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 حضورگنج 65برنامه 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

 آغاز حمایت مالی شما، عالوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. خوانندگان گرامی،
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 :175حافظ، دیوان غزلیات، شماره 
 

 

 آمد فروشیمِ پیرِ هنیتِتَ به باصَ

 آمد نوش و ناز و یشعِ و طَرَب موسم که

 

 یگشانافه باد و گشت سفَنَمسیح هوا

 آمد خُروش در مُرغ و شد سبز درخت

 

 بهار بادِ روخترفُبَ چنان الله تنورِ

 آمد جوش به گُل و گشت قرَعَ غرقِ غنچه که

 

 کوش شرتعِ به و من از نیوش هوش گوشِبه

 آمد گوش به هاتفم از رسَحَ خنسُ این که

 

 مجموع ویشَ تا بازآی تفرقه فکرِ ز

 آمد سروش منهرِاَ شد چو که آن کمِحُ به

 

 آزاد سوسنِ که ندانم صبح رغِمُ ز

 ؟آمد موشخَ زبان دَه با که کرد گوش چه

 

 اُنس مجلسِ ستا حرمنامَ صحبتِ جای چه

 آمد پوشخرقه که بپوشان پیاله سَرِ

 

 حافظ ودرَمی یخانهمِ به قاهخانِ ز

 آمد هوش به ریا زهدِ مستیِ ز مگر
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 .کنممی آغاز حافظ از غزلی با را امروز حضورگنج برنامۀ پرسیاحوال و سالم با

  .پرداخت خواهیم مثنوی از قصه یک شرح به حافظ غزل مختصر بررسی از پس امروز
 

  ،گوییممی که هرچه حضورگنج صحبتِ طول تمامِ در که کنم یادآوری
 .است شما درونِ ۀزند زندگیِ به راهنمایی عالمت

 

  .بیاید پدید شما وجود در شیرینی آن باید "عسل" گوییممیمثالً  وقتی بنابراین
 ؛بکند بیدار را شما درونِ زندگیِ باید گوییممی که هرچه پس

 .نیست مهم خیلی آن صورتِ و کلشِ و لفظ صرفاً
 
 

   .کندمی را "بهار" توصیف اول خطِسه در امروز نغز بسیار غزل در حافظ دیدید که طورنهمی

  ؛رسدمی بادفرخنده «فروشمِی پیرِ» به ،ستا حافظ آورِپیام که «باصَ» طرف از

  ،هست عشوه و ،هست شادی ،هست زندگی فصلِ که
 .است زندگی شرابِ از برخورداری و
 

 ؛کندمی زنده نوعیبهـ  کندمی راهنمایی غزل این در حافظ که طورهمانـ  هم را انسان کند،می زنده را طبیعت تنهانه هوا که بینیدمی
  .هستیم غافل زندگی این از ما ولی

 
  که فصل این در که بپرسیم خواهیممی

  ،آمده «روشخُ» به «رغمُ»

   ،«شده سبز درخت»

 ؛ شده داغ «چنان الله تنورِ» و

  ؛ـ ستهشَنِ آن روی شبنم یعنیـ  کرده «قرَعَ« »غنچه» بیان این تِشدّ اثر در که ستا شدید قدرنای شقایق از زندگی بیان یعنی

  ؛آمده «جوشبه» هم «گُل» و

  ؟بکند خواهدمی کاریچه انسان حاال

 
 
 کرد: باید کارچه گویدمی خودش و
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 کوش عِشرت به و من از نیوش هوش گوشِبه

 آمد گوش به هاتفم از سَحَر سُخن این که
 (175)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

 

 !نکُ عمل و بشنو حضور گوشِ با ،جانت گوشِ با تو را «سخن» این گوید می

 
  ؟چیست سخنحاال 

  ؛بشو زندگی به زنده در زندگی بکوش؛
  .ستا زندگیاین  بیان اوج االن و هست آن اصل بینیمی که چرا

 
  ،زندمی که مثالی رویبگذارید  را تانتوجه و ،کنید نگاه توانیدمی شما
  ،ـ دیگری گُلِ هرـ یا  آزاد سوسنِ غزل این در

 ؛ستا زندگی در دارریشه و ساکن ،آرام گُل این چقدر که ببینید
  ماست. از ترزنده و ؛سته زنده ولی ،زندنمی حرف

 
  ؛بشویم ترزنده او از برابر هامیلیون توانیممی ماکه درحالی

  رفته؟ کجا ما زندگیِ این پس

 

 
 کوش؛ به زندگی بِ، «کوش عِشرت به و من از نیوش هوش گوشِبه»

 گویم، که می یاین، «سُخن این که»

 ،دآورَمی پیغام که سروشی از ،«هاتف از»

 من رسیده. گوشِ به «سَحَر» در

 
  ،حضور موقعِ در حافظ جانِ گوشِ به پس
 ،حضور روشنیِ اصطالحبه و ذهن یِتاریک ،تاریکی و روشنایی بین یفاصله در یعنی

 است که؛گفته او به آوریپیام یک 
  .بکوش زندگی به شدنزنده در ،بکوش زندگی در

  ،شودمی بیدار فصل این در طبیعت و ،هست فصل یک بهار کهگو این 
 .   بشود شکوفا تواندمی همیشه ما جانِ بهارِ ولی
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 :گویدمی خودش عدبَ

 

 مجموع شَوی تا بازآی تفرقه فکرِ ز

 آمد سروش اَهرِمن شد چو کهآن  حُکمِ به
 (175شماره )حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 

  .ایمکرده حالبه تا ما که کاریهمان یعنی «تفرقهفکرِ » از برگشتن یا «آمدنباز»

 
  ،کنیممی الفعّ را درشت و ریز هاینمَ و ،گیریممی را زندگی انرژی این ما
  کنیم،می گذاریسرمایه مانیباورها در
 .کنیممی گذاریسرمایه ما از بیرون اقالمِ در ،فکرمان یا مانیباورها وسیلههب
  

  ،کندمی ایجاد منفی واکنش مخصوصاً ،کندمی ایجاد واکنش شما در تانذهن طریق از که هرچیزی
  ،شویدمی هویتهم آن با و ،نشینیدمی تفسیر و قضاوت به شما و

  است. «تفرقه» اید، و اینهشد تقسیم هاجاآن در

 

  را کلشِبی و نشانونامبی یکهتِیک یزنده زندگیِ یعنی «تفرقه»

  ؛بکنیم زندگی االن که این جایبه
  بکنیم. گذاریسرمایه ذهنی شتِودرُریز چیزهای در
 

 :گویدمی

 مجموع شَوی تا بازآی تفرقه فکرِ ز

 آمد سروش ،اَهرِمن شد چو کهآن  حُکمِ به

 
  ،شیمبکِ بیرون ذهنی اقالمِ این از را لحظهاین یزنده هوشِ ما کهاین محضبه

  د؛بروَ «منهرِاَ» ،دبروَ آن بگذاریم یعنی

 

  ،ستا «تفرقه» همان «اَهرِمن» پس

 ؛ستا «تفرقه» اساس بر که است خودی حسِّ ست،ا «تفرقه» اساسِ  بر که ستا مَنی یا

 کنیم.می جدایی حسِّ است؛ جدایی
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 است؛ وحدت حالتِ «مجموع»اما 

  ،دارد قرار آن در «تفرقه» که هست فضایی «مجموع» دیگر عبارتبه

 ایم.شده گذاریسرمایه ،جسم آندر  «تفرقه» آن در ما و

 
  ،بینیمی را مثالهمه اینو  ،هست بهار فصلِ که آلنا :گویدمیو 

  شو. «مجموع»برگرد و  آن از

 

  ،ما فکرهای این زیرِ فضای یا «مجموع» این

  ؛هست هم عشق فضای ،هست هم «اُنس» فضای همان

 کند.می اشاره آنبه بعداً حافظ که
 

 آید.می «سروش» ،برود «مناَهرِ» این پس

  ؛ندارد وجود واقعاً و ماست درون در «اَهرِمن» آن

  .کنیممی ایجاد هاآن در خودمان کردنِاریگذسرمایه و مانفکرهای کردنالفعّ با هرلحظه را آن ما
 

 :گویدمی بعد
 

 آزاد سوسنِ که ندانم صبح مُرغِ ز

 آمد؟ خَموش زبان دَه با که کرد گوش چه
 (175)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

 

  ،دارد «زبان» تادَه «آزاد سوسنِ»

 درآمده. «زبان» شکلِ به واند[ ]رشد کرده کوچولو که هاستکاسبرگ و هاگلبرگ این «زبان» و

 

  ،دارد «زبان دَه» ،بزند رفحَ توانستمی همهاین که «سوسن» این: گویدمی

  ست؟ا خاموش اآلن زبان همه این با که شنیده، چیزیچه ـ للبُبُ یاـ  «صبح رغِمُ» از

 
  است؛ زندگی مشغول ،زندنمی حرف وقتی بنابراین

  ،کندمیتشبیه ]گل سوسن[  آن به را ما و
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  ،زنیمی رفحَ همهاین ،داری زبان دَه که تو :گویدمی

 ،دهدمی الهام تو به دارد ،حضور شناییِور و ذهنت تاریکیِ بین که ،خودت سَحرِ «مرغِ» دلت، «رغِمُ» از چرا

  ؟بشود زندگی تو طریق از زندگی بشود، بیان تو از زندگی بگذاری و بشوی ساکت که شنوینمی چیزی 
  .شدیمی خاموش ـ بزنی باید کنیمی فکر که ،داری که رفحَ همه این با ـ شنیدیمی را این اگر و
 
 

  هست؟ «حرمنامَ» همیشگیِ جایِچه عشق و حضور فضای این: گویدمی عدبَ

  ،خوریمی را شراب این و رسیدی حضور به اگرتو  که ماست، در «تفرقه» همان «نامَحرم»

  هست ـ «رَبطَ و عیش و نوش و ناز» فصلِ چونـ 

  ،شودمی زنده دارد «اَهرِمَن» آن و ،آیدمی «تفرقه» دیدی اگر

 .«بپوشان» را شرابـ  رویِ اصطالحبه]یا[ ـ  جلوِ

 روی شراب را بپوشان؛[  آیند، ]میهستند «تفرقه» در که دیگر کسانی ،دیگر های«اَهرِمَن»]وقتی که[  یا و

 هستند. «نامَحرم» عشق و دوستی و «اُنس» فضای این به نسبت هم هاآن

 

 Y«آمد پوشخرقه که» ،«بپوشان» را «پیاله سَرِ» گویدمی و

  .پوشیده دورش ایخرقه یک و کرده حبوسمَ را دوستی فضای این که کسی یعنی «پوشخرقه»

 به نسبت و چسبیده خودش زندگیِبی و مزهبی و شکخُ باورهای به اصطالحبه که هست، هم زاهد «پوشِخرقه» منظورش البته

  .ستا «نامَحرم» و غریبه لحظهاین یزنده فضای این

  .یستن زندگی به زنده آدم این ،بکند زندگی است ریایی زُهدِ از پر که «تفرقه» فضایاین  در که هرکسی گویدمی بنابراین

 

 نداریم ـ «خانقاه» به نظری هیچما  البته ـ  ؛نامدمی «خانقاه» ،نامدمی «یخانهمِ» از غیر اصطالحبه را جااین

  د،روَمی «مِیخانه» به «خانقاه» از حافظ گویدمی 

 ،آمده هوشبه «ریایی زُهدِ» مستیِ از که شاید

 .مستی این از شدهبیدار 
 
  .هستیم هم مانذهن مستِ ،هستیم ذهن با هویتهم چون یلّکُ طوربه هاما
 ،آیدمی در توهّم صورتبه آن م،بشوی هویتهم ما که هرچیزی با
  دنیا، به چسبیدن بیشتر برای ،دهیممی قرار بهانه را آن ما و

 نیستیم، اصیل واقع در

 گذارد.می «ریایی زُهدِ» را این اسم
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  .دروغین هدِزُ یعنی «ریایی زُهدِ»

  ،دهیممی قرار اسبابی یا ،دهیممی قرار ایهلّپِ را مانعبادت ،ما
 .بشویم دور باید آن از کنیممی فکر که دنیایی آوردندستهب بیشتر برای

 
 

 
 پردازیم.می مثنوی قصّه به بررسی مختصر این از پس اما
 

 دیگری آمده، یهقصّ یک وسط که ،هست «بانکشتی و حوینَ» ماجرایقصّه مثنوی 

 ؛«بود گذشته طایی حاتمِ از بخشش در که ایخلیفه» یهقصّ یا «عرابیاَ» هقصّ نام به یبلندترقصّه 

   
 کنند ـ؛ مراجعه خواهندمی که کسانیـ ]برای[  شود،می شروع ۲۲75 بیت از اول دفتردر 

 . داریم کار آن با ،بخوانیم خواهیممی که ایقصهدر  که آن برای دهم؛می توضیح را بلند یهقصّ آن دریقَیک من اما
 گوید:می
 
 

 را ویش رمَ زنی عرابیاَ شب یک

 را وگویگفت بُرد دحَ از و گفت 
 

 کَشیممی ما فاجَ و قرفَ همه کین

 وشیمناخَ ما خوشی، در عالَم جمله
 

 رَشک و رددَ مانشخورِنان ،نَه ماننان

 اشک دیده از مانآب نه، مانکوزه
 

 آفتاب تابِ روز، ما جامۀ

 ماهتاب از حافلَ و نهالین شب
 

 (۲۲55الی  ۲۲5۲)مولوی، مثنوی دفتر اول، ابیات 
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  بَدَوی؛ عربِ زنِ یعنی «اَعرابی ]زنی[»

  کند.می دارینَ و فقر از کردنشکایت و لهگِ به شروع و ،کندمی شوهرش به روبَدوی  عربِ زنِ شب یک :گویدمی
 

  بَرَد؛می بیرون حَد از را شکایت: گویدمی بینیدمی که طورنهمی
 نه اعرابی زنِ این ،دانندمی را اشاندازه]هم[  و هست کِی]که[  دانندمی را صحبت زمانِهم  که زمانه و دوره این هایخانم برعکسِ

 وگوگفت و ؛هست شب ،است خسته و برگشته کار از شوهرش که کرده انتخاب را موقعی کهاین برای .وقتش نه و شدهمی رشسَ اندازه

 .بردمی بیرون حَد از هم را
 

 را وگویگفت بُرد حد از و گفت
 (۲۲5۲ بیت اول، دفتر مثنوی موالنا،)

  ،شیمکِمی «فاجَ و قرفَ» ما همهاین گویدمی و

  هستیم؛ «ناخوشی» در ما و هستند «خوشی» در همه و

  ؛ستا «دَرد» و ستا مردم مالِ به بُردن«رَشک» اشهمه چیست؟ «مانخورشنان» و ،نداریم «نان» ما که گویدمی

 است، «اشک» ماندیده از «ِمانآب» و بریزیم آب آن در که نداریم «کوزه» و

  است. مهتاب از «شب» در هم مانتُشک و لحاف و ،ستا «آفتاب» تابشِ «روز» در مانلباس و

 است. کرده شروع بدجوری خیلی که کنید نگاه
 

 کَشت و دَخل جُویی چند: گفتش ویشُ

 گذشت ترافزون عُمر؟ از مانْد چه خود
 

 ننگرد قصاننُ و بیش اَندر عاقل

 بُگذرد سَیلی چوهم دو هر کهزان
 

 ورتیره یلِسَ خواه و صاف خواه

 مگو وی از دَمی پاید،نمی چون
 

  جانور هزاران معالَ اَندرین

 زِبَر و زیربی عیش خوش زیَدمی
 

 (۲۲55الی  ۲۲5۲)مولوی، مثنوی دفتر اول، ابیات 



 

  

ه | 10 ح ف ص       

  

 گنج حضور رپوزی     شهبازی 

 65ره  ربانهم شما          شدهپیاده   متن 

000000 

 
  هد،دمی جواب دمندانهرَخِ شوهرش که دیدید

  است، گذشته عُمرمان بیشترِ زنی؟می حرف «کِشت» و درآمد از چقدر که گویدمی و

  .گذردمی« سِیل» مثل دو هر کهاین برای کند؛نمی نگاه بیشوکم در ردمندخِ آدم و ؛نمانده باقی عُمر از چیزی

 
  است؛ ذهن دنیای دویی باشد، دویی تواندمی بیشوکم ددانیمی که
  ؛زندمی حرف خِرَد و عقل زبانِبه شوهر و ذهنیمنِ زبانِبه زن که فهمیممی جااین از

 شود؟می یچ کار آخر که ببینیم و
 

  باشد، «تیره سِیلِ» ثلمِ «خواه» و باشد «صاف خواه» گویدمی حاال

 !نزن حرف آن از، «وی مگو از» دَمیک نیست، پایدار جهان این چون

 

  کنند،می زندگی را «زِبَر و زیربی عِیشِ» گیاهیا  و رجانوَ تاهزاران کن نگاه گویدمی

 نگرند.نمی نُقصان و بیش به اصالً بنابراین
 
  غارت است؛ و ستا جنگ برَع افتخارات از که است گفته شاهایصحبت در هم بعرَ زنِ ضمن در
 .ببخشی وو غارت کنی  بجنگی ویبرَ توانینمی تو کههستی،  رضهعُبی قدرنای تو و
  .بزنیم را شجیبَ تا ما، خانه بیاید که هستیم مهمان منتظر ـ اصطالحبهـ  که هستیم دارنَ قدرآن ماو 

  هست؛ هم اشنوازیمهمان برَعَ افتخارات از یکیکه درحالی

 .هست خراب خیلی تو وضع خالصه
 

 :دهدمی دتربَ را جوابش زن
 

 

 کیشناموس کِای بانگ زد وا بَر زن

 بیش خورْد نخواهم تو فسونِ من
 

 مگو دعوت و دعوی از اتتُرّه

 مگو وَتنَخْ زا و ربْکِ از سخن ورَ
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 بار؟ و کار و طَراقطُمْ حرف چند

 !دار شَرم و ببین خود حالِ و کار
 

 ترزشت گدایانْ از و زشت رکِبْ

 !!تَر جامه هآنگَ و برف و سرد روزْ
 

 ؟بُروت باد و و دَم و عویدَ چند

 العَنکَبوتبَیتُ چو خانه را تو یاِ
 

 (۲318الی  ۲315، مثنوی دفتر اول، بیت مولوی)

 
  !ریاکار و بمُتقلِّ ی: اگویدمی مرد به زن

 ای؛کرده دنیا به چسبیدن یمایه را خودت زُهدِ ـ اصطالحبهـ  که کسی]یعنی[  «کیشناموس»

 خورَم؛نمی را تو فریب دیگر این از بیشتر من
 

 .نکن و ،نزن خوبی به ممَردُ دعوتِ و دّعااِ از معنیبی هایحرف همهاین

 نزن. حرف «برکِ» و منیّت از همهاین و

 

  زنی؛می حرف خودت «بارِ و کار» از اصطالحبه همهاین

  ندارد، تعریفی چندان تو «بارِ و کار» این

 .بکش خجالت و ،ببین را خودت «بارِ و کار» روبُ

 

 ؛ستا «ترزشت» گدایان از و ،ستا «زشت» منیّت و «برکِ» این و 

 .باشد خیس هم آدم ی«جامه» و باشد «برف و سرد روزْ» که هست این به شبیه حاال

 

 نده؛ پُز ،ندازنیَ بغَبْغَ به «باد» همهاین و

  ست،ا «عنکبوت خانه» ثلِمِ تو ی«خانه»

 .ریزدمی بزنی دست اگر و نیست توی آن هیچی
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 حَزَن؟والْبُ یا زنی تو !زن یاِ :گفت

 مزن سَر بر مرا ،آمد فخر فقرْ
 

 الهکُ چونهم بُوَد را سَر رْزَ و مال

 پناه سازد کُلَه کز او بُوَد کَل
 

 (۲343الی  ۲34۲، مثنوی دفتر اول، بیت مولوی)

 
 :گویدمی هم رسَ آخرِ

 

 کنم نونکْمَ دُرِ پُر را جهان گر

 کنم؟ چون نباشد، چون تو روزیِ
 

  بگو ،زن یاِ ،نیزَرَه و جنگ تَرکِ

 بگو من تَرکِ به گویی،نمی وَر
 

  بَد؟ و نیک جنگِ جایِ چه رامَ مَر

 رَمَدمی هم هاصلح از لمدِ یناک
 

 کنم آن وگَرنه، کردی خَمُش گر

 کُنَم مانوخان رکِتَ دَمهمین که
 

 (۲393الی  ۲390، مثنوی دفتر اول، بیت مولوی)

 
 سر؟ردِدَ و هصّغُ منبعِ یا ؟«زنی تو» که گویدمی مرد که بینیدمی پس

  باشد ـ نداشته هیچی آدم که فقری نه ،زندمی حرف دیگر فقرِ بهراجع شوهر ـ البته نداری ،«فقر» و

  ؛ستا «فخر»

 .مکوب من رِسَ به ماقچُ ثلِمِ را این و
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 ندارد؛ احتیاج «الهکُ» به ،باشد داشته قشنگ موهای که کسیهر و دمانَمی «الهکُ» ثلِمِ «رزَ و مال» و

 بپوشاند. را شسَرَ و ،بگذارد «کاله» خواهدمی که هست طاس سَرِ فقط

 

 ، بکنم «دُر» از «پُر» را جهان من اگر گویدمی خالصه

  بکنم؟ چکار من ،نباشد تو «روزیِ» اگر

 
 :گویدمی او به حاال

 ؛بگو را دعوا و «جنگ» این «رکِتَ» یا حاال

 بکن. «رکتَ» را من ،گویینمی هم اگر

 
 کند،می زن تهدیدِ به  شروع

 کنم؛می «مانوخان رکِتَ» من، نکنی بس را کار این اگر گویدمیو 

 روم.می و کنممی وِل را تو
 
  شده، رکشسَ ـ اصطالحبهـ  مَرد که بیندمی زن بَعدبه جا این از هرحالبه

 :کندمی کردنگریه به  شروع و شودمی تسلیم
 
 

 است نتوسَ و تُند که را او دید چو زن

 است! زن دامِ خود گریه گریان، گشت
 

 پنداشتم؟ چنین کِی تو از: گفت

  داشتم دیگر اومیدِ من تو از
 

 نیستی طریق از درآمد زن

  تیسِ نَی مشمااَ خاکِ من: گفت
 

 توست آنِ هستم هرچه و جان و جسم

 توست فرمانِ جملگی فرمان، و کمحُ
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 جَست صبر از دلم درویشی ز گر

 ستا تو بَهرِ آن ،نیست خویشم بَهرِ
 

 (۲398الی  ۲394، مثنوی دفتر اول، بیت مولوی)

 
  ؛کرد کردنگریه به شروعو  ،نیست کنترل قابل دیگر شده، رکشسَ خیلی شوهر دید که زن گویدمی پس

 است. «زن دامِ» خودش «گریه» گویدمی و

 
  ؛زدممی دیگری اصالًحرف داشتم، دیگری امید تو از من: گفت

 ، «درآمد نیستی طریقِ» از و

  ؛مشما هست خاکِ بلکه ،نیستم تو زنِ اصالً من گفت و
  ،هست تو مالِ ،هستم هرچه و جان و جسم و

  هستم، تو «فرمان» در من و توست کمِحُ ،«کمحُ» و

  ،شد لبریز صبر از «دلم» نداری از اگر

 کنم.نمی فکر که خودم بهراجع که من بوده، تو خاطرِبه آن
 
 ؛کنندمی آشتی هم با ،شودمی پشیمان هم مرد حالهربه

  دارد، وجود بغداد در ایخلیفهـ  که کندمی پیشنهاد طوریاین زن ـ یا افتندمی فکر اینبه ولی
  بکند. دوا ایشان بلکه بِبَریم، ایشان به را دَردِمان و ،ویبرَ او پیش شما ستا بهتر

 
  باران؛ آب جز نیست چیزی بیابان در کادو این و کنند، تهیه کادویی یک که شودمی این بر قرار
  بوده ـ، چیزشان بهترین یعنیکنند ـ یم جمع ایکوزه یک در را باران آب مقدار یک این بنابر
  پیچند،می دینمَ دورش بماند کنَخُ که آن برای

 برساند؛ بغداد به را این سالمتبه که کندمی دعا خدا به هم زن و داردبرمی را کوزه این مرد و
  

  ؛ستا فراوان جاآن در گوارا آب و هست روان دجله [رود] بغداد، وسط از که آن از غافل
 ندارد. احتیاجی ها،این و باکتری و میکروب هاامروزی قولبه از پُر شورِ آبِ یکوزه این به خلیفه و

 
  رساند.می بغداد به ن،برد را کوزه این جاجابه وزیاد  زحمت از پس ردمَ هرحالبه

 ؛رندبَمی خلیفه پیشِ گیرند،می را کوزه این شادی با خلیفه کارانِپیش
 کند.می طال از پر را کوزه و پذیرد،می را هدیه این بعرَ از خلیفه
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 هست. ترنزدیک چون برسانند، مقصدش به را بعرَ دجلهرود[ ] طریق از دهدمی دستور خلیفه گرددمیبر وقتی

 از پر و شور آبِ این خلیفه چگونه که شودمی زدهشگفت دفعهیک بیند،می را وسعت آن و دجله و شودمی شتیکَ سوار بعرَ وقتی
 ؟!داده است طال همهاین او به و ،پذیرفته ازش هدیه عنوان به را نلجَ
 
 
 

 ؛است «بانشتیکَ و ویحْنَ» ماجرای حکایت نامش کنیممی بحث اآلن که ایقصه

 :شودمی شروع مثنوی اول دفتر ۲835 سطر از
 

  ستشَدرنِ شتیکَ به نحوی یکی آن

 سترَخودپَ آن نهاد بانشتیکَ به رو

 

  ال :گفت خواندی؟ ونَحْ از هیچ: فتگ

  فَنا در شد تو عُمرِ نیمِ: گفت
 

 (۲836الی  ۲835، مثنوی دفتر اول، بیت مولوی)

 

 ،«ویحْنَ» یک که گویدمی پس

  ؛«ویحْنَ یکی آن» گویدمی ،بفرمایید توجه شما گویدمی که هم صورتیبه

 زدنحرف درست و زدنحرف قواعدِ و کردن صحبت اصولِ با اصطالحبه که ]یک شخصی هست[ «نَحْوی»معلوم است که این 

 ، شده هویتهم

  ؛است حْو بَلدنَ ست؛ا «ویحْنَ» سمشاِ

 است. جدایی[ همان در]، است تفرقه همان در
 

 :گویدمی همین برای

  ؛ستشَنِ «شتیکَ» یک در «ویحْنَ یکی آن»

 .کرد «بانکشتی به رو» «سترَخودپَ آن» و

 

 ست؟ا «سترَخودپَ» «ویحْنَ» چرا
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 زند؛ می حرف دارد دائم که ماست ذهنیِمنِ آن لِسَمبُ یا رمزِ «ویحْنَ» حاال

  ؛است لدبَ فکرکردن است، لدبَ زدنرفحَ و
  شود؛می هویتهم هایشاندیشه با و کندمی فکر که ماست ذهنِ در اندیشنده و کنندهفکر آن

 .کندمی وجوجُست را خودش خودش، «نَحْویِ» هایاندیشه در که است همین برای

 

 ؛«سترَخودپَآن » که گویدمی و

  ؛کندمی دُرست هستی کند،می دُرست «خود» و شودمی هویتهم اشاندیشه با و اندیشدمی یعنی «سترَخودپَ»

 . شودمی آن و چسبدمی آن به و

 «.سترَخودپَ» گویدمی جااین که نیست خودبی

 

 .کرد «بانشتیکَ به رو سترَخودپَ آن» و ستشَنِ «شتیکَ» یک در «ویحْنَ» یک که گویدمی پس

 بَرَد.می راه را «کَشتی» که آن یا ناخدا اصطالحبه یعنی «بانشتیکَ»

  

 ست.ما خودِ در «بانکَشتی» هم و «نَحْوی» هم که کنیم دقت باید

 ؛است زنندهحرف دائماً است، ذهن همان ما در «نَحْوی»

 است. گرفته ربَ ردَ را «نَحْوی»که است آن زیر آگاهیِ فضای آن «بانکَشتی» و

 
 ـ وحْنَ اصولِ با حالتدراین ـ ذهن با شدنهویتهم تِعلّ به و

  ایم.کرده درست ذهنیمنِ یا «نَحْوی» واقع در ما

 

 .کندمی جووجست فکرهایش در را خودش دائماً که دلیلاینبه ست،ا «سترَخودپَ» ذهنیمنِ این

 ؛کنیممی جووجست را خودمان مانفکرهای و مانذهن در مدام ـ ذهنیمنِ صورتِبه ما یاـ  ذهنیمنِ
  کنیم؛می پذیرایی آن از هستیم، آن ما کنیممی فکر که یهرچیز کنیم،می جووجست را خودمان وقتی و
 .کنیممی دفاع آن از دائماً بنابراین و
 

 ؛است من از دفاع و من آن از پذیرایی و سازینمَ درواقع ،زندگی در افراد بیشتر هایانگیزه بیشترین

 است.شده داده نشان «نَحْوی» صورتبه جااین در که

 

 .نفر یک هستیم؛ ما همه «کَشتی» و «بانکَشتی» و «نَحْوی» پس
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 کردم، تعریف که ایقصه در هم جاآن در

  ؛کردم توصیف را قصه پوسته فقط ،است طوالنی بسیار یقصه و

 . شودمی شروع قیاس یا مقایسه اساسبر و ،شودمی شروع بَدَوی بِعرَ زنِ یعنی «عرابیاَ زنِ» یوسیلهبه قصه که دیدید

 :گویدمی
 

 ناخَوشیم ما خَوشی، در عالَم جمله
 (۲۲53، مثنوی دفتر اول، بیت مولوی)

 هستید؟ «ناخوش» شما و داَن«خوش» «عالَم جمله» که دانیدمی کجا از شما

  ؛دیگران با را خودم کنممی مقایسه من یعنی

  .نداَ«خوش» که بینممیمن  را یگراند ولی ؛است« ناخوش»آن  که است مَنی یک هستم، آن کنممی فکر که خودی آن و

 
  ؛زندمی حرف ذهنیمنِ یا نَفْس زبانِ به جاآن در زن که بینیدمی شما پس

  .است شبیه خِرَد و عقل به بیشتر که ،زندمی حرف دیگری زبان یک به مَرد و
 گوید:می موالنا هم جاآن در ولی

 

 مَلِک هم ما، سَبو هم ما، برَعَ هم
 (۲90۲، مثنوی دفتر اول، بیت مولوی)

 شود.می بُرده شبرایَ کوزه این ـ اصطالحبهـ  که ایخلیفه یا «مَلِکی» هم هستیم، ما «بوسَ» هم و ،هستیم ما «برَعَ» هم یعنی

 
 

 کند،می «بانکَشتی» به رو «ویحْنَ» پس

  ای؟خوانده وحْنَ از چیزی تو «بانکَشتی» که گویدمی

 «ال» نه؛: گویدمی او

 

  ال: گفت خواندی؟ ونَحْ از هیچ: گفت

  فَنا در شد تو عُمرِ نیمِ: گفت
 (۲836، مثنوی دفتر اول، بیت مولوی)

  دانی،نمی و نخواندی وحْنَ که حاال گفت

 .ست«نافَ» بر «تو عُمرِ» نصفِ
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  ؛گیردمی یکی زندگی وضعیتِ با را زندگی« عرابیاَ زنِ» مِثلِ «نَحْوی» که بینیدمی

 
  ،ماهشد هویتهم آن با و ،دانممی من که حوینَکه ]این قوانین[  گویدمی

  ،ندارد وادسَ و ندارد زندگی درواقع نداند را این کسی اگر و

  ست؛ا «عُمر» نصفِ

 ؛رفته شنصف ست،«فنا» رب «تو عُمرِ» نصفِ ،دانینمی را این تو که حاال

 است. خوابیدن و خوردن حتماً «ویحْنَ» لحاظبه هم دیگرش نصف

 

  تاب زِ بانشتیکَ گشت شکستهدل

 جواب از خامُش کرد دَم آن لیک
 (۲837، مثنوی دفتر اول، بیت مولوی)

  شکست، «سترَخودپَ ویِحْنَ» این صحبت از دلش «بانشتیکَ» گویدمی

 .شد ساکت و نگفت هیچی لحظهآن ولی
 

 ،بگیریم نظر درـ  هستیم لحظهاین یزنده فضای آن ما ـ که را خودمان اگر «شکستهدل»]در مورد[  کنید دقت دوباره

 کنیم؛ می دُرست «نَحْوی» ذهنیمنِ نامبه فُرم این در هستیم، ما که فضایی آن و نیرو آن گذاریسرمایه با خودمان ما]وقتی[ 

 شکند.می «بانشتیکَ» آن دلِ

 

  ؛برسیم آن به خواهیممی ما که ،ستا« ویحْنَ» این زیر آگاهیِ فضای درواقع «بانشتیکَ»

 . برسیم «بانکَشتی» آن به و ،بمیریم« نَحْوی» از و

 .شد خواهیم زندگی دریای روی آگاهی یک صورتبه برسیم، «بانکَشتی» آن [به] وقتی

 
 گوید که:می پس

 

 تاب زِ بانشتیکَ گشت شکستهدل

 جواب از خامُش کرد دَم آن لیک
 

  فکند ردابیگِ به را شتیکَ باد

 لندبُ ویحْنَ نبِدآ بانشتیکَ گفت
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   بگو کردن؟ ناآشِ دانی هیچ

  روخوب جوابِخوش یاِ نی،: گفت
 

  استفنَ ویحْنَ یاِ عُمرَت کُلِّ: گفت

  هاستردابگِ این رقِغَ شتیکَ کهنآز
 

 (۲836الی  ۲837، مثنوی دفتر اول، بیت مولوی)

 

 ؛انداخت «ردابیگِ» یک در را «شتیکَ» باد بنابراین پس

  افتاد، اتفاق این وقتی و

 بَلَدی؟ شناکردن تو: گفت «ویحْنَ» آن به بلند[ صدای با] «بانشتیکَ»

 جواب؛خوشای و سیماخوش ای نه،: گفت
 .نیستم بلد شناکردن من 

 

  ،«ناستفَ» ربَ «تعُمرَ» تمامِ «ویحْنَ یاِ» که گفت پس

  نیستی. بلد شنا که آن برای مُرد، خواهی دیگر یعنی

  ؛ردبُ نخواهد در به سالم جانِ «ردابگِ» این از شتیکَ این کهاینبرای چرا؟

 .شد خواهی «رقغَ» آب این در نیستی، لدبَ شناکردن تو اگر

 

 ؛رودمی راه دارد زندگی دریای این در ما وجودِ «شتیِکَ» که بینیدمی پس

 ـ، شده داده نشان «ویحْنَ» صورتبه جااین درـ  ستا یتوهّم که دارد وجود ذهنیمنِ نام به ایباشنده یک آن توی و

  ؛کرهاستفِ این زیر آگاهیِ فضای که دارد وجود «بانیشتیکَ» یک و

 .هااین کنندمی گووگفت و
 

  آید؛می پیش زندگی رویدادهای و ،چرخیممی و مانذهن دررویم می هِی ما وقتی
 چرخیم؛می هاآن توی رویممیهِی  نشویم، گذاریسرمایه هاآن در کهنای جایبه ماو 

 دهد.می تشکیل را زندگی «ردابِگِ» هااین
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 ؛ترساندمی ،دهدمی خشم دهد،می غصّه را ما «ردابگِ» این

 .گیردمی ما از را زندگی
 

  ،که گویدمیهم  شما به دارد اآلن «بانشتیکَ» این پس

 اید؛کرده درست خودتان برای شما زندگی رویدادهای با شدن هویتهم با که ]هستید[، زندگی «ردابِگِ» چنین توی اگر

  ،که گویدمی دارد بلند صدای با
 ی؟هست لدبَ شناکردن شما
  ؛نباشید بلد شناکردن اگر نه، بگویید اگر شما
  داد، خواهید دست از را خودتان جانِ زندگی هایگرداب این در

 داد. خواهید دست از را خودتان زندگیِ
 

 م؛بروی خاک زیر که ،نیست واقعی مُردنِ منظور زندگیدادنِ[ ]از دست
  داریم، ما که هاییحالت همان بلکه

  ؛چرخیممی رویم،میما هم  افتاده، اتفاق گذشته در که رویدادییک  در هزاربار روزی

 کنیم.می دُرست جااین در «گِرداب» و

  

  نیستی؟ لدبَ «آشناکردن» واقعاً تو که گویدمی شما به بانکشتی حالنای در

 نیستی؟ لدبَ شناکردن

 
 ؛لدیمبَ شناکردن ما همه
  بکنیم، زندگی توانست نخواهیم ما نیستیم، لدبَ شناکردن اگر
 بشویم. برخوردار زندگی از توانست نخواهیم ما

 
 :گویدمی و کندمی راهنمایی خودش جااین در حاال

 

 !بِدان ،جااین ونَحْ نه بایدمی مَحو

  ران آب در خطربی مَحوی، تو گر
 (۲841 بیت اول، دفتر مثنوی مولوی،)

  بشوی، باید «مَحو» کردنزندگی برای گویدمی

 !بشوی هویتهم آن با و بگیری یاد چیزییک نه
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 یم،اهگرفت یاد زندگی در ما که چیزهایی

 اجتماعی چیزهای ،باشد سیاسی چیزهای باشد، لمیعِ چیزهای باشد، دینی چیزهای خواهدمی چه و ،دباش «وحْنَ» خواهدمی چه

 باشد؛
  ست؛ا بیرون در زندگی وضعیتِ کردن وجورجفت برای هااین همه

 .است شدن«مَحو» عِلمِ آن که ستا الزم دیگری عِلمِ یک کردن،زندگی برای

 کردن ـرستدُ را زندگی وضعیتِ نه ،کردنزندگی برایـ 

 
  پول، ثلِمِ ؛داریم زندگی در ما که هرچیز

 . کندمی فرق داریم؛ فرق دیگرهم با ما سبهبالنِّآره، ِ ؛دارید دالر صدهزار شما ،دارم دالر هزار من اگر
 . ندکمی فرق سبهالنِّبِ ،دارد دیپلم سوادِ یکیآن دارد، دکترا سوادِ که کسی
 .دارد فرق سبهالنِّبِ کند،می زندگی افغانستان در که آن یا ،کندمی زندگی جااین کنید فرض که کسی

 
 و مهم است؛ ،دارد فرق مطلق طورِبه چیزییک فقط ولی

  ؛آن از غیربه ،مانبچهمِثلِ  مان،خانهمِثلِ  مان،پول ثلِمِ ،زندگی وضعیتِ این رایوَ که بدانیم ما که ستا این آن و
 هستیم؟ چی ماحقیقتاً 

  هستیم؛ «حومَ» همان ما و

 .هستیم زندگی وضعیتِ این زیرِ یزنده فضای
 

 «وحْنَ» نه ،جااین ویبشَ باید «حومَ» :گویدمی

 ! تو« دانبِ»

 ! بران زندگی آبِ در «خطربی» ،«حویمَ» تو اگر

 

  نیستی؛ «حومَ» که ستا این برای ،کنینمی امنیت حسِّ اگر یعنی

 .بیرونی چیزِ هزارتا در ایشده گذاریسرمایه
 
 

  نهد سَر بر را مُرده دریا آبِ

 رَهد؟ کِی دریا زِ ،زنده بُوَد وَر
 (۲84۲ بیت اول، دفتر مثنوی )مولوی،
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  ؛آیدمی دریا روی حقیقتاً بمیرد، که کَسی

 . بِرَهَد تواندنمی دریا آب از بزند، وپادست و باشد زنده یکی اگر [ولی]
 

 بمیریم؛  یم،اهشد گذاریسرمایه هاآن در که چیزهایی آن به نسبت ما اگر که ستا این منظور
 .شویممی شناورـ  زندگی روی آگاهی یک صورتبه ـ زندگی آبِ روی و ؛آییممی آب رویهم  ما
 ؛داردمی نگه خودش روی را ما دریا آبِ اینبنابر و

 وفا وقتی که بشویم دیگران با مانروابط شتیِکَ بشویم، ماناموال شتیِکَ بشویم، مانباورهای شتیِکَ سوارِ که نیست الزم]دیگر[ 
 .بشویم ناراحت همهاین ما کنند،می وفاییبی و کنندنمی

 
  شماست؛ ذهن در شماست، زندگی وضعیتِ حتما ،یدهست ناراحت آن بهراجع ماش اآلن که چیزی هر

 .بشوید زنده زندگی به و بمیرید آن به نسبت توانیدمی شما
 
 

  بَشر اوصافِ زِ تو بِمُردی چون

 سَر فرقِ بر دنهَ سرارتاَ بَحرِ
 (۲843 بیت اول، دفتر مثنوی )مولوی،

 

  مُردی، «شربَ اوصافِ» از تو وقتی :گویدمی

 .دهدمی قرار سَرش روی را شما اَسرار دریای
 

  ،کهاین یعنی «شربَ اوصافِ» به مُردن

 هستی؛ آن کنیمی فکر تو]و تو[  ست،ا کردنیتوصیف و آیدمی شما ذهن به که هرچیزی

 بشوی؛زنده  «سراراَ» همین به تا ،بمیری باید آن به نسبت

 .بگیری قرار آن سطحِ در آگاهی یک صورتبه که «اَسرار بحرِ» همین

 
  که، کندمی رهنمود موالنا که بینیدمی پس
  ای؛کرده درست من آن اساس بر و دانیمی را چیزی یک تو اگر
  ؛دخورَنمی دَرد به و نیست انسان نداند، را آن یکی اگر کنیمی فکر کنی،می پرخاش تو کنند،می حمله آن به مردم وقتیو 
  ـ دهدمی توضیح جااین در اآلن که طورهمان و ـ

 .بگیرد بَر دَر را شما «اسرار بحرِ» این تا بمیری آن به نسبت باید صورتایندر
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  ایخواندهمی خَر تو را خَلقان که یا

 !ایمانده خیَ ینا ربَ خر، چون زمان این
 (۲844 بیت اول، دفتر مثنوی )مولوی،

  دانستی،می که چیزهایی آن خاطربه تو گویدمی
 خَر هستند؛ دانستند،نمی را آن چون دیگران کردیمی فکر

 .«ایمانده یخ این» روی خر ثلِمِ کن نگاه اآلن

 
 ماندن،گِل دَر خر مثل

 ماند.نمی رویش حرکتبی اصطالحبه و برود راه تواندنمی خورد،می سُر آن روی خرچون  خ ]که باشد[،ی
  

 ]این است:[ دارد که اشکالی «ویحْنَ» آن کهآن برای دانیم،می کنیممی فکر هم ما

  ؛ایمشده هویتهم مانذهن با که ما یهمه هستیم، ما« نَحْوی» گفتیم، «ویحْنَ»

 دهد.می ما به کاذب دانندگیِ حسِّ یک ،شدنمشغول آن به و فکرکردن مُدام و ذهن با شدنهویتهم این و
 

  ؛دهدمی ما به کاذب امنیتِ مقدار یک و دانیممی کنیممی فکر ما
  کنیم،می نگاه طرفآن طرفاین داممُ ما که نیست اصیل و کاذب علتاینبه ولی
 .ندازدبیَ ارزش از را ما باورهای موقعی یک نکند، حمله ما به کسی که
 

  ماست، باورهای همان داریم هرچی ما چون
 .ندخّر هست البد ،دانندنمی را هااین که هم کسانی و
 

  ایخواندهمی خَر تو را خَلقان که ای

 ای!مانده یَخ بَر این خر، چون زمان این
 

 جهان در زمانی یْامهلّعَ تو رگَ

 زمان وین بین، جهان این فَنایِ نَکْ
 

 (۲845الی  ۲844، مثنوی دفتر اول، بیت مولوی)
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  هستی؛ کَس دانشمندترین هستی، «زمان یامهلّعَ» جهان در اآلن که کنیمی فکر تو اگر

  ببینی، را لحظهاین فضای توانیمی صورتاین در باشی اگر

 .بکنی حس را «جهان این نایِفَ» و را لحظهاین

 
 !ببین را این یهست دانشمند اگر گویدمی

 «زمان وین بین، جهان این فنایِ نَکْ»

  ؛ببین را لحظهاینو این زمان، 
  است؛ زنده فضای است، پذیرش فضای که لحظهاین در و

  شود.می فنا دارد چیز همه رود،می بین از دارد چیزهمه که کن نگاه
 

 ! ببینی؟ توانیمیتو ]آیا[ 

  ؛«جهان در» هستی «زمان یعَلّامه» ببینی توانیمی اگر

 .نامینمی «علّامه» را خودت دیگر صورتآن در که

 
 

 دوختیم دَر آن از را نَحوی مَردِ

  آموختیم حومَ وِحْنَ را شما تا
 (۲846 بیت اول، دفتر مثنوی )مولوی،

  ؛آوردیم وجودبه ،«دوختیم» را هقصّ این ما علت این به گویدمی

 .بدهیم یاد را شدن«وحْمَ» اصولِ و قاعده شما به تا

 
 

 رفصَ صَرفِ و وحْنَ وِنَحْ و قهفِ فِقهِ

  رفگَشِ یارِ یاِ یابی آمدمکَ در
 (۲847 بیت اول، دفتر مثنوی )مولوی،

 ؛آوردمی وجودبه را «رفصَ»، آوردمی وجودبه را «وحْنَ»، آوردمی وجودبه را «قهفِ» که چیزی آن که گویدمی

  ؛آوردمی وجودبه را ما فکرهای این اآلن که سته زنده فضای آن و ،هستیم ما که ایزنده فضای آن یعنی

یا  ستسیا عِلمِ صورتبه فیزیک، صورتبه عِلم، صورتبه یا ،«نَحْو» صورتبه ،«صَرف» صورتبه ،لفظاً« قهفِ» صورتبه ما که

  شود،می ظاهر هرچیز دیگری
 شود؟می پیدا کجا از جوهر آن و عنصر آن
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 «رفگَشِ یار یاِ یابی آمدمکَ در»
 .شودمی زنده تو در شدنمکَ در
 

 گوید؛ می راست
  ؛بکنیم مکَـ  ستا آویزان وزنه مثل ]که[ـ  را هااین یکییکی اگر شدیم، آن که چههر
 شود.می زنده ما در فضا آن

 

 ماست هایدانش آب، سبویِ آن

  خداست عِلمِ دجلۀ ،خلیفه وآن
 (۲848 بیت اول، دفتر مثنوی )مولوی،

  کردیم، اشاره آنبه عرابیاَ رمزورازِ پُر و بلند یقصه در که «آبی بویسَ» آن گویدمی

 بُرد؛ «خلیفه» پیش برَعَکه آن 

  ؟ستچی «آب بویسَ» آن

  .ماست هایدانش لسَمبُ
 

  رد،بُمی «خلیفه» برایداشت  برَعَ که گِلی از پُر شورِ آبِ یکوزه آنپس 

 .است مانذهن از ما توی کدام هردانیم؛ ما می اآلن که هست چیزهایی همان آن

 ماست هایدانش آب، سبویِ آن

  خداست عِلمِ دجلۀ ،خلیفه وآن
  ،گفتم داستان این در من که ای«خلیفه» آن گویدمیو 

 ؛«خداست عِلمِ» یرودخانه «خلیفه آن»

 ست.اـ  ایدشده هویتهم آن با و ددانیمی که یهرچیزـ  شما دانش زیر فضای یعنی
 
 

 ریمبَمی دجله به پُر سبوها ما

 ریمخَ ، مارا خود دانیم خر گَرنَه
 (۲849 بیت اول، دفتر مثنوی )مولوی،

  ؛کنیم آبش]پُر از[  تا بَریممی «دجله» کنارـ  را مانکوزهرا ـ یعنی  «بوسَ» ما که ستا این ما کار اِشکال که گویدمی

 ؛رویممی او دانش و خدا پیشِ به ما دیگرعبارتبه
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 ایم؛هچسبیدـ  اصطالحبهرا ـ  هاآن ،هست ما سَرِ در که چیزهایی آن ،ما دانشِ یکوزه این هنوز ولی

 . است پُر ما دانشِ یکوزه بنابراین و
  کنیم، پُر را مانکوزه دجله از ما باشد قرار اگر

 که: گفت جاآن درـ  باشد یادتان اگرـ  هم حافظ کهاین از یعنی
 

 کوش شرتعِ به و من از نیوش هوش گوشِ به
 (175 شماره غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

 باش؛ خاموش هم تو است، خاموش زبانْده سوسنِ که طورهمان و

  .بشود زنده و دبجوشَ تو در «خدا عِلمِ دجلۀ» این عِلم، این بگذار

 بریم؛می دجله رودخانه به پُر را مانکوزهما  که است این همیشه ما کار اِشکال که گویدمی جااین در و
 .بریزیم توانیمنمی آن در یدیگر چیز ،است پُر وقتی بنابراین

 
 ،دهیممی ادامه را کار این ما اگر و

 .یمهست «خَر» خیلی پس ،ندانیم «رخَ» را خودمان ما اگر گوید کهمی

 
 

 بود مَعذور بِدان اَعرابی باری،

 بود دور بَس و غافل دجله زِ واک
 (۲850 بیت اول، دفتر مثنوی )مولوی،

  ؛بخشیممی را او ما بنابراین ،بود «مَعذور» داشت، عذر نشینچادر بَدویِِ عرب آن

 . بود ندیده را «دجله»، بود «دجله» از «غافل» کهاین برای

  بود؛ «دور بس و غافل» آن از و بود ندیده را «دجله» آن ،گشتمیبر اشخانه به کهزمانی تا

 .بود «دور» خیلی

 
 

 ما چو بودی باخبر دجله زِ گَر

  جابهجا را سبو آن نَبُردی او
 (۲851 بیت اول، دفتر مثنوی )مولوی،

 ـ؛ هستیم باخبر «دجله» از شما و من دیگر اآلنـ  بود «باخبر دجله» از ما ثلِمِ اگر گویدمی

 چیست؟ «دجله» گفتیم



 

  

ه | 27 ح ف ص       

  

 گنج حضور رپوزی     شهبازی 

 65ره  ربانهم شما          شدهپیاده   متن 

000000 

 

 . شویممی وصل آن به ،کنیم خالی را کوزه این اگر که ،خداست عِلم منبع «دجله»

 

  .بُردنمی خودش با منزلبهمنزل را «سبو» این او ؛بود «باخبر» ما مِثل اگر گویدمی

 .کنیممی دفاع آن از و ،ریمبَمی خودمان با رویممی هرجا داریم، سَر در هرچه که ما مِثلِ
 
 

 بُدی واقِف اگر دجله از بلکه

  زدی سنگی سَرِ بر را سبو آن
 (۲85۲ بیت اول، دفتر مثنوی )مولوی،

  شد،می آگاه« دجله» از وقتی بلکه

 .بُردنمی خلیفه پیشِ دیگر و شکاند،می و ،زدمی «سنگ» به را لجن از پُر شورِِ آبِ یکوزه آن

  

 «سنگی» به را سَرمان هایدانش ـ اصطالحبهـ  یکوزه این که است بهتر ،هستیم واقف «خدا دجلۀ» از که هم شما و من اآلن

 .بشویم دهزن زندگی آن به و بشویم مندبهره «خدا عِلمِ دجلۀ» این از ما تا بریزد بیروت به محتوایش بگذاریم ؛بشکنیم بزنیم،

 
 
 
 عدبَ یهفته تا شما با فرمان اتاق در عزیز میلِا از تشکر با و فرمودید توجه برنامه این به که شما از تشکر بارسید.  پایان به ما امروز یبرنامه ب،وخُ

 .دارنگه خداکنم؛ می خداحافظی

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


