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 ۹۰۳۲غزل شمارٔه 

 

 غزلیات «دیوان شمس « موالنا

  من بیخود و تو بیخود ما را کی برد خانه 

 من چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه

 بینمدر شهر یکی کس را هشیار نمی

 شوریده و دیوانههر یک بتر از دیگر 

 جانا به خرابات آ تا لذت جان بینی

 صحبت جانانهجان را چه خوشی باشد بی

 هر گوشه یکی مستی دستی ز بر دستی

 و آن ساقی هر هستی با ساغر شاهانه

 تو وقف خراباتی دخلت می و خرجت می

 زین وقف به هشیاران مسپار یکی دانه

 تری یا منای لولی بربط زن تو مست

 چو تو مستی افسون من افسانهای پیش 

 از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد

 در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشانه

 شدشد و مژ میلنگر کژ میچون کشتی بی

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2309
https://ganjoor.net/moulavi
https://ganjoor.net/moulavi/shams
https://ganjoor.net/moulavi/shams
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh
https://ganjoor.net/moulavi
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 وز حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه

 گفتم ز کجایی تو تسخر زد و گفت ای جان

 نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه

 جان و دل نیمیم ز آب و گل نیمیم ز

 نیمیم لب دریا نیمی همه دردانه

 گفتم که رفیقی کن با من که منم خویشت

 گفتا که بنشناسم من خویش ز بیگانه

 دل و دستارم در خانه خمارممن بی

 یک سینه سخن دارم هین شرح دهم یا نه

 باید لنگیدندر حلقه لنگانی می

 این پند ننوشیدی از خواجه علیانه

 کم بود از چوبی سرمست چنان خوبی کی

 برخاست فغان آخر از استن حنانه

 شمس الحق تبریزی از خلق چه پرهیزی

 اکنون که درافکندی صد فتنه فتانه

از دیوان شمس  ۹۰۳۷حضور امروز را با غزل شماره   گنج با سالم و احوالپرسی برنامه  

نام  بی زندگی  آن یک شویم به انطور که دیدید وقتی ما بیخود میهممی کنم.  موالنا شروع

 د از. مرااست گنج حضور شویم که همانفرم و زنده در این لحظه تبدیل میبی و نشان،

که همان خانه  ذهن  کنیممیایست که االن در آن زندگی این جلسات کوچ کردن از خانه

ید و تمام توجه ما را جذب آذهن هر کدام از ما فکری پدید میاست. در این لحظه در 

ت هویآن فکر همآید و ما اصطالحاً می گوییم با نظر خیلی جدی میه و این فکر ب کندمی
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آید خانه  ما و حس ا آنقدر آشنا و عجین هستیم که بنظر میایم. با این طور فکرها مشده

 کنیممیسعی اینجا زندگی ما باید از این فکرها که همان خانه  ذهن ماست بیرون بیاید و ما 

 ا از این فرمهای ذهنی بیرون بکشیم. ر مانهویت خود

 من بیخود و تو بیخود ما را کی برد خانه

 من چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه

 (۹۰۳۷دیوان شمس، غزل  موالنا،)

یز چ ا هیچذهنی ندارم و ببیخود یعنی هیچگونه خود و احساس وجود بر اساس یک تجسم 

گیرم. هویت داشتن هویتم را از هیچ چیز بیرونی نمی ام وبیرون از خودم هم هویت نشده

 یعنیدر واقع  کندمیبرای ما مجسم بر اساس یک چیز ذهنی که ذهن چیزهای بیرونی را 

به تمام بشریت و حتی به خودش هم  موالنا این حرف تواندمی. پس جسم و خود داشتن

 جامعیت دارند یشحرفهاو چه با کل بشر صحبت کند  و چه با ما پس چه با خودش باشد.

 . است و برای همه گفته شده

ذهن  به خانه   تواندمیچه کسی  ایم و ما راذهن بیرون آمده ما از خانه   :گویدپس می

راب از این شبخور. منظور کمتر شراب به تو گفتم که چند پیمانه  من چقدر !!د؟برگردان

. زندگی شودمیا جاری در مست که از حس زندگی هستیم شرابیما مست آن موالنا و که 

همیشه ما را به آینده و  ما در این لحظه است و در گذشته و آینده نیست. در حالیکه ذهن

 برد. گذشته می

یدا توانی پذهن خود را نمی من به تو گفتم که اینقدر مست نشو وگرنه خانه   :گویدمیپس 

گر به عالم یمستی را دید د. کسی که یکبار به قول فیلسوفان دانش برگشت ناپذیرستکنی. 

گردد. وقتی ما به ذهن هوشیار هستیم یک تجسمی از خود و دیگران هوشیاری ذهن باز نمی

ایم همان هستیم. در ذهن خود از خودمان تجسم کرده که آن کسی که کنیممیداریم و فکر 

لی و نداریمما اصالً خودی من بیخود و تو بیخود یعنی در واقع  گویدمیدر حالیکه موالنا 

 .من بیخود و تو بیخود ما را کی برد خانه. ایمبرای خودمان ساخته ما یک خود مصنوعی
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ما دیگر به آن حالت قدیمی بر ذهن باز گرداند.  ما را به خانه   تواندنمی یگر کسید

 کم شراب بخور. که گردیم. چقدر به تو گفتمنمی

 بینمدر شهر یکی کس را هشیار نمی

 دیگر شوریده و دیوانه هر یک بتر از

 (۹۰۳۷دیوان شمس، غزل  موالنا،)

 ن آمده و ازذهن بیرو بینم برای اینکه موالنا از خانه  در کل عالم یک نفر را هوشیار نمی

ی آن یک زندگحضور را که در واقع وجود  ،کند. اگر ما در این لحظهپایگاه مستی نگاه می

 شمانگر با آن چایم و او به آن آگاه باشیم پس بیخود شدهبی نام و نشان در ماست حس کنیم 

قط زندگی را در به جهان نگاه کنیم همه را مست خواهیم دید چون آن چشمان ف حضور

نده ضور زد. انسانهایی که به حنذهن یا پندار را نمی بین د. پرده  نبینانسانهای دیگر می

 های زندگیو با چشم کندمیبینند اما کسی که از پایگاه مستی نگاه نیستند مستی خود را نمی

شت پ آن یک زندگی را که بیند چوند انسانهای دیگر را هم مست میکنبه دیگران نگاه می

آن اعتراضات، هیجانات،  بیند نهشامل هیجانات و ارتعاشات ماست می پندار است و پرده  

 دیگران را.  و ترس خشم

با فکرهایشان  کنند وکه انسانها در ذهن خود زندگی می داندشخص به حضور رسیده می

یا در ترس باشند، حس انتقام جویی  یا حس  شوند است خشمگینممکن اند و هویت شدههم

برای  .کندمیاز پایگاه دیگری به آنها نگاه  فتارهای قدیمی را داشته باشند پستکرار گ

ز هر کس بدتر ا بینم وحتی یک نفر را هوشیار نمیگوید در شهر همین است که موالنا می

جوشد و زندگی در او نی عشق در او میدیگری شوریده و دیوانه است. شوریده یعآن 

 مرتعش است و تماماً زندگیست. 

 جانا به خرابات آ تا لذت جان بینی

 صحبت جانانهجان را چه خوشی باشد بی

 (۹۰۳۷دیوان شمس، غزل  موالنا،)
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جانا به خرابات بیا. خرابات یعنی حضور زندگی در این لحظه که گوید می موالنا به ما پس

. ودشمیخراب مست و و فضای پذیرش این لحظه. چون هر چیزی که به این خرابات بیاید 

به آن چیزی که هستیم  نسبت . ما اگرشودمیاز خراب شدن آباد  ی دیگرخرابات به عبارت

ن پس تو هم بیا به آست. یدزنده و بیخو آبادی ما به آن فضایشویم. خراب نشویم آباد نمی

جاییکه من هستم تا ببینی که جان چه لذتی دارد اگر به خرابات بیایی تبدیل به انرژی 

ه خوشی داشت نشینی جانانهتواند بدون همکنی جان نمیای و اگر اینکار را نت شدهاخراب

ه آن ب گاه و مرتعشآ هست و اگر تو زندگی را حس نکنی، فضا زندگی باشد. یعنی در آن

خواهی  مشغول ببینی. چرا؟ چون دایم در ذهن در این لحظه توانی لذت جان رانباشی نمی

  .دپایدار نیستن ،سطحی بود و با خوشیهای کاذب سر و کار خواهی داشت و خوشیهای کاذب  

 زچون بعد ا ناپایدار است شویماز آن خوش می به هر چیز ذهنی کهبینیم که میبعالوه ما 

. ذهن همیشه شودمیو دوباره به شادی رسیدن به آینده مؤکول  شودمیچند ساعتی تمام 

و دایم ما را به آینده  دهد لذت جان را حس کنیمآورد و اجازه نمیشادیهای کاذب بوجود می

کند که االن که این خوشی را داریم دوباره یک وقتی در آینده این خوشی اتفاق مؤکول می

. کندد که پس از یک مدتی دیگر کار نمیمانهر خوشی ذهنی شبیه به اعتیاد می .خواهد افتاد

 را حس کنیم.  جان لذت توانیمنمیما  و حس جانانه پس بدون رفتن به خرابات

 هر گوشه یکی مستی دستی ز بر دستی

 و آن ساقی هر هستی با ساغر شاهانه

 (۹۰۳۷دیوان شمس، غزل  موالنا،)

است  ن مستبینیم که همه جانشاکنیم می پس اگر ما وارد خرابات شویم و از آن پایگاه نگاه

 مستی لحظه گیریم. هرجلوی مستی را می بینیم. ولی با ستیزهو همه را در خرابات می

پذیریم و نمی کنیمولی ما با ستیزه با این لحظه زندگی را انکار می خواهد از ما بیان شودمی

ذیرش پاز ما عبور کند. دهیم  توانیم زندگی را بپذیریم و اجازهدرصورتیکه به سادگی می

گاه ناز پایگاه هوشیاری  وقتی پس .شودمیاصطالحاً تسلیم نامیده  بی قید و شرط زندگی

 : گویدمیاصل ما در خرابات است. موالنا  چون میبینهمه را در خرابات می کنیممی
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 در المکان        تو مکانی اصل ما

  این دکان بربند و بگشا آن دکان

 (۲۱۹تر دوم، بیت ، دفمثنوی مولوی،)

فضای  خرابات وفضای المکان یا همان ، مکان و جسم هستی ولی اصل تو ذهنتو االن 

 گوید: این دکان من ذهنی را ببند و دکان المکان راپذیرش این لحظه است. پس موالنا می

 باز کن تا شادی از تو بیان شود.

 هر گوشه یکی مستی دستی ز بر دستی

 و آن ساقی هر هستی با ساغر شاهانه

 (۹۰۳۷دیوان شمس، غزل  موالنا،)

دایم  و اند و دستی با دست دیگر متحد استدهافتا در این خرابات انسانهای مست بینم کهیم

را به دست دارد و به همه ساغر  ،آن ساقی همه  هستی با هم شریک هستند، شادی دارند و

دمد اما متأسفانه ما با ن زنده را هر لحظه در وجود ما مییعنی خدا این جادهد. شراب می

با  و ایم. اگر به فضای پذیرش این لحظه برویملوی آن ایستادهج ستیزه و انکار زندگی

 .کندمیزندگی هم خط شویم زندگی از ما عبور 

 تو وقف خراباتی دخلت می و خرجت می

 زین وقف به هشیاران مسپار یکی دانه

 (۹۰۳۷دیوان شمس، غزل  موالنا،)

به تو باید د بود. شوی و درآمد تو هم از آن راه خواهای که وقف عشق تو به این دنیا آمده

آرامش و عشق به زندگی از تو بیان شود.  تا این شادی، یبدهاجازه بدهی و  شادی جهان

دهی شادی مرتعش را میاین خرج توست و دخلت هم همان است چون وقتی به دنیا عشق 

من از کنی. و عشق خودت را خرج این خرابات  بایدکنی پس تو حس می با تمام وجودت

 اصرار به انکار زندگیهوشیاران کسانی هستند که  این وقف به هوشیاران یک دانه هستم.
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 و سترس، دشمنیزندگی همه غم، ا اصرار دارند که بگویند مردگی هست و دارند.

 این :گویدمی. پس کنندو عشق را انکار می در جهان وجود ندارد ست و عشقورزیکینه 

اره مستقیم اشموالنا از این وقف به این هوشیاران مده.  دانند بنابرایناشخاص قدر آنرا نمی

 :گویدمیدر آخر غزل هم از این وقف به این هوشیاران نخواهد رسید. که  کندمی

          باید لنگیدندر حلقه لنگانی می

 این پند ننوشیدی از خواجه علیانه

 (۹۰۳۷دیوان شمس، غزل  موالنا،)

گان لنوقتی به حلقه  ستی هستم ولی م سرشار از شور، عشق ون همه وجود اینکه من ایبا 

 را انکار زنم برای اینکه اینها نه تنها ممکن است زندگیمی دنخودم را به لنگی رسممی

. ننوشیدی یعنی عمل نکردی ند. این پندکم کنهم ممکن است مستی و شادی مرا بلکه کنند 

 نما باید ای بزرگوار که همان زندگیست نشنیدی و عمل نکردی. پس این پند را از خواجه  

 شنیدیم.پند را می

 تری یا منای لولی بربط زن تو مست

 ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه

 (۹۰۳۷دیوان شمس، غزل  موالنا،)

اب ست شرزند و ظاهراً مست که در میخانه نشسته و بربط میلولی بربط زن زیبارویی ه

ری تبه نظرت تو مستخواهی دیگران را شاد کنی و میزنی انگوریست. تو که بربط می

تی مس ازلی هستم و مست می انگور نیستم. ترم چون من مست می  البته که من مست ؟یا من

ن ایبه دست آوردن پرد. بعالوه تو برای ست که چند دقیقه دیگر میانگور تو از شراب

تر هستم. ای پس من از تو مستاز دست داده مستی کلی از این هوشیاری که من دارم را

ای میخانه نشسته با وجود اینکه تو دردسترسی نداری  ن مستمجهانی که من از آ تو به آن

 نم فسانه است چون افسون من عشق است. افسونپیش تو افسون من ا .زنیربط میو ب

 ی است.نبات بیهوشی و رفتن به هوشیاریعشق زنده کننده است در حالیکه افسون تو یک 
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ما بعنوان هوشیاری زندگی از پس. به نه پیش داریم به خواهد بگوید که ما راه موالنا می

تکامل پیدا کرده  همان هوشیاریهم ات و بعد به حیوان و بعد یعنی از سنگ به نب دیجما

رده  آو همه اینها را بوجودآن یک زندگی را که  تواندمیتبدیل به انسان شده است. انسان  و

آن مستم و  من ازبنظر تو این هوشیاری که حاال در خودش حس کند و از آن آگاه باشد. 

 با خوردن شراب انگوریبهتر است یا تو که  امسیر تکامل را پیمودهو م امرو به جلو رفته

شوی ایم؟ تو افسون مرا متوجه نمیرون آمدهاز آن بی قبالً  که ایبرگشته به هوشیاری نباتی

افسون برای دیگران که چرا این دهد توضیح میبرای تو افسانه هست. حاال افسون من و 

م من از خانه برون رفتم حاال ببینی گویدمی. توانند آن را بفهمندان نمیاست و دیگر سانهفا

 که چه اتفاقی افتاد.

 از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد

 در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشانه

 شدشد و مژ میلنگر کژ میچون کشتی بی

 صد عاقل و فرزانهوز حسرت او مرده 

 (۹۰۳۷دیوان شمس، غزل  موالنا،) 

و آزاد شدم و یکدفعه متوجه شدم یک مستی آنجا  من از خانه ذهن خود و تنم بیرون رفتم

. دباش و تمام انسانهایی که مست حضور زندگی هستند خودش تواندمیوجود دارد که مست 

و  کنیمبیرون رفتم. بیشتر ما االن در ذهن زندگی می ذهن، افکار و هیجاناتم من از خانه  

ً همه   کلیگرفتار هستیم و  ا م مسئله داریم. در حال حاظر این وضعیتی هست که تقریبا

ینکه رسیم. برای امیکجا به ذهن بیرون برویم  ه  د نگران باشیم که اگر از خاننبای. ما داریم

تجسم کند چون فضای خرابات فرم ندارد. ذهن ما فقط چیزی  تواندنمیخرابات راآن ذهن 

و  و در جهان بیرون وجود دارد و جسم است بشناسد که صورت و فرم دارد تواندمیرا 

وانیم تیم میپربیرون ب را که اگر از فضای ذهنذهن چیزی زندگی از جنس بی فرمیست. 

 ترسد. بشناسد بنابراین می تواندنمی شویمبشناسیم به آن تبدیل می



 گنج حضور ۹۷ برنامۀ شمارۀ

 

 Page 9  ۹۷ # برنامۀ

 

به و بعد  روینجا خارج شوی به کجا میه من بگو اگر از ایتو ب :گویدمیما به ذهن 

و ری بپتو باید  ،اینطور نیست :گویداما موالنا مییم. آمی من هم گوییخراباتی که شما می

از  د توندهنمی ببخشی تمام چیزهایی را که اجازهبه فضای زنده این لحظه قدم بگذاری و 

 .و وارد این فضا شوی بپری رویذهن بیرون ب

اال ح تا دش باشد کهخو تواندمی مست شدم که آناز خانه بیرون رفتم و متوجه مستی من 

هر نگاهش صد گلشن و کاشانه در آن مست  کرده.یده و از آن آگاه نبوده و حس نمیدنمی

دید. و کاشانه می زیبا کرد جهان را گلستان،که نگاه میطرفی را دفعه و هربود یعنی هر 

ر لنگنند کشتی بی. این مست هماشدده میدیها و همین جهان بود اما طوری دیگر چشمهمین 

آور، زنده و این مستی به قدری شادی. ولی رفتو می خوردشد و تلو تلو میکژ و مژ می

مرده بودند.  یحسرت چنین حالبود که صد عاقل و فرزانه در  یخردورزم با آرامش و توأ

مانده بودند که این مستی از کجا آمده و این چطور در حیرت نه یعنی انسانهای عاقل و فرزا

کسانیکه با ذهن خود  اشاره به این دارد که عاقالن و فرزانگان وموالنا مستی هست. 

 هنذ :ویدگحیران مانده بودند. در حالیکه می گیرنداند و افکارشان را جدی میهویت شدههم

هان ما رادر ججهان بیرون را بشناسد و  تواندمیط . ذهن فقاین مستی را بشناسد تواندنمی

زندگی ما مفید است وضعیت در تشخیص اینکه چه چیزی برای ذهن هدایت کند. بیرون 

که چیزهای مضر و مفید  کندمیبسیار کمک کننده است. ذهن امکان ایجاد مقایسه را ایجاد 

دن و زنده ش بشناسد. اگر غیر از شناخت زندگی تواندنمی را تشخیص دهیم اما زندگی را

    اما نه در شناخت زندگی.  کندمیبکار ببرید به شما کمک در هر جایی ذهن را  به زندگی

 گفتم ز کجایی تو تسخر زد و گفت ای جان

 نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه

 نیمیم ز آب و گل نیمیم ز جان و دل

 نیمیم لب دریا نیمی همه دردانه

 (۹۰۳۷دیوان شمس، غزل  موالنا،)
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جواب داد که این  مرا مسخره کردکه م که تو اهل کجایی؟ به حالتی دمن از آن مست پرسی

من اهل هیچ جا و هیچ مکانی پرسی. ربطی میسؤال خیلی بی پرسی؟!!چه سؤالیست که می

ک آید. ما باید ین مینیستم. من اهل این دنیا نیستم. حقیقتاً هم عشق از آن جهان به این جها

جهان مادی برای جهان ذهن و   عشقبه این جهان بیاید.  بوسیله  ما کنیم تا عشقاز ب هروزن

توانیم یم فقط ما هستیم کهبه این جهان بیاید و بیان شود و  تواندمیما نیست و فقط بوسیله  

ه چنگ ببتوانیم عشق چیزی نیست که م. ین لحظه حس کنشادیش را موقع بروز عشق در ای

 . کنیممییا ن کنیممییا در این لحظه آن را حس نداز کنیم. اآینده پسبگیریم و برای 

 مکان و سرزمین سرزمین زیباییهاست، نصفم ازنصفم از  مکجایی هستی؟ گفت :دندیپرس

آن خرد بدن، فکر و ذهن، به عبارت دیگر گل. آب و گل یعنی مادیات، نصفم از آب و 

خودش را بیان کند. پس آن فضای بی فرم و  تواندمیفکرها و جسم فیزیکی ما بوسیله  

احتیاج دارد که بتواند خودش را بیان کند. نصفم از جان و دل، نصفم  هغیبی به این نصف

 ت و خشکی رمز. لب دریا فاصله بین خشکی و دریاست. دریا رمز زندگیسستلب دریا

گر ا لیوس کنیم زندگی را ح توانیمنمیبه این معنی نیست که . نازندگی ذهن و نازندگیست

ی نبین این زندگی و ذهن همان بدن درو. پس مرز کنیممیپیدا ن زندگی را با ذهن بگردیم

بدن خود را درون فضای زنده  . اگر در این لحظه شما به درون بدن خود بروید و ماست

 شودمیحس کنید که حس گنج حضور هم از آن آغاز  کندمیشما را خلق  که هر لحظه جسم

که  ستماو آگاهی پس نصفش گوهر وجود . ایدکردهاینصورت لب دریا را حس در 

دایم و نصف آن لب دریاست که  بصورت آزادی که همانند ماهی در اقیانوس شناور است

 . شودمیزندگی از آن بیان 

لب دریا  غیب مرتب خودش را از طریق جهان  ماست و این  لب دریا مرز مادی بودن  

صفی همیشه نم توانیما می. کندمیین زندگی و بیان زندگی از وجود ما ارایه بیعنی فاصله 

ه اجازه دهیم کباشیم. یعنی ضمن اینکه آگاه به زندگی هستیم  ردانه و نصفی لب دریاد  

از ما  خردش راشادیش را حس کنیم و هم وجود ما بیان کند که  زندگی هم عشق را از

ر آگاه به بیان آن د همو هم آگاه به زندگی پس . ی کنیماشیم و فکرهاخالق ب بیان کند که
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دو بعد عشق یعنی زنده شدن در . پس این تعریف عشق است وجود مادی خود باشیم که

ما آگاه به هر دو جهان  د و در اینصورتنخیزمیهر دو با هم بر هاو اینمعنوی مادی و 

عشق نامیده  وجود مادی ما و یعنی زندگی به لب دریا در این لحظهتوأماً آگاهی هستیم. 

 و این تعرف دیگری از عشق است.  شودمی

م دردانه نیستی آگاه به کنیممیچون دایم در ذهن خود زندگی این است که انسانها اشکال ما 

جهان مادی را  کنیممییعنی ما فکر  هر چه هست همین جهان مادی هست کنیممیو فکر 

چون هر فرمی قابل تغییر و بنابراین ایم. شدهفرم و جهان مادی آغشته به  می شناسیم پس

دید ما  ،این ترسجان ما را فرا گرفته و  فرمها ترس از بین رفتن این ست،از بین رفتنی

 بهتوأماً اگر ما بینیم. ج میو معوج کرده پس اگر بترسیم جهان را هم کج و َمعو را کج

 دانستیم که ما در اصل آن فضایبرای اینکه می ترسیدیمنمیم فضای مادی و جان زنده بودی

 . ستقسمت زنده  ما موقت برای بیان ایقسمت مادی ما وسیله زنده هستیم و

 گفتم که رفیقی کن با من که منم خویشت

 گفتا که بنشناسم من خویش ز بیگانه

 (۹۰۳۷دیوان شمس، غزل  موالنا،)

سم من خویش بنشنا گفتا کهند تو هستم. با من رفیقی کن که من خویشاوبه آن مست گفتم که 

گویی خویش و بیگانه و این فضای دویی را بوجود آوردی این فضای . تو که میز بیگانه

دهم. برای ذهن است. من خویش را از بیگانه تشخیص نمی خانه   ندویی مربوط به هما

 قسمت ذهنمن ذهنی و آن . پس آن مست به زندگی هستم وتبدیل به زندگی شدم اینکه من

وند خودت یشاتوانی به چنگ بیاوری و بعنوان خویکنی که من را ماگر تو فکر میکه گفته 

  دهم.خویش را از بیگانه تشخیص نمی من برای اینکهوانی تبه خودت وصل کنی نمی

 خمارم دل و دستارم در خانه  من بی

 یک سینه سخن دارم هین شرح دهم یا نه

 (۹۰۳۷دیوان شمس، غزل  موالنا،)
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 گذاشتند کهه در قدیم بجای کاله سرشان مید کای بومن دل و دستار ندارم. دستار پارچه

و دل ندارم.  صالً عقلمن اکه  گویدمیموالنا بنابراین . در اینجا رمز عقل و منیت است

نی ماست. فکرهای ما دل ما من ذه. که االن برای بیشتر ما مرکز ما، دل یعنی مرکز

و ل چون د نیستمتو  کنی من مثلاشتباه می . اگر فکر کردی من هم مثل تو هستماندشده

انه می فروش . من مرکز ذهنی ندارم که هویتم را از فکرهایم بگیرم و در خر ندارمدستا

 !!من اینها را شرح بدهم یا نه؟ . آیاام پر از سخن استسینه یا همان خرابات هستم و

گردیم ه است مراجعه کنیم و دوباره برمیه ای از مثنوی که نسبتاً کوتابدهید به قصاجازه 

به یک فیلسوفی که یک عرب مثنوی مربوط هست  . قصه  کنیممیصحبت غزل  درباره  و 

 کند برای اینکه ریگ در جوال کرده است. بدوی را مالمت می

 دفتر دوم  «نوی معنویمث»  موالنا

 قصٔه اعرابی و ریگ در جوال کردن و مالمت کردن آن فیلسوف او را - ۲۹بخش 

 یک عرابی بار کرده اشتری 

 دو جوال زفت از دانه پری

 سته بر سر هر دو جوالاو نش

 انداز کرد او را سالیک حدیث

 (۰۱۹۹-۰۱۹۲ مثنوی، دفتر دوم، ابیات مولوی،)

یک عرب بدوی دو جوال )گونی( پر از گندم و جو کرده بود و بار شترش کرده بود و 

ی حرفهاست و ا پرحرفنداز یعنی کسی که ایک حدیث. خودش هم روی شتر نشسته بود

وجود ببحثهای ذهنی خواهد میو فقط  ای گرفتحرفهایش نتیجهاز توان نمیو زند بیجا می

ز امربوط به گذشته و آینده است و تکراری حرفهای ده بستان در واقع حرفهایش ب  . آورد

 کندیمو بحث  کندمیکسی که با الفاظ بازی انداز اصطالح حدیث. گیردزندگی منشأ نمی

 ید چون بحث کردن کاری بیهوده است.چنین اشخاصی باید دوری کن و در ذهن است و از

 یر بوجود آورید. هستید و اگر هستید در خودتان تغئ حال ببینید شما اینطور

https://ganjoor.net/moulavi
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh92
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 از وطن پرسید و آوردش بگفت

 واندر آن پرسش بسی درها بسفت

 (۰۱۹۳ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

 د. پرسیاز او های زیادی را معنی ،و سؤالها اهل کجایی و در این گفتگو :از وطنش پرسید

 که این هر دو جوالبعد از آن گفتش 

 چیست آکنده بگو مصدوق حال

 (۰۱۹۷ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

ها ه، در کیسای چیستدو جوالی که بار کرده :پرسید  از مرد عرب عانیبعد از گفتن همه م

 .انداز است بی فایده است()هر چند صحبتهای چنین شخصی که بحث ؟چه چیزی داری

 ستا گفت اندر یک جوالم گندم

 ستا در دگر ریگی نه قوت مردم

 (۰۱۳۳ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

طرف دیگر در و در  ندم بار کردمگ ،در یک طرف شتر از کیسه ها یکی در: گفت عرب

 انسان نیست.  غذایکه  امریگ ریخته کیسه

 گفت تو چون بار کردی این رمال

 گفت تا تنها نماند آن جوال

 (۰۱۳۱ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

جواب داد: عرب ای؟ بار شتر کرده ای وریخته چرا ریگ را در کیسه :گفتانداز بحث

 نیفتد. که در طرف دیگر شتر است برای اینکه موازنه برقرار شود و گندم 

 گفت نیم گندم آن تنگ را

 در دگر ریز از پی فرهنگ را
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 (۰۱۳۹ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

ندم گنصف را خالی کن و  تو برای رعایت عقل و دانش کیسه ریگانداز گفت که حدیث

 را در آن بریز. 

 تا سبک گردد جوال و هم شتر

 کیم اهل و حرگفت شاباش ای ح

 (۰۱۳۰ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

 . آزاده ی حکیمبه حالت ا خوشا ،: شاد باشگفتد. عرب نو هم بار سبک شو تا هم شتر

 این چنین فکر دقیق و رای خوب

 تو چنین عریان پیاده در لغوب

 (۰۱۳۴ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

ا در آید. پس چرر مینظر خوبی داری که به کاعقیده و  تو چنین فکر دقیقی داری و چنین

 این تعب آور است.این بیابان عریان هستی؟ 

            رحمش آمد بر حکیم و عزم کرد

 مردش بر اشتر بر نشاند نیکک

 (۰۱۳۵ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

 عرب بر فیلسوف رحمش آمد و تصمیم گرفت او را بر شترش سوار کند.مرد 

 سخنباز گفتش ای حکیم خوش

 ای از حال خود هم شرح کنشمه

 (۰۱۳۲ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

 می ک سؤال دیگر از این فیلسوف پرسید و گفت: ای دانشمند خوش صحبت مرد عرب چند

 برایم بگو.  و احوالت از خودت
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 این چنین عقل و کفایت که تراست

 تو وزیری یا شهی بر گوی راست

 (۰۱۳۹ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

 تو وزیری یا شاهی؟ که تو داری راستش را بگو که شاید چنین عقل و کفایتی

 امگفت این هر دو نیم از عامه

 امحال و اندر جامهبنگر اندر 

 (۰۱۳۳ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

  شاه و وزیر نیستم. لباس پوشیدنم را ببین چگونه است. من از مردم عادی هستم، که گفت

 گفت اشتر چند داری چند گاو

 گفت نه این و نه آن ما را مکاو

 (۰۱۳۷ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

مرد فیلسوف نما جواب داد که من گفت اگر شاه و وزیر نیستی چند تا شتر و گاو داری؟ 

 در حال من کند و کاو نکن.  گاو و شتر ندارم. اینقدر

 گفت رختت چیست باری در دکان

 دکان و کو مکان گفت ما را کو

 (۰۱۷۳ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

ً در دکانت پارچه و رخت و اینها داری. جواب داد: نه و نه  مکان، نه دکان گفت: حتما

 هیچکدام را ندارم.رخت دارم. 

 گفت پس از نقد پرسم نقد چند

 پندکه توی تنهارو و محبوب

 (۰۱۷۱ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)
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 یلسوف محبوب و دوستفیک تو !! داری؟ اینها را نداری پس چقدر پول نقدخب اگر گفت: 

 عالم را داری.  به تنهایی خرد همه  داشتنی هستی و 

 کیمیای مس عالم با توست

 عقل و دانش را گوهر تو بر توست

 (۰۱۷۹ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

و الیه به الیه این عقل و دانش در تو ریخته شده  های عالم را داریکیمیای تمام مستو 

 شود.راین کیمیا را به مس بزنی طال میاگ است.

 گفت وهللا نیست یا وجه العرب

 در همه ملکم وجوه قوت شب

 (۰۱۷۰ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

حتی اینقدر پول کافی ندارم که عرب، من در تمام دنیا  ای بزرگوارنما جواب داد: فیلسوف

 غذای شبم را بخرم.

 دومپا برهنه تن برهنه می

 دهد آنجا رومهر که نانی می

 (۰۱۷۴ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

 . رومبه من لقمه نانی دهد به سمتش می دوم و هر کسیدر این دنیا میو پا برهنه تن 

 مر مرا زین حکمت و فضل و هنر

 نیست حاصل جز خیال و درد سر

 (۰۱۷۵ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

یر از غ دانشی که فیلسوف نما داردحکمت، فضل و این  گیرد کهتدریج نتیجه میه موالنا ب

 . حاال شما از خود بپرسید دانشی که جمعدهیچ ندار برایشاضطراب و پریشانی  ،دردسر
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سبب اعوجاج دید شماست یا به شما  شماست، خشم و سرددرطراب، سبب اض آیا ایدکرده 

 کدام یکی ازاینهاست؟!! !!ندگی می دهد؟عشق و ز

 پس عرب گفتش که رو دور از برم

 تا نبارد شومی تو بر سرم

 (۰۱۷۲ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

 تو بر من نبارد. و شومی به او گفت: از برم دور شو تا نحسی بدوی پس عرب

 دور بر آن حکمت شومت ز من

 نمَ نطق تو شومست بر اهل زَ 

 (۰۱۷۹ بیتمثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

دانشی که به چون تا نحسی نطق تو بر زمانه نیفتد. حکمت نحس خود را از من دور کن 

بنابراین فضای ذهن تو فقط بازی با الفاظ  شودمیکار تو نیامده و این خرد در تو زنده ن

وگرنه این عقل و خردی که داشتی در زندگی دانی حتی معنی آنها چیست، که نمیاست 

نش و عرفان یا خواهد نتیجه بگیرد که اگر علم، داآمد. موالنا میبطور عملی بکار تو می

 ای برای ایجاد حس زندگی در تو کار نکند و یا در عمل بکار تو نیایدهر چیزی که آموخته

نحسی آن بر دیگران هم نکن چون  را بیان آنها اینس جز شومی چیزی ندارد. بنابرپ

 افتد.می

 بخش سوم

 دومیا تو آن سو رو من این سو می

 ور ترا ره پیش من وا پس روم

 یک جوالم گندم و دیگر ز ریگ

 های مردریگبه بود زین حیله

 (۰۱۷۷ـ۰۱۷۳ تابیامثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)
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 مردریگ= به ارث رسیده و تکراری، از گذشته باقی مانده.

یگ باشد بهتر از این است اگر یک جوال من گندم و یکی رگوید: می در ادامه عرب بدوی

و رسد که اگر هر سمتی تیجه میبه این نتبیاموزم و گذشته را از تو تکراری های که حیله

 روم.روی من برعکس تو میب

 ام پس مبارک احمقیستاحمقی

 که دلم با برگ و جانم متقیست

 ت شقاوت کم شودگر تو خواهی ک  

 حکمت کم شود جهد کن تا از تو

 حکمتی کز طبع زاید وز خیال

 ی فیض نور ذوالجاللبحکمتی 

 (۰۹۳۹-۰۹۳۳ تابیامثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

را و ت تکراری و الفاظ ها و زرنگیهایر از این است که حیلهاگر من احمق باشم بهت

خورد. این احمقی هم فرخنده نمی رد تو نخورده پس به درد من همبیاموزم. علمی که به د

د اظ و علم خوکنم در حالیکه تو به الفحس می که دلم شاد است و زندگی رااست برای این

ای در حالیکه هویت شده ای و بر اساس آنها من درست کردهو با دانش خود هم مشغولی

 ینم بلکه غم،بادی را در تو نمیشو  شودمیاعمالت دیده ن یت درهاگفتههیچکدام از آثار 

ت و جانم با آن آشناسکنم حس میمن نم. بنابراین این زندگی که بیمیدر تو اندوه و رنج را 

و ت خواهی بدبختیاگر می که گوید. موالنا میو من دانش لفظی ندارم پسندمرا بیشتر می

خیزد و دانش ست که از ذهن بر میمنظور دانشیکم شود اجازه بده دانش تو کم شود. 

 . از دست داده وجود تو مه  شبا سرچ ش راحفظی است و ارتباط

ه و حس زندگی ظخواهد بگوید دانشی مفید است که از گنج حضور این لحمی موالنا پس

معنی آن دانش گیریم یاد میهم از دیگران  ان شود. اگردر این لحظه بطور خالق از ما بی
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 اگر ولیدر عمل بکار بیاید. بطوریکه آن جان بتواند در تن ما کار کند. در ما کار کند و 

و فقط من ذهنی را تقویت  آمده باشد ما از من ذهنی یعنیرخیزد دانش از طبع و خیال ب

طور هم و همین بهره استاز فیض خدایی بی کند و زائیده  من ذهنی باشد در اینصورت

گی ندارد این همه خرابکاری زندهستی و چون سرچشمه در  مروزه علم بشری. اهست

 و خرابکاری هیچ مردم  آورده است. یکی از آنها بمب اتمی است که غیر از کشتار بوجود

رده کهیچ پیشرفتی ن ی در این قسمتدهد که علم بشرفایده دیگری ندارد. این نشان می

دکمه  ر یکاالن با فشا دیدند وزد و ده نفر آسیب میبا گرز می در قدیم شخصیمثالً است. 

ز ا یری نکرده و علمی که از هستی وبینید که هیچ تغئد. میمیرنمیده میلیون انسان 

هیچ شادی و خردی  و ط نداردکه با هستی ذاتی ما ارتبا ست. علمینیست ذوالجالل بیاید

ا که موالن ندهایی هستآن راه ما به هیچ جا نخواهیم رسید. اینها نصیحت از ست ودر آن نی

 و بشر می تواند به آنها گوش کند. کندمیبه کل بشر 

 حکمت دنیا فزاید ظن و شک

 فلک حکمت دینی برد فوق

 زوبعان زیرک آخر زمان

 بر فزوده خویش بر پیشینیان

 آموزان جگرها سوختهحیله

 ها آموختهرفعلها و مک

 صبر و ایثار و سخای نفس و جود

 باد داده کان بود اکسیر سود

 (۰۹۳۲-۰۹۳۰ تابیامثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

دانشی که از اعماق  د.آورو شک بوجود میفقط ظن خیزد دانشی که فقط از ذهن برمیپس 

    دانش ما با این رساند.برد یعنی به زندگی میفوق فلک میخیزد ما را به برمی ما وجود
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را  خودشانکه  و زیرکان ناکارتبه گر،انسانهای حیله .شویمو خردورز می کنیمپرواز می

ده از یای ذهنی و زائزرنگی و چیزه شان از حیله،شمارند منشأ دانشبرتر از پیشینیان می

و  اندسوزانده. جگرشان را سوزانده یعنی در رنج فرو رفتهجگرشان را  و نیت آنهاستم

هستی وجودشان که در ارتباط نیستند.  در با هستی وجود خود یا همان اکسیر وجودشان

 همین ماست اصل سرمایه   پایین آن را اکسیر سود می نامد یعنی هر چیزی که ما داریم و

ی یعن صبرایم. جه صبر را از دست دادهایم در نتیآموخته. ما با من ذهنی حقه بازیها است

ه این کایم. خواهیم نرسیدهپذیرش بی قید و شرط این لحظه در حالیکه هنوز به آنجا که می

 ،ایثارو  صبر، سخای نفس، جودکه در صورتی اندبه باد دادهدر ذهن  بازانحقهرا  خواص

 ما هستند.  رمایه  س یعنی اکسیر سود

 آن باشد که بگشاید رهی فکر

 راه آن باشد که پیش آید شهی

 شه بود از خود شاه آن باشد که

 نه بمخزنها و لشکر شه شود

 تا بماند شاهی او سرمدی

 همچو عز ملک دین احمدی

 (۰۹۳۷-۰۹۳۹ تابیامثنوی، دفتر دوم،  مولوی،)

 راهگشا هستی ما سرچشمه بگیرد تا فکر آن است که راهی برای ما باز کند و ازپس 

این منظور از هدایت کند.  یشاهما را به باشد که  . راه آنباشد برای خودمان و دیگران

که بر  ستجواهر و مخزن شاه شده باشد بلکه شاهیلشگر، آن شاهی نیست که با شاه 

حس س اظهار عشق و زندگی شاه شده باشد. بر اساس بر اسا .اساس خودش شاه شود

 شاهما  به او و جاودانه شدن به او پیش بیاید یعنی زندگی در اعماق وجود ما و زنده شدن

اجازه بدید که به غزل برگردیم.  شویم و به شاهی خودمان برسیم مثل ملک دین احمدی.

 : گویدمیپس موالنا 
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 سرمست چنان خوبی کی کم بود از چوبی

 ستن حنانهبرخاست فغان آخر از ا  

 شمس الحق تبریزی از خلق چه پرهیزی

 فتانه درافکندی صد فتنه  اکنون که 

 (۹۰۳۷دیوان شمس، غزل  موالنا،)

 ددیمستی همه را مست میپایگاه  ب هستیم همانطور که موالنا ازما انسانها سرمست آن خو

خدایی هستیم.  ست آن خوب، آن یک زندگی یعنی سرمستدید. ما همه سرمو اشتباه نمی

توهمی تکیه بر این خوب داده ایم و در این ذهن، من در ذهن خود گرفتار شدهولی فعالً 

کرد و موعظه میداد و به آن میا ستن حنانه ستونی بود که حضرت محمد تکیه است. 

ی داد و آن ستون از دوردیگر به آن ستون تکیه نمیزمانیکه تخت دیگری برایش ساختند 

 هم سرمت خوب هستیم برای اینکه نور و حضور به فغان در آمده بود. ما ایشان و آن

ایم. یعنی در تکیه داده و ما به اوکنیم کسی به ما تکیه داده رون هر جا که زندگی مید

و ما کمتر از چوب نیستیم  و سرمست او هستیمایم همین خانه  ذهن ما به زندگی تکیه داده

و  دگیشوری و دوری ما را به عشق، بروز عشق، این فراغبه فغان در خواهیم آمد و  و

 ند. دیوانگی خواهد کشا

 تو این شور را که گویدمیحاال موالنا به آن نور که اسمش را شمس الحق تبریزی نامیده 

شمس تبریزی ای پس کردهای و همه  باشندگان را در جهان مست جان همه  انسانها افکندهدر 

ر کنیم از ما دوانتخاب میکنی؟ برای اینکه این خود ما هستیم که چرا حاال از ما پرهیز می

هست که در جان ما شور  زنده پس شمس تبریزی اینجا سمبل همان یک زندگی باشد.

پس موالنا می گوید: کند. از ما فرار میرا لمس کنیم  خواهیم آنولی وقتی ما میافکنده 

اً باشندگان مخصوصاز  چرا پس، این همه فتنه در این جهان افکنده ایشمس الحق تبریزی 

 کنی؟!! انسان پرهیز می

 



 گنج حضور ۹۷ برنامۀ شمارۀ

 

 Page 22  ۹۷ # برنامۀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


