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 حضورگنج 62برنامه 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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 هدِز خودمان یاد مَه، وَدِباد مَ ،هدِباده بِ

 ه دِداد مَ ،شیننِمَر، بَبرَروز نشاط است و طَ
 

 فنا  شمشیرِ ۀشت، کُلقا ستِام مَآمده

 هدِشاد مَ ، هیچ دلِراگر نه چنینم تو مَ
 

 ای دولت زده ، نوبتِایدهخواجه تو عارف بُ

 ه دِبه استاد مَ ای، دستکامل جان آمده
 

 نهان است ز هو گنجِ ،تو ۀویران هِدر دِ

 هدِ، نیز به بغداد مَتو را ویرانِ هِهین! دِ
 

 نکو  ه ز دو صد روزِتو، بِ شبِه تیرهواللَّ

 ه دِ، عاج به شمشاد مَجوه و روز مَدِشب مَ
 

 سی فَنَم، در دو جهان هَخدا نیست کسی غیرِ

 هدِمَ ایجاد ، جز که بهراو هر چه وجود است ت
 

 

 ری گَری، دانک تو با خیمهر این خیمه دَگر چه دَ

 هدِوتاد مَ، جز که به اُخود دلِ لیک طنابِ
 

 ن ردی به سخُبُ، روز بِ! صرفه مَکُنجان ساقیِ

 ه دِ، دست به فریاد مَخورمَمال یتیمان بِ
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 تانسِ، در چمن و اللهتانفته سِخُ مِنَای صَ

 ه دِآحاد مَ فِدر کَ، ستانْ مَسِتانباده ز مَ

 

 شانفِزاغان مَ رِ، بر سَکِشاندانه به صحرا مَ

 هدِ، هرزه به افراد مَخود تِفردیَّ جوهرِ
 

 کونیَفَنْر از کُقد بَنَ  ؟، چونچون بود اِی دلشُده

 هدِ، گوش به میعاد مَتو نَقد است کنون قدِنَ
 

 مرو از وطنَ، هیچ مَهم تو تویی، هم تو منَم

 هدِه به هر خاد مَزژه منَم، چو، چومرغ تویی
 

 نو شِلم و فریبش مَ، عِبه خویش است گِرُو آنک

 هدِسناد مَ، هوش به اَهست تو را دانشِ نو
 

 کَنانخُسروِ جانیّ و جهان، وز جهتِ کوه

 ست گِران، جز که به فرهاد مَدِهبا تو کُلَندی
 

 طفالنه بود  نبشِد، جُرَخِ طقِن کاین نُس کُبَ

 هدِاد مَبّعُ ۀحبْ، سُشده راکامل عارفِ
 

 (2284شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان
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 کنم.موالنا شروع می از دیوان شمسِ 2284با غزل شماره  حضور امروز رابرنامۀ گنج، پرسیبا سالم و احوال

 
 

 اید، حضور توجه کردهاز این همه مدت که به برنامه گنجپس 

 شود.دارد تجربه می شما در "حضور" ممکن است متوجه بشوید که
 

  ،کنیدکسی گوش میآرام به توجه کنید کهاست  ممکنمثالً 
 .باشیدزدن داشتهو حرف کردنکردن و تفسیرر به قضاوتاصراکه بدون این

  ،طبیعی جذب شده زیباییِ یک تان بهتوجهیا ممکن است ببینید که 
 وش است.موقع خامن، در آیا فکرکننده زنندۀ درونحرف و این

  ؛کردههای قبل شما را ناراحت میو زمانکه طراحی شده شما را ناراحت کند،  ،زندکند یا حرفی میکسی کاری مییا یک
 کند.االن دیگر نمی کنید کهولی توجه می

 
  کنید؛در خودتان نمی دَرد و رنج توجه کنید که دیگر تولیدِ یا ممکن است

  روانی است؛ گذرد و در حالِمی ن و ترمزکردو بدونِ دود ،سختی و بدونِساده  ،یا متوجه بشوید که زندگی
 کردید.ها برخورد میقبالً به همه اینی ول روید؛شوید و میو شما از میان موانع رد می

 

 
 ؛شودحضور در شما تجربه می کهاین است  گرِها نشانهمه این

 .، نداردزیاد زیاد و یا حتی کوششِ کردنِکریا ف ، وزیاد اصطالح مطالعۀهببه کار لزومی و برای این
 ، تجربه بکند. وسیلۀ ما خودش خودش راهب ـ که حالتِ طبیعیِ بودنِ ماست ـفقط باید آرام باشیم و بگذاریم این حضور 

 .ذهنی در کار او دخالت نکنیممنِ وسیلۀهو ب
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 باده بِدِه، باد مَدِه، وَز خودمان یاد مَدِه

 رمَنِشین، داد مَدِه ت و طَرَب، بَنشاط اس روزِ
 (2284شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان

   
 گوید : پس موالنا می

 .دهمثبت بِ ، انرژیِده، زندگی بِ«ه دِباده بِ» 
 ، حالِ بد مَدِه.هدِمنفی مَ ، انرژیِهدِندگی مَ، نازِ«ه دِباد مَ »
 

 یاور؛به یادمان مَ و خودمان را

 . ذهنی من را فعال مکنمنِ ما را فعال نکن؛ خودِ
 

 طرب است. امروز روزِ ؛شادی است که امروز روزِچرا ؟ برای این
  

 رمَنِشین، داد مَدِه نشاط است و طَرَب، بَ روزِ

 . اسب نشو سوارِ سوار نشو، یعنی باال منشین؛«  شیننِمَبَر» 
  ؛یا باال منشین و قضاوت مکن

  ؛طوری استم اینویگمن میطوری است، جهان این طوری است؛آن آن طوری است،این این که

 . آیدذهنی میها از منِکه اینبرای این
 

 . خواهد دادباد ه ما بجای باده ه، بال بشودذهنی فعّدانید که اگر منِمی ،ایدذهنی را شناختهحال منِهاما شما که تا ب
  ش نیست .اهیچی تویاش نیست، یعنی زندگی تویباد 
 
  ؛کار را بکند، که اینهای مختلفی داردراهذهنی ن منِایو 

 . تاس دادنکردن و واکنش نشانشان با زندگی، شکایتبرخورد بینید که بیشتر مردم راه عادیِمثالٌ می
 ، دهید و دیگران را هم تماشا بکنیداگر شما خودتان را زیر نورافکن قرار ب

و این  ،دهدمی]نشان[ آن یکی هم  دهد،این واکنش نشان می ،بلهکه  که قضاوت بکنید، بگوییداین؛ نهالبته دیگران را تماشا بکنیدـ 

 ـ ؟یا نه ،یدکنکار را میشما هم دارید این ها بدانید کهبلکه از تماشای آن کند؛شکایت می
  .دن استداش نشانآن واکندنبالهو ب کردنشکایت ،زندگی بیشتر مردم طرز برخوردشان با امورِ خواهید دید که
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  ؛خواهد، خودش را نشان بدهدت ما میو این منیَّذهنی ما فعال شده است، از منِ یقسمتدادن یعنی یکواکنش نشان

  ؛هد بدهدخوامنفی می ، و انرژیِخواهد بدهدمی« باد » و 
 .خواهد ما را در آن گم بکندمی

  
  ؛که فکر کند ،گرددفکر می خوراکِ دنبالِ تنهانه ذهنیکه منِدانیم، می پس از چندین جلسهما 

 . ، که از توی آن خودش را جستجو کند، هویت جستجو کندگردد، فکر میگرددبلکه دنبال بهانه می
 

 سباند. ما خودش را به هرچیزی بچَ ذهنِ مان باشد، که اآلن است که، باید حواسکنیممیافتادن ]به[ راهشروع صبح یعنی ما وقتی 
« من » خواهد که از توی آن بلکه می ؛که فکر کند ،گرددتنها دنبال غذا میزند، ممکن است آن را بگیرد؛ نهمی یحرفیک یکی
 .تواند ببیندجوری میببیند که خودش را در آن چه. ورددربیا

 .خواهد واکنش نشان بدهدو می سباند،چَچیزهای چسبنده، ذهن خودش را به هرچیزی مییک ثلِمِ
 

  ؛های مختلف برخورد بکنمم با آدمکارم، و از آنجا بروَ رِروم سَ، میامهمن صبح راه افتاد مان جمع باشد ،که امروز کهحواسباید 
 ؛ باندسـ خودش را بچَ کنندبه رفتارهایی که مردم می ـ خواهد به رویدادهاجوری این ذهن من میچه

 ، ت در بیآوردو هوی ،و از توی آن خوراک فکر دربیآورد
  بدهد.«  باد» جای باده هبو  ،منفی صادر کند و انرژیِ

 . ر پخش کندوَر و آنوَمنفی به این همواره انرژیِ مثبت؛ جای انرژیِه، بجای زندگیه، بجای شرابهب
 

 .ماست اهاتِاشتب ـ« جای شراب هب باد» گوید جا موالنا میکه در اینـ منفی  های پخش انرژیِیکی دیگر از روش
 .کز کند و از توی آن من در بیآوردروی آن تمر سباند،که خودش را به اشتباهات بچَ ذهن دوست دارد

 
 خطاست؛ الْ . اصالٌ انسان جایزُکنندهمه اشتباه می

  د.ود اشتباه نکنشانسان چون اطالعات کافی ندارد، نمی

 
 .چسبدگردد، به اشتباه میمیو هم برای هویت ذهن  که دنبال چیزی هم برای خوراکِطوریولی ذهن همان

 دهد.اساس آن واکنش نشان میکند، برست میوش آن من درُحُوحول
 ؟ قدر ضرر بدهم؟ چرا باید اینکار را بکنم؟ من چنین اشتباهی بکنمچرا باید من اینکار را کردم؟ : من چرا اینگویدمی

 . را به جاهای دیگر هم سرایت بدهد و این سبد،به این بچَ ما هنیِذمنِ هست که اآلن ،مان باید جمع باشدحواس
 

 شده ـ مثالٌ با یک ضرری مواجه شده ـ؛ کارش با یک رویدادی مواجه  در دفترِ ،، یک آقایی کهیک کسی کهمثالٌ 
ه ک تصرف دربیاورد؛بهچنان لحظۀ این آدم را، این هوشِموضوع و این بشود؛  مجذوب وسیله این ]رویداد[ جذب بشود،هب ممکن است

 .لِ واکنش باشد، واکنشِ منفی باشد، ]و[ خشمگین باشددر حا، توی فکر باشد
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  زیادی فضا دورش ایجاد کنیم؛  یک مقدارما باید این موضوع را ببینیم و  ،آیدحالت پیش میوقتی این

  ؛کنیم تماشا را این و ،کنیم ضقر روَآن و روَاین از هم تا سی بیست گوش، تا دو ،داریم چشم تا دو و
  .بدهد وَر سرایتآن و وَراین]به[  و بیاورد در لهمسأ خواهدمی این توی از ذهن که است اآلن که
 

 .شود منجر دیگر مسائل به هم دنبالِ اصطالحبه کوچک، لهمسأ یک بساچه

 موضوع کی آن و بشود، دعوایش همسرش با است، خشمگین ]اتفاق[ آن براساسِخانه؛  دبروَ فتد،بیُ برایش اتفاقی یک کسییک مثالٌ
 بشود؛ دیگری

 ؛ بشود دیگری موضوع یک آن و بشود دعوایش اشبچه با]یا[ 
 شروع دیگری داستانِ یک جااین ازکند؛  تصادف کردهان خدای [و] ،کند رانندگی حالتآن در خیابان، توی دبروَ بشود، خشمگین]یا[ 
 .بشود

 
ـ  چیزیکببینید ]که[  و ؛بشود وصل دیگر همبه ،این این، این، و  جاییبه را ما بگیرد ـ هویت هااین از خواستهمی ِذهنیمنِ چونکوچولو 

 .بشویم گیج زندگی در تقریباٌ دیگه که، برساند

 که گوییممی آن به ما و دبده « باد»  ما به خواهدمی اآلن ذهن]این[  که دانیممی ما افتد،می یاتفاق یک کهاین محضبه بنابراین

 :هنوز

 رمَنِشین، داد مَدِه نشاط است و طَرَب، بَ روزِ

  .مکن قضاوت و شیننِمَ باال و
 .کنیب قضاوت تو خواهدنمی مکن؛ برقرار را عدالت یعنی، « هدِمَ داد»  و
 

 :فقط

  ،برَطَ و است نشاط روزِ

 ؛دریاب را نشاط روز
 .است آگاهی لحظۀ است؛ حضور لحظۀ و ،است شادی لحظۀ لحظه، این

 
  .باشد جمع مانحواس باید ما ،بدهد "ندگینازِ" زندگی جایهب ام به ]که[ دارد هاراه اقسام و انواع ذهن

 باید االن ؛دانستیمنمی آن از بهتر کردیم، را کار این که موقع آن در کهاست  مُسَلّم و است مُسَجّل قدراینکنیم، می اشتباه ما اگر و
 بکنیم؟ باید کارچه قضیهحلِ  برای که ینیمبب

 
 .است "زندگی وضعیتِ" بدانیم، ما که است الزم و کندمی اشتباه ذهن که دیگر مطلب یک

  دارد؛ فرق "زندگی" با "زندگی وضعیتِ"

 ؛ ما بیرون وضعِ و کارها وضعیتِ یعنی "زندگی وضعیت"

 .است جریان رد ما درـ  زنده طورِبه ـ عینهبه االن زندگی ولی
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 ؛ ماست ذهن در است، ذهنی چیزِ یک "زندگی وضعیتِ"

 ؛است خودش تجربۀ حالِ در لحظهاین در همیشه و است حقیقی و است عینی "زندگی" ولی

 .باشیم زنده هیشه توانیممی ما و

 .بشود بهتر تواندمی همیشه "زندگی وضعیتِ" ؛است کامل "زندگی"

 
 نم؛ک شروع را مازندگی مبروَ و ،کنم ازدواج خواهممی دیگر ماه سه من :گویدمی وقتی سالهپنجوبیست دخترخانم یک مثالٌ
  کنم؛ شروع را دیگری "زندگیِ وضعیتِ" م،روَمی دارم من کهاین یعنی اصطالح، این
 .شد خواهد شروع ماهسهاز  بعد زندگی که نه

 
شوم؛ ب دار بچه احتماالٌ کنم، زندگی دیگری جای کنم، زندگی دیگری کَسِ با  همخوامی یعنیـ  ماهسه از پس خانم این زندگیِ وضعیت

 .است این از غیر که ،بود خواهد دیگری وضعیتِ یکـ 

 
 چیست. زندگی وضعیتِ که بدانیم باید کنیم،می صحبت وقتی بنابراین

 ؛ ماست ذهن در همیشه زندگی وضعیتِ
 کرد.خواهم شروع را امزندگی که گویدیم و ،کندمی مراجعه خودش ذهن به خانم این

 .کردخواهم شروع را زندگی نه؛ کردخواهم شروع را جدیدی زندگیِ وضعیتِ جدیدی، وضعیتِ: بگوید که است بهتر

 .است جریان در و شده شروع همیشه زندگی

 
 نیست؛ خوب زندگی بگوید است ممکن ،بزنیم رسَ خانم همین به و بیاییم دیگر سالششِ اگر

 نیست؛  خوب مازندگی وضعیتِ االن که است این دوباره منظورش
 .نیستم خوشحال یا دارم، اختالف همسرم با مثالٌ یا ،نداریم کافی پول مثالٌ

 .است "زندگی وضعیتِ" صحبت هم باز حالهربه

 
 است؛ کامل و است وقوع درحالِ همیشه ،لحظهاین در زندگی که دانستیممی ما اگر ولی
 .کردمی فرق اوضاع از ما درکِ ؛کردمی فرق ماناحوال و اوضاع صورتاین در

 
  کنیم،می صحبت زندگی بهراجع وقتی این از بعد پس

 ؟"زندگی" یا کنیممی صحبت "زندگی وضعیتِ" بهراجع که بدهیم تشخیص باید

 بشود.  بهتر که شودنمی زندگی ولی ،بشود بهتر تواندمی همیشه زندگی وضعیت
 ؛است کامل همیشه ندگیز

 :کندمی اشاره  غزل این در موالنا طورکههمان
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 ام مَستِ لقا، کُشتۀ شمشیرِ فنا آمده

 گر نه چنینم تو مَرا، هیچ دلِ شاد مَدِه
 (2284شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان

 
 شویم ـمی متولد زندگی از ماباشیم؛  ـ  ما که است، ظهوررسیدهبه زندگی هم خطابش موالنا

 .آن از ما تولد از قبل ،زندگی خودبه هم 

 
 :که گویدمی زند،می حرف دارد دو هر به پس

 ؛ بودم خدا مالقات مستِ منآمدم،  دنیا این به وقتی من

 بودم؛ زندگی به زنده؛ بودم زندگی به شیاروه من شدم، متولد وقتی یعنی

 .شدم متولد بودم، زندگی خود

 

 شتۀ شمشیرِ فنا ام مَستِ لقا، کُآمده

 هستم. فنا در غرق درواقع من یعنی

 
 ؛ آمدم وقتی ندارم، من

  جامعه، در زندگی روشِ چنینهم و جامعه القائاتِ علتِبه بعداٌ منتها
 .است شده پوشیده فکرها وسیلهبه من زندگیِ این

 
  ؛ذهنیمنِ یا تمنیَّ نامبه من، برای شد درست چیزی یک بعداٌ
  را، زندگی فضای و لقا فضای و ناف فضای آن که

 ، را لحظه این پذیرش فضای
  ـ کنم نگاه هم امزندگی وضعیت به و باشمآن به شیاروه توانممی همیشه و شوممی متولد آن از من کهـ 

   .ماهکرد گم را آن من

 
 ام مَستِ لقا، کُشتۀ شمشیرِ فنا آمده

 گر نه چنینم تو مَرا، هیچ دلِ شاد مَدِه

 .هدِمَ شاد دل من به تو نباشم، طوریاین من اگر نییع

 
 .کنی پیدا توانینمی شاد دل نباشی، طوریاین تو اگر که، کندمی اشاره تلویحاً و
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  شویم؛می متولد آن از هرلحظه ما کهاست،  لحظهاین پذیرش و زنده فضای که فنا، فضای این درواقع اگر ما 

 ـ  کردم را صحبتش االن کهـ  بشویم، هویتهم "زندگی وضعیتِ" با مانذهن در اگر ونکنیم  حسش اگر
قضاوت رب و کنیم قضاوت اگر بکنیم، تقویت هِی را من آن و کنیم درست من رویدادها اساس بر اگر د،کن جذب را ما تماماٌ رویدادها اگر

 .ایمکرده گم را فضا آن و ایمشده خارج فضا آن از؛ بچسبیم مانهای

  ،ایمشده گم مانفکرهای و رویدادها در صورتاین در و
 .کنیم پیدا توانیمنمی«  شاد دلِ»  و

 
 ؛بشود متولد، بشود بیان ما از هم مانزندگی وضعیتِ بگذاریم و باشیم آنبه زنده لحظههر ما کهاست  این اصل

  ؛ فتدبی اتفاق بیرون در رویدادها؛ کند پیدا تکامل کند، پیدا توسعه و
 
 .افتاد خواهد اتفاق باید که طورآن ما برای رویدادها اتفاقاٌ صورتآن در و

  .رفت خواهد پیش کارها خوبی به
 ـ باشد طوری آن اگر ـ .شد خواهد گشوده ما رویِ سادگی و روانی با زندگی

 
  کرد. نخواهیم دود کرد، نخواهیم رمزتُ ما

  ؛کندمی دود ماشین کنی، رانندگی عدب و ،باال شیبکِ را اشدستی ترمز که اتومبیلی ثلِمِ

 .داشت نخواهیم را حالت آن ما

 

 

 ای ای، نوبتِ دولت زدهخواجه تو عارف بُده

 ، دست به استاد مَدِه ایکامل جان آمده
 (2284شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان

 
 کند،می بیان را مطلب همین دارد

  ؛ایهبود عارف آمدی، دنیا این به وقتی تو گویدمی
 ای.آمده استاد این با کهاینبرای

 
 .است لحظهاین زندۀ فضای، ستا حضورگنج همان استاد

 ای، تو عارف بُده
 بکنی؛ زندگی هستی دلَبَ ای،شده متولد عارف اصالً تو
 .رسیده تو به زندگی نوبتِ توست، زندگیِ فرصتِ اآلن و
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  ای، دست به استاد مَدِه کامل جان آمده

 بوده؛ کامل ت،ازندگی و تجانَ ،شدی متولد وقتی یعنی
 استاد. پیشِ رونَ تو و

 

 دست به استاد مَدِه
 .مده دست استاد با کردنزندگی و یادگرفتن زندگی برای]یعنی[ 

 .بدهد یاد زندگی تو به ]که[ نخواه او از یعنی
 
 

 

 در دِهِ ویرانۀ تو، گنجِ نهان است ز هو

 ، نیز به بغداد مَدِههین! دِهِ ویرانِ تو را
 (2284شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان

 
  ،شماست نِو تَ شماست این بدنِکه درواقع « دِهِ ویرانۀ تو » وید در این گمی

 فیزیکی شماست؛  ، هیجانات شما و این بدنِکه شامل فکرهای شما
  خورد؛رد نمیبه دَ کنی ویرانه هست،فکر می شما

 .، یعنی او، یعنی از خدا و زندگی وجود دارد«هو»از  پوشیده یک گنجِ
 .این گنج پوشیده است االن

 
 !عوض نکنی« دادبغ»خودت را با  ه ویرانِگوید آگاه باش که این دِبعد می

 . موالنا بوده زمانِ بغداد در واقع یکی از شهرهای بسیار آبادِ
 

  اش نیست؛ویران هم چیزی توی هِدِ و ویران هست، ست، که کوچک ههخواهد بگوید که این دِپس می
 آید؛نظر با ارزش نمیهب ،ه باشد و هم ویران باشدهم دِ

 ! گوید: همین دِه را با بغداد عوض مکنولی می
 

 ، م نکنیعنی توی ذهنت یک بغدادی را تجسّ
 فکر کنی که آن بهتر از این است.

 
  ماست. این زندگی در درونِ
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  عنوان فرد هیچی نیستیم، مهم نیستیم؛ه، که ما بیاد داده باشند ه مامان شاید بشدندر طول بزرگ

  است.« ویران هِدِ»این  این زندگی در درونِولی این درُست نیست، 
 

 پنهان در همین بدن و در فکرهای ماست؛  ، زندگیِزنیمرش میسَ یاین چیزی که خیلی تو
 بکشیم.بیرون  شزندگی را ازما باید  که
 

 دهد؛ از ما ارزش می و به هر کدام، زندالنا میاین حرفی که مو
 گوید تو ارزش خودت را بدان؛میبه ما و 

 .آیدست درمیی هم درُشده و مادّاظهار در جهانِ
 

 توانی کاری بکنی.تو نمیمان یاد بدهیم یا با رفتارمان نشان بدهیم، ]که[ تو مهم نیستی، هایست نیست که ما به بچهو درُ
 

  شکال اصلی فقر نبود.اِ؛ ، و کوچک بودهمن شخصاً خودم متولد شدم، که یک روستا بودهآنجایی که 
  البته فقر هم خیلی مهم بود؛

 ردم هیچی نداشتند؛ ـ وقتی من بچّه بودم ـو مَ خیلی زیاد بود، گسترده بود، فقر
 

  ؛گرایی بودبینی و منفیرای فقر بود، منفیوَ ولی چیز دیگری که
  وی؛بشَ توانیکه تو هیچی نمی ،باریدشخاص از دَر و دیوار این پیغام میبه ا طور خالصه این بود، کههو آن ب

 . ویتوانی چیزی بشَمعنوی می نه از نظرِ ،ویچیزی بشَتوانی ی میمادّ تو نه از نظرِ
 رزشی نیستی.اَبا تو آدمِ

 
 ست نیست. این حرف درُ
  ؛جا هستای، هر هبچّهرکسی، هر 

 .د، برسدتواند بروَبه آن می ؛م کندتواند تجسّیزی که ذهنش میهر چ
  

 م کند، اگر بتواند یک حالتی را تجسّ
  ، به تحصیالتِ باال برسد؛اجتماعی برسد مقامِ کَالن برسد، به پولِ گر بخواهد به یک مقام معنوی برسد، بها

 تواند برسد. می
  ؛ولد شده باشدولو اینکه در یک روستای کوچک و دورافتاده مت

 اش را هم بپردازد.، و حاضر باشد هزینهکه بخواهد این کار را بکندشرط اینهو ب
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  م نگیر.کَگوید خودت را دستِمی پس موالنا

 بگیریم.م کَخودمان را دستِ نباید کدام از ماهیچ
   

 در دِهِ ویرانۀ تو، گنجِ نهان است ز هو
  زندگی است؛ از از خداست، است،« هو»که این گنج از این برای

 . تو بیان شود تواند از طریقِو این می

 .نهایت استبسیار پرقدرت است، بی
 

 .کار را کردشود اینجوری میشما نباید نگران باشید که چه
 سیار ضعیف و پایینفعلی تو هم ب وضعیتِو  ،آیدنظر میخیلی باال بهو این هدف خیلی، داریی یک هدف مادّ تو حتی اگر در جهانِ

 ؟ رسیآن میجوری بهاصالٌ فکرش را نکن چه ؛است
 رسی؛تو به آن می

 که بخواهی، و قشنگ تعریف کنی ]که[ این چی هست،شرط اینهب
  خواهم؛روی کاغذ بیاوری و بگویی من این را می را تشجزئیا

 . ست استدرُکامالً  ،یمادّ این حتی در جهانِ
 

 ک کند.کم تواندمی به تووی است که قدر قاین انرژی این
 ، از تو بیان کندخودش را خواهد می هو، نهانِنهان،  همین گنجِ

 .تو در زندگی نگران نباش

 
  ب و شادی است؛رَطَ روزِ و موالنا گفت هرلحظه

 .رَب و شادی استطَ لحظه لحظۀ، همواره یادت باشد که آنرسیای از زندگی میبه هر مرحله

 ب.رَاست و طَنشاط  روزِ

 

 
 : گویدبعد می

 

 شبِ تو، بِه ز دو صد روزِ نکو ه تیرهواللَّ

 شب مَدِه و روز مَجو، عاج به شمشاد مَدِه 
 (2284شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان
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 واقع همان فضای ذهن خودت است.، که در«تو شبِتیره»این 

 گذاری شده؛ندگیِ تو سرمایهاست، که ز« تو شبِتیره»ولی این را هم بدان که در همین 
 .ربیاوریاین روز را دَ« تو شبِتیره»باید از  

 
 .ست، در بیرون نیستا خود تو پس زندگی در درونِ

  کنیم.نگاه می]را[ خودمان  بیرونِ ؛کنیمنگاه می روَر و آنوَزندگی این کردنِما برای پیدا
 

 :گویدبرای همین می

 واللَّه تیره شبِ تو، 

 
  بیرون است؛ روشنِ بهتر از روزِدیگران است؛  روشنِ ، بهتر از روزِتاریک تو ، شبِتیره تو بِشیعنی 

 .رَوی به قیاسو می ،کنیم میبهتر از آن چیزی است که در ذهنت تجسّ
 

 . تجو کنیکافی است که از توی آن جس ؛گذاری شدهسرمایه« تو شبِتیره»در این  ؛، در بیرون نیستاین زندگی در قیاس نیست
 .شیبکِبیرون  ،لحظه رااین زندگیِ بودنِلحظه را، زندهاین باید هوشِ خواهد؛جستجو هم نمی

 
 کند که:راهنمایی می او موالن 

 شب مَدِه و روز مَجو، 
 ! جستجوی روز مکنتو و  ،خودت را نده یعنی این شبِ

 
 .دد است زندگی بکنحتماٌ بلَتو فکر نکن که فالنی با سواد است، 

 ؛ دیگری بودید جای کسکه به ،شما آرزو بکنید [که]بسا چه
  ه دارد؛تا بچّخوبی دارد، دو همسرِ خوبی دارد، اتومبیلِ می بینید، پول دارد، بسیار خوب شما ش رااوضعیت زندگی

 ه! چقدر خوب است؛بَهبَ، که بَهبینیداز دور می
  .ا باشدجای شمه، بموقع ممکن است آن آدم آرزو کندهمان

 
 . مردم نیستید؛ مقایسه نکنید در دلِدانید، و شما نمی

 شماست؛  زندگی در درونِ
 ظهور است. االن در حالِ وشن است؛ االن هست،ر ساده هست،
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 ، ، از جستجو در ذهن دست برداریمبرداریمفقط کافی است از جستجو دست 

 .ماست و درونِ ،زندگی را جستجو کنیمز را جستجو کنیم، مان روتوانیم در فکرهایو ما می که روز در ذهن ماست،
 

 شب مَدِه و روز مَجو، عاج به شمشاد مَدِه 

 .، هر دو ارزش تجارتی داشتند«شمشاد»و  «عاج»قدیم 
 

 زینتی داشت ـ  یا مصارفِ ،ساختندشان را از آن میهایپادشاهان تخت را ـ که معموالً« عاج»گوید: تو می
  .گیررا ن« شمشاد»ه و دِرا نَ« عاج»تو 
 ساختند.از آن میهای سَر ـ ـ و شانهها را ها را و اینهم چوبی بوده که همین شانه« شمشاد»
 

  .نَدِه« شمشاد»به  را «عاج»: تو گویدمی
 است، « عاج» شبیهِ «تو شبِتیره»این  یعنی:

 .است« شمشاد» ، شبیهِکنیتو جستجو میو روزی را که 
 
 

 سی فَنَا نیست کسی، در دو جهان هَمغیرِ خد

 هر چه وجود است تو را، جز که به ایجاد مَدِه
 (2284شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان

 
 : گویدمی

 ـ ،  ی ما  باشدمادّ که همین جهانِـ شده اظهار هم در جهانِ
 کند؛ ، که آن جهان خطاب میحضور و زندگی جهانِدر هم ]و[ 

  هست. همیشه این نیرو با تو
 

 همیشه این نیروی خدایی با تو هست؛ 
 او است و هم آنجا هم او است. جا هم هم این

 

  ش با تو یکی است،مَ، یعنی کسی که دَسفَنَو هم
 . کِشدس میفَنَدارد اصالٌ او 
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  کشی؟س میاین تو نیستی نفَ د،کشیس میوقتی نفَ ،توانید حس کنیدمیشما 

 .شدکِس را میاین نفَتمام طبیعت و کهکشان دارد 
 

 . هستی است تمامِ مِ توم و بازدَاین دَ
  یک ]جزء[ جدا نیستی ، یک نفر رهاشده در این هستی؛تو 

   .بلکه با آن یکی هستی
 

 ، این نیرو، این فضا
 ؛ پنهان ـ جهانِی ـ مادِغیر شده و چه در جهانِاظهار چه در جهانِ

 شد.کِس میاست که دارد نفَ همیشه او

 
 

 ایم؛ایم، ما به توهّم افتادهولی ما به جدایی افتاده
 ایم، همی افتادتوهّ دیدِ ایم،اصطالح دید افتادهما گیرِ یک به

 .دربیاییمتوانیم از آن چگونه می دهد کهاالن موالنا توضیح میکه 
 
 : گویدعد میبَ

 هر چه وجود است تو را، جز که به ایجاد مَدِه

 .انرژی آن به ایجاد، به خالقیت، بهبِده  فقط داری، سراغ خودت در که وجودی هر

 
 : گویدمی براینبنا پس
  کن. رها است؛ وجود واقعاً تو، تَوهمّیِ وجود کنیمی فکر تو اگر

 بکند. بیان را خودش و بشود شکوفا او بگذار
 

 هستی؛ کامل ضورِح در [و] ،نداری[ را آن] دیگر ی،اهداد دست از را اتتَوهمّی وجودِ حتی اگر
 شود، می فضاآن بیان خرجِ دارد تو آگاهیِ و تو وجودِ ،صورتایندر
 .است آفریدگاری همان فضا آن و
 

  کُند؛می کار تو در دارد
 هستی. آفرینش حال در تو یعنی
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 است ـ لطیف وجودِ یک واقعدر کهـ  را وجود این مرتب ما متأسفانه

 کنیم؛می تهگذش هایحرف تکرار رفِصَ همیشه
 .کنیممی گذشته فکرهای[ رفِصَ]

 
 

 گَری گر چه دَر این خیمه دَری، دانک تو با خیمه

 لیک طنابِ دلِ خود، جز که به اُوتاد مَدِه
 (2284شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان

 
  هستی،ـ  خودت هیجاناتِ و فکرها اصطالحبه و بدن این در یعنی ـ« خیمه» این در که است دُرست :گویدمی

 ؛هستی این کنیمی فکر
 .هستی «گرخیمه» با که بِدان تو ولی

 
 

 .هستی او با سنفَهمهستی،  او با جینعَ هستی، این سازندۀ با همیشه یعنی
 

 هستی؛  سیستم این هستی، چادر این توی در که است دُرست
 هستی. سیستم این سازندۀ با ولی

 
 نَده. هامیخ این از غیر[ به] را خود مرکز طنابِ تو منتها

 . میخ یعنی]است[  وَتَد جمعِ «اوتاد»
 

 وصل ناف فضایِ و پذیرش فضای این و حضور این به دیدن، قابلِ غیر طنابِ یک با را، مرکزت ورا  دلت این بایدتو  کهاین یعنی
 .باشد وصل باورها به بیرون در کهاین نه [باشی؛]کرده

 
 نیست؛ وصل «اوتاد» نآ به دیگر ،است وصل ذهنی چیزهایِ و باورها به وقتی
 .نیست وصلـ ریشۀ ما ـ  ریشه این به دیگر

 
  ؛آییممی نظر به جدا چیزِ یک و فرد یک و یمادّ جسمِ یک ما که است دُرست :گویدمی دارد
  ؛هستیم آن روی و ،یمهست وصل فنا فضایِ آن به خودمان، مرکزِ از ]ریشه[ این با ما ولی

 .هستیم سازنده این با همیشه و
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 :دهدمی توضیحدارد  ،پایین در بَعد

 
 

 ن ردی به سخُبُ، روز بِ! صرفه مَکُنجان ساقیِ

 ه دِ، دست به فریاد مَخورمَمال یتیمان بِ

 (2284شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان

 
  ؛کندمی صحبت دارد ،حظهلاین زندگیِ بودنِزنده لحظه،این پذیرشِ و فنا فضایِ همانبه  ساقی، همان]خطاب[ به 

 کرده ]است[. تشبیه ساقی به را جان. است جان ساقیِ همان که
 

 نکن! جوییصرفه نکن، قناعت تو که گویدمی دارد
 .کردی تلف بُردی، زدن حرف به را روز تمامِ

 
 من ـ درـ  بپرداز! زندگی بیانِ به من در ساقی ای یعنی

 
 .کنممی پخش منفی انرژیِ و ،کنممی تلف دارم را زندگی و ،زنممی فتمُ هایحرف و ،زنممی حرف دارم اشههم من و

 :گفت که حالتی همان

 مَدِه باد بِدِه، باده

 .کنممی تلف را امانرژی و وقت دارم من و
 

 ساقیِ جان! صرفه مَکُن، روز بِبُردی به سخُن 

 مال یتیمان بِمَخور، دست به فریاد مَدِه 
  ایم؛هشد جدا پدرمان از یعنی ،یماهشد جدا و یماهشد صِلمُنف ،ضاف آن از که اآلن ما

 .نداهکرد رها ،[است] مُرده پدرشان که هایییتیم مِثلِ ،یمادّ جهانِ این در را ما که کنیممی را این حِسِّ اآلن
 

  م؛داری اآلن ما که حالتی همان

 ترسیم.می ما ند؛اهرفت و نداهکرد رها را ما که کنیممی را این حِسِّ کنیم،می جدایی حِسِّ ما
 

  کنم،می تلف زدنحرفبه  را انرژی من وقتی حالت این در گویدمی
 کنم؛می شدگیرها حِسِّ که هستم هایتیم مِثلِ

 نخور!  را من مالِ تو
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 برسان؛ ظهور به من در را انرژی این برسان، من به را باده این

 بیاور. وجودبه من در را حضور این
 

 دست به فریاد مَدِه

 [.بشود بلند] فریادمان که نکن کمک
 شود ـمی بلند آسمان بهفریادم  ،میبکن یتیمی حِسِّ چونـ 

 

 دست به فریاد مَدِه

  ؛کندمی کار من در دوباره که سته نیرو آن؛ است آن هم کنندهفریاد ضمن در
 .ماهکشاند انحراف به را انرژی آن اآلن منتها

 
 .بشود بیان بشود؛( Express) کسپرساِ من از انرژی این که کن کمک تو :یدگومی
 
 

 سِتان، در چمن و اللهتانای صَنَمِ خُفته سِ

 باده ز مَستانْ مَسِتان، در کَفِ آحاد مَدِه 
 (2284شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان

 
 ؛یاهخوابید ستانالله و طبیعت در چمن، در که روییزیبا ای: گویدمی
 ـ خوابیدن پشت به اصطالحبه یعنی سِتانـ 
 . خوابیده طبیعت در که ستا زندگی این و حضور این جااین در موالنا منظور و
 
 ـ ستانالله و چمن گویدمی جان، ـ ایگُل یک ،طبیعت گذارید رویمی را تانآگاهی شما وقتی و

  است؛ طبیعت در سکونی چه بینیدمی
 .کندمی صحبت آن از دارد

 
 کند؛می بیدار را شما درون سکونِ سکون، این رویِ تمرکز دفعهیک

  ؛رسیدمی فضا آن به شما و ،کندمی بیدار را شما درون هوشیاریِ
 .شودمی زنده شما در فضا آن
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 سِتانای صَنَمِ خُفته سِتان، در چمن و الله

 باده ز مَستانْ مَسِتان، در کَفِ آحاد مَدِه 
  .نگیر «مَسْتان» از را باده این :گویدمی یعنی

 
 .هستند حضور در که هستند کسانی «تانمَس»

 ایم،آمده «جان کامل» ما گفت]غزل[  اولِ

 هستند؛ شراب آن مستِ هستند، حضور در که کسانی پس
 .مگیر هااین از را باده تو گویدمی
 

 باشیم، فضا آن در اآلن بایدمان ما همۀ
  باشند؛ عشق فضایِ در هاانسان همۀ
 .باشند باید
 

  ؛باشند فضا آن در بگذار نگیر، هاانسان این از تو ،را باده گویدمی
 «.آحاد فِکَ» درگذاشتی ، گرفتی «مَستان» از تو و
 
 ؛ما یعنی ،واحدها یعنی حادآ

  ؛بینممی ردفَ و، نفر چهار این نفر، سه این نفر، دو این نفر، یک این؛ داریم ما که حِسّی

 .بینممی جدا ردِفَ یک هم را ودمانخ و
  

 .دهنَ ردفَفَرد  دستِ به و نگیر «مَستان» دستِ از را شراب تو که گویدمی ساقی به
  کند؛می جدابودن و واحدبودن بودنردفَ حِسِّ و ،رسدمی ردفَ دستِبه شراب این وقتی یعنی
 .شودمی تبدیل مُرده چیزِیک بهنیست،  شراب دیگر

 
  :گویدیم موالنا
 هستیم؛ هستی و زندگی از جدا واحدِ یک که کنیممی حِسّ افتیم،می لهتَ به ردفَ در ما وقتی

 شود.می تلف زندگی، و هستی انرژیِ این صورتایندر

 
 کند ـمی معرفی ما به و گذاردمی اسم شراب، یا باده عنوانِبه را آن کهـ  را باده این :که گفت بنابراین

 نریز! هازاغ روی بر و ،«مَکِشان صحرا به» را این گویدمی
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 ؛کندنمی رُشد است، خشک که ،صحرا در شراب این یا دانه

 !نریز هازاغ سَرِ بر و نَبَر صحرا به را دانه این گویدمی
 ـ اندکرده گیر خودشان فَردیّتِ در که ،هستند هاییانسان همان هازاغـ 
 
 ، کند تجربه تواندمی واحد و ردفَ عنوانبه را خودش خودشْانرژیی است که  این و
  ؛زمان بدونِ و صورتِ بدونِ فُرم، بدونِ هستیم؛ زندگی روی هوشیاری یک فقط موقعآن ما و

 .هستیم زنده لحظهاین در یعنی
 

 کنیم؛می حِس جدا را خودمان کنیم،می گیر ردفَ در ما وقتی :گویدمی
 بکند؛ بیان خواهدمی واحد یک عنوانِبه را خودش که ،هستی «فَردیّتِ جوهرِ» این

 .شودمی بیهوده شود؛می «هرزه»
 
 

 .است چون چونْ همیشه: گویدمی بَعد

  دارد؛ حالت و ،دبشو بهتر تواندمی همیشه که ،است ذهن فضایِ همان چونْ
  .دارد چگونگیتوانیم بگوییم می اصطالحبه که
 

 .اردهر چیزی که چگونگی دارد، فُرم د
 . است آینده و گذشته در ؛است زمان در و ،است چون همیشه این: گویدمی

 
 : گویدمی

   ؟شُده، چونچون بود اِی دل

 . هستیم زندگی آن به زنده یعنی ،هستیم عاشقمان ههم ما
 . طورینهم نیز دیگراندر  و ؛بکنیم حِس خودمان در باید ،عینی طورهب هرلحظه را زندگی آن یعنی هستیم، عاشق

 
 «رببَ قدنَ» «کونیَفَنکُ» از تو: گویدمی اما
 ؛هست االن و "باش" اندگفته او به که ،رسیده ایدرجه به انسان یعنی ،«کونیَفَنکُ»

 . باشدمی پس ،"باش"

 
 .رو و زیر یعنی «کونیَفَنکُ» فارسی در

  .اشیمبمی ما و "باش" نداهگفت ما به که ؛هستیم کامل جانِ همان، ما که است این شااصلی معنی ولی
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  ؛بکنیم حسـ  دو هرـ  حسی طورهب و آگاهانه را بودن این توانیممی ما که معنیاین به

 . کنیم زندگی فضا آن در، بمانیم باقی جاآن در و
 .است "باش" همین در ،است جااین تو وطن که گویدمی بعداً چون

 
  .رببَ «کونیَفَنکُ» این از تو را «قدنَ» گویدمی

 ؛کنیمی رو و زیر را این شوی،می االن که یهرچ :یعنی ،رببَ]نقد[  «کونیَفَنکُ»]از[ 

 . مانیمی باقی "باش" همان و ،کنیمی رها و
 

 ؛هست لحظهاین در زندگی ،است نقد االن تو نقدِ اینبنابر

 .دهدمی وعده را آینده همیشه ما به ،ذهن فضای یا «چون» که؛ نیست آینده در، مده وعده به گوش

 

 
 : گویدمی پس

 .مرو من وطن از ،هستی من وطن تو؛ هستی من هم تو و هستم تو نم
 .نخورد و ردنبَ کالغ را جوجه این که کن کارییک. آیممی دارم تو دنبال ؛هستم جوجه من و هستی مرغ تو

 
 . شانفِمَ هازاغ سَر بر را دانه این که: گفت هم جاآن
 !رمَبَ صحرا به را این و مریز زاغان رِسَ بر
 

  
  :گویدمی ما به عدبَ

  ،است «گرو» خودش به کهکسیهر حرف به تو
  ؛دارد ذهنیمنِ ،کند بیان خواهدمی را خودش دارد، خود کرده، گیر درخودش

 . دهنَ گوش
 

 . دارد وجود «نو دانشِ» لحظههر تو در کهاینبرای چرا؟
 . کند بیان تو، یقِطر از را خودش ،استاد آن و فضا آن از نو، دانشِ این بگذار

 .«مده سناداَ به» را لحظهاین «هوشِ»

 
 . است دنَسَ جمع ؛گذشته دهاینَسَ گذشته، هایگفته یعنی «سناداَ»

 مده سناداَ به هوش
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 نو شِلم و فریبش مَ، عِبه خویش است گِرُو آنک
 (2284شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان

  ؛دارد من ،شده گذاریسرمایه خودش در که کسی هر
 .است توخالی علمش ندارد، علم دارد، فریب لمشعِ این
 .مده گوش او به تو

 
  .هیبد «سناداَ به هوش» که است این به شبیه درست این و

 هدِسناد مَ، هوش به اَهست تو را دانشِ نو
 (2284شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان

 
 

 ؛ هستی فرهاد تو که :گویدمی ما به رسَ آخرِ
 . دبشو جاری تو کوه در زندگی آبِ دبتوان و ؛بکنی را کوهت این که ،دارد وجود قیمتیپُر ،بزرگی بسیار کلنگ تو با

 
  ؛بشود جاری آن در شیر تا ،کندمی را بیستون فرهاد کهطوریهمان

 . مَده کسی دست به ،فرهاد دستِ از غیر که ،هست تو با گرانی کلنگ یک هم، تو
 . باش داشته تفرهادیّ حالت ،کنیمی استفاده کلنگ این از وقتی تو یعنی

 

 
  !باش خاموش !کن بس :گویدمی چنینهم و

 : گویدمی خودش به

 

 

 طفالنه بود  نبشِد، جُرَخِ طقِن کاین نُس کُبَ

 هدِاد مَبّعُ ۀحبْ، سُشده راکامل عارفِ
 (2284شماره  غزل شمس، )مولوی، دیوان

 
 .است کودکانه هایحرکت اصطالحبه اشهمه هااین ،زنممی من که هاییحرف این :گویدمی
  ؟چرا

 .هستند کامل جانِ ؛هستند شده املک عارف ،کنندمی گوش را هااین ،دارند که هاییانسانکه[ ]به دلیل این
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 . دارند نگه را شانعبادت حساب و ذکر حساب که ،دهندمیعابدان دستهب که ،دهنَ را تسبیحی هااین دست به اینبنابر

 
 کلمات نَده[.]تسبیحی از  ،شدهکامل عارفانِ این دست به شما 

    ؛است تسبیح هایدانه مثل ،آیدمی همرِسَ پشت یهِ که کلمات این

 . کندب بیانرا  خودش جانْ بگذار ،مزن رفح بنابراین

 

 
 .کنممی خداحافظی شما با ،فرمان اتاق در عزیز میلاِ از تشکر با و ،فرمودید توجه برنامه این به که شما از تشکر با

 .دارنگه خدا
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


