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 گنج حضور، بخش دوم  927شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 22۶۴ تیفتر چهارم، بد  ،یمثنو ،یمولو

 گفتن با جَهولِ خوابناک پند

 خاکافگندن بُوَد در شوره  تخم

 : نادان جَهول*

مانندِ کاشتن بذر در    ند،یبیم  های دگ یو همان  یذهنکه در خوابِ ذهن و درد بوده، برحسب سرِ من   ی دادن به شخص نادان   پند

 .کندی رشد نم  وقتچ یزار است که هشوره 

 22۶۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رفو   ردیحُمْق و جهل نپْذ  چاکِ

 پندگو   ی حکمت کم دِهَش ا  تخمِ

 دِهَش: او را نده  کم*

 ی : نادان حُمق*

  حت یپندگو، بذرِ حکمت و نص ی کرد. پس ا  نهیوصله پ  توان ی دارد را، نم   یذهنکه من  یانسان  یکارجهل و ندانم   ،ینادان  رایز

 .فشان یاحمق م  یذهندلِ من   نِیرا در زم

 ١۵٣۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ترتر و خوش لهجه ناصح  ایانب ز

 گْرِفت دَمْشان در حَجَر بُوَد؟ که  یک
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  ی زدیاند و دمِ اسخن گفته ییبایو ز  ی ها به سادگ آن   رایز  کس، چ یاست؟ ه ترانیپندآموزتر و خوش ب ی چه کس  امبرانیپ از

 . گذاشت ی ها در سنگ هم اثر م آن

 ١۵٣۵  تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کوه و سنگ در کار آمدند زآنچه

 بدبخت را بگشاده بند  نشد یم

بخت از آن  نگون   یذهن  یهاامّا بندِ غفلت و جهالت من   رفتند،یاثر پذ  زیها نها و سنگ کوه   یحت  امبرانیپ  یهاحت ینص  از

 .باز نشد هاحت ینص

 ١۵٣۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دلها که بُدشان ما و من  آنچنان

 شد: بَلْ اَشَدُّ قَسْوَة    نعتشان

  ز یاز سنگ ن  یاند »حتّشده   ف یتوص  گونه نی ا  میهستند در قرآن کر  ی ذهن  یو ما  ی ذهنمن   ،ینیکه گرفتارِ خودب  ییهاانسان 

 « ترندسخت 

  شتر یب  یذهنکه از من  دیآی وجود مبه   گرید   یزهایچ  ایمذهب و    کیمشترک به    یدگ یبراساس عالقه و همان  یذهن  یما[

 ].کند جاد یا ب یتخر تواند یم

 7۴ ۀی، آ( 2)  بقره ة سور م،یقرآن کر

  یَشَّقَّقُ   لَمَا   مِنْهَا  وَإِنَّ  الْأَنْهَارُ  مِنْهُ   یَتَفَجَّرُ  لَمَا   الْحِجَارَةِ  مِنَ   وَإِنَّ  قَسْوَة    أَشَدُّ  أَوْ   کَالْحِجَارَةِ   فَهِیَ  لِکَقَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذَ  ثُمَّ»

 « تَعْمَلُونَ عَمَّا  بِغَافِلٍ  اللَّهُ وَمَا  اللَّهِ  خَشْیَۀِ مِنْ یَهْبِطُ لَمَا مِنْهَا وَإِنَّ  خْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ فَیَ
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تر از سنگ که از سنگ گاه جویها روان شود، و چون شکافته  هاى شما چون سنگ، سخت گردید، حتى سخت از آن دل   پس»

 .«کنید غافل نیستاز ترس خدا از فراز به نشیب فرو غلتد، و خدا از آنچه مى شود آب از آن بیرون جهد، و گاه 

 ٣١9۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حَبر و سَن  ریمَر غ یکُن تا

 یکُنی م  یرا بدخو و خال  ش یخو

 : دانشمند، دانا حَبْر*

 بلندمرتبه  ع،ی: رفیسَن*

  ی زندگ   ةزند   یخود را بدخو و از انرژ  ،یها را عوض کنرا دانشمند، بزرگ، گرانقدر و عاقل کرده، آن   گران ید  ی تو بخواه  تا

 .ساخت   یخواه  ی خال

 ١۵١ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست او خود را رها کرده   ةمرد

 رَفو  دیَرا جو گانهیب ةمرد

 فرش  ایجامه   ی : دوختن پارگرَفو*

 .کندی م حتیها را نص است و آن   گرانید  یذهنمن  ةدنبالِ زنده کردنِ مرد  رها کرده و به را  شیخو یذهنمن  ة مرد انسان، 

 ۴79 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یگرنوحه  گران،یآ، بر د دهید

 یگِری و، بر خود م  نیبنش  یمدّت
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  هیبه حال خودت گر  نیبعد از ا  ،یکرد  هیگر  گران یچشمِ من، تاکنون به حال د  ی:[ ادیگوی به انسان م   ی ]موالنا از زبان زندگ

 .است  تردار هیاز همه گر یذهندر من  خود کار کن چراکه حال تو  ی کن و رو

 2227 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رهانَد رُوبهان را در شکار پا

 آن ز دُم دانند روباهان غِرار و

 ی خبری ت، ب : گول خوردن، غفلغِرار*

روباهان از    کهی درحال  رهاند،ی او را م  ادانیروباه است که از دامِ ص  یپاها   نیو شکارِ روباهان، ا  دیمثال به هنگامِ ص  یبرا

  مان یخاطر پابه   م،یافتی و درد م   ی به سرنگون  یوقت   زیها نما انسان .  دانندی نجاتِ خود را از دُمشان م   ،یغفلت و نادان   یرو

و    ی ذهنمن   یعنینجات را از دمُ،    ن یا  کهی درحال   م،یکنی م  دا یحضورمان و لطف و بخشش خداوند نجات پ  یاریهش  یعنی

 .میدانی م اش ی زرنگ

 2228 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نی با دُمِّ خود بازند ک هاعشق 

 نی جانِ ما را در کم رهاندیم

  نِ یدُم، ما را از دام و کم  نی: اندیگوی و م   دارندی م  زیو آن را عز  بالندی بدان م   یعنی  کنند،ی م  یبازبا دُمِ خود عشق   روباهان

نانسان  ما  .رهاندی م   ادانیص دار  ی و زرنگ  یذهنسرِ من   زیها  به همه نشان    م یکنی م  یبازبا آن عشق   م،یآن را دوست  و 

  یاریهش  یِپا  ۀل یوسما به  ییرها  کهی درحال  افتم،ینجات    یاز گرفتار  یذهنمن  ی: من با عقل و زرنگ مییگوی و م  میدهیم

 .حضورمان و خداوند است 
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 2229 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پا را نگه دار از کلوخ   روبَها،

 شوخ؟ چشم ی چو نبْود، دُم چه سود ا پا

 : گستاخ شوخچشم *

  ی نشود و آن را برا  ی ه سنگ نخورد و زخم حضورت باش که ب   یِ مواظبِ پا  یی گشاصفتِ سرمست، با فضا روباه   یذهنمن   یا

 یاده یچه فا  یذهنمن   یعقل و زرنگ  یعنیدُم   ،یرا نداشته باش   یحضور و خرد زندگ  یگستاخ، اگر پا  یا  رایدار، ز  خود نگه 

 تو دارد؟  یبرا

 22٣٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ما کِرام یِ و پا میچو روباه ما

 ز صدگون انتقام رهاندمانیم

 بزرگواران، بلند همتان م،ی: جمعِ کرکِرام*

عقل    ی عنی  مانیپا  م،یاگر فضا را باز کن  ی ول  م،یمانندِ روباه  ی ذهندر منِ  ز یو ترفند ن  ریاهلِ تدب  یهابزرگواران، ما انسان   یا

 .رهاندی شده ما را از صد نوع انتقام و شکار شدن مگشوده  یفضا

 22٣١ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن دُمِّ ماست ما چو کِیبار ۀ لیح

 با دُم چپّ و راست  میها باز  عشق 
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راست    و  دُمِ ماست و ما چپ   ۀبه منزل  ها،ی دگ یفکر کردن برحسب عقل همان  یعنیما،    قِیحساب شده و دق  ریو تدب  لهیح

 .مینازی و به آن م میدهی آن را به همه نشان م  م،یکن یم یبازدُم عشق  نیو با ا میرویم

 22٣2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز استدالل و مکر میبجنبان دُم

 و بکر  دیمانْد از ما ز رانیکه ح تا

  ندیزده شده بگوها شگفتو آن   میتا مردم را مجذوبِ خود کن  میدهیتکان م  وستهیخود را پ  یذهنمن  ریدُمِ استدالل و تدب  ما

 .است ی چه آدم زرنگ و عاقل 

 22٣٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میخلقان شد  یِران یح  طالبِ

 میزد  تیّطَمْع اندر الوه دستِ 

 یی صفت خدا ، یی: خداتیَّالُوه*

حواسمان    م،یکردنِ مردم هست  رانیخواهانِ ح  ،یذهن  یها: ما با فکر و استدالل ندیگوی با زبان حال م  اکاریر  یذهن  یهامن

  زیطمعِ زنده شدن به خدا را ن  م،یکنی و مکر م  له یکه ح  حالن یعاست و در  گران ید  ی خودمان باشد رو  یرو  کهن یا  یجابه 

 .میدار

 22٣۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م یها شوبه افسون، مالک دل  تا

 میما، کَاندر گَو مینیبی نم  نیا
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 : گودال گَو*

کرده    ریدلِ مردم را تسخ  میخواهی : ما با سخنان جذاب و پر زرق و برق خود، مندیگوی با زبان حال م   اکاریر  یذهن  یهامن

 .میحبس هست مانیهای دگ یانو هم یذهنکه در گودالِ من  میکنی مسئله توجه نم  نیبه ا گریو د میده  رییها را تغو آن 

 22٣۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قَلتَبان یا  یو در چَه  یّ گو در

 گرانیوادار از سِبالِ د دست 

 رتیغی ب  ت،یّحمی : ب قَلتَبان*

 ل ی: سبسِبال*

  لِ ی حواست را به خودت بده و دست از سِب  ،یو خودت گرفتار  یهست  های دگیتو در گودال غفلت و چاه همان  رتیغی ب   یا

خودت بگذار و خودت را    یدست از سرشان بردار و تمرکزت را رو  ،ی مردم را اصالح کن  ستیالزم ن   یعنیبردار.    گرانید

 .درست کن

 22٣۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و خَوش   بایز یرس  ی به بُستان چون 

 و کَش  ر یاز آن دامانِ خَلقان گ  بعد

و   ر یرا بگ گران یدرونت گشوده شد بعد از آن، دامانِ د یو فضا ،یدیکش رسو دل   بایز یهرگاه به بوستان  اکار،یانسان ر یا

 .به آن سو بکش و ببر
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 22٣7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حبسِ چار و پنج و شَش  مِیمُق یا

 را هم بکَش  گران ید ، یینغزجا

خود    ی(، پنج حِس و شش جهت، و مرکز مادیو جان ذهن  جانیجسم، فکر، ه) که در زندان ذهن و چهار بعد    یکس   یا

 !جا ببررا هم به آن  گرانید ،یدار یخوب  گاهیعجب جا ، یحبس هست

 22٣8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کونِ خر فِیچو خَربنده حر یا

 ما را ببَر ، یافتی یگاهبوسه 

 ی اُالغ، خَرَکچ: خادم خَربنده*

 ها ی دگیو برحسب همان  یکنی م  ی که در ذهن زندگ   ی انسان  ی ا  ی عنی  ،یاخر شده   گاهمن یدمسازِ نش  ی خرکچ  ه یکه شب  ی کس   یا

به    زیها را نآن   ی خواه ی م  گران، ید  یخر است که با تمرکز به رو  گاهمن ینش  یسروصدا  هیشب  ت یهاحرف    ،یزنی حرف م 

 !جا ببربه آن  زیما را ن  یافتی یگاه. عجب بوسه یخودت دعوت کن  یذهنمن ی سروصدا دنیشن

 22٣9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوست دست   یِّندادت بندگ  چون 

 ست؟ از کجااَت خاسته ی شاه لِیم

از کجا به    یمعنو  یو رهبر  ی پادشاه   لیتو نشده، م  بِ ینص  یی گشاخداوند و فضا  ی بندگ   قِ یو توف  یدار  یذهنکه من   اکنون

 سرت زده است؟ 
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 22۴٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی : زه ندتیآنکه گو  یِ هوا در

 ی در گردنِ جانت زه یابسته 

که درحال    یابسته  های دگ یاز همان  ی طناب  اتی در گردن جانِ اصل   ند،یو اَحسنت بگو   نیکه مردم دائما  به تو آفرآن   یهوا  به

 .خفه شدن است 

 22۴١ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را بِهِل لتی حدُمِّ ن یا روبَها،

 کن دل بر خداوندانِ  دل  وقف 

 : واگذاشتن، رها کردندنیهِل*

با چ  یذهنمن  یا فکر کردن برحسب    ی عنیو مکر    لهیدُمِ ح  ، یهست  دهیو دردها همان  ی جهان   نیا  یزهایروباه صفت، که 

 .درونشان گشوده شده متصل کن ی مثل موالنا که فضا ی دالنو دردها را کنار بگذار و دلِ خود را به دلِ صاحب  های دگیهمان

 ۵١ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 احوالم خاِلفِ همدگر هست

 با هم مخالف در اثر  یکی هر

 دیآی به مرکزم م  یدگ یهمان  ک یهر لحظه    رایمختلف است؛ ز  شود،ی م  جاد یا  امدهیهمان  یفکرها  ۀل یوسمن که به   ی درون  احوال 

با    ز یحال من ن  نی هستند؛ بنابرا  گریدک یبا هم در تعارض و ضد    های دگ یهمان  ن یکند، که ا  رییمن تغ  دید  شود ی و باعث م 

 .کندی م رییها تغآن رییتغ
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 ۵2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زنمی هر دم راه خود را م چونکه

 چون کنم؟  یدگر کَس سازگار با

من    یوقت   ست،یدر دست خودم ن   ارمیو اخت  کنمی م  زهیبا خودم ست  زنم،ی من هرلحظه با رفتن به ذهن راه خودم را م   ی وقت

را درست کرده   یگرید  توانمی خودم را اداره کرده، حال خودم را خوب کنم و عقل خودم را درست کنم، چگونه م  توانمی نم

 باشم؟  یو سازگار ی و با او در صلح و آشت

 ۵٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیاحوالم بب یلشکرها موج

 نیک و  در جنگ   یگریبا د  یکی هر

  ی هماهنگ  یگری ، با دگرفته   ش یخو  ۀ مرا در سلط  ک یبنگر که هر    میهای دگ یو تعداد همان  ام ی حالتِ درون  انیموجِ لشگر  به

 .است  زهیندارد و در جنگ و ست

 ۵۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جنگِ گران  نیدر خود چن  نگریم

 گران؟ یبه جنگِ د  یچه مشغول  پس 

ابتدا    ی عنی  ؟یامشغول شده  گران یکه در درون تو برپا شده است توجه کن، تو چرا به جنگ با د  ینیجنگ سنگ  نیچن  به

و به    یکن  دایپ  یدسترس  یو آرامش درون  یبه شاد  دیکرده و مرکزت را عدم کن، تو با  ییمرکزت را شناسا  یهای دگیهمان

 .ی نداشته باش  ی ها کارآن  رییو تغ  گرانید
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 ۵۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جنگ، حقّت واخَرَد  نیمگر ز ای

 رنگت بَرَد ک ی جهان صلح  در

برده    ییکتای  یبه فضا  ،یرنگک ینجات دهد و به جهان صلح و    ی جنگ درون  نیتو را از ا  ییگشافضا  اثرِحضرت حق در  دیشا

 .و تو را به خودش زنده کند

 ١۵2١ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خلق با تو در جهان  یِجفا نیا

 گنجِ زر آمد نهان  ، یبدان گر

 کنند،ی م  جادیا  ت یجهان برا  نیکه در ا  ییهایهستند و گرفتار  نیکه با تو قر  ییهاانسان   یجفا و بد  ، یدرست درک کن  اگر

متصل    ی را به زندگ  تو   یی فضاگشا  ن یا  ،یها باز کنآن   یطالست، چراکه اگر فضا را در اطراف جفا  ی پنهان   ۀ نیگنج  ۀ به منزل

 تو اثر مخرب خواهند گذاشت.[   یکارت خراب خواهد شد و رو یکن  زهیاگر ست ی . ]ولکندیم

 2۶٣۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د الصَّمَ ه ذاتِ پاکِ اللّ  حقِّ

 بَد  ارِیبُوَد بِهْ مارِ بَد از  که

 از صفات خداوند  از،ینی : ب صَمد*

 . که مارِ بَد از دوستِ بَد بهتر است ازینی حقِ ذاتِ پاکِ خداوندِ ب   به

 ].میهست ازینی از جنس خدا و ب   زیکه ما ن کندی اشاره م  از،ینی موالنا با سوگند خوردن به خداوند ب [
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 2۶٣۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م یستاند از سَل  ی بَد جان مارِ

 مینارِ مق  یِبَد آرَد سو ارِی

  دهی: مارگزمیسَل*

 .داردی بد دائما  انسان را در آتش درد نگه م اریاما  رد،یگی را م دهیمارِ بد جان انسان مارگز چراکه

 2۶٣۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  یِوگو فت و گ قول ی ب  نیقَر از

 او  یِ بدزدد دل نهان از خو خو 

 نی: همنشنیقَر*

و چه از جنس    یذهنخود ]چه از جنس من  اریو    نینشهم   رتیدر نهان خُو و س  یی وگوو گفت   قالو ل یق  چیبدون ه یآدم  دل

 . دزددی شده باشد[ را مگشوده  یفضا

 2۶٣7 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را  ه یاو افکند بر تو سا  چونکه

 را  هیاز تو ما هیمای آن ب دزدد 

  ی خود قرار دهد، شاد  رِیو تو را تحتِ تأث  ندازدیب  هیبر تو سا  ست،یذهنکه از جنس من  ه،یمای بد و ب   نیو قر  نینشهم   یوقت

 .د یرا از تو خواهد دزد ی زندگ  ۀیو ما
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 ١۴2١ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 هانه یدر س هانه یاز س رود یم

 هانه یرهِ پنهان، صالح و ک از

  ، ی ذهنمن  یدردها  ی عنی  نهیحضور، چه ک  یاریو هش  ی زندگ   ی خرد و خوب  ی عنیکه در مرکز انسان است، چه صالح    ی صفاتِ

 .کندی م  دایراه پ گریارتعاش به مرکز انسان د قیاز راه پنهان و از طر ، ییوگوو گفت  قالو ل یق چی بدون ه

 2۵9۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آب را دزدد هوا   اندکاندک 

 دزدد هم احمق از شما  نیچن نید

  طور نی. همکندیآفتاب آب را بخار کرده و از مقدارِ آن کم م  ی عنی  شود، ی م   دهیکم دزدآفتاب باشد، کم   یمثال اگر آب جلو  یبرا

 .دزددی حضور را از شما م  یاریو هش نیکم عقل و ددارد، کم  ی ذهنکه من  ی انسانِ احمق

 :تشکر با

 ه یمتن: سم کنندهمیتنظ

 ه ی: سمندهیگو

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 927: برنامه منابع

 ( یزمان میتاد کر)اسیمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا
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 گنج حضور، بخش سوم  927شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ١8۶۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مردِکار  یاز حضرت ندا کِا آمد

 دواریبه ما امّ ی به هر رنج  یا

 .یمردِ کارِ اله ق، ی: آن که کارها را به نحوِ احسن انجام دهد؛ ماهر، استاد، حاذق، ال مردِکار*

و در هر رنج و    یدهی که کارها را به نحو احسن انجام م  ی کس  ی»مردکار« ا  یندا آمد که ا  یطرف خداوند به هر انسانِ  از

 .ستین گرید یهابه جهان و آدم  دتیو ام یدوار یبه رحمت ما ام یدرد

 ١8۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خوش تو را   یدیظَنّ است و، ام  حُسنِ

 به هر دَم برتر آ  دیتو را گو که

دارد. پس    یخوش   دِیو ام  کندی شنو است، خوب فکر مو سکوت   نیب از جنسِ من وجود دارد که عدم   یطلب  ک یدرونِ تو    در

 .ایبرتر و باالتر ب یذهنباز کن و از من   تینهای که فضا را تا ب دیگوی هرلحظه به تو م  ،یریکار بگاگر آن ابزار را به 

 2727 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ب یطب نیا  شی نُکس، پ ینخواه  گَر

 بیلَب ی زن زرّ و سَر را ا نیزم بر

 یماری: عود کردن بنُکس*

 عاقل : خردمند، بیلب*
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و سر و عقل    یهست  دهیکه با آن همان  یزیهرچ  ،یشو  یذهنمن  یِماریدوباره دچار ب  یخواه ی انسانِ خردمند، اگر نم   یا

 بماند.[   یدر مرکزِ تو باق  دینبا زین  یدگ یهمان ک ی یبزن. ]حت  نی بر زم ی زندگ  بِیرا رها کن و دربرابر طب اتیذهنمن

 ٣2١۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بتَّر ز پندارِ کمال  ی علّت

 ذوداَلل ی اندر جانِ تو ا  ستین

 : صاحب ناز و کرشمه ذُودَالل*

آگاه باش   ، یکن ی نم   ی موالنا توجه اتیبه اب یازینی احساسِ ب  یِو از رو یروی صاحب ناز و کرشمه که راهِ خودت را م  یا

 .ان تو وجود نداردبدتر از پندار کمال در ج ی مرض چیکه ه

 ۴298 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یست از امادر: تا جهان بوده  گفت

 نیبُدند اندر زم انیکارافزا

  ی آب بخورد صدا  خواست ی ها درحالِ آب خوردن بودند اما تا کرّه اسب م که اسب   کندی اشاره م  یاز مثنو  ی به داستان [

 ].آب بخورد توانستی و نم  ترساندی بانان او را م سوتِ اسب 

 .کردندی م ی زندگ  نیکارافزا در زم یهاانسان  نین از اکه جهان وجود داشته تا اآل ی کرّه اسب به او گفت: از زمان مادر

  یاهویسوت و ه  یصدابنوشد اما    یاز آب زندگ  خواهدی م  ی عیطور طببه   شودی که وارد جهان م   یهر انسان   گریعبارت دبه [

 ].شودی مانع م یذهن یهامن
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 ۴299 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ارجمند  ی کن ا شی تو کار خو نیه

 کَنَندیخود برم  شِی ر شانیکا زود،

 کردن دهیفای ب  شِی : تشوبرکندنشیر*

  ی خواه  ی زودمزاحم تو شود و حواست را پرت کند، تو کارِ خودت را بکن. به  ی من، آگاه باش و اجازه نده کس   زیعز  یا

م   ییهاآن  دید م   زنندی که سوت  را رسوا  بهکنندی خودشان  د.  به    دینبا  کنند،ی خود کار م  یکه رو  یکسان  گر،یعبارت 

خود ادامه داده و با    یر روبه کا  دیکنند بلکه با  یتوجه   کنند،ی ها را قضاوت مکارافزا که آن   یِذهن  یهامن  ی سروصدا

 .نشان ندهند ی ها واکنشدرمقابل آن  ، ییفضاگشا

 ٣٠٣8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مباش  من ینبود، ا  بتیهمان ع گر

 فاش  زی از تو گردد ن  بیآن ع  بوک

 بسا، باشد که  ی : ابوک*

که در تو وجود    یکرد  ال یو خ  یدید  گرانیرا در د  ی بیع  ، یذهنمن  ی وجودِ پندارِ کمال و ناموسِ بدل   لِیدلانسان، اگر به   یا

که در    ی بیآن ع  د،ید  یخواه   یسر زند. ]اگر فضا را باز کن   زیاز تو ن  بیهمان ع  یبسا روزخاطر نباش، چه ندارد، آسوده 

  ا هست.[یدر تو هم بوده   ،یکرد ییشناسا یگرید

 2۶7٠ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بهرِ ما بِساط حکمِ حق گسترد 

 انبساط  قِیاز طر دییکه: بگو
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 مانند فرش و سفره  یگستردن  زی: هر چبِساط*

چه ذهنت به تو نشان  لحظه به آن   نیها قرار داده و گفته: در ارا در ما انسان  ییگشافضا   تی خاص  خداوند،  ةو اراد   حکم

 .با من صحبت کن ییفضاگشا  قینخواه، بلکه فقط از طر یزینکن و از آن چ ی توجه  دهدیم

 ۴۴ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 او بِبَر، تا کُنَدَش بهْ از شِکَر  ش یبه پ زَهر

 او بنِه، تا کُنَدَش همه رضا   شی به پ قهر

  ش یپ  زیرا ن اتزهیقهر و ست نیچنکند. هم  ترنیریخداوند ببر تا آن را از شِکر هم ش ش یپرا به  ت یو دردها ی ذهنمن زهرِ

 .به شُکر و رضا کند ل یتبد یی فضاگشا  با  را هاآن  ۀاو بگذار تا هم 

 27۴٣ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کز ترس و بند یبدان فخر آور  تو

 گشت مردم روز چند   چاپلوست

:[  دیگوی م  پنداشتی واالمقام م  اریمردم، خودش و شاهش را بس  ی و چاپلوس  میعلت تعظهامان که به ]موالنا خطاب به  

  اند. ]درواقع انسان تو را کرده   یِ چاپلوس  یترس و اسارت، مدت   یکه مردم از رو   ، یفروشیو فخر م  ینازی م   نیتو به ا

 کنند.[  میبه او تعظ دمباال رفتنِ مقامش، مر لیدلاجازه دهد به  دینبا

 27۴۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کنند ی م ی را مردم سُجود هرکه

 آکَنَند ی اَندر جانِ او م  زهر
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  ن یا  دی]نبا  .زندیری درواقع دارند زهر به جانِ او م  دهند،ی و توجه نشان م   دییو تأ  کنندی م  میدربرابر هرکس که تعظ  مردم

خودش باشد و فضا را    یاست که حواسِ انسان فقط رو  نیا  لطف  بلکه.  گرفت  درنظر  لطف  ۀمنزلرا به   میو تعظسجده  

 وصل شود.[   یباز کرده و به زندگ  گذارند،ی که ظاهرا  احترام م  ییهادر اطراف انسان 

 27۴۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 برگردد از او آن ساجدش   چونکه

 او کان زَهر بود و مُوبِدش  دانَد 

 ی چون زهرها همو توجه   دییتأ  آن   ۀکه هم  افتیبرگردانند، خواهد    ی از او رو  کردند،ی که به او سجده م  ی هرگاه کسان  رایز

 .استآن اشخاص قرار داشته  یِو او تحت سلطه و رهبر ختندیری بوده که به جانش م 

 ۴٠۶٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی نفس از اندرون راهت زد گرنه

 ؟ یبُد  ی ک ی را بر تو دست رهزنان

نداشته    ی راهزن به درونت دسترس  یِذهن  یهامن   داشت،ی و تو را به واکنش وانم   زدی تو از درون راهت را نم   یِذهنمن   اگر

 .احوال تو را خراب کرده و از حالتِ حضور خارج کنند ی عنیزنند راهِ تو را ب توانستندی و نم 

  ن یدر ا  ، یخودت باشد و ناظرِ ذهنت باش  شیاز درون راهت را بزند که حواست فقط پ  تواند ی نم  ی ذهنمن   یتنها زمان[

 ].یکنی م  ییمردم فضاگشا یهاحالت است که درمقابل رفتار و قضاوت 

 ۶۴9 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن را نکو باشد که او اریاخت

 خود باشد اندر اِتَّقُوا  مالکِ
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 .دیکن زیپره د،یکن شه ی: تقوا پاِتَّقُوا*

خودش را    ،یرونیب یزهایاز توجه به چ زیاست که مالک و ناظر ذهنش باشد و با تقوا و پره یکس  ۀستیشا اریاخت قدرت

 .فظ کندها ح شدن با آن   دهیاز همان

 ۶۵٠ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهار یز  ،ینباشد حفظ و تقو چون 

 اریاخت ندازیکن آلت، ب دور

 ه یتنب ۀ: بر حذر باش، کلم نهاریز*

پره  اگر و  حفظ  قدرتِ  همان  زیواقعا   ندار  ده یاز  را  نم   یشدن  من  ی توان ی و  جلو  ی باش   اتی ذهنناظر  بگ  ش یو    ، یریرا 

 .زنده به حضور مشورت کن یهاموالنا توجه کن و با انسان  ات یبه اب نداز، یرا ب اری ابزارِ اخت نیا  صورتنیدرا

 ۴92 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پَرَست غالمِ آن مسِ همّت  من

 نآرَد شکست ایمیک رِ یبه غ کو

فکان،  دربرابر امر قضا و کن   رشیو پذ  می و با تسل  کندی هستم که فضا را باز م  یای ذهنآن من  یعن یغالمِ آن مس    من

 .کندی م م یشده تعظگشوده   یفضا یایمیو تنها دربرابر ک پرستدی را م  یاله  ة همت و اراد 

 ۴9٣ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اِشکسته برآور در دعا دست 

 اِشکسته پَرَد فضلِ خدا  ی سو
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دعا کن    پس با دست شکسته،  فکرها  یذهنمن  یابزارها  یعنیتو  ه  دهیهمان  یاز جمله  ب  جاناتتیو  کار  از  و    ندازیرا 

  ی سوشده به گشوده   یاز فضا  یزدیحالت است که فضل و برکات ا  نیفقط در ا  رایفکر و عمل نکن. ز  یذهنبراساس من 

 .زدیری و به جانت م دیآی تو م 

 ۴9۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چاهِ تنگ  نیز دَتیَبا ییرها گر

 درنگی برادر رو بر آذر ب یا

 : آتش  آذر*

لحظه   نیدر هم درنگ ی ب دیبرادر با  یاست، پس ابر تو روشن شده  های دگ یاز چاهِ تنگِ ذهن و همان ییضرورتِ رها اگر

 .یندازیکرده و ب یی را شناسا تیهای دگیو همان رادهایا  ییو با فضاگشا ی برو ارانهیآتشِ درد هش یسوبه 

 ۴9۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و مکرِ خود بِهِل  نیحق را ب مکرِ

 ز مکرش مکرِ مکّاران خجل  یا

 : رها کن، ترک کن بِهِل*

  رش، یکه از تدب یتوجه کن، همان خداوند دیآی فکان م شده با امر قضا و کن گشوده  یخداوند که از فضا  ریمکر و تدب به

اند  یِذهن  یهاتمام من و عقل    های دگیتو برحسب همان  ۀشیمکار خجل و شرمسار هستند، پس مکرِ خود، که همان 

 .است را رها کن یذهنمن
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 ۴9۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مکرِ رَبّ یِمکرت شد فنا چونکه

 بُوالعَجَب  ی نیکَم کی یی برگشا

 ب یو غر ب یعج زی: هر چبُوالعَجَب*

  یزیانگشگفت   ة شدگشوده   یفضا  کیبه    ،یخداوند کن   ریتدب  یخودت را فدا  یِذهنکرِ من که م  یادر همان لحظه   رایز

 .افتی یدست خواه 

 ۴97 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باشد بقا  نیآن کم ۀنیکم که

 ابد اندر عُروج و اِرتِقا  تا

 نیتر: کمنهیکم*

 دن یباالتر رس ۀیبه پا ، ی: ترقاِرتِقا*

  یی رایکه از جنس نام  ابدیی و درم  شود ی است که مرکزِ انسان فورا  عدم م  نیشده اگشوده   یفضا  نِیکم  آن  ة حداقل بهر  که

 .ندارد  ییانتها رایز شود ی م ترق یو عم  قیدرونش عم یاست، پس تا ابد فضا  یو جاودانگ 

 ١۵۵8 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یومول

 صدق  یِ بر پهلو گَردی شو، م  یگُو

 غَلْطان در خَمِ چوگانِ عشق  غَلْط 
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  یی و با فضاگشا  ندازیرا دور ب  ات دهیو افکار همان  یذهنمن   یپاودست   یعنیگرد شو،    یْ چون گوانسان، هم  یتو ا  نیبنابرا

غلطان  غلط  یصداقت و راست   یشده، بر پهلوگشوده   یچوگانِ فضا ۀ لیوسبه   یراحت شو تا بتوان   یذهنمن   ۀل یاز مکر و ح

 .ی برو  شی پ ی زندگ یسوبه 

 ٣۵28 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوست  دارِی رَهَش دور است تا د زآن

 آرزوست  ش یسیسَر، رئ  د،یَنجو کو

 است ی: ریسیرئ*

  ی خداوند باشد، آرزو  تیدنبالِ سَر و هداکه به آن   یجاخداوند و زنده شدن به او دور است که به   داریراهش تا د  رونیا  از

 .را در سر دارد یذهنبا عقلِ من  استیر

 29۵۶ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی نام  کیجان، ز ن ی را تمام بَرکَن ا دل

 ی اسرار را تمام ی بدان   کی به  ک ی تا

دنبال  و به   یبشو  دهیمردم د  انیدر م  یکه بخواه آن   یجابه   یآگاه شو  یاز تمام اسرار زندگ   ی خواهی جانِ من اگر م  یا

ن  د یبا  ، یها باش و توجه آن   دییتأ از  با    ی توان ی تنها در آن صورت است که م   را یز  ،یو شهرت پاک کن   ی نامک یدلت را 

 .آشکار شود تیشده براگشوده  یفضا رتا اسرارِ نهفته د یمرکزت را عدم کن ییگشافضا 

 29۵۶ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ؟ یوسِ خلق خواه نام ، یعاشقِ اله  یا

 ی در عشق هست خام  یو پادشاه  ناموس 
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پس آگاه باش که    ؟یخواه ی مردم م  نیرا در ب   یذهنمن  ی بدل  تیثیناموس و ح  ایآ  ، یکه عاشق خداوند هست  یانسان   یا

ات در راه عشق، نشانِ  خواسته   ن یبا زنده شدن به خداوند ندارند و ا  ی ارتباط  چ یه  ،یو پادشاه  یذهنمن  ی ناموس بدل   نیا

 .توست  یخام

 29۵۶ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دیچون و چند با ی ب  د،یچو قند با  عاشق 

 ی ست ساما   یکان حضرت  د،یبلند با ی جان

 مرتبه : بلند یسام*

از    چندو چون ی بوده و ب  ن یریچون قند شدر راه زنده شدن به خدا، هم  ی پدر ی پ  یهایی با فضاگشا  د یبا  ی ق یحق  عاشق 

  دار یباشد تا بتواند بلند و پاداشته   شهیر  ی در اعماقِ زندگ   دیجان او با  نیچنباشد. هم   سببی ب   یو شاد  یجنس زندگ 

 .ست بلندمرتبهی ذات، بارگاه قائم به   یاریکه آن هش رایباشد ز

 29٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 لفاز ع  ک یجانور فَربه شود، ل

 فَربه ز عِزّست و شرف  یآدم

شده  گشوده   یاز راه عزت و شرفِ فضا  زیو انسان ن  شود ی چاق م   های دگ یاست از خوردن علفِ همان  ی ذهنکه نمادِ من  جانور 

 .شودی م  یو قو ردیگی جان م

 29١ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فَربه شود، از راه گوش   یآدم

 فَربه شود از حلق و نوش  جانور 
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خوردن و    قیاز طر  وانیاما ح  شود، ی شده، قدرتمند مگشوده   یاز فضا  یزندگ   غامِ یپ  دن یو با شن  دیگشای فضا را م  ی آدم

 .دنینوش

 ٣۶8شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 تو را بَال داد   یهر جهت  از

 جَهاتَت ی بازکِشد به ب  تا

 ی که برتر از جا و جهت است، عالَم اله  ی : موجودجَهاتی ب*

  ،یبه درد و بال ختم شد و زندگ   ، یخواست  ی بختو از آن خوش   یشد  ده یهمان  یبا هر فکر  ،یکه رفت  یانسان، از هر جهت   یا

 .شده است، بکشاندگشوده  یکه همان فضا جهاتی ب تو را به   خواهدیتو را سرنگون کرد چراکه م

 ۴١٣ ةاشعار، غزل شمار وان یعطار، د

 همه  دیآ ی بر من  دیکآ زخم

 هنوز یدار ی من یرنج ی تو م تا

م  یزخم   اگر اهمه   دیآی بر جانت  به  به   نیاش  تو هنوز  که  است  م  یذهنعنوان منخاطر  زمانیشوی بلند  تا  تو    ی.  که 

 .یاها وصل کردهرا به انسان  یبختو خوش   یتوقع دار گرانیو از د یامن را نگه داشته  نیهنوز ا ی عنی یرنج یم

 ١۴٣٠ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بجنبد، دُم بُوَد   سَری او ب هرکه

 چون جُنبشِ کژدُم بود  جُنبشش 
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است. درواقع جنبش و حرکتِ او   ارزشی چون حرکت دُم، ب کند، حرکتش هم یحرکت  یبدونِ »سَر« و خرد زندگ هرکس

 .درست مانندِ عقربْ خطرناک است

 ١۴٣١ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و شبکور و زشت و زهرناک کَژْرو

 او خَستنِ اجسامِ پاک ۀ شیپ

 .زدن است ش یمراد ن نجایکردن، در ا ی : آزردن، زخم خَستن*

زدنِ اجسام پاک است. درست مانند    شیو زشت و زهردار است، کارِ او ن   ندیبی نم   ی ک یدر تار  کند،ی کج حرکت م   عقرب

چون  هم  ییهازدن انسان ش یو دائما  درحالِ ضرر زدن است. کارِ او پخشِ درد و ن ندیبی ذهن نم  ی ک یکه در تار یذهنمن

 .کنندی کار م خودشان  یدارند رو  ای انددهیموالناست که به حضور رس 

 ١۴٣2 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد  نیبکوب آن را که سِرّش ا سَر

 بُوَد  نیش امستمرّ یِو خو خُلق 

ا  یذهنسر هر من   پس  ب  گونهن یکه ذاتش  از  را  آن  و  بکوب  را  ا  رایببر ز  ن یاست  که سرنگون شود.    ست نیسرّش 

ن  نیا  یذهنعقربِ من   نیا  یِشگ یهم  یخوو خلق  را  به   شی است که همه  از جنس حضور    یخصوص کسان بزند،  را که 

 .هستند

 ١۴٣٣ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صالحِ اوست آن سَرکوفتن  خود 

 تنزآن شوم  اشزهیررهد جان  تا
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با پندار    خواهدی که م  یذهن کوچکِ من ِ جان   رایصالحِ اوست، زبه   یریو جانش را بگ  ی را بکوب  یذهنسر عقرب من   اگر

 .شودی خداوند م  تِینهای و از جنسِ ب  رهدی تنِ شومش م نیاکمال آن را بزرگ جلوه کند، از  

 8٣۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق که بندگانِ جفتِ عَوْن   گفت

 و هَوْن رانندی آهسته م  نیزم بر

و نرمش راه بروند و همواره    ی به آهستگ   نیزم  یکه رو  شوند ی از کمک من برخوردار م  ی بندگان  است آن فرموده   خداوند 

 .باشند  ییو فضاگشا میدرحالِ تسل

 8٣۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 برهنه چون رَوَد در خارزار؟ پا

 زگاری به وقفه و فِکرَت و پره جز

شده  ودهگش  یفضا ق یو از طر ستدیای و تأمل م  یی قطعا  با فضاگشا رود؟ ی مثال انسان پابرهنه چگونه در خارزار م  طورِبه 

 .کندی فکر و عمل م  یزندگ قیکرده و فقط از طر زیجا که مقدور است پرهتا آن حالتن یدرا کندی نگاه م

 2۶۴ ةاشعار، غزل شمار وان یعطار، د

 خور ی خاک خون م انِیغافل م یا  ینفس صاحب  تو

 باشد  نیخورَد آن انگب  یدل اگر زهرصاحب  که

. انسانِ  یبکش  ارانه یو درد هش ی خونِ دل بخور های دگیهمان ن یا انیدر م د یو با  ینفْس هست ْ انسانِ غافل، تو صاحب  یا

  یی و فضاگشا  میبا تسل  فتد،یب  ش یبرا  یاگر زهر بخورد و اتفاق بد  یحت  کندی م  ی شده زندگگشوده   یدل که با فضاْ صاحب 

 .شودی م نیریچون عسل شهم ش یآن اتفاق برا
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 :تشکر با

 سیمتن: پارم کنندهمیتنظ

 س ی: پارمندهیگو

 

 (یشهباز  زیاستاد پرو) گنج حضور  927: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

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

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

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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