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گنج حضور برنامه شماره 290
مولوی،دﯾوان شمس ،غزل شمار ٔه ١٠۴۴

به ﺳاقی درنگر در مست منگر
به ﯾوﺳف درنگر در دﺳت منگر
اﯾا ماھی جان در شست قالب
ببين صياد را در شست منگر
بدان اصلی نگر کغاز بودی
به فرﻋی کان کنون پيوﺳت منگر
بدان گلزار بیپاﯾان نظر کن
بدﯾن خاری که پاﯾت خست منگر
ھماﯾی بين که ﺳاﯾه بر تو افکند
به زاغی کز کف تو جست منگر
چو ﺳرو و ﺳنبله باالروش کن
بنفشه وار ﺳوی پست منگر
چو در جوﯾت روان شد آب ﺣيوان
به خم و کوزه گر اشکست منگر
به ھستی بخش و مستی بخش بگرو
منال از نيست و اندر ھست منگر
قناﻋت بين که نرﺳت و ﺳبک رو
به طمع ماده آبست منگر
تو صافان بين که بر باال دوﯾدند
به دردی کان به بن بنشست منگر
جھان پر بين ز صورتھای قدﺳی
بدان صورت که راھت بست منگر
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به دام ﻋشق مرغان شگرفند
به بومی که ز دامش رﺳت منگر
به از تو ناطقی اندر کمين ھست
در آن کاﯾن لﺤظه خاموشست منگر
*
مولوی ،دﯾوان شمس ،غزل شماره 806
ھر کسی در ﻋجبی و ﻋجب من اﯾنست
کو نگنجد به ميان چون به ميان میآﯾد
*
مولوی ،دﯾوان شمس ،غزل شماره 637
در اﯾن بﺤر در اﯾن بﺤر ھمه چيز بگنجد
مترﺳيد مترﺳيد گرﯾبان مدرانيد
*

با ﺳالم و اﺣوالپرﺳی برنامه گنج ﺣضور امروز را با غزل شماره  1044از دﯾوان شمس موالنا شروع می
کنم:
به ﺳاقی در نگر در مست منگر
به ﯾوﺳف در نگر در دﺳت منگر
موالنا ﯾکی از مھم ترﯾن اصول ﻋرفانی و زندگی را که کاربردھای بسيار اﺳاﺳی در زندگی ما دارد در
ھمين ﯾک بيت و ھمچنين در جاھای دﯾگر غزل امروز به ما توضيﺢ می دھد.
می گوﯾد به ﺳاقی نگاه کن به مست نگاه نکن و به ﯾوﺳف نگاه کن و به دﺳت نگاه نکن.
ھمانطور که می دانيد به قﺼه ی ﯾوﺳف اشاره می کند .و اگر قﺼه ی ﯾوﺳف را نمی دانيد ھمينقدر
بدانيد که وقتی که زليخا می خواﺳت ﯾوﺳف را به زنان مﺼری نشان بدھد ،آن ھا را دﻋوت کرد و زمانی
که آن ھا نشسته بودند و مثال پرتقال پوﺳت می کندند و چاقو در دﺳتشان بود ،زمانی که ﯾوﺳف از در
وارد شد و چشمشان که به ﯾوﺳف افتاد به جای پرتقال دﺳتشان را برﯾدند .اﯾن قﺼه ﺳت و موالنا از اﯾن
قﺼه اﺳتفاده می کند.
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ﻋلت اﯾنکه اﯾنچنين ﺳمبليسمی را به کار می برد در واقع جلب توجه ما به موضوع اﺳت .می گوﯾد که
اگر دﺳتت را می بری )ﺳمبليک( ،تو چشمت را از روی ﯾوﺳف که ﺳرچشمه ی زﯾباﯾی ﺳت برندار.
"ﺳاقی" کسی ﺳت که شراب می دھد و ﺳمبل زندگی ﯾا ھشياری اﺳت؛ به طور ﺳنتی آن را خدا
می ناميم.
"مست" فرم ما ،وضعيت بيرونی ماﺳت .و تمثيل اﯾن ﺳت که ﺳاقی دارد شراب می دھد و می گوﯾد
که تو به ﺳاقی نگاه کن تا به تو شراب بدھد .شاﯾد ھم اشاره ای ﺳت به رﺳمی که قدﯾم بوده که
وقتی ُدور می نشستند و ھرکسی جام خودش را می آورد و ﺳاقی که ُدور می چرخيد تا شراب برﯾزد
ھرکسی که به ﺳاقی نگاه نمی کرد ،او ھم براﯾش شراب نمی رﯾخت.
و بنابراﯾن اصل اﯾن ﺳت .می گوﯾد که به ﺳاقی نگاه کن و به "مست" که فرم بيرونی ات اﺳت ،ذھن
تو ﺳت که به تو نشان می دھد که وضعيت کارھا چه طوری ﺳت و من از نظر خودم و دﯾگران ،چه طور
به نظر می آﯾم؟ چه قدر مست ھستم؟ چگونه مست ھستم؟ به اﯾن نگاه نکن.
و ﺣقيقتا اﯾن بزرگترﯾن درﺳی ﺳت که ما می توانيم ﯾادبگيرﯾم؛ که چشممان را از روی ﺳاقی برندارﯾم.
در قسمت دﯾگر می گوﯾد که تو به ﯾوﺳف نگاه کن و به "دﺳت "ت که دوباره ﺳمبل وضعيت ھاﺳت و
ﺳمبل ھمان چيزی ﺳت که در پاﯾين اﺳمش را "قالب" می گذارد ﯾا وجود روانشناختی شماﺳت؛ به آن
نگاه نکن .زﯾرا وقتی به ﯾوﺳف نگاه می کنی ،به زندگی نگاه می کنی ،مست می شوی و قسمتی از
آن را خواھی برﯾد و خواھی انداخت؛ ﯾکی از ﻋلت ھاﯾش اﯾن اﺳت.
اگر شما به من ذھنی تان ﯾا فرم روانشناختی تان نگاه کنيد که قسمت ﻋمده اش از ھم ھوﯾت شدگی
و دردھای گذشته تشکيل شده ،نمی توانيد بياندازﯾد .اشکال کار ما ھم ھمينجاﺳت .ولی اگر چشمش
به روی ﯾوﺳف باشد" ) ،ﯾوﺳف" رمز زندگی و خداﺳت( و زندگی را و شادی و ھوﯾت را از او بگيری ،که
البته از او ھوﯾت بگيری غلﻂ اﺳت ولی ﺣاال ما می گوﯾيم ،برای اﯾنکه ما از او ھوﯾت نمی گيرﯾم ،ھوﯾت
من ماﺳت؛ ﺣس ھوﯾت کردن وقتی ما با زندگی ﯾکی ھستيم معنی پيدا نمی کند،
مربوط به مست و ِ
ما ھم از جنس زندگی می شوﯾم و از جنس ھشياری ﯾا بی فرمی می شوﯾم.
بنابراﯾن اگر شما به فرمتان نگاه کنيد ،چون فرمتان را جزو خودتان می دانيد ،نمی توانيد از خودتان
بياندازﯾد .شاﯾد ﻋلتش اﯾن ﺳت که شما خيلی چيزھا را می خواھيد از خودتان بياندازﯾد ،مثل رنجش
ھاﯾتان ،خشم ھاﯾتان ،مثل دردھاﯾتان و شاﯾد ھم متوجه شده اﯾد که خيلی ھم ھوﯾت شدگی دارﯾد،
مثل برخی از الگوھای فکری که می خواھيد از خودتان بياندازﯾد ﯾا الگوھای ﻋمل که شما مرتب آنھا را
ﻋمل می کنيد و دﯾگر نمی خواھيد ﻋمل کنيد ولی نمی توانيد بياندازﯾد.
چرا نمی توانيد بياندازﯾد؟ برای اﯾنکه به ﺳاقی نگاه نمی کنيد و از آن ھا ھوﯾت می گيرﯾد .اگر به ﺳاقی
نگاه کنيد چون زندگی و شادی و آرامش و زﯾباﯾی وﺣس وجود را از او می گيرﯾد ،اوال ﺣالتان ھميشه
خوب اﺳت؛ ھميشه آرامش دارﯾد .برای اﯾنکه وقتی به ﺳاقی نگاه می کنيد از جنس او می شوﯾد .و
وقتی از جنس او می شوﯾد ،جنس او شادی ﺳت .گفتيم که شادی آرامش مرتعش ﺳت پس ﺳاقی از
جنس آرامش اﺳت،از جنس ھشياری ﺳت .بارھا گفتيم که ذات ھشياری آرامش اﺳت و وقتی به
ﺣرکت درمی آﯾد و پوﯾا می شود ،شادی می شود.

4

گنج حضور برنامه شماره 290

Program # 290

پس تا زمانی که به خدا ،ﺳاقی ﯾا به زندگی نگاه می کنيم ،ما ﺣرکت می کنيم ،شادی با ما ﺳت.
پس ما از وضعيت ھا و شراﯾﻂ و ﯾا چيزی در بيرون و ﯾا باورھا و ﯾا الگوھای ﻋمل ،ھوﯾت و زندگی نمی
خواھيم .درﺳت اﺳت .و چون ما از اﯾن ھا زندگی نمی خواھيم ،راﺣت می توانيم آن ھا را از خودمان
بياندازﯾم .اصال متوجه نخواھيم شد که اﯾن ھا دارند می افتند ،برای اﯾنکه چيزی ﺳت که به در ِد ما نمی
خورد ،فرض کنيد که خشم ھاﯾتان ،ترس ھاﯾتان ،رنجش ھاﯾتان به چه دردتان می خورد؟ ولی شما نمی
توانيد بياندازﯾد .چرا نمی توانيد؟ برای اﯾنکه به مست نگاه می کنيد .آنھا جزو مست ھستند) ﺳمبليک
صﺤبت می کنيم( ،جزو شما ھستند.
شما مست ھستيد .ﯾعنی قرار اﺳت که مست شوﯾد؛ خدا دارد شراب می دھد ،ﯾعنی ھمين االن آب
زندگی می دھد و شما قرار اﺳت مست شوﯾد .شما به جای اﯾنکه به ﺳاقی نگاه کنيد و مدام شراب
بگيرﯾد بخورﯾد و کاری نداشته باشيد که جزئيات چه می شود ،ﺣاال در بيرون چه اتفاقی می افتد؟ ھر
اتفاقی می خواھد بيافتد! اصل اﯾن ﺳت که شما به ﺳاقی دارﯾد نگاه می کنيد و شراب را از اﯾشان می
گيرﯾد .زندگی زنده را االن شما دارﯾد زندگی می کنيد .ﺣاال بيرون کم می شود ،زﯾاد می شود ،چيزی
می افتد ،چيزی اضافه می شود ،اﯾن ھا جزئيات اﺳت.
انشتين می گفت " :من می خواھم ذھن خدا را بدانم ،بقيه اش جزئيات اﺳت".
جزئيات ﯾعنی چه؟ ﯾعنی آنچيزی که در بيرون اتفاق می افتد.
ولی وقتی شما به ﺳاقی نگاه می کنيد و پر از آرامش ھستيد و به ﺣرکت در می آﯾيد و شادی در درون
شما زنده می شود و تمام اجزای وجود شما شروع می کند با شادی ارتعاش کردن ،در بيرون ھم ھمين
را به وجود می آورﯾد .برای اﯾنکه بيرون ،انعکاس درون اﺳت .بيرون انعکاس درون شماﺳت .اگر شما می
بينيد که بيرونتان خراب اﺳت ،معنی اش اﯾن ﺳت که درونتان خراب ﺳت و در بيرون منعکس شده
اﺳت.
به طور معجزه آﺳا وقتی شما به ﺳاقی نگاه می کنيد و کارتان را دارﯾد انجام می دھيد و با جزئيات
کاری ندارﯾد ،آن ھاﯾی که بد وناجور ھستند و به درد شما نمی خورند ،می افتند؛ و خوب ھا و نيک ھا،
آن ھاﯾی که با خرد زندگی ھماھنگ ﺳت ،آن ھاﯾی که زندگی صالح می داند که با شما باشند می
مانند .شما نگران نيستيد که چه چيزی به شما اضافه می شود و چه چيزی کم می شود؛ با خرد کل ،
با خرد زندگی و خرد خدا دارﯾد کار می کنيد؛ و بنابراﯾن ھرکاری که االن می کنيد ،ﯾادمان باشد )بارھا
گفتيم( که ما اﯾن لﺤظه چيزی می کارﯾم ،ﯾک بادام کارﯾم ،وقتی به ﺳاقی نگاه می کنيم بادام ﺳالم
می کارﯾم و وقتی چشمتان را از روی ﺳاقی برمی دارﯾم و به مست نگاه می کنيم ،در اﯾن صورت "من"
پيدا می کنی و آنچيزی که می کاری پوک اﺳت .اگر با منيت ،با من ذھنی می کاری ،ﯾعنی خود مست
می کارد ،ﻋقلش ﻋقل شرطی شدگی ﺳت؛ ﻋقلش آن چيزی ﺳت که از پدر و مادرش ،از معلمش ،از
فرھنگش ﯾاد گرفته اﺳت ،شرطی شده ﺳت؛ ﻋادت دارد.
چرا ما خشمگين می شوﯾم؟ چيزھاﯾی ﯾادگرفته اﯾم ،شرطی شدﯾم ،ودﯾگران آنھا را رﻋاﯾت نمی کنند به
ما برمی خورد ،اﺣساس خطر می کنيم ،اﺣساس ترس می کنيم .وقتی به ﺳاقی نگاه می کنيم ،به
وضعيت ھا نگاه نمی کنيم وجزئيات مھم نيست ،ھر اتفاقی که می افتد دﯾگر ما را نمی ترﺳاند ،ترس از
بين می رود ،ھيجان ترس که ھيجان اﺳاﺳی من ذھنی ﺳت .وقتی ترس به ما مستولی شود ما
خودمان را گم می کنيم و نگاھمان کج ومعوج می شود.
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پس "به ﺳاقی درنگر در مست منگر" اصلی ﺳت که ما باﯾد در ھر لﺤظه که درواقع باﯾد گفت در اﯾن
لﺤظه رﻋاﯾت کنيم.
وقتی رﻋاﯾت می کنيم زنده در اﯾن لﺤظه ھستيد؛ زنده به زندگی ھستيد .زندگی از چشمان ما به دنيا
نگاه می کند .ما دﯾگر نيستيم .آن "ما"ی من ذھنی ،ھمان مای من ذھنی ،مای ﺣقير ،مﺤتاج…
وقتی به مست نگاه می کنيم "من" پيدا می کنيم .ﺣاال اﯾن "من" از پاﯾگاه نقص ،کمبود و نداری وﺣتی
بی ﻋقلی می بيند .برای اﯾنکه رفتارش از روی واکنش اﺳت و واکنشش ھم از روی شرطی شدگی
اش اﺳت .شرطی شده اﺳت ،ﯾاد گرفته اﺳت که دراﯾنجا اﯾنکار را می کنند ،اﯾنجا ﻋﺼبانی می شوند،
در اﯾنجا می رنجند ،آدم باﯾد اﯾن انتظارات را داشته باشد ،اگر اﯾن انتظارات برآورده نشود باﯾد ﻋﺼبانی
شده و برنجد ،باﯾد توقع داشته باشد .ھزار تا چيز ﯾادگرفته اﺳت .اﯾنھا اصال ھم به درد نمی خورند .اﯾن
ھا شاﯾد ﯾک زمانی مفيد بوده اما االن به درد من نمی خورد .اﯾنھا کھنه ﺳت .من باﯾد نو شوم .ھرلﺤظه
من ﯾک ﻋقل نو می خواھم؛ ﻋقل پنج دقيقه قبل من به درد االن من نمی خورد چه برﺳد به ﻋقل دوھزار
ﺳال پيش!
وقتی به ﺳاقی نگاه می کنم از جنس بی نھاﯾت و فراوانی ھستم ،بنابراﯾن ﺣسادت از بين می رود و از
پاﯾگاه کمبود نگاه نمی کنم .به مﺤض اﯾنکه به مست ،به وضعيت ھا ،به خودم ،به من ذھنی نگاه کنم،
من ذھنی زنده می شود؛ می گوﯾد خوب من ھمه ش ھمين پول را دارم ،دوروبرم ھمين ھا ھستند،
کارم معلوم نيست چه می شود ،نگرانم ،خوب با اﯾن وضعيت من چطوری ﻋقل داشته باشم؟ از پاﯾگاه
نقص.
وقتی به مست نگاه می کنی اﺣساس تواناﯾی و شاﯾستگی نمی کنی .شما به خودتان نگاه کنيد .آﯾا
شما شاﯾسته شادی و آرامش و زندگی با کيفيت ھستيد؟ اگر به ﺳاقی نگاه می کنيد ھستيد .اگر به
من ذھنی ﯾا مست نگاه می کنيد ﺣتما می گوﯾيد که نه ،نيستم .زﯾرا اﯾن من ذھنی به تو دارد می گوﯾد
که ﺣاال ببين اﯾن ھمه آدم ھست چرا تو باﯾد به گنﺢ ﺣضور برﺳی؟ چرا تو باﯾد به شادی برﺳی؟ مگر
می شود رﺳيد؟ ﺣاال چه کسی رﺳيده ﺳت؟ من که اصال شاﯾسته اش نيستم .من که کتاب نخواندم.
ﺣاال من باﯾد کالس بروم ،من باﯾد اﯾن کار را بکنم ،آن کار را بکنم تاا…شاﯾسته ی اﯾن کار شوم.
شما برای زنده شدن به زندگی الزم نيست شاﯾستگی پيدا کنيد .شاﯾسته ھستيد .ﻋلت اﯾنکه ما ﺣس
می کنيم که شاﯾسته نيستيم اﯾن اﺳت که اﯾن وضعيت ،ﯾعنی وضعيت مست ،وقتی به مست نگاه
می کنيم ،وقتی به دﺳت نگاه می کنيم ،وقتی به وضعيت ھا نگاه می کنيم ،ما نقص می بينيم .نقص
ما را نگران می کند .ﯾکی از اشکاالت اﯾن کار اﯾن ﺳت که وقتی ما به مست نگاه می کنيم آن دانش را
که باﯾد چيزھا را ببينيم و قدرشان را بدانيم،ندارﯾم.
اجازه دھيد اﯾن طور ﺳوال کنم ،شما االن قدر آنچيزھاﯾی که دارﯾد را می دانيد؟ اصال آﯾا آن ھا را می
بينيد؟ اگر نمی بينيد بدانيد که دارﯾد به مست نگاه می کنيد و به ﺳاقی نگاه نمی کنيد .کسی که به
ﺳاقی ﯾا زندگی نگاه می کند ،از جنس ھشياری ﺣضور اﺳت .از جنس دانش قدرشناﺳی اﺳت.
بنابراﯾن ﺳالمتيش را می بيند ،اﯾن لﺤظه با کيفيت دارد زندگی می کند چون دارد به ﺳاقی نگاه می
کند و ﺳاقی شراب را به او می دھد ،زنده ﺳت .بنابراﯾن اﯾن لﺤظه ﺣاضر اﺳت.
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کيفيت زندگی در اﯾن لﺤظه بستگی به ميزان ﺣضور شما در اﯾن لﺤظه دارد .نمی شود که شما در
گذشته ﯾا آﯾنده باشيد ،االن کيفيت زندگی داشته باشيد .برای کيفيت داشتن زندگی در اﯾن لﺤظه شما
باﯾد ﺣاضر باشيد .شما موقعی ﺣاضر ھستيد که به ﺳاقی نگاه می کنيد و درواقع ﺳاقی ﺳت که از
طرﯾق شما زندگی می کند .شما دﯾگر نيستيد ،با ﺳاقی ﻋجين ھستيد.
شما ممکن اﺳت ﺳوال کنيد که خوب ما اﯾن ھا را فھميدﯾم ﺣاال ما چگونه به ﺳاقی برﺳيم؟ من ھرچه
نگاه می کنم ھمه اش ھمين نقص ھاﺳت دﯾگر ،وضعيتم را می بينم که ناقص اﺳت و خوشم نمی آﯾد،
از کارم خوشم نمی آﯾد ،از روابطم خوشم نمی آﯾد ،از اﯾن خوشم نمی آﯾد ،از آن خوشم نمی آﯾد،
ﻋﺼبانی ھستم ،اﯾن ﺳاقی کجاﺳت که به او نگاه کنيم .اصال ﺳاقی کيست؟ چيست؟
خوب ما اﯾن ﺳواالت را پرﺳيده اﯾم که به اﯾن روز افتاده اﯾم .اﯾن ﺳواالت ھم به جاﺳت و ھم بيجاﺳت.
شاﯾد ﺳوال به جاﺳت زمانی که آدم شروع به جستجو کردن می کند ولی وقتی از طرﯾق ذھن جستجو
می کند باﯾد بداند که پيدا نخواھد کرد .ﺳاقی از جنس ھشياری ﺳت .شما نمی توانيد اﯾن ﺳوال را
بپرﺳيد که ﺳاقی ﯾا خدا چيست؟! به مﺤض اﯾنکه بخواھيد به اﯾن ﺳوال که خدا از جنس چيست وخدا
کيست و چيست؟ و زندگی چيست؟ ﯾا ھشياری چيست؟ پاﺳخ دھيد دروغينش می کنيد.
ذھن نمی تواند به اﯾن ﺳوال جواب بدھد .ولی اﯾن ﺳوال اﯾن فاﯾده را دارد که می توانيم با زندگی
ھمکاری کنيم که خودمان ار به او تبدﯾل کنيم .شما باﯾد خودتان را به زندگی ﯾا خدا ﯾا ﺳاقی تبدﯾل کنيد.
به ﻋبارت دﯾگر باﯾد از جنس ﺳاقی شوﯾد که ﺳاقی را ببينيد .نمی شود شما از جنس ھمين ناراﺣتی
ھا و خشم و نگرانی شوﯾد و ﺳاقی را ھم ببينيد .ﺣاال می گوﯾيد که چه کار کنم؟
راھش بسيار ﺳاده ﺳت .شروع به موازی شدن با وضعيت فعلی کنيد .ﯾعنی وضعيت فعلی را ،اﯾن
لﺤظه را که برای شما خيلی بد اﺳت ،ھم روابﻂ بد اﺳت ،ھم خانواده بد اﺳت ،ھم کار بد اﺳت ،ھم
خشم دارم وھم رنجيده ام ،ھم مرﯾض ھستم ،اﯾن لﺤظه ھمين فرم ھا و وضعيت ھا را بپذﯾرﯾد .گرچه که
من ذھنی می گوﯾد ھمچين چيزی را ما نمی توانيم بپذﯾرﯾم.
شما موازی شوﯾد .به مﺤض اﯾنکه موازی شوﯾد ،آن لﺤظه از جنس ﺳاقی ھستيد .ﯾک ذره ﺳاقی را ،آن
جنسی که از جنس ﺳاقی شده می بيند و شما باﯾد اﯾن کار را ادامه دھيد .ادامه دھيد که جنس
ﺳاقی را در خودتان زﯾاد کنيد .جنس ﺳاقی در شما زﯾاد می شود ،پس از جنس ﺳاقی می شوﯾد و آن
جنس ﺳاقی را می بيند .با آن جنس ،با آن چشم ،به ﺳاقی نگاه کنيد .ھرچه قدر از جنس ﺳاقی در
شما زﯾاد می شود ،ھمانقدر از ﺳاقی آگاه می شوﯾد.
پس شما در ذھنتان دنبال ﺳاقی نگردﯾد .با اﯾن چشم ﺳاقی را نمی توانيد ببينيد .فقﻂ باﯾد از جنسش
شوﯾد.
پس به ﻋبارت دﯾگر اﯾن بيت معنيش اﯾن اﺳت که از جنس ﺳاقی شو" .به ﺳاقی در نگر" از جنس
ﺳاقی بشو .فقﻂ از جنس ﺳاقی شوی ﺳاقی را ﺣس می کنی .ﺳاقی را نمی توانی به چشم
ببينی .ولی ﺳمبليک به زبان ذھن دارﯾم صﺤبت می کنيم.
وقتی شما با اﯾن لﺤظه موازی می شوﯾد ،ﯾعنی وضعيت اﯾن لﺤظه را می پذﯾرﯾد ،ﯾک ذره فضا در درون
شما باز می شود .االن فضا بسته شده ﺳت .ما درﺳت مثل اﯾنکه به ﯾک نقطه ای در ﺳرمان تبدﯾل
شدﯾم .جمع شدﯾم .فضا در درون ما باز می شود .اﯾن فضا از جنس بی نھاﯾت اﺳت .از جنس خدا ﯾا
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ﺳاقی ﺳت.ھرچه فضا وﺳيع تر می شود شما نواناﯾی روا داشت تان و پذﯾرش تان بيشتر می شود .به
طوری که اﯾن فضا باز می شود و بينھاﯾت می شود و شما می توانيد ھمه چيز را در خودتان جا بدھيد.
موالنا می گوﯾد:
مولوی ،دﯾوان شمس ،غزل شماره 806
ھر کسی در ﻋجبی و ﻋجب من اﯾنست
کو نگنجد به ميان چون به ميان میآﯾد
ھرکسی ﯾک ﻋجبی دارد؛ ھر باشنده ای ﯾک ﻋجبی دارد و ﻋجب انسان ،چيز ﻋجيب غرﯾب انسان ھم
اﯾن ﺳت که آنچيزی که براﯾش در فرم جا نمی شود چگونه به ميان می آﯾد؟ به ھمين ترتيبی که
صﺤبتش را می کنيم .فضا در درون باز می شود .با موازی شدن با اﯾن لﺤظه شما از جنس ﺳاقی می
شوﯾد و از جنس ﺳاقی بودن دﺳت برنمی دارﯾد.
کليد کار اﯾن ﺳت که برنگردﯾد به خودتان نگاه کنيد و ببينيد که خيلی خوب ﺣاال ﺳاقی به من شراب
داده ،بگذار ببينم من چه قدر بيدار شدم؟ چه قدر مست ھستم؟ مردم مرا قبول دارند ﯾا ندارند؟ برای
اﯾنکه به مﺤض اﯾنکه برگردی به مست نگاه کنی دوباره مست را که درواقع داشت مست می شد ،از
جنس ﺳاقی می شد ،آن را می بندی.
من ذھنی دوباره شروع به مقاﯾسه کردن می کند .شما را به چيزھای آدم ھا ،وضعيت ھای دﯾگر
مقاﯾسه می کند .ﯾعنی فوراً ﯾک تﺼوﯾری پيدا می کند و می گوﯾد تو اﯾن ھستی.
ﯾادمان باشد که وقتی می گوﯾيم "به ﺳاقی درنگر" ،شما اﯾن را ذھنا تفسير نکنيد .ما نمی گوﯾيم که
شما بياﯾيد بر طبق ﯾک تﺼوﯾر ذھنی زندگی کنيد .بعضی ھا می گوﯾند که فھميدم! من باﯾد ﯾک آدم
مذھبی باشم .من باﯾد کارھای خير بکنم .اﯾن نيست .من باﯾد ﯾک تﺼوﯾر ذھنی با ﯾک مشخﺼاتی که در
ذھنم ھست آن را درﺳت کنم و برطبق آن زندگی کنم .اﯾن ھا زندگی غير اصيل اﺳت .ﯾا من برطبق
تﺼوﯾری که دﯾگران از من ﺳاخته اند زندگی کنم؛ دﯾگران فکر می کنند من راﺳتگو ھستم ،امين ھستم،
من اﯾنطور ھستم ﯾا آنطور ھستم ،من باﯾد جوری زندگی کنم که دﯾگران نگوﯾند که من اﯾنطور نيستم.
اﯾن ھا زندگی غير اصيل اﺳت.
"به ﺳاقی درنگر" از جنس باور نيست؛ از جنس ذھن نيست .اصال اگر ما در ذھن باشيم به ﺳاقی
نمی توانيم نگاه کنيم.
شما نمی توانيد بگوﯾيد من باورھای دﯾنی ﯾا ﻋرفانی دارم ،اصال از جنس باور نيست .ﺳاقی از جنس
باور نيست؛ خدا از جنس باور نيست.
درﯾچه به ﺳوی خدا از راه تسليم اﺳت .تسليم ﯾعنی پذﯾرش بی قيد و شرط اﯾن لﺤظه .ما باﯾد اﯾن را
ﯾادبگيرﯾم .تسليم! فقﻂ انسان تسليم شده ﺳت که قدرت معنوی دارد .انسان تسليم شده اﯾن لﺤظه
را ھمين ھست که ھست می پذﯾرد .لﺤظه ی بعد می آﯾد ھمينطور ھست که ھست ،لﺤظه ی بعد
ھم ھمينطور ھست که ھست… با اﯾن لﺤظه موازی ﺳت.
شما ممکن ﺳت بگوﯾيد آقا اﯾن که نمی شود که… ما ھر اتفاقی که می افتد ھمينطوری…نه!
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وقتی شما موازی ھستيد ،خرد زندگی شروع می کند از شما جاری شدن ،وضعيت ھای بيرونی را
شروع به ﻋوض کردن می کند .اﯾنطور نيست که شما به ﺳاقی نگاه کنيد و بگوﯾيد آقا من فرمان زندگی
را رھا کردم ،اﯾن چه می شود؟ من ھمه اش به ﺳاقی نگاه کنم…؟؟‼
شما به ﺳاقی نگاه کنيد خرد کل دارد کار می کند .مگر می شود به ﺳاقی نگاه کنيد و مثال شما فقير و
بی چيز و مرﯾض و ﯾک گوشه ای بيافتيد؟ چنين چيزی نمی شود .اگر شما ﺣتی از نظر مادی ضعيف
ھستيد ﺣتما به ﺳاقی نگاه نمی کنيد ،و گرنه خرد زندگی طوری می کرد که شما پولتان ھم به اندازه
ای که می خواﺳتيد می شد؛ نه اﯾنکه ھرچه بيشتر بھتر .ھرچه زﯾادتر بھتر شعار آقای من ذھنی ﺳت؛
من ذھنی می گوﯾد " ھرچه بيشتر بھتر".
شما در ھر شراﯾطی که ذھن آن را خوب ﯾا بد می داند ،شما باﯾد به ﺳاقی نگاه کنيد و به ﯾوﺳف نگاه
کنيد ولو اﯾنکه قسمتی از دﺳتتان ﯾعنی وجود مجازﯾتان ،وجود روانشناختيتان دارد برﯾده می شود .ولو
اﯾنکه دردتان می آﯾد.
شما نمی دانيد کدام قسمت ھا را باﯾد بياندازﯾد.ما نمی توانيم با ﻋقل جزئی و ﻋقل من ذھنی بفھميم
کدام قسمت را باﯾد نگه دارﯾم و کدام قسمت را بياندازﯾد .بنابراﯾن باﯾد به ﯾوﺳف نگاه کنيد به دﺳت نگاه
نکنيد.
اگر دﯾدﯾد ﯾک قسمت بيرونی شما کنده می شود ،شما ناله و شکاﯾت نکنيد .چشمتان را از روی ﺳاقی
ﯾا ﯾوﺳف برندارﯾد ،و ﺣتی نگوﯾيد ﺣتما مﺼلﺤتم اﺳت ،ﺣاال من چيزی نمی گوﯾم ببينم چه می شود.
شما نمی توانيد بفھميد .از خودتان بپرﺳيد ببينيد آﯾا واقعا می دانيد وقتی به ﺳاقی نگاه می کنيد به
فرمتان نگاه می کنيد کدام ھا ﯾا کجای وضعيت ھای زندگی شما ناجور اﺳت؟ کجا را می خواھيد
بياندازﯾد .نمی توانيد؛ نمی شود.
شما وقتی با اﯾن لﺤظه موازی می شوﯾد و ﺳتيزه نمی کنيد ،برکتی از اﯾن ﻋدم ﺳتيزه به وجود می آﯾد
که اﯾن "برکت" )نمی دانم دﯾگر اﺳمش را چه بگذارم( ،ﯾک خوبی ،ﯾک نيکی از آن ذات ،از اﯾن کار پيدا
می شود که کل وضعيت ھای زندگی شما را تغيير می دھد .و آنچيزھاﯾی که می افتد می افتد و آنچه
که می ماند ،می ماند .شما ھمينطوری تسليم شدﯾد ،زندگی می کنيد و ربطی ھم به دﯾن و مذھب
ندارد .با اﯾن لﺤظه ﺳتيزه نمی کنيد ،ﯾک دفعه می بيند از درون شما ﯾک اصولی بيرون می آﯾد که ھمان
اﺳمش  divine orderﯾا نظم خداﯾی ﺳت .نظم خداﯾی از درون شما بيرون می آﯾد ،از درون انسان
تسليم شده .نظم خداﯾی آنچيزی نيست که کتاب نوشته ﯾا جامعه قبول دارد .نظم خداﯾی از اﻋماق
وجود انسان تسليم شده ﯾعنی شما بيرون می آﯾد وقتی به ﺳاقی نگاه می کنيد.
اﯾا ماھی جان در شست قالب
ببين صياد را در شست منگر
"شست" ﯾعنی دام ،تله و تور ماھيگيری.
پس معلوم شد که ماھی جان ﯾعنی اصل شما.
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ما ھميشه به مست ،به ذھن ،به دنيا نگاه کردﯾم برای اﯾنکه به ما ﯾاددادند که شادی از دنيا می آﯾد .به
ما ﯾاد نداده اند که شادی از اﻋماق وجود ما باال می آﯾد .از ﺳاقی می آﯾد .ھمينطوری لفظاً گفته اند که
"خدا بزرگ اﺳت" .نه! خدا ھمين االن به طور ﻋملی می خواھد به شما زندگی دھد نه به صورت
تئوری ،نه کتاب ،نه باور" .خدا بزرگ اﺳت" ندارﯾم!
شما االن با خدا موازی می شوﯾد و به شما زندگی می دھد .ولی وقتی که به فرم ،به مست و به
وضعيت ھا نگاه می کنيم ما چرا نگرانيم که ﯾکدفعه فرمان وضعيت ھا را رھا کنيم و ﯾکدفعه ھمه شيرازه
ی امور از ھم بگسلد! اگر به ھم برﯾزد دﯾگر نمی توانيم درﺳت کنيم ،به زور درﺳت کرده اﯾم! نه! درﺳت
ھم نکردﯾم ،زﯾر فشار ھستی .اصال الزم نيست که زﯾر فشار باشی .به ﺳاقی نگاه کن ،بيرون ھرچه
می خواھد بشود ،و بيرون خوب می شود.
ولی به ﺳاقی نگاه نمی کنی که بيرون خوب بشود .شما نگوﯾيد که اگر شما به من قول می دھيد ،من
به ﺳاقی نگاه کنم .من شک دارم که ﯾک موقعی… اﯾن نمی شود.
بارھا گفتيم که ما ابتدا به اﯾن جھان می آﯾيم و از ثانيه صفر شروع می شود ،ﯾک "من" روانشناختی
درﺳت می کنيم که بتوانيم باقی بمانيم .درﺳت مثل اﯾنکه اول کرم به وجود می آﯾد و از درون کرم ﯾک
شاپرک ،ﯾک پروانه متولد می شود .ما ھم من ذھنی درﺳت می کنيم" ،من" درﺳت می کنيم نه برای
اﯾنکه تا لب گور اﯾن را با خودمان ببرﯾم .از درون اﯾن باﯾد ماھی جان بيرون بياﯾد .االن در شست اﺳت،
ﯾعنی در دام ،در تور قالب اﺳت.
قالب ھمين فرم روانشناختی ماﺳت .اﯾن را الزم دارﯾم .کرم را الزم دارﯾم که از درون آن پروانه به وجود
بياﯾد .اﯾن کرم برای ده ،دوازده ،پانزده ﺳالگی ﺳت ،برای ھشت ﺳالگی ﺳت ،اگر پدر مادر بيدار باشند
می توانند به بچه ﯾاد بدھند که جداﯾی اصل نيست ﻋشق اصل اﺳت و به او ﻋشق را ﯾاددھند ﺳتيزه را
نه ،غيبت را نه ،جداﯾی را نه.
شما ببينيد که ما بچه ھاﯾمان را چگونه تربيت می کنيم؟! بچه ھاﯾمان نشستند غيبت مردم را می
کنيم ،بدی مردم را می گوﯾيم ،توطئه می کنيم ،با ھمدﯾگر ﺳتيزه می کنيم ،زن وشوھر باھم دﻋوا می
کنيم ،به ھم فﺤش می دھيم ،بچه ھا ھم نشسته وگوش می دھند .واضﺢ اﺳت که اﯾنجا… اونطور که
قرار بود تا ده ،دوازده ﺳالگی ما کرم باشيم و بعدا از درون آن شاپرک بيرون بياﯾد ،ﯾعنی ﻋشق در ما
متولد شود ،ما از طرﯾق اﯾن ﻋشق با ھم متﺤد شوﯾم ،زن و شوھر ھا انسانھا ،اصال کليه ی روابﻂ
انسانی با ھم… االن با دو تﺼوﯾر ذھنی با ھمدﯾگر که جدا ھستند؛ که ما جداﯾی را ﯾادگرفتيم ،ما جدا
ھستيم .جدا ھستيم براﺳاس موقعيت اجتماﻋی ،خانواده ،براﺳاس دﯾن ،براﺳاس روش ھا و باورھای
ﺳياﺳی و جداﯾيمان را باﯾد ﺣفظ کنيم .اصل ما ھمين جداﯾی ﺳت! نيست! نيست! اﯾن شست اﺳت.
می گوﯾد به اﯾن نگاه نکن ،صياد آن باالﺳت .صياد ھمان خداﺳت .صياد نظم خداﯾی ﺳت .اگر آن نظم را
رﻋاﯾت نکنيد ،نظم ھم در تو نيست ،در من ذھنی نيست؛ نظم االن جاری ﺳت .نظم باﯾد اجازه دھی که
جاری شود .نظم ھر لﺤظه به ﯾک صورتی اﺳت .نظم خداﯾی  divine orderاالن در تو دارد جاری می
شود .جلوی آن را نگير .ولی وقتی تو ،ماھی جان رفته درون تور ،در اقيانوس ﯾک تور ﺳت که ماھی جان
ما درون آن رفته ﺳت و اصال اقيانوس را ھم نمی بيند .در اﯾن تور اﯾن مدام دﺳت وپا می زند.
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ﺣاال من و شما که اﯾن ﺣرف ھا را می شنوﯾم ،شما می توانيد باال را نگاه کنيد؟ باال ھم نيست به طور
ﺳمبليک باال می گوﯾيم .می توانيد ﺳاقی را ببنيد؟ صياد را ببينيد؟ صياد تور دارد به صياد نگاه کنيد و
شستش را نبينيد؟
صياد به شما می گوﯾد که چه کاری کنيد که در شست نيافتيد .صياد نيامده که شما را صيد کند .البته
صياد جان شما را الزم دارد جان شما برای اﯾن ﺳت که شادی ش را ،ﻋشقش را ،زﯾباﯾی اش را به
وﺳيله شما در اﯾن جھان پخش کند و اﯾن چه قدر با ﺳفره نوروزی ما ھماھنگ اﺳت.
شما ﯾادتان می آﯾد که در ﺳفره نوروزی ﯾک شمع ھست ،ﯾک آﯾنه و ﯾک ماھی که داخل آب شنا می
کند .و ھمين  3تا دروافع ھمين معنی را می دھد.
ی زندگی ،خدا ،ھشياری و آﯾنه ھمين فرم اﺳت ) .(creationپس روشناﯾی اﯾزدی،
شمع رمز روشناﯾ ِ
مخﺼوصا در انسان ،به انسان می خورد و منعکس می شود .انعکاﺳش را شما می شناﺳيد ،درمورد
انعکاﺳش بسيار صﺤبت کردﯾم؛ انعکاﺳش در شما ھمين ھشياری خالص ﺣضور ﺳت که در ﺳفره
نوروزی )که البته ما االن دﯾگر نمی گذارﯾم( ﺳمبلش شراب ﺳت .شراب رمز انسان ﺳت .که انسان،
وقتی می گوﯾيم انسان گفتيم که اول به صورت من ذھنی رشد می کند و از درونش اﯾن پروانه و شاپرک
درمی آﯾد .شاپرک ،جان آزاد ﺳت که در اقيانوس زندگی شنا می کند.
پس بنابراﯾن ھشياری خداﯾی می آﯾد ،که شما باشيد ،منعکس می شود ،مثل اﯾنکه ما االن بيدار می
شوﯾم .االن در زندان قالب ﺳت .وقتی ھشياری اﯾزدی می خورد ،وقتی ما بيدار می شوﯾم و به صورت
ھشياری از فکر جدا می شوﯾم ،که گفتيم که بيدارشدن پروﺳس ﯾا فرآﯾند جدا شدن ھشياری ﺣضور از
فکر ﺳت؛ و شما ﺣس می کنيد که وجود دارﯾد بدون اﺳتفاده از فکر؛ اﯾن ھمين تجربه ی ﺣضور ﺳت.
وجود داشتن بدون اﺳتفاده از فکر؛ ھشيار بودن بدون اﺳتفاده از فکر .اﯾن ھشياری خالص ﺳت .که
شمع و آﯾينه و ماھی ﺳمبل اﯾن ھستند.
شمع به آﯾنه که شما باشيد می خورد و به صورت ھشياری خالص برمی گردد وبه صورت ماھی در
انسان مست ،شراب را از خدا می
انسان مست ﺳت.
اقيانوس زندگی شنا می کند و شراب درواقع
ِ
ِ
گيرد و در اﯾن جھان پخش می کند.
روی ﺳفره ما  3چيز دﯾگر ھم دارﯾم :تخم مرغ ،ﺳبزی ،جماد )ﺳکه ﯾا ﺳنگ(؛ که نشان می دھد که
اﯾرانيان قدﯾم می دانستند که اﯾنھا زنده ھستند .ﺳبزی ﺳمبل نبات ﺳت .نباتات که ﯾک نوع زندگی
ﺳت .ﺳنگ ﯾا ﺳکه که ﺳمبل جماد ﯾعنی زندگی جمادی ﺳت .وتخم مرغ که ﺳمبل زندگی جانوری
ﺳت.
پس می بينيد که چه قدر اﯾن غزل و ﻋلی االصول معنای گنج ﺣضور با ﺳفره ی نوروزی ھم ھماھنگ
ﺳت.
پس انسان به ﻋنوان ميانجی ،مست ،مستی که االن به ھشياری ناب خداﯾی مست ﺳت ،از جنس
خداﺳت ولی در فرم ﺳت .زندگی جانوری ھم دارد که تخم مرغ ﺳمبل آن ﺳت .ولی اصل زندگيش
ماھی ﺳت مثل ماھی در آب ﯾکتاﯾی شنا می کند.
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پس شمع ﺳمبل ھشياری خداﯾی ،ھشياری کل ﺳت که در آﯾينه می افتد که االن در آﯾينه ی شما
منعکس شده ﺳت و مقدار زﯾادی ھشياری ﺣضور در شما به وجود آمده و اﯾن ھشياری ﺣضور که ناب
ﺳت  ،شما به صورت ھشياری ﺣضور مثل ماھی در آب زندگی دارﯾد شنا می کنيد درﺣاليکه در تن
ھستيد.
اﯾرانيان اﯾن موضوع را می شناختند .به اﻋتقاد من اﯾن ھفت تا ﺳين را که آوردند مثل ﺳمنو،ﺳير و..
اﯾنھا روپوشی ﺳت برای اﯾن معنای بزرگ .برای اﯾنکه اﯾن معنای بزرگ که ھشياری اﯾزدی می تواند در
انسان منعکس شود ،که ادﯾان آمدند که ھمه اش اﯾن را توضيﺢ دھند .دﯾن ھا ھمه اش ھمين را می
گوﯾند چيز دﯾگری نمی گوﯾند.
ھشياری خداﯾی می آﯾد در انسان منعکس می شود به صورت ھشياری ﺣضور .اﯾن ھشياری ﺣضور به
صورت ماھی ﯾعنی شما در ﺣالی که فرم دارﯾد ،غذا می خورﯾد ،آب می نوشيد می توانيد ﺣاضر باشيد و
به صورت ماھی در آب زندگی شنا کنيد و شراب رمز مستی شماﺳت .چون مستيد ،دائما به ﺳاقی
نگاه می کنيد ،ﺳاقی شرابش را به شما می دھد و شما اﯾن شراب را در جھان پخش می کنيد.
خودنان می خورﯾد و به گياھان ،جانوران ﯾعنی به تخم مرغ که رمز زندگی جانوری ﺳت ،ﺳبزه که رمز
زندگی نباتی وﺳنگ ﯾا ﺳکه ﯾا ھرچه که می گذاری که رمز زندگی جمادی ﺳت به آنھا پخش می
کنيد.
موالنا بارھا به ما گفته که اﯾن روشناﯾی ،اﯾن ھشياری که در جھان پخش می شود به جانداران،
باشندگان دﯾگر کمک می کند که آنھا ھم به ھشياری برﺳند.
پس ﺳفره نوروزی ھم مسئوليت مارا به ﻋنوان ھشياری ﺣضور به ما ﯾادآوری ميکند.
ﺣاال موالنا در اﯾن غزل می گوﯾد که "اﯾا ماھی جان در شست قالب" به شما می گوﯾد .االن آن ماھی
من روانشناختی که ﻋمدتا ھم ھوﯾت شدگی با باور
که باﯾد آزاد شنا کند رفته و به جزئيات قالبِ ،
ودردھای گذشته ﺳت ،چسبيده اﺳت.
ﯾک چيزی که باﯾد ﯾادمان باشد اﯾن ﺳت که باور اصل نيست .باور اصيل ھم نيست .ما در فارﺳی دارﯾم
"باورمند" .می گوﯾيم فالنی باورمند ﺳت .باورمند ﯾعنی ﯾک انسانی که در زندان ﯾا شست باور اﺳت.
انسان تسليم باشد وﺣاضر باشد که ھمانطور که در پاﯾين غزل
ﯾعنی می تواند متعﺼب باشد .مگر اﯾنکه
ِ
می گوﯾد که:
چو در جوﯾت روان شد آب ﺣيوان
به خم وکوزه گر اشکست منگر
اﯾن خم و کوزه ھمان قالب ھا ذھنی ،الگوھای ذھنی ماﺳت .اگر کسی تسليم باشد و در جوﯾش آب
زندگی روان اﺳت بنابراﯾن نمی ترﺳد که اﯾن الگوھای فکری ﯾا ﻋملش بشکند .تعﺼب ندارد ،دگم ندارد،
نمی گوﯾد ھمين ھست که ھست .چنين چيزی ما در اقيانوس زندگی ندارﯾم.
بدان اصلی نگر کغاز بودی
به فرﻋی کان کنون پيوﺳت منگر
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پس می گوﯾد که به آن اصلی نگاه کن که از اول بوده ای .ما از اول چه بوده اﯾم؟ ھشياری .ما ھشياری
بوده اﯾم .به فرﻋی که ھمين االن به ما پيوﺳته نگاه نکن .اﯾن فرع چيست؟
ما اﯾن لﺤظه ھم به صورت ھشياری خداﯾی به اﯾن جھان می آﯾيم .از اول ھم ھشياری خداﯾی بوده اﯾم.
ذھن من دار به ما اضافه شده ،آن فرع
"فرع" من ذھنی ﺳت ،من َيت ﺳت .اﯾنکه بعداً چيزی به اﺳم
ِ
ﺳت .بنابراﯾن "بدان اصلی نگر" ﯾعنی بازھم از جنس آن اصل شو.
شما نمی توانيد به صورت فرع باشيد ﯾعنی من ذھنی باشيد و به آن اصل ھم نگاه کنيد .اﯾن نمی شود.
اﯾن اخيراً به ما پيوﺳته ﺳت و اﯾن در زندگی شخص شما فرﻋی ﺳت.
اصال اﯾنطور بگوﯾيم ،برگردﯾم به زندگی خودمان ،ﯾکی اﯾنکه باﯾد در اﯾن لﺤظه باشيم ،از جنس زندگی
باشيم ،ﯾعنی بيدار شوﯾم و بيدار بمانيم ،ﯾعنی از فکر و از ذھن جدا شوﯾم و ھميشه جدا بمانيم ،با
ﺳاقی ﯾکی شوﯾم ،با ھشياری ﯾکی شوﯾم ،اﯾن مھم ترﯾن و اصلی ترﯾن و اولين چي ِز ماﺳت.
دومين چيز ﻋمل و فکر ماﺳت .ﻋمل و فکر ما نوکر اﯾن بودن ﺳت .باﯾد تابع اﯾن باشد .ﻋمل و فکر ما
نمی تواند اصل باشد .بودن اصل اﺳت و ھشياری اولين اھميت را دارد؛ اولين منظور ﺳت.
شما بگوﯾيد اول باﯾد چکار کنم؟ اول باﯾد اصل شوم ،بعد فکر کنم.
وقتی اصل شوﯾم ،اصل کمک می کند ،اصل فکر می کند ،اگه فرع شوﯾم ،از فرع نمی توانيم به اصل
برﺳيم .درﺳت مثل اﯾن ﺳت که بگوﯾی من می روم نقاشی می شوم و بعد به نقاش نگاه می کنم.
اﯾن نمی شود زﯾرا نقاشی جان ندارد؛ نقاشی ﻋقل ندارد .ﻋقلی دارد که اول ،نقاش موقع کشيدن داده
اﺳت .شما ھم شرطی شدگی ھاﯾتان ،ﯾادگرفتگی ھاﯾتان ،ھرچه که از اﯾنجا وآنجا ﯾادگرفتيد اصل
نيستند ،آنھا فرﻋند .تمام ﻋادت ھا و راه و رﺳم ھا زمانی درﺳت ھستند که با بودن شما جور دربياﯾند.
بودن شما صادق ﺳت ،اصل واصيل ﺳت.
شما در اﯾن لﺤظه از راه ھمان بودن زندگی می کنيد ،اﯾن ﺣضور اﺳت ،ﺣاضرھستيد .وقتی آن ھستيد
ﺣاضرﯾد .شما ﺣاضر نيستيد ،زندگی و خدا از طرﯾق شما ﺣاضر اﺳت .منظور اصلی شما از آمدن به اﯾن
جھان ھمين ﺳت .اﯾن فرع اﯾن ﺳت که می گوﯾيم اﯾن را داشته باشم ،آن را ھم داشته باشم ،اﯾن ھا
را روی ھم بگذارم .ھماھنگی و تعادل از اﯾن بودن می آﯾد.
بنابراﯾن "بدان اصلی نگر" باز ھم ﯾعنی از آن جنس شو که از اول بوده ای "به فرﻋی کان کنون پيوﺳت
منگر".
ﯾادمان باشد که اگر شما ﺣس ﺣضور نکرده اﯾد مدام باﯾد تسليم شوﯾد تا ميزان ھشياری ﺣضور در شما
زﯾاد شود و فضای درون باز شود .ھرچه بيشتر برای آدم ھا و باورھا جا باز کنيد و با اﯾن لﺤظه موازی
شوﯾد و تسليم شوﯾد اﯾن ھشياری ناب ﺣضور بيشتر می شود .رواداشت پشت رواداشت .از ھرچه که
بدتان می آﯾد براﯾش جا باز کنيد ،روا بدارﯾد که آن ،آنطور باشد.
به ﺳاقی نگاه کنيد؛ اگر ندارﯾد ،نمی بينيد ،پس تمام ھم و غم تان را بگذارﯾد که با وضعيت اﯾن لﺤظه را
بپذﯾرﯾد که فضا باز شود .کليد ،رواداشت اﺳت .روابدارﯾد که دﯾگران ھرکاری می خواھند بکنند ،ھرجور
که می خواھند باشند؛ اﯾن فضای درون شما را باز می کند وگرنه بسته می شود.

13

گنج حضور برنامه شماره 290

Program # 290

اگر نگاه می کنيد به چيزی و می گوﯾيد آن چرا آنطور ﺳت اﯾن چرا اﯾن طور اﺳت؟ و قضاوت می کنيد و
تفسير می کنيد و اﺳم می گذارﯾد دارﯾد فضا را می بندﯾد .زندگی در درون شما باز نخواھد شد ،شما
زندگی نخواھيد کرد؛ شما ﻋمر را تلف خواھيد کرد .اﯾنھا را برای ھمين می خوانيم.
کيفيت زندگی شما در اﯾن لﺤظه بستگی دارد به اﯾنکه چه قدر ﺣاضر ھستيد نه اﯾنکه چه قدر در زندان
باور ھا ھستيد .اگر در زندان باورھا ھستيد ﺣاضر نيستيد.
بدان گلزار بی پاﯾان نظر کن
بدﯾن خاری که پاﯾت خست منگر
"گلزار بی پاﯾان" موقعی که به ﺳاقی نگاه می کنيم و مثل ماھی در فضا ﯾکتاﯾی شنا می کنيد وقتی
فرم ندارﯾد نه اﯾنکه بدن ندارﯾد ،در درون باز شدﯾد و اﯾن فضا بی نھاﯾت شد ،الزم نيست بی نھاﯾت ھم
شود ،شما به اندازه ای که بيشتر از پنجاه درصد اگر ﺣس کنيد از جنس ھشياری ﺣضور ھستيد ولو
من تان را ھم می بينيد ،من ھم داشته باشيد ،شما از آن مرﺣله گذشته اﯾد .شما می توانيد
اﯾنکه ِ
گلزار را ببينيد .شما می توانيد گلزار را ببنيد وبه خارﺳتان ھم توجه داشته باشيد ولی ﺣواﺳتان به گلزار
باشد .خيلی موقع ھا وقتی ما از اﯾن مراﺣل رد می شوﯾم ،گلزار را می بينيم ،خار ھم مارا رھا نمی
کند ،ما پنج دقيقه ﺣاضر ھستيم ،دو دقيقه غاﯾب ھستيم .وقتی که غاﯾب ھستيم می بينيد که ﺣالتان
بد شد ،اﺳترس آمد .وقتی که اﺳترس می آﯾد ﯾعنی اﯾن لﺤظه را دارﯾد پله و وﺳيله قرار می دھيد .اﯾن
لﺤظه که زندگی ﺳت نمی تواند وﺳيله باشد؛ اصل اﺳت.
شما به خودتان نگاه کنيد ،اﯾن لﺤظه نشسته اﯾد ،نمی گوﯾيم که برنامه رﯾزی نکنيد ولی شما رفته اﯾد
در فردا که کسی را مالقات خواھيد کرد و دارﯾد با او ﺳتيزه و بگو مگو می کنيد ،مثل اﯾنکه آنجا ھستيد.
خوب شما اﯾن لﺤظه را پوشانده اﯾد ،اﯾن لﺤظه را پله قرار داده اﯾد .از اﯾن لﺤظه به ﻋنوان وﺳيله اﺳتفاده
می کنيد برای جنگيدن با ﯾکی! اﯾن ﯾعنی در خارﺳتان بودن.
بزرگترﯾن کاری که شما می توانيد بکنيد اﯾن ﺳت که در اﯾن لﺤظه موفق شوﯾد .اصال تعرﯾف موفقيت اﯾن
ﺳت که اﯾن لﺤظه با کيفيت کامل زندگی شود .موفقيت از جنس بودن اﺳت ،از جنس شدن نيست.
شما نمی توانيد موفق شوﯾد .مردم فکر می کنند موفق بودن ﯾعنی اﯾنکه ﺣتما مقدار زﯾادی پول جمع
کنی ،به آنچه که می خواھی برﺳی ،مقدار زﯾادی دانش بياندوزی ،کارھا را بلد باشی ،آدم ﺣسابی
باشی ،خانه بزرگی داشته باشی ،ھمسر و بچه ھای موفق داشته باشی ،اﯾن ھا ممکن ﺳت که نتاﯾج
فرﻋی موفقيت باشند ولی موفقيت ﯾعنی اﯾنکه اﯾن لﺤظه به طور کامل ،با کيفيت توﺳﻂ شما زندگی
شود به طوری که اﯾن شادی زندی به شما جاری شود؛ اﯾن موفقيت ﺳت.شما غاﯾب باشيد کيفيت
ندارد.
به ﻋالوه گفتيم اگر غاﯾب باشيد شما بادام پوک می کارﯾد .وقتی بادام پوک می کارﯾد ﯾعنی با منيت می
کارﯾد ،اگر ﺣاضر نباشيد ،از جنس زندگی نباشيد ،منيت دارد کار می کند .شما در اﯾن لﺤظه دو راه دارﯾد.
ﯾا "من" ﺳت ﯾا اصل شما .ﯾا به آن گلزار نظر می کنيد که گل می کارﯾد ،مثل ماھی در آن افيانوس با
خدا ﯾا زندگی ﯾکی شدﯾد ،ﺣس من ندارﯾد ،گلزار را می بينی ،بادام مغزدار می کاری و اﯾن در آﯾنده برای
شما در بيرون گل و بادام ھای زﯾاد می دھد و ھر لﺤظه اﯾنطور می کاری ،بکار .شما ھر لﺤظه گل رز
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می کاری ،خوب معلوم ﺳت که تمام اطرافت گل رز می شود ولی اگر اﯾن لﺤظه با من می کاری ولو
اﯾنکه با قﺼد خوب می کاری باز ھم درد اﯾجاد خواھی کرد.
مردم فکر می کنند که مھم قﺼد اﺳت .مھم قﺼد و انگيزه نيست .من انگيزه ام خوب ﺳت  ،شما را که
کتک می زنم به اﯾن خاطر اﺳت که تو را دوﺳت دارم ،می خواھم آدم ﺣسابی شوی ،تربيت می کنم!
نه! اﯾن لﺤظه شما نمی توانی با من ات ﯾکی را بزنی ،مالمت کنی ،اذﯾت کنی ،وفکر کنی داری تربيت
می کنی ،وخوبی اش را می خواھی.
اگر شما اﯾن لﺤظه را خودت با کيفيت و با ﻋشق زندگی کردی ،بله ،داری تخم درﺳتی می کاری .اگر
اﯾن لﺤظه خودت از جنس ﻋشق نيستی و با کيفيت زندگی نمی کنی نگو قﺼدم تربيت اﺳت و انگيزه ام
خوب اﺳت .من انگيزه ام خوب اﺳت و ﺣاال بد درآمده ﺳت .انگيزه ام ﯾعنی چه؟‼
تنھا چيزی که اگر در اﯾن لﺤظه بکاری مﺤﺼول می دھد اﯾن ﺳت که ﻋشق بکاری .اﯾن مستلزم اﯾن
ﺳت که اﯾن لﺤظه را خودت با کيفيت زندگی کنی .اگر خودت درونت شاد نباشد ،روشن نباشد ،آرام
نباشد ،فکر می کنی چيزی را که با قﺼد خوب بکاری واقعا قﺼد خوب داری؟ اﯾن قﺼد خوب من ذھنی
ﺳت.
باﯾد بدانيم که اگر در اﯾن لﺤظه ما بودن را تجربه نمی کنيم و با قﺼد خوب می کارﯾم ﯾعنی کار ﯾا فکری
می کنيم ،دﺳتوری می دھيم ،دارﯾم درد می کارﯾم .از اﯾن کار درد به وجود خواھد آمد .اﯾن درد خودش
را ادامه خواھد داد و ﯾک روزی باال خواھد آمد .اﯾن ھمان چيزی ﺳت که در شرق به آن "کارما" می
گوﯾند و به صورت ﯾک واکنش از شما بيرون خواھد آمد؛و تا زمانی که به ﺳاقی نگاه نکنی و اﯾن درد را و
اﯾن ﺣالت را شفا ندھی ھمينطور در تو باقی خواھد ماند.
از طرﯾق ﺳتيزه نيست که آالم مردم درمان می شود .اﯾن درد ھا را باﯾد با نگاه به ﺳاقی ،ھمان خدا و از
طرﯾق شما شراب به اﯾن جھان می آﯾد و اﯾن دردھا را شفا می دھد .شما باﯾد شفا بخش باشيد .نمی
توانيد با قﺼد وغرض خوب اﯾجاد درد کنيد و بگوﯾيد غرضم خوب بود!
ﯾک چيزی که موالنا در اﯾن بيت به شما می گوﯾد اﯾن ﺳت که شما به اﯾن خاری که االن پاﯾت را زخمی
خستن" ﯾعنی زخمی کردن.
کرد ،منگرَ " .
من از شما ﺳوال می کنم ،چقدر توجه و انرژی شما جذب جبران کردن و ﻋوض کردن و اﺳمش را
بگذارﯾم در ﺣالت غليظش انتقام گرفتن ،می شود؟ شما دنبال ﻋوض کردن ھستيد؟ ﯾکی به شما بدی
کرده باﯾد ﻋوض آن را بکنيد؟ اگر دارﯾد اﯾنکار را می کنيد بدانيد که دارﯾد وقت تلف می کنيد.
ھر لﺤظه که شما اﯾنطور زندگی می کنيد ،دارﯾد درد می کارﯾد ،شما باﯾد برگردﯾد به ﺳاقی نگاه کنيد.
چه کار دارﯾد که کسی به شما ظلم کرده ﺳت؟! رفت دﯾگر آن تمام شده ﺳت .ما مرتب می شنوﯾم
که ھمسرم اﯾن کار را کرده ،فالنی اﯾن کار را کرده ،من اﯾنقدر پول داشتم از دﺳت دادم و او باﻋث
شد …،دﯾگر تمام شده اﺳت! برگرد به ﺳاقی نگاه کن ،ﺳاقی ،نور ﺳاقی آن درد را شفا می دھد
وقتی شما به ﺳاقی نگاه می کنيد ،اﯾن لﺤظه با تسليم زندگی می کنيد .دارد می گوﯾد که "بدﯾن
خاری که پاﯾت خست منگر".
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خار من ذھنی ،دﯾگران ھم زخمی نمی کنند ما خودمان زخمی می کنيم .ما خار دارﯾم،
بارھا گفتيم اﯾن
ِ
ما خودمان ھستيم که ﺳبب می شوﯾم.
ﺣاال اگر پاﯾت را زخمی کرد به آن نگاه نکن ،مالمت نکن ،ﺳوال و جواب نکن ،فقﻂ به ﺳاقی نگاه کن،
ﺳاقی به تو خرد می دھد که ھم زخمش را درمان کنی و ھم اﯾن کسی که به صورت خار ﺳت شاﯾد تو
خار تو به گل تبدﯾل شد با گل ھا می پيوندی؛ تو
خار خودت را درمان کن .وقتی
او را ھم درمان کنی .اول
ِ
ِ
با آن خار چه کار داری؟
درﺳت مثل اﯾن ﺳت که مار پای کسی را بگزد و او دنبال مار کند که ببنيد می تواند مار را بکشد؟ خوب
زھر در تمام بدنش پخش می شود .اولين کار شما اﯾن ﺳت که اول با رﯾسمان آن جا را ببندی که زھر
به قلب و تمام بدنت باال نرود و زھر را از آنجا بيرون کنی.
من ذھنی ﺳت .شما باﯾد به ھر صورتی با فضاﯾی که در درون باز می کنی مﺤاصره
ﺣاال زھر ،ھمين
خار ِ
ِ
کنی ،نگاھش نکن که مدام َدم به َد َمش بدھی! به ﺳاقی نگاه کن که فضا باز شود و ببين که چه
ناجوری ھاﯾی دارد .ناجوری ھای تو را نور ﺳاقی ذوب می کند که نور ﺳاقی ھمان ھشياری و خرد
ﺳت .ھمه اﯾن ھا از اﯾنجا شروع می شود که اگر با اﯾن لﺤظه موازی باشی ،نور ﺳاقی در اﯾن لﺤظه
می آﯾد و از جنس گذشته و آﯾنده نيست.
ھماﯾی بين که ﺳاﯾه بر تو افکند
به زاغی کز کف تو جست منگر
شما ببنيد اگر اﯾن ھشياری ناب در شما به وجود آمده ،ﺳاﯾه اش را بر شما افکنده اﺳت… قدﯾم ھما
اگر ﺳاﯾه اش را روی کسی می افکند ،ھما مرغ افسانه ای اﺳت که اگر روی شانه کسی بنشيند،
شاه می شود .ﺳاﯾه اش را روی شما افکنده اﺳت ،شما شاه مملکت خودتان ھستيد .شاه ھمه ی
اتفاقات ،وضعيت ھا و شراﯾﻂ زندگی خودتان ھستيد زﯾرا به طور شخﺼی اﯾن ھما ﺳاﯾه اش را روی شما
افکنده اﺳت؛ انسان ھستيد .انسان دﺳتيابی به آن خرد را دارد فقﻂ کافی ﺳت که خودش را از اﯾن ھم
ھوﯾت شدگی ھا رھا کند.
وقتی به اﯾن ھما نگاه می کنيد ،اﯾن زاغ ،ھمين من ذھنی اگر بپرد و رھا شود و برود درﺣالی که شما
به ﺳاقی ،به ھما ،نگاه می کنيد ناراﺣت می شوﯾد؟ دنبالش نرو .اگر دﯾدی دردھاﯾت می رﯾزد نگو من
اﯾن درد را الزم داشتم.
ما از بس با اﯾن دردھا ھم ھوﯾت شدﯾم و نشسته اﯾم و با مردم صﺤبت کردﯾم ،فکر می کنيم که ،و اﯾن
ھم به خاطر دم دادن به اﯾن من ذھنی بوده ،فکر می کنيم که ھمين چيزھاﯾی که ما در دﺳت دارﯾم که
به ﻋنوان ابزار اﺳتفاده می کنيم برای بزرگ کردن من مان ،اﯾن ھا را از دﺳت بدھيم مردم چه می
گوﯾند؟ خودمان چه می گوﯾيم؟ ھيچ!
شما وقتی به ﺳاقی نگاه می کنيد ،در ضمن از شر اﯾن بال که واقعا بالﺳت که "مردم چه می گوﯾند؟"
می رھيد .مردم ھرچه که می خواھند بگوﯾند! شما اصيل می شوﯾد .شما زندگی را دﺳت اول تجربه
می کنيد.
ما از ﻋقاﯾد مردم ﺣداکثر برای بھتر کردن من ذھنی ﯾا برای تاﯾيد من ذھنی اﺳتفاده می کنيم.
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آقا شما راجع به من چه فکر می کنيد؟بله…من فکر ميکنم شما آدم مھمی ھستيد ،با ﺳوادﯾد… من از
شما به ﻋنوان قطب برای تاﯾيد خودم اﺳتفاده می کنم… ،اﯾن به چه درد می خورد؟
شما وقتی زندگی اﯾن لﺤظه از طرﯾق شما زندگی می شود ،کيفيت دارﯾد ،شما به ﺣرف مردم چه کار
دارﯾد؟ ﺣرف مردم می تواند شما را ﻋقب بياندازد .چون شما ﯾک تﺼوﯾر ذھنی درﺳت کردﯾد که درون
تﺼوﯾر ذھنی مقدار زﯾادی ﻋقاﯾد مردم که در مورد من چه فکر می کنند ،چه می گوﯾند ،اگر من به گنج
ﺣضور برﺳم نکند ﻋوض شوم و مردم نظرشان را در مورد من ﻋوض کنند ،بگوﯾند که اﯾنطور شده ام ﯾا
آنطور شده ام؟‼
شما با اﯾن ھا چه کار دارﯾد؟شما چند ﺳال زندگی دارﯾد باﯾد اصيل زندگی کنيد .بگذارﯾد زاغ برود .اﯾن
ﺣرف مردم جزو اﯾن زاغ ﺳت .تﺼوﯾر ذھنی شما از خودتان اﺳت که تا به ﺣال با آن زندگی کردﯾد بگذارﯾد
اﯾن تﺼوﯾر ذھنی بيافتد.
چو ﺳرو وﺳنبله باال روش کن
بنفشه وار ﺳوی پست منگر
مثل ﺳرو تو به طرف باال برو ،مثل بنفشه که پاﯾين را نگاه می کند ،به پاﯾين نگاه نکن.
شما ببينيد ﺳبک می شوﯾد باال می روﯾد؟اﯾن گنج ﺣضور درﺳت مثل جلسه ی کاھش وزن اﺳت،
وقتی با ھم ھوﯾت شدگی ھاﯾمان زندگی می کنيم ،ﯾکدفعه اگر از موالنا می شنوﯾد ،اﯾن ھارا می
اندازﯾم ،درﺳت مثل اﯾنکه وزنمان کم می شود .آن زاغ که از دﺳتمان می رود به طرف باال می روﯾم.
صاف می شوی .ﺳرو صاف اﺳت.
آﯾا شما راﺳت ھستيد؟ ﯾعنی قﺼداً راﺳت زندگی می کنيد؟ اﯾن چنين آدمی دروغ نمی گوﯾد .شما
ﺣاضرﯾد به خاطر خودتان و زندگی دروغ نگوﯾيد و دروغين ھم نباشيد؟ اگر به پاﯾين نگاه کنيد به وضعيت
ھای زندگی ،می گوﯾی خيلی خوب ﺣاال اﯾنجا کج می کنيم چيزی گيرمان می آﯾد ،آنجا ھم ﺣاال ﯾک
دروغی… .مگر چه می شود؟ ولی وقتی بودنتان ﺣاکمتان اﺳت ،اصل اﯾن ﺳت که راﺳت باشيد مثل
ﺳرو ،اصل اﯾن نيست که چه قدر از شما آوﯾزان ﺳت از ﺳرو ھم چيزی آوﯾزان نيست وگرنه نمی
توانست راﺳت باﯾستد.
چو در جوﯾت روان شد آب ﺣيوان
به خم و کوزه گر اشکست منگر
وقتی که االن تسليم شدﯾد و آب زندگی از شما شروع به جاری شدن کرد ،ﯾکدفعه دﯾدﯾد که ذرات
وجودتان شروع به ارتعاش به زندگی کرد و زندگی را ﺣس می کنيد ،زندگی اﯾن لﺤظه کيفيت دارد صرفه
نظر از بيرون که چه اتفاقی می افتد و دﯾگر به جزئيات بيرون اھميت نمی دھيد ،زندگی در اﯾن لﺤظه
برای شما مھم شد برای اﯾنکه کيفيت دارد و اﯾن کيفيت را می بينيد و قدر زندگی را می دانيد،
قدرشناﺳی می کنيد از اﯾن ﺣضور که از اﯾن جنس ھستيد.
بزرگترﯾن قدر شناﺳی اﯾن ﺳت که شما از جنس ﺣضور باشيد و بدانيد و آن ﺣالت را رھا نکنيد .بزرگترﯾن
قدرشناﺳی اﯾن ﺳت که به ﺳاقی نگاه کنيد و روﯾتان را برنگردانيد؛ ھر اتفاقی که می خواھد بيافتد.
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اﯾن بزرگترﯾن قدرشناﺳی ﺳت .ھمه ی قدرشناﺳی ھا ھم از آنجا می آﯾد .شما از آن جنس نشوﯾد
چيزھای بيرونی را نمی توانيد ببينيد که قدرش را بدانيد.
خيلی ھا ﺳالمتی دارند ،دانش خوب دارند ،خانه ی خوب دارند ،ماشين خوب دارند ،آب و ھوای خوب
دارند ،جای خوب زندگی می کنند و درواقع ھمه چيز دارند ،ھيچ کدام را نمی بينند بعداً ھمه را از دﺳت
می دھند .چرا نمی بينند؟ برای اﯾنکه به ﺳاقی نگاه نمی کنند .اگر از آن جنس بودند اﯾن برکتی که االن
ما دارﯾم ،اﯾن ﺳالمتی ،اﯾن آرامش ،اﯾن شادی ،اﯾن امنيت ،اﯾن اتومبيل خوب که من ﺳوار می شم اﯾن
خانه خوب که زندگی می کنم ،اﯾن آزادی که دارم ،اﯾن شادی که از من بيان می شود ،من قدر اﯾن را
می دانم ،اﯾن را رھا نمی کنم ،زندگی اﯾن ﺳت ،من زندگی را رھا نمی کنم ،من نگاه نمی کنم ببينم
دﯾگران مستی من را تاﯾيد می کنند ﯾا نه؟ اگر آنجا بروم ،بيراھه رفتم و منﺤرف می شوم.
ﺣاال می گوﯾد وقتی در جوﯾت روان شد ،اﯾن الگوھای فکری" ،خم و کوزه" باﯾد بشکند .ما کوزه ھای
مختلف دارﯾم .اﯾن کوزه ی ﺳياﺳتم ﺳت ،اﯾن کوزه ی دﯾنم اﺳت ،اﯾن کوزه ی ﻋقاﯾد خانوادگيم اﺳت،
اﯾن ﻋقاﯾد ﻋلمی من ﺳت ،اﯾن ھا را نمی گذارم بشکند! خوب اگر شما اﯾن ھا را مﺤافظت کنيد که دﯾگر
جو قطع می شود.
آب زندگی که در جوی شما روان شد ،اﯾن ھا باﯾد بشکند ،بگذار بشکند .اگر بشکست ،منگر که اﯾن ھا
دارند می شکند اﯾنھا باﯾد بشکند .بزرگترﯾن کوزه شکن دنيا خداﺳت ،برای اﯾنکه اﯾن جو را روان کند و
شما را غنی کند باﯾد کوزه ھا را بشکند.
به ھستی بخش و مستی بخش بگرو
منال از نيست و اندر ھست منگر
ھستی بخش و مستی بخش ھمان ﺳاقی ﺳت .ھستی ،اﯾن لﺤظه ھمان فضای بی نھاﯾتی ﺳت که
باز کرده اﯾد و شما آن فضا ھستيد؛ بر ھمه ی ﻋقاﯾد و باورھا پذﯾرش دارﯾد ،ھمه ی باورھا و ﻋقاﯾد در
شما جا می شود:
مولوی ،دﯾوان شمس ،غزل شماره 637
در اﯾن بﺤر در اﯾن بﺤر ھمه چيز بگنجد
مترﺳيد مترﺳيد گرﯾبان مدرانيد
اﯾن را می دانيد .می دانيد که ھستی را چه کسی می دھد .ھستی آن چيزھاﯾی نيست که ما در
ذھنمان جمع کرده اﯾم و می خواھيم از آنھا ھوﯾت بگيرﯾم.
شما می دانيد که اگر به مست نگاه نکنيد و به ﺳاقی نگاه کنيد ﯾأس تان تمام می شود .شما مرتب
خواﺳته اﯾد که از چيزھا زندگی بگيرﯾد ،به شما نداده اند و مأﯾوس شده اﯾد و وقتی آدم مأﯾوس می
شود ،نااميد می شود ،می گوﯾد که زندگی به درد نمی خورد درﺣالی که زندگی اﯾن لﺤظه تام و تمام در
شما دارد زندگی می شود؛ اگر ببينيدش.
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ما به وضعيت ھا نگاه می کنيم و می گوﯾيم ندارم ،فالنی دارد ،از نيست می نالم و به ھست نگاه می
کنم" .ھست" کجاﺳت؟ در آﯾنده ﺳت" .ھست" کجاﺳت؟ قرار اﺳت که کسی به ما بدھد" .ھست"
کجاﺳت؟ اتفاقات باﯾد بياورند .پس ﯾک اتفاقی باﯾد بيافتد که من خوشﺤال شوم ،من شاد شوم ،اتفاق
ھم می افتد و من خوشﺤال نمی شوم برای اﯾنکه… پاﯾين اﯾن را توضيﺢ می دھد:
قناﻋت بين که نرﺳت و ﺳبک رو
به طمع ماده آبست منگر
" َقناﻋت" ﯾعنی اﯾن لﺤظه شما چون به ﺳاقی نگاه می کنيد و شادی اصيل خودتان را ﺣس می کنيد،
آنچه که وجود دارد ،کم ﯾا زﯾاد ،لذتش را می برﯾد؛ شکاﯾت ھم نمی کنيد .ھمين را قبول می کنيد ،با آن
ھم موازی ھستيد .اﯾن قناﻋت ﺳت.
مقاﯾسه نمی کنيد ببينيد چرا فالنی فرش ده ھزار دالری دارد و من فرش پانﺼد دالری دارم؟ اصال اﯾن را
نمی بينيد برای اﯾنکه در درون آنقدر شاد ھستيد که اصال آن جزئيات را نمی بينيد .ﺣاال ھرچه که ھست
در اﯾنجا من از آن رضاﯾت دارم .اﯾن قناﻋت ﺳت .ھرچه ھست می پذﯾرم .اﯾنقدر می پذﯾرم که درﺳت
مثل اﯾنکه خودم انتخاب کردم .شما وقتی منوی رﺳتوران را می گذارند ومی گوﯾيد من اﯾن غذا را می
خواھم ،وقتی می آورند جلوﯾتان می گذارند که شکاﯾت نمی کنيد که اﯾن چه غذاﯾی ﺳت که من
ﺳفارش دادم؟
اﯾن لﺤظه را طوری بپذﯾر درﺳت مثل اﯾنکه تو خودت ﺳفارش داده بودی.
اﯾن طمع و ﺣرص آبستن ﺳت ،ﺣامله ﺳت .مقاﯾسه می کند که در قدﯾم ،بشر ابتداﯾیَ ،مر َدش ھم
قوی بود و ھم می توانست خوب بدود و خانم ھا ﺣامله می شدند و ﺳنگين می شدند و نمی
توانستند راه بروند .بشر اوليه که در کتاب ھا می خوانيم که ﻋقلش آنقدر نمی رﺳيد که خانم ھا را
مالمت نکند که چرا ﺣامله می شوﯾد و نمی توانيد بدوﯾد .مثال ﺣيوانات ﺣمله می کنند و ﯾا قبيله ھای
دﯾگر ﺣمله می کنند شما نمی توانيد بدوﯾد و ما را کُند می کنيد.
ولی تمثيل موالنا می گوﯾد که طمع و ﺣرص ﺣامله ﺳت .ما وقتی منتظر ﯾک چيزی در آﯾنده ھستيم که
به ما زندگی بدھد ،ﺣرص آن را می زنيم و اگر آن نشود زندگی نمی شود ،درﺳت مثل ﺣامله ھا
ھستيم تا وقتی که آن زاﯾيده شود .وقتی که زاﯾيده شد می گوﯾيم که اﯾن زاﯾيده شده و دﯾگر زندگی
شروع شد .ما انواع و اقسام انتظارات داشتيم :ليسانس مان را بگيرﯾم ،بچه مان زاﯾيده شود ،بچه مان
بزرگ شود برود ،بچه مان دانشگاه برود ،بچه مان زن بگيرد … ،ھيچ کدام از اﯾن ھا مارا خوشﺤال نکرد.
اﯾن بچه ھم که زاﯾيده شد … البته منظور از بچه …دارﯾم ﺳمبليک صﺤبت می کنيم.
وقتی شما می خواھيد به ﯾک چيزی در آﯾنده برﺳيد که زندگی شروع شود مثل ﺣامله ھا ھستيد.
ﺣامله نمی تواند ﺳبک باشد .ﺳبک کسی ﺳت که اﯾن لﺤظه آزاد ﺳت  .ﺣامله آزاد نيست ﯾک نفر را
با خود می کشد که ھرچه زودتر بزاﯾد .شما دﯾده اﯾد که ما با چه ﻋجله ای به آﯾنده می روﯾم که آنجا ﯾک
چيزی را بزاﯾيم که به ما زندگی بدھد .وقتی که زاﯾيده شد مثل ھمون بچه ،نگران اﯾن ھستيم که نکند
اﯾن را ببرند ،نکند که چيزی بشود ،تازه نگرانی آن نمی گذارد که ما زندگی کنيم.
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ما آنچه که به دﺳت آوردﯾم به ما زندگی نداده ﺳت ﺣاال نگران ھستيم که آن را از دﺳت بدھيم .خوب
ما وضعيت بسيار مشکلی دارﯾم.
چرا در اﯾن لﺤظه به ﺳاقی نگاه نکنيم و به طور کامل زندگی را با کيفيت کامل زندگی نکنيم و به آﯾنده
نگاه کنيم که اگر اﯾن را به دﺳت بياورم زندگی شروع خواھد شد؟! و وقتی که اﯾن روش کار من باشد
نسخه بسيار کاملی برای ﻋدم موفقيت  ،ﻋدم شادی اﺳت .برای اﯾنکه می زاد ،نگرانيش شروع می
شود که چه طور مواظبت کنم؟دردﺳرھای آن شروع می شود بعد می بينيم او اﯾن شادی را به ما
نداده! دوباره برای ﯾکی دﯾگر ﺣامله می شوﯾم… مدام ﺣامله می شوﯾم… ﺣامله می شوﯾم…که بلکه
چيزی بزاﯾيم که بلکه او مارا شاد کند تا لب گور.
ما نمی خواھيم اﯾنطور زندگی کنيم.
تو صافان بين که بر باال دوﯾدند
به دردی کان به بن بنشست منگر
کامال معنی ش واضﺢ شد .صافان انسان ھاﯾی بودند که به ﺣضور رﺳيدند و پرﯾدند .آن شاپرکی که
خودش را از کرم رھا کرد .ﯾک ﻋده ای ھم ُدرد شدندُ .درد ھمان لِرد شراب ﺳت ،ته شيشه ی شراب
نشستند .صافی شراب ،قسمت صاف شراب باال می آﯾد و لِردش می نشيند .شما می خواھيد کدام
باشيد؟ مثل صافان که خودشان را از ھوﯾت ھای زمينی و مادی و از وضعيتھا و از آن چيزھاﯾی که
چسبيده بودند رھا کردند و باال رفتند و صاف شدند ،ﯾا نه چسبيدگی شان را زﯾادتر کردند .چيز ھا را به
خودشان اضافه کردند و به آنھا چسبيدند ،به بچه ،به مال دنيا ،به ﺳواد ،به باور ،باور مذھبی ،به ھمسر
چسبيده اند .ھرچه که دﯾدند چسبيدند و لِرد شدند .کدام را می خواھيد؟ تﺼميم با شما ﺳت.
جھان پر بين ز صورت ھای قدﺳی
بدان صورت که راھت بست منگر
اگر شما به ﺳاقی نگاه کنيد ،در ھرچيزی و در ھر کسی زندگی را می بينيد .ﯾعنی بالقوه ھمه چيز
صورت قدﺳی ﺳت ولی ﺣقيقتاً انسان ھاﯾی ھم وجود دارند که مثل موالنا صورت قدﺳی به ثمر رﺳيده
ھستند؛ مثل ﺣافظ  ،مثل خيلی از انسان ھاﯾی که االن در زمان ما زندگی می کنند و صورت قدﺳی
اند .صورت دارند ولی مثل ماھی نوروزی در آب ﯾکتاﯾی شنا می کنند .نمی پرﺳند که آب چيست؟! شما
ھم نپرﺳيد که آب چيست؟! با آب ﯾکی شوﯾد .نپرﺳيد که خدا چيست با موازی شدن با اﯾن لﺤظه با
خدا ﯾکی شوﯾد .چون اگر بپرﺳيد که آب چيست ،ماھی اگر بپرﺳد که اﯾن آب چيست دﯾگر نمی تواند
شنا کند؛ از آب بيرون می آﯾد .ماھی نمی پرﺳد ،می گوﯾد که در آب شنا می کنند ،شما ھم در خدا
شنا می کنيد ،با آن ﯾکی می شوﯾد ،نمی پرﺳيد چيست و کيست چون جوابش را پيدا کنيد بالفاصله در
ذھنتان خدای تﺼوﯾری درﺳت می کنيد ،که بشر کرده اﺳت .ﺣاال ھمان صورت راه ما را می بندد" .بدان
صورت که راھت بست منگر" .
به ﺳاقی نگاه کن ،صورت ھای قدﺳی را ببين .اگر صورت قدﺳی را ببينی درواقع زندگی در شما زنده
شده ،ﺳاقی از چشم شما نگاه می کند و قدﺳيت و پاکی و خلوص و نابی را در انسان ھای ناب می
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بيند .البته شما اگر به ﺳاقی نگاه کنيد در ھمه می بينيد .ممکن ﺳت که ھمه شما را دشمن ببينند
شما در آنھا زندگی را می بينيد .مثل موالنا.
موالنا زمانی اﯾن غزل را گفته که ﯾکی از بدترﯾن اﻋﺼار تارﯾخ بوده ﺳت .زمان ﺣمله ی مغول بوده،
خبرھای بسيار بدی می آمده ،مغول ھا از ﺳر انسان ھا تپه می ﺳاختند ،خبر ھا می آمد ،ولی ببينيد
که موالنا ھيچ فﺤش به مغولی نداده .چرا؟ دارد به ﺳاقی نگاه می کند؛ می داند که برای ﺣل مشکالت
بشری باﯾد انرژی ناب ﺣضور را در جھان پخش کند .انرژی ﻋشقی را باﯾد در جھان پخش کند.
فﺤش دادن ،بد گفتن ،ﺳتيزه کردن که راه را می بندد .ھمان صورتی ﺳت که راه را می بندد .چه فاﯾده
دارد که انسانی که مثل موالنا دﺳترﺳی به آن ﻋالم را داد و از انجا می تواند انرژی را بگيرد و در اﯾن
جھان پخش کند و دردھا را شفا دھد ،ﺣاال باﯾد اﯾن کار را کنار بگذارد و به مغول فﺤش بدھد؟! که نداده
اﺳت! چرا بدھد؟ شما باشيد می کنيد؟
شما اگر در جوﯾتان آب زندگی روان شده ،شما نمی گذارﯾد روان شود وقطع می کنيد تا به ﯾکی فﺤش
دھيد؟ که چه بشود؟ در ﺣالی که می دانيد که کسی که اﯾن غزل را گفته دارد می گوﯾد که تو روﯾت را
از او برنگردان .زندگی از آنجا می آﯾد .زندگی که از بدگوﯾی نمی آﯾد .کسی که به ﯾکی بدگوﯾی می کند
راه زندگی اش بسته ﺳت و می خواھد که دﯾگران ھم راه زندگی را برای خودشان ببندند .اﯾن راه
اﺳت؟
"بدان صورت که راھت بست " .صورتی که راه مارا بسته من ذھنی ﺳت ،منگر .شما نگاه کنيد به من
ذھنی ،به ذھنت که من دارد ،بالفاصله زنده می شود .انگار ﯾک مرده آنجاﺳت ،شما نگاه کنيد زنده می
شود .برای اﯾنکه شما زندگی ھستيد .شما می گوﯾيد من زندگی را خودم نمی کنم می گذارم من
بکند! من ذھنيم ،منيتم زندگی کند من نکنم .اگر اﯾنطور می خواھی تا به ﺣال ھمينطور کردی.
به دام ﻋشق مرغان شگرفند
به بومی که زدامش رﺳت منگر
"بوم" ﯾعنی جغد.
چه کسانی در دام ﻋشق می افتند و می مانند؟چه کسانی بيدار می شوند و بيدار می مانند؟ چه
کسانی وارد فضای ﯾکتاﯾی می شوند و خودشان را با زندگی ﯾکی می کنند و از آن دام بيرون نمی آﯾند.
چه کسانی به ﺳاقی نگاه می کنند و ھر کاری کنيد چشمشان را از روی ﺳاقی بر نمی دارند؟ اﯾن ھا
مرغان طرفه ھستند .ﻋجيب ھستند ،مرغان نادری ھستند .ھر مرغی اﯾنطوری نيست .شما ھم می
توانيد از اﯾن مرغ ھا باشيد.
موالنا اﯾن را می گوﯾد که شما به ھرکسی نگاه نکنيد بگوﯾيد که چرا اﯾن به دام ﻋشق نيافتاده من
بيافتم؟ نکنه ﺳرم کاله برود .نه! در دام ﻋشق انسان ھاﯾی ميافتند که طرفه ھستند ،نادر ھستند ،با
دانش ھستند ،زندگی را می شناﺳند و ما ھم اﯾن ھا را می خوانيم که ﯾکی از آن باال نگاه کرده به
زندگی می خواھيم بدانيم که ما ھم می توانيم چيزی ﯾادبگيرﯾم؟ اگر خوب گوش کنيم ،اگر به ﺣرف ھا
ﻋمل کنيم ،زندگی از جوی ما ھم روان می شود .می گوﯾد تو به جغدی که از دام ﻋشق جست نگاه
نکن.
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به از تو ناطقی اندر کمين ھست
در آن کين لﺤظه خاموشست منگر

اﯾن بيت ھم بسيار بسيار با معنی ﺳت .به خودش و به من و شما می گوﯾد که بھتر از ما که دارﯾم
صﺤبت می کنيم ﯾک ﺳخنگوﯾی پنھان ھست ،در کمين نشسته که بھتر از ما ﺣرف می زند و اﯾن ھمين
ھشياری ﺣضور ھست ،ھمان اصل شماﺳت .ذھن نيست؛ من ذھنی نيست .خود زندگی ﺳت .خود
زندگی از ما بھتر ﺣرف می زند؛ اگر ما ﺣرف نزنيم.
ما ھيچ موقع بيشتر و بھتر از موقعی که ﺳکوت می کنيم خودمان نيستيم .اگر می خواھيم ببينيم که
ِکی خودمان ھستيم ،ھرچه بيشتر ﺳکوت کنيم ،به خودمان ،به اصلمان شبيه تر ھستيم .برای اﯾنکه
وقتی ﺳکوت می کنيم و ﺳاکن می شوﯾم زندگی از طرﯾق ما ﺣرف می زند.
االن ھم دارد ھمين را می گوﯾد .تکه دوم بيت دو معنی دارد .می گوﯾد در اﯾن که اﯾن لﺤظه خاموش
نشسته به خاموشيش نگاه نکن ،او ﺣرّاف خوبی ﺳت ،ناطق خوبی ﺳت.
زندگی درﺳت اﺳت که ﺳاکن اﺳت ،ﺳخنگوی خوبی ﺳت .شما نپرﺳيد ﺣاال کو زندگی؟من ﺣرف
نزنم که ﺣاال زندگی چه طور ﺣرف بزند؟ در آن ،در آن مطلب وﺣقيقت که االن اﯾن لﺤظه خاموش اﺳت،
به او نگاه نکن.
ﯾک معنی دﯾگرش ھم اﯾن ﺳت که )ھردو معنی ﯾکی ﺳت( تو داشتی ﺣرف می زدی ،زندگی داشت
ﺣرف می زد ،اﯾن ﺣرف ھا را زندگی گفت ،در ﺣالی که تو ﺣرف می زدی من ذھنی خاموش بود ،به او
نگاه نکن ،اگر به من ذھنی نگاه کنی بيدار می شود.
شما ھم اگر دﯾدﯾد که زندگی از طرﯾق شما ﺣرف زد ،به من ذھنی نگاه نکن .چون به من ذھنی نگاه
کنی می گوﯾد من می گوﯾم .اﯾن ھا را من گفتم .زنده می شود و می گوﯾد ببين چه ﺣرف ھاﯾی زدم؟!
ولی شما می دانيد که اﯾن ﺣرف ھا را شما نمی زنيد .اگر چيز خوبی گفتيد ﯾا نوشتيد ،فکر خوبی به
ذھنتان آمد ﺣتی در موفقيت به شما کمک کرد بدانيد که شما نيستيد .شما اﯾن را می دانيد .ولی به
آنکه االن آنجا خوابيده ،به من ذھنی ،نگاه کنی َدم به َدمش دھی ،ﯾکدفعه شما او می شوﯾد و می
گوﯾيد من کردم .ادﻋای اﯾن را می کند که من ھستم که اﯾن ھا را می گوﯾم .ببين چه غزل خوبی گفتم.
موالنا اگر به اﯾن غزل نگاه می کرد می گفت چه غزل خوبی گفتم ،دﯾگر غزل بعدی را نمی توانست
بگوﯾد.
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