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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 935 خالصه ابیات غزل برنامه

 متن ابیات غزل اصلی 
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   یاری دگر  ما چو   نیابی که بیا بیا

   دلداری؟ کجاست خود جهان دو  هر   به ما چو
  

   مبر  روزگار سوی هر   به و بیا بیا
   بازاری غیر  پیشِ را  تو نقدِ نیست که

  
   بارانی چو ما و خشکی وادیِ همچو تو
  معماری  چو ما و خرابی شهِر همچو تو

  
  ستشادی مشارقِ که ما خدمتِ غیِر به

   آثاری شادی ز  نبیند و  خلق ندید
  

   بینیمی خواب به  جنبان  صورتِ  هزار
   دیّاری خلق ز نبینی رفت، خواب چو

  
   خرد  چشمِ  برگشای و  خر   چشمِ ببند

  افساری حرص  و افتاد  خر  همچو نَْفس که
  

   شیرین عقیدٔه کن طلب  عشق باغِ ز
   افشاریغوره و است فروشسرکه طبع که

  
   خویش خالقِ  دارالشّفایِ جانبِ به بیا

   بیماری گریز   ندارد طبیب  آن  کز 
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  شاه آن بی است سر بی  تنِ مثالِ  جهان
   دستاری مثالِ  سر  چنان گردِ بپیچ

  
   دست از مَده آینه ای،نه سیاه اگر 

   زنگاری  جسم و توست  آینٔه روح که
  

   طالعمشتری مسعودِ  تاجِر کجاست
   خریداری و باشم مَنَش گرمدار که

  
  دادم فکرتت که کن، من  فکرتِ و بیا
   باری بخر من کانِ  از  خری،می لعل چو

  
  داد  پایت که  برو کس  آن جانبِ پای به

   دیداری داد که دیده دو به نگر  بدو
  

  است وی بحِر  ز کف  که زن او  شادیِ به کف دو
   تیماری و غمی را  او شادیِ نیست که

  
   او با بگو زبانبی شنو،  گوش ز بی تو
 آزاری  و خالفبی زبان  گفتِ  نیست که

 
 ( 3۰55 غزل شمس، دیوان مولوی،)
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 یاری چو ما دگر  یابیکه ن یاب یاب
 ی؟ ما به هر دو جهان خود کجاست دلدار چو

 (3۰55 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

  ات یزندگ  هاییتانسان، فضا را در اطراف وضع  ی:[ اگوید یم  ی]موالنا خطاب به انسان از طرف زندگ 
  هایی یز. آن چیافت  یمثل من در جهان نخواه   یخوارو غم  یار. چراکه  یامن ب  یسوبه  ییبگشا و با فضاگشا

تو کمک کنند و دلدار تو   هب توانندیدوست تو نبوده و نم   یهست  یدهها همانکه در مرکزت گذاشته و با آن
به جهان   یدلدار  یچه  یراستباشند.  دو  در  خداوند  م  یمانند  نشان  ذهنت  تنها    دهدیکه  ندارد.  وجود 

 . دهدیو آن را پرورش م بخشدیم یبه آن زندگ کند،یخداست که اصل تو را اداره م
 

 روزگار مبر  یو به هر سو یاب بیا
 یبازار  یرغ یشِنقدِ تو را پ یستن که

 (3۰55 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

که  ییهافکر یسو فضا را بگشا و به  یاب یا،انسان، ب ی:[ اگویدیم ی]موالنا خطاب به انسان از طرف زندگ 
تلف مکن. بلکه حضور ناظر خود را حفظ    اتیدهرا در افکار همان  اَتینرو و زندگ   دهدیذهنت نشان م

ب تو در جهان  به   خواهییندارد. چرا م   یداریخر  یذهن  یهامن   ین ب  یرونکن. چراکه حضور  را  خودت 
تو فقط    ی! ]مشتری؟باش  یگرانو توجه د  ییدو دنبال تا  یبخواه   یها زندگو از آن  یبفروش  هایتیدگیهمان

و    شوییحالت تو از جنس خدا م  ین . در ادهدیخودش را نشان م   ییفضاگشا  یق خداوند است که از طر
 .[ یذات خود را بشناس توانییم
 

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

 (3۰55 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
 یابان : بوادی

ا  یاری انسان، هش  ی:[ اگویدیخطاب به انسان م   یزندگ ]موالنا از زبان   جهان و    ینتو پس از آمدن به 
ها را  گل  یاندنکه قؤّه رو  یهست  یخشک  یاباناست. تو مثل بافتاده   یرذهن گ   یدر صحرا  یذهن من   یلتشک

 « ین ذهو مقاومت من  تو قضاو یساز سبب ها،دانمی»م ی،و مرکزت را عدم کن ییدارد. اگر فضا را بگشا
و دوباره تو    باریمیذهن و چهار بُعدت م  یدٔهخشک  یکه بر صحرا یمهست  یچو بارانما هم ی،را کنار بگذار

نابسامان شده و ما   یرونتکه اوضاع درون و ب  یهست  یمانند شهر خراب  یذهن . تو در من گردانیمیرا سبز م
 . یم و بسازو از ن یمکن آباددوباره تو را  توانیمیکه م یمهست یمانند معمار
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   ستی خدمتِ ما که مشارقِ شاد یرِغ به
 ی آثار یز شاد یندخلق و نب ندید

 ( 3۰55 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

  توانییو خدمت به ما م  ییگشاانسان، تنها با فضا  ی[: اگوید یخطاب به انسان م  ی]موالنا از زبان زندگ 
بشر تا کنون نتوانسته با رفتن به   یدایشپ  یاز ابتدا   یانسان  یچ. هیابیدست  ی زندگ   یلاص  یبه منبع شاد

ها به کردن آن  یادحفظ و ز  هتها، باورها و با تالش در جمثل پول، مقام، علم، آدم  یجهان   ین ا  یها سو
]شاد  یزندگ  ی شاد خوش  ی برسد.  ذهن   ی با  حالِ  خوشحال  یو  دارد.  کم  یذهن   ی فرق  شدن   یادز  و  با 
شدٔه درون طلوع گشوده یاز فضا  سببیب  یشاد   که یحال. درکندیم  ییرتغ  هایتوضع  ییرو تغ هایدگیهمان

 ست.[ یشگیو هم کندیم
 

  بینییصورتِ جنبان به خواب م هزار
 یّاریز خلق د ینی خواب رفت، نب چو

 (  3۰55 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
 ی احد ی، : کَسدیّاری

ها  متوجه شده که آن  شوییم  یدارب  یوقت   زنند،یکه با هم حرف م  بینییرا م   یادیز  یها در خواب آدم  تو
  یزهاها و چآدم  یذهن  یر. ]تو در خواب ذهن هم تصاوبینیینفر را هم کنار خود نم  یک  ینبوده و حت   یقیحق

 خورند یحق تو را م  کنند،یم  لمبه تو ظ  دهند،یها به تو درد م. آنبینییمختلف م  یرا به صورت فکرها 
ندارند    یقیوجود حق  کنییرا که در ذهن تجربه م  ییهاحالت  ین از ا  یکیچه  کهیحال . درکشییو تو درد م

و   کندیم  یانها ب انسانٔ وجود دارد که خودش را از همه   یاریهش  یک. در اصل  کشیی درد م  یهودهو تو ب
 .[ یموصل هست یاریهش ین ما در عمق به ا

 
 چشمِ خرد  یخر و برگشا  چشمِ ببند

 ینَفْس همچو خر افتاد و حرص افسار که
 (  3۰55 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

فضا    ین،مب  هایدگیرا ببند، برحسب همان  یذهنانسان، چشم خرِ من   ی:[ ا گویدیم   ی]موالنا از زبان زندگ 
حرصِ    یّتکه نفْس مانند خر است و خاص. چراین شده ببگشوده  یرا باز کن و با چشم عدم و خرد فضا

عنوان ما به  یا. ]آکشاندی م  ربهت  یشترچه بهر  یسوست و تو را به   یاریبر گردن هش  یمانند افسار  یدگیهمان
 ی زندگ  هایدگیهمان  دانیمیم  کهیالافسار ما را بکِشد؟ درح  یدگیهمان  یک  یماجازه ده  یدامتداد خدا با

 ندارند![ 
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   یرینش یدٔهباغِ عشق طلب کن عق ز
 یافشارفروش است و غوره طبع سرکه  که

 ( 3۰55 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
  یوهم  یعنی  ینجادر ا یره، : شعقیده

 : مجازاً اخم آلود، ترشرو  فروشسرکه

 کردن  یه: مجازاً گرافشاریغوره

را طلب کن.   یو برکات زندگ   یرین ش  یؤهلحظه، م  ین ا  یکتایی  یاز باغ عشق، فضا   ییانسان، با فضاگشا  ای
 یساز کار سازنده انجام داد و زندگ درد  یِذهنبا من   توانیدردفروش و دردساز است و نم  یذهنکه من چرا

و د با من   یگرانخود  ]ما  م  یجابه  ی ذهنرا درست کرد.  م  ٔ یوهم  ،سازیمیباغ، خارستان  و    چینیمیدرد 
 ![ یمکن یجادا یآبادان  خواهیمیو م خوریمیغم و غصه م یهودهب
 

   یشخالقِ خو یِبه جانبِ دارالشَّفا  بیا
 یماریب یزندارد گر یبآن طب کز
 ( 3۰55 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

 یمارستان : شفاخانه، ب دارالشّفا

بگشا و به  دهدیکه ذهنت نشان م  یزیانسان، فضا را در اطراف هرچ ی:[ ا گویدیم  ی]موالنا از زبان زندگ 
  یناز ا  تواندینم  یماریب  یچکه هرا درمان کند. چرا  اَتیدگیتا مرض همان  یاخالق خود ب  یِشفابخش   یِسرا
مرض   ییبا فضاگشا   تواند یم  دندارد. فقط خداون  یشهادرمان درد  یجز او برا   ی او چاره  یزدبگر  یبطب

 را درمان کند. یذهنو من  ییدگهمان
 

 آن شاه  ی است ب  سری مثالِ تنِ ب  جهان
 یگردِ چنان سر مثالِ دستار بپیچ

 (  3۰55 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

 یا   ین اندارد. بنابر  یست که سر و عقل زندگ  یمانند تن  ی ذهن جهان است و در من   یکمانند    یانسان   هر
. ]تمام  یاورب  اتیو خرد ُکل را به زندگ   یچانسان، فضا را بگشا و دور سرت دستار عدم، خداوند، را بپ

. اگر فضا را استدهسر ش  یب  یذهندارند. فقط انسان است که در من   یجهان سَر زندگ   ین موجودات ا
 .[ یابدیدست م یوصل شده و به سر زندگ  ی دوباره به زندگ  یدبگشا
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 مَده از دست  ینهآ ی،ا نه  یاهس اگر
 یتوست و جسم زنگار ینٔهروح آ که

 (3۰55 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

  ییحضور و فضاگشا  ٔ ینهآ  صورتین ادر  یستین  یدگیو پر از جهل و همان  سیرتیاهس  یذهنانسان، اگر من   ای
حضور ناظر،    ین شده، اگشوده  یفضا   ین گر ذهنت باش. اصورت حضور ناظر تماشارا از دست مده و به 

خود پاک   یوجود   یقتاز حق  اها رآن  یدهستند که با  ینهآ ین زنگار ا  هایدگیو همان  یذهنتوست و من   ٔ ینهآ
در آغوش ارتعاش عشق  یدوصل است با یو به زندگ  آیدیبه جهان م ینهآ یکصورت . ]هر کودک به یکن

 .[یفتدن از خدا  ییشده تا به جدا یدهکمتر همان ین،والد 
 

  طالعی تاجرِ مسعودِ مشتر کجاست
 یداریگرمدار مَنَش باشم و خر که
 (3۰55 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

 : مشوّق، به شوق آورندهگرمدار

  اش یذهنمن   ییشگون کجاست که با فضاگشاشو خو  بختیک:[ آن تاجر نگویدیم  ی]موالنا از زبان زندگ 
  یحالت من حام  ین من قرار دهد تا او را به خودم زنده کنم؟ در ا  یار را به من بفروشد و مرکزش را در اخت

 . دارمیم یاو ارزان هبوده و بخشش و لطفم را ب یشو دردها یذهنمن  یدارهستم، من خر یبانشو پشت
 

 و فکرتِ من کن، که فکرتت دادم  بیا
 ی از کانِ من بخر بار خری،ی لعل م چو

 (  3۰55 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

و   یندیششده بگشوده  یفضا   یق فضا رو باز کن و از طر  یاانسان، ب  ی:[ ا گویدیم  ی]موالنا از زبان زندگ
ام. اجازه بده من فکر کردن با مرکز عدم را به تو داده  ییکه من توانافکر نکن. چرا  هایدگیحسب همانبر

شده آن را از معدن من که   کههم    باریک  یبرا  یبخر  یجواهر   خواهیی. اگر تو میندیشمتو ب  ق ی از طر
دنگشوده  یفضا کان  از  بخر.  است  درونت  همان  یاشدٔه  ذهنت  بازار  عشق،   هایدگیو  جواهر  نخر.  را 
 .شودیم یافت یکتایی  یتنها در معدن فضا یباییو ز یدگاریآفر

 
 داد   یتجانبِ آن کس برو که پا یپا به

 یداریکه داد د یدهنگر به دو د  بدو
 (  3۰55 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
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  یص تشخٔ و قوه  یدهبخش  عدم    یبرو که به تو پا   یآن کس  یسو عدم به  یِانسان، فضا را بگشا و با پا  ای
خود را به    یداربه او نگاه کن که امکان د  ینتب. با چشمان عدمیاو برو  یسو و به  ییداده که فضا را بگشا

و    یمدهد تا به جانب خدا برویخودش را به ما نشان م  یی است. ]پا و چشم عدم فوراً با فضاگشاتو داده
 .[ رودیم  ین از ب  یصکور شده و قدرت تشخ  ییزدهندهدر ما قؤه تم  کنیمیبا ذهن نگاه م  ی. وقتیمبه او بنگر 

 
 

 است   یاو زن که کف ز بحرِ و یِکف به شاد دو
 یماریو ت  یاو را غم یِشاد یستن که

 (  3۰55 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

شدن به او شاد    یلتبد  یکن و برا  یشاد   یو به خدا زنده شو   ییفضا را بگشا  توانییم  کهین انسان، از ا  ای
بعد    یگرد  جوشدیدر تو م   سببیب  ی شاد  ی. وقتخیزدیاو برم  یای که کف از بستر درباش و کف بزن. چرا

  یست ن  یذهن  یسازو سبب  هایدگ یو همان   یزهاخاطر فکرِ چنبوده و به  یموقت  یشاد  ین . اآیدینم  یاز آن غم
 .آیدیدست م به ییبوده و با فضاگشا یبلکه دائم

 
 بگو با او   زبانیز گوش شنو، ب  یب تو
 یو آزار خالفیگفتِ زبان ب  یستن که

 (  3۰55 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

با گوش   ی،گوش حسّ  ین تو فضا را بگشا، بدون ا  یی،و با او سخن بگو  یخدا را بشنو  یغامپ  خواهییم  اگر
حرف   هایدگیکه براساس همان  یکه زبانبا سکوت با او حرف بزن. چرا  زبان،یخدا را بشنو و ب  یغامعدم پ

 .آفریندیو دائماً درد و رنج م یدبا خدا سخن بگو  تواندینم زندیم
 
 

 935 متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامٔه شمارٔه
 

 صبر  یِرا دارو یدهد هایِپرده 
 بسوزد هم بسازد شرحِ صدر هم

 ( 71 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 و هم موجب گشوده  کندیرا از چشمِ عدم برطرف م  یدگیهمان  یها که هم پرده  ست ییهمانند دارو   صبر
 . شودیدرون م یشدن فضا
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 ( 1 یٔه(، آ 94سورٔه انشراح ) یم،)قرآن کر 

 نَشْرَح لَکَ صَدْرَک.«  اَلَمْ»
 [ « یم؟نداشت یرا بر تو ارزان ییفضاگشا یت]و خاص یم؟نگشود یترا برا اتینهس آیا»

 
 رَبِّ اِرْفَعْ قَدْرَنا یارَبِّ اشْرَحْ صَدْرَنا،  یا

 رَبِّ َاظْهِرْ بَدْرَنا، ال تَعْبُدوا َارْبابَکُم یا
 (1777شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

 
ما را   ینٔهکه:[ »پروردگارا س کندی م یازبه درگاه خداوند عرضِ ن گونهین بد یانسان   یاریِ]موالنا از زبان هش

 .« یدعبادت مکن  یساختگ   یانپروردگارا ماه ما را ظاهر کن، به خدا  یفزا،گشاده کن، پروردگارا به قدرِ ما ب
 یگر،و د یمخود را درک کن یارزش واقع ییم،درونمان را بگشا یتا فضا به ما کمک کن  ی،زندگ  یا یعنی]

به همان را  ما جلوه  یمنفروش  هایدگیخود  ماهِ شبِ چهارده در مرکز  تو همچون    یان خدا  به  .یگر شوتا 
 .[یدبلکه فقط مرکز عدم را پرستش کن یدشما هستند، عبادت نکن هاییدگیکه همان یساختگ 

 
 کُنسبب سوراخ ید،با ییدیده

 و بُن  یخحُجُب را بَرکَنَد از ب تا
 ( 1552  یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 کنندٔه سبب  کُن: سوراخسوراخ سبب

 هاها، پرده: حجابحُجُب

 اساس  از باره،یک: ُبنویخب  از

را،    یدگیبه همان  یدنرس  یبرا  یگربه فکر د  یاز فکر   یدنپر  یعنیذهن را،    یسازالزم است تا سبب  چشمی
 و اساس برافکند.  یشهرا از ر یدگیهمان یهاحجاب یطورکلبه تا .یندازدسوراخ کند و از کار ب

 
 اندر المکان یندمسبِّب ب تا
 داند جهد و َاکساب و دکان  هرزه
 ( 1553 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ها: کسباَکساب

خداوند را در المکان   یعنیباز شود و پردٔه ذهن را سوراخ کند و[ مسبب    یی] تا چشم عدم، با فضاگشا
 بداند. یهودهرا ب هایدگیفکر کردن و تالش برحسب همان ترتیب،ین بد و یندبب
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 و شر  یرهر خ رسدی مسبِّب م از
 پدر  یا  یطاسباب و وسا نیست

 ( 1554  یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یعنی   یطو وسا  و اسباب  رسدیخداوند م  یعنیاز جانبِ مسبّب االسباب    یو شرّ  ریجان، بدان که هر خ  پدر
 .   یستندسازِ اتفاقات نسبب دهد،یکه ذهنت نشان م یزهاییچ

 
 یدچون قَد یعتطب یخِبر م خشک

 یَزید اسباب، جانش ال بستٔه
 ( 238۰ یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 نمک سود  یدٔه: گوشتِ خشکقدید

 شود ی: افزون نمیَزید ال

که ذهن    یزهایی جهان و چ  ین ا  یخِاست که به چارم  رمقییمانندِ گوشت خشک و ب   یذهن   یها و تِن من   جان
ذهنشان هستند و بر جانشان    هاییسازسبب  یرِبسته و اس  یذهن  هایمن   شده است.  یدهکش  دهد،ینشان م

 . شودیافزوده نم 
 

 خَرْقِ اسباب و علل  یِآن فضا و
 صدرِ َاجَل   یالله، ا اَرضُ هست

 ( 2381 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : پاره کردن خَرْق

 یر وز یناعظم، بزرگتر یرِاَجَل: وز صدرِ

 ین زم  یاالله  ارض  کند،یذهن را پاره م  یسازکه سبب  ییآن فضا  ی،هست  یاعظم زندگ   یرانسان که وز  ای
آنچه که ذهنت    یکه متوجه شو   ست یفقط کاف  ین . ]بنابرایابییبدان دست م  ییگشا خداست که با فضا

 .[ یندارد پس در اطرافش فضا را باز کن یزندگ  دهدینشان م
 ( 1۰ یٔه(، آ 39سورٔه زمر ) یم،)قرآن کر 

ِ َواِسعَةٌ… .«   »...ۗ َوأَْرُض َّللاه

 [ پهناور است… .« یاراست، بس شدهگشوده یو زمين خدا ]که همانا فضا »… 
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 زمان مُبدَل شود چون نقشِ جان   هر
 یاندر عِ یجهان  یندنو ب به نو

 ( 2382 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،مولو)
 شده  یل: عوض شده، تبد مُبدَل 

فضا   تریشو انسان هرچه ب  کندیم  ییراست، تغ  نقشی جان که بِ هرلحظه مانند نقش  یتناهیال   یفضا  این 
 . بیندیم یاو تازه یدجهانِ جد  کند،ی را باز م

 
 بُوَد فردوس و َانهارِ بهشت  گر

 صفت شد، گشت زشت  یک ٔهفسرد چون
 ( 2383 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یباران : نهرها، جواَنهار

. اما اگر او منجمد و کندی عبور م  یزندگ  یجو   یشفکرها  یراست، چراکه از ز  یهمچون نهر بهشت  انسان
زشت   صورتین اپندارد، در   ییر تغ  یرقابلشده و آن را غ  یدهبا آن همان  یعنیصفت مثل باور شود    یکبستٔه  

 آور خواهد شد. و مالل
 

 تنمُرده  ینبه من زنده شود ا  چون
 من باشد که رُو آرَد به من  جانِ

 ( 4678 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

جانِ    ین ا  یقت من زنده شود، درحق  یلٔهوسبه  یذهن جسمِ مُردٔه من   ین که انسان فضا را باز کند و ا  هنگامی
 . آوردیم یخودم رو یمن است که به سو

 
 جان محتشم   ینکنم او را از من
 بخششم  یندکه من بخشم، بب  جان
 ( 4679 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

جان که همانا جان   ین ، من او را از ارا ادامه دهد  ییسان فضاگشا:[ اگر انگویدیم  ی]موالنا از زبان زندگ 
و حس    یت بخشش، خرد، هدا  بخشم،یاو م  که من به  ی. و جان سازمیخودم است، بزرگ و شکوهمند م

 .بیندیمن را، م یتامن
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 دوست   یِرو  یندنامحرم نب جانِ
 اوست یِهمآن جان کاَصلِ او از کو جز

 ( 468۰ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که خداوند به انسان   ی. فقط آن جانیندخداوند را بب   یادوست    یرو  تواندینم  یذهنمن   یعنینامحرم    جانِ
 . ینداو را بب یرو  تواندیاست م  یعطا کرده و از جنس زندگ 

 
 دوست را  ینوار ا دَمَم، قصّابْ  در
 هِلَد آن مغزِ نغزش، پوست را  تا

 ( 4681 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

تا مغزِ   دممیمن مانند قصابان، در او م   کند،یانسان فضا را باز م  ی:[ وقتگویدیم   ی]موالنا از زبان زندگ
 را رها کند. است و آن مصرفیب هایدگیدهد که پوستِ همان یص نغزِ او که از جنسِ من است، تشخ

 
 عدم  یٔههمه بگذر، نه آن ما زین

 دَم به دَم؟  یَدزاد و بزا  عالمم
 ( 4692 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

وجود  عالم را به  ین مرکزِ عدم، ا  یاعدم    یٔهآن سرما  کهین صرف نظر کن، مگر نه ا  یحاتهمه توض  ین ا  از
  دهد، ینم  یا  دهدیکه ذهن نشان م  یزیمثال بدن انسان و هرچ  یبرا   زایَد؟یلحظه عالَم را مبهآورده و لحظه

 . شودیم یدلحظه تجدبهمرتب زاده شده و لحظه
 

 و شادِ شاد  یدو برطپ برجَهید
 زد، سجود اندر فتاد  یدو چرخ یک

 ( 4693 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

در حضور   یبرجَست و شادمان به حرکت درآمد و از شدّتِ وجد و شادمان   یشعاشق، ناگهان از جا  آن
  چرخید ینم   هایدگیجهان و همان  ین دورِ محورِ ا  یگرزد و به سجده درآمد. او حاال د  یچرخ  ی،شاهِ زندگ 

 .کردیم یشبلکه مرکز عدم را ستا
 او یِوگوقول و گفت  ی ب ینقر از

 او یِبدزدد دل نهان از خو خو
 ( 2636 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ین نش: همقَرین
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ه  یآدم  دل نهان خو  ییگووگفت  یچبدون  همنش  یِ در  م  ین مرکزِ  را  انسان  یعنی  ،دزدد  یخود  ها  مراکز 
 .شوندیجذب م یگردربا، به همهمچون آهن و آهن 

 
 هاینه در س هاینه از س رودمی
 هاینه رهِ پنهان، صالح و ک  از
 ( 1421 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 
 ی انسان به مرکز انسان   یکاز مرکز    یطور پنهانبه  یذهن من   ی و دردها   هاینهارتعاشات مرکز عدم و ک   یا  صَالح 

 .کندیم یداراه پ یگرد
 

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

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

و عدم را   شوییم   دهد،یکه ذهنت نشان م  یزیچندارد، پس تو چرا از جنس آن  یچگونگ   یزندگ   یا  عدم
  ، ییگشاکه با فضا  یدار  یارو اختتوست و ت   یِقدم زندگ  ین لحظه، اول   ین خوب نگاه کن که ا  کنی؟یدار منشان

 .  یو از سلطٔه جبرِ ذهن خارج شو یبردار یکوآن را ن
 

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

 (1829 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

  خواهم یو م  کنمیخداوند! من فضا را باز م  ی! اِیزندگ   ی: که اِگویمیبه عشق م  ییلحظه با فضاگشا   ین ا  در
 . ینشو یبهم از کنار من غالحظه  یک یو حت یمن بشو  یارِو  ین تو قر

 
 تاشخواجه یا  یکخود جذب است، ل  اصل،

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

اصل در کار زنده شدن به حضور، جذبٔه خداوند    یم،استاد دار  یکو    یمهست  یکیدوست من که با هم    ای
 آن جذبه مباش.  یدناست. اما تو تالش کن و در انتظارِ رس
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 بُوَد یتَرِک کار چون ناز زانکه
 بُوَد؟  یزدر خوردِ جانبا  یک ناز
 ( 1478 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  یجانباز یستٔه کردن شاناز  ین به خداوند است و ا یاج ناز کردن و حس عدم احت یهرها کردن کار شب زیرا
 .یستو زنده شدن به خدا ن  یذهن به من و مردن نسبت

 
 غالم  ینه رَد ا  یش،قبول اند نه

 مُدام بینیرا م یرا و نه امر
 ( 1479 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

  یز چ  ین با ذهنت قضاوت نکن و نگو ا  ی،کن  یو با نظم خرد کل زندگ یگشا باشفضا  یدبنده که دائماً با  ای
خداوند را که از    یبلکه فضا را باز کن و امر و نه  یست،مقبول خداوند ن  یزمقبول خداوند است و آن چ

 اطاعت کن و مورد توجه قرار بده. آیدیشده مگشوده یفضا
 

 جذبه ناگهان پَرَّد ز عُش مرغِ
 صبح، شمع آنگه بکُش  دییبد چون
 ( 148۰ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 پرندگان  یانٔه: آشعُش

 کند،یو جذب م  یدهکش  یرونب  هایدگیذهن و همان  یانٔهاز آش  یرا مانند مرغ  اتیاریناگهان خداوند هش  زیرا
  یدی، را د  اتیاریهش  یلحضور و  تبد   یدخدا شامل حالت شد و طلوع خورش  یتعنا  یانسان وقت  یپس ا 

 بکش. ادخالت نده و آن ر اتیرا در زندگ  اتیذهنمن  یگرو د شمع ذهن را خاموش کن 
 

 چون شد گذاره، نورِ اوست  هاچشم
 پوست   ینِاو در ع  بیندی م مغزها

 ( 1481 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : آنچه از حَد دَرگذرَد، گذرندهگذاره

را در  ییتو خدا  یها بگذرند و زندگانسان  یسطح  یهاو بتوانند از تفاوتنافذ شوند   یدها و د چشم وقتی
و    یذهن من   یعنیها پوست  در انسان  ینیبچشم عدم  ین نور خدا است، چن  یدشانآن موقع د  ینند،ها ببآن

ت  و قضاو  گشایدیها مو فضا را در اطراف رفتار آن   بیندیرا م  یبلکه مغز و زندگ   بیندیرا نم  هایدگیهمان
 . کندینم
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 بقا  یدِاندر ذَرّه، خورش بیند
 اندر قطره، کُلِّ بحر را  بیند

 ( 1482 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو 
 یا : دربحر

ب  یدهر انسان، خورش  یعنیدر هر ذره    ی،چشمان نافذ   چنین   یک و در    بیندیرا م  یزندگ  نهایتیبقا و 
 . کندیمشاهده م یزخداوند را ن یکرانب یانوسانسان، اق  یکقطره، در 

 تو را بال داد  یهر جهت از
  جَهاتَتی بازکَشَد به ب تا

 ( 368 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
   یکه برتر از جا و جهت است، عالَمِ اله ی: موجودجَهاتبی

به تو بال    هاخداوند از همان جهت  ی،که رفت  یفکر   و به هر جهت  یشد   یدههمان  یزیانسان، تو با هرچ  ای
و در    یاوریکه همان مرکز عدم است روب  جهاتیبه ب  ییگشاکه با فضا  یبرس  یجهنت  ین و درد داد تا به ا

 .یفکر نکن  هایدگیهمان یق و از طر یلحظه ساکن شو  ین ا
 

   ستیکیکو سود، دارد خود  مشتری
  ستی و شک  یبرا در او رَ یشانا  لیک

 (  1461 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

خر  خریداری دارد    یبرا  یدشکه  ا  یستن  یشترب  یکیما سود  امّا  است،  او خداوند    ی ذهن  یها من   ین و 
را    یذهن  یچراکه خدا  یدندوجود او دچار شک و ترد  ٔههستند، دربار  یجسم   یاریهش  ی طلب که داراجاه

 . دهدیها درد م به آنو دائماً  کندیهم کارشان را درست نم یذهن یو آن خدا  پرستندیم
 

   شُکوهی ب یِّمشتر یهوا از
    گروه ینرا باد دادند ا  مشتری

 ( 1462 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

هستند،   شکوهیب  یذهن  یهاو توجه از من   ییداز بس که مشغول گرفتن تأ  طلبیادن   یذهن  یها من   ین ا  امّا
 اند. را برباد داده یقیحق یمشتر
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  یاشترماست اللّٰه  مُشتری
 برتر آ   ینه یغم هر مشتر از

 (  1463 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو 
 : خريد اِشترٰى

باالتر   یذهن  یها من   یعنی  یگرد  هاییهوش باش و از فکر مشترها فقط خداست، بههمٔه ما انسان  مشتری
 . یها نشان دهنباش که خودت را به آن و به فکر آن یاب

 (  111 یٔه(، آ 9سورٔه توبه ) یم،)قرآن کر 

 اللَّهَ اشْتَرَٰى مَِن الْمُوْمِنِيَن اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ…«  اِنَّ»
 است…«  یدهبهشت خر ی[ مٔومنان را به بهای و دردها هایدگیجان و مال ]همان خداوند،»

  ید را از دست بده یذهن  یزهایبا درد و تمام چ یدگیلحظه دست شماست، اگر شما همان ین در ا یار]اخت
 .[ شویدیلحظه وارد م ین راست به بهشت ا  یک

 
 تو است  یانِجُو که جو مشتریی
 تو است  یانِآغاز و پا عالمِ

 ( 1464 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو 
 طالب  ه،یند: جوجُویان

  یتو و طالب تو بوده و از اول و آخرت آگاه باشد، آن مشتر  یوجو باش که در جست  یآن مشتر  دنبالبه
و پس    یتو از اول از جنس خدا بود  کند،یوجو م تو را جست  یتشجذبه و عنا  یق خود خداوند است و از طر

خاطر اما به  یشو   یلتبد  ودوباره به ا  یدعالم اجسام، با  ییشدن و شناسا  یدهجهان و همان  ین از آمدن به ا
 .یاافتاده یرگ   یذهندر من  ین اثراث قر 

 
 دست   را تو به ی مَکَش هر مشتر هین

 با دو معشوقه بَد است  بازیعشق 
 ( 1465 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 منظور طلب کردن است.   ینجاطمع؛ در ا  یکردن، دست دراز کردن از رو یی: لمس کردن، گدا یدنکش دست

کار    ین کرد، ا  یبازعشق   توانیبا دو معشوقه نم  ی،را طلب کن  یذهن من   یباش! مبادا هر مشتر  هوشبه
  ی بازهم با خداوند، چراکه عشق   ی،کن  یبازجهان عشق   ینهم با ا  توانیینم  یگر،د  یانب  ناپسند است. به

 .ردندا یارزش یچکه ه بردیم یذهن یسمت خدا ذهن تو را به یق جهان از طر ین با ا
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 گر خَرَد  یهسود و ما یابین زو
 عقل و خِرَد  یمتخود ق  نبْودش

 ( 1466 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  یچ تو ه یو برا  اییهو نه سرما آورییبه دست م  یانسان تو را بخرد از او نه سود یک یاجهان و   ین ا اگر
ارزش عقل و خِرد رسد.    یٔهدهد که ارزش آن به پا  ییازابه تو مابه  تواندینم  یآن مشتر  یراندارد، ز  یارزش
است   یمصنوع  ین کنند، ا  یید د و شما را تأیایناگر هزاران نفر ب  یددار  یذهنشما من   کهیوقت  یگرد  یانی]به ب 
 ندارد.[  اییدهفا یچو ه

 
 خَلق در کَشاکَش، تو خراب و مست و دلخوش  همه

 ی هله از کنارِ بام کن،یرا نظاره م همه
 (2834 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

مست و   ییخدا  یِاز م  توانییم  یهستند، اما اگر تو فضا را باز کن  یذهنمن   یزٔهخلق در کِشاکش و ست  همه
 نشو و از کنار بام بلند همه را نظاره کن.  یردرگ   یذهنمن   یهوش باش و با دردهابه  ین بنابرا  ی،خراب باش

 .[ یمکن یدتقل یدنبا یذهن یها و از من  یریمقرار بگ یو جمع   یفرد هایین قر یرتحت تأث ید]ما نبا
 

 انداخت ی حوادث به تو هم یرِکه ت قضا
 ی از آن سپس سِپَر یتعنا را کُند به تو

 (3۰56 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

 هایدگیخداوند آن همان ی،را قرار ده هایدگیو همان یجهان ین ا یزهایخداوند چ ی جا در مرکزت، به وقتی
از آن پس خودِ خداوند جلو حوداث را   یاگر مرکز را عدم کن  یول   دهد،یقضا قرار م  یرهایرا مورد اثابت ت

 .شودیو سپر تو م گیردیم
 

 بر آسمانِ رضاست   یتابر عنا هزار
 ببارم، از آن ابر بر سَرَت بارم  اگر
 (1723شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

ب   ی[ اگوید ی]موالنا از زبان خداوند م ابر و انسان  یرونانسان،  توقعت را از جهان  ها صفر کن و هزار 
 یزیابر بر سرت ببارم و هر چ  ین از ا   خواهی یاگر م  ین،و رحمتِ من را که در آسمانِ رضاست بب  یتعنا

و خوش اخالق و    یباش  تهنرمش داش  ییگشابا فضا   یدرا به تو بدهم و به تو کمک کنم با  خواهییه مک
 . یباش یراض
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 اندر رحمت آمد تا به سَر  رحمت
 پسر  یرحمت فِرو مآ ا  یکی بر
 ( 1941 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

با   کهین انسان، تو به ا یست، پس ا ا یدهطور مداوم رستو، به پیِدریپ ییِبا فضاگشا یاله یکرانب رحمت
کنند و از کار   یکتو را تحر  یذهن ی هاقناعت نکن و اجازه نده من  یبه آن رحمت برس  ییفضاگشا باریک
 خود بازدارند.  یرو
 

 ید ده یهمرا هد گویمی نم من
 یدشو یههد یقِگفتم ال بلکه

 ( 574 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

بلکه به شما   ید،ده  یهکه به من هد  گویمیها من به شما نم انسان  ی[ ا گوید یم  ی]موالنا از زبان زندگ  
 .یدشو  یحضور و زنده شدن به زندگ یٔههد  یق تا ال یدفضا را باز کن گویمیم

 
 من آن ننگرم، رحمت کنم  لیک

 پُرّست، بر رحمت تنم  رحمتم
 ( 3159 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ا  ییدردها  و  ی: من به گذشته، بدعهدگویدیم  ندخداو با    ین بلکه هم   کنم،یتوجه نم  یکرد  یجادکه  که 
است    یکرانو ب  یعرحمتِ من وس  دهم، یتو را مشمولِ رحمتِ خود قرار م  ی،مرکزت را عدم کن  ییگشافضا

 . کنمیرحمتم عمل م  یو از رو
 

 عهدِ بَدت، بِدْهم عطا ننگرم 
 مرا  خوانییدَم چو م ینکَرَم، ا  از

 ( 316۰ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

بخشش، فضل    یبلکه از رو  کنم،یتو نگاه نم  یبه بَد عهد  خوانی،یمرا م  ییگشالحظه که با فضا   ین ا  در
 . کنمیبه تو احسان  م نهایتم،یو کرم ب
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 که من  یمنباش و فارغِ و ا  شاد
 کنم با تو که باران، با چمن  آن

 ( 172 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : راحت و آسودهارِغف

 : رستگار، محفوظ و در امان، سالمایمن

شده،  گشوده  یفضا   ین انسان، فضا را باز کن، شادمان و خاطرجمع باش و در ا  ی:[ اگویدی]خداوند م 
  کند یمن مکه باران با چ  کنمیرا م  یبکن، چراکه من با بارش بخشش و رحمتم با تو همان کار   یمنیحس ا
 ین و زم  آیدیم  مرحمت  ی،و شاد باش  یکه راض  یوقت  بخشد،یم  یطور که باران به چمن زندگهمان  یعنی

 .کندیخشک تو را سبز م
 

 تو غم مَخَور خورم یغمِ تو م من
 ترم از صد پدر تو من مشفق  بر

 ( 173 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

از صد پدرِ مهربان   هایدگیغمِ همان  ی،ذهن در من   یگر تو د  خورم،یغمِ تو را م  من  را مخور، چراکه من 
 . ترمبه تو مهرباننسبت

 
 راز را با کس مگو  ینو هان ا  هان

 از تو، شَه کند بس جستجو  گرچه
 ( 174 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

ده شدن به خداوند را به  و زن  یدر کار معنو  یشرفتتپ  ی،باش که مبادا راز استفاده از نظم زندگ   هوشبه
وجو کند،  پرس   یاراست از تو بس  یگران د  یذهنخودت و من   یذهن شاه که نماد من   کهین ولو ا   یی،بگو   یکس

 نگو.  یزیتو فضا را باز کن و چ
 

 ی رَه یدآن باشد که بگشا فکر،
 ی شَه یدآ یش آن باشد که پ راه،

 ( 32۰7 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

را دربرابرِ تو باز کرده و   یو راه  یاید عدم ب  شده و مرکزگشوده  یاست که از فضا   یآن فکر  یقی،حق  فکر
و    یسازکه از سبب  ی]آن فکر   ی،ده  یص تشخ  هایدگیهمان  راهٔهیراه درست را از ب  یکمک کند تا بتوان 
  ی آن راه  یقیه حقخورد.[ رایدرد نماست به  هایدگیکردن همان  یادو فقط به فکر ز  آیدیذهن بدون ناظر م

 . یو  او از مرکزت طلوع کند و قائم به ذات خود شو ی خداوند مالقات کن یعنیاست که در آن با شاه 
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 آن باشد که از خود شَه بُوَد  شاه،

 ها و لشکر شَه شود  به مخزن  نه
 ( 32۰8 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

خود را شاه   یانشو سپاه  هایدگیبر همان  یهبا تک  کهین شاه باشد نه ا  است که ذاتاً  یآن شاه   یقی،حق  شاه
 . یدنما

 
 او نباشد دفعِ مرگ  یدِد هرکه

 نه برگ  ستش،یوهنَبْوَد، که نه م دوست
 ( 46۰7 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  یعنی  ی،دارد و نه برگ   یوه نه م  یراز  یست،ن  یقیدوست حق  او  یست،دفع مردن در ذهن ن  یدشد  هرکس
 ندارد.  چیزییچه
 

 مُشتاقِ مَست  یآن کار است ا  کار
 آن کار، ار رسد مرگت خوش است  کاندر

 ( 46۰8 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  یند آتو خوش  یو آن مرگ برا   یریبم  یذهن به من کار است که در آن کار نسبت  یمشتاقِ مَست، آن کار  ای
 باشد.

 
 جوان   یا   یماننشانِ صدقِ ا  شد
 خوش تو را مرگ اندر آن  یدآ آنکه

 ( 46۰9 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

راست  ای و  صدق  عالمتِ  ا  ین جوان،  خداشناس  یمانبودن  ا  یو  فضا  ستین تو  با   پیدریپ  یی گشاکه 
  ی ذهن توجه نکن یسازبه سبب  یگرو د یآن را بشناس یبودن فکرها  یتوهم و یرا کوچک کن اتیذهن من 

 تو خوش و گوارا باشد. یبه ذهن برا و مرگ نسبت
 

 ین جان چن یتو ا  یمانِنشد ا  گر
 ین کامل، رو بجُو ِاکمالِ د  نیست

 ( 461۰ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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 کنییکار نم  اتیذهنکوچک کردن من   یبرا  ییگشااگر با فضا  یعنی  یست،ن  ین تو چن  یمانِجانم، اگر ا  ای
 ییگشاهنوز کامل نشده، پس برو و با فضا  یمانتبدان که ا  یست،ن  یندتو خوشا  یبه ذهن برا و مرگ نسبت

را   اتیذهنکه من   کسیاز هر    یو دور   دهدیکه ذهن نشان م  یزیکردن آن چ  اثریو عدم کردن مرکز، ب
 باش. یمانتو ا ین درصدد کامل کردن د کند،یم یکتحر یمنف  یاصورت مثبت و به
 

 اندر کارِ تو شد مرگدوست  هرکه
 دوست، اوست  کراهتی دلِ تو، ب بر

 ( 4611 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
کار را دوست   ین تو آسان شده و ا  یبرا   یذهنشدن نسبت به من   که کمک کند مُردن و کوچک  هرکسی

 توست.  یاو دوست اصل  ی،و آن را زشت ندان  یداشته باش
 

 یست کراهت رفت، آن خود مرگ ن چون
 ست ی مرگست و نُقالن کردن صورتِ

 ( 4612 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

بلکه ظاهراَََ مرگ است و   یست،مرگ ن  یگربرود، آن د   یندر شما ازب  یذهن مردن به من   ی زشت  کههمین 
 است.   یکتایی یفضا  یعنیجاودان  یذهن به سرا  یدارناپا یدرواقع انتقال از سرا

 
 کراهت رفت، مُردن نفع شد  چون

 که مُردن، دفع شد یددرست آ پس
 ( 4613 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

مردن به ذهن به   ین که ا  شودیمتوجه م  از انسان رفع شود، او  یذهن به من مردن نسبت  یزشت  کههمین 
سخن که مردن از    ن ی پس ا  شود،یخدا زنده م  یعنی بهتر و بزرگتر    یتموجود  یکسود اوست، چراکه به  

 . باشدیانسان دفع و رفع شده است، درست م
 

 کِش گفت او  یحق است و، کس دوست،
 آنِ من و، من آنِ تو ییتو که

 ( 4614 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و    یهستند که خدا در حِق آنان گفته است تو به من تعلق دار  یکسان  یزخداوند است و ن  یقیحق  دوستِ
 من به تو.
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 رسدی دار اکنون که عاشق م گوش
 عشق، او را به حَبْلٍ مِنْ مَسَد  بسته
 ( 4615 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 تایییک  ی رفتن او از ذهن به فضا   و  رسدیاز راه م  رودیخدا م  یسو که به  یعاشق  ینکگوش کن که ا   خوب
 .کشد یخرما بسته است و م یِفاز ل  یاست که عشق او را با طناب ین مثل ا

 ( 5و  4 یات(، آ 111سورٔه مسد )  یم،)قرآن کر 

 حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ.«   وَامْرَاَتُهُ»
 كش است. و بر گردن ريسمانى از ليف خرما دارد.« زنش هيزم و»
 

 صدرِ جهان   ٔهاو چهر یدبد چون
 از تن، مرغِ جان یدْشپَرّ  گوییا

 ( 4616 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

 خداوند است،  ی سوصدرجهان درواقع قصٔه رفتن انسان به یسو به یل]قصٔه رفتن وک 
  ید صدرِ جهان را د  ٔهاو چهر  کهین برگشت،[ هم   یوقت  یاول با صدرجهان قهر کرد ول  یلداستان آن وک  در
 و رفت.  یدروِح او از کالبدش پَر کش ٔهپرند ییگو
 

 چوبِ خشک افتاد آن تنش  همچو
 شد از فرقِ جان تا ناخنش  سرد

 ( 4617 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

مانندِ مُرده   یشاز فرقِ سر تا نوِک ناخِن پا  کهیافتاد بطور  ین زم  یچوبِ خشک رو  یکمانندِ    جسمش
 سرد شد. 
و    افتدیما مثل چوب خشک م  یذهن جانِ من   ینیم،چهرٔه خداوند را بب  یواقع   ییگشا با فضا  یز]اگر ما ن

 .[ شودیم جانیب
 

 کردند از بُخور و از گُالب هرچه
 و، نه آمد در خِطاب یدبجنب نه
 ( 4618 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

خورد و   ی نه تکان   یگرهرچه موادِ خوشبو سوزاندند و گالب به سر و صورتِ او زدند، د   یانو اطراف  حُضّار
و    آیدیما زبانش بند م  یذهنمن   ینیم،بب  یواقع  ییِگشاخدا را با فضا  یِبه سخن آمد. ]اگر ما رو  نه اصالً
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او    یق از طر  یکه زندگ   دهدی م  اجازهبلکه    یرد،جه قرار بگو تو  ییدشود و مورد تأ  یدهد  خواهدینم  یگرد
 .[  یافریندب یکن یحرف بزند و ساختارها 

 
 او  یِآن مُزَعْفَر رو یدچون د شاه
 او  یِفرود آمد ز مَرْکَب، سو پس
 ( 4619 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی : زرد، زعفران مُزَعْفَر

 آمد و به طرفِ او رفت.  یین از اسب پا یدرا د یلو زردِ وک یزعفران  ٔهشاه، چهر وقتی
 

 به تَفْت  جُویدی: عاشق دوست م گفت
 معشوق آمد، آن عاشق برفت   چونکه
 (  462۰ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 و حرارت   ی : گرم تَفْت

معشوق آمد،   کهین امّا هم  جوید،یو با عشق م  یجهان گفت: عاشق، دوست و معشوق خود را به گرم  صدر
 .[ میردیم  یذهنمن  آیدیخدا م  یشد و رفت. ]وقت خودیآن عاشق از خود ب

 
 و حق آنست کو  یحقّ  عاشقِ

 مو  یِنبود از تو تا یاید،ب چون
 (  4621 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 تار مو    مو: تایِ 

 یی تارِ مو  ٔهبه انداز  یکند حت  یاست که هرگاه تجل  یو حق آن کس  یسالک، تو عاشِق حضرتِ حق هست  ای
هنوز   کهیاست درصورت خدا به مرکزمان آمده  گوییمی. ]ما مماندینم  ی تو باق  یموهوم و مجاز  یِهم از هست

 .[ یمبزرگ دار یذهنمن  یک
 

 آن نظر  یشِپ  ستیچو تو فان صد
 خود خواجه مگر؟ یِبر نف عاشقی

 ( 4622 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

خود   یذهنمن   یخواجه مگر عاشِق فنا  ی. ا شوندیم  یمانندِ تو فان  یذهنصدها من   ی،آن نظرِ واقع  یشپ  در
لحظه    ین ا   گویدیکه موالنا م  ی]اگر آن نظر  یستم؟ن  یذهن من   ین من ا  گویییو م  کنییو آن را انکار م  یهست
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براساس عقلِ   یگرکه د  یمبفهم  ايد شوند. ما ب  یفان  یذهن  یها من   یدبا  صورتین درا   یایدوجود بدر ما به 
 را درست کند.[  مانیما حرف بزند و زندگ  یِقاز طر یزندگ یمبلکه اجازه بده یم،حرف نزن یذهن من 

 
 بر آفتاب   یو، عاشق یّیسایه 
 ال گردد شتاب  یهسا ید،آ شمس

 ( 4623 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ،ی)مولو

که فضا را باز کرده و   یجتدر. بهیا که عاشِق آفتاب شده  یهست  اییهمانندِ سا  یذهن انسان تو در من   ای
 .  گرددیبا شتاب محو م یذهنمن  یعنی یهسا یاید،آفتاب حضور از درونت طلوع کند و باال ب

 
 یز چ یچهزار غم خورَد از بهرِ ه خفته

 یزنخوفِ ره یا  یند،خواب، گرگ ب در
 چهل و سوم(  ٔهشمار یعترج یعات،شمس، ترج یواند ی،)مولو

همان  یکس  و  به خوابِ ذهن  فکرها   رودیم  فرو  هایدگیکه   یاریبس  غم  گیرد،یم  یرا جد  یذهنمن   یو 
گرگ درنده او را    یککه مانند    کندیدرست م   یزهایی و در خوابِ ذهن چ  بیندیخواب م   یراز  خورد، یم

 رسد.تیم یاربس هایشیدگیبابت از دست دادن همان ی. از طرفدَرَدیم یاریعنوان هشبه
 

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

 چهل و سوم(  ٔهشمار یعترج یعات،شمس، ترج یواند ی،)مولو

ها با صد  که آن  کندیو فکر م   سازدیم  یخود دشمنان ذهن  یکه انسان در خواب ذهن است، برا  یمادام 
درون را باز    یفضا  ی. وقتیرندرا از او بگ  هایشیدگیبه او حمله کنند و همان  خواهندی م  یزهو ن  یرشمش

و    یرزنهمه شمشاز آن  یخبر   یچتوهم بوده و ه  هاین که ا  فهمدیم  شود،یم  یدارکرده و از خواب ذهن ب 
دشمن او نبوده و با او   کسیچدر دست داشته باشد و ه  ی که سوزن  یستن  یکس   ی. حت یستن  دستبه یزهن

 ندارد.  یکار
 

 یالآن باشد که او از هر خ خفته
 و کند با او مَقال  یداوم دارد

 ( 413 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،مولو)
 وگو : گفتمَقال
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و نجات    ی زندگ  یدام  آیدیلحظه در ذهنش م  ین که ا  اییدهه از هر فکر هماناست ک   یدر ذهن آن کس   خفته
 . آیدیدرون م ٔهبازشد یلحظه از فضا ین و فکر سازنده در ا  یزندگ کهیدارد. درحال 

 
 او به خواب  یندرا چون حُور ب دیو

 آب  یو،او با د یزدز شهوت ر پس
 ( 414 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی بهشت   یبایز  یت: زنِ بغاحُور

و   یف و کث  کندیم  ی بازعشق   یباروییاست که در خواب با ز  یکه در خواب ذهن فرورفته مانند کس  انسانی
 . شودیآلوده م

 
 یختتخمِ نسلِ او در شوره ر چونکه

   یختگر یاز و یالآمد، خ یشبه خو او
 ( 415 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

 آید یبه خود م   کهین اش را از دست داد، همنطفه  یعنینسل خود    یرِو تکث  یدآن جوان بذر تول  کهوقتی
 ی زندگ  ی،ذهن   یها از جهت  یرویبا پ   یوقت  یگرد  یانیبنبوده است. ] به   یشب  یالیخ  هاین که همه ا   یابدیمدر

مدت با   ینتمام ا  شود کهیو متوجه م  آیدیذهن هدر شد، انسان به خودش م  یالانسان در خواب و خ
نداشته   یحاصل   یچتلف کرده و ه یهوده،ب  یالرا در خواب و خ  یزندگ   ٔهزند  یو انرژ  کردهیم  یزندگ  یطانش

 است.[ 
 

 ید از آن و تن پل یندسَر ب ضعفِ
 یدناپد یدِاز آن نقشِ پد آه
 ( 416 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

  یجٔه و ضعِف عقل که نت  یمتوجه آثار خراب  شودیم  یدارب  هایدگیاز خواب ذهن و همان  یشخص وقت  این 
ها مشغول با آن  هایدگیکه در خواب همان  یزهاییافسوس تمام چ  یول   شودیاست، م  یذهناز من   یرویپ

 گذرا و آفل نبوده است.   یالیبوده جز خ
 

 تو استغفار کن  ینی،غم ب چونکه
 مد، کار کنبه امرِ خالق آ غم
 ( 836 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یمغفرت کردن، عذرخواه: طلب استغفار
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و ضعِف سر    یدگیکن و بدان که در مرکزت همان  یخواهتوبه کرده، از خداوند معذرت  یدچار غم شد   وقتی
با فضایدار ا  ییگشا.  برگرد، همان   ین به  ب  ییرا شناسا  یدگیلحظه  و  امر خداوند    ین ا  ینداز،کن  به  غم 

معطل کرده و از آن    ار  دهدیکه ذهنت نشان م  یزیو آن چ  ییفضا را بگشا  یعنی  یاست تا تو کار کنآمده
 . یشو یدارو با حفظ حضور ناظر از خوابِ ذهن ب  یاستفاده نکن

 
   دَم بهدَم  یِهاغُصّه  ینتوست ا  فعلِ

 الْقَلَم قَدْ جَفَّ  یِّبُوَد معن این
 ( 3182پنجم، بيت  ،دفتر یمثنو ی،)مولو

اعمال توست    یجٔهنت  پیدریپ  یهاغصه  ین که[ ا  فهمییم  ی شو   یدارب  هایدگیاز خواب ذهن و همان  ی]وقت
الْقَلَم«  »قَدْ جَفَّ  یثحد  ی. پس معنشودیمنعکس م  یرونبه صورت درد و غصه در ب  یذهنکه براساس من 

. نویسدیم  اتیو سزاوار  یستگیتو را مطابق شا  یرونلحظه درون و ب  ین است که قلم خداوند ا   ین هم  یزن
عهده را به  اتیزندگ  یتو مسئول  کنییلحظه فضا را باز م  ین دارد که چقدر در ا  ین به ا  یتو بستگ   یسزاوار

 .برییحضورت را باال م یاریگرفته و هش
 حدیث 

 الْقَلَمُ بِما اَنْتَ القٍ.« جَفَّ»
 .« یشد قلم به آنچه سزاوار بود  خشک»

 
 گر جهدِ تو افزون بود ییذرّه
 خدا موزون بود  یِترازو در

 ( 3145 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و گشودن آسمان درونت افزوده شده و خردِ   ییفضاگشا  یو تالشِ تو برا  یبر سع  یالحظه ذره   ین ا  اگر
 . کندیبه نفع تو عمل م یو زندگ گرددیخداوند محاسبه م یشود، در ترازو  یبه فکر و عملت جار یزندگ 

 
 در خواب، شادان چپّ و راست   رویمی

 کجاست؟  یدانراهِ آن م یدان هیچ
 ( 1112 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  یچه  یا. آروییطرف مو آن  طرفین شادان به ا  بینییم  هایدگیهمان  یق از طر  کهیخواب ذهن درحال  در
 کجاست؟  یکتایی یفضا یعنی یدان که راهِ آن م دانییم
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 کن  یمببند آن چشم و، خود تسل  تو
 در آن شهرِ کهن  ینیرا ب خویش

 ( 1113 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  یمی، گاه خود را در آن شهر قدکن، آن  یمرا ببند و خود را تسل  هایدگیهمان  یق از طر  یدنو د  یذهن من   چشم
 . بینییم یکتایی، یدر فضا

 
 که صد چشمِ خُمار یچون بند چشم
 سو از غِرار  ینچشمِ توست ا  بندِ
 ( 1114 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : گول خوردنغِرار

 یفته تو را فر  یدگیچشمِ همان  یعنیصدها چشم مست    یادن  ین در ا   کهیحال در  بندییچگونه چشم فرو م   تو
 اند. و حجابِ چشم تو شده

 
 ی تو زِ عشقِ مشتر چارچشمی

 یو سرور  یّمهتر یدِام بر
 ( 1115 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی به انتظار مشتر  یو چهارچشم   یدار   یبه مشتر  یفراوان  ٔهعالق   ی،و سرور  یبه طمعِ بزرگ  یذهنتو در من   امّا
 و مردم به تو احترام بگذارند.   یشو یدهو د یکه خودت را بفروش  یانشسته

 
 بخواب  ینیب یمشتر ی،بخسپ ور

 جز خراب؟  یندخواب ب یبَد ک جغدِ
 ( 1116 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

جز    یزیشُوم در خواب چه چمثال، جغد    ی. برابینییخود را م  یِخوابِ مشتر  ی،بخواب هم فرورو   اگر
 .[  شودیو درد م  یبمنجر به تخر یهم بکن یهر فکر و عمل یذهنتو در من  یعنی] بیند؟یخرابه م

 
 یچ پ  یچبه هر دم پ یخواه مشتری

 یچ ه یچه ی؟که فروش یچه دار تو
 ( 1117 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  یچ مسلماَََ ه  ی؟فروش دار   یبرا  یچه متاع  پیچی،یبه خود م  یدو مر   یوتابِ مشترکه هر دَم در تب  تو
 .یچه
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   یچاشت یا یدلت را نان بُد رگ
   یفراغت داشت یدارانخر از

 ( 1118 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  جهانی ین ا   یداردنبال خر   ی]هرکس.  گشتیینم   یداربود، دنبال خر   یخداگونه و قوت اله   یدر دلت غذا  اگر
 ندارد.[   ییهدايت و خرد خدا  ی،روح، آرامش، قدرت معنو یاست حتماً در مرکزش غذا

 
 تو، به چشمِ خود نِگر  یدار چشم

   خبریب  یهیاز چشمِ سف مَنگر
 ( 3342 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

چون هم  یهیو با چشم سف  کنییم  ید نگاه کن، چرا تقل  فضا را باز کن و با چشم عدم  ی،خودت چشم دار  تو
 کنی؟ینگاه م یذهن یها من  یاو  یذهن من 

 
 تو، به گوشِ خود شنو  یدار گوش

 گرو؟  یگوالن را چرا باش گوشِ
 ( 3343 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

به سخنان   ی،ا احمق سپرده  ذهنییها را به من   با گوش خودت بشنو. چرا گوش خود  ی،دار  گوش عدم  تو
تا به گوش   کنییچرا فضا را باز نم  بری؟یکار نم خود را به  یص و قدرت تشخ  کنییها گوش م احمقانٔه آن

 ی؟کن  یداپ دست اتییشنو و ذات خداعدم
 

 کن   یشهنظر را پ یدی،ز تقل  بی
 کن  یشهعقلِ خود اند یِبرا  هم
 ( 3344 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یارخود کن. ذهنت را در اخت یشٔهنظر را پ یاریرا رها کن. فضا را بگشا و هش یدانسان تقل ای
و   یذهن. ]هرگاه با من یندیشدب  یتتو با ذهن بدون هو یقاز طر یخداوند قرار بده و بگذار زندگ 

 .[  کنیمیم  یدتقل یگراناز د اندیشیمی م شدگییتهوهم
 

 مغرب دَوان  یِخُفّاشت، سو حِسِّ
 مشرق روان   یِدُرْپاشت، سو حِسِّ
 ( 47 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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 انسان.  یِاز حِسِّ روحان یهکنا ید، پاشندٔه مروار ید، : نثار کنندٔه مرواردُرْپاش

م  یا انسان لحظه  ای را  از طر  بندییکه فضا   یمانند خفاش   اتیحس ظاهر  بینییم   هایدگیهمان  یق و 
مرکزت    ییلحظه با فضاگشا  ین در ا  یوقت   یول  رودیو مرگ م  یبتخر   یسوبه  یعنیمغرب    یسوشتابان به
 یقتتابان حق  شیدخور  یسوسرعت بهتو را به   ات،یحس باطن  بینی،ینظر م  یاریو با هش  کنییرا عدم م

 . کندیدر درونت طلوع م یو آفتاب زندگ  کشاندیم
 

 سوار   یهِ خران است ا حِس، را  راهِ
 خران را تو مزاحم، شرم دار ای

 ( 48 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ی راه خران است. ا   هایدگیو همان  یذهن من   یعنیبدان که راه حس    ی،سوار هست  یذهنکه بر خرِ من   ای
کرده،   یاح  ی،ا شده  یگرد   یذهن  یها من   یو مزاحم خران و حت  کنییم  یجادمدام درد ا  یذهنکه در من   یکس

خر عقلش  یککه  یدخواهد بگویدرآ. ]موالنا م  یذهناز حواس من  یدگانها را ترک کن و به راه رهراه آن
 ی ذهن لحاظ من که به  یکس  یول  رساند، یسود م  است، چراکه خر به انسان  یشترب  یذهنانسان من   یکاز  

 .[  شودیها مآن یو مزاحم زندگ  کندیرا کمک نم یگرد  یذهن یها است، من بزرگ شده
 

 پنج حِس   ینهست، جز ا  یحِسّ پنج
 ها چو مِسحِس  ینچو زرِّ سرخ و ا  آن
 (  49 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

وجود   یزن  یگری حس د  [ پنجیدنو چش  ییدنلمس کردن، بو  یدن،شن  یدن،]د  یپنج حس ظاهر  ین از ا  غیر
 یاریهش  ی،حواس ظاهر   یسرخ ارزش و اعتبار دارد ول  یحضور بوده و مثل طال  یاریدارد که مختص هش

 ضورح  یاریسرخ فاقد ارزش است. ]هش  یبا آن حواس، مانند مس در مقابل طال  یسهدر مقا  ی،ذهن من 
 .[  آوردیبار مبه یخراب  یذهنو من  کندیآباد م

 
 ماهرند   یشانآن بازار کِا اندر

 خرند؟  یمِس را چون حسِ زر، ک حسِّ
 ( 5۰ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و در کار    مثل موالنا که به خدا زنده شده   ییها انسان  کند،ی کار م  یبازار خداوند که نظم و عقلِ زندگ   در
بوده را مانند حس    اعتباریکه مانند مس ب  یذهنحس من   یحضور، مهارت دارند، ک  یاریحس زر، هش

 یو ارزش  خردیرا نم  یذهن]موالنا حرف من   خرند؟یحضور که همانند طال ارزش دارد، م  یاریِهش  یف لط
 .[  یستقائل ن یذهنمن  یبرا
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  خَوردی َابدان، قُوتِ ظلمت م سِّح
   چَرَدیم  یجان، از آفتاب  حسِّ

 ( 51 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

شده، گشوده  یاما حس جان، حس فضا   خورندیغصه و درد م  یکی،تار  یغذا   ی،ذهن  یهاها، من بدن  حس 
 . چردیم یاز آفتاب زندگ 

 زندان خلق را آزاد کردم  ز
 عاشقان را شاد کردم  روانِ

 (15۰2 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

 ی که برا   یدگیها را از زندان همانها فضا را باز کردند من آنانسان  ی:[ وقتگویدی]موالنا از زبان خداوند م
ا   یکسان   یعنیخود ساخته بودند، آزاد کردم. من به عاشقان   و از   کنندیم   ییلحظه فضاگشا  ین که در 

شده بود    ین به ذهن غمگ  فتن خاطر رها را که بهو روان آن  یدمبخش  سببیب  یشاد  شوندیجنس عشق م 
 شاد کردم. 

 
  یدم اژدها را بردر هانِد

 عشق را آباد کردم  طریقِ
 (15۰2 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

را به مانع و مسئله   یو زندگ  بلعندیحضور را در انسان م   یاریکه دائماً هش  یذهن  یها دهان اژدها، من   من 
تبد  و وقتیدمدر  کنند،یم  یلدشمن  تخر  ی.  نظام  از  را  ب  یذهن من   یبانسان  از   یدمکش   یروناو  و 

ز  ییبو  که رنگ و  هایشیدگیهمان را  او  ندارند دور کردم،  آ  یراز خرد کل  آوردم و    یخداوند   بادنظامِ 
 راه عشق و عقل کل را آباد کردم.  ترتیبین بد

 
 کردم   یبکه من ترت یباغ زهی
 کردم   یادکه من بن  یشهر زهی

 (15۰2 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

و    ینندآلود را کنار هم نچغصه  یزهایدرست نکنند، چ  یخود باغ و پارک ذهن  یِ ذهنها با مِنانسان  اگر
هم را به  ی ذهنمن خارستان من   یرند،کار نگبه  یحفظ و نظم آن پارک ذهن  یتمام فکر و ذکرشان را برا

انسان  یخوب  هاییوهکه م  سازمیم  یباغ   یشانو برا   زنمیم شهر   شانیذهنبا من   هندها نخوابدهد. اگر 
 .سازم یم یشانبسازند و آن را آباد کنند، من برا
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 افزون کند  یسرکه سرکگ چونکه
 بود   یشِکَر را واجب افزون پس
 ( 17 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی : ترشسرکگی

شده گشوده  یفضا   یو شاد   یرینیکند، پس واجب است که ش   یادبخواهد سرکه و درد را ز  ی ذهنمن   وقتی
در   کند،یمردم را گرفتار م   یطور جمعو به  خیزدیموج درد در جهان برم  یوقت  یگرد  یانیباضافه شود.]به

را   یرینیو ش  یو شاد  ردهرا باز ک   فضا  یدزنده به خدا که از جنس شِکر هستند، با  یهاانسان  صورتین ا
 در جهان پخش کنند.[  

 
 شهرِ ما فردا پُر از شِکَّر شود 

 تر شود  ست، ارزانشِکَّر ارزانَ
 ( 2528 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و    یرینیشکر خواهد شد. ش  یرینیِو ش  یشهرمان فردا پر از شاد   یم،ها فضا را باز کنهمٔه ما انسان  اگر
 تر هم خواهد شد.موالنا ارزان یاتارزان و در دسترس است اما اکنون با وجود اب یشاد

 
  ییانحلوا  یا  یدشِکَر غلط در
    ییانصفرا   یِکور ی،طوط چوهم
 ( 2529 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

چون  که عاشق غم و درد هستند، هم  یذهن  یهامن   یلبرخالفِ م  ید،هست  یکه از جنس شاد  یکسان  ای
 .یدشکر بغلت یرینیِ و ش یکه عاشق شکر است در شاد  یطوط

 
 است و بس   ینکار ا  یدکوب  نیشکر

 است و بس  ین ا  یار یدبرافشان جان
 ( 253۰ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یی است که با فضاگشا  ین چراکه کار درست فقط هم  یددر جهان پخش کن  یو شاد  یدبکوب  یشکرن  دائماً
 یار تنها    یرا ز  یدمردم جان بده  یِآن به زندگ  یق تا از طر   یدو در جهان پخش کن  یاوریدب  یاز مرکزتان شاد 

 . یمبه او زنده شو یهمگ یدخداوند است که با یقیحق
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   ستی گفتند: در دل علّت انبیا
 ست ی آفت  یشناساز آن در حق که
 ( 2677 یتدفتر  سوم ، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ستیچون آفَتهم  ی،خداشناس  یرِوجود دارد که در مس  یذهننامِ من به  یمرض  یکگفتند: در دل انسان    انبیا
 .شودیانسان م یکه مانع شناختِ خداوند و خودِ اصل 

 
 ین آن سلطان ب  ییو دانا یسبب ساز تو

 ینممکن نَبُوَد، در کفِ او امکان ب آنچه
 (2۰۰2شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

خوب کردنِ حالت    یبرا  هایدگیشدنِ همان  یادتردنبالِ زذهن به  یِسازکه با سببآن  یجاانسان تو به  ای
که با    یزیحالت آگاه باش آن چ  ین. در این خداوند را بب  ییِو دانا  ی سازفضا را باز کن و سبب  ی،باش

ا درمان  ر  یتدردها  توانیمیو تو    شودیم  یرپذ در دستان خداوند امکان  رسد،ینظر مممکن به   یرذهنت غ
 .یکن
 

 َصبر  یِرا دارو یدهد هایِپَرده 
 بِسوزد، هَم بِسازد شَرحِ َصدْر هم

 ( 71 یتدفتر  دوم ، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ی عدم باز شود، هم فضا  یدرا بسوزاند تا د  یدگیهمان  یها پرده  تواندیهم م  یی،صبر و فضاگشا  داروی
 .یایدجا بتا درمان از آن  گشایدیرا م ینهدرون س

 
  ییخوش و رو بنما یاییچو ب یی،شفا تو

 قفا   یندو نما   یزندرنج گر  سپهِ
 (167شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

بدون توجه به   ی،قلب  یت. اگر همان موقع که من با رضای من، تو هست  یتمام دردها  یتنها شفا  خداوندا،
  ی، کن  یانرا نما   یتو رو  یاییو تو خوش و خرامان به مرکزم ب  یمفضا را بگشا  دهد،یچه ذهن نشان مآن

 . گریزندیو م کنندیسپاه درد و رنج پشتشان را به من م
 

   یات؟آبِ ح یا  یچه حواله کن یبشطب به
 همانجا که رسد درد، همانجاست دوا  از

 (167 ٔهزل شمارشمس، غ یواند ی،)مولو
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  های یبو طب  هایدگیهمان یسوبه یشدردها یشفا یچرا انسان را برا ی،هست یاتکه آب ح یخداوند ای
دردها و حالِ بد انسان    یل ها خودشان دلآن  که یدرحال  کنی؟یحواله م  دهدیکه ذهن نشان م  جهانی ین ا

  یی را شناسا  مانیدگیو آن ه  یدفضا را بگشا  دهد،یکه به او درد م  یزیهستند. اگر انسان در اطراف هرچ
 .کندیم یدابه انداختِن آن و درمانش را پ یلکند فوراً م

 
 بَدَست   ینجانفسِ تو کا یدگو آنچه

 ستچون کارِ او ضد آمده مَشنَوَش
 ( 2266 یتر دوم، بدفت ی،مثنو ی،)مولو

و غصه   یرنکن، سخت بگ  ییفضاگشا  گویدیو هرچه که م   دهدیبد نشان م   یذهن من   یا که نفْس    یزیهرچ  به
 است.  ینکن، چراکه کارِ او غلط بوده و برعکسِ کار زندگ  یتوجه  یچبخور، ه

 
 ره ترک کن طاق و طُرُنب   اندرین

 قالووزت نجنبد تو مَجُنب  تا
 (  1429 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یعنی را رها کن    یذهنمن   یاهویطاق و طرنب و ه  یکتایی،  یو رفتن به فضا  یشدن با زندگ   یکیراهِ    ین ا  در
 شود، یم  یذهن و در ظاهر موجبِ جالل و شکوه من   کندیکه توجه تو را جلب م  یزهاییبه تمام چنسبت

تا قبهم  ییرا رها کن و راهنما  دانمیباش. م  توجهیب انجامِ هرکار  ل چون موالنا داشته باش  به   ی،از 
 . یاو توجه کن هاییهو توص ییراهنما

 
 بجنبد، دُم بُوَد  سَری او ب هرکه

 چون جُنبشِ کژدُم بود     جُنبشش
 ( 143۰ یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

از سر جدا شده    کهین است که با ا  ی حرکت دم   یهبجنبد، شب  یبدون سَر و خردِ زندگ  ی،ذهن که با من   هرکسی
حالت حرکت و رفتارش درست مانند عقرب خطرناک است و   ین . در اخوردیم  ینامنظم  یها اما تکان

 .کند یمرتب درد پخش م
 

 و شبکور و زشت و زهرناک  کَژْرو
 او خَستنِ اَجسامِ پاک  پیشٔه

 ( 1431 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 زدن است. یشمراد ن ینجاکردن، در ا ی: آزردن، زخمخَستَن
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دائماً درد پخش    عقرب زهرناک است،  نامنظم و چون  و  در شبِ ذهن کور است پس حرکاتش زشت 
 زنده شوند.   یبه زندگ  خواهندیاست که م یپاک یهاکردنِ انسان یاو زخم یشٔهکار و پ ین چن. همکندیم
 

 بُوَد   ینبکوب آن را که سِرّش ا  سَر
 بُوَد  ینمستمرّش ا  یِو خو خُلق

 ( 1432 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یخو واست که سرنگون شود. خلق   ین سرّش در ا  یراببر ز  ین را بکوب و آن را از ب  ارزشیب  یِذهن من   ین ا  سر
که از   یخصوص کسانبزند، به  یشاست که درد پخش کند و همه را ن  ین ا  یذهنعقربِ من   ین ا  یشگیِهم

 جنس حضور هستند. 
 

   یستین یِاز هست، سو  بازگَرد
  یستی و ربّان یرَبّ  طالبِ

 ( 688 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

عدم بازگرد،   یسوبه  یهست  یذهنمن   کنییو فکر م   یکه تو در ذهنت حس وجود دار  یانسان از حالت  ای
 . یچراکه تو در اصل طالب خداوند و زنده شدن به او هست

 
 اکنون تو در شرحِ عدم  بازگرد

 سَم  یشچو پازهرست و، پندار که
 ( 1445 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

به انبساط درونت بازگرد تا در   یی را رها کن و با فضاگشا  دهدیکه ذهن به تو نشان م  یزیهرچ  اکنون
را شفا دهد، هرچند که   یتبه دادت برسد و دردها  یچون پادزهرهم  یخرد زندگ  ی،که هست   یتیهروضع

 .پندارییو آن را سم م بینییبرعکس م یذهن تو در من 
از خرد   یی با فضاگشا  یا یریبگ یم تصم یذهنلحظه دارد که با عقل من  ین به انتخاب تو در ا یبستگ ین ]ا

 .[ یاستفاده کن یزندگ 
 

   خدمتیی ب  علّتیی ب  رحمتی،
   یمبارک ساعت یا،از در آید

 ( 3624 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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ا  یانسان، باالخره زمان  ای که رحمت و برکت   یدد   یخواه  ی، قدم بردار   ییلحظه با فضاگشا  ین که در 
که ذهن  بدونِ آن  شود،یم  یبه چهاربعدت جار  یکتایی  ی فضا  یایساعتِ مبارک از در  ین خداوند در ا

 .یابدآن ب یبرا یعلت و منطق یاکند و  یدخالت
 

   ی؟ا و رضا کو چاره یمکه تسل  جز

    ی ا خوارهنرِ خون یرِکفِ ش در
 (  577 یتدفتر ششم، ب  ی،مثنو ی،)مولو

در اطراف   ییفضاگشا  یق کردنِ اتفاق از طر  اثریلحظه و ب  ین دربرابر اتفاق ا  یدرون  یتو رضا  یماز تسل  غیر
مرکزِ انسان تشنه است،   هاییدگیبه خونِ همان  ینر  یرچون شکه هم  یدر مقابل خداوند   یا چاره  یچآن، ه

 وجود ندارد. 
 

 عالم چو تنند و تو سر و جانِ همه   همه
 که سرِ او گشت جدا؟  یشود زنده تن کی

 (167 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

عنوانِ تن درنظر گرفته شود، تو سَر و جانِ همه اگر تمام کائنات و هرچه که در آن هست به  خداوندا
از سرش جدا    جانیب یچون تنهم یذهندر من   یز. انسان نیستبدونِ تو ممکن ن ی زندگ کهیطوربه یهست

 شد.  نخواهدزنده  یرا نگه داشته، هرگز به زندگ  یذهناست و من  سریه بک  یشده، پس تا وقت 
 

  ینلع یسِهزاران سال ابل صد
  یرالْمُوْمِنینَابْدال َام بود

 ( 3296 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

است ش  صد من   یطانهزاران سال  به   یِذهنکه همان  اشتباهاً  است،  نماد   یرالمومنین ام  یجابزرگ  که 
اشتباه او را پرستش کرده و از او ها بهانسان  کهیطوربه  دهد،یم  یبها را فراست نشسته و انسان  یزندگ 

 . کشاندیم یدرد و نابود  یسو ها را بهاو آن کهیدرحال خواهند،ینجات م
 

   یست؟چرا غمّاز ن یدان ات،آینه 
   یستزنگار از رُخَش ممتاز ن زآنکه
 (  34 یتدفتر اوّل، ب  ی،مثنو ی،)مولو

و    یاهیزنگار س  یراز  دهد؟یرا نشان نم  اتیمعنو  یشرفتپ  یو حت  هایدگیدل تو همان  ینٔهچرا آ  دانیمی
 . یابازشدٔه درون توست، پاک نکرده یحضور ناظر و فضا  ین که هم ینهآ ین ا ی را از رو یذهنجهل من 
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 از عدم زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را  من
   یدادم تو را، باشد که با ما خو کن ییآیینه 

 (2436 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
وجود آوردم و با نشاندنِ تو بر  و عدم به  یستیانسان، من تو را از ن  ی:[ اگویدیم  ی]موالنا از زبان زندگ 

آن ناظر   یلٔهوسدستت دادم، باشد که به  حضور را به  ینٔهجهان کردم سپس آ  ین ختِ سلطنت، پادشاهِ ا ت
 .یریما را بگ یِو خو یذهنت شو 

 
 تو ريوِ خويشتن را مُنْكِرى  ور
   ی؟جان بَر یک ینه،ترازو و آ از

 (  3583 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یرنگ ن  یله،: مکر و حریو

پس   ی،هست  هایدگیآن و فکر کردن برحسب همان  گریِیلهح  ی،ذهنانسان، اگر تو منکرِ داشتِن من   ای
ها درست آن  یِقتا از طر  یریدست بگرا به   یزندگ   ینٔهترازو و آ  ین ا  توانیینم  یجهو درنت  کنیینم  ییفضاگشا

 .یکن یدانجات پ یذهن و از دستِ من  یو درست بسنج ینیبب
 

   یبرخاست ینهطَمَع در آ گر
   یچون ماست ینهنفاق، آن آ در
 (  572 یتدفتر دوم، ب  ی،مثنو ی،)مولو

  یبا زشت بود، او را ز  یطورِ مثال اگر کسبه  داد،یرا درست نشان نم  یتواقع  یگرطمع داشت، د  ینهآ  اگر
 . شدیها منافق و دورو ممثلِ ما انسان یجه. درنتدادینشان م

 
 به مال  یترازو را طَمَع بود گر

 ترازو وصفِ حال؟  یگفت  یک راست
 (  573 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یریِگ اندازه یبرا یو ابزار مناسب داد یها را درست نشان نموزن یگربه مال طمع داشت دترازو نسبت اگر
 . دادیچه هستند نشان ماز آن یادترز یاتر و ها را کمطمع، وزن یعادالنه نبود چراکه از رو

 .[ یستهمراه ن یسنجشِ او با عدالت زندگ  یرااست ز یغلط  یترازو یذهن در من  یز]انسان ن
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 نشانِ جمال   ستجوییآینه 
   ستیَو کَلَف عار یبرُخم از ع که

 ( 512 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
 باشد.   ینه که در طلب آ  ی: حالتِ کس جوییآینه

 یس و پ : لکّه، لک کَلَف

 ی و نقص   یبدور از هرگونه عکه خودش را به   یباانسانِ ز  یرااست، ز  یباییگشتن، نشانٔه ز  ینهآ  دنبالِبه
و نقص بودنش لذت ببرد.    عیبی و ب  یباییو از ز  یندبب  ینهدوست دارد مرتب خودش را در آ  داند،یم

  ینٔه دنبالِ آ یند،را بب نشدرو یییبامرکزش، ز هاییدگیو انداختِن همان ییکه با فضاگشا یهرکس  ین چنهم
 و درونش نگاه کند. یرونصورت حضور ناظر به جهانِ بتا به گرددیحضور م

 
 ترازو را ترازو راست کرد   هم
 ترازو را ترازو کاست کرد   هم
 ( 122 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 کندیدرست کار م  یششود، ترازو  ین چون موالنا قرهم  ییهااست که اگر با انسان  ییترازو  یکانسان    هر
 .شودیخراب م یششود ترازو  ین قر یذهن  یهااما اگر با من 

 
   یست؟از بهرِ چ ینهآخر آ گفتم

   یست؟و ک  یستکو چ  یبداند هر کس تا
 ( 94 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

خودش را   یی ]پاسخ آمد،[ تا هرکس بتواند با فضاگشا  وجود آمده؟چه به   یبرا  ینهآ  یدماز خودم پرس  من 
هست    یعنوان حضور ناظر آگاه شود که چه کسذهن عقب بکشد، افکارش را مشاهده کند و به  ی از فضا

 است.  یو از چه جنس
 

 پوستهاست   یآهن برا  آینٔه
 بهاست یجان، سنگ یمایِس آینٔه

 ( 95 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 است.  رفتهیبه کار م ینه آ یبه جا  یم آهن که در قد یقلیص یهاآهن: صفحه آینٔه

 هایدگیهمان  تواند یهم فقط م  یذهنمن   ینٔهآ  دهد، یفقط صورت انسان را نشان م  یآهن   ینٔهکه آ  طورهمان
آ اما  دهد  نشان  بس  ینٔهرا  نه  یارحضور  و  بهگرانبهاست  را  بلکه   شناسدیم  ییتعنوان خداتنها خودش 

 د آگاه است. گذریچه که از ذهن م و بر هر بیندیم یزرا ن یذهنعنوان حضور ناظر من به
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  یار یِِالّا رو یستجان ن ینٔهآ
  یارکه باشد زآن د یاریآن  رویِ
 ( 96 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که   یانسان  یاخداوند    یعنیشده است،  گشوده  یکه از جنس فضا  یاریاست همان    یار   یجان فقط رو  آینٔه
 است. به او زنده شده

 
 بجو   ی کُلّ ینٔهدل آ ی: ا گفتم

 به جُو  یدکار بر نا  یا،به در رَوْ
 ( 97 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 .  باشدیم  یدهو به کمال رس یافتهرشد  یهااشاره به انسان ینجا: در ایکُلّ  آینٔه

 یگر جو کن. دوکه همان خداوند است را جست  یکل  ینٔهرا رها کن و برو آ  یذهن دل، من   یخود گفتم: ا  با
 خداوند برو. یکتایی، یایدر یسو پس فضا را باز کن و به  خورد،یدردِ تو نمبه یذهن من  یجو  ین ا

 
  یدتو رس  یِکوطلب بنده به  زین

   یدرا به خُرمابُن کَش یممر دردْ،
 ( 98 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : درخت خرما، نخل خُرمابُن

 ییطلب زنده شدن به تو است که انسان با فضاگشا ین خاطر هم:[ بهفرمایدی]موالنا خطاب به خداوند م
درخت خرمابن   یررا ز  یممر  یمان،طور که درد زاهمان.  یدتو رس  یبه کو   یذهنمن   ی هاو رها شدن از غصه

 هایوهاز م  یی،فضاگشا  باتا    کشاندیانسان را تا درخت حضور م  یزن  یذهنشدن از من   ییدهرساند، درد زا
 مند شود.شده بهرهگشوده یو برکات فضا 

 ( 23 یٔه(، آ 19سورٔه مريم )  یم،)قرآن کر 

 النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هََٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا«   الْمَخَاضُ اِلَٰى جِذْعِ فَاَجَاءَهَا»
زاييدن او را به سوى تنه درخت خرمايى كشانيد. گفت: اى كاش پيش از اين مرده بودم و از يادها   درد»

 فراموش شده بودم.« 
 

 شد  یدهتو چون دلم را د دیدٔه
 شد یدهغرقِ د  یده،دلِ ناد شد
 (  99 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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تو شد  یدٔهغرق د یذهنمن  یدآن د ی،من نگاه کرد  یجاکه چشمِ تو چشم دلم شد و تو به یزمان خداوندا،
 رفت. ین و از ب

 
 َابَد  یدم تو را د یکُلّ  آینٔه

 اندر چشمِ تو، من نقشِ خَود  دیدم 
 ( 1۰۰ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  ام، یو زنده شدن به ذات اصل  یلحظٔه ابد  ین با حاضر شدن در ا  ییفضاگشا  یمن بعد از مدت  خداوندا،
آبه ناظر  د  یِکل  ینٔهعنوانِ حضورِ  را  آن  یدمتو  نگاه کردم،  به جهان  با چشمانت  من و  و خودِ   یذهن گاه 
 هستم.  یکه چه کس یدمو باالخره فهم یدمرا د امیقیحق

 .[ شودیخداوند م  یِکل ینٔهبه آ یلتبد یندازد،مرکزش را ب هاییدگی]اگر انسان تمام همان
 

   یافتمرا من  یش: آخر خوگفتم
  یافتمدو چشمش، راهِ روشن  در

 ( 1۰1 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

چشمانِ او،    یق از طر  یدن کردم و با زنده شدن به خداوند و د   یدارا پ  امیقیخود گفتم: باالخره خودِ حق  با
 کردم.  یدارا پ امیراه روشن زندگ

 
 توست هان   یالِگفت وَهمَم: کان خ

 خود بدان   یالِخود را از خ ذاتِ
 ( 1۰2 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 . کندی م یّلپندار، آن قسمت از مغز که تخ  یال،: خ وَهم

کار کردن    ین باش که ا  یاربه مرکزم آمد و به من گفت: هش  یذهنصورت من حال قدرتِ وهم به  ین هم  در
 . یرا بدان  یالخود و خ یِذات اصل  ین تفاوت ب یداست و با یالخ یهمگ یو زنده شدن به زندگ

 
 من از چشم تو آواز داد   نقش

 در اتّحاد  یمنم تو، تو من که
 ( 1۰3 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

تو    یدِد  یق که خودم بودم از طر  یمرا دچار اضطراب کرده بود، آن نقشِ اصل   یالمخ  ٔهکه قو  ین همان ح  در
 تو هستم.  یزو من ن یبه من آواز داد و گفت: در مقام وحدت، تو خودِ من هست
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 مَرو، جانبِ بازارِ جهان  یرهخ یا،مَ خیره
 ی آن نَبَر ی،نده ینا  ٰىو شَر  یْعبِ یندَر زانکه

 (2455شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)  مولو
 و فروش   ید: خرٰىو شَر بِیْع

 کهیتا زمان  یادن  ین ا  یدوفروشدر خر  یراوآمد نکن. زرفت   یهودهب  ی،ذهنجهان با حفظ کردن من   ین بازار ا  در
 شد.   یمند نخواهو نظر خداوند بهره یبانیبه حضور زنده نشده و از پشت ی،را نده یمن ذهن

 
 ست یکیکو سود، دارد خود  مشتری

 ست ی و شک  یبرا در او رَ یشانا  لیک
 ( 1461 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

خر  خریداری دارد    یبرا  یدشکه  ا  یستن  یشترب  یکیما سود  امّا  است،  او خداوند    ی ذهن  یها من   ین و 
را    یذهن  یچرا که خدا  یدندوجود او دچار شک و ترد  ٔههستند، دربار  یجسم   یاریهش  یطلب که داراجاه

 . دهدیها درد مو دائماً به آن  کندیهم کارشان را درست نم یذهن یو آن خدا  پرستندیم
 

   شُکوهی ب یِّمشتر یهوا از
 گروه    ینرا باد دادند ا  مشتری

 ( 1462 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

هستند،   شکوهیب  یذهن  یهاو توجه از من   ییداز بس که مشغول گرفتن تأ  طلبیادن   یذهن  یها من   ین ا  امّا
 اند. را بر باد داده یقیحق یمشتر

 
  ٰىاشْترماست اللّٰهُ  مُشتریِّ

 برتر آ  ینه یغمِ هر مشتر از
 (  1463 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : خريد اِشترٰى

باالتر   یذهن  یها من   یعنی  یگرد  هاییهوش باش و از فکر مشترها فقط خداست. بههمٔه ما انسان  مشتری
 . یها نشان دهنباش که خودت را به آن و به فکر آن یاب
 

 تو است  یانِجُو که جو مشتریی
   تو است یانِآغاز و پا عالمِ

 ( 1464 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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 یتو و طالب تو بوده و از اول و آخرت آگاه باشد. آن مشتر  یوجو باش که در جست  یآن مشتر  دنبالبه
و پس    یتو از اول از جنس خدا بود  کند،یوجو م تو را جست  یتشجذبه و عنا  یق خود خداوند است و از طر

خاطر اما به  یشو   یلتبد  ودوباره به ا  یدعالم اجسام، با  ییشدن و شناسا  یدهجهان و همان  ین از آمدن به ا
 .یاافتاده یرگ   یذهندر من  ین اثراث قر 

 
 دست   را تو به ی مَکَش هر مشتر هین

 با دو معشوقه بَد است  بازیعشقْ 
 ( 1465 یاتدفتر پنجم، اب ی،مثنو ی،)مولو

 منظور طلب کردن است.   ینجاطمع، در ا یکردن، دست دراز کردن از رو یی: لمس کردن، گدا یدنکش دست

کار    ین کرد، ا  یبازعشق   توانیبا دو معشوقه نم  ی،را طلب کن  یذهن من   یباش! مبادا هر مشتر  هوشبه
  یبازهم با خداوند، چرا که عشق   ی،کن  یبازجهان عشق   ینهم با ا  توانیینم  یگر،د  یانب  ناپسند است. به

 .اردند  یارزش یچکه ه بردیم یذهن یسمت خدا ذهن تو را به یق جهان از طر ین با ا
 

 یافتند را صابران در مُشتری
 نشتافتند  ی هر مشتر یِسو چون

 ( 147۰ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

درک کرده  یواقع  مشتری صابران،  را  است  خداوند  همان  زکه  مشتربه   یرااند.  هر    ی ذهنمن   یسمت 
 نشتافتند.  

 
 ی رو زآن مشتر یدگردان آنکه
 یو اقبال و بقا شد زو بَر بخت

 ( 1471 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یابخت و اقبال    یاورد،ب  یرو  یذهنبرگرداند و به من   یخداوند رو  یعنی  یقیحق  یکه از مشتر   یشخص  آن
 .  گریزدیو ساکن شدن در آن، از او م یابد ٔهلحظ ین از ا یهمان آگاه 

 
 یدر سوداگر  یزشما را ن مر
 ی؟ جنبد چو نَبْوَد مشتر یک  دست

 ( 831 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

اگر  یعبارتبه ماند؟یم یکار در شما باق یبرا  اییزهانگ یاآ یدنداشته باش یشما در امر تجارت مشتر اگر
 خواهد بود.  یبشنص یپس نکبت و بدبخت شود؟یرحمت او شامل حالش م یاخدا نباشد آ یدارانسان خر
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 بُوَد؟  یدننَظاره اهل بِخْر  کی
 بُوَد  یدن نَظاره گول گرد آن

 ( 832 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یان : تماشاکنندگان، تماشاچ نَظاره
 : نادان، احمق گول

باشد؟ او فقط   یمشتر  تواندینظاره کردن به بازار آمده، کجا م  یندارد و فقط برا  یدکه قدرت خر  شخصی
 و وقت تلف کردن به بازار آمده.   یدنچرخ یبرا
 

 به چند و آن به چند؟   ینپُرسان، ک پُرس
 خندیش وقت و ر یرِتعب یپ از
 ( 833 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 آمده و هدفش اتالف وقت و مسخره کردن است. یدنپرس یمتق یشخص فقط برا این 
 

 ز تو   خواهدی کاله م یملول از
 جوو کاله  ی آن کس مشتر نیست

 ( 834 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : کاال، متاع کاله

که در خانه   ی. ]مانند کسیستن  ی واقع  یو هرگز مشتر  آیدیبه بازار م  یکاریو ب  حوصلگییب   یاز رو  او
 را بدهد و حضور را بخرد.[   یذهنمن   خواهدیاما واقعاً نم  دهد،یاش سررفته و گنج حضور گوش محوصله

 
 و باز داد  یدرا صد بار د کاله
 باد  یموداو؟ پ یمودپ یک جامه

 ( 835 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 لباس  یدنخر  یبه معن ینجا: در ایمودنپ جامه

 ی کار  یهودهاست از ب یری : تعب یمودنپ باد

 ی. اما کِدهد یدوباره آن را پس م  یول  بیندیو م   کندیدارد صدبار کاال را باز م  ی ذهنشخص که من   این 
م را  انسان   یهودهب  یاو در اصل مشغول کار  خرد؟یلباس  ]مانند    ینخشمگ  گیردیم  یمکه تصم  یاست. 

  یهمواره به کار  کند،ینم   ییخود کار کند، اما چون فضاگشا  ینشود، نرنجد، توقع نداشته باشد و رو
 مشغول است.[  یهودهب
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 ی قُدوم و کَرّ و فَرّ مشتر کو
 یسَرسَر  یِّمِزاح گَنگَل کو

 ( 836 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 ی شوخ ی،: هزل، مسخرگ گَنگَل

 کجا؟  آیدیم کارییهودهب یکه برا یا کجا و قدم آن آدم مسخره آیدیکه با جالل و شکوه م ییمشتر قدم
 

 یا در ملکش نباشد حَبّه چونکه
 ی؟ا جُبّه ید گَنگَل چه جو یپ جز
 ( 837 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 بر تن کنند.  یگرد یها جامه   یگشاد و بلند که رو  ٔه: جامجُبّه

 یدنپرس  یمتق  یبرا   یلیچه دل  کاری یهودهو ب  یمسخرگ   ی ندارد، جز برا   اییهسرما  یچشخص چون ه  این 
 گویدی. موالنا میمقدم را درست بردار  ینلحظه اول  ینکه در ا  یمشده را ندارگشوده  ی دارد؟ ]ما هم آن فضا

 .[ یندار یمعنو تتجار یبرا اییهپس سرما کنی،یهرلحظه مقاومت م کنی،ینم  ییتو فضاگشا یوقت
 

 ای یه سرما  یستشتجارت ن در
 اییه چه شخصِ زشتِ او، چه سا پس

 ( 838 یتدفتر ششم، ب ی،مولو ی،)مولو

ندارد. ]مانند   یفرق  اشیهبا سا  یست،ن  یارشدر اخت  اییهسرما  یچه  یدنخر   یشخِص زشت، که برا  این 
 کند.[  ییرتغ خواهد یاما نم  رودیم یکه به کالس معنو یکس

 
 زر است  یادن یندر بازار ا  مایه

 آنجا عشق و دو چشمِ تر است  مایه
 ( 839 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

شده و دو  گشوده  ی عشق، فضا  یاآن دن   یٔهما  کهیدرحال   شود،یمحسوب م  یهپول سرما  یا،دن  ین بازار ا  در
 و خواستن و طلب است.  ی ببارد زار یزدیکه الزم است تا باران ا یطیاست. تمام شرا یانچشمِ گر 

 
 بازار رفت ییمایهی که او ب هر
 رفت و، بازگشت او خام تَفت  عمر
 ( 84۰ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : تند و با شتابتَفت
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  ین. اکندیبرود، عمرش را تلف م  یقتشده و مرکز عدم به بازار حقگشوده  یفضا  یٔهبدون سرما  هرکسی
 بازخواهدگشت.   یشخِص خام، دست خال 

 
 جا  یچبرادر؟ ه یکجا بود هی

 بایچ بهرِ خوردن؟ ه یچه پخت  هی
 ( 841 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 آش است.  یو پوچ، با به معن  یچ: آش ه باهیچ

 ی: برایاگر بپرس  یا کجا.    یچ: هدهدیپاسخ م  ی؟برادر تا حاال کجا بود  ی: ایاشخاص بپرس  ین از ا  اگر
 یٔهو بدون سرما  یذهن. ]اشاره به آن دارد که انسان در من وپوچ یچ: آشِ هگویدیم   ی؟اخوردن چه پخته

 .[ کندینم  یتو آرامش ندارد و حس امن  یحضور، شاد
 

 شو تا بجنبد دستِ من  مشتری
 معدن آبَستِ من یدزا  لعل

 ( 842 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : آبستنآبَست

من شو تا دستان من بجنبد و معدن پر از گوهر   یمشتر یی :[ با فضاگشاگویدی]موالنا از جانب خداوند م
  ید . ]تو آبستن به خورشیاورمجهان ب ین تو خرد و عشق را به ا یق من از طر یعنیکند  ییدنمن شروع به زا

 .[ یاورمدرب   یبه تجل  یدخورش  تصوررا باال آورده و خودم را در مرکز تو به  یدبگذار من از تو خورش  ی،هست
 

 خاست  یشهاز اند سخن و آواز، این
 کجاست   یشهبَحرِ اند یندان تو
 ( 1137 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یذهن . تو با من شودیم  یلاست که به سخن تبد   یشهاند  ین ا  یعنی  خیزدیبرم  یشهسخن و آواز ما از اند  این 
. اگر فضا را باز  خیزدیبرم  یکتاییاز بحر    یشهکجاست. ]اند  یشهاند  یایکه در  یبده   یص تشخ  توانیینم
 .[ دهدیخودش را به تو نشان م شود،ینم ییذهن شناسا یلٔهوسکه به «یشه»بحر اند یکن
 

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

 ( 616 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو
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. ما چون کمان در دستان خدا  یستعمل از ما ن  ین ا  یندازیم،ب  یرشده و مرکز عدم تگشوده  یاز فضا  اگر
 ما فکر کند.  یق او از طر دهیمیو اجازه م کنیمینم یردر پرتاب ت  یدخالت  یچه
 

 ید شو فکرتیو ب  گوشی و ب حسبی 
 یدرا بشنو یخِطابِ اِرْجِع تا
 ( 568 یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

براساس من   یدنداشتن، شن  حس بگذار  یذهن و فکر کردن  ندا  یدرا کنار  را    یا  ،«ی»اِرجع   یتا  بازگرد 
 [ .یدمن بازگرد یسو که به گویدیبه شما م یزندگ] یدبشنو

 
 یمیایی ک یامبراز پ بیاموز

 یی رضا دهیهر چِت حق دهد، م که
 (2675شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

  یی را با فضاگشا  آوردیم  یشلحظه پ  ین که هرچه خداوند در ا  یاموزرا ب  یمیاچون ک سخِن هم  ین ا  یامبرپ  از
 .یرو رضا بپذ

 
 ید لحظه درِ جنّت گشا همان

 یی در ابتال  یشو یتو راض  چو
 (2675شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

تو باز   یدرب بهشت به رو   ی،کرده و رضا داشته باش  یی هرلحظه دربرابر امتحان و ابتال فضاگشا  اگر
 .  شودیم
 

 بَرِ تو یدغم اگر آ رسولِ
 یی همچون آشنا یرگ کنارش

 (2675 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

  یی تو فضاگشا  دهد،یو ذهن، اوضاع را بد نشان م  آیدیم   یتسوهمان ابتال و امتحان به  یاقاصد غم    اگر
 . اییدهدوست را د یک کهین مثل ا یررا در آغوش بگ یطکن و آن شرا

 
 ست ناِم او است، عشق شده  ایکرانهی ب  لذّتِ
 است، ور نه جفا چرا بُوَد؟  یتخود شکا قاعده

 (56۰ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
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اسمش   ین است. ا  کرانهیلذتِ ب  یکخداوند از ما،    یعشق و تجل  یعنیشدن با خداوند،    یکیو    فضاگشایی
به   یلرا تبد  یبنا شده و زندگ  یتو شکا  هایدگیاز همان  یرویبراساس پ  شانیعشق است. اما مردم زندگ 

 .کنندینم وفااز جنس خدا بودن را انکار کرده و به عهد الست  یبا فضابند یعنی کنند،یجفا م
 

 آرَد فکر را در ِاهتزاز ذکر
 افسرده ساز ینا  یدِرا خورش ذکر
 ( 1476 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 خود، حرکت، نوسان   یدر جا یزیو تکان خوردنِ چ یدن: جنب اِهتزاز

موالنا که   یات . پس با تکرار ابیاوردرا به جنبش درب   یذهنمن   یدٔهافکار همان  تواندیخداوند م  یادو    ذکر
 . یبه خدا زنده شو یافسرده و منجمد بتاب تا با ارتعاشِ زندگ  یذهنمن  ین است بر ا یدچون خورشهم
 

 سلطان بَرَد  یِبازان را سو بال،
 زاغان را به گورستان بَرَد  بال،

 ( 1444 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

انسان اگر    یعنی.  رساندیگورستان م  یسو بال کالغ را به  ین و هم  بردیشاه م   یسو پرواز، باز را به  بالِ
گورستان   یسو حرکت استفاده کند قطعاً به   یبرا  یذهن  ی را به ذهن برده و از ابزارها  یزندٔه زندگ   یانرژ

 . کندیم  یرهمان خداوند س  یاشاه    یسو عمل کند، به  ییاگر هر لحظه با فضاگشا  حال ین . درعرودیذهن م 
 

 معشوقه نگر  یِهماره رو پس
 پدر یبه دستِ توست، بشنو ا  این
 ( 3۰97 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

کار کامالً در دست توست )که   ین پدر آگاه باش ا یخداوند نظر کن. ا یسوبه ییهمواره با فضاگشا پس
 .( یکن یداپ یدرون، آگاه دهندٔهیص به شعور تشخ ییبا فضاگشا

 
 یی ببخشد، شُکر خواهد سجده سَر
 یی ببخشد، شُکر خواهد قَعده پا

 ( 2673 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

قعود  یکو در عوض آن   بخشدی. پا مخواهدیسجده م یکو در قبال آن،  دهدیبه انسان، سر م  خداوند 
 یرد کار گ اعضا و جوارح عطا کرده که آن را در راه طاعت به  یخدا به آدم  کهین خالصٔه کالم ا].  خواهدیم

 [ .یتنه معص
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 یست آن مُردگان از مرگ ن حسرتِ
 یست ا  یمها کردکاندر نقش  زآنْسْت

 ( 1454 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ن  حسرت مرگ  از  ا   یست مردگان  از  م   ین بلکه  م   خورندیافسوس  وقتگویندیکه  ما  بود  ی:  در   یمزنده 
 . یمنشد یلو به حضور تبد یم توقف کرد  دادینشان م یذهنکه من  ییها نقش

 
 آن نقش است و کف  ینکها  یدیمند ما

 علف  یابَدجُنبد و  یاز در کف
 ( 1455 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی همان فکرها   یانقش و کف    ین ا  یدکه با  یدیمرا ند  یقتحق  ین ا  یمدر جهان بود  ی: وقتگویندیم  هاآن
  آید یوجود م به  یکتایی  یایکه کف از در  دانستیمیم  ید. بایم حاصل از آن را کنار بگذار  یو دردها  یدههمان

 .گیردیجهان امکان ظهورش را از حضرت حق م  ین در ا یزیهرچ یعنی گیرد،یجا م را از آن یشو غذا
 

 ها را به بَربحر افگند کف  چونکه
 ها نگر به گورستان رو، آن کف تو

 ( 1456 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  یا ها از دنبا آن  یدههمان  یها انسان  یهستند. وقت  یکتایی  یایدر  یدردها و فکرها مانند کِف رو  ها،نقش
کار  به  یگرو د  افتندیفکرها و دردها کنار م  یعنی  بردیها را به ساحل مکف   ین ا   یزندگ   یایدر   روند،یم

 . آیندینم
باهم]تمام   انسان  نقش  ین ا  یدوغم  در  که  با   جهانیین ا  یها باشد  و  نبندد  به کف، دل  نشود،  متوقف 

 تا به حضور زنده شود.[  یردبگ یشاد جهانیین ا یزهایو نه از چ  یاز اعماق زندگ  ییفضاگشا
 

 بگو کو جُنبش و جوالنِتان پس
 ست در بُحرانِتان؟ افگنده  بحر

 ( 1457 یت، بدفتر ششم ی،مثنو ی،)مولو

پس تکاپو    جنبید؟یفکرها و دردها بپرس چرا نم  یعنیها را کنار انداخته  آن  یکتایی  یایکه در  ییهاکف   از
 اکنون شما را در بحران انداخته؟ یزندگ یایدر یاو حرکت شما چه شد؟ آ 

  یش با کف فکرها و دردها  یدگیهمان   یباشد که انسان پس از مدت  ین ا  تواندیم  یتب  ین ا  یگرد  ی]معنا
 هاست توجه ندارد.[ کف  یدهندٔه اصل که تکان یبه موج زندگ  یراز افتد یبه بحران م یقتاًحق
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 بل به حال  ی، به لب ن  یندتبگو تا
 سٔوال  ینکن، نه از ما، ا  یاز در که

 ( 1458 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

سٔوال کن    یا. از دریمتوان حرف زدن ندار  یگر ما د  ند دهیها به تو پاسخ م با زبان حال و نه با لب  گاهآن
   نه از ما.
 [یم؟چکار کن یم،ا: ما در بحران افتادهیمسٔوال کن یاها، که از درفضا را باز و نه از کف  توانیمی]ما هم م

 
 ز موج؟  یبجنبد ب یچون کف ک نقشِ

 بر اوج؟  یدکجا آ  یباد یب خاک،
 ( 1459 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

باد به هوا بلند   یرویبدون ن  یزاز خود ندارد. خاک ن  یمانند کف است که بدون حرکت موج، جنبش  نقش
ها که اصل و با کف   یماز موج آگاه باش  ید. ما باکندیجا مجابه  یما را هم موج زندگ   ی. ]فکرها شودینم
 .[یمنجنب یستندن

 
 ین باد ب یدی،غبارِ نقش د  چون
 ین ب  یجادقُلْزُِم ا  یدی،و دچ کف

 ( 146۰ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 کف   یرآن باد است. ز  یربدان که ز  یدیاوست د  یگردوغبار نقش را که درواقع بدن انسان و فکرها  وقتی
    نموده. یجادوحدت است که آن را ا یایدر یزن بینییفکرها و دردها که م

 
   به کار یدکز تو نظر آ ینبب هین

 پود و تار   یو لَحم یّشَحم  باقیت
 ( 1461 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو  

با   یاریهش  ین . ا آیدیکار محضور است به  یارینظر که همان هش  یاریهوش باش که از تو فقط هش  به
 گوشت.  و یچرب  یعنیبدن تو »شحم و لحم« است  ییه. بقدهدیخود را نشان م ییفضاگشا
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  ها نفزود تابتو در شمع  شَحمِ
 تو مَخمور را نآمد کباب  لحمِ

 ( 1462 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو 
 یه: پشَحْم

 : گوشتلَحْم

ها استفاده در شمع  شودیرا نم  اتیه پ  یعنی.  خوردیدرد نماست که شحم و لحم تو اصالً به   یدر حال  این 
که شمع   خوردی درد م  ین کباب کند. جسم، فقط به ا  تواندیخور نمکرده و سوزاند و گوشتت را شراب

 حضور را روشن کند. 
 

 جمله تن را در بَصَر ینگداز ا  در
 نظر رو، در نظر رو، در نظر در

 ( 1463 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

برحسب    ی را بگداز و رها کن تا بتوان  اتیجسم   یاریو هش  دهدیهمٔه آنچه را که ذهنت نشان م  بنابراین 
 شود.   یبتنظر نص یاریو هش ینیعدم بب

 
 اندر قُدوم  یارراه است  هادیِ
 نُجُوم  یگفت: َاصحاب  ینز مصطفٰى

 ( 2643 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  یگراند  یهاد   تواندیاست و م  یتحضور شود مانند ستارٔه هدا  یاریصاحب هش  ییبا فضاگشا  هرکس
 . درخشندیهستند که م یمن مثل ستارگان یارانطور که حضرت رسول فرمود: درست همانباشد. 
 حدیث 

 اند.« من همچون ستارگان یارانِ»
 

 دَم بَرگُشا   یندر گوشیی ب گوشِ
 یَشاما  اللّٰهیَفْعَلُ رازِ  بهرِ

 ( 4686 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ا  گوشییب  گوشِ اله  ین را در  اسرار  تا  باز کن  م  یلحظه  انجام   ی»خدا هر کار  گویدیرا که  بخواهد  را 
 . یبفهم «دهدیم

براساس همان  یذهن]با نظم من  نم  هایدگیکه  بایدرا فهم  «یَشاما    اللهیَفْعَلُراز »  توانیاست  گوش   ید. 
نکند    یسازو سبب  یدههمان  یحرف نزند، ذهن فکرها  یدگیکر باشد، زبان برحسب همان  یروننسبت به ب
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بشر باز    ی برا  اگشاییو پس از فض  یراز مطابق نظم زندگ   ین متوقف شود تا ا  یذهنبا من   یو سبک زندگ
 شود.[ 

 ( 27 یٔه(، آ 14) یمسورٔه ابراه یم،)قرآن کر 

ْنيَا َوفِي  ُ الهِذيَن آَمنُوا بِاْلقَْوِل الثهابِِت فِي اْلَحيَاِة الدُّ ُ َما يََشاُء.« »يُثَبُِِّت َّللاه ُ الظهاِلِميَن ۚ َويَْفعَُل َّللاه  اْْلِخَرِة ۖ َويُِضلُّ َّللاه

سازد  دارد. و ظالمان را گمراه مىمٔومنان را به سبب اعتقادِ استوارشان در دنيا و آخرت پايدار مى  خدا »
 كند.« و هر چه خواهد همان مى

 
 ست ی هست یزکه گفت ن  خاموش
 کن َانْصِتُواش ال یِاز پ باش

 ( 1934شمس، غزل  یواند ی،)مولو
 ید : خاموش باشاَنْصِتُوا

 : الل الکن

 یقخدا از طر  کهین ا  یاست. برا  یهست   یجاد:[ خاموش باش که سخن گفتن هم اگویدی]خطاب به انسان م 
 او را بشنو و ذهنت را الل کن.  یتو حرف بزند فرمان »انصتوا« 

 
   کشیدیخرس را در م اژدهایی
   یدرس یادشرفت و فر شیرْمردی

 ( 1932 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : دالور شیرْمرد

و کمکش    یدخرس رس  یادشجاع رفت و به فر  یرمردش  یکبود که    یخرس  یدنو بلع  یدندرحال کش  اژدهایی
 کرد.

 
 در عالَم مدد شیرْمردانند

 زمان کافغانِ مظلومان رسد  آن
 ( 1933 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ن  در انسان  یرمردانیش  یزجهان  به دادِ  بلع  یدهرس   مظلوم  یها مانند موالنا وجود دارند که   یدهو مانع 
 .کنندیم یدارب یها را از خواب ذهن و آن شوندیم یدگیهمان  یشدنشان توسط اژدها
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 دوا آنجا رَوَد  ی،کجا درد هر
 است، آب آنجا دَوَد  یکجا پست  هر

 ( 1939 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،و)مول

و  هرجا دوا  باشد  به همان   درد  م درمان  رو  پست  کندیجا  آن  یبو ش  یو هرجا  به  آب   یرجا سرازباشد 
از مراحل لغزش عبور کرده و فکر   کندی را انتخاب م  یذهنبا خرس من   یکه دوست  ی. ]اما انسانشودیم
 .[ یدنما یافترا در یکه آب رحمت اله  شودیدردش تمام شده است و پست نم  یگرد کندیم

 
 رَوْ پست شو یدت،رحمت با آبِ

 خور خمرِ رحمت، مست شو  وانگهان
 ( 194۰ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

و   یزطلب داشته باش، مقاومتت را صفر کن، از پندار کمال بپره  خواهییرا م  یواقعاً آب رحمت اله   اگر
 را بچش و از آن مست شو.  یزدیست شو. سپس شراب رحمت اپ
 

 اندر رحمت آمد تا به سَر  رحمت
 پسر  یرحمت فِرو مآ ا  یکی بر
 ( 1941 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  کرانیکه رحمت ب  یدد   ینماند خواه  یدر تو باق  یدگیهمان  یچو ه  یکن  ییفضاگشا  یوستهانسان، اگر پ  ای
خود را تا    یبار رحمت بسنده نکن. متوقف نشو و کار رو  یکتا سر تو را فراگرفته است. بر    یاز پا  یاله

 آخر ادامه بده.
 

 مگذار از تب و َصفرا اثر  هیچ
 از جهان، طعمِ شِکَر یابیب تا
 ( 1946 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یتا از جهان طعم شکر زندگ  نگذار  ی حاصل از آن باق  یدردها  و  یدگیاز همان  یاثر  یچوجود خودت ه  در
 . یآن را بچش یرینیو ش یکن یدارا پ
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 یمپو ینکن و عِنّ یمَرد دارویِ
 یرو ْصدگون خوب یندبرون آ تا

 ( 1947 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 ناتوان است.   یجنس یزشِ که در آم ی: مردعِنّین

. با گشودن  کندیفرار م  یبارویاناز ز  یضعف جنس   یلدلنباش که به  یکه[ مانند کس   زندیم  یل]موالنا تمث 
 هاییغامو پ  یاله   یهابا خداست درمان کن تا به رحمت  یبازخود را که مانع عشق   یفضا ضعف معنو

 .یکن یدا دست پ یمعنو یبایز
 

 بُخل از دست و گردن دور کن  غُلِّ
 در چرخِ کُهُن  یابنو در بختِ

 ( 1949 یتدوم، بدفتر  ی،مثنو ی،)مولو
 یر : زنج غُل

 ینظر: تنگُبخل

 یاری باز کن. بختِ نو را که زنده شدن به هش  اتیاریگردن هش  را از دست و  ینظربخل و تنگ   زنجیر
 کن. یداکهنه پ یایدن  ین در ا یو روادار ییحضور است با فضاگشا

 
 به کعبٔه لطف پَر  تانیی نم ور

 گربر چاره  یچارگیکن ب عرضه
 ( 195۰ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 
 یانسان  یاگر  را به درگاه خداوند چاره  چارگییو ب  یناتوان   ین ا  یبه کعبٔه لطف خدا پرواز کن  توانیینم  اگر

 سازند عرضه کن.چاره یاتشمانند موالنا که اب
 

 مباش زاریی : ُادعُوا الله، بگفت
 مِهرهاش  یرهایبجوشد ش تا
 ( 1954 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

   ید: بخوان اُدْعُوا

 یرانسان فضا را باز کن و با ذکر خدا او را دعوت کن تا ش  ی.« تو هم ایدفرمود: »خدا را بخوان  خداوند
 شود.  یبتبجوشد و نص اشیمهربان
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 ( 11۰ یه(، آ 17سوره اسراء ) یم،)قرآن کر 

َ أَِو اْدُعوا   َن ۖ أَيًّا َما تَْدُعوا فَلَهُ اْْلَْسَماُء اْلُحْسنَىَٰ ۚ َوََل تَْجَهْر بَِصََلتَِك َوََل تَُخافِْت بَِها َواْبتَ »قُِل اْدُعوا َّللاه ْحَمَٰ ِلَك  الره
غِ بَْيَن ذََٰ

 َسبِيَلً.« 

 یکوتریِن( نیدااو را خوانده  یکتای)ذات    یدهرکدام را بخوان  ید،رحمان را بخوان  یا  ید: خدا را بخوانبگو»
 ی با صدا  یز بلند و ن  یاوست. و نمازِ خود را با صدا  یژٔههاست( فقط ودو نام هم از آن   ین ها )که انام

 .« یبجو یانهم یدو )صدا( راه ین ا یانآهسته مخوان و م
 

 ابر  یرافشانِباد و ش یهُو هُوی
 ساعت تو صبر   یکَاند، غمِ ما در

 ( 1955 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

اله  ابر اله   یکَرَمِ  دَمِ  زندگ  یو  باد  درم  یو  حرکت  به  را  ابرها  به  آوردیکه  و  هستند  ما  غم  دنبال در 
انسان فقط صبر کن و از قضاوت   ی. تو ا بارندیما م  یما برا  یاندررحمت بودن و طلبِ ما و رضا رحمت

 دور باش.
 

 یی؟ یدهرِزْقُکُم نشن السَّماءِفِی 
 یی؟ یده چه بر چَفس یپَست  اندرین

 ( 1956 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 
 اییده: چسبییچَفْسیده

  ی پست  ین شما در آسمان است؟« پس مرتب فضا را باز کن و به ا  یِ: »روز فرمایدیکه خدا م   اییدهنشن  مگر
شده  گشوده  یاز فضا  یعنی  شودیکه دارد باز م   ینچسب. رزق تو از آسمان  یذهن من   یدٔههمان  یفکرها  یعنی

 .  آیدیم
 

 دان آوازِ غول یدیتو نوم ترس 
 گوشِ تو تا قَعْرِ سُفول  کَشَدمی
 (  1957 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی : َپست سُفول

 یا جا    ین ترو تا قعرِ پست  گیردیکه گوش تو را م   ستیذهن خرس من   یاآوازِ غول ذهن    یدیو ناام  ترس 
 . کشاندیجهنم م

نشود.   یدکه چندبار نوم  یستن  کسیچاست. ه  یدنو ترس  یدیناام  یرمس  ین از نقاط خطرناک در ا  یکی]
 است.[   یاندررحمت اله رحمت  یدنو د  ییاست اما مهم، دوباره برگشتن و فضاگشا  یعیطب  یدیترس و ناام

http://www.parvizshahbazi.com/


 935خالصه ابیات برنامه شماره  
www.parvizshahbazi.com                                                                       

  

 55 

 ید که تو را باال کش ییندا  هر
 یدکه از باال رس دانیندا م آن
 (  1958 یتب دفتر دوم، ی،مثنو ی،)مولو

انسان   یااز طرف خدا    یعنیبدان که آن ندا از باال    کندیم  یادرا ز  یدتو ام  کشدیکه تو را باال م   ییندا  هر
 . استیدهرس یشده به زندگ زنده

 
 که تو را حرص آوَرَد  ییندا  هر

 دان که او مَردُم دَرَد  یگرگ  بانگ
 (  1959 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یخرس  یا  یذهنگرِگ من   یهمان ندا  داردیوام  خواهییادهو تو را به حرص و ز  آیدیکه از درونت م  ندایی
 .شودیم اتیاریو پاره شدن هش یدنندا سبب در ین . ایا با او را انتخاب کرده یاست که دوست

 
 شَرَر  یانو آهن اوّل و، پا  سنگ

 هر دو تنند، و جان شَرَر  ینا  لیک
 ( 1966 یتر دوم، بدفت ی،مثنو ی،)مولو

ب   یدنبا  ی]تقدم زمان  تر است. مثالً[ درست است که  چه اول آمده مهمکه آن  یندازدانسان را به اشتباه 
مانند تن هستند و جرقٔه آتش مانند   دوین جرقٔه آتش است، اما ا  یانشانسنگ و آهن اول وجود دارند و پا

 آمده که جان در آن جلوه کند. ین ا یجان. تن برا 
 .[ یدجلوه نما یخوبتن به ین حضور در ا یعنی از تن مراقبت کند که جان او یدبا یزان ن]انس

 
 ترست شرر گر در زمان واپس  آن
 صفت از سنگ و آهن برترست  در

 ( 1967 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و   یشترآمده اما صفت و اعتبارش از سنگ و آهن ب  یرترد   یجرقٔه آتش اگرچه از لحاظ زمان  یعنیشَرَر    آن
 باالتر است. 

 
 ترست زمان، شاخ از ثمر سابق  در

 ترست یقهنر از شاخ، او فا در
 ( 1968 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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کرده و جلوتر از آن است    یشرو  یوهزودتر از م  یموضوع شاخٔه درخت است که از نظر زمان  ین ا   یگرد  مثال
 تر از آن است. تر و باارزشمقدم بر شاخه و فائق  یوهاما در هنر، م

 
 است، آمد از عُال ی در پست  هرچه

 نِه، هال  یبلند یِرا سو چشم
 ( 1974 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

    ی : رفعت، شرف، بزرگعاُل

است.  جا آمدهبوده و از آن  یبلند  در باال و  یروز  بیند،یم  یریو سراز  یکه ذهن انسان در پست  یزیچ  هر
 هوش باش و فضا را باز کن و نگاهت را متوجه عالم باال کن.  پس به

 
 بخشد نظر اندر عُال   روشنی
 آرَد بال  یرگیاوّل خ گرچه

 ( 1975 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

 شود، یچشمان تو م  یسبب روشن   یریرا بگ  یزندگو نظم    یفضا را باز کن  یعنی  یاول به باال نگاه کن  اگر
 شود.   یدتد یرگیسبب خ چشمانت را بزند و ینور زندگ  یعنیاگرچه ممکن است اولش سخت باشد 

 
 کُن یخو  ییرا در روشنا چشم

 کُن ینظر آن سو ی،نه خفّاش  گر
 ( 1976 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

به مرکزت آمد    یروشن   و  یفضا را باز کرد  یکند. وقت   آن خو  عادت بده تا با  ییروشنا  ین را به ا  هایتچشم
نظر به آن سو   بینیینم  هایدگیبرحسب همان  یعنی  یستین ی. اگر خفاش ذهنکنییبه آن خو م   یپس از مدت 

 است داشته باش. یزندگ یکه روشن
 

 نشانِ نورِ توست  بینیعاقبتْ 
 گورِ توست   یقتحق  ی،حال  شهوتِ

    (1977 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو 

  ید و اکنون با  یشد   یدههمان  یزهاو با چ  یجهان آمد  ین به ا  یهاول  یاریبا هش  یبدان  کهین ا  یعنی  بینیعاقبت
دهندٔه نور، نشان  ی،به خدا زنده شو  یدعاقبت با  کهین حضور باشد. دانستن ا  یاریبه هش  یلهدفت تبد

قبر    یقتاًحق  یریبگ  نیذهل خوبت را از شهوت من لحظه حا  ین اگر ا  کهیخرد کل و عشق توست. درحال
 . میرییم یعنی یاکرده یاخود را مه

http://www.parvizshahbazi.com/


 935خالصه ابیات برنامه شماره  
www.parvizshahbazi.com                                                                       

  

 57 

 
 

 ای مرغ آسمانی آمد گه پريدن 

 آمد گه چريدن  وی آهوی معانی

 جريده بر عاشقان گزيده  ای عاشق

 بگذر ز آفريده بنگر در آفريدن 

 2029غزل شماره  ،مولوی، ديوان شمس

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 935منابع: برنامه 
 های تفسیر مثنوی)استاد کریم زمانی(کتاب

 گنج حضور های برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خالصه  
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