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           با سالم و عرض ادب

 ۲43۶ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را من از عدم 

 ی دادم تو را، باشد که با ما خو کن یینهییآ

لحظه، عدم    نیدر ا  ز یچ  نیو خداوند فرموده است اگر مهمتر  میندار  ازیجز به عدم درونمان ن  زی چچ یلحظه ما به ه  ن یا  در

را به تو    تیعقل و خرد، قدرت و هدا  ت،یتو را از جمله حس امن  یازهایهستم که تمام ن  یکردن مرکزت باشد، من تو را کاف 

 عطا کنم؛

 333و  334 ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنومولوی، 

 که جنت از اله  غمبریپ  گفت

 مخواه  یزی ز کس چ ،یخواه ی هم گر

 مر تو را  لمی من کف ،ینخواه  چون 

 خدا  دار یو د ی جنت المأو

 کهن یشده است، اگشوده   ی من، عدم کردن مرکزم و نگه داشتن فضا  یکار مهم برا  نیاول  ، یلحظه، در هر چالش   ن یا  در

گرفتن    ی برا  ز یخود ن  یذهناز من   یکس نبرم، نه به همسرم، نه به فرزندم، نه همکارم، نه به دوستم. حت چ یرا به ه  ازمین

ل از جهان ذهن است؛  استقال  ، یدی. نکته کلیو نه درد ینه باور ، یشدگی شرط ا یالگو   ک ینه از   رم،یکمک نگ تیخرد و امن

 .قانون جبران در چهار بعدم  تیبلند شدن. در حد توان رعا ی زندگ  ی پا یرو یمعننخواستن، به  ی زندگ  یمعناستقالل به 

 3۲8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نِه  شیخود بر کس منه، بر خو  بار
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 به   شی را کم طلب، درو یسرور

 ۱۷3۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 افتمیدر ی در ناکس ی کس من

 در بافتم ی در ناکس   یکس  پس 

. ممکن است  شومی م  دهد،ی که ذهن نشان م  ییزهایاز تمام چ  ازینی لحظه، با عدم کردن مرکز و نگه داشتن آن، ب   نیا  در

استرس، ترس،    یاز الگو  یرویبا پ  ،یو ذهن ما طبق عادت قبل  دیایاسترس و ترس باال ب   ای  ،ی دردِ نگران   ،یچالش  اثرِدر

  یاریعنوان هشما به ی. ولردیکمک بگ رونیبخواهد از ب عاًیسر ایکند و  دایحل پپشت هم فکر کردن بخواهد راه  ای ،ینگران 

لحظه ما    نی. امی فرار نکن  زیاز درد باال آمده ن  م،ی. از حل چالش فرار نکنمیدردها را ال کن نیو ا  میتأمل کن  م،یریآرام بگ  دیبا

و چشم در چشم ترس    میستیبا  م،یکن  ییفضاگشاو    میلحظه باش  نیدر ا  دی. تنها بامیامن او هست  یو در سرا  ی مهمان زندگ

 .کند انیباشد و خود را از ما ب ی با عدم کردن درونمان، ما را کاف   یتا زندگ میچالش خود شو ای

 3۰۱3 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی تا به شهادت رس   ر،یچو ش  خوری زن و م  یم

 یی گردن کافر اَبخاز  یبزن  تا

 ز یروبَه گر  یمَصاف، باز ران یش یباز

 ؟ییکند انباز یحق ک  ریبا ش  روبَه

  ش ی من فقط تماشا  ی ول  د،یآ  د یدر من پد  یامنحس نا  دیناظر باشم. شا  ستم،یخود با  یذهنچشم مندرچشم   دیلحظه با  نیا

من شده است؟ آن را ال    یکدام الگو؟ کدام باور؟ کدام درد، باعث آشفته شدن چمنزار رضا  کنم،ی م   اشیی شناسا  کنم،یم

 .کنمیم
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  ای  یی جورنجش و انتقام   ایالگو هست    کی  جهینتمن در  میتصم  ایو عمل خود دقت کنم. آ  میلحظه به منشاء هر تصم  نیا  در

و همراه با آرامش و    ست ی خواست زندگ  ایاست،   ی منف  جان یعمل من همراه با ه  ن یا  ا یاز گذشته؟ آ یالگو و باور ایترس،  

  ی دگ یهمان  کی  اوردن یدست نه ب  ا ی  یدگیهمان  ک یترسِ از دست دادنِ    زای عمل من ناش  نیا  ایدرونم است؟ آ   یی فضاگشا

 است؟   ییخدمت و فضاگشا جهتِ بدون من و در  یعمل   کی  ایاست؟ 

 3۱۷۱و  3۱۷۰ اتیدفتر دوم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 پسر  یبگذار ا   غیسپر کن، ت  جان

 شه بُرد سر  نیسر بود از ا  یکه ب  هر

 و مکر تو است  له یسالحت ح آن

 و هم جان تو خَست  دییز تو زا هم

 3۱۷۵و  3۱۷4 اتیدفتر دوم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 علوم  نی بر تو ا ست یمبارک ن چون 

 کن و بگذر زِ شوم  یگول  شتنیخو

 مالئک گو که: ال علم لَنا چون 

 ما علمتنا ر یغ ، یاله ای

را    یازین  ایبرسد    یی به آرزو  خواهدی هست. م  ندهیدر آ  یدگیهر همان  ای  ی از خواستن و توقع زندگی ناش   یذهنمن  مقاومت

 .لحظه است نینمردن در ا  یفقط سراب ذهن، برا نیا  یاست. ول  ده یهنوز در آن به اشباع نرس کندی ارضا کند که فکر م 

تا    اندازم، ی خودم م   ی افکن را با هر اتفاق رولحظه کامل است و نور  نیا  کهنیلحظه، ا  نینخواستن در ا  زیچچ یه  نیتمر

خود،    یبدهم، تا به منظور اصل   یلحظه به زندگ   نیعنوان عوض در اکنم و آن را به   ییخود را شناسا  یذهناز من   ی قسمت
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. در اطراف  رمیطور کامل بپذهست را به   رونمیچه در درون و بآن  تمام .م لحظه نائل شو  نیدر ا  ی زنده شدن به زندگ  یعنی

جمله    نیهفته ا  ن یآزاد کند. ا  یذهنرا از من   یاریها را حل و هشبا خرد خود آن   یتا زندگ  کنمی ها فضا باز م دردها، چالش 

عدم مقاومت و قضاوت، عدم    اکند. فقط ب  یما خود را زندگ   قیطراز  خواهدی است که م  یزندگ  نی بود که ا  نیریش  من  یبرا

 .میاخالل نکن ی در کار زندگ ندهیدر آ یی عدم رفتن به گذشته و داشتن آرزو  رون،یخواستن و توقع از ب

 38۲و  38۱ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 دش یبگذار تا رحم آ آرزو

 دش یبای م نیکه چن یآزمود

 جست، پس خدمت کنش   ینتان  چون 

 از حبس او در گلشنش  یرو تا

لحظه،    نیا  ازیآوردن ناست؛ بر  ییفضاگشا  ی عنی  یلحظه و خدمت به زندگ   نیلحظه استقرار در ا  نیمن در ا  فه یوظ  تنها

 .ندهینرفتن به گذشته و آ

 ۱۱۹۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و ثبات ن یدهنده قوت و تمک یا

 ده نجات یثباتی ب  نیرا ز خلق 

       با عشق و احترام

     نرگس از نروژ  
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 ۲83۵، غزل 88۲. برنامه داریجان و تمام دوستان و همراهان ب یشهباز  یو مهربانم آقا زیبا سالم خدمت پدر عز

 ۲83۵ شماره  شمس، غزل   وانید موالنا،

 ی ان یباده که تو شاه ساق زیگزاف ر ز

 ی ز جنس خَلقان، تو ز خَلقِ آسمان یانِه   تو

خود بکشان؛ از    تینهای آسمان دلم را به وسعت ب   ت، یو ابد  تینهای ب  ی روح و جان، ا  ی ساق  یبخش، اشاه جان   یا

از دردها،    کیچ یکه ه  ابمیو دَر  نمیرو ساز تا ببه روب  اَمی ق یو حق  لیذهن برهان و مرا با خودِ اص  ی ش یاَندو محدود   ی نظرتنگ

و    کشمی م رهی آن شاز    هوده یو مرا از هرآنچه به گزاف و ب ستم؛ی ن شنومی و م  نمیبی آن م قیطرها و هرآنچه از باورها، رنج 

تو باشم؛ هم    ی زدیو خِردِ ا  یشاد  یِو خود ساق   زدیبرخ  انیاز م  یینجات بخش تا دو  کنم،ی جو مورا در آن جست   یزندگ

به    رون ینه از جهان ب  و   تراود ی و م  زدیر ی و عشق، از مَن به جهان م   ی از جام بنوشم و هم جهان را بنوشانم که شاد

 .درون

 ۲83۵ شماره  شمس، غزل   وانید موالنا،

 خُنب باده نرسد به جرعه تو   دوهزار

 ی ز کجا شراب جان  ، یکجا شراب خاک ز

چنان  از دستان تو باشم؛ آن   نیگوارا و نوش  ی خورنده جام  ز،یتوأم با شکر و رضا و حِفاظ پره  مِیتسل  ی تا در فضا  بگذار 

 ان یعشق، تنها تو در م  نیا  یبهشت و نه ترس از دوزخ باشد و در استغنا  یشراب، نه تمنا  نیا  تیفیکو   یکه از مست

 .یباش 

 ۲83۵ شماره  شمس، غزل   وانید موالنا،

 چو جهان وفا ندارد  ی جهان نیو نُقل ا یم
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 ی چو خداست جاودان   ،ییو ساغر خدا یم

 !گذشت ن، یو به غفلت در غم آفل ی خداوند، در تباه ی تو ا ادیی که ب زیعز یروزها چه

 84غزل شماره دیوان غزلیات، حافظ،  

 م یتا قضا کن  ایرفت ب زیعز وقت 

 و جام رفت   یّصراح  حضوری که ب یعمر

  نیا  تِینهای را در ب   های دگ یمحض، جانِ مرده از غم، در کوچ همان  میگشوده و تسل  یخداوندا، بگذار تا در فضا  حال

 . خورم  وندیلحظه، جاودانه کنم و به آسمان تو پ

 84غزل شماره دیوان غزلیات، حافظ،  

 د یبه جان رس  یات یرا که مُرده بود ح دل

 در مَشام رفت   اَشی مِ میاز نس  یبوئ تا

 ۲83۵ شماره  شمس، غزل   وانید موالنا،

 آن مِالحت  یجان و صد دل و جان، به فدا و   دل

 ؟ یچه مان  انیتو به خاک ،یکه دار ی صورت  جُزِ

 .ستیننگر  واری که خود را جسم نپنداشت و در آشنا، عجم   ی و زندگان به عشق، بر آن جان   ی درود و رحمت از زندگ  هزاران

 ۹۵4شمس، غزل شماره   وانیموالنا، د

 نیچن  دیمنگر واری آشنا عجم در

 دیاگر به تن بشر ، یبه معن دیافرشته 
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 3۰۵۵ شماره  شمس، غزل   وانیموالنا، د

 مده از دست  نهیآ ،یانه  اهیس  اگر

 یتوست و جسم زنگار نهیروح آ که

دوست    انیپا ی که ره به حُسن ب  ستیو خط و خال ذهن ن   یدگیهمان  چیکه به او زنده و آگاه گشته را حاجت ه  یجان   و

 .برده

 ۲3۰ شماره غزل دیوان غزلیات، حافظ،  

 را که حُسن خداداده هست و حجله بَخت  تو

 دیارآیاَت بحاجتست که مَشّاطه   چه

 ۲83۵ شماره  شمس، غزل   وانید موالنا،

 ی قراری به جهان ب  یکه دار ی آتش بزن

 ی ز آتش خود دل قُبّه دُخان  بشکاف 

نظر، با سکون و سکوت و آرامش برخاسته از   یاریصبر، شُکر و رضا، در آتش و نور هش مِ،یمقدس تسل ی در فضا  ایخدا

و    ییکتایبه آسمان وحدت و    ها،ی دگیآنچه قرار را از من ربوده به آتش کشان و از دل پردود همان  یخأل درون، تمام 

و از پسِ دود    یی را بگشا  امده یمطلق و هر لحظه در کار، تا د  یاقادر و توان   ی یمتصل گردان که تو  تتیو ابد  تینهای ب

 .ییو رُخ بنما یپرده از آسمان درون بردار ها،ی دگیهمان

  المنون بیبا نزول ر  ای  آورمی بر آستانت سر فرود م   و رغبت، خود  لی خواه و به مبه دل   ،ییو فضاگشا  میبا تسل  ایحال    و

 !به اجبار و خود را بر خارپشت بال زدن

 ۱۶۶۵شمس، غزل شماره   وانیموالنا، د
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 از آتش مترس  چ یه یل یخل چون 

 ز آتش صد گلستانت کنم من

 ۱۱ هی، آ(4۱)  سوره فصلت  م،یقرآن کر

فرمود که همه به شوق و   نیبود، پس به آسمان و زم  ی ها دودها توجه کامل فرمود که آسمانگاه به خلقت آسمان آن   و»

 «.میشتابی م  لیها عرضه داشتند: ما با کمال شوق و م. آن دیبه جبر و کراهت بشتاب ایرغبت 

 ۲83۵ شماره  شمس، غزل   وانید موالنا،

 شکسته پر شد  ی و بال بخش جان را، که بس  پَر

 ی که دان  یحکمت  ی پ  ،یو بال جان شکست  پر

بار بر قامت    نیرا ا   میدوباره بخش و بگذار تا پرها  یآتش مقدس، منِ شکسته پر را، پر و بال   نیحال از خاکستر ا  و

حوادث    ریو دسترس ت  معرضِ در  ، یدگی همان  یکه تمام پَرها  انمیو استوار، برو   زیخراست   یامیتو، به ق  زانیموزون و م

 .توست

 ۲83۵ شماره  شمس، غزل   وانید موالنا،

 جان  یندارد ا ی نمک ،یاریبه هوش  سخنم

 ی ز من سخن سِتان  دو موهبت کن، چو   یقدح 

شود که خود در حضورت اقرار به    ی کن؛ تا وجودم قرآن  زیبخش وجودت لبرچنان از شراب فرح جان مرا آن   خداوندا، 

بارِ    رِیو پاسخ به تو، طفره رود و شانه از ز  ت یبار مسئول  ریکاذب، از ز  حات یو نه با زبان ذهن، به توج  امانت کند  ی اَدا

 .کند ی گرانِ امانت خال

 ۲83۵ شماره  شمس، غزل   وانید موالنا،
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 همه باده گفته باشد  د،یهر آنچه مست گو که

 ی باده بادبان جان جُزِ  یبه کشت  نکند

صبر، توبه،    م،ی که بادبانش، تسل  ، یجان  یو خوشا کشت  د یجان باشد، مرغ دل به همان زبان سخن گو  انیتا چه در م  حال

و در گرداب    شودی متالطم نم های دگیهمان ش ی توست و از هر باد ناموافق و صرصر در امان و با هر کم و ب ی شکر و رضا

 .ندینشی حوادث فرو نم 

 ۲83۵ شماره  شمس، غزل   وانید موالنا،

 بده آن قدح به دستم  مستم،میکه ن یمدد

 ی و گران ی به دولت تو رستم، ز ملول که

که عطر خوش آن،    ده یرا به مَشام رس  انیجهان  ی یبرنامه گنج حضور، بو  تیپرتو اشعار حضرت موالنا و چراغ هدا  در

  راست؛ ی قیمست کرده، اما بشارت خداوند مؤمنانِ حق م یو ن  دهیرا آرام کرده، آرامش بخش  خسته از درد و رنج   یهاجان

راه شناسا در  که  همان  ییآنان  اَنداختن  و شک  دارندیپا  ها،ی دگ یو  کافر  ورزندی م  یی بایو صبر  خرد  م  شی کو  به    انیرا 

قانون جبران را در    ت، یو مداوم، با تعهد و جد  وستهیپ  رسانند؛ی بودن خود را به اثبات م   نیگونه راستنیو ا  آورندی نم

کمال، خود را مالمت    دارو با نداشتن پن  دهندی خساست به خرج نم   های دگیهمان  ی کرده و در سراَنداز  ت یتمام موارد رعا

 .گردندی وصل م ی لحظه ابد نیو دوباره به ا کنندیتوبه م کنند،ی و سرزنش نم 

 ۱۷ هی، آ(3) سوره آل عمران م،یقرآن کر

 « .و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و استغفار کنندگان در سحرگاهانند انیصابران و راستگو آنان»

 ۲83۵ شماره  شمس، غزل   وانید موالنا،

 توبه  یتوبه، بدران قبا یبال یا  هله
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 ی ناگهان  یتوبه؟ که قضا یتو چه جا بَرِ

 نیبصفت و خود فکانت، دل روباه را نشانه گرفته و هربار با قضا و کن   زهایبا چ  دهیهمان  اندامِی جانا، قامت ناساز ب  خداوندا، 

فکان به  با قضا و کن  یرا گاه  کندی نم   یخال   ریدل از غ  بارهکیو به   هاستی دگ یهمان  ضیرا که در حال تعو  گوشیو باز

 .یآوری و به راه م یخاری به مِهر م  رحمتت قهر و گاه با سراَنگشتان مغفرت و 

 ۷۲۲شماره  ی رباع ر،یابوالخ د یابوسع

 ی توئ  اری ، یبه هر غم اهللسبحان 

 یکار توئ شی گشا اهللسبحان 

 کون یف به امر تو، کن اهلل،سبحان 

 یغفور و غفار توئ اهلل،سبحان 

 ۲83۵ شماره  شمس، غزل   وانید موالنا،

 ی ومانخان  یتو بال   ،یخراب هر دکان   تو

 ی کَشانی چو شتر هم ،یریکوه قاف گ زهِ

 های دگی. پس بر خشت همانمیابه رنج افتاده  های دگ یو در غربت همان  ی یآشنا فقط تو  م،یکه به هرجا و به هرسو رو  یا

 :که میاَفزائی نم

 ۱۶۶۵شمس، غزل شماره   وانیموالنا، د

 کنم شانت یبر من، پر  یعاشق 

 کنم   رانتیعمارت کن که و کم
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 زنبور وار یدوصد خانه کن گر

 کنم مانتی و ب  خانی مگس ب  چون 

 ۲83۵ شماره  شمس، غزل   وانید موالنا،

 دیاینی که به گفت م میآن دگر بگو عجب 

 ی ان یبگو که از تو خوشتر؟ که شه شِکرب  تو

حالوت    ن یعدم، خمش شد و زبان نگشاد تا ا  ی نیریدر ش  د یکه حالوت حضور و قرب تو را چش  ی همانا، هر آن جان  و

 .شاءاهلل. والسالمماند و برقرار ان  یبرجا

راز یبا احترام، سرور، ش
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 احترام  میبا درود و تقد

 : بازگشت، قسمت دوم ریمس در

کننده را از پند  حت یصدر جهان(، نص  لی وک  ی عنیدفتر سوم، عاشق )  383۰  ت یصدر جهان، از ب  ل یادامه داستان وک  در

 . شناسدی عقل و دانش تو، عشق را نم  رایز کند،ی تر مپند تو، مرا به ادامه راه مشتاق :دی گوی و م کندی دادن منع م

هر لحظه    م،یچش ی را م   ی دگ یهمان  ک یآزاد شدن از    نِیریطعم ش  ی وقت  ها،ی دگ یبازگشت و انداختن همان  ریهم در مس  ما

نشانه   یگریپس از د یکیما را  یهای دگیخدا همان میاجازه بده م،ی دردِ آگاهانه و تسل دنیکه با کش میشوی تر ممشتاق

 .کنند دیما را بترسانند و تهد گران یدانشمندِ خودمان و د یذهنچند منها پاک گرداند؛ هرو مرکز ما را از وجود آن  ردیبگ

 3834و   3833 ابیاتدفتر سوم،    ،یمثنومولوی، 

 از کُشتن که من  د یمکن تهد تو

 شتنی زارم به خونِ خو تشنه

 ست ی مُردن  یرا هر زمان  عاشقان 

 ست ینوع ن کی عُشّاق، خود  مُردنِ

 3838و   383۷ ابیاتدفتر سوم،    ،یمثنومولوی، 

 خونِ من آن دوستْ رُو   زدیبر گر

 جان برافشانم بر او   کوبانیپا

 ست ی مرگِ من در زندگ  آزمودم

 ست ی ندگیپا  ،یزندگ  نیرَهَم ز چون 
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  ی طور زندگنی که ا میاکرده  شیآزما ،یفکر  یهاخواستن از صورت  ی از خدا و زندگ یی درد فراق و جدا  دنیاز کشبعد  ما

لحظه    نیکه اتفاق ا  میدرک برس  نیبه ا  اگر   .نیبا آفل  ی دگیحاصل از همان  یدردها  جادیمردن در ذهن و ا  یعنیکردن،  

ها آزاد  فرم  نی به تله افتاده را از ا  یخداوند زندگ  میکنان اجازه بدهرقص   دیما هم با  هاست و و رقص فرم  ی زندگ  یباز

   .دی رس میخواه ی و جاودانگ  اریوقت به وحدت با کند. آن

مدّ نظر داشته    دیبا  ییکتای  یکه ما در راه بازگشت به فضا  کندی اشاره م  یگریموالنا به مسئله مهم د  ،یبعد  اتیاب  در

 . راه« است نینکردن در ا ی و استدالل ذهن دنیو آن »سؤال نپرس میباش

 38۵۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنومولوی، 

 ار بپرسد کس تو را  سی ک مسئله

 ها سه ی حق در کِ : نگنجد گنج گو

ال کردن و استدالل  ؤبخواهد با س   ی اگر کس  ی عنی.(  گذارندی م  ناریاست که در آن درهم و د  یاسه یک  ی لفظاً به معن  س،ی)ک

گفت که گنج حضور    دیدر جوابش با  د،یبه حضور رس   شود ی چگونه است و چطور م  یاریهش  لیتبد  ندیبفهمد که فرآ  یذهن

 .به انبانِ ذهن اضافه کرد   یعلوم ذهن  ریمانند سا را نآ  توان ی و نم  گنجدی نم  یذهن و عقل جزئ   سهیدر ک

 :ندیفرمای موالنا م  زین 38۵۲ ت یب در

 38۵۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنومولوی، 

 رود ی دَمِ خُلْع و مُبارا م گر

 رود ی ذکرِ بخارا م  ن،یمَب بَد

 .و مُبارا دو نوع طالق است  خُلْع
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از    تیو محروم  ییمنظور جدا  کند،ی م   ییعارف صحبت از طالق و جدا  کی  ، ییکتای  یبازگشت به فضا  ریاگر در مس  یعنی

  م؛یکن زیها و در مرکز خود قرار دادن پرهشدن با آن   تیّهوکه از هم  ستن یعارف ا ه ی. بلکه توصستین  ینعمات خداداد

 .میبه خدا هم زنده شو  میباش هو انتظار داشت  میرا نگه دار های شدگ تیهوهم  شودی نم

بازگشت به    یبرا   «یندانستن »دانش معنو  یو کاف   رت«یو بص  نشی»ب  تیدرباره اهم  تیادامه داستان، موالنا چند ب  در

  رود،ی م   یقیمنبع علم و معرفت حق  یسوبه   یعنیبخارا،    یسوعاشق به   نیاگرچه ا  دیگوی آورده است و م  مانی خانه اصل 

خودمان، کسب    یهدف ما هم از خواندن موالنا و مراقبه رو  پس .  رودی جا نمبه آن   یظاهر  کسب علوم   یتنها برا  ی ول

 .دوست فنا شود دِیما در د دِ یو د ردیصورت گ ل«یکه »تبد میهست نیدنبال ا. بلکه به ستی ن یدانش معنو

 38۵۹تا   38۵۶ ابیاتدفتر سوم،    ،یمثنومولوی، 

 راه  افتی  نش یکه در خلوت به ب هر

 دستگاه د یز دانش ها نجو او

 ییجمالِ جان چو شد همکاسه  با

 ییز اخبار و دانش تاسه  باشدش

 بر دانش، بوَد غالب فَرا دید

 بچربد عامه را ایدنی هم زآن

 نی عَ نندیبی را هم ایدن  زآنکه

 نیْ دَ دانند ی را هم یجهان   وآن

 .رسدی و به دارُاالَمان م شود ی صدرِ جهان وارد بخارا م  لِیادامه داستان، وک در

 38۷۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنومولوی، 
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 آمد در بخارا شادمان اندر

 معشوق خود و، دارُاالَمان شِیپ

 .کرد هیجا توصشروع به سرزنش او کرد و به تَرک آن  دیکس او را در شهر بخارا داز آن، هربعد

 38۷۵و   38۷4ابیات دفتر سوم،    ،یمثنومولوی، 

 ز یدر بخارا، گفت: خ  دشیکه د هر

 زیگر ن،یشدن، منش  دایاز پ  شیپ

 نیآن شه خشمگ دیجوی تو را م که

 ن یکَشَد از جانِ تو دَه ساله ک تا

خودمان و    یذهنمن  م،یداری به وصال با خداوند قدم برم   دن یرس  ی و تالش برا  های دگیهم که در راه انداختن همان  ما

کجا    ت یو عقل قبل  ی کارها حماقت است. پس زرنگ   ن یا  ند یگویو م  کنندی کار منع م  نیو از ا  ترسانند ی ما را م   گران ید

 رفته است؟ 

 38۷۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنومولوی، 

 ل یَ با صد حِ ی ختیبال بگر از

 اَجَل؟  ای نجایآوردت ا ی ابله 

 اَجَل؟   ایآورد  جانیحماقت تو را ا ایآ  ،یبود ختهیو دغل از مجازات گر لهی تا حاال با صد نوع ح یعنی

  م یکنی صبر م  ا یآ م،یافتی و به حالت انقباض م دیآی درد در ما باال م  ک ی ی وقت مینیو بب میکن ی ابیخودمان را ارز د یهم با ما

     م؟یزیگری از درد م   یذهنمن ینه، با ترفندها  ای م؟یریآن را بگ غامیتا پ میکشی م  ارانهیو درد هش
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مقابل  در  رشیو تداب  یست که عقل جزئ از آن   یآورده است و حاک   یاله   ی در مورد قضا  تیموالنا چند ب  ات، یادامه اب  در

کند و به ما بفهماند    داریکه ما را از خواب ذهن ب  خواهدی قضا، محکوم به شکست است و قضا که خواست خداوند است م 

 .میشوی م لی آدم احمق تبد کی به   یاله  یمقابل قضادر  میآدم هم باش نیترکه اگر با هوش 

 3883تا   388۰ ابیاتدفتر سوم،    ،یمثنومولوی، 

 که عقلت بر عُطارِد دَق کند یا

 و عاقل را قضا احمق کند عقل 

 رجو یکه باشد ش ی خرگوش نحس، 

 کو؟  تیو عقل و چاالک یرکیز

 قضا  یهافسون   نیصد چند هست

 : اِذا جاءَالْقَضا ضاقَ الْفَضاگفت

 و مَخْلَص بُوَد از چپّ و راست  صدرَه

 قضا بسته شود، کو اژدهاست  از

حال  ه هستم و تا ب   ات یکه من تشنه آب ح  دیگوی م   دکنندگانیصدر جهان در پاسخ به تهد  لیداستان، وک  ی انیپا  ات یاب  در

کرده است و   لهیمقابل معشوقش حکه در  کندی م  ی مان یاو اظهار پش نیهمچن  زد؟ یکه از آب بگر  دیاده یرا د  یاتشنه   چیه

 .است خته یاز قهر و خشم او گر

 388۵و   3884 ابیاتدفتر سوم،    ،یمثنومولوی، 

 آبم کَشَد  می: من مُسْتَسقگفت
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 که هم آبم کُشد  دانمی م  گرچه

 ز آب زدیبنگر  یمستسق  چیه

 دو صد بارش کند مات و خراب گر

 38۹4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنومولوی، 

 ختمی که مکر انگ مانم یمن پش

 ختمیمرادِ خشم او بگر از

منزله نفس امّاره ما به  ای  یذهنکه من  ستن یو آن ا  کندی داستان را بازگو م  جهیو نت  دهیچک  ت،ی موالنا در چند ب  نیهمچن  و

خود، که از جماد    یتکامل   ریدر س یاریکه هش کندی م انیشود؛ و ب  یقربان  دیاست که در راه بازگشت به معشوق با یگاو

گذر از   ی افتاده و برا  ریمرحله که اکنون در ذهن انسان گ نیاست، تا به ا  ردهشروع شده است با فنا از آن مرحله گذر ک

 .ردیشود تا تحول صورت پذ  ی فان دیبا  ز،یمرحله ن نیا

 3۹۰۶تا   3۹۰۰ ابیاتدفتر سوم،    ،یمثنومولوی، 

 اِذْبَحوا هذْاالبَقَر  ،یکِرام ای

 اَرَدْتُمْ حَشْرَ ارواحِ النّظَر  اِنْ

 شدمی مُردم و نام یجَماد از

 بر زدم وان ینُما مردم به ح وز

 و، آدم شدم ی وانیاز ح مُردم

 ز مُردن کم شدم؟  ی چه ترسم؟ ک پس 
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 از بشر  رمیبم گر ید حمله 

 پرّ و سر ک یبر آرم از مال تا

 جَستن ز جُو  دمیمَلَک هم با وز

 ُ هالِک الّا وَجْهَه  ء  یشَ  کُلُّ

 از مَلَک قربان شوم  گرید بار

 آن شوم د،یاندر وهم نا آنچه 

 عدم گردم، عدم چون اَرغَنون  پس 

 راجِعون  هِ یْکه: اِنّا اِلَ دمیگو

 3۹۱4تا   3۹۱۲ ابیاتدفتر سوم،    ،یمثنومولوی، 

 زیر یکوزه اندر جو  ،یدید  یجو

 ز؟یباشد گر ی کَ ، یرا از جو آب

 کوزه چون در آبِ جو شود  آبِ

 و، جو او شود  یگردد در وَ محو

 شد و، ذاتش بقا   یاو فان   وصف

 سپس نه کم شود، نه بَدلقا  نیز

 :دیرس ش یبشست، به وصال معشوق خو شی آن عاشق، چون دست از جان خو تینهادر و

 3۹۲۱تا   3۹۱۹ ابیاتدفتر سوم،    ،یمثنومولوی، 
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 دیپروانه، شَرَر را نور د   همچو

 دیدر فتاد، از جان بُر   احمقانه

 ست ی شمعِ عشق، چون آن شمع ن  کیل

 ست  ی اندر روشن اندر روشن  روشن

 ست  ی آتش یِبه عکسِ شمع ها  او

 ست   ی آتش و جمله خوش دینمایم

 تشکر  با

از دانمارک   یعل 
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مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

توانید پیغام خود را ازطریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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