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 ند بخشنده مهربانوخداه نام ب
 

 :سخنی با همراهان
 کن  گر خطا گفتیم اصالحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَُخن 

 (۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

زدن به کاری از از دستگوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این

 باشیم؛آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀهدف و نتیج 

درستی درک  های گنج حضور را بهنویسی برنامهخواهیم هدف از خالصهدر ابتدای امر می

حال متعادل و منطقی درپیش گیریم تا  ای متعهدانه و درعینکنیم و برای رسیدن به آن رویه

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  اُس  

ای و طرح کلی مفاهیم اساسی، هسته  ۀ تر به همگروه، دسترسی سریعاز فعالیت این کارهدف  

بیش  تکرار  امکان  با  برنامه  برای دوستهر  برنامتر  این  و   ۀداران  منطبق  است که  معنوی 

 موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

د و اصول حاکم بر دستور  همچنین رعایت قواع  داری ولذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت 

های زبان فارسی درحد  بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خالصه، چکیده، گزیده و یا در قسمت

 شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس عموم قرار دهیم. دیگر گلچینی از مطالب عنوان 

 باشد. نویسی میکارگروه خالصه ۀشویم مسئولیت این امر به عهددر پایان یادآور می

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خالصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی ۹۳۷  خالصه ابیات غزل برنامه

 متن ابیات غزل اصلی 
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 یری عاشقان کران گ  یناگر ز حلقٔه ا

 یری فسردگان گ   یِو خو یردبم دلت
 

 ی شو یرهچو ابِر ت  ی،گر آفتابِ جهان 
 یری مذهبِ خزان گ  ی،بهارِ نو   وگر 

 
 یتو، بر آب رقص کن   اییچو کاسه تا ته 

 یری به بنِ حوض و جو مکان گ  ی،پر شد چو
 

 یرداد دو دستت که دامنِ من گ  یخدا
 یری عقل که تا راهِ آسمان گ  بداد

 
 ید او پو یِست، سوکه عقل جنسِ فرشته

 یری نهان گ  ینٔهچو به کف آ ببینیش
 

 ی اَقِْرضواالله آپر زر به   یسٔهک   یر بگ
 یری صد هزار کان گ   ی،قرض ده  قراضه

 
 صد رنگ است یِخم ِّ فلک خمها یِربه غ
 یری ازو نشان گ  ییکه درآ  یهر خم  به

 
 ی به برجِّ گاو رو یزی، چرخ گر  یِرز ش
 یریبه صفت راهِ کهکشان گ  یشو  خری
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 یری ش یِچو پهلو ی،وگر تو خود سرطان

 یری پهلوان گ  یاو خو یِز پهلو یقین
 

 ی کن یاتچو آفتاب، جهان را پر از ح
 یری ملکِ آن جهان گ  ی،جهان بجه  ینز چو

 
 یربرآ چو آب ز تنّورِ نوح و عالم گ 

 یری؟که جمله نان گ  ی،تنورِ خباز چرا
 
 یا تا لبِ در تازیخموش باش و هم

 یریگر رهِ دهان گ  یدم، گسسته شو  چو
 

 ( ۳۰۵۷ غزل شمس، دیوان مولوی،)
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 یریعاشقان کران گ یناگر ز حلقٔه ا 
 یری فسردگان گ یِو خو  یردبم  دلت
 (۳۰۵۷شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

 ییهاانسان  یامثل موالنا    یعاشقان و بزرگان  ین :[ اگر از مجلس اگویدیبه انسان م  ی]موالنا از زبان زندگ 
خدا   یتو ابد   ینهایتو به ب  اندیدهره  یذهن مرکزشان عدم شده و از سلطٔه من   ییگشاو فضا  یمکه با تسل
 میرد،یدلت م  آوری،یم  یرو  هایدگیدوباره به همان  ی؛گرد  ین قر  یذهن   یهاو با من   یاند جدا شو زنده شده

 .کنییو به درد ارتعاش م گیرییافسرده را م یهاانسان یمنجمد شده و خو اَتیاریهش
 

 یشو یرهچو ابرِ ت ی،آفتابِ جهان  گر
 یریمذهبِ خزان گ ی،بهارِ نو وگر
 (۳۰۵۷شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

شدٔه در آسمان گشوده  ییگشابا فضا  توانییو م   یکائنات هست  یدجهان و خورش  ین تو مانند آفتاب ا  اگر
مرکز عدم    هایدگیهمان  شوی،یم  یاهمانند ابر س   یزهبا مقاومت و ست  یذهناما در من   ی،درونت طلوع کن

شکوفا و    توانییبهارِ نو م  ندداشته باشد.  و اگرچه مان  یبه تو دسترس  تواندینم  یو زندگ  پوشانندیرا م
دچار   ییزمانند پا  اتیاریکند، اما هش  یانتو خودش را ب  یقاز طر  یو زندگ  ینیبار نشو سپس به  یسبز شو

است.   یتروقابل  دهندیرا ادامه م  یذهنکه من   ییهادر انسان  یدهپد  ین . ]اگرددیخزان شده و پژمرده م
بایقو   شانیذهنمن   شوند،یتر مهرچه بزرگ بهتر شده و  سواد و مقام   یشتر،دست آوردن پول بوجود 
 .[ گردندیم  افسرده و پژمرده یجتدرتر شده و بهها کمدر آن سببیب یباالتر شاد

 
 ی تو، بر آب رقص کن  ایی کاسه تا ته چو
 یریبه بنِ حوض و جو مکان گ ی،پُر شد چو

 (۳۰۵۷شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

  یدگی بدون همان  یو ذهن  یهست  یتو مانند کاسٔه خال   کهی:[ تا زمان گویدیبه انسان م   ی]موالنا از زبان زندگ
 ٔ . اما اگر کاسه ییو فکر و عمل نما  یرقص کن  یبا نظم زندگ  یکتایی  یایآب در  یروبر  توانییم  یو درد دار 

بلکه در ته    یوندیبپ  یزندگ  ینهایتانوس بیبه اق  توانیینم   یگرپُر شود د  هایدگیمرکزت با دردها و همان 
 .گردییذهنت مدفون م یوال حوضِ پر از گل

 
 یر داد دو دستت که دامنِ من گ خدای
 یری راهِ آسمان گعقل که تا  بداد
 (۳۰۵۷شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو
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تمام  یعنی «یری:[ خداوند به تو »دو دست داد که دامنش را بگگویدیم یاریبه هش ی]موالنا از زبان زندگ 
  یت و هدا   یتزنده شدن به خودش مثل جسم، فکر، احساسات، قدرت، حس امن  یطو شرا   یامکانات عمل 
  یصلحظه با تشخ  ین و به تو عقل و خرد داد تا در ا  یزنده شو  یتشو ابد   ینهایتتا به ب  یدرا به تو بخش

بگشا اتفاقات  اطراف  در  را  فضا  فضا  ییخود  شدن  راه گشوده  پ   یو  در  را  راه    یریبگ  یشدرون  نه 
ب  یدنواکنش، همان  یت، محدود   توانیینم  یی اگر آسمان درون را نگشا  ی را. ]و بدان  یذهنمن   نظمییو 
 .[ یکن یت زندگ درس

 
 ید او پو یِست، سوعقل جنسِ فرشته  که

 یری نهان گ ینٔهچو به کف آ ببینیَش
 (۳۰۵۷شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

م  یوقت   چراکه را  زندگ  گشایییفضا  عقل  م  یبه  فضا   ین ا  یابی،یدست  جنس گشوده  یعقل  از  شده 
که    ینیاو را بب  توانییپنهان حضور م  ینٔه آ  با  ی،. اگر تو حضور ناظر باشرودیاو م  یسو و به  ستیزندگ 

ما    یبرود ول  اخد  یسو به  خواهدیکه م   یمدار  ی. ]ما اصل و ذاترودیم  یاریهش  ی سوبه  یاریچگونه هش
  ی جسم   یاری کار هش  ین با ا  سازیم،یرا م  یذهنکرده و من   یدههمان  یزهابه زور خود را با چ  یوقت  گذاریم؛ینم
 .[کنیمیم یلجهان م  یسوکرده و به یداپ

 حدیث 

 اَللهَ رَكَّبَ فِي اَلْمَالَئِكَةِ عَقْالً بِالٰ شَهْوَةً… .«  اِنَّ»
 .«  … ید در فرشتگان عقلِ بدون شهوت آفر خداوند»
 

 یپر زر به َاقْرِضواالله آ یسٔهک بگیر
 یریصد هزار کان گ ی،قرض ده  قراضه
 (۳۰۵۷شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

فضا  یر،و درد را بگ یدگیذهن پُر از همان ین پُر زر، ا یسٔهک   ین انسان، ا  ی:[ اگویدیم ی]موالنا از زبان زندگ 
به خداوند   آیدی ذهن زر به نظر م  یدرا که با د  هاگییدهمان  ین تمام ا  یتا بتوان  یاعشق ب  یرا بگشا و به فضا

صدها معدن حضور، خرد و عشق    توانییم  ضعو در  یرا بده  ارزشیب   هاییدگیهمان  ین. اگر ایقرض ده 
 . یکن ییرفضا تغ ین و در ا یریرا بگ

فضا شاد   ی]اگر  لذت  ما  و  نشود  باز  نچشگشوده  یفضا  یدرونمان  را  من   یم،شده  متقاعد   یذهندر 
 .[یمکن  ییرو تغ یندازیمرا ب هاگییدهمان ین ا یدکه با شویمینم

http://www.parvizshahbazi.com/


 ۹۳۷خالصه ابیات برنامه شماره  
www.parvizshahbazi.com                                                                       

  

 ۷ 

 ( 1۸ یٔه(، آ ۵۷) یدسورٔه حد ،یم)قرآن کر 

 الْمُصَّدِّقِيَن وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَاَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَُف لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيمٌ.«  اِنَّ»
  هاییدگیهمان   یعنیدهند]الحسنه مىاى كه به خدا قرضدهندهدهنده و زنانِ صدقه به مردانِ صدقه  خدا»

 نيز آنها را اجرى نيکوست.«  دهد؛ و[، دو چندان پاداش مىاندازندیخود را م
 

 صد رنگ است یِخُم ِّ فلک خُمها  یرِغ به
 یری ازو نشان گ ییکه درآ  یهر خُم به

 (۳۰۵۷شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

 یاریو هش  شودیشده در درون انسان باز مگشوده  یفضا  یق از »خُم فلک« که از طر  یرغجهان به  ین ا  در
 یکبه رنگ    یکوجود دارند که هر  یادیز  یماد   یهاخام دارد، خم  ینشده و زندگ   یدههمان  رنگ،یب

هر  گییدهمان از  اگر  ا   یکست.  آن  یاییب  یرونب  یماد  یهاخم  ین از  م  رنگ  هش  گیرییرا     ات یاریو 
  ین خود را از ا  توانیمیم  هایدگیهمان  ییو شناسا  ییگشاو با فضا  ی.]ما تنها به کمک زندگ شودیم  یدههمان
 .[   یمها پاک کنرنگ

 
 ی به برجِّ گاو رو یزی،چرخ گر  یرِش ز

 یری به صفت راهِ کهکشان گ یشو خری
 (۳۰۵۷شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

  ی، رفت کنو پس  یبرگرد  یبهشتاست، به ارد  یدنثمر رسدادن و به  یوهتو از ماه مرداد که نماد زمان م  اگر
 که صفات   شوییم  یمانند انسان  صورتین ادر  ی،رَو  یذهنو به من    یزیشده بگرگشوده  یاگر از فضا  یعنی
و در    ِکشییو دردها را م   ها همانیدگیمانند خر کاهِ    یعبارت. بهگیرییم  یشو راه کهکشان را در پ  یافتهخر  

 . گردییم هایدگیآسمان ذهنت به دور همان
 

 یری ش یِچو پهلو  ی،تو خود سرطان وگر
 یری پهلوان گ یاو خو یِز پهلو یقین
 (۳۰۵۷شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

 خرچنگ  یر؛گانه، برابر با تدوازده  یها برج از برج  ین: چهارمسرطان

رد    یراز ت  گیری،یرا م  یپهلوان   یاو خو   یاز پهلو  یقیناً  ی،در کنار مرداد هست  یرمانند ماه ت  یقتاًتو حق  اگر
فضا    یول  یممعوج باشومانند خرچنگ کج  یذهناگر ما در من   یعبارت. ]بهدهییم  یوهشده و مانند مرداد م

به خدا زنده شده   توانیمیم  یم،شو  ین قر  یزندگ   یرو با ش  یم دار  نگه  و همچنان فضا را گشوده  ییمرا بگشا
 .[  یریماو را بگ یو خو 
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 ی کن یاتآفتاب، جهان را پر از ح چو
 یریمُلکِ آن جهان گ ی،جهان بجه ینز چو

 (۳۰۵۷شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

 شرط وقیدیب  یرش لحظه را با پذ  ین و ا   ییانسان،[ اگر مرتب فضا را بگشا  ی: ا گویدیم  ی]موالنا از زبان زندگ
  ید خورش  ی،ساکن شو   یکتایی  یاز جهان ذهن آزاد شده و در فضا   اتیاریهش  یلحظه شروع کن  ین اتفاق ا
ارتعاش کرده و جهان را پر از   یو به زندگ  یمانند آفتاب بدرخش  توانییو م  کندیرکزت طلوع ماز م  یزندگ 

آسمان    ی. وقتشودینم   یدهد  یجسم  یاریکه با هش  ستی. ]ذهن در  درون جهان بزرگ یکن  یاتح  یروین
 .[یندآن را با چشم عدم بب تواندیم شود یدرون انسان باز م

 
 یر الم گچو آب ز تنّورِ نوح و ع برآ 
 یری؟ که جمله نان گ  ی،تنورِ خباز چرا 

 (۳۰۵۷شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

به    یلتبد  ییگشابا فضا  یزن  یذهنمن   آمدیو باال م  جوشیدیطور که در داستان نوح آب از تنور م]همان
از تنور   یاریانسان، فضا را بگشا، تا آب هش  ی:[ ا گویدیم  یموالنا از زبان زندگ   ین . بنابراشودیتنور نوح م 
. چرا تو با مقاومت یشو  ینهایتو ب   نیارتعاش ک   یو به زندگ   یردتمام وجودت را فرا گ   یاید،ذهنت باال ب

را پس    و آن  گیردی که فقط نان م  شویی و مانند تنور نانوا م  بندییلحظه فضا را م  ین با فرم ا  یزهو ست
  یول  گیردیرا م  یزندگ  یدر تنور ذهن انرژ   یاریهش  یعبارتبه  ؟کندیاز آن نم  یا استفاده  یچو ه  دهدیم

 .[   کندینم  یشهااز داشته یاستفاده درست یذهن در من  نسان.]ابردیاز آن نم  یا خودش بهره
 ( 4۰ یٔه(، آ 11سورٔه هود ) یم،)قرآن کر 

 اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ… .« حَتَّٰى»
 ما بجوشد.[ شتا وقتش برسد و تنور  گشاییدیفرمانِ ما فراز آمد و تنور جوشيد…«]شما فضا را م چون

 
 یا تا لبِ در تاز ی باش و هم خموش

 یری گر رهِ دهان گ یدم، گسسته شو چو
 (۳۰۵۷شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

  یر ذهن را رها کن و خودت را ز  یسازانسان، خاموش باش، سبب  ی:[ اگویدیم   ی]موالنا از زبان زندگ 
و   یکه اگر در ذهن باش برو. چرا  یشپ  یکتایی  یایفکان قرار بده و تا لب درو قانون قضا و کْن  ینظم زندگ

 ات ییار بند آمده، هش  سَتنفَ  شود،یدهان عدَمت بسته م  یری،را بگ  هایدگیراه حرف زدن حول محور همان
 مُرد.   یدر ذهنت خواه  یجتدرو به شودیخفه م
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 ۹۳۷ متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامٔه شمارٔه
 

 یُصِم  یُعْمیکَ یاءالْاَشْ حُبُّکَ
 تَصِم السَّودا جَنَتْ ال تَخْ نَفْسُکَ

 ( 2۷24 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

را از تو گرفته و تو را    یو عقل زندگ  یخداوند   یدد   ی،اکه در مرکزت گذاشته  هایییدگیتو به همان  عشق 
تر شدن  سبب خوشبخت  هایدگیکردن همان  یادز  پندارییم  بینی،یم  یزهابرحسب چ  ی. وقتکندیکور و کر م

 نکن.  یزهبال را سر تو آورده است با من ست ین که ا کاریاهس یبافت ذهن ین . با اشودیتو م
 حدیث 

 .« یُصِم و  یُعْمی یءَالْاَشَّ حُبُّکَ»
 .« کندیتو به اشياء تو را كور و كر م عشِق»

 
 من یِ کور ینست ا عشق کوری
 حَسَن یاست ا  یُصِم و   یُعْمی حُبِ 
 ( 2۳62 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و عدم کردن    ییپس از فضاگشا  یرا عشق« است ز  یمن »کور  ی:[ اما کورگویدیانسان فضاگشا م]از زبان  
کور   یدگیهمان  یدبه دو نسبت  بینمیو عدم م  یزندگ  یدبا د   یعنی  بینمینم   یدگیهمان   یدبا د  یگرمرکزم د

برا ن  یمهستم.  مهم  زندگ  ییبلکه فضاگشا  یستند،اتفاقات  از خرد  استفاده  آر  میتاه  یو    ی ا   یدارند. 
 . شودیو اتفاقات م یزهاعاشق نسبت به چ یکر  و یانسان، بدان که عشق موجب کور

 
 بدو  ینا خدا، ب یرِاز غ کورم 

 باشد بگو ینعشق ا  مقتضایِ
 ( 2۳6۳ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 شده : الزمه، اقتضامقتضا

جسم. پس قادر  یدنه د  بینمیعدم م  یدبا د  یراز  بینمینم  یزی چ یخدا و زندگ  از  یرغ   کهین ا  یعنیمن    کوری
  یرا را بگو، ز  ین است. تو هم ا  ین وحدت مجدد با خدا هم هم  یا. الزمٔه عشق  یستمن  هایدگیهمان  یدنبه د
 باشد. تواندینم ین از ا یرغ
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 و شناخت  یدرا د یشنقصِ خو هرکه
 اسبه تاخت  ِاستِکمالِ خود، دو  اندر
 ( ۳212 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یخواهکمال یدن، : به کمال رسان اِستِکمال

 از شتاب کردن و به شتاب رفتن  یهاسبه تاختن: کنا  دو

آبرو   «دانمیپندار کمال را رها کند، از توهم »م  هرکس دست بردارد و نقص و    یذهن من   یمصنوع   یو 
است    یخطرناک  یزپنداشتن چ  یگرانتر و بهتر از دکه خود را کامل  فهمدی م  یند،ه خود را ببو اشتبا  یرتقص

 قدم خواهد برداشت. ببا شتا یطلب در عرصٔه کمال ترتیبین از کوچک شدن بترسد. بد یدنبا ین و بنابرا
 

 ذوالْجالل  یِسوبه   پر دینم زان
 خود را کمال بَرَدی م  یگُمان کو
 ( ۳21۳  یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

آمدن در   یین کند و ناچار به پا  ی و اگر اشتباه  بیندینم  ی که خود را کامل پنداشته و در خود نقص   کسی
 . یدخداوندِ ذوالجالل پرواز نما  یسوکند و به ییفضاگشا تواندیهرگز نم  میرد،یشود م یذهن من 
 

 بتَّر ز پندارِ کمال  عِلّتی
 ذُودَالل  ی اندر جانِ تو ا  نیست

 ( ۳214 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : صاحب ناز و کرشمه ذُودَالل

. یستن ی ا آن را درست کرده یذهنبدتر از پندار کمال که در من  یمرض  یچه کار،یبانسان متکبر و فر ای
  ی و به زحمت خواه  وجود دارد  ی توهم   یماریب  ین جان تو ا  که در روح و  یموضوع توجه کن  ین به ا  یدبا

 افتاد.
 

 بس خون رود  اتیدهدل و از د از
 رود  یرونب  یمُعْجِب ینزِ تو ا  تا
 ( ۳21۵ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

متحمل   یارانهدرد هش  ی،خودت کار کن  یرو  ی،زحمت بکش  یاربس  یزد،خون بر   یکل  اتیدهدل و د  باید
که   یریو بپذ  یشو  یدارب  یکه در آن هست  یو عُجب  یتا از خواب خودخواه  یو خود را پرورش ده  یشو
 . دانیینم  چیزیچه

 

http://www.parvizshahbazi.com/


 ۹۳۷خالصه ابیات برنامه شماره  
www.parvizshahbazi.com                                                                       

  

 11 

 ست بده  یریَانَا خ یسابل علّت
 مرض در نفسِ هر مخلوق هست  وین

 ( ۳216 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یماری ب  ین . ادانمیرا م  یزچ: من بهتر و برتر از آدم ابوالبشر هستم و همهگفتیبود که م  ین ا  یطانش  مرض
 وجود دارد.   یو در هر انسان یذهن و بافت هر من  یتدر جنس
 ( 12 یٔه(، آ ۷سورٔه اعراف ) یم،)قرآن کر 

 .« یٍنقَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِْن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِْن طِ »… 
 .««ایدهیآفر گفت: »من از آدم بهترم، مرا از آتش و او را از گل ابلیس»… 

 
 اندتن بوده یکهر دو  یطان،و ش  نفس
 اندرا بنْموده  یشدو صورت خو در

 ( 4۰۵۳ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و پردرد است که خود را بهتر از همه   یدههمان  ییفضا  یعنیاست    یطانانسان هم مانند ش  یذهنمن   یا  نفس
  یکاز    یطانو ش  یذهن. پس من کندیم  «دانم ی»م  یاست و ادعا  یگرانو توجه د  یمو محتاج تعظ  پنداردیم

 اند. اند اما به دو صورت ظاهر شدهذات بوده
 

 بُدند  یک یشانفرشته و عقل، که ا  چون
 هاش دو صورت شدندحکمت  بهرِ
 ( 4۰۵4 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

اله  یمانند هم هستند و به اقتضا  یزو عقل کل ن  فرشته اند. فرشته  شده  یانو شکل نمادر د  یحکمت 
 است.  یکیاست که درواقع با عقل کل  یاریو از جنس حضور شدن و هش ییفضاگشا یمعنابه

 
 او  یندخود را بس شکسته ب گرچه
 جُو یرِز یندان و سِرگ  یصاف  آبِ
 ( ۳21۷ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یان : مدفوعِّ چهارپاسرگین

اما در باطن   کندیو در ظاهر بدون غرور فرض م  شکندیم  یطور مصنوعانسان خود را در ذهن به  گرچه
  یاری آبِ صاف هش  ین ا  یر صد من آهن است. پس بدان که ز  اشیذهنمن   یمصنوع  ی مغرور بوده و آبرو

 است. پندار کمال او، کثافت فراوان دردها قرار گرفته یا یجسم 

http://www.parvizshahbazi.com/


 ۹۳۷خالصه ابیات برنامه شماره  
www.parvizshahbazi.com                                                                       

  

 12 

 ن بشوراند تو را در امتحا چون
 رنگ گردد در زمان ین سِرگ   آب،
 ( ۳21۸ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

  اتییجوحسادت و انتقام  یا  یشو  ین خشمگ  ی مثالً با وقوع اتفاق  یریاگر تو مورد امتحان قرار بگ  حال
 آیندیدردها باال م یراز شودیو متعفن م گیردیکه آب زالل ظاهر تو، رنگ مدفوع م بینییشود، م یکتحر
 . یندار ییآرامش خدا شودیمعلوم مو 

 
 ٰى فَت یا  ینتگِ جو هست سِرگ  در

 مر تو را یدنما یجو صاف گرچه
 ( ۳21۹ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یین : ژرفا، عمق، پاتَگ

 : جوان، جوانمرد فَتٰى

 صاف و پاک است. یبارظاهر آن جومدفوع وجود دارد. گرچه به و  ین سرگ  یبار،جو  یرجوان، در ز ای
 

 دانِ پُرفِطَن ْراه یرِپ  هست
 کَن  ْینَفْس و تن را جو هایِجوی
 ( ۳22۰ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یی دانا یاری،هوش  یرکی،ز  یِمعن : جمع فِطنَه، بهفَِطن

و کثافات   یدیتن و روان انسان را از پل  یبارباشد و جو  یزهوشموالنا الزم است که دانا و ت  یه شب  یریپ  پس
 پاک کند.

 
 از تو بس یمخواه یدهما د یناز ا  بعد
 نپوشد بحر را خاشاک و خس  تا
 ( 2۳11 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یبر آن، خس و خاشاک فکرها   یهتا با تک  خواهیمیلحظه ما از تو فقط چشم عدم م  ین در هم  خدایا،
 را در نظرمان نپوشاند. ی زندگ یو رو  یکتایی یایدر  یشو دردها یدههمان
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 را چشم چون رَست از عَما  ساحران
 دست و پا  ین ا  یبودند ب زنانکف
 ( 2۳12 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی: کورعَما

و    یسازو دشمن   یساز کردند و دست از مانع  یدانجات پ  یآورده و از کوردل  یمانا  ی فرعون وقت  ساحران
 و کف زدن کردند.  یشروع به شاد یذهنمن  یظاهر یو پا در ذهن برداشتند، بدون دست یسازمسئله

 
 یست خلق، جز اسباب ن بندِچشم
 یست لرزد بر سبب، ز اصحاب ن هرکه
 ( 2۳1۳ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و    دهدیکه ذهن نشان م  ییها و فکرهاسبب  یعنیتنها علل و اسباب است    بندد،یچشم خلق را م  چهآن
  ی . هر انسانبندندیو چشم عدم را م   آیندیدنبال هم م به  درپی یفکرها پ   ین . اشوندیم   یناش  یدگیاز همان
نفهم از جنس هش که  ا  یارید  به  و  و خداست  م   ییهاسبب  ین حضور  نشان  بلرزد جزو  یکه ذهن  دهد 

 .یستاصحاب خداوند ن
 

 حق، اْصحابَنا اصحاب را  لیک
 گشاد و بُرد تا صدرِ سرا  در
 ( 2۳14 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ا صدر مجلس که همان را ت  یشانرا بر اصحاب خود باز کرده و ا  یقتما، خداوند درِ حق  یاران  یا  اما
پ  نهایتِیب است  فضاگشا  یعنیبرده    یشخودش  و  مرکز  عدم کردن  برا   ییامکان  به  یرا  وجود انسان 

 است. آورده
 

 کَفَش نامُسْتَحِق  و مُسْتَحِق   با
 اند از بندِ رِق رحمت  مُعْتَقانِ

 ( 2۳1۵ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : سزاوار، مستوجب مُسْتَحِق 

 باشد.  یدهره  یبندگ  یدِ که از ق  یا: آزاد کرده شده، بندهمُعْتَق

 ی : بندگرِق 

 

http://www.parvizshahbazi.com/


 ۹۳۷خالصه ابیات برنامه شماره  
www.parvizshahbazi.com                                                                       

  

 14 

که    ییهاو چه آن  یندکه سزاوار رحمت او  ییهاها، چه آنبرکت دست بخشندٔه خداوند، تمام انسان  به
جهان و    ینا  یو نوکر   یکه باشند از بندگ   یو مشمول رحمتش شده و در هر سطح  ین قر  یستند،سزاوار ن

 . شوندیآزاد م  هایشیدگینهما
 

 یم؟ بُد یعدم، ما مُسْتَحِقّان، ک در
 یمدانش زد ینجان و بر ینبر که
 ( 2۳16 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که   یمبود  ی. مگر چه کسیمجا واقعاً استحقاق نداشتو آن  یمجهان ما در عدم بود  ین از آمدن به ا  قبل
 یافتیم؟دست   یدانش و جان زندگ همهین و به ا یمآمد
م   کهین ]ا باز کن  توانیمیاآلن  را  دانا  یمفضا  به  برس  یی و  به  یم، خداوند  استحقاقمان، که  از  خاطر نه 

 است.[  یاز رحمت اله یبرخوردار
 

 را یارهر َاغ یار،بکرده  ای
 بداده خِلعتِ گُل خار را وی

 ( 2۳1۷ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

بودن   یراعالم غ   یذهن شده و با باال آوردن من   یگانهنسان مانده در ذهن را هم که با تو بکه ا  ییخدا  ای
و فاخرِ گل   یباکه لباس ز  ییخدا  یتا با تو به وحدت برسد. و ا  کنییخود و از جنس خود م  یارکرده،  

 .کنییحضور را بر تن خار م
 

 کن  یزپال  یاما را ثان خاِک
 کن  یزچ یگررا بارِ د ینِ هیچ

 ( 2۳1۸ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 شده  صاف و خالص کرده یبه معن  یدن از مصدر پال یا: باغ، بوستان، مزرعه؛ و پالیز

برا  بیا تا م  ین بار زم  ین دوم  یو  بارور کن  را سبز و  را که در من   یمده  یوهخشک وجود ما    ی ذهنو ما 
 کن. یلتبد  یدوباره به وجود مهم یستیمن چیزیچه

 
 قِدَم را؟  یگونه بُد عدم را؟ چه نشان نهچ چه

 ی قَدَم را که تو بس نکو نهاد یناوّل نگر
 (2۸42شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

 )مقابل حدوث( یمقد  یرینگی،: دقِدَم
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صورت جسم درآمدن، مقاومت و رفتن  بودن، به  یربر غ  یدندارد، پس تو چرا با تأک  یچگونگ   یزندگ  یا  عدم
 آوری؟درمی  دا را به جسمچرا خ   کنی؟یم  یف با ذهن توص  ی،به ذهن خودت را که از جنس خداوند هست

اقرارِ   ،ییگشا که با فضا  یتوست و بدان که تو قدرت انتخاب دار  یِقدم زندگ  ین لحظه، اول  ین نگاه کن که ا 
  یساززنده شدن به خداوند، از سلطٔه سبب  و با  یبردار  یکوآن قدم را ن  یو استفاده از نظم زندگ  ست ال

 . یذهن خارج شو
 

 من  یارِو  ینتو قر یدوش عشق را: ا گفتم
 کنارِ من  یناز ا  یبنَفَس غا یکمباش  هیچ

 (1۸2۹شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

  یهرگز حت  شوی،یمن م  یارو    ین و قر  ین فضا را باز کنم همنش  یکه وقت  یگفتم ا  ی به عشق و زندگ   دیشب
 نفس از کنارِ من دور مشو و دائم مرا از جنس خودت کن. یکلحظه و  یکقدر به

 
 او یِوگوو گفت  قولی ب ینقَر از

 او یِبدزدد دل نهان از خو خو
 ( 26۳6  یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و    داردیم   یافتدر  یومقال قال  یچو بدون ه  یطور پنهانخود را به  ین و همنش  ین انسان خو و خصلت قر  دل
 . پذیردیم یراز او تأث
ما شود و نظم خدا و    ین قر  یتا زندگ  یمکن  ییو فضاگشا   یم خود باش  ین مراقب قر  کندیم  یادآوری]موالنا  
 ما اثر بگذارد.[  یآن رو  یسازو سبب یذهننظم من  یجا به یزندگ 

 
 هاینه در س هاینه از س رودمی
 هاینه رهِ پنهان، صالح و ک  از
 ( 1421 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

به  صفات بد  و صفات  پنهانخوب  انسان  یطور  باطن  د  یاز  انسان  باطن  قر   یگربه  منتقل   ین که  اوست 
 .شوندیم

باشد چه از جنس عشق،    یذهن شود چه از جنس من   ینشکه قر  یگریانسان د  یجهان هر انسان رو  ین ]در ا
 را انتخاب کرد.[  ی عشق ین قر یدبا یشه. پس همکندیو او را از همان جنس م ردگذایاثر م
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 ی را حَبْر و سَن  یرمر غ  یکن تا
 کنی ی م یرا بدخُو و خال خویش

 ( ۳1۹6 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : دانشمند، دانا حَبر

 بلند مرتبه   یع،: رف سَنی

 .یاکرده یخودت را بدخو و خال یرا دانشمند و بزرگوار کن یگراند یبخواه  تا
 را درست کند.[  یگرید یذهن جز خودش، من  تواندینم یذهن حواست فقط به خودت باشد چون من  ید]با

 
 ست او خود را رها کرده مردٔه

 رَفو یدرا جو یگانهب مردٔه
 ( 1۵1 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و پژمرده است. بلکه آن را رها    یمارکه ب  یستمردٔه خود ن  یذهنهن به فکر من نادان و مانده در ذ  انسان
 اش زنده کند.مرده یذهنرا با من   یگرنفر د یکاست که مردٔه  یشهکرده و در اند

 
 یگرنوحه یگران،آ، بر د دیده
 گِریی و، بر خود م  ینبنش مدّتی
 ( 4۷۹ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

فقط حواست   یعنیکن،    یهبر حالِ خود گر  ین بنش  یو مدت  یاب  کنی،یم  یهگر  یگراند  یچشم من، تو که برا  ای
 به خودت باشد و خودت را اصالح کن.

 
 مَپَر  یرون گرفتارِ سبب ب ای
 عزلِ آن مُسَب ِب ظن مَبَر  لیک

 ( 1۵4۷ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

فکر کنم،    یگر د  خواهمینگو که من نم   نپر و  یرونب  از سبب  کامالً  ی،هست   یسازکه دچار سبب  یکس  ای
. و اما گمان نکن که آوردیم  یشمعلول پوعلت  ین ها و قوانمعموالً کارها را برحسبِ سبب  یچراکه زندگ

 .یاوریشده درب گشوده یرا تحت فرمان فضا یسازدائماً سبب یدبا یعنی یمسبب را معزول کن توانییم
 

 مُسب ِب آوَرَد  خواهد آن هرچه
 ها بَردَرد مطلق سبب  قدرتِ

 ( 1۵4۸ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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و از  دَردیما را م  یذهن   یها قدرت مطلق سبب یراز  دهد؛یبخواهد انجام م  ی، هر کار، خداوندمسب ب  آن
 . اندازدیکار م

 
 اغلب بر سبب رانَد نَفاذ  لیک
 جُستن مراد یبداند طالب  تا
 ( 1۵4۹ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 رساند؛ یم یجهنتبه یمعلول  و علت ٔهشد بینییشپ یرهایغالباً خدا کارها را در مس اما
 . یستبه مقصودش چ یدنبداند راه رس اییندهوجو کند و هر جوطالب بتواند مرادش را جست یک تا

 
 ید؟مُر یدسبب نبود، چه رَه جُو چون

 یدپد بایدیسبب در راه م پس
 ( 1۵۵۰ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

در راه باشد.   یدرا جستجو کند؟ پس سبب با  یشکار چگونه راه مطلوب خوتازه  یدِسبب نباشد مر  اگر
  ی را با ذهن معن  یاتاب  خواهیمیو م   دهیمیما، در ابتدا، با ذهن به برنامٔه گنج حضور گوش م   یعبارت]به
 گذاشت.[  یمخواهد کرد و سبب را کنار خواه یریتغ ین ا  یاما پس از مدت یم،کن

 
 هاست ها بر نظرها پرده سبب  این
 ُصنعش را سزاست  یدار،نه هر د که

 ( 1۵۵1 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

صنع   یدنسزاوار د   یند،ها ببکه با سبب  ینظر است و هرکس   یاریبر هش  ییهامنزلٔه حجاب  ها بهسبب  این 
او حرف بزند و   یق از طر  یفضا را باز کند تا باالخره زندگ  یدانسان با  ین بنابرا. ]یست ن  یزندگ  ینشو آفر 
 او را تحت ادارٔه خودش درآورد.[  یسازسبب

 
 کُنسبب سوراخ ید،با ییدیده
 و بُن  یخحُجُب را بَرکَنَد از ب تا
 ( 1۵۵2یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 کنندٔه سبب کُن: سوراخسوراخ سبب

  ی سازکند. و مطابق سبب  کاریذهن را سوراخ و ب  یسازکند که سبب  یداپ  یچشم  ییبا فضاگشا  یدبا  انسان
 و بُن بِکَند. یخها را از بفکان عمل کرده و حجابقضا و کن 
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 اندر المکان یندمُسب ِب ب تا
 داند جهد و َاکساب و دکان  هرزه
 ( 1۵۵۳ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ها: کسباَکساب

او   یسازسبب  خداوند و  یعنیباز شود و پردٔه ذهن را سوراخ کند و[ مسبب    یی]تا چشم عدم، با فضاگشا
 ند. بدا یهودهرا ب یذهن و بدون اتصال به زندگ یسازو کار و کوشش برحسب سبب یندرا در المکان بب

 
 و شر  یرهر خ رسدی مُسب ِب م از

 پدر یا  یطاسباب و وسا نیست
 ( 1۵۵4 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 .آوردیوجود نمها را بهتو آن درپییپ یفکرها ین و ا  رسدیاز مسبب م یو شر یرپدر من، هر خ ای
 

 مُنعقِد بر شاهراه یالیخ جز
 بماند دورِ غفلت چندگاه تا
 ( 1۵۵۵ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

در   یاریغفلت هش   ٔهتا مرحل  یست،ن  یبر شاهراه زندگ  شدهیلتشک  یالیجز خ  یذهنما در من   سازیسبب
فرد و   یزمان خودش را برااقامت، مدت  ین نکته توجه نمود که ا  ین به ا  ید. ]اما بایابددوام    یذهن مدت 
 آن را از حد گذراند.[  ید و نبادارد  یتکل بشر

 
 عشق نمودم به تو هان سهو مکن نقطٔه
 ی باش  یرونب یرهاز دا  ینه چون بنگر ور

 ( 4۵۸غزل شمارٔه  ی ات،غزل یوان)حافظ، د

و با ذهنت   یفضا را نبند  یعنی  یعشق، که عدم است را به تو نشان دادم، مواظب باش اشتباه نکن   مرکز
 داد. یشد و مرکز عدم را از دست خواه  یخواه  یرونعشق ب یرٔهصورت، از دا یراین . درغینگاه نکن

 
 انگیزیال کِلکِ خ ین ز یکو نکند فهم هر

 باشد  ینبه حرام ار خود صورتگرِ چ نقشش
 ( 161غزل شمارٔه  ی ات،غزل یوان)حافظ، د

 : قلم کِلک
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انسان اگر نقاش   ین است نرسد، ا  انگیزیالکه خ  یزندگ  یدگاری و به صنع و آفر   فضا را باز نکند  هرکسی
  یش ب  یخود نقش  یانسان   ین است. درواقع چن  یوجودش اضاف   یعنیهم باشد، نقشش به حرام است    ین چ
 .خوردیدرد نمو نقشش هم به یستن

 
 یره از دستِ بادِ ضا مؤمنان
 یرهبنْشستند اندر دا  جمله

 ( 21۹1 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 آور زننده، خسارت یان : زضایره

و به قوم خود گفت به    یدکش  اییرهو هود دا  وزیدیم  ی]در داستان حضرت هود، باد سخت و سهمناک
  ی هاز من که ا   یتشعشعات مخرب  یعنی  زنندهیان.[ آن مؤمنان از دست بادِ زیدپناه آور  یرهدا   ین داخل ا

آن باد سخت   وعشق گرد هم آمدند. ]  یفضا  یعنی  یرهکردند و درون دا  ییفضاگشا  یجملگ   آید،یم  یذهن
 .[ شدیم یلتبد یمبه نس رسید، یکه م یرهبه آن دا

  یذهن  یهااز دست باد مُخر ب من   صورتین درا  شود،با موالنا همدم    یا]پس هرگاه انسان فضا را باز کند  
 .[ ماندیدر امان م

 
 گاه گاه  یدبسا دولت که آ ای
 بگردد او ز راه   دولت،ی ب  پیشِ
 ( 2۷61 یتدفتر سوّم، ب ی،مثنو ی،)مولو

گاه گاه   یاآورده و قصد زنده کردن او را دارد. و    یبه انسان رو  بختییکبسا که هرلحظه خداوند با ن  چه
 یذهن من   یعنی  دولتی. اما انسانِ بکندیاو آشنا م   یاتکرده و او را با کالس موالنا و اب  یجادرا ا  ییهافرصت
 . گرددیبرم یبختنگون یسوبخت و اقبال به یراز مس

 
 ناشناخت  یدبسا معشوق کآ  ای
 نداند عشق باخت  ی،بدبخت  پیش
 ( 2۷62 یتدفتر سوّم، ب ی،مثنو ی،)مولو

را بشناسد   یزندگ  تواندینم  اشیذهناما او با من   آیدیبخت منگونعاشق    یشچه بسا معشوق، خداوند، پ  و
 کند.  یبازبا او عشق  ییگشاو با فضا
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 زودتر کشفت شود  ی،نپرس  چون
 تر بُوَد صبر از جمله پر ان مرغِّ
 ( 1۸4۷ یتدفتر سوّم، ب ی،مثنو ی،)مولو

پرواز   یزترت  یگرپرندگانِ د   ٔهصبر از هم  ٔهکرد. پرند  یعدم را زودتر کشف خواه  ی فضا   ی،سؤال نکن   اگر
 . رساندیو طالب را زودتر به مقصود م کندیم

 
 حاصل شود  یرترد یبپرس  ور
 مشکل شود  صبریتی از ب سَهل
 ( 1۸4۸ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

زنده   یعنیکار آسان    ین شد. و ا  ی خواه  لی تبد  یرترماند و د  یذهن خواه   یسازدر سبب  یاگر سؤال کن  اما
  ی ذهن  یها پاسخ  ی،رو که سواالت ذهن تو سخت و مشکل خواهد شد. ]از آن  صبرییشدن به حضور، از ب

از ذهن   ید با  کهیدرحال  کنند،یم  ی معلول هستند، شما را در ذهن زندانوعلتو  یساز سبب  یٔهدارند و برپا
فعالً طبق سخنان موالنا عمل کرده تا   گوید،یموالنا غلط م  گویدیاگر ذهن شما م  ین . همچنیدبپر  یرونب

 است.[ موالنا، کامال درست و به صالح شما بوده یکه پندها یدسرانجام کشف کن
 

 شُکرِ نِعَم   یاصبر  یادو ره آمد در رَوِش  این
 دو راه را ینمر ا  یدنتو نتان د یِشمعِّ رو بی 

 (21 ٔهغزل شمارشمس،  یواند ی،)مولو
 : نتوان نتان

 . یدد  توانیدو راه را نم  ین شکر نعمت. اما بدون مرکز عدم و چشم خداوند ا  یا صبر    یا دو راه دارد:    زندگی
 

 شُکر و صبر  یب  یمانْد از کاهل هرکه
 جَبر  یِپا یرد داند که گ ینهم او
 ( 1۰6۸ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی : تنبلکاهلی

جبر را    یناچار پا و به  ماندی م  صبریو ب  شکریفضا را باز نکند، ب  یذهنمن   ینرسیو ا  یدر اثر کاهل  هرکسی
اگر فضا را باز کند، از ته دل شکر و   کهیبمانم. ]درحال  یتوضع  ین من مجبورم در ا  گویدیو م  گیردیم

 شده است.[ گشوده  یدر ذات فضا یتدو خاص ین ا یراز کندیصبر م
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 جبر آورد، خود رنجور کرد  هرکه
 در گور کرد اش،ی همان رنجور تا

 ( 1۰6۹ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یمار: برنجور

 یماری . و سرانجام همان بکندیم  یمارخودش را ب  افتد،یخاطر نداشتن شکر و صبر در جبر مکه به  هرکسی
 . ُکشدیاو را در قبر ذهن م یذهن من 

 
 الغ به یکه رنجور  یغمبرپ  گفت
 چون چراغ یردآرَد تا بم رنج
 ( 1۰۷۰ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

 است.  یبددل  ی به معن  ینجادر ا ی؛ : هزل و شوخالغ

 نشان دادن، تمارض.  یمارخود را ب  یعنیبه الغ   رنجوری

تا باالخره   آوردیرا به سر بستن، درد م  یدگیزدن و دستمال همان  یماری)ص( فرمود: خود را به ب  پیامبر 
  یم ندار  ینشده، مشکل  یدههمان  یزیحضور که با چ   یاریعنوان هش. ]ما بهشودیانسان مثل چراغ خاموش م

 .[ یمنک یم  یجادا یهودهخود رنج ب  یپنداشته و برا یمارخود را ب یدن،با همان یول
 

 فکر کن یباق  یم،قدر گفت این
 وْ ذکر کن اگر جامد بُوَد، رَ  فکر
 ( 14۷۵ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

کن. اگر فکرت جامد است،   یشهمطلب را خودت اند   یباق  ییگشا حال برو با فضا  یم،مقدار گفت  ین هم  ما
 موالنا بپرداز. یاتتکرار اب یاو  ییبه فضاگشا یعنیبرو ذکر کن 

 
 آرد فکر را در ِاهتزاز ذکر

 افسرده ساز ینا  یدِرا خورش ذکر
 ( 14۷6 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 خود یِدر جا یزیو تکان خوردنِ چ یدن : جنب اِهتزاز

. پس تو ذکر آوردیموالنا است که فکر سازنده را در اهتزاز م  یاتتکرار اب  یاو    ییهمان فضاگشا  ذکر،
 ات بساز. افسرده یذهنمن  یدِ موالنا را خورش یاتاب
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 تاشخواجه یا  یکخود جذب است، ل  اصل،
 کن، موقوفِ آن جذبه مباش  کار
 ( 14۷۷ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 صاحب دارند.  یککه   یند: دو غالم را گوتاشخواجه 

اصل در کار زنده شدن به حضور    ست،یو آن هم زندگ  یمخواجه و سرور دار  یک  یمانکه هردو   یکس   ای
  یز و جبر بپره  یخود کار کن و از سست  یموالنا رو  یاتو تکرار اب  ییگشاجذبٔه خداوند است اما تو با فضا

 آن جذبه نباش. یدنو در انتظار رس
 

 بُوَد یتَرِک کار چون ناز زانکه
 بُوَد؟  یدر خوردِ جانباز  یک ناز
 ( 14۷۸ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یت اقرار به اشتباه، مسئول  ین،خود، قر  یچون تمرکز رو  یخود و عدم توجه به موارد  یترک کار رو  زیرا
چگونه    دانمیمنزلٔه ناز کردن است. حال ناز کردن و پندار کمال و اصرار به مبه  یی،و فضاگشا  یریپذ
 باشد؟ یبازمقام جان یستهشا تواندیم

 
 غالم  ینه رَد ا  یش،قبول اند نه

 مُدام بینیرا م یرا و نه امر
 ( 14۷۹ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

نداشته باش. بلکه مدام فضا را    ی را با ذهن قضاوت نکن و با رد و قبول مردم کار  یتجوان، کارها  ای
 .یافریندتو ب یقاز طر یشده اطاعت کن تا زندگ گشوده یفضا یباز کن و از امر و نه

 
 جذبه ناگهان پَرَّد ز عُش مرغِّ
 صبح، شمع آنگه بکُش  یدیبد چون
 ( 14۸۰ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 پرندگان  یانٔه: آشعُش

ذهن    یانٔهاز آش   یا [، ناگهان همانند پرندهی را ادامه ده  ییو فضاگشا  ینیعاشق، اگر از طلب بازننش  ی]ا
آن را خاموش    یسازعقل و سبب  ی،ذهنگاه شمع من آن  یدی،. و اگر صبح حضور را دپرییم   هایدگیو همان
 کن. 
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 چون شد گذاره، نورِ اوست  هاچشم
 پوست  ینِاو در ع  بیندی م مغزها

 ( 14۸1 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : آنچه از حدّ در گذرد، گذرنده. گذاره

 یها از تفاوت  تواندینور خداوند است که م  ین ا  یقتنظر نافذ شوند، درحق  یاریهش  یلٔهوسها بهچشم  وقتی
 کند.  ییها شناسامغز را در انسان یا یزندگ ها،یدگیدر پوست همان بگذرد و یسطح

 
 بقا  یدِاندر ذَر ه خورش بیند
 اندر قطره، کُلِ  بحر را  بیند

 ( 14۸2 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یا : دربحر

  یکو در   آیدیکه دارد باال م  بیندیرا م   یزندگ   ید،ن، خورشکوچک ذه   ٔهناگهان در ذر  یریچشم بص  چنین 
 . شودیم یانوساق ٔهشده و به انداز یع. درواقع وجودش وسبیندیرا م یانوسقطره، اق

 
 یر قدس در، بابِ َصغ یموس  ساخت
 یر فرود آرند سر قومِّ زَح تا
 ( 2۹۹6 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 و آزار دهنده  یمار: مردم بیرزَح قومِّ

که دچار تکبر و غرور در   اسراییلیکوچک ساخت تا شاهان و بزرگانِ بن  یدر قدس در  یموس  حضرت
  سازد یدردساز را م  یذهنمن  ین خداوند ا یبودند به هنگام ورود، سرِ خود را خم کنند. به عبارت یذهن من 

 نند، سرشان را خم کنند.دایرا دانا م دارند و خود یمصنوع یِکش که پندارِ کمال و آبروگردن یهاتا آدم
 

 زآنکه جَب اران بُدند و سرفراز
 یاز است و ن  یردوزخ آن بابِ صغ

 ( 2۹۹۷ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : ستمگر، ظالمجَب ار

ِکش بودند و  زورگو و جب ار و گردن یآن در را کوچک ساخت که قومش مردم  یلدل   ین به ا یموس  حضرت
سر فرود    یدن،درد کش  یبرا  ییجا  یذهناست که مانند من   یرآن کافران همان باب صغ  یبرا  یزدوزخ ن

 است. یازآوردن و اظهار عجز و ن
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 از شِکَر یدتر آکردن خوش  ناز
 که دارد صد خطر  یَش،کم خا لیک،
 ( ۵44 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

از شِکر   تر یرین ش  ی،ذهنمن   یسازلحظه با سبب  ین در ا  ییو اظهار دانا  یزندگ   یاکردن در برابر خدا    ناز
 دارد. یاریخطرات بس یرانکن، ز نیازیینباش و اظهار ب یرینیش ین ا یدنچش یِاست. اما تو در پ

 
 یازآن راهِ ن آبادستایمن 

 و، با آن ره بساز  یرنازش گ تَرِک
 ( ۵4۵ یتر پنجم، بدفت ی،مثنو ی،)مولو

 نیازییاست. پس ناز کردن و اظهار ب  یزندگ  یو آسودگ  یمنیپر از ا  یراه   ییراه فضاگشا  یعنی  یازن  راه
 راه بساز. ین حرکت کن و با ا ییو فضاگشا یاز را کنار بگذار و در راه ن ینسبت به خردِ زندگ 

 
 مَفزا در ِصفت یشخو ینِقر بر

 در عاقبت  یقینفراق آرد  کآن
 ( ۳۵14 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

از اعتدال خارج    یزندگ  یف در توص  ی،ا خود قرار داده  ین را قر   یذهنو من   یکه از جنس خداوند هست  تو
 . شودیو کدورت م ییکار باعث جدا ین ا یرانکن. ز ییخداوند حسِ دانا یشگاهدر پ یعنینشو 
 

 یک بُد بر اندازه، ول یموس نُطقِ
 یک ن رِیافزون آمد ز گفتِ  هم
 ( ۳۵1۵ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ها از نظر حضرت  همان سؤال  یاندازه بود ولاز حضرت خضر از نظر خودش به  یحضرت موس   هایسؤال
ا  یعنیبود.    یادخضر ز را در  به سؤال درم  ین انسان دستورات خداوند  ا  آوردیلحظه  از نظر   ین و  عمل 

 خداوند نادرست است.
 

 با خَضِر آمد شِقاق  یفزون آن
 هذا فِراق ی: رَوْ تو مُکْثِرگفت

 ( ۳۵16 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 ی و دشمن یی: جداشِقاق

 پُرگو :  مُکْثِر
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  زنی یحرف م  یادخضر گفت: حاال که ز  یجهشد. درنت  یخضر از موس  ییباعث جدا  یدنسؤال پرس  یادز  آن
و    زنییحرف م  یادتو ز  گویدیلحظه به ما م  ین در ا  یزاست. ]خداوند ن  یدهمن و تو فرا رس  ییوقت جدا
 .[ شویمیم یما در ذهن زندان ین . بنابرایدهفرا رس ییزمان جدا
 ( ۷۸ یٔه(، آ 1۸سورٔه كهف )  یم،)قرآن کر 

 هََٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ … .« قَالَ»
 [ جدايى ميان من و توست… .«: اين ]زمانگفت»

 
 دور شو  یی،گو یاربس  موسیا،

 نه با من گُنگ باش و کور شو ور
 ( ۳۵1۷ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ید با یبا من همراه باش خواهییاز من دور شو. اگر م  زنی،یحرف م یاربس یموس  یخضر گفت: ا حضرت
 باشد.[  یناییابدر حالت سکوت و ن ییتا با فضاگشا خواهدی. ]خداوند هم از انسان میالل و کور باش

 
 ییشِسته  یزهوز ست ی،نرفت  ور
 یی بگسسته  ییرفته  یبه معن تو
 ( ۳۵1۸ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : مخففِ نشسته است. شِسته

. به یابدان که در اصل از من دور شده و جدا افتاده  ی،بمان   جاین و مقاومت هم  یو با پافشار  ینرو   اگر
و در   یهنوز در ذهن هست  یسازاگر با مقاومت و قضاوت و سبب  گویدیخداوند به ما م  یگرد  یعبارت

 . یا و از من جدا شده  یابدان که در اصل و در معنا رفته  ی،ا توهمت با من نشسته
 

 با ِاجتِهاد  یکن ینتو چو عزم د
 ر زند اندر نَهاد بانگت ب  دیو،

 ( 4۳26 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

است قائم    نهایتیذات خود که ب  یو رو   ی،فضا را باز کرده و مرکزت را عدم کن  یعنی  یکن   ین تو عزم د  اگر
 خودت به گوشَت خواهد خواند.  یِذهنمن  یلٔهوسبه یطانش صورتین ادر ی،راه تالش کن ین شده و در ا
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 یغَو یا  یندیشمَرو زآن سو، ب که
 یشو یشیرنج و درو یراس که
 ( 4۳2۷ یتدفتر سوّم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : گمراهغَوی

  ینبا ا  یراکن. ز   یشهنرو و اند  ییفضاگشا  یرمس  یعنیگمراه، به آن سو    ی: اخواندیدر گوش تو م  شیطان
 شد.  یمحروم خواه  دهندیبه تو م یذهنکه مردم با من   یز ارزش و اعتبارکار دچار رنج و فقر شده و ا

 
 ی وابُر یارانز  ی،گرد بینوا 
 ی خور یمانی و پش ی گرد خوار

 ( 4۳2۸ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

شد و   یخواه  یلو ذل  یرحق  یو مرکز عدم را ادامه ده  ییفضاگشا  یعنی  ین : اگر راه ددهدیادامه م  شیطان
 . شوییم یمانیشده و دچار پش یلخوار و ذل یجه. درنتشوییجدا م یارانتاز دوستان و 

 
 ین لع  یوِبانگِ آن د یمِّز ب تو

 یقین در َضاللت از  واگُریزی
 ( 4۳2۹ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یقین  ین از ا کند،یبه گوشَت نجوا م یذهن من  یلٔهملعون که به وس یطانِآن ش یادطالب[ از ترس فر ی]ا تو
 .برییذهن پناه م یکیو تار یهمان مرکز عدم به گمراه یا

 ( 6۵و  64 یه(، آ 1۷سورٔه اسراء ) یم،)قرآن کر 

اْْلَْمَواِل َواْْلَْوََلِد َوِعْدُهْم ۚ َوَما يَِعُدُهُم  »َواْستَْفِزْز َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْم بَِصْوتَِك َوأَْجِلْب َعلَْيِهْم بَِخْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشاِرْكُهْم فِي  

 الشَّْيَطاُن إَِلَّ ُغُروًرا.« 

فرياد خويش هركه را توانى از جاى برانگيز و به يارى سواران و پيادگانت بر آنان بتاز و در مال و   با»
 شان ندهد.«وعده فرزند با آنان شركت جوى و به آنها وعده بده. و حال آنكه شيطان جز به فريبى

 »إِنَّ ِعبَاِدي لَْيَس لََك َعلَْيِهْم ُسْلَطاٌن ۚ َوَكفَٰى بَِربَِِّك َوِكيًًل «

[ هيچ تسلطى نباشد و پروردگار تو کنندی مرکز را عدم م  ییکه با فضاگشا  ییهارا بر بندگان من ]آن  تو»
 براى نگهبانيشان كافى است.« 

 ( 26۸ یٔه(، آ 2سورٔه بقره ) یم،)قرآن کر 

 ُ ُ يَِعُدُكْم َمْغِفَرةً ِمْنهُ َوفَْضًًل ۗ َوَّللاَّ   َواِسٌع َعِليٌم. الشَّْيَطاُن يَِعُدُكُم اْلفَْقَر َويَأُْمُرُكْم بِاْلفَْحَشاِء ۖ َوَّللاَّ

دارد، در حالى كه خدا [ به كارهاى زشت وا مىیذهنمن   یق ترساند و ]از طرشما را از بينوايى مى  شيطان
 دهنده و داناست.دهد. خدا گشايش[ به آمرزش خويش و افزونى وعده مىییشاشما را ]با فضاگ
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 چون عاجز شود در ِافتِتان دیو
 یان ِانس  یناو ز یدجو ِاستِعانَت

 ( 1221 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : گمراه کردن اِفتِتان

  ی از افراد  ین بنابرا  شود،یو در گمراه کردن او درمانده م  بیندیم  ییرا در حال فضاگشا  انسان  یوقت  شیطان
 . دهدیانسان قرار م یربد در مس ِ ین صورت قرها را بهدارند کمک گرفته و آن یذهنکه من 

 
 یارییبا ما،  یاریدشما  که

 ییدار جانب  ییدما جانبِ
 ( 1222 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  یت پس از ما حما  ید،ما هست  ی. شما حامیدکن  یاریما را    ید، ت ما هست: شما دوس گوید یها مبه آن  شیطان
 .یدکن

 
 خراش یو م تراشیره، م اندرین
 فارغ مباش  یدمِّ آخِر، دَم  تا
 ( 1۸22 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

را   یذهن من   کهین ا  یو ]برا  یتا به او زنده شو  یو حرکت کن  یآخر زحمت بکش  ٔهتا لحظ  یدبا  یرمس  ین ا  در
 . یلحظه هم دست از کوشش برندار یک ی[ حتیعاجز کن

 
 وا بَرَد  یماناز کر یورا د هرکه

 سرش را او خَورَد یابد،کسش  بی
 ( 216۵ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یداچون موالنا جدا کند، او را تنها پ  یاز محضر بزرگان و عاشقان   یلهبا مکر و ح  یطانرا که ش  هرکسی
 . خوردیسرش را م ییگو یشا خراب کردن فکرهاکرده و ب

 
 زمان  یکبَدَست از جمع رفتن  یک
 بدان یکون ینباشد، ا  یطانش مکرِ
 ( 2166 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : وجب َبدَست
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است.    یطانخدا مکرِ ش  یاءعاشقان و اول  ٔهوَجَب دور شدن از حلق  یک  ٔهاندازبه  یبدان که حت   یکورا ن  این 
شما به حرفش    ید،که به گنج حضور نگاه نکن  آوردیرا در ذهنتان م  یادیز  یلدال  یطانهمان ش  یا  یو]د

 .[ یدگوش نده
 

 اندر رحمت آمد تا به سَر  رحمت
 پسر  یرحمت فِرو مآ ا  یکی بر
 ( 1۹41 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

پسر، با اندک  ی. پس اگیردیوجودت را فرا م یزدیا یکرانِکمک و رحمتِ ب یی،با فضاگشا لحظهبهلحظه
که   یزهاییرا رها نکن. ]و به چ  یشرفتپ   یرِرحمت و بخشش خداوند، دست از حرکت و تالش برندار و مس

 است.[  یطانمکر ش یراگوش نده، ز کندیم ین تلق یذهن من 
 

 یی یدهها دچون سبب  یز طفل تو
 یییده سبب، از جهل بر چفس در
 ( ۳1۵۳ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 اییده: چسبيیچفسیده

 ین به هم  ی،ابهتر« بوده   تریش»هرچه ب  یبرا  یذهن  یهاو سبب  یدههمان  یمشغول فکرها   یاز کودک  تو
 . خواهییم یها زندگ و از آن  اییدهچسب  یرونیب یها سبب ین به ا یجهل و نادان یاز رو یلدل

 
 ی ها از مُسب ِب غافل سبب  با

 یلی ها زآن ماروپوش  ینا  سویِ
 ( ۳1۵4 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ین. ایخداوند غافل هست  یعنیاز مُسبب،    یاها دچار شدهکه در ذهن به آن  هایییسازسبب  ین با ا  پس
منزل به  زندگ   یحجاب  ٔهاسباب  بزرگِ  نظمِّ  از  را  تو  از شناخت    خبریب  یاست که  باعث شده  و  ساخته 

 . یاالسباب بازمانمسب ب
 

 زنیی ها رفت، بَر سَر مسبب  چون
 کُنی ی و ربَّناها م  ربَّنا

 ( ۳1۵۵ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  کوبی یوقت بر سرت مرفت، آن  ین از ب  دهدیآفل و گذرا که ذهن نشان م  یزهایهمان چ  یعنیها  سبب  وقتی
 . خواهییاو کمک مو خدا خدا گفته و از 
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 سبب  یِ: برو سوگویدی م رب 
 عجب  یا  ی؟کرد یادز ُصنعم  چون
 ( ۳1۵6 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 کردن، احسان  یکی عمل، کار، ن  یدن، آفر  ینش،: آفر صُنع

. شگفتا! چطور شد که از کردییم   یجادکه با ذهن ا   یعلل و اسباب ظاهر  ی: برو به سوگویدیم   خداوند
بود به سراغ من    یارتکه در اخت  یی خرد و قدرت فضاگشا  یق ]چرا از طر   ی؟کرد  یادمن    ینشآفر صُنع و  

 من کشانده است؟[  یسوو درد تو را به یامدین
 

 همه ینمپس من تو را ب ین: زگفت
 سبب وآن دَمدَمه یِسو ننگرم 

 ( ۳1۵۷ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یب : شهرت، آوازه، مکر و فردَمدَمه

و به تو   کنمیپس من فقط فضا را باز م  ین : از اگویدیدچار است م  یه که به علل و اسباب ظاهربند  آن
 . کنمینگاه نم  امیذهنمن  یهادمه. به دمرومینم یذهن هاییسازسبب یبه سو یگر. دشومیوصل م

 
 : رُدُّوا لَعادُوا، کارِ توست گویدش

 سُست  یثاق،تو اندر توبه و م ای
 ( ۳1۵۸ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 اند، بازگردند. شده ی جهان برگردانده شوند، دوباره به آنچه که از آن نه ینلَعادوا: اگر آنان به ا رُدُّوا

تو است.    یشگی: برگشتن به ذهن کار همگویدیآگاه است، م   یابنده  ینچن  یمانیاکه به سست  خداوند
برگشت از    ین . تو در اشوییم  یوباره مفتون همان علل ظاهر هرگاه تو را به عالم اسباب بازگردانم، د 

 . یهست  یدارسست و ناپا یارگشوده شده بس یذهن و تعهد به عهد اَلست و فضا 
 

 من آن ننگرم، رحمت کنم  لیک
 پُر ست، بر رحمت تنم  رحمتم

 ( ۳1۵۹ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

نگاه    یادر ذهن دچار شده  یسازعمال تو که به سببا  ین: من به اگویدیگناهکار م  ٔهبه آن بند  خداوند
 یع . رحمت من وسدهمی بلکه دائم به فکر کمک به تو هستم و تو را مورد لطف و رحمتم قرار م  کنمینم
 .کنمیرحمتم عمل م یاست و همواره از رو یکرانو ب
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 ۳۰ 

 عهدِ بَدت، بِدْهم عطا ننگرم 
 مرا  خوانییدَم چو م ینکَرَم، ا  از
 ( ۳16۰ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ی از رو  کنییم  یادلحظه مرا    ین در ا  ییو چون با فضاگشا  کنمینگاه نم   اتیمانیو سست ا  یبه بدعهد  من 
 .دهمیو لطف قرار م یتکرم و بخشش تو را مورد عنا

 
 تنمُرده  ینبه من زنده شود ا  چون
 من باشد که رُو آرَد به من  جانِ
 ( 46۷۸ یتفتر سوم، بد ی،مثنو ی،)مولو

 کنم یخودم حرکت م  یسو کند، من از مرکزِ او به  ییفضاگشا  ی:[ هرگاه انسانگویدیم  ی]موالنا از زبان زندگ 
 .شوم یخودم زنده م نهایتِیاو جمع کردم، در او به ب یِذهنو هرگاه همٔه وجودم را از تِن مردٔه من 

 
 جان محتشم  ینکنم او را از من
 بخششم  یندبب که من بخشم،  جان
 ( 46۷۹ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که به او    ی که من چگونه با جان  شودیمتوجه م   یدکه فضا را بگشا  ی:[ انسانگویدیم   ی]موالنا از زبان زندگ
  یق که من از طر  یندببخشش مرا بب  تواندیم  ی. اما فقط همان جان کنمیاو را بزرگ و محتشم م  بخشمیم

 . بخشمیانسان به او م ییِگشافضا
 .[ یستبخشش خداوند ن یدن]انسان با ذهن قادر به د

 
 دوست  یِرو  یندنامحرم نب جانِ

 اوست یِهمآن جان کاَصلِ او از کو جز
 ( 46۸۰ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

فقط   و از کرم و بخشش او آگاه شود. بلکه  یندخداوند را بب  یرو   تواندینامحرم است و نم   یذهنمن   جانِ
 یبه خداوند زنده شود و رو  تواندیم  آید،یشده مگشوده  ی که مرکزش عدم است و اصلِ او از فضا  یجان

 . ینداو را بب
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 ۳1 

 دوست را  ینوار ا  ْدَمَم، قص اب  در
 هِلَد آن مغزِ نغزش، پوست را  تا

 ( 46۸1 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ی با دَمِّ زندگ   قدر مانند قصابانسان اجازه دهد و فضا را باز کند، آن:[ اگر  گویدیم   ی]موالنا از زبان زندگ 
را رها کند و به مغزِ نغزش که من   یذهنپوست من   ین ا  ید تا باالخره آگاه شود که با  دممیدر وجودِ او م 

 هستم، زنده شود.
 

 است  یآن خود و ی،بدو زنده شد چون
 است؟  یمحض است آن، شرکت کِ وحدتِ
 ( 2۷6۷ یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ذهن و قضاوت   یِ سازسبب  یق از طر  یو دست از دخالت کردن در کار زندگ  یانسان، اگر فضا را باز کن  ای
  ی بلکه به او زنده خواه   دهییخداوند قرار نم  یکخودت را شر  یذهنعنوان من به  یگر د  ی،و مقاومت بردار

 شدن با خداوند، وحدتِ محض است.  یکی ین شد و ا
از جنس    یرازنده شدن به خداوند در کار او دخالت کند، ز  یبا سؤال کردن دربارٔه چگونگ  یدنسان نبا]ا

 .[ گرددیو کار خداوند متوقف م شودیذهن م 
 

 حَرون یا   یزندست یزی،تو بِسْت  تا
 ِانَّهُمْ مُنْتَظِرون فَانْتَظِرْهُم،

 ( 26۰ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  یز ها ننکن و منتظر باش که آن  یزهبحث و ست  کنند،یم  یزهکه مقاومت دارند و ست  یسرکش، با کسان  ای
 . کنمیم  یدگیدرد و رنج آگاه شوند. پس من به کارشان رس یلٔهوسمنتظرند تا به 

. ندک یرا خراب م  یزچدرد همه  یراز  یم،را آگاه کن  ی کس  یم بخواه  یا  یم درد آگاه بشو  یلٔهوسبه  ید]ما نبا
 شود.[  یجادا یعشق و خرد زندگ یق از طر یدبا یآگاه 

 ( ۳۰  یٔه(، آ۳2سجده ) ٔهسور یم،)قرآن کر
 عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.« فَاَعْرِضْ»

 در انتظارند.«  یزدرد آنان را آگاه کنم[، که آنها ن  یق اعراض کن و منتظر باش، ]تا من از طر  یشاناز ا  پس،
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 ۳2 

 بسته شد  یحترهِ پند و، نص پس
 شد یوستهَاعْرِضْ عَنْهُمُ پ امر
 ( 2۰66 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

است که راه پند و ارشاد بسته شده   ین دهندٔه ا درد و مرض شود، نشان  یجادِموجب ا  یحتپند و نص  اگر
 . یدبرگردان یرو گرانیزهاز ست یداست که باو خداوند به ما امر فرموده

 
 یقین ست نَفْسِ بَد، در نده گرِگ
 ین؟ بر هر قر نهیی بهانه م چه
 ( 4۸۵6 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و پخش درد، مرتب درحالِ    یجاداست که با ا  یا چون گرِگ در دندههم  یذهن طور قطع من انسان، به  ای
ها  توست و آن  هایین از قر  یناش  یتتمام دردها  کنییاست. پس چطور تو فکر م  یگرانخود و د  یدندر

خودت کار   یرو   و  یمراقبِ آن باش  یدتو خودت با  کهی]درحال  شوند؟یشدنِ گرِگ درونت م  یدارباعث ب
 .[ یکن

 
 یفس از اندرون راهت زدن گرنه

 ی؟ بُد یک یرا بر تو دست  رهزنان
 ( 4۰6۳ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یهرگز به مرکز تو دسترس  یرونب  ی ذهن  یهاتو از درون راهت را نزند و تو را منحرف نکند، من   یِذهنمن   اگر
 . کنندینخواهند داشت و تو را منحرف نم

 .[ یرا مالمت کن یگراند یدتوست و نبا یِذهنمن  اشیبدان که باعث و بان ی،]پس اگر از راه منحرف شد
 

 ی را به جان شو مُشتر یاضتر پس
 یتن به خدمت، جان بَر یسپرد چون

 ( ۳۳۹6یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 رانه یاو درد هش  هایدگیو انداختِن همان  ییشناسا   یِانسان، با جان و دلت فضا را باز کن و مشتر  یتو ا   پس
 ی، نکن  یتوجه   یشهابه حرف  یگرو د یستیبا  یذهنمن   یهاو مقابل خواسته  یشو چراکه اگر فضا را باز کن

 .د بر یدر خواهو از آن، جانِ سالم به را به خدمت درآورده اتیذهن من 
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 ۳۳ 

 اختیاری ب  یدتآ یاضتر ور
 یارکام یبنه، شکرانه دِه، ا  سر
 ( ۳۳۹۷ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

خارج از   یبه تو کمک کند پس اگر با خواست و ارادٔه خودش اتفاق  خواهدیدائماً م  یکامروا، زندگ  ای
شکرانه بده و از خداوند    یاور،فرود ب  یم را از تو جدا کند، سر تسل  یدگیهمان  یکوجود آورد تا  تو به  یارِاخت

 . شودیم یدگیهمان کی تو از  ییاتفاق موجب رها ین تشکر کن که با ا
 

 شکر کن  یاضت،حقت داد آن ر چون
 امرِ کُنز یدت او کش ی،نکرد تو
 ( ۳۳۹۸ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

انداختِن آن را به تو داد، شکر    یارانٔهو درد هش  یدگیهمان  ییشناسا  ین اتفاق ا  یک  یق خداوند از طر  چون
 شود،یباش پس م  گویدیامر کُن، که م  یق خداوند از طر  بلکه  یکار را نکرد   ین خودت ا  یارتو با اخت  یراکن ز

 .یدخودش کش یسو جدا کرد و به یدگیتو را از آن همان
 

 گمان دارد که با من جَور کرد او
 من رُوفت گَرد  یینٔهاز آ بلکه

 ( 2۰۹4 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  یدگی همان  یکاز من، درواقع دارد    یرادگیریجور و ا  ین با ا  کهیدرحال  کند،یکه به من جور م  کندیم  یالخ  او
 مرکزم پاک کنم.  یینٔهتا من گردِ آن را از آ دهدیرا به من نشان م
را به او   یبیمردم ع  کهی. پس درصورتیندخود را بب  یها و نقص   هایدگیانسان همان  گذاردی]پندار کمال نم

 ها تشکر کند.[ از آن یدبا دهندینشان م
 

 ست ی و صادق   یعاشق  بر غیرتش
 یست و بر ُاستور ن یوبر د غیرتش

 ( ۳64۷ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 بارکش مانند اسب و االغ و استر  یوانِ : سُتور، حاُستور

ها به در آن  خواهدیو م  کنندیخودشان کار م  یاست که رو  یعاشق و صادق   یهاخداوند بر انسان  غیرت
 کنند،یو درد را حمل م  یدگیرا نگه داشته و بار همان  یذهنمن   یوکه د  یبر کسان  یرتشخودش زنده شود، غ

 . یستن
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 ۳4 

 ببَر  ییجوانِ سروقد، گو ای
 از آن کز قامتت چوگان کنند پیش

 ( 1۹۷غزل شمارٔه  ی ات،غزل یوان)حافظ، د
 افتادن؛ از فرصت استفاده کردن  یشاز سبقت گرفتن و پ  یهبُردن: کنا گوی

کنند، از فرصت استفاده کن، فضا    یو از قامتت چوگان باز  یشو  یرکه پجوانِ بلند قامت، قبل از آن  ای
 .یاوریجهان ب ین را به ا یعشق و خرد زندگ ی،وصل شو تا شاد  یرا بگشا و به زندگ 

 
 آسمان درونَست، پَرِ عشق را بجنبان  رهِ
 شد غمِّ نردبان نمانَد  یعشق چون قو پَرِ

 (۷۷1 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

پرِ عشق و فضاگشاگشوده  یبه آسمان فضا  یدنرس  راهِ را بجنبان تا آسمانِ   ییشده در درونِ توست، 
پر و   درپییپ  هایییو فضاگشا  ها یدگیکه با انداختن همان  یزمان  یرادرونت خودش را به تو نشان دهد ز

  ی نردبان جسم   دنبالبه  یکه در مرکزت قرار داد   یجامد   یبا فکرها   یستن  یازین  یگرشود د  یبال عشق قو
راه  یباش ب  یدنرس  یبرا   یتا  آسمان  در  خداوند  فضا   یراز  ی،کن  یداپ  یرونیبه  آسمان  در   یخداوند 

 شدٔه مرکزِ توست.گشوده
 

 اشیهبر باال پَران و سا  مرغ،
 وَش ان مرغبر خاک، پَر  دَوَدمی
 ( 41۷ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 .افتدیم ین بر زم اشیهو سا  آیدیبر اوج آسمان به پرواز درم ایپرنده
 است.[ یذهننماد من  اشیهکه در آسمان است نماد حضور و سا یا]پرنده

 
 شود   یهآن سا ی ادِص  ابلهی،

 شود  مایهی چندانکه ب دَوَدمی
 ( 41۸ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یٔهدنبال سابه  یدندو  یآن پرنده را شکار کند، پس تمام توانش را برا   یٔهسا خواهدیم  یابله   یِشکارچ   یک
 .دهدیآن پرنده از دست م 
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 ۳۵ 

 کآن عکسِ آن، مرغِّ هواست  خبربی 
 کجاست  یهکه اصلِ آن سا خبربی 

 ( 41۹ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

که   داندیو نم   دودیدنبال آن مافتاده به  ین پرنده است که بر زم  یٔهسا  ین که ااز آن  خبریب  یشکارچ  آن
 . کندیاست که در آسمان پرواز م یا پرنده یه،صاحب آن سا

پرنده که   یٔهدنبال ساذهن و فکر بعد از فکر به   یِسازبا سبب  یدحضور است و نبا  یاری]اصل انسان هش
فضا را باز کند و از جنسِ   یددرست کند، بلکه با یعال یذهنمن  یکاست بدود و بخواهد  یذهنهمان من 
 بشود.[  کند،یکه در آسمان پرواز م یاهمان پرنده یعنیخود  یِذات اصل

 
 او یهسا  یِسو اندازد به تیر

 وجوشود از جست  یخال تَرْکَشَش
 ( 42۰ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 . کردندیو با خود حمل م نهادندیم  یرکه جنگاوران در آن ت  یاجعبه یردان،: تتَرْکَش

  یر از ت یردانشتا ت دهدی کار ادامه م ین قدر به او آن اندازدی م یر پرنده ت یٔهشکار سا یاَبله برا یشکارچ آن
به کمال رساندن   یود را براخ یها اشتباه تمام لحظات و فرصتبه  یزطور که انسان ن. همانشودیم یخال
 .کندیمحروم م یفکر بعد از فکر، خود را از کمک و خرد زندگ  یسوبه یدنو با دو دهدیهدر م یذهن من 

 
 شد، عُمر رفت  یعمرش ته تَرکَشِ
 تَفْت  یه،در شکارِ سا  یدندو از

 ( 421 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو
 . کردندیو با خود حمل م نهادندیم  یرکه جنگاوران در آن ت  یاجعبه یردان،: تتَرْکَش

 : گرم، سوزان، شتابان تَفْت

نماند و عمرش    یباق  یشبرا  یفرصت  یددو  یهدنبال ساشد و از بس شتابان به  یخال  یعمر شکارچ   تیردانِ
 . یدرس یانبه پا

از تالش برا  یها]باالخره پس  و دو   یفراوان  او، عمر    ی هابال خواستهدنبه  یدنبه کمال رساندن ذهن 
درحال ا   کهیانسان  ب  ین تمام  سابه  یهودهمدت  اص  یٔهدنبال  ذاتِ  نه  بوده  پا  اشیاریهش  یلخود   یانبه 

 .[ رسدیم
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 ۳6 

 اشیهچو باشد دا  یزدان سایٔه
 اشیهو سا یالاز خ وارهانَد

 ( 422 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

چون هم  ی شخص   یعنیخدا    یٔهبا سا  کند،یتلف م  یذهن که عمر خود را در من   یانسان ابله  ین اگر چن  حال
 یالِگردد، او را از خ  ین خداوند زنده شده، قر  نهایتیدر مرکزش نمانده و به ب  اییدگیهمان  یچموالنا که ه

 .دَودینم هایشهمانیدگیکردنِ  یادترو ز یذهندنبال من به یگرو او د  کندیرها م یهسا یِتوهم 
 

 خدا یْبوَد بنده  یزدان سایٔه
 خدا یْعالم و زنده ینا  مردٔه
 ( 42۳ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

چه که ذهن  و هرآن جهانیین ا یزهایبه چچون موالنا نسبتکه هم یخداوند درواقع بندٔه اوست، کس سایٔه
 است. خداوند زنده شده  یتو ابد نهایتیمرده و به ب دهدینشان م

 
 گمان ی زوتر ب یراو گ دامنِ
 در دامنِ آخِرزمان یره تا
 ( 424 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یر را بگ  یدهرس  یان به پا  یشانبرا  یشناختدامِن عاشقان خداوند، که زمان روان  ی،بدون شک و معطل   پس
که در مرکزت   یآفل  یزهایچ  ییرتو را دائماً با تغکه حالِ    یشناختو زمان روان  یرها شو  یذهناز من   یزتا تو ن

 . یساکن شو یلحظٔه ابد ین و در ا یابد یانپا دهد، یم ییرقرار دارد تغ
 

الظِّلَّ نقشِ اول  کَیْفَ  یاست مَدَّ
 خداست  یدِنورِ خورش یلِدل کو
 ( 42۵ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی)مولو

جهان   ین است که خداوند خودش را در ا   ین را گسترد«، ا  اشیهمَدَّ الظِّلَّ، »چگونه سا  یَْفَک  یهاز آ  منظور
که به خدا   یانسان   یعنی  یهاست، امتداد داده و آن سااو زنده شده  نهایتی که به ب  یصورتِ انسانِ کاملبه

  ی سو مردم به   یماو راهن  تاباندیم   وراو ن  یِقخداوند است که از طر  یدبر وجود خورش  یلزنده شده، دل
 است.  یشخو

 نه خودِ او.[  شودیخداوند م یٔهبه سا یلاز مرکزش طلوع کند، تبد یدصورت خورش]پس اگر انسان به
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 ۳۷ 

 (46و   4۵ یه(، آ2۵فرقان ) ٔهسور یم،)قرآن کر
 تَرَ اِلَٰى رَبِ كَ كَيَْف مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا.« اَلَمْ»
 خواستیرا امتداد داد و گستراند؟ و اگر م  یهکه چگونه سا  یستیبه ]قدرت و حکمت[ پروردگارت ننگر  آیا

 .« یمها[ قرار دادانسان  یراهنما]  یه،]شناختن[ آن سا  یرا برا  یدگاه خورشآن  کرد،یآن را ساکن و ثابت م

 قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيراً.« ثُمَّ»
 .«گیریمیخود باز م یسو اندک بهآن را ]با بلند شدن آفتاب[ اندک  سپس»
 

 یل دل  ینا  یمرو ب  یواد اندرین
 یل گو چون خَل یناالفِل ُاحِبُّ ال

 ( 426 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

چون موالنا حرکت نکن و  هم  ییها انسان  ییراه زنده شدن به خداوند، بدون راهنما  ین انسان، در ا  ای
گذرا و آفل را دوست ندارم    یزهایدوستِ خداوند، فضا را بگشا و بگو چ  یل،خل  یمِّهرلحظه مانند ابراه

 . یباش اشتهند  یتوجه گذردیآن م که از ییو فکرها یذهن و به من  ینخواه  یها زندگتا از آن
 ( ۷6 یٔه(، آ6سورٔه انعام ) یم،)قرآن کر

ا أَفََل قَاَل ََل أُِحبُّ اْْلفِِليَن.«  ذَا َربِِّي فَلَمَّ ا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيُل َرأَٰى َكْوَكبًا ۖ قَاَل َهٰ  »فَلَمَّ

ن است پروردگار من. چون ]با اى ديد. گفت: ايصورت[ ستارهرا به  یذهنشب او را فروگرفت، ]من   چون»
هستم    یزی[ فرو شد، گفت: فروشوندگان را دوست ندارم.« ]چراکه من از جنس چهایدگیکم شدن همان

کنم و دوستشان یها را رها مآن  یجه بخواهم درنت  یآفل زندگ   یزهایاز چ  توانمیپس نم   یست،که آفل ن
 ندارم.[ 

 
 یاب را ب یآفتاب یهز سا رو
 بتاب  یزیشه شمسِ تبر دامنِ
 ( 42۷ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

جهان است،   ین در ا  یخداوند و آفتاب  یٔهچون موالنا را که ساهم  یانسان  ی،ذهن من   یٔهانسان، برو از سا   ای
  یکه نماد انسان   یزی،دامن شمس تبر  ین بنابرا  یابیراه خود را ب  توانیینم   یذهن کن چراکه تو با من   یداپ

 . یراز مرکزش طلوع کرده را بگ یزندگ یدِصورت خورشبهاست که 
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 ۳۸ 

 یر دل یارِ یا  یر،او گ دامنِ
 یرمُنز ه باشد از باال و ز کو
 ( ۳44 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ز  که با کم  یررا بگ  یکس   دامن  نم  هایدگیشدن همان  یادو  تغ  شودیحالش دگرگون  با  از ذهن که    ییر و 
 پاک و منزه است.  گذرد،یچه که از ذهن مو هرآن شودیم  یین باال و پا هایتوضع

 
 اندتن بوده یکهر دو  یطان،و ش  نفس
 اندرا بنموده  یشدو صورت خو در

 ( 4۰۵۳ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و پردرد است که خود را بهتر از همه   یدههمان  ییفضا  یعنیاست    یطانانسان هم مانند ش  یذهنمن   یا  نفس
ذات    یکاز    یطانو ش  یذهندارد. پس من   «دانمی»م   یاست و ادعا  یگرانو توجه د  یمو محتاج تعظ  داندیم

 اند. اند اما به دو صورت ظاهر شدهبوده
 

 بُدند  یک یشانفرشته و عقل، که ا  چون
 هاش دو صورت شدندحکمت  بهرِ
 ( 4۰۵4 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

اله  یمانند هم هستند و به اقتضا  یزو عقل کل ن  فرشته اند. فرشته  شده  یاندر دو شکل نما  یحکمت 
 است.  یکیاست که با عقل کل  یاریو از جنس حضور شدن و هش ییفضاگشا یمعنابه

 
 و ناداشت بُدَم کار درآورد مرا  کاهل
 او همچو شِکَر خَورد مرا  یشٔهاند طوطیِ
 (4۳ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،لو)مو

 اعتقادیب   شرم،یصفت خوب ندارد، ب  یچآنکه ه یز، چهمه  ی: ب ناداشت

 درآوردن: به کار گماشتن، صاحب کار و بار کردن.  کار

اثر همان  یِذهندر من   من  با چ  یدهدر  ب  یجهان   ین ا  یزهایشدن    چیزی یچبودم و ه   یر و فق  یچارهکاهل و 
  یم و دردها  هایدگیشده همانگشوده  یفضا   ین هم  یعنیاو    یشهاند   یفضا را گشودم، طوط  ینداشتم، اما وقت

 خدا زنده شدم.  یتو ابد  نهایتیخالص شده، به ب یذهن را همچون شکر خورد و من از من 
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 ۳۹ 

 ازل، پرورشِ جان و جهان  یدِخورش تابشِ
 صفتِ گل به شِکَر پخت و بپرورد مرا  بر

 (4۳ ٔهمارشمس، غزل ش یواند ی،)مولو
 قند شِکر، گلبه شِکَر: گل گل

شکر  مثل شربت گل دهد،یخداوند که  جان و جهان را پرورش م  یدکردم، تابش خورش ییگشافضا وقتی
 من را پخت و پرورش داد و به خود زنده نمود.

 
 تا در او یددل صاف با  آینٔه

 صورتِ زشت از نکو  واشناسی
 ( 2۰6۳ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یاریهش  یبای رخسار ز  یپاک باشد تا بتوان  هایدگیدلت از همان  ینٔهو عدم کردن مرکز، آ  ییگشابا فضا  باید
 . یده یزو آن دو را از هم تم یبازشناس یکدیگررا  از  یذهنزشتِ من  ٔهحضور و چهر

 
 ی غَن ی ا  یآریجَوالِ زر ب صد
 ی مُنحَن   یا  یاردل ب یدبگو حق
 ( ۸۸1 یتدفتر پنجم ب ی،مثنو ی،)مولو

 بارجامه.  کردند، یحمل بار درست م  یخشن که برا ٔهپارچ  یا یمبزرگ از نخ ضخ  یسٔه: کجَوال

 و درمانده  یچارهب  قامت،یدهخم یده، : خممُنحَنی

ا  ر  امیذهنو من   دهمیرا م  هاین من ا  ییو بگو  یزر به درگاهِ خداوند ببر  یسهتوانگر، اگر فرضاً صد ک  ای
  ی من دل  یو برا   ینداررا دور ب  هایدگیهمان  ین قامت، ا  یدهخم   یذهن من    یا  فرمایدیخداوند م  دارم،ینگه م

 . یاورکه عدم است و آسمان درونش باز شده است را ب
 

 و فکرتِ من کن، که فکرتت دادم  بیا
 ی از کانِ من بخر بار خری،ی لعل م چو

 (۳۰۵۵ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

  ی سازمن فکر کن و فکرها و سبب  یق فضا را باز کن و از طر  یاانسان، ب  ی[ ا گویدیم  ی]موالنا از زبان زندگ 
شده گشوده  یاز معدن فضا  ی،لعل بخر  خواهییام. اگر مرا کنار بگذار چراکه من به تو فکر داده  یذهن من 

 .[یستندلعل ن یقتدرحق یخر یکه م  هایییدگیو همان یجهان  ین ا یزهایعشقان است بخر. ]چ یکه فضا
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 4۰ 

 کن بر دامِّ مُزد یمرا تسل خویش
 بدُزد  یزیزِ خود چ یاز خود ب وانگه
 ( 1۵۰2 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

کن و   یمشده است تسل گشوده  یبه دام مزد که همان فضا  یو وصل شدن به زندگ   ییرا با فضاگشا  خود
 ها یدگیهمان  یعنیرا از خود بدزد،    یزیساکت است چ  اتیذهنمن   کهیحضور ناظر، درحال  یق سپس از طر

 .کنندیو دردها همواره تو را از خدا دور م هایدگیچراکه آن همان ینداز،کن و ب یی را شناسا یتو دردها
 

 ٰیاشْترماست اللّٰهُ  مُشتری ِ
 برتر آ  ینه یغمِّ هر مشتر از
 ( 146۳ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : خريد اِشترٰی

  ی ذهن  یها من   یعنیفاقد اعتبار    های یتو از فکر مشتر  ین . بنابراستیها فقط زندگ همٔه ما انسان  مشتری
ب همان  یا باالتر  آن  هایتیدگیو  به  برا  چراکه  نفروش  و  نده  نشان  م  یشتر ها  ذهن  و   شوییگرفتار 
ممحکم  هایتیدگیهمان باز کن  ید]با  د،شون یتر  را  ا  یفضا  در  و   یکن  ییرتغ  شدهگشوده  یفضا  ینو 
 .[ خردیها را نمآن یاو کس یرچراکه غ  یرا به خدا بفروش هایتیدگیهمان

 ( 111 یٔه(، آ ۹سورٔه توبه ) یم،)قرآن کر 

 اللَّهَ اشْتَرَٰی مَِن الْمُوْمِنِيَن اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ…«  اِنَّ»
[  شوندیو به او وصل م  کنندیم  ییکه فضاگشا  ی[ مومنان ]کسانهای یدگیهمان  یعنیخداوند، جان و مال ]  »

 است…«  یدهشده[ خرگشوده یبهشت ]فضا یرا به بها
 

 تو است  یانِجُو که جو مشتریی
 تو است  یانِآغاز و پا عالمِّ

 ( 1464 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

را طلب کن که طالب تو باشد و به دنبال تو بگردد و از اول و آخر تو آگاه باشد. آن   یمشتر  یک  برو
  یم اافتاده  یرفعالً در ذهن گ   یول   یم،که ما اول از جنس او بود   داندیو فقط او م   ستیفقط خود زندگ  یمشتر
 م.یو دوباره به خودش زنده شو یاییمب یروناز ذهن ب ییگشابا فضا یدکه با

 

 

 

 

http://www.parvizshahbazi.com/


 ۹۳۷خالصه ابیات برنامه شماره  
www.parvizshahbazi.com                                                                       

  

 41 

 را تو به دست  ی مَکَش هر مشتر ینه
 با دو معشوقه بَد است  بازیعشقْ 
 ( 146۵ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و زشت است.    یحبه دو معشوقه قب  یدنعشق ورز  یرارا طلب نکن. ز  یمعمول  یباش و هر مشتر  هوشبه
چراکه تو فقط   ی،جهان  ین ا  یانبا مشتر  یگرو از طرف د  یکن   یبازطرف با خدا عشق   یکاز    توانیینم  یعنی
 و آن هم خود خداست. یدار  یمشتر یک

 
 تو قسمت شده بر صد مُهِم   عقلِ
 هزاران آرزو و طِم  و رِم   بر

 ( ۳2۸۸ یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 و آب فراوان  یا: درطِم 

 و خاک ین: زمرِم 

 است.(  یویدن یآرزوها ینجا،)منظور از طِم  و رِم  در ا 

کوچک و    یزهزاران چ  یانتو م  یاری[ عقل و هشی،شد  یده همان  یجهان  ین ا  یزهایبا چ  یانسان، وقت   ی]ا
 نده شده است. و پراک یممختلف تقس  یو آرزوها اهمیتیبزرگ و ب

 
 بچید ی قُراضه م ینده،بر رَه داشت پو چشم

 کنون در کان شده ینرَه را ب ینِچقُراضه آن
 (2۳۷۰شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

 مفلس  یازمند، ن خوار،یزه: رچینقُراضه

  ی هاقراضه، براده شود،یانسان اول وارد ذهن م کهی[ وقتدهدیاز انسان را نشان م یتدو وضع یتب ین ]ا
از آن  یول   دهد،یو در مرکزش قرار م  چیندیرا م  هایدگیو همان  ارزشیب  یزهایچ  یعنیآهن   با بعد  که 
چ  شود،یم  یارهش  ییگشافضا از  انسان که  همان  ارزشیب   یزهایهمان  زندگهیدگیو    خواست،یم   یا 
 .شودیم یکتایی یو وارد معدن فضا اندازدیکرده و م یی را شناسا هایدگیهمان

 
 برِگ تن  ینقرض دِه ز َاقرُِضواالله،

 در عِوَض در دل، چمن  یدبِرُو تا
 ( 146 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و به خدا قرض بده    یربگ  هایدگیو همان  یذهناز من   یعنیجسم    ٔهاز توش   «یدحکم »به خدا قرض ده  طبق 
 .یدزار و گلستان برولهتا به عوضِ آن در دلت ال
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 ( 2۰ یٔه(، آ ۷۳سورٔه مَزم ل) یم،)قرآن کر 

 اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا… .« اَقْرِضُوا»… 
 الحسنه دهيد… .« »…به خدا قرض

 
 لقمٔه تَنَت  یندِه، کَم کُن از ا  قرض
 رَاَت  یْنٌوَجهِ العَ یدنما  تا
 ( 14۷ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ی کن، تا صورت و توجه کم ییدمثل تأ هایییدگیهمان یعنیآن    یرا به خدا قرض بده و از غذا اتذهنیمن 
 شود ینم یدهد  یو ذهن یحضور و اصلت که با چشم حس  یاریهش یعنیاست،  یدهآن را ند  یچشم یچکه ه

 شود.  یاندهبه تو نما
 حدیث 

 خطرَ على قلبِ بشرٍ.« لعبادي الصالحيَن ما ال عيٌن رأت وال أذنٌ سمعت وال  أعددتُ»
و نه بر قلب   یدهشن  یو نه گوش  یدهآن را د  یرا که نه چشم  یمینع  یکوکردارم،بندگان ن  یفراهم آوردم برا   »

 خطور کرده است.« یانسان 
  یذهنحضور و اصل ماست، که اگر من   یاریهش  ین هم  یندبب   تواندینم   یو ذهن  یکه چشم حس  ی]آن صورت

 .[ یدد یمآن را خواه  یمرا به خدا قرض ده هایدگیو همان
 

 کند  یچون خال  یشخو ین،ز سِرگ  تَن
 کند  یز مُشک و دُرِ  اِجالل  پُر
 ( 14۸ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : مدفوع سِرگین

 ی: شکوه و جالل، بزرگوار اِجالل

و انتقاد   یی با درد، غصه، رنجش، حسادت، بدگو  یدگیهمان  یعنیانسان درونِ خود را از مدفوع    هرگاه
خداگونه و عشق و مهر و عقل    یدهایخوشبو و مروار  یزهایوجودِ خود را پُر از چ  صورتین کند، درا  یخال
 .کندیم

 
 بَرَد  یبدْهد و پاک  یدیپل این
 تَنِ او بر خورَد یُطَهِ رکُم از
 ( 14۹ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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  ی صفا و خلوص زندگ  ی،ها پاکآن  ی جاو درعوض به  دهدیبا دردها را م   یدگیو همان  یو ناپاک  یدیپل  انسان
انسان را پاک کند[ برخوردار    خواهدیخداوند م  کهین ]ا  یرتطه  یهآ  یقتِو وجودش از حق گذاردیو خدا را م

 . شودیم
 ( ۳۳ یٔه(، آ ۳۳سورٔه احزاب) یم،)قرآن کر 

 يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِ جْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِ رَكُمْ تَطْهِيرًا… .« اِنَّمَا»… 
 … .« [ را از شما دور كند و شما را پاک داردها یدگیهمان یعنیخواهد پليدى ]...خدا مى»

 
 ین و ه ینکه ه ترسانَدَتی م دیو
 ین حَز یو گرد یگَرد یمانپش زین
 ( 1۵۰ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ین اندوهگ  ین،: غمگحَزین

:  مواظب باش که از گویدیو م  ترساندیخودت، تو را م  یذهن من   یابزرگ است[ و    یذهن]که همان من   دیو
حداکثر    یجهان  ین ا  یزهایبا دردها و چ  یدگیاگر از همان  یعنیشد،    یخواه  ین و اندوهگ  یمانکار پش  ین ا

 شد.  یخواه یماناز دست داده پش یهافرصت ین از ا یو درهم شکسته شد  یربعدها که پ  یبهره را نبر
 

 ها تو بدنهوس ینز یگُداز گر
 شدن یخواه  ینو غَم یمانپش بس
 ( 1۵1 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 دن، آب شدن: ذوب شگُدازیدن

در    یاضتو راهِ ر  یکن  یخال   هایدگیهمان  ی: اگر  تو مرکزت را از هوس ارضاگویدیم  یذهنمن   یوِهم د  باز
 شد. یخواه یمانو پش ین غمگ یارو بس  دهییفرصت را از دست م یشو یرپ کهیوقت یریگ  یشپ

 
 مِزاج یِبخور، گرم است و دارو این

 نفع و عَالج  یِاز پ یاشام ب وآن
 ( 1۵2 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ی شناختروان  یازهاین  یعنی مزاج    ی گرم دارد و دارو  یغذا را بخور که طبع  ین : اگویدیبه تو م  ی ذهنمن   دیو
 را بنوش. آیدیم یرونفالن شراب که از جهان ب یکه معالجه و کامروا شوآن یاست و برا یذهن من 
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 تَن مَرْکَب است  نیکه ا  ی تن ینبد هم
 ست آنَش َاْصوَب است خُو کرده  آنچه
 ( 1۵۳ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : هرچه بر آن سوار شوند.مَرْکَب

 تر تر، راست: درستاَصْوَب

 یازها،ن  ین ]که ا  ی،را برآورده کن  یازهایش ن  یدتن مرکب توست، پس با  ین ا  کهین خاطرِ او به  ی تن  ین ا  با
ها خو  با آن  اتیذهنکه من   یزیو هرچ  یآشامیو ب  یاست.[ و بخور  یذهن من   یشناختروان  یازهاین  یلتحم
 بهتر است.  یشکه برا  یها عادت دارد را به او بدهآن و به کرده
 حدیث 

 فَارْفَْق بِها.« یَّتُکَمَط نَفْسُکَ»
 رفتار کن.«  یتو مركبِ توست، پس با او به نرم نَفْسِ»
  یست ن  ین ا  یبه معن  ین ا  یول  یممواظب بدنمان باش  یدما با  یعنیصورت مثبت، درست است،  به  یثحد   ین ]ا

 .[یمرا برآورده کن  یذهنمن  یشناخت روان یازهایکه ن
 

 خِلَل  یدآ یشمگردان خُو که پ هین
 صد علل  یددِماغ و دل بزا  در
 ( 1۵4 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 و صدمه، اختالل  یب: آسخِلَل

 .[ خواندیدر گوش ما م  یذهنمن  یلهوسبه یو]د
و در قلب، مغز   گرددیتو م  یکار موجبِ خراب شدن بدن و سالمت  ین ا  یراز  یده  ییرعادت خود را تغ  مبادا

 . آیدیوجود مبه یماریو مرکزت هزاران ب
 

 دُون  یوِآن د یدهاتهد ینچن این
 و بر خلق خوانَد صد فُسون آرَد
 ( 1۵۵ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یه : خوار، پست و فرومادُون

قرار    یرو تحتِ تأث  کندیم  یدها را  تهدانسان  ییهاوسواس  ین است، با چن  یهکه پست و فروما  یذهن من   دیو
 یبه راحت  توانندیها نمانعلت است که انس  ین . ]به همخواندیبر گوشِ آنان م  یاربس  ییهاو افسون  دهدیم

 یرو   ین قر  یق اطرافشان از طر  هنیذ  یهاخود کار کنند چراکه ارتعاش من   یکرده رو  یزو پره  ییگشافضا
 .[ گیردیها را ماند جلو آنکه به آن عادت کرده یزیگذاشته و آن چ یرها تأثآن
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 سازد در دوا  ینوسجال خویش
 تو را یمارِنفسِ ب یبدفر تا
 ( 1۵6 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی ذهن تا من   دهدینشان م  یادکتر دن  ین و بهتر  یمحک  ینوسدر دارو و درمان، خود را  جال  یذهنمن   دیوِ
 دهد.  یباست را فر یشناختروان یازهایتو که پر از ن یمارب

 است.[  یپارس یاتپزشک جهان در عرفان و ادب ین بزرگتر ینوس]جال
 

 ی درد و غم تو را سود است از کین
 ی در گندم ین،آدم را هم گفت
 ( 1۵۷ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که   یوقت  یطان. شرهاندیاست و تو را از درد و غم م  یدتو مف  یکار برا  ین که ا  گویدی به تو م  یذهنمن   دیوِ
ترغ  خواستیم به خوردنِ گندم  را  از هم  یبآدم  معادل  زدیها محرف  گونهین کند  م]گندم    یوه خوردن 

 درخت دانش و قضاوت و مقاومت است.[ 
 

 الْجَنَّه، به چه مَحفوف گشت؟  حُفَّتِ
 که ازو افزود کَشت  بِالْمَکارِه

 ( 164 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 شده، فراگرفته شده یده: پوشمَحفوف

 هایناگوار  ها،یناپسند  ی: جمعِّ مَکرَهَه به معن مَکاره

چ  یدهپوش  بهشت چه  با  ام ا  است،  ا  یزی؟شده  من   کهین با  فشار  رس  یذهن انسان  ن   یدندر   یازهایبه 
  یی گشاانسان، با فضا  یو هم معنو  یزار، هم محصول مادکشت  یراو صبر کند، ز  یردرا نپذ  یشناخت روان

 . شودیو دردها بالنده م هایدر اطراف آن سخت
 حدیث 

 فَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ.« الْجَنَّةُ بِالْمَکَارِهِ وَ حُ حُفَّتِ»
 شده و دوزخ در شهوات.«  یدهپوش یندناخوشا یزهایدر چ بهشت»

 
 وز دَها  یلتفسون دارد ز ح صد
 کند در سَلّه، گر هست اژدها  که
 ( 16۵ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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 ی و کاردان یرکیز  ی: مخفف دهاء به معن دَها

 دام است. ی به معن  ینجا: سبد، در ا سَلّه

باشد به دامِّ   یخود را اگر چه مانندِ اژدها قو  یِفدارد و حر  یذهن   یلٔهو ح  یبصدجور فر  یذهنمن   دیوِ
 . آوردیو از پا درم افکندیم یشخو

 
 بُوَد آبِ روان، بَر بَندَدَش  گر
 بُوَد حَبرِ زمان، بر خنددش  ور
 ( 166 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 دانشمند، عالِم : حَبر

که    آیدیصورت آب روان م به  یزدیطور که دم ا.]همانبنددیمانندِ آبِ روان باشد جلو او را م  یف حر  اگر
  یعنی .[  و اگر دانشمند دهر  بنددی آب را م  ین با برگرداندن توجه ما به جهان ا  یذهناز ما رد شود اما من 

به    یندبب  هایدگیهمان  یق به مرکز بگذارد و از طر  را  یذهنسرآمد دانشمندان زمان هم که باشد اگر من 
 . کندیو او را مسخره م خنددیم  یششر
 

 کن یار یاریرا با عقلِ  عقل
 بخوان و کار کن ٰیشُور َامْرُهُمْ

 ( 16۷ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ی کن و همواره با او که به عشق و خرد زندگ  یارهمچون موالنا    یخردمند   ین و همنش  یاررا با عقلِ    عقل
 را بخوان و بدان عمل کن.  «ی »اَمْرُهُمْ شُور یٔهمجهز است مشورت کن. آ

 ( ۳۸ یٔه(، آ 42) یسورٔه شور یم،)قرآن کر 

 شُورَٰی بَيْنَهُمْ… .«  وَاَمْرُهُمْ»…
 كارشان بر پايه مشورت با يکديگر است… .«  و»…

 
 وارهد ینو تَلو یدفضلِ تو راهش دهد، وز شَ تا

 ی چون شمسُ الضُّح یکرنگشود،  یْدا ما شَ شَی ادِ
 ( 2۸شمس، غزل  یواند ی،)مولو

 ی رنگارنگ  یدگی،همان  شدگی،یتهو : همتَلوین

 سالوس  یبگر،: فرشی اد
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کند. تا از    یتو هدا  ییتا فضل و دانش تو ما را راهنما  کنیمیما فضا را باز و مرکزمان را عدم م  یزندگ  ای
تو شده و مانند نور آفتاب  یدایما ش  ی ادش یذهن و من  یمذهن بره  یرو تزو یلهو ح هایدگیهمان یِرنگارنگ 

 شود. رنگیک روز،یمن
 

 یات؟ آبِ ح یا  یچه حواله کن یبشطب به
 همانجا که رسد درد، همانجاست دوا  از

 (16۷ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

برا   یاتکه آب ح   یخداوند   ای را  انسان    هاییبطب  یسوبه  یشدردها   یشفا   یدر دست توست، چرا 
دردها و حالِ   یلها خود دلآن  کهیدرحال  کنی؟یحواله م  دهد، یکه ذهن نشان م  ها یدگیو همان  جهانیین ا

و    یدگیو آن همان  یدفضا را بگشا  دهد،یکه به او درد م  یزیتند. اگر انسان در اطراف هرچبد انسان هس
 . کندیم یدابه انداختِن آن و درمانش را پ یلکند فوراً م ییدرد را شناسا

 
 یید و جان به آبِ حکمت ز غبارها بشو  دل
 خاکدان نماند یتا دو چشم حسرت سو هله

 (۷۷1 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

دل و جان خود را   آیدیم  یکتایی  یکه از فضا  یو خرد زندگ  یاتو با آب حکمت، آب ح  یدرا باز کن  فضا
 ید جهان نماند وگرنه تا آخر عمرتان با  ین تا دو چشم حسرتتان به خاکدانِ ا  ییدبشو  یدگیهمان  یاز غبارها

 . یدو حسرت بخور یدبه جهان نگاه کن
 

 دوا آنجا رَوَد  ی،کجا درد هر
 است، آب آنجا دَوَد  یکجا پست  هر

 ( 1۹۳۹ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

. و  رودیجا مبه آن  یزندگ  یرا حس کرده و به نقصش اقرار کند، دوا   یدگیاز همان  یانسان درد ناش   هرجا
را به سمتش    تیابلند نشود و فضا را باز کند، خداوند آبِ ح  یذهن هرجا تواضع نشان داده و برحسب من 

 . شودیم یبه کارگاهِ زندگ  یلو تبد  کندیروانه م
 

 رَوْ پست شو یدت،رحمت با آبِ
 خور خمرِ رحمت، مست شو  وانگهان
 ( 1۹4۰ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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کوچک شو و به    یذهنبه من نسبت  توانییکه م  ییتا جا  خواهییرا م  یواقعاً آب لطف و رحمت زندگ  اگر
 ی ذهن به من را بنوش و از آن مست شو. ]هرچقدر نسبت  یاشکاالتت اقرار کن. سپس شراب رحمت اله

 و درمان ما بهتر است.[  یشترب یزدیلطف ا یمتر شوکوچک
 

 کُل است  یِسو ها ْیرا رو جُزوها
 با گُل است  یباز ْرا عشق  بلبالن
 ( ۷6۳ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

عنوان به  یزطبعاً عالقمند به گل و گلزار هستند. ما ن  یزکه بلبالن نچنان  روندیکل خود م  یسوبه  اجزاء
 یچراکه ما بلبل  یم،نباش  یو در جزء و جدا شدن از زندگ   یمبرو  یزندگ   یسوبه   یی گشابا فضا  یدجزء با
 .کنیمیم یبازخداوند عشق  یاکه با گل  یمهست

 
 را رنگ از برون و، مَرد را  گاو
 درون جُو رنگِ سُرخ و زرد را  از

 ( ۷64 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

  یقی است. اما رنگ حق  یص آن قابل تشخ  یگاو از شکل و رنگ و عالئم ظاهر   یک  یماریب  یا  یسالمت  میزان
است    یرونیبقا وابسته به عوامل ب  یبرا   یذهنمن   یعنیگاو    یگر،د  یانیب. بهیاز درونش بشناس  یدانسان را با

 .کندیوجو مرا از درون جست یو زندگ یسالمت یقیانسان حق کهیدرحال  گیرد،یم  یرونرا از ب اشیو زندگ
 

 از خُمِّ صفاست  یکن هایِرنگ
 جفاست  یاهابٔهزشتان، از س رنگِ
 ( ۷6۵ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 با لجن   یخته: آب آمسیاهابه

 ناپسند است.  یخوها یٔهکلّ   ینجا. مراد از آن در ا یو ستمکار مهرییآزردن و ستم کردن، ب   ی جَفاء به معن : مخففِجَفا

که از ذهن آزاد شده است، اما رنگ زشتان، از   ستیخالص  یاریاز هش  یعنیاز خُم صفا    یباز  هایرنگ
شده   یکه فضا را باز کرده و به الست اقرار کند از جنس زندگ   یبا ذهن است. ]هر کس  یدههمان  یاریِهش

 .[کند یم یداو خلوص دست پ یو به خم صفا، ناب  شودیو مرکزش عدم م
 

الله،  یفنامِّ آن رنگِ لط ِصبْغَةُ
 یف آن رنگِ کث یِبُو الله،لعْنَةُ 
 ( ۷66 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو
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ب  یاشده  گشوده  یفضا  یِفلط  رنگ بو  رنگی،یهمان  و  است.  همان  یِفکث  ی»رنگ خدا«  و    یدگیرنگِ 
  یمهست  یدائماً مورد لعنتِ زندگ  یمداشته باش  یذهناز آن، »لعنتِ خدا« است. ]اگر رنگِ من   یناش  یدردها
 .کندیم یغلُطفش را از ما در یزندگ  یعنی
  ی و زندگ   رویمیو به ذهن م  بندیمی. اگر فضا را م گیریمیرنگِ خدا، رنگ عشق، را م یمفضا را باز کن  اگر

 .[ یدد یمرا نخواه یشده رنگِ خوش ین نفر یهاما مثل آدم صورتین در ا کنیم،یجو موجست یرونرا از ب
 ( 1۳۸ یٔه(، آ 2سورٔه بقره ) یم،)قرآن کر 

ِ ۖ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاَِّ    ِصْبغَةً ۖ َونَْحُن لَهُ َعابُِدوَن.« »ِصْبغَةَ َّللاَّ

 رنگ خداست و رنگ چه كسى از رنگ خدا بهتر است. ما پرستندگان او هستيم.«  اين »
 

 بُو نداشت   یسٰى،ع یکرنگیِّز  او
 خُو نداشت یسٰى،مِزاجِّ خُمِّ  ع وز

 ( ۵۰۰ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو
 و نفاق است.  غرضیب  یِ دوست ی : مجازاً به معنیکرنگی

وحدت  یاذره  یزندگ  یا  یسیع  یکرنگیاز    یدههمان  انسانِ سرشت  و  خو  با  و  نبود    ی فضا  یگرا آگاه 
 نداشت. ی انس و الفت  ها،یدگیخم انسانِ عاشِق رها شده از همان  یاخداوند و  یکرنگشده، خم گشوده

 
 صدرنگ از آن خمِّ  صفا جامٔه
 یاچون ض   یگشت یکرنگو  ساده
 ( ۵۰1 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ی خداوند، جملگ  یاموالنا    یِدارد به برکتِ خُمِّ صفا  یدگیکه صد جور همان  یذهن صد رنگِ انسانِ من   جامٔه
 . شدندیمثل نور م  یکرنگو ساده و  کردندیرا رها م اساسیو اختالفات ب یویدن یرنگها

 
 مَالل  یزدکزو خ یکرنگی نیست
 و آبِ زالل  یمثال ماه بل
 ( ۵۰2 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

و عشق استوار بود از   ییآزاد شده از ذهن، که بر فضاگشا  یاریمرکز عدم و هش  رنگییو ب  یکرنگی  این 
عدم، همچون آب    یرنگیِبلکه عالمِّ ب  کرد،یو مالل نم   یپژمردگ  یجادنبود و هرگز ا  یذهنمن   یکرنگینوع  
وابسته   یکتایی  یبه آب و فضا  شانیاتهستند که ح  یشده از ذهن مانند ماه  آزاد  یها و انسان  ستیزالل

 .شودینم یرهرگز از آب س یاست، چراکه ماه 
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 هزاران رنگهاست  یدر خشک گرچه
 جنگهاست  یُبوسترا با  ماهیان

 ( ۵۰۳ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو
 ی : خشک یُبوست

مختلف وجود دارد، ام ا   یدگیدر ذهن هزاران نقش و رنگ، هزاران فکر و همان  یيعن  یدر خشک   اگرچه
نم  یِهستند در خشک  یکتایی  یِفضا  یانِگشا که ماهفضا  یهاانسان ب  یزندگ  توانندیذهن  از    ین کنند و 

 . روندیم
 

 ی؟ ا و رضا کو چاره یمکه تسل  جز
 ی ا خوارهنرِ خون یرِکفِ ش در
 (  ۵۷۷ یتب دفتر ششم،  ی،مثنو ی،)مولو

در اطراف   ییفضاگشا  یق کردنِ اتفاق از طر  اثریلحظه و ب  ین دربرابر اتفاق ا  یدرون  یتو رضا  یماز تسل  غیر
نسبت و کوچک شدن  من آن  خداوند   یاچاره  یچه  ی،ذهنبه  برابرِ  هم  یدر  خونِ   ینر   یرچون شکه  به 

 درد خواهد شد.  همنجر ب یگریمرکزِ انسان تشنه است، وجود ندارد، چراکه هر راه د هاییدگیهمان
 

 یاری حم الِ شهر یاریاخت اسپانِ
 اسبانِ کُند و کودن ینکشند و سرگ  پاالن

 (2۰4۳ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
 مختار   یده،: برگز اختیاری

که کند و کاهل    ییهااسب  یاما برا  دهندیم   یارسو  یاربه شهر  روندیراه م  یکه به خوب  یدهبرگز   هایاسب
لحظه   ین که ا  یکسان  یگرد  یانیب. بهکنندیحمل فضوالت استفاده م  یها براو از آن  گذارندیهستند پاالن م

ها  آن  یق از طر  یزندگ  یعنی  دهندیم  یهستند که به خداوند سوار  یاسبان  گشایند،یخود فضا را م   یار با اخت
هستند و   بار جبر ذهن   یرکه کند و کاهل بوده، ز  یاما کسان  کندیها را هدايت مآنفکر و عمل کرده و  

 و درد را حمل کنند.  یدگیفکر و عمل کرده و مجبورند همان یذهنکنند، براساس من  ییرتغ خواهندینم
 

 من یدروارآن آمد که ح وقتِ
 بپردازم بدن یا یرم گ مُلک

 ( 4۳۵2 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 )ع(   یلقبِ حضرت عل  یر،: شحَیْدَر
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و بدن   یرمملک خداوند را بگ  ییگشابا فضا  یدروار)ع( ح  یکه مانندِ حضرت عل  یدهلحظه وقتِ آن رس  این 
 جهان را بدهم.  ین و مُلکِ ا یذهن من  یعنی
 

 بُوَد  ینمَرکَبِ چوب یخموش این
 بُوَد  ینتلق یرا خامُش بحریان

 ( 4624 یتدفتر ششم، ب ی،نومث ی،)مولو

 یکتایی   یایکه اهل در  یان. بحرکندیحرکت م  یکتایی  یایدر  یکه بر رو  ستیقیذهن مانند قا  یخاموش  این 
را کاهش    یگربه فکر د  یاز فکر   یدنپر  یعنیذهن است. ]  یخاموش   یق از طر  شانیادگیریو    ین هستند تلق
 ییر تغ شانیزندگ کیفیت یگرد  یدگیبه همان یدگیهمان یککه با گذشتن از  اندیدهدرک رس ین داده و به ا

 نخواهد کرد.[ 
 

 او یایِ در در یوصفِ بحر و دُر کم گو خاموش،
 دار شودار شو، دَم دَم  ی،کن یکه غوّاص  خواهی

 (21۳۳ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
 حبس کند.  ینهکه بتواند نَفَس را در س  ی: کسداردَم

. چراکه وصِف خودت، وصف  یاوروصف و حرف در ن  خداوند خاموش باش و بحر دُرِ او را به  یای در  در
من   یکتایی  یایِدر ذهن،  با  به   یذهنو وصِف خداوند  مرا  مآورد یوجود  اگر  در  خواهیی .    ی زندگ  یایدر 

 . یو حرف نزن یذهنت را ساکت کن یيعن  یدار شودم یدبا یابیو گوهرها را ب یکن  یغوّاص
 

 بگو با او  زبانیز گوش شنو، ب  یب تو
 یخالف و آزار یگفتِ زبان ب  یستن که

 (۳۰۵۵ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

فضا را بگشا و ذهنت را خاموش کن. بدون   یی،و با او سخن بگو  یرا بشنو  یزندگ   یغامپ  خواهییم  اگر
که  با زبان سکوت با او حرف بزن. چرا  یعنی  زبانیخدا را بشنو و ب  یغامبا گوش عدم پ  ی،گوش حس    ین ا

 . آفریندیدرد و رنج م یشهو هم یدبا خدا سخن بگو تواندینم زندیحرف م  هایدگیکه براساس همان یزبان
 

 زبان  یرِدر ز ستی مَخف آدمی،
 ست بر درگاهِ جانزبان پرده  این
 ( ۸4۵ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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پردٔه پندار    ین است. اپنهان شده  یذهن   یوگو و گفت  حرف  یرِاو در ز  یتو انسان  یاریهش  یعنی  یآدم  اصل
ما اآلن به اصلمان   یعنیبر درگاهِ جان انسان است. ]  یا مانند پرده  شودیم  یجادوگو اکه در اثر گفت

حرف    یواششیوا   یدشود با  یدهد  یمپردٔه پندار پنهان است. اگر بخواه  ین ا  یرچراکه در ز  یم،ندار  یدسترس
را کم کن ب  یمزدن  زندگ   یسکوت و خاموش  یق از طر  یشترو  ما خاموش یمبرخورد کن  یبا  . هرموقع که 

 .[شویم یخودمان و خداوند م یهشب یشترب شویمیم
 
 تیتر

 ینوسجال یدنِرا، و ترس ینوسجال  یوانه،کردنِ د تملّق 
 .شودیباستان پس از بقراط محسوب م یونان یاطبا یناز مشهورتر جالینوس

 
 با اصحابِ خَود  ینوسجال  گفت
 مرا تا آن فالن دارو دهد مر
 ( 2۰۹۵ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 از شما فالن دارو را به من بدهد. یکیو شاگردان خود گفت:  یارانبه  یمحک جالینوسِ
 

 ذُوفُنون  ی: ا یکیبدو گفت آن  پس
 جُنون  دوا خواهند از بهرِ این
 ( 2۰۹6 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 است. یوانگیدرمان د  یدارو برا ین بزرگوار، ا یهنرمند و ا یِدانا  یاز اصحابش به او گفت: ا یکی پس
 

 مگو یگرد  یناز عقلِ تو، ا  دُور
 رُو یوانهد  یک: در من کرد گفت
 ( 2۰۹۷ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ای یوانهگفت: امروز د  ینوسرا مزن. جال  یحرف  ین چن  یگرتو به دور است، د  یسخن از عقل و خردمند  این 
 . بیندیرا در من م ی تشکه او جنس دادینگاه نشان م ینکرد و ا یدر من نگاه 

 
 ید من خوش بنگر یِدر رو ساعتی

 یدمن دَر ینِزد، آست  چشمکم
 ( 2۰۹۸ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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  یقو گفت رف  یدرا کش  ینمو به من چشمک زد و آست  یستنگر  یمن با خوشحال   یبه رو   یلحظات  یوانهد  آن
 .یمبا هم برو یاب

 
 در من از او  یبُد ی تنه جنس گر
 رو؟ به من آن زشت یرخ آورد کی

 ( 2۰۹۹ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

رو  زشت  یذهن آن انسانِ من   یک  دیدیمخودش را در من ن  ی تنبود و او جنس  یمن و او همخوان  یانم  اگر
 یا  بیندیدارد جنسش را در شما م  آورد، یبه شما روم  ی،ذهنانسانِ من   یک]پس اگر    آورد؟یم  یبه من رو 
  ی شما هست. اگر در کس  در  ی تپس از آن جنس   گذاردیو در شما اثر م  شودیشما رد م یاز پهلو یاگر کس

 در شما وجود دارد.[ یباحتماالً آن ع بینیدیم یبیع
 

 ی؟ آمد یجنسِ خود، ک یدینه د گر
 ی؟جنس، خود را بر زد یرِبه غ کی

 ( 21۰۰ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ین خود را قر  یو ک   آمد؟ی سراغ من مبه  یک  دیدیخود را در من نم  ی تجنس  یوانهد  یذهن آن انسان من   اگر
 یست؟ او ن که از جنس کردیم یو همراه کس 

 
 شک  هیچی دو کس بر هم زند، ب چون
 هست قدرِ مشترک  یانْشانم در
 ( 21۰1 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ی دوست  ینوجود دارد. ]بنابرا  یآن دو نقاط مشترک   یاندر م  شوند مسلماً  یکدیگرو همراه    ین دو نفر قر  وقتی
 است.[  یدگیهمان یکبرحسب اشتراک در  یذهن  یهامن 
 

 مگر با جنسِ خَود؟  یپَرَد مرغ  کی
 ناجنس، گور است و لَحَد  صحبتِ

 ( 21۰2 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

تحمل    قابلیرمصاحبت با ناجنس مانند گور و لحد غ  یرا ز  کند،یجنس خودش پرواز مبا هم  یمرغ  هر
و با او   آیدیم  جنس خودش خوششحضور است از هم  یا  یذهن که از جنس من   یهر انسان  ین است. ]بنابرا
 کنند.[ ندگیبا هم ز توانندیفصل مشترک نداشته باشند، نم یذهن . اگر دو انسان من کندیمصاحبت م
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پريدن 

 آمد گه چريدن  وی آهوی معانی

 عاشقان گزيده جريده بر  ای عاشق

 بگذر ز آفريده بنگر در آفريدن 

 ۲۰۲۹غزل شماره  ،مولوی، ديوان شمس
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