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13مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

چون گشتی از گلشن جداکاي گل گریز اندر شکر *******آرام ما با گل بگو پیغام ماي باد بیا
شکر خوش و گل هم خوش و از هر دو شیرینتر وفا****اي گل ز اصل شکري تو با شکر الیقتري

در دولت شکر بجه از تلخی جور فنا************رخ بر رخ شکر بنه لذت بگیر و بو بده
از گل برآ بر دل گذر آن از کجا این از کجا********اکنون که گشتی گلشکر قوت دلی نور نظر

بر آسمان رو از زمین منزل به منزل تا لقا*******بودي همنشین چون عقل با جانی قرینبا خار 
هاروي آن جا که خیزد نقشبستان به بستان می*****رويروي در راه پنهان میدر سر خلقان می

پر بیاکامد پیامت زان سري پرها بنه بی*** *****پرياي گل تو مرغ نادري برعکس مرغان می
اي اي کربز لعلین قباها بدریدهزان جامه******ايي زان بر جهان خندیدهاها دیدهاي گل تو این

کاي هر که خواهد نردبان تا جان سپارد در بال*******هاي پار از آسمان نعره زنان در گلستانگل
از شیشه گالبگر چون روح از آن جام سما******ره چون عرقهین از ترشح زین طبق بگذر تو بی

بودیم ما همچون شما ما روح گشتیم الصال*******گلگون شمااي مقبل و میمون شما با چهره
اي بود ما آهن صفت وي لطف حق آهن ربا*******از گلشکر مقصود ما لطف حقست و بود ما

شماخواهد مگر خواهم شما را بیما را نمی*********آهن خرد آیینه گر بر وي نهد زخم شرر
گویی مراها که میمن آنبا کس نیارم گفت *****هان اي دل مشکین سخن پایان ندارد این سخن

شمس کی تابد ضیابی حرف و صوت و رنگ و بو بی***اي شمس تبریزي بگو سر شهان شاه خو



# Programگنج حضور97برنامه شماره  97

3: صفحه

.از دیوان شمس موالنا شروع می کنم13با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

بعضی از خصوصیاتی که ،نگریملحظه میوقتی ما جهان را از پایگاه زندگی و حضور زنده هستی در این 

،مثل اینکه انسان خشم داشته باشد،بسیار غیر عادي است،انسان دارد و به عوارض آن مشغول شده است

پرست باشد و به یو گرفتار باشد و به قول معروف د،دل مرده باشد،کینه داشته باشد،ترس داشته باشد

زنده شدن ،در عوض،ن استاضافی و غیر الزم به زندگی انسااینها یک چیز،مرض اعصاب دچار شده باشد

اینها خصوصیت طبیعی ،با آرامش،به زندگی و شادي و حس یکی بودن با خودش و با هر چیزي در جهان

.انسان است

چون گشتی از گلشن جداکاي گل گریز اندر شکر *******آرام ما با گل بگو پیغام ماي باد بیا
زند و میصبحگاه بر گل رخ ،همانطور که باد،وقفۀ نیروي زندگی در وجود ماستیآرام همان وزش بباد بی

شود و به آن شادي آرام زندگی هم در وجود مادي و معنوي ما دمیده میباد بی،کندمیهاي آنرا باز غنچه

و ؟یغامی داردچه پ.این باد پیامی براي گل دارد و منظور از گل انسان است:گویدولی موالنا می.بخشدمی

تواند این سؤال ولی به محض اینکه این سؤال را بکنم و هر کسی می؟توانستم بپرسم که این باد چیستمی

همانطوري که اگر از گل سرخ بپرسی که باد چیست؟ ،اش جستجو کندولی جوابش را نباید در ذهن،را بکند

،کردمیذهنیگر گل سرخ باد را تفسیرا.شودباد همان عاملی است که سبب شگفتن من می:گویدمی

جوابش را عمالً در زنده شدن به ،پس بنابراین اگر ما این سؤال را از خودمان بکنیم،توانست باز بشودنمی

بنابراین .مان یک مفهمومی جستجو کنیم و به آن بچسبیمنه اینکه در ذهن،زندگی و شگفتن باید ببینم

ما :و اینکه بگوییمهاي گذشتهنه برگشتن به مفهوم،منظور از این برنامه و خواندن این غزل تبدیل است

تبدیل از غم و غصه و ،ل تبدیل استماین غزل عا!! گویدگویید یا موالنا چه میفهمیدیم شما چه می

شود و لطیف گی که مثل باد دیده نمیپس این باد یا نیروي زند،گرفتاري و خشم به شادي جوشان در شما

وارد همانطور که در غزل هم گفت، ،در بود ما،همین لحظه در وجود ما،است و سبب زنده شدن ماست

پیغام تبدیل است نه ،پیغامش را شما باید بگیرید و پیغامش! خواهد کار کند پیغام داردشود و میمی
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،کندلفظ کمکی نمی،ه الفاظ تبدیل شدن و الفاظ ماندننه ب،مفهموم درست کردن و به آن مشغول شدن

می مشغول شما رادراذهن د،اگر نشوید.تر شویداین لحظه تغییر بدهید و زنده،شما باید عمالً این وجود را

این هم خبر خوبی است که هر انسانی این و.استهر انسانیبهپس پیغامش به گل یعنی به انسان و،کند

از پایگاه شادي و ،و از پایگاه خشم و ترس به جهان نگاه نکند،دارد که خودش را تبدیل کنداستعداد را

گوید میوقتی .حداقل جسم خودش را سالم نگه دارد،جهان را آبادان کندبه این ترتیب عشق نگاه کند و 

جذب ،شویمیآیا ما این را متوجه م،یعنی شیرینی،شکر یعنی زندگی،اي گل تو از اصل شکر هستی

.خشم و ترس شکر نیستند.شکریااز چه اصلی هستیم؟ خشم ؟ کنیممی

و گل را روي ،دانید قدیمها شکر گران بود و مثل حاال نبود که ارزان باشدمیهمانطور که :هرخ بر رخ شکر بن

در شکر شیرین ،راوجودت ،که تو اگر بودت را:خواهد به ما بگویدبشود و میگلشکرتا ،خواباندندشکر می

در این ؟زندگی کجاست! شويمیگلشکرتو ،هستی و زندگی بخوابانی و به آن زنده شوي و به حضور برسی

ل افتادن به خواهیم از گما می.ل به دل گذر کنیتوانی از گتو به این ترتیب الیقتري و آنموقع می،لحظه

تو در سر :گویدوقتی به انسان می،ودي انتقال دهیمحده نامخودمان را به دل ب،محدودیت،سختگیريخاك

این چه . خیزندها از آن بر میتا کجا برسی؟ تا به فضایی که نقش،رويمیدر راه پنهان ،رويمیخلقان 

آنجا . خدا! اگر دوست داشتی؟،یعنی دیدار؟ منزل به منزل تا لقاءخیزندها از آن بر میفضایی است که نقش

پرهاي ،پري و تو باید پرهایت را بریزيمیتو مرغی هستی که برعکس مرغان دیگر :گویدمیکجاست؟ چرا 

زنند؟ به ما چه میاي ها پارسال از گلستان چه نعرهکه باید پرهایمان را بریزیم؟ و گلندستهما چی

اش چیست؟گویند؟ یکی از اینها موالناست موالنا پیغاممی

بسپارد، آن باید جانش را در بال؟گردد تا باال بیایدمیکیست که دنبال نردبان ،کاي هر که خواهد نردبان

یا معناي دیگري دارد؟ ،همانطوري که ما افتادیم،جان سپردن در بال یعنی در غم و غصه و گرفتاري افتادن

ماديدر حالیکه راه ،یعنی از طبق ذهن،ایمتوانیم مثل عرق از این طبقی که در آن گیر کردهچطور می

این شیشه گالب گیر است و :گویدو می؟بگذریم،هاي شناخته شده نیستیعنی از راه،جلوي پایمان نیست
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گل رز را تبدیل به گالب .یعنی تبدیل به گالب بشویم،از این شیشه گالب گیر مثل روح باید باال بیاییم

پیغامشان چیست؟ من ! ؟اینها به ما پیغامی دارند،ایمفتادهاآنهاهایی که ما در نکند که این چالش،کنندمی

مسئله را از خودم جدا کنم یا،آیا من باید به مسئله بچسبم؟مسئله پیغامش چیست،در زندگیم مسئله دارم

که ،انددهمو گرفتاریها آهااین مسئله،شوممیمن بزرگ ،امو به تناسب بزرگی مسئله،ام را حل کنمو مسئله

مرا بزرگ کنند یا کوچک کنند؟

رد، اگذبنابراین آهن را زیر فشار آتش می،خواهد از آهن آینه درست کندخرد و میآهن می،گرآینه:گویدمی

چه تشابهی ما .و تبدیل به آینه بشوددتا زمانیکه آهن از آهن بودن دست بردار،خواهد آینه درست کندمی

ات دست بردار و تو از آهنیتپیغامش این است که ،آتشی که در آن گرفتاریمو به این؟انسانها با آهن داریم

چه چیزي را ،شویمباگر تبدیل به آینه ؟شویمبآینه چیست؟ چرا ما باید تبدیل به آینه ! تبدیل به آینه شو

آن چیزهایی را که تو به من ،توانممن میگویدگوید؟ چرا میمیهاي معمولی را همین آینه؟دهیممینشان 

شاه خود ،نر شهاکه شمس تبریزي سّ،و االن باید از شمس تبریزي کمک بگیرم؟به کسی بگویم،گوییمی

چه فرقی دارد بین گفتن به لفظ و گفتن شمس تبریزي یا نیروي . حرف و صوت و رنگ و بو بگویدرا بی

آیا به زبان ،زندمیی شمس تبریزي یا نیروي زندگی حرف وقت، زندگی زنده در این لحظه در وجود ما انسانها

و به خروشیدن ،نکند زبانش زندگی و زنده شدن و به آرامش رسیدن است؟یا زبان دیگري دارد؟گویدمیما 

به آفرینش و شادي است؟

چون گشتی از گلشن جداکاي گل گریز اندر شکر *******آرام ما با گل بگو پیغام ماي باد بیا

به او ،آید، به نیروي زندگی که هر لحظه از طرف هستی به سوي ما میمی گویدآرامش اد بیپس به ب

نیروي ،در شادي من بگریز،تو در شکر بگریز،هر انسانی گل است،که تو گل هستی:به انسان بگو،گویدمی

ما ،اي یعنی ما نیروي زندگی هستیماز گلشن جدا شده،ايبراي اینکه تو از گلشن جدا شده،گویدمیزندگی 

نیروي زندگی یا هوشیاري زندگی این لحظه را به جاي اینکه استفاده کنیم و تجربه کنیم و به شادي آن و 

غذا براي ،و ذهن ما دوست دارد که مسئله بسازد،کنیمدر ذهنمان سرمایه گذاري می،به خالقیت آن برسیم
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،توانیم با این کار هویت بسازیمکه می،کنیمما فکر می،ه آن مشغول شود و فکرها را بجودکه ب،فکر بسازد

کنیم که آن هستیم و این شامل همۀ و ما فکر می،سازیممییک هویت ذهنی بدلی مصنوعی ،در نتیجه

یی باورها،هاي ماستشرطی شدگی،هاي ماستخشمترسهاي ماست،،هاي ماستیگرفتار،مسائل ماست

زمان بیوآرام پس باد بی.کندیو در زمان کار م،دردهاي گذشته ماست.ایماست که با آنها هم هویت شده

درد دارد و ،از گلشن جدا شده است،گلی که، مائی که،کهدر حالتی،این لحظه در حال ظهور و بیان است

این درد را از بین ،خواهیممیین است که ا،کنیم و به فعالیت ذهنی مشغولیممیعلت اینکه ما تند تند فکر 

و براي ،شویممیآزادتر ،شویمبکه هر چه تندتر فکر کنیم و با فکر هم هویت ،ایمما این تصور را کرده،ببریم

. کندمیحواسمان نیست که اینکار ما را دوباره از گلشن دور ،آزاد شدن باید تند تند فکر کنیم

هر چه آرامتر .شویدمیاز گلشن جداتر ،شویدمینید و با فکرتان هم هویت کمیهر چه شما سریعتر فکر 

تر و بهتر و تر و سازندهفکرهایتان خالق،آرام به جاي شما فکر کندکه این باد بی،دهیدمیو اجازه ،هستید

.تان بیشتر است به گلشن نزدیکتریدشادي

گویند گل می،ماندشما اگر گل سرخ را از ریشه در بیاورید و در هوا نگه دارید گل سرخ تا مدتی زنده می

با خار بودي ،کندمیدر این غزل هم اشاره .گیردمیسرخ خار دارد و از طریق نوك خارهایش رطوبت هوا را 

کمی یک د و رگیمیها را ذره ذره یمن ذهنی از بیرون خوش،من ذهنی داریم،ما هم به جاي خار،همنشین

،شودپولش زیاد می،که اتفاقات مثبتی در حال افتادن است،من ذهنی به این خوش است. زنده است

خیلی هم خوب ،توان شادي گرفتولی از اینها نمی،اینها هیج کدام اشکالی ندارد.شودمیاش بزرگتر خانه

تر بشود ولی اش تازهماشین،دانمهایش بیشتر شود چه میفرش،پولش زیادتر،اش بزرگتراست که آدم خانه

آید شادي در این می،آیدشادي از درون می،شادي نیست،خوشی است،آیدباید بدانیم آنچه که از اینها می

بعلت جدا شدن از ،دردي که داريحواست هست که : گویدمیپس در اینجا .که ما به گلشن نزدیکتر شویم

.کند که متوجه شویممیدت است و دوباره تکرار اصل وجو
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شکر خوش و گل هم خوش و از هر دو شیرینتر وفا****اي گل ز اصل شکري تو با شکر الیقتري

پس با ،از اصل زندگی هستی و تو زندگی هستی،از اصل آرامش هستی،گوید تو از اصل شیرینیپس می

آن مقامی که هستی از تو انتظار ،تو به مقامت،تو الیقتري،دهیمیتو بهتر کارت را انجام ،این شکر و شادي

وفا پیوستگی .تر وفا استشیرین،و زندگی خوش است تو گل هم خوشی ولی از هر دو اینها،نزدیکتري،دارد

این لحظه ،دهیدمیوفا یعنی شما اجازه ،آرام در شما کار کندکه این نیروي بی،داشت شما به این استارو

تواند میهستی چگونه ،براي اینکه اگر تجربه نشود،آرام در وجود شما تجربه بشودلحظه این باد بیو هر 

اگر ،خودش را تجربه کند،خواهد خودشمی،زندگی با شیرین کردن زندگی شما!خودش را تجربه کند؟

چگونه شادي را زندگی چگونه خودش را تجربه بکند؟ ،شما به تلخی به کینه و خشم گرایش پیدا کنید

!تجربه کند؟

،ستیزه نکنید،وجود شما کار بکنداین لحظه، دردر،این نیرو،که اجازه بدهید،وفاي شما این است

ما هستیم و ، ما،این سفتی بدن ما و این سفتی پوستۀ روانشناختی ما و این تعین ما که،جلویش را نگیرید

این تعیین شکل من ذهنی با ،این عدم انعطاف،کنیمنمیگویی ما قبول میو هر چه که ،تو هستی،تو

اگر یک .نه در وجود ذهنی ما و نه در وجود جسمی ما جاري شود،سبب شده است که این نیرو،ستیزه

کوبد و مرتب با چکش می،گرآینه:و پیغامش این است که،این پیغام دارد،کندمیقسمتی از وجودتان درد 

آینه بشوید یعنی از وجود موهومتان دست بردارید . بلکه آینه بشوید،شما آنرا ول کنیددهد تا بلکه میآتش 

.خیزندها از آن بر میکه نقش،فضایی بشوید،و محل آفرینش بشوید

در دولت شکر بجه از تلخی جور فنا************رخ بر رخ شکر بنه لذت بگیر و بو بده
روي را رخ جانمان،ما هم رخ بودمان را،گذاردمیروي شکررا شهمانطور که گل رخ: گویدپس به ما می

این نیروي ،اجازه بدهیم،شادي را از او بگیریم،و لذت را از او بگیریم،برسیمیعنی به حضور،زندگی بگذاریم

بگذار .و بو بدهد،را در وجود ما جاري بکندخالقشنیروي،اش راآرامش،اش راشادي،اش رالذت،آفرینش
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این شادي به ،برود،کنیمیاین شادي به کسی که مالقات ،جاري شود،دهیمیبه هر کاري که انجام از تو

در سایه نیکبختی و شادي این این و ،هاي غیر انسانی دیگر برودبه باشنده،برود،دهیمیکاري که انجام 

خواهی می،رها کنید و برود،خواهیدمیتان را شما یک قسمت،از تلخی که فنا دارد،شکر و این شیرینی

بینی می،خواهید رها کنیدمیتان را حتی کینه،خواهید رهایشان کنید، میبه آنچه که چسبیدید،فانی شوي

ات را خواهد مسئلهمی،و حول و حوش آن من درست کند،خواهد برگرددمیچون ذهن مرتب ،توانیمین

،شويمیبینی که مرتب با مسئله از طریق خشم و ترس قاطی می،خودت را از مسئله جدا کنیوحل کنی 

! خودت را رها کن،تو از تلخی فانی شدن،سایۀ شادي این شکرگوید در پس می.با آن هم هویت شدي

.کنیمخودمان صحبت میدرآرام زندگی و روا داشت ما به کار آن نیرو راجع به نیروي بی

از گل برآ بر دل گذر آن از کجا این از کجا********اکنون که گشتی گلشکر قوت دلی نور نظر

که این لحظه در ،روي شکر نیروي زندگی،هر انسانی که تشبیه به گل شده،همین که ما بعنوان انسان

،ما از هم هویت شدن با ذهن و با فرم شدنیعنی ،و خاصیت آنرا بگیرد،بخوابد،شودمیوجود ما دمیده 

ست برداریم و خاصیت شکر به خودمان بگیریم و این شیرینی را در این لحظه د، جان شدنبی،نقش شدن

به از ذهن هاي زندگی گوید از تن و از سرمایه گذاري شدگی در نقشمیو حاال ،شدیمگلشکر،تجربه بکنیم

ما دل را اگر بوسیلۀ ذهن بخواهیم تعریف ،هر جا هست.هاستدل بیرون این نقش،به دل برو! کجا برو؟

گوید تو االن متوجه میو .باید بصورت زنده شدن به زندگی تعریف کنیم،افتیمدوباره به ذهن می،کنیم

چقدر با هم تفاوت دارند آن مردگی !! که این از کجا و آن از کجا،شوي اگر این زنده بودن را تجربه کنیمی

دوباره توضیح .زنده شدن به زندگی استیکی و این مردگی است، با ذهنیعنی هم هویت شدگی ،است

:دهدمی
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بر آسمان رو از زمین منزل به منزل تا لقا*******بودي همنشین چون عقل با جانی قرینبا خار 
خرد از ،حاال مانند خرد با جان همنشین هستی،خار من ذهنی است،کرديمیپس تو با من ذهنی زندگی 

زندگی و زنده شدن به يحس کردن نیرو،جان ما در واقع حس ما از آن نیروي زندگی است،یدآجان ما می

،این نیروي زندگی،این جان.شویمشیرین سخن و خردمند می،که اگر به آن زنده بشویم،آن جان ماست

آن نیرو ،ه باشدانسان چه دو سال و چه هشتاد سال داشت.شودو پیر نمی،همیشه جوان استآراماین باد بی

.ولی هنوز آن نیرو زنده است،شودمیو در هشتاد سالگی جسمش پیر ،جوان و زنده هست

پیري و پژمردگی را راه نیست*****زار و گلشنی است در دل ما الله

درست کرده است و پیري و پژمردگی راه به آن یگلشن،زارآرام در دل هر کسی یک اللهپس این نیروي بی

.ندارد

در نثار رحمتش جان شاکر است*****دلبر و مطلوب با ما حاضر است

افتد در هر اتفاقی که می،و ربطی به اتفاقات ندارد،این دلبر و مطلوب همیشه با ماست و همیشه حاضر است

بینیم که اتفاقات تأثیري در حس وجود داشتن و ما می،حس بودن،ترین حالتو در عمیق،افتداین فضا می

رویم و میما داخل آن ،افتدهر اتفاقی می،یماهدر حالتیکه ما االن با اتفاقات هم هویت شد،ما نداردآرامش 

ست، و اصالً جان ما همان نیرو،شناسدجان ما این نیرو را می،جان ما شکرگذار این است.آیددادمان در می

.ایممنتها االن ما خودمان را از آن نیرو جدا کرده

تازه و شیرین و خندان و ظریف*****جوانیم و لطیفودائماً تر

خندان و شیرین و تازه و ظریف ،و جوان و لطیف استدائماً تر،آرامآن نیروي بی،آن جان این طوري است

این فرصت را روي ما انسانها در ،و این جور دیدن و آگاه شدن،است و این شفا بخش در درون همه هست

شفا ،و ما را از هر دردي که داریم،ما جاري شودوجوداین نیرو در ،ازه بدهیمکه اج،کندمیهر سنی باز 

از همین ذهن و از هم هویت شدگی با آن دست از زمین ،دانیمیگوید حاال که تو همۀ اینها را می. بدهد

ما یعنی لقاء حالت حضور کامل،آسمان رمز زندگی است و منزل به منزل تا لقاء،و به آسمان برو،بردار
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این همان رخ بر رخ شکر ،گسسته شدن از هویت ذهنی بطور کامل و ادامه دادن به اینکار و آگاهی به آن

کند و شما دخالتی در آن با میخودش را بیان ،به عبارت دیگر نیروي زندگی از طریق شما،نهادن است

.دهدمیو دوباره توضیح .استفاده از من ذهنی ندارید

هاروي آن جا که خیزد نقشبستان به بستان می*****رويروي در راه پنهان میدر سر خلقان می

نیرویی که ،خیزدهاي ما از جمله فکرهاي ما از آن برمیکه تمام نقش،یک فضایی بنام فضاي حضور است

سم اینرا و ما ا،خیزدتمام نقشها این لحظه از او برمی،شودجسم ما از آن متولد می،شودتبدیل به فکر می

یک زندگی ،شودهمه چیز از آن خلق میکه در این لحظه،بودن آن یک زندگی است.ایمبودن گذاشته

و اگر شما بودن را حس کنید پس از من ذهنی دست .کند و اسمش بودن استمیهست و در همه او کار 

،بودن تا هست،دلیل ذهنی ندارداحتیاج به ،احتیاج به دلیل ندارد، بودنبرداشتید و به آن بودن زنده شدید

،هست

به ،شویمبکه اگر ما بصورت آگاهی منطبق با آن،خیزندپس بودن همان فضایی است که نقشها از آن برمی

که اگر شما یکدفعه :دارد می گویدو ،دهدمیتوضیح دارد و در این غزل فرآیند این کار را .ایمحضور رسیده

این به شما ،اید که باید آن را ول کنیدالبد به یک چیزي چسبیده،نیدکمیکشید و احساس فشار بدرد 

.که شما باید االن یک کاري بکنید،دهدمیآگاهی 

آفریند منتها و تمام جهان را می،خلق استهمۀ ال مکه د،رومیري هر انسانی در سّ،گوید پس ما انسانهامی

این راه، ، می رسیاین کار را بکن به آن: و راهی نیست که ذهن به شما نشان بدهدراه پنهان است،این راه

اگر یک انسان این کار را کرده است پس بقیه ،تواند این کار را بکند و کرده استمیو انسان راه پنهان است،

در ماه هر حالتی که و هر منزلی ک.که این راه را رفته است،کندمیو االن با انسانی صحبت توانند هم می

ّاین یک ،شویمیک درجه که آزاد می، یعنیگیریممیر خلقان یا راه پنهان به خودمان راه رفتن به این س

براي اینکه آگاهی ما ،این بستان نسبت به بستان قبلی آبادتر و قشنگتر است! بستان به بستان،بستان است

ه، جبلکه باید درجه به در،شویمآزاد،توانیمز ما یکدفعه نمیو برخی ا،اد شدن ما بیشتر استآز،بیشتر است
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رسیم به کجا؟تا بدارد می گوید چه طوري کار کن،و.باید روي خودمان کار کنیم،یواش یواش آزاد بشویم

به ما بعد ،همان گنج حضور است،فضاي بودن است،و آن فضا،خیزندها از آنجا برمینقشبه فضایی که 

:گویدمی

پر بیاکامد پیامت زان سري پرها بنه بی*** *****پرياي گل تو مرغ نادري برعکس مرغان می

، مرغها با کندمیاالن تشبیه به مرغ ،قبالً تشبیه به گل کرده بود،ما بعنوان گل،ما یک مرغ کمیابی هستیم

ل و پر فکرت و این چاره اگر بایعنی ،پريمینها بدون بال و پر گوید تو برعکس آپرند، میبال و پر می

از ،پريمیتو به آسمان درون ،پرندمیها به این آسمان پرندهحاال،شويتازه پرنده می،ات را بریزيجویی

و بدون پر پرواز هپرها را بن،آید کهطوري میو پیام از آن سر این،هر لحاظ عکس مرغان معمولی هستی

!کن

آنها ،بپريتوانیمیکه با استفاده از این باورها تو ،کنیمیاالن داري و فکر تمام باورهایی که تو ه، پرها را بن

این باورها تو را به پریدن ،کنیمیکه فکر ،اگر با باوري هم هویت شدي.پر بیابیه پرها بن،را باید بریزي

آن باور تو ،اگر آن باور براي تو مهم باشد،باید اینها را بریزي،رساندمیبه گنج حضور و دیدار خدا،رساندمی

!دانیمیگوید که تو اینها را میو به ما .رساندرا به آنجا نمی

اي اي کربز لعلین قباها بدریدهزان جامه******ايي زان بر جهان خندیدهاها دیدهاي گل تو این

اگر یک انسان توانسته که ،کندمیان صدق این بی،راجع به هر انسانی! بردمیببینید موالنا انسانها را به کجا 

حداقل ،اگر هم به گنج حضور کامل نرسیدیم،توانیمپس من و شما هم می،مثل خود موالنا،این کار را بکند

.و به شادي اصلمان برسیم،تا درجه باالیی خودمان را از غم و غصه بیهوده رها کنیم

کنید که اگر شما یک حقیقتی را از میهیچ حس ،دانیمیا را اي و تو اینهگوید تو اینها را دیدهمیپس 

ولی تأیید این زیاد ،آیداي میو درست است که بنظر چیز تازه،دانستیدرا قبالً میار اینگان،خوانیدمیموالنا 

خندیم البته من و شما هنوز نمی،خنديمیبه جهان :گویدمیو براي همین است که ،به دلیل احتیاج ندارد
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ولی یک انسانی ،و با آنها هم هویت شدیم،چسبیدیم،براي اینکه به آنچه که داریم،کنیممیبلکه گریه 

،توانممیپس من هم ،اگر او توانسته اینکار را بکند،گویدمیو این انسان را ،که اینکار را بکند،توانسته است

اش را در اي است که هوشیاريانسان بنا به تعریف باشنده،من هم انسان هستم،براي اینکه او انسان بوده

تواند این هوشیاري را بطور زنده در این میشود و میو با ذهنش هم هویت کندمیذهنش سرمایه گذاري 

اند تومیهنش ذیعنی از .لحظه نگه دارد و ذهنش را بطور خالق براي فکر کردن و خرد ورزي استفاده کند

این انسان است و هر انسانی تعریفش . براي بیان و فرمول بندي این خرد خروشان از خودش استفاده بکند

اند و ذهن و ذهنشان را هم کور کرده،هم هویت با ذهنشان هستند،امروزه،منتها بیشتر انسانها،همین است

حاال اگر یک انسان به جهان ،ايرا دیدهدانی و اینهامیتو هم :گویدمیبه من و شما ،حاال،کندکار نمی

براي همین ،توانیمیپس تو هم ،اش را دیده استخندیده و این نقشها و مسائل را مسخره کرده و بیهودگی

لباسهاي پندار گوید روزي از این میموالنا هم همین طور که در این غزل .ايها را بدریدهاست که این جامه

.با چهرة گلگون شمایم ما مثل شما اي مقبل و میمون شما بود.پوشیده بوده است

بودیم ما همچون شما ما روح گشتیم الصال*******گلگون شمااي مقبل و میمون شما با چهره

شما چهرة گلگون ،هر انسانی از جمله شما و من،نیکبخت هستیدگوید شمامی،گویدمیخودش را دارد 

، ما هم مثل شما بودیم ما مثل شما.کندمیدر شما کار ،آرامآن باد بی،آرامبراي اینکه آن نیروي بی،دارید

کنیم که میشما را هم دعوت ، الصال،ما آزاد شدیم و نیروي زندگی شدیم،الصال،ما روح گشتیمبودیم، 

گوید براي میچگونه؟ توضیح داده است و در ادامه بشوید،شما هم بیایید و ،دعوت عمومی است،بیایید

،اي انسان باهوش لعلین قبا،اي هوشمند! بز لعلین قباکراي،ايهاي پندار را دریدهمین است که این جامهه

لباس زنده شدن به ،لباس تو لباس پندار نیست،یعنی شراب زندگی داري،لعلین قبا یعنی قباي قرمز داري

.لباس زندگی است و تو باید آن لباس را بپوشی،زندگی است
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کاي هر که خواهد نردبان تا جان سپارد در بال*******هاي پار از آسمان نعره زنان در گلستانگل

خروشان ،در حالیکه زنده به زندگی جاودانی هستند،در گلستان،اندگلهاي پارسالی که االن به حضور رسیده

دنبال نردبان آن کسی که اي،خواهدمیچه کسی نردبان ،کی هر که خواهد نردبان،زنندمینعره به ما 

همین ،جانت را! جان را در بال بسپار،دنبال نردبان نگرد،که باال بروي و آزاد شوي و صعود کنی،گرديمی

! گردي؟میدنبال نردبان فکر ،ات را در بالي عشق بسپار و دنبال نردبان الزم نیست که بگرديجان فکري

:زندمیکه موالنا نعره همانطور . راه آن نیست! گردي؟میدنبال نردبان باور 

از شیشه گالبگر چون روح از آن جام سما******ره چون عرقهین از ترشح زین طبق بگذر تو بی

براي اینکه راهی که تو ،شناسیراه را نمی،ايیر کردهگکه تو در درون آن ،گوید یک طبق پندار هستمی

ه تو توانند بو اینها نمی،آیدست که از باورهاي تو میهایی اراه،ايهاي است که تو یاد گرفتهآن راه،بینیمی

دهی و بیرون بتو باید از این طبق خودت را عبور ،شودکه چطور از تن رد میره مثل عرق،بی. کمکی بکنند

.که تو االن در شیشه گالب گر هستی،بیایی و حواست باشد

تا ،کنندمیجوشانند و دوباره بخارش را سرد گل را می،جوشانندگل سرخ یا رز را می،گردر شیشۀ گالب

،هایماندشمنی،یعنی اینکه ما که االن در حال سوختن در آتش مشکالتمان،بتوانند دوباره گالب بگیرند

،جوشیممی،و اگر حواسمان باشد،در واقع در شیشه گالب گر هستیم،جوشیمهایمان و خیاالتمان میکینه

و دوباره ،شویمبخار می،شویمو تبدیل به گالب می،شویمو هوشیاري خالص می،کنیمها میو ناخالصی را ر

هوش خالص است و ،کشیم و این هوشهاي ذهنی بیرون مییعنی هوشمان را دوباره از فرم،شویمسرد می

می آییم، ی بصورت آگاهو،در این جام آسمانی،شویممیروي زندگی ما بصورت آگاهی و هوش خالص زنده 

و از ،و لذتمان را بگیریم،آرام را بتوانیم بگیریمکه نور هستی و ابدي و باد بی،یستیممی ااوروي آن 

ما هم مثل شما بودیم و ما :گویدمیحاال موالنا .شودولی راه بوسیلۀ ذهن نموده نمی.خودمان بیان کنیم

.ییدکه شما هم بیا،کنیمروح شدیم و شما را هم دعوت می
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اي بود ما آهن صفت وي لطف حق آهن ربا*******از گلشکر مقصود ما لطف حقست و بود ما

لطف خداست و ،منظور من لطف حق،معمولی نیستگلشکرمنظورم گلشکر،گویم مینگوید اینکه ممی

گوید شما متوجه میآن هوشیاري است و همفقط ،بود اصلی ما،فقط این جسم نیست،بود ما،بود ما

رباآهناست و این نشانگر این است که این رباآهنماند و لطف حق مثل مثل آهن می،که بود ما،هستید

یعنی بود من و شما بوسیلۀ هستی و حقیقت و نیروي زندگی که ،کشدبود ما را بطرف خودش می،دائماً

براي این ،کنیممیو علت اینکه ما احساس درد شود دائماً کشیده می،اسمش لطف حق و لطف خداست

به ،و برویمبشویمکشیده ،و برویمبشویمکه کشیده ،کنیمول نمی،ایماست که آن چیزي را که چسبیده

:زنده شویمبلکه در این جهان به آن زندگی،که واقعاً بمیریم و برویم،این معنی نیست

شماخواهد مگر خواهم شما را بیما را نمی*********آهن خرد آیینه گر بر وي نهد زخم شرر

تا نرم ،گذاردمیآتش را رویش ،گذاردمیو زیر زخم آتش ،خردآهن را می،گر براي آینه درست کردنآینه

در قدیم ،رفت و امروزه جور دیگري استآهن به کار آینه سازي می،در قدیمها،بشود و به آن فرم بدهد

،گرفت آهن وجود ماستکردند و آهن زیر آتش قرار میمیکردند و صاف میآتش نرم ،گرفتندآهن را می

،گر که هستی باشدآینه،من ذهنی ما را،وجود هم هویت شده با ذهن یا من ذهنی است، ماوجود خام

.سازد؟ براي اینکه خودش را بوسیلۀ ما بیان بکندبراي چه میرا آینه ،خواهد آینه بسازدمیگرفته و 

تو گر همه دل گردي و بر گفت زبان نستیزي*****و گویاهمچو آینه شوي خاموش

شویم آینه می،کنیممیولی ما مرتب ستیزه ،ستیزه نکنیم ما آینه هستیم،اگر ما در این لحظه به گفت زبان

آینه همان فضایی ،خیزندنقشها از آن برمی،که مرتب،یعنی چه؟ شما یک آینه را روي میز در نظر بگیرید

بصورت آگاهی و چون ما االن آینه ،شویمو ما تبدیل به آن فضایی می،خیزنداز آن برمیها است که نقش

براي اینکه ،که ما آهن نیستیم،پس بهتر است که ما بگوییمکوبد،میمرتب ،گرآهن ما را آن آینه،نیستیم

بهتر نیست که ما ،کوبیدگر مرتب خواهدآینه،یعنی منیتمان را از دست ندادیم،تا زمانیکه ما آهن بودنمان
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و ،و اصالً اشتباه کردیم و االن ما آینه هستیم،اصالً از اول هم آهن نبودیم،که ما آهن نیستیم،زودتر بگوییم

گر آتش را از دیگر آینه،آهن آینه شدکهوقتی. چون دیگر آینه شدیم،گر هم دست از سر ما برداردآینه

.کنیمبه این دلیل است که آهن بودنمان را ول نمی،کشیمکه االن میما هم این دردي ،داردرویش برمی

، آمده است تا ما را پیش می آیدهر مشکل و مسئله که ،یک راهش این است که در زندگی بیرون بدانیم

هایش مثل یک دکتر ماهر، بخاطر مریض، خودمان را از آن جدا کنیمو و ما باید به آن نگاه کنیم ،بسازد

ولی ،اندها دکتر را دکتر کردهمریض،براي اینکه تعداد زیادي مریض را خوب کرده است! شده استماهر 

بنابراین ما هم به ،رود که مرض مریض را بگیردو نمی،کندمیدکتر خودش را با مرض مریض هم هویت ن

کند و میاز مریض جدا همانطور که دکتر خودش را،مان را بکشیمکه درد مسئله،رویممان نمیداخل مسئله

،کنیمکنیم و مسئله را شروع به حل کردن میما هم خودمان را از مسئله جدا می،کندخودش را مریض نمی

هر چه بیشتر ما ،مان حل بشودتا راحتتر مسائل،شویمکنیم و به آن زنده میمینمان را پیدا وو دکتر در

آمده است تا ما را ،اي که آمده استپس هر مسئله،شویمدکتر تر و بزرگتر می،مان را حل کنیممسائل

.این هم اینطوري شد،واي چه شد، این هم آمد،مان بترسیمبسازد و ما نباید از مسائل

گویی مراها که میمن آنبا کس نیارم گفت *****هان اي دل مشکین سخن پایان ندارد این سخن

گوید این می،ان معطر و خردمندانه و زندگی بخشمشکین سخن یعنی سخن:گویدبه دل مشکین سخن می

براي اینکه مردم با ذهنشان هم هویت ،به کسی بگویم،توانمولی من این سخنان را نمی،سخنان پایان ندارد

باید شمس ،به جاي من؟حاال چه کسی باید حرف بزند.فهمنداند و اینها را عوضی یا سطحی میشده

.بصورت زنده بودن زندگی حرف بزنددر درون انسانها ،تبریزي

شمس کی تابد ضیابی حرف و صوت و رنگ و بو بی***اي شمس تبریزي بگو سر شهان شاه خو

بدون حرف توانیتو می! ر درون انسانها بگوتو بگو د:گویدآورد و میدوباره روي می،پس به آن نیروي زندگی

بدون اینکه شرطی شدگی ،بدون اینکه به جمله در بیاید،بدون اینکه صدایی در کار باشد! و صوت بگویی
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یعنی ،یا خوشحال بشوند،یعنی من حرف بزنم و آنها یا ناراحت بشوند یا تفسیر بکنند،انسانها را بیدار بکند

! تو حرف بزن،بدون رنگ و بو.ذهن دنیاي شرطی شده است،یعنی با ذهن کار کنند،کنندببا رنگ و بو کار 

تو ،توانم بگویماال که من نمیح،تواند بتابدنور نمی،اگر شمس نباشد! تواند بتابدمیکی نور ،اگر تو نباشی

که من راجع به چه ،و اجازه بده که آنها بفهمند،بگو،بصورت زنده بودن زندگی و تجربه آن در درون انسانها

.کنممیچیزي صحبت 


