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 231مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 کارها  چون بی عشق جمال با را عاشقان گلزارها را عشق خون   پرده میان در

 بارها بر من ام رفته و هست راه گوید عشق نیست راه بیرون و  دستحَ  جهت   شش  گوید  عقل

 بازارها او بازار سوی زان دیده عشق کرد آغاز تاجری بدید و بازاری عقل

 دارها بر رشدهبَ ،بگفته منبرها ترک عشق جان اعتماد زِ منصور، پنهان بسا ای

 انکارها درون در را دل تیره عاقالن ها ذوق درونه در را دُردکش عاشقان

 خارها آن است تو کاندر را عقل گوید عشق نیست خار جز فنا  کاندر منه پا گوید عقل

 گلزارها خویشتن درون در ببینی تا بکن دل پای ز را هستی خار ،کن خمش هین

 گفتارها شد محو ،آفتابت برآمد چون حرف ابر اندر خورشید ،تویی تبریزی شمس

 گنج  برنامه هستند، درگیر کرمان ی زلزله در که کسانی تمام با همدردی اظهار با و احوالپرسی و سالم با

 ابتدای در دانید می که طور همین .کنم می شروع موالنا شمس دیوان از 231 شماره غزل با را امروز حضور

 توانایی و هستند حضور حامل ها غزل این .خوانیم می حافظ یا موالنا از غزل یک ما حضور گنج ی برنامه هر

 از یکی پس. کنیم تامل شانروی و بخوانیم بارها را ها این که صورتی در. دارند ها انسان ما در را حضور ایجاد

 همین ند،کُ بروز ما در عشق و برسیم آرامش به برسیم، حضور به برسیم، شادی به توانیم می ما که هایی راه

 .است ها غزل این در تامل

 در جَسته بیرون است، حضور حامل که انرژی از ای بسته یا انفجاری یک صورت به حضور در ها غزل این

 در مرتب من اینکه و. بکند ایجاد هم ما در را حالت آن تواند می که است ای گنجینه و کوتاه بسیار مدت

 شما که است این بر انتظار پس. است دلیل این به م،ده می را بدهم خواهم می که پیغامی ها غزل این درون

 یا غزل مدتی یک از پس. بشود باز شما در معنا تا کنید تامل رویش و بخوانید مرتبه چندین را غزل این هم

  .کند می زنده شما در را جان این و شود می باز تابلو مثل حافظ غزل یا مثنوی از ای قصه

 (231)دیوان شمس، غزل شماره 

 کارها چون بی عشق جمال با را عاشقان                گلزارها را عشق خون   پرده میان در

 به و بیاورد وجود به تواندمی گلزار ما های گرفتاری و مسایل یا پرده خون پرده میان در عشق دگوی می موالنا

 غزل این در موالنا دانیدمی که طور همین. دارند کارها چرا و چون بی عشق جمال با عاشقان و .آورده وجود

 ما که وقتی .دل تیره عقل و چون بی عشق از خصوص  به. کند می صحبت عشق از و کند می صحبت عقل از

 وجز این به همیشه و ما مرکز شود می این و چسبیم می فکری صورت یک به چسبیم، می فکری وجز یک به

http://ganjnama.com/View/97/99/5455/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 یا است ییجز عقل این ،گیریم می راهنمایی آن از و بینیم می تغییر قابل غیر را آن و کنیم می مراجعه فکری

 .است عقل

 روی دو عشق و خرد. نیست خرد ،منظور. است گرفته خود به هم منفی حالت یک معنا این در عقل پس

 هم خرد ،نبوده عشق جا هر. بوده همراهش هم عشق ،کرده بروز خرد جا هر تاریخ طول در. اند سکه یک

 بگیرند، زندگی آن از خواستن و اند داده قرار خود مرکز را این مردم که بوده فکری جامد وجز یک بلکه .نبوده

 خشکِ چیز یک به شده تبدیل بنابراین. مردمآن  به یا بدهد ما به خرد توانسته نمی که بگیرند خرد آن از

 .نبوده هم خرد ،نبوده عشق جا هر ،بنابراین. خردبی و زندگیبی و رمق بی

 در همچنین و برنامه این طول در که کنیم می نگاه خودمان به ما وقتی ،شده صحبت بارها که همین طور

 در تغییری هچ ببینیم تا ،بیرون و دیگران به تا باشد خودمان به مانتوجه باید اش همه ها غزل این خواندن

 فضای است، آرامش فضای ،است اصلی بُعد که ابعاد این از یکی که بینیممی بُعد چهار ،یمده می خودمان

 این شبیه .اریمذبگ را اسمش توانیم می آرامش  الیتناهی فضای یک پس. است پذیرش فضای است، عشق

  .آسمان

 ،شود می بلند آرامش فضای این از ،شود می بلند بُعد این از واقع در که است نمافکر یکیش دیگر ابعاد و

 را آنها و دارد می نگه خود در را آنها و گرفتهربَ در را هایش ستاره ،آسمان. هایش ستاره و آسمان مثل درست

 آرامش وسیع فضای یک ما بنابراینشود.  نمی هایش ستاره آسمان ولی ،آورده وجود به که کنیم می فرض

 درونش در ابر کهت یک دکنی فرض که آسمانی شبیه و دارد وجود آنجا در فکری های صورت که هستیم

 ابر مختلف های کهت عدب و است آن میان ابر کهت یک و درخشد می خورشید و آسمان یک کنید فرض. هست

 دارد.  وجود آن در

 ،کنیم می اعمال مانفیزیک یا جسم نام به دیگری چیز به را فکرها این وقتیهستند.  ما فکرهای ابرها این

 در دو هر هیجان و فکر پسچیزها.  جور این و ترس خشم، مثل ،هیجان نام به شود می حاصل دیگر چیز یک

 لحظه هر آرامش فضای این در هم باز .است ما جسم و فیزیک بُعد ،چهارمعد بُ و است. آرامش فضای این

 وجود به لحظه هر خودش در را بُعد تا سه این ،هستیم نآ ما که آرامش فضای یا آسمان پس. شود می متولد

  د.بلع می هم لحظه هر و آورد می

 فضایی نآ پس است. سکون ،فضا نآ و حضور سکون در یا حضور آرامش در و ستا ای ساده چیز مطلب این

 لحظه همین و است سکون فضای ک ی آورد،می وجود به را ما جسم و هیجان و فکر یعنی بُعد، تا سه که

 نیمافکرها از لحظه این در توانیم می ما ؟کنیم حس توانیم می طورچ .کنیم حس را فضا نآ توانیم می
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 سه این زیر ،فکرها زیر و مانبدن در میبیای فرود و یموبش منفصل رمانسَ از یعنی ،بیرون بکشیم را خودمان

  .بکنیم حس را آرامش فضای آن بُعد تا

 تمام بلکه ،دایرهیک  و قرص یک نه به صورت خورشید ولی د،درخش می خورشید که آسمانی شبیه درست

 اتفاق شما در اتفاقات این تمام و هستید شما فضا این و است دانش و است معرفت و است نور فضا این

 شما درون در ،نیست بیرون در فضا این و دافت می اتفاق شما الیتناهی فضای این در رویدادی هر افتد. می

 به شما در را بُعد چهار این لحظه این که ایزنده زندگی آن و بیایید فرود لحظه این کهاین محض به .ستا

  .بمانید باقی فضا آن و یدوبش فضا آن توانید می و فضا آن ددیشُ ،کنید حس درآومی وجود

 آورد، می وجود به را بُعد تا سه ینا که را زنده حضور این یعنی ،بکنید حس را فضا آن و بیایید فرود وقتی

 ترتیب این به و کردید حس را دهد می زندگی چیز همه به که را هستی ی زنده زندگی واقع در د،بکنی حس

 ستا  ما فکرهای زیر در که ای زنده زندگی حس یعنی چون بی عشق .بکنید حس را چون بی عشق توانید می

 توانیم می هم دیگران در ،کردیم حس خودمان در را زنده زندگی این وقتی ترتیب این  به و آن به آگاهی و

 این ،عشق وحدت، یمویگمی را کیفیت این .کنیم حس توانیم می هم عالم موجودات تمام در ،بکنیم حس

  .هستیم آرامش فضای هستیم، عشق فضای  ما بنابراین پس است. عشق لحظه این در زنده زندگی این ،حس

 به دبچسب و دکن جمع فکری ضعوم یک ،فکری پایگاه یک در را خودش یکدفعه آرامش فضای این اگر حاال

 که دکنی فرض کهاین یعنی دهد. می قرار مرکز را این و رفته اشتباه راه صورت این در آن، به ودبش تبدیل آن،

 ودبش خاصی جور یک کارها باید باور این مطابق و دبچسب خاصی باور یک به ،باشید شما آرامش ی فضا این

 ترس احساس شما شود،نمی دکن می ایجاب باور این که خاصی جور آن کارهاآن  چون حاال .بیرون در

  .باور آن جسم، آن دیدشُ اینکه برای .کنید می

 یک ،فرم یک  شده بنابراین آورد. می وجود به ما در را خودش با متناسب هیجان احساس یا گفتیم باوری هر

 خرد االن آن از چون هیجانی    ذهنی صورت این و هیجانی ذهنی. هیجانی ذهنی جسم یک و صورت

 زیاد مرکزها این از یا رهاسَ این از اگر و شما مرکز شده د،گیری می راهنمایی یا دگیری می عقل یا دگیری می

 احساس، کنیم می درد احساس ما ،ودشنمی جهان خواهیم می که جورآن  ما لحظه هر چون ،باشیم داشته

 .است بیهوده این و کنیم می عذاب احساس کنیم، می رنج

 وسیع نهایت بی که را آرامش فضای آن ما و گرفته قرار ما مرکز ،توهمی مرکزاین  که است علت این به این 

 در آرامش فضای این بنابر .شدیم منفصل آن از ،کردیم رها را آن ما ،بوده نهایت بی آرامشش عمق و بوده

 این و است عشق فضای همان این .نیست وابسته بیرون اتفاقات به د.بگیر ما از تواند نمی کسی .است  ما درون

 زنده زندگی حس کهاین برای .خواهد نمی علت ،است چون بی عشق این و بکند بروز شما در تواند می لحظه
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 هک است ذهن عشق ،باچون یا باعلت عشق اما .است  ما طبیعی حالت این .خواهد نمی علت لحظه این در

 .باشد یکی عاشق باید چرا باشد، داشته دوست را یکی باید چرا دارد دلیل

 ست،ا زیبا بخُ کهاین دلیل به ،هستم عاشقش ،دارم دوست را خانم فالن من گویدمی آقایی یک یدکن فرض 

 ذهن عشق ها این است. باچون عشق ها این ؟هست هچ ها این ،دارد پول ،دارد کالس پوشد،می لباس خوب

 کنیم می نگاه خانم این به پایگاه آن از و ما مرکز شده که است ذهنی پایگاه یک است، ابر ناهم ها است. این

 دردسر تولید رسَ آخر و نیست چون بی اقل حد یا نیست عشق ،ذهنی عشقشدیم.  عاشقش کنیم می فکر و

 .هستیم چونبی عشق دنبال االن ما پس کند. می

 شده تشکیل شیاجزا درد پرده  یا شیاجزا خون پرده که بینید می پس گلزارها، را عشق خون   پرده میان در

 طوری این چون و بشود طوری این باید بیرون ویدگمی ما به و ما مرکز شده که ذهنی های فرم این از

 ما و افتد می اتفاق شما آرامش و عشق فضای همین در دردها این و دهد می درد ما به لحظه هر ،شود نمی

 بیاییم ودرف و لحظه این در کنیم رها را درد این توانیم می ما .درد این شدیم ،نیستیم فضا آن از آگاه چون

 .است عاشق اسمش ،است عاشقان زمره در انسانی نینچ و .بکنیم حس را بدن این در زنده زندگی

 دوست از غیر راهی هیچ. هست لحظه این زندگی به زنده بلکه ،نیست عاشق خاصی کس به لزوماً عاشق 

 برای .باشد منفی تواند نمی .شناسد نمی هم دیگری راه هیچ د.ندار بودن خالق و کردن فکر سازنده و داشتن

 خودمان پایگاه را آن و ذهنی فرم یک در کنیم جمع را خودمان باید ،کنیم حس ، دردما باشیم منفی اینکه

 :گویدمی گرید جای در موالناکنیم.  نگاه جهان به پایگاه آن از و بدهیم قرار

 (2781)دیوان شمس، غزل شماره 

 کن تَرسا گردن در دارد، یدو که سَر هر          کن جا فنا عین در وحدت، در شو جا بی

 کن خا کرشِ کرانهشُ بَرپَرد، که پیش زان          را قُدسی طوطی این ،هستی قفس اندر         

 کن یغما تو رکانهتُ را هستی کهندوبَ     ستانب بداَ شمشیر گشتی، زلاَ مست چون         

 کن هباصَ صافی پُر را  معنی شیشه وان             پالوده و کن صافی را وجودت دُردی

  یک به ذهنی، فرم یک به ما وقتی. دادم توضیح که چیزی همان. وحدت در شو جا بی که گوید می موالنا پس

 زیر در که  زندگی این و بیا فرود و کن ول را فرم این یعنی شو جا بی. داریم فرم داریم، جا شدیم، تبدیل فکر

 یک همان زندگی آن کردی، حس را زندگی این وقتی. وحدت در شو جا بی. کن حس است، فکری فرم این

 را زندگی یک آن و را همه زندگی خودت، درون زندگی حس طریق از. دارد وجود همه در که است  زندگی

 های عشق خودشان برای عاقالن تمام ولی کنند، می حس را عشق یک عاشقان تمام. کنی حس توانی می

 .کنند می حس نامیم، می خدا را آن ما که را جهان در زنده زندگی یک عاشقان تمام. دارند متفاوت
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 یکی آن حس عشق، ؟هست هچ عشق جهان، های باشنده تمام زیر در زنده زندگی ؟هست هچ خدا واقع در

 به عشق ،عشقی هر این بر بنا. آن به شدن تبدیل و حس و چیز همه وجود در و خود وجود اعماق در زندگی

 واقع در ورزیم، می عشق دیگر زندگی یک به و شویم می تبدیل زندگی آن به ما وقتی کنید دقت. ستا خدا

 در شو جا بی. است وحدت حالت حالت، این. ورزد می عشق زندگی آن خود به که است زندگی آن خود

  .شناسد نمی زمان و ندارد شکل ندارد، فرم که زنده زندگی یک آن فنا، آن رد برو کن، جا فنا عین در وحدت،

 و چسبیدیم را این ما که ذهنی پایگاه هر دارد، دویی که سَر هر. کن ترسا گردن در دارد یودُ که سَر هر

 حتماً کنیم، می نگاه جهان به جهان، با پایگاه آن از و است تغییر قابل غیر این و هستیم این ما گوییم می

 این بر بنا. ستیزیم می دیگر پایگاه یک با داریم، خودمان پایگاه یک یعنی. کنیم می ستیزه و این است دویی

 دویی بنابراین. است خودمان ذهن انعکاس هم این. ستیزیم می آن با ایم، آورده وجود به که پایگاهی این

 در را این گوید می بنابراین. االن هستیم دوتا هستیم، شاخه دو نیستیم، وحدت آن نیستیم، یکی ما، داریم

 انکار در دلیل این به ضمن در و ترسد می که ای باشنده یا موجود معنی به معنا این در رساتَ. کن رساتَ گردن

  :دهد می ادامه موالنا .کنیم می صحبت چون بی عشق ع بهراج. کند می فرکُ بنابراین. هست هم  زندگی

 (2781)دیوان شمس، غزل شماره 

                    کن تنها تو پرواز ،روزن سوی تو ررپَبَ          روشن نبود سایه ،نتَ نباشد سایه بی

 کن بیضا دیَ قصد ،سازش دمقَ تو رسَ از          تبریزی الحق شمس ،ضرسیرتخِ موسی

 را کار این ویدگمی ددار که بینید می .بکنیم باید کار چه که شویم می متوجه موالنا مایش فر طبق ما پس

 را ها دانش تمام یعنی ،است موسی ولی ،است ضرخِ شبیه سیرتش که سیرتضرخِ موسی این ویدگمی. بکن

 فضای آن به یوبش آگاه اگر .افتد می آن در اتفاقات این که ستا تو آرامش فضای این و هستی تو این و ددار

 تبریزی شمس از منظور پس .است تبریزی الحق شمس یا و است سیرتضرخِ موسی همان این ،آرامش

 .است هظلح این زنده فضای همان

 یش راپاها باید ،بشود نزدیک تو به بتواند آن اینکه برای یعنی .سازش قدم تو رسَ از ویدگمی ددار ولی 

 را آن ،چسبیدی و یگرفت رسَ در که را چیزی آن باید تو که ستا این اش معنی این و .شما رسَ روی گذاردب

 بیضا دیَ قصد د.کن می درست شیبرا قدم رسَ پس ،بپذیری هظلح این در االن که را چیزی هر و بکنی رها

 روی همان یعنی ،یبشجِ داخل برد می را دستش .بوده موسی معجزه که سفید دست یعنی بیضا دیَ. کن

  .درخشید می شدست کف آفتاب مثل آورد می در وقتی و شقلب

 تاندست در عشق فضای ،پذیرش فضای این یا شما دل چطور که باشد این اش معنی است ممکن ملیسمبسَ

  هر به شما طریق از شادی که شود می چطور ود.بش منعکس ،ست ا شما کارهای و است اشم عمل سمبل که
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 و یدیوگ می شما که یزیچ هر به ودبش آمیخته عشقود؟ بش جاری اصطالح به زنید می دست که کاری

 آبادان توانید می را جهان ترتیب این به و زنید می دست یا کنید می شما که کاری هر به ودبش آمیخته آرامش

  .کنید

 آن یا نتادست به دهد می فرمان تانقلب که وقتی بکنید را کار این توانید می شما ،کردن بیضا دیَ قصد پس

 است ما کارهای ینهم که را ما دست اداره و کنترل د،دار قرار ما های فکر زیر در که عشق و آرامش فضای

 که ما به فتگ کنیم می صحبت امروز که چون بی عشق همین مورد در موالنا همین طور د.گیر می دست به

 درست سایه تو ،لحظه این پذیرش جای به لحظه این کنی می ستیزه اگر ،چسبی می فرم به اگر که بدان اول

 کی فکر سطح در و است پذیرش عدم یک ،بکشید شما که لحظه این در عذابی هر ،دردی هر .کنی می

  .است قضاوت

 ما که عذابی این شدت و شوند می بلند هم با گاهی تا دو این که است بودن منفی یک هیجان سطح در

 عجین چقدر ،ایم شده یتهوهم ما ذهنی پایگاه این با چقدر ددار بستگی خون پرده گفت جاآن که کشیم می

 را این .را این کنیم نمی ول ما و است جهان حقیقت این کنیم می فکر، فکر یک به ایم چسبیده قدرچ ،ایم شده

 ما چقدر هر .کشیم می که عذابی شدت یعنی د.دار این به بستگی شدتش .ذهن با شدن تهویهم ویندگ می

 به ،شویم می تر نزدیک چون بی عشق به ،بکنیم رها را این چقدر هر .است تر شدید مانعذاب ،بچسبیم فکر به

  .شویم می نزدیکتر شادی

 مانشراب کهاین برای ،نوشیم نمی صاف شراب ما ما، نوشیم می رددُ: گفت می شعر در اوقات گاهی عمل در

 ،نیست صد یا یک حالت اصطالح به یک این د.ندار عیب ولی ،هست مان زندگی در هم ستیزه. نیست صاف

  :گفت موالنا همین برای .بریم می رسَ به مانپیشرفت در طیفی یک در همیشه ما .نیست صد یا صفر

 (2781)دیوان شمس، غزل شماره  

 کُن شِکرخا شُکرانه بَرپَرد، که پیش زان               را قُدسی طوطی این هستی قفس اندر

 من اصطالح به ،داری خود کنی می فکر که حسی این یعنی ،تو هستی قفس در خدایی طوطی این یعنی

 پیش زان ،را غیبی طوطی این هستی قفس اندر .ست ا زندانی قفس این در طوطی ،ست ا تو مرکز آن ،داری

 داخل ودبر دبپر اینکه از قبل یا بمیری کهاین از قبل :بدهد معنی دو تواند می ردرپَبَ که پیش زان ،ردرپَبَ که

  .لحظه این یعنی ،جسم

 این پذیرش از بویی و رنگ یک هم این و کردن شکر با یا کنی می شکر که حالی در تو ،نکُ خا کرشِ کرانهشُ

 معرفت ،ددار لحظه این ارزش به معرفت یعنی. ددار لحظه این ارزش و ددار لحظه این قدردانی و ددار لحظه

 این. جویدن یعنی خاییدن .بکن شکرخور ،بکن خا کرشِ تو د،دار این از بودن شاکر و ددار زندگی ارزش به



Program # 61   گنج حضور 16برنامه شماره  

ه | 8 ح ف ص  

 

 این و بکنی حس را چون بی عشق تو که بده اجازه تو ،خون پرده در دبخور غم ودبر کهاین جای به طوطی

 د.بخور شکر طوطی

 به تبدیل و آرامش فضای همان به رسیدن یعنی شدن لزاَ مست ،ستانبِ بداَ شمشیر ،گشتی لزاَ مست چون

 متولد از آن بُعد تا سه این و گفتیم که است یبُعد تا سه این زیر ،است  ما فکرهای این زیر که شدن آن

 هم فضا این د،دار وجود فضا یک. است شدن لزاَ مست واقع در این .کردن را زندگی کی آن حس و ودشمی

 .بود خواهد ردیگ وقت خیلی و بوده پیش وقت خیلی از که نیست این اش معنی لیزاَ .ابدی هم ،است ازلی

 یعنی. است لحظه این همیشه لحظه این و بوده زندگی همیشه زندگی و بوده لحظه این همیشه یعنی لیزاَ

 .هستیم لحظه این در همیشه ما

 وجود به لحظه این در ،آورید می یاد به را گذشته شما اگر و ددار وجود لحظه این فقط ،کنید نگاه شما 

 همیشه لحظه این کنید. می بینیپیش لحظه این د،ندار وجود هنوز که دکنی می بینیپیش را آینده .آورید می

 لحظه این همیشه اینکه به آگاهی .است لحظه این دبَاَیاِل و است لحظه این همیشه لحظه این .است  شما با

 .است کردن پیدا جاودانه عمر یعنی ،است گرفتن بداَ شمشیر آن به شدن زنده و است

 ،کامل طور به شدی آن به زنده و گشتی فضا همین مست چون ،گشتی لزَاَ مست چون ویدگمی پس

 همیشه زندگی در کردن زندگی و شدن زنده یعنی بداَ شمشیر .ستانبِ را بداَ شمشیر ویدگمی .شدی جاودانه

 در رویم می لحظه یک که است   این ما کار اشکال ما .نیامدن در آن از و آرامش فضای این در شدن مستقر یا

 .نیستیم دریا آن در ،هستیم خوشی در بیشتر و آییم میدر دعب لحظه ،آنجا

 آگاه حداقل یا آمد دستت به که را جاودانه زندگی شمشیر این یعنی، کن یغما تو رکانهتُ را هستی کهندوبَ

 ،نیست خان که را ذهنی من این یعنی را هستی خانِ اصطالح به این تو ،کردی حسش و شدی زندگی آن به

 اصطالح کبَ .ستا چیزها جور این ،غالم و نگهبان به معنی هندو ،اصطالح به یعنی کبَ هندو .نیست شاه

 پدرِ یعنی تابکاَ .بزرگ یعنی کبَ و پدر معنی به آتا ترکیب که تابکاَ مثل ،آقا یا خان یعنی ،است  ترکی

  است. کهندوبَ هم اینجا در و بزرگ 

 که کسی ویدگمی این .را ذهنی من دکنمی مسخره .وردآمی را این مسخره صورت به اصطالح به موالنا

 من این ،داده دست آن به شاهی و نگهبانی شبهه اصطالح به و را هندوبک کرده خاقان ،کرده شاه را خودش

 ،کردند می حمله وقتی که قدیم ایهرکت مثل آن. به نکن رحم یعنی رکانهتُ .کن یغما رکانهتُ تو را ذهنی

 این ،ها ترک آن مثل واقعاً گرفتی را شمشیر این هم تو .کردند می غارت و افتادند می دیدهاپندید مثل واقعاً

 غارت را ها این تو رکانهتُ ،است  تو من وجز کنی می رکف که چیزی هر ،را خودت من این ،را خودت هستی
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 همین پذیرش عدم و لحظه این در ستیزه این که بدان ،کردی ستیزه تو رگا د،باش یادت اگر ضمن در و .بکن

 .کند می درست را رتسَ همین ،کند می درست تمن

 سایه این ،آن شدی کردی درست پایگاه کی ،کنیمی ستیزه اگر. روشن نبود سایه ،مدَ نباشد سایهبی

 است سایه علت این به شود. نمی روشن سایه موقع هیچ این .هستی تو که یکنمی فکر سایه این و دانداز می

کن.  تنها تو پرواز ،روزن سوی تو  ررپَبَ ،روشن نبود سایه. نبود سایه ردیگ که بود روشن د. اگرنباش روشن که

 پرواز تنهایی به و بیرون اشیا این از ،بیرون ها فرم این از ،نبیرو ها من این از شبکِ را هشیاری این تو پس

 همه ،کنیمی پرواز سویش به که کسی آن و پرواز محیط و کننده پرواز این یعنی ،کن پرواز تنهایی .کن

 وجود یا خودمان آرامش فضای حس که چون بی عشق امیدوارم پس .کن پرواز تو تنها چیز، یک ودشمی

 درک د راافت می فضا آن در زندگی رویدادهای تمام فضا، آن در د،افت می اتفاقات این ما در که است  ما اصلی

  :پسویم. بش آن به تبدیل و مباشی کرده

 (231)دیوان شمس، غزل شماره  

 بارها من ام رفته و هست راه گوید عشق         نیست راه بیرون و ستحَد جهت شش گوید عقل

 مرکز و داند می اصل را آن و چسبیده را فکری فرم یک ،چسبیده را محدودیت واقع در یک چون عقل

 راه بیرون و ستدحَ جهت شش گوید عقل. شناسممی دحَ فقط من ویدگمی د،دار دحَ آن و داده قرار خودش

 تمحدودی جهان سمبل جهت شش .پایین و باال و جهت تا چهار یعنی ،جهان این یعنی جهت شش .نیست

 را فکرها عقل. کرد شود نمی پرواز که دکن می فکر یعنی .شناسد می را یتمحدود جهان ،عقل .است

 قرار مرکز را آن و کند می حرکت فکری های پایگاه و باورها درون در و شناسد می را باورها ،شناسد می

 . ییجز عقل گوییم می را این دهد. می

 جهت شش گوید عقل وید.گمی هم راست .شناسم نمی چیزی این از غیر ،شناسم می را ها این من ویدگمی

 و آگاهی و یوشمی تبدیل فضا آن به شما وقتی ،ویدگمی فضا آن ،گوید عشق .نیست راه بیرون و  ستدحَ

 یک مثل عقل این که شوید می متوجه صورت این در ،کنی می پیدا اصطالح به را آرامش فضای آن حس

. بارها من ام رفته و است راه گوید عشق .است محدود بسیار ابر این درون در آگاهی این و ستا شما در ابری

 . ام رفته بارها من ،هست راه ،نه گوید می عشق

 (231)دیوان شمس، غزل شماره  

 بازارها او، بازار سوی زان دیده عشق                کرد آغاز تاجری و بدید بازاری عقل
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 دنبال همیشه گرفتن راهنمایی آنجا از و باور یک ،فکری پایگاه یک دادن قرار مرکز گفتیم که عقل ویدگمی

 نشان مردم به خواهد می ،بدهد نشان بهترین را خودش خواهد می ،است خودش فروش ،است خودش ارائه

 کار این عقل کرد، آغاز تاجری و بدید بازاری عقلد. بفروش را آن خواهد می ،دانم می را بهترین من که دبده

 .بازارها او، بازار سوی زان دیده عشق .بفروشد را خودش های دانسته و دبگیر تایید خواهد می عقل .کند می را

 خواهد می را ماجرا این کل عشق و ، محدود استاست محدودیت گفتیم عقل بازار که او بازار ورآن از عشق

 بازار این بازار؟ کدام به بفروشد را عقل تشکیالت و سیستم کل خواهد می که کرده پیدا بازاری یک .بفروشد

 .خدایی

 به صورت این در ،رسیده آرامش به صورت این در ،بکند رها را جامد فکری پایگاه این اگر که میدهفه عشق

 این چسبیده ذهنی فرم یک به که عاقل آدم ولی ،داند می هم عاشق آدم ،داند میاین را  عشق ،رسیده شادی

 این و دبگیر تایید مردم از و دبفروش جهان در خواهد می را این و است آگاه اش ذهنی فرم به فقط ،داند نمی را

 قبول را ما عقاید مردم وقتی مواقع بعضی که است همین برای دهد. می آرامش به او که است تایید

 که کنیم قانع را مردم تا کنیم می دلج ،ترسیم می یم،ده می دست از را مانامنیت ما ،پریم می ما ،کنند نمی

 .است زودگذر ولی دهد، می ما به سطحی آرامش یک تاییدشان .بگیریم تایید اآنه از تا ،گوییم می درست ما

 برای .باشد غلط من عقیده این نکند ،نبود واقعی تایید واقعاً منظورش نکند ،شویم می ناآرام ما دوباره یزود

 ودبر و دکن رها باید را ها این همه که دانسته عشقو  ذهنی های پایگاه این ندارد زندگی اعماق در ریشه کهاین

 د.بگیر را ها شادی این و خدا به دبفروش
 (231)دیوان شمس، غزل شماره  

 دارها بر شدهبَر بگفته، منبرها ترک       عشق جان اعتماد زِ پنهان ،منصور بسا ای

 به حسی طور به ،خودش وجود اعماق در ،خودش درون در پنهان طور به که منصورها بسا چه ،ای گوید می

 و کرده ترک را منبرها و کرده تشبیه جان به اینجا در را عشق .کرده اعتماد عشق جان به ،کرده اعتماد عشق

 این توانی می تو که بدهد پیغام ما به خواهد می موالنا است و قبل بیت معنی واقع در یعنی .دارها باالی رفته

 باالی برود تو عقل این و تو فرم این که بدهی اجازه و کنی حس حالج منصور مثل خودت در را عشق جان

 دار. 

  ابن  حسین ، حالج  حسین یا و است   موالنا و حافظ عالقه مورد بسیار حالج منصور ددانی می که همین طور

 ولی ،حالج حسین یندبگو است بهتر علی االصول البته که است حالج حسین پدر منصورحسین  منصور،

 ما  زند می تمثیل ولی .است حالج حسین همان منصور ویدگمی پس .شده ملقب مه  منصور به حسین همین

 طور به ،عشق جان به ایم کرده اعتماد ،بکنیم حس را آرامش فضای این پنهان طور به درون در رگا ما. را

  .پنهانی



Program # 61   گنج حضور 16برنامه شماره  

ه | 11 ح ف ص  

 

 فضاییک  از تبدیل کار این اوقات گاهی ،کن تنها تو پرواز کن، تنها تو پرواز، گفت جاآن در که همین طور

 کسی هر .نیست جمعی کار ،است فردی کار یک ،شادی فضای و آرامش فضای به خون پرده یک از ،عقل

 به نه ،شود می انجام درون در پنهان هم این و است خودش کار مسئول کسی هر و کند کار خودش روی باید

 جان به کردن اعتماد از ،عشق جان اعتماد زِ  پنهان ،منصور بسا ای. مردم کردن خبر و زدن جار اصطالح

  .کنیم می منبر ترک ما ردیگ صورت این در .بگفته ها منبر ترک عشق

 زندگی باید جوری این ،است بهتر باورها این ،بکنند زندگی طورچ بگوییم مردم به رویم نمی دیگر ما یعنی

 عدم از ناشی که شدید اسرار و شدید میل این ،کنید عمل باید جوری این ،کنید فکر باید جوری این ،بکنید

 ،کن فکر طوریچ ،کن زندگی طوریچ تو ریموبیا فشار مردم به که است  ما امنیت عدم حس و امنیت

 ازهجا و پایین آییم می پایگاه این از ،بکنیم اعتماد عشق جان به اگر صورت این در، کن رفتار طوریچ

 پیشنهاد را ما ولی ،زند می مثال را منصور که درست است .دار باالی ودبر پایگاه این و عقل این که یمده می

 وندبر ،چسبیدی آنها به که چیزهایی این ،ات فکری های فرم ارگذب ،کن اعتماد عشق جان به تو که کند می

 .دار باالی

 (231)دیوان شمس، غزل شماره  

 انکارها درون در را دل تیره عاقالن            ها ذوق هدرون در را کش دُرد عاشقان

 است. هتَ درکه  است شراب افناص قسمت لِرد یا اصطالح به جای آن رددُ نوشند، می رددُ که عاشقانی

 عشق رددَ باید هم  آن ،دو هر اصل در ولی ،بخوانند ردکشدَ است ممکن ها بعضی ،ردکشدُ عاشقان گویدمی

 به هنوز که عاشقانی .ها ذوق هدرون در را ردکشدُ عاشقان .مده می ترجیح من را ردکشدُ ولی ،کنیم معنی

 آرامش فضای این در مستقر هنوز ،نکردند پیدا کامل دسترسی هنوز افص یزنده زندگی این و افص شراب

  .بیرون آیند می و آنجا روند می هی ،نشدند

 برای ،روند می سمت آن اینکه برای .دارند  ذوق درون در هنوز ها این ولی .نیست افص خیلی شان شراب ها این

 هیجان بسیار ،بنابراینچشیدند.  را آرامش این و زنده زندگی مزه کهاین برای ،را شراب این چشیدند کهاین

 بیشتر ، به آنکنند پیدا دست شراب آن به بیشتر که کنند می کاری هر و برسند به آن خواهند می و اند زده

 لحظه.  این زندگی آن به ،بشوند زنده

 (231)دیوان شمس، غزل شماره 

 انکارها درون در را دل تیره عاقالن            ها ذوق هدرون در را کش دُرد عاشقان

 ،اند رمق بی ،اند افسرده و اند خشکیده و اند چسبیده فکری های فرم به ،اند چسبیده الفاظ به که عاقالن ولی

 و هستند مردم روح بدون واقع در هدایت در فقط و است رمق بی و خشک هایشان حرف ،زنند می حرف فقط
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 ،بکنند ترک را پایگاه آن خواهند نمی اصطالح به پایگاه آن از ،آید می خودشان امنیت عدم احساس از هم این

 فکر یک دلشان ،است جامد الفاظ این دلشان اینکه برای ،دارند تیره دل، دارند تیره درون صورت این در

 .است تیره بنابراین ،است

 این به شده صحبت بارها که همین طور انکار .دارند انکار ها این درون در انکارها، درون در را دل تیره عاقالن

 یمویبگ اگر و کردیم اغراق ما پس ،هست یمویبگ راگ .نیست یا هست خدا یمویبگ اًلفظ ما که نیست معنی

 یک از هم را این و هستم ه کسیچ من کهاین حس ،داشتن هستیهستیِ  ،داشتن من .کردیم انکار ما ،نیست

 صاف آسمان د،باش ابر یک آسمان در باشد، آسمان این کهاین شبیه درست .است داشتن من این ،گرفتن باور

 بدهد،  موجودیت ابر به ،هستم ابر این من بگوید آسمان .باشیم ابر این ما و باشد داشته وجود ابر این باشد،

 .است انکار ،ابر این .هستم این من بگوید

 ما همین طور .رفته فرو آسمان پای به اینکه مثل درست ابر این وید،گمی پایین در که طور همان واقع در

 ،ودرمی فرو فضا این پای به و کرده پیدا موجودیت ذهنی فرم یک وقتی و هستیم نهایت بی درون فضای آن

  وید:گمی هم پایین در کهاین برای رود.می فرو ما دل پای

 (231)دیوان شمس، غزل شماره 

 گلزارها خویشتن درون در ببینی تا                    بکَن دل پای ز را هستی خار کن، شخم هین

 کنید می جمع را خودتان شما وقتی ود،رمی فرو آسمان پای به ود،شمی جامد وفتی ابر این که همین طور

 پای از را این گویدمی موالنا و ودرمی فرو شما دل پای به هم آن ،هستم این من وییدگمی و فکر یک در

 .ببینی خودت درون در را گلستان این تا. گلزارها خویشتن درون در ببینی تا ،کشیدیین که هم. بکش تدل

 از و است زیبایی از پر ،است عشق از پر ،است آرامش از پر ، است شادی از پر آرامش فضای این کهاین برای

 .آید نمی بیرون منفی چیز آن

 فعال شما را عقل آن وقتینباشد.  شاد و نباشد خالق و فضا آن به بشود زنده نفر یک است که محال

 جوری این جهان و دباش وریچط جهان ویدگمی ابر آن ،که خواهید می و یدبده موجودیت آن به و کنید می

 یعنی د.بپر نروزَ سوی پرواز این باید .شده خراب زندگی ،شده خراب جهان کنید می فکر شما و نیست

 تو ولی د،باش داشته وجود تو در هم ابر ارگذب حاال .بمان آسمان طور نهمی .بیرون بکش ابر آن از را هشیاری

 .نیستی ابر

 (231)دیوان شمس، غزل شماره 

 خارها آن است تو کاندر  را عقل گوید عشق         نیست خار جز فنا کاندر  مَنه پا گوید عقل
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 ،شناسد می فرم، شناسد می محدودیت و شناسد می من و شناسد می خود و شناسد می هستی چون عقل

 .هنِمَ آن در پا ویدگمی بنابراین .است مرگ دکنمی فکر اصالً .داند می خودش دشمن را فنا ،شناسد می صورت

 که عذابی رنج، درد، همین یعنی خار ود.رمی فرو تیپابه  که ندارد وجود یدیگر چیز خار از غیر کهاین برای

 .کشیم می ما

 و گرفتهربَ در را عقل این واقع در و است تر آگاه که عشق پسخارها.  آن است تو اندرک  را عقل گوید عشق

 درست .خیزد برمی تو از دردها این و هست تو در خارها که گویدمی عقل به است، عشق فضای این در عقل

 راهنمایی آن از کنیم می شروع ما و دگیر می قرار ما مرکز که است فکری پایگاه یک گفتیم عقل .هست هم

 هر که آمد می وجود به ما در عقل بینش این اگر و دانیم می تغییر قابل غیر و ثابت را آن که بسا چه و گرفتن

 بیرون کشیدیم می ،کردیم اریذگسرمایه آن در که را زندگی این و را هوش این ،است تغییر قابل ذهنی فرم

 .شدیم می آزاد و

 ما که است چیزی تنها لحظه این. لحظه این رویداد یا لحظه این پذیرش، لحظه این پذیرش یعنی این 

 لحظه این در همیشه کهاین جز نداریم ای چاره هیچ ،ما نداریم عالجی هیچ ؟ویمنش دوست با آن چرا .داریم

 به ما ما، بکنیم را کار این اگر صورت این در که نباشیم رفیق لحظه این با چرا ،است این بر قرار اگر .باشیم

 پیدا دست عشق به پس .شویم می آزاد و کنیم می پیدا دست ،است خرد منبع و منشا هک عشق فضای آن

 ولی ،بکند را خودش کار عقل یمده می اجازه ،کنیم می نگاه عقل این بهوقتی  فضا آن از موقع آن .کنیم می

 .کنیم نمی اریگذ سرمایه آن در را خودمان ما

 (231)دیوان شمس، غزل شماره 

 گلزارها خویشتن درون در ببینی تا                      بکَن دل پای ز را هستی خار کن، شخم هین

 گفتارها شد محو آفتابت، آمد بر ونچ                 حرف ابر اندر خورشید تویی، تبریزی شمس

 فرم که عقل کل یا ،که است  خاری مثل این ،شویم می هویت هم دهنی فرم یک با ما وقتی ویدگمی پس

 که همین طور این کشیدن. بکشیم باید را این و رفته فرو ما دل پای به که است  خاری مثل ،است   ذهنی

  .دل پای از خار این کشیدن یا فکری های فرم از لحظه این هشیاری کشیدن یعنی ،گفتم

 در االن که است لحظه این زنده فضای همان تبریزی شمس این ،خورشید ،تویی تبریزی شمس ویدگمی بعد

 شد معلوم ،گفتیم می فضا این در که ابری آن پس .حرف ابر وسیله به شده پوشانده ،افتاده تله به حرف ابر

 ما ذهن وسیله به که ذهن زدن حرف زدن، حرف اثر در .زنیم می ما که است  هایی حرف همانست. هچه 
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 .ذهنی فعالیت این در کنیم می اریگذسرمایه یا پوشانیم می ها حرف این توی در را زندگی ما شود،می انجام

  ود.شمی ساکت زدن حرف این ،زندگی آن به یموبش زنده وقتی

 که را اصرار آن ما یعنی ود،شمی محو گفتار ،آید می باال تو آفتاب وقتی. گفتارها شد محو ،آفتابت برآمد تا و

 و دانیم می خودمان عقاید بیان در را زندگی و میریم می نزنیم حرف راگ کنیم می فکر و داریم زدن حرف در

 خاصیت این ،پنداریم می امنیت و آرامش منبع یک را ها این برای مردم از گرفتن تایید یا ،یک را ها این تایید

 در آرامش فضای و نور فضای یک به عمل در .گفتارها شد محو ،آفتابت آمدبر چون ود،شمی ایلز ما از که

 معرفت تمامش و هست نور فضا این تمام، است خورشید فضا این تمام واقع در این که شویم می تبدیل درون

 ابر د،کن فروکش گفتارها این وقتی صورت این در و جهان یک اندازه به شویم می منبسط و است آرامش و

 . فضا این از ودشمی ایلز و خودش کار دنبال رودمی هم

 درد نتوانستیم هفته چند متاسفانه .داریم وقت که ای دقیقه سهدو  در کنم صحبت خواستم می مورد چند در

 همان .بکنیم دل درد رهمدیگ با بتوانیم ،کنم می صحبت کمتر من مقدار کی دیگه هفته اهلل انشا ،کنیم دل

 این توانید می شما و آید می در DVD یا CD صورت به شودمی اینجا در که گفتاری هر دانید می که طور

CDاین و ها DVDشما برای توانند می و نداهکرد تولید را ها این هوشنگ آقای ما دوست .بدهید سفارش را ها 

 .بفرستند

 در صرف هم آمد در این از مقدار یک و فروشند می قیمت این به ناایش که هست دالر ده DVD یا CD هر 

 .کار این ردیگ های خرج یا به هر حال زیونیتلو به بدهیم را این پول بتوانیم اهلل انشا که رسد می ما به واقع

 طور همان. بدهید سفارش را هاDVD یا را هاCD این و بزنید زنگ ۳2۳۳۰۷33۱۸ تلفن شماره به توانید  می

 و کنید ملات ،بخوانید خودتان را ها غزل ،کنید توجه ها غزل این به توانید می شما بار چندین کردم تاکید که

 این .بدهید گوش توانید می ماشین در اینکه برای .هست CD کار بهترین .بدهید گوش هاCD این به بارها

  باشد. بخش لذت بسیار تواند می ترافیک حامداز

 تا، بشنوید را ها حرف این توانید می سادگی به بار چندین ترتیب این به و کنید می گوش هاCD این به وقتی

 چند اقل حد و شدید زنده مستقر طور به بار چند اینکه محض به و ودبش زنده شما جان در ها غزل این اینکه

 دوستان ،برنامه ادامه مورد دربکنید.  باید کار چه خودتان دانید می آن از بعد دیگر ،ماندید فضا آن در دقیقه

 صفحه روی االن من درسآ .برنامه این ادامه به کنند کمک خواهند می که کسانی ،کنند می کمک بیش و کم

 برنامه این به کمکی و تان میل ای مالی وضع اقتضای به توانید می و بفرمایید یادداشت کنم می خواهش ،هست

  .بکنید
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 به هست من یکادو این و کنم نمی (Chargeچارج ) پولی برنامه این برای من شده گفته که طور همان

 کسی هر هست صفحه روی در حضور گنج حساب شماره ضمن در هم االن. زبان فارسی ایرانی دوستان

 این به که شما از .رسیده پایان به ما امروز برنامهد. بکن واریز تواند می د،بکن واریز حساب این به خواهد می

 .نگهدار خدا. کنم می خداحافظی بُعد هفته تا شما با و کنم می تشکر عزیز میلاِ از و فرمودید توجه برنامه

  

 

 

  

 


