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 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 

 آویخته ما َمستِ در نِگَر را مَستان امروز( ۱

 آویخته بَال وَنْدَر عافیت، و عقل اَفکَنده     

 

 جان دَستانِ از خورده میْ جان مَستانِ  ای که گفتم( ۷

 آویخته شما اَْندَر دل و جان هزاران صد ای     

 

 را ماه این کرد جِلْوه کو را، اَللّهْ شُکرْ گفتند( ۳

 آویخته ال قَعْرِ  در َبقا، از بودیم افتاده    

 

 او دورِ وَزْ مُّدتی، یک او جورِ از بُگْریختیم( ۴

 آویخته جَفا اَنْدَر ما، بودیم دُشمنان چون    

 

 بُگْذاشته دُکان و کار بَرداشته، وَفا جامِ( ۲

 آویخته کارها در َمزهبی وَافُْسردگانِ     

 

 خَوش ستچَشمی با کِه هر با کَشْ سُرمه عقلِ بِنْشَسته( ۶

 آویخته کجا هر بر کَش دیده زاغِ بِنْشَسته    

 

 بِچَش داری چاشْنی گَر خَوش، و تَلْخ هایخُنب زین( ۲

 آویخته؟ هوا در یا بُوَد، َتر خوش هوا تَرکِ     

 

 جُستَمَشمی شُد، آواره َغمَش در من دلِ عُمری( ۸

 آویخته خدا در خوش را بیچاره دلِ دیدم     

 

 تا بَرخیز ایمنی گَر فَتی ای دنیا دارِ بَر( ۹

 آویخته را تو هم و را آزادانْت بِْنماَیم     

 

 جان زنده ُکشتگانِ بین جاودان، مُلْکِ  دارِ بَر( ۱۱

 آویخته اِرْتِضا در جوان، مَنصورِ مانند     
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 ِبزَن داری من َبهرِ از من، سُلطانِ تویی عشقا( ۱۱

 ناآویخته قِندیلِ را خانه ندارد روشن     

 

 زَنَد مَردان در دست کو َکسَم آن پایِ  خاک من( ۱۷

 آویخته کیمیا در مِسی آن غُالمِ  جانم     

 

 ُکن آغاز سَماعْ و عیش کُن، ساز را طَرَب بَرجِه( ۱۳

 آویخته نَوابی نِی سَرنگون، َدفْ آن نیست خوش     

 

 را خسته فَزایَد جان ِنیْ را، بسته گُشایَد دل دَفْ ( ۱۴

 آویخته؟ فَزا جانْ  وان شُد؟ بَسته چون دِلْگُشا این     

 

 سَخا در جان ُکن ایثار بَرگُشا، دستی امروز( ۱۲

 آویخته سَخا در بُد چون، رَست حاتِم ُکفْر با     

 

 جان دامِ چون َصفا امّا نان، دامِ چون سَخا آن هست( ۱۶

 آویخته صَفا در کو آویخته، سَخا در کو     

 

 شُده ایثاری غارِ در خایفی، چون سَخی باشد( ۱۲

 آویخته ُمصطفی در بُوَد بوبَکری چو صوفی     

 

 برسَری سِپارَد هم جان دِلْبَری، در دَهَد دل این( ۱۸

 آویخته بَها اَنْدَر ُمشتری چون جو َصرفه وان     

 

 شُده حیران دَرو دریا شُده، آیان نهنگ چون آن( ۱۹

 آویخته آشنا در نوآشنا، بَحریِ وین     

 

 ریا یا باشد، صِدق یا کیا، و کار این که گویی( ۷۱

 آویخته ریا و صِدق ما، و عُّشاقَند که جا آن     

 

 



۲۲۲متن برنامه شماره   

 گنج حضور 
 

ه | 4 ح ف ص  
 

 

 روان شب چراغِ و چَشم جهان شاهِ  ای گشت شب( ۷۱

 آویخته سَما ماهِ مَهَت، چون رویِ  پیشِ ای      

 

 نو جاهِ چون فَزاجانْ تو نو، ماهِ  چون شادمان من( ۷۷

 آویخته دوتا من چون نو، ماهِ  تو غَمِ  در ِویْ      

 

 صِفَت در کاهی برگِ تَنْ َمعرفت، در جان است کوه( ۷۳

 آویخته؟ را کوه یک کَس ستدیده کِی برگْ بر      

 

 دیگران از بِبُر ُصحبَت رَوان، َگردی رُوانْ رَه از( ۷۴

 آویخته مُبتال در مُبتال، بِمانی وَرْنی     

 

 چون است چون عاقبت تا خون، گشته عزیزان جانِ( ۷۲

 آویخته اِنْتِها در سَرنگونْ بَدگُمانی از     

 

 جان کاشت کَاوَّل تُخم آن پاکَشان جانِ دید چون( ۷۶

 آویخته اِبْتدا در ِانْتها از فکر، واگشت     

 

 صَدا اُفْتَد تَن کوهِ  در بُوَد، دل از نِدا اصلِ( ۷۲

 آویخته صَدا در ای کُن، اصل در رو خاموش     

 

 خورَد را نیازت کِبَرت آوَرَد، کِبْر زبانْ گفتِ( ۷۸

 آویخته ِکبْریا در جُدا، خود کِبْرِ  زِ تو شو     

 

 کِبْریا شرقِ سویِ از بَرآ، تبریزی شَمسِ ای( ۷۹

 آویخته ضیا اَنْدَر ها،ذَرّه چون زِتو هاجان     
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 پرسی،احوال و سالم با

 . کنممی شروع موالنا شمسدیوان از ۷۷۲۲ شماره غزل با را امروز حضور گنج برنامه

 

 

 بیت اوّل: _غزل اصلی 

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 آویخته ما مَستِ در نِگَر را مَستان امروز

 آویخته بَال وَنْدَر عافیت، و عقل اَفکَنده

 

 

 دارد، کاملی شور و حال غزل حتما   .هست غزل این که است، خط ۷۲ غزلی وقتی دانیدمی که طورهمان ولی بود، طوالنی غزل گرچه

 .است جامع هم و

 دقت ما اگر این بر عالوه و حضور گنج به بشوند زنده خواهندمی که است کسانی برای مفید و نغز بسیار نکات حاوی غزل این بنابراین

 و فیدم بسیار ،بسیار تأثیر زمان طول در که بیاوریم وجودبه امروز همین مان،زندگی مسیر در مسیرهایی تغییر یک شاید کنیم

 :که گویدمی موالنا . گذاشت خواهد مانزندگی کیفیت روی بر سودمندی

 

 « نگر را مستان امروز» 

 

 .اندگذاشته کنار اند،افکنده را عافیت و عقل هااین و .اندآویخته ما مست در که ببین و باشد مستان روی تو، زنده توجّه و تو تمرکز پس

 زنده که هستند کسانی واقع در عاشقان مستان،.  اندشده آویزان بال از اند،چسبیده بال به یعنی. اندآویخته بال در و اندانداخته خود از

 . آیدمی سطر همین از هم تعریفش. هستند حضورگنج به

 

 « ما مَستِ در اندآویخته» 

 

 . مَست مایِ  یکی است؛ ذهن مال که جمعی، مایِ یکی: داریم «ما» جور دو

 از زیادی تعداد وقتی ولی. نیست وجود حس آن در که مایی. هستیم المکان در ما وقتی. است حضور هوشیاری همین مَست مایِ

 حذف انسانی عامل و چسبندمی آن باوری قسمت به فقط و علم حتی یا سیاست مذهب، مثل شوند،می هویتهم چیز یک با مردم

 ما، این در: گویدنمی .گویدنمی را این موالنا. است مشترک ما آن در هم، ما منِ  که آورندمی وجودبه مایی یک صورتایندر. شودمی

 .کن نگاه من یا

 .است فرمبی مای فضای آن در و است عاشق که داریم مست انسان یک ما. هستند عاشقان مستان نگر، را مستان: گویدمی پس
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 .بیندنمی دیگر صورتبه را دیگر انسان و بیندمی آن در را خودش نقشیبی و فرمیبی کند،می نگاه دیگر انسان به وقتی بنابراین

 این یفرمبی فضای در. است مَست مای فضای آن در. است فرمبی مای فضای آن در کهاین برای. بیندنمی جدا باشنده یک صورتبه

 .است مستان همه خانه که لحظه،

 خواهیدمی هک تغییری آن توانیدمی بکنید دقت شما اگر که است نکاتی همه هااین. بنگر امروز: گویدمی که است این دیگر جالب نکته

 . بنویسید کاغذ روی و شوید متوجه. بدهید خودتان در

 ل،غز از جا چندین در. است امروز کلمه همین هاآن از یکی امروز؛ در شودمی منعکس شما عمل و فکر در جوریچه تغییر این ببینید

 .کندمی تکرار را امروز کلمه

 

 « برگشا دستی امروز» 

 

 یا 

 

 « کن ساز را طرب بَرجِه » 

 

 باشد، طوریاین باید انسان که بگوییم ما که نیست اِخباری چیز .نیست ذهنی چیز یک برگشا، دستی امروز. بَرجِه اآلن همین یعنی

 اآلن همین امروز، .بکنم را کاراین شوم بلند باید اآلن همین که گوییممی و .است خودمان روی تمرکزمان بلکه چی؟ یعنی حضورگنج

 این هک هم من و. کنندنمی رها را آن اند،آویخته ما، مستِ نام به فضایی یک در هااین که باشد مستان روی تو تمرکز نگر، را مستان

 . شوممی زندگی جنس از شوم،می جنس آن از. ببینم را فضا این توانستمنمی وگرنه .شوممی جنس آن از نگرممی را فضا

 منفی معنی جااین در عقل. ماست روی شده گذاشته و تحمیلی چیز یک .افکند شودمی هم را عافیت و عقل که شودمی معلوم پس

 کنم؟ جلوه تربزرگ و بیشتر که کنم، کارچه لحظه هر که ذهنی هوشیاری این یعنی عقل. دارد

 بیشتر باید شم،با داشته بیشتر چیز همه از باشم، داشته بیشتر دوست از باشم، داشته بیشتر سواد از باشم، داشته بیشتر دنیا مال از

 .است جزئی عقل این باشم، داشته

 comfort هاانگلیسی قولبه کنم،می راحتی احساس بگیرم قرار اگر ساختمان آن در که ذهنی ساختمان یک یعنی هم عافیت

zone، شوند تربزرگ و تربزرگ که نیستند این فکر در اشهمه پس. اندافکنده را عافیت و عقل هااین گویندمی. عافیت راحت ناحیه 

 اجسام چه هر کنندمی فکر و اجسام و مادیات با و اندشده هویتهم بیرون با کهاین برای .نکنند اصال  شانزندگی قسمت به توجهی و

 . کرد خواهند پیدا بیشتری زندگی است، بهتر هاآن برای کنند زیاد را

 هارمف خواهندمی و شوندمی کشیده فرم به اند،فرم چون بنابراین. خیزندبرمی شانذهن در فرم صورتبه لحظه هر کهاین برای چرا؟

 . بکنند زیاد را

 قعش ضد هااین دوی هر. نشو خارج چارچوب این از گویدمی هم عافیت و بهتر، بیشتر هرچه گویدمی عقل: که اینست عافیت و عقل

 .است
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 یچه ای،غصّه هیچ که هست لحظه این زنده هوشیاری فضای همان بال. اندآویخته بال در و اندافکنده را عافیت و عقل گویدمی هااین

 . کند پیدا بقا جاآن در تواندنمی ما به شده تحمیل درد هیچ ناهماهنگی،

 گفتم؟ چه و کردم نگاه هاآن به من: گویدمی ما مستِ همان عشق، فضای آن است، آدم غصّه جانِ بالیِ

 

 

 بیت دوّم: _غزل اصلی 

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 جان دَستانِ از خورده میْ جان مَستانِ ای که گفتم

 آویخته شما اَنْدَر دل و جان هزاران صد ای

 

 

 از که نیستید ییمِی از مست هستید، زندگی ذات از مست هستید، اصیل مست هستید، جان َمست که هاییانسان ای که گفتم او به

 به دستان اید،خورده مِی جان هایدست از هم یعنی. ایدخورده مِی جان دستان از و بگیرید خواهیدمی مصنوعی صورتبه اجسام

 .دایخورده ِمی آن از شما. آیدمی خدا طرف از زندگی، و شیرینی با توأم که خردی آن و که شعوری آن و که ییمِی آن و افسانه معنی

 

 « آویخته شما اندر دل و جان هزاران صد ای» 

 

 : گفتند چه هاآن ببین .شما دارید زندگی شما قدرچه دارید؟ جان شما چقدر و

 

 

 بیت سوّم: _غزل اصلی 

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 را ماه این کرد جِلْوه کو را، اَللّهْ شُکرْ گفتند

 آویخته ال قَعْرِ  در َبقا، از بودیم افتاده

 

 

 . کندنمی رقیف شده گفته نگاه با موج، همین با یا شده گفته رفتار با یا شده گفته زبان به یا حاال آمده، هاآن زبان به که چیزی اوّلین

 . بوده شکر کردند ارائه که چیزی اولین جان، مستان: گویدمی
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 « را اهلل شکر» 

 

 و نمکمی استفاده آن از و دارم را این من کهاین دانستن و آن از استفاده و آن قدرشناسی و زندگی این شناخت اصل در یعنی شکر

 چیزی هوای در و نکردن تلخ را خودت اوقات و نداری که چیزی برای نکردن شکایت و خوشنودم و شاکرم و ممنونم و کنممی شکر

 . گفتند شکر هاآن. نبودن آینده در

 اآلن هک نعمتی از کننده استفاده و قدرشناس و قدردان شما آیا که کنید یادداشت توانیدمی شما که است نکاتی آن از یکی هم این

 خاص زمان اجتماعی، خاص موقعیت خوب، خانواده خوب، دوستان رفاه، امنیت، سالمتی، مثل باال، شعور مثل جوانی، مثل دارید

  دانید؟می را هااین قدر شما آیا...  کنندمی بازی و دارید کوچکی فرضا  هایبچه و جوانید شاید که زندگی

  . دیدیمنمی اول که ببینیم، که ما به را هوشیاری این کرد جلوه: که گفت و .ما دانیممی یعنی گفتند شکر هاآن

 .بودیم مُرده نداشتیم، وجود اصال  بودیم، افتاده وجود از بقا، از بودیم افتاده ما

 . بودیم چسبیده و بودیم آویخته زندگی با ستیزه و انکار و نفی اعماق در آویخته ال قعر در 

 .ال به چسبیدن. است زمین روی بر هاانسان از خیلی حالت این

 اشم بریزد، شما ذهن و جان و تن به را برکاتش و کند بیان شما از را خودش و کند عبور شما از خواهدمی زندگی لحظه این یعنی

 . ستیزه با نه، گوییدمی

 . لحظه این در زندگی با ستیزه یعنی داشتن من صِرف. فقط دارید من کهاین خاطربه چرا؟

 کارییچه و اندبوده کامل حضور در اوّل از رسیدند حضوربه که هاییآن که نیست طوراین: بگوید که بردمی جلو را ما قدم به قدم موالنا

 . اندنکرده خودشان روی

 .بگریختیم او جور از مدتی یک و .بودیم کرده گیر زندگی انکار و نَفی قعر در و بودیم افتاده بقا از ما که گفتند مستان نه،: گویدمی

 . نیستیم لحظه این در زندگی با موازی و کنیممی اِنکار را لحظه این ما وقتی

 .پذیریمنمی و ستیزیممی لحظه این اتفاق با چی؟ یعنی

 چیزها نای خواهمنمی من نیاور، یادم به نگو، گوییممی یعنی گریزیممی. کنیممی انکار را لحظه این و گریزیممی لحظه این از پس 

 .کنیممی فرار دیگر فکر یک به  فعال  یا بیاید یادم

 . بشویم روبرو مانلهأمس با باید ما که گیریممی یاد ما امروز ولی است خوبی کار این کنیممی فکر 

  .نترسید و کنید نگاه تانمسأله به و بایستید باید شما

 . شودمی ذوب مسأله که دید خواهید کنیدمی نگاه وقتی

 . اُفتدمی تانمسأله روی خِردتان نور هستید، تاناصل بر منطبق و نکردید فرار و کنیدمی نگاه وقتی

 .کنید حلش توانیدمی
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 بیت چهارم: _غزل اصلی 

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 او دورِ وَزْ مُدّتی، یک او جورِ از بُگْریختیم

 آویخته َجفا اَنْدَر ما، بودیم دُشمنان چون

 

 

 جودو من اصال  که نیست معتقد این به موالنا پس. او جُور: گویدمی هم باز کنید دقت. گریختیم او جُور از بودیم، غافل مُدّتی یک

 این خواهدمی ایزدی حضور این کهاین خاطربه کشید،زجر می اآلن شما اگر. ندارد وجود هم شمایی و. هست او جُور هم، جُور. دارد

 . است سخت قدری یک فهمیدنش. اوست جُور هم، جُور. بکند را تجربه

 ما اشهمه .چرخیدیممی او دور به بنابراین نبودیم، یکی او با نبودیم، منطبق او با کهاین از بگریختیم، او جور از مدتی یک: گویدمی

 . هستیم او جنس از که بشویم متوجه تا .فرم صورتبه ولی نچرخیم توانیمنمی و چرخیممی او دور

 کردیمیم نگاه دشمن مثل همدیگر به یعنی. بودیم دشمنان مثل همدیگر به نسبت ما. بودیم دشمنان مثل ما: گویدمی موقعآن بعد

 وصل و ندارد ریشه ذهنیمن کهاین برای .داریم دشمن که گرفتیممی این از را مانهویت ما چی؟ یعنی یعنی. بودیم جفا از آویخته و

 . نیست زندگی به

  کند؟می وجود حس جوریچه بنابراین

  .سازیدشمن با

 . هستم ضد او با که هستم کسی من بگویید تا دارید احتیاج دشمن به شما. کنید نگاه خودتان به شما

  .رویدمی بین از شما کنند حذف را شما دشمن اگر

 . شماست دشمن که است درست .برود بین از تاندشمن خواهیدنمی شما

 . گیریدمی هویت او از کهاین برای

 خواهیدمی کارچه نباشند فردا اگر و کنیدمی ستیزه تاندشمن عنوانبه چیزهایی با شما اگر که بکنید خودتان از را سؤال این شما

 .توانیدنمی کرد؟ خواهید زندگی حس طورچه بکنید؟

 از قبل پس. شودمی آغشته درد به کنیدمی کاری هر که بدانید هستید، طوریآن شما اگر حاال. دارد احتیاج دشمن به ذهنیمن

  .ایمبوده همدیگر به نسبت دشمنان مثل ما که کندمی توصیف را حضور گنج به رسیدن

  است؟ احتیاج و ترس براساس تاندوستان با تان،نزدیکان با تانرابطه ببینید کنید؛ نگاه خودتان به شما هم اآلن

 است؟  هم با دو هر گاهی یا خواهیدمی آنها از چیزی یا ترسیدمی هاآن از یا یعنی

 . هستید دشمنان مثل هم با. ندارید عشق شما. خواهیدمی هاآن از را چیزی هم و ترسیدمی هم

 اش؟چاره اید،آویخته جفا در بنابراین. هستند طورهمین هم دشمنان
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 بیت پنجم: _غزل اصلی 

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی، 

 ُبگْذاشته دُکان و کار بَرداشته، وَفا جامِ

 آویخته کارها در مَزهبی وَافْسُردگانِ

 

 

 دل و جان صدهزاران طورچه گفتم هاآن به من: گویدمی. زنندمی حرف دارند مستان گروه آن هنوز برداشتیم، را وفا جام: گویدمی

 ما که شدیم متوجه دفعهیک .ایمبرداشته ما را وفا جام. دهندمی توضیح هاآن دارند دارید؟ زندگی همه این طورچه آویخته، شما در

 خوردهیک اینبنابر. بچسبیم آن دادنِ نمایش و کردن خودبزرگ و خودنمایی به نباید. بچسبیم من به نباید. شویم آویزان جفا به نباید

 یزمخبرمی هم بعد لحظه و خیزمبرمی ذهنم در فکر، یک یا ذهنی فرم عنوانبه که لحظه این یعنی. شد پیدا ما در حضور هوشیاری

 دپدی من در معشوق دیدن معشوق، به وفا جام یک و افتاد ایفاصله یک دیگر، نبود طوریاین دفعهیک طور،همین هم بعد لحظه و

 .نکردم رها دیگر و برداشتم را جام آن و آمد

 دکان و کار. کردیم رها را دکان و کار و. بربخیزم ذهنی فرم صورتبه یا بروم فرم به دوباره و برنداشتم معشوق روی از را چشمم یعنی

 !نه. کنیم کار نیست الزم دیگر بگوییم و بشینیم خانه برویم و کنیم رها را مانشغل ما که نیست این منظور

 باز دکان کاراین برای و دهد جلوه بزرگ خواستمی را خودش و داشت ذهنیمن که هاییاصول و اَدا آن یعنی بگذاشته دکان و کار

 ردیگ را هااین...  گفتمی هاییدروغ چه و انداختمی کی جان به را کی و زدمی تلفن کی به و کشیدمی هایینقشه چه و بود کرده

 .گذاشتیم کنار ما

 اشتباه داندمی عرفان جزء رااین و است کاربی و کندنمی کار کسی اگر کنم تأکید دوباره. است ذهنیمن دکان کار همین هااین

 . است تنبلی همین ذهنیمن ابزارهای از یکی کهاین برای. کندمی

 :گویدمی که داریم، غزل در امروز کار، و خالقیت صورتبه باید حضور این هستید، حضور به هوشیار شما اگر

 .دهدمی جان شما به و شودمی زده معشوق وسیلهبه نایی، وسیلهبه شما نِی .بشود زده تاننی بدهید اجازه. بزنید را تاندف باید شما

 این در را جان و باش داشته سخا شو، بلند امروز: گویدمی هم بعد. کنیدمی عمل یعنی زنیدمی را تاندف. زنیدمی را تاندف شما

 یگراند و خودتان به هم و کنید خلق و آورید وجودبه را چیزی یک بتوانید تانخالقیت و کارتان وسیلهبه باید شما. کن ایثار سخا

 یعنی همزبی افسردگان کند،می معرفی مزهبی افسردگان را هاآن که دیگران که افتاد اتفاق موقعی این؛: گویدمی بعد .کنید خدمت

 اند،هچسبید کارها آن به مزهبی و افسرده صورتبه هنوز جمع کهدرحالی آویخته، کارها در .اندچسبیده دکان و کار به که کسانی هنوز

 . یمانکرده تقلید دیگر هاآن از هم را ماندکان و کار .ایمنکرده رها را وفا جام ما بدهند، نشان بزرگ را خودشان که مذبوحانه کارهای آن

 همه که بگوییم برویم فردا هم بعد و دیدیم را معشوق بگوییم بنوشیم، جرعه یک و برداریم را وفا جام این ما که نبود طوریاین

 .بکنیم را کارهااین باید هم ما هستند، زرنگ بازار در و گویندمی دروغ مردم اگر .کنیممی هم ما و کنندمی را کارهااین اهللخلق

 هستند ردهافس هم هاآن که بودیم دیده کهاین برای. نرفتیم مزهبی افسردگان دنبال ما: گفت. نبود طوریآن نه. نکنیم ما که شودنمی

 .شدیم متوجه هم رااین ما: که گویدمی. کندمی مطرح را دیگری موضوع یک بعد. ندارد مزه شانزندگی .هستند مزهبی هم و
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 بیت ششم: _غزل اصلی 

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 خَوش ستچَشمی با کِه هر با کَشْ  سُرمه عقلِ بِنْشَسته

 آویخته کجا هر بر کَش دیده زاغِ بِنْشَسته

 

 

 و رفک تمام و باشم داشته همه از بیشتر که کنم کارچه گویدمی داریم ما که جزئی عقل همان کهاین در جهان، در منفی جزئی عقل

 اییفض یک کنیم، جمع زمین کره روی بر را هااین اگر .شود می فرم لحظه هر بنابراین است، این به اشزندگی زنده توجه و ذکرش

 یچه بنابراین .است آن نماینده هم من جزئی عقل .است کَشسُرمه عقل این. است کُلّ جزئی عقل همین فضا این که آیدمی وجودبه

 کندیم زندگی را شما زندگی یا نه؛ یا هستید آن نماینده شما که کندمی زندگی بزرگ منفی عقلِ آن را شما یا .ندارد وجود من موقع

 . هستید زندگی جنس از شما که

 اتاوق گاهی است، شدگیهویتهم و درد از پر و کندمی زندگی پارازیت صورتبه زمین کره روی در که را بزرگ جزئیِ منفیِ عقل آن

 هب کَشدسرمه می نشسته، عقل این که دیدم هم را آن من: گویدمی. است آن نماینده هم، من ذهنیمن که گوییممی شیطان یا دیو

 خاصی دید یک که ما مثل شده، هویتهم دیدی یک با است، خوش دیدی یک با است، خوش چشمی یک با که کسی هر با چشم،

 چه باشد، اجتماعی چه باشد، علمی چه باشد، سیاسی چه باشد، مذهبی چه. استجهان دید بهترین دیگر این گوییممی و داریم

 منم و است آن در منم و کردم درست من کهاین برای .است بهترین کردم درست من که ایمَلَغمه این دیگر، این باشد، اقتصادی

 ! آره آره بگویم من که کشدمی سُرمه دارد آن. امشده هویتهم آن با خودم

 . ببیند را من این بهتر هایمچشم که کند،می تقویت را من لحظه هر

 

 

 بیت ششم: _غزل اصلی 

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 خَوش ستچَشمی با کِه هر با کَشْ  سُرمه عقلِ بِنْشَسته

 آویخته کجا هر بر کَش دیده زاغِ بِنْشَسته

 

 

 .کندمی زندگی کجا دانیدمی که هم زاغ این

 . دارد سروکار هااین و زارلجن با که است ایپرنده زاغ

 . کِشدمی سویشبه یا شودمی کِشیده سویشبه بیندمی که را چه هر: گویدمی

 ریهوشیا از استفاده و خردمندانه سنجش بدون بینیممی که چه هر به هستیم، کِشدیده زاغ این فرمان زیر که اوقات بعضی هم ما

 . شویممی آن به جذب فورا  حضور
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 کشد.می خودش به را دیده که زاغی کَش،دیده زاغ این: گویدمی و

 .آویخته کجا هر بر کشد،می خودشبه را شده دیده چیز یعنی

 .آویخته بیندمی که چیزی هر بر

 را کارینا دیگر من که بگویید دیدید صالح اگر شما که؛ خوانیممی را غزل این این، برای ما هست، شما در حالت این اگر که ببینید 

 . بکنم خواهممی را کاراین و بکنم خواهمنمی

 . بنویسید کاغذ روی را آن و بیاید وجودبه شما رفتار و فکر در تغییری یک

 .ببرند استفاده هم دیگران تا بخوانید توانیدمی هم برنامه این در دانستید صالح اگر

 :که گویدمی موالنا اآلن 

 

 

 بیت هفتم: _غزل اصلی 

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 ِبچَش داری چاشْنی گَر خَوش، و تَلْخ هایخُنب زین

 آویخته؟ هوا در یا بُوَد، تَر خوش هوا تَرکِ

 

 

 مه بگیری، زندگی آن از بخواهی تو اگر و ای،چسبیده آن به ذهنا  تو که چیزی هر یعنی شیرین، و تلخ خوش، و تلخ هایخنب این

 شیرین اآلن اگر بکشیم، بیرون زندگی آن از خواهیممی و ایمچسبیده آن به ذهنا  ما که چیزی هر .دارد شیرینی هم و دارد تلخی

  .است تلخ آن ترک فردا است،

 . آیدمی ذهن وَرای از و آیدمی شما وجود اعماق از که زندگی شیرین ذات با نیست مقایسه قابل وجههیچبه

 . آیدمی شما خود از و آیدمی ذهن وَرای از دارد، وجود ما ذات در که آرامش این و زیبایی این و عشق این و شادی این

 . آیدنمی خشک و تلخ هایخُنب از

 یم؟کن استفاده نباید مادی جهان از ما که است این معنیش این. دارد هم تلخی حتما  کشید،می شیرینی آن از شما که مادی چیز هر

 . داری ایمزه یک اگر داری، چاشنی گر: گویدمی دارد. نه

  آید؟می کِی مادی جهان از مزه این حاال

 . هستید زنده حضور این به شما وقتی

 . اردند مزه و چاشنی این وگرنه. ببرید لذت توانیدمی بیشتر هم تانمادی وسائل از شوید،می زنده حضورگنج به بیشتر چه هر

 دهآین در مادی جهان از را چیزی یعنی هوا هوا، تَرک این که کنیدنمی فکر شما شده، مزهبی حقیقتا  شما زندگی اگر: گویدمی حاال

  .شد خواهد شروع زندگی برسم آن به من اگر که چسباندن، آن به را زندگی و خواستن

 بشوی؟ آویزان آن در یا است بهتر این ترک: گویدمی
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  بیت هشتم: _غزل اصلی 

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی، 

 جُستَمَشمی شُد، آواره َغمَش در من دلِ عُمری

 آویخته خدا در خوش را بیچاره دلِ دیدم

 

 

 در باور، آن مکتب، آن در کتاب، آن در کتاب، این در. جاآن و جااین در بیرون، کردم؟ درمی وجوجست کجا در را امزندگی و دل من

 چارهبی من دل که شدم متوجه دفعهیک. کردممی وجوجست هاآن در را معشوق. بود شده آواره. ماده در دنیا، جاه آن در اتومبیل، آن

 یآوارگ این .ایمشده آواره و ایمکرده گم یا کنیممی گم را معشوق وجوجست اثر در ما که است این گرنشان این .بوده خدا با قبل از

 دفعهیک. کنیممی وجوجست فرم در را خدا کنیم،می وجوجست متعلقات همین در را خدا که؛ است علت این به مادی جهان در ما

 بوده خدا به زنده ما اصل. بوده خدا با ما اصل. بوده خدا با قبل از ما دل این که شدیم متوجه زنند،می حرف دارند مستان آن هنوز ما،

 . بودیم شده سرگردان ما هاآن در شدن آواره و هافرم جهان به رفتن با ما و

 شانن کنندمی آزادی حس دنیا خانه در که کسانی و تو به بگذار کنی،می ایمنی حس تو دنیا خانه در اگر جوان ای: که گویدمی اآلن

 .دار هم است، خانه هم. هست معنی دو به دار. هستند دنیا دار به آویخته هااین که بدهم

 

 

 م:ابیت نهم الی یازده _غزل اصلی 

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 تا َبرخیز ایمنی َگر فَتی ای دنیا دارِ بَر

 آویخته را تو هم و را آزادانْت بِنْمایَم

 

 جان زنده کُشتگانِ بین جاودان، مُلْکِ دارِ بَر

 آویخته اِرْتِضا در جوان، مَنصورِ مانند

 

 بِزَن داری من بَهرِ  از من، سُلطانِ تویی عشقا

 ناآویخته قِندیلِ را خانه ندارد روشن
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 زندگی صورتبه که نیست زندگی از ایلحظه هیچ .ایمکرده سکونت جاآن در و ایمرفته دنیا خانه به کامال  هاانسان ما از خیلی

. یمکنمی جوروجفت را چیزها  جاآن در و ایمشده زندانی ذهن خانه در بنابراین و خیزیمبرمی لحظه از ذهنی فرم صورتبه .بربخیزیم

 کرف و کنیممی جاهجاب مرتب را هااین شود، طوریاین باید بیزینسم شوند، طوریاین باید هایمبچه بشود، طوریاین باید همسرم

 دارد .یزندبر فرو همه آن متعاقب و بریزد فرو یکی است ممکن دفعهیک ولی. کنیممی ایمنی حس دیگر بشود طوریاین اگر کنیممی

 است دار به آویزان که کسی. هستی دار به آویزان تو که بدهم نشان تو به بگذار! جوان ای هستی، هاانسان جورآن از تو اگر: گویدمی

 سیک .کندنمی تهدید مرا خطری هیچ و هستم سالم من که بزند ایمنی و آزادی از صحبت تواندنمی کهاین کنندمی اشخفه دارند و

 .باورهایت از جمله از شوی، آزاد ذهنی هایفرم تمام از تو یعنی آزادی .بکند آزادی صحبت نباید دنیاست دار به آویزان که

 هب زنده و هستی ذهن فضای از بیرون که بگوییم توانیممی صورتایندر شدی، آزاد هاآن با شدگیهویتهم و کهنه باورهای از اگر

 . بکنی آزادی صحبت توانیمی و هستی حضورگنج

 .کنندمی را آزادی تعریف و آزادند کنندمی فکر و هستند گرفتار ذهن زندان در هاخیلی

 خودشان من که کسانی ببین تو نامیرایی، خانه در جاودان، ُملک خانه در: گویدمی زندمی مثال و. نیست آزادی خود آزادی؛ تعریف

 .جوان منصور مانند حلّاج منصور مانند هستند، جاودان زنده و اندکُشته را

 کیست؟ جوان منصور

 هوشیاری آن شما شوید، زنده حضوربه اگر. هستید شما جوان منصور پس جوان، که هم جوان شده، کرده یاری یعنی منصور ضمن در

 رد بود؟ شده آویخته چی در منصور. آویخته ارتضا در جوان منصور مانند .ایدکرده زنده خودتان در را خدا وسیلهبه شده کرده یاری

 . اُفتدمی لحظه این در که اتفاقی هر به خوشنودی در. هستید آویزان تسلیم در هم شما. تسلیم

 قتد .است جوان منصور کار و بوده حلّاج منصور کار فضا؛ آن از کردن عمل و لحظه این اتفاق شرطوقیدبی پذیرش بنابراین پس

 آن هم شما: گویدمی شما به و آوردمی ما زندگی به را او و منصور، زدن مثال ضمن ظریف و صورتی چه به موالنا که کنیدمی

 رد این و اُفتدمی که اتفاقی و فرم از نظرصرف باشید جوان همیشه توانیدمی که هستید، ابدی جوان شدۀ کرده یاری هوشیاری

 .کندمی گیرینتیجه موالنا حاال .جاودان ُملک خانه در کجاست؟

 بزنید؟ را حرف این و بایستید توانیدمی آیینه جلوی هم شما ببینید

 

 

 م:ابیت یازده _غزل اصلی 

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 بِزَن داری من بَهرِ  از من، سُلطانِ تویی عشقا

 ناآویخته قِندیلِ را خانه ندارد روشن

 

 

 ما هخان و شودنمی بیان ما از حضورگنج این صورتایندر نیاویزند، را ما منِ اگر. شودنمی روشن ما خانه نیاویزند، را قندیل این اگر

 . ماست بدن خانه ماست، ذهن خانه .ماست درونی دید همین ما، خانه. شودنمی روشن



۲۲۲متن برنامه شماره   

 گنج حضور 
 

ه | 15 ح ف ص  
 

 

 نیفتد، تخت از و نشود بازنشسته نشود، برکنار کار از نشود، کاربی ذهنیمن یعنی نشود، آویخته ذهنیمن نشود، آویخته ما قندیل اگر

. گذاردنمی ینا این بتاباند؟ ما فکر و جسم به را نورش و برکت زندگی طورچه دیکتاتور، پوشالی فرمانروای این و اصطالح؛به طاغوت این

 :گویدمی پس

 

 « من سلطان تویی عشقا» 

 

 دگیزن نور که کنید حس وقتی .ببینید دیگران در را خودتان شما که آمده وجودبه ما در موقعی عشق. جمعی مایِ فضای همین عشق

 اششادی و شودمی نوسان و شودمی بیان شما وجود ذرات از و جوشید شما وجود اعماق در زندگی، زندۀ زندگی و زندگی هوشیاری و

 مادی جهان به خدا شدن زاده عشق؛ و .کندمی کار دارد شما در عشق صورتدراین شود،می پخش این و درون، از و شودمی حس

 نه و یمن سلطان تو حقیقتا  .منی سلطان تو که بگویید آن به شما حاال و .شودمی بیان انسان در و شودمی زاده انسان در که است

 . شودنمی نورانی من خانه نکنی کاربی کار از را این چون. بزن داری من منِ این برای و. هستم تو جنس از من. ذهنی من این

 .بگوید خواستهمی چه که کندمی راهنمایی را ما جااین در موالنا

 

 

 م:اتا چهاردهم ابیت دوازده _غزل اصلی 

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی، 

 زَنَد مَردان در دست کو کََسم آن پایِ  خاک من

 آویخته کیمیا در ِمسی آن غُالمِ جانم

 

 کُن آغاز سَماعْ و عیش کُن، ساز را طَرَب بَرجِه

 آویخته نَوابی نِی سَرنگون، دَفْ  آن نیست خوش

 

 را خسته فَزایَد جان نِیْ  را، بسته گُشایَد دل دَفْ

 آویخته؟ فَزا جانْ وان شُد؟ بَسته چون دِلْگُشا این

 

 

 ستمه کَسی پای خاک من: گویدمی پس. داریم ناخالصی هاانسان ما یعنی. بشویم طال خواهیممی که هستیم مِسی ما: که گویدمی

 کیمیا در محکم که مِسی آن غالم جانم و زند مردان در دست کو .زندمی مست هایِانسان در. زندمی مَست مردانِ این در دست که

 رزَ به را ما او باالخره برنداریم، او روی را مانچشم یعنی شویم، آویزان معشوق کیمیای به اگر هستیم، مس ما اگر .شودمی آویزان

 . شویمنمی کیمیا ما که باشد مانحواس. کرد خواهد تبدیل
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 موالنا جانای در و. بشود طال بزنند مس به اگر که شود کشف بود قرار که بود ایافسانه مادۀ یک کیمیا. است ایافسانه چیز هم کیمیا

 روی انمچشم بلکه داریم، نقص چقدر که نیست مهّم: گویدمی. کیمیا به زنیممی دست هامس ما که .گیردمی کاربه را تمثیل این

 . است معشوق کیمیا؛. نه یا هست کیمیا

 را طرب و برخیز اآلن همین. دهدمی نشان را راه و شد خواهیم زر ما. شویمنمی معشوق موقع هیچ ما. بشویم زَر خواهیممی ما حاال

 .کن ساز

 .سَماع و شادی و زندگی و عیش به چی؟ به کن آغاز

 زا زندگی هوشیاری که است علت این به سَماع، در رقصیممی ما که حرکتی این حاال. زندگی به حق، به دادن گوش یعنی سَماع

 گوش یعنی اصل در سَماع پس .رقصدمی شما درون. است درونی رقص خاطربه بیرونی حاالت آن. شودمی بیان ما در زندگی طرف

 نوا دونب یعنی را نوابی نِی حاال ِنی، یک و داریم دفی یک کنید فرض شما؛ دف این: گویدمی حاال و. معشوق به دل گوش با و کردن،

 تمام دف این .زنیمنمی[ را آن] و سرنگون گذاشتیم هم را دف زنیم،نمی و ایمکرده آویزان دیوار از را نوا بدون هم و نوابی هم را،

  دف؛ مان،جوشان و زنده زندگیِ  مثل مان،هیجانات مثل مان،عمل مثل مان،فکرهای مثل. ماست عملیاتی سیستم

 افزوده زندگی مانجان در شویم،می زده ما مان،جان در شودمی زده وقتی است، معشوق لب طرفیک هم نی است، آن سمبل

 نشود؟ زده شما نِی این که نیست حیف: گویدمی. شودمی

 مقاومت با ما بزند، ما نِی خواهدمی معشوق. ایمبسته را آن و ایمآورده وجودبه گِرِه آن در بس از کهاین شود؟ براینمی زده ما نِی چرا

 . زندگی اِنکار با. چیزی هر به لحظه هر در مقاومت با ایم،کرده گره از پر

 نزد به شروع ما و زندمی را ما ِنی معشوق که است بیدار؟ وقتی عمل این است؟ کِی تو، بیدار عمل که باشد حواست: که گویدمی

 .کنیممی خودمان دف

 . کندمی باز را بسته جان دف؛ این. ماست عمل ما، خود دفِ

 دگذارمی را آن اسم پایین در که نِی آن فزاییجان با نی، آن آهنگ با کردن عمل. ایمشده بسته ما زندگی فشار از طوریچه دیدی

  .کندمی باز را ما بستۀ دلِ سخا؛ بر جان نثار

 و نی، آن آهنگ با کنیم عمل یعنی. بزنیم خودمان را ماندف و بشود زده معشوق وسیلهبه ما ِنی این که بدهیم اجازه باید ما پس

 .کندمی باز را بسته دل دف را بسته؛ گشاید دل دف :گویدمی آویخته نوابی نِی سرنگون دف آن نیست خوش که بدانیم

 . کندمی اضافه جان جان،بی جانِ به نِی

 فزاجان آن و. شد بسته طوریچه کندمی باز را تاندل که شما دف این شد؛ بسته چون گشادل این کند؛می را سوال این شما از حاال

 کند؟می سؤال شما از. افتاده کاربی و آویزان شما نِی آن و آویخته
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 م:ام و شانزدهابیت پانزده _غزل اصلی 

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 سَخا در جان کُن ایثار َبرگُشا، دستی امروز

 آویخته سَخا در بُد چون، رَست حاتِم کُْفر با

 

 جان دامِ چون َصفا امّا نان، دامِ چون سَخا آن هست

 آویخته صَفا در کو آویخته، سَخا در کو

 

 

 فزاجان نی این نگذار. شودمی زده هم شما دَف و شودمی نواخته معشوق وسیلهبه شما جان ِنی که کرد یادآوری ما به امروز موالنا پس

 امروز،: یدگومی دوباره. سَخا در کن ایثار را جان و شودمی زنده جان تو در بیفتند، کار به هااین اگر و بیفتد کاربی تو در گشادل دفِ و

 .را مال نه ببخش را جان بخشش در و کن عمل یعنی کن، باز را دستت برگشا، دستی اآلن همین یعنی

 در که ستا این کهآن دومی. بکنی زنده را دیگران زندگی. ببخشی زندگی که؛ نکنی مضایقه تو که است این یکیش بخشیدن جان

 . کنی رها را هامن خودت

 جهان در بلکه شود،می حس ما در تنها نه زندگی این و شودمی تولید زندگی ما در کنیم،می رها را مانمن از قسمتی ما موقع هر

 . شودمی پخش هم

 گویدمی پس .عشقی تشعشع با همراه باشد خِردی خالقیت صورتبه یا باشد عشقی تشعشع صورتبه است ممکن بخشیجان این حاال

 .سَخا در بود آویخته کهاین برای شد، رستگار کفرش وجود با حاتم که بیاورم یادت به را حاتم: که

 . جان برای سَخا یکی و نان برای سَخا هست؛ یکی سخا جور دو: که گویدمی امّا

 . شودمی زیاد پولش ببخشد پول کسی هر. است نان دام آن بشود زیاد پولش کهاین برای بخشدمی مال یکی که سخا آن

 . شودمی زیادتر اشنابی و شودمی زیادتر اشپاکی بشود، ترپاک ببخشد، صفا ببخشد، جان امّا

 کجا؟ آن و کجا این: گویدمی حاال. است جان دامِ. کردن ناب و شدن ناب نابی؛ یعنی صفا

 

 « آویخته صفا در کو آویخته سَخا در کو» 

 

 دستبه برای هستیم، بخشش اگر دنبالِ؛ ما بیشتر کهاین برای کند؟می را کار این چرا. کندمی توصیف را حالت دو این دوباره و

 را دوتا این تفاوت دارد. آوردنمی وجودبه حضورگنج ما در بخشش این. بخشیممی مانمن وسیلهبه دوباره. هست چیزی آوردن

 یا شودیم تولید زندگی نه؟ یا شودمی تولید شما در جان آیا که ببینید باید ببخشید، خواهیدمی و دارید چیزی شما اگر. گویدمی

 :دهدمی توضیح دارد را این آورید؟ دستبه بیشتری یا تربزرگ چیز که بخشیدمی رااین فقط شما یا نه؟
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 ام:ام و هجدهبیت هفده _غزل اصلی 

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 شُده ایثاری غارِ در خایفی، چون سَخی باشد

 آویخته مُصطفی در بُوَد بوبَکری چو صوفی

 

 برسَری سِپارَد هم جان دِلْبَری، در دَهَد دل این

 آویخته بَها اَنَْدر مُشتری چون جو صَرفه وان

 

 

 . رسانت یعنی خائف است، خائفی یک مثل .نیستیم هم مادی سخاوتمند ما اوقات بعضی که مادی سخاوتمند: گویدمی. است روشن

 است بکرابو شبیه صوفی کهحالتیدر. است ترس بنیانش پس. کند درمان را ترسش که شده بخشش غارِ وارد و ترسدمی که انسانی

 . آویخته رسول حضرت در که

 . شود آویخته خدایی حضور هوشیاری به باید که است انسان رمز ابوبکر و حضورگنج رمز مصطفی جااین در پس

 سِرّی، به هسپرد هم را وجودش تمام و دلبری به داده دل که است انسانی شبیه آویخته، مصطفی به بوبکر اگر یعنی این: گویدمی حاال

 یک هم ما بیشتر .است خودش صرفۀ دنبال. است مشتری دنبال جو،صرفه یکی این ولی آیدمی غیب از که خدایی راز و سِرّ این

 .آیدمی گیرمان قدرچه دنیا آن در که ببینیم خواهیممی بخشیم،می چیزی

 گیریم؟نمی یا گیریممی را برابرش ده آیا

 گیریم؟ می را چقدرش یا

  شود؟می چه بدهند رااین اگر

 .ایمآویخته ارزش در ایم،آویخته بها در که هستیم مشتری شبیه جوصرفه بنابراین

 ذهنی؛نم براساس سخاوت تا دارد کاروسر جان با و یردگمی جان و آویخته جان به آویخته، صفا به که کسی آن یعنی آن: که گویدمی

  .شده حیران او در دریا و کندمی شنا دریا در که است نهنگی شبیه

 . دارد معنی دوتا آشنا. آویخته شنا به و گیردمی یاد شنا دارد تازه است، دریایی اصل در انسان این بَحری؛ این ولی

 

 « آویخته آشنا در ناآشنا َبحری وین» 

 

  دریا؛ هستیم، دریایی که ما بَحری، ما کهاین یعنی

. هستیم جاییآن ما و امکانات همۀ زنده فضای هستی، المکان، بیکران واقع در دریایِ آید،می جاآن از چیز همه که فضایی آن یعنی

 . جاستآن مانخانه ما

 . ما مستان در کنند،می زندگی جاآن گفت که عاشقان آن مثل
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 .ایمسبیدهچ خودمان ناشیانه شنای به و شنا، گرفتن یاد به ایمکرده شروع تازه و رفته یادمان شنا ولی هستیم بحری ما که است درست

 . هستیم بلد شنا اصل در ما که نیست مانحواس ولی

 . ایمچسبیده شده گرفته یاد پیش از چیزهای به یعنی ایم،چسبیده آشنا به ما که استاین رفته، یادمان شنا کهاین علت

 فادهاست آب در خواهدمی آورده را خشکی قواعد که است این بکند شنا تواندنمی نفر یک کهاین علت. کنیمنمی رها را آشنا چیزهای

  .شناست استاد نهنگ آن کهدرحالتی .کند

 . بریزیم را هااضافه این کهدرصورتی هستیم ما نهنگ

 

 

 غزل جانبی:

 ۷۲۷۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی، 

 را تن کِشتیِ ناگه به دراِشکستی خِضری وگر

 آشنایَستی ماهی چون هاجان همه دریا آن در

 

 

 .هستند بلد را شنا ماهی، مانند هاجان همه دریا آن در بشکند، را تن کشتیِ ناگه به خضری یک اگر

 

 

 دوموبیت بیستم تا بیست _غزل اصلی 

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 ریا یا باشد، صِدق یا کیا، و کار این که گویی

 آویخته ریا و صِدق ما، و عُشّاقَند که جا آن

 

 روان شب چراغِ و چَشم جهان شاهِ ای گشت شب

 آویخته سَما ماهِ  مَهَت، چون رویِ  پیشِ ای

 

 نو جاهِ  چون فَزاجانْ تو نو، ماهِ  چون شادمان من

 آویخته دوتا من چون نو، ماهِ  تو غَمِ  در وِیْ

 

 ریا هاینا گویدمی موقع بعضی اند،رسیده حضور گنج به که کسانی آن کنیمی فکر. ریا یا است صدق یا کاراین که: گوییمی تو

 .آیدمی کامل راستی از صدق، از این که گوییمی هم مواقع بعضی. شودنمی چیزی چونهم و کنندمی
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 کندنمی کار ریا و صدق جاآن در یعنی .است آویخته ریا و صدق جاآن ما و عشاقند که جاییآن گویدمی موالنا ولی

 . شناسدمی را ریا و صدق آن ما ذات بنابراین. است ذهنی چیز یک ریا و صدق کهاین برای

 . شناخت خواهیم را صدق صورتایندر. شویم حضور به هوشیار و کنیم رها را اضافات این که است کافی

 ما .ما یزندگ بر افکنده سایه همیشه ذهنی تاریکی کهاین برای بریممی سربه شب در هاانسان ما یعنی شد شب:  که گویدمی اآلن

 ماه که هستی پرنور قدراین تو و .هستی ما چراغ و چشم تو ولی: گویدمی. عادی انسان نداریم، عادی حالت در را حضور روشنایی

 کهنای برای بشود، حالخوش باید خیلی اوّل شب ماه نو؛ ماهِ . هستم نو ماهِ  مثل من تاریکی این در امّا .است نورکم مقابلت در آسمان

 .شود چهارده شب ماه نواقصش همه با کندمی رشد دارد

 . هستیم شادمان و هستیم نو ماهِ  اآلن هم ما

 هر در را ما جانِ دارد نو جاهِ چون فزاجان آن کهاین برای .هستیم شادمان ما هاناکاملی اصطالحبه و هاکاستی و نواقص همه وجود با

 .رفتن چهارده شب سمت به کندمی رشد دارد ما و ماه. کندمی افزوده لحظه

 من که: گویدمی همین برای .ماه روشناییِ شدن زیاد این ندارد انتها. نیست چهارده شب واقعا   چهارده شب این که دانیممی ما ولی

 .باشید شادمان است فزاجان نو، جاه یک معشوق و افتاده معشوق به تانچشم که تانهاینقص همه با باید هم شما .هستم شادمان

 .هستم تسلیم یعنی. کنممی سجده تو به دائما   نو ماه منِ: گویدمی

 شادمان این برای تر،بزرگ ماه سمت به کنیممی رشد داریم و هستیم نو ماهِ  اگر ما یعنی چه؟ یعنی شد مشخص بنابراین پس 

 کنیم، اعتراض ،کنیم شکایت کنیم، گله نباید موقع هیچ. کنیم نگاه معشوق به باید لحظه هر در تسلیم یعنی دوتا دائما  ولی هستیم،

 .ودش تربزرگ معشوق نور یعنی. شود تربزرگ مرتب ما ماه تا رویممی جلو لحظه این با است؟ موازی طوریاین لحظه این چرا کهاین

 یداپ من که ذهنی شدگیِسِفت این یعنی شما تَن و. است کوه یک مثل شناخت اندازه و قدرت در شما، جان این: که گویدمی اآلن و

 کاه پَرِ یک از و چسبیده معرفت کوه این که استاین گرفته صورت که غیرعادی کار ولی .است کاه برگ یک مثل سطح، در کرده

 دیده؟ را این کسی چه: گویدمی .شده آویزان

 

 

 چهارم:وسوّم و بیستوبیت بیست _غزل اصلی 

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 صِفَت در کاهی برگِ تَنْ  َمعرفت، در جان است کوه

 آویخته؟ را کوه یک کَس ستدیده کِی برگْ  بر

 

 دیگران از بِبُر صُحبَت رَوان، گَردی رُوانْ رَه از

 آویخته مُبتال در مُبتال، بِمانی وَرْنی
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 .دکنمی دیگری توصیه هم اآلن فهمیدیم؛ و رااین. نکنید آویزان تانمادی قسمت کاه برگ به را تانجان و معرفت کوه شما پس

 تو .شویمی روان اندرسیده حضوربه که کسانی و مستان و عاشقان از شوی،می روان رَهروان از نیستی، روان اگر تو: که گویدمی

. شماست به بسته .بِبُر را صحبت هاآن از دارند، من جدایی براساس و شناسندمی دیگر و غیر که کسانی .بِبُر دیگران از را همنشینی

 .است خودش درد در گرفتار که، یکی به آویزان مانی،می گرفتار دَرد در وگرنه

 

 

 هفتم:وپنجم الی بیستوبیت بیست _غزل اصلی 

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 چون است چون عاقبت تا خون، گشته عزیزان جانِ

 آویخته اِنْتِها در سَرنگونْ بَدگُمانی از

 

 جان کاشت کَاوَّل تُخم آن پاکَشان جانِ دید چون

 آویخته اِبْتدا در اِنْتها از فکر، واگشت

 

 صَدا ُافْتَد تَن کوهِ در بُوَد، دل از نِدا اصلِ

 آویخته صَدا در ای کُن، اصل در رو خاموش

 

 

 . است کردن فکر بد و است بدگمانی این و شد خواهد جوریچه آینده که علت این به خون، گشته ما عزیزان و ما همه جان: گویدمی

 

 « چون است چون عاقبت تا خون، گشته عزیزان جانِ» 

 

 نوک بیند،ب را درخت پای کهاین جایبه. کنند آویزان را کسی کهاین مثل درست یعنی. است دیدن سرنگون این سرنگون بدگمانی از

 . ببیند را درخت

 نآ از بعد و بشویم زنده حضور گنج به و بشود منطبق آن در خودش به مانهوشیاری ما کهاین جایبه. بینممی عوضی را چیزها ما

 . هستیم آن نگران و شودمی چه که ببینیم خواهیممی را آینده و ایمرفته مادی جهان به ما کنیم، فکر

 . است دیدن برعکس را جهان و کردن فکر واژگون و کردن فکر سرنگون کاراین

 ام و شود قطع فکری تسلسل این لحظه یک که آید می وجودبه وقتی ما پاک جان ما، پاک جان وقتی: که گویدمی شما به االن

 .دهد نشان را خودش آن زیر از ما اصل و شود دریده پندار پرده و کنیم خاموش را مانذهن
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 ماست، جان تخمِ حضور، تخم شده کاشته که اوّل تخم دید، را بود شده کاشته اوّل که تخمی آن شان،پاک جان وقتی: گویدمی

 شودمی آگاه ما در خودش از هوشیاری و شودمی منطبق خودش روی شیاریهو و انتها از گرددبرمی گردد،وامی فکر آن صورتایندر

 . شویممی رها حرص و هوا این و من این و واهی هایترس این از ما و است حضورگنج تعریف این و

 

 « آویخته اِبْتدا در اِنْتها از فکر، واگشت» 

 

 از بعد عهدفیک! هوی گوییممی مثال  که داریم ندا یک است، کوه شبیه ما، تن که رویممی کوه به ما وقتی: که گویدمی شما به اآلن و

 صلا: گویدمی. انعکاس معنای به صَدا اوقات گاهی یا صِداست آن را، صدا آن بازگشت درست شنویم،می صدایی ثانیه، بیست ده

 . آیدمی شما وجود اعماق از بیان اصل انرژی،

 .رویدمی انعکاس دنبال روید،می صدا و َهمهَمه این دنبال شما و شودمی منعکس هَمهَمه و صدا شما، ذهن کوه در

 

 « صَدا اُفْتَد َتن کوهِ در بُوَد، دل از نِدا اصلِ» 

 

 . فیکونکُن همان یعنی باش اصلِ کُن، اصل .برو باش اصلِ به و کن خاموش را ذهن تو

 .باشدمی انسان پس باش: گفتند انسان به .باشدمی پس باش یعنی فَیَکون کُن

 من و ویبر ذهنت به کهاین بدون باش هستی، زندگی جنس از همین تو یعنی باش، سکون: گفتند انسان به که است این آن معنی

 .کنم بیان و فکر تو طریق از من بگذار کنی، فکر خودت برای و بسازی

  .ایمداده دست از را باشیدن این ما. باش فقط تو

 . توست اصل و است زندگی که است، هستی که بودن و باشیدن اصل به برو خاموش تو

 

 « آویخته صدا در ای ُکن اصل در رُو خاموش» 

 

 . است انعکاس همان که شودمی بلند شما ذهن در فکری لحظه هر چیست؟ انعکاس. انعکاس در ای

 ماند؟می چه شود، خاموش این اگر

 .باش همین کُن، همین

 چه هر ی،هست سکون یعنی باشی،می وقتی شما که است دلیل این به شدن رو و زیر یعنی فََیکون کُن :گویندمی فارسی در کهاین

 .برود گذاریدمی هم شما و شود می رو و زیر یعنی فَیکون کُن زودی آید،می وجودبه که

 رایب باش و کُن اصل این کهاین برای دهد،می دست از را ارزشش کنیدمی فکری هر شود،می رو و زیر اُفتدمی لحظه این اتفاقی هر

 هیچ نه اتفاقات، و رویدادها نه قدیمی، باورهای نه گویند،می دیگران که چیزهایی نَه کنیدمی که فکرهایی این نه .است اصل شما

 . دیگر چیز

 . کنیدمی حفظ را این و شماست اصل باش، اصل این
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 « آویخته صدا در ای ُکن، اصل در رُو خاموش» 

 

 : گویدیم اآلن. است باش اصل که بروید خودتان اصل به و کنید خاموش را ذهن ایدشده اگر نه؟ یا ایدشده آویزان صدا در ببینید شما

 

 

 :نهوهشت و بیستوبیت بیست _غزل اصلی 

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 خورَد را نیازت کِبرَت آوَرَد، کِبْر زبانْ گفتِ

 آویخته کِبْریا در جُدا، خود کِبْرِ زِ تو شو

 

 کِبْریا شرقِ سویِ  از بَرآ، تبریزی َشمسِ ای

 آویخته ضیا اَنْدَر ها،ذَرّه چون زِتو هاجان

 

 

 یمبگذار نمایش معرض به را آن و بسازیم خودی خواهیممی ما لحظه هر یعنی کبر آورد،می کِبر زبان کند،می کار که زبان این پس

 یتزندگ و اصلت از یعنی نیاز و راز مثل جااین در نیاز. کندمی کم باش و سکون آن از این. خوردمی را نیاز این و کنیم خودنمایی و

 . کبریا در بشو آویزان و بشو جدا کبر این از تو .خوردمی

 . کبریا به اصلت، همان به بچسب و کن رها را رویدادها و صداها این

 شمس. رآب تبریزی شمس ای که: گویدمی موالنا جاآن در و کبریا به چسبیدی شدی، ساکن جاآن و برگشتی کُن اصل به که موقعی

  درخشان هاذره جاآن در و اُفتدمی نور ستون که طورهمان هاذره مثل هاجان: گویدمی جاآن در که. است مَستان فضای همان تبریزی

 هایذره این مثل آن در هاجان و است جنس آن از هم تبریزی شمس اند،شده آویزان خورشید به نوری ستون این طریق از و هستند

 .اندآویخته کبریایی خورشید نور به درخشان

 

 

 

 

 .کنممی خداحافظی شما با بعد هفتۀ تا فرمان اتاق همکاران از تشکّر با و فرمودید توجه برنامه این به که شما از تشکّر با

 دارنگه خدا

 


