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 حضورگنج 64برنامه 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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 767مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 

 م این روا نداردرَکَ ،نجفا رها کُ !مانَصَ

 وا نداردس دَردی که ز کَبنگر به سوی دَ
 

 رقه گشتمحیط غَبه مُ ،مشتَک فتاد طَلَفَ زِ

 لم آشنا ندارددِ ،بحر جز تو به درونِ
 

 زیدمپَخبری که می ،رسیدمبا همیز صَ

 خبر از صبا ندارد ،من ز غمت کنون دلِ
 

 تخامَ چو سیمِ رِبه بَ ،من رِچون زَ خانِبه رُ

 با نداردرُر او ربوده شد که چو تو دلبه زَ
 

 ند آن دربَز درون بِ ،ترکساقیا سبُ !هله

 شما ندارد رِکه سَ ،آید هکتو بگو به هر
 

 مست شاد و خرّدَنبُ ،مچنین دَمر اینعُهمه

 ش وفا نداردکه دلَ ،یاری وفایِ حقِبه 
 

 که تو جانی و جهانی ؟از این چه شادمانی هْبِ

 ؟ست عاشقان را که جهان بقا نداردا چه غم
 

 برلَکَآن شِ به وثاقِ ،ویم مست امشببرَ

 ؟چو کسی قبا ندارد ،ن گریزدکَچه ز جامه
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 ؟رشود زَخاک میهمه ،دلبر وصلِ به چه روزِ

 کیمیا ندارد رِفَ ،ظراگر آن جمال و من

 

 ؟شود از نگار روشن ،نودَهای کُبه چه چشم

 توتیا ندارد رِش سِکویَ اگر آن غبارِ

 

 عا و خدمترسان دُبِ ،هله من خموش کردم

 ؟جز از دعا نداردهب ،فد کسی که در کَچه کنَ

 

 
 کنم. از دیوان شمس موالنا شروع می ۷۶۷شماره برنامه گنج حضور امروز را با غزل ، تبریک مجدد سال نوپرسی و با سالم و احوال

 یالبته سفره ـ به اقالم این سفرهو مناسبت دارد که قدری راجع ،اندی کوچکی برای ما چیدهمناسبت نوروز سفره امروز اِمیل عزیز به
 صحبت بکنیم. طرف است ـ بهتر آن

 
 

 همین طور که بارها صحبت کردیم، 
 ؛کنندکامل برسند، در ذهن زندگی می، یا به حضور لحظه برسندی اینزنده به زندگیِها قبل از اینکه انسان

 .دویی است و این ذهن جهانِ
  ؛ستما شدنِدویی، شبیه جادو کردن در ذهن و در این جهانِو در واقع زندگی

 آیند. ما حقیقی و واقعی می که چیزهایی که حقیقی نیستند، به نظرِ

 
 ثل: ، مِایمهصحبت کردجا اینع به آن دویی که بارها راج

 

 وی، بیا بیا دفع دُ کارِ تو است ساقیاِ

 ای، تفرقه را یگانه کندِه به کَفَم یگانه
 (1821دیوان شمس، غزل شماره مولوی، )

 است. تو  م، کارِاهگوید دفع این دویی که من در آن گیر کردکه می
 و از این دویی دربیایم.  ؛را بخورم و من یگانه بشوم من آن و ،ای بگذاردر دستم یک شراب یگانه
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 گفت: یا می
 

 ل است دیدهتو اَحو از سِحرِ

 ای دویی رادر دیده نهاده
 (11۶دیوان شمس، غزل شماره مولوی، )

  ام؛هبین شدیعنی من دو
  .بینم به جای یکیاالن دو تا می من زندگی را تجزیه کردم به دوتا،

 .دویی را قرار دادی توی من و در دیده
 

 «. دویی از خود برون کردم / دو عالَم را یکی دیدم»  یا
 

  اطالعات کافی داریم؛ "دویی"راجع به پس 
 

 ،و به وحدت رسیدن "دویی"لحظه از فضای این هوشِ اما کشیدنِ

 معروف شده.  "ایهسِ"های قدیمی ما به گاهی اوقات در فرهنگ 
 

 ، "یدوی"رفتن از پس فراتر

  ؛«حیطمُ»، «رَمکَ»شدن از ذهن به فضایی که در این غزل موالنا گفت یعنی خارج
  ؛جابه آن

 دانیم چی هست.که تعریف ندارد و ما نمی
 نخواهیم کرد؛این را  وقتی که ما قدم از ذهن بیرون نگذاریم، ما درکِ

 تواند بفهمد. که ذهن غیر از دویی چیز دیگری را نمیاینبرای
 
  دیدن؛ "د و خوببَ"، "سود و زیان"صورت  جهان را به که مثالًطور خالصه یعنی اینبه"یی دو"

 کنیم؛ د ستیزه میشویم و با بَهویت میما همواره با خوب هم

 ؛"سرد و گرم" ثلِمِ

  ؛قضاوت و واکنش هستیم، برعلیه آن چیزی که ما نیستیم و مرتب مشغولِ
 ی است. ذهنو این کار، کارِ نفس یا منِ
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  دویی است. ذهنی، جهانِپس منِ

 مورد صحبت خواهم کرد.بیشتر در اینامروز اگر فرصت شد، 
 

 ، شودگذاری میسرمایهدر ذهن که دارد  ،لحظهی اینزنده لحظه و زندگیِهوش این پس بنابراین کشیدنِ

  ؛"ایهسِ"گفتند اسمش را گاهی اوقات می
 

  ؛شویمشدن میلقما مشغول خَ ما زنده بشود، در "ایهسِ"محض اینکه و به

 . "چهاری"گفتند آید، گاهی اوقات قدیم میی مقدس میکنیم، چون از آن عنصر زندهلق میچیزی که خَو آن
 

  ؛مقدسی است یک چیزِ ،"چهاری"بر روی  "ایهسِ"بنابراین 

 شود. سوری دیده مینوروزی و هم در چهارشنبه یدر سفرهکه هم 
 
 د و عشق بشود. رَکردن خِلقمشغول خَست ـ هلحظه ی اینزنده واقع زندگیِکه درـ  "ایهسِ"سوری یعنی این هارشنبهچ
 ورز نباشیم. دمند و عشقرَرز و خِدوَرَتوانیم خِشویم، نمیکه ما از دویی خارج میمحض اینبه

 
 :گفتطور که در این غزل هم بود، میکه ذات آن همینبرای این

 

  رَم این روا نداردصَنما جَفا رها کن، کَ

 بنگر به سوی دَردی که زِ کَس دَوا ندارد
 (۷۶۷)دیوان شمس، غزل شماره 

 است.  رددَ است و فضای فاجَاین فضای دویی، فضای 

 ست. او ردِفقط دَدوایش ردی است که منتها دَ

 
 میم ـنالحظه مینی ایهوش زنده]را[ که گاهی اوقات این ـ  گوییم اوو وقتی می
 تبدیل نشویم، چیزی از آن متوجه نخواهیم شد.  تا ما به او

 
  ؛دادندشنبه که روی چهارشنبه هست، انجام میها این رویداد را در روز سهبنابراین قدیمی

 سوزاندند. ها و تمام جفا را در آن میو تمام توهم ،پریدندو از روی آتش می
 

 .ک استلیومبمعمولی نیست، سَ شِمنتها این آتش واقعاً آت
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ها را این توهمـ  لحظه استی اینزنده که به اعتباری هوشِتان هست ـ مات خودتان را در این آتشی که در درونیعنی شما تمام توهّ

 سوزانید.در آن می

 

 

 تو واجب و حق است که به عشق رُخِای آن

 دل را زِ خرافات زُدودن آیینۀ
 (1893شماره )دیوان شمس، غزل 

  است ـ است، فضای دویی جفاکه همان فضای ـ ها را رُخ تو تمام توهم است که ما به عشقِ واجب و حقیعنی واقعاً 

 ]بسوزانیم[. درون، در این آتشِ
  ،لحظهی اینزنده یعنی این هوشِ 

  ؛بتابانیم مان،مان، روی دردهایروی جفاهایو آن نور را  ؛و به آن زنده بشویم ،بکشیم بیرون که گفتیم اگر از دویی یا از ذهن
 کند. ها را فوراً ذوب میاین
 

 لیک است. ومبریدن از روی آتش فقط سَپس بنابراین پَ
 که معنایش را بدانیم. سه حرکتش هیچ اثری ندارد، مگر ایننَفْفی
 

 و این آتش در درونِ ؛ردها و جفاها استی دَندهسوزان پرید، این آتش، آتشِش میمعنایش این است که این آتشی که شما از رویَ
 ست. شما

 ، باید این آتش در شما زنده بشود. پریدمیروی این از هنگامی که 
 گذارد. اگر زنده نشود، فقط حرکتش یا گفتارش هیچ اثری نمی

 .ش را باید بفهمیمادر ضمن معنی
 
 

 دارند از آن به دِیر مُغانم عزیز می

 د، همیشه در دل ماستکه آتشی که نمیرَ
 (22)حافظ، غزل شماره 

 ست. انسانها در دلِ
 . بسوزانیم هایمان را در آنتوهمخواهیم میپریم و از روی آن آتش میهم  د، مامیرَموقع نمیاین آتشی که هیچ

 
 ایم. هویت شدهکه ما با آن هم ،ذهنی است هر عقیده یا باورِ توهم هر چیزِ ذهنی است؛
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]باور در شما تبدیل آن  گذاری کنید،سرمایه ن را در آنتازندگی تان وجانلّم است و مُسَ دانید، اگر بگویید این اصله شما میچیزی کهر

 . شده توهمبه[ 
 لقرا خَ "چهاری"و بالفاصله  ،است "ایسه"که در اینجا گفتیم  ،نده هستیدشما همان آتشِ نامیرَ تواند شما باشد؛ای نمیهیچ دانسته

  .کندمی
 
 ها هست، مثل محراب. لیسمومبدر خیلی از سَ "چهاری"روی  "ایسه"

سمّی قدر بامُجنگ است ـ این که به عربی به معنی محلِـ ولی گاهی اوقات محراب  ای روی چهاری است؛سهبه اعتباری محراب، 
ین ا نوروزی هم هست. یعنی تابشِ مین آیینه و شمعِواقع ه؛ که دربامعنی باشدجا در اینکه آن یکی با مهر و آب ممکن است  ،نیست

 زندگانی.  نور ایزدی در آبِ
د و رَتواند خِاست که بالفاصله می "یاسه"خالص همان  گردد، این هوشِتابد و برمیزندگی می پس بنابراین وقتی نور خدایی در آبِ

 ند.لق کها خَانسان یوسیلهره زمین بههر چیز دارای عشق را در کُ
 
  تا قلم مهم داریم:هفت واقعی نوروزی، ما درپس در سفره 

است. یکی  "شراب"جا نیست، یم. یکی دیگر که در ایناهگذاشتجا این است که "ماهی"یکی همین . "نهآی"است، یکی  "شمع"یکی 

دانه ما االن یک "یسبزه"ه روی است که البت "مرغتخم"کانی است. یکی دیگر  یا موادِ "سنگ"است. یکی دیگر  "سبزه"دیگر 
 هست.

  
 کنید، گذارید و این را روشن میمی "نهآی"را جلوی  "شمع"؛ وقتی شما "شمع و آینه"پس 

 تابد. شما می زندگیِ "ینهآی" ن نور خدایی است که درهما لِومبسَ "شمع"این 
 رده؛ کرده و جهانِ دویی را ایجاد ک تا حاال ذهن را ایجاد به عبارتی دیگر

 کار خودش را کرده.  "نهشمع و آی"، درواقع بکشیدبیرون که هوش را از ذهن شما محض اینبه
 

لحظه را از ذهن این توانید هوشِو شما می ،تابدایزدی می گردد، یعنی در شما این نورِد و برمیخورَنه میبه عبارتی دیگر وقتی نور به آی
 بگذارید؛  بیرونذهنی از ذهن و منِ]را[ و پا  ،بکشیدبیرون 

 کند. که روی آب شنا می "ایماهی"شوید به و شما تبدیل می ،شما منعکس شده "ینهآی"واقع نور در در
 ؛دریای زندگی صورت شما به صورت آگاهی هستید در رویِدر این

 ل آن است؛ مبُسَ "شراب"شود، شود، زندگی که از شما بیان میبالفاصله انرژی که از شما ساطع میحالت ندر ایو 

 کند. کننده است، هم شما را مست میکه مست
 آتش است،  ثلِمِ ،دچیزی که بخورَبه هر

 کند. کند، مست میپرید، از خودش میش میل همان آتشی است که شما از رویَومبسَ
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 .ها ـلی یعنی ما، ـ ما انسانطور کُبه "شراب"و  "ماهی"و  "ینهآ"و  "شمع"بنابراین 

  ؛و به خلوص برسد ،بتابد هاما انسانقرار بر این است که نور زندگی در 
 از طریق ما خودش را بیان کند. ما بشناسد و  یو خودش، خودش را به وسیله

 شود. خدایی از ما ساطع می "شرابِ"همان و  ،آییمدرمی "ماهی"موقع ما به صورت آن
 

  ینیم ـبکه میطور، ـ همین"شراب"و در اثر این 

  همه حیوانات است؛ لِومبل زندگی جانوری است، یعنی سَومبکه سَ "مرغتخم"
  همه گیاهان است، یعنی نباتات است؛ل مبُکه سَ "سبزه"و این 

  ل همه جمادات است؛ومبکه سَ ـ که شما دارید "هسکِّ"یا ـ  "سنگ"و این 
 را بشناسند. توانند خودشانی ما میگونهاصطالح شراببه از این انرژیِ

 بریم؛لحظه، هم ما فیض میاین ایزدی و ایجاد این هوشِ بنابراین از همین تابش نورِ 

 ایم. رسیده "شراب"و به این  ،ایمو به تکامل رسیده ،ایمهستی که ما از آن مراحل گذشته آن جهانِ یهم همه
 

 کنیم، نوروزی را نگاه می یپس بنابراین وقتی سفره
  م نبات و جماد و حیوان تشکیل شده ـ؛تا قلـ که از آن سه و طبیعتـ، به حضور رسیده  انسانِـ  زی یعنی ما انساننورو یسفره

  حضوردار. ن معمولی، بلکه انسانِولی نه انساِ
 

  ؛زندگانی است ما در آبِ شدنِل شناورومبسَ ،بینیدجا میکه در این "ماهی"این 
 یم.اهآمدکه دیگر ما از فضای دویی بیرون 

 

 رونحر نگذارد بُماهیان را بَ

 حر نگذارد درونخاکیان را بَ
 

 ماهی، آب و حیوان از گِل است اصلِ

 حیله و تدبیر اینجا باطل است
 

 فت است و گشاینده خداقفل زَ

 ندر رضااَدست در تسلیم زن و
 (30۷3الی  30۷1)مثنوی، دفتر سوم، بیت شماره 
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 اند و این هوش در آنها زنده شده، سیدههایی که به حضور ریعنی انسان

 ماهیان را بحر ...

 ها ماهیان هستند. آن

  ،حر نگذارد بُرونماهیان را بَ
 ها بروند بیرون. گذارد ایننمی

 و ور هستیم؛ زندگی که ما در آن غوطه حر یعنی زندگی، اقیانوسِبَ

  ،حر نگذارد درونخاکیان را بَ
 دهد بیایند تو. اند، این دریا آنها را اجازه نمیدویی را چسبیده ت و سخت جهانِهایی که سفِآن
 

  ،لحظهاین کامل رسیده، زنده شده به زندگیِ این ماهی، یعنی وقتی انسان به حضورِ اصلِ
  کند و به آن آگاه است؛حس می ،و این زندگی را ،و این عشق را ،و در آنجا مستقر شده

 این اصلش از آب است. 
 ذهنی چیزی برایش باقی نمانده.  از انرژیِ نوع هوش شده دیگر، آنیعنی از 

 

  ؛ل استاصلِ ماهی آب و حیوان از گِ
 .مانیمحیوان می ثلِمِ یم؛اهفت و سخت چسبیدو این را سِ ،یعنی وقتی ما هنوز در حالت دویی هستیم

 رم است، از گِل است، از صورت است. و اصل ما از فُ
  .توانیفکر و تدبیر وارد این اقیانوس بشوی، نمی یلهوسیخواهی بهاگر می

 
 :گویدمی

 حیله و تدبیر،
  خواهی وارد این اقیانوس بشوی؛اندیشیدن در همان فضای دویی می از طریقِ [اگر]و  ؛کردنزرنگی و فکر

 .جا باطل استاین
 

 و سخت است.است فت گوید این قفل خیلی سِمی

 ؛فت است و گشاینده خداقفل زَ
 را برای تو باز کند. تواند این فقط خدا می 

 کار بکن؟ بنابراین چه

 ؛ندر رضااَست در تسلیم زن ود
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  جا صحبت کردیم؛را بارها این رضاو  تسلیم

 . رضابزنی و  تسلیمبنابراین تنها راه تو این است که دست به 

 

  لحظه بدون قید و شرط؛یعنی پذیرش این تسلیم

  لحظه هست.ی که همینچیزبه آنیعنی خشنودی  رضا

 
 شما اگر به این حالت دربیایید و این حالت را ادامه بدهید، 

 ماهی در آن شناور خواهید بود.  یکو شما مثل  ؛کندشکی وارد اقیانوس میحالت شما را از خُبینید اینمی

 
  ر ظاهر قدری با هم متفاوت هستند؛د ،ت مذهبینوروزی و اصطالحا یسوری و این سفرهاین گفتگوها مثل چهارشنبهکه گو این

 هم ندارند. ی در باطن و در معنا هیچ فرقی با ول
 

 به علت ظاهر ستیزه بکنند. ها نباید انسان
 گویند. چیز را میینیم که در معنا و در عمق همه یکبکه هر مذهبی که ما در نظر بگیریم، میبرای این

 
 ، "موسی"رسیم به وقتی مثالً می گان و پیغمبران؛]نام[ بزرمثالً حتی معنی خود 

 زندگی است.  آب رمزِ یعنی از آب گرفته شده؛ "موسی"

  زنده در ما. یعنی همان زندگیِ "مسیح"یا  "عیسی"

 های غربی، هم در شرقی. اصالً از قدیم مسیح به این معنی بوده است. هم در نوشته
 ، باز هم به همین معنی است. "مصطفی"محمد نور برگزیده که لقب پیغمبر اسالم است، 

  .تبدیل به حضور کامل شده و چیزی از منیّت در او باقی نمانده ،نوری که، انسانی که
 یعنی بیدارشده.  "بودا"اصالً معنی  یعنی بیدارشده؛ "بودا"یا 

 اندیشه و جهان دویی.  شدن از خوابِبیدارشده یعنی بیدار

 کنیم. همین نوری که االن داریم از آن صحبت می ی قدیم؛ی نور ستارهبه معن "زرتشت"گویند و می
 

 گوید:موالنا در یک غزلی می

 

 ا خواهی، بَرِ الال شولّاِ چون سلطنتِ

 اشیا کُن رّاشیِجاروب ز ال بستان، فَ
 (18۷۶)دیوان شمس، غزل شماره 
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 ست. ا "ال اله اال اهلل"در اسالم شاید یکی از مهمترین کلمات همین 

 . بَرِ الال شوخواهی، را می الّسلطنت اِتو گوید می

  نیستم؛نیستم، تو نیستم، تو تو گویی که من میکنی، چه که نگاه میبه هریعنی شما  الال

 . ـ  گوییدبه هر لفظی که شما میـ  شود،ایزدی هستی که ساطع می همین شرابِ زنده هستی، چون تو آن آتشِ
 

 ، یعنی نه نه. الال پهلویخواهی؟ برو میرا  الّسلطنت اِگوید تو ا میموالنا در اینج

  از آن بکِش بیرون؛من هستی، تو خودت را به هرچه که آمد گفت تو 
  هویت نشو.همدر ذهنت ش بیرون، با آن از آن بکِ هوش زندگی را

 

 ؛ز ال بستان جاروب

 کن.  وجاررا  اشیااین و  ،ال بستان یعنی جارو را از

 ایم. هویت شدهایم، با آنها هماشیا تمام آن چیزهایی است که ما آنها شده
 

 دیگر هیچ فرقی ندارند.ها در معنا با همبینید که اینمی

 انگور بخرند. اصطالح بهخواستند می، و هر چهار تا افتد که چهار نفر یک مقدار پول پیدا کردندمیدرست قصه مثنوی یادم 
و عرب گفت  ؛بخرم "انگور"خواهم اوزوم به ترکی یعنی انگور. فارس گفت من می بخرم؛ "اوزوم"خواهم بود، گفت من میک ریکی تُ

که این پول را میاین رِدیگر سَها داشتند با همو این .آن یکی هم، رومی هم اصطالح خودش را گفت بخرم؛ "بعِنَ"خواهم من می
 .کردندمیستیزه بخرند،  "انگور"خواهند 

  .چیز بخریدید یکخواهتای شما میآمد گفت که هر چهار ،دانستچهار تا زبان را میاین یکی که  طرفاز آن
  ها یکی هستند.در معنا همه ایندر سطح گیر نکنید؛ و شما با هم دعوا نکنید و 

 
  مّی است.سَمُ باز باهم ولی این قصه 

 که شراب درست کنند.  ،خواهند انگور بخرندم میعالَ ردمِمَ یهمه تا یاانگور، مادرِ شراب است. این چهار
 یم، منتها نباید در الفاظ گیر کنیم.هست خریدنمان دنبال انگور ما همه
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 جَفا رها کن، کَرَم این روا نداردصَنما 

 نگر به سوی دَردی که زِ کس دَوا نداردبِ
 (۷۶۷)دیوان شمس، غزل شماره 

 ایم، شدن با ذهن درست کردههویتکه ما با هم فاییجَاین  گوید کهپس می

 دهیم؛ رد را ادامه میو این دَ ،کنیمایجاد می جَفاایم و سکن گزیدهدویی مَدر همین جهان ِ

 . داردنمی روارا کَرَم این  ،رها کنرا  جفا گوید که اینمی

 

 . کَرَمای ایم، محاصره شده با فضچسبیده که ما به آن جفااین فضای 

 این است.  کَرَماش همهشأِ عشق، منشأِ لطافت، منشأِ زیبایی، منشأِ شادی و منشأِ آرامش است؛ من کَرَم

 دویی.  ذهنی به صورتِمنِ ایم به نامِتبدیل به جسمی شده ایم وآن محاصره شده یوسیلهما به
 

 سازگاری ندارد. کَرَمبا خورد، نمیکَرَم این به ذات  و رها کن گوید این رامی و

اش کینه است، است، همه جفااش اش محدودیت است، همههمه]فضای ذهن[ ولی این  اش بخشندگی است؛همه کَرَم کهبرای این

  اش ترس است؛اش خشم است، همههمه
 خواند. این با آن نمی

 هست ؟  چی دیگرمان آن ]کَرَم[ است. این ]جَفا[ ما ذات
 

 ا کن، کَرَم این روا نداردجَفا رهصَنما 

 بنگر به سوی دَردی که زِ کس دَوا ندارد
  ؛ایمدَردی که ما خودمان برای خودمان ایجاد کرده

 رهاشدگی.  ، توأم با حالتِ سیرنشدنی، نیازآلودگی وترس است یک حسِ
 کنند؛زیده در ذهن حس میگُسکنهای مَهمه انسانحالت را این
 از بیرون نیست، از کَس نیست.رد دوای این دَگوید می
 

را دوباره چیدن، به آرامش  چیزها ]یا[ کردن،مکان قلِجا رفتن، نَجا به آناز این ثلِمِ ،تانزندگی وضعیتِ مجددِ توانید با ترتیبِشما نمی
 ش این است. امعنی برسید؛

  ؛ایمو در ذات آن هستیم، جدا شده ،ن که در درون آن هستیمنام و نشابی که از آن عنصرِ ،ایمرد شدهعلت دچار این دَما به این
  .ایمتبدیل کرده ،به یک جسم به یک شیء،و خودمان را 

تا فکر  ؛ایمبیرون نکشیده ـ ذهن فصایِ دویی ـ لحظه را از این فضایِی اینزنده و این هوشِ ،ایمتا زمانی که این را متوجه نشدهو 
  کند؛کار خودش را ب، ودهم برَ
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  رد خالص بشویم؛خواهیم از این دَمی ،رفتنفکر فرو و در اعماقِ ،دیدبه اصطالح شَ کردنِی فکروسیلهتا زمانی که به

 این امکان ندارد.

 . بنگر به سوی دَردی که زِ کس دَوا ندارد
  کنیم؛ب است، به خودمان اضافه میچیزی خوکنیم ببینیم چهکنیم، معموالً نگاه میکاری که ما برای رهایی از این دَرد می

  کنیم؛دور مید است، از خودمان چیزی بَچه
 ذهنی است.  ماتِها همه توهّولی این

 
کردن و کردن و گِلهشکایتگاهی  کس کار نکرده ـکند، و تا حاال برای هیچکه البته کار نمیـ ایم هایی که ما پیدا کردهیکی از راه

 ن است. کردن به دنبال آواکنش
  افکن قرار بدهید؛ و خودتان را زیر نورِ ،بیدار شود ذره حضور]اگر[ در شما یک

  .کنیدله میکنید، چقدر گِکه چقدر در روز شما شکایت می خواهید دید
 آید. منفی به وجود می آن یک واکنشِ دنبالِ، که بهله یک قضاوت استگِو این شکایت و 

 کنیم. تر میفترا سِ جفای این فضای بنابراین پوستهم بگوییم که آن من نیستم، خواهیمیبا واکنش منفی ما 

 
 هستم.  دیگری بلکه من یک جسمِ نیستم، من تو نیستم، من تو نیستم؛، من تو گوییممی هِیطرف طرف آنبا واکنش به اینما 

  ؛کردن استاین فضا است، به سنگ تبدیل کردنِفتاین، سِ
 من برتر از تو هستم. ،خواهیم بگوییم که حق با من استا میو با این کار م

  ؛دهیمبزرگ جلوه میبه خودمان و به دیگران  کنیم ]و[باد میکنیم[، بزرگ ]میبا این کار خودمان را و 

 کنیم.برتری می در واقع حسِ
 

 م؛ایتر شدهبزرگ، شدهچیزی به ما اضافهکنیم که یککنیم، فکر میبرتری که می حسِ
  ؛ذهنی استس و این منِدادن نفْبزرگ نشان همه، ولی در اصل همه توهم است

 توانیم از این درد رها بشویم. و با این کار ما نمی
 کنند. ها اصالً کار نمیاین تکنیک

 :گویدو می

  ،بنگر به سوی دَردی که ز کَس دوا ندارد
 بیرون نیست.  درش دوایَ
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 رقه گشتم، به محیط غَتاد طَشتمك فلَزِ فَ

 حر جز تو دلم آشنا نداردبَ به درونِ
 (۷۶۷)دیوان شمس، غزل شماره 

 اند؛را همه فهمیدهن م شدنِگوید این عاشقمی

  ـ اصطالحاً یعنی اسرار من فاش شده ـسرار من فاش شده، افتاده و اَ كلَفَ من از بامِ شتطَ

 انسان عاشق است.  [که]دانند همه در جهان می
  کند.لی راجع به انسان صحبت میبه طور کُ

 

 رقه گشتمفتاد طَشتم، به محیط غَ كلَزِ فَ

 را محاصره کرده.  فاجَکه این  ،است کَرَم، همان فضای محیط

 آن و غرق شدم. توی رفتم  ،گوید من این رامی
 

 چرخند؛ رتان میسَ رِکنند و دوری زنبور شما را دنبال میسِگوید که فرض کنید یکموالنا جای دیگر می

  ،ل شما هستندها مسائها و مگساین زنبور
  ها و زنبورها به آن زیر دیگر دسترسی ندارند.این مگس وی زیر آب،ها این است که که فرو برَو راه نجات از این

 

 . کَرَم محیطِاین شدن در ولیک یعنی غرقمباین دوباره سَ

 

 تم زِ فلك فِتاد طَشتم، به محیط غرقه گش

 حر جز تو دلم آشنا نداردبَ به درونِ
  دیگری آشنا نیست؛ آن محیطی که من غرق آن هستم، دلم با کسِ در درونِ

 . نیست شناور غیر از توچیز دیگری در هیچدیگر دلم  یعبارتیا به
 یعنی ماهی. دوباره 

 زندگی شناور هستم.  ماهی در این اقیانوسِ یعنی من به صورتِ
 

 گوید: میدر جای دیگر 

 

 ، تا به سواران برسمتیز دَوَم، تیز دَوَم

 جانان برسم تا بَرِ ،مم، نیست شوَنیست شوَ
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 ام آتش شده ۀام، پارشده وشام، خشده وشخ

 تا به بیابان برسم ،موَخانه بسوزم، برَ
 

 رسبز شومتا ز تو سَ ،مم، خاك شوَخاك شوَ

 ستان برسمتا به گلِ ،کنانوَم، سجدهآب ش
 

 رزانمصفت لَکه فتادم ز فلك، ذَرّهنچو

 به پایان برسم هک م، چونرز شوَلَایمن و بی
 

 (1400دیوان شمس، غزل شماره مولوی، )

 
 است.  محیطشدن در این همین غرقه پایان

 

 برسم.  سواراندَوَم تا به دَوَم، میگوید من میجا هم میدر این

  شناور هستند.محیط اصطالح ند و مثل ماهی در این بهاکسانی هستند که تماماً حضور شده سواران

 برسم.  جانانتا به  ،بشوم نیستبشوم،  نیستو 

 
 :گویدعد میبَ

 امآتش شده ام، پارۀشده وشام، خشده وشخ
 مان را بسوزاند. ماتتا توهّ ،پریدیمهمین آتشی که از رویش ما می

 امآتش شده ، پارۀامشده ام، خوششده وشخ

 ،موَبسوزم، برَ خانه
 . بسوز برو، تا به بیابان برسم ؛ی ذهن استخانه همان خانه

  :گویدهمان بیابانی است که می
 

  ما رانی ندارد بیابانِکَ

 ما قراری ندارد دل و جانِ
 (239دیوان شمس، غزل شماره مولوی، )

 
 همین فضای محیط است. 

  گوید من در این ذهن هستم،ولی وقتی می
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  ؛رزانمت لَصفهرّذَ

 کنم. زندگی می فاجَدر  ندارم، گونه امنیتهیچ

 به پایان برسم.  هک رز شوم، چونلَایمن و بی
 

 

 زیدمپَبا همی رسیدم، خبری که میز صَ

 با خبر نداردمن ز صَ مت کنون دلِز غَ
 (۷۶۷دیوان شمس، غزل شماره مولوی، )

 ؛]است[ لیکومبصَبا سَ

  ؛زدوَاز شرق می ـ طلوع آفتاب ر هنگام صبح ـید صبا بادی است که ددانمی
 . شودبعضی مواقع به ما می ]که[ الهاماتییک لیک یعنی ومبو سَ

  ؛مددَما یک چیزی، یک نوری می در دلِ قعاموها، بعضیها، بدترین وضعیتحتی در بدترین موقع
 چشیم. زنده را می ای از این حضور و از این زندگیِو ما یک مزه

 
  :گویدمی

  ،با همی رسیدمز صَ

  ؛یزیدپَمیکه تو داشتی مرا  ،رسیدها به من خبرهایی میبا بعضی موقعاز این صَ

 . زیدمپَمییواش من داشتم یواش

 ـ دو درست است. ؛ هرپَریدممیها هست البته بعضی نسخهـ 

  زیدم؛پَمی

 
  ؛ی تو، در توفضام در اهحیل شدستَم، کامالً مُاهاالن چون تبدیل به تو شد

  م؛اهدیگر تماماً تو شد

 .من از صَبا خبر ندارم

 
 ؛بینمها را من نمیآندیگر 

 ها شدم. که تماماً تبدیل به آناینبرای 
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 تخامَ چو سیمِ من، به بَرِ چون زَرِ به رُخانِ

 با نداردرُلچو تو دِ ،ر او ربوده شد کهبه زَ
 (۷۶۷دیوان شمس، غزل شماره مولوی، )

 من.  خِتا رُیعنی این دو رُخان

 ؛خو قسم به این رُ ،رد شدهخ من به علت این عشق زَگوید رُمی
 نظور این نیست که عاشق مریض است ـو م بودن است؛ ترین صورتِست است که زرد است، ولی این سالمعاشق درُ منتها رخِـ 

 من،  رِچون زَ به رُخانِ

 و پهلوی سیمین معشوق را. ،زرد خودش را خِرُکند دوتا یاد می

 
 ؛خورمم میها قسَیا به این ،کنمها را یاد میگوید من اینمی

 ؛ زددبیرون بدُ یا جاهِ ،بدزدد رزَتواند کسی را می زدد، دلِبه اصطالح بدُ رزَتواند کسی را می

 تو را نشناسد.  ثلِمِ ییبارُدل، که از تو خبر نداشته باشد

 لعد. تواند مرا ببَدیگر نمی رزَ ،شناسممن که تو را می

 

 . کَسکه در اول غزل گفت  ؛چیزهای بیرون است ل تمامِومب، سَرزَ

  زدد،بدُتواند نمیبیرون  جهانِرا ن مگوید پس می
 تو هستم.  من زنده به زندگیِ

 

 

 ند آن دَرتر، ز درون ببَكهله ساقیا سبُ

 شما ندارد تو بگو به هر که آید که سَرِ
 (۷۶۷دیوان شمس، غزل شماره ، مولوی)

 شود. بسته می تركسبُتر و ر از درون راحتاین دَ

 د. ردت بخورَکه به دَ ،ستمر بدهداصطالح مُتواند به تو چیز بهبیرون نمی شوید که جهانِشما وقتی غرق در آن بشوید، متوجه می
  ، احتیاج به آرامش داریم؛دی داریمها که احتیاج به عشق داریم، احتیاج به شاما انسانیعنی 

 آید. می کَرَم تماماً از آن فضای

 
  :گوید کهمی

  ،تركهله ساقیا سبُ

  شود؛بسته می تركسبُاین دَر از درون 
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  ،نشیندرود در جای خودش میهستی، بیرون می درونوقتی 

 کند. کند، اهمیت خودش را پیدا میو جای خودش را پیدا می
  شویم.آن ربوده نمی یوسیلهشویم، ولی بهما اعتبار قائل می

 
  ؛درون ببند، از این در را، این را تركسبُگوید تو پس می

 را ندارم.  شما سَرِیا ]کاری ندارم[، هر کسی که بیاید در را بزند، بگو آقا من با شما 

  رد؛را ببَن زندگی م رد،را ببَن رد، این آرامش مرا بردارد ببَن و وجود م ،زددرا بدُن خواست م هرکه
  سبب را از من بگیرد؛این شادی بی

 شما را دیگر ندارم.  یبگو من حوصله
 

 

 مرّدست شاد و خُنَبُ ،چنین دَمعُمْر اینهمه

 ش وفا نداردوفای یاری که دلَ به حقِ
 (۷۶۷دیوان شمس، غزل شماره مولوی، )

  ؛ماهنبود شاد و خرملحظه من این ثلِم مِرمْعُ گوید در تمامِمی

 ماست.  یترین لحظهلحظه بهترین و شادکه اینست است اینو چقدر درُ
 

  ؛لحظه هستیماین، همیشه در این

  به بیرون بگذاریم؛ لحظه که محتوای ذهن ماست، قدمبشویم، اگر از محتوای این غرقن فضا و اگر در آ

 هستیم.  محیطدر آن 

 

 تو ببند آن چشمِ خود تسلیم کن

 ن بینی در آن شهر کُهنخویشت
 (1113مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت شماره )

  طوری که هست؛لحظه را همانپذیر اینب ویی را ببند و خودت را تسلیم بکن؛د یعنی این چشمِ
 بینی. خودت را بالفاصله در آن شهر می

 
  ... غصه نخور که

  جا برسیم؟ی به آنجورهحاال ما چ مگویی، میمکنیچون االن با ذهن فکر می
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 گیرد. و این تبدیل بالفاصله صورت می ،بینیآنجا می را بالفاصلهخودت تو تسلیم بشو، تو 

 

  ؛ماهنبود شاد و خرملحظه رم مثل اینمْعُ تمامِ من گویدمی

 ست، ا وفای یاری حقِو این به 

  باشم؛ شاد و خرملحظه طوری هست که من اینبه حق، این

 کند؛ می[ شاد و خرم]طوری مرا اینطوری باشم، خواهد که من اینآن یار همیشه می کهبرای این

 د. مَدَو این انرژی را هر لحظه در من می
 

 چرا؟  ؛دلش وفا نداردولی 

  ،چیزی که باید از بین برودچسبم به اینذهن، می تویافتم که وقتی من میبرای این
 کنم. چیزها ستیزه می و با طبیعتِ

 
 شود، باید از بین برود. لق میهرچیزی که خَ

  ؛وفا ندارددل آن یار 

 ندارد، خدا لطف ندارد، خدا به ما توجه ندارد.  وفاگوییم خدا می کنیم؛مان تفسیر میرا وقتی ما با ذهنوفا آن 

 
 کند؛ خدا توجه می

  داری؛ خواهی زنده نگهچسبیدی، می ردهچیزی که مُتو به یک
 کنی، طبیعت عمل می علیهِبرخودت ا خدا بجنگی، با طبیعت بجنگی، هی بخواتو می

  کشی.می فاجَبرای همین 

 
 تو بیدار شو از این خواب، 

 شود. این طبیعت که در این بهار بیدار می ثلِمِ
 

 فکر است؛ غفلت و خوابِ نوروزی، بیداری از خوابِ یتمام این سفره
 شویم. بکه ما هم از این خواب بیدار  ،خواهیم یاد بگیریمما هم از آن می شود،میطور که طبیعت از خواب بیدار همین

 

 ش وفا ندارد.یاری که دلَ وفایِ ه حقِب
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   که تو جانی و جهانی ؟از این چه شادمانی هْبِ

 ؟است عاشقان را که جهان بقا نداردچه غم 
 (۷۶۷دیوان شمس، غزل شماره مولوی، )

 دهد. دارد خودش توضیح می
  ؟گوید بهترین از این چه شادی دیگرمی

  .ما هستی جهانِو هم  ،ما هستی جانِکه تو هم 

 
  ؛است عشقو این حالتِ 

 . جهانشویم، هم می جانشود، ما هم در ما زنده می عشقوقتی 

 . شودبلند می در مابا هم  جان و جهانو  ،شویمکه تبدیل به آن میبرای این

  ؛با هم است جان و جهان خیزشِ

 کنیم. را حس می جهانهم  ،کنیمرا حس می جانا هم یعنی م

 
 خودتان،  یاتِاز مادّخودتان،  اتفاقاً در این حالت است که شما از بیرونِ

  ،خودتان خودتان، از دوستانِ خودتان، از فامیلِ یخودتان، از بچه یحتی از خانه
 مند بشوید. توانید واقعاً بهرهمی

 . جهانبشوید و هم  جانهم 

 
  ؛شناسیدشناسید، یعنی نمیکنید که جهان را میو شما فکر می ،است وقتی آن فضا کور

 جان و جهان همیشه خیزشش با هم است. 
 
 ؛این کائنات ثلِست مِدرُ

 ،شونددو با هم بلند میکهکشان هراین  فضا و
 آن بلند بشود.  یکنندهجدا از این فضای محاصره ،کهکشان فقططوری نیست که این
 

  ؛شودر شما زنده میبا هم د جان و جهانشما هم [ ]در موردِ

  ،و شما به هر دو زنده هستید
 است. عشقو این حالت 
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  شود؟گوید بهتر از این دیگر چه میمی

  ،قدر زیاد استاین، داریم ما موقع که در آن ایکه شادیبرای این
  ،قدر تیز و روشن استنایو حس این شادی در ما 

  ؛کنیمعشق می و حسِ ،و شادی داریم ،در آرامش داریمقاینو ما 
  ،شود از بیرون آورد به آن اضافه کردچیزی نمیدیگر 
 ذره شادی را بیشتر بکند. تا یک

 

 ، بهتر از این، از این هْبِ :گویدمی

  که تو جانی و جهانی ؟چه شادمانی
 

 ؟چه غم است عاشقان را

 ؟نداشته باشد که جهان بقامهم است شان چقدر کنند، برایعاشقان وقتی در این وضعیت زندگی می

 ت.اصالً مهم نیس 

 

 

                      رلببه وِثاق آن شِكَ ،ست امشبویم مَبرَ

 ؟کَن گریزد، چو کسی قَبا نداردچِه ز جامه
 (۷۶۷)دیوان شمس، غزل شماره 

 . رلبآن شِكَ ـ یا به فضای ـ آن، به اتاقِ به پیشِ ست برویممَگوید امشب می

 ی ما را بکَند، ما که جامه نداریم. خواهد جامهحاال آن شِکرلب می
 ؛ ن فضای دویی استذهنی است، همیِهمین باورهای ذهنی است، همین من ر از جامه،منظو

 نداشته باشد، پوشش نداشته باشد،  باقَ خت شده باشید، اگر کسیاگر شما از این لُ

 اش را بکَند، چرا باید فرار بکند؟ خواهد جامهاز کسی که می
 

 خودتان را ریخته باشید،  تِشما اگر منیّ
 وید پیش زندگی، وارد زندگی بشوید؟ چرا باید بترسید برَ

 ندارد.  باقَ کسی که پوشش ندارد، کسی که ،گزیردمی کَنجامه، از برای چه گویدمی

 
  ،ست هم هستدرُ

 ی ذهن را ندارد.هجام؛ نداردرا ذهن  کسی که در آن فضا غرق شده، دیگر پوششِ
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             ؟رشود زَهمه خاك می ،دلبر وصلِ به چه روزِ

 فَرِ کیمیا ندارد ،نظرجمال و مَاگر آن 
 (۷۶۷)دیوان شمس، غزل شماره 

 شود؟ می زر هاتمام خاک دلبر وصلِ چیزی موقعِگوید به چهمی

 کند. می گریاکیمی به عملِاشاره دوباره شود، می زرها خاك

 

  ،شما جامدِ تِگری یعنی اینکه تمام ذهنیّکیمیا

 های شما، دردهای شما، های شما، ترسهای شما، خشمکینه ثلِمِ
 زندگی بشود. دفعه تبدیل به همه یک

 
 افتاده هستند. اصطالح به تلهده هستند، بهشجامد زندگیِ انرژیِ هاکه اینبرای این

 ؛ذهن افتاده یلهافتاده است، در تَلهتَبه زندگیِ انرژیِ ،کینه
  ؛طور استباز هم همین ،ترس
  ،یداهید به تله انداختاهاگر شما خشم مزمن دارید، شما انرژی زندگی را گرفت ،خشم

 .شودتبدیل به زندگی می در شمادفعه یکاگر رها کنید، 

 
 ؟ شودبه چه خاك زر می، دلبر وصلِ روزِ در، یعنی وصل به چه روزِ :گویدمی

  ؛شودیعنی این چیزها تبدیل به زندگی می

 .نظر فَرِ کیمیا نداردآن جمال و مَاگر 
 

  ؛که دارد ،ندارد کیمیا خاصیتِ ،نظراگر آن جمال و مَ

 کنیم. مان را رها میهایاصطالح ناخالصیبه بینیم، تمام اینوقتی ما آن را می

 
 :ست همین از روی آتش پریدن استاین درُ

 امآتش شده ۀام، پارشده شوام، خشده شوخ

 تا به بیابان برسم ،ومخانه بسوزم برَ
 (1400)دیوان شمس، غزل شماره 

 .روشن بشوید دفعهیک ؛ه در شما بشودخانه تبدیل به زندگی زنداینمحتوای تا  ،شما باید این خانه را بسوزید

  ؛را ندارد کیمیا، خاصیت اَعالی نظراگر آن جمال و مَگوید که جا میو بنابراین در این

 شود؟  می زرها تبدیل به خاكبه چه دلیل همه  ،دلبر وصالِ روزِ
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                           ؟د از نگار روشنوَودن شَهای کُبه چه چشم

 توتیا ندارد کویش سِرِ اگر آن غبارِ
 (۷۶۷)دیوان شمس، غزل شماره 

  ؛ودن ماهای کُگوید این چشممی
  ؛ودن کردههای ما را کُهای ما، چشمهای ما، خشمهای ما، کینهترس

 

 کردن ندارد، چشم باز او خاصیتِ کوی غبارِاگر آن  :گویدمی

 ؟شودهای ما پس موقع دیدار او باز میطوری چشمهچ

 کردن ندارد. ندارد، یعنی چشم باز اتوتی او خاصیتِ کوی غبارِ ،اگر خاک

 

 شود. ریزند، چشم باز میچیزی است که وقتی در چشم میتوتیا 

 

 

 رسان دعا و خدمتهله من خموش کردم، بِ

 ؟جز از دعا نداردف بهچه کند کسی که در کَ
 (۷۶۷)دیوان شمس، غزل شماره 

  ،کنمیعد خاموش مبَبهحاالکنم دیگر، ازگوید من سکوت میمی
  ؛شومو مشغول دعا و خدمت می

 غیر از دعا چیز دیگری ندارم.  ،م یا دستمفَو من در کَ
 

  ؛طور استحقیقتاً هم همین
 چیز دیگری نداریم.  مان غیر از دعا و خدمتفما در کَ

 
 و دیگران را تبدیل کنیم.  ،تبدیل کنیمبه آن فضا توانیم خودمان را ما نمی

 

 ؛ی کار استهچارتسلیم و رضا  ـ جا هم گفتآنـ باید 

 ی کار است. افتد، چارهلحظه اتفاق میچیزی که در ایندادن به آنو رضا ،لحظهقید و شرط اینبی پذیرشِ
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  ؛برنامه امروز به پایان رسیده

  ـ دیوییا دیـ  ،دی داریمتا سی ۶5یا  ۶4که حدود  ،های این برنامه را سفارش بدهیددیخواهید سیاگر شما می
  ،های مربوط به این برنامه را سفارش دهیددیزنگ بزنید و سی 8189۷03345توانید به شماره می

 تا بتوانید چندین بار به این مطالب گوش کنید تا این مطالب جا بیفتد. 
 گوش بدهید. چندین بار به این غزل و به این اشعار شما جاافتادن این مطالب این است که  و راهِ

خواهید از فضای ذهن به آن تا احساس راحتی کنید در آن فضایی که شما می ،وش دهیدتوانید به سخنان من هم گاگر خواستید می
 فضا تبدیل شوید. 

 
 کنم. ی بعد خداحافظی میو با تشکر از اِمیل عزیز در اتاق فرمان با شما تا هفته ،با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید

 دار. خدا نگه

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


