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مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٨۵٢

جز لطف و جز حالوت خود از شکر چه آيد؟
جز نور بخش کردن خود از قمر چه آيد؟
جز رنگھای دلکش از گلستان چه خيزد؟
جز برگ و جز شکوفه از شاخ تر چه آيد؟
جز طالع مبارک از مشتری چه يابی؟
جز نقدھای روشن از کان زر چه آيد؟
آن آفتاب تابان مر لعل را چه بخشد؟
وز آب زندگانی اندر جگر چه آيد؟
از ديدن جمالی کو حسن آفريند
با 3يکی نظر کن کاندر نظر چه آيد؟
ماييم و شور مستی ،مستی و بت پرستی
زين سان که ما شدستيم از ما دگر چه آيد؟
مستی و مست تر شو ،بیزير و بیزبر شو
بی خويش و بیخبر شو ،خود از خبر چه آيد؟
چيزی ز ماست باقی ،مردانه باش ساقی
درده می رواقی ،زين مختصر چه آيد؟
چون گل رويم بيرون با جامهھای گلگون
مجنون شويم مجنون ،از خواب و خور چه آيد؟
ای شه صالح دين ،تو بيرون مشو ز صورت
بنما فرشتگان را تو کز بشر چه آيد؟
مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٢۴٢۶

اوست ديوانه که ديوانه نشد
اين َع َسس را ديد و در خانه نشد
دانش من جوھر آمد نه َع َرض
اين بھايی نيست بھر ھر َغ َرض
تان شِ کَّرم
کان قندمَ ،ن ْيسِ ِ
ِ
ھم زمن میرويد و من میخورم
علم تقليدی و تعليمی است آن
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فور مُسْ َتمِع دارد فغان
کز ُن ِ
چون پی دانه نه بھر روشنی است
ھمچو طالبعلم دنيای دَنی است
طالب علم است بھر عام و خاص
نه که تا يابد ازين عالم خالص
ھمچو موشی ھر طرف سوراخ کرد
چونک نورش راند از در ،گفتَ :برْ د
چونک سوی دشت و نورش ره نبود
ھم در آن ظلمات جھدی مینمود
گر خدايش پر دھد َپرِّ خ َِرد
ِبر َھد از موشی و چون مرغان پرد
ور نجويد پر ،بماند زير خاک
نااميد از رفتن راه سِ ماک
علم گفتاری که آن بی جان بُود
عاشق روی خريداران بُود
گرچه باشد وقت بحث علمَ ،زفت
چون خريدارش نباشد مُرد و رفت
مشتریِّ من خدای است او مرا
 Kا ْش َتری
میکشد باال که َ َ
خونبھای من جمال ُذ ْ
والجَ الل
)(١

خونبھای خود خورم کسب حالل
اين خريداران مفلس را ِب ِھل
چه خريداری کند يک مشت گِل
گِل مخور ،گِل را َم َخر ،گِل را مجو
زانک گِل خوارست دايم ْ
زردرو
دل بخور تا دايما باشی جوان
از تجلی چھرهات چون ارغوان
يا رب اين بخشش نه حد کار ماست
لطف تو لطف خفی را خود سزاست
دست گير از دست ما ما را بخر
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پرده را بر دار و پرد ٔه ما مدر
باز خر ما را ازين نفس پليد
کاردش تا استخوان ما رسيد
از چو ما بيچارگان اين بند سخت
کی گشايد ای شه بیتاج و تخت؟
اين چنين قفل گران را ای َودود
کی تواند جز که فضل تو گشود؟
ما ز خود سوی تو گردانيم سر
چون توی از ما به ما

نزديکتر)(٢

اين دعا ھم بخشش و تعليم تست
گرنه در ُگ َ
لخن گلستان از چه رُست؟
در ميان خون و روده فھم و عقل
جز ز اِکرام تو نتوان کرد نقل
از دو پاره پيه اين نور روان
موج نورش میزند بر آسمان
ْ
گوشتپاره که زبان آمد ازو
میرود سيالب حکمت ھمچو جو
سوی سوراخی که نامش گوش ھاست
تا بباغ جان که ميوهش ھوش ھاست
شاهراه باغ جانھا شرع اوست
باغ و بستان ھای عالم فرع اوست
اصل و سرچشم ٔه خوشی آنست آن
زود َتجْ ری َتحْ َتھا َ ْ
االنھار ) (٣خوان

مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بيت ٣٩٧٧

مرغ جانش موش شد سوراخجو
چون شنيد از ُگربگان او َعرِّ جُ وا
زان سبب جانش وطن ديد و قرار
اندرين سوراخ دنيا موشوار
ھم درين سوراخ َب ّنايی گرفت
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درخور سوراخ دانايی گرفت
پيشهھايی که مرورا در مزيد
کاندرين سوراخ کار آيد گزيد

*
شمس موالنا شروع می کنم:
وان
ِ
با سالم و احوالپرسی برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شماره  ٨۵٢از دي ِ
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٨۵٢
جز لطف و جز حالوت خود از شِ کر چه آيد؟
جز نور بخش کردن خود از َقمر چه آيد؟
ت شِ کَر می آيدَ ،شھ ِد توجه مِھر آميز ھم از سوی زندگی می آيد.
ھمانطور که شيرينی از ذا ِ
ت خدا ،زندگی ،شيرينی و لطفِ مِھر آميز به ھمه ،از جمله به انسان است.
پس ذا ِ
ت شِ کر شيرينی ست ،ما ھم از جنس ھشياری از جنس خدا ،ھستيم .پس اگر ذات خدا زيبايی ،آرامش،
ھمانطور که ذا ِ
خوبی ،توجه مِھر آميز است ،ذات ما ھم ھمان است.
ان بيدار شدن ما را توضيح می دھد:
موالنا در بيت دوم ،در واقع جري ِ
ھمانطور که ماه در محاق ديده نمی شود )ماه طی سه روز به محاق می رود و با چشم معمولی ديده نمی شود( ،ما ِه يک روزه
بصورت ھالل باريکی ديده می شود ،ما ھم:
ـ بصورت ھشياری ،بصورت خداييت به اين جھان می آييم.
ی اين جھان ،به محاق می رويم.
ـ با جذ ِ
ب ذھن شدن به وضعيت ھا و موقعيت ھا ِ
ھالل باريکِ ماه يک روزه ،ديده می شود ،ما
ـ ھمانطور که کم کم خورشيد نور خود را روی ماه منعکس می کند و
ِ
نيز بر اثر انتخاب ھای درست مان و پرھيز و لطف ايزدی که خودش خود را از خواب ذھن بيدار می کند ،ھشياری و
ھالل باريکِ ماه ،درما ظاھر و بيدار می شود.
خر ِد ايزدی ما ،مانند آن
ِ
ـ آھسته آھسته ،اين ماه بزرگ تر و کامل تر ،تبديل به ما ِه شب چھارده شده ،با تمام قدرت نور خورشيد را منعکس
می کند.
ما ھم که از جنس ھشياری حضور ھستيم ،اآلن در ذھن پنھان و ھر لحظه از فکری به فکر ديگر ،از مفھومی به
مفھوم ديگری می پريم و با آن فکر ،با آن مفھوم ،ھم ھويت می شويم ،ھشياری مان جذب جسم ھا شده و به محاق درد
زا می رويم ،ديده نمی شويم ،اما بمحض اينکه متوجه شويم که از جنس ھشياری جسمی نيستيم ،از جنس مفاھيم
ی حضور در ما روز به روز بيدارتر می شود ،روز به روز ھشياری
نيستيم ،مانند ماه ،کامل تر می شويم ،ھشيار ِ
حضور را منعکس تر می کنيم و بقول موالنا ،مست تر می شويم.
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و البته دردھا به ما کمک می کنند که از خواب ذھن بيدار شويم و بيدار بمانيم.
موالنا در غزل می گويد :مستی و مست تر شو.
ھر انسان مستی که به سمت تبديل می رود ،روز به روز مست تر می شود تا باالخره تبديل به ما ِه شب چھارده گردد.
َق َمر ،ماه شب چھارده ،اگر نور را از خورشيد نگيرد و به ھمۀ کسانی که از آن نور استفاده می کنند ،نور بخش نکند،
پرتو ندھد ،چه کار مھم تر ديگری می تواند انجام دھد؟!.
اگر انسان که بصورت ھشياری جذب ذھن است ،از ذھن متولد نشود ،عاطل و باطل می شود.
کار اصلی انسان اين است که از ذھن بيدار شود .کما اينکه در ھمين ابيات می گويد:
ِ
چون گل رويم بيرون با جامهھای گلگون
مجنون شويم مجنون ،از خواب و خور چه آيد؟

باور دردھاست.
اين خواب ھمين خواب ذھن ،خواب باورھا،
ِ
ک َشد و به محاق ببرد و کم کم
وقتی مجنون شويم ،نسبت به خواب دنيايی ديوانه می شويم و دنيا ديگر نمی تواند ما را بِ ِ
تبديل به َقمَر می شويم که نور خدا را بطور کامل منعکس می کند و خودش روشن می شود.
خدا در دل ما تجلی می کند ،دل ما از جنس ھشياری می شود.
اين ھشياری از دل ما به فکرھا و به عمل و به برخوردھای ما در جھان می ريزد و بنابراين ما بخش کنندۀ ھمان
ِھر ايزدی می شويم.
حالوت و لطف و م ِ
ممکن است کسی سوال کند که اگر واقعا" چيزی که گفته می شود و موالنا می گويد و ھمۀ اديان درستی آن را تأييد و
تأکيد کرده اند ،درست و معتبر است ،پس چرا من اينقدر غم و غصه دارم؟ چرا اينقدر گرفتاری دارم؟!.
" به اين علت که ھشياری که ذات اش شيرينی و آرامش و شادی ست ،وارد ذھن می شود و با ذھن که در آن مقوالت
بصورت مفھوم به ما ارائه می شوند ،ھم ھويت و يکی و در نتيجهِ ،کدِر می شويم.
ھر چه ما کدر و مادی تر شويم ،شفافيت مان را از بيشتر دست می دھيم اين نور و تابش ايزدی و نمی تواند از ما
دل ما می شود ".
عبور کند و بتدريج آن چيزی که با آن ھم ھويت شده ايم ،يک تصوير ذھنی ِ
حال ،کسی که می خواھد از خواب ذھن بيدار شود ،بايد چند مطلب مھم را رعايت کند:
ـ در اين لحظه اگر شما به خودتان توجه کنيد ،متوجه خواھيد شد که ھشياری جسمی داريد و از فکرھا آگاھيد) .فکرھا
اقالم فانی بيرونی را به شما ارائه می دھند(.

مقدار زيادی از اين ھويت و اين وجود جسمی از گذشته می آيد و ما از گذشته ناراضی ھستيم .برای اينکه در گذشته
ما از اقالم جھانی ھويت و زندگی و احساس امنيت خواستيم و آنھا به ما ندادند ،وضعيت ھايی پيش آمد که ما از
روخداد آنھا ناراضی ھستيم.
پس ما اآلن ناراضی ھستيم و بر اساس اين نارضايتی از گذشته ،حال ی داريم که از جنس تلخی ست.
اگر شما به سمت خدا رفتن را از نارضايتی ،از خصومت و تلخی شروع کنيد ،نمی توانيد پيش برويد ،برای اينکه اين
ت تلخ تری می رود ،طبق قانون جذب:
نارضايتی ،اين خصومت ،يک جسم تلخ است و با ھر کوشش به سمت وضعي ِ
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ھر چيزی به سوی جنس مشابه خود می رود.
جنس سوی جنس می رود.
جنس رود سوی جنس چند کنم امتحان
شه سوی شه می رود خر سوی خر می رود

پس در اين لحظه کليد کار اين است که من از جنس خدا ،از جنس زندگی ،از جنس شادی ،از جنس ھشياری شوم.
شما ممکن است بگوييد:
 ,,من دھھا مسئله دارم ،مگر اين مسائل اجازه می دھند! .,,

حرف تان درست است.
ولی شما بايد اُستاد شويد و اين حال را حداقل از طريق پذيرش اتفاق اين لحظه بطور لحظه ای ھم که شده ايجاد کنيد.
اين لحظه بايد از جنس ھشياری شويد و اين امکان پذير است ،اگر اتفاق اين لحظه را بدون قيد و شرط و قبل از
قضاوت قبول کنيد.
اتفاق اين لحظه ،قبال" افتاده ،بعد از اتفاق افتادن شما مطلع ھستيد.
برای اينکه
ِ
پذيرش اتفاق اين لحظه ،معنی آن اين نيست که شما نمی خواھيد اتفاق اين لحظه را تغيير دھيد ،وضعيت را نمی
خواھيد تغيير دھيد ،بلکه فقط اجازه دھيد که خرد زندگی در اين لحظه برشما جاری شود.
نور خورشيد بر قمر است.
جاری شدن خِرد زندگی اين لحظه ،مثل
ِ
انعکاس ِ
حال حضور در اين لحظه ايجاد کنيد.
پس ،شما بايد يک ِ
موالنا بارھا به ما گفته:
ی حضور ،به ما کمک می کند.
پرھيز در ايجا ِد فضا ِ
يادمان باشد ھمانطور که در غزل می گويد:
آن آفتاب تابان مر لعل را چه بخشد؟

پس ھميشه آفتاب تابان است ،اگر به باالی جَ وِّ زمين برويم ،خواھيم ديد که آفتاب ھميشه می تابد.
ولی بر روی زمين ما شب و روز داريم و بنظر می رسد که در شب ،آفتاب نمی تابد.
ب ھشياری ھميشه می تابد.
شما يک لحظه عقب بِکِشيد و بصورت ناظر ذھن تان را نگاه کنيد ،متوجه می شويد که آفتا ِ
دن مِھرش به ما ،تعطيلی ندارد .ولی ما اشتباھاتی که به سھو و يا به عمد مرتکب می شويم ،اين جريان
خدا برای بخشي ِ
را قطع می کنيم.
ی ُ
شکر و رضايت باز کنيم.
کانال
يکی از راه ھايی که می توانيم
ِ
دھش خدا را باز نگه داريم ،اين است که يک فضا ِ
ِ
يعنی ھمين اآلن که شما می خواھيد تمرين معنوی را شروع کنيد و از خواب ذھن زاييده شويد و از نيازھای مادی آن
خالص شويد و به سوی فضای يکتايی برويد ،برای چيزھايی که داريد ،يک فضای ُ
شکر و رضايت ايجاد کنيد.
اما بالفاصله من ذھنی ،سوال می کند:
 ,,برای چه بايد ُشکر کنم؟ .,,
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" برای اينکه زنده ھستی ،جوان ھستی ،سالم ھستی ،دوستان خوبی داری ،پدر و مادر داری ،پدر و مادر خوبی داری،
عقل داری ،سواد داری ،شايد پول داری ،ھمسر خوب داری ،بچه ھای خوشگل داری... ،
باالخره آنچه را که داريد تجسم کنيد.
من ذھنی دائم می گويد:
 ,,من چه دارم که برای آنھا ُشکر کنم؟ .,,

يادمان باشد ،انسانی که از ذھن زاييده شده و به فضای يکتايی رفته دائم شکرگزار و راضی ست.
خدا دائما" از خودش راضی ست.
يکی ديگر از راه ھايی که شايد به ما کمک می کند کانال دھش خدا ،کانال ھشياری ايزدی ما باز باشد ،قبول مسئوليت
ھشياری مان در اين لحظه ست.
شما مسئول نوع ھشياری تان در اين لحظه ھستيد.
دار تلخ دارم؟ ،ھشياری درد دارم؟ ،حس جدايی می کنم يا اتفاق اين لحظه را پذيرفته و
ـ آيا اين لحظه من ھشياری من ِ
ھشياری حضور دارم؟
مسئول شما ھستيد.
مسئول آشتی با اتفاق اين لحظه شما ھستيد ،کسی ديگر نيست .من ذھنی عادت دارد مالمت کند.
ِ
می گويد:
 ,,چرا به من کمک نمی کنند؟ ،چه کسی مرا به اين روز انداخته؟ ،پدر ،مادر ،جامعه ،رئيسم ،خواھرم ،برادرم.,, ... ،

شما شخصا" عقب بکشيد و بگوييد:
 ،،من شخصا" مسئول اعمال خودم ھستم و ھمۀ اينھا از ھشياری من در اين لحظه برمی خيزد و زندگی آينده ام از ھشياری من گشوده
خواھد شد ،اينکه فردا ،يکساعت بعد ،چه اتفاقی بيفتد ،اين اتفاق پر برکت يا بی برکت يا پُر از درد باشد ،بستگی دارد که اين لحظه
ھشياری من چيست ،از چه نوع ھشياری ست و من در اين لحظه مسئوليت نوع ھشياری ام را به بھانۀ اينکه مزاحمم می شوند و عصبانی
ام می کنند ،گردن ديگران نمی اندازم.،، ... ،

شما مسئوليت ھشياری خودتان را بعھده می گيريد .نه خودتان و نه ديگران را مالمت نمی کنيد ،ھميشه در اين لحظه
ھستيد.
از اين لحظه می خواھيم شروع کنيم و به سوی زندگی برويم.
من ذھنی ست.
مطلب ديگری که شما حتما" در نظر می گيريد ،موضوع حس ِ
نقص ِ
من ذھنی دائم حس نقص می کند .برای اينکه دائم ھم ھويت با جھان بيرون است و ما ھيچ موقع کمبودھای جھان
بيرون را نمی توانيم تأمين کنيم.
من ذھنی به ما می گويد که حقيريم ،شايسته نيستيم ،بی عرضه ايم ،شايستگی يکی شدن با خدا را نداريم:
 ,,فالن کتاب را نخوانده ام ،فالن نوار را گوش نکرده ام ،آن سخنرانی را نرفتم ،سن ام پايين است.,, ... ،

اينھا بھانه ھای من ذھنی ست ،گوش ندھيد.

8

برنامه گنج حضور شماره ٥١٤

Program # 514

Jul 16 2014

ت ما کامل است و اگر حس نقص شما را به جھان کشيد و به شما خود را تحميل کرد ،بيدار شويد و متوجه شويد که
ذا ِ
حس نقص شما را مجبور می کند که ھر لحظه به جھان برويد در حاليکه ناقص نيستيد.
در طول غزل ،مجددا" مطالبی را ياد آورتان خواھم شد که موقع شروع تمرين معنوی و طی مسير رعايت می کنيد.
شما اين حقيقت را ھم می دانيد که ما وقتی به اين جھان می آييم ،در چھار بُعد شروع به رشد و گسترش می کنيم:
ـ بُع ِد جسمی ،کامال" واضح ست که يک بچه ،از آغاز بدنيا آمدن شروع به شکوفايی در اين چھار بُعد می کند.
جان ما ،می تواند گسترش اش
در بيست سالگی به اوج رشد جسمی خود می رسد ،رشد ذھنی او و بُعد ھيجانی و بُعد
ِ
را ادامه دھد.
من ذھنی از ھر چھار گسترش سوءاستفاده می کند.
متأسفانه به ما نگفتند و نمی گويند که قرار است ما در نقطه ای ،در مراحل اوليۀ زندگی مان از خواب ذھن بيدار شويم
و بيدار بمانيم و اين برکت زندگی وارد ھر چھار بُع ِد مان ،وارد پروسۀ رشد فيزيکی و فکری مان شود ،فکرھايمان
را خالق کند.
به ما نيآموختند که خالقيت ھا بايد از پايگاه ھشياری ايزدی نشأت گيرد .ولی ما تقليد می کنيم ،باورھای پوسيدۀ قبل را
گرفته و به خود اضافه می کنيم.
حاال صحبت بر اين است که ھشياری ما مورد سوءاستفادۀ من ذھنی قرار گرفته.
اگر سن مان به چھل سالگی و چھل و پنج سالگی رسيده ،بايد بدانيم که حاال ديگر ھر چه بيشتر ،بھتر به ما شادی نمی
دھد بلکه نوبت انداختن است.
اينطور نيست که ھفتاد سال مان باشد و باز ھم بگوييم:
 ,,ھر چه بيشتر ،بھتر .,,

اين شعار من ذھنی ست .از اين به بعد ،شما بايد بگوييد:
 ،،ھر چه کمتر ،بھتر  ،،و اين زوائد را قيچی کرده ،دور بيندازيد.

زيرا ،درست است که ما ابتدا با اضافه کردن خوشحال می شديم ،ولی وقتی اآلن زوائد و بی اعتدالی ھا را می
اندازيم ،قسمتی از ھويت کاذب مان ھم می اُفتد و شادتر می شويم.
وقتی قسمت ھای دروغين مان می اُفتند ،يعنی خودمان عمدا" قيچی و حذف شان می کنيم ،فضا در درون مان باز می
ی ما ،زندگی بيرون می زند و برکت را به چھار بُع ِد فيزيکی ،فکری ،ھيجانی و
باز فکرھا ِ
شود و از اين فضای زي ِر ِ
ی ما می ريزد.
معنو ِ
اين را ھم در نظر می گيريم که اگر آدم پنجاه ساله ،شصت ساله ای به اين برنامه گوش می دھد بايد فکر کند که چه
چيزھايی را می تواند بيندازد ،اگر اينکار را نکند ،بيدار نشود ،بتدريج از اينکه نمی تواند اضافه کند ،در حال و در
آينده نمی تواند خود را نشان دھد ،به گذشته می رود و ھويت خود را در گذشته به رخ مردم می ِک َشد:
 ... ,,شاگرد اول بودم ،فالن کاره بودم.,, ... ،

وقتی اين لحظه ،رفتن به سوی فضای يکتايی را آغاز می کنيم ،اين چند مطلب را در نظر می گيريم:
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جز رنگھای دلکش از گلستان چه خيزد؟
جز برگ و جز شکوفه از شاخ َتر چه آيد؟
شما زمينۀ زندگی را در نظر بگيريد ،ما روی آن ھستيم.
ما يک پيش زمينه داريم ،يک فرم داريم که روی زندگی ست ،روی فضای يکتايی ست که مثل گلستان است .از
گلستان جز گل ھای خوشگل چه بيرون می آيد؟!.
گل ھايی که رنگ شان دل می بَرد.
از گلستان زندگی از گلستان خدا که ما روی آن روييده ايم ،فقط رنگ ھای دلکش بيرون می آيد.
شاخ َتر او ھستيم .در اينصورت ،کی َتر ھستيم؟
حاال ما يک
ِ
وقتی ھشيارانه حس وصل می کنيم ،برکت زندگی از ما عبور می کند .يعنی با اين لحظه ستيزه نمی کنيم .مقاومت در
مقابل اتفاق اين لحظه ،ما را کِدر می کند ،ما را شاخ خشک می کند ،از شاخ خشک چيزی روييده نمی شود ولی از
شاخ َتر برگ و شکوفه و ميوه بوجود می آيد.
پس ما شاخ َتر ھستيم.
نھال تازه ،شاخ َت ِر زندگی ھستيم .اما اگر حس
مطابق قوانين خدا ،مطابق قوانين و طرح و برنامۀ زندگی ،ما جوانه و
ِ
می کنيم که ترکۀ بی آب و تھی و پوک ،شاخ خشک شده ايم ،از خود می پرسيم:
 ،،که آيا من لحظه به لحظه درمقابل رويدادھا مقاومت می کنم ،يا نه؟ .،،
بله .اگر شاخ پژمرده و خشکيده ای شده ايم ،حتما" به اين دليل است که در مقابل رويدادھا مقاومت می کنيم .در نتيجه
از ما ميوه و شکوفه و برگ سبز نمی رويد .زرد و لرزان شده ايم.
پس مقاومت نمی کنيم .با خواستن و خواستن و ستيزه و مقاومت در برابر رويدادھای لحظه ،نمی ايستيم.
جھان مادی ،ممکن است موقتا" به ما تسھيالت و راحتی دھد اما زندگی نمی دھد .شادی و خوشبختی و امنيت واقعی و
اصي ِل زندگی را دھد.
جھان مادی نمی تواند ما را توصيف کند .ھيچ مقدار پولی نمی تواند به شما بگويد شما از جنس زندگی ،از جنس
خداييت ھستيد.
شما اگر از پول تان بخواھيد و بپرسيد:
 ،،من کی ھستم؟  ،،ھيچ موقع نخواھد توانست شما را تعبير و تفسير کند و در نتيجه دلتنگ و محزون می مانيد.
ھر کسی موظف است خود را نگاه کند ،که چرا دل مرده و بی َثمر ،افسرده و ُخشک شده؟
زندگی شما را بصورت شاخ َتر ،منعطف و ماليم و آرام می خواھد و تمام سعی اش اين است که شما را بصورت
شاخ َتر ،شاداب و پُر طراوت نگه دارد و اگر نيستيد ،تبديل تان کند.
کی مقاومت می کند؟ کی ستيزه می کند؟
م ِن ذھنی ما.
حاال ديگر نمی تواند ستيزه و مقاومت کند برای اينکه در حال شناسايی آن ھستيم.
10

برنامه گنج حضور شماره ٥١٤

Program # 514

Jul 16 2014

جز طالع مبارک از مشتری چه يابی؟
جز نقدھای روشن از کان زر چه آيد؟
موالنا دائم تکرار می کند که زندگی ،خدا ،چه خاصيتی دارد.
من ذھنی مان فنا شود ،مشتری،
اگر ھشيارانه به او آگاه شويم ،اجازه دھيم برکتش را از ما عبور دھد ،اجازه دھيم ِ
سع ِد اکبر است.
در اينجا موالنا از تمثيل استفاده می کند.
می گويد :اگر کسی مشتری به طالع اش بيايد ،اتفاقات خوب برايش رخ می دھد .مشتری سعد اکبر مبارک است.
پس اگر شما بعنوان ھشياری خودتان را از ذھن زايانده ايد و بصورت ناظر به جھان نگاه می کنيد و دائم نگاه تان به
ت خودتان ھستيد و روح و عصارۀ زندگی از شما عبور می کند ،آيا اتفاقات بد
زندگی ست و در اين لحظه قائم به ذا ِ
برای شما رخ می دھد؟ آيا چھرۀ نيکِ زندگی به روی شما گشوده نمی شود؟
ممکن است بپرسيد:
 ،،پس چرا اينقدر فال می گيريم؟ ،خواھان دعا ھستيم؟ .،،

برای اينکه اجازه نمی دھيم اين وصل و ارتباط  ،اين خويشی و اتصال صورت گيرد و دائمی شود.
ما اجازه نمی دھيم زندگی ما را از خواب ذھن بيدار کند و بيدار نگه داريم.
اگر ما به اولين و مھمترين منظور زندگی که بيدار شدن از خواب ذھن است ،عمل کنيم ،بيدار ھم بمانيم ،محال است
که اتفاق نامساعد برايمان بيفتد .الزم نيست برای اينکه بدانيم آينده مان چه می شود فال بگيريم.
بعضا" دو نفر برای ازدواج با ھم ،فال می گيرند و يا استخاره می کنند.
آيا دو نفر ھشيار به زندگی که ھر يک از جنس زندگی اند ،ھر دو در فضای يکتايی سير می کنند ،ھر دو برکت
زندگی را به اين جھان می آورند و می خواھند با ھم ھمکاری و وصلت کنند ،الزم است استخاره کنند؟ آيا برای اين
جنس خدا ،می شود اتفاق بد بيفتد؟
دو نفر از
ِ
" نه " .اتفاقات بد بوسيلۀ من ذھنی می افتد.
اگر دو من ذھنی دردمند بخواھند با ھم ازدواج کنند ،اتفاقات بد زيادی رخ خواھد داد ،برای اينکه ھر دو جلوی برکت
اساس فکرھای من دار و سلطه و کنترل و ترس ،زندگی خود را بنا می کنند.
زندگی را گرفته اند و بر
ِ
معلوم است که شالودۀ چنين زندگی و خانواده ای ،محکم نمی شود! .طالع مبارک می خواھد.
از ذھن حرکت کن ،به فضای يکتايی برو.
صبر می خواھد.
جز نقدھای روشن از کان زر چه آيد؟
شما معدن طالی خالص داريد و آن فضای يکتايی ست .شاه مملکت خودتان ھم ھستيد ،می خواھيد سکه بزنيد ،سکه
ھای طالی خالص خواھيد داشت ،اين سکه ھای طالی خالص ھمان چيزھايی ست که شما در اين جھان بنام خودتان
می زنيد ،می آفرينيد ،برای اينکه از کان زر خالص الھی اين برکت به آنھا می ريزد.
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بنابراين آنچه را که خلق می کنيد ،طرح می دھيد ،اقدام می کنيد ،می آفرينيد زيبا و روشن و پاکيزه و معتبر ھستند.
روشن به چه؟
روشن به ھمان طالع ،برکت ھا ،زيبايی ھا ،آسايش و سامانی که می آفرينيد.
عکس حالتی ست که که از پايگا ِه من و با م ِن دردمند می آفرينيم.
آنچه که با من و با درد آفريده می شود ،سکه ھای تقلبی ست.
ی خالص ايزدی قاطی می شود.
اژ من ذھنی ،در ِد من ذھنی با طال ِ
ھمينکه شما در مقابل اين لحظه مقاومت کنيد ،آلي ِ
تا زمانيکه با روح و قواني ِن زندگی موازی ھستيم ،برکت و شادی و آرامش به چھار بُعدمان از جمله به فيزيک مان
می ريزد.
آفرينش در حالتی که اين لحظه شادی در ذرات وجود مان مرتعش است ،با آفرينش در حالتی که نگران ھستيم و تمام
ذرات وجود مان زير فشار و اضطراب است ،فرق دارد.
اضطراب بخاطر وضعيت اين لحظه ست که من متنفر از آن ھستم و در مقابل آن ايستاده ام ،وضعيت ديگری در آينده
وجود دارد که بين اين وضعيت و آن وضعيت شکاف وجود دارد و من برای بستن سريع اين شکاف ،عجله دارم .زير
فشار قرار می گيرم .اما آيا اين حالت درست است؟
بايد توجه کنم:
 ،،اآلن که می آفرينم ،سکه می زنم ،چه مقدار از اين سکه ھا طاليی و چه مقدار آن آلياژی از درد است؟ .،،

ھر کسی مسئول خودش است.
ھيـــــــچکس نبايد منتظر کسی ديگر برای کمک گرفتن باشد ،ھيچکس برای کمک به شما نمی آيد مگر خودتان.
ت ديگران ،اآلن قبول می کنيم که ھر مسئله ای برای من پيش آمده ،من خودم آن آفريدم .از کان زر الھی
بجای مالم ِ
گنج خدا ،استفاده نکرده ام.
از طالع و ِ
شما نگوييد ,, :چرا پدر و مادر من در ده سالگی مرا به حضور زنده نکردند که اآلن در پنجاه سالگی اينھمه درد دارم .,,

ھر کسی ھر نقطه ای که ھست ،ھست و ما در جھان ايده آل زندگی نمی کنيم .اصال" خيلی شک کرده اند :آيا ما
بعنوان انسان می توانيم باقی بمانيم؟! ،يا درد و حماقت من ذھنی ما را از بين خواھد بُرد؟
آيا انسان خودش خود را در اثر تحريک من ذھنی و دردھا و ستيزه ھايش ،از بين خواھد بُرد؟
يا امکان نجات وجود دارد؟
حال ،يکی ممکن است بگويد:
 ،،من اميدوارم و به ھمين دليل است که موالنا و امثال او اين شعرھا را گفته اند .،،

ما ھم به ھمين دليل اين برنامه را گذاشته و دنبال می کنيم ،ولی کار زيادی داريم زيرا آدم ھا با ھم در جنگ اند.
آدم ھا چگونه با ھم در جنگ اند؟!.
مطلب ديگری که در تمرين معنوی برای سفر به فضای يکتايی ،بايد به آن خيلی توجه کنيم و خيلی مھم است ،اين
جمع بزرگتر است ،پی ببريم.
من ذھنی ،که فنای خود در
است که به يکی ديگر از ترفند ھای ِ
ِ
12
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ظاھر آن خيلی قشنگ و ستوده ست ،برای اينکه
يعنی آرزوی من ذھنی اين است که جزو يک من ذھنی بزرگتر شود،
ِ
می گويد:
 ,,من در جمع ،فنا شدم .,,

فرد در يک ايدئولوژی ،در يک باور دستجمعی ،با آدم ھای ھمان سنخ ،يکی می شود.
سپس فکر می کند که خودش را در جمع ذوب کرده .ظاھرا" بنظر می آيد که فانی شده ،ولی " نه ".
من ھای ذھنی جمع می شوند و يک من ذھنی بزرگ جمعی درست می کنند.
من ذھنی ست.
من ذھنی جمعی بزرگترين موفقيت ِ
برای اينکه من ذھنی جمعی ،دست به انجام کارھای وحشتناکی می زند وبه آن ھم افتخار می کند.
روح زندگی،
دو گروه بزرگ به جان ھم می افتند و بر اساس ھم ھويت شدگی و غفلت و جھل و جدايی از جوھر و
ِ
ھمديگر را می ُکشند و به ويرانی ھايی که بار می آورند افتخار ھم می کنند.!.
اگر فرد اينکار را می کرد ،او را می گرفتند و زندان ھم می بردند اما چون جمع اينکار را می کند ،ھيچ اشکالی نمی
بينند و افتخار ھم می کنند.!.
ی جمعی ،حرکت از ذھن و رفتن به فضای يکتايی نيست.
ی فردی در من ذھن ِ
می بينيد که ذوب شدن من ذھن ِ
به اينصورت نيست که فرد فکر کند:
من بزرگ موذی پيدا کرده که خودش ھم متوجه نيست.
 ,,من بی من شدم  " ،,,نه " .يک ِ
موضوع بسيار قابل اھميتی ست ،ھر کسی بايد فردا" روی خود کار کند ،نمی تواند دنباله رو جمع و ھم ھويت
اين ھم
ِ
با آنھا باشد ،در توھم اينکه:
 ,,من در سرويس جمع ھستم .,,

" نه " .ھر کسی شخصا" ،فردا" ،بايد روی خودش کار کند .وقتی انسان ھا بی من شدند ،در فضای يکتايی يکی می
شوند.
در جھان بيرون نمی شود به من ھای ذھنی بزرگ پيوست و م ِن خود را ظاھرا" کوچک و فروتن و بی تزوير نشان
داد و تصور کرد که:
 ,,من به فضای يکتايی زنده شدم .!.,,

آن آفتاب تابان مر لعل را چه بخشد؟
وز آب زندگانی اندر جگر چه آيد؟
تابش آفتاب و بر اثر فشارھای زمين ،سنگ تبديل به لعل می شود.
قديم معتقد بودند که بر اثر
ِ
ما نيز قرار است اعتيادمان را به دنيا و به دردھا کنار بگذاريم .مسلما" سخت است زيرا ما به درد کشيدن و درد ايجاد
ب زندگی ماندگار از چيزھا عادت کرده ايم و اين ترک
کردن و به حس جدايی از
اصل خود معتاد شده ايم ،ما به طل ِ
ِ
اعتياد سخت است.
ممکن است که عده ای با شنيدن اين صحبت ھا ابتدا تعجب کنند:
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 ,,اين بابا چه می گويد؟ زندگی يعنی داشتن ،پُز داشتن ھا را دادن ،به پول و فيزيک و مقام و خوشگلی و قدرت و طال و جواھر خود
باليدن ،خود را مطرح کردن و .,, ...

" نه " .در اين داشتن ھا من وجود دارد.
موالنا کمی بعد خواھد گفت :بی زير و بی َز َبر شو .خودت را بوسيلۀ ابزارھای مادی معين نکن.
آن آفتاب تابان مر لعل را چه بخشد؟
وز آب زندگانی اندر جگر چه آيد؟

پس معلوم می شود که آفتاب زندگی دائما" می تابد و ما مثل سنگی ھستيم که در اثر فشار اليه ھای زمين ،به لعل
شفاف تبديل می شويم.
اگر صبر کنيم ،پرھيز کنيم )پرھيز درد دارد( ،اگر از جھان بيرون و وضعيت ھای گذرای آن ھويت نخواھيم و
دردھايمان را بيندازيم و سختی ھای اين مسير را بپذيريم ،به لعلی شفاف تبديل می شويم.
اما اگر به يک من ذھنی بگوييم دردھايت را بينداز ،چون با دردھايش ھم ھويت است ،مثل اينکه قسمتی از دستش را
می بُرند.
اگر کسی به شما توھين می کند ،قبل از اينکه بپريد و واکنش نشان دھيد ،پنج دقيقه ای ساکت باشيد و چيزی نگوييد،
من ذھنی کوچک می شود ولی کسی نمی تواند به حضور و خداييت شما توھين کند .نمی تواند به جوھر شما که کامل
من ذھنی.
است ،توھين کند ،خداييت و حضور شما که کوچک نمی شود ،به چه توھين می کنند ،به ِ
شما دقت کنيد:
پس از مدتی ديگر ميل نداريد به آنھا جواب دھيد ،برای اينکه اين فضا گشوده می شود .ولی ابتدا ،عدم پاسخ گويی،
واکنش منفی ،سخت است.
عدم
ِ
من مطمئنم ،اگر کسی در مقابل يک توھين يا اتفاقی که مورد پسندش نيست ،يک روز صبرکند و واکنش منفی نشان
ندھد ،پس از يک روز پاسخی ديگری دريافت می کند که خردمندانه ست.
در آن ده دقيقۀ اول ،واکنش من ذھنی توام با درد است و ھيچی از آن در نمی آيد.
ف
پس آفتاب زندگی و سختی ھا شما را می سازد .جالب است که اين آفتاب دائما" می تابد ،يعنی ھمان مِھر و لط ِ
ک َشد و ما ھم با او
ايزدی چه آشکارا و چه در خفا می تابد .دائما" در کار است و می خواھد شما از ذھن بيرون بِ ِ
ھمکاری می کنيم.
واقعا" بزرگترين ھمکاری با زندگی اين است که ما اجازه دھيم کارش را بکند و با عقل من ذھنی و نيازھای
مصنوعی آن ،با زندگی مبارزه نکنيم .پرھيز کنيم .پرھيز قوت جان ماست.
احتما اصل دوا آمد يقين
احتما کن قوت جانت ببين.

اصل دواست ،پرھيز کن و ببين جانت قوت پايداری و شکيبايی دارد و خودش می تواند خود
احتما يعنی پرھيز .پرھيز
ِ
را از بن ِد ذھنی آزاد کند .می گويد:
از آب زندگی در جگر تو چه می آيد؟
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وقتی دل ما از جنس خدا می شود ،جگر ،ممکن است رمز فرم ما باشد .دل با جگر فرق دارد.
وقتی خدا در دل ما تجلی کند ،در جگرمان ،چه پديد می آيد؟ برکت و سالمتی.
دل ما ،به ُفرم ما ،به تن و به فکر و به عمل و به وضعيت ھای ما ،صلح و سالمتی و ايمنی می ريزد.
از ِ
برای اينکه ،آفتاب دائما" می تابد.
از ديدن جمالی کو حُ سن آفريند
با 3يکی نظر کن کاندر نظر چه آيد؟
وقتی نسبت به من ذھنی می ميريم و به ھشياری زنده می شويم ،وقتی از جنس زندگی می شويم ،زيبايی و جمالی را
می بينيم ،اين جمال خداست که دائما" حُسن و نشاط و لطافت می آفريند.
اين جمال را کی می بينيم؟
وقتی بيدار می شويم و بيدار می مانيم ،نه تنھا از حس ھايمان آگاھيم و بُعد ذھنی مان کار می کند ،بلکه يک بُعد
معنوی و حضور ،ناظر بر جھان ھم داريم .آگاه به حضور خود ھستيم ،مثل اينکه خدا آگاه به حضور خود است و دائم
زيبايی می آفريند.
يک بار نگاه کن ،ببين در نظرت چه می آيد؟
در نگاه و در نظر ما چه می آيد؟ ما ھم زيبايی می آفرينيم.
ت خواستن و جستجوی زندگی در
تا بحال زشتی آفريديم برای اينکه از پايگاه درد و جدايی و ھم ھويت شدگی و شھو ِ
چيزھا آفريديم .از پايگاه نا ُ
شکری و نارضايتی آفريديم.
ايندفعه ،اتفاق اين لحظه را بپذير و يک سرمايۀ رضا درست کن .يک سرمايۀ ھشياری درست کن .ھشياری حضور
ی ما،
درست کن و سرمايه کن .اصال" کار ما اين است که اول فضای زي ِر فکرھايمان را باز کنيم .فضای زير فکرھا ِ
ی يکتايی ست.
فضا ِ
سطح اتفاقات را می بينيم.
ولی ما به سطح آمده ايم.
ِ
مثل دريايی ھستيم که سطح اش می تواند در معرض تغييرات جَ وی قرار گيرد .باد می آيد .موج می آفريند .اما
دويست متر پايين تر ،دريا آرام است.
سطح شما ھم ممکن است مغشوش باشد اما دل شما آرام است.
عمق شما آرام است .سطح شما مغموم اما دل شما
کسی را که دوست داشته ايد ،فوت کرده ،در سطح آشفته ايد ولی
ِ
آرام است.
نظر از جنس توجه زنده ست .نظر و توجه زنده ،ھميشه زيبايی می آفريند .شما يکبار اينکار را بکنيد ببينيد در
نظرتان چه می آيد؟
يکبار که برکات و مزيت ھای آن را تجربه کرديد ،دنبال آن را بگيريد و بدانيد که نظر زنده ،ھميشه زيبايی می آفريند.
يعنی اگر اين لحظه بصورت حضور ناظر و ھشيار اجازه دھيد که اين مادۀ خام که زندگی ست ،ھشيارانه در اختيار
تان قرار گيرد ،اين مايۀ خام ،منبع امکانات است ،ھر چه دل تان بخواھد می توانيد بيآفرينيد .نيک است و زيبا.
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ماييم و شور مستی ،مستی و بت پرستی
زين سان که ما شدستيم از ما دگر چه آيد؟
ت شراب ايزدی شده ايم .اصال" از اول مست بوديم .بيت بعدی می گويد:
ما مس ِ
مستی و مست تر شو.
از اول مست بوديم ،برای اينکه از جنس خداييت بوديم .خدا عاشق خودش است ،ذات ما عاشق خودش است ،ذات ما با
ان احساسات زنده کنندۀ مستی و خداپرستی!.
ذات خدا يکی ست ،بنابراين از ذھن زاييده شده ايم ،مائييم و غلي ِ
جھان بيرون نيست .ما ديگر چشمان مان را از روی زندگی برنمی داريم ،اتحاد با زندگی را رھا نمی کنيم.
زندگی در
ِ
برای اينکه از ذھن زاييده شده ،بيدار شده ،عمق پيدا کرده ايم.
مستی و مست تر شو ،يعنی عمق بيشتری پيدا کن.
از کجا می فھميم که عمق بيشتری پيدا می کنيم؟
از آنجا که ديگر به رويدادھا واکنش نشان نمی دھيم.
روز به روز بيشتر از جنس زندگی می شويم و حس می کنيم که جھان نمی تواند خوشبختی و برکات واقعی را به ما
واکنش کمتر است.
بدھد و بتدريج اين عمق بيشترمی شود .نشان آن
ِ
رون ما ،نيک و بی
اگر اجازه دھيم که اين برکت به اعمال و به وضعيت ھايمان جاری شود ،بتدريج اتفاقات
جھان بي ِ
ِ
جھان بيرون نمی ِک َشند ،در خانۀ يکتايی می مانيم.
درد می شوند ،ما را تحريک نمی کنند و به
ِ
ضمن اينکه پا در جھان داريم و به جھان ھم نگاه می کنيم.
در بيت اول ھم توضيح می دھد:
کاری که ما می توانيم در جھان انجام دھيم ،اثری که می توانيم بيآفرينيم ،فرشته ھم نمی تواند انجام دھد و بيآفريند.!.
کار و آفرينش در اين جھان ،از دست ما انسان ھا برمی آيد.
به شاه صالح الدين می گويد:
تو از جھان بيرون نيا و به فرشتگان نشان بده که از دست بشر چه ساخته ست!.
" تبديل ھمۀ جھان ".
خواھان آن روح و جوھر و کارمايه و انرژی ھستند که از
ھمۀ موجودات جھان ،جمادات ،نباتات ،حيوانات ،انسان ھا،
ِ
ما فاش و آشکار و ساطع می شود.
حتی فرشتگان نيز نيازمند به عشق و زندگی و برکاتی ھستند که ما مانند ماه شب چھارده به اين جھان منعکس می
کنيم.
ما با زندگی يکی ھستيم و ھر لحظه ،ضربان اين عشق در ما می طپد و تشعشع آن منتشر و پراکنده می شود .غير از
اين کار ،از دست ما ديگر چه کاری ساخته ست؟!.
" غير از اين کار ،ھيچ ".
غير از اينکه برکت زندگی را لحظه به لحظه به اين جھان بياوريم ،چه کار ديگری از ما ساخته ست؟!.
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اصال" برای ھمين کار ساخته شده ايم.
ی
ما به اين جھان نيامده ايم که به ذھن برويم و در آن زندانی دردھا و رنجش ھا و کدورت ھا و کينه ھايمان شويم ،رو ِ
من
يکی را کم کنيم ،به يکی ثابت کنيم که من بھتر از تو ھستم ... ،اين کارھا زمانی که در خواب ذھن و زير سلطۀ ِ
ذھنی ھستيم ،صورت می گيرد .بايد از اين خواب بيدار شويم.
مستی و مست تر شو ،بیزير و بیزبر شو
بی خويش و بیخبر شو ،خود از خبر چه آيد؟
ب خدايی ھستيد ،به خودتان اعتماد می کنيد:
ب ربّ النوعی ،شرا ِ
شما مظمئن می شويد که مست شرا ِ
طالع نيک و خوش آيند و خوش آينده ام .قوه و پتانسيل شادی را دارم .ميل من به سرمستی و آرامش است و اين سرخوشی و مستی
 ،،من
ِ
در من خود را نشان می دھد .،،

ما چقدر بايد زحمت بکشيم و پايين را نگاه کنيم و فکرھای بد و ناقص ،منحرف و منفی کنيم:
 ,,فالنی در گذشته به من بد گفته ،توھين کرده.,, ... ،

شور زندگی ست.
تمايل و گرايش طبيعی ما به شادی و آرامش و عشق و
ِ
ما برای افسرده شدن بايد زحمت بِکِشيم و اين بيھوده زحمت کشيدن را ياد گرفته و انجام می دھيم! .اما حالت مستی ما
طبيعی ست.
پس کار اصلی و مھم ما اين است که بيشتر مست شويم .عمق مان را در اين لحظه زيادتر کنيم .بارھا گفته ايم که دو
خاصيت خدا ،بی نھايت و ابديت اوست .ما ھم از ھمان جنس ھستيم.
وقتی می گوييم ابديت ،يعنی شما بايد اين لحظه به زندگی ھميشه َحی و حاضر و موثر ،جان دار و جاری و رھا،
گشوده و سرزنده و نامحدود ،زنده شويد و در عين حال که به ابديت ،به بی زمانی ،به حضور در لحظه ،زنده می
شويد ،متوجه شويد که از ھمين زندگی جاودانه ايد ،متوجه شويد که عمق تان بی نھايت است.
عمق بی نھايت ،موقعی ست که ھر اتفاقی در اطراف تان رخ می دھد ،شما به خود می گوييد:
عمق بی نھايت بيرون نيايم و اين
حس پيوستن به زندگی و زنده شدن به ابديت و به
ِ
 ،،کار و مسئوليت اصلی و مھم من اين است که از ِ
ب چھارده ،منعکس کنم ،مثل موالنا ،به بيرون منتقل کنم .،،
فراخی و حس سرزندگی ،اين انرژی و برکت ايزدی را مثل ما ِه ش ِ

سرزنش مغول نمی بينيد،
حملۀ مغول در زمان موالنا رخ داد .در اشعار موالنا شما يک کلمه از مالمت و مذمت و
ِ
ھمۀ اشعار ،انعکاس لطف و برکت ايزدی ست.
آيا موالنا نمی توانست و بلد نبود در رابطه با مغول ھا شعر بسرايد؟!.
اما يک بيت از سروده ھای موالنا از مغول نيست .چرا؟
برای اينکه می دانست که آبادانی جھان فقط از عشق و از شور مستی انسان پديد می آيد .اگر انسان با ستيزه و
مقاومت در مقابل رويدادھای لحظه ،عدم پذيرش و عدم تسليم کدر شود ،جلوی بخش و سرازيری اين برکت به جھان
بيرون گرفته می شود.
ت بشريت ،اين است که تعداد زيادی از مردم به حضور برسند و اين انرژی را به اين جھان بياورند و
تنھا راه نجا ِ
دردھا را شفا دھند.
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ولی ما درد بيشتری ايجاد می کنيم .يکی به اينجا می آيد چھار نفر را می ُکشد ،ما می رويم و پنج نفر را می ُکشيم!.
آنھا می آيند ،ده نفر را می ُکشند ،ما می رويم و پنجاه نفر از آنھا را می ُکشيم ،آنھا باز ھم می آيند و ...
من ذھنی ست.
کار ِ
ما بدی می کنيم ،آنھا ھم می آيند و بدی می کنند .ما بدی می کنيم ،آنھا تالفی می کنند ... ،اين ِ
موالنا می گويد:
خون به خون شستن ،محال است و محال.

يعنی شما با ايجاد انرژی بد ،نمی توانيد انرژی بد را از بين ببريد.
با ايجاد درد ،درد شفا پيدا نمی کند .درخانواده ھم به ھمين صورت است .با ستيزۀ پدر و مادر نه خودشان شفا پيدا می
کنند و نه بچه ھا را می توانند در محيطی آرام و سالمت و شاد پرورش دھند.
از زنده شدن به حضور و يا با تمرين تسليم و حداقل گھگاھی زنده شدن به حضور ،انرژی خوب و پُر برکت به
خانواده می ريزد و روی بچه ھا اثر می گذارد ،وگرنه دائما" َسم تزريق خانواده می کنيم.
ی اَ ،ا ُ.
پس ،ما مست تر می شويم ،بیزير و بیزبر می شويم .زير و زبر يعنی اِعراب ،صدا ِ
يک کلمۀ مشکل را اگر اِعراب ،يعنی زير و ِز َبر ،نداشته باشد ،نمی توانيم بخوانيم .مثال" يک کلمۀ عربی بدون زير و
زبر را که قبال" ھم نديده ايم ،نمی توانيم بخوانيم.
زندگی ھم ھمينطور است .زندگی را نمی شود خواند .زندگی به ُفرم و به انديشه و به کلمه در نمی آيد.
زندگی را بايد زندگی کرد .ما ھم از جنس زندگی ھستيم.
به زندگی بايد زنده بود ،نه اينکه بر آن اِعراب گذاشت ولی ما اينکار را کرده ايم.
چگونه زندگی را اِعراب ،زير و زبر گذاشته ايم؟
" موقعی که با نقشی ھم ھويت می شويم ".
فرض کنيد که زنی ،با جنسيت خود ھم ھويت می شود و می گويد من زن ھستم .اين زن چگونه بايد باشد؟
جامعه تعريف و توصيفی از زن بودن ارائه می دھد:
 ,,زن بايد در فالن سن ازدواج کند ،در فالن سن بچه دار شود ،تعدا ِد بچه ھايش بيشتر باشد بھتر است.,, ... ،

حاال ،اگر زنی ازدواج نکند و بچه دار نشود؟ ،بدبخت می شود.
بله .طبق اين ھم ھويت شدگی ،وقتی شما می گوييد:
 ,,من ھشياری حضور نيستم ،زن ھستم ،زن ھم اگر اينطور نباشد ،بدبخت است  ،,,تکليفِ خودتان را تعيين کرده ايد.!.
شما نمی گوييد:
ت زير و ِزبَری مفھوم ھستند ،زندگی در آنھا نيست .زنی می تواند ازدواج نکند ،می تواند
 ،،من ھشياری ناظر ھستم  .،،تمام آن مشخصا ِ
اصل
بچه دار نشود ،خيلی ھم خوشبخت زندگی کند ،بشرط آنکه بگويد من انسان و از جنس ھشياری حضور ھستم و به ذات و جوھر و
ِ
ی را به جھان می آورم ،ھر چند زن ھستم .،،
خودم زنده شدم و بر جھان اثر گذارم ،انرژی ناب و زالل و
ِ
خالص ايزد ِ

مرد ھم برای ھويتی که جامعه به او داده ،داستانی دارد:
 ,,من مرد ھستم ،مرد بايد قوی باشد ،مرد بايد پول زيادی درآورد ،مرد بايد قد بلند باشد ،بايد .,, ...

کسی با ابزارھای مادی و مفھومی خودش را بصورت مليت تعريف کند:
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 ,,من ايرانی ھستم .ايرانی بايد  ...باشد ،بايد  ...باشد ،ايرانی با امريکايی بايد متفاوت باشد ،با آن نقش ھا ،با آن رفتارھا ،با آن گفتارھا،
با آن باورھا ھم ھويت باشد ،بايد .,, ...

ی مربوط به قسمتی از يک دين ،مثال" با طرز
آيا می شود که ما خودمان را بوسيلۀ يک سری باورھا و رفتارھا ِ
عبادت ،تعريف و معين کنيم و آدم ھايی را که مثل ما عبادت نمی کنند ،کافر بدانيم و بعد به جنگ ھم برويم؟!.
ما روی ھشياری ،زير و ِز َبر گذاشته ايم .در حاليکه ھشياری قابل َتع ُين و قابل تعريف و قابل خواندن نيست.

ت مراسم مذھبی ،طرز نماز خواندن ،طرز روزه گرفتن... ،
ما بوسيلۀ ذھن و باور ،طرز رفتار ،طرز عبادت ،تشريفا ِ
بر ھشياری زير و ِز َبر گذاشته ايم.
يھودی يک نوع روزه می گيرد ،مسلمان يک نوع روزه می گيرد ،شيعه يک نوع نماز می خواند ،سنی يک نوع... ،
ھمۀ اينھا َع َرض است ،مفھوم است ،بعدا" درست شده اند.
آن چيزی که مھم و مقدس است ،خداييت ماست .ھيچيک از اين َع َرض ھا ،نمی مانند.
اصطالح مذھبی به آن باقيات
ذھن ما متالشی می شود و ھمه از بين می رود ،آن چيزی که می ماند ،در
وقتی جسم و
ِ
ِ
و صالحات می گويند .يعنی ميزان حضور ماست .چقدر از جنس خدا شده ايم.
" اگر از جنس ماه کامل درآمديد ،اگر از جنس بی نھايت و فراخی و فضاداری شديد ،شما بمنظور زندگی رسيده ايد ".
برای ھمين است که می گوييم:
اولين منظور زندگی برای ھمه مشترک است .از محدودۀ ذھن بيرون آمدن ،بيدار شدن و بيدار ماندن.
تمام اديان ھم می خواھند انسان ھا را از ھم ھويت شدگی با مقوالت ذھنی و اين جھان ،آزاد کنند و به فضای يکتايی
ببرند اما مسئله اين است:
جھان مادی خود را ِبکند و آزاد به فضای يکتايی زنده شود ،اما
ـ عليرغم اينکه شخص می خواھد از قيد و بن ِد اين
ِ
بجای حس مسئوليت ،بجايی شناسايی ُکفر ،يعنی مقوالتی که روی قواع ِد زندگی ،روی اصليت و حقيقت زندگی را می
پوشانند ،حس نقص می کند.!.
از جنس جسم بودنُ ،کفر است ،جوھر ما از جنس مفاھيم نيست ،ما بخاطر مفاھيم به جان ھم افتاده ايم در حاليکه يک
ھشياری بيشتر نيستيم.
اتفاقا" موالنا می خواھد بگويد که " ھمۀ انسان ھا می توانند به يک ھشياری آگاه و زنده شوند " .برای ھمين است که
می گويد :بیزير و بیزبر شو.
حاال ،صحبت بر سر اين است که ھر کدام از شما خودتان را عقب بِکِشيد و از خود بپرسيد:
ب خود و ديگری ،زير و زبر گذاشته ام؟ .،،
ی نا ِ
ی ھشيار ِ
 ،،من چگونه خود را بوسيلۀ ابزارھای مادی معين کرده ام؟ ،چگونه رو ِ

" به ھر چيزی که واکنش نشان می دھی و در مقابل اش مقاومت می کنی ،روی ھشياری ،زير و زبر گذاشته ای ".
يعنی شما خدا را به جسم تنزل داده ای!.
ھر جا ،ستيزه می کنيم ،مشخص است که آنجا من داريم .موالنا می گويد:
بی خويش و بیخبر شو.
19

برنامه گنج حضور شماره ٥١٤

Program # 514

Jul 16 2014

من ذھنی داريم ،يعنی نيازھای روانشناختی داريم .نيازھای روانشناختی نيازھای حقيقی نيستند.
وقتی ما خويش ،خودِ ،
غذا نياز حقيقی انسان است ،ولی گرفتن توجه و تأييد ديگران ،نياز حقيقی نيست.
خواستن مداوم ،ھر چه بيشتر ،بھتر ،که من ذھنی موتورش را ھميشه روشن نگه می دارد ،نياز روانشناختی ست.
خواستن ھشيارانه ،به خود می گوييم:
ولی در
ِ
 ،،من اآلن از جنس حضورم ،چه می خواھم بيآفرينم؟ ،چقدر می خواھم پول درآورم؟ ،مقدار پولی را که الزم دارم ،روشن می بينم و
جذب پول نيستم ،نوکر پول نيستم ،نوکر ھيچ چيز نيستم ،اصال" برای زنده بودن به چيزی مادی احتياج ندارم ،مگر می شود کسی از
من ذھنی ست .اضافی ھا را شناسايی می کنم .،،
گرسنگی بميرد! ،بقيه اش حرص ِ
از خبر چه آيد؟.

تمام خبرھايی که دنبال می کنيم ،مربوط به اين است که:
 ,,آيا آن چيزھايی که من از آنھا زندگی می خواھم ،در حال اتفاق افتادن ھستند؟ آيا به سمت و سوی من می آيند؟ .,,
دو نوع خبر ھست:
ـ خبر از بيرون ،که فايده ای ندارد.
ـ خبر از درون ،که منشاء و تعيين کنندۀ خبرھای بيرون است.
اگر شما اين لحظه می توانيد درون خود را پااليش دھيد ،آسمانی کنيد ،ھشياری حضورتان را مستقر و پايدار نگه
داريد ،خيلی خبرھاست .وضعيت ھای جديد می آفرينيد.
" ولی وقتی به خويش و من ذھنی خود چسبيده ايم ،به چه عالقمنديم؟ ".
به ھر کسی که پول بيشتر ،مقام باالتری دارد.
ما با يک رئيس جمھور عکس می گيريم و طاقچه مان می گذاريم و به ھمه نشان می دھيم:
 ,,در مھمانی که داده بوديم رئيس جمھور به خانۀ ما آمده بود ،با او عکس گرفتيم .,,

خبر اين است :آيا من نيازھای مصنوعی و دروغي ِن مادی خودم را می توانم برطرف کنم؟
چرا متوجه نمی شوم که اين نيازھا مصنوعی ،کاذب ،و مربوط به من ذھنی ست؟!.
خود از خبر چه آيد؟ واقعا" ھر کسی که متوجه شود و تصميم بگيرد:
 ،،من می خواھم جدا از نفوذ و جدا از تأثير ديگران ،خودم را به ھشياری حضور زنده کنم  ،،اين آدم موفق است.
ھر کسی که به جلب و کسب توجه و تأييد از من ھای ذھنی ديگر مشغول است و بدينوسيله می خواھد من ذھنی اش
را تقويت و زنده نگه دارد ،اين آدم گرفتار است.
پس شما بايد ،زير و زبرھای خودتان را بشناسيد .آگاه شويد که چگونه خودتان را معين کرده ايد؟
چگونه مردم شما را می خوانند و شما به آن خواندن احتياج داريد:
 ,,آی مردم ،مرا اينطور بخوانيد ،من اعراب را اينطور گذاشته ام ،تصوير ذھنی من ،در ذھن شما چگونه ست؟ .,,

يکی می گويد:
 ,,بنظرم شما آدم کم سوادی ھستيد .می خواھيم اَ و ا ُ آن را درست کنيم ،يک ساعت بحث می کنيم که نه اينطور نيست ،درست به اعرابم
نگاه کن ،بد می بينی ،نمی توانی مرا درست بخوانی ،من خيلی بزرگتر از آن ھستم که تو می بينی .,,
20
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 ،،نه .من ھيچ ھستم .اصال" اعراب ندارم .من خودم را معين نکردم .،،

شما؟ ،با چه ھم ھويت ايد؟
" اگر ھم ھويت شدگی ھا ،اعراب ھا ،زير و ِزبَر ھای خود را پيدا نکنيد ،نمی توانيد از آنھا خالص شويد " .شما:
ـ با چه ھم ھويت ايد؟
ـ بر چه اساسی ،با انسان ھای ديگر حس جدايی می کنيد؟
ـ دشمن داريد يا نداريد؟
من ذھنی
ـ اگر دشمن داريد ،مطمئن باشيد که من ذھنی از قطب آن دشمن برای زنده ماندن خودش استفاده می کندِ .
من ذھنی شما فعال است و قطب دارد و از آن برای زنده ماندن خود ،استفاده می کند و انرژی می
شما فعال است .اگر ِ
گيرد ،شما چگونه می توانيد به سوی خدا برويد؟! .ولو اينکه مذھبی ترين آدم دنيا باشيد ،شما گير افتاده ايد.
چيزی ز ماست باقی ،مردانه باش ساقی
در دِه ِمی رواقی ،زين مختصر چه آيد؟
ببينيد موالنا به ما چه می گويد:
آبشخور ھمۀ نابسامانی ھاست.
از ما ،در ما ،م ِن مختصر و خام و نابالغی مانده .منی که منشاء و
ِ
اماُ ،خنياگر و نغمه پرداز ،ساقی خداست .ساقی ماييم.
ب را بده.
خدايا مردی ،دالوری و قھرمانی کن و می صاف و نا ِ
" آيا خدا ،مردانه و مصمم ،معين و پايدار ،عمل می کند يا نمی کند؟ ".
" بله" .او وفادار و ثابت و ھميشگی ،جانانه ،عمل می کند .حاال کی بايد بر تعھدی که از روز اَ َلست ،از روز نخستين
با جانان داده ،عمل کند؟
" ما ".
ما ھم می شنويم و ھم به خودمان می گوييم :ساقی مردانه باشد.
 ،،فالنی ،مردانه باش ،بر اصل و بر تعھد خود وفادار بمان ،تقلب نکن ،زرنگ نباش ،دروغين نباش ،دروغ نگو ،حواس ات تماما" به اين
بيدار شدن باشد که من از اين بن ِد من ذھنی خالص شوم .،،

ی خالص و ناب بده ،زياد بده.
رواقی )ساقی( ،بيا و می صافی ،م ِ
" واقعا" می دھد ".
آسمان دل مان را باز می کنيم.
حال ،ما ،با شنيدن اين ندا ،اين سروش ،را ِه
ِ
امروز موالنا از آفتاب تابان گفت .آفتاب يک لحظه خاموش نيست .ھميشه ،ھر لحظه ،اين لحظه ،تابان است.
ی آلوده نشده را بگيرد ،بپذيرد؟
ی صافی ،اين م ِ
کی بايد اين م ِ
ی زندگی به ما می رسد.
ما ،می فھميم که اگر بيدار نشده ايم ،به اين دليل است که فقط نشتی از م ِ
ی زندگی به ما می رسد؟
چرا فقط نشتی از م ِ
برای اينکه ما ھر چه بيشتر مقاومت کنيم ،مادی تر می شويم .کدرتر می شويم ،نور نمی تواند از ما عبور کند.
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شما اگر اين لحظه را با تمام خصوصيات و رويدادھايش بپذيريد ،مثل شيشه شفاف می شويد و نور از شما رد می
شود .ھر چه بيشتر ستيزه و مقاومت کنيد ،اين شيشه کدرتر می شود تا جايی که ھيچ نوری از آن گذر نمی کند.
وقتی باورھايمان را جدی می گيريم ،وقتی فراموش می کنيم که وضعيت ھا و مقوالت اين جھانی آفل و گذرا ھستند و
اين آگاھی ھميشه مد نظرمان نمی ماند ،ملکۀ ديد و دل مان نمی شود ،جھان خطرناک بنظر می رسد.
ت آفل )گذرنده( و وضعيت ھای گذرندۀ جھان نگاه می کنيد و يادتان نمی افتد که:
وقتی شما به مقوال ِ
بودن شرايط و چگونگی ھا را می بينم و درک می کنم،
 ،،اگر آفل بودن حالت ھا وضعيت ھا را تشخيص می دھم ،اگر در گذر و موقتی
ِ

به اين علت است که در من يک ھشياری ثابت و غير گذرا و جاودانه وجود دارد و آن خداييت من است  ،،پس شما جھان را جدی
خواھيد گرفت.
جھان بيرون را می بيند و تشخيص می دھد.
بودن مقوالت
ت شما ست که گذرا
بنابراين ،ماھيت و
جوھر ثاب ِ
ِ
ِ
ِ
 ,,من چگونه می فھمم که ھمه چيز می گذرد؟! .،،

ت ثابت و نامتغير.
بواسطۀ ھمان ذا ِ
امور گذرا ھم ھويت باشيد ،خواھيد گفت:
اما اگر اين ماھيت ثابت يادتان برود و ھر لحظه او را نبينيد و با
ِ
 ،،چرا مردم اينطورند! ،ھمه به ما حمله می کنند ،ھر کسی چيزی از ما می خواھد ،ما را داغان کردند ،چيزھايی که داشتيم از ما گرفتند،
اين جھان ،جای خطرناکی ست ! .،،

بله ،شما اشتباه کرده ايد.
شما ھمۀ اين ھالک شدنی ھا و زود گذرھا را ،ھميشگی و متعلق به خود ،تصور کرده بوديد ،شما از آن انرژی و
ھشياری ثابت تان ،اطالع نداشتيد.
ی ناظر نگاه می کنيد ،جھان و ماده و وضعيت ھا به رقص در می آيند.
ولی وقتی از آن پايگا ِه ھشيار ِ
رقص ماده ،رقص وضعيت ھاست .اين می آيد ،آن می رود .اين متولد می شود ،آن می ميرد... ،
وقتی فرم می رقصد شما ھم می رقصيد .وقتی ُفرم نمی رقصد و جدی ست ،شما زير فشارھا می رويد .وقتی شما کِدر
می شويد ،نشت کوچکی از شراب زندگی را می گيريد ،اين نشت کوچک در کوران مشکالت و گرفتاری ھا به شما
کمک نمی کند.
ب پُر رد شود!؟ ".
" چرا نمی گذاريد اين شرا ِ
ی زالل ،خالص و ناب را بنوشيم .بدانيم
ی خالص و ناب را می دھد و ما بايد مردانه ،آن م ِ
ی زالل ،م ِ
ساقی مردانه ،م ِ
ی حقير و مختصر ،سازندگی و سامان برنمی آيد.
که از ِ
من ذھن ِ
ت بيھوده ،خودمان را کِدر می کنيم.
اگر مختصر شويم ،لحظه به لحظه در اثر مقاوم ِ
نبايد مقاومت کنيم ،ابتدای برنامه گفتم " :از پذيرش شروع می کنيم ".
چون گل رويم بيرون با جامهھای گلگون
مجنون شويم مجنون ،از خواب و خور چه آيد؟
ھمانطور که گفتيم :زمين ابتدا با گياھان ھرز پوشيده شده بود .ميليون ھا طول کشيد ،تا اولين گل پديدار شد.
گل ،چيست! ،چگونه بوجود آمده! ،پديدۀ خيلی عجيبی ست.
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مدتھای مديدی طول کشيد ،دومين گل ،سومين گل... ،
آبستن گياه را پاره می کند و بيرون می آيد!.
ساقه و شاخۀ
ِ
بنظر می آيد که پيام زيبايی ست که از دل گياه بيرون می آيد! .چرا ابتدا نبود!.
آيا گياه ھم شامل تبديل بود؟ ،آيا بودن ،به گياه ھم ،فرمان شدن داده بود ،که گياه تبديل و شد؟!.

شد!.

اآلن ما نگران کمبود گل نيستيم ،اآلن شاھد انفجار گل ھا در روی زمينيم!.
مانند گياه که به

حضور می رسد و گل خود را باز می کند ،ما ھم می توانيم از من ذھنی مان ،که گياه ھرز است،

گل حضورمان را باز کنيم.
ِ
اتفاقا" با جامه ھای رنگين ،تفاوت ھا زيبا می شود.
اگر مسيحی با دين و روش و رفتارھای خود ،به حضور زنده شود ،مسلمان ھم با روش و رفتار و مرام خود ،به
حضور زنده شود ،ايرانی با سنت ھای خود ، ... ،اين حضور زيباست.
تفاوت زيبا بنظر می رسد.
درمن ذھنی تفاوت خطرناک است.
گل رنگارنگِ ديگر .کداميک زيبا نيست!.
در حضور تفاوت زيباست .مثل گل زرد و سرخ ،و ...
انواع ھزاران ِ
ِ
" ھيچکدام " .ھمه زيباست .چرا؟
ُ
دن گيا ِه ھرز است.
برای اينکه گل به حضور رسي ِ
ما بصورت گياه ھرز نمی توانيم باقی بمانيم .ضربان نبض زندگی ،سير تکاملی زندگی ،به آن سوست .چاره ای جز
شکفته شدن ُگ ِل مان نداريم .با جامهھای گلگون .ھر کسی جامه ای پوشيده.
در داخل يک فرھنگ ھم ،گل ھای متنوع ،قشنگ اند .ما ھم ضرورتا" بايد فرھنگ مان را بشناسيم.
موال ناچه می گويد؟
ب فرھنگِ ايران ،تمدن و عواطف بشری خود را به فرد گره می زنيم.
مثال" ما در چارچو ِ
ت تأثي ِر خلق و خوی فرد قرار می دھيم .مثل برنامه ای که روی يک کامپيوتر سوار
مِھر و عالقه و فکر خود را ،تح ِ
می کنند ،برنامه و نرم افزار نصب شده را که بردارند ،يک برنامه و نرم افزار ديگری به جای آن می گذارند و
کامپيوتر بر اساس برنامه و نرم افزار جديد کار می کند.
ی )برنامه و نرم افزار کامپيوتر( خرافات را برمی داريم و سافت وی ،فردوسی ،موالنا را نصب می کنيم،
وقتی سافت و ِ
يکدفعه نقاط مشترک مان ،خودشان را نشان می دھند .گل ھا باز می شوند و ما می بينيم که تفاوت ھای سطحی ،چقدر
زيباتر می شوند.
چه چيزی ما را به ھم وصل می کند؟
ی وحدت و يگانگی و حضوری که به آن زنده می شويم.
ـ ھمان فضا ِ
شما متوجه شده ايد که از جاھای مختلف ايران ،به اين برنامه زنگ می زنند ،آنھا آدم ھايی ھستند که به ميزان و
درجه ای ،به حضور زنده شده اند.
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شما ھيچ اختالف سطحی و ظاھری را نمی بينيد برای اينکه از فضای حضور صحبت می کنند.
بقای ما به اين نوع نگاه و برخورد نياز دارد.
ما بايد فرھنگ غنی خودمان را بشناسيم .با جامهھای گلگون.
از علف ھرز بيرون بزنيم و مجنون شويم.
ی زنده شويم.
به عقل و خِرَ ِد ُکل زندگ ِ
يعنی به عقلی که بر اساس جدايی و ھم ھويت شدگی به ما غالب است ،ديوانه شويم.
ب ذھن ،ما نيازھای روانشناختی داريم و در نتيجه گِل می خوريم .نيازھای روانشناختی به ما فشار می آورند.
در خوا ِ
روح زندگی ،ما اختالفات را مبنای ستيزه قرار می دھيم و دشمن درست می کنيم .به دشمن
در جدايی من ذھنی از
ِ
نياز داريم .آدم ھا را به صورت زندگی نمی بينيم و بعکس ،با نيازھای روانشناختی مان يکی می شويم و نيازھای
من ذھنی را اصل و زندگی محسوب می کنيم.
کاذ ِ
ب ِ
ی ما ،در اين است که ما ذات خود را بشناسيم و بر اساس عشق و حضور ،در فضای يکتايی از
ی انسان ،پيروز ِ
پيروز ِ
عشق و معرفت ،اشباع شويم و در بيرون ھمان ھا را بپراکنيم.
ی بشريت ھم ھست که از
ی زن و شوھر و بچه ھا در يک خانواده ست .پيروزی ملی ،پيروز ِ
پيروزی انسان ،پيروز ِ
ب ماده ،بيدار شود.
خواب و خور در ذھن ،از خوا ِ
ب ذھن ،خواب در ماده ،يک مفھوم است ،وقتی ما ستيزه می کنيم ،حرص می ورزيم ،کدر می شويم ،از جنس
خوا ِ
ی در خواب است .جذب شدن
ماده می شويم ،ھشياری جسمی توأم با درد داريم .ھشياری جسمی توأم با درد ،ھشيار ِ
ھشياری در فرم و در ماده ست ،آنجا خِر ِد زندگی وجود ندارد ،دائم در مقايسه ست ،فقط مھم اين است که:
 ,,من تا چه اندازه بزرگ ديده می شوم .,,

حرف ھا به او برمی خورد .واکنش توأم با درد نشان می دھد .درد می خواھد درد بيشتر ايجاد کند.
نکته ای که ما بايد در سطح خانواده و در سطح ملی مواظب باشيم اين است که آيا ما درد کھنه داريم يا نداريم.
زن و شوھر بايد متوجه شوند که درد کھنه دارند يا ندارند.
دردی که ايجاد کرده ايم يا دردی که از اين سرزمين به ارث برده ايم ،در ذھن مان باقی می ماند و منتقل می شود.
ذھن ما درد کھنه جمع شده .درد کھنه درد ايجاد می کند.
در ناحيه ای از
ِ
خيلی از انقالبات و ُکشت و کشتارھا بخاطر دردھای کھنه ست .درد کھنه ،ميل دارد با درد بيشتری تالفی کند .ھر سی
سال ،چھل سال يکبار می خواھد يک درد دستجمعی ايجاد کند .بعد از مدتی فروکش می کند و سی ،چھل سال بعد،
دوباره سر برمی آورد.
بيشتر ُکشت و کشتارھا در بعضی از مناطق جھان بخاطر نياز خردمندانه به تغيير نيست .بخاطر مديريت من ذھنی
ست.
اگر قرار باشد که ما خردمندانه تغيير ايجاد کنيم ،بايد آرام و ساکن و ماليم باشيم و با انرژی خدايی اقدام به تغيير کنيم،
عبور آن انرژی قطع می شود.
اما با نزاع و ستيزه،
ِ
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ھمانطور که گفتم:
فرد در جمع مستھلک می شود و جمع می تواند درد زيادی ايجاد کند .ما بايد مواظب دردھا يمان باشيم.
بيشتر اوقات کشورھای خارجی از اين موضوع سوءاستفاده می کنند.
وقتی درد جمعی ايجاد می شود ،در آن آشفته بازار و گيج شدگی ،آنھا ھم بھره برداری ھای خود را می کنند.
در ھنگامۀ بحران ،آرامش ،حضور ،پذيرش اتفاقات در سطح فردی و در سطح جمعی ،به ما کمک می کند.
سکوت و سکون و تسلط بر نفس ،کمک می کند که خرد و برکت زندگی را از اعماق وجودمان ،باال بياوريم و مطرح
کنيم.
تعداد زيادی از آدم ھا دردھای کھنه را مطرح می کنند و گسترش می دھند .درد کھنه بايد شفا پيدا کند و نه اينکه
عامل ايجا ِد درد جديد شود.
ھر کسی شخصا" و بصورت فردی بايد آگاه شود:
ی زندگی ،در خانواده ام مورد ظلم و بدرفتاری قرار گرفته و رنجيده ام ،ناراحتی کشيده و درد دارم ،به احتمال قوی،
 ،،اگر من از ابتدا ِ

تمايل به ايجاد درد دارم .،،
در ِد کھنۀ من در اين لحظه ،ممکن است به سوی درد بيشتری برود .اما من بصورت حضور ناظر نگاه می کنم و
امروز موالنا گفت:
آن آفتاب تابان مر لعل را چه بخشد؟
لعل ،انسانی ست که تماشا می کند و تن به درد بيشتر نمی دھد.
انسان زنده به حضور ،تماشا و صبر می
ک َشد ،ولی
گرچه طبق قانون جذب ،درد می خواھد او را به سوی درد بيشتر بِ ِ
ِ
واکنش منفی و درد زا ،نشان نمی دھد.
کند و
ِ
سطح جمعی ،خيلی بايد مواظب بود!.
در سطح فردی و در
ِ
از موالنا ياد بگيريم .از خواب و خور بيدار شويم .بايد ببينيم که منظور موالنا از خواب و خورچيست؟ گاو ھم می
خورد و می خوابد .ما با او فرق داريم.
ما می توانيم در خواب ذھن باشيم ،در خواب درد باشيم ،ھر کاری که دل مان خواست انجام دھيم ،بگوييم ما ديندار يا
ھشيار ،از جنس زندگی ھستيم ،ولی مشخصا" ،ھر کسی که از جنس خدا باشد درد ايجاد نمی کند.
امروز موالنا به ما گفت:
زمينۀ وجودی ما فضای يکتايی ست .گلستان است و از جنس شکر ،حالوت و لطف دارد.
آيا شما ھم ھمين مشخصات را داريد؟
اگر حالوت ُ
شکر را نداريد ،از جنس او نيستيد .اگر از جنس او نيستيد جز خرابی و بی سامانی ،بوجود نمی آوريد.
گلستان حضور ،با ستيزه و با ايراد گيری و ايراد بينی و انتقاد نيست ،با آوردن آن عشق و انرژی به اين جھان
خلق
ِ
ِ
است و برای اينکار بايد ناظر و حاضر و بعضی موقع ھا مثل آن لعل صبور باشيد و تن به کشش جھان و خصوصا"
دردھا ندھيد.
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ای شه صالح دين ،تو بيرون مشو ز صورت
بنما فرشتگان را تو کز بشر چه آيد؟
اصطالح جالبی ست.
اصطالح صالح دين،
ار موالنا ست.
شه صالح دين ،ي ِ
ِ
ِ
صالح دين ،از آگاھی و حضور شما به اين لحظۀ ابدی می آيد .دين،
صالح دين ،دانشی ست که از اين لحظه می آيد.
ِ
ِ
ديدار معشوق است و ھر فکری و ھر رفتاری از آن صادر می شود.
حاال موالنا در يارش زندگی را می بيند ،ھمان جنس خودش را که ھشياری بی نھايت عمي ِق اين لحظه ست ،می بيند و
اين شعر را می سرايد .می گويد تو از صورت بيرون نشو :تو بيرون مشو ز صورت.
عليرغم اينکه گفت:
" مجنون شو ،خودت را معين نکن " ،ولی در عين حال می گويد:
" تو بايد روی دنيا کار کنی و موثر باشی .بايد پرتو نورت را به دنيا بتابانی ".
ت صالح دين با ذات موالنا يکی ست .با ذات ھمۀ انسان ھا يکی ست .تمام منظور ما از زندگی اين است که
ذا ِ
آگاھانه ،با ھم ھمکاری کنيم و آن تک ھشياری شويم که ذات ماست.
پس ما بيدار می شويم برای اينکه روی ُفرم ،روی جھان کار کنيم ،عشق و خرد و شادی و آرامش و امنيت و انرژی
ايزدی را به اين جھان بياوريم.
تو ،ھر انسانی ،به فرشتگان نشان بده کاری را ،که از دست شما بر می آيد و از دست فرشتگان برنمی آيد!.
بعبارت ديگر می گويد:
تا زمانيکه ما در اين تن ھستيم ،می توانيم کار مفيدی انجام دھيم ،ھنگامی که از تن بيرون برويم ،ديگر کاری از دست
مان ساخته نيست.
انگار زندگی ،يک سيستم ُفرمی و فيزيکی درست کرده و ھشيارانه در آن نشسته و برکت اش را از آنجا ،از ما ،به
ی نشسته در درون خود ،خبر
جھان صادر می کند ،ولی شما بايد از اين موضوع خبر داشته باشيد ،اگر از ھشيار ِ
نداشته باشيد اين کار صورت نمی گيرد.
کار و تأثير شما ھم در اين جھان ،تا موقعی ست که در اينجا زنده ھستيد ،نمی توانيد غفلت کنيد.

*
کار ما مربوط است ،برايتان توضيح می
دنبالۀ مثنوی ھفتۀ قبل را برايتان خواھم خواند .خالصه ای از آن را که به ِ
دھم:
ت زندگی ،حس جدايی می کند ،يک سيستم قضاوت،
انسان
گرفتار در ذھن ،در حاليکه از انسان ھای ديگر و از ذا ِ
ِ
ِ
براساس نيازھای روانشناختی و بر اساس باورھای خود است.
ِ
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اساس باورھا ،غلط است .مثال زديم:
اما سيستم قضاوت بر اساس نيازھای کاذب روانشناختی و بر
ِ
جوانی مجھز به سيستم قضاوت ذھنی ،بدنبال انسان واال و خردمندی بود تا از او راز زندگی را بپرسد.
در تعريف آن انسان خردمند گفت:
دل او به وسعت آسمان بزرگ ،و قادر بود که خ َِرد ،ستاره ھای اعالی زندگی را بچيند و به زمين آورد .جوان به
" ِ
دنبال خردمندی است تا سِ ر زندگی را از او بپرسد ".
((((((

)))))

ف خردمند می گشته ،يکی به او گفته:
وقتی دنبال يک عار ِ
در شھر ما فقط يک آدم خردمند وجود دارد که او ھم خود را به ديوانگی زده ،به ميدان شھر برو ،او را خواھی ديد که
با بچه ھا بازی می کند می توانی سوالت را از او بپرسی.

عارف خردمند ،اين انسان زنده به حضور را که سوار اسب چوبی با بچه ھا بازی می کرده ،می
وقتی سوال کننده ،اين
ِ
يابد ،سوالش را مطرح می کند.
ولی اين انسا ِن خردمن ِد زنده به حضور ،به او می گويد :دنبال کارت برو .امروز روز پرسيدن راز زندگی نيست22 .
)))) )

(((((

سپس با اسب چوبی اش به سمت بچه ھا برمی گردد.
برای دومين بار ،سوال کننده ،آن شخص دانا را صدا می زند و می گويد :بيا ،سوال دارم.
آن دانا ،اسبش را به طرف سوال کننده رانده و می گويد:
ب من بسيار سرکش و چموش و تند خوست .ممکن است که لگدی به تو بزند و بيفتی.
زود باش حرفت را بزن که اس ِ
می ميری و بلند نمی شوی.
نظر من ،موالنا با اين نماد می خواھد نشان دھد که آن دانا می داند که:
" به ِ
اس ِ
ب اصلی زندگی ست و اين ذھن ،به مثابۀ قطعه چوبی بيش نيست و ما ذھن را حمل می کنيم ،در واقع ذھن بر ما
سوار شده! ".
جوان که مجال حرف زدن پيدا نمی کند ،تصميم می گيرد که با او شوخی کند و او را دست بيندازد .زيرا ذھن
قضاوت کننده ای براساس گذشته و باورھای خود دارد.
موالنا مرتب تأکيد می کند:
ت تو ،قضاو ِ
" مواظب باش ،وقتی تو قضاوت می کنی ،قضاو ِ
ت زندگی نيست ،براساس مفاھيم و داده ھايی ست که از
گذشته ياد گرفته و با آنھا ھم ھويت شده ای و ھميشه غلط است .اين مفاھيم نمی تواند خدا ،زندگی را تشخيص دھد.
انسان مست را ارزيابی کند ".
نمی تواند
ِ
شخص جوينده ،می خواھد اين خردمند را دست بيندازد ،می گويد:
آن
ِ
ی من مناسب است؟ .,,
 ,,می خواھم از محلۀ شما زن بگيرم ،به نظر تو چه کسی برا ِ
خردمند پاسخ می دھد:
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ـ  ،،ما سه نوع زن داريم ،يکنوع آن باکره ست .بی قيد و بی آزاد ،تماما" در اختيار توست .،،

من ذھنی او پاک شده و تماما" در
منظور او از باکره ،ذھن ساده ست .ذھنی ست که ھويت و حس وجود در آن نيستِ ،
ِ
ار ھشياری ست .اين ذھن می تواند خالق و در خدمت زندگی باشد.
اختي ِ
گنج روان .جاری و پُرجريان است.
ذھنی ست مثل ِ
ـ  ،،زنی که بيوه ست ،پنجاه درصد آن متعلق به توست .،،
من ذھنی و ھم ھويت شدگی ھاست.
منظور،
ذھن ھم ھويت شده ست ،که پنجاه درصد آن در تسلطِ ِ
ِ
زن بيوه ،بچه ھم داشته باشد ،ھيچی آن متعلق به تو نيست .،،
ـ  ،،اگر ِ
ت زندگی شکل گرفته و در آن حس ھويت و دردھای گذشته ،مثل
اين ذھن ،ذھنی ست که بر اثر جدايی از اصل و ذا ِ
ب امور مادی و جسمی ست.
ار ھشياری ناظر و حضور نيست ،تماما" جذ ِ
رنجش و کينه ھم ھست ،ھيچی آن در اختي ِ
)البته اينھا تمثيل است و کنايه ای به زن بيوه و زن بچه دار نيست ،فقط تمثيل است(.
ذھن ھم ھويت شده ،دردھا و رنجش ھا و باورھا ،قيد و بندھايی ست که فرد را می بندد
شما متوجه می شويد که بچۀ
ِ
و قفل می کن ،آزادی او را سلب می کند.
شما اآلن اين موضوع مھم را می فھميد و می توانيد خودتان را ارزيابی کنيد.
شناسايی = آزادی ست.
ـ چه گرفتاری ھايی اآلن در ذھن شماست؟
ـ با کدام وضعيت ھا و حاالت و شرايط ،ھم ھويت ايد که نسبت به آنھا ھنوز نمرده ايد؟
ـ با چه دردھايی ،دست و پنجه نرم می کنيد؟
آن دردھا بچۀ ھم ھويت شدگی ست.
ھـــــــر کاری که از پايگاه ھم ھويت شدگی با جھان می کنيم درد خواھد داشت .اين دردھا می مانند.
مثال" يک مرد يا يک زن ،در پنجاه سالگی ،ممکن است ھم ھويت شدگی و مقداری زياد درد داشته باشد ،حاال با اين
دردھا چه کند؟
من من ،مانند دزدی که
قرار بود من به خدا زنده شوم و آرام و شاد و خالق ،برکت او را منتشر کنم ،ولی
ذھن منِ ،
ِ
از کور می دزدد.
ی دزد ،از خواب آلودگی و کرختی او سوء استفاده
کور ما ھستيم ،ھشياری ست که به خواب ذھن رفته و اين ِ
من ذھن ِ
کرده و به او دستبرد می زند.
پس از توضيحات آن خردمند ،در رابطه با نوع زنی که اين جوان بايد اختيار کند ،جوان پرسيد:
 ،،تو با اين عقل و ِخ َردی که به عقل کل وصلی چگونه ست که نی چوبی سوار شده ای و با بچه ھا بازی می کنی؟ .،،
آن انسان زنده به حضور گفت:
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ب من ھای ذھنی
ی منتخ ِ
 ،،اين اوباش ،به اصطالح رايزنی می کردند که مرا قاضی کنند ولی من نمی خواھم قاض ِ
زبان آنھا باشم.
دار من ھای ذھنی کمک کنم ،دست و
ِ
باشم و به ظلم و خواسته ھای من ِ
من از جنس حضورم ،نمی توانم در خدمت من ذھنی خود يا من ھای ذھنی ديگر باشم ،به اين علت خودم را به
ديوانگی زدم:
اوست ديوانه که ديوانه نشد
اين عَ سَس را ديد و در خانه نشد
ديوانۀ واقعی و حقيقی آن کسی ست که اين عسس ،اين داروغه را ببيند و ديوانه نشود و در خانه و در فضای يکتايی
مستقر نشود.
کدام داروغه؟
داروغه ،تمام عواملی ست که ما را از فضای حضور ،اجبارا" به دنيا می کشند ،ما را به طرح و نمايش خود تشويق
و ترغيب و تحريک می کنند.
ی راستين از آميزش با آنان ھميشه گريزان بوده اند .زيرا بيم آن می
ی ستمگر است که انسان ھا ِ
)در اينجاَ ،ع َسس ،کنايه از من ھای ذھن ِ
رفت که از ھم صحبتی با آنھا دين و حضورشان بر باد رود(.

پس به نظر موالنا :ديوانه کسی ست که مجموعه عوامل دعوت اجباری به دنيا را ببيند و در خانۀ يکتايی مستقر نشود
و به بيرون برود و بخواھد خودش را مطرح کند.
شدن حضورمان ،نزديک می شويم ،احتمال دارد که ديگران از طريق بزرگ کردن،
پس به محض اينکه ما به زنده
ِ
دانشمند و استاد خطاب کردن ،آدم خارق العاده عنوان کردن ،به ما حمله کنند و دوباره ما را به دنيا بکشند .بايد
مواظب باشيم.
دانش من جوھر آمد نه َع َرض
اين بھايی نيست بھر ھر َغ َرض
علم من ،جوھر است نه َع َرض و صرف اين علم پُر ارزش من ،برای ھر َع َرض نيست.
)من علم و معرفت خويش را وسيلۀ کسب متاع دنيايی نمی کنم ،بلکه علم و معرفت من فقط برای بيان اسرار و حقايق زندگی ،خدايی

ست(.
ی انسان از ذھن زاييده وآزاد می شود ،به دانش جوھری خود پی می برد .اين دانش ،با دانش مفھومی
پس وقتی ھشيار ِ
که از مدرسه و کتاب ياد می گيرد ،فرق دارد و جوھر ناميده می شود.
جوھر ھمين ھشياری ست ،که دوباره ،ھمان ھشياری می شود ،اما اينبار آگاھانه و ھشيارانه ،که دست آوردھا و
دانش جديدی از آن می جوشد و می رويد.
ِ
آن دانش که از اتحا ِد ھشياری ما با ھشياری ايزدی حاصل می شود ،جوھر است ،نه َع َرض.
ما اينبار ھشياری ھستيم که آن جوھر و آن ھشياری قديم را می شناسد .پس حال ،ما ھمان جوھر ھستيم اما اينبار
ھشيارانه .و نه َع َرض.
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عنصر اصلی خود سوار کرده ايم.
َع َرض ،ھمۀ آن مفاھيم ،توصيفات ،زير و زبرھايی ست ساختگی ،که روی
ِ
مثال" ھم ھويت شدگی ھا و باورھا و عبادات و کارھای خوب يا بدی که کرده ايم و مشخصه ھايی مثل:
 ,,ما ايرانی ھستيم ،ما فالن دين را داريم،,, ... ،عرض است .جوھر نيست.
پس:
جوھر ما ،دانشی ست که از اتحاد ما با خدا به دست می آيد و با اين عرض ھای مفھومی ،فرق دارد .از آنطرف
ِ
آمده ،ھمان ھشياری ست که نه می ميرد و نه می سوزد .ھر چند اآلن جذب ذھن شده باشيم.
حال ،ما به خود می گوييم .ھر کسی به خود می گويد:
جوھر قيمتی و اصيل را نمی توانيم برای ھر غرضی صرف کنيم .،،
 ،،اين بھايی نيست بھر ھر غَ رَ ض .اين
ِ
ما به خود می گوييم ،ھر کسی به خود می گويد:
ت مادی
ت ذی قيمت دارم که وقتی مثال" خشمگين می شوم ،نمی توانم آن را صرف يک کمي ِ
 ،،پس ،من يک جوھر ،يک ھشياری ،يک ذا ِ

کنم .،،
کدام کميت مادی ست که ما را عصبانی می کند و يا می رنجاند و باعث واکنش مان می شود؟
ت اين جھانی ".
" مقوال ِ
ت اين جھانی کدامند؟
مقوال ِ
مقوالت اين جھانی بصورت تصوير و توصيف و مفھوم در ذھن ما ثبت شده اند .برای آنھا غمگين می شويم،
خشمگين می شويم ،واکنش منفی نشان می دھيم.
ی حضور مان را ،ذاتی را که بر خود قائم شده ،بپوشانيم يا بخاطر مورد و وضعيتی مادی
ما نمی توانيم حالت ھشيار ِ
که از دست داده يا بدست نياورده ايم ،يا موجب رنجش و ناراحتی مان شده ،از دست بدھيم .قابل قبول نيست .اين،
بھايی نيست بھر ھر غَ رَ ض!.
ت مادی ،نان و نام و شھرت و توجه و تأييد باشد.
غرض می تواند مقوال ِ
خرج آفلين کنيد.
شما نمی توانيد ذات تان را
ِ
اين جوھر ،اين ھشياری ،کميتی تئوری نيست ،ماھيتی حقيقی ست ،بيداری ما از ذھن و بيدار ماندن مان يک تئوری
فانتزی نيست ،فقط مختص موالنا نيست.
شما نگوييد:
 ,,من که موالنا نيستم .!,,
نه ،اين ھشياری ،جوھر شما نيز ھست ،ولی تا زمانيکه آزاد نشده ايد بايد درد بکشيد.
البته خدا نمی خواھد ما درد بکشيم ،درد کشيدن چه فايده ای دارد؟ خدا می خواھد ماه شب چھارده شويم و نور او را
به اين جھان بتابانيم.
پس برای ھر ھدف و ھر منظوری نمی توانيم اين ھشياری ،اين جوھر را خرج کنيم .نمی توانيم دروغين و زرنگ
باشيم .نمی توانيم دروغ بگوييم.
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ھر دفعه که از َنفس تبعيت می کنيم ،تظاھر می کنيم ،قضاوت و تقليد می کنيم ،خالفِ قوانين زندگی ،خالف حقيقت
ض دنيايی می کنيم.
عمل می کنيم ... ،جوھر را صرف يک َغ َر ِ
بيدار شدن و بيدار ماند نيز پرھيز است و پرھيز سخت است.
موالنا گفت :آن آفتاب تابان مر لعل را چه بخشد؟
تا سنگ لعل شود ،طول می کشد ،بايد صبر کرد و سختی کشيد.
ما عادت کرده ايم که جوھر را فدای عرض و غرض کنيم ،اما اگر شروع به ترک اين اعتياد کنيم ،گرچه ابتدا سخت
است و سختی می کشيم ،اما وقتی صبر می کنيم ،قانون مزرعه و قانون جبران را ھم رعايت و عملی می کنيم و پشت
اين قوانين می ايستيم و تکان نمی خوريم ،ھشياری ما از حالت مادی به ھشياری حضور تبديل شود.
تان شِ کَّرم
کان قندمَ ،ن ْيسِ ِ
ِ
ھم زمن میرويد و من میخورم
ستان شکرم .اين شکر و شادی و آرامش از اعماق وجودم می
من
معدن قند و شيرينی و آرامش و زيبايی ھستم ،ني ِ
ِ
جوشد و باال می آيد و من می خورم و صرف می کنم ،از بيرون نمی گيرم .از درونِم به بيرون تراوش می کند و نه
بعکس.
تا به حال ما اشتباه کرده ايم ،فکر می کرديم که اگر ھمسر اصالح شود و به حرف ما گوش دھد و دير به خانه نيايد و بچه ھامان
درس بخوانند و دکتر و مھندس شوند ،فاميل ھا دست از سر مان بردارند و اذيت نکنند ،دوستان راحت مان بگذارند ،به خوشبختی می

رسيم .!.چنين تصورات و افکاری ،ديد من ذھنی ست.
درون خودمان شِ ک َِر آرامش و شادی می جوشد و باال می آيد و روی بقيه اثر می گذارد.
از
ِ
با ستيزه ،شما راه جوشيدن و فوران شادی و آرامش و قند را نگيريد.
علم تقليدی و تعليمی است آن
فور مُسْ َتمِع دارد فغان
کز ُن ِ
علمی که صاحبش از نفرت و بی ميلی شنونده ناله و فغان سر می دھد ،آن علم ،تقليدی و عاريتی ست.
)ولی اگر علم ،تحقيقی و ذاتی باشد ،در غم مشتری و مستمع نيست .چه شنوندۀ آن علوم ،بسيار باشند و چه کم و يا اصال" نباشند دارندۀ
چنين علومی باکی ندارد(.

علم تقليدی و تعليمی ھمان علمی ست که ما بوسيلۀ ذھن ياد می گيريم.
پس می بينيد که موالنا علم را دو نوع تعريف می کند:
ـ علم تقليدی و تعليمی.
دانش ذاتی.
ـ علم و
ِ
نوع ذاتی و جوھری آن ،از درون ما ھنوز نجوشيده ،اشکالی ندارد.
اگر ِ
درون شما بجوشد؟ بله.
آيا آن علم ،آن جوھر می تواند از
ِ
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اگر اين لحظه شما با مسئله تان يکی و تسليم شويد ،از اعماق وجود شما در اثر تسليم و پذيرش اتفاق اين لحظه بدون
قضاوت ،يعنی کنار گذاشتن ذھن و داوری ھای آن ،اين علم خدايی و راه حل ،از درون تان می جوشد.
اما علم تقليدی ،علمی ست که ما از پدر و مادر و از ديگران ،از معلم ھا و کتاب ھا و عرف جاری در جامعه ،ياد
گرفته و تعليم ديده ايم.
اين علم در ذھن ماست و دنبال مشتری می گردد و اگر شنونده نداشته باشد خسته می شود.
دل مان می خواھد مردم بگويند
برای ھمين است ،بمحض اينکه مجلسی می رويم شروع به حرف زدن می کنيمِ ،
چقدر چيز بلديم و با سواد ھستيم .حواس مان به اين است که اين علم را چگونه به مردم بفروشيم و اين درست نيست.
علم تقليدی و تعليمی ،با آن دانش زندۀ زندگی که بر اثر موازی شدن مان با زندگی ،از درون می جوشد فرق دارد.
آيا اين بدان معنی ست که نبايد مدرسه برويم؟ " نه ".
ما بايد به مدرسه و دانشگاه برويم و ھر روز ھم کتاب بخوانيم ،ولی بايد بدانيم که اين تعليمات ذھنی ست ،ما بُعد
ديگری داريم که دائم در ما زنده ست به شنونده و مستمع نياز ندارد.
گرچه تعليمات ذھنی ممکن است نقشۀ دنيا را به ما نشان دھد ،کتاب مديريت به ما بگويد مثال" چگونه دستگاه ھا را در
کارخانه می چينند و در رابطه با چه موضوعی ،چه مطالعات و چه تحقيقاتی شده ،چگونه تجارت می کنند و چگونه
از کامپيوتر در تجارت استفاده می کنند... ،
روح زندگی ھم رسيد؟ " نه
)اينھا علم تقليدی و تعليمی و الزم است( ،اما آيا با اين تعليمات و آموخته ھا می توان به ُکنه و
ِ
" .اينھا آموخته ھای ذھنی ست.
در آموخته ھای ذھنی و علم تقليدی ،اگر شنونده با دانشی که تقليدی ست و ما با آن ھم ھويت شده ايم ،عالقه نشان
ندھد ،دادمان بلند می شود.
حاال ياد می گيريم که ديگر دردمان نيايد .واکنش نشان ندھيم ،اگر در جايی ازما سوال کردند ،جواب می دھيم ،اگر
جواب مان را رد کردند ،می پذيريم.
چون پی دانه نه بھر روشنی است
ھمچو طالبعلم دنيای َدنی است
ب قلوب ،طالب آن
اگر کسب علم دين و عرفان برای به دست آوردن روزی و معاش باشد ،و نه روشنی بخشی و تذھي ِ
علم مانند کسی ست که طالب دنيای َپست باشد.
اين علم تقليدی ،دنبال دانه و ماده و نان و نام است برای روشنی دل نيست.
دنبال روشنی و تابندگی اين دل ھستيم؟
ما دنبال چه ھستيم؟ آيا
ِ
دل ما از ماده ست ،از من ذھنی ست ،برای اينکه دل مان را روشن و پرتو افشان کنيم ،بايد ھشياری فرم دارمان
اين ِ
را که با ھمين دانش ھای دنيايی ھم ھويت شده بِکنيم و دور بيندازيم.
نه اينکه آن دانش ھا را دور بيندازيم ،آنھا را الزم داريم اما بدرد زندگی نمی خورند و نمی توانند دل ما باشند.
آن علم ھا برای پول درآوردن است ولی برای روشنی دل نيست.
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روشنی دل يعنی تجلی خدا در دل و پخش برکت آن در دنيا.
گرچه شما می دانيد ماشين ھا را در کارخانه چگونه بچينيد ،چگونه کارمند استخدام کنيد ،چگونه کامپيوتر را در حرفه
و شغل مورد استفاده قرار دھيد ،ولی ھمۀ اين سرويس ھا را با يک زمينۀ عشق ايزدی و لطافت و انعطاف پذيری
ارائه می دھيد.
اگر ماشين وار برخورد کنيد ،از آن امکانات ھم نمی توانيد استفاده کنيد ،ھمه رَ م می کنند.
علم دنيای دَ نی ،کسی که علم را برای دنيای پست بخواھد.
مانن ِد طالب ِ
ما اآلن رھنمودھای موالنا را می خوانيم و ياد می گيريم و بکار می بريم ،برای اينکه دل مان را روشن و خودمان را
تبديل کنيم .برای چيز ديگری نمی خوانيم.
طالب علم است بھر عام و خاص
نه که تا يابد ازين عالم خالص
ی جلب نظر عام و خاص ھستيم ،يا از عالم ذھن و از اين
آيا ما طالب علم ،برای حل و
فصل مس ِ
ِ
ائل دنيوی و برا ِ
گيری که افتاده ايم آزاد و رھا شويم؟
چنگال ھم
ما می دانيم ھر کسی که پا به سن گذاشته ،به سن پنجاه ،پنجاه و پنج سالگی رسيده ،می داند که ما گيريم ،در
ِ
ت زندگی و درد گيريم و نمی توانيم خالص شويم.
ھويت شدگی و حس جدايی از ذا ِ
حاال شما علم را می خواھيد برای اينکه از چنگِ اين درد و ھم ھويت شدگی جدا شويد يا آن را محکم کنيد؟ کداميک؟
بايد شناسايی و انتخاب کنيد.
اگر برای جلب توجه و تأييد عام و خاص و مجلس رفتن و سخنرانی و اُستاد خطاب شدن است ،بدرد نمی خورد.
پس شما ھر دانشی را که فرا می گيريد ،موالنا را که مورد مطالعه قرار می دھيد ،فورا" ارزيابی کنيد:
من ذھنی خودم رھا کرده؟ .،،
ت من در مورد موالنا ،طی يکی دو ماه گذشته ،مرا از دس ِ
 ،،آيا مطالعا ِ
ت ِ
البته که به اين رھنمودھا عمل کنيد رھا می شويد .ھمين داده ھا ،فرھنگ اصيل ماست.
ھمچو موشی ھر طرف سوراخ کرد
چونک نورش راند از در ،گفتَ :برْ د
عالمی که دارای علم تقليدی و عاريتی ست و آن علم را برای جلب نظر عام و خاص کسب می کند ،مانند موشی ست
که در زمين ھر طرف را سوراخ می کند که خود را به عالم نورانی برساند .نور او را می راند می گويد :از اين
مرتبه دور شو.
ی ای وای ھم ھست.
َبرد ،يعنی دور شو .به معن ِ
در قديم َبرداَ ،برد ،يعنی :دور شو ،دور شو.
وقتی شاھان عبور می کردند ،مردم حق نداشتند به شاھان يا زن و بچه ھای آنھا نگاه کنند ،عده ای نيزه بدست ،در
مسيرمی ايستادند و به مردم می گفتند :دورشو ،کورشو.
مردم روی شکم می افتادند و زمين را نگاه می کردند.
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ھمانطور که نور به موش می گويد:
بيرون نيا .بيرون نيا.
من ذھنی داريم و در تاريکی بسر می بريم ،می گويد :بيرون نيا.
به ما ھم که مثل موش ھستيم و ِ
مانند موشی که زير زمين است و ھر جا را سوراخ می کند ،وقتی به سطح زمين رسيد ،آفتاب را می بيند و آفتاب به
او می گويد :بيرون نيا.
موش برمی گردد و جای ديگری از زمين را سوراخ می کند ،سوراخ می کند ،اما ھمينکه می خواھد بيرون بيايد ،با
ديدن نور آفتاب ،دوباره به ته زمين برمی گردد.
ما ھم در ذھن مان می رويم و می رويم و می رويم و در نقطه ای ،می خواھيم بيرون بزنيم اما چون من داريم ،نور
خدا به ما می گويد :برگرد چون من داری.
حاال چرا موش را مثال می زند؟
برای اينکه موش در تاريکی ھای زير زمين زندگی می کند و من موذی دارد.
موالنا در جايی ديگر گفت:
دزد از کور می دزدد .کور ھشياری ست که در ذھن به خواب رفته ،مثل دزد ،مثل موش است.
در جايی ديگر می گويد:
اين انبار را ما دائم پُر می کنيم ،کمی بعد متوجه می شويم که خالی شده.
دائم ھشياری حضور درست می کنيم و بعد می بينيم روز به روز کم می شود .چرا؟
چون موشی آن را می دزدد.
شما اول بايد موش را دفع کنيد .موش ھمين من ذھنی ست.
" زرنگی ھايت را کنار بگذار ،دروغين نباش ،موش نباش ،برای اينکه وقتی که موش به دشت می رسد ،نمی تواند
بيرون بزند " .اين موش از کجا آمده؟
چونک سوی دشت و نورش ره نبود
ھم در آن ظلمات جھدی مینمود
ت نور ندارد ،پس در ھمان تاريکی ھا ج ّد و جھدی می
الم علم عاريتی و تقليدی راھی به سوی دش ِ
از آنرو که آن ع ِ
کند.
اين موش بيچارۀ زي ِر زمين به سوی دشت و نور راه ندارد.
ما ھم بعلت ھم ھويت شدن با باورھا که موضوعاتی ذھنی اند ،بعلت ھم ھويت شدن مقوال ِ
ت ھم
ت فيزيکی بيرون و بعل ِ
من ذھنی خصيصۀ زرنگی دارد.
ھويت شدن با دردھا ،من ذھنی داريم .اين ِ
مثل موش ،که دائم به فکر زرنگی ست .ھر کسی بايد چاره ای برای زرنگی خود بيابد.
موالنا چندين جا اين زرنگی را محکوم می کند و می گويد:
" مواظب زرنگی ات باش " .ولی من ذھنی به زرنگی پُز می دھد.
34

برنامه گنج حضور شماره ٥١٤

Program # 514

Jul 16 2014

زرنگی يعنی ما می توانيم سر مردم کاله بگذاريم ،دروغ بگوييم ،کار خودمان را پيش ببريم ولی ديگران نمی توانند.
ما بھتر از ديگران کار خود را پيش می بريم .مثل موش.
غرض اين دنيا می کنيم.
ولی در چنين مواردی ،ما جوھر را فدای
ِ
زيرکی صباغی آمد در بحار
ان کار
کم َر َھد ،غرق است او پاي ِ

بحار يعنی درياھا.
مثل اينکه کسی را در وسط اقيانوس بيندازند و بگويند:
 ,,شنا کن و به ساحل برو  .!,,زيرکی شبيه چنين رفتاری ست .محال است که اين شخص ِب َر َھد ،آخر سر غرق می شود.
ت ذھن می
ت دشت و نور نمی تواند برود ،ما دائم ،در تاريکی و ظلما ِ
ی ما ،مثل موش ،چون به سم ِ
پسِ ،
من ذھن ِ
گرديم .از يک باور شروع می کنيم.
امروز گفتم:
من ذھنی ھستند ،شروع می کنيد و به جايی ديگر می رويد .با
شما از پايگا ِه نارضايتی ،رنجش ،که از پايگاه ھای ِ
ھمين نارضايتی می رويد ،می رويد ،باالخره ممکن است به سطح زمين بياييد و نور را ببينيد ،ولی نور به شما می
گويد:
" بيرون نيا ".
برای اينکه من ذھنی ات بر اساس نارضايتی و تلخی و درد است ،کجا بيايی؟! ،اينھا را بايد بيندازی و بعد بيرون
بيايی .بيرون ھم بيايی ،مثل موشی که بايد تبديل به پرنده شود.
گر خدايش پر دھد َپرِّ خ َِرد
ِبر َھد از موشی و چون مرغان پرد
اگر خدا ،به آن موش َپ ِر خ َِرد دھد ،او از موشی می َر َھد و مانند مرغان می َپ َرد.
چگونه َپر می دھد؟
با ھمين شناسايی ھايی که می کنيم:
ـ ما ابتدا ھشياری بوديم ،به اين جھان آمديم.
ـ اولين َع َرض ،اولين مفھوم را بصورت اسم ،روی ما گذاشتند .اسم ما مفھوم است ،وقتی ما را در اسم مان خالصه
کردند ،با آن ھم ھويت شديم .با شنيدن اين کلمه ،مردم به ما نگاه و توجه می کردند و لبخند می زدند ،توجه مان روی
کلمه ای که اسم مان بود ،جلب شد و بجای ھشياری ،خود را آن کلمه ،آن اسم ،تلقی کرديم.
اسم مفھوم بود.
ـ بتدريج ،مفاھيم ديگر را به اين اسم ،به اين مفھوم متصل کرده و حول و حوش آن تنيديم و يک من ذھنی مفھومی
درست کرديم که از فکر درست شده.
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ـ وقتی به يکی ،به چيزی ،چسبيديم ،ھم ھويت شديم ،زندگی آمد آن را از بين ِب َب َرد ،ما بجای اينکه بصورت ھشياری و
پرنده ،اين چيزی را که در حال از بين رفتن بود و گرفته بوديم رھا کنيم و بپريم ،موش شديم و زيرخاک ذھنی رفتيم.
ور نجويد َپر ،بماند زير خاک
نااميد از رفتن راه سِ ماک
اگر ما پًر نجوييم و مثل موش باشيم ،زير خاک می مانيم و از رفتن به راه سِ ماک ،دسترسی به صورت فلکی )ستاره ای

کمال انسان ،نا اميد می شويم.
ی
ِ
در مراتب بسيار باال( ،از رسيدن به حد اعال ِ
اگر ما در ذھن با نارضايتی و با تلخی و درد ،با يک بافت ذھنی شروع و حرکت کنيم و فکر کنيم که به حضور زنده
شدن ھم مثل رسيدن به يک ھدف مادی ست و در آينده ست و از اين نقطۀ ذھنی به نقطۀ ذھنی ديگر برويم ،باز از آن
گر ذھنی ،پس از مدتی نرسيدن ،از ذھن نمی توانيم بيرون بياييم و نا اميد می شويم.
نقطۀ ذھنی به نقطۀ دي ِ
خيلی ھا نا اميد می شوند.
مثال" صحبت می شود که شما قانون تعھد و ھماھنگی را اجرا کنيد.
وقتی می بينيد اين بيت يک تغيير در شما ايجاد می کند ،به تغيير متعھد شويد .صبر کنيد .سختی آن را بپذيريد .ھشيار
باشيدَ .پر بجوييد .ھمان َپر ،ھمان ھشياری که از اول بوديد.
از اول ھشياری بوديم ،بعد به مقوله ای آفل چسبيديم ،زندگی می خواست آن را از بين ببرد ،ترسيديم و به زير خاکِ
ذھن رفتيم .به چيزی ديگر چسبيديم و مفھوم آن را نگه داشتيم .گفتيم:
 ,,نه ! ،اين نمرده! ،از بين نمی رود! ،ھست !.,, ... ،
خيلی ھا به آدم ھای مرده چسبيده اند .خيلی ھا به مالی که از دست داده اند ،چسبيده اند.
دائما" در سی سال پيش سياحت می کنند ،با آن ھم ھويت اند ،در گذشته اند ،گذشته زنده ست ،نمرده ،در زمانند... ،
چه بگوييم در زي ِر خاک ذھن ،چه بگوييم در زمانند ،ھر دو يکی ست ،فرقی نمی کند ،در گذشته و در آينده اند.
اما چرا پس از مدتی که آدم کتاب خواند ،آثار موالنا را مطالعه کرد ،تمرين کرد ،به ھيچ جا نرسيد؟
گفتم چرا.
برای اينکه از يک جای ذھنی ،به يک جای ذھنی ديگر می رود .اآلن حاضر نيست .!.دريچۀ زندگی اين لحظه ست.
شما به ھر صورتی که ھست ،اين لحظه را نبايد ترک کنيد .اگر به زمان برويد ،نا اميد می شويد .ھيچ موقع نمی رسيد
برای اينکه ھميشه اين لحظه ست.
برای شما ھم به حضور زنده شدن يک ھدف است ،چيزی ست که ذھن بايد به خود اضافه کند.
نگذاريد ذھن اين کيفيت را بصورت يک مقولۀ ارزشمند تجسم و بخواھد در آينده به خود اضافه کند ،توجه کنيد که اين
برخورد و حالت ،شما را نا اميد می کند .نبايد نا اميد شويد.
الگوی باوری نقص که:
 ,,من لياقت ندارم  ،,,ما را نا اميد می کند .ما را در ذھن نگه می دارد .امروز گفتم:
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" بشناس ".
در جايی که زندگی می کنی ،ممکن است تو را تحقير کرده باشند ،در بعضی جاھا حقارت از در و ديوار می بارد،
ھر کسی به آدم می رسد می گويد ,, :تو ھيچی نمی شوی ،تو بی لياقتی.,, ،
 ,,پسرم ،من بی لياقت ام ،تو ھم بی لياقتی ،اصال" فاميل ما بی لياقت است ،تمام اھل اين شھر بی لياقت اند ،ديگران بايد برايمان تصميم

بگيرند ،ما که لياقت اش را نداريم.,, ... ،
" اين باورھا در ما جا می افتند ،فعال می شوند " .وقتی ھم می خواھيم به سوی خدا برويم می گوييم:
 ,,ما اصال" لياقت زندگی نداريم ،حاال برويم به خدا برسيم ! .,,
" ذات شما جوھری ست که از اول کامل بوده.
من ذھنی ،می گويند:
اما بعضی ھا با باورھای حقي ِر ِ
 ,,نه ،من اصال" از اول آدم خاصی ھستم.,, ... ،
حال ،در خانواده يا در ھر جا که تربيت شده گفته اند:
 ,,تو آدم مخصوصی ھستی ،يک سرو گردن از آدم ھای ديگر باالتری ،بايد عرضه ات را نشان دھی.,, ... ،
اين عبارات پُر طمطراق ،ابتدا کمی به گستاخی آدم و جلو رفتن او کمک می کنند ،ولی در نقطه ای اين الگو فرد را
با شکست مواجه می کند ،زيرا نمی گذارد او تسليم شود.
ما بايد اول تسليم شويم .اول بايد عقل ذھنی را انکار کنيم .اما چنين الگويی اجازه نمی دھد فرد تسليم شود.
بنابراين ما می بينيم که چه الگوھايی داريم و از کجا اين الگوھا را گرفته ايم؟
شما بايد اين الگوھا را بشناسيد .سخت است؟
نه .سخت نيست .بايد حواس تان به خودتان باشد ،نورافکن را روی خودتان بيندازيد ،کاری به کار ديگران نداشته
باشيد .با خواندن اين رھنمودھا ،آن قالب ھا و مدل ھا و معيارھا ،فورا" شناخته می شوند.
و به اين ترتيب متوجه می شويم که چگونه مرغ جان ما موش شده.
در ابيات بعدی که از دفتر سوم مثنوی است ،به حالت و خصوصيت انسان ھايی که عالقۀ زيادی به اين دنيا و
چنگال مرگ را می بينند و به ھمين
آرزوھای مادی دارند اما در پيرامون قفس وجود خود ،صفی از گربه ھای تيز
ِ
مناسبت ،پرندۀ روح شان ،از پرواز نوميد شده است ،اشاره می کند.
اين ابيات در فھم چگونگی موش شدن مرغ جان ،کمک می کنند.
مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بيت ٣٩٧٧
مرغ جانش ،موش شد ،سوراخ جو
چون شنيد از ُگربِگان او َعرِّ جُ وا
ب ذھن اند ،ھمينکه از گربه ھای مرگ که آمادۀ حمله و خوردن اند ،عَ رِّ جُ وا را
پرندۀ روح آدم ھايی که در خوا ِ
بشنوند ،باال برويد و او را به چنگ آوريد ،مانند موش ،حقير می شوند و به دنبال سوراخی می گردند که قايم شوند.
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جان ما انسان ھا که ھشياری بود ،آمد و به چيزی چسبيد ،اما آن چيز از بين رفتنی بود .گربه ھای مرگ آمده اند
مرغ ِ
ِ
آن را بخورند .گربه ھا مرگ اند.
يعنی ھر چه که ما به آن عالقمند می شويم ،زندگی آن را می خورد .تغيير اصول و قانون زمان است.
آن چيزھايی که ما عاشق شان شده ايم و به آنھا چسبيده ايم ،تغيير می کنند و از بين می روند .آنھا گربه ھای کوچولو
ھستند .عَ رِّ جُوا يعنی :برويم باال ،بخوريم.
مرغ روی شاخه نشسته بود ،گربه ھای کوچولو گفتند :برويم اين مرغ را بخوريم .
مرغ می توانست با ،رھا کردن شاخه ای که روی آن نشسته بود ،بپرد و برود.
حاال ،ما آن شاخه ،آن چيزی را که گرفته ايم ،ول نکرده ،بزرگ کرده و خاک کرده و زير آن رفته ايم.
از جنس موش شده ايم.
مرغ جانش ،موش شد ،سوراخ جو ،حاال دنبال سوراخ گشتيم.
سوراخ ھمين مفاھيم است که سيستم ذھن است ،ذھن ھمان خاک است که سوراخ ھای مختلف دارد.
پس چون ما به وضعيت ھا و شرايط و حالت ھای گذرا چسبيده بوديم و بمحض آنکه آنھا خواستند از بين بروند،
ترسيديم و پرنده گی خود را فراموش کرديم و موش شديم و به زير زمين رفتيم.
زان سبب جانش وطن ديد و قرار
اندرين سوراخ دنيا موشوار
جان اھل دنيا ،در دنيايی که مانند سوراخ موش محدود و تيره و تار است ،قرار و وطن گرفت.
دن َعرِّ جُواِ ،
به علت شني ِ
ت زندگی و ھم ھويت شدگی با آفلين و خواستن
حس جدايی از اصل و ذا ِ
موالنا ،به اين سوال که  ،،چگونه ما عليرغم اين دردھا و در ِ

من ذھنی ،آرام گرفتيم و می گوييم ,, :زندگی ما خوب است  ،!,,جواب می دھد.
ھای حرص آمي ِز ِ
ت ابدی و ازلی ،در ذھن آرام و قرار گرفته؟.
ی بی نھاي ِ
چگونه آن ھشيار ِ
زان سبب جانش وطن ديد و قرار.
چطور ما به اين دنيا چسبيديم و رھايش نمی کنيم ،در حاليکه می بينيم مرگ حتمی ست و ما که اآلن شصت سال،
سال مان است ،ھر چه بيشتر ،بھتر ،بدردمان نمی خورد ،پس چرا ما ھنوز در ذھن ھستيم و از ذھن به فضای
ھفتاد ِ
يکتايی حرکت نمی کنيم؟
ت ترسيدن.
به عل ِ
دادن ھمان مقوالت آفلی که به آنھا چسبيده ايم .ھمان وضعيت ھا و شرايطی که نمی خواھيم
ترس از دست
ت
به عل ِ
ِ
ِ
تغيير کنند و يا از دست بروند ،حال آنکه ھمۀ داده ھای اين جھان ،گذرا ،تغيير يافتنی و از بين رفتنی ست.
ت واھی و ذھنی و مفھومی چسبيده و کنده نمی شود ،تا در فضای
پس در اين ترس ،جوھر ،ھشياری ،به ھمين توصيفا ِ
ت ابدی ،ازلی خود را بيابد!.
زندۀ يکتايی اصل و ذا ِ
ھم درين سوراخ َب ّنايی گرفت
درخور سوراخ دانايی گرفت
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موش صفت ،در سوراخ دنيا ،در سوراخ ذھن ،شروع به بنايی و استقرار کرد و منزل گرفت .مفھوم را روی مفھوم
سوراخ موش است.
گذاشت و ساخت .خرد و معرفتش ھم بسيار ضعيف و حقير ،درخور و شايستۀ ھمين حفره و
ِ
يعنی ،دانايی و دانش ما ،دانش ھای زرنگی ھستند .به سالمتی جسمی مان توجه نداريم ،به نحوۀ آلودگی جسمی و
ذھنی مان توجه نداريم ،ھمۀ حواس مان به اين است که چگونه از راھھای معقول و نا معقول پول بيشتری درآوريم.
پس دانايی مان کوچک و مبتذل و درخور سوراخ موش است.
پيشهھايی که مرورا در مزيد
کاندرين سوراخ کار آيد گزيد
اھل دنيا کارھايی انتخاب می کنند که بيشتر به در ِد دنيايشان بخورد و در اين النۀ دنيا بر جاه و مال شان بيفزايد.
گودال دنيا ،ھر چه بيشتر ،بھتر را تأمين و تأييد می
ما پيشه ھايی انتخاب کرده و با آنھا ھم ھويت ايم ،که در حفره و
ِ
کنند.
به خودمان نگاه می کنيم:
" آيا ما روی چيزھايی نشسته ايم که واھی اند و از جنس لفظ و مفھوم؟ و حتی گربه ھای مرگ ،آنھا را خورده اند؟ و
ت کاذب می دھد؟
ما فقط به مضمون و ياد آنھا چسبيده ايم و ياد آنھا به ما لذ ِ
ی زندگی نيست و ما دائما" تشنه و بی باران ،بی شراب و خشک ،پژمرده و بی بار ھستيم و می
ی کاذب ،شاد ِ
اين خوش ِ
خواھيم از اين سوراخ موش بيرون بياييم.
اما ھر موقع نور را می بينيم ،چون ھنوز دردھا را رھا نکرده ايم ،نور می گويد " :بيرون نيا ".
*
دنبالۀ مثنوی دفتر دوم مان )دوم بار در سخن کشيدن سايل ،آن بزرگ را تا حا ِل او معلوم تر گردد( ،را ادامه می دھيم:
علم گفتاری که آن بی جان بُود
عاشق روی خريداران بُود
علمی که به گفتار است ،بی جان و از جنس مفاھيم است و مفاھيم بی روح و بی جان اند.
ھمين را درک کنيم ،بشناسيم کافی ست.
اين لحظه اگر عقب بکشيم و موازی با قواني ِن زندگی ،روی ذات خود قائم شويم و بصورت ھشياری ناظر به ذھن مان
نگاه کنيم ،دانش ھای بی جان ،علم گفتاری ،پرحرفی ھای بيھوده و سطحی را می بينيم و می فھميم که علم گفتار فقط
ت زندگی نمی خورد و ما نبايد برای علم گفتاری و نه
برای سر و کار در بيرون بدرد می خورد و بدرد جوھر و حقيق ِ
عاشق روی خريداران است ،پُز بدھيم.
دانش زندگی که برای فروش است و
ی
برای الگوھا و قالب ھا ِ
ِ
ِ
)صاحب اين علم می خواھد که بدان وسيله شھرتی به دست آورد و به نام و نشانی برسد .ولی علمی که حقيقی باشد ،صاحب علم غم
مشتری را نمی خورد و در قيد و بند شھرت نيست(.
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چه کسانی عالقمند به خريد مفاھيم ھستند؟
کسانی که از جنس مفاھيم اند.
گرچه باشد وقت بحث علمَ ،زفت
چون خريدارش نباشد مُرد و رفت
اگرچه علوم تقليدی و عاريتی به ھنگام بحث و جدال ،بزرگ و مھم جلوه می کند ،ولی ھمينکه اين علوم ،مشتری و
شنونده نداشته باشد می ميرد و از ميان می رود.
ی خودشان ھستند ،ساعت ھا صرف جدل می کنند.
کسانی که عاشق علم مفھومی ھستند ،عاشق ذھنيات و باورھا ِ
موقع بحث و جدل بسيار محکم و جدی می ايستند.
ھر کسی بحث و جدل کند ،من ذھنی دارد .حال آنکه ،شناسايی ،خ َِر ِد زندگی ،خ َِر ِد کل ،دانش خدايی ،به بحث و جدل
نياز ندارد.
بسيار راحت است که ما اين لحظه بفھميم :ما خداييت ايم.
بحث و جدل را کسی می کند که در سوراخ موش گرفتار آمده و نور را نمی بيند و بوسيلۀ مفاھيم و استدالل ھای عقلی
می خواھد چيزی را ثابت کند .ھمين ،در موقع زفت )بزرگ( ،برای پُر کردن گوش ھا ،مقام و موقعيت و جايگاه
محکمی می خواھد و بسيار پُر قدرت و قوی بنظر می آيد اما اگر خريدار نباشد ،می بينيد ،اين علم ،مُرد و رفت.
حاال شما به خودتان نگاه کنيد:
ـ آيا شما برای فروش خودتان ،دانش تان ،دنبال خريدار می گرديد يا نه؟
اگر دنبال مستمع و خريدار می گرديد ،بايد مواظب باشيد .تا زمانيکه دنبال گيرنده و خريدار می گرديد ،از سوراخ
موش نمی توانيد بيرون بياييد.
تا زمانيکه ما به داشته ھايمان و دانش مان و باورھامان و به حقيقتی که در جيب مان ھست و در جيب ديگران نيست،
پُز می دھيم ،بحث و جدل ،يا حتی ستيزه و جنگ می کنيم ،در سوراخ موش زندانی ھستيم.
مشتریِّ من خدای است او مرا
K
می ِک َشد باال که َ َ

ا ْ
ش َتری)(١

عالم اعلی می َب َرد.
خري ِ
دار من حضرت حق است و او مرا به ِ
من ذھنی مال من نيست .آن را فروختم و بايد تحويل دھم.
ھمانا خداوند جان و ِ
مال مومنان را به بھای بھشت خريده استِ .
اآلن تحويل نمی دھم ولی اگر تحويل دھم ،روی خدا را می بينم و به بھشت می رسم.
) (١قرآن کريم ،سوره توبه ) ،(٩آيه ١١١
ِين أَ ْن ُف َس ُھ ْم َوأَمْ َوا َل ُھ ْم ِبأَنَّ َل ُھ ُم ْال َج َّن َة ...
 Kا ْش َت َر ٰى م َِن ْالم ُْؤ ِمن َ
اِنَّ َّ َ

ھمانا خداوند جان و مال مؤمنان را به بھای بھشت خريده است ...
) (١ترجمه انگليسی
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Allah hath purchased of the believers their persons and their goods; for theirs (in return) is the garden (of Paradise)...

پس مشتری ما خداست.
خداوند من ذھنی ما ،نفس ما و مال ھايی را که با آنھا ھم ھويت شده ايم ،قبال" به بھای بھشت خريده است.
يعنی اين چيزی که ما اآلن با ارزش می دانيم و به آن بعنوان من ذھنی و َنفس چسبيده ايم ،با ھمۀ متعلقاتش ،قبال" به
ی آن ،بھشت را به ما داده.
خدا فروخته ايم .مال ما نيست و او ،بھا ِ
پس ،شما اآلن می گوييد:
ک َشد ،در حقيقت ،من را
ی خو ِد من ،که ھشياری ھستم ،باز ھم خداست .او دائما" می خواھد مرا به سمت خود بِ ِ
مشتر ِ
نمی کشد ،خودش را می کشد.
ی ،رھا می کنيد ".
" شما ،من ذھنی را که توھم است ،بمحض شناساي ِ
من ذھنی برايمان سخت است ،به اين علت است که در حد باور قبول نداريم که ما از جنس خداييت و
اگر رھا
کردن ِ
ِ
ک َشد و ابزاری که ما بعنوان
ھشياری ھستيم ،امتداد خدا ھستيم ،خدا می خواھد خودش را از اين مخمصه بيرون بِ ِ
موش دزد است و سگ.
خداييت و ھشياری به دست گرفته ايم،
ِ
جنس جسم تصور کرده و مانند بت آن را می پرستد و ما را متقاعد کرده که ما اين توھميم.!.
خدايی توھمی ،از
ِ
در حاليکه ما ھشياری ھستيم و مشتری ما اوست.
پس ما اآلن متوجه می شويم که بايد اين من ذھنی را رھا کنيم ،نترسيم.
موالنا امروز گفت:
گل
گلستان زير پای شماست و شما گل ھستيد .بمحض اينکه بفھميد گلستان ھستيد ،خاري ِ
ت گل را رھا می کنيد و ِ
گلستان می شويد .مستی و مست تر شو.
خاص
ی
خدا ما را بصور ِ
ِ
ت ھشياری باال می ِک َشد .خدا می خواھد ما را از سوراخ موش درآورد ،ولی ما با موذی گر ِ
من ذھنی خودمان ،در سوراخ موش مانده ايم ھيچ مانعی از طرف خدا و زندگی نيست.
ِ
خونبھای من جمال ُذوا ْل َجالل
خونبھای خود خورم کسب حالل
ديۀ جانی که من در راه خدا نثار کرده ام ،ديدار جمال خداست .بنابراين ديۀ خود را می خورم که کسبی حالل است.
پس اگر اآلن ،من اين من ذھنی را بدھم برود و بميرد ،در مقابل ،خونبھا می گيرم و آن ،ديدن روی خداست.
پس خونبھای خودم را می خورم و اين کسب حالل است.
اما اآلن کسب حرام می کنم.
پس شما طبق صحبت موالنا می دانيد:
" اگر من ذھنی تان را که از طري ِق آن ،به دردھا و به وضعيت ھای اين جھان چسبيده ايد و از آنھا زندگی می خواھيد
رھا کنيد ،طبق قانون جبران ،وصال خدا را می گيريد.
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ی پايدار بدھند.
می دانيد که داده ھا و وضعيت ھای اين جھان نمی توانند به شما زندگ ِ
من ذھنی ،شما وارد فضای يکتايی ،آنجا مستقر می شويد ،عمق بی نھايت و زندگی جاودانه پيدا می کنيد و به
با
دادن ِ
ِ
منظور زندگی می رسيدُ .ذ ْ
وال َجالل ،را ديدار می کنيد.
ِ
ی زندگی ،به چھار بُع ِد شما می ريزد و از شما به اين دنيا.
بعد از اين ديدار است که برکت و
ِ
سامان حقيق ِ
چھار بُع ِد شما ،مانند ھمان بھش ِ
ت پر برکت است.
اين خريداران مفلس را ِب ِھل
چه خريداری کند يک مشت گِل
خريداران مفلس ،کسانی ھستند که از جنس مفھوم و از جنس گِل ھستند .ھم ھويت با منافع اين جھانی ،برای خري ِد ھر
چه بيشتر بھتر ،آمده اند.
دن مفھوم و گِل آمده ،شناخته.
بايد توجه داشت که اين آدم خردمند ،آن جوانی را که برای خري ِ
اساس:
انسان خردمند بگويد ،آن شخص ،بر ا
ھر چه که اين
ِ
ِ
اين آدم خوب است يا بد ،با سواد است يا بی سواد ... ،ارزيابی خواھد کرد.
دانشی را که پی گيری و جمع می کند ،برای روشن کردن دل خود نمی خواھد ،برای سنجش و قضاوت می خواھد.
" برای ھمين بارھا گفته ام که سوال نکنيد ".
برای روشن شدن سوال نمی کنند .برای قضاوت اينکه طرف سواد دارد يا نه ،سوال می کنند!.
پس خريداران مفلس از جنس ھشياری جسمی ـ مادی ،دنبال مفھوم ھستند .يک مشت گِل می خواھند.
گِل نما ِد ماده ،موضوع ،مطلب ،شیء ،ھدف ،باالخره نماد چيزی ست .شما از يکی چيزی می خواھيد.
چه می خواھيد خواھيد؟
تأييد ،توجه. ... ،
تأييد ،گِل است .توجه ،گِل است .عاشق من باش ،گِل است .به من بگو آدم حسابی ھستم ،گِل است .من را دوست داشته
باشند ،گِل است .ھر چه که ما در ذھن ،از مردم می خواھيم و به ما نمی دھند و ناراحت می شويم ،گِل ھستند.
گِل مخور ،گِل را م ََخر ،گِل را مجو
زانک گِل خوارست دايم ْ
زرد رو
پس ،به ھمه می گويد ،به شما می گويد:
تو گِل مخور و گِل را َم َخر و گِل را ھم مجو.
نه گِل بخور ،نه گِل بخر ،نه گِل بخواه .زيرا کسی که گِل می خورد ھمواره رويی زرد دارد .در اينجا ،گِل کنايه از
غذای نفسانی و طعام شھوانی ست.
شما فردا که بيرون می رويد ،ببينيد چه چيزی گِل است؟
" شناسايی آن مشکل نيست ،ببين کجا واکنش نشان می دھی ،ھر جا واکنش نشان دادی ،بدان که ھوس و گِل می
خواستی و به تو نداده اند ".
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وقتی آنطور که ما الزم و توقع داريم ،مردم تحويل مان نمی گيرند ،بدمان می آيد ،واکنش نشان می دھيم ،گِل می
خواھيم .درخواست احترام می کنيم) .احترام خوب است ،بد چيزی نيست ،ولی احترامی که ما می خواھيم با آن ھم ھويت ايم(.

می گوييم:
مطابق آن تصوير ذھنی ،که من از خودم ،در ذھن ام ايجاد کرده ام ،ببين .,,
 ,,تو مرا
ِ
جنس حرص و َنفس و گِل شده ،گِل ،جسم می خواھی.
تصوي ِرذھنی ،گِل است .تو ھم از
ِ
حاال ،به خودمان نگاه می کنيم:
 ،،کسی که گِل بخورد ،دائم غمزده و مريض ،رنگ پريده ،کدر و بی نور است .،،
دل بخور تا دايما باشی جوان
از تجلی چھرهات چون ارغوان
دل بخور ،يعنی غذای روحی تناول کن .تا ھمواره جوان و با نشاط بمانی و از تجليات الھی ،چھره و رخساره ات
مانند ُگ ِل ارغوان باشد.
ظھور خدا در دل ماست .روشن شدن دل ما به خدا ،تجلی خدا در دل ماست .تو نور او را بخور.
تجلی،
ِ
تا زمانيکه از بيرون دنبال گِل ھستی ،از جنس ماده و ُفرم و گِلی.
ما از بيرون چه می خواھيم؟
ما از بيرون ،از مردم ،می خواھيم که ما را آنطور که ميل داريم ،تعريف کنند و بگويند ،من کی ھستم.!.
ما از متعلقات مان ،از مردم ،می خواھيم که بطريقی ،مطرح مان کنند و بگويند:
شتر اوقات نمی گويند و ما بيچاره می شويم.
 ,,بله ،تو ھستی  ،,,و بي ِ
موقعی ھم که ما را مطرح کنند و بگويند:
 ,,بله ،تو ھستی  ،,,مطمئن نيستيم.
نمی توانيم به تمجيدی که می کنند ،مطمئن باشيم ،چون ،موقعی که دل ما از جنس تجلی شود ،مطمئن می شويم کی
ھستيم!.
ھر چه مردم به ما گ ِِل ُکرنش و تمجيد بخورانند ،راضی نمی شويم:
 ,,بيشتر بگو .بيشتر بگو .,,

حاال ،در صورتيکه دو نفر بگويند آدم حسابی ھستی ،می گوييم:
 ,,ھمه بگويند ،صد نفر بگويند ،روزنامه ھا بنويسند ،,, ... ،باز ھم قانع نمی شويم.
چرا؟
برای اينکه دروغين است .ما می خواھيم از دروغين ھا زندگی بگيريم و آنھا نمی دھند.
ی زندگی ،تجلی خدا و
تو دل ات ،خواستن و حرص و ھوس ات را بخور ،تحليل ببر ،بسوزان ،تا دائم ،شرا ِ
ب ارغوان ِ
زندگی ،به چھار ُبعدت )فيزيکی ،فکری ،ھيجانی ،بُعد معنوی( ،سرازير شود ،جوان و سالم بمانی ،رويت زرد نشود .سرخ
و ارغوانی بمانی.
43

برنامه گنج حضور شماره ٥١٤

Program # 514

Jul 16 2014

يا رب اين بخشش نه حد کار ماست
لطف تو لطف خفی را خود سزاست
شعور غي ِر مشروط ،مستقل ،صميمی و پاک... ،
بودن محض،
ی ناب،
پروردگارا ،زندگی ،ھشيار ِ
ِ
ِ
با اين وضعيتی که ما در ذھن داريم:
ناراضی ھستيم ،ھم ھويت شده ھستيم ،حس جدايی می کنيم ،روابط مان بر اساس ترس و کنترل است،
بخشش و مروّ ت و موھبت و حالوت و ظرافت و  ...که شما داريد در حد کار ما نيست ،آيا می توانيم کاری کنيم که
مستحق اين ھمه باشيم؟!.
ی تو ،به خو ِد توست) .واقعا" ھم ،لطف خدا به ما پنھان است
ف خفی و
لط ِ
پنھان تو به ما ،در حقيقت احسان و پاداش و سزا ِ
ِ
برای اينکه خودش به خودش کمک می کند(.

ما کم کم بيدار می شويم که چوب الی چرخ زندگی ،خود ،نگذاريم و بگذاريم که بودن ،خودش ،خود را از مخمصه
ای که بشريت با يادگيری ھای نابجا ،بپا کرده ،به آنھا ھم افزوده ،خودش را نجات دھد و اين اعتدال و گشاده دستی،
لطف خفی ست.
پنھان ايزدی ست.
پنھان زندگی ،لطفِ
لطف خفی ،لطفِ
ِ
ِ
برعکس لطفِ َجلی ،يعنی آشکار ،که ممکن است در اثر علت و اسباب آگاھانۀ ما صورت گيرد.
شما می دانيد که زندگی لطف پنھان به شما دارد و دائما" در تالش است که شما را بيدار کند و بيدار نگه دارد و شما
ی تو ،تو مکوش.
با او ھمکاری می کنيد و نا اميد ھم نمی شويد زندگی می گويد :من ھمی کوشم پ ِ

پيام ھر لحظۀ زندگی ھميشه يادمان باشد:
صبح نزديک است ،خاموش کم خروش

من ھمی کوشم ِپ ِی تو " ،با ھمين لطف پنھانم ،دائما" رويدادھا و اتفاقات را طوری ترتيب داده ام که تو از ذھن بيرون
کشيده شوی ،مقاومت نکن .چيزی ھم نخواه ".
ھيچی نخواه .ھمينطور بگذار که خدا ،زندگی ،مسير حقيقی را برای تو باز کند ،مقاومت نکن ،نفرين نکن ،ھر اتفاقی
که می اُفتد مطمئن باشيد که به نفع شماست ولی شما چون مقاومت می کنيد ،کار خراب می شود.
دست گير از دست ما ما را بخر
پرده را بر دار و پرد ٔه ما مدر
پس ،دست ما را بگير و ما را از دست ما بخر .ما را از دست خودمان نجات بده .ما را که ھشياری ھستيم از دست
من ذھنی بخر و اين پرده ای را که جلوی روی ماست ،پردۀ من ذھنی را بردار.
پردۀ ما را مَدَ ر و ما را شرمسار نکن .سرخورده نکن .آبروی ما را نبر .ما در ذھن ضعيف ھستيم .دعا می کنيم مبنی
بر اينکه ما را آزاد کن و مشت ما را باز نکن.
ھر دفعه که ما راه من ذھنی را می رويم و به بن بست می خوريم ،مچ مان باز می شود و شرمنده می شويم.
ما را شرمنده نکن ،بين مردم رسوا نکن.
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برای چه بايد پردۀ ما دريده شود؟
يعنی اگر ما ،در من ذھنی اصرار نکنيم ،اگر در ايجاد درد و ھم ھويت شدگی و جدايی و خواستن ھای حرص آلود و
گِل خوری و گِل خواھی ،اصرار نکنيم ،پردۀ ما دريده نمی شود.
من ذھنی اصرار کنيم تقصير
قبل از اينکه من ذھنی ما را رسوا کند ،از آن زاييده می شويم ولی اگر در ماندن با ِ
خودمان است.
باز خر ما را ازين نفس پليد
کاردش تا استخوان ما رسيد
بازخر ،يعنی قبال" به اينصورت نبوديم ،بلکه بصورت ھشياری آمده و وارد ذھن شديم.
نفس اَماره ،بر ما مسلط شده ،تو ما را دوباره بخر.
اآلن اين من ذھنی ،اين ِ
ما که قبال" ھشياری بوديم ،اآلن ھم می خواھيم ھشيار باشيم ،تو ما را از دست اين من ذھنی بخر برای اينکه کاردش
تا استخوان ما رسيده .ديگر تحمل نداريم.
از چو ما بيچارگان اين بند سخت
کی گشايد ای شه بیتاج و تخت؟
ای پادشاه بی تاج و تخت ،ای خداوندی که حکومت تو نيازی به علل و اسباب ظاھری ندارد ،از بيچارگانی مانند ما
چه کسی بن ِد سخت و محکم را باز می کند؟
اينقدر که ما به جھان نگاه می کنيم و به جھان گرايش و اصرار داريم ،به تو نگاه نمی کنيم!.
ما به عاجز بودن من ذھنی اعتراف می کنيم:
ب زندگی ،دنبال خوشبختی ،دنبال ھويت ،به جھان می رويم و اين بند است.
 ,,بعنوان من ذھنی کاری نمی توانيم بکنيم ،ھر لحظه ،دنبال آ ِ

َنفس بند است .ما بيچاره و عاجزيم و راه خروج از نفس را نمی دانيم .,,
خدا ،شه بیتاج و تخت به ما کمک کند .موالنا به ما کمک می کند.
اين چنين قفل گران را ای َودود
کی تواند جز که فضل تو گشود؟
ای دوستدار بندگان ،اين قفل سنگين و محکم را جز فضل و احسان تو چه کسی می تواند بگشايد؟
با قفلی گران ،من ذھنی ،ھشياری را زندانی کرده ،ما اصال" حواس مان نيست و ھيچ موقع به ذھن مان نمی رسد که
می شود اين قفل را باز کرد و بيرون رفت.
امروز گفت :مثل موش می خواھد از سوراخ بيرون برود ،نور به او می گويد ،، :بيرون نيا  ،،و اين قفل گران است.
به عقل موش نمی رسد که موشيت خود را رھا کند.
ما فکر می کنيم که با ابزارھای من ذھنی می شود به خدا رسيد.
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اينکه ما به يک سری باورھا ،بعنوان حقيقت ،ھم ھويت و متکی باشيم و با باورھای متفاوت مان ستيزه کنيم و فکر
کنيم که کاری خدايی ست و ستيزه با آنھا ما را به خدا می رساند ،اشتباه ست ،نمی رساند .اين قفل گران است .ھر قدر
دعوا کنيم ،ستيزه و جنگ کنيم ،قفل گران تر می شود.
َودود ،لقب خداست.
فضل خدا ،لطف خدا ،بيشتر از شايستگی ماست.
ت ما می آيد.
من ذھنی ،ما شايسته اش نيستيم ولی از سمت زندگی ،به سم ِ
فضل ،لطفی ست که با وجود اين ِ
به اين معنی که ما نبايد نگران وضعيت و کارھای گذشته خود باشيم.
شما اين لحظه شروع کنيد به اينکه من می خواھم اتفاق اين لحظه را بپذيرم و با اتفاق اين لحظه دوست باشم.
با زندگی ھمکاری کنم ،لحظۀ بعد ھم با زندگی دوست باشم و لحظۀ بعد ھم با زندگی دوست باشم ،بی توجه به اينکه
چه کرده ايد ،خدا شما را از گرفتاری بيرون می ِک َشد.
من ذھنی ،به شما غالب نباشد.
حس ِ
نقص ِ
ما ز خود سوی تو گردانيم سر
چون توی از ما به ما

نزديکتر)(٢

ما از خودمان روی برمی گردانيم و به سوی تو روی می آوريم ،زيرا تو از ما به ما نزديکتری .مصرع دوم ،اشاره ست
به آيۀ  16سورۀ ق :نحن اقرب اليه من حبل الوريد ما از رگ حيات آدمی بدو نزديکتريم.

يعنی شما خود ھشياری ھستيد ،خو ِد خو ِد او ھستيد .شما من ذھنی نيستيد.
) (٢قرآن کريم ،سوره ق ) ،(۵٠آيه ١۶
َ ...نحْ نُ أَ ْق َربُ إِ َل ْي ِه مِنْ َحب ِْل ْال َو ِري ِد.

 ...ما از رگ حيات آدمی به او نزديکتريم.
) (٢ترجمه انگليسی

…We are nearer to him than (his) jugular vein.

اصل ما ،که اآلن پوشيده شده و ما نمی شناسيم و می گوييم:
تو ما ھستی.
ِ
 ,,ما من ذھنی ھستيم ،ھشياری پوشيده ست .,,
ی ناب و ما ھم تو ھستيم .اين من ذھنی پديده ای خارجی ست.
تو ھمان ھشيار ِ
اين عبارت :تو از ما به ما نزديک تری! ،ھم خيلی جالب است.
واقعا" ھم از ما به ما نزديک تر است .ما من ذھنی ھستيم او اصل ماست .کی به مای حقيقی نزديک تر است؟ او.
برای اينکه او خو ِد ماست .اما ما يک جسم خارجی ھستيم.
از اين اشتباه بيدار می شويم.
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اين دعا ھم بخشش و تعليم تست
گرنه در ُگ َ
لخن گلستان از چه رُست؟
اين دعا و نيايشی را که می کنيم و به عاجز بودن خودمان اعتراف کرده ايم و می خواھيم آزاد شويم ،نيز از احسان و
نفس آدمی،
لطف تو و از تعليمات تو سرچشمه گرفته است ،تو به ما ياد داده ای و اِال چگونه ممکن است که از آتشدان ِ
گلستان معنويت و نيايش برويد؟
تون حمام ،به چه مناسبتی بايد گلستان برويد؟!.
در زباله دانی ،در گلخن و در ِ
بله .اين ھشياری ست که حرف می زند و دعا می کند و ما ،من ذھنی نيستيم .دعا را ھم به ياد داريم.
بودن خودمان اعتراف کنيم .اينھا از کجا آمده؟
ما بلديم راه خالصی را طلب کنيم .ما بلديم به عاجز
ِ
اينھا را ھم تو به ما ياد داده ای.
در ميان خون و روده فھم و عقل
جز ز اِکرام تو نتوان کرد نقل
در ميان خون و روده ،يعنی در وجود مادی آدمی ،تنھا لطف و احسان توست که ادراک و انديشه را نھاده.
ان خون و کثافات روده و  ...اين فھم و عقل ،خدا جو ،از کجا آمده؟
ان تن مادی ما ،در مي ِ
در مي ِ
حقيقتا" ھم از کجا آمده؟
بخش توست که اين فھم و عقل و آنچه را که درک می کنيم ،به اين جھان انتقال داده ".
" فقط
ِ
از دو پاره پيه اين نور روان
موج نورش میزند بر آسمان
)اشاره به فرمايش حضرت علی ست :از آفرينش انسان در شگفت شويد ،که او با پيھی بيند و با گوشتی گويد و با استخوانی شنود و از
شکافی َن َفس ِک َشد(.

منظور از دو پاره پيه ،دو چشم ماست.
از چشم ھای ما نور روان است وبه آسمان می زند.
ی ماست که فکرھای ما در آن ايجاد و درک می شود و نور زندگی
اين ھشياری ،واقعا" ھم آن قسمت از ھشيار ِ
بصورت نور چشمان مان می تابد و می توانيم ببينيم.
ْ
گوشت پاره که زبان آمد ازو
میرود سيالب حکمت ھمچو جو
ب حکمت و معرفت از آن مثل جو ،جاری و بيان می شود )البته
اين زبان ما ھم ،که پاره گوشتی بيش نيست و سيال ِ

زبان موالنا بھتر از ھمۀ ما ،اين سيالب خرد را صحبت می کند يا کرده و نوشته شده( ،به علت ھشياری ست که ما ھستيم.
پس اين ھشياری بلد است ما را بيدار کند.
اين ھشياری بلد است خودش را آزاد کند ،اگر ما بگذاريم و اجازه دھيم.
سوی سوراخی که نامش گوش ھاست
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تا بباغ جان که ميوهش ھوش ھاست
چشمه ساران حکمت و معرفت به سوی سوراخی که گوش ناميده می شود ،سرازير می گردد و از آنجا به بوستان
روح می رود و آنجا را آبياری می کند و سرانجام ،ميوه ھای ھوش و ادراک به بار می نشيند.
ما از طريق گوش ھا ،پيغام ھای موالنا را می گيريم و به باغ جان ھا که ھمين ھشياری حضور است ،می رويم.
شاه راه باغ جانھا شرع اوست
باغ و بستان ھای عالم فرع اوست
پس ،شاھرا ِه رفتن به باغ جانھا ،دين )ديدن روی خدا( خداست.
برای ھمين می گويم:
" ما بايد اين لحظه يک مقداری ھشياری حضور ايجاد کنيم .ھيچ موقع پذيرش و تسليم ،حالت ُ
شکر و رضا در اين
لحظه را نبايد فراموش کنيم ".
ت تسليم و ُ
شکر ،دين را به ما نشان می دھد.
اين دو حال ِ
ی عالم ،عقل و ھوش است .ھمۀ باغ ھا و بوستان ھای عالم را تدبير و عقل
منشاء خالقيت ھا ،باغ و بستان ھای زيبا ِ
انسان ،آن ھشياری ايجاد می کند.
اصل و سرچشم ٔه خوشی آنست آن
زود َتجْ ری َتحْ َتھا َ ْ
االنھار ) (٣خوان
اصل و سرچشمۀ ھمۀ خوشی ھا ،ھمان زندگی ،ھمان خداست و بصورت نھری از زير بھشتی که انسان ھا درست
می کنند می گذرد.
زير بھشتی که شما با از دست دادن من ذھنی درست می کنيد ،ھميشه اين نھر ھشياری رد می شود و شما را تازه نگه
می دارد.
در اين باغ و بوستان پُر ُگ ِل زندگی شما ،که:
جان زنده ای که در ھر ذرۀ وجودتان مرتعش است
ت شماست ،جان زندۀ شماست،
تن شماست ،فکر شماست ،احساسا ِ
ِ
و آن را حس می کنيد و شاد ھستيد.
فرم خدايی شدۀ شما،
رم به حضور زنده شدۀ شماِ ،
رم به بھشت درآمدۀ شماُ ،ف ِ
اين نھر ،ھمان نھری ست که از زي ِر ُف ِ
رم بی ُفرم شدۀ شما ،رد می شود و می جوشد و باال می آيد.
ُف ِ
) (٣قرآن کريم ،سوره بروج ) ،(٨۵آيه ١١
ات َتجْ ري مِنْ َتحْ ِت َھا ْ َ
ت َل ُھ ْم َج َّن ٌ
األ ْن َھا ُر ۚ ٰ َذل َِك ْال َف ْو ُز ْال َك ِبيرُ .
ِين آ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
صال َِحا ِ
إِنَّ الَّذ َ
ِ

بیگمان کسانی که ايمان آوردهاند و کارھای شايسته کردهاند ،ايشان راست بوستانھايی که جويباران از فرودست آن
جاری است ،اين رستگاری بزرگ است.
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) (٣ترجمه انگليسی
For those who believe and do righteous deeds, will be Gardens; beneath which rivers flow: That is the great Salvation,
(the fulfilment of all desires).

ی ماست.
پس معلوم می شود اين گلستانی که گفت گل از آن می رويد ،ھمين زمينۀ چھار بُعد ِ
ت ما ،سرچشمه می گيرد.
اين چھار بُعد ما بھشت است و خوشی و طرب ،آرامش و خوش وقتی ،از زي ِر بھش ِ
معنی آن اين نيست که يک باغی ھست و يک جوی ھم از آنجا می گذرد ،منظور اين نيست .بلکه می گويد:
از زير بھشت نھری می گذرد.
ی خدايی ،از زير فرم ما می گذرد.
پس ھشيار ِ
فرم شما ،فکرھای شما ،بدن شما ،احساس شماست ،جان شماست .از زير اين چھار بُع ِد شما ،نھر خدايی می گذرد که
دائما" می خواھد در اين چھار بعد و از طريق اين چھار بُع ِد شما ،خود را بيان کند و اگر اين لحظه شما به زندگی
ھشيار ھستيد ،باغ شما از آن آب تغذيه می شود ،آباد و بھشت است.
اآلن شما می دانيد:
• اصل و سر چشمۀ خوشی فقط اوست و در بيرون نيست.
• سرچشمۀ خوشی ،آن نھری ست که از زير فکرھای ما ،از زير فرم ما می گذرد.
می بينيد که موالنا آيه ھای قرآن را می آورد.
با توجه به زمينه ھای مربوطه ،شما می توانيد دقيق آنھا را مطالعه کنيد
و متوجه شويد که اين آيه ھا چگونه در زندگی تان کاربُرد دارد
و می تواند اِعمال شود.

*

49

برنامه گنج حضور شماره ٥١٤

Program # 514

Jul 16 2014

50

