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 ۰۱۳غزل شمارٔه 

 

 غزلیات «دیوان شمس « موالنا

 بازآمد آن مهی که ندیدش فلک به خواب 

 آورد آتشی که نمیرد به هیچ آب

 بنگر به خانه تن و بنگر به جان من

 از جام عشق او شده این مست و آن خراب

 میر شرابخانه چو شد با دلم حریف

 کبابخونم شراب گشت ز عشق و دلم 

 چون دیده پر شود ز خیالش ندا رسد

 احسنت ای پیاله و شاباش ای شراب

 برکند از بن و از بیخ چنگال عشق

  هر خانه کاندر او فتد از عشق آفتاب

 دریای عشق را دل من دید ناگهان

 از من بجست در وی و گفتا مرا بیاب

 خورشیدروی مفخر تبریز شمس دین

 سحاب های چونش دوان شده دلی  اندر پ  
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از دیوان شمس  ۰۱۳حضور امروز را با غزل شماره  با سالم و احوالپرسی برنامه گنج

برد که حتی اسم می زل شنیدید موالنا از ماهیهمانطور که در غ می کنم. موالنا شروع

ین چطور ا. بازآمد آن مهی که ندیدش فلک به خواببخواب ندیده است.  آن را فلک

ین ماه آتشی و ا ؟ندیده است آنرا هم ندیده و این جهان به خواب هم راست که فلک آنماهی

  تواند آنرا خاموش کند.آورد که هیچ آبی نمی

مات در معنی متداول موالنا و همینطور در برنامه گنج حضور بسیاری از کل هایدر غزل

ر اینطور گروند و او کلمات در معنی سمبیلک بکار می هاروند و بیشتر گفتهخود بکار نمی

 منظورش ماه آسمان ،گوید ماهبنابراین وقتی موالنا می شود معناها را بیان کردشد نمینبا

 نشناسیم نیست. بنابرایمنظور همین آتش معمولی که ما می ،گوید آتشنیست و وقتی می

روند بلکه چیزی ورای اصلی در معنای سطحی خود بکار نمیهای مخصوصاً واژه ،کلمات

ا ما را شود تکه به هیچ آبی خاموش نمی گوید آتشیبراین موالنا قصداً میاست. بناآن کلمه 

وانی ست که فقط تو می آتشی آتش معمولی نیست. منظورمتوجه این مطلب کند که منظور 

ست. پس این آتش باید در درون خود حس کنی یعنی این آتش فقط در درون حس کردنی

 اید. تا بحال آنرا حس نکردهزی کند که شما را تبدیل به چی

ماه در ادبیات ما و حتی در باز آمد ماهی که فلک بخواب ندیده است.  :گویدموالنا می

ستیم اما از آن غافلیم. ایست که ما آن هبرای نمایاندن جوهر و حضور زنده ادبیات شرق

ماه برگشته است. کلمه بازآمد  کنیم در اینصورتشویم و آنرا حس میوقتی به آن زنده می

ن ما که با آ تواند حالی باشد که موالنا به آن حال حضور رفته و برگشته و یا حال همه  می

ایم و با ذهن خود فراموش کردههوشیاری حضور و زنده در بنیان آشنا هستیم ولی فعالً 

موالنا صحبت شراب ابراین وقتی ایم. بنگذاری شدهیم و در تن خود سرمایهاهویت شدههم

نه شرابخا جات نیست و میر  شود و یا الکلیمنظور شرابی که از انگور درست میکند می

نا وقتی موالپس اینها سمبلیک هستند.  منظور مدیر یک شراب فروشی نیست بلکه همه  

از شراب، شرابخانه  تن و جان من نگاه کن منظورش چیست؟ منظورش به خانه   :گویدمی

دریای عشق را دلم دید منظور چیست؟ و منی که  :گویدچیست؟ و اینکه میشق و دریای ع
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دن شر حاال مرا بیاب به چه معناست؟ پ   :گویداگهان پرید منظور چیست؟ اینکه میاز ما ن

ر چطور هست که وقتی خیال ما از چشم او پ  و هم چنین  ؟او به چه معناست خیال ما از

کند که آن موقع ست که از چشم ما به جهان نگاه میاومی شود دیگر ما وجود نداریم و 

آیا این پیاله ما هستیم که شراب عشق  ؟آفرین به تو ای پیاله و شاد باش ای شراب :گویدمی

شود؟ آیا ما از این معناها خبر داریم و دی و ازلی در آن ریخته میو این گنج حضور اب

 کنیم؟نمی خودمان حس گر خبر داریم چرا بیان آنها را ازا

 بازآمد آن مهی که ندیدش فلک به خواب

 آورد آتشی که نمیرد به هیچ آب

 (۰۱۳دیوان شمس، غزل  مولوی،)

 ی. یعنی من ارتعاش زندگشدن به زندگی در این لحظه. آن ماه یعنی زنده دوباره آن ماه آمد

ست که فقط در اهیم ،. آن ماهکنم و آن ماه بازگشتهرا دوباره در تمام وجودم حس می

حس کنم به ارتباطی پیدا  حس شود و اگر این ماه را من در وجودم تواندمیشخص شما 

ر شما حس داین ماه بنابراین یا این لحظه  که شما هم همین حس را داشته باشید کندنمی

توانست ببیند یعنی اگر در جهان در خواب می این ماه را اگر فلکشود. شود یا نمیمی

ن با ذهن بدنبال آ :گویدمیبیند. به اعتباری موالنا توانست آنرا بمی هم وجود داشت ذهن ما

ماه نگردید و یک تصویر ذهنی از زندگی برای خودتان نسازید برای اینکه فلک این را 

 به یاد ندارد. 

اینکه  یسم کند براتوانست آنرا تجمی ببنیم ذهن مادر بیرون توانستیم این ماه را می مااگر 

تواند تجسم کند. اگر ما یک تصویر ذهنی از خدا میکه اسد شنمی ذهن ما فقط چیزهایی را

در این لحظه آن را باشد. پس یا در اعماق وجودت  تواند خدانمیبسازیم این تصویر ذهنی 

شوی یا هیچوقت آنرا حس نخواهی کرد. این ماه را فلک هم کنی و به او زنده میحس می

و اگر بخواهی در ذهن خود بدنبال آن ببینی.  توانی آنراه خواب ندیده و تو هم با ذهن نمیب

آورده  ماه بگردی در ذهن خود گم خواهی شد و آنرا پیدا نخواهی کرد. پس این آتشی که

 تواند خاموش کند. میتمام چیزهای موهوم مرا خواهد سوزاند و هیچ آبی این آتش را ن
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د آنرا توانیمییا  شود و شمادر خود شما زنده می هم در وجود خود شماست و آتش این

آن  و تجسم ذهنی برایتوانید ببینید این آتش را هم با ذهن نمی توانید.حس کنید و یا نمی

. عشق کندمیجام عشق صحبت راجع به شراب و  دایمموالنا ضمن وجود ندارد. در 

ارد. شنا هستیم فرق دبا عشق ذهنی که بیشتر ما با آن آ دهدح میکه موالنا توضیبصورتی

. ما حس آیدو حس کامل نبودن در ما بوجود می حس تنهایی نیاز،بر اساس  عشق ذهنی

ازهای و نی کندمیر االن تنها هستیم و اگر کسی در زندگی ما باشد تنهایی ما را پ   کنیممی

گردیم تا کسی را پیدا کنیم که مناسب ما باشد و ما عاشق کند بنابراین میمیورده ما را برآ

ه متفاوت است و عشقی ک کندشقی که موالنا در اینجا توصیف میین عشق با عاو شویم. ا

واند تست که هیچ آبی نمیو بصورت آتشیدر بیرون وجود ندارد  موالنا توصیف می کند

ن به زندگیست. ما در سکون حضورمان و در این همان زنده شد یعنی آنرا خاموش کند

آورد به رقص در میآنرا  بعد آورد وبوجود میکه جسم ما را توانیم آن فضایی لحظه می

 حس کنیم. د نخیزمیو فکرهای ما هم از آن بر

هویت شدگی بردارد و ما از هم دست از سر مادر سکون حضور یعنی اگر االن فکر ما 

حظه یعنی هوش و هوشیاری این لذهن یک لحظه دست بکشیم  ری شدن درگذا و سرمایه

شویم و هوشیاری حضور زنده به آن هوشیاری توانیم بکشیم مییمان بیرون را از فکرها

نیم پس کمیرا در اعماق وجودمان حس کنیم. وقتی زندگی را در اعماق وجودمان حس 

که به جهان  در جهان وجود دارد در واقع یک زندگی کنیم.همه چیز را در جهان حس می

ها که بعضی همین یک زندگیست موجودات جهان ما و همه   بخشد. بنیان همه  موجودیت می

 زندگی در اعماق وجود خودمان عشق حس حضور وعشق چیست؟ نامند. آنرا خدا می

س ح حضور وحس  کند.مییعنی هر کسی این حس را به تنهایی فقط در خودش حس  است

 .بخشدمن موجودیت می به همه چیز در اعماق وجود خود   در این لحظه چیزیست کهزندگی 

ت در اینصور شویم، آن یک زندگی می. وقتی ماتبدیل شدن به او و او شدن است همانعشق 

دیده که فلک آنرا ن شویممی ماهیو تبدیل به شود شویم که خاموش نمیما تبدیل به آتشی می

ع . ولی ما به عشق ذهنی عادت داریم و شروبنابراین تمام عشقها عشق خداستاست. 

سی بدنبال کنهایی و عدم کامل بودن یا حس نقص در خودمان کنیم از یک پایگاه نیاز، تمی
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فعه عاشق دکنیم مناسبترین شخص است و یککنیم که فکر میگردیم و کسی را پیدا میمی

اری ما خودش را به شخصی شویم حواسمان نیست که االن هوشیعاشق میشویم. وقتی می

کنیم هیچ اشکالی رابطه فکر میابتدای . در شودرون ما میبندد که مرکز ثغل در بیمی

د، چرخد و همه چیز حول و حوش آن شخص میشوود ندارد و تمام مسایل ما ذوب میوج

به  آید و ما ظاهراً شروعمی کند و همه چیز بنظر خوبهمه چیز برای ما معنی پیدا می

عاشق شدن اشکالی ندارد اما ما باید بدانیم که مسایل بعد  اینجور . البتهکنیممی مهرورزی

 . است هاز آن چگون

ن آمرکز ثغل  ست کهده بوسیله موالنا و عشق روحانیتعریف ش ست کهعشقی عشقیک 

ند که شوتماماً در وجود ماست و عشق دیگری هم هست که یک مرد و زن عاشق هم می

پیش  مسایلی ستیم در این عشقی که با نیازمندیخواهیم بگویست. میاز پایگاه نیازمندی

آورد اما در واقع این مسایل از بوجود میشخص مقابل را  مسایلبنظر ما این  کهآید می

ازی بعشق از شروع بعد از مدتی نیم این مسایل چطور رو خواهند شد؟ماست. حاال ببیخود 

ید که این نوع آیند. بنظر میآما دوباره باال میدردهای گذشته  مسایل و ،و گذشت زمان

کنند. ردهای ما دوباره خودشان را رو مید ی موقتی بود برای دردهای ما وپوشش ،عشق

و مرد دانیم. زن شوند ما مسئول را طرف مقابل میی این دردها و ناراحتیها شروع میوقت

بل آن آید طرف مقادانند و بنظر میهر دو یکدیگر را مقصر و مسئول دردهای خود می

دهند که اینگونه عاشق شدن از اول اشتباه بوده . این مسایل نشان میکندمیل را ایجاد مسائ

و از اول مرکز ثغل این عشق در بیرون از ما بوده و عشق روحانی بوجود نیامده و در 

 مست و گیج این عشق بوده.  ،واقع من ذهنی ما

ری را کمی دستکا که اگر رابطه  خود کنیممیفکر  پیش آمده برای عالج دردها و مسایلپس 

لی شوند ول ما حل میاش برویم مسائالیم یا قربون صدقهر طرف شیره بمکنیم یا مثالً س

 و با اوقات تلخی رسد که حاالراه دیگری به فکر ما میپس  شوندمسایل ما درست نمی

ند چندین بار کار ک شاید ل خود را حل کنیم ولی خشم و اوقات تلخی همتوانیم مسائخشم می

 راو چه بسا فضای درد طرف مقابل را هم بید کندمیخشم هم کار ندیگر اما بعد از مدتی 
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مین هو وضعیت به  دنشوها بیشتر میها و اوقات تلخیجدل ها،کند و بتدریج این بحثمی

جود بحران بزرگی بین روابط زن و مرد در تمام جهان وامروزه آید که صورتی در می

در واقع بدون رسیدن به خواهیم به گنج حضور برسیم. میما دارد. برای همین است که 

بنابراین ما  هوشیاری حضور تمام روابط بین زن ومرد معیوب است و کار نخواهد کرد.

برخورد کردن را یاد بگیریم و مجبوریم که راه رسیدن به حضور و هوشیارانه با رابطه 

 خودمان بیدار کنیم. لحظه دراین  زندگی زنده را در

 بنگر به خانه تن و بنگر به جان من

 از جام عشق او شده این مست و آن خراب

 (۰۱۳دیوان شمس، غزل  مولوی،)

 هم ممست شده و خانه تنجانم او  عشق از جام و جان من نگاه کن. تن حاال بیا به خانه  تو 

االن آنرا  که ما خواهیم جان زنده  میخواهیم همینطور باشیم. ما ما هم می است. خراب شده

وقتی هوشیاری حضور این لحظه هست را حس کنیم.  هوشیاریکنیم که در واقع حس نمی

کار  وو به آن زنده هستیم ذهن ما در اوج کارکرد خودش است  کنیممیاین لحظه را حس 

ایم تن ماست را رها کرده که خانه   در اینحالت ما ذهن خود دهد.خودش را درست انجام می

  .کنیممیدیگر در ذهن خود زندگی ن ایم وکوچ کردهبه گنج حضور و 

ذهن و  میرد خانه  شود و نمیخاموش نمی یآبهیچ شی که با از جام عشق او و از همان آت

 ما ثغل رکزایم و مما به جان مست منتقل شدهحاال منیت ما سوخته و از بین رفته است و 

 و فکرهای ما با خردورزی با این تفاوت کهفقط کنیم هم میمست است ولی فکر  جان   آن

یرد. گسرچشمه می ما مست از جان   آفرینیم و این فکر نومی فکر نو ما هر لحظه. نو هستند

مست او  از جان  ام؟ من نگاه کن و ببین که من چگونه شده حاال تو به من :گویدمیموالنا 

تنم خراب شده است. وقتی خانه تن خراب شود ما دیگر به آن خانه  فکرهایم نو شده و جان  

 . کنیممیگذاری نیم و خودمان را در ذهنمان سرمایهبرنمی گرد

 در همینطور که در اینجا بارها صحبت شده ما هوش و زندگی این لحظه را می گیریم و

تمام  که آیدید میلحظه هر فکری در ذهن ما پد کنیم یعنی اینذهنمان سرمایه گذاری می
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و هوشیاری به زندگی در ما  ما بدن و چیزی برای کندمیظه را جذب هوشیاری این لح

هویت شدن با ذهن بلعد اصطالحاً آنرا هماری را میماند. وقتی ذهن ما تمام هوشیباقی نمی

 شود برایاینحالت ذهن ما مرکز و دل ما می کنیم و درنامیم. ما در ذهن خود زندگی میمی

ه دایمی ما باشد ما دایماً در گذشت خانه  تن ما  خانه  وقتی افتیم پس همین به گذشته و آینده می

مست زندگی کنیم دایم در این لحظه هستیم ولی آگاه به  در جان  ما اگر ولی و آینده هستیم. 

ست ن جان  من بیرون هم هستیم ولی هوشیار به آگذشته و آینده هم هستیم یعنی آگاه به جها

 هم هستیم. 

  میر شرابخانه چو شد با دلم حریف

 خونم شراب گشت ز عشق و دلم کباب

 (۰۱۳دیوان شمس، غزل  مولوی،)

با دل من همدم شده و دلم رفیق آن پادشاه  که امیر شرابخانه همان زندگیست که اصل ماست

 ، شراب شد. شراب. وقتی چنین حالتی برایم پیش آمد خون من از عشقاست شرابخانه شده

 و به اصالح  ای که از آن فضا ساطع می شود. وقتی جان شما مست است دهیعنی انرژی زن

شود ی که در شما بوجود آمده و خرج زندگی میاید انرژموالنا با میر شرابخانه همدم شده

، شادی اصیل و آن و نمودهای ظاهری زندگیست که از صورتهای بیان خود انرژی زنده  

نهایت است. اگر شما این آرامش و عمق بی عشق و وحدت با همه چیز، بی سبب، حس  

ذهنی  من   خون  کنید خون شما از عشق الهی تبدیل به شراب شده است. چیزها را حس می

 ذهن متوقف شته و آینده را از من ذهنی بگیریمگذ . اگر خون ما منیت ما باشد وزمان است

رسیم خون ما زمانی که به گنج حضور می ولی .ذهنی زمان است من   می شود پس خون  

ا ی :همانند آن آتش. موالنا گفت شودی بی سبب میر ما بصورت شادساطع شدن زندگی د

  کنی. کنی و یا نمیده را در خود حس میزندگی زن

چیزی برای فهمیدن  برای شما توضیح دادم کهروز اولی که من این برنامه را شروع کردم 

با  دیا باید آن را حس کنید و به او زنده شوید و یا اگر بخواهی ،ندارد در این درسها وجود

وی ای از مثناجازه بدهید قصه. مانیدو در ذهن می فایده ای نخواهد داشت دبفهمی هن خودذ
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زندگی را در تن خود  دهد و اگر کسی انرژی زنده  تن چه معنی می بینیم خانه  بخوانیم و ب

ود. شچه چیزهایی جذب می کند و بوسیله  به چه چیزهایی میل میکرده باشد  گذاریسرمایه

دباغیست که در  ،به بعد است. در قصه ۷۵۸این قصه در دفتر چهارم مثنوی از سطر 

 . هبازار عطاران از بوی مشک و عطر بیهوش و رنجور شد

قصٔه آن دباغ کی در بازار عطاران از بوی عطر و مشک بیهوش و رنجور  - ۱۱بخش 

 شد

 

 دفتر چهارم «مثنوی معنوی « موالنا

  آن یکی افتاد بیهوش و خمید 

 چونک در بازار عطاران رسید

 (۷۵۸ ارم، بیتر چهمثنوی، دفت مولوی،)

 افتاد.به زمین یکی به بازار عطاران رسید و بیهوش 

 بوی عطرش زد ز عطاران راد

 تا بگردیدش سر و بر جا فتاد

 (۷۵۷ ارم، بیتر چهمثنوی، دفت مولوی،)

شود که افتاد. معلوم می ج رفت وسرش گی عطر از بازار عطاران به او رسید،بوی چون 

 . است و خوشش نیامدهبه بوی خوش حساسیت داشته 

 خبرچو مردار اوفتاد او بیهم

                                                                                                 گذرنیم روز اندر میان ره

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4/sh11
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4/sh11
https://ganjoor.net/moulavi
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4
https://ganjoor.net/moulavi
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 (۷۵۲ ارم، بیتر چهمثنوی، دفت مولوی،)

 نیم روز= زمان ظهر

 ویدگمیت انسان را خبر بروی زمین افتاد. موالنا وضعیموقع ظهر مثل مرده بیهوش و بی

 ما انسان امروز رافکرهایش است. اگر هویت شدگی با ذهن یا گمشدگی در که در هم

گرفته و در فکرهایش گم شده فکرهایش را جدی  انسان امروزی بخواهیم توصیف کنیم

یمروز ظهر است و آفتاب تابد. نخورشید عشق با تمام شدت می ست کهاست این در حالی

اما هنوز  تابدسیده که خورشید در اوجش به او میای رتابد. انسان به مرحلهبه شدت می

در این  مدهوش فکرهایش شده است. گذاری شده وانند این دباغ در فکرهایش سرمایههم

همانند موالنا باشند. بنابراین عطاران می توانند اشخاصی به حضور رسیده  یانسانهاقصه 

د خواهنروحانی می اند و با رساندن پیامهایردانی هستند که به روشنایی رسیدهراد جوانم

بیان نشده، خشم و ترس آغشته  هایولی چون ما در منیت، به کینه، رنجش یدار کنندما را ب

چون ما از این  کندمیشنویم و بوی خوش آنها ما را بیهوش ایم بوی خوش آنها را نمیشده

 آید.بو بدمان می

 جمع آمد خلق بر وی آن زمان

 گو درمان کنانجملگان الحول

 آن یکی کف بر دل او می براند

 گالب آن دیگری بر وی فشاند وز

 (۷۶۱-۷۶۳ ابیات ارم،ر چهمثنوی، دفت مولوی،)

فتند پناه بر خدا و گر بازار عطرفروشان جمع شدند و میمردم دور و بر این شخص د

گذاشت و دیگری گالب قلب او می. یکی دست بروی کردند درمان این شخص شروع به

 پاشید.بروی او می

 دانست کاندر مرتعهاو نمی

 از گالب آمد ورا آن واقعه
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 (۷۶۷ ارم، بیتر چهمثنوی، دفت مولوی،)

 در آن چراگاه یا محل واقعهاین شخص دانست که فشاند نمیکسی که برویش گالب می آن

. اشاره به این دارد که انسان در چراگاهی برای از گالب و بوی خوش بیهوش شده است

 کندبوهای بد عادت کرده و کارهایی میو به امرار معاش خود یکدفعه مشغول دباغی شده 

 که دون شأن انسانیست.

 مالید و سری دستش همیآن یک

 وآن دگر کهگل همی آورد تر

 (۷۶۰ ارم، بیتر چهمثنوی، دفت مولوی،)

 آورد. در قدیم کاهگل  ر میت   مالید و یکی کاهگل  پس یکی دستش را و یکی سرش را می

 م.دهرا توضیح نمیهمه دند. اینها همه معنا دارد ولی کرر را برای رفع تب استفاده میت  

 آن بخور عود و شکر زد به هم

 رد کمکوآن دگر از پوششش می

 (۷۶۴ ارم، بیتر چهمثنوی، دفت مولوی،)

د کرد که شایاثر کند و یکی لباسهایش را کم میشاید  که کردیکی عود و شکر دود می

 مش باشد.رگ

 جهدوآن دگر نبضش که تا چون می

 ستدوان دگر بوی از دهانش می

 تا که می خوردست و یا بنگ و حشیش

 خلق درماندند اندر بیهشیش

 (۷۶۶-۷۶۵ ابیاتارم، ر چهمثنوی، دفت مولوی،)

کرد یم و یکی دیگر دهانش را بوزند گرفت که ببیند نبضش چگونه مییکی نبضش را می

  از دامکه هیچک فهمیدند . مردم در آخرراب نوشیده یا بنگ و حشیش کشیده استببیند شتا 
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 در تعجب ماندند که پس چرا بیهوش شده است.اینها نیست و 

 پس خبر بردند خویشان را شتاب

 جا خرابکه فالن افتاده است آن

 (۷۶۸ ارم، بیتر چهمثنوی، دفت مولوی،)

 النی در رهگذر افتاده است.رفتند به خویشاوندانش خبر دادند که ف و

 داند که چون مصروع گشتکس نمی

 افتاد از بام طشت ار یا چه شد کو

 (۷۶۷ ارم، بیتر چهمثنوی، دفت مولوی،)

ن اتفاق ای چطور داند که چطور رسوا شد یعنیگفتند که یکدفعه غش کرد و کسی نمیمردم 

با افکار خود هم موالنا این باشد که ما در بین مخلوقات جهان برایش افتاد. شاید منظور 

 سبب رسوایی ما در تمام خلقت شده است. که ایم ایم و همانند سنگ شدهشدههویت 

 یک برادر داشت آن دباغ زفت

 گربز و دانا بیامد زود تفت

 اندکی سرگین سگ در آستین

 خلق را بشکافت و آمد با حنین

 (۷۸۳-۷۶۲ابیات ارم، ر چهمثنوی، دفت مولوی،)

ین دباغ نیرومند یک برادر دانا و هوشیار داشت و و ا دباغی بود بیهوش شغل این شخص  

به او قضیه را گفتند. او هم مقداری از مدفوع سگ را در آستین خود پنهان داشت و خلق 

 به برادرش که غش کرده بود برسد.را با سرو صدا کنار زد تا 

 گفت من رنجش همی دانم ز چیست

 چون سبب دانی دوا کردن جلیست
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 (۷۸۱ ارم، بیتر چهمثنوی، دفت مولوی،)

اگر سبب بیماری  برد و بیهوش شده وچه چیزی رنج می دانم ازمن میبرادر دانا گفت که 

 را بدانیم دوا کردن روشن است.

 چون بدانستی سبب را سهل شد

 دانش اسباب دفع جهل شد

 گفت با خود هستش اندر مغز و رگ

 توی بر تو بوی آن سرگین سگ

 (۷۸۴-۷۸۰ابیات ارم، ر چهمثنوی، دفت مولوی،)

 یک چیزی ن علتگفت که اگر علت مرض را بدانی عالجش ساده است و دانست و در ادامه

 عوشود. با خودش گفت در مغز و رگ این شخص بوی مدفسبب از بین رفتن جهل می

 سگ است.

 تا میان اندر حدث او تا به شب

 طلبغرق دباغیست او روزی

 (۷۸۵ ارم، بیتر چهمثنوی، دفت مولوی،)

 .اغیستدر میان این بو و کثافت مشغول دب برای به دست آوردن روزی از صبح تا شب

 پس چنین گفتست جالینوس مه

 داشت بیمار آنش دهآنچ عادت 

 (۷۸۶ ارم، بیتر چهمثنوی، دفت مولوی،)

 دارد آنرا به بیمار بدهید. عادت که جالینوس بزرگ اینطور گفته که بیمار به هر چیزی

 کز خالف عادتست آن رنج او

 پس دوای رنجش از معتاد جو
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 (۷۸۸ ارم، بیتر چهمثنوی، دفت مولوی،)

چون بر خالف عادتش چیزی به او رسیده پس دوای درد او را از چیزی که بر خالف  

 عادتش استفاده کرده جستجو کن. 

 کشیل گشتست از سرگینچون جع

 از گالب آید جعل را بیهشی

 (۷۸۷ ارم، بیتر چهمثنوی، دفت مولوی،)

شراتی هستند که به آنها دوای درد او را از چیزی که به آن معتاد شده است جستجو کن. ح

از بوی خوش اوهم و برای همین  که بوی معطر دوست ندارند گویندمی سرگین گردانک

 .است گالب بیهوش شده

 هم از آن سرگین سگ داروی اوست

 او را همی معتاد و خوست که بدان

 (۷۸۲ ارم، بیتر چهمثنوی، دفت مولوی،)

بنابراین هم از آن چیزی که این شخص به آن عادت دارد باید به او بدهیم که دوای او همین 

رش به کینه ورزی، پروبینیم که که اگر شباهتی در خود می کندمینا به ما اشاره است. موال

مظلومیت، مدام شکایت کردن و  کشی برای ضربه زدن به دیگران، حسکینه، نقشه

بوی شویم و و به این چیزها جذب می پول کشش داریمبازی برای به دست آوردن حقه

گوش بدهیم و روی خودمان  این قصه را شناسیم پسخوش عطارانی همچون موالنا را نمی

ال حم. ببینیتوانیم این خصوصیات را در دیگران بینیم میخودمان نمی ر. اگر دکار کنیم

هم وجود  اباید بدانید که در شم شویدبینید و خشمگین میاگر این صفتها را در دیگران می

 بینیم و ما را خشمگینهر چیزی که ما در دیگران میدید. شدارد وگرنه خشمگین نمی

   شدیم.  م هست در غیر اینصورت خشمگین نمیکند معنیش این است که این صفت در ما همی

 

 بخش دوم
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ها یک صورت سطحی دارد و دانید این قصهدهم همانطور که میمثنوی را ادامه میقصه 

یک جزییاتی هم دارد که معنا در آن جزییات است و برای اینکه معناها را کشف کنیم من 

 و یات کمی طوالنی و خسته کننده هستندئمجبورم این جزییات را بخوانم. گاهی اوقات جز

ً کسانیکه در خارج از جمالت عربی در آن هگهگاهی  ست که خیلی از شما مخصوصا

 مجبوریم که بخوانیم. دانند ولی کشور هستند عربی نمی

وضعیت  ،در این قصه فرمایید موالنا کمی با لحن تند و خشنمانطور که مالحظه میه

برای این است که ما متوجه شویم مشغول این حالت تندی کند و شاید میانسان را توصیف 

ر این قصه موالنا به ما از آن آزاد کنیم. کما اینکه د چیزی هستیم و خودمان رابه چه 

کنیم و من تن که ما در آن زندگی می نی خانه  کند که درست است که ذهن یعگوشزد می

متولد شود.  اید از ذهنما هم ب شلوغ و تأسف آور است ولی هوش زنده   ایمذهنی ساخته

 گذاریکه تو در فکرها سرمایهخواهد به ما بگوید میصه در این قبعبارت دیگر موالنا 

 ای و باید از آن متولد شوی. شده

آییم و به هوشیاری بیرون میدوباره  و بعد از ذهنشویم متولد میبه ذهن ابتدا  انسانها ما

شویم. این فرآیند شلوغ کاری و کثیف کاری ذهن را باید بگذرانیم و دوباره به متولد می

ه تیزی ک کند تا با آن تیغ  موالنا عمداً اینطور صحبت میی حضور زنده شویم. هوشیار

 .خوانممیبرایتان شنا کند پس تا آنجاییکه وقت اجازه دهد جزییات را دارد ما را با ذهن آ

 الخبیثات الخبیثین را بخوان

 رو و پشت این سخن را باز دان

 ناصحان او را به عنبر یا گالب

 فتح باب می دوا سازند بهر

  مر خبیثان را نسازد طیبات

 درخور و الیق نباشد ای ثقات

 (۷۷۷-۷۷۳ ابیاتارم، ر چهمثنوی، دفت مولوی،)
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 کند.به مرد و ذهن را به زن تشبیه می موالنا خیلی جاها نیروی زندگی و هوش حضور را

ر ما در اگ یعنی روندمردان خبیث میکه زنهای خبیث با  گویدمیعربی نیم بیت  موالنا در

های ذهنی دیگر تمایل پیدا شته باشیم بسوی منم و من ذهنی داگذاری شویذهن سرمایه

 خودمان میل خواهیم کرد. در واقع بسوی هم جنسخواهیم کرد و 

ویم شهای ذهنی بزرگتر جذب میصه این است که اگر دیدیم بسوی منیکی از پیغامهای ق

رو و پشت این سخن را  ،ذهنی داریم و باید روی خودمان کار کنیم. تو پس خودمان من  

خواهند با بوی خوش برای او کنند میناصحان یعنی کسانیکه نصیحت می خوب بشناس،

ای ناپاک هوشیاری را برایش باز کنند. اما چیزهای پاکیزه با آدمه بو در دوا بسازند

 پس ای دوستان وفادار و قابل اعتماد آدمهای ناپاک الیق چیزهای پاکیزه نیستند. .سازدنمی

و این را به  ایمرسد ولی ما خودمان را گم کردهز وحی یا بزرگان به ما میاگر پیغامی ا

گیریم ما باید به خودمان نگاه کنیم. این گیج و گم شدن همان گیجی هست که به فال بد می

 پیغامی که از بزگان آمده بود اعتراض کردند گفتند:آن کسانیکه به ر این دباغ آمده است. س  

 بیماریست ما را این مقالرنج و 

 نیست نیکو وعظتان ما را به فال

 گر بیاغازید نصحی آشکار

 ما کنیم آن دم شما را سنگسار

 (۷۷۵-۷۷۴ ابیاتارم، ر چهمثنوی، دفت مولوی،)

ر هم گیریم. اگال نیک نمیبه ف را شما ر شما پر از رنج و بیماریست و نصیحتاین گفتا

خ تاریدانید در طول . همانطور که میکنیممیما شما را سنگباران  شکار کنیدنصیحت آ

 نبیدار کردن و آزاد کردن انسانها را زده یا آ اگر کسی حرف هوشیاری حضور، ،یبشر

هایش تهاند و گفکه انسان بزرگیست و از او بت ساخته انداند و یا فکر کردهشخص را کشته

اند و به حقیقت اند و به باور تبدل کردهرت یک جسم و تصویر ذهنی در آوردهرا بصو

 های آن شخص توجه نکرده اند. گفته



 گنج حضور ۸۷ برنامۀ شمارۀ

 

 Page 16  ۸۷ # برنامۀ

 

 ایمما بلغو و لهو فربه گشته

 ایمدر نصیحت خویش را نسرشته

 (۷۷۶بیت  ارم،ر چهمثنوی، دفت مولوی،)

ا م :اندهستیم گفتهما هم کم و بیش جزو آنها این طور اشخاص که دباغ هم جزو آنهاست و 

 ایم.خودمان را در نصیحت سرشته نکرده و ایمبه گفتار بیهوده چاق و چله شده

 الف و الغهست قوت ما دروغ و 

 ست ما را زین بالغشورش معده

 (۷۷۸بیت  ارم،ر چهمثنوی، دفت مولوی،)

بزرگان و این حرفهایی که شما  غذای ما دروغ، ادعای بیهوده و مسخره کردن مردم است

 زند. می زنید حال ما را بهم می

 کنیدرنج را صدتو و افزون می

 کنیدعقل را دارو به افیون می

 (۷۷۷بیت  ارم،ر چهمثنوی، دفت مولوی،)

ند که شما رنج ما را صد د گفتانم به بزرگان و کسانیکه وحی و پیغام هوشیاری آوردهمرد

 خواهید عقل ما را با افیون کرخت کنید.کنید و میبرابر می

 دباغ را به خفیه به بوی سرگین ،معالجه کردن برادر دباغ - ۱۱بخش 

 راند از وی آن جوانخلق را می 

 نبینند آن کسانتا عالجش را 

 چون رازگوسر به گوشش برد هم

 پس نهاد آن چیز بر بینی او

 (۷۲۳-۷۷۲ ابیات ارم،ر چهمثنوی، دفت مولوی،)

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4/sh12
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راند تا مردم رفت و مردم را از خودش میشکافت و به جلو میس برادرش جمعیت را میپ

رامی سرش را به نزدیک برادر بیهوش خود کند. به آنند که چطور او را معالجه مینبی

 ولی دستش را به دماغ او گذاشت.گوید گوش او می ظاهر نشان دهد چیزی درآورد تا به 

 کو به کف سرگین سگ ساییده بود

 داروی مغز پلید آن دیده بود

 (۷۲۱بیت  ارم،ر چهمثنوی، دفت مولوی،)

 مغز پلید و زشت او را دیده بود. را به سرگین سگ آلوده کرده بود چون دستش

 ساعتی شد مرد جنبیدن گرفت

 خلق گفتند این فسونی بد شگفت

 کین بخواند افسون به گوش او دمید

 مرده بود افسون به فریادش رسید

 (۷۲۰-۷۲۷ابیات  ارم،ر چهمثنوی، دفت مولوی،)

این افسون است که چیزی  :مدتی گذشت و دباغ از آن بوی بد به هوش آمد و مردم گفتند

  را بر گوش او خواند و این افسون مرده را زنده کرد و به فریادش رسید.

 جنبش اهل فساد آن سو بود

 که زنا و غمزه و ابرو بود

 هر کرا مشک نصیحت سود نیست

 با بوی بد خو کرد نیستالجرم 

 مشرکان را زان نجس خواندست حق

 شک زادند از سبقکاندرون پ  

 (۷۲۶-۷۲۵ ابیات ارم،ر چهمثنوی، دفت مولوی،)
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خواهد بگوید که نمانده. موالنا می گویم چون وقت زیادیدر ضمن من فقط مفهوم را می

 را و من ذهنی درست می کنند شوندکسانیکه از حضور خارج میخداوند به این دلیل 

ه مفرق یل بنیروی زندگی یا آن نیروی ازلی و ابدی را تبدها سبب و کند چون آنکثیف می

ین کند. اشود خدا یا زندگی را انکار میذهنی میکنند. همین که این نیرو تبدیل به من می

بارت دیگر کند بعشناسد و شرک میو من ذهنی ماست که زندگی را نمی زندگی انکار  

 دهد.برای خدا شریک قرار می

 سرگین ابدرم کو زادست در ک  

 ودنگرداند به عنبر خوی خ  می

 (۷۲۸بیت  ارم،ر چهمثنوی، دفت مولوی،)

از ابد در کثافت زاییده شد با بوی خوش خودش را تغییر نخواهد داد. این یک رمی که ک  

صاً . مخصوایم پس در ترس، وحشت و رنجش هستیمبه ذهن زاده شدهست که اگر ما حقیقتی

م نزدیک ه آدمهایی که بهشهای بیان نشده بین رنجشهای بیان نشده. شما ببینید که چقدر رنج

 بینکنند وجود دارد مخصوصاً بین زن و شوهرها. ستند و به ظاهر صمیمانه زندگی میه

ً با خودشان حمل میزن و شوهرها چقدر رنجش حل نشده وجود  کنند و دارد که دایما

 کنند. در فضای خانواده و جامعه ساطع میرا آن رنجش انرژی بد و کثیف 

 نور ش  ار ر  چون نزد بر وی نث

 دل چون قشوراو همه جسمست بی

 (۷۲۷ ارم،ر چهمثنوی، دفت مولوی،)

او همه جسم است و بدون دل او همه فقط یک پوسته وقتی این پرتو نور بر کسی نزند 

ش  نور است.  یعنی بوجود آمدن یک مقدار هوشیاری این لحظه در شخص شما. شما ر 

ش  برای رسیدن به گنج  ان در خودت نور( پاشیده شدن) نور حضور حتماً باید یک مقدار ر 

چرخانند نورش بیشتر و یبوجود بیاورید. درست همانند دیم کننده چراغ که هر چه آنرا م

شود. پس شما باید اجازه دهید یک مقداری حضور در شما بوجود بیاید که همین بیشتر می
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ای هستیم بدون دل. پس ما پوسته در ما بوجود نیاید ما نور ش  نورست. اگر این ر   ش  ر  

شویم تا زمانیکه حس آوریم و ناظر ذهن خود میرش نور در خودمان بوجود می قداریم

این  وجود از آن فضای ذهن به این رش نور منتقل شود یعنی ما حس خود را بر اساس

 کنیم نه بر اساس ذهن خود.مینور یا حضور ناظر که در ما ایجاد شده حس  پاشیده شدن

 ور ز رش نور حق قسمیش داد

 زادمصر سرگین مرغ چو رسمهم

 (۷۲۲بیت  ارم،ر چهمثنوی، دفت مولوی،)

 واندتمینصیب او کرد مانند مصریان سرگین را  قسمتین نور خداوند از پاشیده شداگر 

قدیم قبل و بعد از حمله اسالم به مصر، اجاقهای جوجه کشی داشتند  در مصر   مرغ بزاید.

رغ را در وسط این پهن و م گذاشتند و تخمن و سرگین را میه  و این صنعتی بود که پ  

غ را با تخم مر ند کهگذاشتند و این اجاقها با یک تکنیک خاصی ساخته شده بودسرگین می

شد که تخم مرغها جوجه شوند و الزم کردند و این گرما باعث میگرم میگرمای مالیمی 

النا آمد. موکثافات جوجه بیرون می نبود که مرغ روی آنها بخوابد. با این تکنیک از درون  

کار ببرد، از من ذهنی ما خداوند تکنیکی ب ،زند که اگر از رش نوراین را مثال می

 جوجه خانگی نیست.منظور که  کندمیآید. حاال جوجه را تعرف ای بیرون میجوجه

 لیک نه مرغ خسیس خانگی

 بلک مرغ دانش و فرزانگی

 (۰۳۳بیت  ارم،ر چهمثنوی، دفت مولوی،)

 .بلکه منظورم مرغ فرزانگیستنم کمن راجع به مرغ خانگی صحبت نمی: گویدمیموالنا 

ما ماست.  و من ذهنیهمین جسم طریق پس موالنا نتیجه گرفت به حضور رسیدن ما از 

ر را همیشه همین کا به بیرون نگاه کنیم ولی باید درون خودمان به حضور برسیم. ما نباید

متولد  خودمان باید از درونما از طریق ذهن در بیرون خدا را جستجو کنیم.  کنیم ومی

یح مس :ادیان و فرهنگهای مختلف هم هست. همین است که می گویندشویم. چنین چیزی در 
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 هت کسسمبلیک به این معنی .با جسم خود به آسمان صعود کردو از جسم خود جدا نشد 

به حضور رسیدن ما و پرواز ما از طریق جسم ماست. ما نباید جسم خود را رها کنیم و 

ضور ح تادهند میزار و شکنجه سم را آها هستند که جاز فرقهبگوییم جسم بد است. بعضی 

گرمای مالیم به یکباره جوجه حضور یک با  که گویدمیموالنا برای همین از آن آزاد شود. 

ذهن متولد خواهد شد و ما نباید جسم خود را شکنجه دهیم تا از آن حضور متولد داخل از 

ه غزل اصلی باز اجازه بدهید بع دوباره صحبت خواهیم کرد.راجع به این موضوشود. 

 گردیم.

 چون دیده پر شود ز خیالش ندا رسد

 احسنت ای پیاله و شاباش ای شراب

 (۰۱۳دیوان شمس، غزل  مولوی،)

 شاباش= پولی هست که به رقصنده می دهند.

شوق از چشمان ما به جهان از او پر شد بطوریکه مع حضور رسیدیم و دیده  ماوقتی ما به 

ست. شاباش در پیاله که خود ما و ذهن ما ه اینرسد که آفرین بمی کند یکدفعه ندانگاه 

 ست پس شادیدرون ما گذارد که از گنج حضوریعنی انسان شادیش را به نمایش میاینجا 

 شود. و عشق از ما بیان می

 دریای عشق را دل من دید ناگهان

 از من بجست در وی و گفتا مرا بیاب

 (۰۱۳دیوان شمس، غزل  مولوی،)

توانی حاال مرا در دریای عشق پرید و گفت اگر می عشق را دید و ناگهان یدل من دریا

دریای زندگی بجهد؟ دریای عشق را ببیند و از ذهن به  شود که دل ما همپیدا کن. آیا می

 گفتا مرا بیاب برای گویدمیولی این که عشق رفت  یپس حس وجود من از منیت به دریا

ی هست که با اقیانوس یکی شده ااو را پیدا کند چون قطره تواندمیاین است که دیگر ن

س خواستیم حمیکردیم و ایی میم حس جدگذاری شده بودیون در منیت سرمایهاست. قبالً چ
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ن کردیم و جدا بودکردیم  در نتیجه ستیزه میجدا بودن را نگه داریم پس آن را تقویت می

 ایم.شدهنیست چون با آن اقیانوس یکی  شد. حاال دیگر منیت ما پیداما تقویت می

 خورشیدروی مفخر تبریز شمس دین

 های چون سحابش دوان شده دلی  ندر پ  ا

 (۰۱۳دیوان شمس، غزل  مولوی،)

 عواق چون سحاب هم دری دلهااند. هایی هستند که به روشنایی نرسیدهدلهای چون سحاب دل

دگی زن دلهای چون سحاب همیشه بدنبالآورد. بنابراین آن حضور زنده به زندگی بوجود می

یادی از شمس تبریزی . روی مفخر تبریز شمس دین خورشید: گویدمیمی دوند. در اینجا 

ست و مفخر تبریز است. تبریز هم گوید شمس الدین رویش همانند خورشید اکند و میمی

ی همانند موالنا به حضور برسد . اگر کسو فضای حضور در اینجا یعنی خورشید زندگی

شخصی گرفت. در واقع اگر کسی در این شخص باعث افتخار بشریت است و نباید او را 

ص برای خجایی به حضور برسد بطوریکه نیروی ایزدی از او قابل بیان باشد دیگر این ش

 زندگی چون یت استاصی نیست و مربوط به بشرنژاد یا فرقه خیک  یک نفر یا یک دین،

یدن رس ،زندگی واقع منظور ما ازبه حضور در بیاورد. در  توانسته یک همچون نیرویی را

این نیرو بصورت خالق از وجود ما بیان شود و منظور  به حضور وعشق است. طوریکه

طور که در قصه هم گفته شد وجود ما برای این از بوجود آمدن انسان هم همین است. همین

نیست که به این دنیا بیاییم و یک مقداری مال جمع کنیم و زیر استرس و فشار باشیم و بعد 

و این پولها را هم کسی دیگر بردارد. منظور از وجود ما آفریدگاری بمیریم و برویم 

است که هر لحظه در ما کار کند و بتواند خودش را از طریق ما در ما  القیتبصورت خ

 بشناسد.

 

 

 



 گنج حضور ۸۷ برنامۀ شمارۀ

 

 Page 22  ۸۷ # برنامۀ

 

 


