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 منزل سوی بستان کنیم آمد بهار ای دوستان

 غریبان چمن خیزید تا جوالن کنیمگرد 

 چون زنبورها پران شویم از گل به گلامروز 

 عسل خانه جهان شش گوشه آبادان کنیم درتا 

 رسولی از چمن کاین طبل را پنهان مزنآمد 

 طبل خانه عشق را از نعره ها ویران کنیمما 

 سماع آسمان خیزید ای دیوانگانبشنو 

 فدای عاشقان امروز جان افشان کنیمجانم 

 را بردریم ما هر یکی آهنگریمزنجیرها 

 لبتین آهنگ آتشدان کنیمکگزان چون آهن 

 در آتش دل می دمیم کوره آهنگرانچون 

 س مستعمل فرمان کنیمدالن را زین نفکآهن 

 در این عالم زنیم وین چرخ را برهم زنیمآتش 

 ویش سرگردان کنیمعقل پابرجای را چون خوین 

 پای میدان گاه سرما بی پا و سر گه کوبیم 

 نیم و آن کنیمکی به فرمان خودیم تا این کما 

 نی چو چوگانیم ما در دست شه گردان شدهنی 

 صد هزاران گوی را در پای شه غلطان کنیمتا 

 و خامشی هم مایه دیوانگیست  کنیمخامش 

 پنهان کنیم ای عقل باشد کآتشی در پنبهاین 



 گنج حضور ۲۲برنامۀ شمارۀ 

 

 Page 2 ۲۲# برنامۀ
 

 رهشما حضور امروز را با غزلسال نو برنامه گنج  ددمج سالم و احوالپرسی و تبریکبا 

 شروع می کنم.  زدیوان شمس موالناا ۰۷۳۱

یم داشته باش یکدیگرای لی خوب را در ابتدای سال براین رسم هست که آرزوی ساالبته 

در جان ما و در  برکت و خیر هستی که هر لحظهاگر ما حضور داشته باشیم و از آن  اما

 ردمگر اینکه سود ببریم نمی شود که سال خوب نباشد جان این کهکشان دمیده می شود 

جامد آن برای خودمان رات تقاضاها و انتظا ،هاخواهشمن ذهنی زندگی کنیم و با پیروی از 

امسال تصمیم می گیریم که از من ذهنی خود پا به بیرون بنابراین دردسر درست کنیم. 

، خوبی و زو ذات هستی همیشه خی و شناسایی کنیم که ذات جهان نیک استبگذاریم 

و با این ایمان به حضور می رسیم و زندگی شاد و آرامی را  سالمتی ما را می خواهد

 شروع می کنیم. 

زمانیکه وارد محل کار شدم دیدم که سفره نوروزی بسیار زیبایی را چیده اند و امروز 

 نهاآکه درباره معانی بعضی از  در روی میز مشاهده می کنیدبعضی از اقالم آن را 

  صحبت خواهیم کرد. 

ن به حضور را به یک راه برای زنده شد مین غزلی که امروز برای شما خوانددر اموالنا 

راهمان را بسوی زندگی یا حضور یم و می توانیم از طبیعت درس بگیرما  ا می آموزد.م

من ای میله هگم شده ایم در نتیجه در پشت حصار  دهو آینذشته گ یدر فکرهاپیدا کنیم. ما 

رختان، دفراموش کرده ایم که ن پیدا کنیم. ما می توانیم راه را به بیروذهنی خود هستیم. ما 

 سفره نوروزیراه را به ما نشان دهند. در  سبزه ها، سنگها و حیوانات می دانند و می توانند

 ست، سبزه رمز زندگانی نباتی ازندگانی حیوانی استمی توانیم تخم مرغ را ببینیم که رمز 

تی، انب این سه هوشیاری یعنی هوشیاریادیست. بنابراین مو سکه و سنگ رمز زندگی ج

سر  برمی گوید اینها زنده هستند و با گذاشتن آنها . موالنا می بینیمحیوانی و جمادی را 

 با ما حرف می در نهاناینها سفره نوروزی می بینیم که ما در میان آنها زندگی می کنیم. 

 .زنند

 روزان و شبانبا تو می گویند          ذرات عالم در نهان      جمله 
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 با شما نامحرمان ما ناخوشیم    صیریم و خوشیم     سمیعیم و بما 

 جان جمادان کی شوید محرم     جمادی می روید شما سوی چون 

 غلغل اجزای عالم بشنوید         عالم جانها روید    جمادی از 

گویند که ما هم می شنویم  سنگها و حیوانات هر لحظه پنهانی به ما می ،ه هاسبزاین یعنی 

نامحرم . شما شما انسانهای نامحرم ما خاموش هستیمو هم می بینیم و شاد هستیم اما با 

 ای اینکه لطافت خداییبج دجسم شده ایاینکه شما هستید چون سوی جمادی می روید. برای 

شما که به سوی جسم  .، جسم و صورت شده ایددر فکر بیش از حد گم شده اید پیدا کنید

 را نمی شنوید. ما هایحرف بنابراین نامحرم هستید هستیدذهن بودن می روید و در خواب 

 به اینزنده  موالنا اینجا اشاره به این دارد که چگونه محرم جان جمادات و نباتات شویم و

 . شویملحظه 

ودن بسوی لطافت و من ذهنی ب ، صورتاز این فرم فکری .جمادی عالم جانها رویداز 

 و غلغل اجزای عالم را بشنوید.  شوید جان این لحظهبه  و زنده بروید

 ف گوینده اندراینجا وانطخاموش زین سواند و زان سو زنده اند       مرده 

طرف در نظر این  آنها مرده می آیند اما در واقع آن سو زنده هستند.این طرف به نظر ما 

ع هوشیاری وجود دارد وهر حال دو نبه . ما آنها خاموش هستند اما در واقع گویا هستند

دیگری هوشیاری  وهست  در ذهن و انسان   حیوان ،ر جماد، نباتیکی هوشیاری که د

که من نام آنرا  زنده به زندگی این لحظه استهوشیاری حضور هوشیاری  حضور هست.

 .یک هوشیاری قدیم وجود دارد و یک هوشیاری جدیدهوشیاری جدید می گذارم. بنابراین 

و از این خواب بیدار  هوشیاری است که انسان در خواب فکرها فرو رفته قدیمهوشیاری 

ه ماد ،انسانیست که از خواب فکر بیدار شده و از جسم بودن همجدید نشده باشد. هوشیاری 

 ،ملیت فرقی ندارد که از چههر حال به  بودن رها شده و به جان این لحظه زنده شده است.

 جود داشته باشد. هر کسی می تواند وهوشیاری در  این دو ی باشیدمذهب و رنگ

 که در سفره داریم.  سفره نوروزی معنای این گونه دارد همانند شمع و آیینهنابراین ب
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با  و هستنده در فرهنگ ما بسیار معنی دار و آیینشمع و آیینه همیشه با هم هستند. شمع 

شمع و آیینه را ما در سفره عقد و عروسی هم رسم و رسومات ما عجین شده است مثال 

ردمند نیاکان خآیینه می برند. بنابراین کسی خانه نو می خرد باز هم شمع و زمانیکه داریم. 

به ما به ارث رسیده  از آنها و نگذاشته اند مهم ما بی دلیل شمع و آیینه را در مراسمات  

 :   برای شما خوانده ام که موالنا می گویددر مورد آیینه غزلها . در است

 زبان نستیزی همه دل گردی و بر گفت       تو اگر  ش و گویاهمچو آیینه شوی خام

و فکرها ما را در  هر لحظه چیزی را نبافد ما و فکرما ستیزه درون نداشته باشیم اگر 

اده صویرش در آیینه افتتای می شویم و آن شمعی که ما تبدیل به آیینه  خود زندانی نکنند

ما می شویم فضای درون آیینه و بنابراین  خواهد شد. ق مابیان خرد هستی از طری است

ما ست. بنابراین ت ازندگی و خدایی ،هستیاس نور که انعک آن شمع می شود وجود ما

که همان هوشیاری نباتی و  هوشیاری قدیمیعنی در اصل  نور خدا می شویم مظهر

 این حالت ما فضایدر  .استده شو آیینه  شمعتبدیل به تکامل پیدا کرده و  حیوانیست

ما بیان می  ین لحظه بوسیلهخرد هستی در ما جوشان است و ا ایم وبیکران هستی شده 

 ویممی ش ماهیتبدیل به  وبارهدما ت و این مرحله حضور اس به این لحظه برسیماگر  شود.

یای در دردر اثر این تبدیل به آگاهی محض تبدیل شده ایم که پس که در آب شنا می کند. 

رمز ماهی و دریا بارها بوسیله موالنا به ما گوشزد این بیکران هستی در حال شناست. 

 شده است.

      کشتی تن را بناگه خضری در اشکستی وگر 

 یستیچو ماهی آشنا همه جانها ن دریاایدر 

شنا کردن در این  همانند ماهی یمانستیم جانهاخضر کشتی تن را می شک ما هماننداگر 

ر دنیاید بترسیم که اگر به حضور زنده شویم چطور ما . می داننداز قبل را  ی حضوردریا

 .تذکر داده استدر این مورد به ما موالنا این دریا شنا کنیم. بارها 

 عاشقان را فی الصاله دائمون   وقت آمد نماز و رهنمون پنج 
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نماز خواندن پنج وقت است اما عاشقان دایم در نماز و حضور هستند. مسلمانها برای 

 به پنج بار نمی توانند اکتفا کنند.عاشقان 

 صدهاست نه پانصد هزار که در آن          رام گیرد آن خمار آبه پنج نه 

ه بلک گیردرام نمی آان هست به پنج یا پانصدهزار بار آن خماری که در سر عاشقیعنی 

 تا هر چیزی را بهانه می کندموالنا این یک ارتباط دایمی و حضور دایمی می خواهد. 

 موالنا در جایی دیگر حضور را اینطوردوباره حضور را به ما یادآور کند.  بوسیله آن

 یادآور می کند:

 سخت مستقسیست جان صادقان    عاشقان     وظیفه  زرغبا نیست

روز یک  ثالم که تو کمتر به دیدن دوستانت برو دویاز اصحابش می گگویا پیغمبر به یکی 

ضرت حشود و به تو مزه بیشتری بدهد.  تر تو شیرین رایتا ب در میان برو و هر روز نرو

انند ماهی دور ان نیست چون آنها بدون دریا همقد که این کار در مورد عاشویموالنا می گ

که بر سر از ماهی هم اما چون جان عاشقان بسیار بسیار تشنه است.  از دریا می میرند

م می رسیم به شراب که گاهی بر سر سفره داریم و گاهی ریسفره نوروزی داریم بگذ

رکت ب نه تنها. به عبارت دیگر ی در انسان هستسمبل مستی و شور زندگشراب  نداریم.

راف ه به تمامی اطکن می دهد بلساما و ما را و روان ما نفوذ می کند جان ،در بدنزندگی 

امروز جان افشان کنیم. جانم فدای عاشقان همین موالنا می گوید: برای  ما پخش می شود.

ه د کشوما ساطع می  ازشراب سمبل زندگی لطیفی است که با به حضور رسیدن ما پس 

 فرمایند: در غزلی میاینکه کما  زندگی می دهد. اف مارو هم به اط ماهم به 

 ی که از عشق و حضوریعنی با دمیدن نفس مستعمل فرمان کنیمکاهن دالن را زین نفس  

 انسانهایی که آهن دل نیم وعشق ک برمی توانیم فرماننی را که آهن دل هستند امی آید کس

بینیم که  . مییایندکنند که به راه عشق بو قبول می نفس ایزدی زیر بار می روند  هستند با

تبدیل هوشیاری قدیم  . با این غزلروزی سازگار هستاین غزل موالنا چقدر با سفره نو

 و تبدیل شدن به هوشیاری حضوربیدار شدن از خواب جسم  یا به هوشیاری جدید
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تخم مرغ، سبزه، شمع ، ، ماهیسنگنصر شد هفت عبیان می کند. پس  رابصورت آشکارا

  .شراب و و آیینه

 

 

 دومقسمت 

 می توانیم از طبیعت درس بگیریم.  همی دهد چگونمی گردم به غزل موالنا که نشان بر 

 غریبان چمن خیزید تا جوالن کنیمگرد       منزل سوی بستان کنیم آمد بهار ای دوستان

 قبال نبودند بنابرایناینها  ز شدند، گلها باشکوفه دمیدهاز جسم جامد درختان  آمده ور ابه

ی کنند م لطافتی را در فضا پخش. اینها را بدانیم شاندرتا دور اینها بگردیم و ق بلند شوید

گل بودن را می دهد همان لطافتی که به گلها که می تواند از وجود ما پخش شود. همان 

  لطافت جان ما را هم زنده می کند بنابراین می گوید باید دور آنها بچرخیم.

      ن زنبورها پران شویم از گل به گلچوامروز 

 عسل خانه جهان شش گوشه آبادان کنیم درتا 

ی کند و فقط به ده یا شهر خودش نگاه جهان صحبت مهمه کنید دید موالنا را که از نگاه 

جهان را برعکس ما عسل خانه، شکرخانه و محل او بلکه حرف جهانی می زند. نمی کند 

همانند کندوی عسل که شش گوشه است  خانه می داندجهان را عسل ایشان  شادی می بنید.

جهان را شش . قدما غرب، شمال، جنوب، باال و پایین شرق، جهان هم شش گوشه است

از گلی به گل دیگر بپریم جهان  در شش گوشه جهان مثل زنبورهامی دانستند. اگر گوشه 

 ؟زنبور از گلی به گل دیگر پریدن به چه معناستمثل اما  ل خانه می شود.برای ما عس

 فکر و بوسیله ذهن م ویآن را تفسیر نکن انبا دیدنم بینم میرا  وگل یعنی اگر این سبزه

م آن یهاگر اجازه دگل را ببیند بلکه  نمی تواند اسانس و اصل وجودفکر  .میآن را نبینخود 

 می ریزد.  اند از این گل یک لطافتی به جان مگل را ببی تیشعور هسآگاهی و 
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بیعت ط .نگه داریم و آن را قضاوت نکنیم خدایی آگاهی ا آن سبزه را دراین گل ی بنابراین

   . را زنده کند و جان ما ا بریزدگاهی لطافتی را به جان مدید آ می تواند با

   لی از چمن کاین طبل را پنهان مزنرسوآمد 

 طبل خانه عشق را از نعره ها ویران کنیمما 

ل افت گکه لطهمین  قل می شود.تگل به جان ما منجان  رسول همان لطافتی است که ازاین 

م ی، یا نگویرا در آگاهی خود نگه داریم و در طبیعت بیاد مشکالت خود و در فکر نباشیم

فقط الوار می بینیم که آنها این گل به چه دردی می خورد؟ کما اینکه جنگلهای زیبا را  که

 یمرندگان را در قفس کنیم و بفروشدر بازار از آن پولی بدست بیاوریم یا پو را قطع کنیم 

د به آن چه کار می آی با فکر اینکه این طبیعت از لحاظ سود و پول بهبنابراین یا بخوریم. 

تاده تفاق ناگواری افاز مسایل سیاسی یا چه ا می رویم به طبیعت زمانیکهیا  ،نگاه نکنیم

 به اصال کند.موالنا می گوید اینطور به طبیعت رفتن ما را بیدار نمی  ،نکنیمصحبت 

 و زده بدر یعنی رفتن از منزل ذهن به بی نهایت طبیعتیطبیعت رفتن همانند زمان س

با آگاهی ایزدی ببینیم تا جان گل به جان ما  باید گل یا شکوفه راما  هوشیاری ایزدی.

 انرژی بدهد. 

روزی را تنهایی مخور و این  می از رسولی از چمن به من رسید که موالنا ایناپیغیک 

هوشیاری جسمی ما خانه عشق بوسیله ذهن به تصرف رفته و طبل . آشکارا بزنطبل را 

  پارکینگ من های ذهنی نیست بلکه طبل خانه عشق است. محل این دنیا پیدا کرده ایم. 

 سماع آسمان خیزید ای دیوانگانبشنو 

 فدای عاشقان امروز جان افشان کنیمجانم 

رقص این لطافت را هم در جان خود و هم در بیرون ببین که چگونه چمن ها، گلها و تو 

این لطافت و رقص را به تماشا بنشینیم این زندگی پرندگان می خوانند و می رقصند. اگر 

ن لطافت این لطافت در ما بیدار می شود همیه می شود. زمانیکه فعال کننده در ما زند

 ما سماع آسمان را می شنویم؟!!سماع آسمان. آیا عشق در اطراف ما پخش می شود. بشنو 
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میشه هدر مسایل خود غرق باشیم و به طبیعت هم برویم اصال نمی توانیم بشنویم. اگر اگر 

یدار بیاری این لحظه هوشاجازه دهید به طبیعت نمی روید سیزده بدر این کار را بکنید و 

 می گوید:  دیگر در جایموالنا شود. 

 مستیان بیخودان و هوشیاری در میان             ای زیان و ای زیان و ای زیان

 وز هوشیار باشیم و مستنت برویم و هکه به میان گلها و درختان و طبیع زیان استچقدر 

 . نباشیم حضور

 انهوشیاری عاقلی اندر جهتا نماند       در مدام انمدام  ده ده ساقیمحابا بابی 

به رگردیم ب مدام شراب بریز تا هیچ عاقل و هوشیاری در جهان نماند.بی حساب اقی س

 غزل امروز:

 فدای عاشقان امروز جان افشان کنیمجانم        سماع آسمان خیزید ای دیوانگانبشنو 

این لحظه را  که به طبیعت می روند و در ذهن نیستند و هستند کسانی نظورم دیوانگان

، راجع به مسایل خود فکر نمی کنند، طبیعت را تفسیر نمی کنند، در لحظه تفسیر نمی کنند

  با گلها و شکوفه ها همدم هستند. و آن لحظه  حضور دارند

 لبتین آهنگ آتشدان کنیمکگزان چون آهن        را بردریم ما هر یکی آهنگریمزنجیرها 

ود و رنج و عذاب برای خو سبب نفس را که بر دست و پای ما بسته شده زنجیرهای 

ریم زنجیرها را به کوره ببما هستیم که می توانیم آهنگر می توانیم بدریم. دیگران می شود 

ما هر کدام آهنگر بنابراین  نها را پاره کنیم تا از ذهن آزاد شویم.و آ و در آتش سرخ کنیم

گیریم  یدردهایمان را به کلبتین )گازانبر( مپس  هستیم و می توانیم زنجیرها را پاره کنیم.

تا دردهایمان ذوب شوند و از بین بروند و به کوره حضور که پر از لطافت است می بریم 

بندهای برف که با تابش آفتاب ذوب می شود. ما همانند آزاد شویم.  و ما از ذهن رها و

 کدام از ما یک آهنگر هستیم.عقل را به کوره عشق می بریم و آنجا آنرا ذوب می کنیم. هر 

 س مستعمل فرمان کنیمدالن را زین نفکآهن      در آتش دل می دمیم کوره آهنگرانچون 
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 یمبا تمرکز و توجه به شکوفه ها و گلها هر لحظه این لطافت را در خودمان بیشتر ما 

 می گوید:حافظ  آب آتشگون دارد.گری یک خاصیت ین آتش آهناکنیم و 

 پختگان عشق او خامم هنوزدر میان       که من زان آب آتشگون  یک جرعه دهساقیا 

که من در میان پختگان عشق او هنوز خامم.  هبه من بد را ب آتشگونآجرعه از این یک 

 عشق من هم پخته می شوم. شراب  یک جرعه از آن با 

 در جان ما و تمرکز روی آن هر لحظه این لطافت که در اثر رفتن به طبیعتبنابراین 

ذهن سفت و سخت و می تواند آهن دالن را که  کندبیدار می را  جان ما شود دمیده می

 شقعکنند که  که آنها هم قبول دبه ارتعاش در بیاورآنها را مرکز خدایی نرم کند و ند دار

  .است اصل

      عالم زنیم وین چرخ را برهم زنیم در اینآتش 

 ویش سرگردان کنیمعقل پابرجای را چون خوین 

و به هر کند ذوب در خود را  و دردها منیت ها می تواندکه  است خاصیت عشقزدن آتش 

کند همانند آتش که به هر چیزی می رسد آنرا می رسد آن چیز را از جنس خود  چیزی که

شده در ماست پابرجا همان من ذهنی بسیار سفت عقل در خود حل می کند. ذوب می کند و 

و  ، حسادت و غیبت استتوقع ت،دش از ترس، خشم، رنجش، درد، قضاوکه تمام وجو

ذهنی که پر از ترس و خشم  شعور منفقط  و عشق را نمی شناسد اصال خرد خدایی و

 و خرد را نمی شناسد. یک نوع عقل است اما خرد ندارد ذهنیمن است را می شناسد. 

        پای میدان گاه سرما بی پا و سر گه کوبیم 

 نیم و آن کنیمکی به فرمان خودیم تا این کما 

هایی بدون چیز شدیم و بدون عقل من ذهنیبی پا و بی سر شدیم یعنی زمانیکه ما زمانیکه 

 به آن لطافت تبدیل می شویم و و می آییمبه رقص در که از آنها عقل می گیریم شدیم،

 . درآیینه می شویم هستی بخش می شویم،. شراب می شویم همانند ماهی در این تنگ آب
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در آتش عشق ذوب من ذهنی ما و  نصورت ما یک ابزاری در دست زندگی می شویمای

  در اختیار خودمان نیستیم.دیگر ما  می شود چونظهار ما او زندگی خدایی از  می شود

 نی چو چوگانیم ما در دست شه گردان شدهنی 

 صد هزاران گوی را در پای شه غلطان کنیمتا 

تا  ر می گیریمقرا هستین شاه یا هما دستهمانند چوب چوگانی در اینصورت ما در 

 و آنها را بیدار کند. ر این سیاره به هوش خدایی بیاوردعقلهای من ذهنی را د

 و خامشی هم مایه دیوانگیست  کنیمخامش 

 پنهان کنیم ای عقل باشد کآتشی در پنبهاین 

آیا این عقل است که ما بخواهیم آتشی باشیم که ساکت بودن هم مایه دیوانگی هست. ساکت 

که بوسیله من ذهنی پنهان شده همان رمز لطافت ماست در زیر پنبه پنهان کنیم. آتش را 

نی ما مثل پنبه است و می تواند ذهمنیت این عقل نیست که این کار را کنیم. پس است. 

و ما محل اظهار ذات خدایی در  که درون ماست هر لحظه آتش بگیردبوسیله آتش زندگی 

 این لحظه شویم.

 

 

  


