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 به نام خداوند بخشنده مهربان
 

 :سخنی با همراهان
 گر خطا گفتیم اصالحش تو کن

 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؛هدف و نتیجۀ آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته

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 تر به همۀ مفاهیم اساسی، هستهگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار

داران این برنامۀ معنوی است که منطبق تر 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 میسئولیت این امر به عهدۀ کارگروه خالصهشویم مدر پایان یادآور می

 با تشکر و سپاس فراوان:

 هاسازی برنامهگروه خالصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی932خالصه ابیات غزل برنامه 

 متن ابیات غزل اصلی
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 ننشست پیچان دل   وین طلب، ز نشستم من

 ننشست جان دمی و نشستند و رفتند همه
 

 کار آخر بنشست کاری، به اِستاد که هر 
 ننشست آن طلب   کز آن دارد آن کار

 
 شنید تو جماد تسبیح   نعرٔه او که هر 
 ننشست سبحان سراپردٔه به نبردش تا

  
 ننمود هوایت مُهر   جهان به سلیمان تا
 ننشست سلیمان تخت   هوا اوج  سر   بر

 
 دید تو پریشان   زلف   سر   تشویش   که هر 

 ننشست پریشان فکر   او دل   از ابد تا
 

 دید تو خندان   لب   خیال   خواب در که هر 
 ننشست خندان لب   خیال   و رفت ازو خواب

 
 ننشاند را رهی صفرای   تو هایتُرُشی 

 ننشست فراوان سودای   سر   عالج   وز
 

 رسید تو وصال   گلستان   بوی   کرا هر 
 ننشست گلستان به تا کنانرقص همچنین

 
 (۴13 شمارٔه غزل شمس، ديوان مولوی،)
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 ننشست یچاندل  پ یننشستم ز طلب، و من
 جان ننشست یرفتند و نشستند و دم همه

 (۴13ديوان شمس، غزل شمارٔه  ی،)مولو

 یزنده بشوم ول تو یتو ابد نهایتی:[ من پس از ورود به جهان طلب داشتم که به بگویدی]از زبان انسان م 
ذهن آن را  یسازو سبب یذهنخودم کُند شد و تعصب و ناموس من یکار رو یپس از مدت یطلب ذهن ینا

و  یچیدبه خود پ یاز خدا و زندگ یمن وجود دارد، از غصٔه دور یایمن که در دل پو ییتمتوقف کرد. اما خدا
 «دانمیم» یبا ادعا ی،و کار معنو یلتبد یر  کردن  مس یط یپس از مدت یذهن یهاطلب را رها نکرد. تمام من

 ی  ان  اصلمرا هم متوقف کردند. اما ج ی  ذهنمن شدند، من ینقر ینشستند و وقت یو از پا اندیدهفکر کردند رس
 ننشست. یاز پا یدر راه طلب واقع یالحظه یها که امتداد خداست حتمن و آن

 
 بنشست آخر  کار ی،که اِستاد به کار هر

 آن دارد آن کز طلب  آن ننشست کار
 (۴13ديوان شمس، غزل شمارٔه  ی،)مولو 

 یتمام یارشته  یکدر  یلمانند تحص شودیجهان م ینکه مربوط به ا کندیم یذهن یشروع به کار هرکس
و در  کندیا تمام من رو موفق شده، آ یدهرس یجهبه نت یاندازٔه کافبه کهینبا تصور ا یتروزمره، درنها یکارها
 است که فضا را باز یبه کس متعلقبه خداست،  یلو تبد یمعنو یشرفتکه همان پ ی. کار اصلنشیندیآخر م

 دست یو از طلب کردن زندگ کندیحضور را رها نم یاریو هرگز هش رودیم یشکرده و دارد با مرکز عدم پ
  .داردیبرنم

 ستین یذهن یکارها یهشب یمعنو یشرفتحضور و پ یاریبه هش یلکه کار تبد کندیم یدتأک جاین]موالنا در ا
را هرگز  یشرفتیپ ین. درواقع چناستیدهرس یینها یتبا پندار کمال تصور کند به موفق یدو انسان نبا

 .[شودیهرگز متوقف نم یزاندازه گرفت و ن یکش ذهنبا خط توانینم
 

 یدجماد تو شن یح  که او نعرٔه تسب هر
 نبردش به سراپردٔه سبحان ننشست تا

 (۴13ديوان شمس، غزل شمارٔه  ی،)مولو

که مطابق نظم  یندکائنات را بشنود و بب ییکند که عبادت و ثناگو یدارا پ ینقدرت ا ییبا فضاگشا هرکس
تو از »: گویدیکه م شنودیرا م یادشو فر شناسدیخود را هم م یذهنمن یدشمن کنند،یم یعقل کل زندگ
و را ت یبشناس. از من جدا شو و دردها را نگه ندار. بگذار زندگ زنمی. من را که به تو لطمه میستیجنس من ن

تا به  بردیاست م یکتایی یسبحان که همان فضا یرا به سراپردٔه خدا هایدهشن یناو ا« خوشبخت کند.
 او زنده شود. نهایتیب
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 ننمود یتبه جهان مُهر  هوا یمانتا سل 
 ننشست یمانسر  اوج  هوا تخت  سل بر

 (۴13ديوان شمس، غزل شمارٔه  ی،)مولو

 یهاو خواسته ینفسان یبه هواها یانسان ینچن یموالنا وقت یاننماد انسان فضاگشاست. به ب سلیمان
 یقعباطل کند، مِهر  وا یاها را مُهر گذاشته و آن یرا در صندوق هایدگیمُهر بزند و درواقع همان اشیذهنمن
و سوار بر  دهدیاست که خدا و عدم را در مرکزش قرار م صورتیندرا آورد؛یرا به مرکز خود م یزندگ
 هاییدگاز جانب همان ینفوذ و کشش یچکه ه گیردیاوج م ییو تا جا رودیخداوند م یسوحضور به یاریهش

 وجود نداشته باشد.
 

 یدتو د یشان  سر  زلف  پر یش  که تشو هر
 ننشست یشانابد از دل  او فکر  پر تا

 (۴13ديوان شمس، غزل شمارٔه  ی،)مولو

شدن به  یلو تبد ییرخود که درحال تغ یشانرا از مرکز پر یمرکزش را عدم کرده و ارتعاش زندگ یانسان هر
و در آن جاودانه ساکن شود، از مرکزش فکر  یایدب یلحظٔه ابد ینکه به ا یاست حس کند، تا زمان یزندگ
 . گیردیسرچشمه م یکتایی یآن فکر از فضا یراز شود؛یو خارج نم نشیندینم یشانپر

اساس بر ی،شدن به زندگ یلو تبد ییرو تغ یشانیپر یجاقرار دارد که به یذهنفکر من یشان،]درمقابل فکر پر
 است.[کرده یجادنظم پارک را در خود ا یذهن یسازو سبب شدگییشرط
 

 یدلب  خندان  تو د یال  که در خواب خ هر
 لب  خندان ننشست یال  ازو رفت و خ خواب

 (۴13ديوان شمس، غزل شمارٔه  ی،)مولو

او  یقو متوجه شد که تو از طر یدلب خندانت را د یالهرکس در خواب مرکز عدم و خواب عشق، خ خدایا
تو  نیدنخواهد رفت و خند یدگیبه خواب همان یگررا تجربه کرد، د ینندگیو آفر سببیب یشاد یعنی خندییم

 . کندیدر او فروکش نم
ذهن بوده و  شدگییو شرط یسازما براساس سبب یهاو جشن گرفتن یظاهر یهاخنده ی،سطح هایی]شاد
 یضاکه در ذات ف یاو خنده ی. تنها شادرودیم یناز ب یو شاد شودیآن سبب کهنه م یرااست؛ ز یدارناپا

 است.[ شگییو هم یدارشده است پاگشوده
 
 

 

 



    www.parvizshahbazi.com 932خالصه ابیات برنامه شماره  

 
6 

 را ننشاند یره ی  تو صفرا هایتُرُشی
 فراوان ننشست ی  عالج  سر  سودا وز
 (۴13ديوان شمس، غزل شمارٔه  ی،)مولو 

 : رونده، راهرورهی

 ینرا که منجر به از ب یتیاست و وضع یدهکه انسان هنوز همان افتدیاتفاق م یعبوس شدن تو موقع خدایا،
 ین. اما اگر درست نگاه کند ایاکه تو اخم کرده کندیوقت فکر مآن پذیرد،ینم شودیم هایشیدگیرفتن همان

 یتاست که اگر رو یلدل ینخودش را درست کند. به هم یدبفهمد با کهینا یاخم درواقع رحمت توست، برا
 قیاتبه تو را دارد اش یدنرس یو جان زندٔه او که سودا شودیاز شدت طلب سالک  راهت کم نم یرا تُرُش کن

 فراوانش را از دست نخواهد داد.
 

 یدگلستان  وصال  تو رس ی  کرا بو هر
 کنان تا به گلستان ننشسترقص همچنین
 (۴13ديوان شمس، غزل شمارٔه  ی،)مولو

 ی]و شاد یداز وصل شدن به تو و وحدت با تو را که مانند گلستان است شن ییبو ییبا فضاگشا هرکس
 یزندگ خود با نظم یایو با مرکز پو کندیرا درک کرد[، مدام فضا را باز م و ذوق وصال ینندگیآفر سبب،یب

 .رودیم یشن وحدت با تو پکنان به سمت گلستارقص یرونشدرون و ب کهیطوربه کندیحرکت م
از حرکت  نگه داشته و هایدگیبه ذهن و همان یدهچون انسان را چسب شناسد؛یرقص را نم ینا یذهن]نظم من

 .[داردیبازم
 

 932متن 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

 (2٨۴2 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
 ]مقابل  حدوث[ یمقد یرینگی،: دقِدَم

د را نشان ندارد. چرا خداون یخدا چگونگ یاعدم  کنی؟یم یفرا توص یکتایی یانسان، چرا عدم و فضا یا 
خوب دقت کن که  کنی؟یو مرکزت را عدم نم بینییها مبرحسب آن گذاری،یرا در مرکزت م یزهاچ کنی،یم

 .یو به خدا زنده شو اییفضا را بگش یعنی یبردار یکوقدم را ن ینلحظه مانند  روز الست اول یندر ا
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 من یار  و  ینتو قر یدوش عشق را: ا گفتم
 کنار  من یناز ا یبنَفَس غا یکمباش  هیچ

 (1٨29 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

 یک یمن، حت یارو  ینتو قر یمرکزم را عدم کردم به خداوند گفتم ا ییگشاو فضا یملحظه با تسل ینا وقتی
 یرموگو از او اثر پذکه از او دور نشوم و بدون گفتآن یبرا یدمفهم یننشو. ]بنابرا یبهم از کنار من غالحظه 

 .[رمقدم را درست بردا ینلحظه اول ینکنم و ا ییمرتب فضاگشا یدبا
 

 یستالله کار  هر اوباش ن اُذْکُروا
 یستهر قَلّاش ن یبر پا اِرْج عی

 (3٠72 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 ولگرد، مُفلس یکاره،: بقاَلش

 طورنیو هم یستن سروپایییب یذهنو عدم کردن مرکز است کار هر من ییفضاگشا یذکر خداوند که به معن 
 ی  ذهندرست برداشتن، کار هر من ییقدم را با فضاگشا ینلحظه اول ینخداوند و در ا یسوبرگشتن به

 .یستن یبازحقه
 (۴1 یٔه(، آ33سورٔه احزاب ) یم،)قرآن کر

 «اَيُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذ كْرًا كَثِيرًا. يَا»
 .[یاوریدخدا را به مرکزتان ب ییگشاضافبا  ی]يعن« ايد، خدا را فراوان ياد كنيد.ن آوردهكسانى كه ايما اى»

 
 باش یلمشو، هم پ ی ستو آ لیک
 باش یلتبد ی  در پ یلی،نه پ ور
 (3٠73 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ینمرتب فضا را در اطراف اتفاق ا یعنیباش  یقو یلنشو و دست از طلب برندار، مانند ف یدتو ناام اما
از جنس  یعنی یلرا کنار بگذار، مرکزت را عدم کن و از جنس خداوند شو. اگر هم ف یذهنلحظه بگشا، من

را به  یجسم یاریها، هشیدگیو انداختن همان ییطلب، شکر، شناسا یی،کن با فضاگشا یسع یستی،ن یزندگ
 . یکن یلحضور تبد یاریهش
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 گر؟پناهِ چارهچه چاره جز  پس
 نظر یرشمسّ و، اِکس ناامیدی

 ( 33٨6 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 بخشیاتشربت  ح یمیا،: کاِکسیر

   یدی. ناامیستاوند نعدم کردن مرکز و پناه بردن به خد یی،گشاپردرد جز فضا و یدهمرکز همان ینا چارٔه
 . یمیاستک ٔهمنزلنظر با مرکز عدم به یاری  و آوردن هش ییمانند مس است و فضاگشا یذهنمن
 

 یداو نه یش  ها به پ ناامیدی
 یدجه یرونب دَوایز درد  ب تا
 (33٨7 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

را با  هایدیو ناام یدخود به کار کردن ادامه ده یفضا را باز کرده، با صبر و شکر و تمرکز رو یدیناام هنگام
 یرونرد بوجود ندا یرونکه درمانش در جهان ب یذهنمن درمان  یب یتا از دردها یدبه نزد خدا ببر ییفضاگشا

 .یدکن یداو نجات پ یدبجه
 

 هر دَم را عِوَض یب نِه بر جا پس
 غَرَض یابیز وَاسْجُدْ واقتَر بْ  تا

 (127 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ظر، حفظ حضور نا یقی،طلب حق یی،فضاگشا یقاز طر دهییاز عمر که از دست م یاهرلحظه یجابه بنابراین
 یقی،قرار بده تا به مقصود حق یگزینیعوض و جا هایدگیو انداختن همان ییشناسا ی،پارک ذهن یختنهم ربه
 .یشدن به خداوند، برس یلتبد

 
 مکوش  ینکارها چند یتمام در
 مکوش  ین،که بُوَد در د یبه کار جز

 (12٨ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 مشغول نشو.  یگریبه کار د یلو تبد ییاز فضاگشا یرکوشش نکن و غ یذهنمتفرقٔه من یانجام کارها برای
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 ناتمام  یتو رفت خواه عاقبت
 اَبتَر و نان  تو خام کارهایت

 (129 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 فرزندی: ناتمام، ناقص، باَبتَر

که  یتکارها ینرفت، بنابرا یخواه یادن یناز ا یرا تمام کرده باش اتیذهن یکارها کهینتو بدون ا سرانجام،
 . شویینم یلتبد یبه زندگ یعنی ماندیخام و ناپخته م یزناقص و نان  تو ن شود،یانجام م یذهنمن یلٔهوسبه

 
 کندیم یرونز زنده مُرده ب چون
  تَندیم یمرگ ی  زنده سو نَفْس  

 (55٠ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 آوردیم یرونرا ب یذهنمن یزنده است و انسان که از جنس اوست، مُردگ   یخداوند از خودش که زندگ چون
 .رودیم یشمرگ پ یسوو به زندیدائماً به خودش ضرر م یذهنعنوان منانسان به یازنده  یذهنمن ینبنابرا

 
 ینه عاشق بر مَن ی،حال عاشق  
 تَنییبر من م حال ید ام بر
 (1۴2٨ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 هایدگینکه از هما یخودت هست یانسان، تو عاشق حال ذهن ی:[ اگویدیدارد م یذهنکه من ی]خداوند به انسان
که با ذهن کار کند،  ی. ]کسکنییبهتر شود خدا خدا م اتیکه حال ذهنآن یدنه عاشق من. و به ام گیری،یم
 حالت را دارد.[  ینا

 

 کامل بُوَد یدَم کم، دَم یک آنکه
 آفل بُوَد یل،معبود  خل نیست

 (1۴29 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ییرکم شدن و تغ لحظه از یک پرستد،یها را مرا در مرکزش گذاشته و آن یزهادارد و چ یذهنکه من یکس آن
حالش خوب و  شدن آن یادو لحظٔه بعد از ز شودیحالش بد و کوچک م دهدیکه ذهنش نشان م یزیآن چ

 آفل است و ثبات ندارد. یراز یستن یلمعبود  خل شود،یبزرگ م
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 ینا وآفِل باشد و، گه آن  وآنکه
 ینالْآفِلدلبر، الاُحِبُّ  نیست

 (1۴3٠ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ها حالش دگرگون آن ییرباشد و دائماً با تغ را در مرکزش گذاشته هایدگیگذرا و همان یزهایکه چ یکس آن
که ذهن  یزهاییچ ین،و من آفل یستخدا، ن یقی،دلبر حق ینکند، ا یدشود، دست از طلب بردارد و از جمع تقل

 را دوست ندارم.  دهد،ینشان م
 (76 یٔه(، آ6سورٔه انعام ) یم،)قرآن کر

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

شد، گفت:  است پروردگار من. چون فرو ین. گفت: ایدرا[ د یذهن]من یاچون شب او را فروگرفت، ستاره» 
 یدهد ولرا در مرکزش قرار  اشیذهنمن یدمتوجه شد که نبا یلخل یم]ابراه« شوندگان را دوست ندارم.فرو

حال  خواهیمیو م قرار داده کزمانخدا در مر یجارا به هایدگیو همان یذهنو مرتب من یدیمما هنوز نفهم
 .[ یمخود را خوب و ثابت کن

 
 بُوَد او را فرار یریاز غ آنکه
 او قرار یردگ ید،ازو بُبْر چون

 (669 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 . یابدیقرار و آرامش م شودیکه از او جدا م یاست وقت یزانگر یرونیکه از دشمن ب یکس آن
 

 یزکه خَصمم هم منم، اندر گُر من
 یزخ یزابد کار  من آمد خ تا
 (67٠ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : برخاستن و برجَستنیزخ خیز

مدام مراقب  یدو با در حال فرارم یشهناچار همهستم، به یشخو یاریدشمن  هش یذهنعنوان منکه به من
که دشمن  من  یذهنبلند شوم تا من یعنوان زندگبه یقیو طلب حق ییفضاگشا یعنی «خیزیزخ»باشم که با 

 است نتواند به من حمله کند.  
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 و نه در خُتَن یمنبه هندست ا نه
 یشتنخو یٔهخصم  اوست سا آنکه
 (671 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ینرب چدر غ اییه: ناحخُتَن

با  یههرجا برود سا کند،ینم یدشمن اوست، چه در هندوستان باشد و چه در خُتَن فرق اشیهکه سا کسی
 ییاو فضاگش یمدست از طلب برندارد و با تسل یدبا ینو آرام و قرار ندارد. ] بنابرا یتامن کجایچاوست و ه
 .[ ندرا صفر کرده و مرکزش را عدم ک یهسا هایدگیو انداختن همان ییو شناسا

 
 ینفس از اندرون راهت زد گرنه

 ی؟بُد یک یرا بر تو دست رهزنان
 (۴٠63 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی،طلب داشت گشودی،یاگر فضا را م کرد،ینم عقلتیو ب زدیاز درون راه تو را نم ی،ذهننفس، من اگر
چگونه  ذهنییهامن کردی،یاز خرد کل استفاده م یعقل  جزئ یجاهو ب آمدیبازشده م یاز فضا یتفکرها

خودت است که  یذهنمن هاییگشدیواکنش و شرط ینبر تو غلبه کنند و به تو مسلّط شوند؟ ]ا توانستندیم
 تو اثر بد بگذارند.[  یرو یگراند شودیسبب م
 حدیث

 بال ندارد، مگر آنکه با پناه جستن به خدا ]با ی  آسودگ گاهیچباشد، ه یدشمنش درون یکه آدم ییجا در»
 «دافع سازد. یو پروا سپر ی[ از تقوییگشافضا

 

 که شهوت است یعَوان  مُقتَض زان
 حرص و آز و آفت است یر  اس دل
 (۴٠6۴ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : مأمورعَوان
 گر: خواهشمُقتَضی

شده که از جنس  یو شرط یدههمان یکه برحسب فکرها یذهنمن یناثر  تالش  آن مأمور  اقتضاکننده هم بر
 . گرددیم یانحرص و آز و ز یر  مرکز انسان اس کند،یشهوت است، حرکت م
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 دزد و تباه یعَوان  سِرّ، شد زان
 عوانان را به قهر  توست راه تا
 (۴٠65 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ا ر یزندگ ی،که در درون توست، دزد و تباه شد یذهنمن یعنی یآن مأمور  مخف یگراثر  تالش و خواهش بر
 وکردن  یهتنب یبرا ی،ذهن یهامن یگر،مأموران  د یجهو در نت یبه مانع، مسئله و درد کرد یلو تبد یدیدزد

 کردند. یداپ یدرد دادن به تو راه
 

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

 (۴٠66 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،مولو)

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

 درد درونمان است.[ یو فضا یذهندشمن ما در مرکز ما قرار دارد و آن من ین]بزرگتر
 حدیث

 «یْكَ جَنْبَ  ینَ بَ  یعَدُوَّکَ نَفْسُكَ الَّت اَعْدٰی»
 «)درونت( جا دارد. یتدشمن  تو، نفس  تو است كه در ميان  دو پهلو ترينسرسخت»

 
 یزعدو مشنو، گر ینا طُمطراق  

 یزاست در لَجّ و ست یسچو ابل کو
 (۴٠67 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ییشکوه و جالل، آوازه، خودنما یش: سروصدا، نماطُمطراق

که در مرکزت است را نشنو و به آن گوش  یدشمن ینا ی،ذهنمن ینا یو پر سروصدا یو شکوه مصنوع جالل
رار کن چراکه فاز دست  او  دهدیيا نشان م گویدیم یذهنکه من یزیدر اطراف هرچ ییگشانده، بلکه با فضا

 و از آن جنس است.  سیمانند  ابل یزهو ست یدر لجباز یذهنمن
 خدا را خواستن یر  خدا غ از
 کاستن یو، کُلّ  ستیظَنّ  افزون 

 (773 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

صورت جسم و مفهوم به مرکز را خواستن و خدا را به هایدگیهمان یعنیشدن به او  زنده یرازخداوند غ از
 یدست دادن تمام زندگ واقع ازاست، اما در تریشو سود ب یدست آوردن زندگو توهم به یالآوردن، فقط خ

 است.  یزچتباه شدن همه یعنی« کاستن یکل»و  یشتردرد ب یجادو ا
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  یگانگیغرق در ب یعُمر خاصه
  یشانگروبَه یر،حضور  ش در
 (77۴ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یرو تزو یله: مجازاً حشانگیروبَه

نوع درخواست مانند   ینباشد. ا یاز زندگ ییو جدا یگانگیرا طلب کند که سراسر غرق در ب یعمر بخصوص
 یشنما به یرا در حضور خدا و زندگ یذهنمن یبازحقه یعنی یمدرآور یرروباه را درمقابل ش یاست که ادا ینا

 یو به زندگ یمادرست کرده هنیذبه ذهن رفته، من یول یملحظه در حضور خداوند هست ین. ]ما ایمبگذار
 .[کشیمیم ییدرد جدا یمدار کهیدرحال یمما از تو جدا هست گوییمیم

 
 تر رَوَمده که تا پس یشمب عمر
 افزون کُن که تا کمتر شوم مَهْلَم
 (775 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی: مهلت دادن، درنگ و آهستگمَهْل

کردن  یادکن تا با ز یشترمرا ب یذهنخداوندا، عمر  من یدان معناست که شخص بگودرخواست بد این
 یزکه هستم ن یمقدار یناز ا یبه زندگو دردها از درگاهِ تو دورتر شوم. به من مهلت بده تا نسبت هایدگیهمان

 کمتر شوم.
 

 یییدهها دچون سبب یز طفل تو
 یییدهسبب، از جهل بر چَفس در
 (3153 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 اییده: چسبيیچفسیده

ات و خواسته یازبه ن ینک یهکه اگر گر یاگرفته یادمثالً  ی،اها توجه کردهتا به حال فقط به سبب یاز کودک تو
ها به سبب یذهنکه با جهل من روستیناز ا ی؛اعادت کرده یگربه فکر د یاز فکر یدن. از پرشودیتوجه م
 . دتفاوت دار یلیخ یذهن با خرد زندگ یسازاما سبب ای،هیدچسب

 
 یها از مُسَبّ ب غافلسبب با

 یلیها زان ماروپوش ینا سوی  
 (315۴ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ها که سبب ینا یسو ینهم یبرا ی،اکه خداست غافل مانده« االسبابمسبب»ذهن از  یسازسبب با
 هاییسازهم با سبب یبه مقصود زنده شدن به زندگ یدنکه رس کنییکر م. فیهست یلروپوش هستند ما

 . یابدیذهن و در زمان تحقق م
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 زنییها رفت، بَر سَر مسبب چون
 کُنییو ربَّناها م ربَّنا

 (3155 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ها و از آن یاوردیدست ندلخواهت به یجٔهرفت و نت یانو آفل از م یظاهر «یهاسبب»آن  کهینهم اما
 .یکن ییگشاکه فضا افتدیم یادتو ناگهان  کنییخداخدا م  کوبی،یم« بر سرت» ی،نگرفت یزندگ

 
 سبب ی  : برو سوگویدیم رَبّ 
 عجب یا ی؟کرد یادز صُنعم  چون
 (3156 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 احسان کردن، یکیعمل، کار، ن یدن،آفر ینش،: آفرصُنع

 یغامبه تو پ همهینها اسال یناست من در تمام ا یبسبب. عج یسوبرو به»: گویدیانسان م ینبه ا خداوند
و از  یکن ییگشافضا یایی،ب یرونخودت ب یذهن یسازآمد که من صُنع دارم، از سبب یادتدادم، چگونه 

 «ی؟صُنع من استفاده کن
 

 همه ینمپس من تو را ب ین: زگفت
 سبب و آن دَمدَمه ی  سو ننگرم

 (3157 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یب: شهرت، آوازه، مکر و فردَمدَمه

 یگرتو را د یراز تو غ ید،پس من فقط فضا را باز کرده و تو را خواهم د ینبه خداوند گفت: از ا انسان
 .رومیها نمو افسون حاصل از آن یذهن هایسازفکرها، سبب یسو یگرهرگز د ین. بنابراخواهمینم

 
 : رُدُّوا لَعادُوا، کار  توستگویدش

 سُست یثاق،تو اندر توبه و م ای
 (315٨ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 اند، بازگردند.شده یجهان برگردانده شوند، دوباره به آنچه که از آن نه یناگر آنان به ا لَعادوا: رُدُّوا

 تعهد الست و یمن، اجرا یسوکه در توبه، بازگشت به یکس یا»: گویدیپروردگار در پاسخ به او م حضرت
 که تحت  فشار یتنها زمان یدار یدگیکه هنوز همان حالینکار  تو است که درع ینا ی،سست هست یارطلب بس

اما به قولت عمل  ردی،که به ذهن برنگ دهییو قول م آیییمن م یسوبه ییبا فضاگشا ی،دردها هست
 «.کنیینم
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 من آن ننگرم، رحمت کنم لیک
 پُرّست، بر رحمت تنم رحمتم

 (3159 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

مرا به  آوری،یت مکه تو چقدر مرا به مرکز نگرمیم ینبه ا کنم،یتو نگاه نم ی:[ من به بدعهدگویدی]خداوند م
 .   کنمیاست و من دائماً رحمت م نهایتیو ب یعرحمت من وس یرارا درست کنم ز یزتچتا همه یاورمرکزت ب

 
 عهد  بَدت، ب دْهم عطا ننگرم

 مرا خوانییدَم چو م ینکَرَم، ا از
 (316٠ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

به  یگرو د ینیصُنع مرا بب ی،فضا را باز کن یی،بگو یواقع یلحظه ربنّا یناگر ا کنمیبه عهد بد تو نگاه نم من
ار از رحمت و کرم و لطف من برخورد یرا تماشا کن اتیذهناگر هر لحظه من ی،آن نرو یسازذهن و سبب

 . کنمیات توجه نمو به گذشته کنمیرا درست م اتیزندگ شوی،یم
 

 یربپذ او جان دهدت، رو ز نَفَخْتُ  دَم  
 نه موقوف علل ست،یَکُونفَ او کُنْ  کار

 (13۴۴س، غزل شماره شم یواند ی،)مولو
 یدم: دمنَفَخْتُ 

 و یستیسلطٔه جمع و پندار کمال ن یرز کنی،یخود فضا را باز م یلبه دنبال تکامل و تبد یانسان، وقت ای
و بر اساس تو تحول  ییرتغ ین. ادهدیوارد وجودت شده و به تو جان م یکنندٔه زندگدَم زنده ی،طلب دار

از  چراکه کار خداوند یر؛بپذ ،«یدمروح خود را در تو دم»نفختُ،  یٔهرا از آ ین. برو ایستذهن ن یسازسبب
 .یستذهن ن یسازو موقوف علل و اسباب و سبب شودیفکان انجام مقضا و کن یقطر

 
 بارگاه ینحضرت است ا نهایتبی

 را بگذار، صدر  توست راه صدر
 (1961 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ه من ک یی. نبايد بگوشودیمتوقف نم جایییچاست و ه نهایتیه شدن به خداوند بو طلب زند فضاگشایی
 و راه زنده شدن و کارتوجود ندارد، صدر  ی. صدرامیدهرس یگاهجا ینفضا را باز کرده و به باالتر یاندازٔه کافبه
 .ینیبنش یدو از طلب نبا باشدیخودت م یرو
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 یرَه یدآن باشد که بگشا فکر،
 یشَه یدآ یشآن باشد که پ راه،
 (32٠7 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که  یستن یراه راه ینرا باز کند. ا یو راه درست آیدیشده مگشوده یاست که از فضا یسازنده، آن فکر فکر
 د.از مرکزش طلوع کن یدشود و مانند خورش یلکه در آن انسان تبد ستیبلکه راه دهدینشان م یذهنمن

 
 باشد که از خود شَه بُوَد آن شاه
 ها و لشکر شَه شود به مخزن نه
 (32٠٨ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

با متعلقات و  هایدگیاست که براساس ذات خودش شاه باشد نه بر اساس همان یآن شاه یقیحق شاه
تا به جهان سلطه  یدجدا شو و از جهان یدبه ذات خودتان قائم باش یدها و لشکر و قدرت او. ]شما بامخزن

 و جهان نتواند شما را جذب کند.[ یدکن یداپ
 

 غالم  آن که اندر هر ر باط  من
 را واصِل نداند بر سِماط خویش

 (3259 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو
 سرا: خانه، سرا، منزل، کاروانر باط
 گشوده شده نهایت  یب ی  فضا یکتایی، ی: بساط، سفره، خوان، فضاسِماط

متوقف نشود و گمان نکند که به  یذهن یتنظر هستم که در هر وضع یاریآن انسان با هش« غالم » من
 است.واصل شده یکتایی یفضا

 
 تَرک کرد  یدکه ببا یر باط بس

 روز مرد یکرسد  به مَسْکَن در تا
 (326٠ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو 

 آید،ینظر او حضور مرا که به یذهن هاییتاز وضع یلیخ یکتایی، یدر طول سفر  خود از ذهن به فضا انسان
 در مرکزش نماند.  اییدگیهمان یچواقعاً به خدا زنده شود و ه یروز یکترک کند تا  یدبا
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 هنر، آمد هالکت خام را پس
 دام را ینددانه، نب ی  پ کز

 (6۴٨ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 شودیم یدهو با آن همان کندیدر طول زمان که در ذهن انسان به آن افتخار م یلتیهر فض یادگیریو  هنر،
ا دنبال دانه است و دام ذهن ر یشهخام هم یذهنمن یراز شودیخام م یذهن یهامن یموجب مرگ و تباه

 . رودیجلو م یپارک ذهن یو اقتضا یسازسبب ی. از پبیندینم
 

 جووجست ی  از وَرا ییو جو جست
 بگو دانی،یتو م دانم،ینم من
 (2211 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

خود باش؛  درپییپ یو فکرها یسازبراساس سبب یذهن یوجوهاجست یورا ییوجوجست دنبالبه
کنم اما  یانوجو را بستجبا ذهنم آن  توانمیو نم دانمیشده است. من نمگشوده یکه در فضا ییوجوجست

 من بازگو کن.  یارتعاش برا یقاز طر دانییو م یاکرده اگر تو فضا را باز
 

 جان  جملٔه مَردان، به دَرد  جمله بادَردان به
 جویی؟یچه م یرانح ینو ز خواهییبَرگو تا چه م که

 (2513شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

به  یارانههش خواهندیکه م ییهاهمه آن یها و قسم به هدف و منظور اصلانسان، قسم به جان همه انسان ای
شده در گم یاریهش یناز ا یج،و گ یرانح یذهنمن ینتوجه کن و بگو که از ا یقتحق ینخدا زنده شوند، به ا

 ! دهی؟یمرا ادامه  ذهنین! چرا مجویی؟یرا م یزیچ و چه خواهییم چه هایدگیفکرها و همان
 

 بسا سرمست  نار و نارجُو ای
 مطلق داند اورا نور   خویشتن

 (1366 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و آن را  خورندیکه سرمست آتش درد هستند، مرکزشان پر از درد بوده، درد م ییهاانسان یارندبس چه
رها شده و خود را زنده به نور  یذهناز من کنندیاما گمان م کنند،یوجو کرده و در جهان پخش مجست

 .دانندیمطلق خداوند م
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 جذب  حق یاخدا،  ٔهمگر بند جز
 رهش آرَد، بگردانَد ورق با
 (1367 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ا به راه او شده، از درون او ر ینقر ییگشافضا یقاز طر« جذب حق» یابندٔه خدا مثل موالنا و  یک کهینا مگر
 آورد و ورقش را برگرداند. تا آن شخص بفهمد واقعاً در توهم است. 

 
 یهنار   یال  بداند کآن خ تا
 یهاِلّا عار   یستن یقتطر در
 (136٨ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ین: آتشناریه
 ی: قرضعاریه

 ،یلو تبد ییگشابه خدا، در راه فضا یدنو رس یقتدر راه طر یجادکنپر از درد و درد ا یال  که آن خ بداند
 است.بوده یو موقت یتیعار

 
 مست  مُدام یا یکنار  بام بر
 فرود آ، وَالسَّالم یا ین،بنش پَست

 (21۴6 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : شرابمُدام
 ینتر بنشعقب یعنی ینجادر ا ین،: آسوده بنشینبنش پَست

 یاز باال یاو  ینتر آسوده بنشمواظب باش! برو عقب ی،مست هست یذهنمن «دانمیم»که از شراب   یکس ای
مراقب  یلی. خیاب یینپا دانی،یرا م یزچو همه یاخودت کار کرده یرو یاندازٔه کافبه کنییبام که فکر م ینا

 وَالسَّالم. ینی،راه از طلب ننش ینباش در ا
 

 اندیشهخَلقان، سُخرٔه اند جمله
 اندیشهپدل و غمسبب خسته زآن
 (3559 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

خوار دل و غمخسته یلدل ینهم و مسخرٔه افکار خود هستند، به یدههمان هاییشهسلطٔه اند یرزها همه انسان
 یارانهدرد هش یاآن هم غم حضور  یمغم خوب دار یکمرکزشان پر از درد است. ]فقط  یشههستند و هم
ود. در حالت فضاگشا ش رد یدم زندگ یم،صورت حضور ناظر ذهن را نگاه کرده و صبر کنبه یداست که با

 کند.[ یلبتواند ما را تبد یکه زندگ یمبمان یباق
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 همه رخت یواستدند از گرو  مِ  صوفیان
 ما بود که در خانٔه خمّار بمانْد دلق  

 (17٨ ٔهغزل شمار یات،غزل یوان)حافظ، د
 فروشی: مِ خَمّار

 یشخود را پ یذهندرونشان را باز کرده، ذهنشان را ساکت کردند و دَلق من یفضا یکه مدت یکسان همٔه
 ینگرفتند و به ذهن برگشتند، امّا دلق  من، ا دوباره آن را پس یخداوند به گِرو گذاشته بودند پس از مدت

 ماند. یباق د،خداون یشگاهدر پ فروش،یدر خانٔه مِ  یشههم هایمیدگیو همان یذهنمن
 

  یداز طلب ندارم تا کام  من برآ دست
  یدجان ز  تن برآ یاتن رسد به جانان،  یا

 (233غزل شمارٔه  یات،غزل یوان)حافظ، د

به  یاحاصل شود،  امیو آن مقصود اصل یجهمن دست از طلب زنده شدن به خدا برنخواهم داشت تا آن نت 
 . یرممیم یتدرنها کهینا یا شومیو به او زنده م رسمیجانان م

 
     یراز یاز خود یستشو، ن نیست
 یستن یَتج نا یَتاز هست بَتَر
 (۴99شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

 : گناهج نایت

بدتر از حس وجود در  یتیشو چرا که جنا یستو من داشتن، ن یذهننسبت به من یی،هر لحظه با فضاگشا 
 در مرکز ماست.[ وندخدا یجاماده به کیداشتن در ذهن و گذاشتن  یهمان هست یت. ]جنایستذهن ن

 
 است و غالب است آن کردگار طالب
 بر آرَد او دَمار هایز هست تا
 ( 321۴ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

د انسان به او زنده شو ها،یدگیطالب خودش در انسان است تا با انداختن همان یعنیخداوند هم طالب است  
 . هریایداو درب یبا مقاومت جلو تواندیتوانا و قادر است و انسان نم یزیبر هرچ یعنیو هم غالب است 

مرکزش  یتو حس هو آوردمیو حس وجود داشته باشد خداوند دمار از روزگار او در یدر مرکزش هست یکس
 .کندیم یبرا تخر
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 یکوییطلب از توست و هم آن ن هم
 ییآخر تو یی،اوّل تو یم؟اکه ما
 (1۴39 یتدفتر ششم، ب ی،ومثن ی،)مولو

بخشش و زنده شدن هم از توست. ما  ینطلب که من فضا را باز کرده و تو را به مرکزم آورم از توست. ا این
 چیزیچوسط ه ینشود، در ا یلتبد یدکه هرچه زودتر با یذهن. ما به عنوان منیاول و آخر تو هست یستیم؟ک
 .یستیمن

 
 کن یپندار مُردَم آشت کنون

 یمما چون مردگان یمدر تسل که
 (1535شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

.[ کنندیم یآشت دیگریکها پس از مردن با که انسان کندیموضوع اشاره م ینمصرع به ا ین]موالنا در ا 
 یندگزاز جنس  یدمنظور با ینا یکن. برا یحاال قبل از مرگ با من آشت ینام، همفرض کن من مُرده ینبنابرا
گونه که مرده تکان همان یم،شویمردگان م یهشب یماست که ما در تسل یسرم یمکار با تسل ینا یم،شو
 .یمو فقط ناظر ذهنمان هست کنیمینم یدر کار زندگ یدخالت یچه خورد،ینم

 
 یمیاب نه بر کف  طلب، که طلب هست ک جان

 تَن از جان جدا شدن، مَشو از جان  جان جدا تا
 (2۴3 ٔهشمس، غزل شمار وانید ی،)مولو

چون طلب هم ینا یران زک ییجا که ممکن است فضاگشاتا آن یعنیرا در کف طلب قرار ده  اتیذهنجان من 
جدا نشده، از جان   اتیذهنطور کامل از منحضورت به یی،در اثر فضاگشا کهیباارزش است. و تا زمان یمیاک

 خداوند دور نشو. یعنیجان 
 

 توست  یمتعل ی  از پ یتأنّ  این
 سُکُستیب یدطلب آهسته با که
 (35٠6 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ناگسسته وقفه،ی: بسُکُستبی

ذهن  یرا با ترازو یشرفتتپ یزانتوست تا م یمتعل یبرا یمعنو ییرتغ یردر مس ییصبر و فضاگشا ی،تأن این
 .یردبه صورت آهسته و بدون وقفه صورت گ یدند بازنده شدن به خداو یطلب داشتن برا یرا. زیریاندازه نگ
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 دست آوَربه یتو مُلْکَت و مال و دل ب د ه
 یدَهَدَت در لَحَد، شب  تار یادلْ ض که

 (31٠۴شمس، غزل شماره  یواند ی،)مولو
 یی: نور، روشناضیا
 : گور، قبرلحَد

 یننچ یرا. زیاوردست بدل زنده به حضور و عدم را به یکو متعلقاتت را بده و  یو مُلکت و پادشاه یاتو ب 
چراغ و  ی،امدفون شده یذهنکه در گور من یکدر شب تار تواندیکه به نور حضور روشن شده است م یدل

 باشد.  یتراهنما
 

 به حضرت  حق یزَر، گر بَر ٔهبَدْر   هزار
 یدل آر، اگر به ما آر یدب گو حَقَت
 (31٠۴شمس، غزل شماره  یواند ی،)مولو

 یانزر، هَم یسٔهبَدْره: ک 

 یتعالحق روی،یو نزد خداوند م یاخداوند در مرکزت قرار داده یجارا به یجهان ینا یزهایاگر اجسام و چ 
م شده عد ییکه با فضاگشا یدل یاور،دلت را ب ی،و طلب من را دار آیییمن م یسوبه یوقت گویدیبه تو م
 باشد. 

 مقداریاست، ب یو زَر بَر  ما الشَ  میس که
 یکارمَطْلَب  ما، گَر مرا طَلَب د لَست
 (31٠۴شمس، غزل شماره  یواند ی،)مولو

 مقداریب یز،: ناچالشَی

 اییدهسبچکه تو در ذهن به آن  یتیو هر مالک هایدگیو زر، همان یمس ین:[ اگویدی]موالنا از زبان خداوند م
است که مطلوب م یزیبدان چ یزنده شو یبه زندگ خواهییو م یو توهم است. اگر طلب مرا را دار ارزشیب

 شدٔه درون توست.گشوده یدل بازشده و فضا
 

  یستین یاجُزو، از کلّ گو عقل 
  یستیتقاضا بر تقاضا ن گر
 (221۴ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

که  تواندیم یباخبر و آگاه شود. تنها درصورت یزدیخرد ا یااز عقل کل  تواندینم یذهنمن یعقل جزو 
زنده شدن به خداوند را داشته  یتقاضا ییو فضاگشا یمهرلحظه و به صورت مداوم و بدون وقفه، با تسل

 باشد.
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  رسدیتقاضا بر تقاضا م چون
 رسدیم ینجابد یاآن در موج  

 (2215 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

صورت کار را به ینو ا آیدیبرم یمو تسل ییو درصدد فضاگشا کندیمرکز عدم م یدم تقاضابهچون انسان دم 
 .رسدیبه او م یقتحق یایموج در ینبنابرا دهد،یانجام م یوستهپ

 
 صفاجو ابن  وقت یّ  صوف هست

 را همچون پدر بگرفته سخت وقت
 (1۴33 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

حظه ل ینا یتگرفتن از وضع یو به دنبال خوش کندیوجو مکه صفا را در ذهن جست یدهانسان همان یا یصوف 
. درواقع با شودیو بد و خوب م کندیم ییرلحظه حالش تغ ینا یتوضع ییربا تغ یعنیاست، فرزند وقت است 

ان به زمان چنآن صیشخ ین. چندهدیحال م ییرافکار، تغ ٔهسلسل ینقضاوت و مقاومت ذهن و همچن
 . داندیزمان را مانند پدر خود م ییاست که گو یدهچسب

 
 غرق  نور  ذوالجالل ی،صاف هست

 فارغ از اوقات و حال ی،کَس ن ابن  
 (1۴3۴ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

خود را  یعنی یستن یکه فضا را باز کرده و غرق در عشق و نور خداوند است، فرزند کس یانسان یا صافی
لحظه  ینا یتوضع ییربا تغ یعنی. او از اوقات و حال فارغ است کندیلحظه نم ینو اتفاق ا یتبه وضع یدمق

 او اثر بگذارد.  یرو تواندیو اتفاقات نم کندینم ییرحالش تغ
 

 یُولَدستکه او لَمْ  ینور غرقٔه
 یزدستآن  ا یُولَدلَمْ  یَلِد لَمْ 
 (1۴35 یتب دفتر سوم، ی،مثنو ی،)مولو

نور در جهان وجود ندارد.  ینا یهشب یزیاست. چکه زاده نشده یغرق در نور خداست، نور یصاف ینا  
از جنس خداوند  زیانسان ن یگرد یعبارتاست.]بهزاده شده یرا زاده است و نه از کس ینه کس یزخداوند ن
 کند.[ یدانجات پ یجسم یریالحظه غرق در نور خداوند شود و از هش یندر ا ییبا فضاگشا تواندیاست و م
 (3 یٔه(، آ112) یدتوح ٔهسور یم،)قرآن کر

 «.یُولَدْ وَلَم  یَلِدْ  لَمْ »

 «زاده است و نه زاده شده. نه»
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 ییبجو، گر زنده یعشق ینچن رَو  
 ییوقت  مختلف را بنده ورنه

 (1۴36 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

اگر فضا را  صورتیراینوجو کن. در غرا جست یعشق ینچن ییبرو و با فضاگشا ی،اگر زنده هستتو  پس
 یهاقتوزمان و  ٔهپس تو بند گذارییو اجسام را در مرکزت م شوییم یدگیاز جنس درد و همان بندی،یم

 .کندیم ییرو حال و وجودت با زمان تغ یمختلف هست
 

  یشاندر نقش  زشت و خوب  خو منگر
 یشاندر عشق و، در مطلوب  خو بنگر
 (1۴37 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

به  یعنیآن در عشق  یرا رها کن. به جا یدید ینبا ذهن به نقش  زشت و خوب خودت نگاه نکن و چن 
 یفضا یرامطلوب توست ز ییفضا ینفضا با خداوند متحد شو. چن ینگشوده شده نگاه کن و در ا یفضا

 عشق و زنده شدن به خداوند است. 
 یفضع یا یریآن که تو حق منگر
 یفشر یاندر همّت  خود ا بنگر
 (1۴3٨ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ور زنده شده و به حض یلتبد توانمیم یاآ کهینو ا ی،هست یفضع یا یرنکن که حق یابیبا ذهنت خودت را ارز 
 و عدم کردن مرکز نگاه کن.  ییفضاگشا یخواست خود برا یعنیشوم؟ بلکه به همت 

 
 طلبیم یکه باش یبه هر حال تو

 لبخشکْ  یا یماً دا جُویم آب
 (1۴39 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

لب، خشک یفضا را باز کن و طالب خداوند باش. ا یعنیطلب داشته باش  یکه هست یتیهر حالت و وضع در
دم  ییبا فضاگشا ی،او تشنه محروم شده یاتو ماندن در ذهن از آب ح یسازسبب ٔهواسطکه به یکس یا

 وجو کن. خداوند را جست
 
 

 

 

 

 



    www.parvizshahbazi.com 932خالصه ابیات برنامه شماره  

 
2۴ 

 دهدیم یلب  خشکت گواه کآن
 به آخر بر سر  مَنْبَع رسد کو
 (1۴۴٠ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

خداوند در  یاتآب ح یعنیتوست  یپژمرده گواه بر تشنگ یزندگ ینهم یبه عبارت یالب خشک تو  ینا 
 ین. اما ایاشده یشدن آب زندگ یذهن مانع جار هاییسازسبب یلو تو به دل یستن یجار اتیزندگ
 .یاگر طلب داشته باش یدرس یاست که تو باالخره به سر منبع خواه یننشان ا یخشک

 
 ز  آب  یغامیلب هست پ خشکی  

 اضطراب ینا یقین: به مات آرد که
 (1۴۴1 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،مولو)

 ینپس ا یدار یاززنده شدن به خداوند ن یعنیو به آب  یااست که تو تشنه ینا ٔهلب تو نشان یخشک این
 و ییبا فضاگشا یعنی. ]رساندیآب م یو طلب است تو را به سو یکه همان ارتعاش به زندگ یاضطراب  تشنگ

 .[یوش یرابس و یابیدست  یزندگ ٔهکنندبه آب زنده یتوانیداشتن فضا ماستمرار در باز نگه
 

 ستیمُبارک جُنبش ی،کارطلبْ  کاین
 ستیکُشطلب در راهِ حق، مانع این

 (1۴۴2 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یناست. چن یکوییجنبش مبارک و ن یی،زنده شدن به حضور با فضاگشا یطلب داشتن و حرکت به سو ینا 
 . بردیم ینرا از ب یخداوند هر مانع یادر راه حق  یطلب

 
 مفتاح  مطلوبات  توست طلب، این
 توست یات  سپاه و نصرت  را این
 (1۴۴3 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 توست. یروزیسپاه و پرچم پ ٔهها و به منزلخواسته ٔههم یدطلب داشتن کل گونهاین
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 یاحدر صِ  یهمچون خروس طلب این
 صَباح آیدینعره که: م زندمی
 (1۴۴۴ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : آواز  بلندصِیاح
 : بامداد، صبحصَباح

مردم صبح  یکه ا زندیاست که مدام در صبح با آواز  بلند بانگ م یمانند خروس یطلب و خواستن چنین
اتفاق را  آن یغامما پ افتدیلحظه م ینکه در ا یهر اتفاق شودیطلب باعث م ین. ]در واقع ایدشو یدارشده و ب

 .[خواهیمینم یگرفته و از آن زندگ
 

 بجُست یمانیسل یمور یکی گر
 سُست اَندر جُستن  او سُست منگر

 (1۴۴٨ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

. یطلب و مقصود او به چشم حقارت بنگر ینبه ا یدبرسد نبا یمانخواست به مقام سل یرحق یمور اگر
عقل  تواندیچگونه م یرو حق یفخداست، نگو که انسان ضع یوجودر جست یانسان یدید یطور که وقتهمان

 است.[ ذیرپخداوند کامالً امکان یتو ابد نهایتیزنده شدن به ب ین]بدان که ا ید؟کل را بجو
 

 اییشهتو، ز مال و پ یدار چههر
 ای؟یشهطلب بود اوّل و اند نه
 (1۴۴9 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

به صورت   یروز ی،دست آوردبه یاحرفه یادگیریها را با و آن یدار یارکه در اخت یهمه مال و ثروت ینا مگر
 نبوده است؟ یشهطلب و اند

 
 آخر در آ در صفّ رزم مٔومنی،

 ست بزمتو را بر آسمان بوده که
 (1727 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و درد  ییگشاخود، صبر، فضا یهرلحظه با تمرکز رو یعنیبه صف  مبارزه گام بگذار  ی،دار یمانا اگر
 یدههمان یرا به مرکزت راه نده و با کس یجهان ینا یزهایچ ینداز،کرده، ب ییرا شناسا هایدگیهمان یارانههش

 .ینبب هارا در انسان یو عشق و زندگ یشو ینشو، فضا را باز کن تا از جنس زندگ
 شده است.بلکه بر فراز  آسمان  گشوده یست،و در ذهن ن هایدگیبزم تو براساس همان یراز 
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 یامراهِ باال کن ق ید ام بر
 غالم یمحراب، ا یش  پ یشمع همچو
 (172٨ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 کنند،ین مکه در محراب روش یو از جنس خدا شدن، مانند شمع یذهنمردن نسبت به من ید  انسان، به ام ای
 .یستبا ستیزندگ یخودت که همان پا یپا یعنوان حضور ناظر روبه ییگشابلند شو و با فضا

 
 از طلب سوزیو هم باریم اشک
 جمله شب یدهشمع  سَر بُر چوهم
 (1729 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 سوزد. را زده باشند تا بهتر ب اشیلهفت هاییکه سوختگ ی: شمعیدهسَر بُر شمع  

توست، پس در سراسر  یتهو و حس یذهنو بدسوختن آن، من یاهیکه س یهست یانسان، تو مانند شمع ای
کن و از آتش طلب اشک  یچیرا ق یاهیلحظه آن س یندر اطراف اتفاق ا ییگشاشب ذهن، هرلحظه با فضا

ور ناظر شمع حض یضاوتقیو ب مقاومتییکند و با ب یخودش را از تو جار یشو و بگذار زندگ یفلط یعنی یز،بر
 را روشن کن. 

 
 تو را آنجا بَرَد نبود عجب گر
 اندر عجز و، بنگر در طلب  منگر
 (1733 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یدباندارد، تو ن یاصالً تعجب یببرد و به خدا زنده شو یکتایی یتو را به آسمان فضا ییگشاطلب با فضا اگر
 .یطلب بنگر یرویبه ن یدبلکه با یخود نگاه کن یهنذمن یبه عجز و ناتوان

 
 طلب در تو گروگان  خداست  کین
 سزاست یهر طالب به مطلوب زآنکه
 (173۴ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یشسزاوار مطلوب خو ی،کشش طلب را در وجود تو به امانت گذاشته است، آگاه باش که هر طالب خداوند
اما اگر  شوییزنده شدن به خداوند م یعنی یسزاوار  مطلوب اصل یکن ییگشامعنا که اگر فضا یناست، به ا

 هاییسزاوار بدبخت یباش گییدآفل و همان هاییخوش ی،جهان ینا یزهایدنبال انباشته کردن چبه یذهنبا من
 .شوییم یرونجهان ب
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 طلب افزون شود  ینکن تا ا جَهد
 شود  ونیرچاهِ تَن ب یندلت ز تا
 (1735 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ود.رها ش یدگیچاهِ همان ینتا دلت از ا ی،گشاتر شوشود و هرلحظه فضا یادطلب در تو ز یرویتا ن بکوش
 

 خفته چه خبر دارد ز تن جان  
 در گُولْخَن؟ یابه گُلشن خُفت  کو
 (1739 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که  یستمهم ن یشبرا یگرت، دو به خدا زنده شده اس رفته یبه خواب عشق و زندگ ییگشاکه با فضا انسانی
 یهااست که در آن من یروندر تون حمام. ]تون حمام نماد جهان ب یاو  کندیم یجسمش در گلستان زندگ

 .[کنندیرا پخش م یاهیخود درد و س یبا تراوشات ذهن یذهن
 

 جان در جهان  آبگُون زندمی
 یَعلَمُونْ  یقَو م یْتَ لَ  یا نعرٔه

 (17۴٠ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یکه ا آوردیبرم یادفر یکتایی یدر فضا یّنو تع رنگیگشا که به خدا زنده شده است، در جهان  بفضا انسان
 ه شوند.به خدا  زند ییگشاذهن را رها کنند و با فضا یسازسبب توانندیکه م دانستندیکاش قوم  من م

 (26 یٔه(، آ36)یسسورٔه  یم،)قرآن کر

 «قِيَل اْدُخِل اْلَجنَّةَ ۖ َقاَل يَا لَْيَت قَْوِمي يَْعلَُموَن.»

 ««.دانستندیقوم من م کاشیا»گفت:  «یبه بهشت درآ»شد:  گفته»
 

 بَدَن ینا یجان ب یستنخواهد ز گر
 خواهد بُدَن یک یوان  فلک، ا پس
 (17۴1 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یناکند،  پس  یجسم زندگ ینبدون ا تواندیزنده بوده و از جنس خداوند است، نم یجان که به زندگ ینا اگر
 خواهد بود؟ یو تماشاگه چه کس یستنمحل ز یوان،ا یکتایی یفضا ینآسمان و فلک، ا

 (22 یٔه(، آ51) یاتسورٔه الذار یم،)قرآن کر

 «السَّمَاءِ ر زْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ  وَفِي»

 «شده[ است.گشوده یرزق  شما و هر چه به شما وعده داده شده در آسمان ]فضا و»
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 است صورتیجهان ساده و ب بخش  صورت
  رودیو پا م سریهمه ب ی  سر و پا آن

 (٨9٨شمس، غزل شماره  یواند ی،)مولو

 یدههمان چیزییچبوده و با ه صورتیاست، ساده و ب یزچمهه یبخش جهان و سروپاکه صورت خداوندی
عنوان به یز. ما نشودینم یکه خلق کرده متک یزهاییاست و به چ یدگیو همان یذهن ی. او بدون سروپایستن

 .یمداشته باش یذهن یسروپا یدامتداد او نبا
 

 کند ییصواب  صواب، گر چه خطا هست
 رودیوفا، گر به جفا م ی  وفا هست
 (٨9٨شمس، غزل شماره  یواند ی،)مولو

بلکه صواب  یستانسان زنده به او، خطا کند، اما آن خطا ن یاممکن است از نظر ذهن ما، خداوند و  اگرچه
 .بینیمیاست و ما با ذهنمان اشتباه م

 یدباوفا است و ما  ینبلکه ع یست،خداوند ن یجفا ینلحظه بد است، ا ینما در ا یزندگ یتو وضع یغامپ اگر
 .یمخود کار کرده و خودمان را درست کن یرو یندازیم،ذهن را دور ب یدد

 
 مَثَل  روزن است، خانه بدو روشن است دل

 رودیدل به بقا م رود،یبه فنا م تن
 (٨9٨شمس، غزل شماره  یواند ی،)مولو

 .کندیرکز را عدم مو با نورش خانٔه دل را روشن و م شودیباز م ییگشااست که با فضا یروزن یهما شب دل
و ما جاودانه  رودیبقا م یسوو دل ما به شودیم یبه فنا رفته و متالش یذهنمرکز عدم شود، من وقتی

 .شویمیم
 

 یشدر سِرّ  خو ینچن یدار دشمنی
 یشست و، خصم  جان و کعقل مانع  
 (۴٠55 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و  ینو د که  مانع  استفادٔه تو از عقل کُل و دشمن روح یدار یذهنچون منهم یدر درون خود دشمن تو
 .کندیم پرستیدگیبلکه تو را باورپرست و همان ی،شو یقیحق داریند گذاردیاست و نم یمانتا

بکش، به  صاحب مرا یاخدا کند،یاو هر لحظه با زبان حال دعا م یم،را در مرکزمان قرار ده یذهن] اگر ما من
 تو مرا در مرکزش گذاشته است.[ یکارش را درست نکن چون بجا او ضرر بزن و
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 ینلع یس  هزاران سال ابل صد
 یرالْمُوْمِنیناَبْدال  اَم بود

 (3296 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

که نماد  یرالمٔومنینام یجابزرگ، به یذهنهمان من یا یسجهان ابل ینهزاران سال است که در ا صد
 . کندیسته و حکومت محضور است نش یاریهش
 .[پرستدیرا م اشیذهنو من یطانهزاران سال است که انسان ش یعبارت]به

 
 یّتیعار ینو درد ک یغدر صد

 یرا دور کرد از اُمّت اُمّتان
 (325٨ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 دور کرد.  یواقع داریینرا از د داریند یهاانسان یموقت یذهنمن ینافسوس  که ا صد
 

 سَرش یدبال نآ یوار  به د تا
 پند  دل آن گوش  کرش نشنود

 (2٠63 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

مثل  ی صاحبدالناو پند   ی  بال نخورد، گوش  ناشنوا یواردارد به د یذهنکه من یصکه سر  آدم  حر کهزمانیتا
 .شنودیموالنا را نم

 
 یدبرگز ین: رَو، هر که غم دگفت
  یدبُر یها خدا از وغم ی  باق

 (3137 یتدفترچهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

لحظه، درد و غم و مقصود زنده شدن  یندر اطراف اتفاق ا ییگشاکارت که اگر هرکس با فضا ی : برو پگفت
 .داردیرا از دلش برم هایدگیهمان دردها و غم یربه خدا را داشته باشد، خدا سا

 
 خدا ملولم یبندگ از
 که به جان گلوپرستم زیرا

 (1557شمس، غزل شماره  یواند ی،)مولو
  یص: حرگلوپرست

پرست ام، چراکه با تمام وجود شکمملوم شده ییو فضاگشا یماز بندٔه خدا شدن و از تسل ی،ذهندر من من
 هستم.  پرستیدگیهمان یعنی
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 الْهُموم  هَمّاً مَنْ جَعَلَ  خود
 اَستم  رسول خوانده  لفظ از

 (1557شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،ولو)م

ام که هرکس فقط طلب و غم آوردن خدا به مرکزش را داشته باشد، خداوند خوانده یامبررا از پ یثحد ینا من
 .گیردیرا از او م یدگیهمان یهمٔه دردها

 حدیث

نْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ ب هِ الْهُمُومُ فِي اَحْوَال  الدُّنْيَا لَمْ يُبَال  اللَّهُ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَاد  كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُ  مَنْ»
 «فِي اَى ّ اَو د يَتِهِ هَلَكَ.

 یبرد. و اگر کس یم یاناو را از م یویدن یهاواحد محدود کند، خداوند غم یرا به غم یشهاکس غم هر»
 یندارد که در کدام ینم ییمختلف[ داشته باشد. خداوند به او اعتنا هاییدگی]غم همان یمختلف یهاغم

 [ هالک گردد.یدگیهمان ینکدام یعنی] ینسرزم
 

 آمد  عادت، بطلب کام که منخاِلف در
 کردم  یشاناز آن زلف  پر یتجمع کسب

 ( 319غزل شمارٔه  یات،غزل یوان)حافظ، د

بر معت یباور و فکر ذهن یچبطلب، چراکه ه یذهنعادات من یختنر همو به ییرانسان، کام خود را در تغ ای
 . یستن

از قدرت صُنع و  ی،پارک ذهن یختنو بهم ر ییگشارا با فضا هایتها و وضعحل چالشمن راه گویدیم حافظ
 کردم. یافتخداوند در یدگاریآفر

 
 خواهد شد سَخُن یکبار یناز بعد
 افزون مکن یزمشکن آتش، ه کم

 (٨2 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یکو  یبا ذهن کار کن یدتو نبا»که  ییمبگو یبه انسان یوقت یعنیو حسّاس خواهد شد،  یقپس، سخن دق ینا از
 «یستقابل قبول ن یذهناز من ینقشِ  یچه یراز یشو یلبه خدا تبد یدبلکه با ی،بساز یفکر و معنومن  روشن

 ام؟یدهوز به حضور نرسخود هن یکار رو همه ینمن با ا یاآ گویندیو م نددهیواکنش نشان م یها با ناراحتآن
 نکن. یادآن را ز یزمسخن را آشکار نگو، آتش را کم کن و ه ینپس ا شود؛یم یجادو دعوا ا

 
 

 

 



    www.parvizshahbazi.com 932خالصه ابیات برنامه شماره  

 
31 

 خُرد زود هاییگنجوشد د تا
 ادراکات خُرد است و فُرود دیگ  
 (٨3 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

درک و فهم   یگ  شوند، معموالَ د یو عصبان یندبه جوش آ یذهن یهامن یعنیکوچک  هاییگمبادا د تا
 است. یرکوچک و حق یذهن یهامن

 
 کند یبستانکه س یسُبحان پاک
 غَمام  حرفشان پنهان کند در
 (٨۴ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یبزار، باغ س یب: سسیبستان
 حجاب و پوشش. یعنی ینجاابر است، در ا ی: لفظاً به معنغَمام

اما آن  کند،یاست را درست م یکتایی یکه نماد فضا یباز س یکه باغستان یو منزّه است خداوند پاک
 .کندیو علت و معلول ذهن پنهان م یسازسبب ی،ذهن یهاپردٔه حرف یر  را در ز یبستانس

 
 یغَمام  بانگ و حرف و گفت و گو زین

 یبو یر غ یدنآ یبکز س یی،پرده
 (٨5 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

بر  یاپرده ها،یدگیگو برحسب همانوو گفت یسازسبب یذهن، فکرها یاز سروصدا یپوشش یجاد  با ا خداوند
 آن به مشام انسان نرسد. یجز بو یزیآن باغ، چ  ٔیوهتا از م کشدیم یباغ  زندگ

 
 بو را به هوش ینافزون کَش تو ا باری،
 اصلت بَرَد بگرفته گوش ی  سو تا

 (٨6 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

بو را استشمام  ینا تریشطور  آگاهانه ببه ی،هوش  زندگ یقاز طر توانییتا م ی،هست یکه طالب زندگ یکس ای
 .رساندیاصلت م دنبال  آن برو، چراکه گوش تو را گرفته و بهکن و به
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 از زُکام یزدار و بپرهنگه بو
 وش از باد و بود  سرد  عام بپ تن
 (٨7 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یجادکه سبب ا یدههمان یعشق را استشمام کن و آن را نگه دار. از فکرها یبو ینا یی،دائماً با فضاگشا پس
. بندندیمرا  یزندگ یو راهِ استشمام  بو کنندیم یمارکن چراکه تو را ب یزپره شوندیم یذهنمن یدردها

 حفظ کن. کنندیحمل م دردهستند و  یدهکه همان یکسان ی  وجود توهم یخودت را از سرما ینچنهم
 

 مَشامت را ز اثر  یندایدنَ  تا
 هواشان از زمستان سردتر  ای
 (٨٨ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 حجاب  دل است. ی  مجازاً به معن ینجا. در ایوارکاهگل گرفتن بام و د یبه معن ییدن: از مصدر اندانَینداید

ت سوزناک و پردرد اس یقدروجودشان به یسرما یراز یفتد،بودن با آنان، مشام  عدمت از کار ن یناز قر تا
و  کندیدر وجودت نفوذ م یشانبا آنان سرما ینینشهم یقکه به مراتب از زمستان هم سردتر هستند و از طر

 وند. شیم یزدر تو ن یدگین درد و همانبا ارتعاشات مخربشان، سبب باال آمد
 

 شِگَرفجَمادند و فسرده و تن چون
 اَنفاسشان از تَلّ  برف جهدمی
 (٨9 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ز و پردرد  مرک یاز کوهِ برف یزبزرگ است، ارتعاششان ن یارافسرده و بس شانیذهنکه من یلدل ینا به
 .خیزدیبرم شان ٔیدههمان

 
 برف درپوشد کفن ینز ینزم چون
 بزن ینالدّ حُسام ید  خورش تیغ  
 (9٠ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که با مرکز  یذهنمن یهاپر شد از وجود انسان ینرا پوشاند و زم ینزم یچون کفنبرف هم ینا یدید هرگاه
 یرششم یغ  اشعار  موالنا، تمشغول  پخش درد و ارتعاشات مخرب هستند، تو با خواندن   هایدگیآلوده به همان
 .یندازحضور را برق ب
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 را اللّٰهیفُ برآر از شرق، سَ  هین
 درگاه را  ینکن زآن شرق، ا گرم
 (91 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و  یاورب یرونشده بگشوده یخداوند، همان گنج  حضور را از شرق فضا یرشمش ییباش و با فضاگشا آگاه
 را با آفتاب  حضورت گرم کن. ینزم

 
 را خنجر زند آن آفتاب  برف
 ها بر تُرابز کُه یزدر هاسیل

 (92 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 :خاکتُراب

و  خوردیاست که به برف م یچون خنجرهم کند،یکه از مرکزت طلوع م یو برکات  آفتاب حضور گرما
رفتن دردها،  ینو از ب یذهن کوه من  حالت از آب شدن برف ینر ا. دبردیم ینرا از ب یگرانتو و د یدردها

 .کندیشدن م یها شروع به جارحضور در انسان یل  س
 

 است او  یاست و الغرب یال شرق زآنکه
 است او  یمُنَجّ م روز و شب حَرب با

 (93 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
  جنگ، جنگنده  : در حالحَربی

بلکه از مرکز انسان طلوع  کند،یاز شرقْ طلوع و از غربْ غروب نم جهانیینچون آفتاب  احضور، هم آفتاب  
راده انسان از خودش ا گویدیکه م یهمواره با منجم ینچنو تولد ندارد. هم یبا مرگ جسم یکرده و ارتباط

 درحال جنگ است. کشاند،یم دیسمت نابودارد و او را به یذهن بستگ ییراتنداشته و سرنوشتش به تغ
 یینتع یذهنمن اتییرکه سرنوشتت را تغ یتر از آن هستمهم یارکه تو بس یدبه انسان بگو خواهدی]موالنا م
 یتعشق، خرد و هدا یلحضور از مرکزت طلوع کرده و س یی،که با فضاگشا یامکان را دار ینا یراکند، ز
 گردد.[ یاز تو جار یزندگ
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 هُدٰییچرا جز من نجوم  ب که
 ٰی؟و عَم یمیاز لئ یکرد قبله
 (9۴ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یت: هداهُدی
 پست یه،: فرومالئیم
 ی: کورعَمی

 نییعاز من،  یرغ یزیچ ی،ذهنمن یو پست یکور ی:[ چرا از روگویدی]موالنا از زبان خداوند به منجم م
 ی؟کنند، در مرکزت گذاشت یتتو را هدا توانندیکه نم هایییدگیهمان یهاستاره

 
 ینمَقال  آن ام یدآ ناخوشت

 ینکه ال اُحِبُّ اآلفِل ینُب در
 (95 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یم: قرآن کرنُبی

 یامبرسخن آن پ پرستی،یرا م دهدیکه ذهن به تو نشان م یزیو هرچ را در مرکزت گذاشته ینچون آفل اکنون
 یندرت ناخوشادرنظ« را دوست ندارم. ینمن آفل»: فرمایدیکه در قرآن م یل،خل یمگو، ابراهو راست ینام

 است.
 (76 یٔه(، آ6سورٔه انعام ) یم،)قرآن کر

ا أَفََل َقاَل ََل أُِحبُّ اْْلفِِلينَ » ذَا َرِبِّي فَلَمَّ ا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيُل َرأَٰى َكْوَكبًا ۖ قَاَل َهٰ  «فَلَمَّ

 را[ ديد. یذهنهمان من یعنیاى ]ستارهشب او را فروگرفت،  چون»
[ را دهدیکه ذهن نشان م ییگذرا یزهای: اين است پروردگار  من. چون فرو شد، گفت: فروشوندگان ]چگفت

 «دوست ندارم.
 

 کمر یمه بست یشقُزَح در پ از
 الْقَمَر ز وَانْشَقَّ  یرنج یهم زان
 (96 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یطانش یهااز نام یکی: قُزَح

ه بکمر خدمت  ی،ذهنگذرا به مرکزت درمقابل  ماهِ من هاییدگیبا آوردن  همان یطان،مکر و وسوسٔه ش از
 .ترسییم یذهنکردن  من یمخاطر است که از دون ین. به همیاو از جنس او شده یارا بسته یطانش

 (1 یه(، آ5۴سوره قمر ) یم،)قرآن کر

 «السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ؛ اقْتَرَبَت  »

 «شد، و ماه از هم شکافت. یکنزد یاربس قیامت»
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را  یذهنو با قطع کردن رشتٔه افکار، ماه من یردبگ ییبه فضاگشا یملحظه تصم یندر ا تواندی]انسان م
عنوان به یلحظٔه ابد ینقطع شده و انسان در ا یندهحالت اتصال گذشته و آ ینکند در ا یمبشکافد و دون

خداوند حل  یتخالق یقاز طر اخارج شده، تمام مسائلش ر یذهنجبر من یرو از ز کندیم یامحضور ق یاریهش
 .[کندیم

 
 را که شَمسٌ کُوّ رَتْ  ینا منکری
 مرتبت ٰیتوست اعل یشپ شمس،
 (97 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 مرتبه ترینیمرتبت: عال اعلٰی

طور و به یدکه نزد  تو خورش یرا منکر هست یامتدر روز ق یدخورش یچیدن درهم پ یلدل ینمنجم، تو به ا ای
مرتبه و باارزش هستند. بلند یاربس کنی،یم یینستارگان که از حرکت آنان سرنوشت انسان را تع یکل
بودن   شده، آفل یراض افتادهپا یشپ یذهنمن یکبا  یکه از طلب نشسته و به زندگ یانسان یگرعبارت دبه
 را باور ندارد. یذهنمن

 (1 یٔه(، آ٨1) یرسورٔه تکو یم،)قرآن کر

 «اِذَا الشَّمْسُ كُو ّرَتْ» 

 «.یچند[ را به هم درپیذهنمن یعنی] یدکه خورش هنگامی»
 

 هوا یف  تصر یدهستاره د از
 ٰیاِذَالنَّجْمُ هَو یدآ ناخوشت

 (9٨ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یاوضاع جَوّ  ییرهوا: تغ تصریف  

ا بودن  و آفل و گذر یوابسته کرد هایتها و وضعستاره ییراتوضع انسان را به تغ ییراتمنجم، تو تغ ای
 است. یندناخوشا یآنان، نزد تو امر

 (1 یٔه(، آ53سورٔه نجم ) یم،)قران کر

 «اِذَا هَوَٰی وَالنَّجْم  »

 «در کرانه افق[ افتد. غروب کردن یکه ]برا یبه ستاره هنگام سوگند»
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 مٔوثرتر نباشد مَه ز  نان خود
 بسا نان که ب بُرَّد عِرق  جان ای
 (99 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یاتشنان، رگ  ح ینن  همبسا انسان با خوردچه یست،ن تریتانسان، ماه از نان موثرتر و بااهم یزندگ در
 .یردقطع شود و بم

 شود و سرنوشتش را به آنان وابسته کند.[ یآفل متک یزهایچ یرو تواندی]انسان نم
 

 مٔوثرتر نباشد زُهره ز آب خود
 بسا آبا که کرد او تن خراب ای
 (1٠٠ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

است،  یتبااهم یارها بسسرنوشت انسان یینتو در تع یبرا ی،شاد یمنجم، درست است که زهره، خدا ای
انسان و  یفگخآب موجب  ینبسا هم. چهیستتر نو واجب تریاتیها حانسان یزهره که از آب برا یگراما د
 .شودیتن او م یتباه
 

 آن در جان  توست و پند  دوست مِهر  
 پوست یرون  بر گوش  تو ب زندمی
 (1٠1 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

هستند، در جان  توست،  یذهنرگان، که نماد منو ستا یدمنجم، چون مهر و محبت  آن ماه و خورش یا ولی
 .کندیو در جان  تو نفوذ نم خوردیم یذهنبه پوست  من یرونفقط از ب یسخن زندگ

 
 فالن یا یردما در تو نگ پند  
 هم، بدان یردتو در ما نگ پند  
 (1٠2 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یحتطور که پند و نصرا بدان همان ینانسان، ا ی:[ اگویدیاست م یذهنکه در من ی]موالنا خطاب به انسان
 ندارد. یما اثر یرو یزن یذهنندارد، سخنان تو در من یرتو تأث ی  ذهنمن یرونی  پوست  ب یما بررو

 
 ز دوست یدمگر مفتاح خاص آ جز

 السَّموات آن  اوست یدُ مَقال که
 (1٠3 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

شده گشوده یحضور از فضا یدها اثر بگذارد و کلدر انسان یکه به فرمان  خداوند، ارتعاش زندٔه زندگآن مگر
 .تهمه از آن  خداوند اس ین،ها و زمآسمان ید  کل یراز یاید،وجود بها بهدر آن
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 (63 یه(، آ39سوره زُمَر) یم،)قرآن کر

ئَِك ُهُم اْلَخاِسُرونَ لَهُ َمقَاِليدُ السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۗ » ِ أُولَٰ  «َوالَِّذيَن َكفَُروا ِبآَياِت اّٰلله

 «.یانکارندز شانیخدا کفر ورزند جملگ یاتاز آن او است و آنان که به آ ینآسمانها و زم هایکلید»
 

 ست و قمرچون ستارهسخن هم این
 حق ندهد اثر فرمان  یب لیک

 (1٠۴ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ست منتها بدون  ا یرگذارتاث یزسخن و کالم موالنا ن ینا گذارند،یم یرتأث ینکه ماه و ستارگان بر زم طورهمان
 ندارد. یاثر یفرمان  اله

 
 او یر  تأث جهت،یستارٔه ب این
 جُو ْیوَح ی  بر گوشها زندمی
 (1٠5 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ییاکه با فضاگش جویوح یهازنده به حضور، فقط بر گوش  انسانسخن  انسان   یعنی جهت،یستارٔه ب این
 .گذاردیم یربه حضور زنده بشوند، تأث خواهندیو م مرکزشان را عدم کرده

 
 ج هاتیاز جهت تا ب یاییدب که
 ندرّانَد شما را گرگ  مات تا
 (1٠6 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 جهتیو ب نشانیحضور که ب یاریمختلف به هش یفکر یهااز جهت :[ کهگویدیها م]موالنا خطاب به انسان
 و او شما را ندراند. یدنشو یذهنتا طعمٔه گرگ  من یاییداست، ب

 
 آن گوش  سِر، گوش  سَر است پنبٔه

 کر، آن باطن، کر است یننگردد ا تا
 (567 یتدفتر اول ب ی،مثنو ی،)مولو

 یدن شن  گوش و ترک از بستن   یهدر گوش کردن: کنا پنبه

عدم  ی  گوش  باطن یدن  نشاست که مانع   یاچون پنبههم شنودیرا م هایدگیانسان همان ی  که گوش  ذهن یزمان تا
 چنان بسته و ناشنواست.کر نشود، گوش  باطن هم هایدگیهمان یدن  به شن. پس تا گوش  سَر نسبتشودیم
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن

 وی آهوی معانی آمد گه چریدن

 ای عاشق جریده بر عاشقان گزیده

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن

 2029مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
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