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مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ١١٣٠
آيد ھر دم رسول از طرف شھر يار
با فرح وصل دوست با قدح شھريار
دست زنان عقل کل رقص کنان جزو و کل
سجده کنان سرو و گل بر طرف سبزه زار
بحر از اين دم به جوش کوه از اين لعل پوش
نوح از اين در خروش روح از اين شرمسار
ای خرد دوربين ساقی چون حور بين
باده منصور بين جان و دلی بیقرار
بشنو از چپ و راست مژده سعادت تو راست
بخت صفا در صفاست تا تو توی اختيار
پرده گردون بدر نعمت جنت بخور
آب بزن بر جگر حور بکش در کنار
ھر چه بر اصحاب حال باشد اول خيال
گردد آخر وصال چونک درآيد نگار
مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بيت ٢٣۵٣
آنچ حقست اَ ْق َرب از َحب ُل ْال َوريد
تو فکنده تير فکرت را بعيد
ای کمان و تيرھا بر ساخته
صيد نزديک و تو دور انداخته
ھرکه دوراندازتر او دورتر
وز چنين گنجست او مھجورتر
مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بيت ۴۶٣
کز جھان زنده ز اول آمديم
باز از پستی سوی باال شديم
جمله اجزا در تحرک در سکون
جعون
ناطقان که ا ّنا ِا َلي ِه را ِ
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مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ٩٧٨
سر شکسته نيست اين سر را مبند
يک دو روزک جھد کن باقی بخند
َبد مُحالی جست کو دنيا بجُست
نيک حالی جست کو عُقبی بجُست
مکرھا در کسب دنيا باردست
مکرھا در ترک دنيا واردست
مکر آن باشد که زندان حفره کرد
آنک حفره بست آن مکريست سرد
اين جھان زندان و ما زندانيان
حفرهکن زندان و خود را وا رھان
چيست دنيا؟ از خدا غافل بُدن
نه قماش و نقره و ميزان و زن
مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٣٧١٣
برخاستن مخالفت و عداوت از ميان انصار به برکات رسول عليه السالم

زرج نام داشت
دو قبيله کِاوس و َخ َ
يک ز ديگر جان خونآشام داشت
کينهھای کھنه شان از مصطفی
محو شد در نور اسالم و صفا
اوال اِخوان شدند آن دشمنان
ھمچو اعداد عِ َنب در بوستان
دَم الُمؤمنون ْ
اخ َوه به پند
وز ِ
در شکستند و تن واحد شدند
صورت انگورھا اخوان بود
چون فشردی شير ٔه واحد شود
غوره و انگور ضدانند ليک
چونک غوره پخته شد شد يار نيک
غورهای کو سنگبست و خام ماند
3
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در ازل حق کافر اصليش خواند
نه اخی نه نفس واحد باشد او
نحس م ُْلحِد باشد او
در شقاوت
ِ
گر بگويم آنچ او دارد نھان
فتن ٔه افھام خيزد در جھان
سِ رِّ َگبر کور نامذکور به
دود دوزخ از اِرَ م مَھجور به
غورهھای نيک کايشان قابلند
از دم اھل دل آخر يک دلند
سوی انگوری ھمیرانند تيز
تا دوی بر خيزد و کين و ستيز
پس در انگوری ھمیدَ رَّ ند پوست
تا يکی گردند و وحدت وصف اوست
دوست دشمن گردد ايرا ھم ُد َوست
ھيچ يا با خويش در جنگی دَ راست؟
آفرين بر عشق کل اوستاد
صد ھزاران ذره را داد اتحاد
ھمچو خاک ُم ْف َت ِرق در رهگذر
يک سبوشان کرد دست کوزهگر
که اتحاد جسمھای آب و طين
ھست ناقص جان نمیماند بدين
گر نظاير گويم اينجا در مثال
فھم را ترسم که آرد اختالل
ھم سليمان ھست اکنون ليک ما
از نشاط دوربينی در عما
دوربينی کور دارد مرد را
ھمچو خفته در سرا کور از سرا
مُولِعيم اندر سخنھای دقيق
در گره ھا باز کردن ما عشيق
تا گره بنديم و بگشاييم ما
4
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در شِ کال و در جواب آيينفزا
ھمچو مرغی کو گشايد بند دام
گاه بندد تا شود در فن تمام
او بود محروم از صحرا و َمرْ ج
عمر او اندر گره کاريست خرج
خود زبون او نگردد ھيچ دام
ليک پَرَّ ش در شکست افتد مدام
با گره کم کوش تا بال و پرت
نسْ کَلد يک يک ازين َکرُّ و َف َرت
صد ھزاران مرغ پرھاشان شکست
و آن کمين گاه عوارض را نبست
حال ايشان از نبی خوان ای حريص
َن َّقبُوا فيھا ببين َھ ْل مِنْ َمحيص؟
از نزاع ُترک و رومی و عرب
حل نشد اشکال انگور و عنب
تا سليمان لَسي ِن معنوی
در نيايد بر نخيزد اين ُدوی
جمله مرغان مُنازع ْ
بازوار
بشنويد اين طبل باز شھريار
ز اختالف خويش سوی اتحاد
ھين ز ھر جانب روان گرديد شاد
حَ ي ُ
ک ْم
ث ما ُک ْن ُت ْم َف َولُّوا َوجْ َھ ُ
َنحْ َوهُ َ
ک ْم
ھذا الَّذی َل ْم َي ْن َھ ُ
کور مرغانيم و بس ناساختيم
کان سليمان را دمی نشناختيم
ھمچو جغدان دشمن بازان شديم
الجرم وا ماند ٔه ويران شديم
میکنيم از غايت جھل و عما
قصد آزار عزيزان خدا
جمع مرغان کز سليمان روشنند
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پر و بال بی گنه کی برکنند؟
بلک سوی عاجزان چينه کشند
بی خالف و کينه آن مرغان خوشند
ھدھد ايشان پی تقديس را
میگشايد راه صد بلقيس را
زاغ ايشان گر بصورت زاغ بود
باز ھمت آمد و مازاغ بود
ِ
لکلک ايشان که لکلک میزند
آتش توحيد در شک میزند
و آن کبوترشان ز بازان نشکُھد
باز سر پيش کبوترشان نھد
بلبل ايشان که حالت آرد او
در درون خويش گلشن دارد او
طوطی ايشان ز قند آزاد بود
کز درون قند ابد رويش نمود
پای طاووسان ايشان در نظر
بھتر از طاووسپران دگر
نطق ّ
َم ُ
الطيران خاقانی صداست
َنطق ّ
م ُ
الطير سليمانی کجاست؟
تو چه دانی بانگ مرغان را ھمی
چون نديدستی سليمان را دمی؟
پر آن مرغی که بانگش م ْ
ُطربست
از برون مشرقست و مغربست
ھر يک آھنگش ز کرسی تا َثری ست
وز ثری تا عرش در کر و َفری ست
مرغ کو بی اين سليمان میرود
عاشق ظلمت چو خفاشی بود
با سليمان خو کن ای خفاش رد
تا که در ظلمت نمانی تا ابد
يک گزی ره که بدان سو میروی
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ھمچو گز قطب مساحت میشوی
وانک لنگ و لُوک آن سو میجھی
از ھمه لنگی و لوکی میرھی.
*
شمس موالنا شروع می کنم:
وان
با سالم و احوالپرسی برنامۀ گنج حضور امروز را با
ِ
ِ
غزل ،١١٣٠از دي ِ
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ١١٣٠
شھر يار
آيد ھر دَ م رسول از طرف
ِ
با فرح وصل دوست با قدح شھريار
ی ما مربوط می شود ،توجه می کنيم:
اکنون ،به ھر چھار قسمت اين بيت از موالنا ،که به زندگی انسان ،به زندگ ِ
آيد ھر دَ م رسول ،پس ھر لحظه ،منظور از ھر لحظه ،اين لحظه ست .لحظۀ بعد ھم که می آيد ،به صورت اين لحظه
ست .شما از ھر لحظه ،اين لحظه را درک می کنيد.
اين لحظه ،حقيقتی ست که وجود دارد و ما ھميشه در اين لحظه ھستيم .وقتی به زبان ذھن صحبت می کنيم ،می
توانيم ھر لحظه ھم بگوييم.
پس ،اين لحظه ،رسولی می رسد.
ت
ت محمولۀ خِرد است ،بصور ِ
ت بستۀ انرژی ست ،بصور ِ
رسول يعنی قاصد .آورندۀ پيغام .منتھی اين پيغام ،بصور ِ
ت بُقچۀ ھوشياری ،لطافت ،تعادل ،آرامش
ت سنبلۀ عدالت ،بصور ِ
ت خوشۀ زيبايی ست ،بصور ِ
بارعشق است ،بصور ِ
ِ
َسبُکی ،سکون است.
شھر يار می رسد .ھر لحظه .اين لحظه.
ف
ھر لحظه بسته ای از طر ِ
ِ
شھر يار کجاست؟
ِ
شھر زندگی ست .بودن است.
شھر خداست.
شھر پادشا ِه جھان است،
شھر يار،
ِ
ِ
ِ
ِ
بيشتر اوقات ما از کلمۀ بودن استفاده می کنيم .بودن مقدم بر شدن است.
بودن ،احتياج به انجام دادن ،انجام شدن ،به جسم تبديل شدن ،ندارد و اين اسمش خداست.
بحر يکتايی ھم می گذارد.
شھر يار در اين لحظه ،فضا ِ
ِ
ی يکتايی اوست .اسمش را دريا ،بحرِ ،
وصل دوست ،با طرب و خوش وقتی و ذوق ،با انبساطِ خاطر و
فرح
شھر يکتايی ،بستۀ برکات نيک ،با
از طرفِ
ِ
ِ
ِ
ی وطن ،اَ َزل و اَ َبد ...
ی اتصال و رسيدن به خود ،به خدا ،به خانه ،به فضا ِ
خبر شاد ِ
ِ
شوق پيوند و الحاق به دوستِ ،
به ھمۀ مخلوقات ،از جمله به انسان ھم می رسد.
فرح يعنی شادی ،وصل يعنی اتصال.
بعنوان ھشياری ،ابتدا جذب ذھن شده و از طريق ذھن به محتويات اين جھان عالقه مند شده و به آنھا می
گفتيم که ما
ِ
چسبيم .به اصطالح ،با مقوالت اين جھان ھم ھويت می شويم.
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ی
مقام ھشياری ،خود را عقب بِکِشيم و با فاصله از ذھن و من ھا ِ
حس شاد ِ
ِ
ی اتصال به معشوق ،موقعی ست که در ِ
حس بودن کنيم،
ذھنی ،به محتويات ذھن و جھان نگاه کنيم و بتوانيم خود را از آنھا ،از ھم ھويت شدگی ھا ،جدا و ِ
جھان فانی و گذرا ،شادی نخواھيم.
ی حضور ايستادن را تجربه کنيم و از مقوالت اين
ی پا ِ
رو ِ
ِ
شھر يار است که ما را به خود ،به دوست ،به معشوق،
ی
حس بودن،
ی حضور ايستادن ،بستۀ انرژ ِ
توان روی پا ِ
ِ
ِ
ھمين ِ
به خدا ،وصل می کند وھمراه با شادی ست.
بعنوان انسان ،چه بدانيم ،چه ندانيم ،به او ،به خدا ،وصليم .ما ھميشه آنجا
حاال شما ،دوباره متوجه می شويد که ما
ِ
ھستيم ،اما حاال ،می خواھيم آگاھانه آنجا باشيم .ھشيارانه وصل شويم.
پس در اين جھان:
ـ وجود داريم ،ھستيم ،وصليم ،نا آگاھانه و نا ھشيارانه.
ـ وجود داريم ،ھستيم ،وصليم ،آگاھانه و ھشيارانه.
درون خود ،طلب می کنيد ،می گيريد و
وقتی ھشيارانه اين وصل را حس می کنيد ،شادی را از زندگی و از اعماق
ِ
خرج می کنيد.
ف زندگی به شما می رسد ،ھمين اآلن بايد خرج کنيد .نمی توانيد آن را برای
در ضمن ،اين بسته ای را ھم که از طر ِ
کردن بسته ھای شادی و انرژی اھدايی زندگی را نگه داريد که بعدا" خرج
بعد ،پس انداز کنيد .اگر بخواھيد خرج
ِ
من ذھنی ھم ھمين را می خواھد!.
کنيد ،تبديل به درد می شود و ِ
خ َرد و برکت می رسد ،بايد فورا" َردَ ش کنيد .برای
پس ھر چه از معشوق ،به صورت شادی ،آرامش ،زندگی ،عشقِ ،
عمل تان خرجش کنيد .اجازه دھيد که آن برکت به سمت آدم ھايی که با آنھا برخورد می
بدن تان ،برای فکرتان ،در
ِ
ِ
کنيد سرازير شود .نمی توانيد آن برکات را پس انداز کنيد.
فوران چشمۀ فراوانی قطع می شود .ھمين جاست که می گويد:
ت کميابی را انتخاب کنيد،
ھمينکه بخواھيد ذھني ِ
ِ
قدح او می رسد.
قدح شھريار .قدح يعنی جام شراب .پس اين انرژی ،اين شراب ،از طرفِ زندگی و با ِ
با ِ
قدح او چه مشخصاتی دارد؟
قدح خدا کوچک و محدود نيست .به ھمان ميزانی ست که شما اين لحظه می توانيد بنوشيد .ھر قدر اين
فراوانی ستِ .
لحظه ،دريافت و خرج کنيد ،می آيد ،می رسد!.
حواس مان به جھان
ب وصل دوست ،خبر نداريم ،به اين دليل است که
اگر نمی توانيم خرج کنيم يا اگر از نشاط و َط َر ِ
ِ
حس ھويت )من کی
حس شادیِ ،
حس خوشبختیِ ،
حس امنيتِ ،
بيرون جلب و جذب شده و از وضعيت ھای بيرونیِ ،

ھستم؟(  ...را طلب می کنيم ،غافل از برکاتی که اين لحظه ،ھمين اآلن ،بســـــــيار و مفصل ،فـــــــراوان ،متعدد و
متنوع ،از معشوق می رسد!.
جنس خدا بودن
بودن خود در اين لحظه ،متوجه از جنس زندگی ،از
اگر شما به زندگی وصل باشيد ،متوجه ريشه دار
ِ
ِ
جنس وضعيت ھای بيرونی نيستيد.
بودن خود می شويد .درک خواھيد کرد که از
خود ،متوجه
ِ
ِ
فرا تر از رُلی ھستيد که شرايط بيرون به شما نسبت داده.
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ولی اين موضوع را بايد در اين لحظه ،حس و تجربه کنيد .اين لحظه.
پس ،ما بيگانه و جدا از زندگی نيستيم ،وصلت با دوست ھميشگی ست .منتھی از آن اطالع نداريم ،بی خبريم!.
وصلت ،پيوند و پيمان با دوست ،توأم با شادی ست.
من ذھنی ايجاد کرده.
خدا عجوبه ای بنام غم نيافريده .غم را ِ
اضطراب ،عزا ،گرفتاری از( آنطرف )نمی آيد .خدا توطئه نکرده که عده ای را خلق ،و بعد به گرفتاری در اين جھان
بيندازد! .ھر لحظه بسته ای از برکاتی که ھمين اآلن در ھمين لحظه الزم داريد ،می آيد و شما رَ د می کنيد:
 ,,نه ،نمی خواھم  .,,چرا!؟.
برای اينکه در ھشياری جسمی بسر می بريد و از شرايط و ُفرم ھا و اجسام و وضعيت ھای بيرونی آگاھيد وھمۀ
نيازھای تان را از بيرون می خواھيد.
ت نيک ،ھمه از آنطرف
ی غافل شده ايد! .برکا ِ
حواس تان نيست که به علت تمرکزتان به بيرون ،از سو و جھ ِ
ِ
ت اصل ِ
می رسد.
دست زنان عقل کل رقص کنان جزو و کل
سجده کنان سرو و گل بر طرف سبزه زار
ذھن خدا می گذرد و برای ادارۀ اين عالم الزم است
عقل خدا .برنامه ھايی که از
عقل کل دست می زند .عقل کل يعنی ِ
ِ
و می فرستد .عقلی که ھمه چيز را اداره می کند!.
طرح خدا ،در ھمۀ جزئيات و در ھمۀ ابعاد
طرح عقل کل،
تمام
آن عقل ،چه می کند؟ دست می زند که ھمه برقصندِ .
ِ
ِ
ی و آرامش ماست .اصل ،اين است.
و ھمۀ
مراحل زندگی ،در جھ ِ
ِ
ت شاد ِ
ھر کسی که غصه و اضطراب دارد ،ميل به عزا و غمگينی ،ميل به ترسيدن و به ترساندن ،دارد ،وصل نيست.
اتصال او قطع است.
ھر کسی که خشمگين است ،انتقام جوست ،کينه دارد و حسود است ،حتما" رشتۀ
ِ
از آن شراب نمی نوشد.
آيا اين افراد پيروز می شوند؟ " نه "ُ .خرد می شوند!.
رقص انسان جاری ست .بر اين است ،که انسان برقصد.
ت
عقل خدا ،که ھمه چيز را اداره می کند ،در جھ ِ
ِ
عقل کلِ ،
انسان کی می رقصد؟
مقابل تغيير نايستد .تماشاگر باشد.
وقتی در
ِ
ما اين مطالب را از موالنا می خوانيم ،اما او اين مطالب را حس و تجربه کرده .قبل از ايشان کسی اين موضوعات را
رقص جزو و کل را ديده ،تجربه کرده.
به اين صورت بيان نکرده ،کسی که اين مطالب را از قديم ،بيان کرده ،واقعا"
ِ
از مقوله ای عينی صحبت می کندُ .کل ،شامل ھمه چيز است.
مثال" ما ،انسان ھا ،جزو اين ھستی ھستيم ،اما در عين حالُ ،کل ھم ھستيم.
می توانيم بگوييم :انسان که يک ُکل است ،جزوھايی ھم دارد ،اندام ھا ،معده ،قلب ... ،جزو اين ارگانيسم ھستند .خو ِد
آن اندام ھا ھم اجزايی دارند!.
9
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طبق قانون زندگی ،ھمه چيز تغيير می کند ،می رقصد.
ِ
مطابق آيي ِن زندگی ست.
اين تغييرات ،توأم با شادی و آرامش،
ِ
حال ،توجه کنيد که ما کجا اشتباه می کنيم؟
ما جلوی اين تغيير ايستاده ايم.
من ذھنی بوجود آورده.
ھشياری که به اين جھان آمده و به ذھن رفته .جذ ِ
بنام ِ
ب اقالم ذھنی شده و تصويری ذھنی ِ
من ذھنی ست!.
حال ،ھشياری ،فکر می کند که مساوی با اين تصوي ِر ذھن ،مساو ِ
ی با اين ِ
ت خود احتياج به ستيزه دارد ،جھانی را منعکس کرده و در اين جھان ،آدم ھا را
من ذھنی که ،برای قوام و تثبي ِ
ِ
کار او مقايسه ست.
بصورت تصوير ذھنی می بيند ،آنھا را قطب قرار می دھد تا خود را نگه دارد ،چون مبنای ِ
حال رقص و
به غير از اين من ذھنی که با توھما ِ
ت خود )آنھا را ھم حقيقی می پندارد( جلوی تغيير ايستاده ،ھمه چيز در ِ
گردش است و شما اگر بخواھيد اين قانون را در عمل به اجرا درآوريد ،بايد در مقابل تغيير مقاومت نکنيد .زيرا
رقص يعنی تغيير.
در مورد شخص شما ،موضوعاتی ،وضعيت ھايی به زندگی شما وارد می شوند:
با يکی دوست می شويد ،او می رود و کسی ديگر می آيد ،يکی می ميرد و يکی بدنيا می آيد ،ما خودمان بعد از مدتی
رقص فرم را نمی گيريد.
رقص فُرم اند .شما جلوی
می ميريم ... ،اينھا ُفرم ھستند و اين تغييرات ،بازی و
ِ
ِ
مثال می زند :سجده کنان َسرو و گل ،بر طرف سبزه زار.
شما سبزه زاری را در نظر بگيريد .اين سبزه زار و ُگلَ ،سمب ُِل زمينۀ يکتايیَ ،سرو ھم بطور سمبليک ،روی پای
ستادن انسان است.
حضور اي
ِ
حضور انسان را به اينصورت تجسم می کند و مآال" ھم بايد ھمينطور باشد.
موالنا تسليم و
ِ
ی
سمبل
رو ايستاده اند که
فرض کنيد ھفت ميليارد
ِ
حضور انسان ھا ھستندُ .فرم ھا ِ
انسان روی زمين ،ھفت ميليارد سَ ِ
ِ
ِ
ذھنی شان ھم از جمله بدن و فکرشان ،مثل گل.
زار يکتايی تعظيم می کنند.
اين سَ روھا ،از
ِ
ذھن تسليم شده تا بُع ِد ھشياری شان ،از سر تا ريشه ،به گسترۀ سبزه ِ
رقص
عقل ُکل ،فرآين ِد عمل و رون ِد کارش ،يعنی ھر کاری که می کند ،برای به
پس ،انگيزه و طرح و
ِ
منظور ِ
ِ
درآوردن شماست.
ِ
الزام برخورداری
ھر کسی ھم که برقصِ د ،حتما" در شادی و در آرامش است وگرنه نمی تواند برقصِ د .ضرورت و
ِ
اتفاق اين لحظه ست.
نکردن شما ،به
از اين آرامش و شادی ،مقاومت نکردن و قضاوت
ِ
ِ
اگر کسی بخواھد در يک اتاق برقصِ د ،اگر با دست ھايش چند نقطه را محکم بگيرد ،چگونه می تواند برقصِ د؟!.
بعنوان ھشياری ،ھيچ جای دنيا را ،ھيچ شرايط و موقعيتی را ،ھيچ وضعيتی را ،ھيچ کس را محکم نگيريد،
پس ،شما
ِ
ھيچ مقوله ای را نچسبيد ،که بتوانيد تکان بخوريد.
رو مانند از سفرۀ َسمی و رنگارنگِ وابستگی
اگر ھيچ جا را نگيريد ،به ھيچ چيز محکم نچسبيد ،دست و پا ِ
ی تان را َس ِ
رو می شويد.
ھای اين جھانی جمع کنيدَ ،س ِ
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رو دامنش را جمع کرده .چيزی از اين جھان نمی خواھد.
َس ِ
ت ما
اين صحبت ھا بدين معنی نيست که ما نخواھيم پول داشته باشيم ،کار نکنيم ،اتفاقا" ھمۀ اين آگاھی ھا سبب خالقي ِ
رقص ما را دارد؟
طرح
عقل ُکل چرا
ِ
می شود .اما می خواھيم بدانيم که ِ
ِ
رو و گلی شما ،بيان کند ".
" برای اينکه بتواند خودش را از طري ِق َس ِ
زار يکتايی ،وحدت ،تعظيم و سجده می کنند.
رو و ِ
سَ ِ
گل رھايی و زيبايی ،در نظم و سکوت ،به سبزه ِ
زار ،در زمينۀ يکتايی
ما ،بعنوان سَ روی که در اين دَ م ،در اين لحظه بی نھايت عمق داريم ،بعنوان دسته گل اين سبزه ِ
ابراز وجود می کنيم .چرا دسته گل؟
ِ
ب تکامل ھستيم و حال ،در اينجا ،در اين لحظه ،تسليميم و
مقام عصاره و چکيدۀ مسي ِر پر فراز و نشي ِ
برای اينکه در ِ
ی گل  ،نيستيم!.
بی شباھت به زيبايی و لطافت و شگفت انگيز ِ
زار يکتايی نيستيم!.
بی شباھت به گل ھا ،به
ِ
محصول سبزه ِ
ف خدا ،خودش را در شما آشکار کند ،غير از سالمتی ،غير از
اگر اجازه دھيد که ھر دَ م ،بستۀ فرستاده شده از طر ِ
خالقيت ،غير از ساختارھای نيک در بيرون ،شما می توانيد بيافرينيد؟ می توانيد سالمت نباشيد؟ " نه ".
چرا ما مريض می شويم؟
حواس مان به بيرون است و اين بسته را نمی بينيم! .بسته را َرد می کنيم! .ولی بايد توجه کنيم ،ھمانطور
برای اينکه
ِ
جان سالم بدر ببريم .به اين ترتيب
که امروز می گويد :ما باشنده ای محاصره شده ،بوسيلۀ زندگی ھستيم و می توانيم ِ
عقل ُکل ،بر اين است که:
که،
طرح ِ
ِ
ی تان ،که از طري ِق ذھن به محتويات
زندگی ،فضا ِ
ی زندانی شده در شما ،خودش را از محدودۀ کوچکِ ِ
من ذھن ِ
ی يکتاي ِ
اين جھان چسبيده ،بيرون بِکِشد و به رقص درآورد ،خودش را نمايان و بيان کند.
ب ذھن رفته و در آن مقيم شده ايد ،اآلن درک می کنيد ،متوجه می شويد ،که اين کار اشتباه ست،
حال اگر شما به خوا ِ
جلوی زندگی ايستادن است!.
ديگر اين اشتباه را مرتکب نمی شويد ،ديگر از مردم توقع نداريد ،فکر نمی کنيد که اگر مردم انتظارات شما را
برآورند ،خوشبخت می شويد!.
علت بدبختی شما اين است که مردم توقعات شما را برآورده نمی کنند.
عقل ُکل ،با آيي ِن زندگی ،موازی کنيد ،متوجه می شويد که بسياری از خواستن ھا ،نيازھای
وقتی خود را با
طرح ِ
ِ
من ذھنی اند ،نيازھای حقيقی نيستند ،نيازھای من ّيت ما ھستند.
روانشناختی ست .نيازھای روانشناختی نيازھای ِ
عقل کاسبکارانۀ گذشته گان زندگی می کند ،از فراوانی و
من ذھنی از اصل و پايۀ زندگی جدا شده و بر
اساس ِ
ِ
ِ
ی بسته ھايی که ھر دَم از طرفِ زندگی می رسد ،بی خبر است!.
متبارک ِ
در نتيجه يک سری نياز دارد:
نياز به توجه مردم ،نياز به تأييد مردم ،نياز به تحقي ِر َمر ُدم ،نياز به پُز دادن ،نياز به مشھور شدن ،نياز به بحث و جدل
راه انداختن و طرف مقابل را محکوم کردن ،نياز به اثبات بھتر و بيشتر و خوشگل تر و ثروتمند تر بودن از ديگران،
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نياز به نگا ِه آدم حسابی بودن در مقايسه با ديگران ،نياز به پيروز و بيشتر و بی عيب از آب درآمدن و مھم تر جلوه
ف ديگران و ضعف ھای شان را بزرگ جلوه دادن و  ...و اين درست نيست.
کردن در نگا ِه ديگران ،نياز به ديدن ض ِ
رھنمودھايی که موالنا می دھد ،کامال" بجا ،بسيار قابل توجه ست:
دست زنان عقل کل رقص کنان جزو و کل ،ھر چه که در اين عالم ھست ،از جمله شما ،در حال رقص است.
حال رقص ،يعنی تماشاگريد .زندگی بوجود می آورد ،زندگی از بين می برد.
شما بعنوان انسان ،در ِ
ی شما ،به راحتی و به آسانی می آيند و می روند ،پس شما می رقصيد.
ـ ھر موقع فرم ھا و رويدادھای زندگ ِ
ی زندگی تان ضديت می ورزيد ،مخالفت می کنيد ،تسليم نيستيد ،نمی رقصيد.
ـ ھر موقع با رويدادھا ِ
عقل ُکل مخالفت می کنيد ،کی شکست می خورد؟
با
طرح ِ
ِ
جوابش را می دانيد.
چرا ما به زندگی سجده نمی کنيم؟ سجده يعنی تسليم .چرا اين لحظه به زندگی تسليم نيستيم؟
چرا اتفاق و رويداد اين لحظه را ھر چه که ھست ،نمی پذيريم؟
نشان ويژه ای دارند؟
َسرو و ُگل چه مشخصات و
ِ
سمبل انسانی ست که اين لحظه بيدار است و ريشۀ بی نھايت دارد.
َسرو
ِ
ت خدا ،بی نھايتی و ابدی بودن اوست.
گفتيم دو خاصي ِ
بی نھايتی ،با قدح شھريار ،با فراوانی! ،بی حدی! ،آمده .حدود ندارد!.
ی گل ،با ريشه ای بی نھايت ،وضعيت ھای پُر برکت و نيکِ بوجود
پسَ ،سرو ،با قامتی صاف و افراشته ،به ھمراھ ِ
اتفاق اين لحظه را ،ھر چه
ی اين جھان َخم نمی شود و ما نيز ،ھر دَم تسليم،
آمده بوسيلۀ او ،به داده ھا و به جذبه ھا ِ
ِ
ی وجود و فرای آن ،داريم.
ھست می پذيريم ،ھشيار و در حضور ،سر تعظيم و سجده بر فضا ِ
ی يکتاي ِ
ی بعدیُ ،فرمولی برای زندگی ھم ھست!.
اين دو بيت و بيت ھا ِ
اگر شما تسليم نيستيد ،سَرو نيستيدُ .گل ھم نداريد ،به سبزه زار ،به زمينه ای که ھمه چيز روی آن استوار است ،تعظيم
نمی کنيد!.
ی مان روی چه ايستاده ايم؟
اآلن من و شما با ُفرم ھا ِ
روی فضای يکتايی.
حاال متوجه می شويم که فضای يکتايی مرتب برای ما بسته می فرستاده و می فرستد ولی تا بحال ،ما از رسيدن اين
بسته ھا مطلع نبوديم و آنھا را پس داده ايم!.
بحر از اين دم به جوش کوه از اين لعل پوش
نوح از اين در خروش روح از اين شرمسار
ی يکتايی ،می جوشد.
دم خدايی ،بحر ،فضا ِ
از اين ِ
ی انرژی و برکت را به ما می رساند و ما متوجه می شويم که از اعماق وجود
فضای يکتايی می جوشد و اين بسته ھا ِ
درون ما زندگی می جوشدَ .دم ،قاصد خدا ،آمده و اين برکات را آورده!.
مان ،از
ِ
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يادمان باشد ،وقتی بحر بجوشد و بخار شود و بصورت باران بر کوه ببارد ،کوه پُر ُگل می شود.
درون شما به جوش آيد ،بسته ھای برکت ،ھر لحظه ،از درون شما ،می
ی
کوه ،
ِ
ِ
بحر يکتاي ِ
سمبل ذھن ھم ھست .وقتی ِ
ب آن ،عمل خالق و پر
فکر خالق و سازنده ،فکر صلح و دوستی ،مودت و موافق و َح َسنه ،متعاق ِ
جوشد و باال می آيدِ .
برکت ،از درون شما ابراز می شود .ھر وضعيت و ھر شرايطی را که در بيرون خلق می کنيد ،نيک و پر برکت می
شود ،درد ندارد.
پس ،ذھن پر لعل و جواھر شما ،فکرھای خوب و پر بار ،خالق و پُر قريحه می آفريند.
انسان کامل از اين جوھر و کيفيت ،در جوش و
سمبل انسان به حضور زنده شده ست،
نوح از اين در خروش ،نوح،
ِ
ِ
در خروش است .مثل موالنا.
نگاه کنيد ببينيد موالنا چه غزلی گفته! .نوح سمبليک را می گوييم .منظورمان نوح پيامبر نيست.
نوح يعنی ھمۀ انسان ھايی که به حضور زنده شده اند .ريشه داری را حس می کنند .روح از اين شرمسار ،حاال ،روح
ف زندگی می آيد و نمی تواند عمق کافی پيدا کند ،شرمسار است يا نه؟ بله.
من و شما ،در مقابل اين برکاتی که از طر ِ
شرمسار است.
ما اآلن شرمساريم .چقدر از اين بسته ھايی را که ھر لحظه ،ھر دَم می رسند ،می گيريم؟
اين بسته ھا به چه ميزان ھشياری حضور را در ما زنده کرده اند؟ به چه ميزان به حضور زنده شده ايم؟ چقدر عمق
داريم؟ از خودتان بپرسيد :آيا َسرو شده ايد؟ ُگل داريد؟ ُگل داده ايد؟.
ت اين جھانی چسبيده و تعظيم شان می
سرو شما تعظيم می کند؟ چقدر قامت کشيده و باال رفته؟ آيا شما ھنوز به مقوال ِ
کنيد؟ آيا َخم و کوچک و خوار می شويد؟.
انسان به حضور زنده شده اينطور نيست .برای اينکه آن چيزی را که از اين جھان می خواست ،دست اول از
نوح ،
ِ
قاص ِد ھمين لحظه می گيرد! .زنده بودن را ھمين لحظه حس می کند!.
ی بدن ھم فايده دارد ،البته.
ی ذھن ،برا ِ
آيا اين لعل پوش ِ
شما فکرھای خوب و پرکت و خدايی می کنيد ،اصال" ھمين بدن تان از اين برکات سود و فايده می برد ،روح از اين
من ذھنی چقدر ما را فريب داده و ما نتوانستيم درست زندگی کنيم! .ولی
شرمسار ،ما اآلن متوجه می شويم که اين ِ
من ذھنی منتظر است بگوييم:
تأسف نمی خوريمِ ،
 ،,من که اآلن پنجاه ،شصت ساله ھستم ،چرا با اين مطالب اآلن آشنا می شوم؟ ،چرا اآلن اينھا را می شنوم؟ چرا در
زندگی ريشۀ عميق ندارم؟ ،چرا ھنوز واکنش نشان می دھم؟ ،زيرا نوح که در زندگی ريشۀ بی نھايت دارد ،واکنش
نشان نمی دھد ،تسليم است .،,
گفتَ " :سرو سجده کنان است ".
يعنی ھر اتفاقی که می افتد باز ھم به زندگی سجده می کند و می گويد:
عقل من ذھنی ست .،،
 ،،در اختيار تو ھستم و اينکار به معنی تکذيب ِ
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" اما من ذھنی می گويد من می خواستم اتفاق اين لحظه اينطور بيفتد ،که به من زندگی بدھد ،يادش نيست که اينطور
ھم اتفاق افتاده ولی به او زندگی نداده! ".
من ذھنی خوب توجه کنيم و مواظبش باشيم:
اصال" به شما تأکيد کنم ،ما بايد به دو مورد اين ِ
من ذھنی يک الگوی نقص دارد .يعنی ھر چه را که بدست بياورد و ھر چه به لحاظ مادی کامل باشد ،باز ھم
ـ ِ
ناقصی و کمبود می بيند و احساس کمی می کند!.
ھر جا می رود ،می گويد ,, :اينجا چيزی کم دارد .,,
و آن چيز را پيدا می کند!.
من ذھنی را رھا کنيم و از ذھن زاييده ،از جنس حضور شويم ،اين حس نقص دست از سر ما
تـــــــا زمانی که ما اين ِ
من ذھنی ست ،يک الگوست.
بر نمی دارد .اما شما می دانيد که حس نقص ،پھلوان پنبۀ ِ
من ذھنی را فعال می کند ،اگر مزاحم تان شد ،چنانچه ھشيار ،عقب کشيده و ناظر ذھن تان
وقتی ذھن تان اين الگوی ِ
باشيد ،فورا" می توانيد آن را تشخيص دھيد.
مثال" ،به رستورانی ،به خانۀ کسی می رويد ،يکدفعه ذھن شما می گويد:
 ,,اينجا چرا اينطوری ست! ،آن آقا چرا آنطور رفتار می کند! ،اين مھمانھا چرا اينطورند!.,, ... ،
من ذھنی تان به کار افتاده .اين الگو ،از ديگران استفاده می کند .نه تنھا نقص ھای خود،
فورا" بدانيد که الگوی ِ
نقص ِ
بلکه ضعف ھای ديگران را ھم می بيند .شما مواظب اين الگو باشيد.
من ذھنی دائم به آن می پردازد و ھزار بار در مورد آن گفته ايم ،توجه به ديگران است!.
ـ يکی ديگر از مواردی که ِ
حال آنکه ،در اين راه شما ،تمرکزتان فقط روی خودتان است .با کسی ديگر کاری نداريد ،کسی ديگر را نمی خواھيد
عوض کنيد .برای اينکه اين دو خاصيت با ھم کار می کنند.
من ذھنی مدام به مقايسه برمی خيزد و خود را با ديگران مقايسه می کند .به ھوا و مکان و ترافيک و  ...ھم گير می
دن عيب انسان ھا ،می توانيم خودمان را باال ببريم.
دھد اما بيشتر به انسان ھا می پيچد .برای اينکه با دي ِ
ی خود ،مکررا" ،تأکيد می کنم؟
انداختن نور افکن روی خودتان و تمرکز
چرا به
حواس تان رو ِ
ِ
ِ
زيرا اين عمل ،مشکل ترين کار است .ھر کس که بتواند اين کار را انجام دھد ،واقعا" پيشرفت کرده.
اگر ھم نمی توانيم کامال" اين کار را انجام دھيم ،بطور ناقص ،به ھر ميزان که برايمان امکان پذير است ،بايد اين کار
را بکنيم .بايد تمرين کنيم.

ذھن تان روی کسی رفت که ,, :بايد بروم و فالنی را عوض
ھر موقع ،به کسی نصيحت می کنيد ،ھر موقع يکدفعه
ِ
کنم ،بگويم اشتباه نکن ،زندگی ات را خراب نکن ،من دوست تو ھستم " ,, ... ،بايستيد ".
من
بدانيد :حس مقايسه ،در آوردن خودتان از زير نور افکن ،انداختن توجه و نور افکن روی ديگران ،برای بقای ِ
من ذھنی نمی تواند به بقای خود ادامه دھد.
ذھنی ست ،و گرنه ِ
ت مان ،حتی ھمسرمان را آنقدر که برای
من ذھنی به اشخاصی در بيرون ،برای ستيزه ورزی ،نياز دارد .ما دوس ِ
ِ
ستيزه الزم داريم ،برای زندگی و دوست داشتن و عشق ورزيدن ،نمی خواھيم!.
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ت تان ،فاميل تان را برای ستيزه می خواھيد؟ )اين ستيزه برای قوام
شما به خودتان توجه کنيد ،ببينيد آيا ھمسرتان ،دوس ِ
بخشيدن به من ذھنی خودتان است(.

من ذھنی تان سرچشمه می گيرد ،يا از حضورتان؟
ھر حرکتی که می کنيد ،توجه کنيد که آيا از ِ
اگر از حضورتان بيايد ،خواھيد ديد که با مردم کار نداريد.
اما اگر متوجه شديد که با مردم کار داريد ،بدانيد از من ذھنی صادر شده و اين مشکل ترين کار است .شما اگر دقت
کنيد ،می بينيد که وقتی آدم شروع به صحبت می کند ،می گويد ,, :من می خواھم در مورد خودم صحبت کنم ،چه
کاری به ديگران دارم ،من می خواھم راجع به برنامۀ خودم صحبت کنم... ،
يکدفعه دو دقيقه طول نمی کشد که حرف و حديث و صحبت از کسی ديگر به ميان می آيد ،خود را با او مقايسه می
کند... ،
" پس چه شد؟ ".
بله .پای مان می لغزد!.
من ذھنی ھستند که وقتی عقب
ی نقص بينی ،الگوی مقايسه و تمرکز توجه روی ديگران ،دو الگو ِ
پس ،الگو ِ
دار ِ
ی من ِ
بکشيد وبه ذھن نگاه کنيد ،روح ما از اينھمه تأخير ،از اينھمه تعلل و سھل انگاریُ ،کندی و َلنگی ،قصور و واماندگی،
عمق الزم را پيدا نکرده و بسته ھای برکت و غناء را َرد کرده ،شرمسار شده ،يکی پس از ديگری،
از اينکه تا بحال
ِ
الگوھای نقص و مقايسه را می شناسيد و کنار می گذاريد.
من ذھنی ،زرنگی ست.
گر ِ
يک الگوی دي ِ
من ذھنی در ھمين مقايسه با ديگران می خواھد برای خود ،زرنگ جلوه کند:
ِ
 ,,من زرنگ تر از ديگران ھستم .,,
احتياج به پولش ھم ندارد اما در مقايسه می گويد من زرنگ ترم.
ولی اين زرنگی را در زنده شدن به حضور نمی توانيد بکار ببريد ،در اين رابطه به کار نمی آيد.
حتی چوب الی چرخ مان می گذارد .اصال" بھتر است که سر آدم کاله برود تا اينکه آدم سر کسی کاله بگذارد.
اگر کسی کاله سر شما گذاشت ،زرنگی کرد ،خوشحال باشيد ،خدا را شکر کنيد:
خدا را شکر که سرم کاله گذاشت.
خدا را شکر که من ،سر کسی کاله نگذاشتم .قانون جبران را رعايت کردم .حق مردم را دادم و به مردم بدی نکردم.
فکر من دار است( .بقول موالنا :ابله ،ساده ،راستگو بودم.
عيب آنھا را نگفتم .نا زرنگ بودم )برای اينکه زرنگیِ ،
راستگويی بنظر شما ابلھی ست؟ " نه ".
بحر فضای
ما بايد راستگو باشيم .ما بايد تا آنجا که مقدور است راستگو باشيم .دروغگويی با گنج حضور و جوش ِ
يکتايی و لعل پوشی کوه و خروش نوح ،نمی خواند.
ای خرد دوربين ساقی چون حور بين
باده منصور بين جان و دلی بیقرار
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سانس منفی دارد .يعنی عقل دوربين .خرد ی که نزديک را نمی بيند.
خرد دوربين ،اينجا
ِ
در نزديک کی ھست؟
ما ھشياری ھستيم ،اگر بخواھيم با زبان دويی صحبت کنيم ،نزديک ترين ماھيت به ما ،خداست .ما امتداد او ھستيم ،ما
خود ھشياری ھستيم ،ديگر نزديک تر از اين نمی شود که آدم خود يک چيز شود.
شما خو ِد خودش ھستيد و ھميشه خودتان ھستيد .اينجا موالنا می گويد:
" تو در اين لحظه ،خودت ھشياری ھستی ،چرا خودت روی خود منطبق نمی شوی ،چرا خودت از خودت آگاه نمی
شوی؟ ای خرد دوربين چرا روی پای خودت نمی ايستی و در ذھن دنبال خودت می گردی! ".
ی ماست.
ساقی ھم ھميشه جلوی رو ِ
فرض کنيد ساقی )کسی که شراب می ريزد ،جلوی روی ما ايستاده( ،بايد گيالس مان را برداريم و از او بخواھيم در گيالس
ب شايستگی ويژه
ب منصوری ،شرا ِ
مان شراب بريزد .البته اين شراب ،شراب معمولی نيست ،شراب کاميابی ،شرا ِ
ست .شرابی ست که از طرف خدا می آيد.
ب عاقبت به خيری ،با شراب انگوری فرق دارد .شراب انگوری ويسکی ،شراب قرمز ،شراب
شراب منصوری ،شرا ِ
سفيد ،مال اين دنياست ولی شراب منصوری شرابی ست که از اعماق وجود شما می جوشد و باال می آيد.
حور بھشتی )سمبل زيبايی( نيست که عامه معتقدند در بھشت
ساقی چون حور ،در اينجا آن زن سياه چشم و سياه مو ،آن
ِ
جان شما می ريزد
است ،ساقی چون حور ،يعنی زندگی ،خدا ،شرا ِ
ب منصوری را به گيالس و قدح شما ،به فکر و به ِ
و شما او را کنار زده و می گوييد ,, :می خواھم دور دور ھا را ببينم! .,,
ت در ذھن است و ذھن دنيا را نشان می دھد .خرد دوربين ،خردی ست که بجای اينکه نزديک بين
دور دورھا ،امورا ِ
باشد و خودش خود را ببيند ،به دور دست ھا نظر دارد!.
ب خوشبختی و امنيت و شادی ،خيلی جستجو کرده ايد ،در متعلقات ،درشرايطِ
حس خو ِ
شما متوجه می شويد که برای ِ
ی ديگر ،بوسيلۀ ذھن تان ،دنبالش بوديد ،اما پيدا نکرديد .بی خبر از اينکه ،منبع و
مختلف ،در وضعيت ھا ،در آدم ھا ِ
حس خوشبختی و امنيت و شادی ،در خو ِد شما بود! .ھمان خودتان بوديد!.
گنج اين ِ
ِ
در خود بايد اين دوربينی را کنار بگذاريد!.
چه موقع ما دوربين نمی شويم؟
ذھن تان نگاه کنيد ".
مقام ناظر به
ِ
" وقتی عقب بکشيد و در ِ
ی ھشياری ست.
می بينيد که کارھای ذھن ،غير از شما ِ
شما در ذھن ،در گذشته و در آينده ھستيد ،اما بيرون از ذھن ،بعنوان ھشياری در اين لحظه زنده ھستيد.
ذھن ھميشه با گذشته و آينده کار می کند و ما بصورت ھشياری با اين لحظه .ھميشه اين لحظه ست .ھميشه در اين
لحظه ھستيم .می بينيد که دو ُبعد پيدا می کنيم:
ُبع ِد ھشياری که در اين لحظه ست ،آگاه ست ،ما ھستيمَ ،سرو ھستيم.
ُبع ِد ذھن که با زمان کار می کند.
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آيا ذھن را گم کرديم؟ " نه ".
آيا می توانيم فکر کنيم؟ " بله ".
چطور می توانيم فکر کنيم؟ " خالق .چرا "؟.
برای اينکه َسرو زنده ايم ،گذشته و آينده را ھم می بينيم ،تجربه ھايی را که در گذشته داشته ايم يادمان مانده ،می دانيم
در آينده چه ھدفی داريم... ،
اما ھيچيک از مقوالتی که در ذھن ھستند ما را به خود جذب نمی کنند ،زيرا يک ُبع ِد جديد پيدا کرده ايم.
ب منصوری ست .خطاب به ما انسان ھا می گويد:
منبع شرا ِ
اين بُع ِد جديدِ ،
تو جان و دلی بی قرار داری )اين بی قراری مثبت است( که به سوی او می رود.
دل ما )جان ،توان و استعداد و توانايی ست که سبب فکر و حرکات
اصال" علت اينھمه دردی که می کشيم اين است که جان و ِ

ما می شود و دل ھم مرکز اصلی موجوديت ماست( .ھر دو بی قرار آن معشوق اند .می خواھند از او انرژی بگيرند.
ای خرد دوربين ،ساقی چون حور بين.
ت ذھنی ست که ھشياری جسمی پيدا کرده و می گويد :چيزی جز اين اجسام نمی
خر ِد دوربين از بس متوجه مشغوليا ِ
بينم! ،چه ببينم؟ .کو؟!.
يک لحظه می توانيد از ذھن عقب بکشيد و خودتان را از ذھن جدا کنيد و او را ببينيد .اين ُبع ِد جديد ،که ناظر است،
بارھا من گفتم " :از جنس ذھن نيست " ،بمحض اينکه عقب بکشيد متوجه می شويد که ذھن تان زير اداره و فرمان
ت تان روشن می شود.
نور بينش و بصير ِ
شماست .ذھن تان بوسيلۀ ِ
ی شما در اين لحظه،
ذھن تان را روشن می کند ،به گذشته و آيندۀ شما اشراف دارد .شما در گذشته و آينده
ِ
نور آگاھ ِ
محبوس نيستيد .به اين صورت نيست که اتفاقی ،رويدادی که در گذشته شما را رنجانده ،شما را به آنجا و آنموقع،
ِبکِشاند و نگه دارد ،نه .متوجه می شويد که اين يک الگو و يک تصوير ذھنی ست که شما را ناراحت می کند ،اگر
عقب بکشيد و ذھن تان را نگاه کنيد ،اين موضوع را درک می کنيد.
ھمانطور که گفتيم ،الگوی نقص بينی يکی از الگوھای ذھن است ،درست مثل اين است که يک کارت کامپيوتری را
از دستگاه جدا کرده ،کشيده و دور بيندازيد ،، :من ديگر نمی خواھم نقص ببينم .،،
می توانيم جان و دل بی قرار را ھم اينطور تعبير کنيم:
جان و دل بی قرار بيار .چرا بی قرار نيستی؟ چرا به سوی او نمی روی؟ تو که جريان را فھميدی! ،تو که طرح
عشق ُکل ،را درک کردی! ،می دانی که می خواھد بستۀ شادی را ھرلحظه به وجود تو
طرح
زندگی ،طرح عقل ُکل،
ِ
ِ
بدمد ،تو را مانند نوح به خروش آورد که شما خرد را،عشق و لطافت را به اين جھان بياوری! ،پس ،جان و دلی بی
قرار و ريزبين ،بادۀ ،نزديک بين بيار!.
بشنو از چپ و راست مژده سعادت تو راست
بخت صفا در صفاست تا تو توی اختيار
به ما می گويد :از چپ و راست بشنو.
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شما می دانيد که آن عقل کل ،عقل خدا ،که ھمه چيز را اداره می کند ،طرح اش در مور ِد شما چيست.
در مورد شما چيزھايی از چپ و راست گفته می شود ،موضوعاتی اتفاق می افتند ،اين رخدادھا به شما چه می گويند؟
به شما می گويند :مژده بده ،خبر خوب! .سعادت و خوشبختی متعلق به تو ،انسان است!.
آيا اين سعادت و خوشبختی ،برای انسان ھای بخصوصی ست؟ نه .شامل ھمۀ انسان ھاست.
اگر ھفت ميليارد آدم وجود دارد ،سعادت متعلق به ھمۀ آنھاست .ھر کدام تک به تک.
اتفاق خوب در اين جھان می شود .بخت در حال درخشيدن است ،بھتر از اين نمی شود! .صفا در
ب
ت خوب ،سب ِ
بخ ِ
ِ
صفاست ،يعنی نابی ،پاکی ،خوش حالی ،صفا در صفاست! .صفا بعد از صفا!.
يعنی تو ای انسان )ھمۀ ما انسان ھا( خوش بختی و سعادت تو راست.
زيرا در اين لحظه ،بساطِ شادی و آرامش و برکت برای تو مھياست .لحظۀ بعد ھم ھمين است ،لحظۀ بعد ھم ھمين
است ،لحظۀ بعد ھم ھمين است ،لحظۀ بعد ھم به ھمين ترتيب ...
ھر لحظه ،بستۀ انرژی ،بستۀ شادی ،بستۀ آرامش ،می رسد ،آگر دريابی و دريافت کنی!.
آيا بسته ای که از طرف زندگی می رسدَ ،بد بسته ای ست؟ نه .تا تو تويی اختيار ،تا زمانی که تو با اختياری!.
ما اراده ای آزاد داريم ،خودمان اختيار خودمان ھستيم .اينجا يک خو ِد واقعی وجود دارد که ھشياری ست ،تا زمانی
ی تصور و فکر ،می َپريد و تبديل شده ايد و بُع ِد ھشياری در شما زنده شده و تا تو تويی اختيار.
که شما ،آگاھانه فرا ِ
اين لحظه ،نمی گوييم شما ريشه ای بی نھايت شده ايد ،بلکه ريشه دار بودنی در خود حس می کنيد و می گوييد:
 ،،من ھشياری ھستم ،من از جنس مواد بيرونی ،از جنس آنچه که ذھن ام نشان می دھد ،نيستم ،از آنھا ھم زندگی و
ھويت و حس امنيت نمی خواھم ،برکاتی را که ھر لحظه در بستۀ زندگی ھست ،از بيرون نمی خواھم ،بنابراين ،خودم
را انتخاب می کنم .می خواھم خودم باشم .،،

 ،,تا بحال ،يک من ذھنی داشتم که ناقص بود ،پھلوانش حس نقص بود ،فکر می کردم ھمانم .!،,
اگر شما از مَر ُدم بپرسيد چه خبر؟
حس نقص( ،حس نقص دارد .پول دار ھم ھست ،خانۀ
باالخره بعد از چند دقيقه صحبت می فھميد که اين آدم )پھلوان پنبۀ ِ
بزرگ دارد ،بچه ھايش خوب ھستند ،ھمسر و کار و شغل و حرفه و اتومبيل اش خوب است ،ھمه چيز دارد ،اما اگر
بپرسيد چه خبر؟
طی دو سه دقيقه بعد به شما می گويد چيزی کم است .بعضی موقع ھا ھم خودش نمی داند چه کم است!.
وقتی ،نعماتی را که دارد ،برايش می شماری و يادآوری اش می کنی:
" اين را داری ،آن را داری ،آن را ھم داری ،آن يکی را ھم داری ." ...
ھمه را که برايش ُ
شمُردی ،کمی خوش حال می شود چون فکرمی کند چيزھايی دارد که ديگران ندارند ،اما باز يکی
دو سه ثانيه بعد ،ھمان حس نقص باال می آيد:

 ,,بلهُ ،خب دارم ،ولی اين  ...را ندارم ،آن يکی که دارم اينجايش  ...خراب است ،بچه ام ھم که درس نمی خواند،
مِلک ام قيمت اش پايين آمده ،اگر ده سال پيش آن را خريده بودم حاال قيمت اش ھفت برابر شده بود ،و .,, ...
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دار اوست.
خودش در اختيار خودش نيستِ .
من ذھنی اش اختيار ِ
شما در اين لحظه تصميم می گيريد:
من ذھنی ام نگاه نمی کنم .به حرف ھايش گوش نمی دھم.
 ،،من از اآلن وقتی بخواھم بگويم کی ھستم ،به ِ
من ذھنی را می بيند .،،
من ھشياری ناظرم که ِ
من ذھنی ،يک دفعه فرو نمی ريزد ،ما آھسته آھسته تصعيد می شويم .ھمواره حاضر و ناظر ،عقب می کشيم و
" اماِ ،
ذھن را نگاه می کنيم ،ذھن اگر فکر کند ،دنبال فکر و ايده ،قصد و منظورش راه نمی افتيم.
بودن شما زنده شده؟
کی؟ بُع ِد ريشه دار
ِ
وقتی ،ذھن تان فکری را پيش می آورد ،ولی آن فکر و ايده ،شما را نمی تواند بِکِشد .شما دنبالش نمی رويد!.
در حاليکه قبال" می رفتيد.
وقتی دنبال فکر می رويم ،از اين به آن فکر ،از اينجا به آنجا ،از آنجا به فکر بعدی ... ،يکدفعه متوجه می شويم که
فکرھايی عوضی می کنيم!.
اگر اين فکرھا را آدم باور کند ،گير و پيچ و مسائل متعددی برای خود پيش می آورد و اگر از اين افکار و مسائل زياد
داشته باشد ،بتدريج ھمه از آدم می رنجند ،چوب الی چرخ خود می گذارد ،به ھمه مشکوک می شود ،زندگی اش
خراب می شود!.
ولی وقتی شما ريشه داريد ،فکر ھم تربيت و کنترل می شود.
من
ما نمی توانيم فکرھای من دار را يکدفعه ريشه کن کنيم ،ممکن است حتی عمق زيادی ھم پيدا کنيم ولی بقايای ِ
ذھنی مانده باشد ،اشکالی ندارد ،مادامی که شما به الگوھای آن واکنش نشان نمی دھيد و خود را عقب می کشيد و می
بينيد که چه می کند ،می خنديد ،مواظبش ھستيد ،کاری نمی تواند پيش ببرد ،آرام آرام ،توان و زورش کم می شود.
عشق ُکل ،طرح اش برای شما چيست.
شما ديگر می دانيد که آن عقل ُکل،
ِ
*
چند مطلب از مثنوی برايتان می خوانم که اين مطالب برايتان روشن تر شود.
مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بيت ٢٣۵٣

آنچ حقست اَ ْق َرب از َحب ُل ا ْل َوريد
تو فکنده تير فکرت را بعيد
ای کمان و تيرھا بر ساخته
صيد نزديک و تو دور انداخته

اين سه بيت از قصه ای بسيار طوالنی ست ،ولی خالصه اش اين است که:
کسی خواب می بيند که نقشۀ گنجی را بدست خواھد آورد و باالخره سروش يا ھاتفی آمده و به او می گويد که می
روی و فالن جا می ايستی و تيری می اندازی ،ھر جا تيرافتاد ،آنجا را می َکنی ،گنج آنجاست!.
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اين فرد به محل رفته و با تمام توان و قدرتی که داشته تير را از کمان ،انداخته و محل فرود آمدن تير را می َکنده تا
گنج را بيابد و به ھمين ترتيب ادامه می داده.
ف شھر را تير ،انداخته و کنده ،تير ،انداخته و کنده ،که به پادشاه اين خبر را می رسانند تا بفھمند
بتدريج آنقدر اطرا ِ
اين شخص چه فکری دارد و دنبال چه می گردد؟.
پادشاه آن شخص را خواسته و از او می پرسد که به راستی چرا ھمه جا را می َکند؟
آن شخص پاسخ می دھد:
 ،،من نقشۀ گنجی را پيدا کردم اما ھر چه و ھر کجا دنبالش گشتم تا بحال آن را پيدا نکردم .!،،
پادشاه بھترين تيراندازھا را )اينجا تير انداختن يعنی فکر کردن ،بھترين متفکرھا( می آورد که تير بيندازند .آنھا ھم تيرھا
انداختند  ...و کندند  ...ولی گنجی پيدا نکردند!.
پادشاه ھم خسته شده ،می گويد ،، :برو .اگر گنج را پيدا کردی ،ھمه اش مال خودت .!،،
باالخره اين شخص درمانده می شود و از ھاتف می پرسد:
 ،،جريان چيست ،من نمی فھمم! ،نفھميدم ،گنج را پيدا نکردم!.،، .
ھاتف پاسخ می دھد )به او الھام می شود ،به گونه ای شناسايی درونی ست(:
" ما نگفتيم تير را بِکِش ،گفتيم تير را در کمان بگذار ،ھر جا افتاد ،آنجا را بِکَن ".
اين شخص ،اينبار ،تير را در کمان گذاشت ،تير جلوی پايش افتاد!.
يعنی چه؟
ی ما
ی يکتايی ما را و فکرھا ِ
ی ماست و فضا ِ
ی خودمان است ،گنج ،ما ھستيم .گنج در زي ِر فکرھا ِ
يعنی " :گنج زي ِر پا ِ
را و وضعيت ھای اين لحظه را در آغوش گرفته ".
آيا شما بعنوان ھشياری می توانيد از ذھن عقب بکشيد و يکدفعه به آن فضا زنده شويد و تمام وضعيت ھای خودتان را
در آغوش بگيريد؟
" بله ".
آيا اين کار ساده ست؟
" نخير " .ساده نيست.
دار ذھنی و خالص شدن
ی ناب ،ھشيار ِ
ی حضور ،ھشيار ِ
ذره به ذره ھشيار ِ
ی الگوھای من ِ
ی خالص ،در اثر شناساي ِ
از آنھا زياد می شود.
آخر غزل مربوط به اين موضوع ست که توضيح خواھم داد .از اين قصه اين سه بيت را برايتان می خوانم:
بي ِ
ت ِ
قرب( تر از رگ گردن ) َحب ُل ْال َوريد( است به شما!.
آنچ حقست ،اَ ْق َرب از َحب ُ
ل ا ْل َوريد ،آنچه که حق است ،خدا ،نزديک )اَ َ
يعنی شما خو ِد او ھستيد! .شما ھمانيد که در ذھن دنبالش می گرديد! .خودش ھستيد! .يعنی خدا و شما يکی ھستيد.
امروز ھم به شادی وصل اشاره کرد که شما متوجه اين مھم شويد.
تا زمانی که در ذھن دنبالش می گرديد ،جدايی وجود دارد.
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حس جدايی می کنيم.
تا زمانی که ما از خلق خدا حس جدايی می کنيم ،از خدا ھم ِ
جنس او
تا زمانی که ستيزه ،مقايسه ،قضاوت ،مقاومت می کنيم ،جدا از خدا ھستيم ،متوجه نمی شويم که خودمان از
ِ
ھستيم!.
ب منصوری را برای ما می ريزد که بنوشيم ،ما می
ب
عشق را ،شرا ِ
تو فکنده تير فکرت را بعيد ،ساقی زندگی ،شرا ِ
ِ
گوييم ,, :من شراب نمی خواھم ،کنار برو ببينم ذھن ام ،اآلن چه چيزی را نشان می دھد .!.,,
" اين غلط است ".
تو فکنده تير فکرت را بعيد ،تو تير فکرھايت را به دور دورھا ،به آينده پرتاب کرده ای ،به ذھن پرتاب کرده ای!.
دنبال چيزی در ذھن می گرديم تا به ما زندگی دھد!.
بجای اينکه اين لحظه ما فکرمان را ساکت و آرام کنيم ،ھمه اش
ِ
" اين طرز فکر و برخورد غلط است ".
ای کمان و تيرھا بر ساخته
صيد نزديک و تو دور انداخته
تو کمان و تيرھا ساختی ،يعنی چه؟
از ھمان ابتدا ما ياد گرفتيم که خوب فکر کنيم ،تيرھا را دور دور بيندازيم ،يعنی فکرھای دقيق و حساب شده کنيم.

گر چه بلحاظ ذھنی فکر می کنيم که پيش می رويم و از ھمه جلوتر می افتيم ،موفق می شويم به امکانات و تسھيالت
جوھر زندگی ،برای اينکه متوجه شويم ،که ما خو ِد زندگی
رفاھی دست می يابيم ... ،ولی برای رسيدن به اصل و
ِ
ھستيم ،و از توھم درآييم ،نه تنھا راه گشا نيست ،چه بسا توقف زياد در آنھا ما را بيراھه کشانده و زنده شدن به
زندگی ،به حضور ،به خدا را در ما به تأخير می اندازد!.
ب ذھن شده )در مثنوی خواھيم خواند( :مثل کسی که در خانه بخوابد و ديگر خانه را نبيند
می دانيم که ھشياری آمده و جذ ِ
و متوجه نشود که در خانه خوابيده!.
درست است .وقتی ما شب در خانه مان می خوابيم ،نمی دانيم که در خانه مان خوابيده ايم ،اگر بيدار شويم ،متوجه
می شويم که در خانۀ خود ھستيم.
شما اآلن بعنوان ھشياری به خانۀ ذھن برويد و بخوابيد ،در آنجا چون در خواب ذھن ھستيد نميدانيد که در درون ذھن
ھستيد! ،ھر چه که ذھن نشان می دھد آن را حقيقت می پنداريد و در نتيجه در ذھن ،کمان و تيرھا می کشيد و فکرھای
خيلی دقيق می کنيد در حاليکه ھمه توھم و سراب است!.
صيد نزديک و تو دور انداخته!.
صيدی که نزديک است ،کجاست؟
نزديک تر از اينکه! ،ما ھشياری ھستيم و از جنس خدا!؟.
" از اين نزديک تر نمی شود "! .ولی ما در ذھن دنبالش می گرديم!.
ھرکه دوراندازتر او دورتر
وز چنين گنجست او َمھجورتر
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ھرکس تير انديشه و تعقل خود را دورتر پرتاب کند ،مسلما" از گنج حقيقت وجود خويش دور می شود.
کسی که تير فکرھايش را دورتر می اندازد ،عميق تر و دقيق تر فکر می کند که مثال" ،چگونه و چکار کنم که از
ذھن متولد شوم؟ ،يعنی با الگوھای ذھنی ،می خواھد از ذھن زاييده شود ،مثال" استا ِد دانشگاه ست .
ی کاغذ برنامه ريزی می کند و می نويسد که چکارکند ،فکر می کند ،فکر می کند ،فکرھای عميق
فکر می کند ،رو ِ
و حساب شده می کند ،برای اين منظور خيلی فرمول می نويسد... ،
آيا براستی ،با الگوھا و داده ھای ذھنی ،می تواند از ذھن زاييده شود؟ " نه .اصال" به ُفرمول نيست "!.
ھر کسی اين تير را دورتر می اندازد ،از زندگی دورتر ،فاصله اش بيشتر می شود.
درست مثل اينکه زندگی در اين لحظه ست ،شما فکر کنيد سه ماه ديگر به زندگی می رسيد ،در حال انتظارمی مانيد!.
ذھن شماست و شما به ذھن رفته ايد!.تيری به دوردست ھا می اندازيد!.
فضای يکتايی دراين لحظه ،زي ِر فکر و زي ِر
ِ
بھتر نيست اين فعاليت را ،که ھشياری در ذھن انجام می دھد متوقف کنيد و متوجه شويد که فضای زير اين فکرھا
شما بوديد؟! ،ھر چه دوراندازتر شود ،دورتر می شود ،از اين گنج ،او َمھجورتر است.
عقل عشق ،دست می زند تا ما برقصيم ،و ھر دَم بستۀ انرژی می فرستد ،گر چه
عقل ُکلِ ،
حاال ،اين برکت زندگیِ ،
من ذھنی اآلن فقط َنشتی از آن را دريافت می کنيم ،اما موقعی واقعا" برای ما نتيجه و فايده دارد که
بخاطر وساط ِ
ت ِ
ھمۀ اين بستۀ برکت به ما برسد! ،ھمه را دريافت کنيم.
بعنوان ھشياری بدانيم از( آنطرف )آمديم ،وارد ذھن شديم ،از اين پستی )ما آمديم ،پست شديم( دوباره باال برويم .البته اين
َپستی و َت َن ُز ِل رتبه ھم الزم بوده درست مثل ميوه ،که برای رسيدن بايد به درخت بچسبد.
ما ھم بعنوان ھشياری جذب ماده می شويم ،برای مدت محدودی اين کار برای زندگی و خدا ،قابل قبول است ،بارھا
ت پزنده و
گفته ام " :ده سال ،دوازده سال " ،در آن فاصله ما بايد مثل ميوه ،برسيم .يعنی ما ميوه ای ھستيم که درخ ِ
پَرورش دھنده مان ،دنياست.
کسی نگويد که از ھمان اول ،جذب جسم و ماده شدن ،رفتن به ذھن ،غلط بود " ،نه .غلط نبوده " ،ادامۀ آن غلط بوده!.
مسئول امور تربيتی جامعه ھستند،
بزرگان ما ،پدر و مادرھا و کسانی که به اصطالح
کار ما اين است که
ا
ِ
ِ
ِ
ِشکال ِ
مولف کتاب اند ،اين موضوعات را توضيح ندادند ،توضيح نمی دھند که انسان ،مثل ميوه )سيب ،گالبی ،ھلو ،سيب ( ...

به جھان می آيد و به آن می چسبد اما پس از مدتی محدود ،بايد برسد ،بِ َپ َزد .دنيا را رھا کند.
بزرگان ،مسئولين امور تربيتی ،بايد کمک کنند که اين بچه ھا برسند ،بپزند.
ميوه وقتی می رسد ،درخت را ول می کند ،خوردنی می شود .اين تمثيل را موالنا به کار می برد .امروز ھم در
مثنوی خواھيم ديد:
مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بيت ۴۶٣
کز جھان زنده ز اول آمديم
باز از پستی سوی باال شديم
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جھان زنده ،از آنطرف به اين عالم آمديم ،وارد ابتالئات ذھن شديم ،به جسم و به ُفرم چسبيديمَ ،پست ،شديم.
ما ابتدا از
ِ
جھان مادی ،از صورت ھا ،از ُفرم ،از وضعيت ھا ،برکت
اما نبايد در اين َپستی بمانيم ،بايد بدانيم :تا زمانی که ما از
ِ
حس بزرگی ... ،را می خواھيم ،بدست
حس احترامِ ،
حس عشقِ ،
حس خوشبختیِ ،
حس امنيتِ ،
حس ھويتِ ،
ھايی مثل ِ
شان نخواھيم آورد و در پستی خواھيم ماند .در حاليکه نھايتا" ما ،باز از پستی سوی باال شويم.
جمله اجزا در تحرک در ُسکون
جعون
ناطقان که ا ّنا ِا َلي ِه را ِ
ھمۀ اجزاء و ذرّ ات اين جھان ،ھمۀ اجزاء عالم ،ھمۀ اجزاء انسان ،در حرکت و سکون اين حقيقت را بيان می کنند:
جعون ،خداييم و به سوی او برمی گرديم) .مصرع دوم اشاره به قسمتی از آيۀ  ١٥٦سورۀ بقره
که ما از خداييم و ا ّنا ِا َلي ِه را ِ
است که به کرات در مثنوی به کار رفته است(.

بخش ساکن ھم دارد.
ی اوست ،اما انسان،
قسمت متحرک انسان ،افکار و انجام دادن ھا ِ
ِ
ساکن ھمۀ اجزاء ھستی را به
ت متحرک و
عقل کل،
عشق ُکل ،طرح و برنامه اش اين است که ھر دو قسم ِ
گفتيمِ :
ِ
ِ
جعون ،ھمه بسوی او برمی گردند.
ی خود ،ھول دھد .ا ّنا ِا َلي ِه را ِ
سو ِ
جعون را موقع مردن می خوانند!.
مردم عبار ِ
ت ا ّنا ِا َلي ِه را ِ
جعون ،ده ،دوازده سالگی ست .يعنی ما ھشيارانه بايد به سوی او
فھم ا ّنا ِا َلي ِه را ِ
حال آنکه موقع اصل ِ
ی خواندن و ِ
من ذھنی که به تنگ آمده و مريض مان کرد و
ت آزارھا و اضطراب و نگرانی و
برگرديم .نه اينکه وقتی از دس ِ
خشم ِ
ِ
جسم مان را از بين بُرد و مُرديم ،مردم بر جسدمان بخوانند ,, :ھمه به سوی او برمی گرديم .!,,
ت کل زندگی ست ،تکان دھنده،
مکان
" نه ،آنموقع و آنجا ،زمان و
خواندن عبارتی که آشکار کنندۀ جوھر و ماھي ِ
ِ
ِ
شفاف و واقعی و حقيقی و شگفت انگيز ،است ،نيست "!.
پردۀ گردون ِبدَ ر نعمت جنت بخور
آب بزن بر جگر حور بکش در کنار
ی َگردَ نده ھم ھست.
پردۀ گردون يعنی پردۀ آسمان ،به معن ِ
موالنا گفت ما که در اصل ھشياری ھستيم ،اشتباه می کنيم ،و واقعا" می توانيم بگوييم آنچه ما را به اشتباه می اندازد
يک پردۀ گردَ نده ست .پردۀ گردَ نده ھمين ذھن ،ھمين جھان است.
اين جھان ،بوسيلۀ ذھن به ما ارائه می شود .ذھنی که خود ،يک پردۀ گردنده ست .فرض کنيد که ما به نقطه ای نگاه
می کنيم و آن نقطه می چرخد ،اآلن يک چيز می بينيم ،لحظۀ بعد چيز ديگری را می بينيم.
کما اينکه اآلن در ذھن تان يک فکری می بينيد ،لحظۀ بعد فکری ديگر را می بينيد ،لحظۀ بعد فکری ديگر ...
در واقع ما ،افسون اين فکرھا شده ايم! ،ھر فکر ما را به جايی می َب َرد .اگر شما دنبال فکرتان بلند نمی شديد برويد،
اين پردۀ گردون دريده می شد .چون آنطرف پردۀ گردون ،زندگی ست ،خداست.
ما اآلن به ذھن مان نگاه کنيم ،ذھن چه چيزی را نشان می دھد؟
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ی خود و ديگران را نشان می دھد ،يک لحظه به ھمسرمان فکر می
ذھن جھان را نشان می دھد ،وضعيت ھای زندگ ِ
کنيم که چه نقص ھايی دارد ،چه توقعاتی را برآورده نکرده ، ... ،آن فکر که تمام شد به بچه مان فکر می کنيم که
درس نمی خواند ،بجايی نخواھد رسيد ،مبادا گم شود ،مبادا از راه ِبدَ ر شود ، ... ،آن فکر که تمام شد به فکر در مورد
بدن مان برمی گرديم ،اين اشکال و آن اشکال را دارد ، ... ،به فکر کار و حرفه مان می افتيم... ، ... ،
ِ
ی پردۀ گردون!.
اينھا ھمه موضوعات مختلفی ست که در ذھن می چرخد و افسون شان ھستيم .مصداق ھا ِ
ی عين ِ
ت پردۀ گردون ،پرداختن به خيلی موضوعات يکی پس از ديگری ،ما را در ھشياری جسمی نگه می دارد.
ماندن پش ِ
ت بھشت را نمی خوريد! .برو نعمت جنت بخور.
در اينصورت شما نعم ِ
شھر يار ،اين نھانگاه ،اين زمينه ،اين
ت جنت چيست؟ نعمت جنت ھمان بسته ھاست :آيد ھر دَ م رسول از طرف
نعم ِ
ِ
تدبير ،اين طرح ،مرتب ،برکات را می فرستد.
ی اين لحظه ست ،موقعی ست که شما ھنوز نمرده ايد .صحبت بعد از مُردن را فعال"
َج َنت کجاست؟ َج َنت ،فضا ِ
ی يکتاي ِ
نکنيد .ھمين جا که زنده ھستيم ،در بھشت و يا در جھنميم!.
ذھن من دار و پُر از درد است ،ذھنی که در آن ھشياری گير افتاده و به مقوالت اين جھانی چسبيده ،درد ھم
جھنم،
ِ
ی اين
بوجود آورده! .پُر از خشم و کينه و انتقامجويی و پُر از رنجش است .ھر کسی که از اين جھنم ،به فضای يکتاي ِ
لحظه زاده شود ،دردھا را انداخته باشد و ھر دَم فرح وصل ،لذت و شادی به او برسد ،نعمت بھشت را می خورد .در
بھشت زندگی می کند.
رش اين لحظه ست .به ما می گويد:
ی فراخی يا فضا ِ
پس ،بھشت فضا ِ
ی پذي ِ
پردۀ گردون را ِبدَ ر ،اين قدح وصلت و اتحاد با معشوق را بنوش .آب بزن بر جگر ،اين آب حيات را بر جگر کبابت
دل ما باشد.
بريز ،جگر کباب موقعی ست که اين من ذھنی پُر از درد ،اين جھنمِ ،
شما در نظر بگيريد که ھمۀ آن گرفتاری ھا ،آن جھنم ،مرکز و دل آدم باشد و از آن مرکز ،ھمۀ فکرھا و واکنش ھا و
کارھای آدم سرچشمه بگيرد ،چه باليی سرش می آيد!.
موالنا می گويد:
" اين آب حياتی را که از درون ات می جوشد ،بر جگر داغ ات بريز .آب بزن بر جگر حور بکش در کنار ".
دل ما شد ،آن موقع آن را دل می ناميم.
دل زندگی آمد و ِ
جگر ،واقعا" دل نيست ،وقتی ِ
کنار خود بِکِش .بدان کی ھستی!.
حور بکش در کنار ،حور
ِ
سمبل زيبايی ست ،زندگی را ،خدا را ِ
آغوش
من ذھنی نيستيم ،در
ِ
بمحض اينکه شناسايی کنيم که ما ھمان ھشياری اوليه ھستيم که به اين جھان آمده ايم ،اين ِ
زندگی قرار می گيريم.
ھر چه بر اصحاب حال باشد اول خيال
گردد آخر وصال چونک درآيد نگار
اصحاب حال ،کسانی ،باشنده ھايی ھستند که به حال توجه می کنند .حال عکسی ھم دارد و آن قال است.
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ب قال است ،ھمه اش در گفتگوی ذھنی و جدل! .حال ،حضور است .ھشياری خالص است .اين حال
من ذھنی ،اصحا ِ
ِ
که در قسمت دوم مصرع اول آمده ،می گويد:
باشد اول خيال ،اين خيال ھم معادل حضور است ،فکر نيست ،فکر من دار نيست .موالنا فرمولی دس ِ
ت مان می دھد.
شما از خودتان می پرسيد:
ذھن من ھمه اش به گفتگوی ذھنی مشغول است؟ اين فکر نرفته آن فکر می آيد و من ھم ھمۀ آنھا را دنبال می
آيا
ِ
کنم؟ ،در اينصورت از اصحاب قال ھستم .حال ،ندارم.
فکر من دار باشيد و زندگی را
اگر اين تسلسل فکری در نقاطی پاره می شود و شما حداقل يک دقيقه ،دو دقيقه ،بدون ِ
در آن فاصله ،در شکافِ بي ِن دو فکر ،حس می کنيد ،يا بصورت ناظر به فکرتان نگاه می کنيد و فکر شما را نمی
ِک َشد و ناظر اعمال تان ھستيد.
واقعا" ھمانطور که ابتدائا" گفتم ،اگر خودمان زير نورافکن خودمان باشيم و با ديگران کاری نداشته باشيم ،خواھيم ديد
س ِر ما برمی دارند.
که پس از مدتی ما دست از َس ِر مردم برمی داريم و مردم دست از َ
شما اين نوع برخورد را تمرين کنيد.
مردم نمی گذارند ما اصحاب حال باشيم و ما ھم نمی گذاريم آنھا اصحاب حال ،باشند!.
ی ناب در اين لحظه درست کردن ،تسليم است.
يکی از راه ھای ،حال درست کردن ،حضور درست کردن ،ھشيار ِ
ب دندان شکن
ت ضعيف ،ضعف است ،فکر می کنند آدم بايد تھاجمی ،به مردم جوا ِ
تسليم برای بعضی مترادف با عبار ِ
دھد و آنھا را لِه کند و با مشت به آنھا بزند ،ما راجع به تسليم جسمی صحبت نمی کنيم ،در مورد تسليمی می گوييم که
در درون شما با اتفاق اين لحظه ستيزه نمی کند.
معنی آن اين نيست که اگر اتفاق اين لحظه ناگوار باشد ،شما می خواھيد آن را برای ھميشه بپذيريد و تحميلی دائمی بر
شما باشد " ،نه ".
ی حضور که شما می توانيد با تسليم در اين لحظه جمع کنيد ،سبب می شود که خِرَ ِد زندگی به کاری
اين حال و ھشيار ِ
که در اين لحظه انجام می شود ،جاری گردد.
عقل ُکلی که ابتدا در مورد آن صحبت کرديم ،ھميشه دست زنان ،طرح اش اين است که شما را به
خِرَ ِد زندگی ،ھمان ِ
من ذھنی تان بگذاريد!.
شادی برساند .ولی اگر شما بوسيلۀ ِ
عقل ِ
فکر من دار نيست ،اين خيال،
اوال" شما بايد جزو اصحاب حال بشويد و خيال ھر چه بيشتر شود .اين خيال ،خي ِ
ال ِ
تبديل به وصال می شود .گردد آخر وصال ،يعنی چه؟
يعنی شما تسليم می شويد ،از طري ِق تسليم ،ميزان ھشياری حضورتان زيادتر می شود .مثل پولی که آدم در بانک می
گذارد .کاری به ديگران نداريم ،ديگران زور می گويند ،ديگران دعوا می کنند ... ،اصال" ھر کسی که خودش را از
مردم جدا نکند ،به جايی نمی رسد.
عقل کل ھم
" من مسئول خودم ھستم ،با مردم کار ندارم ،روی خودم کار می کنم ،زندگی مرا محاصره کرده،
طرح ِ
ِ
اين است که در وصال به من کمک کند.
25

برنامه گنج حضور شماره ٥٠٧

May 28 2014

Program # 507

اگر از درگيری با مردم و از تقلي ِد آنھا پرھيز کنم ،از ھر طرف خبر و مژدۀ سعادتمندی ام می رسد!.
ی کليشه ای و شرطی ،به افراد و به وضعيت ھا ،به حالت ھا و به لحظه و ...
تقلي ِد مردم سبب واکنش نشان دادن ھا ِ
باور ديگران را آ ِن خود کنم .بلکه می خواھم که
می شود ،اما من نمی خواھم از طري ِق تقليد ،فکر يا رفتار يا
ِ
شدن آن خرد زندگی در انجام دادن ھايم،
مجموعۀ فکر ،رفتار و انتخاب ھايم از دريای درونم بجوشد ،من به جاری
ِ
نياز دارم.
ی ناب را از
پس اين خيال )در اينجا ھشياری حضور( برای اصحاب حال ،ھر چه بيشتر شود ،ھر چه بيشتر ھشيار ِ
الگوھای فکری تان بيرون ِبکِشيد ،نھايتا" ھشياری حضور ،ھشياری ناب زياد می شود ،زياد می شود ،زياد می شود ،زياد می
من ذھنی!.
شود ... ،و در نقطه ای بنظرتان می رسد که شما در عمق ،از زير ،زندگی ھستيد ،تا ِ
روتان ريشه دار است ،حضور
بعضی از ما اآلن تمـــــــاما" جذب ذھن ھستيم )تأکيد می کنم ،بعضی از ما( ،اما شما َس ِ
داريد.
" از کجا می فھمم "؟
درون شما ،اين حقيقت را می شناسد!.
از آنجا که به مطالعه و دنبال کردن موالنا ادامه می دھيد .جوھری در
ِ
کردن برنامه ست ،وگرنه گوش نمی کرديد .کسانی ھنوز آن توانايی و
او شما را می کِشد ،او انگيزۀ شما برای دنبال
ِ
درون شان بيدار نشده تا موضوعاتی را که موالنا بيان کرده ،دنبال کنند ،به لطف خدا ،به يکباره متوجه
استعداد در
ِ
خواھند شد که در موضوعاتی که موالنا بيان کرده ،حقيقتی نھفته ست!.
 ،،جوھری در من اين موضوع را شناسايی می کند .!،،
ب اين حقيقت ،توضيح دھد!.
ی کشيده شدن خود را به جان ِ
حتی آدم نمی تواند چگونگ ِ
من ذھنی که عکس آن را باور دارد.
بيت دوم ،از آمدن نگار خبر می دھد .بر خالفِ ِ
ذھن شان نا اميد ھستند ،خدای ذھنی شان،
خاص خود را دارند ،اما در
خيلی از آدم ھا عليرغم اينکه تمرينات معنوی
ِ
ِ
ی حقيقی و اصيل دست نمی يابند.
بواقع و در عمل نمی تواند به آنھا کمک اساسی کند! ،به ھيچ آرامش و امنيت و شاد ِ
چنان نا اميدند که فکر ھم نمی کنند روزی خدا ،آنھا را بپذيرد ،خدا ،شاھی در آسمان ھاست واينھا ھم بنده ھايی زبون.
 ,,او کجا! ،و ما کجا؟! .,,
نمی دانند که امتداد خو ِد خدا ھستند که وارد ُفرم و ماده شده اند و خو ِد زندگی طرح اش اين است که اينھا را از ذھن و
افکار منجمد و نا به کار را دور بيندازد!.
ت اصلی خود قائم کند و آن پوسته و
دنيا بيرون بِکِشد و روی ماھيت و ھوي ِ
ِ
و بعد از اين مرحله ست که بودن از طري ِق اين باشندۀ از ذھن زاده شده در انجام دادن ،جاری و بيان می شود.
گردد آخر وصال چونک درآيد نگار " .مطمئن باش خدا در تو بروز می کند ،چونک درآيد نگار .مطمئن باش.
ھر چه بيشتر از جذبه ھا و دلبستگی ھا و وابستگی ھای اين جھان جدا و بيشتر تسليم می شوی ،بيشتر ساکت و ساکن
می شوی ،زنده شدن به حضور را ،بيشتر در خود پس انداز می کنی.
وقتی خودت را با مردم مقايسه نمی کنی ،تقليد نمی کنی ،واکنش نشان نمی دھی ،ستيزه نمی کنی و فقط نور افکن
روی خو ِد توست ،يک روز ،نگار در می آيد و آن موقعی ست که ھشياری حضورت آنقدر زياد شده که عميقا" زنده
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شدن به زندگی را حس می کنی ،وصال را حس می کنی ،احتياج به تأييد مردم ،در زنده شدن به ھشياری حضور
نداری!.
شما ديده ايد .بعضی می پُرسند ,, :آيا بنظر شما من به حضور رسيده ام؟ ,,
" اين چه سوالی ست! ،اول شما بايد بدانيد :آنجا ،جايی ست که شما دست اول بسته ھای انرژی ،کارمايه و توان را
دريافت و فورا" استفاده می کنيد .شاد ھستيد برای اينکه زندگی از جنس شادی ست ،شاد نيستيد بخاطر اينکه پول تان
زياد می شود!.
ت زندگی در ذھن می افتند ولی شما جدا از ذھن ھستيد ،ذھن رويدادھا را به شما
يکدفعه متوجه می شويد که اتفاقا ِ
نشان می دھد ،رويدادھا معتبر ھستند اما مھم نيستند.
جنس او شده ايد ،به او تبديل
آنچه که مھم است ارتباط با ھشياری ست .اين ارتباط ھم سعی نمی خواھد چون شما از
ِ
شده ايد ،اصال" از اول او بوديد ،ايندفعه ھشيارانه او ھستيد.

آنموقع ھر کسی از شما تعريف و تمجيد کند ,, :شما چه آدم با سوادی ھستيد ،چه آدم با حضور و روشنی ھستيد ،اين
 ...را به شما می دھم ،آن  ...را به شما می دھم,, ... ،
" آيا به دردتان می خورد؟ آيا توجه می کنيد؟ " .نه.
من ذھنی که آنھا را می شنود ،خوشحال می شود ،چون به چاپلوسی و
من ذھنی می خوردِ ،
تملقات و تمجيدات ،به در ِد ِ
مورد توجه قرار گرفتن ،نياز دارد.
اما کسی که به زندگی زنده شده آيا به آن تمجيدات و توجھات ،احتياج دارد؟ نه .احتياج ندارد.
در ھمين رابطه می گويد:
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ٩٧٨
سَ ر شکسته نيست اين سَ ر را َمبند
يک دو روزک جَ ھد کن باقی بخند
سَ ر شکسته نشده را با دستمال نبند .چند روزی را به کسب و تالش بپرداز تا به منزل مقصود برسی و آنگاه شادان و
خندان شوی.
ما اگر از افکار ،از ذھن ،از من ّيت ھا و از دنيا خود را عقب بِکِشيم و خود را بزايانيم )البته اين ما نيستيم که اين مھم را
چرخ زندگی نگذاريم ،مانع ايجاد
ی
انجام می دھيم ،زندگی اين اعجاب را بعھده گرفته ،اگر ما اجازه دھيم و با ِ
من ذھنی چوب ال ِ
عقل ِ
ِ

نکنيم ،اين روند را به تأخير نيندازيم(َ ،سر زندگی مان ،شکسته نيست ،کامل و سالم است .اين َسر را نبايد ببنديم!.
اين َسر را چگونه بسته ايم؟
بستن دستمالی بر َس ِر خ َِر ِد زندگی ست!.
من ذھنی،
ِ
ھمين ِ
چند روز َجھد کن ،بقيه اش را بخند.
بَد مُحالی جُ ست کو دنيا بجُست
نيک حالی جُ ست کو عُقبی بجُست
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اجسام اين دنيا می
کسی که به ذھن رفت ،امور دنيوی را دنبال ،و خود را نيز در دنيا جستجو کرد و با اضافه کردن
ِ
روح زندگی برسدَ ،بد مُحالی ست ،مسير اشتباھی را انتخاب کرده ،مسيری که او را به ماندگاری و
خواھد به جوھر و
ِ
ی مقصد را
جاودانگی رھنمون نيست .اما کسی که عُقبی )
حضور زنده در اين لحظه( را جستجو می کند ،کسی که انتھا ِ
ِ
جستجو کرد و ديد ،نيک حالی جُ ست کو عُقبی بجُست!.
باردَ ست
َمکرھا در کسب دنيا ِ
واردَ ست
مکرھا مکرھا ترک دنيا ِ
جمع َمکرھا و تدبيرھا و چاره انديشی ھايی که در جھت کسب دنيا بکار گرفته می شود بی حس و روح و نابجاست.
اما ھمۀ مکرھا و چاره انديشی ھايی که جھت ترک دنيا بکار گرفته می شود ،بجا و مناسب است.
بارد ھم يعنی َسرد.
اينجا ،مکر يعنی فکر و حتی آن خيال که قبال" در موردش صحبت کرديمِ .
ھر فکری که شما در کسب امور دنيوی و ھم ھويت شدن و اضافه کردن ھا می کنيد که به شما شادی و زندگی پايدار
دھدَ ،سرد ،خام و نابجاست .چون ما به ھر چه بيشتر ،بھتر باور داريم!.
ی بيشتر،
استدالل زيري ِن
پول بيشتر ،سوا ِد بيشتر ،متعلقا ِ
باور ھر چه بيشتر ،بھتر ،اين است که ھر چه ِ
ت بيشتر ،آدم ھا ِ
ِ
ب مان می شود ،در حاليکه
 ...دور خود جمع کنيم ،زندگی و خوشبختی و امنيت و شادی بيشتر و ماندنی تر ،نصي ِ
چنين نيست!.
شتن دنياَ ،سرد است و بدرد نمی خورد.
اين تدبيرھا و َمکرھا ،اين حرف من دار برای کسب دنيا ،برای پايا نگه دا ِ
ی اين دنيا نيست ،زندگی در فکر نيست ،خدا
ھـــــــرفکری که شما را متوجه می کند تا درک کنيد زندگی در داده ھا ِ
جنس فکر نيست ،وارد است.
از
ِ
ـ فکری ،از طري ِق تسليم وپذيرش اتفاق اين لحظه قبل از قضاوت و بدون قيد و شرط ،شما را به سمت حضور
رھنمون می شود.
امور دنيوی و ترک دنيا
ت
ی بی پرنسيبی و عدم اصال ِ
ِ
ـ فکری ديگر يا ھمان خيال که صحبتش را کرديم ،سبب شناساي ِ
می شود.
اين فکرھا و تدبيرھا و مَکرھا ،در ترک دنيا ،واردند.
َمکر آن باشد که زندان حُ فره کرد
آنک حُ فره بست آن َمکريست سرد
زندان دنيا را ،بشکافد و به معنويت توجه کند .ولی کسی که
تدبير و چاره انديشی آن است که انسان ،برای رھايی،
ِ
منفذ خروج را مسدود کند مسلما" تدبيری ناروا بکار گرفته است.
عکس معنی فارس ِی آنَ ،مکر به معنای حيله نيست(.
يادمان باشد که َمکر به زبان عربی يعنی فکر) .بر
ِ
حواس تان
من ذھنی يک زندان است ،شما آيا
وار
ِ
زندان دنيا را بِکَند .يعنی ذھن و ِ
ِ
فکر خوب و نيک ،فکری ست که دي ِ
ھست که بايد از اين زندان بيرون برويد؟
پس بايد ديوارش را بِکَنيد .حُ فره ايجاد کنيد ،راه فرار باز کنيد.
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ی فکری که توأم با حضور است ،يعنی ما خود را از ذھن عقب کشيده و در حي ِن
ھر فکری ،ھر دَ رکی ،ھر شناساي ِ
فکر وارد است
انجام کاری ،به
ی حضور ،ايده ای ،فکری ،برای
ھشيار ِ
ِ
ذھن مان خطور می کند ،اين ايده ،اين َمکرِ ،
ِ
وار زندان را می َک َند.
که دي ِ
ی مھم اين زندان است ،بِکَنيد ،بيرون را می بينيد!.
شما اگر الگوی حس نقص را که يکی از آجرھا ،يکی از بلوک ھا ِ
وار زندان می کوبيد.
کر آجرھا و بلوک ھا ِ
ی دي ِ
گوشه و نمايی از بيرون را که ديديد ،کلنگ را برداشته و به ُک ِل پي ِ
ولی آنکه روزن را می بندد ،ھمانجا می ماند!.
شما فرض کنيد الگوی نقص را برداريد و الگويی ديگر جای آن بگذاريد يا نه ،يکی از جنبه ھايش را برداريد و يک
جنبه ای ديگر را به جای آن بگذاريد ،مثال" کسی می گويد:
 ،,راست می گويی ،من به اندازۀ کافی پول دارم و در اين رابطه کمبود و نقصی ندارم ولی نقص و کمبو ِد يک کانون
گرم خانوادگی ،ھمسر و فرزند ،را احساس می کنم .،,
ی حضور زنده شويد ،خ َِر ِد زندگی
" صحبت بر اين نيست که شما اين امکانات را بدست نياوريد ،اما وقتی به ھشيار ِ
برای شما آنھا را ھم تأمين می کند.
نکتۀ قابل توجه اين است که الگوی نقص اين لحظه ،روزن را می بندد و شما را در زندان می گذارد! .ھر چه بدست
بياوريد ،باز ھم در زندان خواھيد بود ،ھر چه بدست بياوريد ،آنھا را ھم به زندان خواھيد کشيد! .به زندان خودتان
زندان خود بيرون بياييد .آنموقع با ھم صحبت می کنيم!.
خواھيد کِشيد! .شما اول از
ِ
وقتی در زندان ھستيد ،ھمه را می خواھيد به زندان کشيده و زندانی کنيد!.
زندان خود می کشيد و او را به ھمان بالھا که
کسی ھمسر شما شود ،يک تصوير ذھنی از او درست می کنيد و به
ِ
سر خودتان می آوريد ،گرفتار می کنيد .پس ،آنک ُحفره بست آن َمکريست سرد.
اين جھان زندان و ما زندانيان
حفره کن زندان و خود را وا رَ ھان
ان دنيا،
ان آن ھستيم .پس ،ای زنداني ِ
اين جھان ،دنيايی که در آن به سر می بريم ،زندان است و ما ساکنان دنيا ،زنداني ِ
زندان را سوراخ کنيد و خود را نجات دھيد ،وارھانيد .وظيفه داريم که ديوارش را بِکنيم و بيرون بياييم.
چيست دنيا؟ از خدا غافل بُدن
نه قماش و نقره و ميزان و زن
دنيا چيست؟ دنيا ھمانا غافل شدن از خداوند است .نه آنکه دنيا عبارت باشد از مال و ثروت و زن و فرزند و ترازو و
ساير اسباب کسب.
ی جسمی ،يعنی چه؟
وقتی می گوييم دنيا ،ذھن،
ذھن من دار ،ھشيار ِ
ِ
حضور ماست.
بودن بُع ِد حضور .يعنی غافل بودن از خدا .چون تنھا بُعدی که از خدا خبر دارد ،بُع ِد
يعنی غايب
ِ
ِ
ما اصال" فکر نمی کنيم که بُع ِد حضور داريم! ،به درون ذھن رفته و در ھشياری جسمی ،بُع ِد حضور ،خدا ،زندگی،
ی مان را فراموش کرده ايم .بُع ِد معنوی و حضور ،فراموش شده ترين بُعد ماست!.
بودن ،دل ،بُع ِد معنو ِ
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ما خدا را در ذھن تجسم می کنيم ،خدا را به دانش و به فکر تبديل کرده ايم ،او را به ذھن کشيده و روی آن کار می
کنيم! .ما بايد از اين زندان ذھن ابتدا بيرون بياييم و سپس تبديل شويم!.
چيست دنيا؟ از خدا غافل بُدن .معنی آن اين نيست که تو حرفه و کار تجاری نداشته باشی ،قماش )وسايل زندگی( ،طال و
نقره نداشته باشی يا مغازه ات ميزان )ترازو( به کار نباشد يا زن و بچه نداشته باشی! ،وقتی می گوييم به بُعد حضور
بايد زنده شويم ،مَر ُدم می ترسند:
 ,,پس اگر اينطور است ما ديگر نبايد ھيچ چيز از اين دنيا بخواھيم!  " .,,نه " .اينطور نيست.
" وقتی بُع ِد حضور وار ِد زندگی شما می شود ،بالنس و تعادل به زندگی تان می آورد .اتفاقا" از چيزھايی که حاال
دنبال شان ھستيد ،بھتر می توانيد استفاده کنيد و لذت ببريد ".
اين ھشياری حضور ،چندين موضوع را در زندگی انسان به تعادل در می آورد .سکس ،خوردن ،جمع کردن.
بعضی می ترسند:

 ,,اگر اين مقوالت متعادل شوند ،مبادا سرم کاله برود ،می خواھند مرا از اين مزايا محروم کنند ،منظور از پرھيز اين
است که نه بخور و نه سکس داشته باشد و نه مال دنيا را داشته باش؟! .,,
" نه " .چنين نيست.
عقل ُکل ،به زندگی شما وارد می شود و تعادل زندگی تان را ميزان و اداره می کند .ما نمی دانيم
يک اداره کننده ایِ ،
من
نفع ماست .به حرف ھای من ذھنی گوش ندھيد ،بعضی موقع ھا اتفاقات بدی برای ما رُ خ می دھد ِ
که چه چيزی به ِ
ذھنی آن را بد و فاجعه قضاوت می کند ولی پس از مدتی متوجه می شويم که ھمين اتفاق ،بھترين رويداد زندگی ما
می توانسته باشد!.
*
قسمت بعدی که برايتان خواھم خواند قصه ای ست از مثنوی ،دنبالۀ قصۀ ھفتۀ قبل است.
مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٣٧١٣
برخاستن مخالفت و عداوت از ميان انصار به برکات رسول عليه السالم.
درون خودمان و چه بين دو نفر که در ستيزند ،يا دو
در برنامۀ گذشته موالنا گفت :برای ايجاد آرامش و صلح ،چه در
ِ
جمع ،انسانی به حضور زنده شده الزم است .زيرا خاصي ِ
ت حضور ،صلح ،آرامش و شادی ست.
من ذھنی ست.
قرض
کردن خاصيت آرامش بخشی از جھان يا از ديگران ،مربوط به ِ
ِ
امروز ھم گفت که از طرف زندگی بسته می رسد! .در اين بسته ھا چيست؟
من ذھنی داريم که خواسته ھا ،نيازھا و تمايالت ،آرامش ،شادی ،امنيت و  ...را از بيرون قرض می کند.
ما ،يک ِ
موالنا ،اين خصوصيت را به سرکه تشبيه کرد و گفت:
سرکه را اگر حرارت بدھيد ،گرم می شود ولی خاصيت آن ھمواره َسردی ست! .يعنی چه؟
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من ذھنی ھمينکه پا در ميانی کند و بخواھد در خود آرامش ايجاد کند يا بين دو نفر دوستی و صلح برقرار کند،
يعنیِ ،
حاصل پا در ميانی اش ،اختالف و جنگ بوجود آوردن است!.
چون ذات اش جنگيدن است،
ِ
ف دو گروه ،دو مذھب در يک دين.
مثل اختال ِ
در اين رابطه تمثيل خيلی زياد ھستِ .
وقتی ،در خانواده دو نفر نسبت به ھم حالت ستيزه جويی دارند ،اگر کسی که برای برقراری صلح پا در ميانی می کند
من ذھنی باشد و آن دو نفر ھم از جنس من ذھنی ،آيا صلح می تواند برقرار شود؟ " نه ".
از جنس ِ
بھترين کار اين است که دخالت نکند .ذات آن جنگيدن است ،خصوصيت صلح طلبی را عاريه کرده!.
ت حضور صلح و آرامش است ،حتی حرف خشمگينانه
اما اگر انسانی زنده به حضور در آن بين حاضر باشد ،چون ذا ِ
ھم بزند ،اثر صلح دارد.
موالنا امروز می خواھد اين مطلب را تشريح کند و در اين رابطه دو مثال می زند.
دو قبيله که در زمان ايشان با ھم دشمن بودند )البته ديگران ھم دخالت می کردند(.

اصل دعوا سر اين بود که دو قبيله ض ِد يکديگر باورھايی داشتند و با اين باورھا ھم ھويت بودند .ھرقدر ھم ظاھرا" با
ھم می نشستند و صحبت می کردند به نتيجه ای نمی رسيدند.
مان زنده به زندگی الزم است.
اآلن چنين وضعيتی در دنيا وجود دارد .موالنا در قصه می گويد که يک سلي ِ
اين قصه دنبالۀ قصه ای ست که ھفتۀ قبل در مورد آن صحبت کرديم.
سمبل افراد روی زمين ھستند که به زبان ھای مختلف صحبت می
گفت :چھار نفر يک د َِرم پيدا کردند ،اين چھار نفر
ِ
کنند و ھر چھار نفر يک يکتايی داشتند .اين يکتايی ،زندگی ،خدا ،بين ھمۀ انسان ھا تقسيم شده .اگر ھر يک از ما ،از
من غريزی مان و از دنيا ،عقب بِکِشيم و روی خود ،روی حضور قائم شويم،
من ذھنی مان و از ھشياری جسمی ،از ِ
ِ
يکتايی خدا در حاليکه متعلق به ھمه ست ،متعلق به ما ھم می شود.
پس ما يک دِرَ م داريم ،آن يکی ھم يک دِرَ م دارد ،ديگری ھم يک دِرَ م دارد ،ھر کسی يک دِرَ م دارد.
آن چھار نفر يک دِرَ م پيدا کرده بودند ،می خواستند انگور بخرند.
يادآوری کنم ،رومی می گفت :من می خواھم " استافيل " بخرم.
عرب می گفت :می خواھم " عِ َنب " بخرم.
مال من است و می خواھم " اوزوم " بخرم.
ُترک می گفتِ :
فارس می گفت مال من است :می خواھم " انگور " بخرم.
به جان ھم افتاده بودند و به ھم مُشت می زدند .فکر می کردند ھر کدام چي ِز متفاوتی می خواھند!.
ھمۀ ما انسان ھا يک منظور داريم و بوسيلۀ اين يکتايی که ھمه با ھم در آن شريک ھستيم می خواھيم حرکت کنيم و
حس يکتا بودن کنيم و آنموقع ھست که ُفرم ھای بيرونی ھر چند ھم متفاوت باشند،
به فضای يکتايی برويم و در آنجا ِ
زيبا ديده می شوند و البته گفت:
اختالف خلق از نام اوفتاد

چون بمعنی رفت آرام اوفتاد
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رم
پس ،نام که می گوييم ،شامل اسم ،زبان ،رنگ پوست ،بدن ،طرز عبادت ،طرز کار ،و  ...ست .ما از نام و از ُف ِ
مردم دلخوريم ،زيرا با مشخصات ما متفاوت است در حاليکه از موضع و با نگاه از فضای يکتايی ،اين تفاوت ھا زيبا
ديده می شوند .تنوع وجود دارد ولی باعث جنگ نمی شود.
اِشکالی ندارد که در يک دين دو مذھب ،دو نوع باور وجود داشته باشد ،اين يکی اينطور عبادت کند و ديگر طوری
ديگر .اگر افراد اين دو مذھب که زير چتر يک دين ھستند ،از من ذھنی عقب بِکِشند و به فضای يکتايی روند ،يکدفعه
متوجه می شوند که عبادت آنھا ھم درست است و کافر نيستند .دست از ستيزه برمی دارند.
امروز راجع به اين موضوع صحبت می کنيم.
دو قبيله کِاوس و َخزرَ ج نام داشت
يک ز ديگر جان خون آشام داشت
زرج ،سالھا با ھم جنگ و نزاع داشتند ،دشمن جانی يکديگر بودند.
در زمان حضرت رسول ،دو قبيلۀ اوس و َخ َ
يک ز ديگر جان خون آشام داشتند .يک سری باورھا در ھر يک از دو قبيله بوجود آمده بود و ھر يک از دو قبيله با
ی شان ھم ھويت بودند .ھر يک ديگری را کافر می پنداشت.
باورھا ِ
کينهھای کھنه شان از مصطفی
محو شد در نور اسالم و صفا
ی حضور ،حضرت محمد مصطفی ،کينهھای کھنه شان ،دشمنی
دشمنی ھا و کينهھای کھنهشان ،به برک ِ
ت وجو ِد ھشيار ِ
ی شان ،در صفا و نور اسالم ،محو شد.
ھا ِ
ی مصطفايی ايشان صحبت می کند و ھم از ھشياری مصطفی ،بطور کلی.
توجه کنيد :ھم از حضرت رسول و ھشيار ِ
ھشياری حضور يکی بيشتر نيست ،چه متعلق به حضرت رسول باشد و چه متعقلق به شما ،و چه متعلق به مسيح
باشد .موالنا بارھا ،در اين رابطه توضيح داده .ما ھم در اين برنامه معنی موسی ،معنی عيسی را توضيح داده ايم.
مثال" ،christ ،ھمان خورشيد است ،ھمان يکتايی ست ،مسيح ھمان ھشياری ست ،عيسی اسم است.
زرتشت يعنی نور قديم.
موسی يعنی از آب گرفته شده ،يعنی ھشياری حضور.
بودا يعنی ھشياری بيدار شده.
رسول ھم ھشياری برگزيده ست.
پس ھمۀ اينھا يک ھشياری ھستند .خو ِد موالنا ھم ،ھمۀ اينھا را توضيح داد.
می بينيد ضمن اينکه رسول را مثال می زند ،صحبت نور مصطفی ،نور برگزيده را می کند.
پس اين يک قانون است ،کينهھای کھنه از نور برگزيده محو می شود و در نور اسالم و صفا )اسالم به معنی تسليم است(،
در نور تسليم )پذيرش اتفاق اين لحظه بدون قيد و شرط و قبل از قضاوت در ھر لحظه( و صفايی که از آن در ھر شخصی
بوجود می آيد ،کينه ھا محو می شود .اين فرمول زندگی شما ھم ھست.
اوال اِخوان شدند آن دشمنان
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ھمچو اعداد عِ َنب در بوستان
ن خدا ،اِخوان )برادر(
آن دشمنان ،از ھمان ابتدای گرويدن به آيين محمد ،به آيي ِن زندگی ،آيي ِن ھشيار ِ
ی حضور ،آيي ِ

موافق ھم شدند.
يکديگر شدند .مانند دانه ھای انگور در تاکستان ،رديف و در ھماھنگی و ھارمونی،
ِ
من ذھنی دارند ،خودشان را با ھم مقايسه می کنند ،از ھم ايراد می گيرند ،می خواھند مسابقه بگذارند.
ما دو
برادر که ِ
ِ
امروز موالنا در ھمين قصه ،مطلب جالبی را برايمان مطرح کرد و خالصه اش اين است:
ی برادری بيشتر بايد دقت کنيم ،معنای برادری فقط ھمخونی نيست ،چه بسا کسانی ھمخون نباشند ،از يک
ما به معنا ِ
ار
پدر و مادر متولد نشده باشند اما اُفق دل و ديدشان ،فضا ِ
ی يکتايی باشد ،اينان برادران راستين ھمند ،زيرا معي ِ
برادری و نزديکی انسان ھا به ھم ،موضع آنھا در رابطه با فضای وحدت و يکتايی ست ،نه اينکه از يک مادر
بيولوژيکی متولد شده اند.
ی ماست.
تولد از
ار برادر ِ
رحم مادر ذھنی معي ِ
ِ
من ذھنی برادر می شوند ،با ھمديگر دعوا و مجادله می کنند ،اما وقتی عقب می کِشند و از جنس حضور می
دو ِ
شوند ،آنموقع واقعا" برادرند.
ی اسالم ،در تسليم ،حس کردند ھر دو از يک جنس
افراد اين دو قبيله برادر شدند ،برای اينکه در َمعي ِ
ت صلح و صفا ِ
اند .از جنس خدا ھستند .بنابراين خودبخود با ھم برادر شدند .ھمچو اعداد ِع َنب )انگور( در بوستان.
انگور رسيده تشبيه می کند:
موالنا پختگی و به حضور زنده شدن انسان ھا را ،به خوشۀ
ِ
ی رسيده و شيرين
شما خوشۀ انگور رسيده را نگاه کنيد ،خوشۀ
انگور رسيده از شيرينیَ ،ترک بر می دارد .انگورھا ِ
ِ
در ھر تحرکی تبديل به شيره می شوند.
نور آموزگار ،پروردگار ،در اثر گوش دادن وعمل کردن به رھنمودھای موالنا ،مانند انگور
ما ھم اگر در اثر تسليم و ِ
ِبپَزيمِ ،ب ِرسيم ،زرين و شيرين و درخشنده شويم ،بمحض برخورد و مراوده مان با مردم ،فورا" يکی بودن خود را با
آنھا حس می کنيم .يکی شدن عصارۀ شيرين و زيبا و طاليی مان را در فضای وحدت و يگانگی تجربه می کنيم.
برعکس غوره.
بوستان وحدت و يکتايی ،ھماھنگ اند .يک خوشه اند .زرد و رسيده.
پس اعداد ِع َنب در
ِ
ِ
به عبارت ديگر ،اين دو قبيله ،اين برادران ذھنی ،پس از طی مراحل غوره گی ،در اثر فھم و تسليم به آيي ِن پي ِر زنده
بوستان امن و شاد زندگی،
به حضور ،تغيير رويه داده و مانند خوشۀ انگورھای پخته و رسيده ،موزون و زيبا ،در
ِ
آيين برادری را پاس می دارند.
دَم الُمؤمنون ْ
اخ َوه به پند
وز ِ
در شکستند و تن واحد شدند
افتراق و جدايی خود را در ھم شکستند و تن واحد
دَم و کالم که مومنان برادرند ،پند گرفتند .تعدد و کثرت،
ِ
و از اين ِ
شدند.
ادران خود اصالح کنيد(.
)اشاره به آيۀ  10سورۀ حُ جُرات است " :ھمانا مومنان برادر يکديگرند ،پس ميان بر
ِ
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دَم مؤمنينی که برادرند،
دَم ،فقط حرف نيست .حرفی که زده می شود ،توأم با انرژی و برکا ِ
ت زندگی ست که از ِ
ی فضای حضور را ھم به ھمراه دارد.
برمی خيزد .انرژ ِ
ذھن
درون
ی شان در ھم شکست ،ھشياری حضور شان از
بر اَ َث ِر ھمين انرژی برخاسته از ھشيار ِ
ِ
ِ
ی حضورِ ،
من ذھن ِ
تن واحد ،يکی شدند.
آنھا و من ھا ِ
ی ذھنی شان زاييده شد ،وارد فضای يکتايی شدند .ھمه ِ
پس معلوم می شود که ما بايد چکار کنيم.
بايد روی خودمان کار کنيم تا انگوری رسيده شويم ،بمحض اينکه بخواھيم در اين جھان کار کنيم ،با زندگی يکی می
ار حضور زنده شده اند ،يکی می شود ،ھمآھنگ می شويم.
شويم .عصاره و شيره مان با آنان که به ھشي ِ
ھمۀ ما بايد اينکار را بکنيم.
اگر غوره بمانيم ،نمی توانيم عصاره و شيرۀ شيرين بدھيم .اگر دو غوره به ھم برسند ،اصال" شيره ندارند.
*
" من می خواھم سريعا" آيۀ سورۀ حُ جرات را به شما نشان دھم:
قرآن کريم ،سوره حجرات ،آيه ١٠
ﷲ َل َعلﱠ ُك ْم ُترْ َح ُمونَ .
إِنﱠ َما ا ْل ُمؤْ ِم ُنونَ إِ ْخ َوةٌ َفأ صْ ِل ُحوا َبيْنَ أَ َخ َو ْي ُك ْم ۚ َواتﱠقُوا ﱠ َ

ھمانا مؤمنان با ھم برادرند ،پس ميان برادران خود آشتی برقرار کنيد و از خدا پروا بداريد ،اميد كه مورد رحمت
قرار گيريد.
ترجمه انگليسی
)The Believers are but a single Brotherhood: So make peace and reconciliation between your two (contending
brothers; and fear Allah, that ye may receive Mercy.

صورت انگورھا اخوان بود
چون فشردی شير ٔه واحد شود
ت شباھتی که ميان آن ھاست مانند چند برادرند .آن ھا را بفشاری به
شکل و صورت ظاھری دانه ھای انگور به جھ ِ
شير ٔه واحد تبديل می شوند.
ی ماندگار خواستيم ،ندادند .سرخورده و نا اميد،
پس ما به جھان رفتيم و جذب جھان شديم .از مقوال ِ
ت اين جھانی زندگ ِ
ی ماندِگار ،در مقوالت بيرونی نبوده!.
متوجه شديم که زندگ ِ
ت مان را باز
اين توجه و شناسايی ما را به آنجا رساند که ديگر از اجسام و تصويرھای ذھنی زندگی نخواھيم و دس ِ
کرده ،ھمه را ،از جمله دردھا را نداختيم و انگور رسيده شديم.
حاال ،جھان را ُ
ت ما ،صورتی از اِخوان است!.
شل گرفته ،آرام آرام ،صور ِ
اگر اين انگورھا را بفشريم شيره ای واحدند .چون فشردی ،شير ٔه واحد شود.
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در خانواده ھم ھمينطوراست .زن و ھمسر و بچه ھا اگر مثل انگور برسند ،به فضای يکتايی َر َوند ،با ھم به مراوده و
گفتگو بپردازند ،شيره می شوند و اآلن ،عقل ُکل ،عشق ُکل از ھمۀ اين افراد خودش را بيان می کند ،ھر چند صورت
ی متفاوت انجام می دھند.
ھای متفاوتی دارند و کارھا را بصورت ھا ِ
غوره و انگور ضدانند ليک
چونک غوره پخته شد شد يار نيک
مثال ديگر ،غوره و انگور ضد ھم ھستند .ولی ھمينکه غوره ،رسيده شود به ياری نيک و خوب مبدل می گردد.
انسان ذھنی ست(.
)غوره رسيده ،کنايه از انسان کمال يافته و غورۀ نارسيده ،کنايه از
ِ

انسان رسيده و قائم به حضور است .اين
من ذھنی ست که ھشياری جسمی دارد و به جھان چسبيده .انگور
ِ
غوره نما ِد ِ
دو ،ضد ھم اند .غوره می خواھد از انگور انتقاد کند ،دشمن اوست.
ی بودن ،انسان است ،اما غوره تيزی و تلخی را حس می
انگور می گويد :شادی ،شيرينی اساس و پايۀ زندگی ،مبنا ِ
کند .اما چونک غوره پخته شد ،شد يار نيک.
موالنا می گويد :انسان ھا در اساس َبد نيستند فقط در غوره گی اند .بايد کمک کنيم پخته شوند .اگر پخته شوند ،يار
نيک می شوند ،انگور رسيده!.
ی نپخته ست.
ھيچکس بد نيست ،فقط در مرحلۀ غوره گی و ِ
من ذھن ِ
غورهای کو سنگبست و خام ماند
در ازل حق کافر اصليش خواند
غورهای که سنگببندد ،مثل سنگ سفت و سخت ،خام و نارس بماند ،انسانی که به سراغ ذھن و دردھايش برود و به
باورھای سياسی ،مذھبی ،سفت بچسبد ،خام ماند ،در ازل حق کافر اصليش خواند.
توجه کنيد که از نگا ِه موالنا ،اَ َزل ،اَ َول ،اين لحظه ،يکی ست .ھيچ فرقی نمی کند .ھميشه اين لحظه ست و ما از اين
لحظه بيرون نيستيم تنھا امکانی که داريم ،ماندن در اين لحظه ست.
پس ،منظور از اَ َزل ،بی نھايت قديم نيست .منظور از اَ َبد ھم بی نھايت آينده نيست.
اَزل بی نھايت گذشته و اَ َبد بی نھايت آينده نيست.
اين دو اصطالح ،نشانگر اين است که ھميشه اين لحظه ست و اين لحظه ،ھمين لحظۀ فعلی ست ،خداست.
ی يکتايی بی نھايت است ،ما بعنوان يک من ذھنی ،در
حاال ،که اين لحظه ،خداست ،بی نھايت است ،ابديت است ،فضا ِ
اين فضا ،دو انتخاب داريم:
انگور زرين ،تبديل شدن.
اصرار به غوره گی ،سفت و خام ماندن ،يا در صبر و تسليم به
ِ
چون ارادۀ آزاد داريم ،مثل اين است که خدا ما را بعنوان ھشياری ،فرستاده و گفته:
جان توست و بلدی ،انتخاب کن .اگر غوره
" من ديگر با تو کاری ندارم .آنچه را که بايد بلد باشی ،در ذات و در ِ
نوع انتخابت را خو ِد تو می پردازی .زيرا زندگی
ماندن و من ذھنی را انتخاب کنی ،انتخا ِ
ب توست ،آزادی .اما بھا ِ
ی ِ
گرم در کارند و اين روند ،ھمگانی و غير شخصی ست ".
قانون دارد ،قوانين ِ
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دادن مان می شديم تا
پس ،ما حق انتخاب داريم .اگر حق انتخاب نداشتيم ،ھمان سنگ بوديم که بايد منتظر تراش
ِ
پوش زيبای خانه ای شويم و يا درختی در انتظار پنجره شدن به روی باغ ،گھواره يا تابوتی ،و يا حيوانی
بتوانيم کف
ِ
ت مان را بگيرد و ِب َب َرد،
غريزی .منتظر می مانديم تا ،کسی بيايد و مسيری را که بايد طی کنيم ،به ما نشان دھد و دس ِ
ی مان ،خدايی ذھنی ست!.
اما ،نه ما چنين بی اختياريم و نه خدا ِ
اگر اختيار نداشتيم ،اگر از ھشياری حضور در ما دميده نشده بود ،نمی توانستيم ،نظي ِر خود ،آن مبتدا ،ھم منتھا را که
دل ھر ذره نھفته بود ،کشف اش کنيم ،بيرونش بِکِشيم ،بشناسيم و بکارش گيريم!.
در عمق و ِ
اگر از آن ھشياری حضور در ما دميده نشده بود نمی توانستيم ،ھمانند کرۀ زيبا و حيرت انگي ِز بی گيرک و بی تکيه
ای که در فضا معلق است و بر آن زندگی می کنيم ،وسيله ھای چند ھزار ُتنی )سفينه ،ط ّياره( را ،بی گيرک و بی تکيه،
در فضا معلق نگه داريم!.
اگر از ھشياری حضور در ما دميده نشده بود ،نمی توانستيم آن بستۀ انرژی خارق العاده ای را که در آب و ھوا و ذرّ ه
ی سرد و تاريک مان را گرم و
برايمان ارسال شده ،بيرون بِکِشيم و بخواھيم مي ِز مطالعه مان را روشن و خانه ھا ِ
فروزان کند!.
ی حضور در ما دميده نشده بود ،چگونه می توانستيم او را در ھر کجا که پنھان است ،ببينيم و بيابيم،
اگر از آن ھشيار ِ
موازی و ھمآھنگ و تسليم اش شويم؟!.
مقام ھشياری ،انتخاب داريد ،آيا می خواھيد از نقطه ای که گير
پس ،در اين لحظه ،فضايی شما را در َبر گرفته ،در ِ
کرده ايد ،بيرون بياييد و جزو فضای اليتناھی که اسمش خداست شويد ،يا می خواھيد با باورھا و با دردھا در ذھن،
ھم ھويت شويد و تا اَ َبد آنجا غوره بمانيد تا بميريد .کداميک را می خواھيد؟
ی عشق ھمۀ وجود را به ھم متصل می
ھمانطور که در غزل توضيح داديم ،در
طرح آن ِ
نام نيرو ِ
عقل ُکل ،نيرويی به ِ
ِ
ت او جذب شويم ،با رھنمودھايی ھم که می دھد ،می گويد چکار کن!.
کند و سبب می شود که به سم ِ
ی بودن و شدن ی که
طرح آن عقل و
ی سمت و سويی که در
عشق ُکل است ،و نيرو ِ
پس :وجو ِد نيروی جذب ،نيرو ِ
ِ
ِ
ی فکر کردن و کار کردن و عملی ساختن وانجام دادنی که می تواند بسازد ،بيآفريند،
در ما نھادينه شده ،ھمان نيرو ِ
خلق کند ،ايجاب می کنند که ما از غوره گی دست برداريم.
عشق ُکل ،جوھری که دست می زند و کارھا را طوری ترتيب
عقل ُکل،
حال ،با تمام اين امکانات و به ھدايت و
ھول ِ
ِ
ِ
می دھد که از غوره گی در آييم ،کسی اين وسط نشسته و می گويد من می خواھم غوره باشم!.
در چنين حالتی ،خدا شما را کافر می خواند.
شما خودتان انتخاب می کنيد.
شيطان ھم برای خدا کاربُردی دارد .شيطان ھم برای خدا کار می کند .يکی خدا و يکی شيطان نيست .يکتايی ھمه چيز
را در َبر گرفته.
شيطان ھم به خدا گفته :من از جنس ُفرم و آتش ام .چگونه به موجودی خاکی ،تعظيم و ُکرنِش کنم!.
جنس من است .به او تعظيم کن.
پاسخ می شنود :آدم از جنس حضور است ،از
ِ
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شيطان نپذيرفت.
پاسخ گرفت :تعظيم ھم نمی کنی نکن ،شما ھم در ما جا می شويد.
ولی ما که نمی خواھيم راه شيطان را برويم .را ِه شيطان درّ ۀ درد و عذاب است.
آيا شيطان فايده ای ھم دارد؟ " بله ".
شيطان می گويد ،, :من درد ايجاد می کنم .در اثر درد انسان متوجه می شود که نبايد غوره بِما َند ،درد از غوره گی
کار مفيدی ست ،من وظيفه ام را انجام می دھم .حال
ست ،می توانم باعث بيداری او شوم ،من کارم اين است و اين ِ
گرم در کار است
انسان ،که ارادۀ آزاد و حق انتخاب دارد ،اين لحظه و با اين توضيحات موالنا می داند که ھمه چيز ِ
تا از ذھن متولد و روی پای خود قائم شود ،اگر اينکار را نمی کند ،من ،مسئوليتم اين است که درد ايجاد کنم تا در اثر
درد او متوجه گردد که بايد بيدار شود ،پس من کار و وظيفۀ خودم را انجام می دھم.
فس واحد باشد او
نه اخی ،نه َن ِ
نحس ُم ْلحِد باشد او
در شقاوت
ِ
فس واحده!.
اين آدمی که غوره ست ،نه برادر است و نه َن ِ
نه از جنس يکتايی ست و نه می شود او را برادر ناميد ،چون برادر ،به کسی می گوييم که به فضای يکتايی برود
وگرنه برادر نيست.
دو تا برادر تنی که از يک مادر زاده شده اند ولی ھر دو ،من دارند ،درست است که از يک مادر زاده شده اند اما
خيلی از مواقع دشمن خونی ھم ھستند ،برای اينکه ھمديگر را مورد مقايسه قرار می دھند ،ضد َھمند:
 ,,من می خواھم بھتر از تو ،پول دار تر از تو ،با سواد تر از تو ... ،باشم .,,
من ذھنی دارند ،ھر دو نيز ،درد دارند.
بھتر ِ
ی ديگری را نمی تواند ببيند ،برای اينکه ھر دو ِ
فس واحد باشد او .متوجه می شويم که ارزش چيست ،کجاست.
پس ،نه اخی ،نه َن ِ
ت بيموردی ست .زيرا:
بعضی موقع ھا ما انتظاراتی از برادرمان ،از خواھرمان ،از اين و از آن داريم که انتظارا ِ
من ذھنی ماست.
اوال"  ،اين انتظارات ،از ِ
من ذھنی دارد.
ثانيا"  ،اين انتظارات از کسی ست که ِ
نحس ُم ْلحِد باشد او.
من ذھنی توقع داريد ،ندارد به شما بدھد .در شقاوت
ِ
چنين انتظارات و عشقی را که شما از ِ
شقاوت يعنی بدبختی ،نحس يعنی شومیُ ،م ْلحِد يعنی بی دين ،و در اينجا به معنی کسی ست که با قوانين فطری،
حضور ،زندگی ،در جنگ است!.
من ذھنی باشد ،در بدبختی و شومی و بی دينی و بی آيينی ست.
می بينيد که اگر انسان در ِ
برعکس آنجا ،بودن که سعادت در سعادت است.
ِ
شما بايد ھشيارانه از ذھن بيرون آمده و روی خودت قائم شويد .اگر در غوره گی بمانيد ،در ھر رويدادی ،بدبختی و
شومی و درد می بينيد .ھر فکری که می کنيد ،درد خواھد داشت ،اتفاقات بد رُخ خواھد داد.
م ُْلحِد يعنی شما با قوانين فطری زندگی ،با اين لحظه که زندگی ست در ستيز و در جنگيد!.
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ھزار بار گفتيم :اين لحظه ،يک فُرم دارد و يک اتفاق ،که زي ِر آن زندگی ست.
رم لحظه که ستيزه می کنيد ،با زي ِر آن ھم ستيزه می کنيدُ .فرم آن را بپذيريد ،زي ِرآن را ھم پذيرفته ايد.
با ُف ِ
ت شما کمک می کند .و ِاالّ:
ُفرم آن را بپذيريد ،زي ِر آن که فضای يکتايی ست به رھايی و نجا ِ
فس واحد باشد او
نه اخی ،نه َن ِ

نحس م ُْلحِد باشد او.
در شقاوت
ِ

ت خو ِد شماست ،در ستيز باشيد.
ت زندگی که ذا ِ
شما نبايد با ذا ِ
گر بگويم آنچ او دارد نھان
فتن ٔه اَفھام خيزد در جھان
ان حقايق را بر نمی تابند،
من ذھنی ،يعنی غوره ،در نھان چه دارد ،چون بسياری از فھم ھا در جھان ،بي ِ
اگر بگويم ِ
شروع به فکرھای بد می کنند و آشوب بر پا می شود! .اصال" بھتر است که نگويم.
موالنا نمی خواھد بگويد ما چه حمل می کنيم )جاھای ديگر البته گفته(!.

حس تنھايی و
حس جدايی از زندگی و ِ
من ذھنی با بسته ای از کينه و رنجش و ھم ھويت شدگی با دردھا و حسادت و ِ
ی روانشناختی )نيازھای غير واقعی(  ...نمی خواھم ادامه دھم و بگويم ،ممکن است مردم
خواستن ھا و توقعات و نيازھا ِ
بترسند.
حاال ،يکی ممکن است نا اميد شود و بگويد :من اينھمه مسئله دارم!.
عشق ُکل ،زندگی ،خدا ،ھمه اش در کار است که اگر تسليم شويد ،اگر دست از سر خود و
" نه " .گفت :عقل ُکل،
ِ
ک َشد.
سر ديگران برداريد ،شما را زود ،از اين مخمصه بيرون بِ ِ
دست از ِ
سِ رِّ َگبر کور نا َمذکور ِبه
دود دوزخ از ا َِرم َمھجور بِه
بر )کافر( کور ،کافر يعنی کسی که در ذھن رفته و با باورھا ھم ھويت شده که کورھم ھست برای اينکه نمی داند
سِ رِّ َگ ِ
در ذھن اش چه خبر است؟ نمی داند ھشياری ست ،نمی بيند که بيھوده کاری ھايی را که دنبال می کند به ضررش
ھستند ،نمی داند که عيبجويی و عيب گويی ،غيبت ،بد است و به ضررش ھستند ،فکر می کند که اگر ديگران را پايين
ِبکِ َشد خودش باال می رود! .نمی فھمد!.
نمی فھمد که اگر آدم کينه و رنجش را حمل کند ،درونش می سوزد ،خراب می شودَ ،بدَ َنش ھم خراب می شود،
بر کور است .اگر ھشيار بود ضررھا را می ديد .نا مذکور بِه .بھتر است که ذکرش نکنيم .حرفش را نزنيم.
َگ ِ
اينھا دود دوزخ است ،از ا َِرم َمھجور ِبه.
ِن ذھنی که از آن دودَ ،سم ،بلند می شود بھتر است که در مجلس موالنا نباشد.
مجلس ما ا َِرم )بھشت( است .جھنم م ِ
)موالنا بيش از اين توضيح نمی دھد( .پيشتر ھم گفت :بھتر است نگويم ...
*
ی خود تمرکز می کنيم:
به موازا ِ
ت خواندن اين ابيات ،ھر يک از ما رو ِ
 ،،براستی ،من چه تغييراتی بايد در خودم بوجود بياورم؟ .،،
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غورهھای نيک کايشان قابلند
از دَ ِم اھل دل آخر يک دلند
ان مبتدی
دم گرم صاحبدالن يک دل و متحد می شوند .راه جوي ِ
غورهھای نيک ،خوب و مستعد برای رسيدن ،به برکت ِ
با ارشا ِد پير ،به قابليت و کمال می رسند.
غورهھای نيک ما ھستيم .غورهھای قابلی که از طريق ھمين برنامه روی خودمان کار می کنيم.
اگر قابل نبوديم ،تشخيص نمی داديم که در ما يک ھشياری وجود دارد که می خواھد از جھان بِکَ َند و از ذھن بيرون
ی خود قائم شود و روی گيرک ھای دنيا نايستد! ،و به اين کار
برود و خداييت خودش را حس و تجربه کند ،روی پا ِ
ادامه می دھيم.
ت مان را باز می کنيم و
يادآوری کنم که تکرار کليد است .بوسيلۀ تکرار است که ما ريزه به ريزه ،کم کم ،کم کم ،دس ِ
چيزھايی را که از جھان گرفته ايم و بر اساس آنھا من درست کرده ايم ،رھا می کنيم.
دَم موالنا در اين برنامه ،ھمۀ ما در حال يک دل شدن ھستيم .يک دل که شديم ھمه در فضای
از دَ ِم اھل دل ،از ِ
حس دوستی ِ ُکنيم .می بينيم که ُفرم ھامان متفاوت ،اما آخر يک دل ھستيم.
حس برادریِ ،
يکتايی ،می توانيم ِ
آخر يک دلند و آن عقل ُکل ،عشق ُکل ،خودش را از ما بيان می کند.
سوی انگوری ھمی رانند تيز
تا دوی برخيزد و کين و ستيز
ما تيز و سريع سوی انگوری می رانيم .ھمۀ اين غورهھا به سوی انگور شدن می شتابند تا دوگانگی و کينه و دشمنی
ی حضور زنده شوند ،دشمنی ھا و کين و ستيز بر طرف می شود.
از ميان برخيزد .وقتی افراد به ھشيار ِ
با توجھی که شما بطور منظم به اين برنامه داريد ،با تمرکز و کاری که روی خود انجام می دھيد ،از آنجا که کاری به
کار ديگران نداريد ،از غورهگی سوی انگوری می رويد ،تا دوی بر خيزد.
ِ
من ذھنی درست می کنيم ،اين تصوير ذھنی از ريشه
وقتی ما بعنوان ھشياری به ذھن می رويم و يک تصوير ذھنیِ ،
اصل زندگی قطع می شود ،در واقع خودمان را گم می کنيم.
و از
ِ
من ذھنی ،دوباره خودمان را پيدا می کنيم ،ديگر آگاه و ھشيار ھستيم .ھشياری به
با زاييده شدن از محدودۀ ذھن و ِ
خودش ھشيار است.
وقتی قبال" وقتی وارد ذھن شديم اين آگاھی و شناخت را نداشتيم!.
مثل ميوۀ کال و نارسی که وقتی می رسد ،طعم و رنگ و بو و مزه اش تغيير می کند و خالصه نوعی ديگر می شود،
دويی بر می خيزد.
من ذھنی ھم برای ديگری می سازيم ،دويی بر
ذھن با دويی کار می کند .ھمينکه من ذھنی مان شکل می گيرد ،يک ِ
می خيزد .ذھن با دويی کار می کند .يکی من ،يکی شما .زبان ھم بر اساس دويی ست.
من به تو گفتم.
تو نباشی ،گفتگو ،تفھيم و تفاھم صورت نمی گيرد.
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ی يکتايی نه تنھا ما يکی ،می شويم ،اما ھنوز می فھميم که
اين دو  ،من ،تو جسم ھستند ،اين دويی برخيزد ،در فضا ِ
جسم من با جسم شما متفاوت است .وقتی دويی برخيزد ،چون من ذھنی بر اساس ستيزه با قطبی ،خودش را نگه می
دارد ،اين کين و ستيز ھم برمی خيزد و کارمان درست می شود!.
ت مان بر می آيد انجام می دھيم.
ما با کوشش زياد شبانه روزی به سوی انگوری می رويم ،ھر کاری از دس ِ
ابتدا با يک سری پرھيزھا و مخصوصا" پرھيز از ھم ھويت شدن و پرھيز از الگوھای نقص و کميابی ،الگوھای
تمرکز روی ديگران و مقايسه ،و  ...دويی بتدريج بر می خيزد و کين و ستيز از بين می رود.
پس در انگوری ھمی دَ رَّ ند پوست
تا يکی گردند و وحدت وصف اوست
اين غوره ھای مستعد ،وجود موھوم و مجازی خود را نفی می کنند ،پوستۀ خود را می درند و ھمه به انگور مبدل و
عصاره و شيرۀ آنھا ،قاطی ،يکی و يگانه می شوند.
ثقل مان به فضای
ت مان متوجه می شويم که
ما نيز ،بمحض اينکه پخته شويم و ِبرسيم ،در برخوردھا و مراودا ِ
مرکز ِ
ِ
يکتايی رفته و آن فضاست که از طريق من و شما صحبت می کند ،اوست .منتھی از دھان آدم ھای مختلف جاری و
بيان می شود .ريشه آنجاست .يکی می شويم .وحدت وصف اوست.
وحدت يعنی ھمۀ ما رسيديم انگور شديم ،با زندگی يکی شديم و در واقع عصاره و جوھر و شيره ھای ما يکی ست.
من ذھنی ،در گير و پي ِچ مفاھيم بوديم ،نمی توانستيم يکی شويم!.
اگر ھمچنان غورهِ ،
ی مان يکی می شود در حاليکه می توانيم جسما" از ھم جدا باشيم.
پس در فضای يکتايی ما جوھر و شيره ھا ِ
دوست دشمن گردد ايرا ھم ُد َوست
ھيچ يا با خويش در جنگی دَ راست؟
من ذھنی وجود دارد ،امکان دارد که دوست به دشمن مبدل گردد.
تا وقتی که دويی ،دوگانگی وجود دارد ،تا زمانی که ِ
ی خود ،تصويری ذھنی از ديگری ھم درست می کند .مثال" در
من ذھنی ،بر اساس ھوي ِ
زيرا ِ
ت تصويری و توھم ِ
خانواده ،زن و شوھر که فقط ھشياری جسمی دارند ،بجای اينکه از موضع يکتايی ،در يکديگر زندگی را ببينند ،فقط
جسم را می بينند و از جسم شان توقع دارند ،در آنھا دويی برنخاسته و تا آنموقع ما دوست را تبديل به دشمن می کنيم.
موضوع بسيار مھمی ست .خيلی مھم است که شما از خود بپرسيد:
اين
ِ
 ،,دوستانم را برای چه می خواھم؟ واقعا" بچه ام را برای دوست داشتن می خواھم ،از بُعد معنوی وعشقی او را

من ذھنی ام را ارضاء می کنم ،موفقيت او برای سربلندی من الزم است ،برای
دوست دارم يا اينکه از طريق اوِ ،
اينکه رُل پدری دارم و اگر فرزندم به جايی نرسد و موفق نشود ،اين ر ُِل پدری را درست بازی نکرده ام و در مقايسه
نقص من جلوه گر می شود .!.،,
با ديگران ،پايين تر بودن او ،بصورت ِ
ی ست و نه نمادی از زندگی ،نمادی از
پس در اينصورت اين فرزند يک قطب ،يک مبنای مقايسه برای من ذھن ِ
عقل ُکل!.
تمامي ِ
ت زيبايی ،نمادی از ھمان ِ
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ان تان ،يا ھر کسی ديگر را ،برای ستيزه بصورت قطب در آورده
شما ببينيد ،دوس ِ
ت تان ،ھمسرتان ،فرزندتان ،اطرافي ِ
ايد ،يا نه واقعا" دوست شان داريد؟.
داشتن خدايی باشد ،ريشه در فضای يکتايی
داشتن زندگی ،دوست
داشتن ناب ،دوست
نوع دوست
ِ
ِ
ِ
اگر براستی ،از ِ
دارد ،در احترام به آنھا ،پذيرفتن تماميت آنھا ،با ھر رنگ و بو و باور و رفتاری ،گويی تماميت زندگی را در آغوش
جان خو ِد
جان فضادار خود ،حس و تجربه می کنيد ،واقعا" دوس ِ
جان خو ِد آنھا ھستيد ،آنھا ِ
ت شان داريد ،چون ِ
روح و ِ
تو ھستند ،فقط در ُفرم و ھيبتی ديگر.
حس جدايی و نياز مان به
اما اگر در آنھا نقص ھا را می بينيم ،و ضعف ھا ِ
ی شان برايمان بزرگ شده اند به بھانۀ ِ
ستيزه ست!.
من ذھنی برمی آيد ،برای ھمين است که می گويد :تا زمانی که دويی وجود دارد ،ما دوست را
نياز به ستيزه از ذا ِ
ت ِ
تبديل به دشمن می کنيم .اما ھيچ يکتايی ،با خودش در جنگ نيست .آيا ممکن است که کسی با خودش بجنگد؟
آيا امکان دارد که خدا با خود در جنگ باشد؟
نه .خدا عاشق خودش است و ما ھم از جنس او ھستيم ھر کسی که عاشق خودش باشد عاشق ديگران ھم ھست چون
ھمان اسانس را در ديگران حس می کند،ھيچ موقع با خودش نمی جنگد ،در حاليکه من ذھنی در اتاق تنھا ھم ،اگر
کسی را پيدا نکند ،خودش را مالمت و و با خود ستيزه می کند:

 ,,چرا فالن موقع ،فالن کار را کردم! ،اگر آن کار را نمی کردم ،اآلن اينطور نمی شد ،چرا فالن امکانات را ندارم،
چه کسی را بايد مالمت کنم؟.,, ... ،
دنبال مقصر می گردد تا با او ستيزه کند ،اگر پيدا نکند و خيلی ھم احساس مسئوليت کند ،خودش را مالمت می کند،
من ذھنی ست.
در حاليکه مالمت کردن و چالش ھا را گردن ديگران انداختن ،از ابزار ِ
ی خود است.
تابع ِ
ھيچکس نبايد خود را مالمت کند ،در غير اينصورتِ ،
من ذھن ِ
من ذھنی داردِ ،
آفرين بر عشق ُکل اوستاد
صد ھزاران ذره را داد اتحاد
عشق استاد ُکل ،که صد ھا ھزار ذرّ ه را با اکسير عشق متحد کرد.
آفرين بر
ِ
عقل ُکل گفتيم و اآلن ھم در رابطه با عشق ُکل.
کمی پيش ،در مورد ِ
عشق ُکل يعنی عشق خدا به ما .نيروی جاذبه ای که ھمه چيز را بسوی خود می ِک َشد ،ھمۀ ما را به ھم وصل می کند.
عقل ُکل راھگشاست و اتفاقات زيادی بوجود می آورد و به زبان ھای مختلف به تو ھشدار می دھد که
ھمينطور که ِ
راه غلط نرو و مژدۀ سعادتمندی می دھد ،ھمان ،عشق ُکل ھم ھست که می خواھد لطافت اش را از طريق ما بيان کند.
جھان ھستی ،بوجود می آيد.
ت
حس يکی
شدن ما ُک ِل مخلوقا ِ
ِ
ِ
حس يکی شدن ما با زندگیِ ،
عشق ُکل از ِ
اگر ما با زندگی يکی شويم اين عشق را حس می کنيم و از ما خود را بصورت لطافت و برکت و آن اسانسی که گفت
من
آدم ھا را به ھم آشتی می دھد ،ابراز می شود .اين خاصيت در عشق است ،در حضور است ،در خداست ،در ِ
که صد ھزاران ذره را داد اتحاد!.
من ذھنی طلب می کنيم .آفرين بر عشق ُکل اوستاد
ذھنی نيست ،ما آن از ِ
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که صد ھزارانسان را با ھم متحد می کند.
ھمچو خاک ُم ْف َت ِرق در رهگذر
يک َسبوشان کرد دست کوزهگر
موجودات مانند خاک ھای جدا از ھم و پراکندۀ راه ھا و گذر گاه ھا ھستند که دست ھنرمندانۀ کوزهگر با آنھا کوزه
درست می کند.
مثال خود ،ايراد می گيرد و می گويد:
در اينجا موالنا ،از اين
ِ
فکر نکنيد که اتحاد ما با انسان ھای ديگر )در اينجا ذره يعنی انسان( شبيه کوزه ست ،نه .شبيه کوزه نيست.
جان است.
شبيه يک ِ
که اتحاد جسمھای آب و طين
ھست ناقص جان نمیماند بدين
ی آب و خاک ،اتحادی ناقص است و با اتحاد روح ھا خيلی فرق دارد.
اتحاد و به ھم پي
وستن ذرا ِ
ت جدا جدا ِ
ِ
من ذھنی ديگر دوست می شود ،اين اتحاد ناقص است ،چسبندگی حقيقی ندارند.
من ذھنی ،با يک ِ
يک ِ
من ذھنی ،ذاتا"
ا
ِ
من ذھنی دارند و ِ
ِشکال اختالفات زن و شوھرھا اين نيست که در اصل َبد ھستند ،اِشکال اين است که ِ
حامل عشق نيست ،در حاليکه ما از جنس عشق ھستيم.
ستيزنده ست.
ِ
من ذھنی را از طريق استدالت ،با ھم يکی کنيم:
ما می خواھيم دو ِ
انظار بچه ھا با دعوا کنيد و به ھم فحش بدھيد و به ھم پرخاش کنيد ،برای بچه ھا مضر است و .,, ...
 ,,بله ،نبايد در
ِ
من ذھنی در خانه می ريزيم.
در حاليکه ما ،انرژی مُضر و مسموم را از ذا ِ
ت ِ
معلوم است که من و تو از ھم رنجيده ايم ،دلخوريم ،اما زبانا" می گوييم:
من ذھنی ھميشه جنگ است،
من ذھنی ،ھست ناقص .ذا ِ
ت ِ
 ,,نه ،نبايد برنجيم ،کينه حس بدی ست ،و  ,, ...در حاليکه ِ
من ذھنی را با ھم آشتی دھيم ولی ھر لحظه
من ذھنی ھم جسم اند .ما می توانيم به اِصرار ،دو ِ
صلح نمی شناسد .دو ِ
من ذھنی نيست ،جان نمیماند بدين.
ممکن است اين آشتی به ھم بخورد .زيرا اين اتحاد ،ناقص است و جان شبي ِه ِ
اگر دو انسان به فضای يکتايی بروند و در آنجا متحد شوند ،آن اتحاد شبيه اتحاد ذرات کوزه نيست.
گر نظاير گويم اينجا در مثال
فھم را ترسم که آرد اختالل
جنس ذھن ھستند ،آن نکته ھا را برنتابند و
فھم مردم ،چون از
ِ
اگر اينجا دوباره مثال ھايی بزنم ،می ترسم که اذھان و ِ
به لغزش و اختالل دچار شوند .مواردی را تصور کنند و از راه ِبدَر روند.
ھم سليمان ھست اکنون ليک ما
از نشاط دوربينی در َعما
عصر ما ھم ،ھمين اآلن ،سليمان وجود دارد .ولی از آنجا که ما به مسائلی دور از آيي ِن زندگی ،دور از آيي ِن خدا،
در
ِ
دور از مقصد الھی ،توجه داريم دچار کوردلی شده ايم.
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ی حضور زنده شده ايد .سليمان
سليمان معلم معنوی ست ،مثل اولياء ،مثل موالناِ ،
مثل شما اگر به درجه ای در ھشيار ِ
زبان مرغان را می دانست.
در قصۀ قبل گفتيم " :ھيچ قومی نيست که به ھر حال ،يک نفر در آن قوم ،معنويت را از خود تجلی ندھد ".
عصر خود را نمی بينيم!.
مان
در عصر ما ھم سليمان ھست .ولی ما از نشاط دوربينی ،کور شده ايم! .سلي ِ
ِ
در مورد دوربينی گفتيم به اين معنی ست که انسان چيزی را در ذھن ببيند.
ساقی اآلن در اين لحظه شراب می ريزد و می گويد " :بنوش ".
جنس آرامش است ،اما غفلتا" ،ما خودمان را در وضعيت
ت ما ھم از
ب شادی ست ،آرامش است .ذا ِ
اين نوشيدنی ،شرا ِ
ِ
ھای جسمی و بيرونی جستجو می کنيم و اين دوربينی ست .به آينده نگاه می کنيم زيرا زندگی و اتفاقات خوب را در

دور دست ھا می بينيم ,, :اگر به فالن  ...مقام برسم ،اگر آن تکه زمين را بخرم ،اگر پول جمع کنم ...

) ,,بزرگ می

شوم(.

البته پول جمع می کنی و زياد ھم می شود ولی بزرگ نمی شوی!.
نشاط دوربينی ،يعنی خوشی که از ديدن موقعيت ھا و امکانات و تسھيالت ذھنی به ما دست می دھد و ما با آنھا ھم
ی ما را کور می کند.
ھويت ايم و اين طرز تفکر ،چشم ھشيار ِ
دوربينی کور دارد مرد را
ھمچو خفته در سرا کور از سرا
اينکه انسان به مسائلی دور از مقصد الھی توجه کند ،دچار کور دلی می شود .او به کسی می ماند که در خانه ای
خوابيده ولی آن را نمی بيند) .از بس ھوش و حواسش متوجه مسائل بيرون است(.

ی
به عبارت ديگر ،ھشياری حواس اش نيست که ھشياری ست ،ھشياری از خود بعنوان زندگی آگاه نيست .روی پا ِ
ی وضعيت ،موقعيت ھا ،خواست ھا و خوشی ھايی که من
من ذھنی ،ايستادن رو ِ
ھشياری نايستاده .ايستادن روی پا ِ
ی ِ
ی آنھا ايستاده ،انسان را کور می کند ،مانند کسی که در سرا )خانه( خوابيده باشد ،سرا را نمی بيند.
ذھنی رو ِ
وقتی کسی خوابيده ،کور از َسراست ،خانه را نمی بيند.
ب آن باور می
پس ما ھم وقتی داخل يک باور،
داخل يک الگوی ذھنی می شويم ،در خواب آن الگوی ذھنی ،در خوا ِ
ِ
مانيم .متوجه نمی شويم که بعنوان ھشياری در آنجا به خواب رفته ايم!.
من ذھنی ،عقب بِکِشيم و الگو را نگاه کنيم ،در الگو نباشيم ،يکدفعه متوجه می شويم:
اگر از ذھن ،از ِ
يک الگوی ذھنی ست و من بخاطر يک الگوی ذھنی ،خودم را به عذاب و آزار انداخته ام!.
ھزاران الگوی نو می توانم بيافرينم ،غرق آن ھم نمی شوم.
آيا ما اآلن می توانيم سازندۀ فکر خودمان باشيم ،وقتی خلق کرديم ،گفتيم يا نوشتيم ،ديگر دنبالش نرويم؟ .رھايش کنيم؟
ی او را نگيريم؟ .وگرنه ،به خواب آن الگو می رويم ،کورمان می کند.
نگوييم بھترين فکر است و پ ِ
در اينجا سرا ،ھمان الگوی ذھنی ست.
آيا شما تا بحال متوجه الگوی نقص در خودتان بوده ايد؟
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به يک رستوران می رويد ،بجای اينکه ھشياری باشيد و انسان ھا را ببينيد ،در کسانی که با آنھا ھستيد زندگی را
حس يکتايی کنيد ،شاد باشيد و
ببينيد ،زندگی زنده را حس کنيد ،ھشياری حرف بزند ،با لحظه ،با آدم ھا ،حس يگانگیِ ،
آرامش داشته باشيد ،به بھانه گيری بپردازيد ,, :چرا آن گوشۀ ميز شکسته ،اينجا چيزی کم است.,, ... ،
آيا تا بحال از اين الگو در خود ،خبر داشتيد؟ شايد اآلن خبر دار شديد.
بعد از اين اگر ذھن تان از اين بازی ھا در آورد ،به خود می گوييد " :فھميدم .اين ھمان الگوی نقص است که باال
آمده و ابراز وجود می کند ،بايد حواسم جمع باشد ،می خواھد مرا در اين خواب ببرد." ... ،
ی نقص می خوابيم ،به خواب آن فرو می رويم ،اصرار می کنيم که اين و آن ناقص اند ،نمی
وقتی ما در الگوی ذھن ِ
ی ھستيم " .اصال" بايد ناقص باشند! ".
دانيم که در خواب آلودگی الگو ِ
ی ذھن ِ
اين آدم می خواھد اينطور زندگی کند ،به شما چه ربطی؟ دارد!.
ما می گوييم ,, :اين  ...ناقص است ،من بايد آن را عوض کنم .,,
من ماست که اينکارھا را می کند!.
حواس مان نيست که من ذھنی از اين کار سود می برد .اين ِ
ِ
مُولِعيم اندر سخنھای دقيق
در گره ھا باز کردن ما عشيق
)در اينجا موالنا سخن را متوجه اھل کالم و جدال می کند وبه اشاره يادآور می شود که اينان ھرگاه به کامل و پي ِر پروردگاری می رسند
رسم سلوک با او بر سر مسائل کالمی ،بحث و جدال می کنند و اوقات او و خود را
ی راه و
به جای استفاده ھای معنوی و اخالقی و روح ِ
ِ
تلف می کنند(.

مُولِع )با عالمت َکسره زي ِر الم( يعنی حريص ،می توانيم آن را مو َلع ھم بخوانيم .ترجيح می دھم مولِعيم بخوانيم.
ی الم( يعنی حريص شده ،ديگران حريص اش کرده اند .ما را ديگران حريص کرده اند که اآلن
مو َلع )با عالمت فتحه رو ِ
مولِع شده ايمَ .و َلع و حرص داريم .در چه؟
در دقيق سخن گفتن ،در ريزه کاری ھا ،در بحث و جدل ھا.
ی عقلی و استداللی باشد .ما خيلی دقيق ،نقص ھا و
ِ
مثال آن می تواند ھمين نقص بينی ھا و موشکافی ھا و نکته ھا ِ
ضعف ھای کوچکِ مردم را می بينيم ،الزمش داريم ،برای خود راه و روش داريم ،اگر کسی ھمانطور که ما کارھا
را انجام می دھيم ،انجام ندھد ،قبولش نداريم.
عاشق اينکاريم! .عاشق گره باز کردن ھستيم.
ما در گره ھا درست کردن و گره ھا باز کردن ،عشيق ھستيم.
ِ
تا گره بنديم و بگشاييم ما
در شِ کال و در جواب آيينفزا
عاشق مسئله و گره درست کردن و باز کردن آنھا.
ما عاشق چه ھستيم؟،
ِ
ابتدا گره ھايی می زنيم و سپس شروع به باز کردن آنھا می کنيم ،گرھی را باز کرديم ،گره ديگری را می بنديم.
اول اشکال تراشی ھايی می کنيم و مشکل ايجاد می کنيم و سپس پيرامون آن بحث و جدال راه می انداريم و برای حل
اشکاالت ،قواعد و معيار از خود می سازيم .اين باز و بسته کردن گره ھا ،ما را در ذھن نگه می دارد.
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گره ھا و مسائل ،اقالم ذھنی ھستند.
ت ما نيست.
ما چه نوع مسائلی داريم؟ مثال" ،مواردی ھستند که ھيچکاری نمی توانيم در موردشان انجام دھيم ،دس ِ
يکی مريض است و ممکن است بميرد ،يکی پير شده ،يکی مُرده ،ما ول نمی کنيم ،آيا مُرده را می توانيم زنده کنيم؟!.
با يکی قھر کرديم و آشتی ھم نمی خواھيم بکنيم ،ولی اين قھر ما را ول نمی کند ،دائم حول و حوش آن فکر می کنيم!.
" اگر می خواھيد آشتی کنيد ،تلفن را برداريد و بگوييد می خواھم آشتی کنم .اگر ھم نمی خواھيد آشتی کنيد ،فراموش
کنيد! ".
نه آشتی می کند و نه فراموش می کند ،اين مسئله ست .ذھن مسئله ساز است .گره درست می کند.
گره را پس از مدتھا کوشش ،بگشاييم ما ،باز می کند ،اما بعد از باز کردن گره ،گره می بنديم ،گره ديگری ايجاد می
من ذھنی اينکار را دوست دارد ،از آن سود می برد ،قسمتی از ھويت و وجودش به ھمين مسائل بستگی دارد.
کنيمِ .

در اين گره باز کردن آيينفزا ھم ھستيم .آيين داريم ،کتاب نوشتيم ,, ،اگر اينطور و آنطور کارھا را انجام ندھيم ،نمی
شود ،درست نيست ... ،,,
" آيا اينکار صحيح است؟ نه ".
ما عاشق گره باز کردن ھستيم .کسی که عاشق گره ه باز کردن است ،گره ھم بوجود می آورد!.
من ذھنی صلح طلب و آرامش و آشتی طلب نيست.
چرا اين مطالب را تشريح می کند؟ برای اينکه ذا ِ
ت ِ
من ذھنی را با خود حمل
ی حضور آشتی ست ،آرامش است و شادی .برای ھمين گفت که اگر کسی ذا ِ
ذا ِ
ت ھشيار ِ
ت ِ
نفر در ستيز ،آشتی برقرار کند.
کند ،نمی تواند بين دو ِ
اول قصه ھم گفت ،که از تسليم و از صفايی که آن تسليم بوجود می آورد ،آن دو قوم ،با ھم آشتی کردند.
حاال شما از خودتان بپرسيد که آيا شما اين خصوصيات را داريد؟ مسائل بيھوده ايجاد می کنيد و بعد حل اش می کنيد
و پُز آن را ھم می دھيد؟
 ,,مسئله درست شد ،اما حل اش کردم  .,,حاال مسئله ای ديگر درست می کنيد!.

 ,,با بچه ام دعوا کردم ،بعد از دو ماه زجر آشتی کردم ،حاال با آن يکی بچه ام مشکل دارم ،با دوستم ھم مشکل دارم،
با ھمسرم .,, ...
ما سه چھار روز با ھمسرمان دعوا می کنيم ،بعد از سه ،چھار روز قھر بودن باز ،با ھم آشتی می کنيم .برای اينکار
راه و شيوه داريم ،آيينفزا ھستيم.
قفس ما ھم
" آيا اين درست است؟ بقول موالنا ،ما
عاشق اينکار ھستيم " .مثال مرغی را می زند که در قفس است و ِ
ِ
ذھن ماست.
ِ
ھمچو مرغی کو گشايد بند دام
گاه بندد تا شود در فن تمام
حال ما ھمچو مرغی ست که در دام بيفتد و گره و بند را باز کند و سپس دوباره آن را به ھم می بندد! .تا در اين کار
ِ
فن و مھارت کسب کند .در حاليکه وقتی مرغ ،گره و بن ِد دام را باز کرد ،چه بايد بکند؟!... .
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" بايد بِ َپـــــــرد و بـــــــرود ".
آخر اين مرغ عاقلی ست که وقتی بن ِد دام را باز کرد ،بجای اينکه بِ َپـــــــرد و ِبـــــــرود ،گرھی ديگر بزند!؟.
دوباره آن را باز کند!؟ .باز گرھی ديگر بزند؟! .ما در ذھن ھمينطوريم!.
موالنا در جايی ديگر می گويد:
در گشاد عقدهھا گشتی تو پير

عقده چندی دگر بگشاده گير
ٔ

عقده را بگشاده گير ای منتھی

عقدهٔ کور ھست بر کيس ٔه تھی

تو در گشادن گره ھا پير شده ای ،گره درست کردی ،گره باز کردی ،گره زدی ،گره باز کردی ... ،متخصص گره
زدن و گره باز کردن ھستی!.
فرض کن بقيۀ گره ھا ،عقده ھا ھم باز شدند ای منتھی )منتھی ھم عبارت جالبی ست يعنی ھمۀ ما به انتھا رسيده ايم( ،ما می
توانيم از قفس ذھن ،پا بيرون بگذاريم ،اما عاشق گره درست کردن ھستيم!.
شما امروز تصميم می گيريد:
 ،،من ديگر ھيچ مسئله ای نمی خواھم درست کنم ،اگر مردم ھم برای من مسئله درست کردند ،از زي ِر آن در می
روم .نمی گذارم .بھانه می آورم ،چشم ،حق با شماست.،، ... ،
او ُب َود َمحروم از صحرا و َمرْ ج
عمر او اندر گره کاريست خرج
عمر او به گره بستن و
چنين پرنده ای از سير و سياحت در صحراھا و سبزه زارھا ناکام و محروم می ما َند ،زيرا
ِ
گره باز کردن صرف می شود) .ھمينطور بسياری از مردم خود را بی جھت مشغول داشته اند(.

فن اين
فن اينکار ،ماھر می شود .گر چه مرغ در ِ
پس اگر اين مرغ که در قفس است ،دائم بند را باز کند و ببندد ،در ِ
کار َتبَحُ ر پيدا می کند ولی از صحرا و َمرْ ج )سبزه زار( ،از چمنزار َمحروم می شود!.
مرغ بايد در سبزه زار و در باغ و چمن و روی گل ھا ،در صحرا و َمرْ ج بِپَـــــــرد.
گرفتار بند دام می شود ،گاه بندد و گاه گشايد بند دام ،بعنوان ھشياری وارد ذھن شده ايم و
ما مانند مرغی که تصادفا"
ِ
دائم با باز و بسته کردن گره ھا مشغول شده ايم!.
موالنا امروز گفت :روزنه ای ،حفره ای از اين ديوار زندان باز شده که می توانی بيرون بروی ،بـــــــدو بيرون برو!.
برای چه اين دست و آن دست می کنی!؟ .آنجا ديگر ننشين! .به ذھن نگاه نکن! .به مردم نگاه نکن!.
من ذھنی باز
عمرت را با گره کاری صرف نکن ،از گره باز و بسته کردن مردم ،تقليد نکن! .گره مردم را بوسيلۀ ِ
نکن که خيلی ضرر دارد!.
عشق شما گره ھای مردم را باز می کند.
مثل موالنا ،به حضور زنده شويد ،تشعشع
اگر شما ِ
ِ
بون او نگردد ھيچ دام
خود َز ِ
ليک َپرَّ ش در شکست ا ُفتد ُمدام
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مسلما" او نمی تواند دام را زبون و مقھور خود کند ،ولی در اين تکاپوی بی ثمر ،بال و َپرَّ ش ُمدام می شکند.
زبون او نگردد.
گرچه اين مرغ ،گره ھا را باز می کند و می بندد ،اما دام ،تسليم او نمی شود ،دام
ِ
بودن دام و زندان را
شما وقتی چند گره را در ذھن باز کرديد ،بيرون بياييد و دام را محاصره کنيد .بی ارزش
ِ
بون او نمی شود!.
مالحظه کنيد .اگر مرغ در دام باشد و ُمدام گره باز و بسته کند ،دام که تسليم و َز ِ
ی ذھن اعتباری ست و نمی تواند ھيچ
شما وقتی از دام بيرون می آييد ،از ذھن بيرون می آييد ،می بينيد که چيزھا ِ
جھان ذھن و اين جھان ،ھيچ شادی و ھيچ امنيت و ھيچ ھويتی بدست نمی آيد،
چيزی به شما دھد .وقتی فھميديد که از
ِ
رھا شده از دام بيرون پريده ايد.
شکار آن می
منتھی ما به جھان می رويم چيزی را شکار کنيم ،غافل ای از اينکه ھر چه را که بخواھيد شکار کنيد،
ِ
شويد!.
شکار آن می شويد.
ان ُفرم ھر چه را شکار کنيد ،خود
در جھ ِ
ِ
ی حضور،
جھان بيرون،
مقام ھشيار ِ
ِ
ِ
جھان عوارض است .نمی خواھم با توضيحاتم مردم بترسند ،نه .بعنوان و در ِ
شما می توانيد در فضای يکتايی باشيد و از تمام لـــــــذات اين جھان بھره ببريد ،اما ھمان موقع می توانيد ،از ھـــــــر
چه که شما لذت می ناميد ،بگذريد.
من ذھنی چيزی را در بيرون شکار کنيد ،يا بعنوان ھشياری
ولـــــــی اگر از فضای يکتايی بيرون بياييد و بصورت ِ
چيزی را در جھان شکار کنيد و بگوييد ,, :به اين  ...چيز خوبی که شکار کردم ،می خواھم بچسبم  ،,,بدانيد که شکار
شده ايد!.
زبون آن آدم نمی شود.
بون او نگردد ،دام،
ِ
برای ھمين می گويد :دام َز ِ
ھـــــــر چيزی که شما در جھان بيرون شکار می کنيد ،بدانيد که در آن گير می اُفتيد .دام آنھا ھستند!.
شما؟ چند چيز را در اين جھان چسبيده ايد؟
درون تان جا باز شدِ ،ب َپر
ی دام ھستند .شما در آن ھا ھستيد! .اگر دو ،سه ،مقوله را بی اعتبار کرديد ،در
آنھا گره ھا ِ
ِ
بيرون!.
ی آن مرغ می شکند .پَرھای ما می شکند.
بون مرغ نمی شود و پَرھا ِ
اما دامَ ،ز ِ
پرھای ما کدامند؟
ذھن صافِ ماست.
اوال" ،ميزان ھشياری ماست .سالمتی ماست.
ِ
وقتی سه ،چھار ساله ھستيم ،ميل به بازی و ميل به زندگی داريم ،بتدريج بزرگترھا عقايدشان را تحميل مان می کنند.
وقتی ده ،دوازده ساله شديم ،با آن عقايد و باورھا ھم ھويت و سُست شده ،در دام افتاده ايم و به چيزھا چسبيده ايم،
ديگر آن ھشياری اصيل نمانده!.
اگر اين کار را تا چھل ،پنجاه سالگی ادامه بدھيم ،شما خودتان می دانيد که چه اتفاقی می افتد.
دردھا آدم را ّاذيت می کنند ،جسم آدم را ضعيف می کنند ،نمی توانيم خوب فکر کنيم ،زيرا ھزار مورد ما را گرفته!.
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ت تغيير را داريم ،بايد از ذھن بيرون ِب َپريم ،زيرا وقتی با من ذھنی پينه بستۀ خود ،پا به سن
تا جوانی و توان و جسار ِ
بگذاريم بسيار محافظه کار و حسابگر ،مخالف تغيير ،بی دست و پا ،افسرده و بد اخالق ،می شويم و در آن حال،
تغييرات به ُکندی و شايد به سختی صورت گيرند و يا اصال" صورت نگيرند!... .
جوانان مان ،کمک کنيم و بگوييم که به راه ما نروی ،مبادا خودت را مقايسه کنی ،مسابقه بدھی و
ما بايد به بچه ھا به
ِ
درد ايجاد کنی ،به درد بچسبی و ھم ھويت شوی و جدايی از خدا را خيـــــــلی ادامه دھی ،چون در ذھن می مانی،
درد و رنجش و کينه و  ...را نگه داری ،پَرَّ و بال ات ،می شکند.
آدم ھايی که ھشياری شان پايين است متوجه نمی شوند که انسان خيـــــــلی قوی نيست ،زياد به او فشار آيد می شکند!.
من ذھنی اصرار بِ َورزيم!.
مريض می شود ،مريضی جسمی آدم را گيج می کند .ما نبايد در راه ھا و شيوه ھای ِ
حاال خودش راھنمايی می کند:
با ِگره کم کوش تا بال و َپ َرت
نسْ کَلد يک يک ازين َکرُّ و َف َرت
ی بيھوده نکنَ .کرُّ و َف َر را می توانيم جالل و
بنا براين اگر می خواھی بال و َپ َرت نشکند اينقدر ِگره زنی و گره گشاي ِ
شکو ِه کاذب معنی کنيم.
بيا با ِگره کم کوش ،با ِگره زياد بازيگوشی نکن ،دائم مسئله ايجاد و مسئله حل نکن ،تا بال و َپ َرت ،ازين َکرُّ و َفر
دروغين ،نشکند ،نسْ کَلد يک يک.
آخر وقتی ما مسئله درست می کنيم ،مسئله حل می کنيم ،آيين درست می کنيم ،حل المسائل می نويسيم ،جالل و ُ
شکو ِه
حواس مان نيست که جالل و ُ
شکو ِه کاذبَ ،کرُّ و َف َر دروغين ،بال و َپ ِرمان را می شکند.
کاذبی ھم پيدا می کنيم.
ِ
صد ھزاران مرغ پرھاشان شکست
و آن کمينگاه عوارض را نبست
بال و پر صدھا ھزار پرنده در اين تکاپو شکسته شد ،ولی نتوانستند کمينگا ِه شک و شبھات را ببندند!.
صد ھزاران مرغ ،قبل از شما به فکرھا رفتند و در فکر مسئله ھا درست کردند و سعی کردند با فکر مسئله ھا را حل
کنند ،که موالنا گفت " :خون به خون شستن محال است و محال " .نمی شود.
نور بصيرت بگيريم و روی مسائل مان بتابانيم.
ما اگر مسئله ھم داريم بايد از ھشياری حضور ،از خ َِر ِد زندگی ِ
اتفاق اين لحظه قبل از قضاوت خ َِر ِد زندگی را اين لحظه ،از ما عبور می
" برای ھمين می گويم تسليم شويم .پذيرش
ِ
دھد .خ َِرد زندگی به مسئله مان )که قبال" به نوعی ايجاد کرده ايم( می ريزد ".
مسائل مان را حل کنيم ،بگذاريم او حل کند.
ما که خودمان نتوانستيم
ِ
ذھن من دار است ،نبست!.
برای ھمين می گويد :صد ھزاران مرغ پرھاشان شکست ،ولی کمينگاه عوارض را که
ِ
ی ساده در جھان ،از چيزی خوشتان می آيد و می خواھيد شکارش کنيد:
شما
بعنوان ھشيار ِ
ِ

باور من است .حقيقی ترين و درست ترين باور ھمين است که
 ,,اين ِ ...
مال من ،اين را به ھيچکس نمی دھم .اين ھم ِ
من دارم.,, ... ،
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ت وحشی ،پنھان بودند ،از کمينگاه ،بيرون آمده و به شما حمله کردند.
ناگھان ،آن متعلقات ،آن باورھا ،که مثل حيوانا ِ
خالصه:
ـ ما بعنوان ھشياری وارد فُرم شديم.
ـ از طريق ُفرم ،ذھن ،وار ِد اين جھان شديم .اين وضعيت ،آن موقعيت ،اين امکان ،آن خواستن ،اين چيز ،آن چيز... ،
پريدند و ما را گرفتند .اينھا عوارض اند .عارضه ھا ھستند .گرفتاری ھا ھستند.
حل شان کنيد ،امکان ندارد.
دار تان جلوی آنھا را بگيريد يا ِ
فکر من ِ
ممکن نيست که شما بتوانيد با ِ
حال ايشان از َنبی خوان ای حريص
َن َّقبُوا فيھا ببين َھ ْل مِنْ مَحيص؟
ترجمان اين وضعيت است.
ای آزمند ،حريص ،حال ايشان را از قرآن کريم بخوان .آيۀ  ٣۶سورۀ ق قرآن،
ِ
قرآن کريم ،سوره ق ،آيه ٣۶
ص.
َوك َْم أَ ْھ َل ْك َنا َق ْب َل ُھ ْم ِمنْ َقرْ ٍن ُھ ْم أَ َ
ش ﱡد ِم ْن ُھ ْم َب ْطشًا َف َنقﱠبُوا ِفي ا ْل ِب َال ِد َھ ْل ِمنْ َم ِحي ٍ

وبسا کسان که پيش از ايشان نابود کرديم در حالی که در سرکشی سخت تر و نيرومند تر از اينان بودند .در بسياری
از نقاط زمين گشتند ،اما گريزگاھی برای آنھا بود؟
ترجمه انگليسی
But how many generations before them did We destroy (for their sins),- stronger in power than they? Then did they
?)wander through the land: was there any place of escape (for them

حال چه کسانی ست؟
منظور از حال ايشانِ ،
من ذھنی ھستند .به آن پُز می
کسانی که با فکر دقيق مسئله ايجاد می کنند و مسئله حل می کنند و متکی به فکرھای ِ
دھند و َکرّ و َفرّ دروغين دارند و خودشان را عالِم می دانند و می گويند:
 ,,ما مسائل را حل می کنيم ،ما حل المسائل داريم .,, ...
ولی يک مسئله را حل نکرده ،مسئله ای ديگر درست می کنند!.
َن َّقبُوا فيھا ببين َھ ْل مِنْ َمحيص؟
آن کسانی که به زي ِر زمين نفوذ کردند )زي ِر زمين در اينجا ُفرم ھا و باورھا و فکرھاست( ،آيا گريزگاھی پيدا کردند؟
دنبال گريزگاه بودندَ ،ھ ْل مِنْ َمحيص؟ آيا را ِه گريزی پيدا کردند؟ نه .پيدا نکردند.
کسانی که بوسيلۀ فکرھاشان در ذھن
ِ
" و بسا کسانی که پيش از ايشان نابود کرديم در حاليکه در سرکشی سخت تر از اينان بودند ".
يعنی ما اآلن می گوييم :کسانی قبل از ما نابود شدند ،که در ذھن ،از ما با سواد تر و از ما قوی تر بودند و به نقاط
بسياری از زمين دست يافتند ،به بسياری از باورھا و فکرھا و دانش ھای ذھنی دست يافته بودند ،اما آيا گريزگاھی از
قدرت و از قانونمندی ھای زندگی ،برای آنھا بود؟
نه .نتوانستند را ِه گريز پيدا کنند.
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موالنا اين آيۀ قرآن را در چه زمينه ای بکار می َب َرد؟
بعنوان انسان نبايد به ذھن برويد و مسئله درست کنيد و مسئله باز کنيد ،مسئله درست کنيد
زمينه اين بود که گفت :شما
ِ
و مسئله باز کنيد ،زيرا آرام آرام،
دانش مسئله باز و بسته
دانش ايجاد مسئله ،و باز کردن آن را پيدا می کنيد ،ولی
ِ
ِ
کردن ،به درد شما نمی خورد ،به شما کمک نمی کند.
قرار است که مثل مرغ ،بمحض اينکه يکی از دام ھا را باز کرديد ،از آنجا بيرون ِبپَريد.
آيا شما يادتان ھست که بايد بيرون بپريد؟ يا مشغول مسئله درست کردن و مسئله حل کردن ھستيد!.
مسئله درست کردن و مسئله حل کردن ،فکر و بدن آدم را خراب می کند ،بُع ِد معنوی بسته می شود.
ی مان بسته شود ،يعنی ھمان بستۀ انرژی و شعوری که گفت ،به ما نرسد ،يا برسد اما پختگی آن را
اگر بُع ِد معنو ِ
ذھن مان خشک می شود ،ارتعاش خالقيت ھا و آفرينندگی ھای نو
نداشته باشيم که دريافت اش کنيم ،بپذيريم ،جسم و
ِ
به نو در ما کور ،نرمش و انعطاف و جريان زندگی در ما می ُخشکد.
ار مطلق ،زندگی ،لحظه ،گريزگاھی نيست.
کم خدا ،ھشي ِ
پس جز تبعيت از قانونمندی ھای ھستی ،جز تسليم بر حُ ِ
در ذھن ھيچ گريزگاھی نيست ،ولو اينکه شما ھمۀ دانش جھان را داشته باشيد.
بايد از ذھن بيرون ِب َپريد.
از نزاع ُترک و رومی و عرب
حل نشد ِاشکال انگور و ِع َنب
مشکل انگور و عِ َنب،
نزاع ُترک و رومی و عرب ،که بر سر ُفرم ،سر اسم ،با ھم دعوا می کردند ،به اصطالح،
از
ِ
ِ
)اُزوم ،استافيل( ،حل نشد .آنھا که جاھل بودند و به جان ھم افتاده ،به ھم مُشت می زدندِ ،اشکال شان حل نشد.
پس شما ھم از طريق فردی و ستيزه نمی توانيد مسائل تان را حل کنيد .ستيزه ھمان مسئله ست .يکی از گره ھا ،جنگ
است .مَر ُدم جنگ راه می اندازند ،بعد ھم صلح ايجاد می کنند!.
سال پيش ،اين آدم ھيچ مسئله ای نداشت ،از بيست
شما به مسائل مردم نگاه کنيد .شايد متوجه شويد که مثال" بيست ِ
سال گذشته ،دائم مسئله درست کرده ،مسئله حل کرده .مسئله درست کرده ،مسئله حل کرده .مسئله درست کرده ،مسئله
ِ
حل کرده .اآلن مسئله اش اينقدر زياد شده که ديگر نمی تواند آنھا را حل کند!) .يک مشکل را حل می کند ،اما ھزار مشکل
در کنار آن ايجاد می کند(.

حاال ما با ديگران کاری نداريم ،به خودمان نگاه می کنيم:
آيا ما جمعا" يا فردا" ،خانوادگی ،چنين وضعيتی داريم؟ گره ايجاد می کنيم ،گره باز می کنيم؟! ،دعوا می کنيم ،آشتی
می کنيم؟!... .
مسائل
موالنا می گويد :با نزاع و بحث و جدل ،اين موضوع حل نمی شود .اتفاقا" اگر ما مسئله ايجاد کنيم ،مردم به
ِ
مان اضافه می کنند .ھر کسی که مسئله را ببيند ،مسئله را تقويت می کند .ھر کسی عشق را ببيند ،عشق را تقويت می
ت نزاع
عقل ُکل ،تدبي ِر
کند .تنھا راه حل نزاع،
ار زنده به حضور ،در وضعي ِ
طرح ِ
ِ
عشق ُکل است که از کانا ِل ھشي ِ
ِ
نفوذ کند ،جاری شود .زندگی را در ھمه کس و در ھمه جا ببيند.
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قدح شھريار ،سِ رو می شود!.
ِ
عقل ُک ِل ،يار ،ما را می ببيند و تقويت مان می کند .عشق و صلح ،با ِ
ی خود را از
ی تمايال ِ
اگر شما در اين لحظهَ ،سرو شويد و ريشۀ بی نھايت پيدا کنيدَ ،سرو مانند ،دست و پا ِ
ت نفسان ِ
عشق ُکل ،دسترسی پيدا
عقل ُکل ،به
سفرۀ ذھن و دنيا جمع کنيد ،استوار و افراشته ،ريشه در عمق حضور بتنيد ،به ِ
ِ
کرده ايد و در اينصورت ،با آن انرژی و با آن لطافت و خ َِردی که از شما مرتعش می شود ،می توانيد مسائل را در
جھان حل کنيد .در ھمين رابطه ست که می گويد:
تا سليمان لَسي ِن معنوی
در نيايد بر نخيزد اين ُدوی
ت جامعۀ بشری خاتمه نمی يابد .شما سليمان بشويد.
دان معنوی نيايد ،دو گانگی ھا و اختالفا ِ
تا وقتی که سليمان زبان ِ
َلسين )زباندان(.
سليمان ،خو ِد زندگی ست که ھمۀ زبان ھا را بلد است .می داند:
ھر آدم ،ھر طور که حرف می زند ،زي ِر آن زندگی ست.
زبان زندگی عمل
زبان زندگی حرف می زند ،با
جنس زندگی ست ،از طري ِق زندگی نفوذ می کند ،با
وقتی آدمی از
ِ
ِ
ِ
می کند ،دوگانگی ھا و اختالفات را آشتی می دھد .دُوی ھا را َبرمی اندازد.
من
می داند که ُدوی ھا )دوگانگی ھا ،اختالفا ِ
ت بی اساس( را در انسان ھا ،بايد بردارد .انسان ھا بخاطر ُدوی شان ،بخاطر ِ
من ذھنی می بينند:
ذھنی که دارند ،ديگری را ھم ِ
من
 ,,من قوی ھستم ،من بيشتر ھستم،
ِ
مقام من باالتر است و  ...ولی وقتی اين شخص ،اين ِ
دانش من بيشتر استِ ،
جنس يکتايی ست و بايد در آن فضا باشد تا خ َِر ِد زندگی از
ذھنی ،بفھمد که ديگری و خو ِد او ،از جنس زندگی ،از
ِ
درونش بجوشد و باال بيايد و اصال" کمتری و بيشتری ھای اين جھانی را نبيند ،مھم نداند ،در آنصورت و در آن
ی مردم
حالت ،در آن کيفيت و در آن مدار ،از طري ِق خِرَ ِد زندگی حرف می زند ،در برداشتن دو گانگی ھا و ُدوی ھا ِ
می تواند کمک کند.
فراموش نکينم ،ھمواره بايد از خود بپرسيم ،من:
ـ روزانه چقدر پيشرفت می کنم؟.
ـ چقدر به زندگی نزديک تر می شوم؟.
ـ چقدر زندگی از من بيان می شود؟.
ی من در اين جھانند ،نه اينکه ببينم اين و آن چه؟ می کنند!.
اينھا موضوعا ِ
مھم زندگ ِ
ت اصلی و ِ
درست مثل کسی که می خواھد پول درآورد ،به جای اينکه خودش خالقيت به کار َب َرد ،تالش کند و پول در آورد،
کنجکاو شده ،کنکاش می کند تا َسر در بياورد که آن يا اين ،چقدر پول در می آورند! .حواس و خواست او اين است
که آنھا پول درنياورند!.
پول من بيشتر می شود .!.,,
پول شان از ِ
ی بيشتری کار کنندِ ،
چون  ,,اگر آنھا ِ
پول زيادتری درآورند يا ساعت ھا ِ
" ُخب حواس ات را به خودت بده! .مقايسه نکن ".
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جمله مرغان مُنازع ْ
بازوار
بشنويد اين طبل باز شھريار
باز شکاری که مطيع سلطان است ،به طبل سلطان گوش فرا دھيد.
ای پرندگان ستيزه گر ،ھمچون ِ
مرغان ھشيار ،که با ھم جنگ داريم!ْ ،
بازوار ،مانند عُقاب ،بايد
ھمۀ مرغان مُنازع )جنگ کننده( ،ما انسان ھا ،ما
ِ
ی من بيا.
ی
ِ
طبل ،شھريار را ،بشنويم ،بانگ او ،اِرجعی ست .دائم ندايی بگوش می رسد :بسو ِ
صدا ِ
ِز اختالف خويش سوی اتحاد
ھين ز ھر جانب روان گرديد شاد
از ستيزِ ،ز اختالف خويش ،دست برداريد و از ھر جانب ،شادمانه به سوی وحدت بشتابيد.
تا زمانی که ما در اختالف ھستيم ،تا زمانی خود و ديگری را جدا می بينيم ،خود را از زندگی از خدا جدا می بينيم،
دن خود و ديگران ،خود و خدا ،کنده ،به
در داميم .از اختالفات بی اساس و حقير ،ناسپاسانه و بيھوده ،از دوگانه دي ِ
سمت اتحاد ،از ھر طرف شادمانه روان گرديم.
َحي ُ
ک ْم
ث ما ُک ْن ُت ْم َف َولُّوا َوجْ َھ ُ
َنحْ َوهُ َ
ک ْم
ھذا الَّذی َل ْم َي ْن َھ ُ
ھر کجا ھستيد )چه در خلوت و چه در جمع ،چه در دريا و چه در ھوا و چه در خشکی( روی خود را به سوی آن وحدت و يا
آن سليمان ِبگردانيد که اين چيزی ست که خدا شما را از آن باز نداشته است.
قرآن کريم ،سوره بقره ،آيه ١۴۴
س ِج ِد ا ْل َح َر ِام ۚ َو َح ْي ُ
َاب
ث َما ُك ْنت ُْم َف َو ﱡلوا ُو ُجو َھ ُك ْم َ
ضاھَا ۚ َف َو ﱢل َو ْج َھكَ َ
ش ْط َر ا ْل َم ْ
َق ْد َن َر ٰى َت َق ﱡل َب َو ْج ِھكَ ِفي ال ﱠ
ش ْط َرهُ ۗ َوإِنﱠ الﱠ ِذينَ أُوتُوا ا ْل ِكت َ
اء ۖ َف َل ُن َو ﱢل َينﱠكَ ِق ْب َلةً ت َْر َ
س َم ِ
ﷲ ِب َغا ِف ٍل َع ﱠما َي ْع َم ُلونَ .
َل َي ْع َل ُمونَ أَنﱠهُ ا ْل َح ﱡ
ق ِمنْ َر ﱢب ِھ ْم ۗ َو َما ﱠ ُ

)ای پيامبر( ،می بينيم که به سوی آسمان روی می گردانی )در انتظاری که وحی بر تو فرود آيد و قبله ای خاص و مستقل برای

ی( تو را به سوی قبله ای می گردانيم که بدان خشنود شوی .پس ،روى به سوى
تو و پيروانت ،معين شود( البته )رو ِ
مسجدالحرام آور ،و )شما ای تسليم شدگان( ھر کجا که ھستيد روی خود بدان سو کنيد و اھل کتاب نيک می دانند که اين
حق است از سوی پروردگارشان و خداوند از آنچه کنند غافل نيست.
ترجمه انگليسی
We see the turning of thy face (for guidance to the heavens: now Shall We turn thee to a Qibla that shall please thee.
Turn then Thy face in the direction of the sacred Mosque: Wherever ye are, turn your faces in that direction. The
people of the Book know well that that is the truth from their Lord. Nor is Allah unmindful of what they do.

َحي ُ
ی او.
ث ما ُک ْن ُت ْم ،ھر کجا که باشيدَ ،ف َولُّوا َوجْ َھ ُ
ک ْم ،پس برگردانيد روی تان را به َنحْ َوهُ ،به سو ِ
يعنی شما ھر جا باشيد و ھر کاری که می کنيد ،روی تان را به سوی او برگردانيد که َ
ک ْم ،خدا شما را
ھذا الَّذی َل ْم َي ْن َھ ُ
از آن رو ،از آن مکان نھی نکرده است.
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ب وحدت و يگانگی
ی من ،به جان ِ
خدا ما را از نگاه کردن به چه رويی نھی نکرده؟ فقط روی خودش! .گفته فقط به رو ِ
ی ديگر حق نداريد نگاه کنيد.
نگاه کنيد ،به جا ِ
ھر جا که باشيم ،از اينکه روی مان را به سمت او برگردانيم ،نھی مان نکرده.
پس شما در اين جھان ،چه موقع ست که روی تان را به سوی او برمی گردانيد؟
ی يکتايی ،در پخش و ارتعاش زندگی ،فرق نمی گذاريد.
ـ وقتی که در فضا ِ
ی يکتايی ھستيد .در فضا ِ
ی حضور داريد.
ـ وقتی به او نگاه می کنيد و به جھان نگاه نمی کنيد .وقتی ھشياری جسمی نداريد ،فقط ھشيار ِ
ولی اگر ھشياری حضور نداريد و ھشياری جسمی داريد به ھمه چيز نگاه می کنيد ،غير از او!.
" اين درست است؟ نه ".
کور مرغانيم و بس ناساختيم
کان سليمان را دمی نشناختيم
ما کور مرغانی ھستيم که بعنوان ھشياری در ذھن رفتيم .بسيار ناساختيم ،بد ساخته شده ايم .بد تربيت شده ايم .زيرا
انسان کامل ،نشان و نمادی از خداست .حتی يک لحظه ،دَ می ،نشناختيم!.
مظھر
آن سليمان را ،که
ِ
ِ
ی جسمی را که دائما" از يک مقوله و مور ِد بيرونی آگاه است
يعنی ھيچ موقع نبوده ،حتی يک لحظه ،که ما ھشيار ِ
ی غير جسمی شود و به خدا نگاه کند! .ما تا کنون چنين کاری
و به آن نگاه می کند ،ساکت کنيم ،تبديل به ھشيار ِ
نکرديم .اصال" ،حتی دَ می آن سليمان را نشناختيم!.
ت شان نکرديم! .ھميشه
ی
پاس شان نداشتيم! ،حماي ِ
ما سليمان ھا ِ
زمان خود را آنطور که شايسته شان بود ،نشناختيم!ِ ،
ِ
ھمينطور بوده! .دير متوجه می شويم! ...
)اقتباس از آيۀ  ١٤٤سورۀ بقره ست .برای مطالعۀ بيشتر ،می توانيد به قرآن مراجعه کنيد(.

ھمچو جُ غدان دشمن بازان شديم
الجرم وا ماند ٔه ويران شديم
بازان بلند َپرواز شديم .جغدان من ھای ذھنی ،دنيا پرستان ھستند که در ويرانکدۀ ذھن ،دنيا،
ما مثل جغدھا ،دشمن
ِ
گان به حضور ،خو ِد زندگی اند ،الجرم )بناچار( وا مانده و
زندگی می کنند و بازان ،عارفان ،انسان ھا ِ
ی معنوی ،زنده ِ
گرفتار ويرانی شديم.
ِ
میکنيم از غايت جھل و َعما
قصد آزار عزيزان خدا
آزار انسان ھای معنوی را می کنيم! .کسانی که در
زان خدا ،قص ِد
بر اثر جھل و کوردلی بسيار ،ما ،قصد
آزار عزي ِ
ِ
ِ
بارگا ِه زندگی ،حضور ،خدا ،بسيار عزيز و گرامی اند.
زمان ما و در اين جھان ،انسان ھايی سليمان اند! .بُع ِد معنوی شان بيدار و در حضورند.
در
ِ
شعور زندگی ،حضور را تشعشع می کنند.
ِ
ذھن محدودمان ،اذيت شان ھم می کنيم!.
ما نه تنھا به حرفِ شان گوش نمی کنيم ،جغد مانند ،گرفتار در تاريکی
ِ
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جمع مرغان کز سليمان روشنند
پر و بال بی گنه کی برکنند؟
پرندگانی که توسط سليمان )ناظر و پي ِر ھر دوران( ارشاد شده اند ،کی ممکن است که پر و بال بی گناھان را بِکَنند؟
عقل
اگر مرغانی از سليمان )خدا،
ی يکتايی حضور زنده شده اند ،به ِ
انسان معنوی( ،روشنند ،کسانی اين لحظه ،به فضا ِ
ِ
ُکل و
قدح شھريار می نوشند ،آيا پر و بال بی گنه را می َکنند؟
عشق ُکل وصل شده اند ،بادۀ نا ِ
ِ
ب زندگی را با ِ
من
سان معنوی باشد ،ھم می تواند
من ذھنی باشد که ھنوز نمی داند جريان چيست و در ِ
انسان ِ
ِ
بی گنه ھم می تواند ان ِ
خود ،زندگی می کند.
بلک سوی عاجزان چينه ِک َشند
بی خالف و کينه آن مرغان خوشند
مرغان ناتوان )مردمی که نيازمند ياری و امداد ھستند( دانه می رسانند .آن پرندگان )عارفان حقيقی( به دور
بلکه عارفان ،به
ِ
از ستيز و کينه و دشمنی ،پرتوان و شاد و خرسندند.
بلکه اين انسان ھای معنوی ،کسانی که بوسيلۀ سليمان ھدايت می شوند ،سوی عاجزان ،دانه می ِک َشند.
جنس
رمز خداست ،وقتی خدا در اين جھان ،در کسی زنده شود ،مثل اولياء ،موالنا ،بقيۀ ع َُرفا ،حتی به درجه ای در شما ،از
)سليمان
ِ
ِ
ی انرژی را که اين لحظه می
سليمان می شود و تمام کوشش ما در اين است که تعداد سليمان زياد شود ،سليمان کسی ست که بسته ھا ِ
رسد ،رد نمی کند .به جھان نگاه نمی کند .به آنطرف نگاه می کند .بسته ھا را از آنجا می گيرد .خودش استفاده می کند و در جھان ھم
پخش می کند(.

عاجزان چه کسانی ھستند؟ من ھای ذھنی ھستند که ھنوز به قوانين زندگی اشراف ندارند ،آيي ِن زندگی را بلد نيستند،
عارفان آزاده ،از آنھا کينه ای
ی حضور را کشف نکرده اند ،اما
فھم نکرده اند ،از تاريکی ذھن زاييده نشده اند ،ھشيار ِ
ِ
ندارند.
اگر ما مثال" بگوييم ،می خواھيم گرسنگی را از جھان ريشه کن کنيم ،به اين معنی نيست که می خواھيم سرمايه داران
من ذھنی دارند.
را ُبکُشيم و به تبعيت از آيين خشونت ،از آنھا انتقام بگيريم! ،چون می دانيم انسان ھا َبد نيستند فقط ِ
من ذھنی دارند ,,؟!.
آيا شما می خواھيد اين نوع انسان ھا کمک کنيد؟ يا نه ،آنھا را بکُشيد! ،و بگوييد ,, :اينھا ِ
طبق آيي ِن وحدت گرايانه،
واضح است ،شما سوی عاجزان ،آنھا که اين دانش وبصيرت را ندارند ،بايد چينه بِکِشيد،
ِ
آيي ِن مھربانی و عطوفت ،عمل نماييد .دانه ،ھمين آگاھی ،شناخت و ذکاوت ،ھوشياری و اطالعاتی ست که بوسيلۀ
تلويزيون پخش می کنيم.
ی َتقديس را
ُھد ُھد ايشان پِ ِ
میگشايد راه صد بلقيس را
توان زنده شده به حضورشان ،با اھداف و
ی معنوی ،با دَم و جان و
عشق
ی
انسان معنوی ست .اين انسان ھا ِ
ُھد ُھد نوا ِ
ِ
ِ
ِ
نيات پاکِ شان ،با کوشش و عمل مقدس شان ،راه صد بلقيس را به سوی حقيقت باز می کنند.
س کشور سبا بود و ھُدھُد خبر آورد که
)اشاره به داستان حضرت سليمان و بلقيس ،ملکۀ سبا ست .خالصۀ داستان اين است که بلقيس رئي ِ
سليمانی وجود دارد و سليمان می خواست او را به دين خدا دعوت کند ،بلقيس با مشورت اطرافيان خود ،به قصد امتحان سليمان ،ھدايايی
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از زر و سيم برای او فرستاد بدين ترتيب که اگر سليمان ھدايا را می پذيرفت ،معلوم می شد که پادشاھی کشور گشاست و اگر قبول نمی
ی بلقيس را رَ د کرد ،سپس بلقيس به دي ِن ايشان در آمد(.
کرد معلوم می شد که آدم معنوی و پيامبری نجات بخش است .سليمان ھدايا ِ
)تمثيل است(.

ف راه دان و پي ِر راھنماست.
در اين بيت ُھد ُھد سمب ُِل ،عار ِ
پس يک معلم معنوی ،وقتی چينه می ِک َشد ،چيزی انتظار ندارد ،راه صد بلقيس را باز می کند.
جھان مادی،
شما ھم می توانيد سليمان شويد و عشق تان راه ھزاران بلقيس را ،کسانی که آماده اند پادشاھی بر
ِ
جھان مادیَ ،رھا و به فضای يکتايی ،روند ،باز کنيد.
ھشياری فقط جسمی را در
ِ
زاغ ايشان گر بصورت زاغ بود
باز ھمت آمد و مازاغ بود
ِ
انسان معنوی دارد .اگر چه در ظاھر بصورت جسم است ،گر به صورت زاغ ُب َود ،ولی در
جسم
زاغ ايشان ،اشاره به
ِ
ِ
ِ
باز بلند پرواز را دارد!.
معنا ،ھم ِ
ت ِ
ی جسمی دارند .انسان ھايی ھستند که غذا می خورند ،توليد مثل
انسان ھای معنوی ھم ،تن دارند ،بدن دارند ،نيازھا ِ
باز ھمت اند .بُلـــــــند پـــــــروازند.
می کنند ،اما ھمتی واال دارندِ .
انسان معنوی ستَ .خم نمی شود .بر ظاھر و بر باطن سلطنت می کند .ھيـــــــچی
ـــــــرعارف،
ھمه چيز زي ِر بال و َپ
ِ
ِ
در اين جھان نيست که او را تسليم خود کند .مازاغ است) .ما ،در زبان عربی ،عالمت نفی است(.

ی تان بايد ھمينطور باشيد .اين يک مُدل برای شماست:
اشاره به آيه ای از سورۀ نجم است .شما ھم در برخوردھا ِ
قرآن کريم ،سوره نجم ،آيه ١٧
ص ُر َو َما َط َغ ٰى  .چشم پيامبر ،نلغزيد و از حد مقرّ ر الھی در نگذشت.
َما زَ ا َغ ا ْلبَ َ
ترجمه انگليسی
!(His) sight never swerved, nor did it go wrong

چشم ما چگونه می لغزد؟
ِ
چشم مان به چيزی از اين جھان می اُفتد و آنجا گير می کند ،چشم مان لغزيده!.
بعنوان ھشياری،
وقتی
ِ
ِ
موالنا به تکرار ،عبارت مازاغ آيۀ  ١٧سورۀ َنجم ،را بکار می برد :مازاغ البصر و َ
ماطعی.
چشمش نلغزيد ،منحرف نشد ،طغيان نکرد ،از حد مقرر الھی در نگذشت.
فرمول کار شما ھم ھست .مقصود اين بيت ،که موالنا برای شما می نويسد ،اين است که اگر در اين
اين عبارت،
ِ
جھان ،شما بعنوان ھشياری ،می خواھيد از ذھن بِکَنيد و به فضای يکتايی رَ ويد ،ديگر بعد از اين ،چشم تان نمی لغزد.
" ھمه اش به( آنجا )نگاه می کنيد .به چي ِز ديگر نگاه و اعتنا نمی کنيد ".
ی حضور ،زنده
ی جسمی تان به ھشيار ِ
ی حضور ،تبدي ِل ھشيار ِ
اگر بتوانيد اين کار را انجام دھيد ،زنده شدن به ھشيار ِ
حال انجام شدن است.
ی يکتايی ،در ِ
شدن به فضا ِ
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اگر زنده شدن به فضای يکتايی را حس و تجربه کرديد ،ھمواره چشم تان به( آنجا )نگاه می کند و به چيزی در اين
جھان نمی لغزد.
ھمانطور که قبال" گفتم ،اين بدان معنا نيست که شما از موھبت ھای حسی اين جھانی استفاده نکنيد ،بلکه چشم تان به
ی دنيا ھم ھويت نمی شويد .توجه
ی اين جھانی نمی لغزد ،با داده ھا ِ
وضعيت ھا و امکانات و تسھيالت و صورت ھا ِ
تان را چيزھا نمی دزدند نگه دارند.
به مقوالت اين جھان ،توجه می کنيد ولی آنھا نمی توانند تماما" توجه تان را بِکِشند و بِبَرند ،حواس و توجه تان در
اختيار و در تسلطِ شماست .پراکندگی ھا نمی توانند تمرکز و توجه تان را نگه دارند.
توجه ،نظر ،زندگی ،زنده ست.
ھمينکه توجه زندۀ شما ،به چيزی جلب می شود و روی آن می ايستد ،شما را گير می اندازد! ،شما را شکار می کند!.
بنظر می آيد که ما جھان را شکار می کنيم ،ولی او ما را گير انداخته و شکار می کند!.
لکلکِ ايشان که لک لک میزند
آتش توحيد در َشک میزند
انسان معنوی ،لَکَ َلکَ ای که دائم تکرار می کند:
ی،
لکلکِ ِ
ِ
آن توست( ،آتش توحيد را در َشک و ترديد،
مال تو) .
با
مال توِ ،
تکرار لَکَ َلکَ .لَکَ َلکَ ِ ،
آن توست ،از ِ
جھان ھستی از ِ
ِ
ِ
من ذھنی ،میزند.
تزلزل و َتشت ِ
ت ِ
مال توست.
بعنوان
شما
مال توستِ .
انسان معنوی می گوييد :ھمۀ اين جھان ِ
ِ
ِ
مال تو.
مال توِ .
پس ،اين لحظه ھر اتفاقی که می افتد ،تسليم ھستيد و می گوييدِ :
پرتوان وحدت ،ايمان و اعتماد ،را بر
ی
با اينکار ،در شکِ خود و در شکِ ديگران ،آتش يکتايی می زنيد .انرژ ِ
ِ
من ذھنی خود می زنيد.
ی ِ
لجاجت و طغيان و بی انظباط ِ
مال توست ،من چيزی نمی خواھم ،من چيزی
من ذھنی چون ريشه ندارد ،شک دارد .ھمينکه شما می گوييد اين جھان ِ
ِ
من ذھنی خود می زنيد.
نمی توانم ببرم ،آتش توحيد در شکِ ِ
من ذھنی ،در ترديد و بالتکليفی و تشتت و شک است .مطمئن نيست.
من ذھنی ،پھلون پنبۀ دوم استِ .
در ضمن شکِ ِ
به دوستی ،به برادری ،به خدا ،به يکتايی ،به ھمه چيز شک می کند ،چرا؟ چون:
جسم است .روحيۀ حق و قانون پذير ندارد .ھمه چيز را با ستيزه می خواھد .ميزان و انعطاف نمی شناسد .يکتايی را
به زبان می آورد ولی او را حس ،تجربه نمی کند.
مال تو.
ال توِ .
انسان معنوی لَکَ َلکَش می گويد :م ِ
اينھا البته بازی ھايی ست که موالنا ،با الفاظ می کند تا شما معنا را درک کنيد.
و آن کبوترشان ز بازان نشکُھد
باز سر پيش کبوترشان نھد
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انسان معنوی
بعنوان
ی عارفان ،کبوترشان ،و ھمچنين شما،
لطافت ،باريک بينی ،مھارت ،پيچيدگی ،تيزبينی و ھوشيار ِ
ِ
ِ
از بازان من ذھنی بيرون نشکُھد .نمی ترسد.
ی شما فرود می آورند.
برابر
ت ظاھریَ ،س ِر تعظيم و ُکرنِش در
ی بيرونی ،امکانا ِ
کبوتر رھايی و بی نياز ِ
بازھا ِ
ِ
ِ
ت شماَ ،س ِر احترام فرود
جھان بيرون ،گردن کلفت ھای
پس
عدم مطالبا ِ
ِ
ِ
جھان مادی ،در مقابل اقناع ،عدم درخواست و ِ
می آورند.
ی شما ،کار ساز نيست.
ی
زيرا لطافت و ھشيار ِ
ی آنھاِ ،
من ذھن ِ
حضور شما کار ساز است و قلدری و زورگوي ِ
ِ
ی شما ،آرامش،
از زورگويی ،بی نظمی و آشفتگی و بی سامانی نتيجه می شود و از لطافت و سادگی و
تواضع کبوتر ِ
ِ
سامان و سکون.
بلبل ايشان که حالت آرد او
در درون خويش گلشن دارد او
گلشن درون شان می جوشد و
ی حضور دارند و زندگی از
ی انسان ھايی که حالت ھشيار ِ
ی عارفان ،ندا ِ
بلبل ايشان ،آوا ِ
ِ
ان حس سپاس و تقدير،
بر می خيزد و به
جھان اطرافِ شان مرتعش می شود ،ھمه را به تسبي ِح زندگی ،به ذکر و بي ِ
ِ
ی يکتايی درون خود و ديگر مخلوقات ھستی فرا می خوانند.
تجربۀ تسليم و کشفِ فضا ِ
واضح است که موالنا اين علو روحی را خودش حس و تجربه می کند.
طوطی ايشان ز قند آزاد بود
کز درون قند ابد رويش نمود
طوطی ايشان ،طوطی عارفان ،از قند و شيرينی مادی بی نياز است ،زيرا شيرينی و قند معنوی و جاودانه از باطن
روح ايشان ،ھر لحظه ،می رسد.
اين پرنده به قند و شکر و شيرينی عالقمند است.
طوطی  ،در اين بيت ،کنايه از عارفی ست که درونش از قن ِد معارف و مکاشفات روحی آکنده است و التفاتی به لذايذ
فريبنده و جاذب و شيري ِن دنيوی نمی کند.
درون خود دارد.
ی
ی ابد ِ
ِ
طوطی ايشان از قند ھای بيرونی ،بی نياز و آزاد است ،زيرا رو به قند و شيرين ِ
ی وصل می رسد.
در غزل ھم داشتيم گفت :ھر لحظه شادی و شيرين ِ
ی طاووسان ايشان در نظر
پا ِ
بھتر از طاووس پران دگر
ی َپرھايش نيست.
می دانيد که پاھا ِ
ی طاووس به زيباي ِ
ی ديگر طاووسان است.
ی
طاووسان انسان معنوی ،زيباتر از َپرھا ِ
پا ِ
ِ
انسان معنوی ،بھتر از َپرھای
طاووسان
ی
پا ،می تواند َسمب ُِل ذھن باشد و َپر ،وسيلۀ پرواز است .پس می گويد :پا ِ
ِ
ِ
انسان مادی ست.
طاووسان
ِ
نطق ّ
َم ُ
الطيران خاقانی صداست
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نطق ّ
َم ُ
الطير سليمانی کجاست؟
خاقان چين يا پادشاھان بيرونی ست و
موالنا احتماال" به خاقانی شروانی اشاره می کند و يا منظور ،خاقانی به معنی
ِ
نطق ّ
َم ُ
الطيری )زبان حيوانات( که دارند .خاقانی ادعا کرده بود که ھر کسی حرف مرا نمی تواند بفھمد.
شايد موالنا به او ادعا اشاره می کند و می گويد:
َنطق ّ
منطق الطير خاقانی تنھا انعکاسی ظاھری از منطق الطي ِر حقيقی ست ،ولی م ُ
الطير سليمانی از اعماق وجودش
درون خود آن را می آورد.
برخاسته .سليمان از
ِ
من ذھنی کار می کند و ديگری از آنطرف می آيد.
جھان جسم و ذھن است و
منطقی موافق و برخاسته از
موافق ِ
ِ
ِ
انشاء iبه خاقانی نمی گويد و ما ھم اين جسارت را نمی کنيم ،به ھر حال موالنا چه به خاقانی و چه به شاھان
معمولی می گويد:
نطق ّ
بعضی َم ُ
ی حضور و برکت را ھمراه ندارند
الطيرھا،
انعکاس دانش اين جھانی اند ،فقط حرف و صوت اند .انرژ ِ
ِ
نطق ّ
در حاليکه در َم ُ
الطير سليمانی ،در زبان سليمانی ،آن حضور و شيرينی ھست.
حال مديحه سرايان
منظور از منطق الطير سليمانی،
حال عارفان حقيقی و سالکان راستين است .بنابراين ،زبان ِ
زبان ِ
ِ
عارفان دنيا ُگريز کجا؟!.
دنيا طلب کجا؟ زبان حال
ِ
تو چه دانی بانگ مرغان را ھمی
چون نديدستی سليمان را دمی؟
موالنا خطاب به بعضی از ما می گويد :تو بانگ مرغان را از کجا می شناسی؟ در حاليکه سليمان را دَ می ھم نديدی؟
تو چگونه خود را به حضور زنده شده قلمداد می کنی ،در حاليکه من ھای ذھنی و باورھا و شرطی شدگی ھای کھنه
و کليشه ای را ھمواره با خود حمل می کنی؟ ،در رابطه ات با ديگران ،بکار می بری؟ ،به اتفاق لحظه ،بی قيد و
شرط و بدون قضاوت ،تسليم نيستی؟ ،قانون مزرعه و قانون جبران و قانون شکرگزاری و قانون تعھد و ھماھنگی و
پرھيز را رعايت نمی کنی؟.
جان شھريار که ھر لحظه و اين لحظه می رسد،
مان زمان ات را نمی شنوی؟ ،جرعه ای از سبو ِ
ی انرژی و ِ
بانگِ سلي ِ
نمی نوشی؟ ،دريافت نمی کنی؟ ،خرج نمی کنی؟! ...
َپر آن مرغی که بانگش م ْ
ُطربست
از برون مشرقست و مغربست
بال و َپـــــــر آن مرغی که ھمگان را به شادی و نشاط در می آورد ،از کرانۀ خاور و باختر گذشته.
ی شادمانی و سبک روحی و جنبش و نشاط ،انعطاف ،صلح و دوستی سوق
)سير روحانی و پـــــــرواز معنوی عارفان ،ھمگان را به سو ِ

انسان متعالی ،مشرق تا مغرب را پوشش می دھد ،نظم و سامان ،آرامش می بخشد.
بخش
می دھد( .بانگ شادی
ِ
ِ
ی اين کھکشان ،در تمام عالم
معلوم می شود که اگر يک انسان معنوی ،انرژی عشق را از خود بيان کند ،در ھمه جا ِ
اثر دارد .برون از مشرقست و مغربست.
ھر يک آھنگش ز کرسی تا َثری ست
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وز ثری تا عرش در کر و َفری ست
آواز ُ
شکوه و جالل او ،زمين تا آسمان را فرا گرفته .ثری )خاک ،زمين(.
ِ
جالل
عمل انسان معنوی ،جلوه ای از کر و َفری ،زيبايی و شکوه و
ھر قصد و ھر آھنگ ،ھر نغمه ،ھر حالت و ھر
ِ
ِ
مطلق حضور است.
ی
بی
مرز زندگی ،و در تسبي ِح ھشيار ِ
ِ
ِ
اق
فضادار ِ
ی عارف از ثری )زمين( تا عرش ،تمامی مخلوقات جھان ھستی را با تمام توان ،با مِھر و فراست و اشتي ِ
بی وقفه ،در بَر می گيرد.
مرغ کو بی اين سليمان میرود
عاشق ظلمت چو خفاشی بود
بدون اين سليمان میرود ،انسانی که به حضور يا به يک معلم معنوی وصل نيست ،پرنده ای
مرغی که ،انسانی که،
ِ
ست که بدون مصاحبت سليمان حرکت کند و در واقع مانند خفاش ،شيفتۀ ظلمت و تاريکی ست.

چرا ما اين مطالب را می خوانيم؟
مقام يک معلم معنوی ،دسترسی داشته باشيد .مرغی که بدون اين سليمان میرود ،مانند
برای اينکه شما ،به موالنا ،در ِ
خفاشی ست که عاشق ظلمت و تاريکی ست) .انشاء  iکه ما نيستيم(.

با سليمان خو کن ای خفاش َرد
تا که در ظلمت نمانی تا ابد
روح زندگی ،ای شب َپره ،ای
من ذھنی که َر ِد باب زندگیَ ،ر ِد ھمۀ ھستی ،نه من ھای ذھنی قبولت دارند و نه
ای ِ
ِ
ی َپرسه می زنی ،بيا با سليمان خو کن ،که تا ابد در ظلمت نمانی.
خفاشی که در گمراھی و تاريک ِ
يک َگزی ره که بدان سو میروی
ھمچو گز قطب مساحت میشوی
اگرتو به اندازۀ يک َگز ،يک متر ،در راھی که به سوی يکتايی می رود گام برداری ،تو خود معيار انسانيت میشوی.
شدن مان به آيي ِن
در ھر قدم ،در ھر گز که بدان سو میرويم برايمان سرمايۀ حضور محسوب می شود و در زنده
ِ
ی حضور ،کمک می کند ،اثر دارد .در غزل ھم داشتيم ،گفت:
زندگی ،به ھشيار ِ
شما بتدريج ،کم کم ،ھشياری را جمع کنيد ،جايی ،معشوق خود را به شما نشان خواھد داد.
وانک َلنگ و لُوک آن سو میجھی
از ھمه َلنگی و ل ُوکی می َرھی
ت مان می دھد:
موالنا بشار ِ
حتی اگر با پای شَل و لَنگ ،ناقص ،در طريق الھی رھسپار شوی ،از ھمه نوع لَنگی و ناتوانی نجات خواھی يافت.
ای کسی که َلنگ )کسی که پايش را می ِک َشد( و لُوک )کسی که با چھار دست و پا راه می رود( افتان خيزان ،ناقص و ناکافی و
ناپخته حرکت می کنی ،ھر چقدر می توانی ،ولو اندک اندک ،اما کوشش کن.
شما که روی خودتان کار می کنيد ،به خودتان و به کارتان ارزش دھيد و نا اميد نباشيد.
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ھر متری که به آنطرف می رويد به اندازۀ ھمآن متر انسان تر می شويد ،حضور برقرار می شود .شاد تر و
اميدوارتر می شويد.
من ذھنی ،می َرھی .در جايی ديگر ھم گفت:
ای آن که َلنگ و لُوک آن سو میجھی ،از ھمۀ لَنگی و ل ُوکی ِ
لنگ و لوک و خميده و بی ادب ،ھر طور که می توانی ،نگران نباش بسوی او می خز و او را می طلب.
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