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دل صحبت کنم. ابتدا به  در امشب قصد آن دارم مختصری در مورد حضور در دَم و حضور     

ای که در روانشناسی و روانکاوی های تازهروش ای داشته باشم که یکی ازاین موضوع اشاره

رود مراقب بودن و در زمان حال زندگی کردن است که در زبان انگلیسی دنیای امروز به کار می

گویند. این روش برای از بین بردن اختالالت روانی می (mindfulness)آگاهی به این روش ذهن

 شود.استفاده می مختلف (stress)های افسردگی و استرسو انواع 

کنند و گرفتار آرزوهایی های جوامع مدرن در عالم خیال زندگی میبسیاری از انسان     

هایی که برای آینده در نظر دارند و هستند که در گذشته تحقّق پیدا نکرده و همچنین برنامه

ست که به هاگونه خیال پردازیها مشخص نیست. به دلیل اینعملی بودن یا نتیجه داشتن آن

های ذهنی مداوم منشأ بسیاری از فشارهای دنیای خارج و دیگران توجهی ندارند و این درگیری

 روانی است.

زندگی کنند و  دهد که در زمان حالها یاد میآگاهی به انسانبر اساس این روش ذهن     

به این  های حّسی خودشان توجه داشته باشند. در زمان حال زندگی کردنبیشتر به داده

ها کاسته شود و معناست که به دیگران و محیط اطراف خودمان بیشتر توجّه کنیم تا از استرس

 کم تعادل روانی پدید آید.کم

آگاهی و مراقب بودن و در زمان حال زندگی کردن در اکثر باید یادآور شوم که روش ذهن     

وجود داشته و دارد. در تصوّف همین ف های معنوی نظیر بودایی و نیز یوگا تا مکتب تصوّسنّت

حضور در دَم است یعنی پرداختن به ذکر خداوند و به دَم و بازَدم توجه کردن که ما را به زمان 

شود درویش همیشه در زمان حال زندگی کند نه در گذشته یا آینده و آورد و گفته میحال می

ه این همه به حضور در دَم ارتباط بنابراین نباید دچار استرس باشد یا افسردگی پیدا کند ک

 دارد.

ها و نیز همین روش نوین ی مهم وجود دارد که آن را از سایر مکتبدر تصوّف دو نکته     

کنیم ذکر که حضور در دَم کاری ارادی است. سعی میسازد. نخست آنآگاهی متمایز میذهن

خواهیم ولی مهم این نکته است که میزمان حال. بگوییم و توجه داشته باشیم به دَم و بازدَم و 

 پذیرد.حضور در دل داشته باشیم که آن کاری است غیر ارادی و تنها به نیروی عشق تحقّق می

که وقتی انسان عاشق است همه چیز در دنیای  داننداند میی کسانی که عاشق شدههمه     

ها و چه اشیاء مختلف خوش آب و رنگ و زیبا هستند که عاشق را به یاد نش چه انسانپیرامو

شود عاشق در زمان حال زندگی کند و به یاد اندازد و این جریان عشق باعث میعشقش می



ی حضور در دل مقامی واالتر از حضور در دَم و گذشته و آینده نباشد. بدیهی است این مرحله

ی ماست که به عنایت و توجه خداوند است و در حقیقت این آرزوی همه زندگی در زمان حال

 و به نیروی عشق توفیق حضور در دل را داشته باشیم.

د ـ عالوه بر مسئله در زمان حال سازها متمایز میوجه دومی که تصوّف را از سایر مکتب     

دل یک امر منفعل زندگی کردن و حضور در دَم و حضور در دل ـ این است که حضور در 

کننده و تأثیرپذیری نیست بلکه این فعال است. به این صورت که گر کسی در دَم باشد و 

توفیق حضور در دل هم نصیبش شود، تأثیر مثبتی نه تنها در وجود خودش دارد که اطرافیان 

 ی پیرامونش نیز بهره خواهند داشت.و جامعه

بوالخیر به روشن شدن موضوع کمک کند که این داستان منسوب به ابوسعید اشاید      

ی آسیابی نشسته بود که از مریدانش اند: روزی ابوسعید ابوالخیر با مریدانش در محوطهنوشته

دانیم، گوید؟ مریدان که پاسخ دادند نمیدانید صدای این آسیاب به ما چه میپرسید می

ترم، زیرا که درشت را ا درویشی شمگوید: من از همهابوسعید لبخندی زد و گفت آسیاب می

 دهم، کاری که از شما ساخته نیست.گیرم و نرم تحویل میمی

ها را به نرمی تبدیل کند، درشتیآری کسی که در دَم است و در زمان حال زندگی می     

نماید. کینه و نفرت را از دل ها را به دوستی و محبّت تبدیل میها و دشمنیکند، خصومتمی

 کارد.ید و در وادی محّبت نهال عشق میزدامی

خالصه سخن اینکه باید به دو موضوع توجّه داشته باشیم. یکی اینکه در زمان حال زندگی      

کنیم و این منوط و وابسته به این است که در خودمان عشق را پرورش دهیم و دوم اینکه با 

کنیم داشته در آن زندگی میدر رابطه با دیگران و محیطی که نیروی عشق تأثیر مثبتی 

 باشیم.
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