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 به نام خداوند بخشنده مهربان 
 

 : سخنی با همراهان 
 گر خطا گفتیم اصالحش تو کن

 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؛تصور درست، کاربردی و سودمند داشتههدف و نتیجۀ آن 

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

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

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم. تا اُسّ

ای و طرح تر به همۀ مفاهیم اساسی، هستهگروه، دسترسی سریعلیت این کارهدف از فعا

داران این برنامۀ معنوی است که منطبق تر برای دوستکلی هر برنامه با امکان تکرار بیش 

 و موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

ول حاکم بر همچنین رعایت قواعد و اص داری و لذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت 

دستور زبان فارسی درحدّ بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خالصه، چکیده، گزیده و یا در 

شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس های دیگر گلچینی از مطالب عنوانقسمت 

 عموم قرار دهیم.

 باشد.نویسی میشویم مسئولیت این امر به عهدۀ کارگروه خالصهدر پایان یادآور می

 با تشکر و سپاس فراوان:

 هاسازی برنامه گروه خالصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی ۶۳۹خالصه ابیات غزل برنامه  

 متن ابیات غزل اصلی 
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 ی کفش و دستار   یب  ترت   یله تو در عق 

 ی؟ خوار را به دست آر رطلِ گران   چگونه
 

 لحظه   یک   ی به جان  من، به خرابات آ 
 ی و جان دار   ی مردم   ای، ی آدم   یزن   تو 

 
 فروش  الست   ی و خرقه گرو کن، به م   یا ب 
 ی از آب و گِلَست از الست خمّار   یش پ   که 

 
 یار؟ هش   ی وانگه   یش،و عارف و درو   یر فق 

 ی نامها تو پندار   ین بود چن   مجاز 
 

 است؟  یش سَقٰاهُم نه کار  درو سماع و شُرب   
 ی؟ کار بازار   یش، و سود  کم و ب   زیان 

 
 ابد   یش  بگو که چه باشد الست، ع   یا ب 

 ی به تکلّف که سخت رهوار   ین ه   ملنگ 
 

 بندی؟ ی که درد ندارد چراش م   ی سر 
 یماری؟ را به ب   رنج ی تنِ ب   ی نه   چرا 

 
 ( 3۰۶۷شمس، غزل شمارٔه    یواند   ی، مولو ) 
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 ی کفش و دستار   یب  ترت   یله در عق   تو 
 ی؟ خوار را به دست آر رطلِ گران   چگونه
 ( 3۰۶۷شمس، غزل شمارٔه    یوان د  ی، )مولو 

 و دام   بندی : پا عقیله

  « یله »عق  ین تو با ا  ی، اساخته  ی ذهن و با عبور از فکرها من  ی اشده  یده همان جهانی ین ا یزهای که با چ  ی انسان  ای 
کفش و   یب ات بسته شده مدام در فکر ترت خداگونه  یت و جنس  ات یاری هش  ی که مانند دام به پا  ی من توهم  یا 

  فراهم کرده و  یت را برا یاری سطح هش  ین ر تیین است و پا ی ذهن فکر نماد عقل من  ین ا  که ی . درحال ی لباس هست 
چگونه قدح   ی دار  ی که بر پا  ی دام  ین . حال با چن کند ی م  یروی پ  ساخته یش ازپ  ی و باورها و الگوها  ی از نظم ذهن 

 آورد؟   ی دست خواه به   نوشند ی از آن م   ی چون موالنا و فردوس  ی را که بزرگان   یکتایی بزرگ شراب  
 

 لحظه   یک   ی جان  من، به خرابات آ   به
 ی و جان دار   ی مردم   ای، ی آدم   یزن   تو 

 ( 3۰۶۷شمس، غزل شمارٔه    یوان د  ی، )مولو 

  یا به خرابات  ی لحظه ابد  ین که در ا دهم ی است قسم م  یکی جان تو :[ تو را به جان خودم که با گوید ی ]موالنا م 
و   ی ذهن من  یدٔه پوس  ی شده قدم بگذار، مرکز را عدم کن و دست از فکرها گشوده  ی همان تجربه عشق و فضا 

و   ی که فضا را باز کن  ی را دار  ین ا درت ق  و  یت و قابل  ی تو هم انسان هست  یرا بودن در ذهن بردار. ز  ی زندان 
  یها خال و مرکزش را از آن شناسد ی را م  ها یدگی که تمام همان  ی جان  یعنی  ی، چون جان موالنا داشته باش  ی جان 
 . کند ی م 

 
 الست   فروش  ی و خرقه گرو کن، به م   بیا 
 ی از آب و گِلَست از الست خمّار   یش پ   که 

 ( 3۰۶۷شمس، غزل شمارٔه    یوان د  ی، )مولو 

از تن درآور و آن را به خداوند   پوشاند،ی نظر را م  یاری توست و هش  مانع  یله را که مانند عق ی او خرقه  بیا 
و شامل چهار بعد   دهد ی که ذهنت نشان م  ی که آب و گِل قبل از آن  یعنی بوده  فروشی گرو بده که از روز ازل مِ 

است   ی خَمّار که همان زندگ  ین و آخر  ین اول  از الست را  یِ مِ  توانی ی آن خرقه م  ی . در اِزا ید وجود آ توست به 
 . ی کن   یافت در 
 .[ ید رس   ی خواه   ی و قدرت زندگ   یت هدا  یت، حس امن   ی، به شاد   ی مِ   ین ]با ا
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 یار؟ هش   ی وانگه   یش،و عارف و درو   فقیر 
 ی ها تو پندار نام   ین بود چن   مَجاز 

 ( 3۰۶۷شمس، غزل شمارٔه    یوان د  ی، )مولو 

  یلِ که با م آن  یا و  شناسد ی م  یخوب که خدا را به  ی کس  یاندارد و  یدگی که در مرکزش همان  ی انسان  شود ی م  آیا 
  ین که چن  کنی ی در ذهنت فکر م  یابه ذهن باشند؟ آ  یارهش  خواهد، ی نم  یزی چ  قانع است و  یی، دائم به فضاگشا 

صفات   ین ا  ید و ذهن معنا دارند و نبا  از فقط مفهوم هستند و در مَج  « یشعارف و درو  یر، »فق  یعنی  یی هانام 
 ی؟ کن   یاده پ را عمالً در خود  

  ین تا در عمل به ا  ی فضا را باز کن  ید بلکه با  یستند؛ نبوده و محدود به پندار ن  ی ها مَجاز و مفهوم ذهن نام  ین ]ا 
 .[ ی و صفات زنده شو   ی معان 

 
 است؟  یش و شُرب  سَقٰاهُم نه کار  درو   سماع 

 ی؟ کار بازار   یش، و سود  کم و ب   زیان 
 ( 3۰۶۷شمس، غزل شمارٔه    یوان د  ی، )مولو 

 سورٔه انسان   21  یه سَقٰاهُم: اشاره به آ   شُرب  

  ین در ا  یی با فضاگشا دهد، ی که خدا م  ای یزه شدن از شراب پاک  یراب و س  ی کوک شدن به آهنگ زندگ  یا  سماع 
ذهن    ی ساز . برعکس آن، سبب آیند ی دست م در مرکزش ندارد به   یدگی که همان   ی کس   یعنی   یش لحظه توسط درو
و   وسود یانشود و ز ی م  یجاد ا  ی ذهن و آهنگ من  ی بهتر« است که از آن نظم ذهن  تر، یش براساس »هرچه ب 

از »سَماع و   تواند ی و نم  رقصد ی م  ی فرد به آهنگ ذهن  ین . اآورد ی م  ید پد ی را در بافت ذهن  یی و دو  یش وب کم 
 باشد.   ی اگر در توهم خود دنبال ثواب اله   ی مند شود حت شُرب  سَقاهم« بهره 

اطالق   ی به فرد  جا ین بلکه ا  یست حرفه ن  ین بد دانستن ا  یا  یر تحق  ی معنا به  یت ب  ین در ا « ی ]عبارت »بازار 
 است.[   ی ذهن  یان بوده و دربند سود و ز  خبر ی و پاداش آن ب  ی زندگ   یدوفروش که از خر   شود ی م 

 ( 21  یه (، آ ۷۶سورٔه انسان )   یم، )قرآن کر 

 رَبُّهُم  شَرَابًا طَهُورًا.«   وَسَقَاهُم  »… 

 پروردگارشان از شرابى پاكيزه سيرابشان سازد.«   و »… 
 

 ابد   یش  بگو که چه باشد الست، ع   بیا 
 ی به تکلّف که سخت رهوار   ین ه   ملنگ 

 ( 3۰۶۷شمس، غزل شمارٔه    یوان د  ی، )مولو   

را از دلت جارو کن و به   یدگی و همان  ی جسم  یاری هش  یا، ب  ی لحظه ابد  ین به ا  ی شناخت انسان، از زمان روان  ای 
. تنها تو  ی آگاه شو  یابد  ی و شاد  یش زنده شو تا از ع  ی الست اقرار کن. فضا را بگشا و به زندگ  یمانپ



  ۶۳۹خالصه ابیات برنامه شماره   

 ۶ 

  ی از باورها  ی لنگش و تکلف ناش  ن . بدوی باخبر کن  یش ع ینکائنات را از ا  یر ها و ساانسان  یگر د توانیی م 
 . ی حرکت کن  وقفه ی نرم و خوش و ب  یار بس  توانی ی برو که م   یش ها پ آن   و بدون اجبار   ساخته یش و ازپ   یده همان 

  یدٔه همان  ی فکرها  یجاب و تابع الزام و ا  ی لحظه ساکن نشو  ین و در ا ی برو  ینده اگر به گذشته و آ که ی ]درحال 
 .[  ی سوارش شو   توانی ی و نم   ید اسب تو خواهد لنگ   ی، ذهن باش 

 
 بندی؟ ی که درد ندارد چراش م   سری 
 یماری؟ را به ب   رنج ی نِ ب ت   ی نه   چرا 

 ( 3۰۶۷شمس، غزل شمارٔه    یوان د  ی، )مولو   

فرمول    همه ین ا   یاری منطبق با هش   ی زندگ   ی چرا برا   تراشی؟ ی که درد ندارد مشکل م   ی سر   ی انسان، چرا برا   ای 
رنجور   یزها با چ  شدگی یت هو را با هم  درد ی و ب  رنج ی چرا تنِ ب کنی؟ ی درست م  ها یدگی و تکلف براساس همان 

و   ی ساز مانع  ی، ات آن نمان یجان در ذهن و ه  ی، را از تن درآور  یدگی خرقه همان ین اگر ا سازی؟ ی م 
  ی ذهن نخواه  یمار نباشد ب  ی شناخت روان یازهای و فکر و عملت برحسب ن  ی نکن  ی ساز دشمن  و  ی ساز مسئله 

هم خودت و هم   رتیب تین . بد ی و دنبالش نرو  ی را بشناس  ی ذهن  یازهای ن  یی، است با فضاگشا ی شد. کاف 
 . مانیدی در امان م   ی ذهن از موانع و مسائل من  یگران د
 
 

یات برنامه شمارٔه  ۶۳۹ متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آ

 مُستقیم   و   است   علّت   بی   من   کار  

 سَقیم   ای  علّت،   نه   تقدیرم   هست 

 ( 1۶2۶  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
 بیمار :  سَقیم 

  مستقیم  زندگی  و  است  ذهنی  معلولهای  و  علت  و  واسطه  بدون   من  کار :[ گوید می  خداوند  زبان  از  موالنا ] 
  کردن   درست  و  شادی  سبب  کدام هیچ  تو  ذهنیِ  های سازی سبب  و  ها علت . یابد می  جریان  تو  در  من  وسیله به 

 .  بیماردل   ای   شوند، نمی   زندگی 
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   وقت   به  بگردانم   را   خود   عادت  

   وقت   به   بنشانم  پیش،   از   غبار   این 

 ( 1۶2۷  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  و  فکرها  غبار  این  و  کرد  خواهم  عوض  تو  در  را  زندگی  عادت  کردی،  عدم  را  مرکزت  فضاگشایی  با  هروقت 
  کیفیت  حتی  و  ذهنی  های علت  و  تو  افکار به  ربطی  من کار   این . ] نشانم می  مقرر زمان  در  را  سازی سبب 
 .[ ندارد   ات زندگی 

 
 تو   سالم    گران  رطلِ   تو،  غالم   خبران خوش 

   سَر   و   پا   کنند   یاوه   تو،   نام   شنوند   چون 

 ( 1۰21  شمارٔه   غزل   شمس،   دیوان  مولوی، ) 

  ای پیاله  با  نیز  تو . هستند  تو  بندٔه  کنند، نمی  قناعت  ذهنی  خبرهای  به  فضاگشایی  با  که  هایی آن  خبران، خوش 
  را  تو  نام  شده گشوده  فضای  در  وقتی  هم  هاآن . کنی می  سالم  ها آن  به  سبب بی  شادی و  زندگی  میِ  از  بزرگ
 .  اندازند می   را   ذهنی  سر   و   پا   و   شوند می   یکی   تو  با   شنوند، می 
 

 بس   را   ما   جهان   گلستان    ز   گُلعِذاری 

 بس   را   ما   روان   سرو    آن   سایه   چمن   زین 

 ( 2۶۸  شمارٔه   غزل   غزلیات،   دیوان   حافظ، ) 
 زیبارو   مجازاً  چهره، گل :  گُلعِذار 

  ما  برای  باشد، شده  زنده  حضور  به  که  گل  چونهم  صورت   یک  هست،  آن  در چیز همه  که  جهان  این  گلستان از 
  سرو  این  از  ای سایه  فقط  پوسیده،  باورهای  و  ها همانیدگی  همان  یا  جهان  این  چمنِ  از  چنین هم . است  بس 
 .  است   کافی   ما   برای   زندگی   یا   روان 

 
 مدح   هِند   اصطالح    را   هِندوان 

 مدح   سِند   اصطالح    را   سِنْدیان 

 ( 1۷5۷  بیت   دوم، دفتر  مثنوی،  مولوی، )  

  ی خود برا  یژٔه و یم از مفاه  یز ن  ها ی و سِند  کنند ی م  یش خود، خدا را ستا یر هندوها براساس اصطالحات و تعاب 
است. دراصل   ی ذهن  یز چ  یک  یف هستند. توص  یف همه توص  ها ین . ]درواقع ا کنند ی خداوند استفاده م  یش ستا 

 ما حرف بزند.[   یق از طر  خواهد ی و خداوند م   یم هست   ی ما خود زندگ 
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 تویی   هم  ضرورت   مُفتی  :  گفت 

 شَوی   مُجرم  خوری،   گر   ضرورت بی 

 ( 53۰  بیت   ششم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
 دهنده   فتوا :  مُفتی 

  نیازهای  این  به  واقعاً  آیا  که  دانی می  بهتر  خودت  یعنی  هستی  تو  هم  ضرورت  فتوادهندٔه : گفت  صیاد 
  میل  روانشناختی  نیازهای  این  سوی به  ذهنی من  برحسب  ضرورت،  بدون  اگر  اما  داری؟  اضطرار  روانشناختی 

 .  شد   خواهی   شناخته   مجرم   خداوند  نظر   از   باشی،   داشته  مقاومت   و   کنی 
 

 سازیی طَرَب   کرد   زمان   آخر   در   یار 

 بازیی   او  ظاهر    ج دّ،   ج د    او   باطنِ 

 ( 3۰13  شمارٔه   غزل   شمس،   دیوان  مولوی، ) 

  است  کرده  سازی طرب  انسان  برای  است،  روانشناختی  زمان  پایان  که  لحظه  این  در  زندگی  یا  خداوند  یعنی  یار 
  اتفاقات  اطراف  در  شده  گشوده  فضای  این  پس . است  لحظه  همین  در  سبب بی  شادی  و  ابدی  عیش   گفته  و 

 .  نیست   زندگی   بازی  جز   چیزی  است،   تغییر   حال   در  دائم   و   دهد می   نشان   ذهن   که   چیزی  آن   و  است   جدی 
 

 کُشت   عِلم   بدین   یار   را   عشّاق  جمله 

 طنّازیی  تو   جهلِ   هان،   و   هان   نکُند   تا 

 ( 3۰13  شمارٔه   غزل   شمس،   دیوان  مولوی، ) 

  دهد می  نشان لحظه  این  در  ذهن  چه آن  که  کُشت  طریق  این  به  شان ذهنی من  به  نسبت  را  عاشقان  همه  خداوند 
  فضاگشایی  با  پس . است  زندگی  خود   شده گشوده  فضای  بلکه . ندارد  زندگی  است،  جهان  این  به  مربوط  و 

 .  نکنی   استفاده  اموراتت   در   آن   عقل   از   و   نکند   دلبری   ات ذهنی من   جهلِ  تا   باش   مواظب 
 

 دست   به   آید نمی   خاکی   عالَم    در   آدمی 

 آدمی  نو   از   و   ساخت   بباید   دیگر   عالمی 

 (  4۷۰  شمارٔه   غزل   غزلیات،   دیوان   حافظ، ) 

.  شود  خداوند  جنس از تواندنمی  کند،می  زندگی  آن  در  و  کرده درست ذهنی من  وسیله به  که  جهانی  در  انسان 
  انعکاس  سپس . شود  تبدیل  او  به  و  شده  ساخته  خداوند،  توسط  جدید  انسانی  فضاگشایی  با  نو،  از  باید  بلکه 
 .  شد   خواهد   نو   عالمی   ایجاد    باعث   بیرون   در   جدید   آدم    این 
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 ای زده   دولت   نوبت    ای، بُده   عارف   تو   خواجه

 مده   استاد   به   دست   ای، آمده   جان   کامل 

 ( 22۸4  شمارٔه   غزل   شمس،   دیوان  مولوی، ) 
 . زدند می (  نقاره )   نوبت   پنج   یا   سه  روز شبانه   در  پادشاهان  دربار  در   قدیم  در . داشتن  عظمت   و  شکوه   از   کنایه :  زدن   دولت نوبت  

 . اییافته   کمال  روحاً  که  ای آمده   حالی   در: ایآمده   جان  کامل 

  نوبت  اآلن  و  درآمده  صدا  به  لحظه  این  در  تو  شکوه  و  جالل  طبلِ . هستی  خدا  جنس   از  خود  تو  انسان  ای 
  او  از  و  بدهی  ذهنی من  استاد   به  دست  نیست  الزم  و  است  کامل  خود  تو  خداگونه  جان  . توست  بختی نیک 
 .  بگیری   زندگی   درس  

 
 خسان   دید    از   مگذار   خود   دید  

 کرکسان   این   کَشَند   مُردارت   به  که 

 ( 34۸۹  بیت   ششم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

.  نکن  استفاده  اطرافت  ذهنیِ های من  دید   از  و  نگذار  کنار  ای آورده  دست به  فضاگشایی  با  که  را  عدمت  دید  
  سمت  به  را  تو  هاهمانیدگی  از  تغذیه  و  دیگر  ذهنی های من  از  تقلید  با  که  هستند  کَرکسی  مانند  ها این 

 .  دهندمی   سوق   خواری مُرده 
 

 چی؟   که   بندی فرو   نرگس   چون   چشم 

 اَچی؟   ای   کورم  که   کَش   عصااَم   هین 

 ( 34۹۰  بیت   ششم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
 برادر :  اَچی 

  عصاکِشت  تا  خواهی می  ذهنی من  نام  به  کور  یک  از  و  بندی؟ می  است،  نرگس  مانند  که  را  عدمت  چشم   چرا 
 .[ کن   باز   را   ات خدایی   چشم   و   عدم  چشم    پس . ] کنی   کار   چه   که   بگوید   تو   به   و   باشد 

 
      چرا؟   مانی   زبون   تو   دولت   شمشیر    چنین   با 

 چرا؟   فرومانی   سنگی   از   و   باشی   گوهری 

 ( 13۷  شمارٔه   غزل   شمس،   دیوان  مولوی، ) 

  و  عشق نیروی  به  گویی گیری، می  زندگی  از  که  سببی بی  شادی و  امنیت  حسّ همان  یا  دولت شمشیر   چنین  با
  گوهری  چون هم  فضاگشایی  با  که  تو  ای؟ شده  دچار  گرفتاری  به  ذهنی من  در  چرا  پس . هستی  مجهز  کل  خرد  
  جهت  این  از  و  بوده  « بهتر بیشتر،  هرچه » و  ها همانیدگی  براساس  دیدش  که  ذهنی من  از  چرا  هستی،  پرنور 
   شوی؟ می   تر پست   است،   ارزش بی   سنگی   مانند 
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   تُوَست    ٔسایه   او  و   باشی   او  لرزان    چنین   تو 

 چرا؟   جانی   تو   و   جسمانی   ست نقشی   او  آخر 

 ( 13۷  شمارٔه   غزل   شمس،   دیوان  مولوی، ) 

  ذهنی من  و  است  حضور  هشیاری  تو  اصل  که درحالی  هستی،  ذهنی من   دستورات   و  ها همانیدگی  لرزان   قدر این  تو 
  از  تو  اما  شده  ساخته  فکر  از  که  است  جسمانی  نقش   یک  قالب  در  جسمی  هشیاری . است  تو  سایه  چون هم 

  بگیری  را  ذهنی من  کاهلی  و  جبر  حس  جلوی  خودت،  روی  کار  با باید  پس . هستی  خدایی جان   و  زندگی  جنس 
 . بشوی   زنده   جهان   این   به   آمدنت   اصلی   منظور   به  و 
 

   را   ب کْر   حرف    تأویل،   ای کرده 

   را   ذ کر   نی   کن،   تأویل   را   خویش 

 ( 1۰۸۰  بیت  اول،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
 . آن   به   شدنزنده   جای  به   ذهنی  های دانسته   اساس بر   کالم   معنی   بیان   کردن، رجوع : تأویل 

 بدیع   و   تازه  سخن :  ب کْر   حرف

 کریم   قرآن  های نام   از  یکی   یاد، :  ذ کر 

  خودت  باید  که درحالی . کنی می  بیان  هایت همانیدگی  و  ذهنی  های دانسته  براساس  را  قرآن  بدیع  و  تازه  کالم  تو 
  تغییر در  سعی  و  شوی  زنده  آن  به  تا  کنی  اصالح  آمده  بزرگان  کتب  و  قرآن  در  چه آن  براساس  فضاگشایی  با  را 

 .  باشی   نداشته   ات ذهنی من   برحسب   قرآن 
 

 کُنی می   قرآن   تأویلِ   هوا   بر 

   سَنی   معنی    تو،   از   شد   کژ   و   پَس ت 

 ( 1۰۸1  بیت  اول،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
 روشن   و  بلند :  سَنی 

  تأویلِ  براساس  کریم،  قرآن  روشن  و  بلند  معانی  ترتیب  این  به . کنی می  تفسیر  را  قرآن  نفست  هوای  برحسب  تو 
 . شود می   کژ   و   پست   ذهنی من   در   تو 
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 تیتر 
 زیافت  تأویلِ مگس 

 
 خر   بول    و   کاه   برگ    بر   مگس   آن

 سَر   افراشت همی   بان،کشتی   همچو 

 ( 1۰۸2  بیت  اول،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
 ناخالصی   ناروایی، :  زیافت 

 ادرار :  بول 

 . کرد می   بلند   را   سرش  بان کشتی   مانند   و   بود   نشسته  خر  ادرار   و   کاه   از   برگی   روی   بر   مگس   آن 
 

 ام ه خواند   کشتی   و   دریا   من :  گفت 

 ام مانده می   آن   فکر    در   مدّتی 

 ( 1۰۸3  بیت  اول،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

 .  کردم می   سپری   اندیشه  همین   در   را   مدتی   و   ام خوانده  مطالبی   کشتی   و   دریا   درمورد   ها مدت   من :  گفت   مگس 
 

 من   و   کشتی   این   و   دریا   این   اینک 

 زن  ْرای   و   اهلِ  و   بان کشتی   مرد 

 ( 1۰۸4  بیت  اول،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  که  حاذقم  و  ماهر  بانی کشتی  نیز  من . است  کشتی  همان  کاه  برگ  و  دریا  همان  خر  ادرار  این  شک  بدون  اکنون 
 .  ست   واالیی   اندیشه   دارای 

 
 عَمَد  او   رانْد   همی   دریا   سر    بر 

 حد   ز   بیرون   آنقدر   نمودش می 

 ( 1۰۸5  بیت  اول،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
 . سازند  درخت  تنه   و  برگ   و  شاخ  از  که   قایقی :  عَمَد 

  نظرش  در  دریا  این  و  بود  بان کشتی  ذهنی، من  در  خیال  قایقِ  بر  سوار  جسمی،  هشیاری   دریای   سر  بر  مگس  آن 
 نمود. می   حد بی   اقیانوسی   چون هم 
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 بدو   نسبت   چَمین   آن  حد بی   بود 

 کو؟   راست   را  آن   بیند   که   نظر   آن

 ( 1۰۸۶  بیت  اول،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
 سرگین   بول،:  چَمین 

  ذهنی، من  عقل  و  جسمی  هشیاری  در  که  شخصی  مانند . نمود می  پهناور  مگس  آن  به  نسبت  ادرار  آن 
  بودن  کوچک  که  نظری  کجاست؟  ببیند  درست  که  نظری  آن  اما . آید می  بزرگ  نظرش  به  هایش همانیدگی 

 .  ببیند  را   اش هشیاری  و   ذهنی من 
 

 است   بینش   کِش   بُوَد   چندان   عالَمش 

 است   همچندینش   بحر  چندین،   چشم 

 ( 1۰۸۷  بیت  اول،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  چنین  یک .  بیند می   محدود   نیز  را   جهان  پس   است   محدود   بینشش   چون  دارد   ذهنی من   که   شخصی   یا   مگس   آن 
 . است  خر  پیشاب   اندازٔه   به   هم   دریایش   دارد،   وجود   ذهنی من   در   که   بینی کوته   چشم 

 
 مگس   چون  باطل،   تأویلِ   صاحب  

 خَس   تصویر    و،   خر   بَوْل    او   وَه م 

 ( 1۰۸۸  بیت  اول،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
 . است   اساسبی   هایش   تأویل  که  کسی :  باطل   تأویلِ   صاحب  

 فرومایه  خاشاک،   و  خار : خَس

  دید  با  که  است  مگس  شبیه  است،  بزرگان  های کتاب  از  باطل  معنایابیِ و  تأویل  و  تفسیر  دنبال  که  کسی  آن 
  تصوراتش  و کند می  جلوه  بزرگ نظرش به  خر پیشاب   مانند  فهمد می  چهآن  و  توهّماتش . بیند می  ها همانیدگی 

 . نیست   ارزش بی   خاشاکی  و   خَسی   جز   است  « بهتر  بیشتر   هرچه »  براساس   که 
 

 رای   به   بگذارد   تأویل   مگس،   گر 

 هُمای   گردانَد   بخت   را   مگس   آن

 ( 1۰۸۹  بیت  اول،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
 . رسد  سلطنت و  دولت  به   افکند   سایه  کَس   هر   سر  بر   قدما   باور   به   و  خورد می  استخوان   که  مرغی   نام :  هُمای

  و  گشوده  را فضا یعنی  بردارد،  دست  موالنا  چون  بزرگانی  های کتاب  تأویل  و  تفسیر  از  اگر  ذهنی من  مگس   این 
  مبدل  هما  پرندٔه  به  را  او  خداوند  و  کرده  رو  او  به  بخت  که  است  موقع آن  نکند،  زندگی  ذهنی من  عقل  برحسب 

 . سازد می 
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 بُوَد   عبرت   این   کِش،   نَب وَد   مگس   آن

 بُوَد   صورت   خور    در   نی   او،   روح  

 ( 1۰۹۰  بیت  اول،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
 را  او   که :  کِش 

  چیزی  ذهن  از  دیگر  و  کند  فضاگشایی  باید  حاال  و  کرده می  عمل  مگس  مانند  که  شود  آگاه  شخصی،  اگر 
  باالتر  و  برتر  آن  از  بلکه  نیست،  صورت  عالم   از  او  هشیاری  و  نبوده  مگس  دیگر  او  صورت دراین  نخواهد، 
 .  است 

 
 علوم   از   داند   فضل   هزاران   صد 

 ظَلوم  آن   نداند می   را   خود   جان  

 ( 2۶4۸  بیت   سوم،  دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
 ستمگر   بسیار :  ظَلوم 

  آن اما  باشد، عالم  و  کرده  کسب  را  مختلف  علوم  از  زیادی  تعداد  ذهنی  صورتبه  است  ممکن  ذهنی من 
  با  که  خدایی  جان  همان . شناسد نمی  را  خودش جان  کند، می  ستم  دیگران  به  هم  و خودش  به  هم  که  ستمگر 

    . کند   حس   درونش   در   تواند می   فضاگشایی 
 

 جوهری   هر   خاصیّت    او   داند 

 خری   چون   خود   جوهر    بیان    در 

 ( 2۶4۹  بیت   سوم،  دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  قائم  هشیاری  که  را  خود  جوهر  اما  داند می  را  جوهری  و  پدیده  هر  خاصیت  دارد  که  دانشی  با  عالِم  شخص   این 
 .  داند نمی   چیز هیچ  خدا   به  شدن   زنده   و   عشق   از   که   است   خری   مانند   او .  شناسد نمی   است   هشیاری   به 
 

 الیَجُوز   و   یَجُوز   دانم همی   که 

 عَجُوز  یا   یَجُوزی   تو   ندانی   خود 

 ( 2۶5۰  بیت   سوم،  دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
   نیست   روا و   رواست  نیست،  جایز   و  است  جایز : الیَجوز  و  یَجوز 

 پیرزن :  عَجوز 

گاه  می دانی  و  ادعا  داری  که  من  می دانم   ای  کسی  که  خود  را  نسبت  به  مسائل  فقهی  و  احکام  شرعی  کاملا  آ
چه چیز  جایز  است  و  چه چیز  جایز  نیست  .با  همه  این  دعاوی  هنوز  نمی دانی  که  آیا  وجود  خودت  از  نظر  

 . خداوند  مجاز  هست  یا  عجوزه ای  هستی  که  در  من ذهنی  پیر  شده ای  و  وجودش  غیرقابل  قبول  است 
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 کو؟   اسالم   شیؤه   آخر   عشق   خالصه   در 

 کو؟   اِعالم   صاحب    مشکالتش   کشوف    در 

 ( 22۰۷  شمارٔه   غزل   شمس،   دیوان  مولوی، ) 
 دن کر   رخنه   گشودن،:  کشوف

 کننده  بیدار   دانش،   صاحب :  اِعالم   صاحب  

  اسالم  شیؤه  شود،  تدوین  الیجوز  و  یجوز  ترتیبات  براساس  و  باشد  ذهنی من  رسم  و  راه  که  عشقی  خالصه  در 
  که  کسی  هم  ذهنی من  مشکالت   حلِ  برای  کجاست؟  لحظه  این  اتفاق  برابر  در  فضاگشایی  و  تسلیم  یعنی 

 کجاست؟   شود   وصل   کل   خرد   به   زندگی   به  بودن   زنده   و  فضاگشایی   با   و  باشد   زندگی   دانش    صاحب  
 

 یاری حمّال  شهر   یاری اخت   اسپان  
 اسبان  کُند و کودن   ین کشند و سرگ   پاالن 
 ( 2۰43  ٔه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

 مختار   یده، : برگز اختیاری 

که چموش و کند   یی ها اسب  یاما برا  دهند ی م  یبه پادشاه سوار  روند، ی راه م  ی که به خوب  ای یده برگز  های اسب 
که با   ی کسان  یق خداوند از طر  یگر عبارت د . به کنند ی حمل مدفوع استفاده م  ی و برا  گذارند ی هستند پاالن م 

  یقکنند از طر  ییر تغ  خواهند ی و نم  ند که کاهل هست  ی اما کسان  کند ی عمل م  گشایند ی خود فضا را م  یار اخت 
 را حمل کنند.   ها یدگی از همان   ی ناش   ی فکر و عمل کرده و مجبورند دردها   ی ذهن   ی باورها 

 
 ی معن   یای لِک لِک است منطق بر آس   چو 

 ز آب گردد نه از لِک لِک  مُقَنَّن   طاحون 
 ( 2۰43  ٔه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

بگردد، آن چوب حرکت    یاچون آس   بندند، ی ه کنند، م که تهِ آن سوراخ است و آن را پر از غل   ی مربع و مخروط   ی که بر دلو ظرف   ی لِک: چوبک   لِک
 . یزد ر   یاکند و گندم از سوراخ در آس

 یا : آس طاحون

 شده، حساب شده   ی: قانون گذار مُقَنَّن

لک  که لک  ی معن  ین است. بد یابلِک در مقابل آس مانند لِک  ی در مقابل معنا و خرد زندگ  ی ذهن من  منطق
بلکه با   چرخد ی قطعه کوچک نم  ین توسط قواعد ا  یاب است. آس  یاب در مقابل عملکرد کل آس  یز ناچ  ی جزئ 
  یه تشب یاب به آس  ن لک و انسابه لک  ی ذهن منطق من  یت ب ین . ]در ا آید ی آب به حرکت و گردش درم  یروی ن

رد  و آ  یخته ر یاب گندم در آس  ی ها دانه  گردد ی م  ی وجود دارد که وقت  یسمی مکان یاب است. در آس شده 
نه   گردد، ی م  آید، ی م  یی که در اثر فضاگشا  ی و چهار بعد انسان براساس آب  ی زندگ  یقت .[ در حق شوند ی م 
که   کند ی اداره م  یرویی ن  یک انسان را  ودی وج  یستم او. س  یدٔه همان  ساخته یش پ  ی و باورها  ین قوان  یله وس به 

کند. انسان   یدا به آن دست پ  ند توا ی م  یی با فضاگشا  یارانه شده است که او هش گشوده  ی درواقع آب  فضا 
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او را آرد   یدگی بازشده است که همان  ی آن فضا  ی دهد ول  یص خود را تشخ  یدگی همان یق طر  ین از ا تواند ی م 
 نه خود ذهن.   کند، ی م 
 

 برادر گندم ز دَلو ب جهَد   ی لِک لِک ا   زان 
 درافتد، گردد خوش و مُطَحَّن   یا آس   در 

 ( 2۰43  ٔه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 
 ی کش : سطل، ظرف آب دَلو

 شده   یاب : آسمُطَحَّن 

عبارت  . به شود ی به آرد  خوب و خوشمزه م  یل و تبد افتد ی م  یا تکه چوب است که گندم در آس  ین برادر از ا  ای 
ها  به تله افتاده در آن  یِ زندگ  یی، شده و سپس با فضاگشا  یی شناسا  ها یدگی ذهن است که همان  یق از طر  یگر د

 . گردد ی رها م   ی ذهن از بند من   یز آزاد شده و انسان ن 
 

 است   رانده   یشم که ز پ   ی روز   چند 
 ست خوبش مانده ا   ی  من در رو   چشم  
 ( 2۶3۸  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

من در انتظار   ی خودش رانده و چشم اصل  یش ام، خداوند مرا از پ که در ذهن افتاده  ی :[ از زمان گوید ی ]موالنا م 
 است. مانده   یبایش خوب و ز   ی رو   یدن د

 
 عَجَب   ی قهر ا   ین چن   یی چنان رُو   کز 

 مشغول گشته در سَبَب   ی کس   هر 
 ( 2۶3۹  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

انسان است که با مشغول   ین است که قهر کند، پس ا ید بع  ی خوش  ی از چنان رو  یرا است ز  یب عج  بسیار 
 است. خداوند محروم کرده   ی رو   یدن ذهن و فکر بعد از فکر، خودش را از د  های ی ساز شدن به سبب 

 بپرد.[   یرون فکر بعد از فکر را قطع کند و از ذهن ب  تواند ی ]انسان م 
 

 سبب را ننگرم، کآن حادث است   من 
 را باعث است   ی حادث، حادث   زآنکه 
 ( 2۶4۰  یت ، ب دفتر دوم  ی، مثنو ی، )مولو 

وجود  موجب به  ی چراکه حادث است و هر حادث  کنم ی نگاه نم  دهد، ی که ذهن نشان م  یزی به سبب و آن چ  من 
 . شود ی م   یگری آمدن حادث د 

 و اصلِ انسان است، حادث است.[   یمی که قد   ی جز زندگ به   یزی ]هرچ 
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 کنم ی سابق را نِظاره م   لطف  
 کنم ی آن حادث، دوپاره م   هرچه

 ( 2۶41  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و فقط به لطف خداوند که اصلِ من و   کنم ی باز م  آید، ی وجود م لحظه به  ین که ا  ی فضا را در اطراف هر فکر  من 
تا باالخره فضا را باز   کنم ی را پاره م  آید ی که به ذهنم م  ای یده . هر حادث و فکر همان کنم ی است توجه م  یمی قد 

 کنم. 
 

 یست ن   یَت جُز دولت و عِنا   عشق  
 یست ن   یت گُشاد  دل و هدا   جُز 
 ( 4۹۹  ٔه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

 درون، شرح صدر   ی دل: انبساط فضا  گُشاد 

 .  یست ن   ی زندگ   یت  گشادن مرکز انسان و هدا   یزدی، جز سعادت و توجهِ ا   یزی چ  عشق، 
 

 درس نکرد   یفه را بوحَن   عشق 
 یست ن   یَت را دَرو ر وا   شافِعی 

 ( 4۹۹  ٔه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 
 . ی قمر   ی هجر 15۰درگذشته   ی، : نعمان بن ثابت از بزرگان سدٔه دوم و مؤسس مذهب حنف بوحَنیفه 

 . یقمر   یهجر 2۰4درگذشته   یّه، مؤسس شافع   یس،: محمدبن ادر شافِعی

  وجودرا به  ی مذاهب مختلف  ی و شافع  یفه چون بوحن هم  یی ها انسان  یق محدود و جامد  ذهن که از طر  سیستم 
 کند.   یت ها رواآن   ی را برا   ی و اصلِ زندگ  یاموزد ها ب آورد، نتوانست عشق را به انسان 

 
 تا اَجَلَست   یَجوز و    الیَجوز 

 یست ن   یت عُشّاق را نها   عِلْم 
 ( 4۹۹  ٔه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

 و رواست.  یست است، روا ن   یز و جا   یستن   یز : جا یَجوز و    الیَجوز

وجود دارد   ی ذهن تا زمان  یق از طر  ی زندگ  ی قرار دادن بر رو  یت و محدود یزها کردن  چ  ی تلق  یرمجاز غ  یا  مجاز 
که   شود ی صورت آگاه م آن در  یرا [ ز ی ذهن به من و چه  مردن نسبت  ی ]چه مرگ جسم  یرد که انسان بم 

آن را   توان ی است و م یب طور که هست، زهمان  یز چها فقط در ذهن بوده و همه و قضاوت  ی سطح  ی ها تفاوت 
 است.  نهایت ی ندارد و ب   یتی محدود   یچ ه   آید، ی شده م گشوده   ی علم عشاق که از فضا  یرا ز  یرفت پذ 
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 کُن سبب سوراخ   ید، با   یی دیده 
 و بُن   یخ حُجُب را بَرکَنَد از ب   تا 
 ( 1552یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 کنندٔه سبب  کُن: سوراخ سوراخ  سبب 

 ها ها، پرده : حجاب حُجُب 

 اساس   از   باره، یک :  بُن ویخ ب   از

را سوراخ کند و   ی ذهن  ی ها کند تا بتواند سبب  یدا پ  ی به چشم عدم دسترس  یی فضاگشا یق از طر  ید با  انسان 
 رها شود.   یش کنار بزند تا از زندان ذهن و مسائل و دردها  باره یک حجاب  ذهن را به  

حوادث، بهتر   ییرات شده و احوالش بسته به تغ  یت هو است که با حوادث هم  یتی در وضع  ی ذهن ]انسان با من 
 رها کند.[   یت وضع  ین خود را از ا   ید اما با   شود ی بدتر م  یا 

 
 اندر المکان   یند مسبّ ب ب   تا 
 داند جهد و اَکساب و دکان   هرزه 
 ( 1553  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ها : کسب اَکساب

گاه شود کوشش ذهن و کسب   یند شده که المکان است، بب گشوده  ی با چشم عدم، مسبب را در فضا  تا  و آ
 است.   یهوده همه ب   ی، و باز کردن دکان کسب و کار ذهن   دهد ی چه که ذهن نشان م کردن  هرآن 

 
 و شر   یر هر خ   رسد ی مسبّ ب م   از 

 پدر    ی ا  یط اسباب و وسا   نیست 
 ( 1554  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یگر به فکر د   ی از فکر   یدن و پر   ی ذهن   ی خداوند است، نه اسباب و ابزارها   ی مسبب هر اتفاق  خوب و بد   تنها 
 قابل دسترس است.[   یی فضاگشا  یق از طر  یز ]خداوند ن 

 
 چرا بُوَد؟   یا دلبر  مرا شرم و ح   عاشقِ 
 بُوَد، رسم  وفا چرا بُوَد؟   ین جمال ا   چونکه 
 ( 5۶۰  ٔه شمس، غزل شمار   ن یوا د  ی، )مولو 

داشته باشد و خودش را   یا عاشق دلبر  من، خداوند است، شرم و ح  یقتاً که حق  ی کس  ید :[ چرا باگوید ی ]موالنا م 
در او به خودش زنده   خواهد ی امتداد اوست و خداوند م  که ی بداند، درحال  یر زنده شدن به خداوند حق ی برا 

  ی که از جنس خداوند است در ذهن برا  یقی جمال خودش است پس چرا عاشق حق  ینندٔه شود! اگر خداوند ب 
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کند تا بتواند   یت ها را رعاآن  ید با کند ی کرده؟ و فکر م  یجاد ا  ی به او و وفا به الست، رسم و رسوم ذهن  یدن رس 
 به خدا زنده شود. 

فضا را باز کرد و به او زنده شد، اما تا   ید وجود ندارد، تنها با  ی رسم و رسوم  یچ زنده شدن به خداوند ه  ی ]برا 
 .[ شود ی او به خداوند م   یلِ اش مانع تبدو بازدارنده   ی منف   یای شرم و ح   کند ی م   ی زندگ   ی ذهن انسان در من   ی وقت 

 
 ست نام  او است، عشق شده   ای کرانه ی ب   لذّت  
 د؟ است، ور نه جفا چرا بُوَ   یت خود شکا   قاعده 

 ( 5۶۰  ٔه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

دارد، اساس را   ی ذهن که من  ی دارد که نامش عشق است. اما انسان  نهایتی ی شدن به خداوند لذت ب  زنده 
رسم  وفا به الست و از   ی جسم  یاری هش  یق از طر  خواهد ی است. او هرلحظه م  ی گرفته و مدام ناراض  یت شکا 

جفا   ینِ ع ی ذهن من  یرا شود ز ی امر ممکن نم  ین را نگه داشته ا  ی ذهن آورد اما تا من  ی جا شدن را به  ی جنس زندگ 
 است.    یی و جدا 

  که انسان جنسش را جسم نگه دارد آن  شود ی و از جنس خداوند شدن. نم  یی فضاگشا  یعنی ]اقرار به الست 
 ه خدا را داشته باشد.[ وقت در ذهنش تجسم زنده شدن ب 

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

 ی قَدَم را که تو بس نکو نهاد   ین اوّل   نگر 
 ( 2۸42  ٔه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

 ]مقابلِ حدوث[   یم قد   یرینگی، : د قِدَم

شدن خودت را که امتداد خداوند   یده ندارد، پس تو چرا با مقاومت کردن و همان  ی چگونگ  ی زندگ  یا  عدم
توست و بدان   یِ قدم زندگ  ین لحظه، اول  ین خوب نگاه کن که ا  کنی؟ ی دار م کرده و نشان  یف با ذهن توص  ی، هست 

سلطه جبر   و با زنده شدن به خداوند، از  ی بردار  یکو آن را ن  ، یی گشا که با فضا  ی که تو قدرت انتخاب دار 
 .  ی ذهن خارج شو 

 
 من   یار  و    ین تو قر   ی دوش عشق را: ا   گفتم 
 کنار  من   ین از ا   یب نَفَس غا   یک مباش    هیچ 

 ( 1۸2۹  ٔه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

من اآلن با   ی، که اصل من هست  ی خداوند  ی برداشتم به عشق گفتم: ا  یی قدم را با فضاگشا ین که اول  هنگامی 
را   ین از ا  یر غ  یزی لحظه هم چ  یک  ی باشم، حت  ین فقط با تو قر  خواهم ی از جنس تو شدم و م  یی فضاگشا 

 پس از من جدا نشو.   خواهم ی نم 
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 او   ی  وگو و گفت   قول ی ب   ین قَر   از 
 او   ی  بدزدد دل نهان از خو   خو 
 ( 2۶3۶  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ارتعاش مرکزش خو   یق از طر  ی، طور پنهان به  یی، گو وگفت  یچ شود، بدون ه  ین که قر  یزی هرچ  یا با هرکس  انسان 
 . دزدد ی او را م   یرت و س 

را که   یتی و آن خاص  یم خودمان کار کن  ی است که رو  ین کار ا  ین درست شوند، بهتر  یگران د خواهیم ی ]اگر ما م 
 .[ یم وجود آور شود، ابتدا در خودمان به   یاد ز   یا در دن خواهیم ی م 

 
 ها ینه در س   ها ینه از س   رود می 
 ها ینه رهِ پنهان، صالح و ک   از 
 ( 1421  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . شود ی منتقل م   یگر د  ی انسان به مرکز انسان   یک از مرکز    ی طور پنهان به   ی درد و ارتعاش زندگ   ارتعاش 
 فقط خداوند است.[   ین قر   ین بهتر   یم و بدان   یم باش  کنیم ی که انتخاب م   ینی مراقب قر   یار بس   ید ]پس ما با 

 
 ی را حَب ر و سَن   یر مر غ   ی کن   تا 

 کنی ی م   ی را بدخُو و خال   خویش 
 ( 31۹۶  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : دانشمند، دانا حَبر 

 بلند مرتبه   یع، : رف سَنی 

و خودت هم بدخو و   شوی ی موفق نم  ی، را عوض کن  یگراند ی ذهن من  ات، ی ذهن با من  ی انسان، اگر بخواه  ای 
 شد.   ی خواه   ی زندٔه زندگ   ی از انرژ   ی خال 

ظاهرشان را اصالح کنند، پس ما هم در   خواهیم ی م  یگران و از د یستیم شده ن گشوده  ی ]اگر خودمان در فضا 
 نه اصالح.[   یبیم و در حال تخر   یم ظاهر هست 

 
 ست او خود را رها کرده   مردٔه 

 رَفو   ید را جو   یگانه ب   مردٔه 
 ( 151  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 را زنده کند.   یگران د  ی ذهن مردٔه من   خواهد ی خودش را رها کرده و م   ی ذهن مردٔه من   او 
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 ی گر نوحه   یگران، آ، بر د   دیده 
 گِری ی و، بر خود م   ین بنش   مدّتی 
 ( 4۷۹  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی ذهن حال  زار  خودت در من و به  ینی بنش  ید با  که ی درحال  کنی ی م  ی و زار  یه گر  یگران حال د چشمان  من، تو به  ای 
نداشته   یگران به د  ی و اصالً کار  ید خودتان را عوض کن  سوزد، ی به حال مردم م  یقتاً ]اگر دل شما حق  . ی کن  یه گر 
 .[ ید باش 
 

 همه رَخت   ی واستدند از گرو م   صوفیان 
 ما بود که در خانه خمّار بمانْد   دلقِ 

 ( 1۷۸  ٔه غزل شمار   یات، غزل   یوان )حافظ، د 
 فروش ی : مِ خَمّار 

خدا به امانت   یش را از تن درآورده و پ  ها یدگی دارند و خرقه همان ی ذهن که آگاه شده بودند من  ی کسان  همه 
گرفتند    کردند و حالشان خوب شد، دوباره آن را پس   یافت را در  یزدی که شراب ا   ی گذاشته بودند، پس از مدت 

  یقتاً هستند که حق  ی کم  یار]تعداد بس  ماند.  ی خداوند باق  یش پ  یشه هم  ی و به ذهن برگشتند. اما دلق من برا 
 عدم نگه دارند.[   یشه هم   ی کنند و مثل حافظ مرکزشان را برا   یی فضاگشا 

 
 یم کر   ی ندارم، ا   یزی الف چ  چون 
 یم شم  م تر از چ دلتنگ   ی دل   جز 
 ( 232۹  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یزی به چ  توانم ی نم  یعنی چون »الف« لختم حضور هستم و هم  یاری من دراصل از جنس هش  یم، خداوند کر  ای 
قدر  آن  یگران، به خودم و د یو روا نداشتن زندگ  یزها شدن با چ  یده بچسبم، اما اآلن که در ذهن هستم با همان 

 ام. نظر شده تنگ   « یممثل چشم »م   ی ذهن تا در من   ام چشم عدم را تنگ کرده 
 

 ب ه سازد مرا   یچ،ندارم ه   خود 
 صد عَنا   ین ز وَهم  دارم است ا   که 
 ( 2334  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : رنج عَنا

است و   ی توهم  یز چ  یک  یدن همان  یرا باشم ز  چیزی یچ مالک ه  توانم ی نم  یقت حضور درحق  یاری عنوان هش به  من 
  یییدگی همان  یچ هستم و به ه  ی کامل و کاف  ییتنها عنوان حضور ناظر، به حال من را خوب کند، من به  تواند ی نم 
 . هاست یدگی به هماننسبت   کیت درد و رنج  من همه از وهم داشتن و حس مال   همه ین ندارم بلکه ا   یاز ن
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 فقر  حق   ی لقمه دارد او، ن   فقر  
 کم نِه طبق   ی ا نقش مُرده   پیش  
 ( 2۷53  یتدفتر اوّل، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

در   قدر ین است. پس ا به او زنده نشده  یعنی است و فقر خداوند را ندارد  یر فق  جهانی ین ا  یزهای به چ نسبت  او 
  هاست، یدگی خواستن و انباشتن همان  ی و درپ  داند ی جهان م  ین ا  یر  که خود را فق  ی ذهن مقابل نقش مردٔه من 

 سخنان موالنا را قرار نده.   ین هم   یا   ی طبق زندگ 
 

 نان   یش  بود درو   ی خاک   ماهیِ 
 رَمان   یا از در   یک ل   ی، ماه   شکلِ 
 ( 2۷54  یتدفتر اوّل، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 بر خاک کشند.   یاکه از گِل سازند و    ی : شکل و صورت ماه ی خاک   ماهیِ 

و از آن نفرت دارد.   رمد ی م  یا و از در  است که از گِل ساخته شده  ای ی که دنبال نان است مانند ماه  درویشی 
که از گِل ساخته شده    ستی ماه   یک مانند    هاست یدگی همان   ی و گدا   یش که درو  ی انسان  یاری معنا که هش   ین بد 

 . کند ی م   ی است و از آن دور  یزار ب   یکتایی   یای رفتن، از در   ین ذهن افتاده اما از ترس  از ب   ی و به خشک 
 

 هوا   یمرغ  است او، نه س   انه خ   مرغ  
 نوشَد او، ننوشد از خدا   لُوت 

 ( 2۷55  یتدفتر اوّل، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ی : طعام، خورش، خوردن لُوت 

چون  هم  خواهد ی است و نم  یدگی همان ی ها حواسش دائماً پرت  نوک زدن به دانه  ی چون مرغ خانگ هم  او 
است نه   جهانی ین ا  یزهای چ  یش به خداوند زنده شود. او غذا  ی، ذهن و با رها کردن  من  ید به پرواز درآ  یمرغ س 

 . آید ی شده م گشوده   ی که از فضا   یزدی برکات ا
 

 حقّ است او بهر  نَوال   عاشقِ 
 جانش عاشقِ حُسن و جمال   نیست 
 ( 2۷5۶  یتدفتر اوّل، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : عطا و بخشش نَوال

نه   ست، جهانی ین ا  یزهای و چ ها یدگی عاشق خداست، پس جانش عاشق همان  یا دن  ین ا ی ها خاطر نعمت به  او 
 ذات  خداوند.  یباییِ عاشق حسن و ز 
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 او عشقِ ذات   کند ی توهّم م   گر 
 نبوَد وهم  اسما و صفات   ذات 
 ( 2۷5۷  یتدفتر اوّل، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

درواقع فقط   آورد، ی صورت مفهوم درم د است و او را به عاشق ذات خداون  گوید ی در توهماتش م  ی کس  اگر 
خداوند که در اوصاف و اوهام ذهن   یِ خودش است، نه ذات اصل  ی ها و حرف  ی ذهن  یفات عاشق توص

 . گنجد ی نم 
 ز اوصاف و حَدَست   ییده زا   وهم
 یُولَدست او لَم     ست ییده نزا   حقّ، 
 ( 2۷5۸  یتدفتر اوّل، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

او را   ین بنابرا شود ی و نه زاده م  زاید ی خداوند نه م  که ی ذهن اوست، درحال  یت محدود ییدٔه انسان زا  وهم 
 ذهن شناخت.   یاالت با اوهام و خ   توان ی نم 

 
 یشتن و وهم  خو   یر تصو   عاشقِ 

 بُوَد از عاشقان  ذوالْمِنَن؟   کی 
 ( 2۷5۹  یتدفتر اوّل، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ها ها و احسان نعمت : دارندٔه  ذوالْمِنَن 

عاشق خداوند   تواند ی م  ی خودش است، ک  یدٔه و همان  ی توهم  ی ذهن  یر و تصو  یفات که عاشق توص ی کس  آن 
 صاحب نعمت باشد؟ 

 
 آن وَه م، اگر صادق بُوَد   عاشق 

 كَشَد ی م  یقت مَجازش تا حق   آن
 ( 2۷۶۰  یتدفتر اوّل، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

دارد و   یبلحظه صادق باشد و اعتراف کند که ع  ین گر در ااست، ا  یشخو  ی که عاشق توهمات ذهن  ی کس  آن 
و روراست بودن  با   ییگشا اعتراف، فضا  ین ا  صورت ین در ا  خواهد، ی م  ی است و از آن زندگ  یا دن  ین عاشقِ ا

 . رساندی م   یکتایی   ی فضا   یعنی   یقت حق   ی و به کو   کند ی خود، او را کارگاه حق م 
 

 عارف، کز تنِ ناقص چراغ   همچو 
 دل افروخت از بهر  فراغ   شمع  

 ( 311۰  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

شده است را  گشوده  ی ناقص، شمع دلش که همان حضور و فضا  یِ ذهن که از چراغ من  ی شخص عارف  مثل 
 د. تا هرگاه چراغ ذهن خاموش شد، چراغ حضور روشن بماند و موجب فراغت خاطرش شو  کند ی روشن م 
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 ناگهان   یرد بم   ین ک   ی که روز   تا 
 چشم  خود نهد او شمع  جان   پیش  
 ( 3111  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

برود، او شمع دلش را مقابل   ین ازب اش ی ذهن چراغ جسمش خاموش شود و من  ی طور ناگهان که به قبل از آن  تا
 کند و به خدا زنده شود.   شده را روشن گشوده   ی حضور و فضا   ید خورش   یعنی خود قرار دهد   یدگان د

 

 فهم، پس داد از غِرَر   ین نکرد ا   او 
 د گر   یّی را به فان   ی فان   شمع  

 ( 3112  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 و غرور   خبریی غفلت و ب   ی : جمع غِرَّه به معن غِرَر 

درصدد برآمد که از   یجه آمده است را درک نکرد و درنت  یر اخ  یات که در اب  ی نکات  ی گمراه  ی انسان از رو  اما 
  یگر و باور د  یدگی و باور را رها کرده و همان  یدگی همان  یک  یعنی را روشن کند،  یگر د  ی شمع فان  ی، شمع فان  یک 

 آن کند.   یگزین را جا
 

 آن باشد که مال  او گداخت   سایل 
 باخت   یش آن باشد که جسم  خو   قانع 
 ( 14۷3  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

گداخته شود و قانع   هایش شدگی یت هو مجموع متعلقات و هم  است که تمام جسمش و  ی آن کس  یر فق  یا و  گدا 
  یاج احت  اش یده و به جسم همان  ست ی او کاف  ی نظر کرده است و خدا برا خود صرف  ی ذهن است که از من  ی کس 

 ندارد. 
 

 است  یگر د   ی راه   گشته، ی فان   راهِ 
 است   یگر د   ی گناه   یاری، هش   زانکه 
 ( 22۰۰  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یرا ز  دهد، ی است که ذهن نشان م  ی از راه  یر گشته، راهش، غ  ی و عشق خداوند فان  یی گشا که با فضا  ی کس  آن 
 است.   یگری درواقع گناه د   ی، جسم   یاری باورها و داشتن هش  ها، یدگی برحسب همان   یدن د
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 دار را بگذار و آن گَه هوش   هوش 
 دار را بربند و، آن گَه گوش   گوش 
 ( 12۹1  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

گاه به  نکن و آن  ی معن  ی جسم  یاری را براساس هش  یزها را کنار بگذار، چ ی انسان، عقل و هوش جسم  ای 
ببند و   شنود ی را م  یم که فقط مفاه  ی و جسم  ی کن. گوش ظاهر  یار را اخت  ی و عقل و هوش آن جهان  یا خودت ب 

 خود را بگشا.   ی گاه گوش باطن آن 
 

 و به پختگان در ده   یار خام ب   شراب  
 از کجا، غم  هر خام  قلتبان ز کجا؟   من 

 ( 215شمس، غزل شمارٔه    یوان د  ی، )مولو 

بده   ی به کسان  ی اور گرفته و از آن  ی از زندگ  یی بلکه با فضاگشا  یست ن جهانی ین را که ا  ی را باز کن و شراب فضا 
  ی و کمک به تمام ابنا  ی را که روادار  ی زندگ  یقی حق  ید  و حضورند. د  ی اند و انباشته از پختگ که فضا را گشوده 

را به   ی و زندگ  دهد ی م  یب دائماً فر  اش ی ذهن من   با که  ی کن. منِ انسان  پخته کجا و کس  یجاد بشر است در خود ا 
 کجا؟    دارد ی روا نم   یگران د

 
 درآ و در از درون دربند   شرابخانه 

 مردمان ز کجا؟   یک  از کجا و بد و ن  تو 
 ( 215شمس، غزل شمارٔه    یوان د  ی، )مولو 

  یفقط جا  یرا قدم بگذار و در را از درون ببند ]ز یکتایی  ی همان فضا  یا  خانه باز کردن فضا به شراب  با 
 کجا؟   کند ی و بد م   یک دارد و ن   ی ذهن من   یی ه دو ک   ی کجا و کس   ی است.[ تو که انسان هست   یان فضاگشا 

 .[ یم و بد ندار   یک ن   ی صورت   ین شوند در چن   یدار ب   ید ]همه مردمان با
 

 مدار که عمر  تو را کران باشد   طمع
 و حق را حد و کران ز کجا؟   ی حقّ   صفات  
 ( 215شمس، غزل شمارٔه    یوان د  ی، )مولو 

نداشته باشد.   ی کار کران دارد و محدود است. پس تو طمع نداشته باش تا عمرت حد و کران آدم طمع  عمر 
تاابد زنده است چون صفت حق را در خود دارد و از جنس خداوند است.   یاید ب ی لحظه ابد  ین هرکس به ا 

 خداوند هم حد و حدود و کران ندارد.  
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 نشد؟   نظیر ی رفت در نظر  تو که ب   که 
 یرانم نهاد  و   ین ست ا گنج شده   مقام  
 ( 1۷4۶شمس، غزل شمارٔه    یوان د  ی، )مولو 

  شود ی م  نظیر ی ب یند تو بب  ید و با د  یرد نظر تو را بگ  یاری را رها کند و هش  ی جسم  یاری هش ی هر انسان  خدایا، 
]درواقع همه  . شود ی و کوچک نم  دهد ی لحاظ جسم کاهش نم و به  کند ی نم  یسه مقا  یگران خود را با د  یعنی 

  یدن و با رس  ترتیب ین تو برسند.[ بد  ی د مانن ی و ب نظیری ی فضا را باز کنند و از جنس تو شوند و به ب  توانند ی م 
 نبود اکنون محل گنج شده است.   یش ب   ای یرانه من که تاکنون و  ی ذهن من   یا نهاد    ین تو ا   نظیری ی به ب

 

 از کجا و مباهات  سلطنت ز کجا!   من 
 یرانم ٔه فق فقرم و افتاد   فقیر  

 ( 1۷4۶شمس، غزل شمارٔه    یوان د  ی، )مولو 
 یدن : افتخار، بال مباهات 

و   یست مهم ن  یگر و سلطنت ]که د ی کجا، و افتخار به پادشاه  شوم ی م  یل و به تو تبد کنم ی که فضا را باز م  منی 
  ی همان مدل  ین وجود ندارد. ]ا  یرتر از من فق  یعنی  یرانم توام و افتادٔه فق  یر نخواهد داشت[ کجا؟ من فق  ی ارزش 

 کرد.[   ی و براساس آن زندگ   ید به آن رس   ید است که با 
 

 « دانم ی »نم   ی، آن کسم که تو نامم نه   من 
 یرانم م   یر  توام، پس ام   یر  من اس   چو 
 ( 1۷4۶شمس، غزل شمارٔه    یوان د  ی، )مولو 

من هرچه باشد مانند   ی معلومات ذهن  یرا ز  ی قرار داد  « دانم ی هستم که نامم را »نم  ی من همان کس  خدایا، 
و پادشاه   یر ام  یل دل  ین هم  توام و به  یر ندانم. من اس  یچ ه  صفر باشم و  ید با  یعنی دردنخور است مفرغ به 

کنترلم   یا د و مرا بندٔه خود کند یاینتواند به مرکزم ب  چیز یچه  شود ی تو سبب م  یری اس  یرا هستم، ز  یان جهان 
 . ید نما 

 
 ست یده رس   ی مِن  رُوح   یهِ ف   نَفَخْتُ 
 و غم  کم را رها کن   یش ب   غم  
 ( 1۹۰5  ٔه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

 . یدم : از روح  خود در او دمیمِن  رُوح   یهِ ف  نَفَخْتُ 

 آدم است.   ینش  به آفر   اشاره

تو را به خودش زنده کند و از   خواهد ی و م  شود ی م  یده تو دم  لحظه به  ینکنندٔه خداوند در ا انسان دَم  زنده  ای
 رها کن.   دهد، ی و کم را که ذهنت نشان م   یش پس تو غم  ب   یافریند، و ب ت   یق طر
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 ( 2۹  یه (، آ 15سورٔه حجر )   یم، )قرآن کر 

 سَوَّي تُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن  رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاج د ينَ.«   فَاِذَا »
 آفرينشش را به پايان بردم و از روح  خود در آن دميدم، در برابر  او به سجده بيفتيد.«   چون »

 

 ی باده ما را ندْهد   ین ز   ی،ز ما گر خواهد   کاری 
 خَرَد؟   یا فروشد    ی رود، او ک   یْ مِ   ین کا   ی سَر   اندر 

 ( 53۷شمس، غزل شمارٔه    یوان د  ی، )مولو 

  ی باده و شراب فضا  ین ا  یم، انجام ده  ی کار  ی ذهن من  ی ساز که با سبب  خواست ی خداوند از ما م  اگر 
سماع کند و   یزدی شود و آن انسان با خرد ا  ی وارد سر  انسان  یزدی و دم  ا  ی م  اگر  . داد ی شده را به ما نم گشوده 

  ی ها زندگ و از آن  کند ی نم  یدوفروش مرکزش را خر  های یدگی همان  یگر د  او کوک شود،  ی با آهنگ زندگ 
 . پرد ی م   یرون را رها کرده و از ذهنش ب   ی بلکه همگ   خواهد، ی نم 

 
 کند   یْ کند؟ مست آن کند که مِ   ی ک   ی کار   سرمست 
 کند، هر دو جهان را تا صَمَد   ی ط   یی خدا   بادٔه 

 ( 53۷شمس، غزل شمارٔه    یوان د  ی، )مولو 

  یزدی و خرد ا  ی را که شراب زندگ  ی ر لحظه فقط کا  ین بلکه در ا کند ی نم  ی سرمست برحسب ذهنش کار  انسان 
 . شود ی م   یده لحظه توسط خدا آفر   ین و فکرش ا   دهد ی انجام م   کند ی م   یجاب ا
  نیازی ب  ی و به خدا  کند ی را ترک م  دهد ی که ذهن نشان م  ی و دو جهان  خورد ی م  یی بادٔه خدا یی گشابا فضا  او 

 . شود ی زنده م 
 

 ست ی جبر را که بس ته   ین کن ا   ترک 
 یست سِر ّ سِر ّ جبر چ   ی بدان   تا 
 ( 31۸۷  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یده و همان  ساخته یش پ  ی در باورها  ید با  کنی ی جبر، که فکر م  اساس ی و ب ی توخال  یدٔه عق  ین ا  ی، انسان جبر  ای
 . یابی را در   ست ی زندگ   یت و ابد   نهایت ی جبر که زنده شدن به ب یقی را رها کن، تا راز حق   ی کن   ی زندگ 

 
 جبر  جمع  مَنبَالن   ین کن ا   ترک 

 از آن جبر  چو جان   یابی خبر    تا 
 ( 31۸۸  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   

 یکار : تنبل، کاهل، ب مَنبل 

 ها، یت نخواستن از وضع   ی لحظه و زندگ   ین در اطراف اتفاق ا   یی گشاانسان، با فضا   ای 
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  یرون ب  یعنی و گرانقدر است،  یز عز  که همچون جان  ی گروه تنبالن و کاهالن را رها کن تا از آن جبر  جبر 
 . ی کن   یدا پ  ی و زنده شدن به خدا، آگاه   ی ذهن از من   یدن پر 

 

 یاه صد گ   یزد ور بر   یَد، ب رو   گر 
 آن کِشته اله   یَد رو   بَر   عاقبت 

 ( 1۰5۷  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و   ریزد ی م ها فرو خشک گردد، همه آن  ی پس از مدت  یا و  ید برو  یدگی و چمن همان  یاه گونه گ در انسان صد  اگر 
است، خواهد  خالص کاشته  یاری صورت هش چه که خداوند در روز الست، در وجود انسان به سرانجام آن 

 .  یید رو
 

 بر کِشت  نخست    ید نو کار   کِشت  
 است و آن اوّل درست   ی دوم فان   این 

 ( 1۰5۸  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

کشت   ین است. ا را که دردساز هستند بر آن کشت  نخست کاشته  هایدگی ان هم ید و جد یه کشت ثانو  انسان 
 حضور درست است.   یاری هش   یعنی بوده و آن کشت اول    رفتنی ین و ازب   ی فان   ها، یدگی دوم، همان 

 
 است  یده اوّل کامل و بُگز   کِشت  
 است   یده فاسد و پوس   ی ثان   تخم 
 ( 1۰5۹  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و باورها   ها یدگی همان  یعنی کشت دوم  ی است، ول  یده حضور کامل و برگز یاری هش  یعنی آن کِشت اول  زیرا 
ها را از  آن ید اند که با شده  یف و تکل  یل به ما تحم  گونه یض مر  ی صورت فکرها هستند و به  یده فاسد و پوس 

 . ینداریم مرکزمان دور ب 
 

 صحبت اَضداد   ی  جا   یست دل ن   خلوت  
 ید فرشته درآ رود،    یرونچو ب   دیو 

 ( 232غزل شمارٔه    یات، غزل   یوان )حافظ، د 

که از جهان    ی ذهن من   یو  د  ی وقت   یست، ن  کند ی کار م   یی که با دو   ی ذهن من   ینیِ نش هم   ی  انسان، خلوت دل  تو جا  ای 
فرشته که نماد خداوند است به مرکزت   یرد، و بم  ی کن  یرون از مرکزت ب  یی گشا را با فضا  کند ی م  یه تغذ یرون ب
 . آید ی م 
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 قضا   یِّ قاض   یز  دهل   ین در ا   ما 
 ی و بَل   یم الست   یّ  دعو   بهر  

 ( 1۷4  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : راهرو، داالن  دهلیز 

تا با بله گفتن به الست،   یم در انتظار هست  یده، ذهن همان ی در فضا  یعنی قضا،  ی راهرو  قاض  ین در ا  ما 
از جنس   که ین به ا  ی، ذهن و انکار من  ها یدگی همان  ینک لحظه، کنار گذاشتن ع  ین در اطراف اتفاق ا  یی گشا فضا 

 . یم اقرار کن  یم خدا هست 
 

 و آن را ز امتحان   یم گفت   ی بَل   که 
 یان و قول  ما شهود است و ب   فعل 
 ( 1۷5  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

امتحان   ی برا  یا دن  ین در ا  ینک ا  یم، که از جنس خداوند هست  یم او اقرار کرده  یم ا در روز الست بله گفته  ما 
قائم به ذات   یاری عنوان هش به  ید با  یعنی بله باشد  ین فعل و قول ما شاهد ا ید لحظه با به لحظه  ی، اقرار  ین چن 

 . یم عمالً ناظر ذهنمان باش 
 

 یم؟ زد   تن   ی قاض   یز  چه در دهل   از 
 یم؟ آمد   ی که ما بهر  گواه   نه
 ( 1۷۶  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 زدن: ساکت شدن   تن

  ی ذهن و هرلحظه از جنس من  کنیم ی م  یار خداوند، سکوت اخت یعنی قضا  ی قاض  ه چه جهت در محکم  به 
 یم؟ اجهان آمده  ین به ا  یم از جنس خدا هست   که ین و شهادت به ا   ی گواه   ی است که ما برا   ین مگر نه ا   شویم؟ ی م 

 
 گواه   ی ا   ی قاض   یز در دهل   چند 
 د ه شهادت از پگاه   ی؟ باش   حبس 
 ( 1۷۷  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : راهرو دهلیز 

 : صبح زود، سحر پگاه 

  ی ذهن در من  یعنی  ی محکمه قاض  یندر ا  خواهی ی چقدر م  ی، هرلحظه ناظر ذهنت باش  توانی ی شاهد که م  ای 
از جنس خدا   که ین به ا  یزه و عَدم  ست  یی گشا زودتر در فعل و عمل با فضا پس الزم است هرچه  ی؟ بمان  ی زندان 
 . ی شهادت بده   ی هست 
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 تا که تو   ینجا،بخواندندت بد   زآن 
 عُتُو  ی و نار   ی بدْه   ی گواه   آن

 ( 1۷۸  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ی نافرمان   ی، : سرکش عُتُو

  ی گواه  ی، از جنس خدا هست  که ین اند که تو به الست و اجهان و ذهن فراخوانده  ین انسان، از آنرو تو را به ا  ای 
 . ی نکن  ی و سرکش   یزه ست   ی، و مقاومت، لجباز   ی ده 

 
 یی بنشسته   یشتن لِجاج  خو   از 

 یی کف و لب بسته   ی تنگ   اندرین 
 ( 1۷۹  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یزه ست  یکدندگی، : لجاجت،  لِجاج

  یعنی  ی، او دست و لب خود را بسته  ی ا نشسته  ی ذهن در من  یعنی تَنگ  ی  جا  ین ر ا د یزه لجاجت و ست  ی رو  از 
 . دهی ی نم   ی خود، گواه   یی خدا   یت قوالً و عمالً به بله روز الست و جنس 

 
 ید شه   ی ا   ی آن گواه   ی ب نَدْه   تا 
 ید؟ ره   ی خواه   ی ک   یز دهل   ین از ا  تو 

 ( 1۸۰  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

به  را رها کرده نسبت  ها یدگی با شاهد و ناظر بودن بر ذهن، همان  توانی ی و م  ی که از جنس خدا هست  ی کس  ای 
رها   یده ذهن همان ین از ا  توانیی نم  ی که از جنس خداوند هست  ی نده  ی تا در فعل و قول گواه  یری، بم  ی ذهن من 
 . ی شو 

 
 زمان کار است بگزار و بتاز   یک 
 کوته را مکن بر خود دراز   کار  
 ( 1۸1  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، و )مول 

 : انجام دادن، ادا کردن گزاردن

 کار را انجام بده و   ین ا  یی گشاپس با فضا   شود، ی لحظه انجام م   یک است که در    ی کار   ی ذهن از من   رهایی 
  ی برا  قدر ین لحظه را ا یک جاودان بشتاب. کار  ی زندگ  ی  سو نداشته باش و به  دانم ی م  ی پندار کمال و ادعا 

 مکن.   ی خود طوالن 
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 زمان   یک   ی در صد سال، خواه   خواه 
 امانت واگُزار و وارهان   این 
 ( 1۸2  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ین و ا یکار را انجام بده  ین ا  ید لحظه، باالخره با  یک  یا و  ی کار را در صدسال انجام بده  ین ا  ی بخواه  چه 
 . ی بشو   یکی و با خدا    ینداری را دور ب   ی ذهن من   ی، فضا را باز کن   یعنی   ی را واگذار   ی امانت اله 

 
 وفا   ی در عهد  خدا کرد   چونکه 

 کَرَم عهدت نگه دارد خدا   از 
 ( 11۸1  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

که ذهنت   هایی یت و از وضع  ی فضا را باز کن  یعنی  ی، به عهد خدا که همان عهد الست است وفادار بمان  هرگاه 
کرم و   ی  از رو  یز خداوند ن  صورت ین درا ی که از جنس خدا هست  ی و اقرار کن  ی نخواه  یزی چ  د ده ی نشان م 
 . کند ی تو را حفظ کرده و تو را به خودش زنده م   یمان  پ   ی، بخشندگ 

 
 ای یده حق تو بسته د   ی  وفا   از 

 ای یده اَذْکُر کُمُ نشن   اُذْکُروا 
 ( 11۸2  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

صرف نظر   ی خود اقرار کن  یی خدا  یت که به جنس  ین و از ا  ی ابسته  ی به عهد اله  ی تو چشم عدمت را از وفا  اما 
  ی غلط ذهن  ید . ]ما با دای یده کنم« را به گوش جان نشن  یادتان تا  ید کن  یادم »  یه آ  یقت حق  یرا . ز ی ا کرده 

خداوند   که ی درحال  کند، ی ا درست م ر  ن و کار م  بیند ی خداوند دانا است و م  دهم، ی انجام نم  ی من کار  گوییم ی م 
و   ی ذهن من  یی گشا با فضا  ید پس با  ی، انتخاب دار  یی لحظه توانا  ین و در ا  ی تو از جنس من هست  گوید ی م 

 کرده و به خودم زنده کنم.[   یاد تو را   یز تا من ن   ی، کن   یاد را رها کرده و من را   ها یدگی همان 
 ( 152  یه(، آ 2سورٔه بقره)   یم، )قرآن کر 

ُكر كُم  وَاشْکُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون «   رُونِي فَاذْكُ »  اَذْ

 [ ياد كنيد تا شما را ياد كنم. مرا سپاس گوييد و ناسپاسىِ من مکنيد.« ییگشا مرا ]با فضا   پس »
 

 
 دار گوش   ی نِه، اَوْفُوا ب عَه د   گوش 
 یار ز    ید که اوف  عَهدَکُم  آ   تا 
 ( 11۸3  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

گوش جان بسپار تا از حضرت  معشوق جواب  »به عهد شما وفا کنم« در   « ید»به عهدم وفا کن  یه آ  یقت حق  به 
 لحظه است.[  ین رسد.« ]وفا به عهد خداوند همان وفا به عهد الست و بله گفتن به اتفاق ا



  ۶۳۹خالصه ابیات برنامه شماره   

 31 

 ( 4۰  یه (، آ 2سورٔه بقره )   یم، )قرآن کر 

ُكرُوا »…   کُم  وَاَوْفُوا ب عَه د ي اُوف  ب عَه د كُم  …« نِع مَتِيَ الَّتِي اَنْعَم تُ عَلَي    اذْ
 را كه بر شما ارزانى داشتم به ياد بياوريد. و به عهد من وفا كنيد تا به عهدتان وفا كنم… .«   نعمتى »… 
 

 یدت ام   یست همه طَم ع بر آن نِه ، که در او ن  تو 
 یدی رس   ی سو   ین اوّل تو بد   یدی  ز نوم   که 

 ( 2۸2۰شمس، غزل شمارٔه    یوان د  ی، )مولو 

  یت هو ها هم و با آن  که در مرکزت گذاشته  یی هاخواستن، از جسم  ی را از زندگ  یدت انسان، تمام انتظار و ام  ای 
بار هم    ینکه اول چرا  شناختی؛ ی نداشته و آن را نم   یدی آن ام   حال به بردار و بر مرکز عدم بگذار که تابه  ی، ا شده 
 . دی ش  یده و مرکز عدم کش   سویی ی ب  ی سو به   یدی ام نا   ی از رو 

 
 یندیش عشق شو وز ره م   سوار  
 اسب  عشق بس رهوار باشد   که 
 ( ۶۶2  ٔه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

سوار شو، از راه نترس و با ذهنت نگو که من   ات یاری بر هش  یاری عنوان هش لحظه فضا را باز کن و به  این 
  ی ذهن به فضا  ی تو را از فضا  یاری هش  یع  اسب مط  ین کنم. تا ا  ی راه را ط  ین و ا یم فضا را بگشا  ید چگونه با 
 هموار سازد.  یت راه را برا   ین ببرد و ا  یکتایی 

 
 حمله تو را منزل رساند   یک   به

 چه راه ناهموار باشد   اگر 
 ( ۶۶2  ٔه شمار   شمس، غزل   یوان د  ی، )مولو 

  یعنی خود  یی لحظه تو را به منزل نها  یک در  یارانه هش  یم و تسل  یی فضاگشا  یق از طر تواند ی عشق م  اسب
 همراه باشد.  یزان ناهموار و با افتان و خ   یار به خداوند بس   یدن برساند، گرچه راه رس  یکتایی   ی فضا 

 
 و صبر   شُکر ی ب   ی که مانْد از کاهل   هر 

 جَبر   ی  پا   یرد داند که گ   ین هم  او 
 ( 1۰۶۸  یتدفتر اوّل، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ی : تنبل کاهلی 

خود   یشه پ  یی و صبر و فضاگشا  یاورد ن  ی جا شکر و سپاس به  ی، ذهن من  ینرسیِ و ا ی کاهل  ی که از رو  هرکَسی 
  ی در ذهن و فکرها  ی مجبور است به زندگ  کند ی و فکر م  گیرد ی م  یش راه جبر پ  ی نادان  ی نکرد، ناچار از رو 
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و به   یم شو  یدارب  ها یدگی و همان  ن از خواب ذه  توانیم ی . ما م یستیم ادامه دهد. ]ما مجبور ن  یده پوسيدٔه همان 
 .[  یم هست   ی که از جنس زندگ   ییم و بگو   یم الست اقرار کن 

 

 که جبر آورد، خود رنجور کرد   هر 
 در گور کرد   اش، ی همان رنجور   تا 

 ( 1۰۶۹  یتدفتر اوّل، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 مار ی: ب رنجور

از آن خارج شوم، رنجور و   توانم ی که من مجبورم در ذهن بمانم و نم  ید به جبر متوسل شده و بگو  هرکس 
 او را هالک کند.   ی ذهن   یماری  و ب   ی که همان رنجور   یی تا جا گردد ی م   یمار ب

 
 به الغ   ی که رنجور   یغمبر پ   گفت 
 چون چراغ   یرد آرد تا بم   رنج 
 ( 1۰۷۰  یتدفتر اوّل، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 است.   ی بددل   ی به معن   ینجا. در ا ی : هزل و شوخ الغ

 نشان دادن، تمارض.   یمارخود را ب  یعنی به الغ    رنجوری 

سبب درد و   ی راست گرفتن، به  یش کردن و راه ذهن را پ  یضی اظهار کسالت و مر  جهت ی فرمود: ب پیغمبر 
 خواهد مُرد.   ی ذهن   یضیِ از شدت آن مر   شود، ی وش م که خام   ی که انسان مانند چراغ   ی طور به   شود، ی م   یماری ب
 

 تیتر 
 گفتنِ نابینائی سائل که دو کور دارم 

 
ْلاَمان گفت ی کو هم   ی کور   بود   : اَ
 اهلِ زمان   ی دارم ا   ی دو کور   من 
 ( 1۹۹3  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

نقص   ی يعن  ی . من دو نوع کور یداهل زمانه، به من کمک کن  ی : ا گفت ی بود که همواره م  ینایی ناب  شخص 
 دارم.    ی ذهن با خرس  من   ی و زندگ   یدگی همان 
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 هان   ید دوباره رحمتم آر   پس 
 یان دارم و، من در م   ی دو کور   چون 
 ( 1۹۹4  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یاندارم و در م  ی من دو نوع کور  یرا ز  ید، کن  ی به من دو برابر لطف و مهربان نسبت  ید که با  ید بهوش باش  پس 
 ام. قرار گرفته   ی آن دو کور 

 

 ما   بینیمی م   یت کور   یک :  گفت 
 چه باشد؟ وانما   ی دگر کور   آن
 ( 1۹۹5  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

تو کدام است؟ آن را به ما نشان   یگر  د  ی . آن کور بینیم ی چشمان تو را م  ی به او گفت: ما کور  یان از آن م  یکی 
 بده. 

 
 نوا آوازم و ناخوش : زشت گفت 
 شد دوتا   ی و، کور   آوازی زشت 

 ( 1۹۹۶  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یناییو ناب  ی آواز ارتعاش درد دارم. زشت  یعنی  یند، ناخوشا  یی زشت و نوا  ی گفت: من آواز  ینا شخص ناب  آن 
مخرب است   یرون بوده و ارتعاش آن در ب  یده مرکزمان همان  یم نما بدا  که ین من است. ]دانستن ا  یب  دو ع 

 .[  آید ی از من خوششان نم   ند که مردم و خداو  گوییم ی بود و نم  یم نخواه   ی ناراض   یگر مهم است، چراکه د  یلی خ
 

 شود ی غم م   یه زشتم ما   بانگ  
 شود ی خلق از بانگ  من کم م   مِهر  
 ( 1۹۹۷  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

آواز نامطلوب   ین اثر امردم بر  ین بنابرا شود، ی مرکز من باعث  غم مردم م  های یدگی و ارتعاش زشت  همان آواز 
 .  شود ی به من کم م از من فرار کرده و مِهرشان نسبت 

 
 به هر جا که رود   آوازم زشت 
 شود ی م   ین خشم و غم و ک   مایه 
 ( 1۹۹۸  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . گیرند ی مرا به دل م   ینه ها ک آن   یجه و درنت   شود ی موجب خشم و غم مردم م   رود ی ا که م جزشت  من به هر   آواز  
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 ید رحم را دوتا کن   ی دو کور   بر 
 ید ناگُنج را گُنجا کن   ین چن   این 
 ( 1۹۹۹  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و در   گنجد ی نم  جا یچ را که در ه ی انسان  ینچن  ین و ا  ید مضاعف  من، دو برابر رحم کن  ی  کور  ین مردم به ا  ای 
 . ید به او بده   یی جا  یی گشادر دل  خود با فضا   شود ی نم   یرفته پذ   ی دل  یچ ه
 

 گِله   ین آواز کم شد ز   زشتیِ 
 دله یک به رحمت    ی شد بر و   خلق 
 ( 2۰۰۰  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  که ی او در نظر مردم کم شد، بطور  یند ناخوشا  ی آواز و صدا  ی صدق قول و اقرار به نقص، زشت  ین ا براثر  
 و متّحد به او لطف و کمک کردند.    دل یک جماعت  

 
 چون بگفت او راز را   یکو، ن   کرد 

 آواز  دلش، آواز را   لطف  
 ( 2۰۰1  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

نقص     خداوند هم به   یشگاهِ نشد و در پ   ی ذهن راز  دلش را فاش کرد، دچار ناموس من   که ین هم   ینا شخص ناب  آن 
 کرد.   یبا و ز   یند لطافت  مرکز عدمش، ارتعاش او را خوشا  ین بنابرا   دانم، ی خود اقرار کرد و گفت نم 

 
 آواز  دلش هم بد بُوَد   وآنکه 

 سَرمَد بُوَد   ی  دور   ی سه کور   آن
 ( 2۰۰2  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

است و فکر کند که واقعاً از جنس   یده نداند که مرکزش همان  یعنی که آواز  دلش هم بد باشد  ی آن کس  ولی 
بوده و   ی از زندگ  ی جاودانگ  ی  دور  ی، سه کور  ین ا  صورت ین ندارم، درا  یبی من ع  ید انکار کند و بگو  یا خداست و 

 از درگاهِ خداوند دور شود.    یشه هم   ی که او برا   شود ی سبب م 
 

 دهند   علّت ی وَهّابان که ب   لیک 
  زشتش نهند بَر سَر    ی دست   بوک 
 ( 2۰۰3  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 بخشنده   یار: بس وَهّاب

  ی ذهن و بدون علت  من  کنندی فکر نم  ی ساز مثل موالنا، که براساس سبب  ییها وهّابان، خداوند و انسان  اما 
 خودشان قرار دهند.    یِ او را در معرض ارتعاش  زندگ   یعنی بر سر  زشت  او بزنند    ی باشد که دست   بخشند، ی م 
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 آوازش خوش و، مظلوم شد  چونکه 
 چون مُوم شد   دالن ین دل  سنگ   زو 
 ( 2۰۰4  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

. ]اگر ما فرداً و  ید گرد   یف مانند موم نرم و لط   دالن ین و مرحوم شد، دل  سنگ   ین دلنش   ینوا، آن ب   ی که صدا   وقتی 
که   ی وقت  کند، ی م  ی را عصبان  یگران است و ارتعاش  بد  ما د یده مرکزمان همان  یم، که اشکال دار  یم ن جمعاً اقرار ک 

خودمان کار   ی بلکه رو  کنیم، ی و انکار نم  شویم نمی ناراحت  یگر ما د  شوند، ی م  ی عصبان  ین، قر  یق از طر  یگران د
 .[  کنیم ی م 

 
 یق کافر چو زشت است و شَه   ناله 
 یق اجابت را رف   گردد ی آن نم   ز 
 ( 2۰۰5  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 بدان موسوم است.   یزو بم خران ن  یر بازدَم و خارج کردن نَفَس. بانگ  ز   ی است به معن   یر نَفَس، دَم؛ مقابلِ آن زف   یدن: به درون کش شَهیق 

  یه ، زشت و شب بوده  یی رنجش و جدا  جویی، ینه ک  یت، که براساس شکا  ی ذهن من  یعنی آنرو که ناله کافر  از 
 . گیرد ی خران است، مورد اجابت  خداوند قرار نم   ی صدا 

 ( 1۰۶  یه (، آ 11سورٔه هود )   یم، )قرآن کر 

 الَّذ ينَ شَقُوا فَفِي النَّار  لَهُم  فِيهَا زَفِيرٌ وَشَه يقٌ.«   فَاَمَّا »
اند، در آتش درد  کرده  یجاد همه درد ا ین ا  ی که در اثر فضابند  ی ذهن  ی ها من  ی بدبختان در آتشند ]يعن  اما »

اساس  اى زار و خروشى سخت بود.« ]سر و صدا و ناله ما بر خواهند سوخت[ و مردمان را در آنجا ناله 
 خر است.[    ی صدا   یه شب   کنیم ی حس م  جهت ی جا ب که در آن   ی و ظلم   ها یدگی همان 

 
 ست آواز آمده بر زشت   اِخْسَوُا 

 ز خون  خلق، چون سگ بود مست   کو 
 ( 2۰۰۶  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

او براثر  خوردن  خون  مردمان هار و   یرا آواز  زشت باشد، ز  ی است که دارا  ی متوجه شخص  «ید »دور شو  خطاب 
را   بالها  ینو ناله کند و نداند که ا  یرد با خداوند تماس بگ  ی ذهن با من  ی هرکس  یگرد  یانی ب است. ]به مست شده 

شو و با من حرف نزن؛ چراکه تنها   م گ  یت در همان دردها گوید ی است، خداوند هم م خودش سر خودش آورده 
 و اقرار به نقص است.[   یی زدن با خداوند و مظلوم و مرحوم بودن، فضاگشا راه حرف 
 ( 1۰۸  یه (، آ 23سورٔه مؤمنون )   یم، )قرآن کر 

 اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون .«   قَالَ »
 [ گم شويد و با من سخن مگوييد.«« یتان : »در آتش ]در دردها گويد»
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 کَش بُوَد ناله خرس، رحمت   چونکه 
 ناخَوش بُوَد   ین، نَب وَد چن   ات ناله 
 ( 2۰۰۷  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یار بس  ین نباشد ا ین تو چن  یاد  ا ناله و فر صداقت باشد ام  ی و از رو  یز انگ خرس ترحّم  ه که نال  یی جا در 
  ی از جنس زندگ  یعنی شده گشوده  ی بلکه با فضا  ی، ذهن منتها نه با من  ید، ناله کن  ید است. ]شما با  یند ناخوشا 

 شما بخواهد.[    ی شما ناله کند و برا   ی او برا   ید . بگذار ید ناله کن   ید، شو 
 

 یی کرده   ی تو گرگ   یوسف که با    دان 
 یی خورده   گناهی ی ز خون  ب   یا 
 ( 2۰۰۸  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی  خو  یوسف، به [ بدان که تو نسبت شود ی مستجاب نم   یتکه دعاها   بینی ی و م   ای یده ]اگر از خداوند اخسَئوا شن 
را فعال کرده،   ها یدگی . ]اگر مرتب همان ای یده را درآشام  گناهی ی خون ب  که ین ا  یا و  ی ا و تهاجم نشان داده  ی گرگ 

کرده   ی ذهن را وارد من  یزدی ا یروی ن  یعنی  یوسف  گر . ا خورید ی را م  یوسفتان صورت گرگ به  کنید، ی م  یجاد درد ا 
هم درد و   یرون و در ب  درید ی را م  یوسفتان که  ید هست  ی گرگ  کنید، ی به مسئله، مانع، دشمن و درد م  یل و تبد 
 .[  شوید ی آن گم م   ی و دردها  ها یدگی و در همان   کنید ی م   یجاد ا   یب تخر 

 
 کُن، وز خورده استفراغ کُن   توبه
 جراحت کهنه شد، رَوْ داغ کن   ور 
 ( 2۰۰۹  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

را   ی اکه خورده  ی ذهن من  ین توبه کن، برگرد و ا ی، ا کرده  ها یدگی و همان  ی ذهن که براساس من  ی زشت  ی کارها  از 
  یاست که آن را داغ کن  ین چاره ا ی، داشت  ی ذهن کهنه شد و شصت، هفتاد سال من  ی استفراغ کن. و اگر زخم 

 .  ی بکش   یارانه درد هش   ی مدت   یعنی 
 

 آن حَرام   ی  و، بو   یّ خُسپ   ی هم  تو 
 بر آسمان  سبز فام   زَنَد می 

 ( 1۶4  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : سبز رنگ سبزفام

به   یب درد و تخر  ی بو  یعنی حرام  ین ا  ی ارتعاش و بو  که ی درحال  روی ی فروم  یدگی به خواب همان  یذهن در من  تو 
 . زند ی آسمان م 
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 شود ی اَنفاس  زشتت م   همرهِ 
 رود ی گردون م   یران  به بوگ   تا 
 ( 1۶5  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یعنی گردون،  یران  و به بوگ  رود ی تو باال م  ی ها ارتعاش زشت، همراه نفس  ین و ا  ی ذهن ناگوار  من  ی بو  این 
 .  گذارد ی ها اثر م آن   ی و رو  رسد ی دارند، م   ی ذهن که من   ی به کسان   ی و حت   اند یده حضور رس که به   یی هاانسان 

 
 آز   ی  حرص و، بو   ی  کبر و، بو   بوی  
 یاز چون پ   یآید سخن گفتن ب   در 
 ( 1۶۶  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . شود ی احساس م   یاز ناگوار پ   ی هنگام  سخن گفتن مانند بو   ی، حرص و آزمند  ی کبر و بو   بوی 
  ی و رو  زند ی م  یرون ارتعاش ب  ین را پنهان کند، چراکه ا  آن  تواند ی و درد داشته باشد، نم  ی ذهن ]اگر انسان من 

 .[  گذارد ی اثر م  یگران د
 

 ام؟ خورده   ی سوگند: من ک   ی خور   گر 
 ام کرده   ی تقو   یر، و س   یاز پ   از 
 ( 1۶۷  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

اگر   ی ام. ]يعن کرده  یز پره  یاز و پ  یر از خوردن س  من ام؟ ه خورد یاز و پ  یر س  ی که من ک  ی اگر سوگند بخور  حتی 
و صالح شما را   کنم ی نم  یجادندارم، درد ا  یدگی من همان  ام، یده را ندر  یوسف من  ید دارد، بگو  ی ذهن که من  ی کس 
 .[  گوید ی دروغ م   خواهم، ی م 

 
 کُند   ی دم  سوگند، غَمّاز   آن
 برزَنَد   ینان دماغ  همنش   بر 
 ( 1۶۸  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : آشکار کننده، رسوا کننده غَمّاز 

تو را   ی ذهن فوراً ارتعاش من  ینان، و جان  همنش  کند ی هنگام سوگند خوردن، تو را رسوا م همان دَم  تو به  اما 
 .  رسد ی و درد به مشامشان م   یدگی همان   ی و بو  گیرد ی م 
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 آن   ی  دعاها رَد شود از بو   بس 
 در زبان   نماید ی دل  کژ م   آن
 ( 1۶۹  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

مرکز   یعنی چراکه آن دل  کژ  شود، ی نم  یرفته در درگاهِ خداوند پذ  ها یدگی بد همان ی سبب بو ا به از دعاه  بسیاری 
 .  شود ی م   یان در زبان و ظاهر  انسان نما   یده همان 

 
 جواب  آن دُعا   ید آ   اِخسَئُوا 

 هر دَغا   ی  رَدّ باشد جزا   چوب  
 ( 1۷۰  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ید : دور شو اِخْسَوُا 

 .  رانند ی چوب  فراشان  حکّام را که با آن مردم را م  رانند، ی که مرغان و ستوران را با آن م   ی رَدّ: چوب   چوب 

 گر یله : حدَغا

چوب    ی و ترفند  یله پاداش هر ح  آید، ی است که از زبان بددالن برم  یی در پاسخ آن دعا  « ید»دور شو  خطاب 
 رَدّ است. 

.  شود ی مستجاب م  یی هر دعا  ید مهم است که شما فکر نکن  یلی خ اِخسَئُوا، که  ی است برا  یگری مثال  د ین ]ا 
  یی . من به شما خِرَد، عشق و توانا ید ناله کن  یتان در دردها ید برو  ید : گم شو گویدی خداوند م  یعنی اِخسَئُوا، 

 .[  ید ها استفاده کن لحظه از آن  ین ا  یستید ام. شما بلد نانتخاب داده 
 

 راست   یت کژ بُوَد معن   یثت گر حد 
 لفظ، مقبول  خداست   یّ کژ   آن
 ( 1۷1  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

آن    ی، شده داشته باش صاف و گشوده   ی دل   ی ول   ی، نباش  ی ور خوب سخن   یعنی و حرف زدن تو نارسا باشد  یان ب  اگر 
 است.    یرفتنی پذ   ی بد، در درگاه اله   یان  ب   یا لفظ    ی  کژ 
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 تیتر 
 وفای او اعتماد کرده بود. تتّمه حکایت  خرس و آن ابله که بر  

 
 ید هم از اژدها چون واره   خرس 

 ید آن کرم ز آن مرد  مردانه بد  و 
 ( 2۰1۰  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و در دهان    شود ی م  ی ذهن از جنس من  یعنی شده  یت هو که انسان با خرس هم  شود ی آغاز م  ترتیب ین ]قصه بد 
را   انسان  تواند ی جهان است که م  ین و درد ا  یدگی همان روی ی بزرگ، ن  ی . اژدها آید ی بزرگ، گرفتار م  ی اژدها 

آورده و شروع به کار   ی چون موالنا رو  ی به بزرگ  ی ذهن من  یا جمعاً ببلعد. در ادامه داستان، خرس  یا فرداً و 
از دست    که ین . اما[ خرس هم رهد ی با همت و مدد آن بزرگ از چنگال اژدها م  یت تا درنها  کند ی خود م  ی رو 

 . ید را از آن مرد  دالور د   ی کرد و آن جوانمرد   یدا اژدها نجات پ 
 

 سگ  اصحاب کهف آن خرس  زار   چون 
 آن بُردبار   یِ مُالزم در پ   شد 

 ( 2۰11  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

مانند سگ  اصحاب  کهف، همراه آن مرد  بردبار شد. ]صفت  بردبار   ی، ذهن من  یعنی خرس  زار و ناتوان  آن 
 است.[   ی ذهن در تحملِ من   دهندٔه حوصله ما نشان 

 
 ی مسلمان سَر نَهاد از خستگ   آن

 ی حارس گشت از دلبستگ   خرس، 
 ( 2۰12  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : نگهبان حارس

  خواست ی دوباره به خواب  ذهن فرو برود. او م  خواست ی خسته شده بود و م  شده، یم تسل  یا انسان مسلمان  آن 
  تواند ی است و م  آزار ی عاقل و ب یگر خرس  من حاال د  ین : اگفت ی ذهنش را بدون ناظر رها کند چراکه م 

 نگهبان من شود. خرس هم به سبب دلبسته شدن به آن مرد، نگهبان او شد.  
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 یست؟ چ بگذشت و، گفتش حال    یکی   آن
 یست؟ خرس ک   ین برادر مر تو را ا   ای 

 ( 2۰13  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 
با تو چه   ی ذهن خرس  من  ین ا  یست؟ برادر ماجرا چ  ی به آن مرد گفت: ا  گذشت، ی جا م از آن  ی خِردمند  انسان  
و   یت چون موالنا با اشعار خود قصد هدا  ی گونه که انسان خردمند ]همان  یست؟ دارد و اصالً ک  ی نسبت 
گاه   را دارد.[   ی ذهن در من   مان ی به اوضاع کنون ساختن ما نسبت آ
 

 اژدها   یث  وا گفت و حد   قصّه 
 مَنِه دل، ابلها   ی : بر خرس گفت 

 ( 2۰14  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یعنی خرس  یِ نادان، به دوست  ی مسلمان، قصه اژدها را بازگو کرد. اما آن انسان خِردمند به او گفت: ا  مرد  
 دل نبند و آن را رها کن.   ی، ذهن من 

 
 است   ی ابله، بَتَر از دشمن   دوستیِ 

 است   ی راندن   ی که دان   یلهبه هر ح   او 
 ( 2۰15  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 آن را از خود بران.   دانی ی که م   یری است. به هر تدب   ی بدتر از دشمن   ی، ذهن همان من   یا ابله    دوستی 
 

 ین گفت ا   ی : والله از حسود گفت 
 ین مِهر ب   ین ا   ی؟ نْگر چ ه   ی خرس   ورنَه 
 ( 2۰1۶  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ین شخص، ا ین خود به گمان بد افتاد و گفت: به خدا قسم، ا یش  پ  ید، سخن را شن  ین ا  ی مرد  دالور وقت  آن 
تو به مِهر و   کنی؟ ی . سپس به او گفت: تو چرا به خرس بودن او نگاه م زند ی حسادت م  ی  حرف ها را از رو 

: »او به  گوییم ی چراکه م  پذیریم ی نم  ا چون موالنا ر ی ما پَند انسان  ی عبارت که به من دارد نگاه کن. ]به  ی محبت 
مثال اگر بخواهم   ی مرا دوست دارد و برا  ی، ذهن خرس من  که ی . درحال کند ی م  ی ما حسود  ی ، مقام و جوان سواد 

 .«[ کند ی کمک م  ها یدگی شدن همان   یاد پولم را تلف کنم و به من در ز  گذارد ی کنم، نم   یت قانون جبران را رعا
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 د ه است : مِهر  ابلهان عِشْوه گفت 
 من از مِهرش به است   ی ّ حسود   این 

 ( 2۰1۷  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یبنده : فر د هعِشْوه 

  ی حسود   ین به تو حسود باشم، ا است. اگر من نسبت   یبنده ابلهان، فر  ی انسان خردمند گفت: »مِهر و دوست   آن 
 به تو بهتر است.«    ی ذهن من از عشق من 

 
 خرس را   ین با من ب ران ا   یا، ب   هَی 

 ل همجنس را مَه    ین، را مگز   خرس 
 ( 2۰1۸  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ی و آگاه ساز   یه تنب   ی است برا   ی: لفظ هَی 

را از   ی ذهن خرس من  ین و با کمک من، ا یا انسان  غافل ب  ی ا  ی، :[ ها گویدی چون موالنا م  ی ]انسان خردمند 
و همجنست که من هستم را رها نکن. ]اما شوربختانه ما   ین برنگز ی و همراه  ی خود ب ران. خرس را به دوست 

 .[ شویم ی م   ی زار راض آی و ب  یبان پشت   ی ذهن من   یک و    یایی دن   ین عقل ا  یک و به    یم تعهد کامل ندار 
 

 حَسود   ی رَوْ رَوْ، کار  خود کن ا   گفت 
 بُد و، رزقت نبود   ین : کارم ا گفت 
 ( 2۰1۹  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

بود که تو را   ین کارت. خِردمند گفت: کار  من هم  یِ حسود، برو برو پ  ی آن خردمند گفت: ا مرد نادان به  آن 
 . ی مند شو بهره   یح که از آن نصا   یست قسمت  تو ن  یا گو   ی کنم، ول   ات ی ذهن متوجهِ خطر  خرس من 

 
 یف شر   ی نباشم ا   ی کم از خرس   من 
 یف او کن، تا مَنَت باشم حر   ترک  
 ( 2۰2۰  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

. تو خرس را رها کن تا من  یستم بزرگوار، من کمتر از خرس که ن  ی : »ا گویدی خردمند به آن مرد م  انسان 
 .[ شنویم ی م   ی سخنان را از زندگ   ین هم   یم، و همراهِ تو شوم.« ]اگر ما در درون فضا را باز کن   ین همنش 
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 یی یشه ز اند   لرزدم ی تو دل م   بر 
 یی یشه و در ب مر   ی خرس   ین چن   با 
 ( 2۰21  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

سرنوشت  تو   ی : من قلباً برا گویدی چون موالنا است، در ادامه م  یی ها و انسان  ی خردمند که نماد زندگ  مرد 
نرو. با   یش پ  ی، زندگ  یشه توست، در ب  ی ذهن که من  ی خرس  ین هستم و دلم لرزان است. هرگز با چن  یشناک اند
 خواهد رساند.   یب نخور او به تو آس   ا آن ر   یب اخالق شده اما فر کرده و خوش   ییر تو ظاهراً تغ   ی ذهن من   که ین ا

 

 از گزاف   ید دلم هرگز نلرز   این 
 و، نه الف   یّ نه دعو   ین، حق است ا   نور  

 ( 2۰22  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

عاقبت سرت را بر باد   ات ی ذهن که خرس  من  بینم ی من م  آید، ی به لرزه درنم  یهوده ب  وقتیچ من ه  قلب  
 . گویی یاوه من، نور  حق است، نه ادعا و   یحت  . همانا ارشاد و نص دهد ی م 

 
 ب نور الله شده   یَنْظُر   مؤمنم

 آتشکده   ین از   یزو هان، بگر   هان 
 ( 2۰23  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

درد   ی از فضا  یعنیگاه آتش  ینکه از ا هوش باش . به بینم ی نظر م  یاری هش یا هستم که با نور  خدا  ی مؤمن  من 
 .  یزی بگر  ید با

 
 همه گفت و به گوشش در نرفت   این 

ُگمانی   است زَفْت   ی مَرد را سدّ   بَدْ
 ( 2۰24  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

است.   ی سد بزرگ  ی، آدم  ی گمان بَد برا  یرا به گوش  دل  او فرو نرفت. ز  ی همه اندرز داد ول  ین خردمند، ا  آن 
 .[ یم او در شک و گمان هست   ی به پندها اما ما نسبت   دهد ی طور که موالنا به ما اندرز م ]درست همان 
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 ید کَش   ی او بگرفت و، دست از و   دست  
 ید رش   یار    یی : رفتم، چون نه گفت 
 ( 2۰25  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یار گفت: اکنون که  یر . پ ید دستش را کش یزه ست  ی او از رو  ی خردمند دست جوان را گرفت، ول  یر پ  آن 
 . روم ی م   یز کرد، من ن  یت تو را هدا   شود ی و نم   یستی ن   شده یت هدا 

 
 : رَوْ، بر من تو غمخواره مباش گفت 

 معرفت کمتر تراش   بوالْفُضوال،
 ( 2۰2۶  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 گو یاوه :  بوالْفُضول

در   یخودی ! که ب گو یاوه  ی . ا ی غصه مرا بخور  یست کارت، الزم ن  ی نادان، به آن خردمند  دلسوز گفت: برو پ   آن 
 . خواهم ی نکن، من نم  یت اظهار معلومات و معنو   همه ین ا  کنی، ی کار مردم دخالت م 

 
 یَم گفتش من عدوّ  تو نِ   باز 
 یَم در پ   یآیی باشد گر ب   لطف 

 ( 2۰2۷  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . کنی ی به خودت لطف م   یایی، . اگر دنبال  من ب یستم آن خردمند به او گفت: من دشمنِ تو ن   دوباره 
 

 : خوابستم مرا بگذار، رو گفت 
 را مُنقاد شو   یار : آخِر  گفت 

 ( 2۰2۸  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 بردار فرمان   یع،: مطمُنقاد 

خواب ذهن بروم ]و خرس را دارم   دوباره به  خواهم ی برو م  مرا رها کن،  آید، ی دالور نادان گفت: خوابم م  آن 
و موالنا   ی زندگ  یعنی  یار  یع  و مط  ی فضا را بازکن  یر بگ  یاد .[ خردمند گفت: باالخره کند ی م  ی که از من نگهبان 

 .  ی بشو 
 

 ی در پناهِ عاقل   ی بخُسپ   تا 
 ی صاحبدل   ی جوار  دوست   در 
 ( 2۰2۹  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی دل در کنار دوست صاحب  ی، بخواب ی [ تا در پناه عاقل ی شو  یع و مط  ی که فضا را باز کن  یر بگ  یاد ]سرانجام 
 . ی کن   ی زندگ 
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 افتاد مَرد از ج د ّ او   یال خ   در 
 رُو   ید شد، زود گردان   خشمگین 

 ( 2۰3۰  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

از   ی رو  درنگ ی شد، و ب  ین د. پس خشمگ ش  ی مرد از تالش و کوشش آن مرد خردمند دچار  شک و بَدگمان  آن 
 آن خردمند برگرداند. 

 
 است   ی مگر قصد  من آمد، خون   کین 
 است  ی طمع دارد، گدا و تون   یا 
 ( 2۰31  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

مشاغل آن زمان به    ین تر شغل از پست   ین. ا کرده ی ها را روشن م بوده که آتشدان حمّام   ی کس   ی . تون یند را تُون گو  یم قد   یها : آتشدان  حمّام تُونی 
 است.   آمده ی شمار م 

  یا در من بسته و  ی نکند طَمَع  یا شخص، قصد  کشتن مرا دارد و  ین مرد نادان، به شک افتاد که: نکند ا آن 
 ! خوابد ی وپاس است و در تون  حمام م اصالً گدا و آس 

 
 ین بد   یاران ست با  گِرو بسته   یا 

 ین همنش   ین بترسانَد مرا ز   که 
 ( 2۰32  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 بستن: شرط بستن   گِرو

خرس بترساند.   یعنی مهربان  ین همنش  ین مرا از ا ها یاوه  ین نکند با دوستان خود شرط بسته است که با ا  یا 
چون   ی دهد مردان خردمند  یص به او اجازه نداد که تشخ  یادش ز  های یدگی و همان  ی قو  ی ذهن من  یقت، ]درحق 

 .[ گویند ی هستند و درست م   ین موالنا راست 
 

 از خُبث  سِرش   یچ ه   یآمد ن   خود 
 اندر خاطرش   یک، گمان  ن   یک 
 ( 2۰33  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

فکر نکرد که آن   لحظه  یک و  ید به خاطرش نرس  یک گمان  ن  یک  ی حت  اش، یده مرکز همان  ی علّت  بد نادان به  آن 
 . گوید ی خردمند، موالنا، راست م 
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 ظنِّ نیکش جُملگی بر خرس بود 
 او مگر مر خرس را همجنس بود 

 ( 2۰34)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ها  ذهنی و همانیدگی اش بود. او گویا از جنس خرس  من ذهنی آن مرد  نادان، همه حُسن ظنّ و اعتمادش به من 
 هشیاری جسمی داشت. بود و بیشتر  

 
 عاقلی را از سگی تهمت نهاد 

 خرس را دانست اهلِ مِهر و داد 
 ( 2۰35)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ذهنی به آن مرد  خردمند، عارف بزرگی چون موالنا، اتهام زد. ولی  منشی من آن نادان از روی خاصیّت سگ 
 اَش را اهلِ عشق و دادگری دانست. ذهنی من 

 

 تیتر 
 اندیشی و حزم  تو کجاست؟« پرست را که آن خیال السَّالم(، گوساله موسی )عَلَی هِ   »گفتنِ 

 
 گفت موسی با یکی مست  خیال 

 کای بَداندیش از شقاوت وز ضالل 
 ( 2۰3۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ی  که از روی بدبختی و گمراه  پرست که مست  خیال شده بود گفت: ای کسی حضرت موسی به یک گوساله 
پرست در اینجا  ] گوساله  شود. آفرینی بد بوده و منجر به درد می کنی و می ای و هرچه فکر می اندیشه بد یافته 

اش  پرستد و مست  خیاالت و افکار همانیده ذهنی دارد و مرکز همانیدٔه خود را می نماد انسانی است که من 
 است.[ 

 

 صد گمانت بود در پیغمبریم 
 لقِ کریم با چنین بُرهان و، این خُ 

 ( 2۰3۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 که من برهانی روشن دارم و اخالقی خوش و نیکو. حالی در مورد پیامبری من، صد نوع شک و گمان آوردی در 
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 صد هزاران معجزه دیدی ز  مَن 
 فزود و، شک و ظن صد خَیالت می 

 ( 2۰3۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ای ولی با این حال، صد نوع شک و بَدگمانی تو نسبت به من افزون  معجزه از من دیده تو صدها هزار 
پی در اطراف اتفاقات صدها معجزه و کمک زندگی را  در های پی گشایی است. ]درست مانند ما که با فضا شده 
 کنیم.[ ذهنی خود را حفظ کرده و به خداوند اعتماد نمی ایم اما باز من ه دید 

 ( 12(، آیه  2۷سورٔه نمل )   )قرآن کریم، 

 ُهْم َكانُوا قَْوًما فَاِسِقيَن.«»َوأَْدِخْل يَدََك فِي َجْيِبَك تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء ۖ ِفي تِْسعِ آيَاٍت ِإلَٰى فِْرَعْوَن َوقَْوِمِه ۚ ِإن  

فرعون و قومش برو كه مردمى  هيچ آسيبى سفيد بيرون آيد. با نه نشانه نزد »دستت را در گريبان ببر تا بى 
تواند نماد جاری شدن انرژی و خرد زندگی از مرکز انسان به فکر و  عصيانگرند.« ]دست در گریبان بردن می 

 عملش باشد.[ 
 

 از خیال و، وسوسه تنگ آمدی 
 زدی ام می طعن بر پیغمبری 

 ( 2۰3۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ای و از افکار همانیده و پریدن از فکری به فکر  تنگ آمده ذهنی، به های من وسوسه اثر خیاالت  واهی و تو در 
تواند از طریق تو سخن بگوید و  توانی باور کنی که زندگی می و به خودت اعتماد نداری و نمی  دیگر خسته شده 

ه و خدشه قرار  شدن من به خدا را نیز مورد  طعن  رو مقام  پیغمبری و زنده به حضور زنده شوی. از این 
 دهی. می 

 

 گَر د از دریا بر آوردم عیان 
 تا رهیدیت از شَر  فرعونیان 
 ( 2۰4۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

که شما از  گوید:[ آشکارا راه دریا را باز کردم تا این ]اشاره به معجزات حضرت موسی دارد و از قول ایشان می 
توانیم با چراغ قؤه حضور راهمان  وقتی ما فضا را بگشاییم، می عبارت دیگر گزند  فرعونیان خالص شدید. ]به 

های  وجود تمام موانع ذهنی و مسائل مختلف پیدا کنیم و از شرّ  من را از این دریای سرخ و هشیاری جسمی با 
 ذهنی نجات یابیم.[ 
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 زآسمان چ ل سال کاسه و خوان رسید 
 وز دعاام جُوی از سنگی دوید 

 ( 2۰41تر دوم، بیت  )مولوی، مثنوی، دف 

رسید و از دعای من)موسی( از  های طعام و خوان  نعمت می در طول  چهل سال از آسمان، روزی و طبق 
هایی که در چهل سال اول زندگی انسان از طرف  سنگ، جوی آب روان شد. ]موالنا در اینجا به تمام کمک 

 شود.[ سنگی و همانیدٔه او آب حیات جاری می   گشاید از مرکز آید اشاره دارد. وقتی انسان فضا را می خدا می 
 ( 5۷(، آیه  2)قرآن کریم، سورٔه بقره) 

ِكن َكانُوا »َوَظل ْلنَا َعلَْيُكُم اْلغََماَم َوأَنَزْلنَا َعلَْيُكُم اْلَمن  َوالس ْلَوٰى ۖ ُكلُوا ِمن َطي َِباِت َما َرَزْقنَاُكْم ۖ  أَنفَُسُهْم يَْظِلُموَن« َوَما َظَلُمونَا َولَٰ

»و ابر را سايبانتان گردانيديم و برايتان مَنّ و سَلوى فرستاديم: بخوريد از اين چيزهاى پاكيزه كه شما را  
 كردند.« ايم. و آنان بر ما ستم نكردند، بلکه بر خود ستم مى روزى داده 

 ( ۶۰(، آیه  2)قرآن کریم، سورٔه بقره) 

ْشَربَُهْم ۖ ُكلُوا ِلقَْوِمِه فَقُْلنَا اْضِرب ب َِعَصاَك اْلَحَجَر ۖ فَانفََجَرْت ِمْنهُ اْثنَتَا َعْشَرةَ َعْيًنا ۖ قَْد َعِلَم ُكلُّ أَُناٍس »َوإِِذ اْستَْسقَٰى ُموَسٰى  م 

ِ َوََل تَْعثَْوا فِي اْْلَْرِض ُمْفِسِديَن« ْزِق اَّلل   َواْشَربُوا ِمن ر ِ

براى قوم خود آب خواست. گفتيم: عصايت را بر آن سنگ بزن.] ما نیز با  »و به ياد آريد آنگاه را كه موسى 
زنیم.[ پس دوازده چشمه از آن بگشاد. هر گروهى آبشخور خود  مان را بر سنگ دلمان می گشایی عصای فضا 

 را بدانست. از روزى خدا بخوريد و بياشاميد و در روى زمين به فساد سركشى مکنيد.« 
 

 ندین گَرم و سرد این و، صد چندین و، چ 
 از تو ای سَرد، آن توَهُّم کم نکرد 

 ( 2۰42)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ذهنی را،  این معجزه و صدها معجرٔه دیگر نظیر آن از من به ظهور رسید ولی نتوانست آن پندارهای یاؤه من 
های  وید: من تو را از چالش گ عبارت  دیگر موالنا از زبان زندگی می از تو که از جنس درد هستی کم کند. ]به 

ذهنی هستی و از فکری به فکر  چنان دنبال خرس من شود و هم نجات دادم، پس چرا از توهمت کم نمی  زندگی 
 کنی؟![ روی و ذهنت را خاموش نمی دیگر می 

 
 یی از جادویی بانگ زد گوساله 

 سَجده کردی که خدای  من توی 
 ( 2۰43)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 پرست، بدان سجده کردی و گفتی: تویی خدای من. ای دراثر سِحر و جادو بانگی برآورد و تو ای گوساله له گوسا 
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ذهنی را در سر  که صدای گوساله من پرست هستیم چرا ذهنی گوساله ها در من خواهد بگوید ما انسان ]موالنا می 
کنیم و  های خود فکر و عمل می گی ید را قبول داریم، به آن سجده کرده و براساس همان  شنویم آن خود می 

 کنیم.[ گشایم و به خدا سجده نمی ترتیب جادو شده، فضا را نمی بدین 
 ( 51(، آیه  2)قرآن کریم، سورٔه بقره) 

 »وَاِذْ وَاعَدْنَا مُوسَی اَر بَعِينَ لَي لَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِج لَ مِن بَع د هِ وَاَنتُم  ظَالِمُونَ« 
م را كه چهل شب با موسى وعده نهاديم و شما كه ستمکاران بوديد، بعد از او گوساله را  »و آن هنگا 
 پرستيديد.« 

 
 آن توهمهات را سیالب بُرد 
 زیرکیِّ بار دَت را خواب بُرد 
 ( 2۰44)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ذهنی به خواب  غفلت  خام من و فکرهای تو را بُرد و آن زیرکی و ذکاوت   سیالب  صدای گوساله  آن خیاالت 
پرستی خود ادامه  دهد بنابراین به گوساله کردی این توهمات ذهنت تو را نجات می رفت. ] تو فکر می فرو 

توانستی فضا را باز کنی و صدای خدا  که می حالی پچید فکر و عمل کردی. در دادی و با صدایی که در سرت می 
 را بشنوی.[ 

 
 او؟   چُون نبودی بدگمان در حقِّ 

 رُو؟  ْچُون نهادی سَر چنان ای زشت 
 ( 2۰45)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

رُو، چرا  کنی؟ و ای زشت پیچد شک نمی ذهنی بدگمان نشده و به صدایی که در سرت می چرا دربارٔه گوساله من 
 کنی؟ گونه سر به سجده نهاده و تعظیم می در برابر گوساله این 

 
 او   چُون خیالت نآمد از تزویر  

 گیر  او؟ وز فساد  سحر  احمق  
 ( 2۰4۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

گمان نشدی که این گوساله فقط  چرا از نیرنگ و حیله او بیرون نیامده و نجات نیافتی؟ و چرا به او بد 
 کشاند. سوی فساد و تباهی می گیرد و به ها را می احمق 
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 سامریی خود که باشد ای سگان 
 تَراشد در جهان؟ که خدایی بر 

 ( 2۰4۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

سیرت، سامری کیست که بتواند در جهان خدایی درست کند؟ ]چطور ما متوجه  های ذهنی سگ ای من 
ها هستند که به صدای  کنیم؟! فقط احمق گشاییم و به صدای خدای درونمان گوش نمی شویم و فضا را نمی نمی 

 شوند.[ پرست می ده و گوساله ذهنی خود گوش کر گوساله من 
 

 چُون درین تزویر  او یکدل شدی؟ 
 ها عاطِل شدی؟ وز همه اِشکال 

 ( 2۰4۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 عاطِل: بیکاره 

ذهنی، با او همراه و همدل شدی؟ و از همه اِشکال ها و ایرادهای خود  چگونه در این نیرنگ و فریب  من 
 است نداری؟! وجود آورده مشکالتی که این گوساله برایت به دست کشیدی و تمایلی به حل  

 

 شاید خدایی را به الف گاو می 
 چون منی صد اختالف؟   در رسولی 

 ( 2۰4۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

بارٔه پیامبری و رسالت من صد نوع اختالف و ستیز  که در حالی شود؟ در آیا گاو  دروغین شایسته خدایی می 
به  پرستیم ولی نسبت را می  تواند خدا شود و ما آن عبارت دیگر چطور یک گوساله به دروغ می به ]  آید. پدید می 

نوع اختالف   کنیم و صد یابیم مقاومت کرده و او را باور نمی خدایی که با فضاگشایی در درونمان دست می 
 نظر داریم.[ 

 

 پیش  گاوی سَجده کردی از خری 
 گشت عقلت صید  سحر  سامری 

 ( 2۰5۰لوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  )مو 

وسیله جادوی  و ندانستن، در برابر یک گاو سجده کردی. چراکه عقلِ تو به  ذهنی تو از روی  خرّییت من 
 توانستی با دید نظر ببینی. ها شکار شده بود و نمی سامری و دیدن از طریق همانیدگی 

 
 
 
 

 



  ۶۳۹خالصه ابیات برنامه شماره   

 5۰ 

الْجالل   چشم دزدیدی ز نور  ذُ
 عینِ ضَالل   اینْت جهلِ وافر و، 

 ( 2۰51)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 اینْت: این تو را 

تو چشمانت را از نور  خداوند و مرکز عدم  فرو بستی، شگفتا از این نادانی فراوان که عین گمراهی توست.  
پرستی  گردانیم و به گوساله می بر گیرد رو ]براستی آیا ما از نور خدا که با فضاگشایی در اختیار ما قرار می 

 کنیم؟![ اساس آن فکر و عمل می ذهنی را صدای خدا دانسته و بر آوریم؟ صدای من می رو 
 

 شُه بر آن عقل و، گُزینش که تو راست 
 چون تو کان  جهل را کُشتن سزاست 

 ( 2۰52)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 ای است برای اظهار نفرت و کراهت. شُه: کلمه 

توانایی انتخاب تو در این لحظه، سزاوار است تو که معدن نادانی و جهلی در ذهنت  تُف بر آن عقل و 
 بمیری. 

 
 گاو  زرین بانگ کرد، آخِر چه گفت؟ 
 کاحمقان را این همه رغبت شگُفت 

 ( 2۰53)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

به او میل و رغبت پیدا  نسبت همه احمق ذهنی که در ذهن صدا کرد، سرانجام چه گفت که این گاو  زرینِ من 
 ذهنی پیامدی جز تخریب و درد دارد؟! کردند و به حرفش گوش کردند؟ آیا واقعا من 

 

 ایت از من بسی زآن عجبتر دیده 
 لیک حق را کی پذیرد هر خَسی؟ 

 ( 2۰54)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ذهنی سخن حق را  هنی است. ولی من ذهای من انگیزتر از کار اید که بسی شگفت شما از من معجزاتی دیده 
 پذیرد؟ نمی 
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 باطالن را چه رُباید؟ باطلی 
 عاطالن را چه خوش آید؟ عاطلی 

 ( 2۰55)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

چیز   ها. چه ذهنی دیگر نظیر خود آن کشد؟ مسلماَ یک من سوی  خود می های ذهنی، را به چیز اهلِ باطل، من چه 
سوی  خود جذب  کنند، به کارند و درد و تخریب ایجاد می اد عاطل را که دائماً بادام پوک می کاران و افر بیهوده 

 ها که خوشایند آنان باشد. کند؟ قهراَ کاری بیهوده، برحسب همانیدگی می 
 

 زآنکه هر جنسی رُباید جنس  خود 
 گاو، سوی  شیر  نر کی رُو نَهَد؟ 

 ( 2۰5۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

سوی  شیر  نر  تواند به عنوان مثال، گاو کی می به  کند. رباید و به خود جذب می زیرا هر جنسی، جنس  خود را می 
 رود. سوی انسانی مثل موالنا نمی ذهنی به برود؟ من 

 

 گرگ بر یوسف کجا عشق آورد؟ 
 جز مگر از مکر تا او را خورَد 

 ( 2۰5۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ذهنی  ورزد؟ مگر برای فریب  او تا او را شکار کند و بخورد. ]من به یوسف عشق می گ کی نسبت مثال دیگر، گر 
 بین ببرد.[ کند، مگر اینکه با او دوست شود تا او را بخورد و از به یوسفیت و حضور ما رحم نمی 

 

 چون ز گرگی وارهد، مَح رَم شود 
 آدم شود چون سگ  کهف، از بنی 
 ( 2۰5۸، بیت  )مولوی، مثنوی، دفتر دوم 

گردد. درست مانند سگ  اصحاب   که گرگ، از خوی  درندگی خود رها شود، همره و مَحرَم  آدمی می ولی همین 
ذهنی با شنیدن این سخنان حقیقتاً بپذیریم که  عنوان من یابد. ]اگر ما به کهف که به مرتبه انسانی ارتقاء می 

ذهنی زندگی نکنیم و به صدای او گوش نکرده و فضا را  برود و دیگر با خرس من  باید این »منِ« ما ازبین 
 شود.[ صورت هشیاری ما آزاد می این بگشاییم در 

 

 
 
 

 



  ۶۳۹خالصه ابیات برنامه شماره   

 52 

 چون ابوبکر از محمّد بُرد بو 
 گفت: هذا لَی سَ وَج هٌ کاذ بُ 
 ( 2۰5۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

گفت:»این رخساره دروغگو نیست.«   بُرد و از آن آگاهی یافت، که ابوبکر به صداقت  حضرت  محمد  پی همین 
 بنابراین ایمان آورد. 

 

 چون نبُد بوجهل از اصحاب  دَرد 
 دید صد شَقِّ قَمَر، باور نکرد 

 ( 2۰۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

شدن به خدا را نداشت صدبار شکافته شدن ماه ذهن و بیان   رو که ابوجهل درد عشق و زنده ولی از آن 
حضرت رسول دید ولی ایمان نیاورد.]اگر ما درد عشق  و زنده شدن به خدا را نداشته و فقط  حضور را از 

از مدتی از کار روی خود متوقف شده و   های زندگی خود را داشته باشیم، پس درد  درست کردن وضعیت 
 دهیم.[ ادامه نمی 

ده، پاره کردن تسلسل افکار و مقیم  نیم کردن ماه ذهن، جدا کردن گذشته از آین ]شقِّ قمر در اینجا نماد  دو 
 ست.[ شدن در این لحظه ابدی 

 
 دردمندی کِش ز بام افتاد طشت 
 زو نهان کردیم حق، پنهان نگشت 

 ( 2۰۶1)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ما از کسی که به دردمندی آوازه یافته، و حقیقتاً درد طلب و زنده شدن به خدا را دارد، اسرار  حق و زنده  
که او واقعاً طالب زنده شدن به خداست و  شدن به خدا را پنهان داشتیم. ولی حقیقت از او پنهان نشد. ]چرا 

 شود.[ سوی طالب خود جذب می بیان دیگر مطلوب به فهمد به از روی ارتعاش راهش را می 

 

 و آنکه او جاهل بُد از دردش بعید 
 چند بنمودند و، او آن را ندید 

 ( 2۰۶2ر دوم، بیت  )مولوی، مثنوی، دفت 

داند  و درد  حق و زنده شدن به  ذهنی داشته و منظور از آمدن به این جهان را نمی ولی به آدم نادانی که من 
عنوان  های حقیقت را نمایاندند ولی او اصال چیزی از آن مشاهده نکرد. ]به خدا را نداشته باشد، بارها جلوه 

 شود.[ فهمد و از خواب ذهن بیدار نمی لی او نمی مثال هزار بیت موالنا برایش خوانده شده و 
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 آینه دل صاف باید تا در او 
 واشناسی صورت  زشت از نکو 

 ( 2۰۶3)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ها پاک باشد تا بتوانی صورت  گیریم که باید آینه دل از هواهای نفسانی، دردها و همانیدگی بنابراین نتیجه می 
ی را  از رخ زندگی و مرکز عدم بازشناسی و فکرهای همانیده را از خرد فضای  ذهن زشت و همانیده من 

 شده تشخیص دهی. گشوده 
 

 تیتر 
 »ترک گفتنِ آن مرد  ناصح بعد از مبالغه پند، مغرور  خرس را« 

 
 آن مسلمان، ترک  ابله کرد و تَفْت 

 باز رفت   یان گو لب الحَوْل   یر  ز 
 ( 2۰۶4  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 مگر خدا را(   یستن   ی و قدرت   یرو: مخفف  الحَوْلَ وَ ال قُوَّةَ اِلّا ب الله )ن الحَوْل 

[  کندی نم  ی نکردن با خرس توجه  ی آن مرد به سخنانش درمورد دوست  ید د ی مسلمان و آن بزرگ ]وقت  یر پ  آن 
 . گفت ی لب ذکر »لٰا حَولَ و ال قُوةَ اِالّ ب اللّه« م   یر که با حرارت ز ی رفت، درحال   یع آن ابله را ترک کرد و سر 

 
 گفت: چون از ج د ّ پندم وز ج دال 

 یال خ   زاید ی م   یش در دل  او ب 
 ( 2۰۶5  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

بودن پند و   ی کردم اما از جد  یحت پند و اندرزم را دادم و او را نص  یت مرد گفت: من با جدّ بزرگ  آن 
 من دشمنش هستم.   کند ی و فکر م   افتد ی م   ی ذهن به من   تر یش ب   یعنی  یشود م   تر یش او ب   یال من فقط خ   یحت نص

 
 بسته شد   یحت رهِ پند و، نص   پس 
 شد   یوستهاَع ر ض  عَنْهُمُ پ  امر 
 ( 2۰۶۶  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

انجام   « یدرو گردان ران گ یزه »از ست  گوید ی بسته شد و فرمان خداوند که م  یحت راه پند و نص  ترتیب بدین 
. کار او  یدنکن  یحت شما نص  یست ن  پذیر یحت نص  ی آن است که اگر کس  یب ترک  ین ]منظور موالنا از ا  . یرفت پذ 

 .[ ید عهدٔه خدا بگذار را به 
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 ( 3۰  یه (، آ 32سورٔه سجده)   یم، )قرآن کر 

 عَنْهُم  وَانْتَظِر  اِنَّهُم  مُنْتَظِرُونَ«   فَاَع ر ض  »
 ها نيز در انتظارند.« از ايشان اعراض كن و منتظر باش، كه آن   پس، »

 

 درد، پس   فزاید ی م   یت دوا   چون 
 با طالب بگو، برخوان عَبَس   قصّه 
 ( 2۰۶۷  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

که خواهان و   ی کس  ی قصه را برا  ید پس با  کند ی م  تر یش دوا درد او را ب  ین ا ی ول  کنی ی تو دوا و درمان م  اگر 
 . ی و سورٔه »عبس« را بخوان   یی طالب آن باشد بگو

ها به  اش با سران عرب جهت دعوت آن ]سورٔه عبَس به داستان حضرت رسول اشاره دارد که در جلسه 
حضرت   ی است برا  یهی سوره درواقع تنب  ین قرار گرفت. ا  یامبر پ  اعتنایی ی وارد شد اما مورد ب  ینایی اسالم ناب 

 حرف بزند.  ست با همان مرد کور که »طالب« مسلمان شدن ا   ید صحبت با سران عرب با   ی جا رسول که به 
  یست که طالب و دردمند ن  ی حرف زد که آماده و خواستار و دردمند باشد نه کس  ی با کس  ید موالنا با  یان ب  به 
 استفاده کند.[ سوء   یا تمسخر    خواهد ی و م 

 ( 4تا    1  یات (، آ ۸۰سورٔه عَبَس)   یم، )قرآن کر 

كَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذّ كْرَٰى.«   عَبَسَ » كَّی. اَوْ يَذَّ  وَتَوَلَّی. اَنْ جَاءَهُ الْاَع مَی. وَمَا يُدْر يكَ لَعَلَّهُ يَزَّ
شايد كه او پاكيزه شود. يا   را ترش كرد و سر برگردانيد. چون آن نابينا به نزدش آمد. و تو چه دانى،  روى »

 پند گيرد و پند تو سودمندش افتد.«  
 

 ست طالب  حق آمده   ی اَع م  چونکه 
 خَست   ینهس   ید فقر، او را نشا   بهر  
 ( 2۰۶۸  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یاج رسول احت  ی به حضور زنده بشود و به کمک تو ا  خواهد ی طالب خداست و آمده و م  ینا مرد ناب  ین که ا  حال 
 . ی کن   دار یحه و دلش را جر   ی او را زخم   ینه س   ید دارد، تو نبا 

 
 بر رَشاد  مِهتران   یصی حر   تو 
 عام از سَروران   یاموزند ب   تا 
 ( 2۰۶۹  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

عامه   یکنی چون فکر م  ی مند شد و عالقه  یص قوم حر  ی سران عرب و رؤسا  یت بر ارشاد و هدا  یامبرپ  ی ا  تو 
 .  آموزند ی کرده و م   یافت را در  یم مَردم از سروران و بزرگان آن تعال 

 .[ خورد ی به درد نم   یاموزند از سرورانشان ب   ید که مَردم با تقل   ی او آموزه   ین د  که ی ]درحال 
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 ز مُلوک   ی که قوم   یدی د   احمدا، 
 خوش که بوک   ی گشتند، گشت   مستمع
 ( 2۰۷۰  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . ید که شا   ی . تو خوشحال شد کنند ی از بزرگان و سران دارند به تو گوش م   ی قوم   یک که    یدی رسول، د   ای 
 ]ادامه در بیت بعد[ 

 
 گردند خَوش   ین د   یار    یسان، رئ   این 
 سَرند و، بر حَبَش   ینها عرب ا  بر 
 ( 2۰۷1  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  خواستی ی عرب و مردم هستند و تو م  ی رؤسا  ها ین ا یرا تو بشوند ز ین د  یاور و  یار بزرگان و سران  ین ا که 
  کردی ی گونه که فکر م آن  ها ین ا  که ی پخش شود.  ]درحال  ی که آشنا هست  ی از حدود و صغور آن نواح  ینت د

 نبودند.[ 
 

 از بصره و تَبوک   یت ص   ین ا   بگذرد 
 الْـمُلُوک  ینِ د   ی که اَلنّاسُ عَل آن   ز 

 ( 2۰۷2  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : آوازه صیت

  یین آ  یرو و پ  روند ی پادشاهانشان م  ین مردم به د  یرا از بصره و تَبوک بگذرد. ز  ینت د  ین آوازٔه ا  خواستی ی م  تو 
 است.[   ید و تقل   یست ن  ین چه مردم از بزرگانشان خواهند آموخت د آن   یب ترت   ین . ]البته با ا شوند ی ها م آن 

 
 ی مُهتد   یر  سبب تو از ضَر   ین ز 

 ی و تنگ آمد   یدی بگردان   رُو 
 ( 2۰۷3  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . ی و به تنگ آمد   ی و رو برگرداند   ی رخ برتافت   طلب یت هدا   ینای سبب بود که تو از آن مرد ناب  ین هم  به 
 

 مُناخ   ین فرصت، کم افتد ا   ین در   که 
 و، وقت  تو فراخ   یارانی ز    تو 
 ( 2۰۷4  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

جا جمع باشند   یک که سران عرب و رؤسا در  آید ی م  یش کم پ ی فرصت  ین :[ چن ی گفت  ینا رسول به مرد ناب ی ]و ا 
. ]برو و زمان  ی وقت دار  ی اندازٔه کاف و به  یی ما  یاران ها را به کالم حق دعوت کرد. تو از دوستان و و بتوان آن 

 .[ یا ب   یگری د
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 در وقت  تنگ   گردیَم ی م   مُز دَحِم 
 نَه ازْ خشم و جنگ   کنم ی م   یحت نص   این 

 ( 2۰۷5  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 مزاحم   ینجا کننده، در ا   ی : ازدحام کننده و انبوه مُز دَحِم 

  ی را از رو  ین . ا شوی ی بزرگان جلسه دارم مزاحم و مانع کار من م  ین وقت کوتاه با ا  ین که من در ا  اکنون 
 . یت خشم و عصبان   ی نه از رو   گویم ی م   یحت و محض اندرز و نص  ی دوست 

 

 یر ضَر   یک   ین نزد  خدا ا   احمدا، 
 یر و، صد وز   ی صرست از صد قَ   بهتر 
 ( 2۰۷۶  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : نابينا، كور ضَریر 

 پادشاهان روم   از  ی : لقب سلسلهاقَی صر 

 است.   یر بهتر و برتر از صد شاه و صد وز  ینا مرد ناب   ین خداوند ا   یشگاه رسول، در پ   ای 
 

 یآر ب   ین اَلنّاسُ مَعاد ن، ه   یاد  
 باشد فزون از صدهزار   معدنی 

 ( 2۰۷۷  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

از   تر یش ب تواند ی کان م  یک معادن هستند.  یا ها چون کان هم  یان که آدم  یاور ب  یاد را به  یث کالم و حد  این 
به حضور برسد    خواهد ی هم که دردمند است و م   ینامرد ناب   ین ارزش داشته باشد. ]معدن ا  یگر صدهزار کان د 

 طال شوند.[   جنس از   خواهند ی بهتر از هزاران معدن آن بزرگان است که مانند مفرغ هستند و نم 
 حدیث 

 خِيَارَهُم فِي الجَاهِليَّةِ خِيَارَهُم فِي االِس الَم  اِذَا فَقُهُوا.« مَعَاد نُ تَج دُونَ،    النَّاسُ »
که  شرط آن آنان در اسالم است به  یدٔه برگز یت، آنان به دوران جاهل  یدٔه ها و معادنند، برگز چون کان هم  مردم » 

 باشند.«   ی به معارف اسالم   ی دانا 
 

 مُکْتَنِس   یقِ لعل و، عق   معدن  
 از صدهزاران کان  مس   بهترست 

 ( 2۰۷۸  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یده : مستور و پوش مُکْتَنِس 

پادشاهان دارند.   یندارد، بهتر از صدهزار معدن مس است که ا  ینا ناب  ینکه ا  شده یده پوش  یق لعل و عق  معدن 
 معدن مس هستند، چون درد ندارند.   یتاً پادشاهان نها  ین ا
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 ندارد مال سود   ینجا ا   احمدا، 
 پُر ز عشق و درد و دُود   ید با   سینه 
 ( 2۰۷۹  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

پر از عشق و درد و دود   ید با ینه سود ندارد، بلکه س  یدگی کار  پر از درد  عشق، مال و همان ین رسول، در ا  ای 
 . یاید نزد خدا ب  یی فضاگشا و با    یدگی از همان   ی باشد و خال 

 ( ۸۹و    ۸۸  یات (، آ 2۶سورٔه شعراء )   یم، )قرآن کر 

 لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. اِلَّا مَن  اَتَى اللَّهَ ب قَلْبٍ سَلِيمٍ.«   يَوْمَ »
 كس كه با قلبى رسته از شرک به نزد خدا بيايد.« دهد و نه فرزندان. مگر آن كه نه مال سود مى   روزى »

 

 روشندل آمد، در مَبند   اَع میِ 
 او را د ه که حقِّ اوست پند   پند،
 ( 2۰۸۰  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

او مبند و به او اندرز بده که حق اوست   ی رؤسا در را به رو  ین خاطر ا تو آمد به  یش دل پ روشن  ینای ناب  اگر 
 درد عشق دارد.   یرا ز

 
 دوسه ابله تو را مُنْکِر شدند   گر 
 کان  قند؟   ی چو هست   ی گرد   ی ک   تلخ 
 ( 2۰۸1  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و پر از   ی تو معدن قند و شاد  یرا ز  ی؟ دوسه نادان ابله منکر تو شدند چگونه ممکن است تو تلخ شو  اگر 
 . ی هست   ی صفات عال 

 

 دوسه ابله تو را تهمت نهد   گر 
 دهد ی م   ی تو گواه   ی برا   حق 

 ( 2۰۸2  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   

 خواهد داد.   ی دوسه نفر اَبله نادان به تو تهمت بزنند، حضرت حق به سود تو گواه   اگر 
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 : از اقرار  عالَم فارغم گفت 
 حق باشد گواه، او را چه غم؟   که آن 

 ( 2۰۸3  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خاطرم  و آسوده  نیاز ی کنند ب ید ی مرا تأ  یا دهند  ی گواه  یتم بر حقان یان جهان که ین رسول فرمود: من از ا  حضرت 
  یگر د ی ها انسان  یید از تأ ید با یز ندارد. ]انسان ن  ی غم  یچ که حضرت حق گواه و شاهدش باشد ه  ی کس  یرا ز
 داشت.[   د نخواه  ی خدا شاهد اوست و غم   کند ی م   یی که فضاگشا   ی مادام   یرا باشد ز  نیاز ی ب

 

 است   ی خور   یدی را ز خورش   ی خُفاش   گر 
 یست ن   ید آمد که آن خورش   یل دل   آن

 ( 2۰۸4  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی واقع  ید شک کرد که خورش  ید در آن خورش  یدبهره و لذت ببرد با یدیاز خورش  ی مثال اگر خفاش  برای 
 . یست ن

آن   یت در معنو  ید با  پرستد ی را م  ی انسان معنو  یکرا نگه داشته  ی ذهن پردرد که خرس من  ی ذهن من  یک ]اگر 
 کرد.[ انسان شک  

 
 یل خُفّاشکان باشد دل   نفرت  

 یل تابان  جل   ید  مَنَم خورش   که 
 ( 2۰۸5  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

از تابش من،   یف کوچک و ضع   ی ها خفاش  یدن گُز  ی :[ نفرت و دور گوید ی م   ید را از زبان خورش   یت ب  ین ]موالنا ا
را   ی انسان  ی ذهن  ی ها هستم. ]اگر من  ی واقع  ید درخشان  بزرگ و خورش  ید  است که من خورش  ین بر ا یل دل 

 بودن آن شخص است.[   ی بر انسان بودن و معنو   یل ها دل مسخره کنند، مسخره کردن آن 
 

 را جُعَل راغب شود   ی گُالب   گر 
 کند ی م   ی ناگُالب   یلِ دل   آن

 ( 2۰۸۶  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . برد ی نامطبوع لذّت م   ی سوسک که از بو   یه شب  یوانی گردانک، ح  ین : سِرگ جُعَل 

و به آن   یاید گالب خوشش ب  یا عطر  یک  ی [ از بو آیدی مدفوع خوشش م  ی ]که از بو  گردانک ین اگر سرگ  مثالً 
 . یست ن   ی است که آن گالب، گالب واقع   ین بر ا   یل کند دل  یدا رغبت پ 

 
 

 



  ۶۳۹خالصه ابیات برنامه شماره   

 5۹ 

 مِحَک   یدار  خر   ی شود قلب   گر 
 نقص و شک   ید درآ   یاش مِحَکّ   در 
 ( 2۰۸۷  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

در درست بودن آن    ید است و با   ی دنبال سنگ محک باشد پس آن محک هم تقلببه   ی تقلب  ی ا مثالً اگر سکه   یا 
 داشت.   ید شک و ترد 

 
 را بدان   ین شب خواهد، نه روز، ا   دُزد، 

 روزم که تابَم در جهان   یَم، نِ   شب  
 ( 2۰۸۸  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

کند.   ی دزد  تواند ی شب م  یکی در تار  یرا مند به شب است نه روز، ز عالقه  یشه است که دزد هم ینا  یگر د مثال 
 . تابم ی بلکه روز  روشنم که در جهان م  یستم ن   یک شب  تار  یامبر، پس بدان که منِ پ 

  ی راه درست  یعنی  آید ی از او خوششان نم  ی ذهن  ی ها اگر من  کند، ی م  یشرفت هرکس واقعاً پ  یگر د یان ]به ب 
و راهش   کند ی م  ی او هنوز با خرسش زندگ  یعنی  کنند ی م  یید او را تأ  ی ذهن  ی ها عکس اگر من . به رود ی م 

 نادرست است.[ 
 

 یروار فاروقم و، غَلْب   فار قم، 
 گذار   یابد ی که از من کَه نم   تا 
 ( 2۰۸۹  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 حق و باطل   یان گذارنده م: فرق  فار ق

 فرق گذارنده   یار : بسفاروق 

از من عبور   ی کاه  ی حت  دهم ی هستم که اجازه نم  ی و مانند غربال  گذارم ی حق و باطل فرق م  ین ب  یق دق  یار بس  من 
 .[ کنم ی ها توجه نم و به آن   شود ی از من رد نم   ی ذهن من   یزهای کند. ]چ 

 
 

 کنم من از سُپُوس   یدا را پ   آرد 
 نُقوش است، آن نفوس   ین ک   یم نما   تا 

 ( 2۰۹۰  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

تا به مردم نشان   کنم ی و جدا م  دهم ی م  یص تشخ  ی ذهن حضور را از نقوش من  یا آرد را از سبوس و نفوس  من 
 اهلِ صورت و ظاهرند و نفوس اهلِ معنا هستند.   ی ذهن   یزهای دهم که چ 
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 در جهان   یم خدا   یزان چو م   من 
 هر سبک را از گران   یم نما   وا 
 ( 2۰۹1  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . دهم ی داده و نشان م   یص تشخ   ین خدا هستم و سبک را از سنگ   ی جهان ترازو  ین در ا   من 
 .[ یم حضرت حق شدن برس  ی به مقام ترازو   ید ها با ]همه ما انسان 

 
 یی را داند خدا گوساله   گاو 
 یی و، درخور کاله   یداریّ خر   خَر 
 ( 2۰۹2  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  مقداری ی ب  ی و درخور  او همان کاال  یق نادان و احمق است که ال  یداری خر  داند ی که گاو را خدا م  ای گوساله 
 . خَرد ی است که آن را م 

 
 م خَرَد نه گاوم، تا که گوساله   من 
 از من چَرَد  ی نه خارم، که اشتر   من 
 ( 2۰۹3  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 کند.   یه از من تغذ   ی که شتر   یستم مرا بخرد و خار هم ن   ی اکه گوساله   یستم گاو ن   من 
 

 گمان دارد که با من جَور کرد   او 
 من رُوفت گَرد   یینهاز آ  بلکه 

 ( 2۰۹4  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  تواند ی و عنادش به من ستم کرده و م  یز ست  یله وس به  کند ی فکر م  شود ی م  یک به من نزد  ی ذهن که با من  کسی 
   شود ی بلکه برعکس سبب م   گذارد ی . او بر من اثر نم یست ن  ین چن   که ی در کند درحال مرا از راه به 
 قلب من زدوده و پاک شود.   یینه آ   ی از رو   گردوغبار 
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پريدن

 وی آهوی معانی آمد گه چريدن

 ای عاشق جريده بر عاشقان گزيده

 بگذر ز آفريده بنگر در آفريدن

 2029مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 
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