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 ند بخشنده مهربان وخداه نام ب
 

 :سخنی با همراهان
 کن  گر خطا گفتیم اصالحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَُخن 

 (۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

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

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

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

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

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  اُس  

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

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

 موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

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

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

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

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

 

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خالصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی ۹۳8  خالصه ابیات غزل برنامه

 متن ابیات غزل اصلی 
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 ی بداد پندم استادِ عشق ز استاد

 یبترس ز هرکس که دل بدو داد ین،ه که
 

 یدی که تو از نوشِ او بنوش  یهر آن کس
 ی اوت فَصّاد یشِبعدِ نوش، کند ن ز

 
 کرد حلقه در گوشَت یچو چشمِ مستِ کس 

 ی آزاد یگوش پنبه برون کن، مجو  ز
 

 یدبنه دلِ خود را چو دخلِ خنده رس  ینبر 
 ی عُشرت، ز خرمنِ شاد یدغم نجو که

 
 مسلّم دهد تو را سلطان   ینِمگر زم
 یبغداد یدِداد به بِشر و جن چنانکه

 
 چو طوقِ موهبت آمد، شکست گردنِ غم

 یدادی دادِ خدا و بِمُرد ب رسید
 

 تابد یماه بر تو م   یبه هر کجا که رَو 
 ی نورفشان بر خراب و آباد ستمه

 
 شب تو را بِه از روز است ی،غالمِ ماه شد 

 ی هر واد یانِپشتدارِ تو باشد م که
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 خُنُک تو را و خُنُک جمله همرهانِ تو را

 ی افتاد یکبختو ن یسعدِ اکبر که
 

 جان   یخوشش اعتماد کن ا یِهابه وعده
 یعادی مشاه مِثل ندارد به راست که

 
 شاه  یدبگو ینا یِربه گوشِ تو همه تفس

 ی اشتِر خود را نوا زند حاد چنانکه
 

 (۳۰۹۹شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو
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 یپندم استادِ عشق ز استاد بداد

 ی بترس ز هر کس که دل بدو داد ین،ه که
 (۳۰۹۹شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

ذهن دور و با    یسازاز سبب  ی،ذهنو خروج از من   ییبا فضاگشا  ی:[ وقتگویدی]موالنا از زبان انسان م 
  ی عشق، به مِن شاگرد پند  یق طرخودش از    یِ شدم، تنها استادِ عالم که خداوند است با استاد  یکی   ی زندگ 

 یا گذاشته  اشیذهن  یرتصو  یارکه دلت را در اخت  یرا داد که از روزِ الست داده بود: »آگاه باش و از هرکس 
 بترس.«  یا شده یدهو با او همان

 یآدم است، آن هم آدم   یک  یذهن  یرتصو  یدر مرکزت بگذار   توانییکه م  یزهاییچ   ین تر از خطرناک  یکی]
در مرکزت و کنترل او، امکان    یگرد   یذهنمن   یک . با گذاشتن  دهندیم  ییرش مدام تغ  هایش یدگیکه همان

و    یریتبر غ  یدتأک  ماًدائ  یذهن که من   ییجاو از آن  کنییدرد توسط او را فراهم م  یدو تول  یطاندخالت ش
 .[ یبه وصال و وحدت برس یش دارکه در ذهن دوست  یبا کس  توانییدارد، هرگز نم  ییجدا

 
 یدی که تو از نوشِ او بنوش یآن کس هر
 ی اوت فَصّاد یشِبعدِ نوش کند ن ز

 (۳۰۹۹شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو
 ی حجامتگر ی،زن: رگفَصّادی

و با آن   یدیمانند عسل است نوش  یتکه او به تو داده و برا  یزیبه مرکزت آمد و تو از هر چ  یکس  اگر
 .کندیم  یجاددرد ا یتبرا یعنی زند یاو رگ تو را م یشن یدنی،نوش ین بدان که بعد از چن ی،شد  یدههمان

در   یگرآدم د  یک  یذهن  یرتصو   الخصوصیعل   چیزیچکه گذاشتن ه  کندیم  گیرییجهنت  یتب  ین ]موالنا با ا
  یلت کند و مطابق م ییرمبادا تغ کهین از ترس ا  یکنترلش کن  کندیو مدام وادارت م   یستن یحمرکزت صح

 درد.[  یجادا  یعنی هاین به عهد نکند و ا  یو وفا  یدکه مبادا دروغ بگو یشو  اعتمادیب یانباشد و 

 
 کرد حلقه در گوشَت  یچشمِ مستِ کس  چو
 یآزاد یگوش پنبه برون کن، مجو ز

 ۳۰۹۹شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

را در گوش تو کرد   یرا از تو گرفته حلقٔه نوکر   یکه به مرکزت آمده و آزاد  یگرد  یچشم مست انسان  اگر
  یندرآور و ا   اتیذهنو پنبه از گوش من   یاوجو نکن. برا جست  یآزاد  یگرد  صورتین درا  ی،و غالمش شد 

 را خوب بشنو.  یحتنص
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و با    یبشو  یدر ذهن عاشق کس  که ین و زنده شدن به خدا خوب است اما ا  ی]عاشق شدن براساس زندگ
سبب از دست رفتن    اند،ین دروغ  یقت که درحق  یتجسم کن  یشبرا   یو صفات خوب  یکن  یداپ  یدگیاو همان

  ها نیدگیو هما هایتکه درون خودت از وضع  ییسخن بگو  یاز آزاد  توانییم یخواهد شد. زمان اتیآزاد
 آزاد شده باشد.[   

 
 یدبنه دلِ خود را چو دخلِ خنده رس برین
 ی عُشرت، ز خرمنِ شاد یدغم نجو که

 (۳۰۹۹شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

ا  بگذار و  ین ا  یرا رو   دلت باز م  یموضوع تمرکز کن که وقت  ین بر  را    ی دخل و درآمدِ شاد  کنی،یفضا 
کم    یزیو چ  گیردی نم  یاتتو مال  ی از خرمن شاد  یشهاو غم  یذهن من   یصورت  ین و در چن   آیدیم  سببیب

 . کندینم
  یدار پا  یشاد  دهدیاجازه نم  یذهنمن   یرااست ز  یموقت  یشاد شو  هایدگیباش که اگر برحسب همان  یار]هش
. فضا را باز کن و بدون مقاومت و قضاوت اجازه سازدیدرد و مانع و مسئله م  یشود و از هر اتفاق  یبتنص

است    سببیب  یکه شاد  ندهو درآمدِ خ  یساکن شو  یلحظٔه ابد  ین کار کند تا در ا  یتبرا  یبده خرد زندگ 
 دلت شود.[  یبقدرت کم کردنش را ندارد نص یذهنو من 

 
 مسلّم دهد تو را سلطان ینِزم مگر

 یبغداد یدِداد به بِشر و جن چنانکه
 (۳۰۹۹شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

. یدست آور را به  یقیحق  یدرون باز شود و قدرت معنو  یتا فضا   یم کنو مرکز را عد  یشو   یمتسل  باید
شده است به تو خواهد  گشوده  یمسلّم را که همان فضا  یِنخداوند، زم  یعنیاست که سلطان    صورتین درا

 داده است.  دیبغدا یدِمانند بِشر و جن یشده به زندگ زنده یها انسان یگرطور که به دداد، همان

 
 طوقِ موهبت آمد، شکست گردنِ غم  چو

 یدادیدادِ خدا و بِمُرد ب رسید
 (۳۰۹۹شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

 : عطا، بخشش موهبت
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است    یبند بخشش اله حضور حاصل گردد، »طوقِ موهبت« که گردن  یانظر    یاریفضا باز شود و هش   وقتی
و ظلم   شکندیهِش خداوند گردن غم را معدل و داد و لطف و دِ   یموهبت  ین . با چنشودیانسان م  یبنص
 . بردیم ین حاصل شده از ب یدگیو همان  یسازرا که با سبب یذهنمن  یدادگریو ب

 
 تابد ی ماه بر تو م یهر کجا که رَو به

 ی نورفشان بر خراب و آباد ستمه
 (۳۰۹۹شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

از    ی[ هرجا برویداست به تو بخش  یمشده و تسلگشوده  یمسلّم را که فضا   ین خدا آن زم  یاسلطان   ی]وقت
. کندیرا روشن م  یرتمس  یاقوهو مانند چراغ  باردیم  یزندگ  یو روشن  یاریآن فضا و از مرکزت نور هش

 همراه توست و  ی. زندگ یستیتنها ن  یکه هرجا برو   بینییو با چشم عدم م  شوییاز تابعِ مکان بودن رها م
و با تشعشع خود    تابدیرنجش را انداخته م  و  یدگیشدٔه تو که هماندرست  یهاون ماه تابان بر قسمتچ

 .کندیم یمدارد و خراب است ترم  یدگیرا هم که هنوز همان ییها قسمت

 
 شب تو را بِه از روز است ی،ماه شد غالِم

 ی هر واد یانِپشتدارِ تو باشد م که
 (۳۰۹۹شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

پندار کمال و    یجاددر ذهن و ا  یسازسبب  یجاباشد که به   ین تمام حواست به ا  یعنی  یغالم ماه بشو  اگر
 یزجهان فرم ن  ین هم  یحت  یاید،مانند ماه از مرکزت باال ب  یو زندگ   یفضا را باز کن  ی،ذهن من   ییکارافزا

برکت    یاری،هش  توانییم  یتیوضع  ین خواهد شد. با چن  یرفرمجهان غ  یعنی  یشدن با زندگ   یکیمانند    یتبرا
تن و استفاده از ذهن   ین تو باشد، بودن در ا  یبانو پشت  یخدا حام   ی. وقتیو عشق را در جهان پخش کن

 . یرا حل و به مردم خدمت کن یزندگ یها چالش توانیینور او، م یتبا هدا یراز شودیبخش مهم لذت

 
 تو را و خُنُک جمله همرهانِ تو را  خُنُک
 ی افتاد یکبختو ن یسعدِ اکبر که
 (۳۰۹۹شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

ذهن حاصل   یسازاز سبب   یزو پره  یتو و عمل برحسب نظم زندگ   ییکه از فضاگشا  یتیوضع  ین چن  با
  ی همگ  یراز  کندیشنشان مکه همراه تو هستند و نور تو رو  ی خوشا به حال تو و خوشا به حال کسان  شود،یم

  شود یگشوده م  یتانمقابل رو  یباییبه ز  یزندگ  ید. هرجا باشیدهست  بختیکشگون و نسعدِ اکبر و خوش
 . زندیرقم م یتانو اتفاقات خوب را با خردش برا
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 جان یخوشش اعتماد کن ا  یِهاوعده  به
 یعادی مشاه مِثل ندارد به راست که

 (۳۰۹۹شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو
 وعده بودن : صدقِ قول، راستمیعادیراست

.  کندیکمکت م  یخوش خداوند اعتماد کن که قول داده اگر فضا را باز و مرکزت را عدم کن  یها وعده  به
  ی و مانند ندارد و کمکش حتم  یرنظ   یقولو خوش  ییگوعهد و راستبه  یخداوند در وفا  یعنیبدان که شاه  

تعهدش   یرز  یست،ن  ولو خوش ق  یعادمکه هرگز راست  یذهن. ]برخالف من دهدیردها نجاتت ماست و از د
 یارانهمهم، ضرورت وحدت هش یت ب ین موالنا در ا یگراست. درس د یواه   یشها و ادعاهاو حرف زندیم

  یت بردن موجود   ین از ب  یو تعهدشان نسبت به هم برا   یقولو خوش  یکدیگرفضاگشا به    یهاو اعتماد انسان
 است.[  یذهنمن  یدردزا

 
 شاه یدبگو ینا  یرِ گوشِ تو همه تفس به

 ی اشترِ خود را نوا زند حاد چنانکه
 (۳۰۹۹شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

 شتران ی : آوازخواننده براحادی

 یر گوش تو خواهد گفت. درواقع معنا و تفس  غزل را در  ین ا  یرخداوند، تفس  یاشاه    یفضا را باز کن  اگر
که تمام شئونات،  مگر آن  شودیممکن نم  ین و ا  ی؛که آن را از خود شاه بشنو  فهمییم  یغزل را زمان  یاصل

  یو زندگ   یکوک شو  نگیو به آه  ی درآور   یلحظه تحت نظم زندگ   ین و درونت را در ا  یجاناتجسم، فکر، ه
 کند یشترها را کوک م  یشطور که آوازخوان شترها، با آواز و نواهمان. درست  زندیم  یتکه خدا برا  یکن

 که خوب راه بروند. 
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 ۹۳8 متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامٔه شمارٔه
 

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

 (2842شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو
 )مقابل حدوث( یمقد  یرینگی،: دقِدَم

ندارد. چرا خداوند و خودت را که    یچگونگ   یزندگ   یاعدم    کنی؟یم  یف را توص  یکتایی  یعدم و فضا  چرا
  یعنی   یقدم را درست بردار  ین لحظه اول  ینخوب نگاه کن که در ا   کنی؟یدار منشان  ی از جنس او هست

 .  ییفضا را بگشا
 

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

 (182۹ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

من   یارو    ین لحظه فضا را باز کردم و از جنس عشق، از جنس خداوند، شدم به او گفتم تو قر  ین ا  وقتی
فضا را باز و مرکزم   خواهمیلحظه هم از کنار من غافل نشو. من از جنس تو هستم، من م  یک  یحت   ی،هست

بدون    یا لحظه   یچه  ایدبرسم و دوباره از جنس تو شوم. ] شما نب  یارانهرا عدم کنم و با تو به وحدت هش
 .[ کنیدیدرد و مسئله م یجادوگرنه وقتتان را تلف کرده و ا یدمرکز عدم باش

 
 او یِوگوقول و گفت  ی ب ینقَر از

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

را که با او   ینینشهم  یرتارتعاش، خو و س  یق و از طر  ی طور پنهانبه  یی،وگو گفت  یچانسان بدون ه  دلِ
 یقاز طر  صورتین موالنا باشد درا  یاتشما خداوند و خواندن اب  ین . ]پس اگر قردزددیاست، مشده  ین قر

پردرد باشند از   هایانسانو    یذهن  یهاشما من   ین اگر قر  یول   دزدیدیو موالنا خو م  یاز زندگ   ییفضاگشا
 .[ دزددیها مرا از آن شده و دل شما درد یذهنجنس من 

 
 هاینه در س هاینه از س رودمی
 هاینه رهِ پنهان، صالح و ک  از
 ( 1421 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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ارتعاش از   یِقو از طر  یبه طور پنهان  یذهنبَد و مخرب من   هاییو انرژ  یخوب زندگ   هاییو انرژ  صفات
انسان د  یمرکز  انسان  مرکز  پ  یگربه  ]بنابراکندی م  یداراه  با  ین .  س  یدشما  و  طر  ینٔه مرکز  از  را   یقخود 

 .[ یدخداوند کن ین قر ییگشافضا
 

 مَفزا در ِصفت یشخو ینِقر بر
 در عاقبت  یقینفراق آرد  کآن

 ( ۳514 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

خدا   شگاهیدر پ  یعنیاز اعتدال خارج نشو    یزندگ  یف در توص  ی،او هست  ین که از جنس خداوند و قر  تو
  ی تو از زندگ   ییکار باعث جدا  ین چراکه سرانجام ا  یر،نگ  یشینکن و در حرف زدن از او پ  ییحسِ دانا

 . شودیم
 

 یک بُد بر اندازه، ول یموس نُطقِ
 یک ن یارِفزون آمد ز گفتِ  هم
 ( ۳515 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ها از نظر  همان سؤال  یاندازه بود ولاز حضرت خضر از نظر خودش به  یحضرت موس  یهاو حرف  سؤاالت
 . گیردیم یشیدر حرف زدن از خداوند پ اشیذهنانسان با من  یعنیبود،   یادحضرت خضر ز

و  یکه مانند داستان موس یمدار یذهنمن  یکو خضر داستان ما با خداوند هم هست. ما  ی]داستان موس
 یغمبریهم نماد پ  یما است. موس  یجاودانگ   یا. خضر نماد خداوند  زندیف مخضر، تندتر از خداوند حر

 .[ یاوریمب یکتایی یرا از فضا  یزندگ  یغامپ توانیمیماست که م
 

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

 ( ۳516 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 ی و دشمن یی: جداشِقاق

 ُپرگو : مُکْثِر

خضر گفت: حاال که    یجهآن دو شد، درنت  ییاز خضر باعث جدا  یسؤال کردن و جلو زدنِ موس   یادز  آن
  گوید ی. خداوند هم به ما ماستیدهمن و تو رس  ییبرو که وقت جدا  شوییو ساکت نم   زنییحرف م   یادز

را حل   مسائلت  ات،یذهنمن   یبرو با فکرها   زنی،یحرف م  یادو با ذهنت ز  کنیینم   ییحاال که فضاگشا
 کن. 
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 ( 78 یٔه(، آ 18سورٔه كهف )  یم،)قرآن کر 

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

 
 دور شو  یی،گو یاربس  موسیا،

 نه با من گُنگ باش و کور شو ور
 ( ۳517 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

الل و کور   یدبا  یبا من همراه باش  خواهیی از من دور شو. اگر م  زنی،یحرف م  یلیخ   یموس   یگفت: ا  خضر
الل و کور شو  آییی اگر با من م کنییم روییادهبا ذهنت در حرف زدن ز گویدی. خداوند هم به ما میباش

 . کنمیرا درست م یزچفضا را بگشا و ذهنت را خاموش کن. من دارم همه یعنی
 

 ییشِسته  یزهوز ست ی،ور نرفت 
 یی بگسسته  ییرفته  یبه معن تو
 ( ۳518 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : مخففِ نشسته است. شِسته

بدان که تو در اصل از من دور شده و جدا    ی،بمان   جاین هم  یو با پافشار  یاگر نرو   گویدیم   یبه موس  خضر
از من    یذهنو با من   یاهنوز در ذهن نشسته  یزهاگر با مقاومت و ست  گویدی. خداوند هم به ما میاافتاده

باالخره درد تو را   ی]ول  یاشده  رجو از ادارٔه من خا  یابدان که در اصل و در معنا رفته  خواهی،یکمک م
 .[  گرداندیبه من برم

 
 چون عاجز شود در ِافتِتان دیو

 یان ِانس  یناو ز یدجو ِاستِعانَت
 ( 1221 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : گمراه کردن اِفتِتان

خود    یو تمرکز رو  ییانسان را در حال فضاگشا  یو درد جهان وقت  یدگیهمان  یروین  یعنی  یطانش  یا  دیو
تا او را از ادامٔه کار   گیرد یدارند کمک م  یذهن که من   یاز کسان  شود،یو در گمراه کردن او عاجز م  بیندیم

 دارند. خود باز یرو
 در کند.[ با شما دوست شود و شما را از راه به  یایدب یکس  یدنگذار روید،یم یش]اگر با موالنا پ
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 ای یاریبا ما،  یاریدشما  که
   اییجانب دار ییدما جانبِ

 ( 1222 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

شخص دارد به حضور    ین ا  ید،کن  یاریما را    ید،ما هست  یار: شما از جنس ما و  گوید یها مبه آن  شیطان
 .  یدکن یت پس از ما حما ید،ما هست ی. شما حامرسدیم

 
 با ِاجتِهاد  یکن ینچو عزم د تو

 بانگت بر زند اندر نَهاد  دیو،
 ( 4۳26 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

تمام    ییو فضاگشا   یزراه با پره  ینو در ا   یشو   یکی و با خدا    ییفضا را بگشا  یعنی  یکن   ین تو عزم د  اگر
به را  ببرکوششت  بده  ی کار  موالنا گوش  به حرف  راه   یطانش  صورت ین ادر  ی،و  سروصدا  درونت  در 

 . اندازدیم
 

 یغَو یا  یندیشمَرو زآن سو، ب که
 یشو یشیرنج و درو یراس که
 ( 4۳27 یتدفتر سوّم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : گمراهغَوی

کن، چراکه با    یشهنرو و اند  ییفضاگشا  یسو به  یعنی گمراه، به آن سو    ی: ا خواندیدر گوش تو م   شیطان
 شد.   یخواه  یشیدرد و درو  یرکار اس ین ا

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

 ( 4۳28 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و    یو مرکز عدم را ادامه ده  ییفضاگشا  یعنی  ین : اگر راه دگویدیخودت به تو م  یذهنمن   یق از طر  دیو
  یلخوار و ذل  یجهدرنت  شوی، یشد و از دوستانت جدا م  یو تنگدست خواه   ینواب  ی، را رها کن  هایدگیهمان

 . شوییم یمانیشده و دچار پش
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 ین لع  یوِبانگِ آن د یمِز ب تو
 یقین در َضاللت از  واگُریزی

 ( 4۳2۹ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 ی : گمراهضاَللت

اطرافت به گوشَت    یذهن   یهاخودت و من   یذهنمن   یلٔهکه به وس  ین لع  یوآن د  یادطالب تو از ترس فر  ای
پناه   یذهنمن   یکیو تار  یبه گمراهو دوباره    گریزییشده مگشوده  یهمان فضا   یا  یقین   ین از ا   زند،یبانگ م

 . برییم
 ( 65و  64 یٔه(، آ 17سورٔه اسراء ) یم،)قرآن کر 

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

 الشَّْيَطاُن إَِلَّ ُغُروًرا.«  

[ ی ذهن  یهاى سواران و پيادگانت بر آنان ]به من فرياد خويش هركه را توانى از جاى برانگيز و به يار  با»
شان  بتاز و در مال و فرزند با آنان شركت جوى و به آنها وعده بده. و حال آنكه شيطان جز به فريبى وعده

 .[ یدکند، چه بترساند، نبايد بترس یعچه بخواهد شما را تطم یو،شما از بانگِ د  ین ندهد.« ]بنابرا

 لََك َعلَْيِهْم ُسْلَطاٌن ۚ َوَكفَٰى بَِربَِِّك َوِكيًًل «»إِنَّ ِعبَاِدي لَْيَس 

 شان ی[ هيچ تسلّطى نباشد و پروردگار تو براى نگهبانکنندیم  ییکه فضاگشا  یرا بر بندگان من ]کسان  تو»
 كافى است.« 

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

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

دارد، در حالى كه خدا شما را به آمرزش ترساند و به كارهاى زشت وامىشما را از بينوايى مى  شيطان»
 که ین دهنده و داناست.« ]ا. خدا گشايشدهدو بزرگ شدن[ وعده مى  ییفضاگشا  یخويش و افزونى ]يعن

دهندٔه ما در درون هم هست کنندٔه مسائل ماست بلکه گسترش تنها حلنه  یعنیاست    دهندهیشخدا گشا
 هم از آنِ اوست.[  ییو دانا

 
 بود آن بانگِ غول؟ آخر بگو  چون
 رو  ِخواهم، جاه خواهم، و آب  مال

 ( 752 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

را   هایدگیهمان  یعنی: مال  گویدیچگونه است؟ آن بانگ م   یطانش  یا  یذهنبانگِ غولِ من   ینم بگو بب  حاال
.  خواهمیم  یزمردم را ن  ییداحترام و تأ  ی،مصنوع   یآبرو   ی،و جالل و قدرت ظاهر   خواهمیمقام م  خواهم،یم

 است.[   یطانخواهد، نوکر شیم یها زندگو از آن یدهو قدرت و مقام چسب  هایدگیکه به همان ی]هرکس 
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 آوازها ینا  یشدرونِ خو از
 کن تا کشف گردد رازها  منع

 ( 75۳ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

بر تو    یزندگ   یق منع و خاموش کن تا رازها و حقا  ییرا با فضاگشا  خیزدیآوازها که از درونت برم  این 
 آشکار شود.  

 
 حق کن، بانگِ غوالن را بسوز  ذکرِ

 کرکس بدوز  یننرگس را از چشمِ
 ( 754 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

را    یذهنآواز گمراه کنندٔه من   ییگشا فضا  یق شو و از طر  ی فضا را بگشا و از جنس زندگ   یحق کن يعن  ذکر
نظر و   یاریهش  یق فروبند و از طر  یذهنکرکس من   ین چشم عدمت که چشم خداست را از ا  ین بسوزان و ا

 . ین شده ببگشوده یبا فضا
 

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

 ( 4۰5۳ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

است، هر دو    یروندر جهان ب  هایدگیهمانشِ درد و همان  یرویکه درواقع ن  یطانو ش   یذهنمن   یعنی  نفس
در   یذهن صورت من به  یکیاند،  اند، اما به دو صورت خودشان را نشان دادهجنس بوده  یکدر اصل از  

 .یطانهم خودِ ش یگریانسان و د
 

 بُدند  یک یشانفرشته و عقل، که ا  چون
 هاش دو صورت شدند حکمت  بهرِ

 ( 4۰54 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

به دو   یاله  یها خاطر حکمتاند امّا به بوده  یکیشده و عقلِ کل  گشوده  یفضا  یعنیکه فرشته    طورهمان
. ]در انسان خداوند به  باشدیهم که خداوند م  یگریحضور انسان است و د  یکیاند،  صورت جلوه کرده

 .[ یمباش یطاننفس و تابع ش خواهیمیپس ما نم شودیخودش زنده م
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 غالم  یا  میانیهمه مُرغاب ما
 زبانِ ما تمام  داندی م  بَحر

 ( ۳77۹ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

زبان حال ما   یادر   ین بنابرا  یم،تعلق دار  یکتایی  یایبه در  یعنی  یم،هست  ی مرغابٔ منزلهپسر، ما همه به  ای
 .[  یستن یذهن. زبان او من فهمیمیزبان او را م یز. ]ما نداندیرا کامالً م

 
 یربَحر آمد، ما چو طَ یمانسل پس

 یر سَ یمتا َابَد دار یمانسل در
 ( ۳78۰ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : پرنده طَیر

 یکتایی  یای که تا ابد در در   یمهست  یو ما همچون پرندگان  یاست منزلٔه دربه  ستیکه نماد زندگ   یمانسل  پس
 .کنیمیم یرسِ

 
 بِنِه  یادر در  یپا یمان،سل  با
 چو داود آب، سازد صد زِرِه  تا

 ( ۳781 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یای قدم در در  یمانلحظه با سلبهبپر و لحظه  یرونذهن ب  یخشک  یلحظه فضا را باز کن، از فضا   این 
  یگر تو همچون حضرت داود )ع( صد نوع زره حضور بسازد تا د  یبرا   یزندگ  یایبگذار تا آبِ در  یکتایی

 بزند.   یبنتواند به تو آس یذهنمن  یچه
 

 جمله حاضرست  یشِپ  یمان،سل آن
 بند و، ساحرست چشم  یرتغ  لیک
 ( ۳782 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و فضا را    یم هست  یهنذهمٔه ما حضور دارد امّا چون ما از جنس من   یشخداوند دائماً پ  یعنی  یمانسل  آن
که او    دهدیو اجازه نم  کندیو ما را جادو م  بنددیما را م  یاریچشمِ هش یزندگ   یرتقانون غ  کنیم،یباز نم
 .  یمشو یکتایی یایو وارد در ینیمرا بب

با من    توانییم  ی لحظه مرکزت را عدم کن  ین ا  یعنی  ی،اگر تو از جنس من باش  گویدیخدا م  یرتِ]قانون غ
 یری با من تماس بگ  توانیینم  یهست  یذهنکه من   یبه تو کمک کنم. اما تا زمان  توانمیو من م   یریبگتماس  

 .[ کنمیو من با توهم کار نم یوجود ندارد، تو در توهّم هست  یذهنچراکه اصالً من  ینی،و مرا بب
 

http://www.parvizshahbazi.com/


 ۹۳8خالصه ابیات برنامه شماره  
www.parvizshahbazi.com                                                                       

  

 16 

 و، فضول  یّ ز جهل و، خوابناک  تا
 مَلول  یما و، ما از و یشِبه پ او

 ( ۳78۳ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 ین : افسرده، اندوهگمَلول

ز  ی،ذهنسبب جهل و عقل من به  بنابراین  و  از خدا حرف   گوییِیادهبودن در خواب ذهن  ما که جلوتر 
 .یمما از او خسته و دلخور هست یماست ول  یشخداوند پ کهیدرحال  زنیم،یم

 
 را دردِ سر آرد بانگِ رعد تشنه
 اند ابرِ سَعد نداند کو کش چون

 ( ۳784 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : خجسته، مبارک سَعد

که آن ابر    داندیچراکه او نم   شود،یبانگ رعد، بانگ حوادث، دچار دردِ سر م  یدن تشنه با شن  ذهنیِمن 
 خواهد داشت.  یرا در پ یزدیشگون برکت و باران رحمت ا خوش

و    یستن  یندهگذشته و آ  یلحظه بوده و از جنس توهم  ین ا  ]اگر فضا را باز کرده و درک کند که از جنس
 .[ دهدیکار را انجام م ین . درواقع مسبب، اآوردیرا م  یزدیصبر و شکر کند، اَبر سعد بارانِ رحمت ا

 
 روان  یِست در جُواو مانده چشم

 از ذوقِ آبِ آسمان  خبربی 
 ( ۳785 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

جو  یِذهن من   چشمِ بر  وضع  یتشنه،  که  فکر  از  بعد  فکر  و  ذهن  م  هایتروانِ  نشان  دوخته   دهد،یرا 
شدٔه از آسمان گشوده  ییگشاکه با فضا  یو از ذوق آب و خرد   خواهدیم  یها زندگاست، چراکه از آنشده

 است.  خبریب آیدیدرون م
 

 اسباب راند یهمّت سو مَرکبِ
 مُسَبِّب الجَرَم محروم ماند از

 ( ۳786 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،لو)مو

و حواسش به   کندیذهن م  یسازهمٔه همّت و تالش خود را صَرف علت و معلول و سبب  یذهنمِن  چون
الگوها   شدهیشرط   یفکرها  ها،یدگیهمان آن  ستیمیقد  یو  از  زندگ که  نم  یردبگ  یها  باز    کند، یو فضا 

 . تاس محروم مانده کند،یکار م ییخداوند که با فضاگشا یعنیاالسباب ناچار از مسبببه
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 یان او مُسَبِّب را عَ یندب آنکه
 جهان؟ یهانَهَد دل بر سبب  کی
 ( ۳787 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

فکان کن   یق شده و از طرگشوده  یکه با خرد فضا  یندکه فضا را باز کند و آشکارا مسبب را بب  یکس   آن
 . شودیذهن و فکر بعد از فکر نم یسازبستٔه سببدل یگرد کند، یکارها را درست م

 
 حس َافْسُرد بر نقشِ مَمَرّ  چشمِ
 و او مُسْتَقَرّ   بینیی مَمَر م تُش

 ( 818 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 محلّ عبور  ی،: گذرگاه، مَجرمَمَرّ

 : محلّ قرار گرفتن، استوار، برقرار مُسْتَقَرّ

گرفتن افکار    یتوجه کرده و با جد  گذردیلحظه از ذهن م  ین که در ا  یینقش فکرها   به  یذهنمن   یحسّ  چشم
شده و   یکیها  با آن  بینی،ی. تو فقط فکرها را مشودیها افسرده و منجمد مآن  بهو واکنش نشان دادن  

که فکرها از   یو بستر  بعلحظه مستقر است و تو به من  یندر ا  یزندگ   کهیحالدر  کنی،یدر ذهن حرکت م
 .شویینم  یکیتوجه نکرده و با آن  خیزدیآن برم

 
 اَحْوَل است  یدِاوصافِ د ییدو این

 اوّل آخِر، آخِر اوّل است  وَرنه
 ( 81۹ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ین : لوچ، دوب اَحْوَل

از خصوص  یبراساس فکرها  یدند  این  آفل  و  دوب  یذهنمن   یاتگذرا  باعث  و  با   شود؛یم  ینیست  ]ما 
به  یگراند  یذهن من  من را  م  یتوهم   یخدا   یکو    بینیمیم   یذهنصورت  را  سازیمیهم  او  .   پرستیمیم   و 

ست، به   یکی  خر. اول و آیماز جنس او هست  یزلحظه خداوند ثابت و مستقر است و ما ن  ین در ا  کهیدرحال
 از جنس خداست.  یزن یذهنکه انسان اول از جنس خدا بوده بعد از خروج از من  یمعن ین ا

 ( ۳ یٔه(، آ 57) یدسورٔه حد یم،)قرآن کر 

 الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ... .« هُوَ»
 است.[افتاده یرگ  یدر بافت ذهن یول ستیاریانسان از جنس هش یعنیاول و آخر....« ] اوست»
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 ز بَعث  ین؟زِ چِه معلوم گردد ا  هی
 را جُو، کم کن اندر بعث بَحث  بعث
 ( 82۰ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

فضا    یعنیوجو کن را جست  یزو زنده شدن به خدا. رستاخ  یزاز رستاخ  شود؟یمطلب چگونه روشن م  این 
و    یسازبشود. با سبب  یامتتجدا شو و بگذار ق  اَتیذهنرا بگشا، مرکزت را عدم کن، به او زنده و از من 

 . نکن وجدل زنده شدن به خداوند بحث  یو چگونگ  یزبه رستاخراجع یذهنمن  یهاابزار
 

 روزِ بعث، اوّل مُردن است  شرِط
 بعث از مُرده زنده کردن است  زآنکه
 ( 821 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

کوچک کردن    یجیتدر  یزرستاخ  یگر عبارتِ داست، به  یذهن به من مُردن نسبت  یز،شرط رستاخ  نخستین 
 به حضور است.  یذهن که بعث، زنده کردن مردٔه من است. چرا یذهن من 

 
 غلط کردند راه ینعالَم ز جمله

 عَدَم ترسند و، آن آمد پناه  کز
 ( 822 یتدفتر ششم، ب ی،)مولوى، مثنو

 کهیدرحال  ترسند،یو عدم کردن مرکزشان م  ییاند که از فضاگشاگم کردهعلت راه را    ین ها به اانسان  همٔه
بخشِ  جان  یمو در معرض نس  کندیها را مجدداً از جنس خداوند متنها پناهشان مرکز عدم است که آن

 . دهدیفکان قرار م ْ قضا و کن 
 

 علم؟ از تَرِک علم  ییمکجا جو از
 سِلم؟ از تَرِک سِلم  ییمکجا جو از

 ( 82۳ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 ی : صلح، آشت سِلم

. صلح و یذهن من   یسازشده و ترِک علم و سببگشوده  یاز فضا  یم؟وجو کنرا از کجا جست  یواقع  علمِ
 . یاز ترِک آرامش ذهن یم؟وجو کنآرامش را از کجا جست
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 هست؟ از تَرکِ هست  ییمکجا جو از
 از تَرِک دست  یب؟س ییمکجا جو از

 ( 824 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

به فکر   یاز فکر   یدناز ترِک پر  ی،ذهنمن   یِاز ترِک هست  یم؟وجو کنو حسِّ وجود را از کجا جست  هستی
عشق،    ی،نماد برکات زندگ   جاین که در ا  یب. سیگرانبه دنسبت  یمردم و ترِک برتر  ییداز ترِک تأ  یگر،د

  ی سازما با سبب یعنی نی،ذهمن   ی از ترِک دست و ابزارها یم؟وجو کنکجا  جست آرامش و... است را از
 .یمبه خداوند برس توانیمیم ییگشاکه تنها با فضاچرا  یمذهن دنبال عشق نرو

 
 ین المُعنِعمَ  یاکرد   یتو تان هم

 ین برا هست  ینبمعدوم  دیدٔه
 ( 825 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یکو ن  یاوَرِ: المُعیننِعمَ

و   «ین بما را، »هست  ی ذهنمن   بیِنیچو ه  «ین بچشم »معدوم  توانییفقط تو م  یاور،  ین بهتر  یا   خداوندا،
 .یچشمانمان بردار  یرا از جلو  یدگیهمان هایینکو ع ییفرما ین خداب

 
 یدکو از عدم آمد پد ییدیده
 ید را همه معدوم د یهست  ذاتِ

 ( 826 یتتر ششم، بدف ی،مثنو ی،)مولو
 نابود  و یستن  شده،یست: ن مَعدوم

 . بیندیم یچاز جمله ذاتِ خدا را معدوم و ه یزچهمه آید، یوجود م به هاشدگییتهو که از هم ایدیده
 

 نَفَس اندرونم صد خموشِ خوش ز
 که بس  یعنی زندی بر لب م  دست

 ( 2۰61 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 .  کالمیرینش ینت، طخوش یرخواه،: آنکه دَم و نَفَس او مبارک است؛ خنَفَسخوش

بس است. خاموش باش و با ذهنت حرف    یگرکه د  گذاردینَفَس دست بر لب م خوش  یِاز درونم زندگ   زیرا
 نزن. 
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 بحرست و، گفتن همچو جُو  خامُشی
 تو را، جُو را مجو  جویدی م  بحر

 ( 2۰62 یتارم، بدفتر چه ی،مثنو ی،)مولو

 یاآب. در  یمانندِ جُو   یذهنو سخن گفتن با من   یاستبه ذهن مانندِ درو خاموش بودن نسبت  فضاگشایی
 وجو نکن.را جست یذهنمن  یوصل شو و جو  یزندگ یایتو فضا را بگشا و به در ین بنابرا جویدیتو را م

 
 سر متاب  یادر یِهااشارت از

 کن، وَاللهُ َاعْلَمْ بِالصَّواب  ختم
 ( 2۰6۳ یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 داناتر است   یو درست  ی که خداوند به راست  ی راستاَعْلَمْ ِبالصَّواب: به وَاللهُ

را تمام کن    ی ذهنمکن. من   یچیسرپ   آیدیکه از درونت م  یزندگ  هاییغام را بگشا، آرام باش و از پ  فضا
 داناتر است.«  یو درست یکه »خداوند به راستوخاموش باش چرا

 
 ادب یکرد آن ب یوستهپ همچنین

 لب سخن زآن سرد  یغمبرپ  پیشِ
 ( 2۰64 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

. ]درست مثل  گفتیم  یهودهسخنان ب  یوستهپ  اَشیذهن با من   یامبردر حضور پ  ادبیآن جوانِ ب   خالصه
 .[ شویمیبه خداوند گوش نکرده و ساکت نم  ،زنیمیحرف م  مانیذهنخداوند مرتب با من   یشگاهدر پ  ما که

 
 خبر ی سخن، او ب دادشی م  دست
 نظر یشِ خبر هرزه بُوَد پ که

 ( 2۰65 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 گشتن  یّسردادن: حاصل شدن، م دست

با من   ادبیب  آن م   اَش یذهنمرتب  بر  یذهنو خبر نداشت که سخن و خبرِ من   گفتیسخن   اساس  که 
 ندارد.  یارزش یچنظر ه یاریشده و هش گشوده یفضا ینشدر مقابلِ ب ستهاگییدو همان  یسازسبب

 
 است  یبخبرها از نظر خود نا این
 است  یببهرِ غا یست،حاضر ن بهرِ
 ( 2۰66 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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که   ستیبانیغا  یبلکه برا  شودیحاضران نقل نم  یو برا  یدادهاسترو  یدنِد  یبرا  ینیواقع جانشدر  خبرها
نام نظر  به  یگرید  یاریوجود هش  یانگرب  شودیگفته م  یذهن که با من   یخبر  اند. ]هرنبوده  یدادشاهد رو

  ی فضا را باز کند به خبرها   اناگر انس  یست،زنده ن  یلحظه به زندگ   ین که در ا  خوردیم   یدرد کساست و به
 ندارد.   یازین یذهن من 
 یستید،زنده ن  یدرواقع به زندگ   زنید،یحرف م  هایدگیاساس همانو بر  یدهست  یذهن  یشما در خبرها   اگر

 .[ یدهست یبوجود دارد و فعالً از آن غا ی زندگ  یک گوییدیفقط م
 

 او اندر نظر موصول شد هرکه
 او معزول شد  یشِخبرها پ این

 ( 2۰67 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 شده : عزلمعزول

او از اعتبار    یشدر پ  یذهنمن   یخبرها  یندنظر بب  یدفضا را باز کند، به خداوند وصل شود و با د  هرکسی
 . اندازدیها را دور مو آن اُفتدیم

 
 ین همنش یبا معشوق گشت  چونکه
 ینکن دلّألگان را بعد از ا  دفع

 ( 2۰68 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و    یندار  یازها نبه واسطه  یگرد  یگشت  ین و با او همنش  یدی تو به معشوقِ خود رس  کهین مثال، هم  برای
 یازین  یشهاو حرف یذهنبه من   یگرد   شودیانسان به خدا زنده م  ی. ]وقتیکنار بگذار  یدطبعاَََ آنها را با

 رد.[ ندا
 

 گذشت و مَرد شد یاز طفل هرکه
 سرد شد  یو دلّأله بر و نامه

 ( 2۰6۹  یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی . ]وقتافتدی بگذرد و مرد شود، نامه و واسطه در نظرِ او از اعتبار م  یکودک   ٔهکس از مرحلهر  یگر،د  مثال
  یم . در قدیمبه خدا وصل هست  یمو ما مستق  خوردیدَلّأله ذهن به درد نم  ین ا  یگرد  یمشو میما به خدا زنده  

آوردند و آن دختر را تا سِن   یدرم  یارا به عقد و نکاح پسر بچّه  یا بود که گاه دختر بچّه  ین رسم بر ا
آن دو    یانِم  یا دختر را مالقات کند. بلکه واسطه  توانستیو پسر نم  داشتندیازدواج پسر از او نهان م

نامه و    کردیرفت و آمد م را مآن   یغامِپو  ازدواج فرارسانیدیها  نامه و واسطه    رسیدیم. و چون وقتِ 
 .[رفت یخود کنار مبهخود
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 را یمتعل یخوانَد از پ نامه
 را یمتفه یِاز پ یدگو حرف

 ( 2۰7۰ یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یانها نکات مختلف را بآن  یمتفه  یو برا   زنندیو ارشاد شاگردان حرف م  یمتعل  یو بزرگان برا  عارفان
است و به   یمو تفه  یمتعل  یبرا  شودیکه در برنامه گنج حضور گفته م  ییهاعنوان مثال حرف. ]به کنندیم

و    یمو عمالً به خداوند زنده شو  یم فضا را باز کن  ید. ما باباشدینم   یزنده شدن به خدا کاف  یبرا  ییتنها
 دور انداخته شود.[  یددلّأله است و با دهدیهرچه که ذهن نشان م یمدرک کن

 
 خبر گفتن خطاست  ینایانب  پیشِ
 غفلت و نقصان ماست  یلِدل کآن
 ( 2۰71 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ی و دانا  یناکه بحرف زدن خطاست. چرا  یذهنخداوند، با من   ی،اصل   ینچون موالنا و قر   ینایانیب  پیش
 ست.ما یذهنغفلت و نقِص من  ی،آگاه بر نا یلتند حرف زدن دلتند ین و ا  ستیزندگ  یاصل

 
 نفعِ تو  یشد خموش  ینا،ب  پیشِ
 آمد خطابِ َانْصِتُوا  ینا  بهرِ

 ( 2۰72 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

نفع توست. به  زنده شده به خدا به  ی هاخداوند و انسان  یشگاهکردن ذهن و خاموش ماندن در پ  ساکت
 است. آمده «یدفرمان »خاموش باش یلدل ین هم

 
 خَوش یبگو، بر گُو  یدبفرما گر

 اندک گُو، دراز اندر مَکَش لیک
 ( 2۰7۳ یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  و اندک بگو. نه   یدهکن.« تو خوب و گز  یانگفت: »حرف بزن و خودت را بَ  یو زندگ   یفضا را باز کرد  اگر
 . ییسخن بگو یذهنمن  یساز و براساس سبب یرا بساز یذهندوباره من  یادبا گفتن ز کهین ا
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 که اندر کَش دراز یدبفرما ور
 بگو، با امر ساز   ینشَرم همچنین

 ( 2۰74 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یا: شرمناک، باحشَرمین

 ستور اطاعت کنامر ساز: از د با

کن، تو امرش را اطاعت کن و با حالت شرم و   یانسخن بگو و خودت را ب  یلکه به تفص  یداگر بفرما  و
 حرف بزن.  یذهنو اِقرار به ندانستن در من  ییگشابا فضا یا،ح

 
 اندر رحمت آمد تا به سَر  رحمت

 پسر  یرحمت فِرو مآ ا  یکی بر
 ( 1۹41 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

. پس گیردیوجودت را فرا م  یزدیا  یکرانِو عدم کردن مرکز، کمک و رحمتِ ب  ییبا فضاگشا  لحظهبهلحظه
که حضرت حق  برندار چرا  ییگشاپسر، با اندک رحمت و بخشش خداوند قانع نشو و دست از فضا  یا

 سراپا رحمت است. 
 

 من آن ننگرم، رحمت کنم  لیک
 پُرّست، بر رحمت تنم  رحمتم

 ( ۳15۹ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،ولو)م

بلکه    کنم،یو به اشتباه تو نگاه نم  یذهن:[ من به بازگشت تو به من گویدی]موالنا از زبان خدا به انسان م
من    نهایتیتا به ب   کنمیو به تو کمک م  ریزمیو پُر و کامل است را بر جانت م  یوستهکه پ  یزدیرحمت ا
 . یزنده شو

 
 دْهم عطاعهدِ بَدت، بِ ننگرم 

 مرا  خوانییدَم چو م ینکَرَم، ا  از
 ( ۳16۰ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

رفت از جنس   یادتو    یالست را فراموش کرد  یمانکه پ  کنمینگاه نم  اَتیمانیو سست ا  یبه بدعهد  من 
َکرَم و   یاز رو  کنییم  یادمرا    ییلحظه چون با فضاگشا  ینبلکه در ا  یدی،چسب  ی ذهنو به من   یمن هست

 .دهمیو لطف قرار م  یتتو را مورد عنا یکرانمبخشش ب
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 گاه گاه  یدبسا دولت که آ ای
 بگردد او ز راه   دولت،ی ب  پیشِ

 ( 2761 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و    یذهن  ی سازعلت مشغول بودن در سببکند، اما او بهانسان رو  لحظه خداوند با برکاتش  بهبسا هر  چه
و کمک   بنددیبرگردد. او فضا را م  یبدبخت  یسوخدا را دفع کرده و به   هایدگیاز همان  یستن زندگخوا 

 . کندیخداوند را رد م
 

 ناشناخت  یدبسا معشوق کآ  ای
 نداند عشق باخت  ی،بدبخت  پیش

 ( 2762 یتدفتر سوّم، ب ی،مثنو ی،)مولو

را بشناسد   یزندگ  تواندینم  اشیذهنبا من اما او    آیدیبخت معاشق نگون  یشچه بسا معشوق، خداوند، پ  و
 کند.  یبازبا او عشق  ییگشاو با فضا

 
 زودتر کشفت شود  ی،نپرس  چون

 تر بُوَد صبر از جمله پرّان مرغِ
 ( 1847 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و صبر   ییکرد. اگر فضا را بگشا   یگنج حضور و وصل شدن به خدا را زودتر کشف خواه   ی،سؤال نکن  اگر
 . رساندیو تو را زودتر به مقصود م کندیپرواز م یزترت یگرپرندگانِ د ٔهصبر از هم ٔهپرند یکن

 
 حاصل شود  یرترد یبپرس  ور

 مشکل شود  صبریتی از ب سَهل
 ( 1848 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

کارِ  ین . و اشوییذهن خارج م یاز فضا یرترد  ی،در ذهن مشغول شو یسازو به سبب یسؤال کناگر  اما
 تو سخت و مشکل خواهد شد.   صبرییاز ب یکتایی، یرفتن به فضا  یعنیآسان 

 
 ی را حَبْر و سَن  یرمر غ  یکن تا

 کنی ی م یرا بدخُو و خال خویش
 ( ۳1۹6 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 دانشمند، دانا : حَبر
 مرتبه بلند  یع،: رف سَنی
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کند    یچگونه زندگ   یبده  یادبه او    خواهییو م  یقصد دانشمند کردن او را دار  ی،باش  یدههمان  یبا کس  اگر
 کرد.  یخواه  یاتاز ح ی کار، خود را بدخو و خال  ین از او سر بزند. اما با ا یو چه فکرها و اعمال 

 
 ست او خود را رها کرده مردٔه

 رَفو یدرا جو یگانهب مردٔه
 ( 151 یتدفتر دوّم، ب ی،مثنو ی،)مولو

است و قصد دارد مردٔه   یگرانخود را رها کرده و به فکر زنده کردن مُرده د  یذهن نادان، مُرده من   این 
 ها بسازد.از آن یبهتر

 
 یگرنوحه یگران،آ، بر د دیده
 گِریی و، بر خود م  ینبنش مدّتی

 ( 47۹ یتدفتر دوّم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ینپس از ا ی،ها را عوض کنآن خواستییو م  یا نوحه کرده یگران د  یعقل من، تاکنون برا   یچشم و ا  ای
 نباش. یگرانکن و نگران د یهحال خودت گر به ین بنش

 
 بتَّر ز پندارِ کمال  عِلّتی

 ذُودَالل  ی اندر جانِ تو ا  نیست
 ( ۳214 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : صاحب ناز و کرشمه دَاللذُو

  یجاد کامل از خود ا یذهن یرتصو یک  کهین بدتر از ا یو مرض  یماریب یچمتکبر، در جان تو، ه یِذهنمن  ای
 وجود ندارد.  پنداری،یو خود را عاقل و دانشمند م یاکرده

 
 بس خون رود  اتیدهدل و از د از

 رود  یرونب  یمُعْجِب ینزِ تو ا  تا
 ( ۳215 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

و پندارِ کمال   یخودخواه   یخو  ینکهتا ا  یزحمت بکش  یاربس   یعنیچندان خون برود    ات، یدهاز دل و د   باید
 برود.  یروناز تو ب
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 ست بده  یریَانَا خ یسابل علّت
 مرض در نفسِ هر مخلوق هست  وین

 ( ۳216 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

: من از انسان  گویدیدربرابر خداوند، نشده و م  یمضر به خم شدن و تسلاست که حابوده  ین ا  یطانش  مرض
 است. یاناز آدم یکهر  یذهن مرض در من  ین که ا بدان  برتر و بهتر هستم.

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

 (21 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
 : نتوان نَتان

 . یدد  توانیدو روش را نم  ین شکر. اما بدون مرکز عدم و چشمان خداوند ا  یاصبر و    یادو راه دارد؛    زندگی
  یکند، به زندگ   یادرا ز  هایدگیاگر همان  کندیدائماً طلبکار است و گمان م   یذهنمن   ی،]از لحاظ ساختار

  یت درنها  شود،یهم نم  یشده و گاه  هایدگیبه همان  یابیموفق به دست  یگاه  کهین اما باوجود ا  رسد،یم
 داندیانسانِ فضاگشا م  کهلی. درحاداندیم   یرونیب  یهاو عاملش را شانس و سبب  کندیم  یاحساس بدبخت

 .[ گرددیاز درون او آغاز م  یزندگ 
 

 شُکر و صبر  یب  یمانْد از کاهل هرکه
 جَبر  یِپا یرد داند که گ ینهم او

 ( 1۰68 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو
 ی : تنبلکاهلی

 صبریو ب  شکریرا ادامه بدهد، ب  ی ذهنموالنا را بشنود و دوباره من   یپندها   ی،ذهنمن   یدر اثر کاهل   هرکسی
 بمانم.  یتوضع  ین کنم و مجبورم در ا  ییرتغ  توانمیمن نم گویدیو م  گیردیجبر را م یناچار پاو به  ماندیم

 
 جبر آورد، خود رنجور کرد  کههر

 در گور کرد اش،ی همان رنجور تا
 ( 1۰6۹ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یمار: برنجور

او را در قبر ذهن   یذهنمن   یماریتا سرانجام همان ب  کندیم  یمار که به جبر متوسل شود خود را ب  هرکسی
 . ُکشدیم
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 به الغ یکه رنجور  یغمبرپ  گفت
 چون چراغ یردآرَد تا بم رنج

 ( 1۰7۰ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو
 است.  یبددل  ی به معن  ینجادر ا ی؛ : هزل و شوخالغ

 نشان دادن، تمارض.  یمارخود را ب  یعنیبه الغ   رنجوری

 یقاز طر  ی [، اما اگر کس یستن  یمارحضور ب  یاریعنوان امتداد خدا و هش)ص( فرمودند: ]انسان به  پیامبر
که سرانجام   کندیم یجادبزند، آنقدر درد ا یضیخود را به مر  یهودهدر ذهن، ب یسازو مسئله  یسازسبب

 . شودیخاموش م یچون چراغ 
 

 فکر کن یباق  یم،قدر گفت این
 اگر جامد بُوَد، رَوْ ذکر کن  فکر

 ( 1475 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

. اما اگر یایدکن و بگذار فکرها از درونت باال ب  ییحال تو برو خودت فضاگشا  یم،مقدار گفت  ین هم  ما
 موالنا را تکرار کن.  یاتاب صورتین درا ی،فضا را باز کن توانییمرکزت جامد است و نم 

 
 آرد فکر را در ِاهتزاز  ذکر

 افسرده ساز ینا  یدِرا خورش ذکر
 ( 1476 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

 خود یِدر جا یزیو تکان خوردنِ چ یدن : جنب اِهتزاز

و به »اِهتزاز«   انگیزدیرا در آسمان درون برم  یقیموالنا که فکر حق  یاتو خواندن اب  ییفضاگشا  یعنی  کرذ
 ات قرار بده تا آن را به جنبش درآورد.افسرده یذهنمن  یدموالنا را خورش یات. پس ذکرِ ابآوردیدرم

 
 تاشاجهخو یا  یکخود جذب است، ل  اصل،

 کن، موقوفِ آن جذبه مباش  کار
 ( 1477 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 صاحب دارند.  یککه   یند: دو غالم را گوتاشخواجه 

به ما کمک   یکه در زنده شدن به زندگ   یعامل اصل  یم،خواجه و سرور دار  یک  یمانکه هر دو  یکس  ای
خود ساز، در انتخاب   یشٔهرا پ  ییخودت کار کن؛ صبر و فضاگشا  ی. اما تو روستیجذبٔه زندگ   کند،یم

 . یزبپره یگرانکردن د یدقت کن و از حبروسن  ین قر
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 بُوَد یتَرِک کار چون ناز زانکه
 بُوَد؟  یدر خوردِ جانباز  یک ناز
 ( 1478 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یستٔه است. و ناز چگونه ممکن است شابه خداوند    یازناز کردن و حس عدم ن  یهرها کردن کار شب  زیرا
 باشد؟  یذهنبه من مقام مردن نسبت

 
 غالم  ینه رَد ا  یش،قبول اند نه

 مُدام بینیرا م یرا و نه امر
 ( 147۹ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یزندگ  یفضا را باز کن و امر و نه  یوسته رد است، بلکه پ  یاکه اعمالت قبول و    یندیشجوان، با ذهنت ن  ای
 . یو چه را انجام نده  یانجام ده  یچه کار کندیخود به تو الهام م یرا اجرا کن. زندگ

 
 جذبه ناگهان پَرَّد ز عُش مرغِ

 صبح، شمع آنگه بکُش  یدیبد چون
 ( 148۰ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 پرندگان  یانٔه: آشعُش

. و اگر صبح حضور  پرییذهن م  یانٔه جذبه از آشٔ عنوان پرنده[ ناگهان به یخودت کار کن  یرو  یوسته]اگر پ
 آن را خاموش کن.  یسازگاه شمع ذهن و سببآن یدی،را د

 
 چون شد گذاره، نورِ اوست  هاچشم

 پوست  ینِاو در ع  بیندی م مغزها
 ( 1481 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ، گذرنده. : آنچه از حدّ در گذردگذاره

  ی سطح   یها که از تفاوت  ستینور زندگ   ین ا  یقتنظر نافذ شوند، درحق  یاریهش  یلٔهوسها بهچشم  وقتی
 . بیندیها مرا در انسان  یزندگ  یامغز  ،یذهن در پوستِ من  و گذردیو باورها م ین مانند رنگ، د

 
 بقا  یدِاندر ذَرّه خورش بیند
 اندر قطره، کُلِّ بحر را  بیند

 (  1482 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یا بحر: در
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زنده شدن به   یلِپتانس  ی،که هر انسان   داندیو م  بیند،یبقا را م  یدخورش  یدر هر انسان   ی، نافذ  یدد  چنین 
 . بیندیرا م یزندگ نهایتیب یای. او در هر قطره، در هر انسان، درخداوند را دارد

 
 یر قدس در، بابِ َصغ یموس  ساخت
 یر فرود آرند سر قوِم زَح تا

 ( 2۹۹6 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 و آزار دهنده  یمار: مردم بیرزَح قومِ

تکبر   یماریکه دچار ب  ییلاسرا  یکوچک ساخت تا شاهان و بزرگان بن  ی)ع( در قدس، در  یموس  حضرت
  ی ها تا من   سازدیرا م   یذهنخداوند دوزخ من   یآن، سرِ خود را خَم کنند. ]به عبارتبودند به هنگام ورود به

 شوند.[  سلیمآورده و در برابر او ت یرو  یذهن به زندگ  یِسازسبب ی جاکش، بهگردن یِذهن
 

 جَبّاران بُدند و سرفراز زآنکه
 یاز است و ن  یرآن بابِ صغ دوزخ

 ( 2۹۹7 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : ستمگر، ظالمجَبّار

کِش بودند و  زورگو، جبّار و گردن  یآن در را کوچک ساخت که قومش مردم  یلدل   ین به ا  یموس   حضرت
است تا به    یرهمان باب صغ  یذهنکنند. دوزِخ من   یخاص زندگ   اییوهتا به ش  کردندیمردم را مجبور م

 شوند. یمدربرابر خداوند تسل یددارند و با یازن یدگ شود که به زن یادآور یذهن  یهامن 
 

 از شِکَر یدتر آکردن خوش  ناز
 که دارد صد خطر  یَش،کم خا لیک،
 ( 544 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

سبب، ناز کردن از    ین و به هم  دانیی م  نیازی واسطه پندار کمالت، خود را از خداوند و مردم ببه  اگرچه
 دارد.  یاریخطراتِ بس  یراز ی،شِکر را بِجَو  ین ا  یداست، اما تو نبا تر یرین ش یتشِکر هم برا

 
 یازآن راهِ ن آبادستایمن 

 و، با آن ره بساز  یرنازش گ تَرِک
 ( 545 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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است. ناز را   یروندرون و ب یو آبادان  یتمنتوام با ا  یو آوردن عدم به مرکز، راه  ییفضاگشا  یعنی  یازن  راه
پندار کمال   یجادو ا  نیازیی اظهار ب  ی،سازدائماً فضاگشا باش و از سبب  یعنیرها کن و با آن راه بساز  

 . یزبپره
 

 خراش یو م تراشیره، م اندرین
 فارغ مباش  یدِم آخِر، دَم  تا
 ( 1822 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

که    یمدام با تالش و کوشش فضا را باز کن و تا وقت  ی و زنده شدن به زندگ   یذهنراه کوچک کردن من   در
 خود فارغ نشو.  یاز کار رو ی،از ذهن جدا نشد

 
 وا بَرَد  یماناز کر یورا د هرکه

 سرش را او خَورَد یابد،کَسَش  بی
 ( 2165 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

در گنج حضور جدا   یمعنو یارانمثل موالنا و   یمانیجهان، از کر یدگیهمان یروین  یطان،را که ش هرکسی
مثال او را به غصه خوردن،    ی. براخوردیرا م  اشیزندگ  یعنیو مغزش    کندیم  یداپ  کسیکند، او را ب

 . کندیو حسادت دعوت م جوییینه ک
 

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

 : وجب َبدَست

 است.  یطانش یبفر ین خوب بدان که ا ی،دور شو  یعشق یارانوجب از  یک ٔهبه انداز اگر
 

 دهندیرا چون به دل ره م صورتی
 دهند یندامت آخرش دَه م از
 ( ۳44 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و    شوندیم   یمانرا به مرکزشان راه بدهند، سرانجام پش  یسم ج  یاانسان و    یکفرم    ی ذهن  یهامن   وقتی
 .کنندیاظهار انزجار م
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 ۳1 

 گفتن با جَهولِ خوابناک  پند
 خاکافگندن بُوَد در شوره تخم

 ( 2264 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : نادانجَهول

مانندِ   کند،یم  یتو شکا  کندیاست، فضا را باز نمفرو رفته  هایدگیکه در خوابِ همان  یدادن به نادان  پند
موالنا  یاتاب یااز خود سؤال کند که آ یداوصاف، هرکس با ین است. ]با ا فایدهیزار بدر شوره یبذرافشان

من   یا  دهم،یم  ییر آن خودم را تغ  طابق و م  کنمیم  یداکاربردشان را در خود پ  یاآ   گذارد،یمن اثر م  یرو
 ولِ خوابناک هستم؟[ جه یزن

 
 رفو  یردحُمْق و جهل نپْذ  چاِک

 پندگو یحکمت کم دِهَش ا  تخمِ
 ( 2265 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 دِهَش: او را نده  کم

 ی : نادانحُمق

  ی ذهنمن   یِن را در زم  یحتپندگو، بذرِ حکمت و نص  یا  ینبنابرا  یستن  یدوختن  یذهنو جهل من   نادانی
جدا   اتیذهنکن تا از من  یبلکه سع ی،و مهربان درست کن  شدهیتترب  یِذهنمن  یکنکن  یو سع یفشانم

 . یشو
 

 زناناز دم  یمَزَن تا بشنو دَم 
 یاننآمد در زبان و در ب آنچه

 ( 1۳۰5 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که به زبان    یقتی. همان حقیرا بشنو  کندیکه از درون با تو صحبت م  یقتآن حق  یباش تا بتوان  خاموش
 شده. یانچون موالنا ب یو توسط عارفان آیدیو گفتار درنم

 
 زآن آفتاب  یمَزَن تا بشنو دَم 
 نآمد در کتاب و در خطاب  آنچه

 ( 1۳۰6 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که به گفتار    ی. همان دانشیکه درونت است، علوم و اسرار را بشنو  یقتباش تا از آن آفتابِ حق  خاموش
 به گوش تو گفته شود.   یداست و از درون با یامدهشتار درنو نو
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 مَزَن تا دم زند بهرِ تو روح  دَم 
 نوح یِّبگذار در کشت  آشنا

 ( 1۳۰7 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : شنا آشنا

  یهمان فضا  یانوح    یِدر کشت  یحرف بزند. وقت  یربّان  یق تو از اسرار و حقا  یباش تا »روح« برا  خاموش
و   یبا ذهنت عمل نکن. ]درواقع با خاموش یعنیرا رها کن  ی شناگر ییهمواره با فضاگشا یهست  یکتایی

 فت کرد.[ یارا در رسدیاتفاقات م یق که هرلحظه از طر یغامیپ توانیکم کردن سرعتِ ذهن، م
 

 جوان  یتَن ا  ینخانه ا هست مهمان 
 دوان یدنو آ یفَِض یصباح هر
 ( ۳644 یتدفتر پنجم، ب ،یمثنو ی،)مولو

 : مهمانضَیف

اتفاق   یاشتابان به صورت فکر و    ید،مهمان جد  یکخانه است که هر لحظه  تن مانند مهمان  ین جوان ا  ای
 . آیدیجا مبه آن

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

 ( ۳645 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

. بلکه یدستم مانده و با ذهنت شروع به مقاومت کن  یرو  یتهمان وضع  یامهمان    ین ا  ییمبادا بگو  پس
 . شودیم یستین یاررهسپار د یزاو ن ی،کن. اگر با مقاومت آن را رد کن یافتاتفاق را در ین ا یغامپ
 

 وَشیب از جهانِ غَ یدآ هرچه
 است، او را دار خَوش  یف دلت َض در

 ( ۳646 تیدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یآن را مانند مهمان  آید،یم  یشپ  یتلحظه برا  ین فَکان« در اصورتِ »قضا و کُن به   یبهرچه از جهانِ غ  پس
 .یکن یافترا در یغامشفضا را در برابر آن باز کرده و پ یدمحترم بدان که با
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 ۳۳ 

 یدبر گردون رس یْرالَض نعرٔه
 یدبِبُر که جان ز جان کندن ره هین
 ( ۳۳۳۹ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : ضرر، ضرر رساندن ضَیْر

 یِ ذهن من   یفرعون، ا  یا  ینک. ایدبر آسمان رس  هایدگیاز انداختن همان  یناش  « کنمی »من ضرر نم  نعرٔه
  یستنز  یعنیجانِ ما از جان َکندن    یراذهن است را قطع کن ز  یما که همان ابزارها  یبزرگ، دست و پا

 . یافتنجات  هایدگیبرحسبِ همان
 ( 5۰ یٔه(، آ 26سورٔه شعراء ) یم،)قرآن کر 

 »قَالُوا ََل َضْيَر ۖ إِنَّا إِلَٰى َربِِّنَا ُمْنقَِلبُوَن.« 

 .« یمما نزدِ پروردگارمان بازگرد یست،ن ی: باکگفتند»
 

 یما تن نه ینما ا  یمبدانست ما
 ایمزییم یزدانتن، به  یِوَرا  از
 ( ۳۳4۰ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و بدون استفاده   یارانهذهن، هش ین ا  یو از ورا   یستیمن  یذهن من   ین که ما ا  یممؤمن گفتند: دانست  ساحران
 .  گردیمیخداوند باز م  یسوبه یذهن از امکانات من 

 
 یُصِمّ میکَیُعْ  یاءالْأَشْ حُبُّکَ
 السَّودا جَنَتْ ال تَخْتَصِم  نَفْسُکَ

 ( 2724 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

لحاظ گوشِ عدم و    به  یعنی  کندیها، تو را کور و کر مانسان  یذهن   یربه تصو  یا  یاء تو نسبت به اش  عشق 
را    یگراننکن و د  یزهست. با من  شوی یکور و کر م  ی،زندگ  یلٔهوسبه  یدنو شن  یدنهمان د  یانظر    یاریِهش

 مرتکب شده.  یگناه   ین است چن  یدگیکه مرکزت پر از همان  ی تو درحالت  یاهکارِنفسِ س  یرا مالمت نکن ز  یزن
 حدیث 

 .« یُصِمّو  یُعْمی یءَالْأَشَّ حُبُّکَ»
 .«    کندیتو به اشياء تو را كور و كر م عشِق»
 
 

 

http://www.parvizshahbazi.com/


 ۹۳8خالصه ابیات برنامه شماره  
www.parvizshahbazi.com                                                                       

  

 ۳4 

 من یِّکور ینست ا عشق کوری
 حَسَن یاست ا  یُصِمّو   یُعْمی حُبِّ
 ( 2۳62 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و فقط   شده  یکی  یعشق است که فضا را باز کرده، با زندگ   یقطعاً کور  یباشم، آن کور  یمن دچار کور  اگر
  یعنی .  شودیم   یو کر  یحسن بدان که عشق موجب کور  یدر مرکزم راه ندارد. ا   چیزیچو ه  بینمیخدا را م

اداره   یرا با عقل ذهن  اشیو زندگ   بیندیبرحسب اجسام نم  یگرکه انسان به خدا زنده شده و د  یحالت
 . کندینم

 
 بدو  ینا خدا، ب یرِاز غ کورم 

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

 شده: الزمه، اقتضامقتضا

هستم و فقط   یناناب  یردکه در مرکزم قرار گ  ییزاز خدا نسبت به هرچ  یراست که غ  یمعن  ین من بد  کوری
مرکز را عدم   ییاست که هرلحظه با فضاگشا  ین . الزمٔه عشق همبینمیخداوند م  یقبرحسب عدم و از طر

 چشم بپوشم.  دهدیچه که ذهن نشان مکرده و از هر آن
 

 ی از جورِ تو حاشا که بگردانَد رو حافظ
 بندِ توام آزادم از آن روز که در من

 ( ۳16 ٔه غزل شمار یات،غزل یوان)حافظ، د

که در دام تو افتادم و   یاز آن روز  یرابگرداند ز  یو رو  یزد]خداوندا[ حافظ محال است که از بندِ تو بگر
رها شده  یذهن[، از بندِ من یدمکش  یارانهرا کنار گذاشته و درد هش  هایدگیهمان  یدد  یی]با صبر و فضاگشا

 آزادم.   یگرو د
 

 ی راحت یدِبر ام یزیگر گر
 ی آفت یدآ یشتطرف هم پ زآن
 ( 5۹۰ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

جا هم آفت  بدان که در آن  یزی،بگر  یمکان  یا  یتیو آرامش، از وضع  یدست آوردن آسودگبه   یدبه ام  اگر
 ست. همواره با تو ا یذهنخواهد کرد، چون من  یبه تو رو یو گرفتار
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 ۳5 

 یست ن دام ی و ب  دَدی ب  یکُنج هیچ
 یست گاهِ حق، آرام نبه خلوت  جز

 ( 5۹1 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 ی درّنده و وحش یوانِ: حدَد

  صفت یوانخو و حدرنده  یِذهن  یهااز من   یخال  یا،دن  یناز ا  یا گوشه  یچ[ هیدار   یذهن که من   ی]درحال  بدان
آرام گرفت و آسمانِ درون را مشاهده   توانیم  ییگاهِ خداوند است که با فضاگشاخلوت. تنها در  یستن

 کرد.
 

 در دلت آمد، نشست  یالیخ چون
 با تو است گریزیی که م  هرکجا

 ( ۳774 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ز دست است. اگر ا  یذهنهمان من   ین آمد و در مرکزت نشست، ا  یدگیصورت همانبه  یفکر   یا   یالخ  اگر
خداوند و حضور هم باشد، باز با تو   یالِخ  یال،خ  ین باز هم با تو است. ]اگر ا  یکجا فرار هم کنآن به هر

 است.[ 
 

 دام بود شا یله کرد انسان و، ح حیله
 آشام بود جان پنداشت، خون آنکه

 ( ۹18 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

عمل کرد.   هایسازبرحسب سبب  یذهنبا من   یعنیکار برد  به  هایلهبه مقاصدِ خود ح  یدنرس  یبرا  انسان
با ا ا  یاریِهش  یکه درواقع جلو زدن از خداوند است، در ذهن برا  هایسازسبب  ین اما    یجاد خود دام 

چون  هم  یذهن من   ین که ای. درحالداند یدرست کرده و آن را مانند جانِ خود م  یذهن من   ین . بنابراکندیم
 .  ستاندیمانع و مسئله و دشمن، جان او را م یجادآشام با اخون

 
 بِبَست و دشمن اندر خانه بود در

 افسانه بود  ینفرعون، ز حیلٔه
 ( ۹1۹ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یکس   دهدیاجازه نم  یعنی  بنددیمردم م  یرو  محافظت خود از گَزند دشمن درِ خانه را به   یبرا  انسان
دشمن    کهین ذهن و پندارِ کمال را در او عوض کند. غافل از ا  یِچون کاهل  هایی یترها، افکار و خاصباو

حضرت   کهیدرحال  بَستفرعون که همٔه درها را    یلٔهدرون خانٔه اوست. درست مانند ح  یذهنمن   یعنی
 در خانٔه خودش رشد کرد.   یموس
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 ۳6 

 کَش ینه هزاران طفل کُشت آن ک صد
 اشاندر خانه جُست،ی او م وآنکه

 (  ۹2۰ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

اش بود. درون خانه  کردیوجو م که جست  یدشمن  صدها هزار کودک را کُشت. اما آن  توزینهفرعونِ ک   آن
 .[ کندیدنبال دشمنش است اما به درونِ خود نگاه نم به یگران]مانند انسان که با مالمت د

 
 مرا تا عُشر بستاند مرا  یباندفر هرکس

 یا من ب یشِکه پ یدگو  یا،دهد فهمِ ب آنکِم
 (  21شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

 دهم  یک :  عُشر

 : آن که مرا آنکِم

. اما آن یردرا از من بگ یزندگ یات،مال یتا به بها آیدیو به مرکزم م  دهدیم یبمرا فر یزیو هرچ هرکسی
در  هایتیدگیکن و و با همان  ییفضاگشا  یعنی  یامن ب  یسوبه  گویدیکه مرا فهم و درک داده، م  یخداوند 

 ذهن نمان. 
 

 ست جانم هشد  ینبا تو قر تا
 جا که رَوَم، به گُلْسِتانم  هر

 (1566 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

 یکتایی   ی در گلستان و فضا  ییگو  مرویاست، هر کجا که م  شده  ین با تو قر   ییجانم با فضاگشا  کهیوقت  از
 هستم. 

 
 دل شد  ینِصورتِ تو قر تا

 بر آسمانم یَم،خاک نِ بر
 (1566 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

از   یستم،ن  هایدگیهمان  ین خاکِ ا  یبر رو   یگرمرکزم را عدم کردم، د  یعنیدلم شد    یِنقر  یصورت زندگ  تا
 در پروازم.    شدٔه درونها جدا شده و در آسمان گشودهآن
 

 ماه و شمع روشنم  یتو، ا  یرو یدم من بد تا
 خرّمم، هرجا رَوَم در گلشنم ینمنش هرجا

 (1۳8۳شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

http://www.parvizshahbazi.com/


 ۹۳8خالصه ابیات برنامه شماره  
www.parvizshahbazi.com                                                                       

  

 ۳7 

 ی از جنسِ تو شدم، ا   یدم،تو را د  یِشدٔه درون، رو آسمان گشوده  ین فضا را باز کردم و در ا  کهیوقت  از
شاد و خرّمم و    ینمپس هرکجا که بنش  ین . از اسازییمن را روشن م  یِکه مثل ماه و شمع، زندگ  یکس

 در گلستان هستم.  ییهرکجا که بروم گو
 

 مردمان، خانه مکُن ینِزم در
 مکُن یگانهخود کن، کارِ ب کارِ
 ( 26۳ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ی باورها و پندار کمال   ین ذهن را با هم  ین خود را بنا نکن. تو ا همان ذهن خانٔه    یا  یگرد  یهاانسان  ین زم  در
به کار خودت مشغول باش   یی. پس با فضاگشایا شده  یده ها همانو با آن  یساخت  ی،اکه از مردم گرفته

 کار نکن.  یگانهب ذهنیِیهامن  یو برا
 

 تو  یِّتنِ خاک یگانه؟ب  کیست
 تو یِّاوست غمناک  یبرا  کز

 ( 264 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  یدگی از همان  یرویپ  یعنی  یگراند  یِنتو که با خانه ساختن در زم  یِذهنو من   یتِن خاک  ین هم  یست؟ک   بیگانه
 تو شده است.   یغصه و درد برا  یجادو ا یجمع باعث غمناک یبا افکار و باورها

 
 خسان یدِخود مگذار از د دیدِ

 کرکسان  ینبه مُردارت کَشَند ا  که
 ( ۳48۹ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ین و ا  ین نظر و مرکز عدم بب  یاریشده با هش   گشودهیخود را کنار نگذار بلکه در فضا  بیِنیقتحق  دیدٔه
  ی تو را به سمت مردارِ باورها  ذهنییهامن   یاکرکسان    ینا  یراعوض نکن. ز  ذهنییهامن   یدِرا با د  یدد

 . یکن یها زندگتا برحسب آن کشندیم یدهپوس
 

 ی؟ که چ یبندچون نرگس فرو  چشم
 ی؟اَچ ی عصاَام کَش که کورم ا  هین
 ( ۳4۹۰ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : برادر اَچی
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است که من  ین منظورت ا یاآ بندی؟ینظر است را م یاریِبه نور هش یناچون نرگست که بچشمان هم چرا
  یاز باورها  یدو با تقل  کنییرا بکش؟ ]چرا چشمان خالقت را باز نم  یمو عصا  یابرادر تو ب  یکورم و ا

 [  کنی؟یم یزندگ یدهپوس
 

 تو، به چشمِ خود نِگر  یدار چشم
   خبریب  یهیاز چشمِ سف مَنگر

 ( ۳۳42 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

نگاه    خردیو ب  یهسف  یذهن من   با چشم  . پس با چشمان خودت نگاه کن ویهست  ین بچشمِ عدم  یدارا  تو
 نکن. 

 
 تو، به گوشِ خود شنو  یدار گوش

 گرو؟  یگوالن را چرا باش گوشِ
 ( ۳۳4۳ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ینیتا بب  یپس با گوش عدمت بشنو. چرا منتظر   ی،را بشنو  یزندگ  یصدا   توانییو م  یگوش عدم دار  تو
  گویند؟یبزرگ دارند چه م یذهن که من  ییهاآدم

 
 کن   یشهنظر را پ یدی،ز تقل  بی
 کن  یشهعقلِ خود اند یِبرا  هم
 ( ۳۳44 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

پ  یاریاز جمع، هش  یدتقل  بدون شده خالق شو و با عقلِ گشوده  ی کن. با مرکز عدم و فضا  یشهنظر را 
 حضور و خردِ ُکل دربارٔه امور تفکر کن.  
 معشوقه نگر  یِروهماره  پس

 پدر یبه دستِ توست، بشنو ا  این
 ( ۳۰۹7 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

به   ین انسان، آگاه باش که ا  ی. ایخداوند نگاه کن  یبه رو  ییفضاگشا  یق از طر  یدلحظه بابهلحظه  پس
 دارد.  یلحظه بستگ ین انتخابِ تو در ا
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 یدچون قَد یعتطب یخِبر م خشک
 یَزید اسباب، جانش ال بستٔه

 ( 2۳8۰ یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 سودنمک یدٔه: گوشتِ خشکقدید

 .شودی: افزون نم الیَزید

سفت و منجمد   یده،فکر کردن و ماندن در جهان ذهن مثل گوشتِ خشک  یق انسان از طر  یدٔههمان  جان
ندارد و دربرابر   یتیخالق  یچه  یحالت  ین است، در چنشده  کوبیخو پنج حسش م  هایدگیشده و بر همان

برکات   مانع  یگر،به فکر د  یاز فکر  یدنذهن و پر  هاییسازبلکه با سبب  کند،ینم   ییاتفاقات فضاگشا 
 . شودیحضورش افزون نم یاریشده و جان هش یزدیا

 
 خَرْقِ اسباب و علل  یِآن فضا و

 صدرِ َاجَل   یالله، ا اَرضُ هست
 ( 2۳81 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : پاره کردن خَرْق

 یر وز یناعظم، بزرگتر یرِاَجَل: وز صدرِ

 شده است. گشوده یو علت و معلولِ ذهن، فضا یسازکنندٔه سببپاره  یخردمند، آن فضا  ای
 

 خانه من یناز یچه نروم می
 خانه گرفتم وطن  ینتکِ ا  در

 (21۰8شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

هرگز به ذهن نخواهم رفت چراکه در    یگرد  مانم،یم  یکتایی  یخانٔه فضا   ین و در ا  کنمیفضا را باز م  من 
 .امیدهمسکن گز یکتایی یخانٔه فضا  ین صدرِ مجلسِ ا

 
 خبر یتو واخواهم از هر ب دادِ
 دادگر؟   یِدْهَد جز خدا کِه  داد،

 ( 4۰4 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ی ذهنمن  خبری یکرده و در ب یررا اس یاریکه هش ی:[ من دادِ تو را از هرکس گویدیم  یزندگ ]موالنا از زبان 
 . دهدیشده، داد مگشوده یخواهم گرفت. تنها خداوندِ دادگر است که از فضا  کند،یم  یزندگ 
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 یراو بگ یگلو یدآ  یغم گر
 داد باش  یرِاز او بِستان ام داد

 ( 1258شمس، غزل  یواند ی،)مولو
 : عدل، انصاف داد

کند،    یجادبه مرکزت آمد و خواست درد ا  ی[ جسم ی، و به عمل درآوردنِ دادگر  ییفضاگشا  یند ]در فرآ   اگر
  ینبه تله افتاده در آن آزاد شود. گرچه که ا  یِکن تا زندگ  اثریآن را ب  ییو با فضاگشا  یراو را بگ  یگلو

زندگ کمک  با  م  یعمل  هستاما    گیردیصورت  مسئولش  خودت  ام  ی تو  باش  یرِکه  راندنِ   یداد  با  و 
 .یعمل کن  یاز مرکزت و عدم کردنِ آن، با عشق و خرد زندگ  هایدگیهمان

 
 اندر گردنم یمتسل خِرقٔه

 خوردنم یلی من آسان کرد س بر
 ( 1484 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  یرش و پذ  ییلحظه با فضاگشابهکه لحظه  یستاشدهگشوده  یام همان فضا که به تن کرده  یمیخرقٔه تسل  این 
  ها،یدگیو انداختن همان  ییاز ضرورت شناسا  یو آگاه  یارانه. درد هششومیلحظه، از جنس او م  ین اتفاق ا

 . کندیآسان م یم را برا یفکانِ زندگخوردن از قضا و کن  یلیس
 

 یز که خَصمم هم منم، اندر گُر من
 یزخ یز ابد کارِ من آمد خ تا
 ( 67۰ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : برخاستن و برجَستن یزخ  خیز

. پس یزماز او بگر  ییبا فضاگشا  یدام، دشمن خودم هستم پس بارا نگه داشته  ی ذهنکه من   یتا زمان  من 
 کنم.  یدور یذهنو از من  یزمحضور برخ یاریعنوان هشاست که به ین تا ابد کار من ا

 .[ شودیم تریاگر بخواهم با آن دعوا کنم، قو  یرا]ز
 

 و نه در خُتَن  یمنبه هندست ا  نه
 یشتن خو یْیهخصمِ اوست سا  آنکه
 ( 671 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

همراهِ اوست.   یههرجا رود سا  یرادارد و نه در خُتَن ز  یتاوست، نه در هند امن   یٔهکه دشمنش سا   یکس   آن
است که در درونِ او   یدشمن  یراز  یستدر امان ن  یذهن من  یٔهاز شر سا  کجایچه  یزانسان ن  یگربه عبارت د
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و از او    یندبب  ذهنیمن   یٔهحضور است جدا از سا  یاریخودش را که از جنس هش  یدوجود دارد. پس با
 د.را صفر کن یهکند تا باالخره آفتابِ درونش طلوع کرده و سا یدور

 حدیث 

بال ندارد، مگر آنکه با پناه جُستن به خدا از   یآسودگ  یچگاهباشد ه  یدشمنش درون  یکه آدم  ییجا  در»
 دافع بسازد.« یو پروا سپر یتقو

 
 ی و ما چو باران ی خشک  یِهمچو واد تو
 یو ما چو معمار یهمچو شهرِ خراب تو

 (۳۰55شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو
 یابان : ب وادی

  ی، خشک تشنٔه بارانِ من هست   یچون صحراهم  یذهنانسان، تو در من   ی:[ ا گویدیم   ی]موالنا از زبان زندگ
  ینچن. هممانییم  یخشک باق  طورین هم  ییاما اگر فضا را نگشا  ی،ها را دارگل  یاندنگرچه که قؤه رو
 را آباد کنم. یرانتشهرِ و اریبا هنر معم توانمیتو م ییِگشافضا یق که من از طر ی هست  یمانند شهر خراب

 
 هُمام  یا  یکه شمع  یلَاللَّقُمِ  هین

 یام اندر شب بُوَد اندر ق شمع
 ( 1456 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنوی،)مولو

دن  ای باش و در شبِ  آگاه  د  یاانسان،  به  ها یدگیهمان  یق از طر  یدنبا  بلکه  نرو  عنوان به خوابِ ذهن 
که در   یهست  یکن، چراکه تو هم چون شمع  یرونرا از مرکزت ب  هایدگیو همان  یزپا خحضور به  یاریهش

عشق و خرد به    تونور    یق شد و از طر  یروشن خواه  یی،که اگر فضا را بگشا  یطوربه  کنندیشب روشن م 
 .شود یجهان پخش م   ین ا

 ( 2 یٔه(، آ 7۳سورٔه مُزَّمِّل )  یم،)قرآن کر 

 اللَّيْلَ اِلَّأ قَلِيلًا.« قُمِ»
 را زنده بدار، مگر اندكى را.« شب»

 
 تو جهدِیب ایی مست یدیرس  گر

 جان، عهدِ تو یِساق یکرد حفظ
 ( 41۰8 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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و   یدبه تو رس  یزدیشراب ا ی،و کمک زندگ  ییبلکه با فضاگشا ی،ذهنو کوشش من  یسازبدون سبب اگر
 .کندیم یبانیجان، خداوند، عهد تو را حفظ کرده و از تو پشت  یحالت ساق ین در ا ی،از آن مست شد 

 
 او و عُذرخواه  یبود دارتپُشت 

 غالِم زَلَّتِ مستِ ِاله من
 ( 41۰۹ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی حام یبان، : پشت دارُپشت

 : لغزش زَلَّت

. من کندیم  یاز جانبِ تو عذرخواه   یاریعنوان هشو به  شودیتو م  یبانِو پشت  یآن صورت خداوند حام  در
اگرچه ذهن من آن را اشتباه    یراکه مستِ خداست سر زند، ز  یهستم که از جانب کس  یغالم هرگونه لغزش

 کند، درست است.  یاما او مست خداست و هرکار دهدینشان م
  یناو را اشتباه پندارد، به ا  یو کارها  یردگب  یراداز موالنا که مست خداست، ا   ی،ذهنبا من   ی]اگر کس

 .[ کندیقضاوت م یذهنو با من   یستاست که خودش مست خدا ن یلدل
 

 تو سَعد یدار  یطالع یدم مُنَجِّم گفت: د  دی
   یشاز ماهِ روزافزونِ خو یکول  ی: آرگفتمش
 (1247 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

 : خجسته، مبارک سَعد

خاطر سعد است. به او گفتم، البته که سعد است اما نه به  یدمکه از تو د   یبه من گفت: طالع  یروزد  منجّم
به  بینی،یکه تو در آسمان م  یستارگان و ماه  یتوضع باال آمده و بلکه  از درونم  خاطر ماه حضور که 

 . تابدیم
  ی ذهن  یفاتو توص  هایتوضع  گردش  تابد،یاز درونش م   که ماهِ انسان  یوقت یدبه ما بگو  خواهدی]موالنا م

 .[ گذاردیاو نم  یرو  یریتأث یچها، هاز آن
 

 که باشد با مَهِ ما؟ کز جمال و طالعش   مَه
   یشاکبر، سَعدِ اکبر گشت بر گردونِ خو نَحسِ

 (1247 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،مولو 
 ی شوم  یناکبر: ستارٔه زحل، بزرگتر نَحسِ

 یُمنی خوش ین بزرگتر  ی،اکبر: ستارٔه مشتر سَعدِ
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به   وقتی از مرکزِ ما  از    یطوربه  تابدی خودش مانند ماه طلوع کرده و م  نهایت یصورت بکه خداوند  که 
شده و    یلحضور تبد  یاریهش  یعنیاست به سعد اکبر    ی ذهن و طالعش، نحس اکبر که همان من   یباییز

نداشته و    یتیاهم  هایتوضع  ییرماهِ آسمان و تغ  یگرد  افتد،یم اتفاقات بدشگون، اتفاقات خوب    یجابه
 من ندارد.  یرو یریتأث

 
 بِه سازد مرا  یچ،ندارم ه خود

 صد عَنا  ینز وَهمِ دارم است ا  که
 ( 2۳۳4 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : رنج عَنا

بدهد،   یندارم که بتواند حالِ مرا خوب کند و به من زندگ  چیزیچو امتداد خداوند، ه  یاریعنوان هشبه  من 
است که بعد از مرگم در   یزهاییبه چنسبت  یتشدن و توهم مالک  یدهاز همان  یناش  یزن  یمبلکه تمام دردها

 شده هستم. گشوده ایبه آن تعلق دارد نه به من که از جنس جهان فض  یراز ماندیم یادن ین هم
 

           یرجمله خبدْهم تو را من   کافیَم،
 یرغ یاریِ واسطٔهی ب سبب،بی 

 ( ۳517 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

هستم، تو فقط فضا را باز کن تا من همٔه    یتو کاف   یانسان، من برا  ی:[ ا گویدیم   ی]موالنا از زبان زندگ 
 و کمک ذهن به تو بدهم.   یسازسبب را بدون توجه به یرهاخ

 
 دهم رییتو را س نانی ب کافیَم

 دهم یریسپاه و لشکرت م  بی 
 ( ۳518 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی ذهن تو را که در من   کنی،یچه که در ذهنت تصور مبدون نان و هرآن  یحت ام،یتو کاف  یانسان من برا   ای
کنترل همٔه   یتا بتوان   کنم یتو را پادشاه م  جهانیین ا  یهاو بدون سپاه و قدرت  کنمیم  یرس  ی،ا شده  یص حر

 . یریدست بگرا به اتیزندگ یهاجنبه
به او زنده   یو وقت  خواهیینم  یشاد   اییدگیهمان  یچاز ه  یگرد  آیدیاز درونت م  سببیب  ی]هرگاه شاد

 .[ خواهیینم یزیو از آن چ  یاشده یرس  یراندارد ز یتتو اهم یبرا  یپادشاه  یگرد  یشو
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 دهم یننرگس و نسر  بهارتبی 
 دهم ینکتاب و اوستا تلق  بی 

 ( ۳51۹ یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

درون    کهیطوربه  کنمیم  ین نرگس و نسر  یهادل تو را پر از گل  یاید،فصل بهار ب  کهین انسان، بدونِ ا  ای
 . دهمیبدون استاد و کتاب، تو را آموزش م ین چنگلستان شود. هم یرونتو ب

 
 داروَت درمان کنم  یب کافیَم
 کنم یدان را و چاه را م گور

 ( ۳52۰ یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

گور و چاهِ    ین و ا  بخشمی را شفا م  یتبدون دارو، تمام دردها  کهیطوربه  امیتو کاف  یانسان، من برا  ای
 .شومیخودم زنده م  نهایتیو به بو در ت دهمیرا وسعت م  یذهن من 

 
 فخر آورد از وفا   ی،تعال حق

 یْرِنا؟ بِعَهْدٍ غَ ٰی: مَنْ اوْف گفت
 ( ۳2۳ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

به جز ما،    یفخر و مباهات کرده و فرموده است: »چه کس  ی،وفادار  یِنسبت به خو  ی،حق تعال  حضرت
 وفادارتر است؟«  یماندر عهد و پ

 نخواهد رفت.[  ین همراه باشد، از ب ییکه با فضاگشا  یو کوشش  زحمت یچ]ه
 ( 111 یٔه(، آ ۹سورٔه توبه ) یم،)قرآن کر 

ِلَك ُهَو اْلفَْوزُ 
ِ ۚ فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعُكُم الَِّذي بَايَْعتُْم بِِه ۚ َوذَٰ  اْلعَِظيُم.«  »… َوَمْن أَْوفَٰى بِعَْهِدِه ِمَن َّللاَّ

است.[   نظیریبه عهد، ب  ی خدا به عهد خود وفا خواهد كرد؟ ]خداوند در وفادار... و چه كسى بهتر از  »
 ايد شاد باشيد كه كاميابىِ بزرگى است.« [ كه كردهیذهنشده[ و فروخت ]من گشوده یبدين خريد ]فضا

 
 دان وفا با ردِّ حق وفاییبی 

 حقوقِ حق ندارد کس سَبَق  بر
 ( ۳24 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 مردود است.   ٰیحق: آنکه از نظرِ حق تعال ردِّ

و از نظر خداوند مردود    هاستیدگیکه مرکزشان آلوده به همان  یذهن  یهاشدن با من   یدهکردن و همان  وفا
. همانا بر حقوق خداوند که شودینم  یدههمان  چیزیچاست که با ه  یبا خداوند   وفایییمنزلٔه بهستند، به

 ندارد.  یتاول چیزیچه و کسیچو عدم شدنِ آن است، ه هایدگیانسان از همانهمان پاک کردن مرکز 

http://www.parvizshahbazi.com/


 ۹۳8خالصه ابیات برنامه شماره  
www.parvizshahbazi.com                                                                       

  

 45 

 ز کِشِش  یوَعدٔه خود، دست ندار یکُن راست
 ی نَبَر یدانکُنان جانِبِ مهمه را رَقص  تا

 (2455شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

 ی تا زمان  کشییخودت نم   یسوها بهو دست از جذب کردن انسان  کنییتو به وعدٔه خودت عمل م  خداوندا
شده گشوده  یفضا   یسوبه  سبب،یب  یکنان، غرق در شادها را رقص ها عدم گردد و آنکه مرکز همٔه آن 

 .یببر
 

 بَری یم  یبس گران یجَوال چون
 یبنگر یکم، که در و  یدنبا زآن
 ( 1574 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنوی،)مولو

 بارجامه کردند، یحمل بار درست م  ین که براپارچٔه خش  یا یمبزرگ از نخِ ضخ  یسٔه: کجَوال

 کمتر باشد؛ الاقلّ، دستِ کم.   یدکم: از آن نبا  یدنبا زآن

 .یها نگاه کنبا دقت به آن یدکم بادستِ کنی،یحمل م  هایدگیاز همان ینیسنگ یارهرگاه جوال بس مثالً
 

 در جَوال از تلخ و خَوش؟  یچه دار که
 را، بکَش  یدنکش ارزدی هم گر
 ( 1575 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنوی،)مولو

 بارجامه.  کردند، یحمل بار درست م  یپارچٔه خشن که برا  یا یمبزرگ از نخِ ضخ  یسٔه: کجَوال

آن وقت اگر ارزش حمل کردن را داشت با خودت بکش    ی؟ چه دار  یرین کن در آن جوال از تلخ و ش  نگاه
 و بِبَر.

 یاآ  ید؟ادرونش را پر کرده  هایییدگیکه با چه باورها و همان  یداگاه کرده حال به ذهنتان نشما تابه   یا]آ
 ارزش حمل کردن را دارد؟[  ین جوال سنگ  ین ا

 
 کن جوالت را ز سنگ  یخال ورنه

 و ننگ  یگارب ینخود را از ا  بازخر
 ( 1576 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  یگر عبارت دو ننگ رها کن. به  یهودهزحمت ب  ین کن و خودت را از ا  یها خال سنگ  ین جوالت را از ا   وگرنه
و    ییکار از ننگ کارافزا  ین پاک کند و با ا  یدهپوس  یو باورها  هایدگیمرکز خودش را از همان  یدانسان با

 ذهن رها شود.  یسازمسئله
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 ید کَش بایدیجَوال آن کُن که م در
 یدسلطانان و شاهانِ رش سویِ

 ( 1577 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 کننده یت: راهنما، هدا رشید

با فضا  ای را  پر کن که شاگشوده  یانسان، جوالت  به  یستگیشده  بردن  موالنا و شاهان    یسو حمل و 
 خداوند را داشته باشد. یاو  شدهیتهدا

 
 خود کس را مباد  توفیقیب جهدِ
 جهان، واللهُ َاعْلَم بِالسَّداد  در
 ( 8۳۹ یتفتر سوم، بد ی،مثنو ی،)مولو

 ی و درست  ی : راستسَداد

 داناتر است.  یو درست یراستنشود. خداوند به مزدیو کار ب یهودهدر جهان گرفتار تالش ب کسیچه الهی
با نظم من   ی]اگر انسان نظم زندگ ب  یذهن و قضا و قدر را کنار گذاشته و    توفیقیکار کند، دچار جهدِ 

 .[ شودیم
 

 بود  توفیقی چو ب ی،فرعون جهدِ
 بود   یقآن تَفت دوخت،ی او م هرچه
 ( 84۰ یتدفتر سوّم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : شکافتن تَفتیق

 . شودیهرچه بدوزد، پاره م کهیطوربه شود،یموفق نم  گاهیچاست و ه نتیجهیب یفرعون  جهدِ
ذهن کار کند، موفق    یِسازهرچقدر تالش کند و با سبب  ی ذهن است. انسان در من   یذهن]فرعون نماد من 

 .[ کاردیو بادام پوک م  شودینم
 

 تیتر
 ینوسجال یدنِرا، و ترس ینوسجال  یوانه،کردنِ د تملّق 

 .شودیباستان پس از بقراط محسوب م یونان یاطبا یناز مشهورتر جالینوس
 

 با اصحابِ خَود  ینوسجال  گفت
 مرا تا آن فالن دارو دهد مر

 ( 2۰۹5 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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 از شما فالن دارو را به من بدهد.  یکی[ و به شاگردان خود گفت: ید را د اییوانه]د یمحک جالینوس
 

 ذُوفُنون  ی: ا یکیبدو گفت آن  پس
 دوا خواهند از بهرِ جُنون این

 ( 2۰۹6 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که صاحب فنون بوده و دکتر همٔه عالم   یاستاد  یهنرمند، ا  یِدانا  یاز شاگردانش به او گفت: ا  یکی  پس
 است.  یوانگیدرمان د یدارو برا ین ا ی،هست

 
 مگو یگرد  یناز عقلِ تو، ا  دُور
 رُو یوانهد  یک: در من کرد گفت

 ( 2۰۹7 یتدفتر دوّم، ب ی،مثنو ی،)مولو

گفت:   ینوسرا مزن. جال  یحرف   ین چن  یگرد  ی،تو به دور است. تو استاد ما هست  ی از عقل و خردمند   این 
 آورد.  یبه من رو اییوانهآخر امروز د

 
 ید من خوش بنگر یِدر رو ساعتی

 یدمن دَر ینِزد، آست  چشمکم
 ( 2۰۹8 یتدفتر دوّم، ب ی،مثنو ی،)مولو

رو  یلحظات   یوانهد  آن با خوشحال   یبه  و آست  یست،نگر  یمن  زد  پاره کرد،    ینمبه من چشمک   یعنی را 
 شود.  ین با من دوست و قر خواستیم

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

 ( 2۰۹۹ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ی آن زشت صورت به من رو  یک   دید،یخود را در من نم   یتنبود و او جنس  یخوانمن و او هم  یانم  اگر
 آورد؟ یم

 
 ی؟ آمد یجنسِ خود، ک یدینه د گر

 ی؟جنس، خود را بر زد یرِبه غ کی
 ( 21۰۰ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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 کردیم  یو همراه کس   ین خود را قر  یو ک  آمد؟یبه سراغ من م  یک  دیدیخودش را در من نم   یتاو جنس  اگر
 .یست جنس نکه با او هم

از جنس    یو هرکس  رودیدرد م   یسوکه درد دارد به  یپس هرکس   رودیجنس خودش م  یسو به  ی]هر جنس 
 .[ رودیحضور م یسو حضور است به

 
 شک  هیچی دو کس بر هم زند، ب چون

 هست قدرِ مشترک  یانْشانم در
 ( 21۰1 یتدفتر دوّم، ب ی،مثنو ی،)مولو

وجود    یآن دو نقاط مشترک   یانشوند، بدون شک در م  یکدیگر و همراه    ین که دو نفر دوست و قر  وقتی
 . دارد

 
 مگر با جنسِ خَود؟  یپَرَد مرغ  کی

 ناجنس، گور است و لَحَد  صحبتِ
 ( 21۰2 یتدفتر دوّم، ب ی،مثنو ی،)مولو

تحمل   قابلیرجنس مانند گور و لحد غمصاحبت با ناهم  یراز  کند،یجنس خودش پرواز م با هم  یمرغ  هر
 تحمل کند.[ تواندیجنس خودش را نمانسان صحبت با  ناهم ین است. ]بنابرا

 
 تیتر

 که جنسِ او نبود  یبا مرغ یمرغ یدنِپر سببِ
 

 یدر تَک یدم گفت: د یمیحک آن
 ی لَکْلَک  یک،زاغ با  دویدیمی
 ( 21۰۳ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ب  یتحکا  ین چن  حکیمی در  لک  یدمد  یابانیکرد:  زاغ  یلککه  هم   یبا  با  و  است  شده  همراه  و  دوست 
 . دویدندیم

 
 عجب ماندم، بجُستم حالشان  در

 نشان  یابمچه قدرِ مُشترک  تا
 ( 21۰4 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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 یتاز جنس  یا آن دو پرداختم تا نشانه  یتوجو در حال و وضعصحنه شگفت زده شدم و به جست  ین ا  از
 کنم.  یداو پو مصاحبت آن د  یمشترک و علّتِ همراه 

 
 و دَنگ  یرانمن ح یک،شدم نزد چون

 هر دوان بودند لنگ  یدم بد خود
 ( 21۰5 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یزها نها لَنگ هستند. ]ما انسانآن  یکه هر دو   یدمشدم، د  یکبه آنان نزد  یجیو گ   یمن با شگفت  کهوقتی
واقعاً به   یاگر کس  یول   شویمیم  یکبه هم نزد  یمو ناقص هست  یممشترک دار  یچون دردها   یذهندر من 

 .[ یستچون هم جنسش ن  شودیدوست نم یذهنحضور زنده باشد با من 
 

 بُوَد   یکه او عرش  یشهباز خاصه
 بُوَد  یکه او فرش  یجغد یکی با
 ( 21۰6 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی : آسمانعرشی

 ینی : زم فرشی

  یگاهش همراه شده که جا  یبا جغد  آیدیو در اوِج آسمان به پرواز درم ستیکه عرش  یشهباز  مخصوصاَََ
آسمان به   یکدر درونش    ییگشاکه با فضا  یهست و انسان   یزها نانسان  ین ها بتفاوت  ین است. ]ا   ین زم

 است همراه شده است.[  یتهو هم یزچکه با همه یذهناندازٔه خدا باز شده، با جغد من 
 

 بُوَد  یینعِلّ یدِخورش یکی آن
 بُوَد   یندگر خُفاش کز سِجّ وین
 ( 21۰7 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 به دوزخ   ی: ثابت، دائم، سخت، چاهسِجّین

 ٰی : آسمان هفتم، بهشت، آنجا که نامٔه عمل فرشتگان است، ملکوتِ اعل عِلّیین

  ی ذهنخفاش من   یگریه است و آن دکه خداوند از مرکزش طلوع کرد  ین است از جهان بر  یدیخورش  یکی  آن
 . کندیم یزندگ یذهنافسانٔه من  یکاست که در اعماقِ چاهِ تار

  ید که آن خورش  شودیمند شود معلوم مانسان زنده به خدا عالقه  یعنی  یدبه خورش  یذهن]اگر خفاش من 
 .[ دادیوگرنه آن خفاش به او عالقه نشان نم یستن یواقع
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 ی بَر یبیز هر ع ی،نور یکی آن
 یهر دَر  یِگدا  ی،کور یکی وین
 ( 21۰8 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ینایی ناب  یکی   ین ندارد و ا  اییدگیهمان  یچو منزّه است و ه  یعار  یو نقص  یباست که از هر ع  ینور  یکی  آن
 .کندیرا م یدگیهمان  ییگدا  یااست که در هر خانه

 
 زند  ینکه بر پرو یماه یکی آن
 زند  ینکه بر سرگ  یکِرم یکی وین
 ( 21۰۹ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که   یکی  ین پُرنورتر است و ا  ین است که از پرو  یدر مَثَل مانند ماه  یده،انسان به حضور رس  یعنی  یکی  آن
 با هم دوست بشوند.[   توانندیدو نم  ین فرورفته است. ]و ا   ین است که در سرگ   یدارد همانند کِرم  یذهن من 

 
 نَفَس یسٰی ع رُخی،یوسف  یکی آن

 خر با جَرَس  یاو،   یّگُرگ  یکی وین
 ( 211۰ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 دَمیسٰی: ع نَفَسعیسٰی

 : زنگ، زنگوله جَرَس

ها است که انسان  دَمیسیو ع  یبارخسار)ع( ز  یوسف که زنده به حضور است در مَثَل مانند حضرت    یکی  آن
ا  کندی را زنده م   یا و    کندیو ظلم م  دردی است که مردم را م  یمانند گرگ   ستیذهنکه در من   یکی  ین و 

 یاهویسروصدا و ه  وداند و به هرجا که برشده که بر گردنش زنگوله انداخته  ی مثلِ خر   اشیاریهش
 . آیدیبه صدا درم  اشیذهن من 

 
 پَرّان شده در المکان یکی آن

 در کاهدان، همچون سگان  یکی وین
 ( 2111 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 .ماندیها در کاهدان ممانند سگ یکی ین و ا کندیدر عالَمِ المکان پرواز م یکی آن
 

 گُل با جُعَل ی،زبانِ معنو با
 بَغَل گَنده یکه ا  گویدی هم این
 ( 2112 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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 . بردینامطبوع لذّت م یسوسک که از بو یهشب  یوانیح گردانک، ین: سِرگجُعَل

 یعنی گردانک«    ین است، با زبان حال و معنا به »سرگ   یدهو به حضور رس  یانسان معنو  یککه نماد    گل
 . دهییبد م یبغل که بوگنده ی: ا گویدیسروکار دارد م یذهنکه با دردها و فضوالت من  یانسان 

 
 گُمان یب ز گُلْشن   یزانیگر گر

 آن نفرت کمالِ گُلْسِتان  هست
 ( 211۳ یتدفتر دوّم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ینا  ی،و از آن  نفرت دار  گریزییم  کندیم  یجادا  یرونحضور در درون و ب  یکه فضا  یتو از گلستان  اگر
 گلستان حضور است.  ییدبر تأ یلو نفرت، مسلماَََ دل یزگر

که    دهدینشان م   یندشمن باشد ا   دهد،یکه به جهان نظم و سامان م  یکه مخرب است با کس   ی ]اگر کس
 .[ دهدیانجام م یکار درست یآن انسان معنو

 
 من بر سَرِ تو دُورباش  غیرتِ

 دُور باش   ینجاخَس، از ا  یکا زندمی
 ( 2114 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و خود را به کنار   آید یتا مردم بدانند که پادشاه م   اندبردهیشاهان م یشاپیش پ یم مرصّع که در قد یچوب  یداردوشاخه یزٔه: ن دُورباش
 کشند. 

که   باشدیم  یبه حضور زنده است، بر سرِ تو مانند چوب  یها بر انسان  یزندگ   یرتمن که همان غ  غیرت
از من دور   یهخس و فروما  یذهن من   ی: ا گویدیم   ین است و با زبان حال چن  یدر دست مأمورانِ حکومت

 شو.
 

 ی دَن یتو با من ا  یآمیزیب ور
 یکه از کانِ من یدگمان آ این

 ( 2115 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که   آیدیم  یشتصور  پ   ین ا  ی،شو  یننشآمد کرده و هموو رفت  یزش اگر تو با من آم  یه،فروما  یذهن من   ای
 .یده به خدا[ هستزن یعنیاز اصل و گوهرِ من ] یزتو ن

 
 چَمَن  زیبدیم یرا جا بلبالن

 خوشتر وطن  ینجُعَل را در چَم مَر
 ( 2116 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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 ین : بول، سرگ چَمین

بلبالن    سزاوار من   یهاانسان  یعنیاست که  از  فضادر چمن   ی،ذهنآزاد   که    ی زندگ   یکتایی  یزار  کنند 
کردن    یگردانک زندگ   ین سرگ   یِذهنمن   یجا برا  ین خوشتر   یول  ست،یباییتماماً ز  یزن  یرونانعکاس آن در ب
 و دردها است. هایدگیدر مدفوع همان

 
 پاک داشت  یدیمرا چون از پل حق
 را گماشت؟  یدیسزد بر من پل  چون

 ( 2117 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ناپاک   تو  یلٔهوسکه من به  داندیپاک و مطهّر کرد پس سزاوار نم  ی،و ناپاک   یز زشترو که خداوند مرا ا آن  از
 . شوم یدو پل

 
 یدبُد و، آن را بُر یشانرگم ز یک

 ید؟من آن بَدرگ کجا خواهد رس  در
 ( 2118 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ین : ناسازگار و خشمگَبدرگ

چگونه به من خواهد   یذهنمن   یعنی. پس آن بدرگ  یدجهان بود که خداوند آن را بُر  ین رَگِ من از ا   یک
 ید؟ رس

 نشانِ آدم آن بود از ازل یک
 سَر نهندش از محل  یکمَال که
 ( 211۹ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

در برابر  ستباییبود که فرشتگان م  ین از ازل ا  شود،یزنده م  یکه به زندگ  یآدم، انسان   یاز نشانه ها  یکی
 او به سجده روند. 

 
 یس آنکه آن بِل یگرنشانِ د یک

 یس سَر که مَنَم شاه و، رئ نَنْهَدش
 ( 212۰ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

به او سجده نکرد   آمدیاز او بدش م  کهیدرحال   یطان]زنده شدن انسان به خدا[ آن بود که ش  یگرد   نشانِ
 هستم.  یسو گفت: من شاه و رئ

 شوندیصفتان با شما دوست ماست که فرشته  ین ا   یدزنده شد  یشما به زندگ   کندیم  ییدکه تأ  ییها] نشانه
که شما   یداطرافتان بخواه  یذهن  یهااز من   یدنبا  ین . بنابراآیدیاز شما بدشان م  ی ذهن   یهامن   ین چنو هم

http://www.parvizshahbazi.com/


 ۹۳8خالصه ابیات برنامه شماره  
www.parvizshahbazi.com                                                                       

  

 5۳ 

که اگر برنامٔه    ید. استدالل نکنیرندپذیها مکه آن  یدو فکر کن  یدکن  یها را حبروسنآن   یاکنند و    ییدرا تأ
گوش کردن به موالنا    یاقتهنوز ل  ی ذهن  یهاچراکه من   کردند،یگنج حضور و موالنا خوب بود همه گوش م

کنند تا درد مجبورشان کند   یجاددرد ا  یو جمع   یصورت فردبه   یافضا را باز کنند و    یدرا ندارند بلکه با
 د.[خود کار کنن یکه رو

 
 یهم ساجد شد یساگر ابل لیک
 یبُد یریآدم، او غ  ینبود او
 ( 2121 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

م  یسابل  اگر سجده  آدم  حضرت  به  د  کرد،یهم  ماه  یگراو  بلکه  نبود،  در   یعنیداشت    یگرد  یتیآدم 
عنوان حضور سجده کرد،  ناگهان به شما به  تانیذهن اگر من   یگرد  یانیبود. به ب  یسسنخ ابلهم  صورتین ا

 است.  ذهنین انسان با خرس م یبلکه دوست  یستن یحضور واقع ین چراکه ا یددر حضورتان شک کن یدبا
 

 اوست  یزانِسجودِ هر مَلَک، م هم
 جُحودِ آن عدوّ، بُرهانِ اوست  هم

 ( 2122 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 عناد یز، : انکار، ست جُحود

 یعبارتبر برهان اوست، به  یلیدل  ی ذهن هر من   یزٔهاوست و هم ست  یزاننشانِ م  یاسجده کردن هر فرشته  هم
هر   یزٔهو صداقت اوست و هم ست  یتبر حقان  یلبه انسان زنده به خدا دل  اییاریهم سجده کردن هر هش 

 زنده شده است. دابر آن است که آن انسان واقعاً به خ یلاست، دل یکی یطانکه با ش اییذهن من 
 

 گواهِ اوست اقرارِ مَلَک  هم
 گواهِ اوست کُفرانِ سَگَک  هم

 ( 212۳ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

اعترافِ فرشتگان، گواهِ حقان  هم انکارِ آن سگِ حق  یاوست و هم ناسپاس  یتِاقرار و   یسابل  یعنی  یرو 
 اوست.  یو برتر  یلتبر فض یگواه 

عالم که از   ین در ا  اییاریهر هش  کهین ا  یکیاست که نشان دهنده انسان زنده به خداست،    یل]دو دل
  یزه هستند  با او ست  یسکه از جنس ابل  یذهن  یها من   کهین ا  یگرو د  کندیبه او سجده م  ستیجنس زندگ

 .[ کنندیم
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