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مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢۶۵۴
ببين اين فتح ز ِاس ِتفتاح تا کی؟
ز ساقی مست شو ،زين راح تا کی؟
راح جانی است
قداح صورت ِ
در اين اَ ِ
نظارۀ صورت اَقداح تا کی؟
چو مرغابی ز خود برساز کشتی
صداع کشتی و َم ّالح تا کی؟
تو َسبّاحی و از َسبّاح زادی
َفسانه و باد ھر سَ باح تا کی؟
َن َف ْخ ُ
ت)ِ (١في ِه جان بخشی است ھر صبح
َفراق َفال ُِق ْاالِصْ بَاح) (٢تا کی؟
چو جان بالغان لوحی است محفوظ
ِمثال کودکان ز اَلواح تا کی؟
چو فرمودهست رزقت) (٣ز آسمان است
زمين شوريدن ای ّفالح تا کی؟
ب ِزنخدان
از آن باغ است اين سي ِ
َقناعت بر يکی ُت ّفاح تا کی؟
سن يوسف
جراحت راست دارو حُ ِ
دوا جستن ز ھر َجرّ اح تا کی؟
ز ھر جزوت چو مطرب میتوان ساخت
ز چشمت ساختن َنوّ اح تا کی؟
فس واحديم) (۴از خلق و از بعث
چو َن ِ
جدا باشيدن اَرواح تا کی؟
دھان بربند در دريا صدف وار
دھان ُبگشاده چون تمساح تا کی؟
دھان َبر َبند و قفلی بر دھان نه
ز ضايع کردن ِمفتاح تا کی؟
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) (١سوره ) (١٥حجر ،آيه ٢٩
َفإِ َذا َسوَّ ْي ُت ُه َو َن َف ْخ ُ
ِين.
ت فِي ِه مِنْ رُ وحِي َف َقعُوا َل ُه َسا ِجد َ
پس آن گاه که او را آراسته و پيراسته کردم و از روح متعلّق به خود در او دميدم .در برابرش به سجده افتيد.
ترجمه انگليسی
""When I have fashioned him (in due proportion) and breathed into him of My spirit, fall ye down in obeisance unto him.

) (٢سوره )شماره  (۶انعام ،آيه ٩۶
ٰ
يز ْالعَ ل ِِيم.
َاح َوجَ عَ َل اللَّ ْي َل سَ َك ًنا َوال َّش ْمسَ َو ْال َقمَرَ حُسْ بَا ًنا ۚ َذلِكَ َت ْقدِي ُر ْالعَ ِز ِ
َفال ُِق ْ ِ
اإلصْ ب ِ
]ھموست که[ شکافنده صبح است و شب را آرامبخش گردانده است ،و خورشيد و ماه را شماری مقرر داشته است ،تقدير خداوند پيروزمند
دانا چنين است.
ترجمه انگليسی
He it is that cleaveth the day-break (from the dark): He makes the night for rest and tranquillity, and the sun and moon
for the reckoning (of time): Such is the judgment and ordering of (Him), the Exalted in Power, the Omniscient.

) (٣سوره )شماره  (۵١الذاريات ،آيه ٢٢
ُون.
وعد َ
َوفِي السَّ َما ِء ِر ْز ُق ُك ْم َو َما ُت َ
روزی شما و آنچه به شما وعده داده میشود ،فقط در آسمان است.
ترجمه انگليسی
And in heaven is your Sustenance, as (also) that which ye are promised.

) (۴سوره )شماره  (٣١لقمان ،آيه ٢٨
_ سَ مِي ٌع بَصِ يرٌ
س َواحِدَ ٍة ۗ إِنَّ َّ َ
مَا َخ ْل ُق ُك ْم َو َال َبعْ ُث ُك ْم إِ َّال َك َن ْف ٍ
آفرينش شما )در آغاز( و زنده گرداندن شما )در انجام( جز ھمسان )آفرينش و زنده گرداندن( فردی نيست .خداوند شنوا و بينا است.
ترجمه انگليسی
And your creation or your resurrection is in no wise but as an individual soul: for Allah is He Who hears and sees (all
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things).

مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ٢١

تا صدف قانع نشد پر در نشد

کوز ٔه چشم حريصان پر نشد
سخنانی از مقاالت شمس تبريزی

از عھ ِد خردگی اين داعی را واقعهای
عجب افتاده بود ،کس از حال داعی واقف
نی .پدر من از من واقف نی؛ میگفت :تو
اوالً ديوانه نيستی ،نمیدانم چه روش داری
ت رياضت ھم نيست؛ و فالن نيست.
تربي ِ
گفتم :يک سخن از من شنو ،تو با من چنانی
که تخم بط را زير مرغ خانگی نھادند ،پرورد
و بط بچگان برون آورد؛ بط بچگان کالن َترَ ک
شدند ،با مادر به لب جو آمدند ،در آب در
آمدند .مادرشان مرغ خانگی است ،لب لب
امکان در آمدن در آب نی.
جو میرود،
ِ
اکنون ای پدر! من دريا میبينم
مرکب من شده است ،و وطن و
حال من اين است .اگر تو از منی
يا من از توام ،درآ در اين دريا؛ و
بر مرغان خانگی.
اگر نه ،برو ِ
ﻣوﻟوی ،ﻣثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٣٧۶۴

يک گزی ره که بدان سو میروی
ھمچو گز قطب مساحت میشوی
وانک لنگ و لوک آن سو میجھی
از ھمه لنگی و لوکی میرھی
ﻣوﻟوی ،ﻣثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٣٧۶۶
قص ٔه بط بچگان کی ﻣرغ خانگی پروردشان

تخم َب ّطی گر چه مرغ خانهات
4
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کرد زير پر چو دايه تربيت
مادر تو َب ِّط آن دريا بدست

دايهات خاکی بد و خشکیپرست
ميل دريا که دل تو اندرست
آن طبيعت جانت را از مادرست
ميل خشکی مر ترا زين دايه است
دايه را بگذار کو بَدرايه است
دايه را بگذار بر خشک و بران
اندر آ در بحر معنی چون َبطان
گر ترا مادر بترساند ز آب
تو مترس و سوی دريا ران شتاب
تو َبطی بر خشک و بر تر زندهای
نی چو مرغ خانه خانهگندهای
تو ز َکرَّ ۟م َنا بنی آدم شھی
ھم به خشکی ھم به دريا پا نھی
که َح َم ْل َنا ُھ ْم) (۵علی ْال َبحْ ِر بجان
از َح َم ْل َنا ُھ ْم علی ْال َبر پيش ران
مر ماليک را سوی بر راه نيست
جنس حيوان ھم ز بحر آگاه نيست
تو بتن حيوان بجانی از َملَک
تا روی ھم بر زمين ھم بر فلک
ک ْم) (۶باشد بشر
تا بظاھر م ِْثل ُ ُ
وحی إ َل ْي ِه ديده ور
با دل ُي َ
قالب خاکی فتاده بر زمين
روح او گردان برآن چرخ برين
ما ھمه مرغابيانيم ای غالم
بحر میداند زبان ما تمام
پس سليمان بحر آمد ما چو َطير
در سليمان تا ابد داريم َسير
با سليمان پای در دريا بنه
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تا چو داود آب سازد صد زره
آن سليمان پيش جمله حاضرست
ليک غيرت چشمبند و ساحرست
تا ز جھل و خوابناکی و فضول
او به پيش ما و ما از وی ملول
تشنه را درد سر آرد بانگ رعد
چون نداند کو کشاند ابر سعد
چشم او ماندست در جوی روان
بیخبر از ذوق آب آسمان
مرکب ھمت سوی اسباب راند
الج َرم محروم ماند
از َمسَّ ِبب َ
آنک بيند او ُمس َِّبب را عيان
کی نھد دل بر سببھای جھان؟

) (۵سوره )شماره  (١٧اسراء ،آيه ٧٠
َو َل َقدْ َكرَّ ْم َنا َبنِي آدَ َم َو َح َم ْل َنا ُھ ْم فِي ا ْل َبرِّ َوا ْل َبحْ ِر َو َر َز ْق َنا ُھ ْم م َِن َّ
ِير ِممَّنْ َخ َل ْق َنا َت ْفضِ ي ًل.
ت َو َف َّ
الط ِّي َبا ِ
ض ْل َنا ُھ ْم َع َل ٰى َكث ٍ
به راستی که فرزندان آدم را گرامی داشتيم و آنان را در خشکی و دريا ]بر مرکب[ مراد روانه داشتيم و به ايشان از پاکيزهھا روزی داديم
و آنان را بر بسياری از آنچه آفريدهايم چنانکه بايد و شايد برتری بخشيديم.

ترجمه انگليسی
We have honoured the sons of Adam; provided them with transport on land and sea; given them for sustenance things
good and pure; and conferred on them special favours, above a great part of our creation.

)(٦سوره )شماره  (١٨كھف ،آيه ١١٠
ُق ْل إِ َّنمَا أَ َنا َب َش ٌر م ِْثل ُ ُك ْم يُوحَ ٰى إِ َليَّ أَ َّنمَا إِ ٰ َل ُھ ُك ْم إِ ٰ َل ٌه َوا ِح ٌد ۖ َف َمنْ َكانَ َيرْ جُ و لِ َقا َء رَ ِّب ِه َف ْل َيعْ َم ْل عَ م ًَال صَ الِحً ا َو َال ُي ْش ِركْ ِب ِعبَادَ ِة رَ ِّب ِه أَحَ ًدا
بگو :جز اين نيست که من مانند شما بشری ھستم که به من وحی میرسد که خدای شما خدای يکتاست ،پس ھر کس به لقای )رحمت(
پروردگارش اميدوار است بايد نيکوکار شود و ھرگز در پرستش خدايش احدی را با او شريک نگرداند.
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ترجمه انگليسی
Say: "I am but a man like yourselves, (but) the inspiration has come to me, that your Allah is one Allah: whoever
expects to meet his Lord, let him work righteousness, and, in the worship of his Lord, admit no one as partner.

*

شمس موالنا شروع می کنم:
وان
با سالم و احوالپرسی برنامۀ گنج حضور امروز را با
ِ
ِ
غزل  ٢۶۵۴از دي ِ
ﻣوﻟوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢۶۵۴

ببين اين فتح ز ِاس ِتفتاح تا کی؟
ز ساقی مست شو ،زين راح تا کی؟
فتح ،يعنی گشايش.
ی ھر انسانی پيموده می شود.
يعنی برکت و سعادتی که اين لحظه از جان ِ
ب زندگی ،به سو ِ
ولی ھمانطور که خواھيم ديد ،اين گشايش ،اين برکت ،اين خ َِرد ،اين موھبت وعشق ،وارد سيستم فکری و بدنی و
عمل ما نمی شود!.
برای ھمين موالنا می گويد :ببين اين فتح.
ب ايزدی را که اين لحظه ،زندگی به ما می دھد ،نمی بينيم و پس می زنيم!.
معلوم می شود که ما ،شرا ِ
اِستفتاح ھم يعنی طلب فتح کردن .طلب گشايش کردن.
ت تا کی توجه کنيم.
به عبار ِ
ت زندگی را که ھر لحظه ،که اين لحظه ،به سوی شما جاری می
موالنا می پرسد " :تا کی می خواھيد شراب و موھب ِ
شود ،پس بزنيد!؟ ".
امور مادی مان را ،به ما اھداء می کند ولی ما اين موھبت
ت مان ،از جمله
ش ھمۀ امورا ِ
پس ،زندگی اين لحظه ،گشاي ِ
ِ
ھا را نمی بينيم و نمی گيريم و ھمواره آنھا را از جھان مادی طلب می کنيم!.
ت مان می کند:
موالنا دعو ِ
ت بيرونی را تجسم و عرضه می کند،
ت و جذبه ھا و تسھيالت و امکانا ِ
" تو به جای اينکه ،به ذھن ات که مقوال ِ
مراجعه کنی و از آنھا شراب زندگی ،فتح را بخواھی ،بيا از ساقی بگير ".
رمز بودن ،است .ز ساقی ﻣست شو ،زين راح تا کی؟
ساقی رمز خدا ،زندگیِ ،
راح يعنی شراب.
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بعنوان ھشياری ،در ذھن ات در جا بزنی و از اجسام و ُفرم ھای ذھنی ات ،مثل :پول و ھمسر و
چقدر می خواھی
ِ
بچه و دوستان ات ... ،زندگی و گشايش بخواھی؟! ،ھمان که خدا ،در اين لحظه به سوی تو سرازير کرده و آنھا را
پس می زنی!.
ما ،به ديگران نگاه نمی کنيم ،خودمان را زير نورافکن قرار می دھيم و از خود می پرسيم:
آيا من ،گشايش و شرابی را که اين لحظه ،زندگی به اموراتم ،به فکر و اعمالم می ريزد ،می پذيرم؟ يا نه؟ رد می
کنم؟ ،اگر حالم خراب است و حس جدايی و گم شدگی در فکرھا و حس بی برنامه گی و بی نظمی و آشفتگی در
کارھايم را دارم ،اگر اضطراب و غم دارم ،حتما" گشايشی را که اين لحظه زندگی به من اھداء می کند ،پس می زنم!.
حامل شادی ،آرامش و حس ھويت واقعی ست.
زيرا فتح و گشايش و شرابی که از سوی زندگی می رسد،
ِ
موالنا می پُرسد :زين راح تا کی؟

ت ذھنی نمی آيد؟
تو تا کی؟ نمی خواھی متوجه شوی که اين موھبت ھا ،از مقوال ِ
جھان بيرون کسب نمی شود؟
حس ھويت واقعی ،از
ِ
حس آرامشِ ،
حس زنده بودن ،حس خوشبختیِ ،
گشايش ھايی مثلِ :
ت خو ِد توست در ذھن و در اجسام ،از جھان بيرون ،تقاضا و جستجو کنی!.
تو نمی توانی
جوھر زندگی را که ذا ِ
ِ
ان ھمۀ انتظارات و توقعات و دعواھا ست.
بنابراين درک اين مھم ،،پاي ِ
مثال" ،خانمی ،به شوھرش معترض می شود:
 ,,تو چطور؟! ،و چرا؟! ،نمی توانی خوشبختی و شادی يک زن و دو بچه ات را تأمين کنی؟! .,,
" ھيچکس نمی تواند .اين آرامش و شادی حقيقی ،ھمين اآلن از سوی زندگی به شما داده می شود ولی شما آنھا را
ب شان می کنيد! ".
ی بيرون ،طل ِ
تشخيص نمی دھيد ،نمی گيريد ،رد می کنيد و از ھمسر ،از ُفرم ھا ِ
ت زندگی را از ھمسرتان طلب می کنيد؟
حاال چرا برکا ِ
ی جسمی دارد ساخته ايد.
من ذھنی ،که ھشيار ِ
من جسمی ،يک ِ
برای اينکه به ذھن رفته ايد و يک ِ
من ذھنی ،اين ھشياری جسمی ،می داند که شادی و خوشبختی و آرامش وجود دارد ،اما چون غير از جسم نمی
اين ِ
تواند ببيند ،ھمسر و فرزند و دوست را ھم جسم می بيند و نيازھايش را از آنھا طلب می کند و از اينکه ھمسر ،فرزند،
دوست ،نمی تواند انتظارات او را برآورده و تأمين کند ،سرخورده می شود .احساس غم و بدبختی می کند.
تا کی؟ می خواھيد به اين انتظارات توھمی و در اين اشتباه ادامه دھيد؟!.
از خود می پرسيم .ھر کسی بايد از خودش بپرسد .قلم و کاغذ برمی داريم .نور افکن را روی خودمان می اندازيم و
می گوييم:
ـ من چند سال دارم؟
ـ چه انتظاراتی از ديگران دارم؟
ـ تا کی؟ می خواھم به توقعاتم از ديگران ادامه دھم؟
ـ آيا سرخوردگی ھای امروز من ،مربوط به توقعاتی نيست که از دنيای بيرون داشته ام؟
ـ چه؟ و از کی می خواھم؟
8
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ب ذھن بيدار و از ساقی شراب بگيرم و مست شوم ،چکار بايد بکنم؟
ـ اآلن برای اينکه از خوا ِ
ـ چه موقع بايد شروع کنم؟
ـ آيا درخواست از ديگری و از جھان بيرون را به اندازۀ کافی تجربه نکرده ام؟
ـ اگر مثال" ،سی ساله شده ام ،پس موقع آن است که اينکار را بکنم.
ـ اگر شصت ساله شده ام ،دير ھم شده.
ـ آيا طی اين چھل سال ،پنجاه سال ،شصت سال ،که آرامش و خوشبختی و زندگی را از ديگران تقاضا می کردم و
آنھا نتوانستند اين خواسته ھا را برايم تأمين کنند ،ندادند و در نتيجه حيرت زده و آشفته و خشمگين و بی قرار و کِسل
شدم ،رنجيدم و درد بدوش کشيدم ،کافی نيست!.
ـ تا کی؟ می خواھم در اين توھم و عدم تعادل ادامه دھم؟.
شما حتما" از خود بپرسيد.
اگر اين سوال ھا را از خود نکنيد ،اگر به ته قضيه نرويد و نفھميد که در اشتباه ھستيد ،فايده ندارد .نگوييد:

ـ چرا ديگران خوشبخت اند ،من نيستم؟
ـ چرا ديگران اينکار را می کنند؟
ـ ھمه از ھمسرشان اين  ...توقعات را دارند ،من ھم دارم.
ـ ھمه اينطورند ،من ھم مثل بقيه ...
شما از کجا می دانيد که ديگران خوشبخت اند؟ از کجا می دانيد که ديگران ھم دعوا ندارند؟
راح مست شدن از ساقی نيست!.
راح خودشناسیِ ،
راح عرفان نيستِ ،
ھمه اينطورند ،من ھم مثل بقيه ،که ِ
راح اشتباه است!.
ِ
ھر کسی که می خواھد به خدا برسد بايد:
ـ خود را مجرد و تنھا کند و روی خود کار کند.
ـ دائم خود را زير سوال ببرد .دائم ذھن خودش را تماشا کند.
من ذھنی او چه می کند؟
ـ بعنوان ھشياری ناظر خود را عقب بکشد و ببيند ِ
ـ چه چيزھايی را از چه کسانی می خواھد و چرا خودش آنھا را تأمين نمی کند؟
جھان بيرون به صفر رسانده؟ مخصوصا" چيزھايی را که ديگران نمی توانند به او
ـ آيا توقعاتش را از ديگران و از
ِ
بدھند؟.
حس خوشبختی دھند ،نمی توانند
ديگران می توانند يک خانه برای ما بخرند و ما در آن بنشينيم ،اما نمی توانند به ما
ِ
حال خوب دھند.
به ما خ َِرد و حکمت و مقياس و معيار و فراست و قوۀ درک و حس ھويت و حس زنده بودن،
حس ِ
ِ
اين حس ھا از درون خو ِد آدم بايد بجوشد و باال بيايد.
آوردن
به ما پولی بدھند ،يک کادوی خوب بدھند ،طال جواھری برای خود بخريم ،چند ساعتی خوشی حاصل از بدست
ِ
من ذھنی:
آن ،به ما دست می دھد ،زيرا
شعار برجستۀ ِ
ِ
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 ,,ھر چه بيشتر ،بھتر  ،,,است ،اما کمی بعد ،اثر اين خوش حالی از بين می رود و برمی گرديم دوباره به ھمآن حس
من ذھنی.
حس ِ
نقص ِ
جدايی از زندگی و حس افسردگی و حس پژمردگی و بی حالی و ِ
از خودتان بايد سوال کنيد:
من ذھنی خود را تشخيص دھم؟
من ذھنی دارم؟ آيا می توانم ِ
ـ آيا من ھم ِ
ـ آيا من ھم حس نقص می کنم؟ آيا می توانم حس نقص ،خود را ببينم؟
نقص خود برخورد کنم؟
من ذھنی خود ،با حس ِ
ـ آيا می توانم با ِ
من ذھنی فکر می کند که اگر کارھای نا تمام ،تمام شوند و توقعاتی را که از ديگران و از جھان بيرون داريم برآورده
ِ
آرامش حقيقی می رسيم.!.
شوند ،به خوشی و
ِ
در اين اَقداح صورت راح جانی است
نظاره صورت اقداح تا کی؟
جنس جان ھستيد.
شما وقتی عقب می کشيد و ذھن تان را تماشا می کنيد )بارھا گفتيم( از جنس زندگی ھستيد .از
ِ
اَقداح يعنی ،قدح ھا.
روح اوست.
جان او،
ھر انسانی ،يک قدح ،يک جام شراب است .شراب ايزدی در آن ريخته شده .اين شرا ِ
ب ايزدیِ ،
ِ
زندگی ست .شراب ايزدی استعدادی ست که انسان با آن پُر شده.
ی مست شونده و مست کننده رسيده.
شرابی ست که
ِ
دوران غوره گی را طی کرده و پخته و به وضع ِ
ت مان ،ھنوز در ذھن گير کرده و مانده ايم.
ھمۀ ما از جنس زندگی ھستيم منتھی با جسم و فکر و ھيجانا ِ
جان شما را نشان می دھد) .ھمان چھار بُعدی که قبال" در مورد آنھا
ی تان ،ھيجانا ِ
قدح :جسم تان ،ترکي ِ
ب فکرھا ِ
ت تان ،و ِ
صحبت کرديم :بُع ِد فيزيکی ،بُع ِد فکری ،بُع ِد ھيجانی و بُعد معنوی و جان(.

پس ،می توان گفت :قدح ،آيينۀ شماست .تصوير چھار بُع ِد خود را در اين قدح می بينيد.
ی شان را می بينيم.
وقتی ما به آدم ھا نگاه می کنيم ،اول
جسم شان را می بينيم ،کمی که حرف می زنند ،طرز فکرھا ِ
ِ
مدتی با آنھا زندگی کنيم ،يکدفعه متوجه می شويم که اينھا خشمگين و عصبانی ھم می شوند ،داد می زنند ،ھيجانات
ی شان را می بينيم.
منفی و دردھا ِ
ت اين صورت ،زندگی ،يک فرشته ست.
بعضی ھا تا ھمينجا بسنده می کنند ،ولی در درون اين قدح ،پش ِ
جنس
جنس جسم ،از
من ذھنی مان از
ِ
ِ
ما انسان ھا را مجسمه می بينيم و مجسمه توصيف می کنيم! .برای اينکه ِ
رم می بينيم .در بارۀ آنھا صحبت و
ی جسمی ست .ديگران را ھم با
ھشيار ِ
چشم ھشيار ِ
ی جسمی ،بعنوان صورت و ُف ِ
ِ
قضاوت می کنيم ... ،زيرا خود شما ھم برای خود ،مجسمه و تصوي ِر ذھنی ھستيد .چقدر؟.
بودن شان را انکار و آنھا را مجسمه ببينيد؟!.
تا کی؟ می خواھيد به آدم ھا نگاه کنيد ،فرشته
ِ
تا کی؟ می خواھيد چنين نگاھی داشته باشيد؟!.
جنس زندۀ زندگی ھستيد و در اين جنس و در اين قدح ست که ساقی شرابش را
تا کی؟ نمی خواھيد متوجه شويد که از
ِ
اتفاق اين لحظه ست.
اعتراض شما ،با
زدن اين شراب ،مقاومت و
جاری و خالی می کند؟! .و علت پس
ِ
ِ
ِ
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تا کی؟ با اتفا ِق اين لحظه ،مقاومت و ستيزه می کنيد؟!.
ی بيرونی شراب زندگی می خواھد .حال آنکه ،رويداد و
من ذھنی از وضعيت ھا و ُفرم ھا و صورت ھا ِ
می دانيم که ِ
اتفاق اين لحظه ،نمی تواند به شما زندگی دھد!.

وفق
ھمسر من،
س من ،قيافۀ
ت قضايا،
شکل دوس ِ
ت فعلی ،صور ِ
 ,,وضعي ِ
ِ
اخالق فرزندم ... ،بر ِ
ِ
فکر رئي ِ
ِ
ت منِ ،
خواسته ھای من نيستند ،نمی خواھم اينطور باشند .,,
چرا نمی خواھی اينطور باشند؟ چرا ناراضی ھستی؟
 ,,برای اينکه انتظارات و توقعاتم را تأمين نمی کنند .,,
ت تو ،خوشبختی و شادی ست که ھيچ عنصر بيرونی ،نمی تواند آنھا را برای انسان تأمين کند ".
" توقعات و انتظارا ِ
ی خود می شويم:
پس ما حاال ،متوجه يکی ديگر از عيب ھا ِ
جنس مجسمه ھستيم ،آنھا را ھم مجسمه می بينيم.
به آدم ھا که نگاه می کنيم ،چون خودمان از
ِ
نوع نگاه خود تمرکز می
اما وقتی ،نورافکن روی خودمان است ،مھم نيست که نگاه ديگران چگونه ست ،ما فقط به ِ
کنيم و از خود می پرسيم:
 ،،اگر فرشته گی ،اگر زندگی زنده را را در انسان ھا نمی بينم ،پس معلوم می شود که خود ھنوز ھشيارانه ،از جنس
زندگی نشده ام ،بايد روی خود کار کنم .،،
روی خود کار کردن ،يعنی چه؟
آيا از ھم ھويت شدگی با داده ھای اين جھانی ،از خواستن ھا و نيازھای کاذب روانشناختی مثل تأييد طلبی و پيروز از
بحث وجدل بيرون آمدن و از نياز به مقايسه و دانش مند تر ،پول دارتر ،خوشگل تر ،عاشق تر ،معنوی تر ،خداپرست
دن زمي ِن ذھن ،از دنبال ديگران راه افتادن و مثل ھمه بودن ،و  ...ھشيارانه ،پرھيز می کنم؟
تر بودن ،از شوري ِ
آيا واقعا" خودم زير نورافکن خود ھستم ،يا نه؟.
 ,,چون ديگران دروغ می گويند ،پس من ھم دروغ می گويم .چون ديگران زرنگ اند ،من ھم بايد زرنگ باشم.,, ...،
ب شما را
ب خودتان را بدھيد .ھيچکس نمی تواند جوا ِ
اين تا کی؟ ھای خود ،بايد جواب دھيد .خودتان می توانيد جوا ِ
بدھد .اينکار مستلزم ارزش گذاشتن روی خود است:
دنبال شان راه بيفتم! ،من ارزش دارم .،،
 ،،من فقط يک مقلد نيستم که ھر کاری مردم کردند،
ِ
بقول موالنا:
ِ
جنس زندگی ھستم .اين خداييت ھشيارانه می خواھد در من زنده شود ،بنابراين مھم است که
 ،،از جنس خدا ،از
ِ
تمرکزم روی خودم باشد .برای خودم ارزش قائلم .فکرھا و رفتارھايم ،زير کنترل و نفو ِذ خودم ھستند ،آنھا را از فکر
و رفتار ديگران عاريه نگرفته و تقليد نکرده ام .،،
چو مرغابی ز خود برساز کشتی
صداع کشتی و ّ
مالح تا کی؟
مرغابی ،روی آب شنا می کند .خودش کشتی و ھم کِشتيبان است.
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صداع ،يعنی دردسر ،رنج و زحمت.
س آن کِشتی ،ھر جا دلش خواست ،کشتی اش را می کِشد و
بعنوان ھشياری،
ما
ی ذھن شده ايم .مالح و رئي ِ
ِ
سوار کشت ِ
ِ
می َب َرد.
بان ماست .دردسرش را از زمانی که خودمان را شناخته ايم ،بدوش می
ذھن به مثابۀ کِشتی ست و ِ
ی ھم کشتي ِ
ِ
من ذھن ِ
کِشيم.
ی ما ادعا می کند که ,, :من تو را اداره می کنم ،خوشبخت ات می کنم.,, ... ،
ِ
من ذھن ِ
آرامش ماست.
تمام شادی و تمام
ِ
تمام زندگیِ ،
برای کشتيبانی نابخردانه و ابلھانه اش ،مُزد ھم می گيرد .مُز ِد او ِ
اين کشتيبانی که سوار کشتی اش شده ايم ،برکت و استعدادھای خدايی مان را حيف و ميل می کند!.
بايد قاطعانه بگوييم:
ی خودت ،من مرغابی ام و
 ،،من اصال" نمی خواھم در کشتی تو سوار شوم ،کشتی ات که فقط يک پوسته ست ،ارزان ِ
ی اين لحظه می تواند شنا کند .،، ...
قرار بود در ده سالگی ،از اين کشتی به
جان من در فضا ِ
درون آب ِب َپ َرمِ ،
ِ
ی يکتاي ِ
حضور شما ،ھمان
اصل شما،
ی تان نگاه کنيد ،آن ناظر،
بعنوان
شما
ِ
ناظر ذھن تان می توانيد عقب بکشيد و به فکرھا ِ
ِ
ِ
ِ
ھشياری و شما ھم ھمان ھستيد.
ب ذھن می شويد ،آن توقعات ،دردھا و ناراحتی ھا شروع می شود .اين کشتيبان ،با توقعات و رنجش
وقتی دوباره جذ ِ
ھا و انتظاراتش ،چه بالھايی که سر ما نياورده.!.
ی ما تقليد می کنند.
ی کشتی ما گذاشته و
عده ای ھم قاي ِق شان را رو ِ
سوار کشتی ما شده اند ،از ِ
من ذھن ِ
ِ
" آيا اين درست است؟ نه ".
بعنوان يک مرغابی ،بگوييد:
شما
ِ
ی اين لحظه ،می توانم از اين کِشتی به درون آب ِبپَرَ م و شنا کنم .،،
 ،،من،
شناگر فضا ِ
ی يکتاي ِ
ِ
من ذھنیَ ،کنده و مستقل شدن از مادر دوم مان است.
و اين زاييده شدن از ھمين ِ
ی شان را به آب می زنند ،ولی می ترسند به درون آب ِبپَرند
ی ذھن ھستند ،کمی پا ِ
بيشتر انسان ھا ،درست در لبۀ کشت ِ
و دوباره به درون کشتی برمی گردند .کشتيبان ھم دوباره طلب مُزد و کرايه می کند .کرايه اش ھم ھمين زندگی زنده
در لحظه ست .کرايه اش ،ستيزه با اين لحظه ،ستيزه با خداست.
گفتيم :ستيزه با اين لحظه ،ستيزه با خداست .قيافۀ اين لحظه ،اتفاق آن است.
جنس آن ھستيم ،به النه ای تنگ و تاريک و محدود ،در ھمين
کرايۀ اين کشتيبان ،تبدي ِل فضای اليتناھی ای که ما از
ِ
کشتی ست!.
تو سبّاحی و از سبّاح زادی
فسانه و باد ھر سباح تا کی؟
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َسباح يعنی شناگر .ما شناگريم .مادر ما ھم که زندگی ،خداست ،شناگر بوده .ما خداييت ،امتداد خدا ھستيم و درکِ اين
جنس خدا
جنس ھشياری ،از
جنس زندگی ،از
ت مسئله خيلی مھم است .شايد ھر جلسه بايد تکرار کنيم که ما از
صور ِ
ِ
ِ
ِ
ھستيم .اما ضرورتا":
ـ وارد ذھن می شويم.
ـ جذب اقالم ذھنی می شويم.
بنام م ِن ذھنی درست می کنيم.
ـ يک تصوير ذھنی از خودِ ،
من توھمی و شبحی فکری ست ،که وجود ندارد.
من ذھنی ،يک ِ
ـ اين ِ
ھشياری فکر می کند که مثل خودش را ساخته!.
خيلی مھم است که بدانيم :مثل و مانن ِد ھشياری که اصل ماست ،در اين جھان ،وجود ندارد.
من
من ذھنی ست ،می سازيم .البته ،وجو ِد ھمين ِ
ھشياری ،خدا ،مثل و مانند ندارد ،اما ما مثل و مانند آن را که ھمين ِ
ت
ی مدت کوتاھی ،برای زندگی قابل قبول ،و ھمانطور که گفتيم الزم ھم ھست ،زيرا ما ،مانن ِد ميوه ،به درخ ِ
ذھنی ،ط ِ
جھان می چسبيم و زندگی ما را می َپزاند .اما وقتی ميوۀ اين درخت رسيد ،بايد اجازه دھيم ،که چيده شود.
بعنوان ھشياری ،که خودش ،خودش را شناخته ،روی خود قائم شود.
ِ
ی يکتايی ھستيم .ولی ما ،به چه کاری مشغوليم؟
ی شناگر در فضا ِ
ھم ما و ھم زندگی ،ھشيار ِ
در ذھن ،به حرف و قصه مشغوليم! .افسانۀ شناگرھا را نقل می کنيم!.
مثال" از موالنا تعريف می کنيم.
ی خود را بشناسيم! .متوجه شويم که از شناگر زاده شده ايم،
آثار موالنا را موالنا را می خوانيم تا شناگر ِ
در حاليکه ما ِ
شناگريم ،اآلن ھم شنا بلديم اما از ترس حاضر نيستيم سيستم کنترل و ترس را از دست بدھيم.
چرا می ترسيم ،چرا کنترل می کنيم؟
دوستان مان ،ھمۀ اوضاع را بايد زير کنترل داشته باشيم؟! .چرا ھمۀ حواس ما به کنترل
چرا ھمسرمان ،بچه ھامان،
ِ
است؟!.
سکان کنترل را رھا کنيم و فکر می کنيم که دنيا را ما اداره می کنيم و اگر سکان کنترل را رھا
چرا نمی خواھيم
ِ
کنيم ،دنيا خراب می شود!.
نه " .چنين چيزی نيست ".
شناگران مصنوعی يا حقيقی ،صحبت می کنيم ،ولی چون با ذھن صحبت می کنيم ،حقيقی اش را ھم
ما از سباح ھا ،از
ِ
مصنوعی می کنيم.
ت او ،البته نه برای بيدار کردن خود ،بلکه فقط برای اينکه
کسی که خودش شناگر نباشد ،ولی از موالنا ،از ابيا ِ
کردن خود ،صحبت کند ,, :عجب شناگری بوده !!! ،اين فالنی يا موالنا! ،,, ...
بصورت افسانه داستانسرايی و مطرح
ِ
چه فايده دارد؟!.

13

برنامه گنج حضور شماره ٥٠٨

Program # 508

Jun 04 2014

ف اينکه پسر کی بوده و چند بيت شعر گفته ،از کجا به کجا
ما
بعنوان شناگر ،اين ابيات را برای تمجيد موالنا ،وص ِ
ِ
شاعر معروفی بوده ،عجب تبحری و عجب توان و حضوری داشته و  ...نمی خوانيم.
رفته  ،عجب
ِ
شخص شماست ".
" نه .شناگر تو ھستی .شناگر
ِ
شما می گوييد:
ت شناگر بودن خود را بھتر بشناسم .نمی خواھم
 ،،شناگر من ھستم ،موالنا را ھم به اين منظور می خوانم که قابلي ِ
باشنده ای ،مرا پشت خود سوار کند ،من خود ،شناگرم .از شناگری افسانه و داستان ھم نمی گويم .،،
پس ما از شناگران ،فقط تعريف و تمجيد و صحبت نمی کنيم.
مثال" ،ما در اين برنامه ،اشعار موالنا را می خوانيم ،پند می گيريم ،آموخته ھا را به زندگی روزمره خود اِعمال و به
عمق چه پيامی دارد.
زندگی مان پيوند می دھيم .توجه می کنيم که ھر بيتی در
ِ
شخص من دارد و آن پيام را چگونه بايد در تغيير خود بکار گيرم؟
ھر بيت چه پيامی برای
ِ
َن َف ْخ ُ
ت)ِ (١في ِه جان بخشی است ھر صبح
فراق َفال ُِق ْاالِصْ َباح) (٢تا کی؟
اين دو آيه از قرآن است.
) (١سوره ) (١٥حجر ،آيه ٢٩
َفإِ َذا َسوَّ ْي ُت ُه َو َن َف ْخ ُ
ِين.
ت فِي ِه مِنْ رُ وحِي َف َقعُوا َل ُه َسا ِجد َ
پس آن گاه که او را آراسته و پيراسته کردم و از روح متعلّق به خود در او دميدم .در برابرش به سجده افتيد.
ترجمه انگليسی
"When I have fashioned him (in due proportion) and breathed into him of My spirit, fall ye down in obeisance
"unto him.

نفس جانبخش خودش در ما دميده.
پس ،خدا ھر صبح ،ھر سپيده دَم ،در ھر آغاز ،از ِ
گل ُخشکيدۀ برگرفته از لجنی بويناک ،بشری می آفرينم(.
)ياد آر ،آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت :من از ِ

ھر گاه اندام او را به سامان آورم و از روح خود در او بدمم ،جملگی در برابر او به سجده در آييد.
پس ھر انسانی در آستانۀ صبح است .ابتدا ھم گفت :ببين اين فتح!.
وزش رايحۀ
دن غوره گی شما،
صبح بيداری ،مرحلۀ پرداخته
اين لحظه ،اين دَم ،لحظۀ فتح،
ِ
شدن شما ،وھلۀ رسي ِ
ِ
ِ
گلزار فضای يکتايی شما ،ھنگام تبديل ست.
ی حضور است.
صبح ،فاصلۀ بين تاريکی ذھن و روشنايی ھشيار ِ
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جھش زندگی ،از ِگ ِل خشکيده ايم .زندگی جمادی و نباتی و حيوانی خود را پشت سر گذاشته ايم و پس از
ھمۀ ما،
ِ
ساليانی دراز که در مقياس عمر کائنات ،دَ می و لحظه ای بيش نبود ،از زندگی پر سلولی ناآگاه و ناھشيار نيز عبور
کرديم.
روح خود ،بر اندام به سامان آورده ،ساخته و پرداخته مان ،دَميد بنحوی
در مبارک صبحی ،زندگی ،خدا ،ھشياری ،از
ِ
جھان ھستی ،بسياری از موجودات خلقت را رام و
که گ ِِل خشکيده ،اين اندام به سامان آمده ،با کشف قوانين حاکم بر
ِ
در تسخير و به تصرف خويش در آورد... .
صبح
بعنوان برترين مخلوقات ،که برگزيدۀ زندگی ،خداست ،دارای دو ھشياری ست ،در اين دَم ،در اين
اينک،
ِ
ِ
ی حضور ھستيم.
ی جسمی ،فيزيکی و ھشيار ِ
گشايش و پيروزی ،در اين لحظه ،آگاه ،مجھز به دو ھشيار ِ
حضور ما محسوس است.
ی حضور داريم .ولی اين بيداری و
ولو اينکه ِ
ِ
من ذھنی داريم ،درصدی ھم ھشياری و آگاھ ِ
حال طلوع است.
صبح است ،خورشيد در ِ
طلوع خورشيد را می بينيد ،ھم يک مقدار تاريکی را .اما بعد از مدتی خورشيد را بيشتر و بھتر از
يعنی شما ھم
ِ
تاريکی می بينيد.
حضور خداوند ،لحظه به لحظه
ت خداوند ،رشتۀ
از صبح به بعد ،دَم خداوند ،دنبالۀ خداوند ،جان و رايحه و برکا ِ
ِ
بوسيلۀ ما تجربه می شود.
ت يک واقعيت زنده و روان تجربه می شود.
اين دَم ،عبور انرژی از ما ،يا
عبور زندگی ،خدا ،از ما ،بصور ِ
ِ
به اين صورت نيست که:
من بنده ،او را می پرستم " ،نه ".
من ذھنی دارم و يک خدای ذھنی ھم ساخته و ِ
 ,,من در ذھنم يک ِ
اين َن َفس و اين خ َِرد و اين برکت و اين گشايش ،اين ھشياری ،ھر لحظه ،اين لحظه ،جاری ست ،عبور می کند و ما
تماشاگر او ھستيم.
ِ
موضوع موھوم در ذھن.
ت زنده و ملموس است و نه يک
ی من ،يک واقعي ِ
خدا برا ِ
ِ
صبح ماست.
او گشايندۀ صبح ھا ،گشايندۀ
ِ
ما اآلن در تاريکی ذھن ھستيم.
ذھن مان دائم ،معتاد گونه ،حرف می زند ،اين لحظه اگاه به
بعضی از ما اضطراب و غم داريم ،کينه و رنجش داريم،
ِ
يک فکر ،لحظۀ بعد به يک فکر ،لحظۀ بعد به يک فکر ... ،ھمراه با اين فکرھا يک سِ ری غم زنده می شوند که ما را
گيج کرده اند .شب است.
چه کسی شما را از اين شب به صبح می َب َرد؟ اسمش را گذاشتهَ :فال ُِق ْاالِصْ َباح .خدا .به شرطِ اينکه تسليم باشيم.
تسليم مقوله ای ذھنی نيست .بودن ،در اين لحظه ست .ھميشه اين لحظه ،ھميشه صبح است.
ی خورشيدَ ،سبُکی رھايی و آگاھی
ی صبح ،انرژ ِ
ھمۀ ما که ِ
سن مان باالتر از ده ،دوازده سال است ،می توانيم روشناي ِ
ب زندگی را بنوشيم.
و حضور ،روشنايی خدا ،را تجربه کنيم .شرا ِ
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حس فراق ،حس جدايی از زندگی ،از خدا می کند ،اين فراق و جدايی با گشايندۀ صبح را تا کی؟ بايد
حاال کسی که ِ
ادامه دھد؟!.
کار مرا درست کند.!,,.
شما تا کی می خواھيد برمبنای ترس و
خشم ِ
من ذھنی بگوييد ,, :من يک بنده ھستم ،خدا بيايد ِ
ِ
من ذھنی را حفظ می کنيد ،چگونه خدا کار شما را درست کند؟! .در شما نفوذ کند؟!.
تا زمانی که شما اين ِ
بھتر از اين که گفته :ببين اين فتح.!.
ظاھر اين لحظه ست ،بپذيريد تا صبح را ببينيد؟
آيا شما می خواھيد اين لحظه ،اتفاق اين لحظه را که قيافه و
ِ
اگر صبح را ،گشايش و فتح را نمی بينيد ،صبر کنيد و تسليم شويد .صبر کنيد.
امروز در مثنوی خواھيم خواند که اگر دخالت نکنيم ،اگر تسليم شويم ،ما را در خشکی ،يعنی در ذھن ،ھدايت می کند.
ھر کاری که با دخالت من ذھنی انجام گيرد ،به درد شما نمی خورد.
من ذھنی می کنيد ،به نتيجه
ھر فکری ،چه برای ساختن چيزی در جھان بيرون و چه در انديشۀ به خدا رسيدن ،که با ِ
نمی رسد جز اينکه به درد منجر می شود.
ولی اگر به اتفاق لحظه اعتراض نکنيم ،در اتفاق لحظه دخالت نکنيم ،با اتفاق لحظه موازی و راضی باشيم و نگوييم:
 ,,اين اتفاق چيست ،من خوشم نمی آيد  ،,,واکنش نشان ندھيم ،ستيزه نکنيم ،بتدريج متوجه می شويم که ما به مواردی
آفل چسبيده ايم و آنھا ھم از بين می روند .پس حاال خود را از چسبيدن به آنھا باز می کنيم.
ت ما به اتفاقات و به وضعيت ھا و شرايط و صورت ھا و فرم ھا ،به اين
بيشتر مخالفت ھا و مقاومت ھا و اعتراضا ِ
ت مان ،از آنھا زندگی می خواھيم ،در
دليل است که
من ذھنی ما نيستند و يا بر اساس قضاو ِ
مطابق خواسته ھا ِ
ی ِ
ِ
حاليکه ھمۀ آنھا در حال از بين رفتن اند!.
اجازه نمی دھيم که زندگی ،ما را در خشکی که ھمان ذھن است ،جلو ببرد .برای ھمين می گويد:
" جدايی از گشايندۀ صبح ،تا کی؟ ".
ھمانطور که خدمت تان عرض کردم ،ترجمۀ آيۀ  ٢٩از سورۀ شمارۀ ١٥ ،قرآن که کمی پيش آورده شد ،در ھمين
رابطه ست:
روح متعلق به خود در او دميدم ،در برابرش به سجده افتيد.
پس آنگاه که او را آراسته و پيراسته کردم و از
ِ
َو َن َف ْخ ُ
ت فِيهِ ،مربوط به ھمين آيه ست.
ت گنج نما ،با توجه به شمارۀ سوره و آيه ،اين مطالب را بررسی کنيد.
)امروز به شما نشان خواھم داد که چگونه می توانيد در ِوب ساي ِ
خدمت تان گفتم که در سايت گنج نما که با زحمت زيادی ھم ايجاد کرديم ،يازده ترجمۀ فارسی و ھفده ترجمۀ انگليسی ھست که با اين
آدرس ھا به راحتی می توانيد به آنجا مراجعه و تحقيق بيشتری کنيد ،محقق باشيد(.

سورۀ  ٦آيۀ  ٩٦و بقيۀ آيه را نيز بخوانيد .به تکرار اين آيه ھا در مثنوی و در ديوان شمس آورده شده اند ،ما ھم
آدرس آنھا را می گذاريم ،بعنوان محقق به آنھا مراجعه و آن ترجمه ھا را ببينيد که در اين يازده ترجمه چه نوشته شده
و آيا اين ترجمه ھا با ھم تفاوت دارند؟ آيا ترجمه ھا با نظر موالنا فرق می کنند؟
در زمينه ای که موالنا صحبت می کند ،معنی اين آيه را چه پيشنھاد می کند؟
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من ذھنی ،با آن ستيزه
ھمين آيه ای را که آورده خيلی قشنگ است .که شما بدانيد شکافندۀ صبح ،زندگی ست و ما با ِ
می کنيم و جدا از او ھستيم .تا زمانی که:
ـ بر گذشتۀ خود تأسف می خوريم،
جوھر جدا از ھم بنظر می رسيم،
ـ من و خدا ،من و مردم ،دو کيفيت ،دو
ِ
من ذھنی سپرده ايم،
ـ خدا را در ذھن محبوس و فرماندھی فکر و
ِ
عمل مان را به ِ
جھان ھست ،بسر می بريم،
ـ در دوگانگی با زندگی ،با
ِ
ـ انسان ھا را زندگی نمی بينيم،
ـ زندگی را در لحظه حس و تجربه نمی کنيم،
درون مان را آسمان نکرده ايم،
آسمان روی سر ھستيم و
تماشاگر
ـ
ِ
ِ
ِ
ی مان نمی بينيم،
آوردن رنجش ھا و بوجود
ی خود را در بوجود
آوردن دردھا ِ
عدم بيدار ِ
ِ
ِ
ـ ِ
عدم آگاھیِ ،
نقش ِ
نقش خود در ايجا ِد وضعيت ھا و شرايطی که در آن بسر می بريم ،نشده ايم،
ـ متوجه ِ
ی حضور نگاه نمی کنيم،
من ذھنی را کور و با چشم ھشيار ِ
ـ چشم ِ
ـ من ّيت کاذب خود را به صفر نرسانده ايم،
نقص خود تلقی نکرده ايم،
ـ " مثل ھمه" گفتن ،مثل ھمه خريدن ،مثل ھمه دويدن ،مثل ھمه بودن را ،عيب و ِ
ـ می خواھيم ديگران را عوض کنيم،
فرزندان مان ياد نداده و بعد آنھا را در افکار و گفتار و رفتار خود مسئول و آزاد نمی گذاريم،
ـ اصول را به
ِ
ـ ترس و ترديد ،الگوھا و باورھا را به کناری پرتاب نکرده ايم،
ـ بودن را به داشتن و چسبيدن به ُفرم ھا ترجيح نداده باشيم،
ی يکتايی نباشد،
ـ زمينه و مبنای ارتباطات و وابستگی ھای مان ،عشق و
روح فضا ِ
ِ
ـ با صبر و پرھيز و ُ
ب آن را داده نمی شويم،
شکر ،تسلي ِم اتفاق لحظه ،که زندگی ترتي ِ
ی ماست ،شاکر
دن فتح را ،که
شفابخش زخم ھا و دردھا ِ
ِ
ـ شکافته شدن صبح ،که نھان را بيرون می ريزد و فرا رسي ِ
نباشيم و نبينيم،
ـ خود مرھم و شفابخش نشويم،
ت در رقص ،فرود نياورده ايم،
ـ سر تعظيم و تسليم ،در برابر عظمت و پيچيدگی و شکو ِه کائنا ِ
ـ خدا را در خود و خود را در خدا ،حس و تجربه نکرده ايم،
طلوع حضور را در لحظه ،حس و تجربه نکرده و او را در آينده می بينيم،
ـ
ِ
ی يکتايی نپريده ايم... ،
درون اقي
ـ صاف و زالل نشده و بدون ترس ،در لحظه ،به
انوس حضور ،به فضا ِ
ِ
ِ
نفس شادی و آرامش و
ھمچنان از زندگی ،از خدا ،جدا خواھيم ماند ،با او يکی نخواھيم شد ،به وحدت نخواھيم رسيدِ ،
ب ايزدی را که ھر لحظه ،اين لحظه ،به ما پيموده می شود ،در ما جاری ست ،پس می زنيم!.
ت خدا ،شرا ِ
برک ِ
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) (٢سوره )شماره  (۶انعام ،آيه ٩۶
ٰ
يز ْال َعل ِِيم.
اح َو َج َع َل اللَّ ْي َل َس َك ًنا َوال َّشم َ
ْس َو ْال َق َم َر حُسْ َبا ًنا ۚ َذل َِك َت ْقدِي ُر ْال َع ِز ِ
َفال ُِق ْ ِ
اإلصْ َب ِ
]ھموست که[ شکافنده صبح است و شب را آرامبخش گردانده است ،و خورشيد و ماه را شماری مقرر داشته است ،تقدير خداوند پيروزمند
دانا چنين است.
ترجمه انگليسی
He it is that cleaveth the day-break (from the dark): He makes the night for rest and tranquillity, and the sun
and moon for the reckoning (of time): Such is the judgment and ordering of (Him), the Exalted in Power, the
Omniscient.

چو جان بالغان لوحی است محفوظ
مثال کودکان ز اَلواح تا کی؟
ـ ما بعنوان ھشياری جذب ذھن می شويم.
ـ از ذھن خودمان را عقب می کشيم.
ـ به فضای يکتايی می رويم.
علم ذھن از بين می رود.
ـ ذھن ،پوسته مانند ،می اُفتد .عقل و ِ
ذھن مان برجاست ،اما من ّيت از آن زايل می
اين بدان معنی نيست که آدرس خانه مان را فراموش می کنيم ،اطالعات
ِ
شود و ھم ھويت شدگی آن ،صفر ،يا کم می شود .ھر چند ھم که شود ،به نفع شماست.
بالغان آن کسانی ھستند که به کمال رسيدند.
معنی کمال ھم اين است که انسان از ذھن خودش را زايانده .اجازه داده که زندگی ،او را در خشکی ذھن جلو ِببَرَ د و
انسان کمال يافته ،ترس ندارد.
به اقيانوس يکتايی بيندازد .اين
ِ
يکی از مواردی که شما بايد تمرين کنيد ،مقابله با ترس است .بايد به چشم ھای ترس نگاه کنيد و در آب ِبپريد .اگر
ذھن ما را می ترساند ,, :مواظب باش ،کنترل را از دست نده .,,
من ذھنی را تقويت و زنده نگه می
بدانيد که ترس و کنترل ،قضاوت و ستيزه ،مقاومت و چسبيدن به
جھان بيرونِ ،
ِ
من ذھنی را زنده نگه می دارد.
دادن
ترس از دست
دارد.
ِ
کنترل من ذھنیِ ،
ِ
ِ
جھان بيرون از بين
جھان بيرون دوام می آورد ،اما مقوالت
اساس ھم ھويت شدگی با
من ذھنی ،بر
ِ
ِ
ِ
ما می دانيم که ِ
رفتنی اند ،ھر لحظه که يک مقولۀ از بين رفتنی ،می خواھد از بين برود ،ما را می ترساند.
برای اينکه نترسيد ،بايد ھويت تان را از آنھا ِبکَنيد.
من ذھنی مانع می شود ،شما را به
ی
ت تان را از مقوال ِ
بمحض اينکه بخواھيد ھوي ِ
جھان بيرون بِکَنيدِ ،
ِ
ت از بين رفتن ِ
عناوينی می ترساند.
ت تان را از روی آن مقوله ،آن فرم و صورت ،بِکِشيد.
بايد به چشم ھای ترس نگاه کنيد و در آب ِب َپريد و دس ِ
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لوح محفوظ تبديل شده اند.
پس ،بالغان ،آن کسانی که از ذھن زاييده شده اند ،به فضای يکتايی رفته اند ،به ِ
من ذھنی نيست.
علم ِ
علم ذھنِ ،
لوح محفوظ يعنی علم خدا .يعنی ديگر ِ
ِ
بعنوان مثال به ھمين موالنا نگاه کنيد.
ِ
موالنا بايد اين حال و پروسه را تجربه کرده باشد که اين چنين می تواند آن را بيان کند! .قبل از ايشان چنين بيانی خلق
نبوده .اگر کسی اين حالت ،اين وضعيت ،اين کيفيت ،اين مدار را طی نکرده باشد ،اين پروسه را حس و تجربه نکرده
باشد ،نمی تواند اينگونه ،بنويسد!.
حاال ما اين مطالب را می خوانيم و می توانيم جايی ديگر مطرح کنيم.
اصال" يکی ممکن است که بگويد اين مطالب را من می گويم و از ذھن اش ھم بياورد ،ولی آن کسی که اول اين
مطالب را بيان کرده ،از کسی ياد نگرفته.
جان ما باشد ،پس از رفتن به فضای يکتايی وجود دارد.
پس شما باور کنيد که يک لوح محفوظ که ِ
ی بيرون را ننوشيم.
ب مقوال ِ
اين امکان وجود دارد که خ َِر ِد زندگی از ما بيان شود ،به شرط آنکه ما شرا ِ
ت دنيا ِ
من ذھنی
جان ِ
معموال" ما دنبال فکرھا و حرف ھا بلند شده و راه می افتيم .واکنش نشان می دھيم .ترس ،مھمترين ھي ِ
ست .ترس ما را کنترل می کند.
بيشتر کسانی که با ايميل يا بعضی از مواقع تلفنی با من تماس می گيرند ،واقعا" در آنجا ،در صبح ھستند .اگر يک
سانتيمتر جلوتر بروند ،می رسند ،زنده می شوند ،ولی می ترسند!.
ذھن کودکان ،ابتدا خالی و پاک است اما
لوح ذھن را بصورت تخته سياه يا طبق امروز ،تخته سفيد ،فرض کنيد .لو ِح
ِ
ِ
ذھن شان از حکاکی ھا و نوشته ھا پُر می شود.
رفته رفته ،لوح
ِ
ذھن مان را می خوانيم ،با آنھا بازی می کنيم ،با آنھا
ت گذاشته شده روی
ما ھم حکاکی ھا و نوشته ھا و الفاظ و اثرا ِ
ِ
ُکشتی می گيريم.
من می گويم ,, :بيشتر دارم ،بھتر دارم ،سريعتر ،عمده تر ،بزرگتر ،جلوتر ،برتر.,, ... ،
شما می گوييد ,, :من باالتر ،خوبتر ،نيکوتر ،ارجح تر ،رايج تر ،عالی تر می دانم ،من .,, ...
با ھم مثل کودکان بگومگو و بازی می کنيم .تا کی؟
ھر کسی بايد از خود بپرسد :تا کی؟
ھر کسی بايد عالج وضع خود کند.
ی ذھن متولد شويد ،لوح محفوظ می شويد.
پس ،شما اگر از کِشت ِ
ی بيرون ،به شما دسترسی ندارند.
می تواند اين معنی را ھم بدھد که علم ذھنی و آدم ھا ِ
اگر کسی علم خدا را داشته باشد ،زنده به خدا باشد ،از ايرادھا و انتقادھا و به ھر چه که آدم ھای بيرون به او نسبت
ت موالنا ،اين امکان وجود دارد.
می دھند ،واکنش نشان نمی دھد .محفوظ است .پس ،طبق بيانا ِ
چو فرموده ست رزقت) (٣ز آسمان است
زمين شوريدن ای ّفالح تا کی؟
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ی ما از آسمان است .کدام آسمان؟ ھمين آسمان؟
کی فرموده؟ نشان از قرآن می آورد :رزق و روز ِ
" نه " .اين يکی از مطالبی ست که خيلی تکرار می شود .حتی در اشعاری که امروز برايتان خواھم خواند ،سه بار
تکرار شده .که روزی ما ،از آسمان است.
ت موالنا مرتب تکرار می شوند .شما اگر آثار
موالنا مرتب اين آيه را تکرار می کند .بعضی از آيه ھای قرآن ،در ابيا ِ
ی ما و ھر چه که به ما وعده داده شده،
موالنا را مطالعه کنيد ،متوجه خواھيد شد که چند قصه در ميان ،به اينکه روز ِ
از آسمان است ،اشاره می کند.
باران آن زمين سيراب ،و گندم
ی سر داريم ،ھمين آسمانی نيست که از
منظور از آسمان ،ھمين آسمانی نيست که باال ِ
ِ
رشد می کند " ،نه ".
ی يکتايی ست.
منظور،
آسمان درون است .ھمين فضا ِ
ِ
من ذھنی مان را ساختيم ،سپس
اصل بی نھايت مان را ،به حرص و به من،کاھش و تنزل داده ،کوچک
ِ
ی ِ
ما خود ،کِشت ِ
کرده ،داخل آن کِشتی شديم.
اين ھم يکی از معجزات است:
چگونه ست که ما ،بی نھايت بزرگ ،وارد ذھ ِنی اينچنان محدود و کوچک شديم!.
من ذھنی بطور کامل پياده و در اقي
انوس يکتايی و وحدت ،شناور شويم.
ِ
ی کوچکِ ِ
و باز می توانيم از کِشت ِ
اگر اين کنترل را ،که ھمۀ ما بخاطر ترسيدن ،به آن آلوده شده ايم ،رھا کنيم ،می توانيم ھر چه زودتر ،از اين کشتی
ی حضور زنده شويم.
پُر تالطم و آشفته ،به ھشيار ِ
جھان مادی را کنترل می کند.
ھمۀ ما می ترسيم .ھر کسی که می ترسد ،عده ای يا بخشی از
ِ
اگر شما کنترل نکنيد معنی اش اين نيست که پول تان را می خورند و ھر کسی ھر کاری که بخواھد در رابطه با شما
می تواند انجام دھد " ،نه ".
کنترل ،به اصطالح ،روش ذھن است.
کنترل ،در جھت ايجا ِد مانع در مسير تغيير است.
ما وضعيت ھا را محکم گرفته و می خواھيم مانع تغيير شويم زيرا ذھن تغيير و از دست دادن را دوست ندارد .ولی از
آنجا که ھمه چيز شامل تغيير و در حال از دست رفتن است ،ذھن مقاومت می کند.
ی تان
خردمندی و جاری شدن برکت زندگی ،از خدا ،از زندگی ست ،اين لحظه به جای اينکه ِ
عقل ترس به فکرھا ِ
بريزد ،بگذاريد که خرد و موھبت خدا در امورتان جاری شود.
برکت و خرد خدايی را که ھر لحظه ،اين لحظه به سوی شما روان است ،دريافت کنيد .پول تان ھم زياد می شود،
رابطه تان با ھمسرتان بھتر می شود ،با خِرد و عشق با جھان برخورد می کنيد .ھمه به شما کمک می کنند ،ھمه شما
را دوست دارند.
اين َبد است؟!.
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اگر آنچه را که محکم گرفته ايد رھا کنيد ،آن بی نھايتی تنزل يافته و کوچک شده ،باز می شود ،تبديل به آسمان می
من ذھنی را ھم اگر ھنوز آثاری از آن باقی مانده باشد ،در َبر می گيرد.
شود و آن ِ
پس آنگاه ،متوجه می شويد که آسمان شده ايد و فکرھا به مثابۀ ستاره ھا ھستند.
ممکن است بعضی از اين ستاره ھا )فکرھا( ،من داشته باشند ،اما بتدريج ،من از آنھا گرفته می شود ،شما خردمند شده
گستردگی و فضاداری و آسمانی
بودن خود را با ريشۀ بی نھايت عميق در اين لحظه ،حس می کنيد... ،
ِ
چون ما از جنس خدا ھستيم و خدا دو خاصيت بی نھايت و ابديت دارد ،ما ھم ھمان دو خاصيت را داريم .اگر کنترل
را رھا کنيم ،آسمان می شويم.
" نترسيد ،آسمان می شويد ،تمام فکرھايتان را می بينيد ،فکر خردمندانه را تشخيص می دھيد .دردھايتان را می بينيد،
آسمان
که بوسيلۀ انرژی ای که از
درون تان به آنھا می ريزد ،شفا پيدامی کنند ،دردھايتان را رھا می کنيد ".
ِ
ِ
اآلن که در ذھن ھستيم ،دائم آن را به ھم می ريزيم.
آن را می َکنيم ،اين فکر را باال می آوريم ،اين فکر رفت ،باز زمين ذھن را می شورانيم و آن يکی فکر را باال می
آوريم .باز ذھن را به ھم می زنيم و فکرھا را قاطی و فکری ديگر را باال می آوريم.
دائم ذھن را می َکنيم و اين و آن فکر را باال می کِشيم... ،
دن فالح )کشاورز( تا کی؟
موالنا پرسيد :اين زمين شوري ِ
دو نوع می توان زمين ذھن را شخم زد:
ـ ھنوز در ذھن باشيم و ذھن را بشورانيم،
ـ از ذھن زاييده شده و آسمان شويم و روزی مان از آن آسمان برسد.
خ َِرد ،خالقيت ،شادی ،آرامش ،گشايشی که بيت اول از آن نام برد ،از آن آسمان است.
تا اين آسمان در ما پديد نيايد ،ما نمی توانيم آرامش پيدا کنيم.
شما راجع به آسمان ،زياد بحث نکنيد.
ر ِه آسمان درون است َپ ِر عشق را بجنبان

غم نردبان نماند.
َپ ِرعشق چون قوی شدِ ،

ت ذھنی ست و آسمان در درون ماست به شرط آنکه با آب خِرَ د اين غبار ھا را از خودمان
نردبان ھمان موضوعا ِ
بشوييم.
دل و جان با آب حکمت ز غبارھا بشوييد

ھال تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماند.

جان مان را از غبارھا بشوييم.
با ھمين انرژی که از اين آسمان می آيد ،دل و ِ
غبارھا چه ھستند؟
غبارھا ،ھم ھويت شدگی با وضعيت ھای گذرای اين جھان است .غبارھا ھم ھويت شدگی با دردھا و چسبندگی به
دردھاست.
ب حکمت زغبارھا بشوييد
دل و جان با آ ِ

ھال تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماند.

ما چشم حسرت داريم و خاکدان ھمين جھان است.
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دل مان را آسمانی کنيم.
تا چشم حسر ِ
ت ما سوی خاکدان مانده ،ما نمی توانيمِ ،
چشم مان به اين خاکدان است و در حاليکه بايد چش ِم مان به آن برکات بايد باشد.
ما
ِ
ھشياری جسمی ھمۀ برکات را در اين جھان می بيند.
پس ما زمين را نمی شورانيم .اگر کسی خواست راجع به خدا ،راجع به اين و راجع به آن بحث کند ،می خواھد زمي ِن
ذھن مان را بشوراند ،ما بحثی نداريم ،بحث نمی کنيم ،زمين را برای چه بشورانيم؟! .زمين ذھن را بشورانيم در آن
ِ
می مانيم .ما بايد از زمي ِن شوريدۀ ذھن ،به آن فضا رَ ويم.
اگر کسی آسمان شود ،در آنصورت از آنجا ،خالقيت را در زمي ِن ذھن می تواند ِبکارد ،حاال آن شخم زدن خوب است،
ذھن که ساده شد ،شخم بزن ،فکرھای خوب بکار.
ولی ذھنی که پُر از من و پُر از درد است ،چيزی در آن نمی توانيد بکاريد!.
من ذھنی حاصل شود ،در زمينی مشابه ِبکاری ،چه نتيجه ای می دھد؟!.
فکر َبد را که از زمي ِن شوريدۀ ِ
تخم َبدِ ،
شما ِ
) (٣سوره )شماره  (۵١الذاريات ،آيه ٢٢
ُون
وعد َ
َوفِي السَّ َما ِء ِر ْز ُق ُك ْم َو َما ُت َ

روزی شما و آنچه به شما وعده داده شده ،فقط در آسمان است.
ترجمه انگليسی
And in heaven is your Sustenance, as (also) that which ye are promised.

ی ما ،انرژی و ظرفيت و توان ،پيوند و وصلت با بی نھايتی و
پس ،مخزن و
آبشخور نصيب و بھره ،سھم و روز ِ
ِ
بودن ماست که صورت
آسمان
درون ما،
فضادار
آسمان
ی يکتايی ،در
ابديتی که به ما نويد داده شده ،ھمه در آن فضا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ی مان جاری می گردد.
و نقش می بندد و به سيستم فکری و بدنی و عملی ،به امور و به انجام دادن ھا ِ
ی ما،
ی جھان بيرون ،نمی توانند خوشبختی و روز ِ
ُفرم ھا ،وضعيت ھا ،نقش ھا ،پيدايش ھای گذرا و از بين رفتن ِ
ب محبوب را ،تأمين و ضمانت کنند.
منتخ ِ
ی موجود
امروز ما ،به
الحاق و تلفي ِق آگاھانۀ
ِ
اصل اوليۀ خود ،به او ست ،که می تواند ،از تشتت ھا و پريشانی ھا ِ
ِ
رھايمان سازد.
ی خود ساخته ست که می توانيم زبان گويا و دست و پا و
با رھا
ی مجازیِ ،
ِ
من ذھن ِ
کردن آگاھانۀ خود ،از بن ِد ھست ِ
شعور اليزال باشيم.
تجلی بخش
ِ
توسن سرکِش نفس ھای توھمی و تصويری ست که می توانيم به آسمان درون خود راه يافته و
با رھا کردن خود ،از
ِ
روزی نھاده شده مان را برگيريم.
ی ما ،جز اقناع ،جز عدم نقصان ،جز
در گسترۀ
ی ورای فرم و آفالن ،روز ِ
آسمان درون ،به سبب آگاھی و ھشيار ِ
ِ
تسليت و آرامش خاطر ،جز سکون و صلح ،سالمتی و سامان و آسودگی ،نيست.
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از آن باغ است اين سيب زنخدان
قناعت بر يکی ُت ّفاح تا کی؟
باغ يکتايی منشأ ھمۀ امکانات و منشأ ھمۀ زيبايی ھاست.
آن ِ
ھمۀ زيبايی ھا ،از آنجا می آيد.
ب زنخدان که به آن قناعت می کنيم،
تمام زيبايی ھايی که شما در
ی سي ِ
ِ
جھان ُفرم می بينيم و به آنھا چسبيده ايم ،زيباي ِ
ب زنخدان ،قسمت برجستۀ چانه ست که سمبل و نما ِد زيبايی معشوق زمينی يا عرفانی ست(.
از آن باغ آمده) .سي ِ
موالنا يادآوری مان می کند:
" بيدار شو ،اين زيبايی ھا ،از آنجاست "!.
ی ست.
پس منبع ھمۀ زيبايی ھا ،آن فضا ِ
ی يکتاي ِ
جھان ُفرم که به آنھا محکم چسبيده ايد ،ناپايدارند.
زيبايی ھای
ِ
ار انسان ،مربوط به يک مجسمه يا يک نقاشی يا ھر مقوله
اين زيبايی ممکن است مربوط به خو ِد انسان ،مربوط به ي ِ
ای ديگر که با آن ھم ھويت و آلوده شده ايم باشد ،که ھمان تفاح است.

شما می گوييد ,, :من مطمئن نيستم بايد اين وضعيتی را که اآلن به آن چسبيده ام رھا کنم ،از اين کنترل دست بردارم،
ی من چه می شود؟ .,,
پس روز ِ
درون شماست .به استخراج آنھا برويد.
جھان نھفتۀ
جھان بيرون نيست .روزی شما در
دار
روزی شما در مقوال ِ
ِ
ِ
ِ
ت ناپاي ِ
ت ناچيز و کوچک و از بين رفتنی ،حيف است تا کی؟ می خواھيد آنچه را که خود به فراخی و
قناعت کردن بر مقوال ِ
جھان جسم و مادۀ بيرون ،تقاضا کنيد؟!.
فراوانی مالک ھستيد ،ملتمسانه و زار ،از
ِ
قناعت را در دو معنی بکار می َب َرد:
من ذھنی ،چسبيدن به يک يا چند امکان
ـ اگر شما در وضعي ِ
ت فعلی ،در وضعيت جدايی و ھم ھويت شدگی ،از پايگا ِه ِ
و فرصت ھايی را که زيبا ،قضاوت کرده ايد ،راضی ھستيد و آنھا را می پذيرفته و کافی دانسته و می گوييد:

 ,,من به اين امکانات و فرصت ھا و تسھيالتی که بدست آورده ام ،قانع ام ،ھمين ھا برايم کافی ست ،با من کاری
نداشته باشيد .,,
بايد بدانيد:
از آنجا که اين امکانات و فرصت ھا و تسھيالت ،در تغييرند و شامل از بين رفتن می شوند ،حاصلی جز غم و
افسردگی و عدم تعادل و اضطراب و نگرانی ،در بر ندارند و باالخره چنين وضعيتی شما را از پا در خواھد آورد.
محصول ناپايدار ،قناعت نکنيد .ھر چه بيشتر متوجه اين مھم شويد ،بھتر است.
پس به زيبايی ھا و
ِ
ب زيادتر و بيشتری از جھان مادی نداشته باشد و
ـ اما اگر انسان بواقع تسليم شود و به آنچه که ھست بسنده کند و طل ِ
من ذھنی اش بستهِ ،بب َُرد و بخواھد با دھان ھشياری خود نفس
توقعات اش را به صفر برساند و بند نافی را که به ِ
ِبکِ َشد و غذای آسمانی را طلب کند و می گويد:
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جھان ماده دارم،
جھان بيرون می گرفتم ،اآلن شادی اصيل خودم را می خواھم ،به ھر چه که از
 ،،قبال" شادی را از
ِ
ِ
راضی ام .،، ...
ی کاذب نيست.
يک ھم يک نوع قناعت است که بر اساس نيازھای روانشناخت ِ
وقتی خودمان را زير نورافکن قرار می دھيم ،يکی از وظايفِ مان اين است که نيازھای حقيقی ونيازھای کاذب خود
ی من است؟ .،،
را بشناسيم ،، :آيا اين  ...نياز حقيق ِ
غذا نيازی حقيقی ست .آيا ما غذا برای خوردن نداريم؟
جسم سالم و غذای خوب خوردن ،از جسم مراقبت کردن ،نيازھای حقيقی اند.
مَسکن و لباس نيازھای حقيقی اند.
ِ
تأيي ِد ديگران ،نياز روانشناختی ست.
آيا بحث و جدل کردن و پيروز درآمدن ،نياز حقيقی ست؟
من
من ذھنی ست .زمي ِن ذھن و ِ
از ِ
از توھمی ،ني ِ
از غير حقيقی ،ني ِ
از غير حقيقی ست .ني ِ
" نه " .نياز روانشناختی ،ني ِ
ذھنی را شوريدن است.
ی ھشياری ،ھـــــــر نيازی که من ذھنی به شما القاء می کند ،نپذيريد:
مقام ھشياری ،با آگاھ ِ
در ِ
 ،،چه نيازی به اين  ...دارم؟! ،اين  ...را نمی خواھم ،ضروری نيست ،احتياجی به آن  ...ندارم.،، ... ،
" اين ھمان قناعت ھم ھست ".
دنبال شان نمی رود.
کسی که نيازھای روانشناختی خود را بشناسد ،متوجه توھمی بودن آنھا می شود و
ِ
 ،,آيا من مجبورم ،دروغ بگويم که کمی پول بگيرم؟  " .،,نه " .نياز ندارم.
من ذھنی نياز دارد .زيرا به ھر حال ،چيزی را که ممکن است زندگی در آن باشد ،به خود اضافه می کند.
ِ
من ذھنی ،ھر جسمی که به ما اضافه می شود ،خوب است و در آن زندگی ھست .بعضی موقع ھا عقلش نمی
برای ِ
رسد و دردھا را ھم بعنوان دست آور ِد خوب ،به خود اضافه می کند.!.
من ذھنی
اگر غير از اين است ،پس چرا ما رنجش ھا و دردھا را نگه داشته و با خود حمل می کنيم؟ بنابراين از نظر ِ
نگه داری و حمل درد چي ِز خوبی ست.!.
حمل اندوه و غم ،خوب است؟ " نه ".
حمل کينه،
حمل رنجش،
عقل سليم،
ِ
ِ
ِ
نظر ِ
آيا از ِ
من ذھنی زير فشار قرار می گيريم ،فورا" برانگيخته نشويم و با تأمل ،بگوييم:
پس وقتی بوسيلۀ ِ
 ،،بايد بررسی کنم که آيا واقعا" اين نياز را دارم ،آن را می خواھم... ،؟ .،،
دنبال آن می رويم!.
خيلی از چيزھا را ما واقعا" نياز نداريم ،نمی خواھيم ،برايمان ضروری نيستند ،اما باز
ِ
من ذھنی به ما تحميل می کند ،نگاه کنيم.
مقام ھشياری ،عقب بِکِشيم و به نيازی که ِ
مھم است که در ِ
سن يوسف
َجراحت راست دارو حُ ِ
دوا جُ ستن ز ھر جرّ اح تا کی؟
من ذھنی به مثابۀ يک زخم است .ھشياری ،به يک َزخم چسبيده!.
ِ
ھشياری بعنوان يک به اصطالح بی ُفرمی ،گويی خاری به پايش فرو رفته.
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حس جدايی از جھان و از خود و از خدا و
اين جراحت ← ھمان رنجش ھا ،کينه ھا ،دردھا ،ھم ھويت شدگی ھاِ ،
زندگی و از ھمه کس و از ھمه چيز است.
دنبال او می گرديم و
ما بعنوان يک گمشده در جھان ،مانند کودکی که در پارک در خي ِل جمعيت ،مادرش را ُگم کرده،
ِ
ھيچکس را نمی شناسيم .اين ھمان زخم و جراحت است.
من ذھنی را کی شفا می دھد؟
اين
زخم ِ
ِ
سن يوسفِ خودمان.
حُ ِ
اصل ماست.
يوسف ،نماد ھر چي ِز خوب مثل :خِرَ د ،زيبايی ،عشق و لطافت است .يوسف
ِ
داستان يوسف ،برادرانش او را به چاه انداختند.
در
ِ
داستان ما نيز ،اين رويه ،تکرار شد .ما به چا ِه فکر افتاده ايم.
در
ِ
چه کسانی ما را به چاه فکر انداختند؟
مان مان ،ما را به چاه فکر انداختند.
برادران و خواھر و مادر و فاميل و معلم ِ
چگونه؟
ھم ھويت شدگی و شرطی شدن ھا را به ما آموختند .به چاه ھم ھويت شدگی ھا افتاديم.
ی ھشياری حضور در ما زنده و بيدار شود .مانند
اگر اجازه بدھيم ،اگر تسليم شويم ،مقداری نما ِد
حُسن يوسف ،مقدار ِ
ِ
سطل نجات را به داخل چاه می اندازد تا ما را بيرون
داستان يوسف ،که ھميشه تسليم است ،کاروانی می رسد ،دَ لو و
ِ
ِ
ِبکِ َشد.
آيا بعدا" يوسف به زندان ھم می افتد؟ " بله ".
کی آن را از زندان در می آورد؟
ھمان " زندگی ".
زخم شما ھم ،يوسفيت خودتان است ،دنبال داوايی که ھر جراح
درمان
پس قرار است که يوسفِ ما از چاه در آيد" .
ِ
ِ
می دھد نرويد ".
امروزه ما ،يوسف مان در چاه است و زخم داريم.
ی ما ّاذيت مان می کنند ،شب خواب نداريم ،آرامش نداريم.
زخم ھا ِ
ی معمولی ھم ھستند .دکتر زندگی داريم که وقتی از ذھن زاده شويم ،به او تبديل
منظور از ھر جراح در اينجا ،دکترھا ِ
من ذھنی ما می تابد و دردھا و زخم ھای ما را شفا می دھد.
می شويم ،نور او به ِ
ھمينکه با اين لحظه موازی و تسليم شويد ،اين نور از شما که فقط ھشياری جسمی نيستيد ،رد می شود ،عبور می
کند .خدا برای شما واقعيت پيدا می کند و می توانيد دردھا و زخم ھای تان را شفا دھيد.
بتدريج حس می کنيد که ميل داريد رنجش ھايتان را بيندازيد ،بيخود و بيھوده بودن آنھا را می بينيد .ھم ھويت نمی
شويد .کينه ورزی نمی کنيد .در حاليکه قبال" در کينه توزی اصرار داشتيد.
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سه سال پيش کسی پول شما را نمی داد ،زير اضطراب شديد می رفتيد ،اآلن ھمان حالت را نداريد .واکنش نشان نمی
درون تان می رسد.
دھيد ،چاره از
ِ
دوايی که امروزه به ما پيشنھاد شده ،قرص ھای ُم َسکِن ،مشروبات الکلی ،مواد مخدر است!.
ت الکلی مصرف می شود ،چـــــــرا؟
ھر شب ،چندين ھزار گالن مشروبا ِ
برای اينکه مردم فکر می کنند که با مصرف مشروبات الکلی ،با مصرف آرام بخش ھا و مواد مخدر ،خود را گم
کردن در ھياھوی مصرف و تماشای س{ ھای تلويزيونی و تبعيت از انواع و اقسام ُمدھای روز ... ،می توانند
ت خود را درمان کنند! .نه " .نمی توانند ".
جراحا ِ
حُسن يوسفی خودمان است .تا کی؟ شما می خواھيد از
زخم ما،
بخش
ی شفا
سن يوسف ،دارو ِ
ِ
ِ
جَ راحت راست دارو حُ ِ
ِ
بيرون ،از ھر کسی بپرسيد ,, :چکار کنم ؟ .,,
او نمی داند .او ھم مثل تو.
بعد با ھم می نشينند و درد دل می کنند .درد آن يکی ھم بيشتر!.
آيا زخم ھا و دردھا به اينصورت درمان می شوند؟ تا کی؟.
اينھا درس ھايی ست که موالنا به ما می دھد و چون شما خردمنديد ،وقتی می پرسيد تا کی؟ ،تا کی؟ ،تا کی؟...
ھر کدام از اين ابيات ،تغييری را به شما پيشنھاد می دھد وشما آن رھنمودھا را بکار می بريد و تغيير انجام می گيرد.
اگر آرام باشيد و بصورت ناظر فکرتان را نگاه کنيد ،حتـــــــما" چاره را می بينيد .می دانيد بايد چکار کنيد.
شما می دانيد بايد چکار کنيد ،الزم نيست کسی به شما بگويد چکار کنيد .اين ابيات را به تکرار بخوانيد ،خواھيد ديد
که ھر بيتی برايتان ارمغانی دارد.
ِز َھر جُ زوت چو مطرب میتوان ساخت
ز چشمت ساختن َنوّ اح تا کی؟
ببينيد موالنا چه می گويد!.
ت زندگی را
ما طوری ساخته شده ايم که ھر
جزو ما ،ھر سلول ما ،ھر ذره ای از وجود ما ،می تواند شادی و طراو ِ
ِ
مرتعش کند.
ی زندگی ،می داند که اين بدن ٪٩٩،٩٩ ،خالی ست .در اين خالء نمی
ھر سلول ما ،بوسيلۀ ھشياری ،بوسيلۀ بی ُفرم ِ
دانيم چيست؟! .ھر سلولی پُر از خالء ست.
ذھن مان مسائل کوچکِ بيرونی را مطرح نکنيم و جدی نگيريم و در ذھن باقی نمانيم وھشيارانه از ذھن
اگر ما بوسيلۀ
ِ
بيرون بياييم و ھشيارانه در اين لحظه به حضور زنده شويم و به ذھن برنگرديم ،من نسازيم ،واکنش نشان ندھيم ،ھم
ھويت با مقوالت بيرونی که فکر می کنيم به ما زندگی می دھند ،نشويم ،ھر سلول ما يک مطرب می شود و شادی
آنتن شادی می شود.
طبيعی و حقيقی زندگی در ما شروع به ارتعاش می کند و ُک ِل اين مجموعه تبديل به يک ِ
آنتن شادی و آرامش بخشی در جھان ھستيد.
شما يک ِ
ی پُر درد و نوحه گر به جھان نگاه می کنيم!.
حال ،ما چه کرديم؟ ما از
چشمان ِ
ِ
من ذھن ِ
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بعضی از ما دائم آمادۀ دعوا ھستيم!.
شما به چشم بعضی نگاه کنيد ،منتظرند چيزی بگوييد ،تا دعوا راه بيندازند .مثل اينکه از پشت آن چشم ھا ،آدمی پُر از
دنبال چيست؟
درد و پُر توقع به جھان نگاه می کند.
ِ
دنبال درد است .شما به خودتان نگاه کنيد و از خود بپرسيد:
ِ
 ،،آيا در اين جھان من نوحه گرم؟ عزاداری راه انداخته ام؟ نوحه سرايی می کنم که مردم بِگر َيند؟ ،به ھر کسی که
پخش درد تبديل شده ام؟ ،وارد ھر
آنتن
ِ
من ذھنی ام مرکز و دلم شده؟ ،به ِ
می رسم ،غصه ھا و درد دلم را می گويم؟ِ ،
خانواده که می شوم کدورت ايجاد می کنم؟ ،بين دو دوست را به ھم می ريزم؟ ،حرف اينجا را به آنجا می برم؟ ،غيبت
دروغ اضافه و فاش می کنم؟ ،دنيا را به ھم می ريزم؟... ،
می کنم؟ ،رازھای مردم را با مقداری ھم
ِ
خودم ھم نمی دانم چرا؟
" بله .در اينصورت شما درد داريد و درد ايجاد می کنيد! ".
نورافکن خود ھستم ،بسيار مھم است که بدانم و آگاه باشم:
بعنوان کسی که زي ِر نظر و
من
ِ
ِ
 ،،از صبح که راه می افتم ،چه می کنم؟ .،،
دن من شاد می شوند؟
آيا امروز ،درد ايجاد کردم؟ مردم به من چه می گويند؟ آيا می خواھند با من معاشرت کنند؟ از دي ِ
آنتن شادی ست ،مطمئن باشيد که مردم شما را دوست دارند و با ديدن شما شاد می
اگر ھر جزو شما ،ھر ذرۀ شماِ ،
شوند زيرا مردم دنبال اين برکت اند.
اما چه کسی می تواند شادی را در جھان پخش کند؟
آنتن شادی باشد.
ھمه اين اين استعداد را دارند .اما انسانی که از ذھن زاييده شده باشد ،می تواند براستی ِ
آيا موالنا اين مطالب را برای يک نفر می گويد؟ " نه ".
ھمۀ ما اين پتانسيل و استعداد را داريم ولی خفه اش کرده ايم.
پس ياد می گيريم:
ما نوحه گر نيستيم .نمی خواھيم درد و غم در جھان پخش کنيم .اگر ھم نوحه گر بوديم ،ازاين به بعد نمی خواھيم به
اين رويه ادامه دھيم.
ما ساقی ھستيم و شادی در جھان پخش می کنيم .شادی ست که زخم ھا را شفا می دھد .پخش آرامش است که به
درمان دردھای جھان کمک می کند .انسان ھا می خواھند در يک به اصطالح فضايی آرام باشند.
نورافکن خود ھستيم متوجه می شويم که چه چيزھايی ما را تحريک می کند.
ما خود ،وقتی زي ِر
ِ
اگر تلويزيون ،ما را تحريک می کند .اگر حس می کنيد ،، :بعضی از برنامه ھای تلويزيونی را که نگاه می کنم،
ناراحت می شوم و واکنش نشان می دھم  ،،پس نگاه نکنم! .،،
اين برنامۀ تلويزيونی يا اين س{ ،مرا به ماده و جسم می کشاند ،به واکنش نشان دادن ،حسادت ورزيدن ،برانگيخته
ت قصۀ س{ را با
شدن حس خشم ام ،کنترل ھمه چيز و اطرافيان را بدست گرفتن و  ...تحريک می کند .وضعي ِ
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وضعيت خود مقايسه می کنم ،می ترسم .نگران می شوم .احساس کمبود می کنم ،مرا به بيشتر خواستن ،بيشتر و ...
تشويق می کند .انتقال اين حس ھا به زندگی روزمره شخصی خيلی بعيد نيست!.
من ذھنی دارد ،بزرگ نشان می دھند و اين بزرگنمايی را مثبت و پيشرفت و خواستنی ،جلوه می دھند.
کسی را که ِ
" وقتی شما به اين سری داده ھا نگاه می کنيد ،معلوم است که تحريک می شويدُ ،خب نگاه نکنيد! ".
ی تان روزه خوان ،نوحه خوان شد ،گِله و شکايت نکنيد!.
فردا ،اگر معتا ِد نگاه کردن به اين برنامه ھا شديد و چشم ھا ِ
من ذھنی يا درد پخش می کند ،يا نفاق انگيز است و جدايی را تبليغ و
من ذھنی ستِ .
برای اينکه اين جھان پُر از ِ
تشويق می کند.
اساس جدايی و ھم ھويت شدگی ايجاد شده .از
من ذھنی ،عشق و لطافت ،اعتدال و صميميت را نمی شناسد .زيرا بر
ِ
ِ
ت آن،
خواستن بيشتر ،مقايسه و حسادت ،برمی خيزد.
ذا ِ
ِ
من ذھنی ست .شما برای چه بايد آن برنامه يا آن وضعيت را دنبال کنيد!.
کار اصلی ِ
ِ
حس جدايی ،مقايسه ،حسادتِ ،
از آشفتگی دوری کردن ھم يک نوع پرھيز است و سالمتی روان و تن را تضمين می کند.
 ،،وقتی می بينم ،آشفته می شوم .،،
ُخب نمی بينم!.
انسان تأثير پذير است .تلقين و تکرار ،می تواند روی ما اثر بگذارد.
يادمان باشد ،ھر چيزی که می بينيم ،می خوانيم ،عمل می کنيم ،روی ما اثر می گذارد .ھيچکس نمی تواند بگويد:
 ,,من آنچنان قوی ھستم که ديدن ھر برنامه ای روی من اثر ندارد ،خودم را حفظ می کنم .!.,,
ت " تا کی؟ " را که بکار می برد ،بی معنا نيست.
اين را ھم بگوييم :اين بدن ،فوالد نيست .عبار ِ
اگر کسی مريض شده و دل درد و روده درد و معده درد و سرطان و يا بعضی ديگر از امراض را دچار شده ،بايد
مواظب خودش باشد.
ب اضطراب ھا و غم ھا می کنيم ،مگر بدن چقدر مقاومت دارد؟
ما از ده سالگی به بعد شروع به جذ ِ
شما متوجه خواھيد شد که آدم ھايی که زير فشار روحی ھستند ،پس از مدتی ھشياری شان پايين می آيد و ديگر
گيرايی ذھنی ندارند .نبايد فشار آورد .چقدر بايد بترسيم!.
آيا خشم و ترس مفيدند؟
بودن اين وضعيت ھا را به ما تلقين کرده ,, :چون شامل ھمه
من ذھنی ،عادی
ِ
نه .اينھا کيفيت ھای انسان نيستندِ ،
شده ،چون ھمه ھمينطورند ،ھمه خشم و ترس و حسادت و کينه و رنجش و توقع دارند ،پس اين حالت ھا عادی ست.!.
ی انسان را به تعويق می
ی حضور انسان اند .بيدار ِ
" نه " .اينطور نيست .اين ھيجانات ،کاھش دھندۀ ميزان ھشيار ِ
اندازند .عادی نيستند .ما عادی شان کرده ايم.
چو نفس واحديم) (۴از خلق و از بعث
جدا باشيدن ارواح تا کی؟
ی قرآن است.
اين بيت ھم برگرفتۀ يکی از آيه ھا ِ
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بدن من را،
ھمۀ ما ،ھمۀ انسان ھا ،يک ھشياری اند .از يک ھشياری خلق شده و به اين جھان آمديم ،ھمان ھشياری ِ
مغز شما را ساخته و پرداخته و ھمان ھشياری می تواند عقب بِکِشد و قضيۀ بعث ،برانگيختن ،را تماشا کند.
ِ
منظور از بعث ،برانگيختن و بيرون بردن ما انسان ھا بوسيلۀ زندگی ،خدا ،از ذھن است.
ی خود ساخته ،فنا ،و بر مبنای ھشياری بنا شويم.
ما بايد نسبت به ِ
من ذھن ِ
ما يک ھشياری بيشتر نيستيم .ھشياری در اين شش ميليارد انسان ،ھمان ھشياری در يک انسان است .فرقی نمی کند،
ظاھر ھمۀ ما ھم يکی ست .ھمۀ ما انسان ھا به يک صورت ساخته شده ايم .ھمه
ھمه يک ھشياری اند .اتفاقا" ،جسم و
ِ
دست و صورت و يک مغز داريم.
من ذھنی بر اساس ھم ھويت شدگی با جھان بيرون و حس جدايی از زندگی ساخته شده و خاصيت
در ھمۀ انسان ھا ِ
اش ،خواستن ،حرص ،ھر چه بيشتر بھتر ،است.
ی ايرانی ،عرب ،روس ،يکی ست.
من ذھنی امريکايی ،با ِ
من ذھنی چينی ،با ِ
ِ
من ذھن ِ
مثل دکتری که در چين تحصيالت پزشکی را سپری کرده باشد ،می تواند در امريکا طبابت کند.
دکتری که در امريکا تحصيل پزشکی کرده می تواند در خاورميانه طبابت کند.
نور حضورش می
کسی که دکتر روح باشد ،يک
انسان معنوی ،چينی ،ايرانی ،از امريکا ِ
ِ
ی جنوبی ،فرقی نمی کندِ ،
تواند روی ما اثر کند.
حاال که ھمه جا يک ھشياری ست ،در تمام آدم ھا ،يک ھشياری ست ،در من ھمان ھشياری ،در شما ھمان ھشياری،
در ديگری ھم ھمان ھشياری ست ،پس چرا اين ارواح ،اين روح ھا ،از ھم جدا ھستند؟!.
من ذھنی ست و ما اين عجوبه را شناسايی می کنيم.
به خاطر وجود ِ
وقتی از ذھن زاييده شويم و به فضای يکتايی رويم ،در ھمۀ اشخاص آن روح واحد و مشترک را می بينيم .يکتايی
زندگی را می بينيم .متوجه می شويم که ناسازگاری و ناھمگونی انسان ھا ،ظاھری و سطحی ست.
موالنا چه می خواھد بگويد؟
می خواھد بگويد :اگر ما دانا بوديم ،آدم ھا را اذيت نمی کرديم ،درد ايجاد نمی کرديم ،شالق نمی زديم ،نمی ُکشتيم ،به
ودن شان اعتراض نمی کرديم ،می فھميديم که در واقع ما غلط تربيت شده ايم.
نوع ب ِ
ما ،ھشياری خدايی را تحريف کرده و به انحراف کشيده ايم ،بد تربيت شده ايم ،اشتباه کرده ايم ،وگرنه ھمه يک
ھشياری ،ھمان ھشياری ھستيم.
) (۴سوره )شماره  (٣١ﻟقمان ،آيه ٢٨
_ سَ مِي ٌع بَصِ يرٌ
س َواحِدَ ٍة ۗ إِنَّ َّ َ
مَا َخ ْل ُق ُك ْم َو َال َبعْ ُث ُك ْم إِ َّال َك َن ْف ٍ
[ يك تن نيست ،كه خدا شنواى بيناست.آفرينش و برانگيختن شما ]در نزد ما[ جز مانند ]آفرينش
ترجمه انگليسی
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And your creation or your resurrection is in no wise but as an individual soul: for Allah is He Who hears and
sees (all things).

ی روز رسيد.
ھشياری ،زندگی ،خدا ،دل تاريکی را شکافت ،به روشن ِ
من ذھنی ،از فرم عبور کرد ،در ھشياری حضور زنده شد.
ازعمق ھشياری جسمی و ِ
ِ
ذھن چموش ،رام و در تسخير خرد اليتناھی در آمد و قايق طوفان زدۀ جسم ،به ساحل امن حضور رسيد.
دل خاک سياه و سرد ،به لطافت و رايحۀ گل ،از کمر پدر،
اق تابستان ،از ِ
از برودت و انجماد زمستان ،به عطش اشتي ِ
به جنين راه يافت.
دانه نيکی ای پرتاب شده در دجلۀ ای دور ،در خوشه ای از ھفتاد برکت ،باز گشت.
بی نھايت کوچکی شد ودر بی نھايت محدوديتی ،تلفيق ،ابديت را در فرم )سنگ و درخت و حيوان( تجربه کرد و در
انسان ،دوباره بپا خاست ...و براستی که زندگی ،ھشياری ،خدا ،شنوا و بيناست.
صبحگاھان ،پيش قراوالنی ،اين فتح ،اين حضور بيدار را تجربه کردند.
دھان بربند در دريا صدف وار
دھان بگشاده چون تمساح تا کی؟
ما کجا ھستيم؟
ی يکتايی ھستيم.
ھمه در دريا ِ
صدف با قطره ای باران که در دھانش می چکد ،دھانش را می بندد و قانع می شود.
ی وحدت و
من ذھنی داريم و ھشياری مان در ذھن گير افتاده ،اما بوسيلۀ فضای يکتايی ،در دريا ِ
ما ھم با وجود اينکه ِ
يگانگی ،محاصره شده ايم.
جان مان قانع باشيم ،اين جان ،به مرواريدی يکتا تبديل
اگر مثل صدف ،خردمندانه ،دائم از جھان بيرون نخواھيم ،به ِ
سمبل يکتايی و اتحا ِد ما با زندگی ست ،به شرطی که ذھن را خاموش کنيم .دھان بر بنديم .ذھن را
می شود .مرواريد،
ِ
خاموش کنيم.
حداقل ،سرعتش را پايين بياوريم!.
اگر نمی توانيم ذھن را خاموش کنيم و با سرعت زياد فکر می کنيم ،درد ايجاد می کنيم ،فکر می کنيم ،درد ايجاد می
کنيم ... ،ھر فکری به دردی و به يک موضوع حل نشده مربوط است ،دقت کنيد که موالنا چه می گويد.
شما اآلن می دانيد چرا اينقدر تند تند فکر می کنيد.
چرا اين لحظه يک فکر ،لحظۀ ديگر يک فکر ،لحظۀ ديگر ...
 ،،چرا من نمی توانم پنج دقيقه آرام باشم و فکر نکنم؟ چرا؟ .،،
ت بيرونی برکت و
من ذھنی فکر می کند که در مقوال ِ
برای اينکه فکر ،مربوط به مقوال ِ
ت بيرونی ست .تا زمانی که ِ
گشايش وجود دارد ،زندگی وجود دارد .تند تند فکر و قضاوت می کند ،مبادا منفعتی باشد و آن را نبيند.!.
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درون شماست،
جھان بيرون نيست ،در
شما اگر بطور قطع و يقين شناسايی کنيد که زندگی ،خوشبختی ،شادی ،در
ِ
ِ
سرعت فکرتان پايين می آيد .آرام می شويد.
پس " ،دھان مان را می بنديم .اين مرواريد می رسد .می َپ َزد ".
من ذھنی نيز
تمساح ھميشه دھانش باز است .منتظر گنجشک ،ماھی ،پرنده ،اُردک، ... ،
منتظر شکار بيرونی ست و ِ
ِ
با حرف ،دنبال شکار است.
اما متوجه نيستيم که وقتی شکار می کنيم ،خودمان شکار می شويم!.
بعنوان ھشياری ،برای شکار بيرون می رود ،فکر می کند شکار کرده ،حال آنکه خودش شکار شده!.
ھر کسی
ِ
دھان مان را باز نگه داريم .شناسايی کرده ايم.
ما ديگر نمی خواھيم مثل تمساح،
ِ
ﻣوﻟوی ،ﻣثنوی ،دفتر اول ،بيت ٢١

کوز ٔه چشم حريصان ُپر نشد
تا صدف قانع نشد ُپر ُدر نشد
چشم آزمندان ھر گز سير نمی شود .ھر چه زر و سيم بيندوزند ،پريشانی خاطرشان برطرف نمی شود و ھر روز آتش
حرص و آزشان تيز تر می گردد .به عنوان مثال :صدف تا قانع نباشد و از قطرات فراوان باران به چند قطره اکتفا
نکند ،ھر گز درونش پُر مرواريد نمی شود.
من ذھنی ست .حرص از ھم ھويت شدگی و زندگی خواستن
ما حرص را شناختيم .متوجه شديم که حرص متعلق به ِ
شعار ,, :ھر چه بيشتر بھتر است .,,
معادل
جھان بيرون می آيد .حرص
ی
ِ
از وضعيت ھا ِ
ِ
ِ
چون شما آگاه شده ايد ،فھميده ايد که گشايش ،اين لحظه بوسيلۀ زندگی به شما داده می شود ،مثل صدف ،ديگر حرص
نداريد و قانع شده ايد ،پُر ُدر خواھيد شد.
دھان بربند و قفلی بر دھان نِه
ز ضايع کردن ِمفتاح تا کی؟
دھان را بر َبند و قفل اش کن.
ما چه می کنيم؟
ی ھمۀ امکانات ،می آيد و ما آنھا
مفتاح ،کليد است .کليد ھمان خرد ،شراب و برکتی ست که از سوی زندگی ،از فضا ِ
من ذھنی ،سرمايه گذاری می
من توھمی ،ضايع و تلف می کنيم ،آنھا را در
ذھن مان ،در ِ
ِ
را برای بوجود آوردن يک ِ
من ذھنی که برمی گردد و با زندگی ،با خدا ،می ستيزد!.
کنيمِ .
حال آنکه ،از اين کليد ،از اين گشاينده ،از اين راھنما ،بايد حراست کنيم.
چگونه؟
رش اتفاق اين لحظه تسليم باشيم.
ـ ھر چه بيشتر در پذي ِ
ـ توقعات خود را از جھان بيرون و از انسان ھا شناسايی و به صفر برسانيم.
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ـ از آدم ھای ديگر زندگی نخواھيم و مقوالتی را که تا بحال از ديگران می خواستيم ،شناسايی کنيم.
ی مان از ديگران بر چه اساسی ست؟ از آنھا چه می خواستيم ،چه انتظاراتی داشتيم؟
ـ تشخيص دھيم که رنجش ھا ِ
ـ ديگر آنھا را نخواھيم.
ـ اصرار نداشته باشيم که وضعيت ھا به گونه ای ديگر باشند ،چون وضعيت ھا نيستند که به ما زندگی می دھند... ،
کردن مفتاح است.
اينھا ضايع
ِ
شعری را قبال" خوانديم که گفت:
اَنصتوا يعنی که آبت را به الغ

ھين تلف کم کن که لب خشک است باغ

انصتوا يعنی ساکت باش .ساکت باش ،امر است.
ب زندگی ات را بيھوده تلف نکن زيرا باغ لب خشک است و خشکيده!.
آ ِ
امر ُقل زين آمدش کی راستين

کم نخواھد شد بگو درياست اين

وقتی شما اين من ذھنی را کنار گذاشتيد و اين پوسته افتاد و بسوی فضای يکتايی رفتيد و بقول موالنا ،از جنس لوح
محفوظ  ،شديد ،حاال بگوييد .درياست اين .کم نخواھد شد.
" آنموقع بگو ،نه وقتی من ذھنی داری!.
تا زمانی که من ذھنی حرف می زند زندگی حرف نمی زند.
ت زندگی:
طبق غير ِ
تا زمانی که ما بعنوان من ذھنی حرف می زنيم زندگی از طريق ما حرف نخواھد زد .يا ما بعنوان من ذھنی حرف
می زنيم ،يا زندگی حرف می زند .انتخاب کنيد.
*
اجازه بدھيد که قصه ای از مثنوی برايتان بخوانم که تيتر آن ھست:
قص ٔه بط بچگان کی مرغ خانگی پروردشان.
در ابتدای اين قصه ،توضيحی ھست مبنی بر اينکه:
معلم موالنا بود نوشته .من آن نوشتۀ جالب را
شمس تبريزی که در ابتدا
گفتار
اساس نوشته يا
موالنا اين قصه را بر
ِ
ِ
ِ
ِ
برايتان می خوانم:
از عھ ِد خردگی اين داعی را واقعه ای عجب افتاده بود .کس از حال داعی واقف نی .پدر من از من واقف نی.
ت رياضت ھم نيست ،و فالن نيست.
میگفت :تو اوالً ديوانه نيستی ،نمیدانم چه روش داری تربي ِ
گفتم :يک سخن از من شنو ،تو با من چنانی که تخم بط را زير مرغ خانگی نھادند ،پرورد و بط بچگان برون آورد،
بط بچگان کالن َت َرک شدند ،با مادر به لب جو آمدند ،درآب در آمدند .مادرشان مرغ خانگی است ،لب لب جو میرود،
امکان در آمدن در آب نی .اکنون ای پدر! من دريا میبينم مرکب من شده است ،و وطن و حال من اين است.
ِ
بر مرغان خانگی.
اگر تو از منی يا من از توام ،درآ در اين دريا ،و اگر نه ،برو ِ
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*

وان شمس را به اسم شمس نوشته و يا به او تقديم کرده ،می گويد:
موالنا ،دي ِ
در خردسالی ،يعنی از ده ،دوازده سالگی ،اين داعی ،اين دعا کننده )شمس( ،را واقعهای عجب رخ داده بود .اين عجب
واقعهای که رخ داده بود ،ھمين به حضور زنده شدن اوست.
رک ام نمی کردند.
ی دار دَ َ
کسی به ِ
حال من واقف نبود ،برای اينکه من در بيداری ،در حضور بودم و مردم ِ
من ذھن ِ
پدرم نيز ،از حالت ھای من آگاه نبود .میگفت:
ت رياضت و فالن ھم نيست ،ولی نمیدانم چه روشی داری!) .البته در بعضی از نسخه ھا آمده:
تو که ديوانه نيستی ،تربي ِ
ب رياضت(.
ترتي ِ

به ھر حال ،پدرش می گفته تو که ديوانه نيستی ،اما آنطور که ھمه رفتار و عمل می کنند ،عمل نمی کنی! ،نمی دانم
چه روشی داری؟
طبق اين نوشته:
پس
ِ
من ذھنی نگاه
حتی پدر ،مادر يا فاميل کسی که به حضور زنده می شود ،نمی توانند حال او را درک کنند چون با دي ِد ِ
می کنند.
شمس به پدرش می گويد :از من سخنی بشنو .رفتار تو با من ،مثل اين است که يک تخم مرغابی را زي ِر يک مرغ
خانگی بگذارند.
تخم مرغابی را زير مرغ خانگی گذاشتند .مرغ ،تخم ھا را پروراند و بچه مرغابی ھا را از تخم ،از پوسته شان،
بيرون آورد.
اينجا مرغ خانگی سمبل دنيا يا من ذھنی ست و بط بچه يا تخم بط ما ھستيم که بصورت ھشياری جذب ذھن می شويم.
وقتی جوجه ھا بيرون آمدند ،فکر کردند که مادرشان ھمين مرغ خانگی ست.
من ذھنی بود ،رفتند .به فضای يکتايی
بچه مرغابی ھا بزرگ شدند و با مادر به لب جو ،ل ِ
ب آبی که در اطراف قلعۀ ِ
نزديک شدند.
جوجه ھا وارد آب شدند اما مادرشان ،مرغ خانگی کنار جوی آب حرکت می کرد و توان رفتن در آب را نداشت.
ب من است ،در
شمس به پدرش می گويد :اکنون ای پدر ،من ،جوجه مرغابی ھستم و دريا را می بينم .دريا وطن و اس ِ
درياست که حس امنيت می کنم .اگر تو ازمنی يا من از تو ھستم وارد اين دريا شو وگرنه به کنار مرغان خانگی برو.
پس ما جوجه ھايی ھستيم که دنيا يا ذھن يا من ذھنی ما را پرورده و اآلن با مادرمان که دنياست سر آب ،لب جو ،لب
فضای يکتايی ھستيم .می دانيد که مرغ خانگی نمی تواند در آب رود.
ب آب می آيد ولی از آب می ترسد و جوجه ھا را ھم از نزديک شدن به آب می ترساند ولی چون
بل ِ
من ذھنی ل ِ
ِ
جوجه مرغابی ميل به آب دارد و آب را می شناسد ،در آب می رود.
پس ،در ما يک من ذھنی وجود دارد که دنيا را نشان می دھد.
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ب دريا می گرديم ،ـ
ی بيرون آمده از تخم ھستيم و ل ِ
دنيا و ِ
من ذھنی و عوامل شان ،ما را که ھمگی ،جوجۀ مرغاب ِ
می ترسانند .ولی بعضی از ما خود را به آب می زند و شنا می کند .برای اينکه شناگری را بلديم.
ی ماست نمی تواند در آب رود ،شنا بلد نيست .اگر در آب رود ديگر وجود نخواھد داشت.
ولی دايۀ ما که ِ
من ذھن ِ
من ذھنی نمی تواند در آب يکتايی رود .نمی تواند شنا کند ،شناگری را بلد نيست .با گسترۀ
)اين موضوع مھمی ست(ِ .
وحدت کاری ندارد.
من ذھنی ھستيم و از جھان بيرون حس امنيت می خواھيم ،جھان ،اين حس امنيت را به ما
ما می دانيم تا زمانی که در ِ
نخواھد داد مگر اينکه به فضای يکتايی برويم .در اينصورت ھم دايه ،ما را می ترساند.
دايۀ ما اين دنياست ,, :نه اينکار را نکنی!  ,, .,,نه اينکار را نکنی! .,,
خودش ھم نمی تواند در آب بِ َپ َرد.!.
ان تان می گوييد:
من ذھنی ،پدر ،مادر ،دوستان ،اطرافي ِ
شما به ِ
" اگر تو از من و يا من از توام ،با من به دريا بيا وگرنه ،کنار مرغان خانگی برو ".
سر مرغ خانگی که ذھن است و اين دنيا ،راه افتاده ايد ولی رويۀ ذات و اصل ـ
پس ،شما
بعنوان بچه مرغابی ،پش ِ
ِ
ت ِ
خود را فراموش نکرده ايد.
شش ميليارد انسان ،ھمه جوجه مرغابی اند .دريا و شناگری را می شناسند ،بلدند .مادرشان که دنياست ،مانع رفتن آنھا
به دريا می شود و آنھا را می ترساند در حاليکه اينھا ميل به دريا دارند.
مانع رفتن او به دريا را
يکی از آن جوجه ھا بيدار می شود و به دنيا به پدر ،مادر ،يا ھر کسی با ھر قيافه ای که ِ
ايجاد می کند ،و او را می ترساند ،می گويد:
حس امنيت می کنم.
" اگر تو از من و من از توام ،تو ھم به دريا بزن " .من در دريا ِ
مرغان خانگی.
دردسر مالح ،کشتيبان را َنکِش .وگرنه برو کنار
مانند مرغابی از خود کِشتی بساز و اينقدر کرايه و
ِ
ِ
پس :ما بچه مرغابی ھستيم ،ميل به دريا داريم ،شنا بلديم ،اما مرغ خانگی که دايگی مان را کرده ،مادر خود می دانيم
دنبال او راه می افتيم و حرف ھای او را تکرار می کنيم .در حاليکه شنا بلديم.
و ھنوز
ِ
*
اين دو بيت را ھفتۀ قبل خوانده ام .در اين دو بيت موالنا می گويد:
ھر چه بيشتر بسوی دريا می روی ،معيار خودت می شوی.
مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٣٧۶۴

يک َگزی َره که بدان سو میروی
ھمچو َگز قطب مساحت میشوی
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به اندازۀ يک مترکه بسوی يکتايی می روی ،در طريق زندگی ،خدا ،گام برمی داری ،به اندازۀ ھمان يک متر ،قطب
ت مادر دنيا را دنبال نمی کنی.
ی خودت می شوی .خودت
خالق فکرھايت می شوی و تعليما ِ
و راھنما ِ
ِ
متوجه می شوی که دنيا ،دايه ست .مادر اصلی شما نيست .مادر اصلی شما ھمان زندگی ،خداست.
وانک َلنگ و لوک آن سو میجھی
از ھمه لنگی و لوکی میرَ ھی
ی يکتايی برويم.
َلنگ و لوک يعنی ،ما درست و حسابی و سريع نمی توانيم بسوی زندگی ،فضا ِ
اگر يکی از اين جوجه مرغابی ھا ،بخواھد به سوی دريا رود ،بقيه جوجه مرغابی ھا که فکر می کنند که آن مرغ
خانگی مادر آنھاست ،دنبال آن راه می افتند و نمی خواھند به طرف دريا بروند.
چشم شان را که باز کردند ،مرغ خانگی را پرورش دھندۀ خود ديدند.
چون از ھمان بدو تولد،
ِ
ی فکری مان ،با اين جھان ھم ھويت می شويم
ما وقتی چشم مان را در اين جھان بازمی کنيم ،با حس ھا و قضاوت ھا ِ
مادر خود تلقی می کنيم و متوجه نيستيم که دنيا مادر اصلی ما نيست و دايۀ ماست و بايد از آن جدا
و اين جھان را
ِ
شويم و رھايش کنيم!.
من
ای کسی که لنگ و لوک )خودش را روی زمين می ِک َشد(َ ،لنگ َلنگان به آن سو می روی ،از ھمۀ َلنگی و لوکی ھا ِ
ی ِ
ذھنی َرھا می شوی.
ی يکتايی رويم ،افتان و خيزان بايد حرکت کنيم.
پس ما ،اگر به سرعت نمی توانيم به سوی فضا ِ
غزل امروز ھم ھمين مطلب را بيان کرد.
ِ
شما بايد خودتان را زي ِر نورافکن قرار دھيد و بررسی کنيد:
ـ نسبت به شش ماه پيش ،کجا ھستم؟
ـ آيا پيشرفت کرده ام؟
ـ آيا توقعاتم کمتر شده؟
ی آفلی ،ھم ھويت ام؟
ـ با چه مقوله ھا ِ
حس جدايی می کنم؟
ـ آيا از جوھر و
روح زندگی ،کمتر ِ
ِ
ـ آيا انسان ھا را که نگاه می کنم ،زندگی را در آنھا می بينم؟
ـ آيا رابطه ام با ھمسر و با بچه ھايم ،با خواھر و برادر و دوستانم ،با رئيسم ،بھتر شده؟
ی منفی و رنجش ھايم کمتر شده؟
ـ آيا فضا گشا ھستم؟ واکنش ھا ِ
ت سخت گيری دارم و ھمه چيز را سفت و جدی می گيرم؟
ـ آيا ھنوز حال ِ
ـ آيا من و حرص ،به کنترلم در آمده اند؟
ـ آيا ھر روز "ال" می کنم؟
ی خود ،کار می کنم؟
جان معنو ِ
ـ آيا ھر روز و پيوسته روی چھار بُع ِد فيزيکی ،فکری ،ھيجانی و ِ
ی من اضافه می شود؟
ـ تا چه حد به جان واقع ِ
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قانون جبران ،مزرعه ،صبر ،پرھيز ،شکر ،تعھد و ھماھنگی را رعايت می کنم؟
ـ آيا ھر روز و پيوسته،
ِ
بدون اينکه خود را مورد شماتت و مالمت قرار دھيد ،اين حاالت و خصوصيات را در خود ،نگاه بررسی و کنيد.
ِ
نه اينکه خودتان را زير نورافکن قرار دھيد و بگوييد ،، :پيشرفت ام چقدر کم بوده!.،، .
مالمت نداريم .محکوم کردن و ايرادگيری نداريم .ھر قدر که می توانيم تسليم می شويم.
زندگی و مي ِل درونی ،ما را به سوی دريا می ِک َشد.
من ذھنی ،عقب
در ضمن ،آن قسمتی را که کمی قبل خواندم نشان می دھد که ميل به دريا ،ميل به يکتايی و رفتن از ِ
ت ما وجود دارد.
کشيدن از دنيا ،در ذا ِ
من ذھنی ،تشويق می کند؟
کی ما را به عقب نکشيدن از دنيا ،عقب نکشيدن از ِ
مرغ خانگی.
عوامل
جھان بيرون،
ھمين عوامل
ِ
ِ
ِ
مرغ و جوجه ھای ديگرش.
انسان اين دنيا ،جوجه مرغابی اند اما بقيه ،از جمله حيوانات ،جوجه ھای مرغ خانگی ھستند که دنيا را
شش ميليارد
ِ
بعنوان مادر اصلی خود می شناسند.
ِ
ی ما نيست.
امروز ھم موالنا اين موضوع را تأييد و تأکيد کرد و ما می دانيم که اين دايه،
مادر اصل ِ
ِ
ی ذھنی ،بايد به آن سو رفت.
پس ،برای َرھيدن از َلنگی و لوک ِ
مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٣٧۶۶

تخم ب ّ
َطی گر چه مرغ خانگی
زير َپر خويش کردت دايگی
مادر توست) .تو فطرتا" از عالم روحانی و
ی
ِ
طبع و ميلی که در تو نسبت به دريا وجود دارد ،ناشی از سرشت طبيع ِ
ماوراء جسم و ماده ھستی ،اما موقتا" در کالبد عنصری ،جسمی ،گرفتار آمده ای(.

مرغ خانگی ما را زي ِر بال و َپ ِر خودش دايگی کرده.
مرغ آبی ھستيم گر چه
تخم
پس ما ِ
ِ
ِ
ی اين جھان باز کرديم ،با حس ھايی مثل ديدن و شنيدن و با چسبيدن به ارزش ھايی
برای اينکه تا چشم مان را به رو ِ
مثل باورھا و دردھا و اجسام و وضعيت ھايی که ديگران در بيرون ارزش نام گذاری کرده و به ما القاء کردند،
بزرگ شديم.
مادر تو ب ِّ
َط آن دريا بدست
دايه ات خاکی بد و خشکیپرست
مادر تو مرغابی درياھاست.
ِ
پرورش مان داده ،از جنس خاک
ی يکتايی ،زندگی ،خداست .اما دايه ای که
ی ما جوجه مرغابی ھا ،بطِ دريا ِ
ِ
مادر اصل ِ
ِ
شيفتۀ خاک و از جنس فرم است و فرم ،ھشياری جسمی ست و جسم و خشکی پرست.
ھشياری بی ُفرم ،بی ُفرمی را می َپرستد.
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ی ماست ،آموزش ھای بدی گرفتيم .البته ،به آسانی از بين بردنی اند.
پس ما از دايه که فکر کرديم
مادر اصل ِ
ِ
ميل دريا که دل تو اندرست
آن طبيعت جانت را از مادرست
طبع و ميلی که در تو نسبت به دريا وجود دارد ،ناشی از خوی و سرشت طبيعی مادر توست) .گرايش ھای معنوی تو

نشان می دھد که از اين جھان نيستی(.

مرکز ما ،بسوی يکتايی کشيده می شود .تحريکات بيرونی ،راديو تلويزيون ،مردم ،آی بدو بدو ،مثل ھمه بودن
دل ما،
ِ
ِ
ھر چه بيشتر بھتر ،ما را به ُخشکی می کشد!.
ميل خشکی مر ترا زين دايه است
دايه را بگذار کو َبدرايه است
اما ميلی که اينک تو به خشکی داری ،ناشی از پرورندۀ توست .پرورنده ات را رھا کن که او بد انديش است.
ی ما به درياست .اما تماي ِل کنونی مان به خشکی ،از اين دايه ست.
مي ِل اصل ِ
من ذھنی ،دايه اين دنياست که به آن نگاه می کنيم و با آن ھم ھويت می شويم.
دايهِ ،
آن جوجه که از تخم در آمد ،پذيرفت که مرغ خانگی مادر اوست ،ول نمی کندَ .پر و بال و پايش را می پرستد ،دنبالش
راه افتاده و ھر چه که می گويد حرف ھا و رفتارش را تکرار می کند.
ی خود ديديم .دنبال آن راه افتاديم،
ما نيز مانند ھمان جوجه ،بمحض دنيا آمدن ،دنيا را بعنوان پروراننده و ھمتا ِ
ی اصل ِ
با ھر مقوله اش ھم ھويت شديم ،رھايش نمی کنيم ،و دلبستگی و حرص مان نسبت به داده ھای آن بيشتر و بيشتر می
من ذھنی يادمان داد و به اجرا درآورديم ،درد ايجاد کرد.
شود .اما ھر چه ِ
اساس من ّيت است و درد ايجاد می کند ".
" بايد اين دايه را رھا کنيم زيرا ھر فکری که می کند بر
ِ
دايه را بگذار بر خشک و بران
اندر آ در بحر معنی چون بَطان
ی عالم ماده رھا کن و خود به سوی جھان ماورای ماده بشتاب و مانند مرغابيان دريای معرفت و
دايه را در خشک ِ
معنويت شناور شو.
دايه را بايد بگذاريم .ولی آيا ما دايه را به راحتی می توانيم بگذاريم؟
مثل اين است که به شما بگويند :آن موردی را که فکرمی کنی در آن زندگی ست و با آن ھم ھويت شده ای ،آن توقعی
جوھر زندگی را رھا کن.
ف روح و
نفس غير مخال ِ
را که داری ،آن ِ
ِ
آيا شما به سادگی آن را رھا می کنيد؟.
ت تان را به صفر برسانيد ،شما که به اين سادگی اينکار را نمی کنيد!.
اگر به شما بگوييم که از
جھان مادی توقعا ِ
ِ
ت تان را از جھان مادی به صفر برسانيد ،امتحان کنيد.
شايد ھم اينکار را بِکُنيد ،توقعا ِ
دايه را در خشکی بگذاريد.
يعنی ما حس ھويت مان ،سنگينی مان را از ذھن بيرون می کشيم و به فضای يکتايی می رويم.
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نگران نباشيد که دايه چه می شود ،آن که به شما مِھری ندارد ،شما را خيلی اذيت کرده.
آيا مادر دنيا ما را اذيت نکرده؟ ھر چه گفت ،عمل کرديم اما جز سرخوردگی ،به ما نداد .از بس به ما درد داده که
بعضی ھا از آن سير شده اند.
شما جوجه مرغابی ھستيد ،چکار داريد که اگر برويد ،اين مرغ چه می شود؟
ی معنی ،دريای يکتايی اندر آ.
دايه را بگذار بر خشک و بران ،مانند مرغابی ھا در بحردريا ِ
گر ترا مادر بترساند ز آب
تو مترس و سوی دريا ران شتاب
اگر دايه ات ،تو را از آب بترساند ،به خود ترس راه مده و به سوی دريای بيکران معنويت شتاب کن.
معلوم می شود که اين دايه ،ما را خواھد ترساند و اين نقطۀ ضعفی ست که بيشتر مردم در آن گير کرده اند.
ھمينکه کنترل را رھا نمی کنند ،ھمينکه توقع را صفر نمی کنند ،ھمان که آفل را چسبيده و ول نمی کنند ،ھمان که
درد و رنج را چسبيده و نمی اندازد و فکر می کند که مقولۀ مھمی ست:
 ,,اگر رنجش ام را بيندازم ،رويش زياد می شود ،بايد جوابش را بدھم.,, ... ،
ی يکتايی رفتيد و دايه ای که حتما" شما را خواھد ترساند ،قص ِد
حاال ،اگر شما از خشکی ذھن بيرون و به سوی فضا ِ
شما را کرد ،به حرفش گوش نده و با شتاب و عجله به سوی دريا برو .اين شتاب مثبت است.
اين شناسايی کلی و يکدفعه سعادت بزرگی ست:
 ،،برکات خواستن از اين دايه تا بحال اسيرم کرده و ھميشه ھم سرخورده شده ام ،سن ام به پنجاه ،شصت ،ھفتاد
سالگی ھم رسيده و بايد خود را از اين مخمصه رھا کنم ،ولی مرا می ترساند :،،
 ,,تنھا و بی کس می مانی ،کنترل را از دست می دھی ،ندار می شوی و  " .,, ...نه " .نترس.
تو بَطی بر خشک و بر تر زندهای
نی چو مرغ خانه خانه گندهای
موالنا در اينجا نکته ای بس مھم را بطور فشرده بيان کرده و می فرمايد:
مرغ خانگی نيستی که
" ای انسان ،تو ھمان مرغابی ھستی که ھم در خشکی و ھم در دريا زندگی می کنی .تو مانند
ِ
النه ای گنديده داشته باشی ".
ما مرغابی ھستيم .می توانيم ھم آگاه به ذھن ،آگاه به زمان باشيم و ھم ھشياری حضور داشته باشيم .ھم می توانيم
آن واحد بر دريای يکتايی ،آگاه و ھشيار باشيم و اين َتر است .آنجا کارھا را حل و فصل
جھان مادی را ببينيم ،ھم در ِ
کنيم ،ولی بيشتر انسان ھا از بُع ِد معنوی شان خبر ندارند و فقط بُع ِد مادی دارند.
مرغ خانگی که در النه اش زندگی و ھم کثافت می کند ،تميزش ھم نمی کند ،با رنجش ھا ،خشم ھا و
مثل
ماھمِ ،
ِ
دردھای مان زندگی می کنيم.
ولی ما می دانيم ،ھمانطور که شمس به پدرش گفت:

38

برنامه گنج حضور شماره ٥٠٨

Program # 508

Jun 04 2014

جنس من ھستی وارد آب دريا شو وگرنه معلوم است که تو ھنوز به
ب من است .اگر از
 ،،دريا خانۀ اَمن و َمر َک ِ
ِ
ھشياری تبديل نشده ای .،،
من ذھنی داشته باشد ولی پسر يا دختر او به حضور زنده باشد؟ " بله ".
آيا ممکن است که پدری ِ
نمونه زياد ھست.
تو ز َکرَّ ۫م َنا بنی آدم شھی
ھم به خشکی ھم به دريا پا نھی
بنا به قول حق تعالی " :ما آدمی زادگان را گرامی داشتيم " ،تو پادشاه به شمار می روی زيرا ھم در خشکی گام می
نھی و ھم در دريا.
) (۵سوره )شماره  (١٧اسراء ،آيه ٧٠
َو َل َقدْ َكرَّ ْم َنا َبنِي آدَ َم َو َح َم ْل َنا ُھ ْم فِي ا ْل َبرِّ َوا ْل َبحْ ِر َو َر َز ْق َنا ُھ ْم م َِن َّ
ِير ِممَّنْ َخ َل ْق َنا َت ْفضِ ي ًل
ت َو َف َّ
الط ِّي َبا ِ
ض ْل َنا ُھ ْم َع َل ٰى َكث ٍ
به راستی که فرزندان آدم را گرامی داشتيم و آنان را در خشکی و دريا ]بر مرکب[ مراد روانه داشتيم و به ايشان از پاکيزهھا روزی داديم
و آنان را بر بسياری از آنچه آفريدهايم چنانکه بايد و شايد برتری بخشيديم.
ترجمه انگليسی
We have honoured the sons of Adam; provided them with transport on land and sea; given them for sustenance things
good and pure; and conferred on them special favours, above a great part of our creation.

جنس ھشياری ،زندگی ،خداييت،
ما شما )انسان( را گرامی داشتيم .به اين معنی که انسان امتدا ِد خو ِد اوست .ما از
ِ
گرامی داشتۀ خدا ،شھريار ھستيم .مثل مرغابی ،پا در خشکی و ھم در دريا می گذاريم .ھم می توانيم در اين جھان
کار کنيم و می توانيم دقايقی به ذھن برويم .يک لحظه ،نيم دقيقه خشمگين شويم ،واکنش نشان دھيم ،ولی فورا" به
فضای يکتايی برمی گرديم.
من ذھنی مان ادامه دھيم.
ب جوھر خداييت و کيفيتی که در ذا ِ
به سب ِ
ت مان داريم ،مجاز نيستيم رفتارمان را بر مبنا ِ
ی ِ
مثل مرغ خانگی کثافت کاری کنيم و در کثافت ھا ِبلوليم!.
مرغابی کمی در خشکی راه می رودَ ،پر ھم می زند ،اما شب حتما" بايد در دريا بخوابد .خشکی جای امنی برای او
نيست .روباھی ،گربه ای او را خواھد خورد.
مرغ خانگی ،حرفِ دنيا را گوش نمی کنيم .دنيا بايد زير فرمان ما باشد .نه پول و نه آنچه را که ذھن بدان
ف
ما حر ِ
ِ
کِشش دارد ،نمی تواند ما را از دل به دريا سپردن باز دارد.
که َح َم ْل َنا ُھ ْم) (۵علی ْال َبحْ ِر بجان
از َح َم ْل َنا ُھ ْم علی ْال َبر پيش ران
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" آنان را بر دريا حمل کرديم ") .قسمت ھای مختلف آيۀ قبل ھستند(.

جھان ماده در گذر.
از عالم خاک و ماده درگذر و به سوی دريای معنی بشتاب .تو باطنا" به آن جھان تعلق داری ،از
ِ
وقتی ھشيارانه به جان ،به ھشياری ،زنده می شويم ،با آن جان ،روی دريا می توانيم راه برويم.
کدام دريا؟
دريای يکتايی.
قسمت دوم آيه می گويد :ما او را در خشکی راه برديم.
)موالنا از اين آيه استفاده می کند( :زندگی مَرکبی برای ما درست کرده .اگر اجازه دھيم ،در ذھن ھدايت مان می کند و به
جان مان می توانيم شنا کنيم.!.
دريا می بَرد ،آنجا ،با
ِ
چرخ زندگی نمی گذاريم و اجازه می دھيم که از ذھن عبورمان داده و به دريا ھدايت کند ،ببرد.
ی
پس ما ،چوب ال ِ
ِ
به دريا ھم که رسيديم ،شنا را بلديم.
در اين دريا ھمه جان ھا چو ماھی آشنايستی

وگر خضری در اشکستی به ناگه کشتی تن را

سمبل انسانی که کِشتی تن را بشکند( ،به ناگه در آن دريای يکتايی ،کشتی تن را بشکند،
سمبل زندگی جاودانه
اگر خِضری )
ِ
ِ
جان ،از قبل شناگری را بلد است.
مر َماليک را سوی َبر راه نيست
جنس حيوان ھم ز َبحر آگاه نيست
فرشتگان و مالئک که از جنس ھشياری بی فرم اند ،راھی به سوی خشکی ندارند و جنس حيوان ھم از دريا آگاه
نيست) .فرشته و حيوان ،موجوداتی تک ساحتی اند ،ولی انسان موجودی دو ساحتی ست زيرا مجموعه ای از ماديت و معنويت است .به
ی حضور راه دارد(.
خشکی ذھن و به دريا ِ

ھشياری اگر وارد فرم انسانی نشود ،به خشکی راه ندارد .حيوان ھم بصورت غريزی و فطری ،به زندگی ،به خدا
وصل است .ھشيارانه ،به سوی يکتايی راه ندارد.
پس ،جنس حيوان از دريا ،ز َبحر ،آگاه نيست .فقط انسان می ماند ،غير از انسان ،ھيچ موجودی آگاھانه و انتخابی ،به
قلمرو يکتايی راه ندارد.
تو بِ َتن حيوان بجانی از َملَک
تا َروی ھم َبر زمين ھم بر فلک
ای انسان ،تو از حيث جسمانی شبيه حيوانی.
به تن ،به جسم ،حيوان ھستيم ،غذا می خوريم ،توليد مثل می کنيم... ،
اما به جان ،از ھشياری و از فرشته گان ھستيم .بدليل ھمين کيفيت برتر است که می توانيم ھم روی خشکی و ُفرم
راه برويم و ھم بر آسمان ،بر زندگی ،در يکتايی ،سير کنيم.
ی جھان کار کنيم ،در عين حال
زمين ُفرم است ،يعنی ما می توانيم بوسيلۀ ذھن ،که جھان را به ما نشان می دھد ،رو ِ
فلک ،زندگی را ترک نکنيم ،ھمينکه بارھا گفتيم:
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" ما می توانيم دو نوع ھشياری داشته باشيم " .شما خودتان را امتحان کنيد ،دو ھشياری داريد؟ يا فقط ھمين ھشياری
جسمی را داريد؟ فقط فکرھا تند تند از ذھن تان می گذرند؟
تابع او ھستند .فکرھا از آن پايگاه ايجاد و به
يا در شما بُع ِد معنوی ھم باز شده که فکرھا را تماشا می کند و فکرھا ِ
عمل تان جاری می شوند.
ِ
اگر بُعد معنوی در شما تثبيت نشده ،بايد روی خودتان کار کنيد.
موالنا می گويد ،از نظر ھشياری ،ما دو بُعد داريم:
ک ْم) (۶باشد بشر
تا بظاھر م ِْثل ُ ُ
با دل ُيوحَ ی إلکَ ْي ِه ديده ور
حضرت رسول را مثال می زند) .سورۀ کھف .آيۀ .(١١٠
به ظاھر ،آن بصير و روشن بينی که به او وحی می شود ،مانند ھمۀ شما آدميان ،آدمی معمولی بوده است.
حضرت رسول می گويد :من ھم مثل شما بشر ھستم ،فقط به من وحی می شود.
دل يکی آن
پس،
ظاھر انسانی که به او وحی می شود و انسانی که به او وحی نمی شود ،يکی ست ولی به لحاظ ديدِ ،
ِ
وحی را می بيند و ديگری تشخيص اش نمی دھد .وحی برکتی ست که از بُع ِد يکتايی می آيد.
آيا بُع ِد يکتايی فقط برای پيغمبران و برای اولياء و برای آدم ھای خاصی ست؟ " نه ".
ما ھم می توانيم از عالم غيب ،از عالم اسرار ،از عالم پوشيدهَ ،سر درآوريم .می توانيم پي ِام آن فضا را با آنتن ھای
ی تطھير و تعالی يافته ،تھذيب شدۀ خود ،دريافت کنيم.
حس ِ
جھان
ی برجستۀ انسان است که درعين جسم و در عين قالب و کالبدی خاکی و زمينی بودن ،می تواند با
ِ
اين ويژگ ِ
ی منزه را می طلبد.
ی اعلی در ارتباط باشد اما اين مھم ،آنتن ھای صيقل يافته و روح ھا ِ
ناديدن ِ
پرھيز و تسليم و تعظيم در مقابل غيرت زندگی ابزار اين لقاء ھستند.
عارفان مان اين مرتبه ،اين علو را تجربه کرده اند ،يعنی
قبل از ما بزرگانی ،بودا ،مسيح ،زرتشت ،محمد و موالنا و
ِ
ی حضور زنده شده اند.
به ھشيار ِ
صبح فتح ،صبح بيداری و زنده
از آنجا که فقط يک ھشياری در جھان وجود دارد ،ھمان ھشياری در من و ماست،
ِ
شدن ما نيز دميده .ما ھم استعداد و ابزار اين زنده شدن را در دسترس داريم.
شکستن زندان ذھن و تن ،با فضای وحدت در مراوده باشيم ،شادی
با کمکِ راه دان ،معلم معنوی ،ما ھم می توانيم با
ِ
و خرد را صفات ناب و پاک را از آنطرف دريافت و در اين جھان بريزيم.
من ذھنی ھم می تواند ساده شده و در اختيار ما ،در اختيار زندگی قرار گيرد و به گنج حضور زنده شود.
ھمين ِ
برای چه اينھا را می خوانيم؟ برای اينکه اين بُعد در شما ھم زنده شود.
شش ميليارد انسان ،بُع ِد معنوی دارند و می توانند به بُع ِد معنوی شان زنده شوند.
وحی إلکَ ْي ِه ديده ور شوند.
با دل ُي َ
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) (۶سوره )شماره  (١٨كھف ،آيه ١١٠
صالِحً ا َو َال ُي ْش ِركْ ِب ِعبَادَ ِة َر ِّب ِه أَ َح ًدا
ان َيرْ جُ و لِ َقا َء َر ِّب ِه َف ْل َيعْ َم ْل َع َم ًال َ
ُوح ٰى إِ َليَّ أَ َّن َما إِ ٰ َل ُھ ُك ْم إِ ٰ َل ٌه َوا ِح ٌد ۖ َف َمنْ َك َ
ُق ْل إِ َّن َما أَ َنا َب َش ٌر م ِْثل ُ ُك ْم ي َ
بگو :جز اين نيست که من مانند شما بشری ھستم که به من وحی میرسد که خدای شما خدای يکتاست ،پس ھر کس به لقای )رحمت(
پروردگارش اميدوار است بايد نيکوکار شود و ھرگز در پرستش خدايش احدی را با او شريک نگرداند.
ترجمه انگليسی

Say: "I am but a man like yourselves, (but) the inspiration has come to me, that your Allah is one Allah: whoever
expects to meet his Lord, let him work righteousness, and, in the worship of his Lord, admit no one as partner.

ان موالنا در اين است که تکه ای از آيۀ قرآن را برجسته می کند تا شما به آن توجه کنيد .واقعا" ھم وقتی به
زيبايی بي ِ
آن توجه می کنيم ،روح آن آيه و آن غزل ،در ما زنده می شود .غزل روح دارد ،قصه روح دارد.
اگر غزل را زياد بخوانيد و روی آنھا تمرکز کنيد ،روح او در شما زنده می شود.
می بينيد که موالنا با زيبايی تمام روح اين آيه ھا را بيرون کشيده و با قصه عجين کرده و شما که اين غزل ھا و اين
ی
قصه ھا را می خوانيد ،اين روح در شما زنده می شود و اين روح است که شما را می تواند از خشکی ذھن به سو ِ
دريای يکتايی ھدايت کند.
ی يکتايی کِشش دارد.
دل شما به سمت روح ،به سم ِ
دل شما کار می کند .ذاتا" ِ
روح ھم با ِ
ت جوھر زندگی ،به فضا ِ
اتفاقا" شما که به اين برنامه مرتب گوش می کنيد ،دليل و نشانی ست که اين روح ،در شما زنده شده .اين کِشش در
شما وجود دارد وگر نه گوش نمی کرديد.
رمزی ،تراوشی ،فطرتی ،در شما اين دانش را می شناسد.
ھمان است که زنده می شود و دل و ديد و روح و درون شما را ھدايت می کند .واال اينجا ،دانش ذھنی بدرد نمی
خورد ،بکار نمی آيد.
آيا اين قصه و اين غزلی که خوانديم فقط مشتی حرف و واژه ،دانش و الفاظی ُخشک و نازا ،بی روح و تھی و پژوليده
ست؟! " .نه ".
ت شما را به خودتان نشان می دھد.
ت غزل و مثنوی ،شما را لطيف می کند ،لطافت و مالح ِ
می بينيد که ابيا ِ
متوجه می شويد که چه چيزی را بايد در خود عوض کنيد.
در حاليکه نرم و لطيف و تلقين پذير ھستيد ،در آرامش ،خودتان ،تغيي ِر صحيح و غير قابل اعتراض را در خود ايجاد
می کنيد.
قالب خاکی فتاده بَر زمين
روح او گردان بَرآن چرخ بَرين
انسان کامل ،جسم خاکی اش روی زمين است ،در حاليکه روح او بر اوج افالک سير می کند.
ِ
آسمان باالست.
روح ما گردان در
ب خاکی ما ،فکر ما ،جسم ما ،روی زمين است اما
پس ،قال ِ
ِ
ِ
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امروز موالنا ،آسمان باال را ،آسمان محفوظ  ،علم خدا ،علم زندگی ناميد .علمی که از برگرفته از دانش ذھنی ،دانش
جھانی و اکتسابی نيست.
ما ھمه مرغابيانيم ای غالم
بحر میداند زبان ما تمام
دل ما را کامال" می داند.
ی يکتايی،
ای جوان ،ای دوست ،ھمۀ ما ،مرغابی،
زبان ِ
مرغ آبی ھستيم و دريا ،فضا ِ
ِ
ِ
پس سليمان بحر آمد ما چو َطير
در سليمان تا ابد داريم سَ ير
رمز دريای يکتايی ،رمز خداست و ما مانند پرندگان ،مانند مرغابيانی ھستيم که تا ابد در سليمان
سليمان،
رمز زندگیِ ،
ِ
سير می کنيم.
ت سليمان را بارھا ،بکار بُرد.
در اين چند قصه ای که خوانديم ،موالنا ،عبار ِ
انسان کامل است .انسانی که کامال" از ذھن متولد شده و ديگر ذھن ،نمی تواند او را جلب و جذب
سليمان ،نمو ِد يک
ِ
ثقل ذھن و اين جھان ،به صفر رسيده.
کند .يعنی در اوِ ،
البته ما نبايد کمال طلب باشيم ،ھمانطور که موالنا تشوي ِق مان کرد ،گفت:
ی
" يک متر ھم جلو بروی ،به اندازۀ يک متر مساحت می شوی ،معيار
ی خودت می شوی ،خودت ھاد ِ
ِ
سنجش زندگ ِ
خودت می شوی ".
ی يکتايی نباشيم ،آنجا سير نکنيم ،اآلن ھم بالقوه ،ھمانجا ھستيم.
ما نمی توانيم در فضا ِ
بعنوان يک باشندۀ محدود ،در ذھن ھستيم .وقتی از ذھن متولد شويم ،بی نھايت فضا گشا ،در سليمان
ولی اآلن بالفعل،
ِ
سير می کنيم.
با سليمان پای در دريا بنه
تا چو داود آب سازد صد زره
ی روح بگذار .سير و سلوک معنوی را آغاز کن ،تا آب دريا ھمچون
ھمراه با سليمان ،قدم در دريای يکتايی ،در دريا ِ
حضرت داوود صد نوع زره برايت بسازد.
طبق آيۀ  ١٠و  ١١سورۀ سبأ ،حضرت داوود از آھن ،زره ھای جنگی می ساخته .منظور از زره ساختن دريا ،شايد اين
سطح آب دريا ماليم و آرام باشد از کنار ساحل و يا از ارتفاعی مناسب ،ھمانند حلقه ھای بيشمار به
باشد که ھر گاه
ِ
خالق موالنا آن را به زره ھای در ھم بافته شده تشبيه کرده است.
نظر می رسد که ذھن
ِ
ی يکتايی شنا کند،
بدين ترتيب می توان گفت که ھر گاه شخص سالک ھمراه پيری راھدان در دريای معنويت ،در فضا ِ
آرام و آرام مسافت ھا را در می نوردد.
ت آب نيز ،که روی دريا می ريزند ،مثل زره می شوند .تو بيا به سليمان ،به موالنا ،به يک
حرکت امواج و قطرا ِ
انسان کامل ،يک معلم معنوی که ھدايت می کند ،وصل شو.
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حال تسليم ،به استاد درون که خدا ،زندگی ست،
می بينيد که موالنا در بعضی از گفته ھايش تأکيد کرده که شما در ِ
ت تان کند.
وصل ھستيد ،بگذاريد ھداي ِ
" تو بيا با او پا به دريا بنه ".
اگر به يک معلم معنوی بيرونی خوبی که پيدا کردن او بسيار سخت است ،دسترسی داری ،پا به دريا بگذار تا آن
داوود )پدر سليمان( ،برايت زره درست کند.
صدمه به زره راه ندارد .آسيب به زره اثر نمی گذارد.
ت وحدت با زندگی
ی فانی ،رھا کردن مرغ خانگی و گام نھادن در جھ ِ
رھا کردن من ذھنی وھم ھويت شدگی ھا با دنيا ِ
و شناوری در فضای يکتايی ،زره مطمئن و مستحکمی ست که مانع تأثير گذاری شماتت ھا ،قضاوت ھا ،فوت و فن و
ی من ھای ذھنی می شود.
تزوير ،نظر و دانش و مالمت ھا ِ
شما فقط متولد شويد ،ديگر با ذھن محاسبه نکنيد  ,,آخر اين يکتايی چه مشخصاتی دارد؟ ،من چگونه می شوم؟.,, ... ،
رون بِکَنيم.
در آن حال ،ذھن ھم به ما کمک می کند که ھويت مان را با آگاھی از جھان بي ِ
جھان بي ۟
ت مان را ول کرديم ،يکدفعه می بينيم که در حال شنا کردن
وقتی نترسيديم و ھويت مان را از
رون کنديم ،دس ِ
ِ
ھستيم.
حس امنيت می کنيم.
بحر ھم
زبان ما را می داند .به فضايی ملحق می شويم که در آن ِ
ِ
حس امنيتی که در ما نھادينه شده شويم؟ .،،
 ،،چگونه متوج ِه اين ِ
ـ مردم به شما کم لطفی می کنند ،اما به شما برنمی خورد!.
ـ مردم به شما ضرر می زنند ،واکنش نشان نمی دھيد ،از شما کم نمی شود.
ـ مردم طبق محاسبۀ خود ،به شما ضرر می زنند ،خ َِر ِد زندگی برايتان افزايش ايجاد می کند.
ـ از اينطرف کمی را از دست می دھيد ،از آنطرف فراوانی برايتان ايجاد می شود.
جنس ابديت می
جنس خدا ،از
ال تان راحت است .مثل داوود ،زندگی برايتان زره می سازد .آسيب ناپذير ،از
ـ خي ِ
ِ
ِ
شويد.
آن سليمان پيش جمله حاضرست
ليک غيرت چشمبند و ساحرست
آن سليمان ،نزد ھمگان حضور دارد .ولی غيرت چشم ھا را می بندد و جادو می کند.
مان زندگی ،بودن ،ما را محاصره کرده.
پس ،چه خدا ،چه سليمان بيرونی ،پيش ھمه حاضر است .مخصوصا" سلي ِ
با پذيرش اتفاق اين لحظه که اسمش تسليم است ،شما ھشيارانه به او وصل می شويد و اين انرژی و خرد شروع به
عبور از امور شما می کند .بزودی وضعيت ھای بيرونی شما را سامان می دھد.
من ذھنی آويزان باشيد و
اما ،اگر شما ھنوز در ذھن باشيد و ھنوز با چشم و ِ
من ذھنی ببينيد و فکر کنيد و به عقل ِ
عقل ِ
رھايش نکنيد و شما بخواھيد حرف بزنيد ،تسليم نباشيد ،زندگی غيرت دارد.
قانون غيرت زندگی اين است که:
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من ذھنی داری ،نمی توانی خدا را ببينی و نمی توانی به فضای وحدت بروی.
تا زمانی که ِ
نمی گذارد.
نمی گذارد که ُفرم وارد فضای وحدت شود ،اما ھمينکه از ُفرم زاييده شديد ،به آنجا راه داريد.
ی اين لحظه مقاومت و ستيزه می کنيد ،به آنجا راه نداريد.
تا زمانی که من داريد ،در مقابل رويدادھا ِ
درون خودش راه نمی دھد .اين غيری َيت را ،شما بايد از خودتان پاک کنيد،
ت زندگی ست .غيررا به
اين
قانون غير ِ
ِ
ِ
من ذھنی زاييده شويد.
يعنی از ِ
ی دنيا را ول کنيد و بصورت جوجه مرغابی در آب بِ َپريد و بدانيد که تا زمانی که اينکار را نکرديد ،نمی توانيد
دايگ ِ
ی ماست.
ی چشم ھا ِ
ی ماست ،ببينيد .پس سليمان ،ھميشه ،جلو ِ
سليمانی را که ھميشه جلوی چشم ھا ِ
تا ز جھل و خوابناکی و فضول
او به پيش ما و ما از وی ملول
ی مان ،در حالی که سليمان نزد ماست ،ولی از او خسته و ـ
بنابراين ،به سبب نادانی و غفلت و بيھوده گويی ھا ِ
افسرده ايم) .منظور از سليمان ،عشق الھی ست(.

ما از جھل و از خوابناکی ،گرفتار و محزون ،رنجيده و مأ يوس ايم.
ب ذھن است.
جھل،
من ذھنی ست و خوابناکی ما ،خوا ِ
دانش ِ
ِ
ی کسی ست که در
بعنوان ھشياری ،در ذھن به خواب رفته ايم ،حرف ھا و
ما که
ِ
عمل مان ،مثل حرف ھا و عمل ھا ِ
ِ
خواب است.
حرف و عمل بر مبنای دانش ذھنی و در خواب ،فضول و بيھوده گويی ست.
ما چه می گوييم؟!.
من ذھنی
اگر اجازه نمی دھيم که زندگی از طري ِق ما حرف بزند و خرد و برکت اش را به فکرمان بريزد ،بر اساس ِ
حرف می زنيم ،که بيھوده گويی ست.
ی معتاد گونه ،و پی در پی می زند و امان نمی دھد ،ھمان بيھوده
اثر تسلسل فکر ِ
ھمۀ حرف ھايی که ِ
من ذھنی در ِ
من ذھنی زده می شود.
گويی و فضول و تکراری ست! .حرف ھايی که بر
اساس انتظارات و خواستن ھا و نيازھای ِ
ِ
ش ماست و ما ملول ھستيم.
سليمان پي ِ
جالب نيست که متوجه شويم " :اين لحظه ،زندگی زنده ست و ما در اين لحظه ،ملول و بی حال ھستيم؟! .اصال" ملولی
و اضطراب و نگرانی ما ،به اين دليل است که ما در اين لحظه ،از خدا ھم ملوليم!.
من ذھنی اش نمی گذارد.
ھر کسی که ملول و افسرده ست ،از خدا ملول است ،نمی تواند او را ببيندِ .
به حرفِ مرغ خانگی ،به حرف دايۀ دنيا که شما را از رفتن به دريا منع می کند و می خواھد که دنبال آن برويم،
دنبال مرغ خانگی راه بيفتيم که به خانۀ پر گن ِد آن برويم؟!.
گوش ندھيد.
ِ
دريا را رھا کنيم و به النۀ مرغ خانگی برويم؟!.
" تو نمی توانی به دريا بيايی ،من که می توانم به دريا بروم ".
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تشنه را درد َسر آرد بانگ رعد
بر َسعد
چون نداند کو ِکشاند اَ ِ
غرش رعد ،تشنه را دچار سردرد می کند ،اما او نمی داند که آن صدای مھيب ،ابر سعادت را در پی
تمثيل می زند:
ِ
خواھد داشت.
)عقلی که نتواند از حيطۀ محسوسات در گذرد ،ناگزير نمی تواند ماورای محسوسات را درک کند .در نتيجه سطحی بين و صورت پرست
می شود(.

معلم معنوی
ی
تشنه ،دنبال آب است .ما بصورت ھشياری در ذھن ،تشنه ھستيم .بانگ رعد،
ِ
ی سليمان ،ندا ِ
سمبل ندا ِ
ِ
ست .به ما اعالم می کند:
حمل اين دردھا ،اين ھم ھويت شدگی ھا ،غلط است ،نبايد به آنھا چسبيد " .اين بانگ
" به وضعيتی که داری نگاه کن،
ِ
رعد است.
کسی که با جھان مادی و با غصه ھايش ھم ھويت است و اين رفتار را:
 ,,چون ھمه نگرانند و ھمه ھم ھويت اند و ھمه اضطراب دارند و ھمه قرص آرامبخش می خورند ،و  ،,, ...درست
ی يک معلم معنوی ،در رابطه با وضعيت ھا و حالت ھا و موضع گيری ھا و
تلقی می کند ،تذکرات و ھشدارھا ِ
ی غلط  ،برايش ھمچو رعد ،مھيب و ھولناک است و آن را به در ِد سَ ر دچار می کند.!.
شرطی شدگی ھا ِ
نمی خواھد بشنود.
ی موالنا لذت نمی برند:
برای ھمين است که عده ای از شنيدن حرف ھا ِ
َ ,,س َرم درد گرفت .,,
چرا؟ زيرا با ھزار مقوله ھم ھويت اند و از آنھا شيرۀ زندگی را می خواھند و آن مقوالت ھم در ذاتش شان زندگی
نيست ،نمی توانند توقعات اين فرد را برآورند .اينان عصبانی می شوند:
ت بدست نيآوردن ھاست که بدبخت ھستيم!.,, ...،
 ,,اين حرف ھا چيست؟! ،به عل ِ
حرف موالنا ،برای اين نوع آدم ھا َسردرد می آورد .نمی خواھند بشنوند.
ت رُشد و زايش باريدن خواھد گرفت.
ابر پُر برک ِ
اما بايد بدانند ،متوجه شوند که با رھنمودھا ِ
ی موالناِ ،
حال ،اين تشنه ،حواس اش به جوی است .برای اينکه ھنوز در ھشياری جسمی ست و می خواھد ببيند از جوی چه
عبور می کند!.
ب جوی پُر لجن است.
دنبال آب است ،اما
حواس او به آ ِ
ِ
ب پاکيزه و زاللی که از آسمان می بارد ،نظر ندارد!.
به آ ِ
چشم او ماندست در جوی روان
بیخبر از ذوق آب آسمان
طعم آب آسمان را چشيده باشد .نمی داند که ما که در ذھن ھستيم و با
آن تشنه کام ،چشم بر آب جويبار دوخته بی آنکه ِ
من ذھنی ،ھم ھويت ايم.
دانش جھل ،با
دانش ِ
ِ
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)اسيران در کمند محسوسات نمی توانند از لذت ھای عالم روح با خبر شوند(.

نمی داند که اين استاد معنوی ،موالنا ،يا موقعی که تسليم ھستيم و خرد زندگی از درون ،بر ما بانگ می زند ،دل می
من ذھنی و دنيا ،ھمان مرغ ،راه می افتيم.
داند که فالن کار غلط است ،اما از بی حوصله گی دنبال ھمان ِ
ذوق آب آسمان
بیخبر از ِ

ی روان
چشم او ماندست در جو ِ

ی قديمی کنده شده در ذھن ،عبور می کند.!.
منتظر رد
اين تشنه،
شدن آب از جوی نشسته .!.آبی که از شيارھا ِ
ِ
ِ
چرا به جوی نگاه می کند؟
بخاطر ھشياری جسمی که دارد.
ِ
ت وقايع اتفاق افتاده و جاری شده ،می خواھد بنوشد ،از وقايع می خواھد
اين تشنه ،از حضور ،که آب شده و بصور ِ
رزق بگيرد ،در حاليکه باران دست اول از آسمان می بارد.
ت بام و از ناودان عبور کرده و در جوی راه
بارانی که از آسمان می بارد ،صاف و زالل است؟ يا بارشی که از پش ِ
افتاده؟ از کداميک بايد بنوشيم؟.
البته " ،از ھمان آبی که دست اول ساقی به ما می رساند ".
حال ،از شما می پُرسم:
چشم شما دنبال وقايع ست؟
چشم شما کجاست؟ آيا
ِ
ِ
يعنی :شما از ھشياری و آب خالصی که پس از آمدن ،به ذھن برده و گِل آلودش کرده ايد ،می خواھيد برداشته و
ی از ذھن زاييده شده و ناظر و تسليم ،از آب دست اول آسمان بنوشيد؟
بنوشيد؟ يا می خواھيد ،بصورت ھشيار ِ
بستگی به ميل شما دارد.
َم ۫رکب ھمت سوی اسباب راند
از مَسَّ ِبب الجَ رَ م محروم ماند
آن تشنه کام ،چون ھمۀ ھمت و تالش خود را صرف علل و اسباب کرده ،ناگزير از مسبب االسباب محروم مانده.
کسی که در فضای يکتايی ست ،می داند که مسببی وجود دارد .مسبب ھمۀ سبب ھا ،زندگی ،خداست.
کسی که آرام است و در حال تسليم ،بھترين فکر وبھترين عمل را انجام می دھد .از خ َِر ِد زندگی بھره می برد .مطمئن
است ،، :زندگی بھترين تصميم را جلوی رويم می گذارد و ھر واقعه ای ،بھترين واقعه ای ست که می تواند برايم رُ خ
اتفاق لحظه ھستم .بودن ام را با اين لحظه ،از دست نمی دھم.
دھد ،از رويدادھا درس می گيرم و تسلي ِم
ِ
پس ،آنکه حواس اش به آب گِل آلو ِد جوی استَ ،مرکب ھمت را بر علل و اسباب و روی وقايع رانده است:
 ,,آن واقعه ،اين موضوع را بوجود می آورد ،اگر آن اتفاق نيفتاده بود.,, ... ،
بايد بپذيريم که يک مسبب ،يک سبب ساز ،يک فضايی ھست ،که ما را محاصره کرده ،وگرنه ھنوز مسبب را
نشناخته و اساس را ياد نگرفته ايم.
ھر کسی که سی سال چھل سال اش شده و به اين موضوع کمی فکر کند ،می فھمد که:
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وقاي ِع به ظاھر منفی ،که در آنھا دست نداشتيد و اتفاق افتاد ،درست است که ظاھری سخت و منفی داشته اند ،ولی
چقدر پُر برکت بوده و عمق داشته و مطلبی را به ما فھمانده اند!.
ان زندگی مان ،نه تنھا واقعه ای بد و نحس نبوده ،بلکه خيلی ھم خوب و مثبت بوده.
تغيير مسير و عوض
شدن جري ِ
ِ
اين واقعه را مسببی جلوی پای ما گذاشته.!.
ب ھمت ،در فضای يکتايی رانده ،می داند که مسبب ،اين اتفاقات را رخ می دھد .ولی آن کسی که حواس
کسی که مَر َک ِ
اش به وقايع است ،وقايع را عامل اصلی می بيند و می گويد:
 ,,اگر اين  ...کار را بکنيم ،آن طور می شود ،اگر آنطور عمل نکرده بوديم ،اينطور نمی شد.,, ... ،
" شما از کجا مطمئن ايد؟ ".
ی بيرونی مان ،به
تا زمانی که ما به فضای يکتايی نرويم و از خ َِر ِد آن فضا ،آن مدار برای سامان دادن به وضعيت ھا ِ
ت دردناک را به گونه ای ديگر،
من ذھنی مان اکتفا کنيم ،ھمان مقوال ِ
زندگی مان استفاده نکنيم و به استفاده از دانش ِ
ترتيب خواھيم داد.
در جامعه ای ھم که قرار است نظم و سامان برقرار شود ،بايد تعداد زيادی از مردم به حضور زنده شوند ،از خ َِر ِد
فضای يکتايی استفاده کنند .با دعوا و با ُکشتن و نزاع و بحث و جدل کار درست نمی شود.
آنک بيند او ُمس َِّبب را عيان
کی نھد دل بر سببھای جھان؟
آن کسی که ُمس َِّبب االسباب را آشکارا مشاھده کند ،کی ممکن است که به سبب ھای اين جھانی توجه کند و دل ببندد؟!.
ھر کسی که در فضای يکتايی ست ،مسبب را عيان می بيند ،چنين کسی بر سبب ھای جھان ،دل می نھد؟! " .نه ".
ولی ما آنـــــــقدر جلب و جذب جھان بيرون ھستيم ،که سبب االسباب را نمی بينيم.!.
ی زندگی مان می دانيم!.
چيزی را که با آن ھم ھويت ايم ،سب ِ
ی اتفاقات و رويدادھا و وضعيت ھا ِ
ب اصل ِ
ت بيرونی را سبب و عامل اصلی اوضاع و احوال و شرايطِ زندگی مان می دانيم،
به درجه ای که وضعيت ھا و مقوال ِ
به ھمان درجه در اشتباه ھستيم.
ت بيرونی دست برداريم.
اتفاقا" اين طرز نگاه ،نمی گذارد که از مقوال ِ
ی بيرونی بر اساس دانش ذھنی و
ما ھم ھويت با وقايع ،ھم ھويت با وضعيت ھا و صورت ھا و نمادھا و فرم ھا ِ
حل چالش ھايی که مواجھيم ،استفاده می کنيم.
ی مان برای ِ
بيشتر از عقل ِ
من ذھن ِ
از مسبب خبر نداريم.!.
شما بعد از اين ،بوسيلۀ تسليم ،می توانيد مسبب را بعنوان پارامتر اصلی به زندگی تان وارد کنيد.
ببينيد چه می شود؟.
آنموقع ديگر زرنگ نيستيم.
ی موذيانه اش است.
يکی از مشخصه ھا ِ
ی اين ِ
من ذھنی ،خصيصۀ زرنگ ِ
فکر می کند می داند ،می شناسد ،خوب محاسبه کرده.!. ... ،
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شما يک متر با دانش من ذھنی به اصطالح ،جلو می رويد ،اما يکدفعه می بينيد که ده متر از آن ھدف دور افتاده ايد.
من ذھنی ست( ،نبايد اعتماد کنيم.
درد ايجاد کرده ايد .اين نشان می دھد که به دانش ھم ھويت شدۀ ذھنی )جھل
دانش ِ
ِ
بلکه در آرامش و با تسليم اجازه دھيم که دانش از آنطرف بيايد.
دانش بيدار کننده ،از آنطرف می آيد.
دانش حقيقی،
امروز موالنا به شما ثابت کرد که
ِ
ِ
ھمين گفتار ھم بصورت ھای مختلف اين موضوع را ثابت می کند.
دانش بيدار کننده ،از جای ديگری می آيد .برای اولين بار تجربه و روی کاغذ نوشته می شود و شما را به اين
اين
ِ
مھم می باوراند که:
جھان مادی نيست .از( آنطرف )می آيد.
منبع خالقيتی وجود دارد که از
ِ
ِ
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