس عشق
است دیر ،همین کﻼس است .این کﻼس ،کﻼس نمدانم است.

رود درونهی سم الخیاط ،رشتهی عشق
که سر ندارد و بیسر ،مجرد و یتاست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
سم الخیاط :سوراخ سوزن

سمالخیاط یعن سوراخ سوزن .رشتۀ عشق ،خیل هم جالب است این کلمۀ رشتۀ عشق ،البته رشته
بهمعن نخ هست مدانید .ول ی معن رشته هم هست یعن رِشتَن .آخر چجوری مریسیم ما؟ ما
فضا را باز مکنیم ،اﻻن ذهن چیزی نشان مدهد و فضا را باز مکنیم و زندگ درون آن چیز رشته
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مشود مآید از سوراخ سوزنِ روزن این لحظه ،رد مشود؛ یعن این روزن مثل سوراخ سوزن است.
ما چجوری رد بشویم برویم پیش خدا؟ از سوراخ سوزن باید رد بشویم.
رشتۀ عشق از درونِ سوراخ سوزن رد مشود چرا؟ برای اینکه سر ندارد ،بیسر است .اگر سر داشته
باشد ،دیدهاید نخ اگر دوتا باشد نمرود ،یا سرش گره باشد ،برای اینکه جداست ،تنهاست و یتاست.
سر ی دانه هست ،سر باید ی دانه باشد از سوراخ سوزن رد بشود ،دوتا سهتا شاخه باشد نمشود.
پس اما این سمالخیاط از این آیه آمده که مگوید شتر از سوراخ سوزن رد نمشود و اگر شتر باق
بمان خیل درد باید بش .درد باید شما را ذوب کند تا از این سوراخ سوزن رد بشوی .ول ما متوانیم
با توجه به اینکه نباید بدانیم و نمدانیم ،سر نداریم ،بیسر از سوراخ سوزن رد بشویم و پس
ن الْجنﱠةَ حتﱠ يلج ا ْلجمل
»انﱠ الﱠذِين كذﱠبوا بِآياتنَا واستَكبروا عنْها  تُفَتﱠح لَهم ابواب السماء و يدْخُلُو َ
ف سم الْخياط ◌ۚ و كذَٰلكَ نَجزِي الْمجِ رمين«
»درهاى آسمان بر روى كسان كه آياتِ ما را تكذيب كردهاند و از آنها سر برتافتهاند ،گشوده نخواهد
شد و به بهشت در نخواهند آمد تا آنگاه كه شتر از سوراخ سوزن بذرد .و مجرمان را اينچنين كيفر
مدهيم«.
)قرآن کریم ،سوره اعراف ) ،(٧آیه (۴٠

درهای آسمان بر روی کسان که آیات ما را تکذیب کردهاند و از آنها سر برتافتند ،گشوده نخواهد شد.
ن درون ،یعن این روزن بسته است .چه کسان رو برتافتند؟ آنهایی که دو سر
آسمان یعن آسما ِ
هستند ،آنهایی که منذهن دارند و به بهشت فضایِ یتایی درنخواهند آمد .یعن ما نمتوانیم از این
جهنم رد بشویم برویم تا آنگاه که شتر از سوراخ سوزن بذرد .شتر منذهن است ،باید از سوراخ
سوزن رد بشود ،اﻻن موﻻنا به شما گفت چجوری بذرانید .لحظهبهلحظه ذهن ی چیزی را نشان
مدهد شما باز مکنید و زندگ سرمایهگذاری شده در آن چیز که ذهن نشان مدهد بهصورت نخ
عشق از سوراخ سوزن بهاصطﻼح این ،حاﻻ بویید کنْفَکان رد مشود برای اینکه آنجا دیر زندگ

صفحه96 :

برنامه ﴰار ۀ۹۰۰

Program # 900

خ سوزن رد نمتوانند
مدوزد و مجرمان را اینچنین کیفر مدهیم .مجرمان کسان هستند که از سورا 
بشوند دیر .آن کس که مداند ،هزار جور مداند ،نمتواند از سوراخ سوزن رد بشود.
پس »رود درونهی سمالخیاط ،رشتۀ عشق« ،شما باید رشتۀ عشق بشوید ،از درون سوراخ سوزن رد
بشوید و آنموقع واقع ًا سوزن وجود ندارد ول زندگ این سوزنِ نمادگونۀ موﻻنا را هدایت مکند پس
سر نباید داشته باشیم .بیسر از سوراخ سوزن رد بشویم ،یتا بشویم ،تنها بشویم تا بتوانیم بذریم.
پس این همین شتر است ]شل ) ٩افسانه منذهن ،[(شتر از سوراخ سوزن رد نمشود .همینطور که
موﻻنا اشاره مکند در این شل ]شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان([ انسان فضا را باز مکند و رشتۀ
عشق مشود ،رشتۀ عشق از سوراخ سوزن رد مشود چون یتاست و در بیت بعدی مگوید این سوزن
قﻼۇزی مکند.

کنَدَش سوزن و روان کنَدَش
قﻼۇزی 
که تا وصال ببخشد به پارهها که جداست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
قﻼۇزی :راهنمایی ،رهبری

پس رهبری مکند این سوزن وقت رفت به سوراخ سوزن ،این سوزنِ کنْفَکان بهاصطﻼح ،این تصریف
خدا ،قضا ،هرچه اسمش را مگذارید و آنجا دیر منذهن کار نمکند ،زندگ کار مکند .پس کا ِر
زندگ یعن درست مثل اینکه شما فضا را باز مکنید این سوراخ ،این سوزن است که درواقع مرود
جلو ،پس هدایت زندگ ما را آنجا هدایت مکند ،ما هم با ذهنمان نمبینیم اﻵن.
»قﻼوزی کنَدَش سوزن و روان کنَدَش« ،روان کنَدَش واقعاً حرکت روان مشود از ذهن بهصورت نخ
ریسیده شدن و کشیده شدن ما بهصورت نخ عشق ،رشتۀ عشق از همانیدگها بهطوریکه زندگ
سرمایهگذاری شده در پارههای مختلف یعن همانیدگهای مختلف بیرون مآید و با هم ی مشوند،
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وصال مبخشد .وقت پارههای ما را با هم جمع مکنند داریم بینهایت مشویم ،داریم به او تبدیل
مشویم .تا در هیچ پارهای زندگ نمماند حتّ انسانها را هم به این ترتیب با هم ی مکنند.
بهتدریج که انسانها کشیده مشوند از جهان همهشان ،یدفعه مبینید که در دیری جنس خودشان
را مبینند .حرکت خودشان را در دیران هم مبینند .برای اینکه این حالت ،ی حالت معنوی است
و اگر رشتۀ عشق دارد بهوسیلۀ سوزن هدایت مشود؛ یعن خداوند دارد خودش را از همانیدگهای
ما مکشَد دیر ،این همان جذبه است .از پارههای مختلف که ما تقسیم کردهایم زندگ را به چیزهای
مختلف مثل دردهای مختلف ،دارد خودش را بیرون مکشد ،که وصال مبخشد به چه کس؟
به خودش ،یعن ما را با خودش ی مکند .بعد یواشیواش مبینید ما ضعیف شده ،اصﻼ ما نمانَد
دیر .ما نمانَد ،ما انسانها با هم به وحدت مرسیم ،با هم به یتایی مرسیم.
دیر تفاوتهای کوچ چون به وصال رسیدیم ،بزرگ بهنظر نمآیند .اینها را مدانید دیر .حاﻻ
مگوید حت حدیثِ سوزن و رشته را هم رها کن.

حدیثِ سوزن و رشته بِهِل که باری است
حدیثِ موس جان کن که با یدِ بیضاست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
یدِ بیضا :معجزهی موس)ع( که چون دست از جیب خود بیرون مآورد ،نوری از آن پدید مآمد.

نفهمیدی سوزن چیست ،رشته چیست؟ زندگ کشیده مشود یعن چه از همانیدگها؟ آنها را هم رها
س کن» ،حدیثِ موس جان کن«.
کن که باری است و دقّت مخواهد .به زندگ زنده بشو .جانت را ح 
همین جان که با فضای گشودهشده ]شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان([ در تو زنده مشود .زندگ را
که متوان حس کن ،زندگ را حس کن .این حس درپاش را قوی کن.
اگر زندگ را حس کن در خودت ،یدِ بیضا هم با آن است ،که موس دستش را مبرد به جِیبِش ،بعد
مآورد مدرخشید .یعن خرد هم با آن است ،اگر ،این درواقع نتیجۀ عشق است .حاﻻ نفهمیدی سوزن
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چیست و نخ چیست ،باشد .جانت را حس کن .شادیِ بیسبب را که مشناس ،خداگونگات را که
مشناس ،موس را که مشناس ،موس جان.
»حدیثِ سوزن و رشته بِهِل« ،یعن فروگذار ،دیر صحبت نکن که باری است ،باید فکر کنیم و
یذره ذهن قاط است در آنجا ،فهمیدنش به ذهن احتیاج دارد.
جان ،اصﻼ به ذهن هم احتیاج ندارد ،و نورِ هدایت و خرد ،که بتواند به فکر و عملت برود ،وقت جانت
را حس کردی با آن است ،نگران نباش .خُوب اینها را ما باید حس کنیم البتّه ،باید تبدیل بشویم،
فقط با ذهن نمشود فهمید.
آیا این غزل مشل است؟ مشل نیست ،فقط قانونِ جبران مخواهد .شما باید بخوانید ،تکرار کنید،
ه بخوانید دوباره ،شاید با ی دوست با هم صحبت بنید ،اگر با هم کار مکنید ،اگر یاران دارید
که امروز گفت ی وجب از آنها جدا بشوی شیطان آدم را فریب مدهد.
مشود بعض موقعها با یارانِ عشق صحبت کرد ،یا خودش آدم زیاد بخواند ،شعر را حفظ کند ،و
وقت دوباره مخواند مبیند که این غزل باز مشود .همینطور که مبینید که داستانِ زندگ انسان
است که چجوری شروع شد و چه بﻼها سرش آمد و اینها ،گفت اینها دیر حواش است بذار کنار،
به عشق رو بیاور.
اﻵن هم که آمده بود مگفت رشتۀ عشق از سوراخ سوزن با آیۀ قرآن رد مشود .گفت نه ،آن هم باری
است ممن است نفهم ،بیا موس جان را حس کن.

حدیث و قصهی آن بح ِر خوشدلها گو
که قطره قطرهی او مایهی دوصد دریاست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
واقعاً این زنده شدن به زندگ ،همینطور که دوستانِ بهاصطﻼح کمسواد که سواد دانشاه یا
دبیرستان ندارند نشان دادند ،وقت موس جان در دلشان زنده مشود خردمند هم مشوند ،به سواد
نیست واقع ًا خرد .و اﻵن هم مگوید که تو حدیث و قصۀ بح ِر یتایی را بو.
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یعن چه؟ همین را بیان کن ،آن را حس کن و بیان کن .نَه که به زبان بویی در ذهنت ،بذار او خودش
بیان کند .ذهنت ساکت است ،او بیان مکند ،زبانت هم او بهکار ماندازد که هر قطرۀ آن متواند
دوصد دریا درست کند.
خُوب موﻻنا هم ی قطرهای از آن دریاست دیر .مبینید که از شما دارد دریا درست مکند ،هرکدام
از شما دارید ی دریا مشوید.
پس »مایه« یعن ی شناسایی مکند ،شما ی شناسایی از خودتان بنید که دریا هستید ،دریا
مشوید .منتها عمﻼ باید بنید» .مایهی دوصد دریاست«.
مبینید که اﻵن ما از این شل ]شل ) ٩افسانه منذهن ،[(گذشتیم دیر .این شل ،قسمتِ اول
غزل بود ،اﻵن دیر داریم روی شل دوم ]شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان([ ،یعن مرتّب فضا را باز
ﻼ این کار را
مکنیم ،این فضای بازشده را زی ِر تصریفِ زندگ درمآوریم .مگوییم تو اداره کن و عم 
انجام مدهیم ،که ما داریم دیر از دریایِ خوشدل صحبت مکنیم ،خودمان را بیان مکنیم.
و ما مدانیم اگر آن دریا دارد خودش را بیان مکند ،آن دریا تأثیرگذار است و ی قطره از آن دریا،
ی انسان که به آن دریا بهاصطﻼح زنده شده متواند دریاهای متعددی را در اینجا درست بند و
هر انسان متواند ی قطره باشد دوباره از آن دریا .دوباره آن قطره متواند هزاران دریا درست کند.

چو کاسه بر س ِر بحری و بیخبر از بحر
ببین ز موج تو را هر نَفَس چه گردشهاست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴٨٣
خُوب اگر در طولِ غزل ما سختهای منذهن ،گرفتاریهایش را دیدیم ،تصمیم گرفتیم به عشق رو
بیاوریم ،رشتۀ عشق را از سوراخ سوزن رد بنیم ،یا نَه ،موس جان را دیدیم و دیدیم که متوانیم حتّ
بدونٍ اینکه به جزئیات را بفهمیم با ذهنمان ،متوانیم تعلّق داشته باشیم به آنوری با فضاگشایی.
و گفت تعلّق به آنور ما را تبدیل مکند ،کیمیاست .اصﻼ فهمیدنِ اینکه تعلّق به آنور داشته باشیم
سخت نیست که ،فقط باید فضاگشایی کنیم.
صفحه100 :

برنامه ﴰار ۀ۹۰۰

Program # 900

اﻵن مگوید خُوب اینها را شنیدی ،واقعاً مخواه غرق بشوی؟ چون این کاسۀ خال که روی بحر
است ه تکان مخورد .وقت برود غرق بشود ،پر بشود برود زیر ،ثابت مشود ،تکان نمخورد دیر.
ما هم باید در این فضای یتایی غرق بشویم ،برای این کار باید منذهن را بیندازیم .اگر هنوز منذهن
داریم ،مثل کاسۀ خال بر روی دریا هستیم و بیخبر از دریا .دریا به ما مزند ،ما روی دریا هستیم و
متوجهیم که این کاسۀ ما روی دریای یتایی ثابت نیست ،ه تکان مخورد ،تکانهایش هم همین
تکانهای زندگ است .گاه اوقات مثل طوفان است ،که گفت مثل طوفان است .همان بﻼهایی که
سرمان مآید.
و ما اﻵن داریم درک مکنیم که این تکانها از آن دریا مآید و ما کاسهای هستیم خال ،با منذهن.
باید منذهن را فدا کنیم ول تکانهای این کاسه را ما حس مکنیم که بهصورتِ همین چالشهای
زندگ ،هر روز به ما وارد مشود.
»ببین ز موج تو را هر نَفَس چه گردشهاست«.
موج ما را مگرداند یجوری مگرداند که اگر فکرمان را درست بدهیم آنجا ،عقلمان را بدهیم
آنجا ،فضا را باز کنیم متوانیم ما هم زی ِر تصریفِ زندگ دربیاوریم خودمان را .یا تعلّقِ خودمان را به
آن ،با فضاگشایی نشان بدهیم.
همین عکس اول ]شل ) ٩افسانه منذهن ،[(کاسۀ خال است که هر نَفَس زی ِر تصریفهای زندگ
گردش مکند .تصویر دوم ]شل ) ١٠حقیقت وجودی انسان([ که فضا را باز مکند یواشیواش دارد
پر مشود و مرود زیر آب ،و دیر پس از آن ،این تکانها را حس نخواهد کرد.
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