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 روز یکشنبه سی و یکم فروردین سال هزار و سیصد و نود ونه 

 حق ای

 3111 نیفرورد   13

اگر خوش شانس باشیم تنها و یا با . برند در حال حاضر بیشتر مردم دنیا در قرنطینه به سر می     

البته برای بسیاری از مردم چنین  .کنیم راحت زندگی می مان در محلی امن و خانواده و دوستان

های دیگر  و یا با بسیاری از آدم پناهنده و آواره هستند خانمان، افرادی که بی .امکانی وجود ندارد

با گسترش و ادامه  .امکان دستیابی به چنین خلوتی را ندارند ،کنند های شلوغ زندگی می در مکان

افسردگی و اضطراب  .ی افزایش یافته استا نی به طرز نگران کنندههای روا بیماریها  قرنطینه

 .شیوع پیدا کرده و خشونت خانگی در سراسر دنیا شدت گرفته است

که برای مدت طوالنی با یکدیگر در  رسد به خصوص در غرب مردم عادت ندارند به نظر می      

ها با  های آدم گیریدر ،شود ها بیشتر می هرچه مدت قرنطینه .یک محیط بسته زندگی کنند

و البته وقتی که ما ناراحت هستیم فکر ما خراب است  و  .شان بیشتر و ناراحتی شان بیشتر اطرافیان

کند و  ، ناراحتی ما را صد چندان میافکار پریشان ما. رویم می ما خود به خود به سمت افکار منفی

کند و افکار پریشان باعث  پریشان می ار ما راما افکناراحتی  .شویم ما در مدار خطرناکی گرفتار می

 .شود ناراحتی ما می

حتی ناشی از افکار پریشان و سردرگم ابوادیی و تصوف نار مکتببعضی از مکاتب معنوی مانند      

 .اند بر روی زمان حال تعبیه کرده و راهکارهایی برای متمرکز کردن فکر را تشخیص داده

در  .معنویست اندیشی و مراقبه در اغلب مکاتب ه در تعلیمات ژرفتنفسی اولین را هایتمرین     

از مدتی به سرگردانی خود  پسالبته فکر  .کند تمرکز می شخص روی هر دَم و بازدَم ها این تمرین

فکر را دوباره به تمرکز  تواند اما، شخص با تمرین می .پرد گردد و از این شاخه به آن شاخه می برمی

 .برگردانددَم و بازدَم بر روی نَفَس و 
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 .و نشانگر یکی از صفات الهیست برای صوفیان هر نَفَس همراه با ذکر یکی از اسامی خداوند     

 تصفیههدف  بلکه با تمرکز بر صفات الهی .پس، هدف از مراقبه تنها تمرکز بر روی نفَس نیست

 .یا روح از زنگارِ هستی است درون

 : وجود دارد بهاندیشی و مراق دو نوع ژرف     

شخص با توجه به دَم و بازدَم روی صفت، معنا و یا  گونه که ذکر شد در روش اول همان     

و جلوگیری  برای ایجاد تمرکز ایئ است به دَم و بازدَم وسیلهدر اینجا توجه . کند تصویری تمرکز می

 بیشتر کنیم و برای مدتتوانیم توجه و تمرکز خود را  با تمرین می .از سرگردانی و پریشانی فکر

موفقیت این تمرین در گِروِ متوقف کردن پریشان فکری و طوالنی  .تری به مراقبه بنشینیم طوالنی

نباید  ،برای مثال اگر از حرف درشت و ناسزای دیگری نارحت شده باشیم .کردنِ تمرکز فکر است

به دَم  باید در عوض. ندیشدیبه آن حرف یا حرکت مشغول شود و به تالفی آن ب بگذاریم که فکر ما

 .بازگردیم و محبت را به یاد آوریم و بر این صفت تمرکز کنیم و بازدَم

کند و در  یا تصویری تمرکز نمی انمع روی صفت، بر شخص ،اندیشی و مراقبه در نوع دوم ژرف     

 ،گیرد در خودآگاهش شکل می گذارد که بر روی هرآنچه لحظه به لحظه عوض خود را آزاد می

 احساسات و تجربیات حواس پنجگانه خود ،رامش شاهد افکاردر این حالت ما با آ .تمرکز کند

افکار و  .نها بدهیم و یا حتی آنها را از آنِ خود بدانیماهمیت خاصّی به آ بدون آنکه ،شویم می

 .طرف آنها هستیم بی روند و ما تنها شاهد آیند و می احساسات می

آنکه  بدون ،گِروِ رها کردن و مشاهده افکار، احساسات و تجربیات است موفقیت این تمرین در     

برای مثال هنگامی که  .وابستگی داشته باشیم و یا با آنها همانند سازی کنیم به آنها کوچکترین

بدون آنکه ارزش یا  کنیم آن کلمات را در حواس خود تجربه میآوریم  کسی را به یاد می ناسزایِ

هنگامی که  .در ذهن داشته باشیم و آن را یک روایت شخصی بدانیمن کلمات باره آداستانی در

کلمات ناسزا را  .چیزی برای برخوردن و ناراحت شدن وجود ندارد دیگر کنیم داستان را رها می

 .شویم  و سپس منتظر فکر یا تجربه بعدی می بدون آنکه اثری در ما داشته باشد ،شنویم می

از خداوند  مُتَکملِ این اعتقاد است که همه افکار و تجربیات ما مراقبه رینِدر تصوف این نوع تم     

این نیز : گویند طور که صوفیان می همان .مان کند و نه شادمان جه نباید نه غمگینتیآید و در ن می

 .بگذرد
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فات منفی و ص انسان از افکار ی ی تصفیها یی برای تمرکز فکر و تا اندازهها ها تمرین البته این     

این تجربه زمانی  .اما، هدف غایی مراقبه در تصوف، تجربه یکی شدن و یا وحدت وجود است .است

بلکه چیز دیگری نیز  ،به ذکر گفتن خود آگاهی نداشته باشدآید که ذاکر دیگر نه تنها  به دست می

است که  و آن هدف غاییِ ذکر ماند در این حالت فقط یک چیز باقی می .در آگاهیِ او نباشد

 .صوفیان او را معشوق نامند

زیرا در اینجا عاشق و . که دیگر نیازی به ذکر نیست معشوق است چنان غرق در  عاشق آن     

از  .که تنها به واسطه عشق عملی است ،نامند این مرحله را فنای در حق می .شوند عشوق یکی میم

 چون خاموش شدم بنگریستم ،کردم عبادت میسال خدای را سی : روست که بایزید گفت این

 . حجابِ من ذکر بود

 یا حق

 

 


