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 حضورگنج 63برنامه شماره 
 اجرا : پرویز شهبازی

 تاریخ اجرا : 

 
 

 آورند.های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم میحضور، که با حمایتبا سپاس و قدردانی از اعضای گنج
 و مادی شما خواهد بود. خوانندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما، عالوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی
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 (1122  شماره غزل شمس، دیوان )مولوی،

 

 مَگیر شلَدِ اَندر کن، رها را اندیشه

 ریرهَزَمْ اندیشه و تو ایبرهنه زیرا
 

 رنج و زَحیر از هیرَ که کنیمی اندیشه

 زَحیر چشمۀسَر آمد کردناندیشه
 

 را صُنع بازارِ دان بُرون هاانْدیشهزَ

 اَثیر سُخرۀ یاِ کن، ظارهن را آثار
 

 مُصَوّرات زو پَرَد که نگر را کوی آن

 پیر چرخِ گردندهْ شد کَزو را جوی نوا
 

 گُل چو دلبران رُخِ کزوست ایگونهگُل

 زَریر عاشقان رُخِ کَزوست ایفتنهسَر
 

 مُرغ هزار صد این پَرَدهمی عدم از خوش

 تیر هزار صد این جهَدهمی کَمان یک از
 

 فهم و رُسوم از بُرون ،چگونهبی و چونبی

 خمیر صد غِیب در سِریشَدمی دستبی
 

 فروخت هامعده و دل تنورِ آتشی بی

 سَتیر ما خَبّازِ و نهاده دُکان بر نان
 

 نقش هزار صد دهد ساده، خاکِ لوحِ از

 شیر هزار صد دهد ماده، خونِ جوشِ وز
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 انگب چرخْ زِ آمد و بگفتی اللَّهیءَشی

 فقیر ای آمد عطا که بَرگُشا زنبیل
 

 دَرید را زنبیل و نَواله آن آمد زَفت

 حقیر یْصِلِه نیاید خدایْ مَطْبَخِ از
 

 هوا از بفْرستد ٰ سَلْوی و مَنّ که کسآن

 بَعیر کَشدمی بُرون کوه شکافِ کَز وان
 

 تَهَمْتَنی دبرآرَ نُطفه، آبِ زِ کو وان

 مَطیر رَهِ یدگشا خفته، خوابِِ ز کو وان
 

 صورتی لحظه هر نماید عَدَم اَندر

 مسیر در بِشِتابَند یانخیال این تا
 

 کنم خَمُش من خَمُش، گفت چو کنم، فرمان

 امیر آن روز یک بگوید، این شرحِ خودْ

 
 
 .کنممی شروع موالنا شمسِ دیوان از 1122 شماره غزل با را امروز حضورگنج برنامۀ پرسیاحوال و سالم با

 
 .چیست از ما بنیاد که ،کندمی راهنمایی مابه  غزل این در موالنا دیدید که طورهمین

  شود؛می صحبت "عدم" بهراجع شود؛می صحبت "آفرینش" بهراجع غزل این در

 شود.می صحبت "عدم" و ما با آن رابطۀ و "اندیشه" بهراجع

 
 وضعیتی چه در خودش، اهمیت دَرْکِ و خودش شناخت خودش و ذاتِ با طارتبا در که؛ کندمی توصیف را انسان وضعیتِ طورهمین

 .بردمی سَربه

 در تنهایبی حتی اندازۀبه و ؛نیست محدود زندگی برکاتِ و ،نیست محدود زندگی کهاین فراوانی ـ روحِ]از[  غزل تمامِ در چنینهم و
 .شودمی صحبت شده ـ گذاشته هاانسان ما اختیارِ
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 مَگیر شلَدِ اَندر کن، رها ار اندیشه

 زَمْهَریر اندیشه و تو ایبرهنه زیرا
 (1122 شماره غزل شمس، دیوان )مولوی،

 
 .سخت سرمایِ یعنی «زَمْهَریر»

 
  بکن، رها را اندیشه گویدمی پس

 .سبنچَ اندیشه به بکن، آزاد را اندیشه
 ؛نگیر دلش در و

  نَدِه؛ جا ،خودت مرکزِ]در[  خودت، دلِ در را اندیشه
 .نکن دُرست اندیشه از مرکز

 
 چرا؟

 .است سخت سرمایِ اندیشه و ،هستی عریان تو کهاین برای

 بگیری، دلت در را اندیشه اگر

 شوی؛ می حرکتبی شوی،می منجمد
 .دهیمی دست از را زندگی حِسِّ دهی،می دست از را شوقت و شور

 
 است. معمولی فکرِ یا اندیشه همان ،کندمی صحبت آن از جااین در موالنا که ایاندیشه اما

 .بَرَدمی کاربه مختلف هایمعنا در را اندیشه معموالً موالنا

 
 آید؛درمی مختلف هایصورت به لحظه،این زندۀ فضایِ یا لحظهاین هوشِ دانیدمی که طورهمین و

  :بینیممی شکل سه به ما که آب مِثلِ تواندمی
 ـ  بینیممی یخ یعنی جامد صورتبه و ،آب یعنی مایع صورتبه و ـ ، کلشِگازی بگوییم تاًسامِحَمُ یاـ  بخار شکلِبه

  خیزد؛میبَر عدم از که ،لحظهاین (Intelligence) اینتِلیجِنسِ بگوییم یا لحظه،این شعورِ
 .باشد دید قابلِ غیرِ صورتبه است ممکن

 

 ـ گفتم تاًحَمُسامِ ؛نیست گاز ،بخار البته ؛ ـستا بخار یا شکلگازی صورتِبه که آب مِثلِ

  ،دارد[ مایع] آبی حالتِ که ماست فکرهای صورتِبه یا
 .است رآمدهدَ جُمود به هوشیاریِ یا (consciousness) کانْشِسْنِس واقع در این که ،ستا[ جامد] یخ صورت به یا
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  ؛گیردمی سرچشمه هستی هوشیاریِ از اندیشه بنابراین پس

  ،ندارد احتیاج اندیشه به لحظهْاین زندۀ هوشِ یا هوشیاری و
 .دارد احتیاج آن به ـ شودمی متولد آن از چون ـ اندیشه ولی

 
  است؛ هوشیاری و شعور از خاصی حالتِ یک اندیشه

 .نیست چیزهمه بنابراین

 
 . شودمی دُرست یشهاند با چیزهمه که کنیممی فکر هستیم، مأنوس اندیشه با چون هاانسان ما

 :گفت [که] دیدید موالنا

 ... را صُنع بازارِ دان بُرون هاانْدیشهزَ

 .بِدان بیرون هااندیشه از را آفرینش بازارِ یعنی 

 
 .نیست زندگی ولی ست؛زندگی هوشیاریِ از خاصیِ حالتِ یک ـ کنیممی ما که فکری ـ اندیشه پس

 
 :گویدمی موالنا وقتی

  ... کن رها ار اندیشه
  !نکن؟ فکر !نکن؟ اندیشه: گویدمی آیا

 !نکن؟ فکر اصالً، کردنزندگی بهکن  شروعباش،  هرجهت به باری

 !نَه

 .نگیر لتدِ در را این نکن؛ دُرست مرکز یک این از ولی ،بکن اندیشه: گویدمی بلکه

 ... کن رها را اندیشه

 .دبروَ نکُ وِل را اندیشه]بَعد[  بکن؛ اندیشه]یعنی[ 

 
  نگیریم. جدی را مانهایاندیشه باید ،بکنیم اجرا را این عملیِ حالتِ بخواهیم اگر
  نیست؛ یدّجِ چیزِیک این کند،می روزبُ اندیشه صورتِبه لحظهاین شما در که چیزیهر

  ؛کنیدمی استفاده تانزندگی در و ،دبروَ کنیدمی رها را این شما و ،شودمی متولد شما در که ،ستا لحظه این شعورِ حالتِ یک
 .بگیرید هویت آن از و کنید دُرست لدِ آن ازخواهید نمی ولی

 
 ؛ شودمی اندیشه ما مرکزِ گیریم،می دل در را اندیشه ما [که] وقتی بنابراین

 .هستیم نآ کنیممی فکر شویم؛می اندیشه جنسِهم شویم،می عجین شویم،می هویتهم اصطالحبه اندیشه با و

 .زنیممی یخ شویم،می جامد چیز یک بچسبیم؛ آن به خیلی اگر بنابراین
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 کند؛می بزرگی راهنمایی غزل این اولِ سطرِ در موالنا

 .ستتو در بلکه ،نیست اندیشه در زندگی شورِ این که گویدمی

 !نیستی اندیشه تو پس کند؛می جدا اندیشه از را تو کار این با و

  
 :گویدمی کهاین برای

 و ... تو ایبرهنه زیرا

 ؛هستی عریان تو هستی، ساده تو ؛ایبرهنه تو یعنی

 است. سخت سرمایِ اندیشه و

 کردن؛دُرست جسمکردن و دُرست مرکز شدن ومنجمد آن حولِ کنیمی شروع ،بگیری را این اگر

 .شویمی آن به تبدیل و

 
 کُنَد؛ شدن ردسَ به شروع یانقطهیک هوا این در کهاینثلِمِ دُرست

 .دبزن یخ و ،شود دُرست آب است ممکن کنیم، اِصرار سرما [یافتنِ ادامه] به خیلی اگر و[ شودمی دُرست] ابر جاآن در بالفاصله

 
 هستیم، طورهمین هم ما

 شویم؛می پخش ما جاآن از و یماهگرفت مرکزمان در را اندیشه

 .ندارد زندگی اندیشه و، بگیریم زندگی خواهیممی جاآن از

 
 : گویدمی غزل این در موالنا

 ؛شودمی متولد عدم از اندیشه

  ؛است اقیتخلّ ابزارِ است؛ (Creation) کِرِیِیْشِن ابزارِ یک اصطالحبه انسان برای اندیشه
 .نیستیم اندیشه ولی ،آفرینیممی اندیشه وسیلۀبه ما

 
  شویم؛می رَد مرحله سه از ،بیافرینیم خواهیممی وقتی هاانسان ما االصولعلی
 .است وّهقُ یک آفرینش، منشأِ این و ،هستیم آفریننده ما]که[  کنیممی قبولما  که است این اشاولی

 
 .عدم عدم،: گویدمی غزل این در موالنا واقعدر

 رغمُ هزار صد این پَرَدهمی عدم از خوش

 :گویدمی یا

 صَوّراتمُ زو پَرَد که نگر را کوی آن

 ـ [.است] درآمده فکر صورتِبه که چیزیآن درآمده؛ قشنَ به آمده،در تصویر به چیزهای یعنی مُصَوّراتـ 
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  ؛هستیم آفریننده قُوّۀ یک ما]که[  کنیم قبولما  که است این مرحله اولین پس

 .شودنمی دیده آفریننده قُوّۀ این ولی

 
 ]آن را[ بیافریند؛ خواهدمی و ،بسازد نشده ساخته نظیرش حاال تا که را ختمانیسا یک خواهدمی معمار یک کهوقتی مثالً
 .بشود آفریده این و بکِشَد بیرون را این، عدمْاین [ از] و خودش درونِ از باید اول

 ؛ آیدمیدر اندیشه صورتِبه ذهنش درآید؛ میدر فکر صورتِبه تازه شد، آفریده وقتی
 .آوردمی کاغذ روی را این بَعد

 
  آورد؛می عدم آن از کُنَد، دُرست آن از خواهدمی اصطالحبه را جدید ساختمانِ معمار، که اینقشه پس

 .آوردمی آفرینش منشأِ آن از

 ؛بیندمی اندیشه صورتبه شد، تولید ذهنش در اندیشه صورتبه وقتی

 .دبشو ساختمان نقشۀ و ردبیاوَ کاغذ روی تواندمی را اندیشه همان

 
  ؛شودنمی زده زمین به ]هم[ لنگکُ یک نشده، کامل ساختمان نقشۀ هنوز کهزمانی تا و

  شد، کامل و تأیید ـ ندارد فرقی کاغذ با ذهنـ  کاغذ روی بَعد و ذهنش در ساختمان این نقشۀ وقتی
 است. فیزیکی آفرینشِ سوم، مرحلۀ تازه

  ؛آیدمی مهندس د،آیمی ابنّ آید،می کارگر اصطالحبه]و[  روندمی
 .کردن نابَ را ساختمان نقشه، این روی از کنندمی شروع

 
 ؛آمدهدَر اندیشه صورتبه بَعد نبوده، اندیشه لشاوّ معمار، این «صُنعِ بازارِ» بنابراین

 نیستیم. ما اندیشهْ است، ابزار اندیشهْ پس

 
 .هستیم لحظهاین پذیرشِ و زنده فضایِ ما

 .هستیم ما که ،است لحظهنای زندۀ فضایِ عدمْ

 
 !نکن لدَبَ جسم به را خودت هستی؛ عریان تو گویدمی دارد

 :است معنیپُر بسیار بسیار غزلْ این اولِ سطر 

 

 مَگیر دلش اَندر کن، رها را اندیشه

 زَمْهَریر اندیشهْ و تو ایبرهنه زیرا
 (1122 شماره غزل شمس، دیوان )مولوی،
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 رنج و زَحیر از هیرَ که کنیمی اندیشه

 زَحیر چشمۀسَر آمد کردناندیشه
 (1122 شماره غزل شمس، دیوان )مولوی،

 
 ـ عذاب یعنی جااین ]در[ ،رنج و دَرد یعنی «زَحیر»ـ 

  ؛بِرَهی عذاب و دَرد از که ،کنیمی اندیشه داری تو: گویدمی
 .است تو عذابِ و دَرد این نشأِمَ کردناندیشه کهحالیدر

 
 نکن. اندیشه: گویدمی موالنا که بشود اشتباه این است ممکن شود،می صحبت نای وقتی

 ... نیست مهم اصالً باش، الاُبالی بگذران، خوش نکن، فکر اصالًکن؛  کار خواهیمی یهرجور وشُ پا

 .گوییمنمی را این هم ما اصالً گوید؛نمی را این

 
 ؛بِبَری بین از را عذاب یا رنج و دَرد انیتومی اندیشه با کنیمی فکر تو :که گویدمی دارد
 است. عذاب و دَرد این نشأِمَ کردناندیشه [که] باشد حواست ولی

 .است بزرگی رفِحَ خیلی این

 
 ؛خالق اندیشۀ کنیم،می اندیشه ما

 .شویممی لحظهاین دانشِ از پُر و آرام و الفعّ و زنده فضایِ این ما که است موقعی این و

 شویم؛می جدا آن از ـ ، باشد ذهنی منِ که ـ گرفته قرار ما مرکزِ که ایاندیشه از ما وقتی
 ،  کنیممی حِس ـ ستا لحظه این زندۀ فضایِ که ـ را عدم این

 .باشد جدید اندیشۀ منشا تواندمی و؛ باشد اندیشه نشأِمَتواند می آن و

 
  ی،قدیم هایاندیشه کهاین نه تکراری، هایاندیشه کهاین نه
 ، سته چی فهمیمنمی اصالً ما و ،اندنوشته هاکتاب در که چیزیکه ایناین نه

  ؛کنیمپُر هااین با را مغزمان
 !کردن تکرار به کنیم شروع را هااین و

 نیست، آن در خالقیتی و آفرینش گونههیچ و ،است گذشته تکرار اندیشیدنْ این

 .کندمی خشک را شما زندگی و کند،می درست انجماد کند،می رستدُ جَزم هااندیشه این به چسبیدن مخصوصاً

 
 داری؟ دَرد و رنج اآلن تو گویدمی

 کنی؛ آزاد آن از را خودت، کنی دور خودت از را دَرد و رنج این بلکه که کنیمی اندیشه

 .کندمی تولید را رددَ و رنج این دارد تو کردنِاندیشه همین که ،بِدان را این ولی



 

  

ه | 9 ح ف ص       

  

 گنج حضور رپوزی     شهبازی 

 63ره  ربانهم شما          شدهپیاده   متن 

000000 

 
  ـ دَرد یعنی زَحیر ـ

  است؟ شده تولید ما در طورچه دَرد اما
  ؛ایمشده جدا ،هستیم آن که "عدم زندۀ فضایِ" آن از ما که آمده وجودبه ما در تعلّ این به ،است مُرکّب و ابتدایی هیجانِ یک که دَرد

  ؛ایمگرفته دلش در موالنا قولبه ایم،داده قرار خودمان مرکزِ ـ را اندیشه اصطالحبه یک ـ ذهنیمنِ یک و
 .ایمشده جدا[ "عدم زندۀ فضایِ"] آن از

 
 
  تُندتُند اندیشیدنِ این وسیلۀبه نتیجهدر و
  است ـ وصل این به آن است، وصل آن به این کهـ 

 .ریمببَ بین از را دَرد آن خواهیممی

 
 .شدگیرها شبیهِ ؛ترس شبیهِاست  مُرکّبی هیجانِ یک است، ترس شبیهِ دَرد این

 .کنیممی حِسّش ،داریم مااآلن  که چیزیهمان

 ایم.شده رها جهان این در]که[  ،هستیم ایبچه یک ما کهاینمِثلِ
 ،ایمشده جدا مادرمان از بچه یک مِثلِ و

 .کنیممی نیاز احساسِ کنیم،می تنهایی احساسِ داریم، ترس احساسِ و

 
 ـ نیست کافی چیزهیچ ،ستنی کافی وقتهیچ که ـ]است[  کفایت عدمِ حِسِّ نیاز و رهاشدگی و ترس و ترکیبِ که مُرکّب هیجانِ این
 نامبه موهومی چیزیک به و ،ایمشده جدا گوید،می "عدم فضایِ" غزل این در موالنا که ،فراوانی فضایِ آن از ما که است تعلّ این به

  ؛ایمچسبیده معمولی فکرِ
 .خواهیممی هویت آن از و سته زندگی اندیشه این در کنیممی فکر و

 .هستی من تو و ،هستم تو من: گوییممی اندیشه این به

 
  ؛یمهست مشغول اندیشیدن به وارسلسلمُ ما کهاین تعلّ و

  ؛گیردمی صورت دارد تُندی به ما در این ویکی؛ آن به را یکیآن کنیم،می وصل اندیشه آن به را اندیشه اینموقع آن و
  کجاست؛ اشدکمه دانیمنمی و ،بکنیم خاموش را اندیشه این توانیمنمی و ،بکشیم نَفَس دهدنمی اَمان ما به اندیشیدن و

 ؛ شودنمی[ ولی] بشود خاموش خواهیممی و ،بخوابیم ما دهدنمی اَمان[ اندیشه] بخوابیم، خواهیممی هاموقع بعضی حتی
  .ببریم بین از را دَرد این خواهیممی اندیشیدن این با ما که است به این علّت

 .گیردمی صورت اندیشیدن همین خاطرِبه دَرد این که نیست مانحواس ولی

 
 ؛ بکنیم حس را لحظهاین زندۀ فضایِ این و کنیم رها را این که است این چاره راهِ تنها

 .کنیم حس را مانفیزیکی بدن در زنده زندگیِ توانیممی اآلن همین ندارد، احتیاج زمان به این و

 



 

  

ه | 10 ح ف ص       

  

 گنج حضور رپوزی     شهبازی 

 63ره  ربانهم شما          شدهپیاده   متن 

000000 

 
 

  ؛کنیم نزول و ،کنیم رها داریم مانسَرِ در اآلن که را چیزیاین توانیممی ما که یماهگفت بارها
 بکنیم.  حِس مانفیزیکی بدنِ در را لحظهاین زندۀ زندگیِ و
 .ستا "عدم فضایِ" همان مان،بدن داخلِ در مرتعش و زنده زندگیِ این حِسِّ و

 
 ؛است پذیرش و "عدم فضایِ" نهمی لحظهاین یا، هست لحظهاین واقعدر که داریم "عدم فضایِ" یک ما بنابراین پس

 .است لحظهاین محتوای ما فکرهای و

 
  کنیم،می فکر ما که چیزیهر

  است؛ آن محتوای و ،افتدمی اتفاق فضا این در زچیهمه ،ما هایغُصّه شنیدن، دیدن، مِثلِ حِسّی هایِکدَر تمام

 . هستیم زنده فضایِ آن ما و، نیست فضا آن خودِ

  ،دارد وجود دَرد آن یم،اهکرد خودمان مرکزِ را آن و یماهچسبید محتوا این به که زمانی تا
 !کمتر نه ؛کنیممی بیشتر را دَرد آن ،کنیم فکر بیشتر چههر و

 

 

 را صُنع بازارِ دان بُرون هاانْدیشهزَ

 اَثیر سُخرۀ اِی کن، ظارهن را ارآث
 (1122 شماره غزل شمس، دیوان )مولوی،

 
  ؛بِدان هااندیشه از بیرون را آفرینش بازار: گویدمی

 !هستی اَثیر سُخرۀ در که کسی یاِ بکن، نَظاره را آثار و

 
  ؛دارد جودو هوا جَوِّ این باالی که ،ستآتشینی ا طبقۀ آن معنیِ به ـ نقطهسه "ث" باـ  «اَثیر»

 .Ether راِتِ یعنی

 
  ؛ایمکرده گیر آن در ما که چیزی یعنی ،برنامه این اصطالحِ در
 .ایمگرفته قرار آن ۀسُخر در ما که هیجاناتی و فکرها از ،ستایسایه ست،شَبَحی بافتِ یک واقعدر که

 
  ست،ه زنده فضایِ لحظهْاین گفتیم کنید دقت اگر

 .استلحظه این ذیرشِپ یا عدم زندۀ فضایِ
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  دارد؛ وجود مختلف لحظاتِ ،آیدمی نظربه سطح در که است دُرست کنید دقت اگر

 ؛بوده فاصله این در لحظه تاهزاران و بوده، آگهی که ایلحظه کردیم، شروع را برنامه این ما که ایلحظه مثالً

 آید.می عینی لحظاتْ ایننظر به

 
 هستیم؟ لحظهاین در ما همیشه که نیست طوراین اآی ،کنید دقت خوب اگرولی 

 است؟ ناپذیرجدایی ما از لحظهاین

 
 ـ،  هستیم ما که ـ پذیرش و عدم فضایِ این دفعهیک شود،می زنده ما در شبینِ این وقتی

  ؛کندمی جدا ـ ماست فکرهای کهـ  لحظهاین محتوای از را خودش
 .فضا آنبه  شویممی تبدیل ما و

 
 ،شویممی جداـ  است فکرمان که ـ لحظه این محتوای از دمانخو و

 افتد؛می اتفاق ما در رویداد افتد،می اتفاق ما در فکر اینحقیقتاً ـ  ،نَه نظربه ـ که آیدمی نظربه واقعدر[ که]شود می این و

 .هستیم رویداد ما که نَه

 
 دهد.می دست از ،را بودنش سنگین را، بودن دّیجِ اصطالحبه ،آن نمایندۀ فکرِ یا رویداد این بنابراین

 .نیست جِدّی کُنَد، خودش جذبِ را ما هرچیزی که صورتآن به دیگر زندگی

 
  ؛فضاست این در که ،محتواست آن اسیریم، اآلن آن در ما که چیزی این

 .کنیم جدا باید محتوا آن از را خودمان ما و

 .است خودمان ذهنی تصویرهای یعنی ،ستا صَوّراتمُ مواقع بیشتر ما برای محتوا این اما

 
  .کرده شما حق در بدی کارهای چه کسییک افتدمی یادتان دفعهیک و ،ایدنشسته تنها خانه در اآلن شما کنید فرض مثالً

 ؛است "فکر" یک این

 .کنیدمی گذاریسرمایه]فکر[  این در را عدم فضایِدارید  شما کند؛می بروز ،شما عدمِ فضایِ این در شما، در وقتی "فکر" این

 ."هیجان" نام به شودمی تولید دیگری چیز یک شما در بالفاصله

 
  ؛شودمی تولید ،ما بدنِ یعنی ما فیزیکِ به ،ما ذهنِ در "فکر" این اِعمالِ از "هیجان"
  ؛کندمی تغذیه آورده، وجودبه را این کهرا  فکری آن دوباره ،شودمی تولید ما در که هیجان این و
 ؛شویممی هویتهم آن با بیشتر و شودمی ترمشخص ما برای فکر این و

 .کندمی بیشتری هیجانِ ایجادِ کارْهمین و
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  ؛است کرده شما موردِ در دیبَ کارهای چه کسییک افتاده یادتان و ،ایدنشسته تنها اآلن شما که ،مثال همان در
 شود.می تولید شما در خشم نامبه هیجانی یک ،فکر ینا با شدنمشغول با که بینیدمی

 کند،می تغذیه را فکر دوباره، شودمی تولید]این هیجان[  کههمین
 شود؛ می بیشتر خشم و کندمی تغذیه را خشم فکرْ

 .شودمی ترقالب اصطالحبه فکر، کندمی تغذیه را فکر دوباره

 
 .رویممی آن «سُخرۀ» در داریم ما کند،می تصرف را ما دارد هیجان این و فکر هم که بینیممی یواشیواش ما و

 این ترکیب اوقات گاهی یاـ  هیجان و فکر این وسیلهبه وجودمان تمامِ دیگر که بینیممی ،بدهیم ادامه را کار این دقیقه ششپنج اگر
  .نمانده گردی ایهوشیاری هیچ و ؛شده بلعیده گوییم ـمی هیجانی-ذهنی فُرمِ که دوتا

 .است عدم فضایِ این محتوای فُرم این که ،شدیم فُرم این مجذوبِ تماماً

 
  ؛بکشید بیرون درآورده، تصرفبه را شما که چیزی این از را خودتان ،بینیدمی را موضوع این که حاال دارید را اختیار این شما

  ،ویدبشَ لحظهاین زندۀ فضایِ و عدم فضایِ این و
 .هستید لحظهاین در همیشه که کنید حِس و

 
  .کردید خواهید حِس تانخود در را الیتناهی و عمیق فضایِاین  ،بکنید را حِس این کهاین محضبه
 ؛دافتمی اتفاق شما در تصویرها یا مُصَوّرات این که بینیدمی و
 .بینیدمی عینهبه را اتفاقات این بودنِ گذرا و ناکامل حالتِ شما ،افتدمی انفاق شما در چون و

 
 بینید،می اتفاقات این ذاتِ صورتِبه را هااین بودنِ ناکامل و گذرا حالتِ وقتی و

 ؛ کنیدنمی تحمیل اشخاص به کنید،نمی تحمیل رویدادها این به را غیرممکن انتظاراتِ دیگر
 .کنیدمی آزاد را اشخاص و خودتان و

 
 .فضا این ۀخرسُ یعنی؛ به ما« اثیر سُخرۀ ای» گویدمی و

 :گویدمی پس

 ... را صُنع بازارِ دان بُرون هاانْدیشهزَ

 بِدان؛ بیرون اندیشه از را آفرینش و آفرینندگی بازارِ یعنی

  .نیست اندیشهتوی  در آفرینش که باش مطمئن
 

 .هست هم آفریننده که بکند عاادّ و ،بچسبد خاص اندیشۀ یک به تواندنمی کسهیچ

 .بکنی حِس را لحظهاینِ شعور از پُر و زنده فضایِ این و ،بیایی بیرون اندیشه از که است این آفریدن شرطِ
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 .داشت نخواهید پذیرش و ؛ریدببَ فیض لحظهاین بودنِ زنده از توانیدنمی ،سبیدبچَ لحظهاین محتوای به شما اگر

 .دارد ممکن غیر تقاضاهای اتاوق بیشتر و ؛کندمی تقاضا را چیزییک ،محتوا این دائماً کهاین برای

 
 ؛ بدهد رخ کمال صورتِبه و کامل رویدادها، و اتفاقات دارد تقاضا مثالً

 .باشد داشته ادامه و بشوند تکرار هِی هاتجربه که دارد تقاضا و

 
 هک بگویم نیست الزم؛ باشد ساعتیک است ممکن هم آن و ،بینیممی مالقات صورتبه باریک مرمانعُ در را نفریک اوقاتگاهی ما

 .کنندمی تَرک را ما ایعده یک اوقات گاهی یاباشد.  همیشه باید این

 .کرد خواهیم حِس خودمان در را این بالفاصله ،بشویم تبدیل فضاآن به اگر و ؛ستزندگی محتوای بودنِ گذرا حالتِ این

 .انیمدمی را چیزها این خودمان بگیریم، یاد را این ذهناً ما نیست الزم

 
  ؛ستا حضور گنج موضوع یا ،شودمی صحبت جااین اآلن که چیزیاین در ضمندر

 ندارد. وجود ایپیچیده چیز هیچ

 
 است؛ لحظهاین همیشه که بفهمیم ما است ساده خیلی

 شود.می تولید ذهن وسیلۀبه فقط آینده و گذشته ندارد، وجود دیگری چیزهیچ لحظهاین از غیر

 .هستیم لحظه این در همیشه باشیم؛ داشته مالقات آینده و گذشته با توانیممی مانهنذ در ما فقط

 
 ؛بشویم مشغول آفرینندگی کارِ به توانیممی ما و آمده وجودبه ما در "عدم فضایِ" ،بکنیم حِس را این کهاین محضبه

 .ایمچسبیده مُرده چیزِیک به و ،ایمکرده ماندل را اندیشه ایم،چسبیده محتوا به وگرنه

 
  ؛شده کهنه دیگر آمد، وجودبه وقتی اندیشه

 .نچسبید ردهمُ چیزِ آن بهو  بکنید؛ تولید خودتان از جدیدی اندیشۀ یک باید شما

 
  ؛چسبیدمی هایشاندیشهاین  از یکی به موالنا اگر مثالً
 .بنویسد توانستنمی شعر همه این بگوید، توانستنمی غزل همه این

 
 را صُنع بازارِ دان بُرون هاانْدیشهزَ

 اَثیر سُخرۀ ای کن، نَظاره را آثار

 ؛«آثار»: گویدمی پس

 . شودمی تولید ما در که ستذهنی هایفُرم همان ما آثارِ شود ـمی مربوط ما درونِ به و ما به که جاآن تاـ  گفتم که طورهمان« آثار»

 .کن نَظّاره را هااین: گویدمی
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  است؛ ثراَ شود،می خَلْق که چیزیهر لیطورکُبه
 .کندمی خَلْق عدمْ این که ستثریاَ

 
 ؛بکنی نگاه هاآن به و کنی «ارهنَظ» را خودت هیجانیِ-ذهنی هایفُرم این اگر، هم تو در گویدمی
  .شویمی ذاتت و اصلت متوجهِ دفعهیک
 .کنیممی صحبت یمدار که ،هست عدم همان زندۀ و پذیرش فضایِ ذاتت که

 
 :گویدمیدهد، می توضیح بیشتر اآلن

 

 

 مُصَوّرات زو پَرَد که نگر را کوی آن

 پیر چرخِ گردندهْ شد کَزو را جوی وان
 (1122 شماره غزل شمس، دیوان )مولوی،

 
 .پَرَدمی آن از «مُصَوّرات» که ،کن نگاه را «کوی آن» گویدمی

 
  ست؛ا لحظهاین کویِ همان «کویْ» این

 ـ شما ذهنیِ چیزهای آمده،دَر تصویر به چیزهای یعنیـ  «مُصَوّرات»که  سته لحظهاین زندۀ فضایِ

 شود. می تولید فکر شما در که بینیدمی شما لحظه هر
 .شماست مُصَوّراتِ فکرها این نخواهید؛ چه بخواهید، شما چه

 
 : گویدمی

  .شوندمی بلند آن از هااین که ،کن نگاه کوی آن بهنکن؛  نگاه فکرها این به تو
 
  ؛گَرددمی آن وسیلۀبه «پیر چرخِ» این که را «ویج» آن و

 .گرددمی و خوردمی هایشپره به ویج که ،آسیاب این مِثلِ دُرست یعنی
 ؛است تمثیل این البته
 آورد؛میدَر حرکت به لحظهاین در را کهکشان و ،آیدمی عدم این از که ایانرژی این یعنی

 .آورددرمی حرکت به را «پیر چرخِ» را، چرخ این تمام
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 دارد؟ ایفایده چه را گفتن این حاال

  را، زندگییک همان را، انرژی همان توانیممی لحظهاین در ما که است این اشمعنی
 آورد؛میدَر حرکت به و ،کندمی خَلْق لحظه این را کهکشان این که

 .کنیم حِس لحظه این

  باشد؛ «کوی آن» روی تمرکزمان کهاین شرطبه
 .کنید تمرکز عدم روی سادگیبه شما اگر

 
  است؛ سکوت بیرون، در عدم هاینشانه از یکی

 .سکوت

 
  کنید؛ توجه ،است عدم نشانۀ که سکوت [به] شما اگر

  .کندمی خودش جنسِ از [و] ،کَشدمی را شما شخود سکوت
 

 بینید.می را تانذهن محتوای و شویدمی تبدیل آن به ،کنید تمرکز عدم روی کهاین محضبه یعنی

 .نباشید متوجه است ممکن اآلن؛ ایدگرفته تاندل در را اندیشه که بینیدمی

 
  .شویدمی عدم جنس از ،کنید نگاه عدم به کهاین محضبه

  کشید؛می بیرون ،[است] گرفته قرار شما مرکزِ در که ذهنیمنِ این از را تانهویت یعنی

 .شویدمی زنده و شویدمی آزاد

 
 : گویدمی
  آورد.می دَر حرکت به را چیزهمه که ،کن نگاه انرژی آن به تو
 .پَرَندمی بیرون آن از «مُصَوّرات» که ،کن نگاه را عدم آن و

 

 

 گُل چو دلبران رُخِ کزوست ایگونهگُل

 زَریر عاشقان رُخِ کَزوست ایفتنهسَر
 (1122 شماره غزل شمس، دیوان )مولوی،

 
 :گویدمی
 کند؟می کارچه انرژی آن که بزنم مثال برایت خواهیمی
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 کند؛ می زیبا را رویانزیبا که ،ستایانرژی همان انرژی این
  .آوردمی وجودبه را زیبایی

  است؛ ارتعاش در «عاشقان» درونِ که ،ستایزندگی همان آن و
 .هستند نیرو این به زنده قانعاش بنابراین

 
  .کنندمی حِس خودشان درونِ در را لحظهاین زندۀ زندگیِ که هستند هاییانسان «عاشقان» گفتیم ؛بله
 دارند؛ آشنایی آن با[ و]، کنندمی حِس خودشان درون در را زندگی آن چون و

 .کنندمی حِس هم باشندگان همۀ و هاانسان همۀ درونِ در

 ؛کنندمی حِس است، دیگران در و خود در زندگییک آن حِسِّ که را وحدت این و

 .نداهشد آن به تبدیل هستند؛ آن به آگاه و

 
 .است شده ردزَ که ،نیروست این از عاشقان روی: گویدمی

 ، عاشقان بنابراین پس
 ـ گیردمی سرچشمه عشق آن از حالتش تریناصیل درهم  زمینی عشقِ این البتهگوید؛ نمی را زمینی عشقِ این ـ

 .دارند آگاهی هم حِس این به و ،کنندمی حِس را نیرو این عاشقان گویدمی ولی

 
 ]برای این نیرو بود[. مثال تا دو این

 

 

 مُرغ هزار صد این پَرَدهمی عدم از خوش

 تیر هزار صد این جهَدهمی کَمان یک از

 (1122 شماره غزل شمس، دیوان )مولوی،

 
  ،«مرغ هزار صد» :ویدگمی وقتی

 .است مرغ هزار صد این گویدمی شود؛می متولد کهکشان، در هستی، در لحظهاین در که چیزیهر[ یعنی]

 
  ما؛ ذهنیِ چیزهای ما، مُصوّرات ما موردِ در

 .پردمی عدم از هامرغ این گویدمی

 شما. فکرهای یعنی هامرغ

  باشد؛ ما فکرهای سَمبلِ تواندمی تیر دوباره
 .باشد ما هایاندیشه یعنی
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  ندان؛ اصل را این کنی،می تو که ایاندیشه این که گویدمی ما به دارد موالنا مرتب
  است؛ اصل آن خیزد،برمی این که جاییآن از بلکه

 .بشو آن به تبدیل

 ، است حضور که است آن
 .دهدمی نشان شما به را زنده زندگیِ که است آن و

 
 .درَپَمی خوش د،رَپَمی عدم از «مرغ هزار صد» این قتیو گویدمی

  آورد؛می وجودبه را چیز همه لحظهاین در که زنده زندگیِ این ،دانیدمی که طورهمین
 .نیست دیگری چیزِ عشق جز و آرامش جز شادی، جز

 
 شناسد.نمی را غم خداوند

 ها، آن انستنِداصلْمان، و فکرهای به سبیدنچَ با هاانسان ما را غم
 ، هاآن از خواستنهویّتها، و آن قراردادن مرکزو 
 شما قایدِع[ که] گویندمی مردم وقتی کنند،می فکر]مردم[  وقتی آیند،نمی در اجرا به ما فکرهای کهموقعیـ  ، سرشکستگی حِسِّ و

 کنیم ـ می کوچکی حِسِّ مااست؛  غلط
 .ایمکرده ایجاد وسیلهاین به ما را غم

 
 شناختیم؛نمی را غم خدا مِثلِ هم ما گرفتیم،نمی دل در را اندیشه ما اگر

 .شناختیمنمی را خشم شناختیم،نمی را استرس شناختیم،نمی را غُصّه

 
 شناسد،نمی را غُصّه خدا شناسد،نمی را خشم خدا

 .یماهآورد وجودبه ذهن ما کهاین برای شناسیم؛می ما

 
  .بکنیم اداره را امورمان فکر وسیلۀبه[ و] ؛کنیم فکر بتوانیم که ،دکنمی کمک ما به ذهن

 .[باشد داشته ذهن] هرچی که نیست عمومی چیزِ یک نیست، جهانی چیزِیک ذهن ایجادِ ولی

 ندارد؛ ذهن حیوان ندارد، ذهن درخت مثالً
 .شناسیممی ما شناسد؛نمی خشم درخت

 
 .کندمی زدنجوانه به شروع طرف آن از بِبُرید، را اشخهشا یک]اگر[  شماشناسد؛ نمی کینه درخت

 میرد؛ می دارد آورید،می در ریشه از[ را آن] هم وقتی
 کند.نمی منتقل بعدی نسلِ به کند،نمی دُرست کینه کند،نمی دُرست غُصّه کند،نمی درست مسئله مُردن از

 .میردمی فتد،اُمی سادگیبه هم مُردن موقعِ
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 . ندهست طورهمین هم تحیوانا

 کنند؛نمی دُرست ترس و کنند،نمی دُرست مسئله مُردن این از مُردن موقعِ

 .میرندمی ،فتنداُمی راحت هم مُردن موقعِ کنند،می را شانزندگی

 
  بمیریم؛ خواهیممی که میریممی ترس از بار هزار بمیریم، کهاین از قبل ما ولی

 .ایمکرده دُرست ذهن ما کهاین برای

 
 دارد؛ ذهن هم خدا ،کنیم فکر ما که نیست طوریاین و

 هاست.آن از باالتر ما هایاندیشه ولی ؛اندیشدمی چیهمه دارد، ذهن چیزهمه دارد، ذهن هم طبیعت

 : گویدمی .نیست چیزی چنیناین

 ... را صُنع بازارِ دان بُرون هاانْدیشهزَ

 
  ؛«تسایگونهگُل» این که گفت پس
  .شده گُل مِثلِ آن از دلبران رُخِ که ستایگونهگُل این کنم،می صحبت آن از من که چیزی این

 ـ گرآشوب یعنی فتنه فتنه،سَرکه ـ  «ستایفتنهسَر» و

  .ریزدمی همبه را فکرهایتریزد؛ می همبه را تو چیزِ همه که ستگریآشوب این
 .نداهکرد پیدا دست زندگی این به فتنهسَر این وسیلۀبه انعاشق که «ستایفتنهسَر» این و

 
 :کندمی مطرح فضا این در را "چگونگیبی" و "چونیبی" موالنا که بینیممی بَعد

 

 

 فهم و رُسوم از بُرون ،چگونهبی و چونبی

 خمیر صد غِیب در سِریشَدمی دست بی
 (1122 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 فروخت هامعده و دل تنورِ آتشی بی

 سَتیر ما خَبّازِ و نهاده دُکان بر نان
 (1122 شماره غزل شمس، دیوان )مولوی،

 
  پوشیده؛ یعنی سَتیر و ،نانوا یعنی ازبّخَ دانیدمی
 .کندمی دُرست یعنی سِریشَدمی
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  :گویدمی؛ شد ترتیباینبه پس

  کند؛ فکر چگونگی به و بپرسد چِرا کهاین بدون و تعلّبی چگونه، و چون بدونِ

 .ذهن فهمیدنِ و، فهم و معمولی هایروش از خارج و

 
  ،شودمی مطرح غزل این در که چیزییک
  .کنیم درک را عدم متوانینمی ،مانذهن با مان،فهم با ما که است این

  بفهمیم، مانذهن با بخواهیم کهاین محضبه کهاین برای
 .این یعنی عدم گویدمیآورد؛ ]و[ می وجودبه جسم کی بالفاصله ذهن

 
  ،[کهاست این] بشویم تبدیل عدم به ایمنتوانسته ما کهاین علت

 .بفهمیم را زندگی ایمخواسته همیشه بشناسیم، را زندگی ایمخواسته همیشه

 .بشود زندگی لحظهاین در باید زندگی آید؛نمیدَر فهم به زندگی

 .بدهید ادامه را زندگی این و بشوید زنده لحظهاین در ندگیز به باید شما

 .فهمید نباید کرد؛ زندگی باید را زندگی

 
 .است «فهم و رسوم» بدون هم کردنخَلْق و است؛ «فهم و رسوم» بدونِ زندگیْ بنابراین 

  کند.نمی کار هم فهمیدن با و ،نیست فهمیدنی فضا آن
  شود.می لدمتو ما اندیشۀ فضا آن از دفعهیک

 

 .هااندیشه طوراین مِثلِ

 ؟بگوید دودقیقه یا دقیقهیک عرضِ در نفریک را غزلی چنیناینکه  شودمی باورتان]آیا[  شما

 .بشود متولد عدم از تواندمی اقخلّ اندیشۀ جوریچه که دهدمی نشان خودش این

 :کنیم لوِ را این اگر و ،نچسبیم اندیشه یخِ و جَزم کهنگی، به ما اگر

 ... مگیر دلش اندر کن رها را اندیشه

 .شویممی زنده آن به کنیم، رها اگر

 .بدهیم ادامه بودنزنده و زندگی به و ،بشویم زنده باید

 
 :گویدمی موالنا پس

  دست؛ بدون ـ، فهمیدن و شدهشناخته هایروش ـ هاروش به کمسُّتَ بدون ،«چگونهبی و چونبی»
 .کندمی رستدُ ،عدم آن در جا،نآ در خمیر صدجور
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 ؛شده افروخته ما معدۀ و دل تنورِ ،آتش بدون که شویممی متوجه ما بَعد و

 ـ فروخته را ما دلِ تنور ساخت، ورشعله یعنی «فروخت» ـ

 
 .ببینیم توانیمنمی را نانوا و ،بینیممی دکان در را نان موقعآن بَعد

 است. دهپوشی یعنی ،است «سَتیر» نانوا

 
 ؛ سته هم طورهمین

  ،شودمی میدهدَ ما وجود در لحظههر زنده، انرژیِ این
 .بینیمنمی ،را شودمی میدهدَ کجا از [کهاین] ،را مندهدَ ما ولی

 
  ؛ماست دکانِ در نان

 رسد؛می آرامش[ ما به] هم رسد،می شادی ما به همآتش  بدونِ و

 ؛بکنیم پیدا معرفت آن به و، بکنیم حِس خودمان در را عشق و بشوییم زنده فضایِ این توانیممی هم

 بدهیم؛ سفارش ما نیست الزم هیچ ست،ا مجانی هااین و

 ؛شودمی داده ما به هااین و شودمی میدهدَ لحظه هر

 .ببینیم و بفهمیم توانیمنمی را ندههدَ ما ولی

 
 : گویدمی زند؛می مثال دوباره بَعد
  کند؟می بیان را خودش جوریچه انرژی این لحظهاین که ببینی خواهیمی

 

 

 نقش هزار صد دهد ساده خاکِ لوحِ از

 شیر هزار صد دهد ماده خونِ جوشِ وز
 (1122 شماره غزل شمس، دیوان )مولوی،

 
 :گویدمی بَعد

  کنند؛می بیان ودخ در را انرژی این دفعهیک ،مختلف هایرنگ با گُل هزاران که ببین ،ساده زمینِ روی کن نگاه
  .کنندمی نمایان را خودشان و ،کنندمی باز سَر انرژی این بیان صورتِبه یا
 
  ،شودمی دُرست شیر، ماده خونِ جوشِ از چنینهم و
 .گیردمی قرار حیوانات یا بشر اصطالحبه اختیار در و
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  ،کنیم دقت خوب اگر و

  ؛کند بیان خواهدمی لحظهاین در را خودش هم ما از انرژی این که دید خواهیم
  کنیم؛نمی رها را آن و ،گیریممی فرمان جاآن از و ،ایمچسبیده تَوَهمی مرکزِ یک به چون ما ولی

 .کنیممی مقاومت لحظهاین در انرژی این بیانِ مقابل در تَوَهمی مرکزِ آن با

 
  ؛بَرداریم دست اِنکار از بَرداریم، تدس ستیزه از توانیممی رداریم،بَ دست کار این از توانیممی

 . بشویم لحظهاین با جهتهم ،ستا کافی فقط و
  ؛یماهشد لحظهاین با جهت هم بکنیم، قبول ،هست که طورهمین را لحظهاین[ اگر]
  کند.می شدنجاری [به] شروع ما در انرژی آن و
 

 .ذهنی ستیزۀ بدون؛ بدهیم ادامه کار همین به و
 

 

 بانگ چرخْ زِ آمد و بگفتی للَّهیاءَشی

 فقیر ای آمد عطا که بَرگُشا زنبیل
 (1122 شماره غزل شمس، دیوان )مولوی،

 
 .خواستی خدایی چیز یک تو! انسان: گویدمی

  ؛خواستی خدایی هدیۀ یا صِله یک یعنی ،«اهللَءشی»
  ،کن باز را زنبیلت که آمد بانگ چرخ از و
 .آیدمی دارد صِله و

 
  ؛برسد حضور به که شدهداده او به صِله این که ،[است] رسیده ایدرجه به انسان پس

  ؛بشود زنده لحظهاین زندۀ پذیرش فضایِ به و عدم آن به، بشود زنده حضور به و
 .ستا خدایی ءِشی همان این و

 
  ؛شده فرستاده تو به عطا این که ،ایرسیده ایدرجه یک به تو گویدمی

 .گیردنمی جا تو زنبیلِ در عطا این ولی

 
 ؛ستا تو ذهنِ در همین زنبیل

  کرد. خواهد پاره را زنبیلاین  گویدمی گشادی؟ را زنبیل
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 ؛بسنجی را خدایی صِلۀ این ذهنت با خواهیمی تو

 .بشود بیان خودت ازفراوان  و فراوانی و نهایتبی حالتبه ،بدهی اجازه را زندگی این و ،بشوی آن به زنده باید فقط

 .بکنی پراکنده جهاندر ـ را زندهِ هوش این یعنیـ  را هوش این هم و، کنی حس خودت هم

 

 بانگ چرخْ زِ آمد و بگفتی اللَّهیءَشی

 فقیر ای آمد عطا که بَرگُشا زنبیل

  ؛آمد صدا آمد، بانگ چرخ از و ؛خواستی خدایی چیزِیک تو فقیر ای: گویدمی
 .آیدمی دارد عطا که ،کن باز را زنبیلت که

 ـ خدایی تحفۀ همین یعنی عطا ـ

 

 

 دَرید را زنبیل و نَواله آن آمد زَفت

 حقیر یْصِلِه نیاید خدایْ مَطْبَخِ از
 (1122 شماره غزل شمس، دیوان )مولوی،

 
 .کرده پاره را تو زنبیلِ و بود بزرگ بسیار خدایی، تحفۀ آن: گویدمی

 نچسب؛  یلزنب این به، نیستی متوجه تو
 است؟ چگونه است، قدرچه این[ که] نجنسَ رو،نَ ذهنت توی

 .گیردنمی جا زنبیل در است، نهایتبی است، فراوان این

 
 فهمی؛توانی بنمی نسنج، را این ذهنت با تو یعنی

 !بشو زنده آن به فقط

 
  بود؛ بزرگ بسیار تحفه، این ،«والهنَ» این: گویدمی

 .ریددَ را تو زنبیلِ

 ـ، پخت محلِّ یعنی ـ« مَطْبَخ» زا

 .آیدنمی کوچک صِلِۀ خدا آشپزخانۀ از گویدمی خالصه

 
 .کندمی خطاب «فقیر» را ما که بینیدمی

  ؛نکرده دُرست هویّت هاآن از و ،سبیدهنچَ دنیایی چیزِ به اصطالحبه که ستا کسی دراصطالح «فقیر»
 .برود کندمی رها ،چسبدمی که چیهر و
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 باشی؛ طورهمین باید تو که گویدمی

  ؛شدخواهی نیازمند ی،اهچسبید چیزها جوراین به که زمانی تا تو که رساندمیهم  را این ضمن در حاالو 
  ،فهمیدنخواهی را خودت وجودِ در زندگی بودنِ نهایتبی و
 .چسبید خواهی محدودیت به و ،است محدود این که کردخواهی فکر همیشه و
 
 :دهدمی توضیح اردد و

 

 

 هوا از بفْرستد سَلْوی و مَنّ که کسآن

 بَعیر کَشدمی بُرون کوه شکافِ کَز وان
 (1122 شماره غزل شمس، دیوان )مولوی،

 
 .کِشدمی بیرون را شتر کوه، شکافِ از و فرستدمی «سَلْوی و مَنّ» هوا از که کسی آن: گویدمی

 
  ؛است لیکسمبُ هااین همۀ

  شد؛ فرستاده اسرائیل بنی قوم به که ،ستا برکاتی آن اصطالحبه یا غذاها این «سَلْوی و مَنّ» و
  .«سَلْوی و مَنّ» دارد و معنا اصطالحاً

 گیاهان. صَمغِ هست؛ شیره معنیبهگویند می را" مَنّ" یا "مان" اوقات گاهیکه 

  .است پرنده معنیبه اوقات گاهی "سَلْوی"

 
 خدایی؛ برکت این آید،می عدم پرندۀ این طریقِ از که ستایشیره آن هم باز هااین ترکیب من نظربه ولی

 .شودمی میدهدَ ما ِوجودِ در عدم از جوریچه که داد توضیح اول که

 
 ؛گویدنمی چرخ این از ،«آمد بانگ چرخ از» ضمن در

 .[بانگ آمد] تو درونِ چرخِ از

 
  ،گفتیم بارها که طورهمان

  کنید.می حِس را نهایتبی درونِ فضایِ آن ،یدشومی لحظهاین به زنده شما کهاین محضِبه
 .را عطا این بگیر تو که تو، به آمده صدا جاآن از

 
 شود؛می داده ما به، هستی از عدم، از که یعنی برکاتِ مجانی «سَلْوی و مَنّ» بنابراین پس

 .است آن از عدم ذاتِ اصالً که ،سبببی و رانکَبی شادیِ مِثل، آرامش مِثل، عشق مِثل
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 در اندیشه گرفتنِ در ما که هست چیزهایی هااین؛ شودنمی فرستاده ما به هستی طرفِ از ،کینه ه،غُصّ غم، ترس، خشم، موقعهیچ

 .کنیممی تولید خودمان
 رایب پوچ و هیچ از ما که ،خنددمی ما حالِ به دارد اآلن ؛باشد فضا این از جایی در هاانسان ما از تریخِرَدمند ۀباشند یک[ اگر] واقعاً و

 .هستیم دَردمند و ،خوریممی غُصّه ساعته چهاروبیست و ؛یماهکرد دُرست مسئله خودمان

 
 ؛فرستدمی «سَلْوی و مَنّ» که کس آن که گویدمی دارد

 یا جشگگن یا بلدرچین ۀانداز ستایپرنده یک «سَلْوی» معنیِ و ،آیدمی پرنده این از که ستایشیره این گفتیم «سَلْوی و مَنّ»
 دانیدمی که طورهمانـ  است دُرست هم تورات با کردنمعنا جوراین و تفسیر این البته هست. ـ هم نان معنیِ به گاهی «مَنّ» و ،هرچی

 .ستا قرآنی اصطالح «سَلْوی و مَنّ»

 
  ید،کن ترجمه نان به را «مانّ» یا را «مَنّ» شما کهایناساس[ ر]ب پس

  ؛نامدمی «سَلْوی و مَنّ» را زنده انرژی این و را برکت این اصطالحاً من نظربه موالنا
 .شودمی میدهدَ ما به لحظه هر عدم، از که گویدمی و

 .عدم همان از یعنی ،«هوا از»

 

 
  .نیستیم شناسقدر ما ،[است] گفته دیگر جای[ در] موالنا که طورهمان ولی

  .کنیممی ناسپاسی و ،ایمچسبیده کوچک چیزهای به و دانیمنمی را برکات این قدرِ ما
 :گویدمی دیگر جای[ در]

 

 رسیدمیدَر آسمان از مائده

 شنید و گفت بی و بَیْع و شَری بی
 (80 شماره بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 کَس چند موسی قوم میان در

 عدس؟ و سیر کو: گفتند ادببی
 (81 شماره بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 آسمان از و نان خوان شد مُنْقَطِع

 مانداسِ و بیل و زرع رنجِ مانْد
 (82 شماره بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)
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 ؛رسیدهمی اسرائیلبنی قومِ به آسمان از برکات این که گویدمی

 .باشد شنیدیوگفت یا ،باشد فروشی و خرید کهاین بدون بخرند، کهاین بدون

 کو؟ عدس و سیر پس: گفتند ادببی نفر چند موسی قومِ میان از ولی

 .خواهیممی عدس و سیر ما نیست؟ عدس و سیر هااین توی چرا

 
 ... آسمان از خوان و نان شد مُنْقَطِع

  شد؛ متوقف برکات این چسبیدند، محدودیت و کوچکی و عدس و سیر به کههمین یعنی
 ؛بزنید بیل کنید، دِرو داس با ؛بکنید زراعت بکشید، رنج ویدبرَباید  که گفتند آن از بَعد
 .چی یعنی الهیِ برکت که بفهمید تا

 
  ،بگیریم کُشتی ماندَردهای با باید قدراین هم ما

  ؛بوده فراهمو  بوده، نهایتبی ،شودمی میدهدَ ما وجود در لحظهاین که برکاتی این که بفهمیم روزییک
 .ایمچسبیده کوچکی و محدودیت به ما و

 .ایمچسبیده عدس و سیر به خالصه

 

 بَعیر کَشدمی بُرون کوه شکافِ کَز وان

  ،کشیدنبیرون را شتر کوه شکافِ از
 .کشیدنبیرون ،شده تشبیه کوه به که ذهنی از را زندگی یعنی

 
  ؛هشد گذاریسرمایه ذهنِ کوهِ در ،است آن سَمبُل شتر جااین در که ما زندگیِ اآلن

 .کنید حِس را زیبایی که دهدمی اجازه شما به لحظهیک و ،آیدمی بند ذهن این زبانِ دفعهیک که ستلحظاتی همان شکافش

 .شودمی ساکت تانذهن بینیدمی دفعهیک بینید،می غریب و عجیب زیبایی یک شما مثالً که هاییزمان در

 
 .آوردمی وجودبه کوهی و ،کندمی سِفت را دیوار این و ،بنددمی را دیوار این فکری،ِ تسلسلِ با ذهن

  اندیشه، گرفتنِ دل در و دادنقرار مرکز با ما کهاین برای
 .یماهشد یخ به تبدیل یم؛اهساخت یخ یم،اهساخت کوه یم،اهساخت جزم اندیشه از

 
 .شودمی آرام ما ذهن که است موقعی شکاف این و ،آیدمی وجودبه این در شکافی یک اوقاتگاهی

 ؛شودمی ساکت آید،می بند ذهن این زبانِ و ،کندمی رخ ما به یشَدید دَردِ یک که ستا موقعی مثالً

 .بشود ساکت ذهن این است ممکن هاخانم برای زایمان موقعِ یا

  ؛دشومی ساکت ما ذهنِ و ،کنیممی حسّ را زیبایی لحظهیک ما که هاییزمان در حالهربه
 .بشود کشیده بیرون تواندمی جاآن از زندگی ،کندمی نمایان را خودش زیر آن از نیرو این
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  .ستزندگی سَمبُل شتر و ؛شتر یعنی« بَعیر»

  ؛ـ ندارد شکل زندگی که طورهمان ـ ندارد دُرستی شکلِ شتر که ،بَرَدمی کاربه را سَمبُلِ این دلیلاین به موالنا که کنیدمی دقت و
 بود، گَردبیابان برای زندگی ۀسرچشم ،بیابان در شتر قدیم در دیگرطرف از

 ؛برود راه نخورد، آب هامدت برود، راه و نخورد غذا هامدت توانستمی کهاین برای

 .کند استفاده شیرش ازتوانست می کند، استفاده گوشتش از توانستمی گَردبیابان

 
  ،صَخره از شتر کشیدنِ بیرون پس
 ؛ذهن از را زندگی شما لیکمبُسَ طوربه یعنی

 ؛شویممی هاآن مشغول و ،کنیممی فعال را فکرها این و ،دهیممی ذهن به را زندگی تُندتُند ما اآلن که

 ، شویممی ـ نقطهسه ث با ـ اَثیر واقعدر یرِسا

 ؛شویممی «اَثیر ۀسُخر»

 ؛یماهشد هویتهم هاآن با که ،هستیم فکرهایی و هیجانات این ۀسُخر

 .شیمکِمی بیرون را لحظهاین زندگیِ یا شتر شود،می باز شکاف کهوقتیآن،  تویِ از ما
 

 
 خداحافظی بعد ۀتهف تا شما با کنترل اتاق همکاران از تشکر با و، فرمودید توجه برنامه این به که شما از تشکر با .رسید پایان به ما ۀنامبر

 .دارنگه خدا ؛کنممی

 
 
 
 

 
 
 
 


