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مولوی ،ديوان شمس ،غزل شمار ٔه ١٨٢۵

من طربم طرب منم زھره زند نوای من
عشق ميان عاشقان شيوه کند برای من
عشق چو مست و خوش شود بيخود و کش مکش شود
دالن بر ھمگان ھوای منفاش کند چو بی
ناز مرا به جان کشد بر رخ من نشان کشد
چرخ فلک حسد برد ز آنچ کند به جای من
امام من ز وجود رفتهمن سر خود گرفته
ذره به ذره می زند دبدبه فنای من
آه که روز دير شد آھوی لطف شير شد
دلبر و يار سير شد از سخن و دعای من
يار برفت و ماند دل شب ھمه شب در آب و گل
تلخ و خمار می طپم تا به صبوح وای من
تا که صبوح دم زند شمس فلک علم زند
باز چو سرو تر شود پشت خم دوتای من
باز شود دکان گل ناز کنند جزو و کل
نای عراق با دھل شرح دھد ثنای من
ساقی جان خوبرو باده دھد سبو سبو
تا سر و پای گم کند زاھد مرتضای من
بھر خدای ساقيا آن قدح شگرف را
بر کف پير من بنه از جھت رضای من
گفت که باده دادمش در دل و جھان نھادمش
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بال و پری گشادمش از صفت صفای من
پير کنون ز دست شد سخت خراب و مست شد
ھای مننيست در آن صفت که او گويد نکته
ساقی آدمی کشم گر بکشد مرا خوشم
راح بود عطای او روح بود سخای من
باده تويی سبو منم آب تويی و جو منم
مست ميان کو منم ساقی من سقای من
امام در تک خم نشستهاز کف خويش جسته
تا ھمگی خدا بود حاکم و کدخدای من
شمس حقی که نور او از تبريز تيغ زد
غرقه نور او شد اين شعشعه ضيای من
*

مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره 637
در اين بحر دراين بحر ھمه چيز بگنجد
مترسيد مترسيد گريبان مدرانيد
*
مولوی ،مثنوی معنوی ،دفتر پنجم ،بيت 560
عقده را بگشاده گير ای منتھی
عقده ی سختست بر کيسه تھی
درگشاد عقده ھا گشتی تو پير
عقده ی چندی دگر بگشاده گير
*
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مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره 1837
رفته ره درشت من بارگران زپشت من
دلبر بردبار من آمده برده بار من
*

با سالم واحوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  1825از ديوان شمس موالنا شروع می کنم.

من طربم طرب منم زھره زند نوای من
عشق ميان عاشقان شيوه کند برای من
پس موالنا از طرف انسان ،ھريک از ما انسان ھا اينطور می گويد که من طرب ھستم و طرب˚ ،من ھستم.
" َط َرب" يعنی شادی.
شادی با خوشی فرق دارد .شادی از اعماق وجود ما ،از فضای زير ذھن ما می جوشد و باال می آيد .و درواقع
وقتی که ھشياری ،ھشياری حضورکه سکون ست به ارتعاش دربيايد ،پويايی پيدا کند ،به صورت شادی تجربه می
شود .و اين نوع شادی که يک ارتعاشی با فرکانس خاص است ،موالنا می گويد که فقط به انسان تعلق دارد.
اما خوشی ،از ذھن ما می آيد .وقتی ذھن ما رويداد فعلی را خوب تفسير کند ،خوشی به ما دست می دھد و اگرنه
اگر بد تفسير کند ناخوشی .ناخوشی عکس خوشی ست .ناخوشی مثل غصه خوردن،حال بد داشتن )منظورمريضی
نيست( ست .معادل انگليسی خوشی ھمان  happinessو ناخوشی  unhappinessاست .معادل طرب که در
فارسی گاھی به آن شادی می گوييم ،درانگليسی  joyست .پس  joyبا  happinessفرق دارد.
می بينيد که شادی از ذات ما که ھشياری حضور ست سرچشمه می گيرد .يعنی ما از جنس شادی ھستيم ولی خوشی
بستگی به چيزھای بيرونی دارد .خوشی يک چيز زودگذر ،مصنوعی وناپايدار وارضا نکن ست .شادی اصل
ماست .وموالنا امروز می گويد که اگر می خواھی بدانی که از چه جنسی ھستی اين را به خودت بگو که "من طربم
طرب منم"
پس من به خودم نگاه کنم ببينم که از چه جنسی ھستم؟ من از جنس شادی ھستم .واگرخواستم بدانم که شادی از چه
جنسی ست نبايد به بيرون نگاه کنم .چون ما يادگرفتيم فکر کنيم که منبع شادی از بيرون ست برای ھمين ست که
چيزھای بيرونی يا وقايع بيرونی را در ذھنمان تجسم می کنيم ودر آنھا دنبال شادی می گرديم .امروز متوجه می
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شويم که اين کار عبث ست؛ شادی در چيزھای بيرونی نيست .و اگر شما کار خاصی را انجام می دھيد و لذت می
ی درون شماست که آن موقع به آن کار جاری می
بريد ،وقتی آن کار را انجام می دھيد شاد می شويد  ،درواقع شاد ِ
شود واز طريق شما تجربه می شود .اينطور نيست که يک چيز بيرونی به شما شادی بدھد.
ھرموقع ما حاضر باشيم ،در اين لحظه باشيم وکاری را انجام بدھيم ،شادی حضور يعنی آن فضای زنده ی اين
لحظه در ما ،ارتعاش می کند وارتعاشش را ما به صورت شادی تجربه می کنيم.
وموالنا می گويد که زھره که در جھان بيرون خدای شادی ست ،اين زھره فقط نوای من را می زند .نوای مرا می
زند يعنی نوای انسان را می زند؛ انسانی که با اصل خودش يکی ست.
می گويد که "عشق ميان عاشقان شيوه کند برای من"
"شيوه کند" يعنی عشوه می کند ،ناز می کند ،وبا اشارات ابرو به من می گويد چه کار کنم.
پس ھمه ی عاشقان از عشق راھنمايی می گيرند که چه کار کنند .با اشارات زيبای معشوق می دانند چه کار کنند.
بنابراين زير اين فشار نيستند که اين لحظه وای نکند که چيزی يادم رفت…نکند بايد يک کاری بکنم…نکند اين
کاری که می کنم اشتباه ست…و فشار تصميم گيری روی خودشان نيست؛ امروز موالنا اين موضوع را به ما
توضيح خواھد داد.
ولی اين سوال پيش می آيد که اگر من طربم پس چرا اينقدر دردمندم؟ چرا اينقدر استرس دارم؟ چرا اينقدر غصه
دارم؟ چرا اينقدر خشم دارم؟ چرا اينقدر ترس دارم؟ درد يعنی ھمين چيزھا .چرا کينه انسان ھای ديگر را به دل
گرفتم و با خودم حمل می کنم؟ پس اين چيست؟
اين برای اين ست که ما اشتباھا ً اين لحظه را که زندگی ست فراموش کرديم ،نمی بينيم و اتفاق اين لحظه ،رويداد
اين لحظه را می بينيم .اين لحظه در ظاھر و در سطح به صورت اتفاق اين لحظه جلوه گر می شود.
آنچيزی که در اين لحظه نظرما وتوجه مارا جلب می کند اتفاقی ست که می افتد و ما فکر می کنيم که اين لحظه
ھمان پديده ی سطحی يعنی رويداد اين لحظه ست .درحالی که اين لحظه عميق تر از رويداد اين لحظه ست.
اين لحظه فضای پذيرش بينھايت عميق ست که شما از آن جنس ھستيد که اتفاق اين لحظه در آن رخ می دھد.
چرا اتفاق اين لحظه ھمه ی توجه ما را جذب می کند؟
برای اينکه ما در گذشته با ذھنمان ھم ھويت شديم) ،بارھا گفتيم( ،يک باشنده توھمی به نام من ذھنی در ذھنمان به
وجود آورده ايم ،که اين به ثمر نرسيده است .اگر شما به خودتان نگاه کنيد خواھيد ديد که در گذشته اتفاقاتی افتاده
ست که اين اتفاقات شما را به طور کامل به ثمر نرساندند ،شما راضی نبوديد ،می گفتيد بايد جورديگری شود.
بنابراين اين نارضايتی و نا خوشنودی که در غزل ھم داريم که می گويد"اين زاھد مرتضا" ،ظاھرا ما از زندگی و
از خدا راضی ھستيم ولی باطنا ً نيستيم به دليل اينکه ما از يک بافت ذھنی درست شديم به نام من ذھنی که اين بافت
ذھنی با زمان کار می کند يعنی براساس گذشته درست شده و پراز به ثمر نرسيدگی ست .مثال يکی از ھمسرش جدا
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شده ،يکی بچه ش آنطوری که می خواسته نشده ،به يکی ظلم شده ،آن يکی اموالش را از دست داده ،يکی ورشکست
نظر من
شده ،يکی آنقدر که بايد پول گيرش می آمده نيامده ،يکی شريکش به او خيانت کرده ست .ھمه اين ھا به ِ
ذھنی به ثمر نرسيدگی ست و تنھا اميدی که دارد ،آينده ست.
اگر شما اينطور زندگی می کنيد پس با تصوير ذھنی خودتان زندگی می کنيد .اگر شما در اين لحظه حس می کنيد
که گذشته شما به ثمر نرسيده و شما بايد در آينده به نتيجه برسيد پس شما اين لحظه را داريد می پوشانيد و رويداد
اين لحظه را به جای اين لحظه گرفتيد.
اين لحظه زندگی ست و رويداد اين لحظه می آيد و می رود ،می آيد ،می رود ...اين لحظه يک اتفاقی می افتد و بعد
روز ما ھزاران لحظه
می رود ،لحظه بعد اتفاق ديگری می آيد ،اتفاق بعدی می آيد…در سطح به نظر می رسد که
ِ
ست برای اينکه ھريک از اتفاقات به صورت لحظه ثبت می شود .ولی اگر خوب توجه کنيد خواھيد ديد که ھميشه
اين لحظه ست .ما ھميشه در اين لحظه ھستيم .آنچه که مستقيما ً تجربه می شود ھمين لحظه ست و اتفاق اين لحظه.
اينطور چيزی نيست که  -به طوری که ذھنمان نشان می دھد -ھمه لحظات گذشته زنده باشد ،وجود داشته باشد .و
برای ذھن اينطور به نظر می آيد که مثل اينکه آينده حقيقتا وجود دارد برای اينکه اميدش به آن ست و رفته ست در
آنجا زندگی می کند .اگر شما مرتب به گذشته برويد و در آنجا گير کنيد يا با گذشته و ھمچنين آينده ھم ھويت شويد
زمان روانشناختی!
شما با زمان زندگی می کنيد.
ِ
زمان روانشناختی يا من ذھنی اين لحظه را که زندگی ست می پوشاند .تمام عالقه ما اين ست که
بنابراين اين
ِ
رويداد اين لحظه را ببينيم ،فقط رويداد را ببينيم ونه فضايی که رويداد در آن اتفاق می افتد .برای اينکه ھمه حواس
آدم باھوش می گويند؛ که رويدا ِد اين لحظه ،اتفاقی که در اين لحظه می
ما به اين ست که اگر اينطور باشيم به ما ِ
افتد چه قدر به من کمک می کند در آينده به ثمر برسم .آيا رويداد اين لحظه آن نقايصی را که حس می کنم رفع
خواھد کرد ،آن ھا را کامل خواھد کرد؟ به عبارت ديگر مرا به ثمر خواھد رساند؟
اين به ثمر رسيدگی ھم به وسيله من ذھنی به ما تحميل شده که اصال نمی دانيم يعنی چه؟ ما ھمينطوری يک خيال
مبھمی داريم که خالصه در آينده می خواھيم خوشبخت شويم و االن نيستيم .درحالی که بھترين لحظه شما ھمين
لحظه ست؛ و تنھا لحظه ی شما وتنھا چيز شما اين لحظه ست .غير از اين لحظه چيز ديگری وجود ندارد.
درحالی که ذھن،من ذھنی که با زمان زندگی می کند به نظرش می آيد که گذشته زنده ست .اگر زنده نيست چرا شما
اتفاقی که ده سال پيش افتاده را يادتان است؟ چرا شما را اذيت می کند؟ واين يک اشتباه ست .يک خطايی ست مثل
خطای باصره.
اگرشما خوب نگاه کنيد خواھيد ديد که اين لحظه فضای عميق زندگی ست و وقتی شما فقط رويداد اين لحظه را می
بينيد و اين فضا را نمی بينيد ،در اين حال و ھوا ھستيد که اين خشت ،اين چيز ،چه طور به درد من می خورد؟ به
عبارت ديگر از اين لحظه به عنوان پلکان برای چيزی در آينده استفاده می کنيد يا به صورت وسيله ای برای ھدف.
آن ھدف يک چيز ذھنی ست.
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به عبارت ديگر شما اين لحظه با ذھن ھم ھويت ھستيد و اين لحظه را می پوشانيد .وقتی اين لحظه را می پوشانيد
ديگر از زندگی فاصله گرفته ايد؛ با زندگی به طور مستقيم در تماس نيستيد .و چون از جنس زندگی نيستيد ،از
جنس ماده ھستيد نمی توانيد "من طربم طرب منم" را حس کنيد .اگر شما حس نمی کنيد که ھرلحظه شادی زندگی
در ذرات وجودتان مرتعش می شود ،نه تنھا شما را شاد می کند بلکه به اطرافتان ھم پخش می شود ،اين لحظه را
داريد می پوشانيد.
حاال ممکن ست شما سوال کنيد که خوب من نمی خواھم اين لحظه را بپوشانم بايد چه کار کنم؟
برای اينکه شما زمان را کم کنيد يا از شر من ذھنی خالص بشويد در اين لحظه ،با رويداد اين لحظه ستيزه نکنيد،
قبول کنيد.
اين رويداد ممکن ست االن دارد اتفاق می افتد ،يا اينکه از ذھنتان آورديد .رفتيد به حافظه تان از گذشته و االن آمده.
در اين لحظه ،تنھا زمانی که من می توانم وجود داشته باشم ،ذھنم به من ارائه می کند ممکن ست می خواھد مرا
غصه و درد دھد و يا نه يک رويداد خوبی ست که از گذشته آورده ست .به ھرصورت شما با آن ھم ھويت ھستيد،
شما داريد قضاوت می کنيد که اين رويداد خوب بوده وحيف که آن رويداد االن نيست ،يا نه اين رويداد در گذشته
اتفاق افتاده ،چرا افتاده؟ داريد با آن ستيزه می کنيد؛ حاال به جای ستيزه و اينکه فکر کنيد اين رويداد باالخره چگونه
حل خواھد شد ،شما از آن صرفه نظر کنيد ،اين رويداد را بپذيريد و با فضای اين لحظه موازی شويد .به عبارت
ديگر شما با زندگی يا با اين لحظه آشتی کنيد .زندگی در اين لحظه ست .وقتی شما با رويداد اين لحظه می ستيزيد
يعنی داريد با اين لحظه می ستيزيد ،يعنی با زندگی می ستيزيد.
حاال اگر شما ديديد االن با اين لحظه داريد می ستيزيد ،يا از اين لحظه به عنوان وسيله برای آينده استفاده می کنيد،
يا بعضی از ما اين لحظه را بين زندگی وخودمان مانع می بينيم و می گوييم اين نباشد ،يک چيز ديگری باشد .اگر
اينطور ھست شما اين لحظه را به مانع تبديل کرديد .يا نه واقعا با اين لحظه دشمنی می کنيد .يادمان باشد که با اين
لحظه دشمنی می کنيد يعنی با زندگی دشمنی می کنيد.
حاال ما االن عاقل شديم می خواھيم با اين لحظه يعنی با زندگی آشتی کنيم .اولين قدم را بايد شما برداريد ،يا من
بردارم ،ھمه ،ھرکسی بايد برای خودش بردارد.
اگر شما متوجه شديد که طرب نيستيد ،از جنس شادی نيستيد بدانيد که داريد اين لحظه را می پوشانيد يا با اين لحظه
ستيزه می کنيد؛ اولين قدم را برمی داريد و اولين قدم اين ست که با اين لحظه ھمين االن آشتی کنيد .چگونه آشتی
کنيد؟
آنچيزی که خودش را به عنوان اين لحظه ارائه می کند ،يعنی رويداد اين لحظه ،آن را بپذيريد .وتنھا چيزی که شما
برای رسيدن به خدا يا به زندگی احتياج داريد ھمين اين لحظه و رويداد اين لحظه ست .ھمينکه رويداد اين لحظه را
پذيرفتيد از جنس زندگی می شويد.
حاال ممکن ست که لحظه بعد ،يک دقيقه بعد به ھمان حالت قبلی برگرديم .پس اين تصميمی ست که شما يکبار می
گيريد وھزاران بارھم به به ياد خودتان می آوريد که من چنين تصميمی گرفته ام .و اساسی ترين قانون زندگی ما،
7
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اساسی ترين رابطه ما وشايد ھم ساده ترين باشد اين ست که رابطه من با اين لحظه چيست؟ آيا من با اين لحظه
دوست ھستم يا دشمن ھستم؟
نگاه کنيد ببينيد االن اين چيزی که خودش را به عنوان اين لحظه ارائه می کند يا از ذھنتان می آيد يا حقيقتا ً دارد
اتفاق ميافتد شما داريد ستيزه می کنيد ،شما مخالف آن ھستيد ،شما به آن بد وبيراه می گوييد يا نه آغوشتان را باز
کرديد و اين را می پذيريد؟
يادمان باشد وقتی که رويداد را می پذيريد به ورای آن می رويد؛ شما ديگر قربانی رويداد نيستيد .ديگر رويداد ھيچ
نفوذ وسلطه ای نمی تواند روی شما داشته باشد پس بنابراين از کنار رويداد رد می شويد.
پس يک امتحانی می کنيم اگر حس می کنيد که از جنس شادی نيستيد و شادی ،شما نيستيد که موالنا می گويد شادی
در بيرون وجود ندارد اگر کسی ادعای خدای شادی بودن را می کند او ھم نوای انسانی را می زند .به عبارت ديگر
اين ھشياری حضور در انسان مرتعش می شود و دربيرون نوای اش زده می شود .ھراتفاقی که شادی انگيز ست،
ھرکسی که درجھان شادی پخش می کند درواقع از ارتعاش ھشياری حضور پخش می کند و ما از آن جنس ھستيم.
اگر االن از آن جنس نيستيم پس از جنس من ذھنی ھستيم.
ھرچه واکنشمان به رويداد اين لحظه بيشتر ،ضخامت من ذھنی مان و پوشاندن طرب بيشتر .واکنش گری يا واکنش
دھی درواقع اعتياد به واکنش ست .ما اعتياد به واکنش داريم و من ذھنی واکنش کردن و پريدن را يک نوع اظھار
زندگی می داند .اينطور نيست.
امروز موالنا به ما می گويد که زندگی يعنی از جنس ھشياری حضور بودن و اين طرب را در ذرات وجودتان حس
کردن .اگر اين را می کنيد پس زنده ھستيد .اگر واکنش نشان می دھيد مخصوصا واکنش ھای منفی ،اگر ما اعتياد
ت فکری ھستيم .بايد با موازی شدن با اين لحظه اين
به واکنش داريم نشان دھنده اين ست که ما يک بافت بسيار سف ِ
بافت را ذوب کنيم .ھر لحظه که با زندگی موازی می شويم يعنی رويداد اين لحظه را قبول می کنيم يک مقدار نور
زندگی به اين بافت می افتد واين را حل می کند ،ذوب می کند.

عشق چو مست و خوش شود بيخود و کش مکش شود
فاش کند چو بیدالن بر ھمگان ھوای من
حس يکی بودن می
"عشق" ھمان فضای حضور ست .فضای وحدت ست .فضايی ست که من و خدا يا من و زندگی ِ
کنيم.
وقتی عشق مست و خوش می شود مرا احتياج دارد که خودش را بيان کند.
وقتی می گويم "من" يعنی انسان .وقتی می گويد "من طربم طرب منم" راجع به انسان صحبت می کند .شما فرض
بفرماييد در تمام جھان چند ميليارد انسان وجود ندارد ،يک نفر انسان وجود دارد؛ھمه اين چند ميليارد يک نفرھستند؛
ی انسانی ست .و علی االصول دارد راجع به آن جنس ،آن يک نفر
برای اينکه يکی ھستند ،از يک جنسند؛ ھشيار ِ
8

برنامه شماره 286

Program # 286

صحبت می کند .حاال يک نفر ،چندين ميليارد نفر شده است؛ فرقی نمی کند ،در فضای وحدت ،فضای حضور اگر
اين من ذھنی ذوب شود ھمه ما در آنجا يکی ھستيم.
می گويد وقتی عشق شروع کند به مستی وخوش بودن و بيخود شود  -از چه طريق بيخود می شود؟ از طريق ما -
کش مکش شود يعنی مرتب مرا بکشد و رھا کند ،جذب کند و رھا کند…اين جذب ورھا کردن ھم درست مثل اين
ست که عشق ما را به خودش می کشد و باردار می کند و به صورت خرد و شادی به جھان بيرون می فرستد .مثل
ضربان قلب مرتب باز وبسته می شود و انرژی عشقی و شادی را از طريق انسان به بيرون مرتعش می کند .راجع
به انسان صحبت می کنيم.
و اين عارضه ی من ذھنی ھم يک چيز موقتی و زودگذرست و حل آن خيلی مشکل نيست .درست ست که بعضی
اوقات ما چنان نگران و  stressedو خشمگين ھستيم که فکر می کنيم عالجی به عارضه ی ما در جھان وجود
ندارد ولی اين يک چيز سطحی و زود از بين رفتنی ست.
"فاش کند چو بی دالن" .بی دل با شنده ای ست که دل ندارد ؛ -انسانی که من ذھنی دارد و من ذھنی اش را ھم دلش
کرده يعنی مرکزش کرده ست و دائما او را کنترل می کند که اين را بگويم ،آن را نگويم ،اينجا اين بد می شود ،آنجا
من بد به نظر می آيم…  -ديگر اين ھا نيست ،بی دل ست" .بی دل" يعنی تماما اين فضاست واين فضا مرتعش می
شود و ھرچه دلش می خواھد آن فضا می گويد .يعنی آن فضا می گويد نه شما ،بنابراين دل نداريد.
اگر ھرلحظه ما بسنجيم که چه بگويم و چه نگويم ،اين بد می شود ،آبرويم می رود ،کوچک می شوم ،اول بايد فکر
کنم ،دراين صورت شما بی دل نيستيد .ولی اگر از جنس اين وحدت شويد بی دل می شويد.
"فاش کند چو بی دالن" راجع به ھشياری انسانی می گويد؛ بايد اينطور باشد .اگر نيست ما ھم داريم کوشش می کنيم
که ببينيم می توانيم خودمان را از جنس زندگی کنيم؟
"برھمگان ھوای من" اين ھمگان ھمه ی باشندگان ھستند .مثل نباتات ،جمادات ،انسان ھای ديگر ،حيوانات ،ھرچه
که روی زمين وکھکشان ھا وجود دارد.
پس مثل بی دالن راز مرا ،ھوای مرا پخش می کند و به جھان فاش می کند .حقيقتا ً اين ھوا و اين راز و اين انرژی
که پخش می شود از جنس زندگی ست؛ زندگی زايی ست و به ھرچه بخورد آن را زنده می کند.

ناز مرا به جان کشد بر رخ من نشان کشد
چرخ فلک حسد برد زآنچ کند به جای من
پس عشق ناز من را به جان می کشد .ناز انسان را ،ھشياری انسانی را .برای اينکه عشق از طريق ماست که می
تواند خودش را بيان کند.
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و بر رخ من نشان می کشد .نشان می کشد يعنی خالقيتش را از طريق من بيان می کند .اين غزل نشان عشق ست.
نشانش را بر رخ موالنا کشيده و اين غزل درآمده ست .يا نه يک بسته انرژی زنده کننده بيرون می فرستد که قابل
نشان عشق است .مشخص می شود که کسی که عاشق ست ،معشوق خودش را از طريق عاشق بيان
حس ست؛ اين
ِ
می کند برای اينکه عاشق و معشوق يکی شده اند.
و چرخ فلک حسد می برد" .چرخ فلک" ھرچيزی ست که می گردد .ما رفتيم از جنس سکون شديم و ھرچيزی که
می گردد جزو چرخ فلک ست از جمله من ذھنی ما .تمام من ذھنی چرخنده ست .به وسيله ی چه چيزی می
چرخند؟ به وسيله ی باد زندگی.
اولين حسود من ذھنی ماست .تمام من ھای ذھنی حسد می برند .برای اينکه عشق به جای ما دارد کار می کند .در
اينجا بود که گفتم موالنا می گويد که شما الزم نيست که زير بار تصميم گيری اينقدر فشار بکشيد .چطوری تصميم
بگيرم؟ چه ھدفی بگذارم؟
شما کافی ست با اين لحظه موازی باشيد اجازه دھيد عشق شما را ھدايت کند .واگر ديديد من ذھنی تان مزاحم می
شود من ذھنی می خواھد کنترل را به دست بگيرد بگويد که من دارم تصميم می گيرم ،من بايد انتخاب کنم ،من بايد
نگران باشم.
من تان بپرسيد می خواھم شادی کنم .می گويد
شما به من ذھنی بگوييد "من طربم طرب منم" باور نمی کند .شما از ِ
نه االن وقتش نيست .ما کاروزندگی داريم ،االن چه وقت شادی ست؟ ما بايد نگران باشيم .ببين چه قدر از کارھا
لنگ ست؟ چه وقت شادی ست؟ اصال چرا از شادی حرف می زنی؟ شادی چيست؟ شما بايد نگران باشی .اگر اين
ھا نشد چه؟
درحاليکه در بيداری ،وقتی ما بيدار می شويم ،وقتی انسان بيدار به وجود می آيد شادی جای انگيزه ی ترس و
خواستن را می گيرد .يعنی شادی ست که شما را ھدايت می کند .شما دنبال شادی می رويد نه اينکه زياد بخواھم و
انباشته کنم.
ما االن چه انگيزه ای داريم؟ چرا شاد نيستيم؟ برای اينکه می گوييم اين اتفاق فعلی ،اين آقا يا خانومی که االن من با
او مالقات می کنم و دارم با اوصحبت می کنم به من چه می دھد؟ چه کمکی به زندگی من می تواند بکند؟ کجای
لنگم را می توانم صاف کنم اگر نمی توانم اصال چرا دارم با او صحبت می کنم؟ به درد من نمی خورد ،ذھن می
گويد .پس انگيزه ش اين ست که چه قدر می توانم بيشتر شوم؟
شما ديگر متوجه شديد .االن انگيزه شما به عنوان انسان شادی ست .ھرطرف شادی ست شما آنجا می رويد .می
دانيد که شادی ست که اصل ست و ذات شماست .و شما ھرچه شادتر می شويد بيشتر خودتان ھستيد تا چيز ديگری
در بيرون .پس انگيزه ی شادی جای ترس ،جای حرص ،جای انباشتن ،جای اينکه اين لحظه من می خواھم ببينم که
شادی ھست يا دنبال چيزی می گردم که لنگی مرا درست کند؟را می گيرد .کدام بھترست؟ کدام درست ترست؟
شادی.
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ھرچيزی که در آن شادی ھست ،درست است .ھرچيزی که می خواھم با آن لنگی ام را درست کنم …،اصالً لنگی
مربوط به من ذھنی ست؛ ما چه لنگيی داريم؟ ما که ھيچ لنگی نداريم .وقتی شما از جنس طربيد و طرب ھم شما
ھستيد چه لنگيی ھست؟ لنگی مربوط به من ذھنی ست .می گويد من االن پولم از فالنی کمتر ست خوب لنگی ست.
اصال اين چه ربطی به شادی دارد؟ به لحاظ زندگی چه ارزشی دارد؟
ما نبايد به حرف من ذھنی گوش دھيم .اگر از من ذھنی مان ،يعنی از خودمان ،از خويشتن مان يا ھرچه که اسمش
را می گذاريد ،از نفس مان ،از اين من توھمی اگر بپرسيد شادی ،می گويد االن وقتش نيست .نگو آقا ...ما
کاروزندگی داريم .ما ترس داريم .ما بايد کارمان را درست کنيم.
بسيار بسيار مھم ست که ببنيد شما انگيزه تان در اين لحظه شادی ست يا ترس است ،يا حرص است؟ يا زياد کردن
ست؟
بنابراين ھر چرخ فلک ی از جمله اين چرخ فلک خودتان ،ھمين من ذھنی حسد می برد .برای اينکه زندگی جای
شما کار می کند .الزم نيست که بار زندگی را تنھايی به دوش بکشی .اصال اوست که کار می کند وشما فقط آسوده
که در پايين ھم می گويد "مست ميان کو منم" شما مست ميان کو می چرخيد ،می رقصيد و کارھا خود به خود
درست می شود.

امام من ز وجود رفتهمن سر خود گرفته
ذره به ذره می زند دبدبه فنای من
"دبدبه زدن" ،قديم شاھان يا بزرگان که می رفتند ،عده ای در جلو طبل می کوفتند يا وسايل موسيقی می زدند و
اعالم می کردند که انسان بزرگی مثال شاه يا وزيری دارد رد می شود يا می آيد ،گاھی اوقات ھم عالمت اين بود که
راه را باز کنيد ،دور باشيد -می گفتند دورباش! در قديم اصطالح بود ،می گفتند دور باش ،کور باش! يعنی به شاه
نگاه نکن .پس دبدبه زدن صدای طبل وشادی ست که موالنا در اينجا می گويد که دارند می زنند.
به دو صورت می توانيم معنی کنيم :يکی اينکه من سرآسمانی خودم را گرفته ام يعنی من ديگر خودم روی خودم
ھشيار شدم وبه خودم زنده شدم ،به ذات خودم قائم شدم .من سر خودم را گرفته ام و از وجود رفته ام .از وجود رفته
ام يعنی در ذھن نيستم .ديگر در ذھن وجود ندارم .ما االن در ذھن زندگی می کنيم و درنتيجه وجود داريم و ھمين
وجود است که مرکز ماست.
"من ز وجود رفته ام" يعنی ھيچ چيز من در دنيا نيست .پس بنابراين با چيزھای دنيايی ھم ھويت نيستم .دنيا نمی
تواند مرا به خود بکشد .وما بايد اينطور باشيم .و موالنا می گويد که اين صورت گرفته وما در دنيا نيستيم .ما به
زور خودمان را در دنيا نگه داشتيم.
چند خط اول موالنا دارد انسان را تعريف می کند .می گويد که انسان چنين باشنده ای ست .پس يک نفر دارد اين
را تجربه می کند و اين خود موالناست که می گويد که " من سر خود گرفتهام من ز وجود رفتهام" ودرمورد ھمه
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زور ترس در من ذھنی گير کرده و مانده ايم .اگر مارا به حال
انسان ھا صادق ست .ما با فشار ،با نگرانی ،به
ِ
خودمان بگذارند ما در ذھن نمی مانيم؛ مثل موالنا از وجود می رويم.
از وجود می رويم يعنی ھيچ چيزی در جھان نيست ،ھيچ رويدادی نيست اتفاق بيافتد ومن به آن واکنش نشان دھم.
زيرا واکنش که نشان بدھيد ،قضاوت کنيد ،بترسيد ،خشمگين شويد دوباره به وجود می رويد ،وجود درست می کنيد.
اگر شما وجود نداشته باشيد واکنش نشان نمی دھيد.
" من ز وجود رفتهام" يعنی وجود ندارم ،نه اينکه نيستم بلکه معتاد به واکنش نيستم .درذھنم زندگی نمی کنم ،به
چيزھا نچسبيدم .اين لحظه رويداد اين لحظه کامال توجه تيز مرا که زندگی من ست جذب نمی کند .من به رويداد اين
لحظه نگاه نمی کنم واکنش نشان دھم برای اينکه فورا نگاه می کنم وتجزيه تحليل می کنم ببينم که رويداد اين لحظه
به نفع من ست يا به ضرر من؟ اينطور نيست بلکه با رويداد اين لحظه موازی ھستم؛ بنابراين از جنس اين لحظه
ھستم.
بنابراين اگر اين اتفاق بيافتد يک معنی اش اينطورمی شود که تمام ذرات بيرونی دارند جشن فنای مرا می زنند.
يعنی بيرون يک  partyست بين تمام ذرات عالم که يک باشنده ای به نام انسان متولد شده که توانسته ست فانی شود
و االن جشن فنای انسان ست ،موالنا می گويد .حاال شما با اين ديد نگاه کنيد.
يا نه،به يک صورت ديگر می گويد که عشق ذره به ذره موسيقيی که می زند دارد مرا فنا می کند .ولی حقيقتا تمام
ذرات بيرون تمام چيزھای بيرونی ،اجسام مثل نباتات ،حيوانات منتظرند که ما کاری بکنيم .کار ماھم ھمان ارتعاش
انرژی زنده ی زندگی ست.
به ثمر رسيدگی ما اين نيست که پول روی پول بگذاريم و انباشته کنيم يا آدم حسابی شويم .به ثمر رسيدگی ما اين
ست که شما می توانيد ھمين لحظه "من طربم طرب منم" را تجربه کنيد؟
اگرتجربه کنيد بايد اين لحظه باشد .درضمن دراين لحظه ست که شما تصميم می گيريد که با اين لحظه آشتی کنيد يا
نکنيد .آشتی کردن با اين لحظه در آينده نيست .شما نمی توانيد رسيدن به خدا را ،رسيدن به زندگی را ،يکی شدن با
زندگی را يک ھدف بگذاريد و از طريق کارھا و ذھنتان کوشش کنيد که به آن برسيد اين نمی تواند ھدف باشد .ھيچ
موقع به اين ترتيب نخواھيد رسيد.
در اين لحظه ست که شما می توانيد تصميم بگيريد با اين لحظه آشتی کنيد .اگر راضی ھستيد ،االن آشتی کنيد،
ھمين لحظه .اگر نکرديد يعنی نخواھيد کرد .اين نمی تواند ھدفی برای آينده باشد؛ ھيچ موقع نخواھيد رسيد.
رسيدن به گنج حضور نمی تواند يک ھدف مادی باشد مثل اين که من بگويم من ھدفم اين ست که تا آخر سال پنجاه
ھزاردالر پول جمع کنم ،يا تا پنج سال ديگر ليسانس بگيرم .اين ھا ھدف ھای مادی ھستند و برايشان کار می کنم.
رسيدن به خدا نمی تواند مثل اين باشد.
شما در اين لحظه شما قبول کرديد ،ھشيار شديد و ديديد و با رويداد اين لحظه موازی می شويد.
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عرض کردم که بسيار مھم ست که بدانيد که شما برای رسيدن به گنج حضور يکی اين لحظه را الزم داريد که داريد
و يکی ھم رويداد اين لحظه ،ھمين دو چيز.
به عنوان ھشياری حضور رويداد اين لحظه را بپذيريد که از جنس فضای اين لحظه شويد .ھمين! و اين کار را
اينقدر بکنيد که اين کار برای شما عادی شود به طوری که وقتی اتفاق می افتد قضاوت نکنيد وبه ذھنتان نرويد.
وقتی به ذھنتان می رويد و درآنجا واکنش نشان می دھيد ،از وجود نرفتيد شما از جنس وجود می شويد .ھرچه از
جنس وجود می شويد و وجودتان قويتر می شود واکنش تان بيشتر می شود ،ھرچه واکنش تان بيشترمی شود
وجودتان قويتر می شود ،من ذھنی را داريد تقويت می کنيد ،زمان را داريد اضافه می کنيد .شما در اينجور موارد
ببينيد يا درگذشته ھستيد يا در آينده ھستيد از جنس اين لحظه نيستيد.
ولی اين لحظه ما می توانيم بيدار شويم .بيداری عبارت از اين ست که شما بالفاصله ھشيار شويد به اينکه بايد اين
لحظه را بپذيريد و از جنس فضا بشويد و ھرچه اين فضا را بيشتر می کنيد خواھيد ديد که جا باز می شود وجا باز
می شود وباز می شود ….و
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره 637
در اين بحر دراين بحر ھمه چيز بگنجد
مترسيد مترسيد گريبان مدرانيد
*
برای اينکه اين فضا چنان گسترش پيدا می کند که ھمه چيز را در خودش جا می دھد.

آه که روز دير شد آھوی لطف شير شد
دلبر و يار سير شد از سخن و دعای من
پس مشخص شد که گرچه که انسان آزاد ست و در خلق اش اين دقت شده که از ھر گيری آزاد باشد و اين لحظه در
اختيار زندگی باشد که زندگی او را زندگی کند و ازطريق او شادی اش را به جھان پخش کند ولی می گويد که "آه
که روز دير شد" .يعنی ھمان يک انسان ،اگر شما حالت متوسط ھمه انسان ھا را درنظر بگيريد ،خواھيد ديد که
روز دارد دير می شود .اين ھم درمورد جمع وھم در مورد ما صادق ست.
يک جھانی به نام ھرکدام از ما خلق می شود و درست مثل اينکه خورشيد طلوع می کند و اگر ما به حضور نرسيم
وخودمان را نشناسيم ،به اصلمان نپيونديم از آنطرف غروب می کند .يعنی ما در ھمين شصت ،ھفتاد سال يا صد
سالی که زندگی می کنيم فرصت داريم که خودمان را در اختيار عشق قرار دھيم .ولی می گويد که روز دير شده
ست و "آھوی لطف شير شد" .اين عشق که آھوی لطف بود و ما ھم از آن جنس بوديم وقتی ما به ذھنمان رفتيم و
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"من" درست کرديم و خشن شديم ،زندگی ھم برای ما خشن شد .ما از جنس گرگ شديم و آيينه ی زندگی جلوی
ماست و خودمان را گرگ می بينيم.
شما در اين لحظه با رويداد اين لحظه می ستيزيد و زندگی به شما می گويد که شما جنگ می خواھيد ،من با شما می
جنگم .می خواھی سخت بگيری؟ سخت می گيرم .می خواھی آسان بگيری؟ آسان می گيرم .می خواھی گرگ
شوی؟ گرگ می شوم .پس اينطور چيزی وجود ندارد که يک حقيقتی در بيرون وجود داشته باشد که شما ھرجور
باشيد ،آن را تجربه می کنيد .شما از ھرجنسی باشيد زندگی را ھمانطور تجربه می کنيد.
حاال شما در اين لحظه تصميم گرفتيد که با زندگی موازی باشيد خواھيد ديد که زندگی با شما ھمکاری می کند .از
جنس آھوی لطف شديد ،از جنس لطف زندگی شديد يکدفعه می بينيد که ھمه ی مردم با شما ھمکاری می کنند،
يکدفعه آدم ھا مھربان تر شدند و دارند به شما کمک می کنند ،وقتی ستيزه نمی کنيد.
يادتان ھست که گفتم قانون اساسی شما اين ست که با اين لحظه دوست باشيد .اگر با اين لحظه ستيزه کنيد در تمام
روابط شما اثر می گذارد .نمی شود که شما با رويداد اين لحظه ستيزه کنيد و بعد يکدفعه به تلفن جواب درستی
دھيد ،به ھمسرتان جواب درستی دھيد ،با بچه تان با لطف برخورد کنيد ،ھمچين چيزی نمی شود .رابطه خصمانه با
اين لحظه در تمام روابط شما اثر می گذارد .شما امتحان کرديد و می دانيد فقط شايد به اين صورت نشنيده بوديد.
آشتی شما با اين لحظه ،موازی شدن با اين لحظه در ھمه روابطتان اثر مثبت می گذارد .يکدفعه ھمه مھربان تر می
شوند .اينطور نيست که جھان عوض شد ،شما عوض شديد .درواقع شما واقعيت درونی خودتان را در بيرون می
بينيد.
"دلبر و يار سير شد از سخن و دعای من" .زندگی،خدا ،از طرز سخن گفتن و از طرز دعای من سير شد.
ما به صورت من ذھنی چطور دعا می کنيم؟ يا از زندگی طلبکاريم ،اين را ندادی آنرا ندادی .اصال صرف اينکه ما
اين لحظه راضی نيستيم و به صورت يک بافت به ثمر نرسيده با عجله می خواھيم به آينده برويم که به ثمر برسيم
اين نشانگر اين ست که ما چطور دعا می کنيم .دعای ما ھمه اش اين ست که يا خداوند ديگران را ذليل کند يا کار
مارا پيش بياندازد به ما کمک کند به ديگران کمک نکند؛ از روی بافت حسادت و کميابی ست .ما از پايگاه نقص
داريم با خدا حرف می زنيم .سخن ما ھم که سخن نيست .سخن ما ھمه ش سر اين ست که چطور می شود که من در
ھرزمينه ای بيشتر از شما بشوم .اين که سخن نيست.
می گويد خدا از سخن و دعای من ذھنی خسته شد ،سير شد ،رفت .و آن موقع چه شد؟:
يار برفت و ماند دل شب ھمه شب در آب و گل
تلخ و خمار می طپم تا به صبوح وای من
ت ما انسان ھا ست.
اين وضعي ِ
حيف نيست که انسان که اينقدر زيبا و آزاد افريده شده ولی دراثر ايجاد يک باشنده ی توھمی به نام من ذھنی که
کارش به مقايسه و بيشتر شدن ست ،ما بايد يکجوی بين مردم بيشتر جلوه گر شويم ،سبب می شود که يار برود و ما
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تنھا بمانيم .خدا از ما دوری کند .از ما بيزار شود که ما چطور دعايی می کنيم .حتی در محافل مذھبی می بينيم که
دعا می کنند که خدايا دشمنان مارا ذليل بفرما وھمه ھم می گويند الھی آمين .آخر اين چطور دعايی ست؟ اينکه ما
دعا کنيم که ديگران ذليل شوند و ما خوشبخت شويم؟ اين دعای من ذھنی نيست؟ دعای منيت نيست؟ اين چطور
دعايی ست؟
می گويد که "يار برفت وماند دل"  .حاال ما روی خودمان تمرکز کنيم و ببينيم يار پيش ما ھست يا به خاطر سخن
زدن خودمان ھستيم؟
ودعای ما ما را ترک کرده ست و مسئول درست دعا کردن ودرست حرف
ِ
"شب ھمه شب در آب وگل" .يعنی تمام شب ،ھمه اش شب شد و ھمه شب ھم ما در آب وگل مانديم" .آب وگل" يعنی
خورد .ھشياری اش ھمين
در ماده ،در ذھن ،در بافت ذھنی مانديم .آنجا تاريک ست .روشنايی من ذھنی به درد نمی
َ
اضافه کردن ست.
حاال چگونه زندگی می کنيم؟ به جای اينکه ذرات وجود ما از اصل ما به طرب دربيايد و شادی را ارتعاش کند؛ ھم
خودم ِکيف کنم و ھم به جھان بفرستم" ،تلخ و خمار می طپم" .تلخ ھستم.
"خمار" موقعی ست که شراب کم رسيده ست .وقتی شراب زندگی فقط نشت کرده و يک قطره ای به ما رسيده برای
ما کافی نيست .کسی که بايد سه گيالس شراب بخورد تا به جايی برسد يعنی تا بتواند کمی مست کند اگر کمی و فقط
ته گيالس به او بدھند خمار می شود به او به اندازه کافی شراب نرسيده ست .ما ھم در زندگی محروم مانده ايم.
خودمان خودمان را محروم کرده ايم .زندگی ھر لحظه می خواھد خودش را از ما بيان کند ،ما با او ستيزه می کنيم.
چگونه ستيزه می کنيم؟
يادمان باشد ،اين لحظه را رويدادش را می بينيم ومی خواھيم آنرا برای آينده پله و وسيله کنيم ،يا اين لحظه را مانع
می بينيم يا اصال با اين لحظه دشمن ھستيم .زمانی که خشمگين ھستيم ،می ترسيم ،زير استرس در فشارھستيم اين
لحظه را دشمن خودمان می دانيم .درحاليکه اين لحظه زندگی ست .خو ِد زندگی ست.
"تلخ و خمار می طپم" .ھمه ما اين تجربه را کرده ايم .تلخ وخمار طپيده ايم" .تا به صبوح وای من"
"صبوح" ھم يعنی صبح ،ھم يعنی شراب صبحگاھی.
تا کی من بايد اينطور بطپم؟ تا زمانی که صبح من باز شود .ھم فرداً وھم جمعا ً صادق ست .مخصوصا ً در جمع،
االن انسان متاسفانه دارد راه را عوضی می رود .تلخ وخمار می طپد و اين ھمه کار براساس ترس و حرص باعث
شده که اين ھمه سالح ھای مخوف روی ھم انباشته کند ،ھمه ھم دنبالش ھستند و دارند از عشق به دور ميافتند و
حرف موالنا درست ست که "آه که روز دير شد" .دارد دير می شود .اگر کمی ديگر جلو بروند معلوم نيست که چه
می شود؛ در مورد کل انسان ھا؛ درمورد فر ِد ما ھم اگر شما می بينيد که پنجاه ،شصت سالتان ست ،وقت دارد می
گذرد.
"آه که روز ديرشد" تا موقعی که صبح برسد .صبح چه موقع است؟ صبح موقعی ست که من وشما متوجه شويم که
در اين لحظه زندگی ھست و موافقت و موازی شدن با فرم اين لحظه که ما آنرا می بينيم ،در آغوش کشيدن آن،
يکی شدن با فرم اين لحظه ،مرا به جنس فضای اين لحظه تبديل می کند .من اين را بفھمم و انجام دھم.
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اگر شما با فرم اين لحظه يکی شديد به طوری که به فرم اين لحظه ھيچ واکنشی نشان نمی دھيد و بنابراين موقوفِ
فرم اين لحظه نيستيد ،قربانی فرم اين لحظه نيستيد ،شما بيدار شده ايد؛ و ھمين کار را بايد ادامه دھيد .اين صبوح
ست .اين صبح ست و صبوح شراب صبحگاھی ھم ھست .و ھمينکه اين صبح ،صبح بيداری شما بدمد شراب
شروع می شود ،شراب صبحگاھی .شراب صبحگاھی اين نيست که ما صبح ساعت  5بيدار شويم و شراب بخوريم.
داريم سمبليک داريم صحبت می کنيم .يعنی به محض اينکه شما صبح را ببينيد اين آب حيات از شما جاری می
شود؛ ارتعاش زندگی در ذراتتان شروع می شود.

تا که صبوح دم زند شمس فلک علم زند
باز چو سرو تر شود پشت خم دوتای من
تا که صبح دم بزند .ما مجبور ھستيم که منتظر شويم صبح انسان ...تک به تک مجبور نيستيم که منتظر شويم که
صبح انسان دم بزند .ھمين االن می توانيم تصميم بگيريم با زندگی موازی شويم .ھمينکه موازی شديد شمس يعنی
خورشيد فلک علم زند يعنی آفتاب طلوع بکند .اگر آفتاب معنوی شما طلوع کند و شما چو سرو تر يعنی تازه روی
پای خودتان َع َلم شويد وصاف شويد و راست بيافتيد و پشت خم شما که در من ذھنی خميده است صاف شود؛ که ما
االن روی ذات خودمان و پای خودمان قائم نيستيم روی عصا در من ذھنی خم شديم ،اين پشت خم دوتای من )دوتا
يعنی خميده ،بسيار خميده( صاف شود .تا صبح من دم نزند… البته که اگر صبح جمع دم بزند ،تعداد زيادی از آدم
ھا به گنج حضور برسند و اين انرژی ھشياری کننده در جھان منتشر شود اين آسان تر می شود .اگر من در روز
رفتارعشقی و بيدار
صد نفر آدم ببينم که ھمه به گنج حضور رسيده اند وھمه با من طوری رفتار می کنند که اين
ِ
ست من ھم ياد می گيرم ولی االن اينطور نيست.
بنابراين مسئوليت شخصی ھرکسی ست که خودش را به صبح برساند .صبح را ببيند .صبح چه زمانی ست؟ ھمين
لحظه .و آن موقع چه می شود؟

باز شود دکان گل ناز کنند جزو و کل
نای عراق با دھل شرح دھد ثنای من
دکان گل" ھمين فضای پذيرش اين لحظه ست ،زندگی در اين لحظه ست.
" ِ
به محض اينکه اين صبح برای شما باز شود ،به محض اينکه با اين لحظه موازی شويد به طوری که تعداد لحظاتی
که موازی ھستيد زياد شود و اين فضا وسيع تر شود اين دکان گل ست برای اينکه از آنجا گل درمی آيد .در آنجا،
در آن حالت ھرکاری می کنيد گل می کاريد .و ھرلحظه گل درمی آوريد و به مردم و به خودتان می دھيد .اين
ھمان طرب ست .واگر اينطور باشد وانسان به اين درجه برسد جزو و کل شروع به رقصيدن وناز کردن می کنند.
اين انرژی را از ما می گيرند.
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ممکن ست که شما باورتان نشود .ولی قرارست که ما طرب شويم و طرب ھستيم ،طرب بودنمان را درک کنيم اين
ی خودشان را بشناسند.
طرب را درجھان پخش کنيم و حتی اين گل ھا ھم به آھنگ شادی ما ،به نوای ما زيباي ِ
"نای عراق با دھل شرح دھد ثنای من"
"نای عراق" )يکی از پرده ھای موسيقی ست( و ھمچنين آواز نی با دھل دعای مرا شرح دھد؛ يعنی شادی.
پس معلوم می شود که دعا کردن شما عبارت ست از اينکه شما شادی کنيد .وقتی شادی می کنيد و اين طرب زندگی
از شما بيان می شود و در جھان پخش می شود ،دعا اين ست .دعا اين نيست که ما دستانمان را باال ببريم بگوييم
خدايا به من اين را بده ،آنرا بده ،بچه من کنکور قبول شود ،عروسم اينطور شود ،پسرم آنطور شود…اين ھا دعا
نيست ،طلبکاری است .خودم اينطور شوم ،موفق شوم ،پولم زياد شود…اين ھا دعاست؟! نه!
پس دعا چيست؟ نای عراق با دھل.
وقتی شما موسيقی زندگی را می زنيد ،موسيقی زندگی در ذرات وجود شما زده می شود و اين شادی از شما
مرتعش می شود و زندگی می تواند به طور کامل و تام و تمام اين شادی را از شما عبور دھد ،اين دعاست .آن
موقع ست که آن جشن و شادی ،شادی فزايی وشادی پراکنی دعای شما به خداست .آن دعا پذيرفته می شود .آن دعا
خدا را خسته نمی کند برای اينکه شما داريد به او کمک می کنيد که بتواند شادی اش را در جھان پخش کند .گفت که
اگر شما نباشيد خدا چگونه شادی اش را در جھان پخش کند؟ اگر انسان ھا به حضور نرسند و اين شادی را در
جھان مرتعش نکنند خدا چگونه شادی اش را پخش کند؟ ولی ما جلويش را بسته ايم .درواقع ما با سخن و دعای
فعلی من ذھنيمان جلوی ارتعاش زندگی را گرفتيم .به خدا يا به زندگی می گوييم که تو خودت را از ما بيان نکن.

ساقی جان خوبرو باده دھد سبو سبو
تا سر و پای گم کند زاھد مرتضای من
جان ما ھم ھست ،باده دھد سبو سبو.
ی جان يعنی جان زندگی که ِ
ساق ِ
"زاھد مرتضا" ھمين من ذھنی ست.
"مرتضا" يعنی راضی ،کسی که در اين لحظه خشنود ست؛ ظاھراً با زندگی موازی ست .زاھد ھمين من ذھنی ست.
ھمه ی ما زاھد به نوعی زاھد ھستيم برای اينکه دانشی داريم که راجع به زندگی .گرچه يک زاھد حالت خاص اش
مذھبی ست ولی زاھد مرتضای انسان ھا که حتما ً زاھد مذھبی نيست .من ذھنی دانشمند ست و خواب و خيال ھای
خودش را دارد .در خواب وخيال خودش مرتضا ست يعنی از اين لحظه راضی ست از زندگی راضی ست ،آيا ما
واقعا از زندگی راضی ھستيم؟ نه! ولی فکر می کنيم که راضی ھستيم .فکر می کنيم با خدا موازی ھستيم ،ما بنده
خدا ھستيم ،ما دائما شکر می کنيم .من ذھنی! من ذھنی با خدا می ستيزد و بعد می گويد من مرتضا ھستم.
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می گويد ساقی جان سبو سبو باده بدھد تا اين زاھد مرتضای خياالتی سروپايش را گم کند .سروپايش را گم کند يعنی
سرش مست شود و پايش ھم که عملش است ،عمل ھم نکند .وبعد می گويد که:

بھر خدای ساقيا آن قدح شگرف را
بر کف پير من بنه از جھت رضای من
به ساقی می گويد .ساقی ھمان زندگی ست.
قدح شِ گرف) َشگرف( يعنی شگفت انگيز ،طرفه.
کدام قدح را؟ ھمين قدح و شرابی که االن با موازی شدن با زندگی در اين لحظه به شما پيموده می شود ،داده می
ی زندگی ست.
شود؛ در وجود شما جاری می شود .بيرون نيست ،کسی به شما شراب نمی دھد .ساقی ھم ساق ِ
می گويد شما اين قدح طرفه را در کف پير من بگذار .يعنی به دست پير من بده .پير کيست؟ ھمان زاھد مرتضا.
ھمان عقل ،ھمان من ذھنی .که من راضی شوم .من می خواھم راضی شوم.
واقعا ھم ھمينطور ست ھمه ما می خواھيم به زندگی برسيم .من وشما االن نمی خواھيم که موازی شويم با زندگی
و زندگی از ما بيان شود ،شاد شويم و اين تجربه موالنا را ما ھم تجربه کنيم ،طرب شويم ،از جنس شادی شويم؟
حتما می خواھيم .چه کسی نمی گذارد؟ من ذھنی.
حاال می گويد اين قدح طرفه را دردرست او بگذار که اين مست شود وسروپايش را گم کند تا من به رضا برسم.
البته راھش اين ست که شما با اين لحظه موازی شويد و اين شراب به ما پيموده شود .اين شراب ،نور و گيرايی اش
به من ذھنی ھم می رسد .من ذھنی از جنس يخ ست بايد آب شود .ازجنس ھشياری يا زندگی به تله افتاده ست .مثل
دردھای ما ،مثل ھم ھويت شدگی ھا ،گره است .وما نمی توانيم گره اين ھا را باز کنيم .موالنا می گويد:
مولوی ،مثنوی معنوی ،دفتر پنجم ،بيت 560
درگشاد عقده ھا گشتی تو پير
عقده ی چندی دگر بگشاده گير
عقده را بگشاده گير ای منتھی
عقده ی کورست بر کيسه تھی
*
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ما خودمان را در گشاد کردن ،باز کردن گره ھای زندگی پير کرديم .مرتب می گوييم اين گره را باز کنم ،آن گره
را باز کنم .علت اينکه ما به فرم اين لحظه ،که درواقع اين لحظه را می پوشاند اينقدر چسبيديم اين ست که ما می
خواھيم گره ھای زندگی مان را باز کنيم .موالنا می گويد:
درگشاد عقده ھا گشتی تو پير
عقده ی چندی دگر بگشاده گير
فرض کن چند عقده ديگر ھم گشاده شده ،اين گشاده شدن اين ھا که به درد تو نمی خورد .بعد ھم می گويد اين عقده
ی کور است وقتی ھم که باز می کنی می بينيد که داخل کيسه تھی بوده ست؛ وقتی شما اين عقده را بازمی کنيد می
بينيد ھيچ اتفافی نيافتاد ،درون کيسه تھی بوده ست" .عقده ی کور ست برکيسه تھی" .حاال ما ھم نمی خواھيم عقده
ھا را باز کنيم .شما فرض کنيد تمام مشکالتتان حل شده ،آن چيزھايی که داريد با عجله به آينده می رويد به
ثمربرسيد به ثمر رسيديد.
ی من.
می گويد "ازجھت رضای من" يعنی رضای حقيق ِ

گفت که باده دادمش در دل و جھان نھادمش
بال و پری گشادمش از صفت صفای من
البته اين "جھان" ھست به نظر می آيد که بايد "جان" باشد ولی "جھان" به معنی نزديک تر ست.
"گفت که باده دادمش" .ساقی می گويد که من به او شراب داده ام و در "دل" ،يعنی فضای حضور ،و ھمچنين در
جھان قرار داده ام .يعنی ما انسان ھا در عين حال در دوجا ھستيم  :يکی در جھان و يکی در دل.
و اگر تماما خودمان را در جھان قراردھيم و در دل نباشيم ،در قصه مثنوی يادتان ھست که عرب بدوی بود
دوکيسه داشت که يک طرف آن گندم و طرف ديگر ريگ بود و فيلسوف براو خرده گرفت که چرا ريگ را
گذاشتی؟ گفت برای اينکه جوال گندم تنھا نماند .گفت خوب ريگ را خالی کن و گندم را نصف کن ھم خودت سبک
می شوی وھم جوال وھم شتر سبک می شوند .گفت که آفرين برتو…يعنی چه؟ البته ما اين قصه را قبال گفتيم.
فيلسوف در اينجا خودش اينکاره نبود ،فيلسوف ھمان من ذھنی ست.
ھرچه قدر که ما به حضور برسيم اين من ذھنی می خواھد ايراد بگيرد .اگر اين لحظه موازی شويم من ذھنی به ما
می گويد که حاال يک لحظه که موازی شده ای که به درد نمی خورد .ولی به درد می خورد .ما به حرف من ذھنی
گوش نمی دھيم.
بنابراين ھم در جھان ھستيم و ھم در حضور .بعضی موقع ھا موالنا گفت که از جھان رفته ام به حضور ،آنجا می
رويم واز آنجا پر می شويم دوباره به جھان می آييم شادی را خالی می کنيم دوباره به آنجا برمی گرديم .اين کار
صورت می گيرد .اين کار ما در خواب ھم صورت می گيرد .ما می خوابيم ،ما نخوابيم نمی توانيم زندگی کنيم.
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وقتی شب ھا می خوابيم درواقع به زندگی شارژ می شويم .کسی که خوب نمی خوابد می بينيد که اوقاتش تلخ ست و
زياد زندگی جالبی ندارد .ما بايد بتوانيم شب ھا راحت بخوابيم .ھرچه قدر موازی با زندگی باشيم راحت تر می
خوابيم .ولی آشکارا ھم بايد يک پايمان آنجا باشد ويک پايمان در جھان بيرون .نمی شود ھمه ش دور شويم و به
جھان بيرون برويم.
"گفت که باده دادمش در دل و جھان نھادمش"
اين را ساقی ،خدا می گويد به انسان ،به آن پير که االن ما آن پير ھستيم ،ما االن من ذھنی ھستيم ،اين من ذھنی
ی ساده ی گنج حضور تبديل می شود.
ھست که به انسان عال ِ
و من" بال وپری گشادمش" يعنی به انسان بال وپر دادم و اين ھا را باز کرده ام که پرواز کند .ازچه چيزی؟ از
صفت نابی خودم .پس ما از جنس ھشياری ناب حضور ھستيم و بال و پرمان ھم از آن ست .اصل ما از آن جنس
ست .اول ھم گفتيم که ھشياری از جنس سکون ست و وقتی ارتعاش کند به صورت طرب در می آيد.
"صفا" يعنی نابی و پاکی.

پير کنون ز دست شد سخت خراب و مست شد
ھای مننيست در آن صفت که او گويد نکته
می گويد که پير از دست شده ،بسيار خراب ومست شده ست.
حقيقتا دراصل اگر ما به حرف زندگی گوش دھيم که موالنا حرف زندگی را می زند ،ما واقعا يک ذھن صاف و
ساده داريم و با اين ذھن صاف و ساده ھم ھويت شده ايم و از آن ھويت می خواھيم .اين نمی تواند به ما ھويت دھد.
اين االن ساده ست کافی ست که ما خودمان را از آن بيرون بکشيم .کافی ست ما صبح را تجربه کنيم .کافی ست ما
االن بيدار شويم.
شبيه خواب ديدن ست .اينکه ما به ذھن رفته ايم شبيه خواب ديدن ست و بيدار شويم می فھميم که داشتيم خواب می
ديديم .اينکه واقعا شما ده سال گذشته ،چھل سال ،يا شصت سال گذشته را به يادتان بياوريد که چه گذشته ست به
نظرتان نمی آيد که مثل خواب بوده است؟ شبيه خواب ديدن بوده واين لحظه اگر بيدار شويد می توانيد زندگی را به
طور مستقيم و دست اول تجربه کنيد و ما ديگر خواب نبينيم.
"نيست در آن صفت که او گويد نکتهھای من".
اگر از زبان ساقی بگوييم ساقی به ما می گويد که اين پير ،اين من ذھنی نمی تواند نکته ھای مرا بيان کند .اگر از
زبان شما بگوييم ،می گوييم که اين پير االن ديگر آن پير نيست .يعنی درتوھم نيستيم که او نکته ھای خود مارا بيان
کند .ولی از زبان ساقی بگيريم؛ ساقی ھمانطور که سه چھار خط ھست که دارد می گويد.
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پير يعنی من ذھنی ست .چرا پير است؟ زيرا برای ما عقلمان مالک است .ما به وسيله عقلمان می خواھيم به
زندگی برسيم درحالی که عقلمان نمی تواند مارا به زندگی برساند .عقل ما می تواند کارھای بيرونی را آنطوری که
يادگرفته به ما بگويد چطورعمل کنيم که آن ھا درست دربيايد .و گفتيم که بايد عقل مست شود به طوری که ما از
عشق راھنمايی بگيريم .خيلی از کارھايی که عقل ما می گويد بکنيد غلط است ولی چون عقل می گويد ما می کنيم
وضررشان را ھم می بينيم .اگر عشق وھشياری وبيداری باشد ما آن کارھا را نمی کنيم.
می گويد که ذھن در آن صفت نيست .اين معنی را ھم می دھد که ذھن نمی تواند نکته ھای زندگی را بيان کند .شما
نمی توانيد از ذھن بخواھيد که برای شما زندگی کند ،به شما زندگی دھد ،زندگی را بيان کند .شما بايد زندگی را
بيان کنيد؛ شما غير از ذھنتان ھستيد .ذھن برای اين ست که شما چيزی خلق می کنيد به صورت فکر و فرمول
دربياورد .ھمين .ابزار است.

ساقی آدمی کشم گر بکشد مرا خوشم
راح بود عطای او روح بود سخای من
ی من ذھنی ُکش است.
"ساقی آدمی ُکش" ھمان ساق ِ
ھمين که ما با اين لحظه موازی شويم و شراب از اعماق وجود ما بجوشد و بيايد آدمی را می کشد" .آدمی" در اينجا
من ذھنی ست .آدمی يعنی آدم معمولی من ذھنی دارد و بايد روزی متوجه شود که من ذھنی دارد .ھرکسی مسئوليت
دارد که متوجه شود .درست است که ھمه بايد ھشياری من ذھنی را به حضور تبديل کنند ولی اين تک به تک
صورت می گيرد .متاسفانه اين کار مسئوليت فردی ست و اينطور نيست که ما يکدفعه تصميم بگيريم که يک چيزی
اعالم کنيم و ھمه گوش دھند و باور کنند؛ از جنس باور نيست ،از جنس عمل ھم نيست از جنس بودن است.
می گويد اين ساقی آدمی کش اگر مرا بکشد من خوش ھستم .اگر ساقی ما را بکشد ومن ذھنی ما ذوب شود وازبين
برود ما شاد می شويم که راح بود عطای او.
"راح" يعنی شراب .عطای او ،بخشش او به ما شراب است ،شراب زندگی ست؛ مارا زنده می کند و آن موقع
سخای ما روح می شود .آن موقع ما چه می بخشيم؟ ما ھم زندگی می بخشيم .ما ھم روح می بخشيم.

باده تويی سبو منم آب تويی و جو منم
مست ميان کو منم ساقی من سقای من
موالنا می گويد تو شراب ھستی و من ظرف شراب ھستم .تو آب ھستی و من جو ھستم.
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پس ما جويی ھستيم که آب زندگی از ما ردمی شود .پس شما نبايد جوی را ببنديد .به محض اينکه با اين لحظه
موازی شويد يکدفعه يک آرامشی در سراسر وجود شما دميده می شود برای اينکه اجازه می دھيد زندگی از شما
عبور کند .به محض اينکه اين گره ھا را ببخشيد ،رھا کنيد ،آسوده می شويد .موالنا می گويد:
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره 637
رفته ره درشت من بارگران زپشت من
دلبر بردبار من آمده برده بار من
*
"رفته ره درشت من" .اگر راه درشت ما برود ،اگر ما تسليم شويم و ھرلحظه آن حالت را حفظ کنيم ،راه درشت ما
برود ،بارگران از پشت ما می افتد.
ھمه فشار از اين ست که ما می گوييم خوب اين لحظه چه اتفاقی ميافتد؟ اين اتفاق ما را چه طور به ثمر می
رساند؟اين اتفاق اصال ما را به ثمر نمی رساند .اتفاق نيست که مارا به ثمر می رساند ،موازی شدن با اتفاق است که
مارا به ثمر می رساند .ثمر ھم عبارتست از اين که شما طرب بودنتان را حس کنيد و در عمل تجربه کنيد .اينکه
ی زندگی شرابش را از شما عبور می دھد؛ يا سقای زندگی آبش را از شما عبور می دھد.
حس کنيد جو ھستيد و ساق ِ
"مست ميان کو منم"".من" يعنی انسان .در اين لحظه ،درفضای اين لحظه که کوی بازی ماست ،مست ھستم و می
رقصم ،انسان را می گويد.
وقتی می رقصم ،وقتی با اين لحظه موازی ھستم رقص فرم را ھم می بينم .اگر اين لحظه با زندگی موازی باشم
وطرب از من عبور کند ،شادی از من مرتعش شود و اين مستی را حس کنم و خودم در حال رقص باشم يکدفعه می
بينم که پولم دارد زياد می شود ،کم می شود ،زياد می شود ،کم می شود….اتفاقات ميافتند ...اين ھا ھم رقص فرم
ھستند؛ رقص فرم ھم زيباست .يک روز خانه دار می شوم ،يک روز بی خانه می شوم ،يک روز بچه دار می
شوم ،بچه ام بزرگ می شود می رود..اين ھا ھمه رقص فرم است؛ يک روز ھم فرم من دارد از بين می رود .آن
ھم رقص فرم است .يعنی وقتی می ميريم ھم رقص فرم است وفرقی نمی کند .وقتی ما آنجا باشيم رقص فرم را می
بينيم و از رقص فرم خوشمان می آيد.
ولی اگر آنجا نباشيم جھان جدی می شود ،تا فرم بخواھد عوض شود ما می ترسيم .وقتی بترسيم ھمه چيز جدی می
شود .حرف مردم جدی می شود ،حرف خودمان جدی می شود ،عقل خودمان جدی می شود ،باورھای ما مھم می
شود ،خودمان مھم می شويم .حرف ھای ما جدی می شود برای اينکه اگر مردم گوش نکنند ما عصبانی می شويم.
ھمه اين ھا بازی ست به شرط اينکه شما مست ميان کو باشيد؛ به شرط اينکه عمال در اين لحظه از طريق بودن و
موازی شدن با زندگی اجازه دھيد آب زندگی از جوی شما ردشود.
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امام در تک خم نشستهاز کف خويش جسته
تا ھمگی خدا بود حاکم و کدخدای من

من از دست من ذھنی يا خويش جسته ام .انشا Tکه ھمه شما جسته ايد .برای اينکه وقتی شناختيد .شناخت معادل
آزادی ست .يادمان باشد ،جايی بنويسيم برای اينکه از کف خويش بجھيم کافی ست بشناسيم .کافی ست که شما بدانيد
که چه طور گيرافتاده ايد؟ به چه چسبيده ايد؟ ديدن مساوی آزاد شدن است .ھيچ کاری نبايد بکنيم فقط کافی ست
ببينيم و بدانيم .شناسايی کنيم که ما کجاھا گيرکرده ايم .ھمينکه دانستيم رھا کنيم.
موالنا می گويد در تک خم نشسته ام" .خم" ھمين فضای حضور است .يعنی تماما از جھان رفته ام به درون اين خم
زندگی ،فضای اين لحظه نشسته ام .ھمه انسان ھا بايد اينطور باشند.
" تا ھمگی خدا بود حاکم و کدخدای من"
"کد" يعنی خانه و خدا ھم يعنی صاحب" .کدخدا" يعنی صاحب خانه.
پس صاحب خانه ی ما و حاکمش که به ما بگويد چه کار کن ،ھمه اش خدا شود.
پس معلوم می شود اگر شما بخواھيد خدا به شما کمک کند بايد از جھان ،از وجود به فضای حضور برويد و آنجا
باشيد تا خدا به شما بگويد که چکار کنيد .تا ھمگی خدا بود حاکم و کدخدای تو .واين موقعی ست که از کف خويش
بجھيد و گفتيم که چطور بجھيد.

شمس حقی که نور او از تبريز تيغ زد
غرقه نور او شد اين شعشعه ضيای من
می گويد که اين خدا که آمده  ،کدخدا و حاکم من شده اين ھمان شمس حقی ست که ھمانطور که می دانيد شمس حق
ھمان شمس تبريزی ست که يار موالنا بوده است ولی دارد سمبليک اسم او را می آورد و در اينجا تبريز ھمين
المکان است .شمس حق يا آفتاب زندگی شما از درون شما تيغ می زند .تيغ زدن يعنی باال آمدن ،طلوع کردن.
پس اين خدا که قراراست بيايد ،حاکم و صاحب خانه ی شما شود ،اين از درون طلوع می کند .اين ھمان شمس
حقيقت است يا آفتاب حقيقت است .فضای اين لحظه است .اين فضا وقتی شروع کند به باز شدن و باز شدن و باز
شدن…اين ھمان خورشيد حقيقت است که از المکان طلوع می کند .از بيرون نيست .ما در بيرون دنبال خدا می
گرديم .دربيرون دنبال زندگی می گرديم.
می گويد به طوری که " غرقه نور او شد اين شعشعه ضيای من".
شعشعه يعنی تابناکی و تابش .ضيا يعنی نور.
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يعنی من مثل يک شمعی بودم در يک اتاق تاريک ،يک ذره نور داشتم و اين ھمين نور من ذھنی بود ولی يکدفعه
آفتاب که طلوع کرد اين نور شمع من درمقابل آن گم شد .در روز وقتی شمع روشن است ھيچ خاصيتی ندارد برای
اينکه آفتاب آنقدر روشن کرده است که نور شمع خودش را نمی تواند خيلی به رخ ما بکشد .اگر آفتاب حقيقت،
فضای حضور در شما بازشود واو به ما بگويد …،که اين درواقع فضای وحدت ھم ھست ،زندگی ھم ھست ،خود
شما ھم از آن جنس ھستيد  ،اگر اين در شما طلوع کند ،چطور طلوع می کند؟
ھرلحظه که يادتان می آيد با اين لحظه موازی شويد .گفتم که برای رسيدن به آنجا يکی اين لحظه را نياز داريد
ويکی رويداد اين لحظه .رويداد اين لحظه ھرچه ھست شما با آن يکی می شويد يعنی با آن آشتی می کنيد ،دوست
می شويد .دوستی با رويداد اين لحظه درواقع دوستی با فضای اين لحظه ست يا معادل ايجاد فضاست معادل باز
شدن فضاست؛ باز شدن فضا معادل طلوع شمس حق است؛ طلوع شمس حق ،آمدن خدا در وجود شماست يعنی شما
اجازه می دھيد که خدا ،يا عشق ،يا آن فضا ،يا ھشياری)ھمه اين ھا يکی ست ،فرقی نمی کند( کارھای شما را
راست وريست کند .که درعمل می بينيد که دوباره شما از زير فشار بيرون آمديد.
دوباره تکرار می کنم که فشارات دراثر اين ھستند که آيا من می توانم رويدادھای را طوری جور کنم که زندگی من
به ثمربرسد و اين به ثمر رسيدگی ھم يک چيز مبھمی ست که اين من ذھنی به ما تحميل کرده است .ما می خواھيم
از اين حالت بيرون بياييم و بدانيم که زندگی در اين لحظه ست ،موازی شدن با اين لحظه فضا را باز می کند؛ باز
شدن فضا آمدن ھشياری بيشتر به زندگی ماست ،زنده شدن به عشق است ،آمدن شادی به ماست.
ھرچه بيشتر شادی می آيد چشم ھای ما بيشتر بازمی شود بيشتر ھم ھويت شدگی ھا و اتصاالت ما را به جھان مادی
به ما نشان می دھد .ھمينکه شناسايی می کنيم آزاد می شويم .ھرچه آزاد می شويم اين فضا وسيع تر می شود و
باالخره باالخره اين فضا آنقدر وسيع می شود که ما به او زنده می شويم .اين ھمان است که گفت مثل سرو تر می
شوم يعنی قائم به ذات خودم می شوم ،به زندگی زنده می شوم االن من ذھنی مرا َخم کرده است و در ذھن رفتم
وزير فشار زندگی ھستم .چرا خم شدم؟
برای اينکه به ثمرنرسيدگی ،عدم موفقيت گذشته را پشتم حمل می کنم .چه عدم موفقيتی در گذشته؟ زندگی فقط اين
لحظه است .رويداد اين لحظه ھم ھرچه ھست ھمان ھست .فقط اين لحظه ھست .به ثمر نرسيدگی ،نارضايتی کار
من ذھنی ست.
بنابراين زندگی اين لحظه ست؛ شما تصميم گرفته ايد با آن رفيق شويد ،يادتان رفت دوباره بياييد با آن رفيق شويد،
يادتان رفت دوباره بياييد ،يادتان رفت دوباره بياييد… ھی مرتب بياييد وبا اين لحظه رفيق شويد .يکدفعه خواھيد ديد
که شمس حق درون شما از درون طلوع می کند.
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