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 اندیشه است نوزاد که دارد زان کهنه درد که                      الغر گهی فربه گهی بنگر را کهنه جهان
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 به کمک یک غزلی از مولوی ما میخواهیم گنج حضور و ارتباطش را با آن اندیشه یعنی فکر کشف کنیم. امروز 

علت اینکه من یک غزل یا یه مطلبی از مولوی یا حافظ میگم اینه که ما خود مونو رها کنیم و در معرض وزش نسیم 

این شرطش   با خودش موازی بکنه.و  مطلب مثنوی یا غزل حافظ قرار بدیم تا بتونه ما رو جهت دار بکنهغزل یا 

  اینه که ما نخواهیم غزل رو یا مطلب رو به میل خودمون تفسیر کنیم و ایراد بگیریم به غزل یا مطلب موالنا یا حافظ

به این معنی که خود مونو رها   ا گوشمون گوش بدیم.ما باید با تمام وجود مون، نه فقط ب بلکه عکس اون صادقه. 

کنیم تا تمام وجودمون بشنوه غزل رو تا بدون دخالت قضاوتهای ما یا قضاوتهای ذهنی ما، ما بتونیم موازی بشیم با 

 غزل یا مطلب. 

  رد.حبت خواهیم کالبته راجع به این موضوع ص  ما با فکر خودمون به احتمال زیاد نمی تونیم خود مونو سامان بدیم.

می بینیم که در این غزل موالنا از سدهای مختلف اندیشه میگذره و اندیشه را از پایین ترین سطح تا باالترین سطح 

 همون اول میگه : ،ارتقاء میده

 میان بگشاد اسرار و میان بربست اندیشه              چو در دل پای بنهادی بشد از دست اندیشه

 گران جان دید مر جان را سبک برجست اندیشه         دل که اندر خود مکن منزل به پیش جان درآمد 

همونطور که مالحظه می کنید ما بوسیله ذهنمون فکر میکنیم و قبال این موضوع رو بحث کردیم که انسان چهار بعد 

وقتی زاییده شدیم   توی ذهن. ما زاییده میشیم   ذهن، عامل یا بعد فکر کننده ماست.  یکی از ابعاد اون ذهنه. داره. 

بعدهای دیگه رو توضیح  و با اندیشه هامون هم هویت میشیم.  میکنیم به اندیشیدن در درون ذهن شروع ی ذهنتو

بعد دیگه بعد هیجانی ماست که گفتیم از اثر اندیشه  همون بعد فیزیکی ماست. ، بعد جسمی ماست ،بعد دیگه  دادم.

  روی جسم پدید میاد یا واکنش جسم است بر اندیشه. 

که راجع به اون مجددا میخواهیم  مون بعد بی زمان و بی مکان ماستبعد چهارم که بارها مورد بحث ما بوده، ه

گنج س پ  حضور یا گنج حضور.، یگیم حضوراینو م بحث کنیم که گفتیم اگر اون بعد ما خودش از خودش آگاه بشه

اون بعد چهارم ما بوسیله ما خودش از خودش آگاه میشه و این منیت و در خود   .حضور آگاه شدن آگاهی از خودشه

ا در لفظ ازه بدیم مقبل از اینکه شروع کنم به این بحث اینم توضیح بدم که اج   مسکن گزیدن اون موقع از بین میره.

اجازه بدین که مفاهیم و  . ، مثل جان یا دللفظ یک عالمت راهنماست یا کلمات عالمت راهنماست  .مها گیر نکنی

بینیم بنه فقظ بخوایم یه لفظ رو خیلی بهش تمرکز بکنیم  ینه و با تمام وجودمون آگاه بشیممعناهای اینها در جانمون بش

هر چه بیشتر بخوایم  . بوسیله ذهنمون بخوایم بفهمیمه و ، چی معنی میدجوری بودهه ، چاین ریشه اش از کجا اومده

مون آغشته شدیم و میخوایم بگیم که ما میخواهیم مجددا از ناین کار ر و بکنیم مجددا در ذهمون منزل کردیم و با ذه

 ذهنمون متولد بشیم. 

 

م از چو مریه ما میگه که : االن مولوی ب یعنی زاییده شده توی ذهنش. ، پس انسان یه بار تولد پیدا کرده توی ذهنش

باید دوباره زاییده بشه و وقتی زاییده میشه یک شه زاده   اندیشه آبستن است. ، ست آبست اندیشهدو صد عیسی شده

و این جز حضور خدایی  یا حضور هست ن فرزندیست که اسمش گنج حضور هستاین شه زاده همو  خواهد زایید.

اون موقع هست که افکار ما فرو می نشینه و اون  خودش چیز دیگری نیست.  و آگاه بودن اون اسانس خدایی ما از

عنصر بی نام و نشان خودش از خودش آگاه میشه و به زندگی مادی ما هم اون میتونه سامان بده و ما از این دردی 

 که االن حس میکنیم آزاد میشیم. 

 ، کهنه داریم دما در ه فرمودین مولوی در این غزل میگههمونطور که مالحظ

 که درد کهنه زان دارد که نوزاد است اندیشه       جهان کهنه را بنگر گهی فربه گهی الغر

یعنی گاه خوب بنظر میرسه، گاهی بد  ، "گهی الغر" -"گهی فربه" جهان کهنه همین جهانیست که ما بهش مشغولیم. 

چون ذهن وقایع بیرون رو به ما نشون میده و این جهان بیرون که بوسیله  ذهنمون هستیمما مشغول   بنظر میرسه.
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جهان کهنه را بنگر گهی فربه گهی    گاهی بد میاد. و ذهن و فکرهای ما بما نشون داده میشه، گاهی بنظر خوب میاد

رش هست و باید زاییده شکم ماد در بعد میگه درد کهنه رو از اونجا داره که اندیشه نوزاد است اندیشه هنوز .  الغر

 بشه . 

 

درد اینه که ما اون  بعبارت دیگه به این علت ما دردهای مختلف داریم دردهای ما، )قبال توضیح دادیم ( درد جداییه. 

مهای ، فرجهان مادیه این رو که میشناسیم فقط جهان ماده است.    عنصر بی نام و نشان یا بعد چهارم مونو گم کردیم.

و میگه که اونها رو   اونها رو می پرستیم که غزل هم اشاره میکنه همونطور نقشهای ذهنیه و ما اونها روذهنیه، 

پس بهتره همون عنصر بی نام نشان بشی یا  نپرست برای اینکه اون همه از اون عنصر بی نام و نشان زاده میشن. 

  پس میگه :   اونو بپرستی.

 که درد کهنه زان دارد که نوزاد است اندیشه       الغرجهان کهنه را بنگر گهی فربه گهی 

بشر هزاران هزار سال از وقتی   بشر درد کهنه رو داره.  .رو داره که ما درد کهنه رو داریمبه این علت درد کهنه 

ن درد یکه اولین بشر بوجود اومد و این مقام شرف و نزدیکی رو بحقیقت از دست داد و افتاد یا زاییده شد به ذهن، ا

از دلمردگی، از دل گرفتگی،  غریبه نیستیم.  ،انواع و اقسام داره که با همه دردها ما آشنا هستیم درد  بوجود اومد. 

از حرص و آینده همه اینها دردهای ماست  از تاسف به گذشته،  ، از ناراحتیهای روانی از خشم،   ،از غصه، از رنج

، زاده شد یعنی ما مجددا متولد شدیم از ذهن و حاضر شدیم وقتی که شه زادهجهان جدید،    ست.اینا دردهای کهنه ا

 و حضور پیدا کردیم، جهان جدید بوجود اومد و دیگه اون دردها وجود نخواهد داشت. 

 ه، آزاد بشیم از ذهن نه اینکاونطور که در این غزل اشاره میشهما نمی تونیم از این دردها خالص بشیم مگر اینکه 

علت اینکه من از قسمتهای مختلف غزل شروع  ، از در خود منزل کردن رها بشیم. کنیم بلکه از پرستیدن نقشفکر ن

م و نویسیم یا گوش ندیکردم به صحبت کردن میخوام دوباره غزل در ما کار کنه فقط ما به صورت خیلی منظم اینو ن

ونیم نه و ببینیم یا یه چیزی یاد بگیریم که در عمل بتبلکه اجازه بدیم بطور عملی توی جسم و جان ما بنشی یاد بگیریم

  هر چیزی که گفته میشه اگر در عمل نتونیم ازش استفاده کنیم یه چیز بی معنی و بی ثمریست.  ازش استفاده کنیم. 

پس هر چیزی که صحبت    یه زحمت بیهوده ایست که حفظ کردن مطالب یا لغات یا اشعاره و به دردمون نمیخوره.

 کنیم باید بتونیم در عمل ازش استفاده کنیم. می

ین فکرهای خود مونو جدی نگیریم و ا . فکرها مونو جدی نگیریم گفتیم راههایی که در گذشته صحبت کردیم یکی از

و بوسیله ذهن ما تولید میشن و اگر این تمرین رو بکنیم  رهای ما فقط در حد فکر هستندحقیقت رو بشناسیم که فک

، فکرهای دیگران وقتی فکرها مونو جدی نگرفتیم   از ذهنمون خارج میشیم.، از خودمون خارج میشیمیواش یواش 

برای اینکه ما وقتی زود به گفته های دیگران یا رفتار دیگران واکنش  . های دیگران را هم جدی نمی گیریم یا گفته

ته یا عمل کسی واکنش نشون ندادیم اون به گف تا زمانی که  نشون میدیم که خود مونو و فکرها مونو جدی میگیریم. 

هنوز شکل واقعی و عملی  مطلب، اون اتفاق، اون رویداد، اون دعوا، اون اوقات تلخی، اون مسئله، اون گرفتاری

عنی ی . رویداد و اون مطلب به عمل رسیده همین که واکنش شروع شد، در واقع اون بخود نگرفته و بخود نمیگیره. 

 خی یا هر قصدی که اون شخص داشته یا نداشته بوجود اومده است. اون اوقات تل

  .شهدر حد گفته یا فکر از ما رد می، این فقط های دیگران ما واکنش نشون ندادیمزمانی که به گفته  بعبارتی دیگه تا

 ه واکنش نشونهمینک . ون اینکه ما بهش واکنش نشون بدیمدرست مثل یک حوزه آگاهی میاد از ما رد میشه میره بد

فکرهای خود ما باید پس  دادیم، هسته اون فساد یا هسته اون رویداد که بعدا ما رو اذیت خواهد کرد شروع میشه. 

در ضمن ما تا بحال از فکرهایی صحبت کرده ایم  مونو جدی نگیریم و بدونیم که اصل این فکرهای نقش دار نیست. 

از  ،ما معموال وقتی صحبت میکنیم  ، بصورت باور هستن.رن، شکل دارنکرده ایم که نقش دا یا باهاش آشنایی پیدا

 صورتهای ساخته شده هستند. ، نقش هستند ،ا مون دیگه فرمهای خلق شده هستندباور هامون استفاده میکنیم و باوره

ت االن صحباون حوزه آگاهی که االن یا بعد چهارمی که  چیزی بوجود نیامده هنوز نیستند. ، چیزی بکری نیستند

دگی که این لحظه از ما بیان هنوز بوجود نیامده است . جهان پنهان است . زن ،میکنیم اون هنوز به واقعیت نپیوسته
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ده و این نقشها قبال ساخته ش به نقش ،زندگی خام هست که ما اونو تبدیل میکنیم به فکریک  ، از ما اظهار میشهمیشه

 است .

یم و تبدیل به فرمهای فکری میکن یم آنراون زندگی میکنچون در ذهنم و رو میگیریمبعبارتی دیگه ما نیروی زندگی 

بنابراین جهانی رو می بینم و درست میکنیم که مولوی در این  این فرمهای فکری همون باورهای قدیمی ما هستن. 

بینه مگر کسانی که  جهان نو رو نمی ، اصوال همه بشر جهان کهنه رو می بینه . جهان کهنه را بنگرغزل میگه 

راحع به اندیشه  . ونید در این غزل صحبت اندیشه استهمینطور که مید و به این درجه رسیده اند.  حضور دارن

علق مکتب خاصی ت و یا به یه ملیت خاصی یا مذهب خاصی و نمیتونه  اندیشه مربوط به یه بشر خاص نیست.  است

 داشته باشه.

بنابراین همه بشرها وقتی متولد میشن به ذهنشون پا میذارن و با   همه بشر ها ذهن دارن. همه بشرها اندیشه میکنن. 

 نه یه بشر خاصی رو  فکرهاشون مشغول میشن. پس وقتی میگه اندیشه در این غزل، اصوال همه بشر رو میگه

همه  ،مه بشرها مشترکنددر مورد داشتن ذهن و اندیشیدن و فکر کردن و ایجاد مسئله بوسیله فکر ه میگه اندیشه. 

همه بشرها آبستن هستن و باید از ذهنشون مجددا متولد بشن و علت اینکه ما به ذهنمون  بشرها درد کهنه رو دارن. 

 و شاید عامل بقای بشر بوده ، یک بال از صد بالیش وا خردزاده شده ایم مولوی یه جایی توضیح میده میگه 

این بال  اما ولی یه بال از صد بالیش خریده.  نمیشد تا حاال باقی نمونده بود.  اگر بشر به ذهنش یا توی ذهنش متولد

 بشر خود  .شده یواش یواش داره خطرناک میشه یا این مسئله و این درد که بعلت مسکن گزیدن در ذهن بما عارض

معی صورت بگیره و اگر درجه خودخواهی و منیتش از حدی بگذره و اینکار دستج یا شده ،بین و خودخواه میشه

بعبارتی دیگه عاملی که سبب بقای بشر شده، یعنی متولد شدن به ذهن و در  بقای بشر مجددا به خطر خواهد افتاد. 

آن رسیده  زمان ،بنابراین زمان  ذهن زندگی کردن االن یواش یواش سبب از بین بردن بشر و از بین رفتن بشر میشه.

 پس میگه :  . بشر مجددا از ذهنش متولد بشه که است

 میان بگشا به اسرار و میان بربست اندیشه        چو در دل پای بنهادی بشد از دست اندیشه 

 چو در دل پای   پس تا بحال در دل نبودیم بلکه در کجا بودیم؟ در جان اندیشه ای مون. ، وقتی ما به دل پا می نهیم

 بعبارتی دیگه اندیشه از دست رفت یا اندیشه حتی مست شد.  . یعنی اندیشه ساکت شد ، بنهادی بشد از دست اندیشه

  میگه اندیشه مست میشه وقتی در دل پا می نیهم اندیشه هم جای خودشو پیدا میکنه. 

و همون عنصر بی زمان و بی مکانه  وجود ندارهیک دل جهان بیشتر   دل همین آگاهیست، همون بعد چهارم ماست.

هان رو توانایی بودن یا توانایی نمایان شدن میده. پس یک زندگی در جهان وجود و همون یه زندگیست که تمام ج

میگه وقتی پا نهادی به اونجا،   . ره که این قبل از به فرم در آمدنیه هوش در جهان وجود دا.  و یه آگاهیداره 

نابراین ب ،بست اندیشهمیان بگشاد اسرار و میان بر ، بشد از دست اندیشه، تی دیگه به درجه حضور رسیدیبعبار

یعنی ذهن ما ساکت میشه بصورتی که ما االن   شو به تو نشون میده و این اندیشه نقش دار میان بر میبنده.داسرار خو

 کرهایف ، یا بیشتر اوقاتمتوقف کنیم و گاهی اوقات دائما در ذهن زندانی هستیم و نمی تونیم فکرمونو.  می اندیشیم

  .میان بگشاد اسرار و میان بربست اندیشه ،میگه اینها متوقف میشه . تکراری میکنیمر سازنده و مخرب و غی

 گران جان دید مر جان را سبک برجست اندیشه       به پیش جان در آمد دل که اندر خود مکن منزل  

یک زندگی، یک نیرو الهام میرسه، پیغام میرسه که در خودت منزل  ،ه از اونظبما هر لح  .میگه دل اومد پیش جان

ش نقشها رو پرست ،همش نقشها رو نبین  در خودت منزل نکن یعنی چی؟ یعنی همش با فکرهات زندگی نکن.  نکن.

گران جان بودن  . که اندر خود مکن منزل / گران جان دید مر جان رابا نقشها و صورتها مشغول نباش.  ،نکن

یلی یعنی اینکه جهان بنظر ما خ ، یعنی جدی بودن ،گران جان بودن یعنی سنگین بودن  بصورتیست که ماها هستیم.

که  ، با تمام نقشهاییاینکه ما با تمام اتفاقات بیرون برای می افته یک جای ما رو درد میاره جدی میاد و ما هر اتفاقی

 هم هویت شده ایم . تعلق به ماسترون که فکر میکنیم ممیشناسیم، با تمام جهان بی
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یار نامرئی به جهان ما بوسیله ارتباطات بس  هر جایی از ما رو یا متعلق به ما رو تکون میدن، یه جای مون درد میاد.

 اقی می افته ما خیلی جدیمیگه دل اومد جان رو گران جان دید و هر اتف در نتیجه وزن مون سنگینه.  بیرون متصلیم

 را ندر صورتی که ما خود مو ما زندگی رو جدی میگیریم ،ه که ما باورها مونو جدی میگیریماین . علتشمیگیریم

اون لکه ب نه اینکه ما اون اتفاقات باشیم ،فقط اتفاق می افتهاون آگاهی بدونیم که اتفاقات یا رویدادهای زندگی در اون 

 در اینصورت ما از وابستگی به این اتفاقات رها شده ایم.  . آگاهی باشیم که اتفاقات در اون اتفاق می افته

 

در جان .  ن بیرون همون منزل کردن در ذهنهوصل شدن ما به این رویدادها و هم هویت شدن با این رویدادها و جها

 و در نتیجه چون بوسیله ذهنمون به اون اتفاقات، با اون ارتباطات نامرئی وصلیم، هر جایی رو تکون فکری هست

  این حالت رو اندیشه، یعنی همین اندیشه ما اینو دید.، گران جان دیدمیگه  میدن ما دردمون میاد با اونا یکی شده ایم. 

سبک برجستن یعنی همین شناسایی که اینا ما نیستیم و رها کنیم و سبک  این شناسایی رو کرد و سبک برجست. 

 نه وزن فیزیکی بلکه وزن روانشناختی. ، هوزن ما زیاد  در واقع از دست دادن وزنه یا کم کردن وزنه.  بشیم.

 

و جهانیست که زندگی کردن در  جهان کهنه همون جهان ذهنه . یم که جهان کهنه داریم و جهان نوداشتیم میگفت

ه بیخود بشیم و زاده بشیم از ذهن جهان نوی اما وقتی که ما از اندیش  ذهنمون و فکرهامون برای ما مشاهده میشه.

 پس میگه : . کهنه درآن اثری وجود نخواهد داشتبرای ما پدیدار خواهد شد که از درد 

 در این اندیشه بیخود شد به حق پیوست اندیشه     رسید از عشق جاسوسش که بسم اله زمین بوسش

یه کسی میاد احوال ما رو میپرسه و   عشق یه پیغامی به ما میاد.از  اندیشه که ما باشیم، که ما اندیشه مون شده ایم. 

یم و اگه یه همچین اندیشه ای ما بکنیم و به این شناسایی برس زمین عشق رو ببوس و تسلیم شو بما میگه که تسلیم شو. 

یوست ق پدر این اندیشه بیخود شد به ح (تسلیم شدن یعنی پذیرش این لحظه اونطور که هست،)که تسلیم بشیم 

 التح ، همینین حالتا اندیشه آزاد میشه.  ،اندیشه رها میکنه اندیشه مست میشه.  ،پس اندیشه بیخود میشه، اندیشه

 زاییده شدن از ذهنه.

ما   .این شناسایی در آینده نیست ،این لحظه میتونه صورت بگیرهدر  این شناسایی هر لحظه میتونه صورت بگیره. 

ه پس ذهن ما هر لحظه میگ بعلت زندگی در ذهن چون به نقش تبدیل شده ایم، نقش فقط آینده و گذشته رو میشناسه. 

 "جان ذهنی"این پیغام  و هر چیز مهمی و با ارزشی باید در آینده باشه.  ده شدن حتما پدیده ایست در آیندهاین زایی

ه شه رو بدام می اندازییعنی اند ا هر کس دام میذاره به پیش و پس. ولی میگه که یک چنین اندیشه رها شده ر  ماست. 

گمان میکنه که اندیشه در دام و شست می گنجه. اندیشه در دام و شست ما  و میره به پیش و پس و فکر میکنه که، 

 نمی گنجه.

واخر ولی در ا ، صورته  اندیشه ای که نقشه، دقت میکنید که در اوایل غزل درباره اندیشه نقش دار صحبت میکنه. 

حضور حالت یست که انسان آگاهه  . یشیمتبدیل به حضور م، تبدیل به شه زاده میشیم  وقتی ما از ذهن زاده میشیم،

 دها در این آگاهیبنابراین حس میکنه که تمام رویدا . هیچ صورتی نداره ،هیچگونه نقشی نداره ولی فقط آگاهیه. 

 ، رایط، در شوابستگی به اتفاقات و جستجوی خود و بودن و زنده بودن رو در اتفاقاتو بنابراین از  اتفاق می افته

خودشو در مکانهای  خودشو در شرایط جستجو نمیکنه. و  در مکانها یا در زمانهای مختلف دست برمیداره از اون

 یکنم. زندگی بیشتری م اونجا حس ، مکان بده باید برم یه مکان دیگه فکر نمیکنه که این  مختلف جستجو نمیکنه.

  اسه.نقش فقط زمان آینده و گذشته رو میشن این طرز تفکر و طرز تلقی بعلت گرفتار بودن در داخل ذهن و نقش بودنه. 

 چو از نقشی که میجوید زمیگه  . همون اندیشه رها شده رو پرستش کناما میگه که تو نقش رو پرستش مکن بلکه 

ما جستجو میکنیم چون از اندیشه بوجود اومده بنابراین بهتره که ما اندیشه رو هر نقشی که  ،اندیشه همی روید

این همون بعد چهارمه که همه چی از اون   این همون سکونه، بپرستیم که این اندیشه رها شده و خالص شده هست. 

 تو اندیشه رو پرستش کن.  ، ابراین میگه تو نقش رو پرستش نکنبن  میاد بیرون و به اونم برمیگرده.
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 تو مر هر نقش مپرست و خود بپرست اندیشه        چو هر نقشی که میجوید ز اندیشه همی روید

ده اندیشه آزاد ش ،یعنی میگه انسانها میان دام میذارن به پیش و پس یک همچین اندیشه ای یعنی اندیشه رها شده ای

ه ذارند و خودشون در تلبنابراین میگه جلو اون تله می زندگیست که از اون المکان برمیخیزه.  این اندیشه همان ،ای

تو اندیشه رو پرستش مکن که به زمان و مکان  ، میگه چون هر نقشی که از اندیشه زاده میشه  .نقش میشند، می افتند

حوزه  ، همونن مبدا رو و همون سکون رواگه هموبلکه اندیشه رو پرستش کن و  ، به گذشته و آینده بیافتیبیافتی

، همون گنج بشیم اگه خود اون یعنی خود اون بشو.  ، اونو پرستش کن. رو که اندیشه از اون میاد بیرون انرژی

 .   تو مر هر نقش مپرست و خود بپرست اندیشه  حضور شدیم.

،  نوقتی میگه مکا همه ساکن بودند.  میگه این جوهرها ، جواهر جمله ساکن بد همه همچون اماکن بدبعد میگه : 

 م. زمان و مکان نمیگی  ،فضا که گاهی اوقات میگیم زمان و فضا  مکان چیزیست که امروز بهش میگیم فضا.، اماکن

اق وقتی میگیم ات؟  این اتاق بنظر شما اسانسش از چی هست ، مثال مثل این اتاق  فضای خالیست. منظور از فضا،

ها رو اگر دیوار  اگر شما این میز و صندلیها رو بیگین، این میز و صندلها در اتاق هستن. به چی ما اشاره میکنیم؟ 

 درسته اتاق همون فضای خالیست.   ما و همه چیز دیگه توی اتاق هستیم. ،نندیوارها مرز اتاق رو تعیین میک  بگین،

ان چیزی نیست که نمای ،یعنی فضای خالی هیچه. فضا هیچگونه موجودیتی نداره بنظر میاد اون چیزی که نیست، 

 اگر این فضای خالی نبود این اتاق هم نبود.  بنظر میاد خالء و فضا مهمتر از اون چیزیست که هست.  بشه. 

تمام چیزها  ،گرفته پس بنابراین این فضا که در این اتاق هست، نه تنها در این اتاق هست بلکه تمام کهکشان رو دربر

این فضای خالی که تمام موجودات و کهکشان رو دربر   این فضای خالی خود ما رو دربر گرفته. رو دربر گرفته. 

رون این فضای خالی در د  ر گرفته رو میده.بگرفته بنظر میاد که توانایی بودن و نمایان شدن به هر چیزی رو که در

فضای خالی در درون ما یه معادل داره و اون سکونه   وضوع قبال اشاره کردم،راجع به این م ما یک معادل داره. 

 یا خاموشیه و یا جوهره و افکار ما هم از اون میاد بیرون .

اومدیم یعنی جوهرها، بعبارتی دیگه چیزی که ما از اون  ، جواهر جمله ساکن بد همه همچون اماکن بدمیگه : 

مولوی همیشه به این لفظ و به این معنا اشاره میکنه.  اول خاموش بود.  ،ساکن بود، اول بیرون و از اون جنس هستیم

پس فضای بیرون   همون فضای درونه.  ،همون سکون درونه ،خاموشی و خاموش . خاموشه اصال تخلص ایشون

که  د ساکت بشیماگه بخوایم فضا رو در درون تجربه کنیم بای  که همه چی رو دربر گرفته یه معادلی داره درون ما.

اگر ما میتونستیم روی فضا، یعنی خالء که در اینجا میگه اماکن تمرکز کنیم،  اون خاموشی و سکون رو حس بکنیم. 

 میتونستیم اون خاموشی و اون سکون درون رو حس کنیم. 

اندیشه اونو میشکافه اون سکون درون که درون ما رو فراگرفته، همه چی از اون میاد بیرون و ما متوجه میشیم که 

مه ه ،جواهر جمله ساکن بد همه همچون اماکن بدپس میگه : ،  میاد بیرون و بعد از اون اندیشه تبدیل به نقش میشه

در واقع این خالء بیرون یا فضای   هیچی نبود.، خالء بود  همچون اماکن بود یعنی همش مثل این فضای خالی بود،

 . یا سکون درون ماست ،یا خالء درون ماست  ،ل درآمده اون فضای درون ماستتریابیرونی شده یا به م  بیرون،

می  اگر که اونو ما معموال غیبت فکر میشناسیم.  ، خمش کن جایی دیگه مولوی بنام خاموشی میگه یا خمش میگه. 

یم سکون ی تونست، ما ممیگه میان بست اندیشه تونستیم فکر رو خاموش کنیم که االن راجع به اون صحبت میکنیم. 

 رو حس بکنیم. حس این سکون همون گنج حضوره. 

حضور نه اینکه  میتونه خودش از خودش آگاه بشه و این حضوره.  ، پس در ما اون عنصر بی نام و نشان یا سکون

بلکه  به تصویر در بیاریم این حضور نیست و بوسیله فکرمون روی یه چیزی تمرکز کنیم یا در فکرمون تصور کنیم

در اینصورت  ، بلکه اون عنصر بی نام و نشان اون خالء، اون خاموشی خودش از خودش آگاه میشه عکس اونه. 

ین ا ما از فکر جدا میشیم و فکر رو جلو رویمون میتونیم ببینیم و فکر نمی تونه ما رو به خودش بکشه و ببلعه. 

مام رویدادها و تمام جهان پدیده ای داره در ما اتفاق می همون آگاهیست که میگن اگر به اون برسیم بنظر میاد که ت

افته بدون اینکه ما رو به خودش بکشه و ما رو ببلعه و در این صورت اتفاقی اگر می افته یا نمی افته اهمیتش رو از 

مها رکه تمام ف و ما جهان را بوسیله اون آگاهی می بینیم و جهان بصورت یک رقص کهکشانی دیده میشه دست میده

دارن میرقصند و با این رقص شون بوجود میان و از بین میرن و هیچ چیزی جدی یا سنگین نیست و یه نوع 
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ا اتفاقی می افته ی ،و سنگین نیست. مهم نیست نیستبازیگوشی و حس بازی در ما بوجود میاد که این جهان جدی 

 جسم فیزیکی ما جزو اون رقص کهکشانیست.  این در صورتیست که ما اون آگاهی بشیم حتی نمی افته مهم نیست. 

 

ی ولی االن ما کار اون هوشیاری از بین نمیره. ،  ولی اون آگاهی از بین نمیره ،َه مدتی میرقصه و بعد از بین میرهی

که کرده ایم، ما اون هوش و نیروی زندگی رو تبدیل کرده ایم به فرمهای ذهنی و در درون ذهنمون با اون نقشها 

ستیم و اون نقشها برای ما جدی شده اند و جهان بسیار جدی و سنگین شده برای ما و ما همه فکرهامونو مشغول ه

  جدی میگیریم و حس بازی و بازیگوشی رو از دست داده ایم. 

 مولوی میگه : 

 تا همه را رقص کنان جانب میدان نبری        راست کن این وعده خود دست نداری به کشش 

یه روزی   یعنی همه ما حاضر خواهیم شد. ، داده شده که همه ما رقص کنان به وسط میدان خواهیم رفتقول به ما 

پس جهان کهنه همون جهان  ، ه گهی الغرجهان کهنه را بنگر گهی فربحضور پیدا خواهیم کرد. در اینجا هم میگه : 

ورها یادمون باشه که ما این با جهان باورهای جدی ماست که اصال جدی نیستن.  جهان فکرهای ماست. ، سنگینه

رفته شده و نسنجیده شده و همینطوری از روی تقلید پذیرفته شده گباور از دیگران   .رو همه از دیگران گرفته ایم

ه آفرید ،ال جهان فرم هستنداینکه باورها مبرای ، ، باز هم مهم نبودتازه اصال مال خود مونم بود اصال مهم نیستن. 

نه چسبیدن  اون چیزی که حس زندگی و زنده بودن در این لحظه هست.  اون چیزی که مهمه حضوره.  شده هستند. 

تا زمانیکه ما به جهان  ، جهان کهنه را بنگر گهی فربه گهی الغرمیگه :   به باور و نقش و صورت مشغول شدن. 

 ،هر دو خوب دیده شدن و بد دیده شدن جهان بیرون بده و این هردو سطحیست.  گاهی  گاهی خوبه، کهنه مشغولیم، 

لت به این ع  و میگه که این درد کهنه رو از اونجا داره که نوزاد اندیشه یعنی اندیشه باید زاده بشه. هر دو توهمیست

اد؟ . چی بز، داریم که باید اندیشه بزاین علت این دردها را ما به ا  اندیشه باید بزاد.، ه حامله ستدرد داره که اندیش

 حضور.

 نتیجه سربلند آمد چو شد سربست اندیشه              آن دارد که تا شه زاده ای زاید که درد زه از 

وقتی به  شاهزاده همون فرزند خداست. .  ه میخواد شاهزاده به دنیا بیارهک ، درد رحم داره ، به این علت درد داره

عنصر خدایی ما خودش از خودش آگاه میشه و این منیته که چیز بی   این فرزند، فرزند خداییست.حضور میرسیم 

جهت دار فکر  بخود فکر کردن،  و من دیدن و من بودن و خود پذیرا بودن،  ارزشیست زایل میشه و از بین میره

 :از بین میره لیاتوماتیک ، کر کردن از بین میرههمیشه به نفع خود ف، کردن

 نتیجه سربلند آمد چو شد سربست اندیشه             ه درد زه از آن دارد که تا شه زاده ای زاید ک

ند نفر معدود در طول تاریخ بشریت به این درجه و مقام نرسیده چاندیشه هزاران ساله در بشر سربسته است بغیر از 

یعنی ما مجددا از  ،اندیشه درحال بیدار شدنه، در حال زاده شدنه  ولی امروزه می بینیم که اندیشه بیدار میشه. اند. 

ما از نوع نور و  حواسمون باشه که ما به عقب نمی تونیم برگردیم.   میشیم.  معرفیذهن زاده میشیم و بیرون و 

یم، مثل باش میخوایم مثل درخت ، یمبگ ، مثالنمی تونیم دوباره برگردیم به عقب، هوش هستیم و زاییده شدیم به ذهن

درخت و حیوان و حتی جامدات اینا هم زنده اند ولی هوشیاری شون محدوده   میرسیم. یبه اون هوشیار ، حیوان باشیم

گو اینکه بطور مستقیم به هستی وصلند  ، اینا حضور آگاهانه ندارن  و خودشون از هوشیاری خودشون آگاه نیستن.

 ولی خودشون از خودشون آگاه نیستن. 

است وقتی ما ابتدا حضور پیدا کردیم طبیعت هم از ما استفاده کنه و بوسیله حضور ما اون هم حضور خودشو قرار 

یعنی طبیعت بما کمک میکنه ما هوشیار بشیم و به حضور برسیم ولی حضور ما در   ، و زیبایی خودشو درک کنه

ه جهان کهن اون منتظره.  ،انه درک بکنهم زیبایی خودشو آگاهعین حال به اون کمک میکنه به گل کمک میکنه اون

ان هم از تا دیگر و بعبارت دیگه ما از ذهنمون متولد بشیم و به حضور برسیم منتظره که حضور در بشر بوجود بیاد
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 اندیشه است نوزاد که دارد زان کهنه درد که                      الغر گهی فربه گهی بنگر را کهنه جهان

حداقل بطور جمعی که ما  این شناسایی رو پیدا نکرده ایم حضور ما و از هوشیاری ما استفاده کنند. متاسفانه ما

همونطور که مولوی میگه  ن هستیم و مرتب حرف میزنیم و حرفهای خودمونو بسیار مهم میدونیم. محبوس در ذهنمو

 : 

 می نیارزد تره ای آن طره هات    هوش را توزیع کردی بر جهات 

جهت داده ای  یعنی جهت دادی بهش.  ،توزیع کرده ای به جهت های مختلف میگه که هوش و این نیروی زندگی رو

 ،کرده و همه این رنگها رو یه جوری ذهن شما تفسیرا به نفع خود میدونه و باهاش هم هویت شدی یعنی رنگ پیدا

، یعنی یه تره خشک نمی ارزه می نیارزد تره ای  ،هوش را توزیع کردی بر جهاتو  همجنس شدی و سنگین شدی

هر لحظه که ما حرف میزنیم یکی از این جهت ها،  آن طره هات، طره هات یعنی حرفهای بیهوده ای که ما میزنیم. 

یکی از این نقشها، یکی از این باور ها داره حرف میزنه و ما حرف نمیزنیم بلکه اونها هستن که حرف میزنند و 

 پس میگه که :   میگه اینا به اندازه تره ای ارزش ندارند. 

 زان دارد که نوزاد است اندیشهکه درد کهنه         جهان کهنه را بنگر گهی فربه گهی الغر

 نتیجه سربلند آمد چو شد سربست اندیشه         ای زاید که درد زه ازان دارد که تا شه زاده

، از درد بجایی میرسیم که دل رسالت پیدا میگه که وقتی که ما از غم،  چو دل از غم رسول آمد بر دل جبرئیل آمد

به این شناسایی میرسیم که اندیشه خودشو خالص کنه و بجای جان ذهنی به دل بی فرو و نشان بپیوندیم و   میکنه.

 ، ندگی بشیمبیان این ز ، یان این عنصر خدایی در زمین بشیمدر اینصورت ما خاصیت اینو پیدا میکنیم که ب دل بشیم، 

ن بود مریم آبست همونطور که میدونید، ، ست اندیشهست آبچو مریم از دو صد عیسی شدهو میگه :  بیان عشق بشیم

  به عیسی مسیح و اینجا مولوی معنی عیسی و مریم رو به ما بیان میکنه. 

ین ا  و چو مریم از دو صد عیسی ،عیسی مسیح بدنیا آمده است ، میگه که وقتی که این حضور زاده شد از این اندیشه

  مژده ایست به ما که هر کسی میتونه از اندیشه خودش زاده بشه و به حضور برسه. 

و از اینجا یه معنا به عیسی محمل حضور شد  ،سی مسیح شخصی بود که محمل نور شدهمونطور که میدونید عی

چه  ، به معنی همون عنصر خدایی و جوهر خدایی ماست (Christ)  کریست انگلیس لفظ یا مسیح مسیح میده . مسیح

، مسیح یه لفظ دیگه ایست که همون عنصر خدایی ما عنی اگر ما آگاه باشیم یا نباشیمی ، از خودش آگاه باشه چه نباشه

ت رو اخیلی ها از این عنصر خدایی آگاه نیستن، فقظ جهان فیزیکی یعنی فقط جسم و مادی .  ، چه نباشیمچه اگاه باشیم

باشیم  چه آگاه، نسبتا سطحسیت از این عنصر خداییآگاهی  ولی یه عده ای هم آگاهند بوسیله باورهاشون.   میشناسن.

  یا اون عنصر بیدار شده در ماست. ، اما حضور درواقع مسیح بیدار شده در ماست ، نصر خدایی ماستچه نباشیم، ع

یعنی همه انسانها مانند مریم از این عنصر  ، شدست آبست اندیشهچو مریم از دو صد عیسی بنابراین وقتی میگه: 

 وقتی متولد شدن به حضور خواهند رسید. ، خدایی آبستن هستن

 از آن چون زخم فصادی رگ دل خست اندیشه       چو شهد شمس تبریزی فزاید در مزاجم خون

تبدیل به هوشیاری خالص میشه، هوش  ، اینفرمهای فکری دوباره بدست میاریم عنی وقتی ما هوشیاری رو ازی

و این ،اندیشه آزاد شد و به حضور رسیدیممیگه وقتی ما به درجه ای رسیدیم که  خالص میشه، زندگی خالص میشه. 

هد چو شمیگه :   . عسل شیرینه یا شهد، بنظرم قسمت خالص عسل رو میگه ، شهد شمس تبریزیاسمش رو میذاره 

مس تبریزی به مزاج ما زندگی واضحه که اگر به اون حضور برسیم، این شهد ش خونشمس تبریزی فزاید در مزاجم 

 به این علته که اندیشه سطح دل را خراشیده و از اون آمده بیرون . زندگیشو اضافه میکنه.  ،میده

 

 


