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 ند بخشنده مهربانوخداه نام ب
 

 :سخنی با همراهان
 کن گر خطا گفتیم اصالحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن

 (۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

زدن به کاری از از دستگوید که قبلمیویژه خرد جمعی به ما که 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 ای متعهدانه و درعینکنیم و برای رسیدن به آن رویه

 عی نکنیم.و اساس کار را فدای مسائل فر سّتا اُ

ای و طرح مفاهیم اساسی، هسته ۀتر به همگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار

بق معنوی است که منط ۀداران این برنامتر برای دوستکلی هر برنامه با امکان تکرار بیش

 و موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

همچنین رعایت قواعد و اصول حاکم بر  داری وتا با حفظ اصل امانت لذا بر آن شدیم

در  دستور زبان فارسی درحدّ بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خالصه، چکیده، گزیده و یا

شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس های دیگر گلچینی از مطالب عنوانقسمت

 عموم قرار دهیم.

 باشد.نویسی میکارگروه خالصه ۀسئولیت این امر به عهدشویم مدر پایان یادآور می

 با تشکر و سپاس فراوان:

 هاسازی برنامهگروه خالصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی933 خالصه ابیات غزل برنامه

 متن ابیات غزل اصلی
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 را؟ تو رنجور   و خسته تو جز   بپرسد که 
 بیا رنجور پرسیدن   پی   از! مسیح ای

 
 چونی؟ که بنه رنجور سر   بر خود دست  

 مخا دست کین به و بمیندیش گناهش از
 

 ستزده تیغ او سر   بر بال خورشید   آنکه
 رضا و احسان سایٔه او سر بر گستران

 
 ستشده سزاوار رنج صد دو به مقصّر این
 سزا نیست کرم و عفو جز به لطف زان لیک

 
 پروردی شِکَر و شیر صد به که را دلی آن

 جفا زهر   نَفَسی هر آن از پس مچشانش
 

 من مسکن   و من ز دل ایبرداشته تو تا
 بال سیل   من سوی   درآمد و ب سکُست بند

 
 بنمایی رو و خوش بیایی چو شفایی، تو

 قفا نمایند و گریزند رنج سپهِ 
 

 حیات؟ آب   ای کنی حواله چه طبیبش به
 دوا همانجاست درد، رسد که همانجا از

 
 همه جان   و سر تو و تنند چو عالم همه
 جدا؟ گشت او سر   که تنی زنده شود کی

 
 همگان حیات   و حیوان سرچشمٔه تو ای 
 بگشا سو این از آب ست،شده خشک ما جوی  
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 بماند رنجور دل   در سخن چند ازین جز
 خدا به نگوید تو خوب   رخ   نبیند تا

 
 (1۶۷ شمارٔه غزل شمس، ديوان )مولوی،
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 بپرسد جز  تو خسته و رنجور  تو را؟ که
 یارنجور ب یدن  پرس ی  ! از پیحمس ای

 (1۶۷ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

از تو  ییخاطر جدارا که به یحال انسان یاز تو چه کس یر[ غیا: خداگویدیم یزندگ یا]از زبان انسان رو به خدا 
کننده تو شفابخش و زنده یزدی  که دم  ا یا پرسد؟یشده م یو زخم یماردر مرکزش ب یماد یزهایو گذاشتن چ

 .یاب یمارتحال ب یدنپرس یاست، برا
 هایدگیها حالش را بپرسند و هماناز خدا مثالً آدم یرغ یانتظار داشته باشد کس یا]اگر انسان فکر کند 
 یجاناتاست. تمام ه یمارگذشته خسته و ب یهاجدا شده و از رنجش یاز زندگ یعنی ینحالش را خوب کنند، ا

انتظاراتش  پرسد،یر خدا حالش را نمیغ یاگر بفهمد کس کهیاست. درحال یماریب یناز عالئم ا یذهنمن یمنف
 ییکه فضاگشا پرسدیو خدا احوالش را م رسدیم یتوضع ینبه ا ی. او زمانشودیقطع م یزهااز جهان و چ

 شود.[ یکرده، مرکز را عدم کند و از جنس زندگ
 

 ی؟که چون بنهخود بر سر  رنجور  دست  
 دست مخا ینو به ک یندیشگناهش بم از

 (1۶۷ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

 یدننوازش و بخش یکرد، دستت را برا ییرا در خود دارد فضاگشا یذهنرنجور  تو که عقل من یمارب وقتی
کرده  پر یرونیب یزهایو چ یدگیا از همانکه مرکزش ر یناش و اعقل کل، بر سر  او بگذار. به گناهان گذشته

 دست نزن.  و انتقام جوییینهفکر نکن و به ک
به اتفاقات بد  کهینا یجا: انسان بهگویدیدرواقع به خود انسان است و م یتب ینسخن موالنا در ا ی]رو

ج از ذهن خار یدو خود را مالمت کند، با یردپذ یرها تأثو از آن یندیشدگذشته و گناهانش برحسب درد ب
 مند شود.[بهره یزندگ یاز نوازش و شفا ییشود، خود را ببخشد و با فضاگشا

 
 ستزده یغبال بر سر  او ت ید  خورش آنکه

 احسان و رضا یٔهبر سر او سا گستران
 (1۶۷ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

را  لطف و احسانت یٔهسا یده،ش تاببال بر سر یدخورش یلدل یندارد و به هم یذهنکه من یبر سر انسان خدایا
 را بگشا. یتتپهن کن و چتر رضا

 یگران،کند و احسان به د ییفضاگشا یدبرخوردار شود، با یزدیرحمت ا یٔهاز سا یانسان ینچن کهینا ی]برا
 وجود آورد.[قانون جبران را در خود به یتصفر کردن مقاومت و رعا ی،رضا، روادار
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 ستمقصّر به دو صد رنج سزاوار شده این
 سزا یستزان لطف به جز عفو و کرم ن لیک

 (1۶۷ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

خدا در مرکزش، سزاوار درد و  یجاها بهو گذاشتن آن یزهابا چ یدگیخاطر گناه همانبه یذهنمن یدارا انسان  
 یسازو سبب شدگییتهوست که با افراط در همها خود  اورنج ینفراوان است. مقصر و مسبب ا یهارنج

و  یستتو جز بخشش و کَرَم روا ن رحمت. خداوندا، با وجود گناه انسان، از لطف و استیدهرس جاینذهن به ا
 .رودینم یانتظار یجز عفو و مهربان

 یدابنشود؛ بلکه  یدهبترسد که اشتباهاتش بخش یذهننامربوط من یهابا صحبت یدموالنا انسان نبا یان]به ب
 یورداربرخ ی. برابخشدیم یتاما درنها کند،یم یریگپدر مهربان است که اگرچه سخت یکبداند خدا مانند 

خود را  ی،مالمت گونهیچبدون ه و ییبا فضاگشا یعنیاز جنس همان بخشش شود  یدبخششْ انسان با یناز ا
 عفو کند.[

 
 یو شِکَر پرورد یررا که به صد ش یدل آن

 زهر  جفا یپس از آن هر نَفَس مچشانش
 (1۶۷ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

و از  یآرامش، نور و عشق پرورش داد ی،خوب خودت مانند شاد هاییترا که با خاص یانسان خدایا
اکنون در ذهن  ینداختی،ن یو به درد و سخت یو شکر برخوردار کرد یرمانند ش یرینخوب و ش یغذاها
تا  کن یاریشد. چشیرا م یذهنمن ینشدن به تو در هرلحظه زهر  جفا یلاز تو و تبد یشده و با دور یزندان

 حالش را خراب نکند. یذهنمن یجفا یگراز جنس تو و وفادار به تو شده و د
زور باشد، بلکه درد و به و یبا سخت یدپرورش دادن نبا ید؛خطاب به انسان بگو تواندیم ینهمچن یتب ین]ا

 و احسان است.[ ینکردن و مهربان یزهست یی،الزمٔه آن فضاگشا
 

 دل ز من و مسکن  من یاتو برداشته تا
 بال یل  من س ی  ب سکُست و درآمد سو بند

 (1۶۷ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
 یختن: گسستن، گسسُکُستن

بند  ی،اذهن برداشته یعنی کنمیم یدر آن زندگ کهیین و از جاکه تو چشم و دلت را از م یاز زمان خداوندا،
 است. یرمن سراز یسوبال به یلمتصل به تو پاره شده و س

 یدبا کهییجا یعنی یبه من  اصل بردارم و یستمن ن یقیکه مسکن حق امیذهنتمرکز و توجهم را از من ید]من با
 و به جهات مختلف نروم.[ یایدنبال بر سرم  همهیندر آن باشم معطوف کنم تا ا
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 ییخوش و رو بنما یاییچو ب یی،شفا تو
 قفا یندو نما یزندرنج گر سپهِ 

 (1۶۷ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
 یختننمودن: پشت کردن، گر قفا

. یستندهاست شفابخش نآن یوجوکه ذهن من در جست یگرد یزهایو چ یمن هست یدردها یتو شفا خدایا
ا کنم، ب یدور یتلخسخت و اوقات یهااز ناله و درد و انتخاب راه یعنیآمدنت را فراهم کنم  یطاگر شرا

شت سپاه درد به من پ یایی،به مرکزم ب یتا تو از راه خوش یمجلو بروم و فضا را باز و مرکز را عدم نما یشاد
 .بینندیو مرا نم گریزندیکرده، م

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

 (1۶۷ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

تو جسم را در مرکزش  یجااست که به یندرد انسان ا دانییتو م ی،هست یاتکه آب  ح یخداوند ای
 یدگیحاصل از همان یدردها یدوا کهیدرحال فرستی؟یم جهانیینا یبطب یشاست، پس چرا او را پگذاشته
 یعنیمرکز است  نو عدم کرد ییآنْ فضاگشا ی. دواکنندیکه جسم را درمان م یستن یرونیب هاییببا طب

 یرکتبو  یایدجا باال باز همان یکه سبب درد شده باز کرد تا درمان اصل یتیفضا را در اطراف وضع یدبا
 .کندیشود که حال انسان را خوب م یبنص
 

 عالم چو تنند و تو سر و جان  همه همه
 که سر  او گشت جدا؟ یشود زنده تن کی

 (1۶۷ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

. اما یجهان است مانند تن هستند و تو سَر و جان همه هست ینتمام کائنات و هرچه در ا خداوندا،
نداشتن  یاو غمشان برحسب داشتن  یو مقاومت کرده و شاد یزهدارند، ست یذهنکه من ییهاانسان
و مانند  شوندیم اجد یزندگ یعنیو از سر  خود  شودینم یها جاردر آن ینظم زندگ ینبنابرا هاست؛یدگیهمان
 زنده نخواهند شد. یو به زندگ میرندیکه از سر جدا شود، م یهر تن
 یسر و جان توهم تواندیم یرد،بپذ یذهننظم من یجارا به یکند و نظم زندگ ییعکس اگر انسان فضاگشا]به
 است عوض کند.[ یکه زندگ یقیخود را با سر و جان حق یمصنوع و
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 همگان یات  و ح یوانح ٔهتو سرچشم ای
 سو بگشا ینست، آب از اما خشک شده جوی  

 (1۶۷ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

حاصل از آن سبب  یما و دردها هاییدگیهمان ی،همه هست یبرا یو زندگ یاتکه سرچشمٔه آب ح ییخدا ای
 ییبا فضاگشا یدگرفته شود. ما با یاتدر ما و چهار بعد ما خشک شده و جلو  آب ح یزندگ یشده جو

لحظه از رحمت بهلحظه صورتیندرا ی؛کن یباز شده و آب  آن را بر ما جار یجو ینتا ا یممرکزمان را عدم کن
 .شویمیبرخوردار م اتیزدیا
 

 جور بماندچند سخن در دل  رن یناز جز
 به خدا یدرخ  خوب  تو نگو یندنب تا

 (1۶۷ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

کند و مرکزش عدم ن ییاست که تا انسان فضاگشامانده یدر دل باق یگراز آنچه گفته شد چند سخن د غیر
 گفته نخواهد شد.  یندخدا نب یخوب تو را ا یرو یعنینشود 

نس جاو شده باشد. پس اگر انسان از  یبر انسان اثر کرده و سبب آگاه یدبا جاینموالنا تا ا یات]درواقع اب
از درونش اظهار  سببیب یصورت عشق و شاداو به ییو فضاگشا یتخالق یقخدا شود، ادامٔه سخن از طر

 خواهد شد.[
 

 933وی، دیوان غزلیات و آیات برنامٔه شمارٔه متن ابیات مثن

 یمکر یندارم، ا یزیالف چ چون
 یمتر از چشم  مدلتنگ یدل جز

 (2329 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

ندارم،  چیزییچتم و هچون الف لخت هسکه امتداد توست هم یاریعنوان هشخداوند بخشنده، من به ای
و  سیخس یارتر بوده و بستنگ یزن «یمم»از چشم  حرف  یدارم که چشمش حت   یذهنمن یکبلکه فقط 

را به  راوانیو ف یتموفق ی،بختو خوش بخشمیخودم را نم یو حت یگراند یذهننظر است، من در منتنگ
 .دارمیروا نم یگرد یهاخودم و انسان
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 ب ه سازد مرا یچ،ندارم ه خود
 صد عَنا ینز وهم  دارم است ا که

 (2334 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو 
 : رنجعَنا

داشته  یزیچ توانمیجهان نم ینکه امتداد خداست، در ا یاریعنوان هشمتوجه شدم که من به ییفضاگشا با
 یبرفرا دارد و مرا  هایدگیو همان یرونیب یزهایمن  توَهم داشتن چ ی  ذهنباشم که حالم را خوب کند، من

توهم داشتن، از  کهیدرحال شوی،یبخت مخوش یرا داشته باش یجهان ینا یزهایاگر چ گویدیو م دهدیم
 مرا رنجور و خسته کرده است. یدنها دخواستن و برحسب آن یها زندگداشته

 
 یربپذ او جان دَهَدَت، رو ز نَفَخْتُ  دَم  
 نه موقوف  علل ست،یَکونفَ او کُنْ  کار  
 (1344شمس، غزل شماره  یواند ی،)مولو 

 یدم: دمنَفَخْتُ 

 یتو را از دردها شودیفکان، بشو و موارد وجودت شده و با فرمان کُن یزدیدَم ا کنییفضا را باز م وقتی
راکه کار چ یر؛بپذ یدم،نفختُ، در تو دم یٔهرا از آ ینبرو ا کند،یو به خودش زنده م دهدیشفا م یذهنمن

و  یرونیب یهاعلت ها،یدگیهمان برحسبو موقوف فکر کردن  شودیفکان انجام مقضا و کُن یقخداوند از طر
 .یستذهن ن یسازسبب

 
 بسا سرمست  نار و نارجُو ای

 را نور  مطلق داند او خویشتن
 (13۶۶ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

ستم همن نور مطلق  گویندیدارند و مست آتش درد و دردجو هستند، اما م یذهنکه من یافراد یارندبس چه
 .دانندیدا مخ نهایتیو خود را از ذهن رها دانسته و زنده به ب

 
 جذب  حق یاخدا،  ٔهمگر بند جز
 رهش آرَد، بگردانَد ورق با

 (13۶۷ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

راه آورد و ورق را برگرداند او را به ییگشاجذب حق با فضا یااز بندگان خدا مثل موالنا و  یکی کهینا مگر
 مرکز و فکرش را عوض کند و حال زارش را دگرگون سازد. یعنی
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 یهنار   یال  بداند کآن خ تا
 یهاِلّا عار   یستن یقتطر در

 (13۶8 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو 
 ین: آتشناریه

 ی: قرضعاریه

دن به خدا ش زنده یرپر از درد، در مس یذهنمن ینا و ینآتش یاالتکه آن خ یابددر ییگشاکه با فضا یوقت تا
 .یندازدها را دور بآن یدو با بوده یموقت

برحسب  کتاییی یبه فضا یذهندر راه رفتن از من یدبا کنیم،یخود کار م یو رو خوانیمی]اگر ما موالنا م
 یرحسب باورهاب یچراکه هر فکر کند،یم یجابذهن ا یسازطور که سببنه آن یمبرو یشآموزش موالنا پ

 ذهن غلط است.[ یسازو سبب یدههمان
 

 یموقت آمد، که ما به تو پرداز آن
 یمآتش ساز ٔهتو را خان مرجان  

 (1115 ٔهشمار یشمس، رباع یواند ی،)مولو 

، عقلت است که به کار تو بپردازم، تو را عوض کرده یدهانسان، وقت آن رس ی: اگویدیم یاز زبان زندگ موالنا
فا به خانٔه آتش و عشق کنم، تو را ش یلرا تبد یذهنمن یعنی یدیآن چسبکه به  یمرجان ینرا درست کنم و ا

 .یمدهم و به خودم زنده نما
 

 پنهان یجان یان  م ی،کان  زر تو
 یمدر آتشت انداز یصاف شو تا

 (1115 ٔهشمار یشمس، رباع یواند ی،)مولو 

پس  پنهان است، یذهنکه در درون جان  من یمعدن طال هست یککه امتداد خداست،  یاریعنوان هشبه تو
خداوند زنده  نهایتیو به ب یکن یخال هایدگیو همان یذهنمرکزت را از من یعنی یصاف شو خواهییاگر م
 .یمبتال شو کنمیم یبتکه نص اییارانهبه درد هش یدبا یشو

 
 گُرگ  کُهُن ینخدا افغان از کای

 : نَک، وقت آمد، صبر کُنگویدش
 (403 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

کار، رگ  کهنهگ ینو فغان از ا یادخدا فر ی: اگویدیباشد[ م یدهدرد کش یبه اندازٔه کاف یذهنکه در من ی]انسان 
و جواب اخداوند به  اندازد،یمرا به درد م یسازسبب یجادکه از جنس حرص است و با ا یذهنمن یناز ا
 است. یدهفرا رس یزداد گرفتن و رها کردن تو ن صبر کن که زمان   ینک: ادهدیم
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 است، خامُش، کم خروش  یکنزد صبح
 تو، تو مَکوش  ی  پ کوشمیهم من

 (411 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

ذهن نرو، نظم  یسازاست، به سبب یکو زنده شدن به خدا نزد یذهن یاز دردها ییانسان، صبح  رها ای
ن تو به خودم زنده کرد یمن برا یرارا خاموش کن، ز اتیذهنمن ییگشارا برقرار نکن و با فضا اتیذهنمن
 خودت نکوش. یذهنتو با من کوشم،یم
 

 شوم یانآن آمد که من عر وقت  
 بگذارم، سراسر جان شوم نقش
 (۶13 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یجهان ینا یزهایو چ هایدگیهمان ی،از توهمات ذهنمرکزم را  ییگشااست که من با فضا یدهآن رس وقت
و  یندازمکنم و ب کاریرا ب دهدیکه ذهنم نشان م یزیآن چ یعنی یمرا ترک گو یذهنو عدم کنم و نقش  من یخال

 سراسر جان شده، به خدا زنده شوم.
 

 یُصِمّ  یُعْمیکَ  یاءالْاَشْ  حُبُّکَ 
 السَّودا جَنَتْ ال تَخْتَصِم نَفْسُکَ 

 (2۷24 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

 یابا من و  کند،یر مکبه مرکز عدم کور و تو را نسبت یاکه در مرکزت گذاشته یزهاییتو نسبت به چ عشق
 تو بر سرت  آورده است. یاهکار  س یذهنبالها را من ینمکن که ا یزهست یگرد یهاانسان

 یثحد

 «.یُصِمّ و  یُعْمی یءَ الْاَش   حُبُّکَ »
 «    .کندی[  تو را كور و كر مدهییکه در مرکزت قرار م یزهاییآن چ یعنیتو به اشياء ] عشق  »

 
 من ی ّ کور ینست اعشق کوری
 حَسَن یاست ا یُصِمّ و  یُعْمی حُب ّ 

 (23۶2 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

انسان، بدان که عشق  ی. ایمعمول ی  عشق است نه کور یقطعاَََ کور یباشم آن کور یاگر من، دچار  کور آری
 .شودیعاشق م یو کر یشدن با خدا، موجب  کور یکیعدم کردن مرکز و  یعنی

 یم،درست کن یجسم یخدا یکو در ذهنمان  یمها را در مرکزمان قرار دهجسم یوقت یم،دار ی] دوجور کور
 ییاگر مرکز را با فضاگشا یاست، ول یبد یکور ینکه ا بینیمیو خدا را نم شویمیبه خدا کور و کر منسبت
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عشق  یکور ینکه ا بینیمیرا نم وجز ا یزیچ یگرشده و د یکیبا خدا  ینیم،برحسب اجسام نب یگرو د یمعدم کن
 .[کندیما را درست م یو تمام ابعاد وجود آوردیما م یو خرد کل را به زندگ یاست و نظم زندگ

 
 بدو یناخدا، ب یر  از غ کورم

 باشد بگو ینعشق ا مقتضای  
 (23۶3 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

 شده : الزمه، اقتضامقتضا

 بینمینم دهدیرا که ذهنم نشان م یزهاییاز خداوند کور هستم، چ یرغ یزیاز هرچ ییهرلحظه با فضاگشا من
 .بینمیخدا م یقبلکه فقط با عدم کردن مرکز از طر دهمیها را در مرکزم قرار نمو آن

 مطلب را بگو و به آن عمل کن. یناست. ا ینالزمٔه عشق هم 
 

 ینفس از اندرون راهت زد گرنه
 ی؟بُد یک یرا بر تو دست رهزنان

 (40۶3 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

اهت را ردر مرکزت، از درون  یجهان ینا یزهایدردها و گذاشتن چ یقاز طر یدند یلٔهوسبه یذهنمن ا ًواقع اگر
چگونه  ذهنییهامن کرد،یو منحرف نم بُردیو علت و معلول ذهن نم یسازو تو را به سبب زدینم
 باشند؟ تهداش یتو را بدزدند و به تو دسترس یبر تو غلبه کنند، زندگ توانستندیم
 

 که شهوت است یعَوان  مُقتَض زان
 حرص و آز و آفت است یر  اس دل
 (40۶4 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : مأمورعَوان

 گر: خواهشمُقتَضی

در  ینجها ینا یزهایکه براساس شهوت گذاشتن چ یذهنمن یعنیگر اثر  تالش  آن مأمور  خرابکار و خواهش بر
بهتر  یشترآفت و هرچه ب خواهی،یادهز  یر  دل و مرکز انسان اس کند،یذهن حرکت م یسازمرکز و سبب

 . گرددیم
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 دزد و تباه یعَوان  سِرّ، شد زان
 عوانان را به قهر  توست راه تا

 (40۶5 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

اشتن و با گذ یکه در درون توست، دزد و تباه شد یذهنمن یعنی یآن مأمور  نهان یگراثر  تالش و خواهش بر
 یهاکه نماد من ییرونمأموران  ب یجهو درنت یبه مانع و مسئله کرد یلرا تبد یدر مرکز زندگ هایدگیهمان
اراحت کند نشما را  تواندیم یتو اثر بد بگذارند و تو را مغلوب کنند.  ]اگر کس یرو توانندیاست م یذهن
ا عدم رمرکز  یدرو با یناز ا کند،یاست را به واکنش وادار م یذهنمأمور خرابکار درونتان که من یقتدرحق
 یذهنبه نام من یجاسوس یککه در درون شما  یدکن ییو شناسا ییدنما کاریمأمور خرابکار را ب ینتا ا ید،کن

 .[کندیرا خراب م ریزیدیکه م تیاست که مدام هر طرح درس
 

 پند  نکو ینخبر بشنو تو ا در
 عَدُو ٰیلَکُمْ اَعْد یْکُمْ جَنْبَ  بَیْنَ 

 (40۶۶ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

از حضرت رسول آمده بشنو و به آن عمل کن  یف،رش یث از احاد یکیپند خوب را که در  ینا تو
 « دشمن شما در درون شماست ینترسرسخت»

 خواهدیم کندیماست که فکر م یذهنهمان من کنیمیدشمن ما که برحسب آن فکر م ینو خرابکارتر ین]بدتر
 .[کندیرا خراب م یزچهمه یشههم یما را درست کند، ول یکارها
 حدیث

 «یْكَ جَنْبَ  ینَ بَ  یعَدُوَّکَ نَفْسُكَ ال ت اَعْدٰی»
يان  دو مدرست شده و[ در  هایدگیتو[ است كه ]که از همان یذهنمن یعنیدشمن  تو، نفس  تو] ترينسرسخت»

 «)درونت( جا دارد. یتپهلو
 

 یزعدو مشنو، گر ینا طُمطراق  
 یزاست در لَجّ و ست یسچو ابل کو

 (40۶۷ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 
 ییشکوه و جالل، آوازه، خودنما یش: سروصدا، نماطُمطراق

پسند  شود، مورد توجه و یدهد خواهدیکه م یذهنمن یعنیدشمن که در مرکزت است  ینا یاهویسروصدا و ه
ومت و مقا یزهو اصالً ست یاو را رها کرده و از دستش فرار کن ییگشابا فضا یدرا نشنو، بلکه با یردقرار گ

 یمتصم یاست، وقت یسقهر، درد و دعوا مانند  ابل گری،یزهست ی،در لجباز یذهنمن یرز ی،نداشته باش
و بعد از آن  داردیوا م یزهتو را به ست یو مقاومت نداشته باش یکن ییگشادر اطراف اتفاقات فضا گیرییم

 .کندیم دتیو ناام یخود کار کن یرو توانییتو نم گویدیهم با مالمت م
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 من کم کنم ی،ترازو کم کُن از
 من روشنم ی،تو با من روشن تا

 (1900 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

 یعنی ،یحضور کم کن یاریو هش ییگشافضا ی:[ اگر از ترازوگویدی]موالنا از زبان خداوند خطاب به انسان م
از  یزمن ن ی،مسائلت را حل کن یسرهم بخواهتند و پشت یو با فکرها یشو یدههمان یجهان ینا یزهایبا چ
و به درد  شودیم یادز اتمیجس یاریهش شوی،یاز خرد و کمک من برخوردار نم یعنی کاهمیتو م ٔهبهر
با تو  یزن نم ی،حضور را حفظ کن یاریو هش یبا من روشن باش ییگشابا فضا یکن یتو سع کهیتا زمان افتی،یم

 .کنمیتو کمک م روشن بوده و به
 

 ببُرد را خاتَم و،ید دستت ز ور

 ب مُرد بختت شد، فوت یپادشاه

 (3581 تیب اوّل، دفتر ،یمثنو ،یمولو)
 .ندیگو زین را انگشتر ن  ینگ انگشتر،: خاتَم

 صورتنیدرا دیبربا تو از را خدا به شدن زنده و حضور یاریهش انگشتر یذهنمن و  ید و یشو دهیهمان اگر اما
 و گرددیم محو اقبالت و بخت ،یستین رونتیب و درون جهان پادشاه گرید تو و رودیم دستت از اتیپادشاه

 .افتاد خواهد بد اتفاقات تیبرا
 

 عِباد ای شد حَسْرَتا ای آن از بعد

 الت نادوْمُ یَ  تا محتوم، شما بر

 (3582 تیب اوّل، دفتر ،یمثنو ،یمولو)
 زیرستاخ روز  ی اسام از یکی: الت ناد ُوْمیَ 

 شما بر یجسم یاریهش و رفت انیم از شما یپادشاه و حضور یاریهش کهآن از پس ،یذهن یهامن یا
 که یزیچ از د،یکن ییفضاگشا دیبا دیبفهم که یروز تا. دییبگو واحسرتا دیبا امتیق روز   تا گاهآن کرد غلبه

 ی  قیحق منظور به و شده زنده خدا تینهایب به لحظه نیا امتیق در و دینخواه کمک دهدیم نشان ذهنتان
 .دیکن عمل جهان نیا به آمدن

 (5۶ آیٔه ،(39) زمر سورٔه کریم، قرآن)

 «.السَّاخِر ينَ  لمِنَ  كُنْتُ  وَاِنْ  اللّٰهِ  جَنْب   فِي فَرَّطْتُ  مَا عَلَٰى حَسْرَتَا يَا نَفْس   تَقُولَ  اَنْ »

 «.بودم كنندگانمسخره از و كردم، كوتاهى[ ییفضاگشا یيعن] خدا كار   در كه من بر حسرتا اى: نگويد كسى تا»
 (32 آیه ،(40) غافر سوره کریم، قرآن)
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 «.الت نَاد   يَوْمَ  عَلَيْکُمْ  اَخَافُ  اِنِ ي قَوْم   وَيَا»

 ام یول است امتیق روز لحظه نیا]«  .بيمناكم شما بر بخوانيد فرياد به را يکديگر كه روز آن از من، قوم اى»
 نشان مانذهن که یزیچ از و هاانسان از و میاگذاشته مرکزمان در را زهایچ خدا یجابه و میهست ذهن در
 .[ میخواهیم کمک دهدیم
 

 یمُنْکِر را شتنیخو و یر تو ور

 ؟یبَر جان یک نه،یآ و ترازو از

 (3583 تیب اوّل، دفتر ،یمثنو ،یمولو)
 رنگین له،یح و مکر: ویر

 و ترازو از ،یکنیم انکار یخرابکار همه نیا با است، طانیش جنس از که را خود ی  ذهنمن لٔهیح و مکر تو اگر
 نیا ر  با ریز از و یببر دربه سالم جان   یتوانیم یک دهد،یم نشان را تو رونیب و درون جهان هرلحظه که نهیآ

 ؟یکن یخال شانه تیمسئول
 قائم ما یوقت دهدیم نشان را ما یجسم یاریهش و حضور یاریهش زانیم ترازو و است نهیآ ناظر حضور]
 .[مینیبیم را ترازو هم و ذهنمان هم میشویم ذاتبه
 

 نگر معشوقه یرو هماره پس

 پدر یا بشنو توست، دست   به نیا

 (309۷ تیب ششم، دفتر ،یمثنو ،یمولو)

 نیا جان، برادر یا. اوریب رو خدا یسوبه و کن عدم را مرکزت ناظر حضور و ییگشافضا با لحظهبهلحظه پس
 در من که نگو. توست دستبه عدم مرکز و ییفضاگشا با لحظه نیا در قدم نیاول برداشتن که بشنو را پند
 . یکن درست را اتیزندگ ناظر، حضور نٔهیآ و خرد ترازو، با یتوانیم تو. ندارم یاچاره و هستم یذهنمن جبر

 

 خواستن را خدا ر  یغ خدا از

 کاستن یکُل   و، ستیافزون ظَنّ   

 (۷۷3 تیب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو)

 خواستن، را هایدگیهمان ذهن، یسازسبب لٔهیوسبه و دهیهمان مرکز با یعنی او به شدن زنده رازیغ خداوند از
 جادیا و یزندگ تمام دادن دست از واقعدر اما است، ترشیب سود و یزندگ آوردن دستبه توهم و الیخ فقط
 . است زیچهمه باختن و شتریب درد
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 ال هست؟ مزدش کار، آن نکرد چون

 ٰىسَع ما اِلّا لِلْاِنسان   سَ یْ لَ 

 (2545 تیب چهارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو)

 معتقد جبران قانون به نگرفته، دستبه را عدم نٔهیآ و ترازو نکرده، ییفضاگشا نداده، انجام یکار کهیکس ایآ
 یبرا رایز» ندارد، مسلما   دارد؟ یدستمزد باشد، دهینکش ارانهیهش درد و نکرده کار خودش یرو نبوده،
 «.ستین[ یابهره و بینص چیه] کوشد چهآن جز انسان

 (39 هیآ ،(53) نجم سوره م،یکر قرآن)

 «سَعَٰى؛ مَا اِلَّا لِلْاِنْسَان   لَيْسَ  وَاَنْ »

 «.ستین اندکرده خود آنچه جز یپاداش مردم یبرا: نکهیا و»
 

 من درواریح که آمد آن وقت  

 بدن بپردازم ای رمیگ مُلک

 (4352 تیب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو)
 (ع) یعل حضرت لقب  ر،یش: دَریْ حَ

 یپادشاه و کنم عدم را مرکزم کرده، باز را فضا درواریح( ع) یعل حضرت مانند   که دهیرس آن وقت   لحظه نیا
 دییگویم شما یيعن. ]بدهم انجام را کار نیا دیبا بکشم جانم از دست و رمیبم اگر یحت. آورم دستبه را خودم
 یسوبه مرا که ییزهایچ حرص از دیبا من دیایب سرم ییبال هر ای بکشم ارانهیهش درد که ستین مهم

 .[ کنم عدم را مرکزم ارانهیهش درد و ییفضاگشا با و نروم هاآن سمتبه و باشم آگاه کشندیم خودشان
 

 ایک یکا برزد بانگ و دیبرجه

 ایب یمرد اگر نکیا حاضرم،

 (4353 تیب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو)

 را او که گرانید و خودش یذهنمن به و شد بلند خود یجا از حضور ر  یش مانند ناگهان عاشق مهمان   آن
 .ایب جلو یدار جرأت و یمرد اگر حاضرم، من بزرگوار، یا زد ادیفر کردند،یم تهديد

 
  طلسم آن آواز، ز بشکست زمان در

 قسم قسم سو هر دیزیریهم زر

 (4354 تیب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو)

 ترساندیم را او دائما   که یذهنمن طلسم آن و شد عدم مرکزش او، حضور   ی  صدا اثر   بر لحظه همان در
 و سببیب ی  شاد ،یدگاریآفر ،ییبایز ،یزندگ برکات   اقسام و انواع و رفت نیب از غلط دید آن و شکست
 . ختیر او یسوبه یزندگ خرد و عشق
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 شیخو استاد   با که یشاگرد نحس

 شیپ به دیآ و، آغازد یهمسر

 (15۷8 تیب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو)

 ما. ]است شوم و نحس باشد داشته ییدانا یادعا و بداند کسانی و برابر استادش با را خود که یشاگرد آن
 و میشویم بلند یذهنمن صورتبه و میسازیم یذهنمن رفته، ذهن به یوقت میهست موالنا و خداوند شاگرد

 مانیبرا بد اتفاقات و شده نحس جهیدرنت م،یدانیم یزندگ عقل   از بهتر را خودمان یذهنمن عقل   و سر
 .[افتاد خواهد

 
 جهان استاد   استاد؟ کدام با

 نهان و، دایهو کسانی او ش  یپ

 (15۷9 تیب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو)

 انکسی نهان و انیع او نظر در که خداوند یعنی جهان استاد با زد؟یخیبرم یبرابر و مقابله به استاد کدام با
 . گذردیم انسان یوجود ذرات در هرچه و حضور هم و است آشکار او یبرا یذهنمن هم. است

 
 شده الله ب نُور   نْظُریَ  او چشم  

 بُده خار ق را جهل ی  هاپرده

 (1580 تیب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو)
 کنندهپاره شکافنده،: خار ق 

 را یدگیهمان جهل   ی  هاپرده نرویا از. ندیبیم نظر یاریهش با او چشم و است عدم مرکزش که یاستاد همان
 نیا میشویم متوجّه و شودیم شناخته ما جهل یهاپرده میکن گوش درست موالنا به اگر. ]دَردیم هم از

 .[ میاندازیم دور را هاآن و است غلط میدار ما که دهیهمان یفکرها
 ثیحد

 «اللّٰهِ ب نُور   يَنْظُرُ  فَاِن هُ  الْمُؤمِن   فَراسَةَ  اِت قُوا»

 «.ندیب یم خدا نور با او که مؤمن یرکساریز از دیبترس»
 

 اوستاد ز دارد ننگ جاهل زآنکه

  گشاد نو یدکان و رفت الجَرَم

 (23۶4 تیب ششم، دفتر ،یمثنو ،یمولو)

 دخر و عقل از شتریب خودش یجزئ عقل   کندیم فکر و دارد ننگ جهان استاد   داشتن از نادان ی  ذهنمن رایز
 عقل   و کندیم باز را یذهنمن دیجد دکان رودیم و بنددیم را فضا یکس نیچن ناچاربه. موالناست و یزندگ
 . اندازدیم کاربه را آن
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 نگار یا استاد، ی  باال دکان آن

 مار ز پُر و است کژدم پُر و گَنده

 (23۶5 تیب ششم، دفتر ،یمثنو ،یمولو)
 معشوق محبوب،: نگار

 و درد از پر و متعف ن یاکرده باز خداوند یعنی یقیحق استاد دکان   یباال ذهنت در که یدکان آن محبوب، یا
 . است عقرب و مار

 

 بازگَرد و دکان کُن رانیو زود

 آبخَورد و گُلبُنان و سبزه یسو

 (23۶۶ تیب ششم، دفتر ،یمثنو ،یمولو)
 برکه آبشخور، خورند، آب آن از که یمحل  : آبخَورد

 عدم یافض گلستان یسوبه و کن رانیو را یذهنمن دکان هایدگیهمان یی  شناسا و ییگشافضا با زودتر هرچه
 .بازگرد اتیح آب برکٔه و
 

 را؟ قِدَم ینه نشان چه را؟ عدم بُد چگونه چه

 ینهاد نکو بس تو که را قَدَم نیاوّل نگر

 (2842 ٔهشمار غزل شمس، وانید ،یمولو)
 [حدوث مقابل  ] میقد ،ینگیرید: قِدَم

 جنس از که را خودت و خداوند چرا. ندارد یچگونگ خدا ای عدم ؟یکنیم فیتوص را ییکتای یفضا و عدم چرا
 به و ییبگشا را فضا یعنی یبردار کوین را قدم نیاول لحظه نیا در که کن نگاه خوب ؟یکنیم نشان یهست او

 .باشد تو ار  ی و نیقر او تا یشو زنده یزندگ
 

 من ار  ی و نیقر تو یا: را عشق دوش گفتم

 من کنار   نیا از بیغا نَفَس کی مباش چیه

 (1829 ٔهشمار غزل شمس، وانید ،یمولو)

 او به شدم قائم امیاصل ذات یرو و شده خداوند جنس از عشق، جنس از و کردم باز را فضا لحظه نیا یوقت
 از هم لحظه کی یحت و کن تعيين مرا یاصل جنس ارتعاش قیطر از هرلحظه و باش من اری و نیقر تو گفتم
 . نشو بیغا من کنار
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 او ی  وگوگفت و قولیب نیقَر از

 او ی  خو از نهان دل بدزدد خو

 (2۶3۶ تیب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو)

 نیقر وا با که را ینینشهم رتیس و خو ارتعاش، قیطر از ،یپنهان طوربه ،ییوگوگفت چیه بدون انسان مرکز
 . دزددیم است،شده

 و حضور جنس   از را خودمان که میدار یشخص فٔهیوظ جهان در ما پس. کندیم نییتع را منظور جنس ناظر]
 مرکز در را یزندگ شنو،سکوت و نیبعدم یاریهش و ناظر حضور عنوانبه و میدارنگه نهیآ و ترازو جنس از

 .[ میدرآور ارتعاش به هاانسان
 

 هانهیس در هانهیس از رودیم

 هانهیک و صالح پنهان، رهِ  از

 (1421 تیب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو)

 مرکز زا ارتعاش ق  یطر از و یپنهان طوربه یذهنمن مخرب   و بَد یهایانرژ و یزندگ خوب   یهایانرژ و صفات
 رسد،یم یکس به یوقت ستیزندگ جنس از که یانسان مثالً . ]کندیم دایپ راه گرید انسان مرکز به یانسان
 او و بردیم خدا سمت  به را او یعنی است؛ یزندگ جنس   از که کندیم یادآوری او به ناظر حضور   عنوان  به
 .[ فهمدیم
 

  کند هاتیجنا کو ،یمست همچو

 خَود ز من بودم مَعذور: او دیگو

 (4105 تیب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو)

 شود، اریهش که یزمان سپس و دهد انجام ییخطاها و بخورد شراب که ستیمست مانند یذهنمن در انسان
 دیتوانینم شما. ]استرفتهیپذ عذرم امشده مرتکب را کارها نیا یخودیب و یمست حالت در چون من دیبگو

 هاآن براساس و دیباش یذهنمن غرور و کبر و هایدگیهمان مست و داشته دیحد صدمن ناموس و کمال پندار
 داشته انتظار و شودینم مربوط من به امیاریهش تیفیک د،ییبگو تیمسئول قبول یجابه و دیکن جادیا درد
 عهدهبه را خود یاریهش تیمسئول ییگشافضا با لحظه نیا در دیبا بلکه شود، درست تانیزندگ دیباش
 .[ گذاشت نخواهم ناظر بدون را یذهنمن و رمیگیم دست به را عدم نٔهیآ و ترازو من د،ییبگو و دیریبگ
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 زشتکار یسبب ا یکنل گویدش
 یارتو بُد در رفتن  آن اخت از
 (410۶ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

کار زشت یا ی: ولگویدیمست  کبر و غرور است، م ی،ذهنشدن در من یدهکه با همان یدر جواب  انسان شخصی
د. خودت بو یرتقص هایدگیو همان یذهنآن به من یضتفو ینچنو قدرت انتخابت و هم یاراز دست دادن اخت

ر د یو ناظر ذهنت باش بگیریعهده را به اتیاریهش یفیتک یتلحظه مسئول یندر ا ییبا فضاگشا یدتو با
 خودت است. یراز تو سر بزند تقص یتیهرگونه جنا صورتاینیرغ

 
 ینآمد به خود، توش خواند بیخودی

 یخود نشد، توش راند اختیارت
 (410۷ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ذهنت  یرروو عدم نظارت  تو ب اختیارییکه سبب ب یذهندر من هایدگیاز همان یناش ی  و مست یخودیب این
و  ییبا فضاگشا لحظه یندر ا توانییکه م ی. ]درحالینشد، بلکه تو آن را طلب کرد یجادخود اخودبه شود،یم

 .[یخودت شو یعدم کردن مرکز، صاحب و فرماندٔه زندگ
 

 تو  جهد  یب اییمست یدیرس گر
 جان، عهد  تو ی  ساق یکرد حفظ
 (4108 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و تو را  یدرسمیشده به تو گشوده یاز فضا یشراب زندگ ییفضاگشا یقاز طر ی،ذهنبدون  جهد با من اگر
 .شدیطع نمقهرگز  یجان، خداوند، عهد تو را حفظ کرده و ارتباط تو با زندگ ی  حالت ساقدرآن کرد،یمست م

 
 هنر، آمد هالکت خام را پس
 دام را ینددانه، نب ی  پ کز

 (۶48 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

شده و  یدهبا آن همان یراز شود،یاست م یذهنکه در من یانسان  خام یهنر و مهارت موجب تباه پس
متوجه دام ی، ذهن یهامن مورد توجه قرار گرفتن   درپی  دنبال دانه است، که غافل از دام به یچون کسهم

 .شودینم هایدگیهمان
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 آن را نکو باشد که او اختیار
 خود باشد اندر اِت قُوا مالک  

 (۶49 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 .یدکن یشهتقوا پ ید،: بترساِت قُوا

 یزیچ دهدیاجازه نم یعنیدارد و مالک نفْس خودش است،  یزخوب است که پره یکس یبرا یاراخت قدرت
 .یایدتوجهش را جلب کرده و به مرکزش ب یروندر ب

 
 ینهارز ی،نباشد حفظ و تقو چون

 یاراخت یندازکن آلت، ب دور
 (۶50 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یهتنب ٔه: برحذر باش، کلمزینهار

 دور کن. اتیذهنرا از دست من یارابزار اخت ی،کن یزحفظ کرده و پره هایدگیخودت را از همان توانیینم اگر
 

 حق گُسترد بهر  ما ب ساط حکم  
 اِنبساط یق  از طر ییدبگو که
 (2۶۷0 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

 مانند فرش و سفره یگستردن یز: هر چب ساط

و  ییفضاگشا یقها بساط رحمت را گسترد و گفت با من از طرما انسان یفکان  خداوند، براو کن حکم
 .شودیذهن که موجب انقباض م هایشدگییو شرط یسازسبب یقطرنه از  یید،انبساط سخن بگو

 
 حذریبر زبانْتان ب یدآ هرچه
 با پدر یگانهطفالن   همچو

 (2۶۷1 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

فرزند  یکرا مانند  خواهدیو دلتان م آیدی:[ هرچه که به زبانتان مگویدیها مبه انسان ی]موالنا از زبان زندگ
 ت.نادرست اس کنیدیاگر فکر م یحت یید،به من بگو کند،یکه بدون ترس و واهمه با پدرش صحبت م یگانه

 
 است یقها چه گَر ناالدَم ینا زانکه
 سابق است بر غضب، هم من رحمت  
 (2۶۷2 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

م لطف و بخشش یشهاما هم یست،من ن یستٔهسخنان شا ینو ا گوییدیسخن نم یدرستاگرچه با من به یراز
 از خشم و غضب من است. تریشب
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 و صبر  شُکریب یمانْد از کاهل هرکه
 جَبر ی  پا یردداند که گ ینهم او
 (10۶8 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی: تنبلکاهلی

 یجاآورد، به یذهن و فکر بعد از فکر رو ی  سازبه سبب ی،ذهنمن ینرسی  و ا یکاهل یاز رو یهرکس
در  ی،و فضابند یاسپاسبا ن ی،زندگ ییفکان و صبر درمقابل سرعت شکوفاقانون کن یرشو پذ ییفضاگشا

 یذهناز من یتوضع ییرتغ کندیم یالو خ گیردیم یشراه جبر را در پ ینادان ی. او از روکندیعجله م یذهنمن
 محال است. یحضور امر یاریبه هش

 است.[ یجزو کاهل یذهنتالش در من ی،لطور ک]عجله کردن و به
  

 جبر آورد، خود رنجور کرد  هرکه
 در گور کرد  اش،یهمان رنجور تا

 (10۶9 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یمار: برنجور

 یمارخراب شده و رنجور و ب اشیادامه دهد، زندگ یذهنبه جبر متوسل شده و به تالش در من هرکس
 د.او را هالک کن یماریو ب یکه همان رنجور ییمجبور است در ذهن بماند، تا جا کندیو فکر م گرددیم
 

 به الغ یکه رنجور یغمبرپ گفت
 چون چراغ یردآرد تا بم رنج
 (10۷0 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ض.نشان دادن، تمار یمارخود را ب یعنیبه الغ  یاست. رنجور یبددل یبه معن جاین. در ای: هزل و شوخالغ

ن بزند و راه ذه یضیخودش را به مر یگرد یدٔهبه فکر همان یدهفکر همان یکاز  یدنفرمود: هرکس با پر پیغمبر
چون که هم یطوربه گیردیقرار م یذهنجبر من یراست و ز یضواقعا  مر کندیفکر م یتا  نها یردبگ یشرا پ
 .ردذهن، خواهد مُ یضی  از شدت آن مر یزاو ن شود،یکه خاموش م یچراغ
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 جذبه ناگهان پَرَّد ز عُش مرغ  
 صبح، شمع آنگه بکُش یدیبد چون
 (1480 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 پرندگان یانٔه: آشعُش

انسان هرگاه  ی. پس تو اپردیذهن م یانٔهاز آش یچون مرغهم یطور ناگهانانسان دراثر جذب خداوند، به
)قرآن را خاموش کن.  یذهنشمع من صورتینادر یدی،درونت گشوده شد و آگاهانه صبح حضور را د یفضا
 (99 یٔه(، آ15سورٔه حِجر ) یم،کر

 «رَبَّكَ حَت ٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِينُ. وَاعْبُدْ »

و را در [ تیذهن)مرگ( ]من یقینمرکزت را عدم نگه دار[ و پروردگارت را پرستش کن، تا  ییبا فضاگشا]»
 «[.یصورت حضور ناظر ظاهر شورسد ]و به

 
 چون شد گذاره، نور  اوست هاچشم

 پوست ین  او در ع بیندیم مغزها
 (1481 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

 : آنچه از حَد دَرگذرَد، گذرندهگذاره

را در  یمغز زندگ کهیطوربه بیندیرا م یذهنفراتر از پوست  من یارعدم نگاه کند بس ید  با د یچشم انسان اگر
 .دهدیم یصاست، تشخ هایشیدگیهمان یشدنبال نمابه یذهنکه با من یدر کس یها حتوجود همٔه انسان

 
 بقا ید  اندر ذَرّه خورش بیند
 اندر قطره، کُلّ  بحر را بیند

 (1482 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یا: دربحر

را  یندگز یبقا یدنه، خورش یادارند  یذهنمن کهینفارغ از ا یگران،در هر ذرٔه وجود  خودش و د یانسان چنین
در  ینچن. همشوندیخداوند زنده م یتو ابد نهایتیاز مرکزشان طلوع کند، به ب ییکه اگر با فضاگشا بیندیم

به  تواندیکه م بیندیرا م یکتایی یضاف دریایاست، کُل  صورت قطره درآمدهکه در ذهن به یوجود هر انسان
 آن زنده شود.
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 را بزن، تا سر نهند یمانلَئ مر
 را بده تا بر دهند یمانکر مر
 (2994 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : پستلئیم

به کار  یقطر ینبده تا از یهستند، درد و سخت یذهنکه در افسانٔه من یپست یهاانسان یمان،به لئ پس
ند تا ثمر بده یزفضاگشا و بخشنده بر یهاشوند. اما برکاتت را به جان  انسان یمببرند و تسل یاشتباهشان پ

 جهان پخش کنند. ینرا در ا یو عشق و خرد زندگ
 

 یدحق هر دو مسجد آفر الجَرَم
 یدرا مز هاینها را و اآن دوزخ

 (2995 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یاریبس ی،ن: افزودمزید

 یمانکردن لئ یدارب یاست را برا یذهنافسانٔه من یندوزخ که هم ید،ناچار هردو مسجد را آفرپس خداوند به
را  یزدید اعشق و خر ییو فضاگشا یمکه با تسل ییهاانسان یشده را براگشوده یو فضا یذهناز خواب من

 .کنندیجهان پخش م یندر ا
 

 ریقدس در، باب  صَغ یموس ساخت
 یرفرود آرند سر قوم  زَح تا
 (299۶ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 و آزار دهنده یمار: مردم بیرزَح قوم  

مجبور  آیند،یشهر م ینستمگر و زورگو که به ا یهاکوتاه ساخت تا انسان یشهر قدس، در یدر ورود موسی
دردساز و  ی  ذهنخداوند افسانٔه من یگرآمده و سرشان را خم کنند. به عبارت د یینشوند از اسب پا

فکان مقاومت و قضاوت کن ودرمقابل قضا  ی،ذهنکه با عقل من ییهاوجود آورد تا انسانساز را بهمسئله
 فرود آورند. یماز درد، سر  تسل ییرها یبرا کنند،یم

 
 جَبّاران بُدند و سرفراز زآنکه
 یازاست و ن یرآن باب  صغ دوزخ
 (299۷ یتفتر سوم، بد ی،مثنو ی،)مولو

 : ستمگر، ظالمجَبّار

بلند شده و زورگو و  یذهنعنوان منکه به ییهاقرار داد تا  انسان ی کوچک ٔمنزلٔه دروازهدوزخ را به خداوند
از افسانٔه  ییرها یرا کوچک کرده و برا شانیذهنعبور از آن در، من یجبار هستند، مجبور شوند برا

 .کنند یازبه خداوند ابراز ننسبت یم،و تسل ییفضاگشا یقاز طر ی،ذهنمن
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 از شِکَر یدتر آکردن خوش ناز
 که دارد صد خطر یَش،کم خا لیک،
 (544 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

به خداوند ابراز انسان، نسبت یاست اما تو ا تریریناز شکر هم ش نیازییاست که ناز کردن و ابراز ب درست
 ی،هن باشذو قضاوت  یسازو در سبب یرا اداره کن اتیزندگ یذهنبا من یچراکه اگر بخواه نکن نیازییب

 تو دارد. یصدها خطر برا
 

 یازآن راهِ ن آبادستایمن
 و، با آن ره بساز یرنازش گ تَرک  
 (545 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 اجیعدم احت یاناز کردن  ین. اشودیم یشدن زندگ یمنبه مرکز، سبب ا خدا و آوردن ییراه فضاگشا یاز،ن راه
داوند، خ یتو حس امن یشآسا ترتیبینابساز. ]به یکن و با ناز زندگ ییبه مرکز عدم را کنار بگذار، فضاگشا

 .[کندیرا آبادان م شما یزندگ
 

 زد پَرّ و بال یبسا نازآور ای
 آن بر آن کس شد وَبال آخِرُاالَمر،

 (54۶ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

شد پر و بال زدند. اما نه تنها باعث پروازشان ن ی،که با ناز کردن و مقاومت نسبت به زندگ یکسان یارچه بس 
 شد.  شانیسبب بدبخت زدند،یم یدگیصورت همانبلکه در آخر همان پر و بال که به

 
 بر آسمان  رضاست یتابر عنا هزار
 ببارم، از آن ابر بر سَرَت بارم اگر
 (1۷23شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

 یناست که در آن شکر و رضا وجود دارد. ا ییفضا یعنیدر آسمان رضا  یزدیو لطف ا یتابر عنا هزار
ف و نزول باران لط یرا برا یطشرا یی. اگر با فضاگشاآیدیشده مگشوده ینه از ذهن، که از فضا یترضا
 . شودیحالت م ملمن شا ٔهو جذب یتعنا یعنی بارمیاز ابر رضا بر سرت م یزمن ن ی،کن یامه یتعنا
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 ی؟اکَوْثَر خوانده یْناکَ تو اَعْطَ  نه
 ؟یاو تشنه مانده یچرا خشک پس
 (1232 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی؟ااندهو برکت  خداوند است را نخو یفراوان نهایتیب یکه نماد عطا «یمکوثر را به تو عطا کرد» یٔهتو آ مگر
برکات  یناباعث قطع شدن تمام  یذهنمن ی  نظرو با تنگ ذهن فرو رفته یو تشنگ یپس چرا در خشک

  ی؟اشده
 (1-3 یٔه(، آ108سورٔه کوثر ) یم،)قرآن کر

 «اَعْطَيْنَاكَ الْکَوْثَرَ. اِن ا»

 «.یمه تو عطا کردو برکت  فراوان( را ب یرما کوثر )خ همانا»

 «لِرَب ّكَ وَانْحَرْ. فَصَل ّ »
 «کن. یپرودگارت نماز گزار و قربان یبرا پس»

 «اِن  شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ.»  
 «بدخواهِ تو خود اَبتَر است. که»

 
 یلو، کوثر چو ن یمگر فرعون یا

 یلعَل یست و ناخوش، اتو خون گشته بر
 (1233 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 رنجور، دردمند یض،مر یمار،: بعَلیل

داوند است خ ی  عطا و فراوان نهایتیو کوثر را که نماد ب یدار یذهنمانند فرعون من یماردلب یتو ا یدشا یا
 یلخون تبد به یشانبرا یلکه در اثر عذاب آب ن یچون قوم موس. همیاکرده یلبه خون تبد یدگیدر اثر همان

 یلتراز ف یبا فضابند شودیم یجار یشرا که هر لحظه به سو یزندگ ٔهان آب شفادهند. ]درواقع انسشدیم
 .[کندیم یلو به درد و خون تبد گذراندیم هایدگیهمان
 

 شو از هر عَدو یزارکن، ب توبه
 ندارد آب  کوثر در کدو کو

 (1234 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

شو. به  یزارندارد ب ش،وجود یدر کدو یکه آب  کوثر و فراوان یشو و از هر دشمن یدارکن، بازگرد، ب توبه
  کن. یدور ،دارد یذهناست و من نصیبیو برکت خداوند ب یرو از خ یستکه مرکزش عدم ن یاز کس یعبارت
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 رُوز کوثر سرخ یدیکه را د هر
 خو یرمحمّدخوست با او گ او
 (1235 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و مرکز  ییضاگشابا ف یعنیسرخ و باطراوت است  اش از عطا و بخشش خداوندکه چهره یدیرا د یهر کس 
 یخو یچون موالنا، بدان که او داراهم کند،یاز او ارتعاش م یخداوند بهره برده و زندگ یعدم از فراوان

 شو. ینو قر یننشاست، پس با او هم یمحمد
 

 در حساب ییاَحَبَّ لـ ل ه آ تا
 یببا اوست س یدرخت  احمد کز
 (123۶ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 خدا یلـ ل ه: دوست داشت برا اَحَبَّ

 یهمان درخت احمد ین. ایو به حضور زنده شو ییدر شمار دوستداران و عاشقان  خدا درآ ییتا با فضاگشا 
 و زنده شدن به خداوند است. یزندگ اش،یوهدرخت حضور است که م یا

 
 لبز کوثر خشک یدیکه را د هر

 چون مرگ و تبهم داریم دشمنش
 (123۷ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

وانه ر یشخداوند به سو یو عطا یفراوان نهایتیب یعنیلب است کوثر تشنه چشمٔه بر سر یدیکه را د هر
 کن.   یزند دشمنت از او پرهو مان چون مرگ و تب بدانمانده، او را هم بهرهیاز آن ب یذهناست و او با من

 
 تو است و مام  تو  یبابا گرچه

 آشام  تو هست خون یقتحق کو
 (1238 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : مادرمام

بد چون  هایینقر ینا یقتکن. به حق یزها پرهافراد مانند پدر و مادرت باشند، از آن ترینیکاگر نزد یحت 
 . امندیاشآشام خون  حضور تو را بهمچون خون توانندیهستند، م یذهناز جنس من
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  یَرسِ  ینا یاموزحق ب یل  خل از
 اول از پدر  یزارشد او ب که

 (1239 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 الله یلخل یم: ابراهخَلیل

 سن ت و روش یبه معن یره: جمع سسِیَر

داشت،  یذهنپرست بود و مناو ابتدا از پدرش که بت. یاموزدوست خدا ب یا یلخل یمروش را از ابراه این
 . یدگز یشد و دور یزارب

 
 حق یش  پ ییکه اَبْغَض لـ ل ه آ تا
 بر تو رَشک  عشق دَق یردنگ تا
 (1240 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 کرد. یخدا دشمن یرضا یلـ ل ه: برا اَبْغَض

 : طعن زدن، نکوهش کردندَق

زنده شدن به  یخداست و برا یرضا یبرا انخشم و غضبش یکه حت یباش یدر شمار کسان ییتا با فضاگشا 
رد طعن و تو را مو یمانخلوص  ا ی،عشق  اله یرت  غ صورتینا. درکنندیم یدور یذهن یهامن یاو از انرژ

 . دهدیقرار نم یرادا
 حدیث

 «وَ اَبْغَضَ لـ ل هِ وَ اَنْكَحَ لـ ل هِ فَقَد  اسْتَكْمَلَ الْـايمانُ.اَعْطٰى لـ ل هِ وَ مَنَعَ لـ ل هِ وَ اَحَبَّ لـ ل هِ  مَنْ »

 یخدا دشمن دارد و برا یخدا دوست بدارد و برا یخدا امساک کند و برا یخدا ببخشد و برا یبرا هركه»
 «است. یافتهکمال  یمانشخدا ازدواج کند همانا ا

 
 ال و اِلَّا اللّٰه را ینخوان تا

 راه را  ینمَنْهَج  ا درنیابی
 (1241 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : راهِ آشکار و روشنمَنْهَج  

اِلَّاَ »به  توانیینم ی،نکن« ال»و  ییدر مرکزت را شناسا یذهنمن یو انرژ هایدگیهمان ییبا فضاگشا کهیزمان تا
 یواهدرنخ یذهن یوگوبه خدا را با گفت راهِ روشن  زنده شدن ین. بنابرایشو یکیزنده شده و با خدا « اللّٰه

 .یافت
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 دَم  بهدَم ی  هاغُصّه ینتوست ا فعل  
 الْقَلَمقَدْ جَفَّ  یّ  بُوَد معن ینا  
 (3182پنجم، بيت  ی،دفترمثنو ی،)مولو

. شودیمنعکس م یرونبه صورت درد در ب یذهنمن ٔهاعمال توست که به واسط یجٔهنت پیدریپ یهاغصه این
و  یستگیاشلحظه را مطابق  ینا یتاست که قلم خداوند وضع ینهم یزن« الْقَلَمقَدْ جَفَّ » حدیث یمعنپس 

و به چه  کنییرا باز م ضالحظه ف یندارد که چقدر در ا ینبه ا یتو بستگ یسزاوار نویسدیم اتیسزاوار
 .پرییم یرونذهن ب یسازاز سبب یزانم

 حدیث

 « القٍ.الْقَلَمُ ب ما اَنْتَ  جَفَّ »

  «.یشد قلم به آنچه سزاوار بود خشک»
 

 ستیمُبد ل یآن دل عطا چارٔه
  یستشرط ن یّتاو را قابل داد  
 (153۷ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 دهندهییرکننده، تغ: بَدَلمُبد ل

 : عطا، بخششداد

است. اما عطا و  یزندگ یااست که همان خدا  کنندهیلتبد یکبخشش و کرم و رحمت  یده،دل همان ٔهچار
که  یتیقابل یگرد ی. ]به عبارتیستدر ذهن ن ییو توانا یتانسان، مشروط به قابل یلتبد یبخشش خداوند برا

. شودیو کرم خداوند نم ناحسا یٔهشده است، ما یدهها همانو با آن دهدیانسان در ذهن به خود نسبت م
 .[گیردیقرار م یتعالحق یتمورد عنا ییجهت که امتداد خداوند است با فضاگشا ینبلکه انسان از ا

 
 داد  اوست  یّتشرطِ قابل بلکه
 هست پوست یّتلُبّ و قابل داد،
 (1538 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یزیاز هرچ یدهخالص و برگز یزی،: مغز چلُبّ 

خداوند  ین. ]درواقع ادهدیچه که ذهن نشان مه آنخداوند است ن یبخشش و عطا ی،اصل یت  قابل پس شرطِ  
 یت.[ کرم و احسان خداوند مانند مغز است و قابلکندیاست که به انسان به عنوان امتداد خود بخشش م

 مانند پوست است.  شودیم یینانسان که براساس ذهن تع
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 : رُدُّوا لَعادُوا، کار  توستگویدش
 سُست یثاق،تو اندر توبه و م ای
 (3158 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ه من و در وفا ب یکه در توبه، بازگشت از ذهن به سو یکس ی: اگویدیم یمانیسست ا ٔهبند ینخداوند به چن
به  ییبا فضاگشا شوییبه درد و مشکل دچار م یتوست که وقت یشگیکار هم ینا ی،عهد اَلَست سست هست

ت اما بر سر عهد دیکه به ذهن برنگر دهیی. قول میدار یذهنکه هنوز من یدر حال آیی،یسمت من م
 .گردییو دوباره برم مانیینم

 
 من آن ننگرم، رحمت کنم لیک

 پُرّست، بر رحمت تنم رحمتم
 (3159 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 و ندارم یتوجه روی،یدوباره به ذهن م یفضارا گشوده ول یگاه کهینبه ا کنم،یتو نگاه نم وفایییاما من به ب 
خشش و ب یندارم که از ا یل. چرا که من مملو از بخششم و مکنمیرحمتم را شامل حالت م گیرم،یانتقام نم

 مند سازم. رحمت تو را بهره
 

 عهد  بَدت، ب دْهم عطا ننگرم
 مرا خوانییدَم چو م ینکَرَم، ا از
 (31۶0 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی،جنس را حفظ کن ینا یشهو هم یکه از جنس من باش یکه روز الست عهد بست ینتو، به ا یبه بدعهد من
خشش تو بباز هم از کرم و  خوانییاضطرار مرا م یلحظه از رو ین. چون اکنمینگاه نم ی،اما عهدت را شکست

 یلحظه زندگ ینو از اتفاق ا ییبگشا لحظه فضا را ینکه در ابه شرط این. ]دهمیقرار م یتمرا مورد عنا
 .[ینخواه

 
 انداختیحوادث به تو هم یر  که ت قضا
 یاز آن سپس سِپَر یتعنا را کُند به تو

 (305۶ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

 یرت هایتیدگیقضا به همان یا یاست، زندگ یدگیدرونت بسته است و مرکزت پر از همان یکه فضا یحالت در
را از  و مرکزت ی. اما اگر فضا را باز کنیاخدا در مرکزت گذاشته یآنها را به جا یرا. زکندیب محوادث پرتا

 . گیرییر مآن قرا یتو مورد عنا یردگیبال را م یلس یچون سپر جلوقضا هم ینهم ی،کن یخال هایدگیهمان
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 برگزید دین غم که هر رَو،: گفت

  بُرید وی از خدا هاغم باقی  

 (313۷ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 پس، آن از گرداند، خویش منظور و وغمهم تمام را مرکز کردن عدم و فضاگشایی هرکسی که برو گفت
 .بُرَدمی او از را هاغم همٔه خداوند

 
 است باقی قیامت تا من میری  

 شکست خواهد عاریتی میری  

 (2۷8۶ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 به و آمده جمع است، حضور هشیاری نماد که پیامبر گِرد   ذهنی هایمن یعنی عرب امیران حکایت، این در]
 حضور با سمیج هشیاری یعنی نداریم، تفاوتی هیچ و امیریم نیز ما دانی،می امیر را خود تو اگر: گویندمی او

 رد( ص) پیامبر. کنیم تقسیم خودمان میان را امارت است بهتر پس. کند حکمرانی تواندمی و ندارد تفاوتی
 :[فرمایدمی آنان به پاسخ
 است عاریتی ذهنیمن میری اما. رودنمی بین از و پایاست و باقی قیامت تا حضور، پادشاهی یعنی من میری

 .گرددمی متالشی جسمی مرگ یا و ذهنیمن رفتن   بین از با و
 

 مگو افزون امیر ای: گفتند قوم

 تو؟ جوییّ  فزون بر حجت چیست

 (2۷8۷ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 چه به. نکن گوییزیاده فرمانروا، ای»: گفتند بودند، زنده جسمی هشیاری به که هاییآن یعنی عرب قوم آن
 «نیستید؟ شما و هستم امیر من فقط گوییمی و خواهیمی امارت و حکومت ما از بیش دلیل

 
 مُر امر   ز برآمد ابری زمان، در

 پُر اطراف آن گشت آمد سیل

 (2۷88 بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 االجراالزم و قطعی حکم دشوار، و تلخ حکم: مُر امر  

 دش نمایان آسمان بر همانیدگی و درد ابر خداوند، دشوار و تلخ حکم یعنی «مُر امر  » به که بود لحظه همان در
 و دانندنمی مهم را حضور هشیاری که زمین مردم   اکثریت برای عبارتیبه. ]کرد احاطه را هاآن بال سیل و

 علیه بر فکاننک و قضا و شده جاری بال سیل ببرند، پیش را کارها توانندمی ذهنیمن عقل با کنندمی گمان
 هایشانخواسته به یا و شده  حاصل درد عاقبت خواهند،می خیر که چیزی از مثال برای. کندمی حکم آنان
 .[رسندنمی
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 مَهیب بَس سیل   آورد شهر به رو

 رَعیب جمله کنان،افغان شهر اهل  

 (2۷89 بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 ترسیده مرعوب،: رعیب

 .بودند ترسیده و کردندمی فریاد و شیون شهر، مردم و شد روانه شهر سوی   به هولناک بسیار سِیلی
 

  امتحان وقت   که پیغمبر گفت

 عیان گردد گمان تا اکنون، آمد

 (2۷90 بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 کسی چه حرف شود مشخص و گردد آشکار گمان، تا رسیده فرا امتحان هنگام   اینک: فرمود( ص) پیامبر
 که کسی یا شودمی خوشبخت و رودمی پیش درست است زنده حضور به که کسی کار آیا. است درست

 کند؟می مَنمَن و دارد ذهنیمن
 

 درفگند خود نیزٔه امیری هر

 بند سیل آن، امتحان در شود تا

 (2۷91 بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 را بال لسی جلوی تواندمی کسی چه عقل یا نیزه بیازماییم تا بیندازد را اشنیزه هرکسی فرمود( ص) پیامبر
 یلس تا انداخت آب درون   به را خود نیزٔه امتحان، برای ذهنی، هایمن همان یا امیران از یک هر پس. بگیرد
 .[بازداشت جریان، از را بال سیل تواننمی ذهنیمن تدابیر با که است پُرواضح لیکن. ]آید بند

 
 مصطفٰى وی در انداخت قَضیب پس

 فرمانروا معجز   قضیب   آن

 (2۷92 بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 بُرّا شمشیر   شده، بریده شاخٔه: قَضیب

 سیل مانع گر،معجزه حاکمی همچون و است حضور هشیاری همان که را اشدستیچوب نیز مصطفی محمد
 .انداخت شودمی بال
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  رُبود خاشاکی همچو را هانیزه

 عَنود پُرجوش   سیل   تیز   آب  

 (2۷93 بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 ستیزنده: عَنود

 با و رُبود خاشاکی و خس مانند   را ذهنی هایمن عقل یعنی امیران نیزٔه سرسخت، و خروشان و تند سیالب
 را روابطشان ن،فکرشا با توانندنمی هاآن و ربوده بال سیل را ذهنی هایمن عقل که طورهمان. ]بُرد خود

 .[کنند درست
 

  قَضیب آن و جمله گشت گُم هانیزه

 رقیب چون ایستاده آب سر   بر

 (2۷94 بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 .بود ایستاده آب روی نگهبان، همچون دستیچوب آن امّا شد، ناپدید ها نیزه همٔه
 

 زَفت سیل   آن قَضیب آن اهتمام   ز

 رفت سیالب آن و، بگردانید رو

 (2۷95 بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 دستیچوب کهآن با. ]رفت و بگردانید روی شهر از نیرومند و عظیم سیل   رسول، دستیچوب مدد   و همّت به
 و خرد تزریق با موالنا، مثل زندگی به زنده هایانسان اما آید،نمی حساببه ذهنی هایمن نظر در حضور
 .[اندگرفته را کند،می ایجاد ذهنی من حماقت که بالهایی جلو   جهان، این در خود حضور

 
 عظیم امر   آن وی از ب دیدند چون

 بیم ز میران آن گشتند مُقر پس

 (2۷9۶ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 را بال جلو   حضور دستیچوب که شدند متوجه و دیدند( ص) محمد از را بزرگ کار آن عرب امیران که وقتی
 .کردند اقرار او حقانیت به ترس از شود، ویران شانزندگی است ممکن نکنند اقرار اگر و گیردمی
 معجزٔه کنیم،می عمل بدان و داده فرا گوش موالنا هایآموزه و حضور گنج برنامٔه به وقتی ما که گونههمان] 

 آن حقانیت به و کرده مشاهده ،آن دردهای و هاهمانیدگی شدن کم مسائل، شدن حل زندگی، بهبود در را آن
 .[کنیممی اقرار
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 مباش آمِن بترس، کردی بد چونکه

 خداش برویانَد و است تخم زآنکه

 (1۶5 بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 از کردی، عمل و فکر همانیدگی طریق از یا شدی، همانیده یعنی شدی مرتکب بَدی کار   گاه هر انسان، ای
 .رویاندمی را آن خدا و کاشتی تو که است تخمی آن زیرا مباش ایمن هرگز و بترس خدا

 

 مَایست بگذر الْوَطَن حُبُّ  دَم   از

 نیست سوی این جان سوست،آن وطن که

 (2211 بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 فضای یعنی تو حقیقی وطن   جان، ای زیرا. کن گذر مرتبه این از و مزن دم «الوَطَن  حُبُّ » حدیث   از قدراین
 .سو این نه است ذهن سوی   آن شده،گشوده

 
 شَط سوی   زآن گذر خواهی، وطن گر

 غلط خوان کم را راست حدیث   این

 (2212 بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 رودخانه: شَط

 حدیث   این. کنی گذر ذهن رود   کرانٔه از باید هستی شدهگشوده فضای یعنی خود حقیقی وطن   خواهان   اگر
 و نیست ذهن تو وطن که کن درک درست یعنی نخوان، غلط را است ایمان از دوستیوطن گویدمی که صحیح
 .ستیکتایی ا فضای اتحقیقی وطن
 

 همچنین حُبُّ الْوَطَن باشد درست
 تو وطن بشناس، ای خواجه نخست

 (2230)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

، سخنی درست «گیرددوست داشتن  وطن از ایمان نشأت می»گوید: که می« حُبُّ الْوَطَن»چنين حدیث  هم
 شده است.تو باید وطن را درست بشناسی. وطن تو این ذهن نیست بلکه فضای گشوده است؛ منتها نخست

 حدیث

 «الْوَطَن مِنَ الْایمان .حُبُّ »

 «دوستی از ایمان استوطن» 
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 گر قضا پوشد سیه، همچون شَبَت
 هم قضا دستت بگیرد عاقبت

 (1258)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

چون تاریکی  شب، این بوده که تو را به ذهن برده و با چیزها همانیده کند و همو طرح زندگی  اگر قضای الهی
تواند دست تو را هشیاری  حضور را  بپوشاند، بدان که اگر فضا را باز کنی سرانجام همین قضاست که می

 ذهنی رهایت کند.بگیرد و از من
 

 گر قضا صد بار، قصد  جان کند
 هم قضا جانت دهد، درمان کند

 (1259ولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت )م

ات تو را بترساند، و با انداختن قسمتی از همانیدگی ذهنی تو را کنداگر قضای الهی هزاران بار قصد  جان  من
ها آزاد ات را از همانیدگیست که هشیاریگشایی و صبر کنی باز همان قضای الهیدر چنین وضعیتی اگر فضا

 ند.ککرده و تو را درمان می
 

 این قضا صد بار اگر راهت زند
 بر فراز  چرخ، خرگاهت زند 

 (12۶0)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 خرگاه: خیمٔه بزرگ

پذیری همان کنی، میامید کند، وقتی فضا را باز میذهنی ناهای منتو را از راه« صدبار»اگر قضای الهی 
 نهایت خواهد کرد.برپا نموده و تو را از جنس خدا و بی سراپرده و چادر تو را بر فراز آسمان یکتایی« قضا»

 
 ترساندتکه می از کرم دان این

 تا به مُلک ایمنی بنشاندت
 (12۶1)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

گیرد  از روی لطف و کرم  هایت را نشانه میترساند و همانیدگیذهنی میکه خداوند تو را در منای انسان، این
 شده برساند.ی گشودهخواهد تو را به سرزمین ایمن  فضااو می اوست زیرا

 
 حاکِم است و، یَفْعَلُ اَلله مایَشا

 او ز  عین  دَرد انگیزد دوا
 (1۶19)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 انگیزد. درد، دوا برمی چه او از خودچنان« او هرچه خواهد همان کند.»خداوند، حاکم است و 
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جا با چه چیزی همانیده هستید؛ کنید، باید اطرافش فضا باز کنید، ببینید آنیعنی هرجا شما حس درد می
 همانیدگی آمده و دوا هم از پی  انداختن آن خواهد آمد.  چرا که درد از همان

 (40، آیه (3)قرآن کریم، سوره آل عمران ) 

ًأَنَّٰىًيَُكوُنًِليًُغََلٌمًَوقَْدً» ًُيَْفعَُلًَماًيََشاُء.قَاَلًَرِبِّ ِلَكًاَّللَّ
ً«بَلَغَنَِيًاْلِكبَُرًَواْمَرأَتِيًَعاقٌِرًًۖقَاَلًَكذَٰ

گفت: « ام و زنم نازاست؟اى پروردگار من، چگونه مرا پسرى باشد، درحالى كه به پيرى رسيده»گفت: »
وییم هفتاد سالمان است، گزنیم. ما می]همین حرف را ما هم می« كند.مى سان كه خدا هر چه بخواهدبدان»

 «ور را در خودمان ببینیم، ما که عقیم شدیم یا نازا هستیم.[توانیم واقعا  حضچگونه می
 

 هر کجا دردی، دوا آنجا رَوَد
 هر کجا پستی است، آب آنجا دَوَد

 (1939)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 
ذهنی را من گشاییرا حس کند و هر لحظه با فضاها هرکجا انسان، درد هشیارانٔه ناشی از انداختن همانیدگی
رود. هر کجا انسان پست شود، در جا میذهنی آنصفر کند داروی خداوند برای رهایی از دردهای من

 کند.سازی ذهن نباشد و قضاوت و مقاومتش را صفر کند خداوند آب  حیات را به سمتش روانه میسبب
 

 بهشت قاَلووز   شد مرادیبی
 سرشتخوش ای شنو الْجَن ةحُف ت  

 (44۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 آهنگ، پیشرو  لشکرپیش قَالووز:

وشرط، استدالل ذهنی نکردن و گشایی در اطراف آن بدون قیدها، فضامرادی و نرسیدن به خواستهبی
ین س خدا هستی، اسرشت که از جنرضایت به آن، راهنمای بهشت  فضای یکتایی است. ای انسان  خوش

 «ها پیچیده شده است.تیبهشت در نامالیمات و سخ»گوید حدیث را بشنو که می
 حدیث

 «حُف ت  الْجَن ةُ ب الْمَکَار هِ وَحُف ت  الن ارُ ب الش هَوَات  »

 «بهشت در چیزهای ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهوات.»
 
 
 
 
 

http://www.parvizshahbazi.com/


                                            www.parvizshahbazi.com       933خالصه ابیات برنامه شماره  

 3۷ 

 مرضی حَبّ و دواهیچ طبیبی ندهد بی
 من همگی درد شوم تا که به درمان برسم

 (1400)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 
 حَبّ: قرص، دانٔه گیاهان

کنم که شوم، اعتراف میدهد. بنابراین من تماما  درد میکه کسی بیمار باشد به او دوا نمیهیچ طبیبی بدون این
خواهم با ذهنم انیدگی دارم، میهمکنم که این روش زندگی من درست نیست، من درد دارم، اعتراف می

ریزد واکنش نشان هم میام بهذهنیهای دیگر را کنترل کنم، من پارک ذهنی دارم و وقتی نظم منانسان
ها خود را در معرض دانم رنجش دارم، کینه دارم، حسود هستم. با اقرار به این دردها و مرضدهم، میمی

 شوم.بینم که درمان میاه میگفکان خداوند قرار داده و آنباد کن
 

 جزو از کُل قطع شد، بیکار شد
 عضو از تن قطع شد، مُردار شد

 (193۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

عبارت میرد. بهگردد و هرگاه عضوی از تن جُدا شود از بین رفته و میهرگاه جزو از کُل جدا شود بیکار می
 است.از خدا که کل است جدا و بیکار شده دیگر انسان در ذهن با تندتند فکر کردن

 
 تا نپیوندد به کُل بار  د گَر 

 مُرده باشد، نبودش از جان خبر
 (193۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گشایی نکرده و دوباره هشیارانه به خرد کل وصل نشود مرده و از جان واقعی خبر ندارد.تا وقتی انسان فضا
 

 طُرُنباندرین ره ترک کن طاق و 
 تا قالووزت نجنبد تو مَجُنب
 (1429)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 طاق و طُرُنب: شکوه و جالل  ظاهری

ذهنی را دور بینداز گشایی و زنده شدن به خدا این جالل و شکوه ظاهری، خودنمایی و هیاهوی مندر راه فضا
 یک پیر و راهنمای الیق مانند موالنا داشته باشو تا پیشوای تو حرکت نکرده تو از جایت تکان مخور. یعنی 

ای فضا را باز کن، تا از آن فضای اندازٔه کافی پیشرفت کردهو مطیع ارشاد و نصیحت او باش و یا اگر به
 کنی.ذهنی فکر میبازشده الهام و خبری به تو برسد. تو خودت فکر و عمل نکن زیرا با سر من
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 وَدسَر بجنبد دُم بُ هرکه او بی
 جُنبشش چون جُنبش کژدُم بود

 (1430)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

اش فعال باشد حرکت و رفتارش درست مانند  ذهنیو خرد زندگی حرکتی کند و سر من« سَر»هرکس بدون  
ها را بد و مسموم کند، یا جایی را خراب کرده و یا انرژی آدمعقربْ خطرناک است. مرتب درد پخش می

 ند.  کمی
 

 کَژْرو و شبکور و زشت و زهرناک
 پیشٔه او خَستن  اَجسام  پاک
 (1431)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جا مراد نیش زدن است.خَستن: آزردن، زخمی کردن، در این

بیند و زشت و زهردار است، کار  او نیش زدن  چیزهای پاک است. کند، در تاریکی نمیعقرب کج حرکت می
بیند، همٔه کارهایش کند، در تاریکی شب ذهن نمیذهنی که از نظر نظم زندگی کج حرکت مید مندرست مانن

ست که هاییاش پخش  درد و گزیدن و زخمی کردن جان پاک انسانهاست. حرفهزشت و براساس همانیدگی
 از جنس حضورند. 

 
 سَر بکوب آن را که سِرّش این بُوَد
 خُلق و خوی  مستمرّش این بُوَد 

 (1432)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ست که آن بیکار و سرنگون شود. اثر کن؛ زیرا سرّش در اینذهنی خودت را بکوب و آن را بیپس سر من
 صفت این است که همه را نیش بزند و درد پخش کند.  ْذهنی عقربخوی همیشگی  این منوخلق

 
 ست آن سَرکوفتن خود صالح  او
 تناش زآن شومریزهتا رهد جان

 (1433)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

رهد و از جنس   حقیر او از تن شومش می  صالح  اوست؛ زیرا جانذهنی را کوفتن و جانش را گرفتن بهسر من
 شود.نهایت  خداوند میبی
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 واسِتان از دست  دیوانه سالح
 عدل و صالحتا ز تو راضی شود 

 (1434)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

که طوریعقلی اوست و هرگز قابل اعتماد نیست بهذهنی دیوانه بگیر، سالحش بیسالح را از دست این من
کند این عاقالنه اندازد و فکر میکند، جنگ راه میها به حرف او گوش دهند جهان را تخریب میاگر انسان

 ا بکن تا عدل خدا و نظم زندگی از تو راضی باشد و به خرد آن دسترسی داشته باشی.است؛ پس این کار ر
 

 چون سالحش هست و عقلش نه، ببند
 دست  او را ورنه آرَد صد گزند

 (1435)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

را ببندی؛ هایش ت داشته باشد ولی از عقل زندگی برخوردار نباشد باید دستذهنی سالح و قدروقتی من
 کند.اری وارد میهای فردی و اجتماعی بسیرون  شیشه کنی وگرنه آسیبداصطالح دیوت را به

 
 سرنگون زآن شد، که از سَر دور ماند 
 خویش را سَر ساخت و تنها پیش راند 

 (3۶21)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

اش سَر ذهنی، با عقل مند دور ماندهشود که از خرد زندگی و سر خداونانسان به این علت سرنگون می
 برد.مییش تنهایی زندگی را پاست و بهساخته

 
 اَنْصِتوا یعنی که آبَت را به الغ

 خشک است باغهین تَلَف کَم کُن، که لب
 (3199)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

کنی و بخواهی یده بدین معنی است که هرچه تندتند حرف بزنی، فکرهای همان« ساکت باشید»فرمان  
بندی و هشیاری حضور و چهار بُعد باغت را مسائلت را حل کنی، دریچٔه آب حیات را به روی خودت می

گذاری ات را در دردها سرمایهکنی. پس خاموش باش تا آب  زندگی را بیهوده تلف نکنی و هشیاریخشک می
 نکنی.
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