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مولوی ،مثنوی ،دفتر چھارم ،بيت ١٠۴۵
مثل قانع شدن آدمی به دنيا و حرص او در طلب دنيا و غفلت او از دولت روحانيان کی ابنای جنس وی اند و نعره
ت َ
مون )اشاره به آﯾه  ٢۶سوره ﯾس(
قومی َﯾ ْ
زنان کی ﯾا لَ ْي َ
علَ ُ

آن سگی در کو گدای کور ديد
حمله میآورد و دلقش میدريد
گفتهايم اين را ولی باری دگر
شد مکرر بھر تاکيد خبر
کور گفتش :آخر آن ياران تو
بر ُک َھند اين دم ،شکاری صيدجو
قوم تو در کوه میگيرند گور
در ميان کوی میگيری تو کور؟
ترک اين تزوير گو شيخ َنفور
آب شوری جمع کرده چند کور؟
کين مريدان من و من آب شور
میخورند از من ھمی گردند کور
آب خود شيرين کن از بحر َلدُن
آب بد را دام اين کوران مکن
خيز شيران خدا بين گورگير
تو چو سگ چونی بزرقی کورگير؟
گور چه؟ از صيد غير دوست دور
جمله شير و شيرگير و مست نور
در نظاره صيد و صيادی شه
کرده ترک صيد و مرده در َو َله
ھمچو مرغ مردهشان بگرفته يار
تا کند او جنس ايشان را شکار
مرغ مرده مضطر اندر َوصْ ل و َب ْين
خواندهای ْال َق ْلبُ َب ْينَ اِصْ بَعَ ين؟
مرغ مردهش را ھر آنک شد شکار
چون ببيند شد شکار شھريار
2

برنامه گنج حضور شماره --Apr 02 2014٤٩٩

Program # 499

ھر که او زين مرغ مرده سر بتافت
دست آن صياد را ھرگز نيافت
گويد او منگر به مُرداریّ من
عشق شه بين در نگھداری من
من نه مردارم مرا شه کشته است
صورت من شبه مرده گشته است
جنبشم زين پيش بود از بال و پر
جنبشم اکنون ز دست دادگر
جنبش فانيم بيرون شد ز پوست
جنبشم باقيست اکنون چون ازوست
ھر که کژ جنبد به پيش جنبشم
گرچه سيمرغست زارش می ُکشم
ھين مرا مرده مبين گر زندهای
در کف شاھم نگر گر بندهای
مرده زنده کرد عيسی از َکرَ م
من به کف خالق عيسی دَ رَ م
کی بمانم مرده در قبض ٔه خدا؟
بر کف عيسی مدار اين ھم روا
عيسیام ليکن ھر آنکو يافت جان
از دم من او بماند جاودان
شد ز عيسی زنده ليکن باز مرد
شاد آنکو جان بدين عيسی سپرد
من عصاام در کف موسی خويش
موسيم پنھان و من پيدا به پيش
بر مسلمانان پل دريا شوم
باز بر فرعون اژدرھا شوم
اين عصا را ای پسر تنھا مبين
که عصا بیکف حق نبود چنين
موج طوفان ھم عصا بد کو ز درد
َط ْن َطن ٔه جادوپرستان را بخورد
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گر عصاھای خدا را بشمرم
زرق اين فرعونيان را بر درم
ليک زين شيرين گيای زھرمند
ترک کن تا چند روزی میچرند
گر نباشد جاه فرعون و سری
از کجا يابد جھنم پروری؟
فربھش کن آنگھش ُکش ای قصاب
زانک بیبرگاند در دوزخ کِالب
گر نبودی خصم و دشمن در جھان
پس بمردی خشم اندر مردمان
دوزخ آن خشمست خصمی بايدش
ک َشدش
تا ِز َيد ور نی رحيمی ُب ْ
پس بماندی لطف بیقھر و بدی
پس کمال پادشاھی کی بُدی؟
ريشخندی کردهاند آن منکران
بر مثلھا و بيان ذاکران
تو اگر خواھی بکن ھم ريشخند
چند خواھی زيست؟ ای مردار چند؟
شاد باشيد ای محبّان در نياز
بر ھمين در که شود امروز باز
ھر َحويجی باشدش کردی دگر
در ميان باغ از سير و َک َبر
ھر يکی با جنس خود در َکر ِد َخود
از برای پختگی نم میخورد
تو که َکرد زعفرانی ،زعفران
باش و آميزش مکن با ديگران
آب میخور زعفرانا تا رسی
زعفرانی اندر آن حلوا رسی
در مکن در کرد شلغم پوز خويش
که نگردد با تو او ھمطبع و کيش
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تو ،بکردی او ،بکردی مُودَعَه
زانک اَرْ ضُ  Lآمد واسِ عَه
خاصه آن ارضی که از پھناوری
در سفر گم میشود ديو و پری
جبال
اندر آن بحر و بيابان و ِ
منقطِ ع میگردد اوھام و خيال
اين بيابان در بيابانھای او
ھمچو اندر بحر پُر ،يک تای مو
ب اِستاده که َس ْيرستش نھان
آ ِ
تازهتر خوشتر ز جوھای روان
کو درون خويش چون جان و روان
سير پنھان دارد و پای روان
مستمع خفتست کوته کن خطاب
ای خطيب اين نقش کم کن تو بر آب
خيز بلقيسا که بازاريست تيز
سان َک ْ
سادافکن گريز
زين خسي ِ
خيز بلقيسا کنون با اختيار
پيش از آنک مرگ آرد گير و دار
بعد از آن گو َشت کشد مرگ آنچنان
که چو دزد آيی به شِ حْ نه ،جان َکنان
زين خران تا چند باشی نعلدزد؟
گر ھمی دزدی بيا و لعل دزد
خواھرانت يافته مُلک ُخلود
ت کور و کبود
تو گرفته مُلک ِ
بجست
ای ُخ ُنک آن را کزين مُلکت َ
که اجل اين ملک را ويرانگرست
خيز بلقيسا بيا باری ببين
مُلکت شاھان و سلطانان دين
شِ سْ ته در باطن ميان ُگلسِ تان
ظاھر آحادی ميان دوستان
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بوستان با او روان ھر جا رود
ليک آن از خلق پنھان میشود
ميوهھا البهکنان کز من بچَ ر
آب حيوان آمده کز من َ
بخور
َطوف میکن بر فلک بیپر و بال
ھمچو خورشيد و چو بدر و چون ھالل
چون روان باشی روان و پای نی
میخوری صد لوت و لقمهخای نی
نینھنگ غم زند بر کشتيت
نی پديد آيد ز مردن زشتيت
ھم تو شاه و ھم تو لشکر ھم تو تخت
ھم تو نيکوبخت باشی ھم تو بخت
گر تو نيکوبختی و سلطان زفت
بخت غير تست روزی بخت رفت
تو بماندی چون گدايان بینوا
دولت خود ھم تو باش ای مجتبی
چون تو باشی بخت خود ای معنوی
پس تو که بختی ز خود کی ُگم شوی؟
تو ز خود کی گم شوی از خوشخصال؟
چونک عين تو ترا شد ُملک و مال
*
چھارم
گنج حضور را آغاز می کنم .در اين برنامه قصه ای از دفتر
ِ
با سالم و احوالپرسی ،برنامۀ شمارۀ ِ ٤٩٩
مثنوی برايتان خواھم خواند که از بيت  ١٠٤٥آغاز می شود:
مولوی ،مثنوی ،دفتر چھارم ،بيت ١٠۴۵
مثل قانع شدن آدمی به دنيا و حرص او در طلب دنيا و غفلت او از دولت روحانيان کی ابنای جنس وی اند و نعره
ت َ
مون )اشاره به آﯾه  ٢۶سوره ﯾس(
قومی َﯾ ْ
زنان کی ﯾا لَ ْي َ
علَ ُ
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رفرانس آيه ھايی که از قرآن استفاده شده است در انتھای متن گذاشته شده است.

با مطالعۀ اين بخش ،متوجه خواھيد شد که مذاکرۀ سليمان با بلقيس ملکۀ صبا ،در اواسط اين قصه ،روی داده.
فرض کنيم :سليمان َسمب ُِل خداَ ،سمب ُِل زندگی و بلقيس ھم يکی از ماست.
سليمان به بلقيس می گويد:
ت تو بر پايۀ ھشياری ُفرمی و جسمی ست و از ھشياری
اگر چه فعال" تو پادشاھی با عظمت و سعادتمندی ،ولی سلطن ِ
ی توست ،باالخره روزی اين بخت از تو بر می گردد
حضور بی خبری .اين بخت ،جھانی و دنيايی ،غير از بخ ِ
ت حقيق ِ
و آن را از دست می دھی.
ی حضور دعوت می کند.
سليمان ،بلقيس را به از دست
من ذھنی و زنده شدن به ھشيار ِ
دادن ھشيار ِ
ی مربوط به ِ
ِ
ی اين
تر موضوع نشان می دھد ،انسان با ھشياری جسمی و با فکر خود ،می خواھد از دنيا ،از پديده ھا ِ
ھمانطور که تي ِ
ی
حس امنيت و ِ
حس آرامشِ ،
حس زنده بودنِ ،
حس ھويتِ ،
جھانی ،انرژی زندگی و ِ
حس شادی بگيرد و به زندگ ِ
دنيوی قانع می شود .اما از آنجا که اين وضعيت ھا و نمودھا گذرنده و از بين رونده ھستند و نمی توانند خواسته و
ت انسان را تأمين کنند و اين کوشش به نتيجه نمی رسد ،دچار عارضۀ حرص می شود.
انتظارا ِ
ی اين جھانی نمی توانند کيفيت و برکت زندگی را که از
حرص،
ش من ذھنی ست .وقتی پديده ھا ِ
خواستن بيش از پي ِ
ِ
فکر کمبود و کم داشتن بر ما غلبه می کند ،انسان به آنچه که دارد قانع نمی شود
آنھا طلب می کنيم ،به ما ارائه دھندِ ،
دنبال اضافه کردن می دَ ويم .اين  ,,افزودن  ,,برايمان خيلی مھم است.
و
ِ
پس حرص ،موتور خواستن را روشن نگه می دارد.
ب انسان
ھمانطور که در تيتر آمده،
ت او ،از دولت و برکتی می شود که نصي ِ
ب غفل ِ
حرص انسان در طلب دنيا ،موج ِ
ِ
ھمجنس او ھستند.
ی زنده به حضور است ،انسان ھايی روحانی که
ھا ِ
ِ
ی معمولی زندگی ،و وجو ِد گلستانی خود
در قصه خواھيم خواند :انسان ھايی که زنده به حضور ھستند ،در بي ِن آدم ھا ِ
ی ديگر آن گلستان را نمی توانند ببينند.
را ھمه جا حمل می کنند اما انسان ھا ِ
ی زنده به حضور وار ِد بھشت می شوند ،نعره می زنند " :ايکاش ،قوم من می دانستند ".
وقتی انسان ھا ِ
معادل
موالنا از آيۀ  ٢٦سورۀ ياسي ِن قرآن زياد استفاده می کند و من نيز بارھا توضيح داده ام که اين عبارت ،مشابه و
ِ
صحبت مسيح در باالی صليب است که می گويد " :آنھا را ببخش چون نمی دانند ".

)(١

ت " ايکاش بھتر می دانستند " ،بيانگر اين است که:
عبار ِ
يی اين لحظه می شود ،ديگر از آن فضا بيرون نمی آيد .مسيح ھم اگر به صليب کشيده
کسی که وارد بھش ِ
ت فضا ِ
ی يکتا ِ
جنس آنھا می شد.
شدن خود اعتراض می کرد و واکنش نشان می داد و آن قوم را نفرين می کرد ،از
ِ
ِ
ی يکتايی اين لحظه،
بنابراين وقتی موالنا در تيتر قصه اين آيه را می آورد ،منظورش اين است که کسی که وار ِد فضا ِ
وارد بھشت می شود ،نبايد به انسان ھای ديگری که می خواھند او را به واکنش وا دارند و از آن فضا بيرون بياورند،
عکس العمل نشان دھد.
با اشراف به معنای اين عبارت ،ھمانطور که می دانيد ،مسيح بخشيد.
ت " :ايکاش مردم بھتر می دانستند "،
موالنا ھم يادآوری می کند که کسی که زنده به حضور است ،با
تکرار عبار ِ
ِ
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آنھا را می بخشد .يعنی:
" آنھا نمی دانند ،اما من می دانم ،به آنھا واکنش نشان نمی دھم ،برای اينکه اگر واکنش نشان دھيم ،فورا" از آن
فضا بيرون می آيم ".
به مسيح ھم گفتند ,, :در حق کسی که تو را به بدخواھانت تحويل داد نفرين کن .,,
مسيح جواب داد " :اگر نفرين کنم ،از جنس ھمانھا می شوم ".
موضع مسيح بودن خود ماند.
با اين بخشش ،مسيح در
ِ
ت شکنجۀ مسيح ،که او آن را با خود حمل ،و
من ذھنی ست ،آل ِ
بارھا گفتيم که اين صليب نشانه و تمثيلی از ذھن يا ِ
تکرار می کرد " :آنھايی که مرا ميخکوب کردند ،می بخشم ".
تن مان ميخکوب شده ،با خود حمل می کنيم.
ما ھم ھشياری مان را
بعنوان آلت شکنجه مان ،که روی اسکل ِ
ت ِ
ِ
حافظ ھم می گويد " :من تخته بن ِد َت َنم ".
درون مان،
ب خود را حمل می کنيم ،اما بمحض اينکه بخشش و تسليم صورت بگيرد ،مسي ِح زندۀ
ما نيز ،دائم صلي ِ
ِ

من
ی زنده ،در ما بيدار می شود .يعنی ما از ھشيار ِ
دار ذھنی به ھشياری حضور که ديگر منِ ،
مسيحيت ،زندگ ِ
ی من ِ
ذھنی و ھستی ندارد ،تبديل می شويم.
دار
ی زنده و حاضر ،با زندگی يکی ست و بارھا گفته ايم که
منظور اين برنامه ھم تبدي ِل ھشيار ِ
اين ھشيار ِ
ی من ِ
ِ
ذھنی ،به ھشياری حضور است.
ت فضای يکتايی اشاره می کند " :در اين بحر در اين بحر ھمه چيز بگنجد ".
موالنا در
طول قصه ھم به وسع ِ
ِ
يی وسيع ،ارض  ،Lيعنی زمي ِن خدا ،ناميده می شود.
اين فضا ِ
ی يکتا ِ
ارض  ،Lوسعتش بی نھايت است ،ھمه چيز در آن جا می گيرد ،لزومی ندارد که ما واکنش نشان دھيم ،برای اينکه
واکنش ما را از آن فضا بيرون می آورد.
پس مشکالتی که ديگران
طول قصه ،به اين
در
ِ
ار زنده به حضور ،می تواند از ِ
موضوع مھم اشاره می شود که ھشي ِ
ِ
برايش ايجاد می کنند برآيد و اشتباه و توھم آنھا را مشخص ونمايان کند ،ولی اينکار را نمی کند زيرا بمحض رو در
جنس آنھا می شود.
رو شدن با آنھا و مقابله به مثل ،از
ِ
ت آخر اين قصه را ابتدا برايتان می خوانم و شرح می دھم ،بعد به اول قصه
بھتر مطلب ،دو بي ِ
ت درکِ
حال ،جھ ِ
ِ
برمی گرديم.
صحبتی ست که سليمان ،سُمب ُِل خدا ،زندگی ،با بلقيس ،با شما دارد:
گر تو نيکوبختی و سلطان َزفت
بخت غير تست روزی بخت رفت
ت تو بر بيرون است و بخت غير از توست و باالخره روزی
اگر چه تو فعال" سعادتمند و پادشا ِه با عظمتی ،اما سلطن ِ
بخت از تو برمی گردد ،زيرا اين بخت و سلطنت ،اين جھانی و دنيايی ست.
جھان بيرون ،بر محدود فضايی سلطه داريم ،کنترل داريم ،اداره می کنيم .بلقيس ھم گر چه سلطان و
ھر کدام از ما در
ِ
ت غير اوست.
پادشاه ست و فکر می کند که خوشبخت و نيکبخت است ،اما زنده به حضور نيست .بخ ِ
8
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يعنی ،اين بخت ،ذھنی ست و ناپايدار .زيرا درونی و از خو ِد او نيست و روزی از دست خواھد رفت .يعنی چه؟
جھان بيرون
درون ما به وضعيت ھای زندگی ،به
ی خوب از
يعنی اگر ما خو ِد بخت باشيم ،در اينصورت خاصيت ھا ِ
ِ
ِ
ساطع می شود ،خو ِد بخت ھستيم نه اينکه بخت داريم.
ت بخت و نيکو خصال را بکار می بَرَ د.
ت زندگی ،خدا ،را بگذاريد .موالنا عبار ِ
شما به جای بخت ،می توانيد عبار ِ
می خواھد بگويد :ما نمی توانيم بخت داشته باشيم ،بخت را می توانند از ما بگيرند و يا ُگم اش کنيم.
تو بماندی چون گدايان بینوا
دولت خود ھم تو باش ای مجتبی
ی بيرونی باشد ،وقتی از دست برود ،مانند گدايان بينوا می شوی!.
اگر بخت تو مرتبط با پديده ھا و وضعيت ھا ِ
انسان برگزيده و انتخاب شده ،تو خود دولت و اقبال خود باش .يعنی بر طريقی گام سپار که ھيچگاه دولت و
پس ای
ِ
سعادت از تو جدا نشود .پس روح خود را با سعادت آشنا کن نه تن خود را.
اصل خويش را بشنود ،باشنده ای که خو ِد ھشياری ،خو ِد زندگی
ی
ِ
انسان ،باشنده ای برگزيده شده ست ،می تواند ندا ِ
ی حضور است.
اق بازگش ِ
ت به خويشتن ،او را تسخير کرده و اين به معنا ِ
ست و به خود بيدار می شود و اشتي ِ
ی مربوط به آن ،فرو رفتيم.
بارھا گفتيم :ما ھشياری ھستيم ،به اين جھان آمده ،به خواب ذھن ،به خوا ِ
ب جذبه ھا ِ
ذھن مان به آنھا چسبيديم ،در اين خواب ،از آنھا زندگی خواستيم.
در
ِ
ت فکرھا ما ھم به َتحَ رُک و واکنش می اُفتيم.
فکر چيزی از ذھن ما عبور می کند ،با حرک ِ
به عبارت ديگر ،ھر لحظهِ ،
ی منفی نشان می دھيم ،زيرا وقتی،
ی ما می خواھد آسيبی برسد ،واکنش ھا ِ
اگر حس کنيم که به عالئق و وابستگی ھا ِ
بختی را که به آن تکيه داشتيم از دست رفته ببينيم ،مثل گدايان تھيدست می مانيم.!.
سليمان ،بلقيس را مورد خطاب قرار می دھد :ای برگزيدۀ من ،برکت و دولت و نيکبختی خود ،خودت باش.
چون تو باشی بخت خود ای معنوی
پس تو که بختی ز خود کی ُگم شوی؟
ت خود باشی ،ديگر ،چگونه ممکن است از خود گم
انسان معنوی ،از
ای انسان معنوی )
جنس جسم نيست( ،اگر تو خود ،بخ ِ
ِ
ِ
ت تو ذاتی شد و نه ظاھری ،ھيچگاه اين سعادت را از دست نخواھی داد .ھمانطور که رطوبت
شوی؟ وقتی که سعاد ِ
را از آب ،حرارت را از آتش ،شوری را از نمک ،شيرينی را از شِ کر ،نمی توان جدا کرد.
جنس
ی از
ی معنوی يعنی ھشيار ِ
ی جسمی معنوی نيست .ھشيار ِ
ی ھشياری جسمی ست ،ھشيار ِ
اآلن انسان ،دارا ِ
ِ
ی بی ُفرم که از بين نمی رود ،زاده نمی شود ،آسيب ناپذير است.
حضور ،ھشيار ِ
بنا براين تو که بخت ھستی از خودت نمی توانی گم شوی!.
اگر ما خو ِد بخت باشيم ،ديگر گم نمی شويم.
داشتن بخت يا زندگی ،توھم ذھن است.
تصور
محال است که انسان ،بخت يا زندگی ،خودش ،خود را گم کند.
ِ
ِ
ابھام دويی افتاده ايم .به اين معنی که دو تا من داريم.
يعنی چه؟ يعنی اگر فکر کنيم که ما بخت يا زندگی داريم ،در
ِ
ی اوست و دومين خود ،خودی
انسانی با دو تا شخصيت) .مثل بي
ِ
ماران اسکيزوفرنی ،که دو شخصيت دارند( .يکی خو ِد اصل ِ
من ذھنی گذاشتيم.
ست که در ذھن درست می کند .اسمش را ِ
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بعنوان ھشياری با آن يکی خود رابطه برقرار می کند.
بعد خودش
ِ
در اين رابطه ،خود را مقوله ای ساخته شده از فکر که ذھن دائم به تعمير آن می پردازد ،معرفی می کند.
اما ،ما می خواھيم بگوييم:

من ذھنی نيستيم ،ھر چند اشتباھا" فکر می کنيم که او ھستيم ".
" ما اين تصوي ِر ذھنی ،اين
ِ
تسلسل افکار ،اين ِ
ی اوليه که به اين جھان آمده
ی خود ،ھمان ھشيار ِ
ھر انسانی ،بعد از سن ده ،دوازده سالگی ،می تواند متوجه ِ
من اصل ِ
مار اسکيزوفرنی ،دو شخصيت داشته و با ھر شخصيت يکنوع رفتار
بود ،شود .ولی وقتی ما خو ِد ذھنی ھستيم ،مثل بي ِ
را از خود بروز می دھيم .در اين شخصيت يک رفتار ،در دومين شخصيت ،رفتاری ديگر را نشان می دھيم.
من ذھنی دار ،ويژگی ھايی مانند محدوديت ،مسئله و گرفتاری،
بيشتر مردم چنين شخصيتی دارند .در شخصي ِ
ت ِ
ت ُفرمی و جسمی ،فکر می کند ،باشنده ای جدا از خدا و از ھمۀ
مقايسه و جدايی ،اجتناب ناپذير است .اين شخصي ِ
مال من  ،,,می بيند!.
موجودات است و ھمه موجودي ِ
ت خود و حتی ديگران را ،بر مبنای  ,,داشتن و ِ
ی ساختاری که دارد می گويد:
من ذھنی بر مبنا ِ
ِ
 ,,من زندگی دارم .,,
خالصه:
من ذھنی :محتوا و ساختار آن است.
دو مشخصۀ ِ
ساختار من ذھنی ست ،حتی ممکن است
مال من ،حرص زدن ،مربوط به
مال منِ ،
خواستن و خواست ِن مريض گونهِ ،
ِ
از واقعی نباشد و نياز روانشناختی باشند.
که به اين خواستن ھا ني ِ
مال من است.
ولی محتوا ،ھم ھويت شدن با متعلقات و وضعيت ھا و آدم ھاست .مثال" شما بگوييد :اين ماشين ِ
ماشين ،سواد ،باور ،ارزش ھا ،محتوا ھستند.
ی شما ،زندگی ،بخت ،خدا را تبديل
ی من ،بخ ِ
ت من ،خدا ِ
ی من ،معلوم می شود که ِ
من ذھن ِ
وقتی شما می گوييد :زندگ ِ
به جسم کرده.
ت کاذب ،ھم ھويت شده.
اين شخصيت ،با يک خدا يا يک بخ ِ
مال توست ،اما روزی اين بخت از دست می رود چون از بيرون
موالنا می گويد :تو فکر کردی بخت داری و بخ ِ
ت ِ
کسب شده و بدست آمده .دَخل و درآمدی بيرونی ست.
مثال" ،مردم می گويند ,, :زندگيم خراب شده ،ويران شده .,,
ولی بايد بدانيم اين يک قرار داد است :زندگی زنده ست ،نمی تواند ويران شود ،ما ھم زندگی و امتدا ِد خدا ،ما خو ِد
بخت ھستيم.
در اين قسمت موالنا ،بيشتر به شرح اين موضوع می پردازد و ما ھم می خواھيم به اين نکتۀ مھم آگاه شويم.
عمق اين موضوع پی نبرد ،بيشتر و بارھا بايد در اين مورد مطالعه
من ذھنی ست .اگر يکی به
ِ
زيرا اين توھم ،پايۀ ِ
ی من  ،,,غلط است ،توھم است .زيرا در اينصورت ،من و زندگی،
ان عبار ِ
کند تا متوجه شود که باور و بي ِ
ت ,, :زندگ ِ
تبديل به جسم شده ايم .يعنی ,, :وقتی من بتوانم زندگی ،بخت ،را داشته باشم ،پس می توانم آن را ھم گم کنم .!.,,
کردن زندگی و بخت ،سبب می شود که از مرگ بترسيم.
احساس گم
فکر و
ِ
ِ
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ی مان را بگيرد.
زيرا فکر می کنيم که مرگ می تواند بخت و زندگ ِ
ت ذھنی ،بصورت بريده بريده و قسمت قسمت شده و بر مبنای اين طرز
اما بخت و شخصيتی که بر مبنای تجسما ِ
تفکر بر پا می شود ،کاذب است .ذھن چکار می کند؟
مثال" بخت را قسمت قسمت می کند و به ھر قسمت يک معنی می دھد و آنھا را زندگی می نامد!" .اين درست نيست".
من واقعی زندگی ست ،زندگی يکتا و يکپارچه ست.
جنس ھشياری ،از
ما از
جنس زندگی ھستيم و اين ِ
ِ
ِ
اصل خود را گم کنيم ،ترس از مرگ ھم توھمی بيش نيست زيرا مرگ نيز نمی تواند زندگی ،اصل و
ما نمی توانيم
ِ
ت مان را از ما بگيرد.
ذا ِ
امروز ھم در اين قصه ،موالنا يادآورمان می شود که ترس از مرگ توھم است ،مرگ نمی تواند بخت را که خو ِد ما
ھستيم از ما بگيرد.
داشتن زندگی ،حرفِ ذھن و توھم
داشتن خدا يا
داشتن بخت يا
پس ما اآلن به اين موضوع آگاه و بيدار می شويم که:
ِ
ِ
ِ
است .چطور می توانيم چيزی را از دست بدھيم که از اول نداشتيم!.
وقتی می گوييم ,, :زندگی ام بر باد رفت  ،,,غلط و بی معناست زيرا " من خو ِد زندگی ھستم ".
چطور ممکن است؟ من که خو ِد زندگی ھستم ،گم شوم؟ اما،
تو ز خود کی گم شوی از خوشخصال؟
چونک عين تو ترا شد ملک و مال
ت خود گم و غايب شوی؟ در حاليکه عين وجود تو،
ای نيکو خصال و پسنديده خوی ،چگونه ممکن است که تو از ذا ِ
مُلک و مال تو شده است.
می دانيد که شِ کر ھميشه شيرين است ،شيرينی را از شِ کر نمی توانيد بگيريد .آب ھميشه نم دارد.
موھبت و برکت و سعادت ھم با بخت عجين اند .بخت ھميشه موھبت وبرکت و سعادت از خود ساطع می کند ،شما
اصل
اصل تان بگيريد ،نمی توانيد آن را گم کنيد .کامال" غير ممکن است که شما
نمی توانيد بخت و خوش بختی را از
ِ
ِ
ت ماست ،گم کنيم.
خودتان را گم کنيد .ما نمی توانيم زندگی را که اصل و ذا ِ
ت کاذبی که بر ما چيره ست ،در ذھن فکر می کنيم ،زندگی داريم ،بخت داريم ،خدا داريم و
اما فعال" بر اساس شخصي ِ
جنس جسم است ،به داشتن و به اضافه کردن ھم عادت کرده است و اضافه ھا را ھم به مفھوم تبديل می
چون ذھن از
ِ
کند ،زندگی را ھم که مفھوم و جسم نيست ،بعنوان داشتن ،به مفھوم و جسم تبديل می کند!.
زندگی زنده ست و شما ھمانيد.
چطور می شود زندگی زنده ،که خو ِد شما ھستيد ،گم شود؟
ت توھمی را که پايه
" زندگی ھميشه با شماست و می توانيد ھر لحظه به او زنده شويد .بشرط آنکه اين زندگی ،اين بخ ِ
ای ذھنی و جسمی و بيرونی دارد ،بشناسيد ".
نینھنگ غم زند بر کشتيت
نی پديد آيد ز مردن زشتيت
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ی وجودت آسيب رسا َند و نه از فرا رسيدن مرگ
اگر به مرتبۀ روح لطيف برسی ،نه نھنگ اندوه می تواند به کِشت ِ
ناراحت می شوی.
فکر
اگر کسی بر َت َوھ ُِم از دست دادن بخت ،زندگی ،چيره شود ،نه نھنگِ غم ،بر کِشتی او می زند ،نه از مردن و يا ِ
اساس داده ھا و
ترس ما از مرگ به اين علت است که زندگی را بر
مردن ،ترس بر جانش سايه می افکند .پس
ِ
ِ
من ذھنی مان تصور کرده ايم ،زندگی ای که فقط يک مفھوم است و فکر می کنيم که آن را داريم و نه
دريافت ھا ِ
ی ِ
اينکه خو ِد زندگی ھستيم!.
اصل خودمان غافل مانده ايم و اين غلط است.
اصل زندگی،
ت
بنابراين از شناخ ِ
ِ
ِ
تو ز خود کی گم شوی از خوشخصال؟
چونک عين تو ترا شد ملک و مال
ای نيکو خصال و پسنديده خوی ،چگونه ممکن است که تو از ذات خود گم و غايب شوی؟ در حالی که عين وجود تو،
مُلک و مال تو شده.
ای خوش خاصيت ،تو از خودت کی گم می شوی! ،وقتی عين تو آن ھشياری ست.
ت مان را باز
ھم اکنون ُملکِ ما ،پديده ھا ،وضعيت ھا ،افراد و اقالمی ھستند که در ذھن ،به آنھا چسبيده ايم .اگر دس ِ
من اصلی مان که تخته بند اين ذھن است جدا و روی
و آنھا را رھا کنيم ،ھوي ِ
من مانِ ،
ت مان از آنھا آزاد می شود و ِ
مھم اين
ی ما ،بخ ِ
خود قائم می شود ،عي ِن ماُ ،ملکِ ما می شود .عي ِن ما ،ذا ِ
ت ماست .از ويژگی ھا ِ
ت ما ،ھشيار ِ
ی ِ
نکردن آن است ".
ت از دست ندادن و گم
بخت " ،خاصي ِ
ِ
ی مان را از دست بدھيم.
ما چرا می ترسيم؟ برای اينکه می ترسيم متعلقات و دلبستگی ھا ِ
حال ،از دست بدھيم چه می شود؟
دادن آنھا به مثابۀ مردن ماست.
چون اين اقالم قسمتی از وجود ما شده اند ،از دست
ِ
" اين تصورات غلط و نادرست است ".
من ذھنی بيدار شويم.
من ذھنی ،از خوا ِ
ما می خواھيم از توھما ِ
ب ِ
ت ِ
ھمچنانکه بارھا گفته ايم:
بيداری يعنی جدا شدن ھشياری از فکرھای ھم ھويت شده و اين يک پروسه و فرايند است و ما بايد صبـــــــرکنيم.
وقتی بتدريج جلو رفتيم بيدار شديم ،جلو رفتيم بيدار شديم ،ھر چيزی جای خود را پيدا خواھد کرد ،بايد صبر کنيم.
ھمانطور که موالنا دراين قصه خواھد گفت :حتی اگر يکدفعه بيدار شويم ،بايد صبر کنيم تا برکات اين بخت در
ی زندگی مان خودش را نفوذ داده و آنھا را تغيير دھد .بايد صبر کنيم.
وضعيت ھا ِ
*
قصه موضوعات متعددی را در بَر دارد .ابتدا ياد آوری کنيم:
کسی که می خواھد را ِه معنوی را شروع کند ،من ،يعنی تصويری ذھنی از خود دارد.
اصل
اقالم جھانی ،و جدايی اش از
ی جسمی ،با
ِ
بعلت ھم ھويت شدگی ھا ِ
ی اين من ،اين تصوي ِر ذھنی ،اين ھشيار ِ
ِ
طح زندگی گم شده.
اوليۀ خود ،يعنی از ھشياری بی فرم و بی زمان ،درد دارد ،زيرا در فکرھا و در زمان و در س ِ
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من ذھنی با رنجش و کينه وحسادت و توقع و انتظار و قضاوت و حرص ... ،ھم ھويت و يکی شده.
به عبارت ديگرِ ،
اين اقالم ،نه تنھا ھر يک بنوبۀ خود دردند ،بلکه درد ھم ايجاد می کنند.
دل ما شده ،می خواھيم خود را
حال ،در شرايطی که ھمۀ اين خصوصيات ،مرکز فرماندھی و مرکز تنظيم رابطه و ِ
از گي ِر آنھا ،به طري ِق معنويت خالص کنيم.
معلم معنوی يا موالنا می رسيم .رابطۀ مريدی و مرادی.
در اينجا ،به ِ
ب يک معلم معنوی به دقت و احتياط و نکته بينی بسيار ،تأکيد می کند و در اين رابطه و در خِالل قصه
موالنا در انتخا ِ
به وجود اشکاالتی که می تواند منجر به انحرافِ انسان شود ،می پردازد.
جنس مشابه،
قانون رفتن به سوی
طبق
قانون جذب،
ی دردناکِ ما که درد را مرکز دل قرار داده ،طبق
ِ
ِ
ِ
ِ
مثال"ِ ،
من ذھن ِ
ی مناسبی برای ما نباشد .بِکِشاند.
ممکن است ما را به انتخا ِ
ب معلمی پُر درد و پُر اندوه و پريشان ،که راھنما ِ
بعنوان مريد ،ميل داريم مراد انتخاب کنيم؟ برای اينکه انعطاف پذيری و فضاداری و عدم مقاومت و عدم
اما چرا ما
ِ
قضاوت و عدم ايرادگيری به ديگران را ياد بگيريم .در مقابل لحظه نايستيم و از چسبيدن به باورھا و به دنيا و به
رويدادھا و به آدم ھا رھا شويم ،بطور کلی از ذھن زاييده شويم ،برای رسيدن به ھشياری حضور عجله نکنيم ،حرص
نزنيم ،نگاھمان را از يار ،از زندگی ،برنداريم... ،
اما ،اگر اين انتخاب مسئوالنه نباشد و قانون جبران را زير پا بگذاريم و چشم بسته پايبند نصايح و گفتار ديگری شويم،
به بن بست کشيده می شويم.
گفتار ديگری را شديدا" محکوم می کند و می گويد :در انتخاب ،شما مسئول
رش چشم بستۀ نصايح و
موالنا ،پذي ِ
ِ
ھستيد.
البته ھمۀ ما در ابتدا ھم ھويت شدگی داريم و ممکن است بگوييد :ما نمی توانيم درست تشخيص دھيم.
ی خوب را تشخيص دھيم ،اما باز ھم مسئوليت از ما سلب
اين ھم درست است ،عليرغم اينکه نمی توانيم
معلم معنو ِ
ِ
نيست و مسئول ھستيم.
نظر شما ،براستی آن شأن
" شما ملزم و متعھد ھستيد و بايد بدانيد که خود را به چه کسی می سپريد ،آيا
ِ
شخص مور ِد ِ
و جايگاه و مقام را دارد؟
چنين شخصيتی بايد بی درد و بی کينه باشد ،نبايد انتقاد کند ،نبايد واکنش نشان دھد ،نبايد عيب جويی کند ،نبايد به بحث
معلم معنوی متکی به مفروضات و اطالعات و
دنبال دشمن بگردد ،دشمن مقوله ای ذھنی ست.
و جدل بپردازد ،نبايد
ِ
ِ
ی ذھنی نيست.
داده ھا و دانستنی ھا ِ
حال در اين قصه ،آن مراد را ،سگ خطاب می کند:
آن سگی در کو گدای کور ديد
حمله میآورد و دَ لقش میدَ ريد
گفتهايم اين را ولی باری ِدگر
ھر تاکي ِد خبر
شد ُمکرر َب ِ
سگی در کوچه ،گدايی نابينا ديد ،بالفاصله به او حمله آورد و لباس ھايش را پاره کرد.
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حال دنيا پرستان است که فقط به کاالھای دنيا بسنده کرده اند .بتدريج متوجه خواھيم شد که َغرَ ض از
ان ِ
اين حکايت بي ِ
ی کور ،کنايه به مري ِد چشم بسته ست.
سگ ،مراد است و گدا ِ
چرا گدا و کوررا مثال می زند؟
جھان مادی ،گدا قانون جبران را زير پا گذاشته و بموقع کار نکرده ،درس نخوانده ،زحمت
زيرا ،ھمانطور که در
ِ
نکشيده ،سن او به پنجاه سالگی رسيده و کاری بلد نيست و از مردم کمک می طلبد ،کسی ھم که بلحاظ معنوی کار
نکرده ،ولو اينکه ميليونھا دالر ثروت داشته باشد ولی از نظر معنوی ،تھيدست و گداست.
بارھا گفته ايم ما چھار ُبعد داريم:
ُبع ِد فيزيکیُ ،بع ِد فکریُ ،بع ِد ھيجانی و بُع ِد جان يا ُبع ِد معنوی.
ی ما ،که مآال" جدا شدن از ابعاد مادی و ھمان زنده شدن به اعتدال و ھشياری حضور است،
مھم معنو ِ
اما بُع ِد بسيار ِ
يکی از فراموش شده ترين بُعدھای ماست.
دنبال جمع کردن بوده.
کار معنوی نکرده .ھر چند خيلی ثروتمند است اما دائم
ِ
پس ،در اين زمينه ،گدا ،انسانی ست که ِ
عقل مطلق و سرآمد ھمه و مردم را احمق تلقی می کند ،حاضر نيست به حرفِ کسی
حالش خيلی خراب ،خود را ِ
گوش دھد ،پُر از رنجش و کينه ست و دائم خود و پول و متعلقات خود را با ھمپالگان خود مقايسه می کند ،از چه
حال مردن است.
کسی بيشتر و از کی کمتر دارد که بايد به ھر قيمت جلو بزند ،در حاليکه در ِ
ص
اين گدا بعل ِ
ت داشتن دي ِد فقط مادی ،دي ِد حضور ندارد و کور ھم ھست ،نمی تواند تشخيص دھد .مثال" ،برای تشخي ِ
دور او جمع شده اند توجه می کند!.
معلم خوب ،به مقام و به تعداد آدم ھايی که ِ
ِ
موضوع بسيار مھم ،قبال" صحبت کرده ايم ،اما برای تأکيد دوباره ،تکرار می کنيم:
ت اين
در رابطه با اھمي ِ
ِ
کور گفتش :آخر آن ياران تو
بر ُک َھند اين دَ م ،شکاری صيدجو
قوم تو در کوه میگيرند گور
در ميان کوی میگيری تو کور؟
ی شکارند.
آن نابينا به سگ گفت :آن ياران و
ھمجنسان تو ،در اين لحظه در کوه و کمر در جستجو ِ
ِ
گور خرَ ،سمب ُِل اَ
سرار معنوی ست ،يعنی دائم از خدا خ َِرد متعال می گيرند( ،آن
ِ
ھمجنسان تو در کوه ،گورخر شکار می کنند ) ِ
وقت تو در کوچه و محله ،نابينايان را گاز می گيری؟ )ای انسان کوته نظر چرا ھدف عالی طلب نمی کنی و به اھداف مبتذل
ی دون به لذات و شھوات دل خوش داشته ای(.
قانع ھستی؟ سالکان طريقت به صي ِد معانی می پردازند و تو در اين دنيا ِ

کور به سگ گفت:
ترک اين تزوير گو شيخ َنفور
آب شوری جمع کرده چند کور؟
ی مطمئن و مسلم ،می گريزی ،از حيله گری دست بردار .تو مانند آب
ای شي ِخ َنفور ) َر َمنده( ،که از آب شيرين معان ِ
شور ھستی که چند نابينا را پيرامون خود جمع کرده ای.
ما از چه می َرميم؟ از اين لحظه!.
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حال آنکه ،اين لحظه زندگی ست.
زمان روانشناختی که بارھا
من ذھنی به گذشته و آينده توجه دارد و با زمان ھم ھويت است .شما می فھميد که
ِ
ِ
بخش زندگی ھنوز در آينده ست  " .,,برداشتی غلط است ".
ی اينکه ,, :بھترين
ِ
صحبتش را کرده ايم ،به معن ِ
زندگی در اين لحظه ست ،اما شيخ )مرادی که صحبتش است( از اين لحظه می گريزد.
)می دانيد که رابطۀ مريدی و مرادی غلط است ،ھيچکس نبايد چشم بسته ،عقل و فکر خود را بدست ديگری بسپرد زيرا به معنی زير پا
گذاشتن قانون جبران است .به اين معنی ست که من حاضر نيستم کار کنم ،شما مرا تأمين کنيد ،در حاليکه زندگی می خواھد ماھيگير
ِ
ت تان را تسلط داشته باشيد و
تربيت کند نه اينکه به دادن تعدادی ماھی اکتفا کند .شما بايد فکرھای خود را خودتان توليد کنيد ،ھيجانا ِ
سلطان زندگی خودتان باشيد(.
ِ

ب شوری! .يعنی ھشياری آلوده شده.
شي ِخ بسيار َر َمنده از زندگی و از معانی ،تو آ ِ
ب ھشياری شور و آلوده شده .چرا؟ برای اينکه من سبب شده با چيزھا ،ھم ھويت شده و به
وقتی ذھن من دار است ،آ ِ
گفتن عيب ھستيم ،انتقاد می کنيم ،تحقير می کنيم،
دن عيب و
آنھا حس وجود بدھيم و روی آنھا بايستيم .مثال"،
ِ
ِ
دنبال دي ِ
ی مقاومت و درد پيروی می کنيم ،می خواھيم وضعيت ھا و متعلقات و دلبستگی ھا و
قضاوت می کنيم ،از الگوھا ِ
مخصوصا" باورھامان را حفظ کنيم ،اما از آنجا که ھم ھويت شدگی ھا ھمه فانی و گذرا ھستند و از بين می روند .نه
تنھا از اص ِل مان ،از زندگی جدا می اُفتيم ،بلکه در جدايی از آنھا دردمند می شويم .يعنی از کشاکِش بين وابستگی
ب
ی ما و از بين
رفتن آنھا ،درد بوجود می آيد .از ترس و خشم و بقيه دردھا و ھم ھويت شدگی ھای قاطی شده ،آ ِ
ھا ِ
ِ
ذھن من دار است .تا ھشيار و
شوری توليد و ھشياری آلوده می شود .البته اين دردھا برای زاييده شدن از ھمان
ِ
اول مان برگرديم.
آگاھانه به
اصل ِ
ِ
اما در رابطه با اين قصه و با اين اوصاف ،آب شوری ،چند تا کور جمع کرده.
شما اگر مريد ھستيد بايد چشم تان را باز کنيد) .ما آثار موالنا را مطالعه می کنيم ولی با موالنا ھم ھويت نمی شويم ،منظورمان
اين است که از خواب ذھن بيدار شويم و ھر کدام روی پای خود بايستيم(.

رش چشم بسته و
ھر يک از ما درخت سيبی ھستيم که ميوه و محصول خود را بايد بدھيم .تقليد نمی کنيم .پيروی و پذي ِ
ی خود را شخصا" توليد می کنيم... ،
کورکورانه نمی کنيم .عقل و خ َِر ِد زندگی را خاموش نمی کنيم ،فکرھا ِ
دنبال کسانی ست که از او پيروی کنند ،گرفتار است زيرا ھمۀ حواسش به مريدان خود
حال کسی که مراد است و
ِ
ب شور نوشانده ،حال ،آن مريدان حتی اگر ھم بخواھند
است .قبال" ھم تسلسلی از الگوھا را به آنھا القاء کرده و آ ِ
عوض شوند ،نمی توانند.
چنين مرادی ھم که به ھزاران مريد چسبيده ،گير افتاده ،چگونه خود را عوض کند؟ قضيه چندين برابر پيچيده تر است
وقتی اين روابط با پول و قدرت و مقام و جاه طلبی ،قاطی شده باشد ،ديگر نمی توان از چنين سيستم منحوسی بيرون
ب شوری جمع کرده چند کور... ،
آمد .آ ِ
چشم زندگی داريد ،آن را باز کنيد ،مسئول ھستيد که خودتان
پس شما که را ِه معنوی را شروع کرده ايد ،کور نيستيد،
ِ
ی بزرگانی مانند موالنا ،حافظ ،سعدی ،نظامی ،درست و راھگشاست.
و درست انتخاب کنيد .حرف ھا ِ
بدون تعصب ،در زندگی تان بکار ببريد.
مثال" موالنا در سروده ھايش آيۀ قرآن بکار برده ،آن آيه ھا را بخوانيد و
ِ
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ت عملی آن را توجه کنيد .رفرانس ھايی را که در اين برنامه ارائه می دھيم ،مطالعه بفرماييد.
اثرا ِ
ت گنج نما "يی که ايجاد کرده ايم ،طی ده ثانيه ھر شعر يا ھر آيۀ قرآن را می توانيد پيدا
از طريق مرکز تحقي ِق " ساي ِ
ی قرآن به فارسی ترجمه شده می توانيد به آنھا مراجعه کنيد.
کنيد .در اين سايت ،تعداد زيادی از آيه ھا ِ
شانزده ترجمۀ انگليسی نيز در دسترس شماست .با چند کليک ،طی دو ،سه ثانيه معنی آيه را پيدا می کنيد.
شما نمی توانيد بگوييد ,, :ديگری اين مطالب را بخواند وبه من منتقل کند  .!،,,مطلبی که توسط ديگری خوانده می
شود ،ممکن است غلط به شما انتقال داده شود .چرا شما می خواھيد قانون جبران را زير پا بگذاريد؟ خودتان بايد
زحمت بِکِشيد.
کين مريدان من و من آب شور
میخورند از من ھمی گردند کور
حال ،چنين بنظر می آيد که می گويی )شخصی که مقامی ھم دارد(:
ب آلوده و شورم ،پُر از ھم ھويت شدگی و درد ،ادعا دارم که حقيقت در جيب
دان من ھستند و من مانند آ ِ
 ,,اين ھا مري ِ
ت شان را می
من است و ھر کس ھر چه می گويد غلط است .اين مريدان از من می نوشند و کور می شوند .بصير ِ
ب شور و آلودۀ من ،کورتر می شوند ) .,,فريبکارانی در جامۀ ارشاد و اصالح در آمده  ،بينش و
دن بيشتر از آ ِ
گيرم .با نوشي ِ
بصيرت را از مريدان و پيروان خود می گيرند و با يک مشت القائات تقليدی ،روح تحقيق و تأمل و حقيقت يابی را در آنان می ُکشند تا بر
خر مراد سوار شوند(.
ِ

آب خود شيرين کن از بحر َل ُدن
آب َبد را دام اين کوران مکن
اعمال خود را از دريای حقيقت ،شيرين کن و
ب افکار و احوال و
خطاب به مراد می گويد :ای مرش ِد دروغين ،تو آ ِ
ِ
ناگوار افکار فاسد و اعمال رياکارانه خود را وسيلۀ صي ِد اين نابينايان )عوام( ،مکن.
آب
ِ
اصل
اساس ھم ھويت شدگی با پديده ھای اين جھانی و جدايی از
آب ھشياری ست .تا بحال ھمه اش در ذھن بوديد .بر
ِ
ِ
من محدود تنزل داديد.
ار بی ُفرم ،خو ِد اصلی تان را به يک ِ
تان ،از زندگی ھشي ِ
ب بَد را رھا کن .بواسطۀ اين
من تو ،شور و آلوده بوده ،مريدھا را از آن نوشانده ای ،کور شده اند .آ ِ
حال ،ھشيار ِ
ی ِ
ب آلوده ای که به مريدان خود می نوشانی ،آنھا به تو می چسبند ،تو گير می اُفتی و آنھا نيز ،گيرھستند.
آ ِ
ی يکتايی آب بياور .آن آب شيرين است.
ی َل ُدن )ذاتی و فطری( ،از فضا ِ
از دريا ِ
پس ،از نظر زندگی و موالنا ،مريدی و مرادی چشم بسته ،کامال" ممنوع است .ولو اينکه شما اين مطالب و موالنا را
ص درست ،قاضی کنيد.
مطالعه می کنيد ،اما بايد خ َِر ِد خودتان را جھ ِ
ت تشخي ِ
نمی توانيد بگوييد  ,,من نمی توانم تشخيص دھم .,,
زيرا ھمانطور که بارھا ھم صحبت شده ،امروز ھم اشاره کرديم ،شما ھميشه می توانيد بعنوان ھشياری ناظر ،به
فکرتان نگاه کنيد ،شما بايد ھم ھويت شدگی را بشناسيد .از آنجا که زندگی يکپارچه ست ،می توانيد کسی را که جدايی
و افتراق و گسستگی را تبليغ می کند بشناسيد.
اين جدايی را چگونه تبليغ می کند؟
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اعالم می کند و اصرار دارد که:
 ,,من از ھمه بھترم ،ديگران حقيقت را تشخيص نمی دھند،من حقيقت را من می دانم ... ،,,
ی ذھنی جا نمی شود.
در حاليکه ما می دانيم که حقيقت ،خدا ،در باور ،در الگوھا ِ
خيز شيران خدا بين گورگير
تو چو سگ چونی بزرقی کورگير؟
ای مرشدی که دين را وسيلۀ دنيای خود کرده ای ،برخيز و شيرمردان خدا ،زنده به حضور شده گان را نگاه کن که
ب عالی ست.
گورخر شکار می کنند .منظور از گورخر ،مقصود و مطلو ِ
حال حضور و تسليم
يعنی
مردان خدا معانی را شکار می کنند ،خ َِرد و نيکی و عشق و برکت و لطاف ِ
ت زندگی را در ِ
ِ
نازل دنيا دل خوش کرده و درب را بسته ای و خدا به تو دسترسی
از خود جاری می سازند ،نه چون تو ،که به متاع
ِ
ندارد.
چرا مانند سگ ،با حيله و تزوير و دروغ ،نابينايان را صيد می کنی؟ به عبارت ديگر ،خواھان خر مريدانی تا
سوارشان شوی و دنيای خود را آباد کنی؟.
گور چه؟ از صيد غير دوست دور
جمله شير و شيرگير و مست نور
شکار
گور خر چيست؟ منظور از اينکه گفتم اولياء  Lگورخر شکار می کنند ،اين فقط يک تمثيل است و منظور
ِ
ِ
ی صحرا نيست.
گورخرھا ِ
ت معشوق به چيزی توجه نمی کنند .اولياء  Lبه منزلۀ شيران بيشۀ حق اند و
منظورم اين است که آنھا غير از حضر ِ
ی يکتايی ھستند.
شير )حضرت حق( شکار می کنند و مست نور الھی اند .مس ِ
ی حضور در فضا ِ
ت ھشيار ِ
دنبال توجه و
چنين آدم ھايی عالقه به مريد و پيرو ندارند ،از توجه و تأيي ِد مردم فرار می کنند .ھر معلم معنوی که
ِ
ی معنوی ست ،بسنده نمی کند.
تأييد باشد شير نيست .شير شجاع ست و به غذايِی جز گورخر که سمب ُِل غذا ِ
در نظاره صيد و صيادی شه
کرده ترک صيد و مرده در َو َله
َشه در اينجا به معنی زندگی ،خداست .شير مردان الھی وقتی که مشغول تماشای صيد و شکار زندگی ،خدا ،ھستند،
ت تسليم ،انسان از عظمت زندگی ،خدا ،در شگفتی و
خود ،صيادی را رھا و محو در حيرت می شوند .يعنی در حال ِ
کردن خدا و صيد شدن است ،من ذھنی مرده و ھيچ حرکتی ندارد.
حيرانی می ماند ،در نظارۀ صيد
ِ
ی دو نکتۀ عرفانی ست:
اين بيت حاو ِ
طالبان حق را از مشيت الھی می بينند .اين جذب را به تبليغ و ارشاد خود
شدن
نکتۀ اول اينکه ،مردان الھی مجدوب
ِ
ِ
نسبت نمی دھند زيرا در برابر حق برای خود ،وجودی قائل نمی شوند.
نکتۀ دوم اينکه ،وقتی سالک به مقام سالکِ مجذوب می رسد ھرگونه رَ سم و اَثر را از خود نفی می کند و ترک
دنبال معنويات است .از اين جھان ھيچ چيزی را نمی خواھد شکار کند در َو َله )حيرانی و سرگشتگی(
ارشاد می کند و
ِ

مرده و در صد ِد صي ِد خدا شدن است.
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حال خود چيزی بگويد .گوش ھا و دل ھا ،يافته ھای اسرار آميز روحی او را ،در نيابند.
در آن حال نمی تواند از ِ
دنبال صيدم؟
شما به خودتان نگاه کنيد :آيا من در اين جھان مدام
ِ
اين بدان معنی نيست که دنبال کار و پول درآوردن نباشيم و مخارج و ھزينۀ زندگی مان را بدوش ديگران بيندازيم و
کردن تصوي ِرذھنی مان
ی صي ِد توجه ،و بھتر
مسئولي ِ
ِ
از روانشناخت ِ
ت معاش و مادی خود را بعھده نگيريم ،بلکه در ني ِ
ب شور ،نيستيم.
در
ذھن ديگران ،يا صي ِد مريد چشم و گوش بسته برای دادن آ ِ
ِ
آيا شما اينگونه ايد؟
ب درست ھستيد ،از رنج مطالعه و تحقيق نبايد فرار کنيد .شما خود بايد تحقيق کنيد و اگر نکنيد
گفتيم :شما
مسئول انتخا ِ
ِ
وقت خواھد گذشت و به حقيقت نخواھيد رسيد.
ت خودمان بشويم و اين گم شدنی نيست و ترس از مرگ و ھر نوع
بيت آخر را ابتدا به شما نشان دادم ،بايد خودمان بخ ِ
ترسی را از بين می َب َرد.
شما از ھيچی نمی ترسيد برای اينکه می گوييد " :من ھيچی نمی خواھم .آنچه که بتواند به من زندگی دھد ،در اين
جھان نيست .از چه بترسم "؟!.
" پولم کم و زياد شود ،خانه ام بزرگ و کوچک شود ،مردم و دوستانم بيايند و بروند ،شادی من به اين امورات بستگی
ندارد .چشمۀ شادی من در درون است.
ب شور است و
ی من ھم ،آ ِ
من جسمیِ ،
دل من شده ،بايد حواسم جمع باشد .برای اينکه ِ
من ذھنیِ ،
اما ابتدا که ِ
من ذھن ِ
ب آدمی شود که َمنی َي ِ
ت بزرگی دارد.
ب آب شور ديگری ،جذ ِ
ممکن است جذ ِ
ھمانطور که گفتم " :ما موالنا را انتخاب کرده ايم ".
به موالنا اعتماد کنيد ،ھيچ ادعايی ندارد ،می توانيد آثار او را مورد مطالعه قرار دھيد .اين مجموعه نوشته ،جامع،
ساده و حقيقی ست.
ی عجيب و غريب کرد ،ھمان َزرق ،دروغ است.
ھر کس که ادعای
انجام کارھا ِ
ِ
شما قانون جبران را رھا نمی کنيد که متوسل به )مثال"( دعا شويد.
مردم می گويند ,, :من پُر از درد ھستم ،شما دعايم کنيد .,,
حاضر ھم نيستند کار کنند ،اين چگونه دعايی می شود؟
شما که نمی خواھيد خوب شويد .شما که نمی خواھيد دردھا و کينه را بيندازيد ،شما که نمی خواھيد از مقاومت و
ی خود ،که زندگی تان را می دزدند و ھر لحظه فعال اند ،دست ِبکِشيد ،از ديگری می
قضاوت و بقيۀ اقالم ِ
من ذھن ِ
خواھيد شما را دعا کند!؟.
" دعا ھم جايی دارد " .اگر شما از يک مدعی شنيديد که گفت ,, :من می توانم برايتان کاری کنم ،من اينجا در
تلويزيون نشسته ام به من زنگ بزنيد تا ِوردی برايتان بخوانم که نجات پيدا کنيد ،يا اينکه طی سه ماه ،چيزی به شما
ياد دھم که می توانيد شفا بدھيد ... ،,,
درون شماست.
يی شفا دھندگی در
"
ِ
دروغ محض است " .چنين چيزی ممکن نيست .اصال" و اساسا" ،بخت و توانا ِ
ِ
درون شماست ،در بيرون نيست .کسی ديگر ھم نمی تواند آن را به شما بدھد.
آن جوھری که مقدس است ،در
ِ
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ت شماست .بايد خودتان ،خودتان را با تحقيق و با تعھد ،بيدار
اين استعداد و توان قبال" به شما داده شده ،خميرمايۀ ذا ِ
ت
ی توانمندی و استعدا ِد ذا ِ
کنيد .بتدريج با موالنا کار می کنيم و کم کم بيدار می شويم .اگر بخواھيد به اين صورت تجل ِ
شما جواب دارد .وگرنه اگر کسی بگويد ,, :سه ھزار دالر بده تا برايت دعا کنم  ... ،,,درست نيست.
فريب و دروغ و مَکر است.
شما قانون جبران را متعھدانه رعايت کنيد:
" من بايد دردھايی را که حمل می کنم ،بيندازم ،تا با ياری خدا ،زندگی ،به بخت ام زنده شوم .اگر ھم ھويت شدگی
ی زندگی ام را در
ی بختی که با درونم آميخته ست ،بخ ِ
ت ذاتی ام ،بگذارم ،اگر جوھر و بقا ِ
ھای بيرونی را به جا ِ
بيرون از خود دنبال و جستجو کنم ،دعای کسی کمکم نمی کند .ھيچ ِورد و ادعايی نمی تواند نجاتم دھد ".
ی مبلغی پول به شما منتقل
يک استاد دروغين ،ادعا می کند که قدرت معنوی دارد و حاضر است آن قدرت را در اِزا ِ
کند " .!.اين ادعا دروغی بيش نيست ".
مثال" کسی ادعا می کند ,, :ھزار دالر بده ،به تو دست می زنم ،تا خوب شوی .,,
" دروغ می گويد .غلط است " .ما نمی توانيم قوانين فيزيک و مکانيک را زير پا بگذاريم.
موالنا از زبان خدا می گويد:
ی تو ،تو َمکوش ".
" من ھمی کوشم پ ِ
حال فعاليت است و می خواھد بيدار و زنده شود ،اما تو نمی گذاری و
يک حضور ،يک خداييتی در شما ،دائم در ِ
ی چرخ خودت می گذاری .بيدار شو ،دنبال توھمات نباش و در مسير بيداری خودت مانع ايجاد نکن.
چوب ال ِ
پس شما ،کم کم روی خودتان کار می کنيد .گنج حضور ،خواب و تئوری و جن زدگی نيست ،ارتعاشات شادی و
برکت و انرژی زنده کنندۀ زندگی ست که از شما جاری و مرتعش است.
شعور حضور و
ذھن من دار و الگوھای مقاومت ،جلوی اين لحظه نايستيد ،نور و
مثل آن شي ِخ نفور ،بوسيلۀ
وقتی ِ
ِ
ِ
انرژی از شما عبور می کند و به اطرافِ تان می رسد .اين عبور انرژی بايد آثار بيرونی داشته باشد .اين مسير کار
می طلبد .قانون جبران می برد.
ی
اشخاصی می گويند ,, :من از اول در ھشياری حضور بودم ،با دو ماه مطالعۀ موالنا و گوش دادن به شما ،ھشيار ِ
حضورم تکميل شده  " .,,نه .اين غلط است ".
حس زنده بودن به
جھان اطرافتان فوران می زند.
شما به ھشياری حضور زنده شويد ،بخت و نيکبختی ،از شما به
ِ
ِ
رامون خود می پراکنيد .ميل به ايجاد درد در شما از بين می رود و درد ايجاد نخواھيد کرد،
جھان پي
زندگی را در
ِ
ِ
ی بيرونی تان بطور معجره آسا عوض می شوند ،مي ِل خدمت به مردم و حمايت از آنھا ،در شما
روابط و وضعيت ھا ِ
بيدار می شود.
کسانی ھم ممکن است شما را تأييد کنند .خو ِد شما ھم متوجه اين تغييرات می شويد.
جھان اطرافِ تان را ببينيد.
ارتعاش آن به
ت عبور خِرَ د در خود ،و پراکندگی و
شما بايد اثرا ِ
ِ
ِ
ی حضور زنده نشده ايد.
اگر ھنوز روابطِ تان خراب است و نمی توانيد رابطۀ درست برقرار کنيد ،ھنوز به ھشيار ِ
شخص خاصی کار ندارم.
اين موضوعات را من بطور کلی مطرح می کنم .با
ِ
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سَر شما کاله بگذارند ،وردی بخوانند و پولی بگيرند و شما ھم در اميد و به
اگر ھم بخواھيد ،کسانی ھستند که بخواھند ِ
ال اينکه به حضور رسيده ايد... .
خي ِ
زنده شدن به ھشياری حضور ،صبر و تعھد می طلبد " .صبـــــــر کن ،کار کن ،متعھد باش".
متعھد ،کسی ست که با مردم کاری ندارد ،ھر روز و با دقت موالنا را مطالعه می کندُ ،نت برمی دارد ،در صحنۀ
زندگی و در روابط اجتماعی اش به کار می برد .عمل می کند.
روز بعد  ...به ھمين
روز بعد  ...به ھمين ترتيب.
روز بعد  ...به ھمين ترتيب.
روز بعد  ...به ھمين ترتيب.
دوباره
ِ
ِ
ِ
ِ
ترتيب... .
مصداق عينی تعھد است .ما ھفته ای يک برنامه اجرا می کنيم ،کاری ھم به بقيه
گنج حضور ،الگوست.
ِ
ھمين برنامۀ ِ
نداريم.
انعکاس کارش را ببيند ،بايد کارنامه اش را نگاه کند.
بعالوه ،کسی که خود را متعھد معرفی می کند ،بايد
ِ
من ذھنی می گويد ،کيفيتی را که شما معرفی می کنيد ،من از اول داشتم و دارم!.
ِ
" درست نمی گويد ،چنين چيزی نيست ".
شما بايد آثار را ببينيد.
حضور من قابل رويت است .آثارش را ھم می بينيم.
ش خورشيد ھم ،ستارۀ
تاب ِ
استارۀ روز آمد و آثار بديديم .يعنی در ِ
ِ
پس ،وقتی ما کامال" تسليم و تماشاگر ھستيم ،خِرَ د و نيکی وعشق و برکت از ما ساطع می شود و اين حضور است.
بدون صبر به (( آنجا )) نمی رسد.
اگر کسی فاق ِد آن است ،نبايد ادعا کند ،بايد صبور باشد .ھيـــــــچکس،
ِ
بايد آرام آرام کار کند ،صبر کند ،با کسی کار نداشته باشد.
ب مربوط به مريد و مراد را بعنوان درد دل ،با شما در ميان می گذارم.
اين مطال ِ
ھمچو مرغ ُمردهشان بِگرفته يار
تا کند او جنس ايشان را شکار
عاشقان ديگر را شکار کند.
حضرت معشوق ،اين عاشقان را مانند پرندۀ مُرده در دست خود می گيرد تا بوسيلۀ آنان،
ِ
مستعدان ديگر را شکار عشق خود می کند.
بنابراين ،انبياء و اولياء وسيلۀ الھی اند که حق تعالی توسطِ آنان
ِ
)شکارچيان به طرق مختلف پرندگان را به دام می اندازند .يکی از آن شيوه ھا اين است که ابتدا دامی می گسترند و سپس پرندۀ مرده ای
را به دست می گيرند و از خود صدای پرنده در می آورند ،پرندگان به خيال آنکه آن آواز از پرندۀ ھمنوع خود است از ھوا به زمين
فرود می آيند و باالخره گرفتار دام می شوند(.

مثل
ی خوب ،شما را ِ
معلم معنو ِ
موالنا توضيح می دھد که وقتی شما به ھشيار ِ
ی حضور زنده شديد ،خدا ،يار ،يک ِ
دام حضور بيندازد.
مرغ مرده دستش گرفته تا انسان ھا ِ
ی ديگر را به ِ
ِ
مرغ مرده ُم َ
ضطر اندر َوصْ ل و َب ْين
خواندهای ْال َق ْلبُ َب ْي َن اِصْ َب َعين؟
پرندۀ مرده در وصال و ھجران اختياری از خود ندارد .يعنی عاشقان اھل فنا مانند پرندۀ مرده ھستند.
ھمانطور که پرندۀ مرده اختياری از خود نِدارد عاشقان حضرت حق نيز در پنجۀ ربّ  ،در پنجۀ زندگی اند.
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آيا حديث ْال َق ْلبُ َب ْينَ اِصْ بَعَ ين را خوانده ای؟
موالنا می گويد :سالک بايد خود را به دست قدرت و مشيت حق بسپرد و ھيچ اختياری برای خود قائل نشود.
" تا چنانکه خواھد او را بگرداند و او را ھيچ اراده و حرکتی نباشد ".
من ذھنی اش مرده و به زندگی زنده شده ،الگوھا و اعتراضات و واکنش ھا و قضاوت ھا و رنجش ھا و
انسانی که به ِ
ان وصل و َبين )جدايی( ،چاره ای نداريد.
دردھايش از بين رفته مُضطر )بيچاره( ،است .يعنی شما در دست خدا ،مي ِ
انگشتان خداست؟
دل ما بي ِن
آيا خوانده ای که ِ
ِ
آيا اين مطلب را خوانده ايد؟ بله خوانده ايم .قبال" ھم در رابطه با آن صحبت کرده ايم .ھمۀ ما ،مثل قلم بين انگشتان
زندگی ھستيم.
کار بيجا نمی کنيد ،شما را خدا بين وصل و فِراق نگه می دارد ،وصل می
" شما حرکتی از
موضع ذھن نمی کنيدِ .
ِ
دھد و بعد فِراق ،تا قدر وصل را بدانيد و بشناسيد و اين ھمان اُفتان و خيزان است .به اُفتان و خيزان ،نگا ِه بد نکنيد.
ی حضور ،پيدا
شما به ھشياری حضور زنده ،اما باز دوباره جذ ِ
طعم ھشيار ِ
ب ذھن می شويد ،آنگاه ،با شناختی که از ِ
کرده ايد ،می گوييد" :من حضور را می شناسم ،اما اين وضعيت ،جدايی ست"!؟.
کسی که يکبار ،دو بار ،وصل و زنده شدن به حضور را تجربه کرد ،ديگر وقتی به ذھن و ھمھمه ھا و اغتشاشات او
سراغ خواستن ھايش
من ذھنی خودش و جلب تأييد مردم و جلبّ توجه مردم و
و به خودنمايی مردم و خودنمايی ھا ِ
ی ِ
ِ
احساس بدی به او دست می دھد .قدر آن وصل را می داند و بيشتر نور افکن را روی خود می اندازد
و  ...می رود،
ِ
و بيشتر از ھم ھويت شدگی ھايش جدا می شود تا به وصل برسد .ولی در اينکار ھمينطور که گفتم ،بايد صبر کرد.
ی حضور ،فعال" کار
چه زنده به ھشياری حضور ،مانند مرغ مرده در دست معشوق و چه در را ِه رسيدن به آن ھشيار ِ
انگشتان يار است.
ت معشوق ،بين
دل من در دس ِ
کنيم ،ھمه يک محتواست .شما بدانيد ِ
ِ
مرغ مردهش را ھر آنک شد شکار
چون ببيند شد شکار شھريار
مرغ مرده ،يک عارف است ،مثل موالنا که
مرغ مردۀ حضرت حق شکار شود ،مرغ مُرده کيست؟
ھر کس بوسيلۀ
ِ
ِ
شکار اين مرغ مرده شود ،اگر خوب خوب دقت کند ،متوجه می شود
معشوق از طريق او صحبت می کند ،ھر کسی
ِ
شکارخدا شده.
شکار شھريار،
که
ِ
ِ
ھر که او زين مرغ مرده سر بتافت
دست آن صياد را ھرگز نيافت
ت آن شکارچی را نخواھد يافت .يعنی ھر کس از مردان الھی
ھر کس که از اين پرندۀ مرده رخ برتابد ،ھرگز دس ِ
سرپيچی کند و آنان را منکر شود ،ھر گز به مقام قُرب الھی واصل نشود.
ی
بنام موالنا در اختيار شما ھست ،مثنو ِ
اينھا مطالبی ست که شما بايد ياد بگيريد و عمل کنيد .خوشبختانه امروز منبعی ِ
او تفسير شده.
گنج حضور را از طريق تلويزيون ،پخش کرديم ،اآلن اين برنامه ھا از طريق
" ما تعدا ِد زيادی از برنامه ھا ِ
ی ِ
قابل دسترسی ست.
اينترنت پخش می شوند و تمام برنامه ھا ھم از طريق اينترنت ِ
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گنج حضور است.
اين برنامه ،چھارصَ د و َنود و ُنھمين برنامۀ ِ
پس شما منابعی برای بيدار شدن داريد و بلحاظ بين المللی ،کامال" معتبر است .حرف مرا قبول کنيد " .آموزش موالنا،
توانا ،موثر ،موثق و قابل اتکا و منحصر به فرد است .روزی خواھد رسيد که ممالک غربی ھم به موالنا رو آورند.
می پرسيد :آيا منابع ديگری نيست؟
منابع ديگری ھست اما با اين اقتدار و نفوذ و تسلط و به اين موثری نيست.
شما که با زبان فارسی آشنا ھستيد و اين منبع را ھم در اختيار داريد ،وقت را تلف نکنيد.
ھر کسی که از اين مرغ مرده رو بگرداند ،ھرگز دست آن صياد را نخواھد ديد.
مرغ مرده ما را ھم دستش بگيرد و
ی مان فروکش کند و مزاحم نشود تا زندگی ،خدا ،بعنوان
ما می خواھيم که ِ
من ذھن ِ
ِ
از طريق ما صحبت کند.
آيا در چنين شرايطی زندگی بيرونی و مادی ما ھم سامان می گيرد؟
زيرا من خانه می خواھم ،ھمسر می خواھم ،دوست دارم بچه ھايم را خوب بزرگ کنم... ،
عشق زندگی از طري ِق شما بيان و به عرصۀ جھان سرازير شود ،اولين کسی که از اين برکات
" بله .وقتی خ َِرد و
ِ
ان تان ھستيد ".
فيض و سود می برد ،شما و خانواده و اطرافي ِ
من ذھنی
ولی بايد کار و صبر کنيد ،بايد واقعا" و بدرستی به آنجا برسيد .بايد اين تبديل صورت گرفته باشد ،نه اينکه ِ
چند برنامه گوش کند و ادعا کند ,, :من رسيدم .,,
ان عمرمان بايد در اين تالش و تکاپو باشيم .نمی توان مطالعۀ معنوی و تمري ِن معنوی را کنار
رسيدنی نيست .ما تا پاي ِ
گذاشت .خواندن اين مطالب ھم مانند مراقبه ست .عده ای برای ساکت کردن ذھن ،گوشه ای در سکوت می روند و
ی
گنج حضور خود را نمايان کند ،خواندن اين مطالب ھم نوعی مراقبه ست .اين صحبت ھا از فضا ِ
آرام می گيرند تا ِ
ت حرف زدن خود را
حضور آمده .ذھن را آرام می کند .گر چه بصورت گفتگو و مکالمه ست و ما می خواھيم از آف ِ
من ذھنی فرق دارد.
زوزھا ِ
ی ِ
خالص کنيم ،ولی اين حرف زدن با پُر حرفی ھا و ِو ِ
پس ما ،از اين منبع روی برنمی تابيم ،مطالعه ،ياد داشت و عمل می کنيم .در خود می نگريم که چه خصوصياتی را

بايد عوض کنيم .آفت اين است که کسی مدتی مطالعه کند و بعد بگويد ,, :رسيدم .,,
بايد عوض شويم.
آثار موالنا ،پس از مدتی می بينيد که رابطه تان با ھمسر
اتفاقا" با گوش دادن و عمل کردن به اين برنامه ھا و مطالعۀ ِ
من ذھنی ھم آنجا نشسته و با نکوھش به شما می گويد:
و فرزند و
ھمکاران تان بھتر می شود ،رھا نکنيدِ .
ِ
 ,,ديگر بس است ،چقدر می خواھی اين مطالب را بخوانی .!,,
" نه .بس نيست ".
بودن بُع ِد معنوی
ی شرير ،متوجه ضعيف
ِ
من ذھنی ،شما را به توقف ترغيب می کند؟ برای اينکه ِ
می دانيد چرا ِ
من ذھن ِ
ماست ،می خواھد از اين نقطه ضعف سوءاستفاده کرده و بُع ِد معنوی ،برايمان اصال" مطرح نشود.
مردم می گويند ,, :مھم اين است که آدمی پول درآورد ،خود را بزرگ و مھم مطرح کند ،ديگران تأييدش کنند ،به او
توجه کنند و احترام بگذارند و سَ ری بين سَرھا در آورد .,,
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" اما ،اگر بُع ِد معنوی فراموش شود ،وضعيت آدمی به بحران کشيده می شود ".
بحران معنوی ست .کداميک از شما بين چھل تا پنجاه سالگی
بحران ميانسالی،
بحران چھل سالگی را ديده ايم.
ھمۀ ما،
ِ
ِ
ِ
طوفان اين بحران را تجربه نکرده ايد:
ِ
فايدۀ اينھمه رنج و آنچه که بدست آورده ام چيست؟
ھمه چيز دارم اما چرا ناراحت و ناراضی و مضطربم؟
فايدۀ اين زندگی چيست؟ سی سال از زندگی ام را تلف کرد ،اشتباه کردم با او ادامه دادم!.
فکر کردم با بزرگتر شدن بچه ھا راحت تر می شوم و به خوشبختی می رسم ،اينھا ھم بزرگ شده و رفتند ،فايدۀ
اينکار چه بود؟
برای چه به اين دنيا آمدم؟ ...
بحران معنوی ست ".
" اين حالت ھا،
ِ
جسم شان می پردازند) .البته خيلی خوب است که آدم جسمش را خوب نگه دارد ،ورزش کند ،تغذيۀ درست داشته
بعضی خيلی به
ِ

باشد( .اما اين عده فقط به جسم و غذا و خواب و کار و پول می پردازند.
در حاليکه بُع ِد معنوی ،مھمترين بُع ِد ماست.
آن مرغ مُرده چه می گويد:
گويد او َمنگر به مُرداریِّ من
عشق َشه بين دَ ر ِنگھداری من
بودن من نگاه نکن ،به عشق شاه در نگه داری من
آن پرندۀ مرده که مقھور دست صياد است می گويد :تو به مرده
ِ
نگاه کن!.
مرغ مُرده ،قائم شده.
ی خود در اين
شاه ،خودش است ،زندگی خودش است که زنده شده ،رو ِ
ِ
ی دل ھا )خداوند(
به عبارتی ديگر :به فقر و مسکنت باطنی ام نگاه نکنيد ،بلکه به اين نکته توجه کنيد که صياد حقيق ِ

برمن عاشق شده و مرا الگو ،وسيلۀ جذب و ارشاد ديگران کرده است.
من َنه ُمردارم مرا َشه ُکشته است
صورت من شِ به ُمرده گشته است
خيال نکنيد که من مرده معمولی ھستم ،من مُردار نيستم ،من پاکم .شاه ،خدا ،مرا ُکشته است.
من ذھنی ام مرده ام و به مرگ اختياری رسيده ام .زيرا به تيغ
من به
مصداق بميريد قبل از اينکه بميريد ،نسبت به ِ
ِ
ث سيرت و باطن زنده ام.
ث ظاھر و صورت مرده ام اما از حي ِ
عشق حق خود را به ُکشتن داده ام .گر چه از حي ِ
من ذھنی معادل واکنش نشان دادن است .حرف ھا به او برمی خورد ،واکنش نشان می دھد .ھر چه
زنده بودن برای ِ
مقابل ھر چيزی مقاومت می کند.
را که می بيند ،قضاوت می کند .در
ِ
اما من ھر گونه رسوم و آثار من و مايی و خودبينی را محو کرده ام و ھستی موھوم و مجازی خود را ساقط نموده ام.
از اين نظر مرده و فانی ام ،اما چون در بقای حق ،بقا يافته ام ،زندۀ حقيقی ام .گر چه مردم می گويند ,, :به اين آدم،
مردم عادی نيست ،پس مرده  " .,,نه .من مرده نيستم ".
مثل
فحش ھم بدھيم ،ھيچی نمی گويد واکنش نشان نمی دھدِ ،
ِ
23

برنامه گنج حضور شماره --Apr 02 2014٤٩٩

Program # 499

ت من واکنش نشان نمی دھد ،شبه مرده شده.
صور ِ
بعضی فکر می کنند آتشين مزاج بودن ،نشانی از آدم با اعتبار و قوی و محکم است ،اما چنين نيست.
ی من ذھنی ،به دردھا ،که با آنھا ھم ھويت شده ايم ،مثل مرغ زنده در دست
" نه " .ما مآال" بايد ،به تمام الگوھا ِ
زندگی ،بميريم .دردھا ،فلج کننده ھستند .اگر درد قسمتی از وجود شما شده ،شناسايی و انداختن آن سخت می شود.
" دائما" بايد نور افکن روی خودتان باشد تا بدانيد کجا درد ايجاد می کنيد ،کجا درد داريد ،ھمينکه درد را شناسايی
کرديد ،بيندازيد.
شناسايی = آزادی ست.
بدانيم درد جزو ما نيست .ھر کسی که درد داشته باشد نمی تواند تبديل به مرغ مرده شود برای اينکه درد می خواھد
واکنش منفی نشان دھد ،بايد مقاومت کند ،بايد کنترل کند ،بايد بترسد!.
درد ايجاد کند ،برای اينکه درد ايجاد کند بايد
ِ
جُ ِنب َشم زين پيش بود از بال و پر
ت دادگر
جنبشم اکنون ز دس ِ
حرکت من پيش از اين توسط بال و پر صورت می گرفت ،يعنی قبل از آنکه به بقای حضرت حق ،بقا يابم با تکيه بر
عقل وتدبير و قوای خود حرکت می کردم ،اما اينک که وجود موھوم خود را محو کرده ام و باقی به بقای حق شده ام
ھمۀ حرکات و سکناتم از قدرت مشيت حق ناشی می شود.
ی حضور زنده شديد ،بعنوان عارف می گوييد:
شما وقتی به ھشيار ِ
" قبال" جنبشم با بال و پ َِر مادی بود ،اما اآلن جنبشم ،حرکت فکر و عَ َملَم ،بوسيلۀ دادگر صورت می گيرد ".
شما می گوييد ,, :اين اتفاقی که اآلن می افتد ،دادگری نيست! .,,
" در حاليکه دادگری ست ".
ذھن تان نيست و از آن استقبال نمی کند ،به آن توجھی نکنيد .کما اينکه وقتی
عمل شما مورد عالقۀ
اگر فکر و
ِ
ِ
ی کھنه تان را بياندازيد ،دادگر می گويد :بنداز .ولی ذھن استقبال نمی کند:
بخواھيد دردھا ِ

ت مظلوم بودن را از دست می دھم .!,,
 ,,برای چه دردم را بيندازم ،ھوي ِ
ت من است ،اگر اين درد را بيندازم ديگر آن آدم مظلوم نيستم.
)مثال" می گوييد :ھمسرم باعث اين درد شده و اين پايۀ مخالفت و مظلومي ِ
ت من مظلوميت است ،به من ظلم شده ،زندگی مرا ھمسرم خراب کرده و رفته.(... ،
ھوي ِ

ی کھنه توھم اند ،اين لحظه زندگی ست و آن حوادث گذشته اند ،تمام شده اند.
دردھا ِ
اگر شما در حال تسليم باشيد ،خيلی از اتفاقات می اُفتند که ذھن استقبال نمی کند ،خوشش نمی آيد و می گويد:
 ,,اين دادگری نيست ،به من ظلم می شود .,,
"عي ِن دادگری ست ،حتی اگر در موردی درد ھشيارانه می کشيد ،چون برای عوض شدن است ،عين دادگری ست".
جنبش فانيم بيرون شد ز پوست
جنبشم باقيست اکنون چون ازوست
افعال باقی و پايدار يافته
افعال فانی و ناپديدار از وجودم حذف شد ،اينک احوال و حرکات و
ھمۀ احوال و حرکات و
ِ
ِ
ام و ھمۀ اينھا از حضرت حق است.
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اساس ترس
واکنش منفی نشان می دادم ،بر اساس واکنش تصميم می گرفتم ،بر
قبال" بادام پوک می کاشتم ،قبال"
ِ
ِ
اساس زياد کردن و حرص
اساس کينه تصميم می گرفتم ،بر
اساس خشم تصميم می گرفتم ،بر
تصميم می گرفتم ،بر
ِ
ِ
ِ
ی فانی بودند ،از بيرون می آمدند.
تصميم می گرفتم ،انگيزه ھايم جنبش ھا ِ
ی عشق نيست .مخصوصا" مخصوصا" ھر انگيزه ای که از واکنش
ھر انگيزه ای که از ذھن برمی خيزد ،بر مبنا ِ
برمی خيزد ،بادام پوک کاشتن است ،جلب توجه و خود نمايی ست.
ت ذھنی مان ،برای سربلند شدن ،به اين رشتۀ تحصيلی ترغيب و يا
ی مان را بر
اساس ھوي ِ
خيلی از مواقع ما بچه ھا ِ
ِ
آن رشتۀ تحصيلی را تحميل می کنيم.
بخاطر خوشگلی يا نمرۀ بچه شان پُز می دھند... ،
ھمين اآلن ھم مردم
ِ
ی فانی و بادام پوک است ".
" اينھا غلط است و جنبش ھا ِ
خيلی ھا غصه می خورند و شِ کوه می کنند ,, :ما با زحمت بچه بزرگ کرديم ،اما بزرگ شده ،رفتند! .,,
کردن او با عشقی که رد و بدل
ُخب موقعی که بچه بزرگ می کرديد عشق و لطفش را بھره مند بوديد ،بعالوه ،بزرگ
ِ
اساس لج و لجبازی بزرگ کرده ای!.
می شد در ارتباط بود ،ولی تو بچه را بر
ِ
خشم و در تصور آنکه ديگری
ی
بعضی از زوج ھا که طالق می گيرند ،يکی از طرفين بچه را می قاپد و در فضا ِ
ِ
اساس لج و لجبازی بزرگ می کند و اين بادام پوک کاشتن است .نتيجه نمی دھد ،بعد
دنبال عيش و نوشش رفته ،بر
ِ
ناراحت ھم می شوند.
ی باقی بگيريد ".
ی فانی ،نمی توانيد نتيجه ھا ِ
ی جنبش ھا ِ
" در فضا ِ
ی لطافت و يکدلی در رابطه برقرار است ،محيط
جنبش باقی يعنی :عشق و خِرَ ِد زندگی در ِ
حال رد شدن است ،فضا ِ
ِ
ی ستيزه و مقايسه و لجبازی و کينه ورزی و مسابقه نيست.
خانه ،فضا ِ
اشل کوچک ،و بر اثر مقاومت و عدم پذيرش و
بر اثر مقاومت ،عدم پذيرش ،دعواھای دو نفره ،سه چھارنفره در ِ
ی سران دو مملکت ،در مقياس ھای بزرگتر جنبش فانی صورت می گيرد.
دعواھا ِ
ی يکتايی با خرد و عشق ،بھترين را به شما
ی يکتايی کِش می آيد ،ھمه چيز را در بر می گيرد .فضا ِ
حال آنکه ،فضا ِ
اساس درد و ترس و لجبازی و مقاومت و قضاوت
پيشنھاد می کند ،ھمينکه از اين فضا قطع و دور شويد ،ذھن بر
ِ
تصميم می گيرد.
بادام پوک کاشته می شود و بعد از بيست سال می بينيد نتيجه نمی دھد.
امروز ھر کاری که ما می کنيم ،بايد ببينيم که اين عمل از چه موضع ،از چه فضايی جاری می شود؟ آيا از فضای
ی من ناشی می شود؟
ی عشق می آيد يا نه از دردھا و حسادت و ترس ھا ِ
يکتايی ،از فضا ِ
اگر از درد و حسادت می آيد ،مواظب باشيد نتيجه بد خواھد داد .وقت و عمر تلف می شود.
بعنوان مرغ مرده بايد بگوييد:
انگيزه ھا و اعمال ما بايد از آنطرف بيايد .شما
ِ
من با اين لحظه موازی ھستم .تسليم و موازی با اين لحظه ،به اين معنی نيست که شما عمل نمی کنيد تا وضعيت را
توان تان را در کار می گذاريد .تا وضعيت
رش رويدادھای لحظه ،حداکثر
ِ
تغيير دھيد ،بلکه در عين موازی بودن و پذي ِ
تغيير کند.
25

برنامه گنج حضور شماره --Apr 02 2014٤٩٩

Program # 499

من ذھنی ايجاد کرده ،مثل وضعيت مالی ،روابط با ھمسر وبا فرزند و با فاميل عوض
وضعيت ھا ِ
ی ناجوری را که ِ
می شود .با تسليم و با حضور در لحظه ،بگذاريد عشق و خر ِد ايزدی از شما رد شود.
من ذھنی دوست نخواھد
من ذھنی بوده ولی اآلن بوسيلۀ دادگر است و ِ
خيلی از اين جنبش ھا از موضع بال و پ َِر ِ
من عينی کارھا را انجام می دھم " .مواظب باشيد:
داشت .به او بگوييد " :سر جايت بنشين ،من خودم
بعنوان ِ
ِ
من عينی نگيريد .خيلی ھا اين اشتباه را می کنند ".
من ذھنی را بجا ِ
ی ِ
" ِ
من ذھنی با تمام الگو ھا و قضاوت ھا ،فعال است ولی اسمش را حضور گذاشته ايم!.
در بعضی از ماِ ،
آيا درست است که ما راه برويم با تمام ظرفيت درد ايجاد کنيم و اسمش را حضور بگذاريم؟ " .نه.غلط است ".
در اين مورد ،بايد به آنچه ديگران به ما می گويند توجه کنيم .منصفانه توجه کنيم :آيا براستی تغييراتی داشته ايم؟
رون ما عوض شده؟ بايد با خودمان رو راست و منصف باشيم.
وضعيت ھا ِ
ی بي ِ
ی خودم ھستم که بايد تغيير کنم و نه ديگران.
در اين رابطه بايد به خود بگوييم :مھمترين موجود ،من خودم برا ِ
مھم نيست ديگران چه می گويند ،البته بعضی موقع ھا در رابطه با ما حرف ھايی مثبت می زنند ،اما ما برای مردم
تغيير نمی کنيم ،نه.
انگيزۀ تغيير و تبديل ما ،خودمان ھستيم .ما می خواھيم تبديل به آن بحر شويم.
ھر که کژ جنبد به پيش جنبشم
گرچه سيمرغست زارش می ُکشم
ھر کس در برابر حرکت من ،حرکتی کج داشته باشد ،حتی اگر سيمرغ ھم باشد ،با وضع وخيمی ھالکش می کنم.
)اين بيت از قول آن ولی و رادمردی ست که خود را به تصرف و ارادۀ حق سپرده و فانی فی  Lشده ،او می گويد:
ھر کس در نزد من عملی برخالف رضای حق انجام دھد کيفرش دھم(.

ولی موالنا قاطی اين امور نمی شود .می گويد " :ايکاش قوم من بھتر می دانستند " .او می داند که ھر کدام از ما اگر
دستان زندگی
مرغ مرده نيستيم ،در محاصرۀ زندگی ھستيم .زندگی در حال کار کردن است .ھر کسی بايد بداند که در
ِ
ست و ھر کاری که می کند ،ديده می شود.
من ذھنی را آب کند ،اگر ما به الگوھای قضاوت و مقاومت ،تسليم نشويم و درد بکشيم،
زندگی مدام کوشش می کند ِ
مآال" درد به ما ھشدار می دھد که اين کار درست نيست و ما آن راه را انتخاب نمی کنيم.
ب من ،مطالعۀ آثار موالنا و متون معنوی ست ،به اين ترتيب خودمان به خودمان کمک می کنيم ".
" انتخا ِ
ھين مرا ُمرده َمبين گر زندهای
شاھم نگر گر َبندهای
در کف َ
دستان شاه
بھوش باش .اگر به ھشياری حضور زنده ھستی ،اگر بنده و تسليم ھستی ،مرا مرده نبين .نگاه کن من در
ِ
ھستم) .چنانکه نبايد کشته شدگان و فانيان راه خدا را مرده پنداشت(.

آل عمران از قرآن است :آنان را که در راه خدا کشته شده اند ،مرده مپنداريد ،بلکه زندگان اند و به
اشاره به آيۀ ِ ١٦٩
نزد پروردگارشان روزی

خوارند(٢) .

پس ،اگر ما مطالعۀ موالنا يا عارفی را رد می کنيم ،زنده و بنده نيستيم.
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رش
بنده ،زنده ،موازی با اين لحظه ست ،برای اينکه ھر لحظه از
جنس ھشياری می شود .بنده تسليم است .تسليم ،پذي ِ
ِ
جنس ھشياری ای که قبل از آمدن به اين
جنس ھشياری اوليه می کند ،از
اين لحظه قبل از قضاوت است که ما را از
ِ
ِ
جھان از ھمان جنس بوده ايم.
اينبار ،آگاھانه و ھشيارانه تسليم و از جنس آن ھشياری می شويم و آن ھشياری زنده ست.
مرده زنده کرد عيسی از َک َرم
من به کف خالق عيسی دَ َرم
حضرت عيسی به سبب معجزه و کرامتی که حق به او عطا کرده بود مردگان را زنده می کرد ،اينک من در دست
دگار عيسی ھستم) .يعنی تو اين را باور داری که عيسی ،مرده زنده می کرد ،چگونه به اين امر باور نداری که من در
قدرت آفري ِ
قبضۀ قدرت پروردگاری باشم که ھمو معجزه زنده کردن را به عيسی داد و با اين حال مرده بمانم؟ در حالی که عيسی مخلوق بود و نه
خالق(.

ی مرده زنده کردن عيسی را تمثيل می زند :عيسی از َک َر ِم ايزدی ،مرده را زنده می کرد ،اما من در دستان
ِ
مثال جسم ِ
خالق عيسی ھستم!.
کی بمانم مرده در قبض ٔه خدا؟
بر کف عيسی مدار اين ھم روا
چگونه ممکن است که من در قبضۀ قدرت خدا باشم و مرده بمانم؟ من در دست مشيت خدا کی مرده می مانم! در حالی
که اين گمان را در مورد عيسی نيز روا نمی داری.
آيۀ  ١١٠مائده از قرآن :عيسی به اِذن الھی مردگان را زنده می کرد.

).(٣

حتی روا مدار که در دست عيسی انسان ھا مرده بمانند.
من زنده ام اگر کسی با حاالت جسمی و عدم واکنش من ،مرا مرده می انگارد ،در اشتباه ست.
شما ھم اگر از بزرگان مطالعه کنيد ،خواھيد ديد که بزرگان شما را به واکنش و عيب بينی و عيبجويی دعوت نمی
کنند .شما را به فضاداری دعوت می کنند .ھر کسی در دستان خداست اگر اين موضوع را بداند و تسليم شود ديگر
مرده نمی ماند.
عيسیام ليکن ھر آنکو يافت جان
از دَ ِم من او بماند جاودان
دَم حيات بخش من ،از آگاھی و ھشياری که به اين جھان می آورم ،از
من از جنس عيسی ھستم .ليکن ھر کسی که از ِ
وجان جاويدان خواھد ماند و زوال نخواھد يافت.
دَم مسيحايی من ،زندگی يابد ،عمر
ِ
ِ
اجل شان می رسيد ،می مردند ولی
می خواھد بگويد :آدم ھايی را که عيسی زنده می کرد ،بعد از چندين سال ،وقتی ِ
ما به جسم زنده نمی شويم ،درست است که ھشياری حضور در اين لحظه جسم را ھم زنده می کند ،جسم بھتر عمل
ت ما اين است که ھفتاد ،ھشتاد سالی که ما
می کند ،عمرش طوالنی تر می شود ،مريض نمی شود ،اما منظور صحب ِ
در اين جھان ھستيم ،ھر چه زودتر به ھشياری حضور زنده شويم ،زودتر به نتيجۀ زندگی می رسيم و زودتر زندگی
به ما دسترسی پيدا می کند تا عشق و برکتش را از طريق ما در اين جھان پخش کند و ما ھم جاودانه می شويم.
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توھم مرگ از بين می رود .بيشتر مردم از مرگ می ترسند.
يکی از عالئم زنده شدن به ھشياری حضور اين است که
ِ
مال من است  ،,,مفھوم ،زندگی ست،
مخصوصا" در سنين باال .وقتی در توھم ذھن فرومی رويم ,, :من زندگی دارمِ ،
ی زنده ھستند و
مفھوم ،جا ِ
ی زندگی را گرفته و می ترسند که آن مفھوم روزی از بين برود .اگر می دانستند که زندگ ِ
ھيچ موقع نمی ميرند و عمال" ،به آن توھم آگاه و بيدارمی شدند ،اينقدر از مرگ نمی ترسيدند.
شد ز عيسی زنده ليکن باز مرد
شاد آنکو جان بدين عيسی سپرد
ت جسمانی می داد ،اما وقتی اجل شان سر می رسيد
نفس جانبخش عيسی زنده می شدند و حيا ِ
گرچه مردگان به برکت ِ
ت اين عيسی سپرده است .کدام عيسی؟
جان خود را به دس ِ
می مردند .خوشا به حال کسی که ِ
ھمان که خود و خدا را يکی می گيرد ،جان به اين زنده کننده که در اصل ھمين مرغ مرده ست می سپارد يعنی ھر
چه که می گويد و انجام می دھد به دست زندگی صورت می گيرد.
من عصاام در کف موسی خويش
موسيم پنھان و من پيدا به پيش
بر مسلمانان ُپل دريا شوم
باز بر فرعون ِاژدرھا شوم
ت خدا به مثابۀ يک عصاست .خدا موسی ست و من عصای او ھستم .موسی
تمثيلی ديگر می زند :حضور من در دس ِ
من عصا ،پيدا.
پنھان است و ِ
انسان کامل ،خود را به عصا و حضرت حق را به موسی تشبيه می کند .ھمانطور که عصا
در اين بيت ،خدا،
ِ
ی خدا نيز مقھور مشيت  Lاست و ھمچون مرده ای در
موجودی بی اختيارو بی جان در دست حضرت موسی بود ،ول ِ
دست مرده شور.
ت قوم بنی اسرائيل،
ت آن مسلمانان )تسليم شدگان( ،برای نجا ِ
ی دست خدا ھستيم .موسی برای نجا ِ
پس ھمۀ ما ،عصا ِ
عصا را به دريا زد ،دريا شکافت و قوم بنی اسرائيل از دريا رد شد وبه سرزمين موعود رسيد.
من ذھنی ،مانع عبور ما برای رسيدن به
جوھر تمثيل اين است که ما
بعنوان ھشياری به اين جھان آمديم ،دريايی بنام ِ
ِ
ِ
ی يکتايی ست.
سرزمين موعود ،به فضا ِ
ت وعده داده شده ،کسی بايد اين دريا را بشکافد ".
" برای رسيدنم به بھش ِ
ی يکتايی ست ،جا و مکان نيست که به آن بچسبيم!.
اين بھشت ،اين سرزمين موعود ،فضا ِ
برای اھل ايمان ،برای دينداران حقيقی ،چنانکه حضرت موسی دريا را با عصا بشکافت و گذرگاھی برای بنی
طالبان
اسرائيل فراھم کرد و آنان از آن راه به سالمت به ساحل نجات رسيدند ،عارف ،پلی به روی دريا می شود تا
ِ
حق ،بسالمت به ساحل نجات برسند ،اما ھمان عصا برای فرعون و فرعونيان به صورت اژدھا در می آيد.
برخی گفته اند:
ی کامل ،نجات دھندۀ طالبان از دريای دنياست ،و نفس را که ھمچون فرعون است ھالک می کند.
َول ِ
آموزش مان دھد تا از فضای ذھن که من و درد دارد ،به فضای
ی مدت کوتاھی
ِ
اگر واقعا" يک عارف حقيقی ط ِ
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يکتايی که بی درد و بی من است ،مثل مرده در اختيار خدا قرار بگيريم ،از خوشوقتی ماست ،از او سپاسگزاری و
شکرگزاری و قدردانی می کنيم .موالنا ھمين کار را می کند.
ار زنده به زندگی ،برای کسانی که می
ی موسی،
بنابراين ،عصا ِ
ِ
ار زنده به حضور ،ھشي ِ
حضور انسان عارف ،ھشي ِ
خواھندُ ،پل می شود.
شما متوجه ھستيد که با استفاده از اين آموزش ھا ،بتدريج و کم کم ،کم کم ،از روی پُل رد می شويد ،دردھا وھم ھويت
ی يکتايی می رويد ،راحت می شويد.
ی تان را می اندازيد ،از َش ِر جدايی و ُگم گشتِگی در ذھن رھا و به فضا ِ
شدگی ھا ِ
ولی آنان که منکرند و مقاومت می کنند و به مخالفت برمی خيزند ،ھمان دردھا آنھا را از بين می َب َرد.
جنس فرعونيان نشويد که اين فضا مسائلی برای شما پيش َآو َرد که در آن دَ ريده شويد و عذاب ِبکِشيد.
شما از
ِ
اين عصا را ای پسر تنھا مبين
که عصا بیکف حق نبود چنين
من
ای پسر معنوی )خطاب به آدم ھا ِ
ی معمولی ست( :فقط اين عصا را نبين ،او را که بر عصا تجلی می کند ،ببين .فقط ِ
ف خدا نبود ،بدون قدرت و مشيت الھی نمی توانست.
تنھا را نبين .فکر نکن که اين عصا تنھاست .اگر اين عصا در ک ِ
چنين آثار شگفت انگيزی داشته باشد) .اولياء Lدر مقابل ادارۀ الھی تسليم و مطيع محض اند ،راضی به رضای حق اند و به امر او
مأمور .و ھمۀ احوال و اعمال ايشان از رضا و مشيت حق سرچشمه می گيرد(.

موج طوفان ھم عصا بد کو ز درد
َط ْن َطن ٔه جادوپرستان را بخورد
ی ديگری بود که از طريق دردَ ،ط ْن َ
ی ذھنی( ،را خورد.
طن ٔه )جالل و شکوه( ،جادو پرستان )من ھا ِ
طوفان نوح ھم عصا ِ
ِ
)طوفان نوح نيز مانند اعجاز موسی ،معجزه ای الھی بود که اھل باطل را به ھالکت رساند .منظور از جادو پرستان ،اھل باطل است ،از
آنرو که فرعون و فرعونيان می خواستند با سِ حر و جادو و امور باطل جلوی نور حق را بگيرند(.

من ذھنی داريم که تعداد ھم متأسفانه خيلی زياد
جادو پرستان ،دوست دارند گره درست کنند .بعضی از ما انسان ھا که ِ
است دوست دارند در امور زندگی گره و مسئله ايجاد کنند ،گره روی گره بزنند ،گره ھا را زياد کنند ،اين گره را باز
و گره ديگری بزنند ،جادو پرست ھستند .سِ حر و افسون را دوست دارند و ساحری می کنند.
روريم ،بايد منتظر طوفان نوح باشيم.
ما نمی خواھيم اينکار را بکنيم .اگر ما ساحِری و جادو پرستی را در سر ِب َپ َ
طوفان نوح در زندگی شخصی مان،
ی
طوفان نوح )دفتر سوم( ،موالنا برايمان روشن می کند که
در قصۀ
ِ
ِ
ِ
مصداق عين ِ
من ذھنی گم می شويم!.
ران ميانسالی ست .ھنگامی که در
ھمين بح ِ
موج طوفان ِ
ِ
نوح به پسرش ھشدار می دھد " :به کشتی من وارد شو ".
پسرش نمی پذيرد و می گويد ,, :باالی آن کوه بلند می روم .,,
کوه بلند ھم تمام آن وضعيت ھايی ست که بنظر ذھن نجات بخش است... ،
و باالخره غرق می شود.
طوفان نوح ،موالنا سعی می کند به ما بفھماند :گر چه عصای موسی دستِمان است ،ولی ھمانطور که نوح
در تمثي ِل
ِ
نتوانست پسرش را نجات دھد ،ما ھم نمی توانيم ديگران را نجات دھيم .مباحثه و مجادله نکنيد.
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ھر کسی در دست زندگی ست و زندگی روی آن کار می کند و ھر راھی که جلوی پا می گذارد خوب است و شما
دخالت نکنيد.
گر عصاھای خدا را بشمرم
َزرق اين فرعونيان را َبر َدرم
اگر بخواھم عصاھای خدا و معجزات الھی را بشمارم ،می توانم حيله و تزوير و ريای اين فرعونيان و مخالفان حق را
ِبدَ َرم) .منظور از عصا جميع معجزات انبياءست و نه فقط معجزۀ موسی(.
می توانم با بحث و جدل به منکران ثابت کنم و در مقابل من نمی توانند بايستند) .موالنا بلحاظ کلی و شخصی به اين

موضوع توجه می دھد( ،اما:
ليک زين شيرين گيای زھرمند
ترک کن تا چند روزی میچرند
اما اينان را به حال خود بگذار تا چند صباحی از اين گياه شيرين و آلوده به َزھر ِب َچ َرند) .منظور از شيرين گيای زھر مند،
دنيا و لذات نفسانی ست(.

در آيۀ  ٣سورۀ حِجر قرآن آمده :رھا شان کن تا بخورند و کام جويند و مشغول آرزوھای دور و دراز باشند ،اما در
آينده خواھند دانست!.

).(٤

اجازه دھيد )از اين گيا ِه شيرينی که پر از َزھر است( ،چند روزی با بحث و جدل آنھا را بيدار کنيم؟ " .نه ".
" )ھمين الگوھاست که به ما کمک می کند( ".

رق فرعونيان را ِبدَ َرم ولی اجازه بده ازاين گيا ِه شيرين اما پُر زھر تناول کنند ،بگذار بچرند ،اما نتيجۀ
من می توانم َز ِ
آن جھنم و خشم است .گياه شيرين اما ُپر َزھر ،ھمين تأييد و توجه مردم است ... ،مرا به حساب بياورند ... ،کنترل
ب
کنم ... ،من مدير و رئيس ھستم ... ،ھمه بايد زير نظر من باشند ... ،فعال" تا جوان ھستم با کذب و دروغ و فري ِ
ديگران ،کار و مال و نانی به ھم بزنم ،بعد آدم درستی می شوم... ،
گر نباشد جاه فرعون و سری
از کجا يابد جھنم پروری؟
حس رئيسی ،خيلی از مواقع خانواده ھا را
اگر جاه طلبی و رياست خواھی فرعون نبود )من ھستم که ھمه را کنترل می کنمِ ،... ،

ويران می کند( ،آتش دوزخ چگونه پرورده شود؟
می خواھد بگويد جھنم ھم الزم است .جزو ابزار خداست.
َفربھش کن آنگھش ُکش ای قصاب
زانک بیبرگاند در دوزخ کِالب
ب دَ ھر می گويد :تو ابتدا فرعون صفتان را چاق و َپروار و سپس ذِبح شان کن ،زيرا سگ ھا در دوزخ بی
به قصا ِ
توشه و آذوقه اند.
چه کسانی؟ ھمانھا که حس رئيسی و کنترل در سر دارند ،اينھا را چاق کن ،بعدا" بکُش.
حس کنترل و رياست طلبی و من داريم ،غذای سگ ھای جھنميم.
اگر ما ِ
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ی درد ھستند ،الگوھای در ِد ما ،در ِد بيشتر طلب می کنند.
سگ ھای جھنم ھمين الگوھا ِ
جھنم ما،
جھنم ما ،ھمين خشم ماست.
ی زنده ،لحظه را ،به درد آغشته و تبديل می کنيم،
عليرغم ھشياری ،ما زندگ ِ
ِ
ِ
ھمين فضای
حس کنترل و رياست طلبی و جاه طلبی
ی درد ھا ِ
ذھن ماست و سگ ھای آن ھمين الگوھا ِ
ِ
ی ما ھستندِ ،
فرعونی که در ما ھست.
ی زنده را با درد آغشته کنيم ،پرھيز می کنيم.
بيدار می شويم ،از ھر آنچه که باعث می شود لحظۀ زنده ،زندگ ِ
الگوھای درد را بايد بشناسيم و بيندازيم.
گر نبودی خصم و دشمن در جھان
پس ِب ُمردی خشم اندر مردمان
دوزخ آن خشمست خصمی بايدش
ک َشدش
تا ِز َيد َور نی َرحيمی ُب ْ
برای مثال ،اگر در دنيا دشمن و ستيزه گر وجود نداشت ،در آن صورت ،قوۀ خشم و غضب در مردم از ميان می
رفت.
من ذھنی برای ستيزه و جنگيدن ،به دشمن و قطب نياز دارد .اگر شما برای خالی کردن خشم خود و يا گره انداختن
ِ
من
در
امور ديگران ،دنبال سوژه و دشمن می گرديد ،يا اگر متوجه شديد که کسی دشمن ،دشمن می کند ،بدانيد پا ِ
ی ِ
ِ
من ذھنی دردمند دارد.
ذھنی دردناک در ميان است .اين آدم ِ
من ذھنی بر اساس جدايی از زندگی ست .چون در ذھن نمی تواند پا به
من ذھنی ست .ھوي ِ
ت ِ
دشمن و قطب ،ساختۀ ِ
جادۀ زندگی بگذارد ،بنابراين در بيرون ،دشمن و حريف می سازد و با آن به بده بستان ،به مخالفت و به مقاومت و به
جنگ می پردازد!.
من ذھنی
انسان ھا در ذھن به ستيزه و مقاومت و جنگ می پردازند و از آنجا به واقعي ِ
ت بيرون منتقلش می کنند .اگر ِ
معادل ھمان خشم ماست.
در جھان دشمن نمی ساخت ،خشم در مردمان می مُرد .دوزخ
ِ
کردن من به نيازش ,, :خشم و خصم  ،,,برای بقا و ادامۀ
شناساندن و فھماندن و آگاه
ی ناب ،در صد ِد
پس اگر ھشيار ِ
ِ
ِ
حياتش نبود ،صفت رحمانيت حق تعالی شعلۀ خشم را خاموش می کرد.
ی خود تمرکز کنيم ،آيا ما خشم داريم؟
رو ِ
 ,,ما خشم را خيلی عادی می بينيم .!,,
پدال دوچرخه،
خشم اصال" عادی نيست .درست است که فائق شدن بر خشم حضور را بيشتر می کند ولی به مثابۀ ِ
حضور ماست.
مانع بزرگی در مسي ِر حرکت و
ِ
اساس آن ساخته شده باشد .درست مثل اين است که مردم برای قبول شدن به مدرسه
خشم مقوله ای نيست که جھان بر
ِ
می روند ،اما در ھمين مدرسه ،رفوزگی ھم وجود دارد.
شاھراه ھا ،برای عبور اتومبيل ھا ساخته شده اند ولی در نقاطی ،راھھايی فرعی ھم کشيده شده ،که اگر اتومبيل کسی
طرح دقيق و صحيح و
دچار مشکل شد ،به آن فرعی ھا برود ،اما قرار نيست که اتومبيل ھا خراب شوند .ولی در يک
ِ
ی فرعی ھم در نظر گرفته می شود.
تکميل و کامل و متعادل ،مسيرھا ِ
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و گرنه اين الگو و برنامه ،برای يک عبور و مرور واقعی و مطمئن ،سرآمد نيست.
خشم مقوله ای الزامی و الزم االجراء و چاره ناپذير نيست ولی بعنوان درد و جھنم ،اخطار و نشانه ای ست که
رفوزگی را در مدرسۀ زندگی ،به ما نشان می دھد.
اصل مان ،نبايد درد بِکِشيم ،پس وقتی درد می کِشيم ،يعنی رفوزه شده ايم ،می فھميم که بايد مسي ِر
ی ذات و
ِ
ما بر مبنا ِ
ديگری را پيش بگيريم.
رفوزگی نبوده!.
کسی که رفوزه شده ،گوش بزنگ و محتاط و متوجه می شود که بايد قبول می شده ،اين مدرسه برای
ِ
پس اگر ما َخصم و َخشم داريم و اين حالت و خصيصۀ خود را جالب می دانيم و نگه می داريم و تقويت می کنيم،
" درست نيست ".
حال ،شما آگاھانه و ھشيارانه ،می دانيد که نه خشم خوب است و نه دشمن الزم ،و گرنه رحيمی خدا ،خشم را می
ُک َشد.
پس بماندی لطف بیقھر و َبدی
پس کمال پادشاھی کی بُدی؟
دن بيت ھای قبلی ،می پرسد :يا حضرت موالنا ،چه
اين بيت به يک سوال جواب می دھد ،گويا کسی پس از شني ِ
اشکالی داشت که فقط بھشت وجود می داشت و جھنم اصال" خلق نمی شد؟
کمال غي ِر شرطی
ت َقھر و َغضَب می ماند و بدين ترتيب
ت لُطف و رَ حمت الھی ،بدون صِ ف ِ
جواب :در اينصورت صف ِ
ِ
خالص الھی چگونه تعبير می داشت؟
و نامحدود و ناب و
ِ
ت لطف
موالنا در سه بيت اخير نشان می دھد که وجود دوزخ امری ضروری و قھری ست ،زيرا کمال الھی ،دو صف ِ
زبان دويی صحبت می کنيم(.
ت او را اقتضا می کند) .به
و رحمت ،قھر و قدر ِ
ِ

کمال
ت او خالصه می شد ،بيانگر نقص در کمال بود ،زيرا
ت خداوند فقط در رحمت و يا فقط در ھيب ِ
اگر صفت ،ماھي ِ
ِ
مطلق در بر گيرنده و فرايند به وحدت رسيدن دو قطب متضاد است.
موالنا می گويد :اگر چه وجود دوزخ امری قھری ست اما دوزخی شدن امری اختياری ست .چنانکه وجود بھشت
ی حضور
امری قھری و حتمی و مسلم و لزومی ست .از آنجا که مقصو ِد نھايی خلقت ،زنده شدن به اعتدال و ھشيار ِ
من ذھنی را از طري ِق انداختن دردھا و ھم ھويت شدگی ھا طی می کنند
است ،گروھی به اختيار مسي ِر زاييده شدن از ِ
ی خ َِرد و وحدت و يکپارچگی و آرامش و شادی می رسند ،با
آسمان
گشودن
و با
ی يکتايی ،فضا ِ
درون شان به فضا ِ
ِ
ِ
ِ
ی ذھنی
ی
ِ
معتدل بھشت دست می يابند ،اما عده ای نيز با چسبيدن به ھشيار ِ
مان شان ،ھمين جا ،ھمين اآلن ،به فضا ِ
اي ِ
و جسمی ،قوانين مسلم و حتمی زندگی ،حق را ،منکر می شوند و از مسي ِر طاعت و تسليم ،ھشياری حضور ،بيرون
ت خود را می پوشانند ،به اصطالح کفر می ورزند ،پس دوزخ ،وسيله و فرصت و چارۀ موقتی
می روند ،اصل و ذا ِ
افتن آنھا ،حق ستيزان ،تا گاھی که به
آنھاست ،برای صفا يافتن و پاکيزگی از کدورت و بی غل و غش شدن و صيقل ي ِ
ی حضور زنده شوند.
ذا ِ
ت خود ،ھشيار ِ
پس به اعتباری ھم ،اگر در زندگی شخصی مان ،به دردھا عادت نکنيم ،به ما کمک می کنند ،اجازه می دھند ،تا بيدار
شويم ،اما اگر درد و جھنم عادی شوند ،آنجا می مانيم.
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ی ذھنی و جسمی ،موقتی و تا زمانی ست که آدم ھا بفھمند آنجا اقامتگا ِه خوبی نيست و مقصد،
اقامت در
جھنم ھشيار ِ
ِ
ی وحدت و يگانگی و زنده شدن به ھشياری حضور است.
بھشت ،فضا ِ
ی قبول شدن
کسی ھم که رفوزه می شود ،بايد بفھمد که برای رفوزه نشدن ،بايد درس بخواند ،به قوانين و معيارھا ِ
تسليم شود.
آن کسی ھم که از شاھراه عبور و مرور می کند ،برای گير نکردن در راه ،بايد بفھمد که از قبل اتومبيلش را چک و
کنترل کند ،شاھراه موقعيتی برای تعمير ماشين نيست.
کمال مان را تثبيت می کنيم .موالنا تالش دارد به ما بفھماند:
ی آنھا،
ِ
ما با ديدن اين مسائل و رفتن به ورا ِ
محل کِشت و
" ستيزه نکنيد ،ھر کس مدار ،فضا و قلمرو پرورشی خودش را دارد ،مثال" زعفران و شلغم ھر يک
ِ
پرورش خود را دارند ".
حيطۀ
ِ
ريشخندی کردهاند آن منکران
بر َم َثلھا و بيان ذاکران
حق ستيزانَ ،م َثل ھا و کلمات ناصحان و موعظه کنندگان را مسخره می کنند!.
شايد موالنا را در زمان خودش مسخره کرده اند .اآلن ھم بعضی از مُنکرانَ ،م َثل ھا و بيانات ما يا کسانی را که درس
می دھند و َم َثل می زنند ،مسخره می کنند! " .ما نمی کنيم ".
تو اگر خواھی بکن ھم ريشخند
چند خواھی زيست؟ ای مردار چند؟
خطاب به مُنکر :ای حق ستيز ،اگر تو نيز می خواھی م ََثل ھا و کلمات ما را مورد تمسخر قرار بده ،ای مردار مگر
عمر تو در اين دنيا چقدر است؟ )ای کسی که به صورت زنده و به سيرت مرده ای ،مگر حيات حيوانی تو در اين دنيا کوتاه و ناچيز
نيست؟ پس چرا به خود نمی آيی؟!.(.

ما امروز متوجه می شويم :برای يادگيری ،به کسانی که مُنکِر اين بيانات ھستند ،اصرار نکنيم ،انتقاد و قضاوت
نکنيم .ھر کس آزاد است ھر طـــــــور که بخواھد ،با زندگی ،خود و با ديگران تنظيم رابطه کند.
ما بايد روی خودمان کار کنيم.
شاد باشيد ای ُمح ِّبان در نياز
بر ھمين دَ ر که شود امروز باز
عاشقان حقيقت ،در اين نيازمندی ،در طلب و تسلي ِم خود شاد باشيد که وجو ِد اين نياز حقيقی ،اآلن در
ای دوستان ،ای
ِ
را به روی شما می گشايد.
" پس ما ،ھمين اآلن تسليم ھستيم ،از ھر َدری که زندگی اين لحظه برايمان باز می کند ،راضی ،قانع و شاد ھستيم ".
ف ديگران را نمی بينيم .مُنکران اھداف خود را دنبال می کنند و ما ،نورافکن روی خودمان است و مراقب و
نقاطِ ضع ِ
ملتفت ھستيم که در تسليم چه دَ ری؟ به رويمان باز می شود.
ھر َحويجی باشدش کردی دگر
در ميان باغ از سير و َک َبر
33

برنامه گنج حضور شماره --Apr 02 2014٤٩٩

Program # 499

ت جداگانه ای دارند) .عاشقان حق و دشمنان
برای مثال ،ھر يک از سبزيجات مورد نياز مردم از قبيل سير و َکبَر ،کر ِ
حق ،مراتبی مخصوص دارند ،ھمانطور که گياھان مختلف ھنگام کاشتن جای خاصی دارند ،آدميان نيز از حيث ظاھر و باطن مختلف اند
و در مراتب خاص خود قرار دارند(.
ت )بستر رشد( ،خودش را دارد ،سيرَ ،ک َبر )درختی ست که از بعضی قسمت ھای آن ترشی
ھر َحويجی )سبزی(َ ،کرد يا َکر ِ
درست می کنند و ميوۀ
انسان مُنکر ،ھر يک بستر رشد خود را
انسان معنوی،
خاص خود را دارد( ،ھم به ھمين ترتيب.
ِ
ِ
ِ

دارند.
ھر يکی با جنس خود در َکر ِد َخود
از برای ُپختگی َنم میخورد
ت مخصوص آبياری می شوند تا به ثمر رسند .ھر يک از اين
ھر يک از سبزيجات و گياھان با ھمجنس خود در کِر ِ
سبزيجات در قطعۀ
از خود از زمين آب می گيرند.
ِ
خاص خود رشد می کنند و ھر يک برای رسيدن در ح ِد ني ِ
شما نگران نباشيد و دخالت نکنيد .شما بستر رشد خودتان را پيدا کنيد.
ما بايد ھمجنس خودمان را پيدا کنيم.
تو که َکرد زعفرانی ،زعفران
باش و آميزش مکن با ديگران
بستر رش ِد زعفران )زعفران محصول گرانقيمتی ست که در درست کردن حلوا ،خوشرنگ و
ت زعفران ،در
مثال" تو که در کِر ِ
ِ
کردن غذا ،از آن استفاده می کنند( ،ھستی ،زعفران بمان و با گياھان ديگر مياميز) .تو که به مرتبۀ ايمان و ايقان رسيده ای
مُعطر
ِ
و در سلک عارفان در آمده ای ،بکوش تا در ھمين مرتبه بمانی و خدای ناکرده سر از مرتبۀ عصيان در نياوری(.

اگر شما خودتان را متعھد و معنوی می دانيد و نور افکن روی خود انداخته و روی خود کار می کنيد ،خودتان را در
ی حضور ،قرار دھيد ،نه در بحث و جدل با ديگران.
در بستر رشد زعفران ،در موقعيت و مسي ِر زنده شدن به ھشيار ِ
آب میخور زعفرانا تا رَ سی
زعفرانی اندر آن حلوا رسی
ب زندگی را بنوش تا به مرتبۀ زعفران شدن و بعد به حلوا برسی) .مومن نيز بايد در مزرعۀ دنيا
ب حيات ،آ ِ
ای زعفران ،آ ِ
آب طاعت و پرھيز و پارسايی را بنوشد تا به لذت معرفت و بصيرت و کشف و درکِ مستقي ِم حق نائل شود(.

قانون
اتفاق اين لحظه و پرھيز و صبر و قانون مزرعه و
رش
ِ
ِ
پس ما حواس مان به خودمان است .دائم ،از طريق پذي ِ
قانون جبران ،پرھيز از حسادت ،آگاھی و شناخ ِ
ت دردھا ،پرھيز از ايجا ِد
عدم مقايسه و
تعھد و ھماھنگی و
ِ
ِ
قانون ِ
ب ھشياری می نوشيم،
درد برای خود و ديگران ،پرھيز از ھم ھويت شدگی تا جايی که مقدور است،
انداختن دردھا ،آ ِ
ِ
من ذھنی را می اندازيم ،ھم ھويت شدگی و دردھايی را که به آنھا چسبيده
تـــــــا ِب ِرسيم و زعفران شويم .موقعی که ِ
ی زعفرانی می شويم.
ايم ،می اندازيم ،حلوا ِ
به ھشياری حضور زنده ،به حلوا ،به آن بخت برسيم.
پوز خويش
دَ ر َمکن ،در َکرد شلغم ِ
که نگردد با تو او ھمطبع و کيش
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ت شلغم فرو کنی ،زيرا شلغم با تو ھم سرشت و ھم کيش نمی شود) .ای مومن در اين دنيا تو
ای زعفران مبادا دھان به کر ِ
نبايد ھمنشين و مصاحب تبه کاران شوی(.

من ذھنی دارند ،درد
پوز خودت را در َکر ِ
ت شلغمِ ،بستر و جايگا ِه رُش ِد شلغم فرو نکن ،آنجا جايی ست که ھمه ِ
تو ِ
دارند ،ھم ھويت شدگی دارند ،ھر کدام از آنھا ادعا دارند ،در مقايسه ھستند ،ھريک حقيقت را در جيب خود می
ت شلغم است ،با تو ھم طبع و ھم کيش نخواھد شد.
پندارد ... ،آنجا نرو که َکر ِ
ی موالنا گوش کنيد ".
آيا شما ھنوز ميل و اصرار داريد ديگران را عوض کنيد؟ " .به حرف ھا ِ
َعه
تو ،بِکردی او ،بکردی مُود َ
زانک اَرْ ضُ  Lآمد واسِ َعه
تو به کرتی مخصوص سپرده شده ای و او نيز ھمينطور .زيرا زمين خدا پھناور است.
ی يکتايی ست.
اَرض  ،Lيعنی زمي ِن خدا ،ھمين فضا ِ
تو نگران نباش که چرا چنين است ،تو بوسيلۀ زندگی ،بوسيلۀ خدا ،به کرتی ،به قطعه ای او ھم به قطعه ای ديگر
ی يکتايی بسيار وسيع است .در اين بحر در اين بحر ،ھمه چيز بگنجد.
سپرده شده ايد .برای اينکه فضا ِ
کار خود را با او به انجام
کسی که خشم دارد ،با خشم برخورد می کند ،پر از رنجش است ،اجازه بدھيد زندگیِ ،
رساند .اين رنجش و درد در او آنقدر بيشتر خواھد شد که باالخره ،به خود خواھد آمد و تسلي ِم زندگی خواھد شد.
ی موالنا مفيد است و از آن استفاده می کنيد ولی به اصرار نبايد
اگر از شما پرسيدند ،می توانيد بگوييد که آموزش ھا ِ
به ديگران آن را تحميل کرد " .نه ".
در زمين خدا ھمه چيز جا می شود.
خاصه آن ارضی که از پھناوری
در َسفر گم میشود ديو و پری
بخصوص آن زمينی که از فرطِ پھناوری و وسعت ،حتی ديو و پری ھم در قلمرو وسي ِع آن گم می شوند .ھمۀ الگوھا،
ھمۀ فکرھا ،زشت و زيبا ،ھمه در آن گم می شوند.
فکر منفی داريم اما نه فکر مثبت و نه فکر منفی ھيچکدام حضور نيست .فراموش نکنيم.
در مقي ِ
فکر مثبت و ِ
اس ذھنِ ،
بعضی از مثبت انديشی و منفی انديشی می گويند ،البته بی اثر نيستند ،اما مثبت انديشی حضور نيست.
جبال
اندر آن بحر و بيابان و ِ
منقطِ ع میگردد اوھام و خيال
ت انسان ،در فھم دريا و بيابان و کوھھای آن جھان عاجز می ماند.
اوھام و خياال ِ
در آن دريا و بيابان و کوھھا ،اوھام و خيال از ھر نوعی به جايی نمی رسند ،کمی جلو می روند ولی قطع می شوند!.
ما نمی توانيم بوسيلۀ ذھن و فکرھای مثبت يا منفی ،فضای يکتايی را بشناسيم .بھترين عمل ،پذيرش و تسليم و فضا
ی ماست .آن بختی که صحبتش را کرديم ،فضا گشاست.
داری و فضاگشايی ست که خاصي ِ
ت اصل ِ
اين بيابان در بيابانھای او
ھمچو اندر بحر پُر ،يک تای مو
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بيابان ھای اين دنيا در مقابل بيابان ھای آن جھان مانند تار مويی در دريای خروشان و پھناور است.
عمق آن بی نھايت ،ولی در عين حال
ت حضور و آرامش که
موالنا توصيف ذھنی از فضای حضور ،ايستايی و حرک ِ
ِ
روان می تواند باشد ،ارائه می دھد .می گويد:
ثل يک تار مو در دريايی بزرگ است.
ی او ،م ِ
تمام بيابان ھای اين جھان در برابر بيابان ھا ِ
درون ما بی نھايت است.
ی
می خواھد بگويد که ميزان کِش آمدن فضا ِ
ِ
ت خداوندی ست ،شما
کار غلطِ ديگری که مبادا دنيا را خراب کند ،ناراحت نباشيد ،ھر کسی در قبضۀ مشي ِ
شما از ِ
ت شما ،کار را خراب می کند.
نگران نباشيد .اتفاقا" نگرانی و دخال ِ
ب اِستاده که َس ْيرس َتش نھان
آ ِ
تازه َتر خوشتر ز جُ وھای روان
اينک موالنا عظمت و بيکرانگی عالم الھی را بيان می کند :آب راکدی که جريان نھانی دارد ،از آب جويبارھای روان
ھم تازه تر و گواراتر است) .خلوت نشينانی که اوقات خود را صرف عبادت و پرھيز می کنند ،ھر چند که بظاھر ساکت و ساکن
اند ،اما سير و حرکت ملکوتی دارند ،سکون ظاھری اينان بھتر است از طاعت و عبادت اھل ظاھر که از ذوق عرفانی بی خبرند(.

ی استاده ای ست که دنبال راه می گردد تا
ی ماست ،آ ِ
ب اِستاده ،ھشيار ِ
ی آرامشی که زي ِر فکرھا ِ
ی يکتايی ،فضا ِ
فضا ِ
ی روان است.
از طريق شما فوران کند ،جاری و ساری شود .سي ِر نھانی دارد و تازه تر از جوھا ِ
ت درونی و
ی ھشياری وجود دارد که در عي ِن اِستايی ،روان است و اصطالحا" حرک ِ
ی ما ،فضا ِ
پس ،زي ِر فکرھا ِ
جوھری دارد و اگر شما اجازه دھيد می خواھد خ َِرد و برکتش را از شما عبور داده وبه فکرھا و به اعمال شما ريخته
شود .بشرطی که شما در مسير آن مانع ايجاد نکنيد.
ی
يکی از راھھايی که شما جلوی آن را می گيريد ،اعتراض به رفتار مردم است .ممکن است شما بگوييد که کارھا ِ
مردم ما را عاصی و ناراحت می کند ،اما اگر تسليم شويد ،مقداری زياد فضا باز می شود .ھر چه صبـــــــر شما
ی بيشتری گشوده می شود.
بيشتر ،بھتر .ھر چه چالش بيرون بزرگتر ،خ َِر ِد بيشتری در شما ايجاد و فضا ِ
کو درون خويش چون جان و روان
سير پنھان دارد و پای روان
زيرا او )عارف با_( ،در درون خود مانند روح و جان ،سيری نھانی و پايی رونده دارد.
آنچه که ما بوسيلۀ فکرمان نمی توانيم ببينيم ولی موالنا می بيند و حس اش می کند ،اين است که زندگی در زي ِر اين
اوضاع مردم نيستيم.
نگران
فکرھا و در آن فضا ،برای خود جريان و سي ِر پنھان دارد ،پس ما
ِ
ِ
در اينجا موالنا می گويد :مثل اينکه شنونده خفته و بھتر است که به قصه باز گرديم!.
ُمس َتمع ُخف َتست کو َته کن خطاب
ای َخطيب اين نقش کم کن تو بر آب
کار بيھوده مکن) ،نقش بر آب کردن يا نقش بر آب زدن کنايه از عملی
شنونده خوابيده ست .سخن را کوتاه کن ،ای سخنورِ ،

کار بيھوده انجام دادن است( .بسياری از اوقات موالنا ،مثنوی را از سر شب تا طلوع صبح بی وقفه شرح و
بی فايده و ِ
توضيح می داد ،تفسير و عرضه می کرد.
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شايد در آن مجلس ،عده ای خوابشان می برد و موالنا رعايت حال آنھا را می کرد ،گاھی خود را خطيب می نامد
ب خود می گويد :سخن کوتاه کن ،ممکن است
)برای اينکه کسی ديگر می گويد و او می نويسد ،الھام می گيرد( و گاھی به کا ِت ِ
مردم نتوانند حرف ھايی را که می زنی بفھمند و به آن عمل کنند ،شايد نقش بر آب زدن باشد!.
*
ت اول برنامه را ھم که
از اينجا به بعد ،موالنا می خواھد چند بيت بسيار بسيار مھم را راجع به بلقيس بيان کند .چند بي ِ
خواندم ،جزو اين ابيات است:
خيز بلقيسا که بازاريست تيز
سان ک ْ
سادافکن گريز
زين َخسي ِ
ای بلقيس )شاه مملکت خود بود و می تواند ھر يک از ما باشد( ،برخيز که بازار حقيقت ،بازاری پُر رونق است و از اين
فرومايگانی که موجب کسادی می شوند فرار کن) .از کسانی که به بازار ايمان و معرفت مردم آسيب وارد می کنند ،دور شو(.

کدام بازار؟
عشق زندگی ،ھشياری اِستاده و روانی که می خواھد از ما عبور کند و ما مقاومت می
بازار
بازار خ َِر ِد زندگی،
ھمان
ِ
ِ
ِ
کنيم ،در حاليکه مقاومت در مقابل ھر مقوله ای ،مقاومت در مقابل زندگی محسوب می شود.
ت تان در مقابل زندگی ست!.
ت اين لحظه ،ھر چه می خواھد باشد ،مقاومت کنيد ،مقاوم ِ
شما اگر در مقابل وضعي ِ
بارھا گفته ايم :وضعي ِ
ت اين لحظه ،قيافه و کال ِه اين لحظه ست .خو ِد اين لحظه ،فضايی ست که زي ِر اين وضعيت
ی
است .آن فضا ھم آبی ست اِستاده ،بشرطی که شما با وضعيت اين لحظه ،که ممکن است
رفتار ديگران يا چالش ھا ِ
ِ
ی خود شما باشد ،مقاومت نکنيد ،بازاری ست پُر رونق.
زندگ ِ
بازار حقيقت،
ی ذھنی که خسيس اند ،با محدوديت و کميابی درگيرند ،دوری کنيد.
فکن ،من ھا ِ
سان کساد اَ ِ
شما از خسي ِ
ِ
من ذھنی از جنس خساست و کميابی ست و بخشش ندارد.
فضايی بی نھايت است و خدا از جنس بی نھايت و فراوانیِ ،
انسان ھای خسيس و حسود ،نمی توانند آرامش و راحتی ديگران را ببينند ،بنابراين مرتب کسادی بار می آورند و دائم
مزاحم زندگی ديگران و خود می شوند .از اين خسيسان تو بگريز) .خطاب به ماست(.
از کمبود و نقص شِ کوه دارند و
ِ

خيز بلقيسا کنون با اختيار
پيش از آنک مرگ آرد گير و دار
ت ظاھری بلند شو ،پيش از آنکه مرگ
ای بلقيس ھم اکنون به اختيار خود از تخت گاه سلطنت دنيوی و شکوه و حشم ِ
با تو گالويز شود.
جوان بيست ساله ،سی ساله ،چھل ساله ھستيد ،قبل از آنکه مرگ عالئم
شما اآلن بلند شويد ،با اختيار خود که ھنوز
ِ
خود را ،کمر درد ،دست درد و  ...به شما نشان دھد ،يقه تان را بگيرد و بِکِ َشد ،سکته کنيد ،به سالخوردگی برسيد ...
دادن قدرت جوانی ست،
دوران سالخوردگی که مرض ھا می رسند و آدمی متوجه از دست
مجبور است بيايد ،اتفاقا"
ِ
ِ
من ذھنی چه عجوبه ای پوشالی بوده!.
فرصت بسيـــــــار مغتنمی ست برای اينکه بفھميم اين ِ
من
وقتی بچه و جوان و در حال رُشد در چھار بُع ِد انسانی خود بوديم ،تا بيست سالگی ،سی سالگی ،پنجاه سالگیِ ،
ذھنی سوء استفاده کرده با آنھا ھم ھويت شده بود:
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ـ در ھر کاری به مردم پُز می داديم.
ـ خود را مطرح می کرديم.
دنبال جلب توجه و تأيي ِد مردم بوديم ،و ...
ـ به
ِ
ولی حاال ديگر نمی توانيم.
زيبايی رفته ،جوانی رفته ،کمر درد و معده درد و سر درد آمده ... ،مرگ ،گير و دار آورده.
ت مغتنمی ست.
بلقيسا خيز ،با اختيار خودت قبل از اينکه به آن نقطه برسی ،اگر ھم رسيده ،بدان که اين فرص ِ
شما اگر از اين فرصت استفاده کنيد می توانيد قبل از مردن بيدار شويد .ولی اآلن ھم عده ای می گويند:

کمر من در ھفتاد سالگی ،مثل بيست سالگی ام نيست ،تأسف می خورم ،ناراحتم ،اعتراض دارم ،غصه می
 ,,چرا ِ
خورم ،چرا اين و آن درد را گرفتم ،می خواھم مقاومت کنم .!,,
نمی تواند متوجه شود که مرگ گير و دارش را آورده!.
پيغامش چيست؟
" اگر مقاومت نکند ،اعتراض نکند ،واکنش نشان ندھد ،ھيجانات منفی ببار نياورد ،مخصوصا" اگر به گذشته نرود،
بازار تيز استفاده کن ،توھمات را رھا کن و به حضور زنده شو".
فرصت مناسبی ست برای خيز .با اختيار بيا .از اين
ِ
موالنا نتيجه می گيرد:
بعد از آن ُگو َشت ِکشد مرگ آنچنان
که چو دزد آيی به شِ حْ نه ،جان َکنان
مثل دزد با حالی زار و خوار در
می خواھی بيدار نشوی؟! ،وقتی مرگ فرا رسد ،آنچنان گوش ات را می کِشد که ِ
حال جان کندن نزد داروغه بيايی!.
ِ
در اينجا ،شِ حنهَ ،سمب ُِل خدا ،جان کندن ھم مربوط به ماست.
مقام ھشياری دزديده ايم ،رھا نکنيم ،مرگ
اگر بموقع بيدار نشويم و اقالمی مثل دردھا و ھم ھويت شدگی ھا را که در ِ
گوش مان را خواھد کِشيد.
ِ
کی به ما گفته  ,,ھم ھويت شو  .!,,ھم ھويت شدن يعنی چيزی را در اين جھان برداشتن و در جيب گذاشتن.

مفھوم
مفھوم موفقيت ،به
مفھوم ھمسر ،به
مفھوم پول ،به
شما چه برداشته ايد؟ به چه چسبيده ايد؟ به مفھوم بچه ،به
ِ
ِ
ِ
ِ
زندگی؟!  ...فرصت را از دست ندھيد!.
زين َخران تا چند باشی َنعلدزد؟
گر َھمی دزدی بيا و َلعل دزد
تاع
آخر تا کی می خواھی از اين خران نعل ِب ُدزدی؟!) .تمثيل خيلی جالب است( .تا کی می خواھی از اين دنيای دونَ ،م ِ
ھای بی مقدار به دست آوری؟ اگر ھم می خواھی چيزی بدزدی الاقل بيا و لعل و گوھر بدزد.
تا کی می خواھی از خران نعل بدزدی؟!.
نعل خر را ،نعلی را که کار کرده می دزديد ،يعنی يک الگوی کھنه را از
نعل خر را می دزديدند .وقتی شما ِ
قديمِ ،
دن نعل ،خر ممکن است لگد بزند ،ممکن است
خر خودتان بکوبيد،
مردم می دزديد تا به پا ِ
موقع برداشتن و دزدي ِ
ی ِ
ِ
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ب
خر خودتان لگد بخوريد ،نعل آن خر ،ممکن است برای خر شما بزرگ يا کوچک و مناس ِ
موقع نصب آن نعل به س ُِم ِ
نباشد... ،
پدر خوبی ھستی! ،عجب .!...
اين نعل ،تأييد و توجه و بارک  Lمردم است :عجب بچه ھايی بزرگ کردی! ،عجب ِ
" من نمی گويم که وظايفِ پدر و مادری مان را انجام ندھيم اما ھويت خواستن از آنھا خالفِ
قانون زندگی ،خداست ".
ِ
نعل خر!.
ما دزدی کرديم ،اما چه دزديديم!ِ ،
ی کھنۀ مردم .زين َخران تا چند باشی َنعلدزد؟
نع ِل خر ،يعنی الگوھا ِ
ی حضور است .از خدا بدزد .به حضور ھشيار شو و از
اگر ھم می خواھی بدزدی ،بيا لعل ِبدُزد! .لعل ھمين ھشيار ِ
آنجا بدزد! .البته آن ديگر دزدی نيست! .پيغام واضح است.
خواھرانت يافته مُلک ُخلود
ت کور و کبود
تو گرفته مُلک ِ
خطاب به بلقيس ،خطاب به ماست:
من ذھنی را شناخته و انداخته و از
خواھرانت ،افرادی مثل تو،
ھمجنسان تو ،مُلکِ جاودانگی پيدا کرده اند ،توھمات ِ
ِ
ی جھنمی ذھن ،گرفتاری!.
من ذھنی زاييده شده اند .اما تو ھنوز در فضا ِ
ِ
موالنا ھم انسانی مثل ما بوده ،مملکت جاودانگی را پيدا کرده اند ،اما تو در اين دنيا به سلطنتی حقير و بی مقدار چنگ
ت کور و کبود.
زده ای ،گرفته مُلک ِ
ب مان می
ما دردھا را ھم دزديده ايم! .ھر بار که دردھا در نوسانند و نمی بخشيم ،به دردھای قبلی چسبانده و به جي ِ
ذھن مان حمل می کنيم!.
گذاريم ،سنگينی آنھا را در
ِ
" بيدار می شويم ".
ای ُخ ُنک آن را کزين مُلکت ِب َجست
که اجل اين ملک را ويران َگرست
ت کور و کبودَ ،جست! .کسی که به اختيار خود از سلطنت دنيوی به سالمت جست
خوشا
بحال کسی که از اين مُلک ِ
ِ
زيرا مرگ و اَ َجل سرانجام سلطنت دنيا را ويران خواھد کرد.
چشم بينا ندارد ،اگر چشم بصيرت داشت ،از ذھن بيرون می پريد.
آدمی کور است چون
ِ
بسيار خود را درکوری ،به اينطرف و آنطرف ذھن زده ايم ،با يکی دعوا و با آن يکی آشتی کرده ايم ،رنجيده ايم،
ت مان برآورده نشده اند...،
توقع داشته ايم و انتظارا ِ
ی کور و کبود است .ھر وقت که توقع داری و برآورده نمی شود ،کوری ،زيرا متوقعی!.
ی توقع ،فضا ِ
اصال" فضا ِ
مگر نميدانی آن برکتی که می خواھی اينجا نيست؟! ،از آنطرف می آيد؟!.
وقتی نمی دھند ،می زنند ،رد می کنند ،نمی توانی دريافت کنی ،کبود می شوی.
ت کور و کبود ِبجَ ست.
خوشا
بحال کسی که از اين مملک ِ
ِ
ی
اين مُلک ِ
من ذھنی بر مبنا ِ
ت کور و کبود ،بر مبنا ِ
تمام ِ
ی چيزھايی درست شده که اَجَ ل ،ھمه را ويران خواھد کردِ .
ی از بين رونده ست.
چسبيدن به پديده ھا ِ
39

برنامه گنج حضور شماره --Apr 02 2014٤٩٩

Program # 499

مرگ ما به ھمه چيز پايان می دھد .لحظه ای که می ميريم متوجه می شويم که کالھی بزرگ سرمان رفته! .ھر چه
که می خواستيم ،در زندگی با ما بوده و طی ھشتاد سال متوجه آن نشديم!.
اقالم گذرنده جستجو کرده ايم!.
از ھمان ابتدا ،زندگی با ما بوده ولی ما خوشبختی خود را از آفلين خواسته ايم و در
ِ
اقالمی که اصال" بدرد نمی خوردند و زندگی نداشتند.
" آيا بھتر نيست که اين مھم را انسان در بيست سالگی متوجه شود و بفھمد! " .که اجل اين ملک را ويران َگرست!.
خيز بلقيسا بيا باری ببين
مُلکت شاھان و سلطانان دين
ای بلقيس ،برخيز و بيا ،سلطنت شاھان و سالطين دين را بنگر.
من ذھنی ،زنده شده به حضور را
شما بلند شو و ملکت شاھان ،مردان خدا ،انسان ھا ِ
ندار حقيقی ،زاييده شده از ِ
ی دي ِ
ی ديگر نگاه نمی
ی زندگی قائم اند ،غير از خدا ،به جا ِ
ی پا ِ
که يک من در ذھن ندارند ،کامال" روی پای خود و رو ِ
سلطانان دين ھستند.
ت زندگی ھستند ... ،را ببين .اينھا
ت مشي ِ
کنند ،مثل آن مرغ مرده در دس ِ
ِ
شِ سْ ته در باطن ميان ُگلسِ تان
ظاھر آحادی ميان دوستان
آن شاھان دين و سالطين ايمان ،باطنا" در ميان گلستان نشسته اند ،گر چه ظاھرا" در ميان دوستان اند.
ی يکتايی
فردی که به ھشياری حضور زنده ست مثل بقيۀ مردم آدمی ست عادی ،ولی در باطن در گلستان ،در فضا ِ
حضور مستقر است و از آنجا بيرون نمی آيد.
بوستان با او روان ھر جا رَ ود
ليک آن از َخلق پنھان میشود
ت آنان ،در روح و روان خودشان استقرار
آن سالطين دين و عِ رفان ،ھر جا روند ،شادی و
آرامش باغ و بوستان ،بھش ِ
ِ
ی يکتايی اند و بيرون نمی آيند ،اما اين فضا و بوستان از دي ِد مردم پنھان
دارد و دائم ھمراه آنان است ،ھميشه در فضا ِ
است) .مردم نمی توانند بوستان معنوی عرفا را مشاھده کنند(.

بچر
ميوهھا البهکنان کز من َ
آب حيوان آمده کز من َ
بخور
ی يکتايی ،از ھم پيشی می گيرند ،ميوه ھای شادی و آرامش از آن فضا ھر لحظه با
ميوه ھای بوستان معنوی ،فضا ِ
مردمان غفلت زده می گويند :از ثمرات من تناول کن ،بخور.
البه و تضرع به
ِ
ب زنده کنندۀ ھشياری ھم می گويد :بياييد ازمن بنوشيد.
آب حيات ،آ ِ
بوستان فکرھای ِبکر و خالق ،در البه اند :بيا ما را ِب َچر.
ِ
برای ما که در ذھن ھستيم ھميشه شور و ترس و ناراحتی و رنجش و نگرانی می رسد:
 ,,مبادا اين چيزی را که به آن عالقه دارم ،از دست بدھم ،مبادا مقامم را که عده ای در صددند برايم پاپوش درست
کنند ،بگيرند ... ،,,
ب شور است.
ب زندگی نيست .آ ِ
ب حيات ،آ ِ
ب حيوان ،آ ِ
اينھا آ ِ
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َطوف میکن بر فلک بی َپر و بال
ھمچو خورشيد و چو َبدر و چون ِھالل
ِالل بدون بال و پَر در آسمان گردش کن) .خطاب به کسانی ست که در
مثل ھ ِ
مانند خورشيد و ھمچون ماه شب چھارده و ِ
معراج روحی رسيده اند(.
زندان شھوت و قفس نفسانيت محبوس مانده اند ،و اِال عارفان به سي ِر معنوی و
ِ

من
بال من و بی َ
پر و ِ
ِالل ماه ،بی َپر و ِ
ی يکتايی ،در َفلَک ،تو مانند خورشيد ،مانند َبدر ،مانند ھ ِ
در آن فضا ِ
بال ِ
ذھنی ،سير می کنی.
ی ماه است.
ب چھارده و ھِالل ھم
خورشيد َسمب ُِل خداستَ ،بدر ،ماه ش ِ
قوس زيبا ِ
ِ
پس معلوم می شود که )ما( ،حداقل موالنا اين حس را می کند و به ما می گويد:
انسانی که کامال" از ذھن بيدار شده ،گاھی خورشيد )با خدا يکی ست( ،گاھی َبدر )خ َِرد را به اين جھان می تاباند( ،نھايتا"
آسمان يکتايی می درخشد.
بصورت ھِالل )از آن فضا بيرون نمی آيد( ،در
ِ
آسمان يکتايی می ماند و از آن فضا خارج نمی شود " .شما ھم بايد اينطور باشيد ".
ت ھِالل ،اما در
ھر چند بصور ِ
ِ
چون روان باشی روان و پای نی
میخوری صد لوت و لقمهخای نی
اگر به مرتبۀ روح لطيف برسی ،بی آنکه به پا نياز داشته باشی حرکت می کنی ،و صدھا نوع غذا می خوری ،بی
آنکه محتاج جويدن باشی) .نخستين روان ،در مصرع اول به معنی روح و دومين "روان" به معنی رونده ست .منظور بيت اين است
که مقتضيات عالم ماوراء الطبيعه با عالم طبيعت فرق دارد .در آنجا به علل و اسباب اين جھانی نيازی نيست(.

من ذھنی نداشته باشی ،يعنی ذھن نباشد که دخالت کند و مثل
اگر در فضای يکتايی ،روان و در حرکت باشی و پا ِ
ی ِ
ت الھی موازی می شوی .صد غذا می خوری ولی لقمه جونده نيستی .ھمۀ اينھا
ت خدا باشی ،با مشي ِ
مرغ مرده در دس ِ
من ذھنی صورت می گيرد.
بدون ذھن و
بدون ِ
ِ
ابزار آن فضاست .فکر ما موقعی خالق است
اينجا متوجه می شويم :اينھمه که ما به فکر اعتبار قائليم ،فکر نوکر و
ِ
که مثل خورشيد و بدر و ھالل ،عمل کنيم .بعضی ،از جمله موالنا ،اين مھم را عملی ساخته اند.
نینھنگ غم َز َند بر ِکشت َيت
نی پديد آيد ز مُردن ِزشت َيت
اگر به مرتبۀ روح لطيف برسی ،نه نھنگِ اندوه می تواند به کشتی وجودت آسيب رساند و نه از فرا رسيدن مرگ
ناراحت می شوی.
ی يکتايی بر آن سوار شده
ی شما ،کِشتی عشقی ست که در فضا ِ
نھنگ غم ،نمی تواند به کِشتی شما ضربه بزند .کِشت ِ
ی يکتايی ست.
ی عشق ،فضا ِ
ايد .يادمان باشد در طوفان نوح ھم که امروز در رابطه با آن صحبت کرديم ،کشت ِ
غم ھيچی را نخواھيد داشت ،اتفاقا" چون شما اآلن ديگر می دانيد که
ھيچ غمی از اين جھان ،به کِشتی شما نمی زندِ ،
نگران ديگران نيستيد.
زندگی روی ھمه کار می کند،
ِ
چرخ زندگی شان گذاشتن است .چوب
ی
ی ما روی آدم ھای ديگر برای اصالح آنھا ،چوب ال ِ
دخالت ھا و کنترل ھا ِ
ِ
من ذھنی داريم و به مردم اصرار داريم که آنھا را باور و قبول کنند،
ی
ال ِ
چرخ زندگی و خدا گذاشتن ھم ھست .ما ِ
ِ
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ی آن کار می کند و می خواھد
در حاليکه آن درخ ِ
ت سيب ،خود بتنھايی به ريشۀ زندگی وصل است .زمي ِن خدا رو ِ
ب خودش را از طري ِق او بدھد.
سي ِ
خورشيد و بدر و ھالل در درون ھمه نھادينه شده است .ھر لحظه ارائۀ يک فکر نو به اين جھان ...
فکر مرگ زشت نيست .آيا بايد
نی پديد آيد ز ُمردن ِزشت َيت ،ديگر از مرگ نمی ترسيد ،مرگ برايتان زشت نيستِ ،
بدن مان را از بين ببريم ،نه.
خودمان را بکُشيم ،آيا بايد ِ
بدن مان ھم حداکثر سالمتی را خواھد داشت؟ بله.
آيا به حضور برسيمِ ،
بدن مان را سالم نگه داريم؟ بله.
ھميشه بايد ِ
تن او بريزد ،تن او سالم تر می شود.
اينکه انسان به زندگی زنده شود وھر لحظه برک ِ
ت زندگی به ِ
ت وجو ِد شما به زندگی مرتعش است و سالمتی به ھر ذرۀ وجو ِد شما دَميده می شود.
ھر لحظه ،ذرا ِ
ھم تو شاه و ھم تو لشکر ھم تو تخت
ھم تو نيکوبخت باشی ھم تو بخت
در صورت رسيدن به آن مرتبه توخود ھم شاھی و ھم لشکر و ھم تخت ،تو ھم سعادتمندی و ھم خو ِد بخت ھستی.
به مرتبۀ وحدت می رسی و کثرت تماما" ساقط می شود.
خطاب به بلقيس و به ما :تو ھم شاه و ھم لشکر و ھم تخت و نيکو بخت و ھم بخت می شوی .ھمه خودت ھستی.
ت شيرينی ھميشه با
اگر بخت خودت باشی ،نيکوبخت ھم ھستی برای اينکه اين َنمی و خيسی ھميشه با آب و طبيع ِ
ی شما باز
شِ کر است .پس اگر شما بخت خودت باشی ھميشه برک ِ
ت اين بخت ،سعادت زندگی و جاودانی را به رو ِ
خواھد کرد.
آثار
محال است که اتفاق بد رُخ دھد .البته ما در گذشته کارھای غلط انجام داده ايم ،اآلن ممکن است اتفاقاتی بيفتد که ِ
قانون جبران است .ولی می دانيم که بتدريج اين بخت
گذشته ست و ما بتدريج اينھا را شفا می دھيم و درست می کنيم.
ِ
کارھا را درست می کند .بايد صبـــــــر کنيم.
اين ابيات را قبال" خوانده ام اما سريع اشاره ای به آنھا می کنم:
گر تو نيکوبختی و سلطان َزفت
بخت غير ُتست روزی بخت رفت
اين بيت به يک سوال پاسخ می دھد .گويا کسی از قول بلقيس می پُرسد :يا حضرت موالنا تو که از قول سليمان به
بلقيس نويد پادشاھی و تخت سلطنت می دھی ،مگر بلقيس دارای اين مقام نبود ،پس اين چه نويد و بشارتی ست؟
موالنا از قول سليمان جواب می دھد :اگر چه تو فعال" سعادتمند و سلطان با عظمتی ،اما بخت غير توست و باالخره
روزی بخت از تو برمی گردد ،زيرا اين بخت و سلطنت دنيايی و اين جھانی ست.
سلطان بزرگ باشی ،با ذھن ات نيکو بخت ھستی ،روزی آن اقالمی
ت بيرونی نيکو بخت و
اگر تو بخاطر موضوعا ِ
ِ
که از آنھا بخت می گرفتی از بين خواھند رفت.
تو بماندی چون گدايان بینوا
دولت خود ھم تو باش ای مجتبی
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در آن صورت تو مانند گدايان بينوا می شوی ،پس ای انسان برگزيده ،تو خود دولت و اقبال خود باش .يعنی بر
طريقی گام سپار که ھيچگاه دولت و سعادت از تو جدا نشود ،پس روح خود را با سعادت آشنا کن ،نه تن خود را.
بنابراين ،وقتی آن بخت ھا رفتند ،تو مانند گدايان بينوا می مانی .دوران پيری و سن باال رسيده و متوجه شده ای که
بُع ِد معنوی ات بسيار فقير مانده.
سن ھشتُ ،نه ،ده سالگی شروع شود.
اتفاقا" کار روی بُع ِد معنوی ،بايد از ِ
" از شصت سالگی شروع می کنيم! ".
دنبال معنويت می
من ذھنی ام پول و ثروتی جمع کنم ،شصت ساله که شدم،
ِ
خيلی ھا می گويند ,, :حاال با استفاده از ِ
روم  " .,,چنين چيزی ممکن نيست ".
ت خودت
ت بيرونی از دست رفت ،مثل گدايان بينوا می مانی .تو بخت و برکت و دول ِ
پس اگر آن بخت توھمی ،آن بخ ِ
باش ،ای برگزيده.
چون تو باشی بخت خود ای معنوی
پس تو که بختی ز خود کی ُگم شوی؟
ت تو
ای
ت خود باشی ،در اينصورت ،چگونه ممکن است که ازخود گم شوی؟ )وقتی سعاد ِ
انسان معنوی ،اگر توخود بخ ِ
ِ
ذاتی شد و نه ظاھری ،ھيچگاه اين سعادت را از دست نخواھی داد .چنانکه رطوبت را از آب و حرارت را از آتش و شوری را از نمک
نمی توان جدا کرد.

ت خودمان می
ی خودمان می ايستيم ،ما خودمان بخ ِ
اگر تو خودت بخ ِ
ت خودت باشی ،وقتی زاده می شويم و روی پا ِ
ب حيات ،از اين بخت ،ساطع است.
شويم .شيرينی و آ ِ
ی حضور است .درست است که تن داريم و با کار و مال دنيا
تمام وجود ما آکنده از ھشيار ِ
ما موجودی معنوی ھستيمِ .
سرو کار داريم ،اما در اصل و بنيادا" معنوی ھستيم.
ت ماست .ما که خودمان بخت و زندگی ھستيم ،چگونه می توانيم زندگی و بخت
ت ما ھمين معنوي ِ
بايد درک کنيم که بخ ِ
را گم کنيم! .امکان ندارد .زندگی نمی تواند خودش ،خود را گم کند .بخت نمی تواند خودش خود را گم کند.
من که بخت ھستم ،نمی توانم خود را گم کنم .متوجه می شوم که اول که بخت داشتم ،بخت ذھنی بود برای ھمين فکر
کردم که می توانم بخت و زندگی را گم کنم .اآلن که خو ِد زندگی ھستم و زندگی يکپارچه ست و يک زندگی بيشتر
وجود ندارد ،چگونه گم می شود! .امکان ندارد.
تو ز خود کی گم شوی از خوشخصال؟
چونک عين تو ترا شد ملک و مال
ت آخر بسيار مھم ھستند(.
)اين ابيا ِ

ت خود گم و غايب شوی؟ در
ای نيکو خصال و پسنديده خو ،اآلن که تو خود ،بختی ،چگونه ممکن است که تو از ذا ِ
مال تو شده.
ت تو ،تو شده و فطر ِ
حاليکه عي ِن تو ،ذا ِ
ت تو مُلک و ِ
مال ما شده ،پس غير ممکن است که ما
ی بيرونی و فکر و توھم بود( .اآلن ،ذا ِ
ت ما ،مُلک و ِ
)قبال" مُلک و مال ،وضعيت ھا ِ
از خودمان گم شويم.
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ت از خود گم شدن بسيار مھم است .اگر به اصطالح اشکالی در آن داشته باشيد ،لطف کنيد و چندين بار بخوانيد تا مطلب جا
اين قسم ِ
بي فتد.(٥) .

*
) (١ـ آيۀ ) (٢٦يسِ :قي َل ا ْد ُخ ِل ْال َجنﱠةَ ۖ قَا َل يَا لَيْتَ قَوْ ِمي يَ ْعلَ ُمونَ  .مردمان بر او شوريدند و شھيدش کردند) .از سوی خدا( بدو گفته شد :وارد بھشت شو .وقتی که آن ھمه نعمت و کرامت
ديد گفت " :ای کاش! قوم من میدانستند "ِ " .قي َل" :اين سخن ،از طرف فرشتگان يا مستقيما ً از سوی خدای جھان است ،أُدْ ُخ ِل ْالجَ َّن ًة :داخل بھشت شو) .بيشتر آيات قرآن بيانگر اين
واقع ّيت است ،شھادت و مرگ مؤمن ھمان است و داخل شدن به بھشت ھمان .انگار فاصلهای ميان بدرود زندگی دنيوی و دخول به بھشت اخروی نيست(.
ﷲ أَ ْم َواتًا ۚ بَلْ أَحْ يَا ٌء ِع ْن َد َربﱢ ِھ ْم يُرْ َزقُونَ  .و کسانی را که در راه خدا کشته میشوند ،مرده مشمار ،بلکه آنان زندهاند و بديشان نزد
يل ﱠ ِ
) (٢ـ آيۀ ) (١٦٩آل عمرانَ :و َال تَحْ َ
سبَنﱠ الﱠذِينَ قُ ِتلُوا ِفي َس ِب ِ
پروردگارشان روزی داده میشود )و چگونگی زندگی و نوع خوراک ايشان را خدا میداند و بس(.
) (٣ـ آيۀ ) (١١٠مائدهِ :بإِ ْذ ِني ۖ َوإِ ْذ تُ ْخ ِر ُج ْال َموْ ت َٰى ... ،و )به ياد بياور( آن گاه را که مردگان را به فرمان من )زنده میکردی و از گورھا( بيرون میآوردی ... ،إِ ْذن :فرمان .اجازه.
واژۀ اذن ،بيانگر اين واقع ّيت است که اين کارھا به خواست و فرمان خدا؛ نه با قدرت شخصی عيسی انجام میپذيرفت ،و ھر وقت خدا میخواست اين امور به عنوان معجزاتی بر دست
عيسی انجام میگرفت.
) (٤ـ آيۀ ) (٣حجرَ :ذرْ ھُ ْم يَأْ ُكلُوا َويَتَ َمتﱠعُوا َو ُي ْل ِھ ِھ ُم ْاألَ َم ُل ۖ فَسَوْ فَ يَ ْعلَ ُمونَ .
)ای رسول ما( اين کافران )لجوج( را واگذار تا به خورد و خواب طبيعت و لذات حيوانی سرگرم باشند و آمال و اوھام دنيوی آنان را غافل گرداند ،پس )نتيجه اين کامرانی بيھوده را(
به زودی خواھند يافت.
بعنوان ھشياری ،ذاتمان روی خود منطبق نيست .بجای تطبيق با ھشياری به جھان ذھن می رويم ودنبال ھويت می گرديم.
) (٥ـ انسان نسبت به خدايش ناسپاس است .ما بعنوان انسان،
ِ
ذھن مان عشق می ورزيم ،اما آيا زمان آن نرسيده که از قبر ذھن ،از اين خواب بيدار شويم؟ ھم ھويت شدگی ھايی را که در سينه داريم آشکار و دور بريزيم؟
و به تجسمات
ِ
جان آفريده ھای خود گم می شويد.
خدا منتظر و شاھد اين کار است ،می خواھد اين لحظه بيدار شويد که خود را تجلی دھد .اما شما در افکار و ھي ِ
ت خود ،منشا آفرينش و ھشياری ست .اگر وقتی که می آفريييد ،فکرتان را نگاه کنيد و ھشيار بمانيد ،اگر ھشياری حضور را از فکر جدا کنيد ،بيداريد .زنده به
ھر فردی بر اساس ذا ِ
بودن .بعد از آن ھر چه فکر و عمل کنيد بوسيلۀ اين بودن ،در کارتان خرد و زيبايی و شادی می ريزد.
پس از کسی تقليد نمی کنيد به ريشه خود ،به ھشياری خدايی وصليد .زندگی منتظر اين پديده ست که خود را از طري ِق شما بيان کند ،جان شما را شاد کند ،ھشيار به ھشياری باشد و
بيافريند اما شما جلوی شاه ،جلوی زندگی را می گيريد ،اما اگر جلوی شاه را بگيريد ،آرامش نخواھيد داشت .آرامش ،از ھشيار بودن ،از ھشياری در اين لحظه می آيد.
ب ترس و در ترس گم شدن می
موضع من ذھنی ست .ھم ھويت شدن با مقوال ِ
حرص ،خواستن ،ترسيدن ،بزرگ کردن خود ،مقايسه ،توھين به ديگران ،از
ت از بين رونده ،موج ِ
ِ
شود ،چون می دانيم که اين مقوالت از بين می روند ،در نتيجه می ترسيم.
در حاليکه تا زنده شدن به ھشياری حضور دو قدم است ،يعنی يک قدم از فرم پس کشيدن و يک قدم بسوی حضور برداشتن ،اما حاال اين دو قدم ،ھزار قدم شده .با تصوير ذھنی در
من ذھنیَ ،تنَ ،نفس ،به صد منزل می رود ،حال آنکه دل با يک حرکت ،با يک حمله ،با پر زدنی به زندگی ،به خدا می رسد و ما فراموش
تصوير ذھنی گم می شويم .ھشيار ِ
ی جسمیِ ،
جنس ھشياری ،از جنس خداييت ھستيم.
کرده ايم که از
ِ
در يکی من و يکی خدا )دويی( ،به ذھن می رويم و گم می شويم ،خوشبختی و شادی و آرامش را از خدای ذھنی خواستن گم شد ن است.
ساز بر اصل خود
ت ما آرامش خدايی ست ،ذا ِ
ذا ِ
ت ما اين لحظه ست اگر با رفتن با زمان روانشناختی لحظه را نپوشانيم ،عمال" از جنس زندگی شده ايم ،ساز عدم ،ساز بی فرم یِ ،
شدن ھشياری روی ھشياری را نواخته ايم.
ساز قائم
ِ
منطبق شدنِ ،
مثل مقام يا فرزند يا مال و ثروت ،تجسم می کنيم و به آنھا حس وجود
را
ی
جسم
و
م
ي
رو
ی
م
ذھن
به
ی
وقت
.
ست
ي
ن
شاد
ی
ا
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ۀ
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چ
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ھ
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و
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ی
م
چون
است
ھستی راھزن
ِ
دن حس وجود به آن عالئق ،معادل جذب شدن ھشياری اصيل به آن اجسام است.
م ی بخشيم ،اين بخشي ِ
اگر در درد بمانيم ،اگر در ھم ھويت شدگی ھا با باورھا اصرار بورزيم ،اگر نبخشيم ،اگر سپاسگزار نباشيم ،اگر صبر نداشته باشي م ،اگر بترسيم ،اگر با اقالم ذھنی ،ساز ھستی بزنيم
اقالم مھم ذھنی سازماندھی کنيم ،مثل کار ،ھمسر ،فرزند ،دوست ،متعلقات ،توقعات ،آرزوھا ،و  ، ...شاد نمی
حوش وضعيت ھا و
و مرکز و دل وديد قرار دھيم و زندگی را حول و
ِ
ِ
ت آن شده ،در خود گم ھستيم.
شويم چون انرژی زنده زندگی جذب ذھن و مشتقا ِ
ما خود را در درس خواندن در ازدواج در خانه خريدن ... ،گم می کنيم .بدنبال پيدا کردن خود ،بدنبال ارامش ھستيم اما با لحظه می ستيزيم ،من می خواھد سرپا بايستد ،من می خواھد
خود را طوری طرح کند که مردم بپسندند ،حواس مان به نگاه و ارزيابی ديگران است ،نه اينکه آنان را ا ز جنس زندگی ببنيم و درست با آنھا برخورد کنيم.
ی تجربه ھدايت می کند که افسون و گم گشتگی نيست .ماھی در تور و در بند،
ھر ھم ھويت شدگی ،يک بند و يک گم گشتگی ست ،بر
ی خودمان ،به ورا ِ
عکس آنچه که ما را به ورا ِ
ِ
ی زندگی ،بيدار
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ذوق دريا را نمی شناسد .اصل ما بی فرم است ،از بند
ِ
شدن مان بود .ما می توانيم از ھستی موھومی خودمان را بيرون بکشيم .تسلي م و ھشياری حضور در خود ايجاد کنيم ،ھشياری خالصی که از فرم ھای ذھنی آزاد شده.
ُراق " ما شود ،از جنس روح شويم و به زندگی نگاه کنيم و آن نظر بر ما بيفتد ،مات می شويم .آن نظر بر ما باد.
وقتی ھشياری حضور " ب ِ
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