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 ۶۴۳غزل شمارٔه 

 

 « غزلیات « حافظ

  آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم من نه 

 محتسب داند که من این کارها کمتر کنم

 من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها

 توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم

 ست و من غواص و دریا میکدهعشق دردانه

 سر فروبردم در آن جا تا کجا سر برکنم

 الله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق

 داوری دارم بسی یا رب که را داور کنم

 بازکش یک دم عنان ای ترک شهرآشوب من

 تا ز اشک و چهره راهت پرزر و گوهر کنم

 هامن که از یاقوت و لعل اشک دارم گنج

 کی نظر در فیض خورشید بلنداختر کنم

 چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست

 کجدلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم

 پیمان فلک را نیست چندان اعتبارعهد و 

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh346
https://ganjoor.net/hafez
https://ganjoor.net/hafez/ghazal
https://ganjoor.net/hafez/ghazal
https://ganjoor.net/hafez
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 عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم

 من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست

 کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم

 گر چه گردآلود فقرم شرم باد از همتم

 گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم

 پسندد لطف دوستعاشقان را گر در آتش می

 نظر در چشمه کوثر کنمتنگ چشمم گر 

 داد حافظ را ولیای میدوش لعلش عشوه

 ها باور کنممن نه آنم کز وی این افسانه

ور همانط. کنممی آغاز حضور امروز را با غزلی از حافظ گنج با سالم و احوالپرسی برنامه  

، همانند رندی کندمی رسیدن به گنج حضور مطرح ناها را برایکه دیدید حافظ بعضی مع

 : ویدگمیوی طبیعت که او برتمرکز  پرور ودون گردون  محتسب، توبه، گناه، عشق، همت، 

 چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست 

  لم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنمکج د

 ۶۷۳حافظ، غزل شماره  

از روی  من اگر بخواهم دهدمیب لطف خود شستشو آعه گل را با زمانیکه صبا مجمو

س ح ست. هم چنین اینکه ما گاهیهای کهنه به زندگی برسم اینکار کج دلیتهکتاب و نوش

 اگر اینحالت ذهنی باشد رسیم،زندگی زنده می داریم به معشوق نظری به ما دارد و کنیممی

  ای بیش نباشد.افسانهممکن است 

 من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم 

   این کارها کمتر کنممحتسب داند که من 
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 ۶۷۳حافظ، غزل شماره  

چند که رند . هر که شاهد و ساغر را رها کنم نیستم هارنداز آن من  گوید:میپس حافظ 

عرفا معنای خوبی از  در غزلیات حافظ و بقیه  دارد اما در اصطالح معمولی معنای بدی 

جا یعنی در این رند ابراینحافظ به رندی است. بنشود بطوریکه بنیان  هستی آن مستفاد می

رندی  . پسمعنای جدید در این لحظه و آفرینش هریختن از یادگیریهای گذشتآزادگی و فرو 

د ال کنیسؤشما شاید ست. در این غزلها همیشه مخاطب انسان است. ترین حالت ماطبیعی

ندی بودن ما همین ر حالت ترینطبیعی به چه شکلی است؟انسانها ترین حالت ما که طبیعی

دانیم و معنای جدید آفریدن از چیزی که میآن فرو ریختن از  و در هر لحظه و آزادگی

 . است طریق رفتن به درون

مروارید است، من غواصم و دریا میکده است عشق ست، عشق دردانه ا :گفت در این غزل

تن و معنای جدید . پس این به درون رفسر فرو بردم و شیرجه رفتم در این دریاو من 

ذهنی هستیم، ورای  ورای این تن فیزیکی و من ،آفریدن و به این ترتیب درک اینکه ما

که آمیزی زندگی پی بردن و این به این ترتیب به رازای و هیجانی هستیم و یک نقش اندیشه

از   میزیآ. این رازاز عشق است عظمت او باشیم در مقابل زندگی ومتحیر  فقط توانیممی

ترین حالت انسان ست که طبیعیرندیدر این لحظه همان درک زنده شدن به زندگی طریق 

تمان یا لترین حاکنیم از طبیعیذهنمان فکرهای گذشته را تکرار پس اگر ما فقط در  است.

این است که به درون ما ترین حالت . طبیعیخبریمبی در ما هست بنیاد رندی که همیشه

حس  آورندمیبدن ما و فکرهای ما را بوجود ای انرژی را که این خود برویم و آن فض

 ست. ها گفته شده این اسمش بدن درونیکنیم. همانطور که بار

و بدن، فکرها  همان فضای بوجود آورنده  ندگی کردن در کل وجودمان یعنی حس پس ز

فرو رفتن در آن  . یعنیدر آن فرو رفتن به آن و زنده شدن هیجاناتمان در این لحظه و

ه است که حافظ در آنجا لحظ حافظ هم همین فضای پذیرش این یکده  . پس مفضای حضور

ه در آنجاست. در اینحالت مشاهده کنند اصیل زندگی فرو رفته تا این معناها را بیافریند که

 عادی کار با ذهن،هر دو یکی هستند ولی در حالت  ند یعنیشویکی می مشاهده شوندهو 
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 در حالت یکی بودن اینکه من جدا و بینیم.فیزیکی که مییک جسم یکی ما هستیم و یکی 

 و نگاهرود. مخصوصاً تجسم خودمان از بین می کنممیمشاهده بینم و میمن ترا  تو جدا و

شویم یعنی مشاهده کننده و مشاهده شونده رود و ما یکی میکردن به خودمان از بین می

 گوید:حظه است. پس حافظ میاین ل حالت همان فرو رفتن درد و ایننشوییکی م

 من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم

 محتسب داند که من این کارها کمتر کنم

 ۶۷۳حافظ، غزل شماره  

در ذهنمان  توانیممیما من رند ذهنی نیستم. : گویدمیشاهد و ساغر خود اوست. حافظ 

تجسم کنیم که ما هم مثل حافظ رند هستیم. ما هم آزاد و آزاد اندیش هستیم و این آزادی و 

ً روا می د و دیگرانآزاد اندیشی را به خو ه به زندگی درون زند داریم. ولی اگر حقیقتا

 کندمیهم اشاره  ینپائ همانطور که در. ای بیش نیستدر ذهن ماندن افسانه خودمان نباشیم

اینجا حافظ به  که در قضاوت، ایرادگیری و انتقاد دارد . رند ذهنیرند ذهنی رند نیست

را به رندی خواهد ما می از طریق ترس و گناه . محتسبگویدمیچنین کسی محتسب 

که من این چنین  گویدمید. حافظ آوربوجود می ترمز رندی در راه برساند در حالیکه

که فقط تجسمی از رندی دارد من از آن رندها  ذهنی نیستم رند عقلی ویعنی  رندی نیستم 

 نیستم که ترک شاهد و ساغر کنم. 

شراب و زیبارویان  از من از آن رندها نیستم که ی سطحی دارد یعنیشاهد و ساغر یک معنا

و با  دست بردارم و محتسب کسی هست که وظیفه دارد اجازه ندهد ما شراب بخوریم

افظ حکه مردم در بیرون شرابخواری نکنند.  کندمیاین مطلب را کنترل  نامحرمان باشیم و

دارم و رندی مرا اند که من از این کار دست بر نمیدگوید: آن محتسب در ظاهر میمی

م دنبال من باشد که من ائتواند دمحتسب هم کار و زندگی دارد و نمی. است درک کرده

را به حال خودم رها ز من قطع امید کرده و مسب دیگر او محت ؟!!خورم یا نهشراب می

که من  داندمیمحتسب  یعنی کنممیکه من این کار را ن داندمیمحتسب پس . است کرده

 . کنممین ترک شاهد و ساغر



 گنج حضور ۴۷ برنامۀ شمارۀ

 

 Page 5  ۴۷ # برنامۀ

 

 من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها

 ی وقت گل دیوانه باشم گر کنمتوبه از م  

 ۶۷۳حافظ، غزل شماره  

ولی باید دیوانه باشم که در فصل بهار از  من که توبه کاری را عیب کردم :گویدمیحافظ 

ی توبه کنم و به  کندمی . توبه کار کسی هست که از الگوی ذهنی به دالیلی توبهنوشیدن م 

یعنی برگشتن من ذهنی بسوی خدا، عشق و  در اصل توبهرود. الگوی ذهنی دیگر می

سطحی هم داریم که از یک الگوی ذهنی  ک توبه  ولی ی نگشتن به ذهن.زندگی و دیگر باز

به یک الگوی ذهنی دیگر  گویند خوب نیست و گناه است توبه کنیم وای مییک عدهکه 

چون همیشه با احساس گناه و ترس همراه است منیت را  ای ندارد ویم که اینکار فایدهوبر

گر ااست. گناه احساس ترس و ، من ذهنی و تقویت   بهترین راه ساختن من. کندمیتقویت 

در حالیکه راه این  کندمیگناه بدهد من ذهنی ما را بزرگتر احساس ترس و  کسی به ما

 ل: من اگر در فصگویدمیاست که ما منیت خود را بریزیم و کوچکتر کنیم. پس حافظ 

ی توبه کنم دیوانگی  ست. بهار از م 

 زند،حتسب بیرونی را مثال میم آورد ومیمعنای سطحی ضمن اینکه یک حافظ پس 

س تر با زور،ما  اینکه. معنای سطحی این بیت یعنی هم هست نظرش به یک معنای عمیق

ً  دادن به دیگران و حس گناه  و . احساس گناهبه فرزندانمان ایجاد من ذهنی کنیم مخصوصا

یعنی ترس. اگر  یعنی من ذهنی و من ذهنیترس  من داشتن. ،در خود یعنینگه داشتن آن 

. اگر فشار کنیممیها را بزرگتر س ترس و احساس گناه بگذاریم منیتکار تربیتی را بر اسا

ی دیگر که زورش از ما به من ذهن کنیممیبیشتری بیاوریم چون ما با من ذهنی اینکار را 

حی رو ب دیده  در نتیجه یک انسان آسی .برای مثال فرزندانمان رسانیمکمتر است آسیب می

ترس بخواهیم دیگران را  بوسیله   ماند. این امکان ندارد که مامی و ذهنی روی دست ما

 یر بدهیم. تغئ

نند و بیببتوانند همه چراغ بوسیله  بهترین کار این است که چراغ باشیم نه قاضی تا پس 

از  دهد وگیرد، احساس گناه میکند، ایراد میمیبگیرند. قاضی قضاوت خودشان تصمیم 
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کنیم ضاوت ق ترساند. ما بعنوان پدر و مادر نباید قاضی باشیم و قضاوت کنیم. اگرنبیه میت

 وبه ا فشار بیاوریم ی که جوان استشخص به اگر کنیممیآوریم و من درست می فشار

ورد آهای سطحی روی میبه می   اگر او نتواند آن آسیب را جبران کندو  زنیمیب میآس

داند که چطور از این آسیب بیرون بیاید. بزرگترین اشکال تواند و نمینمیبرای اینکه دیگر 

 در تعلیم و تربیت، ترس است. همانطور که گفتم باید یک من باشد که بترسد. در رندی  

نمی ترسم.  اصالً  یعنی من نه آن رندم پس گوید:میترس وجود ندارد. برای همین  ،حافظ

ترسیم اما تا ری ابدی در ما زنده شود دیگر نمیوشیاوقتی ما به زندگی زنده شویم و ه

بینیم. اما د که آسیب ننکنزرگتر از ما هستند از ما مراقبت اینکار انجام شود باید کسانیکه ب

 : گویدمیکننده با ماست. موالنا  سیب ببینیم هنوز آن نیروی هوشیاراگر آ

 امای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده

 امها اندرنگنجد خوردهدر پیمانهزان می که 

 ن رو محتسب را غمز کند  ن ل  مستم ز خمر م  

 امحتسب را و تو را هم چاشنی آوردهمر م  

 ایای پادشاه صادقان چون من منافق دیده

 امام با مردگانت مردهبا زندگانت زنده

 ۶-۱، ابیات ۱۶۴۱دیوان شمس، غزل موالنا، 

د گنجها نمیام و از شرابی که در پیمانهپیمانه را گم کردهای عاشقان من  :گویدمیحافظ 

شود از غیب در وجود ما دمیده می هر لحظه که من از آن شراب ازلی و خدایی ام.خورده

غزل گفت اینجا مشخص عنی عمقی شاهد و ساغر که حافظ در. پس مو از آن مستم امخورده

برو به محتسب خبر بده که بیاید مرا : یدگومی که معنای عمیق این سطر است. پس شودمی

نیروی زندگی و بنیان رندی پس ام. رای تو و محتسب هم یک چیزی آوردهبگیرد چون ب

 ای؟ من با زندگانتآیا مثل من منافق دیده ای پادشاه صادقان پرسد کهکند و میصحبت می

بصورت  زندگی هستم که در زندگان ام یعنی من همان نیرویدهبا مردگانت مر و امزنده
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اند اری شدهگذکه در من ذهنی سرمایهدر کسانی و کنممیزندگی و خالقیت بروز  شور  

 که من دورو و منافق هستم.  آیدکنم و بنظر میبصورت مردگی بروز می

 من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم

 محتسب داند که من این کارها کمتر کنم

 ۶۷۳ماره  حافظ، غزل ش

ریزم یعنی )فرو می ریزمدانستم فرو میمی ون هر لحظه به آن چیزهایی که از قبلمن چ

. است در من شروع بکار کردهاین آزادگی  پس دانم(گویم میاندازم و نمیآنها را می

 .کندمین کار که در اینصورت شاهد و ساغر با آآزادگی یعنی معنای جدید خلق کردن 

شاهد همان نیروی زنده زندگی و همان نیروی خداییست که در واقع  شودمیپس معلوم 

رامش و حس آ : من زندگی زنده این لحظه، شادی،گویدهست. حافظ می وجود زیبای ما هم

هستم. محتسب  به آن زنده برای اینکه کنمرا رها نمی شودمیدمیده  زندگی که در وجودم

. چرا؟ کنممیداند که من شاهد و ساغر را رها نمیت سکه همان عقل یا هوش  من ذهنی هم

چون از خودش  کندمیما هم درست کار  ه به شاهد و ساغر هستیم عقلزند ما چون وقتی

من کمتر اینکار ذهن ما هم در اینحالت نوکر آن شاهد و ساغر شده است. پس منیت ندارد. 

 روم. حس گناه نمی کنم و به راه توبه کاری ویرا م

 ا ظاهراً مای به تفسیر یک عدهاست.  یتترس و احساس گناه برای کل بشر گوید:حافظ می

را  آن دهیم ویک منی تشکیل می کنیم که گناه است و بر اساس آن تفسیر،هایی میکار

 ام، منام، من عیب دارم، من آسیب دیدهفالن کار را کرده گوییم منمی کنیم وشخصی می

حافظ . یم رها شویمتوانذهنی خود نمی از منایم و ما به ذهن رفتهلت در اینحاام. رهبیچا

زنده به شاهد و ساغر  . من کهاماینکار را بارها عیب کردهمن به این راه نرو،  گویدمی

ام پس باید دیوانه ( چون به زندگی زندههر لحظه بهار من است )منظوردر فصل بهار هستم

ا گول بزنم و با باورهای قبلی خودم رم و به ذهن بروم و باشم که شاهد و ساغر را رها کن

ا چقدر با این باورهبگویند  کسانی به من نها من تشکیل بدهم وبر اساس آهویت شوم و هم

 کارم یا نیستم. مطابق هستم و بگویند که گناه
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 سحس گناه دادن به دیگران گاهاً برای این بوده که کسانیکه بر رأدر طول تاریخ بشر، 

ناهکار شما گ که گفتندمی پس به آنها ای دیگر را کنترل کنندستند عدهخوااند میکار بوده

  رمسی من در این گوید کهمی. حافظ کنیممیشما را از گناهان پاک توانیم میهستید و ما 

 م.بخورذهن را روم برای اینکه من از آن رندهای ذهنی نیستم که گول نمی

 غواص و دریا میکدهست و من عشق دردانه

 نمسر فروبردم در آن جا تا کجا سر برک  

 ۶۷۳حافظ، غزل شماره  

ست که همانند مرواریدیهم عشق غواص هستم که بدنبال عشق هستم.  ،من بعنوان انسان

 رود تا بتواند مروارید را بیرون بیاورد.نوس است و غواص به ته اقیانوس میدر ته اقیا

فضای پذیرش این لحظه است. همان فضایی که وجود  حافظ و دریا همان میکده یا خمخانه  

روم و اولین شرط آن این است گوید: من به همان دریا فرو میمی. حافظ کندمیما را خلق 

حس کنیم. اگر این زندگی را در شود میکه از غیب در وجود ما دمیده را که ما زندگی 

 یفیزیک خوانیم باید در تنلی که میغزمانیم. هر در ذهن اسیر می وجودمان حس نکنیم

 حس کنیم. زندگی را  ،خود

ی دگحس زن ،ال عشق هستم. عشقغواص هستم و بدنببعنوان انسان من  گوید:میپس حافظ 

تمام وجودمان استفاده است. بعبارت دیگر باید از این لحظه در فضای درون بدنمان  زنده  

وطن ماست. ما همیشه در سر و ذهن خود  بدن را زندگی کنیم. این بدن فیزیکیکنیم و این 

ه م است کزندگی خا ،قدرت تمرکز زندگی ماست. توجه در واقع متمرکز هستیم و توجه ما

تر و بیش کنیممیگذاریم. توجه را در هر چیزی بگذاریم آنرا زنده ما در چیزهای دنیایی می

و  کنیممیجستجو باورهای قبلی را در ذهنمان  یز هستیم. مابا آن چ اوقات ما در ذهنمان

ر ببدبختی بشریت این است که  . همه  کنیممیحس وجود و جدایی  اساس باورهایمانبر 

 من کردن و حس وجوددهد که . در این غزل توضیح میکنیممی حس جدایی اساس ذهن

 هایای ذهنی بزرگتر جذب منهمن و های ذهنی دیگر بپیوندیمبه من شودداشتن باعث می
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کنند. این گردش دسیسه میدهند و دست بدست هم می شوند و اینهاذهنی بزرگ دیگر می

 ست. همان گردش دون پرور های بزگتر درست کردن()من

 . محال است که ماآیدبدبختی، جنگ و گرفتاری بوجود میهای بزرگتر با بوجود آمدن من

و در شروع کنیم  زندگی اجتماعیدر چه  چه در زندگی شخصی و ذهنی چیزی را با من

شق حل ع با مسائل :گویدپس حافظ میبوجود نیاوریم.  و گرفتاری درد آن بدبختی، نتیجه  

مام یعنی ت در فضای زندگی این لحظه فرو برود انسان باید ند نه با احساس گناه.می شو

 و ذهن دیگر در اختیار من ذهنی نباشدتا بیرون بکشد  از ذهن را این لحظه حضور هوش

س پپوشاند ست را میخالقیت این لحظه که بنیان رندی پس من ذهنی .در اختیار ما باشد

 ندارد. برای ما چیزی  ز بدبختیوش منیت ماست که جهمان هدر من ذهنی هوش ما 

 ست و من غواص و دریا میکدهعشق دردانه 

 نمبرک  بردم در آن جا تا کجا سر  سر فرو

 ۶۷۳حافظ، غزل شماره  

زنده شدم دیگر مهم نیست که چه و به آن عشق شیرجه زدم در فضای عشق اگر من 

افتد. برای همین برای چنین انسانی اتفاقات مهم نیست و در چه اتفاقی می شود و بعداً می

 هر فکری کند از آن عشق سرچشمهعشق ماندن مهم است. دیگر هر کاری که انجام دهد و 

 چنین شخصی وقتی آندر بیاورد.  مهم نیست از کجا سر گیرد پس نتیجه خوب است ومی

 شناسد به او زنده شده و دیگر من ندارد که دردی بوجود آورد. فضا را می

 الله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق

 داوری دارم بسی یا رب که را داور کنم

 ۶۷۳حافظ، غزل شماره  

مند از این شادی زندگی بهرهبینیم ندگی مشغول هستند. هر چیزی که میتمام طبیعت به ز

زنده به این لحظه  گذشته آزاد شوم و گناه هایخواهم از فکرها و حسهستند. حاال چون می

  یبرا رسد کهچه کسی عقلش می .حس دادخواهی دارمکنی. من گویند تو فسق میمیشوم، 
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ً  که بگویدمن داور شود و قضاوت کند و  تمام طبیعت مست او ؟ کنممیمن فسق  آیا واقعا

ت سچشمهایش خمارنرگس گل و  باشددر حال نوشیدن شراب از زندگی می گل اللههستند. 

ای که بر سر گل الله است همانند کاسه شراب است و جام )قسمت ب ته. مست زندگیستو 

در حال شراب  کهکشانو  طبیعتشراب را هم از روی آن ساخته اند(. بطور کلی تمام 

ی که و به کس خوردانسان که به فکرهایش چسبیده و غصه می گرفتن از او هستند غیر از

  گیرد.ایراد می به زندگی زنده هست

 بازکش یک دم عنان ای ترک شهرآشوب من

 زر و گوهر کنم رتا ز اشک و چهره راهت پ  

 ۶۷۳حافظ، غزل شماره  

منظور کسی که شهر را به آشوب می کشد و هم شهر آشوب  ، منظور زیباروی است.رکت  

حافظ به . دهدمیست که در همه چیز خودش را نشان ایزدی هستی و نیرویهمان نیروی 

هم بتوانم به تو برسم و  م برو تا منارعنان اسب خود را بکش و آکمی  :گویدزندگی می

کهای من که همانند گوهر اشبگذار  وی خاک پایت بگذارم و اشک بریزم.صورتم را ر

 من   من دیگرپس تسلیم است.  هستند و صورتم که زر است به راه تو بریزم و این نهایت

ه ک امهمه چیز را فدای این نیرو کرده و امو بطور کامل این لحظه را پذیرفتهندارم ذهنی 

  می خواهد خودش را از من بیان کند. 

 هامن که از یاقوت و لعل اشک دارم گنج

 اختر کنم کی نظر در فیض خورشید بلند

 ۶۷۳حافظ، غزل شماره  

گهای . یاقوت و لعل از سنشودمیر اثر فشار تبدیل به گوهر در قدیم معتقد بودند که سنگ د

در  سم و افکارمام که همه احسامن که اینقدر لطیف شده :گویداند. بنابراین میقیمتی بوده

به فیض خورشید بلند اقبال نظر و این گنج را درون خودم دارم دیگر  شودمیدلم بیان 

و این لطافت گنج من است. این گریه برای  کنممیندارم. من از لطافت درونم  چنین گریه 
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 و بخاطر این لطیف شدن کنممیچیزهای دنیایی نیست بلکه زندگی را در تمام وجودم حس 

 .کنممیاست که گریه 

 بخش دوم

 ا مجموعه گل را به آب لطف شستچون صب

  دلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم کج

 ۶۷۳حافظ، غزل شماره  

گلها را با لطافت خود  وعه  مجم وزد و صبحهابادیست که از شرق یا شمال شرق میصبا 

 لشوید. ما که زیبایی گ  نشیند گل را میبنمی که سحرگاه روی گل میدهد و ششستشو می

از این  توانیممیکنیم اگر توجه خود را روی آرامش و سکون گل بگذاریم را درک می

و به او زنده شویم. وقتی چنین حالی را دارم دیگر کج دلی هست  زندگی را بخوانیم سکون

 لاز همین دفتر گ   بخوانم.از روی کتاب به ذهنم مراجعه کنم و چیزهای کهنه گذشته را که 

 مسکون درونتا  مگل را حس کن موجود درسکون  می توانمل روی گ   و با تمرکز و توجه

 شود. بیدار 

بگذاریم  هاگل طبیعت یا روی خام خود را هجتوتمرکز و توجه ذهن نیست. در واقع اگر 

ما  سکون درون تواندطبیعت می و سکون گل را حس کنیم و این سکوت   سکوت توانیممی

ی شلوغ و به حرف زدنها توجه ما وقتی دارد.جود وکند. همیشه در بیرون سکوت را بیدار 

توجه و تمرکز به سکوت بیرون باعث و  شودمیبیرون است پس شلوغی ذهن ما بیدار 

ن درون که همان . سکوستکه همان رندی شودمیبیداری سکوت و سکون درون ما 

بیداری دلیل بوجود آمدن ما هم خودش آگاه شود.  ما از تواند بوسیله  میزندگی خام است 

 . و زنده شدن به زندگیست سکون درون است

، ذهن ما دل ما شودمیپس کج دل هستیم. وقتی دل ما کج  شودمیوقتی ذهن ما مرکز ما 

جنسی است که  زندگی ازاما ذهن ما از جنس زندگی نیست و از جنس فکرست. . شودمی

 ار شود.تواند در ما بیدبا تمرکز روی گل می
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 عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار

 عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم

 ۶۷۳حافظ، غزل شماره  

  جزو بینمخوانم یا هر چیزی که در بیرون میو کتاب میپس چیزهای بیرونی که از دفتر 

با  ببندم ود به آنها دل روند پس نباییو چیزهای آفریده شده است که روزی از بین م فلک

ا پیمانه یا همان شاهد و و پیمان فلک پایدار نیست پس عهدم را ب عهد م.هویت شوآنها هم

 بندم چون اصل ماست و پایدارست.ساغر می

 من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست

 کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم

 ۶۷۳حافظ، غزل شماره   

از شاهد و ما بیرون و چشم داشتن به شاهد و ساغر.  نیازی ازدر اینجا یعنی بیگدایی 

یم باز هم ته باشانتظار داشداشته باشیم برای اینکه اگر ما از خدا  و توقع ساغر نباید انتظار

میلیون  ۵با  در آینده کار من گویدمیمکانیسم کار یکی است. یکی  در ذهن بودن است چون

 دوی. هر شودمیدرست  با رسیدن به خداکار من  گویدمیو یکی  شودمیدالر درست 

د. هر چیزی که ما را در آینده نگاه دارد ندارما را در آینده نگه مییند و آاینها از ذهن می

حتی برای رسیدن به خدا هم حرص بزنیم و من درست  توانیممی. ما مکانیسم یکی دارد

ته باشد دالر پول هم داش لیونهاتواند مییک نفر میگدایی متفاوت از گدا صفتی است. کنیم. 

از چیزهایی که دارد دل نبسته  کدامبه این لحاظ که به هیچباشد اما گدا ) به حضور زنده( 

چون به آنها دل نبسته و دل این  نیاز است. چنین شخصی از چیزهای بیرونی بیباشد

 چیزهای دنیایی نیست. به ست و وابسته خص بر اساس زندگی و نیروی ایزدیش

من که در این گدایی هستم و دلبسته چیزهای بیرونی نیستم گنج سلطانی  :گویدحافظ می

. کسی که از چیزهای به گنج حضور استبودن و زنده همان رندی ین گدایی بدست دارم. ا

خواهد برای این است که شادی خود را بیشتر کند اما کسی که به حضور بیرونی زندگی می



 گنج حضور ۴۷ برنامۀ شمارۀ

 

 Page 13  ۴۷ # برنامۀ

 

دگی در او زیاد است که نیازی ارتعاش زن دارد وشادی آنقدر  و ترند و آزاد اس است زنده

م خواهیدر ذهن می. ما دتالش کند تا با چیزهای بیرونی شادیش را زیاد کنبیند که نمی

ن چیز کنیم اگر فالو حس زندگی کنیم. فکر میچیزها را بدست بیاوریم که کاملتر شویم 

یر کند و ند تغید البته وضعیت زندگی ما می توارا بدست بیاوریم انسان کاملتری خواهیم ش

ولی در اصل شادی از درون ماست.  در جای بهتری زندگی کنیم مثالً  تر زندگی کنیمراحت

  در یمن در بی نیازی خودم این گنج سلطانی را دارم بنابراین طمعکه  گویدمیپس حافظ 

اند و بر اساس آن من درست شدههویت یکه با فلک یا آینده هم. کسانگردش منیتها ندارم

ذهنی آنها بزرگتر  چرخند هر چه مندار میاند و بر اساس این من در فضای منکرده

من طمعی در این گردش ندارم  :گویدمیشود. ولی حافظ تر میبیشهم بدبختی آنها  شودمی

 . دهدمیپستی را پرورش  ،برای اینگه این گردش

 از همتمگر چه گردآلود فقرم شرم باد 

 گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم

 ۶۷۳حافظ، غزل شماره  

گرچه که فقر دامن مرا گرد آلود کرده و من از نظر مالی فقیر هستم و وضعم خوب نیست 

گیرند شستشو )منن ذهنی( که همه از او زندگی می ولی این دامن را با آب چشمه خورشید

ً  نخواهم داد. حس  ه شدن هم هست یعنی من فقرم را بامعنی آلودتر دامن شدن به  ،تلویحا

درست است که که از فقر مالی رها شوم.  کنممیمنت دنیا را کشیدن آلوده ننیازمندی و 

یعنی خواست ایزدی که با ما یکی  . همتولی همت دارم فقیرم و از نظر مادی بی چیزم

و رندانه زندگی  شویمو غرق در عشق می رسیمما به حضور کامل می شده است وقتی

اهد. خو. دیگر اوست که میشودمیدر اینصورت خواست ایزدی با خواست ما یکی  کنیممی

بکشم و طمع داشته  من به محض اینکه منت .توانم چنین دامنی را آلوده کنممن چطور می

پاکیزه نگه و چون قدر و ارزش این همت  کنممیشوم پس من اینکار را نباشم آلوده می

  . کنممیدامنم را آلوده ن دانم پسن این نیرو را میداشت

 



 گنج حضور ۴۷ برنامۀ شمارۀ

 

 Page 14  ۴۷ # برنامۀ

 

 پسندد لطف دوستعاشقان را گر در آتش می

 تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم

 ۶۷۳حافظ، غزل شماره  

سوزد من به آب چشمه که وجود توهمی من ب دهدمیجیح تر زندگیاگر در همین لحظه 

وم و راینکه چشم در آب کوثر بدوزم به ذهن میبرای اینکه به محض کنم. کوثر نظر نمی

چشم من ذهنیست که تنگ نظر،  تنگ چشم همانشوم. افتم و تنگ چشم میدر طمع می

و  شودمیو یکی  کندمیهای بزرگتر دسیسه و با من کندمیه خسیس و پست است و توطئ

یعنی همان ذهنمان است.  است درون خودمان ،طمع دارد. در اصل عامل گول خوردن ما

. سته ، ایرادگیری، غیبت و انتقاد در مااین تنگ چشمی، بدگوییما وقتی در ذهن هستیم 

ر د ولی با ذهن به آن نظر کنم باز هم چیزینظر داشته باشم هم کوثر  به چشمه  حتی اگر 

قرینه خداست و زندگی بخش است. بنابراین  لطف دوست، آینده است پس من تنگ چشمم.

 . چون من ذهنی مرا می سوزاند اگر لطف دوست مرا در آتش بسوزاند بسیار خوب است

 داد حافظ را ولیای میدوش لعلش عشوه

 ها باور کنممن نه آنم کز وی این افسانه

 ۶۷۳حافظ، غزل شماره  

که  کنمست. این لحظه دارم به این فکر میمنظور این لحظه ا و رف زمان استظدوش 

بارها این اتفاق افتاده و  لیکه مرا خواهد پذیرفت و دهدمیانگار لب معشوق به من عشوه 

عشوق . مکنم که من به آن درجه برسم که باید برسمها را دیگر باور نمیاز او این افسانهمن 

ولی و قول وصال داده است  کندمیکه مرا به خود زنده این قول را به من داده چندین بار 

 عملمعشوق یعنی زندگی به قولش دانید ولی در مورد حافظ همانطور که می رده.ل نکعم

با ذهن ممکن است بنظر  که گول ذهنت را نخور گاهی گویدمی تلویحاً حافظ . است کرده

و عشوه معشوق را با مرکز عدم  بینیبا ذهن نمی بینی اگرعشوه معشوق را می بیاید که

 .  و با او یکی شوی ندگی در تو زنده شودباید صبر کنی تا زبینی می
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