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مقدمه
گسستگیِ انسانِ امروز از خویشتنِ خویش و راز نهفته در درونش كه همواره آن را سر به مُهري گران پنداشته و رنج و
اندوهی كه روحِ خستۀ او را هر دم با ماللی در هم آميخته ،اندیشه اندیشمندان و خردورزان این دوران را به چالشی
سترگ خوانده است .آن انسان گسستهبين و پندارگرا كه پيلهها به دور خود تنيده و فرسنگها از حقيقت فاصله یافته
و ذات اصلی و اصلیاش در زیر خروارها اوصافِ خيالی از خویش مدفون و پنهان است اینك در پی یافتن گریزراهی،
زیر هر پاره ـ اندیشهاي را به جستجو برخاسته است .تلخكامیهاي زندگی چندان كام او را آزرده كرده كه به جنونی
غریب و نامنتها ،خود را در بند و گرفتار مییابد؛ و دیگر بر سر هيچ كویی سخن از عشق ،در واالترین پایه و معناي آن،
بر زبانها جاري نيست .همه اهلِ قالند و كسی را اهل حال نخواهی یافت و همگان غافل از آن «آنِ» بیهمتايِ عالم،
سرگشتهاند و از سراسيمگی سرشار .عقل سودا زده هر دم از روزنی به ناكجا سر برون میكند و او را به سترون ـ دشتی
دیگر میراند ،دشتهایی بیحاصل و آكنده از بيهودهگوییهاي ذهن .انسانِ امروز ،چندان در آشفتگیها و پریشانیهاي
خيالش غرقه است كه حرمان و حسرت دمی آسودگی و آرزوي رها بودن و رها گشتن هماره در عمق جانش النه كرده
است و در جستجوي آن آرزومندي ،هر دم به رنگی در میآید و لحظهاي بعد جامهاي دیگر به بر میكند و چون
افسونزدگان در پیِ بافتههاي سست بنيادِ پندار خویش است .و در ميانه این كشاكِش ابدي ،مردمانی چند ،پيلهها از
هم شكافته و پندارها در هم كوفته و سامانههاي باور یكسره به سویی نهادهاند و رها از بندِ باورها ،ناشناخته را پیجو
گشته و مصافش دادهاند .الئوره ،گوتامه بودا ،بودي درمه ،گورجيف ،رامانه ماهاریشی و كریشنا مورتی از جمله این
مردماناند كه در آغاز جملگی را دیوانگانی سودازده و غریب احوال میخواندند و از پس مرگ ،آنان را در پایهاي كه
بایسته ایشان است جاي دادند و اینك در عصري كه پسامدرنش نام نهادهاند عارفی نو آمده از سلسله همان روشنی
یافتگان به واگویه تازه از اسراري لب به سخن گشوده كه بارها با كالمی دیگرسان و در دورانی دیگرگون جانِ خسته
مردمان را تازه كرده و راه ناهموارشان را همواري بخشيده است ،چندان كه اكنون در جمع عارفان و اهلِ راز شأنی در
خور یافته و آموزههایش به سانِ نجواهاي آرام یك رود ،روح را نوازش میدهد و پنجرههاي فرو بسته آن را بر
میگشاید.
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اشو از جمله سرگشتهگانی بود كه در ميانه جوانی به سال  ،1953آن هنگام كه  21بهار بيشتر از عمر وي
سپري نگشته بود روشنی یافت و نور اشراق در دلش تابيدن گرفت و زان پس همه جد و جهدش بر آن شد
تا آنچه را كه یافته با دیگران سهيم شود و در پی برآوردن این اشتياق در ميانه دهه  ،1960كه او را پایه
استادي دانشگاه جبال پور بخشيده بودند ،سفري را به سرتاسر زادگاهش یعنی همان هند افسانهاي آغاز كرد
و فنِ «مراقبه پویا» یا «دیناميك مديتيشن» ،رهآورد او از این سفر بود .در خالل این دوران و در سخنانی
كه براي نوآمدگان و راهجویان بيان میكرد از آیينها و باورهاي دیرینه سالی كه سخت در اندیشه هندیان
ریشه داشت خرده گرفت و تازیانه نكوهش خود را بر سامانه باورهاي دروغين برگشود .در اوایل دهه 1970
مردمان را با مشربی كه نئو ـ سانياسين اش نام نهاده بود آشنا كرد و هزاران نفر از همه عالم به گرد او در پویا
درآمدند تا به سخنانش گوش دهند و آموزههایش را فرا راه خویش كنند .اشو ،خود را به سان پُلی میدانست
كه ميان دركِ خاورزمينيان از مراقبه و تمنايِ غربيان براي عمل گرایی و دست یاري دادن به خویشتن فراز
گشته بود ،بينشی تازه كه آميزهاي از وجد و جذبۀ درونگراي گوتامه بودا و كشف لذتها و شور دنيايِ
بيرونیِ زوربا را یك جا و در خود داشت .به دیري به زاویه نشستن و چشم فروبستن بر دنيا و گوشۀ عزلت
طلبيدن در مرام او جایی نداشت ،بل به تمامی خواستار آن بود تا از مراقبه و مديتيشن ،راهی به همۀ اعمالِ
روزانه آدميان گشاده كند و معنویتِ روان را از ميانۀ آن طلب كرده بود .اینك آنچه از پس  30سال
روشنگري از او باقی است به صورت  615دفتر با مضامين گونهگون و در همۀ حوزههاي اندیشه و آگاهی و
كردار آدمی به  30زبان مختلف نشر یافته است .سخن را با كالمی از او كه به سال  1990جهان را ترك
گفت به پایان میبریم:
«هرچه ظلمت و تاریكی ژرفتر باشد روشنایی سپيدهدمان آشكارتر است و هر اندازه كابوسِ خواب زندگی را
مهيبتر بيابی ،لحظۀ بيداريات نزدیكتر».
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از عشق برخاستن :گفتاری در باب عشق
چنين پرسان بودهاند كه« ،عشقی كه در وجودم شعله میكشد با هزاران بند با دنياي بيرون در هم تافته و
وابستۀ آن است و در همان حال معناي سخنتان را به خوبی در مییابيم كه گفتهاید باید به تمامی در درونِ
خویش مستقر بود؛ حال اگر كسی و چيزي قدردان آن عشق نباشد و طَعمش را نچشد چه بر آن عشق
خواهد رفت؟ شما ،باگوان ارجمند ،بیمریدانتان كه هستيد؟»
در آغاز باید چند نكته را بی گمان شد :عشق بر دو قسم است .سی .اس .لوئيس  ،1عشق را بر دو قسم ،مجزا
كرده است :عشق از سر نياز و عشقی كه هدیه میشود .آبراهام مزلو  2نيز عشق را در دو طبقه جاي میدهد:
عشق از سر كمبود و نقص ،و عشق ناب .فرق و تمایزي بس مهم ميان این دو پایه از عشق است و باید آن را
دریافت.
عشق از سر نياز یا عشقی كه منشأ آن نقصان و كاستی است همواره دیگري را تكيهگاه خود میكند و
وابستۀ او است .عشقی است نارس و بلوغ نایافته و نمیتوان عشق راستينش ناميد بل نيازي است كه بایدش
تا برآورده شود و تو در این ميانه از دیگري سود می جویی و او را چون ابزاري به كار میبندي ،آلت دستش
میكنی و از او بهره میبري و زیر نفوذ خود میگيري و بَرَش غالب میشوي .اما آن كس دیگر از پایهاي كه
بایسته است به زیر آمده ،تباه و ویران میشود و او هم همان را بر تو روا میكند و در تالش است تا بر تو
چيره شود و به زیر مهميزش كشد و تو را مالك شود و به كارت بندد .هيچ نشانۀ عشقی در سود جستن از
انسانی دیگر یافته نيست .پس به ظاهر چون عشق جلوه میكند و جامهاي چون عشق به بر دارد .ليك
مسكوكی است قلب شده .اما این همان فاجعه و مصيبتی است كه غالب آدميان بدان دچارند .زیرا تو
نخستين درس عشق خود را در كودكی خویش فرا میگيري .كودكی كه زاده میشود در همۀ ابعاد ،اتكایش
C.S.Lewis .1؛ (1963ـ  ،) 1898استاد فلسفه و ادبيات انگليسي دانشگاههاي آكسفورد و
كمبريج  ،مقاله نويس و مدافع سرسخت مسيحيت كه آثار محققانه بسياري از او به جاي
مانده است ـ م.
1970(Abraham Maslow .2ـ )1908؛ مزلو در بروكلين ني ويورك متولد شد و تحصيالت
دانشگاهي خود را در دانشگاه ويسكانسين به پايان رساند .وي به همراه كورت
گلداشتين به نظريه خود شكوفايي ـ نياز براي فهم تماميت شخص ـ معتقد بود .او در
عين حال از محققين زمينه انسان گرايي بود .فرانيازها ( ،)meta needsاشخاص
خودشكوفا و تجارب متعالي (  ) Peak experiencesاز مفاهيم ابداعي است( .فرهنگ جامع
روانشناسي و روانپزشكي؛ نصرتهللا پورافكاري).
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به مادر است .عشق او به مادر عشقی است ناشی از نقص و كاستیهایش؛ محتاج مادر است .بیوجود مادر
ادامۀ حيات برایش ممكن نيست .مادر را دوست میدارد زیرا مادر بنيان همۀ حيات او است .در واقعِ امر،
عشقی در ميان نيست؛ بر هر زنی كه او را حامی باشد و براي ادامۀ بقایش به حمایت از او برخيزد و
نيازهایش را برآورد عاشق خواهد بود .مادر ،او را منبع خوراكی است كه میخورد .این تنها شير نيست كه از
او به جان خویش میبرد  ،عشق نيز در ميان است كه جز نياز هيچ نيست .هزاران هزار انسان همۀ عمر در
كودكی خویش ماندهاند و هرگز بالغ نمیشوند .بر سالهاي عمرشان افزوده میشود ليك ذهنشان طفالنی
خردسال را ماننده است .روان شان كودكانه و خام دستانه بر جاي خویش است .هماره محتاج عشق و
محبتاند و چون خوراك بر آن بیتابی میكنند و تشنۀ عشقاند .آدمی را آن دمی میتوان كمال یافته
دانست كه عاشقانه زندگی كند ،از عشق سرریز شود و آن را با دیگري سهيم گردد و دستِ بخشيدنِ عشق از
آستين بيرون آورد و این همان رشد و بلوغ یافتنی است كه نرم نرمك به سراغت میآید .انسان كمال یافته
پنجرة بخشيدن ها را تماماً برگشوده است .و تنها آن به كمال رسيده است كه قادر به بخشيدن است .زیرا
تنها او از عشق آكنده است .زان پس است كه دیگر عشق امري وابسته نخواهد بود و میتوانی در عشق غرقه
باشی و بودن یا نبودن دیگري حال تو را دیگرگون نمی كند و در این پایه ،عشق را دیگر نمیتوان رابطهاش
برشمرد و اینك كيفيتی را بدل گشته است.
چه خواهد شد اگر همۀ خریدان به یكباره از نظر غایب شوند و من هنوز برجاي باشم؟ چه خواهد رفت آن
دم كه گُلی در بيشه اي دور شكفته شود و كسی را آنجا نيابد تا قدرش بداند و از عِطرش سرمست گردد و
لب به تحسينش برگشوده حُسن جمالش را بستاید و شعفش را شادمانه به جان كشد؟ بر آن گل چه خواهد
رفت؟ می پژمرد؟ رنجه خواهد شد؟ دهشت زده خواهد گشت؟ به زندگیاش پایان میدهد؟ چه سخيف
پنداري! آن گل ،غنچهها را یكی پس از دیگري شكوفا میكند و بر احوالش هيچ اثر ندارد كه آیا كسی از
كنارش گذر میكند یا نمی كند؛ او را با گذر مردمان كاري نيست و همچنان عِطر خوشش را به هوا
میپراكند.
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من اگر تنها بودم و در خلوت به همان سان كه اینك با شمایم ،سيالن عشق را از جانب من به هر سو روان
میدیدي .این شما نيستيد كه عشق من را به خود انگيخته اید كه اگر چنين بود باید با رفتن شما نيز آن
عشق از ميان میرفت .این وجود شما نيست كه عشق را از درونم بيرون میكشد .آنچه بر جان خود حس
می كنيد بارش عشق من بر شماست و عشقی است كه هدیهاش كردهام؛ عشق ناب است .و من به راستی با
سی.اس .لوئيس و آبراهام مزلو همرأي نيستم زیرا نخستين پایه عشق یا همان عشق برآمده از سر نياز را
نمیتوان عشق ناميد ،بلكه نياز است و نياز را چگونه توانِ جاي گرفتن در پایۀ عشق است؟ عشق ،تَنعّم است
و سرشار بودن؛ عشق یعنی چندان ماالمال از حياتی كه درماندهاي آن را چه كنی ،پس درِ خانۀ دلت را بر
همگان میگشایی و قسمتش میكنی ،گویی اصوات بسيار ،خانۀ دل را چندان پر كرده است كه حال به
ناچار به سرود و سُرایش درآمده اي و تو را پرواي آن نيست كه آیا كسی بدان گوش فرا داده است یا تو فقط
براي خود میخوانی .تو را بدان كاري ن يست .اگر غير تو نيز كسی نباشد باز هم باید به سرود و سرایش
درآیی و پايكوبان به رقص آیی .دیگري می تواند در عشق تو روان شود یا آن را از كف بدهد .اما تا آنجا كه
تو را سهم است آن عشق ،جاري گشته و سرریز است .رودها را بنگر كه از بهر خوشایندي تو جاري نيستند.
آبش ان هماره جاري است ،حال كسی باشد یا نباشد .رودها از بهر فرو نشاندن عطش تو جاري نيستند .آب
رود هماره جریان دارد ،تو حال میتوانی عطش خود را فرو بنشانی یا تشنه لب بر كنارهاش گذر كنی.
تصميم ،دیگر از آن توست .آن رود نه براي تو ،كه فقط جاري است و تو از سر اتفاق در گذر آمدهاي و
می توانی آبی برداري و نياز خود برآوري اما گذر و آب نوشيدنت همه از قضاي روزگار است.
پيران طریقت و اصحاب معرفت چون رودند و مریدان و سالكان را از سر اتفاق بر مجلس آنان گذر افتاده
است .آن روشنی یافته در جریان است ،حال تو میتوانی با او هم سفره شده از خوان گستردهاش محفوظ
گردي ،میتوانی از هست او سهمی بري و درش غرقه شوي؛ اما آن پير از بهر تو خوان خویش نگسترده است
و فقط به خاطر تو جاري نيست .او فقط در حركت و روانه است .عشق راستين است ،عشق اصيل و واقعی
است .آن دم كه كسی را وابسته شدي جز تيرهروزي نصيبی نخواهدت بود .از همان آغازین لحظه وابستگی
حس سيهروزي و ادبار ،روحت را آزرده می كند چرا كه وابسته بودن یعنی تن به بردگی سپردن ،و سپس
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كاري كه در پیاش روانه می شوي به تالفی برخاستن به هر راه ممكن است زیرا آن كه وابستهاش میشوي
بر تو غالب میآید و كس ی خواستار آن نيست تا كسی دیگر بر او غالب شود .و در وابستگی ،عشق توان
شكفتنش از دست میرود .عشق را گل شكوفا گشته رهایی معنا كرده اند كه براي شكفتن محتاج مكان است
و آن دیگري نباید در راه به گل نشستن اش مانع شود كه بسی حساس است و لطيف .آنگاه كه وابسته كسی
شوي به تحقيق ،آن دیگري تو را تحت سيطرة خود خواهد گرفت و تو نيز بر آنی تا بر او غالب آیی .و این
همان جدال ابدي است كه همواره ميان آن به اصطالح عشاق رخ میدهد .آنان خصم دیرین یكدیگرند .و
پيوسته در پيكار .زنان و شوهرانشان را بنگرید؛ به راستی آنان به چه كارند؟ عشقورزي شان تنگیاب است و
نادر ،و بگومگوهایشان اینك قاعده زندگی گشته است .اگر شوي ،زن را به مهرورزي بخواند ،زن آن را دریغ
كرده شوي را از خود میراند و جوابی آميخته به اكراهش میدهد .پاسخ شوي نيز در اجابت خواستۀ همسر
خویش چنين است و خستگیِ كار زیاد را بهانه دارد.
اساساً طبع زنان این بوده كه مدبرانه تر باشند و سياستمدارانهتر از مردان در اینباره عمل كنند ،زیرا مرد
هم اكنون نيز قدرت را به كف دارد و توانمندانه است .پول و ثروت را در اختيار دارد و آن را سر و سامان
می دهد كه منشأ قدرت اوست .به خاطر مرد بودن ،زور بازویش بيشتر است .مردان در طول قرنهاي
بیشمار ذهن زنان را خو دادهاند كه مرد را قويتر بپندارند و زن را ضعيف .مرد به هر راه ممكن كوشيده
است تا زنی بيابد تا از هر نظر كهتر از او باشد .مرد خواهان وصلت با زنی نيست كه دانشش از او برتر است از
آن سبب كه از قدرتش میكاهد؛ نمیخواهد با زنی ازدواج كند كه بلند قامتتر از اوست زیرا زنِ بلند اندام،
واالتر و باالدستتر جلوه می كند؛ خواستار زوجيت با زنی نيست كه اندیشمندتر از او باشد چرا كه به بحث
مینشيند و استدالل میكند و استدالل و احتجاج مایۀ تباهی اقتدار اوست؛ زنی را نمیخواهد كه بسی
بلندآوازه است ،زیرا كه خود را پایهاي پایينتر خواهد یافت .و در درازاي قرون مرد خواستار زنی بوده كه كم
سالتر از خود او باشد .چرا؟ چرا همسر مرد نتواند سال دارتر از تو باشد؟ چه خطایی بر آن مترتب است؟ زنی
كه سالهاي عمرش فزونتر است ،س رد و گرم روزگار چشيده و احوال جهان نيك میداند و همان ،نابودگر
قدرت است .پس از این روست كه مردان هماره خواستار زنانی بودهاند كه از هر روي كهتر از آنان باشند و در
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پایهاي پست تر جایش دهند .و بدین خاطر است كه از بلنداي قامت زنان كاسته گشته و هيچ دليل دیگري
یافته نيست .زنان بلندي قامت خود را از كف داده اند زیرا در روزگاران دور تنها زنان كوتاه قد و كوچك اندام
برگزیده می شدند .چندي نگذشت كه این پندار در فكرشان چندان مرتبهاي یافت كه بلنداي قامت خود را از
دست دادند .فراست و هوشمندي خود را هم در گذر زمان گم كردهاند چرا كه در آن دوران ،زنِ هوشمند را
ن يازي نبود .و در عجب خواهی شد اگر بدانی فقط در همين قرن اخير دیگرباره بر قامت زنان افزوده شده و
باز حيرت خواهی كرد كه استخوانهایشان هم فراختر گشته است و در عرض نيم قرنی كه گذشت بر وزن
مغزشان نيز اضافه شده و با پندار رهایی گویی كاسه سرشان نيز حجمی بيشتر یافته و آن خوي دیرین رو
به نابودي نهاده است .مردان ،اكنون نيز صاحب قدرتند ،پس نياز به فراستی نيست و سربسته و در پرده
سخن نمی گویند و زن را آن توان نيست .آن گاه كه از قدرت به دوري بایدت تا تدبيري در كار كنی و چارهاي
دیگر بيابی .زنان به تنها طریقی كه احساس قوت می كنند ،طریق نياز است و مردان پيوسته نيازمند
ایشان اند كه آن دیگر عشق نيست و داد و ستد است و آن دو بی وقفه بر سر بهایش در نزاعند و كشاكشی
مدام ميانشان برقرار است.
سی .اس .لوئيس و آبراهام مزلو عشق را بر دو گونه میبينند و رأي من چنين نيست .من به زعم خویش
اولين طبقه عشق را عشق نمیدانم كه سكه اي قلب شده است و حقيقتی در آن نيست و عشق راستين را در
دومين گونه آن میبينم .عشق آن دم تجلّی می یابد كه تو بلوغ یافته و به كمال رسيده باشی .تنها آن دم كه
روانت باليده باشد توان عاشقی خواهی یافت ،آنگاه كه این درك و دریافت در ژرفاي آگاهیات پایهاي بلند
یافته باشد كه عشق را نه در مرتبۀ نياز كه چونان لبالبی و سرریز شدنِ روان در نظر آوري؛ عشقی ناب،
عشقی كه بتوان هدیه داد .زان پس آن عشق را بیهيچ قيد و شرطی میتوان به هر كسی بخشيد و عطا كرد.
اولين قسم عشق كه ظاهر عشق ره خود دارد از نياز عميق یك فرد به فردي دیگر زاده میشود و به كار
میافتد ،خال آن كه عشق ناب و عشقی كه هدیه می شود چندان لبالب است كه از جانب انسان كمال یافته و
بالغ شده به سوي دیگري جریان یافته و سرریز است .تو خود در آن عشق غرقهاي و اینك آن را در انبان
داري و در همۀ احوالت عيان است و به هر سو پراكنده میشود و نشر مییابد ،همچون هنگامی كه چراغی
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روشن میكنی و پرتو نور به درون تاریكی گسيل میشود .عشق را فرآوردة جانبی هستی و وجود معنا
كردهاند .آن دم كه به تمامی در هستی قرار یافته اي فروزان از عشقی و دمی كه آن هستی را وا مینهی شعلۀ
عشق خاموشی میگيرد و لحظه اي كه پرتو عشق در وجودت خاموش شود آن را از دیگري به دریوزه
مینشينی و سائل خانهاش می شوي .اجازتم دهيد تا دیگرباره این سخن باز گویم .آنگاه كه عشقی نداري در
پی آنی تا از دیگري عشقی بستانی .تو خود اینك به تكدّي نشسته اي و آن دیگر هم خواهان عشق از سوي
تو است و اكنون دو سائل و دریوزه دستان خود را مقابل هم دراز كردهاند و هر دو این اميد به دل دارند كه
دیگري آن متاع در پيش داشته باشد و طبعاً هر دو در نهایت ناكام هستيد و اميدتان بر آب است و خویشتن
را مغبون یافته اید .هر زن و شویی و هر به ظاهر عاشقی را كه پرسش كنی خود را فریب خورده میداند و آن
دیگري را تقصير كار .اما كسی در پی فریب تو نبوده است .فریب كار ،آن پنداره ناراست خودت است كه
اغوایت كرده .اگر تو را پنداري ناراست بوده آن دیگري را چه گناه است؟ حال آن پندار درهم شكسته و آن
كس دیگر آنگونه كه می پنداشتی از كار در نيامده .همين .ليك آن دیگري را هيچ اجبار نيست تا هستیاش
آن باشد كه تو در انتظارش میبودي .دیگري نيز بر این باور است كه اغفالش كرده و فریبش دادهاي زیرا او
هم چشم ا نتظار جاري شدن عشق از سوي تو بوده است .هر دو اميدوارانه چشم به راهِ سيالنِ عشق از جانب
آن دیگري بوده اید و انبان هر دو چه تهی است! در این ميانه ،عشق چگونه توان تحقق یافتن دارد؟ حداكثر
كاري كه میتوان انجام داد دل گير شدن است و غم به دل راه دادن .پيش از آن نيز در تنهایی خویش بينوا
و سيهروز بودید و اینك در كنار هم چنين حسی را تجربه میكنيد ،و به یاد داشته باشيد هر آنگاه كه دو
انسان در كنار هم به احساس مشترك سياهبختی و تيرهروزي میرسند بر آن حس فقط اندكی افزوده
نمیشود كه بس شمار خواهد گشت .در تنهاییِ خود مأیوس و رنجيده خاطري و اینك دست در دست هم
یأس و رنجيدگی خاطر در دل تان النه كرده و قيدي گران بر پایتان نهاده است .و این با هم بودنتان تنها
یك حُسن دارد و آن اینكه میتوانی بار مسؤوليت احساس خود را به دیگري نسبت دهی كه او تو را بدین
ورطه كشانده و سيهروزيات همه از آن اوست .میتوان خود را دلداري داد كه مرا گناهی نيست و خطاهاي
دیگري از حد فزون است .با این زن تندخو و عيبجو و خرده گير چه باید كرد و آدمی به راستی كه با چنين
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شوي زشتروي و لَئيم خسيس باید هم سيهبخت و تيرهروز باشد .اكنون میتوان مسؤوليت را بر دیگري بار
كرد و تو راه گریزي یافتهاي .اما سيهروزي و ادبار ،فزون از شمار باقی میماند.
اكنون این احوال چون معمایی جلوه میكند .آنان كه عاشق میشوند و به پاي عشق میافتند ،عشقی در
وجودشان نيست و بدین خاطر است كه عاشق میشوند و از آن روي كه عشقی ندارند ،آنان را توان دادن
عشق به كس نيست .باید بر این سخن اندكی افزود كه انسان كمال نایافته هماره كمال نایافتۀِ دیگري را
عاشق میشود زیرا فقط آن دو قادر به درك زبان یكدیگرند .كمالیافتهگان بر هم عاشقاند و كمالنایافته بر
كمالنایافته دیگر عاشق است.
میتوان زن یا شوي خویش را بارها رها كرد و در پی ایدهآلی دیگر برآمد اما همانگونه مرد یا زنی را خواهی
یافت كه پيش از این در بَرَت داشتهاي و همان سيهروزي به شكلی دیگر واگویه میشود و همان تيرهبختی را
به تكرار خواهی نشست .میتوانی همسري دیگر اختيار كنی اما تو خودت دیگرگونه نگشتهاي و حال نيك
بنگر چه كس در پی برگزیدن همسري دیگر است و این تو هستی كه بر خواهی گزید و آن گزینش از ميانۀ
بلوغنایافتگی ات بر خواهد آمد و دیگرباره همان قسم همسر را اختيار خواهی كرد .مهمترین معضلی كه بر سر
راه این عشق قرار یافته آن است كه با ید در گام نخست ،كمال یافته شد پس آنگاه می توان شریكی به كمال
رسيده را جستجوگر بود و زان پس دیگر آن ناپخته و كمالنایافته را مجذوب خویش نمیكنی ،چنانكه
كسی در ميانۀ جوانی بر طفلی خردسال عاشق نمیشود .و بدین سان آن دمی كه روح و روانت صيقل یافته و
بر بلنداي كمال جاي یافتهاي بر عشق كودكانه دل نمیبازي؛ چنين خواهد شد و نمیتواند كه چنين رود و
آن را خالی از معنا خواهی دید .در واقعِ امر ،كمالیافتهگان بر پاي عشق نمیافتند بلكه از عشق ،جان
میگيرند و برمیخيزند و طلوعی دوباره میكنند .واژة به پا افتادن روا نيست و تنها آنان كه روانی كودكانه
دارند به پاي میافتند ،میلغزند و در عشق سقوط میكنند .همواره آمادهاند تا خود را بر زمين افكنده
سينه مال به پيش روند .آن انسجام درونی را فاقدند كه بر پاي خویش استوار ایستند .انسان كمال یافته
چندان یكپارچه است كه تنها بودن را فيضی عظيم مییابد و آن هنگام كه عشقی نثار میكند به هيچ
شائبه اي آلوده نيست و آن دم كه عشقی را نثار میكند سپاست میگوید كه عشقش را پذیرا بودهاي و تو را
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رَهينِ عشقِ خود نمیداند ؛ هرگز چنين انتظاري ندارد .خرسند است كه عشق او را پذیرفتهاي و آن دم كه دو
كمال یافته بر هم عاشق میشوند یكی از عظيمترین تناقضات زندگی جلوه كرده روي میدهد .و چه
پدیدهاي زیباتر از آن میتوان سراغ گرفت؟ آن دو باهماند ليك غایت تنها بودن را تجربه میكنند .چندان در
هم آميختهاند كه گویی یگانهاي را مانندهاند ليك آن یگانگی ،ویرانگر فرديشان نيست بلكه بر آن افزوده
اعتالیش میدهد .دو انسان بلوغ یافته براي رهایی فزونتر دست یاري به هم میدهند .هيچ تدبير زشت و
سياستی در كارشان نيست و هيچ تالشی براي غالب آمدن در وجودشان یافت نمیشود .چگونه میتوان بر
كسی كه عاشقی غالب آیی و دلبري را به ز یر مهميز كشی؟ چيرگی یافتن آغاز نفرت و خشم و دشمنی
است .چگونه می توان حتی پندار غلبه آمدن بر دلبري را به سر راه داد؟ در آن هنگام همۀ هستِ تو خواستار
به نظاره نشستن رهایی و ناوابستگی كامل او خواهد بود .آن دو چندان باهماند كه گویی «یكی» را مانندهاند
و در آن یكتایی ،فرديشان برجاست و زدوده نمی شود و هر یك در پی رهایی بخشيدن به دیگري است .تا
آن جا كه پاي رهایی در ميان است آن دیگري بارورت میكند و غنایت میبخشد .كمالنایافتگانِ عاشق،
ویرانه كردن رهایی هریك را آرزومندند و او را در غُل و زنجير می كند و بندي به گردنش استوار كرده به
گِرد او مَحبسی فراز میكند .كمالیافتگانِ عاشق ،براي آزادي آن دیگري دستِ همّت پيش آورده و هر مانعی
را از پيس پا برمیدارد و نابود میكند و چه فرخنده لحظه اي است آن دم كه عشق با رهایی همدم و همراه
شود .به یاد بسپارید كه رهایی ،عشقی بس گران پایه و پربهاتر است و از این روست كه در هندوستان آن
حقيقت غایی را «موكشا» یا همان رهایی نام نهاده اند .رهایی ،عشقی است بس گرانقدر .پس اگر عشقی
یافت شد كه در پی نابودي رهایی برآمده باشد فاقد ارزش است .عشق را میتوان رها كرد و رهایی را باید
پسادست نهاد و نگاه داشت و بی رهایی هرگز طعم شادمانگی را نخواهد چشيد و امكانی براي شاد بودن
متصور نتوان بود .رها بودن در بطن آرزوهاي اصيل هر انسانی جاي دارد؛ رهایی مطلق .پس هر آنچه كه
مایه تباهی و ویرانی آن شود منفور است و بيزاريات را برمیانگيزد .آیا از مرد یا زنی كه بر او عاشقی بيزاري
نمیجویی؟ به تحقيق كه چنين است و شرّي است الزم .بایدت كه تاب آوري .از آن روي كه تحمل تنها
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بودن نداري اوضاع را چندان سامان می دهی تا با كسی به سر بري و باید كه با خواستههایش سازگار شوي و
بر خود هموار كنی و شكيبایی به خرج دهی.
عشق براي آن كه عشقی راستين گردد باید عشق ناب شود؛ عشقی كه بتوان هدیهاش كرد .عشق ناب ،حالتی
از عشق است .آن دم كه به «كُلّ» وارد میشوي و «كيستی» خود را در مییابی پس آنگاه عشقی در
هستیات سر برمیكشد و عطر دلآویزش همه را پر میكند و زان پس میتوان عشق را به دیگري نثار كرد.
چگونه می توانی چيزي را كه اكنون فاقدي به كسی هدیه كنی؟ براي بخشيدنش بایدت تا سرشار از آن
باشی .پرسيدهاي «عشقی كه در وجودم شعله می كشد با هزاران بند با دنياي بيرون درهم تافته و وابستۀ آن
است ».آگاه باش كه آن عشق نيست و اگر سخت مایلی تا چون سی .اس.لوئيس و آبراهام مزلو با واژهها بازي
كنی می توانی آن را عشق از سر نياز و عشق به خاطر كمبود و نقصان نام نهی .به این ماننده است كه مرض
را مرضی سالمتیبخش بنامی كه سخت بی معنی است و تناقضی است در كلمات؛ اما اگر سخت وابستۀ واژة
عشقی ،ایرادي بر آن نيست و میتو ان عشق از سر كمبود یا عشق برآمده از نياز نامش نهاد« .در همان حال
معناي سخنتان را به خوبی درمییابيم كه گفته اید باید به تمامی در درون خویش مستقر بود ».هرگز ،هنوز
نمیتوانی آن را دریابی .صدایم را میشنوي و آن را از روي عقل درك میكنی اما هنوز قادر به درك آن
نيستی .در واقعِ امر ،من به زبانی دیگر سخن میگویم و تو به زبانی دیگر ادراكش میكنی .من از سيارهاي
فریاد میكشم و تو از سيارهاي دیگر سخنم را گوش فرا میدهی .آري ،همان واژههاي تو را به كار میبندم اما
چون تو نيستم و چگونه میتوانم آن واژهها را همان معنایی دهم كه تو میدهی .از روي عقل سخنم را فهم
می كنی و آن فهم ،سوء تعبيري است .هر درك و دریافتی كه به راه عقل باشد را تعبيري غلط در كنار است
و به كُنه سخن پی برده نمیشود .من چيزي می گویم و تو چيزي دیگر برداشت میكنی كه امري است
طبيعی و آن را نكوهش نمیكنم و اعتراضی بدان ندارم بلكه تو را به وجودش آگاهی میدهم.
اجازه دهيد لطيفهاي برايتان نقل كنم« :سه پسر بودند ،یكی «ادب» نام داشت و دیگري «دردسر» و آن
سومی را «به تو مربوط نيست» نام نهاده بودند .پدر ،فيلسوف بود و آن سه را نامی پر معنا بود ـ در این
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روزگار دیگر نمیتوان آدميان را نامی شایستۀ ایشان داد .روزي «دردسر» گم میشود و «ادب» و «به تو
مربوط نيست» راه اداره پليس را در پيش میگيرند« .به تو مربوط نيست»« ،ادب» را میگوید:
ـ حال تو اینجا بيرون در بایست.
و خود داخل میشود و به پاسبانی كه پشت ميز نشسته میگوید:
ـ برادر من گم شده.
پاسبان میپرسد:
ـ نامت چيست؟
جواب میشنود:
ـ به تو مربوط نيست.
پاسبان برافروخته میپرسد:
ـ ادبت كجاست؟
ـ بيرون در ایستاده.
و پاسبان خشماگين سؤال میكند:
ـ دنبال دردسر میگردي؟
ـ آري ،او را دیدهاي؟
و این جدال پيوسته ادامه دارد .بر این باورم كه تا به تمامی ،درون خویش نكاویده باشی و به درونش ورود
نكردهاي ،عشقی جاري نمیشود .تردید ندارم كه این واژهها را در مییابی ليك معنایی كه خود خواستهاي
بدان میبخشی .طرحی نو در سر ندارم و به دنبال تفلسف نيستم بلكه تنها اشارهام به حقيقتی عریان از
زندگی است .سخنم همه آن است كه چگونه می توان چيزي را داد كه اكنون از آن هيچ نداریم و چگونه
میتوان سرریز شد آن گاه كه خالی دستيم و تهی از آن؟ تنها آن زمان كه فزون از نياز خویش داشته باشی
قادر به بخشيدنی و این ،عشقی است كه هدیه میشود .چه سان میتوان كسی را تحفهاي بخشيد آن دم كه
خود را عاري از آن مییابی؟ تو این سخن را گوش سپردهاي و فهمش میكنی اما مشكل تو از همانجا سر
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بر می آورد ،زیرا فهم تو به راه عقل است و اگر حجاب عقل را از دست آن حقيقت دور میكردي تو را این
پرسش نبود و همۀ رابطههاي درهم تافته و وابستگیهایت را یكسره فراموش میكردي و عشقت از درون به
راستی در جوشش بود .اگر هستۀ درونت را هوشيارتر كنی و خواب از سرش بركَنی نرم نرمك به حسی
خواهی رسيد كه گویی در حال پاي نهادن به تماميتی و در كنار آن ،عشق شكوفا میشود .عشق ،فرآوردهاي
جانبی است و برخاسته از هستِ مطلق و یك پارچه بودن كه اگر در آن حال مستغرق بودي اینگونه به
پرسش نمیآمدي؛ اما حال پُرسانی و آن حقيقت در نيافته اي .آن حقيقت را چون نطقی آتشين گوش داده و
فهمش كردهاي اما منطق را دریافتهاي و دركِ منطق كفایت نمیكند ،باید تجربهاش كنی« .عشقی كه در
وجودم شعله می كشد با هزاران بند با دنياي بيرون درهم تافته و وابسته آن است و در همان حال معناي
سخنتان را به خوبی مییابم كه گفته اید باید به تمامی در درون خویش مستقر بود؛ حال اگر كسی و چيزي
قدردان آن عشق نباشد و طعمش را نچشد چه بر آن عشق خواهد رفت؟» نياز نيست تا كسی آن عشق را
قدر بداند و سپاسش گوید ،به هيچ تصدیق و اعتراضی نيازي نيست ،كسی را نباید تا طعمش بچشد.
اقرار و اعتراف دیگران همه از سر حادثه است و اتفاق و عشق را ضرورتی بدان نيست .عشق به راه خویش
جاري است .كسی طعمش نمیچشد ،به وجودش معترف نبوده و به خاطرش مسرور نيست .عشق به راه
خویش جاري است و در آن جاري بودن احساس تبرّ كی عظيم خواهی یافت و در فرح و شعفی بیانتها غوطه
خواهی خورد .در آن جاري بودن ،آن دم كه انرژي درونت در سيالن است و تو همراه با عشق در خالیِ اتاقی
نشستهاي و كسی در بَرَت نيست و دیوارهاي اتاق سپاسَت نمی گویند و كسی عشقت را اذعان ندارد و آن را
نمیچشد ،ذرهاي در رنج نيستی و اهميتی ندارد .انرژي ات رها و جاري است و تو شادان بر جاي خویشی .آن
گل در شعف خواهد شد آن دم كه عطر خود را به باد میسپارد .حال ،باد آن را دریابد یا نيابد او را هيچ
باكی نيست .پرسيدهاي كه« :تو بیمریدانت كه هستی؟»
«من ،همانم كه هستم»  ،چه مریدي باشد یا نباشد .بود و نبودشان مرا كاري نيست .اتكایم به تو نيست .همه
جد و جهدم در این جا آن است تا تو را نيز از وابستگی برهانم .در اینجایم تا رهاییات دهم .نمیخواهمت
لنگان در پیام روانه گردي و خواهان آنم تا خویشتنِ خویش را بيابی و روزي كه چنين شود و از بند
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وابستگیات به من آزاد گردي به راستی می توانی بر من عاشق شوي و پيش از آن هرگز .من شمایان را
عاشقم و چاره اي جز عشق ندارم .مسأله این نيست كه آیا میتوانم بر شما عاشق شوم یا نه .من بیهيچ چون
و چرایی شما را عشق میورزم .اگر اینجا نبودید این سالنی كه به یاد چونگ دزو ( )Chuang tzuنامش
نهاده ایم آكنده از عشق من بود؛ مرا هيچ توفير ندارد .این درختان غرقۀ عشق من به خود خواهند بود و این
مرغكان خوش نوا عشق مرا به خود در خواهند یافت و حتی اگر همۀ درختان و پرندگان هم ناپدید شوند نيز
هيچ فرقی نخواهد كرد؛ آن عشق هم چنان جاري است .عشقی در ميان است و عشق راهی جز به جریان
افتادن نمیشناسد .عشق یعنی انرژي پویشمند و پرتكاپو .عشق را تاب تحملِ راكد ماندن و گندیدن نيست.
اگر كسی هم سفره آن عشق گردد ،مقدمش مبارك و اگر هم كسی بر سر سفره نبود باز باكی نيست و آن
هم مبارك است .آیا آن چه خداوند به موسی (ع) گفت را به یاد داري؟ آنان نام خدایشان را پرسان خواهند
بود .نامِ مباركت چيست؟»
و خداوند پاسخش گفت« :من ،همانم كه هستم .حال نزد اُمتت برو و ایشان را بگو «من آنم که هستم».
چنين گفت؛ پيامی است از جانب «من ،همانم كه هستم ».آن ذات مقدس به وصف نمیآید و تنها ،وجودي
است نامتناهی و پيمایشپذیر.
پرسيدهاند« :هم اینك  20سالی است كه از ازدواج من گذشته است ،چرا احساس راستين خود ره همسرم را
در نمییابم و گاه مرا چنان حالتی میرود كه گویی او را هرگز به عمر خویش ندیدهام و دمی دیگر چنان
است كه در ميانه خوشترین ایامِ عمر به سر میبرم ،چندان حالتی است كه گویا عقل خود را از كف دادهام و
ذهنِ خود ،فرو رفته در جنون مییابم».
ذهن همواره به جنون میرود و راه و رسم ذهن چنين است .بیثبات است و دائماً دیگرگونه میشود و آن را
براي دو لحظه پياپی هم یكسان نمییابی؛ هر لحظه به رنگی است .آري ،لحظهاي چنان است كه گویی
همسرت را هرگز به عمر خویش را ندیدهاي هر چند  20سالی سر بر یك بالين نهادهاید ،و دمی دیگر با او در
ماه عسلی تازه هستی .وجاهت و ظرافت و شور و شعفش را ،نهانیترین هستۀ وجودياش را دیدهاي و سپس
به ناگاه همه چيز از ميان می رود و این چرخه متوالياً در تكرار خواهد بود .ذهن سخت بیثبات است و عيّاري
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است دغلباز كه به هر بهانه هر چيزي را از یاد میبرد .یاراي ایستادن در هيچ مكانی را ندارد و توان
ایستادنش نيست .هماره در جریان دیگري است .با ذهن باشی و ذهن را همدم راستين خود بدانی چنان
خواهد بود كه لحظهاي شادي و لحظه دیگر غمی سُترگ سایۀ خود را گسترده است .یك لحظه شادمانه به
هر سو خرامانی و لحظۀ بعد ،افسرده و محزون زانوي غم به بغل گرفتهاي و همواره گرفتار این احوالی .چرخ
ذهن در گردشی مدام است و لحظهاي پرّه اي از آن در اوج است و دمی بعد ،پرّهاي دیگر و گردش آن چرخ
تمامی ندارد و به انتها نمیرسد .از همين روست كه در مشرق زمين عالم را سنساره ( )Samsaraیا چرخ
نام نهاده اند و آن چرخ را گردشی است مدام و حتی لحظه اي آن را پایدار و در سكون نمییابی .همچون
فيلمی بر پرده تماشاخانه است .اگر فيلم دمی از حركت باز بایستد میتوانی پرده را ببينی اما فيلم همچنان
در حركت است و چنان تند میگردد كه تو را با خود همراه میكند و در آن غرق میشوي .توانِ دیدن پردة
را نداري و آن پرده همان حقيقت است و تصاویري كه بر آن نقش میبندد رؤیایی بيش نيست .ذهن آن
تصاویر را بر پرده افكنده است.
حكایت كردهاند كه گذر توانگري به اداره پست میافتد و سالدیده زوجی را میبيند كه پس پيشخوانی
مقرّري ایّام پيري خود را میگيرند .آن لحظه او را خلقی خوش بود و با دیدن آن دو رقّت قلبی بر او حادث
گشت و حس نوع دوستی و دستگيري بر جانش نشست و در این اندیشه شد تا هفتهاي سراسر خوشی را
براي شان مهيا كند تا زیبایی و شادي زندگی را دریابند .پس به نزدشان رفت و گفت كه آیا مایلاند هفتهاي
را به نزد او بگذرا نند و او آنان را ایامی خوش و شيرین خواهد داد .زوج پير راضی شدند و سپس آن توانگر
آنان را به قصر خویش برد و آن دو به راستی هفت روزي را در تعطيالتی شادمانه و سرخوش گذراندند و
چيزهایی تجربه كردند كه حتی به خواب نمیدیدند .در پایان هفته مرد توانگر به درون كتابخانه ،جایی كه
پيرمرد با شربتی خنك در دست و سيگاري به لب در عيش بود ،گام نهاد و او را پرسيد« :آیا این هفت روز به
شما خوش گذشته است؟» پيرمرد پاسخش گفت « :یقيناً چنين است ،اما سؤالی ذهنم را به خود مشغول
داشته ،میتوانم بپرسم؟» مرد دولتمند جواب داد« :در پرسيدنش تردید مكن ».و پرسش پيرمرد این بود كه:
« آن پيرزنی كه در همه این هفت روز در كنار من بود كيست؟»
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و این حال و روز مردمانی است كه عمري را با همسري سر كردهاند 20 .سالی را سر به یك بالين نهادهاید و
لحظههایی خواهد بود كه احساس را كراراً تجربه میكنی كه او را به تمامی شناختهاي و ناگاه دیواري به
درازي دیوار چين سدّ راهت است و همهچيز را تيره و تار و غبار گرفته میبينی و توان دیدن از او سلب
میشود و در حيرتی كه این بيگانه اینجا چه میكند.
همۀ دانستگیهاي ما چنين سطحی است و تهیمایه و یكدیگر را چون بيگانهگانيم .حتی میتوان  20سالی
هم در كنار زنی به سر برد اما آن دوران هم در خال تو بیتأثير است و هنوز بيگانهایم .علتش آن است كه تو
خود حتی خویشتن را نشناختهاي پس چگونه میتوان دیگري را شناخت؟ امري محال است و تو دل به
محاالت خوش كردهاي .حتی خودت را هم نمیشناسی .زندگیهاي بیشماري بر تو رفته است و در این ایام
دراز به درك خویش نائل گشتهاي ،اینك چگونه منتظري تا در  20سالی كه از باهم بودنتان گذشته ،زنی را
كه بسی از تو دور است شناخته باشی؟ تو را توان وارد شدن به رؤیاهایش نيست ،نمیتوانی به افكارش درون
شوي پس چگونه میخواهی وجودش را شناخته باشی؟ حتی ناتوان از درك رؤیاهایش هستی .سر بر یك
بالين دارید ليك او در رؤیاهاي خویش است و تو رؤیاي خود میبينی .تفاوت ذهنّيتهایتان از زمين تا
آسمان است.
زنان و مردان همواره ذهنيتی دیگر از همسرانشان به سر دارند و امري اتفاقی نيست كه آنان پيوسته در
كارند تا زن یا شوي خود را بنا به آن ایده آلی كه در سر دارند دگرگون سازند و تو نمیتوانی همسر خویش را
چنان كه هست پذیرا باشی ،می توانی؟ اصالحات بسياري باید در او انجام گيرد ،تغييراتی فراوان .و اگر ممكن
بود كه روز خداوند ،انسان را این اختيار میداد تا همه مردان همسران خود را چنان كه میطلبند دگرگون
كنند و زنان نيز شوهران شان را به خواست اراده خود دگرسان سازند ،رشته امور جهان یكسره گسسته
میگشت .اگر زنان این اختيار را میداشتند تا شوهرانشان را چنان كه میخواهند تغيير دهند ،زان پس
حتی یك مرد را هم نمی یافتی كه بتوان او را دیگرباره باز شناخت و اگر مردان مجاز بودند تا زنان خود را
دگرگون كنند حتی یك زن هم آن سان كه هست بر جاي نمیماند و آیا میپنداري كه پس از آن شادمانگی
برقرار می شد؟ چنين نخواهد بود ،زیرا آن زنی كه تو به پندارت دیگرگونهاش كردهاي دیگر خوشایندت
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نيست و جاذبهاي ندارد و معمایی در وجودش جلوهگر نيست .به بيهودگیهاي ذهن بنگر و آرزومنديهایش
را نظاره كن .اگر میتوانستی شوي خود را تغيير دهی و به راستی چندان قدرت میداشتی كه او را تماماً
دگرگون كنی ،آیا بر آن مرد عاشق میشدي؟ او چيزي خواهد بود كه تو خود اجزایش را به هم آوردهاي و
دیگر معما و اسراري با خود ندارد و روحی در وجودش نخواهد بود و انسجامی از آنِ خویش ندارد و فیالواقع
هيچ ندارد تا درونش را به تفحص برخيزي و كاوش كنی .دلسرد خواهی شد و دلزدهات خواهد كرد كه جز
آدمكی خانگی و دستساز هيچ نيست .دیگر چه ميل و جاذبهاي بر جاي مانده است؟ دلبستگی و عالقه تنها
هنگامی پدید می آید كه چيزي ناشناخته ،ميل جستجو را در تو برانگيزد ،چالشی براي كشف اسرار.
مطلب نخست آنكه تو هنوز خود را نشناختهاي پس چگونه میتوانی همسرت را بشناسی؟ ممكن نيست .از
شناختِ خود آغاز كن و آن روزي كه خود را شناختی نه فقط همسرت را كه همه هستی را شناختهاي .نه
فقط انسان ها كه هر چه درخت و پرنده و چرنده و صخره و رود و كوه است را خواهی شناخت زیرا همه در
تو جمع اند و تو خود ،مدلی كوچك از همه عالمی .و تجربه زیبا و اعجابانگيز دیگر آن است كه آن دم كه
خود را شناختی ،دیگر پایانی بر اسرار نمییابی .در واقع ،براي نخستين بار آن اسرار را بیكرانگی در
برمی گيرد .بر اسرار واقفی و با این حال میدانی كه كران در كران ،اسرار بیشمار در انتظار از پرده برون
افتادنند .اسرار میدانی و دانستگیات چندان است كه بدانی معرفتی كه گرد آوردهاي خُرد است و ناچيز.
میدانی و مرزهاي ندانستگیات بسی دورتر میروند و تو اینك پاي خویش در اقيانوس معرفت تر كردهاي و
هرگز به كرانه دیگر نخواهی رسيد .در آن لحظه  ،همه هستی به معمایی بدل خواهد شد و زن و فرزند و
دوستانت نيز بخشی از آن جادويِ شاعرانه حيات اند و آن معرفت ،شاعرانگی و اعجاز و اسرار را فزون خواهد
كرد.
«هم اینك  20سالی است كه از ازدواج من گذشته است ،چرا احساس راستين خود را به همسرم در
نمییابم؟» آیا تو خود را فهم میكنی؟ آیا كاري نكردهاي كه بعدها به خاطرش افسوس خوري و پشيمان
شوي و بگویی بر خالف ميلم آن كار كردهام؟ آیا بر آنچه می كنی اشراف داري و از آن فهم میكنی؟ اگر
كسی بر تو ضربه اي زند و خشمت را برانگيزد آیا با فهم كامل خشمگين میشوي یا غضبآلودهاي چون كه
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دیگري دكمهات را فشرده است .معرفت و شناختِ ما نسبت به خویشتن بسيار سطحی است و همچون كار
رانندهاي را شبيه است .راننده اي را در نظر آورید كه بر خودرویی سوار است و آن را میراند .آري ،چند كاري
میداند .میتواند فرمان را به هر جهت كه بخواهد بچرخاند و بر پدالهاي گاز و ترمز و كالچ فشار آورد و
دنده را عوض كند ،همين .آیا میاندیشی كه او همهچيز را درباره خودرو میداند .آنچه در زیر كاپوت
اتومبيل پنهان است هرگز بر او آشكار نيست و بدان معرفت ندارد .اما واقعيت آن مركوب در آنجاست ،عمل
حقيقی در آن است .آنچه حقيقتاً روي می دهد در زیر آن پوشش نهفته است و چيزهایی كه آن مرد بر
آنها پاي میفشرد و به حركت در میآورد دكمههایی بيش نيست .دیر یا زود آن دكمهها نيز از خودروها
برداشته میشوند كه بس ابتداییاند و نيازي بدان نيست و رایانهاي میتواند همه آن اعمال را به خوبی انجام
دهد و نيازي هم به داشتن گواهینامه نخواهد بود و هر كودكی خواهد توانست آن را براند و به حركت
درآورد .اما آیا واقعاً میدنی در درون آن چه روي میدهد؟ هنگامی كه دكمهاي را میفشري و برق به جریان
میافتد و چراغ را روشن میكند ،آیا برق را فهم میكنی؟ فقط میدانی كه چگونه باید دكمه را فشار دهی،
آنچه میدانی همين است.
داستانی حكایت كرده اند از روزي كه بري اولين بار برق را به شهر وین آوردند .یكی از دوستانِ زیگموند
فروید به دیدار وي آمد و آن دوست هرگز برقی ندیده بود .شب هنگام فروید او را در اتاق تنها گذاشت تا
خستگی از تن به در كند و آن مرد را تشویشی گران در بر گرفت زیرا راهی براي خاموش كردن چراغ
نمی یافت .تاكنون برق را ندیده بود ،پس سخت به تكاپو افتاد .روي تخت ایستاد و كوشيد تا با دميدن
نفسش آن را خاموش كند اما دَ مش به هيچ روي بر چراغ كارگر نبود .از بازگشتن به نزد فروید و پرسش از او
میهراسيد چرا كه آن را كاري بس ابلهانه میدید .این مردمان درباره او چه فكر میكردند؛ كه حتی
نمیتواند بر چراغی بدمد؟ حتی این اندازه هم نمیداند؟ و چه نادان جلوه میكرد و آن مرد از دهی كوچك
آمده بود و اهالی ده ریشخندش می كردند .پس رفتن و پرسيدن كاري پسندیده نبود .پس با حولهاي چراغ را
پوشاند و به بستر رفت اما خواب از چشمانش رميده بود و مكرر در مكرر درباره آن اندیشه میكرد .باید حتماً
راهی باشد .از جا برخاست و بر تالشش افزود اما همه بيهوده و خوابيدن بر او سخت گشته بود و بيشتر از
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چراغ این فكر مدام ذهنش را میگزید كه من حتی این چيز كوچك را هم نمیدانم .صبح روز بعد هنگامی
كه فروید از او پرسيد آیا شب گذشته را خوب خوابيده است ،جواب داد :همهچيز بسيار عالی بود اِلّا یك چيز
كه باید بپرسم« :آن چراغ را چگونه باید خاموش كرد؟» و فروید پاسخش داد« :ظاهراً از برق هيچ نمیدانی،
اینجا را نگاه كن .روي د یوار كليدي است و اگر آن را فشار دهی چراغ خاموش میشود ».مرد روستایی
گفت« :چه ساده ،اكنون میدانم كه برق چيست ».اما آیا به راستی میدانی كه برق چيست؟ آیا از عشق هيچ
میدانی؟ میدانی شادي و شعف كدام است؟ اندوه را میشناسی؟ نزد تو هيچ چيزي آكشار نيست؛ خود را
نمیشناسی و ذهنت را فهم نمیكنی و از وجود درونی خویش بیخبري و از چگونه واقع شدن زندگی
بی اطالعی .این خشم از كجاست؟ آن شادي از كجا سر برآورده است؟ از كدامين سو لحظهاي آنچنان در
سروري و لحظه بعد آماده قتل نفس خویشی.
«چرا نمیتوانم آن احساس را دریابم؟» بسيار طبيعی است كه نتوانی آن حس را دریابی .چگونه میتوانی
همسرت را فهم كنی حال آن كه حتی ذهن خود را نيز فهم نكردهاي؟ آن روز كه ذهن بو خویشتنِ خویش را
به تمامی فهم كردي همه اذهان و هست همگان را خواهی فهميد .زیرا قانونی كه بنيان همه بر آن است
یكی است .اگر قطره اي از آب دریا را فهم كردي ،همه دریاهاي گذشته و حال و آینده را فهم كردهاي زیرا
بنيان همه بر  H2Oقرار یافته است.
هر زمان و مكانی كه آبی باشد بیتردید  H2Oخواهد بود .پس آنگاه كه به درك خشم و غضب خود نائل
شدي ،خشم همه مردمان گذشته و حال و آینده را فهميده اي .خواهش من از شما این است كه در پی فهم
و درك دیگري برنيایيد كه راه و رسمش این نيست .بكوشيد تا خویشتن را فهم كنيد و آن را بشناسيد و
راهش همين است چرا كه تو همان عالمِ اصغري و در درونت نقشه همه هستی نهاده شده.
پرسيدهاند كه« :آیا مهرورزي عملی بَهيمانه نيست؟»
چنين است ،ليك آدمی نيز به قدر هر جانور دیگري ،حيوان است .اما منظور نظرم از حيوان ناميدن آدمی
نيست كه مرتبه اش در عالم حيوانی به انتها رسيده و در آن ختم است .میتواند از حيوانيت فراتر رود و قادر
است تا از هر حيوانی نيز پستتر شود .شكوه و فرّ آدمی در همين معناست ،در رهایی او ،در به رنج افتادنش،
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در سرمستیهایش و در به ورطه افتادنهایش .آدمی را این توان دادهاند تا فراتر از حيوانات و آن سوي
فرشتگان گام بردارد.
آري ،او را این توان بالقوه بیانتها بخشيده اند .سگ هميشه سگ است و هماره در عالم سگانه خواهد بود!
سگ به دنيا آمده است و سگ از دنيا میرود .اما انسان میتواند بودایی روشنی یافته گردد و همان انسان
قادر است تا به قالب آدولف هيتلر نيز درآید .از هر دو سو ،او را آزاد نهادهاند .آیا میتوان جانوري خطرناكتر
از انسان یافت؟ این صحنه را اندیشه كنيد كه  50/000ميمون در ميدانگاهی جمع آمده و كودكان كوچك
را با آتش می افكنند .آنان را چه خواهيد پنداشت؟ هزاران كودك به آتشی مهيب انداخته میشوند و
 50/000ميمون ،سرخوشانه نعره مستانه سر میدهند و پاي كوبان و رقصان كودكان خویش در آتش
می كنند .آیا نخواهی پنداشت كه بر جمله آن ميمونها جنون رفته است؟ در قوم كارتاژ چنين شد50/000 .
انسان 300 ،كودك را به آتش سوزاندند و قربانی خدایانشان كردند .اما افسانه كارتاژها را فراموش كنيد كه
داستانی است از گذشته اي دور .هيتلر را به یاد آورید كه در این قرن چه كرد ،قرنی كه پيشرفتها كرده بود
و هيتلر چندان نيرو و توان داشت تا بسی فزونتر از آنچه كارتاژها كردند انجام دهد و دست به كشتار
ميليون ميليون آدم زد .هزاران نفر را در اتاقكی میانباشت و گاز بر رويشان میگشود و جانشان را
می ستاند و صدها نفر بيرون از اتاق ،مرگ آنان را از ميان پنجرهها نظاره میكردند .درباره این قسم از آدميان
چه اندیشه می كنيد؟ جمعی در آن سو با گاز خفه میشوند و میسوزند و جمعی در این سو نظارهاند.
می توانی حتی این پندار را ره خود راه دهی كه حيوانی چنين كند؟ در خالل  3000سالی كه گذشت آدمی
به هزاران جنگ و پيكار رفته و كشتار كرده و خونها بر زمين ریخته و نفوس بسيار به قتل رسانده است و
حال ،تو مهرورزي را بهيمانه میدانی؟ حيوانات هرگز كاري دَدگونهتر از انسان نكردهاند و انسان را چون
جانوري در اندیشه اي؟ آري ،انسان حيوان است ليك باید آگاه بود كه میتوان از عالم حيوان نيز فراتر شد و
از خدایان هم گذر كرد.
آورده اند كه روزي مردي به هتلی روستایی در ایرلند نامه نوشت و از آنان پرسيد كه آیا سگش میتواند در
هتل اقامت كند .چندي بعد كاغذي به این مضمون به دستش رسيد« :آقاي عزیز ،در این  30سالی كه من
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هتلداري كردهام تاكنون هرگز نشده است كه اول صبح ،پليس را خبر كنم تا سگ بیانظباطی را از هتل
بيرون بيندازد و تا به حال هيچ سگی چك بی محل به من نداده است و هرگز تاكنون سگی ملحفههاي هتل
را آتش نزده و حولههاي هتل را آتش نزده و حولههاي هتل را در چمدان سگی نيافته ام .مقدم سگتان را
خوشامد میگویيم و خواهشمندم اگر ایشان میتوانند از شما مراقبت كنند همراهشان بيایيد».
حيوانات آن گونه كه هستند بسی زیبا و معصومانه به كردار خویشند و آدمی بسی محيل است و نيرنگباز و
زشتكار كه میتواند از عالم حيوانی به حضيض درآید زیرا او را این توان دادهاند تا فراتر از آدم و آدميان به
افالك رود .پس اولين سخن من آن است كه مهرورزي را بَهيمانه ندانی زیرا میتواند بَهيمانه هم باشد ،چنين
ممكن است اما ضرورتی بر آن نيست و قادر است فراتر از آن را نشانه رود و به عشق و نيایش بدل شود .به
كردار و اندیشه تو وابسته است .فینفسه توانی است بالقوه و تو میتوانی به هر روي كه خواسته باشی با آن
به كردار درآیی .همه پيام تانترا همين است كه مهرورزي میتواند راهی باشد گشوده به سامادهی ،و به راه
آن می توان به وجد و سرمستی غایی گام نهاد و پلی را ميان تو و ابدیت ماننده است.

www.oshods.com
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سرگشتگی
«سخت پریشان و آشفته ام .هیچ پنداری از نیک و بد در من
نیست .نه سرافرازم ،نه شرمنده لیک آمیزهای از هر دو حالم .هر آنچه تاکنون فرا
چنگ آورده ام چنان است که گویی دوشادوش ناکامیهایم در تیرگی فرو شده.
حال خود را چون ابری رقیق و ناپایدار میبینم اما از میانه آن ابر ،اندوهی سترگ
چون ستیغ خارهای بُراّن که لفافی مخملی آ ن را پوشانده سر برمیآورد .باگوان،
پایانی بر حالِ خود نمی یابم یا به راستی هیچ پایانی بر آن نیست؟ آیا به دوش
کشیدن بار ناپاکی ها سرمستی است؟ باگوان ارجمند ،مرا خلعت سانیاس بپوشان».

دل پریشی و سرگشتگی،مجالی است بس گرانسنگ .آنان كه سرگشته و آشفتهدل نيستند و این حال در خود
نمییابند دشواريهاي بسيار در پيش خواهند داشت .این پندار در سر دادند كه دانایند و از همهچيز آگاه،
حال آنكه هيچ نمی دانند .آنان كه باور دارند روشنی در نزدشان است به راستی در رنجی صد چندان پاي در
زنجير دارند و سدّ و بندي گران در راهشان است .دانایی و روشنیشان تهیمایه است و بیمقدار .در واقع امر
از روشنی بهرهاي ندارند .آنچه روشنی مینامند جز نادانی و سفاهت هيچ نيست .نرد انسان سبك مغز و
بیخرد همهچيز بس عيان است و بیشبهه؛ آشكار و بی گمان در این معنا كه او را از فهم و عقل و فراست
بهرهاي نيست ،كه احوال سرگشتگی و دل آشفتگی را دریابد .غوطه خوردن در احساس سرگشتگی محتاج
كياستی است بس عظيم و تنها آنان كه از هوش بهره دارند در درك این حال سهيماند .حال آنكه آدمهاي
ميان مایه و معمولی تبسم بر لب دارند و خنده زنان بر ثروت و مكنت خود میافزایند و در تقال و كشاكش
قدرت و شهرتی فزونتر به گذران عمر مشغولاند .اگر آنها را بنگرید شاید قدري غبطه خورید كه چه اندازه
به خود مطمئن هستند و چهسان سرمست و شاد .بسا كاميابیشان را در نظر آورید و ثروتی كه هردم
انباشته میكنند و قدرتی كه دمبهدم فزونتر میشود و آوازهشان كه آفاق را درمینوردند و آنگاه لختی حس
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رشك در دلتان جوانه زند كه چرا چنين سرگشتهاید و پریشان احوال و آنان چهسان بیگمان در زندگی
خویش اند .هدفی دارند و مسيري و راه وصول آن را نيك میدانند و تمشيت امور میكنند و زندگی را سهل
میگذرانند و هماكنون شاهد مقصود را در آغوش دارند .سبكبال پاي بر نردبان دارند و فارغ از هر چيز آن را
درمینوردند و تو در جاي خویش كماكان سرگشته و حيران ایستاده و در سكونی كه« :چه باید كرد و چه
نباید؟ حق كدام است و باطل چيست؟» اما این دري است كه هماره بر یك پاشنه چرخيده است.
ميان مایگان آسوده خاطرند و در اوج اطمينان و بیشبهه و در این ميانه تنها آنانی كه هوشمندند گرفتار
پریشانحالی و دلآشفتگیاند.
دل پریشی به راستی مجالی است پربها .قال و مقالی است كه میگوید از ميانه ذهنی كورسو راهی هم عيان
نيست .اگر تو چنان كه میگویی «بسی آشفتهام» به راستی دلپریشی و سرگشتهاي ،از موهبت و فيضی
عظيم برخوردار گشتهاي .هماینك امكانی باور نكردنی و گوهري بس پربها در دامن داري و در آستانه
بیكرانگی به تردید ایستاده اي .اگر به تمام معنا آشفته دل و سرگشتهاي تو را مژده میدهم كه ذهنت توانش
ا ز كف داده و رو به تحليل است .اكنون دیگر ذهن قادر به فراهم آوردن هيچ قطعيت و امر مسلمی براي تو
نيست .هردم كه میگذرد به مرگ و زوال ذهن نزدیكتر میشوي و این بزرگترین حادثهاي است كه
میتوان در حيات كسی سراغ گرفت .و چه كالن موهبتی! زیرا در آن دم كه دریابی ذهنت پریشان است و به
دشوار راه می توان از آن گذر كرد تا كی خواهی توانست بدان چنگ اندازي و دست آویزش كنی؟
دیر یا زود باید آن را به حال خود واگذاري .حتی اگر رهایش نكنی روزي خود ذهن تو را ترك خواهد گفت.
آشفتگیات چندان توانفرسا و گران وزن و از حد فزون خواهد شد كه همان سنگينی سبب فرو چكيدنش از
هست راستين ات خواهد بود .و آن دم كه طومار ذهن درهم پيچيده شود آشفتگی و سرگشتگی پاي پس
میكشد و از ميان برمیخيزد .نمیگویمت كه به اطمينان خاطر میرسی چرا كه آن هم واژهاي است كه
فقط در دنياي ذهن و ذهنيات مصداق دارد .آنگاه كه آسيمگی و دلپریشی وجود دارد میتوان از یقين و
بی گمان شدن سخن گفت و آن دم كه آشفتگی روح از ميان میرود امور مسلم و قطعی نيز رنگ میبازد .تو
فقط به جاي خویشی و هست نيالوده خود را چنان كه باید درمییابی بیآنكه پریشاندلی آشفتهات كند یا
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در بركه ایقاق غوطه خوري .در آن لحظه موعود فقط روشنی و شفافيت است كه دلخستگیات را نوازش
میدهد ،شفافيتی به غایت دل آویز كه فيض الوهی است .زیباترین لحظه در زندگی انسان كه نه شكی
می آزاردت و نه به یقينی در آسایشی .آیينهاي را مانندهاي كه آنچه را كه هست باز میتاباند و در آن حال
نه راهی به جایی یافته است و نه پنداري بر انجام كاري ،بیهيچ فرجام و سرانجامی .حضورت را به تمامی در
آن لحظه در خواهی یافت ،حضوري در لحظه بیهيچ حد و مرزي .آندم كه ذهنی در كار نيست از هيچ
آتيهاي نمیتوان سراغ گرفت و برایش برنامهاي ترتيب داد .آن گاه كه آن لحظه تماميت هست تو خواهد بود.
كل آفرینش در آن لحظه تالقی مییابد و آن دقيقه .دقيقه اي است به غایت معنادار كه ژرف است و بلندایش
ناپيدا ،راز آلوده است و سراسر شور و حدّت ،آتشينگونه است و بیواسطه و سخت ملموس .بر تو هجوم
میآورد و مسخّر میشوي و دیگر گونهات میكند .اما من نمیتوانم آن اطمينان خاطري را كه در پیاش
هستی برایت فراهم كنم .امن خاطر را سامانههاي باور بنا میكنند .بی گمانی و قطعيت جز مرمت آشفتهحالی
هيچ نيست.
پریشانحالی و آن دیگري ندا در میدهد كه «غم به دل راه مده» و چه با اقتدار هم میگوید .با دليل و
برهان مجابت می كند و بر آن است تا مرهمی بر دل ریشت بيابد و آن را با پوششی ظریف و زیبا مستور
می كند و چه مطبوع حسی كه بر جانت مینشيند .اما افسوس كه چه زود میگذرد چرا كه آشفتگی و
پریشانی دل در تو عجين است و از آن آسوده نخواهی بود و از اینروست كه مردمان سخت در پی
سامانههاي باور و آموزههاي فكرياند .به راستی از چه سبب عمر گرانمایه را صرف سامانهها و آموزهها
میكنند؟ دليلی دارد بس عيان .جملگی سرگشتهاند و حيران و محتاج و در انتظار كسی كه بیگمانی را بر
ایشان تحفه آورد .آن كس میتواند كارل ماركس باشد یا مائوتسهتونگ یا مانو .هر كس دیگري هم میتواند
در این پایه جاي گيرد و آن ارمغان به همراه آورد ،و هر زمان كه روزگار دهشتبار بحران از راه رسد هر
انسان بیمایه و تهی مغزي كه خيرهسرانه فریاد میكشد و دليل میآورد و میتواند بیگمانی را مدعی شود و
بدان وانمود كند سركرده و علمدارتان خواهد بود .از اینروست كه آدولف هيتلرها و ژوزف استالينها و
موسولينیها چنان نفوذي یافتند و گران پایه گشتند .همواره این شگفتی بر جاي بوده كه چرا آدلف هيتلر
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توانست بر نژاد هوشمندي چون ژرمنها حكم راند و آنان را در سيطره خود اسير كند؟ به راستی چرا؟ این
حقيقت كه مارتين هایدگر در مقام یكی از بزرگ خردورزان این عصر از حاميان آدولف هيتلر بود چون معما
جلوه می كند .استادان بزرگ علم و فن از معظمترین دانشگاههاي آلمان به حمایت از هيتلر برخاستند .چرا؟
چگونه این امر امكان یافت؟ و حال آنكه هيتلر آدمی بود بیمایه و تهیمغز و نافرهيخته كه از ادب و فرهنگ
بی بهره بود ،اما چيزي در او بود كه آن استادان و مردمان باهوش عاري از آن بودند و بدان نيازمند .آنچه او
داشت بی گمانی مطلق بود .انسانی سبك مغز و كمخرد است ليك سخنش را بیهيچ اما و اگري فریاد
میكند و چنان به گفتار میآید كه گویی از همهچيز آگاه است .آدم ابله و دیوانهاي است اما جنونش تأثيري
سترگ بر احوال آدميان داشته و خط سير تاریخ بشریت را دیگرگونه كرده است .جاي تعجب نيست كه از
چه سبب ژرمنها چنين شيفته او گشتند و به تحسينش برخاستند .آنان مردمانی هوشمند بودند ،از
هوشمندترین انسانهاي كره خاك و هوشمندي همواره پریشاندلی به همراه دارد .سرّ و راز توفيق هيتلر نيز
در این بود .هوش و فراست ،آشفتگی به بار می آورد و آشفتگی سبب ترس است و اضطراب .تو دیگر نمیدانی
كه به كدامين سوي باید قدم نهی و كدامين كار بایسته است كه انجامش دهی و آنگاه در پی یافتن
پيشوایی به هر سو دوان خواهی بود .در جستجوي كسی كه راهبرت باشد چون شوریده سران به هرجا
روانی ،آن كس كه بی هيچ چون و چرایی قاطعانه هر سخنی را مدعی باشد و آن را اثبات كند .آندم كه
آدمی به پریشانی دل مبتال شود چون نخجير به دام ذهنهاي پست و بیمایه میافتد .آن ذهن پرشور صيد
ذهنی زشتخوي است از آن روي كه ذهن كوتهنظر از حال آشفتگی و سرگشتگی بیخبر است .انسان
هوشمند در تردید است و به تأمل نشسته و در اندیشهاي ژرف در تب و تاب است ،و آن ناهوشمند را هيچ
تب و تابی نيست و درنگی نمیكند .آنجا كه فرزانهاي به نجوا به گفتار درمیآید ،ابلهان فریاد بیگمانی سر
میدهند .الئوره را سخنی است كه میگوید« :شاید شكاكترین آدم روي زمين منم .جز من گویی همگان
سخت بیگمانند».
الئوره را از نعمت هوشمندي چندان بهرهاي بود كه نمیتوانست از چيزي بیگمان شود.
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اگر ذهن خود را رها كنی نمیتوانم تو را وعده بی گمانی و قطعيت دهم .تنها به یك چيز بشارتت میدهم و
آن این كه به پاكی خواهی رسيد و روشنی خواهی یافت و شفاف میشوي؛ قادر خواهی شد تا چيزها را چنان
كه هست ببينی و ادراك كنی .نه پریشان خواهی بود و نه بیگمان .بیگمانی و پریشانی دو روي یك
سكهاند .اما تو در دقيقهاي دل نشين و بس زیبا غرقه خواهی بود و جهانی كه در آنی نيز چنين خواهد بود.
هرگاه بحران هویت ،جوامع انسانی را به خود مبتال كند و ایام دیرین چنگ خود را اندكی بگشاید و آدميان
ا ز قبضه آن رها كردند بحران هویتی بس عظيم روي خواهد نمود كه ما كيستيم و از بهر چه كار گرد
آمدهایم؟ و اگر در این ميانه قربانی كسانی چون هيتلرها گردي این مجال به لعن و نفرین بدل خواهد شد،
اما اگر بخت چندان یاري ات كند كه در كنار بودایی منزل كنی این مصيبت میتواند به گشاده راهی به
ناشناخته راهبرت شود .آنانی كه هنوز در پندارهاي دیرین خود ریشه دارند و بر این اندیشهاند كه سره از
ناسره می شناسند هرگز گذرشان به بودایی نخواهد افتاد و عمري را به جمود و دلمردگی و روزمرگی
خواهند گذراند و چون پدرانشان در پی وظایفی خواهند بود كه برایشان مقرر داشتهاند .از پس راهی میروند
كه بارها پيموده شده و بیتردید اگر گام در راه همواري نهی بی گمان خواهی شد كه هزاران چون تو گامزنان
آنان را كوبيده و برش رفتهاند .اما آن گاه كه بخت را داشتی كه بودایی بيابی و در كنارش آرام گيري و
حركت به سوي ناشناخته را بياغازي دیگر هيچ راه همواري در پيشرو نخواهد بود و تو باید با همت خویش
راه خود را هموار كرده بر آن گام نهی .آن طریق را هرگز از پيش آماده نكردهاند و این همان است كه
میخواهم هر آن كس را كه در این جمع در طلب ناشناخته ،بیگمانی خود را از دست بداده با آن آشنا كنم.
تو بدینجا پاي ننهادهاي كه وابسته ام شوي و به دنبالم روان ،بدین مكان نيامدهاي كه به سادگی پذیرایم
گردي و باورم كنی .در اینجایی تا آنچه میشنوي را به محك تجربه بيازمایی.
بایدت به خواست خویش و همت واالي خود ،بیكمك غير ،پاي در راه نهی و من میتوانم ترغيبت كنم تا
حركت خود را آغاز كنی و چندان توانایم تا شوق درون شدن به آن ناشناخته و زیر و زبر كردنش را در تو
بيفروزم ليك هيچ سامانه باوري نخواهمت داد و هيچ بی گمانی و اطمينانی از سوي من براي هيچكس مهيا
نخواهد بود .تنها تو سفري قدسی فرا میخوانم ،سفري مهيب و دهشتزا كه در هر لحظه آن خطري در
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كمين است و هزاران هزار دام در راه .به سفري می خوانمت كه هر روز آن خطراتش نه كاستی بل فزونی
گيرد ،سفري كه و را به تارك آگاهی انسان ،به چهارمين پایه آگاهی خواهد برد كه هرچه بر بلندایش فراتر
روي و فزونتر اوج گيري بسی سهلتر از هر زمان دیگر به ورطه درخواهی غلتيد .میتوانم تو را به
حادثهجویی عظيم و خطيري وعده ات دهم اما پيمانی در ميان نخواهد بود كه آن را به چنگ آوري چون
نمی توان ناشناخته را به هيچ روي تعهد كرد و ضامن شد .اگر براي یافتن عالج و مرهمی براي آشفتگی و
پریشاندلیات نزدم آمده اي بایدت تا كوبه در خانه كسی دیگر را به صدا درآوري؛ من آن كس نيستم .اما اگر
آمدهاي تا دلپریشی و بیگمانیات را هر دو یكجا وانهی و از ذهنی رها شوي كه شك و یقين را در تار و
پود جانت میگسترد ،اگر به سویم آمدهاي تا خطر كنی و پذیرنده چالشی در گستره اقيانوسی باشی كه از
پهنهاش طرحی به دستت نيست ،خيزاب هایش توفنده است و از كرانه دیگر نشانی یافته نيست ،بدان كه من
همانم كه در پیاش روانه گشتهاي .پس آن گاه چه فراخ امكانی در پيش داري و در اینجا فقط از آنچه
ممكن است و امكانی كه هست سخن می گویم .از حتميّت مطلق آن سخنی در ميان نيست اما همواره در
امكانی گشوده است.
شاید بتوانی از ميانه اش گذر كنی و شاید در راه باز مانی؛ ضمانتی در كار نيست .چون كاالیی نيست كه
بتوان ضامنش شد .قماري است سراسر مخاطره و اگر خود را آماده تن به خطر سپردن مییابی ،پس مقدمت
را پاس میداریم و میتوانی بدین جا درون شوي .بيش از این صبر جایز نيست .زندگیهاي بس بیشماري را
به انتظار سپري كردهاي .از من میخواهی كه «باگوان ارجمند مرا خلعت سانياس بپوشان».
مسأله این نيست كه من تو را این پایه بخشم ،بل این تویی كه باید شایسته دریافتش گردي .قلب خود را
بگشا و آن گاه خواهی دید كه همواره آن را می بخشم و تو باید آن را پذیرا باشی و مقدمش را خوشامد گویی.
میگویی« ،هيچ بپنداري از نيك و بد در من نيست ».چه نيكو سخنی و دلنشين احوالی؛ نيك و بد را هر دو
ميان آدميان برساختهاند .اگر پندار نيك و بد در تو فرو مرده است به فضاي غریب و زیبایی دخول كردهاي،
پس اینك به بعدي دیگر درون شو ،بعدي وراي ساختههاي بشري ،آنجا كه فرقی چشمها را آزرده نمیكند،
مكانی كه هيچچيز نه نيك است و نه بد و هرچه می یابی همان است كه هست؛ صحبتی از نيك و بد نيست.
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چيزها هستند یا به عدم پيوستهاند .نيك و بد صرفاً گزینههایی است كه باید اختيارشان كرد .یا باید این را یا
دیگري را برگزید و تو اینك مخيّري تا از ميان شان یكی را برگزینی .و غریب احوالی است آندم كه آغاز به
دیدن نيرنگ و فریب جمله نيك و بدها كنی و دریابی كه آنچه را این دو نام نهادهاند جز محصولی برساخته
از جامعه انسانی هيچ نيست كه بیتردید در جاي خود بسی نافع است .نمیگویم كه بازار روي و چنان كنی
كه گویا نيك و بدي یافته نيست .نمیگویم كه از ميانه هر جاده اي راه خود را پی گيري .هماره به یاد داشته
باش براي مردمانی كه در ميان شان هنوز نيك و بد سخت استوار بر جاي خویش است .آنها و رؤیاهايشان
را پاس بدار و محترم شمار .برآشفتن رؤیاي دیگري زیبنده تو نيست و نه تو را با آن كاري هست .براي
آدميان و حماقتها و بازيهایشان ادب را به جاي آر .اما هميشه به خاطر بياور كه چيزي نه نيك است و نه
بد .هستی و هرچه در آن است به صرف وجودشان در كارند و تو را اجبار به گزینش چيزي نيست و همواره
به یاد آور آن دم كه چيزي براي برگزیدن نباشد وجودت یكپارچه و نامنقسم خواهد بود و آنگاه كه دست
انتخاب را گشوده كردي ،همان كه برگزیدي دو نيمهات خواهد كرد و این شكاف دو سویه خواهد بود .از
یكسو دنياي بيرون را از هم جدا می كند و از دیگر سو تو را از درون .اگر انتخاب كنی در واقع شكاف و
جدایی را برگزیدهاي ،شوریدگی روانت را دستچين كردهاي .اگر گزینشی در كار نكنی ،اگر دانسته باشی كه
چيزها نه نيكاند و نه بد ،سالمت عقل خود را به كف آورده اي .برنگزیدن همانا بازیافتن فرزانگی و خرد گم
شده در زمان است ،زیرا حال كه دنياي بيرون را خط فاصلی به دو بخش قسمت نكرده و دیگر مرزي ميان
اقالم آن قائل نيستی ،در درون نيز یكپارچهاي و بیهيچ شقاقی .اینك آنچه در درون است و آنچه در
بيرون دوشادوش در حركتند و تو موجودي خواهی بود بسيط و بخشناپذیر و منحصر به فرد و این همان
روند فردیت است و دیگر نيك و بد در پس اعيان جهان هویدا نيست .آنگاه كه این شناخت در عمق
آگاهیات جاي میگيرد فیالحال به تماميت خویش خواهی رسيد .همه پارهها و قسمتها از ميان رفته
واحدي یگانه را بدل میشوند ،و هست تو متبلور میشود و مركزیت مییابی و این معنا از بزرگترین
مددهایی است كه خودآگاهی شرق به جهان هدیه كرده .آیينهاي غربی هنوز در پس پندارهاي نيك و بد
پرسه میزنند و بدین سبب است كه مسيحيان را در درك و فهم اوپانيشادها و الئوزه و چوانگدزو
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دشواريهایی بسيار است .بسا اگر بگویيم این درك براي شان المحال است راه اغراق نپيموده باشيم .زیرا
ذهن ترسایان كه به پندار نيك و بد خو كرده است اوپانيشاد را فهم نمیكند كه از این پندار نشانی در آن
نيست ،زیرا گفتارهاي شاعرانهاند ،سرریزهایی وجدآميز و خلسهگوناند ،سرمستیهاي كيهانیاند .اوپانيشادها
می گویند كه خداوند آن است و تو اینیTat.Va.masi. .
آن دم كه به واهی بودن پندارهاي نيك و بد راه یافتی آن درك و دریافت ،تو را چرخشگاهی خواهد بود كه
واگردانت میكند .زان پس به درون خود نظر خواهی كرد و واقعيت بيرون دیگر چندان واقعی نمینماید و
معناي خود را از دست میدهد .آنچه كه اجتماع واقعيت مینامد افسانه و خيالی را مانند خواهد شد كه به
خواست خود می توانی در آن ایفاي نقش كنی .اما اهميت چندانی برایش قائل مباش چرا كه فقط نقشی
است بر نقش پرده آن خيال كه باید آن را به تمامی و تا آن جا كه در توان است به انجام رساند اما آن نقش
را به خود نگيرید و درش فرو نروید ،از آنرو كه از آن غایت متعال به كل بیبهره است .آن واقعيت و اصل
بنيادي در درون است و روان بسيط و بخش ناشده از آن خبرها دارد .و اگر بتوان لختی از آن روان یكپارچه
را به چنگ آورده در آن فرو شویم به آستانه حضوري دیگر سان گام نهادهایم.
میگویی «پندارهاي نيك و بد در من فرو مردهان» ،و این همان حال و دمی است كه میتوان عزم پوشيدن
رداي سانياسی كرد و به وادياش وارد شد و همه معناي سانياسين در همين است .اینك دیگر هيچجاي
درنگ نيست .دیگر حتی رخصت طلبيدن از من هم جایز نيست .تو خود پيشتر به آن وارد شدهاي و آن
جامع به بر كردهاي و چه راهی بس دراز پيمودهاي.
چنين حكایت كردهاند كه سال خورده زوجی قصد جدایی كردند و به نزد قاضی روان شدند .بسی سالدیده
بودند و بيش از  95بهار از عمرشان خزان گشته بود و  75سال در وصلت هم به سر برده بودند .و قاضی
محكمه را از شگفتی توان سخن گفتن نبود .سرانجام به گفتار درآمد كه« :و حال سرِ آن دارید كه از هم جدا
شوید آن هم پس از  75سال كه سر بر یك بالين نهادهاید ،حاال چرا؟» آن دو نگاهی بر هم انداختند و
پيرمرد پاسخش داد « :حقيقت را خواسته باشيد به انتظار نشسته بودیم تا همه فرزندانمان با دنيا وداع
كنند».
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آدميان صبر پيشه میكنند و به انتظار مینشينند و بسی چشم بهراهند؛ آیا به راستی اميدي هست؟ دیگر
صبر جایز نيست .خوش آمدهاید و مقدمتان مبارك .اینك آمادهاي و مهيا گشتهاي .حتی آنانی كه مهيا
نيستند را هم با گشادگی می پذیرم ،زیرا اگر امروز آماده نباشند روزي دیگر خواهند بود .آنان كه هنگام
سانياس شدن آماده نيستند شاید زان پس آمادگی یابند و من كه باشم كه بخواهم از پذیرشت سر باز زنم
اگر خدایت پذیرفته است .خود را در آن پایه نمی یابم كه دست رد بر سينه كسی زنم و بدین سبب كسی را
از اینجا نمیرانند و رانده نمیشود .هيچ شرطی در ميان نيست .همگان شایستهاند و سزاوار .اگر آن دادار
پاك بر این بوده كه تو شایسته زندگانی هستی همين مرا كفایت است كه تو را الیق سانياسين بودن بدانم.
میگویی«نه سرفرازم ،نه شرمنده ليك آميزهاي از هر دو حالم ».این حال همان حال سرگشتگی و آشفته
دلی است .به هرچه روي كنی آن را چنين خواهی دید كه نه این است و نه آن و در عين حال هم این است
و هم آن« .هر آنچه تاكنون فرا چنگ آوردهام چنان است كه گویی دوشادوش ناكامیهایم در تيرگی فرو
شده ».به راستی كه چه فرخنده بختی و طالع سعدي فرا رویت است و بدان كه حالی بس رشكانگيز تو را
در ميان گرفته .دانستن اینكه هرچه كرده اي رنگی از كاميابی به خود ندیده و به ثمر نشسته آغاز سفري
تازه را نوید می دهد .نایل شدن به آن درك و دریافت كه در هرچه به دست آوردهام مغبون گشتهام و جز
اتالف عمر سودي نبرده ام آغازي است براي به جستجو برخاستن و پرسان شدن به چيزي كه نمیتوان آن را
از كف داد .آن دم كه كسی از دایره وهم این جهان و كاميابیهایش یكسره رها شود تنها پس از آن است كه
به وادي معرفت روح رخصت ورود خواهد یافت.
« حال خود را چون ابري رقيق و ناپایدار میبينم اما از ميانه آن ابر ،اندوهی سترگ چون ستيغ خارهاي برّان
كه لفافی مخملی آن را پوشانده سر برمیآورد ».قطعاً چنين است و باید كه اینگونه باشد .زمانی كه عمري
را در اوهام سپري كردهاي و ناگاه روزي پی میبري كه هر آنچه بوده خالی از معنا و بیفایده است و در
تعقيب سایهها بودهاي ،اندوهی بس عظيم سر بر می كشد .تيزهوشی و ذكاوتت برایم آشكار است :اندوهی با
لفافی مخملی .آري حزن و مالل چون شراب خام در رگهایت یله میرود و آن دلتنگی براي گذشتههاست
و افسوسی كه از پس آن بر جاي مانده و آن پوشش مخملی همان چشمانداز امكانی است كه فرا رویت
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گسترده است و اینك برایت فراهم گردیده .از ميانه آن آشفتگی و پریشاندلی ،اندوه و مالل روح را میآزارد
ليك به واسطه همان آسيمگی و آزردگیاش ا ست كه در آن اعماق وجود ،حس تازه جنبيدن میگيرد و
افروخته میشود .شعفی تازه از پس پرده دلتنگیها سر برمی كشد ،سرور و وجدي كه از كند و كاوي دیگر،
ماجرایی تازهتر ،حياتی نو و راهی نوتر براي بودن سر بر آسمان میساید.
«باگوان ،پایانی بر حال خود نمییابم یا به راستی هیچ پایانی بر آن نیست؟»
ذهن را همواره تولدي هست و پایانی .آغازي بر «منِ» تو در ميان است و آن را نيز پایانی اما نه آغازي بر
هستِ تو هست و نه فرجامی و راز پيدایی عالم نيز بر كسی گشوده نيست و تو را هم انجامی .فراگرد و
جریانی است كه هماره در كار است .سرّي در ميان است و آن اسرار تو را انتظار میكشد و آنگاه چه شور و
وجدي .چه سُكرآور و خلسهگون آندم كه درمی یابی زندگی را هيچ پایانی نيست؛ و آنگاه كه به بلنداي
قلّهاي میرسی قلّه دیگري به مبارزهات میخواند ،ستيغی رفيعتر و صعودي توانفرساتر و چالشی بس مهيب
و پرمخافت و پس از درنوردیدنش ،چكادي از پس چكادي دیگر تو را به خود میخواند و زندگی چونان
كوههاي سر بر آسمان سایيده هيماليا یكی از پس دیگري نمایان میشود .لحظهاي اندیشه كن كه اكنون بر
فراز قلّهاي رسيده اي و دیگر هيچ چالشی براي فتح چكادي در ميان نيست و به راستی كه چه ملول خواهی
شد و زان پس جز مالل و دل تنگی دیگر تقدیر و نصيبی نخواهی داشت و زندگی را با ماللت و خستهدلی
كاري نيست كه رقصی است ابدي و در قاموس آن اثري از كسالت و دلزدگی یافته نيست؛ زندگی سراسر
نشاط است و سرخوشیهاي شادمانه .در هر خم راهش هزاران هزار واقعه در انتظار است و بیشمار وقایعی
كه همواره در زمانهایی دیگر چشم به راهتاناند و هرگز نمیتوان فرجام و پایانی را بر اسرار هستی متصور
بود و نمی تواند كه پایان پذیرد و از همين روست كه اسرار و معما نام گرفته است.
هرگز نمیتوان تا انتهایش را شكافت و بدان درون شد و هيچ گاه آن را معرفت تمام نخواهی یافت .چيزي در
ميانش است كه تا ابد آن را فریبنده و موهوم مینماید و همه سرور و طربناكی زندگی در همين است.
شكوه و تابناكی بیهمتاي زندگی در این معناست كه تو را همواره مشغول میدارد و در هر لحظه خود را در
جستجو و زیر و زبري دیگر می یابی .زندگی ماالمال از پویش است و خطر كردن در ناشناختهها.

سرگشتگی

www.oshods.com

صفحه 33

پرسيدهاي« :باگوان ،پایانی بر حال خود نمی یابم یا به راستی هيچ پایانی بر آن نيست؟»
تو را بیشك فرجامی است اما هست راستين تو را پایانی نخواهد بود.
«آیا به دوش كشيدن بار ناپاكیها سرمستی است؟» در هيچ مكان و زمانی ناپالودگی و آالیشی یافته نيست.
هرچه هست سَره است و پاك .ناپاكی و آالیش سایهاي است از آن سرگشتگی و آشفتهدلی كه اینك جانت را
آزرده كرده .آن گاه كه پریشانی و ذهن آشفته رهایت كند سایهها نيز از ميان برمیخيزند .نهانیترین هسته
وجودت همواره درخشناك است و پاك و تو با نيالودگی آميختهاي و تو را از آن جدایی نخواهد بود.
پاكدامنی ات ابدي است و هرگز دامنت آلوده نخواهد بود و راهی براي تردامنی نيست .شاید بتوانی از گوشه
ذهنت برانی و یا به یادش آوري .اگر فراموشش كنی آشفته دالنه خواهی زیست و اگر در خاطرت آن را زنده
كنی سراسر روشنی خواهی دید و نيالودگی .دیگرباره زنهارت میدهم كه نه به یقين بل به روشنی خواهی
رسيد .هرچه در ظرف زمان و مكان به ادارك درآید شفاف خواهد بود و آن شفافيت همان رهایی موعود و
فرزانگی و حقّ مسلم توست .اگر به طلبش در نيایی و خواهانش نباشی جز تو كسی مسؤول نيست .بخواه كه
از آن توست ،فقط كافی است آن را طلب كنی .سانياس تالشی است براي باز پس گرفتن آنچه كه همواره
از آنت بوده و وانهادن چيزي كه زیبنده تو نيست .سانياس جد و جهدي است براي به حال خود نهدن آنچه
به راستی در تو نيست و به ادعا نشستن گوهري كه پيوسته در كنارت است .وجد و سرمستی ،طبيعت
ماست .سرمست نبودن را ضرورتی در ميان نيست .سرمستیهاي سرخوشانه از درون می جوشند و بسی
بیاختيارند و خلق الساعه .براي سرمست شدن نيازي به هيچ تالش و جهدي نيست .براي سيهروزي است كه
باید هرچه در توان است به كار برید .از اینروست كه چنين خسته جانی زیرا مبتال شدنت به سيهروزي
بایدت سخت به كار بوده باشی و به راستی كه چه كار دشواري است تا عملی را خالف طبع خود انجامش
دهيم .خالف رود در حركتی و سيهروزیت از همين است .سعادتمندي تو در پيوستن به مسير و حركت رود
است تا آن پایه كه دیگر ميان تو و رود فاصله اي نباشد و تو همان رود شوي و پيوستن و با رود شدن را هيچ
دشوار كاري نيست حتی اگر شناگري ندانی .در جریان رود جاري هستی و رود تو را با خود به دریایی میبرد
كه كرانمندي ندارد .زندگی همان رود است؛ نباید با زور و فشار در ميانش روي و آنگاه سيهروزیت رخت
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برمیبندد .سانياس را هنر فشار نياوردن به رود زندگی معنا كردهاند و تو اینك آمادهاي .این دقيقه آشفتگی،
این لحظه آشوب و طغيان در زندگی ات گشاینده دري است و برگی تازه را ورق میزند .بيش از این صبر
جایز نيست.
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شرطی شدن
هسته درونی انسان بسيا ر ساده است ليك شخصيت او چنين نيست؛ این شخصيت ساختی بس پيچيده دارد
كه در تباین با هستی اوست .شخصيت را میتوان به پيازي مانند دانست .الیههاي بسياري از شرطی شدنها،
تباهیها و آلودگیها در پس الیههاي دیگر نهان است .آنچه صوفيان ،صافی مینامند همان هست نيالوده
انسانی است ليك آن هست بیزنگار و خالص نيز در پشت صافیهاي دیگر از نظر پنهان است؛ توان دیدنش
در شما نيست و شمایی كه در پس این پردهها نهان گشتهاید نيز قادر به تماشاي جهان نيستيد .چون هر
آن چه از دنياي اطراف به شما برسد پيش از ورود ،در گذر صافیها تباه میشود و هرگز آن را چنان كه
هست در نمییابيد و در این كشاكش همواره از دستانتان می گریزد .تفسيرگران بسياري در این راه در
كميناند .آندم كه چيزي را میبينيد در اولين گام این چشمها هستند كه حسهایتان را مخدوش كرده
آنها را میفریبند ،پس آنگاه جهان نگريتان ،مرام و مسلكتان و جامعهاي كه در آن زندگی میكنيد همه
و همه در حسهاي شما دست برده و تحریفشان میكنند؛ آنها جملگی جاعالنی بيش نيستند كه قلب
واقعيت میكنند .عواطفتان نيز در این سلك است و الی آخر .آندم كه آن پدیده رؤیت شده به شما میرسد
در واقع چيزي از اصل آن باقی نمانده است یا اگر هم قدري بر جاي مانده باشد چندان اندك است كه دیگر
نمی توان آن را باز شناخت .تنها در صورتی قادر به مشاهده چيزي هستيد كه صافیهايتان رخصت دیدن
دهند و مسأله در این است كه صافیها چندان رخصت نمیدهند.
دانشمندان بر این باورند كه آنچه از واقعيت بيرون میبينم  2درصد بيش نيست؛ فقط  2درصد 98 .درصد
از دست میرود .پس آنگاه كه وجودتان در نهان است و از نظر غایب ،آنچه میشنوید  2درصد از آن مقالی
است كه بيان شده و به جستجویش بر آمدهاید و  98درصد را از كف خواهيد داد .واي بسا آن  2درصد را
هم از سياق كالم دریابيد .به این می ماند كه گویی با خواندن صفحاتی چند از داستان بلندي بخواهيد
یكسره آن داستان را دیگرباره به سامان كنيد 98 .صفحه آن مفقود است و هيچ نمیدانيد كه آن اوراق چه
هستند .در این ميانه  2پاره ورق در دست دارید و بر آنيد كه همه آن داستان را از نو بنا كنيد .این بناي
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دوباره صرفاً ابداع شماست ،كشف حقيقت نيست بلكه پندار و قوه خيال شماست و الزامی درونی است تا
هيچ فاصلهاي در ميان نباشد .هرگاه  2پدیده را میبينيد كه هيچ ارتباطی با هم ندارند ،ذهن خالقتان در
پی یافتن راه چاره برمیآید حس فوریتی از درون می جوشد تا آن دو را به هم وصل كند ،كه در غير این
حال بسی بی تاب و پریشان خواهيد گشت .پس این شمایيد كه اتصالی را ابداع كرده و آن حلقههاي سن را
با آن بند محكم میكنيد .پلی را ميان آن دو فراز می كنيد و چنان به ابداعات خود سرگرميد كه جهانی از
پس خياالت خود میآفرینيد.
گورجيف ،این صافیها را حفاظ و حائل مینامد .ابزارهایی كه فرد را در برابر واقعيت محافظت میكند،
دروغهایی را كه به هم میبافد حمایت میكند ،رؤیاهایش را حفظ میكند ،حامی فرافكنیهایش است؛ اجازه
نمیدهد با واقعيت رودرو شود چون هر تماس عریان و بیحفاظی با حقيقت بسی خرد كننده است و
ویرانگر ،فزون از تحمل و هولناك است.
آدمی با دروغهایی كه به خود میگوید زنده است .آوردهاند كه فردریك نيچه گفته است« :تقاضا میكنم
انسان را از دروغهایش دور نكنيد زیرا در غير این صورت ادامه حيات برایش ميسر نخواهد بود .انسان با
مایههاي فریبش زندگی میكند .قصهها را از او نگيرید ،اسطورهها را ویران نكنيد ،حقيقت را فاش نگویيد.
انسان با حقيقت آشنا نيست و نمیتواند آن را تاب آورد ».و یقيناً این سخن در باب اكثر آدميان صادق است.
اما كيفيت این زندگی چگونه میتواند باشد؟ آن زندگی كه بنایش بر فریب استوار است خود ،نيرنگی بيش
نيست .چه شادكامی و سعادتی در دروغ و نيرنگ میتوان متصور بود؟ هيچ امكان و احتمالی نيست.
سيهروزي و ادبار ابناي بشر نيز از همين روست.
سعادت انسان در یافتن حقيقت است و در ناراستی تنها میتوان فالكت و سيهروزي را جستجو كرد و دیگر
هيچ .اما به حال و روز انسان بنگرید كه هنوز حامی دروغهایی است كه به خود میگوید .به راستی چرا؟ او
در این ناراستی احساس آسایش میكند .اما دروغها شما را حفظ میكنند و سدي را ميان شما و حقيقت و
سعادتمندي و ذات الوهی برپا میدارند .انسان عيناً چون پيازي است و آیينهاي مختلف را میتوان به مثابه
هنر چگونه پوست كندن این پياز و دستيابی به درونی و نهفتهترین هسته آن دانست .و به راستی
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درونیترین هسته پياز چيست؟ آیا تاكنون پياز را پوست كندهاید .الیهاي از پس الیه دیگر پوست میكنند و
الیهها به دنبال هم برداشته میشوند تا آندم كه به آخرین الیه میرسيد و آن را نيز برمیدارید و تنها
تهیوارگی در دستانتان باقی میماند ،كه همان الیه فناست .اگر الیههاي هستی خود را پوست بگيرید به
آخرین الیه یعنی الیه بقا میرسيد و بس از آن و فرا سویش تهیوارگی خواهد بود و فنا .پس میتوان چنين
نيز اندیشه كرد :در نهفتهترین هسته ،تهی وارگی جاي دارد؛ سپهر ناب ،نيستی ،فنا .نخستين الیهاي كه
گرداگرد فنا را پوشانده ،الیه بقاست ،الیه فردیت است ،همانی است كه در ادیان همه عالم نفس ،آتمن و
روان خوانده میشود .اما آن روان نيز گامی از هستیتان ،از وجود راستينتان به دور است و در فاصله بعيد
قرار یافته .بوداي فرزانه چه نيكو سخنی در اینباره دارد :آن را نه ـ خود ،آناتا ( )anattaمینامد.
درونیترین هستی تان ،عدم و نا ـ هستی است؛ جز خُلُوّ چيزي یافته نيست .نخستين الیه و حصاري كه به
دور آن كشيده می شود پرچين بقاست ،حصار فردانيت است .حقيقت همين است .هست راستين و
بیزنگارتان همين است .نا ـ هستی را بودن ش و هستی در ميان گرفته و قالبش را معين كرده است .آنچه از
هسته باقی است جز تهی هيچ نيست .اما چيزي باید چارچوب آن تهیوارگی را مشخص كند چرا كه در هر
حالی جز این هيچ مرزي و خط فاصلی ميان فرد و هر آنچه در پيرامونش است نخواهد بود .از آنروست كه
الیههایی بس نازك از وجود ،هست او را جدا می كند .اما آن هستی ،نه هسته مركزي كه پيرامونی بيش
نيست .در هسته كانونی جز فنا هيچ نمیتوان یافت ،انحالل فردیت ،از ميان برخاستن .حتی در مرحله بقا یا
آخرین الیه نيز وجود ذات ربوبی را به تمامی در نمییابيد.
هنوز «منِ» شما حضور دارد ،هنوز اندكی از وجودتان باقی است؛ پرده نازكی در ميان است كه در فنا باید از
ميان برداشته شود ،پس آنگاه رخصت ورود به هستی الوهی را مییابيد.
پس بيایيد از الیههاي اول آغاز كنيد؛ الیههاي پياز را پوست بگيرید .الیه اول از حواس جسمانی تباه
گشتهمان بر ساخته شده .حتی لحظهاي بر این اندیشه نباشيد كه حواس جسمانیتان همانی است كه باید
باشد؛ چنين نيستند .تربيتشان كردهاند .در صورتی چيزي را میبينيد كه جامعه اجازه دیدنش را به شما
دهد .اگر چيزي را می شنوید بدانيد كه نظام اجتماعی اجازه شنيدنش را داده است .اگر با چيزي تماس دارید
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و به آن دست میزنيد ،این جامعه است كه رخصت دست سودن بر آن را میدهد .آدمی بسياري از حواس
خود را از دست داده است .مثالی می آورم ،حس بویایی را در نظر آورید كه انسان دیگر چيزي از آن را در
اختيار ندارد .حيوانی چون سگ و توان بویاییاش را ببينيد .بنگرید كه بينیاش تا چه حد حساس است و
چه شامه تيزي! و حال انسان را نظاره كنيد كه گویا از این منظر درمانهاي بيش نيست .چه بر سر حس
بوی ایی آدمی رفته است؟ چرا حس بویش او شدت و حدّت بویش سگ یا اسب را ندارد؟ اسب قادر است از
كيلومترها دورتر بوي چيزي را احساس كند .سگ خاطره و حافظه عظيمی از بوها دارد و انسان از این
حافظه هيچ بهره اي نبرده .گویی مانعی آن را مسدود كرده و سد راه بينی گشته است.
به زعم آنانی كه سخت در این الیه پژوهيدهاند این نقص در پی سركوب و واپسزنی غرایز و طبایعش نمود
یافته است .انسان به لحاظ جسمی به اندازه هر ذي حيات دیگري حساس است اما از نظر روانی حس شامه او
تباه گشته است .حس بویایی از لحاظ جنسی در حيوانات یكی از پر نفوذترین و نيرومندترین خصلتهاست.
از همين راه بویایی است كه جانوران در مییابند آیا موجود نر با ماده هماهنگ و همساز است یا خير .بوها و
روایح نشانههاي خاصی هستند .آنگاه كه فصل جفتگيري از راه میرسد و جنس ماده آماده گُشنگيري با
نري میشود توي خاصی را از خود میپرا كند و فقط به واسطه این رایحه ،جانور نر پی میبرد كه مورد قبول
واقع شده است .اگر آن بو از اندامهاي جنسی جانور ماده ساطع نشود ،جنس نر خود را كنار میكشد چرا كه
پذیرفته نشده .انسان این توانایی را در خود از بين برده است زیرا بسی دشوار است تا در همان حالی كه
ح س طبيعی بویایی در او زنده است و به كار ،جامعه به اصطالح با فرهنگی خلق كرد .ناگزیر در طی قرون
متمادي انسان به نابودي تمام و كمال حس بویایی خود كمر بسته است .پس نمیتوان این رفتار را صرفاً از
سر اتفاق دانست كه در ممالك با فرهنگ ،زمان بس درازي را براي زدودن هر بویی از بدن ضایع میكنند.
باور رایج و عامه این است كه باید رایحه طبيعی بدن را با خوشبوكنندهها و صابونهاي بوزدا تماماً از بين برد
و چه عطرهاي خوشبویی كه به خود نمیزنند! اما اینها همه جامههاي مبدلی است كه عاریتاً براي كتمان
خود به تن میكنند ،راههایی است براي گریختن از واقعيتی كه نمیتوان از آن دوري جست .چرا كه آن
رایحه با تمام كششها و جاذبههایش هم چنان پابرجاست و الجرم به نابودي بویش همت گماردهایم .حتی در
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كالمی كه به كار می بریم این تفاوت بس آشكار است .دیدن و شنيدن را از یك مقوله میدانند ليك بویش را
سودایی دیگر در ميان است .دیدن یعنی توان به چشم آوردن ،شنيدن یعنی توان به گوش نيوشيدن ،اما
هيچ توانی در بویش متصور نيست .و بر دیگر حواس خود نيز چندان جفا كردهایم .هرگز همنوع خویش را
چشم در چشم ننگریستهایم كه اگر چنين كردهایم دمی بيش نپایيده است .به واقع هيچگاه آنان را
نمی نگریم كه گویی هماره كناره میگيریم و پرهيز می كنيم .و اگر خيره در چشمی بنگرید تربيت نایافتهتان
مینامند .لختی در اینباره تأمل كنيد :آیا به واقع آدميان را میبينيد یا از دیدارشان احتراز دارید .زیرا اگر
دوري نگيرید پس آنگاه چيزهایی را شاهد خواهيد بود كه شاید دیگري ميلی به مكشوف داشتنش نداشته
باشد و این از نزاكت به دور است و بایسته نيست كه دیدارگر چيزي باشيم كه كس دیگر سعی در پوشاندن
آن دارد .پس بهتر آن است كه دوري گزینيم و احتراز جویيم .به واژگان گوش میسپاریم ليك چهره را
نمینگریم كه بسا آن كلمات با آن چهره در انكار است و متباین .گوینده چيزي میگوید و چيز دیگري نشان
میدهد .دیري نمیپاید كه حس دیدن صورت ،چشمها و اشارات و حركات سر و دست در گاه سخن گفتن
را تماماً از دست دهيم .تنها كاري كه می كنيم گوش سپردن به كلمات است .بر این نكته لختی تأمل كنيد و
در عجب خواهيد شد كه آدميان چگونه سخن میگویند و چيزي دیگر عرضه میكنند و آموختهایم كه هرگز
چهره اي را چشم در چشم ننگریم .یا حتی اگر مینگریم ،نگریستنی از سر آگاهی نيست؛ عاري از دقت است
و سراسر تهی .چنان است كه گویی چشمان خود را فرو بسته ،عمالً هيچ نمیبينيم.
اصوات را هم به پسند و گزینش خویش میشنویم .هر صوت و صدایی را اجازه شنيدن نمیدهيم بلكه
برمیگزینيم آنچه را كه میشنویم .هرچه نافعمان است بدان گوش میسپاریم و در جوامع مختلف و
كشورهاي گونهگون ارزشها بس دیگرگونهاند .انسانی كه در دنياي بدوي مثل یك بيشهزار یا جنگل گذران
عمر می كند ،قدرت پذیرش یا قابليتی متفاوت براي شنيدن اصوات دارد؛ باید همواره هوشيار و مترصد دنياي
اطراف خویش باشد زیرا زندگی اش در خطر است و پر مَخافت .انسان امروز نياز به این هوشياري دائم ندارد.
او در دنيایی متمدن و با فرهنگ میزیَد كه در هيچ جاي آن اثري از ددان و وحوش نيست پس ترسی هم در
ميان نيست و بقاي او را خطري مدام تهدید نمیكند .گوشهاي او بهطور كامل عمل نمیكند چرا كه نيازي
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ندارد .خرگوش یا گوزن را دیده اي كه با چه دقت و حساسيتی گوش به زنگ اطراف خویشاند؟ لرزشی و
جنبشی در هوا یا خشكيده برگی كه باد تكانش میدهد گوزن را بسنده است تا هوشيار و آماده شود؛ و آن
آوا را تو هرگز پی نخواهی برد .و زندگی سرشار از نواي موسيقی است .هر لحظه موسيقيایی آن را به ميان
خود میگيرد و ما یك سره از آن غافليم .ضرب آهنگ عظيمی پياپی مترنم است اما براي به جان شنيدنش
نياز به گوشهاي حساس تري است كه مترصد نيوشيدن باشد .چشمانی هوشيارتر براي دیدن و بساوشی
پرتوانتر براي دست سودن.
بنابراین الیه نخست همانا حواس جسمانی تباهگشته مان است ،گویی در جمود زندگی میكنيم .سرد و
فروبسته و دست نایافتنی گشته ایم .چنان هراسان از زندگی هستيم كه هر روزنی را كه ممكن است حيات از
درون آن به سراغ مان آید مسدود كرده و هر امكانی را براي ایجاد تماس با زندگی از ميان برداشتهایم.
انسانها حتی یكدیگر را لمس نمیكنند و دستان هم را در دست نمیگيرند ،دیگري را در آغوش نمیكشند
و وقتی دست كسی را به دست می گيرید هم خود معذبيد و هم آن دیگري .حتی اگر كسی را به آغوش
بگيرید این احساس در او خواهد گذشت كه این كار چندان شایسته نيست و تو در شتابی تا از تن دیگري
دوري جویی ،زیرا گرماي كالبد دیگري وجودت را میگشاید .حتی به كودكان هم اجازه نمیدهند تا
والدین شان را در آغوش گيرند .هماره ترسی در ميان است .همه حسهایمان چنين تباه گشتهاند قرنهاست
كه انسان اجازه نيافته تا طبيعی و چنان كه هست زندگی كند و از همينروست كه او شأن و معصوميت و
وقار خویش را از كف داده است.
این ،نخستين الیه است و به دليل همه آن سركوبها و واپس زدنها ،تن آدمی حس لذت و شعف را یكسره
از یاد برده است ،هيچ وجد و طربی برانگيخته نيست و مرد و زن را هر دو یكسان این فاجعه رفته است،
گرچه مردان اندكی بيش تباهتر گشتهاند چرا كه مردان كمال پرستند ،كمالجویانی روان رنجور .همين كه
اندیشهاي از خاطر او گذر كند همه همت خود را طلب میكند تا به نهایت آن گذر كند .زنان ،بيشتر اهل
عمل هستند و چندان خردورزي پيشه نمی كنند بل دل آگاهانه روي به راه میسپارند و تا پایان راه نرفتهاند.
و جاي خوش وقتی است كه زنان به سان مردان روان رنجور نيستند و از همين روست كه آنان لختی از شأن
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و قدري از وقار و ظرافت خویش را محفوظ داشته اند ،اندكی حس شاعرانگی در وجوشان سوسو میزند .اما
هر دو جنس مرد و زن را جامعه به تباهی كشانده و لطافت درونشان را سخت كرده است؛ مردان بسی
بيشتر و زنان قدري كمتر .اما تفاوت فقط بر سر مقدار آن است .به خاطر در ميان بودن همين الیه و پرده
است كه هر آنچه به درونتان وارد میشود نخست باید از آن گذر كند و این صافی آن را مختل میكند،
ویرانش میكند ،تفسير و تعبير در كارش میآورد ،در ماهيتش دست میبرد و رنگهاي تازه خود را بر آن
میافزاید؛ آن را تحت تأثير قرار داده چيزي دیگر ابداع میكند .دیگر از حقيقت چيزي جز زبالهاي بر جاي
نخواهد بود .و آن گاه كه این الیه از ميان برداشته شود ـ كه همه جد و جهد یوگا بر آن است كه انسان را
دیگرباره زنده كند ،حسی تازه در وجودش بدمد و جوانی را به جسم و روحش بازگرداند و حواس انسانی را
در اوج كاركردهایش قرار دهد ـ آندم كه حسهایمان بیهيچ نهی و منعی به كار خویش باشند ،روشنی،
ظرافت و زیبایی جاري میشود؛ بار دیگر شور و حرارت سر برمی كشد .فراخی و رویش و باليدن صد چندان
در راه خواهد شد .و تو دمادم در تازگی و عطر جوانی غوطه خواهی خورد و هماره در ماجرایی دیگر توان
خویش می آزمایی و تن تو در بركه شادي طربناك خواهد بود .از ميانه شادي و سرور اولين مایه تباهی انسان
رخت برمی بندد و تأكيد و اصرار من از همين روست كه هر دم از عمر خود را در جشن و شادي سپري كنيد
و تن خود را پذ یرا باشيد و نه فقط آن را بپذیرید بلكه آن ذات برین را شكر و سپاس گویيد كه چنين كالبد
زیبایی اعطایتان كرده ،تنی چنان حساس با گونهگون معابري كه میتوان از گذر آن با حقيقت ارتباط یافت:
چشم ،گوش ،بينی ،دست سودن .این پنجرهها را بگشایيد و اجازه دهيد زندگی جاري شود .بياموزید تا
حساستر شوید و در این راه هر فرصتی را غنيمتی است.
پس آنگاه صافی اول از ميان برمیخيزد .اگر بر سبزهزاري نشسته اید دست تطاول بَرَش نگشایيد و آن را از
بن نكنيد .آدميان چندان بی خبرانه پرخاشگرند كه غافل از احوال خویشتناند .بسی برقرارند و بیخبر از كار
خویش؛ آن علف را در دسترس بیقراري خود میبينند و نابودش میكنند .پس آندم كه بر چمنی لختی
آسوده اید ،چشم بر هم نهيد و چون چمن شوید ،در جان علف فرو روید و آن را ماننده شوید ،سبزي علف را
به عمق جان خود كشيد ،نمناكی و طراوت چمن را در خود فرو برید ،بوي خوش علف پراكنده در هوا را
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ببویيد .از ژالههاي شبنم چكيده بر تيغه علف محفوظ شوید .بازي آفتاب را بر چمن نظاره كنيد و دمی خود
را در آن غرقه سازید و حسی تازه در كالبدتان سيالن خواهد یافت .پس درنگ جایز نيست .در همه احوال
میتوان این حس تازه را بيدار كرد .در رود ،در استخر ،در آندم كه بر ساحلی لميدهاید ،در برآمدن آفتاب،
در نگریستن به ماه در تاریكی شب ،در آندم كه با چشمانی بر هم نهاده تن به شنهاي ساحل سپردهاید.
خروارها خروار مجال را می توان یافت تا دیگربار جسم خفته را بيدار كرد و تنها شمایيد كه قادر به انجام
آنيد .باید كه این سحر باطل كرد و آن گره از كار تن برگشاد .و آنگاه كه شادمانه و پايكوبان و دستافشان
جهان را نگریستيد و شنيدید و بویيدید و دست بر آن سودید آن دم است كه حقيقت جهان را خواهيد دید
و شنيد و به جان پذیرایش خواهيد بود.
الیه دوم ،الیه شرطی شدنهاي اجتماعی ،سياسی ،مرام و مسلكی و سامانههاي باور است .سامانههاي باور
درهاي ارتباط را بر نمیگشاید و جز جزماندیشی هيچ طریق دیگري نمیشناسد .آنگاه كه تو به مرامی
پایبندي و من به مسلكی دیگر ،پس هيچ باب گفتگو و ارتباطی گشاده نيست .ارتباط و تماس آن دم است
كه در مقام انسان یكدیگر را پذیرا باشيم .سامانههاي باور سربهسر نابودگر هر بابی از ارتباط و گفتگوست و
تمامی حيات را جز برقراري ارتباط و گفتگو هيچ سامانهاي برنمیتابد :ارتباط با درخت ،رود ،خورشيد و ماه،
انسان و حيوان .به هر سو بنگري جوهر حيات را سرشار از گفتگو و ارتباط مییابی .آنگاه كه بار سامانههاي
باور جانت را رنجور ساخته هيچ نشانی از گفت و شنود نخواهد بود .به راستی چگونه قادر خواهی بود تا به
گفتگو بنشينی؟ تو اینك چنان آكنده از باورها و انگارههاي خویشی كه در پندار خود جز حقيقت مطلق هيچ
امكان دیگري برایشان متصور نيستی .آندم كه به پاي سخن دیگري نشستهاي تنها بیشكيب ادب را به
جاي می آوري و اي بسا جز این كسی را پذیراي سخن نباشی و به كس گوش ندهی .تو بر راستی باور خود
یقين داري و سخت در انتظاري تا مجالی براي سخن گفتن بيابی و بر آن مرد بتازي .در قاموس تو می توان
با دیگري مجادله و مباحثه كرد ،اما گفتگو ناشدنی است .ميان دو سامانه باور هيچ امكانی براي گفت و شنود
نخواهد بود .انگارهها پيوندهاي دوستی را میگسلند و باورها تباه كننده ارتباطهاي انسانی است .پس اگر به
واقع خواستار دیدن و شنيدنی ،بایسته هستی تا از همه سامانههاي باوري كه تو را در برگرفته دست بشویی،
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باید آن پایه از شعور را در خود بپروري تا از همه انگارهها رها شوي .محبوس و گرفتار آمده در سامانه
خویش از دیگري به دوري و آن دیگري نيز برایت دست نایافتنی است .آدميان چون خانههاي بیپنجرهاند.
گاهی به هم نزدیك میشوید و گاه رودررو اما دیدار هرگز؛ گاه دستی بر هم میكشيد اما دریغ از مالقات.
كالمی می گویيد اما ارتباطی در ميان نيست .هر كسی زندانی شرطی شدنهایش است و محبس خویش را
به گرد خود فراز كرده .و باید رها شد و رها كرد .خودبينی و كبر ،زاده باور است و انگارهها تو را از هر كاوشی
باز میدارند و ترس در عمق جانت النه می كند چرا كه شاید روزي به مصاف چيزي روي كه خالف باورهایت
است و آن ،همه سامانهات را زیر و زبر كند.
پس بهتر آن است كه كنكاش نكنيم و در دنياي ماللآور و بیروح و محدود خود محبوس بمانيم و پا
فرا سویش ننهيم .باورهایی كه تو را به خود مقيد ساخته القاگر معرفتاند چندان كه گویی به همهچيز دانایی
اما هيچ نمیدانی و از ذات الوهی یكسره بیخبري ليك چنان مینمایی كه از همه اسرار آگاهی .و این بسی
پرخطر است ،حالتی است كه در آن ذهن به خوابی مصنوعی برده میشود.
مردان و زنان جملگی شرطی شده اند اما هر یك به راه خود ،زیرا مرد را شرطی كردهاند كه ستيزهجو،
جاه طلب ،نافذ و خودپرست باشد .مردان را براي كاري دیگرگون مهيا كردهاند ،براي بهرهكشی از دیگري،
براي بيدادگري و اربابی كردن آمادهاش ساختهاند .زنان را سامانه باوري دادهاند كه برده باشند و بردگی
كنند .به آنان آموخته اند كه چه سان فرمان برند .زنان را دنيایی بس خرد و ناچيز سپردهاند :دنياي درون
خانه و تدبير آن .زندگی را سراسر از آنان دریغ داشتهاند و به مجرد آنكه سامانه باوري در ژرفاي وجود مرد
یا زنی سكنی گزیند و قرار یابد ،صاحبخانه آن را میپذیرد و خود را به آن مقيد میكند .مردان آموختهاند
كه به هنگام درد و رنج اشكی نریزند و فغان نكنند؛ اشك ریختن از مردي و مردانگی به دور است .پس
مردان را با مویه و زاري كاري نيست و حال نيك بنگرید كه چه سفاهتی در این باور است .سرشك از دیده
ریختن و به زاري نشستن بسا خود ،درمان درد است و همه بدان محتاجاند و بسی بایسته؛ سبكبارت میكند.
مردان در آتش حسرت و غم ،افروخته و مشتعل ،خود را هالك میكنند فقط براي آنكه توان گریستن از
آنان برگرفتهاند چرا كه مردانه نيست .و زن را آموختهاند كه شيون و زاري كند كه این كار ،كاري است فقط
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در خور زنان و شایسته ایشان .پس حتی آندم كه نيازي نيست نيز همچنان میگریند .چه سامانه باوري!
اینان می گریند و از آن چون ترفند و تدبيري براي اغواگري سود میجویند .زنان سخت آگاهند كه در
آوردگاه دليل و برهان چنان بخت و توانی در پيروزي بر شويشان متصور نيست و آنگاه آب دیده را چون
جنگ افزاري به دیده روان می كنند و به راستی چه كارآمد افزاري! مردان به راه خویش تباهند و نمیگریند
و زن به راه دیگر تباه است و می گرید و سرشك خود را چون تدبير و سياستی براي استيال یافتن به كار
میبرد و آن گاه كه آب به دیده آوردن آميخته به حيله و نيرنگ و سياست گردد ،آن چشمها دیگر حسن و
جمالی ندارد و نفرتانگيز است.
و این الیه ،پرده اي است كه به دشواري می توان از آن رها شد .شما را مسلكی سياسی و مرامی آیينی است
و هزاران هزار چيز دیگر كه در ذهنتان بر هم انباشته گشته و چنان پارهاي از هستتان گردیده كه
نمیاندیشيد آنان نه از شما كه آرایهاي بيش نيستند .باید كه این سامانهها را رها كرد ،پس آنگاه درك و
دریافت سر برمیكشد و تمایل به كشف ناشناختهها در درونتان شعلهورشده و معصوميتی ناب جلوه میكند
و آن گاه پوشيده و لبالب از احساس اعجاب و اسرار می گردید .زندگی دیگر همانی نيست كه بود .زان پس
سراسر ماجرا و مخاطره است؛ چندان مرموز و اسرارآميز مینماید كه هرچه بكاوي پایانی برایش نخواهد بود
و در این ميانه تو دیگر خالی از هر انگارهاي و در حالی از ندانستگی ،و این حال همانی است كه استادان ذن
سخت بر آن پاي میفشرند .و فی الواقع اگر استادان بلندمرتبه سراسر عالم بر سر نكتهاي اتفاق نظر داشته
باشند ،همانا مرتبه ندانستگی است و دمادم غرقه بودن در آن حال و مقام .اگر از سر اتفاق از چيزي خبر
یافتی و از آن باوري مساز .باورها را رها كن و كناري نِه .آن را به گرد خویش پيله مكن .و اگر جز این كنی
دیر یا زود چندان نفوذناپذیر خواهی شد كه دیگر زندگی برایت دست نيافتنی خواهد بود .پس هماره
كودكواره باش و آنگاه ارتباط و گفتگو امكانپذیر خواهد بود .آندم كه دو تن در پایهاي از ندانستگی به
گفتگو مینشينند ،به راستی به دیدار هم شتافته و سفره دل گستردهاند .چيزي سد راهشان نيست و آنان را
باز نمیدارد .تنها آن دم قادر به درك سخنم هستيد كه در آن پایه از ندانستگی باشيد چرا كه من هماره در
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آن حال مستغرقم .راز دل گفتن با من آنگاه ميسر است كه سامانه باورهاي خویش را رها كرده باشی و به
هر راهی جز این ،آن سامانهها مانعی بر سر راه خواهند بود.
صافی سوم و سومين الیه ،منطق و برهان و استدالل ساختگی و دروغين است ،منطقنمایی و توجيه و
تحليل است كه جملگی را به عاریت گرفتهایم .حتی یكی از آنها نيز تجربهاي نبوده كه به تمامی از آن تو
باشد و بتوان اصيلش شمرد بلكه نوعی مایه مسرت و رضایت خاطرند .بر آنی كه منطق پيشهاي ،اما با بر هم
انباشتن برهانها و حجتهاي عاریتی نمیتوان تو را اهل منطق دانست .عقل و خرد راستين تنها آنگاه سر
برمیآورد كه به وادي خردپيشگی گام نهاده اي و به یاد داشته باش كه فرق است ميان اندیشهورز و آن كس
كه او را خردپيشه مینامم .اندیشه ورز در پس منطق و برهان دروغين خویش پنهان است .دالیل او شاید
بسی معقول و منطقی جلوه كند اما هرگز موافق عقل سليم نخواهد بود .دالیلش جز فریب هيچ نيست .این
حكایت را گوش دهيد:
آوردهاند كه مردي در حال غرق شدن فریاد میزد« :كمك ،كمك ،شنا كردنن نمیدانم ».سالدیده مردي كه
به آسودگی بر كرانه رود نشسته بود جوابش گفت« :من نيز نمیدانم اما چون تو بر سر آن جنجال نمیكنم.
حاال بيا از سر منطق و عقل با هم سخن بگویيم ،چرا چنين هياهو میكنی .تو شنا نمیدانی من نيز ندانم.
پس آرام بگير ».اما تو بر كرانه نشسته اي و آن مرد در رود است و حال و هوا بسی دگرگون .سياق كالم چيز
دیگري است .آندم كه بوداي فرزانه سخنی میگوید تو نيز میتوانی دیگرباره آن را باز گویی اما فحواي كالم
همان نخواهد بود و چيزي دیگر است .آن چه در این ميانه اهميت دارد جان كالم است و حال و هوایی كه
سخن در آن به زبان رانده میشود نه كالمی كه به زبان میآید .اهميت نه در آن است كه میگویی بل در
كيستی توست .من همان واژههایی را به كار میبندم كه تو نيز اما معناي آن واژهها همان نخواهد بود و
نمیتوانند چنين باشند .آن گاه كه من كالمی بر زبان جاري میكنم این «من» هستم كه آن را ادا میكنم و
آنگاه كه تو میگویی این «تو»یی كه بدان معنا بخشيدهاي .واژهها همان است اما از آنجا كه از دو فضاي
دیگرگون میآیند ،معنایی دیگرسان ،مف هوم ضمنی دیگر ،طعمی متفاوت و نواي موسيقيایی دیگرگونهاي
دارند .خرد و عقل راستين تنها آندم سر برمیكشد و جلوه میكند كه منطقنمایی وانهاده شده است .خرد

سرگشتگی

www.oshods.com

صفحه 46

راستين چه می تواند باشد؟ كارل یاسپرز از آن تعریفی به دست داده است به غایت كمال .میگوید عقل و
خرد یعنی وضوح ،یعنی آشكارگی؛ عقل یعنی نقبی به ژرفاي وحدانيت .عقل از منطق و قضایاي آن و
مقوالت قوه فهم سود می جوید تا به فراسویشان گذر كند .عقل را غایت شكوفایی فرزانگی معنا كردهاند ليك
منطق و برهان دروغين این چنين نيست ،كه باید از هرچه دروغين است حذر كرد .صافیها هماره از آنچه
جعلی و دروغين است زاده میشوند و آنچه حقيقی است و راستين همواره دري را ماننده است و پلی.
الیه چهارم احساساتی گري و شورمندي است كه آن نيز حسی كاذب است .هياهوي بسيار بر سر هيچ ،داد و
قالی بس عظيم .ذهن زنان در این كار بسی آزموده است .در این الیه نمیتوان حقيقتی یافت كه ماالمال از
تهی است و ظواهر آن را پوشانده .غمخواري و دلنمودگی عاجزانه و از سر ناتوانی است .توان برآوردن كاري
از آن ساخته نيست .اگر دوستی بر بستر بيماري افتاده باشد بر بالينش به زاري مینشينی كه او را چاره ساز
نخواهد بود .خانه در آتش است و فریاد می كنی و آن نيز مددي نيست .بایسته است كه این حس كاذب را
پيدا كرد و رد آن را گرفت و جز این هرگز به درك حس واقعی نخواهيد رسيد .حس واقعی آندم است كه
خود را در كاري ملزم سازي و درگيرش شوي .درد آشنایی و یكدلی است و نه ترحم و ابزار دلسوزي .حس
حقيقی در دست به كار عمل شدن نمود مییابد .هر آن دم كه چيزي را به واقع در قلب و عمق جان خویش
حس كردي ،آن حس غریب ،سراپا دیگرگونهات میكند .حس فوریتی چندان تو را برمیانگيزد كه در تمناي
كنش سر از پاي نخواهی شناخت .و محك و معيار احساس راستين خویش را در دگرسان گشتنش به عمل،
سنجه خواهی كرد .اگر هر حسی كه در خویش یافتی تنها در حد احساس جلوه كند و عملی از درونش
تراویدن نگيرد بدان كه حسی بس كاذب است و تو در كار فریب خویشتن یا كس دیگري .هرگز نمیتوان بر
دل خود پا نهاد و اگر چنين كنی باید دلی دروغين داشته باشی كه دلی است كذّاب و الفزن .همانگونه كه
مردان در این الیه چيرهدستند ،زنان در این الیه بسی خبرگی یافتهاند.
پنجمين الیه ،غرایز تباه شده و فساد یافته است ،واپسزدگی است و از شكل افتادگی .از آموزههاي گورجيف
است كه میگفت همه مراكز انسانی نيمنيمه روي هم افتاده اند و در جاي مناسب قرار گرفته و در كار هم
مداخله میكنند و متجاوز به حریم یك دیگرند و تو در این آشفته بازار حيران و پریشان به تماشا ماندهاي .هر
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مركزي در كار خویش بسی زیبا جلوه میكند اما دریغ از آندم كه در كار دیگري به دخالت برخيزد كه
مصيبتها به ميان خواهد آمد .و زان پس تماميّت فرد روانرنجور خواهد گشت .براي مثال اگر مركز جنسی
در قالب همان مركز فعال باشد به غایت نافع و مطبوع است اما مردمان چندان آن را سركوفتهاند كه این
مركز در بيشتر آنان دیگر در اندامهاي تناسلی شان جاي ندارد ،جایی دیگر مأوا كرده و در سر آنها سكنی
گزیده است ،و مرادم از هم پوشانی همين است .آنان از ميانه سرشان عشق می ورزند و از این روست كه بدین
پایه سخت گرفتار هرزهنگاري و دیداريگري گشتهاند و رؤیاپردازي میكنند .حتی دیدن تجزّي مركزها نيز
سخت دشوار است و مشكالت آنگاه از راه میرسند كه اینگونه گون مركزهاي جدا از هم مانع كار یكدیگر
شوند كه در آن حال ،تماميت انسانی به آشفتگی و پریشانحالی مبتال خواهد گشت و اوضاع و احوال را در
نخواهد یافت كه از چه روي چنين گشته است.
عشقورزي را میتوان آن دم دگرسان كرد كه در مركز خود محدود و مقيد باشد .اي ميانه سر راهی براي
دگرسان كردنش نيست .آن جا را پایگاهی دروغين ساخته است و در ناخودآگاهتان پنجه درانداخته كه سخت
میتوان ریشه كنش كرد .بنگرید و تأمل كنيد و به نظاره بيشينيد .اجازه دهيد تا سر در مقام عقل به كار
خویش پردازد .بگذارید كه احساس در دل مأوا كند .و عشق از منزلگاه خود شعلهور شود .اجازت دهيد تا
همه چيز به راه خویش در كار باشد .نگذارید ساز و كارهايتان درهم ممزوج شوند و به هم آميزند كه به هر
راهی جز این غرایزتان به راه تباهی خواهند بود .آنگاه كه غریزهاي موافق طبع راستيناش در كار باشد و
خودجوش ،و بیهيچ نهی و منعی ،روشنی در تنتان خواهيد دميد و هماهنگی در كالبدتان رخنه خواهد
كرد .همهمهاي پرشور و نوا اندامتان را مترنم خواهد ساخت.
این پنجمين الیه نيز در حيطه چيره دستی مردان است .و ششمين ،حس شهود تباهی یافته است .پدیده
خارقالعادهاي را شهودش نام نهادهاند و ما یكسره از آن بیخبریم .غافليم كه میتوان دلآگاهانه نيز زندگی
كرد .چرا كه دل آگاهی در ششمين الیه قرار یافته و آن پنج الیه دیگر چندان ستبر و متكاثفاند كه حتی
نمی توان در آن ششمين ،گمانه زد .حس شهود به تمامی متفاوت از پدیده عقل است .عقل را ساز و كاري
است براي رسيدن به استنتاج .حس شهود را میتوان چون به یكباره از جاي جستن مانند دانست و به سان
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جهشی كوانتومی است .با هيچ راه و روندي آشنا نيست .بیهيچ پردازشی به نتيجهاي كه بایسته است دست
مییابد .آندم كه عقل از كار باز میماند و پاي پس میكشد حس شهود و دلآگاهی است كه زمام كار را به
دست می گيرد و همه فرهيختگان و عالمان بدین حقيقت واقفاند و معترف كه همه كشفيات و
دست آوردهاي بزرگ عالم علم نه از طریق عقل كه به راه دل فرادست آمده است.
مادام كوري سه سال پياپی همه توان فكري و بضاعت علمی خود را براي حل مسألهاي طلب كرده بود و از
هر راهی كه براي گشودن معضل خویش پاي پيش می گذاشت جز شكست و ناكامی او را نصيبی نبود .تا
شبی كه به خواب رفت و آن چه بر او گذشت رأیش را استوار كرد كه آن حال ،حالی بوداگونه بوده است.
روایت میكند« ،سه سال از عمر خود را در پی یافتن نتيجه بیهيچ حاصلی از كف داده بودم و چنين
می نمود كه جد و جهدم یكسره عبث است و بيهوده و باید دست از آن بشویم ».و آن شب چون خوابگردان
از بستر برخاست و به سوي ميزش رفت و پاسخ مسأله بر كاغذ نوشت و آنگاه به بستر بازگشت و سر به
بالين نهاد .فرداي آن شب حتی یادي از آن واقعه در خاطرش نبود و با این حال جواب بر ميز بود و كسی
دیگر نيز به اتاق راه نبود و دیده نمی شد و حتی اگر این گمان نيز متحمل میبود كه كسی در اتاق بوده باز
هم امكانی بر این پاسخ متصور نمیبود .چرا كه او در مقام یكی از بزرگترین اندیشمندان دوران خود سه
سال از عمرش را بر سر یافتن پاسخ نهاده بود .اما هيچكس نبود و پاسخ همچنان جلوه میفروخت .و آنگاه
بر اعجاب و شگفتی اش افزوده گشت .خطی كه بر كاغذ میدید دستنوشته خود او بود .ناگاه رؤیایی بر او
آشكار گشت و پرده اي كنار زده شد .به خاطرش آمد كه گویی در رؤیا میدیده است كه از خواب برخاسته به
پشت ميز رفته و چيزي نوشته است .در اندك زمانی آنچه بر او گذشته بود عيان میشود .و این دانشمند از
دري به جز در عقل به جواب رسيده بود كه در شهود است و دل آگاهی و ما از سر غفلت آن را به ورطه
تباهی كشاندهایم.
دلآگاهی در مرد ان سراسر تباه است و در زنان اندكی بر جاي مانده و این همان حالی است كه زنان گاه در
دل خویش الهام مییابند و این الهامی كه به دل می افتد تنها پاره خردي از شهود است .زن را توان اثباتش
نيست .قصد پرواز با پرنده آهنين بال دارید و همسرتان به یكباره رأیش دیگرگون میشود كه نخواهد رفت و
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شما را نيز اجازه رفتن نخواهد داد ،و شما در این پندار خواهيد بود كه این دیگر چه مهملی است .بسی كار
انجام ناشده در پيش دارید و همهچيز را به سامان كرده اید و باید عازم شوید و همسرتان نخواهد گذاشت! و
سپس روز بعد در روزنامه میخوانيد كه هواپيما را ربوده اند یا به دریا افتاده و مسافران آن یكسره مردهاند و
زن نمیتواند باز گوید كه چهسان از این واقعه می دانسته است؛ هيچ راهی نيست .فقط الهامی بوده كه به دل
افتاده؛ حسی پنهان در ناخودآگاه .اما آن حس را نيز تباه كردهایم .آندم كه آن پنج پرده سستی گيرند و از
ميان برخيزند و تو پندار عقل خویش رها كرده باشی ـ چرا كه تو را آموختهاند كه عقل معبري است كه باید
از آن به هر فرجامی رسی ـ آن گاه كه وسواس فكر و عقل خود را فرو نهادهاي ،حس شهود به گل نشسته
شكوفا می شود .زان پس این حس غریب دیگر چون الهامی در دور دست نخواهد بود كه از سر اتفاق پدیدار
شود .منبعی است كه دمادم در دسترستان است .میتوانيد چشمان تان را برهم نهيد و به درونش شوید و
طریق درست را فرا چنگ آورید .هماره خواهيد توانست تا درون انرژي شهود خویش را بكاوید و در همه
حال آن چه صواب است در آن بيابيد و این همان است كه مشرق زمين ،پير باطن و مرشد درون ناميده است
و به مجرد آن كه شهود ،كار خویش را آغاز كند نيازي نخواهد داشت تا در طلب راه دست نياز به مرشدي
غير از درون خویش دراز كنی.
و هفتمين الیه و پرده آخر از مایههاي فریب و كذب ،نفس دروغين است ،همان است كه «من» میناميمش؛
یاوهاي است كه تو را بیهمتا و بینظير و موجودي استثنایی میداند .فریبكاري كه از هست راستين تو هيچ
نمیداند و تو را به راه تباهی میكشاند .پس آن گاه دیگر توانی در گوش دادن به حقيقت در تو نخواهد بود .و
این هفتمين الیه است ،حسی دروغين اما بی گمان در عمق باورها از خود و خویشتن .با دریده شدن این
پرده ،مرحله بقا ،به فردیت راستين خود خواهی رسيد و آن گاه كه فردیت حقيقی خویش را یافتی گام نهادن
به نا ـ بودش راستين ،تو را امكانپذیر است .از ف ردیت حقيقی ،بقا ،به فنا خواهی رسيد و در آن دم است كه
خواهی توانست هست خود را به ذات ربوبی عرضه كنی.

سرگشتگی

www.oshods.com

صفحه 50

سادگی
چه معنایی در پس واژه سادگی نهان است؟ سادگی یعنی زیستن بیهيچ آرمانی برآمده از پندارهاي
وهمآلوده ذهن .ایدهآل و آرمانهاي ذهن موجد پيچيدگی و در ـ هم ـ تافتگی روان از همان دقيقه حركت
خود را در عمق آگاهیات آغاز میكند .آندم كه دلبسته خيال میشوي كه كس دیگري را ماننده شوي،
پيچيده و در ـ هم ـ تافته خواهی شد .خرسند بودن به باشندگی اكنون خود ،همانا سادگی است .آینده و در
پندار زمانهاي دیگر بودن در ـ هم ـ تافتگی را با خود به همراه میآورد .آنگاه كه به تمامی در لحظه اكنون
بودي بدان كه در غایت سادگی هستی .گذران عمر كردن در تهیدستی سادگی نيست ،كه پندارهاي بس
ابلهانه است از آن روي كه آن كه تنگدستانه میزید و آن را بر خویشتن تكليف میكند هرگز ساده نبوده و
م عناي سادگی را غوطه نخواهد زد ،كه ریاكاري بيش نيست .معناي نياز به تحميل فقر در این است كه او در
انتهاي هست خود به تمامی رودرروي آن به اعتراض ایستاده است؛ كه در غير این حال از چه روي باید
نيازي به تحميل باشد؟ تو سلوك و منشی را بر خویش اجبار كردهاي از آن روي كه در پوشيدهترین
پردههاي وجودت خوي دیگري در جوشش است .آن كس كه غضبآلوده و خشماگين در تو نظر میكند،
شفقت و نرم دلی را آرزومند است و آن دیگري كه به خروش آمده و پرخاشگرانه میتازد در پی آن است كه
او را چنين ننامند .اگر تندي و خشونت را در تو راهی نيست دیگر چه نيازي است كه پرخاشگر نباشی .آن
كس كه تهيدستی را بر خویشتن اجبار میكند میكوشد با آن گونه كه پسند دیگران است زندگی كند و او را
با نهانیترین هسته وجودياش كاري نيست و خودانگيختگیاش را وقعی نمینهد .و زیستن به خواست و
ميل دیگران هرگز سادگی و ساده بودن را در پی نخواهد داشت و آنگونه زیستن جز تقليد زندگی هيچ
نيست .حياتی است كه دیگران قالبش را میزنند و بدان شكل میدهند .همواره در سطح زندگی ،متظاهرانه
به چيزي خود را وانمود خواهی كرد و در عمق هستی خویش در طلب چيز دیگري و اهميت در آن ژرفاست
و آنچه در سطح نمود مییابد را هرگز نمی توان به حساب آورد .در سطح و ظاهر چون پارسایان به كاري و
در باطن ،گنهآلوده و زشت كار و این بطن و ژرفاي توست كه سرنوشتت را رقم میزند زیرا ذات ربوبی تنها با
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درونت در تماس است و با آن مجاور .كائنات فقط در این دانستگی است كه تو كه هستی و هرگز با آنچه
بدان شهرهاي آشنا نيست .تماميت هستی از آنچه در ظاهر میكنی یكسره بیخبر است .شاید به ادعا
بنشينی كه قدیسی كبيري اما «هستی» از آن هيچ نمیداند چرا كه آنچه دروغين و ناراست مینماید در
جوهره آن راه ندارد و او را با آن كاري نسيت .ناراستیها در خارج از هست متعال در كنشاند و روي
می دهند ،و او تنها حقيقت و وجود حقيقی تو را میشناسد.
سادگی یعنی «خود» بودن و به تمامی پذیرا گشتن هستی خویش بیهيچ ایدهآل و آرمانی .ایدهآلهایی كه
هر لحظه به رنگی و نشانی جلوه میفروشند و پدیدار میشوند ،پژواكهایی از جامعه تباهی یافته است .و
ساده بودن را شهامتی میطلبد بیكرانه .و آن پردلی از آنروست كه تو پيوسته تمرد پيشه كردهاي و سر به
طغيان داري .باید دليرانه در این راه گام نهاد چرا كه دیگر در آن جمع تباهی گرفته پيرامونت نخواهی بود و
هماره بيگانهات میخوانند .ليك ساده خواهی بود و سادگی را وجاهتی است به غایت كمال .و از آن لحظه
است كه دیگر با خویشتن خویش یكدالنه و همساز خواهی بود.
درونت را تعارضی به رنجه نخواهد افكند و تو را گسستگی در ميان نيست .آرمانهاي ذهن ،بنمایههاي
آنگسستند .آرمان هرچه سترگتر ،آن گسست فراختر خواهد بود .و آرمان یعنی جایی در زمانی دیگر ،در
این زندگی یا در باز زادي دیگر ،شاید پارسایی كبير گردي حال آن كه اكنون زشتكاري بدخوي بيش
نيستی .و آرمان تو را نيرو میدهد تا همچنان اميدوارانه چشم انتظار باشی ،یاریت میكند تا در ایمانت به
ظاهر خود سخت استوار بمانی كه فردا روزي دیگر است و روزگاران به كام ،كه فردا آنی خواهد بود كه
بایستهاي و امروز را كه بایدت تاب آوري و میتوان نادیده از آن گذر كرد .میتوان امروز را اعتنایی نكرد وآن
حقيقت موعود فردا از راه خواهد رسيد .اما فردایی نخواهد بود .همواره تو را امروز است و آن كس كه در وهم
آرمانهاي خود زندگی می كند پيوسته و دمادم حقيقت آن را از دست میدهد چرا كه حقيقت اینجا و
اكنون است .ساده بودن یعنی بودشی در اینجا و اكنون؛ چون درختان در اینجا و اكنون حضوري ناب
داشتن .آرمانها معماران آیندهاند و سخت در كار برپا داشتنش و معنی سادگی را هرگز نمیتوان در
نهانخانه آرمانها جاي داد و پنهان كرد چرا كه سادگی از آرمانها راده نخواهد شد.
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زنهارت میدهم كه آرمان است كه تباهت كرده و در ـ هم ـ تافتهات ساخته و اینك از همگسستهاي و دو
تن در درونت در جدالاند .یك آن كه تویی و دیگري آنی است كه در پی شدنش هستی ،و این دو بیوقفه
در نبردي خونریز در كشاكشاند .و آن دم كه تو با خویش به جدالی ،آن كه پرخاشگر است میكوشد خود را
چيزي دیگر بنماید ،زشترویان سخت در پی زیبایی اند و به راستی كه این رشته را پایانی نيست .آن هنگام
كه بی وقفه در تقالیی و به جان می كوشی با چيزي دیگر شوي كه اكنون نيستی ،توان خویش را در این
جدال بيهوده از كف میدهی و انرژيات هرز میرود و رنجه خواهی شد؛ و آنگاه كه نيروي حيات در تو
غليان و لبالب است خویش را سرزنده و طربناك و جوان مییابی .و به چهره مردمان بنگر كه چه دلمردهاند
و ماللانگيز .چشمان شان را نظر كن كه برق و جالي خود را از دست داده و دیگر عمقی ندارد .حضورشان را
دریاب كه هيچ تابناكی و تابندگی در آن پدیدار نيست و هيچ جریان لرزهافكن انرژي از وجودشان ساطع
نخواهد بود؛
هرگز .بل این احساس در تو هردم شدت می گيرد كه گویی آنان چون خونآشامان پلشتی یافته انرژيات را
میمكند و به درون خود میكشند و حفرههاي تيرهاي را مانندهاند كه از نيروي حيات تو بهرهها میگيرند.
آن دم كه به اجبار دليلی در كنارشانی چنان است كه خویش را بس تهی و بیروح خواهی یافت و بدینخاطر
است كه هرگاه به ميانه جمعی روانه میشوي و باز میگردي خسته و از پاي افتادهاي ،تاب و توان از دست
دادهاي و باید لختی بياسایی .چرا؟
چرا پس از بودن در ميان جمعيتی چنان كه گویی چيزي را از كف دادهاي و یقين بدان كه چيزي را از
دست دادهاي زیرا آن جماعت جز حفرههاي تاریك هيچ نيست و جماعت هرچه بیخردتر باشد سختتر
حمله میبرد و هجوم میآورد و فرسودهتر میشوي .بدین سبب است كه هرگاه در خلوتی به سكوت
نشسته اي و با كسی نيستی و تنهایی خود را شادمانه به ستایش برخاستهاي ،جان تازه مییابی و دیگرباره
جوان میشوي .و بدینخاطر است كه با مراقبه جوانتر میشوي و دیگران مطبوعترت مییابند .تو با
بيكرانگی هستی چيزي را سهيم میشوي .انرژيهایت دیگر یخبسته و فرومرده نيستند كه چون رودي
خروشان روانه می شوند و تو چون ستارگان پاي در رقص كيها خواهی گذاشت و خورشيدي در وجودت طلوع
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میكند .اما در ازدحام تودهها همواره چيزي را گم میكنی و در مراقبه باز مییابی .چرا؟ به راستی چه رویداد
شگرفی در مراقبه روي میدهد؟ در مديتيشن ساده میشوي و سادگی الزم است .دیگر دلنگران آینده
نخواهی بود و تو را با آن كاري نيست .و همه حرف و حدیث مراقبه در این است :دغدغه خاطر گذشته و
آینده را رها كن و در اینجا و اكنون بودن .تنها این «لحظه» هستی یابد كه در آن به تماشاي برآمدن آفتاب
بنشينی یا سپيد ـ پاره ابري شناور در پهنه آسمان را نظاره كنی و یا فقط در سكوت با تك درختی به خلوت
بنشينی و راز دل بازگویی ،یا شاهد پرواز پرندهاي در باد باشی كه بال گسترده است ،آندم كه یاد گذشته و
ميل آینده را یكسره به طاق نسيان سپردي و لحظه حال بر تو مستولی شد و تصرفت كرد و آن لحظه به
تمامی تو را در خود غرقه كرد دیگرباره جوان خواهی شد و جان تازهاي در هستیات دميدن خواهد گرفت.
میدانی چرا؟ آن شكاف از ميانه وجودت برمیخيزد ،شكافی كه از برهم چيدن آرمانهایش پدید آمده .آندم
كه در آن «لحظه» قرار یابی ،یكپارچه خواهی شد و انسجام خود را باز مییابی.
سادگی ،پنداره آرمانها نيست و نباید آرمانیاش شمرد .نمیتوان سادگی را بر خویش تكليف كرد و
بدین خاطر است كه هرگز كسانی چون ماهاتما گاندي را ساده ندانستهام ،كه سادگی را در آنان راهی نيست
و نمیتوانند ساده باشند .سادگی آرمانشان است .در تالشاند تا آن را به كف آورند و بدان نائل شوند.
سادگی آرمان و غایتی است در دوردست و در آیندهاي نامعلوم و آنان در جد و جهدي بليغ و تالشی سترگ
براي رسيدن به آناند .چگونه می توان با زورورزي به سادگی رسيد و آن را خلق كرد؟ سادگی همين اندازه
است كه تو فارغ از هر كوششی بخواهی با مدد خواستن از آن هست برین تعالی یابی.
هستی آنچنان كه هست در كمال است و بینقصان و هيچ بهب ودي را در كار خود نياز نيست .آن به اصطالح
پارسایان با یاري طلبيدن از خود در صدد بهبود احوال خویشند و دمادم در اندیشهاند كه این را رها كن ،آن
را فرو گذار ،آن دیگري را سركوب كن و این یك را اجبار؛ این قبيح است و آندگر خوب ،جد و جهدي
بیپایان .و در این زورورزي مغلوب می شوند و بازنده این كارزارند .سادگی كيفيتی است آكنده از سهولت و
بی تالشی .سادگی همانا فروتنی است و نه آن فروتنی كه در برابر خودبينی از آن یاد میكنند ،نه آن فروتنی
و افتادگی كه با ذهنن مغرور در ضدیت است .فروتنی را با نخوت نفس كاري نيست و به مقابلهاش
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نمی شتابد .فروتنی فقط یعنی نبود و فقدان نخوت .همت كنيد كه این نكته را دریابيد .اگر فروتنیتان بر ضد
و مخالف خودپسنديتان است ،اگر سخت در تالشيد تا خودبينیتان ،مَنِتان و كبرتان را رها كنيد بدانيد
تنها كاري كه به آن دست یازیدهاید سركوب خویش بوده است و الغير و اكنون به فروتنی خویش غرّهاي و
عالم و آدم را فخر می فروشی كه افتاده مردي هستيد .این همان اتفاقی است كه روي میدهد .آن به اصطالح
فروتنان را نظر كنيد .بی وقفه و پيوسته همگان را از افتادگی خود خبر میكنند .فروتن حقيقی از فروتنی
خود هيچ نمیداند و به راستی چگونه می تواند از افتادگی خویش خبري داشته باشد .مرد افتاده دیگر انسانی
در معناي متداولی كه میدانيم نخواهد بود .او در مرتبه «فنا» قرار یافته و فردیتش در انحالل است و اینك
تنها حضوري از او باقی است .فروتنی نه خصلت شخصيت كه حضوري است تمام و نه ترفندي تردستانه بل
حضوري است بیشبهه و آنانی كه در پيرامونتاند حضورش را درمییابند ليك تو خود ناتوان از درك آنی.
احوال سادگی نيز چنين است .سادگی را میتوان زیستن نيندیشيده و خودجوش در تكتك لحظهها معنا
كرد ،زیستی كه فلسفهاي پیاش را نمیسازد و آبی است كه بیفلسفه نوشيده میشود .هرگاه بنا بر فلسفهاي
بنيان زندگیات را پی ریختی بر خود سخت جفا كردهاي و خيانت پيشهاي و خصم خویشتنی .سادگی آندم
است كه با خویشتن خویش رابطه دوستی برپا كنی ناگسستنی و از گزند هر پندار و انگارهاي رها باشی.
سادگی را تهوري نياز است بس عظيم چرا كه اكنون پشتگرمیات مدام است و در قطعيتی بیگمان زندگی
میكنی .مردي كه با ایدههایش زندگی میكند همواره در امان است و میداند چه خواهد شد و چه خواهد
كرد؛ چندان بر این دانستگی است كه گویا امر مسلمی روي خواهد داد و راه و رسم پرداختن به آن را نيز
نيك میداند .بیگمان است و بر همهچيز در غایت یقين است .اما آن كه ساده است و آكنده از سادگی فرداي
خود هيچ نمیداند و از دمی دیگر نيز بی خبر است زیرا فارغ از گذشته خویش پاي در راه عمل میگذارد و
بازتاب هایش برخاسته از حضور و آگاهی اوست .انسان ساده را هيچ خصلتی نيست و همه از آن در ـ هم ـ
تافتگان است .مسأله بر سر خوب و بد آن نيست .خصلتهاي نيك است و بد اما جملگی پيچيدهاند و در ـ
هم ـ تافته .آنكه در سادگی می زید عاري از خصلت است .او نه نيك است و نه بد اما چنان جمالی دارد كه
نيكان و بدان را هيچ بدان راه نيست .و نيك و بد چندان هم از هم دور و نایكسان نيستند كه هریك رویه
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دیگر یك سكهاند .در پس هر انسان نيكی ،زشتخویی نهان است و هر زشتكاري را نيكوسرشت مردي به
دنبال است و در عجب خواهی شد اگر بدانی كه پارسایان همواره در خواب ،خود را آلوده به گناه مییابند و
اگر به رؤیاي آن پارسایان بنگري شگفتیات فزونتر خواهد شد و چه خوابها كه نمیبينند! و ذهن
سركوفته شان اینك در غليان و جوشش است و سخت در كار رؤیا ساختن و گنهپيشهگان شب را با رؤیاي
پارسا شدن به صبح میرسانند .آن زشتكار ،خسته از همه پلشتیهایی كه عمري را در آن سر كرده در
زیباترین خوابها سر بر بالين نهاده است .و حال آن پاره اي كه خود را از آن محروم كرده و منكرش بودهاند
در رؤیاهایشان لب به سخن گشوده و با آنان به گفتار نشسته است .اینك ضمير پنهان با تو سخن میگوید.
ناخودآگاه تو همان پارهاي است كه در انكارش بودهاي .اگر در حال هوشياري و بيداريات نيكوخصالی ،اگر
در آن حال پيراسته و مهذبی و كرداري به غایت نيك داري ،هر آنچه خویشتن را از آن باز داشته و از خود
رانده و نادرست خواندهاي در ناخودآگاهت انباشته است و بالعكس.
فرد ساده را نه خودآگاه است و نه ضميري پنهان .هيچ گسستی در او نيست؛ كه فقط آگاه است .جسم و
جانش منور است و آكنده از روشنی .همه هست او تنها از یك چيز خبر دارد و آن ،آگاهی است .چيزي را در
انكار نيست و از آن روست كه ناخودآگاهی را در وجود نياورده است .این نكتهاي است كه بایدش دریافت.
زیگموند فروید ،كارل گوستاو یون گ و آلفرد آدلر و دیگر بزرگ اندیشمندان حيطه روان آدمی بر این باورند
كه خودآگاه و ناخودآگاه پدیدارهایی هستند طبيعی؛ كه چنين نيستند .ناخودآگاه را میتوان چون پيامد
جانبی تمدن بشري برشمرد .هرچه انسان متمدنتر باشد ،ناخودآگاهش فزونتر است چرا كه تمدن یعنی
سركوب و واپس زدن .سركوب یعنی پارههایی از هست خود را از تابش نور محروم كردهاي و آنها را به سوي
ظلمت میرانی و به نهانخانه جانت پرتابشان می كنی تا مبادا روزي به مصافشان روي .آدميان تمناهاي
درون ،خشم و پرخاشگريشان را به درون آن نهانخانه انداختهاند و در به رویشان بستهاند و هر روزنی را
سخت گرفتهاند .اما تمنا و خشم و مانند آن را نمیتوان محبوس كرد و در به رویش بست كه چون اشباح،
سرگردانند و به هرسو روان و از هر مانعی توان گذر دارند .به هيچ طریقی نمیتوان بازشان داشت و منعی در
كارشان كرد .اگر بتوانی روزها مانعشان شوي ،شبگير به سراغت میآیند و در خوابها به تعقيبت
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میشتابند و صيدت می كنند و همين ناخودآگاه موجد رؤیا دیدن آدميان است .هرچه فردي تمدن آموختهتر
باشد و از توحش بيرون ،رؤیاهایش رنگارنگتر خواهند بود و از حد فزون .اگر به ميان بوميان و انسانهایی
روي كه با طبيعت آميختهاند ـ كه هنوز هم می توان قليلی را در جهان یافت ـ دیگرباره متحير خواهی شد از
آنكه دریابی رؤیاها و خوابهایشان چه اندك است و هر از چندگاه شاید خوابی بينند .سالها میگذرد و
هرگز سخن از رؤیایی در ميان نيست .آنان بیهيچ رؤیایی فقط تن به خواب میسپارند زیرا طبيعی
زیسته اند و چيزي از خود نرانده و سركوب نكرده اند .فرد ساده را ناخودآگاهی نيست .او را رؤیایی نخواهد بود
اما آن كه در ـ هم ـ تافته است را هر شبانگاه رؤیایی است.
كسانی چون ماهاتما گاندي شاید در بيداري به پارسایی رسيده باشند و پاكدامنی منششان بوده باشد اما
صور خيال زشتكاري هنوز در رؤیاهایشان جاري است .و او سخت به دنبال جواب این معما میگشت و بسی
حيران بود چرا كه او را در اینباره آموزشی غلط داده بودند .او در این اندیشه بود كه هر آنچه مردي را
بایسته است تا تجرد پيشه كند و پارسا گردد به انجام رسانده و به راستی كه به جان هم كوشيده بود .تا
آن جا كه پاي تالش در ميان است هيچ شكی در صداقت او نيست .بیهيچ شائبهاي به جِد كوشيده است .او
هر آن چه سنت پيشينيان بوده به انجام رسانده و باز هم جز ناكامی او را نصيبی نبوده است .در ناكامی
ماهاتما گاندي ناكامی سنت را می توان دید؛ سنت سركوب و واپس زدن ،سنت در انكار بودن و نفی زندگی و
سنت تحميل آرمانها جملگی در تجربه او ناكام بوده و شكست را پذیرا گشتهاند .زیرا آنگاه كه تاریكی شب
رخنه میكند و بال تيره خود را می گسترد و آن مرد پارسا در آسودگی چشم برهم مینهد ضمير پنهانش لب
به سخن میگشاید و آن پارههاي در انكار شده بازيشان را در ذهن او آغاز میكنند .همه آنچه كه خود را
از آن محروم داشته به سطح خواهند آمد و این همان حالی است كه بر شما میرود .اگر روزي از خوراك
امساك كنی ،در رؤیاي شبانه بر سر سفره رنگينی خواهی نشست و آنانی كه همواره روزها در جشن و
سرورند و در ضيافت ،شاید در پندار روزهداري بيفتند .و بدین خاطر است كه فقط در ممالك غنی مردمان در
اندیشه رژیم غذایی و امساك اند و بدان عالقمند .اكنون فقط آنان كه در ینگه دنيا زندگی میكنند در رژیم
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غذاییاند و سعی در امساكم دارند .كشور مسكينان و فرودستان هرگز به دنبال خودداري از غذا نيست كه
همواره در امساك است و آن را قوتی است الیموت.
انسان ساده را رؤیایی نيست؛ ناخودآگاه ندارد .انسان ساده ،ساده خواهد بود و زندگيش را بیهيچ پنداري
براي چگونه بودن ،لحظه به لحظه خواهد گذراند .در پی فلسفهاي در زندگیاش نيست .به بصيرتش ایمان
دارد و شعور كيهانی ممد یار و نوري است فرا روي او ،و با چشمانی گشاده از انوار معرفت راه را خواهد یافت.
براي ورود به دنياي درون و راز و رمز آن بایسته است تا در شعور الیتناهی كيهان پناه جست و بدان تكيه
كرد كه فلسفهبافیهاي بيهوده زندگی را در آن راهی نيست .و پاره عظيمی از انسانها از آن شعور و خرد
بیبهرهاند زیرا بر آن فلسفهبافیها تكيه كرده اند .بار دیگر در كرانه یادها چيزي را یادآور میشوم كه اهميتی
دارد بی كرانه .هر كودكی با آن خرد زاده میشود و آنگاه سري ،خود ،نفخهاي از زندگی است و حيات آكنده
از آن .اگر زنده اي بدان كه سرشار از آن شعوري ليك هرگز آن را تكيهگاه خود نساختهاي و مرفت كيهانی
آرام آرام از زندگی ات پاي پس كشيده است و از نظر دور گشته .اگر پاهاي خویش را به كار نگيري توان
دویدن از دست خواهی داد .اگر با چشمان خود جهان را ننگري و سه سالی چشمبندي بر چشم نهی
نابيناییات حتمی است .تنها آندم میتوان حسهاي خود را زنده نگه داري كه هر لحظه و پيوسته به
كارشان بندي .شعور و خرد نيز پدیدهاي است بس طبيعی.
انبوه بیشماري از آدميان همه عمر در نادانی و بیخبري جانهاي خاموشی گرفته خود را شتابان و بیهدف
از كویی به گذري دیگر تباهتر می كنند اما در آغاز ،شعله خرد كيهانی در وجودشان فروزان بود .پس چه بر
سرشان رفته؟ زمانی كه كودكی بيش نبودند پدر و مادر خویش و هدایتشان را یكسره اعتماد كردند .در یك
دنياي مناسبتر ،اگر والدین به راستی كودكانشان را عشق میورزند و او را دوست میدارند ،او را میآموزند
تا به شعور ازلی خود تكيه كند .در یك دنياي شایستهتر ،پدر و مادر ،كودكشان را یاري خواهند كرد تا به
مجرد آن كه امكان یافت به خود متكی شود و از وابستگی رها و مستغنی به وجود خویش باشد .اما باید
كودك را به دست معلمان مدرسه سپرد و به آنها اطمينان كرد و آنگاه نوبت استادان دانشگاه میرسد و تا
آن هنگام ثلثی از عمر كودكان دیروز در این دام گه سپري گشته و زمانی كه پاي از دانشگاه بيرون مینهند
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یكسره نادانند و شعور كيهانی خود را از دست دادهاند .ثلثی از عمرشان را آموختهاند تا به دیگري تكيه كنند
و به او اعتماد داشته باشند و این گونه است كه خرد و شعورشان را از عمل بازداشتهاند .به كودكان نوپا
بنگرید .چه هوش و فراستی در وجودشان فواره میزند و چه اندازه زنده و با طراوتاند و توان یادگيریشان را
حدي نيست و هر لحظه در پی آموختناند .و حال ،آدمهاي بزرگ را نگاه كنيد كه چه كند ذهناند و دیرفهم
و در پی یادگيري چيزي نيستند و به آنچه میدانند سخت چسبيدهاند ،شناختهها را چنگ زدهاند و هرگز
آماده سفر به ناشناخته و ماجرا نخواهند بود .در یك عالم برتر ،والدین همه همت و تالش خود را وجهه آن
خواهند كرد تا كودكان شان بر ساز و كارهاي شعور خود تكيه كنند و به آن اميدوار باشند؛ همه كوششهاي
تعليم و تربيت اگر به راستی در پی آموختن باشد آن خواهد بود تا كودك را وابسته به شعور كيهانی خویش
بار آورد و در آن پایه است كه او كاركردهایش را به درستی می شناسد و شعور خویش را به كار خواهد بست.
شاید در آغاز چندان كارآمد نباشد كه سخنی درست است .آموزگار شاید جواب درست را در آستين داشته
باشدو و اگر دانش آموز با پاسخ خود در راه خویش باشد شاید آن جواب چندان معقول نباشد اما مسأله این
نيست .جواب شاید درست نباشد ،شاید با جوابی كه در كتابها آمده مربوط نشود اما هوشمندانه خواهد بود
و هوشمندي در آن موج خواهد زد و گره اصلی كار همين است.
روایت كردهاند كه معلمی دانشآموزان خود را گفت تا تصویر و نگارهاي از مسيح بكشند و كودكان در كار
تصویرگري شدند و آن مدرسه را مسيحيان اداره می كردند و آموزگار درباره مسيح بارها سخن گفته بود .یكی
از كودكان تصویر هواپيمایی را نقاشی كرد كه شكلی بود سخت خامدستانه و بینظم و شباهت دوري با
هواپيما داشت و بر آن  4پنجره نقش بسته بود .معلم كه كنجكاوي بیتابش كرده بود از او پرسيد« :آن
مردانی كه از پنجره هواپيما بيرون را نگاه میكنند كيستند؟» كودك جواب داد« :یكی از آنها خداي پدر
است ،دیگري عيسی مسيح ،پسر ،است و سومی روحالقدس ».معلم ،كنجكاوانهتر پرسيد« :و چهارمی،
چهارمی كيست؟ آن  3نفر را درست میگویی اما آن چهارمی؟» و كودك پاسخش داد» :آقاي پانتينوس
خلبان».
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ممكن است این پرسش را به درستی پاسخ نگفته باشد ،نكته در این نيست .اما هوشمندياش را بنگرید .آن
معلم هرچه میكوشيد هم چهارمين كس را در نمییافت .در اینجا تنها به كودكی نياز داشت .با داشتن
چنين هوش و طراوتی دیگر چه نياز است تا با بيهودهگوییهاي فلسفی خود را رنجه كنيم .فقط كودكان و
خرد كيهانی شان را بنگرید و دمادم در شگفتی خواهيد شد اما مام جز نابود كردن و به تباهی كشاندن آن
شعور چه میكنيم؟ چرا كه سخت دلنگران پاسخهاي درستيم و هرگز اهميتی براي جوابهاي زیركانه قائل
نبودهایم .دلواپسیمان واهی است و باید در پی پاسخهاي داهيانه بود .باید اجازه داد تا جواب از درون
جوشش كند .بگذارید تا كودك ،خود ،جواب خویش را گوید .دلنگران راستی و ناراستیاش نباشيد .شتاب
براي چيست؟ راستی و جواب صحيح به خوديخود خواهد آمد .كودك را اجازه دهيد تا در پیاش
جستجوگر باشد .اجازتش دهيد تا براي یافتن پاسخ بارها بلغزد و خود ،یابندهاش باشد .این چه شتاب عبثی
است كه در آن سرگردانيم؟ با فراهم ساختن پاسخ درست ،رشد ،خرد و هوش او را مانع خواهيم بود .به
تمامی آنچه در جریان است خوب اندیشه كنيد .هرگز كودك را مجاز ندانستهایم تا خود پاسخش را دریابد
و همواره آن را در دسترسش گذاشته ایم .زمانی كه جواب از بيرون فراهم باشد ،شعور و هوشمندياش هرگز
تعالی نخواهد یافت زیرا ساز و كار شعور چنان است كه آن دمی در راه رشد قدم برمیدارد كه در پی یافتن
پاسخ برآم ده باشد .اما پنداره راستی و سره بودن چندان فكر و ذكرمان را به خود داشته و در آن رسوخ كرده
كه از اندیشه هاي دیگرسان غافليم .هيچ ناسرگی نباید هيچ زمانی روي دهد .چرا نباید روي دهد؟ و انسانی
كه هرگز خطایی در وجودش راه نداشته هيچگاه رشدي نكرده و نخواهد باليد .رویش و واالیش روان نيازمند
آن است كه شاید گاه به بيراهه روید و در گاهی دیگر سفيهانه عمل كنيد اما هماره نو بجویيد و در پی اصل
چيزها باشيد و اي بسا آن چيزها بر خطا باشند و ناصواب اما به همت خود ،راستی را دریابيد و سره از ناسره
باز جویيد و آنگاه شعور خفته دیگرباره جوانه میزند و عطر تازگی را در جانتان میپراكند.
ساده بودن یعنی آكندگی از شعور و خرد ازلی .سادگی یعنی از هوش بهره داشتن و سپري كردن عمر
بیهيچ آرمانی ،آنگاه كه هيچ طرح و نقشهاي به دستت نباشد .آندم كه بیهيچ امنيت خاطري لحظه به
لحظه زندگی كنی .دلنگرانی ما از بابت سرگی و ترس مان به خاطر ناسرگی چيزي نيست جز بيمناكیمان از
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عدم اطمينان .صحت و راستی به ما آسایش میدهد و نادرستی آن را سلب میكند .اي بسا خروارها پول در
بانك داشته باشی اما شاید یك شبه بر بادش دهی .در امنيت خاطر داشتن همسري اما او نيز شاید روزي
تركت كند .حيات آكنده از ناامنی و عدم اطمينان است .امن خاطر .داشتن وهمی بيش نيست كه گرد
خویش فراز كرده ایم .وهمی دنج و گرم ،و به واسطه آن وهم غریب ،شعور خود را هالك میكنيم و از ميان
برمیداریم.

www.oshods.com
http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar
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افسانه «من»
«معنای حقیقی «من» چیست؟ آیا انسانی که به روشنی نرسیده و در ظلمت است در همه حال به
واسطه حضور «من» خود دست به کار عمل است یا میتوان لحظههایی را تجربه کرد که فارغ از
آن بود؟»
انسان را مركزي نيست كه جداي از مركز كل باشد .در همه هستی تنها میتوان از یك مركز سراغ گرفت .در
روزگاران پيشين و ادوار كهن آن را دائو ،دَمَه یا هست متعال میناميدند و اینك باید گرد زمان را از رويشان
برگرفت و جال داد .میتوان آن كل را «حقيقت» نام نهاد .در همه عالم تنها میتوان پی جوي یك مركز بود و
هرگز كثرتی در كار نبوده است ،زیرا در هر حالی جز این دیگر نه سپهري یگانه بل عالمی میداشتيم
چندگانه و در كثرت .به هر سو نظر كنی وحدتی مییابی بیپایان و از اینرو عالم را چنين بيگانه مییابيم و
این عالم را تنها یك مركز است ،هر چند باید قدري در این باب به مداقه نشست.
آن یگانه ـ مركز همان من است و شما و هر آن كس دیگر كه در این كره خاك ،او را بیگمان حق حيات
است .یگانگی مركز بد ان معنا نيست كه تو را مركزي نبوده است بلكه به بایستهترین راه فریاد برمیآورد كه
تو را هيچ گاه مركزي جدا و دیگرسان نيست .اجازه دهيد مقصودم را با مثالی روشنتر بيان كنم .میتوان بر
مركزي ،بیشمار دایرههاي هم مركز ترسيم كرد .اگر بر لب دریاچهاي آرام و بیموج و شكن بایستيد و خرده
سنگی به درونش پرتاب كنيد با فرو افتادن آن خرده سنگ مركزي ظاهر میشود و از پس آن ،بیشمار دوایر
هم مركز از پس هم تا كرانه دیگر رود گسترده میشوند؛ ميليونها دایره هممركز كه همه را مركزي است
یگانه .هر دایرهاي میتواند به ادعا بنشيند كه این مركز در تملك اوست و به تعبيري چنين نيز هست اما به
تنهایی از آن او نيست.
«من» با این ادعا پدید میآید كه آن مركز در حلقه داشتههاي من قرار دارد و بس و تو را راهی نيست بل به
تمامی متعلق به من است و آن ،منم .ریشه «من» در پنداره مركزي جدا از هم نهفته است .آنگاه كه
كودكی زاده میشود بیهيچ مركزیتی كه آن را از آن خویش بداند پاي بدین جهان میگذارد 9 .ماهی كه در
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زهدان مادر سپري می كند مركز مادر را به سان مركز خویش میپندارد و با آن در كنش است .هست
دیگرسانی از مادرش ندارد .پس آنگاه زاده میشود و البته بسی نافع است كه بعدها خود را موجودي با
مركزیتی جدا از دیگري در خيال ،اندیشه كنيم چرا كه جز این ادامه حيات بسی دشوار میبود و توان به
مبارزه طلبيدن زندگی و به مصاف چالشهاي آن رفتن ناممكن .هر كسی نيازمند انگارهاي از وجود خویش
است كه «من كيستم؟» و شگفتی در این است كه هرگز كسی را انگارهاي نبوده .در حقيقت كسی را یاراي
داشتن آن پندار نيست زیرا در نهانی ترین هسته وجود ،تو سراسر رازي سر به مهري و آن راز را نمیتوان در
گنجه انگارهها در پس انگارهاي دیگر قرار داد .در نهانیترین هسته هستیات فردیتی نخواهی داشت و
جهان گير خواهی بود .به همين خاطر اگر به روشنی رسيده و بودایی را پرسش كنی كه او كيست ،سكوتی
ژرف را پاسخت می یابی .او را بدین پرسش جواب نيست .توان پاسخ گفتن را در خود نمییابد چرا كه او
اینك هست خود را در همگان میبيند و او همه است .اما در زندگی این دنيا حتی بودا هم باید از واژه «من»
سود جوید .اگر تشنه شود باید چنين به گفتار درآید كه« :تشنهام ،آناندا قدري آب بياور ».اگر بخواهد به
درستی سخن گفته باشد باید بگوید « :آناندا قدري آب بياور ،مركز عالم تشنه است ».اما این سخن اندكی
عجيب خواهد بود و نامتعارف كه بارها و بارها لب به سخن بگشاید كه گاهی مركز عالم گرسنه است و گاه
سرما بر تنش لرزه می افكند و گاه آن مركز عالم را خستگی رنجه كرده است .ضرورتی نخواهد داشت.
پس این گونه است كه تو آن واژه دیرینه و پرمعناي «من» را همچنان به كار میبري .گرچه دروغين است
ليك بسی پرمعناست .بسياري از دروغهاي ما معنایی در پسشان نهان است .مثالی میآورم .تو را نامی است
و آن فریبی بيش نيست .تو بیهيچ نامی بدین جهان آمده اي و در گاه زاده شدن آن نام را با خود نياوردهاي
كه آن را به تو دادهاند و چندان تكرارش كردهاند كه خود را با آن نام میشناسی و میدانی كه نامت راما،
رحيم یا كریشناست و این نام در تو چنان رسوخی یافته كه اگر جمع شما سه هزار سانياسين كه اینجا گرد
امدهاید به خواب فرو روید و كسی پاي بدینجا نهد و فریاد كند« :راما تو كجایی؟» كسی جز راما آن آوا را
درنخواهد یافت .راما خواهد گفت كه« :تو كيستی كه خواب مرا برهم زدهاي؟» حتی در ناهشياري خواب نيز
نام خویش را به یاد دارد و آن نام در ضمير پنهانش پایه اي بس بلند یافته كه جز فریب نيست .زمانیكه
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میگویم فریبی بيش نيست نمی گویم كه ضرورتی ندارد .دروغی است بایسته و سودمند ،اگر جز این بود
چگونه میت وانستی به هنگام نگارش كاغذي براي كسی او را مخاطب خود قرار دهی و او را نامهاي بنویسی.
حكایت كردهاند كه روزي كودكی نامه اي به خداوند نوشت .مادرش بيمار بود و پدر نيز سالها چهره در خاك
داشت و دنيا را وداع كرده بود و آهی در بساطشان نبود و فقر همدم دیرینشان بود .پس كودك نامهاي
خطاب به خداوند نوشت و از او  50روپيه طلب كرد .زمانی كه نامه به اداره پست رسيد پستچيان در حيرت
آمدند كه چه كنند و به كجا نامه را بفرستند؛ بر پاكت نامه ،نام خداوند نوشته شده بود .پس در پاكت را
گشودند و از روزگار پسرك و احوالی كه بر او رفته بود سخت غمگين شدند .بر آن شدند تا مبلغی براي او
جمع كنند .پسرك  50روپيه طلب كرده بود اما آنان جز  40روپيه ،پول دیگري گرد نياوردند .نامه بعد بار
دیگر به نشانی خداوند فرستاده شد و پسرك در آن نوشته بود« :آقاي عزیز لطفاً بار دیگر كه وجهی
میفرستيد آن را مس تقيماً به دست من برسانيد و از طریق پست اقدام نكنيد؛ مأمورین آن اداره  10روپيه
حقالعمل برداشتهاند ».و به راستی كه اگر كسی نامی نداشته باشد در رنج خواهد آمد و دشواريها در راهش
است.
گرچه كسی در دنياي واقعی نامی ندارد اما افسانه و فریبی زیباست و مددیار ،و كسی بيش از من از اسرار آن
خبر ندارد زیرا فكر نمیكنم در تمام تاریخ انسانها كسی آن اندازه كه من نامی براي دیگران مقرر داشتهام،
در كار نام گذاري بوده باشد .این گفته را از من بپذیرید و سخنم را اعتماد كنيد .دیگران نيازمند آنند تا براي
ناميدنتان اسمی به زبان آورند و تو خود ،به واژه «من» محتاجی تا خویش را ندا در دهی اما بدان كه
افسانه اي بيش نيست .اگر خود را ژرف بكاوي و در بحر وجود خویش فرو روي خواهی دید كه نامها از ميان
برخاستهاند و از پنداره «من» اثري نيست و تنها بودش ،هستی و یگانگی در تو بر جاي مانده است و آن
هست را از دیگران جدایی نيست .آن هست ،نه هست «من و تو» بل هست همگان است .صخرهها و كوهها،
رودها و درختان جملگی در آن هست حاضرند؛ جامع است و همه در برگرفته و حتی ذرهاي را فروگذار
نكرده است .گذشته و آینده و این سپهر بی كران به تمامی در آن جاي دارند .هرچه بحر وجود خود را ژرفتر
بكاوي ،درك و دریافتت فزون تر خواهد شد و درخواهی یافت كه فردیت افراد ،دیگر هستی ندارد و آنچه
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هست ،همگانيت است و كليّت .در پيرامون خود ،نامها ،منها و هویتها همه را احاطه كرده ليك آندم كه از
سطح و پيرامون به سوي مركز جهيدن آغاز میكنی همه آن هویتها محو میشود .پنداره «من» افسانه
سودمندي است .آن را به كار بند اما در دام فریبش گرفتار مشو.
«پرسان بوده اي كه آیا انسانی كه به روشنی نرسيده و در ظلمت است در همه حال به واسطه حضور «من»
خود دست به كار عمل است یا میتوان لحظههایی را تجربه كرد كه فارغ از آن بود؟»
از آنجا كه «من» را افسانهاي بيش نيست ،بیگمان تو را لحظههایی است كه رها از آن باشی و چون خيال
و فسانه است میتواند همچنان افسانه بماند مگر آن كه تو به سراغش روي و آن را برافروزي و در تنورش
هيمه بيفكنی و آتشش تندتر كنی .افسانهها را باید سخت پایيد و پاسدارشان بود و حقيقت را به پاسداري
نيازي نيست و زیبایی آن در همين است .اما سایههاي خيال را باید دمادم در پایش بود و رنگی تازه بر آن
زد و هردمی تكيهگاه و دیركی براي شان ساخت و همواره نيز در حال فرو پاشيدن است .آنگاه كه برپا
ساختن كنارهاي را به پایان میبري كناره دیگري آغاز به فرو ریختن و ویران شدن میكند و آدميان همه
عمر در این كارند و بدان مشغول و سخت میكوشند تا سایههاي خيال خود را به سان حقيقتی استوار سر و
سامان دهند .آنگاه كه «من» بزرگتر داشته باشی ثروتی فزونتر خواهی داشت .اگر قدري یكپارچهتر باشی،
منی خواهی داشت چون «من» مسكينان« .من» انسان فرودست و مسكين ظریف است و نازك و سوداي
شهریاري و حكمرانی ندارد .و آنگاه كه به شهریاري میرسی و در «من» تو سخت باد میافتد دیگر زمين را
شایسته گام نهادن نمیدانی .همه عمر در پی ثروت و قدرت و شهرت بودهایم ،سایههاي وهمآلودي كه جز
پایهها و دیركهاي تازه تر هيچ نيست و افسانههاي پندار خود را به نحوي به جنبش میآوریم و در همه حال
آگاهيم كه «آن روز» خواهد آمد و هر آنچه ساختهایم ویران می كند .اما هنوز اميدوارانه چشم انتظاري كه
شاید مرگ ب ه سراي تو راه نيابد و همه از آن دیگري گردد و به سخنی دیگر این پندار چندان هم از حقيقت
دور نيست .همواره مرگ و هالك دیگران را دیدهاي و مرگ خویش را به نظاره ننشستهاي .پس پنداري
درست است و از منطق نيز دور نيست .آدميان یكی پس از دیگري دامن خویش از دار فانی برمیچينند و راه
سرایی دیگر در پيش دارند و تو هماره اسفآلوده غمشان را خورده اي و تو را مرگی در ميان نبوده است و این
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تو بودهاي كه همراهشان به گورستان رفتهاي و وداعشان كردهاي و دیگرباره به خانه بازگشتهاي اما مبادا كه
اغوا شوي و نيرنگش بر تو كارساز گردد زیرا همه آن مردمان همان كاري را میكردند كه تو میكنی و كسی
مستثنی نيست .آن روز خواهد آمد و همه پندارهاي نام و آوازهات را یكسره ویران میكند و رد پایی نيز بر
جاي نمیماند .هر آنچه در زندگی در پی برپا ساختنش بوده اي جز نقش و موجكی بر آب هيچ نيست و نه
حت ی نقشی بر شن كه همه ،نقش بر آب است .قلم را فرو نياورده از ميان رفته است .توان خواندنش نيز در تو
نيست .پيش از آن كه مجال خواندن بيابی از صفحه روزگار چنان محو گشته كه گویی هرگز چيزي نبوده
است .اما ما هنوز در پی برپا ساختن و فراز كردن این كاخهاي سست بنياد بر بادیم.
چون افسانه و دروغی بيش نيست باید در حفظ و پاسداري اش كوشيد و روز و شب به جان در مراقبت بود و
كسی را چندان یاراي آن نيست كه تا در همه اوقات این چنين در پایش باشد و پاسداري كند .پس گاه آندم
كه تو از خویش غافلی لحظاتی بر تو هجوم خواهد آورد كه فارغ از كار و كنشهاي «من» كه همواره سد و
بندت بوده ،بیحفاظ «من» ،نيم نگاهی به حقيقت بی افكنيم .به یاد داشته باش كه هر كس را گهگاه
لحظاتی است .براي مثال شب هنگام كه به خواب میروي و خواب چندان عميق است كه در آن غرقهاي كه
حتی رؤیایی به سراغت نمیآید ،پس آنگاه دیگر نشانی از من پيدا نيست؛ همه پندارهاي دروغين رخت
بربستهاند .خواب عميق بی رؤیا بسان خرده مرگی است .در عالم رؤیا هماره اماكنی است تا امور را سر و
سامانی دهی .مردمان حتی در رؤیاهايشان مهار «من» خود را به دست دارند .و از همينروي روانكاو سخت
میكوشد تا به ژرفاي خوابهایت وارد شود زیرا در آن لحظات چندان نمیتوانی هویت خویش را در چنگ
بگيري و آن را در قيد كنی؛ و در آن ژرفا حفرههایی گشوده میشود .هنگام روز هوشياريات تمام است و
مهري بر همه وجودت نقش بسته كه «من»ات را حمایت می كند .در عالم رؤیا گاه آن را از یاد میبري ،اما
به زعم آنان كه در كار پژوهش و كاویدن رؤیاها بودند حتی در رؤیا نيز این حفاظ و پوشش برقرار است .اما
این امر چندان قطعی نيست .مثالً در خواب میبينی كه عمویت را هالك كردهاي .اگر در این خواب دقيق
شوي و ژرفایش را بكاوي در حيرت خواهی آمد .قصد هالكت پدر داشتهاي ليك عمو را كشتهاي .نيرنگی در
كار آوردهاي و «من» ،بازي را به دست گرفته است .تو كه چندان پاك نيتی چگونه میتوانی قصد هالكت
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پدر كنی و عمو در این ميان بسی پدر را شبيه است هرچند كسی را سر آن نيست تا عموي خویش هالك
كند .عموها همواره آدمهاي خوبی بوده اند .كدامين كس در پی هالك عموي خویش است و كدامين كس
سوداي هالكت پدر خویش در سر دارد؟ ميان پدر و پسر قطعاً مخالفت و مخاصمتی است بس گران .پدر را
وظيفه است كه پسر را ادب كند؛ باید زمام كار را به دست گيرد و فرمان دهد و پسر را به اطاعت وادارد و
هيچكس خواستار فرمانبرداري و اطاعت نيست و نمیخواهد كه نظم پذیرد و بایدها و نبایدها را گردن
نمی گيرد .و پدر چندان قوي پنجه است و نيرومند كه پسر بدو رشك میبرد و غبطه میخورد و بزرگترین
حسد آن است كه پسر را آرزومندي در دل است كه مادر به تمامی از آن او باشد و آن پدر هماره ميان او و
مادر قرار دارد؛ هميشه حاضر است .حس حسادت پسر به پدر افروخته میشود .پدر نيز پسر را حسادت
می كند زیرا ميان او و همسرش قرار گرفته .این خصومت همواره ميان پدرها و پسرها بوده است .ميان
دخترها و مادرها نيز چنين رفته است .مخالفتی است طبيعی ،حسادتی است فطري .دختر در تمناي آن
است كه پدر را در تملك خود داشته باشد ،اما مادر آنجاست و چون خصمی جلوه میكند .اما عموها
آدمهایی بسيار دوست داشتنی هستند .و تو در عالم رؤیا هم دست خود به خون پدر آلوده نخواهی كرد.
وجدان اخالقیات كه پارهاي از «من» توست تو را از انجام این كار باز میدارد و تو چاره كار را در یافتن
جانشين مییابی و تدبيري در كار می كنی .اگر كالبد رؤیاهایت را بشكافی ،تدابير بسياري در آن خواهی
یافت« .من» در تالش ایفاي نقش است« .من» نمیتواند پذیراي این واقعيت باشد كه «من دست به كار قتل
پدر خویشم؟» منی كه در مقام پسر ،پدر را چندان فرمانبر بودهام و همواره منتهاي ادب را در پيش او به
جاي آوردهام و او را به جان دوست داشتهام حال قصد هالك پدر كردهام؟ ابداً! «من» ،پذیراي این پندار
نيست و آن را با پنداري دیگر جابهجا میكند .عمو را با پدر شباهتی است ،عمو را بكش؛ سهلتر جلوه
می كند .در این رؤیا عمو جایگزین گشته است.
این همان چيزي است كه در رؤیاها نمود مییابد .اما در خواب بیرؤیا «من» به تمامی ناپدید میشود.
زیرا آندم كه نه اندیشه اي در جنبش است و نه رؤیاي رنگينی به كار چگونه میتوان پنداري درغين در كنار
داشت و در كولهباري به سویی كشيد .اما خواب بیرؤیا تنها لختی به طول میانجامد؛ در یك خواب  8ساعته
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تنها  2ساعت .اما همان  2ساعت جان تازهاي میبخشد و تو را زندگی تازه میدهد .اگر  2ساعت در خواب
عميق بیرؤیا سر به بالين داشتهاي ،صبحگاه طراوت و تازگی همدمت خواهد بود و زندگی با شور و نوایی
صد چندان تو را به تپيدن در خواهد آورد كه چه موهبتی است .به هرچه در پيرامون خود مینگري تازه
خواهد بود زیرا تو ،خود دیگربار تازه گشتهاي و اینك در فضایی زیبا زندگی آغاز كردهاي .در آن  2ساعتی
كه در خواب عميق بودهاي چه ب ر تو رفته است؟ همان است كه یاتنجلی ،سوسوپتیاش (  )Sosoptiمینامد:
خواب بیرؤیا« .من» حتی در ناهوشياري عميق ،تو را مزه اي از ملكوت چشانده است .پاتنجلی بر این باور
است كه ميان سوسوپتی یا خواب بیرؤیا و سامادهی ( )Samadhiیا انجامين حالت بوداگونگی چندان فرق
نيست.
چندان فرق نيست ،گرچه فرقی هست ،گرچه فرقی هست و مسأله در هوشياري است .در خواب بیرؤیا ،تو
ناهوشياري و در سامادهی ،هوشيار ،اما وضع و حال همان و یكی است .به ملكوت خداوند ورود میكنی و به
مركز عالم وارد میشوي .از پيرامون خود غایب میشوي و به مركز وارد .اتصال مییابی و با همان تازه
میشوي و آنانی كه خواب از چشم شان رفته است و توان خوابيدن ندارند به راستی چه سيهروز و مفلوكاند.
طبيعیترین منبع اتصال یافتن با ذات الوهی را از كف دادهاند .گذرگاه ورود به كيهان را گم كردهاند.
برايشان دري فرو بسته است .و این قرن ،نخستين قرنی است كه آدميان از بیخوابی در رنجاند .همه درها را
به روي خود بسته ایم و در حال بستن این در آخریم ،در دنياي خواب كه گویی سر آن داریم تا این آخرین
اتصال را هم با انرژي كيهان بگسليم كه از این خوفناكتر هيچ نيست .و اینك سبك مغزانی در عالم پيدا
شدهاند كه كتابها مینویسند و با مدارك به ظاهر منطقی قلمفرسایی میكنند كه به خواب هيچ نيازي
نيست و زمانی است كه بيهوده هدر می رود .آري حق دارند ،اتالف زمان است .آنانی كه زمان را با پول و كار
سنجه میكنند و معتاد به كارند براي آنها خواب جز هدر دادن زمان هيچ نيست .همانگونه كه اینك
آدمهاي معتاد به الكل و دائمالخمر داریم ،به زودي انسانهایی خواهيم داشت كه دائم در حال كارند .این
افراد اینك چنين اظهار می كنند كه ضرورتی براي خوابيدن نيست و میگویند كه خواب به واقع باقيمانده
ناالزمی از گذشته است .بنيان سخنش ان بر این است كه در دنياي دیرین كه اثري از برق و آتش نبود
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مردمان از سر جبر باید به خواب میرفتند .حال نيازي به آن نيست كه عادتی كهنه است و پس از گذشت
هزاران سال باید آن را رها كرد .رأي شان این است كه در آینده خوابی در كار نخواهد بود و هماكنون در پس
پرده آهنين ،در كشور شوروي ،به همين كار مشغولند .ابزارهاي تازه میسازند تا بتوان به هنگام خواب،
آدميان را آموزش داد و تعليم و تربيت را بعدي تازه بخشيد تا از تباه كردن زمان خبري نباشد .و این آخرین
عذاب و شكنجهاي است كه در حال ابداع آن براي كودكانمانيم .مدارس را برايشان ابداع كردهایم و
ناخرسند از آنيم و اقناعمان نكرده است .كودكان كوچك در آن مدرسهها محبوساند و در رنج .در هندوستان
در گذشته مدارس و محبسها را به یك جور رنگ میزدند .رنگی یكسان؛ همان نوع ساختمانهاي زشت كه
هيچ حسی و اثري از زیبایی شناختی در آنها یافته نبود؛ نه درختی ،نه پرنده و نه حيوانی تا خاطر كودكان
پراكنده نشود و توجه شان به جایی دیگر منحرف نگردد كه درغير این حال دیگر چه كسی به آن معلم نادان
تاریخ گوش خواهد سپرد آندم كه آواي مرغكی خوشالحان از كنار پنجرهها طنينانداز شود یا در آن حال
كه معلم در حال آموزش جغرافی یا ریاضی است گوزنی خرامان خرامان به كالس درس وارد شود .كودكان
خاطرشان پراكنده می شود پس باید كه آنان را از طبيعت و از جامعه دور كرد .باید مجبورشان ساخت
ساعتهاي دراز بر نيمكتهاي سخت بنشينند و روزگار بر همين مدار میچرخد و به همين منوال پيش
میرود تا ثلثی از عمرشان در مدرسهها بگذرد .و در این دوران بردههاي جدیدي ساختهایم .آنها در
باقی مانده عمرشان معتاد به كار خواهند بود و هرگز نخواهند توانست روزي را به فراغت بگذرانند و به تعطيل
روند و اینك همانها در این اندیشهاند كه چرا باید وقت شبانه را ضایع كرد و هدر داد؛ پس میتوان شبانگاه
به تعليم كودك پرداخت .آنها در تخت در خوابند و گوشهایشان با ابزاري به مدرسهاي متصل است و به
طرزي بسيار نامحسوس و در حالت زیر آستانهاي ،پيامها به مغزشان ارسال میشود و در این حال است كه
میتوان در واالترین پایه ،برنامهریزيشان كرد .و دریافتهاند كه كودكان بدین راه سهلتر از گاه بيداري فرا
میگيرند .مسلم است ،آن گاه كه در هوشياري هستی و بيدار ،هر اندازه كه حمایتت كنند و حائلی فرا رویت
نهند هزار و یك چيز ذهنت را آشفته میكند و تمركزش را بر هم میزند و كودكان چندان آكنده از انرژياند
كه هر خرده چيزي جذبشان میكند و پيوسته حواسشان پرت میشود ،كه فقط به خاطر غليان انرژيشان
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است و بس .خطایی مرتكب نمیشوند .زشت كاري را در آنان راهی نيست و بدین سبب چنين پریشان حواس
میشوند .سگی پارس میكند ،كسی بيرون از كالس در زد و خورد است ،شاگردي شيطنتی بر معلم بار
میكند یا آن دیگري لطيفهاي می گوید و هزار و یك چيز دیگر ذهنشان را پرت میكند .اما آندم كه كودك
درخواب ،آرام یافته ،در آن خواب عميق كه دیگر رؤیایی نمی آشوبش هيچ مایه پریشان خاطر و انحراف ذهن
در كار نخواهد بود و اینك میتوان خواب بیرؤیا را به سان پاره اي تازه از تعليم و تربيت به كار بست و چنين
می نماید كه گویی درصددیم تا به هر راه ممكن ارتباط و اتصال خود را با منبع كيهانی وجود و هستی
گسسته كنيم و حال ،كودكان را به نفرتانگيزترین راه به خواست خویش میخوانيم زیرا حتی این كمترین
امكان را كه بتوان به فراسوي افسانه دروغين «من» راه یافت از آنان دریغ داشتهایم .دیگر آن آخرین امكان
ناپيدایی «من» در دسترس نيست .آن لحظههایی را كه میتوانستند با ذات الوهی در ارتباط باشند مهمالت
تاریخ به ذهنشان فرو میكنند كه مثالً چنگيز خان در چه زمان پا به جهان گذاشت .براي چه كسی مهم
است و چه اهميتی دارد؟ در واقع اگر چنگيز خان به دنيا نيامده بود دنيایی بهتر میداشتيم .این همان
جوابی است كه در كاغذ امتحان نوشتم و آموزگار را خشمی ناگفتنی در خود فرو برد و مجبور شدم شبانه
روزي بيرون از كالس سراپا ایستاده باشم زیرا نوشته بودم بسيار مایه تأسف است كه این مرد چشم به جهان
گشوده است و چه بيدار بخت میبودیم اگر او هرگز به دنيا نيامده بود .چنين مینماید كه شهریاران و
امپراتوران ،تنها براي آزار و شكنجه كودكان كوچك از درون كتابها سر برمیكشند و طفالن بختبرگشته
مجبورند تا تاریخهاي تولد و مرگ و اسامی آنها را بیهيچ دليلی به خاطر بسپارند .یك نظام آموزشی برتر
همه این بيهودهگوییها را رها میكند 90 .درصد آنچه میآموزند جز بيهودهگویی هيچ نيست و آنچه
میماند را میتوان بسی بهبود بخشيد و زندگی را میتوان پرشعفتر ،آسودهتر و ماالمال از آرامشی فزونتر
كرد.
آري ،از آنجا كه «من» ،افسانه اي بيش نيست گاه خاموشی گرفته چهره در نقاب نيستی پنهان میكند و
خواب بی رؤیا اوج ناپيدایی آن است .پس اهميت مسأله را دریابيم كه هنگام خواب ،زمانی بس پربها است .به
هيچ بهانهاي آن را از دست مگذارید و خوارش نكنيد .خواب را آرام آرام پارهاي جداناپذیر از زندگی خود
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كنيد زیرا جسم ،ساخت كاري است بس نظام یافته .اگر الگوي منظمی از خواب را در پيش گيرید ،جسم آن
را سهلتر خواهد یافت و ذهن آسانتر پاي خویش را از ميدان بيرون میكشد پس در زمان مقرر به بستر
روید و تن خود را به آرامش شبانه خو دهيد .پس آنگاه در لحظههاي خواب بیرؤیا جان خسته خود را
سرشار از طراوت جاودانگی و عطر تازگی كنيد.
دومين منبع عظيم و بیكرانی كه میتوان در آن ،لحظههاي بیمنی و فارغ از «من» شدن را تجربه كرد
مهرورزیدن است و غرقه شدن در عشق ،راهی كه همواره سد و بندي گران فرا رویش نهاده و به تباهیاش
كشانده اند .چندان عمق اندیشه آدميان را آالیيده اند كه در گاه مهرورزي هم در این پندارند كه خطاكارند و
به زشتیها پلشتی یافته .حس گناه ،جایی دزدانه به كمين نشسته است و این فاجعه حتی بر متجددترین
انسانها و حتی نسلهاي جوان تر و امروزي نيز رفته است .شاید در سطح و ظاهر عليه جامعه شوریده باشی
و دیگر همرنگ جماعتت نخوانند ،اما پنداره پلشتی یافتن چندان در ژرفاي هستیات رسوخ یافته كه تو را از
آن رهایی نيست .سخن بر سر به طغيان درآمدن در سطح نيست .میتوانيم موي خود دراز كنی كه چندان
مددت نخواهد كرد .میتوانی به جمع و سلك هيپیها درآیی كه آن هم چاره ساز نيست .به هر راه ممكنی
كه در خيال گنجد میتوانی از همه چيز كنار بكشی و بر همه بشوري اما بدان كه آن هم حقيقتاً كمكی
نخواهد كرد زیرا آن چيزها كه از آن دوري میجویی چنان به عمق جانت رفتهاند كه دیگر پارهاي از آنند.
هزاران سال است كه در پندار آدميان نقش بسته اند كه مهرورزي را گناهی بس عظيم اندیشه كنند و این
پندار اینك پاره اي از پوست و خون آنان است .پس آندم كه حتی آگاهانه میدانی كه مهرورزي را خطایی
نيست ،ضمير پنهان كمی بیاعتنایت میكند ،هراسی پنهان بر دلت چنگ میزند و حس زشتكاري بر
اندیشهات مستولی می شود و دیگر تو را یاراي آن نيست تا به تمامی به آن وارد شوي .اگر مهرورزي ،تماميت
هستِ تو را در خود گيرد و به تمامی به درون آن شوي ،دیگر اثري از «من» بر جاي نخواهد ماند .زیرا در
اوج مهرورزي ،تو سراسر انرژي نابی و با حضور شعف و فورانی از انرژي ،ذهن توان حركت و به جنبش
درآمدن را از دست میدهد و به سكون میرسد در چنين غليانی از انرژي ذهن به حيرت میآید و مبهوت
میشود و در میماند كه اینك چه كند و چه چارهاي ساز كند .ذهن را آندم توان به كنش برخاستن است
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كه اوضاع و احوال پيرامونش متعارف باشد و روال آن برهم نخورد .اما آندم كه چيزكی بس تازه و سرشار از
زندگی پا به جوالنگاه او میگذارد از حركت باز میایستد و مهرورزي سرزندهترین پدیدهاي است كه میتوان
سراغ گرفت .اگر بتوان به عمق مهرورزي درون شد« ،من» به تمامی رنگ میبازد و همه زیبایی و حالوت
مهرورزي در این است .مهرورزي به راستی منبعی دیگر است كه میتوان روزنی به آسمانها گشود و نيم
نگاهی به ملكوت خداوند افكند .هم چون خواب عميق اما بس پربهاتر از آن است زیرا در خواب عميق،
ناهوشياري سویه غالب تو است و در مهرورزي هوشياريات به كار است .هوشياري اما فارغ از ذهن و
بازيهاي آنی است و از همينروست كه دانش تانترا ( )Tantraامكان حضور مییابد .جد و جهد و اهتمام
یوگا و پاتنجلی بر مرزهاي خواب عميق است .آنان آن پاره از هست آدمی را برگزیدهاند كه چگونه میتوان
خواب عميق را هوشيارانه كرد ،پس آن گاه درخواهی یافت كه كيستی و در آن مركز چگونهاي .تانترا،
مهرورزي را به سان روزنی گشوده به ملكوت برگزیده است .طریقی كه یوگا در پيش دارد راهی بس دراز
است كه پيمودنش در توان همه نيست زیرا د گرسان كردن خواب ناهوشيارانه به هوشياري كاري است بس
توانفرسا و پرزحمت .شاید سالهاي دراز در تكاپوي رسيدن باشی و تو را چگونه چنين بیگمانی در دل
است كه تاب و توان به انجام رساندن آن را خواهی داشت و پاي پس نمیكشی و همچنان صبر پيشه خواهی
كرد .پس تقدیري كه طریق یوگا این روزها بدان مبتال گشته آن است كه آن به اصطالح یوگیها ،تنها انجام
حاالت بدنی را پيشه كردهاند و بس .هرگز ژرفتر از آن را پیجو نبودهاند و آنچه همه عمر میكنند جز
پرداختن به سطح نيست كه البته بیتردید كالبدشان را از گزند بيماري رهایی میبخشند و بر سالهاي عمر
خود می افزایند .اما نكته در این نيست .می توان با دویدن و در آب شنا كردن و به نرمش واداشتن جسم نيز،
تن را سالم كرد و با مراقبتهاي بهداشتی و طبيبانه عمري درازتر یافت ،اما مسأله این نيست .آنچه باید در
پیاش بود هوشياري در خواب عميق است و آن به اصطالح یوگیها مردمان را میآموزند كه چگونه بر سر
بایستند و چه سان تن و اندام خود را از حال طبيعی خارج كنند و آن را پيچ و تاب دهند .اینك یوگا معركه
بازاري را مانند گشته است و چون سيركی كه دلقكان به بازي مشغولند و معناي حقيقیاش را از دست داده
و بُعد راستينش را وا نهاده و گم كرده راهی بيش نيست .و اكنون من در این جمعی كه اینجا گرد هم
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آمده ایم این پندار به ذهن دارم كه دیگرباره یوگا را نيرویی تازه داده احيایش كنند و ویژگی راستينش را
بدان باز بخشم و بدان جا كه بایدش قرار یابد جایش دهم و آرمانی كه در جستجوي آنم این است كه چه
میتوان كرد تا هنگام خواب عميق ،آگاه بود و هوشيار كه بنياديترین ركن یوگا همين است و اگر یوگا
پيشه اي چيزي دیگر بياموزد جملگی عبث است و بيهوده.
اما تانترا راهی بس سهلتر برگزیده است كه صد چندان دلپذیرتر است؛ مهرورزي گشاینده آن روزن است.
هر آن چه بدان نياز است غلبه بر احساس گناهی است كه نسل در نسل در تو به ودیعه نهادهاند و همه منابع
درونیات را ضایع كرده است و شرنگ آلوده اند و انسان امروز از معناي عشق تهی گشته و شمایی كه بدینجا
پا نهاده اید باید كه این احساس را به تمامی رها كنيد.
هنگام مهرورزي ،در اندیشه نيایش ذات ملكوت و مراقبه و آن هستیبخش بیهمتا باشيد .در گاه مهرورزي
احساسات تان را مشتعل كنيد و دیگرگونی پذیرید و به رقص آیيد و نواي شادي سر در دهيد .باید كه جاي
مهرورزي را نيایش گاه خود كنيد و چون راز مقدس حرمتش نگه دارید و شتابان در پی فرجامش نباشيد.
ژرف تر در آن درون شوید و با وقار و متانتی تمام هر بندي را بگسليد و هر پاره آن را به نظاره بنشينيد و بر
آن لحظه موعود در عجب خواهی شد كه چه سان كليد معما به دست داشتهاي و خود از آن بیخبري .آن
ذات مقدس ،تو را با گشایشگري بدین جهان هبوط داده ليك باید كه آن كليدها را و روزنها را برگشود.
مهرورزیدن از پدیدههاي بس پرتوانی است كه در آن «من» از ميان میرود ،حالی است آكنده از هوشياري
محض كه هر دم آن در تپش است و هست راستين را به لرزه میافكند از فردیت تو دیگر چيزي بر جاي
نمیماند و در انرژي كل غرقه میشوي .پس آن گاه آرام آرام بگذار تا این حال فرا روي شيوه زیستنت قرار
گيرد باید آن چه در آن اوج مهرورزي بر تو حادث می شود در همه احوال در وجودت جاري شود ،نه به سان
تجربه اي زودگذر كه هماره بر تو مستولی باشد .پس از آن است كه هرچه كنی و به هرجا كه پا بگذاري ،چه
آندم كه آفتاب برمی دمد همان احساس را خواهی داشت كه گویی آرام آرام در همه هستی درهم آميخته
میشوي و یگانه .یا آنگاه كه پشت بر زمين تكيه دادهاي و اختران آسمان را در نظارهاي دگرباره آن احساس
درهم آميزي در برت میگيرد یا آنكه گویی با زمين یكی گشته اي .آرام آرام ،مهرورزي آن راز پنهان و آن
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كليد گشایش گر را در دستانت خواهد نهاد كه چه سان با همه هستی در عشقورزي به سر بري و پس از آن،
دیگر «من» فریب و افسانه نخواهد بود كه میتوان چون افسانه اي به كارش بست و اگر چون افسانه به كارش
بندي دیگر تو را خطري نخواهد بود.
معدود لحظههاي دیگري هم هست كه «من» به خواست خویش و به طيب خاطر به خواب میرود :در
لحظه هاي پرمخاطره .در حال رانندگی هستی و ناگاه به چشم خود شاهدي كه تصادفی در راه است و دیگر
مركب خویش در مهار نداري و گویی دیگر امكانی براي نجات خویش متصور نيستی .در حال برخورد با
درختی هستی یا با ماشين باري كه از مقابل در گذر است یا در حال سقوط به داخل رودي و در آن لحظهها
این حس یقين چندان قوت مییابد كه به ناگاه «من» ناپدید میشود .و در زمانه ما این جاذبه عظيمی كه
براي حركت به سوي احوال و موقعيتهاي پرخطر در ميان مردم به چشم میخورد از همينروست؛ پاي در
راه صعود به اورست میگذارند كه خود مراقبه اي است ژرف .در این ميانه كوهنوردي و كوهگري اهميتی دارد
بس بيكرانه .هر لحظه باال رفتن از كوه را خطري همراه است و هرچه پرخطرتر ،زیباییاش فزونتر خواهد
بود .و تو لحظههایی زودگذر را تجربه خواهی كرد ،لحظههایی بی«منی» .هرگاه خطري و مخافتی عظيم
تماميت را به چالش بخواند و آن را به تهدید برخيزد ،ذهن به سكون میرسد .ذهن هنگامی توان اندیشيدن
دارد كه تو را خطري نباشد .آن مخافت ،تو را نيندیشيده و یكباره خواهد كرد و تو در آن نيندیشيدگی و
یكبارگی به ناگاه درخواهی یافت كه تو آن «من» نيستی.
اگر دلی ذوقپسند و زیبایی پرست داشته باشی شاید آن زیبایی ،گشاینده درهاي فروبسته تو باشد .مرد یا
زنی خوبروي میبينی و «من» از ميان میرود و در آن زیبایی مستغرق میشوي ،یا گل نيلوفري را در
آبگيري به نظاره مینشينی ،یا برآمدن آفتاب را در ضيافتی ،و شاید با دیدن پرندهاي بال گشوده در باد یا هر
واقعه دیگري كه ماشه آن تيزحسی روح را بفشارد ،هر آنچه كه تو را در آن لحظه چندان ژرف به تصرف
درآورد و تحت تأثير قرار دهد كه تو خویش را فراموش كنی و دست از آن بشویی ،در آندم است كه «من»
به خواب میرود و افسانههاي خود را فراموش میكند.
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اگر لحظهاي فراموشش كنی خوابآلوده میشود و چه زیباست آن لحظههایی كه «من» به خواب میرود و
آن گاه خواهی توانست لمحاتی از حقيقت راستين را به تجربه درآوري .پس همواره به یاد داشته باش كه
لحظههاي بيشتري را به خانه روح خود دعوت كنی و پذیرا باشی و در سراچه دل مكان فراختري براي آن
لحظهها فراهم كنی كه این تنها راه راستينی است كه در گذر آن میتوان به نظاره ملكوت خداوند نشست،
آندمی كه نه در «من» خود كه در ذات الوهی غرقه باشی.

www.oshods.com
http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar
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بر بال رهایی
بزرگترین آرزومندي انسان تمنا و اشتياق بی حد او براي رهایی است .آدمی را همواره آرزوي رهایی به دل
بوده و واالتر از آن هيچ نخواسته است .رهایی همان هسته بنيادي آگاهی انسان است .عشق ،الیه پيرامون آن
است و رهایی مركزش .آن دم كه این دو به تمامی تحقق یابند و اهدافشان برآورده شود ،زندگی را هيچ
تأسف و ندامتی نخواهد بود و این دو در كنار هم متحقق میشوند و به ثمر مینشينند و گسستگی در
ميانشان نيست.
آنان كه كوشيدهاند تا عشق را بدون رهایی ارضا كنند و تحقق بخشند آن عشق بیرهایی را مایه سيهروزي
فزونتر خود یافتهاند و خویش را سختتر در اسارت دیدهاند ،و عشق دیگر آن چيزي نخواهد بود كه گمان
میبردي و انتظارش را میداشتی و درست به چيزي مخالف آن بدل میشود ،كه همه اميدها را درهم
میشكند و انتظارها را به تمامی ویران می كند و از زندگی جز دشتی سترون هيچ بر جاي نمیماند .و زان
پس به سان كورمالی خواهد بود در تار یكی كه هرگز دري را درآن نخواهی یافت .سرشت عشق بیرهایی با
ميلی بی حد و حصر به تملك و تصاحب درهم آميخته است و آندم كه تملك و تصرف از دري وارد میشود
تو به پاي خود و دیگري قيد و بندي گران میزنی و هر دو را به اسارت میبري زیرا نمیتوان كسی را در
تصرف خویش داشت جز آن كه خود را در اختيار او قرار دهيم .نخواهی توانست كسی را بنده خود كنی مگر
آن كه به تمامی مملوكش شوي .هر آن كرداري كه بر دیگران روا میداري بر تو همان میرود .باید آغوش
ادراك بر این اصل اوليه برگشود كه عشق بیرهایی هرگز تحقق نمییابد.
جمعی هم بوده اند كه همه همت خود را براي آزمون آن سویه دیگر یعنی رهایی بدون عشق طلب كردهاند
یعنی همان رهبانان و از زندگی گریختگان .این مردمان كه دست از دنيا شستهاند و آن را ترك گفتهاند از
عشق هراسانند ،میهراسند زیرا عشق را همراه با اسارت و در بند بودن معنا كردهاند .آنان از همه احوالی كه
عشق میتواند در آن جاري شود ،ببالد ،صورت واقعی به خود گيرد و امكان حضور یابد چشم پوشيده و آن را
از خود دور كردهاند .خلوتگزینی و گوشهنشينیشان هرگز به فرجام تنهایی ناب نخواهد رسيد و همواره
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خلوتگزین خواهند بود و خلوتگزینی را اصحاب معرفت بسی فرد باورانه معنا كردهاند كه سراسر تهیناك و
اندوهبار.
می توان انزوا پيشه كرد اما انزواپيشگی ،خلوتی با خود ندارد .گوشه گيري و انزواپيشگی همان تنهایی
جسمانی است اما خلوت و تنهایی ناب ،تنها بودنی است معنوي .اگر در این پنداري كه از دیگران دوري
جستهاي ،اگر از دنيا چشم پوشيدهاي و از آن گریختهاي و اینك در تنهایی به سر میبري بدان كه در وهمی
گران غرقه اي .جهانی كه از آن گریزانی پاي در تعقيب نهاده و در پی به دام افكندنت روانه گشته است .همه
تمناها و هوسهاي ممكن ،تو را درميان گرفته و تو اینك رنجه كابوسهایی هستی كه فزون از شمارند زیرا
هر آنچه را كه از آن دست شسته اي به آسانی رهایت نخواهد كرد .ترك دنيا كردن جز سركوب هيچ نيست.
اگر در پی آنی كه چيزي را بيش و بيشتر سركوب كنی ،نياز به سركوب آن در تو شعلهورتر خواهد گشت و
هرچه بر سركوب آن پاي بفشاري ،نيروي بيشتري خواهد یافت و توانمند تر خواهد شد؛ در رؤیاهایت فوران
خواهد كرد و در توهماتت بروز مییابد .مردمانی كه در دیرها و صومعهها زاویه نشينی پيشه كردهاند ،وهمی
گران را به جان می خرند .آنان كه براي گوشه نشينی پاي به درون غارهاي هيماليا میگذارند دیر یا زود
ارتباطشان با واقعيت گسسته می شود و گام در راه خلق واقعيتی برخاسته از ذهن وهم آلودشان میگذارند؛
واقعيتی شخصی ،واقعيتی برگرفته از تخيالت بيمارگونهء ذهن.
اما در مغارهاي هيماليا كسی یافت نمیشود و تو مختاري تا هر آنچه در سر داري بيافرینی .تنهایی چنان
ادباري است كه آدمی را وامی دارد تا اوهام خویش را ایمان بياورد كه به راستی كسی در نزد اوست حال
آنكه جز جنون هيچ نيست.
از یكسو انسانی را نظاره گریم ،انسانی دنيا دوست كه در تالش یافتن عشق بیرهایی بوده است و در آن
ناكام .زندگیاش جز اسارت و بندگی انبوه بیشماري از آدميان و چيزهاي پيرامونش هيچ نيست و جسم و
ذهن و روحش در بند است .او حتی به قدر خرده -جنبشی نيز رهایی ندارد .این یك سوي ناكامی و شكست
است و غالب آدميان در این معنا گرفتار آمدهاند .گروه اندكی نيز از دنيا گریختهاند و با مشاهدهء این سيه
روزي در پی یافتن سویه دیگر یعنی رهایی ،موكشا( )moksaو نيروانا سر به راهی دیگر نهادهاند ،كه
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سرانجام جز پریشانی روان و رواننژندي عاقبتی نخواهند داشت .اینان یكسره در رؤیاي خویش میزیند.
انزوا پيشگی شان چندان است كه به اجبار باید چيزكی خلق كرده تا باقی عمر را با آن سر كنند .اما فرجام
هر دو سویه تالشهایی كه جملگی از چارچوب منطق پا فراتر نهادهاند جز ناكامی نصيبی نبوده است .و از
اینروست كه اكنون آدمی به حيرت بر سر دو راهی سرنوشتسازي ایستاده است كه كدامين راه را پيشه
كند و به كدامين طریق رهسپار شود .گذشته و ایام دیرین به تمامی ناكام بوده است .هر آنچه در گذشته
انجام یافته خط بطالنی برش رفته است و به راهی بنبست منتهی گشته .اینك باید به كجا رفت و چه باید
كرد؟ آتيشا برایتان پيامی بس مهم دارد و آن ،پيام همه بوداها و روشنی یافتگان این عالم است.
شما را از جانب آن به اشراق رسيدگان این پيام است كه عشق و رهایی را دو پاره جدا از هم ندانيد كه باید
هر دو را با هم داشت یا هر دو را با هم رها كرد و وا نهاد ليك نتوان گزینشی در كارشان كرد و یكی را
برگزید .عشق ،پيرامون است و رهایی ،مركز .بایسته است تا به چنان تعادل و توازن ظریفی رسيد تا در آن
نازكاي اعتدال ،عشق و رهایی در كنار هم شكوفا گردند و آن دو را این توان است كه چنين كنند زیرا بر
قليلی از مردمان این حال رفته است و اگر در درازاي تاریخ ،این فرجامين حادثه خطير تنها بر یكی از ابناي
بشر نيز رفته باشد پس بر همگان ممكن است و از دسترس دور نيست و حقی است كه از آغازین لحظه
حيات ،تو را بخشيدهاند .مديتيشن ،راز دستیابی به آن توازن است.
مديتيشن ،مرغكی است كه او را دو بال به گستره ابدیت داده اند :عشق و رهایی .همه جد و جهد من در این
مكان كه به یاد بوداي فرزانه نامش نهادهاند بر آن است تا شمایانی كه در اینجا گرد آمدهاید را همزمان ،آن
دو بال جادویی دهم :مرغكان عشق ،هست خود را در بيكرانگی عاشقی پرواز دهيد و رها باشيد .در اقيانوس
عشق غوطه زنيد و فارغ از هر تملك و در بند كشيدنی باشيد؛ رها باشيد اما راه سرما را بر دل خود سد كنيد
و با گرماي برآمده از عشق ،درونش را به تپش در آورید .رهایی و عشقتان باید كه دست در دست هم باليدن
بگيرند گویی كه یكدیگر را سخت در برگرفتهاند و در رقصی شادمانه و پايكوبان دست یاري به هم
میدهند و آندم است كه انسان كامل زاده میشود ،انسانی كه در این عالم زندگی میكند و در همان حال
او را با این جهان كاري نيست .پس آنگاه انسانی زاده میشود كه در وجودش كرانههاي بیانتها به هم
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میرسند و میگذرند و یكدیگر را كامل میكنند .آن مستغنی كه بیرهایی ،عشق میورزد فقير است و
مسكين و رها بودن بی عشق زیستنی است در تنهایی و اندوه و ظلمت .براي متحقق ساختن و به بار نشاندن
رهایی ،سخت نيازمند عشقيم .محتاج عشقيم تا بتوان رهایی را پرورش داد؛ و شما سانياسينها كه در اینجا
جمع آمده اید باید پيوسته به یاد داشته باشيد تا ميان آندو برگزینشی در كار نكنيد .باید هردو را همزمان به
درون كشيد و هضم كرد .عشق را باید كه در پيرامون خود داشته باشيد و بنيان هر كنشی قرار دهيد كه از
وجودتان بر میخيزد و رهایی باید در ژرفاي هستیتان جاي گيرد و مركزیتتان گردد و روح خود را بدان
صيقل دهيد.
رهایی ،سه گونه است و باید عمق معناي هر سه را كاوید و آن را به تمامی درك كرد ،نخستين رهایی ،رها
شدن از چيز هاست؛ دومين رهایی،رهایی در آینده و سومين ،رهایی محض است .اولين گونه رهایی ،برخاسته
از واكنشی است كه نظر به گذشته دارد و تو در این گونه از رهایی با ایام گذشته در ستيزه خواهی شد و در
طلب آنی تا از هر آنچه كه در آن روزگاران بر تو ر فته است رهایی یابی و خود را خالصی دهی زیرا ذهن تو
هم اكنون سخت گرفتار گذشته است .مكتب و مشرب روان كاوي در تالش است تا آدمی را اینگونه رهایی
بخشد ،رها شدن از دردهاي گذشته ،دردها و جراحتهایی كه در كودكی بر روان تو رفتهاست .درمان
آغازین  )Primal Therapy( 1ب ر گذشته استوار است و باید در هزارتوي زمان دیگرباره به روزگار سپري
شده بازگردي و خود را از آن رها كنی .باید به اولين فریاد آغازین رجعت كنی كه در لحظه زاده شدن سر
دادهاي؛ پس آنگاه رها خواهی شد.
از نگاه درمان آغازین ،روانكاوي و درمانهاي دیگر باید گذشته را رها كرد و با آن مصاف داد و به كارزار
درآمد .براي رها شدن ،تو را این الزام است تا به هر سامانی كه میدانی حصار گذشته را درهم بكوبی ،پس از
آن است كه رهایی ،مقدمت را خوشامد خواهد گفت.

 .1درمان آغازين ()Primal Therapyـ نوعي روان درماني متكي بر نظر آرتورژانوف .اين
روش اساسا عبارت است از تعامل رواني پر تنش بين درمانجو و درمانگر كه بر هدف
واحدي متمركز است :كه بيمار عميق ترين هيجانات خود را نسبت به پدر و مادر خود
بشناسد و ابراز كند ،يا به عبارتي با ضربه آغازين تماس يابد.اين تماس ،مشخصا
با فريادي جگر خراش و دردناك تظاهر مي كند( فرياد آغازين)ـ فرهنگ جامعه
روانشناسي و روانپزشكي؛ نصرتهللا پورافكاري .1376
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كارل ماركس و زیگموند فروید تا آنجا كه پاي اینگونه رهایی در ميان است ،رودرروي هم نمیایستند و
ضدیتی با هم ندارند و آراي هردو یكی است .به زعم كارل ماركس آدمی باید از گذشته رها شود ،از همه
ساختارهاي اجتماعی و اقتصادي گذشته .نگرش او رویكردي سياسی است؛ حال آنكه رهيافت فروید بدین
مقوله برخاسته از تأمالتی است روانشناختی .اما آراي هردوشان ریشه در ایده رها شدن از چيزي را دارد.
هر كنشی كه درصدد اصالح و بهبود ساز و كارهاي سياسی برآمده باشد تنها برآمده از واكنشهاي نهفته
است و هرگاه دست به كنشی متقابل زدي هرگز رها نخواهی بود .باید به عمق این معنا پی برد .آن كنش
متقابل ،تو را فقط به ظاهر ر هایی ملبس خواهد كرد و آن را هرگز به رهایی حقيقی راهی نيست .رهایی
كامل هيچگاه از وادي واكنشها ميسر نخواهد بود .طریق رهایی راستين از گذرگاه واكنشها طی نخواهد شد
و رهایی كامل همان رهایی راستين است .می توان به پيكار گذشته شتافت اما به مقابله رفتن همان و از دري
دیگرسان به ناكجایی پرتاب شدن همان ،و این واقعه بارها بر تو رفته است كه با هر آن كس كه در ستيزي،
همان بر تو چيرگی مییابد و او را ماننده می شوي .خصم خود را سخت محتاطانه برگزین زیرا تقدیر تو به
دست آنان رقم می خورد و آشكارا خواهی دید كه از همان دم آغازین پيكار،تو را این اجبار خواهد رفت تا
تدبير و سياستشان را دریابی و راه و روش شان را فرا گيري .باید راهی كه در آن بر تو میتازد را آشكار كنی
و آرام آرام به خصم خود بسی شبيه تر از دوستان خود خواهی شد و این واقعه همانی است كه بر كشور
روسيه شوروي رفته است .آنگاه كه كمونيستها همه ساختارهاي اجتماعی را درهم پيچيدند و دیگرگون
كردند و تزار را به دار مكافات آویختند ،پدیدهاي غریب پا به عرصه نهاد ،آنانی كه دست خود را به خون تزار
آلوده كرده بودند خود به تزارهایی مهيبتر بدل شدند .ژوزف استالين در عمل بسی مخوفتر از ایوان مخوف
از كار درآمد .ایوان در قياس با استالين ،پشه خردي هم نبود و این پدیدهاي است موافق طبع هر آن كس
كه ناهوشيارانه دست به عمل میزند .من در اینجا به هيچروي سر آن ندارم تا از استالين طرفداري كنم اما
میتوانم دریابم كه به واقع چه رفته است .اگر با تزار در ستيزي بایدت تا راه و رسم او را فراگيري و آنگاه كه
بر او استيال یافتی ،آن شيوهها را چندان تردستانه فرا گرفتهاي كه زان پس پارهاي از تو هستند و تو همان را
عليه خصم خویش به كار میبندي.
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دومين انگاره از رهایی ،رهایی از آینده است و همواره به دوردستها نظر دارد انگاره نخست ،انگارهاي است در عالم
سياست و دومين ،اما ،بيشتر برآمده از پندار آرمان شهر خيالی شاعرانه است .كسان بسياري نيز در طلب آن روان
شدهاند ليك آن هم بسی ناممكن است چرا كه همه امكانهاي موجود در آینده میبيند .تو را این اختيار ندادهاند
كه در لحظه حال به حيات خویش ادامه دهی .زندگی اكنون تو نه در ایام دیرین و نه در روزگاران آینده است بلكه
بایدت تا در اكنون زیست كنی .آن پندارپرستان خيالپرور ،آرمان شهرهاي زیبایی را در تجسم آوردهاند ،ليك
آرمان شهرهاي شان هرگز به صورت واقع به خود نخواهد گرفت كه توان چنين امري در آن نيست .اگر گذشته را
فراموش كنی و به آینده نظر بيفكنی هنوز تحت اختيار گذشتهاي و خود از آن بیخبري .شاید با نگاه به آینده
رؤیاهاي زیبا و دلنشينی ترسيم كنی اما آن خوابها را توان دگرسان كردن واقعيت نيست و واقعيت همچنان بر
جاي خویش است .رؤیاها بسی بیثمرند و ناتوان .انگاره سوم از رهایی ،عصيان است و سر به طغيان كشيدن كه
مدارش هماره بر لحظه اكنون میگردد .سومين رهایی ،رهایی عارفانه است .به راستی آندم كه سخن از رهایی بر
زبان میرانم چه در نظر دارم و مقصودم چيست؟ بیگمان نه رهایی از گذشته و نه رها شدن در آینده را منظور
نظر دارم ،آنچه بيانش را قصد كردهام بودشی در اینجا و اكنون است و فقط زندگی كردن لحظه به لحظه بیهيچ
سامانه ـ باوري و آرمان ـ شهري .سانياسين راستين ،آن عارف حقيقی ،نه در برابر گذشته قيام میكند و نه
سرسپرده آینده است؛ او چندان به تمامی غرقه لحظه اكنون است كه نه براي گذشته و نه آینده فرصتی و توانی
دارد و چنين است كه آن یاغی و نافرمان زاده میشود و سر به طغيان داشتن زیباترین پدیدهاي است كه میتوان
در همه هستی از آن سراغ گرفت .بوداي فرزانه یاغی بود ،عيسی مسيح را نيز چنين میدانند؛ آتيشا ،آن عارف
بیهمتا هم عصيان كرده و كبير ( )Kabirنيز سر به شورش برداشته بود .آنان جملگی یاغی بودند .اگر آنها را
انقالبی خواه اندیشه كنيد ،دربارهشان راه به خطا بردهاید و منظورشان را درنيافتهاید كه چنين نبودند ،گذشتهگرا
نيز نبودند .جهتگيري این مردمان به تمامی چيز دیگري است و در اینجا و اكنون ریشه دارد .براي هيچ ایدهآلی
نمیزیستند و آگاهیشان را هيچ سامانه ـ باور دروغينی رنجه نمیساخت .آنا خلوص بیهمتاي این لحظه را زندگی
میكردند و هر دمی برايشان شعفی بیانتها بود و آن لحظه را در وجودشان سرود و سرایشی برپاست و لحمهاي
بود كه در آن به رقص می شدند و هر لحظه را با همان شادي و طربناكی لحظه پيش میزیستند آنسان كه گویی
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نخستينبار است كه چشم به جهان گشودهاند و لحظه به لحظه میزیستند و پيشاپيش طرح زندگی نمیافكندند و
بدین سبب است كه در مشرق زمين كه عارفان چنين تأثير عظيمی داشتند فاجعهاي چون كمونيسم هرگز روي
نداده است .ایده و پندار همه از آن مغرب زمين است .آن پندار هرگز در كنه آگاهی مشرق زمينيان پایهاي نيافته و
چيزي چون آرمان شهرهاي باختریان نيز نزد آنان معنایی پيدا نكرده است ،بل رویدادي تماماً دیگرگونه متحقق
گشته است .آن به روشنی رسيدگان و اشراق یافتگان كه لحظه به لحظه در چنان شادمانگی نابی میزیستند،
شعفشان چندان مسري بود كه هر آن كس را كه با آنان در تماس بود در خود فرو میبرد و غرقه میكرد و آن
نوآمدگان و پرتوجویان زان پس با چشمانی تازه به واقعيت جهان مینگریستند .آن به حقيقترسيدگان تو را
بينشی تازه میدهند كه معناي اكنون و اینجا را ژرف بشكافی و به عمق جان خود بري .و معنی رهایی ناب در
همين است .درباره آن تأمل كنيد .به هيچ علمالنفسی هم نياز نيست و به همين خاطر روانشناسیهاي گونهگون
در شرق رواجی نيافته است .نيازي نيست تا به درون ضربههاي عاطفی گذشته شویم؛ در واقع حتی اگر آن
آسيبها را از هم بشكافی و اندرونش را بكاوي هرگز از آنها رهایی نخواهی یافت .شاید پذیرندهتر شوي و قدرت
دریافتنت فزونتر گردد ليك هيچ زمانی تو را رهایی نخواهد بود .هر آنچه كه تاكنون آرتور ژانوف ،بنيانگزار
درمان آغازین ،در باب پسا ـ انسان آغازین نبوده است كه به تمامی از جراحات ایام دیرین رهایی یافته باشد ،زیرا
عملی ناممكن است .راه و رسمی كه روانكاوي و درمانهاي همخانواده آن را در پيش گرفتهاند و به انجامش مصرند
یكسره باطل است و ناممكن .گذشتهاي در كار نيست پس اكنون در تالش رها شدن از چه هستی؟ فیالواقع
تحتتأثير یك رواندرمانگر فرهيخته ،تو آغاز به خلق گذشته میكنی كه او را خوش آید و ميل او باشد .اگر به
نزد فرویديها روي ،گذشتهاي فرویدي میآفرینی و اگر معتقدان به مشرب یونگ را برگزیدهاي گذشتهاي یونگی
خلق خواهی كرد .اینك این حقيقت را همه میدانند كه بيمار در خيال خود گذشتهاي را خلق میكند كه
درمانگر انتظارش را دارد .بيمار رواندرمانگر معتقد به نحله یونگ به سهولت هرچه تمام زندگیهاي گذشتهاش
را به یاد میآورد و آغاز به بيان امور اسرارآميز ،رازورانه و باطنی میكند و حاالتی را عيان میكند كه هرگز بر
بيماري كه نزد فروید رفته است نمود نمییابد .بيمار فروید چيزي را بيرون میآورد كه فروید انتظار دارد :ليبيدو ،1
 .1ليبيدو () Libidoـ اين اصطالح در روانكاوي به معني انرژي سائق جنسي است كه به
ً دير در رشد
وسيله فرويد معرفي شد اما چون موضوع مرگ و سائق ويرانگري نسبتا
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خيالپردازيهاي جنسی عجيب و غریب ،متهم بودن به زناي با محارم و انواع و اقسام آسيبهاي جنسی؛ چيزهایی
كه در بودن به زناي با محارم و انواع و اقسام آسيبهاي جنسی؛ چيزهایی كه در روانشناسی یونگ هرگز ظاهر
نمیشود .و بيمار درمان آغازین فریاد زدنهایی را آغاز میكند كه شاید حقيقتی در پسشان نباشد .اما انسانها
موجوداتی هستند بسيار مددكار و مهربانم اگر آنان را ایدهاي دهی با به ثمر رساندنش تو را مرهون خویش
میسازند .حقيقتش را بخواهيد بيمار براي درمانگر بسيار احساس دلسوزي میكند و رقت قلب ،او را در
برمیگيرد .هم اینك صدها رواندرمانگر غربی دستاندر كارند و هر یك نيز سخت باور دارد كه فقط او محق
است ،حال آنكه این بيمار میتواند فریبش دهد وهمان بيمار به سراغ رواندرمانگر دیگر میرود و او را هم
میفریبد .بيماران دست به بازي خطيري میزنند و ناآگاهانه آن را به پيش میبرند .ذهن آنچنان فراخ و گسترده
است كه میتوان همواره چند جزئی از آن را برگزید تا با فلسفهاي خاص تناسب داشته باشد و با روانشناسی
ویژهاي منطبق گردد و نظریهاي را اقناع كند .آدمی چونان پهنه بيكرانهاي است و نباید به سان پدیدهاي خرد و
كوچك به مصافش رفت .ذهن میتواند هزاران هزار یونگ و فروید و آدلر را در خود جاي دهد و این تویی كه
قادري از ميانشان گزینش كنی .در درونت چندان آكندگی مییابی كه میتوانی پارههایی را از ميانشان گزینش
كنی .در درونت چندان آكندگی مییابی كه میتوانی پارههایی را از ميانشان دستچين كنی تا با درمانی كه در
پيش گرفتهاي همخوان باشد.
به دليلی خاص هرگز چيزي چون كمونيسم یا روانكاوي از مشرق زمين سر بر نياورده است و علتش آن بوده
كه عارف و اهل راز را هيچ گاه سوداي رهایی از گذشته و رها شدن در آینده نبوده است .مجاهدت صوفی و
اهل راز براي رهایی كه موكشا ( )Moksaیا رهایی كاملش نام نهادهاند هيچ دخلی به آنچه دیگر نيست و
چيزي كه هنوز پدیدار نگشته ندارد .همه دل مشغولی او این لحظه است ،این دم كوچك و بولورین و پاك ،و
هستی یافتن در این لحظه همان تبلور یافتن و هست شدن در مديتيشن است .آنگاه كه به تمامی در این
لحظه استقرار یافتی به مديتيشن راهی گشودهاي و آندم كه مديتيشن در ژرفاي هست تو افروخته شود
روانشناسي وي مطرح شد ،اين اصطالح معموالً با مفهومي كلي تر براي انرژي مرگ يا
سائ ق پرخاشگري هم مورد استفاده قرار ميگيرد .البته تعديل هاي بعدي فرويد در اين
زمينه نظريه اوليه او را در مورد ليبيدو تحت تأثير رارنداد اين اصطالح مفهوم
ضمني جنسي خود را به قوت خود حفظ كرده است( .فرهنگ جامع روانشناسي و روانكاوي؛
نصرتهللا پورافكاري).1376 ،
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شاهد رشد و باليدن دو بال در خویش خواهی بود؛ یكی ،بال عشق است و آتيشا آن را شفقت و همدردي
مینامد و بال دیگر ،رهایی است و آن دو بال را باليدنی است همزمان .بالش آن دو ،خرسندي و رضایت
خاطر به همراه دارد و از آن لحظه به بعد دیگر زندگی را هيچ تأسفی مالزم نيست و ماللی آشفتهاش
نمیكند و زان پس شاهد اسرار می شوي و عاشقانه و در اوج رهایی زندگی خواهی كرد و حيات را ماالمال از
استغنانی مدام خواهی دید و نيلوفر آگاهیات همه به گل مینشيند و زندگی را تا انتهاي معناي وجود
خواهی زیست .آنچه دیگ ر مردمان در تالش انجام آنند صرفاً حركات و اشاراتی است سراسر تهی و زندگی،
نامی شایسته آنچه میكنند نيست.
چگونه می توان به آن رهایی موعود رسيد؟ چگونه آن هسته اصلی وجود را باید یافت؟ پاسخ را در مديتيشن
میتوان جستجوگر بود .آتيشا ،مديتيشن را آگاهی مینامد و آگاهی را باید پرورش داد .در آغاز فقط بذري
است در كشتزار وجودت كه می تواند درختی تناور شود و رأي او این است كه در این راه دو چيز میتواند
مددیارت شود .یكی ،بازبينی است و دیگر باز جستن .بازبينی بدان معنی كه هرگز چيزي را اجازه وارد شدن
به ذهن ندهی مگر آنكه هر گوشه اش را به تمامی و به تفصيل مشاهده كرده باشی .از بزرگی نقل كردهاند
كه گفته است آن زندگی كه بازبينی نشود ارزش زیستن ندارد .بازبينی و وارسی ،گام اول است ،یعنی آگاه
بودن از هر آن چه كه قصد گذر از معبر ذهن دارد و نيت ورود به آن را كرده است و پيوسته ذهن را در آمد و
شد مییابی؛ هوسهاي بیشمار ،گفتگوهاي بیپایان و رؤیاهاي پيمایشناپذیر جملگی درگذرند .و بایدت كه
به تأمل بنشينی .باید هر یك را كه قصد عبور از ذهن كرده است وارسی كنی و كالبدشان بشكافی و حتی
اندیشه اي خرد را نيز خارج از حيطه هوشياري اجازه ورود ندهی زیرا اگر چنين شود بدان معناست كه به
خواب رفته اي و ناهوشياري بر تو غالب آمده است .دمی از دم پيش بيشتر به نظاره بنشين .و دومين گام ،باز
جستن است و به تفحص .در خوان اول سخت در كار مشاهده و بازرسی باش و سپس در آن هنگام كه
چيزكی بارها و بارها رخ نمود آغاز به نگریستن به ریشهها و خاستگاه آن كن .خشم در دلت زبانه میكشد و
هربار به همان غضبآلودگی گرفتار میآیی .بازبينیها نشانت میدهند كه احساس خشم و دژكامی در آمد و
شد است؛ باز جستن و تفحص ،ریشههاي آن را در معرض تماشا میگذارد كه از كدامين سو سرچشمه
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میگيرد چرا كه شاید رازي را برمال كند و آن راز این باشد كه خشم ،تنها نشانه چيزي دیگر است كه اینك
نهان گشته و از نظر غایب است .شاید «من» ( )egoات باشد كه زخم دیده و تو اینسان غضبآلوده و آن
چيز «من» در پس الیه خشم نهان است .همچون ریشههاي درخت است .شاخ و برگ را میبينی ليك
ریشه ها در عمق خاك نهفته است .با بازبينی و وارسی ،درخت را عيان خواهی دید ،و با باز جستن ریشهها را
به نظاره مینشينی و تنها با دیدن ریشهها دگرسان گشتن ممكن خواهد شد .ریشهها را از زیر خاك بيرون
كشيد و نور خورشيد را بر آن بتابيد و زان پس است كه میشود خشكيدن درختها را شاهد بود .اگر
ریشههاي خشمت را بيابی به حيرت میروي كه چه زود غضبت فروكش میكند و از ميان میرود .اگر بتوانی
ریشه هاي غم و اندوه خود را بيابی دگرباره در شگفت خواهی شد .در قدم اول ،ذهن خود را وارسی كن و
دریاب كه آن چيست كه پيوسته و دمادم در آن حضور مییابد و بدان و آگاه باش كه افكار و اندیشههایت
چندان كه میپنداري بسيار نيستند .اگر خوب وارسیشان كنی خواهی دید كه معدود اندیشههایی است كه
بارها در ذهن واگویه میشوند و به تكرار درمی آیند؛ شاید به شكلی تازه و رنگی نو بر ظاهر و جامهاي
دیگرگونه به بر و نقابی تازهتر ،اما معدوداند آن اندیشهها كه تو را در سر است و اگر نيك آنها را بنگري در
عجب خواهی آمد و درمی یابی كه تنها یك فكر بنيادي به سر داشتهاي .گورجيف  )Gurdjieff( 1را عادت بر
این بود كه به شاگردانش اندرز دهد كه بایسته است كه آغازین عمل هركس در راه خودشناسی یافتن
مهم ترین خصلت اصلی در خویشتن باشد و هر انسانی داراي یك خصلت اصلی است كه شاید خشم باشد یا
طمع یا تمایالت جنسی یا شاید هم چيزي دیگر باشد چون حسد .دریاب كه آن خصلت اصلی چيست؟ آن
چيست كه محور همه افكار گشته و همه به دور آن میگردند اگر این توان را در خویش یافتی تا آن مركز را
جستجوگر شوي ،ریشه را یافته اي و اعجاز در این است كه زمانی كه ریشه را یافتی نيازي نيست تا آن را
قطع كنی و از بن بيرونش كشی ،زیرا در هماندم كه پيدایش كنی خود ،بریده میشود و راز نهان دگرسانی
(  )transformationهمين است .آن دم كه اندوه و مالل به خانه دلت هجوم میآورد مكرر در مكرر به
 .1گورجيف ،گيورگس (1940ـ) 1870؛ نماينده مخفي حكومت روسيه در دوران تزارها،
معلم سرخانه دااليي الما ،متخصص در هيپنوتيسم و علوم باطني كه سالهاي بسياري را
براي يافتن اسرار حكمت هاي باطني در سفر بود و مكتبي را جهت رشد و تكامل هماهنگ
انسان پايهگزاري كرد( .برگرفته از كتاب «انرژي متعالي ،گورجيف چه ميگويد»؛
كاتلين ريوردن اسپيت ،ترجمه مجيد آصفي ـ نشر فراوان).
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نظاره اش بنشين .به ناگاه آن اندوه از ناكجا وارد میشود و حال خوشت را برهم میزند و ساعتی بعد رخت
برمیبندد و اندكی بعد دوباره ظاهر میشود و همچنان بدین بازي تو را گرفتار كرده است .به راستی چرا بر
تو چنين می رود؟ نخست وارسی كن ،سپس درونش را شكافی زن و آن را بازجوي تا سرانجام آن كيفيتی را
كه آگاهیاش می نامند در تو ظاهر شود و زمانی كه آگاهی در تو جوانه زند منبعی را در دست خواهی داشت
كه میتوان ریشه همه امراض را از جا درآورد و گردن زد و همين كه آگاهی آرام آرام نذج گيرد خواهی دید
كه چه سان از گذشته و آینده رها گشته و به لحظه اكنون ورود میكنی و هردم در لحظه حال حضوري
پرمعنا خواهی یافت .به حضوري خواهی رسيد كه پيشتر نبوده است و در آن حضور ،عبور هر لحظه را به
تمامی حس خواهی كرد .حواس انسانی تو جملگی به خلوصی ناب میرسند و بسی زنده و هوشيار میشوند
چندان كه همه زندگی را دیگرباره هيجان و شور و حدتی تازه در برمیگيرد .دنيا همان خواهد بود كه
پيشتر ادارك میكردي و با این حال همان گونه نخواهد بود .درختان سبزتر در نظر جلوه میكنند و گلهاي
سرخ ،سرخ تر .مردمان پيرامونت را زنده و زیباتر خواهی یافت .عالم ،همان عالم است ليك سنگدانههاي لب
ساحل در دیدگانت چونان الماس و زمردند .آن هنگام كه آگاهی ریشههاي خود را ژرفتر در جانت بگسترد،
آن هنگام كه در لحظه حال باشی به چشماندازي افسونگر و وهمانگيز از حيات قدم خواهی گذاشت و از
همينروست كه عارفان از آن حسن جمال و زیبایی سخن میگویند و تو آن را نمییابی .آن اهل راز از جشن
و سروري عظيم گفته ها بر زبان دارند و تو را هيچ مكانی ،سروري یافته نيست .آنان از نغمههاي خوشآهنگی
كه در همه سو به ترنم است ،قصهها ساز میكنند اما گوش تو را هيچ نوایی نوازش نمیدهد و گران گوشی
سخت رنجه ات كرده است .همه هستی در این لحظه همان جشن و سروري است كه آتيشا از آن سخن
می گفت و در آن غرقه بود .عالم یعنی جشن و سروري بیپایان ؛ اما قلب تو اینك فرو مرده و سرد گشته و
فقط آن قلبی كه در تن د اري در تپش است .قلب روحانی تو تماماً باز ایستاده و بیوجود آن قادر به تماشاي
جشن و سرور زندگی نيستی و چگونه میتوان شكرگزار آن ذات مقدس بود آندم كه ناتوان از دیدن آن
سروریم كه به همه سو و در همگان جاري است؟ اگر آن موهبت و عطيه را نبينی چگونه شاكر خواهی بود و
چه چيز را باید سپاس گفت؟ تو اكنون ماالمال از گالیه و آه و نالهاي ،و افسوس و حرمان ،درونت انباشته
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است .بر عالم خشم گرفتهاي كه چرا هستی ات را ممكن ساخته است و این رنج بهر چيست .تو فقط نظارهگر
درد و رنجی زیرا چشمانت را به دیدن آن خو دادهاي چشمان خود را بشوي و آنگاه عالم را آكنده از رحمت
و فيض و بركت و تماشا بنشين.

www.oshods.com
http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar
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مدیتیشن
مديتيشن ،حالتی است كه در آن از ذهن خبري نيست .مديتيشن ،حالتی است كه از هوشيواري محض،
بیهيچ محتوایی .به طور معمول آگاهی انسان انباشته از انواع و اقسام مهمالت و زبالههاست ،چون آیينهاي
كه گردوغبار روي آن را پوشانده باشد .ذهن مكانی است كه بی وقفه در آن آمد و شد میشود ،افكار در
حركتاند ،اميال و آرزوها شتابان و پيوسته معبر ذهن را به تصرف خود درمیآورند .ذهن به راستی هر روزه
انباشته از ترددي دائمی است؛ حتی آندم كه در آرامش شبانه خفتهاید ذهن به كار خویش است و در حال
خواب دیدن ،هنوز در كار اندیشيدن است ،هنوز ماالمال تشویشها و خلجانهاي روحی است و خود را براي
روزي دیگر مهيا میكند .تداركی پنهان و در خفا در جریان است .این حال ،حالتی است كه در آن اثري از
مراقبه و مكاشفه یافته نيست .درست در نقطه مقابل این حالت ،مديتيشن قرار یافته ،آندم كه دیگر نشانی
از آمد و شد در كار نيست و اندیشه و اندیشيدن پایان یافته است؛ هيچ فكري در صحنه ذهن نمیجنبد و
هيچ ميلی برانگيخته نمیشود .تو را آرامشی بیهمتا در خود فرو برده است و یكپارچه در سكوتی ناب
غرقهاي .آن سكوت همان مديتيشن است و در آن خاموشی ،حقيقت عيان میگردد.
مديتيشن ،حالتی است كه در آن هيچ نشانی از ذهن بر جاي نيست و نمیتوان به واسطه ذهن به درك و
دریافت آن نائل شد چرا كه ذهن همواره خود را تداوم بخشيده ،خویش را جاودانه میسازد .تنها زمانی
میتوان به مدي تيشن دست یافت كه ذهن به كناري نهاده شده باشد ،با متانت و خونسردي ،چندان كه گویا
تفاوتی نمیكند؛ آندم كه خود را با ذهن خویش یكسان ندانی ،آنگاه كه عبور ذهن را نظاره كنی ليك
خویش را با آن همسان نپنداري و نيندیشی كه «من» همان ذهن خویشم .مديتيشن یعنی حضور آگاهی از
این معنا كه «من» خویش نيستم .آندم كه این آگاهی در ژرفاي جانتان قرار یابد آرام آرام لحظاتی چند از
گرد راه میرسد ،لحظاتی از سكوت ،لحظاتی از فضاي ناب ،لحظاتی از وضوح ،لحظاتی كه هيچچيز از هيچ
كجاي هستیتان نمی جنبد و هرچه هست در سكون و سكوتی مطلق فرو رفته است .در آن لحظههاي
خاموشی« ،كيستیِ» خود را خواهيد یافت و سرّ و راز این عمل بر شما گشوده خواهد شد و هماندم كه
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قطره اي چند از شهد آن به كام تشنه خود فرو برید اشتياقی ناگفتنی در هستیتان افروخته میشود كه
اعماق آن را هرچه فزونتر بكاوید و ژرفتر فرو روید؛ اشتياق و تمنایی تاب نياوردنی ،عطشی بس فرو
ننشاندنی .یكپارچه شعلهور خواهيد گشت ،و همه معناي سانياسين در این است :یعنی آندم كه عصاره
لحظاتی چند از سكوت را فرا چنگ آورید ،لحظههایی از شعف ،از مكاشفه درون ،به تمامی خواستار آن
خواهيد شد كه پيوسته و دمادم در آن حال و مقام مستغرق شوید .شوق و تمناي پيشه كردن مديتيشن در
همه عرصههاي حيات همه معنا و مفهوم سانياسين بودن است .و اگر میتوان از امكانپذیر بودن لحظهاي
چند سخن گفت پس دیگر ماللی نيست ،آرام آرام لحظههاي بيش و بيشتر فرا خواهند رسيد .همچنان كه
در این راه به چيرهدستی میرسيد و راه و رسم گرفتار نشدن در هزارتوهاي ذهن را فرا میگيرید و در جدا
ماندن و كناره گرفتن از آن متبحر میشوید و همچنان كه علم ایجاد فاصله ميان خود و افكار خویش را به
تمامی درمییابيد ،مديتيشن از همه سو بيش از پيش بر شما باریدن خواهد گرفت و هرچه بيشتر بارش
آن را بر خود حس كنيد بسی فزونتر دیگرگونه میشوید.
و روزي خواهد آمد ،ماالمال از بركت و فيضی عظيم ،آنگاه كه مديتيشن بدل به كيفيتی مأنوس گردد.
ذهن چيزي است بس نامأنوس و غریب و هرگز نمیتوان آن را كيفيت طبيعی انسان دانست .مديتيشن،
حالتی است طبيعی كه آن را كيفيت طبيعی انسان دانست .مديتيشن ،حالتی است طبيعی كه آن را از كف
دادهایم؛ بهشتی است گم شده اما میتوان دگرباره به چنگش درآورد .به چشمان كودكان بنگرید ،بنگرید و
در پس نگاه آنان سكوت و معصوميتی بس عظيم خواهيد یافت .كودكان با حالتی از مراقبه و مكاشفه پاي
بدین جهان نمودهاند اما افسوس كه باید كودك را با راه و رسم این جهان آشنا كرد ،باید چگونه اندیشيدن
را ،چگونه حساب كردن را به او آموخت ،باید آموزشش داد كه چگونه تعقل كند و دليل آورد .باید واژهها،
زبان و مفاهيم را فرا گيرد و پس از آن است كه آرام آرام ارتباط خود را با هوشياري ازلی خویش از دست
میدهد .جامعهاي كه در آن زندگی میكند شفافيتش را از او گرفته ،آلودهاش میكند؛ دستگاهی كارآمد
میشود كه دیگر نمیتوان انسانش ناميد.
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همه آن چه نياز داریم بازیافتن دگرباره آن فضاست؛ فضایی كه پيشتر آن را میشناختيد .به همين سبب
آندم كه اول بار با مديتيشن آشنا میشوید در حيرت و شگفتی فرو میروید زیرا سرشار از احساس غریب
آشنایی میشوید كه گویا آن را پيش از این میشناخته اید و این گمان و احساس ،حسی حقيقی است.
آري ،پيشتر آشنا بودهاید اما به دست فراموشی سپرده اید؛ گوهري است مدفون زیر تلی از زباله اما اگر
قدري آن را بكاوید دیگربار گوهر را به دست آورده ،پس آنگاه به تمامی در تملكتان است .این حال ،حالی
است كه نمیتوان به راستی آن را از دست داد ،فقط میتوان فراموشش كرد .ما جملگی نگرشگر زاده
شده ایم و پس از آن است كه راه و رسم ذهن و بازيهاي آن را یاد میگيریم .اما سرشت راستينمان همچون
جریان آبی كه در زیرزمين جاري است ،جایی در عمق جانمان پوشيده مانده .اگر روزي قدري از این خاك
را حفر كنيم و كنارش زنيم ،سرچشمه اي خواهيم دید كه هنوز جاري است؛ سرچشمه آبی گوارا،
طرب انگيزترین مایه زندگی یافتن آن سرچشمه است.
مديتيشن یعنی اقرار و اذعان به هستی داشتن دنياي درون و اینكه باید در طلب آن پاي در راه گذاشت.
تمركز ذهن بر غایت و هدفی ،بر چيزي مملوس قرار یافته؛ حال آنكه مديتيشن یعنی در جستجوي
شناخت تمناي ناب بودن .این آرزومندي در من چيست كه خروارها پول میخواهد ،كه میخواهد صاحب
قدرت باشد ،كه ميل بلندآوازه شدن دارد؟ این شورمندي از بهر چيست /چه كسی در من چنين مشتاقانه در
طلب است؟ ماهيتش چيست؟ شناختن این اشتياق و این شورمندي همانا مديتيشن است و شناختن آن با
تمامی وضوحش یعنی شناخت ذات متعال؛ تمنایی كه هيچ محتوایی در آن نيست ،اشتياق محض .ذات
متعال چونان زبانه آتشی است بیدود .و مديتيشن تو را به ساحت این ذات رهنمون میشود چرا كه تو را با
خود به درونیترین هسته وجودیت میبرد و آن گاه كه حركت به درون را آغاز كردي ،چرخه ازلی به كمال
خود میرسد.
تنها زمانی میتوان خود را كمالیافته و در راه بلوغ دانست كه مديتيشن حركت خود را آغاز كرده باشد و
در هر حالی جز این ،در كودكی خویش و بازیچههاي كودكانهمان عمري را گذران خواهيم كرد .شاید
بخواهيم بازیچههایمان را عوض كنيم؛ كودكان كوچك ،طفالن نوپا با بازیچههاي كوچك ،و كودكان بزرگ،
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كودكان سالخورده با بازیچه و اسبابهاي بزرگتر خود را سرگرم میكنند اما كارشان در اصل هيچ فرقی با
هم ندارد .هردو به یك كار سرگرماند .حتی كودك شما هم گاه چنين میكند .بر بلنداي ميزي میایستد كه
شما در كنارش بر صندلی نشستهاید و فریاد میزند:
«پدر ،نگاه كن كه من چقدر بزرگتر از تو هستم ».روي ميز ایستاده است و فریاد میكند« :پدر ،بنگر كه
چقدر از تو بلندترم ».و به او میخندید .و حال خود چه میكنيد زمانی كه اندك ثروتی اندوختهاید ،فقط
بنگرید كه با چه فخري بر زمين گام مینهيد ،گویی دیگر خدا را بنده نيستيد و هر آن كس را كه در
اطرافتان است میگویيد « :خوب بنگرید كه من چه سان بزرگم ،چه اندازه برترم ».یا آنگاه كه به مقام و
منصبی میرسيد خوب نظاره كنيد كه چگونه قدم برمی دارید ،با چه تبختري و با چه منيتی .همه را
میگویيد كه جملگی را «من» از ميدان به در بردهام ،این «منم» كه بر صندلی ریاست تكيه كردهام .اینها
همه بازي هاي كودكانه یكسانی بيش نيستند .از كودكی تا سالخوردگی ،عمري را به بازيها و بازيچههایی
سپري میكنيد كه بسی به هم شبيه اند .آن زمان كه طفلی بيش نيستيد خود را به بازیچه مونوپولی سرگرم
میكنيد و همين بازي را بعدها در بازار سهام پی می گيرید .به راستی با هم چه تفاوت دارند؟ بازي همان
بازي است فقط با مقياسی وسيعتر .به جد و جهد كودكان نگاه كنيد ،كه چطور میخواهند دست خود را به
ماه برسانند و آن را بگيرند و حال ،دانشمندان را بنگرید .حتی عالمترینشان در تالش رسيدن به ماه هستند،
كه البته به آن هم رسيدند .فرقی ميان آن گرفتن و این رسيدن نيست .شاید بتوان خود را به اختران دیگر
نيز رساند اما كودكی و اندیشههاي كودكانه هم چنان پابرجاست .حتی اگر به ماه بروید ،به راستی آنجا چه
خواهيد كرد؛ ماهيت تان همانی است كه بود ،با همان افكار سودا زده در ذهن خویش و با همه اوهامی كه در
دل دارید ،سرگشته و حيران بر ماه خواهيد ایستاد .ابداً توفيري نخ واهد داشت .چه فرودست و مسكين و چه
دولتمند و توانگر ،چه گمنام و چه بلندآوازه به راستی كه هيچ فرقی در ميان نيست جز آنكه ذهن راهی
دیگر در پيش گيرد و رو به سوي درون گذارد ،مگر آن كه ذهن در ابعادي كامالً تازه قرار گيرد و یكپارچه
مراقبه و مكاشفه شود .مديتيشن زمانی حادث می شود كه ذهن حركت خود را به سوي سرچشمه و منشأ
خویش آغاز كند.
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مديتيشن شما را به بلوغ میرساند و كمالیافتهتان میكند .مديتيشن سبب رشد و باليدنتان خواهد شد.
افزوده شدن بر سالهاي عمر رشد یافتن حقيقی را معنا نمیدهد .مردمانی را میشناسم كه در  80سالگی
گرم بازي هستند ،بازيهاي قدرت و سياست .چنين مینماید كه در خوابی بس عميقاند .به راستی پس
دیگر چه زمانی قصد بيدار شدن دارند؟ چه هنگام نيمنگاهی به درون خواهند انداخت و اندیشه خواهند كرد؟
كه پایان راه نزدیك است و هر آنچه گرد آوردهاي باید وانهی؛ قدرت ،ثروت ،آوازه و حتی جامهاي نيز بر
جاي نخواهد ماند و خواهی دید كه همه زندگی چه سان بیاعتبار است .آندم خواهد رسيد و هرچه
ساختهاي ویران میكند .آندم خواهد آمد و بر تو عيان میكند كه همه كاخهایی كه بنا كردهاي سخت
بیبنياد است.
زمانی بالغ میشوي كه در یابی جوهري در تو نهفته است كه با مرگ آشنا نيست؛ كه بدانی آن جوهر،
فراسوي نيستی و نبودن را جستجو میكند ،كه آن مديتيشن است .ذهن با این جهان آشناست و
مديتيشن از آن ذات برین خبر میدهد .ذهن راهی است براي درك این دنيا ،مديتيشن طریقی است براي
فهم آن دنيا .ذهن دلنگران محتویات خود است؛ دلمشغولی مديتيشن ،آگاهی است .ذهن وسوسه ابر را در
خود دارد ،مدي تيشن در طلب آسمان است .ابرها در آمد و شدند ،آسمان جاودانه بر جاي خویش است .به
جستجوي آسمان درون برآیيد و اگر آن را یافتيد بدانيد كه مرگ را هرگز با شما كاري نيست .كالبدتان از
ميان خواهد رفت ،ذهنتان فرو خواهد مرد شما را كاري با مرگ نيست .و اگر این را بدانيد ،زندگی را
دانستهاید .آنچه زندگی میناميد حقيقی نيست چرا كه دستخوش مرگ و نيستی است .از ميان همه ،تنها
نگرش گر است كه معناي زندگی را به تمامی میداند چرا كه به نفس ابدیت پاي نهاده است.
سؤال كردهاندكه« :لطفاً توضیح دهید که چگونه میتوان بدون بهره گرفتن از ذهن ،بر چیزی به
نگرش نشست؟»
مديتيشن هيچ ارتباطی با ذهن ندارد .مديتيشن صرفاً حالتی است كه در آن اثري از ذهن نيست .اعمال
ذهن و كاركردهاي آن تنها اسباب زحمت و آشفتگی در مديتيشن را فراهم میكند .اگر خواسته باشد تا از
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راه ذهن به مديتيشن گام نهيد ناكامیتان قطعی است و بدانيد كه تالشهایتان محكوم به شكست است.
تنها كوشيدهاید كه ناممكنی را ممكن كنيد.
نوآموزي كه در مكتب ذن سالها به مديتيشن نشسته بود هرگاه به نزد استادش میآمد و هر احوالی كه بر
او رفته بود عرضه میكرد استاد فقط دست رد بر آن احوال میزد كه« :اینها همه خياالت ذهن است و
جملگی بيهوده؛ بازگرد و دیگرباره به مراقبه بنشين ».روزي استاد به كلبه مرید درآمد؛ او را دید كه در
حالتی بوداگونه بر جاي خویش نشسته است .ا ستاد ذن ،مرید را سخت تكان داد و بدو گفت« :اینجا چه
می كنی؟ اگر بوداي سنگی خواسته باشيم در پرستشگاه از آنها بسيار داریم .با اینگونه بر جاي نشستن
چون بوداي سنگی هرگز به اشراق نخواهی رسيد .كاري بكن كه تو را گفتهام .فقط با به سكون درآوردن
جسم ،ذهن از ميان برنمی خيزد چرا كه از راه ذهن تو این خویش كاري را بر جسم خویش اجبار كردهاي و
هرچه به فرمان ذهن انجام گيرد پرتوانتر شدن ذهن را سبب خواهد شد ».سالی سپري شد و استاد دیگربار
به خلوت گاه مرید آمد؛ نوآموز ذن آسوده بر جاي نشسته بود و با چشمان بسته از نسيم صبحگاهی و نوازش
خورشيد بر جسم خویش محفوظ می پنداشت كه در مكاشفت استاد است .استاد ذن قطعهاي آجر به دست
گرفت و در جلوي مرید خود شروع به ماليدن آن بر تكه سنگی كرد .این كار چنان مرید را برآشفت كه
سرانجام تاب تحمل از كف داد و فریادكنان پرسيد« :استاد ،چه میكنيد؟ آیا قصد دیوانه كردن مرا دارید؟»
استاد پاسخ داد« :می كوشم تا از این تكه آجر آیينه اي بسازم؛ بر این باورم كه اگر به قدر كفایت آن را مالش
دهم سرانجام آیينهاي خواهم داشت ».مرید خندهاي زد و گفت« :همواره گمان میبردم كه باید اندكی از
عقل سليم بیبهره باشيد و اینك این ظن به یقين تبدیل شد .هرگز نمیتوان از آجر ،آیينهاي ساخت.
میتوان سالهاي سال آن را بر سنگ ماليد اما آجر همان آجر خواهد بود ».استاد در پاسخ او را گفت:
«عجب هوش و فراستی! و تو اینجا به چه كار مشغولی؟ سالهاي سال است كه میكوشی از درون ذهن
خود به مرا قبه بنشينی و نگرش كنی و این كار تو مانند آن است كه بخواهی از آجري آیينهاي بسازي ».و
آنگاه استاد آجر را به درون بركه اي كه در كنار آن مرید زیر درختی نشسته بود انداخت و آجر با سر و
صداي بسيار به داخل بركه افتاد و همان صدا بسنده بود تا اعجازي روي دهد .چيزي در مرید بيدار شد؛
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خوابی درهم شكست؛ وهمی از ميان برخاست و مرید به هوشياري رسيد .براي اولين بار لمحهاي از
مديتيشن را چشيد و به تجربه درآورد و استاد بالدرنگ فریاد زد« :این همان است ».و این حال كامالً
ناگهان و بی خبر از احوال مرید از راه رسيده بود .شاگرد را انتظار این واقعه نبود كه استاد به ناگاه آجر را به
درون بركه انداخت و آن صداي آب .باشو ،از استادان بنام ذن هایكوي زیبایی در اینباره دارد« :بركه پير،
غوكی به درون پرید ،و صدا ».و دیگر هيچ .آن آوا ،آوایی بيدارگر است.
مديتيشن را نمیتوان و نباید با سختكوشی و تالش درهم آميخت زیرا هر تالش و جد و جهدي از درون
ذهن ،از خود ذهن و به واسطه خود ذهن خواهد بود .پس چگونه میتوان انتظار داشت كه تو را به فراسوي
ذهن حركت دهد؟ و تو هم چنان بر گرد ذهن خویش خواهی گشت .باید از این خواب برخيزي .ذهن تو
چيزي جز وهم زندگی نيست ،خ وابی است بس گران .ذهن چيزي نيست جز روند پيوستهاي از رؤیا
دیدنهاي پياپی ،آرزومنديهاي دمادم ،حرفهاي بيهوده ،خاطرات بیجان .از من میپرسيد كه چگونه
میتوان بدون بهره جستن از ذهن بر چيزي به نگرش نشست؟ آیا نمیتوانيد فقط با چشمان خود جهان را
بنگرید؟ آیا نمیتوانيد بیآن كه ذهن خود را دخيل كنيد به نظاره دنيا بنشينيد؟ واژهها را باید در سكوت
غرقه كرد .به راستی چه نيازي است تا ذهن را در این كار وارد كنيم؟ در اینجا سخن از پایشگري است .اما
بدانيد فقط شما نيستيد كه این سختی راه درماندهتان كرده بل معضلی است كه انبوه رهروانی را كه در این
كره خاك دلبسته مراقبه مديتيشناند دربند خود ساخته است .جملگی آنها درك درستی از مديتيشن
ندارند و تمركز اندیشه را به جاي آن می پندارند .تمركز و تأمل ذهن مقوله دیگري از ذهن است ،موضوعی
است كه آن را در مدرسه و دانشگاه میآموزند و البته موارد استفاده خود را هم دارد .نمیگویم كه بیفایده
است .تمركز ذهن یعنی معطوف كردن ذهن بر موضوعی خاص ،و در حوزههاي گوناگون علم بسی بدان نياز
است .در آنجا باید حتماً ذهن و اندیشه را بر موضوعی خاص متمركز كرد تا هر اندیشه دیگري را از ورود باز
دارد .باید حيطه آگاهی را محدود كرده و به قدر سر سوزنی كوچكش كنيد .و تا آنجا كه به دنياي عينيتها
مربوط است این روش علمی ،روشی است بس كارآمد اما آنجا كه پاي دنياي ذهن به ميان میآید ،به هيچ
روي چاره ساز نيست .در آن عالم نباید ذهن را بر چيزي تمركز داد ،خواه آن چيز نور درون باشد ،عشق
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باشد ،شعله باشد ،شفقت باشد و خواه ذات برین .تمركز هيچ معنا ندارد .تنها عملی كه باید صورت گيرد
آگاهی از هر آن چيزي است كه در آن دم حضور دارد .فكر و ذهن اهل تمركز را به سهولت میتوان برهم زد.
هر چيزي میتواند سبب دلپراكندگی او گردد چرا كه میكوشد كاري خالف طبع خود انجام دهد.
كودكی میگرید و او ذهنش آشفته میشود ،هياهوي خيابان اوج میگيرد و او خيالش پریشان میشود،
همهمه گذر هواپيمایی میآید و او را پریشان ذهن بر جاي مینهد ،سگی پارس میكند و ذهن ناآرام او به
دنبال آن صدا میرود .هر چيزي سبب آشفتگی ذهن او میشود .و بیتردید آندم كه ذهنش پریشان شود
دلسردي و یأس و درماندگی بر دلش چنگ میزند و دیگربار خود را میبيند كه در كار خویش ناكام گردیده
است.
ذهن اهل مراقبه را نمی توان آشفته كرد زیرا او از همان آغاز بر چيزي به تأمل ننشسته است .قرار و دوام
هستی ،تداومی خطی ندارد؛ توأمان است .مثالی میآورم :در اینجا سخن میگویم ،پرندگان نغمهسرایی
میكنند ،همهمه خيابان به گوش میرسد ،قطاري میگذرد .همه اینها همزمان و توأمان هم روي میدهند.
فقط باید در سكوت فرو رفت و نظاره كرد و حضورشان را شاهد بود .نيازي نيست تا چيزي را از حيطه
آگاهی خود برانيد چون هر آنچه نادیده گرفته شود در تالش مشوش كردن ذهنتان خواهد آمد .اگر چيزي
را مستثنی نكنيد ،اگر آگاهی تان همه را فرا گيرد ،دیگر چه خواهد بود كه در پی آشفته كردنتان باشد .در
واقع حضور هرچه هست بر خاموشیتان خواهد افزود .چيزي را توان برهم زدن آرامش ذهنتان نيست .آیا
علتش را میدانيد؟ نيازي به كنكاش نيست .جواب در بیتاب نبودن شماست .تمركز ذهن یعنی تنش و
تشویش ذهن ،معناي واژه «توجه» ( )attentionنيز از همين است .آگاهی را نباید از مقوله «توجه» دانست.
آگاهی یعنی غوطهور شدن در عمق بیانتهاي آرامش .آگاهی را آرميدن معنا كردهاند .پس در سكوت ،ذهن
خود را آرام كنيد .پندارها و اندیشهها گذر خواهند كرد و نيازي به مكدر ساختن خاطر نيست .این افكار را
توان چه كاري است؟ اميال خواهند آمد و می گذرند؛ آمد و شدشان را نظاره كنيد و هيچ سنجهاي در كار
نياورید .نگویيد این مطلوب است و آن دیگر قبيح؛ به داوري منشينيد كه «اي عجب حال غریبی ،چه
معنویت شگرفی ».بسا حس و لرزشی در ستون مهرهها ،و گویی چيزكی رو به باال در حركت است و در این
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پندار درآیيد كه « ،كندالينی ،آن مار جادویی ،از جاي جنبيده و سر برآورده است» ،كه اینها همه وهم است
و خيال ،یا به سان نوري در درون بينيد كه دیدنش چندان هم دشوار نيست یا رنگی از رنگهاي عالم اوهام.
آنان كه گام در این راه مینهند عجایبی از سر خواهند گذراند بسی دلربا ،ليك جملگی سربهسر پندارهاي
ذهن است ،حال هر اندازه الوان ،هر اندازه دلربا .در این پندار نيفتيد كه وه چه شگفت است كه عيسی
مسيح ،كریشنا یا بودا را در مقابل دارم و در این خيال خام فرو در نغلتيد كه «حال دارم به غایت حقيقت
پاي میگذارم ».بوداي فرزانه میگوید « :اگر در راه مرا دیدي در كشتنم درنگ مكن ».مقصودش این است
كه اگر به نگرشت وارد شدم ،آن را مطبوع حال خود ندانی چرا كه اگر دلنشين یافتی به خيالی دلخوش
خواهی شد كه چيزي جز صورتكی بافته از پندار تو نيست .بیهيچ رجحانی نظارهاش كن ،گزینشی در كار
نكن .اگر بتوان بیهيچ گزینشی از هر آنچه كه در درون و بيرون است آگاه بود ،روزي مديتيشن رخ خواهد
نمود .هيچ اجباري در انجام كاري نيست .تنها عملی كه میتوان پيشه كرد فرا گرفتن هر نظاره كردن است،
نظاره اي كه در آن داوري و قضاوت راه ندارد .پس روزي ،آندم كه آرميدهاید ،در آن اوج آرامش ،هوشياري
ناب فرا میرسد كه در آن هيچ اندیشهاي یافته و ميلی انگيخته نيست ،گویی كه هيچگاه پيش از این نيز
نبودهاند .دیگر ذهنی در كار نيست و آنگاه كه ذهنی در كار نباشد ،آنك مديتيشن .آن حال را كه ذهنی
نباشد مديتيشن نام نهادهاند .پس بدانيد آنچه میگویم را به درستی درنيافتهاید .آن زمان كه میگویم به
نگرش بنشينيد یعنی نظاره كنيد .اگر می گویم آواز پرندگان را به نگرش بيشينيد فقط روي سخنم بر این
است كه آن را به نظاره بنشينيد ،مقصودم متمركز كردن ذهن نيست و از آنرو كه منظور نظرم پایشگري
است میتوان هر هيچ را به نظاره نشست .میتوان به بازار رفت و مردمان را نظاره كرد و آن مدي تيشن
است.
می توان در ایستگاه قطاري درنگ كرد و قيل و قال آن را نظاره نمود .قطارها میآیند ،مسافران پاي بر زمين
میگذارند ،كارگران فریاد میزنند و فروشندگان دورهگرد به كار خویشند و قطار دمبهدم دورتر میشود و
سكوت و خاموشی بار دیگر ایستگاه را در خود می گيرد .فقط نظاره كنيد .كار و كنشی از وجودتان
برنمی خيزد و آرام آرام انبساطی ناگفتنی در ژرفاي وجودتان رخنه میكند و همه تنشها از ميان برمیخيزد

سرگشتگی

www.oshods.com

صفحه 96

و آنگاه آگاهی و بينش ناب به سان غنچهاي شكوفا شده به گل مینشيند و عطر خوشبوي آن به هر سو
پراكنده می شود و در آن سكوت ،حقيقت نقاب از چهره میگشاید.
پایان

www.oshods.com
http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar
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