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 غزل شمارٔه ۱۲۴۵، مولوی

ون از جهان بد در جهان آوردمش  آنک بیر
 کرد او کرانه در میان آوردمشو آنک یم

 ای بنمودمشآنک عشوه کار او بد عشوه
 و آنک از من رس کشیدی کشکشان آوردمش

 کند جان را ز منآنک هر صبیح تقاضا یم
 از تقاضا بر تقاضا من به جان آوردمش
 جان رسگردان که گم شد در بیابان فراق

 ها سوی داراالمان آوردمشاز بیابان
 نیایم تا بننمایی نشانگفت جان من یم

 کو نشان کو مهر سلطان من نشان آوردمش
 کردن این باشد که بستم دست دزد  مهربای  

 دست بسته پیش میر مهربان آوردمش
 چونک یک گوشه ردای مصطف  آمد به دست

 آنک بد در قعر دوزخ در جنان آوردمش
 

 مولوی، مثنوی، دفیر ششم، سطر ۶۴۳

 شد آگاه سحر تریکاعجیم
 شد خواهمطرب خمر خمار وز

 بود مستان مونس جان مطرب
 بود آن مست قوت و قوت و نقل

 کشید مستر  سوی را ایشان مطرب
 چشید مطرب دم از مستر  باز
اب آن  برد مطرب بدان حق رسر
اب وین  چرد مطرب ازین تن رسر
 سخن در دارد نام یک گر دو هر
 حسن آن تا حسن این شتان لیک

 بیان در لفظ   هست اشتبایه
 ریسمان تا آسمان کو خود لیک

اک  زنستره دایم لفظ اشیر
اک  تنست در مؤمن و گی   اشیر
 رسبسته هایکوزه چون جسمها

 نگر آن بود چه کوزه هر در که تا
 حیات آب از پر تن آن کوزهٔ 
 ممات زهر از پر تن این کوزهٔ 
 شیه داری نظر مظروفش به گر
 ریهگم تو بنگری ظرفش به ور

 دان جسم این مانندهٔ  را لفظ
 جان مانند درون در را معنیش
 بود بیر  تن دایما تن دیدهٔ 
 بود بیر   فن پر جان جان دیدهٔ 
 مثنوی لفظهای نقش ز پس

http://www.ganjnama.com/View/97/99/3869/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/109/8742/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/109/8742/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/109/8742/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/109/8742/مولوی_Molavi.html


3 
 

 معنوی هادی و ضالست صوریر 
 دل ز قرآن کیر   فرمود نت   در

 مضل را بعض   و بعض   هادی
 
 

 ۷۰۳ مولوی، مثنوی، دفیر ششم، سطر
 

 مست ترک پیش آغازید مطرب
 الست ارسار نغمه حجاب در
 وثن یا مایه تو که ندانم من
 من ز خوایهیم چه تا ندانم من
 آرمت خدمت چه که ندانمیم
 آرمت عبارت در یا زنم تن
 جدا من از نیستر  که عجب این
 کجا تو کجاام من ندانمیم
 کشر یم چون مرا که ندانمیم
 کشر یم خون در گاه بر در گاه
 کرد باز ندانم در لب چنیر  هم
 کرد ساز ندانمیم ندانمیم

 شگفت از ندانمیم شد حد ز چون
 گرفت دل حراره زین را ما ترک

 کشید دبویس و ترک آن برجهید
 رسید مطرب رس بر علیها تا

  بگرفت را گرز
 

 بدست رسهنگ
 بدست دم این کشر  مطرب نه گفت
 مرش و حد ی   تکرار این گفت
 رسش من بکوبم را طبعم کوفت
 مخور گه ندای  یم قلتبانا

 بر مقصود بزن دای  هیم ور
 دانیشیم که گیج ای بگو آن
 مکش در ندانمیم ندانمیم
سم من  مری یه کجایی  کز بیر
 هری از نه و بلخ ز نه بگویی  تو
 طراز نه موصل نه و بغداد ز نه
 دراز راه ی   و ی   در کشر  در

 ره باز کجاام از من بگو خود
 بله اینجا مناط تنقیح هست

سیدم یا  ناشتاب خوردی چه بیر
اب نه بگویی  تو  کباب نه و رسر
 عدس نه و ثرید نه و قدید نه
 بس و تنها بگو آن خوردی آنچ
 چیست بهر از دراز خایی سخن این

 خفیست مقصودم زانک مطرب گفت
 تو نف   از پیش اثبات رمدیم
 بو اثبات ز بری تا کردم نف  
 را ساز این بنف   آرم نوا در

ی چون را راز گوید مرگ بمیر  
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یس برنامه گنج حضور امروز را ب وع یم ۱۲۴۵ا غزل شماره  با سالم و احوالیر کنم. از دیوان شمس موالنا رسر  

ون از جهان بد در جهان آوردمش *** و آنک یم  کرد او کرانه در میان آوردمشآنک بیر
 

ون از پس من انسان، هر انسای  یم ون از جهان بود آوردم به این جهان. یعت  جهان گوید: آن کش را که بیر جهان هست یا در بیر

کرد او را در آغوش کشیدم و با او یگ شدم. کرد و دوری یمگریخت، کرانه یممادی. و آن کش را که از من یم  

د آنکه یعت  آن کش را( به گویشود. ما انسانها یک هوشیاری را )حاال موالنا در اینجا یمپس ماموریت ما در این جهان مشخص یم

تواند در این جهان مادی باشد مگر اینکه در انسان آن هم در انسان به حضور آوریم که در این جهان نبوده. نیماین جهان یم

هایی که ذهن نشان یم
. نه بر اساس چیر  وی  های بیر دهد و بصورت ستون عمل رسیده. انسای  که وجود دارد اما نه بر اساس چیر 

 زنده شده، باز کیم
 

ند و ما را نگه داشته. این همان گنج حضور و هوشیاری حضور است که در انساِن به حضور رسیده و به زندیک

 یمشود و ما به آن زنده یمیم
 

رویم این فضا با ما طرف یمکنیم این طرف و آنکنیم و حرکت یمشویم در حالیکه در این جهان زندیک

آمد. هان میاد. اگر ما انسانها نبودیم به این جهان نیماست و بوسیله ما به این ج  

که االن ما به آن زنده هستیم و یا بیشیر انسانها آن این مطلب خییل مهم است که بدانیم که به غیر از این هوشیاری جسیم

ها فکر یم  در ذهنشان هستند و را جع به چیر 
ً
وضوع فکر آگاه هستند و از یک کنند. و فقط از آن فکر و مهوشیاری را دارند. دائما

دهند. یک هوشیاری دیگری وجود دارد که ما آن هستیم پرند و این را بصورت معتادگونه انجام یمموضوع به یک موضوع دیگر یم

توانست به این جهان بیاید. نباتات و ما آمدیم که آن هوشیاری را در این جهان زنده کنیم. اگر ما نبودیم به هیچ وجه نیم

شناسیم و فقط انسان. انسای  توانند اینکار را بکنند. باشندگان دیگری را ما نیمتوانند این کار را بکنند. حیوانات و جمادات نیمنیم

ها رها شده و از آن زاده شده و وقتر زاده شده یک دفعه یک فضای بینهایت وسیع که آزاد شده و از ذهنش و از چسبیدن به چیر 

که آن است. باز  شده و حس کرده    

ی که موالنا یم گوید. بنابراین یک چنیر  فضا که فضای پذیرش و اصل ما هم هست، حالت فضاگشایی دارد. این چیر   

ون از جهان بود در جهان آوردمش ون از جهان مادی هست شما یم  آن که بیر ی که االن بیر توانید شما خوشحال نیستید که چیر 

 
 

دانید جنس این و ذات فضا که اصل شما هم هست آرامش است. ویل بمحض اینکه  کنید. یمبه این جهان بیاورید و با آن زندیک

 جریان پیدا یم
ً
کند به فکرها و رفتارهای شما اعمال شما و همه را با خرد و عشق در شما باز بشود و شما به آن هوشیار بشوید فورا

ون شما بطور معجزه آسا در جهت خوی  و نباردار یم کند. یگ تغییر یمکند و بیر  

ها را نشنیدهما اینکار را چرا نیم  ایم. اگر شما به این فضا زنده بشوید ایم. شاید پیغام موالنا را تا حاال نخواندهکنیم؟ شاید این چیر 

 یا خدا احتیاج به دفاع ندارد. دیگر از خودتان دفاع نیم
 

 هستید و زندیک
 

کنید فضا باز یمکنید. برای اینکه بطور عیت  زنده به زندیک

.  به هر نظر سیایس. به هر  انسای  با هر شکل و  قیافه. جا باز یم ی را به هر فکری و عقیده ای و هر دیت  کنید. هیچ چیر 
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ایت  که بوسیله انسان به جهان میاد آسیب پذیر نیست و « آنکه»دانید این گویید که این حقیقت است. برای اینکه یمنیم

های کنید. اینها نشانهکند. پس بنابراین شما بحث و جدل نیمکند از منش دفاع یمن دفاع کنیم. هر که دفاع یمخواهد ما از آنیم

ای به این جهان است. آوردن یک همچو باشنده  

آن را داریم و از آیا باید این یک ابرانسان باشد؟ نه. امروز خواهیم دید که هر کدام از ما انسانها استعداد اینکار را داریم و توانایی  

 
ً
اول در ما نهاده شده و ما در آن مرحله هستیم. الزم نیست که سواد و دانش خایص که دانش ذهت  باشد دست پیدا کنیم. اتفاقا

د. برای اینکه ما با آن دانش ذهت  هم هویتیم. یک چنیر  امروز خواهیم خواند که دانش ذهت  جلوی اینکار را بیشیر اوقات یم گیر

ون انسای   خالق است. برای اینکه خالقیت از آن فضای هست که توسط انسان یا گنج حضور یا فضای پذیرش این لحظه، بیر

ای این بودن و این ای و هیچ گفتهمیاید. یک چنیر  انسای  به هیچ باور و دیت  نچسبیده. دینش عامل جدایی نیست. هیچ نوشته

شد که حیوان و نبات و شود. اگر یمآوریم و در این جهان نیست را توش جا نیمیم گوید ما به این جهانفضا را و آنکه موالنا یم

 گفتار و فکر عامل خارج  نسبت به ما است. در حالیکه این فضا اصل ما است. 
ً
 جماد و نوشته و گفتار... اصال

وی  به شما هویت بدهد جوشد و میاید باال و احتیاج ندار اید که از اعماق وجود خودتان شادی یماگر شما دیده  های بیر ید به چیر 

یم و آن را اصل و ای از یک گفتهخواهیم از یک باوری و یک نوشتهاید به آن. ویل تا زمای  که یمپس شما زنده شده ای هویت بگیر

ون نمیاید و کش نیمدانیم این فضا در ما باز نیمحقیقت یم صل ماست و این یک چیر  تواند به ما بدهد. این  اشود. این فضا از بیر

ی صحبت یم ی میرس نیست! کنید!؟  اینکه یمتئوریک نیست که شما دارید راجع به چه چیر  گویید، چنیر  چیر   

ی برای یک خانم خانه دار میرس است برای یک کارگر ساختمان میرس است. برای یک صاحب مغازه میرس است  نه! همچون چیر 

داریم تا زمای  هر کش که انسان است میرس است. ویل تا زمانیکه ما فقط هوشیاری جسیمو برای یک استاد دانشگاه میرس است. 

هایی که در رسمان یم
 که به این چیر 

چسبیم و آنها به ما هویت پرد بعنوان فکر  به آنها یمکه ما مشغول ذهنمان هستیم و تا زمای 

یس پیدا کنیم. چون آن ) ی آگاه هستیم نیمهستیم یعت  هر لحظه به یک چیر   دهند و فقط هوشیاری جسیمیم توانیم به آن دسیر

. و موالنا در اینجا  هوشیاری حضور ما ( نه چیر  است. نه چیر  اسم ندارد. خدایت ما اسم ندارد. حاال ما اسمش را گذاشتیم نه چیر 

ون از جهان بود»گوید: یم «. آنکه بیر  

ی که در جهان نیست. از   ؟ یمکجا یمحاال این هم جالب است چیر  گوید: نیست در این جهان! خوایه پیدا کت   

هایی که در این جهان هست را یم شما از طریق هوشیاری جسیم
توانید پیدا کنید. بوسیله  هوشیاری ذهت  یعت  فکرتان فقط چیر 

توانیم پیدا پیدا کنیم، یک فکر را یمتوانیم توانیم پیدا کنیم، کامپیوتر را یمیعت  بوسیله فکرمان یا فکرکردن ما فقط اتومبیل را یم

افتد. دانند که فکر جسم است فکر یک اتفاق است و در ما یمکنیم. و فکر هم جسم است. شکل دارد. بیشیر مردم نیم  

ها هستیم هوشیاری جسیم   کند. حاال کند و از ما دوری یمداریم آن کرانه یمحاال پس بنابراین تا زمانیکه ما هم هویت با چیر 

 از من دوری میکرد من آن را در آغوش کشیدم و در میان آوردم و با او یگ شدم. یعت  شما در این لحظه )که یم
ً
گوید آن که دائما
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همیشه این لحظه هستید شما از جنس این لحظه هستید( متوجه این موضوع شدید و کندید از هر چه که ذهن به شما نشان 

ه دهد و از آن یمیم ی که ماند فضایی بود که بقول موالنا یمخواستید شیر ز ناگهان وی  گوید: بکشید. یک دفعه آن چیر  ای رستخیر

 یعت  یک دفعه یک فضایی باز شد بنام رحمت بی منتها *** ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها  
ز
. شما یک رستخیر ناگهاب

به شما برگشت. و شما هوشیارانه االن از خدایت خودتان دفعه زنده شدید. این فضا باز شد وخاصیت فضاداری و  جاگشایی شما 

ی که در این و اصل خودتان و از این هوشیاری، هوشیارانه و آگاهانه آگاه هستید و موالنا هم دارد همیر  را یم گوید: من یک چیر 

ی باید بگوییم دیگر!( در این جهان نبود )جر بگوییم؟ باالخره یکش که گوید: جهان نبود )البته چیر  نیست( موالنا یم ک چیر   

گویید بزبان دویی است و به زبان جسم است. و بزبان جسم شما یادتان باشد من چندین بود این را گفتم که هر چه را که ما یم

 گذارم آنجا. من یک تصویر ذهت  است کامپیوتر یک جسم است. و هیچ اشکایل همدارم و یمگویید که من این کامپیوتر را بریمیم

دهد. ندارد و آنجا مشخص است و این جا هم مشخص است هیچ اشتبایه رخ نیم  

ز حاال از همیر  زبان بخواهیم  را بیان کنیم و یکتایی را بیان کنیم  درحایل که ما و خدا یگ هستیم آنجا این خییل ناقص است  نه چیر

 درست است ما از زبان ذو با این ناقض  که هر چه که یم
ً
توانیم استفاده کنیم. و این نیست که بگوییم هر چه هن یمگوییم تقریبا

. ما هم تقریت  صحبت یمکه یم کنیم تا کنیم ویل آنقدر تقریت  صحبت یمگویم درست است نه! تقریت  درست است همه چیر 

 شما باالخره متوجه شوید. 

 

 بخش دوم: 

 از من رس کشیدی کشکشان آوردمشای بنمودمش  *** و آنک آنک عشوه کار او بد عشوه
 
 

کرد. فرض کنید شما معشوق گوید آن که من آوردم به این جهان همش با اشارات ابرو و غمزه با ما صحبت یماین معشوق یم

و  دهد که میل دارد و میل خایص به شما دارد زند وگایه اوقات با اشارات ابرو با شما نشان یمزمیت  دارید و این معشوق حرف نیم

زند. خب شما دیگر باید این اشارات را متوجه بشوید. حرف نیم  

 را.  بعض  موقعفرستد که ما حس یمهایی یمزند. ویل بعض  موقعها پیغامحاال خدا هم حرف نیم
 

ها ما متوجه اشارات کنیم زندیک

م فهمیدیم و ما هم عشوه ای کردیم. حاال کند، خب ما هشویم البته این را به زبان خییل لطیف  بیان یمو غمزه های ابرو نیم

 و حس شادی، حس عشق و زیبایی با ما 
 

 زنده، حس زندیک
 

، زندیک
 

عشوه ما جر بود؟ او به زبان ی  زبای  حضور با زبان زندیک

کنیم و گوید میل دارم. ویل ما باید کارهایی بزند. یمکرد. اشارات  پر از عشوه معشوق اینها هستند دیگر. حرف نیمصحبت یم

ایط را ما برآورده کردیم. ما هم عشوه ایظ را فراهم کنیم. حاال آن رسر ای بنمودیم. ما هم فهمیدیم اشارات ابرو او را و ما هم یک رسر

 شدیم. 
 

 اشاره ابرویی کردیم. پس ما هم از جنس زندیک
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طش را برآورده کردیم. آن که از من رس یمحاال یم خواهیم ه زبان ذهن به کارهای ذهن، ما یمکشید. رسکش معشوق بود. بگوید رسر

کشد! شود و رس یممعشوق آسمای  را  یا خدا را شکار کنیم. ویل نیم  

ویل باالخره ما تسلیم شدیم با پذیرش اتفاق این لحظه و متوجه شدیم که ما از جنس اتفاق نیستیم. چون از جنس اتفاق نیستیم 

گوید االن توضیح خواهیم میدهم. واکنش نشان ندادیم. پاییر  دارد این را یمبا اتفاق برنخاستیم و به اتفاق این لحظه   

 یمدانم. و یمگوید من یمآن دانشر که در ما یم
ر
 دارد یمافتاد و یمدانم که باید چه اتفاق

ر
دانم این لحظه افتد و یمدانم که چه اتفاق

اض، مقاومت  ه نیمنباید اینطوری باشد! از بیر  رفت. ما دیگر اعیر  کنیم. رویداد این لحظه را یمو ستیر 
 

پذیریم. موازی با زندیک

کند. کشد. وگرنه معشوق رسکشر یمشویم. معشوق از ما رس نیمیم  

کشم و یم آورم به این جهان. خودش آماده است که خودش را از ما کشان بطور لطیف دارم یممن وقتر از جنس او شدم کش 

 یمبیان کند. هر کش که بیشیر 
 

 خوشحالیر یمزندیک
 

 از جنس فراوای  و حقیقت و زیبایی است و هر کش کند زندیک
 

شود. زندیک

 زیبایی را یم
شود. هر شود فراوانیر یمتر یمکند عاشقشود.  هرکش بیشیر عشق را خرج یمشود و زیباتر یمپراکند بیشیر زیبا یمبیشیر

ی خرج یم  از هر چیر 
دهد. خدا از جنس فراوای  است. بیشیر یمکند خدا به او کش بیشیر  

حاال این پیغام را از موالنا گرفتید. اینجا ببینید که چقدر بعض  از عرفای ما با هم خویشر دارند و حرفهایشان با هم یگ است. این 

گوید دو خط از حافظ است که یم  

کردبیگانه تمنا یمکرد *** وانچه خود داشت ز سالها دل طلب جام جم از ما یم  

ون است *** طلب از گمشدگان لب دریا یم کردگوهری کز صدف کون و مکان بیر  

 دل ما هم هست. 
 

 دل ما، همه چیر  در آن است. خداییت ما دل است و دل زندیک

خواست؟ جام جم. گوید از ما جر یمیم   

ون از جهان بجام جم چیه؟ جام جم همان است که موالنا گفت «آن چه»گوییم: و گایه اوقات یم ود: آن که بیر  

است. هست( حاال موالنا گفت: آنکه. نه چیر  است و هوشیاری است و ی  فریم  چههست و نه  کهکند نه ) البته فرقر نیم 

ی نداریم بگیم( فقط باید به این زنده بشویم تا درک کنیم که این جر هست. بعد متوجه یم  شویم که این چیر  نیست. دل ما )چیر 

 یکیست از ما... حاال ما یک هستیم؟ وقتر به این دل زنده نشدیم یک غریبه. یک من ذهت  یک بافت ذهت  یک 
 

که با دل زندیک

شود؟ هر لحظه رفیر  به ذهن و تصویرها را چرخاندن و برقص تصویر ذهت  که در حال خواب دیدن است. چطوری درست یم

. ما از من ذهت  جر یمت یمدرس درآوردن و از این کار یک باشندۀ توهیم خواهیم؟ جام جم. شود به نام من ذهت   

جام جم حضور است. هوشیاری حضور است که اگر آن که گفت ما به جهان آوردیم و در این جهان نبود و از جهان دیگر است و 

 از آن استفافقط از انسان زنده بحضور است که در این جهان وجود دارد و کار یم
 

کند تا عشق و خردش را به این ده یمکند و زندیک
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. یمجهان پخش کند. حاال ما این را از یک یم گوییم جام جم را به ما نشان بده. جام جم اصل شماست. این خواهیم؟ از من ذهت 

ا دهد.  فکرهای شما هم جهان است. و دل مفضای حضور است که شما به آن زنده شده اید و فکرهای شما را به شما نشان یم

ی که خودش داشت از یک آدم غریبه و بیگانه یم خواست. آن چیر   

 یم
 

کنیم این من ذهت  یک بافت و یک باشندۀ خارج  است نسبت به ما و از جنس ما نیست. یک اتاقگ است که ما در آن زندیک

حضور است که بمحض اینکه  .گوهر همیر  گنجآن گوهری که... گوید که بینید که حافظ هم یممنتها از فکر ساخته شده. پس یم

دهد. به آن زنده بشوید آینه ای که فکرهای شما را نشان یم  

آید باال و جوشد و یمشما فرض کنید که روی این میر  یک آینه است و این آینه در شما زنده شده و از اعماق وجود آن فکرها یم

 هر چه که به سطر میاد این آینه نشان میدهد. 

فهمیم که بینیم یمبینیم و همیر  که فکر را یماندازد به ذهن ما و ما فکر را یمشود و این آینه نور یمذهن ظاهر یم حاال این فکرها در 

اندازیم روی فکرها روشن بشوند تا بینیم. به زبان دیگر نور یمای هستیم که فکر را یماین فکر فقط یک فکر و اتفاق است. ما آینه

 دیده بشوند. 

بیند این فکر بینید این فکر را. یک یمدانید و یمکنم؟ در ذهن شما االن یک فکر وجود دارد و االن شما یمالن سوال یمخب از شما ا

ی را که یمرا؟ االن شما از جنس این فکر نیستید. برای اینکه دارید یم بینم و کامپیوتر را  بینید... حاال من دوربیر  را یمبینید. چیر 

بینم پس من فکرم هم نیستم. پس یک هستم من؟ آن جنس دوربیر  یا کامپیوتر که نیستم. االن فکرم را هم یم بینیم پس من از یم

بینید شود. وقتر که شما فکر را یمبیند. همان آینه. همان چراغ  که نورش را انداخته روی فکر و فکر دیده یمناظری که فکر را یم

دهید و یر  نشدید. و با فکر هم هویت نشدید و فکر نیستید. بنابراین واکنش نشان نیممعنیش این است با فکر تو هم نرفتید و عج

 یمهر فکری را باور نیم
ً
پرد اینها همه فکر هستند. دانید که اینها که همه در ذهنتان یمکنید. اصال  

نوان یک واقعه گرفتیم. شما الزم چرا ما اینقدر زجر کشیدیم؟ برای اینکه متوجه نشدیم که اینها همه فکر هستند. فکر را بع

زنند نیست که هر فکری را باور کنید. چه فکر خودتان باشد یا چه فکر دیگران. شما الزم نیست که به هر فکری که دیگران یم

 الزم نیست که واکنش نشان بدهید برای اینکه االن آینه شدید. 
ً
 واکنش نشان بدهید. اصال

بینیم که اد این در این آینه یمن آینه ما. یگ اینکه فکر از اعماقش که به باال و به سطحش که یمدهد. ایآینه دو چیر  را نشان یم

ی یم ون یگ یک چیر  شود آن هم گوید یک فکری در ما ظاهر یمشما این آینه هستید و فکر یک چیر  خارج  است. یگ هم نه از بیر

دهد از جنس آن نیست. شما تا بحال دیدید که یک ه آن چرا که نشان یمداند کدهد. ویل در هر دو صورت این آینه یمنشان یم

شود این من هستم. نه! ندیده آینه بگذارید روی دیوار و یک نفر از جلوش رد بشود آینه بگوید که این کش که از جلوی من رد یم

داند که جدا از آن است. اید. آینه یم  

شود زنگ آینه شما. ما به آن فکر بچسبید و  با آن فکر هم هویت بشوید این یمدهد شحاال اگر آینه شما فکر را نشان یم  
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د. از اعماق وجود آینه دیگر فکر  نیمدهد و یواش یواش زنگ روی آینه را یمآینه دیگر نشان نیم آیند باال.اگر هم بیایند باال این گیر

ون را هم نشان نیمزنگها نیم وی  را هم درست نشان دهد گذارند که نشان بدهد. و بیر های بیر . برای اینکه آینه ای که زنگ زده چیر 

وی  را  هم درست نیمنیم های بیر بینیم. دهد. برای همیر  است که ما چیر   

شوید که این زنگها را حاال آن زنگها ترسهای ما و کدورتهای ما هستند. فکرهایی هستند که به آنها چسبیدیم. حاال شما متوجه یم

 زنگ نیستند. شما چسبیده اید به اینها و این اراده را دارید که از آنها جدا شود از آینهیک دفعه یم
ً
تان جدا کنید و اینها حقیقتا

ون گوید که گوهری که در این جهان نیست بشوید. و حافظ هم یم -است یعت  در این جهان پیدا نیمکز صدف کون و مکان بیر

شود این گوهر را پیدا کرد. ه از جنس مکان است نیمشود. صدف کون و مکان در این جهان ک  

ون حاال ما از یک یم  خواهیم؟ از کسای  که در لب دریا گم شدند. فرض کنید که گوهر توی دریاست که باید کش از آن دریا بیارد بیر

 و نشان بدهد. موالنا هم گفت که در آن جهان بود و من آورده ام به این جهان. 

 رفتیم از کسای  یمگو حافظ هم یم 
ً
آقا یا خانم نشان بدهید این آینه گوهر من  »پرسیم ید توی این جهان نیست و ما حاال اشتباها

«این گنج حضور من کجاست؟  

آنها خودشان لب دریا گم شدند. در فکرهایشان گم شدند. آن هم کسای  هستند که بجای اینکه رفته باشند گوهر را در دریا پیدا  

 دریا را هم نیمتوی خشگ دنبالش یم کنند دارند 
ً
پرسید؟پرسیم. شما چرا از آنها یمشناسند و ما رفتیم از آنها یمگردند و اصال  

کنم که شما بروید این را بطور کرد حاال در اینجا حافظ قدری هم این را میشکافد  و من خواهش یمطلب از گمشدگان لب دریا یم 

ل خودم را بردم پیش پیر مغان. گوید من مشککامل بخوانید. یم  

حاال مشکل ما جر هست؟ مشکل ما این است که ما گرفتار من ذهت  شدیم و در فکرهایمان و در این جهان گم شدیم و از این  

 بدهند و انتظار داریم و فکر یمجهان و از فرم ها از آدمها یم
 

ما به  کنیم که اگر انتظارات ما برآورده بشود خواهیم که به ما زندیک

 یم
 

گوید این مشکل را بردند پیش پیر مغان. و پیر مغان هم انسانیست که بطور رسیم. گم شدیم تو فکرها و توی این بازیها. یمزندیک

 شما بزرگای  مثل حافظ و موالنا مثل فردویس کامل زنده شده به گنج حضور. هر کش باشد یم
ً
تواند پیر مغان باشد. فعال

شناسید بطور کامل از فرمهای ذهت  آزاد توانیم بگوییم که از جنس پیر مغان هستند. هر کش را که شما یمیم شناسید که اینها یم

 از آن اند و زنده به حضور هستند صد درد صد در این جهان وجود دارند. آن هوشیاری را با خودشان حمل یمشده
 

کنند. زندیک

گوید که من این مشکل را بردم پیش پراکند و حافظ یماین جهان بوسیله اینها یمکند و انرژی عشقیش را در هوشیاری استفاده یم

کرد. پیر مغان که همچیر  انسای  که او بوسیله نظر معما را حل یم  

کردمشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش *** کو به تایید نظر حل معما یم  
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ود به ذهن از جنس عقیده یم به تایید نظر یعت  بوسیله نظر. گنج حضور از جنس نظر است.  شود. عقیده باور است. وقتر میر

ی که در ذهن است از جنس عقیده و باور است. نظر شعاع زندگیست. گفت پیر مغان همش با نظر کار یم کند. نظر باور هر چیر 

 در این لحظه نیم
 

ه من ذهت  و بوسیله ایستید از شما عبور میکند. بوسیلهم شعاع زندگیست که وقتر شما در مقابل زندیک

توانید کاری بکنید. کوششتان نیم  

تو اینکار موثر است. اینطوری  طلب آگاهانه و هوشیارنه و کوشش ماویل همانطور که خواهیم دید موالنا معتقد است که  

ابنیست که ما هیچ کاره باشیم. بعد یم دستش گرفته که  گوید که من دیدم پیر مغان نشسته و این جام جم را مثل یک پیاله رسر

دهد. کند در آن. برای اینکه جهان را خییل زیبا و آنطور  که هست نشان یمصد گونه تماشا یم  

کرد دیدمش خرم و شادان قدح باده بدست *** کندر آن آینه صد گونه تماشا یم   

دهد. فکر جهان است. و فکر را نشان یم« من به این جهان آوردم»این آینه همیر  حضور شماست. همیر  که موالنا گفت   

 دیدم که انسای  که زنده بشود به این فضای حضور خرم و خندان است. آیا شما خرم و خندان هستید؟ رصفنظر از اینکه 
ً
من اوال

افتد و یا چه اتفاقر افتاده و یا چه اتفاقر ممکن است بیفتد شما خرم و خندان هستید؟ اگر هستید و این خرم و چه اتفاقر یم

 ندارد پس این فضا در شما باز شده. ویل اگر با رویدادها و اتفاقات این خریم خندای  
 

وی  شما و اتفاقات بستگ های بیر  شما به چیر 

توانید بشوید. ریزد پس نشدید ویل یمو خندای  شما بهم یم  

گوید که من از این پیر مغان پرسیدم که این را خدا یک به تو داده؟ این گنج حضور را این آینه را  یک داده؟ یمبرای اینکه حافظ هم  

کرد. همان روز اول خلقت. گفت همان روزی که جهان را خلق یم  

ز به تو یک داد حکیم *** گفت آن روز که این گنبد مینا یم کردگفتم این جام جهان بیر  

ج حضور را و این استعداد را ما داریم کش احتیاج نیست که به ما بدهد. کافیست که این زنگ را از این آینه ما پس ببینید این گن

 بزدائیم. 

دائیم؟ با پذیرش اتفاق این لحظه.   چطوری میر 

 از شوید با زنگوید به ما و هزار بار هم من گفتم که شما اتفاق این لحظه را بپذیرید موازی یمامروز موالنا یم
 

. یک شعاع زندیک
 

دیک

پذیرش رویداد این لحظه شما را از شود این لحظه. لحظه بعد هم همینکار را بکنید و لحظه بعد هم همیر  کار... شما رد یم

 یم
ی

. جنس زندگ ز راحتی   کند. به همیر

، اینکه در ما هست یک خرده زنده حافظ ادامه یم
 

بشود و ما حس کنیم که ما دهد که اگر این هوشیاری حضور و این شعاع زندیک

توانیم مرده مان را زنده کنیم. از جنس هوشیاری حضور هستیم در اینصورت اگر این مدد کند به ما در اینصورت ما هم یم  

کرد فیض روح القدس ار باز  مدد فرماید *** دیگران هم بکنند آنچه مسیحا یم  
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 صد 
ً
. تماما

 
 و هیچ هویتر در ذهن نداشته مسیحا چکاره بود؟ میسح زنده بود به زندیک

 
در صد. هر کش که زنده بشود به زندیک

ی که در این جهان نیست به این جهان آورده. عشق را به این جهان آورده. عشق از  باشد از جنس مسیح و خدا شده است. چیر 

موازی با زندگیست. آدیم  کند به این جهان. تبدیل به آفتاب شده و در ضمن فضادار هم هست. این چنیر  طریق او تشعشع یم

 متحرک تواند مرده را زنده کند. مرده را زنده کند در این معنا یعت  اول ما مردۀ خودمان را زنده یمپس یم
 

کنیم. اگر یک زندیک

 که  در یک نفر از خودش آگاه است. 
 

 باشیم. زندیک

کند و به هوشیاری ید و از فرمهای مادی خودش را یمشما عظمت انسان را ببینید و ماموریت انسان را. انسان به این جهان میا

توانیم بگوییم خدا هوشیارانه در او از خودش آگاه است و شود. و هوشیارانه این دفعه در او، یا یمحضور صد در صد زنده یم

وع یم  ماموریت ما همیر  است برای همیر  آمدیم به ایرسر
ً
ن جهان. کند به تشعشع هوشیاری عشفر در این جهان. اصال  

 بخش سوم: 

 شما نگاه کنید در دو سطر پاییر  حرف فردویس هم همیر  است 

ورده اند   ترا از دو گیتی برآورده اند *** به چندین میانجی بیر

ز را به بازی مدار   شمار *** توبی خویشیی
ز ز فطرت پسیر  نخستیر

ی »از آن جهان است. موالنا گفت:  بله درسته!  یک قسمت ما مواد شیمیایی است از این جهان است و یک قسمت ما  آن نه چیر 

تا حاال چند    ترا از دو گیتی برآورده اند ***به چندین میانجی گوید و فردویس هم یم« که در آن جهان بود آوردم در این جهان. 

ایم در انسان تا میانیح  داشتیم. یک موقیع جماد بودیم یک موقیع نبات بودیم یک موقیع حیوان بودیم یک موقیع انسان شده

. و بعد از من ذهت  زاییده شدیم تبدیل شدیم به یک موادی که از آن جهان میاید.   گیر افتادیم در من ذهت 

 را که از 
 

حاال به گنج حضور و این مواد شیمیایی هر دو ما زنده هستیم. این مواد شیمیایی که بدن ما باشد یک فضایی را و یک زندیک

بریم. رویم با خودمان یمکند به اینطور و آنطرف. هر کجا که یمحمل یم خودش هوشیار است در جهان  

ی که آفریده شده و از نظر تکامل آخرینش... پس اولیر  عنرص، اولیر  جوهر تا حاال فردویس یم گوید که اولیر  فطرت اولیر  چیر 

. تو خودت را به بازی مشغول نکن! ویل متاسفانه ما مشغول ب گوییم که ازی ذهن هستیم. ما انسانها یمآخرین تکامل تو هستر

ام را بزرگ کنم و یا در ناراحت هستم برای اینکه یس سال پیش شوهرم این کار را کرده و یا خانمم این کار را کرده. نتونستم خانه

ر کردم. شغلم را از دست دادم. ما مشغول بازیهای ذهن هستیم. و مشغول این هستیم که آیا یم توانیم توجه استاک مارکت رص 

توانم مردم را بباورانم که من یک کنند و آیا یمگوید. آیا من را تایید یمدروغیر  مردم را جلب کنیم. و یا کش پشت رس من جر یم

آدم باسواد متشخص و حسای  هستم که بعد خودم بر اساس باروهایهای آنها باور کنم که من اینطوری هستم. گر چه که ته دلم 

نیستم. ما مشغول بازیهای ذهن هستیم. دانم که یم  
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 کند جان را ز من *** از تقاضا بر تقاضا من به جان آوردمشآنک هر صبج تقاضا یم
 

 

ی که در این جهان نبود من به این جهان آوردم و اگر یادتان باشد گفت که معشوق همیشه عشوه  موالنا به ما گفت که: نه چیر 

یاد گرفتم عشوه های او را.  فهمیدم که باید از جنس او بشوم. با این من زمختم که پر از توهم  کشید. منکرد. و از من رس یمیم

توانم نزدیک بشوم. است فکرهای هم هویت شده و دردهای نایسر از آن است فهمیدم که به معشوق نیم  

ن لحظه صبح است. یا شما در این گوید صبح این لحظه است فاصله بیر  تاریگ ذهن و روشنایی روز است. همیشه ایحاال یم

شوید. اینطوری نیست که شما در آینده به گنج حضور برسید. شوید و یا هیچ موقع نیملحظه بیدار یم  

گوید جانت را بده به من. کند و یمگوید آن کش که هر لحظه )هر لحظه هم غلط است این لحظه( از من جان را تقاضا یمیم 

داند. ن جان مصنوغ را. جای  که یمگوید؟ ایکدام جان را یم  

 در این لحظه است و این لحظه را شما یمشما یم
 

 نیستید؟ زندیک
 

روید به پوشانید و یمدانید که چرا در این لحظه زنده به زندیک

حظه بد دانید که این لدانید علتش جر است؟ علتش این است که شما یمروید به گذشته. یعت  در زمان هستید. یمآینده یم

ی که یم خواهید نیست. این دانش دورغیر  است. این دانش ذهت  که ما با آن هم هویت شدیم که است. این لحظه آن چیر 

 است فقط پلکای  است که من به آینده برسم. گایه اوقات هم دشمن ماست که نیمیم
 

گذارد من به گوییم این لحظه که زندیک

یآینده برسم. پس شما یم خواهید خوب است. که در آینده یم  دانید که چیر   

ی خوب است. شما اگر دقیق تامل دانم! من یمدانید؟ شما ممکن است بگویید که معلوم است که یمشما از کجا یم  دانم چه چیر 

رد گذادانید که این لحظه بد است آن است که نیمکنید خواهید دید که اگر ندانید بهیر است و آن دانسیر  دروغیت  که شما یم

 شما در این لحظه باشید. امروز انشاهلل ما خواهیم رسید یک قصه از مثنوی بخوانیم که اگر تند تند برویم خواهیم رسید. 

آورد. امیر ترک یک دفعه در شب توانم بگویم. در مثنوی در دفیر ششم موالنا قصۀ امیر ترک را یمیک مقداری از قصه را االن یم

شویم که حالمان خراب است. ود که مستر از رسش پریده. درست مثل ما که یک دفعه متوجه یمششود و متوجه یمبیدار یم

ها بخواهیم هویت بکشیم  ون میاید از مادیگری میاید از اینکه از چیر  های ذهت  و از بیر ای  که از چیر 
مست جر بودیم؟ مست رسر

 کم شده بود. 

 خواندیم ویل من باز هم خواهم خواند و اسانس قضیه این امیر ترک یم
ً
گوید مطرب بیاد و من را رسحال بیاورد. قصه این را قبال

یم که بگوییم  . دانممن نیماست که موالنا میاد برسد به اینکه ما بدانیم یا یاد بگیر  

وع یم  اش رس رفته و خسته شده. و امیر را رسحال بیاورد که حوصله کند به آهنگ نواخیر  تا اینبرای اینکه وقتر این مطرب رسر

ه شده به او و رسدرد گرفته و حوصله اب چیر اش رس رفته. مثل ما. خمار است چون رسر  
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دانم.. دانم.. نیمدانم.. نیمگوید نیمدانم. یه یمگوید من نیمحاال خواهیم خواند ویل پیغام این است که خالصه مطرب یم

دانم جر خوردم! نه اهل کجا هستم! نه از بغداد هستم نه از موسل هستم نه از طراز هستم ) به زبان موالنا(.  نیمدانم نیم

اب خوردم.. نه این را خوردم و نه آن را...   آبگوشت خوردم..نه رسر

ی را که میدای  کشد تا بزند کله مطرب را داغون کند. که تو حوصله من را رس شود. چماق را یمامیر ترک عصبای  یم   بردی. آن چیر 

 بگو. 

ی که یمگوید منظورم پنهان است. من اینطوری که نه.. نه.. یممطرب یم دای  گویم برای این است که تو متوجه بشوی که آن چیر 

 تو. تو را انداخته به گذشته و آینده و تو را به ذهن انداخته. 

 خواهیم خوا
ً
دانید" این من ذهت  سقوط دانستید که شما "نیمند. اگر شما بطور اصیل یمشما دقت کنید و حاال ما قصه را بعدا

 زنده را که داننده است در این لحظه و همه خرد توی آن است و تمام شعور در آن است و میکرد و بهم یم
 

ریخت. شما زندیک

 خوب است و ذهن هم تمام وجودش کنید در ذهن. تا ذهن به شما بگوید که جر شعور تشخیص در آن است را رسمایه گذاری یم

ی که االن هست بگوید بد است.   به این است که به این چیر 

یزد. فرو یمبرای اینکه اگر با این لحظه نجنگد شما زنده یم کند. این مطلب ریزد و سقوط یمشوید به این لحظه و من ذهت  میر

دانم! نه این نیست. که من بگویم که من نیمبسیار بسیار ظریف است. ممکن است من ذهت  شما بگوید که بذار    

کرددانید" من شما سقوط یمگر  شما بطور اصیل میدانستید که  "نیما   

ی خوب است آن شما را یمین دانسیر  و این که شما یما گذارد که شما توی این لحظه برد به گذشته و آینده نیمدانید که چه چیر 

 باشید. 

دانید که جر خوب است؟ ست؟ ویل شما از کجا یمدانید جر خوب اپس شما یم    

ام. مگر من عقل ندارم که بدانم جر خوب است. شما ممکن است بگویید که من از مردم یاد گرفتم و یا کتاب خوانده  

 دقت کنید. تامل کنید. خواهید دید که نیم ویل شما کیم
 

دانید جر خوب است. این به استدالل نیست. شما از جنس زندیک

  یم
 

ی خوب است و شما نیمهستید و  زندیک داند کند و یمدانید. ویل تا زمانیکه این من ذهت  خودش را مطرح یمداند که چه چیر 

ه و جنگ است. بنابراین شما را یم ی که هست همیشه در ستیر  ی اندازد به آینده و یمکه جر خوب است، با آن چیر  گوید آن چیر 

ه یم خواهم و خوب است در که من یم کند شما همیشه در آینده خواهید بود یا در آینده است و چون همیشه با این لحظه ستیر 

 گذشته. 
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ی که االن واقع شده االن شما باید بگویید که من نیم ین است. برای اینکه هست! آن چیر  ی که هست االن بهیر دانم و آن چیر 

ین است برای اینکه من نیم  بهیر
ً
گوید در آخر قصه که برایتان ندانید. یواش یواش اگر ندانید..و موالنا یمدانم جر خوبه. و حقیقتا

گوید خواهم خواند. اگر این قصه را پنجاه بار هم بخوانیم کم است. یم  

رمد اثبات پیش از نفز تو *** نفز کردم تا بری ز اثبات بویم  

 این اثبات است )حاال اسمش را یعت  یم
 

 چیه و بگذار اثبات( برای اینکه خودش یمگوید این زنده شدن به زندیک
 

داند زندیک

 چطوری است. من االن زنده 
 

 زنده بشوید دیگر الزم نیست که کش به شما بگوید زندیک
 

. اگر شما به زندیک
 

آشناست به زندیک

 هستم و من به شاهد احتیاج ندارم. 

 که موالنا هم گفت 
 

مد. اگر شما نیم ن جهانمن آورده ام به ایاما اینجور زنده بودن به زندیک توانید نف  کنید... میر  

ی که من را برداشته و تحریک کرده من االن این نیستم. این لحظه یک واقعه  ؟ نف  یعت  اینکه بگویید االن این چیر  -نف  یعت  جر

تم. من فکرم نیستم. هر فکری کنم که تو نیسپس دارم نف  یم« تو نیستم» گویم: کند. من یمای اتفاق افتاده و من را دارد از جا یم

این نف  است. «  من تو نیستم»گویم کند من یمو هر دردی که دارد من را از جا یم  

گوید که دانم. و این امیر ترک که از جنس دانسیر  است به او یمگوید من نیمدانم. یه یمگوید که من نیمبرای همیر  مطرب یم

نم کله تو را داغون یم ی که یمکنم تو باید میر  . من ذهت  اینطوری است. چماق را بر یمآن چیر   بگویی
گوید اجازه  بده دارد و یمدای 

گویم.( که من این مطرب را بکشم. )اینها توی قصه هست و من اینها را از خودم نیم  

 دست امیر را یماجازه هم نیم
 

د و یمخواست! میاید مطرب ر ا بکشد و یک رسهنگ م مطرب کشر بد است و گوید: نه! این دگیر

 را نمیشود کشت. شود کشت. مطرب را نیممطرب را نیم
 

شود کشت یعت  زندیک  

ی  به کله خودت یمبعد موالنا یم . من آینه اعمال تو هستم. اینها همه در تو هست. ویل این امیر گوید که این چماق را که میر  زی 

ی »گوید ترک حوصله ندارد و یم «دای  بگو. را که یمزیاد حرف نزن آن چیر   

 را گویم و آن باید بشود. پس اگر ذهن شما یمدانم یمدانم. آن که من یمگوید من یمبرای همیر  ذهن یم
 

داند، پس  دیگر شما زندیک

کنید جر میگویم؟خرج کردید. توجه یم  

دانید که جر خوب است کارتان تمام شده!!!!! اگر شما یم  

 بود ا
 

کردید.. موالنا در شعر دانم جر خوبه. اگر خرج نیمالن خرج این شده که شما بگویید که من یمبرای اینکه آن که زندیک

 خواهم خواند ویل چون مهم هست ممکن است که نرسم در همینجا رمد اثبات پیش از نفز تویممیگوید که 
ً
... اینها را بعدا

گویم. برایتان یم  

ا بری ز اثبات بورمد اثبات پیش از نفز تو *** نفز کردم تیم  



15 
 

 را یمدانم. بطور اصیل...نیمگویید نیمشما یم
 

چشید برای یک دانم یعت  باید موازی بشوید با این  لحظه. یک لحظه مزه این زندیک

 زنده هوشیار به خودش. همینکه موالنا در اول گفت که به این جهان آوردم. فضای حضور یا لحظه. بو یم
 

بری. اثبات یعت  زندیک

حضور.  گنج  

گوید بعد یم  

ی مرگ گوید راز را  این ساز را *** چون بمیر
 در نوا آرم بنفز

 
 را... آیا شما یم

 
. گوید توانید این کار را بکنید که یممن این ساز زندیک زنم و دائم این ساز اورم و این ساز نف  را یمبنوا دریم به نفز

 زنده هستم و تا  ذهن یمنف  را یم
 

خواهد من را بردارد و بکشد و بگوید تو این هستر یا این واقعه اتفاق یا زنم. من اثباتم و من زندیک

 رویداد افتاده تو باید توجه کت  و این خییل جدی هست... بیا این تو واکنش نشان بده تا این تو را بردارد. 

گویید که من من تو هستم شما یم» گوید: زنم. ساز نف  یعت  اینکه هر واقعه ای که یمرم ساز نف  یمگویم تو نیستم و دانه! من یم

«تو نیستم برو دنبال کارت!   

.. فرقر نیم کند اتفاق جر باشد.. کش فوت کرده باشد یا کش من را طالق داده باشد... یا کش فوت کرده باشد. یگ هر اتفاقر

دهد یا بچه من گذاشته من را و رفته و اشد و یا پولم را گرفته باشد و ندهد... بچه من به حرف من گوش نیماموال من را گرفته ب

یاد من را ببیند و انتظارات من براورده نشده... اینها همه اتفاق هستند دیگر! زند و نیمبه من زنگ نیم  

م.  زنم. تا ویل من هیچ کدام از اینها نیستم و من دارم ساز نف  یم از اثبات بویی بی   

ی مرگ گوید راز را... گوید و بعد یم ی مرگ راز را به تو یم   چون بمیر  و آن گوید. آن موقع زنده یموقتر که بمیر
 

شوی به زندیک

کنیم. فهمید که ما راجع به جر داریم صحبت یمموقع یم  

بچسبید. این فکرها فقط یک عالمت راهنما است. و این  گوییم اینها فقط حرف و فکر هستند. شما نباید به اینها هر چه که یم

شود. در کتاب نیست. در فقط در انسان زنده یم در این جهان نبود و من آوردم در این جهانگنج حضور، اینکه موالنا گفت 

حظه زنده شوید به او فقط! در این لکتاب مذهت  نیست. در قرآن نیست و در انجیل نیست. در حرف نیست. فقط زنده یم

 تبدیل به دستورالعمل شدند که شوید به این لحظه او از طریق شما خلق یمیم
ً
کند. و همه ادیان هم برای همیر  آمدند ویل بعدا

 فراموش شده که این دین اولش 
ً
 کنید و یا اینجا این کار را بکنید و آنجا آن کار را بکنید. اصال

 
کجا باید چکار کرد یا چطوری زندیک

کنم هر گوید یعت  من دارم نف  یمه که به ما بگوید ال اله اال هللا. با همیر  ال اله  یعت  دارم نف  میکنم. کش که ال اله یمآمده بود

ی را که خدا نیست.   چیر 

ی که یمکنم که من از جنس تو نیستم آنقدر یمنف  یم هللا که بینم اتفاقات را نف  میکنم. تا  اال گویم ال اله و ال اله.. هر چیر 

فهمم که خدا جر هست، زنده بشوم به او. باید زنده بشوم به او. نه اینکه فقط خودش اثبات است و اگر من به آن زنده بشوم یم
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های خارج  را به شما حفظ کنم. اینها همه فکر هستند که یم های خارج  هستند و من هم دارم همش چیر  گوییم. اینها همه چیر 

شوید آن است. زنم نیست بلکه آن که به او زنده یمم که یمگویم. این حرفهایی هیم  

شود و ها طوری بودند که شما به آن اثبات و گنج حضور زنده شدید و جا باز کردید و دیدید همه چیر  در شما جا یماگر این گفته

شده. ویل در غیر اینصورت اگر کنید که از جنس فکر و یا از جنس اتفاقات نیستید، کار درست دید و حس یمواکنش نشان نیم

اینها را حفظ کردید و اینها را حقیقت مسلم دانستند اینها نیستند. هیچ دانشر حقیقتر در آن نیست. خرد در اطالعات نیست. 

 کامپیوترها پر از اطالعات هستند پس کامپیوترها زنده به حضور هستند؟ نه! 

گوید بده کند یعت  یمبح این لحظه است( این جان داننده را از من طلب یمگوید آن کش که هر صبیح )گفتیم هر صپس حاال یم

داند و من گویم بفرمایید این جان من. این جای  که یمکند من یمبه من این را. من چکار کردم؟ از تقاضا بر تقاضا. االن تقاضا یم

گویم بفرما این جان من! کند که جانت را بده من و من باز یمدانم. لحظه بعد هم تقاضا یمنیم  

دانم. که او را آوردم به جانم زنده کردم یا جانم زنده شد به او. آوردم به آنقدر به این تقاضاهای او توجه و عمل کردم و گفتم نیم 

 جانم. 

یعت  زنده کردم آن را در خودم.   از تقاضا بر تقاضا من به جان آوردمش  

. خییل ساده است این! بینید که موالنا راه را نشان یمیم
 

، زنده شدن به زندیک دهد. یعت  مردن به من ذهت   

 از شما یم
 

پسندم و اگر من افتد را نگویید که این بد است. نگویید که نیمخواهد که ندانید. همیر  اتفاقر که االن یماین لحظه زندیک

تواند. چون دانم. نه بطور مصنوغ. چون این من ذهت  نیمشما بپذیر. بطور اصیل بگو نیم کردم. جای خدا بودم یک کار دیگر یم

سند من یماگر بدیه دست من ذهت  یم گویم من گوید من فهمیدم از این به بعد من هر مجلش که بروم از من هر چه بیر

دانم. نیم  

س دارید یم دانید. دانید. اگر غم دارید یمخورید پس یماگر شما غصه یم دانید. اگر اسیر  

س دارید؟ برای اینکه شما یم دانید جر خوب است و آن از شما دور است. و بیر  شما و آن چیر  فاصله است و یک شکاق  چرا اسیر

خواهم اینطوری اشد ویل اینطوریه!! بخاطر همیر  من آِخ من یم:»گویید توانید این شکاف را ببندید. شما یمهست. شما نیم

« کشد تا این بسته بشود!!! شود که.  این سه ماه طول یمس دارم. آخر این بسته نیماسیر   

کشد که من به آن برسد و من تا سه ماه چکار کنم؟؟؟!.... سه ماه طول یم  

دانید! پس شما یم  

ی که در این لحظه هست را شما نیمپس یم پذیرید. دانید که آن خوب است و آن چیر   
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ین اتفاقیست که یمگویم ویل آن اتفاق که برای شما این لحظه یماست که من دارم یم البته این استدالل تواند برای شما افتد بهیر

 بیفتد. 

ین است و دانید" فکر یممنتها چون شما "یم کنید اتفاق دیگری برای شما بهیر است. نه نیست اینطور! همیر  اتفاق برای شما بهیر

گر با این اتفاق موازی بشوید برکات این اتفاق را خواهید دید. وقتر که بطور کامل بپذیرید این اتفاق شد. شما ا همیر  اتفاق باید یم

دهد یم شوید که شما از جنس اتفاق نیستید ویل این اتفاق به شما پیغایمشود و شما متوجه یمرا و یک دفعه فضا در شما باز یم

ه یم . اگر شما با اتفاق بجنگید من ذهنیتان پر  از دهنداتفاقات به ما پیغام یما نگرفتید. کردید این پیغام ر که شما چون با آن ستیر 

 که بود درد هم به آن اضافه یمدرد یم
 

شود. شود و هم هویت شدیک  

 بخش چهارم: 

 جان رسگردان که گم شد در بیان فراق***  از بیابانها سوی داراالمان آوردمش

ا که درواقع بگوییم بصورت من ذهت  من رفته بودم در فضای ذهن که خشگ و بیابان بوده. پس با این کار من جان رسگردانم ر 

 کنم و عالمتش جر است؟ عالمتش این است که این لحظه من را به یک 
 

بیابان است برای اینکه اگر بروم در ذهن و آنجا زندیک

ی آگاه یم  در ذهن ز کند. اگر شما هوشیاری جسیم چیر 
ً
 یمدارید پس دائما

 
کنید و در بیابان جدایی هستید. پس شما با یک من ندیک

 یمتوهیم 
 

شود و برای همیر  است که اغلب تواند با هیچ کس متحد بشود و یگ بشود. و عشق رسش نیمکنید که نیمزندیک

و دعوت کرده که برویم  روابط ما بر اساس جدایی است. حتر دین که آمده انسانها را با فضای یکتایی که زیر فکرها هست یگ کند 

 کنیم، ویل سبب جدایی شده برای اینکه ما تبدیل کردیم و کاهش 
 

در آن فضا و با خدا یگ بشویم و در آن فضا با هم حس یگانگ

های ذهت  و به آنها چسبیده ایم. پس دین از جنس باور نیست بلکه یک عالمت راهنمایست به همیر  فضای دادیم به چیر 

 هوشیاری حضور. 

. بیابان جدایی بیابان ذهن است. ما آنقدر تو ذهن رفتیم و دور و دورتر یم گوید جان رسگردان ما که گم شده بود در بیابان جدایی

شویم از این لحظه. و به لحاظ کنیم دور یمدهیم درد ایجاد یمشویم و ادامه یمشدیم و هر چقدر بیشیر با ذهن هم هویت یم

 هست را رویش را پوشاندیم. و من انسان چکار کردم و شما هم یگ زمای  بیشیر در گذشته و آی
 

نده هستیم و این لحظه را که زندیک

 از آنها هستید؟ از بیابان بسوی داراالمان، که یعت  خانه امنیت است و فضای پذیرش این لحظه است. 

شود. فضای این کنید و فضای این لحظه برای شما باز یماز باورها و رویدادها خودتان را آزاد یموقتر شما از هم هویت شدن 

 نشوید محال است که حس امنیت و حس 
 

بکنید. هر چقدر هم   Securityلحظه خانه امنیت است. اگر شما از جنس زندیک

 بیشیر داشته باشید بیشیر خواهید ترسید. 
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ترسند!! برای ترسند. نه آنها از همه بیشیر یمکه مقام باال دارند و مقدار زیادی اختیارات دارند آنها نیمکنید که کسای   شما فکر یم

 
ً
ند و نگه دارند. مگر یک انسای  باشد که آزاده باشد و حاال استثنائا ها و باید آنها را بگیر او اینکه بیشیر باید هم هویت بشوند با چیر 

 رئیس یک کشوری هم باشد 
ً
 . که بسیار سخت هست پیدا کردنش. مثال

 حس پس من انسان کارم این است که االن ممکن است که در بیابانهای جدایی گم شدم و االن یم
ً
خواهم جان رسگردانم را که دائما

س دارد بیاورم به خانه امنیت. که فضای پذیرش این لحظه است و این حق طبییع  نقص و حس ترس و  خشم و کدورت و اسیر

 جدا هستید از آن. شماس
ً
 ت. برای اینکه با آن زاده شده اید. مال شماست ویل فعال

 نیایم تا بننمابی نشان *** کو نشان کو مهر سلطان من نشان آوردمشگفت جان من یم
 

 یم
 

 گوییم: بیا. االن به زندیک

 گوید نمیام!! یم 

 من نمیام. « من»ه تو هستر بعنوان گوییم. تا زمانیکگوید نمیام؟ برای اینکه با من ذهت  یمچرا یم

 به خدا گفتم: بیا من را از جنس خودت کن.من از جنس تو هستم. در من خدایت وجود دارد. 
 

 به زندیک

 گفت: نشانش را نشان بده.تا نشان ندی من نمیام. 

 کو نشان؟ کو مهر سطان؟ 

 مهر سلطان ما هستیم. پس ما مهر خدا هستیم. 

 تبدیل یمکجاست این مهر سلطان؟ ک
 

 شوید. جاست این نشان؟ وقتر که شما به زندیک

 ما را به خودش مشغول کرده خودتان را یم
ً
ون و زنده یموقتر که از این هوشیاری ذهت  من دار که دائما شوید به حضور کشید بیر

دانید هوشیارانه که هنتان و االن یمبینید. به عنوان حضور ناظر و آگاه از خود و آینه ای که نور انداخته به ذو ذهنتان را هم یم

شما فکرهایتان نیستید. این مهر سلطان است. حضور ناظر مهر سلطان است. مهر سلطان در واقع خود سلطان است. یا بگوییم 

ست کند. برای همیر  اکند. هوشیارانه از چشمان ما به جهان نگاه یمخدا خودش را در همه انسانها و در هوشیاری حضور زنده یم

ه نیم  کنیم. که ما پذیرش داریم و ستیر 

ه کند و دفاع کند از خودش و دفاع از باروهایش. من نیم گویم کش آمد شما را بکشد نباید دفاع کنید!! نه این را هر کش ستیر 

باور و  شود در داند که حقیقت را یمکند که حقیقت پیش من است و پیش تو نیست پس یمگویم. هر کش بحث و جدل یمنیم

 مهر سلطان است ویل در نوشته جا داد. هر کش جدل یم
ً
کند از این جنس نیست از جنس مهر سلطان نیست. گرچه ذاتا

 پوشانده است آن را. 
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 گوید من نشان آوردمش. من گفتم بفرما این هم مهر سلطان. یم

شیار به این بشوید که شما هوشیاری ناظر به فکرهایتان توانید بگویید؟ وقتر که زنده بحضور بشوید. وقتر که هو یک این را شما یم

 دهد که حافظ گفت این همان جام جهان بیر  است. ای هستید که فکرها را نشان یمهستید و آینه

 دانید که بقول حافظ این من ذهت  ممکن است شعبده بکند در غزل حافظ هم بود که گفت شما یم

 کرد  *** سامری پیش عصا و ید بیضا یم کرد اینجا این همه شعبده خویش که یم

گوید ما با این عصا ید بیضا در واقع معجره مویس بود و عصا هم مار شد. آن من ذهت  عصاست در قصه ای در مثنوی یم

ن من اوردیم. حاال اییختند تا گوسفندانمان بخورند. خب پس این عصایی بود که ما با آن پول در یمزدیم به برگ درختان میر یم

 فقط وسیله معاش بود و یم
ً
گفتیم این ذهت  بود در حالت من ذهت  ویل بعد این عصا اژدها شد. یعت  زنده شد. یعت  آی  که قبال

 کشتیم یک دفعه زنده شدیم به آن این شد عصا... و اژدها شد و زنده شد. خوب است و  خودمان را برایش یم

برد بطرف قلبش و یک دفعه از آن نور . از دستش مویس یک دفعه آستینش را یمحاال وقتر زنده شد یک معجزه دیگر هم شد 

 کرد. تشعشع یم

 بود جریان پیدا یم
 

؟ سمبولیک یعت  دلش که دل زندیک  کرد به دستش و عملش و به فکرش. یعت  جر

 تواند رخ بدهد. این معجزه مویس همچیر  معجره ای است که االن در شما یم

 ناظر و شود و زنده یمبه عصا. چون این من ذهت  دیگر عصا نیست. برای اینکه ذهنتان ساده یمشوید شما زنده یم
 

شوید به زندیک

 کند عمل و فکر هایتان را. کند به فکرهایتان و اعمالتان و این را باردار یماز آن هوشیار هستید و این جریان پیدا یم

بینیم. حاال که این برای اینکه ما زنده نبودیم به این حضور ناظر. ما االن که تو را یمکرده حاال این من ذهت  تا حاال شعبده بازی یم

 کنیم و یمشود به چارق ایاز. به آن نگاه یممن ذهت  که بیکار شده تبدیل یم
 

 این بودم!! من باید قدر  زندیک
ً
گوییم ای وای من قبال

کرد رفت به آن نگاه یمبود چارقش را در صندوق گذاشته بود و هر روز یم را بدانم. مثل بنده سلطان محمود که از دهات که آمده

گویید که من این بودم در دهات که بودم این چارق را گفت من این بودم و حاال با سلطان محمود هستم. شما هم یمو یم

 ما کارگر مفت ومجای  من ذهت  بودیم و االنپوشیدم بیگاری یمیم
ً
با خدا هستیم و این چارق را نگه داشتیم و  کردم. در واقع قبال

 آن کنیم و به آن یممن ذهت  را بعنوان چارق به آن نگاه یم
ً
گوییم تو اینحا باش تا من به تو نگاه کنم من خدا را شکر کنم که قبال

 بودم و االن این شدم. 

 گوید حاال پس موالنا گفت که ما باید نشان بیاوریم. حاال یم

 کردن این باشد که بستم دست دزد *** دست بسته پیش میر مهربان آوردمش
ز
 مهرباب
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توانیم بگوییم اینکه من که نگهبان مهر و عشق باشم، عبارت از این است که من دست دزد را ببندم و دزد پس مهربای  را حتر یم

باشید به گنج حضور و ناظر این ذهن باشید که هم این من ذهت  است و شما برای اینکه دست دزد را ببندید باید هوشیار 

 باشد. 
 

 خرابکاری نکند. نگهبای  مهر یعت  این. دست دزد را ببندید و بیاورید پیش پادشاه مهربان که زندیک

 این لحظه دست من ذهت  که دزد است بستیم و پیش شاه آوردیم پیش خدا آوردیم که من دست دزدم را بستم. 

ی که در ذهنتان ون خواهید هم هویت بشوید یعت  یمبینید که با آن یمیم هر چیر  ی را که در بیر ید. هر چیر   بگیر
 

خواهید از آن زندیک

یکه ذهن یمتان ،مثل کارتان، مثل اتومبیلتان، مثل خانهشما پیدا کنید مثل بچه تواند نشان دهد تان، مثل همرستان، مثل هر چیر 

ید این یمخواهید از آن ز کنید که یمشما پیدا یم  بگیر
 

ه زندیک ید و شیر  بگیر
 

 شود دزد. ندیک

 شما را یم
 

دزدد. ممکن است که هزار تا دزد داشته باشید یا دزدهای کوچک زیادی داشته باشیدکه اگر با هم جمع بشوند زندیک

ی که شما را این لحظه به خودش مشغول کرده حتر اگر لباس بسیار معیم . هر چیر  نوی و دیت  شود یک دزد و یک من ذهت 

 را میدزدد پس این دزد است. و شما باید دست آن 
 

پوشیده احسایس پوشیده هر چه که پوشیده لباسش مهم نیست اگر این زندیک

 را ببندید و او را پیش شاه یا پیش خدا بیاوریدش. 

 این هم مثنوی است که بسیار مربوط است

 خون آشام بود ش دام بود *** آنکه جان پنداشتحیله کرد انسان و حیله

 در ببست و دشمن اندر خانه بود  *** حیله فرعون زین افسانه بود

حیله کردن یعت  فکر من دار کردن. شما فکر کنید و در آن من باشد و حس وجود باشد. این حیله کردن است. اندیشیدن ساده 

در ذهنتان من نباشد ذهن درست عمل کند ذهن نیست. این فرق دارد با اینکه شما حضور ناظر باشید و ذهنتان را نگاه کنید و 

 میاید. 
 

 صاف و ساده باشد و فقط برای فرموله کردن اندیشه هایی باشد که فقط از حضور ناظر و زندیک

 یم
ً
هست.   Dysfunctionalشود. این کلمه انگلیسیش گوییم نااصلکار یموقتر در ذهن من باشد حس وجود باشد اصطالحا

 کرد و انسان اینطور فکر کرد و این فکر کردنش تله بود و افتاد توی آن تله. میگوید انسان حیله  

ی را توی ذهنمان یم یم و یمما یک چیر   خواهد داد و توی تله آن یمگیر
 

 خوی  است و به من زندیک
افتیم و توی تله گوییم این چیر 

ی که بوجود میاد که اسمش من ذهآن یگ و دیگری هم یم کنیم جان ما است ویل این ت  هست این را فکر یمافتیم. و این چیر 

 خواهد بمکد و دشمن ما است. خون آشام ما است. این خون ما را یم

 خواهد بگوید همیر  را یم

 «دزد اندر خانه بود»گوید: ها هست که یمو در بعض  نسخه در ببست و دشمن اندر خانه بود
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خوابید روید یمکه در را ببندید دزد هم در خانه شما قایم شده. خب شما که یمشما فرض کنید   در ببست و دزد اندر خانه بود  

د. دزد پا یم  شود و ممکن است شما را بکشد و یا به شما آسیب بزند و اموال شما را بدزدد و بی 

 من را بدزدند نیممن نیم»گویید این که شما یم
 

گذارم گوید نیمض که یمگذارم مزاحم من بشوند. همیر  شخگذارم که مردم زندیک

!!! گذارم.. نیمهمان دزد خانه شماست. نیم  «گذارم یعت  جر

 من دارد. هر کش که اینطوری حرف یم
ً
گوید فکر یم در ببست و دزد اندر خانه بود *** حیله فرعون زین افسانه بودزند حتما

های ذهت  جهان را . فرعون کیه؟ من ذهت  بزرگ. همه منکردن و گرفتاری فرعون هم بیچاره از این توهم ها بود. این توهم بود 

 شود فرعون. یک انرژی خایص است توی این کره زمیر  که باید حل بشود و باید این انرژی ذوب بشود. جمع کنید یم

 چون ییک گوشه ردای مصطفز آمد به دست *** آن که بد در  قعر دوزخ در جنان آوردمش

ت رسول مصطف  یعت  نور برگزیده و لق ت رسول هم هست. نور برگزیده همیر  گنج حضور. به این علت لقب حرص  ب حرص 

 از ذهن و از جهان آزاد شده بوده و به این علت لقب مصطف  دادند. 
ً
 مصطف  است که تماما

های مادی ره   از چیر 
 

 ا شده. به هر کش که لقب مصطف  بدهند معنیش این است که از مادی و مادیگری و میل به کشیدن زندیک

 شود. همیر  انرژی برگزیده و هوشیاری برگزیده. پس مصطف  همیر  انرژی است که میاد به این جهان و در انسانها زنده یم

پوشم یک گوشه اش را آن یگ پوشید یک گوشه اش را من یمای از آن را شما یماگر یک گوشه از ردای و یا لباس.. حاال یک گوشه 

یارد انسان باید یک قسمتر از ردای مصطف  را بپوشند. حاال اگر یک گوشه ردای مصطف  آمد دست تو پوشد.. و این چند میلیم

یعت  این هوشیاری که بوسیله ما به این جهان میاد... آی  که در قعر دوزخ است در اعماق دوزخ است. حاال دوزخ کجاست؟ 

 ر دوزخ است. دوزخ همیر  من ذهت  است. ذهن است. ذهن هم هویت شده. ذهن من دا

ون و آوردم به بهشت. بهشت کجاست؟ فضای یکتایی این لحظه. بهشت همیر   آن که در قعر دوزخ بود من آن را کشیدم بیر

 و هیچ فکری شما را نیم
 

تواند از جا بکند در اینصورت شما به طور حضور ناظر است که اگر شما صد در صد زنده شدید به زندیک

 کامل در بهشت هستید. 

 توانم )وقت دارم ( برای شما بخوانم. بدهید که من خییل رسی    ع ببینم این مثنوی را یم اجازه

وع یم ۶۴۳از سطر  وع بنظرم رسر شود از دفیر ششم. این قصۀ امیر ترک است و چند تا قصه پشت رس هم هستند که  اینطوری رسر

توانید تفسیر مثنوی بقلم استاد کریم ه برایتان بخوانم. شما یمخوانم تا برم به آنجایی که قرار بودشود اینها را رسی    ع برایتان یمیم

 زمای  را بخرید و خودتان این قصه و قصه های دیگر را مطالعه کنید. 

خوانید ممکن است که بنظر سنگیر  باشد. بعض  جاهایش عری  این قصه بنظر من قصۀ جالت  است گرچه که اولش را که یم

 عری  
هایش را ترجمه کردند به فاریس. شما فارسیش را بخوانید. ویل بخوانید. اگر این قصه را بخوانید پنج است استاد کریم زمای 
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 مرگ 
ً
یا شش قصه بدنبالش هم ممکن است حدود چهل یا پنجاه صفحه باشد مطلب بسیار جالت  یاد خواهید گرفت مثال

 کنیم. ست که صحبتش را یماختیاری توی این داستان هست که همیر  ا

اب منیت است. اسمش را یمکه یم شود یعت  ناآگاه و جاهل. متوجه یم تریک ! یک امیر عجیم گذارد اعجیمگوید انسان مست رسر

اب پریده و خمارش عارض شده و رسدرد داره و حوصله اش رس رفته است.   که مستر رسر

 خواه شدترگ سحر آگاه شد *** وز خمار خمر مطرباعجیم 
 

یک امیر ترک ناآگایه، سحر نزدیکهای صبح. که ما همه نزدیک به صبح هستیم. یعت  تاریگ شب ذهن و روشنایی روز که ما 

ون به روشنایی روز که روشنایی حضور است که دارد شویم و خودمان را از این تاریگ ذهن یمانشاهلل داریم بیدار یم کشیم بیر

 ترک هستیم. در تاریگ ذهن هستیم اعجیمآید. ویل تا زمانیکه یم

 کند و حوصله ام رس رفته. مطرب را بگویید بیاید ساز بزند تا حال من خوب بشود. خب امیر ترک آگاه شد که من رسم درد یم

 گوید حاال یم

 چشید مطرب دم از مستی  کشید *** باز مستی  سوی را ایشان مطرب

 

اب آن اب برد *** وین مطرب بدان حق رسی  چرد مطرب ازین تن رسی
 

  

 و اصل ما است که ساز یم
 

گوید مطرب او را دوباره بسوی مستر کشید و دوباره زند. یمحاال خواهیم دید که مطرب در اینجا زندیک

اب حق یماز دم مطرب مزه مستر را چشید. حاال توضیح یم ند مطرب کش که دهد که یگ رسر برد از دم مطرب. یعت  مطرب میر 

کند.( حاال یگ از حرفهای موالنا آورد. )حاال در مورد ما مطرب موالناست که شادی را به این جهان پخش یمزند و شادی یمساز یم

اب حق یم  یمرسر
 

اب زندیک اب تن یمخورد. یگ دیگر این حرفها را یمچرد رسر  چرد. شنود و رسر

اب تن از این مطرب چرد اب حق بدان مطرب برد *** وین رسی شود )همه رود و مست تن یمیگ از حرفهای مطرب یم   این رسی

اب عشق یملفظ هستند و همه یگ هستند( و یگ هم همیر  حرفها را یم  شود. شنود و مست رسر

 بخش پنجم: 

اب تن بیدار شده و من ذهت  دارد االن حوصلهشما یم اش رس رفته باید بنشینیم برایش قصه بگوییم. دانید یک کش که از رسر  

خوردی؟ تو نگاه کن تو این همه ثروت داری. وضعت از این آدمها بهیر است و آدم بابا تو چرا قصه یم»بگوییم مثال:  

. همرس داری. بچهسالیم  داری. هستر
 

«هایت موفق هستند. ببیر  خونه به این بزریک  

اب تن یمیواش یواش حالش جا یم رود و یک نیم ساعت حالش د. دوباره یمشود باید با آن زبان صحبت کر آید. دوباره مست رسر

بابا تو آدم حسای  »ها را تکرار کند. یا یگ باید تلفن را بردارد و بگوید: خوب است و بعد نیم ساعت دوباره یگ باید بیاید این قصه

. سواد داری...  . تو بزرگ ما هستر اب تن این طوری هست. دوباره یک ذره حالش خوب یم« هستر شود. رسر  
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گوید: یمحاال   

های بسته رس    ***      تا که در هر کوزه چه بود آن نگرجسمها چون کوزه  

 کوزه آن تن پر از آب حیات      ****      کوزه این تن پر از زهر ممات

ریهگر به مظروفش نظرداری شیه    ***     ور به ظرفش بنگری تو گم  

گوید که: یم  

ها زهر کشنده تویشان دارند. گوییم آدم است. حاال بعض  ها، ما از دور یمها. آدمدمهای رس بسته هستند. آ جسمها مثل کوزه

 کوزه آن تن پر از آب حیات ...  ها گنج حضور دارند.  زهر من ذهت  را دارند و بعض  
 

کوزه این تن پر از زهر یعت  آب زندیک

شوید. ویل اگر ببینید که توی این انسان جر گمراه یمگوید اگر شما فقط به جسم نگاه کنید،  ممات یعت  کشنده. یم ممات... 

اید. هست، در این صورت درست نگاه کرده  

کنند. شما از کلمات و جمالت فقط همیر  جمله سطیح را کلمات هم همیر  طور هست. باید ببینیم این کلمات به جر اشاره یم  

ید و با آن هم هویت یمیم به گنج حضور در درون شما.  کنند ها اشاره یمشوید یا نه اینگیر  

خواهیم شما به گنج حضور زنده بشوید. این حرفها که همش حرف خوانیم یمگوییم، و هرچه از این مثنوی و غزلیات یمهرچه یم

اگر یگ از این حرف ها گرفت و شما را رساند به آنجا کار کرده است. وگرنه شما یه اینها را به دانش تبدیل کنید و ویل است. 

خورد. اطالعات روی هم انباشته کنید این به درد نیم  

کند کنیم. موالنا از یک امیر ترک ناآگاه و جاهل صحبت کرد. در قصه بعدی صحبت یمیادمان باشد داریم راجع به جر صحبت یم

. کش که فقط به کلمات و جمالت نگاه یم کند این کور است و هیچ کند و به ورای آنها نگاه نیمکه این کور است. این من ذهت 

 جر نیم
ً
ی نیم فهمد. در قدیم هم کورها واقعا اع شده و باسواد یمهیچ چیر  شوند. گایه اوقات دانستند. االن خط برای کورها اخیر

دانند... کورها بیشیر از آدمهای چشم دار یم  

خواهم بخوانم. ای که من یمرسیم به آن قصهو منظورم این قصه است و یک قصه بعدی. تازه ما یم  

 لفظ را ماننده این جسم دان    ***      معنیش را در درون مانند جان

گوییم فرض کنید که جسم است و تو فقط باید به معنیش توجه کنید. معنیش باید گنج حضور باشد. هرچه که ما هر چه که یم

. یم
 

گوییم ورای آن... که گنج حضور است، تا زنده بشویم به زندیک  

  دیده تن
 
ز بودتن دائما ز بود    ***       دیده جان جان پرفن بیر بیر  

 پس ز نقش لفظهای مثنوی     ***     صوربی ضالست وهادی معنوی
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 به به! دارد یم
ً
های سطیح را یم گوید که:  چشم تن، کش که من ذهت  دارد، چشمش دائما بیند. به بیند. کلمات و جمالت را یمچیر 

شود توی این جمالت جا کند حقیقت را یمفکر یمو شکل کلمات، شکل جمالت ... فاعل پس و پیش است. به اینها توجه دارد... 

 داد. یم
ً
. گوید آن طوری ننویسید این طوری بنویسید. آن کفر است و این دین. این طوری نیست اصال  

 پس یم
ً
بیند. گنج حضور را بیند. جان همکاره را یمرفن را یمبیند، دیده جان جان پ  تن و شکل و قیافه را یم گوید دیده تن دائما

بیند. یم  

شود. )ضال یعت  کند، با نقشها هم هویت است گمراه یمگوید از الفاظ مثنوی کش که صوریر هست و میل به صورت یمپس یم

کند. گمراه( و هرکش معنوی هست، راه را پیدا یم  

ز قرآن ز دل     ***    های بعضز و بعضز را مضل تی فرمود کیر
ُ
 در ن

ت  یعت  قرآن، در قر یم
 
ها را هم چه کار  کند و بعض  ها را هدایت یم د که این قرآن یعت  دل این قرآن، بعض  ن فرمو آگوید: ن

برد. کند؟ به گمرایه یمیم  

ی که در قرآن نوشته واقعا برای این است که ما را به گنج کند و فکر یمبرای کش که ورای کلمات و جمالت را نگاه یم کند هرچیر 

. حضور زنده کند، هدایت کننده آنهاست  

ها را فقط بلد است و حفظ کرده و به شکل نگاه یمکش که شکل و قیافه ظاهر را یم کند، در بیند، کلمه و آیه و ترکیب و این چیر 

 این صورت گمراه کننده آن دسته انسانهاست. 

الفاصله زن پیغمی  رفت و قایم گوید: کور آمد خانه پیغمی  و بآورد. یمکور به خانه پیغمی  را یم  آمدِن  ۀموالنا قص ،بعد از این قصه

« شوی؟بیند، چرا قایم یماین که کور است و نیم»پیغمی  از او پرسید که:  و بطور امتحان شد. برای حجاب.   

«بینم. بیند، من که یماو کور است و نیم»گفت:   

کور، این من ذهت  در خانه شما هست، حاال گوید تا زمای  که  دهد. یمساده به ما نشان یم ۀرا با این قصموالنا قانون بسیار مهیم 

شود همیر  گفت عایشه که شما فرض کنید این بدن شما خانه خداست. تا زمای  که این کور هست، اصل شما... اصل شما یم

 پنهان شد. 

 که کور و ی  سواد حرف یم
م شده است. این زند اصل شما به عنوان گنج حضور قائترک یمزند، این عجیم در خانه خدا تا زمای 

گوید: کور، جاهل. در حالتر که این من ذهت  و نیم که موالنا به من ذهت  یماقانون است. این هم ما بفهمیم و در ضمن این را بد

دانم! من یمگوید جاهل یم  

، حاال آن من ذهت  و کور و جاهل، من ذهت  ماست، نه ما. نه اصل ما. ببینید ما یم در یک لحظه زنده توانیم، در طرفة العیر 

یم. کاق  است متوجه بشویم.   بشویم به اصلمان و از این من ذهت  بی 
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ی فردی نیست. هیچکس نباید احساس توهیر  کند. این اشکال همه ما انسانهاست. ما دست به دست   پس بنابراین، این یک چیر 

دهیم، از دست من ذهت  و این کور خودمان را رها کنیم. هم یم  

خواستم بخوانم. ای که یمیم به آن قصهاالن رسیده ا  

تو بخوان برای من تا من حالم »ترک بیدار شد صبح و دید که حالش خراب است. مطرب را صدا کرد و گفت پس گفتیم: عجیم 

خواند: و این مطرب این طوری یم« جا بیاید.   

الست ارسار نغمه حجاب مست     ***      در ترک پیش آغازید مطرب  

خوایه زمنمن ندانم تا چه یم  که تو مایه یا وثن      ***  من ندانم  

وع کرد. البته یمیم کرد. ارسار الست عبارت از این است که ارسار الست را بیان یم هگوید در حجاب نغمگوید مطرب اینطوری رسر

تو از جنس »ه، هوشیارانه که: ما بدانیم در ذات از جنس خدا هستیم. الست معنیش این است که یک روزی خدا از ما سوال کرد

؟ «بله! »ما گفتیم: « ما هستر  

خواست ارسار الست را... گوید این مطرب کرد و یمپس ما هوشیار بودیم و االن هم هستیم. یم  

گوید ترک، که در خواست به ما بفهماند به این امیر ترک مست... ترک مست، شاید موالنا به این دلیل یمارسار الست یعت  یم

کنیم. این همه گرفتاری برای خودمان به وجود یم ترکها ی  رحم هم بودند، که ما در مقام من ذهت  به خودمان هم رحم نیمقد

توانیم، این ظلم را کنیم، به دیگران هم یمآوریم. واضع است که وقتر به خودمان رحم نیم کنیم و  این همه ظلم به خودمان یمیم

 روا بداریم. 

 دارد ارسار الست را  آنکنیم هم به دیگران. حاال پیش ما هم به خودمان ظلم یم ک مست عجیمپس به عنوان تر 
 

مطرب زندیک

وع یمفاش یم «دانم تو مایه... من نیم»کند به اینکه کند در لباس آهنگ و نغمه و گفتار. و رسر  

؟ حاال    هستر یا بت هستر
 

 االن به شما یمکنید؟ یعت  شما چه فکر یمخب مایه یعت  از جنس زندیک
 

گوید من  مطرب زندیک

؟ من نیمنیم خوایه از من؟دانم تو جر یمدانم تو ماه هستر یا بت هستر  

آرمت عبارت در یا زنم آرمت      ***      تن خدمت چه که ندانمیم  

 یمگوید من نیمیم
 

... دانم چه خدمتر به تو بکنم؟ زندیک
 

را به عبارت بیاورم؟ بنویسم یا من ساکت باشم یا تو »گوید. مطرب زندیک

«بگویم؟  

ندانم من کجاام تو کجااین عجب که نیستی از من جدا    ***    یم  

؟ مطرب دارد ارسار الست را به گوید: این عجیب است که من از تو جدا نیستم و من نیمیم دانم من کجا هستم و تو کجا هستر

گوید. این ترتیب یم  
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. ویل من نیمدای   تو که یم»گوید یم  نیستر
 

، پس گرفتاری! از جنس زندیک «دانم کجا هستم. کجا هستر  

ترک مست ظالم یمآید که شما به این نتیجه برسید که من نیمهمش رس این یم داند جر به جر است. این لحظه جر دانم. این امیر

لحظه را پوشانده است. ما از طریق مطرب داریم باید باشد و حاال که این لحظه آن نیست باید در آینده باشد... بنابراین این 

! نشان یم دهیم که نباید بدای   

« دانم... من نیم»گوید خالصه بکنیم، یم« دانم. من نیم»گوید که اینها را یم  

 نیم
 

 و بیان کننده زندیک
 

 چه کار یمپس شما به عنوان مطرب زندیک
 

کند خواهد با شما بکند. شما هرچه او بیان یمدانید االن زندیک

ی خوب است. رقض و نیمهمانطوری با ساز او یم  چه چیر 
دای   

کشی کشی     ***     گاه در بر گاه در خون یمندانم که مرا چون یمیم  

؟دانم چه جوری داری من را یمنیممن »گوید: یم  یم« کشر
 

، با من یگ یمگایه من را در بر یم»گوید. مطرب زندیک شوی... و کشر

. من را از خودت جدا و اذیت یمگایه من را در خون یم . کشر «کت   

ز لب در ندانم باز کرد    ***    یم ندانم ساز کردندانم یمهمچنیر  

 زنده «: گفتندانم یمدونم... و یمنیمدونم نیم»گفت: همیر  طوری یم
 

مطرب پیش امیر ترک. حاال فرض کنید که مطرب زندیک

گوید . اگر شما از جنس خدا باشید به ذهن نیمدونم جزء ارسار الست استنیمزند. این است و دارد این آهنگ را برای شما یم

داند این من ذهت  هست. دانم.  آن کش که در ذهن یمکه یم  

آید که شما پذیرید. دانسیر  اصیل آن موقع پیش یمشما یم و  دانید این لحظه همیر  طور هست که هستدانید. شما نیمنیم شما 

دانید. دوباره نیم  

 همیر  طوری بیان یم 
 

 همیر  طوری گشوده یمزندیک
 

 یمشود. زندیک
 

ی که کنید و نیمشود جلوی شما. شما زندیک دانید و هرچیر 

 باشید نیمیمافتد را اتفاق یم
 

این چیست؟ من قهر یم کنم. »گوید پذیرید. این به طور اصیل ندانسیر  است. اگر از جنس زندیک  

نه! آن نشانگر این هست که من ذهت  دارید. «  خواهم. من دعوا دارم با این. من این را نیم  

 بگوییم نیمخوب دقت کنید که این پیغام قصه این هست که آخر رس ما به اینجا برسیم که به عن
 

دانیم و اجازه بدهیم وان زندیک

 بداند. 
 

 زندیک

ندانم از شگفت    ***     ترک ما را زین حراره دل گرفتچون ز حد شد یم  

دانم واقعا شگفت زده اگر شما هم بگویید نیمو « دانم... دانم نیمنیم»گفت: توانیم معت  کنیم: مطرب که این طوری یمیم

 یم
 

. شوید از شادی زندیک
 

... از خرد زندیک
 

. از لطافت زندیک  
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وع کرد به داغ کردن... یم گوید: ترک ما رسر  

 برجهید آن ترک و دبویس کشید    ***    تا علیها بر رس مطرب رسید

گوید: گرفتار و عصبای  شد، بلند شد و یک گرز گرفت. )دبوس یعت  گرز( رفت تا باالی رس مطرب که بزند و او را داغان کند. یم  

 

  بگرفت را گرز
ی

شی  مطرب نه بدست      ***       گفت رسهنیک
ُ
بدست دم این ک  

 که آنجا بود گرز را گرفت و گفت: 
 

«نه شگون ندارد شما مطرب را بکشید. »یک رسهنگ  

 هست را نیم
 

ه یماین نشانگر این است که ما مطرب را که این لحظه و زندیک  این لحظه ستیر 
 

نیم کتوانیم بکشیم. ما هرچه با زندیک

 را نیمداریم به خودمان لطمه یم
 

کشیم. توانیم بکشیم. خودمان را داریم یمزنیم. زندیک  

رسش من بکوبم را طبعم مرش    ***      کوفت و حد بی  تکرار این گفت  

اش را داغان کله  خواهمدانم... حوصله ام را رس برد. من یمدانم، نیمگوید نیماندازه و ی  شمارش که یه یماین تکرار ی  »گفت که 

« کنم.   

دابز بزن مقصود برندابز گه مخور    ***    ور هیمقلتبانا یم  

 ی  
ت، دیوث. یمغقلتبان یعت  ت اگر نیمی  »گوید یر گوید. ما به عنوان من دای  پس حرف مزن. گه مخور. این را من ذهت  یمغیر

 یم
 

گوییم. ذهت  به زندیک  

 به خما که نیم
 

جنگید، با اتفاق این لحظه کنید؟ اگر با این لحظه شما یمدا از این  جور الفاظ... باور نیمدانیم، به زندیک

 ندابز گه م  قلتبانا یمتوانستیم بگوییم: یم   دابز بزن مقصود بر... ور هیمگویید. جنگید، دارید همیر  را یمیم
 
دابز ر *** ور هیمخ

 بزن مقصود بر... 

گوید. دانم. من ذهت  همیر  را یممطلب و انگشتت را بگذار روی مطلب و بگو من همیر  را یماگر میدای  درست برو رس اصل 

دانم. گوید من یمیم  

س هستید؟ شما اینها را موالنا یم خشمگیر  چرا گوید که تا متوجه بشویم که ما در چه مرحله و چه وضعیتر هستیم. شما چرا دییر

 هستید؟ 

پذیرم و یک معت  گفتید این لحظه، این اتفاق است و من این را یمدانستید هرچه که بود یمدانید اگر نیمدانید. یمبرای این که یم

 توکل هم همیر  است. 
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. راهرو گر صد هیز دارد توکل بایدش.. گوید: حافظ یم   

 بگویید که این خوب هست و من یمشود شما توکل عبارت از این هست که شما در این لحظه هرچه که باز یم
 

پذیرم تا خرد زندیک

ه بکنم، به تله یم افتم. در من جاری بشود. اگر ستیر   

ندانم در مکشندانم یممیدانیش     ***    یم که گیج ای بگو آن  

 یم
 

«دونم... دونم، نیمدای  این همه نگو نیمای گیج، تو یم»گوید: به مطرب زندیک  

 

سم من هری از نه و بلخ ز نه بگوبی  ُمری     ***   تو یه کجابی  کز بیر  

  در کشی  طراز    ***     در نه موصل نه و بغداد ز نه
ز
  و ب

ز
دراز راه ب  

 

هامیر ترک یم ؟گر،  من حاال دارم از تو یمگوید: ای مطرب ستیر  « پرسم که اهل کجا هستر  

 یم
 

ه گر به این مطرب زندیک هگوید: ستحاال ببینید که ترک ستیر  آورد که ما بفهمیمم که ما چقدر در گر! موالنا عمدا این را یمیر 

ه  یمگر هستیم و با این لحظه یماشتباه هستیم. ما که خودمان ستیر 
 

پذیریم و این همه هم آثارش را جنگیم و نیمجنگیم با زندیک

 یمبینیم... یمیم
 

هترسیم، خشمگیر  هستیم... به مطرب زندیک گر! گوییم، ستیر   

؟ تو یمیممن  : نه از بلخ نه از هرات. نه از بغداد و نه از موصل و نه از طراز...  یه یمپرسم: تو اهل کجایی گویی نه و نه و گویی

. کت  و حرف را دراز یمنه... راه را طوالی  یم کت   

بله اینجا مناط تنقیح ره     ***      هست باز کجاام از من بگو خود  

ل قضیه را بکن.  )تنقیح مناط یعت  زیاد حرف زن( زیاد حرف زدن اینجا ابلهانه است. پیش ما، امیر ترک بگو مال کجا هستم و قا

. من ذهت  این طوری است که یمدونم از کجا هستم و داری حرف زیاد یمدونم، نیمگویی نیمتو داری یه یم دانم گوید: من یمزی 

ه یمو این است. کس دیگری بگوید این نیست من قبول  کنم. ندارم و با او ستیر   

سیدم یا اب نه بگوبی  ناشتاب    ***    تو خوردی چه بیر کباب نه و رسی  

بس و تنها بگو آن خوردی عدس      ***     آنچ نه و ثرید نه و قدید نه  

اب خورده ام و نه کباب و نه گوشجر خوردی برای صبحانه؟ تو یه یم»پرسم گوید که من یمخب یم ت خشک خورده گویی نه رسر

. ام. نه تلیت خورده «ام و نه عدس. خب همان را که خورده ای بگو. این همه که نباید بگویی  
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این سخن را دراز کردن برای چیست؟   

 این سخن خابی داز از بهر چیست    ***    گفت مطرب زانک مقصودم خفیست

. مطرب جواب داد برای اینکه مقصود من پنهان است و تو نیم بیت   

رمد اثبات پیش از نفز تو    ***      نفز کردم تا بری ز اثبات بویم  

ی مرگ گوید راز ر  این ساز را      ***     چون بمیر
ادر نوا آرم بنفز  

 زنده، این حضور ناظر یمیم
 

. یعت  اگر تو این لحظه گوید: این اثبات، این گنج حضور این زندیک رمد قبل از این که تو نف  کت 

 اگر جذب نیم پسمیدای  
 

 رمیده است. این زندیک
 

 را یمزندیک
 

یم تبدیل به یک چیر  ذهت  یمشد... یعت  ما زندیک کنم و با آن به گیر

 یم
 

گوییم نه! زندیک  

 را خرج کرده«  دانم! یم»گویید اگر شما یم
 

 رمیده است. یعت  زندیک
 

دانیم این پول اید. انگار یک مقدار پول داریم ما و نیمپس زندیک

ه یمر   ستیر 
 

 بجنگیمکنیم پس خرج کردها خرج کرده ایم یا ؟ ویل اگر با زندیک
 

رمد .   یمایم. برای اینکه همیر  پول را گرفته ایم با زندیک

 اثبات پیش از نفز تو    ***      نفز کردم تا بری ز اثبات بو

 زنده را یک بویی دانم، نیمدانم، نیمگویم نیمکنم... یممن دارم نف  یم»گوید یم
 

دانم تا یک ذره اثبات را یعت  گنج حضور را زندیک

 را داری رسمایه گذاری یم
 

. برای اینکه هرلحظه زندیک  نیستر
 

ی تو. تو که از جنس زندیک . برمیگردی ازش بی  کت  در یک بافت ذهت 

 دعوا 
 

. بریمیم با زندیک دای  چه خوب است. اگر این دانش را داری که االن چه باید خوب باشد و االن خوب نیست گردی یمکت 

 را تلف کرده ای. 
 

«پس زندیک  

ی مرگ گوید راز را...   این ساز را      ***     چون بمیر
دانم، گویم: نیمزنم، یه یمگوید من این ساز نف  را یمیمدر نوا آرم بنفز

دانم! همیر  هست که دانم این خوب است، حاال خوب هم که درست نیست. نیمگویم نیمدانم... وهر دفعه که یمدانم نیمنیم

دانم. هست. نیم  

 یم
 

م... یک ذره مزه زندیک آید زیر زبانم و اینها سبب خواهد شد که من مرگ اختیاری بکنم. من بمیر  

 هر لحظه یم»موالنا گفت که: 
 

«وید این جانت را بده به من! گآید و یمزندیک  

 با پذیرش این جان داننده هست که یم 
 

س کرده است. با دادن آن جان با موازی شدن با زندیک داند چه خوب است و شما را اسیر

کنید. اتفاق این لحظه شما به همه اینها دارید عمل یم  
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کنم این قسمت را بروید از روی مثنوی آقای کریم زمای  دهیم. از شما خواهش یمانشاهلل هفته دیگه بقیه این قصه را ادامه یم

تمام قسمتهای قصه ها را نیم خوانم برای اینکه خییل رسالی  میشود ویل شما سطر به سطر معت  کرده اند. من  بخوانید... 

ل با خیال راحت بشینید و  بخوانید. فرصت دارید در می    

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


