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شماره ١٢۵٢
مولوی ،ديوان شمس ،غزل
ٔ
آن که مه غاشيه زين ) (١چو غالمان َک َشدش
بوکه اين ھمت ما جانب بستان کشدش
گرچه جان را نبود قوت اين گستاخی
آنکه جان از مدد رحمت جانان کشدش
ھر دم از ياد لبش جان لب خود میليسد
ور َسقَط) (٢میشنود از بن دندان) (٣کشدش
جانب محو و فنا ،رخت کشيدند مھان
تا بقا لطف کند جانب ايشان کشدش
ای بسا جان که چو يعقوب ھمی زھر چشد
تا که آن يوسف جان در شکرستان کشدش
ھر کسی کو بترازوی خرد فخر کند
گرچه چون ماه بُ َود چرخ به ميزان کشدش
ھرکه در ديده عشاق شود مردمکی
آن نظر زود سوی گوھر انسان کشدش
کافر زلف وی آن را که ز راھش ببرد
کفر آيد بر او جانب ايمان کشدش
شمس تبريز مرا عشق تو سرمست کند
ھر که او باده کشد ،باده بدينسان کشدش
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ٢۵١٧
)(۴

کس نيابد بر دل ايشان ظفر

بر صدف آيد ضرر نی بر گھر
شماره ١٨٨٧
مولوی ،ديوان شمس ،غزل
ٔ
بجو باده گلگون از آن دلبر موزون
که اين دم مه گردون روان گشت به ميزان
بنوش از می باال لب و ريش مياال
شنو بانگ و عَالال) (۵ز ھر اختر و کيوان
بينديش و خمش باش چنين راز مگو فاش
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دريغ است بر اوباش چنين گوھر و مرجان
مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٣۶٢٢
ای برادر قصه چون پيمانهيی است
معنی اندر وی مثال دانهيی است
دان ٔه معنی بگيرد مرد عقل
ننگرد پيمانه را گر گشت نقل
ماجرای بلبل و گل گوش دار
گر که گفتی نيست آنجا آشکار
مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٣۶٢۵
ماجرای شمع با پروانه ھم
بشنو و معنی گزين کن ای صنم
گرچه گفتی نيست سرّ گفت ھست
ھين به باال پر مپر چون جغد پست
گفت :در شطرنج کين خان ٔه رخ است
گفت :خانه از کجاش آمد به دست
خانه را بخريد يا ميراث يافت؟
فرخ آنکس کو سوی معنی شتافت
)(۶
ض َرب
گفت نحوی  :زيد عمراً قد َ

گفت :چونش کرد بی جرمی ادب؟!
عمرو را جرمش چه بد کان زيد خام
بی گنه او را بزد ھمچون غالم؟
گفت :اين پيمان ٔه معنی بود
گندمی بستان که پيمانه است رد
زيد و عمرو از بھر اعرابست و ساز
گر دروغست آن تو با اعراب ساز
گفت :نی من آن ندانم عمرو را
زيد چون زد بیگناه و بیخطا
گفت از ناچار و الغی) (٧بر گشود
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عمرو يک واوی فزون دزديده بود
زيد واقف گشت دزدش را بزد
چون ز حدش برد او را حد سزد
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ٣٧٢١
خدو انداختن خصم در روی امير المؤمنين علی ) َک ﱠر َم ﷲُ َوج َھه( و انداختن اميرالمؤمنين علی شمشير از دست
از علی آموز اخالص عمل
شير حق را دان ُمطﱠھَر) (٨از َد َغل

)(٩

در َغزا) (١٠بر پھلوانی دست يافت
زود شمشيری برآورد و شتافت
او َخدو) (١١انداخت در روی علی
افتخار ھر نبی و ھر ولی
آن خدو زد بر رخی که روی ماه
سجده آرد پيش او در سجدهگاه
در زمان انداخت شمشير آن علی
کرد او اندر غزائش کاھلی

)(١٢

گشت حيران آن مبارز زين عمل
وز نمودن عفو و رحمت بیمحل
گفت :بر من تيغ تيز افراشتی
از چه افکندی؟ مرا بگذاشتی؟
آن چه ديدی بھتر از پيکار من
تا شدی تو سست در اشکار من؟
آن چه ديدی که چنين خشمت نشست
تا چنان برقی نمود و باز جست؟
آن چه ديدی که مرا زان عکس ديد
در دل و جان شعلهای آمد پديد؟
آن چه ديدی برتر از کون و مکان
که به از جان بود و بخشيديم جان؟
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ٣٩٧۵
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گفتن امير المؤمنين علی) َک ﱠر َم ﷲُ َوج َھه( با قرين خود کی چون خدو انداختی در روی من نفس من جنبيد و اخالص
عمل نماند مانع کشتن تو آن شد
گفت امير المؤمنين با آن جوان
که به ھنگام نبرد ای پھلوان
چون خدو انداختی در روی من
نفس جنبيد و تَبَه شد خوی من
نيم بھر حق شد و نيمی ھوا
شرکت اندر کار حق نَب َود روا
نگاريده کف مولی ستی
تو
ٔ
کرده من نيستی
آن حقی،
ٔ
نقش حق را ھم به امر حق شکن
بر ُزجاج ٔه) (١٣دوست سنگ دوست زن
َگبر) (١۴اين بشنيد و نوری شد پديد
در دل او تا که ُزنّاری بُريد

)(١۵

گفت :من تخم جفا میکاشتم
من تو را نوعی دگر پنداشتم
تو ترازوی احدخو بودهای
بل زبان ٔه ھر ترازو بودهای
تو تبار) (١۶و اصل و خويشم بودهای
تو فروغ شمع کيشم بودهای
من غالم آن چراغ چشمجو

)(١٧

که چراغت روشنی پذرفت ازو
من غالم موج آن دريای نور
که چنين گوھر برآرد در ظھور
عرضه کن بر من شھادت را که من
مر تو را ديدم سرافراز زَ َمن

)(١٨

قُرب پَنجه کس ز خويش و قوم او
عاشقانه سوی دين کردند رو
او به تيغ حلم چندين حلق را
وا خريد از تيغ چندين خلق را
5
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تيغ حلم از تيغ آھن تيزتر
بل ز صد لشکر ظفرْ انگيزتر
ای دريغا لقمهای دو خورده شد
جوشش فکرت از آن افسرده شد
گندمی خورشيد آدم را ُکسوف
چون َذنَب)َ (١٩شعشاع) (٢٠بدری را ُخسوف
اينت لطف دل که از يک مشت گل
ماه او چون میشود پروينْ ُگ ِسل

)(٢١

نان چو معنی بود خوردش سود بود
چونکه صورت گشت انگيزد جُحود

)(٢٢

ھمچو خار سبز کا ْشتُر میخورد
زان خورش صد نفع و لذت میبرد
چونکه آن سبزيش رفت و خشک گشت
چون ھمان را میخورد اشتر ز دشت
میدراند کام و لُ ْنجش) (٢٣ای دريغ
کان چنان َورْ د ُم َربّی') (٢۴گشت تيغ
نان چو معنی بود بود آن خار سبز
)(٢۵

چونکه صورت شد کنون خشک است و َگبز
تو بدان عادت که او را پيش از اين
خورده بودی ای وجود نازنين
بر ھمان بو میخوری اين خشک را
)(٢۶

بعد از آن کاميخت معنی با ثَری

گشت خاکآميز و خشک و گوشتبر
زان گياه اکنون بپرھيز ای شتر
سخت خاکآلود میآيد س ُخن
آب تيره شد سر چه بند کن
تا خدايش باز صاف و خوش کند
او که تيره کرد ھم صافش کند
صبر آرد آرزو را نه شتاب
صبر کن وﷲُ اَ ْعلَم بِالصﱠواب
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مھاتما گاندی
سخت ترين دلھا و خشن ترين جھالت ھا ھم در برابر طلوع خورشيد تحمل رنج بدون خشم و بدون بدخواھی ناپديد
خواھند شد.
محبت نيرومند ترين قدرتی است که جھان در اختيار خود دارد و در عين حال ساده ترين نيرويی است که می توان
تصور کرد.
) (١غاشيه زين :روپوش زين اسب
)َ (٢سقَط :دشنام ،فحش
) (٣بن دندان :از ته دل ،از اعماق وجود
) (۴ظفر :پيروزی
) (۵عَالال :فرياد ،شوروغوغا
) (۶نحوی :کسی که علم نحو میداند ،علم نحو مجموعۀ قواعدی است که دربارۀ آرايش کلمات برای ساخت جمله يا
عبارت بحث میکند.
) (٧الغ :شوخی
)ُ (٨مطﱠھَر :پاک و پاکيزه
)َ (٩دغَل :حيله گری و نيرنگ
) (١٠غَزا :جنگ و کارزار
)َ (١١خدو :آب دھان ،تُف
) (١٢کاھلی :سستی ،در غزا کاھلی کرد يعنی به جنگ ادامه نداد و دست از پيکار کشيد.
)ُ (١٣زجاجه :شيشه
)َ (١۴گبر :آتش پرست ،در اينجا به معنی مطلق کافر و مشرک استفاده می شود.
)ُ (١۵زنّار بُريدن :کنايه از مسلمان شدن ،از کفر توبه کردن ،از کافری برگشتن
) (١۶تبار :دودمان و اصل و نسب
) (١٧چشمجو :جوينده چشم بينا ،جوينده شخص روشن بين
)َ (١٨ز َمن :زمان ،دوران
)َ (١٩ذنَب :حالتی که خسوف اتفاق می افتد يعنی زمين بين ماه و خورشيد قرار می گيرد.
)َ (٢٠شعشاع :تابش
) (٢١پروين ْ◌ ُگ ِسل :پراکنده ،مانند ستاره پروين ،پراکنده شده
) (٢٢جُحود :انکار کردن و ستيز نمودن
) (٢٣لُ ْنج :لب ،لُپ
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)َ (٢۴ورْ د ُم َربّی' :گلشکر ،گل قند )ورد :گل سرخ  /مربی :پرورده شده( ،گل پروده شده
)َ (٢۵گبز :ستبر ،درشت
) (٢۶ثَری :خاک نمناک ،خاک زمين

*
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گنج حضور را با غزل شماره  1252از ديوان شمس موالنا شروع می کنم.
با سالم و احوالپرسی ،برنامۀ ِ 594
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شمارۀ ١٢۵٢
آن که مه غاشيه زين) (١چو غالمان َک َشدش
بوکه اين ھمت ما جانب بستان کشدش
خداوندی که زيباترين موجودات قابل تصور بشر )ماه سنبل زيبايی( مثل غالمان روپوش زين او را می ِکشند ،ميشود که
)باشد که ،شدنی است که ،ممکنه که( خواست ما را که االن بسوی جھان است را بسوی بوستان يا فضای يکتايی ببرد.
اگر خواست ما بسمت جھان فرم باشد ديگر زندگی را نمی خواھيم و در فضای يکتايی قرار نمی گيريم .خيلی از دردھا
و رنحشھا شکل تغيير يافته خواستن از جھان فرم است .زنده شدن به زندگی ھيچ ارتباطی به داشته ھای انسان و تائيد
گرفتن از بيرون ندارد .ھيجانات من ذھنی از جنس درد ،رنجش ،حسادت ،کينه و غيره است حال آنکه ھيجانات حضور
ھوشياری از جنس شادی بی سبب و ابديت و بينھايت است.
ما بايد ھوشيارانه تسليم پادشاه )خدا( شويم و کامال حواسمان و ھمتمان بسمت و سوی او باشد و توجه را بروی خود )و
نه دنيای فرم و بيرون( بياندازيم.
مثال  :1کسی از دوستان يا اقوام نزديک پول شما را خورد ،اگر ميتونی که پولت را پس بگير وگرنه براساس قانون
جبران ياد بگير که دفعه بعد قرارداد تنظيم کرده يا بروی کاغذ بنويسی اما ممکنه برای من ذھنی پولی که پرداختی خيلی
مھمتر از آن رابطه دوستی يا خانوادگی باشد ولی کسی که به حضور رسيده ميلياردھا دالر ھم نمی تواند خمش کند و
ھوشياری خود را از آن گره بيرون ميکشد و ھويت و زندگی متمرکز شده در آن پول را بازگردانده و بروی خود
متمرکز می کند و ميداند که عشق اصل است .پس اگر ھزينه ای دادی بجايش ياد بگير و قانون جبران را استفاده کن اگر
ميتونی پول را پس بگيری که حتما بگير و اگر نمی توانی ،راحت باش و بگذار ھوشياريت از آن گره کنده شود.
مثال  :2ھم ھويت شدن با باورھا و الگوھای ذھنی که وقتی اتفاقی در نقض آنھا می افتد طرف فکر می کند که شکسته
شده مثال به کسی در نوجوانی تجاوز جنسی شده يا بدجوری کتک خورده يا ظلم خواصی به او شده ،آن فرد حس می کند
که شکسته شده ولی جنس انسان از خداست و شکسته نمی شود و ازبين نمی رود .اتفاقات پس از اين حوادث آن فرد نه
تنھا نمی شکند بلکه قويتر می شود و قدرت در اين لحظه است و ما از جنس اتفاق نيستيم و از جنس جھان فرم و تن
خود نيستيم.
کس نيابد بر دل ايشان ظفر
برصدف آيد ضرر نی بر گھر
وقتی به فضای يکتايی می رويم خواستمان خواست خدايی می شود و يک جان بيشتر نداريم که جان زندگی است که فنا
ناپذير است .وقتی جان خدايی به ذھن ميره ،عينک جسمی پيدا ميکنه و ھمت و خواستش عوض شده و از جنس چيزھای
اين جھانی می شود اما شعور ھم دارد و درد ناشی از ھم ھويت شدگی را حس می کند و ھمين دارد نشانه ھدايت و
بازگشت او بسمت فضای يکتايی است و متوجه می شود که ھوشياری جسمی خوب نيست چون احساس فناپذيری،
9
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آسيب پذيری و  ...را به او منتقل ميکند و حريم امن ھوشياری ھمان فضای يکتايی است که در آنجا به بينھايت و ابديت
و فناناپذيری تبديل می شود .پس ھيچکس شکسته نشده و اتفاق نيافتاده چون خداوند اتفاق نمی افتد و اصال شما در گذشته
و آينده نمی توانيد آسيب ببينيد و در مقابل قدرت بی نھايت اين لحظه ،گذشته و آينده ھيچ است پس اتفاقات ھيچ اثری
روی من نمی تواند بگذارد و آن الگوھا که در ذھن بود که می گفت چون اين اتفاقات برات افتاده تو بدبخت شدی ھمگی
پوچ و نابود می شود.
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ٢۵١٧
)(۴

کس نيابد بر دل ايشان ظفر

بر صدف آيد ضرر نی بر گھر
يعنی ھيچکس برخواست ايزدی يا اراده آزاد يا ھمت شما نمی تواند پيروزی پيدا کند .يعنی با ضرر به مال و آبروی
کاذب و  ...ھيچ آسيبی به اصل ما نمی رسد .من ذھنی به ما می خواھد اين خواسته ھای کاذب و الگوھای دروغين را
تحميل کند اما ھمت و خواست الھی است که اصل و اساس است.
گرچه جان را نبود قوت اين گستاخی
آنکه جان از مدد رحمت جانان کشدش
يک جان يا ھوشياری بيشتر وجود ندارد اما وقتی به جھان فرم می رود در تله من ذھنی گير افتاده و خصوصيت من
ذھنی مثل حسادت ،بدگويی ،بخل و  ...را می گيرد و در خود نمی بيند که ھمت خود را با خواست الھی منطبق کند و
ب ِ◌ ِکشد .برای حضور در فضای يکتايی
بفھمد که بسوی خدا می رود .فقط زندگی می تواند ھمت ما را بسوی بستان ِ
بايد بسوی محو و فنا رفت )که در ادامه اين برنامه گفته شده که َمھان بسوی محو و فنا رفته اند( يعنی کوچک کردن من
ذھنی و زائيده شدن از ذھن و ھوشياری جسمی .اين ھمان معنی بُ َود )باشد که ،ممکنه که( در بيت قبل است که رسيدن
به آن فضا نياز به ھمکاری ما دارد و اين ھمکاری با عدم واکنش و تسليم ميسر می شود .به محض آنکه می خواھيد
واکنش نشان دھيد ،پرھيز کنيد و توجه خود را از من ذھنی بيرون آوريد .من ذھنی با قائل شدن جسميت کاذب برای
خود و استفاده از عقل ناقصش ،می خواھد در تصميم گيريھا شريک خدا يا عقل کل شود و حتی گاھی به او ھم مجال
نمی دھد و تصميمات خدا را ھم ميخواھد تغيير دھد )اين ھمان تبديل قضا به مقضی است که قبال گفته شد يا مثل شير و
گرگ و روباه که شکارھا را می خواستند تقسيم کنند( و با جان ذھنی ميخواھد بسمت خدا برود که چنين گستاخی پذيرفته
نيست.
پس توجه را بروی خودت بيانداز و متوجه می شوی که در فضای يکتايی از جنس سکوت ،سکون ،آرامش ،فضای
دربرگيرنده اتفاقات )نه واکنش نشاندھنده به اتفاقات( ھستی و اجازه می دھی زندگی به مرور من ذھنی ات را کوچک
کند.
معموال در  40-30سالگی گليم زيبايی می بافيم و با گلھای آن ھم ھويت می شويم ،ناگھان زندگی يکی از گلھا را می
َکند ،فورا سعی در اصالح يا جايگزينی ُگلی ديگر به جای آن می شويم ،که يه ُگل ديگر را می َکنَد و اين روند ادامه
10
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دارد تا ما به خدا اعتراض کرده و می گوئيم برعليه ما توطئه کرده است درصورتيکه اينطور نيست ،اين گلھا مصنوعی
بودند و توجه تورا بخود دزديده بودند و براساس آنھا تو فکر می کردی که از جنس آنھائی در صورتيکه از جنس خدا
ھستی و بايد ھوشيارانه ھويتت را از اين گلھا بِ َکنی .اگر فرد خيلی غافل باشد ممکنه يکمرتبه ھمه گلھا را ازدست بدھد،
يعنی مقام و پولش از دست می رود ،از ھمسرش جدا می شود ،بچه ھايش ترکش می کنند و  ...چون به تمام آن گلھا
افتخار می کرد و پُز می داد و با آنھا ھم ھويت شده بود.
با کمک رحمت ايزدی يا فرد به حضور رسيده ای و تسليم و پذيرش و تمرکز ما بروی پادشاه )خدا( و موازی شدن با
زندگی ،جان ما بسوی بوستان يکتايی کشيده می شود در اين مسير ممکنه اتفاقاتی رخ دھد که با عقل ناقص ما جور در
نيايد )داستان خضر و موسی( و بايد به آن ھوشياری اعتماد کامل داشت و تسليم شد ،ممکنه کمی محزون شويد ولی می
دانيد که صالح شما در اين است و اختيارم دست زندگيست و ميدونيم به مسير پربرکتی قدم گذاشتم .اگر اين اتفاقات با
درد ھوشيارانه و صبر ھمراه باشد ،به مرور ھم ھويت شدگی ما را از جھان فرم رفع می کند .اين عمل يا با تسليم يا با
زور بايستی صورت پذيرد )طوعا ً و کرھا ً :با ميل يا با اکراه يا " ا کي گريزي از اجل در ارغوان و ارغنون /نک کش
کشانت مي برند انا اليه راجعون "(.
ھر دم از ياد لبش جان لب خود میليسد
ور َسقَط) (٢میشنود از بن دندان) (٣کشدش
اينجا ھم جان اشاره به جان در من ذھنی است که ھوشياری جسمی دارد و درگذشته و آينده است و نسبت به اتفاق اين
لحظه مقاومت می کند و اسير زمان روانشناختی است و به ھمين دليل به ياد لب او چيزھای عوضی و مادی می بوسد و
به چيزھای بيرونی می چسبيم و عوض آنکه شيرينی و شادی او را که در کاله اين لحظه خود را پنھان کرده ،بچشيم ،ما
در ذھن يه چيز پالستيکی و مصنوعی را می بوسيم .چون جان در تله ذھن گير افتاده پس لبش ھم از جنس مادی است و
مصنوعی است يعنی ميگيم ای پولم ،ای مدرکم ،ای ھمسرم و  ...به من زندگی بدھيد مثل اينکه معشوقه کسی در کنارش
نشسته و او بجای لب او در و ديوار را ببوسد و معشوقه اش ھم به او دشنام گفته و می گويد خاک برسرت که با اينھمه
شعوری که در تو ھست چنين اشتباه بزرگی می کنی .درواقع ھرگاه ما شريکی براو قائل می شويم دشنامھا بصورت
رنجش ،درد ،آسيبھای جسمی ،بيماريھای سايکوسوماتيک در فرد غافل ،پديد می آيد که او را بازگرداند .ولی ما ھنوز
شيرينی لب او از پيمان اَلَست به يادمان است و می دانيم که از جنس خدا ھستيم .با صبر و تسليم و پذيرش وضعيت اين
لحظه ،اين دشنامھا و دردھا را با اعماق وجود می پذيريم و بروی خودمون کار می کنيم و با اعتماد به قانون مزرعه به
اصالح مداوم خود می پردازيم.
نورافکن را بروی خود اندازيم ،حتی توصيه اين برنامه به افرادی که من ذھنی شديد دارند شايد صالح نباشد چون با
نپذيرفتن آنھا می تواند روی فرد توصيه کننده ھم تاثير گذار و او را دنباله روی آنان کند مگر آنکه به عمق زيادی رسيده
باشيد و  90-80درصد به ھوشياری حضور زنده شده باشيد که اين اتفاقات تاثيری برويتا نگذارد.
تا کني مر غير را حبر و سني
خويش را بدخو و خالي مي کني
11
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جانب محو و فنا ،رخت کشيدند ِمھان
تا بقا لطف کند جانب ايشان کشدش
مھان يعنی بزرگانی مثل حافظ ،سعدی ،موالنا و  ...که تمرکزشون بروی خودشون بوده و ايرادھاشون رو اصالح
کردند يعنی ھرجا من ذھنی آنھا بلند ميشده آنرا کوجک کردند تا به مرور به عدم و محو رسيدند و ھر تعريف و تمجيدی
از ديگران می شنيدند در ذھنشان حس وجود بوجود نمی آورد .اين آدم وصل به خزانه خداست و يک استاد در جھان
بيشتر نيست و آن ھم خداست و وقتی به او وصليد بلد ھستيد و ھرچه که بدون اتصال به او ياد می گيريد از من ذھنی
است و به ضرر ماست .من ذھنی با دانش ناقص خودش که از جنس مفرغ است ،دائما بادام پوک يا جفا می کارد .اما
افراد به حضور رسيده مرتبا روپوش زين خدا را چسبيده اند و با او حرکت می کنند.
بقاء ھم ھمان ذات ايزدی و ھوشياری است که در ما زنده شده است و در ان زمان درک می کنيم که فنا ناپذيريم .اگر
درد ،رنجش ،کينه و  ...داريد بسيار مراقب باشيد که از من ذھنی است و اگر مردم از شما بد گفتند ،گوش کنيد و اگر
درست می گويند آنرا در خود اصالح کنيد و بدانيد آن عقل کلی که تمام کائنات را ھدايت می کند می خواھد شما را از
اين زندان من ذھنی و دردھا آزاد کند اما به ھمت و ھمکاری شما نياز دارد و اگر شما حتی اراده کنيد که درد را زياد
کنيد کل کائنات نمی تواند جلوی شما را بگيرد چون خداوند اراده خود را در شما قرارداده است .حال دم به دم از خود
بپرس بسمت محو و فنا می روی و اگر می روی چگونه؟ آيا واکنش خود را کاھش داده ايد؟ تا خدا ھم لطف کند و شما
را بسوی خود بِ ِک َشد.
ای بسا جان که چو يعقوب ھمی زھر چشد
تا که آن يوسف جان در شکرستان کشدش
اگر بسوی محو و فنا برويد مدتی درد ھوشيارانه می کشيد ،يعقوب سنبل خداست و نشان ميدھد که خدا منتظر به حضور
رسيدن ماست و ما امتداد خودش ھستيم .يعقوب مادر يوسف را خيلی دوست داشت و يوسف فرزند عشق بود که سنبل
انسان است که از جنس خداست و خدا عاشق اوست .يوسف دوست داره با برادراش بازی کند و پدرش اجازه ميدھد که
برود و برگردد .اين نيز سنبل انسان است که خداوند به او اجازه بازی در ذھن و ھم ھويت شدگی تا زمانی محدود )-9
 10سال( را داده ولی ما در پيمان اَلَست درک کرده ايم که از جنس خدائيم و بسوی او باز می گرديم .اول برادرانش
اورا به درون چاه می اندازند که سنبل چاه ذھن است ولی اميدش را از دست نمی دھد و ھوشياری حضور با وصل شدن
به رسن يا ريسمان الھی از چاه ذھن بيرون می آيد .برادران يوسف از جنس من ذھنی بودند و با نشان دادن پيرھن
خونی يوسف می خواستند به يعقوب بقبوالنند که يوسف کشته شده در صورتيکه يعقوب می داند که يوسف از جنس فنا
ناپذير است و با صبر و درد ھوشيارانه نسبت به کنده شدن گل گليم واکنش نشان نمی دھد و به زندگی اعتماد کامل دارد.
سپس زليخا او را به اتاقی می کشاند که ھرطرف می نگرد عکس زليخاست.
خالصه پس از تمام فراز و فرودھا يوسف بسوی يعقوب باز می گردد و چشم يعقوب بينا می شود که نشان از چشم
ھوشياری حضور ما و چشم خدائی ماست .يعنی خدا بوسيله ما جھان را می بيند که اين شکرستان و فضای يکتايی است
12
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يا ھمان بوستان که در بيت اول اشاره شد که ھمان ھوشياری زيرين است که از جنس آن ھستيم و با حضور در اين
بستان ھر فکری می کنيد بدنبالش عمل و خلقی می آيد که در جھان فرم منشاء يک خير و برکتی می شود برای اينکه
زندگی اينکار را می کند )نه من ذھنی( .حال از کجا بفھميم که عمل ما از من ذھنی است يا زندگی؟ پاسخ اينکه بايد به
ھيجانتان نگاه کنيد ،اگر ھيجان ذھنی مثل خشم ،ترس ،خوش آمدن ،ولع ،حرص داريد عملتان از من ذھنی است و در
آن يا ھمان موقع يا بعدھا تلخی وجود دارد .اما اگر ھيجان شما از نوع سکون ،آرامش ،شادی بی سبب و خردورزی
است ،اين عمل از زندگی است و در آن شيرينی است.
ھر کسی کو بترازوی خرد فخر کند
گرچه چون ماه بُ َود چرخ به ميزان کشدش
ھرکه در اين راه به ترازوی عقل ناقصش مغرور شود و به داشته ھايش )مقام ،پول ،تحصيالت ،خانواده و غيره( بنازد
و پُز دھد) ،يعنی برخالف ِمھان به محو و فنا نرسيده و چون يعقوب درد ھوشيارانه و صبر را تجربه نکرده است(
ھرچند که خيلی محسنات و زيبايی مثل ماه داشته باشد ،آن ھوشياری ميزانش کرده و خواسته يا بزور براھش می آورد
و با زندگی موازيش می کند )ماه را به برج ميزان می برد( .البته زمانی که ھمسو با زندگی شديم ،شرف پيدا کرده و
خوش شگون می شويم و خوشبختی بسراغ ما می آيد و کارھا با خرد ايزدی ھمگی جور می شوند
سازنده من و عامل قفل شدن خزانه غيب و ايجاد ماه مصنوعی ،مقاومت به اتفاق اين لحظه است .ترازو يا قضاوت ھای
من ذھنی براساس ھرچه بيشتر بھتر است و زندگی را در آينده می بيند و ھميشه ما را می خواھد فريب دھد و توجه ما
را از اين لحظه دزديده و به آينده بياندازد.
در اين لحظه ھوشياری حضور زير فرم است و اتفاق اين لحظه کاله اوست يا بعبارتی ديگر ،سينه شما باز شده و با
زندگی يکی ھستيد و از آن ھوشياری ،فکر و عمل آمده و در اين جھان می آفرينيم و بوستان شما در اين جھان و جھان
ديگر ساخته ميشود و اين عالم جديد در اين لحظه ساخته می شود .اما ترازوی من ذھنی می خواھد بدروغ بگويد اين
عالم در آينده است ،ايده مدينه فاضله که اکثر مکاتب ھم به آن باور دارند به اين دليل شکست خورد که ھميشه منتظر
وجود آن در آينده بودند حال آنکه يا در اين لحظه با حضور مشغول ساختن اين مدينه ھستيد يا اينکه ھيج موقع آنرا نمی
سازيد.
آدمی در عالم خاکی نمیآيد به دست
عالمی ديگر ببايد ساخت و از نو آدمی "حافظ"
تنھا ترازوی خداست که می داند چه مقدار از چه چيزی برای تعادل و سعادت ما خوب است و فقط بايستی با اين
ترازوی الھی موازی شد ممکنه چيزی را کم و زياد کند که با عقل ناقص ما جور در نيايد اما اعتماد کامل به آن باعث
سعادت است .ولی ترازوی من ذھنی ھميشه حرص زده و بيشتر بھتر می کند.
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شمارۀ ١٨٨٧
بجو باده گلگون از آن دلبر موزون
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که اين دم مه گردون روان گشت به ميزان
باده ھستی بخش را از يار بگير که در اين لحظه به ماه در برج ميزان است يعنی ما با زندگی موازی گشته ايم.
بنوش از می باال لب و ريش مياال
شنو بانگ و عَالال) (۵ز ھر اختر و کيوان
از می الھی بنوش که آب حياتی است که در اثر موازی شدن شما يا بعبارتی بردن ماه شما به برج ميزان و ھم جھت
شدن بازندگی از سمت خدا جاری می شود و ما تماشاگر آن ھستيم و اجازه ندھيد اعتبار آن را من ذھنی بدروغ بنام خود
بزند )لب و ريش مياال( چون من ذھنی برای حفظ موجوديت کاذب خود می خواھد محصول کار را به خود نسبت دھد و
پز دھد .پس از موازی شدن با زندگی ،صدای شادی و سرور را از ھر اختر و کيوان و ھر ذره ای از کائنات می شنوی
و برکات زندگی به جھان اطرافت جاری می شود و آن آب حيات پس از لبريز شدنت جھان اطراف را نيز سيرآب می
کند.
بينديش و خمش باش چنين راز مگو فاش
دريغ است بر اوباش چنين گوھر و مرجان
تامل کن و ساکت باش و اين راز را فاش نکن زيرا افرادی که من ذھنی شديد دارند و به چيزھای سطحی اين جھانی،
مقايسه من ذھنی خود با ديگران ،کوچک کردن ديگران ،توطئه ،رنجش ،حسادت و بدگويی مشغول ھستند و به اين
خصوصيت ھا را افتخار می کنند ،به اين گوھرھا دسترسی نخواھند داشت.
ھرکه در ديده عشاق شود مردمکی
آن نظر زود سوی گوھر انسان کشدش
عشاق مثل ِمھان به عدم رسيده اند و در وحدت با فضای يکتايی می باشند .به محض آنکه من ذھنی شما صفر شود،
فضای يکتايی در ما باز می شود .کسی که  4-3متر من ذھنی داره اصال اين فضا را درک نمی کند چون ھوشياری در
تله ذھن افتاده و حاصل آن ھمين من ذھنی است و دريچه برکت بدليل اين مقاومت بسته شده است.
ھر کسی به جنس اصل ھوشياری خود زنده شود و بوسيله آن به جھان نگاه کند )يا تبديل به مردمک عشاق شود که
ابزار ديدن آنھا توسط ھوشياری خدايی است( آن بينش خيلی سريع برکات را برايش جاری می کند و متوجه می شود که
گوھر انسانيش ھمان خداست و از جنس اوست .کليد ھم تسليم در برابر اتفاق اين لحظه قبل از قضاوت است که انسان را
لحظه به لحظه ھوشيارانه به گوھر انسانی خود آگاه می کند و بزودی به حضور زنده می کند.
تمام جلسات معنوی که در آن من ذھنی کسی بلند ميشه و صحبت ميکنه بدرد نميخوره و "ژود" در اينجا به معنی  6ما ه
تا يک سال است و اگر روش معنوی درست باشد پس از يک ماه تمرين تغييرات زيادی در فرد مشاھده می شود .در ھر
روش معنوی خود را نظاره کنيد که آيا بسمت تصاوير می کشدت يا بسوی فضای يکتايی؟
کافر زلف وی آن را که ز راھش ببرد
کفر آيد بر او جانب ايمان کشدش
14
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اين انرژی وقتی در شما جاری می شود اولش ممکنه آن را کافر تلقی کنيد زيرا با باورھايی ھم ھويت شده ايد که آن
انرژی آنھا را برھم می زند و روی آن باورھای غلط را می پوشاند زيرا اين باورھا شما را از جنس جسم کرده است و
در اين حالت ،خدايی دروغين را خدا می دانيم و خدای اصلی را کفر می دانيم .اگر اين انرژی در ما جاری شود ،آنچه
که ما کفر تصور می کرديم ما را بسوی ايمان اصلی می برد که ھمان زنده شدن به خداست.
می بينيد که موالنا چه زيبا بيت به بيت راھنمايی می کند ،اول فرمود که کسی که با ترازوی خرد فخرکند چرخ او را به
ميزان می کشد ،بعد راھنمايی کرد که مردمک چشم عاشقان شويد زيرا عاشقان با مردمک من ذھنی و قضاوت نمی
بينند پس قضاوت را به صفر رسانده و ھيچکس حتی خودتان را انتقاد نکنيد.
شمس تبريز مرا عشق تو سرمست کند
ھر که او باده کشد ،باده بدينسان کشدش
زمانی که ما به ھوشياری حضور زنده می شويم تبديل به خورشيدی می شويم که کل جھان اطرافمان از اين انرژی
عشقی بھره مند می شوند و خداوند نيز به اين ابزار احتياج دارد تا از طريق ما برکات خود را به اين جھان سرازير کند
و گفته شد که يعقوب منتظر يوسف است .ھر کسی اين شراب زندگی بخش را بنوشد ،اين باده فرد را بسوی آن فضای
يکتايی می ِکشد و يا وقتی شما انرژی را مستقيما از خدا بگيريد و از سينه مادر مستقيما شير بخوريد )و نه دايه( ھمان
شير شما را به حضور زنده می کند و نعمات را در شما جاری می کند.
مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٣۶٢٢
ای برادر قصه چون پيمانهيی است
معنی اندر وی مثال دانهيی است
به معنی و مفھوم توجه کن زيرا قصه تنھا ظرفی است که نگھدارنده آن دانه ھای مفھوم است و اصل مفاھيم داخل آن
است.
دانۀ معنی بگيرد مرد عقل
ننگرد پيمانه را گر گشت نقل
موالنا ميخواھد با قصه ھايی مفاھيم عميقی را به ما برساند و آموزش بدھد اما من ذھنی به سطح قصه می خواھد بچسبد
و واقعی يا غير واقعی بودن قصه را جستجو ميکند.
خردمند دانه معنی را برمی دارد اگر از سطح قصه به عمق آن بروی به معنا می رسی که آن معنا جان شما را به
ارتعاش عشقی می آورد .خردمند به پيمانه نمی نگرد چه آنرا به او بدھی چه ندھی ھدف اصل او دانه ھای پربرکت
داخل آن است.
ماجرای بلبل و گل گوش دار
گر که گفتی نيست آنجا آشکار
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ماجرای بلبل و گل را که چه جاذبه ای بلبل را بسوی گل می کشد يا چه جاذبه ای شما را بسمت خدا می کشد ،در اين
ميان قالب و گفت مھم نيست بلکه آن معناست که وجود شما را به اين ارتعاش در می آورد.
مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بيت ٣۶٢۵
ماجرای شمع با پروانه ھم
بشنو و معنی گزين کن ای صنم
يا ماجرای شمع و پروانه را بشنو که چگونه بسوی شمع جذب می شود و خود را می سوزاند و معنی آنرا درياب.
گرچه گفتی نيست سرّ گفت ھست
ھين به باال پر مپر چون جغد پست
پس گفتنی نيست ولی سر و رازی است که ما را بسوی خدا می کشاند پس به پوسته قصه توجه نکن و مثل جغد به سطح
قصه و پائين نپر و مفھوم و معنی آن را جستجو کن.
گفت :در شطرنج کين خانۀ رخ است
گفت :خانه از کجاش آمد به دست
مثال يک استاد شطرنج به شاگرد می گويد اين خانه برای رخ است اما شاگرد بجای توجه به مفھوم بازی ،ميپرسد که
رخ خانه را از کجا بدست آورده ،خريده يا به ارث رسيده است؟!
خانه را بخريد يا ميراث يافت؟
فرخ آنکس کو سوی معنی شتافت
خوشا به حال کسی که به معنی توجه ميکند.
)(۶
ض َرب
گفت نحوی  :زيد عمراً قد َ

گفت :چونش کرد بی جرمی ادب؟!
يا مثال استاد نحو داره مثالی برای تعليم اعراب است ولی شاگرد ميپرسه به چه گناھی زيد عمر را کتک زد؟!
عمرو را جرمش چه بد کان زيد خام
بی گنه او را بزد ھمچون غالم؟
گفت :اين پيمانۀ معنی بود
گندمی بستان که پيمانه است رد
اين قصه يا اين مثال ،پيمانه است پس مفھوم را درياب و به سطح نچسب.
زيد و عمرو از بھر اعرابست و ساز
گر دروغست آن تو با اعراب ساز
گفت :نی من آن ندانم عمرو را
زيد چون زد بیگناه و بیخطا
گفت از ناچار و الغی) (٧بر گشود
16
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عمرو يک واوی فزون دزديده بود
زيد واقف گشت دزدش را بزد
چون ز حدش برد او را حد سزد
به شوخی و از ناچار استاد به شاگرد گفت چون عمرو يک واو دزديده بود .زيد فھميد که عمرو اين واو را دزديده بود و
او را حد زد.
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ٣٧٢١
خدو انداختن خصم در روی امير المؤمنين علی ) َک ﱠر َم ﷲُ َوج َھه( و انداختن اميرالمؤمنين علی شمشير از دست
از علی آموز اخالص عمل
شير حق را دان ُمطﱠھَر) (٨از َد َغل

)(٩

عمل خالص و عمل بيدارگونه که انسان پس از زنده شدن به حضور انجام می دھد ،وجود دارد .از ھوشياری خالص که
از جھان آزاد شده و از فرمھا بيرون کشيده شده ،ھر عملی سربزند عمل خالص است.
شير حق سنبل حضرت علی )ع( و تمام انسانھای به حضور رسيده است که پاک از ھرگونه دغل يا من ذھنی ھستند.
مفھوم اين قصه تفاوت عمل ما در ھوشياری حضور و من ذھنی است.
در َغزا) (١٠بر پھلوانی دست يافت
زود شمشيری برآورد و شتافت
او َخدو) (١١انداخت در روی علی
افتخار ھر نبی و ھر ولی
افتخار ھر نبی ،ولی و حتی خدا ،ھوشياری آزاد شده از ذھن است .حال اينکه موالنا می فرمايد به قصه توجه نکن و
مفھوم را درياب :آيا شما که ھر روز ميرويد سرکار ،مرتبا مردم بوسيله مخالفت ،توھين و  ...بروی شما تف نمی
اندازند؟ البته که می اندازند .حال آيا شما با ھوشياری خالص از فرم ھا آزاد شده ،عمل بيدارگونه می کنيد فضاداری می
کنيد و فضا را می گشائيد يا اينکه برعکس ،يک عمل شرطی شده ميکنيد که دارای خشم و رنجش يا واکنش توھين آميز
مشابه است.
آن خدو زد بر رخی که روی ماه
سجده آرد پيش او در سجدهگاه
پس تمامی زيبايی ھا بر رخ افراد به حضور رسيده سجده می کنند .و سجده گاه اين جھان است که کل جھانھا در آغوش
فضای يکتايی يا خداست.
در زمان انداخت شمشير آن علی
)(١٢

کرد او اندر غزائش کاھلی

گشت حيران آن مبارز زين عمل
وز نمودن عفو و رحمت بیمحل
17
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گفت :بر من تيغ تيز افراشتی
از چه افکندی؟ مرا بگذاشتی؟
آن چه ديدی بھتر از پيکار من
تا شدی تو سست در اشکار من؟
آن چه ديدی که چنين خشمت نشست
تا چنان برقی نمود و باز جست؟
آن چه ديدی که مرا زان عکس ديد
در دل و جان شعلهای آمد پديد؟
چه ديدی که ارتعاش آن در دل و جان من شعله ای پديد آمد؟ معنای قصه اينست که کسی که منتظر کشته شدن بودن
يکمرتبه دلش به ارتعاش می آيد و دلش روشن می شود يعنی يک لحظه ھوشياريش که جذب جھان شده بود به خود زنده
شد و برای يک لحظه آزاد شد.
آن چه ديدی برتر از کون و مکان
که به از جان بود و بخشيديم جان؟
چه ديدی که بھتر از مکان ،زمان ،تمام جھان و تمام موجوداتش ،بود .اين رمز به حضور رساندن ديگران است.
حال اين قصه به ما می گويد که اگر درمقابل تف يا بی مھری ديگران بخشش داشته باشيد خيلی تاثير عميقتری برويش
می گذاريم تا اينکه متقابال برويش تف اندازيم .مثال اگر در مقابل جيغ کودکتان ،فرياد بکشيد و برای مدتی بچه ساکت
شود ،من ذھنی او و خود را قويتر کرديد و فرياد شما مثل فنری در کودکتان جمع شده و بعدھا با قدرت چند برابری
بازخواھد گشت .حال آنکه اکر با فضا گشائی و عشق رفتار می کرديد ايندفعه ھم ساکت ميشد منتھا جنبشی در جانش
رخ می دھد که به ھوشياری حضور نزديکترش می کند .منھای ذھنی مثل بچه عمل می کنند و دنبال دردسر ھستند و
مقاومت می کنند ،عالقه به بحث وجدل دارند و ھرچه به آنھا می گويی چند برابر به تو تحويل می دھند .در مقابل منھای
ذھنی فضا را باز ميکنی و از اين فضا راه حل می آيد .در اين راه حل ھم خرد ھست و ھم فضای دربرگيرنده که فرد
مقابل آرامش می دھد .ھر آدمی که دنبال دعواست داره ميگه که درد دارد و اين افراد بسيار زياد ھستند و احتمال
برخورد ھر روزه آنھا زياد است و در ھر برخورد بايستی شمشير خود را بياندازيد و فضا گشا شويد و اجازه دھيد خرد
کل راه حل را نشان دھد.
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ٣٩٧۵
گفتن امير المؤمنين علی) َک ﱠر َم ﷲُ َوج َھه( با قرين خود کی چون خدو انداختی در روی من نفس من جنبيد و اخالص
عمل نماند مانع کشتن تو آن شد
گفت امير المؤمنين با آن جوان
که به ھنگام نبرد ای پھلوان
چون خدو انداختی در روی من
18
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نفس جنبيد و تَبَه شد خوی من
حضرت علی )ع( به آن جوان پاسخ می دھد که پس از تف انداختن تو ،نفس من جنبيد و ھوشياری جسمی در من بيدار
شد و من ذھنی که صفر بود کمی شکل گرفت و عقل ناقص او ھم باال آمد و فضای حضور من و ھوشياری حضور من
آلوده شد.
ھمانطور که در اول برنامه گفته شد" ،ھمت" يعنی تطابق خواست ما با خواست ايزدی و ھميشه موازی بودن با خواست
زندگی ،پذيرش اتفاق اين لحظه و به موازات خدا و در راستای ميل او حرکت کردن.
اميرالمومنين سنبل انسان به حضور رسيده است که در موردشان بايد گفت:
در اين بحر در اين بحر ھمه چيز بگنجند
مترسيد مترسيد گريبان مدرانيد
حال آنکه اگر بروی فردی با من ذھنی تف انداخته شود يا طرف را کتک می زند و يا اگر نتواند دو دستی بر سرش می
زند و ميرنجد که ھردو واکنش من ذھنی است.
نيم بھر حق شد و نيمی ھوا
شرکت اندر کار حق نَب َود روا
اين بيت ھمان معناست يا فرمول زندگيست :که می فرمايد نيمی از اين عمل بخاطر خدا و نيم ديگر بخاطر ھوای نفسم
بود و شريک شدن در کاری با خداوند روانيست .خدا ھر لحظه زندگی را روی ما باز می کند و اوست که زندگيم را
جلو می برد در آن لحظه چون من ذھنی با قضای الھی ممکن بود مخلوط شود ،با توقف عمل از شکل گرفتن مقضی
جلوگيری کردم.
تو نگاريدۀ کف مولی ستی
آن حقی ،کردۀ من نيستی
نقش حق را ھم به امر حق شکن
بر ُزجاجۀ) (١٣دوست سنگ دوست زن
ھر انسانی ساخته دست خداست و او تن ،جان ،احساس و ذھن ما را پرورش داده است و نقشی را که حق درست کرده
اگر می خواھی بشکنی بازھم بايد با خدا موازی شوی تا او بشکند و به شيشه خدا سنگ خدا را بزن يعنی حتی عادات بد
خود و من ذھنی خود را به او بسپاريد و با کمک او به صفر برسانيد.
َگبر) (١۴اين بشنيد و نوری شد پديد
در دل او تا که ُزنّاری بُريد

)(١۵

َگبر که در اينجا به معنی کافر يا پوشاننده حضور است به معنی کسی است که من ذھنی دارد ،در مقابل اتفاق اين لحظه
مقاومت می کند ،ستيزه می کند و با دردھايش )مثل کينه ،رنجش ،انتقام جويی ،ترس ،حس جدايی ،حسادت ،حس خبط،
حس تاسف ،مالمت( ھم ھويت است.
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گبر پس از شنيدن اين سخنان در دلش نوری پديدار شد که زنارش را بريد يعنی از کفر به اسالم روی آورد و از ظلمات
به نور ھدايت شد.
گفت :من تخم جفا میکاشتم
من تو را نوعی دگر پنداشتم
االن که اين نور در من زنده شد و زنار را بريدم يعنی من ذھنی را صفر کردم ميبينم که زندگی و از جنس خدا ھستم و
تو را با من ذھنی می ديدم ولی تو از جنس زندگی بودی .حال شما از خود بپرسيد آيا مردم را با من ذھنی می بينيد؟ تخم
وفا می کاريد يا تخم جفا؟
تو ترازوی احدخو بودهای
بل زبانۀ ھر ترازو بودهای
فرد به حضور رسيده ،خط کش اندازه گير ھر چيز است و ھرجا و در ھر زمينه زندگی اين ھوشياری حضور است که
ترازوست و باالنس ،ميزان و تعادل را می سنجد.
تو تبار) (١۶و اصل و خويشم بودهای
تو فروغ شمع کيشم بودهای
تو از خاندان من و از جنس من ھستی و روشنايی شمع دينم بوده ای .پس معلوم می شود که روشنايی خدا ھر لحظه
ميتواند از طريق ما بيان بشه و وقتی اين نور از ما ساطع می شود در دل انسانھای ديگر ارتعاشی بوجود می آيد و آنھا
ھم متوجه می شوند که از جنس ما و خدائيت ھستند .اين آموزش موالنا ھم اينکار را می کند.
من غالم آن چراغ چشمجو

)(١٧

که چراغت روشنی پذرفت ازو
پس خدا مثل چراغی بدنبال انسان شنوا و بصير است و می خواھد چشم حضور ما را باز کند و من غالم آن چراغ
ھدايتم که چراغ تمامی انسانھای به حضور رسيده از او روشنی گرفته است .آيا در اين لحظه به ھوشياری حضور آگاه
و زنده ھستيد و يا ھوشياری جسمی و يا اينکه بخشی از ھردو؟ اگر ھردو ھوشياری در اين لحظه در شما حضور دارد،
به مرور با تسليم مالحظه می کنيد که ھوشياری جسمی شما کوچک شده و عمق ھوشياری حضور بيشتر می شود و
متوجه می شويد که از جنس ھوشياری حضور ھستيد و در اين صورت است که چراغ ما از نور الھی روشنايی می
گيرد.
من غالم موج آن دريای نور
که چنين گوھر برآرد در ظھور
غالم موج آن دريای يکتايی و نور ھستم که گوھری چون تو را بوجود آورده و اين گوھر انسانی است که روی خودش
زنده شده است .ضمنا ما دائما در اين فضا ھستيم اما مادامی که در ذھن رفته و با حسھا و قضاوتھامون به جھان نگاه
می کنيم و ھوشياری جسمی را حفظ می کنيم ،ھوشياری حضور در ما بوجود نمی آيد .تقليد از مردم ما را به دنيا می
چسباند و بارھا موالنا فرموده که تسليم شده و اتفاق اين لحظه را بپذيريد و زندگی شما در درون شما متبلور می شود و
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به ھيچکس بستگی ندارد و با تغييرات و اتفاقات ،زندگی شما زياد و کم نخواھد شد و از اعماق وجود شما می جوشد و
باال آمده و در شما زندگی می شود.
عرضه کن بر من شھادت را که من
مر تو را ديدم سرافراز زَ َمن

)(١٨

شھادت ،بيانگر اين است که تمام ھويت ھا را از جھان َکندم و زنده به خدا شده ام زيرا تو را سرافراز دوران ديده ام
يعنی زمان و فلک در گردشند تا انسانی ھمچو تو به حضور برسد .مسلمان واقعی ،ھر لحظه در حال پذيرش اتفاق اين
لحظه و موازی با زندگی است و با ھيچ چيز در جھان فرم ھم ھويت نيست زيرا در ادامه می گويد که حتی ھم ھويت
شدن با يک چيز کوچک ميتونه جلوی بخشی از خورشيد الھی را بگيرد.
قُرب پَنجه کس ز خويش و قوم او
عاشقانه سوی دين کردند رو
حدود  50نفر از قوم و خويش او ھم به حضور رسيده و به فضای يکتايی زنده شدند .چرا افراد درد می کشند؟ چون من
ذھنی آنھا باال آمده و تير حوادث با آنھا برخورد می کند اگر من ذھنی آنھا صفر يا کوچک بود اين تيرھا به آنھا نمی
خورد.
او به تيغ حلم چندين حلق را
وا خريد از تيغ چندين خلق را
يعنی می توانيم انسانھا را از اين مصيبتھايی که االن می کشند ،از اين جنگھا ،حوادث و  ...نجات دھيم .مثال يک انسانی
مثل موالنا می تونه تمام فارسی زبانان را از تيغ حوادث مثل جنگ و  ...نجات دھد .خداوند طوری حوادث را می چيند
که ما متوجه شويم که من ذھنی داريم.
تيغ حلم از تيغ آھن تيزتر
بل ز صد لشکر ظفرْ انگيزتر
تيغ فضاگشائی از تيغ آھن )ھمان تيغ حوادث است( تيز تر است و از صدھا لشگر قويتر استِ .حلم ھمان فضاگشائی و
تسليم در برابر اتفاق اين لحظه است که انسان را انعطاف پذير و پذيرنده می کند.
گفته شد که ترازوی خرد اگر مغرور به خود شود به برج ميزان می رود و اين ھمان ترازوی قضاوتھای ماست که بايد
به صفر برسد .يک روزی ما بايد بگوئيم که فقط با خودم کاردارم و با ديگران کاری ندارم تا اينکه اين ِحلم باز شود و
اگر باز شود نورش به ديگران ھم می رسد .اگر نور الھی در من جاری نشده اصال چيزی ندارم که بخواھم مردم را با
آن کمک کنم چنانچه موالنا می فرمايد:
در گوی و در چھی ای قلتبان
دست وا دار از سبال ديگران
چون به بستانی رسی زيبا و خوش
بعد از آن دامان خلقان گير و کش
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يعنی ای بی غيرت توکه ھنوز خودت در چاه و گودالی پس دست از سبيل مردم بردار و ھرگاه به بوستانی زيبا رسيدی
آنگاه دامان مردم را بگير و بکش.
ای دريغا لقمهای دو خورده شد
جوشش فکرت از آن افسرده شد
حيف که مقداری از برکت و خرد زندگی جوشيد و جاری شد و بيان شد اما ما چون با باورھا و فکرھا ھم ھويت شديم
آن چشمه يخ زد .افسوس که زندگی می توانست از ھر انسانی ،با عشق زندگی را ساطع کند و ازطريق او حرف بزند
)مثل پوست بز که وقتی تبديل به نی انبان می شود و صدای موسيقی دان را بيان می کند که خالی شده باشد و يا من
ذھنی را به صفر رسانده باشد( اما اکثر ما با ھم ھويت شدگی از جاری شدن اين چشمه جلوگيری کرديم.
موالنا می فرمايد:
ز لقمهای که بشد ديده تو را پرده
مخور تو بيش که ضايع کنی سراپرده
اين دو لقمه ميتونه ھرگونه ھم ھويت شدگی يا منيت باشد که جلوی چشمه خرد کل را می گيرد و درمقابل نورالھی پرده
می سازد.
گندمی خورشيد آدم را ُکسوف
چون َذنَب)َ (١٩شعشاع) (٢٠بدری را ُخسوف
گاھی چيزی کوچک در بيرون که با آن ھم ھويت شده ای )مثل گندم در داستان آدم و حوا( ،پرده پوش خورشيد حضور
می شود ،ھمانگونه که در حالت ماه گرفتگی ،تابش ماه قطع می شود.
اينت لطف دل که از يک مشت ِگل
ن ُگ ِسل
ماه او چون میشود پروي ْ

)(٢١

شگفتی از لطف خداست که از يک مشت ِگل ) ِگل ميتونه سنبل پراکندگی ذرات و ناچيزبودن باشه( اينھمه لطافت در دل
انسان پديد آورده که ميتونه به حضور بينھايت و ابدی برسد ،حال با اينھمه لطف چطور انسانھا حاضر می شوند که ماه
آنھا )سنبل دل که به حضور رسيده و تنھا خدا در آن جای دارد( مثل مجموعه ستاره پروين ،پخش در چند چيز و يا ھم
ھويت شده با فرمھای اين جھانی شود حال آنکه دل انسان فقط و فقط جايگاه حضور الھی است و بايستی يک تکه باشد و
در فرمھای اين جھانی پراکنده نشود .جوانی اين قصه ھم در يک لحظه تمامی توجھش از فرمھای اين جھانی بيرون
کشيده شد و دلش زنده به حضور شد .ما ھم اگر يک لحظه به اين حالت برسيم و شادی بی سبب را تجربه کنيم ،متوجه
می شويم که آن خوشی که از بيرون می آيد بسيار ناچيز ناپايدار است.
نان چو معنی بود خوردش سود بود
چونکه صورت گشت انگيزد جُحود
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ما زندگی را ميگيريم و در چيزھای ذھنی سرمايه گذاری می کنيم و بعد آن نوری که از آنھا بازتاب می شود را می
خوريم ،در صورتيکه آن نور اصيل که ھرلحظه در وجود ما جاريست را قبل از سرمايه گذاری در چيزھا و مستقيما از
سرچشمه بايستی بخوريم.
پس می فرمايد ،چون نان معنی بود ،خوردنش سود داشت اما وقتی بصورت فرم در می آيد يعنی زمانی که ما اين معنی
را به چيزھای بيرونی می فرستيم و بعد به آنھا می گوييم که به ما زندگی بدھند ،که اين زندگی مصنوعی و خشک شده
است.
در ادامه ھم آورده شده که ،شتر وقتی خوار سبز می خورد لذت می برد و غذای خوبی است اما وقتی خوار خشک می
خورد ،لب و دھانش زخم شده و خاصيت پرورش دھندگی و غذايی ندارد يعنی خوشی ھا و انرژيھايی که از بيرون می
گيريم اثر پرورش دھندگی برای ما ندارند و زندگی در آنھا نيست.
ھمچو خار سبز کا ْشتُر میخورد
زان خورش صد نفع و لذت میبرد
چونکه آن سبزيش رفت و خشک گشت
چون ھمان را میخورد اشتر ز دشت
میدراند کام و لُ ْنجش) (٢٣ای دريغ
کان چنان َورْ د ُم َربّی') (٢۴گشت تيغ
ھمان گل بسيار زيبای پروده شده ،وقتی که خشک شود تبديل به تيغ شده و دھان و لب او را زخم می کند.
انرژی سرمايه گذاری می شود بروی مفاھيمی که مربوطه به اين جھان است و ما اين باورھا را می خوريم ،مثال
باوری مربوط به  3000سال پيش است و در آن زمان سبز بوده اما در حال حاضر خشک شده و ما ھمچنان اصرار به
خوردن آن داريم.
نان چو معنی بود بود آن خار سبز
)(٢۵

چونکه صورت شد کنون خشک است و َگبز

اگر بصورت ناظر به ذھن ساده شده نگاه می کرديم ،آرامش و سکون و سکوتی در ما بوجود می آمد که آنرا می
خورديم و زندگی را از سرچشمه درخود جاری می کرديم.
تو بدان عادت که او را پيش از اين
خورده بودی ای وجود نازنين
بر ھمان بو میخوری اين خشک را
)(٢۶

بعد از آن کاميخت معنی با ثَری
اين بيت مشابه مفھوم بيت زير است که در اين برنامه اشاره شد:

ھر دم از ياد لبش جان لب خود میليسد
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ور َسقَط) (٢میشنود از بن دندان) (٣کشدش در پيمان الست نور معنوی خورديم و به ياد لب معشوق به اميد آنکه آنچه از
جھان فرم می خوريم مزه آن عشق الھی را دھد در فرمھا سرگردان شديم ،مثال تائيد ديگران را می طلبيم و  ...غافل از
آنکه ھيچيک از آنھا آن مزه را ندارند .اين ھمان حالت آميخته شدن معنی با زمين يا فرمھاست که تبديل به خار خشک
شده است و ما به ياد آن بوی بسيار مطبوع می خواھيم اين خار خشک را بخوريم .حقيقت اينست که آن انرژی خالص
در اين لحظه وجود دارد و ھر لحظه می توانيم آنرا درخود جاری کنيم اما اکثرا به اشتباه آنرا در فرمھا سرمايه گذاری
کرده و پس از آلودن آن با فرمھا از انعکاس حاصله درخواست زندگی بخشيدن داريم .ھمانگونه که ذکر شد ،يعقوب به
يوسف گفت که چندروز برو و بازی کن و برگرد ،اما ما برنگشتيم و سرگردان شديم.
گشت خاکآميز و خشک و گوشتبر
زان گياه اکنون بپرھيز ای شتر
سخت خاکآلود میآيد س ُخن
آب تيره شد سر چه بند کن
تا خدايش باز صاف و خوش کند
او که تيره کرد ھم صافش کند
اگر بروی خود تمرکز کرديد و متوجه شديد که ھوشياری شما خاک آلوده شده ،يعنی آبی که از چاه وجود شما جاری می
شود با باورھا و فرمھا آلوده شده ،سر چاه را ببند يعنی سکوت و سکون اختيار کن تا خدا آنرا صاف و خوش کند .يعنی
تا زمانی که ھنوز ياد نگرفتيم که ناظر فکرھايمان باشيم ،روی خودمان بنا نشده ايم و با ذھن يکی ھستيم و به چيزھای
بيرونی و از آنھا ھويت ،خوشبختی و زندگی می خواھيم ،در اين صورت ،فکرھا و اعمال ما صاف نبوده و اخالص در
آنھا نيست .چاره اين حالت تيرگی آب حيات بخش درون ما ،تنھا بدست خداست و او تيره اش نموده و اوست که باز
شفاف و زاللش خواھد ساخت.
صبر آرد آرزو را نه شتاب
صبر کن وﷲُ اَ ْعلَم بِالصﱠواب
صبر يعنی اينکه با زندگی موازی شده و اجازه دھيد که جريان حيات بخش از شما عبور کند حتی اگر ماھی يک درصد
از مقاومت شما مقابل اين جريان کم شود بازھم نتيجه خوبی است زيرا من ذھنی می خواھد مقاومت کند و در غزل
امروز داشتيم که گفت:
جانب محو و فنا ،رخت کشيدند ِمھان
تا بقا لطف کند جانب ايشان کشدش
و بعد گفت که يعقوب در کلبه احزان صبر کرد تا يوسف را به شکرستان کشيد:
ای بسا جان که چو يعقوب ھمی زھر چشد
تا که آن يوسف جان در شکرستان کشدش

24

برنامه شماره  594گنج حضور

ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا ٨ :ﻓﻮرﻳﻪ  ٢٠١۶ـ  ٢٠ﺑﻬﻤﻦ١٣٩۴

program # 594

و سپس گفت که تقريبا ھمه به ترازوی عقل ناقص من ذھنی خود افتخار می کنند و اين افراد به برج ميزان می روند
يعنی زندگی کاری ميکند که آنھا را با خود موازی کند .پس بايد سعی برآن داشت که تسليم بوده و من ذھنی خود را به
صفر رسانيم )محو و فنا( تا اين موازی شدن زودتر و بدون سختی رخ دھد
ھر کسی کو بترازوی خرد فخر کند
گرچه چون ماه بُ َود چرخ به ميزان کشدش
ضمنا کلمه "بوکه" )باشد که( در بيت زير ما را به ھمکاری با زندگی دعوت می کند
آن که مه غاشيه زين چو غالمان َک َشدش
بوکه اين ھمت ما جانب بستان کشدش
يعنی االن با زندگی موازی ھستيم و تسليم اتفاق اين لحظه ،اما لحظه بعد ممکنه يادمون بره و واکنش نشان دھيم ولی به
زندگی قول داده ای که ھرلحظه که يادت اومد ،مجددا با او موازی شوی .اين کار با درد ھمراه است بعنوان مثال فردی
حرف نامربوطی به شما گفته و می خواھيد پاسخش را بدھيد يا حتی او را کتک بزنيد اما جلوی خود را می گيريد که
اين عمل با درد ھوشيارانه ھمراه است و من ذھنی مرتب می خواھد تحريک کند و ميگه "خاک برسرت ،عقب
کشيدی؟! ای ترسو! ای بی عرضه!" اما شما به حرف من ذھنی گوش نمی دھيد .من ذھنی ميخواھد بقبوالند که خشم و
ستيزه قدرت است حال آنکه فضاداری و انعطاف قدرت است .مثال من ذھنی ميگويد "اگر بچه ات جيغ زد تو ھم
برسرش جيغ بزن تا ساکت شود" اما بايستی فضاگشائی نمود و با عشق با او صحبت کرد .مدتھا من ذھنی فرعون بوده
و رياست می کرده ،حال به محض آنکه ھوشياری حضور ميخواھد ھدايت را بر عھده گيرد و من ذھنی را از تخت
سلطنت به زيرکشاند ،به شيوه ھای مختلف ميخواھد از اين کار جلوگيری کند مثال ميخواھد ما را بترساند ،نگران کند ،با
فکرھا و دردھا توجه ما را بدزدد برای ھمين موالنا می فرمايد که صبرکنيد و ھر روزه بايستی عضله معنوی خود را
ورزش دھيم )قانون جبران( که با نورافکن انداختن بروی خود ،فضاگشايی ،ديدن من ذھنی و اداھا ،خرابکاريھا ،حمله
ھا و دردھای ناشی از آن ميسر است .بدليل آنکه ما از جنس خدائيت ھستيم ،من ذھنی ھرگز نمی تواند ما را شکست
دھد و قانون تکامل زندگی می گويد که ھر لحظه ضربان زندگی طوری می تپد که ما را کمک کند به ھوشياری حضور
زنده شده و از ذھن زائيده شويم .چنانچه در اين برنامه داشتيم" ،رحمت ايزدی/ھمت ما/ممد رحمت/لطف او/لطف بقا"
يعنی بيشتر از ما ،زندگی می خواھد که خودش را از اين مخمصه نجات دھد يعنی کل کائنات و زندگی مشغول کمک به
تک تک ما برای زائيده شدن از من ذھنی ھستند و ممکنه بعد از  6ماه %40 ،از من ذھنی بريزد و بعد از يکسال %50
و پس از  15ماه  %60حضور ھوشياری و تنھا  %40من ذھنی داشته باشيد و ديگر بروی شما تسلط نخواھد داشت و
تمام حيله ھايش را می شناسيد و برويش کامال مسلط می شويد.
پس بايد قانون جبران را رعايت نمود و روی  2ساعت بروی عضله معنوی کار کرد و کليد شروع اين کار خاموش
کردن سوئيچ "زرنگی و دروغ" است و ما با اراده آزاد خودمان بايد کارھايی کنيم که زرنگی من ذھنی از کار بيافتد
مثال اکثر ما با پولمان بيش از ھمه چيز ھم ھويت ھستيم حال جايی که می بينيد اگر دروغ بگوئيد سود می بريد ،آنجا
جلوی من ذھنی بايستيد و دروغ نگوئيد و ممکنه بخاطر اين کار معامله شيرينی را از دست بدھيد و پس از آن من ذھنی
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شما را ساده و احمق خطاب کند اما ھمين کار قسمتی از من ذھنی را فلج کرده و محو می کند .برای آنکه من ذھنی تماما
بروی دروغ ساخته شده و موھوم و مجازی است
مھاتما گاندی
سخت ترين دلھا و خشن ترين جھالت ھا ھم در برابر طلوع خورشيد تحمل رنج بدون خشم و بدون بدخواھی ناپديد
خواھند شد.
محبت نيرومند ترين قدرتی است که جھان در اختيار خود دارد و در عين حال ساده ترين نيرويی است که می توان
تصور کرد.

*
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