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مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ١۶۵٠

خوش بنوشم تو اگر زھر نھی در جامم
پخته و خام تو را گر نپذيرم خامم
عاشق ھديه نيم عاشق آن دست توام
سنقر دانه نيم ايبک بند دامم
از تغار تو اگر خون رسدم ھمچو سگان
گر من آن را قدح خاص ندانم عامم
غنچه و خار تو را دايه شوم ھمچو زمين
تا َس ِمعْنا و اَ َ
طعْ نا کنی ای جان نامم
ملخ حکم تو تا مزرعهام را بچريد
گر نگردم تلف تو علف ايامم
ساقی صبر بيا رطل گرانم درده
تا ﭼو ريگش به يکی بار فروآشامم
گوييم َشپ َشپی و ﭼون پشه بیآرامی
ﭼون دالرام نيابم به ﭼه ﭼيز آرامم
ھمچو دزدان ز عسس من ھمه شب در بيمم
ھمچو خورشيدپرستان به سحر بر بامم
ضالل
مھر غير تو بود در دل من ُمھر َ
شکر غير تو بود در سر من سرسامم
به زبان گر نکنم ياد شکرخانه تو
کام و ناکام بود لذت آن در کامم
خبر رشک تو می آرد اشک تر من
نه به تقليد بل از ديده دھد پيغامم
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٠٢٩
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آن يوسف معانی و آن گنج رايگانی
خود را اگر فروشد دانی عجب خريدن
کو مشتری واقف در دو دم مخالف
در پرده ساز کردن در پردهھا دويدن
ای عاشق موفق وی صادق مصدق
میبايدت ﭼو گردون بر قطب خود تنيدن
مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم  ،بيت ٣٧۴۶

صورتی از صورتی ديگر کمال
گر بجويد باشد آن عين ضالل
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٩١١

کدام دانه فرورفت در زمين که نرست
ﭼرا به دانه انسانت اين گمان باشد
کدام دلو فرورفت و پر برون نامد
ز ﭼاه يوسف جان را ﭼرا فغان باشد
دھان ﭼو بستی از اين سوی آن طرف بگشا
که ھای ھوی تو در جو المکان باشد
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢۵١٩

غالم پاسبانانم که يارم پاسبانستی
به ﭼستی و به شبخيزی ﭼو ماه و اخترانستی
غالم باغبانانم که يارم باغبانستی
به تری و به رعنايی ﭼو شاخ ارغوانستی
نباشد عاشقی عيبی وگر عيب است تا باشد
که نفسم عيب دان آمد و يارم غيب دانستی
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مولوی ،مثنوی ،دفتر اول  ،بيت ١۵۶٣
قصهٔ بازرگان کی طوطی محبوس او را پيغام داد به طوطيان ھندوستان ھنگام رفتن به تجارت

ای عجب آن عھد و آن سوگند کو؟
وعدهھای آن لب ﭼون قند کو؟
گر فِراق بنده از بد بندگيست
ﭼون تو با بد بد کنی پس فرق ﭼيست؟
ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ
با طربتر از َسماع و بانگ ﭼنگ
ای جفای تو ز دولت خوبتر
و انتقام تو ز جان محبوبتر
نار تو اينست نورت ﭼون ب ُود؟
ماتم اين تا خود که سورت ﭼون بُود؟
از حالوتھا که دارد جور تو
وز لطافت کس نيابد غور تو
نالم و ترسم که او باور کند
وز کرم آن جور را کمتر کند
عاشقم بر قھر و بر لطفش بجد
ب ْ
ُوال َع َجب من عاشق اين ھر دو ضد
وﷲ ار زين خار در بستان شوم
ھمچو بلبل زين سبب ناالن شوم
اين عجب بلبل که بگشايد دھان
تا خورد او خار را با گلستان
اين ﭼه بلبل؟ اين نھنگ آتشيست
جمله ناخوشھا ز عشق او را خوشيست
عاشق ُکلست و خود ُکلست او
عشق خويشجو
عاشق خويشست و
ِ
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قرآن کريم ،سوره الفجر ،آيه ١۴
صا ِد
إِ ﱠن َربﱠ َ
ك لَبِ ْال ِمرْ َ
اإلن َسانُ إِ َذا َما ا ْبت ََاله ُ َر ﱡبهُ فَأَ ْك َر َمهُ َونَ ﱠع َمه ُ َفيَقُو ُل َربﱢي أَ ْك َر َم ِن
فَأَ ﱠما ْ ِ
َوأَ ﱠما إِ َذا َما ا ْبت ََالهُ فَقَد ََر َعلَ ْي ِه ِر ْزقَهُ فَيَقُو ُل َربﱢي أَھَانَ ِن
ترجمه فارسی
يقينا ً پروردگار تو در كمين گاه است.
پس اما انسان ھنگامى كه پروردگارش او را بيازمايد و او را گرامى دارد و به او نعمت بخشد) ،مغرور می
شود( ،مى گويد » :پروردگارم مرا گرامى داشته است «.
و اما ھنگامی که او را بيازمايد ،پس روزى اش را بر او تنگ گيرد )نااميد می شود و(مى گويد:
» پروردگارم مرا خوار كرده است «.
ترجمه انگليسی
Indeed, your Lord is in observation.
And as for, man when his lord tries him and [thus] is generous to him and favors him,
he says, “ my lord has honored me “.

But when he tries him and restricts his provision he says,” my lord has humiliated
me”.

مولوی ،مثنوی ،دفتر اول  ،بيت ۴١
عاشق شدن پادشاه بر کنيزک رنجور و تدبير کردن در صحت او

آن يکی خر داشت و پاالنش نبود
يافت پاالن گرگ خر را در رُبود
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کوزه بودش آب مینامد بدست
آب را ﭼون يافت خود کوزه شکست
شه طبيبان جمع کرد از ﭼپ و راست
گفت جان ھر دو در دست شماست
جان من سھلست جان جانم اوست
دردمند و خستهام درمانم اوست
ھر که درمان کرد مر جان مرا
برد گنج و ُد ّر و مرجان مرا
جمله گفتندش که جانبازی کنيم
فھم گرد آريم و انبازی کنيم
ھر يکی از ما مسيح عالَميست
ھر اَلَم را در کف ما مرھميست
گر خدا خواھد نگفتند از بَطَر
پس خدا بنمودشان عجز بشر
ترک استثنا مرادم قَ ْس َوتيست
نه ھمين گفتن که عارض حالتيست
ای بسا ناورده استثنا بگفت
جان او با جان استثناست جفت
ھرﭼه کردند از عالج و از دوا
گشت رنج افزون و حاجت ناروا
آن کنيزک از مرض ﭼون موی شد
اشک خون ،ﭼون جوی شد
ﭼشم شه از
ِ
از قضا ِسر َکنگبين صفرا نمود
روغن بادام خشکی میفزود
از ھليله قبض شد اطالق رفت
آب آتش را مدد شد ھمچو نفت
عطار ،ديوان اشعار ،غزل شماره ۴١٨
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ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش
بر در دل روز و شب منتظر يار باش
دلبر تو دايما بر در دل حاضر است
رو در دل برگشای حاضر و بيدار باش
ناحيت دل گرفت لشگر غوغای نفس
پس تو اگر عاشقی عاشق ھشيار باش
نيست کس آگه که يار کی بنمايد جمال
ليک تو باری به نقد ساخت ٔه کار باش
در ره او ھرﭼه ھست تا دل و جان نفقه کن
تو به يکی زندهای از ھمه بيزار باش
گر دل و جان تو را در بقا آرزوست
دم مزن و در فنا ھمدم عطار باش
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حضور امروز را ،با غزل شماره  1650از ديوان شمس موالنا ،شروع
با سالم و احوالپرسی برنامۀ گنج
ِ
می کنم:
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ١۶۵٠

خوش بنوشم تو اگر زھر نھی در جامم
پخته و خام تو را گر نپذيرم خامم
ی خدايی ست به خدا و خود ،روی می آوريم.
ی انسانی که ھمان ھشيار ِ
پس ،ما بعنوان ھشيار ِ
در واقع طنين اين گفتگو را خود نيز می شنويم.
ب ذھن.
اين گفتگو و راز و نياز ،بدقت بيدار کننده ست .بيداری از ﭼه؟ بيداری از خوا ِ
" اگر زھر ھم در جامم بريزی ،به گوارايی و دلچسبی ،صميمانه ،می نوشم.
انواع نعمت ھا ،رويدادھا را ،آنچه را که ذھن ،مثبت و منفی  ،پخته و خام ،قضاوت می کند ،بدون قيد و
و اگر
ِ
شرط و قبل از قضاوت نپذيرم ،خامم." .
مخالف پخته ست .انسا ِن خام ،انسانی ست که ھنوز در ذھن زندگی می کند و ھشياری جسمی دارد.
ت
ِ
خام ،جھ ِ
زندگی را در اجسام جستجو می کند و در اين لحظه بودن را نمی شناسد .فقط شدن را می شناسد.
ت اساس ِی
ھشياری جسمی که مربوط به ذھن است ،او را از پديده ھای بيرونی آگاه می کند .بنابراين برکا ِ
حس خوشبختی و موفقيت و به ثمر رسيدگی ،را در بيرون و از ﭼيزھا و آدم ھای
حس امنيت و
مثل
زندگی ِ
ِ
ِ
ديگر ،جستجو می کند .به ھشياری عشقی دست نيافته.
توسط موالنا ﭼه منظور و ضرورتی دارد و ﭼه بايد
ممکن است اين سوال مطرح شود که سرود ِن ﭼنين غزلی
ِ
از آن بيآموزيم که در عمل به کار گيريم؟
ی خدايی بی فُرمی ست که از آنطرف می آيد.
ارتباط ما،
علت آن،
ِ
ِ
ی انسان ِی فُرم دار ،به ھشيار ِ
ارتباط ھشيار ِ
قبال" گفتيم:
حس جسمی )بينايی ،بويايی ،شنوايی ،ﭼشايی ،المسه(
مادر بيولوژيکی مان متولد می شويم ،پنج
شکم
وقتی از
ِ
ِ
ِ
فکرمان به کار می اُفتد.
و ِ
ت فکر و تصوير
از آن به بعد ،ھر ﭼه را که می بينيم و با ھر ﭼه که در ارتباط قرار می گيريم ،بصور ِ
ب آنھا می شويم.
درآورده و جذ ِ
ت گذشتۀ خود ايجاد می کنيم.
بتدريج که جلو می رويم،
ی ذھنی از تجربيا ِ
ِ
بانک فکری تصوير ِ
ھر ﭼه که می بينيم ،و جذب آنھا می شويم ،بصورت فکرو تصوير در بانکی که در ذھن مان ايجاد شده آرشيو
و انبار می کنيم.
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بتدريج که جلو می رويم با مجموعه تجربياتی که کسب می کنيم ،يک تصوي ِر ذھنی از خود ،می سازيم .اين
من ذھنی می گوييم" ،ما" ،نيستيم.
تصوير ذھنی که اصطالحا" به آن ھوي ِ
من فکری يا ِ
ت فکری يا ِ
ی ده،
ک داده ھا ،انبار شده از پديده ھا و موضوعا ِ
من ذھنی ،ھمان بان ِ
ت بيرونی ،برای انسان از ھمان ابتدا ِ
اين ِ
دوازده سالگی ،پرده يا گليمی می بافد.
ی پرنقش ،ذھ ِن ماست.
اين گلي ِم فکری تصويری ،اين تابلو ِ
اين گليم ،گل ھای متعدد و زيبايی دارد.
برخی از اين ُگل ھا برای ما بسيار مھم و خواستنی و بعضی ديگر بسيار زشت اند و مورد پسن ِد ما نيستند.

اين گليم ما را فريب داده و می گويد :اين تابلو ،ھمۀ زندگی و وجود و سرمايۀ توست.
ی اين گليم شده ايم و زندگی می خواھد ما را از نقش ھا و
غافل از اينکه ما ھشياری ای ھستيم که جذ ِ
ب نقش ھا ِ
رنگ ھای فانی و پاک شوندۀ اين گليم که سخت به آن ﭼسبيده ايم ،بيرون بکشد.
در حاليکه گرايش و عالقۀ شديد ما ،به گل ھای گليم روز افزون است .می خواھيم ُگل ھا و نقش ھايی را که
دوست نداريم کنده و پاک کنيم و به جای آنھا گل ھا و رنگ آميزی ھايی را که دوست داريم بگذاريم و گليم و
تابلوی تعريف کنندۀ خود را کامل و زيبا تر کنيم.
کار کم تجربه را
و اما ھمانطور که امروز خواھيم ديد ،زندگی اين سيستم فکری ،اين باشنده ،اين انسا ِن تازه ِ
محاصره کرده.
اگر اين انسان ،در خانواده و محيطی عشقی بزرگ شود ،به او ياد خواھند داد که:
ت آن تو نيستی .اص ِل تو نيست.
اين گليم و ُگل ھای رنگارنگ و متفاو ِ
ب اين گليم و طرح ھايش شده ای و قرار است که زندگی تو
تو خداييت و ھشياری ای ھستی که فقط و اآلن ،جذ ِ
ی ناب ،روی خودت قائم کند.
را از گل ھای اين گليم جدا و پس از بيداری ،بعنوان ھشيار ِ
ق تو ،بوسيلۀ تو ،عشق و خرد و زيبايی خود را بيان و در اين جھان پخش کند.
زندگی می خواھد از طري ِ
بنابراين تو اين گليمی که انواع گل ھا و طرح ھا و نقش ھا را در بَر گرفته ،نيستی ،نيستی.
پس ،در ده ،دوازده ،بيست سالگی ،آن فرد ،آن انسان ،متوجه خواھد شد که اين گليم و آنچه را که در بَر دارد،
اصل او نيست و بايد خود را از ھم ھويت شدگی با اين طرح ھا و نقش ھای گليم ،بِب َُرد و خود را بيرون بِ ِک َشد،
ِ
يا طبق آموزش ھايی که ديده ،و آموخته گليم را تا نود سال دست نخورده حفظ و مراقبت و بر دوش بِ ِک َشد.
اکثر ما آدم ھا آن گليم و محتوياتش را بر دوش گرفته و تا آخر عمر حمل می کنيم.
ِ
ھمينکه وار ِد اين جھان می شويم ،از نظر جسمی و دانش و متعلقات و  ...شروع به گسترش می کنيم و م ِن
ذھنی مان از ھر گسترشی ،به نفع خود سوء استفاده می کند.
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اگر به نوجوانی بيآموزند:
من ذھنی از گسترش تو سوء استفاده می کند و اين بزرگ شدن و مقايسه ،غلو و توھمی ست ،بيدار می شود و
ِ
ی زندگی که او را به سمت خود می
من ذھنی اش قرار گيرد .به ندا ِ
احتماال" اجازه نمی دھد ،مورد سوء استفادۀ ِ
خواند:
" ذھن ات را در اختيار من قرار بده .من از طريق تو فکرھای نيک می کنم .اعمال پر برکت انجام می دھم،
بدن ات را سالم و از طريق تو ِخ َر ِد زندگی را بيان می کنم ".
ولی اينکار صورت نمی گيرد ،ﭼون ما در يک جامعۀ بيدار و عشقی زندگی نمی کنيم .معيار رشد ،رقابت و
من ذھنی برای برنده شدن در رقابت و مقايسه با ديگران ،قرار می گيرد.
مقايسه ست ِ .
نقش
نقش ھمسری ،نقش پدری يا مادری ،نقش معلمی،
مثال" با جلوتر رفتن ،موقعی که نقش بعھده می گيريم،
ِ
ِ
استادی ... ،با اين نقش ھا ،گل ھای گليم ،ھم ھويت می شويم.
ابتدائا" نيز ،بالفاصله بعد از تولد ،با اسمی که روی ما می گذارند ،اولين مفھوم و تصوير و مشغلۀ بيرون را به
ی "من" است .اين اسم" ،من" ،ھستم.
ما تحميل می کنند و ما فکر می کنيم که اين ِ
اسم تحميلی ،مساو ِ
من مفھومی ،توھمی ،موضوعات ديگر ،ھمسر و بچه و مقام و پول و متعلقات و  ...را ھم بصورت فکر
به اين ِ
و تصوير روی گليم مان اضافه و ﭼسبانده و اين من را بزرگ تر و مغرور تر می کنيم.
در حاليکه زندگ ِی در کمين و ما را محاصره کرده.
ب گلي ِم ذھن شدن ،مانند ھمان دانه ای ست که در زمي ِن زندگی کاشته شده.
ھفته ھای قبل موالنا گفت " :جذ ِ
درون اين ذھن يا اين من ذھنی مثل يک دانه قرار گرفته ای.
تو بعنوان ھشياری در
ِ
ب تو ،خدا می خواھد اين دانه را بشکافد .اما اگر تو
برای دسترسی به استعداد و قابليت و
ی نا ِ
اسانس ھشيار ِ
ِ
ب دانه گی ات را حفظ و دست نخورده نگه
بخواھی نقش ھا و طرح ھای آن گليم را کامل و اضافه کنی يا قال ِ
انون زندگی عمل کرده ای که به بيداری تو کمک نخواھد کرد ".
داری ،بر
ِ
خالف ق ِ
اين مطالب را قبال" توضيح داده و امروز ھم يادآوری خواھيم کرد.
در حاليکه با اين گليم و تابلوی زيبا و نقش ھايش مشغولم ،سی ساله ،ھمسر و بچه و حرفه ای دارم و در
شرايط خوب و مناسبی بسر می برم ،ناگھان زندگی ،يکی از گل ھای گليم ام را بيرون می کشد )موقعيت حرفه

ای ايم تنزل پيدا می کند ،ھمسرم َترک ام می کند ،عزيزی را از دست می دھم ،( ... ،فريادم بلند می شود:
ﭼه شد؟ تا حاال خدا به من لطف داشت ،حاال ،لطف اش را از من دريغ می کند! اين ﭼه خدايی ست؟
ھمينکه گل مھمی کنده شد ،دو راه دارم:
يا بايد متوجه پيغام زندگی شوم،
يا بر اين تصور می مانم که به من ظلم شده.
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" ﭼرا نتوانستم گليم ام را کامل کنم؟ ﭼرا ُگلی که برايم خيلی مھم بود ،کنده شد؟
تمام زندگيم مقامم بود ،ثروتم بود ،ھمسرم بود ،حاال اين ضايعه را ﭼطور ترميم کنم "؟.
شدن گلی که با آن ھم ھويت شده ايد ھستيد.
اينجاست که شما بعنوان شاگرد موالنا ،منتظر کنده
ِ
روال خدشه ناپذي ِر زندگی:
طبق
ِ
تمام کسانی که به اين جھان می آيند و با پديده ھا و اقالم اين جھانی تصوي ِر ذھنی می سازند و با داده ھا ،با
ِ
ی گليم شان ،ھم ھويت می شوند ،زندگی برايشان کار و برنامه دارد و نمی تواند تا ھشتاد سالگی،
گل ھا ِ
ی ذھنی و افزود ِن گل ھای گليم را بپذيرد.
تصوير ساز ِ
موالنا می گويد:
آماده باشيد اگر تا پنجاه سالگی ھم ھويت شدگی با گل ھای گليم را ادامه داده ايد ،با تمام دست آوردھايتان خوب
يا بد ھم ھويت شده ايد:
مال من است!.
 به خود مفتخر می شويد :به به! .ﭼه گلي ِم خوش آب و رنگی ،من اينم ،اينھا ِ حس مظلوميت می کنيد :به من ظلم شده ،پولم را برده پس نداده ،ھمسرم ترک ام کرده ،بچه ھايم رفته اند،نمک ام را خوردند ،نمکدان شکستند ،آی مردم به دادم برسيد ،آی خدا ،تو ﭼطور خدايی بودی! ) ...اينھا ھم
جزو گليم اند .با اينھا ھم ،ھم ھويت ايم(.
ولی شما می دانيد که ھيچيک از گل ھای اين گليم نخواھند ماند .بيدار شويد و با زندگی ھمکاری کنيد.
اگر زندگی يکی از گل ھايش را کند ،شما ھم گلی ديگر از آن را بِکنيد و بدانيد که زندگی دنبا ِل اص ِل شماست.
می خواھد شما را از ھم ھويت شدگی ھايتان بيرون بکشد.
ب اقالم ذھنی می شود .اين اقالم ذھنی را بارھا توضيح داده ايم ،آنھا را
ھشياری وارد
جھان مادی و سپس جذ ِ
ِ
به سه دسته تقسيم کرده ايم:
باورھا.
اقالم فيزيکی ،مثل پول و خانه و مقام و ھمسر و ...
دردھا و رنجش ھا.
ما که خود را تصوير و مفھومی محدود و ذھنی شناخته ايم ،اين مقوله ھا را ھم بصورت فُرم و فکر و صورت
در آورده و به خود وصل کرده و با آنھا که جزو نقش ھا و گل ھای گليم ام ھستند ،يکی شده و با يکی يکی آنھا
ھم ھويت شده ايم.
مسلم زندگی اين است که دانه به دانه ،اين گل ھا
حال من و شما که اينجا نشسته ايم ،می دانيم که طرح و برنامۀ
ِ
را بِکند ،ﭼکار می خواھيد بکنيد؟
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ذھن من با اين اقالم ھم ھويت شده .زندگی اين گل ھا را برده و يا خواھد
می گوييم :اين کنده شدن تلخ استِ .
برد و من ناراحتم .پس ،درد را ھشيارانه می کشم :خوش بنوشم.
وقتی دربيست و پنج سالگی ازدواج می کرديم ،خوش بوديم و می رقصيديم ،ولی حاال طالق می گيريم .آنموقع
عسل می خورديم و حاال زھر مار می خوريم .اآلن من بيدار می شوم .با زندگی صحبت می کنم.
ی خود را می شنوم .با کسی کاری ندارم
در حاليکه می دانم من و زندگی يکی ھستيم .يعنی پژواک و طني ِن ندا ِ
و ھميشه نور افکن روی خودم است:
با گوارايی زھری را که به من می دھی ،می نوشم.
آيا زندگی می تواند به ما زھر ننوشاند؟ نه نمی شود.
برای اينکه وقتی با ذھن ھم ھويت ايم ،مثل فرعون ،می زنيم ،می بريم ،می شکنيم ،گوشمان به ﭼيزی به کسی
بدھکار نيست .ممکن است اتفاق بدی ھم بيفتد .ممکن است گل ھای گليم را بِکنند و ممکن است تن مريض شود
و قسمتی از بدن از کار بيفتد ،اما می تازيم.
ناگھان ،زندگی سراغمان آمده و گل مھمی را می کند ،دا د و بيداد راه می اندازيم.
ذھن به من می گويد که اين اتفاق تلخ نبايد روی می داد ،ﭼرا برای من اين اتفاق بيفتد!؟.
موالنا می گويد :داد و بيداد راه انداختن ندارد .شما اآلن بيدار می شويد .به خود بگوييد:
ذھ ِن من اين رويداد را شخصی می کند .ذھن ما دائم به شخصی کردن موضوعات مشغول است .مثال" در
ی ماشين ما می پيچد ،سريع واکنش نشان داده و اعتراض می کنيم:
ازدحام ترافيک ،راننده ای جلو ِ
ﭼرا اين اتفاق برای من بيفتد!؟.
در حاليکه اين فرد جلوی بقيه ماشين ھا ھم می پيچد.
علت اين آشفتگی و واکنش منفی نشان دادن برای اين است که تو خواب ماندی .در ده ،دوازده سالگی متوجه
نشدی که نبايد با ُگل ھای گليم ھم ھويت ماند.
يادمان باشد که در قصه ھای موالنا ،يا در قصه ھای فرھنگی ما ،مثال" در قصۀ يوسف ،اِسانس ما ھمان
ھشياری ای ست که از آنطرف آمده .تمام ﭼيزھای نيک در ماست .اما برادران يوسف ،يوسف را به ثَ َم ِن
بَخس ،مبلغ نازلی می فروشند .به ﭼند سکۀ نقره.
ما را ھم که از جنس ھشياری ھستيم ،در ھمان بدو تولدمان ،مثل يوسف ،پدر و مادر و اطرافيان و فاميل و
مردم ،برادرھا ،ما را می فروشند.
ما را به ﭼاه ھم ھويت شدگی با فکرھا و پديده ھا و ﭼيزھا ،می اندازند.
ده ،دوازده سالگی ،نقطه عطفی ست برای بيداری ما ،يا اينکه کال" يوسفيت و خودمان را می فروشيم.
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نوکر خود ،به قيمت بسيار
يوسف را کاروانيان از ﭼاه بيرون آوردند اما بعد برادران رسيدند و او را بعنوا ِن
ِ
ناﭼيزی فروختند .کاروانيان پول زيادی نداشتند ،اما برادران ،يوسف را با پول کم ارزش کاروانيان ،ﭼند سکۀ
ناﭼي ِز نقره ،معاوضه کردند.
ت و اِسانس و
ما يوسف مان را ،ھم خود و ھم برادران مان ،به قيمت نازلی فروختيم و فروختند .ھيچکس يوسفي ِ
ی زنده کننده مان را به ما ،نَ ِشناساند.
ِ
اصل مان ،ھشيار ِ
ﭼرا به نقطۀ عطف ،اشاره کردم؟
مادر بيولوژيکی مان ،متولد می شويم و مادر
زيرا ،ما دو بار متولد می شويم ،يکبار بعد از نُه ماه از شکم
ِ
ذھن ما حامله ست.
دومی ھم داريم که ھمين ذھن ايت و يوسفيت ما در
ِ
شکم آن استِ ،
دومين تول ِد ما ،زاييده شدن از ذھن است.
ھميشه جھان درجھان است.
شکم مادرمان که خون می خوريم و درد می کشيم و فشار تحمل می کنيم،
وقتی که در فضای تاريک و محدو ِد
ِ
تر ديگری قرار داريد،
قرار داريم ،اگر بگويند " :شما در داخل جھانی بسيار وسيع تر و زيبا تر و پر برکت ِ
باورمان نمی شود ".
می گوييم :جھان ھمين جاست.
شکم ذھن می شويم عارفان يادآوری مان می کنند:
وقتی ھم وارد
ِ
خون دل می خوريد و ناراحت ھستيد و در کينه و خشمگين و رنجيده و مضطرب
" اينجا برايتان تنگ است.
ِ
ايد .بايداز اين جھان متولد شويد ".
ھمانطور که مدت نُه ماه می توانستيم در شکم مادرمان بمانيم ،اينجا ھم مدت نه سال ،پانزده سال ،بيست سال
می توانيم در توھم و در اين فضای تنگ و تاريک و محدود بمانيم اما اگر بيشتر امتدادش دھيم ،زندگی
ناراضی خواھد شد و تالفی اش را در خواھد آورد.
کودکی که خود را با دوستش مقايسه می کند و می گويد من باالتر و بيشتر از تو می توانم بپرم ،پدرم قوی تر
پدر توست ،خانۀ ما بزرگ تر از خانۀ شماست ،من از تو بھتر درس می خوانم ... ،زندگی از او می پذيرد:
از ِ
" بپر ،تطبيق بده ،مقايسه کن .بازی ھای بچه گانه خوب است ،دانۀ "من" ات را بساز ".
)ﭼون ما اول آن دانه را می سازيم(.
احترام سن و
اما اگر آدمی ھفتاد ساله بگويد :من باالتر از تو می پرم ،بچۀ من درس خوان تر از بچۀ توست،
ِ
سال ام را نگه نداشتند ... ،زشت است.
مبلغ ناﭼيزی
ت او به
وسفيَ ِ
نشان می دھد که اين ھفتاد ساله آن نقطۀ عطف را متوجه نشده و از دست داده و ي ِ
ِ
فروخته شد.
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امروز ھر يک از اين ابياتی که برايتان خواھم خواند ،راھنمای اين موضوع ست.
انگار از کوھی در حال صعود ھستيم ،در بعضی از نقاط فلش زده و عالمتی زده اند که مسير کدام طرفی ست
و مواظب باشيد ،فالن نقطه لغزنده ست و  ...اين ابيات ھم عالمت راھنماست ،سبب شناسايی و عدم لغزش شما
در فرو رفتن بيشتر در ﭼالۀ ذھن خواھد شد و شما را به فضای يکتايی ھدايت می کند.
ازحصار ذھن بيرون برويم.
ما بايد
ِ
ابيات اين غزل ھم برای مراقبه و تعادل روحيه تان بسيار مناسب است .آنھا را بارھا بخوانيد ،قسمت ھايی را
دل تان می نشيند و دوست داريد ،حفظ کنيد ،يادآوری می کند که ﭼه اعمالی را انجام و از ﭼه کارھايی
که به ِ
پرھيز کنيد.
پس ،متوجه شديم که ما يوسفيت خود را با ﭼيزھای اين جھانی و ھم ھويت شده گی ھايمان ،معامله کرده ايمِ.
گلي ِم پر نقش و نگاری برای خود بافته ايم.
ی ماست.
زندگی
ِ
دنبال بيدار ِ
ب ذھن مان بيدار کند.
با
کندن ھر ُگل از مجموعۀ اين گليم ،می خواھد ما را از خوا ِ
ِ
ب ذھن ،ما گل ھای گليم مان را بيشترشاخ و برگ می دھيم.
در فضا ِ خوا ِ
دانه گی خود را نيز محافظت و در پ ِی درشت تر کردن آن ھستيم .توجه نداريم که برای اين منظور به اين
ب ذھن شده و بعد بيدار شويم.
ت کوتاھی جذ ِ
جھان نيامده ايم .بلکه قرار بوده که برای مد ِ
ھشيارانه خود را از ذھن آزاد کنيم.
اما ما اينکار را نکرده ايم و ھنوز به روش غلط خود ادامه می دھيم .حال با خواندن اين اشعار بتدريج بيدار و
آزاد می شويم.
وقتی اولين ُگل و يا ﭼند گل را از گليم کندند ،فوری نمی خواھيم جايگزين سازی کنيم.
وقتی گ ِل گليم کنده می شود ،ممکن است مردم سراغمان بيايند و اظھار ناراحتی و تأسف و يا مالمت مان کنند،
اما نبايد به اظھارات م ِن ذھن ِی آنھا بھا داد .زيرا دانه ماندن تان را تقويت و تشويق می کنند.
مثال" در بسياری از ازدواج ھا ،دو م ِن ذھنی ،با ھم زندگی مشترک شان را آغاز می کنند .ھر يک به اميد
طرف مقابلش را تأمين کند .اما پس از مدتی ،که ھر يک سعی در
آنکه ديگری می تواند خوشبختی و امنيت
ِ
کنترل ديگری دارد بگومگو ھا شروع می شود:
تو نتوانستی مرا خوشبخت کنی،
ت اين زندگی ھمکاری کنی،
تو نتوانستی در پيشرف ِ
اگر با تو ازدواج نکرده بودم اآلن در اين وضعيت نبودم ،دوستانم را ببين ،تقصير تو بود.
خانواده ات را ترجيح دادی ،از من در مقابل خانواده ات دفاع نکردی... ،
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باالخره اين مالمت ھا و سرزنش ھا به طالق ختم می شود.
ت اين رابطه ھا می شوند،
ث مسمومي ِ
بجای بررسی اشکال در خود ،و توجه به م ِن ھای ذھنی خود ،که باع ِ
من ذھنی برای بقاء خود نياز به
فورا" با جايگزين سازی ،گلي ِم صدمه ديده را ترميم می کنيم .فراموش نکنيم که ِ
ايجاد درد دارد و برای رفع اين نياز،درد را ھمواره يدک می ِکشد.
ی خالی گ ِل گليم را نتوانيم تحمل کنيم ،سراغ قرص و مشروبات الکلی و مواد مخدر و
در حالتی ديگرکه جا ِ
وسايل ارتباط جمعی مسموم می رويم.
ھيچيک از اين روش ھا درست نيست .م ِن ذھنی ما را به اين نقطه می کشاند.
ت عده ای از
در اين اثنا ،برادران يوسف که از ھر لحظه استفاده می کنند تا ما را داخل ﭼاه نگھدارند ،بصور ِ
مردم ھم به سرمان می ريزند و دائم تحريک مان می کنند:
بدبخت شدی ،کاشکی اينطور نشده بود ،حق تو اين نبود... ،
در پاسخ شان بايد گفت :من آموزش ھای موالنا را دنبال می کنم ،می گويد:
اگر زندگی زھر به جامت ريخت ،بگو من می خواھم با گوارايی اين زھر را نوش کنم.
اين لحظه اين واقعه را ،ھر ﭼه را که زندگی برايم در نظر گرفته می پذيرم.
ما بايد يک نفر ،يک نفر ،تک ،تک ،خودمان را بيدار کنيم .امروز موالنا برايمان توضيح خواھد داد.
آن ھشياری که پخته و خام ،اتفاقات خوب و بدی را که ذھن قضاوت می کند ،يکجا و بدون قيد و شرط می
پذيرد ،ھشياری ای ست که دوباره به سوی زندگی جاری می شود.
نجم ،دوباره من ذھنی تقويت می شود.
اما اگر مقاومت کنيم و بگوييم " :من اين زھر را نمی نوشم "ِ ،ب َر َ
شما نخواھيد گليم را اصالح کنيد .از گليم سازی و تعمير کاری گليم ،استعفا دھيد .اگر ﭼند گ ِل گليم کنده شد،
ت تان را از گل ھای اين گليم توھمی ،با
دقت کنيد که ﭼرا اينطور می شود؟ ودتان ھم قيچی برداشته و ھوي ِ
ھشياری در آوريد .بِکنيد.
عاشق ھديه نيم عاشق آن دست توام
سنقر دانه نيم ايبک بند دامم
اصل تان است بيدار شده ايد ولو اينکه مقداری ھم ھويت شدگی داريد ،درد
وقتی شما تا حدی به زندگی که
ِ
داريد ،ولی اشکالی ھم ندارد.
ما در حاليکه از جنس زندگی ھستيم به زندگی می گوييم:
عاشق نعمت ھا و ھديۀ زندگی نيستم ،اينجا ننشسته ام ببينم زندگی ،خدا ،ﭼه کادويی به من می دھد ،که اگر
من
ِ
خوب است شکر کنم ،بلکه عاشق دستش ھستم.
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ک اين نکته بسيار مھم است ،برای عارفان و دين داران حقيقی ،کسی که به
می خواھم آن دست را ببينم .در ِ
حضور زنده شده ،نعمت ھای زندگی ،اتفاقاتی که می افتند ،آنچه را که ذھن به صورت خوب و بد قضاوت می
ت زندگی ست.
کند ،مھم نيست .بلکه نکتۀ قابل توجه ،تمرکزبر دس ِ
سنقر )غالم( دانه نيم.
ِ
يک دام داريم ،يک دانه.
دام خدا ،فضای يکتايی ست.
غالم دانه نيستم ،بنده
من
دام تو ھستم ،اين دام ،ھمان ِ
وعاشق ِ
ِ
ِ
عاشق
وعاشق زندگی ھستيد؟ زندگی فقط
شما می توانيد بپذيريد که ولو اينکه م ِن ذھنی داريد ،از جنس زندگی
ِ
ِ
عاشق خودتان ھستيد .نه بوسيلۀ من ذھنی ،بلکه بوسيلۀ ھشياری.
خودش است .يعنی شما
ِ
ھشياری فقط عاشق خودش است .غير از خودش ھيچی نيست ،ھمه در عدم و در معرض نيستی اند.
گليمی را که بافته ايم ،از توھم است ومتوجه آن نيستيم .ھر لحظه به گلی از گليم توجه داريم ،لحظۀ بعد به گلی
ديگر و لحظۀ بعد به گلی ديگر ،و به ھمين ترتيب ...
مشغول گليم است .از گل ھای گليم ،که از جنس فکر و تصوير و توھم اند ،حس امنيت
ھمۀ حواس و نگاه مان،
ِ
و حس زندگی و خوشبختی می خواھيم .اما اين ُگل ھا ،اين ھم ھويت شدگی ھا ھيچگاه قادر نيستند آنچه را که
دائم در طلب شان ھستيم ،به ما ارائه دھند.
يک م ِن ذھنی تمام عيار محال است بتواند ُ
شدن ُگ ِل گليم ،ناراضی تر می شود:
شکر کند .با ناقص
ِ
اين ُگلم ناقص شد ،آن يکی درست نشد ،ھنوز خانه نخريدم ،خانه ام کوﭼک است ،ھمسرم خوب نيست ،بچه ھا
به حرفم گوش نمی دھند ،از کارم ناراضی ھستم ،دوستانم خوب نيستند ،رئيس ام آنطوری ست ... ،اينھا ھمه
ی گليم اند .که نمی توان دلخواه و کامل شان کرد ،اما اين بيچاره کمال را در تکامل گليم می بيند.
ُگل ھا ِ
ی زندگی اند.
ی فکری ،کادوھا ِ
نقش ھا و ُگل ھای اين گليم ،تصويرھای ذھنی يا صورت ھا ِ
من ذھنی داريم،
ما اصال" عاشق ھدايای زندگی نيستيم،
ی يکتايی ھستيم و می دانيم که اگر ِ
عاشق اين فضا ِ
ِ
طلبکاريم.
من ذھن ِی سابق نيستم ،حاال از نعمت ھايی که به من داده شده
با يک درجه م ِن ذھنی بھتر ،در حاليکه آن ِ
قدرشناسی می کنم.
ت قبلی ست .اآلن می فھمم ،ھمسر خوبی دارم ،بچه ھای خوبی
اين حالت و وضعيت بھتر از آن حالت و وضعي ِ
دارم ،محل زندگی مناسبی دارم ،بخاطر ھمين نعمت ھا خدا ،زندگی ،را شکر می کنم .اين شکر بھتر از
ناشکری قبلی ست ولی کافی نيست.
اين ُ
ت خود ،آشنا کند:
شکر مقدمه ای ست که می تواند ما را به خدايي ِ
من بجز از زنده شدن به زندگی و زنده شدن به حضور را نمی خواھم.
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اين کادوھای زندگی ،اين صورت ھا ،گذرا ھستند .به آنھا نمی ﭼسبم و آويزا ِن شان نمی شوم ،حواس ام ھست
که با از بين رفتن آنھا ،ابراز ناآرامی نکنم.
عاشق بن ِد دام ھستم .می خواھم در بن ِد زندگی ،فضای يکتايی،
بخاطر وصول ام به خدا و زندگی ،شکرگزارم.
ِ
بيفتم و از آنجا بيرون نيايم .عاشق کادوھا و ُگل ھای گليم ام نيستم.
از تغار تو اگر خون رسدم ھمچو سگان
گر من آن را قدح خاص ندانم عامم
حصار م ِن ذھنی ست.
بدون بينش که در
آدم معمولی و
عام يعنی ِ
ِ
ِ
در قديم ،تغار ظرف بزرگِ ماست بود.
من ذھنی
اگر اين لحظه ،از خزانۀ خدا ،مثل سگان به من خون می رسد )البته به بيشترمان خون می رسد ،در تمثيلِ ،
شبيه سگ است(.

يعنی خدا ،زندگی ،دانۀ م ِن ذھنی ما را محاصره کرده و در ابتالء ايم ،از ھر فرصتی استفاده می کند تا ما را
از آن محفظه بيرون بِ ِکشَد.
من ذھنی و منيت اقدام می
به ما ضربه می زند تا اين دانه را بشکافد .اما ھنوز متوجه نيستيم و ھنوز با ِ
عقل ِ
کنيم .و با ادامۀ آن اوضاع بدتر می شود.
اگر از خزانۀ تو به من استرس و ناراحتی می رسد و می رنجم و برايم اتفاقات بد رخ می دھد ،اگر آن را قدح
قدح پُر شرابی را که مخصوص من در اين لحظه ريخته شد ،با جان و دل سر نکشم،
خاص نبينم ،اگر آن ِ
من ذھنی ام.
پذيرش و تسليم و توکل نداشته باشم ،پس ،مانند فردی عامی و بدون بينش ،در
حصار ِ
ِ
پس بعبارتی بايد ،ھشيارانه درد بکشيد.
بدون در ِد ھشيارانه نمی توانيم به حضور برسيم.
وقتی به اين جھان می آييم با پديده ھا و موضوعات و موقعيت ھا و متعلقات مادی و فيزيکی و باورھا و
ﭼيزھای مختلف ،ھم ھويت می شويم ،با جان و دل به آنھا می ﭼسبيم ،يکی می شويم.
کم کم متوجه از بين رفتن اين دلبستگی ھا و تغيير برخی ديگر از جمله جسم مان می شويم.
دانشمندان غلط بودن باورھايمان را اثبات می کنند.
آنموقع تمام ھويت ما متزلزل می شود.
ت جامعه نبود و سقوط کرد .عدۀ زيادی که با
در کشورھای بلوک شرق ،سيستم فکری کمونيسم ،جواب معضال ِ
اين باورھا شديدا" و کامال" ھم ھويت بودند ،خودکشی کردند.
ت کم گرفت .وقتی
ما فقط به اقالم فيزيکی و درد ھايمان نچسبيديم ،باورھا ھم خيلی مھم ھستند ،آنھا را نبايد دس ِ
زير پای باورھا خالی و ناگھان به خو ِد ما ثابت می شود که غلط اند ،ﭼه کنيم؟ خود را از بين ببريم؟.
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ﭼرا بيدار نمی شويد و بگوييد " :من باورھايم نيستم ".
پس ،اين درس را از موالنا می گيريم:
خاص ما تھيه شده و اين اتفاق بھترين اتفاقی
ب خاصی ست که
ھر شرابی که اآلن موالنا به ما می دھد ،شرا ِ
ِ
ست که در اين لحظه برايمان رخ می دھد.
اعتراض و مقاومت نکنيد تسليم شويد .شراب را بنوشيد.
اگر ذھن تان امان نمی دھد درد ھشيارانه بکشيد .ﺻبر کنيد .ﺻبر.
صبر قانون جبران است ،قانون مزرعه ست .باغبان درختی می کارد ،صبر دارد و می داند که نمی تواند
درخت را ھمين حاال بکارد و نيم ساعت ديگر ميوۀ آن را بچيند .اين نھال بايد پروسۀ رشد خود را طی کند.
خورشيد به آن بتابد .من ھم بعنوان باغبان ،کو ِد آن را تھيه کنم ،بيل بزنم ،علف ھای ھرز را مانند پرھيز از
اطرافش دور کنم ،باغبانم.
پس من ،اين قرار را با خود می گذارم:
در اين لحظه ،بھترين حضورم را به زندگی ارائه می دھم.
من ،شما ،ھمۀ ما اينطورمی گوييم ، % 20 ،%10 " :نمی دانم تا ﭼند درصد ،اما می دانم که آدم خاصی ھستم" .
در ھر حالی ،بھترين حضور ،بھترين فکر ،بھترين عمل ام را در به لحظه ارائه می دھم.
به گوشه ای نمی خزم ،بايد کار کنم.
بھترين فکر از حضور و بودن ،زاييده می شود.
جنس زندگی ھستم .از ھمان بيست درصد،
جنس بودن و از
حاال ،من ده درصد ،بيست درصد ،حاضر و از
ِ
ِ
بودن ،استفاده کرده و بھترين فکرم را و بھترين عمل ام را انجام می دھم و می دانم که طی اين مسير ممکن
است مرتکب اشتباھی ھم بشوم ،اما ،موالنا به مقوله ای بنام حزم )احتياط و مصلحت انديشی – دورانديشی( ھم تأکيد
می کند.
اينطور نيست که جھان بيرون را رھا کرده باشم ،دررابطه با امورات جاری روزمره ام با متخصص ھای
مربوطه در بيرون ھم مشورت می کنم ،کارھای قانونی ،با يک وکيل ،مسائل مالياتی با يک متخصص
ماليات ،مسائل رابطه ای دارم با يک مشاور ،و تا آنجا که مقدور است از خرد انسان ھای با تجربه ھم استفاده
حضور ،بھترين يارم است و ِخ َرد ھم از ھمانجا می آيد.
می کنم اما مسلم می دانم که ھشياری
ِ
مشاورت ديگران را ھم با او می سنجم و می دانم .کسی را مالمت نمی کنم و زير نور افکن و دقت وتوجه به
خود ھستم .با کسی ھم کاری ندارم و اگر کسی از کنده شدن گل ھای گليم ام با ابراز ناسپاسی از زندگی در
مسير بيداری ام مانع ايجاد کرد ،او را به خود سپرده و دنبال آموزش ھای موالنا را می گيرم.
ت مسير توجه مان می دھند.
حال ،ﭼند بيت از مثنوی خواھيم خواند که مثل عالئم راھنما ھستند و به جھ ِ
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در مور ِد يوسف صحبت کرديم.
اآلن شما می گوييد :فھميدم ،من يوسف ام را فروخته ام .حاال موالنا می گويد:
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٠٢٩

آن يوسف معانی و آن گنج رايگانی
خود را اگر فروشد دانی عجب خريدن
کو مشتری واقف در دو دم مخالف
در پرده ساز کردن در پردهھا دويدن
ای عاشق موفق وی صادق مصدق
میبايدت چو گردون بر قطب خود تنيدن
حاال ،ما پنجاه سالمان شده و می بينيم که يوسف مان را فروخته ايم .حاال دوباره بايد يوسف مان را بخريم.
وسف معانی ،آن حضور را که اجازه داديم جذب ﭼيزھای اين جھانی شود و دوباره نخواستيم بدستش
آن ي
ِ
آوريم.
گنج خدايی و رايگان ،اگر خودش را به ما بفروشد شما بلديد آن را بخريد؟
آن ي
ِ
وسف معانی ،آن ِ
می دانيد قيمت آن ﭼند است؟
قيمتش تمام ھم ھويت شدگی ھای شماست .تمام گل ھای گليم تان است که با آنھا ھم ھويت ايد .معنی آن نيست
که بايد تمام اموا ِل تان را از پنجره بيرون بيندازيد ،نه .ولی قسمتی از آن ُگل ھا ،دردھا و نقش ھايتان است،
نقش پدری ،مادری.
امروزه ما می بينيم مادری شصت سالش شده ،از نقش مادری اش ھنوز ھويت می گيرد و برای فرزن ِد ﭼھل
مھندس بسيار ِخردمند ،تعين تکليف می کند " :من مادرم ،بھتر می دانم ".
ساله اش دکتر يا
ِ
ﭼنين ﭼيزی نيست .اين غلط است .شما با نقش مادری يا پدری ھم ھويت ايد.
نقش يکی از گل ھای آن گليم است ،می خواھيد يوسفيتت خود را دوباره بخريد ،گل ھا را بايد يکی يکی بِکنيد.
الگوھا را از قدرت بيندازيد.
ی واقف کو؟ واقعا" کم اند.
حاال می گويد :مشتر ِ
اصل تان را می شناسيد؟ حاضريد برای آن پول بدھيد؟ حاضر
ی آگاه ھستيد؟ يوسف را می شناسيد؟
ِ
شما مشتر ِ
ھستيد در مقابل اش دردھا و کينه ھايتان را بدھيد؟ حاضريد نقش تان ،نقش مادری تان را بدھيد؟ فرزندتان را
آزاد بگذاريد؟ نه ،حاضر نيستيد.
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ی واقف آن است که از يوسف آگاه است .ما آن موقع يوسف را نشناختيم
پس؛ شما مشتری يوسف نيستيد .مشتر ِ
و مجانی رھايش کرديم .برادران مجبورمان کردند ،آنطور يادمان دادند.
ت زندگ ِی ماست .اصال" برای ھمين آمديم که شما ھشيارانه خودتان را از اين
اصال" بھترين ﭼيز ھمين يوسفي ِ
گلي ِم پر نقش و نگار ،بيرون بکشيد .ھشيارانه.
در ِد ھشيارانه به شما کمک می کند .شما می گوييد:
من اآلن می دانم که با گلِی از گليم ام که کنده شده ،ھم ھويت بودم و اآلن درد دارم .درد می ِک َشم.
درد را می بينم ،اما قرص نمی گيرم و اين درد را آگاھانه و با صبر تحمل می کنم .می دانم که ھر ُگ ِل اين گليم،
فرصتی ست برای رھايی از ذھن.
در ِد ھشيارانه کشيدن برای يوسفيت ،درد را زياد نمی کند.
من ذھنی می گويد :درد کشيدن را ﭼيز خوبی می داند و از آن طريق با مظلوم نمايی باز در
اما ِ
آدم مريض و ِ
ب گلی ديگر برای گليم اش يا در صدد تعمير يکی از گل ھای گليم است.
ت کس ِ
جھ ِ
شما ھشياريد که اين گل بايد می رفت ،دست شما نبود.
در رابطه با مقولۀ بخشيدن ،قابل ذکر است :ما خيلی روی بخشيدن تأکيد می کنيم.
مردم می گويند:
ھر ﭼند فالنی خيلی ظلم کرده بود اما لطف کردم و او را بخشيدم.
من ذھنی ست .می دانيد بخشيدن يعنی چه؟
اين عبارت ،درست نيست .اين نوع برخورد مربوط به ِ
مثال" ما می گوييم :من ھمسرم را که به من ظلم کرده بود ،بخشيدم.
بخشيدم يعنی :شناسايی می کنيد ،متوجه می شويد ،می فھميد ،آنموقع که رنجيده بوديد ،اشتباه کرديد.
ت فضا گشا بوديد ،آنموقع ،ھمسرتان ھر کار می کرد ،شما بايد فضا را باز می
برای اينکه شما که يک کيفي ِ
کرديد و نمی رنجيديد .آن رنجش را ھم تا به حال ،آب و کود نمی داديد ،نگه نمی داشتيد .اين اشتباه شما بوده.
اآلن ھم که بيدار می شويد اشتباه خودتان را شناسايی می کنيد نه اعمالی که او انجام داد .نه .نگوييد:
" او بيايد معذرت خواھی کند تا من ببخشم " .نه.
آسمان وجودم را
شما اين اشتباه را در خود شناسايی می کنيد " :من فضا گشايی بودم ،مثل آسمان بودم ،من
ِ
بستم و رنجيدم ،اآلن می فھمم که بايد فضا را باز می کردم و نبايد می رنجيدم و او ھر کاری که می خواست
انجام می داد ،ستيزه می کرد ،فحش و واکنش نشان می داد ،ولی من نمی رنجيدم ،فضا را باز می کردم ".
آنموقع ،به اين موضوع آگاه نبوديد و اشراف نداشتيد ،حال که فھميديد ،ياد گرفتيد .پس ،اشتباه خودتان را
شناسايی و آن اشتباه را رفع می کنيد .ھشياری حضور ،زندگی ،ھر لحظه کرامت خالص و بخشش است.
طبق اين معناست که شما بخشيديد.
اين اسمش بخشيدن است.
ِ
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بخشيدن اين نيست که خود را در سطح باال احساس کنيد که می توانيد يکی را ببخشيد و ديگری را نبخشيد ،نه.
اين که ھمين فرعونيت است .شما بدانيد دو د َِم مخالف داريم:
ت جسم می رود.
ذھن ،جسم ،که به سم ِ
ت ھشياری می رود.
ھشياری ،که به سم ِ
ی حضور زنده شده باشيد ،مثال" ،اآلن ﭼيزی بيان می کنيد ،ﭼون ديگراز جنس حضور
شما اگر به ھشيار ِ
ھستيد ولو اينکه به ذھن ھم برويد پس از مدتی جمع و جور شده و به فضای يکتايی برمی گرديد.
ت ذھنی ھستيد و از آن گليم ھويت می خواھيد و
ولی اگر احتماال" اآلن از
جنس جسم و ذھن و فکر و ھوي ِ
ِ
ب گليم
دائما" آن را تماشا می کنيد ،ولو اينکه به يک علتی يک ذره شما به
ناظر گليم تبديل شويد ،دوباره جذ ِ
ِ
می شويد .برای اينکه از جنس جسم ھستيد و ھشياری جسمی داريد.
ش مخالف :يکی ذھن است ويکی حضور.
دو د َِم مخالف ،دو بي ِ
ان مخالف ،دو گويِ ِ
آيا می شود ما به حضور زنده شويم؟
در پردۀ اصلی ،در پردۀ فضای يکتايی ،ساز کنيم؟ در آن پرده بنوازيم و از آن سکو به پرده ھای ذھن ،پرده
مختلف مادی ،پرتاب شويم؟
ھای
ِ
شما اگر مشتری واقِف باشيد می دانيد که يوسف ھستيد و بايد به فضای يکتايی حرکت کنيد.
پردۀ يکتايی را ساز و از آنجا به سمت پرده ھای مادی بِدَويد .اينکار را می خواھيم بکنيم.
نمی خواھيم گلي ِم خوبی درست کنيم .نه اينکه نمی خواھيم بيآفرينيم ولی گليم ،محدودۀ راحتی و آسايش و رفاه
شما ھم ھست .اين گليم ،گلي ِم کنترل ھم ھست ،در اين گليم بچه ھا و ھمسرم ھم ھستند .اگر بچه ھای من کمی
احساس عدم امنيت می کنم .ھمسرم ھم زير کنترل من است ،آن
دور شوند ،فريادم بلند می شود .برای اينکه
ِ
ت گليم به ھم می خورد.
يک دايرۀ حرکت دارد و آنھا را ھم من تعيين می کنم وگرنه ،وضعي ِ
تعادل گليم به ھم بخورد من بيچاره می شوم .اين درست نيست.
ِ
عاشق زندگی ھستند،
عاشق موفق ،عاشق موفق کيست؟ اوال" که ما انسان ھا ،در بي ِن ھمۀ باشنده گانی که
ای
ِ
ِ
عاشق زندگی ھستند ،ولی ما عاشق موفق ھستيم .ما خو ِد او ھستيم ،خيلی
موفق ترينيم .ھمه ،حتی درخت ھا
ِ
ُشل به ذھن ﭼسبيده ايم.
رحم ذھن،
خيلی سست و ناپايدار در ذھن گير ھستيم ،با ذره ای بيداری ،زندگی ،قابلۀ ھميشه آماده ،ما را از ِ
بيرون می ِک َشد ،می زاياند.
ھر تأييدش را روی
عاشق موفقيم و
ما
صادق ُم َ
ِ
ِ
صدَق .يعنی يک راست ِی بی نظي ِر تأييد شدۀ خدايی ھستيم .خدا ُم ِ
ما زده ،البته در ذھن ،دروغين شده ايم .دروغ ھم می گوييم.
اين گليم را کامال" نمی شود درست و کامل کرد ،مقداری از آن را ھم بايد با دروغ ترميم کنيم.
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صد ھزار دالر پول داريم ،می گوييم :دو ميليون دالر داريم .ﭼيزی را نمی دانيم ،تظاھر می کنيم می دانيم.
گلي ِم قشنگ مان را به ديگران نشان می دھيم و مردم ھم آن تأييد می کنند ،ما خودمان ھم باورمان می شود که
باور مردم را برای باور و تأييد خود الزم داريم.
گلي ِم ما قشنگ است.
ِ
در واقع می دانيم که خودمان را دوست نداريم ،برای اينکه اگر کسی خودش را دوست داشته باشد ،دروغ نمی
جنس ھشياری حضور شديد ديگر دروغ نمی گوييد .برای
عاشق خودش است .شما ھمينکه از
گويد .زندگی
ِ
ِ
اينکه اتفاقات ،آن ھديه ھا ،آن ﭼيزھايی که در بيرون از آنھا ھويت و زندگی می گرفتيد تمام می شود.
اصل ماست در
ما واقعا" راستين و تأييد شدۀ زندگی ھستيم ،حاال اين راستين ،اين ھشياری حضور ،ھمين که
ِ
حول خودش بتند.
ذھن گير افتاده بايد بيرون بيايد و خودش را
ِ
از اينجا ما می فھميم که واقعا" م ِن ذھنی و آدم ھای م ِن ذھنی و برادران يوسف که ما را محاصره کرده اند
نمی توانند به ما کمک کنند.
اتفاق اين لحظه بدون قيد وشرط قبل از
رش
ِ
ما بايد از طريق تسليم )بيت اول از تسليم می گويد( ،تسليم يعنی پذي ِ
قضاوت ،که يک مقدار از آن ھشياری را که از آن جنس ھستيم ،آزاد می کند ،و از آن جنسی می شويم که قبل
جنس ھشياری شويم.
از وارد شدن به ذھن بوديم ،از
ِ
اين دفعه از خودمان آگاھيم ،ھشيارانه ،ھشيارانه ،حو ِل آن رھايی ،می گرديم.در حال زاياندن خود ھستيم.
ھشياری ای که بزرگ می شود و تبديل به بی نھايت و به فضايی که ھمه ﭼيز را در درون خود جا می دھد.
ت زندگی شما در داخ ِل آن فضا رخ می دھد.
اتفاقا ِ
ما می توانيم بپذيريم که مثل آسمان ھستيم ،آسمان ،فضای خالی ست و اتفاقات مثل ستاره ھايش ھستند.
جنس اتفاقات نيستيم .ما بايد مثل گردون ،مثل آسمان که
ما اتفاق نمی افتيم ،اتفاقات درو ِن ما می افتند .ما از
ِ
حو ِل خودش می تند و از ستاره ھايش پيروی نمی کند ،باشيم .اينھا ھر کدام به ما يک مسير را نشان می دھند و
از شناسايی خود و آن مسير شما راه را پيدا می کنيد.
مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم  ،بيت ٣٧۴۶

صورتی از صورتی ديگر کمال
گر بجويد باشد آن عين ضالل
اين ھم يک عالمت ست.
اگر م ِن ذھنی بعنوان صورت ،فُرم ،از صورتی ديگر درخواست کمال کند ،اين کار گمراھی محض است.
يعنی مخلوق ذاتا" نمی تواند به مخلوق ديگر کمال بخشد ،زيرا کمال از خالق است.
ب ذھن شديم ،يوسفيت را فروختيم و جسم و صورت شديم.
وقتی ما بعنوان ھشياری اوليه جذ ِ
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اين ھشياری بايد از زھدان ذھن مجددا" متولد شود.
بعد از اين تولد ،بايد رشد کرده و گسترده و کمال يابد و ريشۀ بی نھايت پيدا کند.
نظر م ِن ذھنی اين دانۀ ھشياری را که خدا در سطحِ ذھن کاشته ،بايد
من ذھنی ،گليم بايد کامل شود .از
از
نظر ِ
ِ
ِ
دانۀ بھترو درشت تری شود.
و اين در حالی ست که مقص ِد دانۀ کاشته شده درزمين ،شکافته شدن است.
حال گذر و
تمام الگوھا و گل ھای اين گليم که دائما" حواس مان به آن است ،در ِ
ما ھم اآلن شناسايی کرديم که ِ
فرو ريختن اند .جسم ما ھم يکی از آن گل ھاست .گاھی اوقات خيلی ھم با آن ھم ھويت ايم .مخصوصا" اگر
قوی و جوان و خوشگل باشيم.
شما اآلن متوجه می شويد که اگر م ِن ذھنی داريد نمی توانيد از صورتِ ديگری مثال" ھمسرتان کمال بطلبيد .او
ت زندگی را به شما نمی دھد.
گنج حضور برسيد ،برکا ِ
نمی تواند به شما کمک کند که به ِ
از حاال به بعد ،از ھمسرتان ِشکوه نمی کنيد " :ﭼرا مرا خوشبخت نمی کنی ،ﭼرا به من حس امنيت ،حس
در مرا نمی دانی " ... ،اين ھم يکی از طلبکاری ھاست.
موفقيت و حس به ثمر رسيدگی نمی دھی ،ﭼرا قَ ِ
ی درو ِن ما از طريق تسليم يا ھمين پرھيز و
ھيچ انسا ِن ديگری نمی تواند ما را به حضور برساند .فقط ھشيار ِ
من ذھنی زاده می شود.
شُکر و تسليم و ﺻبر و رضا ،آرام آرام از ِ
شما به گل ھای گليم تان که نگاه می کنيد ،ھمه صورت اند .ھيچکدام شما را به کمال نمی رسانند.
از حاال به بعد به ُگل ھا و نقش و نگارھای اين گليم نگاه نمی کنيد .از کسی طلبکار نمی شويد:
" ديگران ،عرفا يا کسانی که رھبران مذھبی ما بودند و ما را به جايی نرساندند " ... ،شکايت و مالمت نمی
کنيد،اگر صورتی از صورتی ديگر کمال بطلبد ،کمال جستجو کند ،عي ِن ضاللت و گمراھی ست.
يعنی ،گم کردن خود ،در فکر و توھم و تار و پو ِد آن گليم است.
دن ُگل ھای اين گليم بسر می بريم.
ما در اضطراب و نگرانی و ترس صدمه دي ِ
در اين تصور غرق ايم که اگر مثال" " :اين ُگل و آن ُگ ِل اين گليم صدمه بخورد ،ﭼکار کنم "؟.
ما از گل ھای اين گليم کمال جستجو می کنيم.
رسيدن به کمال با ُگل ھای اين گليم ،امکان پذير نيست.
گر
ممکن است که جوا ِن بيست ساله نداند ،اما شما می دانيد که يک قسم ِ
ت آن را درست می کنيد ،يک جا ِ
ی دي ِ
آن کج می شود .اگر زندگی را به اندازۀ کافی تجربه کرده و پنجاه ،شصت ساله باشيد حتما" می دانيد ،که شما
نمی توانيد صدمات اين گليم را کامل و ترميم کنيد ،جايی را مرمت می کنيد ،گوشه ای ديگر ،به ھم می ريزد،
در سطح صورت و فُرم ،کمال وجود ندارد ،نبايد جستجو کنيد.
اصال" جستجوی کمال ،در سطح جسم و ﺻورت و نقش ،گمراھی ست.
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پس ما ،در فُرم کمال را جستجو نمی کنيم.
بعد از اين ھر روز ،طبق اين عالمت راھنما ،اگر ديديم طلبکار کمال ھستيم يعنی از کسی انتظار داريم که در
به حضور رسيدن ما را کمک کند ،يا برکات زندگی مثل حس امنيت ،حس خوشبختی ،حس زندگی را به ما
بدھد ،آنجا متوقف می شويم.
انتظار ،نقطۀ لغزش و پرتگاه ست.
مرز لغزش است.
ت تان،
توقع و
انتظار کمال از انسان ھای ديگر ،از پول و متعلقا ِ
ِ
ِ
وقتی توقع و انتظاراتی که از ديگران داريد برآورده نمی شود و نتيجه نمی دھد ،می رنجيد ،خشمگين می شويد
و به تله می افتيد.
شما فکر می کنيد ما ﭼطور گير افتاديم؟
يکی ازعوامل گير افتادن ،ھمين توقع و انتظار است.
سم دانه ،گفتيم :باغبان دانه را زي ِر زمين می کارد.
در سمبلي ِ
شما ،ھمه ،يوسفيت خود را فروختيد و فروختند .ﭼگونه؟
اين يوسفيت ﭼه شد؟
ب فرم شد.
جذ ِ
فرم ،که اِسانس و يوسفيت ما را احاطه کرده ،مانن ِد يک دانه ست.
دانه ای که اِسانس و يوسفيت ما در آن پنھان است.
حال ،بجای اينکه اجازه دھيم اين دانه شکافته شود ،مقاومت کرده و مانع ايجاد می کنيم.
خدا می خواھد اين دانه شکافته شود.
بعضی از مواقع ،گل ھای گلي ِم مان را می کند يا ضربه ای به اين دانه که زي ِر زمين است ،می زند.
بايد بدانيم:
خدا ما را مثل دانه زي ِر زمين کاشته که:
در زي ِر زمين شکافته شده و بعد جوانه بزنيم.
اگر شما می گوييد که نه ﭼنين ﭼيزی نيست دانه جوانه نمی زند ،انسان جوانه نمی زند ،اگر انسان جوانه می زد
پس بعد از اينھمه سال ﭼرا ھنوز آدمی اينجاست ،در اين نقطه از تکامل خود است؟  ". ...نه ".
انسان ھا يکسری اشتباھات را در طو ِل تاريخ مرتکب شده و نسل به نسل به ھم منتقل کرده اند.
عرفا متوجه شده اند ،مثال" موالنا ،خواسته و می خواھد ما را متوجه می کند.
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مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٩١١

کدام دانه فرورفت در زمين که نرست
چرا به دانه انسانت اين گمان باشد
کدام دلو فرورفت و پر برون نامد
ز چاه يوسف جان را چرا فغان باشد
دھان چو بستی از اين سوی آن طرف بگشا
که ھای ھوی تو در جو المکان باشد
بعنوان ھشياری به اين جھان آمديم و سپس در دانۀ م ِن ذھنی مستقر شديم.
پس ما ،يکبار
ِ
اين دانه در زمي ِن خدا کاشته شده.
وقتی ھم اين تن می ميرد ،جسما" می ميريم ،دوباره در زمين کاشته می شويم.
موالنا به ھر دو کاشته شدن اشاره دارد.
کدام دانه به زي ِر زمين رفت و زمين ،مثل دايه آن را پرورش نداد و جوانه نزد و بيرون نيامد؟
)در صورتی که آب و کود به آن بدھند – خدا ھم به ما آب و کود می دھد(.

تو ﭼرا به دانۀ انسان اين شک را داری؟ شما از خودتان بپرسيد ﭼرا شک داريد؟
من بی عُرضه و بی لياقت که خدا و بنده بر سرم زده ،من به
از اين به بعد ،شما به خودتان شک نمی کنيدِ " :
حضور برسم!؟
اين تصورات م ِن ذھنی ست.
ی يکتايی می شود ،عقب می ِکشد و می گويد " :من لياقت ندارم " .جايی
من ذھنی وقتی صحب ِ
ت رسيدن به فضا ِ
ِ
ديگر که م ِن ذھنی را نمايش می دھند فرعون می شود " :از من بھتر نيست ".
نه .ھر دو غلط است.
نظر زندگی ھمۀ ما انسان ھا لياقتِ متولد
ما در جھان مادی ھم جايی داريم و بايد اين تعادل حفظ شود .اما از
ِ
شدن از ذھن و زنده شدن به حضور و وارد شدن به فضای يکتايی را داريم و اين مقوله ای اَبَر انسانی نيست،
ت طبيع ِی ست که بچه ﭼھار
ت طبيعی ماست مثل بچه ای که طبيعی ست که از شکم مادر متولد شود .حال ِ
حال ِ
دست و پا راه برود و کنارۀ ميز را بگيرد و يکباره به راه بيفتد و حالت طبيع ِی يک بچه ست که خودش خود را
ت طبيعی يک بچه ست که زبان باز کند.
راه ببرد و راه رفتن را ياد بگيرد ،حال ِ
اين کارھا را ما نمی کنيم.
ت طبيع ِی بشر است که اگر برادران يوسف بگذارند ،از شکم ذھن ھم متولد شود و ريشۀ بی نھايت پيدا
پس حال ِ
کند .موالنا مثال می زند:
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کدام دَلو فرو رفت و پُر برون نامد؟
دَلوی را که با طناب به ته ﭼاه می فرستيم ،پ ُر نمی شود و باال نمی آيد؟ حتما" پُر می شود.
ما ھم دو بار ته ﭼاه می رويم:
اولين بار افتادن در ﭼا ِه فکری ست که در ھمين ده ،دوازده سالگی ،توسط برادران يوسف ھمۀ ما در آن می
اُفتيم.
دومين ﭼاه ھم وقتی ست که می ميريم و جسم مان در ﭼا ِه زمين ،در باغچۀ زندگی کاشته می شود.
جنس ناميرا ھستی ،جايی کاشته می شوی که رشد کنی و باال بيآيی.
نگران نباش ،تو از
ِ
دھان تان را از اين جھان بستيد ،اگر ﭼشم را از اين جھان و گل ھای گليم برداشتيد ،آنطرف باز می
شما اگر
ِ
کنيد ،درآن سو باز می کنيد.
آغاز به کار می
وقتی حس ھای جسمی و مادی مان را با آگاھی مھار می کنيم ،حس ھای غير جسمانی مان
ِ
ی زندگی را می شنويم .ناديده ھای فرا جسم را می بينيم.
کنند .صداھا و ندا ِ
به سمت ھم جنسان خود کشيده می شويم .حس يگانگی و وحدت با ديگر باشنده گا ِن جھان ھستی ،در تمام
ت زندگی مان موج می زند.
لحظا ِ
سمان جھش از ﭼاه ھا ھميشه در دسترس و
جھان فراوانی ھيچگاه کم و کسر نخواھيم داشت و ري
با اتصال به
ِ
ِ
ان سبکبار و سبکبال ،ھمواره در سالميم ...
مسافر ِ
می پرسيد :کدام جھان؟ من باورم نمی شود.
درست مثل آن بچه ای که در شکم مادر به او بگويند :تو در جھان ديگر خواھی بود که خورشيد ھست ،مادر
ھست ،بستنی و شيرينی ھستُ ،گل و باران و دوست ،ھست ،باور نمی کند.
ب ذھن و در جھان فُرم ھستيم ،بگويند:
حال اگر به ما ھم که در قال ِ
اين جھا ِن فُرمی ،ذھنی که شما می بينيد ،در جھا ِن بزرگتری از قرار و آرامش و فراوانی و تعادل دارد،
باورتان نمی شود.
زھدان ذھن ،زاييده شويد می بينيد ،متوجه می شويد که اين جھان در جھان ديگری ست .فضای بی
اگر از
ِ
نھايتی و بی نيازی و فراوانی و آرامش و تعادل و شادی و وحدت.
جھان فُرم و ذھن بوده ،گوش و ﭼشم و دل به پيغام
ولی ﭼون پيوسته ﭼشم تان به گل ھای گليم و حرف ھای
ِ
ھای پنھان بسته بوده.
دھانت را بستی از ، ...
اگر شما ھويت تان را از فرم ھا ،از گل ھای اين گليم ،بيرون بکشيد و از ذھن زاييده شويد ،آگاھانه بميريد،
ی شما،
جسما" بميريد و يا از ھم ھويت شدگی ھا دست کشيده و آگاه بميريد ،فرقی نمی کند ،حس ھای فرا سو ِ
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ملموس شما ،به آنطرف باز می شود.
حس ھای غير جسمی و غير
ِ
رقص تو ،در َج ِو المکان است.
ی تو ،ميدا ِن
ی تو ،بيان تو و
نواختن آھنگ ھای زيبا ِ
ِ
ھای و ھو ِ
ِ
ی يکتايی اين لحظه ست.
َج ِو المکان ،فضا ِ
ولی حال ،ما به اقالمی ﭼسبيده ايم که ذھن به ما نشان می دھد .اين پردۀ ذھن را عرفای ايران ،پردۀ پندار می
نامند .پردۀ پندار ھمان تصاوير و فکرھای ﭼسبيده به گليمی ست که ھمواره آن را پيش رو داريم ،نگاه و با
خود حمل می کنيم.
امروز حداقل از موالنا اين مطلب را ياد می گيريم که اگر گل ھای گليم مان در حا ِل کنده شدن است ،بجای
گريه زاری و باال پايين پريدن ،آرام بنشينيم و تأمل کنيم:
" از جنس ھشياری ھستيم و زندگی می خواھد دانۀ ما را بشکوفاند .می خواھد که دانۀ ما جوانه بزند ".
در پاسخ به مردمی که می گويند :کمرت شکست!
بگوييد :دنبال کار خودتان برويد.
شما دانه ای بوديد که در زمي ِن خدا کاشته شده ايد .با تسليم و توکل ،جوانه می زنيد.
حضور ھشيارانه ست.
اين جوانه ،مقدمۀ
ِ
حق شما و روال طبيع ِی تکام ِل
حضور ھشيارانه ای که لياقت اش را داريد.
مختص آدم ھا ِ
ی استثنايی نيستِ ،
ِ
ِ
عمل اَبَر انسانی نشان می دھد.
شماست .ولو اينکه ذھن اين کار را يک
ِ
ِخ َر ِد زندگی بوسيلۀ انسا ِن به حضور رسيده که شما ھستيد ،متولد می شود.
ی حضور زنده شده ايد ،وگرنه به اين برنامه گوش نمی کرديد.
شما ھم تا به حال به درجه ای از ھشيار ِ
با توجه به اين برنامه و پيگيری اين آموزش ھا ،حداقل ،پس از مدتی به دردھای معمولی ،به رويدادھايی که
در خانواده رخ می دھند و شما را می رنجانند ،لبخند می زنيد.
برای اينکه بتدريج آن فضا )در اين بحر در اين بحر ھمه ﭼيز بگنجد  ( ...خود ش را در شما برقرار می کند و برکت
عمل سازنده می شود ،مردم به شما
سوار بر ھشياری ،مبنای
عمل شما می ريزد ،فکر،
اش را به فکر و به
ِ
ِ
ِ
توجه و به اعمال درست و اصيل شما احترام می گذارند و در رابطه با شما ،رفتارشان را عوض می کنند.
متوجه می شويد که در خانۀ شما از دعواھای افراطی  ،ستيزه ،کينه و واکنش منفی ،کم تحملی و  ...خبری
نيست و يا خيلی کمتر شده! .اين برکات از اعماق وجو ِد شما می جوشد.
اين ھم مطلبی ست که شما بدانيد:
خدا يک باغبان است يک پاسبان است .ماھم باغبان و پاسبانيم.
سبز لحظه را با ُگل ھای ھشياری ،زينت و باغبانی و پاسبانی می کنيم(.
) ِ
ﭼمن ِ
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مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢۵١٩

غالم پاسبانانم که يارم پاسبانستی
به چستی و به شبخيزی چو ماه و اخترانستی
غالم باغبانانم که يارم باغبانستی
به تری و به رعنايی چو شاخ ارغوانستی
نباشد عاشقی عيبی وگر عيب است تا باشد
که نفسم عيب دان آمد و يارم غيب دانستی
کسی که ما را کاشته باغبان است و کسی که محافظت مان می کند ،پاسبان است .شما ھم اين خاصيت را داريد.
موضع سفارشات و
ما از جنس او ھستيم .شما باغبانی و پاسبانی ھشياری تان را قبول می کنيد .پرھي ِز شما از
ِ
اندرزھای ديگران نيست ،بلکه به ضرورت و دستآوردھای پرھي ِز آگاھانه ،واقف ايد.
من ذھنی می کشاند.
می دانيد که ھر کدام از اين ھم ھويت شدگی ھا ،حرص ھا و طمع ھا ،ما را به محدودۀ ِ
ت زندگی ،آرامش و شادی و ِخ َر ِد زندگی ،به شما
من ذھنی بمانيد ،برک ِ
می دانيد ،اگر در حصار و محدودۀ ِ
دسترسی پيدا نخواھد کرد .بنابراين در اين جھان درد خواھد آفريد ،به زندگ ِی با کيفيتی که دنبال آن ھستيد،
نخواھيد رسيد.
اوامر دينی ست ،نه به اين
حرص به شما زندگی نخواھد داد ،بنابراين دنبالش نمی رويد ،نه به اين دليل که از
ِ
دليل که اگر مردم متوجه حرص زدن ام شوند ،زشت است و آبرويم می رود ،بلکه به اين دليل که شما اآلن
فھميده ايد:
مدار ھشياری جسمی
در صورتيکه َولع و حرص را دنبال کنيد ،ﭼون ريشه در اص ِل زندگی ندارد ،شما را در
ِ
ت زندگی با کيفيت نمی
ُماق زندگی گرفته خواھد شد ،به جھ ِ
نگه می دارد ،آنچه را ھم که بدست بيآوريد ،با ﭼ ِ
ی بی فُرمی که
رويد ،به درد می رسيد ،پس مجھز به پرھيز ،شما پاسبا ِن خودتان ھستيد.
پاسبان اين ھشيار ِ
ِ
کسب کرده ايد.
ی به دام
وقتی تسليم می شويد و اتفاق اين لحظه را قبل از قضاوت بی قيد وشرط می پذيريد ،مقداری ھشيار ِ
افتادۀ شما ،آزاد می شود .ممکن است مقداری ھم ھشيارانه درد بکشيد ،اما آگاھيد که ھمين درجه از ھشياری
اصل شماست.
حضور ،تمام سرمايۀ شما و منشأ خرد و
ِ
ار من پاسبان است .پاسبانی که در ﭼُستی ،زيرکی و شبخيزی ،مثل ماه و
من غالم پاسبانانم ،برای اينکه ي ِ
اختران ،ماه و ستاره گان است.
ی
پس اين زندگی ،اين پاسبان ،که شما ھمان ھستيد ،در شبخيزی ،در خيزش از فضای شب ،در خيزش از فضا ِ
ذھن است ،خودش خود را از شب و جھل و ذھن بيدار می کند.
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شايد ھم نگذاريد ،مانع شويد .يا ديگران نگذارند و مانع شوند.
زيرا ،ﭼه ما ،ﭼه ديگران ،وقتی م ِن ذھنی داريم مثل برادران يوسف ھستيم.
ت جوانه
من ذھنی ما را ،جھ ِ
ار ما باغبان است برای اينکه دانۀ ِ
من غالم باغبانانم و يارم باغبان است .واقعا" ي ِ
زدن ھشياری ،کاشته.
ِ
پرورش مان
ف ما ،با صبر و در انتظار ،بی خشم و بی ﭼُماق ،آب و فرصت و فراست و خورشيد و
باغبان لطي ِ
ِ
ِ
می دھد ... ،می پرسيد:
" پس ﭼرا گل ھای گليم ام را می کند "!؟.
برای اينکه ما متوجه نيستيم که اصال" گليمی وجود ندارد! .به ھيچ نقطه ای وصل نيست!.
رم او ،اين توھم ،اين نَفس ،تا جايی ،تا حدی ،قابل پذيرش است ،حد
گليم و نقش ھايش توھم اند .طبق لطف و َک ِ
و ميزانی که الزمۀ شکفتن است ،اما شما برای ﭼه تا ھشتاد سال ،در قالب و دانه ايد!؟
زندان بی امان را ادامه می دھيد؟!.
ﭼرا با مفلسی ،اقامت در
ِ
ب خورشيد ،در حاليکه که خورشيد ثابت بود و غروب و طلوعی نداشت،
" طی نود سال ،در ھر طلوع و غرو ِ
پيامی دادم ،با نقش ھای گليم که يکی پس از ديگری ﭼيده شد ،پيام دادم ،در انوارگرم و رقصان و زيبايی که در
ب
تکه ھيزمی سياه و سخت و سرد نھادم ،پيامت دادم ،با خنده ام بر شاخساری خشک و برھنه ،با صدھا سي ِ
فرم جنين پيچيد ،با روحی که به قطره ای دميد ،با
يک دانه ،با ِعطری که از آنجا آمد ،در ھشياری ای که در ِ
طنينی که از اعماق وجودت برخاست ... ،پيامت دادم ،که بدنبال تو ،بدنبال خودم ،دست از َس ِر تو بر نمی
ی
دارم .تو از برھو ِ
سبز ﭼمن و بلند پرواز ِ
ت تنھايی و دلتنگی ،از فاصلۀ من تا تو ،از سختی لعل و دام ِن ِ
آواز منی ،نغمۀ
ارتعاش زيبا و
آرام بلند ،سفر کردی ،تو
مرغان دريايی بر
فراز آسما ِن بخت ،تا دروازۀ گنب ِد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب منی"* ،تو در من و
ح باز َمصلو ِ
ھر من و ُم ِ
تار منیِ ،م ِ
ِ
ھر منی ،طرح و مقصو ِد منی ،راھبۀ را ِه منی" ،مسي ِ
ھم تو منی ... ،ارجعی ".
من باغبانم ،دانه کاشته ام.
فرض کنيد باغبانی ده ھزار دانه را زي ِر زمين کاشته تا تبديل به درخت شوند.
ھيچکدام از اينھا پرورش پيدا نکنند دانه ھا بگويند:
بايد مقاومت کنيم و ھيچکدام جوانه نزنيم ،رشد نکنيم ،درخت نشويم ،اين باغبان ﭼه باغبانی ست!.
باغبان نمی گويد که شما ﭼه دانه ھايی ھستيد که قانون زندگی را رعايت نمی کنيد!.
طبق قانو ِن زندگی :شما بايد رشد کنيد.
ِ
شما می خواھيد قانو ِن زندگی را زير پا بگذاريد؟! .می خواھيد ھمگی در زي ِر زمين بپوسيد؟!.
ما اينکار را کرديم .ما در مسي ِر رش ِد ھم ،مانع ايجاد می کنيم.
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ت منفی ،در کار ھم دخالت می کنيم ،تمايل به کنترل يکديگر داريم ،حسادت می کنيم ،دنبال درد
ھمگی در جھ ِ
دادن به يکديگر ھستيم ... ،مجموعه عواملی که رسيدن به ھشياری حضور را به تأخير می اندازد.
شاخ ارغوان است.
ار من به رعنايی ھم تَر و ھم زيبا ،نرم و لطيف مثل
ي ِ
ِ
عاشقی عيب نيست ،عاشقی ﭼيست؟ عاشقی يعنی :شما از ذھن زاييده شده و با خدا يکی شويد .اين عيب نيست.
من ذھنی ،برادران يوسف ،می گويند :اين عيب استُ .خب اگر اين عيب است ،باشد .عيب باشد.
ِ
مخزن معايب است.
نفس من عيب دان است ،منبع و
من اگر به وحدت برسم ،عيب نيست .می دانم که
ِ
ِ
ی يافت ِن نقايص مردم ھستيمَ ،ع َ
ش انتقاد داريم .اگر کسی صد
من ذھنی نقص بين است .ما دائم در جستجو ِ
ِ
ط ِ
مزيت و نکته مثبت دارد و پنج عيب ،ما آن پنج عيب را زير ذره بين می بريم.
من ذھنی نگاه می کند که ببيند کی ﭼه عيبی دارد ،کجايش کج است؟ اين خانم ،اين آقا ﭼه عيبی دارند؟ ﭼه
ِ
اشکالی دارند؟.
من ذھنی نسبت به اين ﭼيزھا ،ناخودآگاه و نا ھشيار است .ھمۀ اين
قضاوت می کنيم و ايراد می گيريم .واقعا" ِ
عيب بينی ھا و ايرادگيری ھا برای اين است که خود را مطرح و در مقايسه ،متشخص تر و باالتر از ديگران
ت بدبخت ِی بشر نيست؟
ض ذلت ،نھاي ِ
نمايش دھيم ،اين حضي ِ
اآلن متوجه می شويم:
ھر وقت نقص می بينيم ،م ِن ذھنی را تقويت می کنيم .اصال" ،کمال بخشيدن به فرم ھای زندگی در منظر است.
می پرسيد :ما نبايد فرم ھای زندگی را سرو سامان دھيم؟! ،سرو وضع و بدن مان را رسيدگی کنيم؟! ،البته که
درست است ،اصال" آن برکت ،آن ھشياری ،برای کمال بخشيدن به فرم است .فرم از آنجا کمال می پذيرد.
خر ِد زندگی وقتی به فکر و به عم ِل شما جاری می شود ،به آن کمال می بخشد .تن تان را سالمت می کند.
بھترين و سازنده ترين فکرھا را خلق می کنيد .پس ما ﭼه می گوييم؟! .اين قرار را با ھم گذاشتيم که:
ھر لحظه ،بھترين ميزا ِن حضور ،بھترين فکر ،و بھترين عمل را انجام دھيم .ھر لحظه .بيکار نمی نشينيم.
باغبان بسيار مھربانی ست و ما دانه ايم .ھمينکه جوانه زديم و يک مقدار ھشياری از محفظۀ ذھ ِن ھم
زندگی
ِ
ھويت شده و جسمی ،زاييده شد ،ما ھم به نوبۀ خود به باغبان تبديل می شويم .مآال" ما ھم باغبانيم .پاسبانيم.
پاسبان کسی نيست که ﭼُماق بردارد و به ديگران بزند که ﭼرا فالن کار را غلط انجام می دھيد ،به جنبۀ تَری،
ت محافظ و نگھبان ھم نگاه کنيم.
رطوبت و زايندگی و رعنايی ،زيبايی و رشاد ِ
من ذھنی می خواھد ديگران را اصالح کند .و ﭼون خودش بودن را نمی شناسد ،عمل نمی کند.
ِ
من ذھنی می گويد :من منيت ام را حفظ کنم ،ديگران را عوض کنم.
ِ
ما اگر می خواھيم ديگران عوض شوند ،بايد خودمان را عوض کنيم .ما نمی توانيم در خانواده ،آنجا که بچه
ھايمان بزرگ می شوند ،ھمسرمان آنجاست ،دروغ بگوييم.
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من پدر ،به بچه ام می گويم :بگو نيست.
يکی زنگ خانه را می زندِ ،
آموزش دروغ به بچه ام ھستم .من اگر می خواھم باغبان باشم ،واقعا" بايد باغبانی
حال
و به اين ترتيب ،در ِ
ِ
گنج حضور ،برای زن و بچۀ من خيلی خوب است ،سی دی
کنم .راستين باشم .بعضی ھا می گويند که اين ِ
بفرستيد که آنھا گوش دھند .خودم بلدم گوش نمی کنم.
آيا اين شيوۀ برخورد ،درست است؟ نه.
من ذھنی بايد زاييده شود.
ھر زنی ،ھر مردی ،م ِن ذھنی دارد و از اين ِ
من ذھنی داريد ،البته خوب است که حداقل يک
می گوييم :ھر ﭼند ِ
خانم و بچه ھای شما گوش کردند ولی شما ِ
معلم درد باشيم و متوجه
نفر در خانواده به حضور رسيده باشد ولی اين رواست که ما خودمان رعايت نکنيم و ِ
اين مھم نباشيم که ما ،اول و بايد در خودمان بودن را ايجاد کنيم ،فکر و عمل را ايجاد کنيم ،آنموقع از بچه مان
مختص م ِن ذھنی ست ،کار نمی کند.
انتظار داشته باشيم ،برای ھمين است که اين شيوه که
ِ
ت منفی اين شيوۀ برخورد صحبت می کند:
قصه ای از مثنوی می خوانيم که از تأثيرا ِ
گفتار خوب با بچه
ی آتش بريزيد ،يک دفعه آتش ،شعله ورتر می شود .ما با نيت خوب و با
يعنی شما آب را رو ِ
ِ
مان صحبت می کنيم " :درس بخوان ،پيشرفت کن ،به نفع توست ،ما اين راه را آمده ايم ،بلديم." ... ،
عوض اينکه به حرف مان گوش دھند و سراغ درس
اما از آنجا که با عشق نمی گوييم ،با من مان ،می گوييم،
ِ
شان بروند ،خردشان را بکار بياندازند ،اعتراض می کنند ،واکنش نشان می دھند .به حرف ما گوش نمی دھند.
تعجب می کنيم :شانس نداريم.
در حاليکه ،ما روی خودمان کار نکرده ايم ،ھم ھويت شدگی داريم ،از پايگاه ھم ھويت شدگی صحبت می
شاخ ارغوان است ،نداريم .مثل باغبان عمل نمی کنيم ،عشق
کنيم .عشق نداريم .آن تَری و رعنايی را که مثل
ِ
نداريم.
نباشد عاشقی عيبی وگر عيب است تا باشد
که نفسم عيب دان آمد و يارم غيب دانستی
يی لحظه ،غيب دان است.
ِ
ار ما ،از آن فضای يکتا ِ
عقل م ِن ذھنی ،عيب دان و ي ِ
ما فکر می کنيم که با انتقاد ،با بد ُخلقی ،با کنترل ،با دعوا و عيب جويی می توانيم مردم را عوض کنيم و
اوضاع را بھتر و سر و سامان بخشيم.
اول مثنوی.
اين قصه را که قسمتی از دفتراول است ،سريع برايتان می خوانم .ﭼند بيت از قصۀ ِ
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پادشاھی )که شما باشيد( ،به شکار می رود .يعنی از مادر متولد می شود .ھشياری به اين جھان می آيد.
من ذھنی ،ھمين ذھن ،ھمين گليمی ست که بافتيم.
اين پادشاه،
عاشق کنيزکی می شود .اين کنيزک ھمين ِ
ِ
عاشق کنيزک می شويم و کنيزک را می خريم .يادمان باشد ،موقعی که کنيزک را می
ما يک دل نه صد دل
ِ
خريم ،احتمال دارد که يوسفيت مان را فروخته باشيم.
يوسفيت مان را ھم احتماال" بعدا" ،شايد ھم آگاھانه ،می فروشيم.
دور اين ھشياری ،تار و پو ِد دانه گی تنيده شده و به النۀ ذھن می رويم و سپس روی پديده ھای اين جھانی،
ابتدا ِ
متمرکز می شويم و به آنھا می ﭼسبيم.
در نقطه عطفی ،اگر به ما کمک می شد ،اگر در خانواده به بچه ھايمان ياد می داديم:
" رقابت ،منيت ،مقوله ھايی موقت و ذھنی اند .ﭼيزھا ،موقعيت ھا ،متعلقاتی که شيفتۀ آنھا می شوی و حس
امنيت و حس خوشبختی ات را در آنھا جستجو می کنی و بعد بدست شان می آوری ،به آنھا و به خودت افتخار
می کنی ،به اصطالح با آنھا ھم ھويت ،يکی می شوی ،بايد بدانی که نھايتا" موقتی و گذرا ھستند و پس از
مدتی از دست شان خواھی داد .مثال" وقتی رنگ و بوی شاخه گ ِل رز را می بينی لذت می بری ھر کاری در
رابطه با حفظ و نگھداری آن انجام می دھی اما می دانی که ماندگار نيست.
دادن ھر يک از ﭼيزھايی که بدست آورده ای ،ناراحت می شوی و دردت می آيد .واکنش نشان می
با از دست
ِ
مسلم زندگی ،فرم ھا ناپايدارند و
طبق روا ِل
دھی ،به زندگی معترض می شوی ... ،اما وقتی مطمئن باشی که
ِ
ِ
مختلف زندگی
مختلف زندگی از دست می روند ،بھتر می توانی خودت را بشناسی و با مسائ ِل
مراحل
در
ِ
ِ
ِ
برخورد کنی و برای کسب حس خوشبختی و امنيتت به ﭼاره انديشی اساسی و حقيقی بپردازی." ... ،
بچه ھا ،توا ِن درک و يادگيری اين مطالب را دارند و بايد آماده شان کرد.
پادشاه ،عاشق کنيزک می شود و او را می خرد ولی وقتی می خواھد از او کام بگيرد ،کنيزک مريض می
شود .در رابطه با ما ھم ،زن يا مرد ،می بينيد که تار و پو ِد آن گليم را پُر نقش و نگار می بافيم ،گسترش اش
می د ھيم.
معرف م ِن خود استفاده کرده و از زيبايی و رفاه آن بھره مند
به آن افتخار می کنيم و می خواھيم از آن بعنوان
ِ
شويم .اما در اين زمان ،اشکاالتی رخ می دھد که نمی توانيم از دست آوردھايمان کام بگيريم) .نمی توانيم علت
اشکال را ھم تشخيص دھيم(.

باالخره ،شاه دنبال دکترھا می فرستد .اين دکترھا زمينی ھستند م ِن ذھنی دارند .دکترھا می گويند:
ھريک از ما در شفا بخشی ،مسيح ھستيم .به تو کمک و کنيزک را مداوا می کنيم.
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من ذھنی و
دانش ذھن ِی خود ،شروع می کنند ،بی آنکه به انشاءﷲ ،يعنی اگر خدا
معالجۀ کنيزک را متکی بر ِ
ِ
بخواھد ،نظری داشته باشند.
عاشق کنيزکی که مريض شده.
ما ھم شاه ھستيم و
ِ
عاشق ھمسرمان ،ازدواج کرديم .طولی نمی ِکشَد که درخانواده ،رابطه مان مريض می شود .محي ِط
مثال"،
ِ
خانه ،پراز رنجش و گرفتاری و ستيزه.
رابطۀ م ِن مادر ،م ِن ھمسر ،با طرفي ِن مقابلم خوب نيست ،اختالف داريم ،راضی نيستم ،زندگی ام آنطور که
تصور کرده بودم ،پيش نمی رود ،خالصه ،رابطه مان مريض شده.
ت جسمی ست و کسانی که می خواھند به تو کمک کنند و اين روابط
دلي ِل مريضی اين رابطه ،اين کنيزک ،ھوي ِ
ش ذھنی ات که از اعماق وجود ت
را اصالح و شفا بخشند ،من دارند و تو ھم از ھمان ابتدا ،با توقعات و دا ِن ِ
ی بی ﭼون و بی آنکه بگويی:
بيرون نيامده و دانشی ھدايت گر نبوده ،شروع کردی و بی اعتقاد به مداوا ِ
اگر خدا بخواھد ،با علت و معلول ھای اين جھانی ادامه داده ای!.
اگر خدا بخواھد ،يعنی اين لحظه تسليم باشی ،و بدانی که ھميشه ھمين لحظه ست و تو ھمواره در ھمين لحظه
ھستی و در اين لحظه از جنس بی نھايت و بی زمان می شوی تا عشق و خرد زندگی را حس و انرژی بيدار
کنندۀ تو در جھان پخش شود و از اين طريق به باشندگان ديگر نيز کمک کنی.
ی ھشياری ،به زندگی مان باز و به کار آيد و در امور جاری شود.
در واقع اجازه دھی که دست خدا ،پا ِ
نه اينکه لفظا" بگويی.
بان کنيزک با عق ِل ذھن شان آغاز به کار کردند.
طبي ِ
عاشق کنيزک ،ھر لحظه از طريق تسليم می گوييم :انشاءﷲ.
ما نيز که اآلن در النۀ م ِن ذھنی مان ھستيم و
ِ
اگر خدا بخواھد و ...
گوش دل تان را ببنديد و دل تان جامد شود ولی به زبان انشاءﷲ
موالنا می گويد :درست نيست که شما ﭼشم و
ِ
بگوييد و در دل ،با رابطۀ علت ومعلولی اين جھانی کار کنيد .ما اينکار را می کنيم.
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول  ،بيت ١۵۶٣

قص ٔه بازرگان کی طوطی محبوس او را پيغام داد به طوطيان ھندوستان ھنگام رفتن به تجارت
ای عجب آن عھد و آن سوگند کو؟
وعدهھای آن لب چون قند کو؟
گفتار شما شنيدم؟!.
لبان شيرين
شگفتا آن عھد و سوگند کجا رفت؟! .کو آن وعده ھايی که از ِ
ِ
ی شما ھستم؟ تو خو ِد من ھستی؟
ما با زندگی ،با خدا ،عھد بستيم .او از ما پرسيده :من خدا ِ
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ما پاسخ داده ايم :بله.
جنس من بودن را حفظ کنی.
او گفته که من کمک می کنم که تو اين جزو من بودن ،از
ِ
پس کو آن عھد؟
گر فِراق بنده از بد بندگيست
چون تو با بد بد کنی پس فرق چيست؟
يکی از روش ھای بيانی موالنا اينست که در ميان نقل داستان ،ناگھان خطاب را به سوی محبوب حقيقی باز
می گرداند و آنچه از ﭼشمۀ باطن و قلبش جوشيده بر زبان می راند .بيت فوق يکی از اين موارد است:
اگر من بر اثر بجا نياوردن وظايف بندگی ام ،دﭼار اين فراق گشته ام و تو بدی را با بدی عوض دھی ،پس
فرق ميان خداوند و بنده ﭼيست؟
موالنا ،در حا ِل بيدار کرد ِن ماست:
آيا جدايی ما از خدا ،از بد بندگی ست؟ بله از بد بندگ ِی ماست.
با م ِن ذھنی نشسته و به گل ھای گلي ِم توھمی مان نگاه می کنيم.
ی اينکه از خدا بخواھيم ،از فرم ھا بطلبيم.
اين بد بندگی ست که زندگی را بجا ِ
ما اراده ای آزاد داريم .ارادۀ آزا ِد ما وجه تماي ِز ما با حيوان است.
ت ما اين است که قدرت انتخاب داريم.
تمام مزي ِ
ِ
حاال کسی که در ذھن افتاده انتخاب کرده با ارادۀ آزاد ،منيت" اش را ادامه دھد.
اما اگر بيدار شود ،می تواند دوباره بسوی زندگی برگردد.
ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ
با طربتر از َسماع و بانگ چنگ
ای محبوب حقيقی ،ھر بدی و جفايی که تو به گا ِه خشم بر من می کنی ،برای من شوق انگيز تر و دلنشين تر از
شنيدن نغمۀ شورانگي ِز ﭼنگ است.
در غزل ھم گفت:
" ﭼنانچه حواس ام پرت شود و بد بندگی کنم ،برای بيداری و آگاھی ام ،به جانم زھر بريزی ،قسمتی از وجودم
ی ﭼنگ ،از ھر ﭼيز خوشايندی که در اين جھان است ،دلپذيرتر است ".
دن آوا ِ
را بِکنی ،برايم از شني ِ
زيرا می خواھی ،مرا متولد و آزاد کنی.
اينھا ھمه عالئمی برای بيداری ماست.
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ای جفای تو ز دولت خوبتر
و انتقام تو ز جان محبوبتر
ای محبوب حقيقی ،جفای تو از شانس و توفيق دنيوی و دولت و ثروت ظاھری ،زيباتر است ،ﭼنانکه تالفی تو
از جان و عمر و زندگی ،نيکوتر و مرغوب تر است.
بودن ﭼيزھای اين جھان تعجب می کند و در
من ذھنی ادامه داده و بيدار نمی شويم .ذھن از گذرا
ِ
ی ِ
ما در واد ِ
شگفتی ست که ﭼرا خدا ﭼيزھا را از ما می گيرد!؟
در حاليکه گذرا بودن ﭼيزھا ،ھشدارمان می دھد:
در ما عنصری راستين و دائم و نامتغيری وجود دارد ،که "آنيم".
ما اين پيغام را نمی گيريم و زودگذر بودن و از بين رفتن ﭼيزھا را جفا تلقی می کنيم.
ُخب اين بد بندگی و بد فھمی )عدم تسليم( ماست .به ﭼيزی که از بين رونده بود ﭼسبيديم از او زندگی خواستيم ،و
ﭼون از بين می روند می ترسيم .اينھا خيال و توھم اند ،نبايد بيدار شويم؟ گل ھای گليم را می گيرد که بيدار
شويم .ھر رويداد و اتفاقی که برای شما رخ می دھد و ذھن قضاوت می کند بد و انتقام و تنبيه است ،برای
بيداری شماست.
اينطور نيست که شما يک بنده ھستيد و يک خدای ذھنی ھم وجود دارد و با شما لج افتاده.
يکی از خواستنی ھايتان را می گيرد ،ناله زاری می کنيد ،يکی ديگر از خواستنی ھايتان را می گيرد ،ھر ﭼه
بيشتر ناله و بيداد کنيد و نفھميد که ﭼرا اين دلبستگی ھا را می گيرد ،بيشتر خواھد گرفت و نارضايتی و دردی
را که می کشيد ،مشکلی را حل نمی کند بلکه پيام زندگی را می پوشاند و بيداری را به تأخير می اندازد.
يکی از پس از ديگری گل ھای گليم شما کنده می شود ولی باز توجه نمی کنيد و پيام را نمی شنويد.
به ﭼيدن گل ھای گليم ادامه می دھد که بيدار شويد و جلوی عبور جريان زندگی را نگيريد ولی باز تسليم نمی
شويد و می گوييد :با من لج است.
بله .با آن "من" ی که داريد ،لج است .ﭼون آن من ،خيال و توھمی بيش نيست .اصال" من ی وجود ندارد .من
يک دانه بود که بايد شکافته و در ھم پيچيده می شد .دانۀ من ،نه سال ،ده سال ،بيست سال ،نه ھشتاد سال.
نار تو اينست نورت چون بُود؟
ماتم اين تا خود که سورت چون بُود؟
اگر شرارۀ قھرت اينست ،پس فروغ لطفت ﭼگونه است؟ اگر سوگِ تو اينست ،پس شادی و جشن تو ﭼگونه
ست؟
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اگر گل ھای گليم ما ،م ِن ذھنی ما ،پديده ھای مرفه و لذت بخش اين جھانی که به آنھا ﭼسبيده و با آنھا ﭼنان
مسرور و خشنوديم که نمی خواھيم از دست شان بدھيم ،اما در نظر تو ﭼون نار و سوزانندۀ نيکبختی ماست،
پس نور ،شکوه ،شادی ،عشق ابدی که جايگزين گل ھای گليم مان ،برا ی ما مقدر کرده ای ،ﭼگونه خواھد
بود!؟.
منظر تو ،ماتم محسوب می شوند ،بزم و سور و
اگر مجموعۀ اين عيش و خرسندی و خشنودی ھای ما ،در
ِ
ضيافتی که شايسته و
سزاوار ما ديدی ،ﭼه خواھد بود!؟.
ِ
من ذھنی نار و جھنم است .ما از نعمت ھا در ذھن خوشمان می آيد ،از توھم گليم خوشمان می آيد و
واقعا" ھم ِ
برايش شادی می کنيم .ماتم تو اين است ،سور تو ﭼگونه خواھد بود!؟.
سور موقعی ست که ما از اين گليم کنده شده و با فضای يکتايی يکی شده و شادی و آرامش اش را از طريق ما
بيان می کند.
از حالوتھا که دارد جور تو
وز لطافت کس نيابد غور تو
قھر و جفای تو ﭼنان پر لطف است که به وصف در نگنجد و تو ﭼنان لطيفی که کسی نمی تواند به ُکن ِه وجو ِد
تو رسد.
پس ،از حالوت ھا و شيرينی ھايی که جور تو دارد ،بی خبريم و فکر کسی به ُکنه لطف تو راه ندارد.
نالم و ترسم که او باور کند
وز کرم آن جور را کمتر کند
از جفای او می نالم و می ترسم که آن محبوب حقيقی ،ناله ھايم را باور کند ،ناله ام را نشان ناخشنودی ام
محسوب دارد و از روی بزرگواری و مھربانی ،جور و جفای خويش را از من دريغ دارد.
به عبارت ديگر ،مبادا غم و اندوه و نالۀ مرا بشنود و باور کند و از لطف و َک َر ِم بی حد و حصرش ،آن بزم و
ب خيالی و توھمی
سور و ضيافت و آن عشق ابدی را که سزاوارم می ديد ،دريغ کند و بگذارد که به اين خوا ِ
ادامه دھم.
با درصد کمی بيداری ،ولو کمی ھم ناله کنيم ،اما نمی خواھيم که اين جور کمتر شود ،می خواھيم اتفاقاتی بيفتد
و به طريقی ،ھم ھويت شدگی ھا را به ما نشان دھد .نمی خواھيم در م ِن ذھنی و در خواب بمانيم.
عاشقم بر قھر و بر لطفش بجد
بُوا ْل َع َجب من عاشق اين ھر دو ضد
قھر آن محبوب حقيقی ھستم .شگفتا که من نسبت به اين ھر دو ضد عشق می
براستی که من
ِ
عاشق لطف و ِ
عاشق لطف و قھر او ھستم .اين ابيات جملگی ناظر بر مقام رضاست.
ورزم .يعنی
ِ
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صدق ،طلب و ُخلوص عشق است و معشوق بدين وسيله
ک ِ
در عالم عاشقی اين مسلم است که قھر و بال َم َح ِ
عاشق را در بوتۀ امتحان می نھد و ﭼون عاشق بر بال صابر باشد نقد وجودش آشکار شود.
شما می گوييد :به قھر و به لطف اش ،به ھر دو عاشقم.
اين لحظه ،معشوق از لطف يا به قھر ،ھم ھويتی با ﭼيزی را می گيرد .عجيب است که شما اگر از جنس
ھشياری حضور شويد اتفاقی را که می افتد وذھن قضاوت می کند که اين اتفاق بد است ،شما خوشحال ھستيد و
اگر اتفاق خوب بيفتد باز ھم خوشحال ھستيد .اين مبنای رضا ست.
ھشياری حضور يکی از خاصه ھايش ،رضايت است .يعنی شما به اين بينش و بيداری رسيده ايد که از فُرم ھا
و صورت ھا زندگی نمی خواھيد .راضی ھستيد .شادی ،ھويت نمی خواھيد ،توقع نداريد که فٌرم ھا و صورت
ھا شما را تعريف کنند ،بنابراين مھم نيست که اتفاقات ﭼه ھستند ،ھر ﭼيزی را که ذھن تفسير به لطف و به قھر
می کند ،برای شما مھم نيست .عاشق ھر دو ھستيد .می دانيد که قھرش پيامی در بر دارد و لطف اش ھم نعمتی
را در بر دارد و ھميشه و اآلن ھمينطور است.
اين بيت با غزل ما می خواند و شما بعنوان عالمت راھنما ياد می گيريد که اگر قھرش آمد شما آن انرژی را
نوش جان می کنيد و درد ھشيارانه می کشيد و می گوييد:
" زندگی ،ﭼيزی را که ھم ھويت ام بود ،قسمتی از وجودم در آن سرمايه گذاری شده بود ،گرفته تا راھنمايی ام
کند .خود را در دردھا و در فکرھا گم نمی کنم ،مظلوم نمايی نمی کنم ،سرم را به ديوار نمی کوبم و راضی ام.
ولی اگر ھنوز من ذھنی ام غالب است و اين رخداد را ظلم خدا تلقی می کند ،بينا و ھشيار ،آرام درد ھشيارانه
می کشم " .درد ھشيارانه مدتش خيلی کوتاه ست.
و Dار زين خار در بستان شوم
ھمچو بلبل زين سبب ناالن شوم
اين عجب بلبل که بگشايد دھان
تا خورد او خار را با گلستان
اين چه بلبل؟ اين نھنگ آتشيست
جمله ناخوشھا ز عشق او را خوشيست
خارستان بال بگريزم و به بوستان و گلستا ِن راحتی و آسايش بروم ،مانند بلبل که
به خدا سوگند ،اگر من از اين
ِ
از خار بال گريخته و به راحتی رسيده ناله و فغان سر می دھم.
شگفتا از اينکه بلبلی دھان بگشايد تا خار و گل را با ھم بخورد .يعنی جفا و بال را ھمچون لطف و صفا بپذيرد.
)البته بلبل سست عھد و ناپايدار است و بوستان را تا موقعی می خواھد که يغماج ِی خزان بر آن نتاخته و زرد و خوشيده اش
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نکرده حال آنکه در ابيات پيشين خوانديم که عاشق صادق بر قھر و بال تسليم است و سينه ﭼاک به استقبال آن می رود .از اينرو
تشبيه خود را عوض و به نھنگ آتشخوار تشبيه می کند(.

عاشق بال کش )موالنا( ،ديگر ﭼه بلبلی ست؟ اين اصال" بلبل نيست ،نھنگی آتشين و آتشخوار است.
اين
ِ
نه تنھا از قھر و جفای معشوق نمی گريزد بلکه خود را در بطن و متن جفا می افکند و ھمۀ ناخوشی ھا را
عاشقانه می پذيرد و آن را خوشی و دلپذيری می شمرد.
عاشق قھر و لطف می شويد ،آرام آرام وجو ِد اصلی تان از ذھن زاييده می شود و اين نھنگ
شما آرام آرام که
ِ
که بزرگ شود ،تمام قھر و لطف و خار و گلستان ھمه را می بلعد.
پس ،اگر از اين خار ،از اين م ِن ذھنی ،به بُستان بروم ،مث ِل بُلب ُل ناالن می شوم .اين عجب که بُلب ُل دھانش را
باز کند و خار و گلستان را با ھم بخورد .خار و گلستان ،ذھن است.
بُلبُل نمی تواند اينکار را بکند بلبل بھار آواز می خواند و زمستان ھا می خوابد .نه اين بلبل نيست يک نھنگ
است يعنی وجود اصلی شما که ازاين ذھن زاييده می شود يک فضای عجيب و غريبی ست که اسمش را نھنگ
گذاشته که ھيچ ناھماھنگی ،عدم تعادل و توازن و ناسازگاری ،ھيچ غصه ای را نمی گذارد بماند.
ھمه را می بلعد .ذوب می کند .در اينجاست که می گويد:
عاشق ُکلست و خود ُکلست او
عشق خويشجو
عاشق خويشست و
ِ
من جزيی
اين بندۀ عاشق در واقع بر کل عالم عشق می ورزد .او به مرتبۀ کل رسيده است .عاشق حقيقی از ِ
ت حق پيوسته ،ديگر به عنوان فرد مطرح نيست .به عبارتی ديگر وجودش مناسب با
خود گذشته و به حقيق ِ
ھستی حضرت معشوق بسط يافته بطوری که خود را در ھمه ﭼيز و ھمه ﭼيز را در خود می بيند .بدين جھت
بر مظاھر عالم ھستی عشق می ورزد و ھمگان را صرف نظر از خون و نژاد و مليت و مرام و مسلک دوست
می دارد .او عاشق خود است اما نه خو ِد شخصی بلکه عاشق خو ِد نوعی و کلی ست يعنی عاشق ھمۀ ھستی
ست .ابيات اخير ناظر بر مقام واالی رضاست .سالک ھمينکه به برکت رياضت و تھذيب نفس و حصول کشف
و شھود از دام شرک نھانی بيرون جست و از دل و جان به آيين حنف توحيد در آمد و ابراھيم وار بر ھمۀ
معبودھای آفل نفسانی و ظاھری زد به مقام رضا می رسد و رضا ثمرۀ محبت و واليت کامل الھی ست .ﭼنين
شخصی از صميم دل معتقد می شود که در قسمت ازلی خطا نرفته و ھر ﭼه بر ا و رسد خيرمحض است.
ھم خدا و ھم ما ُکل ھستيم .خدا عاشق خودش است و ما ھم عاشق خودمان ھستيم.
عاشق ُکل ھستيم .اين ھشياری يک دفعه
پس ما که از ذھن زاييده می شويمُ ،کل می شويم .خدا ھم ُکل است و ما
ِ
بی نھايت می شود .اگر بخواھيم به زبان ذھن بيان کنيم ،خدا دو خاصيت دارد :ابديت و بی نھايت.
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شما اآلن بی نھايت فضا بشويد تمام کھکشان را در بر می گيريدُ .کل آن را .ھمه ﭼيز در شما اتفاق می افتد.
عاشق خودش است .برای اينکه خو ِد
ی حضور
ی حضور،
عاشق خودش است .اين ھشيار ِ
انسان بلحا ِظ ھشيار ِ
ِ
ِ
ھشياری خو ِد خداست و خدا فقط
عاشق خودش ھست .غير از خودش ﭼيزی وجود ندارد و ما بوسيلۀ توھم يک
ِ
من ذھنی وجود ندارد.
ﭼيزی بنام م ِن ذھنی درست کرده ايمِ .
ما بتدريج بيدار می شويم .برای ھمين است که شما به کارھای او می خنديد.
مطلبی ھم از قرآن برايتان می خوانم که به اين موضوع مربوط است.
قرآن کريم ،سوره الفجر ،آيه ١۴
ك َل ِب ْالمِرْ صَا ِد
إِنَّ رَ َّب َ
َ
َ
َ
َن
َفأمَّا ْاإلِنسَانُ إِ َذا مَا ا ْب َت َالهُ رَ ُّب ُه َفأ ْكرَ َم ُه َو َن َّع َم ُه َف َيقُو ُل رَ بِّي أ ْكرَ م ِ
َوأَمَّا إِ َذا مَا ا ْب َت َالهُ َف َقدَ رَ عَ لَ ْي ِه ِر ْز َق ُه َف َي ُقو ُل رَ بِّي أَھَا َن ِن
ترجمه فارسی
يقينا ً پروردگار تو در كمين گاه است.
پس اما انسان ھنگامى كه پروردگارش او را بيازمايد و او را گرامى دارد و به او نعمت بخشد) ،مغرور می

شود( ،مى گويد » :پروردگارم مرا گرامى داشته است «.
و اما ھنگامی که او را بيازمايد ،پس روزى اش را بر او تنگ گيرد )نااميد می شود( مى گويد:
» پروردگارم مرا خوار كرده است «.
ترجمه انگليسی:
Indeed, your Lord is in observation.
And as for, man when his lord tries him and [thus] is generous to him and
favors him, he says, “ my lord has honored me “.

But when he tries him and restricts his provision he says,” my lord has
humiliated me “.
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بعنوان ھشياری که به النۀ ذھن و دانه رفته ايد ،مطمئن
يقينا ً پروردگار تو در كمين گاه است .يعنی شما که
ِ
باشيد که خدا در حا ِل نظارت و نگا ِه شماست.
درست است که ما در م ِن ذھنی گير افتاده ايم ولی بوسيلۀ فضايی که بر ما اشراف دارد و نگاھمان می کند
محاصره شده ايم .ما خو ِد او ھستيم.
پس بنابراين ،ما در حا ِل نظارت ھستيم .وقتی در ذھن ھستيم ،ﭼيزھايی به ما اضافه می شود ،می گوييم:
" خدا لطف داشته " ،و وقتی آنھا را يکی يکی می گيرد ،می گوييم " :اين ﭼه خدايی ست "!.
ی جسمی ،ما خدا را تا آنجا قبول داريم که نعماتش را فراوان می گيريم ،اما وقتی که ما را
يعنی در
مدار ھشيار ِ
ِ
امتحان می کند و نعمت ھايش را کم می کند يا می گيرد ،می گوييم :خدا مرا تحقير کرده است.
اين درست نيست.
عاشق قھر و لطف اش ھستيم.
ﭼه موقع بيدار می شويم؟ وقتی که به ِجد
ِ
ت راھنما نگاه می کنيم .ھر کدام از اينھا،
ھمانطور که خدمت تان عرض کردم ،به اين ابيات ،بعنوا ِن عالم ِ
فضای حضور را به ما اشاره می کند .می خوانيم و راه را پيدا می کنيم.
کارھايی را که انجام شان در اين بيداری به ما کمک می کنند و ھمچنين کارھايی را ھم انجام شان در اين
بيداری به ما کمک نمی کنند ،شناسايی می کنيم.
الزم به گفتن است که شناسايی = آزادی ست.
بمحض اينکه گير افتادن خود را شناسايی کنيم ،ھمآن شناسايی مساوی آزادی ست.
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول  ،بيت ۴١

عاشق شدن پادشاه بر کنيزک رنجور و تدبير کردن در صحت او
آن يکی خر داشت و پاالنش نبود
يافت پاالن گرگ خر را در رُ بود
کوزه بودش آب مینامد بدست
آب را چون يافت خود کوزه شکست
يکی خری داشت و اين خر پاالن نداشت ،نمی توانست سوارش شود.
پاالن پيدا کرد اما گرک خر را ربود و خورد.
يکی از معانی اين دو بيت اين است که ما انسان ھا بايد بموقع عمل کنيم .نه اينکه وقتی جوان ھستيم ،سی
من ذھنی داشته باشيم و وقتی ھشتاد سالمان شد به حضور برسيم.
سالمان شدهِ ،
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ی و کآرايی يک انسا ِن به
ديگر آن جوانی و آن قدرت عمل از بين رفته .مثال" دايرۀ عمل و و نفوذ و تأثير گذار ِ
حضور رسيدۀ بيست ،سی ساله ،در جامعه ،وسيع تر از توا ِن عمل ِی يک انسان به حضور رسيدۀ ھشتاد ساله
ست .اين موضوع ،در مورد بشريت و در رابطه با ما ھم صدق می کند.
ی بشريت از ضروريات است و نبايد خيلی تأخير داشت.
در موقعيت کنونی آگاھی و بيدار ِ
حال حاضر در رابطه با ما ھم صدق می کند .بايد در مورد خود و دوستان و بچه ھا و
اھميت اين موضوع در ِ
گنج حضور ،بموقع،
جوانانمان و تا آنجا که دايرۀ نفوذمان اجازه می دھد ،در اين مسير ،يعنی زنده شدن به ِ
تالش کنيم تا بتوانيم از فراست و فرصت و امکاناتی که در دسترس مان داريم استفاده کرده تا خرد و عشق
زندگی بتواند ھر ﭼه سريع تر از طريق ما خود را بيان کند.
مثال ديگری در اين رابطه می گويد:
ِ
شخصی کوزه ای داشت ولی ھر ﭼه می گشت آب نمی يافت ،ھمينکه آب را يافت کوزه اش شکسته شد.
انسان در ھيچ لحظه ای در اين دنيا بطور کامل به مقصودش نايل نشود .انسان ھميشه آرزوھايی حاصل نشده
دارد و ھر کام و لذتی ،قرين ناکامی و رنجی دگر است.
ت ما
اما اين را ھم می دانيم که رسيدن و زنده شدن به حضور ،ھمانطور که باز به آن اشاره خواھد شد ،دس ِ
من ذھنی عجله می کند :دير شده .با عجله اينکار درست نمی شود .پروسۀ خود را بايد طی کند.
نيستِ .
از قانون صبر و قانون جبران به دفعات صحبت کرده ايم .امروز ھم در مور ِد قانون مزرعه ،باغبان و دانه
صحبت خواھيم کرد.
قانون مزرعه ﭼه می گويد؟
خاص خود را الزم دارد.
شما دانه ای را می کاريد ،ولی برای به ثمر رسيدنش بايد صبر کنيد .زمان
ِ
وقتی کار کردن روی خودتان را ھم شروع می کنيد ،بايد صبر داشته باشيد .برای زنده شدن به ھشياری
حضور به زمانی مکفی ،نياز داريد.
من
دومين مرحله قانون جبران است ،شما ھر کاری که از دست تان بر می آيد ،بايد انجام دھيد .البته نه با ِ
ذھنی .اينجا دقت و ظرافت الزم است و با عجله و ُکلی گويی و بحث و جدل و دعوا کار درست نمی شود.
کما اينکه دراولين قصۀ مولوی ،بيت  41دفتر اول ،در داستا ِن پادشاه و کنيزک ،به ما توضيح می دھد:
شه طبيبان جمع کرد از چپ و راست
گفت جان ھر دو در دست شماست
يادمان ھست که پادشاه عاشق کنيزک بود .او را خريد ولی ﭼون نمی توانست از او کام بگيرد ،طبيبان را از
ھمه طرف به سوی خود فراخواند و گفت :بقای جا ِن من و اين کنيزک در دست شماست.
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نگارمان ،صدمه ديد و
عاشق م ِن ذھنی مان شديم ولی ھمينکه خواستيم کام بگيريم ،گلي ِم پر نقش و
مثل ما که
ِ
ِ
مريض شد و نتوانستيم از آن برای ھميشه بھره مند شويم.
من ذھنی اند از ﭼپ و راست جمع کرد.
شاه ،طبيبان را که طبيبا ِن ِ
من ذھنی داريم ،کمک کنند .زندانی ،زندانی را نمی تواند آزاد کند.
بان م ِن ذھنی دار ،نمی توانند به ما که ِ
طبي ِ
جان من سھلست جان جانم اوست
دردمند و خستهام درمانم اوست
جان جانم ھموست .فردی خسته و
شاه به اطبا گفت :جان من در مقابل جان کنيزک ارزش ندارد .در حقيقتِ ،
درد مندم و مايۀ درمانم اوست.
جان من ،مھم نيست .اين گليم و گل ھايش که به من زندگی و خوشبختی و امنيت می دھند ،مھم
ما می گوييمِ :
جان مرا نجات می دھند.
اند و ِ
ت م ِن ذھنی و رفتار و اعمالش به رنج و ستوه آمده و در اندوه و خسته ايم ،باز فکر
در حاليکه ھمۀ ما ،از دس ِ
می کنيم که درمان مان اين کنيزک ،اين گل ھای گليم اند ،که نبايد کنده شوند .نه اينطور نيست.
ب الھی می آيد.
قصه ادامه می دھد :طبي ِ
من ذھنی ،ﭼه می گويند:
منظور از صحبت ام ادامۀ قصه نيست ،اينجا ،طبيبا ِن زمين ِی ِ
ھر که درمان کرد مر جان مرا
برد گنج و ُدرّ و مرجان مرا
شاه می گويد ،من و شما می گوييم :اگر ھر يک از شما اَ ِطبا ،جا ِن مرا درمان کند ،گنجينه و مرواريد و مرجان
مرا تصاحب خواھد کرد.
ھر کسی که اين گليم را که گل ھايی از آن کنده شده ،گل ھايی که حس ھويت و خوشبختی به من می دھند،
تعمير و درمان کند ،ذخيرۀ دُر و مرجان ام را به او می دھم.
ما می گوييم :خانوادۀ ما مريض است ،محيط زندگی مان آرام نيست ،با ھمسرم اختالف دارم ،آيا کسی می
تواند به ما کمک کند؟
شما می توانيد کمک کنيد ،به شر ِط آنکه دنبا ِل گليم و گل ھا نگرديد .از آن ﭼشمه ،ھشياریِ ،خ َرد عشق ،که از
جھان اطراف پخش کنيد .اين ﭼشمه آماده ست ،فقط ﭼون شما به گليم و گل
درون تان می جوشد ،برگيريد و به
ِ
ھايش نگاه می کنيد ،ﭼشمه را نمی بينيد.
جمله گفتندش که جانبازی کنيم
فھم گرد آريم و انبازی کنيم
ھمۀ طبيبا ِن معمولی و زمينی و م ِن ذھنی گفتند:
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ما ھر کاری از دست مان برآيد انجام می دھيم .عقل ھايمان را روی ھم می گذاريم و با ھم مشورت می کنيم و
حاضريم جان مان را ھم بدھيم.
بان م ِن ذھنی نمی توانند به شما کمک کنند .ﭼرا؟
حاال ،شما ياد می گيريد که طبي ِ
برای اينکه ھريک ادعا دارند.
ھر يکی از ما مسيح عالَميست
ھر اَلَم را در کف ما مرھميست
گر خدا خواھد نگفتند از بَطَر
پس خدا بنمودشان عجز بشر
ح دانشمند است و برای ھر دردی دوا و درمانی داريم.
طبيبان گفتند :ھر يک از ما مسي ِ
ﭼون آن حکيمان خودبين و مغرور به مھارت و حذاقت خود اعتماد داشتند ،مشيت قاھر الھی را که فوق سبب
ھاست ناديده گرفتند .پس خداوند نيز عجز و درماندگی آنان را به خودشان نشان داد.
بان م ِن ذھنی ارائه می دھيم ،آنھا خود خواه اند و ادعا دارند .گر ﭼه خودشان را
ما ھم مريضی مان را به طبي ِ
عارف نشان دھند.
آنھا نگفتند اگر خدا بخواھد و گفتند :ھر يک از ما مسيح ھستيم .بيمار را دست بزنيم ،شفا پيدا می کند.

من ھای ذھنی می گويند :اگرشما به حرف ھای من گوش بدھيد ،به حضور می رسيد.
نه .اينطور نيست.
اينجا ،موالنا به ما يادآوری می کند " :شما که می خواھيد به خودتان کمک کنيد ،بايد در اين لحظه اجازه دھيد
ی حضور ،از شما زاييده شود و آن را پايه و مبنا قرار دھيد .خدا خواھد .يعنی انشاءﷲ ".
که ھشيار ِ
اينھا " ،انشاءﷲ ،اگر خدا خواھد " ،نگفتند) .شما ﭼه می گوييد؟( .حاال شما می گوييد:
من روی خودم کار می کنم و از موالنا ھم کمک می گيرم ،ولی آيا اين لحظه ،فقط "خدا بخواھد" را شما به
زبان می گوييد و د ِل تان بسته ست؟.
پس ،خدا کاری کرد که موفق نشوند) .بنمودشان بشر ،ناتوان( ،بشر ھمين م ِن ذھنی ست.
ترک استثنا مرادم َقسْ َوتيست
نه ھمين گفتن که عارض حالتيست
منظورم از بی اعتنا شدن به انشاءﷲ ،خشونت و ندانستگی و سھل انگاری وغفلتی ست که بر دل آدمی ﭼيره
می شود .نه گفت ِن زبانی و لفظی ست.
استثنا اصطالحا" به معنی انشاءﷲ گفتن است .يعنی انشاءﷲ نگفتند يا ﭼيزی برای مستمندان کنار نگذاشتند.
استثنا ،يعنی ھمين :اگر خدا بخواھد .ھمين توکل ،ھمين انشاءﷲ.
43

2013

گنج حضور .برنامه487

اتفاق اين لحظه.
رش
ِ
اين يعنی تسليم .يعنی پذي ِ
ت زندگی نيک است و خدا مھربان و لطيف است و
اگر شما واقعا" روی خودتان کار می کنيد ،می دانيد که ذا ِ
با شما لج نيست ،می خواھد شما را متولد کند ،دانه را تبديل کند.

به خود می گوييد :من غفلت کردم ،پيام ھا را نگرفته و بيدار نشدم.
ديگران را ھم مالمت نمی کنم و نمی گويم که برادران يوسف باعث شدند که پيغام ھا را نگيرم.
اآلن بيدار شدم و می خواھم روی خودم کار کنم ولی اين لحظه ،واقفم که اگر دانه بودن ام را حفظ کنم و
انشاءﷲ را فقط به زبان بياورم ،پذيرفته نيست ،اصالت ندارد .تا آن دست ،آن بيداری ،آن ھشياری به من کمک
ی حضور زنده شوم.
نکند ،نمی توانم به ھشيار ِ
ترک استثنا ،يعنی ترک انشاءﷲ .انسان ھايی که اين را نمی گويند ،قساوت ،سنگدلی و ھم ھويت شدگی با
باورھا و دردھا و پديده ھای اين جھانی ،د ِل شان را سخت کرده ،اما لفظا" "اگر خدا بخواھد" را به زبان می
آورند و در عمل ﭼنين نيست.
من ذھنی را
ادعای زبانی و لفظی ،قدرت
من ذھنی را زايل نمی کند .شما نمی توانيد عمال" ِ
عقل ِ
مانورعق ِل ِ
ِ
رھبرو پيشوای خود کنيد ولی به زبان ادعای "ھر ﭼه خدا بخواھد" ،داشته باشيد ھر ﭼند خرده نيکو کاری
ھايی ھم انجام دھيد.
نه .مھم " :بودن " است .بعد فکر و سپس عمل.
بودن – فکر – عمل.
بعضی از عمل ھا ،مانند پرھيز اگر ادامه پيدا کند ممکن است ما را به بودن برساند.
نه ھمين گفتن که عارض حالتيست ،فقط ،گفتن ،سطحی ست.
ای بسا ناورده استثنا بگفت
جان او با جان استثناست جفت
ﭼه بسيارند کسانی که کلمۀ انشاءﷲ را بی آنکه بر زبان آورند ،جان و روح شان با حقيقت آن قرين است.
عارف با ،موثر حقيقی را در عالَم ،فقط ذات
بطوريکه رخدا ِد ھر امری را معلق به مشيت الھی می دانند .پس
ِ
احديت داند و بس و اين اعتقاد را قلبا" و قالبا" دارد نه فقط لسانا".
ی حيات بخش ،از آنھا عبور می کند
ای بسا آدم ھايی که به زبان نمی گويند" :اگر خدا بخواھد" ،ولی آن انرژ ِ
و جاری ست .با دل" ،اگر خدا بخواھد" را ھمراه دارند .جا ِن استثنا با جا ِن زندگی يکی ست.
شما اآلن می گوييد که اگر اين لحظه درھشياری حضور نيستيد ولی ﭼون توا ِن انتخاب داريد ،دست شماست که
اين لحظه تسليم باشيد يا نباشيد ،ولی اگر تسليم باشيد پس ،قھر و لطف را با ھم می پذيريد.
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اين مھم است که ھرکس بداند ،قھر خواھد آمد ،گل ھای گليم بطور اجتناب ناپذير کنده خواھند شد ،در نقطه ای،
جايی ،ﭼيزی را از ما خواھند گرفت که اصال" انتظارش را نداريم .دردمان خواھد آمد ،واکنش نشان خواھيم
داد.
منتظر اتفاقات بد باشيم ولی ما خبر نداريم که با ﭼيزھا ھم ھويت ايم.
من نمی گويم که
ِ
کسی که ھمينطور سرش را پايين انداخته و دائم انباشته می کند و زندگی را در داشتن ھا می بيند ،نه ورزش و
نه غذای مناسب را رعايت می کند و روابط اش آشفته و فقط پول را زياد می کند ،از اين آموزش ھا و آموزش
ھای موالنا و بقيۀ ع َُرفا خبر ندارد و يا آگاھانه و ناآگاھانه از کنارشان می گذرد و دائم گل ھای گليم را آرايش
می کند و با آنھا ھم ھويت می شود ،بايد بداند در جايی ،ﭼيزی را از او خواھند گرفت .حتی ممکن است
سالمتی قسمتی از بدن اش را از دست بدھد .برای اينکه من دارد .م ِن او صدمه اش خواھد زد.
" زياد می کنم ،ھم ھويت می شوم ،زياد می کنم ،ھم ھويت می شوم ،زياد می کنم ،ھم ھويت می شوم ،خودم
را با ديگران مقايسه می کنم .پُز می دھم "... ،
اين آدم فکر می کند که ھمه ﭼيز در پول خالصه می شود ولی اينطور نيست .پس ،زندگی ﭼه شد!؟!.
من ذھنی داريم ،برايمان رخ می دھد.
اتفاقا ِ
ت بد ،به اندازه ای که ِ
ھرچه کردند از عالج و از دوا
گشت رنج افزون و حاجت ناروا
آن کنيزک از مرض چون موی شد
چشم شه از اشکِ خون ،چون جوی شد
طبيبان ھر ﭼه در راه درمان و شفای کنيزک کوشيدند توفيقی نيافتند و رنج و درد او بيشتر شد و در نتيجه
دانش ذھن ِی خود شده بودند.
مدھوش
حاجت شاه برآورده نگشت .آنھا مشيت قاھر الھی را ناديده گرفته و
ِ
ِ
زک بيمار از شدت بيماری ﭼنان نحيف شد که گويی مويی بيش نيست و ﭼشمان شاه از اشک خونين مانند
کني ِ
جويبار شد.
انجام کار
ناقص ذھنی خود بدنبال
ی ذھنی ،انشاءﷲ نگفتند ،زيرا بُع ِد حضور را بسته و با تصوير
ِ
اين من ھا ِ
ِ
ی زنده و حيات بخش را از خود عبور و بَعد جاری کنند ،پس ،از ِخ َرد و
بودند ،در نتيجه نتوانستند آن انرژ ِ
ت زندگی محروم شدند.
برک ِ
شما و ما اينجا ياد می گيريم:
ھر ﭼه بيشتر ُگل ھای گليم را آرايش و ھم ھويتی ھا را زيادتر و بيشتر و حواس مان را به گليم اختصاص
دھيم ،مريض تر می شويم.
تگر زندگی را ،در امورمان بکار گيريم تا از آن برکت بی بھره نمانيم.
انشاءﷲ ،که
ِ
نقش قطعی و ُم َسلَ ِم ھداي ِ
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از قضا سِ ر َکنگبين صفرا نمود
روغن بادام خشکی میفزود
از ھليله قبض شد اطالق رفت
آب آتش را مدد شد ھمچو نفت
به اين قسمت توجه کنيد:
صفراست ،در مورد اين کنيزک قضيه
کنجبين( با آنکه طبعا"
سر َکنگبين ) ِس َ
دافع َ
قضای الھی ﭼنين اقتضا کرد که ِ
ِ
صفرايش شد ،و نيز روغن بادام که طبعا" ُملين و روان کنندۀ مزاج است در اين
بر عکس شد و موجب فزونی َ
مورد ،خشکی و يبوست افزود.
ھليله به جای اينکه شکم را روان کند موجب خشکی و يبوست شد و آب به جای آنکه آتش را خاموش کند ،مانند
نفت شعلۀ آن را تيزتر و پر لھيب تر کرد.
ب عکس می گيريد ،به ياد بيآوريد ،که گفتم وقتی با
ت خوب می زنيد ولی جوا ِ
اگر می بينيد که حرف ھايی با ني ِ
بچه مان صحبت می کنيم ،حرف ھای خوب و منطقی که از تجربيات زندگی مان سرﭼشمه می گيرد بکار می
بريم " :اينکار را نکن خطرناک است ،آنجا نرو ،ما رفتيم و نتيجه اش را ديديم " ... ،اما گوش بدھکار نيست.
ﭼرا؟
ﭼون ،خود زنده به حضور نيستيم ،عشق واقعی ما به فرزندمان نمی تواند آنطوری که بايد ،خود را بروز دھد.
به ھمين ترتيب ،روغن بادام خشکی را اضافه کرد و سکنجبين صفرا را.
ھليله بجای اينکه سبب روانی مزاج شود و آب ھم که بايد آتش را خاموش می کرد ھيچيک کاربُردی نداشتند.
ﭼرا؟
ت زندگی که از اعماق وجود و در اين لحظه بيرون می آيد ،شروع نکرديم.
برای اينکه ما با ھشياری و برک ِ
من ذھنی ما ،بعنوا ِن پدر يا مادر ،به ميان کشيده شود،
مثآل در انتخاب رشته و
ِ
ی ِ
محل زندگی فرزندمان ،اگر پا ِ
نمی خواھيم که مح ِل زندگيش دورتر از ما باشد و لو اينکه به رشتۀ مورد عالقۀ خود نپردازد.
ب او ھم به
ت سي ِ
در صورتيکه اگر از موضع ھشياری حضور در لحظه ،حرکت کنيم ،اجازه می دھيم که درخ ِ
ت خود را بدھد.
ب درخ ِ
زمين وصل شود و ريشه و شاخ و برگ و سي ِ
من ذھنی شروع می کنند ،با م ِن ذھنی می خواھند به حضور
اين مور ِد مھمی ست برای اينکه خيلی ھا ،با ِ
من ذھنی را نگه می دارند ،حرف می زنند ،استدالل و فکر می کنند و از يک گوشۀ ذھن حرکت ،به
برسندِ .
حبس ذھن اند .ممکن است از آن پايگاه کارھای خيری ھم
گوشه ای ديگر ،از فکری به فکری ديگر ،دائما" در
ِ
انجام دھند ،که بدتر ،راه به جايی نمی برد .بقو ِل موالنا:

مثل آب آتش را خاموش کند ،تبديل به نفت می شود.
بجای اينکه ِ
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ما قصد ھم صحبتی با ھمسر را داريم ،کادو تھيه می کنيم ،ناگھان طرف عصبانی شده و مشکالت بيشتری در
خانواده بوجود می آيد .در مدت بسيار کوتاھی وضعيت دگرگون می شود .دنبالِۀ ماجرا ،نه اينکه بستگی به
ھشياری جسمی )اوجِ بگومگو( يا ھشياری حضورمان )تسليم و توکل و پرھيز و صبر  ( ...دارد؟.
عاشق ھديۀ خدا نيستيم
جام مان ريخته خواھد شد .خوش بنوشيم .می دانيم که
اآلن می دانيم :حتما" زَھر در ِ
ِ
دام خدا بيفتيم
بلکه
دام خدا نگاه می کنيم ،می خواھيم در ِ
عاشق دست اش ھستيم و به دانه نگاه نمی کنيم ،به ِ
ِ
ب خاصی
واگر از
تغار او خون به ما می رسد ،می فھميم که اشکال از ماست و می دانيم که اين قدح و شرا ِ
ِ
نوش جان کنيم ،تسليم و راضی.
ی ما تدارک ديده و ما بايد
ست که زندگی برا ِ
ِ
غنچه و خار تو را دايه شوم ھمچو زمين
تا سَ مِعْ نا و اَ َطعْ نا کنی ای جان نامم
زمي ِن شما ،خار يا ُگل بکاريد ھر دو را پرورش می دھد.
من ھم مثل زمين ،قھر و لطف تو را مثل دايه ،پرورش می دھم.
من ذھنی ھمين کنار ايستاده و آنھا را قضاوت
شما اآلن ،تسليم ھستيد و راضی و توکل داريد ،اتفاقات می افتندِ ،
می کند .شما در حال کوشش ھستيد که با ذھن و مشتقاتش ھم ھويت نشده و به قضاوت ھا و پارازيت ھا و
ی او توجه نمی کنيد.
وراجی ھا ِ
به درجه ای از ھشياری رسيده ايد که مثل زمين ،ھر دو را پرورش می دھيد " .شنيديم و اطاعت کرديم "،
" شنيديم و اطاعت کرديم ") .آيۀ قرآن است(.

در اين مرحله ،خر ِد زندگی کار می کند .ذھن می گويد :اگر اتفاقات ،بد و خوب ،خار و ُگل اند ،شنيديم و
اطاعت کرديم و راضی و تسليم ھستيم.
فراموش نکنيم که بايد مدتی بگذرد تا ھشياری خودش را در ما برقرار کند و به وضعيت ھای زندگی ما بريزد
و تغيير ايجاد کند و اين مستلزم زمان است.
ملخ حکم تو تا مزرعهام را بچريد
گر نگردم تلف تو علف ايامم
ت مزرعه ھمان مواردی ست که با آنھا ھم
موالنا می گويد :ما اآلن
مصداق عين ِی يک مزرعه ايم .محصوال ِ
ِ
ھويت شده ايم .خدا ھم ،مثل ملخ ھايی که ناگھان حمله می کنند و مزرعه را لخت می کنند ،ھمۀ محصو ِل
مزرعه را می خورند.
حکم خدا ،زندگی ،مزرعۀ ما را خواھد خورد .ما بايد منتظر باشيم ،ﭼنين اتفاقی خواھد افتاد و افتاده.
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حال که اينطور است " :ھر ﭼه را که داده ای خواھی گرفت ،از جمله بدن ام ،طی اين ھفتاد ،ھشتاد سال ،که
علف
تلف تو نشوم ،به حضور نرسم ،از جنس اوليه ام نشوم ،خودم را نتوانم از ذھن بزايانم ،پس،
ِ
زنده ام اگر ِ
گاو زمان مرا خواھد خورد ".
اياممِ .
علف گاو زمان شويد يا نه تبديل به زندگی و با خدا ،جاودانه شويد؟.
شما می خواھيد
ِ
اينکه ما را خواھد خورد .اگر با محصوالت مزرعه ،با گل ھای گليم مان ،ھم ھويت شويم و مفتخر به آنھا با َبه
ت سيب ... ،ھمسر،
بَه و َﭼه َﭼه ھر ﭼه آبادتر و گسترده ترشان کنيم :اين از گل آفتابگردان ،اين ھم از درخ ِ
پول ،فرزند ،مقام ...
علف زمان
تلف خدا شويد تا اينکه
ِ
ُکم خدا ھمۀ اينھا را لخت خواھد کرد .باالخره خواھد کند .بھتر است ِ
ملخ ح ِ
ِ
گاو زمان ھمه را بِ َج َود.
شويد .نگذاريد ِ
آن دانه ھم می تواند در زي ِر زمين بپوسد و يا جوانه بزند و درخت شود.
ساقی صبر بيا رطل گرانم درده
تا چو ريگش به يکی بار فروآشامم
پس ،می بينيد :قانون مزرعه شام ِل قانون صبر و قانون جبران است.
شروع يک ھشياری... ،
در
ِ
ب يک مزرعه ،کاشتن صبر است و ھرکاری که برای پرورش محصول از دست مان برمی
مثل محصو ِل خو ِ
ِ
آيد ،جبران است.
من ذھنی عجله دارد ولو اينکه شما يک دفعه از ذھن زاييده شده و به حضور زنده شويد ،مدتی طول می کشد تا
ِ
اين حضور برکت اش را به وضعيت ھای بيرونی شما بريزد و آن وضعيت ھا را عوض کند ،يک مرتبه عملی
نيست .بايد صبر کرد.
من ذھنی با عجله اش ھمه ﭼيز را خراب می کند .دائم می خواھد بِپَ َرد و ابراز وجود و نسبت به ديگران ابراز
ِ
ت ما نيست.
برتری نمايد .اين کار ،جاری
شدن قواني ِن زندگی ،دس ِ
ِ
ت قبل گفت :من مث ِل دايه ،مث ِل زمين ھمه را می پرورانم.
در بي ِ
خوش اخالقی ،بداخالقی ،درس خوانی ،يا درس نخوان ِی بچه به دايه ربط ندارد .ما ھم دايه ايم.
ما ھم معامله نمی کنيم ،فرضا" اگر دخالت و استدالل کنيم که:
" مطمئنا" اگر اينکار را بکنم وضع بھتر می شود  ، ...اشکالی ندارد ،اما بايد مسلم بدانيم:
با قواني ِن زندگی بايد راه و کنار آمد.
ت ھشياری ست.
ما قانون زندگی را زي ِر پا گذاشته ايم.
قانون رضا ،رضايت ،از ذا ِ
ِ
ت شما را کنند.
از
ی طباب ِ
موضع ھشياری حرکت کنيد .مبادا من ھای ذھنی ادعا ِ
ِ
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مبادا از فٌرم ھا ،زندگی بخواھيد.
مبادا کمال را از صورت ھا بخواھيد .اگر صبر نکنيد ،جلو نمی رويد.
ی ريگ زاری داغ بريزيم
زار داغ )مثل کاسه ای آب که رو ِ
قدح بزرگ را به من بده تا مث ِل يک ريگ ِ
ساق ِی صبر بياِ ،

ھمه را يکجا می بلعد( ،شراب را يکباره بنوشم.
پس ،فھميديم که بدون صبر نمی شود .با ﺻبر قدح ھای بزرگ می آيد.
گوييم َشپ َشپی و چون پشه بیآرامی
چون دالرام نيابم به چه چيز آرامم
َشپ َشپ ،يعنی مضطرب و نگران.
مثل پشه آرامش نداری ،پشه سبک است و وقتی با ِد حوا ِدث می َوزَد ،آن را به ھر طرف پرتاب می کند.
ما ھم ريشه نداريم ،مثل پشه سبک ايم ،ﭼون ھم ھويت ايم .با ِد حوادث ،ﭼيزھايی را که به آنھا ﭼسبيده ايم می
بَ َرد .مجبوريم از اين شاخۀ ھم ھويت شدگی به آن شاخۀ آن و از اين طرف به آن طرف بِپَريم .آرامش نداريم.
نگران و ُمضطرب ھستيم.
تو می گويی :من نگرانم و مثل پشه آرامش ندارم ،وقتی دآلرام ندارم ،با ﭼه آرا ِمش پيدا کنم؟
ما بايد دآلرام را پيدا کنيم .دآلرامی که در واقع خو ِد مان ھستيم .روی ﭼيزھايی نشسته ايم که با ِد حوا ِدث ،آنھا
دل مان را مثل سليمان ،بايد
را از جا می کند و ما مجبوريم بِپَريم .به ﭼيزھايی دل بسته ايم که در حا ِل تغييرندِ .
نسبت به اين اقالم سرد کنيم .اگر دآلرام را پيدا نکنيم!؟ ...
آغاز کژ وزيدن نمود .سليمان به باد گفت :کژ َم ًوز.
جھان فُرم و ھشيار به حضور بود .باد بر او
سليمان ،پادشا ِه
ِ
ِ
پاسخ آمد :کژ َمشين.
تاج سليمان را کج کرد .سليمان با دستش
حوادث طوری رخ می داد که بر
ِ
وفق مرا ِد سليمان نبود .باد ،زندگیِ ،
تاج را راست کرد و گفت :کج َمشو.
جھان مادی ھستند که بر ما
ما ھم می خواھيم بر وضعيت ھا و بر جھان مادی مسلط باشيم اما اين رويدادھا و
ِ
تاج شاھی مان کج می شود.
مسلط اند .رويدادھا می آيند و ما را ُم َش َوش می کنندِ .
تاج به سليمان گفت :بر ﭼيزی غير از زندگی ،غير از خدا ،در جھان مادی دلبسته ای.
سليمان دلش را بر پديدۀ مورد عالقه اش دل سرد کرد .تاج راست شد.
حال ،مواقعی ھم که تاج را با دست اش کج می کرد ،تاج راست می شد.
جھان مادی و
شما اگر عمدا" ھم بخواھيد اتفاقات نامساعد برايتان بيفتد ،نخواھد افتاد ،ﭼون مسلط و حاکم بر
ِ
زندگ ِی خود ھستيد.
پس ما بايد دآلرام را پيدا کنيم وگرنه مثل پشه ،مضطرب و ناآراميم.
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ھمچو دزدان ز عسس من ھمه شب در بيمم
ھمچو خورشيدپرستان به سحر بر بامم
س
ما اگر بعنوان ھشياری ھم ھويت با ﭼيزھا ھستيم ،يعنی ﭼيزھايی از اين جھان دزديده ايم .بنابراين از َع َس ِ
)داروغه ،پليس( خدا می ترسيم .ما اآلن ھشيار می شويم به اينکه ﭼيزھايی را که دزديده ايم بايد بياندازيم.
مثل يک دزد که خود را به پليس معرفی می کند و می گويد :من اينھا را دزديده ام ،می خواھم تحويل دھم.
رئيس پليس ھم موارد را تحويل می گيرد و تأکيد می کند " :ديگر دزدی نکن ".
ت ما ھم به ھمين ترتيب است .ما می گوييم :اين موارد را برداشته و با آنھا ھم ھويت شده ايم.
وضعي ِ
حال ھمه را پس می دھيم ،ھويت مان را از ُگل ھای گليم ،بيرون می ِکشيم.
اآلن با پرھيز مواظب ھستيم که با اقالم اين گليم ،ھم ھويت نشويم.
شتر ھم ھويتی ھايتان را انداخته ايد ،و خودتان را
اين ترس ،پرھيز و احتياط است .شما اآلن می دانيد که اگر بي ِ
تا حدودی آزاد کرده ايد ،اما باز ھم برای به حضور زنده شدن ،بايد صبرکنيد.
گرﭼه ،عُرفا نمی گويند حضور ﭼيست ،اما حضور ﭼه نيست ،را توضيح می دھند.
ی حضور ،اختراع و ماجراجويی جديدی نکند.
ﭼرا که ذھن ،در تعري ِ
ف و نام گذار ِ
امکان انداختن يکبارۀ ھمۀ ھم ھويت شدگی ھا وجود ندارد .زندگی که شما را محاصره و به تماشا ايستاده
ت شما نيست.
متوجه است که ﭼه موقع آزاد و رھا شده ايد ،دس ِ
ما اآلن از َع َسس می ترسيم .مراقبيم که مور ِد جديدی ندزديم .قبال" از دزدی ھا ضرر ديده ايم .اآلن مواظبيم.
ھم ھويت نبايد بشويم.
ھمين ھشياری و مراقبت ،باعث می شود که مثل خورشيد پرستان ،که صبح به پشت بام می روند و رو به
درون مان باشيم.
طلوع خورشي ِد
منتظر
شرق منتظر طلوع خورشيدند،
ِ
ِ
ِ
خورشي ِد ِزندگی ،خورشي ِد حُضور ،خورشي ِد ِخ َرد .پس:
درون مان می مانيم.
طلوع خورشي ِد
تظر
اگر ھم ھويت شديم می اندازيم و ديگر ھم ھويت نمی شويم.
ِ
ناظر و من ِ
ِ
ِ
من ذھنی و توقع نيست ،نمی گوييم فردا ،دو روز ديگر ،بايد به حضور
صبر می کنيم اما اين انتظار،
انتظار ِ
ِ
يی مان می شويم.
زنده شويم .آرام و صبور و ريلکس ،تسلي ِم دَمي ِ
دن ُخورشي ِد َرھا ِ
انتظار با تأمل و بدون
انتظار توقع نيست.
ھمانطور که عطار می گويد :شما آماده و منتظر ھستيد .اين انتظار،
ِ
ِ
شتاب است.
ی زندگی از ﭼيزھا در آينده ھستيم:
ما ،در م ِن ذھنی،
منتظر کس ِ
ب شاد ِ
ِ
منتظر زندگی ھستم .زندگی ام شروع
" اگر ازدواج کردم ،اگر به اين مقام رسيدم ،اگر مدرکم را گرفتم... ،
ِ
می شود ".
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بدون شتاب نيست.
انتظار با تأمل و
اين انتظار ،ھمان
ِ
ِ
من ذھنی ،شما ھم ھويت شدگی ھا را انداخته و عجله نداريد و
در انتظار با تأمل و بدو ِن شتاب،
بدون دخال ِ
ت ِ
ِ
انتظار بی شتاب و صبورانۀ طلوع خورشي ِد حضور
منتظر طلوعِ خورشي ِد درون تان ھستيد ،اين انتظار،
ِ
ِ
ماست.
پس ،منتظريم وصبور.
عطار ،ديوان اشعار ،غزل شماره ۴١٨

ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش
بر در دل روز و شب منتظر يار باش
دلبر تو دايما بر در دل حاضر است
رو در دل برگشای حاضر و بيدار باش
در دل ،دائما" آمادۀ پذيرايی شماست .اما اگر فعال" خودش را
پس شما حاضر ھستيد و می دانيد که زندگی بر ِ
نشان نمی دھد ،علت اش اين است که ھنوز کامال" تصفيه نشده ايد.
ما دائما" در پ ِی دلدار ھستيم ،ھر ﭼند ھنوز آگاھيم که کمی حرص داريم و جاذبه ھای بيرونی ما را به سمت
خود می ِک َشند.
البته نه اينکه ﭼيزھای بيرونی را کسب نکنيم ،خانه نخريم ،ماشين نخريم ،مدرک نگيريم ،درس نخوانيم، ... ،
اقالم مادی و افزودن دانش ھا به خود،مان آگاه ھستيم ،بايد اجازه دھيم که اين
گسترش
ت
نه .ولی به حال ِ
ِ
ِ
ی حضور صورت گيرد و ِخ َرد و برکات اش به اين
گسترش ھا و افزودن ھا از موضع و پايگاه ھشيار ِ
گستردگی ھا جاری شود.
مصرف منيت کند.
نه اينکه م ِن ذھنی سوء استفاده کرده و اين گستردگی ھا را غصب و ناعادالنه و ناروا،
ِ
در دل حاضر است .با ما دشمن نيست .لطيف است .اما ...
دلبر ما دائما" ،بر ِ
ِ
ناحيت دل گرفت لشگر غوغای نفس
پس تو اگر عاشقی عاشق ھشيار باش
نيست کس آگه که يار کی بنمايد جمال
ليک تو باری به نقد ساخت ٔه کار باش
معلوم نيست که ﭼه موقع يار خودش را نشان دھد.
اين لحظه ھر ﭼه در توان داريد می گذاريد .آماده ايد.
شما اجازه نمی دھيد توجه زنده تان را اتفاقات و ﭼيزھای بيرونی بدزدند .شما اين لحظه حاضر ھستيد ،لحظۀ
ت کار باشيد.
بعد حاضر ھستيد ،لحظۀ بعد حاضريد ،در حدی که می توانيد آمادۀ مقدما ِ
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در ره او ھرچه ھست تا دل و جان نفقه کن
تو به يکی زندهای از ھمه بيزار باش
ما اينکار را نمی کنيم .ھم ھويت شدگی ھا و دردھايمان را می خواھيم نگه داريم .نمی خواھيم با دل و جان
ببخشيم.
به يکی زنده ای ،به خودت ،به خدا ،زنده ای ،از ھمه توجه ات را بر گير .نگذار توجه ات را بدزدند.
وقتی به خود زنده ايد ،لطيف و فضادار ،ھمه را در خود جا می گيريد.
در اين بحر ،در اين بحر ،ھم ﭼيز بگنجد ،نترسيد ،نترسيد ،گريبان َمدَرانيد.
گر دل و جان تو را در بقا آرزوست
دم مزن و در فنا ھمدم عطار باش
ُر جاودانگی آرزوست ،می خواھی از جنس جاودانگی و ابديت و خدا شوی )که ھستی(
اگر دل و ِ
جان شما را د ِ

و آن را حس و تجربه کنی ،در اينصورت ،قبال" ھم داشتيم که گفت:
انصتوا ،ساکت باش.
ھمدم عطار شو.
در فنا شدن ،کوشش کن.
ِ
فکر بعد از فکر ،نمی گذارند ما فنا شويم.
اما گفتگوھای ِ
من ذھنی و ِ
ی ذھنی ،که شما را بزرگ و م ِن ذھن ِی تان را تقويت و شما را به دفاع از خود وا می دارد ،پرھيز
از ھَر گفتگو ِ
کنيد تا مثل عطار ،فنا شويد.
ضالل
مھر غير تو بود در دل من مُھر َ
شکر غير تو بود در سر من سرسامم
اگر من ،غير از تو ،غير ازخدا ،غير از زندگی ،غير از اص ِل خودم ،به ﭼي ِز ديگری ِمھر بِ َورزم و متوجه
ضاللت خورده ام.
عاشق خود ،خدا ھم فقط
ت من ،فقط
ھر گمراھی و َ
نشوم که ذا ِ
ِ
ِ
عاشق خود استُ ،م ِ
من ذھنی روی ما بخورد تا زمانی که متوجه نشويم و
ھر گمراھ ِی ِ
ھر گمراھی را ھم خدا می زند .اگر ُم ِ
اين ُم ِ
معادل آن
تورم َسر که
سرساميمَ ) .سرسام،
نگذاريم که اين دانه شکافته شود ،و اين آموزش ھا را بکار نبنديم ،در َ
ِ
ِ
من ذھنی ست(.
امروزه ميگرن ،مريضی ھای عصبی ،مريضی ھای اخالق ِی ِ

من ذھنی ھزار کار انجام می دھد ،مثال" از صورت ھای ديگر ،زندگی و کمال طلب می کند،
آدمی ،در ِ
مالمت می کند ،می رنجد ،خشمگين می شود ،توقع دارد ،ھر ﭼه بيشتر ،بھتر ،حرص دارد ،از اضافه کردن
ت ما
ھر گمراھ ِی و مقاوم ِ
می خواھد زندگی بگيرد ... ،اينھا در ِ
من ذھنی منطقی به نظر می رسد ولی ھمهُ ،م ِ
ان يکطرفۀ زندگ ِی ست.
در
ِ
مقابل جري ِ
ت موھوم و تصنعی ،سبب می شود که ِخ َر ِد زندگی قطع شود.
اين مقاوم ِ
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عقل م ِن ذھنی يعنی گمراھی و ُ
کر غي ِر تو.
ما با عق ِل م ِن ذھنی زندگی می کنيمِ .
ش ِ
بخاطر ھديه ھای زندگی و متعلقاتُ ،شکر کنم ،سبب َسرسا َم ِم می شود .زيرا آنموقع ،من حواس ام به ھديۀ
اگر
ِ
توست ،حواس ام را از آفريدن گرفته و به آفريده داده ام.
ھفتۀ قبل گفتيم :به ثمر رسيدگی ما موقعی ست که از فضای يکتايی ،با آرامش و با لطافت می آفرينيم.
تماشاگر آن ھستيد ،عي ِن به ثمر رسيدگی ست.
اين لحظه ،که ِخ َر ِد زندگی از شما عبور می کند و
ِ
نه اينکه اگربچۀ من دکتر شود ،به ثمر می ِر َسم .البته که می توانی او را ھم طوری تربيت کنی که دکتر شود،
ياد بده که از خطرھا پرھيز کند ،وقتش را ﭼگونه صرف کند ،به ﭼه ﭼيزھايی ﭼه مقدار اھميت بدھد،
رابطه اش را با ديگران بر ﭼه مبنايی برقرار کند ،ﭼه ﭼيزھايی می توانند بواقع به او حس خوشبختی و امنيت
دھند ،و  ...ھر ﭼه بلدی يادش بده ،ولی در يک زمينه و مبنای عشقی.
ما می دانيم که ُ
من ذھنی ،سرسام آور است.
کر نعمت ھای کسب شده بر
اساس ِ
ِ
ش ِ
جنس زندگی شده ايم.
ی يکتايی و از
شکر اصيل ،ھنگامی ست که وار ِد فضا ِ
ِ
ِ
قدر اين زنده شدن به زندگی و زنده شدن به لحظه را می دانيم و از آن مراقبت می کنيم و به کمتر از اين قانع
ِ
من ذھنی ارزش می داند و ارائه
نيستيم .اين ھمان زندگی ای بود که در اصل ،دنبالش بوديم نه آن ﭼيزھايی که ِ
می دھد .البته آنھا را ھم به دست می آوريم نه اينکه از آنھا خود را محروم کنيم.
مدار ھشياری
ت ما در م ِن ذھنی و ماندن در
اصال" در اين رابطه محروميت معنا ندارد .يکی از
دالئل اقام ِ
ِ
ِ
جسمی ،محروميت است .ما غلط فھميديم که بايد خودمان را محروم کنيم ،بچه ھايمان را محروم کنيم،
محروميت يعنی م ِن ذھنی .پرھيز ،محروميت نيست.
ما نبايد ھم ھويت با نعمت ھا بشويم ولی بايد از نعمت ھای زندگی استفاده کنيم .اگر از آن فضا می آفرينيم،
زياد کنيم ،به ديگران کمک و ببخشيم .ولی ھم ھويت نشويم .ھم ھويت شدگی ما را از آن فضا جدا می کند.
به زبان گر نکنم ياد شکرخانه تو
کام و ناکام بود لذت آن در کامم
ی يکتايی شدم و از آن
موالنا می گويد :اگر من که با تو يکی ھستم ،بعد از اينکه از ذھن زاده شده و وارد فضا ِ
فضا خلق کنم ،امکان ندارد که آن را به زبان نياورم.
ی
به عبار ِ
دل ما زندگی شود و زنده به يکتايی شويم ،نمی شود که ِ
ت ديگر ،امتحانی ھم ھست ،اگر ِ
تمام اعضا ِ
بدن ما از جمله زبان و فکر و عمل ما متکی به آن ماھيت و کيفيت نباشد .امکان ندارد.
اگر من به زبانِ ،ش َکر خانۀ تو را بيان نکنم )ھمانطور که ِشکَررا در اين ابيات می ريزد( ناکام می شوم.
جھان مادی ناکام شوم.
نمی شود که به تو کام پيدا کنم و در
ِ
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ی يکتايی زنده شويد ولی بدن تان سالم نباشد و اتفاقات خوب برايتان رخ ندھد .شادی از
نمی شود شما به فضا ِ
آثار خوب نيآفرينيد ،زندگی تان پُر خير نشود ،ھر
شما به بيرون تراوش نکند ،ابراز نشود ،نيکی نيآفرينيدِ ،
کسی در اطراف شماست ،شاد نشود،
آرامش شما به او منتقل نشود ،ﭼنين ﭼيزی ممکن نيست.
ِ
پس ،در جھا ِن مادی اين نيکبختی پخش می شود ،اما نه از روی تقليد.
خبر رشک تو می آرد اشک تر من
نه به تقليد بل از ديده دھد پيغامم
قانون تو می آيد ،اينست که :خدا فقط خودش را دوست دارد و تا
ت تو،
غيرت يعنی قانون .خبری که از غير ِ
ِ
جنس توھم ھستيم ،را به آنجا راه نمی دھد.
زمانی که از
ِ
جنس او ھستيم به ﭼيز ديگر نمی توانيم دل ببنديم.
ما ھم ﭼون از
ِ
دل ببنديم دردمان می آيد .اما اين غيرت باعث می شود که تالش کنيم با او يکی شويم.
جھان مادی می آييد ،کامال" جذب نمی شويد ولو
ی حضور شويد ،موقعی که به
وقتی شما از
ِ
جنس ھشيار ِ
ِ
ی
اينکه مثال" يک بار ھم خشمگين شويد ،آن رنجش ،بعد از دو سه دقيقه از بين می رود ،فورا" باز به فضا ِ
ت خود را پيدا می کنيد.
يکتايی برمی گرديد و
عمق بی نھاي ِ
ِ
ک مرا در می آورد.
خبری که از
ت تو می آيد ،اش ِ
قانون غير ِ
ِ
اشک ﭼشمَ ،سمب ُِل لطافت و عشق است و از دل بر می آيد و در واقع خو ِن دلی است که از
قديم معتقد بودند که
ِ
ﭼشم بيرون می ريزد ولی ﭼشم اين خون را جذب می کند و برای ھمين قرمز می شود.
ی تقليد ،بلکه از
" اين اشکی که جاری ست ،از دل می آيد .اش ِ
ک ت َِر من ،به تحريک ديگران نيست و نه از رو ِ
جان من سرﭼشمه می گيرد.
شوق وصال و يکی شدن با توست که از
عمق ِ
ِ
ِ
مثل يک
مجلس روزه ،که يکی واقعا" از ته دل گريه می کند و ديگری با نگاه به ديگران ،گريه می کند.
ِ
ِ
ت زندگی نشأت می گيرد ،از اينکه با تو يکی شده ام بر می آيد.
کار
خالق من ،از طبيعی ترين حال ِ
ِ
ِ
ت بيرونی نيست .اين پيغامی ست که از آن فضا
حرکا ِ
از اعماق وجو ِدم سر می زند و در اثر واکنش و تقليد و ُم ِ
می آورم ".
ما ھم به ھمان نقطه می رويم که با زندگی يکی شويم.
ق ما بيان می شود از روی تقليد نباشد بلکه از اعماق وجودمان نشأت گرفته و بصورت
پيغامی که از طري ِ
ت زندگی در اين جھان ساطع شود.
عشق و برک ِ
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