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 حضورگنج 60برنامه 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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 کند حجاب جان زِ جان، از خیزد که سخن

 کند حجاب زبان دریا، لبِ و گوهر زِ

 

 ستایمشعله شگرف اگرچه حکمت بیانِ

 کند حجاب بیان ،حقایق آفتابِ ز

 

 دریا چون خداست صفاتِ و است کَف جهان

 کند حجاب جهان این کفِ بحر صافِ ز

 

 رَسی آب به ات که ،را کَف تو شکاف همی

 کند حجاب آن که ،بِمَنگر بحر  کفِّ به

 

 مَندیش آسمان ز و زمین هاینقش ز

 کند حجاب زمان و زمین هاینقش که

 

 شکافبِ را رفحَ قشرِ ،سخن مغزِ برای

 کند حجاب تانبُ جمالِ ز هالفزُ که

 

 پنداری حجاب کشفِ که خیال هر تو

 کند حجاب همان خود را تو که فکنَشبیَ

 

 فنا جهانِ این ،است حق آیتِ نشانِ

 کند حجاب نشان این حق خوبیِ ز ولی

 

 وجود است ایضهارقُ چه اَر تبریز شمس ز

 کند حجاب کان ز را جان که است ایراضهقُ
 

 (921شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان
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 .کنممی شروع موالنا شمسِ دیوان از 921 شماره غزل با را امروز حضورگنج ۀبرنام پرسیاحوال و سالم با

 

 
  ،دانیدمی که طورنهمی

  .هست ما خود روی ما تمرکز همه ،شودمی اجرا جااین در که حضورگنج هایبحث در
  ؛کندمی گوش برنامه این به هرکسی بنابراین

  ،بدهد قرار خودش توجه نورافکنِ زیر را خودش برنامه حینِ در که یبایستمی
  ؛آوردمی وجودهب شخص آن خود روی ،آن به مربوط معانی و موالنا غزل این یریتغی چه که ببیند و
  .ببیند خودش در را تغییر و
 ود. برَ دیگر اشخاصیا  بیرون به خودش از توجهش ]که[ نگذارد  و
 
 
  ؛هست انسان روی ما بحثِ بیشتر ،دیگر طرف از
  ؛نیست نژاد یک یانیست،  نفر یک روی باالخص و

  .هاستانسان تمام به راجع طورکلیبهبلکه 
 

  ؛ستهاانسان ۀهم به مربوط است، مربوط آن به حضورگنج یا ،کندمی مطرح موالنا که معانی بیشترِ تقریباً
  بدهد؛ [تغییر]خودش را  باید بشر لِکُ که ستا لیکُ تغییر یک و

 .خاص کشور یا خاص، مذهبِ یا خاص، نژادِ یا خاص، نفرِیک نه
 

 
  .کنیممی صحبت "سخن" به راجع امروز بحث در و

 .دارد معنی یک خواندیم، که غزلی این در، همه هااین اندیشه، یا فکر رف،حَ سخن، معنا این در
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 کند حجاب جان زِ ،جان از خیزد که سخن

 کند حجاب زبان ،دریا لبِ و گوهر ز
 (921شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان

 
 .زندمی حرف که بانیز همین یعنی ،زبان 

 
  ،خیزدرمیبَ جان از که سخن :گویدمی موالنا پس
  ؛کنیممی اندیشه زنیم،می حرف ما وقتی یعنی
 ؛شودمی تولید و آیدمی بیرون ما از ، کهاندیشه یا فکر این ،حرف این سخن، این
  ـ دشومی متولد سخن این ،زنده حضورِ یک از: فرمایندمی ایشان که طورهمان وـ 
 کند.می حجاب را ِما، جاناز  یا حضور از

 
  ؛پوشاندمی یعنی ،کندمی حجاب

  ،کندمی جدا آن از را ما
 .بینیمنمی یا کنیمنمی حس را آن دیگر ما

 
 کند حجاب جان زِ ،جان از خیزد که سخن

 کند حجاب زبان ،دریا لبِ و گوهر ز

  کند.می حجابـ  زندمی حرف که این یعنیزبان ـ  این ،دریا لبِ و گوهر از پس

 
 

  ،گردانیمبرمی خودمان به را معانی این ما وقتی اوالً
 بگذارد؟ باید تاثیری چه ،ما روی سخن این ببینیم گفتم طور کههمان

 کنیم؟می کردَ این از چیزیچه

 
  د؛روییم بدن درونِ به ترعمیق خُردهیک ،مکنیمی حس جدا موجود یک عنوان به را آن ما که ،بدن ۀپوستاصطالح به این از شما وقتی
  ؛آوردمی وجودهب را ما بدن ،آوردمی وجودهب را ما فیزیک این که ،دارد وجود ایندهرقصانَ و زنده فضای یک

  گوییم.می "حضور" مارا  آن که
 

  ؛دارد وجود ،ما درونِ در ما، در ساکن حضورِ یک بنابراین پس
  ؛دهدمی شدننمایان توانایی آن به ،آورددرمی حرکت و رقص به را بدن این که
 ."درونی بدنِ" گوییممی اوقات گاهی را این و
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  کنیم؛ زندگی و بشویم ساکن بدن این لِّکُ در باید ،هستیم زنده که ما نابراینب
 گذرد.می مانهایفکر که ،سَرِمان در اینقطه یک در هنَ

 
  .خیزدمیبر هوشیار و زنده ورِحض این از سخن :گویدمی موالنا

 
  است، طورهمین همیشه

  ؛شنویدمی شما ،زنممی حرف من که اآلن
  ؛سازدمی جمله یک و آیدمی کلمات از پس کلمات

  ،دارد وجود سکون یا سکوت ،کلمهتا  دو بین که کنیدتوجه شما ولی
  .]است[ شده محاصره ،سکوت یا سکون ۀوسیلبه ،جمله این کلِّ و

 
  ،شودمی زاده سکوت یا سکون از ،از هرکدام کلمات این کهاین ثلِمِ
 ؛ هست تسکو و نسکو این بغلِ در و
 .لعدبَمی [راها ]آن سکون یا سکوت این عدبَ

  است[.رفته ] ،شده مستهلک ؛گوییممی هرچه ـ یمزنمی هرچه یاـ  حرفاین که بینیدمی لحظهیک بعد از
 

  ؛شودمی زاده سکوت زا ما گفتار انگار
  ؛شودمی دارینگه سکوت وسیلۀتا زمانی که زنده هست، به و

  .شودمی لعیدهبَ یواشیواش هم آن وسیلهبه

 
 

  هست؛ سکوت هم جمله دوتا بین ؛سته سکوت هم کلمه تا دو بین کنیدتوجه]اگر[  شما ولی
 پوشاند؛می ام ذهن را سکوت این و ،چسباندمی دیگرهمبه را هااین ذهن

 .[است] چسبیده جمله به جمله و چسبیده کلمه به کلمه که کنیممی حس ذهن سرعت علتبه ما و

 
  ؛ستا خالی جمالت بین و کلمات بین ،نویسیدمی کاغذ روی که طورهمان

 است. طورهمین هم اصل در
  ؛شودمی تولید ما از جمالت ،شودمی تولید ما از کلمات

  .بلعدمی]هم[  سکوت و ،آوردمی وجودهب را هاآن سکوت و
 

 ؛ ستا طورهمین جهان در چیزهمه االصولعلی

 .شودمی لعیدهبَ هم سکون وسیلهبه ،آیدمی وجودبه لحظهاین در سکون زا
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 .ستا طورهمین هم ما جسم

  ،ما درونِ در ،ما در سکون این نمایندۀ اما

  ـ "درونی بدنِ" گذاریممی را آن اسم کهـ 

 است.  ساکن حضورِ یک
 ؛هست زنده انرژیِ فضای یک ،هست زنده حضورِ یک

  .بکنیم حس را نآ باید ما

 
 ؛ کنیممی حس درون از را مانبدن و ،رویممی مانفیزیکی بدن همین در ترعمیق کمی وقتی

 .کنیممی حس را حضور آن
 
  ،کردیم حس را حضور آن وقتی و

 .ندارد نهایت فضا نآ در رفتن ترعمیق و رفتن فرو

 ."حضور گنج" به رسیدن همان یعنی ،حضورآن  به شدنزنده و

 
 ؛آیدمی زبان به و ،خیزدبرمی نجاآ از سخن پس
  .شودمی گفته ذهن در یعنی
  ،اندیشیدمی را سخن اول شما

 .گوییدمی بلند زبان به بعد آورید[،آن را ]می تانذهندر  اول یعنی

 
 ، نگویید یا بگویید بلند زبانبه چه بنابراین

 ؛آیدمی وجودبه تانذهن در و ،شودمی زاده فضا این از ،بگذرد تانذهن ازکه همین

 .شویدمی متوجه را این شما و

 
  ،بچسبید گوییدمی اآلن که سخنی این به شما ذهن در که وقتی و
  ؛بشوید آن جنسهم ،بشوید هویتهم آن با و

  .شویدمی جدا ،جان از شما
 

  ،کنیم حس همیشه را ساکن حضورِ این ما که ستا این ما طبیعیِ حالتِ االصولعلی
 .یدبیا بیرون ،شود تولید ما از هم سخن و

 
 : که گویدمی موالنا که ستا همین برای

  کند حجاب زبان ،دریا لبِو  گوهر ز
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  ،رسیده حضوربه انسانِ یعنی گوهر
  ؛بدن این ،سیستم این درونِ در ساکن زندگیِ این به آگاه انسانِ یا

 .آن به شده زنده و
 ؛هاستزیبایی منبع ،است آرامش منبع ست،ا زندگی منبع ،است سبببی شادی منبع ،است عشق منبع که

  .ماست خالقیت سرچشمۀ اصالً
 

  ،آیدمی آن از چیزی هر پس

  .کندمی تشبیه "دریا لب" بهآن را[ ] غزل این در موالنا واقع در که ؛"درونی بدنِ" آن طریق از ما و

 
 ؛ستا زندگی رمزِ دریا

  .ستا بیرون جهانِیا  ذهن جهانِ رمزِ یکشخُ و

 
 :گویدمی وقتی پس

  کند حجاب زبان ،دریا لبِ و گوهر ز

 ؛ آیدمی ذهن به که چیزی آن با ،تانۀاندیش با ،فکرتان با بشوید هویتهم کهاین محضبه

 ؛آن بشوید و شویدب آغشته آن با و ،بگیرید جدیاین را 
  .یداهدش قطع جان آن از شما

 
  ؛یداهدش قطع ،بود زنده زندگیِ، بود سبببی شادیِ ،بود عشق سرچشمۀ که جانی]از[ 

  .ذهنی یا فکری ساختار یا ،فکری بافتِ یکاید شده و
 

  ،یداهدش جدا دریا از بنابراین
  ،خُشکی توی هافرسنگ ایدرفته و
 .یداشده گم و

 
 : بنابراین

  کند حجاب زبان ،دریا لبِ و گوهر ز

 ـ، طورکلیبه انسان یاـ  که هستیم انسانی ما یعنی
 .باشد ساکن«  دریا لبِ» در باید
  چرا؟
 ساکن است؛ مرز لبِ در رُستد دریا لب در که کسی ،باشد دریا به آگاه حالعینِ در باید
  .ستا خُشکی به آگاه همدریا است،  به آگاه هم
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 ؛ستآن ا رمزِ دریا که ،هست زنده زندگیِ به آگاه هم یعنی

  .ستا آن رمزِ خشکی کههست،  فکرهایش]آگاه به[  هم
 
 «. دریا لبِ»  در ستدرُ

  ،هست هم صبح رمزِ ینا
  .ستا حضور همین روشناییِ و ذهن تاریکیِ بین ۀفاصل ،صبح

 
 : گویدمی پس
  ؛زنیممی حرف و چرخانیممی تُندتند هِی که زبان این

 ؛شویممی هویتهم ،گوییممی که هرچه با و

  ،فکربه و جانبه شدهآگاه انسانِ یعنی ،حضور یعنی ،گوهر از را ما زبان مینه
 .کندمی حجاب حالعینِ در

 

 کند حجاب جان زِ جان، از خیزد که سخن

  کند حجاب زبان دریا، لبِو  گوهر ز

 است؛ حضور گنج مرکز در ستدرُ بحث این

 ؟چه یعنی این]که[  شویمب متوجه باید و

 
  ؛گیرندمی جدی را هاآن و، شوندمی هویتهم شانفکرهای با و کنندمی فکر مردم که عادی حالتِ در

 .شودمی جذب شانذهن وسیلهبه شانتوجه تمامِ

 
 شان؛توجه تمام
 است. خامهوشیاریِ است؛ خام زندگیِـ درواقع  قوهچراغ مثلِـ  توجه

 
  ،لعدبَمی ذهنرا  توجه این تمام

  ،شودمی بلعیده ذهن وسیله به هوشیاری توجه تمام وقتی و
 .کنیم حس را زندگی آن با ما]که[  دیگر ماندنمی چیزی

 
 ، که ستا این کار اصلِ

 .بکنید هم فکر ،هستید جان این به زنده و هستید حضور این در ساکن شما کهاین ضمن
 .لعدببَ را شما تماماً تواندنمی فکرها موقعآن
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  ؛باشد دریا طرفِبه ،ستهشَنِ « دریا لبِ»  که کسی ثقلِ مرکز باید

  .خُشکی [طرفِ] به هنَ
 
  سته،شَنِ دریا لبِ که کسی درواقع و
 بروند؛ فکرهایش بگذارد ،کند نگاه شیکرهاف به که ستهشَنِ
  .چسبدنَ هاآن به و
 

  ،دریاست به او پشتِ کهاین برای
 .فکرهاست همه منشأِ به شتشپُ و

 
  ؛ شویممی هویتهم هانآ با و ،چسبیممی مانفکرهای به تعلّ این به ما صولاالعلی

  ـ البته غلط بهـ  توانیممی ما کنیممی فکر ما که
  .داد جا شودمی اندیشه در ؛داد جا شودمی کلمه در و جمله در ،را زندگی یا ،را خدا یا ،را حقیقت که داریم باور
 

  ؛نجدگُنمی جمالت در زندگی و خدا
 .باشد حقیقت تواندنمی ؛گوییممی ،آوریممی زبانبه که چیهر ،بسازیم ما ایجمله هر

 است.  جهان این از قسمتی از توصیفی یک ؛ستا حقیقت از توصیفی یک فقط
 
  ؛گوییممی را حقیقت داریم کنیممی فکر ،کنیممی بیان را ماننظرات و را عقایدمان ما
  .چسبیممی آن به که است دلیلاین به
 
  ،ذهن که حالتیدر

  ،ما ۀاندیشند ابزارِ درواقع و ما ذهنِ این

 است ـ  شگرف بسیار بسیار ،غزل این در موالنا قول به کهـ 
  .گیردمی را آن از ایهتکّ یک و ،کندمی ریدهبُریدهبُ را هاحقیقت

 
  ؛دارد وجود لکُ حقیقتِ یک و ستا مربوط هم به چیزهمه جهان در حقیقت

  .ببیند جایک را همه ذهن شودنمی و
 .ما ۀعقید شودمیبُریم، اش را ما میقسمتی یک و
 
  ؛ستا ستدرُ هم این]اصرار داریم که[  و گوییممی را این ما گویدمی و
 .چسبیممی نآ به و ؛این یعنی هم زندگی ،ستا طوریاین هم جهان و
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 ."زمجَ" گوییممی فارسی در را این

  ؛داد جا جمالت در شودمی را خدا که ،باشند باور این به مردم زیادی تعداد کهاین یعنی زمجَ
 .داد جا جمالت در شودمیرا  زندگی یا و

  ؛بچسبند آن به وبیاورند، در عقیده صورت به را آن و
 .کنند ستدرُ آن براساسِ هگرو یک ترتیباینبه و

 
 ؛دارد خودش در حقیقت باورها این بگویند و ،کنند ستدرُ باور سرییک بنابراین

 .باشد داشته خودش دررا  حقیقت تواندنمی باور ولی

  
  ؛خوانیممی جایییک یا ،گویدمی موالنا یا ،گوییممی ما که چیزیهر
  .شودب زنده ما در االن ـ ستا آن حقیقی کهـ  زنده زندگیِ باید

 
 ؛ کندمی زنده ما در لحظهاین دررا  زندگی ،نوشته و گفته آن اگر
  .کندمی کار دارد موقعآن

  ؛یمهست مشغول آن به؛ و گوییممی ،گوییممی ،وییمگمی هِی ما اگر ولی
  ؛گوییممی چه دانیممی سطحی صورتبه یا ،گوییممی چی هم دانیمنمی

 .هستیم دوربه حقیقت زا ما صورتاین در
  .استشده رتپَگوییم، می که چیزهایی آن به نماحواس و

 
  ]است[. شده خودش هایحرف مشغولِ ،تکاملش طول در شربَ اصوالً جهان در پس
  .است آن حقیقت که کنندمی فکر ؛اندچسبیده ایعقیده یک به ،مردم زیادی تعداد اوقاتگاهی هر ،گروهی هر ،ایقبیله هر

  ،نیست بیشتر یکی جهان در حقیقت که یتدرحال
  .داریم دست در اصطالحبه ،را آن از ایهتکّ، را آن از ایریدهبُ یک ما و
 
  باشد، لکُ حقیقتِ به مربوط هتکّ آن اگر و

  .کند زنده االن ما در ،را حضور هوش آن و را زندگی ورا  حقیقت باید
  .هست لحظه این در زندگی و ،هستیم لحظهاین در ما  هم همیشه

 
  ؛بشویم مشغول ـ لمیعِ ،سیاسی ،مذهبیـ داریم خودمان که یجامد عقاید به است ممکن ما اینبنابر

  .بشویم هاآن مشغولِ و ،بدانیم حقیقت خودمان برای را گروه این از هاییهتکّ و
  .میجز عقایدِ گوییممی هااین به صورت ایندر
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  ؛هست همان و ،زد حرف آن روی شودنمی دیگر]که[  شدهفتسِ یعنی میجز

  .داد جا جمالت در را حقیقت شودنمی کهاین از افلغ و
 

  ؛روندمی بین از و ،شوندمی چالهمُ میزج عقاید یا هامجز ،زمان گذشت علت به اوقات گاهی
  ؛بروند بین از هستند مجبور

  .گیردمی را آن جای دیگر مجز یک ولی
 
  .داد جا جمله در را حقیقت شودنمی که ،شویمنمی متوجه گاهی هاانسان ما کهاین لیلدبه
  ،ایمآمده ای ،آمد خواهیمدر ایباشنده صورتبه ،نشویم متوجه را نای کهزمانی تا

 گم بشویم. خودمان هایفکر در که

 
 

 گوید:طور که موالنا میهمان

 

 ستایلهشعَمَ رفشگَ اگرچه حکمت بیانِ

 کند حجاب بیان حقایق آفتابِ ز
 (921شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان

 
 ،راجع خدا، راجع به هرچی زندگی،کنیم راجع به این بیانی که می

 ،درُست است که که یک مشعلِ بسیار جالبی است، بسیار نیرومندی است
 ؛ما کرِمهمی است، این فیک ابزار بسیار 

 ؛شویمکند و ما متوجه واقعیات میرا توصیف میکه واقعیت ها برای این
 .کندحجاب می ،ما همین بیانِ « حقایق آفتابِ» ولی باید بدانیم که از 

 
 هم بافته است؛ در جهان بههست، و ی لّیک چیز کُ ،طور که گفتم حقیقتهمان

  .یندرا بب کُلِ حقیقتو ذهن ما قادر نیست که  ؛هم مربوط استتمام چیزها در جهان به
 .بفهمیمبشناسیم، یا را خدا  انیمتونمیاصطالح درن ماذهن وسیلۀیا به
 مان حس بکنیم.وسیلۀ ذهنم زندگی را بهنیاتونمی

 
 تمامِ صحبت این است که ما نباید جان را به ذهن تبدیل کنیم. 

 مان و مشغول فکرکردن بشویم، برویم به ذهن



 

  

ه | 12 ح ف ص       

  

 گنج حضور رپوزی     شهبازی 

 60   ره  ربانهم شما          شدهپیاده   متن 

000000 

 
 زندگی مربوط هستیم؛  فکر کنیم که به جان مربوط هستیم و به

 کنیم. االن داریم زندگی می
 

 گوید:اگر این که می

 کند حجاب جان زِ جان، از خیزد که سخن

 اصطالح منشأِ عشق است، چون به ،جان

 منشأِ آرامش است؛ است، سببشادیِ بیاست، منشأِ  زندگیاست، منشأِ  لطافتمنشأِ 
 شویم.کند، ما از آن برکات محروم میوقتی حجاب می

 
 

 کنیم.از دیوان شمسِ موالنا صحبت می 921راجع به غزل شماره 
 
 

 دریا چون خداست صفاتِ و است کَف جهان

 کند حجاب جهان این کفِ بحر  صافِ ز
 (921شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان

 

 است.ماند، و صفاتِ خدا مِثلِ دریطور کلی جهان ـ جهانِ وجود ـ مِثلِ کَف میگوید بهپس می
 دریا کَف دارد؛ ولی کَفِش هم از نوع آب است و از نوع دریاست.

 
 کند.ها حجاب میایستد؛ از جای صافِ آب، از قسمتِ صافِ آب، این کَفگوید وقتی کَف روی اقیانوس وامیو می
 گذارد صافِ آب دیده بشود.ها نمیکَف پس

 

 دریاست؛لحظه مثلِ دگیِ زندۀ ایندر مورد شخصِ ما، حضور و زن
 ، به خدا وصل هستیم؛که ما از طریق این حضورِ ساکن و متمرکز در مابرای این

 به المکان وصل هستیم، به بودن وصل هستیم.
 

 ؛«جان»، بعضی جاها «کان»بینید ـ طور که میو در این غزل ـ همین بودن،
 ها ارتباط معنی دارند. این 

 هستند. چیز ها یکاین« دریا»، «جمالِ بُتان»یا 
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 دریا، قسمتِ صافِ دریا، یعنی زندگیِ خالص. 

 خبر هستیم؛ که به کَف مشغول هستیم، از قسمتِ صافِ دریا بیعلّت اینما به
 ناآگاه هستیم، ناهوشیار هستیم؛

 در خوابِ کَف هستیم.
 

 ها، کَف همان افکارِ ماست؛در مورد ما انسان

 ایم.نظراتِ ماست، که به آن چسبیدهنقطه
 خیزد. ها از آن برمیدریا، جانی است که این کَفو 
 

 آمد؛وجود نمیچسبیدیم، کَف بهطور جمعی ـ نمیمان ـ مخصوصاً بهمنتها اگر ما به فکرهای
 رفت.همیشه کَف از بین می

 
 

 یعنی اصل این است، که ما فکر کنیم و فکرهای خلّاق بکینم؛
 جدید بیاید. و این فکرها را رها کنیم بروند، و فکرِ

 
 فکرِ جدید بیاید، تا سازنده باشیم؛

 داریم.ها را نگه میایم و کَفاگر به فکرِ کهنه بچسبیم، به کَف چسبیده
 

 خواهد بروَد، اوقات کَف میگاهی
 ایم.آن چسبیدهداریم، بههنوز ما این کَفِ فکری را نگه می

 
 طور که در قسمت اول توضیح دادم، همان

 نظراتِ ما، و نقطه ،ای و فکریاندیشه هایاین کَف
 در کوشش به شناختِ این جهان، در کوششِ ذهن برای شناختِ این جهان، 

 چسبیم. ها میید و ما به آنآوجود میبه شدن از جهانِ بیرونو برای کنترلِ امور، و متُنفِّع
 

 تر از فکر باشیم، که فکر را ببیند؛ ما باید بزرگ
 ایم.یا از طریق فکر به چیزی چسبیده چیزی چسبیده]است[،ما به یک فکرِ و ببیند که

 
 ، طوری که گفتماالصول همانعلی

 های فکریِ جمعی هستند؛ به انگلیسی، یا جَزم به فارسی، زندان (Dagma)داگما الح طاصبه
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 اند. که گروهی در آن گرفتارند، به تله افتاده

 جوری از آن بیرون بیایند، دانند چهتر از فکر نیستند، نمیو چون بزرگ
 خواهند از آن بیرون بیایند.یا اصالً نمی

 آید.نظر میاصطالح راحت بهجا بهکه فضای آناین برای
 
 پندارند؛ و آن را حقیقت می ،شوندنظری با هم مشترک مینقطهیک عالوه، وقتی گروه زیادی در به

 دهد.انجام می ،، یا ایگوِذهنیبر ای مننِیّتِ ما، این وظیفۀ بسیار بسیار مهمی را برای م
 

 دانید، نَفْسِ ما جدایی را خیلی دوست دارد، و آن این است که می
 .خواهد جدا باشدو می ،عاشقِ جدایی است

 پندارند؛اند، و آن را حقیقت میای چسبیدهوقتی گروهی به یک عقیدهبنابراین و 
 ای دیگر ستیزه کنند؛هتوانند براساسِ آن با گروهمی

 و براساسِ ستیزه حسِ هویت بکنند.
 

 تواند بکند، پس این خدمت را عقایدِ جَزمی می
 شده با ذهن هستم؛ هویتکه منِ یک انسانِ هم

 براساس عقیده است.که  ،گروهی بگیرم دِتحااصطالح ابهگرده، از این چیزی که ذهنِ من و مَنیّت من دنبالش میآنتوانم من می
 عقیده بشوم و ستیزه بکنم، و حس جدایی از دیگران بکنم.توانم با گروه هممن می

 
 دهد.از طرف دیگر، یک وظیفۀ دیگری را هم انجام می

 شوم؛ ممکن است جدا بمانم.اگر من حسِ جدایی بکنم، بزرگ نمی
 عقیده مشترک هستیم، هم در این با  و ما همه عقیده هستم،که با یک گروهی هماینولی با توجه به

 تواند باز هم احساس بزرگی بکند؛ ـ ولو دروغین ـ. از آنجا نَفْسِ من می

 
 ها، ایِ گروههای اندیشهعبارت دیگر زندانبهبینید، عقاید جَزمی یا جَزم، طور که میبنابراین همان

  .بکنند بزرگ را خودشان منِ هم بکنند؛ جدایی حسّ هم که، کندمی آنها بهرا  خدمت این
 
  کند؛می برآورده را ذهنیمنِ نیازِ این و است، زچی تا دو این عاشقِ ذهنیاین منِ  درواقع و

  .داردمی نگه فکر خاصی و اندیشه زندانِ در را انسان این ولی
 

 :گویدمی موالنا، شودمی مربوط ما به که آنجایی تا بنابراینپس 

  بینی،می تو که جهانی این و تو فکرهای این 
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 . ـباشدن یا باشد؛ بیرون جهان با منطبق یعنی باشد، ستدرُ ما عقیده؛ کندنمی فرقی اصالًغلط.  چه ،ستدرُ چه لیطورکُبه اصالً ـ

 .هستیم جدا زندگی از و ایمشده ذهنی ساختارِ یک به تبدیل ما ،ایمچسبیده آن به ما اگر 

  
 : گویدمی موالنا وقتی

 کند حجاب جان ز ،انج از خیزد که سخن

 باشد. غلط سخن خواهدمی باشد، ستدرُ سخن خواهدمی ]اگر درُست باشد یا غلط باشد[؛ سخن این گویدنمی

 نیست. معتبر یا ،است معتبر جهان در فعالً که ،باشد اقتصادی ۀعقید یک خواهدمی

 داریم؛ قبول عقیده یک عنوان به را این ما
 است. جان به مربوط که ؛لحظه این هوشِ خودِ نه ،زندگی خودِ نه

 
  ،خیزندبرمی هم با دو هر جان و فکر این ،خالصه

 بشود. ردهمُ به تبدیل و بشود ساکن جا آن و توی فکر، برود و بشود بلند نباید جان و

  ؛باشد زنده مانجان باید ـ ستدرُ یا غلط ،کنیممی فکری هر حاالـ  ما
 ویم.بر فکر توی تماماً و ،شویم جدا خودمان ۀندز جانِ این از ما نباید موقعهیچ

 
  کند:می راهنمایی موالنا طورنیهم االن

 

 رَسی آب به تا که را، کَف تو شکاف همی

 کند حجاب آن که بِمَنگر، بحر  کفِّ به
 (921شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان

 
  ؛را فکَ اینشکاف بده  گویدمی
  ایم؛چسبیده آنبه که است هاییاندیشه و ماست پندار ۀپرد این ،یمگفت مورد این در که

 برسی.  آب این به تا
 
  ماست؛ ۀزند جانِ آن ماست، جانِ همان «آب»

  ؛شودمی میدهدَ ما وجود در که است، لحظهاین ۀزند زندگیِ است، لحظهاین حضورِ
  هستیم. مربوط خدا به نآ طریق از ما گفتیم که ما، در زنده حضورِ این طریق از
 

  ماست. باالی خداکه این نه ایم،ایستاده خدا روی ما درواقع
 باشیم. توانیمنمی نآ از جدا چیزی  ما و شود؛می درست دهندههستی هستیِ این وسیلههب نزماچی همه ما
 



 

  

ه | 16 ح ف ص       

  

 گنج حضور رپوزی     شهبازی 

 60   ره  ربانهم شما          شدهپیاده   متن 

000000 

 
 .گویدمی را ایندارد  ایم،کرده گیر جدا انسانِ یک مِتوهّ در منتها

 برسی. معدن به تا ؛برسی اصل به تا ،فشکابِرا  پندار این فِکَ تو 
  
  ،«نگرمَبِ کف به» و

  سب؛نچَ فکرهایت به نگیر، یدّجِ را فکرهایت؛ نکن توجه خیلی فکرهایت به یعنیبه کَف بِمَنگر، 
  جان. به، نگاه کن نکن نگاه هاآن به
 

 رود؛ می و دآیمی یهِ ،فکر این
  .نیست لمُنزَ وحیِ این بگیرید؛ فکر یک حدّ در را این ،آیدمیما  ذهن به که فکری هر
  .رودمی آیدمی که ستا چیزییک این

  فکر است. حدِ در ،زنندمی ما به دیگران که حرفی حتی
  .رودمی آیدمی این هید،ند اهمیت آنبه شما اگر
 اید؛کرده درست ذهنی موضعِ یک ؛ایدکرده درست فکری پایگاهِ یک صورت این در ،بگیرید جدی را این شما وقتی ولی
 بکنید.  ستیزه یکی با توانیدمی آن اساسِ بر و، باشد قطب دتوانمی که

 
  ،خانوادگییا  دوستانه روابط در حتی ما اگر

 . دبروَ و بشود درَ اریمگذبو  ؛ندهیم گوش اصالً ،گویدمی شتدرُ و گویدمی دبَ اگر حاال ،گویدمی چیزییک ما همسرِ اگر]مثالً[ 
  .دروَمی و شودمی درَ ما تویِ از آیدمی ،گویدمی چه هر او و هستیم خالی فضای یک ما مثالً گاران

  .ودرَمی ،شودمی درَ آن از که هستیم، نشانبی جانِ آن ما که این برای
 

 بکنیم؛  توانیممیرا  تجّسم این
  ؛ریپَبِ آن براساس ]که[ ینکرد ستدرُ قطب و ،نکردی مقاومت و نگرفتی را آن جلوی کهزمانی تا

 گیرد. نمی جدّی هم گوینده خود شود؛می هم فراموش دیگر ۀدقیق یک ؛ ورودمی شودمی رد آیدمی آن

  ؛گفته چی که شودمی متوجّه تازه هم آن ،گیریدمی یدّجِ شما چون
  ست؛درست ا مه این گفتم، را این ،بله گویدمی ،هست هویتهمآن هم  شاگفته با چونو 
  .کردنرستدُ طبقُ آن حوشِ و حول کندمی شروع هم او و
 

  ؛رودمی آیدمی فکر است، حدِّ در فکر
 .باشد آن به ماننگاه باید ما که جان است، اصلْ و
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 مَندیش آسمان ز و زمین هاینقش ز

 کند حجاب زمان و زمین هاینقش که
 (921شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان

 
  ؛ندیشبیَ جان از ،اندیشیمی وقتی تو :ویدگمی

  برود. کنی رها]را[  اندیشه این تا ،نبما جان و
 ی ...ندیشبیَ « زمین هاینقش» ـ  حسبِ بر حوشِ ـ یاوولح از]اگر[  ولی

 
 شناسید.می شما و دارد، وجود جهان در یا زمین روی کهاست،  چیزی نآ تمام زمین هاینقش

  است،نمایان  و دارد حجم هااین 
 . شناسیدمی ماش صورت و نقش صورتِبه و

 تو میَندیش. هااین برحسب گویدمی
 
  ؛«آسمان هاینقش ز» ،«آسمان» که ویدگمی بعد تازهو 

 است. زندگی رمزِ بودن است؛ اصطالحبه رمزِ آسمان
 
  بگیری؛ دستت]که[  ملموس نیست چیزییک ،دندار شکل چون سمانآ

  .است لحظهاین، ]رمزِ[ زندگیِ زندۀ است المکان همین رمزِ
 

  را؛ زنده زندگیِ توگوید: می
  کردن،توصیف به کن شروع بعد چیست؟ زندگی نگو
  کار را بکند ـ این باید آدماین است،  عشق ـ عشق، به راجع نوشتنکتاب به کنی شروع چیست؟ عشق نگو

  .نآ به شو زنده بلکه
 
  بچسبی، شهاندی این به و ،ندیشیبیَ یوقت تو

  ،]آن[ توصیفِ به کنی شروع ذهنت با چیست؟ خدا نگو
  نقش. به کنی تبدیل آن را تو ود کهشمی سبب کاراین چون

 
 د.بفهم اندتومی را نقش فقط ذهن

  بفهمیم؛ را بودن یا بفهمیم، را زندگی ، یابفهمیم را خدا نیماتونمی ما
  شود.یم نقش به تبدیل ،بفهمی یهبخوا کهاین محضبه
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 گوید:می بنابراین پس

 نه؛ اهآن حسب بر شناسیمی ذهنت یتو که چه هر« زمین هایِ نقش ز»
  یَندیش.م ، یا از آسمانآسمان هاینقش ،«آسمان» و
 
 

 گوید:می حافظبه قولِ 



ندیشمیَ آسمان از جانان آستانِ در

 ستیپَ خاكِ به فتیاُ ،سربلندی اوجِ زک
 (434غزل شماره )حافظ، دیوان غزلیات، 

 
  دارد. را معنا همین آن هم

  هستی، «جانان آستانِ» در
  ؛هستی نزدیک خیلی هستی، «دریا لبِ» در
  .نکن نقش به و ،نکن رمفُ به تبدیل را آسمان یعنی «ندیشمیَ آسمان از»
 

  چرا؟
 کنی: جسم به تبدیل را خدا را، یا  آسمان هیبخوا [ اگرچون]

  ستیپَ خاكِ به تیفاُ ،بلندی سر اوجِ از

  دیگر؛ شد تمام کنی، حس نیاتونمی بشناسی، نیاتونمی یعنی
 زندگی است. این کنیمی فکر ؛نآ به چسبیمی کنید، تبدیل نقش به را زندگی شما اگر
 
 
  :گفت غزل اولِ موالنا که طورهمان و

 کند حجاب جان ، زجان از خیزد که سخن
  ،خودت سخنِ به بچسبی اگر
 . یاهشد جدا عشق از ،یاهشد جدا شادی از و ،یاهشد داج جان از

 گوید: می هم حافظ

 ستیپَ خاكِ به فتیاُ سربلندی اوجِ از
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 پس:

  کند حجاب زمان و زمین های نقش که

 بود ـ، آسمان نقشِ درواقعجا این در که ـ زمان هاینقش هم زمین، هاینقش همپس 
 . آینده و گذشته به فتیدامی بالفاصله دربیارید، نقش به را زندگی شما اگر
 

  .کنی شازندگی کنی، شاسحِو  ؛یوبش زنده باید کههست،  لحظهایندر  زنده زندگیِ

  ؛است لحظهاین در همیشه زندگی
 .یدوبش زنده نآ به باید ،کنید زندگی یدهخوامی اگر

  .نیست آینده و گذشته در نسیه زندگی نقد است،
 

  د:گویمی جا این در
  ؛آینده و گذشته زمان به یورمی تو این]با[  ،کنی تبدیل نقش به را زندگی و آسمان اگر

  کنند.می حجاب دو هر «های زمین و زماننقش»پس 
 . شوندمی زندگی حجابِ د؟نوشمی چی حجابِ

 
 

شکافبِ را رفحَ قشرِ سخن، مغزِ برای

کند حجاب تانبُ جمالِ ز هالفزُ که

 (921شماره  غزل شمس، وان)مولوی، دی

 
  برسی ... «سخن مغزِ» به اینکه برای

  ماست. جانِ ناهم «سخن مغزِ»
 
  نیم؛اخومی کتابی کی یا ،دزنمی رفحَ دیگر کسِ یا زنیم،می اگر رفحَ

 ای ندارد؛[]که فایده ،نیمنما باقی قشر درما  [که] باشد قرار اگر
 کنیم. پیدا را امُسَمّ نآ ما باید
 

  کند؟می اشاره چیبه حرف این ببینیم دبای
 د؛کنمی اشاره لحظهاین آرامشِ به ،کندمی اشاره شادی به ،کندمی اشاره لحظهاین در شدنهزند به ،کندمی اشاره جان به

 شود قائل شد.لحظه نمیایننهایت است و حدودی به عمقِ آرامشِ که بی
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 ، «خنس مغز» به برویم «رفحَ قشرِ» از بایدو 

.موالنا خود قولِ به ،است شمایَسَّمُ همین که

 

جوبِ را یمّسَمُ ورُ ،خواندی سماِ

جو آبِ ندراَ نه ،دان باال به همَ

(3457)مولوی، مثنوی دفتر پنجم، بیت شماره 



  ،گفتی را لفظ اگر یعنی
  .بکند بیدار باید را چیزچه تو در لفظ این که ببین ،بگو برو

 .جوبِ را مسمایش
 
  ؛دان باال در ،را ماه ه،مَ

 . بینیمی یجو آبِ در را شاعکس که نه
 

  ببینیم؛ را آن نباید ما ،افتاده ما ذهنِ در لحظهاین هوشیاریِ یا ماه عکسِ
 .  ببینیم را آن ،است زنده و است بیدار لحظهاین در که را هوشیاری خودِ بلکه

 
  ما توجه تمامِ عادی حالت در وقتی

  . ـاست این توجه ،نشده فکر به تبدیل، نرسیده ظهور به هنوز یعنی ،است خام هوشیاریِ یمگفت کهـ 
  ؛شودمی لعیدهبَ ذهن ۀوسیلبه

  .ماندنمی باقی لحظهاین ۀزند زندگیِ حسِ برای چیزی
 

  کنیم،نمی زندگی مانبدن در ما موقع آن در بنابراین
  .کنیم حس را زندگی توانیمنمی و کنیممی زندگی مانذهن در کنیم،می زندگی مانرِسَ در فقط

 
  ،بیایید فرود ،ذهن در متمرکزشدن این از و رسَ این از باید لحظهاین در شما

  .شماست ۀخان این ؛بکنید زندگی را تانبدن و کنید اشغال را تانبدن تمام و

 
  ؛هست زندگی پا این در ببینید بزنید دست ،است زنده تانپای االن ببینید

 است. زنده تانپای که ،بکنید حس توانیدمی
  ؛است زنده تانراست دست است، زنده تانچپ دستِ است، زنده تانرِسَ است، زنده تانسینه است، زنده تانپای یکی این
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  بکنید؛ حس را آن است ممکن که ،دارد وجود تانبدن در زنده زندگیِ ۀحوز یک ،کنید وصل هم به را هااین دفعهیک و

  .ماست «درونیِ بدنِ» همان آن
 
  ،کنیم قطع آن با را مانتماس نباید ما

 .باشد جاآن باید رمانسَ یک ،بکنیم فکری هر که این ولو
  

:گفت موالنا که ،ست«دریا لبِ» همان جاآن

کند حجاب زبان دریا، لبِ و گوهر ز

  شود؛می گم عشق شود،می گم زندگی شود،می گم دریا ،شویممی گم مانهایحرف توی و زنیممی حرف ما وقتی
  .هست مانذهن مجذوبِ مانتوجه تمام کهاین برای

 
  .ترسیممی ما حالت این در و

 هستیم؛ مانفکرهای مشغولما  اشهمه ،شده جذب مانذهن ۀوسیل به مانهوشیاری تمام اگر چرا؟
  ؛آیدمی وجودبه ذهنی ساختار یک از ،هستیم چه ما کهاین ،ما هویتِ این حالتاین در
  .هستیم فکری چیزِیک ،هستیم فکر از شده بافته چیزِیک این ؛هستیم ذهنی ساختمانِ این ،هستیم ذهنی ساختارِ این ما کنیممی فکر ما
 

  است؛ پذیرآسیب و نیازمند دائماً که ،فکری ساختارِ این فکری، چیزِ این بنابراین
 . است پذیرشکل رمشفُ ندارد، زنده زندگیِ آن در ریشه؛ ندارد ما بودنِ در ریشه کهاین برایاست،  پذیرآسیب و نیازمند دائماً

 

  ؛هستیم دانشمندی آدم کن فرض یا ؛داریم پول قدراین است، دوست ما با کسییک ،نیمکمی فکر وقتی ما مثالً
  .کنیممی بزرگی حسِ دفعهیک
 خوبی هایوستد ما ،نیست زیاد هم ما پول ،نیستیم دلَب ما گویندمی که هم قدراین ؛نیست درست هااین نه که کنیممی فکر دفعه یک
  .کنیممی کوچکی احساسِ دفعهیک ،نداریم هم
 

  ،داریم ذهن در ریشه ناآل کهاین برای
  ؛نداریم زندگی آن در ریشهما 
  .ترسیدیمنمی ،داشتیم جان و ما بودنِ در ریشه اگر
 
  ؛بافیممی ،کنیممی درست دائمی کردن فکر با ما ناآل که فکری ساختارِ این چونو

  .ترسیممی دائماً ما ،کندمی درست غالب هیجانِ یک عنوانبه را ترس
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  ؛است نیازمند است، کم کندمی حس اشهمه فکری ساختارِ این کهاین برای چرا؟

  ؛شودمی بزرگ و کوچک هِی ندارد، حسابی و درست ریشۀ
  ؛شودمی بزرگ هم بار سه دو ،شودمی کوچک باربیست روزی بیرون رودمی یهِ
  .ترسدمی دائمً و ؛شودمی کوچک ردممَ انتقادِ با ،شودمی بزرگ ردممَ تأییدِ با

  .ترسیممی دائماَ ما که است همین برای ؛کرده درست غالب هیجانِ یک عنوانبه را ترس پس
 

  ؛گویدمی موالنا که طورهمان ،قضیه ینا از رهایی برای
  ؟چی یعنی ؛برسی آب به تا ،بشکاف را تفَکَگوید: می

 .بگیر پس دوباره فکری هایفکَ این از ،را لحظهاین را، هوشِ هوش تو یعنی
 

  .شودمی حضور به تبدیل اصطالحبه لحظهاین هوشِ این بگیری پس اگر
  .شدمی تکراری فکرهای شد؛می مصرفبی فکرهای به تبدیل قبال که ،شودمی ایجاد شما در هوشیاری زیادی مقدار

  .کندمی ایجاد آرامش و کندمی ایجاد فضاشما  برای لحظهاین هوشِ این و
 

  ،گفتم که طورهمان راه ترینآسان
. ویمبش زنده آن به و ،کنیم حس مانجسم این درون در را ساکن حضورِ این و زنده زندگیِ ومان، به بدن ویمبرَ ناآل ما که است این

 



بِشکاف را حَرف قشرِ سخن، مغزِ برای

 کند حجاب بُتان جمالِ ز هازُلف که



  .پوشاندمی را شانصورت روی ،افتدمی شانصورت روی رویانزیبا لفِزُوقتی  گویدمی پس
  ؛هست فکَ ورتص به ـ قبالً گفت ـ که هم آن از حاصل هیجاناتِ و ما فکرهای این و

  .دریاست آن جنسِ از هم هااین گویدمی االن
 

  گوید؛میترقشنگ جااین منتها
 .پوشاند می را تانبُ روی افتد،می تانبُ روی وقتی بتان لفِزُ گویدمی

 
  ؛تو هیجانات این و تو، فکرهای باش مواظب

.  نپوشاند را، بودن روی را، زندگی رویتو  برای



 



 

  

ه | 23 ح ف ص       

  

 گنج حضور رپوزی     شهبازی 

 60   ره  ربانهم شما          شدهپیاده   متن 

000000 

 

 پنداری حجاب کشفِ که خیال هر تو

 کند حجاب همان خود را تو که فکنَشبیَ

 (921شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان



  ،کنیمی فکر اصطالحبه که را خیالی هر تو گویدمی
  ؛شودنمی این از بهتر و است ملّمسَ حقیقت دیگر این کنیمی فکر ،آیدمی اتاندیشه به که چیزیهر
 . دور ندازبیَ بیفکن، را آن تو

.است حقیقت حجابِ ،آن خودِ کهاین برای



 پنداری حجاب کشفِ که خیال هر تو
  ؛آوردی دستبه را حقیقت یعنی ،کردی کشف را حجاب که بکنی فکر ،بکنی که خیالی هر تو

  ؛است اندیشه صورت به ،است سخن صورتبه ،است رفحَ صورتبه ،است جمله صورتبه این ولی
  ،باشد است ممکن چیزآن توصیفِ فقط این

  ؛باشد حقیقت از ایهتکّ یک ،از ایریدهبُریدهبُ قسمتِ یک و

  .نیست حقیقت لِّکُ این و
 

  .توست حجابِ همان ،ندازبیَ رااین گویدمی
  ؛توست هوشیاری از حقیقت ۀپوشانند همان
.دادیم توضیح قبالً که ،است زندگیۀ پوشانند همان

 



 فنا جهانِ این ،است حق آیتِ نشانِ

 کند حجاب نشان این حق خوبیِ ز ولی

 (921شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان



  ؛خداست وجودِ گرِنشان این د،بینیمی جهان در که چههر ،وجود این تمامِ گویدمی
  .دارد وجود خدا که کندمی ثابت

 
  چرا؟ .بچسبی آنبه نباید تو ولی

  ؛دهدمی ما به حق ،که برکاتی ،که هاییخوبی از زندگی،ِ خوبی از بودن، بیِخو از ،«حق خوبیِ» از کهاین برای
 . کندمی حجاب ،آمده در نشان صورتِ به چون ،«نشان این»
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  است؛ لحظهاین ۀزند زندگیِ« حق خوبیِ» است، زیبایی« حق خوبیِ» است، عشق« حق خوبیِ»

  ؛است کرانبی آرامشِ است، کرانبی است، حدبی سببِبی شادیِ
  .است« حق خوبیِ» هااین
 
 .بشویم برخوردار هااین از که ماست طبیعی حقِ ،ماست حقِ و

 شویم.[]برخوردار نمی ... چسبیدیم «حق آیتِ» به چون ولی
 
  ؛دارد وجود حق که کنیم ثابت ذهنی صورتبه خودمان برای نباید ما

 .کنیم هاستفاد آن برکات از و حق به بشویم زنده باید بلکه
 .باشیم لحظهاین در زنده ندگیِ؛ زباشیم هاآن ۀزند گرِنمایان و

 
 ، شودمی بیان ما از اصطالحبه برکات این که هست موقعآن
  .ببینیم و کنیم درک توانیممی ما را« خوبیِ حق» و
 

  ؛بنشینیم «دریا لبِ» در باید
  ،شودمی بیان ما از هااین که باشیم آگاهی یک باید

  .دانیممی هم ، وکنیممی حس را هااین هم آگاهی صورتبه ام
.شد خواهیم محروم ؛بچسبیم سخن به اگر ،بشویم فکری جسمِ یک اگر



 

 وجود است ایضهارقُ چه اَر تبریز شمسِ ز

 کند حجاب کان ز را جان که است ایراضهقُ
 (921شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان



  .طال یا آهن هایریدهبُریدهبُ حاصطالبه یعنی «راضهقُ»
 . گویندمی «راضهقُ» را هااین که ریزدمی هاییرادهبُ ریسِیک ؛دهندمی تراش را طال یا ،تراشندمی را آهن وقتی

 
  ؛سته جهان در که چی هر ،وجود یلّطورکُبه ،وجود گویدمی
  ـ خودمان و انسان مورد در حاالـ 

  .هستیهستی  از ؛هستی وجود زا ایراضهقُ یک تو گویدمی
  .هستی جنس نآ از که ،هستی هستی از کوچکی ۀتکّ یک
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  ؛ستطال جنس از طالۀ براد کهاین برای

  .بکند جدا ،معدن از ،«کان» از تواندمی را «جان» که ستا ایهتکّ این ولی
 

  ؛کنند کشف را طال معدنِ خواهندمی وقتی گویندمی
 . گردندمی طال هایریزهاین  دنبال اول ،کنند کشف را معدن خواهندمی که هاییآن
 
  ،کنیم کشف را حضور گنج یا طال معدنِ خواهیممی اگر هم ما
  ،هوشیاری هایریزه همین یعنی ،شده پخش وجودمان در که طال هایریزه این از

  ،باشیم مشغولاست  ممکن غصه و غم به ما که درست است هاموقع بعضی یعنی
 ؛دهدمی نشان ما به را خودش صورتیبه حالهربه خدایی شادیِ و آرامش برکتِ این هاموقع بعضی لیو

  .بکنی پیدا را معدن که ؛برو و بگیر را آن ،کردی حس را این اگر
 

 است؛ بودن سمبلِ دوباره جااین در «تبریز شمسِ» پس
 است. زندگی ۀسرچشم است، معدن ،است کان



 وجود است ایقُراضه چه اَر تبریز شمس ز

 کند حجاب کان ز را جان که است ایقُراضه
 ؛یماهشد مخفی ما که گویدمی موالنا خالصه طوربه

  ما؛ ذهنِ ،هستیم مشغول آن به دایمأ که ،ما هایحرف ،ما گفتارِ ما، زبانِ این زیر در ما ۀزند وجودِ
  ،]است[ شده پنهان

 
:گویدمی دیگر جاییک



 نزبا آدمی مخفی است در زیرِ

 جان پرده است بر درگاهِ زبان ینا
 

 کشید رهمدَ را ردهپَ بادی که چون

 پدید ما بر شد خانه حنِصَ رِّسِ
(846الی  845، بیت شماره دوم)مولوی، مثنوی دفتر 



  د.دار معنی تا دو این. شده پنهان زبانش زیر در آدمی یعنی
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  ،ایمنزده وقتی حرف ما تا که است این شاساده شاید معنیِ یک

  ؛سته ما درون در که چیزی نآ ،ما ضمیر رِّسِ اصطالحبه
  ،ایموصل عشق به یا ،ایموصل تنیّمَ به ما کهاین

  شود.نمی مشخص
 

 ؛ستا آدمی تِآدمیّ واقع در که ،حضور گنجِ این کهاست  این بزرگ بسیار یمعنا یک ولی
  .ستا مخفی ،اشزدنحرف ندتُندتُ و زبان این و رفحَ این زیر

  ـ ددار را خودش یمعنا هم بادـ  د؛بزن را پرده این بادی که وقتی و
  .هست چی خانه این یتو که ،ودشمی دیده خانه درونِ

 

 :خوابیده شایپهلو مار که ،ستا گنجی یک خانه این در که ددهمی ادامه
 

  ران یا در او گنج است و ماری بر کَ

 پاسبانزر بی د گنجِوَبْنکه نَآز
(846الی  845، بیت شماره دوم)مولوی، مثنوی دفتر 

  .خوابیدهاش رانهکَ ماری ،هست گنج آن رد پس
  .کنیم استفاده گنج این از و یمنزب کنار را نای باید که ،ستما ذهنیمنِ همان مار این
 

  ،داد خواهیم ادامه را برنامه؛ برنامه این برای رسیده هایکمک از ممنون خیلی که مویبگ خالصه
  ؛شد اجرا موقع به ماۀ مبرنا امروز که عزیز کوروشِ از تشکر بادر ضمن  و فرمان اتاقاِمیلِ عزیز در  از تشکر با
  .کنممی افظیحخدا ردیگ هفته تا شما با ،فرمودید توجه برنامه این به که شما از تشکر با و

 .نگهدار خدا

 
 
 


