برنامه گنج حضور شماره --Feb 01 2012 ٣٨٦

Program # 386

1

برنامه گنج حضور شماره --Feb 01 2012 ٣٨٦

Program # 386

مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٢١٩

من غالم َق َمرم غير قمر ھيچ مگو
پيش من جز سخن شمع و شِ کر ھيچ مگو
سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو
ور از اين بیخبری رنج َم َبر ھيچ مگو
دوش ديوانه شدم عشق مرا ديد و بگفت
آمدم َنعره َمزن جامه َمدَ ر ھيچ مگو
گفتم ای عشق من از چيز دگر میترسم
گفت آن چيز دگر نيست دگر ھيچ مگو
من به گوش تو سخنھای نھان خواھم گفت
سر بجنبان که بلی جز که به َسر ھيچ مگو
َقمری جان صِ فتی در َر ِه دل پيدا شد
در ره دل چه لطيف است َسفر ھيچ مگو
گفتم ای دل چه َمهست اين دل اشارت میکرد
که نه اندازه توست اين بگذر ھيچ مگو
گفتم اين روی فرشتهست عجب يا َبشر است
گفت اين غير فرشتهست و بشر ھيچ مگو
گفتم اين چيست بگو زير و ِز َبر خواھم شد
گفت میباش چنين زير و زبر ھيچ مگو
ای نشسته تو در اين خانه پرنقش و خيال
خيز از اين خانه برو رَ خت ببر ھيچ مگو
گفتم ای دل پدری کن نه که اين وصف خداست
گفت اين ھست ولی جان پدر ھيچ مگو
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ۴۵١
نقشی که رنگ بست از اين خاک بیوفاست
نقشی که رنگ بست ز باال مبارکست
ھر دل که با ھوای تو امشب شود حريف
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او را يقين بدان تو که فردا مبارکست
بفزا شراب خامش و ما را خموش کن
کاندر درون نھفتن اشياء مبارکست
*
غزل  ٢٢١٩از ديوان شمس موالنا شروع می کنم:
گنج
حضور امروز را با ِ
ِ
با سالم و احوالپرسی ،برنامۀ ِ
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٢١٩

من غالم قمرم غير قمر ھيچ مگو
پيش من جز سخن شمع و شکر ھيچ مگو
ی حضور که الگويی برای ماست ،می گويد:
پس ،موالنا بعنوان يک انسان،
بعنوان يک زنده به ھشيار ِ
ِ
ب چھارده ھستم.
غالم َق َمر،
من
غالم ما ِه ش ِ
ِ
ِ
غالم عشق و زندگی ام.
من انسان ،رعيت و
َق َمرَ ،سمب ُِل زندگی،
ِ
سمبل خداَ ،سمب ُِل عشق و زيبايی ست و ِ
ِ
ت غالم ،بنده ،را بکار می برد؟ )البته اين تمثيل است( .زيرا ،يک غالم ،دائما" توجھش به آقا و
چرا موالنا عبار ِ
مقام خود ،نگاه می کند) .تمثيل است(.
ب خود است که وی اآلن چه می خواھد بگويد ،دائم به
اربا ِ
ِ
دھان واال ِ

غالم زندگی شوم ،ابتدا بايد از جنس او شوم ،نمی توان از جنس ذھن و
من ھم بعنوان يک انسان ،اگر بخواھم
ِ
غالم زندگی شد.
زمختی و ھشياری جسمی بود اما
ِ
جنس خاموشی يا
جنس ھشياری بی ُفرم است و ما وقتی بيشتر شبيه خودمان يا زندگی می شويم که از
زندگی از
ِ
ِ
ی ما ،ساکت شود و فروکش کند.
سکوت بشويم .ھشيار ِ
ی ذھنی ،جسم ِ
حال ،من اگر در آن وضعيت نيستم ،حداقل از موالنا ياد می گيرم که ھر چه سريع تر خود را از نوع وجود و
ی از جنس لطافت کنم.
ھشيار ِ
درون من ،چه چيزی را می خواھد بيان کند و
ی زندگی ،از
حساس و گوش بزنگ ،در صددم ببينم که انرژ ِ
ِ
ی عشق ِ
ی زندگی در اين جھان بپردازد؟
به چه طريقی می خواھد به
پخش اين انرژی و خِرَ د و شاد ِ
ِ
ارتعاش انرژی زندگی صورت گيرد.
عبور زندگی ،ممکن است بصورت حرف و کالم نباشد بلکه بصورت
اين
ِ
ِ

من
من ذھنی و تظاھر به اينکه من اين ِ
من توھمی به نام ِ
يا بعکس ،با رفتن و اقامت کردن در ذھن و ايجاد يک ِ
ذھنی ھستم ،بر اساس نيازھای روانشناختی و مصنوعی بخواھد حرف بزند و واکنش نشان دھد.
امروز موالنا در مور ِد غي ِر َق َمر صحبت می کند.
پس ،فعال" در رابطه با ھمين مصرع اول )نيم بيت اول( ،ما می خواھيم ببينيم که من کی ھستم؟
جنس ھشياری خدايی
جنس ھشياری بی ُفرم ،از
جنس زندگی ،از
جنس م ِن مصنوعی در ذھن نيستم ،من از
من از
ِ
ِ
ِ
ِ
غالم غي ِر قمر نيستم.
غالم ھمان انرژی کل ھستم.
ھستم .بنا براين ،من
ِ
ِ
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غير قمر چيست؟ غير قمر ،مقوله ای ست که ما اسيرش ھستيم و دائما" به آن می پردازيم و حتما" بايد چيزی
اظھار نظری بکنيم!.
بگوييم،
ِ
پس می خواھيم بدانيم غير قمر چيست؟
رمز خداست ،چيز ديگری ھم وجود دارد؟
رمز زندگی،
آيا غير از قمری که در اينجا،
ِ
ِ
ذھن ما می گويد :بله .حتما" وجود دارد.
ولی حقيقت اين است که وجود ندارد.
از روانشناختی و
از حقيقی ست اما چيزی را که ذھن
ِ
بعنوان نياز به ما نشان می دھد ،ني ِ
نياز به آب و غذا ،ني ِ
از به خود اضافه کردن چيزھايی را که ذھن نشان می دھد ،تا زندگی اضافه شود ،نيازی
مصنوعی ست .ني ِ
روانشناختی و مصنوعی ست .حرص ورزيدن ،رنجيدن ،شکايت کردن ،نياز ھای روانشناختی اند.
از حقيقی نيست،
ت خنک
ُغر زدن ،ايجا ِد گرفتاری برای ديگران جھ ِ
ِ
ازغير قمر است ،ني ِ
شدن دل ،انتقام جويی ،ني ِ
نياز روانشناختی ست .اصال" وجود توھمی ما ،غير قمر است.
ی بصورت مفھوم درآوردن
ی
ما به ذھن که يک فضای مجازی ست ،برای شناخ ِ
انجام کارھا ،برا ِ
ت جھان ،برا ِ
ِ
من ذھنی بسازيم ،احتياج داريم.
چيزھا و حتی برای اينکه در ابتدا ِ
ی زندگی مان از خود يک ِ
من ديگری بسازيم تا آنھا را بشناسيم.
ھمچنين نياز داريم که از ديگران ھمِ ،
من بايد بدانم که بلحاظ فرم و بلحاظِ جسم ،با تو فرق دارم ،غذا را بايد به دھان خودم بگذارم ،اين شناخت برای
ی من الزم است.
بقا ِ
عکس آن ساختمان را می توانيم تشخيص دھيم ،اما حقيقتا" نمی توانيم تفاو ِ
ت دو من را
ت يک ساختمان و
ما تفاو ِ
ِ
حضور بی فُرم را تشخيص دھيم؟!.
عکس من در ذھن و من بعنوان ھشياری
بعنوان
ِ
ِ
من حقيقی ام ،جدا از ذھن است.
اگر ساختمان عکس دارد ،من ھم عکس دارم.
من ذھنی ست ،اما ِ
عکس منِ ،
ِ
من حقيقی ام نيست.
ی مجازی ست.
عکس من در اين فضا ِ
می دانم ذھن يک فضا ِ
ی مجازیِ ،
ِ
ی خو ِد اصلی ام بگيرم.
من ذھنی ،يعنی عکسم را بجا ِ
نمی شود ِ
من ذھنی ام از انبو ِه خصوصيات و ھم ھويت شدگی ھا شکل گرفته ،اگر کسی چيزی به او بگويد به او برمی
چون ِ
خورد و يا احساس می کند که چيزی از او کم می شود و می رنجد.
اگر من ،خو ِد حقيقی ام را با او يکی ببينم ،به اشتباه افتاده ام.
مانع افتادن به اين اشتباه شويم و خيلی ھم ساده ست .پيچيده نيست.
ما می خواھيم با بيدار شدنِ ،
عجيب است که ما باصطالح انسان ھا خيلی دير می خواھيم از اين اشتباه يا خواب بيدار شويم.
ی بی
پس ،غير قمر مقوله ای مجازی ست .کيفيتی که در اين لحظه وجود دارد و حقيقی ست ،من ھستم ،ھشيار ِ
ُفرم ،و نه عکس و تصويرم.
يک شعور و زندگی ھم ھست که از جنس من است و می خواھد از طريق من خودش را بيان کند و سخن عشق و
شادی و زيبايی سر دھد.
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اما زندگی چگونه؟ به چه صورتی؟ می خواھد از طري ِق من ،خودش را بيان کند!.
من ذھنی
ـ وقتی با حفظ ھشياری و تمرکز و توج ِه خود رو ِ
ی حقيقی ،در ِ
عدم گستردگی و زندگ ِ
ی لحظه ،متوجه ِ
من ذھنی و مشتقاتش نمی اُفتيد،
می شويد و به تلۀ ِ
جھان مادی داريد ،ـ
ـ وقتی اين لحظه با کيفيت بوسيلۀ شما زندگی می شود ،رو به آن المکان و پای اينجا ،در
ِ
جھان مادی
ی زندگی را از گسترۀ يکتايی گرفته ،در
يعنی با اتصال به
شعور کل ،خ َِرد و انرژی و عشق و ھشيار ِ
ِ
ِ
تخم شادی و آرامش می کاريد ،زندگی ،خود را بوسيلۀ شما بيان می کند.
پخش می کنيد و ِ
اصل من ،از طري ِق من ،زندگی و تجلی و صحبت کند!.
من توھمی ،می خواھم ھيچی نگويم ،ساکت شوم ،تا
ِ
پسِ ،
مجال حرف زدن نمی دھد ".
من حقيقی،
ِ
من مجازی حرف می زند ،به ِ
" تا زمانی که اين ِ
اصل مان
من توھمی و مجازی حرف می زنيم ،من و من و من می بافيم ،ديگر اين من ھا به
ھمينکه ما،
ِ
بعنوان ِ
ِ
مجال ظھور و تجلی نمی دھد.
ِ
اين من بايد فرو کِش کند .برای ھمين می گويد :ھيچی نگو.
تلنبارمان جويده شوند ،مثال" اگر نمی
ی
برای اينکار ،ما نبايد
انواع من و اليه ھا را ببافيم .اجازه دھيم من ھا ِ
ِ
ِ
ی ديگری را تحمل کنيم ،پس تحمل کنيم ،اگر نمی توانيم
خواھيم ببخشيم ،پس ببخشيم ،اگر نمی توانيم باورھا ِ
من ذھنی بزرگ دارد و نمی خواھيم از او جدا شويم ،پس جدا
دردمان را بيندازيم ،پس بيندازيم .اگر دوستیِ ،
شويم ،نمی خواھيم مقامی را از دست بدھيم ،پس از دست بدھيم... ،
من توھمی چه می گوييم؟ اگر ھمه را جمعبندی و نگاه کنيم ،متوجه می شويم:
ما
بعنوان ِ
ِ
من ذھنی ست که ھمواره به
ھر حرفی که می زنيم پي
رامون شکايت و کمبود و نقص است و اين خاصي ِ
مھم ِ
ِ
ت ِ
دنبال و رد يابی و کشفِ نقص و کمبود است.
حال ،شما به راستی و بالفعل بگوييد:
ی زندۀ زندگی را گرفت.
ی در ذھن نيستم ،از اين عکس و تصوير ذھنی ،نمی توان انرژ ِ
من اين ِ
من توھم ِ
من ذھنی ،يواش
بنابراين ،دقت کنيد ،انرژی تان را در بافتن آن من ھا سرمايه گذاری نکنيد .در اينصورت ،اين ِ
يواش فروکِش می کند و يکدفعه می بينيد که شما ديگر ميل به کشفِ نقص ھا و سخن گفتن از آنھا را نداريد .زيرا
زندگی در اين لحظه کامل است و شما ھم بعنوان زندگی در اين لحظه کامل ھستيد و نقص نداريد .قمريد .خو ِد ماه
ب چھارده ديگر نمی تواند بزرگ شود ،کامل است.
ب چھارده ھستيد .ماه ش ِ
ش ِ
زندگی نمی تواند کامل تر شود چون کامل است.
شما ھم بعنوان زندگی در اين لحظه ،خمير مايۀ شادی و آرامش را از قبل دريافت کرده ايد ،حال ،به ھيچ چيز
ت زندگی آرامش است و شما ھمانيد.
برای شاد بودن ،برای آرام گرفتن احتياج نداريد ،ذا ِ
من ذھنی را می بافيد.
ولی اگر حرف بزنيدِ ،
دل شما می شود.
من ذھنی را نبافيد ،زندگی ِ
من ذھنی ِ
دل شما می شود .اگر ِ
من ذھنی را ببافيدِ ،
اگر ِ
ت بعد ،موالنا به اين دو دل اشاره می کند.
در چند بي ِ
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ت ھر ُفرم و وضعيتی که در رابطه
دلی را که بافته و تنيده ايم ،دلی که ھم ھويت با فکرھاست و ما ھر دَم با حرک ِ
با ماست ،با آن برمی خيزيم ،از ما می پرسد که آن يکی دل ،که زندگی ست راجع به کدام ماه صحبت می کند؟
" از آنچه که اندازۀ تو نيست ،در حد فھم تو نيست ،بگذر ھيچ مگو ".
اآلن ،ما از اين صحبت ھا ياد می گيريم:
ی اين ـ
تا زمانی که در ذھن زندگی می کنيم و ھنوز نتوانسته ايم از آن خارج شويم و به زندگی برگرديم و برا ِ
صندوق فکری زاييده می
اين بازگشت ،مقاومت می کنيم ،بقول موالنا ،ھر لحظه از عدم بلند می شويم و در يک
ِ
شويم ،فکرمان دائم عوض می شود ... ،نخواھيم بفھميم خدا چيست ،زندگی چيست؟!.
درون صندوق بسته
ولو اينکه روزی متوجه می شويم که من اين فکرھا نيستم و ما در صندوق درد می کشيم،
ِ
ت جھان مادی و بدن ،در
ی محدودي ِ
بحر بی پايانی ھستيم که می توانيم با عدم و درعدم ،ورا ِ
ست و ما آزاديم .ما ِ
ارتعاش زندگی را حس و تجربه کنيم.
خود
ِ
ت ھستی نفوذ داده و در ھمه چيز ،در درون ما و در بيرون،
زندگی خود را بصورت عدم و خالء در تمام ذرا ِ
دل ذھن ،در محدوديت ،نمی توانيم تجربه کنيم.
وسعت يافته .اما اينھمه را با ِ
ی من برويم .برای ھمين موالنا روی خموشی بسيار تأکيد می کند.
در خموشی ،ارتعاش زندگی را حس و فرا ِ
بايد ذھن را خاموش کنيم و روی از جھان به سوی زندگی برگردانيم.
سطح خالء و عدم رو در روی نيکبختی و اقبال قرار گرفته ،شادی و
موج من فرو نشسته و در
فراز
کسی که از
ِ
ِ
ِ

ب من ،بلند شويم ،شادی و آرامش را از دست داده و
آرامش حقيقی را تجربه می کند .اما وقتی بعنوان و در قال ِ
ِ
دوباره به ُفرم برمی گرديم.
خموش.
ذھن قاطی با ھيجان می آوری!.
حرف بزنی دور می شوی و در آن حال ،از خالء زندگی نمی آوری از ِ
عصارۀ صحبت اين است که:
جنس زندگی ھستم و اين اصول را رعايت کنم و کامال"
من می توانم ساکت شوم ،می توانم ھيچی نگويم و بدانم از
ِ
ی زندگی باشم و دستورالعمل ھای او را به اجرا در آورم.
منتظر
در اختيار زندگی قرار بگيرم و
دستور معلم و آقا ِ
ِ
ِ
حدس نمی زنم ،نمی خواھم بفھمم که چه دستوری می دھد... ،
" و اين موقعی ست که شما بطور کامل تسليم ھستيد .تسليم يعنی پذيرش اتفاق اين لحظه قبل از قضاوت.
غالم قمر نيستيد.
من ذھنی بيدار و فعال شده .قضاوت يعنی شما
قضاوت يعنی موقعی که ِ
ِ
غالم خداست؟ بله ".
غالم قمر،
غالم ديو شود و فکر کند که
غالم غير قمر،
آيا ممکن است که آدم
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلن بشر در ھمين وضعيت است.
من ذھنی ،و بر اساس آن ھم يک خدای ذھنی ساخته و يکسری قاعده و مرام وحکم ،در ذھنش ايجاد
در ذھنش يک ِ
غالم او
بعنوان
کرده و فکر می کند که اين خدای ذھنی چنين قواعد و احکام و دستورالعمل ھايی را داده و ما
ِ
ِ
اينکارھا را بايد انجام دھيم و اگر يکی اين دستورالعمل ھا اجرا نشود ،بايد تنبيه شويم.!.
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" اينطور نيست ".
ت بعدی ،موالنا يادآوری می کند که ما در ذھن ،خيلی به َشر اصرار ورزيديم.
در دو بي ِ
سختتر افشردهام در َشر َقدم
که لفی خسرم ز قھرت دم به دم
از نصيحتھای تو َکر بودهام
بتشکن دعوی و بتگر بودهام

ی زندۀ زندگی بگيريم ،مانند اين است که بگوييم:
وقتی ما در ذھن باشيم ،و تصورات خودمان را
بعنوان انرژ ِ
ِ
عکس ساختمان ،خو ِد ساختمان است .!.,,
,,
ِ
ما انسان ھا اين خاصيت را داريم .ما می توانيم خلق کنيم در نتيجه:
من توھمی ست ،خو ِد اصلی مان قلمداد کرده ايم!.
ما
من ذھنیِ ،
عکس خود را که ھمان ِ
ِ
ی اين جھانی در ذھن ،حس وجود داده ،انبوھی از
من توھمی به پديده ھا و مقوالت و وضعيت ھا ِ
يعنی ،اين ِ
چيزھا را بصورت مفھوم در آورده و خود را با نخ ھای نامريی به آنھا متصل و به اين مجموعه جان داده.
من توھمی ،تصورات خودش را جدی می گيرد ،می رنجد ،می جنگد ،شکايت می کند ،بعضی موقع ھا جنگ
اين ِ
را افتخار و برکت می داند!) .اشتباه ست(.
ت غي ِر قمر ،ستيره ست.
يکی از موضوعا ِ
رفتن رويداد ،غير قمر است.
ھر نوع مقاومت به رويداد و نپذي ِ
غالم غير قمر بودن ،در ايجا ِد َشر ،اصرار ورزيده ايم.
ھمۀ ما در
ِ
حال بيدار شدن ھستيم .سختتر افشردهام در شَر قدم!.
حال ،در ِ

ی
ی ُفرم ،انرژ ِ
ی ب ِد من َيت ،انرژ ِ
من ذھنی می بافدَ ،شر است ،زيرا انرژ ِ
َشر چيست؟ ھر من و ھر اليه ای که ِ
ی دردآلود ،وارد آن می شود.
پريشانی و محنت ،انرژ ِ
اثر تسليم و پرھيز و صبر و ُ
بودن مان با زندگی ،در اين جھان انرژی
شکر و موازی
ِ
و ھر چيزی که از باال ،در ِ
ايجاد می کند ،خير است .برکت دارد.
غالم قمر باشيد ،در اين جھان ھر چه می آفرينيد ،سعادت و جاودانگی و برکت در بَر دارد .برای اينکه
اگر شما
ِ
ی زندۀ زندگی ،در آن جاری می شود.
انرژ ِ
اقسام ھم
حال ،شما در نظر بگيريد که با ارزش ھا و معيارھای ذھن و در انباشتگی درد و اضطراب و با انواع و
ِ
ھويت شدگی ھا ،بخواھيد بيآفرينيد و در اين توليد ھم اصرار بورزيد! ،در اين حالت ،ھر لحظه و دَم به دَم ،در
زيانکاری و زيان رسانی به خود و ديگران ھستيد!.
اين غالم ديو بودن است اما ،خيلی ھا اين روش را غالم خدا بودن می دانند) " .غلط است( ".
سرم ،يعنی انسان در زيان کاری ست! ،زيرا " ،از تو جدا ھستم ".
که َلفی ُخ َ
چرا جدا ھستم؟ برای اينکه از اين باشندۀ مفھومی که در ذھن ام ايجاد کرده ام ،نمی توانم بِکَ َنم.
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امروز موالنا با اين غزل و قسمت ھايی ساده از مثنوی ،راھنمايی مان می کند که چگونه از ذھن بيرون بياييم.
ای نشسته تو در اين خانه پرنقش و خيال
خيز از اين خانه برو رخت ببر ھيچ مگو
خانۀ پُر نقش و خيال ،ذھن ماست " .شما در آنجا ھشياری جسمی داريد ".
ف اين خانه را که نگاه می کنيم ،عکس است.
وقتی در خانۀ ذھن ھستيم ،ھر طر ِ
غير از عکس ،غير از فکر ،غير از مفھوم ،چيز ديگری نمی توانيم ببينيم .بيرون رفتن از ذھن ،برايمان دشوار
ی زندگیَ ،کر ھستيم.
ی موالنا ،از نصيحت ھا ِ
می شود .به ھمين دليل ،از نصيحت ھای او ،از نصيحت ھا ِ
ما سخنان بزرگان را نمی شنويم ،تفسير می کنيم.
حال بافتنيم.
ھمينکه به حرف درآييم و چيزی بگوييم ،در ِ
ی بت شکنی می کنيم در حاليکه با گفتن ،بت را می سازيم ،می بافيم.
ما ادعا ِ
شما نمی توانيد ھر لحظه با قضاوت و گفتار ،بت بسازيد و ببافيد.
ذھن تان فکرھا می گذرند و شما از حرکت فکرھا ،ھويت می گيريد .ھمان ھويتی که اآلن می گيريد و می
از
ِ
سازيد ،بت است و شما بُت گريد.
نمی توانيد اينکار را ادامه دھيد و بعدا" ھم بگوييد ,, :من بُت شِ کنم .!.,,
من ذھنی ،تمام چيزھايی را که به ذھن برده و
ت اصلی در
بت بيرون نيست .ب ِ
من ذھنی ست .ما از طري ِق ِ
درون ِ
ِ
به آنھا وصل شده ايم ،می پرستيم.
" اگر به آن چيزھايی که چسبيده ايد ،حتی به قسمتی از آنھا آسيبی برسد ،جيغ تان در می آيد و واکنش نشان می
دھيد ،پس ھمۀ آن وابستگی ھا را می پرستيد ".
ی شما اثر می گذارد!.
رويداد اين لحظه برای شما مھم است .چرا؟ زيرا به يکی از آن قسمت ھا ِ
ی وابستگ ِ
رويدادی اين لحظه ،روی يکی از دلبستگی يا وابستگی ھای شما اثر می گذارد ،آيا می توانيد چيزی نگوييد و
تسليم باشيد؟
ی اين لحظه ست.
اين لحظه ،يک محتوا و يک اتفاق دارد و يکی ھم فضا ِ
شما فضا ھستيد ،اتفاق نيستيد .می توانيد اين مورد را فھم کنيد ،ببينيد و بپذيريد؟
اگر شما بخواھيد از جنس اتفاق باشيد ،در اينصورت ادعای بت شکنی می کنيد ،در حاليکه بت ساز ھستيد.
به شعرمان برمی گرديم .پس:
ما غير قمر را می شناسيم.
بمحض اينکه به غير قمر مشغول می شويم ،ھمين شناخت و شناسايی که " من اآلن به غي ِر قمر مشغولم " ،کافيست
تا شما را از غير قمر جدا کند.
من ذھنی ،يکدفعه بيرون ِب َپريم .اآلن ،با يکديگر فکر رد و بدل می کنيم .اما موقعی می رسد که
ما نمی توانيم از ِ
می گوييم " :فھميدم " .من بايد غالم زندگی باشم.
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غالم غي ِر قمر باشم ،آدم نبايد ھيچی بگويد ،و ...
غالم زندگی باشم ،نبايد
آوردن اينکه :من بايد
گفتن و به زبان
ِ
ِ
ِ
فکر است.
جنس بی
غالم غير قمر و حقيقتا" به من ی که فرم ندارد و از
اما بي ِن فھميدن اين فکرھا ،تـــــــا تبديل شدن به
ِ
ِ
ی ذھنی نمی شود ،فاصله ھست.
فرمی و در خدم ِ
ت زندگی ست و غير قمر را می بيند و قاط ِی داده ھا ِ
جنس غير قمر و توھم
وقتی متوجه شويم که بين ما بعنوان ھشياری وغي ِر قَ َمر و توھم ،فاصله وجود دارد و ما از
ِ
من ذھنی ھستيم.
ی ِ
نيستيم ،در حا ِل شکست ِن ديوارھا ِ
وقتی متوجه شدم :ھيچی نبايد بگويم ،با گفتن می بافم ،پس ساکت می مانم .خاموش می مانم.
" نمی خواھيم اين شناسايی ھا فقط در ح ِد فکر باشد ".
جزو ذھن است؟
مثال" چرا می گوييم :زمان غير قمر است ،زمان
ِ
مفھوم گذشته و آينده فکر است .آيا شما تا بحال توانسته ايد در اين لحظه باشيد و
زيرا ،زمان يعنی گذشته و آينده.
ِ
گذشته را تجربه کنيد؟ آينده را ھم عمال" تجربه کنيد؟
بنام م ِن ذھنی ،که آن ھم از فکر ساخته شده.
مفھوم گذشته و آينده فکر است،
ابزار باشنده ای ِ
ِ
ِ
جنس مجازنباشيد.
ھر دو غير قمر و مجازی ست .شما اينھا را می شناسيد .اين شناسايی به شما کمک می کند که از
ِ
بودن گذشته و آينده را می بينيد و به زندگی اين لحظه ،براستی و حقيقی ،قائم به ذات ،زنده می شويد،
وقتی مجازی
ِ
ت وجو ِد شما به ارتعاش در می آيد .آرام می شويد.
تمام ذرا ِ
زندگی در ِ
جنس اتفاق نيستيد .اتفاقات شما را از جا
اتفاقی که می افتد شما را از جا نمی کند .اتفاق را می بينيد و می دانيد که از
ِ
نمی کنند.
سخن نور و روشنايی و ِخ َرد و سالمتی و
اتفاق ديگری ھم می اُفتد :شما ديگر غير از سخ ِن شمع و ِشکر،
حال،
ِ
ِ
خالقيت و شادی و زيبايی نمی گوييد.
ق شما ،شيرينی و ِخ َردَش را بيان کند ،نمی پذيريد و شما اين روشنايی را می
غير از اينکه اين لحظه زندگی از طري ِ
شناسيد.
ھمينکه اين روشنايی می خواھد به موردی مجازی تبديل شود ،شما آن را دنبال نمی کنيد.

چه چيزھايی شما را تحريک می کنند؟ جھان مجاز .جھا ِن بيرون.
جھان بيرون به شما می گويد:
ِ
 ,,حرفی را که به شما می زنم ،حرفی که به شما زده می شود ،بايد باعث ناراحت کردن شما شود ،بايد به شما بَر
بخورد! .چرا به شما برنمی خورد؟ مگر غيرت نداريد!؟ ،شما بايد عکس العمل نشان دھيد ،از شخصيت خود دفاع
کنيد ... ،اين اتومبيل را بخريد تا فرديت خود را ثابت کنيد ،اين اتومبيل را افراد متشخص و سطح باال سوار می
تشخص شما را نشان می دھد ... ،,,
دن اين لباس،
شوند ،پوشي ِ
ِ
شما ديگر قبول نمی کنيد ،به آگھی ھا ديگر توجه نمی کنيد.
وسايل ارتباط جمعی را که می خواھد شما را ھدايت کند ،دنبال نمی کنيد ،چون " :بيدار شده ايد ".
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وسايل ارتباط جمعی به شما می گويند:
 ,,بياييد عقايد مجازی ما را بخريد .,,
ی منفی را می فروشند ،سخن رنج می فروشند.
بعضی از وسائل ارتباط جمعی ،رويدادھا ِ
جنس شکايت شده ايم .ما خريدار و
جنس درد ،رنج ،ھم ھويت شدگی و ناله و از
شما می دانيد :اآلن بعضی از ما از
ِ
ِ
ی بد ھستيم ،چون آنھا را دنبال می کنيم و از ھمان جنس ھم شده ايم.
پخش کنندۀ خبرھا ِ
پول می دھيم ،به سينما می رويم ،فيلمی را نگاه می کنيم که جنگ را شکوھمند نشان می دھد! .عده ای ،تعداد
ديگری را می زنند ،می ُکشند ،نابود می کنند و ما ھم تماشا می کنيم و لذت می بريم! .به دست ھايی که به مخلوق
خدا صدمه می رساند افسوس نمی خوريم! .مرض داريم!.
فرض کنيد از کره ای ديگر ،باشنده گانی به اينجا بيايند و ما را ببينند ،تعجب نمی کنند ،نمی گويند که اينھا چه
موجوداتی ھستند که سخت کار می کنند ،به سينما می روند و فيلم عده ای از ھم جنسا ِن خود را می بينند که عدۀ ـ
ديگری را می ُکشند و اينھا ھم نشسته و تماشا می کنند؟!.
ی خودشان را صرف می کنند تا ببينند کجا؟ کی؟
ھر روز عصر عده ای منتظر می شوند و وقت گرانبھاتر از طال ِ
ُمرده! .منتظر شنيد ِن اخبار می شوند ،اگر نشنوند ،نگران می شوند!.
پس از آن جنس می شوند.
جنس
جنس توھم شده ايم .در حاليکه ما از آن جنس نيستيم .ما از
اصال" اين غزل ھم در اين رابطه ھاست .ما از
ِ
ِ
جنس زندگی ھستيم.
آرامش ،زيبايیِ ،شکر و عشق ،از
ِ
چرا ما فردا" و جمعا" ستيزه ،و باالتر از آن ،جنگ را خوب و برکت! ،می دانيم ،به آن ُ
شکوه و جالل می دھيم؟!.
برای اينکه خرده شيشه داريم ،اشکال داريم.
اشکا ِل مان را موالنا نشان می دھد .امروز به شما می گويد:
سخن شمع و شکر و زيبايی و عشق و خلق برکت بر روی زمين را بگو ،از سامان بخشی
شما سخ ِن گنج را بگو.
ِ
جنس ستيزه نيست.
جنس جنگ نيست .زندگی از
بگو زيرا زندگی از جنس شمع و ِشکر است .زندگی از
ِ
ِ
ھر کسی که ناله می کند ،عزا می گيرد ،غم و درد را اصل می گيرد ،از جنس غير قمر و مجازی ست.
ما اآلن به مجاز بيدار می شويم :درد و رنج و ستيزه ،جزو زندگی ما نيستند .اشتباه بوده که اين اقالم را به زندگی
مان اضافه کرده ايم.
سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو
ور از اين بیخبری رنج مبر ھيچ مگو
جنس عيبجويی وعيب يابی وعيبگويی ھستيم و اين غير قمر ،غير خدا و غير توست.
جنس انتقاد ،از
ما از
ِ
ِ
اين غير به ما غالب شده ،حال ،بيدار می شويم.
تو از درد نگو.
تو از اين بی خبری؟ به خودت زحمت نده ،ھيچی نگو.
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سخن گنج
سخن شمع و شِ کَر و غير از
چرا به خودت زحمت ندھی؟ برای اينکه :اگرغالم قمر نباشی،غير از
ِ
ِ
بگويی ،زحمت می کِشی ،کاری می کنی ولی جز درد توليد نمی کنی! ،پس ،چرا زحمت می کِشی!.
" شما حاضريد سخت زحمت بِکِشيد ولی نتيجه نگيريد "؟
من توھمی وانمود می کند توست و تو می پذيری و به درد کشيدن و به ايجا ِد درد تن می دھی ،موقعی
موقعی که ِ
حق خود می دانی و دشمنی
که رنجش ات را تقويت می کنی بدوشش می کشی و نمی اندازی ،موقعی که قھر را ِ
ی
می ورزی و ستيزه می کنی ،موقعی که می خواھی برتر باشی... ،
غالم قمر نيستی .اينھا مشخصه و معيارھا ِ
ِ
من ذھنی ست.
ِ
بايد از آنھا پرھيز کنی.
شما قلم و کاغذی برداريد و ببينيد در شما؟ چه چيزی غير قمر است؟ آنھا را شناسايی کنيد.
اساسا" قبل از اينکه ما ياد بگيريم که کارھايی را انجام دھيم ،بايد ياد بگيريم کارھايی را انجام ندھيم .يکی از آنھا
ھمين فعاليت ذھنی و حرف زدن است .حرف نزدن بايد کاربُر ِد عملی داشته باشد.
مثال" وقتی دو انسانی که با ھم قھرند و می خواھند آشتی کنند ،دست دادند يا يکديگر را موقع آشتی بوسيدند ،ديگر
نبايد به عقب برگردند:
 ,,حاال اجازه بده بگويم چکارکرديد! ،خيلی ظلم کرديد ،آيا آن کارھايی را که انجام داديد  ...آن حرف ھايی که
پشت سرم زديد  ، ...و ... ، ... ، ...
دوباره می بافيد وبه دردھا قوام می بخشيد.
" نگو .ھر چه که می گوييد ،می بافيد ".
ان حقايق ،نپردازيد.
اگر شما می خواھيد عشق بورزيد ،سالم باشيد ،پس ،از
من ذھنی به کار و به بي ِ
موضع ِ
ِ
اصل
وان شمس ،از غزل شماره  ٤٥١که برايتان می خوانم ،موالنا تأکيد می کند که اگر شما به
در اين دو
ِ
سطر دي ِ
ِ
خود ،به زندگی پيوند خورده ايد ،نقشی را که از باال ،از آنطرف الھام گرفته و در زمين خلق و ايفا می کنيد،
مبارک است.
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ۴۵١
نقشی که رنگ بست از اين خاک بیوفاست
نقشی که رنگ بست ز باال مبارکست
ھر دل که با ھوای تو امشب شود حريف
او را يقين بدان تو که فردا مبارکست
ِبفزا شراب خا ُمش و ما را خموش کن
کاندر درون نھفتن اشياء مبارکست
من ذھنی ساخته می شود ،بی وفاست .البته نقش ھا ھمه بی وفا ھستند.
نقشی که بوسيلۀ ِ
مثل اين غزل(.
موالنا می خواھد بگويد که چه نقشی در اين جھان برکت دار و شادی زاستِ ) .
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بعنوا ِن مثال وقتی شما بچه تان را پرورش می دھيد ،آيا ھر لحظه به او عشق می ورزيد؟ يا انرژی تخريب کنندۀ
من ذھنی را به او القاء می کنيد؟
ِ
ی خانوادگی به بحث و جدل و ستيزه آلوده باشد ،زن و شوھر با ھم در مقايسه و رقابت و جنگ قدرت
اگر فضا ِ
بسر ببرند ،انرژی مخرب خانواده روی ھمه اثر می گذارد.
لحظه را مسموم وآلوده می کند و در اين ميان بچه ای که رُ شد می کند و پرورش می يابد ،بی وفا می شود.
ما درد و بی وفايی را به بچه ھا و به ديگران ياد می دھيم.
ی زندگی از باال جريان دارد و از شما عبور و بيان می شود ،مبارک است.
ولی وقتی انرژ ِ
قدم خِضر .زندگی از طريق شما عبور و سيالن دارد ،ھر جا قدم می گذاريد مبارک قدم است
مبارک ،مثل ِ
و اتفاق ھای خوب می اُفتدَ .شر نمی تواند اتفاق بيفتد.
ب اين جھان ،در ذھن ھستيد و ميل داريد از ذھن خارج و با خدا ھمنشين
خير از آنطرف می آيد .اگر شما در ش ِ
شويد ،فردا ،روز است و برای شما مبارک.
دن گل ھا و محصوالتش را ببينيد.
اين لحظه عشق بکاريد ،فردا رويي ِ
تخم ُگ ِل شادی می کارد .به ھر کس که می رسد ،در
چرا يک نفر ھميشه شاد است؟ برای اينکه لحظه به لحظهِ ،
ُ
تخم شادی می کارد .شادی می پراکند.
تخم گل آرامشِ ،
وجو ِد ھمسر و فرزند و دوست و مردمِ ،
تخم پوک می کارد و ھيچ محصولی جز درد برداشت نخواھد
کسی ھم که با ِ
من ذھنی اش فکر و عمل می کندِ ،
کرد.
ِبفزا شراب خا ُمش و ما را خموش کن ،آيا ممکن است در حاليکه در اين جھان ھستيم ،خاموش باشيم؟ ما را خدا
خاموش کند؟
ب زنده کننده ست و امروز موالنا به ما می گويد :ھيچ مگو.
ب خاموشی ،ھمين شرا ِ
شرا ِ
ی اين جھانی ،بايد در شما جا شود و اين ھمان
اگر شما می خواھيد تغييری در جھان بوجود آوريد ،وضعيت ھا ِ
ب چھارده ،فضا دار است.
مصداق فضا داری ست .ما ِه ش ِ
ِ
شما می خواھيد خودتان را امتحان کنيد ،از اين لحظه به بعد ،لحظه به لحظه خودتان را زي ِر ذره بين قرار دھيد
ببينيد آيا برای رويدادھا فضا باز می کنيد يا نه؟
دار شما وارد شده،
وقتی در درون فضا باز می کنيد ،ھر وضعيتی را که به درون می آوريد ،چون ،به
ِ
درون فضا ِ
ی شما محاصره شده ،غير از خِرَ ِد زندگی به اين فضا نمی ريزد.
و اآلن بوسيلۀ فضا دار ِ
ت شما با زندگی ھمان عشق است.
فضا داری شما يعنی اتحا ِد شما با زندگی و اتحاد و وحد ِ
يی اين لحظه ،نيست!.
آمدن شما از محدوده و
عشق چي ِز ديگری جز بيرون
حصار ذھن ،جز پيوند با فضا ِ
ِ
ی يکتا ِ
ِ
ت با زندگی ھستيم؟
از کجا می فھميم که در وحد ِ
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درون خود ،فضا باز
از آنجا که ھمۀ وابستگی ھا و دردھا را می اندازيم ،ھر اتفاقی می اُفتد ،برای آن اتفاق ،در
ِ
ی شخصی شان را در
می کنيم .فضا دار می شويم .ھمه چيز را ،ھمۀ باورھا ،ھمۀ اديان ،ھمۀ آدم ھا با باورھا ِ
خود جا می دھيم.
شما کاری نداريد ،فقط فضا باز می کنيد.
ھر سطری را موالنا ،به ھيچی نگو ،ختم می کند .چون با گفتن ،فضا را می بنديد.
واکنش شما ،فضا را می بندد .فضا بسته شود ،شما
ت شما ،شِ کوه و ايرا ِد شما ،رنجش و
ت شما ،مقاوم ِ
اولين قضاو ِ
ِ
کاری نمی توانيد انجام دھيد.
چيزی که می خواھيم ياد بگيريم اين است که:
من ذھنی مان زندگی کنيم ،در اين حالت ،بايد خويشتن
ما اآلن ممکن است در وضعيتی باشيم که در ذھن و با ِ
ب خاموشی را به ما عطا کند:
داری مان را حفظ کنيم ،ساکت باشيم ،چيزی نگوييم و از خدا ھم بخواھيم که شرا ِ
ی شرطی شده و انبار شده در
" من حرف نمی زنم ،فضا را باز می کنم ،اتفاق اين لحظه را می پذيرم ،واکنش ھا ِ
ذھن را ،واکنش ھايی را که پدر و مادر و معلم ھا و دوستانم و جامعه به من القاء کرده اند ،ياد داده اند ،نشان ـ
ت من ريخته می شود ".
نمی دھم .می دانم که از طري ِق اين فضاداری ،خِرَ ِد خدايی ،خِرَ ِد زندگی ،به وضعي ِ
در رابطه با اتفاقی که می اُفتد ،شما دو راه داريد:
١ـ فضا باز می کنيد .اتفاق را در ھر ُفرمی و تحت ھر عنوانی ،در َبر می گيريد.
اگر فضا باز کنيد و اتفاق را بپذيريد و قضاوت نکنيد ،در اينصورت از خِرَ ِد زندگی استفاده می کنيد و با اتفاق اين
لحظه رفيق شده و وضعيت را به نفع خود تمام می کنيد.
٢ـ با الگوھايی که از قبل در ذھن داريد ،به اين اتفاق واکنش نشان می دھيد.
اتفاق لحظه واکنش نشان می دھيد .گيج و
ی کليشه ای که در ذھن داريد به
به ذھن می رويد و با استفاده از الگوھا ِ
ِ
ی قبلی نيز
منگ و دردمند می شويد ،خودتان را گم می کنيد ،اضطراب شما را در بر می گيرد ،غم و غصه ھا ِ
فعال می شوند ،کاری نمی توانيد انجام دھيد ،فضا را می بنديد ،ستيزه می کنيد.
اتفاق اين لحظه ست ولی قھر و ستيز با زندگی ھم ھست!.
ھر قھر و ستيزه ای گر چه ظاھرا" واکنش به
ِ
اتفاق آن است.
برای اينکه اين لحظه زندگی ست ولی کاله و قيافۀ آن
ِ
شما با قيافۀ اتفاق بجنگيد ،به اين معنی ست که با خو ِد زندگی می جنگيد " .اينکار را نکنيد ".
دوش ديوانه شدم عشق مرا ديد و بگفت
آمدم نعره مزن جامه مدر ھيچ مگو
ی نسل ھا و ھزاران سال ديوانه شده ايم .به اين معنی که در ذھن جنون داريم.
ما انسان ھا بطور دستجمعی ،ط ِ
ی جسمی ،فقط جسم را می شناسد ،فکر را که جسم است ،می شناسد.
در ذھن ،ھشياری جسمی داريم .ھشيار ِ
ی فکری ديگر و فکری ديگر و فکری ديگر و  ...می رود.
ی فکری و از آن به سو ِ
بنابراين ،به سو ِ
تسلسل فکرھا ،ما را در ذھن زندانی می کند .انسان ھا دستجمعی اينکار را کرده اند.
گير افتادن در
ِ
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پس برای من ،بصورت فردی و برای بقيۀ انسان ھا ھم ھمگی ،دستجمعی ،دوش ،شب بوده.
ی زندگی تا به امروز اگر بيدار نشده ايد ،شب بوده.
)ھزاران سال شب بوده( ،برای شما ھم از ابتدا ِ
حال آماده شدن برای جنگ
بشر ،در طول تاريخ ،ھمواره و تا بحال ،بطور دستجمعی ،در ستيزه و جنگ و يا در ِ
بوده .اآلن ھم تقريبا" به ھمين صورت است!.
ی تئاتر اوقات تلخی بشری نشده
ھنوز آن ديوانگی مورد بازبينی عموم قرار نگرفته .انسان ھايی مثل موالنا ،قاط ِ
زمان حملۀ مغول می زيسته ،جنگ و ستيز و اوقات تلخی عمومی آن ناحيه را در َبر گرفته
اند .موالنا خودش در
ِ
بوده ،اما موالنا قاطی آن وضعيت و اتفاقات نشده بوده.
اما چرا موالنا قاطی آن شرايط و اوضاع نشده؟
در حاليکه بعضی از ُ
شعرا ،با کالم و قلم خود ستيزه می کنند.
من ذھنی اينطور می فھميم ,, :اگر من ايراد و ستيزه را به شعر در بياورم ،به ھدف زده ام .!.,,
بعنوان ِ
ِ
" اينطور نيست ".
ت بد ،اوضاع را بدتر می کند.
ت بد ،انتقاد از يک وضعي ِ
تشري ِح يک وضعي ِ
عيب ھا را گفتن ،عيب ھا را زياد می کند .ما بايد متوجه و فھم اين موضوع باشيم که وقتی شما به ذھن می رويد،
ذھن ،عيب ھا و وضعيت ھا و نقص ـ ھا را نشان می دھد و با آنھا ستيره می کند ،اين َجدَ ل و ستيزه ھم بعضی
ت دستجمعی صورت می گيرد ،مثال" انقالب می کند و جنگ راه می اندازد .تا بحال از ھيچ
موقع ھا بصور ِ
جنگی ،ھيچ نتيجۀ مثبتی گرفته نشده.
نخ مطلب را گم کنيد ،به ذھن می رويد و وضعيت را می بينيد و می خواھيد ،با شعر و با زبان
حاال اگر شما ِ
سر ِ
سليس ،اوضاع بد را َپر و بال داده و با دراماتيزه کردن اوضاع ،وضعيت را تشريح کنيد.
در حاليکه اگر بيدار شويم ،متوجه می شويم :ما باشنده ای ھستيم که زندگی می تواند از طري ِق ما انرژی و لطافت
وعشق و خ َِر ِد ايزدی را به بيرون کاناليزه کند.
موقعی ھم ھست که مانند موالنا بيدار می شويم.
نکوھش مغوالن ،تن در نداده .وقتش را تلف
موالنا ،با اينھمه قدرت بيانی که داشته اما به سرودن يک غزل در
ِ
نکرده.
می گويد :اآلن ،خير و برکت زندگی از من عبور می کند ،من نمی توانم به وضعيت ھا بپردازم و با آنھا ستيزه
کنم.!.
ت خود را در تشري ِح وضعيت و بدی اوضاع ،بکار بَرَ د ،خوب است؟
تمام
توان و وق ِ
ِ
اآلن اگر شاعریِ ،
نه .انرژی خود را تلف می کند!.
ولی عشق شما را ديده و امروز موالنا گفت :پيراھنت را پاره مکن ،جيغ و نعره مزن ،عکس العمل نشان مده،
سخن گنج مگو.
سخن رنج مگو .جز
ِ
ِ
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آيا ما می گوييم وضعيت ھا درست اند؟ وضعيت ھا نبايد عوض بشوند؟ حتما" بايد عوض بشوند .ولی من سوالم
شدن مان با آھنگ و
اين است :وضعيت را چه عوض می کند؟ بدی و خرابی وضع را تشريح کردن؟ يا موازی
ِ
ت زندگی؟
برک ِ
ت زندگی ست.
جواب ،برک ِ
مرض
مرض جنون،
امروز موالنا به ما گفت :دوش ديوانه شدم .انسان در زندگی شخصی اش ديوانه می شود،
ِ
ِ
من ذھنی می گيرد .ولی عشق به او می گويد:
ِ
جنس گفتگو نيستم ،ھيچی نگو.
نعره نزن ،جيغ و داد نکن .پيراھنت را ھم پاره نکن ،من آمدم .ولی من از
ِ
گفتيم :انسان بنا به تعريف ،فضاداری ست و ستيزه ،بست ِن فضاست .ستيزه يعنی :من ،برای تو جا ندارم .آنقدر جا
ندارم که وقتی تو را می بينم ،از تنفر ،دو دستی بر سر خود می زنم.
کار خداست.
البته ،اين از مشخصه ھا ِ
ی ِ
کار عشقِ ،
من ذھنی ست که جا ندارد .فضاداری و فضا گشايیِ ،
اصل خودتان ھستيد؟ ببينيد در روز ،چقدر برای
شما می خواھيد بدانيد که چقدر خدايی و خداگونه ،چقدر شبيه
ِ
اشخاص و کارھايی که می کنند ،فضا باز می کنيد؟ چقدر می توانيد فضا باز کنيد؟
فضا را که باز می کنيد ،وضعيت ھا به درون شما می آيند .موالنا می گويد:
به اندازه ای که تمام کھکشان و ھر چه در عالم ھست ،در شما جا می شود) .!.باورتان نمی شود؟(.

گفتم ای عشق من از چيز دگر میترسم
گفت آن چيز دگر نيست دگر ھيچ مگو
ی ما ،ترس است.
يکی از
اقالم غير خدايی ،غي ِر زندگی وغي ِر قمر ِ
ِ
اقالم اين جھانی وابسته و دلبسته و متصل کرده ايم و چون
ترس ،به اين علت در ما ايجاد شده که ما خودمان را به
ِ
بنام ترس در ما بوجود آمده.
بنا به تجربه ھمۀ چيزھا از بين می روند ،ھيجانی ِ
پول مان،
مثل ِ
ھمۀ اين مقوالتی را که فکر می کنيم به وجود مان بسته اند و با آنھا ھم ھويت شده ايم ،مانند ِ
ت مان
مادر مان،
ھمسرمان ،فرزن ِد مان ،پدر و
ت مان ،حتی دردھا مان ،جزو متعلقا ِ
مقام مان ،متعلقا ِ
ِ
ِ
دوستان مانِ ،
ھستند و با کوچکترين تکانی که می خورند ،می ترسيم .برای اينکه وانمود کرده اند که ما برابر با آنھا ھستيم و ما
ھم اين ادعا و دادۀ غلط را پذيرفته ايم.!.
ذھن من ،از من ساخته و اآلن بيدار و متوجه می شوم که:
اما اآلن بيدار می شويم .اينھا عکسی بوده که
ِ
جنس کل ھستم و بنابراين نمی ترسم.
ی بی ُفرم ھستم ،من از
ازجنس خدا ،از
جنس عشق،
" من از
جنس ھشيار ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
کل اين انباشتگی ،مرا می ترساند .آيا اگر از ذھن بيرون بيايم ،باز ھم می ترسم؟ نه.
ِ
کامل کامل
کامل
وقتی بيرون از ذھن ھستم ،می فھمم که من اينھا نيستم ،ھمۀ اينھا ھم از دستم برود ،ھنوز زندگی
ِ
ِ
ث شادی و آرامش ام باشند.
است .من به ھيچ کدام از اين جزئيات احتياج ندارم که باع ِ
آيا ما اين موضوع را متوجه می شويم؟
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اگر شما می گوييد ,, :نه ،من برای شادی و آرامش ام به آنھا احتياج دارم  ،,,پس شما نمی توانيد آرامش داشته
خاطر تعلقی ،آرامش داريد ،آن آرامش حتما" مصنوعی ست ،اصيل و درونی نيست.
باشيد .اگر شما به
ِ
ھر کدام از اين چيزھا که از بين بروند )حتما" ھم از بين خواھند رفت( ،ھر چيزی را که داريم ،از ما بگيرند،
اصل ماست ،نمی توانند از ما بگيرند.
آرامش ما را که
ولی شادی و
ِ
ِ
آن چيزی را که نمی توانند از ما بگيرند ،ھميشه کامل است.
من )ھنوز در ذھن ھستم( به عشق گفتم :من از تو نمی ترسم از چيزی ديگر می ترسم.
گفت :آن چيزی که از آن می ترسيدی ،اآلن )موقعی که از ذھن بيرون آمده باشيم( ديگر نيست.
شما حتما" می توانيد از ذھن بيرون بياييد .ھر کسی ،به دليلی ،لحظاتی از ذھن اش بيرون می آيد.
عشق ،خدا ،زندگی ،گاھی اوقات با درد اين مھم را به ما می فھماند.
زندگی ناگھان ،چيزی را که خيلی به آن افتخار می کنيم ،از ما می گيرد و درست ھمين موقع ست خودش را به ما
تعلق مان را با ھم می گيرد .می خواھد خودش را آشکار کند.
نشان می دھد .!.گاھی اوقات ھم ده
ِ
شما جايگزين سازی نکنيد.
ی آن می گذارم .,,
بعضی می گويند ,, :حاال که اين دلبسته و مورد عالقه ام را گرفت ،اين يکی را جا ِ
ی آن ،در آن خالء ،عشق با تو حرف می زند.
نه .اينکار را نکنيد .عجله نکنيد .آرام باشيد .به جا ِ
ی خال ِ
ت مان را بسته ايم ،زندگی چاره ای ندارد ،بايد ُگلی يا دسته ای از
گوش دل و
وقتی بيدار نمی شويم،
چشم بصير ِ
ِ
ِ
ُگل ھ ِا باغچۀ زندگی مان را بچيند ،چيزی يا چند چيز را با ھم از ما بگيرد ،تا گيج شويم و درمانی پيدا نکنيم ...
افتن درمان اين جھانی بوده ايم :مقايسه يا جايگزينی! .يعنی:
ما ھميشه در صد ِد ي ِ
ی ھر چيزی که گرفته شد ،چيزی ـ
 ,,در ذھن بمان ،اين وابستگی ھا را که فکر می کنی آنھا ھستی ،نگھدار ،بجا ِ
ديگر بگذار .وصله پينه کن .,,
" ھمان آدم می شويد ".
ی بزرگان کر بوده ايم ،اينھا را می گيرند! .اينھا را گرفتند تا بيدار شويم!.
و چون نسبت به رھنمودھا ِ
حال " ،وقتی چيزی را از دست می دھيد ،ھول نشويد .چيزی نگوييد .قضاوت و شکايت و ناله نکنيد .نگوييد به
من ظلم شده .حرف نزنيد .با وضعيت باشيد ،ببينيد که از وضعيت چه پيغامی برای شما می رسد ،آن يپغام را با
گوش دل ،بشنويد .ما استعداد شنيدنش را ھم داريم ".
من به گوش تو سخنھای نھان خواھم گفت
سر بجنبان که بلی جز که به سر ھيچ مگو
عشق به من گفت :ھيچی نگو .جامه َمدَر ،ناله و شکايت نکن ،ھمينطور بمان ،من به گوش تو پي ِام عشق و زيبايی
و خ َِر ِد زندگی را زمزمه و دَم می زنم .اينھا را که می شنوی ،فقط با َسرت تأييد کن .بله بگو.

ی خوبی داده و
با َسر ،نه با زبان .زيرا اگر با زبان ات بله بگويی ,, :بله ،بله ،زندگی لطف کرده و به ما چيزھا ِ
ما خيلی راضی ھستيم ...،,,
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حال کار و فعاليت است!.
من ذھنی در ِ
بيانگر اين است که ھنوز ِ
عمل تان جواب دھيد.
" اينھا را نگوييد " ،با
ِ
گاھی اوقات وضعيت ھايی برايتان رُخ می دھد که ظاھری خيلی تلخ دارد ،عشق ،چيزی را از شما می گيرد و در
گوش تان می گويد :اينھا را ول کن.
حال آزاد شدن ھستی .سالم تر می شوی ،از مخمصه ای ،رھايی پيدا می کنی ،عمق دار می
" چيزی نگو .تو در ِ
شوی ،قبال" سطحی بوده ای ،سطحی بودن را رھا می کنی ".
پس ،شما اتفاق اين لحظه را می پذيريد و بله می گوييد و قضاوت نمی کنيد و حرف ھم نمی زنيد ،می بينيد که
ی ما با زندگی نيست ،يعنی خدا از طري ِق
عشق ،خدا ،از طري ِق شما کار می کند .عشق ،جز وحدت و جز يکتاي ِ
شما کار می کند.
يکی از آن چيزھايی که اآلن ذھن می خواھد بگويد اين است که :من نمی فھمم ،چطور اين موضوع را بفھمم؟!.
برای ھمين است که می گويد " :اگر ھم نمی فھمی اما چيزی نگو ".
ی ھيچ مگو ،چيست؟ يعنی ،ذھن تو سوال خواھد کرد!.
معن ِ
َقمری جان صفتی در ره دل پيدا شد
در ره دل چه لطيف است َسفر ھيچ مگو
دل حقيقی می رويم ،راه برايمان آشکار می شود.
می خواھد از آن وصف ناشدنی توصيفی کند ،وقتی ما به را ِه ِ
ی جسمی را از دست می دھيم ،يعنی
ی جسمی داريم .يک موقعی می رسد که اين ھشيار ِ
ما اآلن در ذھن ،ھشيار ِ
حاضر می شويم آن را از دست بدھيم و بی من ،در وحدت با کل قرار بگيريم.
تمام اتصاالت به جھان بيرون قطع می شود.
من ذھنی ست.
بعدا" خواھد گفت :ما زير و ِز َبر می شويم .آرام شدن ذھن ،از
جنس زندگی شدن و تبديل ،مرگِ ِ
ِ
ولی اآلن که در ذھن ھستيم و ھشياری جسمی داريم ،بنظرمان می آيد که اگر ھر لحظه به فکری مشغول نباشيم و
ت زيادی انجام نشود ،زنده نيستيم!.
اينکار با سرع ِ
ی ما به ھشياری نابی ست که تا
ی تبدي ِل ھشيار ِ
ی ذھنی ،جسم ِ
زير و ِز َبر شدنی که صحبت آن را خواھد کرد ،معن ِ
بحال به اين جھان ارائه نشده بوده .ھشياری درختی و حيوانی نيست ،بُعدی ناب از ھشياری ست که زندگی برای
ان خود ،برای متجلی شدن بوسيلۀ آن ،بدان نياز دارد.
بي ِ
ذھن مان آرام شد وبه زندگی زنده شديم ،تعجب نکنيم.
ما اآلن با ھم قرار می گذاريم که متوجه باشيم ،اگر
ِ
اعمال تان
ت زندگی را که به فکرھا و به
ت بيشتری کنيد،
عبور برک ِ
حس امني ِ
ِ
اگر شاد ِ
ی شما بيشتر شودِ ،
ِ
ی زندگ ِ
ت سامان گرفتن گذاشتند،
ف تان بطور معجزه آسا رو به تغييردر جھ ِ
ی اطرا ِ
می ريزد ،حس کنيد ،وضعيت ھا ِ
شگفت زده نشويد و خودتان را گم و ناراحت نکنيد.
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اساس و گِر ِد آن سازماندھی می
ی مان را بر
ی جسمیِ ،
ما وقتی در ذھن ھستيم ،ھشيار ِ
ِ
دل ما شده و نحوۀ زندگ ِ
احساس خواری و سرخوردگی می
دل ما شده،
ی مان را تحقير می کنند ،از آنجا که
جزو ِ
کنيم .مثال" وقتی باورھا ِ
ِ
ِ
دل ما شده ،اگر تأييد نشويمُ ،خرد می شويم.
کنيم .مثال" وقتی تعريف و تمجيد
جزو ِ
ِ
اما اين دل مصنوعی ست.
ت ما را گرفته بودند ،فروکش
وقتی از ذھن بيرون می آييم،
غبار ھيجانات ،فريبندگی اجسام ،که جلوی بصير ِ
ِ
دل حقيقی ماست .در اين حالت ،شادی و
دل ما می شود و اين ِ
ی زندگی ،آرامش و زنده بودنِ ،
کرده ،ھشيار ِ
جھان بيرون صرفنظر می کنيم ،تأييد و تمجيد و
گرفتن زندگی از
آرامش زندگی را نو به نو تجربه می کنيم ،از
ِ
ِ
ف ديگران را نمی پسنديم ،زنده به زندگی ھستيم.
تعري ِ
ب چھارده( ،جان صفتی ،پيدا شد.
پس ،در را ِه پيدا
دل اصلی مانَ ،قمری )ما ِه ش ِ
دل حقيقیِ ،
کردن ِ
ِ
يادمان باشد ،ما نمی توانيم خدا را بوسيلۀ ذھن توصيف کنيم .اگر کسی اينکار را بکند در ھمين نقطه ،گير می افتد.
امور اين جھانی ست ،فکر مفھوم می
ی دست دوم است .فکر وسيلۀ خوبی برای راه انداختن
ذھن يک ھشيار ِ
ِ
مفھوم آدم.
مفھوم درخت،
مفھوم ُگل،
سازد ،مثال"
ِ
ِ
ِ
ت بيرونی آن را به ما می شناساند.
از آدم يک جسم می سازد و خصوصيا ِ
يا مثال" ما می دانيم درخت شاخ و برگ دارد ،برگ خاصيت ھايی دارد... ،
دانش ذھنی ست ولی ھمين ذھن که درخت و برگ و خاصيت آنھا را می شناسد ،زندگی زنده در درخت را
اينھا
ِ
ی آن را بشناسد) .دفتر سوم(:
نمی تواند حس کند ولی می تواند خاصيت ھا ِ
در بيان جوھر خود چون خری

داند او خاصيت ھر جوھری

دل تان بتدريج به
ما اآلن متوجه می شويم که َس َفر در را ِه دل ،لطيف ،خوب و قشنگ است ،ھيچی نگوييد .بگذاريد ِ
آن دل ،تبديل شود و اين ،از طري ِق ھيـــــــچی نگفتن است.
اگر می بينيد که ذھن ساکت و آرام می شود ،باز چيزی نگوييد .مبادا ،ھمان از دست رود.
جنس زندگی شديد ،لحظۀ بعد ،محاسبه نکنيد:
اگر شما اين لحظه آرام و از
ِ
 ,,اين چه حالتی بود ،ھمين را بنويسم  " .... ,,ھمينطور بمانيد ".
آن کار را ادامه دھيد .اين موارد را موالنا يادآوری مان می کند که ياد بگيريم و سوال نکنيم.
اھل سوال ھستيم .ھمه سوال دارند .اما سوال مفھوم و در رابطه با ذھن است .چيزی را که شما نمی
می داند ما ِ
توانيد بشناسيد ،چرا می پرسيد!.
محدوده ای بغايت کوچک و محدود ،چگونه می تواند اليتناھی بی ُفرم و نامحدود را در قالب تصوير و جسم،
بشناسد! .از توضيحی که داده شود ،چه می فھميد!.
" مرا با سوال بمباران می کنند :اين سوال را جواب دھيد ،اين يکی را ھم ،اين يکی سوال را ھم  ...؟.!" .
سوالــــــی نيست ،شما نبايد بپرسيد .سوال کردن ،يعنی حرف زدن .سوال و جواب نداريم.
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دل
گفتم ای دل!) ،وقتی ما حرف می زنيم ،حتما" با ِ
دل ذھنی مان سرو کار داريم و حرف می زنيم( .ما اآلن می خواھيم از ِ
ذھن ماست ،بپرسيم:
مان که ِ
گفتم ای دل چه مهست اين دل اشارت میکرد
که نه اندازه توست اين بگذر ھيچ مگو
دل زندگی ،به کدام ماه اشارت می کرده؟:
آن ِ
اين چه ماه ی ست؟ )موالنا اين مطلب را می گويد تا ما اينکار را نکنيم(.

دل ذھنی پُر از فکر و پُر از جنس و پُر از جسم و پُر از ُفرم و پُر از
دل ذھنی نيستِ ،
دل تو ،اندازۀ ِ
" اين اندازۀ ِ
ی فکری ست ،ھر چه می بينيم دريک قالب می گذاريم! ،چيزی که در اندازه جا نمی
قضاوت و پُر از قالب ھا ِ
شود ،متعلق و در رابطه با ذھن نيست! ،اين اندازۀ تو نيست ،از اين بگذر ".
توجه می کنيد؟.
ذھن تان بگوييد :خواھش می کنم راجع به خدا ،راجع به زندگی سوال نکن .آرام باش و حرف نزن .ھيچی
شما به
ِ
نگو ،نپُرس ،نترس.
ذھن من دارھم چيزی می داند که ما را ِول نمی کند .ولی
البته
ذھن من دار ،می خواھد تبديل به پوسته شود .اين ِ
ِ
ت ذھنی ،به
ت فعلی
مطابق قضاو ِ
چاره نداريم جز اينکه خودمان را ساکت کنيم و چيزی نگوييم ولو اينکه وضعي ِ
ِ
ضرر ماست ،چيزی را از دست می دھيم ،بلحاظِ ذھنی ،وضعيت را دوست نداريم ،اما ھيچی نگو ،مخصوصا"
ِ
سوال نکن .نگو اين چه ماه ی ست؟
ی اليتناھی ،زنده شود ،نمی تواند چگونگی آن را توصيف کند! .نپُرس.
ی حضور ،در آن فضا ِ
اگر آدمی به ھشيار ِ
برای اينکه اگر بپرسی و بخواھی تعريف کنی ،ھمآن نيست .ھر چه بگويی آن نيست!.
ی حضور و يکتايی در ارتباط است ،در ھنگامه ای که اين راز بر او کشف و آشکار می شود،
اگر کسی با فضا ِ
ديگر نخواھد توانست با دست و زبان آن را توصيف و بيان کند .نمی تواند تجربۀ آن زندگی را بيان کند!.
خموش .ھيچ َنپُرس.
ی خود ھدايت
زبان حقيقی خدا ،زندگی ،سکوت است .تنھا کليدی که می تواند آدمی را در بازگشت به
ِ
ِ
وطن اصل ِ
روح آدمی و شکوه خداوندی شود.
کند .فقط سکوت است که می تواند منجر به آزادی
ِ
بھتر است چيزی نگويی.
ی صحبتم گفتم:
آيا اين چيزھا را ما بايد باور کنيم؟ ما نمی خواھيم فقط به فکر قناعت کنيم .ابتدا ِ
ھمۀ اينھا که می گوييم ،صحبت که می کنيم ،فکر است ،اما شعوری ،يک ھشياری در شما وجود دارد ،که او ھم
ترس شما را کم می کند .نترسيد.
ھمين مطالب را می شنود و اين تکرارھا و تکرارھا ،به آرامی
ِ
نترسيد و نترسانيد.
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ت
بان شماست .چرا پش ِ
شما فقط ترس و قضاوت را نگاه کنيد .بدانيد که اين شعور ،اين ھشياری ،پشت و پشتي ِ
بعنوان زندگی می خواھيد بوسيلۀ " زندگی " از اين ذھن بيرون کشيده
شماست؟ برای اينکه خو ِد" شماست" .شما
ِ
شويد و متولد شويد ،نترسيد.
ما اآلن در ذھن و پوسته ھستيم که عقلش محدود است .شما نپرسيد چگونه می شود؟ نمی دانيد .من ھم نمی دانم
چگونه می شود ،ولی " می شود ".
مثال دقيق می زند ،برای اينکه ھمين گير و پيچ ھاست که نمی گذارد از
موالنا ،اين گفتگوھا را می کند و چندين
ِ
ذھن متولد شويم!.
ض بنده ھم دقت کنيد ،خواھيد ديد
شما اين غزل را اگر شصت ،ھفتاد بار بخوانيد و نکات آن را درآوريد و به عراي ِ
ب تبديل شما می شود.
ش شما از ذھن ،سب ِ
که ھمين غزل سب ِ
ب زاي ِ
گفتم اين روی فرشتهست عجب يا بشر است
گفت اين غير فرشتهست و بشر ھيچ مگو
دل ماست ،از آن ماه ،از آن دل ،سوال می کند:
من ذھنی ،يا ذھن که ِ
ما سوال می کنيم .ھمين ِ
اينکه آمده!؟  ...اينکه می خواھد بيايد!؟  ...اينکه ! ...؟ ...
" اگر آمد ،شما نخواھيد که آن را تعريف و توصيف کنيد ،فقط اجازه دھيد که از آن جنس ،از آن قِسم ،از آن
چيستی ،بيشتر بيايد ".

ی فرشته ست؟ يا بشر است؟
شگفت زده شده ام ،آيا اين رو ِ
ی زندۀ زندگی بوسيلۀ شما ،خو ِد زندگی بصورت شما ،غي ِر فرشته ست و بشر!.
ی حضور ،ھشيار ِ
اين ھشيار ِ
مغز ما را که بسيار بسيار پيچيده ست ،ساخته که بتواند از آن طريق خود را بيان کند.
ھشياری
جسم ما و ِ
ِ
مغز ما،
جسم فيزيکی و در اين جھان زنده ھستيم ،ھشياری از
پس بنابراين ،تا زمانی که ما در اين
جسم ما و از ِ
ِ
ِ
ی حضور است ،استفاده می کند .اگر ما
ان خودش و
پخش يک نوع شعور متعالی و انرژی که اسمش انرژ ِ
ِ
برای بي ِ
نباشيم نمی تواند اين مھم را به اجرا در آورد.
ی زندگی شويم .شما اگر من نداشته باشيد ،باشنده ای می شويد که زندگی بوسيلۀ
ما می خواھيم دھان و دست و پا ِ
شما ،خود را تجلی و ابراز می کند .برای ھمين به اين جھان آمديم.
برای مقايسه ,, :ده ھزار دالر بيشتر از او دارم ،خانۀ ما بزرگتر از خانۀ آنھاست ،سوادش کمتر از من است،
مقامم باالتر از اوست و  ،,, ...نيامديم.
زھدان ذھن ،پخته کند ،درد و غم و فکر ايجاد و شما را به آنھا
پس ،زندگی خودش بلد است که چگونه شما را در
ِ
متصل کند و بعد شما را از آنھا کنده و با ايجا ِد درد ـ بيداری ،درد ـ بيداری ،درد ـ بيداری ،درد ـ بيداری... ،
ضربه می زند که شما بيدار شويد.
با ھمکاری زندگی و شما که اراده ای آزاد داريد ،شما از آنجا بيرون کشيده می شويد و اين غي ِر انسان و فرشته
ست!.
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انسان زنده ،در اين جھان ،پا به عرصۀ وجود می گذارد .در
ھيچ چيزی در اين جھان شبيه آن نيست و آن بوسيلۀ
ِ
اين جھان ھست .ھيچ مگو .اگر بگويی از بين می رود.
اگر اين چيستی ،اين کيفيت ،در شما بوجود آمد ،ھيچی نگوييد .اگر بگوييد ،از بين می رود .امکان اين ھم وجود
سراغ تان بيايد و باز ترکِ تان کند،
دارد که به
سراغ تان بيايد و ترکِ تان کند ،به اميد آنکه انشاء] ديگر نرود.
ِ
ِ
گفتم اين چيست بگو زير و زبر خواھم شد
گفت میباش چنين زير و زبر ھيچ مگو
گفت :من در ذھن ھستم ،بگو اين چيست؟
دون
کاو ذھنی ،گير می اُفتند ،بعضی می خواھند بوسيلۀ فکر ھمه چيز را حل کنند و
ِ
شتر مردم در ھمين کند و ِ
بي ِ
شأن شان است که کسی چنين رھنمودھايی بدھد .افسرده می شوند ،را ِه زندگی را می بندند ،فکر می کنند ھمه چيز
ِ
را می شود فھميد! .موالنا می گويد:
ھمه چيز را نمی شود فھميد .البته ما علم پزشکی ،علم رياضی ،علم روانشناسی ،علم گياه شناسی و علوم ديگری
داريم که خيلی خوب و معتبرند ،و دانش در بارۀ اجسام اند ولی خو ِد زندگی را شناختن و منحنی آن را کشيدن و
 ...را نمی توانيم .زندگی را بايد زندگی کرد.
موالنا دائم ھشدار می دھد :ھيچی نگو .ھمينکه می گويی و سوال می کنی ،از آن فضا دور می شوی!.
آخر سر می گويد :ھيچ نگو.
درحال زير و رو شدن ھستم ،چيزھايی که می دانستم ،از دستم می روند و نمی دانم چه کنم ،زير و ِز َبر می شوم!.
ِ
عمق زندگی وصل شد.
من ذھنی زير و ِز َبر می شويم ،زيرا با ريشه ای کوتاه ،نمی توان به
ما
ِ
بعنوان ِ
ِ
باغبان زندگی با بيل آن را زير و رو می کند تا ريشۀ آن باال بيايد و سر
مثل گيا ِه ھرزی که ريشه ای کوتاه دارد،
ِ
آن به زير زمين فرو رود و خشک شود.
" آخر من بفھمم کی؟ ھستم! .خودم را بشناسم! .من اين پوسته که تا بحال فکر می کردم ھستم ،نيستم! ".
گفت میباش چنين زير و زبر ھيچ مگو.
شدن
حال تبديل شدن است )زير و رو شدن يعنی تبديل
ی تان در ِ
ِ
اگرشما می بينيد که زير و رو می شويد ،ھشيار ِ

ھشياری( ،ھيچ مگوييد .بتدريج تبديل می شويد.
ت قديمی ،آنھا زير و رو نمی کند ،چون
خيلی از دوستان که اين برنامه را دنبال می کنند ،متوجه شده اند که اتفاقا ِ
نسبت به قبل متحول و زير و رو شده اند.
جنس اتفاق نيستند.
می دانند که از
ِ
ما متوجه می شويم که دعوا نمی کنيم ،ميل به اوقات تلخی نداريم ،در حالت عادی زن و شوھر فکر می کنند که
ُرسد :من از کجا بفھمم که زنده ام؟
من ذھنی می پ َ
اگر دعوا نکنند ،يعنی ھمديگر را دوست ندارند ،چون ِ
بنام واکنش می سازند!.
بنابراين مقوله ای شبه زندگیِ ،
ی زندگی گذاشته ايم.
واکنش ما ،شب ِه زندگی ست .زندگی نيست .چون ما زندگی را نمی شناسيم ،شب ِه زندگی را بجا ِ
ِ
21

برنامه گنج حضور شماره --Feb 01 2012 ٣٨٦

Program # 386

اگر دعوا و قھر نکنيم نمی فھميم زنده ايم!.
محل کارمان می رويم ،با عشق خانه می رويم ،با عشق برای
اگر ما درعشق با جھان برخورد کنيم :با عشق به
ِ
خريد به مغازه می رويم و جانانه ،با نگا ِه خدايی با مغازه دار برخورد می کنيم ،با عشق در خيابان راه می رويم.
من
به ھمين ترتيب ،در عشق و لطافت  ،در ھمه جا و به ھمه جا با ديد و
رفتار خدايی ،نگاه و برخورد می کنيمِ .
ِ
ذھنی تحمل اين نوع برخورد را ندارد.
من ذھنی می پرسد :من از کجا بفھمم اوال" بر َت َرم؟ اگر برتر نباشم از کجا بفھمم که اصال" وجود دارم؟
ِ
اگر دعوا نکنم ،از کجا بفھمم که ھستم؟
" راست می گويد " .از کجا بفھمد! ،برای ھمين است که دعوا می کند.
قھر ،پوستۀ بيرونی ذھن را سِ فت می کند .قھر ،يعنی من ،جدا از تو ھستم ،ھر چه جدا َتر ،پس بيشتر ھستم .قھر
من ذھنی ست.
يعنی من با تو فرق دارم .بيشتر انسان ھا با نزديکتري ِن شان قھر می کنند .اين از ِ
احساس زندگی دارد ولی دائم شعار بيجا می دھد:
ی عوضی ،برای
من ذھنی راھھا ِ
ِ
ِ
 ,,من آرامش را دوست دارم ،شادی را دوست دارم ،می خواھم در جھان خالقيت بکار بَرم ،می خواھم برکت

زندگی را در جھان بيافشانم ،خداپرستم ... ،,,
من ذھنی برای اين است که نمی تواند آرامش را تحمل کند.
درحاليکه نمی تواند آرامش را تحمل کند .اصال" وجو ِد ِ
ت وجود بر اثر جدايی ست ،را ِه زندگی نيست.
عکس العمل و اوقات تلخی و قھر ،که برای تثبي ِ
شما به زندگی خودتان نگاه کنيد ،تجربۀ گذشته را يادتان بياوريد ،ببينيد اينطور بوده يا نه؟
ی مختلف خودش اينھا را ياد گرفته باشد و اآلن خودش پخته شده باشد .فردی شصت
مگر اينکه کسی در فازھا ِ
ساله ،ھفتاد ساله که به فراوانی ،اين موضوعات را ديده ،ھمينکه اين مطالب را )از موالنا( بخواند ،متوجه می شود
که شب ِه زندگی کرده ،زندگی نکرده.
ت زير و ِز َبر شدن را حس می کنيد ،ھيچ مقاومت نکنيد.
بنابراين اگر شما حال ِ
ای نشسته تو در اين خانه پرنقش و خيال
خيز از اين خانه برو رخت ببر ھيچ مگو
در ابتدا ھم گفتيم و مرتب تکرار می کنيم:
خانۀ پُر نقش و خيال ،ذھن است.
جنس وحدت است ،ھمينکه به اين جھان می آيد وار ِد ذھن می شود ،برای اينکه جدايی را بشناسد و
ھشياری که از
ِ
ب ُفرم می رود.
برای اينکه بتواند در اين جھان به زندگی ادامه دھد ،به قال ِ
ان خود
اگر ذھن نباشد ما نمی توانيم اين بدن را نگه داريم و ھشياری نمی تواند از اين مغز و بدن ،برای تجلی و بي ِ
استفاده کند.
ی حضور زنده می شويد ،برای شما فقط شادی ست که معنی دارد .برای
وقتی شما از ذھن بيرون آمده وبه ھشيار ِ
اينکه زندگی جز شادی ،چيز ديگری نيست.
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شما ممکن است بپرسيد :اينھمه عزا و غصه خوردن و اينھمه به سرمان می زنيم و ناله می کنيم ،از کجا آمده؟!.
از آنجا که ما بيش از حد در اين ذھن مانده ايم.
ی درد اين است که از اينجا بيرون
وقتی وارد ذھن می شويم ،پس از مدتی با
انواع دردھا درگير می شويم ،معن ِ
ِ
برو!.
موالنا ،می گويد :ای نشسته تو در اين خانۀ پُر نقش و خيال... ،
چه کسانی نشسته اند؟ شما نشسته ايد؟
بلند شويد و بيرون برويد.
ی محصور در ذھن که ما
خانۀ پُر نقش و خيال ،ذھن پُر از فکر است ،نقش ھم ،صورت است .پس ذھن ،ھشيار ِ
ی ذھنی را به
ی ذھنی را می شناسد .الگوھا ِ
باشيم ،فقط عکس ھا و نقش ھا و جسم ھا و فکرھا را می بيند .الگوھا ِ
خود مربوط وبا آنھا ھم ھويت می شود .اگر شما با باورھايی ھم ھويت ايد ،شما اگر باورھايی داريد که می گوييد:
اينھا حقيقت است و غير از اينھا حقيقتی نيست ،شما در ذھن ھستيد.
حقيقت در باور نمی گنجد .اگر می گنجيد که ما بوسيلۀ ذھن و باور می توانستيم خدا را بشناسيم ،پس چرا می
گوييم :ھيچ مگو!.
اگر ما می توانستيم بوسيلۀ ذھن و باور خدا را بشناسيم که می گفت :بگو .خوب می گويی ،بگو.
البته قبال" موالنا به ما گفت :وقتی با آن عدم ،آن عدن و انبار و آن بھشت ،متصل شدی ،بگو و از خالی شدن
ترس نداشته باش .ولی تا زمانی که در ذھن ھستی ،ساکت باش.
اگر از ذھن بيرون آمده ای ،بگو .اما اگر ھنوز در ذھن ھستی ،ساکت باش .قبال" تأکيد کرده و من ھم چند بار
تکرار کردم.
نقل مکان کن.
پس ،خيز از اين خانه برو .رخت ِب َبر ،يعنی بطور کامل وسايل ات را جمع کن و از اين خانه بروِ .
ھيچی ھم نگو ،برای اينکه اگر بگويی ،می مانی :چرا بروم؟ پس اين فکرھا و باورھا چه می شود؟ اگر از اينجا
بروم ،دوستانم را از دست می دھم ،فاميل ام را از دست می دھم!.
" ھيچی از دست نمی دھی .از اينجا بيرون برو ".
ی زندگی گوش و دل و ديده بده .زندگی می سرايد ،تو ھيچی نگو ،از اين ذھن بيرون
شما به حر ِ
ف زندگی ،به ندا ِ
برو.
آيا شما ،گوش می کنيد؟ يا نه؟ بستگی به شما دارد.
ی
اگر شما ھنوز به درد کشيدن و عذاب و گرفتاری و غم و قھر و اضطراب بيشتر احتياج داريد ،که به خرابکار ِ
تان در اين جھان ادامه دھيد ،پس بمانيد.
ولی برای چه می خواھيد اينکارھا را بکنيد؟ شما نمی خواھيد با چند سالی را ھم که مانده ،جھان را آبادان کنيد؟!.
جھان عشقی وجود ندارد ،ھمکاری
ما معموال" تا چھل ،پنجاه سالگی متوجه اين موضوعات نمی شويم .برای اينکه
ِ
اساس رقابت و مقايسه و حرص بنا شده و به ما ھم ھمين الگوھا را منتقل کرده و ياد داده اند:
نيست ،جھان بر
ِ
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 ,,تو بايد به ھر قيمتی شده از آن يکی جلو بيفتی .,,
ايکاش در ده سالگی متوجه و بيدار می شديم! .ولی ما امروز می فھميم که بايد از اين اتاق بيرون برويم.
*
مطلبی ھم از مثنوی برايتان می خوانم که به فھم اين مطلب کمک می کند :ذھن پر از تصوير است.
] ] زان دز ذات الصور
دور باشيد و بترسيد از خطر
رو و پشت برجھاش و سقف و پست
جمله تمثال و نگار و صورتست
ھمچو آن حجر ٔه زليخا پر صور
تا کند يوسف بناکامش نظر

در دفتر ششم ،موالنا از بُرجی تعريف می کند که اسمش :ھُش رُ با يا ھوش رُ باست.
شعور زندگی و رُ با يعنی ُربودن ،دزديدن است .اگر درون اين قلعۀ ھوش رُ با که ھمين ذھن است،
ھوش به معنی
ِ
بروی ،ھوش ات ربوده می شود ،برای اينکه وقتی به آنجا رفتی ،ھشياری جسمی پيدا می کنی و فقط جسم می
بينی ،طلسم می شوی.
] ] ،مواظب باش ،اينکار را نکنی .اگر فھميدی که در ذھن ،در قلعۀ ھُش رُ با ھستی ،بايد بيرون ِبپَری!.
آن دِژی ست که ذاتش از صورت است .از آن دور باشيد و از خطر بترسيد.
پادشاه ،خدا ،به ما ،فرزندانش ،نصيحت می کند :از اين ذھن دور باشيد ،برای اينکه رو و پشت و سقف و کف اش
حواس جسمی و شش جھتی که
عنصر تشکيل دھندۀ بدن ،و پنج
جنس صورت و فکر و نقش است) .موالنا ھم به چھار
ھمه از
ِ
ِ
ِ

در آن زندگ ِی جسمی می کنيم ،اشاره ھا کرده( يعنی ما در ذھن جز نقش و فکر و ُفرم و خيال ،ھيچ چيز ديگری نمی
من ذھنی ،يوسف َسمب ُِل زيبايی ،عشقَ ،سمب ُِل ھر
اتاق زليخا را می زند .زليخا سمب ُِل ِ
توانيم ببينيم .بعد ھم تمثي ِل ِ
چي ِز نيک در ماست.
زليخا ،می خواست به طريقی نامشروع )از نظر زندگی( يوسف را داشته باشد .يوسف تن در نمی داد.
ب اتاقی را که ھمه جا عکس خود را زده ،بسته بود.
يوسف بايد از اتاق و از اين چاه بيرون می آمد ،زليخا در ِ
يوسف به ھر طرف که نگاه می انداخت ،عکس زليخا را می ديد.
ما ھم در ذھن ،به ھر طرف که نگاه می کنيم ،شما ھم اآلن ھر فکری که می کنيد ،به يک جنبه ای از زليخا ـ
نظر می اندازيد.
من ذھنی،
اين زليخا ھم از شما ناکام است برای اينکه
ِ
اصل شما ،ما ،بعنوان ھشيار ِ
ی حضور ،می دانيم که زليخاِ ،
می خواھد نامشروع از ما استفاده کند و ما را در محفظۀ محدود و کوچک خود نگه دارد ،ما با ماھيتی گسترده و
عميق و آزاد ،نمی خواھيم اين اجازه را به او بدھيم ولی زليخا مسلط است.
من ذھنی!.
زليخا درب را بسته ،قفل کرده و حکمرانی می کند و شما ،يوسف،
گرفتار اغواگری ھا ِ
ی ِ
ِ
24

برنامه گنج حضور شماره --Feb 01 2012 ٣٨٦

Program # 386

من ذھنی سلطنت می کند :بِ َرنج )می رنجيد( ،خشمگين شو )خشمگين می شويد( ،بترس )می
فعال" ما در ذھن ھستيم و ِ
ترسيد( ،ھمينجا باش )چشم .می مانيد(.

ت خاصی از زليخا را می بينيد.
شما اآلن ھر فکری می کنيد ،يا به ھر طرف که نگاه می کنيد ،جنبه ای ،صور ِ
چرا زليخا اينکار را کرده؟ برای اينکه تا بحال از شما ناکام بوده ،برای اينکه باالخره شما را وادار به تسليم کند،
بپذيريد که اصال" زليخا ھستيد! .زليخا را در آغوش بگيريد.
جھان بيرون ،از ما توجه می خواھند ،ما را رھا نمی کنند و تشنۀ توجه ما ھستند ،وضعيت
ھم ھويت شدگی ھا با
ِ
ی ما را می ِک َشند.
ھای خواستنی ،تمايل به دست آوردن ھا ،دوستان و زليخاھا ...ھر يک گوشه ای از
دامن ھشيار ِ
ِ
ب را بسته و توجه به
ت شما ايجاب نمی کند که با زليخاھا يکی شويد .بنابراين ،عرصۀ دردناکی است .در ِ
" ولی ذا ِ
خودش را طلب می کند و يوسف رد می کند .درد ايجاد شده .زليخا رھا نمی کند ،شما درد می کشيد ".
ما چنين وضعيتی داريم .موالنا مثال می زند:
ھمچو آن حجر ٔه زليخا پر ص َُور
تا کند يوسف ِبناکامش نظر

کسانی که می خواھند اين مطالب را بخوانند ،به مثنوی دفتر ششم سطر  ٣٦٣٥مراجعه کنند.
اين قصه را قبال" خوانديم.
ان ھشياری آنجا ھستيم .م ِن ذھنی درب را بسته و می گويد:
فقط اين را بفھميم :اتاقی وجود دارد بنام ذھن ،ما بعنو ِ
تو بايد با من باشی ،بيرون نروی ،درب را قفل کرده ام .ولی درب بطور معجزه آسا باز می شود.
زندگی ھم دنبا ِل يوسف است که او را از اتاقی که زليخا زندانی اش کرده ،بيرون بِ ِکشَد .باالخره ھم او را بيرون می
ِک َشد.
زليخا کاره ای نيست .زليخا کور و پوسته می شود.
م ِن ذھنی باالخره دست از سر ما بر می دارد.
گفتم ای دل پدری کن نه که اين وصف خداست
گفت اين ھست ولی جان پدر ھيچ مگو
من گفتم:
اصل ما
پدر ما ھستی ،آيا اين وصف ،اين َقمَر ،اين جان صفت و
ِ
" ای دل ،تو پدری کن ،چيزی به ما ياد بده ،تو ِ
و اين وحدت ما با خدا؟! ،اين خو ِد خدا نيست "؟!.
جان من ،ھيچی نگو .اگر بگويی دوباره به آنجا می روی!.
جان پدر ،يا ِ
گفت :اين ھست ،ولی تو را به ِ
اتاق زليخا ،با سکوت می تواند بيرون بيايد ،با حرف ،بيشتر آلودۀ زليخا می شود.
يوسف از ِ
ب زليخا را ندھد .زليخا ھر چه می خواھد حرف بزند.
بھترين کار اين است که يوسف در اتاق ،اصال" جوا ِ
ب آھنين ،بيرون می آيد.
يوسف ساکت بماند .اگر ساکت بماند ،بطور معجزه آسا ،از آن در ِ
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ی حضور است ،زنده ھستيد و بيشتر زنده خواھيد شد و در
شما ھم به َق َمری ،جان صفتی ،که ھمان ھشيار ِ
جان پدر ،حرف زدن را کنار بگذاريد.
اينصورتِ ،
اجازه دھيد زندگی از طري ِق شما خود را بيان کند ،شما ديگر حرف نزنيد.
ی خودش
ھر کسی در ھر مرحله ای که ھست اگر کمتر حرف بزند ،بيشتر سکوت کند ،بيشتر به جنس و به چيست ِ
ت خودش می شود.
می تواند پی ببرد و بيشتر از
جنس ذات و فطر ِ
ِ
من ذھنی می شود.
جنس زليخا ،از
ھر چه بيشتر حرف بزند ،از
جنس ِ
ِ
ِ
*
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