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 و همه دوستان  یشهباز  ینام خدا و با سالم خدمت جناب موالنا، آقاه ب

   گنج حضور  9٠۵از برنامه  ی اتیاب

 ۴۵8٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ذرّه نهان   یک یدر  ی آفتاب

 دهان  دیآن ذرّه بگشا ناگهان

 8٠۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نست یو عجبِ من ا یدر عجب   یکس هر

 د؟یآی م انیچون به م ان،ینگنجد به م کاو

. ما  میاصل خود را فراموش کرد  زهایبه چ  دنیو با ورود به ذهن و چسب  میهست  تینهای از خداوند ب   ی و جزو  یاشعبه   ما

  ی شاد م،یکن ییو شروع به فضاگشا  میمتوجه شو ی لی که به هر دل ی. اما وقتمیاو به درد افتاده  میارا در ذهن برده  تینهای ب

ادامه    تینهای را تا ب   های دگ یو همان  های و انداختن وابستگ  یی فضاگشاشود که  ی سبب م  نیو ا  م یکنی را تجربه م  سبب ی ب

 .میشو تینهای و ب  ی کیو با خدا  مییایب رونیو کامل از ذهن ب میده

 ۱۴۶۳ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کرد صبری جبرم، عشق را ب  لفظِ

 حبسِ جبر کرد   ست،یعاشق ن وآنکه 

کردن    رییو مرکز عدم و تغ  سببی ب  یو شاد  یرا جز زنده شدن به زندگ   یجبر  چیرا شناخته باشد، ه  یکه من ذهن  یکس

  ی دیبچسبد و عقل تقل  زهایباشد و به چ  تی در مقاومت و قضاوت و بهانه و شکا  خواهد ی که فقط م   ی . اما کس کندی قبول نم 
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از د او    یو حرص و شهوت زندگ   سهیدر رقابت و مقا  گران یمثل د  دیبا  کندی گرفته و فکر م   گران یداشته باشد که  کند، 

 .کندی م ی که خودش به آن تن داده زندان  یخودش را در جبر

 ۳۱87 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی جبر را که بس تُه  نیکن ا ترک

 ستیسِرِّ سِرِّ جبر چ  یبدان  تا

 ۳۱88 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جبرِ جمعِ مَنبَالن   نیکن ا ترک

 از آن جبرِ چو جان  یاب یخبر  تا

از زندان    م،یشوی از هر زندان آزاد م   م،یرا ادامه نده  یو من ذهن  میندازیرا عقب ن  رییو تغ  میشو  یکه متوجه من ذهن   یوقت  ما

و به    م یشوی که آزاد م  ی و وقت  گر؛ ید  ی حرص، طمع، ولع، شهوت، خشم و هر زندان   سه، یحس نقص، حسرت، حسادت، مقا

باشه که زندان ما خانواده و    ادمانی.  میشوی م  سببی ب   یو شاد  یبه زندگ  ندهز  م،یدهی اجازه ادامه نم   های دگیجبر و همان

.  مییآی نم   رونیو ب   میزد  ی ود را به تنبلاست که در آن خ   یبلکه زندان ذهن   ست، یما ن  تیهمکار و همسر و شهر و ظاهر و جنس

  ل ی آن خشم را تبد ی زندگ م،یبکش  ارانهیو درد هش میکن زیو از خشم پره میو فضا را باز کن میاما خرافات و توهم را کنار بزن

که    شودی باعث م  نیاست، از درون ما رفته و ا  یارث  میکردی که خشم ما که فکر م  میشوی و ما متوجه م   کندی به سکوت م 

  از   میکه هر وقت بخواه  میانتخاب کن  میتوانی و م   میدار  اریو به طور خالصه ما اخت  م؛ییایب  رونیاز ذهن ب   دیبا  میمتوجه شو

. درسته  یو ناشکر  ینیباز هر درد و حرص و طمع و شهوت و حس نقص و کم   نده،یاز هر گذشته و آ  م،ییایب  رون یذهن ب

حسرت و درد    چی باشد که ما آن را با ه  نیریآنقدر ش  ارانه یدرد هش  دینباشد، شا  دم یسخت باشد، شا  ی کم  ل یدر اوا  دیشا

نکن  ی و شهوت   ارانه یناهش دق  ارانه ی درد هش  د یشا  م،یعوض  ناهش  قهیچند  اما درد  بکشد،    ک یها  حسرت   یبرا  هاران یطول 

 . عمر.... پس انتخاب با ما است
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 ۱٠ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وعده است   ادتیشاکر را، ز زانکه 

 قُرب، مُزدِ سجده است  آنچنانکه 

  شود ی شکر در ما زنده م   دانم، ی نم   مییبگو  ی و به زندگ  میباش  م یو تسل  میفضا را باز کن  ی تیدر برابر هر فکر، اتفاق و وضع  اگر

هر    شودی باعث م  ن یو آرام، ا میشاکر باش یکه وقت  رای. زیو وحدت و سالمت  ی شیانددارد از جنس فراوان   ی تیو شکر خاص

ما را به    ی و زندگ  میشوی م  تیدرست هدا  ریعقل خدا کار کند، ما در مس  یوقت  نیابراو بن  میقدم را با عقل خداوند بردار

سالم، فکر سالم، احساسات    ح یسمت خوراک سالم، کتاب سالم، استاد سالم، دوست سالم، کسب سالم، ورزش سالم، تفر

  ی کی  ،یافکار من ذهن  داختنو سجده و صفر شدن و ان  می. به طور خالصه، مزد تسلکندی م  تیهدا  یسالم   زیسالم و هر چ

...  یدیو تقل  یبا عقل من ذهن  ی است. حال انتخاب با ما است که مقاومت و ناشکر  ی زندگ   تینهای شدن با خداوند و خرد ب

 .بودن به خرد کل میو باز کردن فضا و تسل  رشیپذ  ایو 

 ۱۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ما زدانِی: وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ گفت

 جان شد سجده اَبدانِ ما قُربِ

موجب تقرّب روح ما به    رد،یگی ما صورت م   یهاکه توسّط جسم  یادیک شو. سجدهبه ما فرمود: سجده کن و نز   یتعال   حق

 . شودی خدا م

 ۱٢ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رُو بُوَد  نیز شود، ی م ادتیز گر

 و هو بُوَد  یهابَوش و  یِ از برا  نه
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  ی و آزاد  یو وحدت و دوست  یاست. محبت و مهربان   میشکر و تسل  یاز برا  شود،ی م  ختهیبه ما ر  رونیبرکات در درون و ب  اگر

و    یسازنه با مقاومت و فرمول   م،یکنی م  افتیدر  زیو پره  میو سکوت و صلح و عمق و سکون را با تسل  یش یاندو فراوان 

 .با ذهن یینماو خوب یی خودنما

 ٢۵۵٠ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندر دکان یکنی م  یدوزپاره

 دُکّانِ تو، مدفون دو کان  نیا رِیز

 ٢۵۵۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زود باش  ، ییدکّان کِرا ن یا هست

 تراش ی بستان و تَکَش را م  شهیت

مقاومت    ی با من ذهن  دیما نبا  ندازد،یتا ب  رودی ما را نشانه م   یهادرد   ا یو    های دگ یهمان  ایو    های از وابستگ  ی کی  ی که زندگ   ی وقت

و   میکن یخودمان هم همکار د ی. بلکه بامیبپوشان گر ید ی درد ایو  گرید   ی کس ا یو   گرید  یزیرا با چ ی آن پارگ  ی رو ایو  میکن

. ما  میو راحت شو  میرا جدا کن  های و وابستگ   های دگیو همان  میبا خدا و هماهنگ با خدا شو  یوازتا م   میکار کمک کن  ن یبه ا

که    یاو در مسابقه   میکن  تیو احساس امن  م یو برتر باش  میکن  یی ایم تا خودنماپوشانده   زها یرا با انواع چ  ی خود اصل   یرو

شدن و جلب توجه، مسابقه جمع    دییمخالف، مسابقه تا  س مسابقه تعدد رابطه با جن   م؛ یدادند، اول باش  اد یبه ما    گرانید

اش  و  مال  و  علم   اء،یکردن شهرت  دانش  معنو  یمسابقه  اجتماع  یاس یو س  یو  ب  ،یو  و    انیمسابقه خوردن، مسابقه فن 

  بقات مسا نیا ایو   میخود خدا کن م یتسل م،ی از خدا هست یا. حال انتخاب با ما است تا خود را که شعبه ییو دورو ی زبانچرب

 .میامه دهاد  ستند،ی ن سهیقابل مقا سببی ب  یو درد دارند و با شاد یپا افتاده که فقط خمار  شی و پ تیاهمی کننده و ب تلف 
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   ۱٠۶8 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و صبر  شُکری ب  یکه مانْد از کاهل  هر

 جَبر  یِپا  ردیداند که گ  نیهم او

 ۱٠۶9 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که جبر آورد، خود رنجور کرد هر

 در گور کرد   اش،یهمان رنجور تا

ترمز    ی پا را رو  دیو با  مینشو  فش یحر  دیترمز و دو ترمز شا  ک یتن ندهد و ما با    رییبه تغ  خواهد ی با تمام قوا م   ی ذهن  من

و چرا و عدم    چونی ب  رشیو پذ  زیو هر لحظه پره  میمداومت و تکرار داشته باش  یعنی.  میکن  جانشی تا خسته و ب   مینگه دار

مرکز عدم و استفاده از   ی عنی نیتا شکر و صبر در ما زنده شود و ا میباش  اشته مقاومت و قضاوت و عدم بد و خوب کردن د 

و حرص    ییماندن در خشم و تنفر و حسادت و گدا  یبرا  یجبر  چیکه ترمز دست ما است و ه  می خرد کل. پس متوجه شد

که دارد،    یبا سرعت   میاجازه ده  ی و به من ذهن  میو ترمز نکن  میتن ده  یو تنبل   ی به کاهلو طمع و ولع وجود ندارد. مگر آنکه ما  

تعدد رابطه،    اد،یکه از جنس حرص، ولع، اعت   میشو میخواهی م   یکس  نیما را به ته دره سقوط دهد و تلف کند. پس اگر قر

چون شکر    ی. به طور خالصه من ذهنمیخواب را از ما گرفته، ترمز کن یزی. اگر فکر چمیها است، ترمز کندرد  گریو د  بتیغ

هر    م،یو مراقبه باش  زیو در پره  میترمز نگه دار  ی اگر پا را رو ی . ولکندی ها مو درد   های دگیهمان  می خود را تسل  رد، و صبر ندا

که من کنترل کنم، واکنش    ستین  که جبر  می شوی و متوجه م   میکنی م  یی که بخواهد ما را تلف کند، شناسا  یفکر و احساس 

ناشکر باشم،    ایو متعصب باشم، خودنما و دورو و متقلب و    ن یخشمگ  ا یبدهم، حرص بزنم، طمع کنم، ولع داشته باشم و  

 . وجود ندارد نهایا  یبرا یجبر  چی! هریخ
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   9۴۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد شُوم و شَنار  یشُکری ب  زآنکه

 را در قَعرِ نار شُکری ب  بَرَد یم

 9۴7 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در کار کُن ،یکنی توکُّل م گر

 بر جَبّار کُن ه یکن، پس تک کِشت

  م یندازیو حرص را ب یکه ما ناشکر یی تا جا کندی و حوادث روبرو م  یمراد ی و ما را با اتفاقات و ب کندی ما کار م  یرو ی زندگ

و    یو در ناشکر  میرا متوجه نشو  نیو اگر ا  میو خداگونه شو  تینهای و ب   ق یو عم  ف یلط  یاریو هش  سببی و شاکر و شاد ب 

دارد، ما را نابود کند.   صیو حر  ی و شهوت   ی جسم   یاریو شوم که فقط هش  ی ذهن من  و ی که د  میدهی اجازه م م،یمقاومت بمان

  میو صبر کن  میو از ندانستن نترس  میتوکل صد در صد کن  دانم، ی و سکوت و اعتراف به نم   م یو تسل  رش یو پذ  زیپس با پره

 .ما را انجام دهد تیهدا یتا زندگ 

 سپاس از همه  با

 ی عل 
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 :ییکتا ی یفضا یِایرفتن به در

کردنشان مرا به    تیچند مورد را که رعا  کنند؟ی کمک م   ییکتای  یفضا   یِایدر رفتن به در  ی چه عوامل  پرسمی خودم م   از

  دارند، ی ذهن نگه م  رِینادان در آبگ  ِ ینکردنشان، من را مثلِ ماه  تی حال رعا  نیو در ع  دهندی هل م   یی کتای  یایدر  ی سو

 .گذارمی به اشتراک م

ذهن    م،یاستاد گوش ده  یهاساز به حرف . اگر با ذهنِ درد ییگشاآن هم با فضا  ،یاستاد معنو  ا ی  ریمتعهد شدن به پ.  ۱

تبد  تواندیم را  الگو   لیآن سخنان  اصل  ،ییگشاکند. در حالتِ فضا  ی مخربِ ذهن  یهابه خرافات و    شه یرا هم  ی حرفِ 

 .مییگوی خودمان به خودمان م 

  ی اشتباه رو  یهانک یدشمن هست که ع  ک یکنم که در درونم    ییشناسا  ق یبار بطور عم  ک یاست که    نیکار ا  نیمهمتر

باگذاردی چشمِ من م م   ارانهیکامالً و هش  دی. پس  استاد  آنچه  ا  دیگوی به  نه  به    نکهیعمل کنم،  از    یدرصد  کیفقط  

 .استاد عمل کنم یهاحرف

  ار یبس  م یمقاومت به حرفِ استاد عمل کردم، برا  ن ی. هر وقت با وجودِ ادهدی کار مقاومت نشان م  ن یمطمئناً به ا  ی ذهن  منِ

 . برده ایدر یو به سو  رونیب  ریمن را از آبگ قتاًیگشا بوده و حقراه

 :مثال چند

ها شنبه و جمعه و استفاده از فرصت زنده روز چهار  یهابه برنامه   یبردارادداشت یکردنِ کامل و متمرکز همراه با    گوش 

 .ونیزیتلو ایپادکاست  قیتکرار از طر یدر طول روز برا

و ارتباطش به   تیب کی  ی خوب رو  . هر وقت شوندی تکرار م  ادیکه در برنامه ز  یات یتکرار و حفظ کردن در موردِ اب  تأمل،

 .کارِ حفظ کردن، خود به خود انجام شده شتریخودم تأمل کردم، ب

 .مانمی به آن متعهد م  طیو در همه شرا  سمینوی که آن را از قبل م  یبرنامه معنو  کی داشتنِ
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 ٢۵88 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نوا ی برهنه و ب  ی نیکجا ب هر

 است از اوستا  ختهیکه او بگر دان

 ٢۵89 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دلش  خواهد ی چنان گردد که م  تا

 حاصلش ی دلِ کورِ بد ب  آن

 ٢۵9٠ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ی که اُستا خواست یگشت نیچن گر

 یرا آراست ش یرا و خو ش یخو

 ٢۵9۱ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 در جهان زدیکه از اُستا گر هر

 بدان  نیا زد،یگری ز دولت م  او

 : طلب. ٢

 .داشته باشم دردی ب   ِی زندگ کیو  یماد یهاشرفت ی پ یزنده شدن به خدا را ورا طلب 

 8٢۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آسمان یهااز باده  یاقطره 

 انیوز ساق   یجان را ز م  برکَنَد
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و    یرا هم ماد  ی و راحت  ی و خوشحال   دانمیم  هانیبهتر  قِیخود را ال   یعن ی:  اقتیهمراه با حسِ ل  ی سخا و بخشندگ.  ۳

 .کنمی استفاده م  ی بخشندگ یهستم و از فرصت، برا  شی اندی . فراوان دارمی به خودم و به همه روا م  یمعنو

 :رضا. ۴

 .بودن ی لحظه دروناً رضا داشتن، راض  نیا در

 .چسبمی نم  ی خاص یِفکر ی ها: به هچ الگورسمِ وفا  تِیمحدودرها کردنِ . ۵

 :ترازو. ۶

 .کنمی م  تیرعا میزندگ یهاجبران را در همه جنبه قانون 

 :لحظه، قدم اول نیا. 7

ذهن و    رِیام را بشکنم و به آبگنادان توبه    ِی مثلِ ماه   شود ی کردم که باعث م  یی را در خودم شناسا  ی مورد لغزش  نیا  در

آن را قبول کنم.    دیبا طلبد،ی م   ارانهیدردِ هش ییگشافضا  نیاست. اگر ا  یی گشافضا   شه یاول هم  قدمِ  .فتمیب  تابه ی به ماه

 .لغزشِ بزرگ در من، فرار از درد بوده است ۀ نقط کی

آلوده   یذهن یهامن به واکنش  ییِگشافضا آمدهاش یاز پ یاریهنوز در بس آورند،ی دردسازِ ذهن هجوم م یهاال یخ ی وقت

  .شودیم

به گوش    لشی با موبا  کندی است، شروع م  کمیاز بستگانم که نزد  ی ک یو    سمینوی م  یمعنو  غامِیپ  کی مثال: دارم    کی

  یی گشافضا   دی که با  دانم ی برخورد م   نیولبلند. خب من در ا  ی آن هم با صدا  اد، یبرنامه خشن و پر از داد و فر  ک یدادن به  

هم    یکه از پشتِ گوش   نمیبی گوشم. بعد م  یرو  گذارمی را م  نگمیزکنسل ینو  یِ و گوش  شومی بلند م  یکنم، پس به آرام 

  ؟ ی کمش کن  شه ی: ممیگوی م  زیآممالمت یصدا  کی که پشتم به آن شخص است، با    ی لحظه در حال  نی. در ادیآی صدا م 

  ن ی: چرا اصالً اندیگوی دارند که م  انیگر جرمالمت   ی و در درونِ من فکرها  شنوم، ی هم صدا را م  ی دارم از پشتِ گوش 
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  گنجه ی درش م   زیچکه همه   یحالت بحر  نیا  ب خُ  بگذاره؟  ی گوش   دیکه با  فهمه ی چرا نم  ده؟یرا گوش م  ی خودی ب   زِیچ

 . ستین

پندار کمال ذهنت    نم؟یبی شاه را در لباسِ آن سر و صدا م   ایدارند؟ آ  یجز قضا و کن فکان اله   یگریاتفاقات منشأ د  مگر

به جبرِ درد و انقباضِ پندارِ کمال؟ منظورِ خداوند از    ایلحظه به بهشت برد    نیتو را ا  یمرادی ب  خدا را؟  ای  ی پرستی را م

  ستند، یتو مردم ن  یهاکه سبب درد   ی دانی م  ؟ی خواهی و از آنها مراد م  یرویها مبه جهت   ای  یریگی اتفاقات را م   یِباز

جمله است:    ک یتو در    دردِ   علتِ  پندارِ کمال؟  نکینگاه کردن از پشتِ ع  ی عنیگناه    یدانیم  بلکه پندار کمالِ تو است؟ 

 .یدار ی نمبر  کو یقدم اول را ن

 ٢8۴٢ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 قِدَم را؟  ی چگونه بُد عدم را؟ چه نشان نه   چه

 یقَدَم را که تو بس نکو نهاد  نیاوّل نگر

  االتِ یکه ذهن و خ  یزیتا چ  نمیکنم که نور عشق را بب  یی گشاچنان فضا   ی عنیبردارم.    کو یقدم اول را ن  دیلحظه فقط با  نیا

 .نداشته باشند یاثر چیه کنند، ی دردسازش دمدمه م 

 ۳7٢9 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خشمت نشست  نیکه چن ی دیچه د آن

 نمود و باز جَست؟  یچنان برق  تا

 د یکه مرا زآن عکسِ د ی دیچه د آن

 د؟ یآمد پد یادل و جان شعله  در

 :مثلِ مثال باال بارها و بارها بهم ثابت شده که یموارد در
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 ، مصراع اول ٢۶٠ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حَرون   یا  زندیست ،یزیتو بِسْت تا

پوش  ی حت  مقاومت سکوت  با  انسان   دهیاگر  در  باشد،  ا  گرید  یهاشده  که  کندی م   جادیمقاومت  همانطور  و  .  انبساط 

 .کندی م ریپذرا نرم و انعطاف  گرانید ی ق یحق یِخاطرآسوده 

 7۱٢ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 باش که هر که راز دانَد   خوش

 کشاند یخوش   یکه خوش  داند 

آبگ  یگرید  اشکال به  به زمان مجاز  نیا  بردی ذهن م   ریکه من را  آ  دهمی جان م   یاست که  به  با حرکت ذهن    نده یو 

و    رمیبگ  ادی  یزی چ  د یبا  ش ی پ  ه یثان  ک ی  یگذشته است. از خطا  ش ی پ  هیثان  ک ی.  خورمی بر گذشته حسرت م   ا ی  روم،یم

 : باشم که یپند آن مرغ در مثنو اد ی. به یمالمت چیه ی کنم، ب شیرها

 ٢٢۵۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : بر گذشته غم مخَورگرید گفت

 ز تو بگذشت، زآن حسرت مَبَر چون 

 .از دلِ ما طلوع کند خواهدی م ی زندگ دیاست که خورش ن یها نشانِ الغزش  یی شناسا  نکهیا  انیدر پا و

 ۴۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زند  دیخورش  یِدمِ سرد زند، از پ  صبح

 نَفَسِ سرد مرا   نیتُوَست ا  دِیخورش  یپ  از
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  باسالم و درود 

 :نادان یماه یهای ژگیو

از درون خودش، راه خروج از    دهیکرد و با نور عشق و خرد تاب  ییعاقل فضاگشا  یعنوان شد که ماه  های در داستان ماه 

  ان یپندار کمال، خودش را به جر  رات یعاقل هم با توکل به اِتَّقوا و صفر کردن تدب  مین  ی کرد. ماه  دا یدار را پذهنِ من   ریآبگ

بزرگان استفاده کرد. او    تیکرد، نه از اتقوا و هدا  یی نادان نه فضاگشا  ی ماه  ی سپرد. ول   د،یآی فکان که همراه قضا م کن

  ۀ حمل  دیاز تهد  ی وقت  یعنیواکنش نشان داد.    ریآبگ  یدادهایبه رو  شیهای شدگی ها و شرط تا به آخر بر اساس سبب 

  ی ذهن  تیو مشغول  ی داشت، خودش را به کاهل   یادیز  یهابود و انتخاب  ت یهنوز در اَمن و عاف  ی خبردار شد، ول   ادیص

 .کرد زهیست داد یبرابر رو  یجانزدگ یگرفتار شد، با ه اش یی سپرد و بعدا هم که در دام مرادجو

 ٢٢78 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 غَلطان رفت پنهان اَندر آب غَلط 

 کرد اضطراب یآن احمق، هم  ماند

 :و مشغول کاهل

به   یماه فضا  دنبالِنادان  گرفتن  گذرا  ی موقت  ی اشتباه  عالقمند   ی و  و  به   یبرکه  آن،  اصل  یجابه  پ   ، یوطن  در    ی و 

 یِاریشه  ریآبگ  کالً  دیبا  کهنیکه قدرت انتخاب داشت، به ا  یجا مانده بود. او تا موقع کاهل و مشغول همان  ،یمرادخواه

و از    شی خو  ۀ هم از کرد  انیشکارچ  دنی با د  ی حت ی. ودندیرس  رس ادانیص  کهن ینکرد، تا ا  ییرا ترک کند، اعتنا  یجسم 

 .گشت  قراری مضطرب و ب  تیوضع ختنینشد. بلکه فقط از به هم ر مانیرا ترک نکرده، پش ریآبگ ترش ی پ کهنیا
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 ٢٢79 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میآن سَل جستی چپ و از راست م  از

 میبِرهانَد گل ش یبه جَهدِ خو تا

 :قی توفی ب  جهد

نجات    ی که برا  عاقل م ین  ی شک نکرده و به عجز خودش اقرار نکرد و برخالف ماه  شیهادانم ینادان هرگز به من م  یماه

گرفتن از عقل    ت یهدا  ازمندینادان متوجه نشد که ن  یماه   ی خودش ساخت، ول  ی شوایعاقل را پ  یِ قضا، ماه  یِ از ابتال

  ی عنی  ر،ینکرد و باز در چپ و راستِ آبگ  یی اعتنا  ریآبگ  ی به نااَمن  ادان،یدام پهن شده ص  دنی با د  ی بزرگان است. او حت 

و دانش که    دی همان د  یعن یدنبال پناهگاه و چاره گشت. او عزم کرد که با جهد خودش،    ، یذهن   یهاهمچنان در سبب 

 .بکشد  رونیرا از دام بال ب مشیگل ، یعقل جزئ  راتی کرده بود و با همان تدب ادهایخودش را گرفتار دام ص

 ٢٢8٠ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اَفگندند و اَندر دام ماند  دام

 او را در آن آتش نشاند   یاحمق 

 ٢٢8۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یاسرِ آتش، به پشتِ تابه  بر

 ی احماقت گشت او همخوابه با

 :ییخودنما

برتر بودن نشد و به رقابت و جنگ قدرت    ی ها مدعآن   یخودش را به مردن زده بود و جلو  ادانیّص  دنیبا د  عاقل مین  یماه

  ی ماه  ی ول،  کردندش و به دور انداختندش  یپس به دردنخور تلق   افته،ی  جانی او را ب   ادانیص  نی نپرداخت. بنابرا  ادان یبا ص
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 ن یریچرب و ش  اری. پس خودش را بسکردی م  یی و خودنما  رفت یبه چپ و راست م  زیکه داشت، ت  ینادان با جهد فرعون 

انسان نادان هم موقع ابتال به قضا،    یعنی؛  و شکارش کردند  افتهی   ذیاو را لذ  ادانیص  نیدر کام دادن نشان داد. بنابرا

انواع زرنگ   گرددی دنبال چاره م  رونیها و بمشتاقانه در سبب  انجام م  های و  ن  نی. به همدهدی را  همانش    یروی خاطر، 

 .ابندیی دادن م یگاریهم او را مناسب ب رونیگران بو سوءاستفاده  ی جمع

 ٢٢8۳ بیتدفتر چهارم،   ،یمثنو ،یمولو

 از شکنجه وز بال  گفتی هم  او

 ی جانِ کافران قالُوا بَل   همچو

 ٢٢8۴ بیتدفتر چهارم،   ،یمثنو ،یمولو

 بار من نیاو که گر ا گفتی م باز

 شکن مِحنتِ گردن  نیرَهَم ز وا

 ٢٢8۵ بیتدفتر چهارم،   ،یمثنو ،یمولو

 وطن ییاینسازم جز به در من

 را نسازم من سَکن یریآبگ

 :بستن تنها هنگام درد و بال  عهد

محض  به   ی ول،  اِتقّوا بود  یو منکر سودمند  ییفضاگشا  ییکه هنوز قدرت انتخاب داشت، مُنکر توانا  ینادان تا وقت   یماه

  ر یآبگ  کالً  گریخالص بشوم، د   یچارگیب  ن یادعا کرد که اگر از ادرد و رنج    یبزرگ شد، از رو  یمرادی گرفتار ب  کهنیا

 .وستیپ خواهم  تینهای ب  ییکتای یرا ترک خواهم کرد و به فضا یجسم  یاریشه
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 ٢٢9۵ بیتدفتر چهارم،   ،یمثنو ،یمولو

 اوست  ی  عقل ی هم ز ب ی تمنّ نیا

 کان حماقت را چه خوست  ندینب که

 ٢٢9۶ بیتدفتر چهارم،   ،یمثنو ،یمولو

 رنج بود  ۀ جیندامت از نت آن

 زِ عقلِ روشنِ چون گنج بود  نَه

 ٢٢97 بیتدفتر چهارم،   ،یمثنو ،یمولو

 شد رنج، آن ندامت شد عدم  چونکه

 خاک، آن توبه و نَدَم رزَد یَنَ یم

 :یدرد، نه آگاه  ی از رو  ندامت

ب  یماه بنابرا   یمان یو دردمند شدن اظهار پش  چارهینادان که تنها هنگام  ب توبه   نیکرد،  و در معرض    ارزشی اش  بود 

بازگشت    دانستی خالص شدن از درد بود. او نم  صرفاً   اشزهیانگ  رایجهلش بود. ز  یشکسته شدن. او ندامتش هم از رو

تحقق    های دگی شدن مرکز از همان  یپندارکمال و خال   یعنیطلب،  مرادجو و کام  تیهو  شدن ستیها، با ناز جهت   ی واقع

از    رایهم هست. ز  یشکن و توبه   یهست، فراموش   یذهنمن   یتا وقت  د،یفرمای نه با فکر و سخن. جناب موالنا م   رد،یپذیم

  اموش موقع گذاشته بود را فرکه آن   یدرد، قول و قرار  ن افتیاست که به محض بهبود    نیا  ن«ی»منِ دروغ  یهای ژگیو

 .که در مرکز است رودی م ی و دوباره به جهتِ کام گرفتن از اجسام کندیم
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 ٢٢9٠ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ادداشت یو  ی و دَرک و حافِظ  ضَبْط

 را باشد که عقلْ، آن را فَراشت  عقل 

 . ندارد زهایبه مراد گرفتن از چ ی لیتما و اساساً  و عقل کل است که اصالً   یستی گشوده، ن  یفضا  یژگیو  یتوبه واقع  

 باسپاس 

 الناز
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خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  های عشق  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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