برنامه گنج حضور شماره ٥٠٩

Program #509

Jun 11 2014

1

برنامه گنج حضور شماره ٥٠٩

Program #509

Jun 11 2014

مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢۶۵۵
تو نقشی نقش بندان را چه دانی؟
تو شکلی پيکری جان را چه دانی؟
تو خود مینشنوی بانگ دھل را
رموز سرِّ پنھان را چه دانی؟
ھنوز از کاف کفرت خود خبر نيست
حقايقھای ايمان را چه دانی؟
ھنوزت خار در پای است بنشين
تو سرسبزی بستان را چه دانی؟
تو نامی کردهای اين را و آن را
از اين نگذشتهای آن را چه دانی؟
چه صورتھاست مر بیصورتان را
تو صورتھای ايشان را چه دانی؟
زنخ کم زن که اندر چاه نفسی
تو آن چاه زنخدان را چه دانی؟
درخت سبز داند قدر باران
تو خشکی قدر باران را چه دانی؟
سيه کاری مکن با باز چون زاغ
تو باز چتر سلطان را چه دانی؟
سليمانی نکردی در ره عشق
زبان جمله مرغان را چه دانی؟
نگھبانی است حاضر بر تو سبحان
تو حيوانی نگھبان را چه دانی؟
تو را در چرخ آوردهست ماھی
تو ماه چرخ گردان را چه دانی؟
تجلی کرد اين دم شمس تبريز
تو ديوی نور رحمان را چه دانی؟
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مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بيت ٢٠٧۵
چون ز ساعت ،ساعتی بيرون شوی
چون نماند ،محرم بیچون شوی
ساعت از بیساعتی آگاه نيست
زآن کش آن سو جز تحير راه نيست

مولوی ،مثنوی ،دفتر چھارم ،بيت ١۵٩٢
گفت بنمودم دغل ليکن ترا
از نصيحت باز گفتم ماجرا
ھمچنين دنيا اگر چه خوش شگفت
بانگ زد ھم بیوفايی خويش گفت
اندرين َک ْون و فساد ای اوستاد
آن دَ َغل َک ْون و نصيحت آن فساد

مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بيت ٣٩٠١
از جمادی مردم و نامی شدم
وز نما مُردم به حيوان بر زدم
مُردم از حيوانی و آدم شدم
پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟
حمل ٔه ديگر بميرم از بشر
تا بر آرم از ماليک پر و سر
وز َم َلک ھم بايدم َجستن ز جو
ُک ُّل َشی ٍء ھالِک اال َوجْ َھ ُه
بار ديگر از َم َلک قربان شوم
آنچ اندر وھم نايد آن شوم
پس عدم گردم عدم چون اَ َ
رغنون
جعُون
گويدم که :ا ّنا ا َل ْي ِه را ِ
مرگ دان آنک اتفاق امتست
کاب حيوانی نھان در ظلمتست
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ھمچو نيلوفر ِبرُ و زين طرف جو
ھمچو مستسقی حريص و مرگجو
مرگ او آبست و او جويای آب
میخورد َو ُ Nاَعْ َلم ِبالصَّواب
ای فسرده عاشق ننگين نمد
کو ز بيم جان ز جانان میرمد
سوی تيغ عشقش ای ننگ زنان
صد ھزاران جان نگر دستکزنان
جوی ديدی کوزه اندر جوی ريز
آب را از جوی کی باشد گريز؟
آب کوزه چون در آب جو شود
محو گردد در وی و جو او شود
وصف او فانی شد و ذاتش بقا
زين سپس نه کم شود نه بدلقا

مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ٣۴۵٣
از ھواھا کی رھی بی جام ھُو؟
ای ز ھو قانع شده با نام ھُو
از صفت وز نام چه زايد؟ خيال
و آن خيالش ھست ّ
دالل وصال
ديدهای دالل بی مدلول ھيچ؟
تا نباشد جاده نبود غول ھيچ
ھيچ نامی بی حقيقت ديدهای؟
يا ز گاف و الم گل ،گل چيدهای؟
اسم خواندی رو مسمی را بجو
مه به باال دان نه اندر آب جو
گر ز نام و حرف خواھی بگذری
پاک کن خود را ز خود ھين يکسری
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مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ١١٣۶
صورت از معنی چو شير از بيشه دان
يا چو آواز و سخن ز انديشه دان
اين سخن و آواز از انديشه خاست
تو ندانی بحر انديشه کجاست
ليک چون موج سخن ديدی لطيف
بحر آن دانی که باشد ھم شريف
چون ز دانش موج انديشه بتاخت
از سخن و آواز او صورت بساخت
از سخن صورت بزاد و باز مرد
موج خود را باز اندر بحر برد
صورت از بیصورتی آمد برون
جعُون
باز شد که ا ّنا ا َل ْي ِه را ِ
پس ترا ھر لحظه مرگ و رجعتيست
مصطفی فرمود :دنيا ساعتيست
فکر ما تيريست از ھُو در ھوا
در ھوا کی پايد آيد تا خدا
ھر نفس نو میشود دنيا و ما
بیخبر از نو شدن اندر بقا
عمر ھمچون جوی نو نو میرسد
مستمری مینمايد در جسد
مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٣٧٨٢
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
5
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بیخبر از ذوق آب آسمان
مرکب ھمت سوی اسباب راند
الج َرم محروم ماند
از مُسَّ ِبب َ
آنک بيند او ُمس َِّبب را عيان
کی نھد دل بر سببھای جھان؟

مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٣٧٨٨
حيران شدن حاجيان در کرامات آن زاھد کی در باديه تنھاش يافتند
زاھدی بُد در ميان باديه
در عبادت غرق چون َعبّاديه
حاجيان آنجا رسيدند از بالد
ديدهشان بر زاھد خشک اوفتاد
جای زاھد خشک بود او َترمِزاج
از َسموم باديه بودش عِ الج
حاجيان حيران شدند از وحدتش
و آن سالمت در ميان آفتش
در نماز استاده بد بر روی ريگ
ريگ کز َت َّفش بجوشد آب ديگ
گفتيی سرمست در سبزه و گلست
يا سواره بر بُراق و ُدل ُدلست
يا که پايش بر حرير و حُ لّهھاست
يا َسموم او را به از باد صباست
پس بماندند آن جماعت با نياز
تا شود درويش فارغ از نماز
چون ز اِستغراق باز آمد فقير
زان جماعت زند ٔه روشنضمير
ديد کآبش میچکيد از دست و رو
جامهاش تر بود از آثار وضو
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پس بپرسيدش که آبت از کجاست؟
دست را بر داشت کز سوی سماست
گفت ھر گاھی که خواھی میرسد؟
بی ز چاه و بی ز َح ْب ٌل مِنْ َم َسد

)(١

مشکل ما حل کن ای سلطان دين
تا ببخشد حال تو ما را يقين
وا نما سِ رّ ی ز اسرارت بما
تا ببُريم از ميان ُز ّنارھا
چشم را بگشود سوی آسمان
که اجابت کن دعای حاجيان
رزقجويی را ز باال ُخو َگرم
تو ز باال بر گشودستی درم
ای نموده تو مکان از المکان
ک ْم ) (٢کرده عيان
ِفی السّما ِء ِر ْزقُ ُ
در ميان اين مناجات ابر َخوش
زود پيدا شد چو پيل آب َکش
ھمچو آب از َمشک باريدن گرفت
در َگو و در غارھا مسکن گرفت
ابر میباريد چون مشک اشکھا
حاجيان جمله گشاده مشکھا
يک جماعت زان عجايب کارھا
میبريدند از ميان ُز ّنارھا
قوم ديگر را يقين در ازدياد
زين عجب َو ُ Nاَعْ َلم ِبالرَّ شاد
قوم ديگر ناپذيرا ترش و خام
ناقصان سرمدی َت َّم ا ْلکالم

مولوی ،ديوان شمس ،غزل شمارهٔ ۶۴٨

ای قوم به حج رفته ،کجاييد؟ کجاييد؟
معشوق ھمين جاست ،بياييد ،بياييد
7
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معشوق تو ھمسايه و ديوار به ديوار
در باديه سرگشته شما در چه ھواييد؟
گر صورت بیصورت معشوق ببينيد
ھم خواجه و ھم خانه و ھم کعبه شماييد
ده بار از آن راه بدان خانه برفتيد
يک بار از اين خانه بر اين بام برآييد
آن خانه لطيفست ،نشانھاش بگفتيد
از خواجه آن خانه نشانی بنماييد
يک دسته گل کو؟ اگر آن باغ بديديت
يک گوھر جان کو؟ اگر از بحر خداييد
با اين ھمه آن رنج شما گنج شما باد
افسوس که بر گنج شما پرده شماييد

)(١

قرآن کريم ،سوره )شماره  (١١١لھب  ،آيه ۵

فِي ِجي ِد َھا َح ْب ٌل مِنْ َم َس ٍد.
و ريسمانی از ليف خرمای تافته بر گردن دارد.
)(١

ترجمه انگليسی

)(٢

قرآن کريم ،سوره )شماره  (۵١الذاريات  ،آيه ٢٢

A twisted rope of palm-leaf fibre round her (own) neck!.

َوفِي السَّ مَا ِء ِر ْز ُق ُك ْم َومَا ُتوعَ ُدونَ
روزی شما و آنچه به شما وعده داده میشود ،فقط درآسمان است.
)(٢

ترجمه انگليسی
And in heaven is your Sustenance, as (also) that which ye are promised.

*
8

برنامه گنج حضور شماره ٥٠٩

Program #509

Jun 11 2014

شمس موالنا شروع می کنم:
وان
با سالم و احوالپرسی برنامۀ گنج حضور امروز را با
ِ
ِ
غزل  ٢۶۵۵از دي ِ
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢۶۵۵

تو نقشی نقش بندان را چه دانی؟
تو شکلی پيکری جان را چه دانی؟
جنس نقش و جسم ھستيم؟
پس امروز ما ھم خودمان را در معرض يک امتحان قرار می دھيم تا ببينيم که آيا ما از
ِ
جنس ماده ھستی.
جنس جسم ،از
تو نقشی ،يعنی تو از
ِ
ِ
چرا موالنا به نقش يا جسم و ماده بودن ما ،اشاره می کند؟
جنس خداييت ھستيم است که وارد ذھن شده.
جنس ھشياری ،از
زيرا ما از
ِ
ِ
ھر لحظه ،فکری از ذھن ما بلند می شود و ما را بدنبال خود می ِک َشد و ما بعنوان ھشياری ،تشخيص نمی دھيم که از
جنس فکر نيستيم ،فکر را جدی می گيريم ،با آن ھم ھويت می شويم و شبحی که موالنا در اينجا اسمش را نقش يا

تصوير ذھنی

گذاشته ،از خودمان می سازيم و خود را که ھشياری بی فرم ھستيم ،با آن اشتباه می گيريم) .آن را بجای

اصل خو ِد می گيريم( و اينکار ھر لحظه صورت می گيرد ،مگر اينکه نسي ِم آگاھی از طرف موالنا يا ديگر عارفان به
ِ
ب حاضر را از آنھا بخوانيم و خود را مورد بررسی قرار دھيم.
سمت مان بوزد و مطالبی ،مانند مطل ِ
خود را زير ذره بين ببريم و توجه کنيم که آيا ما ھم فکرھايمان را جدی می گيريم؟ ،آيا با فکرمان ھم ھويت ميشويم؟
اصل خود ،عوضی می گيريم؟ ،يا نه؟
من ذھنی خود ساخته را بجای
ِ
ِ
ی زندگی در اين لحظه
نقش بندان ،يعنی
ِ
عمل نقش بندی ،يعنی به تصوير وبه نقش درآورنده .به معنی خدا ،به معن ِ
ست.
جنس تراکم و جسم نيست ،ما را به نقش در می آورد .يعنی:
در اين لحظه ،يک ھشياری ،جوھری که از
ِ
ما در فضای يکتايی اين لحظه ھستيم و او چھار بُع ِد معروفِ ما را می سازد.
اين چھار ُبع ِد را که بارھا تشريح کرده ايم:
بُع ِد جسم و فيزيک ماست.
ی ماست.
بُع ِد ذھن و فکرھا ِ
بُعد ھيجانی ماست که شامل حالت ھايی مثل :خشم و درد و رنجش و ھيجانات خوشآيند و ھيجانات بدآيند و  ...ماست.
ی و  ...ماست.
بُع ِد جان ،بُع ِد زنده بودن ،بُع ِد َتر َمزاجی ،خوش اخالقی ،شوخ طبع ِ
جنس جسم نيست ،چھار بُع ِد ما را می سازد و ما از او بلند می شويم.
پس يک عدم ،فضايی که از
ِ
امروز در مثنوی خواھيم خواند که فکرھای ما ھم در آن فضا ساخته می شوند.
خواھيم خواند که صورت از بی صورتی آمد برون.
بی صورتی ھمان بی فرمی ست .بی فرمی فضای يکتايی اين لحظه ست .اين لحظه از جنس زمان نيست ،از جنس
ابديت است .ھميشه اين لحظه ست .ما از اين لحظه نمی توانيم فرار کنيم .ھميشه اين لحظه ست.
9
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ھميشه اين لحظه ست و ما در اين لحظه ھستيم و اين چھار بُع ِد ما ،در اين لحظه ،لحظه به لحظه ،ساخته می شود و
اين ھمان نقش بندی ست.
ذھن مان
حاال ،وقتی فقط جسم شويم و با ھر فکری بلند شده و با آنھا ھم ھويت ،يعنی يکی شويم ،جذب ذھن شده و در
ِ

زندگی

حواس مان به آنچه که ذھن نشان می دھد مشغول می شود )ذھن جذ به ھای
می کنيم ،در چنين حالتی ،ھشياری و
ِ

ی بيرون را منعکس می کند( و به اصطالح " در خواب ذھن بسر می بريم " ،مثل اينکه عينکی به چشم ھای ماست،
دنيا ِ
ت جسم می بينيم ،!.و " اين نگاه غلط است ".
ھمه چيز و ھمه کس ،حتی خدا ،زندگی را ھم بصور ِ
موالنا می گويد :نقش نمی تواند بی نقشی را ببيند.
اگر ما در نقش و جسم ،در تصوير و صورت ماندن را تا آخر عمر ادامه دھيم ،ھيچ موقع وارد فضای يکتايی نخواھيم
شد ،از جنس بی فرمی ،از جنس اصل مان نخواھيم شد.
من فکری ،ايجاد می کنيم.
من تصويری ،يک ِ
من ذھنی ،يک ِ
پس ما ھر لحظه ،يک ِ
حواس مان
حواس مان به فکرھاست،
اين من ،ھر لحظه در فکری ست .ھر لحظه ،فکری در ما بلند می شود و چون
ِ
ِ
ت ذھن ،يعنی داده ھای جھان بيرون است ،با آن فکرھا و داده ھا ،ھم ھويت و عجين و جذب آنھا می
مشغول محصوال ِ
ِ
شويم.
وقتی ھمۀ حواس و ھشياری ما جذب فکر شد ،متعاقب آن ,, ،فکر ،,,ھيجانی )ترس ،خشم ،کينه ،خوشی ،ناخوشی (... ،در
ما ايجاد می کند که بر جسم ما اثر گذار است .گويا ،چاره ای ھم از اينکار نداريم!.
دنبال فکر و ھيجان بلند می شويم.
پس ھر لحظه ما به
ِ
در نتيجه ما اجبارا" ،تند تند فکر می کنيم تا اين تصوير ذھنی را بر پا نگه داريم ،يعنی نقش باشيم.
" اينکار درست نيست ".
جھان
مشغول داده ھای
حال اگر چند لحظه ،اين کار صورت نگيرد ،يعنی تند تند فکر نکنيم ،نقش نباشيم ،جذب ذھن و
ِ
ِ
من ذھنی فرو می ريزد.
بيرون نشويمِ ،
موالنا می گويد :تو نقشی ،نقش بندان را چه دانی؟ چگونه می توانی نقش بندان را بشناسی؟
به خودمان نگاه کنيم .آيا ما نقش ايم؟ آيا می توانيم نقش بندان را بشناسيم؟
از کجا بشناسيم؟ از آن جنس نيستيم.
ی ماست ،از آن جنس است؟ " بله ".
من غي ِر فکر ِ
ی ما که ِ
آيا ِ
من اصل ِ
چرا اآلن آن اصل ،آن نقش بندان را نمی بيند؟
آن بی فرمی ،که ما را اين لحظه نقش می بندد ،چرا نمی بينيم؟
من ذھنی فرو بريزد ".
" برای اينکه جذب فکر ھستيم و می ترسيم که اين ِ
حاال ،اگر ما از جنس نقش باشيم ،چون جسم مشخصات دارد ،پس می توانيم خودمان را توصيف کنيم .شما اآلن به
خودتان برگرديد ،آيا می توانيد خودتان را توصيف کنيد؟
جنس شکل ،پيکريد.
اگر بتوانيد خودتان را توصيف کنيد ،پس مشخصات مادی داريد .بنابراين شما از جنس نقش ،از
ِ
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" اما اين توصيفی که ما از خود داريم ،غلط است ".
در اصل ما مشخصات مادی نداريم .بی فرمی را نمی توان توصيف کرد.
اما اگر به ذھن رويم ،بوسيلۀ فکرھا بلعيده می شويم .جذب فکرھا می شويم .فکرھا مقوالت جسمی و مادی را
نمايندگی می کنند .ما را ھم که از جنس بی فرمی ھستيم ،از جنس جسم تعريف می کنند .فکر ،جسم ما را ھم فقط جسم
ت جسمی و مادی در حال تغيير و از بين رفتن اند ،پس می ترسيم.
و ماده تعريف می کند و از آنجا که ھمۀ مقوال ِ
بنابراين کسی که خودش را فقط بعنوان يک تصوير ذھنی و قابل توصيف بشناسد ،ھميشه می ترسد .نمی تواند نترسد.
زيرا قسمتی از اين توصيفات ،ھمواره در خطر تغيير و ريزش و از بين رفتن ھستند.
جان ترس ما را در
بنابراين اين تصوير ذھنی دائم می ترسد ،اضطراب دارد ،دائما" در آينده ست .ترس يعنی آينده .ھي ِ
آينده نگه می دارد .چرا؟ چه می شود؟

 ,,امکانات و تسھيالت و وضعيت ھايی را که اآلن در اختيار و در دسترس دارم ،تمام وجودم به آنھا وصل است و
تمام زندگی ام ھستند و اگر نباشند ،بيچاره می شوم ،می ميرم ،قرار است که اين وضعيت ھا به من زندگی
معنای ِ
دھند ،مبادا از دست بروند ،مبادا آن بقيه را که بايد بدست بياورم ،بدست نياورم.,, ... ،
" اين نگاه ،غلط است ".
برای ھمين است که می گويد :تو نقشی!.
موالنا امروز روی اين موضوع تأکيد می کند و می گويد :تو حيوانی .حيوان ھم از اين جنس است.
در يکی از بيت ھا می گويد :خدا ،ناظر ماست ،ما را در آغوش گرفته و نگھبان ماست .ھم ناظر ماست ،به ما نگاه
می کند و ھم نگھبان ماست و ما را نگه می دارد.
اگر جنبۀ حيوانی و ھشياری جسمی خود را تقويت و حفظ می کنيم ،آنموقع ست که خطاب به ما می گويد:
" تو حيوانی ،نگھبان را چه دانی؟ " .حيوان چه می فھمد که نگھبان چيست ،کيست!.
پس نقش و جسم ھر چه اسمش را می گذاريد ،ھميشه فکر می کند که اين جھان ،جای خطرناک و جدی ست و ھمواره
احتمال ضرر و زيان مُھلِک تھديدش می کند.
ِ
فکرھايی که بلند می شوند ،قسمت ھای مختلف اين نقش اند.
وقتی شما فکر می کنيد نقش ايد ،کمال طلب می شويد و می خواھيد عناصر اين نقش را به کمال برسانيد ،اما می دانيد
سال مان
سال مان باشد ،چھل ِ
که جسم نمی تواند کمال داشته باشد ،باالخره ما ناقص ھستيم ،اگر جوان باشيم ،بيست ِ
نيست ،به اندازۀ چھل سالگی ،عقل نداريم ،مھارت و پول و خانه نداريم ،ھمسر و بچه نداريم .چھل ساله شويم ،آن
جوانی و آن بازيگوشی را نداريم.
ی اين جسم می لنگد .جسم نمی تواند کامل باشد .پس:
ھميشه يک جا ِ
رون ِد تکاملی زندگی اين است که ما بطور موقت جذب ذھن شويم ،اما اگر به توصيف خود بپردازيم و از جنس نقش
باشيم ،از زندگی قطع می شويم ،به جان ،به خدا ،وصل نيستيم .جان را چه دانی؟!.
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پس بنابراين مجبوريم از موقعيت ھا و توصيفات و مِالک ھا و الگوھا و نقش ھای بيرونی طلب زندگی کنيم ،و از
ماندگار مان
آنجا که مقوالت و پديده ھای بيرونی و جھانی نمی توانند سالمتی و خوشبختی و شادی و امنيت حقيقی و
ِ
را تأمين کنند ،نمی توانند به ما زنده گی دھند .از ھمه کس و از ھمه چيز ،متوقع و رنجيده می شويم.
" اين انتظار و چشم داشت غلط است ".
من ذھنی ،نقش است ،زنده بودن را منوط به واکنش می داند .حال آنکه ،زندگی از اعماق وجودمان می جوشد و باال
ِ
ی اين جھانی ست .به خِرَ ِد زندگی وصل نيست.
می آيد ،عقل واکنشی ما نتيجۀ شرطی شدگی ھا ِ
ی ھمۀ اين صحبت ھا اين است که با قدر ِ
توان خود داريم ،تابع واکنش ھای شرطی
ت تشخيصی که در
ِ
جوھر اصل ِ
ِ
شدۀ ذھنی نباشيم .بايد نقش بندان را بشناسيم .زيرا ،از جنس نقش بند ھستيم.
اين لحظه نقش بندی در حال وقوع است .يعنی اگر به فضای يکتايی برويم و از جنس زندگی شويم و چھار بُع ِد مان
)بع ُد فيزيکی ،بُع ِد فکری ،بُع ِد ھيجانی ،بُع ِد جان( ،از آب حيات ،از شراب زندگی سيراب شود ،جسم مان سالم ،فکرمان خالق
جان مان بازيگوش.
و ھيجانات منفی قبلی ،تبديل به شادی و به احساس نيک و لطيف و متعال می شود و ِ
مانند آن کودک سه ساله ای که تمام َھ ّم و غَم اش به بازی ست اصال" حواس اش به خوردن نيست! .حواس اش فقط به
بازی ست .ما ھم به بازی برمی گرديم!.
جھان فانی ست:
ذھنيت ھايی را که مربوط به اين
ِ
 ,,اين  ...از بين می رود ،آن  ...از بين می رود ,, ... ،را جدی نمی گيريم.
" بله .اين  ...از بين می رود ،ولی چي ِز ديگری به جای آن می آيد ،سيستم و نظام جھان ،تغيير می کند ،ھيچ چيز ثابت
درون مان می جوشد و وارد چھار بُعد مان می شود و آنھا را سالم و
و بر جای نيست" ،جز قاعدۀ خرد زندگی ،که از
ِ
استوار و قوی و معتبر می سازد.
ولی اگر با اين لحظه ستيزه کنيم )که کرده ايم( ،مقاومت کنيم ،قضاوت کنيم ،در درک قاعده ھا و اصول زندگی و بکار
ت مان ،خلل ايجاد می شود و گشايش ھا به تعويق می اُفتند.
ی معتدل و
موزون زندگی در امورا ِ
ِ
بردن مَش ِ
پس اگر واکنش نشان می دھيد ،اگر تلخ ھستيد ،اگر رنجيده ايد ،شما از جنس نقش شده ايد.
توان مجال و فرصت
اما اگر اين لحظه لطيف و ماليم ،آرام و مُنصِ ف ،دقيق و خردمند ھستيد ،واکنش نشان نمی دھيد،
ِ
دادن و فضا گشايی داريد ،برای اتفاقی که می افتد جا باز می کنيد تا خرد زندگی در آن فضا ،اين اتفاق را در آغوش
بگيرد و اين چالش را برای شما حل کند ،از جنس نقش نيستيد ،از جنس زندگی ھستيد .پس نقش بند را می شناسيد.
عقل ذھنی ،نمی توان شناخت.
نقش بند ،خدا ،را با ذھن و در افسانه و ِ
ت مان از ھمان جنس بوديم ،اآلن ھم از ھمان جنس ھستيم.
بايد به
جنس او تبديل شويم .از ھمان ابتدای خلق ِ
ِ
ت من ھای ذھنی ،چرت می زنيم و ھر لحظه دنبال فکرھا می دَ ويم و در من ّيت ھا پخش
اآلن که
بعنوان ھشياری در پش ِ
ِ
می شويم ،در اشتباھيم.
ذھن مان ،ساده ست؟
ی
اما آيا پايين آوردن سرعت فکر و به اصطالح خاموش
ِ
ِ
کردن کام ياب ِ

12

برنامه گنج حضور شماره ٥٠٩

Program #509

Jun 11 2014

ت خواست ھا و آرزوھا و تمايل به ھرزه روی و افسار
ب و کثر ِ
آتش شتا ِ
آيا بمحض اينکه تصميم بگيريم زبانۀ ِ
ی فکر را پايين بياوريم و يا ھياھوی آن را خاموش کنيم ،ھيجانات منفی که تبديل به رنجش و حسادت و کينه و
گسيختگ ِ
درد شده اند و زاييدۀ ھمين نقش ھستند ،به يکباره فرو می ريزند؟
" نه .بايد صبر کنيم ".
ی بيھودۀ آن
ھمينکه ذھنا" متوجه شويم که سرع ِ
ت فکرمان باالست و در محدودۀ ذھن و ھياھو و اغتشاشات و آشفتگ ِ
گير کرده ايم ،شروع خوبی ست .مھم تر اينکه می دانيم :پروسۀ آرام کردن فکر و ذھن ،مشمول قانون مزرعه ست.
ت آن بايد صبر کنيم.
مانند درختی ست که می کاريم ،برای رُ شد و پيشرف ِ
تمام کوشش مان را در اين رابطه به کار می بريم .با صبر و پرھيز از تبديل به نقش و صورت و جسم شدن ،اجازه
می دھيم که ھر چه بيشتر ،برکت و خر ِد زندگی وارد ابعا ِد وجودی و وارد سيستم زندگی مان شود.
بعنوان يک باشندۀ ذھنی ھيجانی ،برای واکنش نشان دادن ،بر
ھرموقع متوجه شديد که فکرتان را جدی می گيريد و
ِ
ت نقش ھستيد.
ی فکر ،بلند می شويد ،بدانيد که در حال ايجاد و تقوي ِ
مبنا ِ
حال آنکه در آرامش و سکون ،بايد فضا را باز کنيد .از آن فضای باز ،خ َِرد وار ِد سيستم فکری و عملی شما می شود
و چالش تان را حل می کند.
تو خود مینشنوی بانگ ُدھُل را
رُموز سِ رِّ پنھان را چه دانی؟
ھنوز از کاف کفرت خود خبر نيست
حقايقھای ايمان را چه دانی؟
کلمۀ خود ،که در بيت سوم ھم آمده ،خيلی مھم است.
يعنی :ھر کدام از ما بايد ،خودمان را از جمع جدا و زير نور افکن قرار دھيم و به خود بگوييم:
 ،،من اآلن چکار می کنم؟ .،،
ذھن مان چکار می کند.
ناظر ھشيار ،عقب بکشيم و خودمان را نگاه کنيم ،متوجه می شويم که
اگر بعنوان
ِ
ِ
" ما بانگ ُدھل را نمی شنويم! ".
بانگِ ُدھُل چه می گويد؟ چه می کند؟
بانگ ُدھُل ،می تواند بانگِ اين جھان باشد.
ی دنيا ،خيلی
بانگِ ُدھُل می تواند بانگِ فرم باشد .در مثنوی خوانديم و خواھيم خواند ،گفتِ :
طبل بزرگ جھان ،صدا ِ

من ذھنی و فرم ھای اين جھانی در حال گذرند .،،
بلند استُ .فرم می گويدِ ،، :
طبل تو خالی و ظاھری اين جھان را می شنويم؟ چه می گويد؟
ی ِ
آيا ما بعنوان ھشياری ،صدا ِ
می گويد :ھمه چيز در حال گذر است و ھمه چيز رو به فناست و به ھر چه که چسبيده ای در حال از بين رفتن است.
گوش تو برساند که:
موضوع مھم را به
ھر چه که از بين می رود ،می خواھد اين
ِ
ِ
تو از جنس فنا و ُمردن نيستی ،پايداری.
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آيا تو خود ،اين بانگ ُدھُل را نمی شنوی؟
ی خدايی ،روی خود
مقام يک انسان ،ھشيار ِ
نه اينکه ديگران بانگ ُدھُل را بشنوند و به تو خبر دھند ،بلکه تو خود ،در ِ
متمرکز نمی شوی که به خود بگويی:
 ،،من موجودی معمولی ،از جنس جماد و درخت يا حيوان نيستم ،خودم را جمع و جدا می کنم و حواس ام را روی
خود متمرکز می کنم ،می خواھم ببينم که اين خداييت ،کی در من متجلی می شود؟ .،،
طبل بلن ِد جھان را با تمام وجود و درکی که دارم ،عميق و رَ سا ،می شنوم؟
کی بانگِ مھي ِ
ب ِ
جھان ھر لحظه فرياد می زند :در اين جھان ھمۀ ما رھگذريم.
ف سِ ِر پنھان را چگونه می خواھی بشنوی؟! ".
" اگر صدای به اين مھيبی را نمی شنوی،
رموز ظري ِ
ِ
در بيت سوم می گويد :ھنوز از کاف ُکفرت خود خبر نيست ،کفر به معنی پوشاندن است و سه حرف دارد که اولين
آنھا ک است.
جوھر خود ،که روزمره گی )روز مُر ِدگی( ،او را از چشم تو
ت ابتدا و
تو از سر منشأء ھم ھويت شدگی ھايت ،از کيفي ِ
ِ
پنھان کرده و پوشانده ،خبر نداری ،او را نمی شناسی!.
آن سرمنشأء چيست؟ کدام است؟
جوھر ھشياری ھستيم که ُفرم دور آن تنيده شد و به اين جھان آمديم.
ـ ما،
ِ
ـ اسمی را که يک کلمه بود و از جنس مفھوم و از جنس ذھن ،روی ما گذاشته و به آن يک کلمه تقليل مان دادند.

تمام تو اين يک کلمه
به عبارت ديگر ،يک فکر يک کلمه ،يک مفھوم از جنس ذھن را به ما تحميل کرده و گفتندِ ,, :
ت توست .!.,,
اسم تو ،تمام ّي ِ
ستِ ،
کردن تماميت ما در يک کلمه ،در يک فکر ،در يک اسم ،اطرافيان مھربانانه ما را صدا
بعد از تخفيف و خالصه
ِ
زدند ،نگاه مان کردند ،مورد توجه قرارمان دادند .از آن به بعد:
معادل آن کلمه ديديم و در آن مفھوم ،جا و قرار داديم.!.
ـ خود را مساوی و
ِ
جنس جسم ،به ما نسبت دادند ،تعلق دادند.
ـ مقوالت مختلفی را ھم از
ِ
الصاق مان کردند،
اسم توصيفی و به آن تعلقات و دلبستگی و وابستگی ھايی که
ِ
ـ به آن فکر و به آن مفھوم ،به آن ِ
ِغفال اين من ،اين خود شروع شد.
چسبيديم و در نتيجه به يک م ِن فکری توھمی بزرگ ،کاھش و تقليل يافتيم .از آنجا ا ِ
ی زنده ،از خدا جدا کرد.
ـ اين من ،يک ھشيار ِ
ی ذھنی جسمی بود ،ما را از جھان ،از زندگ ِ
حاال ،می خواھم که شما اين موضوع را درک کنيد:
تو از َسر منشأء کفرت ،از سر منشأء آن پديده ای که زندگی را از چشمان تو پنھان کرده ،آگاه نيستی!.
ھنوز از کاف کفرت خود خبر نيست ،اين خود ،تأکيدی ست بر اينکه به خودت نگاه کنی ،از خو ِد اصلی ات آگاه
شوی.
تأکيد روی خود در اينجا به اين منظور است که مرا قانون جمع گول نزند.
فرض کنيد می گوييم ،، :علی آمد  .،،يعنی چه؟ يعنی علی خودش به تنھايی آمد.
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منظور نظريد ،نه با جمع ،نه در جمع.
شما خودتان ،بطور َتکی و فردی،
ِ
نه به اينصورت که دستجمعی بنشينيم ،مطلبی را دستجمعی بگوييم ،موضوعی را دستجمعی بپذيريم ،دستجمعی ھم
اشتباه کنيم.!.
کار خوب می کنيم ... ،من ھم به ديگران نگاه می کنم.!.
دستجمعی ِ
" قانون جمع گول می زند ".

قانون جمع می گويد ,, :اگر من رفتارم را بلد نباشم ،ندانم چه کاری برايم خوب است ،به مردم نگاه کنم .ھر کاری که
ھمه می کنند من ھم بکنم  .,,اين قانون جمع است.
ی اجتماعی .قانون جمع .يکی از قوانين مھم روانشناسی اجتماعی ست.
انگليسی آن ھست Social Proof :اثبات ھا ِ
Social Psychology

قانون جمع .قبال" ھم در اين رابطه صحبت کرده ايم.

اينجا ،موالنا می گويد :مواظب باش ،نگويی " :من ھم مثل بقيه " !.
دستجمعی نمی شود آگاه شد .ھر کسی بايد خودش را زير نورافکن قرار دھد و بگويد:
 ،،آيا من از َسر منشأء کفر خودم ،پديده ای که زندگی ،خدا را از چشمم پنھان کرده ،آگاه ھستم؟ يا نه؟ .،،
موالنا می گويد " :تو ھنوز خبر نداری".
جنس ھشياری ام ،متوجه نشوم که بوسيلۀ اسمم تخفيف يافته و به مفھوم خالصه شده ام و بعد
اگر من ندانم که از
ِ
مقوالتی را بطور نامرعی به اسمم وصل کرده و گفته اند:
 ,,اينھا مال توست و اين  ...ھم تو ھستی و اين  ...ھم تو ھستی.,, ...،
ت خود را مساوی ھمۀ اين
خود نيز ،از طريق ذھن به وضعيت ھا و شرايط اين جھانی جلب و جذب شده و اآلن ،تمام ّي ِ
ت جزيی و خفيف و معدود و محدود و ضعيف تصور می کنم .اين مجموعه ،زندگی را از چشم من پوشانده اند.
مقوال ِ
اگر عمال" به اين صورت و با اين مشخصه و توصيفات باشم ولی بر آن آگاه و متوجه نباشم ،به خودم نگاه نکنم ،روی
ی پر اھميت تر و اساسی تر و حياتی تری ،مشغولم؟
خود متمرکز نشوم ،پس به چه کارھا ِ

در گذشته و در آينده سير می کنم ،مدام در فکرھا پرسه می زنم ،دنبال ھر چه بيشتر بھتر ،ھستم ،مردم را الگوی خود
قرار می دھم ،ھمواره خودم را با ديگران مقايسه می کنم ،به دنبال اين مقايسه ،چون کم می آورم ،حسادت ھم می آيد،
حس حسادت ،اگر
به عناوينی ) اگر پول و ثرو ِ
ت ماد ِ
ختن ِ
ی ظاھری ندارم ،با برانگي ِ
ی زيادی ندارم ،با مذمت پول و ثروت ،اگر زيباي ِ
ت بخشش ندارم ،با رنجيدن ،اگر با ھيچ عنوانی مورد توجه
شغل و حرفه ندارم ،با
ت اجتماعی ،اگر فضا دار نيستم و ظرفي ِ
نکوھش فعالي ِ
ِ

من ذھنی را باال نگه می دارم( ،خودم را مطرح
نيستم ،با ابراز فضل و معنويت ... ،و در آخرين توسل ،با آويختن به دردھا،
پرچم ِ
ِ
می کنم ،و ...
اما در فرصت ھا و گذرگاه ھايی ھم به خود آمده ،می گويم:
 ،،من از جنس زندگی ھستم ،قابل مقايسه نيستم! .،،
با اينحال ،يکدفعه خود را در حال غيبت و بدگويی از ديگران ،می بينم! .توقفی کرده ،از خود می پرسم ،، :مگر از
جنس زندگی نيستم ،چرا غيبت می کنم؟ ،چرا ضعفِ ديگران را باز گو می کنم؟ .،،
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من ذھنی ام استفاده می
متوجه می شوم ،، :به اين دليل که می خواھم خودم را مبری از آن عيب ھا ببينم و در اين اثنا ِ
برد .استفاده اش ھم اين است که وقتی يکی را بخاطر نقطه ضعفی ،کوچک می کنم ،خودم را بزرگ تر می بينم .پس
ی من ،به َتر عالقمند است و به آن حساسيت دارد ،می خواھد قوی تر ،بزرگ تر ،زيبا تر ،پول دار تر،
اين ِ
من ذھن ِ
آدم تر ... ،جلوه کند .،،
شما از خود بپرسيد :آيا براستی من ھمينطورم؟!.
تا زمانی که کلمۀ خود را نفھميم و از کافِ کفرمان خبردار نشويم ،خودمان را ھشياری ناظر نبينيم ،ھمۀ اين اتفاقات
در
ذھن مان می افتد.
ِ
من ذھنی خود نگاه کنيد ،ببينيد چکار می کند؟ ".
" از
ذھن تان عقب بکشيد و به ِ
ِ
مظھر عيب جويی ،عيب گويی ،غيبت و قضاوت کردن است ،مقاومت
ی کفرآميز تن می دھد .اصال"
به ھمۀ کارھا ِ
ِ
می کند ،واکنش نشان می دھد ،خودش را مقايسه می کند... ،
حاال اگر رفتار شما اينگونه ست ،حقايقھای ايمان را چه دانی؟
من ذھنی را رھا کنيد ،بعنوان ھشياری
حقاي ِق ايمان ،زمانی ست که شما بعنوان ھشياری ،افکار و رفتار برخاسته از ِ
به فضای يکتايی برويد ،با زندگی يکی شويد .آنموقع ،حقاي ِق ايمان ،برای شما مطرح می شود .آنموقع می دانيد.
غزل مان برخواھيم گشت.
امروز ابياتی از مثنوی برای يادآوری تان می خوانم و بعد دوباره به
ِ
*
حر ِم جان جمادان چون شويد؟!.
َم َ

چون شما سوی جمادی می رويد

اگر ما ھر لحظه ،تبديل به مقولۀ جام ِد فکر ،می شويم ،اگر ھر لحظه بدنبال فکری ،بصورت ھيجان بلند می شويم و به
محر ِم اَسرار و
سوی جامد بودن ،جسم و جدی بودن ،غير ھشيار و غير حساس بودن ،می رويم ،چطور می توانيم
َ
جان جمادان شويم؟!.
دَمساز ِ
ِ
ما بايد از جنس زندگی شويم تا بتوانيم زندگی را در جمادات ببينيم .اگر خود سوی جمود و تراکم ،سفتی و بی جانی،
من ذھنی مان ،ھمه چيز را جامد خواھيم ديد ،ھر انسان
تنش و کشمکش و فشار و چسبندگی رويم ،بر مبنای تصورات ِ
روح
جنس
ی جامد می بينيم ،در حاليکه ھمۀ ما از
ِ
ديگری از جمله ھمسر و فرزندمان را ھم بصورت يک تصوي ِر ذھن ِ
ِ
زندۀ زندگی ھستيم.
مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بيت ٢٠٧۵

چون ز ساعت ،ساعتی بيرون شوی
چون نماند ،مَحرَ م بیچون شوی
ساعت از بیساعتی آگاه نيست
زآن کِش آن سو جز َتحَ ُير راه نيست
ھمينکه لحظه ای از حيطۀ زمان خارج شوی ،بی زمان شوی ،به آخر الزمان برسی ،به صفر زمانی برسی ،جنبۀ
چونی و کميت از وجود تو رخت بر می بندد و در لحظهَ ،محرم خداون ِد بی چون و چند خواھی شد.
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ساعت يعنی يک لحظه.
من ذھنی که ھشياری ذھنی و جسمی دارد ،با زمان کار می کند ،با گذشته
شما اگر يک لحظه ،از زمان ،از نقش ،از ِ
و آينده کار می کند ،بيرون شويد ،به خودتان نگاه کنيد ،بی چون می شويد.
" اگر از زمان ،يک لحظه ،بيرون شوی ،چونَ ،نما َند ".
شما اگر از جنس نقش باشيد ،چـــــــون ،داريد .در حاليکه بی فُرمی ،چون ندارد! .زندگی چگونگی نمی شناسد!.
ی ما را چون و چگونگی محاصره کرده!.
در حاليکه اآلن زندگ ِ
چرا من اينطوری نيستم؟ ،چرا بلند قد نيستم؟ ،چرا زيبا نيستم؟ ،چرا فالن عيب را دارم؟ ،چرا پول دار نيستم؟ ،چرا با
سواد نيستم؟ ،چرا ...
وقتی بتوانيد خودتان را وصف کنيد ،پس در چون ھستيد.
وقتی از اوصاف خود ناراحت می شويد ،وقتی راجع به شما صحبت می کنند ناراحت می شويد ،پس با اوصافِ تان
ھم ھويت شده ايد.
جنس بی چونی ست.
آيا به يک عارفِ کامل ،فحش دھند ،پشت سر او غيبت کنند ،ناراحت می شود؟ " نه " .زيرا از
ِ
پس نقش در زمان است و بی نقشی و بی فُرمی و بی صورتی ،در اين لحظه ست .بی چونی در اين لحظۀ زنده ست.
محرم بی چون می شويد .بی چون خداست .زندگی ست.
زنده در لحظه،
ِ
حر ِم بی چون می شويد.
وقتی چون نماندَ ،م َ
اما ،ساعت از بیساعتی آگاه نيست ،زمان ،نقش ،از بی زمانی آگاه نيست .برای اينکه ،به آن سو جز َت َح ُير راه نيست.
متحير ،انسانی ست که حواس اش به نقش بند است .حواس اش به خداست .انگشت به دندان ،در حيرت مانده که اين
من ذھنی ندارد.
کائنات و اين خلقت چگونه اين لحظه خلق می شود و سوالی ھم نمی کند و در شگفتی ست .عقل ِ
با عقل اش محاسبه و کند و کاو نمی کند :چرا اين  ...اينطور است و چرا آن  ...آنطور نيست... ،
ھميشه در حيرت است .و حيرت ھمان بی چونی ست.
من ذھنی مان آنقدر به ما مسلط است که فکر می کند
اگر ما در شگفتی و در حيرت نيستيم ،معنی آن اين است که عقل ِ
ھمه چيز را می داند .به کوچکی عادت کرده.
به اين معنی که با چند مقولۀ فانی و از بين رونده عجين و ھم ھويت شده ايم و ھمۀ حواس مان به آنھاست و ھمۀ آنچه
را که در زندگی مان ھست ،به جسم تبديل کرده ايم .در ترس و کنترل بسر می بريم و خودمان ھم چون ھشياری
جسمی داريم و از جنس نقش ھستيم و می خواھيم آن اجسام را محافظت کنيم ،نگرانی و ترس بر ما چيره ست و از
َت َح ُير ھم خبری نيست.
ی مان را رھا کنيم و از قدرت زندگی و خدا شگفت زده شويم.
َت َح ُير حالتی ست که ھم ھويت شدگی ھا و دلبستگی ھا ِ
اين موقع ست که بی چون شده ايم.
حاال ،حداقل اين را می فھميم که:
اگر " در زمان باشم ،از بی زمانی نمی توانم آگاه باشم ".
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بی زمانی اين لحظه ،بی زمانی ،خداست.
بارھا گفته ايم که خدا دو خاصيت دارد :بی نھايت و ابديت.
اين لحظه ابدی ست و شما اگر در اين لحظه ريشۀ بی نھايت داشته باشيد و از جنس ابديت شويد ،در اين لحظه حاضر
و ناظر باشيد ،در زمان نيستيد.
اگر از زمان بيرون بياييد ،وارد حيرت می شويد.
ی تمام اين جھان
متحير و شگفت زده می شويد که چگونه زندگی از طريق شما ،نقش ھای خود را می آفريند! .نقش ھا ِ
را می آفريند!.
وقتی شما واقعا" ،متحير ،از زمان بيرون آمده باشيد ،نگرانی آينده و تأسف گذشته را نداريد از محدود انديشی ،محدود
بينی ،کوچک بينی بيرون آمده ايد.
حاال ،آيا آن امکانات و تسھيالت و آسودگی و راحتی را ھم می توانيد داشته باشيد؟ " بله " .البته.
اين لحظه پايين رفته و از جنس زندگی و دريا ،با زندگی و دريا يکی شده ايد .از جنس کف و امواج کوچک نيستيد و
اصال" منظور اين برنامه و موالنا ھم ھمين است ،با زندگی ،با دريا ،يکی شويد.
*
طبل دنيا ،که ھر لحظه نواخته می شود و آن را نمی شنويم ،قصۀ کوتاھی را
در رابطه با بانگِ جھان ،صدای مھيب
ِ
که قبال" برايتان خوانده ام ،اينجا خيلی سريع فقط يادآوری می کنم:
جوانی می خواست حرفۀ دزدی را انتخاب کند ،صبح زود ،در ھوای نيمه تاريک و در خلوتی ،کمين کرد تا جيب
کسی را خالی کند.
فقيھی ،که عمامۀ بزرگی داشت از آنجا رد می شد .دزد جوان ،با ديدن آن عمامۀ بزرگ ،به تصور اينکه با قاپ زدن
آن ،نه تنھا صاحب متراژ زيادی پارچه خواھد شد ،بلکه ممکن است درون آن ،پول گذاشته شده باشد ،از کمينگاه خود
سر عابر برداشت و پا به فرار گذاشت.
بيرون آمد و عمامه را از ِ
فقي ِه عابر ،به او گفت ،، :اول عمامه را باز کن ،بعد آن را ببر .،،
وقتی دزد عمامه را باز کرد ،آن را پُر از تکه پارچه ھای کھنه يافت .ھمه را بر زمين ريخت ،نھايتا" تکه پارچه ای
کوچک در دستش ماند .ناراحت شده و آن تکه پارچه را ھم به زمين کوبيد و گفت:

َ ,,س ِر من کاله گذاشته ای! ،خيلی منتظر شدم تا کسی رد شود و جيب اش را بزنم و چيزی گيرم بيايد ،تو آمدی و من
دزدی ام را ھم کردم ،ولی ھيچی گيرم نيامده! .,,
فقيه گفت :درست است که نما و ظاھرم دلفريب و گول زننده بود ،ولی ھمان لحظۀ اول که عمامه را برداشتی و پا به
ظاھر اغواگر آن را نخور ،در آن چيزی نيست.
ب
فرار گذاشتی ،گفتم که فري ِ
ِ
دستار بزرگ ،تشبيه کرده .بنظر خيلی بزرگ و قابل مالحظه ست ،ولی بقايی در آن نيست!.
موالنا دنيا را به اين
ِ
اين سه بيت را نتيجه می گيرد:
" با اين ھمه بانگ و ھياھو و آشفتگی و بدو و بگير و جمع کن و  ...خالی و ھيچ ،آيا بانگ ُدھُل را نمی شنويم!.
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مولوی ،مثنوی ،دفتر چھارم ،بيت ١۵٩٢

گفت بنمودم دَ غَل ليکن ترا
از نصيحت باز گفتم ماجرا
ت ماجرا را
ت نصيحت ،حقيق ِ
ی خير خواھی ،از ھمان اول ،جھ ِ
فقيه نما گفت :من گرچه حيله بکار بُردم ،اما از رو ِ
برای تو توضيح دادم .دنيا ھمين است!.
ھمچنين دنيا اگر چه خوش شگفت
بانگ زد ھم بی وفايی خويش گفت
موالنا دنيا را نيز مانند عمامۀ آن فقيه نما ،جذاب و فريبنده می شمرد و می گويد:
دنيا نيز ھمينطور است .اگر چه ظاھری فريبنده دارد ،اما بی وفايی خود را فرياد می زند و به ھمه اعالم می کند.
ت فانی اين جھانی می شويم؟
با اين حال ،چرا ما جذب مقوال ِ
من ذھنی جذب می
برای اينکه خوشايند ھستند .برای اينکه به ما ياد داده اند که در آن چيزھايی که ما از طريق ذھن و ِ
شويم ،زندگی ھست ،ھويت و خوشبختی ھست .به ما ياد داده اند که اقالم دنيوی ارزش دارند .عليرغم اينکه دنيا ھم:
بانگ زد ھم بی وفايی خويش گفت!.
دنيا ھم مثل آن طبل بزرگ که موالنا توصيف کرد ،با صدای بلند ،گفت:
ب ُدھُل را نمی شنوی! ،چطور می توانی رموز سِ ر پنھان را بفھمی! .اول بايد بانگ ُدھُل را بشنوی،
" تو که بانگ مھي ِ
بفھمی! .،،
يعنی ما اآلن به خود نمی گوييم:
 ،،اين جسمم ،که از ھمه چيز برايم مھمتر است ،در حال فرسودگی و پيری ست و حتما" روزی ،می ميرم ،جسمم به
ھمين صورت نمی ماند! .،،

" نه .وضعيت جسمی خود را می بينيم ولی بانگ بی وفايی جسم و دنيا را نمی شنويم! ".
جسم مان با صدای بلند و دائم گوشزدمان می دھد " :من موقتی ھستم " .اما آيا ما می شنويم؟! " ،نه ".
به خود می گوييم:
 ,,مردم می ميرند ،ما که نمی ميريم ،اصال" به ما چه! .,,
اندرين َک ْون و فساد ای اوستاد
آن دَ َغل َک ْون و نصيحت آن فساد
ت آن به منزلۀ فساد.
ای استاد در اين
جھان ناپايدار ،حيلۀ دنيا به منزلۀ َکون است و نصيح ِ
ِ
ب موالناست به شما:
خطا ِ
ای اوستاد ،در اين کون و فساد ،چيزھا بوجود می آيند و از بين می روند.
آمدن پديده ھا و چيزھاست ،وقتی بوجود آمد ،ما ،خيره و جذب آنھا می شويم .اما
دَ غَ ل ،دروغ ،حيلۀ دنيا ،ھمين بوجود
ِ
در دغل و دروغ و حيله ،زندگی نيست.
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البته داشتن ،برای وضعيت ھای زندگی ما خوب است اما جذب شدن و چسبيدن به آنھا با حرص و طمع و بر اساس آن
من درست کردن و واکنش نشان دادن ،و  ...غلط است.
برای مثال ،ھمين اآلن اگر خبر بياورند که ماشين تان را در خيابان دزديده اند ،ببينيد يکدفعه چه حالی می شويد:
 ,,ماشين مرا دزديده اند؟ نه ،حتما" مال من نيست ،اشتباه می کنيد.,,... ،
ـ  ،،باور کنيد ،ماشين شماست که دزديده شده .،،
ھمينکه می فھميم که ماشين ماست که دزديده شده ،واکنش مان شروع می شود.
موالنا می گويد :بيشتر مردم مردم فقط " َکون " ،يعنی جنبۀ وجودی دنيا را می بينند و از " فساد " آن ،يعنی جنبۀ
عدمی و زوال آن غافل اند.
آن دَ غَ ل َک ْون و نصيحت آن فساد .دنيا نصيحت می کند:
 ،،ھر چيزی ،با ھر مقوله ای ،که ھم ھويت شده ای ،از بين رفتنی اند ،اميدوارم که اآلن ،معنی و مقصود و محتوا و
اھميت اين نصيحت و اين بانگ دھُل را بشنوی،، .
ب اين ُدھُل را نمی شنويم!.
ولی ما آنچنان مشغوليم ،که بانگ مھي ِ
*
مطلبی را که برايتان می خوانم از مثنوی دفتر سوم است .نشان می دھد که ما بعنوان ھشياری از آنطرف به اين جھان
می آييم و از مراحل مختلفی عبور می کنيم.
از چه مراحلی؟
ت جامد بوديم ،مثل سنگ) .از ھشياری صحبت می کنيم .من ذھنی را ھويت اصلی خود در نظر نگيريد(.
ابتدا بصور ِ
ما ھشياری خدايی ھستيم .فرض کنيد:
ـ خدا ،ھشياری ،می آيد و ابتدا بصورت سنگ جلوه می کند.
ـ مدتـــــــھا  ...بعد ،بصورت نبات جلوه می کند.
ـ بعد از آن  ، ...در حيوان متجلی می شود.
ی ما با ذھن است.
ـ سپس ،آن ھشياری ،از طري ِق بشر ،وارد ذھن می شود که ھمين حال ِ
ی ھم ھويت شدگ ِ
ت کنون ِ
در نگا ِه موالنا اين حالت ،از جھاتی شبي ِه حالت حيوان است و ما بايد از اين مرحله ھم عبور کنيم.
من ذھنی شما را می ترساند .اگر بخواھيم دست ھايمان را باز کنيم و
وقتی شما می خواھيد از اين مرحله عبور کنيدِ ،

برای رھايی و آزاد شدن ،ھمۀ آن چيزھايی را که در اين جھان ،اآلن محکم چسبيده ايم ،رھا کنيم ،بنظر می رسد که
از نقطه ای بلند در حال افتادن ھستيم و معلوم نيست کجا فرود می آييم و کسی ھم نيست ما را بگيرد!.
" چنين برداشتی درست نيست ،فقط اينطور بنظر می رسد ".
مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بيت ٣٩٠١
از جمادی ُمردَ م و نامی شدم
وز نما مُردم به حيوان َبر زدم
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موالنا در بيت فوق ،تحول انسان را از تول ِد سه گانۀ جماد و نبات و حيوان ،ذکر کرده:
روزگاری جماد بودم.
دورانی گذشت ،از مرتبۀ جمادی رخت بربستم و به مرتبۀ نباتی رسيدم.
از مرتبۀ نباتی نيز سفر کردم و به مرحلۀ حيوانی رسيدم.
پس) :نامی يعنی گياه .نبات( .ابتدا ،ھشياری بودم ،از مرحل ِۀ جمادی عبور کرده ،در مرحلۀ نباتی ،وارد گياه شدم .از آن
فاز ھم عبور کرده و در حيوان جلوه کردم.
مُردم از حيوانی و آدم شدم
پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟
از مرتبۀ حيوانی نيز گذشتم و آدم شدم.
حال که مرگ به معنی تحول از مرحلۀ پست به مرحلۀ عالی ست ،پس ،برای چه از مرگ بترسم؟
با اين مرگ چگونه ممکن است نقصان پيدا کنم؟
" واضح است که وقتی وارد ذھن شده و با ذھن ھم ھويت شديم ،بھتر و فراتر از مرحلۀ حيوانی ھستيم ".
حمل ٔه ديگر بميرم از بشر
تا بر آرم از ماليک َپر و َسر
در مرحلۀ ديگر از مرتبۀ انسانی نيز می گذرم تا در مرتبۀ فرشته گان پر و بال و َسری در آورم .يعنی با مرگ
انسان ناسوتی )زمينی( نيز در گذرم و به اصل و مبدأ خود که از آن دور افتاده ام ،برگردم.
اختياری از مرتبۀ
ِ
زان
ی ھشيار ِ
" انسان ،با ظرفيت معرفتی که دارد می تواند آيينۀ تمام نما ِ
ی ناب ،زندگی ،خدا ،شود .اين تجلی به مي ِ
ی کامل و ازلی ،ابدی ،شدت و شعف دارد ".
دوری و نزديکی به آن ھشيار ِ
به عبارتی ،با يک جھش ديگر ،از جسم و تراکم ،اوج می گيريم .از ذھن بيرون می پريم و شبيه فرشته گان می شويم.
وز َم َلک ھم بايدم جَ ستن ز جو
ُک ُّل َشی ٍء ھالِک اال َوجْ َھ ُه
و حتی از مرتبۀ فرشته گان نيز بايد گذشت .از جو بايد پريد .اين مرتبه را نيز بايد پشت سر گذاشت زيرا ھمه چيز
ت الھی .معبودی را با خداوند يکتا مخوانيد ،خدايی جز او نيست .ھمۀ موجودات ھالک می
ھالک می شود جز ذا ِ
شونده اند جز ذا ِ
آن اوست وبه سوی او باز خواھيد گشت.
ت او .فرمان از ِ
پس معلوم می شود ھشياری ،که امتداد خداست ،اين مراحل را طی می کند و به ما می رسد.
اآلن شايد ما ھم ھويت با ذھن ھستيم ،شايد برخی از شما که به اين برنامه گوش می دھيد واقعا" از َملَک ھم باالتر
رفته ايد.
َجستن ز جو ،يعنی بايد اين حالت را ھم رھا کنيم .از چسبندگی ھای دنيوی پاک شويم ،زيراُ :ک ُّل َشی ٍء ھالِک اال
جنس
َوجْ َھهُ ،ھمۀ اشياء و ھمۀ ُفرم ھا ،ھر چيزی که شکل و پيکر دارد ،بصورت جسم ھست ،مُردنی ست ،غير از
ِ
جنس خدا.
اوَ ،وجْ َھ ُه .غير از
ِ
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جنس او ھستيم .از مراحل اوليه گذشته ايم و حال ،موقتا" در ذھن ھستيم.
پس ،ما در اصل از
ِ
نترسيم از ذھن بيرون بِ َپريم.
بار ديگر از َم َلک قربان شوم
آنچ اندر َوھم نايد آن شوم
بار ديگر از مرتبۀ فرشته گی نيز بايد فانی شوم تا به حقيقتی تحول يابم که حتی در وھم و گمان آدميان نيز نمی گنجد.
يکبار ديگر ِبپَريم ،تبديل به خودش ،ھشياری بيدار شده از ذھن ،ھشياری خالص می شويم .درست مثل اينکه خدا از
خودش آگاه ست .ھمان بی ُفرمی که جسم ندارد منتھی در اين جسم زندگی می کند.
منظور اين است که ھشياری به خود آگاه و زنده شود.
اين ھشياری که از خودش آگاه شده ،در َوھم ،در فکر نمی گنجد .با فکر نمی توانيم توصيف اش کنيم ،برای اينکه
جسم نيست.
پس َعدم َگردم عدم چون اَرغَ نون
جعُون
گويدم که :ا ّنا ا َل ْي ِه را ِ
گوش دلم ترنم می کند " :ما از خداييم و به
پس به عدم ،تحول می يابم و عدم مانند سازی خوش نوا اين حقيقت را در
ِ
سوی او باز می گرديم " .پس من عدم می شوم.
از عدم ،از نيستی می آييم .اما ،نيستی که واقعا" نيستی ،نيست .اگر عبارت ھستی را بکار ببريم ،ھستی شامل
مقوالت اين جھانی ست .پس عدم ،ھستی واقعی ست که ھمان می شوم .عدم می شوم.
بمحض اينکه بخواھيم ھويت مان را از آن نقش ھا بيرون
حال ،جوھر صحبت اين است :ما که از جنس نقش ھستيم،
ِ
مانع تبدي ِل ماست.
ِبکِشيم ،ترس نمی گذارد ،مانع می شود .ترس بزرگ ترين
ِ
ولی اآلن با شناخت و آگاھی که از طريق اين آثار و اين برنامه ،درک کرده ايم ،نمی ترسيم.
مراحل تکامل ھشياری را شما اآلن می شنويد و با آن انتقادی ھم که موالنا کرد:
من ذھنی را تقويت کنی و نگه داری،
تو شکلی پيکری جان را چه دانی؟ می دانی که اگر در نقش باقی بمانی ،يعنی ِ
به ضرر توست.
حال مان بدتر شده ،جسم
ما انسان ھا ،به تجربه فھميده ايم ،که با بيشتر
سن مان ،اگر از ذھن بيرون نپريده ايمِ ،
شدن ِ
ِ
تن
مان مريض تر شده ،تلخ تر و بی رمق تر و بی انرژی تر شده ايم .ھر چه اين نقش را حفظ کنيم ،به ضرر ماستِ .
ی مان خرافاتی می شود.
مان مريض ،فکرھا ِ
من ذھنی باالخره به چاه خرافات می اُفتد.
ِ
نور اين لحظه ست که گذشته و آينده را
زيرا وقتی می گوييم حتی ساعت از بی ساعتی آگاه نيست ،يعنی شما می دانيدِ :
نور ھشياری در اين لحظه نباشد ،شما چگونه می توانيد گذشته و
برای ما روشن کرده .اگر نور اين لحظه ،نباشد ،اگر ِ
آينده را ببينيد؟!.
ذھن شما را روشن کرده ،ذھن می تواند فکر کند و زمان را ببيند.
پس اين لحظه زندگی ست ،نورش
ِ
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ارغنون خوش نوا ،در گوشم می نوازد:
پس من عدم می شوم .نمی ترسم .عدم ،مثل
ِ
عدم چون اَ َ
جعُون " .ھمۀ باشندگان سوی او برمی گردند ".
رغنون ،گويدم که :ا ّنا ا َل ْي ِه را ِ
اين بازگشت ،در مورد ما انسان ھا قبل از مرگ معتبر است.
ما تا جوان و زنده ھستيم ،بايد به سوی او ،به سوی خدا ،به سوی خداييت ،به سوی عدم ،برگرديم.
ی مان را ھم بياموزيم که به
پس ،وظيفۀ ماست که نه تنھا خودمان خيلی ،با جھان مادی ھم ھويت نشويم ،بلکه بچه ھا ِ
رقابت نيفتند .به مقايسه و قضاوت و حسادت نيفتند.
به آنھا ياد دھيم که عشق ،زندگی ،اين لحظه ،اولين اولويت ماست و اگر به( آنجا )نرسيم ،بتدريج ذھن کند می شود و
به چاه خرافات می اُفتد.
ی
من ذھنی دار ،برخورد کرده باشيم ،اينھا وقتی کمی پير می شوند ،حرف ھا و صحبت ھا ِ
شايد به افراد سالخوردۀ ِ
ی قديمی برگرفته از جھان ھم ھويت شدگی ،زندگی می کنند.
شان با اين جھان ھمخوانی ندارد ،زيرا با ھمان داده ھا ِ
در حاليکه اين لحظه زندگی نو به نو ،به وجود ما دَميده می شود.
ی حضور زنده شده بوديم ،در
اگر ما ،يا افرادی که به دام
جھان ھم ھويت زدگی گير افتاده اند ،به موقع ،به ھشيار ِ
ِ
ی زندگی در ما از بين نمی رفت!.
ِ
ذھن مان ُفسيل نمی شديم ،طراوت و تازگ ِ
پس ،بدرستی که ھمه بسوی او برمی گردند.
به اين معنی که در طول زندگی مان ھر طور شده به سوی او برگرديم و با او يکی شويم .ھشياری ،ھشيارانه ،به خود
آگاه شود .خدا با اين ھشياری و آگاھی ،کار دارد .اگر جسما" بميريم در حاليکه آگاھانه و ھشيارانه قبل از مرگ
جسمی به سوی او برنگشته ايم ،سرمان کاله رفته .در ُخسر و در زيان بوده ايم .وقت را تلف کرده ايم.
ی عارفان،
رجوع اختياری ،شھو ِد حقيقت و اَسرار ،آگاھانه ،ھشيارانه ،با ارشاد و راھنمايی
انسان کامل ،با آموزش ھا ِ
ِ
ِ
از طريق تصفيه و تھذيب نفس صورت می گيرد.
در رابطه رجوع اجباری که با مرگ و فنای کالبد عنصری تحقق می يابد ،بوديست ھا می گويند :آدم دوباره برمی
گردد .تا وقتی که به يکتايی برسيم ،آزاد شويم.
نگا ِه شما چگونه ست؟
ھيچکس نمی داند که آيا بعد از مرگ ،برمی گردد يا نه " ،قرار شده که اين سوال را از من نپرسيد ".
مرگ دان آنک اتفاق اُمتست
کاب حيوانی نھان در ظلمتست
ھمۀ انسان ھای خردمند در اين مورد اتفاق نظر دارند که آب حيوان )آب زندگی ،آب حيات( ،در ظلمت و در تاريکی
جھش زندگی ،از جمادی سوی نبات و از نبات به سمت حيوان و از حيوانيت به ذھن و بشر ،در
جھش ھشياری،
ست.
ِ
ِ
ت تحول و رسيدن به منصۀ حضور يافت .اين ھشياری که اينک جسمی است
ظلمت و تاريکی ،شوق و امکان و فرص ِ
ب حضور ،با حس ھايی فراتر از حس ھای محدود جسمی و
و در ذھن ،با جھشی ديگر از ذھن ،در مرتبۀ ھشياری نا ِ
اسرار غيب ،آگاه به ناديدنی ھا ،جلوه و ترجمانی از آن شعور اليتناھی ،متولد می شود.
مادی ،آگاه به
ِ
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من ذھنی ،عدم ،نقص و نيستی ،بطالن و بی اعتباری ،عقيم و ظلمت است.
اما ،برای ِ
ی زندگی ،توش و توان ،بُنيه و پادشاھی و طاقت ،آنجاست .شما به اين موضوع
حال آنکه ،آب حيوان ،آب حيات ،انرژ ِ
توجه کنيد.
پس تو نيز مرگ را ھمان گونه بشناس که بزرگان و عارفان گفته اند .با مرگِ آگاھانه و اختياری نسبت به صورت و
جسم و به نقش ،می توانی به آب حيات برسیُ .مردن از حرص و شھوات و نفسانيات تو را به حيات ابدی واصل می
روح زندگی آنجاست.
کند .آب ،جوھر ،عصاره،
ِ
ھمچو نيلوفر ِبرُ و زين طرفِ جو
ھمچو مُس َتسقی حريص و مرگجو
آسمان روانِ ،برو.
ف جو )دنيا( ،رشد و نمو کن ،بالنده شو ،لطيف و زيبا ،سر بر
گل نيلوفر ،از اينطر ِ
مثل ِ
ِ
بعنوان ھشياری ،در جھان مادی رشد و نمو می کنيم و سپس فرای آن می رويم .مانند کسی که به مرض تشنگی
ما
ِ
دچار شده ،حريص و مرگ جو.
من ذھنی.
حريص برای رسيدن خدا ،حري ِ
ص برای رسيدن به اصل و ريشۀ خود ،نه حريص درخواست ھا ِ
ی ِ
مانند کسی که به مرض تشتگی دچار شده و عطش نوشيدن آب دارد ،ھر چند می داند که آب برايش ُکشنده ست .مثل
عاشق آب
ی جسمی ايم ،اما
من ذھنی ،تافته و بافته ای از ھشيار ِ
ما ،اآلن عليرغم اينکه محموله و مجموعه ای از ِ
ِ
شکار ھشياری ھستيم .در حاليکه می دانيم که اگر آن شھد آگاھی را بچشيم ،بنوشيم ،خواھيم مُرد ،ولی
زندگی ،در
ِ
مرگ جوييم.
من ذھنی بميريم.
تن مان را از بين ببريم ،بلکه می خواھيم به ِ
مرگ جو ،نه به اين معنی که ِ
ب حيات ،در فضای يکتايی می اندازيم و آنچنان در آن
پس مانند آن کسی که مرض تشنگی گرفته ،خودمان را در آ ِ
من ذھنی مان بميرد.
فضا غوطه ور می شويم و از آن ھشياری می نوشيم که ِ
" مثل اينکه در نقطه ای مبھم و تاريک قرار گرفته ايد ،آرام ،آرام ،آرام ،نور را زياد می کنيد .يکدفعه تاريکی و
سرگشتگی از بين می رود ".
من ذھنی ،که از ھم
ی
وقتی در
من ذھنی ،دلتنگی و افسردگی و مالم ِ
ت ِ
ِ
عقل ِ
جھل ِ
ِ
قانون جمع گم شده ايم و تاريک ِ
جھان بيرون می آيد و در ما مستقر شده ،بسر می بريم ،از ھشياری و بيدار شدن می ترسيم.
ت
ھويت شدگی با مقوال ِ
ِ
من ذھنی
اما با خواندن اين رھنمودھا ،خود را در آب حيات ،در فضای يکتايی رھا می کنيم .مرگ جوييم) .جويا ِ
ی مرگِ ِ

ھستيم( .ببينيم می توانيم اينطور باشيم؟.
مرگ او آبست و او جويای آب
میخورد َو ُ Nاَعْ َلم ِبالصَّواب
خوردن آب است .يعنی:
عطش بيش از حد( شده ،از
مرگِ کسی که دچار بيماری استسقاء )
ِ
ِ
دن آب ،می ميرد ،با اين حال باز ھم آب طلب می کندَ .و ُNاَعْ َلم بِالصَّواب.
با اينکه می داند
ِ
بمحض نوشي ِ
البته که خداوند به راستی و درستی دانا تر است.
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ت مان می دھد :نترس .خدا به راستی و درستی داناتر ،آگاه تر است.
من ذھنی نمی رسد ،موالنا جرأ ِ
ھر جا که عقل ِ
من ذھنی ست.
خدا مطلع تر ،ھشيارترُ ،م ِت َبحِرتر ،بصير و مراقب تر از ِ
من ذھنی باخبرتر ،تازه ترِ ،بھنگام تر ،روشن بين تر و مراقب تر از خدا نيست .يعنی ما اگر مُھر بطالن بر عقل
ِ
ذھنی مان بزنيم ،پيشنھادات آن را باطل کنيم ،در اين لحظه ،با زندگی موازی شويم ،ولو اينکه تھديدمان می کند و ما
ت آن ،محدوديت وحرص و ھشياری جسمی ست و ما را از اصل خود جدا نگه می
را می ترساند ،اما می دانيم ،که باف ِ
دارد ،پس:
اصل من
" اجازه می دھم که زندگی ھدايت ام کند ،برای اينکه او به ھدايت و به راستی و درستی داناتر است .او
ِ
مراحل تکوين ،می خواھم به اصل و خاستگاه و به فضاداری و به بی ُفرمی
ی اين جدايی دردناک و
ِ
است و پس از ط ِ
ی خود ،برگردم ".
و به خو ِد حقيقی و نه چيز ِ
مرض تشنگی ،از آب است و او ھم جويای ھمان آب است.
پس ،مرگ انسان مبتال به
ِ
ب خود ھستيم و در اين رابطه ست
ی ھشياری ،جويای اصل و َن َس ِ
ما نيز در چنبرۀ من ذھنی ،جويای آب زندگی ،جويا ِ
که دائم ھويت مان را از جھان بيرون ،می بُريم.
در اين حالت ،بمحض اينکه متوجه می شويد که با چيزی ھم ھويت ايد ،رنجش و درد داريد ،فورا" ھويت خود را از
حال خشمگين شدن ھستيد،
انبو ِه گير و دارھا ،بيرون می کشيد ،درد ھای خود را می اندازيد ،می بخشيد .اگر در ِ
ت ھم ھويت شدگی با موضوعی ،با باوری ،با کسی ،با شخصيتی ،با حالتی ،ھم
فورا" آرام می شويد .می فھميد که بعل ِ
ھويت شدگی با وضعيتی ست که اينگونه در خشم بلند می شويد!.
جان منفی ،نشان از من ذھنی دارد.
ھر خشمی ،ھر ترسی ،ھر ھي ِ
اقالم بيرونی :از بچه ،پول ،مقام اجتماعی ،کار ،شرکت ھای بزرگی که داريد ،مليت ،باورھا از
شما اگر بخواھيد از
ِ
من
ھر نوع ،می توانيد زندگی و ھويت و خوشبختی و شادی و زندگی حقيقی را بيرون بکشيد ،پس شما مرگِ جو ِ
ی ِ
ذھنی ،نيستيد .بلکه می خواھيد من ذھنی را قوام بخشيده و پرورش دھيد و " اين طرز نگاه و برخورد درست نيست ".
شما بايد آب جو باشيد در حاليکه می دانيد ،آب شما را می ُک َشد!.
من ذھنی ھستيد .مرگ او آبست و او جويای آب.
اآلن شما ھمين ِ
میخوردَ ،و ُ Nاَعْ َلم ِبالصَّواب .شما ھم اين آب ،آن مرگ را می نوشيد .برای اينکه می دانيد ،مطمئن ايد که خ َِر ِد خدا
ی يکتايی ھدايت می کند و ھميشه در آغوش زندگی ،خدا بوده ايد ،ولو اينکه
ی حضور و فضا ِ
شما را به سوی ھشيار ِ
به آن آگاه نبوده و اشراف نداشته ايد.
امروز در غزل ھم می گويد :خدا برای شما نگھبان است ولی اگر کسی از جنس حيوان ،اسي ِر محدودۀ غريزه باشد،
متوجه نمی شود ،نمی فھمد.
ی حضور و در
اگر اين لحظه ،در تسليم ،در پذيرش آنچه که اآلن ھست ،مقاومت و ستيزه نکنيم ،مشمول ھشيار ِ
آغوش خدا بودن ايم .اتفاق اين لحظه را بدون قيد و شرط و قبل از قضاوت ،می پذيريم .يعنی در اطراف آن موضوع
ِ
فضا باز می کنيم .در اين فضا ،خِرد ھست.
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اين تسليم ،اين پذيرش ،انرژی مثبت و آرامش در َبر دارد ،ما را از جنس ھشياری ،از جنس ھشياری اوليه ،ھمان
جنسی که از اول بوديم ،می کند.
اينجا موالنا ما را امتحان می کند ،ببينيم آيا ما آن آب ،آن نوع مرگ را می نوشيم؟
آيا نور را به تاريکی ذھن مان می اندازيم؟
من ذھنی مان نگاه کنيم:
چشم ترس مان ،در
اگر اين تاريکی بتدريج از بين رود ،آگاھانه می توانيم در
چشم ِ
ِ
ِ
ی اين جھان بيرون بترسانی؟!.
" من جلو می روم و تو می خواھی مرا از بيرون کشيدن ھويت ام از داده ھا ِ
" بترسان ببينم!" .
ای ُفسرده عاشق ننگين نمد
کو ز بيم جان ز جانان می َرمد
سوی تيغ عشقش ای ننگ زنان
صد ھزاران جان نگر دستکزنان
من ذھنی دارد ،افسرده ستَ ،تر مزاج نيست ،بخشنده ،لطيف ،فضا گشا نيست،
اينجا ،خطا ِ
ب موالنا به انسانی ست که ِ
می ترسد ،ولی می گويد  ,,من عاشقم .,,
من
آدم افسرده ،که حالش خوب نيست ،فکرھای خود را جدی می گيرد ،می ترسد ،نمد کھنه و متروک و ننگين ِ
اين ِ
روح خدا از
من ذھنی اش ،از جانان ،از
ذھنی را پوشيده و
جان ِ
عاشق آن کاھش و ضايعه و خمودگی ست ،از بي ِم ِ
ِ
ِ
قوانين زندگی ،می َر َمد.
" واضح است که شما اينکار را نمی کنيد ".
گفتيم تسليم ما را از جنس زندگی می کند .ھر کسی اين لحظه تسليم نباشد ،ھر کسی با اين لحظه ستيزه کند ،اصال" ھر
کسی با ھر کسی قھر کند ،برنجد ،اوقات تلخی و غيظ کند ،خشم و کدورت و توقع داشته باشد ،از جانان می رَ مَد ،با
خدا قھر می کند.
من ذھنی ،تنيده و انداخته شده و با آن ھم ھويت شده ايم.
قھر يعنی گره ای که در اثر توقعات ِ
ت
وقتی در
ی ذھن و توھما ِ
ِ
من ذھنی گرفتاريم ،رھنمودِھا و روشنگری ھا ِ
چنگال ِ
ی بزرگان و عارفان ،نور به تاريک ِ
مان می اندازند.
من ذھنی ،از نيرو و َر َم ِق اين لحظه،
ی ِ
با دلی که شيفتۀ جسم و جسمانيت است ،پژمرده می شويم و از بي ِم ِ
جان تقلب ِ
دَم جانان ،می َرميم!.
فرار می کنيم ،از َن َفس و رايحۀ زندگی ،انرژی و ِ
" شما خودتان را زير ذره بين ببريد و بفھميد:
ـ با چه ابزار و مکانيسمی ،از اين لحظه به آينده فرار می کنيد؟
ـ با چه بھانه و تاکتيک ھايی از اين لحظه به گذشته فرار می کنيد؟
طرز رفتاری ،با کدام طرز تلقی و برداشت و اخالق و اقدام و کنشی ،از جانان می گريزيد؟
ـ بوسيلۀ کدام فکر و
ِ
ـ چگونه و چرا اين لحظه را دوست نداريد و به کجا فرار می کنيد؟
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ـ با چه مورد و موضوعی در اين لحظه ستيزه می کنيد؟
ـ چه چيزی را نمی پسنديد؟
ـ با چه چيزی قھريد؟ از چه خشم داريد؟ چرا رنجيديد؟  ...بايد بدانيد .پيدا کنيد.
لباس قھر و رنجش و ھم ھويتی را پوشيدن ولی ادعای عاشقی کردن ،بسيار زشت و بی حاصل ،عقيم و بی ثمر است.
موالنا به شما به ما به ھمۀ انسان ھا می گويد :سوی تيغ عشقش ای ننگ زنان ،البته اين مثال ھا مربوط به گذشته
ست .امروزه خانم ھا ماشاء ،Nسريع تر به سوی عشق می روند .آن زمان ،خانم ھا سمبل ترسيدن بودند .در رابطه با
ترس ،خانم ھا را مثال می زدند .مردھا نمی ترسيدند.
ت
می گويد :به سوی تيغ عشقش بدو ،بگذار عشق بيايد و ناجوری ھا ،تناقضات ،ناھنجاری ھا ،خيرگی ھا و عدم سنخي ِ
تو را حل کند .به سوی عشقش ،به سوی يکتا شدن با معشوق برو.
عشق ،يکی شدن با خدا .ببين که صد ھزاران جان ،دستکزنان ،شادی می کنند و دست زنان به سوی او می روند.
اينجا موالنا به َرھروی اشاره می کند که افسرده است و خود را عاشق می داند:
روح عاشقی را درنيافته ای ،سخت در
عاشق پژمرده ،دلی که فقط لباس عاشقی بر تن کرده ای و جوھر و
" ای
ِ
ِ
اشتباھی! ،مردم را ھم به اشتباه می اندازی .با توجه به تو ،مردم فکر می کنند که بايد افسرده و بی حال و جدی بود و
نوع برخورد ،اسمش عاشقی نيست ".
ترسيد ،اما اين ِ
کسانی ،شادی کنان و کف زنان ،در حاليکه از ھم ھويت شدگی ھا خود را رھا و جدا کرده اند ،ھر لحظه بيشتر ،از
آب حيات می نوشند و شادی کنان ،به سوی او می روند.
پس معلوم می شود که به سوی او شادی کنان بايد رفت ،نه با غم و عزا.
جوی ديدی کوزه اندر جوی ريز
آب را از جوی کی باشد گريز؟
ب کوزۀ خود را درون جوی بريز.
ی آبی ديدی آ ِ
برای مثال ،ھرگاه جو ِ
ب وجو ِد موھوم خود را به جويبار وجود حقيقی
چگونه ممکن است آب از جوی فرار کند! ،ای سالک تو نيز بايد آ ِ
پيوند دھی زيرا اصل تو ھمان است.
من ذھنی ات ،عقل ات را در آن جوی بريز .آن را
پس اگر جو ِ
ی حقيقت را ديدی ،به فضای يکتايی رسيدی ،کوزۀ ِ
نگه ندار .خود نيز در جوی ِب َپر.
من ذھنی ات وارد جوی شود ،خو ِد جوی می شوی.
اگر آ ِ
ب کوزۀ ِ
ی فضای يکتايی ست .ھمينکه اين لحظه تسليم َشوی ،خرد زندگی مرتعش ،عشق و لطافت و برکت
پس جوی ،روان ِ
زندگی به سوی تو جاری می شود.
من ذھنی ات ،آن قسمت از ھشياری جسمی ات را که از نقش می آيد در اين جوی بريز .ببين چه می شود؟
شما عقل ِ
آب کوزه چون در آب جو شود
محو گردد در وی و جو او شود
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ب کوزه به جوی بپيوندد ،در آن محو ،و به خود جوی مبدل می گردد.
ھر گاه آ ِ
ب زندگی بريزيم ،در آنصورت ،محو در جوی ،خود جوی می شويم.
ب کوزۀ
یآ ِ
اگر ما ،آ ِ
ذھن مان را در جو ِ
ِ
وصف او فانی شد و ذاتش بقا
زين سپس نه کم شود نه بد لقا
آن عاشقی که مانند آب سبويی که به جويبار می پيوندد ،در عشق حضرت معشوق فانی شود ،اوصاف و رسوم بشری
به کلی از او رخت می بندد و به مقام فنا می رسد و با اين فنا به بقای جاودان نائل می شود و زان پس نه وجود او
کاستی می گيرد و نه به وجود موھوم قبلی خود بازمی گردد.
ما تابحال ،به اوصاف چسبيده بوديم.
گفتيم اگر شما بتوانيد خودتان را توصيف کنيد ،پس معلوم می شود که با اوصافِ تان ھم ھويت شده ايد.
ت مان بقاء پيدا می کند ،بی زمان
ی ما فانی می شود و ذا ِ
ب کوزه مان را در آ ِ
اگرآ ِ
ب جوی زندگی بريزيم ،وصفِ بشر ِ
کندن ھويت ،از اين جھان است) .پيوسته اين مھم را تکرار می کنيم(.
می شود ،باقی می ماند .اين عمل ،ھشيارانه
ِ

شما بايد به نقطه ای برسيد که نتوانيد خودتان را توصيف کنيد .بعضی به آن نقطه می رسند:
ت خوبی ست ".
ت خوبی ست؟  " .،،بله .حال ِ
 ،،من ديگر نمی دانم کی ھستم ،آيا اين حال ِ

من ذھنی می داند کيست ،خود را توصيف می کند ,, :من رئيس ھستم ،من دانشمند ھستم ،اُستاد ھستم ،ثروتمند ھستم،
ِ
ھمه به حرف من بايد گوش دھند ،ھمه راجع به من کتاب بنويسند.,, ... ،
اگر کسی به اين صورت صحبت کند ،پس اوصاف دارد.
زعم خود،
زعم خود ،خوب می گويند ،بعضی به
کسی که اوصاف ندارد ،با حرف ھای مردم کاری ندارد .بعضی به
ِ
ِ
ت خود ،اوصاف تعيين می کنند.
بد می گويند ،بر
اساس اوضاع و روحيا ِ
ِ
ولی اين آدم ،از نظر خود ،اوصاف ندارد .نمی تواند خود را توصيف کند .از جنس زندگی ست .وصف او فانی شد و
ذاتش بقاء.
حال ما ،ذات ،ھشياری ،وقتی از آن اوصاف و ھم ھويت شدگی ھا و نقش و توصيف خود را رھا کرد ،به
بنابراينِ ،
بقاء رسيد ،ديگر از بين نمی رود .زيرا ما از جنس اين لحظه می شويم .اين لحظه ،يک لحظۀ ابدی ست.
بعد از اين ،ما کم نمی شويم.
پس ما چرا اينقدر می ترسيم؟ برای اينکه نگرانيم که کم شويم ،در مقايسه با مردم ،در مقايسه با فاميل مان ،در مقايسه
با ھمسر ،در مقايسه با ھمسايه ،می ترسيم کم شويم ,, :اگر پولم را از دست دھم ،اگر شغلم را از دست دھم.,, ... ،
بيشتر اوقات ،ما مردم را بعنوان دوست به اين علت که سزاوار مِھر وعشق مان ھستند ،انتخاب نمی کنيم ،بلکه برای
عقل من بيشتر از عقل توست .,,
مقايسه می خواھيم ،بعنوان قطب می خواھيم که بگوييمِ ,, :
" شما به خودتان توجه کنيد ،آيا خود را با ديگران مقايسه می کنيد؟ ".
من ذھنی ،با نزديک ترين ھايش ،خود را مقايسه می کند و می گويد ,, :من عاقل تر از تو ھستم .,,
ِ
من ذھنی ،ھمين است.!.
و تمام حرف ما در ِ
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اگر ما بدانيم که کم نيستيم ،کم نمی شويم و اين موضوع مھم را حس و تجربه کنيم ،آنموقع از جنس زندگی شده و بد
لقاء ھم نمی شويم .چرا؟
ت زندگی ،به ھمۀ ابعاد زندگی مان می ريزد.
برای اينکه بطور پيوسته ،خ َِرد و عشق و نيکی و برکت و لطاف ِ
عشق خدا ،زندگی ،فانی شده باشيم ،امکان ندارد که وضعيت ھای بيرونی مان نابسامان باشند " .در
اگر واقعا" در
ِ
ی تان را به زندگی بسپاريد ".
حاليکه حداکثر کوشش را در کارتان بکار می بريد ،سررشتۀ زندگی و کارھا ِ
از ھر کاری که انجام می دھيم ،درد ايجاد نمی شود .بادام پوک نمی کاريم .ھميشه خِرَ ِد زندگی با ماست.
بار من.
دلبر
بردبار من ،آمده برده ِ
ِ

*
ھنوزت خار در پای است بنشين
تو سرسبزی بستان را چه دانی؟
من ذھنی ست.
راجع به سر سبز ِ
ی بُستان ،ھمين اآلن صحبت می کرديم .خار ،ھمين ِ
جنس فرم نيستيم ،فُرم ھا را
فرض کنيد که بوتۀ خار فراوانی ،به پای ما که ھشياری ھستيم ،فرو رفته ،در حاليکه از
ِ
اقالم مختلف دنيوی و دردھاست.
در آغوش گرفته و چسبيده ايم .اين ُفرم ھا ،شامل :حرص و شھوت نسبت به امور و
ِ
شکار چيزھايی که به آنھا چسبيده ايم شده ايم .ھمان ھا بصورت خار ،به پای ما فرو رفته اند.
در واقع،
ِ
کسی که خار در پا داشته باشد ،ھر لحظه درد آن را حس می کند ،ناله می کند ،از درد آن حرف می زند ،نمی تواند
سرسبزی بُستان را ببيند .اصال" اين جھان را بد ،شرير ،نامساعد ،نامطلوب و بيھوده می بيند.
پس کسی که چشم اَسرار بين ندارد و به پايش ھم خار رفته ،با اين چشم و پا ،نمی تواند ،مجھز و مطمئن و راحت ،به
خدا برسد!.
ھمين االن می گفتيم :وقتی در عش ِق خدا ،فانی شويم ،خرد و زيبايی زندگی ،به چھار بُع ِد ما می ريزد ،خرد زندگی در
ی مان شکوفا می شوند ،آنچه که در بيرون خلق می کنيم ،زيباست،
فکر و در
ِ
عمل مان جاری می شود .خالقيت ھا ِ
ی بُستان است.
ی سرسبز ِ
بدون ايجا ِد درد است ،روابط مان با مردم خوب و متعادل و سازگار است و اين ھمان معنا ِ
موالنا تأکيد می کند که اگر خاری به پای مان فرو رفته ،بنشينيم و آن را درآوريم.
چقدر مھم است که بجای حرف زدن و ھدايت ديگران ،بجای عوض کردن ديگران ،بجای اينکه حواس مان به مردم
باشد ،حواس مان را به آن پايی که خار در آن فرو رفته ،متمرکز کنيم.
خار را ھم ھر کسی نمی تواند در آورد.
قديم ھمه کفش نداشتند ،وقتی خار در پا فرو می رفت ،سوزنی را َتر می کردند و کسی که چشم ھای قوی داشت ،با
نوک سوزن يا با موچين اين خار را در می آورد.
چشم قوی اينجا ،معادل وجود قدرت من ِد عارفان است .موالنايی می خواھد که خار فرو رفته به پای مان را در آورد.
چگونه؟
با خواندن اين مطالب ،درک و عمل به رھنمودھايی که می دھد ،می توانيم خار را از پای خود در آوريم.
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ی ماست و
ولی تا زمانی که در ِد رنجش و کدورت و حسادت داريم ،تا وقتی که ميل به بدگويی داريم ،خار ھنوز در پا ِ
با ھر حرکتی ،درد بيشتری ايجاد می کند.
کار ضروری که داريم ،اين است که اين خار را به کمک يک عارف ،يک اُستاد ،از پا در آوريم.
اولين و مھم ترين ِ
منظور اين برنامۀ تلويزيونی ھمين است.
ِ
تو نامی کردهای اين را و آن را
از اين نگذشتهای آن را چه دانی؟
می تواند منظور از اين را ،اين دنيا و آن را ،خدا باشد.
چون از جنس نقش ھستی ،اين را )ھر چه را که در اين جھان می بينی( و آن را )خدا ،زندگی( ھم بصورت يک اسم می
بينی .درست مثل اينکه تشنه مان باشد و دائم کلمۀ آب ،آب ،آب ،آب ،آب ... ،را تکرار کنيم و آب ننوشيم.
اين آب ،يک معنا دارد .وقتی آب می خواھيم ،مفھوم و کلمۀ آب را نمی خواھيم ،به نوشيدن آب نياز داريم.
ت زندگی و روابط و انسان ھا را بصورت حس،
از طري ِق ديدن و شنيدن و لمس کردن و بوييدن و چشيدن ،ھمۀ امورا ِ
وارد ذھن کرده و بدنبال آن قضاوت و بد و خوب کردن ،کاری ست که من ذھنی انجام می دھد.
فکر من دار ،اين است که حاصل حس ھا را به ذھن ببرد و بر اساس گذشته
من ذھنی
ِ
کار ِ
بعنوان يک ِ
کار نقشِ ،
پسِ :
و باورھا و ارزش ھايی که دريافت کرده ،يک اسم ،يک صفت ،يک سابقه ،يک حکم و قضاوت ،يک برچسب ،بر
آنھا زده و ارائه دھد.
ذھن خود نگاه کنيد ،حتی
موالنا تأکيد می کند :خودتان را زير ذره بين ببريد و بعنوان ناظر ،خود را عقب بکِشيد و به
ِ
اگر نمی توانيد کاری در رابطه با آن انجام دھيد ،حداقل بدانيد ،متوجه شويد که عادت کرده و دائم بد و خوب می کنيد،
قضاوت می کنيد ،برچسب می زنيد ،مثل اينکه مجبوريد ھر چيزی را که می بينيد راجع به آن قضاوت کنيد!.
اگر اين موارد را در خود می بينيد ،ھمانطور که در بيت باال گفت ،خار در پا داريد ،نمی توانيد راه سلوک را برويد.
اذيت می شويد.
رفتار خود
ت حسی خود را به ذھن ببريم و قضاوت و خوب و بد کنيم ،و بر اين
اگر
طبق عادت ،ھمواره محصوال ِ
ِ
ِ
آگاه نباشيم ،کار کردن روی خود ،برای زنده شدن به ھشياری حضور ،شروع نمی شود.
برای ھمين است که می گويد :از اين نگذشته ای آن را چه دانی؟
شما به خودتان بگوييد:
بعنوان مقوله ای در ذھن ،نام گذاری کرده ای .خودت ھم که مجموعۀ فکر و نقش و
" تو خدا را بعنوان يک مفھوم،
ِ
وصفی ،ھمه را ھم به فکر و به تصوير و به نقش ،کوچک و خالصه می کنی.!" ... ،
در اينصورت ،ما در ذھن و از جنس ھشياری جسمی ھستيم ،نقش ھستيم ،ھمه چيز برايمان فقط اسم است و اسم و اسم
و اسم و نقش.!.
اگر از اين مرحله نگذريم ،موالنا می گويد :از اين نگذشته ای ،آن را )خدا را( چه دانی؟
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البته ما برای تشخيص بد و خوب ھا قضاوت می کنيم ،مثال" ،می خواھيم بدانيم اين چيزی را که می خواھيم بخريم،
ارزش پنجاه دالر را دارد؟ يا نه؟.
اگر ده دالر می ارزد ،چرا پنجاه دالر بخريم! ،اين قضاوت من دار نيست .اما اگر واکنش نشان دھيم:
 ,,تو کاالی پنج دالری را به من پنجاه دالر می خواھی بفروشی! ،تو به من توھين کردی .,,
من شما باال آمده.
من شما مطرح شدهِ ،
اينجا ِ
البته تشخيص تان را دور نمی اندازيد .اما نوع برخورد با طرف مقابل ،از چه موضعی ست؟.
کسی کار بدی انجام می دھد ،آيا ما نبايد کار بد او را ببينيم؟
مثال" کسی دزدی می کند ،دروغ می گويد ،پول مردم را می خورد ... ،آيا ما نبايد اين خصوصيات را ببينيم و فکر
ب خوبند؟ " نه ".
کنيم که ھمه خو ِ
ما اين رفتارھا را می بينيم ،اما آن رفتار را مساوی خو ِد آن شخص ،نمی بينيم.
مثال" يک قاضی ،مجبور است به نفع جامعه قضاوت کند ،قضاوت ،شغل اوست .می تواند با من قضاوت کند ،می
تواند بدون من قضاوت کند:
 ،،من کاری ندارم که تو کی ھستی ،کتاب قانون می گويد که اين رفتار بايد تنبيه شود ،عليرغم اينکه  I love youتو را
عمل غلط و اشتباه را که مرتکب شده ای ،بايد بپردازی.
جنس جان ھستی ولی اين
ھم دوست دارم .تو از
ِ
ِ
رفتار شخصی را ،معادل کل ،آن شخص نبايد بگيريد.
شما
ِ
توضي ِح سادۀ آن اين است که :ما بايد رفتار يک نفر را از خودش جدا کنيم .اگر الزم نباشد اصال" قضاوت نمی کنيم.
مردم ھر طور که ھستند به ما ربطی ندارند.
بارھا گفتيم که چرا ما برچسب و اصطالح و نام روی افراد می گذاريم.!.
ب منفی انتخاب می کنيم .مسيح می گفت:
معموال" ھم نام و برچس ِ
چطور است که شما ،يک الوار را در چشم خودتان نمی بينيد اما يک ذره چوب کوچک را در چشم برادرت می بينی؟
چرا؟
ب او به زبان می آورم ،خودم
برای اينکه وقتی آن ذره چوب را در چشمش می بينم و آن را ب
عنوان ضعف و عي ِ
ِ
من ذھنی به اين خود بزرگ بينی نياز دارد.
بزرگ تر می شوم .برتر می شومِ .
کل اين فرد محسوب می شود،
من ذھنی به مقايسۀ نقش خود با ديگران نيازمند است .به قضاو ِ
ت اينکه اين رفتارِ ،
ِ
نياز دارد .به اينکه کل من را ،ھمين صورت و اسم و نقش ام ببيند ،نياز دارد.!.
شما اگر آگاه باشيد ،که ھمين نياز ،ک )کافِ ( کفر است .ديگر اينکار را نمی کنيد.
کل شخص نمی گيريد.
ھيچگاه ،يک رفتار را معادل ِ
کل خود بگيريد.
ھمانطور که رفتار خود را ھم نبايد معادل ِ
به خود بگوييد ،، :من اين رفتارم غلط است و می خواھم آن را درست کنم ولی کال" اشکالی ندارم و از جنس جان ،از
جنس ھشياری حضورم ھر چند ،يک سری عادت ھای بد ھم دارم که روی آنھا کار می کنم .،،
ِ
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ت مردم ،از بين می رود.
ت خود ،محکوميت خود ،مالم ِ
در نتيجه :مالم ِ
موالنا می گويد :از اين نگذشته ای ،آن را )خدا را( چه دانی؟
اگر کسی ديگران را قضاوت می کند ،روی ديگران اسم می گذارد ،برچسب می زند ،نمی تواند از اين مخمصه
مشغول اينکار است ،چگونه می تواند با خدا يکی شود؟
بيرون بيايد .وقتی ھميشه
ِ
چه صورتھاست َمر بی صورتان را
تو صورتھای ايشان را چه دانی؟
کسانی که بی صورت اند ،بی ُفرم اند ،به ذھن رفته و ھشيارانه از ذھن زاييده شده اند و با زندگی ھمکاری کرده اند،
ک َشد ،کما اينکه قبال" موالنا از زبان زندگی به ما
اجازه داده اند که زندگی روی آنھا کار کند و از ذھن بيرون شان بِ ِ
گفت:

ی تو ،تو َمکوش.
من ھمی کوشم پ ِ

صبح نزديک است خامُش ،کم خروش

يعنی صبح نزديک است ،حرف نزن.
قضاوت ،سبب حرف زدن می شود .معموال" حرف ھای ما يا قضاوت )بد و خوب کردن( است ،يا مقاومت ،يا ستيزه
من ذھنی سود می َب َرد و ما نا آگاه ،متوجه اين اعمال خود نمی شويم!.
کردن ،و از ھمۀ اين خصوصياتِ ،
شما بايد خودتان ،خودتان را ببينيد .کسی ايرادھای واقعی شما را نخواھد گفت.
من ذھنی تان می مانيد و نمی توانيد رھا شويد.
اگر خودتان به خودتان نگاه نکنيد ،تا آخر عمر ،در ِ
ی زيبايی دارند! .در اين جھان چه می
کسانی که بی صورت اند ،بی ُفرم اند ،از ذھن زاييده شده اند ،چه صورت ھا ِ
بينند!.
در اين جھان ،در مردم ،زندگی را می بينند .ديگران را نام گذاری نمی کنند ،برچسب نمی زنند.
من ذھنی ،به کسی نسبت داده شود ،زشت است.
نام و تحسينی که از موضع ِ
چرا اين نام و تحسين زشت است؟
من ذھنی می خواھد بگويد:
برای اينکه ِ
 ,,من آنقدر بزرگ ھستم که با سوادی و دانشمندی فالن شخص را تشخيص می دھم .,,
من ذھنی به ھيچکس ،حتی خودش احترام نمی گذارد.
تحسين و
من ذھنی اصيل نيست ،زيرا اساسا" ِ
احترام ِ
ِ
آدمی اول به خود و بعد به ديگری احترام می گذارد .من ذھنی می گويد:
َ ,,به َبه اين فرد ،بسيار دانشمند و آدم خوبی ست  ،,,اما در اصل ،ھدف اش بزرگ کردن و ابراز خود و قضاوت
کردن است و نه تحسين واقعی آن فرد!.
من ذھنی می تواند بزرگی را تشخيص دھد؟
می خواھد بگويد که می تواند بزرگی را تشخيص دھد .اما آيا واقعا" ِ
" نه " ،فقط بی صورت ھا می توانند اين تشخيص را دھند.
تا ما بی ُفرم نشويم ،يعنی از نقش و از اوصاف بيرون نياييم ،نمی توانيم نه خدا را بشناسيم و نه انسان ھای بی
صورت و منظر را.
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بی صورت ھا در اين جھان صورت ھا و وضعيت ھای نيک ،روابط زيبا می آفرينند .انسان ھای بی صورت ،وقتی
به طبيعت می روند ،صدای مرغان و صدای طبيعت را می شنوند ،گل ھا ،زيبايی ھا ،انسان ھا را زيبا می بينند.
انسان ھا را مساوی و معادل رفتار ب ِد شان نمی بينند ،برای ھمين زبان ھمه را می دانند.
زبان جمله مرغان را چه دانی؟

سليمانی نکردی در ره عشق
*

دوباره چند بيت از مثنوی برايتان می خوانم تا مشخص شود که نام گذاری و قضاوت کردن و اسم گذاشتن روی
ديگران ،چقدر خطرناک است!.
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ٣۴۵٣
از ھواھا کی رھی بی جام ھُو؟
ای ز ھو قانع شده با نام ھُو
ت "ھو" فقط به لفظ آن و به لقلقۀ زبان ،قناعت کرده ای ،بدون آنکه جام تجلی ذاتی " "Nرا بنوشی ،کی
ای که از حقيق ِ
می توانی از کمند ھوای نفس ِبرَ ھی؟ يعنی نمی توانی ِبرَ ھی!.
موالنا گفت که اين را و آن را تو نام می گيری و نام مفھوم است.
شدن
ھوی ،يعنی ما بعنوان نقش به جھان بيرون نگاه کنيم و شھوت گرفتن و چسبيدن و بدست آوردن و صاحب
ِ
مقوالت جھانی را داشته باشيم و فکر کنيم که آنھا می توانند به ما زندگی دھند ،در حاليکه اينھا ھوی و ھوس ست.
پول زيادتر
حرص بدست
ھوی فقط تمايل به سکس نيست .فقط عالقمندی به متعلقات بيشتر نيست ،فقط ھوس و
ِ
آوردن ِ
ِ
نيست اين شھوت ،ممکن است در رابطه با يک باور و يک عقيده باشد ... ،خواستن و خواستن و خواستن ھم يکنوع
شھوت رانی ست.
از ھواھا کی َرھی بی جام ھُو؟
جام شرابی که از ھُو )خدا( می رسد ،چگونه می توانی از ھوا ھا ِب َرھی؟!.
بدون ِ
يعنی نمی توانی ِب َرھی .ای ز ھو قانع شده با نام ھُو ،ای کسی که نقشی ،يک فکر و يک مفھومی و خدا را فقط به
صورت يک تصور ،يک اسم ،يک کلمه ،بکار می بری! ،چگونه يک فکر می تواند خدا را بفھمد؟! .فکری که به يک
اسم ،به يک کلمه ،به يک مفھوم ،قانع شده و بسنده می کند؟!.
از صفت وز نام چه زايد؟ خيال
و آن خيالش ھست ّ
دالل وصال
حال ،موالنا به موضوع صفت اشاره می کند .قبال" ھم در اين رابطه صحبت کرده بود.
موالنا يادآوری می کند که فقط به نام قانع نباش بلکه به صفت و به کاری که انجام می دھد دقت و توجه کن.
مثال" ،وقتی می گوييم خدا ،خدا چه می کند؟ خدا نقش بند است.
از تلفي ِق صفت و نام چه انگاره و ابتکار ،کدام و طرح و برنامه ای خلق می شود؟ چه محصول و تقاضا و راندمانی
زاده می شود؟
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مسلما" ،خيال.
خيالی که سازنده ست .خيالی که دالل وصال است.
ی در ذھن ھستی و خدا ،زندگی ،بی فرمی ،ھشياری اين جھان است ،حاال تو بايد به اين
يعنی تو
بعنوان ھشيار ِ
ِ
ھشياری بزرگ ،ملحق شوی و در اين ميان ،خيالی ،رُ ِل دالله را دارد.
در گذشته ،وقتی پسرھا می خواستند ازدواج کنند ،از کمک زن ھايی ميانسال که دالله ،ناميده می شدند ،برای بردن و
آوردن پيام به دختر مورد نظرشان ،استفاده می کردند.
منظور نھايی پسر ،خو ِد دالله نبود،
اين زن ھا ،رابط بين دختر و پسر می شدند و در اين ميان انعام می گرفتند.
ِ
بخاطر دختر مورد عالقه اش بود .چه بسا آن آقا پسر ،اگر قبال" دالله را در
ت او به دالله،
رجوع و احترام و حُ رم ِ
ِ
کوچه می ديد ،مسير خود را ھم کج می کرد که او را نبيند.
اصل
ت
اين ھشياری ھم که ما ھستيم ،به دنبال فکر ،که رُ لی مشابه دالله دارد ،نيست ،بلکه دنبال آن موضوع و حقيق ِ
ِ
کاری ست .می خواھيم که از آن مبدأ و منشأ و سرچشمه ،پيغامی از سوژۀ مورد عالقه مان بياورد!.
اينجا ،موالنا تذکر می دھد که اين صفت و نام ،دالله ست .کمی بعد ھم توضيح خواھد داد ،ھر جا که دالله )زنی که خبر

نشان وجو ِد دختر خانمی ست.
می برد و خبر می آورد( ھست،
ِ
مردم دختر دارند ،پسر دارند ،و به خدمات دالله نياز دارند!) .کمی بعد به اين موضوع اشاره خواھد کرد(.
پس اگر در جايی ،فکری باشد ،نشانگر وجو ِد يک ھشياری ست که شما ھستيد و ھشياری بزرگتری ھم ھست که می
گويد:
ديدهای دالل بی َمدلول ھيچ؟
تا نباشد جاده َن َبود غول ھيچ
ھر دليل ،لزوما" بر مدلولی داللت دارد .چنانکه مثال" وجود جاده ھا و راھھا داللت بر وجود غول می کند.
توجه می کنيد!.
تو تا به حال ،دالل ديده ای که مدلول نداشته باشد؟ )مانند ھمان دالله ای که مثال زديم( .پس وجو ِد دالله حاکی از وجود آقا
پسری ست که دختری را در منظور دارد و دنبال می کند .ر ُِل دالله ھمين رابط بودن اوست.
حال صحبت بر اين است که اين فکر ما را گول می زند .در اين رابطه موالنا می گويد:
دال بر وجود يک ھشياری ست.
من ذھنی وجود دارد ،پس ِ
نام ِ
اگر گول زننده ای به ِ
در قديم ،جاده ھا غول داشتند ،غول موجودی ست که به آدم آدرس عوضی می دھد .مثال" در حال رفتن ،غولی سر
راه تان پيدا می شد و راه را عوضی به شما نشان می داد!.
وجود غول نشان می دھد که جاده ای در کار است.
مثل سراب .در بيابان ھا و در ھوای گرم وقتی رانندگی می کنيد ،در چشم اندازتان سطحی از آب می بينيد ،اما بواقع،
آبی وجود ندارد ،سراب است .مانند ھمان غولی که آدرس عوضی می داد.
پس در اين تمثيل ،اگر شما غول ببينيد ،به چه معنی ست؟
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به اين معنی که جاده وجود دارد.
من ذھنی را می بينيد ،معنی آن چيست؟
حال اگر شما ِ
من ذھنی ھم مانند سراب است ،ما را بعنوان ھشياری ،فريب داده.
ِ
من ذھنی ،ما را به اين جھان عالقه مند کرده .اما اين دلبستگی و عالقه نشانه و بيانگر چيست؟
ِ
غول ِ
نشان از وجود جاده ای دارد .شما بايد آن جاده را پيدا کنيد.
اين جاده را کی به شما نشان داده؟
ھمان ابتدا گفت ،از ھواھا کی رَ ھی بی جام ھُو؟ اتفاقا" ھرموقع ما با اين لحظه موازی و تسليم می شويم ،جام ھُو،
می رسد .راھنما می آيد.
وقتی واقعا" در برابر رويدادھا نمی ايستيد ،مقاومت نمی کنيد ،تسليم می شويد و اتفاق را می پذيريد ،ھمانطور که
گفتَ :و ُ Nاَعْ َلم ِبالصَّواب ،اين عبارت به عربی ست و ايکاش موالنا آن را به فارسی ھم می گفت .يعنی ،خدا به
راستی و درستی دانا تر است ،خدا به ھدايت دانا تر است .خدا ،زندگی ،به ھمۀ امور عالم ،در جزيی ترين ذره ،نفوذ
دارد ،آگاه و بصير است .معادل ھمان که گفت :من پی تو می کوشم ،تو مکوش.

آيا شما واقعا" قبول داريد که زندگی ،خدا ،شما را محاصره کرده؟
ما جز تسليم ،کاری نمی توانيم بکنيم!.
من ذھنی ،او شما را خيلی خيلی خيلی ،بھتر ھدايت می کند .شما آن عقل را رھا کنيد و
در تسليم ،در رھا کردن عقل ِ
به خر ِد او توجه کنيد ،ولو اينکه حادثه و اتفاق بطور لحظه ای ،بنظرتان خيلی بد و منفی جلوه کند و به نفع تان نباشد.
من ذھنی ،رويداد و اتفاق را محکوم و با آن ستيزه می کند ،شما با خر ِد ايزدی تان اين کار را نکنيدَ :و ُ Nاَعْ لَم
ِ
ِبالصَّواب.
من ذھنی ،دالله ست ،اگر دالله را
پس معلوم شد که اگر غول ديديم ،به اين معناست که جاده ای وجود دارد .اگر اين ِ
ديديم ،می فھميم که يک باشندۀ خوشگلی بنام زندگی وجود دارد و ما مشتری او ھستيم.
ھيچ نامی بی حقيقت ديدهای؟
يا ز گاف و الم گل ،گل چيدهای؟
آيا تا به حال شما نامی ديده ايد که فاق ِد حقيقت باشد؟
حتما" اسمی را به زبان می آوريد ،داللت بر موجوديتی دارد .نام و مفھوم و کلماتی که در ذھن با آنھا بازی می کنيم،
ت موضوع يکی نيستند.
با آنھا کار می کنيم ،با حقيق ِ
مثال" گل در باغچه ست ولی وقتی ما در ذھن کلمۀ گل را بکار می بريم .به زبان آوردن کلمۀ ُگل ،خو ِد گل نمی شود.
خدا ،کلمه نيست ،شکل و پيکر نيست ،بايد به او تبديل شويم.
ی بی ُفرم ،زنده شدن به فضای يکتايی ست و اديان ھم
ی جسمی به ھشياری حضور ،تبديل نقش به ھشيار ِ
تبدي ِل ھشيار ِ
به ھمين منظور آمده اند .بنابراين تو نمی توانی در ذھن باشی و يک مفھوم را مدام تکرار کنی و برای اين نقش و اين

مفھوم ،به صورتی که ذھن ات آن را تصور می کند ،مراسمی را بجا آوری ،عبادت کنی و بگويی من سلوک می کنم.
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در حاليکه خار ھنوز در پای توست.
اسم خواندی رو ُمسمی را بجو
َمه به باال دان نه اندر آب جو
ب مسمای آن باش .برو ببين آب به چه می
اسم آب را بر زبان می آوری ،در طل ِ
ھر گاه اسمی را می خوانی ،مثال" ِ
گويند ،اين آب چيست؟
نام خدا ،زندگی ،را بر زبان می آوری ،فقط کلمه نيست ،مُسمی را جستجو کن .ماه در آسمان است ،اما
وقتی ِ
تصويرش در جوی می اُفتد ،کسی که از پايين نگاه می کند ،عکس ماه را در آب می بيند .پس آنچه در آب می بينی،
عکس ماه است و نه خو ِد ماه .اگر خو ِد ماه را می خواھی ببينی ،بايد حتما" سر به سوی آسمان بلند کنی.
ِ

من
ذھن ماست .انعکاس زندگی در
معادل انعکاس زندگی در
عکس ماه در جوی،
ِ
من ذھنی ست .ماِ ،
ذھن ما ،تصوي ِر ِ
ِ
ِ
ذھنی نيستيم .ما کجا ھستيم؟
اگر خود را معادل انعکاسی که در ذھن است بدانيد و بگوييد :من ھمانم ،مثل اين است که شما جايگاه ماه را باال ،در
آسمان ،نمی دانيد بلکه در آب می دانيد .مانند آن شخصی که گفت من خدا را در زيبايی خانم ھا می بينم ،وقتی خانم
ھای خوشگل را می بينم ،به ياد خدا می افتم ،پس من بايد خوشگل ھا را ببينم ،تا به خدا برسم .شمس به او گفت:
" اگر پشت گردن ات ُدمل نداری ،چرا باال را نگاه نمی کنی؟ ".
انعکاس زندگی در ذھن ،خو ِد زندگی نيست .برای ھمين است که موالنا می گويد:
" ماه را در آب نبين " .اما ما ھميشه ماه را در آب ديده ايم.
گر ز نام و حرف خواھی بگذری
پاک کن خود را ز خود ھين يکسری
احوال بشری
اگر می خواھی از نام و حرف بطور کلی بگذری و به عالم معنا برسی ،بايد وجود خود را از اوصاف و
ِ
و مادی پاک کنی و به اوصاف الھی متصف شوی.
اين خو ِد ذھنی را از خو ِد اصلی ات کامال" بشوی و بنداز.
من ذھنی را شناخته ايد ،از خود سوال کنيد :آيا می خواھی از نام و حرف بگذری؟
حاال که شما ديگر ِ
من ذھنی ،از نام و حرف می خواھم بگذرم؟
آيا من از ِ
تا زمانی که دنبال نام ھستيم ،حاصل پنج حس را به ذھن برده و قضاوت می کنيم و با نام ھا و اسم ھا و مفاھيم در
ی ذھن مانده ،نمی توانيم بيرون بياييم.
ذھن سرو کار داريم ،زندان ِ
می خواھی از اين بازی رھا شوی؟
اصال" کل آن را رھا کن ،برود.
براساس الگوھای ذھنی را رھا کن.
ـ قضاوت
ِ
ـ مقاومت نکن .تسليم شو.
اقالم فانی نچسب.
ـ به
ِ
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ـ اسم روی مردم نگذار.
ـ دنبال عي ِ
ب مردم نگرد.
من ذھنی پرھيز کن.
ـ از اغواگری ھا ِ
ی ِ
ـ خودت را مقايسه نکن.
من ذھنی ،به دردت نمی خورد.
ـ بدان که ھيـــــــچ جنبه ای از ِ
ـ ھر موقع حس کردی در حال کوچک شدن ھستی ،بدان که خود را به جسم تبديل و با کسی ديگر مقايسه می کنی.
ـ حسادت نکن .اگر متوجه شدی که حسادت می ورزی ،برگرد و از نقش و صورت بودن در آ و بگو:
" می خواھم خودم را از اين خود بشويم ".
*
مطلبی از مثنوی برايتان می خوانم تا بدانيم که جسم ،از بی جسمی و بی فرمی خلق می شود.

امروز می خواھيم بگوييم که نقش بودن مان اشتباه ست.
ما نقش بن ِد خود ھستيم .وقتی به فضای يکتايی می رويم ،آفرينندۀ فکرھا و رفتارمان می شويم .مسئوليت می پذيريم.
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ١١٣۶
صورت از معنی چو شير از بيشه دان
يا چو آواز و سخن ز انديشه دان
اين سخن و آواز از انديشه خاست
تو ندانی بحر انديشه کجاست
ليک چون موج سخن ديدی لطيف
بحر آن دانی که باشد ھم شريف
ھمانطور که شير از بيشه متولد می شود و بيرون می آيد ،صورت ھم از معنی زاده می شود.
يا ھمانطور که مثال" بانگ و کالم از انديشه حاصل می آيد ،عالم صورت نيز از بيشۀ معنا پديد می آيد و نھايتا" به
ھمان مرتبه باز می گردد .در اين بيت صورت به شير و معنی به بيشه تشبيه شده است.
ت ما ،يعنی چھار بُعد ،چھار جنبۀ ما ،از معنی ،از بی فرمی برخاسته و خلق می شود .معنی ،ھشياری ست.
صور ِ
ما ھم از آن جنس ھستيم .به عبارتی ديگر:
ی يکتايی وجود دارد که انديشه را می سازد و ھدايت می کند.
ـ يک قوه ،يک پتانسيل ،يک فضا ِ
انديشه ھم به صدا تبديل می شود .انديشه به عمل تبديل می شود.
نش انديشه ،بوسيلۀ آن قوه و آن پتانسيل و آن يکتايی صورت می گيرد و شما از آن جنس ھستيد .بايد به آنجا
پس آفري ِ
برويد.
ت ما ،از انديشه برمی خيزد ولی انديشه ھم بحری دارد که از آن برمی خيزد.
سخن و صحب ِ
ت خدا ،زندگی ست .شما اگر سخن و انديشه ای نغز و لطيف ديديد و شنيديد ،بايد بدانيد که:
بحر يکتايی ،ذا ِ
آن بحرِ ،
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اين انديشه و سخن خردمندانه از آن دريای خرد برمی خيزد.
پس ما به دو صورت می توانيم حرف بزنيم:
واکنش ما برمی خيزد و نتيجه ای جز اتالف وقت و به تعويق
باتالق من ّيت ،از دردھا و از
من ذھنی ،که از
ِ
ِ
ـ با ِ
انداختن ،تجربۀ زنده شدن به حضور ،ندارد.
سخن ما ،از دريای يکتايی که با او يکی ھستيم ،برمی خيزد ،اوج می گيرد و تبديل به عمل می شود.
ـ انديشه و
ِ
چون ز دانش موج انديشه بتاخت
از سخن و آواز او صورت بساخت
از سخن صورت بزاد و باز مرد
موج خود را باز اندر بحر برد
صورت از بیصورتی آمد برون
جعُون
باز شد که ا ّنا ا َل ْي ِه را ِ
دانش فضای يکتايی برخاست ،سخن و آواز خلق می شود.
ھمينکه موج انديشه ،ھمين لحظه ،از بحر
ِ
سخن ،آواز وقتی گفته شد ،می ميرد .موج به ھمان دريا باز می گردد .موج خودش را در آن بحر می ريزد.
پس معلوم می شود که سخن و آواز ما ،از سکوت متولد می شود و بوسيلۀ سکوت ھم بلعيده می شود.
اآلن اگر شما ،به گلدانی تلنگر بزنيد ،صدای آن بگوش می رسد .اين صدا ،از سکوت برمی خيزد و در سکوت ھم
فرو می رود.
صورت ھم از بی صورتی بيرون می آيد.
ُک ِل صورت ھای جھان ،ھمه از عالم بی صورتی پديد آمده است.
ھمۀ صورت ھای ما ،ھمۀ چھار بُع ِد ما ،از بی صورتی پديد می آيد و باز اين لحظه ،به بی صورتی برمی گردد.
پس ترا ھر لحظه مرگ و رَ جعتيست
مصطفی فرمود :دنيا ساعتيست
پس ھر لحظه ،ما زنده می شويم و ھم می ميريم .حضرت رسول فرمود :دنيا يک لحظه ست.
وقتی با قوانين زندگی موازی و تسليم می شويم ،وقتی به فضای وحدت و ھشياری حضور می رويم ،از جنس زندگی
زنده می شويم .اما بمحض آنکه در مقابل قوانين مسلم زندگی می ايستيم ،مقاومت می کنيم و اجازه نمی دھيم که روح
و جوھر زندگی از ما عبور و خود را بيان کند ،نه تنھا قادر نيستيم مسائل مان را حل کنيم بلکه در انبوه توھمات گم
می شويم ،به مشکالت خود اضافه می کنيم ،ھشياری و زنده بودن خود را نمی توانيم تجربه کنيم که مصداق عينی
ی ماست .مرگی که شامل قريب به اتفاق انسان ھاست.
مرگ اجباری ،ناآگاھانه و غيراختيار ِ
رھنمودھای موالنا و منظور اين برنامه ست که ما قبل از مرگ فيزيکی مان ،مرگ ذھنی مان را ببينيم.
در اينصورت ،از دست دادن ھا و بدست نياوردن ھا و مرگ فيزيکی مان نمی تواند ترس آور و ناگوار باشد .گفت:
کز اين خاک برآييد سماوات بگيريد

بميريد بميريد و زين مرگ مترسيد
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فکر ما تيريست از ھُو در ھوا
در ھوا کی پايد آيد تا خدا
انديشۀ ما ھمچو تيری ست که از بارگاه خدا ،زندگی ،درھوای وجود پرتاب می شود .اين تير ،کی درھوا می ماند؟
يعنی در ھوا نمی ماند .به سوی خدا برمی گردد.
به اين معنی که تير از کمان مخالف ميل طبيعی اش ،مانند پرتاب سنگ به طرف باال پرتاب می شود ،دير يا زود،
دور يا نزديک از حرکت باز می ماند و به زمين سقوط می کند.
عارفان مان ،گفته اند :محرک اصلی عالم ھستی از جمله فکر بشر مشيت الھی ست .پس
بزرگان مان،
ھمانطور که
ِ
ِ
فکر و انديشه آدمی را خداوند برمی انگيزد و دوباره به سوی او باز می گردد.
معلوم می شود که فکرھای ما را مثل تير ،خدا می اندازد .ولی اين تير در ھوا نمی ماند و دوباره به خودش برمی
گردد.
ھر نفس نو میشود دنيا و ما
بیخبر از نو شدن اندر بقا
اين جھان در ھر چشم به ھم زدنی در حال دگرگونی و تحول است .ولی ما از اين دگرگونی بی خبريم .چرا؟
برای اينکه صورت جھان ،ظاھرا" بر جای خود ثابت و بی تغيير است و ما گمان می کنيم که در اين جھان تغييری
رخ نمی دھد .اين تغييرات بی ھيچ فاصلۀ زمانی رخ می دھد در خيال انسان به صورت ثابت و ايستا جلوه می کند.
دنيا پيوسته نيست ،ھر لحظه ،نو می شود .،ذھن می خواھد نقش ببيند ،نقش ھا ثابت باشند ،ولی:
روح زندگی در وحدت باشيد ،ھمۀ نوی ھا را
بدن شما ،نو می شود ،شما اگر با
فکر شماِ ،
ھر لحظه دنيا نو می شودِ ،
ِ
فکر نو ،احساس نو ،جسم نو... ،
می بينيدِ .
روح يکتايی ،ھمۀ نوی ھا را می بينيم و خود ھر لحظه نو شويم .آيا زندگی می تواند مريضی ما را خوب کند؟
با
ِ
" بله ".

بیخبر از نو شدن اندر بقا

ھر نفس نو میشود دنيا و ما

ما فکر می کنيم که اين جسم ثابت است!.
اين جسم ،ھر لحظه خراب می شود ،درست می شود .خراب می شود ،درست می شود .جسم قبلی می رود و جسمی
تازه جای آن را می گيرد.
شما اگر ايجاد ناراحتی و اضطراب نکنيد ،اگر خودتان را يکسری از خودتان بشوييد ،داده ھای قبلی مثل اسم گذاری و
من ذھنی درست
در نقش ماندن و ترسيدن و خشمگين بودن و نگران آينده بودن و در گذشته بودن و بر اساس گذشته ِ
کردن و به آينده نگاه کردن و  ...موضوعيت و موجوديت خود را از دست می دھند .دنيا و ما ،ھر نفس نو می شود.
من ذھنی ،بعلت حس نقصی که می کند ھميشه ناراضی ست:
اما ِ
 ,,در گذشته اصال" زندگی نکرده ام ،به من چيزی نرسيده ،به من کم رسيده.,, ... ،
اگر ھر دَ م ،ھر لحظه زندگی ،نفس ،نو می شود ،شما می توانيد نو شويد و با نويی زندگی کنيد.
بدن مان بوسيلۀ زندگی می تواند دوباره سالم شود يا نه؟
حال اگر خودمان اخالل نکنيم ،آيا ِ
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" البته .شما ديده ايد ،شنيده ايد و يا تجربه کرده ايد ،کسانی نمی توانستند بخوابند ،روزی ھفت ،ھشت ،نوع قرص می
خوردند ،با تسليم و با کمک نيرو و خرد زندگی ،بتدريج توانستند خود را از بسياری گرفتاری ھا نجات دھند ".
شما وقتی خودتان را از خودتان شستيد ،غم ھای کھنه و خشم ھا و کينه ھا را انداختيد ،اجازه می دھيد که نيرو و خ َِرد
ی تان جاری شود و ھمه چيز را در جھت درست خود ،برايتان سازگارو
و برکت و انرژی زندگی ،به وضعيت ھا ِ
متعادل و ھماھنگ کند .شما ديگر دخالت نمی کنيد ،ھر لحظه تسليم ھستيد و گفته ايدَ :و ُNاَعْ َلم ِبالصَّواب.
خودتان را به دست خدا سپرده ايد.
عمر ھمچون جوی نو نو میرسد
مستمری مینمايد در جسد
آب جويبار ،جزء جزء در حال گذار و طی شدن است .ھمين گذار جزء جزء و مداوم ،سبب شده که انسان به غلط
خيال کند که جريان عبور آب ،بصورت خطی و ممتد و مستمر است.
ب قبلی نيست) .در اين جھان حتی يک لحظه سکون وجود
عمر ھم مانند عبور جوی آب است .اما آبی که می گذرد ،ھمان آ ِ
ندارد ما نسبت به اين حرکت سريع و دقيق و دائمی که جھان را تازه می کند ،اطالعی نداريم .زيرا حرکت ھنگامی که شتاب بيشتر پيدا
می کند از آن جھت که درک ما نمی تواند نقاط گسيخته حرکت را از يکديگر تشخيص دھد لذا آن را در شکل استمرار و اتصال که به
صورت واحدی در می آيد احساس می کنيم و ھمين جھان نو را کھنه تصور می کنيم(.

جسم يک دقيقۀ قبل است " ،نه ،نيست ".
وقتی با چشم حس به جسم تان نگاه کنيد ،فکر می کنيد که اين جسمِ ،
زندگی پيوسته می آيد و از شما بيان می شود و چھار بُع ِد شما را می سازد ،اين لحظه می سازد ،لحظۀ بعد می سازد،
من ذھنی را در امور دخالت
لحظۀ بعد می سازد و شما اين اجازه را می دھيد و دخالت ھم نمی کنيد .اما اگر عقل ِ
دھيد ،اوضاع خراب می شود .مقاومت می کنيد ،اضطراب می آيد و جريان آن سازندگی و نو به نويی قطع می شود.
شما وقتی به جوی نگاه می کنيد ،ساکن بنظرتان می رسد ،ولی آب در آن رد می شود ،جاری ست.
ت جسم و جان و فکرھا و ھيجانات ما ھم ھمينطوراست.
وضعي ِ
ی چھار ُبع ِد ماست.
موقعی که ما در تسليم و در پذيرش اتفاق اين لحظه ھستيم ،زندگی در اوج سازندگ ِ
ھميشه صحبت اين لحظه ست.
جھان اين لحظه خراب می شود ،دوباره درست می شود ،جھان اين لحظه خراب می شود ،دوباره درست می شود،
جھان اين لحظه خراب می شود ،دوباره درست می شود ... ،اگر دخالت نکنيم و چوب الی چرخ خودمان نگذاريم،
زندگی ھمه وضعيت ھا را سامان می بخشد.
*
زنخ کم زن که اندر چاه نفسی
تو آن چاه زنخدان را چه دانی؟
من ذھنی که اينجا موالنا با عنوان نقش از آن صحبت کرد ،زياد حرف زدن است.
يکی از خصوصيت ھا ِ
مھم ِ
ی ِ
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اين نقش ،از جنس فکر است .اگر ھر لحظه در فکری غوطه ور نشويم و در ھر فکری من مطرح نباشد ،فکر جدی
نباشد و پشت سر ھم نيايد ،من ذھنی فرو می ريزد.
من ذھنی از اين قبيل
ِز َنخ زدن ،يعنی بيھوده حرف زدن ،طعنه زدن ،انتقاد کردن ،بدگويی کردن .متأسفانه حرف ھای ِ
بيھوده گويی ھاست.
بھترين تمرين ،بھترين ُکنِش برای ما ،سکوت است .کمتر حرف زدن.
من ذھنی ست .مخصوصا" اگر عقب کشيده وبه خودمان نگاه کرده و متوجه شده ايم
جنس خداست،
سکوت از
ِ
دشمن ِ
ِ
که ھنوز در چا ِه نفس ،ھنوز در چا ِه ذھن ھستيم و از پشت عينک ذھن ،به جھان نگاه می کنيم.
چگونه بفھميم و متوجه شويم که در چاه نفس ،در ذھن ھستيم؟
وقتی ،ھمه را نقش می بينيم ،مقايسه می کنيم ... ،در چا ِه َنفس و ذھن ھستيم.
چاه به اين دليل که نيرويی ،پتانسيلی ،الزم است بکار برده شود ،تا کسی را از چاه باال بِکِشيم .در ھمين رابطه ست
که می گويد :سليمانی نکردی در ره عشق ،سليمانی کردن ،يعنی زحمت کشيدن ،بعضی مواقع درد آگاھانه کشيدن .ترس
ھم نوعی درد است ،ترسيدن اما جلو رفتن و ھم ھويت شدگی را رھا کردن ،سليمانی کردن است.
بودن مان ،را بطور ساختگی و تقليدی و جعلی از جھان نمی
ت مان را با خدا ،از جنس خداييت
ما ،عشق و حس وحد ِ
ِ
گيريم .برای باال کشيدن خود از چاه ،اين نيرو را از خود به کار می بريم ،زندگی اينکار را می کند ،البته در اين
رابطه صبر ھم می کنيم ،گاھی اوقات صبر تلخ است.
اگر کسی در چاه نفس است ،دائم برای کسب ھويت و خوشبختی به سمت جھان کشيده می شود ،مدام انتظار و توقع
ی
دارد ،بھترين کار اين است که کمتر حرف بزند ،وقتی ھم که حرف می زند ،توجه کند که آيا منشأء حرفِ او ،فضا ِ
من ذھنی ست؟
ی يکتايی ست ،يا نه
حضور ،فضا ِ
واکنش ِ
ِ
ھيـــــــچ چيز درما به اندازۀ سکوت ،شبيه ما و خدا نيست.
اگر در چاه نفس ،در چا ِه زنخدان باشيم )چاه زنخدان ،زيبايی گودی چانۀ معشوق است که موالنا آن را با چاه نفس ،مقايسه می

کند( ،آن زيبايی حقيقی را نمی توانيم بشناسيم .زيبايی ناب را انسانی می تواند بشناسد که بی صورت است.
درخت سبز داند قدر باران
تو خشکی قدر باران را چه دانی؟
رمز
قدر
باران برکاتی را که از دانش موالنا می بارد ،بدانيم ،از ھم ھويت شدگی ھا ِ
ِ
ی مان آزاد می شويم .باران ِ
اگر ِ
آن کيفيت و جوھری ست که از طرف زندگی می آيد و می تواند موجب رويش و حاصلخيزی مان شود.
ولی اگر قدر آن را ندانيم ،متوجه نشويم ،خشک و بی َبر می مانيم.
خشک چيست؟
معنی بيت می گويد :درختی که خشک باشد ،ديگر به آب احتياج ندارد .درخت سبز منتظر آب است.
آيا شما خودتان را سبز می بينيد؟ يا نه ،در اثر ھم ھويت شدگی زياد ،تبديل به نقش شده ايد؟
نقش شامل دردھا ھم ھست .آيا دردھا ،شما را خشک کرده و انعطاف خود را از دست داده ايد؟
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تحمل ھيچی را نداريد؟ فضا گشايی تان بسيار پايين ،صفر شده؟
پس در اينصورت سبز ،تازه و خرم نيستيد.
آيا به اندازه ای که با طراوت و سبز و زنده ھستيد ،قدر اين دانش را می دانيد؟ ،مطالعه می کنيد؟ ،به رھنمودھا عمل
می کنيد؟
آدمی که خشک باشد ،خودش را صاحب نظر می داند ،جھل من ذھنی اش را خرد برتر می داند .به خِرد زندگی
احتياجی ندارد.!.
سيه کاری مکن با باز چون زاغ
تو باز چتر سلطان را چه دانی؟
سيه کاری کردن ،يعنی کار بد کردن ،ظلم کردن ،درست مثل اينکه شب بخواھد روز را تيره و سياه کند .در واقع
پوشاندن لحظه ،خدا ،زندگی ست.
من ذھنی شدن است.
ھمان اسي ِر ِ
ِ
باز بلند پرواز ،مثل کالغ نگاه می کنيم!.
وقتی اسي ِر ِ
من ذھنی باشيم ،به ِ
من ذھنی ست ،کالغ ،عليرغم تيزھوشی اش اما کوتاه می پرد .از اين کثافت روی آن کثافت ،از آن کثافت
کالغ
ِ
سمبل ِ
شکار مردۀ اين جھان ،زندگی می خواھد و ارتزاق می کند.!.
روی کثافتی ديگر می نشيند .از
ِ
من ذھنی ھم به ھمين صورت عمل می کند .اآلن غيبت می کند ،مقايسه می کند ،بدگويی می کند ،از طريق بدگويی و
ِ
تحقير ،خوار و کوچک کردن يکی ،خودش را باال می َب َرد ،ھشياری من ذھنی به اين ترتيب ،روی ھمين نجاسات سير
می کند.
بان اوست ،بلند پرواز است ،اوج می گيرد و کيفيت شکار می کند .شکارش تميز
ولی بازی که چتر سلطان حفاظ و ساي ِ
و زنده و تازه ست.
ت پادشاه جھان ،پرورش داده شده.
پس باز ،انسان به حضور زنده شده ست که بوسيلۀ خدا ،زير چتر و حماي ِ
ت سلطان ايد ،روی ساع ِد پادشاه نشسته و برای او
باز مور ِد حماي ِ
اگر شما اجازه دھيد که زندگی شما را پرورش دھدِ ،
ی او ھستيد.
شکار می کنيد .يعنی با او يکتا ،پھلو ِ
من ذھنی خود با ديگران
اما اگر سياھی خودمان را به ھر کسی بزنيم ،درد خودمان را در ھر کسی بريزيم ،از
موضع ِ
ِ
تنظيم رابطه کنيم ،عين سيه کاری ست.
اين نصيحت ھا و رھنمودھا ،جنبۀ عملی دارد .روش کار است.
َز َنخ کم زن ،يعنی کم حرف بزن .توجه کن که آيا:
افکن خود ھستم؟
ـ ھر لحظه زير نور
ِ
ـ ھنوز در چا ِه نفس و ذھن ھستم؟ چگونه؟
ـ قدر اين دانش را می دانم؟
ـ اين رھنمودھا را عمال" به زندگی خود پيوند می دھم و عمال" قدرشناس ھستم؟
ی خود ھستم؟ ...
ـ مثال" ،چگونه
ِ
قدرشناس نيروی جوان ِ
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گفتيم :اين لحظه ،خ َِر ِد زندگی جديد و نو به نو می رسد آيا:
ـ اجازه می دھم که خ َِر ِد زندگی نو به نو ،ھر لحظه ،اين لحظه ،به فکرھايم بريزد؟
ـ قدر شناسم يا ُخشک ھستم؟
پس ما سيه کاری نمی کنيم .ھيچکس را به سياھی و به درد خودمان آلوده نمی کنيم .راست راست راه نمی رويم درد
ی خودمان کار می کنيم.
ايجاد کنيم .سياھی خودمان را می بينيم و روی سياھ ِ
سليمانی نکردی در ره عشق
زبان جمله مرغان را چه دانی؟
نگھبانی است حاضر بر تو سبحان
تو حيوانی نگھبان را چه دانی؟
بخاطر يکی شدن با لحظۀ زندۀ زندگی وخرد لطافتی که از
سليمانی کردن يعنی ،ما واقعا" کار کنيم و به خاطر عشق،
ِ
ی اين جھان بکَنيم .زيرا اصل ما شادی ست و از جنس
آنطرف جاری ست ،دلبستگی ھايمان را از چيزھای مختلفِ فان ِ
ی اَ َبدی ھستيم.
زندگ ِ
اصل خود ،از جنس خدا شدن ،دل را به آنچه که
آرامش زندگی ابدی ،بخاطر رسيدن به
بخاطر رسيدن به آن شادی و
ِ
ِ
داده ايم ،پس می گيريم .يکی يکی آنھا را می بينيم و خودمان را جمع می کنيم وھويت مان را از آنھا بيرون می کشيم
ومی گوييم ،، :از جنس شما نيستيم .،،
در قصه ای ھم خوانديم که گفت:
باد بر سليمان کج می وزيد .زيرا سليمان به موردی فانی از جھان بيرون ،دلبسته بود.
برای ما ھم که سليمان ھستيم ،زندگی بر وفق مراد نيست .وضعيت ھا کج ،نادرست ،پيچيده به نظر می آيند.
اگر زندگی بر وفق مراد شما ھم نيست ،وضعيت ھا کج به نظر می آيند ،تقصير شماست .برای اينکه با زندگی موازی
نيستيد.
سلميان ديد که باد کج می وزد .به باد گفت :من سليمان ھستم ،کج م ََوز!.
پاسخ شنيد :کج َمنشين!.
پس ما کج نشسته ايم .کج فکر و کج عمل می کنيم .!.باد ھم کج می وزد ،شرايط نابسامان و پيچيده و آشفته بنظر می
رسند.
تاج سليمان کج شد .با دست تاج را درست و راست کرد اما باز تاج کج می شد.
يعنی ما تاج عشق را سرمان نداريم .ما به آن عشق و خرد دسترسی نداريم .برای اينکه ستيزه و مقاومت می کنيم.
دل به پديده ای اين جھانی بسته ايم و زندگی نمی گذارد به آن برسيم و يا آن را ازما گرفته و دل ما
چرا؟ برای اينکه ِ
آنجا گرو مانده.
خالصه ،سليمان گفت :تاج من کج می شود!.
دل خود را به چيزی در اين جھان بسته ،دلش را نسبت به آن مقوله سرد کرد.
وقتی متوجه شد که ِ
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يعنی ھويت اش را از آن مورد بيرون کشيد .تاج راست شد و سليمان باز پادشاه شد.
دل تان را نسبت به آنھا سرد کنيد؟
آيا شما می توانيد ،يکی يکی اين ھم ھويت شدگی ھای تان را پيدا کنيد و ِ
اين بدين معنی نيست که چيزی نداشته باشيد!.
دل ما ،زندگی ست ،خداست.
دل مان را به آنھا نمی بنديم ،زيرا ِ
ما خانه و ماشين و زندگی خوب می خواھيم ،ولی ِ
دل ماست.
اصل ما،
مرکز ماِ ،
ِ
می گويد :ما زبان جمله مرغان را نمی دانيم .مرغان ديگر را از جنس جسم می بينيم ،با زبان جسم صحبت می کنيم.
محرم جمادات و حيوانات نمی توانيد بشويد ،برای اينکه
امروز موالنا گفت شما که ھر لحظه سوی جمادی می رويد،
ِ
نمی توانيد آنھا را از جنس زندگی ببينيد!.
نگھبان شماست) .ھفتۀ قبل ھم گفت( ،سليمان
سبحان ،خدا ،شما را در آغوش گرفته ،ھميشه برای شما حاضر است و
ِ
ھميشه حاضر است .اما غيرت ،چشم بند و ساحر است.
ساحر چيست؟ يک معنی آن غيری َيت است .تا زمانی که تو ھشيارانه غير از جنس خدا ھستی ،ھشيارانه به خدا
دسترسی نداری .خدا را نمی توانی ببينی.
موالنا نمادين صحبت می کند.
در آن قصه ،سليمان سمبل خدا بود .گاھی منظور او از سليمان ،خدا ،زندگی ،بی فرمی ،بودن است و گاھی اوقات ھم
منظور او از سليمان ،انسان تکامل يافته و زنده به حضور است.
ھر دو کيفيت ،ھر دو جوھر ،خداست .خدا امتداد پيدا کرده و به اين جھان می آيد و بصورت ما وارد ذھن می شود و
انسان زنده ست.
خودش خود را از ذھن بيرون می کشد ،بيدار می شود و روی خودش قائم می شود و آن
ِ
منظور اين برنامه ھم ساختن چنين انسانی ست .مثالی ھم امروز خواھيم زد.
اما وقتی ما در ذھن رفته و ھم ھويت با دردھا و با فکرھا باقی می مانيم ،از حيوان ھم پايين تريم.
بارھا موالنا اين موضوع را گوشزد کرده ،حيوان ،يک خر ،يک گاو ،ھمنوع خودش را نمی ُکشد ،اينقدر حرص
ندارد ،وقتی سير شد گوشه ای می خوابد .ولی ما سير بشو نيستيم ،ما حتی حيوان بودن را بلد نيستيم و به حيوان
توھين ھم می کنيم.
من ذھنی شعوری نا بخردانه دارد .خرد در آن
کارھايی که ما در ذھن انجام می دھيم بسيار خطرناک تر است ،يعنی ِ
نيست ،زرنگی ست.
ک َشد .اين ابتکارات بسيار خطرناک می
اتم را می شکافد اما بمب اتمی می سازد که قادر است ده ميليون نفر را يکجا بِ ُ
تواند کرۀ زمين را يکباره پنجاه ،شصت بار ويران کند!.
من ذھنی قرار داده ايم؟ آيا خرد زندگی به ما گفته؟ " نه ".
برای چه ما اين خالقيت ھا و ابتکارات م َُخ ِرب را اختيار ِ
پس ما ،ھشياری حيوانی زرنگ داريم با اين تفاوت که حيوان بوسيلۀ غريزه به زندگی وصل است ،مثل ما ھشيار
نيست ،اختيار ندارد ،نمی تواند روی خود قائم و منطبق شود.
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تو را در چرخ آورده ست ماھی
تو ماه چرخ گردان را چه دانی؟
ھر يک از اين بيت ھايی را که می خوانيم ،می تواند تغييری در ما بوجود آورد.
ما را يک ماھی ،يک زيبايی ،يک نيرويی که می توان اسمش را خدا ،بودن ،است ،در چرخ در آورد.
نگھبان حاضر ،دائما" تو را در آغوش دارد.
قبال" ھم موالنا گفت :خدا مثل
ِ
اين مطلب به ما اطمينان می دھد که نترسيم .اطمينان داشته باشيم که اين نيروی نگه دارنده دائم حاضر و نگھبان
ماست ،چرا که خودش می خواھد خودش را از اين چا ِه ذھن بيرون بِ ِ
ک َشد.
باور کنيم که ھدايت او بھترين ھدايت است و تا زمانی که نقش ھستيم ،چرخ گرداننده را نمی توانيم بشناسيم.
گردش اين
ماحصل
چرخ گردان ،ھمين ھشياری حضور است .يعنی
اگر ھم بخوانيم چرخ گردان ،می توانيم بگوييم ما ِه
ِ
ِ
ِ
ما ِه چرخان در اين جھان ،ھمين ھشيار حضور است که فقط در انسان متولد می شود.
اما اگر حول نقش بچرخيم ،از جنس شيطان ،دور از تجربۀ ھشياری حضور ،می مانيم.
تجلی کرد اين دم شمس تبريز
تو ديوی نور رحمان را چه دانی؟
شمس تبريز ،ھشياری حضور است.
ِ
ی حضور می خواھد در تو زنده شود ،اما اگر حول نقش و شيطان بچرخی،
اين دَم ،اين لحظه،
شمس تبريز ،ھشيار ِ
ِ
شدن نور رحمان )خدا( را نمی بينی.
فقط جسم را می بينی .زاييده
ِ
شيطان چه می گويد؟
قبال" در اين رابطه صحبت کرديم ،شيطان می گويد :من حضور آدم را نمی بينم ، ،گِل او را می بينم ،من از آتش ام و
جنس برترم .گِل را قبول ندارم .سجده اش نمی کنم.
او از گِل است ،من از
ِ
خدا به او می گويد :درست نگاه کن .اين گِل نيست ،اين منم ،تو فقط جسم او را می بينی!.
اين رھنمودھا به ما ھشدار می دھد که ديوی يا شيطانی يعنی :ھمه را جسم ديدن.
ت
بعد از اين آگاھی و بيداری ،شما وقتی به بچه تان نگاه می کنيد ،در درون او ،يک فرشته می بينيد .او را بصور ِ
جسم نمی بينيد که يک سری نصيحت ھای خشک و بدون عشق به او تحميل کنيد و او مجبور شود آنھا را بپذيرد .او
ماشين نيست.

من ذھنی ھمه را جسم می بيند ,, .ما چيزھايی می گوييم و شما اجرا کنيد ،برويد و موفق شويد ... ,,
ِ
" نه " .ما و کودک دو ساله از جنس عشق و يکتايی ھستيم ،او ھمانند ما آتشفشانی از معناست ،با اين تفاوت که ما
مقداری غفلت کرده ايم.
عقل ھای من دار ذھنی را جمع کرده و حتی به بچه مان تحميل می کنيم .حاال می فھميم و می گوييم که فرشته ايی در
اين کودک در حال زايش است و ما به اين زايش کمک می کنيم.
اين ھمان شمس تبريز است ،شمس تبريز يعنی خورشيد اين جھان.
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خورشيدی که در اين جھان ھست اما متعلق به اين جھان نيست.
اين ھشياری در انسان شکوفا می شود ،انسان به حضور رسيده در جسم زندگی می کند .مثل اين است که بگوييم:
ی
خدا ،در انسان به حضور زنده شده ،به خود زنده می شود ،تجلی می يابد .منظور از شمس تبريز ،ھمان ھشيار ِ
حضور ست.
موضوع مثنوی مان بپردازيم:
اجازه دھيد به
ِ
مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٣٧٨٢
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
دفعۀ قبل ھم اين مطلب را برايتان خواندم که گفت:
نگھبان ماست ،نز ِد ھمگان حضور دارد ،پيش چشم ماست
چه بگوييم سليمان ،چه بگوييم انسان تکامل يافته ،يا خدا ،که
ِ
ولی ما چون نقش ھستيم نمی توانيم بی نقشی و بی فرمی را ببينيم.
قانون غيرت ،نقش بين نمی تواند بی نقشی ،بی فرمی را ببيند .پس تا زمانی که نقش ھستيم ،خدا را که از جنس
طبق
ِ
ی بی فرم است ،نخواھيم ديد.
ھشيار ِ
قانون غيرت ساحر و چشم بند است و چشم ما را می بندد و سِ حرمان می کند تا او را نبينيم.
اين سِ حر کی باطل می شود؟
وقتی که ما از نقش بيرون بياييم.
ی ذھنی،
من ذھنی در چُرت است ،تا زمانی که ھشياری در خوا ِ
ب الگوھا ِ
تا زمانی که ھشياری ،از جھل و خوابناکی ِ
ی مختلف را می زند ،لحظۀ بعد در خواب ذھن و لحظۀ بعدی درخواب فکر فرو می
ست ،اين لحظه عينکِ الگوھا ِ
رود ،فضول است و حرف ھای بيھوده می زند.
به سبب نادانی ،اين بيھوده گويی ھا و غفلت ،در حالی که آن سليمان نزد ماست )سليمان اين لحظه ست( ،اما از او خسته
و ملول ھستيم .ما از اين لحظه ،از سليمان فرار می کنيم.
آيا شما کسی را ديده ايد که ميل داشته باشد دائم در اين لحظه حاضر باشد؟
من ذھنی دائم به رو به گذشته دارد و يا به آينده می رود .به افتخارات جمعی يا خانوادگی گذشته افتخار می کند:
 ,,ما اين را داشتيم ،آن را داشتيم ،حاال اينطور شده ،پس مقاومت می کنيم ،ستيزه می کنيم.!... ،
اين لحظه سليمان را نمی بيند .از اين لحظه ملول است .با اين لحظه ،به ھر صورت که جلوه کند ،می ستيزد.!.
تشنه را درد سر آرد بانگ رعد
چون نداند کو کشاند ابر سعد
غرش رعد ،تشنه را دچار سردرد می کند ،زيرا او نمی داند که آن صدای مھيب ،ابر سعادت را در پی خواھد داشت.
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عقلی که نتواند از حيطۀ محسوسات درگذرد ناگزير نمی تواند ماورای محسوسات را درک کند در نتيجه نقش بين،
سطحی بين و صورت پرست می شود.
ما تشنۀ آب حيات ھستيم .بانگ رعد ،صدای عارفان است که برخی از ما از آنھا زياد استقبال نمی کنيم ،برای اينکه
بايد خودمان را عوض کنيم.!.
يکدفعه متوجه می شويم که طی چھل ،پنجاه ،شصت سال عمرمان تلف شده ،اشتباه فکر و عمل کرده ايم .زير بار ھم
نمی رويم .خيلی سخت است که آدم بپذيرد ،چھل سال ،پنجاه سال اشتباه کرده و من ذھنی را زنده نگه داشته و خود را
ی عارفان ،مثل بانگ رعد است اما تشنه ،يعنی ما ،بايد بدانيم که
از زندگی محروم کرده .بنابراين ،حرف عارفان ،ندا ِ
بانگ موالنا ،ابر سَ عد ،ابر سعادت را بر سَ ِر ما می کشد .می خواھد باران برکت بباراند.
آسمان وجود ما نسبت داده شده .زندگی نو به نو از اعماق درون ما می جوشد و
در اين تمثيل ابر و باران به اعماق
ِ
من ذھنی زاده می شويم ولی برايمان گران
باال می آيد ،ما به حضور زنده می شويم .اگر گوش کنيم ،ما ،زندگی ،از ِ
است.
چشم او ماندست در جوی روان
بیخبر از ذوق آب آسمان
ب آسمان چشيده باشد .اسيران در کمند محسوسات
طعم آ ِ
آن تشنه کام ،چشم بر آب روان جويبار دوخته ،بی آنکه از ِ
نمی توانند از لذت ھای عالم روح با خبر شوند.
مرکب ھمت سوی اسباب راند
الج َرم محروم ماند
از مُسَّ ِبب َ
آن تشنه کام ،چون ھمۀ ھمت و تالش خود را صرف علل و اسباب کرده ناگزير از مسبب االسباب محروم مانده است.
آنک بيند او ُمس َِّبب را عيان
کی نھد دل بر سببھای جھان؟
آن کسی که مسب االسباب را آشکارا مشاھده کند ،کی ممکن است که به سبب ھای اين جھانی دلبستگی پيدا کند؟
آمدن خرد زندگی و آرامش از اعماق وجود خود را
شخصی که ذوق آسمان ندارد ،شخصی که ذوق جوشيدن و باال
ِ
ندارد ،برای جذب زندگی ،حواس اش به بيرون و به تسلسل اتفاقاتی ست که ذھن نشان می دھد:
 ,,اآلن اينطوری ست ،اگر اينکار را بکنم اينطوری می شود و آن کار را بکنم آنطوری می شود و  ،,, ...متوجه
بارش آب پاک از آسمان نيست.
تسلسل اتفاقات ،به مثابۀ جوی گِل آلود است.
ِ
ب پاک آسمان نيست .ذوق آسمان را ندارد .تمام حواسش به اسباب
زش آ ِ
کسی که به جوی نگاه می کند ،متوجه ري ِ
است .اسباب ھم چيزھای اين جھانی ست ،به مسبب که خدا ،زندگی ست ،توجھی ندارد .شما وقتی مسبب را عيان می
بينيد که حداقل با اين لحظه موازی باشيد و در جوی ،روانی زندگی را که به چھار بُعد شما می ريزد ببينيد و تماشاگر
باشيد و بدانيد که از مسبب می آيد و زياد عقل تان را دخالت ندھيد.
47

برنامه گنج حضور شماره ٥٠٩

Program #509

Jun 11 2014

اگر چنين آدمی باشيد ،به سبب ھای جھان ،دل نمی بنديد .واقعا" ھم ما نمی توانيم مسبب راکنار بگذاريم و در ذھن مان
چيزھا را به ھم وصل کنيم و بگوييم:
 ,,اين کار سبب آن کار می شود و آن کار سبب آن يکی کار می شود و آن ھم سبب آن ديگری می شود و .,, ...
من ذھنی نمی توانيم به زندگی برسيم ".
" با اين روند و با
روش ِ
ِ
*
در اينجا موالنا تمثيل از انسانی می زند که ذوق آسمان دارد و چشمش به جوی اتفاقات نيست.
مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٣٧٨٨
حيران شدن حاجيان در کرامات آن زاھد کی در باديه تنھاش يافتند.
مردی پارسا در وسط بيابان غرق در عبادت بود.
حاجيانی که به کعبه می رفتند او را ديدند که در جايی خشک و سوزان ايستاده و سرگرم راز و نياز است .ھوای گرم
و آتشين و ريگ ھای تفتيدۀ بيابان پای برھنۀ او را نمی آزارد .گويی در گلزاری فرح انگيز آرميده.
حاجيان مدتی با حيرت به او نگاه کردند و باالخره يکی از اھالی روشن بين کاروان ،ديد که از سرو صورت آن پارسا
قطرات آب می چکد .وقتی علت ريزش آب را پرسيد ،پارسا با دست به آسمان اشاره کرد و گفت " :از آنجاست ".
سوال کننده پرسيد :ما را از سِ ِر اين کار آگاه کن.
پارسا ھمان لحظه گفت :خداوندا سوال اينان را پاسخ فرما.
در زمان ابری انبوه آسمان را فرو پوشيد و باران باريدن گرفت.
اين واقعه بر ايمان گروھی افزود و انکار عده ای ديگر را برانگيخت .موالنا در اين حکايت می گويد که ھمۀ حقايق
ھستی در حيطۀ علل و اسباب ظاھری قابل بررسی نيست .بايد چشم فراز داشت و حقايق ھستی را بيرون از کميات
دريافت.
دل
ھمۀ انسان ھا ،حاجيانی ھستند که به مکه می روند .يعنی ھمه دنبال پيدا کردن خانۀ خدا ھستيم ،خانۀ ای که در ِ
ماست .اآلن در ذھن ھستيم ،می خواھيم از ذھن بيرون آمده و در دل ،دنبال خدا بگرديم.
زاھد ،انسانی ست کامال" آگاه به زندگی ،ھيچ ھويتی از جھان بيرون نمی گيرد.
باديه ھم صحرای خشک عربستان است.
زاھدی بُد در ميان باديه
در عبادت غرق چون َعبّاديه
زاھدی در بيابان که سمبل اين جھان است ،مانند قوم عباديه ،غرق عبادت بود.
عبّاد يعنی بسيار عبادت کننده .در باديه گروھی بودند بسيار پرھيزکار .اين قوم در عبّادان يا در آبادان امروزی نواحی
خوزستان ،زندگی می کردند و به ُزھد معروف بودند .موالنا ،اين انسان عابد ،دائم در حضور را بعنوان تمثيلی در
آخر دفتر دوم ،آورده .ببينيد آيا شما در اين تمثيل می گنجيد؟
48

برنامه گنج حضور شماره ٥٠٩

Program #509

Jun 11 2014

درون بيايد؟ ،کاری به جھان بيرون
آيا انسانی ھستيد که در اين جھان ،در اين باديۀ خشک ،شادی و آرامش تان از
ِ
ذوق آسمان داريد؟
نداريد؟،
ِ
شادی و لطافت و خرد زندگی ،از اعماق وجو ِد اين زاھد می جوشد و به ابعاد مختلف وجودی اش می ريزد .اين زاھد
از آنجا نعمت می گيرد و دائما" مسير اين ارتباط را باز نگه داشته ،حواسش به بيرون نيست ،از وضعيت ھا و داده
ھای بيرون و از آدم ھا ،انتظار ندارد ،زندگی نمی خواھد.
پس :در اين باديه ،در اين جھان کسی که به آن مقام رسيده ،زاھد ،می تواند ذوق آسمان داشته باشد ،عميقا" شاد و در
آرامش باشد.
چنين انسانی را موالنا توصيف می کند:
حاجيان آنجا رسيدند از ِبالد
ديدهشان بر زاھد خشک اوفتاد
حاجيانی که به مکه می رفتند ،از سرزمين ھای مختلف به وسط بيابانی رسيدند ،چشم شان بر پارسای الغر و نحيفی
افتاد .زنده به حضوری که در اين جھان بسر می بُرد.
*
در اين قسمت ،اجازه دھيد که مطلبی در مورد حاجيان بخوانيم.
موالنا يادآوری می کند که ھمۀ انسان ھا حاجی ھستند ،برای اينکه ھمه می خواھند دور خانۀ خدا بگردند .شما می
دانيد که خانۀ خدا ،دل ماست.
در غزلی موالنا ،حاجيان را تعريف می کند:
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شمارهٔ ۶۴٨

ای قوم به حج رفته ،کجاييد؟ کجاييد؟
معشوق ھمين جاست ،بياييد ،بياييد

من ذھنی به خانۀ خدا می روند و به ساختمان و به فرم و به نقش توجه دارند ،می گويد:
به آنھايی که از راه ِ
ای قوم ،کجا می رويد؟ چه فکر می کنيد؟ معشوق ھمين جاست ،خدا ھمين جاست ،بياييد ،بياييد.
معشوق تو ھمسايه و ديوار به ديوار
در باديه سرگشته شما در چه ھواييد؟
نگھبان توست!.
ی تو ،ھمسايۀ تو،
معشوق تو ،خدا ِ
ِ
من ذھنی
رون ذھن است! .ديوار به ديوار توست .ديوار به ديوار ِ
من ذھنی ست .بي ِ
رون ِ
" يعنی کجاست؟ " ،ھمين بي ِ
توست!.
ھمسايۀ ديوار به ديوار توست ،شما در باديه سرگشته و سرگردان چه می کنيد!.
از پشت ديوار بيرون بيا ،فضای يکتايی را ببين!.
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در صحراھای خشک ذھن ،در اين تصورات که  ,,من يک نقش ھستم و خدا ھم يک نقش است ،با کارھايم در ذھن
دنبال او می گردم  ،,,چه می کنيد! ،در چه ھواييد!.
گر صورت بیصورت معشوق ببينيد
ھم خواجه و ھم خانه و ھم کعبه شماييد
اگر شما از نقش بودن دست برداريد و بی فرم و بی صورت شويد ،صورت بی صورت خدا را ببينيد ،متوجه می
شويد که ھم خواجه و ھم خدا و ھم خانه و ھم کعبه ،شما ھستيد!.
امروز ھم گفت :اگر شما وارد جوی شويد ،يکدفعه خو ِد جوی می شويد .اگر به فضای يکتايی وارد شويد ،فضای
يکتايی می شويد ،خودتان را با او نمی توانيد تشخيص دھيد.
به ھمين دليل کسانی که وارد آنجا می شوند ،خودشان را نمی توانند توصيف کنند.
ده بار از آن راه بدان خانه برفتيد
يک بار از اين خانه بر اين بام برآييد
ده بار در ذھن ات به آن خانه رفتی ،خدا ھم مقوله ای ذھنی بود و با ذھن ات او را جستجو کردی ،پيدا کرده يا نکرده
من ذھنی به بام يکتايی بيا .از ذھن بيرون بيا.
دورش گشتی ،حاال ،يک بار از اين ِ
آن خانه لطيفست ،نشانھاش بگفتيد
از خواجه آن خانه نشانی بنماييد
بله آن خانه بسيار بزرگ و لطيف و پر عظمت است ،نشانه ھايش را ھم گفتيد.
می دانيد که نقش ،از نشان می گويد ,, :ما رفتيم ،شکل آن اينطوراست ،راه آن اينطور است .,,
" نه " ،حاال ،اگر راست می گويی ،از صاحب آن خانه ،نشانی بده :خردی ،لطافتی ،عشقی... ،
يک دسته گل کو؟ اگر آن باغ بديديت
يک گوھر جان کو؟ اگر از بحر خداييد
اعمال تان به وضعيت ھای
دستۀ ُگل ،عشق و خردی ست که در شما جلوه و بروز می کند ،يعنی از طريق فکر و
ِ
زندگی تان می ريزد.
اگر آن باغ يکتايی را ديده ای؟! ،کو آن نيکی و لطافت و روابط خوب و عدم ترس و عشق و َتر مزاجی و شادی و
زنده بودن به زندگی ،که بايد از تو بيان شود؟! ،کو آن گوھر جانی که از ذھن شما بايد متولد شود و به زندگی زنده
بحر خدا ھستی ،حضورت کو؟
تبديل گردد؟ ،اگر از ِ
با اين ھمه آن رنج شما گنج شما باد
افسوس که بر گنج شما پرده شماييد
با اين ھمه صحبت ھا و رھنمودھا ،انشاء Nآن زحماتی را که کشيده ايد ،به گنج تان تبديل شود.
من ذھنی
سن مان به پنجاه سالگی ،شصت سالگی رسيده ،اگر متوجه زحما ِ
ت بيھوده ای که بوسيلۀ ِ
اتفاقا" حاال که ِ
کشيده ايم ،شويم ،اگر بيدار شويم ،ھمۀ آن رنج ھا ،گنج مان می شود.
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ت مان فوری تبديل به
يعنی ممکن است خيلی سريع بصورت ھشياری حضور روی پای خود قائم شويم .اشتباھا ِ
ی حضور می شود ،با يک بيداری ھمه چيز سر جای خود قرار می گيرد و به حالت متعادل و درست خود در
ھشيار ِ
می آيد.
من ذھنی ،پردۀ گنج خود شود ،پردۀ بين خود و فضای يکتايی شود ،به بيھوده کارھای خود
ولی اگر کسی بصورت ِ
فاز ھشياری جسمی باقی
ادامه می دھد و از فضای يکتايی ،از حس وحدت با کل مخلوقات ،فاصله می گيرد .در ھمان ِ
می ماند.
گنج ما ھمين فضای يکتايی ست ولی چه عاملی ،کدام پرده ھا ،مانع دسترسی به اين گنج می شود؟
خو ِد ما .امروز توضيح داديم که چگونه پرده ايجاد می کنيم.
وقتی به ذھن می رويم و با عينک ذھن به خدا نگاه می کنيم ،آن عينکِ ذھن ،چون از جنس ھشياری جسمی ست ،خدا
را ھم جسم می بيند ،ھمان پرده ست .امروز ھم گفت که غيرت چشم بند و ساحر است.
بعضی ھا ھم گفتند که غيرت ،به معنی غيری ات ھم ھست.
تا زمانی که غيريتی ،غيری ات داری ،غير ھستی ،جدا ھستی ،نقش ھستی و در پرده ای.

*
جای زاھد خشک بود او َترمِزاج
از َسموم باديه بودش عِ الج
با اينکه محل زندگی آن زاھ ِد باديه نشين ،خشک بود ،ولی خو ِد او اعتدال مزاج بود ،مزاجی مرطوب داشت .به ھمين
گرم بيابان مصون بود.
سبب از گزند بادھای خشک و ِ
،جھان خشک ،شاد و آرام است و خرد ورزی می کند ،از او عشق متصاعد می شود ،فضا گشاست،
انسانی که دراين
ِ
ب زندگی را دارد.
تآ ِ
َتر مزاج است .سرشت و خوش خلقی و طراو ِ
وقتی به اين جھان نگاه می کنيم ،ھمه خشکی ست.
وقتی به ذھن نگاه می کنيم ،ھمه خشکی ست .مملو از دردھا و باورھاست .از زندگی قطع ،انسان ھا را تصوير ذھنی
و جسمی می بيند.
شما وقتی بخواھيد از داده ھای ذھنی آب حيات ،عصارۀ زندگی ،بيرون بِکِشيد ،ندارد ،نمی تواند به شما دھد.
ولی اعماق وجود مان ،منبع شادی و سالمت و خرد و آرامش و َتر مزاجی ست.
ب حياتی را پيدا کرده و به او وصل
اين پارسا ،در اين جھان خشک ،با مزاج وذات تری که داشت معلوم بود که منبع آ ِ
ت گزنده ست اما اين زاھد ،از سموم و از
شده .صحرای خشک ،مملو از بادھای سوز آور ،مار و عقرب و موجودا ِ
بادھای داغ آن صحرا ،مصون بود ،عالج و چاره داشت ،گرما ،به او اثر نمی کرد.
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انواع آفت ھا و تحريکاتی ست که آدم ھا را تھديد می کند و در اضطراب و نگرانی و ترس
اين جھان نيز در معرض
ِ
و افسردگی و غم فرو می برد .پارسای تمثيلی ما ھم در معرض اين آفات بود ،اما عالج داشت.
ف شما ايجاد می کنند،
وقتی شما به حضور زنده شويد ،خواھيد ديد که از ھمۀ تحريکاتی که من ھای ذھنی دور و اطرا ِ
َتر مزاج ھستيد و چاره داريد .فضا گشا ھستيد.
حاجيان حيران شدند از وحدتش
ان آفتش
و آن سالمت در مي ِ
حاجی ھا از تنھايی و تندرستی او در ميان آن ھمه آفت و دشواری بيابان حيرت زده شده بودند) .در تمثيل( ،حاجيان
ديدند که در صحرايی گرم و خشک و پرخطر ،آدمی تنھاَ ،تر مزاج و لطيف ،درميان آن ھمه آفت ،سالم مانده بود.
ی او حيران بودند.
از تنھايی و از آزاد ِ
آيا ممکن است که انسانی غرق در روابط عادی و در ازدحام و در ارتباط با ھمه باشد و بخواھد با ھمه دوست باشد و
ديگران را زير نفوذ خود داشته باشد ،اما آزاد و با خدا باشد؟!.
ممکن است کسی به حضور زنده شود ولی از روابطی که با اين و آن دارد ،نخواھد ھويت و زندگی بگيرد.
يک انسان به حضور زنده شده ،ولو اينکه ھفتاد سال دارد ،نه تنھا شاد است و آرامش دارد و خرد ورزی می کند شب
ت مال را ندارد .اضطراب ھای اين زمان روی او اثر نمی گذارد.
ھم خوب می خوابد و حرص و شھو ِ
اين تمثي ِل شماست .بعد از خواندن قصه بايد به او تبديل شويد.
در نماز ِاستاده ُبد بر روی ريگ
ريگ کز َت َّفش بجوشد آب ديگ
آن پارسا ،روی ريگ ھايی به نماز ايستاده بود ،که از حرارت و سوزندگی آن ،ديگ آب به جوش می آمد.
در حضور بود ،به خدا ،به زندگی ،وصل بود.
داغ دردھای اين جھان ايستاده ايم ،چون از جنس نقش شده ايم ،ريگ ھای داغ،
بعضی ازما عمال" روی ريگ ھا ِ
ی ِ
ی مان را حل و فصل کنيم .چرا؟
مشکالتی که تحميل مان شده ،ما را می سوزاند يعنی نمی توانيم چالش ھا ِ
برای اينکه مثل اين زاھد ،در حضور نيستيم .در لحظه حاضر نيستيم.
اين زاھ ِد َتر مزاج ،عمق بی نھايت دارد ،حس ابديت می کند ،ترس ندارد .ھمين لحظه ،زيبايی ھای زندگی بر او عيان
است.
گفتيی سرمست در سبزه و ُگلست
يا سواره بر بُراق و دُلدُلست
گويی که او سرمست و شاد و با نشاط ،در ميان سبزه و گلزارزندگی می کند و يا روی براق و ُدل ُدل سوار شده.
آيا ممکن است کسی ،با ھمۀ مشکالتی که اين جھان دارد و اتفاقاتی که می افتد ،کامال" به زندگی وصل باشد و زندگی
را پخش کند؟ خو ِد موالنا از اين جنس بود .شايد خودش را مثال می زند.
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يا سواره بر بُراق و ُدل ُدلست ،اشاره به وسيلۀ نقليه ای ست که حضرت رسول سوار بر آن ،به معراج رفته .اين وسيلۀ
نقليه ،ھمان ھشياری بود.!.
ب حضرت رسول بوده و ُدل ُدل استری بوده که پادشاه اسکندريه به او کادو داده بوده.
بُراق اسم اس ِ
براق که از برق می آيد نماد ھمين ھشياری حضور است.
پس آن برگزيده ،با چه وسيله ای به معراج رفته بود؟
" بوسيلۀ ھشياری حضور ".
امروز موالنا گفت :از اين ھوی ھا ،بدون جام ھو ،نمی توانيد ِبرَ ھيد.
وقتی اين لحظه تسليم می شويم ،چه می شود؟
تسليم ،ما را از جنس ھمان ھشياری می کند که از ابتدا بوده ايم .در تسليم ،يک طناب طاليی ،در برابر يوسفِ در
چاه ،قرار می گيرد.!.
ب ھشياری بچسبيد و بگوييد :و Nاعلم بالصواب ،به ھر طرف که زندگی ،شما را ببرد ،ھمان
اگر شما به اين طنا ِ
بھترين طرف است.
اين فقير ،اين درويش ھم ،گويی سوار بر چنين وسيلۀ نقليه ای بود.
يا که پايش بر حرير و حُ لّهھاست
يا َسموم او را ِبه از باد صباست
بنظر می آمد که آن پارسا ،پاھای خود را روی پارچۀ حرير و ابريشمی نرم گذاشته .بادھای گرم و خشک و سمی
بيابان را که به سمت او می وزيدند ،به باد سبا تبديل می کرد.
)باد سبا ،با ِد ماليمی ست که صبحگاھان از شرق می وزد و گل ھا را باز می کند ،سمبل نسيمی ست که از سوی زندگی می وزد(.

ممکن است شما چنان حاضر باشيد که اتفاقات بدی را که برايتان رخ می دھد ،تبديل به باد صبا کنيد؟
چالش ھا شما را بھتر شکوفا کند و بيشتر فضادار شويد؟
مثالی می زند .شما می توانيد به جای اين زاھد باشيد.
پس بماندند آن جماعت با نياز
تا شود درويش فارغ از نماز
حاجيان منتظر ايستاده بودند و آن پارسا به نماز ايستاده ،در نيايشی ژرف فرو رفته بود.
فرض کنيد که ھمۀ ما انسان ھا حاجی ھستيم و به مکه می رويم ،تا دور خانۀ خدا بگرديم ،در حاليکه خانۀ خدا دل
ماست و ما اآلن در ذھن ھستيم ،نياز داريم کسی به ما کمک کند تا مثل آن درويش ،تھذيب شويم.
عارفی مثل موالنا پيدا کرديم ،در حال نماز است.
به اصطالحات دقت کنيد:
درويش ،انسانی ست که از چيزی در جھان بيرون ،ھويت نمی طلبد .ولو اينکه ميلياردر باشد ،ھويت خود را از جھان
بيرون نمی گيرد.
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درويش ،فقير ،کسی نيست که بی چيز باشد و گدايی کند ،بلکه کسی ست که از جھان بيرون ھويت نمی گيرد.
چون ز اِستغراق باز آمد فقير
زان جماعت زند ٔه روشن ضمير
ديد کآبش میچکيد از دست و رو
جامهاش َتر بود از آثار وضو
ھمينکه آن درويش پارسا ،از حالت استغراق )اصطالحی عرفانی ست .يعنی غرق شدن در حضور .آنچنان که صد در صد توجه،
به حضور ،به خداست .صفر درصد توجه به جھان بيرون است .از جھان بيرون آگاه ھستی ولی از آن ھويت نمی خواھی .فقير ھم به

ھمين معنی ست .فقير و درويش ھم معنی اند ،فقيرکسی ست که از ھيـــــــچ چيز مادی ھويت نمی خواھد( ،غرق شدن در خدا،
بيرون آمد و پرسيد شما کی ھستيد و چه می خواھيد ،از ميان آن جماعت ،روشن ضميری ،انسانی که حدودی به
آثار
حضور زنده بود ،متوجه شد که از دست و روی آن پارسا آب می چکد و از آثار وضو جامه اش َتر شده بودِ .
عشق و لطافت و خرد در جسم و جانش ،در صورتش مشھود بود .کامال" مشخص بود که جسم اش ھم از آب خرد می
نوشيد) .جامه ھم يعنی ذھن ،يعنی آنچه که بعنوان ھشياری پوشيده ايم(.

پس بپرسيدش که آبت از کجاست؟
دست را بر داشت کز سوی سماست
آن آدم روشن ضمير از اين زاھد پرسيد :اينجا که آب نيست ،پس اين آب از کجاست؟!.
زاھد به آسمان اشاره گرد و گفت :از آسمان.
آسمان درون ،از اعماق وجود می جوشد و باال می آيد ".
از آسمان؟ يعنی چه؟ " يعنی اين برکات ،اين آب حيات ،از
ِ
آسمان موقعی ست که ما بعنوان ھشياری ،دنيايی را که سفت گرفته ايم ،رھا کنيم ،دست ھا را باز و يکدفعه بيفتيم،
تبديل به آسمان شويم.
ما نوعی از ھشياری ھستيم که بی نھايت عمق دارد ،اما در ذھن جمع شده ،وقتی ھشيارانه جھان را رھا کنيم ،زاييده
شويم ،تبديل به آسمان می شويم .اين شخص ،آسمانی شده بود.
گفت ھر گاھی که خواھی میرسد؟
بی ز چاه و بی ز َح ْب ٌل مِنْ

سد)(١
َم َ

بدون آنکه چاه ِبکَنی و زحمت ِبکشی ،به آب رسيدی؟! ،آيا بدون چاه و بدون ريسمان ھر
آن روشن ضمير پرسيد:
ِ
وقت که بخواھی می توانی آب به دست آوری؟ ،برای تو آب به ھمين سادگی از آسمان می آيد؟!.
ھر موقع بخواھی اين آرامش ،اين شادی و خرد ،از آسمان می رسد؟
)قبال" در رابطه با آسمان که ابر سَ عد از آنجا می رسد ،گفته بود(.

آنھا فکر می کردند که بدون چاه نمی توان به آب رسيد .بايد خيلی زحمت کشيد و چاه کند و به زير زمين رفت و با
طنابی که از ليف خرما ساخته شده آب را باال کشيد.
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من ذھنی اش می خواست به آب برسد .مصرع دوم می گويد :انسان زحمات
مصرع نشان می دھد که پرسش کننده ،با ِ
من ذھنی را می پيمايد ،تا به آب برسد!.
پر رنج ِ
می پرسد :بدون اينکه چاه بکنی و به ذلت بيفتی به آب می رسی؟!.
نام َم َسد.
اين قسمت از مصرع ،آيه ای ست از سوره ای به ِ
آيه  ۵از سورۀ شمارۀ  ١١١که اسم آن مَسَد ،يا لھب است.
آن سوره را ھم اگر بخوانيد احتماال" زحمات بی نتيجۀ من ذھنی را توضيح می دھد:
) (١قرآن کريم ،سوره )شماره  (١١١لھب  ،آيه ۵
فِي ِجي ِدھَا حَ ْب ٌل مِنْ مَسَ ٍد.
و ريسمانی از ليف خرمای تافته بر گردن دارد.

)(١

ترجمه انگليسی

←

.A twisted rope of palm-leaf fibre round her (own) neck!.

نابود باد ،بريده باد ،دست ھای ابولھب.
پدر زبانۀ آتش.
ابولھب کنيۀ عموی پيامبر بود .اما
پدر آتش استِ .
اصطالح ابو لھب ،به معنای ِ
ِ
موالنا ،با اشاره به اين آيه ،تأکيد می کند که:
ھر چه من ذھنی با زحمت می خواھد بدست آورد ،بيخود است) .کسی که عالقه دارد ،نگاھی به اين سوره بيندازد(.

جنس آتش است ،کارھا و فعاليت ھايش قطع شود ،زيرا ھر چه که بدست می آورد بدرد نخواھد
من ذھنی در ما ،ھم
ِ
ِ
خورد ،درد ايجاد خواھد کرد .کسی که ھشياری ست ذھن به دردش نمی خورد.
موالنا بارھا ھشياری را به َمرد و ذھن را به زن ،تشبيه کرده و می گويد:
گردن ما
ار معرکه ست .مقوالت ظاھری ،دلبستگی ھا ،انتظاراتی که ذھن به
ذھن
"
ِ
انسان ِ
ِ
ِ
من ذھنی ،دائم آتش بي ِ
آويخته و از آنھا زندگی و خوشبختی را طلب می کنيم ،به آنھا افتخار می کنيم ،به زمختی و زشتی ليف خرما ھستند
که زن ابولھب ،به گردن خواھد داشت.
در اموال و متعلقات و طالھايی که در آنھا زندگی را تجسم می کنيم ،زندگی نيست ،آنھا زشت تر از ليف خرما ھستند.
گردن زن ابولھب است .(...
)اشاره به ريسمان تافته شده از ليف خرما ،بر
ِ

وقتی آن حاجيان پرسيدند که واقعا" نبايد چاه بِکَنيم؟ آيا اين ليف خرما ،اين طناب ھا الزم نيست؟
زاھد گفت :نه الزم نيست ،ھر وقت بخواھم ،از آسمان آب می بارد.
آن روشن ضمير دوباره گفت:
مشکل ما حل کن ای سلطان دين
تا ببخشد حال تو ما را يقين
خوش تو ما را نيز به يقين برساند.
ای شاه دين و ايمان ،مشکل ما را حل کن ،تا احوال
ِ
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جھان بی َبرَ ،خشِ ن و ُخشک ،يقين و آرامش داری و شاد و
جريان چيست؟ چگونه در اين صحرای داغ ،در اين
ِ
فضاگشا ھستی و بادھای گرم و َسمی و سيل رويدادھا روی تو اثر نمی گذارند؟!.
حال تو ما را ھم به يقين برساند.
مشکل ما حل کن ای سلطان دين! .تا اين ِ
ی حضور زنده شويم .مثال" اگر ھشتاد درصد به حضور زنده شويم ،ديگر
يقين حالتی ست که به درجه ای از ھشيار ِ
به فکرھای اين جھانی ،به تأييد و توجه اين و آن ،احتياج نداريم که بخاطر آن دست به ھر کاری بزنيم.
جنس يقين است و به ھيـــــــچ تأييدی
بعکس حضور ،که از
من ذھنی چون در نقش و در ُفرم است ،ھميشه شک دارد.
ِ
ِ
ِ
از جھان بيرون ،نياز ندارد .می داند از جنس زندگی ست و عينا" و عمال" به زندگی ،زنده ست.
وا نما سِ رّ ی ز اَسرارت بما
تا ببُريم از ميان ُز ّنارھا
شمه ای از اسرار خود را بر ما آشکار کن ،تا ما نيز ايمان آوريم.
ت ُکفر استُ .ز ّنار گشودن يا ُز ّنار بريدن ،يعنی ايمان آوردن(.
) ُز ّنار عالم ِ

تو سِ ری از اَسرارت را به ما نشان بده که ما اين ُز ّنارھا را بِبُريم و شکِ مان به يقين تبديل شود .ما ھم از جنس
حضور شويم.
چشم را بگشود سوی آسمان
که اجابت کن دعای حاجيان
آن پارسا ،چشم ھای خود را رو به آسمان کرد که خدايا دعای حاجيان را اجابت کن.
ِرزق جويی را ز باال ُخ َ
وگرم
تو ز باال بر گشودَ ستی دَ رَ م
من عادت کرده ام که روزی را از آسمان بجويم و تو خود درھای رزق را به سوی من گشودی.
تسلسل رويدادھا که سبب ھای اين جھانی اند نظر داشته باشد( .به زندگی ،به
من ذھنی نبود که به
ِ
)گفتيم که زاھد ،ذوق آسمان داشت .با ِ
خدا گفت :تو مرا آسمان کردی و اين لحظه ،از آنجا ،خرد و عشق و زيبايی و برکت را به چھار بُع ِد من می دَ می .من
اين را متوجه ام .عادت کرده ام از تو روزی بگيرم و تو مرا به اين رزق جويی عادت داده ای .از باال درب را به
روی من گشوده ای) .ھر چه می خواھم از او می خواھم(.

ای نموده تو مکان از المکان
ک ْم) (٢کرده عيان
ِفی السّما ِء ِر ْزقُ ُ
ای خدايی که مکان را از المکان پديدار ساختی و آشکارا فرمودی :در آسمان است روزی شما.
اين آيۀ قرآن را ھم که گفت " :روزی و آنچه به شما وعده داده شده ،از آسمان است " ،را به اثبات رساندی!.
)ابتدا ھم اينگونه آغاز کرديم که مکان از المکان بوجود می آيد .در حاليکه با فضای يکتايی يکی ھستيم ،دائم فکر و جسم ما از المکانی
اين لحظه خلق می شود و ما ھم مشاھده گر آن ھستيم و مقاومت نمی کنيم(.

56

برنامه گنج حضور شماره ٥٠٩

Program #509

Jun 11 2014

در ميان اين مناجات اَبر َخوش
زود پيدا شد چو پيل آب َکش
در ميان دعا و نيايش آن پارسا ،ناگھان ،اَبر سعد و خوشی ،ابری لطيف ،سرشار از زندگی ،باريدن گرفت.
بار او کرده باشند ،نمايان شد.
مثل فيلی که آب ِ
معلوم شد که:
ُزھد ،پارسايی ،حضور ،متصاعد و پخش می شود!.
آسمان درون زاھد ،با ابراز عشق و لطافت ،باريدن گرفت.
ت زندگی ،نه از ابر معمولی ،بلکه از
برک ِ
ِ
) (٢قرآن کريم ،سوره )شماره  (۵١الذاريات  ،آيه ٢٢
َوفِي السَّ مَا ِء ِر ْز ُق ُك ْم َومَا ُتوعَ ُدونَ .

روزی شما و آنچه به شما وعده داده میشود ،فقط درآسمان است.
) (٢ترجمه انگليسی

←

And in heaven is your Sustenance, as (also) that which ye are promised.

ھمچو آب از َمشک باريدن گرفت
در َگو و در غارھا َمسکن گرفت
مثل اينکه مَشکِ آب وارونه شود ،باران ،باريدن گرفت .آب ،گودال ھا و غارھا را پُر کرد .کسانی که آنجا بودند ،با
ذھن و با جسم شان اين برکات را دريافت کردند.
ب حيات ،از انسان به حضور زنده شده ،مرتعش و پخش می شود.
معلوم شد که آ ِ
ابر میباريد چون َمشک اشکھا
حاجيان جمله گشاده َمشکھا
جان شان را باز و آب حيات را از
ابر اشک فرو می باريد .حاجيان،
مشتاقان خانۀ خدا ،خانۀ دلَ ،مشک ھای جسم و ِ
ِ
ِ
آن زاھد دريافت کردند.
انسان زنده شده به حضور را به ما نشان داد.
ت يک
موالنا امروز ،مشخصا ِ
ِ
ی تبديل و زنده شدن به ھشياری حضور را از موالنا ،از ديگر عارفان
ما بايد مانند آن حاجيان ،آب حيات ،چگونگ ِ
حضور دل خود بچرخند ،دور
حول
ی حضور زنده شوند و
ِ
دريافت کنيم .حاجيان ،ھمۀ کسانی که می خواھند به ھشيار ِ
ِ
اين آدم جمع شدند.
يک جماعت زان عجايب کارھا
میبريدند از ميان ُز ّنارھا
عده ای از حاضران از مشاھدۀ اين کارھای عجيب به او ايمان آوردند.
جنس ھشياری ،امتداد خداييت ھستيم ولی با ذھن ھم ھويت شده ايم.
ما انسان ھا ،ما حاجيان ،از جنس زندگی ،از
ِ
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برخی از آن حاجيان ،يکباره ھم ھويت شدگی ھا را پاره کرده و دور انداختند .مثل بعضی از شما.
آثار موالنا را مطالعه می کنيد ،رھنمودھای او را بکار می گيريد ،با اين عجايب کارھا،
تعدادی از شما بينندگان ھم که ِ
فر من ذھنی را می بُريد و دور می اندازيد.
َک َم ِر ُک ِ
قوم ديگر را يقين در ِازدياد
زين عجب وَ  ُ Nاَعْ َلم ِبالرَّ شاد
مان شان افزوده شد و خداوند بر راه راست دانا
کار بزرگ ،اي ِ
عده ای ديگر نيز از مشاھدۀ اين شگفتی ،از عظمت اين ِ
تر است.
ی حضور زنده شدند ،عده ای ديگر يقين و درصد حضورشان باال تر می رفت .مانند بعضی از
پس ،عده ای به ھشيار ِ
ی حضور ،پيش می رويد:
شما که در اثر آموزش ھای موالنا در زنده شدن به ھشيار ِ
" ما خودمان را بدست خدا بسپاريم که او به ھدايت دانا تر است ".
و اميدوارم از اين قوم نباشيم:
قوم ديگر ناپذيرا ترش و خام
ناقصان َسر َمدیَ ،ت َّم ا ْلکالم
که اسير پنج حس جسمی بودند و اين توانمندی ھا ،اين اسرار الھی را درک نکرده ،منکر شدند و حتی به تمسخر
من ذھنی دردناک ماندند.
گرفتند .به صورت آدم ھای ترش و خام و ناقص ،در ِ
ناقص ابدی ست.
ت ناقصان َسر َمدی،
من ذھنی بماند ،بصور ِ
ِ
ھمانطور که می دانيد کسی که در ِ
آخر کالم .آخرين قصه از دفتر دوم.
َت َّم ْالکالمِ .
َت َّم ْالکالم ،شايد ھم به اين معنا اشاره دارد که اگر کسی واقعا" بخواھد غوره مانندُ ،ترش و خام ،نپخته و نارس و
دردمند ،بدون تجربۀ تبديل ،باقی بماند ،کاری برايش نمی توانيم انجام دھيم.
ھمانطور که در بيت باال گفتَ :و ُNاَعْ َلم ِبالرَّ شاد.
من ذھنی ھستيم ،در تسليم
حاال ،ما ياد می گيريم که حداقل در سطح فکر و ذھن ،معتقد واقعی باشيم .اگر ھم اآلن در ِ
و موازی شدن با اين لحظه ،اجازه می دھيم خدا ،زندگی ،ما را ھدايت کند.
او به ھدايت و به پرورش ،دانا تر است.
*

58

