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مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ١٧١۵

ھر کی بميرد شود دشمن او دوستکام
دشمنم از مرگ من کور شود والسالم
کرستان مرا می کشد اندر شکر
آن شِ ِ
ای که چنين مرگ را جان و دل من غالم
در غلط افکندهست نام و نشان خلق را
عمر شکربسته را مرگ نھادند نام
از جھت اين رسول گفت که "اَ ْل َف ْقرُ َک ْن ْز"
فقر کند نام گنج تا غلط افتند عام
وحی در ايشان بود گنج به ويران بود
تا که زر پخته را ره نبرد ھيچ خام
گفتم » :ای جان ببين زي ِن دلم سست تنگ «
گفت که » :زين پس ز جھل وامکش از پس لگام «
تا که سرانجام تو گردد بر کام تو
توسن خِنگ فلک باشد زير تو رام
گر تو بدانی که مرگ دارد صد باغ و برگ
ھست حيات ابد جوييش از جان مدام
خامش کن لب ببند بیدھنی خای قند
نيست شو از خود که تا ھست شوی زو تمام
مولوی ،مثنوی ،دفترچھارم ،بيت ٢٧۶١

ھر چه او ھموار باشد با زمين
تيرھا را کی ھدف گردد ببين
سر بر آرد از زمين آنگاه او
چون ھدفھا زخم يابد بی رفو
نردبان خالق اين ما و منيست
عاقبت زين نردبان افتادنيست
ھر که باالتر رود ابله َترست
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که استخوان او َبتر خواھد شکست
اين فروعست و اصولش آن بود
که َت َر ُّفع شرکت يزدان بود
چون نمردی و نگشتی زنده زو
ياغيی باشی به شرکت مُلک جو
چون بدو زنده شدی آن خود ويست
وحدت محضست آن شرکت کيست؟
شرح اين در آين ٔه اعمال جو
که نيابی فھم آن از گفت و گو
مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٢۴٨٣

تتم ٔه ﻧصيحت رسول عليه السالم بيمار را
گفت :توبه کردم ای سلطان که من
از َس ِر َج ْلدی نالفم ھيچ فن
اين جھان تيه است و تو موسی و ما
از گنه در تيه مانده مبتال
سالھا ره میرويم و در اخير
ھمچنان در منزل اول اسير
گر دل موسی ز ما راضی بدی
تيه را راه و کران پيدا شدی
ور بکل بيزار بودی او ز ما
کی رسيدی خوانمان ھيچ از سَما؟
کی ز سنگی چشمهھا جوشان شدی؟
در بيابانمان ،امان جان شدی؟
بل به جای خوان خود آتش آمدی
اندرين منزل َل َھب بر ما زدی
چون دو دل شد موسی اندر کار ما
گاه خصم ماست و گاھی يار ما
خشمش آتش میزند در رخت ما
3
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حلمش اِسپر می شود پيش بال
حلم گردد خشم نيز؟
ِکی ُب َود که ِ
نيست اين نادر ز لطفت ای عزيز
َمدح حاضر وحشتست از بھر اين
نام موسی میبرم قاصد چنين
ورنه موسی کی روا دارد که من
پيش تو ياد آورم از ھيچ تن؟
عھد ما بشکست صد بار و ھزار
عھد تو چون کوه ثابت بر قرار
عھد ما کاه و به ھر بادی زبون
عھد تو کوه و ز صد ُکه ھم فزون

*
شمس موالنا شروع می کنم:
وان
ِ
با سالم و احوالپرسی برﻧامۀ گنج حضور امروز را با غزل شماره  ١٧١۵از دي ِ
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ١٧١۵

ھر کی بميرد شود دشمن او دوستکام
دشمنم از مرگ من کور شود والسالم
ھمانطور که مالحظه می کنيد ،مصرع اول ،ھر کی بميرد ،شود دشمن او دوستکام ،را در دو سطح می توانيم معنی کنيم:
• در سطح من ذھنی.
من ذھنی ،از ريشۀ زندگی قطع و منحصر به ھشياری جسمی ست و برای نگھداری خودش
از آنجا که ماھي ِ
ی ِ
ت توھم ِ
ی زندگی بھره مند
به دشمن ،به تفاوت و تأکيد بر آنھا ،احتياج دارد ،ھشيارانه نمی تواند از سعادت و از برکت جاودان ِ
شود ،در نتيجه خودش را با ديگران مقايسه می کند و در اين مقايسه ست که می تواند ارزش خود را تعيين کند.
مختص من ذھنی ست و به موجب آن حسادت می کند.
مقايسه
ِ
من ذھنی چه چيزی را با چه چيزی مقايسه می کند؟
ـ ِ
ت مختلف ،در ذھن خود ساخته ،با ھم مقايسه می کند ".
" تصاوير ذھنی را که در رابطه با موضوعا ِ
موضع ھشياری جسمی از خود ساخته ،با تصوير ذھنی که از کسی ديگر ساخته،
مثال" ،تصوير ذھنی خود را ،که از
ِ
ی خود ،نسبت به آن شخص ،حس برتری يا حقارت می کند
مقايسه می کند و بعد با باال يا پايين قرار
ِ
دادن تصوي ِر ذھن ِ
4

برنامه گنج حضور شماره ٥١٦

Jul 31 2014

Program # 516

حس محدود و مشروط ،قضاوت می کند و بعد از قضاوت ،متکبر ،يا خشمگين و ناراحت می شود و
و بر مبنا ِ
ی آن ِ
واکنش نشان می دھد.
من ذھنی حسود است ،به دوستی اش اعتمادی نيست .فورا" می تواند ناراحت و خشمگين شود و واکنش نشان
ذا ِ
ت ِ
رفتار آن از پايگا ِه ھشياری حضور نيست.
دھد.
ِ
موضع من است و کاری بس خطرناک.
اقدام و جنب و جوشش از
ِ
ھمسر
مدام مضطرب و آشفته و در مقايسه ست ،می تواند به نزديک ترين کِسان ،به برادر ،به خواھر به فرزند و به
ِ
خود ،حسادت کند ،زيرا ذات اش بی ريشه ،بر ھوا و درھوی ست .فقط از طريق مقايسه ست که حس ارزش می کند.
از مُبرم به قطب دارد.
وجودش بستگی به مقاومت و ستيزه دارد ،از اينرو ،برای کشمکش و مجادله و نزاع ،ني ِ
بنابراين می تواند ھر کسی ،از جمله ھمسر ،دوست ،فاميل و نزديک ترين ھايش را برای ستيزه انتخاب کند.
جزو نزديکانش نيستند ،با آنھا ستيزه می کند.
اما بيشتر اوقات چه فردی و چه جمعی ،دشمنانی دارد که بنظرش،
ِ
بنابراين موالنا ،در سطح من ذھنی می گويد که ھر کسی دشمن اش بميرد ،شادکام می شود.
مرگِ دشمن ،برای من ذھنی يک اتفاق خوشايند است.
موالنا اين مرگ را در سطح ديگری ھم مطرح می کند:
• مرگ آدمی به من ذھنی.
در اين صورت ،معنی آن خيلی جالب می شود .موالنا و ما به ھردو معنی آن توجه داريم ،شما ھم توجه کنيد.
چنانچه خوب دقت کنيم ،موالنا در ھمين يک بيت ،فرمول زندگی و رھنمودی به ما می دھد:
" اگر کسی نسبت به من ذھنی بميرد ،دشمنانش ،دوست او می شوند ".
ی ما را ببينند و احساس خطر کنند ،رھنمود ديگری می دھد:
و در صورتی که دشمنان ،من ذھن ِ
" دشمنم از مرگ من کور شود والسالم " .پايان ماجرا .صحبت ديگری نکن.
امروز ما مربوط به ھمين موضوع است که:
غزل
ِ
اگر من ،نسبت به من ذھنی بميرم ،يعنی وقتی الگوھای ذھنی را که در من ھستند ،فعال می شوند و باال می آيند،
شناسايی کنم و از آنھا جدا و نسبت به آنھا يکی يکی بميرم ،از آنھا آزاد و راحت می شوم.
پس ببينيم چه الگوھای ذھنی در ما ھست که وقتی آنھا را فعال می کنيم ،م ِن مان باال می آيد و اگر آنھا را شناسايی
کنيم ،از آنھا آزاد می شويم و نسبت به آنھا يکی يکی می ميريم و راحت می شويم؟
زيرا ،دشمن ام از مرگِ من کور می شود ،برای اينکه نمی تواند مرا ببيند.
و البته بھترين دفاعی که ما در مقابل دشمن مان داريم ،اين است که ناپديد شويم تا نتواند ما را ببيند .چون دشمن ما حتما"
من ذھنی دارد.
و ھر کس که عارف و از جنس زندگی شود ،دشمن ھيچکس نيست ،يک فضای پذيرش است .در اين بحر در اين بحر ھمه چيز بگنجد.
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دشمنان ما را به دوست تبديل کند .بنابراين انسانی که به حضور
ُردن ما نسبت به من ذھنی ،ممکن است خيلی از
ِ
م ِ
زنده شده دشمن ھيچکس نيست ،اما اگر يک سری دشمن ھم باقی بماند ،ناپديد می شويم و آنھا نمی توانند ما را ببينند و
چون نمی توانند ما را ببينند ،نمی توانند به ما آسيب بزنند.
دچار آسيب ديدن ھستيد ،معنی آن اين است که ديده می شويد.
پس اگر شما،
ِ
اگر شما زير اضطراب و خشم و ناراحتی ھستيد و مَر ُدم دست از سَ ِر شما برنمی دارند ،پس ديده می شويد .ھر لحظه
پديد می آييد ،ھر لحظه ،بلند می شويد.
حل او اين است که به خودتان برگرديد:
چنانچه اين حالت را داريد ،موالنا شما را به خودتان ارجاع می دھد .راه ِ
 ،،به دليل اينکه در حال ديده شدن ھستم و ديده می شوم ،آما ِج تيرھای مردم و دشمنان قرار می گيرم .،،
اگر کسی متوجه اين موضوع مھم شود ،مدام تالش می کند که بعنوان من بلند نشود.
در اين رابطه ،چند الگو که مربوط به من ذھنی ست ،برايتان ذکر می کنم .ولی شما از جنس من ذھنی نيستيد.
نس ھشياری ھستيم .اگر راجع به من ذھنی صحبت می کنيم ،مربوط به
ھمۀ ما می دانيم که ما از جنس خدائيت ،از ج ِ
اصل و ريشۀ ما نيست.
من ذھنی را يکی يکی شناسايی می کنيم .می خواھيم آنھا را از خود جدا کرده و بيندازيم و می دانيم
ما اين الگوھای ِ
اصل ما منطبق با آن الگوھا نيست.
که
ِ
بنابراين ضروری و شايسته ست که بر اساس گفتار موالنا ،قسمت ھايی از خودمان را به خودمان نشان دھيم .ھيچکدام
از ما از اين شناسايی ھا بدمان نمی آيد و ناراحت نمی شويم.
آن الگوھا کدامند؟
من ذھنی دوست دارد بگويد:
ِ
ـ حق با من است.
ـ ھر چه که من می دانم حقيقت است .دانش ام ،واقعی و حقيقی ست و بر اساس ھمين دانش ستيزه می کنم.
" اما بواقع ،نه دانشش اصيل و حقيقی ست و نه حق با اوست .اين يک قالب و الگوست ،ولی بر اساس آن شروع به
مقاومت و ستيزه می کند و از اينکار سود می برد ".
مقاومت ،من ذھنی را پديد می آورد و ستيزه ،تقويت اش کرده و پوستۀ بيرونی اش را محکم می کند.
شما می دانيد که حقيقت در ذھن جا نمی شود.
حقيقت ،ابديت زندۀ شما ،جلوه و بيان خدائيت شما در اين لحظه ست و ربطی به دانش ذھنی يا باورھا ندارد .حقيقت
در باورھای شما نمی گنجد ،بنابراين نمی شود که ھميشه حق با شما باشد.
ت حق با من است ،الگوی مورد عالقۀ من ذھنی ست و ھر موقع شما اين الگو را باال بياوريد ،من ذھنی تان باال
عبار ِ
آمده و مطرح می شود.
اين اصل شما نيست که اين الگو را باال می آورد بلکه باشنده ای موھومی بنام من ذھنی اين الگو را دوست دارد و آن
را می پروراند و مطرح می کند و رواج می دھد.
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دانش حق با من است ،که فکر می کنيم حقيقی ست ،در ديگران عيب و ايراد می بينيم و عيب
بر اساس معلومات و ھمين
ِ
عنوان اصالحات مطرح می کنيم:
ھا را بيرون می کشيم و زي ِر پوشش و
ِ
 ,,ما می خواھيم اصالحات کنيم ،می خواھيم مردم را بھتر کنيم .,,
اما با عيب بينی و عيب جويی و عيب گويی ،ما ھيچ موقع نمی توانيم مردم را اصالح کنيم .اصال" ما نمی توانيم ديگران
را عوض کنيم .ديگران بايد خودشان ،خودشان را عوض کنند ،تنھا موقعی می توانيم موثر باشيم که دست از سر آنھا برداريم و

روی خودمان کار کنيم.
پس ،ايراد گيری ،عيب جويی و عيب گويی ،ھيچ نفعی جز باال بردن من ذھنی در مقايسه با ديگران ،ندارد.
غيبت ھم ھمين اثر را دارد .بعضی به غيبت عادت دارند .غيبت دو فايده برای من ذھنی دارد:
وقتی با کسی ،غيبت شخص ثالث را می کنيم ،می خواھيم بگوييم:

 ,,خبر داری چه شده؟.,,
ـ نه.
فايدۀ اول ـ فورا" م ِن من ،از نردبا ِن تکبر و بُخل و خودبينی باال می رود ،زيرا اين نفر بی خبر است و من خبری
دارم .من يک برگ برنده و اضافه ،بر فر ِد روبروی خود ،دارم.
من ذھنی که ما به آن توجه نداريم و بی اطالعيم ولی من ذھنی از آن استفاده می کند(.
)الگوھای
پنھان ِ
ِ

موضوع بد و تلخ و نوک تيز ،تقصير و طعنه و سرزنشی را که می خواھم در
من ذھنی ،مطلب و
فايدۀ دوم ـ برای ِ
ِ
خصوص شخص ثالث که غايب است بگويم ،شامل من نمی شود و از آن مبرا ھستم.
ِ
پس در مورد مطلب و موضوعی که می خواھم غيبت کنم ،ھم نسبت به نفر حاضر و روبرو که خبر نداشت برتر ھستم
و ھم نسبت به نفر غايب ،زيرا فرض من اين است که اين توصيف بد ،شامل من نمی شود و مربوط به شخص غايب
است.
پس شما درک می کنيد و متوجه می شويد که غيبت کردن شما ،فقط به نفع من ذھنی شماست.
موضع ھشياری و خداييت نيستيد که از اينکار لذت و سود می بريد و اين
وقتی الگوی غيبت را فعال می کنيد ،شما در
ِ
ت نيکی و اصالحات نيست.
عمل ،در جھ ِ
عليرغم اينکه می دانيم که اين بدگويی و غيبت درد ايجاد می کند و می دانيم که درد به آن شخص می رسد و اصابت
من ذھنی مان مھم اين است که اين لحظه ،نسبت به اين دو نفر
می کند ،اما باز اينکار را انجام می دھيم ،زيرا برا ِ
ی ِ
باال برويم.
نفس درد ايجاد کردن الگوی من ذھنی ست.
من ذھنی با ايجاد درد ،حس وجود می کند .خود ِ
 ,,من اگر بتوانم شما را به درد بياورم ،ديده می شوم .,,
کی سود می برد؟
من ذھنی.
اما اين درک و شعور را ندارد که بگويد:
7
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 ،،با دردی که برای ديگران ايجاد می کنم ،ديگران ھم مرا به درد می آورند ،اگر پاسخ دادند چه؟ .،،
اما من ذھنی ،به ھر قيمتی می خواھد ديده شود.
خصوص ديده شدن ،می گويد " :دشمن ام از مرگ من کور می شود ".
موالنا ،در
ِ
زيرا اگر ھشياری ام زنده باشد و من نداشته باشم ،دشمن نمی تواند مرا ببيند.
فرض کنيد ،در محيطی ،عده ای می خواھند به شما آسيب بزنند ،بھترين دفاع شما اين است که يکدفعه ناپديد شويد که
نتوانند شما را ببينند .وقتی نتوانند شما را ببينند ،چکار می توانند بکنند؟ نمی توانند به شما آسيب برسانند.
من ھای ذھنی يا دشمنان شما ،کسی را می خواھند که وجود داشته باشد و خودنمايی کند و اگر ببينند يکی وجود ندارند ،به که و به چه
می خواھند آسيب بزنند؟

خشم بعد از آن
الگوی ديگر من ذھنی ،که شما می توانيد در خود زير ذره بين ببريد ،الگوی توقع و شکايت و رنجش و
ِ
است.
خشم ،مثل گربه ای که موھايش تيز می شود ،فورا" من ذھنی را باد می کند و بھترين وسيله برای ابراز وجود است.
ابتدای آن توقع ست و بعد رنجش و خشم.
رنجش ،وسيلۀ مھمی برای من ذھنی ست که َشرط و قضيه را ول نمی کند.
اما شما که اآلن متوجه شديد رنجش از ابزار من ذھنی ست و شما از جنس من ذھنی نيستيد ،ھر موقع خشمگين می
شويد ،می گوييد:
 ،،خدائيت ،ھشياری خشمگين نمی شود .من ذھنی با خشم ،خودش را باد می کند و من اين ترفند را شناخته ام .عقب می نشينم.،، .

در صحبت قبلی در رابطه با کسی که دانش خود را اصيل و حقيقت می پندارد و عيب ديگران را می بيند و ميل به
عوض کردن مردم دارد ،صحبت کرديم.
اآلن بايد بدانيم که ميل شديد من ذھنی به عوض کردن ديگران ،برای اصالح نيست ،بلکه به دليل بی ريشه گی و بی
بنيادی و عدم امنيتی ست که در درون خود احساس می کند.
ان خود را
با شناخت اين حقيقت که شما قادر نيستيد ديگران از جمله ،بچه ھا ،ھمسر ،دوستان ،کارمندان و اطرافي ِ
عوض کنيد ،وقت را تلف نمی کنيد و دست از سر ديگران برمی داريد و به خودتان برمی گرديد.
امروز موالنا ،از جمله اين بيت ،تأکيد می کند:
ی
تمام صحبت ھا ِ
ِ
من ذھنی مان خراب
" کسی که روی آن بايد کار کنيم ،خودمان ھستيم " .حال اگر روحيه و
روان مان ،به تبعيت از الگوھای ِ
ِ
است و ديده می شويم ،آسيب بيشتری خواھيم خورد.
چگونه ديده می شويم؟
" با ھمين الگوھايی که توضيح می دھم ،ديده می شويد " .البته اصل شما نيست که ديده می شود ،اين من ذھنی
شماست که ديده می شود.
به اندازه ای که ديده می شويد ،آسيب خواھيد خورد و به اندازه ای که ناپديديد ،کسی شما را برای آسيب زدن ،پيدا نمی کند .اين يک

فرمول است.
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نوع مرگ ديگری ست .مرگ
اينطور معنی کنيد :ھر کس که بميرد ،دشمنانش خوشحال می شوند ولی مرگ من ،از ِ
من فنا شدن است.
 ،،ھمينکه نسبت به من ام بميرم ،دشمنانم کور می شوند و اين بھترين دفاع است زيرا دشمنان ديگر نمی توانند مرا ببينند .،،
پس تمام کوشش من بر سر اين است که ناپديد شوم ،کوچک شوم ،ديده نشوم.
الگوی ديگری که من ذھنی عالقمند به آن است ،توقع يا انتظار قدردانی ،در زمانی ست که بنظر خود ،کار خوبی
انجام می دھد.
اگر کار عمده ای انجام داده ايم ،انتظار داريم که مردم قدردانی کنند:
 ,,اگر تشکر و ابراز قدردانی نکنند ،ناراحت و خشمگين ،آشفته خاطر و تلخ می شوم .در صددم بفھمم توجه چه کسی جلب شده ،چه
کار مرا چگونه می بيند .اگر توجھی جلب نشده ،ناراحت
کسی قدردانی و تأييدم می کند ،چه کسی به من زنگ می زند و چه می گويد و ِ
می شوم .,,

ھمۀ ما الگوی توقع را در خانواده داريم .مرد می خواھد قدرش را بدانند.
زن می گويد ,, :کسی قدر مرا نمی داند! .,,
" با من شان امور را شناسايی می کنند .حال آنکه اگر کسی کار با ارزش و مھمی انجام داده و برکت زندگی را به اين
جھان آورده ،در حقيقت ،ھمان زندگی ،ھمان ھشياری ست!.
ت زندگی را در جھان ُفرم می ريزد؟
کی؟ ،چه کسی؟ ،برکت و موھب ِ
" زندگی ".
شما نکرده ايد ،اصال" شمايی وجود ندارد ،برای چه ناراحتيد:
 ,,از من قدردانی نمی شود ،اين مردم نفھمند ،چطور قدر مرا نمی دانند؟ .,,
اين انتظار و توقع قدرشناسی ،الگوی من ذھنی ست.
برای ھر يک از ما پيش آمده و پيش خواھد آمد ،ھمۀ ما از عدم قدردانی ديگران رنج می بريم و اين يکی از عواملی
دن مان از جانب مردم می شود.
ست که موجب تير خوردن و آسيب دي ِ
من ذھنی ،به خود ھستيم(.
)اينک در ِ
ی اين الگو ِ
ی آسيب زنندۀ ِ
حال شناساي ِ
اگر کاری خدايی می کنيم که برکت و شادی و سامان و نيکی در بَر دارد ،زندگی ،ھشياری ،از طري ِق شما ،آن را
کار خوبی کرده ،اصال" ارزش ندارد.
ی شما نيست .اگر من ذھنی شما ،با حفظ من ّي ِ
انجام می دھد و ِ
ت خودِ ،
من ذھن ِ
شما جز درد ايجاد نکرده ايد.
الگوی مھم و مطرح ديگری برای ھر من ذھنی ،اين است که ديگران چه تصوير ذھنی از من دارند و چگونه راجع به من
فکر می کنند؟
به ھر کسی که می رسم ،مھمترين نگرانی ،پراھميت ترين عالقه و جدی ترين خواسته ام اين است که بدانم اين آدم،
در مورد من چه فکر می کند و مرا چگونه می بيند؟ يادم رفته که اين شخص ،انسان است و از جنس زندگی ست ،من
جنس زندگی ام!.
از
ِ
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کردن من ذھنی خود ،بعنوان قطب،
ھمۀ حواس من ذھنی ،در اين است که از اين شخص ،برای توجيه و بزرگ تر
ِ
بعنوان محور و دست آويز ،بعنوان آيينه ،استفاده کند.
ی خود نمی بينم ،بلکه ابزار و وسيله ای می بينم که در
پس من او را بعنوان يک انسان ،بعنوان زندگی،
بعنوان ھمتا ِ
ِ
صددم من ذھنی ام را تأييد کند و آن چيزی را که عالقمندم و مد نظر دارم ،به زبان آورد و ابراز کند.
 ,,تو اآلن چگونه مرا می بينی؟ تصوير ذھنی من در ذھن شما چگونه ست؟.,,
آن شخص بايد بگويد:
آدم دانشمند ،خوشگل ،ثروتمند ،موفق و خوشبختی ھستيد .,,
آدم متفکرِ ،
 ,,شماِ ،

" شما بايد اين الگو را در خودتان شناسايی کنيد ،ھر جا و در رابطه با ھر کس که قرار می گيريد ،به خود بگوييد:
 ،،اآلن من چکار می کنم؟ راجع به چه صحبت می کنم؟ می خواھم اين آدم برای من چه کند و به من چه بگويد؟ .،،

ی ما ،از آن شخص بعنوان کانون توجه و نقطه
يکدفعه متوجه می شويم که من ذھنی ما ،در بی خبری و غفل ِ
ت ھشيار ِ
اتکا استفاده می کند ،که اثبات شود که مثال" ،حق با من است.
اگر ما با کسی دعوامان شده ،ھمسر يا اشخاص اطراف مان را مجبور می کنيم که بگويند:
من ذھنی من ،يعنی رنجش و شکايت ھا و مالمت ھا و خشم من ،نه تنھا قابل قبول است ،بلکه يک تصوير ذھنی
 ,,حق با من است و ِ

رفتار مرا تأييد کنند و گر نه ،مرتکب خطا شده اند و ناراحت می شوم! .,,
بااليی در مقايسه با آدم ھای ديگر دارمُ ،ک ِل افکار و
ِ
ی خود ،استفاده می کنيم.
بعنوان دستاويزی برای توجيه و بزرگ
پس ما ،از آدم ھا بعنوان قطب،
ِ
ِ
کردن من ذھن ِ
ی ما ،دوست دارد در جاھايی که کسی نظرش را نپرسيده اند ،ابراز عقيده کند.
من ذھن ِ
کسی از ما نمی پرسد شما نظرتان چيست و اگر ھم نظر بدھيم ھيچ اثری در موضوع ندارد ،ولی ما دوست داريم
نظرمان را بدھيم.
ان کند،
از خود نمی پرسيم که اين الگويی که بر اساس آن ،من ذھنی ما می خواھد خود را عرضه و ابراز عقيده و بي ِ
و ابراز عقيده و شرح و تفسيرش ھيچ تأثيری در ھيچی ندارد ،برای چه اينکار را می کند؟
" برای ديده شدن ".
آيا می شود که ما در مجلسی که مردم ،صحبت و ابراز وجود و ابراز عقيده می کنند ،ما ھم خوب می توانيم در آن
مورد صحبت کنيم و من ذھنی مان ھم باال آمده و می گويد:
 ,,اآلن وقتش شده که صحبت کنی و به مردم نشان دھی که بھتر از ديگران ھم بلدی  ،,,می توانيم ھيچی نگوييم و سکوت کنيم؟
من ذھنی ،که باال می آيد ،نگاه کنيد و به آن تن
شما بعنوان ھشياری ،بعنوان ناظر ،به اداھا ِ
ی ھر کدام از اين الگوھای ِ
ندھيد و " نه " بگوييد.
حال خوب و خوشايندی به شما دست می
در آن لحظه ،به شما کمی فشار می آيد ولی بعد از نيم ساعت ،يک ساعتِ ،
ی حضور ،ھمينکه به اين الگوھا تن در نمی دھيد،
دھد .اگر
ناظر منصفی باشيد ،خواھيد ديد که بعنوان ناظر و ھشيار ِ
ِ
حتی ھمان موقع ،حال تان بھتر می شود.
من ذھنی باز ھم صحبت خواھيم کرد.
در رابطه با الگوھا ِ
گر ِ
ی دي ِ
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*
ت بسياربسيار مھم از مثنوی برايتان بخوانم که بنحوی ،در تأييد ھمين توضيحات است.
اجازه دھيد که چند بي ِ
مولوی ،مثنوی ،دفترچھارم ،بيت ٢٧۶١

ھر چه او ھموار باشد با زمين
تيرھا را کی ھدف گردد ببين
ھر چه که با زمين ،برابر و ھموار باشد ،چگونه ممکن است آماج تير قرار گيرد؟
انسان اگر درازکِش ،روی زمين بخوابد ،تيرھايی که می رسند ،به او اصابت نمی کنند .ھر قدر که به زمين چسبيده
ررس صدمۀ تيرھا ،در امان است.
باشد ،ھر قدر که ديده نشود ،به ھمان ميزان از تي
ِ
)برای ھمين است که ھر کس بخواھد ھدف تير قرار نگيرد بالفاصله روی زمين می ا ُفتد و دراز می کشد .پس بايد خاکسار و فروتن شد تا

آماج تير ِکبر و غرور و شقاوت قرار نگرفت(.
شما بايد از خودتان بپرسيد:
 ،،من چگونه ديده می شوم؟ ،چگونه باال می آيم؟ .،،
آرد از زمين آنگاه او
َسر بر َ
چون ھدفھا زخم يابد بی َرفُو
سر خود را از زمين بلند کند ،آماج
ھمينکه شخص ،با فعال کردن يکی از الگوھا ِ
ی ِ
من ذھنی ،که توضيح شان دادمِ ،
تير قرار می گيرد و آسيب آن تير التيام يافتنی و قابل رفو نيست.
واقعا" بعضی از زخم ھا و زيان ھا را نمی توانيم بعدا" عالج کنيم.
شما اآلن می توانيد به گذشته نگاه کنيد و ببينيد که کجاھا از زمين بلند شده و من گفته ايد و تيری به شما اصابت کرده؟
از کسی به خاطر حرفی يا رفتاری ،رنجيده و دعوا کرده ايد ،اين رنجش در دل تان مانده؟.
شما اآلن متوجه ميشويد و شناسايی می کنيد که:
من ذھنی را نمی شناختم ،من ذھنی ام ھر لحظه ،بعنوان باشنده ای
 ،،چون من ديده شدم ،تيرش به من خورد .تقصير من بود .آنموقع ِ
ذھنی ھيجانی ،بصورت فکری توأم با ھيجان ،مدام باال می آمد ،واکنش نشان داده ،فورا" بلند می شدم و تير مردم به من اصابت می
کرد .ھمينکه خودم را ابراز و نشان می دادم ،کسی حرفی می زد يا کاری می کرد ".

انکار دانش اش
ت
کسی که بلند می شود و می گويد من بلدم ،می دانم ،دانش دارم ... ،ھر حرف و رفتاری که در جھ ِ
ِ
باشد ،به او برمی خورد.

 ,,من بعنوان زن خانواده ،می گويم که اينکار بايد اينطور باشد .من بعنوان پدر خانواده ،می گويم که اين دختر نمی
تواند ھمسر فالنی شود ،امکان ندارد .من نمی گذارم .,,
" چند تا زخم می خواھی بخوری؟ اگر پسرت ،دخترت ،بگويد به تو مربوط نيست ،چکار می خواھی بکنی؟ ".
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چرا باال آمدی که تي ِر به تو مربوط نيست آسيب ات بزند؟!.
رور و رئيس خانواده دانستی و پُر از اطالعات و پُر از دانش و پُر از اختيار بودی ،برای چه
تا حاال تو خودت را َس َ
باال آمدی که اين حرف را بشنوی و به اين نتيجه برسی که ,, :سی سال زحمتم بر باد رفت .,,
چطور می خواھی بی رفو ،موضوع را حل کنی؟
می دانيد رفو چيست؟
وقتی قسمتی از يک ُکت پاره می شود ،طوری تعميرش می کنند ،که آن پارگی مشخص نمی شود.
اما ما نمی توانيم زخم ھای زيادی را که خورده ايم ،رفو کنيم .آنقدر اين زخم ھا روی ھم انباشته شده اند که خودمان
متخصص زخم زدن شده ايم .به ھر که می رسيم ،زخم می زنيم .فقط در کمين آدمی ھستيم که کمی سرش را باال
بياورد ،تا زخمی به او بزنيم .از اين کار لذت ھم می بريم!.
در مثنوی داريم:
ک َشند ،مار از سنگسار نجات
ش مار را بِ ِ
اگر نيش عقرب را بِ ِ
ک َشند ،عقرب از کشته شدن ،نجات پيدا می کند .اگر ني ِ
پيدا می کند.
اگر يکی از ما بفھمد که با جمع کردن اين دردھا ،از جنس درد شده و بنا به قانون جذب ،به سوی دردھای بزرگ تر
کشيده می شود و درد بيشتری پخش می کند و ھر چه بيشتر درد پخش کند ،مردم بيشتر به او درد می دھند ،از اين
کار دست برمی دارد) .اين يک شناسايی ست(.
ما در رابطه با دردھا ،در خانواده و در جامعه ،فردی و جمعی ،بايد خيلی مواظب باشيم .رھنمودھايی را که موالنا در
اين مورد می دھد بسيار با اھميت ،درست و معتبرند.
مثال" ،در خانواده ،در اداره ،کسی می خواھد خودش را نشان دھد ،بمحض اينکه ببيند مردم ضمن کار کردن ،شاد
ھستند و می خندند ،فوری به ھم می ريزد و يکدفعه با يک صحنه سازی ،يکی را توبيخ می کند ،چرا؟
 ,,من بايد ديده شوم .,,
" برای چه اينکار را می کنيد؟! ،برای چه زخم می زنيد؟! ،م ِن خود را شناسايی کنيد ،به ھمان اندازه که می خواھيد
ديده شويد ،زخم خواھيد خورد! ".
ی صلح و
انبان دردھا داشته باشيم و درد ھم ايجاد کنيم ،بعد،
ما نمی توانيم يک ھستۀ مرکزی از
خواھان برقرار ِ
ِ
ِ
آرامش باشيم!.
در نقاط و در ممالکی که مقدار زيادی درد انباشته شده ،مديران و متصديان بايد مواظب باشند ،زيرا ،ناخودآگاه می
توانند درد بزرگ و زيادی ايجاد کنند.
شما به کشورھای خاورميانه نگاه کنيد ،آيا نمی شود اصالحات را بدون ايجاد درد ،بوجود آورد؟
ی حضور ،در کار باشد و
اتفاقا" اگر قرار است اصالحاتی انجام شود ،بايد در فضای آرامش صورت گيرد .بايد ھشيار ِ
برکت ايزدی جاری شود.

12

برنامه گنج حضور شماره ٥١٦

Jul 31 2014

Program # 516

جايی که ھمه بطور دستجمعی ،اندوه و درد دارند و برای ايجاد درد بيشتر ھجوم آورده شده ،برکت ايزدی چکارمی
تواند بکند؟!.
اگر نعمت و برکت ايزدی ،آرامش و اعتدال ،اين لحظه از طريق حضور ،به افکار و به حرف و به عمل شما نريزد،
کار نيک ،حرف و عمل تسليم شده ست .گفتار و اعمال تسليم شده
اسم اين ِ
ھيچکار نيکی در بيرون صورت نمی گيردِ .
ست.
کسی که درد دارد و اين لحظه می خواھد درد ايجاد کند ،در واقع ،می خواھد ديده شود .اين نوع ديده شدن ،نتايج بدی
بدنبال دارد و ما غالبا" به اين نوع ديده شدن ،معتاد ھستيم.
ی حضور ھستيم.
اينک ،شناسايی می کنيم که ما ھشياری ايزدی ،ما ھشيار ِ
ما آن آرامش ثابتی ھستيم که خود را به وضعيت ھا و به صورت ھا و به نقش ھا و به اتفاقات نمی بندد.
خالل اتفاقات ،خود را به ما نشان می دھد و می گويد:
آرامش ثابت و ظريف ،در زير فکرھا ،در
بعضی موقع ھا اين
ِ
ِ
" من تو ھستم .تو من ھستی " .تو اين اتفاقات و اين دردھا نيستی.
ما حتی با استدالل عقلی می توانيم چه نيستيم و چه ھستي ِم خود را شناسايی کنيم.
نردبان خالق اين ما و َمنی ست
عاقبت زين نردبان افتادنی ست
تکبّر و خودبينی و َمنم َمنم زدن ،مانند نردبانی ست که مردم از آن باال می روند و ھر که باالی اين نردبان رسد،
سرانجام سقوط خواھد کرد و خلق ،چه فردی و چه جمعی ،نردبانی دارند.
امروز راجع به بعضی از الگوھای من ذھنی صحبت کرديم.
ھر کسی به مرور ،با دخالت و توسط ديگران ،اين الگوھا را درست می کند و از آنھا باال می رود ،به آنھا می چسبد
و با آنھا ھم ھويت می شود ،به ھر طرف که می جنبد ،می خواھد م ِن خودش را به کمک اين الگوھا باال بياورد و
ديده شود ،اما اينکار خوب و درست و بی ضرر نيست.
بزرگترين آرزوی من ذھنی فردی ،اين است که ما شود.
ب ما ،که بر اساس ھم ھويت شدگی روی يک باور صورت می گيرد ،کارھايی می تواند
بارھا گفته ايم که من ،در قال ِ
انجام دھد که من ذھنی فردی نمی تواند انجام دھد.
می تواند با خرابکاری و ُکشت و کشتار ،دنيا را ويران کند ،به آن افتخار ھم می کند ،توجيه اش ھم می کند .اما آيا با
ايجاد نابسامانی و درد در جھان ،با ايجاد اِخالل در کارھا ،برکت ايزدی در اين جھان منتشر می شود؟!.
فقط يک کار درست است و آن فکر و گفتار و عمل تسليم شده ست .فقط.
ی زندگی در اين جھان منتشر می
فقط از طريق افکار و گفتار و اعمال تسليم شده ست که خ َِر ِد و برکت ،عشق و زيباي ِ
ی انجام می شود.
شود .فقط اينکار درست است و بقيه اش ھمه غلط و اشتباه ست و توسط ِ
من ذھن ِ
آرمان مقدسی نفوذ کرده ،ما از ھمۀ آنھا اطالع نداريم ،نمی
من ذھنی ھمه را مسخره کرده ،در ھر باوری ،در ھر
ِ
ِ
توانيم آنھا را بشناسيم ،يکی از آنھا را می شناسيم ،آن يکی را نمی شناسيم.
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ی
ھدف ھای مقدس برای خودمان تعيين می کنيم ،ولی برای رسيدن به آنھا ،با استفاده از اسباب و ادوات و رسانه ھا ِ
غلط و آلوده ،ھدف ھا را ھم فاسد می کنيم.
نمی توان ھدف ھای عالی ،برای ايجاد رفاه و کمک به ديگران ،برای رسيدن به يک جامعۀ سالم و آزاد و دمکرات،
ی من ذھنی ست که آن اھداف خوب
من ذھنی عمل کرد! .ھمين اسباب و ابزار و الگوھا ِ
وضع کرد ،ولی اين لحظه ،با ِ
را فاسد و خراب می کند.
شما اآلن بايد ببينيد ،از چه نردبانی باال می رويد؟
آيا پا روی نردبان جمع گذاشته ايد؟
ھر کسی که با جمع ھم ھويت است ،به ھشياری حضور نمی تواند زنده شود ،برای اينکه خودش را وقف من ذھنی
اوامر من ذھنی بزرگ باشد وعمل کند.
ت
بزرگ کرده .بايد تح ِ
ِ
زنده شدن به حضور ،مستلزم بريدن از جمع و از َخلق است .يکی از راھھای من ذھنی برای ديده شدن ،انجام
کارھايی ست که مردم ستايش کنند .موالنا می گويد:
ھر که بستايد تو را دشنام ده

بايد روی کاغذ بنويسيد و جلوی ديد خود بگذاريد:
ھر که بستايد تو را دشنام ده.

در مورد ُذالنون می گويد:
او ِز َش ِر عامه اندر خانه شد) .که مردم ستايش اش نکنند(.
من ذھنی دنبال آدم می گردد که:
ِ
 ,,ستايش کنيد مرا ،بگوييد من مھم ھستم ،از من تعريف کنيد  .,,برای ھمين است که به جمع می پيوندد .در جمع نام و نشان
پيدا می کند.
در غلط افکنده ست نام و نشان خلق را.
نردبان من ّيت ،بر اساس ُفرم ھا و وضعيت ھا و علت ھا و
ولی ما می دانيم که ھــر نردبانی ،نردبان فرد ،نردبان جمع،
ِ
چون و چراھای گذرا و فناپذير برپا شده و عاقبت می پوسد و می اُفتد.
ی ديگری از من ذھنی ،بر اساس چيزھا و اندوخته ھايی که داريد ،مثل مال دنيا ،طال و جواھر و
آيا شما ،با الگوھا ِ
خانۀ بزرگ و شيک ،جوانی و خوشگلی و قدرت بدنی ،يا بر اساس سواد و دانش و يا قدرت سياسی و باور و مقام
اجتماعی و نظامی يا  ، ...ديگران را تحت تأثير قرار می دھيد؟
ی خود را بايد شناسايی کنيد ،که اينکار را انجام ندھيد .تا زمانيکه ديگران را
اگر چنين است ،الگوھا ِ
ی من ِ
دار من ذھن ِ
ی خود ،تحت تأثير قرار می دھيد ،تا زمانيکه من ذھنی ،ھشياری ايزدی را برای استفادۀ
با الگوھای من ِ
دار ِ
من ذھن ِ
الگوھای خود بکار گرفته ،مانع ايجاد کرده و نمی گذارد جلو برويم.
شما يکی يکی اين الگوھا را شناسايی می کنيد .بارھا گفته ايم:
شناسايی = آزادی ست.
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يعنی ،با ھمين صحبت ھايی که می کنيم ،شما الگوھای من ذھنی را شناسايی می کنيد ،يکی يکی آنھا را می اندازيد.
بعد از اين ،اگر می خواھيد مردم را برای ديدن خانۀ بزرگ و شيک تان ،دعوت کنيد ،به خود می گوييد:
من ذھنی
دادن خانۀ بزرگم نيست ،برای َبه َبه
 ،،اين دعوت ،برای نشان
گفتن مردم نيست ،برای پُز دادن نيست .اين ِ
ِ
ِ
ی اکتسابی اش ،با بيگاری و بادام پوک کاشتن ،از اول عمر ،مرا مسخره کرده و می خواھد به جھان گذرای
با الگوھا ِ
فرم و صورت ،بِکِشاند ،اين چه نوع زندگی ست که برايم ترتيب داده!.
اما من به اين سمت و سو کشيده نمی شوم .اصال" ھيچ چيزی از خودم را به رُ ِخ مَر ُدم نمی ِک َشم ،اينکار احمقانه ست،
چرا بايد اينکار را بکنم؟! .،،
من اين مھم را درک و شناسايی کرده ام.
ما بايد مدام ،خود و رنجش ھايمان را نگاه و ارزيابی کنيم.
عده ای می گويند ,, :شوھر ما فالن کار را انجام داده و ما ُخرد شده ايم .,,
" ھشياری ايزدی ھم ُخرد می شود؟ ".
شما اگر مثل مجسمه بلند می شويد ،يک چکش فرضی به شما می زنند .البته چکشی ھم در کار نيست ،به مجسمۀ
فرضی ،چکش فرضی ھم می زنند! .به مجسمۀ موھومی ،به يک باشندۀ ذھنی ھيجانی )ما به آن صورت ھر لحظه بلند می

شويم( ،چکش فرضی ھم می خورد:
 ,,ھمسرم سی سال پيش فالن کار را انجام داد و ُخردَ م کرد ،حاال باز من لطف می کنم و با او زندگی می کنم .,,
اين درد و اين انرژی مسموم و منفی را از خود ساطع و فضای زندگی خودم و بچه ھا و ھمسرم را آلوده و متشنج
می کنم ،سرش ھم منت می گذارم.
اين ،با بيت اول که گفت :دشمن ام از مرگ من کور شود ،والسالم ،می خواند؟
" نه " .نمی خواند.
موقع مُردَ ن ،که ناگھان اين ذھن متالشی
ختن آن،
شما عاقبت از
نردبان اين رنجش پوسيده خواھيد افتاد .اما تا فرو ري ِ
ِ
ِ
می شود ،نبايد بايستيد و آنموقع بگوييد:
 ,,ای وای ،عجب خبطی کردم ،ھمۀ اين رنجش ھا و حسادت ھا و کدورت ھا و کينه توزی ھا و اشتباه ھا و دشمنی ھا ،موھومی بوده،

سرم کاله رفت ،زندگی نکردم.,, ... ،
يک رنجش کھنه ،نسبت به يکی از نزديکان مان ،کافی ست که نگذارد در آرامش زندگی کنيم.
ھر که باالتر رود ابله ترست
که استخوان او بتر خواھد شکست
من ذھنی باالتر برود ،مسلما" احمق تر است ،زيرا به ھنگام افتادن
ھر کس که از پله ھای
ِ
ی ِ
نردبان تکبر و خودبين ِ
استخوان ھايش َبــــد تر خواھد شکست.
شما دقت کنيد که بصورت فردی و بصورت جمعی ،کسانی که ابله تر بوده و باالتر رفته اند) ،روسای کشورھا( ،چگونه
نردبان من ّيت اُفتاده و استخوان ھای شان بَـــــد تر شکسته!) .مثال زياد است ،نمی خواھم اسم بياورم(.
از
ِ
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ما فقط به خودمان توجه کنيم ،نمی خواھيم آنطور باشيم.
ما می خواھيم دراز کِش روی زمين بخوابيم که معلوم و ديده نشويم.
ھمانطور که موالنا شرح داده ،ما می دانيم که بايد اول دانه به خاک بيفتد و به زير خاک فرو رود ،تا بعد تبديل به
درخت تنومندی شود.
ما بايد به زير خاک برويم .بايد صفر شويم و ديگر نگذاريم که من ذھنی از صفر باال بيايد.
تا درخت از ھشياری ايزدی رشد کند و برکت ايزدی روی شاخه ھای اين درخت را فرا گيرد.
آنموقع شما خالق می شويد و برکت و نيکی و عشق می آفرينيد.
من ذھنی را که امروز در موردشان صحبت کرديم ،فعال کنيد ،دردش را بعدا"
شما اگر ھر يک از آن الگوھای ِ
خواھيد کشيد .عقل ايجاب می کند که از اين الگوھای منفی و م َُخ ِرب و بازدارنده کامال" پرھيز کنيد.
ما دوست داريم جواب دھيم .فرض کنيد کسی در جمع ،به شما توھينی می کند و من ذھنی تان می خواھد خشمگين
شود و از خود دفاع و واکنش نشان دھد و آن شخص را سر جايش بنشاند ،اما شما اينکار را نکنيد .بگذاريد من ذھنی
کوچک شود ،فعال" جواب ندھيد .ھميشه جواب داده ايد ،يکبار جواب ندھيد .صبر کنيد.
بعنوان ھشياری ناظر نگاه کنيد که من ذھنی چه زجری می ِک َشد! .می خواھد باال بپرد و می تواند حرف ھايی برای
سوزاندن آن شخص بزند ،اما شما صبر کنيد و ببينيد چه می شود.
بعد از يک ساعت ،دو ساعت ،آرام ارام می بينيد که خشم تان فروکش می کند و ھمان جواب ندادن باعث می شود که
از عمق درون تان ،انرژی زنده کننده ای که بسيار ظريف و آرامش بخش است ،جاری شود.
متوجه می شويد که آن پاسخ و واکنشی که می خواسته ايد نشان دھيد چه کار اشتباه و غلطی بوده .شما اجازه داديد که
من ذھنی تان کوچک شود و کوتاه آمديد.
من ذھنی ،می خواست خودش را از طريق خشم ،باد کند ،اما شما با اِعمال نيروی حضور و مشاھده و نظارت ،آن را
ِ
در انجماد نگه داشتيد و اينکار ،برخوردی فعال و اکتيو ،يک تعادل ديناميک است .پَسيو نيست.
ی پھلوانی ست.
شما نيروی حضور را اِعمال می کنيد و نمی گذاريد من ذھنی باال بيايد و اين مصداق عين ِ
پھلوانی اين نيست که چھار ناسزا ھم بيشتر به طرف مقابل داده شود.
اين فروع ست و اصولش آن بود
که َت َر ُّفع شرکت يزدان بود
ی آن،
ی آن است و ِاالّ زي ِ
ان اصل ِ
البته زيان ھايی را که در رابطه با تکبر و غرور برشمرديم ،تماما" زيان ھای فرع ِ
ی حضور است!.
شريک
ی حضرت حق ،ھشيار ِ
شدن ِ
ِ
ی کبرياي ِ
من ذھنی ،با عظمت و بزرگ ِ
شما اگر باال بياييد و ديده شويد ،زخم و زيان می خوريد که البته اين فرع قضيه ست ،اصل قضيه اين است که با ھر
ی کمتری از شما ساطع
گونه برتری طلبی و با ھر باال تر آمدن و مطرح تر شدن ،به ھمان ميزان ،برکت و خ َِر ِد ايزد ِ
و منتشر می شود.
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ھر قدر اين قوۀ درک و خِرد و برکت ،کمتر وارد وجود ذھنی و جسمی شما می شود ،به ھمان ميزان ،من شما
بزرگتر ،احساس شما َبــــد تر.

َت َر ُفع ،يعنی کبر و تکبر دراين لحظه ،يعنی خيزش بعنوان من.
ی حضور ،در اين لحظه.
من ذھنی ،در
ِ
مقابل ھشيار ِ
زش ِ
و در اصطالح ما ،يعنی بلند شدن و خي ِ
در اين لحظه ،قرار بود خدا از طريق شما صحبت و عمل کند ولی نگذاشتيد ،اين خودنمايی و اين ديده شدن ،شريک
قرار دادن برای خداست) .شرکت يعنی شريک قرار دادن(.
ما بعنوان ھشياری به اين جھان آمده ايم ،به ذھن رفته و برگشته و روی پای زندگی قائم شده ايم که خدا از طريق ما
حرف بزند و در اصل ،ھمۀ ما بايد به اينصورت عمل کنيم!.
حاال عده ای انسان واال ،مثل موالنا ،مثل پيامبران ،مثل دانشمندان ،ھشياری بسيار عميقی داشته و توانسته اند برای
اولين بار به اين جھان برکت ھايی ارائه دھند .خود موالنا اين ابيات ،اين صحبت ھا را از کجا آورده!.
دادن يزدان است!.
کبُر ،شرکت و شريک قرار
ما از کجا می دانستيم ،که َت َر ُفع ،تظاھر و خودنمايی و تقليد و َت َ
ِ
ما که مشغول من ذھنی و الگوھای آن بوديم که يکدفعه متوجه شديم کسی اين پيام را می رساند.
ی زندگی از ما عبور کند ،خشک
به درجه ای که ما َت َر ُفع ،خودنمايی و تظاھر می کنيم ،نمی گذاريم آب حيات و انرژ ِ
و بی بار و بی ثمر می شويم .اين ضررھا که چيزی نيست ،باالخره صدمه ای که مردم به ما می زنند ممکن است
قابل جبران باشد ،اما ھمچنان که قبال" گفت ،مواظب باشيد که بعضی موقع ھا اين زخم ھا قابل رفو نيست.
مثال" ،در اثر توھم ،ما آنقدر در اضطراب و دلواپسی و تشويش بسر می بريم که دچار سرطان می شويم .اين زيان،
بعضی موقع ھا قابل رفو نيست .گر چه پزشکان ،خيلی از صدماتی را که به ما وارد می شود ،ترميم می کنند اما
بواقع ،مثل اول نمی شود و اين زيان کاری ،تقصير ما بوده.
حاال با گفتن اين موارد نبايد به يکی از الگوھای من ذھنی که مالمت است ،برگرديم .اگر شما متوجه شديد که خودتان
يا ديگری را مالمت می کنيد ،بدانيد که مالمت نيز از ابزار من ذھنی ست.
انسان خردمند ،مالمت نمی کند.
مالمت ،روش ھای ظريفی دارد .مثال" شما با خواندن اين مطالب ،خودتان را مالمت می کنيد که چرا سی سال پيش
اين مطالب را نخواندم! .بھتر نبود که آنموقع ،از اين موضوعات سر در می آوردم!... ،
اين اظھار تأسف ،از من ذھنی ست.
اآلن ،ھمينکه فھميديد که برای زنده شدن به زندگی ،اين لحظه وجود دارد ،اگر اين لحظه را درک کرديد کافی ست.
گذشته نداريم .به گذشته برنمی گرديم.
الگويی ديگر از من ذھنی که ھمه را گير انداخته قضاوت است .ما چندين جلسه در مورد قضاوت صحبت کرديم.
قضاوت کردن ھمان و رفتن به من ذھنی ھمان.
ما اآلن با ھم اين شناسايی را می کنيم که من ذھنی فکر می کند ھر قدر بيشتر به خود اضافه کند ،ھر قدر بيشتر داشته
باشد ،بھتر است!.
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جوھر
اصل خود ايستادن است ،زنده شدن به روح و
يعنی وقتی ما در الکِ من ذھنی می رويم ،بودن ،که روی ذات و
ِ
ِ
زندگی ست ،تبديل به داشتن می شود.
بدنبال ھر چه بيشتر بھتر ،می دَ َود.
من ذھنی ،جسمی و ُفرمی و مادی ست،
ِ
و چون ھشيار ِ
ی ِ
ت بيشتری خواھم
ت بيشتری از
جھان ُفرم دست يابم ،حيات و زندگی و موجودي ِ
 ,,ھر قدر بر تعلقات و تملکات و تصرفات و الصاقا ِ
ِ

داشت .ھر قدر به من اضافه شود ،حيات و زندگی ام بيشتر می شود .,,
بنابراين ،ھر لحظه قضاوت می کند ,, :مبادا اين اطراف چيزی وجود دارد که می شود به خود اضافه کنم و متوجه اش نيستم!.
)اين طرز تفکر و نگاه و عمل درست نيست(.

حاال ،علت قضاوت ھايمان را شناسايی می کنيم .البته قضاوت داليل ديگری ھم دارد .فعال" ،علت ھمين دو قضاوت
را بشناسيم بسيار خوب و مفيد است.
چرا ما اينقدر عاشق قضاوت ھستيم؟
ـ برای اينکه شی ء و کاال ،متاع و موضوع خوب را ،اآلن تشخيص دھيم و به خودمان اضافه کنيم.
موضوع بسيار مھم را شناسايی و درک می کنيم که:
اما اآلن ما با ھم ،اين
ِ
زندگی از بيرون نمی آيد.
اگر شما اين موضوع را می پذيريد ،پس لزومی ندارد اينقدر قضاوت کنيد.
ـ برای پيدا کردن عيب و ايرادی در ديگری ،قضاوت می کنيم تا بگوييم که او اين عيب را دارد و ما نداريم و قياسا"
باالتر برويم.
پس فھميديم که مقايسه مربوط به من ذھنی ست .بنابراين دنبال ايراد در َمردُم نمی گرديم .به ما چه!.
نتيجتا":
نکار من ذھنی ،عبث و
 ،،وقتی وارد مجلسی شدم ،دنبال آدم ھا نمی گردم که عيب و ايرادشان را بگيرم ،می دانم که اي ِ
بيھوده ست .از قضاوت ديگران ،با افزودن به خود ،زندگی حاصل نمی شود .،،
ِبراز وجو ِد من ،کمتر می شود.
پس ،با شناسايی ،قضاو ِ
ت منَ ،ت َر ُف ِع من ،ا ِ
ھر قدر ھم کمتر بلند شوم ،تير دشمنان به من اصابت نمی کند ،چون مرا نمی بينند .دشمنان دنبال آدم می گردند که با
تير بزنند .من ھای ذھنی دنبال دشمن می گردند .من بلند شوم ،من را می زنند.
" چکار داری که بلند شوی؟! ".
ت يزدان است .مھم َترَ ُفع ،ابراز
موالنا می گويد که اين اصابت تير از جانب دشمنان ،از جزئيات است ،مھم َترَ ُف ِع شرک ِ
وجود و عرض اندام من در مقابل زندگی ،خداست.
چون َن ُمردی و نگشتی زنده زو
ياغيی باشی به شرکت مُلک جو
اگر از وجو ِد موھوم خود فانی نشوی و به بقای حق ،زنده و باقی نگردی ،عصيانگری ھستی که می خواھی شريک و
ی سلطنت حضرت حق گردی .پس اگر نسبت به من ذھنی نميری و به او زنده نشوی:
مُلک جو ِ
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خامش کن لب ببند بیدھنی خای قند
نيست شو از خود که تا ھست شوی زو تمام.
حرف زدن را خاموش کن ،برای اينکه وقتی ذھن ات حرف می زند ،وقتی فکرت از اين شاخه به آن شاخه می َپ َرد،
من ايجاد می شود.
ـ شما می دانيد ،از اين فکر به آن فکر رفتن است که من را ايجاد می کند؟
ـ از اين فکر به آن فکر رفتن است که قضاوت ايجاد می شود؟
ی زندۀ اين لحظه ايجاد می شود؟
ـ ازاين فکر به آن فکر پريدن است که مقاومت و بی خبری از زندگ ِ
ـ شما می دانستيد که اين فکرھا ھمه راجع به امور آفل و گذراست؟
ـ شما می دانستيد که با وصل کردن فکر به تصويرذھنی ست ،که آن تصويرذھنی زنده می شود؟
ـ شما می دانستيد که مقاومت کردن و ستيزه کردن ،سرعت اين فکرھا را زيادتر می کند؟
ـ شما می دانيد که اگر سرعت اين فکرھا زياد شود ،نمی توانيم بخوابيم؟
ی اعتياد به جھان
ـ شما می دانيد که پريدن از يک فکر به فکری ديگر ،از يک فکر به فکری ديگر،
ِ
مصداق عين ِ
است؟
ـ شما می دانيد که اگر نسبت به کل اين سيستم بميريم ،به خدا زنده می شويم و حس و عمق بی نھايت و ابديت پيدا می
کنيم؟ و اين اصل ماست؟.
چون َنمُردی و نگشتی زنده زو
ياغيی باشی به شرکت مُلکجو
من ذھنی ،عصيان در مقابل خداست.
تو يک ياغی و عصيانگری .تمام خيزش ھا و اِبراز وجودھا ِ
ی ِ
من ذھنی ،مُلک جويی و شريک قرار دادن برای خداست.
خيزش ھا و اِبراز وجودھای ِ
امروز در غزل ھم اين بيت بسياربسيار پر معنی را داريم که می گويد:
تو بر اسب زندگی سوار شده و دھنه و افسار اسب را محکم کشيده ای و اين اسمش کنترل و ترس است .با کنترل و
در ترس ،نمی گذاری اسب زندگی بجھد!.
حال آنکه فقط ،يک گوينده و يک عمل کننده وجود دارد و او ھشياری حضور است.
من ذھنی ،ستيزه گر و ياغی ھستيم و ھر ستيزه ،با ھر کسی ،ستيزه با اين لحظه ،ستيزه با خداست .ھر ستيزه
ما در ِ
ای ما را از اين لحظه دور می کند.
من ذھنی را که مالمت و قضاوت است ،توضيح دادم .يادآوری کنم که شما با آن شناسايی ھايی
پس دو الگو ِ
گر ِ
ی دي ِ
که شرح داديم ،قضاوت را در خودتان کم کنيد .خواھيد ديد که مقدار زيادی از دردھای شما می اُفتد.
بتدريج که َت َر ُفع ،ابراز وجود و خود نمايی در ما کم می شود ،ھشياری حضورمان زياد می شود .عقب می کِشيم و
منصفانه خودمان را نگاه می کنيم .خود را تعريف و تمجيد و توجيه نمی کنيم ،به بچه ھا و به ھمسر و به دوستان مان
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من ذھنی ما باشند و مطابق با تصوير ذھنی ما عمل کنند و در غير اينصورت از آنھا
فشار نمی آوريم که تأييد کنندۀ ِ
برنجيم) .بيدار می شويم(.
چون بدو زنده شدی آن خود وی است
وحدت محض ست آن شرکت کيست؟
ی حَ ی و حاضر و موثر و جاودان،
وقتی نسبت به من ذھنی و الگوھا ِ
ی من ِ
دار آن مُرديم ،وقتی به لحظه ،به زندگ ِ
عنصر زنده به خدا ھستيم و اين وحدت محض است و شِ رک و شرکت نيست.
زنده ،شديم ،در اينصورت
ِ
مقام شريک خدا نيستی ،يکی من و يکی خدا ،نيستی.
تو در ِ
در من ذھنی ،يک باشندۀ توھمی و يک خدای توھمی وجود دارد .اگر شما از الگوھای من ذھنی پرھيز کنيد ،تابع اين
الگوھای اکتسابی و پيش ساخته نباشيد ،يک خدای واقعی می يابيد و زنده به او می شويد.
خدای واقعی در اين لحظه ،يک حقيقت زنده و پوياست و شما عبور انرژی و برکت او را ،از طريق خود می بينيد و
تابع الگوھای من
حس می کنيد و پی آمد و اثرش را در بيرون ،در جھان ُفرم ،متجلی می سازيد ،می آفرينيد .ديگر ِ
ذھنی نمی شويد.
کار خوب و مفيد انجام می دھيد ولی دنبال قدردانی نمی گرديد .راحت و آزاد می شويد .از ھيچکس توقع نداريد.
ھر گونه توقعی ،مثل توقع مادر از بچه ،که چرا زنگ نمی زنی ،به ديدن من نمی آيی ،به وضعيت من توجه نداری،
 ...از من ذھنی ست.
من ذھنی ،غلو کردن در مريضی ست .خيلی ھا صحنه سازی می کنند و خودشان را به مريضی می
الگوی ديگری از ِ
زنند و يا برای جلب توجه ،مريضی خود را ده برابر نشان می دھند و اين از من ذھنی ست.
ی تقلبی برای جلب توجه بچه ھا،
متأسفانه ،اصرار به بيان اينگونه دردھا ،اين دردھا را بوجود می آورد .صحنه ساز ِ
جلب توجه دوستان ،جلب توجه مردم ،از من ذھنی ست) .شناسايی می کنيم(.
با اين توضيحات ،می دانم که حال من ،موقعی خوب می شود که زندگی از اعماق وجودم بجوشد وباال بيايد و در اين
ی من ذھنی پرھيز کنم.
لحظه ،از بلند شدن و خيز برداشتن با الگوھا ِ
ی اين لحظه را بپذيرم ،فکرم تسليم و عمل تسليم شده انجام دھم.
رويدادھا ِ
بدانم و بپذيرم که اين لحظه ،بايد فالن کار را ھر چند دوست ندارم ،با پذيرش انجام دھم.
پذيرش سبب می شود ،کاری را که اآلن دوست ندارم انجام دھم .با خ َِر ِد زندگی ھمراه باشم و تمکين و آرامش ،سکون
وقار زندگی در من جاری باشد.
و سامان ،اعتدال و
ِ
من به آرامش زندگی احتياج دارم تا در اين لحظه بتوانم ،کاری را که دوست ندارم انجام دھم.
ب تاريک و سرد و بارانی ،وسط جاده پنچر شده .خشنود نيستم ،ولی ھيچکس را مالمت نمی کنم .تلخ ھم
ماشين ام ،ش ِ
نمی شوم و دنبال آدم نمی گردم که اين اتفاق را گردنش بياندازم.
از ماشين پايين شده ،آستين ام را باال می زنم و با خنده و با پذيرش ،چرخ ماشين را عوض می کنم.
آيا از اين اتفاق ،می آموزم که اگر چرخ ھای ماشين ام را به موقع تعويض می کردم اين بال سرم نمی آمد؟
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بله .ياد می گيرم و تلخ نمی شوم و کسی را ھم مالمت نمی کنم و با آرامش اينکار را انجام می دھم.
چون به او زنده شده ام .پذيرش مرا زنده می کند ولو پنج دقيقه.
زنده شدن به اوست که فرق و تفاوت در بيرون ايجاد می کند.
پس ،اگر ما دنبال اصالحات ھستيم ،تغيير ديگران نيز از ھمين طريق صورت می گيرد .خود او بايد در شما کار کند.
ارتعاشی که در شما کار می کند ،بايد يک ارتعاش عشقی باشد که بتواند روی ديگران اثر بگذارد.
ی مسموم من ذھنی وارد ماجرا می شود و حال ھا و کارھا و وضعيت
وگرنه با ايراد گيری و مالمت و تلخ شدن ،انرژ ِ
ھا را بدتر می کند.
حاال ،موالنا می گويد که بايد عمل کنيد.
َشرح اين در آين ٔه اَعمال جو
که نيابی فھم آن از گفت و گو
عمل شما ،ظھور کند.
اين موھبت و برکت ،اين خوشبختی جاودانه بايد در
ِ
آيا شما مطالبی را که امروز موالنا گفت و توضيح داديم ،عمل خواھيد کرد؟ عمل شما آيينه ست .حتی باالتر از عمل،
بودن شماست.
ِ
اآلن از چه جنسی ھستيد؟
بعضی می پرسند:
چرا مردم از ما فرار می کنند؟

خيلی از خانم ھا عالقه مندند شوھر کنند و خيلی از آقايان ھم عالقه مندند زن بگيرند ،بنظر خودشان دير می شود.
جنس ات تلخ شده .به خوشگلی ،به جوانی نيست ،به جنس مربوط می شود .آيا از جنس
" جنس ات را تعيين کن.
ِ
بودن ی؟ " .آيا اين بودن ارتعاش عشقی می کند؟ در اينصورت مردم جذب تو می شوند.
اگر شما مقدار زيادی درد حمل می کنيد و ھستۀ مرکزی شما مثل يک آنتن دائما" انرژی بد ساطع می کند ،مردم از
شما می گريزند .مردم آنتن مخفی دارند.
آنتن مخفی دارند.
مردم
ِ

آدم ھا نمی دانند چرا از آدم ھا می گريزند و چرا جذب می شوند:
 ,,من چرا مردم را از خودم می رانم؟ .,,
" برای اينکه از جنسی ھستی که مردم از تو فرار می کنند ،به گفتگو به حفظ کردن نيست ،به تبديل است " .
ی بيدار شده ،ھستيد؟
آيا اين لحظه شما از جنس ھشياری حضور ،از جنس خدائيت ،از
جنس ھشيار ِ
ِ
آيا از خواب ذھن بيدار شده ايد؟
حداقل يک مقدار بايد بيدار شويد .بايد بدانيد که الگوھای من دار داريد ،در اين الگوھای من دار ،درد ھست.
ھر موقع اين الگوھا فعال می شوند ،درد ھم ھمراه دارند.
" وقتی درد داريد ،مردم از شما فرار می کنند .اطراف شما نمی آيند ولو اينکه قيافه ای خوشگل داريد ".
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فھم اين موضوعات را از طريق گفتگو در يابيد .گفتگو و حرف و حفظ ّيات ،فايده ندارد.
البته نمی توانيد ِ
عده ای فقط حرف می زنند .اصال" نبايد حرف بزنيم ،بايد جنس مان را عوض کنيم .صبر و پرھيز و رضا می خواھد.
مثالی زدم:
کردن چرخ ماشين تان ،نبايد عبوس باشيد ،به الستيک لگد نزنيد ،اگر نمی توانيد بخنديد ،حداقل با پذيرش
موقع عوض
ِ
و با اخالق خوب ،اين چالش کوچک را حل کنيد .تعمير را انجام دھيد .خودتان و ديگران را مالمت نکنيد:
 ,,اين چه موقع برای پنچر شدن ماشين است ! .,,

در رابطه با ھر حادثه ای به ھمين ترتيب.
حادثه می آيد .گاھی اوقات ھم حادثه برای امتحان می آيد.

کرستان مرا می ِک َشد اندر شِ کر
آن شِ ِ
ای که چنين مرگ را جان و دل من غالم
شِ کرستانی وجود دارد که فضای يکتايی ست .می خواھد ھر انسانی را نسبت به من ذھنی بميراند و به نبات و شِ کر و
جنس شادی و آرامش است .زندگی ھر کسی را به سمت شِ کَر و شيرينی
شيرينی بکشاند .زندگی از جنس شيرينی ،از
ِ
می ِک َشد ولی ما با ھمين الگوھای اکتسابی و من دار ،اشتباھا" به سوی بيابان می رويم.
به ما ياد داده اند که خشونت ،دعوا ،بحث و جدل خوب است .البته اين تنش ھا برای من ذھنی خوب است و آن را
تقويت می کند ،ولی در خشونت نبات و شِ کر نيستَ ،زھر است.
غالم چنين مرگی ھستم.
من ذھنی را ،من با دل و جان می پذيرم .من
چنين مرگی را ،يعنی مرگِ الگوھا ِ
ی ِ
ِ
اين ھمان مرگی ست که به موجب آن ،شما ديده نمی شويد.
در غلط افکنده ست نام و نشان خلق را
عمر شکربسته را مرگ نھادند نام
نشان ،پديده ای مادی ست .نام ھم ،آوازه و شھرت و معروفيت است.
مردم دنبال شھرت و معروف شدن ھستند .نشان ممکن است پول ،خانواده ،مقام اجتماعی يا مليت باشد ،ھر چيزی که
شما می توانيد با آن ھم ھويت شويد نشان است.
در مورد آن خانم يا آن آقای مسن که توسط مريضی اش می خواھد توجه جلب کند ،مريضی نشان اوست:
 ,,رنجورم ،پيرم ،توجه ام کنيد.,, ... ،

ـ شما چگونه می خواھيد معروف شويد و مردم با چه عنوانی شما را بشناسند؟
ـ با چه نشانی ھم ھويت شده ايد و وقتی می پرسند کی ھستيد ،نشان شما چيست؟
 ,,پدر خوب ،مادر خوب ،دوست خوب ،استاد خوب ،دکتر خوب .,, ... ،با حرفه ،با مليت ،با دين تان ھم ھويت ايد؟
اينھا نشان است و مردم بر اساس نشان ،من ذھنی بزرگ ،ما ،درست می کنند و به جان ھم می اُفتند .نشان ھا با ھم
تفاوت دارند.
نشان ھا موھومی اند ،نشان ھا از جنس زندگی نيستند.
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ھفتۀ گذشته تصويری از صورت انشتين را که در گودی يک صفحۀ پالستيکی نقاشی شده بود ،نشان دادم.
وقتی اين صفحۀ پالستيکی را می چرخانديم و قسمت گودی را که تصوير صورت روی آن کنده و نقاشی شده بود،
روبروی خود قرار می داديم ،يکدفعه اين تصوير ،برجسته ديده می شد .به غلط ،فکر می کرديم که يک چھره ،يک
صورت است .در حاليکه در گودی پالستيکی اين صورت کنده شده .وقتی اين گودی را در روبرو قرار می داديم يک
دفعه ،چھره ای بيرون می پريد.
وھم ھشياری ست .اين گودال نقاشی شده ،بنظر يک صورت
انشتين در اين رابطه به ما توضيح داد که من ذھنی ،نور ِ
برجسته می رسيد.
در غلط افکنده ست نام و نشان خلق را

فرض کنيد در چھرۀ اين آدم موھومی ،يک نشان ،مثال" يک خال بگذاريم .برای اين خال و نشان ،مردم خودشان را
می ُکشند ،در راه آن می ميرند ،حاضرند جان شان را بدھند ،با اين نشان ھم ھويت اند.
در حقيقت ،مثل آن چھرۀ موھومی و تصوری و ساختگی ،اين خال و نشان ھم موھومی و خيالی و جعلی ستَ .وھمی
و بی اساس است.
من ذھنی که امروز توضيح داديم ،مانند ھمان چھرۀ موھومی ست که وجود ندارد و ھمۀ کوشش
ھمۀ اين الگوھا ِ
ی ِ
ھای ما در اين راستاست که بدانيم اين چھرۀ موھومی در نظر مردم چگونه ديده می شود؟ آيا خــوب ديده می شود؟
بَــد ديده می شود؟
تمام کسانی که اين باور را دارند ،يعنی دوست دارند بدانند در نظر مردم چگونه ديده می شوند ،با ھم متحدند و با
نشان ،با عالمت و الگو ،ھم ھويت اند .با کسانی که نشان شان ،ھويت شان ،عالمت و الگويشان ،معيارشان ،در طرف
ديگر صورت شان است ،می جنگند.
جنس زندگی نيستند.
در حاليکه اين ماجرا ،اين نشان ،اين ھم ھويت شدگی ،موھومی و تھی ست .نشان ھا از
ِ
شما متوجه می شويد که تمام آن قالب ھا و سرمشق ھا و الگوھايی را که فعال می کنيم ،از جمله توقعات ماَ ،ب َزک
کردن قسمتی از اين چھرۀ موھومی ست.
رنجش ما ،نشانی از چھره ای ست ،که واقعيت ندارد ،نيست.
ش اين چھره ای ست ،که وجود ندارد.
توقع ما برای قدردانی ،آراي ِ
يکبار ديگر اين تصاوير را نگاه می کنيم .حتی اگر اين صفحۀ پالستيکی را کج و خم کنيم ،اين تصوير برجسته و
موھومی از بين نمی رود .مانند من ذھنی که پديده ای دائم در کار است.
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از جھت اين رسول گفت که "اَ ْل َف ْقرُ َک ْن ْز"
فقر کند نام گنج تا غلط افتند عام
جھان بيرون ،ھمان تنعم و گنج و بی
به واقع ،نداشتن وابستگی و تعلق ،نچسبيدن به جذبه ھای فريبنده و فانی و گذرای
ِ
نيازی ست که متعادل و متوازن با فقر است.
بخاطر اين است که حضرت رسول گفته :فقر ،گنج است و در اصل گنج تمام نشدنی ست.
فقر وقتی ست که شما می پرسيد ،، :من کی ھستم؟  ،،و واقعا" ندانيد کی ھستيد.
من پدر خوبی ھستم ،من شھروند خوبی ھستم ،من يک دکتر ھستم ... ،نشان است و نقش.
اما فقر ،حالتی ست که شما از جھان مادی و از ذھن کمک نگيريد که کی ھستيد .شما بپرسيد من کی ھستم؟ و جواب
ذھنی نداشته باشيد.
يکدفعه متوجه می شويد ،آنکه ھستيد ،بتـــدريج خودش را به شما نشان می دھد.
فقر يعنی از جنس چيز نبودن .ھشياری جسمی نداشتن .از جنس بی نھايت بودن .فضا دار بودن .فقر ،گنجی تمام
جنس نه چيز بودن ،تمام نشدنی ست.
گنج زندگی ،از
ِ
نشدنی ست ،زيرا گنج مادی تمام می شود ولی ِ
اسم گنج را فقر گذاشته اند تا عموم مردم به آن پی نبرند و نتوانند آن را پيدا کنند.
من ذھنی می اُفتد و من
شما بايد روی خودتان کار کرده باشيد تا گنج را بيابيد .ھر کسی که به اين جھان می آيد به دام ِ
ھای ذھنی تشويقش می کنند که من داشته باشد .مردم درد داشتن را مقولۀ خوبی می دانند.
ما می بينيم که ھمه من دارند .من ،من ،من... ،
گفتن
اما بعد از اين من ،من ،من ھا ،به درد می اُفتيم .دردھا را روی ھم انباشته می کنيم و بعد درد خودمان را با
ِ
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 ,,ھمه درد دارند  ، ,,توجيه می کنيم.
يادمان باشد ،که زنده شدن به حضور ،به حرف نيست .موالنا در قصه ای که شايد امروز فرصت داشته باشيم ابياتی
از آن را بخوانيم می گويد:
"به بيانات خود توجه و دقت کن ".
ما نمی توانيم به زبان بگوييم که آرامش و صلح و صفا را دوست داريم و می خواھيم آرامش و شادی در کانون
خانواده برقرار کنيم ،اما ھر لحظه من ذھنی مان خيز بردارد و بطور پنھان با آنتنی ،درد ايجاد و پخش کنيم.
 ،،به زبان می گويم صلح و صفا می خواھم ولی در اصل ھستۀ مرکزی ام درد پخش می کند .ھر چه می گويم ،ھر
کاری که می کنم ،از دردھا و رنجش ھايم ،از ھمان ھستۀ درد سرچشمه می گيرد .،،
شما بايد برای خودتان مشخص کنيد که ھر چه می گوييد و انجام می دھيد ،گفته ھا و اعمال تان ،از فضای حضور
ی دردمند برمی خيزد؟
سرچشمه می گيرد يا از من ذھن ِ
کسی که از فضای ھم ھويت شدگی و دردمند ،عمل می کند ،فقر را پُر مايه و مھم نمی داند ،معنی دار تلقی نمی کند،
به ھمين دليل ،کسانی که فقي ِر معنوی اند ،فقير و معنوی اند ،ديده نمی شوند.
آيا آدم بايد فقير و بی چيز و بينوا ،ھيچی نداشته باشد؟
" نه " .منظور اين نيست که آدم مستمند و محتاج شده و ھيچی نداشته باشد! ،کار نکند ،غافل و سھل انگار ،االبالی و
بی اثر باشد و مسئوليت را به گردن مردم بيندازد و بگويد :رسول گفته فقر گنج است!.
ی فقر گنج است ،نيست.
اين معن ِ
شما ممکن است پنجاه ميليون دالر پول نقد در بانک داشته باشيد ،ولی ھمچنان محتاج و فقير باشيد .ممکن است بی
خانمان ،کنار خيابان بخوابيد و فقير نباشيد ،من ذھنی بزرگ داشته باشيد.
اتفاقا" بعضی کسانی که بی خانمان اند و کنار خيابان می خوابند بغل دستی شان را که او ھم کنار خيابان می خوابد،
با ترشرويی و دعوا ،از کنار خود دور می کنند ,, :اينجا مال من است .,,
آيا او فقيراست؟
" نه " .او فقير نيست .فقير انسانی ست که مسئوليت ھشياری اش را در اين لحظه بعھده دارد.
يکی از مسئوليت ھای ھشياری ما اين است که ھر يک ،معاش مان را تأمين کنيم.
کسی که به حضور زنده شود ،وضع مادی اش بد می شود؟
ب ايزدی ،ھر لحظه به کار شما بريزد و از آن کار پول در نيايد؟
ی نا ِ
آيا ممکن است که برکت و شعور و انرژ ِ
گرفتار من ذھنی ست.
" نه " .ممکن نيست .ھر کسی که وضع مادی اش خراب است،
ِ
آدم ممکن است جيبش پول نداشته باشد و بگويد من فقيرم .اين آدم فقير نيست .کسی که من ذھنی بزرگ و دردمند دارد
فقير نيست ،فرعون است.
فرعون فقير است؟
" نه " .منظور رسول از فقير ،اين نوع فقير نبوده.
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اين لحظه من از جنس حضور ،از جنس فضای يکتايی ،از جنس ھشياری ھستم ،از ھمان جنسی که از اول بودم .تمام
ھم ھويت شدگی ھايم را انداخته ،ھويت و آرامش و امنيت و شادی و خوشبختی ام را از امور و وضعيت ھا و آدم ھا
ی جھان مادی نمی خواھم .وقتی می خواھم خودم را تعريف کنم و بگويم کی ھستم ،به جھان مادی نگاه نمی
و ُفرم ھا ِ
کنم و اين فقر است.
دل بی کران ،چون از طرف خدا می آيد تمام شدنی
فقير ،انسانی فضادار و فضا گشاست .اين وسعت و برک ِ
ت ديد و ِ
ت فقير ،تمام شدنی نيست.
نيست .آرامش و عشق و خالقي ِ
عوام تا زحمت نکشند نمی توانند بفھمند ،فقر چيست ،گنج چيست؟ به غلط می اُفتند.
عوام تشويق و تحريک می کنند و می گويند:
 ,,خشونت خوب است ،نبايد بی دست و پا بود ،بايد خودی نشان داده و جواب مردم را بدھی و آنھا را سرجايشان بنشانی ،تا بدانند تو کی
ھستی ،بايد ديده شوی ،بايد مردم از تو حساب ِب َب َرند ،از تو بترسند.,, ... ،

من ذھنی که ما فعال می کنيم ،ترس است .ھر کسی که می ترسد و ھر کسی ھم که می ترساند ،من
يکی از الگوھا ِ
ی ِ
ذھنی دارد .شما بايد در طول روز خودتان را زير نورافکن خود قرار دھيد:
 ،،آيا من کسی را می ترسانم؟ آيا می ترسم؟  ،،اگر جواب تان مثبت است ،من ذھنی داريد و ترس ،درد است.
ترس مھمترين ھيجان من ذھنی ست .يعنی ،من ذھنی بعنوان ابزار ،لحظه به لحظه از آن استفاده می کند و ما متوجه
آن نمی شويم.
باور ھم ھويت شده ،ھيجان ايجاد می کند و روی جسم ما تأثير می گذارد.
به عبارت ديگر،
ِ
مثال" پدر و مادری بر اين باورند که بچه ھا ھيچوقت نبايد آنھا را ترک می کردند .چرا تماس مستمر نمی گيرند،
بيشتر اوقات به ديدن شان نمی روند ،به بيماری آنھا توجه زيادی ندارند... ،
جسم آن پدر يا مادر تأثير منفی می گذارد.
اين ھم ھويت شدگی با فرزند ،رنجش و ھيجان منفی ايجاد می کند و بر
ِ
مھمترين ھيجان من ذھنی که مانند آچار فرانسه به ھر موردی می تواند مربوط شود و برای من ذھنی کار می کند،
ترس است .ترس ،ضد عشق ،ضد انرژی و برکت ايزدی ست.
ھر کسی که بترسد و يا بترساند از انرژی و نيرو و برکت ايزدی محروم می شود و محروميت ھم ايجاد می کند و
نھايتا" درد زياد و ويرانی ببار می آورد.
ی عشق ،بھبودی و شفا پيدا می کند.
جھان دردمند و آشوب زدۀ ما ،با نيرو ِ
ِ
عشق بی دريغ و
شما در کجای جھان زندگی می کنيد؟ ،در بعضی نواحی جھان ،درد زياد است .اين دردھا را فقط
ِ
عنوان:
زال خدايی شفا می دھد ،با ُکشت و ُکشتار و جنگ و انقالبات و دعوا ،تحت
الي ِ
ِ
 ,,اين عدۀ کافر را برای پاکسازی از بين ببريم و  ،,, ...درد زيادتر می شود .ھر چه درد زيادتر شود ،من ذھنی قوی تر می
من ذھنی قوی تر می شود.
شود.
ترس بيشتر ،من ذھنی را قوی تر می کند .ھر چه بيشتر بترسانيدِ ،
ِ
من ذھنی بسيار راغب است که شما ،بترسانيد .اگر شما بترسانيد يا بترسيد ،بندۀ من ذھنی ھستيد.
من ذھنی ،ترس را مثل افساری ،گردن ما انداخته ،او جلو می رود و ما ھم دنبالش می کنيم.
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وحی در ايشان بود گنج به ويران بود
تا که زر پخته را ره نبرد ھيچ خام
فکر نو و خالق است که از طرف خدا ،زندگی به ما ،به
وحی ،الھام و القاء و بصيرت ،در
ِ
انسان فقير است .وحیِ ،
ھمه ،دميده می شود .وحی فکر خالق است ،فکری ست که تابحال نبوده.
عشق زندگی برخوردار است.
فکر خالق گنج است که از برکت و
وحی ،گنجی در
ِ
ِ
انسان فقير استِ .
فرض کنيد که شما بتوانيد فکر کنيد و فکرتان در يک زمينۀ عشقی و با لطافت بيان شود ،آنجا ديگر از خشونت و درد
من ذھنی خبری نيست.
گنج در ويرانه ،يعنی در ظاھر فقيرانه ست.
ی ذھنی را ويران کرده .الگوی مالمت،
منظور از ظاھر فقيرانه ،کسی ست که الگوھای اکتسابی و دريافتی از من ھا ِ
ی خود ،الگوی رنجيدن ،الگوی خشم،
الگوی توقع ،الگوی استفاده از ديگران برای کسب تأييد و تقوي ِ
ت ِ
ی توھم ِ
من ذھن ِ
من ذھنی را بطور کلی ناکار و به ھم ريخته.
گر ِ
و الگوھای دي ِ
موضع خ َِر ِد زندگی ،به ھم ريختن و بی تأثير کردن اين الگوھا گنج
موضع من ذھنی ،اين الگوھا گنج است ولی از
از
ِ
ِ
زر پخته ست!.
و برکت و ِ
ی جاھِل ،که پُر از ھم ھويت شدگی ،رانده و جدا از اصل خود و دردمند است ،لذت زندگی را نمی فھمد ،نمی
ِ
من ذھن ِ
چشد ،خام است ،شاد و شادی فضا و شادی خوار نيست ،موتورش با خواستن و خواستن روشن است و قدرتش را از
انباشتن می گيرد.
ی بودن ،فکر نو و خالق ،از يک زمينۀ لطيف و بيکران ،از
زر پختۀ ھشياری ،شادی خواری ست .شاد ِ
در حالی که ِ
درون شما ،می جوشد و باال می آيد و در تمام ذرات وجودتان مرتعش می شود .ھيچ خامی به آن دسترسی
آسمان
ِ
ِ
ندارد.
من ذھنی ست.
خام،
ِ
جھل ِ
منصف باشيم ،آيا ھم ھويت شدن با دردھا و باورھای کھنه و پوسيده و آنھا را به مثابۀ بت ،پايۀ فکر و عمل قرار
دادن ،درست است؟
آيا انسان در اين لحظه ،خ َِر ِد ُکل ،خ َِر ِد خدا ،خ َِر ِد زندگی را بگذارد و به الگوھا ،مُدل ھا ،مِالک و معيارھا ،انگاره ھا،
قالب ھا ،سرمشق ھا و کليشه ھا و حرف ھای جاھالنه ای که از اين و از آن ،از گذشته ای گنگ رسيده ،بپردازد و با
چفت و ھم ھويت و يکی شود و بخواھد آنھا را ارائه دھد؟! ،درست است؟
آنھا ِ
فھميدنش بسيار ساده ست .اين نگاه و رفتار درست نيست ،نمی خواھيم خام بمانيم.
" نمی خواھيد خام بمانيد؟ ،اين لحظه تسليم شويد " .تا شادی و شادی خواری ،شادی فضايیَ ،وجد و نشاط و خوش حالی و
من ذھنی را بگيرد.
ی
ی خواستن ھا ِ
خرسندی ،حس زنده بودن در اين لحظه ،جا ِ
مرگبار ِ
ِ
اآلن ھر کسی را که می بينيد ،شِ کوه دارد که ناقص است و چيزی می خواھد:
 ,,اين  ...و آن  ،...اين  ...و آن  ...را می خواھم  " .,,برای چه؟ ".
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 ,,برای اينکه زندگی ام کامل شود .,,
نواقص اين وضعيت و انرژی
" زندگی تان کامل است .فقط شرايط و وضعيت زندگی تان نواقصی دارد ،ولی اگر
ِ
منفی ناشی از من ذھنی را داخل فکر و اعمال تان کنيد ،اوضاع ،درست نخواھد شد ".
گفتم » :ای جان ببين زي ِن دلم سست تنگ «
گفت که » :زين پس ز جھل وامکش از پس لگام «
سست َتنگ « ) َتنگ ،تسمه يا چرمی ست که بوسيلۀ آن زين را محکم به اسب می بندند(.
به زندگی گفتم » :ای جان ببين زي ِن دلم ُ

ی زي ِن دلم نشسته ام ،اما َتنگِ زي ِن دلمَ ،لق و ُ
شل و سست است ،ثابت و مستقر
" خدايا ،ای زندگی ،نگاه کن ،من رو ِ
نيستم ،با وضعيت ھای گذرا اعصابم به ھم می ريزد ،تعادل روانی ندارم." ... ،
ب زندگی را َنکِش ،تو فقط روی آن
زندگی پاسخ داد » :زين پس ز َجھل ،وا َم ِ
کش از پس لِگام « ،تو عنان و لِگام اس ِ
ب زندگی را جلو می برم.
بنشين ،من اس ِ
ما محکم روی اسب زندگی نشسته ،لگام و عنان آن را محکم کشيده ايم.
ِگام آن را محکم کشيده ايد ،به اين
موالنا بطور غير مستقيم به ما می گويد که اگر شما روی زين زندگی نشسته ،ولی ل ِ
دليل است که تمام کارھايتان بر پايۀ ترس و کنترل است .نتيجه چه می شود؟
فرض کنيد در محفظۀ ماشينی قرار گرفته ايد و دو تسمه به دست شما داده و می خواھند دو تسمه را با تمام توان و
قدرت ،محکم بِکِشيد .ولی شما ھر چه محکم تر تسمه ھا را می کشيد ،محفظه ای که در آن قرار گرفته ايد فشار
بيشتری به شما می آورد .پس تسمه ھا را َنکِشيد! ،رھا کنيد!.
چرا بر اساس جھل و باورھای ھم ھويت شدۀ گذشته ،اين لحظۀ زندۀ زندگی تان را تحت تأثير قرار می دھيد!.
" خدا ،قواني ِن زندگی ،به من گفته ،از اين به بعد :از روی جھل و بر اساس آموخته ھا و ھم ھويت شدگی ھا و داده
عنان اسب زندگی را که من در دست دارمَ ،نکِش ،زيرا که تو ھنوز در جا و مقام خود مستقر و
ی کليشه ای قبلی،
ھا ِ
ِ
ب
ثابت ،قرار نگرفته ای ،ھنوز قائم به اصل خود نيستی ،ھنوز با من يکی نشده ای ،اگر در دويی با من،
عنان اس ِ
ِ
زندگی را محکم بِکشی ،ممکن است اسب دو پايش را باال ِب ِبرد و از روی زين زندگی که َلق و ُ
شل و سست شده ،ليز
خورده و بيفتی!.
مستقر
گرچه ما ماھيتا" و بعنوان ھشياری ،روی زندگی سواريم ،اما دل ما ھنوز استقرار ندارد و در نقطۀ ثابت و
ِ
زندگی قرار نگرفته ايم.
اين عدم تعادل به چه علت است و چرا استقرار نداريم و حاال چه کنيم؟
" بايد اين لگام را محکم نچسبيد ،نترسيد .دنيا خراب نمی شود " .نگوييد:
 ,,اگر دھنۀ اين کنترل را ُشل بگيرم ،بچه ھايم ،ھمسر و دوستانم بدبخت می شوند ،من بايد به ھمه بگويم چکار کنند ،من کارھا را

راست و درست می کنم و اگر نباشم ھمه چيز خراب می شود .,,
" تو کارھا را خراب می کنی ،تو نمی گذاری اسب زندگی ات را خدا ِبراند ،تا زمانی که لگام زندگی را تو در دست
گرفته ای ،کارھا روبراه نمی شوند .سامان نمی پذيرند ".
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عمل توأم با پذيرش است.
شروع سامان يافتن وضعيت ھا و امور،
ِ
ِ
اتفاق اين لحظه را بدون قضاوت ،بپذيری ،امور سامان می پذيرند.
ِ

من ذھنی ،اين است که شما بگوييد:
گفتيم که يکی از راھھای عدم تأکيد و ضعيف
کردن ِ
ِ
 ،،من می خواھم من ذھنی ام را که فعال" بطور کامل نمی توانم بيندازم ،کمتر تأکيد کنم ،بعد از اين تمرکز و تأکيدم
ی جھل را دنبال نمی کنم.
زنده شدن به حضور است .الگوھا ِ
اتفاق اين لحظه را به ضرر خود می بينم.،، ... ،
مثال" اآلن ،در رابطه با من ،اتفاقی رخ داده ،از َس ِر جھل است که
ِ
" )من شخصا" ،داستان ھايی از زندگی خود دارم که اآلن جای طرح آنھا نيست ،ولی موقعی که اتفاق می افتاد ذھنا" بسيار بد جلوه می
کرد ،فاجعه بود ،اما بعد از مدتی متوجه شدم که چه اتفاق خوب و نجات بخشی برايم بوده ،به وجودم عمق بخشيده و اگر آن اتفاقی که من

می خواستم ،روی می داد ،به ضررم تمام می شد ولی آن موقع آدم متوجه نيست ،نمی داند( ".
ی جاھل و بی خبر ،اتفاق را طوری
صحبت بر سر قضاوت است .از
ِ
جھل ماست که اتفاق لحظه را نپذيريم ،من ذھن ِ
ديگر می خواھد.
اتفاق اين لحظه موازی شو و برو ،ببين چه می شود ".
" شما اآلن با اتفاق اين لحظه آشتی کن و ھماھنگ شو ،با
ِ
آشتی کنيد ،خِرَ ِد زندگی به فکر و به کار و به عمل شما می ريزد.
دان کار و عمل ،آنچه را که در توان داريد بگذاريد ،نه اينکه بعد از آشتی با رويداد لحظه ،به بی
البته ،ھنوز بايد در مي ِ
عملی و به خواب و مسامحه رويد ،بلکه اين لحظه ،مسئوليت ھشيار و بيدار بودن خود را ھم داريد.
مثال" در اين لحظه ،می دانيد که:
من ذھنی ھستيد ،يا حاضر و زنده به حضوريد .مسئوليت آن با شماست.
ـ خشمگين و زنده به ِ
مسئوليت ديگر شما ،اين است که حداکثر انرژی و توان خود را در کاری که می کنيد بگذاريد .خود را به دست
زندگی بسپاريد ،ببينيد شما را به کجا می َب َرد .ھمين.
" نگران نباشيد ،زندگی شما را جای خوب و اَمنی می َب َرد ".
تا که سرانجام تو گردد بر کام تو
توسن خِنگ فلک باشد زير تو رام
رام ما نيست.
سپھر و فلک و اتفاقاتی که رخ می دھد ،در اختيار و ِ
ھر اتفاق و رويدادی اين لحظه می خواھد رخ دھد ،رُ خ دھد .ھر عارضه و واقعه و امری ،اين لحظه می خواھد اتفاق
بيفتد ،بيفتد .اصال" مھم نيست.
وقتی من با اين لحظه موازی ام ،عنان زندگی ام دست زندگی ست.
عمل
روز ديگر ،دو روز ديگر ،يک ماه ديگر ،چه اتفاقی می افتد ،بستگی به
سرانجام من ،يک
رويدادھای بعدی و
ِ
ِ
ِ
ی من
من در اين لحظه دارد .آيا
ِ
عمل اين لحظۀ من ،قائم به اصل خود و از پايگا ِه ھشياری حضور است يا بر مبنا ِ
ذھنی ست؟
" آيا انرژی و موھبت و برکت زندگی ،امروز ،اين لحظه ،به فکرھا و به عمل تو می ريزد ،يا نه؟ ".
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اگر اين لحظه ،از موضع ھشياری حضور ،برکت زندگی به فکرھا و به عملکردھای تو می ريزد ،يکماه ديگر،
سرانجام خوبی خواھی داشت.
دستآوردھا و
ِ
ولی من ذھنی در ستيزه با اين لحظه می خواھد سرانجام خوبی داشته باشد ،که البته ستيزه با لحظه ،نتيجۀ عمل را،
پاسخ ستيزه با لحظه ،ھميشه منفی ست " .عمل ما در اين لحظه ،ھدف ھای خو ِب ما را فاسد کرده ".
فاسد می کند.
ِ
وسيله ھدف را فاسد کرده.
ما فراموش می کنيم که وسيله قسمتی از ھدف است! .وسيله اين لحظه ،بايد خوب و درست انتخاب شده باشد .وسيلۀ
خوب ،انرژی و شعور و ھشياری ايزدی را به کار ما می ريزد .تا که سرانجام تو ،گردد بر کام تو.

اگر تو عنان اين لحظه را بدست زندگی بدھی و تسليم باشی ،اسب فلک رام نشدنی ،تو را زمين می زند؟
ما نمی توانيم اتفاق را کنترل کنيم.
آيا شما می توانيد رويدادھا و اتفاقات را کنترل کنيد؟ شما می توانيد حرف زدن و رفتار مردم را کنترل کنيد؟
آيا می توانيد بچه ھا و ھمسرتان برای اينکه اين کار را نکنند ،آن کار را نکنند ،کنترل کنيد؟ " نه .نمی توانيد ".
به بيت اول برگرديم که گفت:
من اگر ديده نشوم ،اتفاقات نمی توانند مرا پيدا کنند.
اتفاقات به چه کسانی صدمه می زنند؟
به کسانی که ديده می شوند.
گر تو بدانی که مرگ دارد صد باغ و برگ
ھست حيات ابد جوييش از جان مدام
موالنا توجه مان می دھد که اگر ما بدانيم که مرگ نسبت به من ذھنی ،صد باغ و برگ )ميوه( دارد... ،
ت خوب ،آرامش و شادی در خانواده ،قدر يکديگر را از موضع حضور دانستن ،روابط
يعنی
حس خوشبختی ،اتفاقا ِ
ِ
خوب با دوستان ،ھمکاری ھا و خالقيت ھا و آفرينش ھر چه که دل مان می خواھد بيآفريند ،به ثمر رسيدگی مادی و
من ذھنی ست .اما ما اين موضوع را خوب نفھميديم!.
گرو مرگِ ِ
 ...در ِ
کر ھيجانی ،بلند شده و ديده شويم!.
ما فکر می کنيم که زندگی يعنی ،اآلن بصورت يک جسم مادی ،يک پي ِ
جنس
جنس زندگی زنده و تازه ،از
جنس ابديت ،از
جنس بی نھايت ،از
من ذھنی بيدار شويم ،از
ولی اگر از خوا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ِ
جنس خدا می شويم.
ت ابدی ،از
حال زندۀ اين لحظه ،حيا ِ
ِ
ِ
کل مخلوقات و کائنات ،تا دوردستھا ... ،در اين لحظه ،حس و
بودن خود ،زنده
زنده
بودن زندگی ،پيوستگی مان را با ِ
ِ
ِ
ت جسمی ،درک و حس می کنيم ،نمی ميريم.
تجربه می کنيم .ھميشگی
رغم تغيير و نوسانا ِ
ِ
بودن خود را علي ِ
و در اينصورت ،مدام و پيوسته ،دنبالش می گرديم .جوييش از جان مدام.
گنج حضور،
اکثر ما ،صادقانه و از ته دل ،از
ِ
ولی ِ
عمق جان ،عاشق و دنبال حضور نيستيم .زنده شدن به ھشياری و ِ
مُردن نسبت به من ذھنی ،برای عده ای ھدف است و در اين مھم ،متأسفانه ،مايه و تالش الزم را بکار نمی بريم.
ی حضور نشان می دھد!.
جھان
اوضاع
امروز ما ،وضعيت و پيشرف ِ
ت ما را در زنده شدن به ھشيار ِ
ِ
ِ
ِ
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موالنا امروز گفت " :عمل ات را ببين ".
ـ آيا ما زير نورافکن خودمان ھستيم؟
ی حضور است می بينيم؟ می سنجيم؟
ـ آيا مدام ،مُردن خود را نسبت به من ذھنی که
ِ
معادل زنده شدن به ھشيار ِ
من ذھنی شده ايم؟ )ھر دفعه که بعنوان من بلند می شود ،ضرری به ما می خورد ،ما آن من را
ی ِ
ـ آيا متوجه زي ِ
ان سخت و افراط ِ

نمی بينيم و توجيه اش می کنيم(.
من ذھنی ،اطرافيان مان را مجبور کنيم که ھمواره حق را به ما دھند ،ما را
ـ آيا درست و منصفانه ست که از موضع ِ
حمايت کنند و با دشمنان ما دشمن شوند؟ " ،نه ".
ُردن من ذھنی باشيم.
اين نوع نگاه و رفتار ،با جان و دل و صادقانه مُردن نيست ،بايد صادقانه دنبال م ِ
من ذھنی ،با کم حرف زدن و سکوت و ھر لحظه از جنس زندگی شدن صورت می گيرد.
موالنا سپس می گويد:
مردن ِ
ِ
خامش کن .لب ببند.

خامش کن لب ببند بیدھنی خای قند
نيست شو از خود که تا ھست شوی زو تمام
من ذھنی باشد .يعنی مانند پيکری که مُرده و ھيچ چيز بر آن تأثير
اصلی ترين و مھم ترين ِ
کار ما بايد ،مُردن نسبت به ِ
من ذھنی بميريم که ھيچيک از ُفرم ھايش بر ما تأثير گذار
و کاربُرد ندارد ،آنچنان نسبت به خواست ھا و الگوھای ِ
کار ديگری در اين جھان ،الويت دارد.
نباشد و ما را نجنباند و اين مھم ،به ھر ِ
فکر معتاد گونه را رھا کن .برای پريدن از اين فکر به آن
فکر بعد از ِ
موالنا می گويد :من ذھنی ات را خاموش کنِ .
فکر عجله نکن.
در خواندن اين ابيات ھم نبايد عجله کنيد .عده ای عجله می کنند:
من ذھنی ست.
 ,,آقا لطفا" سريع معنی اين بيت را بگوييد و برويم سر بي ِ
کار ِ
ت بعدی ،ببينيم باالخره چه می شود .,, ... ،اين عجلهِ ،
ی جاری و روزانه مانَ ،م ِد نظر است.
جوھر بيت ،زنده شويم .بکار
ما بايد به پيام و به
ِ
بردن پيغ ِام ابيات در زندگ ِ
ِ
ی بيت ،مورد نظر من نيست.
ی اين ابيات نباشيد .معنی ادب ِ
ی ادب ِ
شما دنبال معادل و معن ِ
مھم اين است که اين بيت ،چگونه شما را تغيير می دھد و اين تغيير را بايد در خودتان ببينيد و گرنه معنی ابيات ،بدر ِد
کار ما نمی خورد.
ِ
اشعار موالنا ،عالوه بر ارزش ادبی ،معيار برای زندگی ست .من در صددم و می خواھم ،پيام اين ابيات که سرشار
ِ
از زندگی ست ،منتقل شود.
پس ياوه گويی ھا و ھرزه روی ھا و پُرگويی ھا و وراجی ھای ذھن را خاموش می کنيم.
چگونه خاموش می کنيم؟
دن
ت تند تند حرف
سرعت فکر را پايين می آوريم .زيرا درک و شناسايی کرده ايم که عل ِ
زدن ما ،يا تندتند فکر کردن ،پري ِ
ِ
فکر از روی اين سوژه به سوژه ای ديگر ،پريدن از اين موضوع ،به موضوعی ديگر ،پريدن از ديروز به فردا ،از
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من ذھنی،
مستمر فکر از
رش مدام و
آينده به گذشته و  ...برای پيدا
کردن راه نجا ِ
موضع ِ
ت است ،اما راه نجات در َپ ِ
ِ
ِ
ِ
فکر پويا و خالق و زاينده ،از آنطرف می آيد.
نيست ،زيرا ِ
پس من ،فکر معتاد گونه را متوقف می کنم و از پايگاه حضور می انديشم و می گذارم که عنان لحظه ام را زندگی
بدست گيرد.
دل ماست ،منتشر کنيم
ما با بی دھنی ،بی آنکه حرف بزنيم ،می توانيم قند بجويم و شادی و آرامش را که خاصي ِ
ت ِ
ی بيھودۀ ذھن نيست .بی دَ ھنی خای قند.
نيازی به گفتگو و پُرحرفی ھا ِ
من ذھنی ،توھم است و می توانيد به خدا زنده شويد ،بتدريج و يا اگر می توانيد ،يکدفعه ،نسبت به آن
اگر فھميديد که ِ
جاودان او ،بطور کامل ھست شويد.
ت
من ،از خود نيست شويد ،تا از برک ِ
ِ
من ذھنی ،ھستی کاذب است و ھستی حقيقی اوست .شما اآلن او را شناخته ايد.
ِ
*
اجازه بدھيد که چند بيت از مثنوی برايتان بخوانم.
اواسط قصه ای از دفتر دوم مثنوی ھستيم که بخشی از آن را قبال" برايتان خوانده ام .در اين قصه ،حضرت رسول،
يکی از يارانش را که مريض شده بود ،عيادت کرد.
اين تمثيل می تواند ،معادل احوالپرسی خدا اين لحظه ،از شما که مريض شده ايد باشد و اين مريضی سرماخوردگی و
مريضی جسمی نيست ،بلکه عدم استقرار روحی روانی ست.
ی من ذھنی مثل ترس و رنجش شده ايم.
يعنی مبتال به دردھا ِ
فرض کنيد ،خدا به عيادت و احوالپرسی شما آمده و می پرسد که چکار کرده ايد.
در تمثيل ،آن مريض به رسول می گويد که با م ِن ذھنی ام دعا کرده ام.
عايد و محصولی که ما از قصه برداشت می کنيم اين است که :اين لحظه زندگی ما را در آغوش گرفته .اما ،ما که
قسمتی از زندگی ھستيم ،راه را خطا رفته ايم.
ی خود شده ايم ،طلب بخشش می کنيم.
می گويد :چرا با من ذھنی ات دعا کرده ای؟ ما که بيدار شده و متوجه خطا ِ
مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٢۴٨٣

تتم ٔه نصيحت رسول عليه السالم بيمار را
گفت :توبه کردم ای سلطان که من
از َس ِر َج ْلدی َنال َفم ھيچ فن
آن بيمار گفت:
ای پادشاه ،من متوجه شده ام که تا بحال با من ذھنی خود دعا می کردم و حال ،توبه کردم.
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از اين پس ،من ديگر از روی گستاخی و زرنگی و حقه بازی و دروغ در ھيچ امری الف نمی زنم.
)بنده نمی تواند عذاب الھی را برتابد .زبان حالش آيۀ  ٢٨٦سورۀ بقره ست:
ارحمنا اَنتَ َموالنا  ...و پروردگار ،بيش از طاقت مان بر ما َمنِه و از گناھان مان
ناب ِه َواعفُ َعنا َو اغفِر َلنا َو َ
َ ...وال ُت َح َملنا ما ال طا َق ُۃ َل ِ
در گذر و ما را بيآمرزد و بر ما رحمت آر که تويی سرور ما.( ... .

چرخش زبان که بگوييد:
دعا کردن و خواستن از خدا ،بستگی به اين دارد که شما اين لحظه از چه جنسی ھستيد .به
ِ
اين  ...را می خواھم ،آن  ...را نمی خواھم ،نيست .زبان مھم نيست.
دل شما از جنس ھم ھويت شدگی
نه ،دعا اين نيست .بلکه مھم خواست و تمنا و بيان شما از صمي ِم دل تان است .اگر ِ
و درد است ،دعايی را که به زبان می آوريد ،مھم نيست.
شما نمی توانيد با زبان ،ادعای عالقمندی به صلح و آرامش در زندگی شخصی و اجتماعی کنيد ،ولی م ِن دردمن ِد ھم
من ذھنی را به خانواده و به جامعه تزريق
ھويت شده تان با جھان ُفرم و گذرا ،ھر لحظه َس ِم ھم ھويت شدگی و در ِد ِ
کند ،اين دو با ھم سازگار نيستند .نمی شود.
طبق قانون جذب ،ھر کسی ،ھر چيزی را که بيان می کند ،به سوی آن می رود و ھمان را زيادتر می کند .شما اين
لحظه از َس ِر َجلدی )زرنگی ،شتابزدگی( ،می خواھيد به آينده برويد ،زيرا زندگی را در آينده می بينيد.
من ذھنی ھم شتابزده و ھم زرنگ است .اين لحظه را از جنس جسم می بيند .شتابان می خواھد به آينده َر َود ،زيرا
زندگی را در آنجا می بيند .در حاليکه:
اين لحظه خداست و يک اتفاق.
ی جسمی ست ،خدا ،که ھمه چيز را در آغوش گرفته ،نمی بيند ،فقط اتفاق اين لحظه را می بيند
من ذھنی چون ھشيار ِ
ِ
و در نتيجه با رويداد و اتفاق لحظه ،ستيزه می کند .ستيزه با اتفاق در اين لحظه ،ستيزه با ُکل ،ستيزه با خدا ھم
ھست .البته ،من ذھنی )جَ لد( ،زرنگ ھم ھست.
اگر ما يک کيفيت مھم از موالنا و از اين برنامه ياد بگيريم ،آن است که زرنگ نباشيم .از َس ِر َج ْلدی َنال َفم ھيچ فن.

امروز موالنا به ما گفت :زندگی به ما می گويد » :زين پس ز جھل وامکش از پس لگام «.
از پس ،اين معنی را ھم می دھد که شما بر اساس گذشته افسار آينده را می کشيد.
اصال" گذشته وجود ندارد .فقط اين لحظه وجود دارد .اين چه اشتباھی ست ،من ذھنی که بر اساس گذشته درست شده،
افسار اين لحظه را که زندگی ست در دست گرفته و می ِک َشد!.
از َس ِر َجلدی و زرنگی ،بر اساس جھل گذشته ،می الفد!.
در قصه ،آن شخص به حضرت رسول می گويد و ما ھم اآلن که رنجوريم ،فرض می کنيم خدا به عيادت مان آمده و
به سلطان زندگی می گوييم:
 ،،ما ديگر از روی گستاخی و زرنگی و دروغ ،با ھيچ فن و تکنيکی ،در ھيچ امری ،الف نمی زنيم .،،
اين جھان تيه است و تو موسی و ما
از گنه در تيه مانده مبتال
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يا رسول  ،bاين دنيا در َم َثل ،مانند صحرای تيه ست و تو نيز مانند حضرت موسی و ما نيز قوم بنی اسرائيل بواسطۀ
عصيان و گناه دچار رنج و عذاب آن صحرا شده

ايم.

)در اين بيت ،صحرای تيه ،رمزی ست از عالم مادی که ارواح در آن سرگردان می شوند و از اصل و مقصود خود وا می مانند و پيامبر
کنايه از راھنما و راھبر اين ارواح سرگردان ،در جھان مادی ست(.

اين جھان مانند ھمان بيابان ،تيه ست .تيه بيابانی ست که قوم موسی در آن چھل سال سرگردان شدند.
ابان ما ،ذھن است .چھل سال ،شايد معادل چندين ميليون سال است که انسان بوجود آمده و ذھن را موجوديت
تيه و بي ِ
داده و در آن گير کرده است.
)موسی می خواست قوم اش را از مصر که سمبل جھان مادی ست به سرزمين موعود که فضای يکتايی ست ببرد ،اما آن قوم از امر
موسی سرپيچی کرده و از رفتن به سرزمين موعود ،که ممکن بود برايشان ھمراه با دشواری باشد ،امتناع کردند .پس از آن عصيان ،به
امر حق ،محکوم شدند که چھل سال ،در صحرای تيه ـ قسمتی از صحرای سينا ـ بمانند و با زندگی سخت و دشوار آنجا ،دست و پنجه

نرم کنند(.
اين قوم ،طال ،ھمراه خود برده بودند ،در حاليکه موسی به آنھا گفته بود که چيزی از جھان مادی با خود ھمراه نبرند.
موالنا ھم به ما تأکيد می کند:
" برای رفتن به فضای يکتايی ،تعلق و ھم ھويت شدگی ،با خود برنداريد ،درد حمل نکنيد ".
ما ھم ابتدا می پذيريم .با زندگی صحبت می کنيم ،به موسی که رمز خدا ،رمز انسانی ست که بصورت ھشياری از
ذھن خود را بطور کامل عقب کشيده و روی خود قائم و به حضور زنده شده ،خدای متجلی در جسم می تواند باشد،
می گوييم:
اين جھان که ذھن ،آن را به ما نشان می دھد ،بيابان است و تو موسی ،ما را ھدايت می کنی و ما چون گنه می کنيم،
ت اين جھانی :که اَ َھ ِم آنھا سه مور ِد مادی ،باوری و درد است ،ھم ھويت و يکی می شويم ،در بيابان
يعنی با مقوال ِ
سرگشتگی گير می اُفتيم.
جسم ما ھم از جمله آن موارد مادی ست که با آن ھم ھويت ايم .با ھر چيزی که ھم ھويت ايم ،گناه ايجاد می کند زيرا
روی روح و جوھر زندگی را می پوشاند و کدر می کند.
من ذھنی مان روزگار را از نقطه ای مادی شروع می کنيم ،و نھايتا" به نقطه ای مادی ديگری می
يعنی ،در ذھن ،با ِ
رسيم .برای ھمين است که می گويد:
ی
ابان گمراھی ،سيکل روزانه شان را صبح شروع می کردند و تا شب در ھمان صحرا ِ
" قوم موسی با منيت و با من ذھنی شان ،در بي ِ

عقيم و باي ِر استحقاق و شايستگی که شروع کرده بودند ،می چرخيدند و باز به ھمان نقطۀ شروع می رسيدند ".
سالھا ره میرويم و در اخير
ھمچنان در منزل اول اسير
ساليان سال است که ما راه در می نورديم ولی در ھمان منزل نخستين ،اسير و گرفتار مانده ايم .چنانکه قوم بنی
اسرائيل در صحرای تيه صبح حرکت می کردند و شام به ھمانجای نخست می رسيدند) .منظور از منزل اول ،طبيعت
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است .يعنی ھنوز در جنبه ھای مادی و عرصه ھای بھيمی خود فرو مانده ايم و گام به پھنۀ بی انتھای جھان معنا و عالم روح نگذارده
ايم(.

اين لحظه زندگی ست.
شما اگر اين مھم را درک و شناسايی کنيد ،متوجه می شويد که اين لحظه ،تنھا روزن ،تنھا را ِه خروج ،برای دستيابی
به گنج حضور است.
ی حضور است .شما نمی توانيد زنده شدن به حضور را بصورت
اين لحظه ،تنھا دريچه ،برای زنده شدن به ھشيار ِ
من ذھنی ،رسيدن به حضور يک ھدف است.
من ذھنی اينکار را می کند .برای ِ
يک ھدف ،به آينده موکول کنيدِ .
در حاليکه ،زنده شدن به حضور ،نمی تواند يک ھدف باشد .ھدف در زمان است و شامل مقوله ھای مادی ست .به
حضور زنده شدن ،ھمين اآلن ،در اين لحظه ست .در واقع ،ما در سرزمين موعود ھستيم ،اگــــر شناسايی کنيم و
متوجه شويم که از
جنس آنچه که ما را به خود جلب و جذب می کنند ،نيستيم.
ِ
مثال" ما می توانيم شناسايی کنيم که:
ـ ما ،وضعيت اين لحظه نيستيم.
ـ وضعيت اين لحظه ،با اين لحظه فرق دارد.
جنس اتفاق نيستيم .اين لحظه ،با رويدادی ،واقعه ای ،اعصاب مان تحريک می شود
ـ اين لحظه اتفاق می افتد اما ما ،از
ِ
و تعادل روانی مان را از دست می دھيم مثل اينکه خود ،در حال اتفاق افتادن ھستيم ،اما بايد بفھميم که ما نمی توانيم
اتفاق بيفتيم ،برای اينکه فضای در برگيرندۀ اتفاق ھستيم) .اين شناسايی ھا به ما کمک می کنند(.
اما چون در ذھن ھستيم ،با ھشياری جسمی ،فکر می کنيم که به حضور زنده شدن يک موفقيت در زمان است .من
ذھنی ،حضور را بعنوان موردی مادی ،می خواھد به خود اضافه کند.
شما بايد مواظب باشيد که:
افزودن به خود نباشد.
ـ تمرين معنوی شما باز ھم شبيه بدست آوردن و
ِ
رھرو زنده شدن به حضور ،چه می کنيد؟
ـ تمرين معنوی شما چيست؟ بعنوان
ِ
ی شما ،برای زنده شدن به حضور ،مثمرثمر بوده اند ،کار می کنند ،شما را به جايی رسانده اند؟
آيا تمرينا ِ
ت معنو ِ
ت مادی فرق دارد .چيزی نيست که در زمان ،به ما افزوده شود.
تمرين معنوی و زنده شدن به حضور ،با ھمۀ مقوال ِ
مبادا شما سالھا تمرين معنوی می کنيد و آخر سر ھمچنان در منزل اول ،اسير ھستيد! .چرا اسير ھستيد؟!.
ھر اشتباھی می تواند شما را در بيابان گمراھی ،سرگردان کند .فراموش نکنيد که:
شما فضای در بر گيرندۀ اتفاق ھستيد و نه خو ِد اتفاق.
اين لحظه بدن تان ھم اتفاق است .شما بدن تان ھم نيستيد.
شما از آن جنسی ھستيد که نه می سوزد و نه زاييده می شود .نه می زايد و نه از بين می رود.
نه کم و نه زياد می شود .نه به زمان می اُفتد و نه ھدف است.
متوجه شديد که چرا قوم موسی چھل سال سرگردان شدند؟
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اين چھل سال ،عددی سمبليک است .مدت بسيار طوالنی ست که بشريت ،در توھم زمان ،در ذھن گير کرده.
خالصه کنم:
" ما از جنس ابديت ھستيم ،اين لحظه می توانيم با زنده شدن به حضور ،تمام آن وابستگی ھايی را که به آنھا چسبيده
ايم ،بيندازيم و به زندگی ابدی زنده شويم و عمق بی نھايت پيدا کنيم .اآلن .ھمين لحظه.
اما بطور مصنوعی به زمان و به چيزھايی دل بسته ايم که ابديت را محدود می کنند.
من ذھنی ،منحصر به گذشته و آينده ست و اين گير کردن در گذشته و آينده ،ابديت را محدود می کند.
ھشيار ِ
ی ِ
ی جسم ِ
اگر ابديت را به ھشياری جسمی ،محدود کنند ،به گذشته و آينده تقليل می يابد .در اين رابطه ست که ما خود را گذشتۀ
زنده می بينيم.
امروز موالنا ھم اشاره کرد .ما می گوييم:
بعنوان گذشته ای زنده ،افسار زندگی را گرفته و می رويم تا در آينده به زندگی برسيم .,,
 ,,گذشتۀ زنده ھستيم،
ِ
به جايی برو که مردم بگويند ،تو پدر خوبی ھستی.

ی من از خودم ،طوری باشد که شبيه آدم
 ,,به جايی برو که مردم بگويند آدم خوشبخت و موفقی ھستی يا تصوير ذھن ِ
ھای خوشبخت باشم .,,
شبيه شدن اصيل نيست .شما نمی توانيد بگوييد موالنا اينطور می نشسته ،اينطور راه می رفته و اينطور زندگی می
کرده ،من ھم از او تقليد می کنم.
تقليد و شبيه يکی شدن ،دروغين است ،اصيل نيست .شما بايد تبديل شويد .خودتان عي ِن زندگی باشيد .در ھر کسی،
رم آن زندگی باشيد ،نمی
يک زندگی طلوع می کند و شما بايد در آن طلوع باشيد،
طلوع آن زندگی باشيد ،تجسم و ُف ِ
ِ
توانيد مثل کسی ديگر باشيد .ھيچکس مثل کسی ديگر نيست.
گر دل موسی ز ما راضی بدی
تيه را راه و کران پيدا شدی
دل ما ،اين لحظه ،از ما راضی بود )اين لحظه دل ما راضی باشد دل خدا راضی می شود( ،راه و
دل خدا ،دل موسیِ ،
اگر ِ
ابان تيه پيدا می شد.
انتھای بي ِ
شما با اين لحظه آشتی کنيد ،خدا ھم با شما آشتی می کند.
کی اول دستش را برای آشتی می َب َرد؟  ،،شما .،،
شما توقع نداشته باشيد و نگوييد ,, :خدا بيايد و يک سری تغييرات در زندگی ما بوجود بياورد و ما ببينيم که واقعا " تغييراتی در

زندگی ما رخ می دھد؟! .,,
چنين چيزی ممکن نيست .دل موسی ،خدا ،راضی نيست ،برای اينکه ما بجای موسی ،اتفاق را می بينيم ،تسليم نيستيم.
ما با خدا ،با موسی ستيزه می کنيم.
اگر دل موسی ،خدا ،راضی می شد در اينصورت بيابان به آخر می رسيد و دری پيدا می شد .راه و کران پيدا شدی!.
اگر اين موضوع را صد بار ھم تکرار کنيم ،باز ھم کافی نيست ،برای اينکه جا نمی اُفتد!.
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مفھوم حضور را بعنوان سرمايه و يک مقولۀ خوب ،به
من ذھنی می شنود و فراموش می کند .من ذھنی می خواھد
ِ
خود اضافه کند.
شما نخواھيد تمرين معنوی را به داشتن تعبير کنيد .حضور داشتنی نيست ،بودن ست.
بايد از داشتن به بودن برويم .چيزھايی که داشتيد ،اينجا به درد نمی خورند.
پس ،دل موسی ،دل خدا ،از ما راضی نيست برای اينکه با او می ستيزيم.
 ،،چه می آموزيم؟ .،،
عمل تسليم شده و پذيرش را ياد می گيريم.
ور بِکل بيزار بودی او ِز ما
کی رسيدی خوانمان ھيچ از َسما؟
اگر موسی ،خدا ،به کلی از ما بيزار بود ،چگونه ممکن بود که از آسمان بر ما نعمت و مائده فرو بارد؟

)دفتر اول .(80

اين خوان ،اين برکات ،اين غذا ،اين سيگنال و نشانه ھا ،اين عالئم و شاخص ھا ،از آسمان به ما می رسد.
ما اآلن خوب زندگی می کنيم ،باالخره به ميزانی ھشياری ھست ،پس زندگی به ُکلی از ما بيزار نيست و می خواھد ما
ک َشد.
را از اين مخمصه بيرون بِ ِ
ھر لحظه زندگی اتفاقات را در جھتی می َب َرد که از من ذھنی آزاد شويم ،ولی ما حواس مان نيست.
ھر اتفاقی را که برای شما می اُفتد ،بايد بپذيريد و در عي ِن پذيرش ،بايد کوشش تان را برای بھبو ِد امور بکار َبريد ولی
اجازه دھيد که از درون تان الھامات شما را ھدايت کنند.
موضع جھل عمل نکنيد .اگر زندگی از ما به ُکلی بيزار بود ،اين مائده و خوان از آسمان نمی رسيد.
با من ذھنی و از
ِ
ھمانطور که برای قوم موسی عليرغم آنکه قدرشناسی نکردند ،موھبت می رسيد.
ب من ذھنی ،نبايد از مَر ُدم توقع
ی اصول و آدا ِ
من ذھنی قدرشناسی را بلد نيست .درست است که می گوييم بر مبنا ِ
ممتاز حضور است.
ت
قدرشناسی داشته باشيم ،ولی سپاسگزاری وقدرشناسی از مشخصا ِ
ِ
مايده از آسمان در میرسيد
بی شری و بيع و بیگفت و شنيد
درميان قوم موسی چند کس
بیادب گفتند کو سير و عدس

مايده ،مائده ،خوان ،نعمت ،بدون خريد و فروش ،بدون گفت و شنود ،از آسمان می رسيد و چند نفر از قوم و اطرافيان
موسی که بی ادب و گستاخ بودند و ُ
شکر و قدرشناسی را نمی شناختند ،گفتند :پس سير و عدس کو؟
منقطع شد خوان و نان از آسمان
ماند رنج زرع و بيل و داس مان

گفت ،، :حاال که شما قدر غذای آسمانی را نمی دانيد ،با بيل و داس زحمت بِکِشيد تا غذا بدست آوريد .،،
پس ھر چه را که ما ،قدر نشناسيم ،از دست می دھيم .من ذھنی با ناسپاسی نعمت از دست می دھد .درست است کسی
ب من ذھنی ،توقع قدردانی داشته باشد ولی ما که دريافت می کنيم
ت زندگی کار می کند نبايد بر اساس آدا ِ
که به موازا ِ
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اگر از جنس زندگی باشيم بايد قدرشناس باشيم.
اگر سپاسگزار و حق شناس نباشيم ،موھبت و اعطا و نعمت زندگی را از دست می دھيم.
پس ما متوجه می شويم که زندگی از ما بيزار نيست و ما را در آغوش گرفته و به اندازه ای که اجازه می دھيم،
ھشياری را در ما می دمد و می خواھد ما را آزاد کند.
َکی ز سنگی چشمهھا جوشان شدی؟
در بيابان مان ،اَمان جان شدی؟
چگونه ممکن بود که از سنگی چشمه ھا جوشان و روان شود؟ و چگونه ممکن بود که در آن بيابان خشک ،جان مان
را از ھالکت حفظ کند؟ )اشاره به يکی از معجزات حضرت موسی(.
موالنا استدالل می کند:
ی ما ،چشمۀ آب حيات می
موسی عصايش را به سنگ زد و از آن دوازده چشمه جوشيد .يعنی از ِ
دل سنگِ ِ
من ذھن ِ
ی انسانی و مخلوقات اشاره
تواند جاری شود .شايد ھم عدد دوازده ،به دوازده نوع يھودی ،به انواع و گونه گونی ھا ِ
دارد.
سمبل خدا و ھمۀ انسان ھا قوم بنی اسرائيل ھستند .عليرغم گناھی که مرتکب می شوند ،و ھر
طبق تمثيل ،موسی
پس
ِ
ِ
دل شان می تواند چشمۀ آب حيات بجوشد.
دينی که دارند ،از ِ
اگر خدا بيزار بود که از بعضی دل ھا چشمه جاری نمی شد .آنھا ھم باالخره از جنس من ذھنی بودند.
موالنا ھم موقعی ،من ذھنی داشت .اگر خدا به ُکلی از ما بيزار بود ،در بيابان جھان ،در بيابان من ذھنی ،سالم نمی
مانديم .اما ما ،سالم مانديم .اآلن نسبتا" خوب زندگی می کنيم .به اندازۀ کافی ھنوز خ َِرد داريم که کارھای اين دنيا را
حل و فصل کنيم و در اثر حرص خودمان را نابود نکنيم.
انسان ھنوز تعقل و تأمل می کند .درست است که جنگ ھای زياد و سالح ھای کشتار جمعی بوجود آورده و ھر لحظه
ممکن است که بی خردی فاجعه بوجود آورد و نمی تواند از جنگ و کشتار اجتناب کند ،اما ھنوز فھم و بصيرت دارد
دورزی در اين جھان ھست و اميد آنکه ما انسان ھا نجات پيدا کنيم.
و تأمل می کند .ھنوز خِرَ َ
امان جان داريم.
ِ
جھل و در ِد من ذھنی ،تا بحال نتوانسته بطور کامل ما را نابود کند وگرنه ما نمی مانديم.
پس موالنا يادآوری مان می کند که روند تکاملی زندگی در راستايی ست که انسان از گي ِر من ذھنی آزاد شود و اين
آسان نيست.
ھر دانشی ،دانش علمی ،يا دانش دينی که بصورت مذھب درآمده ،جدايی را تبليغ می کند.
من ذھنی ست.
کار ِ
ما نبايد از يک دين دو مذھب درست کنيم و اين دو ،به جان ھم بيفتند و جدايی را تبليغ کنند .نِفاقِ ،
امان جان داريم .ما خوبيم.
ف اين سوءتفاھم ھايی که وجود دارند ،ولی ما
با وص ِ
ِ
پس موالنا می گويد عليرغم اين نابسامانی ھا ،ما به پيش می رويم .خدا ما را جلو می َب َرد.
در اين قصه توضيح می دھد که:
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من ذھنی ،توطئه می کند ،اما متوجه نيست که توطئه ھايش ،به ضرر آن تمام می شود ".
" درست است ديو ،شيطانِ ،
ی عالم را جمع کنند و يک باشنده که
شما فرض کنيد که ھمۀ من ھای ذھنی و ھمۀ دردھا و انرژی ھا ِ
ی مسموم و منف ِ
کر آن به خودش
اسمش را ديو يا شيطان بگذاريد ،شوند .ديو حقه بازی می کند ولی نمی فھمد ،متوجه نيست که َم ِ
برمی گردد.
در قصه ھم می گويد :لعنت ھا و فوت و فن ھا و حقه بازی ھايش نھايتا" بر عليه و به ضرر خودش تمام می شود.
يکی که به مزرعۀ کسی ،آتش می زند ،باد آتش را به مزرعۀ خود او می بَرَ د.
پس ما رو به جلو می رويم و اين جای بسی اميدواری ست که موالنا به آن اشاره می کند.
َبل به جای خوان خود آتش آمدی
اندرين منزل َل َھب بر ما زدی
من ذھنی ،بر عليه خودش تمام نمی شد ،بجای خوان و مائدۀ آسمانی ،در اين منزل،
اگر حُ قه بازی ھای ديو ،شيطانِ ،
آتش می باريد و ما را احاطه می کرد و می سوزاند.
من ذھنی ،بر عليه خودش تمام نمی شد ،بجای ھشياری و آن نعمت و مائده ھای
اگر حُ قه بازی ھای ديو ،شيطانِ ،
آسمانی ،به جای موالنا و پيامبران و عُرفا و دانشمندان که اين موضوعات و مطالب را برای ما شرح و توضيح داده
من ذھن ،زبانۀ آتش به ما می زد .ولی اين ضايعه به ما نرسيده و ما می توانيم در اين
اند ،آتش می آمد و در اين
ِ
منزل ِ
جھان عشق را تجربه کنيم.
درست است که مجادله و کشمکش و ستيزه و نافرمانی می کنيم ،ولی باز ھم زندگی به ما کمک می کند ،تحمل مان
می کند .بطور فردی ھم ھمينطور است.
مثال" ،زندگی از ثانيه صفر تا ده ،دوازده ،پانزده سالگی به ما فرصت می دھد که به درون من ذھنی برويم و بيرون
بياييم ،بعدھا ھم در سی سالگی ،چھل سالگی ،زندگی در بيدار شدن و در بيدار ماندن مان کمک می کند ،نه نمی گويد.
انعطاف دارد.
ضربان زندگی به سمت بيدار کردن ماست وگرنه زبانۀ آتش به ما می زد .اينک ،اين زبانه بطور کامل به ما
طرح و
ِ
اصابت نمی کند .بطور فردی ما دردمان می آيد ولی درد در حدی نيست که نابود شويم مگر در ارتکاب گناه و ستيزه
و سرپيچی از قوانين قاطع زندگی خيلی اصرار کنيم ،اگر اصرار نکنيم ،شخصا" نابود نمی شويم.
چون دو دل شد موسی اندر کار ما
گاه خصم ماست و گاھی يار ما
ار ماست.
حضرت موسی ،خدا ،در کار ما دو دل شد ،گاھی خصم و دشمن ما و بعضی موقع ھا ي ِ
)دودل ،کنايه از خشم و خشنودی ست .حضرت موسی و ھمۀ انبياء از قوم خود وقتی خشنود می شدند که آنھا عمل نيک انجام می دادند و
چون به بدکاری روی می کردند ،نسبت به آنان خشمگين می شدند(.

بعضی موقع ھا درد يا اتفاقی دردناک ،ما را تکان می دھد تا بيدار شويم و يا بعضی موقع ھا ھم:
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خشمش آتش میزند در رخت ما
حلمش اِسپر می شود پيش بال
ِ
دافع بال می شود و آن را از وجود ما می
خشم او بر کاال و اسباب ما آتش می افکند ،ولی بردباری او سپر تير قضا و ِ
راند.
زندگی ما را در آغوش گرفته و می خواھد ما را از ھم ھويت شدگی با دردھا و ذھن بيرون بياورد ،بعضی موقع ھا
ت دردناک برايمان رخ می دھد که رخت ما را می سوزاند.
اتفاقا ِ
ـ بعضی موقع ھا چيزی را که چسبيديم ،از ما گرفته می شود و دردمان می آيد و می فھميم که به آفل نبايد بچسبيم.
ـ بعضی موقع ھا حلم اش جلوی اتفاقات را می گيرد .اگـــــر بفھميم!.
حلم گردد خشم نيز؟
َکی ُب َود که ِ
نيست اين نادر ز لطفت ای عزيز
اين بيت از زبان آن صحابی بيمار ،خطاب به زندگی ست:
يا رسول  ،bچگونه ممکن است که خشم و غضب به عين بردباری و رحمت مبدل شود؟ ای وجود نازنين ،البته که
اين کار از لطف و مھربانی تو دور نيست) .آن صحابی چون در حضور رسول  ،bحضرت موسی را به عنوان مثال ذکر کرده
در اين ابيات ،عذر اين کار را بيان می کند(.

حال ،خطاب به زندگی می گويد :ای عزيز ،کی می شود که خشم تو ،حِلم ،يعنی فضاداری شود؟
موقعی که ما درک کنيم که حِلم ما ،حِلم زندگی ھم ھست .فضاداری از درون ما ،با اراده و با خواست و با رضايت و
با تسليم و با ُ
ی ما ،باز می شود.
شکرگزار ِ
ای زندگی ،ای خدا ،کی می شود که خشم تو ،متمايل به حِلم شود؟ کی؟
می شود؟ " البته که می شود " .نيست اين نادر ز لطفت ای عزيز.

به شرطی که ما اينقدر ھشيار شويم که بدانيم ،درک کنيم که زندگی اين لحظه ست و با اتفاق اين لحظه نبايد بستيزيم و
بايد ھمواره با رويدا ِد لحظه آشتی باشيم .ما مسئول آشتی با اتفاق اين لحظه ھستيم ،آشتی با اتفاق اين لحظه ما را از
جنس ح ِِلم زندگی می کند ،فضاداری ھمان حِلم و آرامش زندگی ست و با اين آشتی ھا ،آن آرامش ظريفی را که زير
فکرھاست ،آن حِلم ،خودش را به شما نشان می دھد.
ھر موقع فضادار می شويم و فضا را باز می کنيم ،ح ِِلم خدا شده ايم و می خواھد که آن حِلم شويم .می خواھد ما را از
جنس خودش کند .خدا ،بی نھايت فضاداری ست.
مدح حاضر وحشت است از بھر اين
نام موسی می َب َرم قاصد چنين
حال ،مدح و دعايم به اينصورت ،درست نيست ،وحشت است از بھر اين.

روح زندگی ،اسم می گذارم و اين درست نيست.
من عمدا" و قصدا" اسم و نام خدا را می بَرَ م ،روی عصاره و
ِ
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حال اگر بلد نيستم دعا کنم ،اين نوع دعا کردن را دوست نداری ،پس خودت دعا کن و طري ِق درست دعا کردن را به
من ياد بده.
خودت بی زبان دعا می کنی) .مطلب ظريف و حساس است و جای تأمل دارد(.
" اگر يادتان باشد ،موالنا قبال" ،در قصۀ مست و داروغه و محتسب ،گفته بود که خدا ،زندگی را نمی توانيم با مفھوم
و لفظ و کالم ،بيان کنيم ":
ھر عاملی از دو راه می تواند انسان را به جھان بِکِشاند.
ـ از طري ِق به درد آوردن شما... .
ـ از طريق پرداختن به الفاظ و به مفھوم .يعنی اينکه شما مفھوم را بجای اسانس و جوھر ھر موضوعی قرار دھيد.
جان زندگی را با يک کلمه بيان کنيد! .مثال" خدا را با کلمۀ خدا ،زندگی را با کلمۀ زندگی ،بيان کنيد.
مثال" شما ِ
 ،،اگر خدا را با کلمۀ خدا نام نبريم ،پس چه کنيم؟ .،،
" بايد به او زنده شويم ".
جھان فُرم و صورت و وضعيت و اتفاق ،می
اگر با اسم و با لفظ و کلمه خدا را ياد کنيم ،داروغه ،آن جاذِب ،ما را به
ِ
کشاند .برای اينکه شما در مفاھيم و لفظ و کالم ،گم شده و فراموش می کنيد که بايد به او زنده شويد.
خدا ،زندگی ،ھشياری ،کيفيت و جوھری نيست که اسم داشته باشد ،فقط می توانيم به او زنده شويم .می توانيم به او،
به اصل خود رجعت کنيم.
ورنه موسی کی روا دارد که من
پيش تو ياد آورم از ھيچ تن؟
من اسم موسی روی تو گذاشتم ،اما خود موسی کی روا دارد که من در حضور تو که جامع کماالتی ،فقط از تن و
جرم و ُفرم بگويم!.
جسم ،توده و حجمِ ،
جنس حضور ،در امتدا ِد خدا ،می توانيم از حس و جسم و َنفس ،از عُرف و از سودا ،بگوييم؟
ـ آيا ما ،از
ِ
ت خود قائم نشويم؟ " نه ".
زندان
ـ آيا می توانيم در مفھوم و درد ،در
جھان ُفرم بمانيم و به ذا ِ
ِ
ِ
ـ آيا خدا ،خود ،را با يک اسم ،در يک نام ،می توانيم محدود و تعريف کنيم؟ " نه ".
ـ خدا را با کلمه ،با اسم ،با لفظ و کالم ،تعريف کنيم ،چه می شود؟
" به دام ذھن می اُفتيم ".
ـ به ذھن بيفتيم چه می شود؟
ابان ذھن سرگردان می شويم .آنھا ھم ھمين کار را کرده بودند ".
" مثل قوم بنی اسرائيل ،چھل سال در بي ِ
عھد ما بشکست صد بار و ھزار
عھد تو چون کوه ثابت بر قرار
عھد و پيمان ما تا بحال صد بار و ھزار بار شکسته .ولی عھد و پيمان تو ھمچون کوه استوار است.
ما عھدمان را شکستيم!.
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ـ عھ ِد ما چه بوده؟
جنس
جنس بی نھايت ،از
" از روز اَ َلست ،نخستين روزی که خدا ،زندگی از ما پرسيده که آيا تو از جنس من ،از
ِ
ِ
ابديت ،ھستی؟ پاسخ مثبت داده ايم ".
پس ما جنس خودمان را می شناسيم.
ما گفتيم:
" تو خدای ما ھستی و ما از جنس تو ھستيم ".
اما اين عھد را صدبار ،صدھزاران بار ،شکستيم!.
جھان ُفرم و صورت و نقش و جاذبه ھای گذرا
ھر لحظه ،جسم می شويم .فقط ھشياری جسمی و مادی می شويم ،به
ِ
برمی گرديم ،ھر لحظه ،از جنس خدا بودن خود را انکار می کنيم!.
می گويد:
من عمدا" و قصدا" اسم می برم ،آگاه باشيد ای مردم ،شما گول اسم ھا را نخوريد ،به او زنده شويد.
ما عھد خدا را شکستيم ولی او در عھدش مثل کوه ،ثابت و برقرار است .اگر يک لحظه متوجه و بيدار شويم که ما از
جنس مقوالتی که به آنھا آويزان شده ايم نيستيم ،از جنس ابديت و بی نھايت ھستيم ،ممکن است فورا" به او زنده شويم

برای اينکه زندگی ،خدا ،به عھد خود استوار و وفادار است و می خواھد که ما را از اين مخمصه بيرون آورد اما ،ما
به تکرار ،عھدمان را می شکنيم!.
ما ھر لحظه ،اين تعھد را انکار می کنيم .ھر لحظه با افکار و اعمال مان من ذھنی را زنده نگه می داريم.
عالقمند به اتفاق اين لحظه ،برای گرفتن ھويت و خوشبختی ھستيم که البته نمی تواند ھويت و خوشبختی مان بخشد و
به ھمين دليل با زندگی می ستيزيم .و اين نحوۀ نگاه و برخورد ،غلط و عھد شکستنی ست.
عھد ما کاه و ،به ھر بادی َزبون
عھد تو کوه و ،ز صد ُکه ھم ُفزون
عھد و پيمان ما ھمچون برگ کاه با ھر جريان و بادی ،با ھر حادثه و واقعه ای ،خوار و زبون ،جابجا می شود .عھ ِد
فس اَماره ،از ھم گسسته می شود ،عمدا" و سھوا" فراموش می کنيم!.
مان ما ،در گستاخی و خيره سر ِ
ی َن ِ
و پي ِ
زمان تو ،پايدار و نامتناقض ،اَمن و مسلم و محفوظ ،از صد کوه استوارتر.
ولی وعده و عھد ،ميثاق و پيمان ،سوگند و
ِ
اساس اَشکال و ُفرم ھا و صورت
ی مان را بر مبنا و بر
ِ
ما اآلن متوجه می شويم و شناسايی می کنيم که چون ِ
من ذھن ِ
ھا و وضعيت ھا و دلبستگی ھا و جاذبه ھای گذرای متغير و ناپايدار ،ساخته ايم ،به راحتی عھدمان شکسته می شود و
از مقام خدايی خود نزول و مبدل به جسم می شويم.
عھد ما کاه و ،به ھر بادی َزبون.

بادھا ،اتفاقات اند .اتفاق می اُفتد ،با اتفاق ،رنجيده ،خشمگين ،می شويم ،اتفاق را نمی پذيريم ،قضاوت می کنيم ،با
اتفاق می ستيزيم.... ،
امروز در مورد الگوھايی که در اين رابطه فعال می شوند ،دقيقا" صحبت کرديم.
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ما ،انسان ،ابتدا پذيرفتيم و گفتيم که از جنس بی نھايت و ابديت ھستيم ،اينک اما ،با ھر بادی ،با ھر اتفاق کوچکی ،از
جنس من ذھنی می شويم و به دام زمان می افتيم و واکنش نشان می دھيم ،فورا" زندگی در اين لحظه را فراموش و
انکار می کنيم و نجات را در آينده می بينيم!.
خدا را در اين لحظه نمی بينيم.
عھد ما کاه و ،به ھر بادی َزبون
عھد تو کوه و ،ز صد ُکه ھم ُفزون.

عھ ِد زندگی کوه و از صد کوه ھم افزون تر است.
اجازه دھيد که به ھمين بسنده کنيم ،دنبالۀ آن را انشاء bھفتۀ آينده برايتان خواھم خواند.

*
اين لحظه ،در ايران ،مقارن با عيد فطر است.
اجازه دھيد که عيد فطر را به ھمۀ مسلمانان ،مخصوصا" به ھمۀ ايرانيانی که عبادت کرده و روزه گرفته اند،
تبريک بگويم .انشاء bکه عبادات قبول باشد و بقول موالنا:
بعد از اين ھر لحظه دو عيد داشته باشيد.
سالی دو عيد کردن کار عوام باشد
ما صوفيان جان را ھر دَ م دو عيد بايد

پس اين لحظه که من ذھنی مان را قربان می کنيم ،عيد قربان است.
داس ھالل ماه ،با پرھيز و فروتنی و انعطافی خميده و ھاللی و نورانی از بصيرت که
عيد فطر را ھم با روئي ِ
ت ِ
انعکاسی از آن نور زندگی بخش است و بواسطۀ آن توانستيم ھم ھويت شدگی و دردھای من ذھنی مان را درو و
قربان کنيم ،گرامی می داريم.
حضور مان دارد.
ی
از اين به بعد،
آرامش ظري ِ
دن ھشيار ِ
ف بودن ،خود را نشان می دھد و بشارت بر طليعه و دمي ِ
ِ
ِ
انشاء bکه ھمه در اين راستا ،موفق بوده اند.
*

43

