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.از دیوان غزلیات حافظ شروع می کنم458با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

همانطور که می دانید امروز قرار است به گفتگو و اظهار نظرهاي کلی شما یا جزئی شما راجع به این برنامه 

.ولی قبل از آن من قدري راجع به غزل توضیح می دهم. بپردازیم

اي که تو مست این آن لحظه، اي دل من:ویدگانسانها از جمله من و شما میانسان و دل همۀ حافظ به دل 

بزرگی ، شیامتکی به آن ب، بدون اینکه زر و گنج یعنی متعلقات دنیایی را پایه قرار بدهی، شراب ناب هستی

.برابر قارون خواهد بودتو صد 

458شماره، غزلیاتدیوان، حافظ

باشیقارونحشمتصدبهگنجوزربی****باشیگلگونمیازخرابکهدمآندلاي

مست زندگی و در این لحظه همین لحظه است و خراب از می گلگون شدن یعنی ؟م استآن دم کدام د

.شدنیعنی سیاه مست ، نیروي زنده کننده آن شدن

1487غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

امروز چنامن كه در از ديوار ندامن****امروز چنامن كه خر از بار ندامن

خانه را دهم و درِکه من خر را از بارش تشخیص نمی، امشدهبه قول موالنا امروز چنان سرشار از این زندگی

معمولی نیست و ياست که مستی به شراب انگوریک چنین مستی واضح ، دهمخانه تشخیص نمیاز دیوارِ

آورد و ما را به زندگی در براي اینکه آن جور مستی هوشیاري ما را پایین می، آیداز آن راه هم بدست نمی

این نوع مستی یعنی مست شدن به اصل وجود خودمان که فضاي ، بردیعنی گیاهان می، بردسطح نبات می

انسان انتظار دارم من از توِ، بخشندبزرگی را به فقیران می:گویدجایگاه که میزنده این لحظه است و در این 

.تر بشويزندگی در خردورزي از همۀ باشندگانی در جهان افزوندر بیان، در بزرگی، که در جاه
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باشیافزونهمهازجاهبهکهدارمچشم*******بخشندفقیرانبهصدارتکهمقامیدر

هر چی که در جهان هست در پایگاه نداري ، ما همیشه در آن پایگاه هستیم؟در آن پایگاه هستیمآیا ما االن 

، از رویدادهاآنفقر یعنی آزاد بودن از وابستگی و هم هویت شدن با جهان بیرون با متعلقات.فقر استو

که با تشکیل یک من ذهنی خودش را از انسان ، کننددر فقر زندگی میغیر از انسان تمام باشندگان جهان 

.کندستیزه میدر واقع با زندگی بافت زندگی جدا کرده و 

یعنی هیچی ، برددر پایگاه حقیقت که همه چیز در جهان در فقر به سر می، در پایگاه زندگی:گویدحافظ می

، آوردبه اصل خودش و زندگی خودش روي می؟و یا چی هستم؟که من کی هستم:ویدگوقتی که می، ندارد

به غیر در یک چنین پایگاهی که همه ، کشیمآوریم و دردش را میمان روي میتانسانها که به منیماغیر از

یاد بگیري و هااز آن، رود که به آنها بپیوندياز تو هم انتظار میویدگمی، کنندآن زندگی میدراز ما انسانها 

ش بکند و در احس، تواند آگاه بشود به این زندگیانسان می:فرق انسان با نبات این که، بکنیمقامت را پیدا

:کندراهنمایی میدوباره بعد ، در حالی که نبات زنده است ولی آگاه از آن نیست، این آگاهی باقی بماند

باشیمجنونکهاستآنقدماولشرط*********آندرخطرهاستکهلیلیمنزلرهدر

خواهیم از من در واقع ما می، مجنون هم اصل ماست، لیلی اصل ماست، خواهی به منزل لیلی برويتو می

به طرف منزل لیلی :گویدو این را می.زنده بشویمبه آن پایگاه فقر را پیدا کنیم و برویم به آنجا و ، ذهنی

.ي یعنی دیوانه بشويومجنون بش، شويبکه تو مجنون است ولی شرط برداشتن اولین قدم این ، رویممی

به آن هر لحظه ، قدم برداريبه آن اي یت که با همه چیز هم هویت شدهمنّاگر تو بخواهی در این فضايِ

آغشته شده تاصل تو به این متعلقات(به محض اینکه،بکشیبیرون براي اینکه خودت را از اینها ، ترسیمی

آید براي اینکه ت در میاجیغ، بخواهی اولیش را از دست بدهی)ايشدهتو با آنها هم هویت، جذب آنها شده

، يوباید مجنون بش، دیاولین قدم را برداري و دردت نیا، شرط اینکه تو قدم برداري، استشدهوجودت آنها 

معنیش این نیست که تو .بکشیبیرون از این جهان مادي ت راوجود، بعد ول کنی برود، باید ببخشی
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معنیش این است که تو ، خواهمی که من هیچی نمیویبروي بشینی یک گوشه و بگ، نداشته باشیمادیات

تمام چیزهاي قابل ، روندها میرفتنی، نیابد، اگر یک چیزي رفت، گذاري نکنیخودت را در آنها سرمایه

خواهد رفت ، شودمینمایان ، فرم دارد، هر چیز که نام و نشان دارد، تغییر جهان که شامل همه چیز است

شرطش این است که اول مجنون ، دیدر نیاتجیغندتوانی قبول کنی که اگر اینها رفتتو می، گذرا هستند

دایره وجود تو بر اساس این مرکز ، اما این مجنون بودن و خراب بودن به شراب زندگی مرکز توست.بشوي

:گویدو میشودکشیده می

باشیبیروندایرهازبنگريچوننهور*********مکنسهوهانتوبهنمودمعشقنقطه

تو باید از آنجا سر چشمه ، مرکز عشق را به تو نشان دادم، من مرکز وجود تو را به تو نشان دادم:ویدگمی

و بگذاري آنجا را نوك پرگارت ، ت را وصل کنیاهاز آنجا دایر، یتدر آنجا وایس، از آنجا پخش بشوي، بگیري

اگر نگاه بکنی از ، مکنوهان سه!دهد که اشتباه نکنیدبعد آگاهی می، وجودت را از آنجا ترسیم کنیدایره 

مردم ، این بد است، این خوب است:کنمکار دارم میی اگر نگاه کنی که ببینی که چ، افتیمیدایره بیرون 

دایره بیرونی ، یدایره بیرونتا قضاوت کنی واکنش نشان بدهی از، یافتمیبیرون از دایره ، گویندچی می

در آن مقام ، )که گفتیم که فقر(نداري و زنده بودن زندگی در این لحظهیعنی چی؟ یعنی دیگر در آن مقامِ

.در آن مقام مجنونی دیگر نیست، خردمندي، بزرگی و صدارت

جهان بیرون هم گدایی یعنی اینکه تو با هیچ چیز در ، هستگداییوچیزيکه بی، مجنونی مرکز توست

به این که من ، نه؟شويگویی من کی هستم و چی هستم به زندگی زنده میوقتی که می.هویت نیستی

اگر آنها یادت ؟افتدیادت میهاکدام.م هستمیمن باورها، م هستممن کار، هستماممن خانه، هستممماشین

.بیرونیاز دایره بیرونی یعنی از زندگی ، از دایره بیرونی، افتدمی

اینکه تو ، شوداین اصل وجود تو کشیده می، این عشق، دایره تأثیرگذاري تو در جهان به مرکز این نقطه

براي همین .توانی اثر بگذارياگر تو از دایره بیرونی حتی روي خودت هم نمی، باشیاثر گذارتوانی میچقدر
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انسانهاي واالیی مثل موالنا و حافظ یک دفعه ولی.توانیم خوب کنیماست که ما حتی حال خودمان را نمی

را کشیدند و شعاع این شانبراي اینکه به مرکز آن نقطه که عشق است دایره، گذارندبه تمام کهکشان اثر می

اگر ، ايآزاد کردهدایره بستگی به این دارد که چه اندازه تو خودت را از هم هویت شدگی از جهان بیرون

توانیم کوشش کنیم ما هم می، مثل موالنا، مثل همین غزل،استنهایتعاعش بیش، صددرصد رها کردي

خودمان دایرةتوانیم زنده بشویم و شعاع به همان اندازه که می، توانیم خودمان را رها کنیماگر صددرصد نمی

:ویدگنه تنها در این غزل می، بزرگتر کنیم، تر بکنیمرا طوالنی

باشیجگرخونایامغمازچندوچند********فشانافالكبرجرعهوکننوشساغري

اگر ، بخوریمتوانیم از شراب زندگی خودمانیک گیالس که میاقالًً، افشانیمافالك نمیرحاال ما جرعه ب

از ، غصه بخوريتو از غم ایام خواهی چقدر می.حداقل خودمان را زنده کنیم، توانیم جهان را زنده کنیمنمی

.ش توهم استاهایامی که همغم 

باشیچون، کنیچه، پرسیکهزره، رويکی**پیشدربیابانوخوابدرتوورفتکاروان

شد میپااز خواب، کاروان میرفت، ماندخواب میدراگر یک کسی، رفتندا کاروان مسافرت میقدیم مردم ب

.نیست و کسی هم نیست که راه را ازش بپرسدبیابان در پیش است و جاي پا هم ، دید کاروان رفتهمی

و این کاروان زندگی .ن فرو رفتیمیمادر خواب جدي گرفتن باورها، خواب مادیتدر، هما هم در خواب اندیش

فقط ، فقط آن راهنماي ماست، همین زندگی در این لحظه راهنماي ماست، تواند راهنماي ما باشدکه می

براي همین است ، ندادکسی دیگر چیز دیگر نمی، می تواند راهنماي ما باشدزنده بودن زندگی در این لحظه 

راه بیفتی معنیش این است که تو همین االن باید خواهیکی می؟خواهی راه بیفتیتو کی می، پرسدکه می

از من و شما ؟خواهی راه بیفتیمیتو کی ، همیشه در آینده است، را از ذهنت بپرسیاگر کی، راه بیفتی

؟خواهی بکنیکار میچی.غیر از اصل خودت، داندهیچ کس راه را نمی؟خواهی بپرسیراه را از کی می، دپرسمی
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در این صورت ذهنت به تو ؟اگر اینها را از ذهنت بپرسی چکار بکنم که به آنجا برسم؟خواهی باشیچگونه می

. اطالعات غلطی خواهد داد

باشیفریدونوجمشیدگوهرازخودور*********بنمايذاتیگوهر، طلبیشاهیتاج

از کسان دیگر هم که به ، توانی بپرسیاز ذهنت نمی؟خواهی بپرسیتو از کی میدر بیت قبلی گفت که 

براي اینکه آنها هم ، توانی بپرسینمی، ن فعال استامنیت و ذهن خودشان مشغول هستند من ذهنیش

زمان همین لحظه است که تو باید حرکت کنی و کسی که پس یک اشاره غیر مستقیم میکند که ، نمیدانند

یت زنده بودن زندگی این لحظه است نونجهمان م، مستی اصل وجود تو است، پرسی همان مستی استمی

.آن در وجود همه هست، آن میداند، نکردهگذاري در متعلقات و رویدادهاکه خودش را سرمایه

18غزل شماره ، دیوان شمس، مولوي

غلط در سوداي دل تا هبر يفعل مايشامي***هاي دلدل بر روي مفرشهایگفتم كز آتش

همین ، از آتش دل از این عنصر عشق که یک ذره در تو بیدار شده آن را بگیر، کار کنی چ:ویدگموالنا می

کسی دیگر ، استوتاین اصل وجود، رها نکنروي آن ، آن را که گرفتی، روي مفرش دل یعنی فرش دل

.داندنمی

با نیروي دل با نیروي عشق در سوداي دل در ، بغلتروي دلت،روي این بغلت، غلط در سوداي دلمی

هر چه خدا خواهد . شودتا دریاي هر چه خدا خواهد همان می؟تا کجا، کندذهن کار نمی، رسیدن به دل

کنی در این لحظه با واکنش با ذهنت مقاومت نمی،ین لحظه هستی تعیین کندیعنی شما اجازه میدهید در ا

این دریاي تسلیم یعنی تو حقیقتاً اجازه میدهید که ، هم هویت شدنتنشان دادن با قضاوت کردن با قضاوت

که در به این معنا که هرچه ، يشوبلکه تبدیل به آن می، وي و نه این که باور میکنیشبا این لحظه موازي ب

هر ، شودبهتر از این نمی، بهترین چیزي است که تو الزم داري که اتفاق بیفتد، این لحظه به تو اتفاق میافتد

اگر موازي بشوي با زندگی تو معناي آن را ، بهترین است، چه که االن به تو اتفاق میافتد در این لحظه
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شود العاده زیاد نقل میقدرت معنوي فوقاز یک پادشاه یونانی که هم قدرت دنیوي داشته و هم.میفهمی

.میتواند اتفاق بیفتد،چه چیزي در زندگی تو در این لحظه بهتر از آن چیزي که براي تو اتفاق میافتد:که

االن هر چی براي تو اتفاق یعنی ، یعنی آن بهترین چیز است ولی چون ستیزه میکنی معنیش را نمیفهمی

ن اهمدخواهو این تسلیم و این اجازه دادن این که هر چی که زندگی می، داريدرست تو آن را نیاز ، میافتد

بهبه عبارت دیگر من اجازه میدهم در این لحظه هر چی زندگی براي من میخواهد آن اتفاق بیفتد و ، بشود

و گذارم اصلم زندگی را براي من باز کند من درون خودم و اصل خودم وصل هستم و اصل خودم هستم و می

تو میخواهی شاه وجود خودت بشوي :ویدگپس می، همان مرکز عشق است به جاي ستیزه با زندگیممرکز

بگذار گوهر ذاتی بیان کند خودش ، در این صورت این گوهر ذاتی را نشان بده و بگذار گوهر ذاتی حرف بزند

مان که گذشته، ه افتخار میکنیمما مردم خیلی به گذشت، یوال اینکه از تخم و ترکه جمشید و فریدون باش، را

خواهی شاه وجودت اگر میگوید ؟و میاز گوهر ذاتی خودت در این لحظه چه خبر، بودهآنطور، اینطور بوده

این ترتیب یک بگذاري مرکز عشق دایره وجود تو را ترسیم بکند پس به اینکهاي نداري جزچاره، بشوي

اگر تو از عشق متنفر بشوي و عشق از وجودت بیان . نیاکپرمیهم نوش میکنی و به تمام جهان يساغر

اصالً تمام عالم منتظراند که ما به حضور برسیم که تا از حضور ما ، دنتمام عالم از آن متنفر میشوبشود

ما باید این نشاط را ما انسانها .دات استفاده کنند و به حضور برسنداو جمجانورانگیاهان نبات به اصطالح 

، ین حضور را و این هوشیاري را در افالك پخش کنیمیعنی و ا

باشیجگرخونایامغمازچندوچند********فشانافالكبرجرعهوکننوشساغري

احترامی یا بی،من راحتم براي اینکه فالن کس این حرف را زده:ولی ما اگر به این کوچکی تن در بدهیم

فالن ،اممن رنجیدهزدهناراحتم براي اینکه فالنی این حرف رایک ماه است االن،اممن ناراحت شدهوکرده 

حقمان .قدر کوچک باشداین اگر درد ما ، اشتباه کردم، فالن موقع از دست دادمفالن چیز را، چیز را ندارم

فقر از نداري واقعاًتواي انسان:کهگویدمیبریم و حافظ ناست که بکشیم و اگر به اصل خودمان پی 

قدر لطیف بشویم که شعر به این لطافت و بیانی به این لطافت از ما بیرون این چون اگر ما ، معمولی ناله نکن
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در ، ما اگر در اوج خودش شاد باشیم، بدهدشادیش را ما به چیز بیرونی احتیاجی نداریم که بیاید به ما ، بیاد

یا بده تا شادي ویدبیاید یک چیز را به ما بگچه نیازي داریم که یک کسی ، آرام باشیم، اوج آرامش

.کوچولوي آن به شادي ما چیزي اضافه کند

باشیمحزونتوکهنپسنددخوشدلهیچ*****استاینشعرگرکهنالهمکنفقرازحافظ

پسندد که در ارتباط است و خوش دلی نمیاصالً در ارتباط است با خوش دلی حافظ با دل تمام خوش دلها

موالنا راهنمایی ، شناسدخوش دلی که بد دلی نمی، خوش دلی است، خوش دلی، دلی بوجود بیایددب

، شود و تمام دردهاي ما از محبت شفا پیدا میکندهاي ما از محبت شیرین میفرمودند که تمام تلخی

1529بیت ، دفتر دوم، مثنوي معنوي، مولوي

ين شودها زرّمسّ، تاز حمبّ************تلخها شريين شود، تاز حمبّ

شودايفشردها دَ، تاز حمبّ*************شودردها صافیدُ، تاز حمبّ

؟چنني ختيت نشستربهكي گزاف***دانش استۀبت هم نتيجاين حمّ

این هم ، درد را شفا میدهد، حبت میکنمصاین عشق و این مهرورزي و محبت که من دارم :گوید کهدارد می

؟تواند بنشینددروغ و توهم کی به چنین تختی می، خرد زندگی، نتیجۀ دانش است همین دانش حضور

1533بیبت ، دفتر دوم، مثنوي معنوي، مولوي

مجادراما ب، عشق زايد ناقص*******؟زادناقص كجا اين عشق دانشِ

آید که راجع به ذهن بوجود میدانشی که از هم هویت شدن با ، یعنی دانش ذهنی، دانش ناقصگویدمی

این دانش ناقص ، راجع به اصل چیزها نیست، اصالً دانش ذهن راجع به چیزها است، کندمیچیزها صحبت 

.ها بر جماداتاما بر فرم، عشق میزایددانش ناقص گویدمی، بیاورد، تواند بوجودگوید که این عشق را نمیمی
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1534، دفتر دوم، مثنوي معنوي، مولوي

وبي شنيدبحمبانگِ، یصفیراز ******مطلوبی چو دید رنگِ، ماديبر جَ

رنگ مطلوب یعنی یک ، گوید وقتی در یک جسمی در یک فرمی در یک تعلقی رنگ مطلوبش را دیدمی

یعنی بانگی که یا صدایی که یک شکارچی بوجود رسفی، يراز سفی، آید در آن بودمیخوشمانچیزي که ما 

است صفیرآورد بطور مصنوعی که بتواند یک مرغ را به آنجا جلب کند و جذب کند و به دام بیندازد این می

متعلقات فرم تولید میکند و عشقِشود و عشقِها جذب میکسی که با دانش ناقص به سوي فرم:گویدمی

یعنی از سر و صداي صفیرکه درست مثل اینکه از گویدمی، تولید میکندرویداد عشقِ، تولید میکند

آید که میهمآن مرغ، شنودصداي محبوبش را می، شکارچی به طور مصنوعی بوجود آورده ما را شکار کند

.فکر میکند مثالً پرنده نر فکر میکند که پرنده ماده است که این را دارد صدا میکند

1535، دفتر دوم،مثنوي معنوي، مولوي

م خورشيد داند برق رارَالجَ*******ناقص نداند فرق را دانشِ

اي که در آسمان میزند یعنی بنابراین آن جرقه،دهدبتواند تشخیص پس دانش ذهنی و ناقص فرق را نمی

آن را خورشید :می گوید، برق صاعقه را رعد و برق را که روشنایی در آسمان است و زود از بین میرود

این خورشید ، به متعلقات بیرون را خورشید عشق می دانیماین عشقهم ما ، بیندخورشید می، پنداردمی

.آن هم عشق نیست، شویممند به کسی میو وقتی به خاطر یک رنگی ما عالقه. نیستعشق

1542، دفتر دوم، مثنوي معنوي، مولوي

صفابي، فل از باقي ندانيآ*******وفاس بيب، وفل باشدآ، برق

مثل همین ، وفا استاي که در آسمان میزند هنگام رعد و برق این گذرا است و بیگوید این جرقهمی

؟دهیفل را از باقی تشخیص نمیآگذرا را توگویدمی. کنیمو ول نمیایمرویدادهاي زندگی که ما چسبیده

اگر نور سفید ، ور سفید در آنجا وجود داردنتوانیم گلهاي قالی را ببینیم به این علت است که این که ما می

یک است کهاین به علت، دانیم که فناپذیر هستیم خودماندیدیم و این که ما االن مینبود ما رنگها را نمی
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ما از بین ، مردخواهیم یک دانش داننده در ما وجود دارد که میتواند تشخیص بدهد که ما میدانش باقی و 

دهیم پس دانش باقی یا بباید تشخیص ا پس آن دانش باقی را م. چیز از بین رفتنی استمهه، خواهیم رفت

.وجود داردآن هوش این لحظه در ما

1543، دفتر دوم، مثنوي معنوي، مولوي

اونورِبر كسي كه دل هند بر *****بگو؟خنددميهبر ك، برق خندد

همرویدادها و متعلقات زندگی، خنددمیبرق ساعقه، اي که در آسمان میزندکه این جرقهگویدمی

گیرد و مشتري است و کسی که بر اش را تحویل میبه کسی که خندهد؟خندبه کی میگویدمی، ندخندمی

.خنددبه آن می، شودبندد متکی میبه نورش دل میو، بنددبه چیزي گذرا دل می، بنددنور صاعقه دل می

1540، دفتر دوم، مثنوي معنوي، مولوي

عقل آمد پديدمجله از نقصانِ*****بعيدربِگَهر فرعونيِوكفر

بعید یعنی برهرگ؟آیدمیت داریم از کجا پدید و این پوشیدگی و جدایی ما و این که منیکفر: گویدمیپس 

.آیداز نقصان عقل پدید می؟آیداز کجا می، اي که دور افتاده است از خداهر حس جدایی کننده، هر کافري

که از دیگرانما وقتی ما متکی به دانش ذهنی میشویم و با آن هم هویت میشویم که باورهاي یعنی 

.آوریممیاین پدیده را بوجود، ایم از جمله آنها استگرفته
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