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مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ۴۴۴
ساقی بيار باده که ايام بس خوشست
امروز روز باده و خرگاه و آتش است
ساقی ظريف و باده لطيف و زمان شريف
مجلس چو چرخ روشن و دلدار مه وشست
بشنو نوای نای کز آن نفخه بانواست
درکش شراب لعل که غم در کشاکش است
امروز غير توبه نبينی شکستهای
امروز زلف دوست بود کان مشوّ ش است
ھفتاد بار توبه کند شب رسول حق
توبه شکن حق است که توبه م َُخمَّش است
آن صورت نھان که جھان در ھوای او است
بر آب و گل به قدرت يزدان ُم َن َّقش است
امروز جان بيابد ھر جا که مردهای است
چشمی دگر گشايد چشمی که اَعْ َمش است
شاخی که خشک نيست ز آتش م َُسلَّم است
از تير غم ندارد سُغری که ترکش است
در عاشقی نگر که رخش بوسه گاه او است
منگر بدانک زرد و ضعيف و ُمکَرْ َمشْ است
بس تن اسير خاک و دلش بر فلک امير
بس دانه زير خاک درختش ُم َنعَّشْ است
در خاک کی بود؟ که دلش گنج گوھر است
دلتنگ کی بود؟ که دالرام در کش است
ای مرده شوی من َز َن َخم را ببند سخت
زيرا که بیدھان دل و جانم شکرچش است
خامش َز َنخ مزن که تو را مرده شوی نيست
ذات تو را مقام نه پنج است و نی شش است.

2

برنامه گنج حضور شماره ٥١٠

Program # 510

Jun 18 2014

مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٢٣٣٨
به حيلت در سخن آوردن سايل آن بزرگ را کی خود را ديوانه ساخته بود.
آن يکی میگفت خواھم عاقلی
مشورت آرم بدو در مشکلی
آن يکی گفتش که اندر شھر ما
نيست عاقل جز که آن مجنوننما
بر نيی گشته سواره نک فالن
میدواند در ميان کودکان
صاحب رايست و آتشپارهای
آسمان قدرست و اختربارهای
َفرِّ او َکرّ وبيان را جان شدست
او درين ديوانگی پنھان شدست
ليک ھر ديوانه را جان نشمری
سر َمنِه گوساله را چون سامری
چون وليی آشکارا با تو گفت
صد ھزاران غيب و اسرار نھفت
مر ترا آن فھم و آن دانش نبود
وا ندانستی تو سِ رگين را ز عود
از جنون خود را ولی چون پرده ساخت
مر ورا ای کور کی خواھی شناخت؟
گر ترا بازست آن ديد ٔه يقين
زير ھر سنگی يکی سرھنگ بين
پيش آن چشمی که باز و رھبرست
ھر گليمی را کليمی در برست
مر ولی را ھم ولی شھره کند
ھر که را او خواست با بھره کند
کس نداند از خرد او را شناخت
چونک او مر خويش را ديوانه ساخت
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چون بدزدد دزد بينايی ز کور
ھيچ يابد دزد را او در عبور؟
کور نشناسد که دزد او که بود
گرچه خود بر وی زند دزد َعنود
چون َگ َزد سگ کور صاحب◌ْ َژنده را
کی شناسد آن سگ درنده را؟
مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٢٣۵۴
حمله بردن سگ بر کور گدا.
يک سگی در کوی بر کور گدا
حمله میآورد چون شير َوغا
سگ کند آھنگ درويشان به خشم
در َک َشد مَه ،خاک درويشان به چشم
کور عاجز شد ز بانگ و بيم سگ
اندر آمد کور در تعظيم سگ
کای امير صيد و ای شير شکار
دست دست توست ،دست از من بدار
کز ضرورت ُد ِّم خر را آن حکيم
کرد تعظيم و لقب كردش کريم
گفت او ھم از ضرورت کای اسد
از چو من الغر شکارت چه رسد؟
گور میگيرند يارانت به دشت
کور میگيری تو در کوی؟ اين بد است
گور میجويند يارانت به صيد
کور میجويی تو در کوچه به کيد؟
آن سگ عالم شکار گور کرد
وين سگ بیمايه قصد کور کرد
علم چون آموخت سگ رَ ست از ضَالل
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میکند در بيشهھا صيد حالل
سگ چو عالم گشت شد چاالک َزحْ ف
سگ چو عارف گشت شد اصحاب کھف
سگ شناسا شد که مير صيد کيست
ای خدا آن نور اشناسنده چيست؟
کور نشناسد نه از بی چشمی است
بلک اين زانست کز جھلست مست
نيست خود بیچشمتر کور از زمين
اين زمين از فضل حق شد خصم بين
نور موسی ديد و موسی را نواخت
ف قارون کرد و قارون را شناخت
َخسْ ِ
َرجْ ف کرد اندر ھالک ھر دَ عی
فھم کرد از حق که يااَرْ ضُ ا ْب َلعی
خاک و آب و باد و نار با شرر
بیخبر با ما و با حق با خبر
ما بعکس آن ز غير حق خبير
بیخبر از حق و از چندين نذير
الج َرم اَ ْش َف ْق َن ِم ْنھا جُملهشان
َ
ُکند شد ز آميز حيوان حملهشان
گفت بيزاريم جمله زين حيات
کو بُود با خلق حَ یّ با ْ
حق موات
چون بماند از خلق گردد او يتيم
انس حق را قلب میبايد سليم
چون ز کوری دزد دزدد کالهای
میکند آن کور َعمْ يا نالهای
تا نگويد دزد او را کان منم
کز تو دزديدم که دزد پر فنم
کی شناسد کور دزد خويش را؟
چون ندارد نور چشم و آن ضيا
چون بگويد ھم بگير او را تو سخت
5

برنامه گنج حضور شماره ٥١٠

Program # 510

Jun 18 2014

تا بگويد او عالمتھای َر ْخت
پس جھاد اکبر آمد عصر دزد
تا بگويد او چه دزديد و چه برد
حل ديدهات
اوال دزديد ُک ِ
چون ستانی باز يابی َتبْصِ رَ ت
کال ٔه حکمت که گم کرد ٔه دلست
پيش اھل دل يقين آن حاصلست
کوردل با جان و با سمع و بصر
مینداند دزد شيطان را ز اثر
ز اھل دل جو از جماد آن را مجو
که جماد آمد خاليق پيش او
مشورت جوينده آمد نزد او
ب کودک شده رازی بگو
کای اَ ِ
گفت رو زين حلقه کين در باز نيست
باز گرد امروز روز راز نيست
گر مکان را ره بدی در المکان
ھمچو شيخان بودمی من بر ُدکان

*

شمس موالنا شروع می کنم:
وان
با سالم و احوالپرسی برنامۀ گنج حضور امروز را با
ِ
ِ
غزل شمارۀ  ۴۴۴از دي ِ
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ۴۴۴
ساقی بيار باده که ايام بس خوشست
امروز روز باده و َخرگاه و آتش است
ما انسان ھا ،ھر انسانی ،در حاليکه کامال" آگاه و ھشيار و زنده به اين لحظه ست ،رو به ساقی که ما ھم از آن جنس
رمز زندگی ست ،می گوييم:
رمز معشوق عرفانی،
رمز خداِ ،
ِ
ھستيم و ِ
ساقی بيار باده .ساقی شراب بياور ،برای اينکه اين ايام ،اين دوران ،اين روزھا ،روزھای بسيار خوشی ست.
ب زندگی ست.
ت نوشيدن شرا ِ
منظور از امروز ،اين لحظه ست .ھر لحظه ،وق ِ
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َخرگاه ،چادر بزرگ و آتش ،مايۀ گرمی ست .در زمان موالنا اگر چادر عظيمی می زدند و زي ِر آن آتش روشن می
کردند و شراب ھم سِ رو می شد ،معلوم بود که آنجا مجلس عيش و طرب برپاست.
ان آموزه ھای خود استفاده می کند و من نيز خدمت تان توضيحاتی می دھم:
موالنا از اين نمادھا برای بي ِ
اول اينکه ،يک انسان ،آنقدر بايد ھشيار باشد و خود را از جنس زندگی بداند و آنقدر به خود و به زندگی بايد اعتماد
داشته باشد ،که بتواند به ساقی بگويد " :به من شراب بده ".
ب خدايی می داند ،که رو به
ت شرا ِ
پس ھر يک از ما انسان ھا ،آنقدر خود را اليق و شايسته ،مستحق و آمادۀ درياف ِ
ب زندگی بده.
او می گويد :به من شرا ِ
ت آن
ت تشخيص،
ت وصول و درياف ِ
ت پذيرش ،صالحي ِ
توان درک ،قوۀ بينش و فھم ،قدر ِ
ھمان شرابی که من اآلن ،لياق ِ
ِ
ب شادی بخش ،ھمان ھشياری ،که منشاء خ َِرد و برکت و انرژی زنده کنندۀ زندگی ست و در تمام
را دارم .ھمان شرا ِ
ذرات ما ،در ھمۀ ابعا ِد وجودی ما مرتعش است و من می خواھم ھشيارانه از آن استفاده کنم.
شما ھم اآلن در آن حالت ھستيد.
ت من ذھنی ايجاد می کند.
آن حالت
برعکس حالتی ست که تصورا ِ
ِ
من ذھنی ،فقط ھشياری جسمی دارد و انسان را ھم ھويت شده با جھانی می کند که ھر لحظه به يک فکر آگاه است و
ِ
جھان بيرونی را ارائه می دھد.
ت
ھر لحظه با يک فکر ھم ھويت می شود ،فکری که مقوال ِ
ِ
حالتی که ھشياری جسمی بوجود می آورد ،بی اعتمادی و داشتن حس نقص نسبت به خود است.
ی
من ذھنی ،که به جسم تقليل يافته ،ھيچگاه خود را اليق و سزاوار ،شايسته و شبيه ،قرين و ھمتا ِ
اين خو ِد ِ
ی ساق ِ
زندگی نمی بيند ،زيرا:
ـ فقط ھشياری جسمی دارد و ھر لحظه از يک جسم آگاه است .ھر لحظه ،در رابطه با فکری و يا در رابطه با جمود
ی مربوط به جسمانيت ،ھشيار است.
و چارچوب و حس ھای ماد ِ
ی جھان مادی دارد.!.
ی غي ِر جسمی و غير ماد ِ
ی زندگی ،آگاه نيست و به ھمين دليل ھمواره رو به ساق ِ
از ساق ِ
به خودتان نگاه و توجه کنيد،
جنس زندگی می دانيد؟ می
ت تان ھستيد و خود را از
آيا شما اين لحظه ،ھشيار به اِستحقاق و اِستعداد ،اِستطاعت و لياق ِ
ِ
توانيد به خدا بگوييد :به من شراب بده؟ يا نه؟
ت بيرونی توان و انرژی ،لياقت و صالحيت و ھويت
فکر می کنيد جسم ھستيد و اين جسم ناقص است و بايد از مقوال ِ
بگيريد؟
بايد مردم به شما اھميت بدھند و تأييدتان کنند تا بفھميد کی ھستيد؟
شما کداميک ھستيد؟
ی بی فُرم ،از طريق ما ،از طري ِق انسان ،به اين جھان می آيد.
ما می دانيم که در اين مرحله از تکامل ،ھشيار ِ
ی بی ُفرم وارد ذھن می شود.
اين ھشيار ِ
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از طريق پنج حس )ديدن ،شنيدن ،بوييدن ،چشيدن ،حس المسه( ،ھر چه را که می می بينيم و می شنويم و ارزش می دانيم،
قضاوت می کنيم ،از قضاوت ھای مان ،از داده ھا و آموخته ھای مان ،يک تصوير ذھنی ـ فکری ،می سازيم و خود
من ذھنی می گذاريم ،مساوی می بينيم.
را با آن تصوير ذھنی ـ فکری ،که اسمش را ِ
ت بيرونی ست،
من ذھنی چون بنيادش بر مبنای وضعيت ھا و موقعيت ھا ،داده ھا و شرايط و حالت ھا و توصيفا ِ
اين ِ
ی بيرونی ھم شراب می خواھد.
از ھمان قابليت ھا ِ
من ذھنی داريم ،حس نقص می کنيم.
ولی اصلی ترين حسی که من ذھنی دارد ،شايد حس نقص است .ھمۀ ما که ِ
سال تان است ،اگر اين راه را نرفته ايد ،اگر اين مطالب را نشنيده ايد ،حتما"
شما اآلن اگر بيست سال ،سی سال ،پنجاه ِ
من ذھنی داريد.
ِ
من ذھنی ھشياری جسمی ست و اصلی ترين خاصيتش حس نقص است.
حس عدم صالحيت و
حس بی کفايتیِ ،
حس کمبودِ ،
حس نقص ،اين ِ
ھر من ذھنی ،حس می کند چيزی کم دارد .اين ِ
جنس پايايی و تثبت و
جنس زندگی ست ،از
ی جسمی نيست بلکه از
عدم ثبات ،تا زمانی که بفھمد از
جنس ھشيار ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حس ِ
قرار و تغيير ناپذيری ست ،دست از سرش برنمی دارد.!.
حس خوشبختی ،حس شادی و حس امنيت و
من ذھنی ،متوجه نشده که نبايد از بيرون حس ھويتِ ،
تا زمانی که ھر ِ
حس نقص دست از سرش بر نمی دارد.!.
ی حال ِ
ت خود را جستجو کندِ ،
چگونگ ِ
ت ما برمی آيند.
حس امنيت ،کيفيت ھايی ھستند که از ذا ِ
حس شادی و خوشبختی و ِ
ِ
ی حضور،
ی جسمی ،به ھشيار ِ
ی من ذھنی ،از ھشيار ِ
من ذھنی دارد ،حس نقص می کند و بخواھد از ھشيار ِ
اگر کسی ِ
که منظور اين برنامه ست ،تبديل شود ،اين لحظه ،عميقا" بايد درک کند که:
جسم ديگر ،که آن ھم ناقص و
ی يک
 ،،اگر من ،از جنس نقص و از جنس جسم باشم ،بنا بر قانون جذب ،به سو ِ
ِ
ناھنجار و از بين رفتنی ست ،حرکت می کنم.
ی جسمی دارم ،اما بايد به طريقی ،خود را به آگاھی و اعتدال و ھشياری حضور
من ذھنی و ھشيار ِ
اما ،ولو اينکه ِ
نزديک و از جنس زندگی شوم.
جنس حيات شوم ،طبق قانون جذب ،به ھمين ميزان به
جنس جان ،از
حتی اگر يک لحظه ،چند لحظه ،بيست ثانيه ،از
ِ
ِ
ی رب النوعی ،الوھيت ،خدا ،زندگی ،کشيده می شوم.
سو ِ
من ذھنی ھستيم و ھشياری جسمی
پس ،شرط رفتن به فضای يکتايی در اين لحظه ،برای ھر کدام از ما ،اگر از
جنس ِ
ِ
حس نقص می کنيم ،اين است که به خود نگاه کنيم:
و ميل به جسمانيت داريم و حتما" ِ
آيا من از ديگران چيزی می خواھم؟ توقعی دارم؟
حس نقص می کنيد.
البته ،اگر دائم می خواھيد و می خواھيد و توقع داريدِ ،
حس نقص ،شما را مجبور می کند که از ديگران متوقع باشيد .برای اينکه آنھا را کامل کنندۀ خود می بينيد.
خو ِد ھمين ِ
حتی در رابطه با مواردی جزيی مثل:
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 ,,بچه ھايم زنگ بزنند و احوالم را بپرسند ،دوستانم به مھمانی دعوتم کنند ،دخترم با من مشورت کند ،وقتی حرف
می زنم ،مردم بگويند چقدر خوب حرف می زنی ،مردم مرا آدم عاقلی بدانند ،تأييدم کنند ،به من توجه کنند.,, ... ،
ی روانی
حس نقص است ،درخواست و تقاضا و وابستگی و توقع ست ،خواھش و انگيزه ،احترام و انرژ ِ
ھمۀ اينھاِ ،
ست که از ديگران طلب می کنيم.!.
ی ربّ النوعی برويم .ممکن است
حس نقص می کنيم ،از
ی خدا ،به سو ِ
جنس جسم و ھستيم ،نمی توانيم به سو ِ
ِ
وقتی ِ
ھمين سه کلمۀ ساقی بيار باده ،را نتوانيم بيان کنيم.!.

زيرا می گوييم ,, :من که عُرضۀ بادۀ ايزدی را ندارم ،برای چه بگويم ساقی بيار باده ؟! .,,
ی جسمی مان ،برمی خيزد.
من ذھنی ما ،از ھشيار ِ
حس نقصی ست که از ِ
و اين ھمان ِ
ی زندگی را درخواست کنيم.
اما اگر يک لحظه ،از جنس زندگی شويم ،با اعتماد به خود می توانيم بادۀ ساق ِ
جنس زندگی شويم؟
حاال چگونه از
ِ
جنس زندگی کند ،صحبت کرديم .تکرار کنيم:
تا بحال از چندين راه و روش ،که می تواند ما را از
ِ
جنس زندگی می کند.
اتفاق اين لحظه ،بدون قيد و شرط ،قبل از قضاوت ،شما را از
ش
ِ
يکی از آنھا تسليم است .پذيري ِ
ِ
جنس ھمان ھشياری که قبال" بوديم ،می کند.
از
ِ
سپاسگزار آن باشيد.
راه ديگر اين است که در زندگی تان ،موردی را پيدا کنيد که شکرگزار و
ِ
دان آن باشيد.
به
زبان ساده ،ممنون آن باشيد .قدر ِ
ِ
قدرشناسی و ُ
من ذھنی نيست.
شکر ،روش و حالت ،خوی و کيفيتی ست که در
توان ِ
ِ
سال تان باشد ،جوان و زيبا و قوی ،ھمسر خوبی داريد ،دو بچۀ خردسال داريد،
شما ممکن است بيست سال ،سی ِ
توان پول درآوردن داريد ... ،برای ھر توانايی که بنظرتان می رسد داريد ،بگوييد:
ممکن است سواد بااليی داريد،
ِ
ُ
شکر .راضی ام.
ت رضايت و ُ
جنس زندگی می کند.
شکر ،شما را از
وضعي ِ
ِ
چون اين لحظه ،از جنس ھشياری شده ايد ،می توانيد به سوی زندگی رويد.
حس نقص کنيد ،می توانيد بگوييد :ساقی بيار باده.
ِش ويژه ،از جنس زندگی ،بی آنکه ِ
در اين حال و من ِ
جنس
ايندفعه حس نقص نمی کنيد برای اينکه چند لحظه :بيست ثانيه ،سی ثانيه ،يک دقيقه ،از جنس زندگی شده ايد .از
ِ
ی شده ايد که قبل از ورود به ذھن بوديد.
اصل تان .از
ِ
جنس آن ھشيار ِ
ِ
گرچه ھنوز ھم از ھمان جنس ھستيد ،اما اشتباھا" به خواب فکر ،فرو رفته ايد.
طبق عُرفِ جاری ،در صورتيکه يک نفر بخواھد شراب الکلی معمولی را بنوشد ،بايد به ميخانه ،جايی که شراب
ِ
دن آن را ھم داشته باشد! .ھزينۀ آن را ھم بايد
ی درخواست شراب و سپس،
توان نوشي ِ
ِ
سِ رو می کنند برود و بايد تواناي ِ
بپردازد.
ی زندگی ،تسليم استُ .
شکرگزاری ست.
ھزينۀ بادۀ ساق ِ
ت نقص است ،اما شما که در نمی آييد!.
ھزينۀ بادۀ اين ساقی ،يک لحظه بيرون آمدن از وضعي ِ
9
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ی دارد ،اين لحظه مشغول به يک فکر و لحظۀ بعد مشغول به يک فکر و لحظۀ بعد ھم
ولی اگر کسی ،اآلن من ذھن ِ
مشغول به يک فکر باشد ،اين فکرھا ھم او را از جا بِکَن َند و با خودشان ھم ھويت کنند و او از خود ھيچ اختياری
نداشته باشد ،پس معتاد به فکر و از طريق آنھا به معتاد به دنياست! ،اين سه کلمه :ساقی بيار باده را ،نمی تواند بيان
کند .بقيه و دنبالۀ آن را ھم که ايام بس خوشست ،درک نمی کند .متوجه نمی شود که چرا ا ّيام خوشست؟
برای اينکه ھمانطور که موالنا توضيح داد:
ما آن ھشياری ايزدی ھستيم که اول جماد و بعد نبات و بعد حيوان شديم و سپس به ذھن آمديم و با ذھن ھم ھويت و
خويشاوند و ترکيب ،به آن الحاق و الصاق شديم .اما اين ھم ھويت شدگی خيلی ُ
الزم ُنه ،ده ساله ای بود،
شل و مرحلۀ
ِ
اصل خود ،از
جنس
اما بيش از آنچه که الزم بود ،بطول انجاميد و حال ،ما از ذھن ،بيرون جسته ايم و ھشيارانه از
ِ
ِ
جنس خدا شده ايم! .آيا موقعيت ،بھتر از اين می شود؟!.
ِ
ايام بس خوشست.
روز شراب است.
امروز ،ھمين لحظه که با ھم صحبت می کنيم،
ِ
جھان بيرون ،عشق ،خ َِرد ،لطافت ،خالقيت،
ی
ِ
روزی ست که می و شراب ايزدی ،بادۀ اين ساقی ،در شري ِ
ان زندگ ِ
انرژی ،می ريزد ،تبديل به فکر نيک می شود ،سعادت و رابطۀ متعالی و زيبا می آفريند.
امروز ،روزی ست که اين باده وارد سيستم زندگی من می شود ،از آن فيض می برم و بنوبۀ خود ،برکت آن را در
دنيای اطرافم پخش می کنم .امروز اي ِام بس خوشست برای بشر.
حس کمال ،می خواھد با براه انداختن جنگ و ستيز ،ھويتی کاذب به خود
حال اگر بشر حس نقص می کند و برای ِ
ب ذھن است و متوجه
وصل کند ،يا مثال" يکی را سر جايش بنشاند و بگويد من برتر از تو ھستم و  ...پس درخوا ِ
روز بحث و جدل نيست ،برای اينکه خدا می خواھد خودش را از طري ِق شما
نيست که امروز روز جنگ و دعوا،
ِ
من ذھنی ،بی ثمر و بيھوده کاری ست.
بيان کند و اين غليان و التھابُ ،ترشروی و تحريکا ِ
ت ِ
امروز روز باده و َخرگاه و آتش است.
َخرگاه چيست؟
قدر شما ،بی نھايت است ،اما اآلن در ذھن ،جزئی و مختصر وکوچک شده ايد.
بارھا گفته ايم :اھميت و وسعت و ِ
ت آسمان می شويد.
بمحض اينکه از ذھن زاييده شويد ،به بلندا و وسع ِ
پس َخرگاه يعنی آسمان.
ت موالنا ،چه مقدار است؟ به اندازۀ آسمان که ھمه چيز
ميزان و قلمرو اعتبار ،نفوذ و کِشش ،اھميت و جاذبه و ظرفي ِ
در آن می گنجد.
ش ما ،آسمانی ست.
پس ظرفيت و گنجاي ِ
ت مان ،به
بمحض اينکه بعنوان ھشياری از ذھن زاييده شويم ،بی نھايت ريشه و عمق پيدا می کنيم .فراخی و ظرفي ِ
ی خدا می شود.
وسع ِ
ت المتناھ ِ
حاال ممکن است کامال" نتوانيم بی نھايت شويم ،اما حداقل ،از دست اين غم و غصه نجات پيدا می کنيم.
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آتش عشق است.
آتش ھم ِ
ی آسمان ،فضا دارم،
پس امروز ،روزی ست که از طرف زندگی ،شراب ايزدی می آيد و من به وسعت و به فراخ ِ
حس می کنم نمُردَم .وجود دارم .جماد ،نبات ،حيوان نيستم .انسان ھستم و در اين جسم ام.
انسان باشنده ای ست که زندگی ،اسمش را بگذاريد خدا ،می خواھد خودش را ھشيارانه در او تجربه کند.
من ذھنی با دردھا و رنجش ھا و کينه ھايش نيستم،
پس ما به خداييت زنده ايم و می دانيم که حاال ديگر من در
حصار ِ
ِ
ب زندگی ،بادۀ خدايی ،عصارۀ وجود ،خِرَ د ،ھشياری ،بی آنکه مقاومت کنيم ،از ما
من ذھنی بسيار ضعيف است .شرا ِ
ِ
آتش عشق را که از وحدت مان با زندگی پديد می آيد ،در جھان
ی ِ
عبور می کند و گرمی و زيبايی و َتلوّ ن و رقصندگ ِ
پخش می کند.
امروز روز تجربۀ بی ريايی و صميميت ،سرسپردگی و گرمای آتش است .ما اين حرارت و اشتياق را در خود حس
می کنيم و به آن زنده ايم و در جھان پخش می کنيم.
اگر آسمان شويم ،ھمه چيز در ماست ،فکرھای ما در ماست .اتفاقات در ما اتفاق می اُفتند .اتفاقات در ما می گنجند و
آسمان ھنوز ،زير فکرھای ماست.
ولی اآلن ما ،در محدودۀ فکرھايمان جمع شده ايم .در انواع فکرھای مستمر خالصه شده ايم.
" آيا اين درست است؟ نه ".
ساقی ظريف و باده لطيف و زمان شريف
مجلس چو چرخ روشن و دلدار مه وشست
ی ما چگونه ساقی ست؟ ُزمُخت و َخشِ ن و ناپخته و ناھنجار است؟
ساق ِ
ی ما ممکن است انسان ديگری باشد.
موقعی که ِ
ی ما دنياست .ساق ِ
من ذھنی داريم ،ساق ِ
ی جسمی ،خودم و ديگری را مانند مجسمه فقط جسم ،می بينم و برای فرو نشاندن
من ذھنی و با ھشيار ِ
وقتی در ِ
من ذھنی ديگر ،شراب
ناھنجاری ھا و خامی و خشم و زمختی و نقص و دردھای انباشته شده ام ،از آن جسم ،از آن ِ
می خواھم ،معلوم است که چه نوع شرابی به من می دھد؟!.
از طري ِق شرابی که طالب آن ھستم ،اميدوارم و می خواھم به من بگويد:
 ,,تو آدم مھمی ھستی.,, ... ،

ب مھم بودنم را به من بنوشاند و می گويد که من آدم مھمی ھستم ،موفقم،
او ھم با عبارات و کلماتی ،سعی می کند شرا ِ
کارھای عام المنفعه می کنم ،با سوادم ،بچه ھای خوبی تربيت کرده ام ،سرشناس ھستم و ...
اين عبارات لحظاتی راضی ام می کند اما دقايقی بعد ،اثر اين تسکين و تسلی و دلجويی که بی ريشه ست از بين می
رود و باز می خواھم که اين عبارات را تکرار کند ،باز اين کلمات تکرار می شوند .اما بازگويی و تکرار اين کلمات،
روح آواره و
ت پينه بستۀ مرا حل نمی کند ،دردھای مرا تسکين نمی دھد ،خشمم را فرو نمی نشاند،
ھيچيک از مشکال ِ
ِ
پراکندۀ مرا ساکت و ساکن نمی کند و من ،باز از کسانی ديگر ،از ساقيانی که از جنس جسم و من ذھنی و ھشياری
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ب قدرشناسی و تمجيد و ھمدردی ،توقع دارم ناھنجاری ھا و دردھای مرا رفع
جسمی اند ،ناقص اند ،با درخواست شرا ِ
کنند و  ...رابطه ھا برھمين منوال ادامه می يابد.
" نه ".
ی ظريف و لطيفِ من خداست .او لطيف و باده لطيف است.
ساق ِ
جنس او ھستيد.
شما ھم لطيف ايد .برای اينکه از
ِ
باده بصورت ُفرم نيست.

ی ديگر ،بعنوان باده ،به من بنوشاند که ,, :تو آدم
من فکر ِ
من ذھنی ديگر ،يک ھشيار ِ
ی جسمی ديگر ،يک ِ
اينکه يک ِ
مھمی ھستی ،آدم با سوادی ھستی ،پولدار و موفق ترين ھستی ،بين ھمه کسانی که ما می شناسيم ،تو موفق ترينی ...
فکر ديگری به من اضافه می کند!.
ِ ،,,

به به ,, .چقدر خوب است ،ماشاء aبه من! .,,
اما اين باده ای که اشخاص به من می دھند ،لطيف نيست ،منصفانه ،بی خطر و خوش خيم نيست .سالم نيست.
برعکس باده و شرابی که از طرف زندگی می آيد ،لطيف و مطبوع ،تھذيب کننده ،سامان بخش استُ ،فرم ندارد .در
ِ
لحظه ست ،ھر لحظه ست و لحظه شريف است.
اين زمان ،اين لحظه زندگی ست .اين لحظه خداست .ھميشه اين لحظه ست که شريف و اصيل و مبتکر و حقيقی و
ناب ،خالص و مخلوط نشده ست .راست و غيرمشروط و مستقل است ،دست نخورده و بی عيب و کامل است ،سالم و
معتبر و سودمند است.
گذشته و آينده شريف نيستند .افتخار و شرف و بزرگی ندارند ،معيوب و ناخالص اند.
زمان روانشناختی گير کردن ،در دردھای گذشته گير کردن ،غم و پريشانی و
صل در گذشته گير کردن ،در
َ
ماح ِ
ِ
دلخوری و حُ زن و دلتنگی ست که شريف نيست ،منحرف کننده و صدمه زننده ست!.
به ھمين دليل:
 ،،قبال" به تو خيلی بد گذشته ،اصال" زندگی نکرده ای؟  .،،چرا؟
برای اينکه ھر اتفاقی افتاد ،در تو نگنجيد .در مقابل آن ايستادی .دلت وسعت آسمانی نداشت .آن حس نقص ھم با تو
بود .اتفاق در لحظه ،برايت تمام نشد ،ناکامل ماند و تو آن را بدوش کشيده به آينده می بری تا کامل و تمامش کنی.
زمان روانشناختی شدی و دردھا را روی ھم انبان کردی و اين
در اتفاقات به اصطالح گذشته ،به گير افتادی و شامل
ِ
لحظه را که شريف و خالص و لطيف و بی عيب و سالم و معتبر و سودمند بود ،نديدی ،از دست دادی!.
اصال" شما يک آدم پيدا کنيد و بگوييد:
 ،،آقا ،خانم ،شما که آدم پولدار و موفقی ھستيد ،خانه و ھمسر و بچه داريد ،زندگی تان خوب بوده؟ به اصطالح از
گذشته تان راضی ھستيد؟  .،،جواب می دھد :نه.
 ,,بد نبوده ،ولی بھترين آن ھنوز در آينده ست .,,
" چرا؟ برای اينکه حس نقص با آنھاست ".
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زمان روانشناختی می گويد ,, :بھترين مرحلۀ زندگی ھنوز در آينده ست .!.,,
موالنا چه می گويد؟
ی خالص می رسد و از من بيان می شود ".
" اين لحظه ،امروز ،زمان شريف ،امروز ھمين لحظه ست .اين دَم ،انرژ ِ
شما به اين لحظۀ ابدی زنده ايد .ديگر آن زمان روانشناختی و گذشته ای که ما با آن ھم ھويت ايم ،برای شما ارزش
ندارد و زندگی را ھم در آينده نمی بينيد ،نمی دانيد ،نمی گوييد:

 ,,اين چه زندگی ست که ما داريم؟! وقتی به آنجا  ...برسيم ،خوشبختی و زندگی مان شروع می شود! .,,
غافل از اينکه:
" اين يک حرکت فکری ست .آنچه را که تو زندگی ناميده ای ،يک فکر است .!.متوجه ھستی؟! ،اسمش زمان
روانشناختی ست ،برای اينکه در ذھن ساخته می شود و ذھن آن را به شما ارائه می دھد ،حال آنکه فکر و حرکت آن،
صحت و حقيقت و اعتبار ندارد ،چرا به آن دلبسته ای؟! ".

 ,,وقتی بچه ام دکتر شود ،زندگی مان شروع می شود .وقتی ازدواج کنم ،زندگی ام شروع می شود .وقتی طالق
بگيرم ،زندگی ام شروع می شود .وقتی بچه ھايم بزرگ شده و رفتند ،زندگی ام شروع می شود ،آنموقع می توانيم به
مسافرت برويم ،زندگی آنموقع ست .وقتی باز نشسته شديم می رويم و می گرديم.,, ... ،
" بازنشسته شديد ،نمی توانيد تکان بخوريد! ".
اين توجيھات ،حرکت فکر است .به فکر نبايد دل بست .زندگی در اين لحظه ست .زمان شريف است .باده لطيف است.
ساقی ظريف است ،بايد حواس مان جمع باشد.
مجلس ما آسمان است .آيا اين نوع نگاه ،توھم است؟ " نه ".
مجلس چو چرخ روشن و دلدار مه وشست.
ِ
مجلس ما ،مثل آسمان روشن ،واضح ،صاف و سبُک ،است .يعنی؟
چرخ يعنی آسمان.
ِ
آسمان وجودتان ،ھمۀ
درون شما به گسترۀ آسمان است .ريشۀ بی نھايت داريد .فکرھا ،ستاره ھای شما ھستند .شما در
ِ
ِ
جنس زندگی و آسمان ،مَه َوش ،شبيه ما ِه زيبا
فکرھا ،ھمۀ انسان ھا را در بَر می گيريد .ھمۀ انسان ھا را دلدار و از
ِ
حس زيبايی می کنيد.
می بينيد ،مجسمه نمی بينيد .واقعا" ِ
جنس زندگی اند؟
از کجا می دانيد که ھمۀ انسان ھا از
ِ
از آنجا که خود از ھمان جنس ھستيد.
اگر دل از جنس آسمان باشد و آسمان ھر لحظه حُسن و شفافيت و زيبايی و انصاف و بيغرضی و تعادل را در سيستم
آدم بدمد ،ھمه چيز زيبا می شود.
من ذھنی بوجود آورده از حس نقص ما نشأت می گيرد!.
زشتی و خشونت ،ناھنجاری و عدم تعادلی که ِ
ی جسمی بمانيم ھيچ موقع کامل نمی
من ذھنی ،در ھشيار ِ
در جھان مادی و ُفرم و اجسام ،آدم ھا ناقص اند .ما اگر در ِ
شويم .ابتدا جوانيم ،می بينيم که ای َ ...بدَ ک نيستيم .کم کم مُسن تر می شويم و کمی بعد می گوييم:
 ,,مريض شدم ،در حال پير شدنم ،پس کی کامل می شوم؟! .,,
" ھيچ موقع .اگر در ذھن بمانی ،ھيچ موقع کامل نمی شوی ".
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پس بايد به خودمان نگاه کنيم .ببينيم که در چه وضعيتی ھستيم.
بشنو نوای نای کز آن نفخه بانواست
درکش شراب لعل که غم در کشاکش است
زن زندگی ،خدا می نوازد .شما چه ھستيد؟
ی نی را ،نوا ِ
نوا ِ
ی زندگی را ،نی ِ
من ذھنی:
شما نيی ھستيد که درون آن پر از گره ست .پُر از گره ھا ِ
ی ِ
ی شما ،چسبيدگی ھای شما ،نا ھنجاری ھا و دردھای شما ،درون نی را گرفته.
رنجش ھای شما ،ھم ھويت شدگی ھا ِ
موالنا می خواھد بگويد که آن نفخه ،در ما دميده .ھر لحظه در ما می دَ مَد) .آيۀ قرآن است( .بارھا در اين رابطه صحبت
کرده ايم.
ی شما را می نوازد.
اين لحظه ،زندگیِ ،
نفس خدايی ،در وجود شما می دمد و ن ِ
يک لحظه مقاومت نکن.
جان ما را
اين ھم ھويت شدگی ھا با جھان بيرون ،از طريق فکرھايی که لحظه به لحظه از ما عبور می کنند و ھي ِ
برمی انگيزند و بر اثر آن فکرھا و ھيجانات ناشی از آن بصورت خشم و حسادت و رنجش ،واکنش منفی بلند می
ی ما را می گيرد.
شويم و به فيزيک خود نيز صدمه می زنيم ،فضا ِ
ین ِ
ی خال ِ
موالنا به شما يادآوری می کند که:
من ذھنی ،را
ی شما را بنوازد و ھمين اآلن اين نی نواخته می شود .شما اگر ھمھمۀ ذھنِ ،
عقل ِ
خدا می خواھد ن ِ
شدن نی خودتان را می بينيد .می شنويد.
ی نواخته
خاموش کنيد ،صدا ِ
ِ
يعنی ھر لحظه که با سرو صدا و نعره و فراخوانی ذھن ،برای ھم ھويت شدن با جھان بيرون ،با وضعيت ھا و
شرايط احضار می شويد ،برای منطبق شدن با الگوھای رايج اطراف تان ،از شما درخواستی می کند يا به سمتی که
نفس
نفس خداِ ،
ی شما را ِ
می خواھد می کشاند ،راه می افتيد و تمام حواس تان را در اختيارش قرار می دھيد ،وقتی ن ِ
زندگی می دَ مد ،نمی شنويد! .نمی بينيد!.
من ذھنی
حال آنکه اگر حواس ،دقت ،توجه ،تأمل و ھشياری و نيرو و توانمند ِ
ی تان به آنجا که ھم ھويتی از طريق ِ
زالل زندگی ،بوسيلۀ خدا سِ رو می
ی خودتان را تجربه می کنيد و شراب ناب و
ِ
پيشنھاد شده ،نرود ،خوش آھنگی ن ِ
سر بِکِش.
شودَ .
ھر قدر که بنوشيد ،کم نمی آيد ،زندگی می دھد.
شما اين لحظه ،ھر قدر شادی کنيد ،زندگی بيشتر خوش حال می شود .بيشتر ،عمده تر ،نيکوتر می دھد .ھر قدر
قانون جذب است.
ش بيشتر و بزرگتر می دھد .قانون،
ِ
غمگين باشيد ،غم و رنجش و تشوي ِ
بودن ما سبب می شود که به کميابی ميل کنيم .فکر می کنيم که شراب خدا کم می شود ،بھتر است شادی نکنيم.
ناقص
ِ
اگر در شاد بودن قناعت کنيم ،بھتر است " ،نه .اينطور نيست ".
ھر قدر شما بيشتر شاد شويد ،خدا بيشتر خوش حال می شود و شادی و سبُک روحی و نشاط و مطبوعی بيشتر می
دھد و ھر قدر بيشتر ناله کنيد و نقص را مطرح کنيد ،بيشتر اضطراب و غم می دھد!.
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برنامه گنج حضور شماره ٥١٠

Program # 510

Jun 18 2014

برای اينکه قانون جذب کار می کند.

طبق تصورات ما ،خدا باشنده ای جسمی در آسمان و من ھم جسمی که او از باال می نگرد و در غم و غصه رحم
ِ
کرده و دردم را عالج می کند ،نيست  " . ...نه .اينطور نيست ".
ھمۀ استعداد و توش و توان و ظرفيت و لياقت و طاقت و اختيار و پادشاھی و قابليت ارزيابی و تقاضا و ريشه و
جنس خدا؟
منشاء در توست .بستگی دارد که اين لحظه ،از چه جنسی ھستی ،از جنسی می خواھی باشی ،از
ِ
جنس آرامش و ھشياری؟ از ھر چه بخواھی به وفور ،می دھد.
از جنس شادی؟ از
ِ
روند تکاملی زندگی ھم به آن سمت است.
اگر درست درک کنيم ،ھمين دو بيت موالنا ،واقعا" بيانيۀ زندگی ست.
به ما گفت:
ـ خدا شما را آفريده.
اصل خود و ھم ھويت شدگی و يکی شدن با جسم را
ی مدتی محدودُ ،نه سال ،ده سال ،به ذھن برويد و جدايی از
ِ
ـط ِ
ياد بگيريد و اين جھان را تجربه کنيد.
ـ بعد ،زندگی ،خدا ،شما را از آن ھم ھويت شدگی و انطباق با جسم ،از آن دور افتادگی از اصل و خاستگاه ،دور
ت تان ،از جدايی جانکاھی که با آن دست و پنجه نرم می کنيد ،بيرون می ِک َشد و شراب شادی و
افتادگی از حقيق ِ
گنج حضور و جاودانگی و سرمدی و بيکرانگی و بقاء
ب عشق و زيبايی چيستی ،بادۀ
آرامش ،شرا ِ
ِ
زالل زنده بودن به ِ
را در وجود تو می دَ َمد.
مداوم تکاملی زندگی ست.
در ھمين مصرع اول می گويد :مقاومت نکن .اين رون ِد تدريجی و
ِ
آغاز مُب َتک ِِر خود می رويم ،نه
ت جوھر و
ت اصل و َن َسب بنيادين خود ،به سم ِ
يعنی ما اينبار ،آگاھانه و ھشيار ،به سم ِ
ِ
من بزرگتری در ذھن بسازيم و در نقص و کمبود ،ناله و شِ کوه ،رنج و رنجش ،کينه و استدالل ،رقابت و جنگ
اينکه ِ
در بحث و جدل و در محدوديت زندگی کنيم ،نه.
در اينحال شما ،گره درست می کنيد و گره ھا را به ھم وصل می کنيد و مجموعه ای گره می شويد .محال است که
بتوانيد از آن حلقه ھا و گره ھا و کمند ،از آن پيچ و تاب و گرفتگی ھا بيرون آييد .خوب نگاه کنيد.
اين راھنمايی ھا و دستورالعمل ھا را برای چه می خوانيم؟
قانون جذب و قانون جبران کار می کنند.
شما بايد ھم ھويت شدگی را که بصورت باور ،بصورت داده ھا و متعلقات اين جھانی ،بصورت وابستگی ھای عاطفی
ی شما ھستند و با
و بصورت درد ،نمود پيدا می کنند ،رھا کنيد ،برای اينکه اين مجموعه ھم ھويت شدگی ،گره ھا ِ
ین ِ
ی شما را بنوازد.
وجود اين گره ھا خدا نمی تواند ن ِ
من
به عبارتی ديگر ،پيچيده در آن ھم ھويت شدگی ھا ،با استفاده از رنجش ھا و خشم ھا و کينه ھا و  ...شما ِ
عقل ِ
ی جسمی ،با خدا در اين لحظه ستيزه می کنيد و فکرمی کنيد
ذھنی ايجاد و تقويت اش کرده ايد و با اين عقل و ھشيار ِ
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ذھن شما ،بيشتر ،راه گشاتر ،مشروع و محق تر از عقل خدا ،برتر از
که عقل و استدالل و خ َِرد و ھوش و قوۀ درکِ
ِ
شعور زندگی ،قوی تر از قواني ِن حيات است و اين طرز نگاه و رفتار ،کامال" اشتباه و غلط است!.
حکمت و
ِ
من ذھنی را که جز َت َوھم نيست ،بايد بيندازيد.
ِ
عقل ِ
عقل ،سامان ،ھمان است که اين لحظه ،از( آنطرف )می آيد .برای ھمين است که می گويد:
در ِکش شراب لعل که غم در ِکشاکش است .غم چيست؟
من ذھنی ست.
غم ھمين ِ
حال مُردن است.
من ذھنی ،غم و پريشانی ،در ِ
ِ
من ذھنی ،غم می گويد؟
چرا به ِ
جھان مادی ،درد ايجاد می کند ،درد رنجش است ،درد خشم است ،درد حسادت
برای اينکه ھر ھم ھويت شدگی در
ِ
است ،درد بدگويی ست ،درد ترس است.
من ذھنی ،يعنی با جھان مادی ھم ھويت
دست آورد و
ِ
ستم ِ
حاصل ھمۀ اين دردھا ،اسم اش غم است و شما اگر با سي ِ
شويد ،در انواع غم ھا :بدست نياوردن ھا و از دست دادن ھا ،گم و پيچيده می شويد.
ثقل غم
من ذھنی بر غم استوار است .حال آنکه شما ھشياری ھستيد .ذا ِ
ت تان شادی و آرامش است .ھر لحظه ِ
ستم ِ
سي ِ
می خواھد شما را بِکِکِکِششششد.
شما اآلن ھشيار شده ايد ،تسليم و ُ
شکر را ياد گرفته ايد.
می دانيد که ُ
شکر ،توأم با رضايت ھم ھست.
شما اين لحظهُ ،
اتفاق اين لحظه،
اتفاق اين لحظه را داريد و می دانيد که
رش
شکر می کنيد و راضی ھستيد و
ِ
ِ
توان پذي ِ
ِ
تمرينی ست که می تواند شما را از جنس زندگی کند .اگر تسليم و ُ
اصل زندگی را حس کنيد،
شکر گزار باشيد ،صدای
ِ
ت پردۀ اتفاق را می بينيد و پابرجا می مانيد و دچار واکنش منفی نمی شويد ،غم به شما نگاه می کند و نمی
ت پش ِ
حقيق ِ
تواند شما را در خود فرو بَلعَ د.
تسليم و ُ
شکر ،ضد غم اند.
ک َشند و دائم تو را تلقين و تحريک می کنند:
من ذھنی و غم ھر لحظه می خواھند تو را به سمت خود بِ ِ
ِ

 ,,بيا .به ذھن بيا ،ببين که تحقيرت کردند ،ببين پشت سرت چه گفتند! ،فالنی به باورھايت توھين کرده ،آبرويت رفت،
مھمانی دعوتت نکردند ،بعد از ھمه دعوت شدی ،اصال" يادشان رفته بودی ،آدم حسابت نکردند ،اينھمه زحمت
کشيدی ،بچه ھايت زنگ نمی زنند!.,, ...،
من ذھنی و غم ما را می کِشند ،در اين کِشاکِش ،دوباره خود را جمع و جور و بيدار می
ما خودمان را می کِشيمِ ،
من ذھنی و غم ،ما را به سمت خود می کِشند .غم در کشاکش است.
شويم وخود را از غم بيرون می کِشيم ،باز دوباره ِ
ولی اگر بيدار باشيم ،بيدار بمانيم ،در گرداب غم بلعيده نمی شويم.
ب ذھن است.
منظور اين برنامه ھم بيدار
کردن ما ،از خوا ِ
ِ
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ب ذھن و بيدار ماندن که ھمان زنده شدن به گنج حضور است ،طول می
" البته اين را ھم بگويم که بيدار شدن از خوا ِ
ِک َشد ".
شما قانون تسليم و ُ
دام من ذھنی
شکر و رضا را بلديد .قانون صبر را ھم بلديد .می دانيد که من ذھنی عجله دارد ،به ِ
که مقايسه می کند ،نيفتيد:

ی حضور
 ,,فالنی که سه سال است موالنا می خواند و به برنامۀ گنج حضور گوش می کند ،می گويد که به ھشيار ِ
زنده شده ،من بايد طی دو سال به آنجا برسم .,,
من ذھنی نمی تواند شما را به گنج حضور برساند.
" اين طرز نگاه ،درست نيست " .برای اينکه شما بايد بدانيد که ِ
من ذھنی ،آنچه را که تا بحال به ما تلقين و القاء کرده اند و ياد گرفته ايم ،بايد دور بيندازيم و بدانيم،
اصال" تمام قوانين ِ
درک کنيم که زندگی ،ما را از ذھن می زاياند و ما فقط کاری که می توانيم بکنيم اين است که با زندگی ھمکاری
کنيم ،عجله نداريم .قانون مزرعه صِ دق می کند.
 ،،بھترين کوشش ام را بکار می برم ،ولی عجله ندارم .خودم را ھم با کسی مقايسه نمی کنم .،،
" شما حتی خودتان را با من ھم نبايد مقايسه کنيد ".
خودتان را با موالنا ھم نبايد مقايسه کنيد ،با ھمسرتان ،با بچه تان ،با اُستادتان ،با ھيچکس ،خود را نبايد مقايسه کنيد،
فقط نورافکن روی خود بيندازيد و بدانيد که چون ھشياری جسمی داريد ،نبايد در صدد عوض کردن کسی باشيد.
ما وقتی ھشياری جسمی داريم ،ميل به عوض کردن ديگران داريم.

ی ,, :من می خواھم مردم را اصالح کنم ،من برای عوض کردن ديگران احساس مسئوليت می
بايد تمايل و الگو ِ
ی ذھن ِ
کنيم و دور بياندازيم.
کنم ،با ديگران کار دارم ،و  ,, ...را اصال" فراموش و از ذھن مان بِ َ
شتر قوام اش ،روی آدم ھای ديگر بنا شده ،آنھا را ِول نمی کند!،
من ذھنی ھميشه با ديگران کار داردِ ،
ِ
من ذھنی بي ِ
رھايشان نمی کند ،با آنھا کار دارد .از بعضی بعنوان دشمن و از بعضی ديگر بعنوان دوست ،استفاده می کند.!.
اگر ديگران را رھا کند ،امکان دارد فرو بريزد بنابراين به اين زودی ديگران را رھا نمی کند.
اگر شما با ديگران کار داشته باشيد ،رُش ِد معنوی خود را به تأخير می اندازيد.
حال اگر فکر می کنيد که به گنج حضور زنده شده ايد ،يا اصال" توقع از کسی نداريد ،آرام آرام کنار بِکِشيد و به
ی خودتان را گوش کنيد.
حرف ھای ِ
من ذھن ِ
ب زندگی را در خودتان می شنويد.
اگر آرام باشيد ،روزی می رسد که زمزمۀ
عبور چشمۀ شرا ِ
ِ
 ،،گويی اين انرژی از من عبور می کند و من بصير و آگاه ،از اين موضوع با خبرم .،،
چه بسا ھمين اآلن ھم ،يک ھشياری و دانايی ظريفی که شالودۀ ھمۀ وجود است ،آن زير ،ھمه چيز را نگاه می کند و
تمام ذرات را زير نظر دارد و شما ھم به آن ،مشتاق ،ھشيار و آگاه ھستيد.
ی خدايی شماست ،قوی تر می شود.
روز به روز اين ھشياری و آگاھی ،که ھمان شعور و آگاھی و ھشيار ِ
در سطح ،ھمان که تند تند حرف می زند ،ذھن است .ولی آن زير ھم مثل اينکه ماھيتی ،می داند که آنچه در اين
سطح ،گفته می شود ،بيھوده ست و کارھايی را ھم که در ھماھنگی با آن سطح ،انجام می دھم غلط است.
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قرار بود که پرھيز کنم ،غيبت نکنم ،از کسی توقع نداشته باشم ،ولی مرتب شِ کوه می کنم:
 ,,فالنی اينطور است ،فالنی ،فالن کار را برای من انجام نداد.,, ... ،
من ذھنی را می بينم و االن شاھد گفتگو و تحريکات آن ھستم ،ولی اھميت نمی دھم و آرام آرام ،ھمانطور که
من اين ِ
در غزل می گويد ،آخر سر آن را خاموش می کنم.
امروز غير توبه نبينی شکستهای
امروز ُزلف دوست ُب َود کان ُم َش َّوش است
شکستن توبه ست .توبه دو نوع است:
امروز روز
ِ
من ذھنی ست.
ـ توبه از پايگاه ِ
ـ توبه از پايگاه زندگی ست.
توبه از پايگاه زندگی )مصرع دوم( ،معموال" اسمش توبه نيست .موالنا ھم اسمش را توبه نمی گذارد .ما در قصۀ توبه
نصوح ،به اين موضوع پرداختيم.
من ذھنی جای ما نيست و من نبايد من ذھنی داشته باشم.
توبه يعنی ،آگاه و متوجه شدن به اينکهِ :
از نگا ِه زندگی ،توبه برگشتن به سوی خداست.
من ذھنی که با باورھا و با رفتارھا ھم ھويت می شود و قضاوت می کند ،ما در ذھن بمانيم و قضاوت کنيم
اما از نگا ِه ِ

و بگوييم ,, :آن  ...غلط است ،اين  ...کفر است  .,,از آنجا برگردم و دوباره به يک باور يا به يک
ی ديگر،
ِ
رفتار ذھن ِ
متعھد و با آن ھم ھويت شوم .,,
" آيا اينکار درست است؟ نه ".
معموال" ھم اين کار با خشم و ترس و مخصوصا" مالمت ھمراه است .ما می گوييم:

 ,,من فھميده ام که آن کارغلط است ،حاال می روم و اين  ...کار را می کنم ،با اينکار ھم ھويت می شوم .آن ...
باورھا کفر بود ،حاال با اين  ...سری باورھا ھم ھويت می شوم .,,
شکستن چنين سيستمی ست ".
موالنا توجه مان می دھد که " :امروز روز
ِ
پس حاال چه کنيم؟ يعنی ما نبايد توبه کنيم.
توبه شکن خداست .خدا می خواھد چنين سيستمی را ،که شما از باوری عقب بکشيد و به باوری ديگر برويد ،بشکند.
ما ھم در اصل ،ھمين کار را می کنيم.
ما اآلن ،اين لحظه ،ھشياری ھستيم ،به درون باوری رفته و در آن باور زاييده می شويم ،آن باور باال می آيد و از
آنجا بعنوان ھشياری بيرون می آييم و به درون باور ديگری می رويم! .آن باور باال می آيد و از آنجا بعنوان ھشياری
بيرون آمده و در باوری ديگر می رويم .يعنی به جھان مادی می رويم و برمی گرديم و باز به جھان مادی می رويم و
برمی گرديم .ھمۀ حواس مان به جھان مادی ست .در ھمين جھان مادی می مانيم و توبه می کنيم.
من ذھنی اند و در ھر جايی که ترس ،مالمت و
ھر برگشتی که با حس گناه و مالمت ھمراه است ،بدانيد که ابزارھای ِ
من ذھنی مستقر است و مھمّترين ابزارش ،شايد مالمت خود و مالمت ديگران است.
حس گناه وجود داشته باشد ،آنجا ِ
ِ
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من ذھنی اند .اگر
حس تأسف نسبت به گذشته و پشيمانی وسيله ھا ِ
قوام ِ
شما خود و ديگران را مالمت نکنيدِ .
ی ِ
من ذھنی خود را تقويت می
حس اشتباه می کنيدِ ،
حس خبط و ِ
موضوعی مربوط به گذشته را دائم تکرار می کنيد ،اگر ِ
کنيد ،به ضرر شماست ،اين کار را نکنيد:

 ,,حيف شد که آن خانه را دو سال پيش نخريدم اگر آن را خريده بودم ،اآلن دو برابر شده بود ،چرا نخريدم؟ آدم
اينقدر بی عقل می شود؟.,, ... ،
آدم مالمت گر ،نمی تواند مالمت خود را تحمل کند و سعی
حس مالمت و ِ
منبع ِ
ِ
حس پشيمانی ست .بتدريجِ ،
من ذھنیِ ،
می کند آن را روی ديگری منعکس کند:

می دانی چرا نخريدم؟
برای اينکه فالنی گفت اآلن موقع خريدن

نيست) .آن يکی را ھم مالمت می کند(.

روز توبۀ ذھنی نيست ،روز زلف معشوق است .زلف معشوق ،مثل دريا که مواج و ُم َش َوش است،
پس فھميدم که:
ِ
پريشان و موج دار است.
بناگاه ،موجی از طرف زندگی ،از طرف خدا می آيد ،که موج نور است .شما اين لحظهُ ،
شکر گزار باش ،موج را
ببين .اين موج ھا ،روشن و آشکار کننده ،بصيرت بخش و اطالع رسان اند .شما به درک و معرفت ،به تشخيص و
شناسايی می رسيد:
حس خبط و نه با
آزاد شدن از ذھن از طريق شناسايی ست نه مالمت .نه ترس .نه مثل گذشته ،با حس گناه ،نه با ِ
دعوا و اضطراب.
ب طوفانی ست و رعد و برق می زند .با برق سريعی که يک ثانيه طول می کشد ،يک لحظه
فرض کنيد که يک ش ِ
آدم ،فضای اطراف را می بيند.
بعدا" برق زدن ،پنج ثانيه طول می ِک َشد ،بعد ده دقيقه طول می ِک َشد .ھمه جا را می بينم.
امروز ُزلف دوست ُب َود ،کان ُم َشوش است.
امروز راھبر و ريسمان ،زلفِ حضرت دوست است.
ف عشق است ،که آن ھم مواج و ُم َش َّوش است.
سمان مَحرم ،زلفِ خداست .ري
راھنما و ري
سمان رھايی ،زل ِ
ِ
ِ
ت جدا و منفصل و مختلف را به دريا برمی گرداند ،مراجعت
ف مواج ،خروشان و غلطان ،قطرا ِ
ف مشوش ،زل ِ
اين زل ِ
می دھد.
ی
ف مواج و رقصان و منعطفِ عشق ،يوسفيت ما را از چاه محدودي ِ
ريسمان و زل ِ
ت م ِن ذھن ،به پھنۀ آگاھی و ھشيار ِ
ما ،به گسترۀ يکتايی می رساند .در آن بلندا ،کشف و شناسايی ،تميز و تشخيص ،باز شناسی و تطبيق ،تسليم و
ی حقيقی خود را می يابد.
بازگشت ،معنا ِ
سمان دوست می رسد ،بطور قطع و يقين ،مطمئن می شويم که زندگی )اسمش را خدا
در ھنگامه ای که آن موج نور ،ري
ِ

ی ما.
بگذار( ،در ِ
حال آزاد کردن ماست و نهِ ،
من ذھن ِ
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باور نگه دارد ،سست و لرزان و
جھان مادی و در چاه ھم ھويتی و
ازاينرو ،توبه ای که باز انسان را در ذھن و
ِ
ِ
سمان خدا می رسد ،از آنطرف ،از طرفِ زندگی می آيد ،ايمن و مطمئن
ف و ري
شکستنی ست ،خردی که با ُزل ِ
ِ
پاياست.
بارھا اين مطلب را توضيح داده ايم.
ھفتاد بار توبه کند شب رسول حق
توبه شکن حق است که توبه م َُخمَّش است
رسول حق ،در اينجا ،ھمين انسان است.
منظور از
ِ
رسول خداست.
ھشياری انسانی،
ِ
انگر ھفتصد بار ،ھزار بار.
انسان ،ھفتاد بار توبه می کند .ھفتاد ،نما ِد زياد است ،بي ِ
ی او می رويم.
يعنی ما بارھا و بارھا در ذھن اشتباه می کنيم .در حاليکه خدا را جسم می بينيم ،بطور ذھنی به سو ِ
اشکالی ھم ندارد.
موالنا می خواھد بگويد که اگر در گذشته اشتباه کرده ايم و باز ھم اشتباه کنيم ،اشکالی ندارد .ھفتصد بار ھم اشتباه
کنيم ،ھفت ھزار بار ھم اشتباه کنيم ،باز ھم اشکالی ندارد.
رقم ھفتاد خوب است(.
البته ،نبايد دائم اشتباه کنيم ،عمر ما ھم محدود است) .ھمين ِ

و بی شک ما در اشتباه از ھفتاد گذشته ايم!.
رسول حق ،ھشياری ايزدی ست .ھمۀ انسان ھا که ھشياری ايزدی اند ،در خواب ذھن ،ھفتاد بار اشتباه می کنند.
ِ
ما ،ھمۀ انسان ھا ،بعنوان ھشياری به اين جھان آمده ،جذ ِ
ب ذھن ھا شده و به خواب رفته اند.
خدا اينھا را بيدار کرده و از ذھن بيرون می ِک َشد و عشق و خرد و برکت ،جوھر و کيفيت و چيستی خود را از طري ِق
آنھا بيان می کند.
ما ھفتاد بار از شيطان دور می شويم ولی به سوی خدای ذھنی می رويم که آن ھم شيطان است .ھفتاد و يکمين بار
بيدار می شويم.
دور تسلسل ،را بشکند و به ھم بريزد .برای
متوجه می شويم که خدا ،زندگی ،می خواھد اين سيستم ،اين نظام ،اين ِ
اينکه کل اين سيستم مخدوش است.
فرمان می گيرد و با الگوھای ذھنی کار می کند ،ھمۀ زحمت ھا و
من ذھنی اش
ِ
ھر کسی که در ذھن گير افتاده و از ِ
ساختن ھا و ُکنش ھا و کارھايش معيوب و مخدوش است.
پس ،خدا می خواھد سيستم توبۀ مخدوش را بشکند.
شما از يک مور ِد ذھنی توبه می کنيد و به سوی مور ِد ذھنی ديگری می رويد و با آن ھم ھويت می شويد! ،اين توبه،
" کار نمی کند ".
تسلسل بيھوده ،بشکند.
دور
ِ
حال اينکه ،خود شما حقيقت ايد .بايد خودتان را از اين سيستم بيرون بِکِشيد و بگذاريد اين ِ
دور تسلسل را می شکند؟ خدا.
کی اين سيستم ،اين ِ
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آن صورت نھان که جھان در ھوای او است
بر آب و گل به قدرت يزدان ُم َن َّقش است
ت نھان ،خداست.
گنج حضور است .صور ِ
صورت نھان ،حضور است .صور ِ
ت نھانِ ،
ت
عارف،
ت نھان است .ھشياری در انسان ،وقتی کامال" از ذھن زاييده می شود ،حضور ،صور ِ
انسان کامل ،صور ِ
ِ
نھان است.
عارف ،ھشياری ست که از ماده بيرون می آيد ،در حاليکه به اين ماده ،به اين بدن و جسم و ذھن ،احتياج دارد .در
حاليکه بايد غذا بخورد ،سرد و گرم اش می شود .اين صورت پنھانی که بی صورتی و خداييت است ،ھمۀ جھان را به
دنبال دارد .ھمۀ جھان دنبال اوست.
ی او را دارد ،به قدرت يزدان ُم َن َّقش است! .اصال" موالنا به ما
آن صورت نھان که جھان در ھوای او است ،آرزو ِ
گفته که جھان به خاطر ھمين خلق شده که باالخره ھشياری تکامل يابد و در انسان در حاليکه ھشياری سوار بر ماده
ست ،بايد در آن زندگی کند ،به خود آگاه شود.
اين آب و گل ،اين جسم ما ،به قدرت يزدان ُم َن َّقش است!.
اينکه ُھشياری در انسانی که از آب و گِل است ،به خودش ُھشيار می شود ،به مشيت و قدر ِ
ت خداست.
اندام مان و  ...از مواد شيميايی ترکيب شده .ھُشياری که ھمۀ جھان
ما از ماده درست شده ايم.
جسم ما ،مغز و چشم و ِ
ِ
دنبال اوست و در اين آب و گِل ،از خودش آگاه می شود ،به قدرت يزدان است.
يکی از معانی آن اين است که شما نگوييد که ما اين مطلب را نمی فھميم ،چگونه ست؟ کی گفته؟ از نظر فکری به ما
توضيح دھيد که اين صورت نھان چيست؟
" آن صورت نھان ،قابل توضيح نيست " .آن صورت نھان نه زاده می شود و نه می زايد و نه می سوزد و نه خراب
می شود و نه می ميرد .شما ھمان ھستيد.
آيا ترس تان با اين گفتارھا می ريزد؟ )بيخود می ترسيد(.

آيا عدم اعتماد به خودتان از بين می رود؟ " بله ".
ت خودتان را متوجه می شويد؟
آيا قدر ِ
ت شماست و اصال" شما ھمان ھستيد؟
آيا ملتفت ھستيد که ُک ِل زندگی پش ِ
من ذھنی می
به درجه ای که ھشيار به حضور می شويد ،زندگی پشت شماست و به درجه ای که من ّيت می سازيدِ ،
سازيد ،به درجه ای که غمناک ايد ،خودتان را از اين حمايت محروم می کنيد.
ما بايد با قانون جبران و با قانون ُ
شکر ،به آن صور ِ
ت نھان زنده شويم.
قانون جبران می گويد :شما بايد در اين زمينه کار کنيد و از وضعيت ھا ،از شرايط و موقعيت ھا و امکانات و از
زال يزدان را ندارند.
تصويرھای ذھنی بيرونی ،کمک نخواھيد ،برای اينکه آنھا قدرت الي ِ
بايد به اين موضوع ھم اشاره کنم که خيلی از آدم ھا گاھی اوقات دچار سوء تفاھم می شوند ،می گويند :دعا کنيد.
دعا جای قانون جبران را نمی گيرد .خدا قانونش را بخاطر دعا نمی شکند.
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)تمثيلی ست( :فرض کنيد ،يک ھواپيما ،با پانصد نفر مسافر از زمين بلند شود و بعد مجددا" سالم به زمين بنشيند.
ت مجموعه قواني ِن مکانيک ،الکترونيک ،فيزيک ،شيمی و قوانين ديگر ،که ھمه دست به دست
بخاطر رعايت و مراعا ِ
ھم می دھند ،اين ھواپيما می تواند از زمين بلند شده و مجددا" با سرنشينانش سالم به زمين بنشيند.
من ذھنی پرواز نمی کنيد ،دردھای شما با دعا از بين
من ذھنی َکنده نمی شويد ،با دعا از محدودۀ ِ
شما ھم با دعا از ِ
نمی روند ،دعا کاربرد ديگری دارد.
حل مسئلۀ شما کمک می کند.
ی يک عارف به ِ
اگر شما حاضر و ھشيار به زندگی باشيد ،بله ،آنموقع ،خواست و ويژگ ِ
حواس تان در
من ذھنی تان باشيد،
من ذھنی و درد و حس نقص را نگه داريد ،گوش به
ِ
فرمان ِ
ِ
ولی شما می خواھيد ِ
جھان بيرون پراکنده باشد ،بعد آن کسی را که دعا نکرد يا کم دعا کرد ،مالمت کنيد؟!.
ت
مقوال ِ
ِ
اين چه توھمی ست! .اين چه انتظاری ست! .اين درخواست ،غلط است ،کار نمی کند .وقت تلف می شود.
شما اگر حالتان خراب است و حس نقص می کنيد ،به خودتان نگاه کنيد ،خودتان را زير نورافکن قرار دھيد ،ھمۀ آن
قوانينی را که موالنا توضيح می دھد ،گام به گام ،ذره به ذره ،رعايت کنيد ،اجرا کنيد ،حالتان خوب می شود.
امروز جان بيابد ھر جا که ُمردهای است
چشمی دگر گشايد چشمی که اَعْ َمش است
من ذھنی بد می بيند
اَع َمش ،بيماری ذھنی ست .چشمی که بيمار است و از آن آب می ريزد،
من ذھنی ست .چشم ِ
چشم ِ
ِ
و کور است و ھميشه آب حسرت می ريزد.
من ذھنی ،چشم مان نيمه کور است و به جھان بيرون توجه دارد و آب حسرت می ريزد:
ما
بعنوان ِ
ِ

 ,,از اين کم دارم ،از جوانی ام استفاده نکردم ،به اندازۀ کافی پول ندارم ،متأسفم که فالن  ...کار را نکردم ،تا وقت
بود ،فالن کار را به اندازۀ کافی انجام ندادم ،سن ام گذشت و عمرم تلف شد و ھنوز به اندازۀ کافی از دنيا بھره نبرده
ام ،و .,, ...
حس
آن
چشم نيمه کور که آب ريزش دارد ،ھر موقع و به ھر چيزی که نگاه می کند ،خاری در آن فرو می رود ،زيرا ِ
ِ
نقص دائما" آنجاست!.
حس نقص ،خودش را به ما تحميل کرده ،زيبايی جھان را نمی بينيم.!.
از بس اين ِ
اما امروز ،روزی ست که مُرده ،کسی که با دردھا و با باورھا ھم ھويت شده و در ذھن زندگی می کند و فکر می کند
اھل محدودۀ ذھن است ،جان می گيرد و چشم ديگری باز می کند.
ت مادی داشته باشم و يا نه ،زياد فرقی نمی کند .داشتن امکانات مادی
ما اآلن ھشيارانه تشخيص داده ايم که اگر امکانا ِ
زندگی آدم را راحت تر می کند ولی داشتن اش به ما زندگی نمی دھد ،زندگی مقولۀ ديگری ست!.
برای زندگی کردن ،برای بھره مند شدن از کيفيت زندگی ،بايد از ذھن بيرون آمد.
خار نقص است .ھميشه
تا زمانی که در ذھن ھستيم،
من ذھنی جھان را می بيند .چشم ِ
چشم ِ
من ذھنی ،قرين و ھمراه با ِ
ِ
ب ذھن بيرون نيامده ايم ،نمی توانيم ھشيار و ناظر ،خود را به تماشا بايستيم .و
چيزی کم است .تا زمانی که از خوا ِ
سم زندگی ست که ما را از خواب ذھن بيرون بِکِشد.
البته اين ھم مکاني ِ
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ی خوبی داشتم ،واقعا" زندگی می کردم.,, ... ،
کسانی می گويند ,, :امکانات مالی و مادی ندارم ،اگر وضعي ِ
ت مال ِ
کسانی که از امکانات مالی و مادی برخوردارند ،چه؟
" اينان نمی دانند که عيب شان کدام است؟ ".
عيب چنين شخصی ،اين است که اَع َمش )چشمش( ،نقص بين است.
ک َشد و به خودش نگاه کند ،آگاه و باخبر و متوجه می شود و
اگر نورافکن روی خود بگيرد و بعنوان ناظر عقب بِ ِ
خودش را می بيند.
تا زمانی که خودمان را نديديم ،نمی توانيم مسئله مان را حل کنيم.
عقب بِکِشيد و از ھمه بِبُريد.
حس
حس نقص داريد .خواھيد ديد که اين ِ
خودتان را زير نورافکن بگذاريد و به خودتان نگاه کنيد .خواھيد ديد که ِ
نقص ،شما را به يک سِ ری توقعات از يک سِ ری آدم ھا ،مجبور می کند .حتی از اجسام ،بطور کلی از جھان ،متوقع
می شويد!.
اگر شما اين حس نقص و توقع را در خود شناسايی کرديد ،بگوييد:
توقع من از جھان ،از ھمۀ انسان ھا ،صفر است .،،
،،
ِ
تر آموزش ھای خود قرار دھيد .ھر موقع ديديد متوقع و در حال رنجيدنيد ،به خودتان بگوييد،، :
حاال ،اين قانون را تي ِ
مگر قانون من اين نيست که از جھان توقعم صفر شود! .اين آدم ھم جزو جھان است .،،
جھان فُرم نمی آيد.
حس معنويت ،حس امنيت از آنطرف می آيد ،از
ب زندگی ،ھويت،
موالنا تأکيد می کند که شرا ِ
ِ
ِ
اينکه :درون من تھی ست و حس خالء می کنم و بنظر می آيد ھمه چيز فرو می ريزد و جھان جای خطرناکی ست،

ھمه می خواھند چيزی از من بدزدند ،ھر کسی را که می بينم حس خطر می کنم ... ،به اين خاطر است که با ھمه
چيز ھم ھويت ام و ھمه چيز ھم در حال گذر است و از بين می رود .پس از وضعيت ھا ،از آدم ھا می ترسم .در
عين حال که از آدم ھا می ترسم ،از آنھا متوقع ھم ھستم .وضعيت بدی ست.
تا شما اين موضوع را در خودتان نديده ايد ،نمی توانيد آن را در خود درمان کنيد.

مردم می گويند ,, :ما اينطور نيستيم ،ما از اول زنده به حضور بوديم ،ما اصال" خانوادتا" اينطور ھستيم ،من ھيچ
موقع من ّيت نداشتم.,, ... ،
من ھمه موذی تر است برای اينکه آن را نمی بيند! ".
من ھمه بزرگتر است ،من اش از ِ
" اين آدم ،من اش از ِ
من ذھنی کار نکنيم،
من ذھنی نداشته باشد ،مگر اينکه روی خود کار کرده باشد .اگر ما روی ِ
ھيـــــــچکس نيست که ِ
ی خودمان را تھديد می کنيم.
با پيشرفت تکنولوژی ،بقا ِ
ما اگر بزودی و بطور دستجمعی از ذھن زاييده نشويم ،در رابطه با بقاء مسئله خواھيم داشت .چرا؟
من ذھنی ديگری می گردد که با او متحد شود .اين
من ذھنی ھمراه با درد و ھم ھويت شدگی ،دنبال ِ
برای اينکه يک ِ
دو می خواھند سه تا ،چھارتا ،پنج تا شوند ،نيروی بيشتری برای تخريب درست کنند و مآال" دست به تخريب بزنند،
جنگ کنند ،ويران کنند.
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من ذھنی ست ،ما با جنگ نمی توانيم مسائل مان را حل کنيم .جنگ اوج انحراف و گم شدگی ست.
جنگ موفقيت ِ
ی بشر گم شدگی در ذھن است.
وضعيت کنون ِ
اگر می خواھی ھر چه بيشتر گم شوی و اين گم شدگی به حداکثر برسد ،با من ھای ذھنی جمع شو و بجنگ .اما بدان
ی
که از اين کار ھيچ برکت و ھيچ حضوری عايد نمی شود،
ِ
حاصل اين گم شدگی ھا ،ويرانگری و گم گشتگی ھا ِ
بيشتر است.
شاخی که خشک نيست ز آتش مُسَ لَّم است
از تير غم ندارد سُغری که ترکش است
ترکش يعنی تيردان و سُغر يعنی جوجه تيغیُ .مسَ لَّم يعنی بدون ترديد ،بطور قطع و يقين.
موالنا ،انسانی را که اجازه می دھد شراب ايزدی از وجودش جاری شود ،به شاخی َتر و آبدار که آن را به آتش نمی
اندازند ،تشبيه می کند.
بار زندگی در کوھستان ذھن می شويم) .موالنا ذھن را به کوه تشبيه
اگر ما ناظر و حاضر باشيم ،متوجه جاری بودن جوي ِ

می کند(.
پرواز پرندگان
ی َپ ِر
اگر به کوھساری که چشمه بر آن روان است ،برويد ،ساکن بايستيد و از ذھن بيرون بياييد ،صدا ِ
ِ
ی چشمۀ کوھسار را می شنويد.
و صدای پا ِ
جسم شما
بار زندگی ،از ذھن و در
در اينجا ھم ھمينطور .عقب بکشيد ،ذھن ساکت شود ،متوجه می شويد که جوي ِ
ِ
ت زندگی ،روان است .مقاومت نمی کنيد .بنابراين ،به مبارکی اين َتر و تازگی ،در آتش ھم ھويت
بعنوان
شاخ َت ِر درخ ِ
ِ
ِ
شدگی ھا و دردھای ناشی از آن ،مثل خشم و حسادت و رقابت و  ...نمی سوزيد .مُعافيد.
ذھن ھم ھويت شده در اين لحظه ،شما را نمی سوزاند.
جھنم
آتش
ِ
ِ
ذھن
ی شما در اين لحظه ست و جھنم ،ذھن جامد شده،
در اين لحظه شما در جھنم و يا در بھشت ايد .بھشت ،فضادار ِ
ِ
ھم ھويت شده با دردھا و با باورھا ،در اين لحظه ست.
شما؟ اآلن در کجا ھستيد؟ در جھنم ايد يا در بھشت؟
حاضريد از جھنم در آييد و به بھشت برويد؟ " بايد به اين رھنمودھا گوش دھيد و عمل کنيد ".
دان تيرھاست) .بعضی از جوجه تيغی ھا تيغ پرتاب می کنند و از تيغ
ِش تير ِ
جوجه تيغی ،خودش می تواند تيغ پرت کندَ ،ترک ِ
نمی ترسند(.

شما اگر ھر لحظه قادريد تي ِر عشق ،تي ِر خ َِرد پرت کنيد ،آيا در جھان بيرون ،مسئله ای می تواند شما را تھديد کند؟
چالش ،می تواند شما را تھديد کند؟
اگر مطمئن باشيد که خدا پشت و حامی شماست و در اين لحظه ھيچ مقاومتی نمی کنيد و او شما را ھدايت می کند و
ھر چه را که الزم باشد انجام دھيد ،به شما اعالم می کند ،به شرطی که تسليم باشيد و مقاومت نکنيد و در بيرون با
مقوالت گذرای اين جھان ھم ھويت نشويد و ھر لحظه قضاوت نکنيد و خوب و بد نکنيد و بخاطر قضاوت کردن ھا و
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عبور اين خِرد قطع شود ،آيا شما از تير ،غم
ی
خوب و بد کردن ھا دوباره برنگرديد که با زندگی ستيزه کنيد که مجرا ِ
ِ
و تشويش داريد؟ آيا اگر کسی به سمت شما تير مسئله بياندازد ،غم و رنجش داريد؟ " نه ".
ش
ردان شما پُر است و زندگی از طريق شما ھر لحظه تير آرامش و سامان ،تير خرد و ماليمت ،تير شادی و آساي ِ
تي ِ
خاطر ،تي ِر تواضع و مدارا ،تي ِر شفقت و عشق می اندازد) .تمثيل است(.
در عاشقی نگر که رُ َخش بوسه گاه او است
منگر بدانک زرد و ضعيف و ُمکَرْ َمشْ است
در عاشقی که رخسارش بوسه گا ِه زندگی ،خداست ،نگاه کن به آن ترسوی دربند و پُر مشغله و پريشان حواس ،به آن
شاخ خشک و پالسيده ،ضعيف و زرد ،پژمرده و پيری که ُمکَرمَش )پُر از چين و چروک( است نگاه نکن.
ما به کی نگاه می کنيم؟
ف عاشق .به زندگی .کسی که صورتش بوسه گاه زندگی ست ،ھر لحظه زندگی به صورتش بوسه می
به يک عار ِ
زند .يعنی چه؟
يعنی زندگی او را لمس می کند.
ی تان بوسه می زند .شما آن عاشق ھستيد .نه آن
ھر لحظه که شما حس وحدت با زندگی می کنيد ،زندگی بر گونه ھا ِ
جھان بيرون و از آن شراب َبدلی گرفتن ،پژمرده و زرد است.
اثر نگاه به
ِ
کسی که )مصرع دوم( در اثر گِل خوردن ،در ِ
ت توجه و تأييد ديگران ،آدم را ضعيف می کند.
مثل درخواس ِ
شرا ِ
ب َبدلیِ ،
متأسفانه ما عادت داريم به ھمۀ کسانی که در اين راه کار می کنند اُستاد بگوييم .ما اصال" استاد نداريم .اُستاد زندگی
ست.
ت جھان بيرون و فشارھای ناشی از آن ،زرد و
ی
ی مقوال ِ
حواس مان رو ِ
ِ
ما اگر در اثر زياده خواھی ھا و پراکندگ ِ
ضعيف و ُمکَرْ م ْ
َش )چروکيده( شده ايم ،اُستاد نيستيم!.
ت ايزدی از او عبور و
عشق ،اتصال و تلفيق و وحدت با زندگی ست .انسان فقط می تواند عاشق باشد و شراب و برکا ِ
در جھان پخش شود .اما کسی که با يک سری باورھا ھم ھويت است و آنھا را با خود حمل و به ديگران تحميل می
ت ذھنی ،خودش را اُستاد معرفی می کند ،من دارد ،درد دارد ،با اين لحظه ،با خدا ستيزه می
کند ،با يک سری اطالعا ِ
کند ،زرد و مريض است ،عاشق نيست .شما به او نگاه نکنيد.

اصال" ما نبايد به ھيچکس نگاه کنيم .شما تناسب نبنديد ،نگوييد :اين آدمی که شصت سال است موالنا کار می کند،
وضعش به اين  ...صورت است ،حاال من کار کنم ،چه شود؟! " .,,نه ".
قرار شد که خودمان را با ھيچکس مقايسه نکنيم .شما روی خودت کار کن.
شما بدانيد که ھشياری ھستيد ،به ذھن رفته ايد و بايد برگرديد .ممکن است با يک برنامۀ گنج حضور برگرديد ،از
ذھن زاييده شويد ،با اُستاد چکار داريد!.
شما با کسی ديگر کار نداشته باشيد.
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رفتار غلط  ،اشتباه و ناسالم ،کور شده ،ستيزه و من ذھنی دارد ولی تصادفا" به او اُستاد
به آن کسی که در اثر نگاه و
ِ
می گويند ،نگاه نکنيد.
به ھيچکس نگاه نکنيد .به پدر و مادر و ھمسر و دوست خود ھم نگاه نکنيد .با ھيچکس خود را مقايسه نکنيد.
انسان منحصر بفردی ھستيد .بايد روی خودتان کار کنيد .اگر اينکار را بکنيد ممکن است يک ھفته ای از ذھن
شما
ِ
زاده شويد.
چه چيزی مانع می شود که از ذھن زاده شويم:
ت جامعه ،تحريکات تلويزيون که من ھا را تشويق می کنند:
تحريکا ِ
 ,,اين خانم ،اين آقا مھم اند برای اينکه فالن مقام را دارند ،فالن مقدار پول دارند.,, ... ،
من ذھنی ما را به درد داشتن راغب و تحريک می کند.
يا نگاه و دنبال
کردن خبرھايی که منفی ست و ِ
ِ
من ذھنی داريم ولی آيا اين درست است که م ِن ما را تحريک و من ّيت مان را باال ببرند؟
ھمۀ ما در اين لحظهِ ،
من ذھنی ما را که بيمار است و درد دارد ،آرام کنند ،شفا دھند ،دم مسيحايی به ما ِبدَ َمند ،به ما بگويند تو
يا اينکه نه ِ
ھشياری ايزدی ھستی.
متأسفانه بيشتر مردم گيج و منگ و گم شده در ذھن اند .شما وضع جھان را ببينيد!.
تا زمانی که تک تک انسان ھا روی خود کار نکنند ،به آنجا نمی رسيم .اين بيداری و زاييده شدن از ذھن ،کار می
َب َرد.
کار ويژه ،اين
ما بايد مردم را مجاب کنيم که ھر کسی روی خودش کار کند .ھر کسی بايد روی خود کار کند و اين ِ
ساختار ،مدتی طول می ِک َشد.
به اينصورت نيست که ما مثال" کليدی بزنيم تا دستجمعی مردم به حضور برسند و ديگر از درد وغم جدا شوند ،يا با
يک تغيير سياسی بتوانيم جامعه را عوض کنيم! ،ما در سطح جھان ،اِشکال فرھنگی و معنوی داريم.
من ذھنی چه بصورت فردی و چه بصورت جمعی می تازد.
ِ
حس نقص می کند ،مسئله ايجاد می کند ،با مسائل ديگران درگير است
بلحاظ فردی ،انسانی خودش را مالمت می کندِ ،
من ذھنی را جمع کرده و گروھی درست کرده و آنھا می تازند .کينه توزی می کنند ،می خواھند
و يا خصوصيا ِ
ت ِ
جنگ و ستيزه راه بياندازند .و البته ھيچکدام از اينھا کار نمی کند ،سرانجامی ندارد.
بس تن اسير خاک و دلش بر فلک امير
بس دانه زير خاک درختش ُم َنعَّشْ است
ما انسان ھا بايد از اين من يکبار پايين بياييم ،مثل دانه صفر شده و زير خاک برويم.
دل شان در آسمان سير می کند .يعنی ما می توانيم جسم باشيم
موالنا می گويد :تن ھايی ھستند که اسير خاک اند اما ِ
دل مان آسمان باشد .مثل دانه ای که تا زير خاک نرود و صفر نشود ،درخت تنومند صد متری نمی شود.
ولی ِ
بس دانه زير خاک درختش ُم َنعَّشْ است ،ما اآلن فھميديم که بايد به زير خاک رويم ،صفر شويم.
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تا زمانی که ما در ذھن حس ھويت ،حس من می کنيم ،زي ِر خاک نرفته ايم و تا زير خاک نرويم ،درخت مان ُم َن ْ
عَّش،
بالنده نمی شود.
حس ھويت
اگر قرار باشد که اين تن ما خوشگل و قوی و سالم و فکرمان بی عيب و نيرومند و معتبر شود ،بايد اين ِ
زير خاک َر َود ،صِ فر شود.
بعد از صفر شدن ،از آنجا شروع به بالندگی کنيم .آنموقع در اين جھان می توانيم بيافرينيم مثل آن دانه ای که اگر زير
خاک نمی رفت ،اين درخت تنومن ِد طرب انگيز و با صفا و تماشايی بوجود نمی آمد.
آيا دانه ھايی ھم ھستند که برای زير خاک نرفتن ،مقاومت می کنند؟
بله .دانه ھايی ھستند که در زير خاک می گويند ,, :ما می خواھيم دانگی خود را حفظ کنيم .,,
ت دانه بمانم .!,,
فرض کنيد دانه ای زير خاک َر َود و بگويد ,, :من می خواھم به ھمين صور ِ
پس آن دانه " ،درخت نمی شود ".
من ذھنی مان ،مانند اين است که بگوييم ,, :می خواھم دانه گی ام را حفظ کنم .! ,,
ما ھم با حفظِ ِ

من ذھنی ام را فنا کنم ،می خواھم آن را نگه دارم ،اول ،عارفی بيايد و مرا به حضور برساند ،اگر
 ,,من می ترسم ِ
ديدم حضور خوب است ،آنموقع من ذھنی ام را رھا می کنم .ولی اآلن می ترسم ،من ذھنی ام را رھا نمی کنم .,,
من ذھنی بايد فنا شود .نترسيد ،نمی ميريد ،بلکه زنده می شويد.
" نه " .شما از موالنا ياد گرفته ايد که اين ِ
توھم ھشياری ست ،يک خواب است.
اين من ذھنی اصال" وجود ندارد .يک مقولۀ توھمی ست .يک توھم نوری ست.
ِ
نترسيد .نبايد بترسيم.
 ,,مثل اينکه در حال از بين رفتن ام! .,,
حال از بين رفتن است ،البته دو چشم ھشياری ات باز است و به خودت نگاه می
ت کاذ ِ
" خوب است که ھوي ِ
ب تو در ِ
کنی".
ی من ذھنی می رويم.
بعضی موقع ھا ھم ،ما به خوا ِ
ب توھمات و به خواب ھا ِ
ب توھمی خود ،به حضور ھم می رسد! .اگر شما بگوييد ,, :حضور عبارت از اين  ...است ,, ،صد
من ذھنی در خوا ِ
در صد ،اشتباه کرده ايد.
شما نمی توانيد حضور را ،خدا را ،در من ذھنی تجسم کنيد .از اين فکرھا نکنيد .بجای اينھا تسليم شويد.
شکر داشته باشيد .در تسليم و ُ
حالت ُ
ی شما کار کند .راه را باز می کنيد .سفت و
شکر ،اجازه می دھيد که زندگی رو ِ
جامد و جدی نمی شويد .اگر بطور مقطعی ھم جدی و ناراحت شويد و مقاومت کنيد ،اما در عمق ،می دانيد که فضای
اليتناھی يکتايی شما را در َبر گرفته .خدا شما را در َبر گرفته .در آغوشش ھستيد.
حاال اگر از خواب ذھن بيدار شويد ،زمين نمی اُفتيد.
ولی ما می ترسيم از خواب ذھن بيدار شويم:
 ,,نکند که يکدفعه بيچاره شويم! .,,
" نه .اينطور نيست ،نترسيد " .نترسيد.
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ص ِل کالم اين است که ھيـــــــچکس نبايد بترسد .ھيـــــــچکس نبايد بترساند .ما نبايد بچه ھای مان را تنبيه کنيم و يا
ماح َ
َ
بترسانيم يا با خشونت با آنھا رفتار کنيم .به بھانۀ به نفع او ،چيزی را با زور به او تحميل کنيم.
من ذھنی می کاريم.
وقتی ترس می کاريم ،يعنی ِ
من ذھنی ،ھر دو يکی ست.
شما ترس بِکاريد و يا ِ
اصال" ترس از جنس درد است .تا زمانی که کسی می ترسد و ترس به او غلبه کرده ،نمی تواند به خدا برسد .ولی
من ذھنی توھم است.
شما می دانيد که
ترس ِ
ِ
اين را ھم دوباره تأکيد کنم که آدم ھا نبايد در من ذھنی ،بوسيلۀ من ذھنی شان ،حالتی را که حضور نيست ،اسمش را
حضور بگذارند و به آن برسند .اين ھمان توبه ست .شما از يک اشتباھی توبه می کنيد و به اشتبا ِه ديگری می گوييد:
 ,,اين حضور است و من ديگر رسيدم .! .,,
" اين غلط است ،اين گيجی ست ،حماقت است ،توھم است ،جن زدگی ست ".
آيا کسانی ھستند که در ذھن به حضور می رسند و در حقيقت به ھيـــــــچ جا نمی رسند و دردشان بيشتر می شود؟
" بله ".
ت بيرونی ،با قواني ِن علمی ،با قوانين اين جھانی ،تطابق داشته باشيد.
شما وقتی به حضور زنده می شويد ،بايد با واقعي ِ
زنده به حضور ،حرف ھای بيمورد وعوضی نمی زند ،در توھم نيست .توھمات ذھنی حضور نيست!.
در حضور ،خرد و معرفتی که از شما عبور می کند ،اول مسائل خودتان را حل می کند.
شما اگر به حضور زنده شده ايد اصال" نبايد مسئله داشته باشيد .بايد خالق و نوآور باشيد و به جھان ھم راه حل بدھيد.
در خاک کی بود؟ که دلش گنج گوھر است
دلتنگ کی بود؟ که دالرام در َکش است
انسان خردمند و خرد ورزی که يک بار ھيچ و صفر می شود و از ذھن زاده می شود ،ترس و من ّيت و کنترل را
آيا
ِ
رھا می کند ،باز زير خاکِ ترديد و بدگمانی و حماقت و توھم می رود؟ نه .بلکه دلش گنج گوھر می شود.
حرف ھايی نمی زند که با واقعيت بيرونی ،با قوانين علمی سازگار نيست!.
ت است .پس اگر ما ترس و کنترل را رھا کنيم ،آيا می
تمام امکانا ِ
منبع ِ
دلش گنج گوھر ،گنج حضور است .منبع خِرَ دِ ،
دل مان می گيرد؟ افسرده و رنجيده می شويم؟ نه.
ميريم؟ آيا دلتنگ می شويم؟ آيا ِ
دل مان گنج گوھر است .دالرام ،خدا ،زندگی ،دَ ر َکش )در آغوش ،در بغل( است.
ِ
کسی که اين ويژگی ھا را داشته باشد ،دلش نمی گيرد.
امروز اگر فرصت شد ،در مثنوی خواھيم خواند:
دل مان می
من ذھنی مان ،الزم داريم ،زيرا بمحض اينکه از آنھا جدا می شويمِ ،
ما آدم ھای ديگر را در رابطه با ِ
گيرد .ولی اگر کسی زنده به خدا ،زنده به حضور باشد ،دلش نمی گيرد .اگر با مردم باشد ،از مردم فرار نمی کند ،از
تنھايی ھم فرار نمی کند.
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من ذھنی ،بايد با مردم باشد .!.اما مردم را بخاطر عشق نمی خواھد ،دوستی او
من ذھنی از تنھايی فرار می کندِ .
بخاطر اين است که با عده ای ھم ھويت شود و بگويد:
 ,,اينھا دوستان من ھستند  ,,و با عده ای ھم ستيزه و غيبت و جدال کند و بگويد:
من ذھنی به قطب نياز دارد.
 ,,اينھا
ِ
دشمنان من ھستند ِ .,,
اما آن کسی که يکبار ھيچ و صفر شده و صفر مانده ،از ذھن جدا می شود و بيدار شدن يعنی ھمين.
حضور ناظر ،از ذھن جدا می شويد و ديگر به ذھن نمی رويد .وقتی غم شما را به
بيدار شدن ،يعنی شما بعنوان
ِ
حضور ناظر باقی می مانيد.
ت شان نمی رويد،
سمت خود و ذھن می ِک َشد ،تمکين نمی کنيد ،به سم ِ
ِ
ھميشه ذھن تان را تماشا می کنيد ،ذھن تان ساده و مبتکر و خالق می شود ،دلتنگ نيستيد برای اينکه خدا را بغل
کرده ايد.
دلتنگ کی بود؟ دالرام در َکش است .کی دلتنگ می شويد؟! .اين ھم يک معيار.
آيا شما؟ دلتنگ می شويد؟ اگر دلتنگ می شويد ،معنی آن اين است که دآلرام در َکش نيست ،دآلرام در بغل نيست.
ولی اگر در جمع به شما خوش می گذرد ،در تنھايی ھم به شما خوش می گذرد ،دآلرام را در آغوش گرفته ايد.
ی من َز َن َخم را ببند سخت
ای ُمرده شو ِ
زيرا که بیدھان دل و جانم شِ کرچش است
اآلن به زبان ذھن صحبت می کنيم:
شما و بنده از موالنا ياد گرفتيم که ھر چه بيشتر حرف بزنيم و گفتگو و مذاکره کنيم ،زيان آور و گمراه کننده ست،
زيرا حرف زدن ما را با جھان مادی ھم ھويت می کند .ھم ھويت شدگی ھمان و کشيده شدن به غم ھمان!.
جان مان شِ کر چشنده می شود.
اگر کمتر حرف بزنيم و از جنس سکوت شويم ،دل و ِ
ی من ،چانۀ مرا ببند تا حرف نزنم ".
موالنا اينجا ،به زبان ذھن صحبت می کند ومی گويد " :ای مرده شو ِ
ما ھنوز نمرديم اما می گوييم ،، :ای خدا ،يک کاری کن که من زياد حرف نزنم .مرا ساکت کن .،،
کر تو را بھتر می چشد.
برای اينکه ھر چه بيشتر سکوت کنم و ھر چه کمتر حرف بزنم ،دل و جانم شِ ِ
آيا شما اين دانش را گرفتيد؟ متوجه شديد که از جنس سکوت ھستيد ،از جنس حرف زدن نيستيد؟
حاال ،به موردی ديگر توجه کنيد:
خامش َز َنخ َمزن که تو را مرده شوی نيست
ذات تو را مقام نه پنج است و نی شش است
خامش َز َنخ َمزن.
يعنی ھمۀ اختيار و توان در توست .آنجا که بصورت دويی صحبت می کردی و می گفتی ,, :ای خدا ،که تو مرده ھا
من ذھنی را ازمن جدا کن و ببر... ،
را می شويی  ،,,يعنی ِ
حاال يک راه به شما نشان می دھد:
خاموش باش .حرف نزن که تو را مرده شوی نيست .تو مرده شوی نداری .چرا؟
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برای اينکه تو مُرده نيستی .تو از جنس زندگی ھستی .مگر می شود مرده شوی ،زنده را بشويد؟ مگر می شود تو
بميری؟! .مگر می شود من و شما بميريم؟
نه .آن مُردنی ھم ،که به اصطالح از اين جسم خالص می شويم ،فقط مرگ تن است.
جنس زندگی
موالنا می گويد :خاموش باش و حرف نزن .اگر خاموش باشی و حرف نزنی ،متوجه می شوی که از
ِ
بودن زندگی خارج و مُرده می شوی .حاال که
حس زنده
ھستی .ولی با حرف زدن و با ھم ھويت شدن است که از
ِ
ِ
ُمردی ،می خواھی کسی بيايد و تو را بشويد؟! .تو مُرده شوی نداری.
جنس زندگی ست ،مرده شوی نمی خواھد.
انسان زنده مرده شوی نمی خواھد .انسانی که نمی تواند بميرد ،از
ِ
ترس شما را می ريزد؟ يا نه؟!.
حاال ،آيا درکِ اين موضوع شما را قدرتمند می کند؟
ِ
شما اگر بدانيد که:
نمی ميريد.
ھيچ آسيبی به شما نمی رسد.
ترس شما می ريزد؟
ھيچ چيز نمی تواند به شما خسارت وارد آورد .آيا می ترسيد يا
ِ
البته که ترس می ريزد.
جھان بيرون ،از دست می دھم و يا اگر حس ترس می کنم ،ازھم ھويت شدگی
شما می گوييد ،، :ھر چه را که در
ِ
ھايم ھستند که می روند .،،
احساس ناراحتی می کنم.
ـ به يکی پنج ھزار دالر قرض می دھم .شش ماه می گذرد و پول را پس نمی دھد،
ِ
برای چه ناراحتم؟
برای اينکه پولم را پس نمی دھد.
اما ،من که پولم نيستم ،اين پول ،نمادی از ھم ھويت شدگی من است و من اين نماد ،اين ھم ھويت شده ،نيستم.
اگر بتوانم پولم را پس می گيرم و اگر ھم نتوانم ،نمی گيرم.
چيزی ھم از من کم نشده و نمی شود .برای اينکه :ذات تو را مقام نه پنج است و نی شش است.
جنس امتداد خدا ھستيم .خدا
جنس زندگی ھستيم .از
ت ما زندگی ست و جای زندگی ،فضای يکتايی ست و ما از
ذا ِ
ِ
ِ
خود را در ما امتداد می دھد و دوباره عقب می ِک َشد ،اما ما نمی گذاريم!.
عليرغم اينکه يک ارادۀ آزاد ھم داريم ،اما وقتی اين امتداد به ذھن می رود و آنجا به خواب می رويم ،چوب الی
چرخ خودمان می گذاريم ،در زنده شدن به حضور ،مانع ايجاد می کنيم.
شما اآلن ياد می گيريد که اين مانع را ايجاد نکنيد .با تسليم و با ُ
شکر ،با صبر و با ھم ھويت نشدن با وضعيت ھای
آفل و گذرنده .شما ستيزه نمی کنيد و تلخ نمی شويد .تلخ شدن ھمان و به سوی تلخی رفتن ھمان.
اجازه می دھيد که شما را زندگی که امتداد و از جنس خودش ھستيد ،از اين خواب بيدار کند.
اآلن می دانيد که مردم دستجمعی می خواھند شما را در چاه ذھنيت بيندازند .ھمانگونه که برادران يوسف او را در
چاه انداختند .جمعيت ،قصد بيرون آوردن شما را از تاريکی و ظلمت چاه ندارد.
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ھر کسی که به اين جھان می آيد يوسف است .پدر و مادر و برادران و خواھران و فاميل و معلم و تلويزيون ،برادران
او ھستند .خداييت يوسف را اينان به چاه فکر می اندازند .نمی توانند او را بيرون کشيده و اوضاع را بدتر می کنند.
اگر ھم يوسفی بخواھد از چاه بيرون بيايد ،مانع او می شوند ،نمی گذارند.
ولی شما ھشيار شده ايد و می دانيد که در آنجا بايد صبر کنيد تا خدا ،زندگی ،ريسمان نجات را برای شما بيندازد و
شما را از آنجا بيرون آورد.
ت خدا ،زندگی رسيد ،شما ستيزه نمی کنيد .می دانيد که حتما" می خواھد شما را از چاه و از خواب
اگر ريسمان نجا ِ
ذھن بيرون بياورد .اين روند با جريان تکاملی زندگی سازگار است.
در چاه ماندن شما با قوانين خدا ،با قوانين زندگی سازگاری ندارد.
حس ديدن و شنيدن و بوييدن و چشيدن و حس
شما اآلن می دانيد که بعنوان ھشياری فقط به اين جھان نيامده ايد که پنج ِ
من ذھنی بد و خوب و قضاوت کنيد:
المسه را بکار بيندازيد و نتيجه ھای شان را وارد ذھن کنيد و در ذھن با ِ

 ,,اين  ...خوب است ،اين  ...بد است .اين  ...خوب است ،اين  ...بد است .اين  ...خوب است ،اين  ...بد است .اين
 ...آدم خوبی ست ،آن  ...آدم بدی ست .اين  ...دين است ،آن  ...کفر است.!,, ... .
ما برای اينکار نيامديم.
پنج يعنی پنج حس و شش يعنی شش جھت.
ت اين جھان بمانيد!.
شما به اين جھان نيامده ايد که در بن ِد پنج حس و شش جھ ِ
ت اين جھان ھستيم ،در
جھان ما را در اين پنج حس و شش جھت نگه می دارد و تا زمانی که در پنج حس و شش جھ ِ
خواب ذھن غلطيده ايم.
وقتی از ،در اين جھان بودن صحبت می کنيم ،بعضی می گويند:
 ,,مگر ما از اين جھان بيرون می رويم ؟!.,,
" بله " .بايد بدانيد که جھان را ذھن به شما نشان می دھد و تا زمانی که در ذھن ھستيد و از پنج حس استفاده می کنيد
و نتيجه اش را به ذھن می بريد و قضاوت می کنيد ،با تمام استعداد و توان و لياقتی که داريد ،عليرغم از جنس
بودن تان ،اما در محدودۀ جھان و محصور در ذھن می مانيد .قضاوت شما را در جھان و در
جنس خدا
زندگی ،از
ِ
ِ
ذھن نگه می دارد و شما تکۀ کوچکی از ُکل را می بينيد.
داستان فيل ،يادتان ھست؟
ذھن ،وجود را تکه تکه می بيند ،توانايی ديدن کل ،توانايی ديدن خدا را ندارد.
ت مختلف فيل دست
رمز خدا،
در
رمز زندگی را ببينند ،به جھا ِ
ِ
ِ
داستان فيل ،مردم می خواستند در تاريکی فيل )کل(ِ ،
می زدند.
چون تاريک بود ،يکی به پای فيل دست زد و گفت :فيل بايد شبيه ستون باشد.
رطوم فيل خورد ،گفت :شبيه ناودان است.
يکی ديگر دستش به ُخ
ِ
ديگری دستش را به پشت فيل زد و گفت :اين شبيه تخت است.
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از آن محل بيرون آمده و با ھم شروع به بحث و جدل کردند .مثل ما!.
جنس ناودان است .ديگری می گويد :از جنس تخت است .آن يکی می گويد :از جنس ستون
من می گويم :خدا از
ِ
است.
با ھم دعوا داريم .چرا؟
برای اينکه ذھن فقط تکه ای از آن وجود را می بيند .فقط آن تکه ای را که حس کرده و با ذھن خود قضاوت کرده،
می بيند!.
اآلن موالنا به ما يادآوری می کند که ذا ِ
ت ما اين پنج حس و شش جھت نيست.
چاره چيست؟
حاصل ديدن و شنيدن خود را به ذھن تان نبريد و قضاوت نکنيد.
شما اآلن می بينيد .می شنويد .اما می توانيد
ِ
امروز اگر فرصت کرديم ،در قصه ای از موالنا ،راجع به قضاوت ھم صحبت خواھيم کرد.
ولی الزم نيست که حتما" بخوانيم ،شما ھمينطوری قبول کنيد.
شما اگر ببينيد ،بشنويد ... ،يعنی پنج حس تان را بکار ببريد ،الزم نيست نتيجۀ آنھا را به ذھن ببريد و قضاوت کنيد!.
شما می توانيد نتاي ِج حس تان را فقط تماشا کنيد.
ی پنجگانه تان را به ذھن نبريد و قضاوت نکنيد به جھان ،يعنی به شش جھت نمی اُفتيد.
اگر نتاي ِج حس ھا ِ
ولی اگر نتايج پنج حس تان را به ذھن برديد ،بدانيد که يک تکۀ بسيار کوچکی از کل را ،ذھن شما برداشته و می
بينيد ،تبيين و تفسير می کند ،ذھن شما نمی تواند ھمه راُ ،کل را ،خدا را ،ببيند.
ص کل ،شما بايد از اين ذھن بيرون بياييد.
ی درک و دريافت ،تفھيم و تميز و تشخي ِ
پس برا ِ
برخوردی که در اين رابطه به شما کمک می کند ،ديدن و شنيدن و قضاوت نکردن ،بصورت مراقبه ست.
توان
ی زندگی و
نتيجۀ حس ھای تان را به ذھن نبردن و قضاوت نکردن است .تا به اين ترتيب ،اجازه دھيد که ھشيار ِ
ِ
بازشناسی و ارزيابی و تشخيص تان بکار بيفتد.
نوع برخورد ،ما را در پنج حس و شش جھت
نه اينکه دائم ببينيم و بشنويم و به ذھن برويم و قضاوت کنيم ،اين ِ
زندانی نگه دارد.
*
اجازه دھيد در اين قسمت چند بيت از دفتر دوم مثنوی برايتان بخوانم که از بيت  ٢٣٣٨شروع می شود:
مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٢٣٣٨

به حيلت در سخن آوردن سايل آن بزرگ را کی خود را ديوانه ساخته بود.
پس يک سايل )سوال کننده ای( می خواھد ،عارفی که خود را به ديوانگی زده ،به سخن درآورد.
آن يکی میگفت خواھم عاقلی
َمشورت آرم ِبدو در مشکلی
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شخصی می گفت :می خواھم مردی خردمند بيابم تا در مورد مشکل زندگی ام با او مشورت کنم.
موالنا قصه را به اين ترتيب شروع می کند.
ت
من ذھنی ست ،برای اينکه تصور می کند که با سواال ِ
حال وھوای قصه به ما می گويد که اين سوال کننده از جنس ِ
فکری که ھر کدام يک ُفرم است ،می تواند برای حل مشکالت زندگی اش ،راز زندگی را از يک عارف بپرسد.
موالنا توضيح می دھد که اينطور نيست.
ی فکری ،می توانند از راز
اگر در بين شما کسانی ھستند که فکر می کنند با
من ذھنی و الگوھا ِ
طرح سوال ھای ِ
ِ
زندگی بپرسند و جواب بگيرند ،به نتيجه نمی رسند ،چون اين کار غلط است.
وان شمس موالنا می خوانيم که
روشی را که اين برنامه پيشنھاد می کند به اين ترتيب است که ما ابتدا يک غزل از دي ِ
حال حضور است.
حال خوب ھمان ِ
شما را به حال و ھوايی خوب و مساعد و دلپذير می َب َردِ .
ت فکرھای من دار پايين می آيد و مقداری ھشياری حضور در شما آزاد می شود.
سپس ،سرع ِ
ی
حال خوب و مُس َتعد و با توجه به پيشنھادا ِ
بعد از آن ھم مقداری مثنوی می خوانيم و با اين ِ
ت غزل و رھنمودھا ِ
ی خود را
مثنوی شما می توانيد بھتر روی خودتان متمرکز شده ،دل و ديد خود را با زندگی موازی و ُخلق و خو ِ
تغيير دھيد.
در اين مسير ،سوال نکردن و آرامش داشتن بسيار موثر است و حداقل در سطح ذھن ،باور داشته باشيم که زندگی ما
را ھدايت می کند.
 ،،من بايد آرامش خود را حفظ کنم ،صبر کنم ،با من ّيت ام سوال نکنم ،کسی را تِست نکنم ،خودم را با کسی مقايسه
نکنم ،سعی نکنم کسی را عوض کنم ،حواس ام به خودم باشد ،روی خودم کار کنم ،مخصوصا" راز زندگی را از
ديگری نپرسم .بدانم که اين لحظه ،اُستا ِد زندگی ،خدا ،منتظر است که راز را به من القاء کند.
فقط بايد سرعت فکرھای من دار خود را پايين بياورم و خودم را آرام کنم ،راز به گوش من گفته می شود .،،
پس اين شخصی که دنبال يک عاقل می گردد تا راز زندگی را از او بپرسد ،از ھمان ابتدا ،راه را اشتباه می رود.
ت آن است.
ب قصه بسنده کنيد ،زيرا پيغام در جزييا ِ
شما نبايد به خالصه و به چارچو ِ
پوستۀ قصه اين است که اين شخص ،با من اش ،دنبال راز زندگی ست .عاقل ،عارف را جستجو می کند.
آن يکی گفتش که اندر شھر ما
نيست عاقل جز که آن مجنون نما
يکی به او گفت :در شھر ما فقط يک عاقل و خردمند ھست که او ھم خودش را به ديوانگی زده.
بر نيی گشته سواره َنک فالن
میدواند در ميان کودکان
اگر سراغ او را بگيری می توانی اکنون او را در ميان کودکان ببينی که روی يک چوب سوار شده و با آنان بازی می
کند) .در قديم بچه ھا تکه چوب بلندی را می گرفتند و سوار بر آن چوب می دويدند و فکر می کردند که سوار اسب شده اند و اسب
سواری می کنند(.
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صاحب رايست و آتش پارهای
آسمان قدرست و اختربارهای
)ما می توانيم خودمان را ھم َم َحکی بزنيم( .اين خردمندی که خودش را به ديوانگی زده ،صاحب انديشه ای مطبوع و نيک
است .دانايی و معرفت و ذکاوت از او بيان می شود .خردمندانه حرف می زند ،ھمچون پاره آتشی روشن و فروزان
است .يک تکه عشق است ،به عشق زنده ست .عشق را در جھان پخش می کند ،ھمينکه نزديکش شوی و در مجاورت
امواج عشق او را می بينی.
ت
صحبت و ھمنشينی او قرار بگيری ،در دل ارتعاشا ِ
ِ
آتش پاره ست .وصل است .قسمتی از خداست .ھر لحظه عشق را بيان می کند .آسمان َقدر ،فضاگشايی او به اندازۀ
آسمان
ت
آسمان است .در اين لحظه عمق بی نھايت دارد و اخترباره ست .از آسمان ھم اخترھا )ستاره گان( ،جواھرا ِ
ِ
زندگی ،زيبايی ،خرد ،لطافت ،حُ سن ،نشاط ،پرھيزگاری ،انعطاف ... ،را می چيند و در زمين ،بي ِن مردم پخش می
کند.
حال ،شما خودتان را با اين توصيف می توانيد مقايسه کنيد؟
به ھر حال ،اين جوينده به نزديکی ھای ميدان می رود و او را در ميان کودکان پيدا می کند و صدايش زده می گويد:
سوار بر چوب ،يک لحظه اسب خود را به سوی من بران.
ای
ِ
چون اين شخص اصرار می ورزد .شخص خردمند که سوار بر نی است ،از جمع کودکان بيرون آمده و به سوی
سوال کننده می تازد و می گويد :زود باش حرف بزن ،سوالت چيست؟ چه می خواھی؟ من نمی توانم زياد توقف کنم،
چون اسبم چموش است و ممکن است به تو لگد بزند!.
حال من باشد؟
آن مرد می گويد :می خواھم از اين محله زنی اختيار کنم ،به نظر تو کدام زن را بگيرم که مناسب ِ
پاسخ می گيرد :زن بر سه نوع است .يکی که اصال" ازدواج نکرده و باکره ست ،اگر اين را بگيری کل را بُردی.
)سمبليک ،ذھن صاف و پاک و آزاد است ،ھيچ من ّيتی در آن نيست(.
زن بيوه ست) .يادمان باشد که موالنا در سمبليسم ھا ھشياری را به مرد و
نوع دوم ،پنجاه در صدش متعلق به توست .چون ِ
ِ
زن ِ

ذھن را به زن تشبيه کرده(.
اگر بيوه باشد و فرزند ھم داشته باشد ،ھيچی آن متعلق به تو نيست.
ذھن ھم ھويت شده با جھان مادی ،بدردمان
بعنوان ھشياری ،فقط پنجاه در ص ِد
پس بطور سمبليک ،توجه کنيم که ما
ِ
ِ
من ذھنی ،فرزندی ناخلف به نام درد دارد.
می خورد .زيرا ِ
من ذھنی ،يعنی ھم ھويت شدگی با اقالم مختلفِ جھان داشته باشد ،درد ھم
اگر يک ھشياری )ھر انسانی( در اين جھانِ ،
دارد .اولين خصيصۀ ھم ھويت شدگی ،قطع شدن از زندگی ست.
جھان بيرون ،با آدم ھای ديگر ،مقايسه ست .يعنی خود و ديگری را به جسم تبديل کرده و
من ذھنی با
ِ
معيار ارزيابی ِ
با ھم مقايسه می کند .حال اگر فرزند ھم داشته باشد ،اين مقايسه با درد ،مقايسه را بسيار کج و معوج می کند.
عارف گفت :اگر اين زن بچه ھم داشته باشد ،اصال" ھيچی آن متعلق به تو نيست و باز ھشدار داد که از اسب ام دور
باش که چموش است و اگر لگد بزند ،ممکن است ديگر بلند نشوی و رفت.
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سوال کننده باز او را خواند و پرسيد :تو با اين فھم و شعور و درايت ،چرا خودت را به ديوانگی زده ای و با اين بچه
ھا بازی می کنی؟
پاسخ داد :اوباش ھا در حين صحبت بودند و می خواستند مرا قاضی کنند ولی من نمی خواھم قاضی شوم ،راه ديگری
ندارم ،خودم را به ديوانگی زده ام که قاضی ام نکنند.
ی جمعی ،غير قابل استفاده
ی بزرگِ ،
پس شما خودتان را چنان ديوانه کنيد که برای من ذھنی خود و ِ
من ذھن ِ
من ذھن ِ
من ذھنی از شما قطع اميد کند و در سوء استفاده از شما دست بردارد.
شويدِ .
اگر شما خودتان را به وضعيتی درآوريد که ديگر برای مردم بی مصرف شويد )نه اينکه سرويس ندھيد ،بلکه سرويس و

ول تان نمی کنند.
مصرفِ قطبی بودن نداشته باشيد( ،در اينصورت ممکن است مردم دست از سرتان بردارند وگرنه ِ
حوش قضاوت می گردد.
از طرفی ديگر ،قصه حول و
ِ
اساس آن جواب قضاوت کند.
سوال کننده می خواھد موردی را بپرسد و جوابی بگيرد و بر
ِ
کار خود رفتن ،حواله می کند و می گويد:
اما چون حقيقت ،خدا ،را نمی شود به حرف درآورد ،عارف او را به دنبال ِ
دن راز نيست.
امروز وق ِ
ت پرسي ِ
شايد موالنا با تمثي ِل عارفی که خود را به ديوانگی زده و با کودکان سوار نی شده و بازی می کند ،می خواھد بگويد که انسان ھا
من ذھنی ست ،ھستند .می خواھد بگويد که ھمۀ شما سوار نی ھستيد در حاليکه متوجه نيستيد که
سوار نی که ھمين ِ
ی شما تحمل می کند.
وزن تان را پاھا ِ
ِ
کسی که سوار بر نی است ،فکر می کند که اسب دوانی می کند! ،برھمين سياق ،ھشياری که سوار بر من ذھنی ست
من ذھنی!.
ی ِ
نمی داند که زندگی وزن او را تحمل می کند ،نه ن ِ
موالنا در جايی ديگر می گويد:
سوار بر آن ھستيم! ".
من ذھنی سوار ماست! ،حال آنکه فکر می کرديم ما
" موقعی ،متوجه می شويم که اين ِ
ِ
کسی ھم که آن تکه چوب را سوار شده ،در واقع ،سوار به پاھاست و نه سوار بر چوب! ،بيھوده چوب را اسب تلقی
کرده!.
َفرِّ او َکرّ وبيان را جان شدست
او درين ديوانگی پنھان شدست
در حاليکه اين شخص ،زير اين ديوانگی مستور و نھان شده است ،اما بواقعُ ،
فرشتگان بزرگ
جان
ِ
شکوه و عظمت ِ
آسمانی ست.
امروز ھم موالنا در غزل گفت :ھمۀ جھان دنبال اين ھشياری حضور است .يعنی خداييت در جسم زنده شود و ريشۀ
حس ابديت کند .اين بی نھايتی و ابديت ،خاصيت خداست و بارھا گفته ايم که ما ھم از آن جنس
بی نھايت داشته باشد و ِ
محتاج ھشياری و انرژی حضور ،که از ما صادر می شود ،ھستند.
ھستيم و آسمانی ھا ھم
ِ
جنس فرشته که بين ما و زندگی ست ،بکار می اُفتد و اين پيغام را می رساند.
ھر واسطه ای ھم از
ِ
ی ديوانگی پنھان است.
اما اين
ِ
شخص بزرگ ،عمدا" در لوا ِ
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نظر ما آنھا اَبله ھستند.
پس اگر ماِ ،
من ذھنی داشته باشيم ،عارفان را ھمين اآلن ھم نمی توانيم بشناسيم .به ِ
ليک ھر ديوانه را جان َنش ُمری
سر َمنِه گوساله را چون سا ِمری
اما تو ھر ديوانه ای را نبايد جان و زنده به حضور بشماری! .مانند سامری در برابر گوساله سر مگذار.
من ذھنی رفته و در ذھن خود ،به خدا بيدار شده ،ولی بی جان و پُر از
سامری ،ديوانه و ابلھی ست که به توھمات ِ
درد و پُر از ھم ھويت شدگی و جمود است وھيچ انعطافی ندارد .خودش را عارف می پندارد ولی در جھان فقط درد و
گرفتاری می آفريند.
شما اين آدم ھا را تشخيص دھيد و از آنھا حذر کنيد.
اولين مشخصۀ عارف ،فضاداری ست .امروز موالنا به ما گفت :ھر شاخه ای که تر است ،از آتش معاف است.
توان انعطاف و پذيرش دارد؟
شما به انسان ھای عارف نگاه کنيد ،ببينيد که اين آدم َتر است؟
ِ
يا به شما بعنوان نقص نگاه می کند؟
بودن شما را می بيند .چه
من ذھنی
جنس جسم بودن ،از
ممکن است عارفی با شما صحبت نکند ،برای اينکه از
ِ
جنس ِ
ِ
ِ
فايده ای دارد که ھر چه بگويد ،بخواھيد به جسم ّيت تبديل و بعد ھم قضاوت کنيد:

 ,,بـــــــله ،اين آدم چيزھايی می داند ،ولی  ...نه ،به اينصورت ھم که می گويد ،نيست .,,
من ذھنی شماست .فقط :
نوع حرف زدن ،قضاوت است .پشت سر ھر کسی حرف بزنيد،
نشانگر ِ
ِ
ھمين ِ
" بايد تماشا کنيد ".
جنس خدا ،عارف ،نمی دانيم .تعظيم نکن و مانند
جنس جان و جانان ،از
پس ھر ديوانه ای را ما جان نمی شماريم ،از
ِ
ِ
سامری ،سر َمنِه گوساله را.
در زمان فرعون ،وقتی موسی قوم بنی اسرائيل را از مصر بيرون آورد تا به سرزمين موعود ببرد ،سامری کسی بود
که ھمراه با موسی از مصر بيرون آمد) .در اينجا بطور سمبليک ،مصر فضای ذھن است و سرزمين موعود ،فضای حضور .قوم
بنی اسرائيل ،ھمۀ بشريت است(.

جنس
انسان زنده به حضور ،پيغمبر است .کسی ست که می تواند ھدايت کند .از
در اين تمثيل ،موسی عارف و جان،
ِ
ِ
ھشياری حضور است.
وقتی اين قوم از مصر بيرون آمدند و موسی باالی کوه رفت ،سامری دست به کار شد.

ھمانطور که شما اآلن می خواھيد از ذھن بيرون برويد .قرار نيست که طالھا ،يعنی باورھا ،شک و ترديد ھا ،غرور،
تصورات ،ھوس ھا ،فکرھا ،عالقمندی ھا و حرص و آز و  ...تان را با خود حمل کنيدِ ،ب َبريد!.
موسی به قوم بنی اسرائيل تأکيد کرده بود که طال و جواھر و پول ،يا ھر چيز ديگری با خود ھمراه نياورند:
ی يوسف ،به ھيچی احتياج نداريم ".
" جز استخوان ھا ِ
ت فضای حضور ،سرزمينی که به ما وعده داده
بطور سمبليک ،ما که اآلن از ذھن به سمت سرزمين يکتايی ،به سم ِ
شده حرکت می کنيم ،دارايی ھای باصطالح با ارزش مان را نبايد با خود ھمراه ببريم.
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ولی اينان دارايی ھای خود را ھمراه برده بودند .وقتی موسی باالی کوه رفت ،سامری از طال و جواھراتی که افراد با
خود آورده بودند ،يک گوساله ساخت .باد در گوساله می پيچيد .سامری گفت ,, :اين معجزه ست .,,
من ذھنی ست که باد زندگی در آن می پيچد و مثل گوساله ما ...ما ...ما ...می کند.
اين گوساله ھمين ِ
ساز من ،تعظيم کنيد .موسی را رھا کنيد .,,
سامری گفت ,, :به اين معجزۀ دست ِ
آنھا ھم برای مدتی موسی را رھا و به اين گوساله تعظيم می کردند) .تمثيل است(.

من ذھنی ما می پيچد و تحريکات و اغواگری و تالطم و بی حوصلگی و ترشرويی و
از اينکه باد در
ساختار ِ
ِ
من ذھنی مان نمايان می شود ،نبايد به آن تمايل پيدا کرده و تعظيم کنيم .ما می دانيم
درخواست ھا ،ما ...ما ...ماِ ...
ی ِ
که اگر طال و جواھرات ،يعنی باورھای با ارزش دزديده شده با خود داشته باشيم ،ھميشه يک سامری پيدا می شود که
با آنھا برای ما گوساله بسازد! ،و بخواھد که به آن تعظيم کنيم.
بھتر است شما طال و جواھر ،تعلقات ،با خود نداشته باشيد) .سمبليک صحبت می کنيم(.
اگر بخواھيد می توانيد اين داستان را در مثنوی با دقت دنبال کنيد.

موسی برگشت و متوجه شد که با آنھمه زحمتی که کشيده بود ،در غيبت چند روزۀ او ،قوم اش گوساله پرست شده.
سامری را نفرين کرد ...
چون وليی آشکارا با تو گفت
صد ھزاران غيب و اسرار نھفت
مر ترا آن فھم و آن دانش نبود
وا ندانستی تو سِ رگين را ز عود
ھر گاه يکی از اولياء  aبه تو صدھا ھزار نکتۀ غيبی و اسرار پوشيده بگويد ،ولی تو آن فھم و علم را نداشته باشی
که سخنان او را درک کنی ،مانند اين است که ميان سرگين متعفن و عو ِد خوشبو تفاوتی قائل نشوی.
وقتی استعداد درک مطالب عالی را نداشته باشی نمی توانی ديوانۀ عشق الھی را از کسی که خود را ديوانۀ عشق الھی
نشان می دھد باز شناسی.
َولیّ  ،انسانی ست که به تکامل رسيده و ھشياری او از ذھن زاده شده و در اين لحظه با عمق خيلی زياد )بگوييم( ،بی
نھايت ،زنده به زندگی ست .کاری ھم به تغيير ديگران ندارد .مثل موالنا که ادعای پيامبری ندارد و اين حقايق را بيان
می کند.
از طريق اين بيانات ،موالنا آشکارا ،صد ھزاران غيب و اسرار نھفته را برای شما فاش می کند و به ھمين دليل در
اين برنامه ،من موالنا را می خوانم.
ما بايد بارھا و دقيقا" و با تمرکز زياد اين مطالب را بخوانيم .ريزه کاری ھايی ھست که ما را َخم و مايل می کند و به
راه درست می اندازد .ريزه کاری ھا خيلی مھم اند .قضايا خرواری و فله ای نيست .صبر و حوصله و پرھيز و ُ
شکر
و ريز بينی ،الزمۀ اين دي ِد يقين است.
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وقتی شما عقب می کشيد و ذھن تان را تماشا می کنيد ،يکدفعه متوجه می شويد که خودتان برای خودتان مشخص و
تعيين می کنيد که از چه کاری بايد پرھيز کنيد:
 ،،از اين  ...کار بايد پرھيز کنم .از آن  ...کار بايد پرھيز کنم .اين  ...راھی ست که بايد بروم.،، ... .
" اجازه دھيد که دل تان با شما حرف بزند .به حرف دل تان گوش کنيد .آرامش داريد ".
من ذھنی
اگر يک انسان به حضور رسيده ای مثل موالنا با ما صحبت می کند ،با جان و دل گوش می کنيم .اما اگربا ِ

گوش کنيم و قضاوت کنيم ,, :آھان ،اين آدم چيزھايی می فھميده ولی ُخب اين قسمت را اشتباه کرده ،,,
من ذھنی برمی خيزد ".
" اين نوع نگاه و رفتار درست نيست ،از ِ
ت سرگين )فضلۀ( حيوانات را از عود
اگر بخاطر ذھنيت مان نتوانيم رھنمودھای موالنا را فھم کنيم ،در اينصورت تفاو ِ
)ماده ای معطر( تشخيص نداده ايم.
سِ رگين ،سمبل محصوالت ذھنی و ھم ھويت شدگی ست ،عود بوی خوشی ست که اين لحظه از طرف زندگی ،از
طرف ولی می آيد.
از جنون خود را ولی چون پرده ساخت
َمر ورا ای کور کی خواھی شناخت؟
ھر گاه يکی از اولياء حقيقی ،خود را در پرده ای از جنون و ديوانگی پنھان کند ،ای کوردل ،تو کی می توانی او را
بشناسی؟ ھر گاه يکی از اولياء aاز ذم مردمان نھراسيد و در ظاھر به صفت ديوانه گان درآمد ،تو اگر ظاھر بين
باشی نمی توانی حقيقت او را بشناسی.
انسان عارف که اآلن ھم ممکن است بين ما باشد ،خودش را به ديوانگی زد ،ممکن است با چارچوب ھای ذھنی
اگر
ِ

ما ،که می گويد ,, :آدم بايد زرنگ باشد ،اگر الزم شد دروغ بگويد ،بايد پول را به ھر طريقی در آورد ،می تواند در
بازار چيزی را خيلی ارزان بخرد و خيلی گران بفروشد ،اگر جايی از حق و ناحقی عدول و نزول کند و بلغزد ،ولی
چيزی گيرش بيايد ،اشکالی ندارد .,, ... ،منطبق نيست.
ی ما ،آن آدم ساده و ابله
عارف ساده زندگی می کند و به آنچه که برای ما اھميت دارد بی توجه ست .ولی با ِ
عقل ذھن ِ
و پخمه بنظر می رسد ،ولی می بينيم که او ھمه شب راحت می خوابد و ما با ھمۀ زرنگی و خردمندی که به خود
نسبت می دھيم ،خواب مان نمی برد .پنج بار ،شش بار از خواب بيدار می شويم .صبح ھم آرامش نداريم .پس ابله
ممکن است ما باشيم و نه او.
از جنون خود را ولی چون پرده ساخت

َمر ورا ای کور کی خواھی شناخت؟ کور ،من ذھنی ست.
گر ترا بازست آن ديد ٔه يقين
زير ھر سنگی يکی َسرھنگ بين

ی بودن به ذھن احتياج نداريد( .بايد زير ھر سنگی،
اگر دي ِد يقين تو گشوده است) ،ديد يقين ديدی ست که شما برای ھويت ،برا ِ
سرھنگی ببينی .اگر ديدۀ باطنی تو باز است ،بايد در ھر ،ظاھری مظھری را ببينی.
اگر آن دي ِد حضور برای تو باز است ،زير ھر سنگیَ ،رھی می بينی.
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شما با ذھن تان نمی گوييد ,, :من کی ھستم  .,,احتياج به مقام و حرفه تان ,, :من دکترم ،من مھندسم ،من مھم ھستم،
 ,, ...نداريد.
در اين لحظه زنده به زندگی ھستيد .زندگی در تمام ذرات وجو ِد شما مرتعش است .شادی ،ھويت ،را از درون حس
می کنيد .بعينه می دانيد از جنس خدا ھستيد و نيازی نداريد که جھان بيرون شما را تأييد کند .به ھيچ توجھی نياز
نداريد .از مردم ھيچی نمی خواھيد .زيرا ديد ٔه يقين داريد.
گر ترا بازست آن ديد ٔه يقين ،متوجه می شويد که اگرعارف با شما صحبت نمی کند ،به چه علت است .اگر عارف،
اگر کسی که بنظر خردمند می آيد ،به شما حالت سنگی نشان می دھد ،با شما صحبت نمی کند ،ممکن است اشکالی
داشته باشيد) .سرھنگ در اينجا انسان به کمال رسيده ست(.

موضع باالست و قصدتان بزرگ مطرح کردن
کالم تان از
لحن
ممکن است فکر می کند که طرز سوال کردن ،يا ِ
ِ
ِ
خود است.
اگر سنگی کرد ،بدانيد که زير آن سنگ ،يک راھنما ،يک انسان کامل خوابيده.
پيش آن چشمی که باز و رھبرست
ھر گليمی را کليمی در َب َرست
ی موسی صفتی را در بر گرفته است.
در برابر آن چشمی که گشوده و راھبرست ،ھر خرقۀ پشمينه ای ،ول ِ
خرقه پوش در اينجا ،درويش است .منظور از درويش ،انسان به کمال رسيده ست.
اگر چشم ما باز باشد ،اگر چشم ما چشم حضور باشد ،يکدفعه موسی را در خرقه می بينيم!.
حال ُ
شکر و رضا داشته باشيم ،يک لحظه من ذھنی دست از َسر ما برداشته و از جنس ھشياری
فرض کنيد اين لحظه ِ
بی ُفرم ھستيم ،پس چشم مان ،چشم حضور ،چشم خداست و ما را ھدايت می کند ،يکدفعه موسی را در اين خرقه می
شناسيم!.
موالنا از اين طريق می خواھد به ما بگويد که مثال" ما با موالنا ،با حافظ ،با فردوسی ،با نظامی ،با سعدی ،با
عارفان مان چگونه برخورد می کنيم؟
بزرگان ،با
ِ
حاال بعد از اين شما ناظر اين موضوع باشيد و ببينيد مردم چگونه صحبت می کنند:
 ,,البته اين بــــــد نيست ،شما فردوسی ھم بخوانيد ،فردوسی ھم چيزھايی گفته " .,, ... ،يعنی :من بيشتر می دانم ".
حاالممکن است يک صفحه از فردوسی خوانده باشد يا اصال" ھم نخوانده باشد.
" آيا اين نوع قضاوت درست است ".
حوش قضاوت می چرخيم .موضوع بر سر اين است که اين عارف را می خواھند قاضی
ما با اين تمثيل ھا حول و
ِ
کنند ،ولی او نمی خواھد قاضی شود.
شما چه؟ شما می خواھيد قاضی شويد؟ شايد ھم از قبل قاضی شده ايد.
کسی که محصول حس ھا را به ذھن می َب َرد و ھر لحظه قضاوت می کند ،از قبل حرفۀ قاضی را به خود اختصاص
داده.
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صحبت بر اين است که اگر ما با چشم جسم نگاه کنيم ،موسی را در آن خرقه نمی بينيم.
مر ولی را ھم ولی ُ
شھره کند
ھر که را او خواست با بھره کند
ی ديگر را نشر و اشاعه می دھد .ميان اولياء aسنخيت و اعتبار و سنديت ،برقرار است ،از
ھر يک از اولياء امر ،ول ِ
اينرو حقيقت يکديگر را می شناسند و کماالت يکديگر را به مردم می شناسانند و از آشنايی اسرار خويش ،يکديگر را
بھره مند می سازند.
اگر قرار باشد که شما به کمال برسيد ،شما را ھم يک ولی به کمال می رساند .ھر کسی را که او بخواھد ،بھره مند
می کند.
بزرگان مان مثل موالنا ،آنھايی که به ثبوت رسيده
معلوم می شود که واقعا" چقدر مھم است که ما در برخوردمان با
ِ
اند ،با چشم پذيرش نگاه و با تواضع برخورد کنيم.
برای چه من موالنا را می خوانم؟ برای اينکه عارفی ست که ما را در سي ِر تکاملی مان کمک می کند .من خودم از
ی عملی در زندگی ،مورد
موالنا سود بُردم .شما ھم سود خواھيد بُرد به شرط آنکه اين مطالب را برای بکار گير ِ
استفاده قرار دھيد ،نه برای ايرادگيری.
اگر شما بخواھيد با چشم ايراد بين نگاه کنيد ،چيزی عايدتان نمی شود .در حاليکه اگر خاکی شويد ،ھمين دانش موالنا
خودش را برای شما باز می کند .ابيات را پنجاه بار بخوانيد ،خواھيد ديد که در حال تغيير ھستيد.
خ َرد او را شناخت
کس نداند از ِ
چونک او َمر خويش را ديوانه ساخت
کسی نمی تواند آن ولی را با عقل و خرد خود بشناسد برای اينکه او ھميشه خود را به ديوانگی می زند .يک عارف
ھيچ موقع نمی گويد من بلدم ،بياييد از من بپرسيد ،نمی خواھد خود را اثبات کند.
اگر ھم شما اصرار کنيد ،خودش را به ندانستن می زند " :نمی دانم ".
اگر شما اصرار کرديد و او گفت نمی دانم ،بدانيد که راه تان غلط است.
در اين مورد ما موالنا را به شما معرفی می کنيم.
چون بدزدد دزد بينايی ز کور
ھيچ يابد دزد را او در عبور؟
تمثيل ديگری می زند:
به عنوان مثال ،اگر يک دزد نابينا چيزی از يک کور به سرقت َب َرد ،آيا نابينا می تواند آن دزد را بشناسد؟
من ذھنی ست و کور ما ھستيم .کور انسان يا ھشياری ست که ھم ھويت و درخواب است .دزد
در اينجا عموما" دزد ِ
ت با ارزشی از ما می دزد ،به سرقت می َب َرد.
من ذھنی ست که کيفي ِ
ِ
پس اگر دزد بينايی از کور بدزدد ،کور نمی تواند دزد را بشناسد.
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موالنا ،بعدا" خواھد گفت که اگر دزد ،از کور چيزی بدزدد و اعتراف کند و بگويد که من دزديدم ،شما بايد اين دزد را
محکم بگيريد .چگونه؟ " با نظارت ".
بپرسيد از من چه دزديده ای؟ او به شما می گويد که چه دزديده و شما ،دزديده ھا را از او پس بگيريد.
من ذھنی از شما دزديده چيست؟
آن چيزی که ِ
بينايی حضور است .من ذھنی بينايی حضور را از ما دزديده.
کور نشناسد که دزد او که بود
گرچه خود بر وی زند دزد َعنود
نابينا دزد خود را نمی شناسد گرچه آن دز ِد لجباز از روی عناد به او تنه ھم بزند.
اگر کوری نشسته و مردم به او کمک می کنند و پول جمع می کند ،دزدی برسد و مقداری از آن پول ھا را بردارد ،به
آن کور تنه ای ھم بزند ،اگر نگويد که کيست ،کور نمی تواند او را بشناسد.
من ذھنی از ما می دزدد ،تنه و مشت و لگدمان ھم می زند ،ولی باز ما او را نمی شناسيم.
چون َگ َزد سگ کور صاحب◌ْ َژنده را
کی شناسد آن سگ درنده را؟
تمثيل ديگری می زند:
اگر سگی يک کور کھنه پوش را گاز بگيرد ،آن نابينا چگونه می تواند آن سگِ درنده را بشناسد؟
حاال ما به خواب ذھن رفته و کور شده ايم.
سگِ ذھن ،ما را گاز می گيرد ،بعدا" دوباره موالنا می گويد :اگر سگِ ما يا سگ ديگران يا من ذھنی ديگران به ما
حمله کرد ،بھتر است که با آن دعوا نکنيم.
پس شما می دانيد:
اگر اآلن در ذھن ھستيم ،يک دزد ،چيزی از ما به سرقت ببَرَ د ،آن بينايی ماست .ما نمی دانيم که آن دزد ،چه چيزی
را از ما دزديده ،اما عارفان می دانند که آن دزد از ما چه دزديده و می دزدد.!.
موالنا به ما نشان می دھد که آن دزد ،چه می دزدد.
اگرشما متوجه شديد که اين دزد چه می دزدد ،محکم آن را بگيريد و بخواھيد که به شما بگويد که ديگر چه دزديده؟
آنقدر به آن فشار بياوريد تا بگويد چه دزديده ،اما با آن درگير نشويد ،دعوا نکنيد ،چون دعوا آن را قوی می کند.
با م ِن مان دعوا نمی کنيم .مالمت اش ھم نمی کنيم .تنھا راه ،فقط ھشياری و شناسايی ست.
*
در اينجا موالنا قصه ای ديگر را آغاز می کند که در تبيين مضمون ابيات اخير است .من ھم آن را برايتان می خوانم.
اگر فرصت نشد تمام آن را بخوانيم ،ھفتۀ ديگر ،ادامۀ آن را برايتان خواھم خواند.
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مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٢٣۵۴

حمله بردن سگ بر کور گدا.
يک سگی در کوی بر کور گدا
حمله میآورد چون شير َوغا
کور گدايی مثل يک شير َوغا ) شي ِر جنگی ،شي ِر کارزار( حمله می کرد.
سگی در کوچه ،به ِ
سگ ُک َند آھنگ درويشان به خشم
در َک َشد مَه ،خاک درويشان به چشم
ی درويشان را
سگِ ھار ،با خشم و غضب به درويشان حمله می کند در حاليکه ماه با ھمۀ بلندی مقام مرتبت ،خاکِ پا ِ
سرمۀ چشم خود می کند.
من ذھنی ست به ما حمله خواھد کرد .شما حتما" می دانيد که اگر را ِه
ما بعنوان ھشياری می دانيم که سگِ خودمان که ِ
من ذھنی مردم ،به شما حمله خواھند کرد.
من ذھنی خودتان و ِ
من ذھنی را در پيش بگيريدِ ،
آزادی از ِ
شما را راحت نخواھند گذاشت .ولی اگر حمله کردند ،با آنھا مدارا و ماليمت کنيد .برای تحريک شما آنھا به ستيزه
متوسل می شوند ،اگر شما ھم ستيزه کنيد ،بيشتر حمله می کنند.
من ذھنی در اين جھان ،به انسان ھای کامل ،با خشم ،حمله می کند ،اما ماه،
سگ ،آھنگ درويشان می کند .سگ ِ
ی درويشان را سرمۀ چشم اش می کند.
خاکِ پا ِ
امروز موالنا به ما گفت:
ی اين ھشياری ايزدی ست که در انسان خودش ،خود را
" ھر چه در اين جھان وجود دارد در انتظار و در ھوا ِ
ی تجل ِ
ت خود قائم می شود .در حاليکه انسان در ھمين تن زنده ست و زندگی می کند ".!.
می شناسد ،روی خود ،روی ذا ِ
سمبل قلعۀ بلن ِد بودن ،خاک پای درويشان ،چنين انسانی را که از جنس
باز ھم تکرار می کند که ماه ،الھۀ زيبايی،
ِ
درويشی و فقيری که چشم حسرتش به جھان بيرون نيست ،از جنس خدا ،زندگی ست ،به چشم می کشد) .البته نه
درويشی به معنی طماع ،درويشی که ھويت اش را از جھان مادی می گيرد(.

کور عاجز شد ز بانگ و بيم سگ
اندر آمد کور در تعظيم سگ
آن کور ،از سر و صدای سگ و بيم از آن عاجز شد و ناچار ،به سگ تعظيم کرد:
کای امير صيد و ای شير شکار
دست دست توست ،دست از من ِبدار
آن توست.
سر من بردار که قدرت و غلبه از ِ
دست از ِ
ای پادشاه صيد و ای شي ِر شکار )به من ذھنی می گويد( :اآلن موقع قدرت و غلبۀ توست ،دست از سر من بردار.
کز ضرورت ُد ِّم خر را آن حکيم
کرد تعظيم و لقب كردش کريم
42

برنامه گنج حضور شماره ٥١٠

Program # 510

Jun 18 2014

تمثيل ديگری می زند:
حکيمی ،از روی ناچاریُ ،د ِم خر را تعظيم کرد و او را کريم لقب دادُ .د ِم خر ،طرفِ تحتانی خر است.
يک عارف ممکن است با مزاحمان ،به بحث و جدل نپردازد و بگويد :حق با شماست و شما کريم ھستيد.
گفت او ھم از ضرورت کای اَسد
از چو من الغر شکارت چه رسد؟
آن نابينای درمانده از روی ضرورت و ناچاری به سگ گفت :ای شير ،از شکار آدم الغری مانند من به تو چه سودی
می رسد؟!.
اين ھم فرمولی ست برای مقابله با من ذھنی خودمان:
من ذھنی ھمواره می خواھد ما را به سمت خود بِکِشد .در حاليکه ھميشه آن را به تماشاييد و با ماليمت با آن رفتار
ِ
می کنيد ،عصبانی اش نمی کنيد.
امروز ھم در غزل داشتيم:
ار ناظر نگاه می کنيم.
غم در کشاکش است ،و ما بعنوان ھشي ِ
بعضی موقع ھا ،ما را به درون خود کشيده ،عصبانی می کند ،به واکنش وا می دارد ،مأيوس و نااميد می کند ،تلقين و
تزريق می کند که تو نمی توانی .ولی ما می دانيم که از جنس خداييت ھستيم ،به حرف ھای او گوش نمی کنيم.
می دانيم که ھر چه می گويد به ضرر ماست.
ی
اشخاص نزديک مان که بر ما سلطه دارند ،قوی باشد ،می توانيم بگوييم:
ِ
من ذھنی خود يا ِ
اآلن ھم اگر ِ
من ذھن ِ
 ,,شما شير ھستيد.,, .
من ذھنی خِنگ و اَبله است ولی اگر به او بگوييم ,, :تو شير ھستی  ،,,قبول می کند.
می دانيم که ِ
حال آنکه می دانيم ،بعنوان ھشياری ،ما شير ھستيم .اين ما ھستيم که می خواھيم ھشياری را از ذھن جدا کنيم.
حاال ،صحبت با سگی ست که او را شير خطاب می کند:
گور میگيرند يارانت به دشت
کور میگيری تو در کوی؟ اين َبد است
ھمتايان و ياران تو در صحرا گورخر و شير و کفتار ،شکار می کنند در حاليکه تو در کوچه نابينا را شکار می کنی
و اين کار زشت است.
گور میجويند يارانت به صيد
کور میجويی تو در کوچه به ِکيد؟
شکار بزرگ اند .تو با حيله و تزوير می خواھی در کوچه ،کوربگيری؟! .،،
من ذھنی می گوييم ،، :ياران تو دنبال
به ِ
ِ
آن سگ عا ِلم شکار گور کرد
وين سگ بیمايه قصد کور کرد
آن سگِ دانا در صحرا گور خر شکار می کند و اين سگ نادان و سست نھاد قصد شکار نابينا را دارد.
43

برنامه گنج حضور شماره ٥١٠

Program # 510

Jun 18 2014

من ذھنی شروع به کار می کنيم و متوجه می شويم که جريان چيست ،آرام
موالنا در اينجا می گويد " :ما وقتی بعنوان ِ
آرام عالِم می شويم .حتی علم آن ھم به ما کمک می کند .ممکن است کامال" به گنج حضور زنده نشويم ،ولی دانش
اينکه ما بايد به چه سمتی برويم و از چه بايد پرھيز کنيم ،به ما کمک می کند .ببينيم دنبال چه نوع شکاری ھستيم.
سگ عالِم شکار گور می کند ولی سگ بیمايه قصد کور می کند.
علم چون آموخت سگ رَ ست از ضَالل
میکند در بيشهھا صيد حالل
وقتی که سگ علم بياموزد و از گمراھی دست بردارد ،در بيشه ھا شکار حالل می کند.
من ذھنی ھم علم بياموزد ،از گمراھی می رَ ھَد.
اگر ِ
معلوم می شود که دانش به ما کمک می کند .از گمراھی ما را نجات می دھد .حتی اگر آنقدر دانش داريم که می توانيم
قانون را رعايت کنيم ،اين به ما کمک می کند ولی معلوم نيست کسی که علم دارد و قوانين زندگی را تا آنجا که خود
درک می کند ،رعايت کند ،به خدا می رسد يا نه؟
موالنا می گويد :بعدا" بايد به زندگی زنده شويم.
سگ چو عالم گشت شد چاالک َزحْ ف
سگ چو عارف گشت شد اصحاب کھف
وقتی که سگ دانا شود در حمله و جنگ با دشمن چاالک می شود و چون سگ عارف شد از اصحاب کھف می شود.
مسلما" اگر من ذھنی عالِم شودَ ،زحف )پيشروی( او مناسب و شايسته و غنی ست و در جلو رفتن چاالک می شود .پس
دانش به ما کمک می کند .مطالعۀ موالنا ،کتاب خواندن ،به ما کمک می کند .چھار بُع ِد فيزيکی و ذھنی و ھيجانی و
جان ما را تقويت می کند.
آثار موالنا ،ولو اينکه ھنوز عارف نشده و به زندگی زنده نشده ايد بدانيد که کمک می شويد.
با خواندن ِ
اما اگر عارف شويم ،مثل سگ اصحاب کھف ،که ديگر سگ نبود ،کمک می شويم.
معلوم می شود که انسان حتی اگر من ذھنی بد ھم داشته باشد ،می تواند به رستگاری برسد .نبايد نا اميد شود .بعضی
ھا نا اميد می شوند.
من ذھنی ".
کی نا اميد و مأيوس می کند؟ " ھمين ِ
سگ شناسا شد که مير صيد کيست
ای خدا آن نور ِاشناسنده چيست؟
سگ شناسا شد .سگ باالخره به درجۀ شناسايی می رسد که امي ِر شکار کيست؟
من ذھنی عليرغم جمو ِد فکری اش متوجه می شود ،می فھمد.
امي ِر شکار ،خدا ،زندگی ست .يعنی باالخره ِ
کما اينکه سگِ اصحاب کھف فھميد.
حاال ما اين سوال را می کنيم .شما ھم اين سوال را از خود بپرسيد ولی جواب ندھيد:
ای خدا ،آن نور ِشناسنده چيست؟ اين سوال جواب ندارد.
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ممکن است بگوييد آن نور شناسنده ھمين نور خداست .ذھن خيلی دوست دارد جواب دھد ولی جواب آن ما را در ذھن
نگه می دارد .کما اينکه در داستانی بعد از اين داستان ،به اين سوال جواب می دھد .آن قصه را خواھيم خواند .بطور
خالصه اشاره کنم:
مح َتسِ ب ،مستی را پای ديوار می گيرد و می گويد :چه خورده ای؟
مست پاسخ می دھد :از آنچه که در کوزه ست.
محتسب می پرسد :در کوزه چيست؟
مست پاسخ می دھد :از ھمان که من خوردم.
می پرسد :تو چه خورده ای؟
مست پاسخ می دھد :از آن که در کوزه ست.
می پرسد :آن که در کوزه ست ،اسمش چيست؟
مست ھمچنان دور می گردد ولی اسمش را نمی گويد .يعنی چه؟
در اينجا ھم می گويد :ای خدا آن نور ِاشناسنده چيست؟ کيست؟.
درست مثل اينکه بگوييم :ھشياری چيست و به سوال ھم جواب دھيم.
خدا چيست؟ به اين سوال جواب دھيد.
" اين سوال جواب ندارد " .ما فقط می توانيم تبديل شويم.
ھر کسی که به اين سوال جواب دھد ،گير می اُفتد ،در ذھن می ماند .ذھن نمی تواند جواب دھد.
کور نشناسد نه از بی چشمی است
بلک اين زانست کز َجھلست َمست
اينکه نابينا نداند و نشناسد که پادشاه جھان کيست ،به اين دليل نيست که چشم ندارد ،بلکه بواسطۀ مستی او در نادانی
خويش است .ای بسا نابينايانی که ديدۀ باطنی و معرفت قلبی دارند و ای بسا بينايان ظاھری که فاقد نور بصيرت باشند
بنابراين عدم معرفت و کژفھمی از کوردلی ناشی می شود و نه از فقدان چشم ظاھری.
من ذھنی دارد .کور چشم دارد ،اتفاقا" خيلی کسانی که چشم ندارند و نابينا ھستند ،حضور را
کور کسی ست که
ِ
جھل ِ
خوب درک می کنند و به او زنده می شوند.
اگر کور نمی شناسد ،از بی چشمی نيست .بلکه از جھل ،مست است .از ھم ھويت شدگی مست است.
نيست خود بیچشمتر کور از زمين
اين زمين از فضل حق شد خصم بين
حاال موالنا موضوع مھمی را مطرح می کند:
ھيچ کوری بی چشم تر از زمين نيست ،با اين حال زمين به برکت فضل حق ،دشمن را می بيند.
ی ما ھم کورتر از زمين نيست ،آيا اين زمين ،ھمين زمينی که روی آن راه می رويم ،ھشيار است؟
ِ
من ذھن ِ
" بله .ھشيار است ".
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آيا اين زمين زنده ست؟ " بله .زنده ست ".
ھر چيزی زنده ست؟ " بله .زنده ست ".
آھن زنده ست؟ " بله .زنده ست ".
گياه زنده ست؟ " بله .زنده ست ".
ھمه چيز به زندگی وصل است .به خدا وصل است .بوسيلۀ او زنده ست .اين ھشياری خدايی در ھمه چيز ھست و به
جھان بيرون پاسخ می دھد .ولی ما اينھا را مرده می انگاريم!.
زمين ھشيار است و از فضل حق توانست دشمن خودش را ،دشمن انسانيت را بشناسد.
من ذھنی از جنس جسم شده ايم،
حاال ،چند مثال می زند و منظور از اين مثال ھا اين است که ما متوجه شويم که در ِ
اما اين جسم آنقدر ھم کودن نيست ،از زمين کورتر نيست .از ماده کور تر نيست .يعنی ما می توانيم بفھميم و راه
خودمان را پيدا کنيم .ھر کسی با اين صحبت ھا بايد به خود اعتماد کند.
چند مثال می زند .از قرآن ھم مثال می آورد:
نور موسی ديد و موسی را نواخت
ف قارون کرد و قارون را شناخت
َخسْ ِ
زمين ،نور حقانی حضرت موسی را ديد و او را نوازش کرد .ھمين زمين قارون را شناخت و او را فرو بلعيد.
پس زمين ،به نور موسی پاسخ داد و موسی را نواخت و نوازش کرد.
ف قارون کرد و قارون را شناخت .قارون پسرخالۀ موسی بود ،زمين دھان باز کرد و قارون و خزانه ھايش که
َخسْ ِ
من ذھنی ست ،ھنوز در زمين فرو می روند.
سمبل ِ
من ذھنی را می تواند ببلعد ،زمين موسی را می تواند بشناسد ،يعنی چه؟
زمين ِ
يعنی ،اگر شما اآلن از جنس ھشياری شويد ،زمين می فھمد که از جنس ھشياری شده ايد! .ھمين زمين می فھمد که به
ھشياری حضور زنده شده ايد!.
من ذھنی تو را می تواند ببلعد .شما کاری به آن نداشته باشيد يا نه ،اگر به ھشياری حضور
بنابراين خزائن
قارون ِ
ِ
زنده نشويد ،با آن بلعيده شده و از بين می رويد.
َرجْ ف کرد اندر ھالک ھر دَ عی
فھم کرد از حق که يااَرْ ضُ ا ْب َلعی
باز ھم دوباره آيه ای از قرآن است که می گويد :زمين در ھالک کردن ھر آدم بد اصل و َن َسب به لرزه در آمد )آيۀ 78

سورۀ اعراف( .دَ عی يعنی کسی که بی اصل و نسب است ،کسی که مدعی ست و اصل و نسب درستی ندارد.
کسی که اصل و نسب درستی ندارد کيست؟ من ذھنی ست .توھم است.
اتفاقا" موالنا از زبان ذرات تشکيل دھندۀ ما ،می گويد:
" ما به تنھايی به خدا وصل ھستيم .ولی وقتی در اين جسم ھستيم نمی توانيم پيشروی کنيم برای اينکه با َت َوھم سر و
سر ماست ".
کار داريم ،توھم باال ِ
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ب خيلی مھمی ست :چرا ما مريض می شويم و امراضی مثل سرطان می گيريم که عالج ندارند و ما را نابود می
مطل ِ
کنند ،برای چه؟!.
وقتی ما راست نيستيم و با دروغ می خواھيم زندگی کنيم ،ذرات وجودی ما زي ِر سلطۀ توھم چگونه زندگی کنند؟
من ذھنی کال" دروغ و توھم است .ذرا ِ
ت وجو ِد ما نمی خواھند زير سلطۀ اين دروغ ،زندگی کنند!.
ِ
زمين لرزيد و ھر آدم بی اصل و نسبی را فرو بُرد .نابود کرد .زمان صالح اتفاق افتاد.

موالنا آياتی از قرآن می آورد .برای اينکه عده ای تا آيه از قرآن نيايد ،متقاعد نمی شوند.
پس معلوم می شود ،تا زمانی که ما در ذھن ھستيم ،زمين لرزه وجود دارد .تا زمانی که شما متکی به جھان ھستيد و
روی جھان ايستاديد ،زمين لرزه وجود دارد .دائم اين گيرک را می ِک َشند ،آن گيرک را می ِک َشند ،برای اينکه روی
ت آفل ايستاده ايد .زمين می لرزد و ھر آدم بی اصل و نسبی را اضطراب می دھد ،بی حال و نابود می کند.
مقوال ِ
اصل و نسب او از کجا می آيد؟ از جھان مادی.
زمين باز ھم فھم کرد .زيرا بعد از طوفان نوح ،خدا به زمين گفت :آب را ببلع .زمين اين فرمان را فھميد ،تبعيت
کرد .به آسمان ھم گفت :ديگر نبار.
باز ھم تمثي ِل مربوط به ماست:
ک َشد و جذب کند.
ب ھشياری را که ما در جھان پخش کرده ايم و ھدر می رود ،به خود بِ ِ
زمي ِن ما می تواند آ ِ
جھان مادی را جمع کنيم و از َرحِم اين ذھن و زمين زاده شويم .از
ی
ما می توانيم ھشياری پراکنده بر مقوال ِ
ِ
ت فان ِ
آسمان زمين که ھمۀ ما و ھمۀ اجرام سماوی را در َبر
آسمان بيرون ،بزنيم و به تبعيت از
درون مان ،کانالی به
آسمان
ِ
ِ
ِ
ِ
ت وجود ،ھمۀ باورھا ،ھمۀ تنوعات ،آنچه که بين زمين و آسمان است ،در خود جا دھيم ،بگنجانيم.
گرفته ،ھمۀ مخلوقا ِ
فضادار باشيم .بنظر من موالنا می خواھد ياد آوری مان کند که ما در تنگ نظری چقـــــــدر اشتباه می کنيم!.
ِ
طوفان نوح را شرح داده .طوفان نوح در زندگی ھر کس پيش می آيد .اين طوفان
داستان فيل ،به تفصيل
موالنا ،در
ِ
ِ
در رابطه با ما ،اين زمان ،بحران ميانسالی نام دارد.
انسانی که فکر می کرد بعد از جمع کردن مال دنيا و رسيدن به بعضی از قرارھای اجتماعی :ھمسر گرفتن ،بچه دار
سر کار رفتن و متعلقاتی جمع کردن ،به زندگی می رسد ،در پنجاه سالگی متوجه
شدن ،خانه خريدن ،مدرک گرفتنِ ،
می شود که ھمه را جمع کرده اما به زندگی نرسيده .سرش کاله رفته .دچار بحران می شود.
ت دنيا ،ھمراه است ولی موالنا می
ھر کسی به شکلی وارد اين بحران می شود و معموال" با مالمت ھمسر ،با مالم ِ
حس غرق شدگی در دريايی که از دردھا پيش آمده را می
گويد :اين لرزش ھا ،اين ريزش ھا ،اين گرفتاری ھا و ِ
تواند خدا ،زندگی ،درست کند.
در آنجا ،نوح به پسرش گفت " :بيا سوار کشتی من شو ".

پسر نوح گفت ,, :من به باالی بلند ترين کوه می روم .نيازی به آمدن در کشتی تو نيست و من از اين طوفان و سيل
نجات پيدا می کنم

 .,,بلند ترين کوه سمبل بلندترين فکر است.

نوح به او ھشدار می دھد که اين سيل و طوفان از آن سيل و طوفان ھا نيست ،بيا سوار کشتی شو.
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از پدر اصرار و از پسر انکار .موجی کنعان پسر نوح را بلعيد .قبال" به تفصيل در رابطه با آن صحبت کرده ايم.

ی من شو " ،و ما نمی پذيريم.
اآلن ھم خدا به ما می گويد " :بيا سوار کش ِ
اينجا ھم به ھمان تمثيل ھا اشاره می کند و می گويد:
خدا به زمين دستور داد " :تو آب را ببلع ".
به زمين شما ھم می تواند دستور دھد که آب را بِکِش.
ب زندگی مان را بِکِشيم ،جمع کنيم،
فرض کنيم که تمام ھشياری مان در جھان پخش شده ،اآلن موقعی ست که ما بايد آ ِ
ھشيار شويم ،سوار کشتی نوح ،سوار کشتی خدا شويم .کشتی نوح ،فضای يکتايی ست .در فضای يکتايی متولد ،به
حضور زنده شويم.
نار با شرر
خاک و آب و باد و ِ
بیخبر با ما و با حق با خبر
ی ما آدميان ،عناصری بی خبر
خاک و آب و باد و نار ،چھار عنصری که ما را تشکيل داده ،در نگا ِه سطحی و ظاھر ِ
و فاقد ھوش و ادراک و مُرده ھستند ،حال آنکه مستقيما" با خدا در ارتباط و وصل اند.
ما بعکس آن ز غير حق خبير
بیخبر از حق و از چندين نذير
برعکس آن ،نسبت به غير حق آگاه و با خبريم ولی از حق و از اين ھمه بيم دھنده بی خبريم.
ولی ما انسان ھا،
ِ
جسم خودمان ،از ھر چه که غير حق است و توھم است و
ت تشکيل دھندۀ
ت اين جھان،
ما
بعکس ذرا ِ
بعکس ذرا ِ
ِ
ِ
ِ
تصوير ذھنی ست ،ز غير حق خبير ،از غي ِر حق خبرداريم اما از خدا و از نذير )ھشدار دھنده ھا( ،خبر نداريم!.
اينھمه ھشدار دادند ،اينھمه موالنا می گويد ،اينھمه وقايع زندگی به ما ھشدار می دھند ،مريض می شويم ،ناراحتی می
کشيم ،اضطراب داريم ،خشمگين ھستيم ،خواب نداريم ... ،اينھا ھشدار دھنده ،نذير نيستند؟!.
موالنا ،حافظ ،فردوسی ،پيامبران آمدند ،کسی گوش می دھد؟! .نه  .از حق بی خبريم .از ھشدار دھنده ھا بی خبريم!.
الجَ رَ م اَ ْش َف ْقنَ ِم ْنھا جُمله شان
ُکند شد ز آميز حيوان حمله شان
حمل امانت الھی ترسيدند و از برداشتن آن مسئوليت ويژه ،تن زدند .آن مسئوليت ويژه کدام است؟
ناگزير ،ھمۀ آنھا از
ِ
ت خداييت است و جدا شدن از ُفرم ،ھمين گنج حضور است.
ت خاص ،ھمين عشق ،ھمين ھشياری به ذا ِ
آن مسئولي ِ
در حاليکه ما در اين جسم و زنده ھستيم ،گنج حضور ،خداييت ،خدا ،به خودش از طريق ما آگاه می شود ،از طريق
ما خودش را بيان می کند .ھمۀ موجودات اين عالم از کشيدن اين بار مسئوليت ترسيده اند.
و حاال که ما ھم جسم شده و در ذھن ھستيم ,, ،می ترسيم .,,
اما از چه بترسيم! ،ما برای اينکار آفريده شده ايم! .اما بخاطر اينکه با حيوانيت آميخته شده ايم ،پيشروی مان ُکند
است.
گفت بيزاريم جمله زين حيات
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کو بُود با خلق َحیّ با ْ
حق َموات
ھمۀ جمادات و عناصر گفتند :ما از اين حيات که با خلق زنده باشيم و با حق مرده و پژمرده ،بيزاريم.
خواھش می کنم شما اين ابيات را از کتاب استاد کريم زمانی ،با تأنی مطالعه کنيد.
اين چھار عنصر ،آب و خاک و باد و آتش ،گفته اند:
ی انسان بيزاريم ،برای اينکه با َخلق )حَ ی( زنده ست و با حَ ق ،مُرده!.،، .
 ،،ما از حيا ِ
ت دروغ ِ
من ذھنی با آدم ھای مختلف زنده ھستيم ،در رابطه با آدم ھا واکنش نشان می دھيم ،با آدم ھا زنده ولی
ما انسان ھا در ِ
کار انسان ،متنفريم .بيزاريم.
با خدا مرده ھستيم .آن ذرات گفته اند که ما از اين ِ
پس اين ذرات ،اين عناصری که وجود ما را تشکيل داده اند چه به ما می گويند؟
ھر ذره ای از وجود ما می گويد:
" آی انسان ،اجازه بده که من به شادی خدايی مرتعش شوم ،من برای ھمين به اين جھان آمدم ".

ما می گوييم ,, :نه  .,,من به تو فشار و اضطراب وارد می کنم ،پولم زياد نمی شود ،قيمت خانه ام باال نرفته ،فالن
کس پشت سرم غيبت کرده ،بچه ام زنگ نزده ،فالنی فالن چيز را به من نداد ،اينھا را که بدست نياورده ام چه می
شود... ،
موالنا گفت " :اين ذرات ھشيارند ".
و اين ذرات می گويند:
" ما از اين زندگی بيزاريم ،برای اينکه تو با خدا مُرده ای و به مردم فقط واکنش نشان می دھی "!.
چون بماند از خلق گردد او يتيم
اُنس حق را قلب میبايد َسليم
آدمی وقتی که از خلق می بُرد ،تنھا می ماند ولی اُنس گرفتن با حق نيز به قلبی سليم و رھيده از آفات درونی نيازمند
ف اينکه انسان از خاليق دوری ُگزيند و کنج خلوت گيرد ،او را به اُنس با خدا نمی
است .به عبارت ديگر به صِ ر ِ

رساند بلکه مونس شدن با حق تعالی نيازمند به قلبی پاک و زدوده از غبار کين و آز و شھوات است .در آيۀ  ٨٨ـ ٨٩
سورۀ ُ
شعراء آمده :روزی که مال و فرزندان ،کسی را سود ندھد مگر آنکه با دلی پاک و زدوده از غبار ،کفر و نفاق
و عصيان به درگاه خدا آيد.
ھمان ذرات می گويند " :اگر انسان تنھا بماند ،بيچاره می شود .يتيم می شود برای اينکه خدا را که نمی شناسد ".
دوستی خدا ،قلبی ساده و سليم می خواھد ،قلبی عاری از من ّيت ،عاری از درد و ھم ھويت شدگی و عاری از توقع ،که
ما نداريم) .از اين مطالب ما چيز ياد می گيريم(.

چون ز کوری دزد دزدد کالهای
میکند آن کور عَ مْ يا نالهای
اگر دزدی از کوری ،کااليی را بدزدد ،آن کور ،ناله ای سر می دھد .يعنی چه؟
يعنی ما ھم بايد ناله سر کنيم.
49

برنامه گنج حضور شماره ٥١٠

Program # 510

Jun 18 2014

از ما چه دزديده اند؟
ت مان را دزديده اند.
از ما بينايی و بصير ِ
تا نگويد دزد او را کان منم
کز تو دزديدم که دزد پر فنم
کی شناسد کور دزد خويش را؟
چون ندارد نور چشم و آن ضيا
اگر دزد به کور نگويد که دز ِد تو منم ،آن کاال را من از تو دزديدم و من دزد پُر َف َنم ،نابينا ،چگونه می تواند دزد را
بشناسد؟
من ذھنی ست که از ما می دزدد.
پس اين دزد کيست؟ اين دزدِ ،
ما ،ھشياری که با ذھن ھم ھويت شده ايم ،دزد خودمان را چطور بشناسيم؟
وقتی چشم ما آن نور و ضياء را ندارد ،اصال" با دزد شريکيم!) .تمثيل می زند(.

ما فقط به کمک عارفان می توانيم اين دزد را بشناسيم .با خواندن ھمين مطالب و عقب کشيدن و خود را بعنوان
من ذھنی ست ببينيم ،بشناسيم.
ھشياری ناظر ،زير نورافکن قرار دادن ،می توانيم دزد را که ِ
او ھر لحظه سعی می کند چه بدزدد؟
چون بگويد ھم بگير او را تو سخت
تا بگويد او عالمتھای َر ْخت
پس جھاد اکبر آمد عصر دزد
تا بگويد او چه دزديد و چه ُبرد
عالئم کاالھايی را که دزديده
اگر سارق به دزدی خود اعتراف کند ،تو بايد او را سفت و سخت بگيری تا نشانه ھا و
ِ
بگويد.
بنابراين ،جھاد اکبر اين است که دزد ،يعنی نفس اماره و يا شيطان را تحت فشار قرار دھی ،تا اقرار کند که چه چيزی
دزديده و بُرده .جھاد اکبر مبارزه با نفس اَ ّماره ست.
اگر شما ناظر ذھن تان باشيد و خودتان را زير نورافکن قرار دھيد و به ذھن تان نگاه کنيد ،ذھن تان به شما می گويد:
 ،،اين من ھستم که از تو می دزدم و چه می دزدم .،،
اگر اعتراف کرد و گفت ،، :من می دزدم  ،،مثل آن دزدی که به کور می گويد من پول ھای تو را دزديدم ،کور چه
بايد بکند؟
محکم بايد دزد را بگيرد تا دزد فرار نکند.
ی تان را روی آن بيندازيد ،نگاھش کنيد که بيشتر ندزدد و به آن بگوييد که ديگر چه
شما ھم بعنوان ناظر بايد چشم ھا ِ
نشان رخت و پخت و وسايلی را که دزديده ،بگويد.
دزديدی؟ تا او عالمت ھا و
ِ
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پس اين فشار آوردن به دزد ،يعنی نگاه کردن به ذھن و ھشيار بودن و شناسايی کارھای ذھن ،جھاد اکبر است .جھاد
بزرگ است .شما بايد نفس خودتان را نگاه کنيد.
مثل ھمان کور که دزد را می گيرد و فشارش می دھد و می گويد ،، :بگو ببينم چه دزديدی؟ .,,
تا بگويد او چه دزديد و چه ُبرد.
حل ديدهات
اوال دزديد ُک ِ
چون ستانی باز يابی َتبْصِ رَ ت
چشم دلت را دزديد ،حال اگر نور چشم دلت را از نفس اماره و يا شيطان پس بگيری دوباره بينايی و
آن سارق ،نور
ِ
بصيرت باطنی ات را باز خواھی يافت) .سرمه از چشم دزديدن از امثال ترکی ست(.

نش زندۀ زندگی
ور ما ،بي ِ
ی حض ِ
اوال" که او ُکحل )سرمه( ،بينايی چشم ات را دزديده .اين دزدَ ،تبصِ َرت )بينش( ،و بيناي ِ
ما ،بينش خداييت ما را دزديده و ما ھم کور بوده و متوجه نشده ايم .حاال که کمی آگاه شده ،و آن را محکم گرفته و می
پرسيم چه دزديدی ،خود دزد ،اعتراف کرده که بينايی شما را دزديدم.
کال ٔه حکمت که گم کرد ٔه دلست
پيش اھل دل يقين آن حاصلست
من ذھنی شده ،گم کرده حتما" پيش
ی حکمتی که ِ
حال ما می دانيم ،که عقل و چشم و بينش ،کاال ِ
دل ما ،چون از جنس ِ
ش انسان ھای کامل ،پيش آدم خردمند به حضور زنده شده ست.
اھل يقين ،پي ِ
اگر ما متواضع شويم ،پيش اھل دل ،يقي ِن آن حاصلست .به ما کمک می کند.
کوردل با جان و با سمع و بصر
مینداند دزد شيطان را ز اثر
جان ذھنی ،با گوش و دي ِد حسی اش نمی تواند دز ِد شيطان را از
من ذھنی ست ،با آن ِ
اما کسی که کور دل است ،دلش ِ
اثرات آن بشناسد.
" درست می گويد ".
مثال" شما خشمگين می شويد و موجب خراب شدن يک رابطه می شويد ،غيبت می کنيد يک رابطه دوستی را خراب
می کنيد و بعد می پرسيد ,, :چه شد؟! .,,
از اثری که روی جسم تان می گذارد ،روی رابطه تان می گذارد ،نمی توانيد دزد را بشناسيد .اما يک آدم حکيم به
شما می گويد جريان چيست و اين دزد چگونه می دزد.
خودتان ھم اگر ناظر باشيد می بينيد که اين من ذھنی چگونه می دزدد.
ز اھل دل جو از جماد آن را َمجو
که جماد آمد خاليق پيش او
ی ذھنی ديگر .از دزد
تو اين سوال ھا را از اھل دل بجو ،از اھل دل بپرس و نه از من ذھنی خودت و يا از من ھا ِ
نپرس دزد کيست؟
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ت
من ذھنی جامد و فاق ِد حيا ِ
برای اينکه از نظر عارفان ،انسان ھای به تکامل رسيده ،انسان ھای زنده به حضورِ ،
معنوی ست ،اين چيستی ھا را نمی شناسد.
*
مشورت جوينده آمد نزد او
ب کودک شده رازی بگو
کای اَ ِ
در اينجا موالنا به ادامۀ نقل حکايتی می پردازد که از بيت  ٢٣٣٨آغاز گرديده.
ب مشورت بود و می خواست سوال کند ،نزد اين عارف آمد و گفت:
من ذھنی اش طال ِ
آن آدمی که با ِ
پدر کودک شده ،رازی بگو ،رازی را برايم بيان کن.
ای اَب ،ای ِ
گفت :رو زين حلقه کين در باز نيست
باز گرد امروز روز راز نيست
عارف پاسخ داد:
ان اَسرار
در اين خانه گشوده نيست ،برگرد ،دنبال کار خودت برو که امروز روز راز،
روز بي ِ
ِ
از اين حلقه بروِ .
نيست .چرا؟ ،چون می داند که اين شخص ،دنبال راز زندگی نيست فقط با سواالت ذھنی می خواھد خود را راضی و
و سردماغ و خشنود کند!.
من ذھنی ات آمده ای.
ان اسرار نيست ،چون تو فعال" آمادگی اش را نداری .با ِ
پس امروز ،روز بي ِ
گر مکان را ره بدی در المکان
ھمچو شيخان بودمی من بر ُدکان
آن عارف خردمند می گويد:
برو ،مکان در المکان نفوذ ندارد اگر قرار بود که مکان بتواند وارد المکان شود ،من ھم مانند مشايخ ،دکانی داشتم.
تو از جنس ُفرم و جسم ھستی و نمی توانی وارد فضای يکتايی که از جنس بی فرمی ست ،شوی.
المکان فضای يکتايی و مکان من ذھنی ست.
اگر من ذھنی با اين ھيکل و با اين من ّيت و با دردش بتواند وارد فضای يکتايی شود )شما می دانيد که اين امکان وجود ندارد

زيرا برای اينکه ما بتوانيم وارد فضای يکتايی شويم ،بايد دردھا و ھم ھويت شدگی ھای مان را بيندازيم( ،من ھم که از جنس المکان
ھستم ،دکانی باز می کردم و می توانستم به تو نسخه ای دھم و بگويم اين نسخه را بگير و پولی بده و به فضای يکتايی
برو ،چنين چيزی امکان ندارد.
" بقيۀ قصه را که تيتر ديگری دارد ،ھفتۀ آينده ادامه خواھم داد ".
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