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 به نام خداوند بخشنده مهربان
 

 :سخنی با همراهان
 گر خطا گفتیم اصالحش تو کن

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن

 (۳۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 زدن به کاری ازاز دستگوید که قبلمیویژه خرد جمعی به ما که خِرد و بهبا توجه به این

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

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

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

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم. س  اُ

ح کلی ای و طرتر به همۀ مفاهیم اساسی، هستهگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار

داران این برنامۀ معنوی است که منطبق و تر برای دوستهر برنامه با امکان تکرار بیش

 موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

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

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 میسئولیت این امر به عهدۀ کارگروه خالصهشویم مدر پایان یادآور می

 با تشکر و سپاس فراوان:

 هاسازی برنامهگروه خالصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی۱۳۹برنامه  ترجیعخالصه ابیات 

 اصلی ترجیعمتن ابیات 
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 یدودناک خانه گشادند روزن ینز
 یروشن ید  دود و، اندر آمد خورش شد

 
 فکر یست؟و آن دود چ ینه،س یست؟خانه چ آن

 یتو اشکسته گردن یش  گشت ع یشهاند ز
 

 یالشو، خالص شو از فکر و از خ بیدار
 یزنرب، فرست خفتٔه ما را دهل یا

 
 یزچ یچهزار غم خورَد از بهر  ه خفته
 یزنخوف  ره یا یند،خواب، گرگ ب در

 
 و صد سنان یغصد ت یندخواب، جان بب در

 یزان جمله سوزن یندشد، نب بیدار
 

 یهدهب ی  مردگان که چه غمها گویند
 یو عمر رفت به وسواس  هر فن خوردیم

 
 اییگرفته عروس یالخ یکی بهر  
 یجوشن یدهبپوش یالخ یکی بهر  

 
 نَفَس ینهمه بادست ا یتسور و تعز آن
 یونیش یزن ینرقص ماند از آن و نه ز نی

 
 درندیو، رخ خود هم زنندیهم ناخن

 یبر رُخشان زخمِ ناخن یستخواب و ن شد
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 ین؟و انگب یرآنکه بود با ما چون ش کو
 ی؟آنکه بود با ما چون آب و روغن کو

 
 رفت یالآمد و خواب  خ یقحقا اکنون

 یمن یاست، نه ما مانَد و ن یو مأمن آرام
 

 عوان یو ن یرستجوان، نه اس یو ن یرپ نی
 ینرم و سخت ماند، نه موم و نه آهن نی

 
 یگانگیو  یصفت یکو  ستی  رنگ کی

 یو وارسته از تن یدهبرپر ستجانی
 

 که هرکس بدانَدَش ست،یکینه آن  یک این
 کن که در دل و خاطر نشانَدَش ترجیع

 
 (4۳ یعترج یعات،ديوان شمس، ترج ی،)مولو
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 یدودناک خانه گشادند روزن زین
 یروشن ید  دود و، اندر آمد خورش شد

 (4۳شمارٔه  یعترج یعات،ديوان شمس، ترج ی،)مولو
 ینبه دود، پُردود، دودآگ یخته: آمدودناک

 و دردها از آن یدههمان یفکرها یرٔهباز کرده که دود ت یرونرا به ب یروزن یخانٔه دودناک مرکز انسان، زندگ از
 هاین. اکندیطلوع م ینهاز آن س هایدگیپرنور که همان خداست پس از خروج همان یدو خورش شودیخارج م
 یه زندگالست، ب  یمانو تعهد به پ یمتسل بااز جنس عدم شود و  یارانهانسان هش کهینمگر ا افتدیاتفاق نم

  زنده گردد.
 

 فکر یست؟و آن دود چ ینه،س یست؟خانه چ آن
 یتو اشکسته گردن یش  گشت ع یشهاند ز
 (4۳شمارٔه  یعترج یعات،ديوان شمس، ترج ی،)مولو

آن  شود،یدر آن انجام م یو مرکز انسان است که تمام فعل و انفعاالت معنو ینههمان س یست؟چ خانه آن
 ایشهیاست. همان فکر و اندسرچشمه گرفته هایدگیاست که از همان هایییشهاند یانماد پندار کمال  یزدود ن
 ینا است ]منظور موالناآن کرده گزینایرا ج یغم و بدبخت برده و ینانسان را شکسته و از ب یو شاد یشکه ع

و  هادگیینظر موالناست که با دور انداختن همانمورد اییشهفکر کند، بلکه فکر و اند یدکه انسان نبا یستن
 .[یزدرا به فکر و عمل انسان بر یعدم شدن مرکز، خرد و عشق زندگ

 
 یالشو، خالص شو از فکر و از خ بیدار
 یزنرب، فرست خفتٔه ما را دهل یا
 (4۳شمارٔه  یعترج یعات،ديوان شمس، ترج ی،)مولو

خانٔه دودناک  ینرا رها کن و از ا یدههمان یشو، فکرها یدار:[ از خواب ذهن بگویدی]موالنا خطاب به انسان م
 . یاب یرونب

ا ر اشیزندگ یدههمان یکه در ذهن، خفته و با فکرها یانسان یبرا یا،:[ خداکندی]سپس موالنا رو به خدا م
 یراب کنندهیداراتفاقات بد و ب یعنیزن کند. ]دهل یدارزن بفرست که او را از خواب بدهل یکخراب کرده، 

 یدارکنندهب یاتشنماد موالناست که اب زنهلد ینهمچن برند،یسر مبه هایدگیهمان ینکه در خواب سنگ یخفتگان
 است.[
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 یزچ یچهزار غم خورَد از بهر  ه فتهخ
 یزنخوف  ره یا یند،خواب، گرگ ب در
 (4۳شمارٔه  یعترج یعات،ديوان شمس، ترج ی،)مولو

 یزهاییو در خواب ذهن چ بیندیچراکه خواب م خورد؛یم یادیز غم رودیمفرو هایدگیکه به خواب  همان کسی
 است یدههمان یزهاچون با چ یبدَرَد. از طرف یاریعنوان هشدرنده او را به یوانح یککه مانند  کندیدرست م

 .ترسدیم یارها بسبابت از دست دادن آن
 

 و صد سنان یغصد ت یندخواب، جان بب در
 یزان جمله سوزن یندشد، نب بیدار

 (4۳شمارٔه  یعترج یعات،ديوان شمس، ترج ی،)مولو

و  به او حمله کنند خواهندیم یزهو ن یربا صد شمش یگراند کندیر مکه انسان در خواب ذهن است، فک مادامی
 است یذهناز ذات و ساختار من یمطلب ناش ین. ایرندها هستند از او بگو آدم یزهارا که چ هایشیدگیهمان

 فهمدیم کند،یو روزن را باز م شودیر میداانسان از خواب ذهن ب ی. وقتکندیم یسازو مسئله یسازکه دشمن
ر دست د یکه سوزن یستن یکس ی. حتیستن یخبر دستبهیزهو ن یرزنهمه شمشتوهم بوده و از آن هاینکه ا

 ندارد. یبا او کار کسیچداشته باشد و ه

 
 یهُدهب ی  مردگان که چه غمها گویند
 یو عمر رفت به وسواس  هر فن خوردیم

 (4۳شمارٔه  یعترج یعات،ديوان شمس، ترج ی،)مولو

 هودهیب یهاها غمو بابت آن را خورده هاشدگییتهوهم یبجهان فر یندر ا شوندیمتوجه م میرند،یم کهیکسان
 هاگییدوحوش همانها را با وسوسه و کشش، حولتوانسته فن و صنعت خود را اجرا کند و آن یذهناند. منداشته

 بگرداند.
درد  ید،است و تنها غمِ مفخدا، از اول در کنارشان بوده یعنی خواستندیکه م یزیآن چ فهمندیها م]آن
 .[هاستیدگیجدا شدن از همان یارانٔههش
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 اییگرفته عروس یالخ یکی بهر  
 یجوشن یدهبپوش یالخ یکی بهر  

 (4۳شمارٔه  یعترج یعات،ديوان شمس، ترج ی،)مولو
 : لباس  رزمجوشن

خاطر نفر هم به یک. با گیردیم یجشن عروس یشو برا شودیم یتهوعاشق و هم یکیخود با  یالدر خ ذهنیمن
. پوشدیو توهم لباس رزم و جنگ م یالدر خ یشو برا شودیساز خود دشمن مساز و مانعساختار دشمن
 شود.[ یهتغذ ایجادشدهکند و از درد  یزهقطب است که با آن ست یک یازمندن یشههم یذهن]درواقع من

 
 نَفَس ینهمه بادست ا یتسور و تعز آن
 یونیش یزن ینرقص ماند از آن و نه ز نی
 (4۳شمارٔه  یعترج یعات،ديوان شمس، ترج ی،)مولو

 ی: جشن، مهمانسور
 یسوگوار ی،: عزادارتعزیت

 لحظه مانند یناز توهم ذهن، هردو در ا یناش یو آن سوگوار گیردیم یدگیخاطر همانبه یذهنکه من یجشن آن
 یتن وضعبابت آ یحضور شده نه رقص و خوش یاریبه هش یلکه تبد یانسان یندارند. برا یتیمباد هستند و اه

ز ا ی،انسان ینچن یبد برا یاخوب  یدادهایبابت خبر بد. ]اتفاقات و رو یونخوش وجود دارد و نه عزا و ش
سان ان یکه جنس اصل سببیب یلحظه فقط شاد ینبنابه قانون خدا در ا کهیجنس ذهن و توهم است؛ درحال

 است درست است.[

 
 درندیو، رخ خود هم زنندیهم ناخن

 یبر رُخشان زخمِ ناخن یستخواب و ن شد
 (4۳شمارٔه  یعترج یعات،ديوان شمس، ترج ی،)مولو

 ی. اما وقتخراشندیو حضورشان را م یخداوند یبایها، صورت زبه توهم یدندراثر چسب یدههمان هایانسان
 .شودینم یدهد شانیاریها و هشاصل آن یزخم ناخن رو یگرد رود،یو م شودیم مخواب ذهن تما
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 ین؟و انگب یرآنکه بود با ما چون ش کو
 ی؟آنکه بود با ما چون آب و روغن کو
 (4۳شمارٔه  یعترج یعات،ديوان شمس، ترج ی،)مولو

 یمتبود و دوستش داش یرینش ینو انگب یرما مثل ش یکه برا مانیذهنمن یمشد یدارکه از خواب ذهن ب اکنون
 یاریبا هش یجسم یاریشدن هش یختهرا که سبب آم ییهاواکنش یگرد ینک. ایستن یداشتندوست یگرد

 .شوندیباهم مخلوط نم کهاز هم جدا هستند، درست مانند آب و روغن  دوین. ادهیمینشان نم شودیحضور م

 
 رفت یالآمد و خواب  خ یقحقا اکنون

 یمن یاست، نه ما مانَد و ن یو مأمن آرام
 (4۳شمارٔه  یعترج یعات،ديوان شمس، ترج ی،)مولو

 یگر. دکنیمیم یتحس امن جاینو خواب ذهن رفت، در ا یمزنده شد یکه فضا گشوده شد و ما به زندگ اکنون
 یتهوبه هم یزناز وجودش  یشده و قسمت یلتشک هایدگیاز همان یذهن، چون من«من»و نه  ماندیم« ما»نه 

 قتیکه حق ینک. اما اگیردیرا از جمع م یتشدانش، آرامش و امن یّت،دارد و درواقع من یوابستگ یشدن  جمع
 .شودیگرفته نم« من»و « ما»از  یتآرامش برقرار است و دانش و امن یخودش را نشان داده فضا

 
 عوان یو ن یرستجوان، نه اس یو ن یرپ نی
 ینرم و سخت ماند، نه موم و نه آهن نی
 (4۳شمارٔه  یعترج یعات،ديوان شمس، ترج ی،)مولو

 یاتمأمور اخذ مال یوان،: مأمور دعوان

و نه نرم و سخت. چون همه از  یرنه مأمور و اس ماند،یم یو جوان باق یرنه پ یگرزنده شدن به حضور، د با
 .شودیو جوان نم یرو پ تهاسیفیتک ینفاقد ا یو زندگ شوندیم یجنس زندگ

 
 یگانگیو  یصفت یکو  ستی  رنگ یک

 یو وارسته از تن یدهبرپر ستجانی
 (4۳شمارٔه  یعترج یعات،ديوان شمس، ترج ی،)مولو

و به  یمرنگیکاست. همه رفته یناز ب هایدگیمانده و رنگ همان یو از جنس خدا شدن باق رنگییب یگرد اکنون
از  هایی. دوکندیو کار م زندیدر همه حرف م ی. زندگکنیمیم ییشناسا دیگریکو آن را در  یمازنده شده یزندگ

 است.و آزاد شده و به خداوند زنده شده پریدهخودش را به ما نشان داده که از تن  یاند. جانرفته ینب
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 که هرکس بدانَدَش ست،یکینه آن  یک این
 کن که در دل و خاطر نشانَدَش ترجیع

 (4۳شمارٔه  یعترج یعات،ديوان شمس، ترج ی،لو)مو

 یستن نیشدیکیآن  گویمیکه من م یکتاییو زنده شدن به خدا و  رنگییک ین:[ اشودیم یان]از زبان موالنا ب
 یرونب یذهنبرگرد، فضا را باز کن و از آهنگ من یعنیو تکرار کن  یعکه هرکس بتواند با ذهن آن را بفهمد. ترج

 .یردگ یو جا یندبنش وخوب در دل و خاطر ت یکتایی ینو به روزن نگاه کن تا ا یاب
 
 

  ۱۳۹شمارٔه متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامٔه 
 

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

 (2842 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
 ]مقابلِ حدوث[ یمقد یرینگی،: دقِدَم

عنوان عدم تو به گذاری؟یکه خداوند است، نشان م یهنور اول یاقِدَم  یندارد، پس تو چرا رو یچگونگ عدم
 کرد. یخواه یجادغصه و درد ا صورت،ینا یرغ در ی،بخواه یها زندگو از آن یشو یدههمان یزهابا چ توانیینم

آن  یزن اکنون ی،و به اَلَست اقرار کرد رداشتیب یکون یاررا بس یاز زندگ ییقدم پس از جدا ینطور که اولهمان
 . یهست یاقرار کن که از جنس زندگ ییو با فضاگشا یاورب یاد را به

 
 من یار  و  ینتو قر یدوش عشق را: ا گفتم
 کنار  من یناز ا یبنَفَس غا یکمباش  هیچ

 (۹82۱ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

 یاش و حتمن ب ینعشق و وحدت با خداوند را تجربه کردم، به او گفتم، تو دوست و قر ییگشاکه با فضا وقتی
 .نشو یبهم از کنار من غالحظه  یک
 نم.[ک ییخودم باشد و مدام فضاگشا یحواسم رو یداز او جدا نشوم، با کهینا یمتوجه شدم برا ین]بنابرا 
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 یشتردودش ز نورش ب یچون شعله، ول جانیست
 یاض یددود از حد بگذرد در خانه ننما چون

 (26شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

دود   یاست. وقت تریشدودش از نورش ب یاست مانند شعله و چراغ، ول یو جان یاریشه یک ذهنی،من
 شیدر فکرها یت،و درنها آیدیم یینانسان پا یاریو هش شودیم یکو درد از حد بگذرد، خانه تار یدگیهمان
 .شودیگم م

 
 یاز نور شعله برخور ی،دود را کمتر کن گر
 م آن سراسرا، ه یننور  تو روشن شود هم ا از

 (26شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

د، شده خارج گردگشوده یتا دود از روزن فضا یفضا را باز کن یعنی ی،و درد را کمتر کن یدگیدود همان اگر
هم  و فرمت، یا. از نور تو، هم مکان شوییاست، برخوردار م یاز نور شعلٔه اصل خود که زندگ صورتینادر

 .گرددیم یباروشن و ز اتفرمییقسمت ب یاالمکان 
 

 فلک ین ینی،ماه ب ین ی،بنگر یرهآب  ت در
 هوا  یردگ یرگیو مه پنهان شود، چون ت خورشید
 (26شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو 

 یتل رٔوو ماه قاب یدخورش یگرشود، د یکو نه آسمان. و اگر هوا تار بینیینه ماه را م ی،نگاه کن یرهدر آب ت اگر
خودت را  توانییتو نم صورتیناآلوده گردد، در یذهنمن یرگیتو با ت یاریاگر آب هش یعبارت. بهواهند بودنخ
 .یکن ییو شناسا ینی، ببدرخشدیدر آن م یبزرگ که ماه زندگ یعنوان آسمانبه

ندار پ یجادا یگران،منِ خود با د ییسهو به مقا ی،کوچک هست یذهنمن ینکرد که هم یگمان خواه ین]بنابرا
 پرداخت.[ یخواه ها،یدگیهمان یبرا یزهکمال و ست
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  یترت
 یلو شکلِ پ یکردن در چگونگ اختالف

 
 بود یکتار ییاندر خانه پیل
 را آورده بودندش هُنود عرضه

 (۹25۱ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یان: هندهُنود

ا ر یلف ی،زنده به زندگ یهاانسان یاخداوند و  یعنی یانذهن بود و هند یکتار ٔهما در خان ییتخدا یا فیل،
 بودند. آورده یشعرضه و نما یبرا

 
 یمردم بس یدنشد ی  برا از
 یهر کس شدیآن ظلمت هم اندر
 (۹261 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 .رفتندیذهن م یکاز مردم به خانٔه تار یاریحضور، بس یلف یتماشا برای
 

 مکن نبودبا چشم، چون م دیدنش
  بسودیکف م اشیکیآن تار اندر
 (۹26۹ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

حواس پنجگانه و ذهنشان، به بدن   یعنی یشانهاجا که چشم عدمشان باز نبود، مجبور بودند با دستاز آن و
 حضور را تجسم کنند. یلِ دست بکشند و ف یلف

 
 را کف به خرطوم اوفتاد یکی آن
 نهاد ینست اناودان: همچون گفت
 (۹262  یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی: شکل و قد و قامت، حالت و خونهاد

 «به ناودان است. یهشب یلف: »گفتیبود، م یدهکش یلکه دست به خرطومِ ف یکس آن
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 یدرا دست بر گوشش رس یکی آن
 یدشد پد یزنبر او چون بادب آن
 (۹26۳  یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 بادبزن بود. یکمانند  یلبود، در نظرش ف یدهکش یلکه دست بر گوش  ف یگرید آن
 

 بسود یشرا کف چو بر پا یکی آن
 چون عمود یدمد یل: شکل پگفت
 (۹264  یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 «و شکل آن مانند ستون است. یدمرا د یلف: »گفتیبود م یدهکش یلف یکه دست به پاها یکس آن
 

 بر پشت  او بنهاد دست یکی آن
 بُدست یچون تخت یلپ ین: خود اگفت
 (۹265  یتدفترم سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 «تخت است. یهخداوند، شب یا یلف: »گفتیبود م یدهکش یلکه دست به پشت  ف یگرد یکی
 

 یدکه رس یبه جزو یکهر  همچنین،
 شنیدیهر جا م کرد،یآن م فهمِ 
 (۹266  یتوم، بدفترم س ی،مثنو ی،)مولو

سم خود تج یدٔهاساس  شنرا بر یلبود، ف یدهکنندگان شنرا از لمس یلف یکه وصف  اعضا یهرکس همچنین
 انیاز خداوند ب یمتفاوت یهاها از ظن و گمان خودشان، برداشتاز انسان یکآن است که هر یل. ]تمثکردیم

 خدا و اصل خود دارند.[ ٔهدربار یمختلف و گوناگون یاتمختلفشان، ذهن هاییدگینسبت  همانکرده و به

 
 نظرگه، گفتشان شد مختلف از
 الف یندالش لقب داد، ا یکی آن
 (۹267  یتدفترم سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

: گفتیم ییککه مثالً  دچار  اختالف شد. چنان یل،به شکل فگوناگون، قضاوتشان نسبت هاییدگاهسبب د به
اندازه  ینا تا یفشانتوص یعنی«. مانند الف راست است. یلف: »گفتیم یگریو د« مانند دال، کج است. یلف»

 از هم فاصله داشت.
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را  قتیخود حق یدد یٔهاز زاو ی،ذهن هر انسان یل،دل ینبه هم ینید،کُل را بب تواندیآن است که ذهن نم یل]تمث
 متفاوت است.[ یارها از خود و خداوند، بسانسان یفاتتوص ین. بنابرابیندیم

 
 یبُد یکف  هر کس اگر شمع در

 یشد یروناز گفتشان ب اختالف
 (۹268 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یکهمه  یراز شد،یبرطرف م یکلها، شمع حضور بود، اختالف  نظرشان بهدر دست  هرکدام از انسان اگر
 .خداوند بود یا یزندگ که آن هم، دیدندیرا م یقتحق
 

 حس همچون کف  دست است و بس چشمِ 
 کف را بر همٔه او دسترس نیست

 (۹26۱ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یلف ریکبه همٔه پ تواندیگانه و فکرها، مثل کف دست است که نمحواس پنج ی،ذهنچشم من یعنیحس  چشم
 .[یمکن ییگشافضا یدبا یمهست یچه کس یمبفهم کهینا یبرا ینکند. ]بنابرا یداخداوند احاطه پ یقتحق یا
 

 و، کف دگر یگرستد یادر چشم
 نگر  یادر یدٔهکف ب ه ل، وز د 
 (۹271 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

از چشم است  یگرینوعِ د یز ذهن و حواس پنجگانه ناست. چشمِ همچونْ کف یگرد یعدم، چشم یایدر چشم
 یابیندر یدٔهرا رها کن و با د ینب چشمِ کف ینداشته باشد. بنابرا یو به کل دسترس یندرا بب یادر تواندیکه نم

 نگاه کن.

 
 روز و شب یاها ز درکف جنبش  
 عجب ی،ن یاو، در بینیّ یهم کف

 (۹27۹ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

 حرکت و جنبش شوند،یم یدارم پدعد یایدر یروز بر روکه شبانه ییگانه و فکرهاهمان حواس پنج یا هاکف
 حاصل از آن یجانات  است که تو از کف  فکرها و ه یب. حال عجگیرندیخداوند م یا یزندگ یایخود را از در

 .بینییرا نم یزندگ یایدر یول ی،آگاه هست
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 زنیمیبه هم بر م هایچو کشت ما
 یمو، در آب  روشن یمچشم تیره
 (۹272 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 قیاما چون از طر یم،در حرکت یکتاییروشن و زالل   یایدر یکه رو یمهست هایییهمانند کشت ی،ذهندر من ما
 .یمو نزاع یزدرحال ست دیگریکگشته، همواره با  تارویرهما ت ینِ بچشم عدم بینیم،یم هایدگیهمان

 
 تن، رفته به خواب یِّ تو در کشت ای

 آبنگر در آب   یدی،را د آب
 (۹27۳ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ینکا ،اییدهرا د یجسم یاریآب  هش ی،افرو رفته هایدگیبه خواب همان ی،ذهنمن یاتن  یکه در کشت یکس ای
 حضور ناظر توجه کن. یا آب به آب

 

 رانَدَشیکو م ستیرا آب آب
 خوانَدَشیکو م ستیرا روح روح
 (۹274 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ن حضور هست که آ یاریتحت  عنوان هش یگریآب  د یک یریم،صورت  آب درنظر بگرا به یجسم یاریهش اگر
 خواندیخداوند است، م یاری  که هش یترروحِ بزرگ یکناظر را،  یاری  و روح هش کندیخود روان م یسورا به
 .یامن ب یسوو به یندازرا دور ب هایدگیهمان گویدیو م

ها و از آن کندیم گذارییهسرما هایشیدگیحضور را در ذهن و همان یاریهش ی،ناآگاه یهرلحظه از رو]انسان 
 آن را رها کند و یدبا شودیناظر به ذهنش نگاه کند آگاه م یاریعنوان هشاگر به کهیدرحال خواهدیم یزندگ
 خداوند بازگردد.[ یاریهش  یسوبه
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 رهنماست یاو در یگاندر ر نَجم،
 اندر نَجم نِه، کو مُقتَداست چشم،

 (2644 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : ستارهنَجم

 رهبر یشوا،: پمُقتَدا

 یو راهنما یشواستاره باشد، چراکه آن پ یسوراهنماست پس همواره چشمت به یاو در یدر خشک ستاره،
وشن و با ر دهدیحضور خودش را به انسان نشان م یِ ستارٔه نوران ییپس از فضاگشا یگرعبارت دتوست. به

 .کندیم ییو درون، او را راهنما یرونکردن جهان  ب
 .[شودیم تریحضور ناظر قو یجهتر و درنتستاره بزرگ تر،یقعم یی]هرچه فضاگشا

 

 جفت داریاو م یرا با رو چشم
 ز راهِ بحث و گفت یزانمَنگ گَرد
 (2645 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : گرد و خاک برپا مکنیزانمَنگ گَرد

 و یمرکزت را عدم کن دهد،یچه که ذهنت نشان مو آن هایدگینگاه کردن به همان یجابه یدانسان، تو با ای
ا . پس بشودیتو م یو او راهنما کنییحالت به خداوند نگاه م یندر ا یراز یچشمت را به ستارٔه حضور بدوز

ن چراکه گردوخاک نک یگران،با خودت و د یذهن یوگوو بحث و گفت یگرد یدگیبه همان ییدگهمان یکاز  یدنپر
 .شودیشدن  تو در ذهن م یاست و سبب زندان یاریکار محلِ لغزش هش ینا
 

 گردد نَجم پنهان، زآن غبار زآنکه
 بهتر از زبان  با عِثار چشم

 (2646 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : لغزشعِثار

ٔه ستار ی،گرد و غبار کن یجادشروع به ا یگرانجدل با خودت و دوبحث یقاز طر کهینمحض اانسان، به ای
 است که مدام ی. چشمِ عدم بهتر از ذهن و زبان پر از لغزششودیتو پنهان شده و نور آن قطع م ید  حضور از د

 .گرددیم ،تهساخکه خودش  یدنبال مقصر دردها و مسائلو به کندینگاه م یرونبه ب
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 یماست و مُستق علّتیمن ب کار  
 یمسَق ینه علّت، ا یرمتقد هست
 (۹626 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یمار: بسَقیم

لکه ب گیردیذهن تو صورت نم ی  سازکار  من مطابق علت و سبب یمار،ب ی:[ اگویدی]موالنا از زبان خداوند م
در  کنمیم یینو تع کنمیتو کار م یو قضا رو یر. من مطابق تقدشودیامر کُن انجام م یقاز طر یمطور مستقبه
 .یفتدتو ب یبرا یلحظه چه اتفاق ینا

 
 خود را بگردانم به وقت عادت

 بنشانم به وقت یشغبار از پ این
 (۹627 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

را در تو مطابق سرعت قضا  یذهنکردن  من یجادانسان، من خودم عادت  ا ی:[ اگویدی]موالنا از زبان خداوند م
ذهنت دخالت نکن و در زنده شدن به من عجله نداشته باش. من  ی  سازتو با سبب کنم،یفکان درست مو کن

 .منکیموقع از مرکزت پاک مبه ی،جاد کردیاز آن ا یناش یو دردها هایدگیهمان یقرا که تو از طر یغبار ینا

 
 خواب تو را خواجه گرفتار کند گر

 کند یدارب یتنگذارم کس من
 (78۹شمارٔه   یشمس، رباع یواند ی،)مولو

 تواندینم اییذهنمن یچکند، ه یمارانسان، اگر خواب  ذهن تو را گرفتار و ب ی:[ اگویدیم ی]موالنا از زبان زندگ
 ات کنم.کرده و معالجه اریدتو را از خواب ذهن ب یدتو را درمان کند. فقط من با

 

 افشاندیم یبچو درخت  س عشقت
 کند یّارخواب تو را چو برگ  ط تا
 (78۹شمارٔه   یشمس، رباع یواند ی،)مولو

 : پرواز کننده، چست و چاالکطیّار

 بییچون درخت سوجود  تو را هم آید،یشده مگشوده یکه از فضا یعشق گشایی،یفضا را م یانسان، وقت ای
 آیدیبرگ  سبک و رها به پرواز در م یکگاه خواب  ذهن مثل آن افتند،یو اضافات م هایدگیو همان دهدیتکان م

 .پردیو از سرت م
 



  ۱۳۹ شماره برنامه ابیات خالصه 
www.parvizshahbazi.com 

 

 ۹7 

 کُن یزاراز صورتت ب صورتی
 کُن یدارهر خفته را ب ییخفته

 (45۱2 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 کننده یدارکننده و ب یزار: بیدارکُنو ب بیزارکُن

 کندیم دایاز جنس خداوند پ فرمیب یبردارد و فضا را باز کند، صورت یدرستقدم را به ینانسان اول کهدرصورتی
 ینو در ا رودیگاه به خواب  خداوند مآن کند،یم یزارب یذهنصورت  من خردی  یبودن و ب یکه او را از سطح

 .کندیر میداو ب را تکان داده یخفتگان  ذهن یزدی،ا یان  خواب با ب
 

 از کالم رهاندیکالمت م آن
 از سَقام جهاندیسَقامت م وآن
 (45۱۳ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یماری: بسَقام

از  ییو سبب رها کندیعشق م یان  انسان شروع به ب یقاز طر یزدیعشق، دمِ ا یدٔهو ظهور پد ییفضاگشا با
از  ،یشفابخش  زندگ یروین یلٔهوسعشق، به یماریانسان با مبتال شدن به ب ینچنهم شود،یم یذهن یدردها

 .یابدیم ییرها یذهنمن یماری  ب
 

 سَقامِ عشق، جان  صحّت است پس
 رنجهااَش حسرت  هر راحت است

 (45۱4 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یدهکش هایدگیانداختن همان یکه برا اییارانههش یهاعشق، جان  سالمت است و رنج یماریدرواقع ب پس
 است. یذهندر من یحسرت  هر انسان راحت شود،یم
 

 یدهااش به فکر اندر رَوعجب در
 یدوز مَهابت گُم شو یمیعظ از
 (۳718 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یبتو شکوه، عظمت، ه ی: بزرگمَهابت

 پر از درد و مسئله شده و روابطتان ی  ذهنکه با من تانیزندگ یی،پس از فضاگشا کهینا یب  ها، از عجاانسان ای
کوه و از ش یدبه فکر فرو رو یابد،یدرمان م یتانرا خراب کرده بود، اکنون جلو  چشمانتان درست شده و دردها
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 اهمیتیشده، ب یزناچ یارکه بس تانیذهنمن بهخودتان را گم کرده و نسبت یشفابخش  زندگ یرویو عظمت  ن
 .یدشو

 

 و سِبلت گُم کند یشز صُنعش ر چون
 خود داند ز صانع تن زند حد
 (۳71۱ یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یدنآفر ینش،: آفرصُنع

 یل: سِبسِبلت

 یننده: آفرصانع

 کردن یزدن: خوددار تن

ن دانستن و بلد بود یرا که ادعا اشیذهنمن یلو سب یشخداوند، ر یِ و شفابخش یدگاریآفر یدن  با د انسان
حالت حد و اندازٔه خودش را  یندر ا گیرد،یصورت م یهمٔه کارها توسط زندگ شودیو آگاه م کندیداشت، گم م

 .کندیو اصلش صحبت نم یدگاربه آفرو با ذهنش راجع داندیم
 

 او ز جان یدنگو ٰیکه ال اُحْص جز
 یانشمار و حد بُرون است آن ب کز
 (۳7۹1 یتر چهارم، بدفت ی،مثنو ی،)مولو

 آورمی: به شمار در نمٰیاُحْص ال

ه ک شودیآگاه م شود،یم یزندگ شمار  یب یهانعمت یدنشده و قادر به ددرونش گشوده یانسان فضا هرگاه
 داندیو م یابدیعاجز م یارخود را بس اش،یافتهو ذات  کمال یزندگ یِ قرارگرفته و در قدرشناس یمورد لطف  زندگ

ها و نعمت نهایت  یعظمت  ب یراکم است ز همکار کند، باز  یکرده و در راهِ زندگ یهرچقدر هم که شکرگزار
 .گنجدینم یاندر ب یاله هاییدهآفر

 حدیث

 «اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. الا »

ان که خود تو گفتن، آنس یمن نتوانم ثنا»فرمود:  یغمبرپ« مرا ثنا بگو»فرمود:  یغمبرمعراج خداوند به پ شب  »
 تو زنده بشوم.[ نهایت  یاست که به ب ینمن ا ی]ثنا .«یاخود گفته یثنا

 «اُحْصِي ثَنَاءً ما عَلَيْك الا »
 .«یمبستا یدتو را چنانکه با توانمنمی»
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ه ناقص است، پس بهتر است ک یمهرچه بگو یراز توانم،یمن نم یی،خودت را بگو یثنا یدتو خودت با یعنی]
 .[ییخودت را بگو یتو قرار بدهم تا تو در من ثنا یارخودم را در اخت

 

 ظاهر آمد چون غبار ی  و گو گفت
 دارخاموش خُو کُن، هوش مدّتی
 (577 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

به خودت نگاه کن و عادت کن که  یارانههش یذهن مثل غبار بلند کردن است پس مدت ی  ظاهر گویوگفت
 .یساکت باش

 

 شوم مشغول  اِشکال و جواب گر
 توانم داد آب؟ یرا ک تشنگان

 (2۱17 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یو دردها هایدگیهمانخاطر ها که بهانسان یِ و اشکال  کل یذهن یهااگر مشغول سؤال و جواب گویدیم موالنا
 به تشنگان آب دهم و با به ارتعاش درآوردن  توانمینم یگرو تحت  فشارند، بشوم، د قراریب یشهاز آن هم یناش
 در خودشان وادارم. یزندگ ییها را به شناساآن ی،عشق و زندگ ی  ها به انرژآن
 

 و حَرَج یبه کلّ  یتو اِشکال گر
 کن، الصّبرُ مِفتاحُ الْفَرَج صبر
 (2۱18 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 و فشار ی: تنگحَرَج

 و نجات است. یدر  رستگار ید  مِفتاحُ الْفَرَج: صبر کل الصّبرُ 

 یذهنه منبدان ک بینی،یرا مشکل م یزچکه تو را در تنگنا نگه داشته و همه یدار یاشکال یکانسان، اگر تو  ای
 یشگشا د یصبر کل یراصبر کن ز ییپس با فضاگشا ی،ها را حل کنآن توانیینم یو با سؤال و جواب  ذهن یدار

 است.
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 هایشهکُن، اِحْتِما ز اند اِحْتِما
 هایشهو گور و، دلها ب یرش فکر،
 (2۱1۱ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 کردن یزنگاه داشتن، پره یزی: خود را از چاِحْتِما

 یشٔهاست که در ب یریچون شهم یدهفکر  همان یراکن، ز یزمقاومت پره یقاز طر یدههمان یفکرها یجاد  ا از
 .بلعدیرا م حمله کرده و هرلحظه آن یمرکزت، به گورخر  زندگ

استن خو یدرعوض هرچه از زندگ شودیم یدهتوسط ذهن بلع تریشب مانیزندگ یم،مقاومت کن تریش]هرچه ب
ا حضور، ذهن را تماش یاری  هش ید  براساس  د توانیمیم یم،کن یزها پرهشدن با آن یدهو همان یرونیب یزهایاز چ

 .[یمشو یکیکرده و با خدا 
 

 بر دواها سرور است اِحْتِماها
 گَر است یِّ فزون یدنخار زآنکه

 (2۱۹1 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ،یکچل را بخار یکسر  تریشطور که هرچه ب. همانباشدیم یذهن یاست، سرور  دواها یزندگ ی  که دوا پرهیز
 .شودیفعال م تریشذهن ب ی،و سؤال و جواب کن یهرچه در ذهن بمان کند،یم یدابه خارش پ یلم تریشب

 

 یقیناصلِ دوا آمد  اِحْتِما،
 ینکن قؤه جان را بب اِحْتِما

 (2۱۹۹ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یادو ترینیعنوان حضور ناظر، اصلو نگاه کردن به ذهن به یدههمان یاز فکرها یزپره قین،یقطع و  طور  به
 یلدرا به درد، رنجش و مسئله تب یزندگ یدکه نبا شودیحالت انسان آگاه م یندر ا یرااست. ز یشفادهندٔه زندگ

 .بیندیجان  عدم را م یروین یتو درنها کندیصفر م یرون،کند و توقعاتش را از جهان ب
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 ستیهست یزکه گفت ن خاموش
 اَنْصِتُواش الکن یِ از پ باش
 (۹۱۳4شمس، غزل  یواند ی،)مولو

 ید: خاموش باشاَنْصِتُوا

 : اللالکن

اطاعت از فرمان   یِ و در پ شودیم یدنو همان یهست یجادمنجر به ا یذهن یگووگفت یرارا خاموش کن ز ذهنت
 .شودینباشد و براساس آن حرف نزند، مرکزش آلوده نم یدههمان یزیتا انسان با چ یراانصتوا الل شو ز

 

 جنس  تو یاو زبان، ن ی،تو گوش چون
 را حق بفرمود: اَنْصِتُوا هاگوش

 (۹622 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

حل لغزش تو زبان  خودت را که م یستن یازیو خداوند از جنس زبان، پس ن یتو از جنس گوش هست چون
 .یدوتو سخن بگ یقتا خداوند از طر یساکت شو ید. بلکه بایکن یجادا یو هست یاوریاست به حرکت درب

 

 را گوش کن، خاموش باش اَنْصِتُوا
 گوش باش ی،زبان  حق نگشت چون
 (۳456 یتدفتر دوم، ب ،یمثنو ی،)مولو

دم که مرکزت ع یقدر فضا را نگشودکه آن یرا گوش کن و ذهنت را خاموش کن. تا زمان یدخاموش باش فرمان
 فقط گوش کن. ید،تو سخن بگو یقاز طر یبشود و زندگ

 

 اَنْصِتوا یدشما خاموش باش پس
 گو وتان من شوم در گفت زبان تا

 (۳6۱2 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

تا  دیانصتوا را اطاعت کنو فرمان  یدبه من زنده شو ییو با فضاگشا یدپس شما خاموش باش گویدیم خداوند
 گو کنم.وشما گفت یندرب گونهینو هم گوش دهم و ا یمشما هم سخن بگو یقمن از طر

شما گوش دهد و سخن  یقاز طر کند،یرا اداره م یکه کُل زندگ یاباشنده یدو اجازه ده ید]اگر فضا را باز کن
 .[شویدیسودمند م یو معنو یلحاظِ مادخواهد کرد و به ییرچقدر رفتارتان تغ یدد یدخواه ید،بگو
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 تا بر جان  تو یر،بپذ اَنْصِتُوا
 اَنْصِتُوا ی  از جانان، جزا آید

 (2726 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ند از حالت خداو یندر ا یزد،خداوند پاداش انصتوا بر جانت بر یتا از سو یررا بپذ یدفرمان خاموش باش پس
 .کندیم یداررا شفا داده و تو را از خواب  ذهن ب یتدردها زند،یو حرف م شنودیتو م یقطر

 

 سگان کرَّاند ز امر  اَنصِتُوا این
 سَفَه، و ع و ع کنان بر بَدر  تو از
 (۹466 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یها از رو. آنزنندیکَر هستند و دائماً در ذهنشان حرف م ید،به فرمان  خاموش باشنسبت یذهن هایمن
 .ندکنیاند، عوعو مخداوند زنده شده نهایتیکه به ب ییهاچون سگان، بر ماهِ کاملِ خداوند و انسانهم ی،نادان
 

 نفعِ تو یشد خموش ینا،ب پیش  
 آمد خطاب  اَنْصِتوا ینا بهر  

 (2172 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ینمنفع توست. به هبه یاند، سکوت و خاموشکه به خداوند زنده شده یناب یهاانسان یاو  یناخداوند ب پیش
 است.است که فرمان  انصتوا آمده یلدل

 

 که آبَت را به الغ یعنی اَنْصِتوا
 خُشک است باغتَلَف کَم کُن که لبْ  هین

 (۳۹۱۱ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ه تمام ک یرا قبول کرده و آگاه شد اتیاریهش یتاست که هرگاه مسئول یمعن ینانسان فرمان  انصتوا بد ای
و درونت خراب  یرونب یتوضع یجهو درنت یاکرده یجادا یذهنغلطِ من ید  را خودت با د اتیمشکالت زندگ
 اتیدگچراکه باغِ زن ی،کن گذارییهمارا در دردها سر اتیاریو هش یرا تلف کن یآب  زندگ یدنبا یگراست، پس د

 است. یدهخشک
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 او ی  وگوو گفت قولیب ینقَر از
 او ی  بدزدد دل نهان از خو خو
 (26۳6 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ه با او را ک ینینشهم یرتارتعاش، خو و س یقاز طر ی،طور پنهانبه یی،وگوحرف و گفت یچه یانسان ب مرکز
 .دزددیاست، مشده ینقر

 

 هاینهدر س هاینهاز س رودمی
 هاینهرهِ پنهان، صالح و ک از
 (۹42۹ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

رکز  به م یاز مرکز انسان یطور پنهانبه ی،ذهنبد و مخرب  من هاییو انرژ یزندگ یدارکنندٔهخوب و ب هایانرژی
 .کندیم یداصورت  ارتعاش انتقال پبه یگر،د یانسان

، فضا را باز کند یتیکه در اطراف هر وضع یستن یقدر قوشدن از خواب ذهن، انسان آن یدارراهِ ب ی]در ابتدا
ب مخر هاییدارد که مرتب مرکز او را پر از انرژ هاییینبسا قرکند، چه یاطاحت ینبه قرنسبت یدپس با

 .[یستموضوع ن ینه او او متوج کنندیم یذهنمن
 

 یرا حَبْر و سَن یرمَر غ یکن تا
 کنییم یرا بدخُو و خال خویش

 (۳۹۱6 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : دانشمند، داناحَبْر

 بلندمرتبه یع،: رفسَنی

 یگرانخودت برداشته و به د یو ناظر  ذهنِ خود بودن، حواست را از رو ییفضاگشا یجالحظه به ینا اگر
 ها را بزرگ و دانشمندکردن آن یحتبا نص یو بخواه ینیرا بب یرادهایشانو ا یها را قضاوت کنآن ی،بپرداز

 .شوییم یزندٔه زندگ ی  از انرژ یحالت، خودت بدخو و خال ینو مطمئن باش در ا شودیفضا بسته م ی،کن
 

 ست اوخود را رها کرده مردٔه
 رَفو یدرا جو یگانهب مردٔه

 (۹5۹ یتدفتر دوم، ب ی،ثنوم ی،)مولو

 را زنده کند. یگرید یذهنمردٔه من خواهدیرا رها کرده و م یخود به زندگ یِ ذهنکردن  مردٔه من زنده انسان
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 یگرنوحه یگران،آ، بر د دیده
 گِرییو، بر خود م ینبنش مدّتی
 (47۱ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یداب کهیدرحال ی،آنان هست یتاصالحِ وضع یِ و درپ کنییم یو زار یهگر یگرانحال دچشمان  من، تو به ای
 .یکن یهگر یذهنحال  زار  خودت در منو به ینیبنش
گاه نآ یاید،حضور از مرکزت باال ب ید  خورش یاجازه ده ییهرگاه با فضاگشا یرانباش ز یگرانقدر نگران د]آن

 ارد.[ند اییدهفا یچه یگرانتو به د یحت  و نص یو زار یهقبل از آن گر یول یدهم خواهد تاب یگراننورت به د
 

 ست از صفاجانم گشاده روزن  
 خدا ٔهنام واسطهیب رسدمی
 (2412 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

دم و ش یشده است، از جنس زندگدرونم گشوده یروزن  فضا پی،دریپ هایییفضاگشا یکه دراثر صفا حال
 ی،اواسطه یچلحظه بدون  هبهخداوند لحظه یغامحالت پ یندست عقلِ کل افتاد. در اهب امیامور زندگ یار  اخت

 .کندیم یتو مرا هدا ریزدیبه جانم م یماً مستق
 

 و باران و نور از روزنم نامه
 ام، از معدنمدر خانه فتدمی
 (241۳ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 کند،یرا روشن م یرونمو نور  او، که درون و ب یزدیخرد و رحمت ا یغامروزنم باز است، پ ییبا فضاگشا وقتی
 امیزندگ کهیناز ا ی،قضاوت یچحالت من بدون  ه ین. ]در اشودیم یام جارشده به خانهگشوده یاز معدن  فضا

 .[رمندا یسؤال یچو ه یرانمح شودیبدون  دخالت  من دارد درست م
 

 است روزنیآن خانه کآن ب ستدوزخ
 بنده رَوزَن کردن است یا ین،د اصلِ
 (2414 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 و اساس   یهبنده، پا یاست، درواقع دوزخ است. ادرونش بسته یکه روزن را باز نکرده و فضا یآن کس خانٔه
با  یاقدام یچه یدکه نبا یرداست انسان بپذ یشده است. درواقع روزن گشوده هست! کافروزن  گشوده یند
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را پر از دود نکند بلکه فضا را  خانه ی،ذهندرد با من یجادو ا یدههمان یفکرها یقانجام دهد و از طر یذهنمن
 تا روزن خودش را به او نشان دهد. یدبگشا

 

 یازَن، بکم  یییشههر ب تیشٔه
 زَن در کندن  روزن، هال تیشه

 (2415 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ٔهیشزدن به ب یشهجدل، هدر نده و آن را صرف  تورفتن به ذهن و بحث یقرا از طر اتیانرژقدر انسان، آن ای
ن و با مرتب فضا را باز ک یعنی ی،کار ببررا فقط در کندن روزن  خودت به یشهنکن. آگاه باش ت یگرانخود و د
 تا روزن خود را به تو نشان دهد. یندازب یگریپس از د یکیها را آن ها،یدگیهمان ییشناسا

 
 که نور  آفتاب دانیینم یا
 برون است از حجاب  یدخورش عکس  
 (2416 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

درواقع  آید،یذهن که به نظر آفتاب م یعنیفروزان است.  یداز خورش یکه نور آفتاب، انعکاس دانییانگار تو نم
را  یجسم یاریهش ینوجود دارد که ا یدیخورش یکذهن  یرون  خداوند است. در اصل ب یبیِ از نور غ یانعکاس

 .کندیمنعکس م

 
 هم یدد یوانکه ح یدان یننور، ا
 چه کَرَّمنا بُو د بر آدمم؟ پس

 (2417 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

س را دارد. پ ینور ینچن یدند ییهم توانا یوانح دانی،یرا اصلِ نور م یجسم یاریهش یاانعکاس نور  یناگر ا
هن و ذ یدر خشک یاریصورت هشانسان به یگرد یچه آمده؟ ]به عبارت یخداوند برا داشتیکرَّمنا و گرام یٔهآ

 بخورد.[ ینور روز یاز غذا ییبا فضاگشا تواندیهرلحظه م یکتایی یفضا یایدر در
 (71 یٔه(، آ۹7سورٔه اسراء ) یم،)قرآن کر

 «فْضِيًً نْ خَلَقْنَا تَ ا بَنِي آدَمَ و حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَر ّ و الْبَحْر  و رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّي ّبَات  و فَضَّلْنَاهُمْ عَلَٰی كَثِيرٍ مِمَّ و لَقَدْ كَرَّمْنَ »

 را از یشانو ا یمها سوار کردبر مرکوب یاو در یو آنان را در خشک یمداشت یو ما فرزندان  آدم را بس گرام»
 .«یدیمبخش یبرتر یدگاناز آفر یاریو آنان را بر بس یمداد یروز هایزهپاک یغذاها
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 آن طرف ستیچهرا کِش در یاخانه
 شرف یوسفآن  یْراناز سَ  دارد
 (۳1۱4 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یدارا بخشیر  زندگوجوش آن نوخداوند وجود داشته باشد، از جنب یابه سمت نور  یکه در آن روزن یاخانه
 .شودیم یو شاد یشرف و بزرگ

 
 باز کن یوسف یسو یچهدر ینه

 آغاز کن یاشکافش فُرجه وز
 (۳1۱5 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یی: تماشا، فضاگشافُرجه

نور  یشروع به تماشا ییشکاف با فضاگشا ینخداوند روزن را باز کن و از ا یا یوسف یسوهوش باش و بهبه
 .یکن تا از جنس خداوند شو یورزو عشق یزندگ

 
 کردن است یچهآن در ی،ورزعشق

 روشن است ینهجمال  دوست، س کز
 (۳1۱6 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

است چرا که از جمال نور خداوند مرکز انسان روشن  ییدرون با فضاگشا یچٔههمان باز کردن در یورزعشق
 .شودیم
 

 معشوقه نگر یپس هماره رو
 پدر یبه دست  توست، بشنو ا این
 (۳1۱7 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ل که به نظر ذهن مقبو ییو از انجام کارها یاوررو ب یزندگ یاخداوند  یبه سو ییفضاگشا یقپس همواره از طر
 دست توست.هب ییلحظه با فضاگشا ینقدم در ا ینپند را بشنو که برداشتن اول ینکن. پدر جان، ا یزاست، پره
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 روشن ینهدر س ییزاست تم یچراغ
 ییو دَغا یبتو را از فر رهانَد
 (۳۹21شمس، غزل  یواند ی،)مولو

 یله: حدغا

چراغ انسان را از  ینا ییکه روشنا شودیروشن م یچراغ ییمرکز عدم و فضاگشا ٔهواسطانسان به ینٔهدر س
 .  دهدینجات م یذهنمن گرییلهو ح یبفر
 

 شه بود باغ و تماشاگه بود یال  هر جا خ
 تنمیبرم یکه روم بر عشرت یهر مقام در

 (۹۳8۳شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

 کند،یعدم استفاده م یاریاز هش ییکه با فضاگشا یهر مرکز یعنیخداوند باشد،  یاشاه  یالکه در آن خ ییهرجا
ال خوب ح یک ٔهو سلوک که باشم در حال تجرب یراز س یادر هر مرحله ینبه مانند باغ و تماشاگه است. بنابرا

 هستم. یزندگ یکو 
 

 یدرخانقاهِ شش یندرها اگر بسته شود ز
 رو از المکان سَر درکند در روزنمماه آن

 (۹۳8۳شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

و ره شود، آن ماهمن بست یخودم به رو عقلییب یجٔهدر نت ی،جهان ماد یعنی یدرخانقاه شش ینا یاگر درها
 از روزن عدم به من کمک خواهد کرد. ییخداوند با فضاگشا یا

 
 جسمانه رها کرد او کنون یْر  سَ 
 نهان، در شکلِ چون چونیب رودمی

 (۹۱8۹ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ا رها ر یگرد یتبه وضع یتیحرکت در ذهن از وضع یعنیجسمانه  یرنماد انسان است سِ  جاینکه در ا یدقوق
کت خدا حر ینهان در درونش به سو ٔهشدگشوده یدر فضا فرمیب یاریکه جسم داشت با هش حالینکرد و درع

 کرد.
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 وارمشتاقْ  شدمیم یگفت: روز
 یاردر بشر انوار   ینمبب تا
 (۹۱82 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و از زندان ذهن که فقط  ینمخدا را ببدر بشر نور  ییتا با فضاگشا رومیمشتاقانه م یگفت: روز یدقوق
کند، کار  من یفکان روبا قضا و کن یتا زندگ کنمیخالص شوم. ]هرچه فضا را باز م بیندیرا م هاشدگییتهوهم
 .[شومیبه نور خداوند زنده م تریشب
 

 ییدر قطره یقُلْزُم ینمتا بب
 ییدَرْج اندر ذرّه آفتابی

 (۹۱8۳ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 .منظور است یامطلق در یتب ین: در اقُلْزُم

که در  یو آفتاب بزرگ ینمبب یذهنمن ٔهحضور را در قطر یایو عدم کردن مرکزم بتوانم در ییفضاگشا ینتا با ا
 یکان درون انس یگرد یطلوع کند. ]به عبارت ی،درونم نهان است با باز کردن روزن و کار کردن زندگ یزناچ ٔهذر

 خداوند زنده شود.[ نهایتیب ینبه ا ییبا فضاگشا تواندیوجود دارد که م یعوس نهایتیب یفضا

 
 ذرّه نهان یکیدر  یآفتاب
 دهان یدآن ذرّه بگشا ناگهان

 (4581 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 نیاست که در اثر برداشتن قدم درست در اپنهان شده یذهنمن یرکوچک و حق ٔهدرخشان در درون ذر یآفتاب
 .کندیذره ، دهان گشوده و آفتاب درون از مرکز انسان طلوع م ینا یی،و فضاگشا یزلحظه و پره

 
  ینذرّه ذرّه گردد افالک و زم

 ینچون جَست از کَم ید،آن خورش پیش  
 (458۹ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 اهینگ: نهانگاه، کَمکَمین

کائنات و هرچه که درون انسان  کند،یو عدم مقاومت از درون  ذهن طلوع م ییحضور با فضاگشا یدخورش یوقت
 .شودیخداوند زنده م نهایتیذره شده و به بنور ذره یناست در اثر تابش ا
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 چه درخورد  تن است؟  یجان ینچن ینا
 جان هر دو دست  ینتن از ا یبشو ا هین

 (4582 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یذهن است؟ ا ینشدن در ا یراسن به خداوند را دارد کجا درخور  زنده شد ییکه توانا نهایتییوجود ب ینچن
 یاریرا از بال و پر هش یرتدست بردار و غل و زنجانسان  نهایتیجان ب یناز ا یریکه در جسم اس یذهنمن

 باز کن.

 
 تنِ گشته و ثاق  جان، بس است یا

 نشست؟ یتانَد بحر در مَشک دچن
 (458۳ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : اتاق، خرگاهو ثاق
 تواندی: متانَد

 محبوس ینا یگرد ی،اشده ییباعث حبس  جان خدا یترس و درد و خشم، مانند اتاق یجادکه با ا یذهنمن یا
 در مَشک کوچک ذهن جا شود؟  تواندیم یخداوند تا ک نهایتیدرون و ب یعوس یایبودن بس است. در

 
  یزدر سخن آمد که خ یآفتاب
  یزبرآمد روز، بَرجه، کم ست که
 (27۹۱ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ن با تو شروع به سخ دهد،یرا م یداریشب و آغاز روز و ب یانپا یامو پ کندیکه طلوع م یخداوند مانند آفتاب
از مرکزت طلوع  خواهمیب ج ه. من م یرونب هایدگیشب ذهن تمام شده و روز آمده، پس از همان گویدیکرده و م

 .یبردار یزهدست از مقاومت و ست یستکنم. فقط کاف

 
 : آفتابا کو گواه؟ ییتو بگو
 خواه یدهکور از حق د ی: اگویدت

 (2721 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یلدل کیو به دنبال « گواه تابش تو کجاست؟: »گوییینماد خداوند است م به آفتاب که یذهنتو به عنوان من
 .یبخواه تا در روز روشن به دنبال چراغ نگرد ینبکور از خداوند چشم عدم یا گویدی. اما او به تو میهست یذهن
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 چراغ یَدروز  روشن، هر که او جو
 دارد بالغ یَشجُستن، کور عینِ 
 (272۹ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 داللت کامل یدن،: رسانبالغ

رد که با مقاومت و د یانسان یعنیبر کور بودن اوست.  یلروز به دنبال چراغ بگردد، دل ییکس در روشنا هر
داشتن چراغ ذهن کند، واضح است که نسبت به نور عدم  در روشن نگه یدر برابر آفتاب حضور سع یدنکش

 کور است.

 یابُرده یگمان بینی،یور نم
 یاست و، تو اندر پردهصباح که
 (2722 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

النا مو گنج حضور و از یاگمان و شک و با  یانشده یدارو از خواب ذهن ب یستین ینااگر واقعاً به نور عدم ب
و در حجاب جهل  هستی هایدگیهمان ٔهتو هنوز در پشت پرد، استشده که صبح  یاتصور کرده ای وشنیده

 ای.پوشیده شده
 

 گفت، فاش ینخود را مکن ز ی  کور
 و، در انتظار  فضل باش خامُش

 (272۳ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 نی. بنابراکنییخود را فاش م یکور کنییشروع به حرف زدن م یپس خاموش باش و حرف نزن چرا که وقت
 باش. یزدیار فضل و بخشش و خرد اذهنت را خاموش کن، فضا را باز کن و در انتظ

 
 روز گفتن: روز کو؟ یان  در م
 جوروز یرسوا کردن است ا خویش
 (2724 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یناییابفقط ن یذهن به دنبال نور باش یلٔهاست به وس یدنروز روشن که آفتاب حضور در حال تاب یاناگر در م
 .ینور هست یوجوذهن در جست یکیچرا که در تار کنییرا فاش م خود
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 است جَذوب  رحمت یصبر و خاموش
 نشان جُستن، نشان  علّت است وین
 (2725 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 کنندهجذب یار: بسجَذوب
 یماری: بعلّت

ت. و به اس یرحمت اله یدشد ٔهکنندخود، جذب یرش  سؤال نکردن، اشکال نگرفتن و پذ یعنی «یصبر و خاموش»
 است. یماریب ٔهگشتن نشان یاز زندگ یذهن به دنبال نشان یلٔهوس

 
 تا بر جان  تو یر،اَنْصِتُوا بپْذ

 اَنْصِتُوا ی  از جانان، جزا آید
 (2726 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ییشاو فضاگساکت بودن  ینخداوند پاداش ا یعنیو ذهنت را خاموش کن تا از جانان  یرفرمان اَنصِتُوا را بپذ
 به تو برسد و جانت را زنده کند.

 
 یبطب ینا یشنُکس، پ یگَر نخواه

 یبلَب یزن زرّ و سَر را ا ینزم بر
 (2727 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یماری: عود کردن بنُکس
 : خردمند، عاقللبیب

 را یتیتمام دارا، نزد خداوند یبطب ینخردمند نزد ا یبه تو برگردد پس ا یذهنمن یماریکه ب خواهییاگر نم
 .  یندازبزن و دور ب یناست بر زم یذهنو عقل من هایدگیکه همان

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

 (216۳ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 غامیند بزرگان را که پبال نخورده باشد، گوش کَرش پ یوارمخربش به د یبا دردها یذهنسر من کهیتا زمان
 .شنودیاست نم یبیغ
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 گَه نگون یره،گاه چ ی،عقلِ جُزو
 المَنُون یْبُ از رَ  یمنا ی،کلّ  عقلِ
 (۹۹45 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 المنون: حوادث ناگوار رَیْبُ 

نات که کائ یعقل یا یاما عقل کل شود،یهم سرنگون م یو گاه یروزدر کارها پ یگاه یذهنعقل من یا یعقل جزو
 ٔهه برّندک یعقل در برابر حوادث ناگوار ین. اکندیو مرکز عدم به انسان کمک م ییبا فضاگشا کندیرا اداره م
 است. یمنهستند، ا یذهنشک من

 

 که من یوار عُذر آرمنافق یا
 در نفقٔه فرزند و زن اممانده

 (۳167 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

به زبان تملق  کنی، مانند منافقانذهنی خالص شده و هیچ اقدامی هم نمیبیدار شوی، از منیا اگر نخواهی 
 رفتم.بله من گرفتار هزینٔه فرزند و همسرم هستم و ااِل به راه تو میکه  آوریمیو عذر  کنییم
 

 است یدنسَرْخار ی  نه مرا، پروا
 است و رزیدنیند ی  مرا، پروا نه
 (۳168 یتوم، بدفتر د ی،مثنو ی،)مولو

رسد و در کار من نه وقت سرخاراندن دارم و نه وقت دین ورزیدن، فضاگشایی و باز کردن روزن. پولم نمی
 .امخودم مانده

 
 دار یادفالن، ما را به همّت  یا

 کار  یان  پا یا،از اول یمشو تا
 (۳16۱ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

مانند موالنا، تو نفست پاک است و همت واال  یهست یکه استاد معنو یکس یا یعنی یفالن یا گویندیآنها م
 .یمباش یاکن تا سرانجام جزو اول ییما دعا یپس برا ی،دار
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 سخن، نَه هم ز درد و سوز گفت ینا
 هرزه گفت و، باز خفت خوابناکی

 (۳171 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 رییو از اعماق وجودش طالب تغ یستدرد و سوز دلش ن یدرخواست دعا کردنش هم از رو یحت یانسان ینچن
 یشانیو پر ربطیحرف ب یکو  شودیم یداراست که ناگهان از خواب ب یآلودبلکه مانند انسان خواب یستن
 .رودیو دوباره به خواب م زندیم

 
 یالاز قوت  ع یستچاره ن یچه
 لبُنِ دندان کُنم کسب  حال از
 (۳17۹ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 دل یمِ بُنِ دندان: از صم از

جا که جان کار تا آن ینا یکنم. برا یهام غدا تهخانواده یبرا کهینندارم جز ا یاچاره یچمن ه گویدیباز هم م
 .کنمیحالل تالش م یدارم جهت کسب روز

 

 گشته از اهلِ ضاَلل یچه حالل؟ ا
 حالل بینمیخون تو نم غیر

 (۳172 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 ی: گمراهضالل

ردن م یاخون تو  یختناز ر یرغ ی؟هست یمشغول کدام کسب حالل ی،هست یکه اهل گمراه یکس یا گویدیم
 ی. ]کار حالل آن است که با باز کردن روزن، خرد زندگیستتو حالل ن یبرا یگرد چیزیچه یذهننسبت به من

 .[دیزبه آن بر
 

 یسْتش و، از لوت، ناز خدا چاره
 یو، از طاغوت، ن یناست از د اشچاره

 (۳17۳ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : غذا، طعاملوت

 جز خدا ی: سرکش، متجاوز، هر معبودطاغوت

مرکز  عدم کردن یا ین. از دتواندیاست نم یشکه غذا هایدگیبگذرد اما از همان تواندیاز خداوند م یانسان ینچن
 .گذردینماش یذهنمنمعبودهای دروغینی چون بگذرد اما از  تواندیم ییو فضاگشا
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 دُون یایاز دن یستکه صبرت ن یا
 ز نِعْمَ الْماهِدُون؟ یچون دار صبر
 (۳174 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : پست، نازلدُون

 ین زمکه بساطِ  یاز خداوند یبر دور توانییچطور م ی،کن یپست خوددار یایدن یناز ا توانییکه نم یکس ای»
  «ی؟را گسترده است صبر کن

 یخداوند از یبر دور توانییچطور م ی،کن یخوددار هایشیدگیپست و همان یایدن یناز ا توانییکه نم یکس ای
 ی؟را گسترده است صبر کن ینکه بساطِ زم

 (48 یٔه(، آ5۹) یاتسورٔه ذار یم،)قرآن کر

 «رْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.و الْأ  »
 «گسترندگان. یکون ییمپس ما یم،را بگستراند ینو زم»

 
 یماز ناز و نع یستکه صبرت ن یا

 یم؟ز اللهِ کر یچون دار صبر
 (۳175 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی؟از خداوند بخشنده بگذر یتوان ی. چطور میکن یچشم پوش یتوان یکه از ناز و نعمت نم یکس یا
 

 یداز پاک و پل یستکه صبرت ن یا
  ید؟آفر یناز آن ک یچون دار صبر
 (۳176 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی،رداذهن را فعال نگه خواهییو مدام م یصبر ندار یذهنمن ینهم یا یدیو پل یکه در برابر هر پاک یکس یا
 ی؟صبر کن توانییم یدهرا آفر هانعمت ینا ٔههم کهیچگونه در برابر کس

 
 یماز ناز و نع یستکه صبرت ن یا

 یم؟ز اللهِ کر یچون دار صبر
 (۳175 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی؟از خداوند بخشنده بگذر یتوان ی. چطور میکن یچشم پوش یتوان یکه از ناز و نعمت نم یکس یا
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 یداز پاک و پل یستکه صبرت ن یا
  ید؟آفر یناز آن ک یچون دار صبر
 (۳176 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی،رداذهن را فعال نگه خواهییو مدام م یصبر ندار یذهنمن ینهم یا یدیو پل یکه در برابر هر پاک یکس یا
 ی؟صبر کن توانییم یدهرا آفر هاینا ٔههم کهیچگونه در برابر کس

 
 تو ز خلق یزمان تنها بمان یک
 تا به حلق یمان یشهغم و اند در
 (815 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

غرق  در اندوه و رنج فرو  یتتا گلو ی،و تنها بمان یگرد یهادور از انسانلحظه به یک یکه تو حت یزمان زیرا
 .گیردیسراسر  وجود تو را فرام یدههمان یشٔهرفت و غم و اند یخواه

 

 یکه تو آن اَو حَد ی؟باش یتو ک این
 یو سرمست  خود یباخوش و ز که

 (816 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 قییحق یّت  هو شود،یو غم ممحض تنها ماندن دچار غصه که به یذهن یندروغ یّت  هو ینممکن است که ا چگونه
 ت است.و سرمس یبااست که ذاتاً خوش و ز یکتاییوجود  تو آن ذات   یقت  تو باشد؟ بلکه حق

 

 اندیشهخَلقان، سُخرٔه اند جمله
 اندیشهپدل و غمسبب خسته زآن
 (۳55۱ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

خرٔه و مس شوندیم یدهسو کشو آن سوینخود هستند، مدام با افکارشان به ا یسلطٔه فکرها یرها زانسان همه
 و کارشان غم یبوده، مرکزشان زخم ینافسرده و اندوهگ یزن یلدل ینهمخود هستند، به یدٔههمان هاییشهاند

 خوردن است.
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 بر آب  صفا یشهو اند هاحس
 آب را یخس بگرفته رو همچو

 (۹826 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی  رو یزن هیدهمان هاییشهاند پوشاندیو آن را م نشیندیآب  زالل م یکه خَس و خاشاک، بر رو همانگونه
 .کشدیم یو بر آن حجاب پوشاندیرا م یزندگ یانوساق
 

 یششمُرد پ یشهتو چون درآمد، اند عشقِ 
 صبحِ کاذب یشهتو صبحِ صادق، اند عشقِ 

 (۳16شمس، غزل  یواند ی،)مولو

و به  گشت یدارمُردند، حال من پا یدههمان هاییشهاند ینفضا را باز کردم عشق تو آمد، بنابرا یوقت خداوندا،
 تو زنده شدم.

 یاریرفتن به ذهن و هش یده،همان هاییشهو اند« صبح صادق» ییگشافضا یقاز طر یشدن با زندگ یکیو  عشق
اره بعد از آن هوا دوب یول یده،صبح فرارس رسدینظر مدر ابتدا به رودیاست. ]شب که م« صبح کاذب» یجسم
ها ان. ما انسکردندیکاذب حرکت م بحها در صکاروان یم. در قدگویندیرا صبح کاذب م که آن شودیم یکتار
 .[مشوییهالک م یدزد به ما زده و در درد و گرفتار کنیم،یحرکت م ستیذهندر صبح کاذب که نماد من یزن
 

 مثلِ ناودان  ستیشهو اند فکر
 و مکشوف است ابر و آسمان و حْی
 (24۱2 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 و پنهان است. یعاشارٔه سر یمعناست. در لفظ به  یدهپوش یآدم یکه ادراک آن از حواسّ  ظاهر ی: کالمو حی

 یالهامات  ربّان ی،: مکاشفات  روحمکشوف

که انسان پس از ورود  یزیو آن چ یعقل جزو یعنیآلود است،  مانند ناودان و آب گل یدههمان یشٔهو اند فکر
 .خوردیدرد نمها شده و بهانسان ینسبب جنگ و دعوا ب کندیبه ذهن احساس م

نند  بوده، ما یو الهامِ اله یوح آید،یبه دل انسان م یاز طرف زندگ ییگشاکه با فضا اییشهاما آن فکر و اند 
 دارد. یزرا ن یشهاحل چالشابر و آسمان است و راه
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 فناست یرایپذ یشی،اند هرچه
 آن خداست ید،نا یشهدر اند آنکه
 (۳۹17 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و  آیدیها درنمفکر  انسان یطٔهکه در ح یآفل و گذرا است و آن کس یکن یشهاند  یزیهرچ ٔهبا ذهنت دربار تو
 آن را بشناسد آن خداوند است. تواندینم یشهاند
 

 ینباد ب یدی،غبار  نقش د چون
 ینب یجادقُلْزُمِ ا یدی،چو د کف
 (۹461 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یا: درقُلْزُم

 یجادها را در تو اکه آن یناست را هم بب یزندگ یروی  باد که نماد ن یدی،و درد را د یدگیکه گرد و غُبار همان تو
 . ینبب یزآن را ن یدآورندٔهپد یایدر یدی،را د دهدیکه ذهن نشان م یزی. تو که کف، فکر، حس و آن چکندیم

کرده  یجادن را اکه آ یروییهستم، بلکه آن ن یذهنمن ینکه من ا ییدنگو بینید،یرا م یذهناگر من یگرد یانی]به ب
 .[یدکن ییشناسا یزعنوان امتداد او را نخداوند و خودتان به یعنیاست 

 
 یستبرادر راست ن یو ناموس، ا عشق
 یستعاشق مَا یدر  ناموس ا بر
 (6۹2 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 است. یمن ذهن یِ تصنُّع یآبرو یبه معن ینجا: در اناموس

داشتن   و ینیشدن با خدا است با خودب یکیو باز کردن روزن  درون  یی،گشافضا یمعنانسان، عشق که به ای
 انمدیکه براساس م یذهنمن یبدل یبر در ناموس و آبرو گاهیچپس ه آید،یجور درنم یذهنمن یناموس بدل

 .یستشده است نا یلتشک
 

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

از فضا را ب یندازم،ور برا د یذهنبرهنه شوم و من یاورم،را درب هایدگیاست که من لباس همان یدهآن رس وقت
 و سراسر جان شده و از جنس خدا شوم. یمرا ترک گو یذهنکنم، نقش من
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 یآب یشهعدو ّ شرم و اند ای
 یاپردٔه شرم و ح یدمدر که
 (6۹4 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که  یاب ی،هست یذهنمن یدٔههمان هاییشهو اند یدشده که دشمن شرم، حس حقارت، شک، تقلگشوده یفضا ای
 ام.است با کمک تو پاره کرده یشدن به زندگ را که مانع زنده یذهنمن یایناموس و ح ٔهمن پرد
 حدیث

 .«یمانالْأ یَمْنَعُ  اَلْحَیاءُ »

 «است. یمانبازدارندٔه ا شرم،»
 

 را یشدستٔه خو یغ،تراشد ت کی
 را یشر ینسپار ا یبه جرّاح رو،
 (۳222 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

برو  نیببرد، بنابرا ینخودش، خودش را از ب تواندینم یذهنمن یعنی تراشد؟یچاقو، دسته خود را م یک مثالً 
 .یابدتو شفا  یدگیمثل موالنا بسپار تا مرض همان یجراح ماهر یکمرض خود را به  ینا
 

 جمع آمد مگس یشسر  هر ر بر
 کس یشخو یشقُبحِ ر یندنب تا
 (۳22۳ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : زخم، جراحتریش
 ی: زشتقُبح

 اندتوینم کسیچکه ه شودیم یدهها، پوشو آن زخم چنان از وجود مگس شوندیها جمع ممگس ی،سر هر زخم بر
ر هستند که ب ییهازخم است و دردها و فکرها، مگس یک یذهنمن یگرد یانیزخم را مشاهده کند. به ب یزشت

 .ینیمزخم را نب ینا یتا ما زشت وندشیسر آن جمع م
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 و آن مال  تو هایشهمگس، اند آن
 تو، آن ظلمت  اَحوال  تو ریش  

 (۳224 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

و آن زخم،  باشدیتو هستند که مربوط به مال و متعلقات تو م شدٔهیتهوهم هاییشهها درواقع اندمگس آن
 است.  یذهناحوالت در من یکیتار

 
 ب ه سازد مرا یچ،ندارم ه خود

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

 : رنجعَنا

 نیاست، در ا سببیب یکه امتداد خدا و از جنس شاد یاریعنوان هشمتوجه شدم که من به ییبا فضاگشا 
ن من توهم داشت یِ ذهنبخت کند، منخوشحال و خوش داشته باشم که حالم را بهتر و مرا یزیچ توانمیجهان نم

توهم  کهیدرحال شوی،یم بختوشخ یرا داشته باش یجهان ینا یزهایاگر چ گویدیرا دارد و م هایدگیهمان
 وجود آورده است.من هزاران درد به یها براشدن با آن یدهداشتن و همان

 

 اشیهبر باال پَران و سا مرغ،
 و ش بر خاک، پَرّان مرغ دَو دمی
 (4۹7 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 .افتدیم ینزم یرو اشیهو سا آیدیبر اوج آسمان به پرواز در م ایپرنده
 ینیما است که زم یمنِ اصل یٔهسا رویمیدنبال آن مما که مدام به یدٔههمان یو فکرها یذهنمن یعبارت ] به
 .[یستن
 

 شود یهآن سا یّاد  ص ابلهی،
 شود مایهیچندانکه ب دَو دمی
 (4۹8 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

خود  که همٔه توان دودیقدر دنبال آن مو آن آیدیو درصدد شکار آن برم بیندیپرنده را م یٔهسا یابله یادص یک
 .دهدیرا از دست م
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زش ها را به مرکجسم یبا فضابند یعنی دارد،یلحظه قدم اول را بد م یناست که در ا یابله نماد انسان یاد]ص
 تا تمام دودیم یشفکرها یٔهدنبال ساقدر بهو آن شودیاست م یذهنکه همان من یهبه سا یلو تبد آوردیم

 .[رودیم یناز ب اشیو زندگ شودیم مایهیبدنش، افکار و احساساتش خراب شده، ب

 
 کآن عکس  آن، مرغِ هواست خبربی
 کجاست یهآن سا که اصلِ  خبربی

 (4۹۱ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 کند،یاست که در آسمان پرواز م یاعکس آن پرنده یه،سا یناست که ا یناز ا خبریو ب آیدینم یادش یادص آن
 در کجاست. یهکه اصل آن سا داندیاو نم
متوجه  میو مرکز را عدم کن یمصورت حضور ناظر عقب بکشبه یما است و وقت یآن پرنده، من اصل یقت]درحق

 آن است.[  یهفقط سا یذهنمن ینکه ا شویمیم
 

 گفته است آن سپهدار  بشر راست
 گذر یاآنکه کرد از دن هر که
 (۹451 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 رد شود و برود. یاحضرت رسول فرموده است که هرکس از دن یعنیبشر  سپهساالر
 بعد[ یت] ادامه معنا در ب 
 

 و غَبنِ موت یغدرد و در نیستش
 از بهر  فوت یغهستش صد در بلکه
 (۹45۹ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 در داد و ستد یدند یانآوردن در معامله، ز یان: زغَبن

جهان افسوس  ینمرگش و رفتن از ا یو برا شودیدچار درد و حسرت نم رودیجهان م ینکه از ا هرکسی
 ها است. تلف کردن فرصت یبلکه حسرت او برا خورد،ینم
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 چرا قبله نکردم مرگ را؟  که
 هر دولت و هر برگ را مخزن  

 (۹452 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یزچهر ینٔهرا که گنج یو زنده شدن به زندگ هایدگیو همان یذهنبه من: چرا من مُردن نسبتگویدیبا خود م و
 است، مورد توجه قرار ندادم. ییو نوا بختییکهر ن جهان و یندر ا یباارزش

 
 کردم من همه عمر از حَو ل قبله
 که گُم شد در اَجَل یاالتیخ آن
 (۹45۳ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 نداشتن است.  ینبواقع ید  مراد د ینجاشدن، در ا یندوب ی،: لوچحَو ل

د را قبلٔه خو یدههمان یو فکرها یو توهمات ذهن بافییالخ ی،ذهنمن ینیو بدب ینیتمام طول عُمر با دوب در
 محو و نابود شد. یاالتآن خ ٔهمرگ هم یدنقرار دادم که با فرا رس

 
 یستآن مُردگان از مرگ ن حسرت  
 یستا یمها کردکاندر نقش زآنْسْت

 (۹454 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یهاقشما در ن گویندیجهت است که م ینحسرت آنان بد بلکه یست،اند به خاطر مرگ نمرده کهیکسان حسرت
 .یمبود یذهناز جنس من یمخدا زنده شو نهایتیبه ب توانستیمیم کهیو درحال یممتوقف شد یدههمان
 

 آن نقش است و کف ینکها یدیمند ما
 علف یابَدجُنبد و  یاز در کف

 (۹455 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یهمتو هایدگیو همان یذهن یهاکه نقش یمنشد یقتحق ینمتوجّه ا ی،جسم یاریهش یقاز طر یدنعلت دبه ما
 آیدیم دیپد یکتایی یایندارد بلکه از در یزندگ یذهنو من یدگیاست، کف  همان یادر یرو یهابوده و مثل کف

 .گیردیرا از آن م یشو غذا
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 اندتن بوده یکهر دو  یطان،و ش نفس
 اند را بنموده یشخودر دو صورت  

 (415۳ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ر هر دو د شناسد،یکه عدم را نم یرونو درد در جهان ب یدگیهمان یروین یعنی یطانو ش یذهنمن یعنی نفس
در انسان و  یذهنصورت منبه یکیاند، اند، اما به دو صورت خودشان را نشان دادهجنس بوده یکاصل از 

 .یطانهم خود  ش یگرید

 
 بُدند یک یشانفرشته و عقل، که ا چون
 هاش دو صورت شدند حکمت بهر  
 (4154 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

به  یت  الهحکم یاند امّا به اقتضابوده یکیجوهر و  یکشده با عقل کُل گشوده یفضا یعنیکه فرشته  طورهمان
 . باشدیهم که خداوند م یگریون انسان است و ددر در یکیاند، دو صورت جلوه کرده

رده و مرکز را عدم ک ییگشاو هرموقع با فضا یمهست یطاننفوذ ش یرز کنیمیو مقاومت م ی]هرموقع فضابند
 .[یمنظم خداوند هست یرز کنیمیروزن را باز م

 

 یشدر سِر ّ خو ینچن یدار دشمنی
 یشست و، خصمِ جان و کعقل مانعِ 
 (4155 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

عقل خوب  یتو درد دوست است و مانعِ فعال یدگیکه با همان یدار یذهنچون منهم یدر درون خود دشمن تو
 .باشدیخداست م یدارکه د یمانتو ا ینبوده و دشمن روح و د یزندگ
 

 نَفَس حمله کند چون سوسمار یک
 در فرار یزدگر یبه سوراخ پس
 (4156 یتفتر سوم، بد ی،مثنو ی،)مولو

لحظه مانند   یکدشمن انسان است، در  یندرد بوده و بدتر یو فضا یذهنکه همان من یدشمنِ درون این
 .کندیو فرار م دهدیبه او درد م کندیسوسمار به مرکز انسان حمله م
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 ها دارد کنوندل، او سوراخ در
 برون آردیز هر سوراخ م سَر
 (4157 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

لحظه سَر  خود را بهدر مرکز او  دارد و لحظه ی یهاانسان سوراخ هاییدگیدرد به تعداد همان یو فضا ذهنیمن
 .کندیم یجاددرد ا یقو از آن طر آوردیم یرونب یاز سوراخ

 
 از نفوس یوپنهان گشتنِ د نامِ  

 آن سوراخ رفتن، شد خُنُوس واندر
 (4158 یتدفتر سوم، ب ،یمثنو ی،)مولو

 پنهان گشتن یار: آشکار شدن و سپس بسخُنُوس

وجود و پس از به شودیبد و افکار مخرب م یهاحالت یجادباعث ا یذهناست که من یمعن ینبه ا خُنوس
ست ا یعو پنهان گشتنش چنان سر شودیاست، پنهان مکه در مرکز انسان فراهم کرده یآوردن درد، در سوراخ

 به او درد داده و چگونه پنهان شده است. یزیچچه فهمدینم کسیچکه ه
 

 خُنوسش چون خُنوس  قُنْفُذست که
 سر  قُنْفُذ و را آمدْ شُد است چون
 (415۱ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : خارپشتقُنْفُذ

 یغیتگشتن سر  جوجهدرد درون  انسان، مانند  آشکار شدن و نهان  یو فضا یذهنشدن و پنهان گشتن من ظاهر
آن  واندتینم یو کس شودیو  دوباره پنهان م گیردیگاز م آورد،یم یرونسرش را ب یگاه یغیتاست، چون جوجه

 .یندرا بب
 

 را خَنّاس خواند یوخدا آن د که
 سر آن خارپُشتک را بمانْد کو
 (4161 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 پنهان شونده یار: آشکار شونده و سپس بسخَنّاس

درد را  یو فضا یذهنمن یطان،ناس، آن ش ٔهسور یعنی یم،قرآن  کر ٔهسور ینجهت خداوند در آخر ینهم به
 .شودینهان م یآشکار  و گاه یگاه یغی،تاو مانند  سر  جوجه یرالقب داد، ز« خنّاس»
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 نهان گردد سر  آن خارپُشت می
 دُرُشت یّاد  صَ  یمِبه دَم از ب دَم
 (416۹ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یم: خشن، ناهموار، حجدُرُشت

گرفتار  انسان کهی. ]اگر وقتگرددیبزرگ که نماد خداوند است پنهان م یّاد  دم به دم از ترس  ص یغی،تجوجه سر  
صورت حضور ناظر حواسش به خودش باشد و به فضا را باز کرده و مرکز را عدم نگه دارد و به شود،یدرد م

د و او را دچار درد کن تواندیاو نم یند بنابرابینیدرد درونش را م یهمان فضا یا یغیتنش نگاه کند، جوجهذه
 او را بدزدد.[ یزندگ

 سر آرَد بُرون یافتچو فرصت  تا
 شود مارش زبون یمکر چنینزین
 (4162 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و  یدآ یشپ یو مقاومت فرصت یزهتا در زمان ست کندیدرد است سرش را پنهان م یکه نماد فضا تیغیجوجه
 و بعد باز پنهان شود و یردما است را به دهان بگ یاز دُمِ مار که نماد زندگ یقسمت یکآورد و  یرونسرش را ب
 د و درد وو مخرب شو یافکار منف ردرد شده، دچا یکار انسان مغلوب فضا ینبا ا یگرعبارت دبخوابد. به

 کند. یجادا یو اوقات تلخ یزهست
 

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

 (416۳ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

چگونه  یرونی،ب ذهنییهاراهزنان، من کرد،یو تو را گمراه نم زدیاز درون راهت را نم یذهنمن واقعاً  اگر
 داشته باشند؟ یبر تو غلبه کنند و به تو دسترس توانستندیم
 

 که شهوت است یعَوان  مُقتَض زان
 حرص و آز و آفت است یر  اس دل
 (4164 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : مأمورعَوان
 گر: خواهشمُقتَضی

نظم ذهن  و یسازو سبب هایدگیکه براساس شهوت همان یذهنمن یعنیگر اثر  تالش  آن مأمور  خواهش بر
 . گرددیحرص و آز و آفت م  یر  دل و مرکز انسان اس کند،یحرکت م
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 دزد و تباه یعَوان  سِرّ، شد زان
 عوانان را به قهر  توست راه تا
 (4165 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 جهیو در نت یکه در درون توست، دزد و تباه شد یذهنمن یعنی یآن مأمور  نهان یگراثر  تالش و خواهش بر
ها ت واکنشبه عل یگرد یانیکردند. ]به ب یداپ یمغلوب کردن تو راه یها است براکه نماد انسان یرونیمأموران  ب
 انند به ما ضربه بزنند.[تویم یرونب یذهن یهاخودمان است که من یذهنمن یهاو ضعف

 

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

 (4166 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

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

 درد درونمان است.[ یو فضا یذهندشمن ما همان من ین]بدتر
 حدیث

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

 یزعدو مشنو، گر ینا طُمطراق   
 یزاست در لَجّ و ست یسچو ابل کو
 (4167 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

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

 گویدیو م کندیم یسهمقا یگرانکه خودش را با د یذهنمن ینا ی  سروصدا و جالل و شکوه ظاهر یی،خودنما
 یسلمانند  اب یزهو ست یدر لجباز یذهنرا مشنو و به آن گوش نده، بلکه از دست  او فرار کن چراکه من دانمیم

 است.
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 و نَبَرد یاتو او، از بهر  دن بر
 را سهل کرد یعذاب  سَرمَد آن
 (4168 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یدانجاو یشگی،: همسَرمَدی

ا در ر یو عذاب جاودانگ یمرگ سرمد هایدگیداشتن همانو نگه یبا زندگ یزهخاطر ستباز بهحقه یذهنآن من
مل هن تحکه انسان در ذ یزندگ ینا ی. ]يعنیایینظرت آسان جلوه داد و سبب شد در ذهن به حالت مرده درب

 است.[ یطانش یندٔهکه نما ستیذهنمن یبدرواقع فر کندیم

 
 عجب گر مرگ را آسان کند چه
 صد چندان کند یش،ز سِحر  خو او

 (416۱ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یتهواو با سِحر  هم یراز یست،تعجب ن یدر نظر  انسان آسان جلوه دهد جا یزمردن در ذهن را ن یذهناگر من
 انجام دهد. تواندیم یزکارها را ن ینصد برابر ا هایدگیهمان یقاز طر یدنشدن و د

 
 را به صنعت کُه کند یکاه سِحْر،
 تندیم یرا چو کاه یکوه باز،
 (4171 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

از  یذهنمن هاییکو سِحر با صنعت و تکن کندیآن انسان را سِحر م یو دردها هایدگیهمان یقِ از طر یدند
 دهدیبزرگ نشان م یلیکوچک را خ یزهایچ یعنی کندیدرست م یکاه ی،و دوباره از کوه سازدیکوه م ی،کاه

 یبسآ یگرانکار به خودش و د ایننگرفته و با  یآن را جد یردرا بگ یضرر بزرگ یجلو یدهم که با یو وقت
 .زندیم

 
 را نغز گرداند به فنّ  هازشت
 گرداند به ظنّ  را زشت نغزها

 (417۹ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یفلط یکو،: خوب، ننغز

را در فکر  یخاص  خود هر امر  زشت هاییلهح یلٔهوسبه تواندیم یماد یزهایبا چ یدگیو همان یذهنعقلِ من
 را زشت و بد نشان دهد. یجلوه دهد و هر امر  خوب یرینو ش یباانسان ز

 



  ۱۳۹ شماره برنامه ابیات خالصه 
www.parvizshahbazi.com 

 

 47 

 زندیکو دَم م ستینسِحر ا کار  
 کندیم یقنَفَس، قلب  حقا هر
 (4172 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یزیواژگون ساختنِ چ یزی،دادن و دگرگون کردن چ ییر: تغقلب

را وارونه نشان  یقو حقا زندیلحظه دم مبهکه لحظه ستینو دردها، ا هایدگیهمان یقاز طر یدنکار سحر، د
 .دهدیم

 
 یساعت دیرا خر نما آدمی
 یتیرا، و آ یسازد خر آدمی

 (417۳ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

د کن یذهنلحظه خر و از جنس من یک یانسان که از جنس حضرت آدم است را برا تواندیمثال، سِحر م یبرا
دارد را فکر  یذهنکه من یانسان یکجلوه دهد. ]ما  یآدم مهم یانسان و حتّ  یزرا ن یخر تواندیو بالعکس م

 است.[ یدهبه حضور رس کنیمیم
 

 ساحر درون توست و سِرّ  چنیناین
 الْو سواس سِحْراً مُسْتَتِرّ  یف اِنَّ
 (4174 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

نهفته  یشدن سِحر یتهوو هم یذهنمن یگردر باطن و درون  تو پنهان است. همانا در وسوسه یساحر ینچن
 .[یمرا نخور یذهنسحر  من یب  که ما فر کندیها را مصحبت ینا شده است. ]موالنا

 

 سِحرها ینآن عالَم که هست ا اندر
 گشاییهستند جادو ساحران

 (4175 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

سحر  کنندٔه خودزنده یاتهستند که با اب یزمانند موالنا ن یوجود دارد ساحران هایدگیعالم که سحر همان یندر ا
 .کنندیرا باطل م یذهنمن
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 زَهر  تر ینآن صحرا که رُست ا اندر
 پسر یا یاقتِر ستییدهرو نیز
 (4176 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

روزن  باز کردن یی،شد پادزهر  فضاگشا ییدهرو ی،ذهنزهر من ینتازه، ا یاهگ ینزهر ینپسر در آن صحرا که ا یا
 شده است. ییدهرو یزو مرکز عدم ن

 
 : از من جُو سپَریاقتر گویدت

 تریکز زهرم من به تو نزد که
 (4177 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 پادزهر. یرفته،به عنوان ضدّ درد و ضدّ سَم به کار م یممسکّن و مخدّر که در طبّ قد یاز داروها یبی: ترکتریاق

 روزن را باز و مرکزت را عدم کن و از من ییگشابا فضا یا: بگویدیشده و موالنا به تو مگشوده یفضا یاق،تر
شده گشوده ی. ]پادزهر از فضایکترمبه تو نزد یذهنمحافظت خود فراهم کن چراکه من از زهر  من یبرا یسپر

 .[کندیو مرکز ما را درست م ریزدیبه دل مسموم ما م

 
 تو یرانیِ واو، سِحرست و  گفت  
 من، سِحرست و دفعِ سِحر  او گفت  
 (4178 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یسخنان موالنا و خداوند با فضا کهیو هالکت تو است درحال یرانیو یٔهتماماَََ سِحر و ما ی،ذهنسخنان من
 .کندیرا دفع و باطل م یذهناست که سِحر  من یسِحر یشده، جملگگشوده

 
 نفس  مطمئنّه در جسد روی  
 کشدیفکرت م ی  هاناخن زخمِ 
 (557 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یاریحضور و هش یبایبر صورت ز یدههمان یو فکرها یذهنمن یلٔهوسدر جسم و تن خود به یدهانسان همان
 . خراشدیو آن را م کشدیرا م یدههمان یفکرها یهاخود زخم ناخن ییتو خدا یاصل
لحظه ناخن زدن به  یندربرابر  اتفاق  ا یو هر مقاومت کنیمیدرست م یذهنو من رویمیر که به ذهن م]هربا

 است.[ یاریصورت هش
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 (28و  27 یات(، آ8۱سورٔه فجر) یم،)قرآن کر

 «اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْج عِي اِلَٰی رَبّ ك  رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً  يَا»
 «به سوى پروردگارت بازگرد. یو مرض یروح آرامش يافته، راض اى»
 

 بد ناخنِ پُر زَهر دان فکرت  
 جان ی  در تعمّق رو خراشدمی
 (558 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 است. ییاز عقلِ جز یرودنباله یبه معن ینجادر ا ی،و کنجکاو یشی: دوراندتعمّق

. خراشدیرا م اتیاریجان و هش ٔهچهر یر بدان که اگر درست دقت کنپر از زه را همچون ناخن یدهفکر همان
حل  یذهن یهارا با رفتن به ذهن و استدالل یمامان درست کردهذهن یلٔهوسکه به یامسئله خواهیمی]ما م

 .[یمکن

 
 عُقدٔه اِشکال را یدگشا تا
 را یلب ینحَدَث کردست زرّ  در
 (55۱ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : گرهعُقده
 مدفوع  ین،: سرگحَدَث

و قائم شدن به ذات مرتب ذهن را فعال  ییفضاگشا یجابه اش،یباز کردن گرٔه اشکاالت و مسائل زندگ یبرا
 و یدههمان یپاک و حضور ناظر را در کثافات فکرها یاریو هش ییطال یلِ و ب کندیدرست م یذهنکرده، من

 .کندیآن فرو م ی  دردها

 
 یمُنته یا یرشاده گرا بگ عقده
 یته یسٔهست بر کسخت ایعقده
 (561 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یافتهکمال  یده،رس یان: به پامُنتهی

 اریچون گرٔه بسهم یرارا حل شده فرض کن، ز اتیو مسائل ذهن هایگرفتار ای،یدهانسان که به انتها رس یا
 است.بوده هودهیو کارت ب یستدر آن ن چیزییچه بینییم کنی،یآن را باز م یاست که وقت یخال یسٔهبر ک یسخت
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 یرتو پ یها گشتگشاد  عُقده در
 یردگر بگشاده گ یچند عقدٔه

 (56۹ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 را هم حل شده فرض کن. یکه دار یمسائل یناکنون ا یشد یرپ یذهنتو در راهِ حل کردن مسائلت با من
 

 ماست سخت ی  کان بر گلو ایعقده
 بختیکن یا یکه خَس یبدان که
 (562 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یه: خار، خاشاک، پست و فروماخَس

ه ذهن ب یلحظه با فضابند یندر ا یاست که بدان ینا فشارد،یما را سخت م یکه دارد گلو یاآن گره و مسئله
 ییگشابا فضا خواهییم یا یو از جنس خس هست کنییدر حدث م حضور را یاریهش ییطال یلِ و ب روییم

 ی؟باش بختیکو ن یروزن را باز کن
 

 یاِشکال کُن، گر آدم ینا حَلِّ 
 یدَمکُن دَم، اگر آدم ینا خرجِ 
 (56۳ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

روزن را باز کن، بگذار نور خدا  کشی،یم ییدم را با فضاگشا ینو مانند حضرت آدم ا یاگر واقعاً انسان هست
از  ای یحضور هست یاریو از جنس هش بختیکلحظه ن یناشکال باشد که ا ینو همٔه حواست در حلِّ ا یایدب

 ی؟ذهنجنس خس  من

 
 یرو عَرَض دانسته گ یاناع حدّ  
 یرگُز ینخود را، دان، که نَبْو د ز حدّ  

 (564 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 مراد جوهر است. ینجادر ا یْن،ع عَ : جماعیان

نداشته باش، تو خودت را  یبا آن کار یذهن را هم دانست یعنیو عرض  یاری،جوهر، هش یف  فرض کن تعر
 .یجز آن ندار یابشناس که چاره یاریعنوان هشبه
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 یزحد گُر ینحدّ  خود، ز یبدان چون
 یزبخاک یا یدر رس حدیبه ب تا

 (565 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
و قال و  یلمنظور اصحاب  ق ینجا. در اکندیو غربال م روبدیها و معابر را مکه خاک کوچه یکس ی: لفظاً به معنبیزخاک
 است. ییعقل جز وران  یشهاند

حث کرده، قضاوت و ب ینرا سبک، سنگ دهدیکه ذهنت نشان م یزهاییو چ یدههمان یکه مرتب فکرها یکس یا
 ینو ا یذهنمنِ  ینکه ا یو متوجه شد یکرد ییشناسا یاریعنوان هشهرگاه حد خود را به کنی،یم و جدل
 .یبرس داخ نهایتیتا به ب یزیبگر و از آن یفضا را باز کن توانییم یستی،ن یتمحدود

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

به پندار کمال چنگ زدن  یدصد من حد یو با آبرو دانمیم ی،زندگ ییِ از راهنما نیازییگرچه ناز کردن، حس ب
نکن  طلب ستیذهنشِکر را که از عالئم مرض من یناما تو ا رسدینظر مبه تریریناز شِکر هم ش یذهنمن یبرا

 د.دار یاریخطرات  بس یراکن؛ ز یها دورصحبت ینو از ا
 

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

لحظه همراه شود پر از حس بهلحظه ییبه خداوند، گشودن روزن و عدم کردن مرکز، اگر با فضاگشا یازراه ن
بساز و هرلحظه فضا را باز کن و خود را  یازو ناز کردن را کنار بگذار و با راه ن نیازییاست. حس ب یتامن

 بدان. یو عشق زندگ ییخرد و راهنما یازمندمحتاج و ن

 
 زد پرّ و بال یبسا نازآور ای

 آن بر آن کس شد و بال آخِرُالْأامر،
 (546 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و  کندیحرکت م یزندگ ییبه راهنما زینیایدر راهِ ب یذهنبا من یعنی زندیم یکه بال و پَر یاچه بسا نازکننده
 .زندیو او را به زمين م شودیم یعذاب و بدبخت یشبرا نیازییسرانجام همان ب
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 بفْرازَدَت یناز ار دم خوشیِ 
 و ترس مُضْمَرَش بگدازدت    بیم
 (547 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 و پنهان شده یده: پوشمُضْمَر

هفته و ترس ن یمامّا ب بردیتو را باال م یمدت کوتاه دانم،یو م نیازییاحساس ب یی،ناز، خودنما یِ اگر چه خوش
 .کندیدر آن تو را از درون ذوب م

 

 کندیار چه که الغر م یاز،ن وین
 کندیرا چون بدر  انور م صَدر

 (548 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 قلب ینه،: سصَدر

ض امّا در عو کندیتو را الغر م یذهنو دردها من هایدگید و انداختن همانبه خداون یازحس ن یی،اگرچه فضاگشا
 .گرداندیرا مانند  ماهِ شب  چهارده روشن و تابان م اتینهس
 

 کشدیم یرونز مُرده زنده ب چون
 که مُرده گشت، او دارد رَشَد هر
 (54۱ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : به راه راست رفتنرَشَد

 یردمب یذهنبه منکه آگاهانه نسبت یهرکس کشد،یم یرونزنده را ب یِ زندگ ی،ذهنوند دائماً از مردٔه منچون خدا
 است. یافته یتاو هدا

 

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

 (551 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 نیبنابرا آوردیم یرونرا ب یذهنمن یو انسان که امتدادش است، مُردگ ستیچون خداوند از خودش که زندگ
 .رودیم یشمرگ پ یسوضرر زدن به خودش است و به یبرا کندیکه م یزنده هرکار یِ ذهنمن
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 الصَّمَد یِّ الْحَ شو تا مُخْر جُ  مُرده
 آورد یرونمُرده ب ینز يیزنده
 (55۹ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 آورندٔه زنده یرون: بالْحَیّ ر جُ مُخْ 

است  نیازیو ب یکنندٔه زندگتا خداوند که خارج یر،بم اتیذهنبه مننسبت ییانسان، آگاهانه با فضاگشا یا
   .   یاوردب یرونب اتیذهنصورت زنده از مردٔه منخودش را به

 (۱5 یه(، آ6سوره انعام) یم،)قرآن کر

َ َفاِلُق » ُ ۖ فَأَنَّٰى إِنَّ اَّللَّ ِلُكُم اَّللَّ
 «تُْؤفَُكوَن.اْلَحِبِّ َوالنََّوٰى ۖ يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِِّت ِمَن اْلَحيِِّ ۚ ذَٰ

آورد. اين آورد و مرده را از زنده بيرون مىشکافد، و زنده را از مرده بيرون مىكه دانه و هسته را مى خداست»
 «كنند؟. پس، چگونه از حق منحرفتان مىاست خداى يکتا

 
 تو اِخراجِ بهار ینیب ی،شو دی

 نَهار یالجِ ا ینیب ی،گرد لَیل
 (552 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یتها احساس مناساس آنپژمرده شوند و بر هایدگیهمان یاجازه ده ی،زمستان شو یذهناگر نسبت به منِ 
و  هایدگیاز بهار  همان یعنی یکه بهار حضورت آشکار خواهد شد. اگر شب شو بینییم صورتیندرا ی،نکن
وز که خداوند ر بینییگاه مرد آنخویذهن به درد نم یکخانٔه تار ینا ییو بگو یکن یزپره یذهنمن یگرجلوه

 . کشدیم یرونپرفروز حضور را از درونت ب
 (6۹ یه(، آ22سوره حج) یم،)قرآن کر

 « اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار  و يُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ و اَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. ب اَنَّ  ذََٰلِكَ »
ر کمت یذهنشب  من خواهدیم یشههم یعنیافزايد ]كاهد و به روز مىاين بدان سبب است كه خدا از شب مى»

 دانند،یرا روز م اشییو روشنا یذهنکه من یكاهد ]از روز کسانشود به روز حضور اضافه شود.[ و از روز مى
 «افزايد. و خدا شنوا و بيناست.[ و به شب ]به عدم[ مىکاهدیم
 .«استینکه خداوند شنوا و ب یبدان سبب است که خدا شب را در روز اندر سازد و روز را در شب. و براست اين»
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 رفو یردمَکَن آن پَر که نپذ بر
 رُوخوب یمَخراش از عزا ا روی،
 (55۳ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یکرد و ا یرآن را تعم توانیو نم یستن یرآن پَر حضور را مَکن چراکه رفوپذ یهست یقتانسان که طالب  حق یا
 را خراش مَده. اتیزندگ یرو یذهنسبب  عزا و ماتم منرو، بهخوب

 

 که چون شمس  ضُحاست ییچنان رُو آن
 خطاست یدنچنان رُخ را خراش آن

 (554 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یاز مرکزت طلوع کند عمل خواهدیحضور تو که مانند آفتاب تابان است و م یو مجروح کردن رُو یدنخراش
 خطاست. 
 (۹ یه(، آ۱۹سوره شمس) یم،)قرآن کر

 «و ضُحَاهَا و الشَّمْس  »
 «اش به هنگام چاشت.به آفتاب و روشنى سوگند»

 
 ستیناخن بر چنان رخ کافر زخمِ 
 یسترُخِ مَه در فراق  او گر که
 (555 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

د طلوع کن یصورت آفتاب زندگدر تو به خواهدیحضور که م یبایز ی  رو ینو زخم زدن بر چن یدنناخن کش
 یز. ]هرچخوردیآن حسرت م یباییاست و به ز یانکه ماهِ تابان از فراق  آن گر یاست. همان رُخسار یکافر

حسرت  دهد،یرا به ما نشان م خودش هایدگیجهان به ماهِ حضور  ما که پس از رها شدن از همان یندر ا یباییز
 .[بریمینم یضیف یچبودنمان ه یدخورش ببرد اما ما خودمان از یضاز آن ف خواهدیو م خوردیم

 
 را یشخو ی  تو رو بینیینم یا

 را یشاندلِجاج ی  کُن خو ترک
 (556 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو    

 ینو ا هگرانیزهاخالق  ست ینپس ا بینییرا نم اتیاریهش یرو یذهنمن یدنسبب  دانسان غافل، اگر تو به یا
 .یندازرا ترک کُن و آن را دور ب یشو یدهبلع یذهنمن یلٔهوسکه به شودیمقاومت را که هرلحظه سبب م
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 جوان یا یز،شد، زود برخ صبحدم
 بَربند و برس در کاروان رَخت

 (212۹شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

را  اتیاریشو. رخت  هش یداربو به حضور  یزاز خواب  ذهن برخ ییلحظه با فضاگشا ینانسان، در صبحِ ا یا
 بکش و خودت را به کاروان عشق برسان. یرونب هایدگیاز همان

 

 یارفت و تو غافل خُفته کاروان
 یاندر ز یانی،در ز یانی،ز در
 (212۹شمس، غزل  یواند ی،)مولو

 یرا بدان که تا وقت ین. ایزنده به خدا، رفت و تو هنوز در خواب غفلت ذهن هست یهاکاروان عاشقان، انسان
 .زنییضرر م یگرانبه خودت و د کنییکه م یبا هر فکر و عمل یکه در خواب ذهن هست

 
 
 

 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن

 وی آهوی معانی آمد گه چریدن

 ای عاشق جریده بر عاشقان گزیده

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن

 0202مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
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 پرویز شهبازی(گنج حضور )استاد  ۱۳۹منابع: برنامه 
 های تفسیر مثنوی)استاد کریم زمانی(کتاب

 های گنج حضوربا تشکر: کارگروه خالصه نویسی متن برنامه
 

 


