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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 شهبازی۹۳۰ خالصه ابیات غزل برنامه

 متن ابیات غزل اصلی
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 شو بیدار شب، رفت هین شو، بیدار شو، بیدار
 شو بیزار هم خویش وز شو بیزار شو، بیزار

 
 یوسفی فروشدمی نک احمقی یک ما مصرِ در

 شو بازار سویِ اینک مرا، دارینمی باور
 

 کند گلگون را تو رویِ کند، چونبی را تو چونبی
 شو گلزار سویِ وآنگه کند بیرون کَفَت از خار

 
 خون؟ به شویی چرا را خون فسون، و مکر هر تو مشنو

 شو خواردُردی وآنگاه سرنگون، شو قدح همچون
 

 شو گوی چون شو، گوی چون او چوگانِ گردشِ در
 شو مردار شو، مردار کرکسش نُقلِ بهرِ وز

 
 عاشقان طبیبِ آمد آسمان، ندایِ آمد
 شو بیمار شو، بیمار تو، پیشِ آید که خواهی

 
 دان یار آن خلوتگهِ دان، غار چون را سینه این
 شو غار در شو، غار در بیا، هین غاری، یارِ گر

 
 ایداده دزدان به را زر ای،ساده نیک مردِ تو

 شو طرّار شو، طرّار را، دزد بدانی خواهی
 

 او دریایِ  در گوی کم دُر و بحر وصفِ خاموش،
 شو داردَم شو، داردَم کنی، غوّاصی که خواهی

 
 (۲۱۳۳ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،) 
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 شو یداررفت شب، ب ینشو، ه یدارشو، ب بیدار
 شو یزارهم ب یششو وز خو یزارشو، ب بیزار

 (۲۱۳۳ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

دن از خوابِ ش یدارکه منظورش ب« شو یدارب»: کندیبار تکرار م ]موالنا در همان مصرع اول سه
و چه  یفرد یِشدن از خواب ذهن، چه در زندگ یدارب یتنشان از اهم یندر ذهن است. ا هایدگیهمان
به  تنهانه ین بمانآاست. اگر در شب تمام شدهشو،  یدارانسان است.[ از خواب ذهن ب یجمع یِزندگ

به  یاریبس یبلکه ضررها ید،رس یبرد و به مقصود نخواه ینخواه یجهان پ ینآمدن به ا یِمنظور اصل
 یعنی[ «شو یزارب»: کندیزد. ]سپس موالنا در مصرع دوم سه بار تکرار م یخواه یگرد یهاخودت و آدم

 یرا رو یاریو هش یندگو ز ستو در مرکز تو دهدیکه ذهنت نشان م یزیاز هرچ ها،یدگیتنها از هماننه
که از  اییذهن یروجود آمده و تصوکه به یحرکت ینشو، بلکه از کلِ ا یزارب یاکرده گذارییهها سرماآن

تنفر  یمعن «یزارب» جاینشو. ]در ا یزارهم ب «یشخو» یا یذهننام منحرکت فکرها ساخته شده به
 یذهنکن و خودت را من یاز آن دور یعنی« ر شویزاب»است.  یذهنمن یجانچراکه تنفر ه .دهدینم

 توانندیمن نم ینکهم ع هاینو ا یستمن هایدگیهمان ینانکار کن. بگو که من ا یا« ال»ندان. آن را 
 باشند.[

 

 یوسفی فروشدینک م یاحمق یکمصرِ ما  در
 بازار شو یِسو ینکمرا، ا داریینم باور

 (۲۱۳۳ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

و  یخردمند یبایی،ز ینرا که به ا یوسفینام انسان به یاحمق یککن که در جهاِن فرم،  توجه
 هایدگیهمان یِتقلب یهالحظه به سکه یناوست، در ا ییتو خدا یاریهش ی،و نماد زندگ ستیمهربان

! به بازار یکنیر نمتو باو ی،ها هستاحمق یناز ا یکی که تو یمانسان، اگر من به تو بگو ی. افروشدیم
را  کار ینکه تو هم ا یدد یخواه یخودت تأمل و تمرکز کن یاگر خوب رو ینفضا را باز کن، بب یعنیبرو، 

 رس ومثل خشم و ت یذهن یجاناتدچار ه یوستهطور پو به یلحظه در ذهنت هست ین. اگر در اکنییم
 . فروشییم یدگیهمان تقلبیِخودت را به چند سکٔه  ییتو خدا یوسفیَت یقتدرحق شوی،یحسادت م

 

 تو را گلگون کند یِ کند، رو چونیتو را ب چونبی
 گلزار شو یِکند وآنگه سو یروناز کَفَت ب خار

 (۲۱۳۳ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
. او شوییم چونیو مرکزت عدم شود، ب یکن ییگشافقط خداوند است. اگر فضا چونیلحظه ب یندر ا

را از کفت  یذهنچون گل کرده و خار منتو را هم ی. روکندیو چهار بُعدت را سالمت م چونیتو را ب
جهان گلزار است، برو  ینموقع ا اتفاق افتاد آن ینا ی. وقتاندازییدرد را م ی. تمام فضاکندیم یرونب

 یم. هنوز هم اگر به حرف موالنا گوش دهیمبهشت بساز ینزم ینا از توانستیمیگلزار. ]ما م یسوبه
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عنوان به یجه. درنترویمیلحظه  م یناوضاع ا یِو چند یچگونگ ی،لحظه  به چون. اما ما هرتوانیمیم
ذهن که دراثر  یو چگونگ« چون»با  خواهیمی. مشویمیم یجار یدهدر ذهن همان یی،خدا یاریهش

و از  «چونیب»است، خود را  یگربه فکر د یاز فکر یدنو پر یذهن هاییتوضع یجابا ی،سازسبب
 .[یمجنس خدا کن

 

 به خون؟ ییتو هر مکر و فسون، خون را چرا شو مشنو
 شو خواریقدح شو سرنگون، وآنگاه دُرد همچون

 (۲۱۳۳ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
 .خوردیشراب را م ینِنش: آن که تهخواردُردی

 یآن برا هاییسازفضا را باز کن تا ذهن تو را نِکشد، چراکه سبب ینو فسون ذهن را مشنو؛ بنابرا مکر
و ببرد،  یدبشو یخرد زندگ یدو درد را با یگرفتار ین. ایستن یبو فر یلهجز ح یزیبه خدا چ یدنرس
ل کرده، ح سترا که خودش در یمسائل توانییذهن نم یساز. با کمک ذهن و سببیشو یمتسل یدبا
نت را مانند قدح واژگون کن، . تمام ذهییبه آب بشو یدخون را با شویی؟یچرا خون را با خون م .یکن

رو شراب ب. آن موقع یزبر یرونهمه را ب دفعهیک ی،اهشد یدهکن و هرچه که با آن همان یآن را خال
 شدن با خدا را بخور.  یکیحضور و 

 
 شو یشو، چون گو یگردشِ چوگانِ او چون گو در

 بهرِ نُقلِ کرکسش مردار شو، مردار شو وز
 (۲۱۳۳ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

 طعمه، غذا ینجا: در انُقل

بزند و ببرد به  خواهدیم یصورت گوما را به یزن یزندگ زند،یرا م «یگو»باز چوگان یکطور که ]همان
پا شدِن  و دستیشدن تو معادل ب یشو. گوگرد  یگردش چوگان خداوند مانند گو درسمت خودش.[ 

 یو از ابزارها ینرو ریگد یدٔهبه فکر همان یدهفکر همان یکاز  کهینا یعنیپا شدنت  و دستیتوست و ب
 جاینا زا یذهنمن ی. ]تمام دردهایو از جنس او شو یلحظه فضا را باز کن ین. در ایاستفاده نکن یذهن

 .[دهیمیفکان است، تَن نمبه گردش چوگانِ او که درواقع قضا و کُن یمو تسل ییآمده که با فضاگشا

به تکن چراکه که او مردار است، جان ندارد و حرکاتش مَذبوحانه است. نسب یدور یذهناز من هرلحظه
 مُردار را بخورد.  ینتا کَرکَسِ خداوند ا یربم یذهنمن
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 عاشقان یبِآسمان، آمد طب یِندا آمد
 شو یمارشو، ب یمارتو ب یشِپ یدکه آ خواهی

 (۲۱۳۳ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

 یقطر یناز ا وجود داشته باشد که فضا را باز کند و تواندیمانند انسان م یاباشنده یکاست که  ی]زمان
 یافض ینخداوند را بشنود.[ از طرف آسمان بازشدٔه درون، ندا آمد. ا یندا اشیحس یهانه با گوش

«. شو اریمب» یدایتو ب یشپ خواهییاست. اگر م« عاشقان یبِطب»خداوند است که  ینشده همگشوده
 ها در مرکز،و گذاشتن آن یزهابا چ یدنبدان که همان ی،هست یذهن یمار. بدان که بینرا بب یبتمَعا یعنی

 .یدار یببه طب یاجکه احت یاقرار کن ید. باکندیم یمارانسان را ب
 

 دان یاررا چون غار دان، خلوتگهِ آن  ینهس این
 در غار شو، در غار شو یا،ب ینه ی،غار یارِ گر

 (۲۱۳۳ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
 یمیصم یارغار: مجازاً دوست بس یارِ

گاه خودت با خدا بدان. اما و خلوت یزندگ یجا یشدٔه درون آن را مانند غارگشوده یو فضا ینهس این
. اگر کنییم ینام ذهن زندگبه یافشرده یجا یکو در  یآن را پوشاند یرو یدههمان یاکنون با فکرها

 شده وارد شو. گشوده یفضا ینو در ا یاب ی،او هست یمیصم یقغار خداوند و رف یارِ
 

 یازر را به دزدان داده ی،اساده یکمردِ ن تو
 دزد را، طرّار شو طرّار شو یبدان خواهی
 (۲۱۳۳ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

 ی،دش یدههمان جهانیینا یزهایاست، اما چون با چ یکانسان گرچه که ذات تو از جنس خداوند و ن ای
پس ساده  دانی؛یم یگرا افتخار و زرن ینو تازه ا آورَندیسرت م ییچه بال هایدگیهمان ینکه ا فهمیینم

دزد را  خواهیی. مشودیم یدهدزد هایدگیهمان یقراز ط یذهندست منهرلحظه به اتیکه زرِ زندگ یهست
ز ا یتا بتوان یفضا را باز کرده و مرکز را عدم کن یدبا یدزد شو یخودت دزد شو. اگر بخواه ی؟بشناس

 ی،اکرده گذارییهها سرمارا که در آن اتیو زندگ ینیرا بب هایتیدگیهمان ید. بایبدزد یزیچ یذهنمن
 صورتینکه درا یو صبر مقاومتش را صفر کن یزپره بادهد،  یترضا یذهنکه من یطوربه ی؛بکش یرونب

 .یاطرّار شده
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 او یایِ در در یوصفِ بحر و دُر کم گو خاموش،
 دار شودار شو، دَمدَم ی،کن یکه غوّاص خواهی

 (۲۱۳۳ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
 حبس کند. ینهکه بتواند نفس را در س ی: کسداردَم

و وصفِ خداوند به ذهن،  یکتایی یایِخداوند خاموش باش؛ چراکه وصفِ خودت، وصف در یایدر در
نور  ینا ی. اگر حرف نزنکنییو نور خود را در آن گم م آوردیوجود مرا به یذهنمن کند،یذهن را فعال م

 ،یاوریدرب ایدر یندُرها را از ا ی،کن یغواص خواهیینخواهد افتاد. پس اگر م یرفکر گ یانِدر زندانِ جر
ه لحظ ینرا قطع کن. ا یذهنکه ذهنت ساکت شود. نفسِ من یکن یکار یدبا ی،دَمَت را نگه دار یدبا

فکر کردن براساس   فکرها فاصله بده. ینوصل شود، ب یکطورِ اتوماتفکر را بِبُر و نگذار به ٔهرشت
 ینکن. ا یلتعط کشد،یتو را م خواهدیم و هرجا دلش رودیم یشذهن که خودکار پ یسازسبب
فکر  یانجر یروز یکردن، سبب خواهد شد که ک یترا رعا« اَْنصِتُوا»وگو نکردن، بحث نکردن، گفت

 . یزنده هست یاکه تو بدونِ اتکا به دن یدد یمنفصل شود و خواه
 

 

 ۹۳۰متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامٔه شمارٔه 

 قِدَم را؟ یچگونه بُد عدم را؟ چه نشان نه چه
 یقَدَم را که تو بس نکو نهاد یناوّل نگر

 (۲٨۴۲ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
 ]مقابلِ حدوث[ یمقد یرینگی،: دقِدَم

ن ذه یراجو نکن زوجست یذهن یهاخداوند را در نشانه یقیعدم فکر نکن و ذات حق یِبه چگونگ هرگز
 یقدم ینبه اول ی،دار یقیلحظٔه حق ینکه در ا یانتخاب یی. بلکه با توجه به توانایستقادر به درکِ آن ن

 یرز و یا باز کردر ضاکه چقدر خوب ف یننگاه کن و بب دارییو عدم کردن مرکزت برم ییکه با فضاگشا
 .یفکان قرار گرفتنفوذ قضا و کن

 ییفضاگشا قدم را با ینو اول یردعهده بگخود را به یاریهش یفیتک یتلحظه مسئول یندر ا ید]انسان با
 بردارد.[
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 در ده، نه گاو و گلّٔه فربه یاخانه نخواهم
 گردمیساالر م یِمستِ ساالرم، پ ولیکن
 (۱۴۲۲شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

من در  یگرعبارت د. بهگردمیم دنبال صاحبِ دهبلکه به خواهمیدِهْ خانه، گاو و گلٔه چاق نم یندر ا من
مختلف  یزهایدن با چش یدههمان یا یگر،به فکر د یدنبال سکونت در ذهن و رفتن از فکرجهان به ینا

جهان را خلق کرده  یندنبالِ او که تمام اهستم و به بلکه مست خدا یستم،ها در مرکزم نآن یآورو جمع
 .گردمیم

 
 مستِ خبّازم یکنام نان را ولکرده بهانه

 گردمیم یدارکه بر د گردم،یم یناربر د نه
 (۱۴۲۲شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

خودم  یبقا یدرست است که برا یگرد یانیه ببام اما درواقع دنبال نانوا هستم، نان را بهانه کرده من
دنبال اما دائمًا به گردمیم ینارچون زر و دهم جهانیینباارزش ا یزهایو چ هایدگیحول محور همان

 خداوند هستم. یدارشده و دگشوده یفضا
 باشد.[ یکردنِ نور زندگ یداپ یبرا یابهانه یدبا کندیکه م ی]درواقع انسان هرکار

 
 ه پرّ و بالِ خود سوزمپروانٔه آتش، ک نِیَم

 گردمیپروانٔه سلطان که بر انوار م منم
 (۱۴۲۲شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو 

، را بسوزانم امیاریبگردم و بال و پر هش هایدگیاز همان یکه اطراف آتش دردِ ناش یستمپروانٔه درد ن من
 .گردمیبلکه من پروانٔه خداوند هستم که اطرافِ انوار حضور م
 

 را، عشق است و بس یدارزد ص کهآن
 گنجد اندر دامِ کس؟ یاو ک لیک
 (۴۰۹ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 هرگز به دامِ ذهنِ یاست. اما زندگ یکردن را دارد، فقط عشق و وحدت با زندگ یدکه ارزش ص یزیچ آن
با  یدابانسان  ین. بنابراآیدیدست نمدر ذهن، به یگربه فکر د یاز فکر یدنو با پر یفتدنم یکس

 و عدم کردِن مرکز، از ذهن خارج شود. ییفضاگشا
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 یاو شَو یدِو ص ییّمگر آ تو
 یبه دامِ او رَو ی،بگذار دام

 (۴۱۰ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که آن یجاو به یدست آوردنِ ذهن و رشتٔه مسلسلِ فکر بعد از فکر را پاره کندامِ به ینخودِ تو ا مگر
کارِ شذهنت را رها کرده و خودت  بارهیکبه  ییبا فضاگشا یاوری،دست بو به یشکار کن یبخواه

 .یاورددست باو تو را به یاجازه بده ی،خداوند شو
 

 نَهَد از المکان یقدم بر و حق،
 فَکٰان او ساکن شود از کُنْ آنگه

 (۱۳٨۱ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو 

شده قدم به مرکز او گشوده یمرکزش را عدم کند،[ خداوند از فضا ییکه انسان با فضاگشا ی]زمان 
ذهنش را ساکت کرده و در  شود،یبشو و م گویدیفکان، که مقانون کن یقگاه از طرآن گذارد،یم

 .شودیمرکزش ساکن م
 و سبب دهدیم ییرتغ یجسم یاریجنس انسان را از هش یگر،به فکرِ د یاز فکر یدن]کم کردن سرعتِ پر

 حضور خودش را به او نشان دهد.[ یاریهش شودیم
 

 ستیهست یزکه گفت ن خاموش
 اَنْصِتُواش اَلکَن یِاز پِ باش

 (۱۹۳۴شمس، غزل  یواند ی،)مولو
 ید: خاموش باشاَنْصِتُوا

 : اللالکن

ا آن ر ی،ذهنتندتند حرف زدن و ابراز کردنِ من یجاانسان به ی:[ اگویدیم ی]موالنا از زبان زندگ 
 یذهنمن یقدن از طرزالل شو چراکه با حرف  اتیذهنبه مننسبت« اَنْصِتوا»فرمانِ  یخاموش کن و از پ

 .شودیم یحضور در ذهنت زندان یاریِو هش کنییدرست م «یهست»
 

 جنسِ تو یاو زبان، ن ی،تو گوش چون
 را حق بفرمود: اَنْصِتُوا گوشها

 (۱۶۲۲ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یذهنت را خاموش کن ییو خداوند از جنس زبان، اگر با فضاگشا یانسان تو از جنس گوش هست ای
کم  توانییجا که مپس تا آن گوید،یذهنت او سخن م یجاو به شودیخودش قائم م یخداوند در تو رو

 .استهداد« انصتوا»ها فرمان چراکه خداوند به تمام انسان یاورحرف بزن و ذهن را به حرکت درن
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 را گوش کن، خاموش باش اَنْصِتُوا

 گوش باش ی،زبانِ حق نگشت چون
 (۳۴۵۶ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یاریهش افکارت را قطع و ذهنت را ساکت کن تا یانگوش کن، جر« انصتوا»انسان، به فرمانِ  ای
مراقب  ینچن. همیردکار بگبه یگرجورِ د یکشده را خالقانه خودش قائم شود و ذهن ساده یحضور رو

فقط گوش  یدگویتو سخن نم یقباز نشده و خداوند از طر یکاف ٔهاندازدرونت به یکه فضا یباش تا زمان
 .ینزن یو با ذهنت حرف یکن

 
 اَنْصِتُوا یدشما خاموش باش پس

 گو وزبانْتان من شوم در گفت  تا
 (۳۶۹۲ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

تا من  یدرمان انصتوا را اجرا کن. فیدبه ذهن نرو یگرو د یدها پس شما ذهنتان را خاموش کنانسان ای
 .یمسخن بگو یتانوگوهاشما در گفت یقاز طر

 
 تا بر جانِ تو یر،بپْذ اَنْصِتُوا

 اَْنصِتُوا یِاز جانان، جزا آید
 (۲٧۲۶ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 خداوند یبا عدم مقاومت و قضاوت ذهنت را ساکت کن تا پاداشِ آن از سو و یررا بپذ« انصتوا» فرمان
 کند. یانتو خودش را ب یقو او از طر یزدبه جانت بر

 
 سگان کرَّاند ز امرِ اَنصِتُوا این

 سَفَه، وع وع کنان بر بَدرِ تو از
 (۱۴۶۶ یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

او سخن  یقکه بگذارد خداوند از طرآن یجاناشنواست و به« اانصتو»به فرمان نسبت یذهندر من انسان
چون هم یزکامل، که بر ماهِ خداوند ن یهانسانتنها دربرابر ماهِ شب چهارده انه ینادان یاز رو ید،بگو

 .بردیکار مذهنشش را به یدٔهپوس یو الگوها کندیوع مسگان وع
 حضور است.[ یاریمحبوس شدن هش یانگرِذهن، درواقع نما ی]صدا
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 نفعِ تو یشد خموش ینا،ب پیشِ
 آمد خطابِ اَنْصِتوا ینا بهرِ

 (۲۰٧۲ یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

 که به خداوند زنده یناب یهاانسان یاو  یناخداوند ب یشاست که پ ینآمدن فرمان انصتوا ا دلیل
 نفع توست.به یاند، سکوت و خاموششده

 
 که آبَت را به الغ یعنی اَنْصِتوا

 خُشک است باغتَلَف کَم کُن، که لبْ  هین
 (۳۱۹۹ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

را درجهت  یآب زندگ یهودهاست، بخشک شده آبییچهاربعدت از ب کهیدرحال یعنی «انصتوا»
زنده شدن به خداوند برس. ]با  یقتِذهن تلف نکن، بلکه با ساکت کردن ذهنت به حق یهاخواسته

 .[شودیذهن قطع م یانجر ییجا یکموالنا  یاتخواندن اب
 

 انسان در ذهن خوابِ از بیداری تجربٔه
 
 .کنیممی فضاگشایی وقتی -۱
 
 . داریممی بر درست فضاگشایی با را لحظه این قدمِ وقتی -۲
 
 .هستیم موازی زندگی با که وقتی -۳
  
 .نداریم مقاومت و قضاوت وقتی -۴
 
 .هستیم زندگی خواستِ  تسلیمِ وقتی -۵
 
 زندگی از تواضع یرو از تنها و سرزنش، و مالمت حسِّ  بدونِ ولی بینیم،می را خود هایعیب وقتی -۶

 .بگیرد ما از را هاعیب که خواهیممی
 
 .کنیمنمی زرنگی و گوییم؛نمی دروغ داریم؛ اصیل و حقیقی درستیِ و راستی وقتی -٧
 
 .داریم پذیرش و هستیم راضی لحظه این اتّفاقِ و لحظه این از که وقتی -٨
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 .داریم سبببی شادیِ وقتی -۹
 

 .کندمی بروز ما از و است کار در خالقانه صورتِ به ما در زندگی آفرینندگیِ استعدادِ وقتی -۱۰
 

 .ریزدمی بیرون به و شودمی جاری ما از زندگی خردِ و عشق وقتی -۱۱
 

 .کنند جذب خود به را ما توانندنمی هاهمانیدگی وقتی -۱۲
 

 .استشده ساکت ما ذهنِ و هستیم، خاموش وقتی -۱۳
 

 .شودمی بریده فکر سرِ پشت فکر سلسلٔه وقتی -۱۴
 

 مستقر و ساکن یابد لحظه این در و شده خارج مکان و زمان از رویم،نمی آینده و گذشته به وقتی -۱۵
 .شویممی
 

 .شویممی خود ذهن شاهدِ و ناظر وقتی -۱۶
 

 . کنیممی برآورده را آن و کرده شناسایی را لحظه این نیازِ خود، هشیاری حفظِ با وقتی-۱٧
 

 بر قدم آن راهِ در و ایمآمده فرم جهانِ این به منظوری و مقصود چه برای که هستیم آگاه وقتی -۱٨
 .داریممی
 

 .سپاریممی زندگی دست به کامل را خود امورِ ادارٔه و کنیممی توّکل زندگی به وقتی -۱۹
 

 طبقِ را اتفاقات خواهیمنمی و کنیمنمی دخالت آوردمی پیش قضا که اتفاقاتی و زندگی کارِ در وقتی -۲۰
 .کنیم کنترل خود ذهنیِ  ِمن خواست

 
 ما خودِ روی بر ما  ِهشیاری و حواس تمامِ و گذاریمنمی چیزی یا کسی روی بر را خود حواس وقتی -۲۱

 .هستیم خود عدمِ مرکزِ ناظرِ و است متمرکز
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 چهار و جسم صورت به را خود و کنیم،می شناسایی زندگی و خدا امتداد عنوان به را خود که وقتی -۲۲
 .کنیمنمی توصیف و تعریف[ جسمی جان و عقل هیجانات، فیزیکی، تن] عنصر

 
 .بینیممی را زندگی یک همان کسهمه و چیزهمه در وقتی -۲۳

 
 .شویمیم تبدیل او به بلکه کنیم، اثبات را خدا وجودِ خواهیمنمی خود ذهنِ با وقتی -۲۴

 
 ارزشیب خودش مانندِ را حضور و کند، مقایسه حضور با را خودش ذهن دهیمنمی اجازه وقتی -۲۵

 .کند
 

 آوردنِ  دست به حضور. بیاوریم دست به و کنیم تصرّف ذهن با را حضور خواهیمنمی که وقتی -۲۶
 .است ذهنی منِ دادنِ دست از و هاهمانیدگی انداختنِ بلکه نیست، چیزی

 
 مقایسه به را ما معنوی پیشترفت جمله از مختلف هایبهانه به ذهنی منِ که هستیم مراقب وقتی -۲٧

 .نبرد بینیعیب و کردن مالمت و دیگران با خود
 

 کنیم؟می تجربه چطور ما را بیداری
 

 ییسازدر آخر زمان کرد طَرَب  یار
 ییاو جِدِّ جِد، ظاهرِ او باز باطنِ

 (۳۰۱۳شمس، غزل شماره  یواند ی،)مولو 

اطنِ بانسان فراهم کرد.  یرا برا سببیب یبساط طرب و شاد ی،شناختدر آخر زمانِ روان خداوند
و  هایتوضع ییرتغ یعنیاست، اما ظاهر آن  یجد یارلحظه بس ینشده در اگشوده یفضا یعنی یزندگ
 اکهد چربه آن نگاه کر یعنوان بازبه یدخداوند است و با یباز دهدیکه ذهن نشان م یزیهرچ
 .شودیاست که ذهن خاموش م صورتیندرا

ست، ا یشما جد یبرا دهدیم هرچه که ذهن نشان یداشده یدهاز حد همان یشکه ب یلدل ینا ]اگر به
 .[یدشما در خواب ذهن هست صورتیندرا
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 عِلم کُشت ینبد یارعشّاق را  جملٔه
 یینکُند هان و هان، جهلِ تو طنّاز تا

 (۳۰۱۳شمس، غزل  یواند ی،)مولو

 یبه جدکشت که آنان را نسبت یقطر یناند را خداوند از امرده یذهنبه منکه نسبت یعاشقان تمام
آگاه کرد تا جهل و تصورات  دهدیچه که ذهن نشان مبودنِ هرآن یشده و بازگشوده یبودن فضا

 نکند. یها دلبرآن یبرا یگرد یذهنمن
ها پاره شود، در آن که رشتٔه آن ییتر شوند تا جافکرها آهسته یدابتدا با ی،ذهنبه منمردن نسبت ی]برا

 .[شودیم یدارحالت انسان از خواب ذهن ب
 

 جوان یا یز،شد، زود برخ صبحدم
 بَربند و برس در کاروان رَخت

 (۲۰۲۱شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو 

مرکزت را عدم کن، نگذار آن  ییشو و با فضاگشا یدارلحظه از خوابِ ذهن ب ینانسان، در صبحِ ا ای
و  حضورت را جمع کن  ِیاریتو را به مقاومت و قضاوت بکشاند. رختِ هش دهدیکه ذهن نشان م یزیچ

 عاشق برسان. یهاخود را به کاروان انسان
 

 یارفت و تو غافل خُفته کاروان
 یاندر ز یانی،در ز یانی،ز در

 (۲۰۲۱شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

به خودت و  کنییکه م یپس بدان هر فکر و عمل ی،عاشقان رفت و تو هنوز در خوابِ ذهن هست کاروان
 .زنییم یانز یگراند

 
 روز و شب یااز احوالِ دن خفته
 رب یبِتَقل ٔهقلم در پنج چون

 (۳۹۳ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو 
 واژگون کردن یدن،: برگردانتَقلیب

ها فضا را باز طراف آنو هر لحظه با مرکز عدم در ا یدهخواب یادن هاییتبه احوال و وضعکه نسبت کسی
 .چرخدیمدر دست خداوند  یچون قلمکامل، هم یمحضور است. او با تسل یاریبه هش یدارب کند،یم
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 هُمام یا یکه شمع یلَاللَّقُمِ  هین
 یاماندر شب بُوَد اندر ق شمع

 (۱۴۵۶ یتدفتر چهارم، ب ی،مثنوی،)مولو
 هُمام: ارجمند 

طور پس همان. یچراکه تو شمع حضور هست یشو یدارانسان ارجمند، آگاه باش تا در شبِ ذهن ب ای
 یدٔههمان یرهافک یکیِحضور در تار یاریعنوان هشبه یزتو ن ماند،یکه شمع در شب روشن و استوار م

 خداوند زنده شو.  نهایتیذهن نمان و با روشن کردن شمع حضورت به ب
 در خوابِ ذهن است.[ یعنی شودیم یمنف یجاناتکه هست دچار ه یتیکه انسان در هر وضع ی]زمان
 ۲ یه(، آ٧۳سوره مُزَمِّل ) یم،کرقرآن 

 «اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا قُمِ»

 را زنده بدار، مگر اندكى را. شب
 یدارب ییمرکزت را عدم کن و با فضاگشا تریشکم در خواب ذهن باش، ب یارروز بس]در طول شبانه

 باش.[ 
 

 یستخلق، جز اسباب ن بندِچشم
 یستکه لرزد بر سبب، ز اصحاب ن هر
 (۲۳۱۳ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،و)مول 

 سبب بسته شدن چشم عدم و رفتن شدهیشرط یذهن و فکر کردن براساس الگوها یسازبه سبب رفتن
 .یستخداوند ن یارانبلرزد جزو  یذهن هاییت. هرکس بر سبب و وضعشودیبه خواب ذهن م

 
 

 یستخواب ن ینمگو ک یدر خواب روز
 یستفرعست، اصل جز مهتاب ن سایه

 (۱٧۳۵ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

در خواب ذهن و  اتیاریاست اما هش یدارب اتیجسم ماد کهینانسان در روز روشن با ا ای
 یبخشِ فضا ییجز مهتابِ روشنا یزیذهن فرع است و اصل چ یفضا یٔه. ساستهایدگیهمان

 .یستشده نگشوده
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 مَذهَب، زنهار مَخُسب امشب عاشقِ خوش ای
 یابد یجو بر تو گُنَهبهانه یارِ کان
 (۵۹۹ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

 رفتارخوش یین،آخوش، خوش یرو ی: دارامذهبخوش

 شوی،یم یدارمرکزت را عدم کرده و از خواب ذهن ب ییرو، که با فضاگشاانسان عاشق خوش ای
چراکه آن  یذهن به خواب نرو و دوباره در شب ینکن یحضور را در ذهن زندان یاریمواظب باش هش

 مشدن و جس یدهناه همانگاز خودش در مرکزت باشد  یرغ یزیچ خواهدیجو، خداوند، که نمبهانه یارِ
 .گذردیو از آن نم آوردیحساب مکردن مرکز را به

 
 آن عاشق کاو نَر بُوَد و صادق  ٔهبند من
 یابد یاز مَهْ کُلَه یزیخو شب یچُست کز
 (۵۹۹ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو 

 تمامِ قوّت و کامل ی،: مجازاً قونَر

ا ببه خدا زنده شود، پس  خواهدیو صادق است و م یقو یارهستم که بس یبندٔه آن انسان عاشق من
است که در  یزخبقدر چابک و شندارد. او آن یگرانبه د یو کار کندیمرکزش را عدم م ییفضاگشا

زنده  اوو به  کندیم یافتو از خداوند کاله حضور را در شودیبلند معنوان حضور ناظر شب ذهن به
 .شودیم
 

 خدمتِ شَهْ باشد، شب هَمرَهِ مَهْ باشد در
 یابد یچون مَهْ سِپَه یاز مَألِ اَعْل تا

 (۵۹۹ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
 : عالم باال، جهان فرشتگانیَاعْل ماَلِ

د. او او فکر و عمل کن یقخداوند از طر دهدیدر خدمت خداوند باشد، اجازه م ییکه با فضاگشا انسانی
شده، گشوده یعنوان حضور ناظر همراه خداوند است تا از فضاهنوز در شب ذهن است، به کهیحالدر

 کند. یافترا در یاله یاز برکات و امدادها یسپاه
 

 شو از هر عَدو یزارکن ب توبه
 کدوندارد آبِ کوثر در  کو

 (۱۲۳۴ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

دور شو و  کندیذهن م یتِبه محدود یلخدا را تبد یفراوان اندیشییابیکه با کم یکن و از هر انسان توبه
 یگراند یبختبه خوش کهیطوراست به یگرانمانندِ او نباش، چراکه او دشمن خود و د یزخودت ن

 .نوشدیکوثر، زهر م یآبِ فراوان یجاکار به ینو با ا کندیحسادت م
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 شد به بازار یوسفآمد که  خبر
 است ینار بازار ا یوسف؟کو  هَال
 (۳۴۲ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

 یوسف یها که مشترجهان است پس ما انسان ینحضور، خداوند در بازار ا یوسفاست که  یدهرس خبر
 پنهان شده. یذهن یهااما او از چشمان من رویمیاو م یِپ یمهست
سرعت فکرها را کُند کرد تا  ییبا فضاگشا یدشدن به او با یلتبد یعنی یوسف، یدنو خر یدند ی]برا
 شود.[ یدارفکرها خودش را نشان بدهد و انسان از خواب ذهن ب یراز ز یوسفکه منفصل شود و  ییجا

 
 خوانْد و پنهان کرد خود را فسونی

 است ینلعبِ آن طرّار ا کمینه
 (۳۴۲ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،مولو)

در فکرها به تله افتاد  اشیاریکرد و هش یجادرا ا یذهنمن خواند که طبق آن انسان یفسون خداوند
ن فسو ینخداوند با ا یجهداد. درنت یلرا تشک یذهنسپس مرتب با ذهن فکر و عمل کرد و افسانٔه من

 طرار است. ینا یِباز ینترکم ینپنهان کرد و ا یذهن یهامن یدخودش را از د
ه ب یاما وقت دهد،یها را در مرکزش قرار مو آن هاستیدگیاست، دزد همان یذهنکه انسان در من ی]زمان

خودش خبر  کهیدرحال دزددیرا م هایدگیکه خداوند از ذهنِ او همان بیندیشود م یلحضور تبد یاریهش
 ندارد.[

 او را من زبان و چشم تو گفته
 حواس و من رضا و خشم تو من

 (۱۹۳٧ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو 

 یستن یازی. نبینمیو م زنمیتو حرف م یقو از طر شومیبه انسان گفته که من زبان و چشم تو م خداوند
ذار تا را کنار بگ اتیذهنمن رضا و خشم تو را بهتر از تو بلدم. حواس من ی،شو ینتو با ذهنت خشمگ

 و بشوم.من حواسِ ت
 یتو یُبْصِر یو ب یَسْمَع یکه ب رَوْ
 یسِر تو ْصاحب یچه جا ی،تو سِر

 (۱۹۳٨ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو 

. تا بینییمن م یدو با د شنوییبا گوش من م یگرکن چراکه د یبرو و زندگ یکه به من زنده شد اکنون
دِ که تو خو یآگاه ی،اما اکنون که به من زنده شد یصاحب سِر هست کردییفکر م یدر ذهن بود یوقت

 .یسِر هست
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 مَن کانَ لله از وَلَه یشد چون
 تو را باشم که کان اللهُ لَه من
 (۱۹۳۹ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یرت: حوَلَه

ِل حرف زدن با ذهن، عق یجاو به یمن باش یبا همٔه وجود برا یدکه با یدیفهم یرت،ح یاز رو هرگاه
 .کنمیتو فکر و عمل م یقو از طر شومیتو م یمن هم برا ی،را خاموش کرد اتیذهنمن

 حدیث

 «اللهُ لَه. کانَ للهِ کانَ مَن»

 «اوست. یبرا یزخدا باشد، خدا ن یکه برا هر»
 

 منم یتو را، گاه یمگو ییتو گَه
 آفتابِ روشنم یم،گو چههر

 (۱۹۴۰ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 مثلِ آفتاب روشن هستم. یم،هم خودم هستم، اما هرچه بگو یتو هستم و گاه گویمیم گاهی
من صفر  ینا یشود و کِ یجادا یذهنمن یدست خداوند دهد که کِرا به یارباشد و اخت یمتسل ید]انسان با

 شود.[ یلبشود و انسان تماماً به او تبد
 

  یدَم تابم ز مِشکاتِ  کجاهر
 یجا مشکالتِ عالمشد آن حل
 (۱۹۴۱ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : چراغدانمِشکات

چراغداِن  یقشود، من از طر یلبه من تبد ییانسان با صفر کردن مقاومت و قضاوت و فضاگشا هرکجا
اگر  کهینکماا حل کنم. توانمیمشکالت عالم را هم م اش،یو عالوه بر مشکالت شخص تابمیحضورِ او م

 موالنا پخش بشود مشکالت عالم را حل خواهد کرد. یاتاب
 

 را کآفتابش برنداشت  ظلمتی
 دَمِ ما، گردد آن ظلمت چو چاشت از

 (۱۹۴۲ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو
 روزیم: هنگام روز و نچاشت

مِ دبا فعال کردن حواس و فکرِ انسان نتوانست روشن کند، از  یرونرا که آفتاب ب یو مسائل یکیتار آن
 .شودیو حل م گرددیچون روز روشن مخداوند هم
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 یمُنْتَه یا یررا بگشاده گ عقده
 یته  ٔیسهست بر کسخت ییعُقده
 (۵۶۰ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : گرهعُقده

 یافتهکمال  یده،رس یان: به پامُنتهی

چون گرٔه هم یرارا حل شده فرض کن، ز اتیو مسائل ذهن هایگرفتار ای،یدهکه به انتها رس یکس ای
و کارت  یستدر آن ن چیزیچه بینییم کنی،یآن را باز م یاست که وقت یخال یسٔهبر ک یسخت یاربس

 است.بوده یهودهب
 یرتو پ یها گشتگشادِ عُقده در

 یردگر بگشاده گ یچند  ٔعُقده
 (۵۶۱ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یگرچندتا مسئلٔه د ی،را با ذهنت حل کرد یکیو هرگاه  یشد یرپ یذهندر حل کردن مسائلت با من تو
 حل شده فرض کن. یهم که دار یمسائل ینشد. اکنون ا ییدهزا
 

 ماست سخت یِکآن بر گلو ییعُقده
 بخت؟یکن یا یکه خَس یبدان که

 (۵۶۲ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یه: خار، خاشاک، پست و فروماخَس

 یندر ا یبدان است که ینا کند،یو ما را خفه م فشاردیما را سخت م یکه دارد گلو یاگره و مسئله آن
 ارزشییچون خسِ بدر مرکزت هم یدگیهمان یکو با گذاشتن  یهست یجسم یاریلحظه از جنس هش

 . شودیم تو بختییکو موجب ن کندیتو فکر و عمل م یقاز طر یو زندگنه، مرکزت عدم است  یا یاشده
 

 هایشهکُن، اِحْتِما ز اند اِحْتِما
 هایشهو گور و دلها ب یرش فکر
 (۲۹۰۹ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 کردن یزنگاه داشتن، پره یزی: خود را از چاِحْتِما

 ید. براتو فکر و عمل کن یقاز طر یکن و بگذار ذهنت ساده بشود تا زندگ یزپره یدههمان هاییشهاند از
ر تو حضو یاریو لطافت هش یدهمرکزت خواب یشٔهاست که در ب یریچون شهم یدههمان یفکرها کهینا

 است. یمانند گورخر
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 بر دواها سرور است اِحْتِماها
 گَر است یِفزون یدنخار زانکه

 (۲۹۱۰ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو 

که  یو هر فکر روییکه با ذهن م یخاطر که هر راه یناست به ا یذهن یسَرورِ دواها یز،که پره بدان
 تریشپس هرچه ب خاراندیدارد، سرش را م یکچل یماریکه ب یاست که انسان یندرست مانند ا کنی،یم

 .شودیم تریشبخاراند خارشش ب
 

 نیقیاصلِ دوا آمد  اِحْتِما

 نیکن قُوَّتِ جان را بب اِحْتِما

 )۲۹۱۱ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،یمولو(

واهد است که با مداومت و تکرار اثرگذار خ یذهنمن یماریب یدارو نیبهتر دهیهمان یاز فکرها زیپره
حضور  یاریخود به مرور ذهن ساکت شده و هش یبود.  با کم کردن سرعت فکر و توجه و تمرکز رو

  .شودیخارج م اتیذهنو کنترل از دست من دهدیخود را به تو نشان م

 

   خود بِیتا بپوشد ع ردیتو گ بِیهمه ع او

 چرا؟ یدانیو م یزیجان ر بیبَرو از غ تو

 )۱۳٧شمس، غزل شمارٔه  وانید ،یمولو(

رابر بباش. در  داریخودش پنهان بماند. پس ب بیتا معا دهدیتو را نشان م یهابیدائماً ع یذهنمن
 یجا زندانذهن شده و در آن ٔهبست یوارد فضا یزندگ ٔهزند یرویکن و اجازه نده ن ییها فضاگشاقبض
  .شود

 

 کن آن قبض ٔهچار یدید قبض

 زِ بُن دیَرویسَرها جمله م زانکه

 )۳۶۲ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

 به دنبال راه چاره دیباعث منقبض شدن و باال آمدن درد شد، با رونیدر ب یزیچ ای یکس یدید هرگاه
ار اتفاق، ک نیدر درونت است و آگاه باش ا یدگیهمان کیدواندنِ  شهیقبض در اثر ر نی. بدان که ایباش

 شٔهید از رب یرهااست؛ چراکه س ییدرد فضاگشا نیا ٔهتو. تنها چار یداریب یفکان است براقضا و کن
 .ندیآیوجود مبد به
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 بسطِ خود را آب دِه ،یدید بسط

 با اصحاب دِه وه،یم دیبرآ چون

 )۳۶۳ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

صورت خرد و آن به یهاوهیم کهنیکن، مرتب دوباره فضا را بازتر کن، هم یاریآن را آب یدیبسط د اگر
 .شو کیها را با دوستانت شرشد آن انیعشق نما

 

 تیتر
 شاهزاده قصّٔه شرح به آمدن باز
 شاه حضرتِ  در او مالزمتِ و

 
 نیا رانِیشَه ح شِیپ شاهزاده

 نیمشت ط کیدر  دهیگردون د هفت

 )۴۵٨۹ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

 : گلنیط

گونه هفت آسمان در است که چ قتیحق نیا رانِیخداوند ح ایشاه  شگاهیعنوان شاهزاده در پانسان به
 گرفته است؟ یجا ست،ین شیخاک ب یکه مشت یوجود آدم

 

 لب گشود یبه بحث یممکن ن چیه

 خامُش نبود یجان با جان دَم کیل

 )۴۵۹۰ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

 و زهیکه در برابر خداوند به ست ستیممکن ن یو اتصال به زندگ یداریزنده به حضور در حالت ب انسان
  .بستان استارتعاش دائم درحال بده ٔهلیبه وس یمقاومت بپردازد. بلکه جان متصل او به زندگ

 

 ستیبس خف نیدر خاطرش ک آمده

 ست؟یاست، پس صورت ز چ یمعن نهمهیا

 )۴۵۹۱ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

ر آشکا شیبرا یزندگ یفرمیو معنا و ب شودیارتعاش مرتبط م ٔهلیبه وس یبا جان زندگ یانسان وقت جان
 یخالص برا تیمعنو نیا ست؟یچ یاو برا یصورت ظاهر نیکه ا شودیم جادیسؤال ا نیا شود،یم

 داشت؟ یبه جسم داشت؟ و عشق به صورت چه ضرورت یازیشدن چه ن انینما
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 کُن زاریاز صورتت ب یصورت

 کُن داریهر خفته را ب ییخفته

 )۴۵۹۲ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

 کننده داریکننده و ب زاری: بدارکُنیو ب زارکُنیب

 نیاست درا یصورت زندگ یخداوند زنده شده و دارا تینهایبه ب ییفضاگشا ٔهواسطبه یوقت یآدم
 ٔهلیوسبه نیبنابرا رودیفرو م یاری. و چون به خواب حضور و هششودیم زاریب یذهنحالت از صورت من

 .شودیم زین یخفتگان ذهن یداریباعث ب یارتعاش زندگ
 

  از کالم رهاندیکالمت م آن

  از سَقام جهاندیسَقامت م وآن

 )۴۵۹۳ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

 یماری: بسَقام

است،  یعشق که اصل صحّت و تندرست یماریو ب دهدینجات م یو درد ذهن هایکالم عشق تو را از تلخ
 .رهاندیم یو رنج ذهن یماریتو را از ب

 

 سَقامِ عشق، جانِ صحّت است پس

 رنجهااَش حسرتِ هر راحت است 

 )۴۵۹۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

ه باشد، در را ارانهیکه همان درد هش شیهااست و رنج یذهن یماریعشق، باعث نجات از ب یماریب پس
  .ستیحسرت هر راحت یٔهعشق ما

 

  جان بشُو نیتن اکنون دستِ خود ز یا

 بجُو یجان نیجز ا ،ییشوینم ور

 )۴۵۹۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

. تو یو خداگونه بشو تینهایجان ب نی:[ دست از ادیگویخطاب به ذهنش م یاری]انسان به عنوان هش 
دست  یخواهی. اگر نمستیجان در حد تو ن نی. ایهست مزدیو کار ب یدرد و گرفتار جادیا یٔهفقط ما

 .تر طلب کنو پست یوانیجان ح کیپس برو و   یبردار
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 نواختیاو را م کیآن شه، ن حاصل

 گداختیچون مه م د،یاز آن خورش او

 )۴۵۹۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

ن ماه انسان چو ت،یعنا نیا ٔهواسطو به دهدیخداوند انسان را مورد لطف و نوازش خود قرار م خالصه،
دار، شروع و از آن پس با عدم کردن مرکز و بلند نشدن به صورت ذهن من شودیشب چهارده گداخته م

عنوان اصالً به یعنی رودیچون ماه به مُحاق فنا مقضاوت صفر هم تا با مقاومت و کندیبه کم شدن م
 .شودینم دهید یذهنمن

 

 گُدازِ عاشقان باشد نمو آن

 رُومَهْ اندر گُدازش تازه همچو

 )۴۵۹٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

 : رشدنمو

دچار  یمانند ماه که مدت زمان زیگداخته شدن عاشقان، درواقع باعث رشد و نمو است. انسان ن نیا
  .منتظر ظهور بدر کامل خود باشد میو تسل ییبا فضاگشا دیبا شود،ینقصان و کاهش م

 

  دیرنجوران، دوا دارند ام جمله

  دیرنجور کِم افزون کن نیا نالد

 )۴۵۹٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

دارد تا با  ترشیعشق طلبِ درد ب ماریب یدرد خود هستند ول نیتسک یبرا ییبه دنبال دارو مارانیب ٔههم
 .زنده شود یبه زندگ ترشیبتواند ب ییفضاگشا

 

  یشربت دمیسَم، ند نیاز ا خوشتر

  یمرض خوشتر، نباشد صحّت نیز

 )۴۵۹۹ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

به  بهتر از مردن یصحّت و سالمت چی. و هدمیرا گواراتر از زهر عشق ند یشربت چیه دیگویعشق م ماریب
 .ستیو زنده شدن به عشق ن یذهنمن
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  یگنه بهتر، نباشد طاعت نیز

 یدَم، ساعت نینسبت بد سالها،

 )۴۶۰۰ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

عبادت  وطاعت  نیبهتر د،یآیگناه م یذهنو زمخت ذهن که به نظر من ساختهشیپ یاز الگوها یچیسرپ
 ٔهدر ذهن و سفت شدن دل است. با کوچک کردن هر لحظ یاریکردن هش یزندان یاست. گناه اصل

 .شودیلحظه معادل هزار سال کار کردن با ذهن م کی نیو از جنس عشق شدن، ا یذهنمن

 

 یزانیفلک را گر بر ،یزانرا گر بسو جهان

 ییارایکه صد لونش ب داندیو م ستیراض جهان

 )۳۰ عیشمس، ترج وانید ،یمولو(

 : رنگلون

. میهست یراض ،یزیهم برما را به یو فَلَک و پارک ذهن یما  جهان را بسوزان یداریب یاگر برا خداوندا
 .کرد یبهتر جهان درون را آراسته خواه یهاتو با رنگ میدانیم کهنیا یبرا

 

 نَسَق نیشه ز نیا شِیبُد پ یمدّت

 کباب و جان نهاده بر طبق دل

 )۴۶۰۱ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

 بی: نظم، ترتنَسَق

درد  کهیشده در حال یکیجانش با جان شاه  یاست، مدت داریشاهزاده که نماد انسان ب بیترت نیا به
 .خود را نثار کرده بود یو جان ذهن دیکشیم ارانهیهش

 

 دیسر بُر کی ی: شه از هر کسگفت

  دیز شه هر لحظه قربانم جد من

 )۴۶۰۲ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

در  د،یآیرا که هر لحظه باال م امیذهنمن سر من یول د،یبار بر کیرا  یگفت: شاه سر هرکس شاهزاده
 .کنمیم یبرابر شاه قربان

 

 از زر، از سر مُحتشم رمیفق من

 هزاران سر خَلَف دارد سرم صد

 )۴۶۰۳ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

 نی: جانشخَلَف
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است  یغن یلحاظ خرد و سرِ زندگبه یاست ول ریداشتن، فق یو سرِ ذهن یدگیبه همانعاشق نسبت انسان
 .کندیبه او هزاران سر حضور و خرد عطا م یزندگ کندیم یرا قربان یذهنهرلحظه که سر من رایز

 

 دو پا در عشق نتْوان تاختن با

 سَر عشق نتوان باختن یکی با

 )۴۶۰۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

با  نیچنرفت. هم شیپ توانینم یذهن یهایسازبا ابزارها و سبب یراه عشق و زنده شدن به زندگ در
  .کرد یعشق جانباز ریدر مس توانیدارد نم یجسم دیاست و د دهیهمان یکه غرق در باورها یسر

 

 سَر است کیرا خود دو پا و  یهرکس

 هزاران پا و سَر، تن نادر است با

 )۴۶۰۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

 ،یجهان نیا یعنوان ابزارهافکر کردن و دو پا به یبرا یسر ذهن کی یبه طور معمول دارا هاانسان
ان به او هزار یو زندگ کندیم یذهن و پندار کمال را قربان یهستند اما انسان عاشق هر لحظه سر و پا

 .است ابیکم اریبس یوجود نی. چنکندیم تیحضور عنا یسر و پا

 

 ها شد کُل هدرسبب هَنگامه نیز

 ترهَنگامه هر دَم گرم نیا هست

 )۴۶۰۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

ست، برپا شده به هدر رفته ا دهیکه با پندار کمال و عقل همان یذهناست که بساط من لیدل نیهم به
رونق برپا شده هر لحظه گرم و پر یذهنکردن سر من یو قربان میو تسل ییاما بساط عشق که با فضاگشا

 .است

 

 ناگهان دیدر بغداد آ گاو

 سَران تا آن سران نیاو ز بگذرد

 )۲۳٧٧ تی، بدفتر چهارم ،یمثنو ،یمولو(

 به یاریو بدون هش دیآیم ایدن نیشده، به ا یکه وارد شهر یبه خواب رفته در ذهن مانند گاو انسان
 .رودیطرف و آن طرف م نیا
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 و مزه هایو خوش شیهمه ع از

 جز که قِشرِ خربزه ندینب او

 )۲۳٧٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،یمولو(

و گذرا  یبه مسائل سطح شود،یم تیهدا دهیذهن همان انیچون در خواب است و با جر یشخص نیچن
  .ندارد یاریشده و از خود اخت یدر ذهن زندان نیندارد بنابرا یابهره یمشغول است و از عمق زندگ

 

 شیحش ایبود افتاده بر ره  که

 شیخَر ای یگاو رانیسَ قیال

 )۲۳٧۹ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،یمولو(

 .خشک، علف اهِی: گشیحش

 .خوش آمدن است یمعن به نجایو گردش. در ا ریس یرا به سکون خوانند. به معن «ای» انیاست که فارس یعرب رانِیَ : همان سَرانیسَ

 است که از گذشتگان به ساختهشیپ ٔهدیپوس یو فکرها یدگیهمان یشخص فقط به دنبال الگوها نیا
 دیست. ]شاگاو و خر ا قیو گردش فقط ال ریو س ییجوکام نی. چنردیگیها کام ممانده و از آن یجا

 جهان چگونه است؟[ نیما در ا احتیو س ریکه س میسؤال را از خود بپرس نیبهتر است ا

 

  است اندر المکان یگرم معدنِ

 دُخان کیدوزخ از شرارش  هفت

 )۴۶۰٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

 : دوددُخان

 نیو ا سوزاندیرا م هایدگیهمان ٔهحضور وجود دارد که هم یاز گرما یمعدن یفرمیعشق و ب یفضا در
 ستین شیب یچون دودهم آتش دوزخ در برابر آن یهاچنان سوزان است که شرارهحرارت عشق آن

 

 تو داریو ب یمراقب باش گر

 هر دَم پاسخِ کردار تو ینیب

 )۲۴۶۰ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،یمولو(

را  یعملکرد نیچن ٔهجینت یکنیشده فکر و عمل مگشوده یو از فضا یکنیلحظه فضا را باز م نیدر ا اگر
قرار  یشخود ترازو و سنج یبرا رون،یاز بازخورد هر اتفاق در ب یتوانیم نیچن. همدید یخواه رونیدر ب
 نه؟ ای یاگشوده شده عمل کرده یلحظه از فضا نیدر ا ایکه آ یده
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 تراو در خواب دارست،یب کههر

 از خوابش بَتَر ش،یداریب هست

 )۴۰۹ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،یمولو(

فعال  یذهنداشته و مننگه داریو جسم کردن مرکزش، ذهن را ب دهیهمان یفکرها ٔهلیوسکه به یهرکس
 .او بدتر است یاز خواب جسم یذهن یداریب نیدر خواب ذهن فرو رفته. ا شتریدارد، او ب

 

 نَبْوَد جانِ ما داریبه حق ب چون

 چو دَربَندانِ ما ،یداریب هست

 (۴۱۰ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،یمولو)

 : در محاصره ماندن، بسته شدن راهِ وصول به حقدَربَندان

تله  ما مانند در یذهن یداریب صورتنینشود، درا داریبه خداوند زنده و ب ییجان ما با فضاگشا اگر
 .چون زندان استآب، هم انیافتادن نور در جر

 

 الیهمه روز از لگدکوبِ خ جان،

 و سود، وز خوفِ زوال انیز وز

 (۴۱۱ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،یمولو)

 مجازاً رنج و آفت ،ی: لگدکوبلگدکوب

و  یرونیب یهاو کم شدن شیو ترس از ب هایدگیدر همان راتییتغ ٔهجان و روح انسان هر لحظه به واسط
  .بردیدر رنج و مشّقت به سر م ،ینابود

 

  لطف و فَر ین مانَدَش،یصفا م ین

 آسمان، راهِ سفر یِبه سو ین

 (۴۱۲ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،یمولو)

 یدزیخلوص و شکوه و فرّ ا شود،یم یدگیو دچار همان رودیدر خواب ذهن فرو م ترشیهرچقدر ب انسان
پرواز  یزندگ یسوخارج شده و به یذهناز جبر من توانندینم بیترت نیا. بهدهدیاز دست م ترشیرا ب

 .کنند
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 الیآن باشد که او از هر خ خفته

  و کند با او مَقال دیاوم دارد

 (۴۱۳ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،یمولو)

 : گفتار و گفتگومَقال

صنع، فکر خوب و  کهیدارد. درحال شینجات و گشا دیلحظه ام نیاست که از افکار ا یآن کس خفته
 .دیآیدرون م ٔهشدگشوده یلحظه از فضا نیسازنده در ا

 

  او به خواب ندیرا چون حُور ب وید

 آب و،یاو با د زدیز شهوت ر پس

 (۴۱۴ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،یمولو)

 یبهشت یبایز تی: زن بغاحُور

و آلوده  کندیم یبازعشق ییبارویاست که در خواب با ز یکه در خواب ذهن فرو رفته مانند کس یانسان
چون خشم و  ییالگوها شودیباعث م یرونینشان دادن افکار و اتفاقات ب یبا جد یذهن. منشودیم

 .دجز آلوده شدن چهار بُعد انسان ندار یاجهیکار گرفته شود که نتانتقام به

 

 ختیتخمِ نسلِ او در شوره ر چونکه

  ختیگر یاز و الیآمد، خ شیبه خو او

 (۴۱۵ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،یمولو)

سان شد، ان داریمانع و مسئله پد ،یآثار درد، گرفتار یدر زندگ ،یذهن یهااز جهت یرویبا پ کهیوقت
 چیبوده و ه هودهیتالش ب همهنیرا تلف کرده و ا یزندگ ٔهزند یمدت انرژ نیکه تمام ا شودیآگاه م
 .نداشته است یحاصل

 

 دیاز آن و تن پل ندیسَر ب ضعفِ

 دیناپد دِیاز آن نقشِ پد آه

 (۴۱۶ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،یمولو)

از  یرویپ ٔهجیکه درنت یو آلودگ یمتوجه آثار خراب شودیم داریاز خواب ذهن ب یشخص وقت نیا
ها مشغول بوده جز با آن هایدگیکه در خواب همان ییزهایافسوس تمام چ یول شودیاست، م یذهنمن
  .گذرا و آفل نبوده یالیخ
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 بنده را مینان نما مم،یکر من

 طمع آن زنده را اندیبگر تا

 (۳۶۱ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو)

ان و نور حضور را به شما نش یزندگ یهستم، شاد می: من بخشنده و کردیفرمایم یاز زبان زندگ موالنا
  .دو شروع به خواستن و طلبِ حضور کن دیدر جانِ انسان زنده، به ارتعاش درآ یزندگ یرویتا ن دهمیم

 

 یبمالد مادر یطفل یِنیب

  یخَور دیوا جُو دار،یشود ب تا

 (۳۶۲ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو)

کند،  دارشیخوردن ب ریش یتا برا دهدیرا مالش م رخوارشیطفل ش ینیکه ب یبه مانند مادر خداوند
حظه ل نیفضلش را در ا ریش خواهدیانسان دارد، چرا که م یداریب یتالش برا یذهن یدردها ٔهواسطبه

 .به او بنوشاند

 

  خبریگرسنه خفته باشد ب کو

 از بهرِ دَرّ خَلَدیدو پستان م وان

 (۳۶۳ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو) 

 دنیدوش ری: شدَرّ

ذهن است و خداوند که  یفرو رفته و در گرسنگ هایدگیو غافل در خواب همان خبریبه صورت ب انسان
 یکند و به او غذا داریخواب ب نیانسان را از ا خواهدیم جوشدیرحمت و فضلش هرلحظه م ریش

 .بدهد یمعنو

 

 ةًیَّ کَنْزاً رَحْمَةً مَخْفِ کُنْتُ

  ةًیَّاُمَّةً مَهد فَابْتَعَثْتُ

 )۳۶۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

شده را به صورت انسان  تیهدا یبودم، پس امت یرحمت و مهربان ٔهنی: من گنجدیفرمایخداوند م 
 ر،یپذتیهدا یعنوان موجود. پس خداوند در انسان بهکنمیم تیها را خودم هداو آن ختمیبرانگ

فکرها و  انیدر جر یاریهش یگذارهیکند اما انسان با سرما انیخودش را هرلحظه ب خواهدیم
  .شودیاز رحمت خداوند محروم م هایسازببس

 یقدس ثیحد

 « «. …فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعَْرفَ اًیکَنْزاً مَخْفِ کُنْتُ

 «. …»که شناخته شوم خواستمیبودم و م یرحمتِ نهان نٔهیگنج من
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 جانبه  جویییکه م یکرامات هر
 در آن  ینمودت تا طمع کرد او

 (۳۶۵ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

مطمئن باش آن  آید،یکه به ذهنت م یزیهرچ جویی،یرا که با دل و جان م یکرامت، فضل و بخشش هر
صورت اصالً به تو نشان  ینا یردر غ ی،بسته آن شده و به آن برساست تا دلرا خداوند به تو نشان داده

 .شدیداده نم
 

 بُت بشکست احمد در جهان  چند
 گشتند اُمّتان یْگُورَب یاٰکه  تا

 (۳۶۶ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی،پرستبت یجاآوردند و به یمانچند بت را شکست تا مردم به خدا ا یارسول، در دن حضرت
 خداپرست شدند.

 ظهور خداوند در انسان است.[ یگرو به عبارت د یاحمد یاری]منظور از حضرت رسول هش
 

 کوششِ احمد، تو هم ینبود گر
 چو اجدادت صَنَم پرستیدیمی
 (۳۶٧ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

مانند اجدادت  یزتو ن یحتّ کرد،یکوشش و مجاهدت نم یکتاپرستی، یحضرت محمد)ص( برا اگر
 .یپرست بودبت

 
 از بهرِ نان یمجانِ جانِ جانِ جان، ما نآمد ای

 یامکُن، در بزمِ سلطان ساق ییگدارو بَرجِهْ
 (۹ ٔهل شمارشمس، غز یواند ی،)مولو

 یجهان ینا یزهایشدن با چ یدهنان که نمادِ همان یو برا یانسان تو از جنس خدا و جانِ خالص هست ای
 یرو اس در ذهن نمان یعنینزن،  ییخودت را به گدا قدرینبلند شو و ا ای،یامدهجهان ن یناست، به ا

خشش بو فضل و  تکرام خواهدیو او م یانشو، مطمئن باش که در کنار خداوند نشسته هایدگیهمان
 فکر و عمل نکن. اتیذهنخود را به تو بدهد، هرلحظه مواظب باش و با من
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 صَنَم  ٔهسَرت وارَست از سَجد این
 حقِ او را بر اُمَم یبدان تا

 (۳۶٨ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ها امّت بر گردن همه یامبرکه پ یکرد، تا حقّ یدانجات پ یسنگ انسان، سرِ تو از سجده کردن بر بت ای
 .یبشناس یکو آن را ن یابیدارد را در
 حالینعدر یرا بپرستند، ول یبت سنگ یککه  یستن یینپا قدرینا یگرها دانسان یاریهش ی]به عبارت

واست دعا درخ یگرانحل مسائلشان از د یو برا پرستندیها را ماز مکان یهستند که بعض یاشخاص
 .[اندازندیخودشان که جلو بخشش خداوند را گرفته است، نم یذهنمن یول کنند،یم

 
 یرَستن بگو ینشُکرِ ا یی،بگو گر

 یبُتِ باطن هَمَت بِرْهانَد او کز
 (۳۶۹ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ن از بتِ باط و نجات را بر زبان آور و آن را بگو، تا او تو را یخالص ینشکر ا ی،بزن یحرف خواهییم اگر
 برهاند. یزن ستیذهنکه همان من

 
 از بُتان یدسَرَت را چون رهان مر
 بِدان قوّت، تو دل را وارهان هم

 (۳٧۰ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یزاست، تو ن یدهها رهانتبشده سرت را از سجده بر گشوده یفضا یاریآنرو که او  با قدرت و هش از
 هایدگیو همان یذهنحضور دلت را از بت باطن، من یفضا را بگشا و بکوش تا با همان قدرتِ فضا

 .ینجات ده

 
  یاز آن برتافت ین،ز شُکرِ د سَر
 یافتیمُفتش  یراثِپدر، م کز
 (۳٧۱ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و  دانییو قدر آن را نم یارخ برتافته ست،ییگشاکه همان فضا یاصل یند یسبب از سپاسگزار بدان
 .یادست آوردهبه یرا از خداوند مفت و مجان ینکه ا شوی،یمدام منقبض م

 ییشناسا تواندی. او میابدصورت تکامل  یندر انسان به ا یاریتا هش یدهها زحمت کشسال ی] زندگ
 به خدا زنده شود، تواندیها مردن آنو با رها ک ستیسطح هایدگیهمان ینکند ا

 .[یمموهبت را بدان ینقدر ا یدما با 
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 چه داند قدرِ مال؟ یراثیم مردِ
 زال یافتجان کَنْد، مجّان  رُستمی

 (۳٧۲ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

افتخار و شرف جان  یکه رستم برادارد؟ چنان یکه مال چه ارزش داندیاست چه م خواریراثْکه م کسی
 دست آورد.به یزال، آن شهرت را مفت و مجان یباخت ول

 
 بجوشد رحمتم یانم،بگر چون
 خروشنده بنوشد نعمتم آن
 (۳٧۳ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ُشده و سرعت  یمتسل ییگشاآن بنده با فضا یعنی یانم،از بندگانم را بِگر یا: اگر بندهگویدیم خداوند
و آن بندٔه  جوشدیاو م یرحمتم برا یایشود در یفتر به ذهن برود و لطرا کم کند و کم یشفکرها

عشق و خرد من  و سببیب یاز نعمتم، از شاد بیند،ینور من را م نوشد،یگشا رحمت من را مفضا
 .شودیبرخوردار م

 
 یَمَشنخواهم داد، خود ننما گر

 یمشدل، بگشاکردم بسته چونْش
 (۳٧۴ یاتدفتر دوم، اب ی،مثنو ی،)مولو 

و دست  سببیب یانسان را تماماً به خودم زنده کنم، حضور، شاد خواستمی:[ اگر نمگویدی]خداوند م
دل و دچار قبض قضا بسته یلٔهوسچون او را به ی. ولدادمیشده را نشانش نمگشوده یبه خرد فضا یافتن

 .کنمیکرده و دلش را باز م یشرها هایدگیکردم، از همان

 
 هاستیهگر موقوفِ آن خوش رحمتم

 از بحرِ رحمت، موج خاست یست،گر چون
 (۳٧۵ یاتدفتر دوم، اب ی،مثنو ی،)مولو 

شدن، مقاومت صفر و عدم کردن مرکز  یفلط ،ییخوش، فضاگشا هاییهبه آن گر یمن بستگ رحمتِ
به عجز  یمداشته باشد و با تسل یفروتن تواضع و یعنیکند،  یهاز ته دل گر یگاه انسانها دارد، هرانسان

 یایبشود، از در یکیبکشد و بخواهد که با من  یرونب هایدگیخود اقرار کند، خودش را از ذهن و همان
 . خیزدیبرم یرحمتم امواج
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 جوان یتَن ا ینمهمانخانه ا هست
 دَوان یدنو آ یفِضَ یصباح هر
 (۳۶۴۴ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : مهمانضَیف

صورت به هایییتضعاست که هرلحظه، افکار و و یاخانهچون مهمانذهن تو هم ینانسان، ا ای
از طرف  یغامیاما پ شوندیتو م مرادییو ب یهم موجب ناکام یکه گاه آیندیجا ممهمان، شتابان به آن

 یببند رااگر فضا  یول یکن فتیاآن را در توانییو عدم مقاومت م ییدارند که با فضاگشا یزندگ
 .یریآن را بگ یغامپ توانیینم
 

 مانْد اندر گردنم ینمگو ک هین
 اکنون باز پَرَّد در عَدَمهم  که

 (۳۶۴۵ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

فضا را  یتی،و با نارضا یکن یزهست لحظه ینا یتوضع یامقاومت با مهمان، با فکر و  و یبا فضابند مبادا
 ا به تو بدهد.ر یغامشپ تواندیو نم گرددیبرم یکتایی یو به فضا پردیم یراز ی،او ببند یروبه

 
 وَشیباز جهانِ غَ یدآ هرچه

 او را دار خَوش ست،یفدلت ضَ در
 (۳۶۴۶ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 مهمان محترم یکمثل  آیدیتو م یسوبه یبلحظه، از جهان غ ینکه در ا یو هر فکر یتهر وضع پس
 یی،گشانشو، مقاومت نکن و با فضا یتو عصبان یاگرچه ذهنت آن را دوست ندارد ول یناست، بنابرا

 .یریرا بگ یغامشپ یکن، تا بتوان یراییاز آن پذ یو مهربان یترضا
 
 تیتر

 کُنْتُمْ اَیْنَمٰا مَعَُکمْ هُوَ وَ تفسیر
 

 یمما به قصّه آمد یگرد بارِ
 یم؟شد یاز آن قصّه بُرون، خود ک ما

 (۱۵۰۹ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

ايم؟ از اين حکايت دور شده یبار ديگر ظاهراً به نقل حکايت مورد نظر بازگشتيم، ولي باطناً ما كيك ما
جه و متو کنیمیخودمان نگاه م یعنوان امتداد خدا به معرکٔه زندگلحظه به ینما در ا یگرد یانی]به ب

 دانستیمیموجود جدا از خدا م یکو ذهناً خود را  یماخود کرده یکه  گذشتٔه خود را قصه زندگ شویمیم
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نفوذ و  یراز ز موقعیچ هیقتاًکه حق شویمیمتوجه م یانجام دهد ول تواندیدلش بخواهد م یکه هرکار
 .[یماادارٔه خداوند خارج نبوده

 ۴ یه(، آ۵٧) یدسوره حد یم،کر قرآن

 .«وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَما كُْنتُمْ ... ... »

 .«همراه شماست...  یدو هرجا که باش... »
 

 آن زندانِ اوست ییم،به جهل آ گر
 اوست یوانِآن ا ییم،به علم آ ور

 (۱۵۱۰ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

اوند به علم و خرد خد ییگشاآن زندان خداوند است و اگر با فضا یمگرفتار شو یبه جهل و نادان اگر
را درست  یزچو همه یماشا کنجا جهان را تماز آن توانیمیاوست که م یوانآن ا یم،کن یداپ یدسترس

 .ینیمبب

 
 ییممَستانِ و ییم،به خواب آ ور
 ییمبه دستانِ و یداری،به ب ور
 (۱۵۱۱ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

و برحسب توهمات و  یمبه ذهن باش یدارو اگر ب یممست خداوند هست یمبه خواب عشق فرو رو اگر
 .یمسلطٔه قدرت او هست یرخدا و ز یربازهم اس یم،فکر و عمل کن یذهنهپروت من

 
 ایمیابرِ پُر زَرْقِ و ییم،بگر ور

 ایمیوآن زمان برقِ  یم،بخند ور
 (۱۵۱۲ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

 است. یشکوه و شوکتِ درخشندگ یمعنصورت زرق و برق، به: بهزَرْق

صورت برق و  یندر ا یمو شاد باش یمو اگر بخند یمابر پر رونق و شکوهمند او هست یم،کن یهگر اگر
 بود. یمتابش او خواه

 ۴۳ یٔه(، آ۵۳سورٔه نجم) یم،قرآن کر

 «.ٰیاَنَّهُ هُوَ اَْضحَکَ و اَبْکَ  وَ»

 «.گریاندیو م خنداندیاوست که م و»
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 به خشم و جنگ، عکسِ قهرِ اوست ور
 به صلح و عُذر، عکسِ مهرِ اوست ور

 (۱۵۱۳ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

در  هایدگیخاطر وجود هماناز صفت قهر اوست و اگر به یانعکاس یمدر ذهن دچار خشم و جنگ شو اگر
مهر  از صفت لطف و یانعکاس یزآن ن ییمبه صلح و مدارا درآ ییگشاو با فضا یمکن یمرکزمان عذرخواه

 اوست.
 

 یچ؟پ یچاندر جهانِ پ یماکه ما
 هیچیچاَلِف، او خود چه دارد؟ ه چون

 (۱۵۱۴ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

چون الف هستيم، الف از ذات خود چه دارد؟ مسلماً ما هم یم؟هست یچه کس پیچدریچجهان پ یندر ا ما
از او جدا  توانیمیو نم یمامتداد خدا و از جنس او هست یم،از خود ندارد. ] ما هرکجا كه هست یزیچهيچ
فضا  یدبلکه با ،یمجدا کن داخود را از خ مانیذهنمن هاییتعمداً براساس فعال یدنبا ینبنابرا یم،شو

 ما فکر و عمل کند.[ یقو از طر یایدتا او به مرکز ما ب ییمرا بگشا
 

 جُستن ینبا توست در ا یعنیمَعَکُم هْوَ  وَ
 هم در طلب او را جو جویییکه تو م آنگه

 (۲۱٧۲ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

ا خداوند فض یوجوجست یبا تو و ناظر اعمال تو است، اگر برا یشهخداوند هم  یعنی« با شماست او»
 .کنییم یدارا پ یذهنمن یوِد یاگر فضا را ببند یکرد، ول یخواه یدااو را پ ی،را باز کن

 یزهشم، ستفضا را باز کن و براساس خ یعنی« در طلب او را بجو» جویی،یملحظه که خداوند را  ینا پس
 فکر و عمل نکن. یذهنو مقاومت من

 ۴ یه(، آ۵٧) یدسوره حد یم،کر قرآن

 .«وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَما كُْنتُمْ ... ... »

 .«همراه شماست...  یدو هرجا که باش... »
 

 ز ماست یآن ن یر،ت یمبپرّان گر
 خداست یراندازشکمان و ت ما

 (۶۱۶ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

و  یمما مانند کمان ،یستاز ما ن یر،ت یدنپران ینا یقتحقدر یمفکر و عملمان را بپران یرهایت اگر
کمان  یدبا یزندارد و بدون مقاومت است، ما ن یکمان خداوند است، کمان از خودش حرکت ینا یراندازت
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تا خداوند از  میریمب یذهنو نسبت به من یمباش یمذهنمان را خاموش کرده، تسل یعنی یم،باش حرکتیب
 ما فکر و عمل کند. یقطر

 
 یمکر یندارم، ا یزیالف چ چون
 یمتر از چشمِ متنگدل یدل جز
 (۲۳۲۹ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

هستم که با  یذهنمن یکندارم. فقط گرفتار  یزیلخت هستم و چ« الف»اوند بخشنده، مانند خد ای
جدا نموده  امیتنگ کرده و من را از ذات اصل «یمم»دلم را مثل چشمِ  یجهان ینا یزهاییبه چ یدنچسب

 است.
 

 بِه سازد مرا یچ،ندارم ه خود
 صد عَنا ینز وهمِ دارم است ا که
 (۲۳۳۴ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : رنجعَنا

 یِ ذهنندارم که حالم را خوب کند،  فقط من چیزییچجهان ه ینکه در ا یدمفهم ییبا فضاگشا خداوندا،
 خدا را دارد. یو حت یجهان ینا یزهایچ ها،یدگیمن توَهم داشتن همان

 درد من منبعِ یها براآن ٔههم کهیدرحال شود،یکنم، حالم بهتر م یادرا ز هایدگیاگر همان کردمیفکر م 
 اند. را خراب کرده یرونمو درون و ب شده

 
 یایدگشت، چنان راست ن ینگشت و چن چنان

 یدکه چند یدمدان ید،که چون مدانید
 (۶۳٨ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

 
 یهاکار یناو اگر  شودیم ینکه اگر چنان کنم چن یذهن یهاخدا سبب یسوراه بازگشت آگاهانه به در

و  یدکه چون یدان. اصالً با ذهنتان ندآیندیدرست درنم شومیآزاد م هایدگیرا انجام دهم از همان یذهن
 یشرفتپ یذهن یارهایمع اب یداست، نبا یزانو حضورتان چه م یدچقدر ارزش دار یدندان ید،چگونه هست

 .گیردیمخداوند صورت  یلٔهوستنها به یلاست و تبد آوریانکار ز ینا یرید،خود را اندازه بگ یمعنو
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 و از چون درگذر یسپس ما را مگو چون زین
 یش؟خو چونِیدم زند آنکس که شد ب یز چون چون

 (۱۲۴٧ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

و از چون و چگونه درگذر، چراکه  یاز من نپرس که حالت چطور است و چگونه هست یگرپس د ینا از
شده  چونیده و ببه خدا زن ییگشاکه با فضا ی. چگونه ممکن است کسآیندیها از ذهن مپرسش ینا

 .کندیم یذهنجبر من یکار او را زندان ینا چراکهدر ذهن حرف بزند؟  یو چگونگ یفیتاست از ک

 
  یداشت یزبان یهست کاشکی

   یها برداشتز هَستان پَرده تا
 (۴٧۲۵ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که  دادیها نشان مو به انسان داشتیپرده را برم یداشت، تا از هستاِن ذهن یمطلق زبان یکاش هست ای
ها خرد خداوند را قبول ندارند، مدام با اند. ]آناو کرده یکدارند و خودشان را در ذهن شر یذهنمن
 .[شوندیو درد م ارتکار دچار جنگ و خس ینو با ا کنندیمسئله درست کرده و آن را حل م یذهنمن

 
 از آن  یدَمِ هست یا ییگو هرچه
 بدان  ی،بر او بست یگرد پردٔه

 (۴٧۲۶ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

وند بدان که با حس وجود در ذهن هرچقدر که در مورد خدا گویی،یسخن م یذهنکه با من یکس ای
 .یینگو یزیپس بهتر است اصالً چ ندیبیاو م یبه رو یگرپردٔه د یک ی،حرف بزن

 
 ادراکِ آن، قال است و حال  آفتِ

 به خون شُستن، مُحال است و مُحال  خون
 (۴٧۲٧ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 
است.  شودید مکه براساس آن مدام خوب و ب یزدن در ذهن و حال و حضور، حرف یشناخت زندگ آفت

 یاریو هش یسازذهن، سبب یبا استفاده از ابزارها و فکرها یعنیخون را با خون شستن محال است 
 است. یرممکنزنده شدن به خدا غ ی،جسم
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 را یشخو ٔهدست یغ،تراشد ت کِی
 را یشر ینسپار ا یبه جرّاح رو،
 ( ۳۲۲۲ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : زخم، جراحتریش

 ینببرد، بنابرا ینز بخودش، خودش را ا تواندینم یذهنمن یعنی تراشد؟یچاقو، دسته خود را م یک مثالً
 .یابدتو شفا  یدگیمثل موالنا بسپار تا مرض همان یجراح ماهر یکمرض خود را به  ینبرو ا

شدن آن  تریمنجربه قو یردذهن صورت بگ یسازسبب یقکه از طر یذهناز من یآزاد یبرا یتی]هر فعال
 خواهد شد.[

 
 فَكانحکِم کُنْ  یهاچوگان پیش
 اندر مکان و المکان دویممی
 (۲۴۶۶ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی. فضایمهست شود،یَفکان، بشو و محُکْمِ قضا و کُنْ یهادر معرض چوگان ییهرلحظه مانند گو ما
 یوانیجان ح یجان،جسم، فکر، ه یعنیو چهار بعد ما  یرونو انعکاس آن در ب« المکان»بازشدٔه درون، 

 تدخالاتفاقات، مقاومت صفر و عدم  یرشاست. پذ« مکان» دهد،ینشان م که ذهن یزیو هر چ
 ما عمل کند.  یدارینفعِ ما و در جهت ببه« َفکانکُنْ» شودیباعث م یذهنمن

 
 کشدیم یرونز مُرده زنده ب چون

 مُرده گشت، او دارد رَشَد کههر
 (۵۴۹ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 راهِ راست رفتن: به رَشَد

شده  یمسلتکه  یهرکس کشد،یم یرونانسان را ب یاریو هش یزندگ ی،ذهنخداوند دائماً از مردٔه من چون
 است. یافته یتهدا یاو از جانب زندگ شودیکوچک و ذوب م یذهنبه منو نسبت

 
 کندیم یرونز زنده مُرده ب چون

 تَنَدیم یمرگ یِزنده سو نفْسِ
 (۵۵۰ یتتر پنجم، بدف ی،مثنو ی،)مولو

 گرایدی: متَنَدمی

 آوردیم یرونرا ب یذهنمن یو انسان که امتدادش است، مُردگ ستیخداوند از خودش که زندگ چون
 یشمرگ پ یسونابود کردن خودش است و به یبرا کندیکه م یزنده هرکار یذهنمن ینا ینبنابرا

 .رودیم
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 الصَّمَد یِّ الْحَ شو تا مُخْرِجُ  مُرده
 آورد یرونمُرده ب ینز ییزنده

 (۵۵۱ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 آورندٔه زنده یرون: بالَْحیّمُخْرِجُ

داوند که تا خ یر،کوچک شو و بم اتیذهنبه منو صبر نسبت ییبا فضاگشا یارانهانسان، هش ای
 آورد.    یرونب اتیذهنٔه من تو را از مرد ٔاست زنده نیازیو ب یکنندٔه زندگخارج

 
 بخت داد ینمرا ا یماری،: بگفت

 سلطان بَرِ من بامداد ینا کآمد
 (۲۲۵۴ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و ا یادتبه ع یشانو ا شودیم یمارحضرت رسول ب یاراناز  یکیاست که  یمربوط به داستان یتب ین]ا
 [ رودیم

هنگام صبح به  یقت،شاه حق ینآورد که ا یدسعادت را پد ینمن ا یبرا یماریگفت: ب یمارب یصحاب آن
 من آمد.  یدارد

 حوال ما راو ا یایدکه خداوند ب یمشانس را دار ینو ا یماشده یمارب یذهندر من یزما ن یگرد یانی]به ب
 بپرسد.[

  
 به حالش نظر نکرد؟ یارکه شد که  عاشق

 هست یبوگرنه طب یستخواجه درد ن ای
 (۶۳ ٔهغزل شمار یات،غزل یوان)حافظ، د

الش حاعتراف کرد و خداوند به  یخود به زندگ یازبه ن ییگشافضا باعاشق شد و  یجهان چه کس ینا در
وگرنه  یست،اعتراف کند ن یخود به زندگ یازکه درد داشته باشد و به ن یانسان، شخص اینظر نکرد؟

 کمک حاضر است. یبرا یشهخداوند هم یبِطب
 

 را یمارآن ب : مَریغمبرپ گفت
 کُن دشوار راسهلْ  یبگو کِا این
 (۲۵۵۱ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : آسان کنندهکُن ْسهل

ر ما برا  یخدا دشوار یا ها،یدشوار ٔهآسان کنند یمطلب را بگو، ا ینگفت: ا یمار)ص( به آن ب پیامبر
 آسان کن.
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 حَسَن یانادارِ دُن یف آتِنا
 دارِ عُقْبانا حَسَن یف آتِنا

 (۲۵۵۲ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 رما.بر ما عطا ف یکیو ن یرخ یزآخرت ن یدار، و در سرا یارزان یکیو ن یربر ما خ یادن یخدا در سرا ای
 و فکر یمراب کنرا خ یرونمانندارد که ما ب یباشد و لزوم یباز تواندیما م یروندرون و ب ییگشا]با فضا

گ پس از مر یم،زجر بکش یادن ینکه اگر در ا یمتوهم باش ینکه درونمان بهتر خواهد شد و دچار ا یمکن
ا ب یدکردن است و ما با کارمحل  یادن ینوجود ندارد، ا یزیچ ینگرفت، چن یمپاداش خواه یاو در آن دن

ه و ب یماده کنفرصت استف یناز ا  یمتا زنده هست یماگر نتوان یم،شو یلبه خداوند تبد ییگشافضا
 .[توانیمینم یگرد یم،خداوند وصل شو

 ۲۰۱ یٔه(، آ۲سورٔه بقره ) یم،قرآن کر

ابَ النَّارِ. …»  «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اْلآخِرَةِ َحسَنَةً وَقِنَا عَذَ

زخ  دو یفردار و ما را از ک یارزان یکین یزپروردگارا در دنيا، به ما نيکى عطا فرما و در آخرت ن …»
 «[ مصون دار.یذهنمن ی]دردها

 
 یفرا بر ما چو بُستان کن لط راه

 یفشَر یا یما، خود تو باش منزلِ
 (۲۵۵۳ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یا یرافرما، ز ینو دلنش یفبه تو را، در هر لحظه بر ما همچون  بوستان لط یدنراه رس پروردگارا،
با تو  لحظه با گشودن فضا، در آغوش تو و ینو بس؛ در ا ییتو ی،راستبزرگوار، مقصود و منزل ما، به

 .یمهست یکی
 

 بند، آنجا روداشکسته خواجٔه
 اِشکسته بُوَد یِدر آنجا پا که
 (۳۲۰٧ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

انش هنر خود را نشان دهد. و او با درم شکسته باشد یِجا پاکه در آن رودیم ییجابند بهشکسته دکترِ
ار برخورد یتا از کمک زندگ یهست یوبشکسته و مع یذهنشو و اِقرار کن که در من یمتسل یز]پس تو ن

 .[یشو
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 رنجورِ نَزار یستشود، چون ن کی
 جمالِ صنعتِ طب آشکار؟ آن
 (۳۲۰٨ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : الغر، ناتواننَزار

اد. ]اگر ما به دخودش را نشان نخواهد  یو قدرت علم پزشک یباییرنجور نباشد، ز و یمارب یکس اگر
 را آشکار نخواهد کرد.[ اَشیشفابخش ییخداوند توانا یمخود اِقرار نکن یذهنمرضِ من

 
 ها برمالمس یو دون خواری

 یمیا؟ک یدنما ینباشد، ک گر
 (۳۲۰۹ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یپست یگی،فروما: دونی

 .کندیم یلمس را به طال تبد یلهاست که بدان وس ی: دانشکیمیا

 حضور چه یطال یا یمیااست آشکار نباشد، ارزش ک یذهنمن یتمس که نماد وضع یِو پست یخوار اگر
شده گشوده یآن فضا یمیایو ک ستیماریب یک یدگیو همان یذهنوقت معلوم خواهد شد؟ ]مسِ من

 .[کندیم یلحضور تبد یا را به طالاست که مس م
 

 است یستیصُنعِ حق، چون ن کارگاهِ
 است قیمتییبُرونِ کارگه ب پس
 (۶۹۰ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یدنآفر ینش،: آفرصُنع

و  یذهنبا من یخداوند است پس هرکس یدگاریشده و مرکز عدم کارگاهِ آفرگشوده یرو که فضاآن از
کار کردن در ذهن  یگرعبارتِ دندارد. ]به یارزش گونهیچباشد ه یرونب« کارگاه» یناز ا یدهمرکز همان

 یداب یمسود ببر فکانخدا و قضا و کن ینندگیاز قدرت آفر یمجز درد نداشته و اگر بخواه اییدهفا یچه
 و مرکزمان عدم باشد.[ ییمفضا را بگشا

 

 اآن ر یربگفت: اَلصَّوْمُ جُنَّة، پس بگ یغامبرپ چو
 سپر مفکن ینزِنهار، ا یرانداز،نَفْسِ ت یشِپ به

 (۱٨۵۰شمس، غزل شماره  یواند ی،)مولو
 است. یجُنَّة: روزه، سپر اَلصَّوْمُ

نفس  یرا جلو یزپس سپرِ پره« مانند سپر است. یزروزه و پره»حضرت رسول فرموده است:  وقتی
هرلحظه تو را با  یذهنمن ین.]چراکه ایندازیو مراقب باش مبادا آن را از دستت ب یرگر خود بگوسوسه
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و اجازه  کشاندیم هایدگیمختلف همان یهاجنبه یِارضا یسووسوسه کرده و به یدگیهمان یکفکر 
 .[یگردانرو بر هایدگیو از همان ییفضا را بگشا دهدینم

 حدیث

 «جُنَّةٌ مِنَ النَّار. الصَّوْمُ»

 «است در برابر آتش جهنم. یسپر روزه»
 کند.[ یجادا تواندیم یذهنکه من ییهااست در برابر درد یشدن سپر یدهاز رفتن به ذهن و همان یز]پره

 
 کن بر دامِ مُزد یمرا تسل خویش

 بدُزد یزیزِ خود چ یاز خود ب وانگه
 (۱۵۰۲ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ناظرِ ذهنت  کهیگاه درحالکن. آن یمشدٔه درونت تسلگشوده یخود را به دامِ فضا ییگشابا فضا تو
 یدگکرده و زن ییو درد را شناسا یدگیهمان یکبدزد.  یزیشده از خودت چ یهوشب اتیذهنو من یهست

 به تله افتاده را آزاد گردان.

 
 کُنیمیانبار، گندم م یندر ما

 کُنیمیآمده، گُم م جمع گندمِ
 (۳٧٧ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

بعد با  یول کنیمیموالنا در مرکزمان گندم حضور جمع م یاتو خواندن اب ییگشاال ما با فضامث عنوانبه
 .دهیمیدست م شده را ازرفتن به ذهن و فعال کردن آن، حضور جمع

 
 آخِر ما به هوش نیندیشیممی

 خَلَل در گندم است از مکرِ موش کین
 (۳٧٨ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

از  شودینم یادحضور که در ما ز یاریگندم و هش ینا اندیشیمینم یعقل و هوش زندگ یما از رو آخر
 یشاپ یرما را ز یشرفتشده و پحضور جمع یذهنموش من یناست.]ا یذهنموش من یرنگمکر و ن

 .[یمما به خدا زنده شو گذاردیو نم کندیلگدمال م
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 ستتا انبارِ ما حُفره زده موش
 ستشده یران ما وفَنَش انبارِ وز

 (۳٧۹ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : گودالحُفره

 یرتزو یبندگی،فر یی،: عِلم و هنر و صنعت، دانافَنّ

او دچار  یرنگوجود آمده و مانند موش به درون دل ما نفوذ کرده، مرکز ما از نبه یذهنکه من یوقت از
 است.ها شدهو درد هایدگیهمان یرانیو
 

 جان! دفعِ شَرِّ موش کن یا اول
 در جمعِ گندم جوش کن وآنگهان

 (۳٨۰ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

کن،  ییرا شناسا هایدگیمثل دردها و همان یذهن من ِ مختلف موش یهامن، اول جنبه یزعز ای
 یِاز فضا یافکر و عمل از ذهن  این ینیه ببصورت حضور ناظر مراقب افکار و اعمالت باش کبه

 یرندگ یاررا در اخت اتیاریقدم را درست بردار و اجازه نده دردها هش ینو مرتب ا آیدیشده مگشوده
ون صبر قان یت. پس از آن کوشش کن که با رعاشودیم شده و دور یفضع یذهنموش من صورتینادر

 .یحضور را در مرکزت انباشته کن یاریو خاموش کردن ذهن مرکزت را عدم کرده و گندم هش

 
 یابیگوهر نشان  ینوز یادر ینکز یخواه اگر

 باشد یننبوَدَت هرگز چو نَفْسَت همنش نشانی
 (۲۶۴اشعار، غزل شمارٔه  یوان)عطار، د

در ذهن بوده و  اتیاریهش یدنبا ی،کن یداپ یو گوهر حضور نشان یکتایی یایدر یناز ا خواهییم اگر
 .شوییه خدا زنده نمبکرد و  ینخواه یدانشان را پ ینهرگز ا یذهنوجود من با ی،داشته باش یذهنمن

 
 زناناز دم یمَزَن تا بشنو دَم

 یاننامد در زبان و در ب آنچه
 (۱۳۰۵ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

لحظه در بهکه لحظه یاز خداوند آیدیرا که به زبان و گفتار درنم یقترا ساکت کن تا آن حق ذهنت
 .یبشنو گوید،یدرونِ تو سخن م
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 زآن آفتاب یمَزَن تا بشنو دَم
 نامد در کتاب و در خطاب آنچه

 (۱۳۰۶ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که هرگز در  یرا از درون بشنو یاز خداوند، خرد و اسرار یعنی یقتباش تا از آن آفتابِ حق خاموش
 .[یا بشنورسخن خداوند  توانیینم زند،یکه ذهن حرف م ی. ]تا زماناستیامدهن ینوشتار و گفتار

 
 مَزَن تا دم زند بهرِ تو روح دَم

 نوح یِّبگذار در کشت آشنا
 (۱۳۰٧ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 آشنا: شنا

شنا  نوح، یتو شروع به حرف زدن بکند. در کشت یشده، براگشوده یباش تا روحِ بزرگ، فضا خاموش
ار، مسائلت را با ذهن را کنار بگذ یذهنمن یگووگفت یگر،دعبارت را رها کن. به یذهنکردن با من

 سوار شو. یکتایی یفضا یِبه کشت یاریعنوان هشحل نکن و به
 

 تیتر
 شغاالن میانِ  کردن طاووسی دعویِ و شدن رنگین و رنگ ُخمِ در شُغال افتادن

 
 رفت اندر خُمِّ رنگ یشغال آن
 ساعت درنگ یکآن خُم کرد  اندر

 (٧۲۱ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 جهان یناست که به ا یو شغال مثالِ انسان یدهانسانِ به حضور رس یکداستان، طاووس نمادِ  ین]در ا
است.[ شغال درون که عارف شده کندیها ادعا مشده و براساس آن یدههمان یاریبس یزهایرفته، با چ

 هایدگیهمان رٔهبه درونِ خم یاریصورت هشبه یزکوتاه در آن ماند. انسان ن یخمرٔه رنگ رفت و مدت
 را به خود گرفت. هایدگیجا ماند و رنگِ همانآن یرفت، مدت

 
 شده ینبرآمد، پوستش رنگ پس
 شده یّین: مَنَم طاووسِ عِلّکه
 (٧۲۲ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی اعل: آسمانِ هفتم، بهشت، آنجا که نامٔه عمِل فرشتگان است، ملکوتِعِلّیّین

 یبهشت یشده بود، گفت: من طاووس ینپوستش رنگ کهیآمد درحال یروناز خمره ب یپس از مدت شغال
 یکتایی یکه به فضا کندیادعا م ی،جهان ینا یزهایشدن با چ یدهچون انسان که پس از همانهستم. هم

 است.رفته و به خداوند زنده شده
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 یافتهرونقِ خوش  ین،رنگ پشمِ

 ها برتافتهآن رنگ آفتاب،
 (٧۲۳ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

. تابیدیها مکرده بود و پرتو آفتاب بر آن رنگ یداپ ینیرنگارنِگ آن شغال، جلؤه دلنش پَشمِ
 هستند.[ یها مصنوعرنگ ینکه ا دانیمیرا بتابانند اما م یمعنو یهارنگ توانندیم هایدگی]همان

 
 خود را سبز و سرخ و فور و زرد دید

 را بر شغاالن عرضه کرد خویشتن
 (٧۲۴ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 رنگ، بور: سرخِ کمفُور

 یزکرد. انسان ن ییو نزد شغاالن خودنما یدو زرد د یشغال، خود را به رنگ سبز و سرخ و صورت آن
عرضه  یگرد یذهن یهااست، خود را بر من فعال اشیذهندارد و من یاریبس هاییدگیهمان کهیدرحال

 .کندیم
 

 یست؟شغالک حال چ یگفتند: ا جمله
 ستیتو را در سر نشاطِ مُلْتو که

 (٧۲۵ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 شده یچیده: پمُلْتوی

 غوطه یهمه در نشاط و شاد یناست که اچه شده یر،شغالِ کوچک و حق یشغاالن گفتند: ا همٔه
 خوری؟یم

 
 یینشاط از ما کرانه کرده از

 یی؟تکبّر از کجا آورده این
 (٧۲۶ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

تکبّر و  نیا یم. بگو بدانگردانییرا برم یتکه از ما فاصله گرفته و رو یشادمان و خوشحال قدرآن
 ی؟ارا از کجا آورده یمنشبزرگ

 
 
 

 



  ۹۳۰خالصه ابیات برنامه شماره  
    www.parvizshahbazi.com 

 
46 

 فالن یاو شد کا یشِپ یشغال یک
 از خوشدالن؟ یشد یا ی،کرد شَیْد

 (٧۲٧ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 کار بردنبه یبو فر یرنگکردن: ن شَیْد

 دل و بهخوش یهاواقعاً جزو انسان یا کنییم یلهح یاآ ی،فالن یاو رفت و گفت: ا یشاز شغاالن پ یکی
 ی؟اشده یدهرس حضور

 
 یتا به مِنْبَر بَرجَه یکرد شَیْد

 یخلق را حسرت ده ینز الف، ا تا
 (٧۲٨ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

. یکن یرتسرت و حو دروغ، مردم را دچار ح گویییاوهو با  یکه بر فراز منبر رو یکار گرفتبه نیرنگی
را که  یمردم ات،یدهواسطٔه دانش همانو به ی]پس تو باوجود حال خرابت، تظاهر به شاد بودن کرد

 .[یاییب نظرهباالتر و برتر از آنان ب خواستییداده و م یبندارند، فر یاز دانش معنو یاطالع
 

 ییگرم یدیند یدی،بکوش بس
 شرمیییب یاآورده یْدز شَ پس
 (٧۲۹ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و  یبفر ی. حال، از رویعشق خداوند را در خود احساس نکرد یاما گرما یتالش کرد یارتو بس بله
 که حالت خوب است. کنییو ادعا م یگستاخ شد یرنگ،ن

 
 یاستو انب یاآنِ اول گرمی،

 پناهِ هر دَغاست شرمییب باز
 (٧۳۰ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 است. گریلههم، پناهگاهِ هر ح شرمییب یاست. ول یاو اول یاانب یژٔهعشق و گرمیِ
 

 خود کَشَند یالتفاتِ خلق سو که
 و از درون بس ناخوشند یمخوش که

 (٧۳۱ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و حالمان خوب  یمتما خوش هس»: گویندیدارند و م سببیب یکه شاد کنندیتظاهر م گرانْیلهح این
 یاردر درونشان بس یقتکار توجه مردم را به خود جلب کنند. اما درحق ینتا با ا« است.

 اند.احوالناخوش
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 تیتر

 من: که حریفان میانِ آمدن بیرون و ُدنبه پوستِ به بامداد هر را خود سبلت و لب الفی، مردِ کردن چرب
 چنان و امخورده چنین

 

 مُستَهان یشخص یافتدنبه  پوستِ
 سِبْلَتان یچرب کرد یصَباح هر

 (٧۳۲ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یل: خوار و ذلمُستَهان

. کردیرا با آن چرب م یلشکرد؛ هر روز صبح سب یداپ یاپوستِ دنبه یلی،شخص خوار و ذل یک
حالش خوب  روح خورده و یکه غذا کندیدارد و تظاهر م یذهناست که من یانسان یلِتمث یعبارتبه

 است.
 

 که من یمُنْعِمان رفت یانم در
 ام در انجمنخورده یچرب لوتِ

 (٧۳۳ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ینرموچرب یغذا ی،: در فالن مهمانگفتیو م رفتیزنده به حضور م یهاانسان یعنیتوانگران  یانم در
است که من  ینبر ا گواه یرونیعالئمِ ب یطور کلو به یمهاحرف یعنیثروتمند هستم  یارام و بسخورده

 ام.شده زنده یو به زندگ روح خورده یغذا
 

 یددر نو یبر سِبْلَت نهاد دست
 یدسِبْلَت بنگر یسو یعنی رمز،

 (٧۳۴ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یافتو مجلِس ض یو خوش یمحِلّ شادمان یبه معن ینجاخبر خوش؛ در ا ی،: مژدگاننوید

که به سبيل  فهماندیو با رمز و اشاره م کشیدیخود م یلسخن گفتن در مجلس، دست بر سب یانِم در
 ام.خورده ینرموچرب یکه من غذا ینیدو بب یدمن نگاه کن

 
 گواهِ صدقِ گفتارِ من است کین

 خوردن است یریننشانِ چرب و ش وین
 (٧۳۵ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یرینیچرب و ش یکه غذا دهدینشان م یل،سب ینحرف من است. و ا یراست یلچرب، دل یلسب این
 ام.خورده
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 طَنینیجواب ب یگفت اِشْکمش

الْکاذِبین: أبادَاللّٰهُ کَکه  یْدَ
 (٧۳۶ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

اگر انسان  « ]را نابود کناد. یانخدا مکر دروغگو»: دادیبا زبان حال جواب م گویاوهشکم آن مرد  ولی
عنوان انسان به بخواهد خود را به اشیذهننکند و با پندار کمال و ناموسِ من یذهناقرار به داشتن من

تا مکر او را  کندیخراب م ار یرونشخداوند درون و ب صورتیناکند، در یبه مردم معرف یده،حضور رس
 نابود گرداند.[

 
 تو ما را بر آتش برنهاد الفِ

 سبيلِ چربِ تو بر کَنده باد کان
 (٧۳٧ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که برحسب  یزیچ آن یعنیتو چرب  یلِاست، خداوند آن سبکذب تو ما را به درد انداخته یو ادعا دروغ
 را بکَنَد. کنییآن تظاهر م

 
 گدا یالفِ زشتت ا ینبود گر
 به ما یرحم افگند یمیکر یک
 (٧۳٨ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

خوب  اتیو وضع روح یدار یدگیهمان یبکه ع کردییدروِغ زشتت نبود، اقرار م ینگدا، اگر ا ای
 .دادیو به ما غذا م کردیبه ما رحم م یاانسان بخشنده یک یست،ن

 
 یو، کژ کم باخت یبع ینمود ور

 یاو ساخت یِدارو یبیطب یک
 (٧۳۹ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

تو  یو برا شدیم یداپ یبیطب یکباالخره  گفتی،یو کمتر دروغ م دادییو نقص خود را نشان م یبع اگر
 .کردیدارو درست م
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 حق که کژ مجنبان گوش و دُم گفت
 صِدْقُهُم ینَالصّادق یَنْفَعَنَّ

 (٧۴۰ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و  یذهننخود را در راه ناراستِ م یاریِهش یعنی« گوش و دُمت را کج تکان مده.»: فرمایدیم خداوند
 خواهییاگر تو م ]حال« .رساندیبه آنان سود م یانراستگو ییِراستگو یراز یرکار نگآن به یبازدغل
ن وارد را به ذه شیاریه کهینهم یراز یبه ذهن نرو وجهیچهو به یکن ییفضاگشا یدبا ی،باش ینراست

 .[شوییم ینناراست و دروغ ی،کن
 ۱۱۹ یٔه(، آ۵سورٔه مائده ) یم،قرآن کر

ا فِيهَا خَالِدِينَ الَْانْهَارُ َتحْتِهَا مِنْ تَجْرِي اتٌَجنَّ لَُهمْاللَّهُ َهٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ  قَالَ» يَ اللَُّه رَضِ اَبَدً
 «.الْعَظِيمُ اْلفَوْزُ ذَٰلِكَعَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 

كه صدق راستگويان سودشان دهد. براى »لحظه[ همان روزى است  ینروز ]ا ینا»: یدفرما یتعال خدای
دا از آنها خشنود است و هم آنها از روان است. هم خ یبارانیهايى است كه از پاى درختانش جوآنها باغ

د و لحظه فضا را باز کن یندر ا ]اگر انسان«« و سعادت بزرگ. یخدا خشنودند، و اين است رستگار
ارد آن را و یگرو د کندیم یدادارد، دست پ یانجر یشفکرها یرکه در ز یزندگ یِ باشد، به جو ینراست

 .[کندینم یلذهن نکرده و به مسئله و درد و دشمن تبد
 

 مُحْتَلِم یاندر کژ مخُسپ ا كهف
 وانما و فَاسْتَقِم یدار آنچه

 (٧۴۱ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : غاركهف

 .شودیکه در خواب جُنُب م یکس یننده،ب یخواب شهوان یننده،: خواِب بمُحْتَلِم

را فعال  یذهنمن یعنیست، کژ مخواب شده، که خلوتگاه معشوق توگشوده یغافل، در غار، فضا ای
 ینشان بده و راستنرا بدون ترس از حرف و نظر مردم،  یطور که هستو آن یچه دارآن یننکن. بنابرا

 باش.
 ۱۱۲ یٔه(، آ۱۱سورٔه هود ) یم،قرآن کر

 «بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اِنَّهُكَمَا اُمِرْتَ وََمنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا  فَاسْتَقِمْ»

و راه راست  یباش و از حدّ راست یمکه فرمان به تو رسد همراه مؤمنان راست و مستق آنسان»
 «.یناستب یدچه خدا بدانچه کن ید،درمگذر
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 خَمُش یخود، بار یبِع یینگو ور
 وز دَغَل خود را مَکُش یشنما از

 (٧۴۲ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و  کارییبفر همهیننده. از ا یشکم خاموش باش و خود را نما ِدست گویی،یخود را هم نم یبع اگر
 در برابر مردم، خود را تباه و هالک نساز. یظاهرساز

 
 مگشا دهان یافتی، یتو نقد گر

 امتحان یدر ره، سنگها هست
 (٧۴۳ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

است شده یشترحضورت ب یاریِکه هش یو احساس کرد یشد داریشهر یافتی، یواقعا نقد اگر
 امتحان فراوان است. یهاراه، سنگ یندر ا یرامگو و خاموش باش ز یصورت، به کسآندر

 
 یشپ یزامتحان را ن هایِسنگ
 یشدر اَحوالِ خوهست  هاامتحان

 (٧۴۴ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 کسیچارند. ]هد یش، امتحان در پو سنگ امتحان هستند یارچون موالنا که خودْ مع ییهاانسان حتی
 کامل.[ یهاو نه انسان ذهنییهانه من ماند،ینم امتحانیجهان، ب یندر ا

 
 ین: از والدت تا به حَیزدان گفت

 یْنکُلَّ عامٍ مَرَّتَ یُفْتَنُونَ
 (٧۴۵ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : مرگحَین

در  نییعدر هرسال  یان. آدمگیردیفرمود: انسان از هنگام تولد تا مرگش مورد امتحان قرار م خداوند
ن که اگر به ذه کند؟یم یزپره یاو  رودیذهن م او به یاآ کهین. ]اول اشوندیهرلحظه دوبار امتحان م

 یبازگردد و رو یزندگ یسود بهتوانیم یا. دوماً اگر فضا را باز کند، آشودیرفوزه م صورتینبرود، درا
 .[ایستدیکار بازم یناز ا کهینا یاقائم شود  یشذات خو
 ۱۲۶ یٔه(، آ۹سورٔه توبه ) یم،قرآن کر

كَّرُونَ. اَوَلَا»  «يََروْنَ اَنَُّهمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيِْن ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّ

 باز هم نه توبه شوند؟یدو بار البته امتحان م یابار  یککه هر سال ]هرلحظه[  بینندی)منافقان( نم آیا»
 «.یرندکنند نه پند گ

 



  ۹۳۰خالصه ابیات برنامه شماره  
    www.parvizshahbazi.com 

 
51 

 پدر یدر امتحان است ا امتحان
 به کمتر امتحان، خود را مَخَر هین،
 (٧۴۶ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 مکن، خواهانِ خود مشو. یرا مَخَر: خودپسند خود

قبول  یزکوچک و ناچ یانهوش باش که اگر در امتحمن، امتحان پشت امتحان وجود دارد. به پدرجان
 یزندگ یطور کلاست. ]بهاز مرکزت پاک نشده هایدگیم همانهنوز تما یراز یخود نشو یفتٔهش ی،شد

 یزندگ دهیینم زهاجا کنی،یفضا را باز م کهینا یا روییبه ذهن م یاکه آ کندیهرلحظه تو را امتحان م
 .[شوییو به خداوند زنده م گردانییافکار محبوس شود، آن را برم یاندر جر

 
 
 
 
 

 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن

 آمد گه چریدن وی آهوی معانی

 جریده بر عاشقان گزیده ای عاشق

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن

 ۲۰۲۹غزل شماره  ،مولوی، دیوان شمس
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