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 ند بخشنده مهربان وخداه نام ب
 

 :سخنی با همراهان
 کن  گر خطا گفتیم اصالحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَُخن 

 (۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

به کاری از   زدناز دستگوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این

 باشیم؛آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀهدف و نتیج 

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

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

 سائل فرعی نکنیم. و اساس کار را فدای م تا اُسّ

این کار فعالیت  از  به همگروه، دسترسی سریعهدف  اساسی، هسته  ۀتر  و طرح مفاهیم  ای 

معنوی است که منطبق    ۀداران این برنامتر برای دوستکلی هر برنامه با امکان تکرار بیش 

 و موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

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

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

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

 عموم قرار دهیم. 

 باشد. نویسی میکارگروه خالصه ۀشویم مسئولیت این امر به عهددر پایان یادآور می

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خالصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 924 خالصه ابیات غزل برنامه

 متن ابیات غزل اصلی 
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 خمّارم  خمارِ اندر که باده بیار 
 گرفتارم  چنین زان  مرا، گرفت خدا

 
 است خورشید رشکِ که  شرابی جامِ بیار 

 بیزارم  عشق غیِر  از که عشق جانِ به
 

 است حیف بخوانمش  جان اگر آنکه بیار 
 دارم  سر  دردهایِ جان ز  که سبب بدان

 
 نامش  دهان درین نگنجد آنکه بیار 

 گفتارم  هایِشّقه ازو  شکافدمی که
 

 نادان  و گولم نیست، او چو  آنکه بیار 
 طّرارم  و ُگربُزان مَلِکِ ویم با چو

 
 خالی  شود سرم  کز  دمی آنکه بیار 

 کّفارم  ز گوییا شوم، تیره و سیاه
 

 میار   و بیار ازین رهاند  آنکه بیار 
 آرم   کجا  کز  دفع  مگو و  زود بیار

 
 را   هاآسمان سقفِ بازرهان و بیار 

 بسیارم  فغان و  دود ز دراز شبِ
 

 خاکم  از هم  من مرِگ پسِ  آنکه بیار 
 نجّارم  مثالِ درآرد گفت و  شکر  به
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 قدح  مثالِ اَممِی امینِ که می بیار 
 بسپارم  پاک رفت، شکمم  در هرچه  که

 
 قومم  کاشکی مرگ  پسِ گفت نجار 

 اسرارم  ذوقِ ز بُدندی  دیده گشاده
 

 نکردندی  نظر  خونم  به و استخوان به 
 خوارم  تن به اگر  عزیزم،  شاهِ روح به

 
 نجّار  منِ امتراشیده که نردبان چه 

 رفتارم  رسید  گردون هفتم بامِ به
 

 زیر به  بماند خرم من، شدم وار مسیح 
 خروارم   گوشِ به  نی و خرم غم در نه

 
 گلی  و آب تو مبین  آدم ز وار بلیس 

 گلزارم  هزار صد ِگل  پسِ در که ببین
 

 تبریزی  شمسِ لحم ازین کرد طلوع 
 آرم  برون وَحَل زین  سر  و آفتابم که

 
 بار  دیگر دررویم وَحَل چو مشو، غلط 

 عارم  در پوش روی  زین  و برقرارم که
 

 کوران  کوریِ به درآیم  صبوح هر  به 
 نگذارم  غروب  و طلوع  کور، برایِ

 
 ( 1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
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 خمّارم  خمارِ اندر که باده بیار
 گرفتارم  چنین زان  مرا، گرفت خدا
 (1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 کامل   پیر فروش،می : خمّار

 خمار  در  من  خدایا،:[  گویدمی  است  بشر  ساقی  که  خداوند  به  خطاب  انسان   زبان  از  موالنا]
 کنندٔه درمان  که   را   آن  تا  کنممی  باز  را   فضا  پس  هستم،   جهانیآن  خداگونٔه  شراب  چشیدن
  بادٔه  از  که  مرا   شراب،  آن.  بیاوری  برایم  است  آن  هایسازی سبب   و  ذهنیمن  درمانبی   دردهای
 نیاز  و  خُمار  حالت  از  غمگینم،  و  ناراضی  و  ام فته نگر  سرمستی  و  زندگی  هاهمانیدگی   و  بیرونی
  به  خدا   بنابراین  شدم؛  گرفتار  ذهنیمن   در  و  شکستم  را   الست  پیمان  و  قول  من.  کندمی  خارج

 .بردارم  ذهنی  دانستن از دست و کنم پاک  را  مرکزم  تا کرد مبتالیم گرفتاری

 است خورشید رشکِ  که شرابی جامِ بیار
 بیزارم  عشق غیِر  از که عشق جانِ به
 (1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 به  بخشد،می   جهان  به  که  نوری  و  انرژی  همه  آن   با  را   خورشید  که  بده  من  به   شرابی  جام   خدایا،
 من که « عشق جان» به قسم. کندمی زنده  خدا  به را  کائنات  تمام  شراب آن  زیرا  بیندازد؛ حسادت

  از  و  کنممی   توجه  عشق  به  و  کرده  تکیه  خدا   به  تنها  لحظه  این  اتفاق  اطراف  در  فضاگشایی  با
 فضابندی  سبب  و  است  عدم   از  دور  جسمیِ  مرکز  داشتن   و  ذهن  در  زندگی  که  «عشق  غیر»

 .بیزارم  شود،می

 است حیف بخوانمش  جان  اگر  آنکه بیار
 دارم  سر  دردهایِ جان ز  که سبب بدان
 (1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  با  که  جانی  زیرا   گذاشت،  «جان»  را   نامش  شودنمی   حتی  که  بیاور  جهان  این  به  را   برکتی  و  شراب
 دیگر   عبارتبه ]  ندارد  شباهتی  زندگی  به   و  است  دردسر  از  پر  دارم   دوست  و  شناسممی   ذهنم
 اصلی  جان  از  و  ام چسبیده   ذهنی  و  مصنوعی  جان  به  که  است  علت  این  به  من  خُماریِ  و  دردها

 جان   همان  که  یکتایی  شراب  و   ایزدی  دم   تا  کنم  عدم   را   مرکز  کرده،  باز  را   فضا  باید.  ام بهرهبی 
 .[آورند روی من به هستند اصلی
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 نامش  دهان درین نگنجد آنکه بیار
 گفتارم  هایِشّقه ازو  شکافدمی که
 (1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 تکّه  پاره،: شقّه

 و  ندارد  را   آن  شناخت  و  بیان  قدرت  زدن  حرف  با   من  ذهن  یا  دهان  که   بیاور  را   برکتی  آن
 حاصل  و   خیزدبرمی   منبع  آن  خود  از   من  گفتار  هایبخش   زیرا   شود،نمی   جا  ذهن  در  عظمتش
] است  برکت  همان  کهاین  شرط به   باشد،  برکات  این  منبع  تواندمی  خود   خودیِبه   انسان. 

 نشود  قطع ارتباطش راه و باشد داشته همراهش همیشه  را  خدا  ناظر، حضور با و  کند فضاگشایی
 .[ است باطل گیردمی  سرچشمه ذهنیمن از که کارهایی  و فکرها تمام  بداند و

 نادان  و گولم نیست، او چو  آنکه بیار
 طّرارم  و ُگربُزان مَلِکِ ویم با چو

 (1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 دزد  مکّار، و گرحیله  افراد: گُربُز

  جز  که  جزوی  عقل  و  ذهنیمن  زیرا   شوم؛می   احمق  و  نادان  من  نباشد  اگر  که  بیاور  را   ایباده   آن
 زندگی  و  خدا   یعنی  «وی»  با  وقتی.  شد  خواهند  من  نمایراه  نیستند  بلد  کاری  تخریب  و  ضرر

 باید]  دزدندمی   را   زندگی  دیگران و  خودم   وجود  از  که  شوم می   گریحیله   ذهنی  هایمن   امیر  هستم،
 قانون  رعایت  و  فضاگشایی  با  و  بگذارم   کنار  دارم   دانایی   و  فهم  توهم  آن  با  که  را   کمال  پندار
 .[ آوَرَد روی من به خالقیت و کند رفتار و گفتار من طریق از زندگی دهم اجازه جبران

 خالی  شود سرم کز  دمی آنکه بیار
 کّفارم  ز گوییا شوم، تیره و سیاه

 (1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 سیاهی  و ظلمت :  کُفر

 فضای   اختیار  در  فکرهایم  یعنی  شود  خالی  آن   از  من  سر  لحظه  یک  اگر  که  بیاور  برایم  ایباده 
  درست   شوم،می   تیره  و  سیاه  کنم  فکر  خدا   غیاب  در   ذهنیمن   وسیلٔهبه  و  نباشد  شدهگشوده 
  فکرهایم   نکنم،  فکر  ذهن  با   اگر  کهدرحالی . ] ستخالی  زندگی   بادٔه  از  سرشان  که  کافران  مانند

 .[کنممی  پیدا   دست  آفریدگاری و صنع به و  آیدمی  شدهگشوده فضای از خالق صورتبه
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 میار   و بیار ازین رهاند  آنکه بیار
 آرم   کجا  کز  دفع  مگو و  زود بیار

 (1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 آوردن بهانه زدن، واپس: دفع

  از   را   مرکزش  و  رهاندمی   ذهنیمن   «مَیار  و  بیار»  از  را   فضاگشا  انسان  که  بیاور   را   یکتایی  شراب
  بهانه   ذهنیمن   جبرِ  زیرِ  یعنی  مکن  دفع  و  بیاور  را   شراب   این  زود.  کندمی  پاک   چندی  و  چونی
  انسان،   فضاگشایی   و  خود  روی  کردن  کار  و   تعهد  و  صبر  با]   بیاورم؟  کجا  از  و   کنم  چکار  که   نیاور
 .[شد  خواهد جاری جهان تمام  به او از و شده او  نصیب رودخانه چون ایزدی،  رحمت و لطف

 را   هاآسمان سقفِ بازرهان و بیار
 بسیارم  فغان و  دود ز دراز شبِ

 (1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  و   کوچک  هاهمانیدگی   دنبالبه  آن  نهایت بی   سقف  که   را   درونم  آسمان  و   بیاور  را   ایزدی  بادٔه
  درد  به  زندگی  تبدیل  از  حاصل  دودِ .  کن  نهایتبی  دوباره  و  وارهان  محدودیت  این  از  شده  فشرده

  شود   روشن  حضور  شمع  تا  بیاور  را  زندگی  برکت.  استکرده  پر  را  ذهن  دراز   شب  فغان،  و  ناله  و
 . گردد وسیع درونم  آسمان و پاک  هاهمانیدگی  از مرکزم  و

 خاکم  از هم من مرگِ  پسِ آنکه بیار
 نجّارم  مثالِ درآرد گفت و  شکر  به
 (1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

.  کند زنده  زندگی به و وادارد شکر به خاکم  از   را  مردم   من  مرگ  از پس حتی  که بیاور را  برکت آن
 سازندٔه  که   کند  تبدیل  نجاری  به  ساختن  ذهن  قالبی  نردبان  و  بودن  بت  نجار  از  مرا   که  برکتی
 . برساند خودشان خداگونگی بیانِ  و شکر به را  هاانسان نیز مرگم از پس تا  باشد، عرش  نردبان

 قدح  مثالِ اَممِی امینِ که می  بیار
 بسپارم  پاک رفت، شکمم  در هرچه  که

 (1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  قدح   مانند  درست  دهم،  پس  ام برداشته  آن  از  هرچه  و  باشم  آن  امین  که  بیاور  ورآن  از  را   شرابی
 به  که  را   حضوری  هشیاری  نیز  من  پس.  کندمی   خالی  ریزند،می   آن  در  که  را   ایباده   تمام   که
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 دهم می   پس  هاهمانیدگی   از  مرکز  کردن  خالی   با  ام،کرده  تبدیل  همانیدگی  به  و  شده  ریخته  درونم
 کمک  دیگران  به  هم  و   خود  به  هم  مِی،  این  کردن  جاری  با  ترتیببدین ]  گیرم می   مِی  زندگی  از  و

 .[ کند طلوع درونشان از خورشید و دهند پس را  شدهگرفته  هشیاری نیز هاآن  تا کنممی

 قومم  کاشکی مرگ  پسِ گفت نجار
 اسرارم  ذوقِ ز بُدندی  دیده گشاده

 (1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  و بود کرده  مبعوث شهر آن مردم به خداوند  که  را پیامبرانی  چون زیست،می  انطاکیه در که است  نّجار حبیبِ  مراد: نّجار
  مردم  کاش: »گفتمی  رفت، بهشت به  چون.  کردند هالکش مردم داد، قرار  تأیید مورد کردند،می   انکارشان مردم
 [ بعد و 13  آیٔه ،[ 36] یس سورٔه.« ]آوردندمی   ایمان و  کرد  عطا من به هایینعمت  چه  خداوند که  دانستندمی 

 از  پس[  کشتند  پیامبران  تأیید  دلیلبه  را   او  مردم   کهآن  از  پس  یس،  سورٔه  داستان  در]  نجار
  را  اسراری  ذوق  چقدر  که  دیدندمی   عدم   دیدٔه  و  گشاده  چشم  با  من  قوم   کاشای: »گفت   مرگش
  تجربه   را  حضور   که  برسد  ایدرجه  به  هرکس  دیگر  عبارتبه. ]ام کرده  تجربه  حضور   با  که   دارم 
  این  به  و   شده  وارد  یکتایی  بهشت  به  توانندمی  که  شوند  متوجه  ذهنی  هایمن   کندمی  آرزو  کند،
 .[ برسند زیبا مقام 

 ( 18 آیٔه ،[36] یس  سورٔه کریم، قرآن)

 .« أَلِيم   َعَذاب   ِمّنا َولََيَمّسّنُكمْ  لََنْرُُجَّنُكمْ  تَ ْنَتُهوا لَْ  لَِئنْ    ِۖبُكمْ  َتَطَّّيَنَ  ِإَنّ  قَاُلوا»
  قطعا    نایستید،  باز[  خود  دعوت  از]  اگر  ایم،گرفته   بد   فال  و  شومی  به  را   شما   ما  همانا: »گفتند
 .«رسید خواهد شما  به دردناکی شکنجٔه ما سوی از و کنیم،می  سنگسار را  شما
 

 نکردندی  نظر  خونم به و استخوان به
 خوارم  تن به اگر  عزیزم،  شاهِ روح به
 (1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  خون   و  استخوان  از  که  جسمی  عنوانبه  مرا   شانجسمی   هشیاری  با  مردم   کاشای:[  گفت  نجار]
  روحشان،   با  و  کردندمی  باز  را   فضا  بلکه  گرفتند،نمی   درنظر  مرا   حقیر  تنِ  و  فرم   و  دیدندنمی   است
  که   است  آرزویی  همان  این  و]  دیدندمی   است  خداوند  و  شاه  جنس  از  که  مرا   جنس  و  وسیع  روح

 .[دارد حضوربهزنده انسان
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 نجّار  منِ امتراشیده که نردبان چه
 رفتارم  رسید  گردون هفتم بامِ به
 (1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 و   هفتم  آسمان  باالی  به  مرا   که  ام تراشیده   نردبانی  مرکز   کردن  عدم   و  فضاگشایی  با  نجّار  منِ
 روی  تواندنمی   باشد،  ذهن  با  تصور   قابل  که  جسمی  هیچ   کهطوریبه   است؛رسانده   یکتایی  فضای

  با   رسید،  باال  درجات  به  و  تراشید  را   خود  نردبان  که  موالنا  مانند  توانیممی  نیز  ما]  بگذارد  اثر  آن
 که   برسیم  جایی  به  و  بتراشیم  را   خود  نردبان  درون،  فضای  کردن  باز  و  او  ابیات  از  استفاده
 .[ نگذارد اثر ما بر  همانیدگی هیچ کشش

 زیر به بماند خرم من،  شدم  وارمسیح
 خروارم   گوشِ به  نی و خرم غم در نه
 (1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  را  ام ذهنی من  و  شوم می   بلند  هاهمانیدگی   روی  از  رفت،  و  گذاشت  را   خرش   که  مسیح  مانند  من
 گوشِ   که  دهممی   اجازه  نه  و  شد؟  چه  ام ذهنی من   که  هستم  آن  غم  در  نه.  روم می   و  کنممی   ترک 

  هاآن  از  گرفتن  زندگی  و  هاهمانیدگی  انباشتن  منتظر  یا  بشنود  چیزی  جهان  این  از  من  خرگونٔه
 . شنوم می عدم  گوش با و کنممی  رها را  ذهن سازیسبب   من درحقیقت.  باشد

 گلی   و آب تو مبین  آدم ز واربلیس
 گلزارم  صدهزار ِگل  پسِ در که ببین
 (1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  و   خودت  جسم  و   فرم   تنها  دید،  را   گِلش  و  آب  و  انسان  فرم   فقط  که  شیطان  مانند  تو  انسان،  ای
  گلستان   و  زارگل   هزار  صد  ذهنی،من   یعنی  گِل  و  آب  این   پسِ  در  که  شو  متوجه  و  نبین  را   دیگران

 . دارد  وجود عدم  مرکز و شدهگشوده  فضای در

 تبریزی  شمسِ لحم  ازین  کرد طلوع
 آرم  برون وَحَل زین  سر  و آفتابم که
 (1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 گِل : وَحَل

   و آب  این درون از خورشید مانند  انسان لحظه، این اتفاق اطراف در فضاگشایی از پس باالخره
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 در  خداگونگی  دیدن  و  درون  فضای  کردن  باز  با  که  هستم  آفتابی  من  گفت  و  کرد  طلوع  گِل
 . کنممی  روشن را  آن مرکزم  از طلوع با و آورم درمی  خاکی تن از سر ها،انسان 

 بار  دیگر  دررویم وَحَل  چو مشو، غلط
 عارم  در پوشروی  زین  و برقرارم که
 (1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  من  بگو  بلکه  شویم؛  وارد  است  گِل  و  آب  از   که  جسم  و  فرم   به  دیگر  بار  که  مگو  و  مکن  اشتباه
 که این  از  و  برقرارم   و  ساکن  لحظه  این  در  نهایتبی   ریشٔه   با  ام،کرده   باز  را   فضا  و  دیده  را   ماه  آن

 . کشممی  خجالت و دارم  عار  باشم، داشته آن عوارض و  هیجانات و ذهنیمن  دید از پوشیروی

 کوران  کوریِ به  درآیم صبوح هر به
 نگذارم  غروب  و طلوع  کور، برایِ

 (1۷3۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  دویی   و  بینندنمی   ذهنیمن   با  جز  که  ذهنی  کوران   کوریِ  به:[  گویدمی   فضاگشا  انسان  زبان  از]
  و  شوند  کور  ذهنی  هایمن  تا  کنممی   طلوع  انسانی  هر  مرکز  از   و  صبح  هر  از  خورشید  مثل  دارند،
 . بینندمی  غلط که بفهمند و نماند باقی غروب و طلوع دوییِ ایشان برای

 

 924ٔه شمارٔه متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنام

 را نیش این سبب دانممی: گفت
 را  خویش  گناهِ  من شناسممی

 ( 168۷ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  را   خود  گناه  و  شناسممی  را   درد  این  سبب  من:  گفت  ستعارفی   انسان  هر  نماد  که  اقطع  شیخ
]دانممی  ذهن   در  ماندن  با  ولی  شود  او  جنس  از  که  بسته  عهد  زندگی  با  الست  روز  در  انسان. 

 .[ است شکسته را  عهدش
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 او اَیمانِ  حرمتِ شکستم من
 او دادِستانِ بُرد یمینم پس

 ( 1688 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 سوگند  یمین، جمع:  اَیْمانِ
 راست   دست: یَمین

  و  کند  مجازاتم  او  عدل  قانون  باید  حاال  و  «شکستم»   را  خدا   با  عهدم   که  بودم   من:  گفت  شیخ
  بشکند،   را   شود  زندگی  جنس  از  داده  قول  که  الست،  سوگند  حرمت  انسان  اگر. ]ببُرد  را   دستم
 .[داد خواهد دست از را  خود خالقیت  و  قدرت تمام 

 بَدست  دانستم و،  عهد شکستم من
 دست به  جُرأت  شومیِ آن رسید تا
 ( 1689 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 با   عهدم   الست،  پیمان  به  نبودن  متعهد  و  لحظه  این  اتفاق   به   مقاومت  و  ستیزه  با  من:  گفت  شیخ
  مرا   و  نارواست  کاری  حرص  و  خشم   فضابندی،  عهدشکنی،  دانستممی   کهدرحالی  شکستم؛  را   خدا 
 و   شد  دامنگیرم   عهدشکنی  و  گستاخی  این  بدِ  عواقبِ  و  شومی  درنتیجه  کندمی   جسم  جنس  از

 . داد باد بر را  دستم

 رواست فرمان او دانست، او که وآن
 کجاست؟  پیچیدن سامانِ خدا با
 ( 1692 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 سازی سبب   به  و  نشد  بلند  ذهنیمن  عنوانبه   و  باشد  عدم   باید  مرکزش  کرد  شناسایی  که  کسی  آن
  ناقص   عقل  با  چطور  انسان.  استروفرمان   و  زندگی  جنس  از  نکرد،  توجه  ذهن  هیجانات  و

   دارد؟ را  خداوند مشیّتِ با   درافتادن  و گرفتن کشتی توانایی ذهنی،من

 ست شده آن دلیلِ  غم، خُمارِ این
 ست بُده اتمستیّ  مفقود، بِدان که
 ( 2259 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هویت هم  ایداده   دست  از  که  چیزی  آن  با  که  ستاین   دلیل  آید،می   ذهن  از  که  «غمی  خمار»
  ایجاب زندگی تکاملی قانون. ]است  کرده «مستی» دچار را   تو آن از کشیدن شیره و ایبوده 
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 .[  بردارد مرکزش از  را  هاهمانیدگی  انسان که کندمی

 دَمبهدَم هایِغُصّه این توست فعلِ
 اْلَقلَم جَفَّ قَدْ معنیِّ بُوَد این

 ( 3182 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خود  تشخیص  و  افکار  اعمال،  نتیجٔه  شودمی  تو  دامنگیر  هرلحظه  که  دمیبهدم   هایغصه  این
 مطابق   را   تو  بیرون  و  درون  زندگی،  لحظه  این  در  که  است   همین  نیز  «القلمجف  قد»  معنی.  توست

  را  زندگی  هاجسم  جایبه   و  کنی  باز  فضا  کرده،  قبول  مسئولیت  هرچقدر  و  نویسدمی   تو  شایستگی
 .شد خواهد بیشتر شایستگی این بگذاری  مرکزت در

 کردگار  آن است غالب  و است طالب
 دَمار  او آرَد  بر  هاهستی ز تا

 ( 3214 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  داشته   کمال  پندار  و  هستی  که  هرکسی  روزگارِ  از  دمار  تا  اوست  بر  غالب  و  انسان   طالبِ  خداوند
  به   جماد  از  و  ام آفریده  را   تو  من  انسان  ای  گویدمی  خداوند. ]کند  درد  دچارِ  را   او  و  درآورد  باشد
  به   تو  در  لحظه  این  خواهممی  و  ام آورده   انسان  ذهن  به  حیوان  از  و  حیوان  به  نبات  از  نبات،

 .[ نشو بلند ذهنی من عنوانبه  و شو تسلیم. شوم  زنده خودم  نهایتبی 

 انداخت همی تو به حوادث  تیِر که  قضا
 سِپَری  سپس آن از  عنایت به ُکند را تو

 (3056 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 خودش  ارادٔه  با  و  قضا  طریق  از  خداوند  باشد  جسم  مرکزت   و  باشی   داشته  هستی  اگر  انسان  ای
 فضا  اگر  گیرد،می  تو   از   را  هاآن  و  گرفته  نشانه  هایتهمانیدگی   سمت  به   را   اتفاقات  و  حوادث  تیرِ
  خود،   عنایتِ  و  لطف  با  خداوند  نخواهی،  زندگی  هاهمانیدگی  از  و  کنی  عدم   را   مرکزت  کرده،  باز  را 

 . کندمی  محافظت بیرونی بالهای و حوادث مقابل در تو از و شودمی  سِپَرَت

 

 



  924شماره خالصه ابیات برنامه  

 
13 

 سازدش  وسیلتمی صورت چههر 
 اندازدش  دُور  بحر، وسیلت زان 
 ( 1113 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ذهنی   سبب  و  «وسیله»  که  هرچقدرهم  خداوند   یکتاییِ  «بحر»  به  رسیدن  برای  ذهنیمن   در  انسان
 طریق   از  خواهد می  انسان  چراکه.  کندمی  دور  خود  از   را   او  سبب  همان  با  خداوند  آورد،  فراهم
 و   کندنمی   بیرون  مرکزش  از  را   هاجسم  و  شود  زنده  خداوند  به  ذهنی  هایتراشیعلت   و  هاصورت

 .  شودنمی  زندگی جنس از

 است  نیستی چون حق صُنع  کارگاهِ
 است  قیمتیبی کارگه برونِ پس
 ( 690 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آفریدگاری : صُنع

  پس   است  خداوند  آفریدگاری  «کارگاهِ»  عدم   مرکز  و  شدهگشوده   فضای  ،«نیستی»  که  آنرو  از
  جبر   و  ذهن  فضای  در  و  بوده  « بیرون  کارگاه»  این  از  ذهن  در  وجود  حس  و   فضابندی  با  هرکسی

 .کندمی  تلف را  وقتش فقط و نداشته ارزشی گونههیچ  باشد، ذهنیمن

    اندبوده تن یک دو  هر  شیطان، و نفس
 اند بنموده را خویش صورت دو در 

 ( 4053 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)  

  مجموعٔه   و  جهانیاین  کشش   نیروی  نماد  درواقع  که  «شیطان»  و  ذهنیمن   یعنی  انسان  نفسِ
 و   گذشته  مجازی  زمانِ  در  و  هستند  همانیدگی  ابرِ  جنس  از  هردو  دردهاست  و  هاشدگی هویتهم

  و   انسان  درونِ  در  نفس  صورتبه   یکی  اند،شده  نمایان  «صورت  دو»  به  اما   کنندمی  کار  آینده
 خدایی  هشیاری  و  بیندمی   را   ظاهر  صورت   و  گل   و   آب  فقط   انسان  در  شیطان.] شیطان  در  دیگری

 .[ بیندنمی را  شودمی  زنده خود نهایتبی  به انسان در که

 بُدند  یک ایشان که عقل، و فرشته چون
   شدند صورت دو  هاشحکمت بهِر
 ( 4054 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  یکی کندمی اداره را  کائنات  تمام  که کل عقلِ و شدهگشوده  فضای یعنی «فرشته» که طورهمان 
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 و   است  انسان  درون  در  یکی  اند،درآمده  «صورت  دو»  به  خداوند  هایحکمت   خاطربه  اما  هستند
  کنید می  باز  فضا  کرده  استفاده  خود  انتخاب  قدرت  از  شما  وقتی. ]باشد می  خداوند  که  هم  دیگری

 حفظ  را   شما  کرده،  عمل  و  فکر  شما  طریق  از  او  و  شویدمی   خداوند  جنس  از  فرشته،  جنس  از
 بد   اتفاقات  و  شده  نفس  جنس  از  شویدمی   بلند  ذهنیمن   برحسب  و  کرده  مقاومت   وقتی.  کندمی

 .[افتدمی  شما برای

 ایم داده شرحت سینه درونِ که
 ایم بِنهاده اتسینه اَندر شرح

 ( 106۷ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ایمداده  قرار  اتسینه  در   را   هستی  شدهگشوده  فضای  جنس  از   تو  که  مطلب  این  شرح  انسان،  ای
 خاصیت   آن   از   ایم،گذاشته  را   شنویسکوت   و  بینیعدم   فضاگشایی،  خاصیت  مرکزت،  در  و

 . نکن استفاده ذهنی ابزارهای از و کن باز را  فضا کن، استفاده فضاگشایی

 خویش   هایِمرادیبی از عاشقان
 خویش  موالیِ از گشتند خبر با
 ( 4466 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تلخ   نرسند  جهانیاین   مقصود  به  و  شوند  مرادبی   قضا  قانون  با  وقتی  زندگی  عاشقِ  هایانسان 
  خالی   فضا،  کردن  باز  یعنی  اصلی  مراد  به  رسیدن  وقت  فهمندمی   فضاگشایی  و  رضا  با  و  شوندنمی 

 . است خداوند از شدن  باخبر و هاآن از نخواستن  زندگی و هاهمانیدگی از مرکز کردن

 خدا  گشاینده و،  زَفتَست قفلِ
 رضا  اندر و زن  تسلیم در دست

 ( 30۷3 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 اطراف  در  پس  کند،  باز  تواندمی  خداوند  فقط  را   آن  و  است  بزرگ  و  محکم  بسیار  ذهنی،من   قفلِ
 کامل  رضایتِ  با  و  باش  تسلیم  و  کن  باز  را   فضا  دهدمی   نشان  ذهنت  که  چیزی  آن  و  هامرادیبی 

 .بگشاید را  اتذهنی من  قفل و کند کار تو روی فکانکن  و قضا طریق از خداوند بده اجازه

 
 



  924شماره خالصه ابیات برنامه  

 
15 

 سازیی طََرب کرد زمان  آخر  در یار
 بازیی  او ظاهِر جِد، جِدِّ او باطنِ
 ( 3013 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  است   ذهن  مجازی  زمان  و  آینده  و   گذشته  شناختیِروان   زمانِ  پایانِ  که  «زمان   آخر»  در  خداوند
 ی فضا   خداوند،  باطنِ.  کرد  فراهم   انسان  برای  را   زندگی  اصيل  شادی  و  «طرب»  بساط
  هر   و  همانیدگی  جسم،  یعنی  آن   ظاهر  اما  است،  « جدی»  بسیار  لحظه  این  در  شده،گشوده 
 . نگریست بازی صورتبه آن به  باید و است خداوند «بازی » دهدمی نشان  ذهن  که وضعیتی

 ُکشت  عِلم بدین یار را  عشّاق جملٔه
 طنّازیی   تو جهلِ هان،  و هان نکُند تا

 ( 3013 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  قدرت   و  « علم»  این  به  آگاهی  با   را   حافظ  و  موالنا  مثل  بزرگانی  و  عاشقان  همٔه  خداوند،  ،«یار»
 و   شدهگشوده  فضای  باطن،   و  شوخی   دهد،می   نشان  ذهن   کهچیزی   آن  و  اتفاقات  ظاهر،  که  تمییز

 «جهلِ»  که  باش  آگاه.  ستا کشته   ذهنیمن   به  نسبت  است  جدی  بسیار  شدن  خدا   جنس  از
  ذهنت   که  وضعیتی  از  خواستن  زندگی  و  فضابندی  با  را   تو  و  نکند  دلبری  و  طنازی  اتذهنی من

 . نیندازد ذهن دام  به دهدمی  نشان

 را  ما شب و  روز  در بُدی   الدینشمس عشقِ نه اگر 
 ! را؟ ما  سبب از و دام ز بودی کجا ها فراغت

 (۷1 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 ما  برای  لحظه   این  در  خداوند  به  شدن  زنده  و  فضاگشایی  امکان  یعنی  الدین شمس   عشق  اگر
 ما   برای  ذهن  دام   از  رهایی  امکان  و  بود  ذهنی  سازیسبب   و  دام   به  دائما   ما  توجه  نبود،  میسر
 این  در  راحتی  و  آسايش  هیچ  و   کردیممی  وجوجست   بیرونی   چیزهای  در  را   زندگی   و  نداشت  وجود
 . نداشتیم جهان

 خود  تابِ ز  ما از دَمار  برآوردی، شهوت بت
 را  ما تب، و تاب نبودی عشقش، تابش از اگر 

 (۷1 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

   آفتاب صورتبه  آمدن باال و خدا  با شدن یکی امکان و شدهگشوده فضای گرمی و  تابش اگر
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  شدیم؛ نمی  برخوردار  او  عشق  کنندگی مست   و  روشنایی  از  و  نبود  میسر  ما  برای  مرکز  از  زندگی
  ها آن  از   کشیدن   شیره  و  جهانیاین  چیزهای  با  بازیعشق  بُتِ  ذهنی،من   شهوتِ  بُت  صورتدراین

 باید  انسان. ]آورد درمی   ما  روزگار  از  دمار  و  کردمی   نابود   را   ما  مخرّبش  و  مسموم   انرژی  تابش  با
 .[  کند دریافت را  زندگی کنندگیمست   و  تابش گشاییفضا  با

 بُوَد؟ چرا حیا و شرم  مرا دلبِر عاشقِ
 بُوَد؟ چرا  وفا رسمِ بُوَد، این جمال چونکه
 (560 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 و   شرم   آید،می   شدن  تبدیل  و  عشق   از  که   آبرویی  و  حیا   و  شرم   جایبه   باید  چرا   من  دلبرِ  عاشقِ 
 چرا   است،  مرکز  کردن  عدم   و  فضاگشایی   در  حقیقی  جمال  که  وقتی  باشد؟  داشته  ذهنی  حیای
  خرد   که  است  آن  عمل  بهترین]   باشد؟  وفادار  آن  به  و  کند  رعایت  را   ذهنیمن   رسم  و  راه  باید

 .[ بریزد  انسان عمل و فکر به شدهگشوده فضای از زندگی

 او نامِ  ستشده عشق است، ایکرانهبی لذّتِ
 بُوَد؟ چرا جفا نه ور است، شکایت  خود  قاعده

 (560 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  انسان   اما.  دارد  نام   «عشق»  که  است  نامحدود  و  کرانبی   لذتی  انسان  مرکز  از  یزندگ   آفتاب  طلوع
. کندمی   عمل  مالمت  و  شکایت  و  هاهمانیدگی   خواستنِ  ذهنی،  سازیسبب   براساس  ذهنیمن  در
 زندگی   باید  چرا   وگرنه  شود،می  مرادیبی  صورتبه   زندگی  جفای  و  وفاییبی  دچار  دلیل  همینبه

   کند؟ جفا

 سَنی  و حَبر  را غیر  مر  کنی تا
 کنی می  خالی و بدخو را خویش

 ( 3196 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دانا  دانشمند،: حَبر
 بلندمرتبه  رفیع،: سَنی

 به   را   هاآن  و  کنی  کمک  دیگران  ذهنی  هایمن   به  خودت،  روی   تمرکز  جایبه  بخواهی  که  زمانی   تا
 ذهنی من. ]شویمی   خالی  زندگی  زندٔه  انرژی  از  و  کرده  بدخو  را   خودت  برسانی،  بزرگی  و  دانایی
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 شمع  فقط  ندارد،  را   ذهنیمن  کردن   عوض  قصد  هم  حضور.  کند  عوض  را   دیگر  ذهنیمن  تواندنمی 
 .[  داردمی نگه روشن  را  حضورش

 او ستکرده  رها را  خود مردٔه
 رَفو جویَد را  بیگانه مردٔه

 ( 151 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  حضور  هشیاریِ  به  خود،   ذهنیِمن  مردٔه  کردنِ  زنده  روی  تمرکزش  کهآن  جایبه   نادان،   انسان  این
 .  هاستآن ذهنیِمن  مردٔه کردنِ زنده و دیگران روی کردن کار فکرِ به باشد،

 گری نوحه  دیگران، بر  آ، دیده
 ِگری می خود  بر  و،  بنشین مدّتی

 ( 4۷9 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   ببین  را   اتهمانیده   مرکز  و  بنشین  کنی،  گریه  دیگران  حال  به  کهآن  جایبه   تو  من،  چشمان  ای
 تو .  هستی   ذهنیمن  جبر  و  شیطان  نفوذ  زیر  ببین  و  کن  نگاه  هایتهمانیدگی   از  ناشی  دردهای  به
  ذهن   سازیسبب   و  هاشدگی شرطی   و  ایداده  دست  از  را  اتآفریدگاری  و  صنع  قدرت  ذهنیمن  در
 .  کن گریه خودت زار حالِ به و بنشین.  استکرده اسیر را  تو

 شوی می وفایانبی فدایِ چون
 روی؟می سو  بدان  بَد، ُگمانِ از
 ( 338 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 که   آفلی   چیزهای  وفایان،بی  فدای  را   خودت  چرا   خدا   امتداد  و  هشیاری  عنوانبه   تو  انسان،  ای
 ذهنی من فکرهای و بد  گمان  اثرِ  بر   و  گذاریمی   مرکزت   در  را   هاآن   و   کنی می دهد،می   نشان  ذهنت 

 شوی؟ می  اتفاقات قربانی و رویمی درد و مرگ  سویبه

 بود توفیقبی چو فرعونی،   جهدِ
 بود  تفتیق آن دوخت،می او هرچه 

 (   840 بیت دفترسوم، مثنوی، مولوی،)
 شکافتن : تَفتیق

   نتیجه به  و بوده موفقیت بدون  است، ذهنیمن  با تالش همان که «فرعونی جهد» که دلیل این به
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  قضا   توسط  درنهایت  بدوزد،  ذهنش  با  و  بکند  عملی  و  فکر  هر  ذهنیمن   با  انسان  پس  رسد،نمی 
 فکر  هر  گویدمی  و  دهدمی  نشان  را  جهان   در  انسان  گرفتاری   دلیل  بیت  این. ]شد  خواهد  شکافته

 .[ است نتیجه بی   باشد ذهنیمن براساس که عملی و

 دوختیم؟ چه  از اسباب بر  چشم
 آموختیم  َکَرشم چشمان، خوش ز گر 
 ( 2515 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تعالی  حق  حضرت  جاللیِ  تّجلیِ ابرو، و  چشم  به اشاره و غمزه و  ناز کرشمه،  مخفّف: کَرَشم

 دیدن  درست  بینند،می   زندگی  دیدِ  با  و  اندزنده  حضور  به  که  موالنا  چونهم  چشمانی خوش  از  اگر
  و   علت  قوانین   و  سازیسبب   طریق  از  و  رفته  ذهن  به  چرا   دیگر  پس  آموختیم،  را   عدم   مرکز  با

 کنیم؟ می عمل هاآن  برحسب و رویممی  دیگر فکر به فکری از آن، معلولِ

 دگر اسبابی اسباب، بر  هست
 نظر افگن آن  در منگر،  سبب در
 ( 2516 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  است،   خداوند  که  دیگری  سازِسبب   یک  درونِ  است  ذهنیمن   برحسبِ  که  سازیسبب   سیستمِ  هر
 به  سازنده،سبب   به  بلکه  نکن  نگاه  ذهنی  هایسبب   در  و  بپر  بیرون  ذهن  از  بنابراین  دارد؛  قرار

 . کن نگاه خداوند،

 آمدند  اسباب قطعِ در انبیا
 زدند  کیوان  بر  خویش  معجزاتِ

 ( 251۷ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . رساندند آسمان مرتبٔه ترینعالی  به: زدند  کیوان بر

  که   ندهند  اجازه  و  بیایند  بیرون  ذهن  از   که  بدهند  یاد  هاانسان  به  که  آمدند  این  برای  پیغمبران
 به   را   خود  معجزات  راه  این  در و کند  گرفتار  معلول  و علت  و   سازیسبب   سیستم  در  را   هاآن   ذهن

 . رساندند انجام  به صورت بهترین
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 سبب  قطعِ در هست قرآن جمله
 بولهب  هالکِ  و، درویش عِّزِ

 ( 2520 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  نپرداخته،   ذهن  در  سازیسبب   به  انسان   تا  است،آمده  ذهن  سازی سبب  قطع  برای  فقط  قرآن  کُلِ
  انسان   بزرگیِ  و  جالل  موجب  امر  همین .  بپیوندد  فکانکن   و   قضا   به  و  نرود  دیگر  فکر  به  فکری  از

  جنس  از  انسان  مرکز  هرگاه. ]است  ذهنیمن   کنندٔههالک   و  شده  عدم   جنس  از  که  فضاگشاست
 .[ است  نادان و بولهب باشد جسم هروقت و است درویش باشد عدم 

 نیست  اسباب جز  خلق،  بندِچشم
 نیست اصحاب ز سبب، بر  لرزد  که  هر 

 ( 2313 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از   پریدن  و  ذهن  در  سازیسبب .  استنبسته   ذهن  سازی سبب   جز  چیزی  را   مردم   عدم   چشم
 موالنا.  کند  فکر  غلط  و  بماند  ذهنیمن  جبر  در  انسان  که  شودمی   سبب  دیگر  فکر  به  فکری
 بدهد  نشان  واکنش  و  بگیرد  قرار  ترس   و  خشم  مثل  هیجاناتی  و  سبب  تأثیر  تحت  هرکس  گویدمی
 . نیست خداوند یاران جزو

 مُستقیم و است علّتبی من  کارِ
 سَقیم ای علّت، نه تقدیرم هست

 ( 1626 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بیمار : سَقیم

  ذهنی، من  بیمارِ  ای .  است  واسطه  بدون  و  مستقیم  ذهنی،  علتِ  بدون  من  کار:[  گویدمی  خداوند]
  نه   آید،می  پیش  شدهگشوده   فضای  برحسب  تو  زندگی  و  هستی  من  فکانکن  و  تقدیر  معرض  در  تو

 من   و  شده  یکی  من  با  تا  کن  عدم   را   مرکزت  و  بگشا  را   فضا.  اتذهنی   هایبینی پیش   و  هاعلّت 
 .بدهم تو به را  خردم  و کنم کار تو روی مستقیما 

 وقت  به بگردانم را خود عادتِ
 وقت  به بنشانم پیش، از غبار این
 ( 162۷ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  من نکنی،  حرکت ذهن معلول و علت  قوانین با معنویت راه در و  کرده فضاگشایی اگر انسان، ای
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 هشیاری   به  ذهنیمن  از  را   تو  یعنی  دهممی   تغییر   موقعبه  را   خود  عادتِ  و  داده  شفا  را   تو  هایدرد 
 غبارِ   این  نیستی،  هایشعلت   و  ذهنیمن   که  بپذیری  و   نکرده  عجله  تو  اگر.  کنممی   تبدیل  حضور
 . دارم برمی  چشمانت جلوی از موقعبه را  ذهن سازیِسبب 

 المکان  از نَهَد وی  بر  قدم حق،
 فَکان   ُکنْ از شود  ساکن او آنگه

 ( 1381 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  از  پر  مرکز  به  یکتایی،  فضای  المکان،  از  را   قدمش  خداوند  کنیم،  باز  را   درون  فضای  وقتی
 فضای   خرد  و  «شودمی   و  بشو»  فکان،کُن  نیروی  از  درد  آتش  گاهآن  گذارد،می  ما  درد  و  همانیدگی
 . شویممی  برقرار و ساکن و شده  عدم  مرکزمان گردد،می خاموش شدهگشوده 

 تن مُرده این شود زنده من به چون
 من   به آرَد رُو که باشد من جانِ

 ( 46۷8 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 را   مرکز  و  کرده،  باز  را   فضا  است،  ذهنی من   در  که  انسانی  هرگاه:[  گویدمی  زندگی  زبان  از  موالنا]
  و   شودمی  زنده  من  به  و  گشته  آزاد  شده   گذاریسرمایه   هاهمانیدگی  در  که  اشمرده  تن  کند،  عدم 
  در   و  کنممی   حرکت  خودم   سویبه   که  هستم  من  خود  این  درواقع  آید،می   من  سمتبه   جانش  وقتی
 .شوم می زنده خودم  به او

   محتشم جان  ازین را او کنم من
 بخششم  ببیند بخشم،  من  که جان
 ( 46۷9 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   کنممی  بزرگ  و   باعظمت   زنده،  است،   کرده  عدم   را   مرکز  فضاگشایی  با  که  را   انسانی   جان  من
 که درحالی   بیندمی   مرا   بخشش  شود،  تبدیل  من  به  تا   ام بخشیده   او  به  که  ای شدهزنده  جانِ  این
 .ببیند را  آن نیست قادر ذهنیمن
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   دوست رویِ  نبیند نامحرم جانِ
 اوست  کویِ از او کاَصلِ جان همآن  جز 

 ( 4680 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 زنده  فضاگشایی،  اثر  در  که  جانی  فقط.  ببیند  را   خداوند  روی  نیست  قادر  ذهنی من   نامحرِم  جان
 ببیند   را   خدا  تواندمی  آمدیم،  جهان   این  به  آن  صورتبه  که  ایاولیه  جانِ  همان  است،  حضور  به
 . اوست امتداد  از  آن اصل زیرا 

   دهید هدیه مرا گویمنمی من
  شوید هدیه  الیقِ  گفتم بلکه

 ( 5۷4 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مرا  یا  دهید  هدیه  من   به  که  گویمنمی   شما  به  من  هاانسان  ای [  گویدمی  زندگی  زبان  از  موالنا]
  را   آفل  چیزهای  و  نکنید  قضاوت  و  مقاومت  کنید،  باز  را  فضا  گویممی   شما  به  بلکه  کنید،  عبادت

 .شوید زندگی به شدن زنده و حضور هدیٔه الیق تا ندهید قرار مرکز در

 بدو  بینا خدا، غیِر از کورم
 بگو  باشد  این عشق مقتضایِ

 ( 2363 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 شده اقتضا  الزمه،:  مقتضا

  بینم، نمی   را   خداوند  از  غیر  چیزی  هیچ  مرکز،  کردن  عدم   و   فضاگشایی   با  هرلحظه  من
 الزمٔه  .بینممی   را   او  فقط  شدهگشوده   فضای  طریق  از  و  دهمنمی   قرار  مرکزم   در  را   هاهمانیدگی 

 . کن  عمل آن به و بگو را  مطلب این . است  همین عشق

 داد بَال را تو جهتی  هر  از
  جَهاتَتبی به بازِکشد تا

 (368 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 الهی عالَمِ است، جهت  و جا از برتر که موجودی : جَهاتبی

  همانیده   فکری   هر  با  و  رفتی  که  جهتی  هر  از[  گویدمی  ذهنیمن  دارای  انسان  به  خطاب  موالنا]
  تا   بگشایی  را   فضا  خواهدمی   خداوند  چراکه  شد  ختم  بال   و  درد  به  خواستی،  زندگی  آن  از  و  شدی

 . بکشد  است، عدم  مرکز همان که جهاتبی  سمتبه را  تو
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 بِساط  ما بهِر ُگسترد  حق حکمِ
 اِنبساط طریقِ   از بگویید: که

 ( 26۷0 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 سفره  و فرش مانند  گستردنی چیز هر: بِساط

  و   بخشید   ما  به  را   انبساط  و  فضاگشایی  خاصیت  و  کرد  گسترده  ما  برای  را   رحمت  بِساط  خداوند
 . کن صحبت من  با فضاگشایی و انبساط طریق از لحظه این در انسان ای: گفت

  دین سودایِ را  کّفار  بسا ای
 این  و آن و ِکبر و ناموس  او بندِ
 ( 3246 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 شنیدن   با  اند،پوشانده  را   حضورشان  هشیاری  و  دارند  ذهنیمن  کهکسانی   کافران،  از  بسیاری
  ناموس،   غرور،  اما  برسم،  وحدت  به  خدا  با  و  کنم  باز  را   فضا  گویند،می  معنوی  هایصحبت 
 اشتباهشان   بار  زیر  توانندنمی   است،   محکم  حجابی  و  بند  برایشان  پندارکمال،  و  بدلی  حیثیت
 تغییر را  خود و بخوانند را  مثنوی  کتاب یا و بدهند گوش حضور گنج برنامه به شوند، خم بروند،
 . دهند

   بَتَر  آهن  از لیک پنهان، بندِ
 تبر  بِدَرّانَد را آهن بندِ

 ( 324۷ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آهن  از  ولی   است،  پنهان  مردم   میان  شدن  کوچک  از  ترس   و  ناموس  پندارکمال،  بند  این  گرچه
 پاره   هم  از   توانمی   تبر  با  را   آن  و  است  مشاهده  قابل  آهنین  زنجیرِ  و  بند  زیرا   است  ترقوی   و  بدتر
 .  کرد

   جدا کردن توان را آهن بندِ
 دوا  کس  نداند را غیبی بندِ

 ( 3248 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  را  ذهنیمن  تعصب  و  جبر  پندارکمال،  پنهان  زنجیرِ  ولی  کرد  قطع  و  برید  توانمی  را   آهنین  زنجیر
 .کند چاره تواندنمی  کسیهیچ 
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 نارجُو  و نار سرمستِ بسا ای
 او داند مطلق نورِ را  خویشتن

 ( 1366 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  را   درد  روندمی   که  کجا  هر  به  هستند،  درد  آتش  سرمست  که  ذهنیمن  هایانسان   بسیارند  چه
  دانسته   همانیدگی  از  خالی  را   مرکزشان  کمال،  پندار  روی  از  اما  کنند،می   پخش  و  کرده  وجوجست 

 . دانندمی  خداوند مطلق نور به زنده را  خود و

 حق  جذبِ یا خدا، بندٔه  مگر  جز 
 ورق  بگردانَد آرَد، رهش با

 ( 136۷ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  یا   کند،  اشبدلی   ناموس  متوجه  را  او  اشکنندهزنده  اشعار  با  موالنا  مثل  خدا   بندٔه  یک  کهاین  مگر
 به  و  برگرداند  را   ورق  و  آورد  راه  به  را  او  درون  از   خداوند  فضاگشایی،  یعنی  «حق  جذب»  طریق  از

 .کند زنده خودش

 نارِیه   خیالِ  کآن  بداند تا
 عارِیه  اِال  نیست طریقت در

 ( 1368 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   کمال  پندار  از  ناشی  که  دردهایی  آن  و  آتشین  خیاالت  آن  که  بداند  گشاییفضا   با  که  وقتی   تا
 موقتی   و  «عاریه»  خدا  به  شدن  زنده  و  رسیدن  مسیر  در  است،  آفل  چیزهای  با  شدن  همانیده

 .بیندازد دور را  هاآن باید و بوده 

 دور  تصویرات، و اوهام همه از
 نور  نورِ نورِ نورِ نورِ نورِ

 ( 2146 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  هیچ   که  است   خالصی  نور  آن.  است   دور  ذهنی  هایتصویر   و  اوهام   تمام   از  شدهگشوده   فضای
  حضور  هشیاری  مطلق  نور  تماما   بلکه  ندارد  وجود  آن  در  همانیدگی   از  برخاسته  جسمیِ  هشیاریِ

 . است  عدم  مرکز با
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 نیست  اوباش هر  کارِ اللّٰه اُذُْکروا
 نیست  قَالش هر  پای بر  اِرْجِعی

 ( 30۷2 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 مُفلس ولگرد،  بیکاره،: قَالش

 ذهنی من هر  کار  است،  شدن  او جنس  از  و لحظهبهلحظه فضاگشاییِ  معنی  به   که  کردن  یاد  را   خدا 
  رضایت،  با و «مرضی و راضی»  صورتبه لحظه این در خدا سویبه  برگشتن و. نیست سروپاییبی 

 . نیست  مفلسی و  ولگرد ذهنیِمن  هر کار ذات به قائم  هشیاری صورتبه و  فضاگشایی تسلیم،

 باش  پیل هم  مشو، آیِس تو لیک
 باش  تبدیل پی در پیلی، نه ور

 ( 30۷3 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

. شو  زندگی  جنس  از   و  باش  قوی  «فیل»  مثل  گشاییفضا   با  بلکه.  نشو  ناامید  انسان  ای  تو  اما
 با   یعنی  شوی،  فیل  کن  سعی  ای،مانده   نادانی   در  و  نیستی   زندگی  جنس  از  یعنی  «فیل»  هم  اگر

 . شوی زنده خدا  به و کرده تبدیل نظر هشیاری به را  جسمی  هشیاری فضاگشایی

 بین  سلطان  آن داناییِ و سازیسبب تو
 بین   امکان او کفِ  در نَبُوَد، ممکن آنچه
 (2002 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 را   اتذهنیمن  سازیسبب   و  دانایی   خداوند،  نهایتبی   به  ذهنیمن  از  تبدیل  راه  در  انسان،  ای
  فَکان کُن  و  قضا  قانون  چگونه  که   ببین  را   خدا   داناییِ  و  سازیسبب   و   بگشا  را   فضا  بیا.  کن  رها
  و   زندگی  دستِ  در  نیست،  ممکن  ذهنت  نظر  از  که  چهآن.  کندمی   عمل  تو  هشیاری  تبدیل  در

 . بسپار او به را  خودت پس شودمی ممکن شدهگشوده فضای

 همه  بینم را تو  من  پس زین:  گفت
 دَمدَمه  وآن سبب سویِ ننگرم

 ( 315۷ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 فریب و  مکر  آوازه، شهرت،: دَمدمه

 باز   را   فضا  فقط  من  پس  این  از:[  گفت  خداوند  به  است  ظاهری  اسباب  و  علل   دربندِ  که  انسانی]
  آن از حاصل افسون یا دمدمه و ذهنی سازیسبب  و  علل به هرگز و دید خواهم را  تو و کرده
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 .داشت  نخواهم توجهی

 توست  کارِ َلعادُوا، رُدُّوا:  گویدش
 سُست  میثاق، و توبه اندر تو ای
 ( 3158 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . گردند  باز اند،شده نهی آن از که آنچه به دوباره شوند، برگردانده جهان   این به آنان  اگر: لَعادُوا رُدُّوا

 بازگشت و  میثاق  و  توبه  در  که  کسی   ای:  گویدمی   است  ایمانسست   که  ایبنده چنین  به  پروردگار
  با   هستی،  دردها  فشار  تحتِ  که  زمانی  تنها  که  است  تو  کارِ  این  هستی،  سست  بسیار  من  سوی  به

 . کنی نمی عمل قولت به اما برنگردی، ذهن به که دهیمی  قول و آییمی  من سویبه   فضاگشایی

 کنم  رحمت ننگرم،  آن  من لیک
 تنم رحمت بر  پُّرست، رحمتم

 ( 3159 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

. هستم   بخشش  درحال   دائما   بلکه  کنم،نمی   نگاه  تو  توجهیبی   و  بدعهدی  به  من:  گویدمی   خداوند
  برحسب   و  بخشممی   تو  به  را   است  نهایت بی   و  وسیع  که  رحمتم  کنی  گشاییفضا   که  هرلحظه
 . شوی تبدیل من به تا کنممی  کمک تو به  و کنممی  عمل رحمتم

 عطا  بِدْهم بَدت،  عهدِ ننگرم
 مرا خوانیمی چو  دَم این َکَرم، از
 ( 3160 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  نیست،   مهم   ایکرده   گذشته  در  هرکاری  کنی  گشاییفضا   اگر.  کنمنمی   نگاه  تو  بد  عهد  به  من
 برخوردار  من  لطف  و  کرم   و  رحمت  از  کنیمی  عدم   را   مرکز  و  لحظه  این  به  آییمی  کههمین 
 .  شویمی

 اینجا  بیست  رسیدی دل برجِ به
 اینجا  بیست بدیدی  را مَه آن چو
 (108 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 کن  توقف بایست،: بیست

   به و  گذشتی حیوان مرتبٔه از یعنی رسیدی، «دل برج » به که اکنون انسان، ای: گویدمی  موالنا
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  دل   به  که  است  فضایی  همان  جااین   ولی   هستی،  هاهمانیدگی  و  دردها  گرفتار  گرچه  افتادی،   ذهن
  دیگر   فکر  به  فکری  از  کمال،  پندار  با  کهاین   جایبه  بنابراین  شد،  خواهی  زنده  خدا   به  اصلی،
 شدهگشوده   فضای  همین  در  وقتی  و  کن  باز  را  فضا  کنی،  توجه  ذهن  سازیسبب   به  و  بروی

 .نرو  ذهن به دیگر و بایست دیدی، را  خداوند

 نواحی  هر  را خود  رختِ  این بسی
 اینجا  بیست کشیدی نادانی ز
 (108 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 فکری   مختلف  نواحی  به  را   اتهشیاری   یعنی  زندگی   ٔسرمایه   تمام   نادانی،  روی  از  تو  انسان،  ای
  رها  را  ذهن  سازیسبب   خاصیت  و  کن  باز   را   فضا  پریدی،  دیگر  فکر  به  فکری  از  مرتب  و  کشیدی
 .شو ساکن و بایست ابدی لحظه این در کرده،

 مه  آن خوبیِّ  از و عمری بشد
 اینجا  بیست شنیدی  نوعی هر به
 (108 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  بس   توصیف.  شنیدی  نوعی  هر  به  را   خداوند  یعنی  ماه  آن  خوبی  توصیف  دائما    و  گذشت  عمرت
 .شوی زنده او به و بایستی  لحظه این در که است آن وقت  است،

 نیستم کودک نیست،  سودی هیچ
 بیستم  حَیران سیم و زرّ  به تا
 ( 856 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 [گویدمی خداوند زبان از موالنا]
  کنیمی  ارائه  ذهنت  با  که  چیزهایی  آن  یعنی  سیم  و  زر  گولِ  که  نیستم  بچّه  من .  ندارد  سودی  هیچ
 .شوم  آن مبهوت و بخورم  را 

   زبون  ای نَْرهی سجده، نیآری تا
 کون  به را مسجد تو بپیمایی گر 
 ( 85۷ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   سرتاسر اگر حتی نکنی، سجده خدا  برابر در و نکرده باز را  فضا کهوقتی  تا زبون، و پست ای
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  و  خوب  کار  هزاران  اگر  عبارتیبه .  شد  نخواهی  رستگار  باز  بپیمایی  خود  نشیمنگاهِ   با  را   مسجد
 کار  خداوند  فکانکُن   و  قضا  ندهی  اجازه  و  نکنی  باز  را   فضا  ولی  بدهی،  انجام   ذهنت  با  را  صواب
 .رسید نخواهی  جایی به کند،

 بین  باد دیدی، نقش غبارِ چون
 بین  ایجاد قُلُْزمِ  دیدی، چو کف

 ( 1460 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آن  که  زندگی  نیروی  بادِ  پس  دیدی،  آیندمی   باال  فکرها  که  موقعی  را   ذهنی  تصویر  غُبار  و گرد  وقتی
 نیز   را  آن  آورندٔه   پدید  دریای  دیدی،  را   دردها  و  فکرها  کفِ  که  تو.  ببین  هم  را   آوردمی  وجودبه  را 

 . ببین 
  نتیجه   به  ما  عمل   اما  کندمی  عمل  به  وادار   را   ما  و  آورده  باال  ما  در   را   فکرها  زندگی،  نیروی]  

 .[ ببریم پی نیرو آن وجود به و شده مرادبی  تا رسدنمی 

    کار به آید نظر تو کز  ببین هین
 تار  و پود َلحمی  و شَحمیّ باقیت

 ( 1461 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 پیه: شَْحم
 گوشت : لَْحم

  تو   وجود  بقیه   وِالّا.  آیدمی   کاربه  نظر  هشیاری  برحسب  دیدن  همین  فقط  تو  از  که  باش،   هوشبه
 . است استفاده غیرقابل و  جسمی پود و تار و گوشت و پیه

   تاب نفزود ها شمع در تو شَحمِ
 کباب   نامد را  مَخمور تو لحمِ

 ( 1462 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 مست : مَخمور

 و   شودنمی   آن  نور  افزایش  موجب  و  خوردنمی   شمع  کردن  درست  دردبه  تو  پیه  انسان  ای   امّا
]نیست  مستان  برای  مناسبی  کباب   نیز  تو  گوشت  نظر   از  شوی،  زنده  حضور  به  کهاین   جز. 
 .[خورینمی  چیزهیچ  دردبه  ظاهری و جسمانی
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 بَصَر در را تن جمله  این گداز در
 نظر در رو،  نظر  در رو،  نظر  در
 ( 1463 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  عدمت،  چشم   شدن  باز  برای  و  حضور  بینایی  راه  در  را   اتذهنی من   یعنی  خود  وجود  تمام   بنابراین
 نظر  هشیاری  و  حضور  راه  در  پیوسته  نشو،  متوقف  جسمی  هشیاری  در  وجههیچ به.  بسوزان
 . کن  حرکت

 راه  ز بیندهمی گز  دو نظر  یک
 شاه  روی و دید کون  دو نظر  یک

 ( 1464 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 چشم  درمقابل  و.  ببیند  را   خدا   به  شدن   زنده  راه   از  قدم   دو  تواندمی   فقط   جسمی  هشیاری  چشم
  همچنین   یکتایی؛  جهان  دیگری  و  جسمی  جهان  یکی  بیند،می  را   جهان  دو  که  هست  دیگری

 . است ناظر حضور همان چشم آن که ببیند هم را خدا  یا شاه روی تواندمی

 شمار بی فرقی دو  این میانِ در
 بِالسِّرار  اَعلَم اللّٰهُوَ  جو، سُرمه

 ( 1465 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  که   چشمی  آن  و بیندمی   را   خداوند  و  جهان   دو  نظر  هشیاری  با که  چشمی   یعنی  چشم،   دو  اینمیان  
  فقط  تو.  است   بسیار  تفاوت  بیند،می  را   جلوتر  وجب  یک  فقط  فکر  و  جسمی  هشیاری  طریق  از

  بلکه   نکن،  تقلید  ذهنی  هایمن  از  باش،  الهی  هدایت  و  معرفت  خواهان  و  بوده  سرمه  جویای
 خداوند  و   دانینمی   تو  که  بدان.  کن  پرنور  را   عدمت  چشم  و  بگشا  را   فضا  شکر  و  صبر  با  هرلحظه

 . است ترآگاه نهان اسرار به

 غبار  چون آمد ظاهر   گویِ و گفت
 دار هوش ُکن خُو خاموش  مدّتی

 ( 5۷۷ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  دردها  و  ها همانیدگی   ذهنی،من  براساس  گفتن  سخن  و  نظرکردن  اظهار  یعنی  ظاهر،  وگویگفت 
  کن،   تأمل  مدتی  بنابراین  ،گیرد می   را   هشیاری  دید  و  فضاگشایی  خاصیت  جلوی  غباری  مانند
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  تو   در  حضور  هشیاری  و  بخوابد  فکرهایت  غبار  و  گرد  تا  باش  ساکت  و  کن  خاموش  را   ذهنت
 . کند پیدا  وسعت

   او دیدنِ کز  را حُسن  آن ببین
 اینجا  بیست نابَدیدی و بَدید

 (108 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  جسمی  پیدای قسمت یک تو در دید خواهی شو، زنده زندگی به و کن  باز را   فضا بیا تو انسان،  ای
 است  درونت  شدٔه  گشوده  فضای  همان  که   جسمی  غیر  و  ناپدید  زیبای  قسمت  یک  و  دارد  وجود
  جسمی   قسمت  آن  نه  است  ناپدیدت  و  غیرجسمی   قسمت  براساس  تو  داریهستی  و  وجود  اصل  در
  جذب  خود  به  را   توجهت  تمام   و  گرفته  را   هشیاریت  دید   جلوی  غباری  مانند  که  هایتهمانیدگی   و

 این   در  و   بایست  مدتی  کردی  پیدا  را   ناپدیدت  قسمت  و  کردی  باز  را  فضا  کهوقتی .  است  کرده
 .شوی مستقر نهایتبی  فضای  این در تا بمان و  کن تأمل ابدی لحظه

 شیرست  پستانِ آن که تو سینٔه به
 اینجا  بیست چشیدی شیرش از که
 (108 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 با   و  است  خداوند  پستان  که  درونت  ناپیدای  و  شدهگشوده   فضای  همین  به  تو،   ٔسینه   به  قسم
  را  خدایی سکوت  و ناپدید  قسمت  و  ایچشیده   بارها برکاتش  و عنایت  لطف،  شیر   از  فضاگشایی،

  آرام  آرام   تا  دار نگه  گشوده  را   فضا  یعنی  بایست  و  کن  تأمل  اندکی  ای،کرده  تجربه  خودت  در
 فکرهای  و   جسمی  هشیاری  و  آمده   باال  درونت  از   عدم   خورشید  ترتیببدین.  کند  پیدا   وسعت
 . دهندمی دست  از را  خود اهمیت و خاصیت اتتوهمی 

  ایپَرده حکیمِ اَلفاظِ بشنو
  ایخورده باده که  نِهْ همآنجا سر 
 ( 3426 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  را  خدایی  شراب  آنجا  در  که  بگذار  جاییهمان  را  سَرَت   گویدمی  که  سنایی  حکیم  سخنان  به
 و   عشق  مست  و  خوردی  را   زندگی  مِیِ  فضاگشایی  با  اگر  یعنی.  کن   گوش  ای،شده   مست  و  خورده
 آن  از  و  بگذاری  شدهگشوده   فضای  در  ابدی  لحظه  این   در  را   سرت  باید  شدی   سبببی   شادی
 . نیایی بیرون
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   شد ضال چون  ایمیخانه از مست
 شد  اطفال بازیچٔه و تَسْخُر 

 ( 342۷ بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 .باشد کرده گم  را منزلش راه که  کسی  اینجا در گمراه،: ضال

  را  مادی  چیز   یک  برود،  ذهن  به  و  ببندد  را   فضا  شده،  مست  ایزدی  شراب  از  کهکسی   هرگاه  زیرا 
 و   تمسخر  مورد  و  شده  سرگردان  و  گمراه  شود،  خارج  یکتایی  فضای  از  و   بگذارد  مرکزش  در

 . گیردمی قرار ذهنی من  اطفالِ بازیچٔه

   رهی  هر  سو آن  و سو این فُتدمی
 اَبلهی  هر  خنددشمی و، ِگل  در
 ( 3428 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 فکرهای   جهت  در  شده،  بیرون  یکتایی  فضای  میخانٔه  از  بندد،می  را  درون  فضای  که  مستی  آن
  فضای   پس. ]خنددمی  او  به  ابلهی  ذهنیمن  هر  موقع  آن   افتد،می  هاهمانیدگی   گلِ  داِم  در  و  مادی
 .[ نرو ذهن هایجهت و  هاکوچه به  و بایست ابدی لحظه این در دار،نگه گشوده را  درون

 شکست  پُشتم دل، تناقضهایِ کز 
 دست  مالمی بیا  جانا سرم بر 
 ( 560 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 [ بود افتاده صیاد دام  در  که مرغی]
  که   تناقضاتی  از  هم  ما  شکست،  پشتم  ام درونی   تناقضاتِ  از:  گفتمی   و  کرده  رو  خدا   درگاه  به

  است،   شکسته  کمرمان  کشند،می  سمتیبه  را   ما   کدام   هر  و  اندکرده   ایجاد  ما   در  هاهمانیدگی 
  را  نوازشت  و  رحمت  لطف،  دستِ  عدمِمان،  و  فرم بی  قسمت  بر  ما،  گشایی فضا   با  بیا  خداوندا،

 . بکش

 تیتر 

 شعیب،  گفتنِ جواب و گناه  به گیردنمی مرا تعالی خدای:  که شخص آن  کردنِ دعوی»
 «را او
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 شُعَیب  عهدِ  در گفتمی یکی آن
 عَیب ستدیده  بسی من از خدا که
 ( 3364 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دانم می   و   استدیده   زیادی  ایرادهای  و   عیب  من  در  خداوند  که  گفتمی   شعیب  زمان  در  شخصی
 .دارم  مرکزم  در زیادی هایهمانیدگی  که

 ها جُرم و گناه  من  از دید چند
 مرا گیردنمی یزدان َکَرم وز

 ( 3365 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مرا   و  نگرفته  ایرادی  من  به   بخشش  و  لطف  روی  از  ولی  دیده  جرم   و   گناه  من  از  بارها  کهاین   با
 . استنکرده مجازات

 شُعِیب گوشِ  در گفت تعالی حق
 غیب راهِ از  فَصیح او جوابِ در
 ( 3366 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   :گفت گوشش  به مشخص و صریح بسیار و غیب راه از شعیب، جواب در خداوند
 [ بعد بیت در ادامه]

 گناه  من کردم  چند  بگفتی که
 اِله  جرمم  در نگرفت َکَرم وز

 ( 336۷ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  من  به  کرم   و  بخشش  روی  از   خداوند  و  ام کرده   زیادی  ناهگ  من  گویدمی  که  شخص  آن  به  برو  تو
 :بگو کندنمی  مجازات و گیردنمی  ایراد

 [ بعد بیت در ادامه]
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 سَفیه  ای مقلوب، و گوییمی عکس
 تیه بگرفته  و، ره کرده  رها ای
 ( 3368 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   نادان: سَفیه
   بیابان: تیه

  پیش   در  را   ذهن  بیابان  و  کرده  رها  را   من  به  شدن  زنده  راه  هستی،  ذهنیمن  در  که  نادان  ای
 . گوییمی  برعکس درست  اتفاقا  ای،گرفته 

 که  کاری  هر  که  شویممی  متوجه  دفعهیک   بینیممی  خود  در  را   شعیب  کنیم  فضاگشایی  ما  اگر]
 .[برد می  ذهن به را  ما و دارد مخرب اثر ما روی واقعا  کنیممی  ذهنیمن  برحسب

 خَبَربی تو و،  گیرم چندت چند
 سر به تا پا ای مانده  سَالسِل در
 ( 3369 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 سلسله جمع زنجیرها،: ساَلسِل

 و   روابط  فکری،  جسمی،  بعد  بدهم،   درد  تو  به  هایتهمانیدگی   طریق  از  و  بگیرم   را   تو  چقدر
!  نشوی  آگاه  اتذهنی من   به  و  باشی  خبربی   ذهن  خواب  در  تو  اما  شده  مانع  و   مسئله  از  پر  شغلت
 . شوینمی  متوجه ولی ام بسته  هاهمانیدگی  زنجیر به را  وجودت تمام 

 سیاه دیگِ ای  تُوت بر  تُو زنگِ
 تباه را درونت  سیمای کرد

 ( 33۷0 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  نشسته   مرکزت   بر  زنگ  مانند  درد  و  همانیدگی  از  هاییالیه   سیاهی  دیگ  چونهم  که  ذهنیمن  ای
  و   نداری  توجهی  خداوند  آفریدگاری  و  صنع  به  که  طوریبە .  است   کرده  تباه  را   درونت  سیمای  و

  و   ذهنیمن   براساس  کارهایت  تمام   درنتیجه  بزند،  حرف  طریقت   از  خداوند  دهینمی   اجازه
 . شود می  انجام  جسمی هشیاری

 زَنگارها  بر  زَنگار  دلت بر 
 اسرارها  ز شد کور  تا شد، جمع

 ( 33۷1 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   روی قدرآن  همانیدگی مختلف هایالیه  این است، پوشیده همانیدگی  و درد زنگار را  جانت و دل
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 در   فضاگشایی  با  دیگر  و  شده  کور  فکانکن   نفوذ  و  غیبی  اسرار  از  درونت  که  شده  انباشته  هم
 . نیستی  خداوند فکانکن  و قضا  معرض

 نُوی دیگِ بر  دود آن زند  گر 
 جُوی  باشد ار بنماید اثر  آن

 ( 33۷2 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 باشد   هم  جُو   دانٔه  یک  اندازٔهبه  اگر  بنشیند  سفید  و  نو  دیگی  روی  سیاه  دودِ  اگر  مثال،  عنوانبه
  در   کهاین   محضبه   بود  خالی  ذهنیمن  دردهای  از   و  عدم   نیز  ما  مرکز  اگر.  شودمی   نمایان  خوبیبه

 . شدیممی متوجه گرفتیممی  قرار درد و همانیدگی معرض

 شود  پیدا ضِد  به هرچیزی زانکه
 شود رسوا  سیَه آن  سپیدی بر 
 ( 33۷3 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   نمایان  زود  خیلی  سپیدی  زمینٔه  بر  سیاهی  وجود.  شود می   شناخته  خودش  ضدّ  با  هرچیزی  زیرا 
  همانیده   کهاین   محض به   کنیم  عدم   را   مرکزمان  و  کنیم  باز  را   فضا  مدتی  اگر  هم  ما .  شودمی  رسوا 
  آشفته   درونمان   شادی  و  آرامش  که  شویممی  متوجه  فورا   بیاید  مرکزمان  به  جسم  یک  و  شویممی

 .  استشده

 دود  تاثیِر پس دیگ، شد سیه چون
 زود؟   زود بیند که  وی بر  این از بعد
 ( 33۷4 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هاهمانیدگی   و  دردها  دودِ  تأثیرِ  تواندمی   کسی  چه  شد  تیره  و  سیاه  انسان  درون  دیگِ  کهوقتی   اما
 مقدار   کهکسی   شودنمی   دیده  دردها  جدیدِ  دود  اثر  همانیده،  مرکز  بر  مسلما   کند؟  مشاهده  فورا   را 

  شود   اضافه  دردهایش  به  دیگر  درد  کمی  اگر  کندمی  حمل  را   ترس   و  رنجش  خشم،  از  زیادی
 .  شودنمی  متوجه
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 بُوَد  زنگی  او که آهنگر مردِ
 بُوَد  رنگیهم  رُوش با را دود

 ( 33۷5 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 پوستسیاه : زنگی

 دیده  و  ستهمرنگ  اشچهره  رنگِ  با  سیاه  دودِ  باشد  پوستسیاه  آهنگر  مرد   وقتی  مثال،  برای
 . شودنمی 

   آهنگری کند  کو  رومی مردِ
 دودآوری  از  گردد اَبلَق رویش

 ( 33۷6 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 سپید  و  سیاه دورنگ، چیز هر: اَبلَق

  و   آغشته  سیاهی  به   سفیدش  چهرٔه  آهنگری  دود  از   کند،   آهنگری  سفیدپوست  مردِ  یک  اگر  ولی
 و  درد  از  خالی  مرکزش  و  دارد  نظر  هشیاری  است،  حاضر  که  هم  انسانی .  شودمی   تیره

  را  آن  تواندمی   کند،می  خراب  را   حالش  همانیدگی  و  گناه  سیاه  دود  ترینکوچک   ست،همانیدگی 
 . دارد اشکالی فهمدمی  و کند کشف فورا 

 گناه تاثیرِ  زود  بداند پس
   اِله ای: گوید  زود بنالد  تا

 ( 33۷۷ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  فهمد، می  زود  خیلی  را   گناه  تأثیر  است،شده   آینه   جنس  از  و  کرده  باز  را   فضا   که  شخصی  چنین
 ! کن کمکم خداوندا : گویدمی  و نالدمی  بنابراین شود،می اشهمانیده مرکز و درد متوجه

 کند   پیشه بد و اِصرار کند چون
 کند  اندیشه چشمِ  اندر خاک

 ( 33۷8 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  با   و  نکند  باز  را   فضا  کند،  اصرار  هاهمانیدگی   براساس  عمل  و  فکر  و  ذهنیمن   بر  اگر  ولی
  و   دردها   خاِک  با  را   اشهشیاری  چشم  برود  پیش  کمال  پندار  سویبه   ذهن  سازیسبب 

 . بیندنمی  عدم  مرکز و  زندگی دید با دیگر کندمی کور هاهمانیدگی 
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 شود شیرین  دگر،  نندیشد توبه
  شود دینبی تا  جُرم، آن دلش بر 
 ( 33۷9 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 در  هاهمانیدگی  و  گناه  اندیشد،نمی   خداوند  سوی  به   بازگشت  و  توبه  به  دیگر  شخصی  چنین
  یعنی   شودمی   دینبی   و  شده  قطع عدم   مرکز  و  خداوند با  تماسش  نماید، می   عادی  و  شیرین   نظرش 
 . بیندنمی  شدهگشوده  فضای با را  خداوند

   ازو رفت یارب  و  پشیمانی آن
  تُو پنج زنگِ آیینه بر شِست

 ( 3380 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 نشست  مخفّف: شِست
 نهایت بی  ال، پنج: تُو پنج

  یارب  فضاگشایی،  پشیمانی،  آن  نشیندمی  هاهمانیدگی   و  دردها  زنگارِ  عدم،  آینٔه  بر  کههنگامی 
 .  رودمی میان از زندگی به آگاهانه برگشت و  گفتن

 گرفت  خوردن هازنگ را  آهنش
 گرفت   کردن کم زنگ، را  گوهرش

 ( 3381 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

.  پوساند می  و  خوردمی   را   حضورش  گوهر  و   روح  صیقلی  آهنِ  دردها،  و  همانیدگی  زنگِ
 . برگردد یکتایی فضای  به تواندنمی  و آمده پایین اشهشیاری 

 بر اِسپید کاغذِ  نویسی چون
   نظر  در آید خوانده  نبشته آن

 ( 3382 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  آن  روی  بر  را   خطی  بار  اولین  برای   اگر  که   است  کاغذی  سفید  صفحٔه  مثل  عدم،  مرکز  اصلی،  دل
 . شودمی خوانده خط آن فورا  بنویسی
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 خط بنْوشته سِر بر  نویسی چون
 غلط گردد خواندنش،  ناید، فهم

 ( 3383 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  آن   خواندن  در  و  نوشتی  چیزی  چه  نیست  معلوم   بنویسی،  دیگر  خطی  ای،نوشته   روی  اگر  ولی
 . دهدمی  رُخ اشتباه

 اوفتاد  سیاهی بر  سیاهی  کان
 نداد معنیّی و،  کور  شد خط  دو هر 
 ( 3384 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 را   معنایی  هیچ  و  شودمی  نامفهوم   خط  دو  هر  شود،می   نوشته  هم  روی  سیاه  خطوطی  وقتی  زیرا 
  خرد   و  عشق  مرکزت،  آیینه   تا   نشو  همانیده  و  نیاور  مرکزت  به  فکر   با  را   چیزی  یعنی  رساند؛نمی 
 . بکند منعکس را  الهی

 سَرش  بَر   نویسی بارهسوم ور
 کافرش  جانِ  چو کردی سیه پس
 ( 3385 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  درونت   آیینٔه  و  کاغذ  بنویسی،  قبلی  خطوط  بر  را   دردها  و  همانیدگی  خطوط  بار   سومین  برای  اگر  و
 .  کرد خواهی تیره و سیاه   جسمی، هشیاری کافر، روحِ مانندِ را 

 گر؟ چاره پناهِ جز  چاره چه پس
 نظر اِکسیرش و،  مسّ ناامیدی

 ( 3386 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کیمیا : اِکسیر

 خداوند  زندگی،  خورشید  تابش  به  ردنب  پناه  و  گشاییفضا   جز  پردرد  و  همانیده  مرکز  این  چارٔه
 مثل  دالنیصاحب   و  عارفان  نظرِ  و  هستند  مس  مانند  هاهمانیدگی   و  هاناامیدی.  نیست   نیاز،بی 

 .  کیمیا منزلٔهبه  موالنا
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 نهید او پیشِ  به ها  ناامیدی
 جهید  بیرون دوابی دردِ ز تا
 ( 338۷ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   عاجز  من  خدایا: »بگویید  و  داده  ادامه  خود  روی  کردن  کار  به  کنید،  باز  را   فضا  ناامیدی  هنگام 
  به  فضاگشایی  با  را   هاناامیدی  و  کرده  پرهیز  هاهمانیدگی  از.«  کن   کمک  من   به  و  هستم  ناتوان
  وجود   ما  از  بیرون  جهان  در  درمانش   که   ذهنی،من  درمانِبی   دردهای  از  تا  ببرید؛  خداوند   نَزدِ

 . یابید نجات و جهید بیرون ندارد،

 بگفت  وی با هانکته این شُعَیب چون
 شکفت  گُل او  دلِ در جان دَمِ زآن
 ( 3388 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  بخشحیات   دَِم   اثرِ  بر  گفتمی  شخص  آن   به  را   دقیق  هاینکته  این  شعیب  حضرت  کهوقتی 
 واقعا    که  فهمید  و  رفت  باال  اشهشیاری  یعنی  شد؛  شکفته  گُلی  مرد،  آن  دلِ  در  اشنشینی هم   تأثیر

 گرفته  را   زندگی  برکات  و  جذبه  عنایت،  جلو  مرکزی  چنین   با  و  است  دردمند  و  همانیده  مرکزش
 . است

   آسمان  وَحیِ بشنید او جانِ
   نشان؟ کو را، ما بگْرفت اگر : گفت
 ( 3389 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  را   ما  خداوند  اگر:  گفت  شعیب  حضرت  به  پس  کرد  درک   و  شنید  را   آسمانی  وحی  مرد  آن  روحِ
 کجاست؟  و کو آن نشانٔه پس کرده مؤاخذه

 او  گویدمی من دفعِ یارَب: گفت
 او  جُویدمی  نشان را گرفتن آن
 ( 3390 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دادن  رد جواب:  گفتن دفع

 . توست مؤاخذه نشان دنبالِ  کند،نمی  قبول و کرده  رد مرا  سخن مرد این خداوندا، : گفت  شعیب
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   رازهاش نگویم سَتّارم،: گفت
 اِبتِالش  ی برا  از رمز  یکی جز 

 ( 3391 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 پوشاننده  بسیار: سَتار 
 امتحان  آزمایش،  سختی،: اِبتِال

»گفت  شعیب  حضرت  به  خداوند  را   رازهایش  روازاین.«  هستم  ها عیب   پوشانندٔه  و  ستّار  من: 
 . کند امتحان  را  خود که کنممی آن به ایاشاره تنها و دهممی  فرصت او به بلکه کنمنمی  فاش

 ورا  گیرممی آنکه نشانِ  یک
 دعا  و صوم از  دارد طاعت آنکه

 ( 3392 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 روزه: صوم

  گیرد می روزه آورد،می جابه طاعت هرچند انسان که  است این  من مؤاخذٔه و بال هاینشانه از یکی
 [بعد  بیت در معنا ادامه] .کندمی  نیایش و

 آن  غیِر و  زَکات  از و نماز وز
 جان  ذوقِ ندارد  ذَرّه یک لیک

 ( 3393 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 در   ولی  دهدمی  انجام   را   بسیاری  نیکِ  کارهای  و  دهدمی   زکات  خواند،می  نماز  ذهنیمن   با  او
 .ندارد وجود  لذتی  و ذوق گونههیچ  اشمعنوی کارهای

 درونش   شدٔهگشوده  فضای  از  باید   را   ذوق  کند،می  کار  تکلیف  روی  از  و  گشایدنمی   را   فضا  کهچرا ]
 .[بگیرد 

   سَنی افعالِ و طاعات   کندمی
   چاشنی ندارد  ذره یک لیک

 ( 3394 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
   رفیع بلند،: سَنی

  عباداتش   ولی   دهد،می   انجام   مهمی  کارهای  و  آوردمی  جابه   بسیاری  عبادات  و  طاعات  هرچند
   و ذوق ایذرّه کارهایش و روابط  زندگی، تمام  در. است  تکلیف رفع روی از و مزهبی   و خشک
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 . شودنمی  دیده  طراوت

   نی نَغز  معنی  و، نَغزست  طاعتش
 نی  مغز  وی  در و، بسیار  جَوزها

 ( 3395 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 لطیف  نیکو، خوب،: نَغز
 گردو : جَوز

 ستاین   مانند   درست.  ست زندگی  جان  و   معنا   فاقد  ولی   زیبا  بسیار  ظاهربه  کارهایش  و   عبادات
  گردوها   تمام   با  او  کهچرا ]  باشند؛  مغزبی  و  پوک   همه  گردوها  آن  ولی  باشد  داشته  بسیار  گردو  که
  و   پوچ  هاآن   درنتیجه.  است  همانیده   هستند،  عباداتش  و  معنوی  کارهای  نماد  جااین  در  که
 .[ اندارزشبی 

 بَر  طاعات،  دهد تا باید، ذوق
 شَجَر دانه، دهد تا باید، مغز 

 ( 3396 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 میوه   درخت، بارِ: بَر

 درخت : شََجر

  و   فکر  به  شدهگشوده   فضای  برکات   و  مِیْ  تا  کند  عدم   را   مرکز  و  کرده  باز  را   فضا  باید  انسان
  باشد   داشته  مغز  باید  دانه  که  طورهمان .  بدهد  ثمره  و   محصول  عباداتش  و  کارها  و  بریزد  عملش

 .آید وجود به درختی آن از شود،می  کاشته وقتی تا

  نهال؟ گردد کی مغز بی دانٔه
 خیال  جُز  نباشد جانبی صورتِ

 ( 339۷ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  به   که  ذهنیمن  جانبی   صورتِ  از  شود؟  تبدیل  نهال  به  است  ممکن  کی  ندارد  مغزی  که  ایدانه
  خیاالت   جز   چیزی  ست،جانبی  ذهنی   تصویر  فقط  و  نیست   زنده  شدهگشوده   فضای  و   زندگی  جانِ

 زندگی   تصور  با  شود،نمی   سیر   غذا   عکس  دیدن  با  انسان  که  طورهمان . ]آمد  نخواهد  پدید  توهمی
 .[رسدنمی  زندگی به هم ذهن در
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 گیاه  صد  بریزد ور بِرویَد، گر 
 اله  ِکشتٔه  آن  رویَد  بَر  عاقبت

 ( 105۷ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  فرو   هاآن  همه   و  گرددمی   خشک  دوباره  شود،  سبز  همانیدگی  چمن  و  گیاه  گونهصد   انسان  در  اگر
 هشیاری   صورتبه   انسان  وجود  در  الست،  روز  در  ابتدا   از  خداوند  که  چهآن   سرانجام .  ریزد می

 . رویید خواهد است،کاشته  خالص

   نخست ِکشتِ  بر  کارید  نو ِکشتِ
 درست  اوّل آن و  است فانی دوم این
 ( 1058 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  جنس   و  ذات  َالست،  پیمان  که  نخست  کشتِ  آن  بر  را   هاهمانیدگی   جدید  و  ثانویه  کشت  انسان
  اول  کشت  آن  و  بوده  رفتنیازبین  و  فانی  ها،همانیدگی   دوم،  کشت  این.  استکاشته   خداست،
 خواهد  راحتیبه   آیدمی   بزرگان  کالم   از  که  بیداری  و   آگاهی  گشایی، فضا  با   که   است  درست
 . رویید

 است  بُگزیده و کامل اوّل ِکشتِ
 است پوسیده و فاسد ثانی تخمِ

 ( 1059 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   فاسد  هاهمانیدگی   دوم،  کشت  ولی.  خداست  کاشت  و  بوده  برگزیده  و  کامل  اول  کِشت  آن  زیرا 
 اضافه   خودمان  به  و  کاریممی   خود  ذهن  در  چیزها  فکر  صورتبه   ما  که  هرچیزی.  هستند  پوسیده

 اولیه  کشت   آن  تا  گذاشت  کنار  را   هاآن  باید.  است  پوسیده  شویم،می  همانیده  آن  با  و  کنیممی
 . کند رشد خالص هشیاری

 قرارمبی که اللّٰهو گردان  چرخِ چو: گفتم
 مایی   قرارِبی نی قراری،بی چه  ار: گفت
 (2965 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 هستم  قراربی  و  چرخممی   هاهمانیدگی  دور  ذهنم  در  دائما   گردان  چرخ  مثل  من : »گفتم  خداوند  به
 .«  برسم زندگی به خواهممی  و
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 زنده  من  به   باید  تو  هستی،  من  قراربی  اما  قراریبی   که   است  درست: »گفت  پاسخ  در  خداوند
 .«ماند خواهی قراربی  گردی،می  بیرونی هایچیز   فکر و هاهمانیدگی  دورِ که زمانی  تا و شوی،

   تو ز خواهدمی  کاله ملولی از
 جو کاله و مشتری کس  آن نیست

 ( 834 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 متاع  کاال،: کاله

  حضور  گنج  برنامٔه  به  ناچاری  و  حوصلگیبی  روی   از   ندارد،  دیگری  کار  چون[  موالنا  شاگرد  این]
  فکرهای  و  ذهنیمن  خواهدنمی   رود،می   دیگر  فکر  به  فکری  از  ذهنش  در  دائما   و  کندمی  گوش

  و   مشتری  کهحالی در   بخرد  را   حضور  کاالی  تو  از  خواهدمی    ظاهربه .  بگذارد  کنار  را   همانیده
 .    نیست واقعی  طالب

   داد باز و دید  بار  صد را کاله
 باد پیمود او؟ پیمود کی جامه

 ( 835 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خریدن  لباس  معنی   به اینجا در: پیمودن جامه 

 کاری  بیهوده از  است تعبیری : پیمودن باد

.  دهدمی  پس   صاحبش   به  دوباره  و   بیندمی   را   جنس  مرتبه  صد  نیست  واقعی  خریدار  که  کسی   آن
  خدا  به  خواهیدمی   حقیقتا   شما  آیا. ]کندمی  تلف  را   وقتش  بیهوده  بلکه  نیست  لباس  خریدار  او

 ![گذارد؟نمی  بیرون هایهمانیدگی  جذب و شوق کهاین  یا! بخرید؟ را  حضور لباس و شوید زنده

   خوریمی نان تو که پنداری تو یا
   خوریمی جان  کاهشِ و مار زَهِر

 ( 345۷ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خودت  هم  که  ستخوبی  غذای  درد  و  گذردمی  خوش  خیلی  کنیمی  فکر  ذهنیمن  در  تو  آیا
 دهی؟ می دیگران به هم و خوریمی
 ذهنیمن  شناختیروان  غذای  و   بزرگی  توجه،  تأیید،  عنوانبه   بیرون  جهان  از  ذهنا    که  چیزی  آن
 . دهدمی کاهش را  تو خداگونٔه و حضور جانِ و است مار زهرِ مانند خوریمی  و  گیریمی
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 کن   فکر  باقی گفتیم، قدر  این
 کن  ذکر  رَوْ بُوَد،  جامد اگر فکر 

 ( 14۷5 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  از  و  جامد  فکرت  و  داری  ذهنیمن  هنوز  اگر  کن؛  فکر  خودت  را   اشبقیه   گفتیم،  کافی  اندازٔهبه  ما
 . کن تکرار را  ابیات این و کن  ذکر برو است، درد و همانیده  اندیشه جنس

 اِهتزاز  در را فکر  آرد ذکر 
 ساز  افسرده این  خورشیدِ را ذکر 

 ( 14۷6 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خود   جای در  چیزی خوردنِ تکان  و  جنبیدن:  اِهتزاز

. سازد می  را   پاک   و  سازنده  فکر  یک  و  آورددرمی   حرکت  به  ستهشیاری   نماد  که  را   فکر  ذکر،
 کرده،   ترگشوده  را   درونتان  فضای  ،کند می  زنده  شما  در  را   هشیاری  ابیات،  تکرار  گفتن،  ذکر

 این  بر  خورشیدی  مانند  را  آن  بنابراین.  گرددمی  عمل   منجربه  و  شودمی    ترعمیق   فهمتان
  کردن  روشن  در  ابیات  تکرار  اندازٔهبه   چیزیهیچ . ]ببینی  زندگی  نور  با  تا  بتابان  افسرده  ذهنیمن

 .[ نیست مفید مرکزتان در معنا کردن روشن و ذهن چراغ

   کنند یادت خودی، فراموش  چون
 کنند آزادت آنگه  گشتی، بنده

 ( 30۷6 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  را   تو  موالنا  مثل  خدا   به  شدهزنده  هایانسان   کنی،  باز  را   فضا  و  کرده  فراموش  را   اتذهنی من  اگر
 شوی   خدا    ٔبنده   و  شده   عدم   مرکزت  گشاییفضا   و  تسلیم  با  اگر  و.  کنندمی   کمک   تو  به  و  کرده  یاد
 .  کندمی آزاد دردها و هاهمانیدگی از را  تو خداوند  گردد، جاری درونت از ایزدی برکات  و میْ و

 ستبوده یکی که گویی تو،  جانِ و من جان
 بیزارم تو غیِر کز  جان، یک بدین سوگند
 (1458 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 با   من  شوم می   متوجه  کنم،می  باز  دهدمی   نشان  ذهنم  که  هرچیزی  اطراف  در  مرتب  را   فضا  وقتی
 این  از  دیگر  که  سوگند  یکتا  جان   این  به.  ندارد  وجود  تربیش   هشیاری  یک  و  هستم  یکی  تو
 . باشم زنده تو به تماما  خواهممی  و هستم  بیزار توست از غیر جانی که توهمی ذهنیمن
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  دارد خبر  دل از او که بنشین  کسی نزدِ دال
 دارد تر  هایگُل او که رو   درختی آن  زیِر به

 (563 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 خدا   نهایتبی   به  و  شده  عدم   مرکزش  که  کن  مصاحبت  کسی  با  و  بنشین   کسی  نزد  من  دل  ای
 موالنا  مثل  و  کندمی  ارتعاش  زندگی   به  که  باش  کسی  قرین  و  برو  درختی  سایٔه   زیر  و  باشد  زنده
 . درآورد ارتعاش به تو در را  زندگی و  کرده مست نیز را  تو تواندمی و  دارد تروتازه هایگل 

 او  که باشد نکو را  آن اختیار
 اِتَُّقوا  اندر باشد خود  مالکِ

 ( 649 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . کنید  پرهیز کنید، پیشه تقوا: اِتَّقُوا

  نشان   ذهنش  که  هرچیزی  اطراف  در  را   فضا  که  است  خوب  کسی  برای  انتخاب  قدرتِ  و  اختیار
  از  هنوز  کهچرا   شود؛نمی   هاهمانیدگی  جذب  و  کرده  پرهیز  همانیده  فکرهای  از  و  گشایدمی   دهدمی

 نفس   مالک  پرهیز  فضای  در  ابیات  تکرار  و   گفتن  ذکر  با  بنابراین  نیست  برخوردار  ایزدی  دانایی
 . است خودش

 زینهار  تقوی،  و حفظ  نباشد چون
 اختیار  بینداز آلت، کن دور

 ( 650 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 تنبیه  کلمٔه باش، حذر  بر: زینهار

 هایخواسته   مبادا   باش،   مواظب  نداری  را   هاهمانیدگی  از  خود  حفظ  و  پرهیز  قدرتِ  اگر  اما
  از  را   ذهنیمن   انتخاب  و  اختیار  ابزارِ  این  تو  بگیرند،  دستبه   را   اختیارت  هاهمانیدگی   و  ذهنیمن

  به   بتوانی  ابیات  تکرار  با  تا  بده  موالنا  چونهم  بزرگانی  دستبه  را   اختیارت  و  کن  دور  خودت
 . کنی عمل هاآن  برطبق و  یابی دست  دیگری هشیاری

 کشید  باال را تو که ندایی هر 
 رسید  باال از  که دانمی ندا آن
 ( 1958 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   خدا  به شدهزنده انسان یا خداوند طرف از  ندا  آن که بدان کشدمی  باال را  تو که ندایی هر پس
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  کنی   تکرار  را   ابیات  و  داده  موالنا  دست   را   خود  اختیار  یا  بگشایی  را   فضا  اگر]  .است رسیده
 .[شوی  زندگی جذب توانیمی

 آورد   حرص را تو که ندایی هر 
 دَرَد  مردم او  که دان  گرگی بانگ

 ( 1959 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  آن   از  که  کشاندمی   بیرون  در  چیزی  یک  سویبه   و  کندمی   ذهنیمن   حرص  دچار  را   تو  که  ندایی  هر
 . دَرَدمی را  هاانسان هشیاری که بدان ذهنی من  گرگ  بانگ را  ندا  آن بخواهی زندگی

   نباید دوری او از لحظه یکی
 فزاید  هاخرابی  دوری آن  کز 

 (682 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 که  هرچیزی  برابر  در  را  فضا  لحظههر  باید  تو  شوی،  دور  خدا  از  نباید  ایلحظه   هیچ  انسان،  ای
  به   ذهنیمن  با  باشی  دور  او  از  اگر  زیرا   داری؛  نگه  عدم   را   مرکزت  و  بگشایی  دهدمی   نشان  ذهنت
  دور خدا  از عمر تمام  ما است عجیب. ]کنیمی زیاد را  درد و خرابی جهان در و زده صدمه خودت
 .[ ماست  حال خرابی دلیل این و ایمنبوده زنده او به آگاهانه هم لحظه یک  حتی شاید و ایمبوده 

 پسر ای بشکاف  جُبّه خواهی، رَوْح
 سر زود برآری  صَْفوَت آن از تا
 ( 362 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آسایش   آسودگی،: رَوح
 خِرقه  کنند،  تن بر دیگر هایجامه   روی  که  بلند و  گشاد  جامٔه:  جُبّه

 خلوص  و  پاکیزگی: صَفوَت

 و  ذهن  جامٔه  ناظر  حضور   با  هستی   زندگی  برکات  و  امنیت  حس  آسایش،  طالب  اگر!  جان  پسر
 . شوی زنده خالص هشیاری و یکتایی فضای آن به زودتر هرچه تا کن پاره را  ذهنیمن  خرقٔه
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 گریز  حق خوف  باد و خزان در
   بریز  را پارین هایشقایق آن

 ( 4461 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کن  فرار: گریز
 پارینه  پارسال،: پارین

 های همانیدگی  خواهدمی   و  وزدمی   زندگی  طرف  از  که  خوفی  باد  و  هاهمانیدگی  ریزانبرگ   به
 را   هاییهمانیدگی  همان  پارینه   هایشقایق .  کن  همکاری  زندگی  با  و  ببر،  پناه  بخشکاند  را   مرکزت

 . مترس  و بینداز کن، شناسایی را  هاآن  بتکان  کاشتی که

 هاست اشکوفه نو منعِ شقایق این
 نماست  آن برایِ  دل درختِ که
 ( 4462 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نموّ  و رشد:  انَم

  تا .  است  نو  زندگیِ  شدن  شکوفا  مانع  ها،همانیدگی   ثانویه  کشت  پارینه،  هایشقایق   این  کهچرا 
 . رویید نخواهد انسان مرکز در عدم  درخت هایشکوفه  نیفتند، هااین

   گداخت او مالِ  که باشد آن سایل
   باخت خویش جسمِ که  باشد آن قانع
 ( 14۷3 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 فرم  از   که  است  کسی   قانع  و  باشد  شده  نابود  اشذهنی من  متعلقات  و  اموال  که  است  کسی  فقیر
]است  حضور   هشیاری  به  قانع  و  گذردمی  هشیاری  جسمی  را   هایشهمانیدگی   که  هرکسی  پس . 

 .[ ستزندگی احترام  مورد و قانع فقیری بگُدازد را   را  هاآن خواهدمی خداوند از و  بازدمی

 مَدار   بر  شکایت اکنون درد ز پس
 راهوار اسبی نیست  سویِ کوست

 ( 14۷4 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  اسبِ   منزلٔهبه   هشیارانه  درد  زیرا   نکن؛  شکایت  هاهمانیدگی  کندن  از  حاصل  رنج  و  درد  از  پس
  دسترسی   او  به  تواندمی   خداوند  و  کشاند می   شدن  فنا  و  نیستی  سویِبه  را   انسان  که  است  مطیع
 .دازد ُبگ را  هاآن و کند کار اشهمانیده  مرکز روی و باشد داشته
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 کن   فکر  باقی گفتیم، قدر  این
 کن  ذکر  رَوْ بُوَد،  جامد اگر فکر 

 ( 14۷5 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  از  و  جامد  فکرت  و  داری  ذهنیمن  هنوز  اگر  کن؛  فکر  خودت  را   اشبقیه   گفتیم،  کافی  اندازٔهبه  ما
 . کن تکرار را  ابیات این و کن  ذکر برو است، درد و همانیده  اندیشٔه جنس

 اِهتزاز  در را فکر  آرد ذکر 
 ساز  افسرده این  خورشیدِ را ذکر 

 ( 14۷6 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خود   جای در  چیزی خوردنِ تکان  و  جنبیدن:  اهتزاز

. سازد می  را   پاک   و  سازنده  فکر  یک  و  آورددرمی   حرکت  به  ستهشیاری   نماد  که  را   فکر  ذکر،
 کرده،   ترگشوده  را   درونتان  فضای  ،کند می  زنده  شما  در  را   هشیاری  ابیات،  تکرار  گفتن،  ذکر

 این  بر  خورشیدی  مانند  را  آن  بنابراین.  گرددمی  عمل   منجربه  و  شودمی    ترعمیق   فهمتان
  کردن  روشن  در  ابیات  تکرار  اندازٔهبه   چیزیهیچ . ]ببینی  زندگی  نور  با  تا  بتابان  افسرده  ذهنیمن

 .[ نیست مفید مرکزتان در معنا کردن روشن و ذهن چراغ

 تاش خواجه ای لیک است، جذب خود اصل،
   مباش  جذبه آن  موقوفِ کن،  کار
 ( 14۷۷ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   گشاییدمی  را   فضا  شما  یعنی  ستالهی  جذبٔه  خدا   به  شدن  زنده  راه  در  اصل  که  است  درست
  گفتن   ذکر  با  توانیمی   تا  و   کن  تالش   تو  من،  همراه  و  دوست   ای  اما   کند،می  جذب  را   شما   خداوند

 جذبٔه   منتظر  فقط  و  بکن  را   سعیَت  تمام   ناظر  حضور  حفظ  و  گشاییفضا   مراقبه،  ابیات،  تکرار  و
 . مباش خداوند

 بُوَد  نازی چون  کار تَرکِ زآنکه
 بُوَد؟  زیجانبا  خوردِ در کی ناز

 ( 14۷8 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 به  نیازیبی   حس  و  کردن  ناز  منزلٔهبه   جبران  قانون  اجرای  عدم   و  خود  روی  تمرکز  و  کار  ترِک  زیرا 
   خدا  به شدن زنده و ذهنیمن بهنسبت  مردن و جانبازی شایستٔه کردن  ناز این. است خداوند
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 . نیست

 غالم  ای رَد  نه اندیش، قبول نه
 مُدام  بینمی را  نهی و را امر 

 ( 14۷9 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  بلکه .  رد  یا  است  قبول  دهیمی  انجام   خودت  روی  که  کاری  این  نکن  بررسی  ذهنت  با  جوان،  ای
 خرد  از   خداوند  نهی  و  امر  تا  کن  باز  دهدمی   نشان  ذهنت  که  هرچیزی  اطراف  در  را   فضا  پیوسته
 .بده انجام   را  همان  تو و بیاید شدهگشوده فضای

 عُش  ز پَرَّد ناگهان جذبه  مرغِ
 بکُش  آنگه شمع صبح،  بدیدی چون
 ( 1480 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پرندگان  آشیانٔه: عُش

  وقتی .  کندمی  جذب  را  انسان  هشیاری  و  کندمی  پرواز  یکتایی  فضای  آشیانٔه  از   ناگهان  جذبه  مرغ
 فضای  نور  و  خرد  با  و  کن  خاموش  را  اتذهنی من  شمع  دیدی  را   حضورت  صبح  و  شدی  جذب  تو

 . بده انجام  را  کارهایت و ببین شدهگشوده 

 اوست  نورِ گذاره، شد چون هاچشم
  پوست عینِ در  او بیندمی مغزها

 ( 1481 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 گذرنده  درگذرد،  حَدّ  از آنچه: گذاره

 هاآن  در  را   زندگی  و  بگذرند  هاانسان   سطحی  هایتفاوت   از  بتوانند  و  شوند  نافذ  هاچشم   وقتی
  را  ذهنیمن  هاانسان   در  بینیعدم   چشم  چنین.  است  نظر   هشیاریِ  نور  دیدشان  موقع  آن  ببینند،

  قضاوت   و  گشایدمی   هاآن  رفتار  اطراف  در  را   فضا  و  بیندمی  را   زندگی  و  مغز  بلکه  بیندنمی 
 . کندنمی 

 بقا  خورشیدِ  ذَرّه اندر بیند
 را  بحر   ُکلِّ قطره اندر بیند

 ( 1482 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  دریای کل هاآدم  وجودی قطرٔه در و  بیندمی را  بقا خورشیدِ انسان ذرٔه در  بینیعدم  چشم چنین
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 در   خدا   نهایت بی   آفتاب   داندمی   نگردمی   هاآدم   به  وقتی   دیگر   عبارتبه.  بیندمی   را   یکتایی 
  خداوند   نهایتبی   دریای  انسان  قطرٔه  یک  از  و  کرد  خواهد  طلوع  و  بوده  پنهان  شانهشیاری 
 . گردد می جاری

 ذخیره  بهِر  از مَهِل رسیدت، که  را آن بخور
 آید  دگر  بخوردی چو روانی،  جویِ بر تو که

 (۷62 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 کردن  ترک گذاشتن،: هلیدن

  و   پخش   را   آن   و  کن  استفاده  رسد،می   شدهگشوده   فضای  از  که  برکتی  و  فیض   آن  از  انسان  ای
  و   هستی  زندگی  روان  جوی  بر   لحظه  این  در  تو  کهچرا   .مگذار  آینده  ذخیرٔه  برای  و  کن  خرج

 . آیدمی  باز کنی، پخش و بخوری زندگی فراوانی انرژیِ از هرچقدر

 رو   سرمست رَوی، جا هر  شو، سرمست این از دل ای
 دهد  دیگر را تو او تا کن،  مست را دیگران تو

 (53۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  فضای   برکات  و  مِیْ  از  و  کن  باز  دهدمی   نشان  ذهنت  که  هرچیزی  اطراف  در  را   فضا  من،  دل  ای
  سرمست   و  درآور  ارتعاش  به  دیگران  در  را   آن  و  کن  ارتعاش  زندگی  به.  شو   مست  شدهگشوده 
  را  اتشادی  و  مستی  و  دهدمی  تو  به  دیگر  جامی  نیز  خداوند  کنی  مست  را  دیگران  تو  اگر  برو؛

 . کندمی  افزون

 دِه  آب را خود  بسطِ دیدی، بسط
 دِه  اصحاب  با میوه، برآید چون

 ( 363 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 را   گشایی فضا   و  بسط  چنانهم  چشیدی،  را   آن   برکات   و  دیدی  را   درونت  فضای  شدن  گشوده  اگر
 برکات  و  هامیوه   کههمین .  بنشیند  بار  به   و  یابد  جریان  وجودت  در  زندگی  آب   بگذار  و  بده  ادامه
 . کن عطا همراهانت و یاران به را  آن شد  نمایان آن
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 رو خوب ای خوب، روی زکاتِ دِه
 گو  باز شرحه، شرحه جانِ شرحِ

 ( 1۷95 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  احوال   شرح  و  بده  را   زیبایت  و  خوب  روی  زکات  ای،شده  روزیبا  و  شده  عدم   مرکزت  که  کسی  ای
  و  کن  بیان کنی  تحمیل  دیگران  به   کهاین  بدون  را   خود و  کرده  بازگو  را   خود  روی  کار  هایتجربه   و

 . گردان حفظ را  حضور هشیاری

   امتیاز اندر شو سرافیلی  رَوْ
 ساز مست و مست  و روح  دَمَندٔه در
 ( 63۷ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 در   و  باش  یکتایی  فضای  مست  و  کن  باز  دهدمی  نشان  ذهنت  که  هرچیزی  اطراف  در  را   فضا  برو
 که   اسرافیل  مانند  و  کن  جاری  را   زندگی  دم   هستی  یکی  خدا   با  کهحالی در   لحظه  این  شیپور

 قبر   از  و  شده  مست  ذهنیمن  مردگان  کن  کمک  زندگی  ارتعاش  با  نیز  تو  کندمی  زنده  را   مردگان
 . شو ممتاز کار این در  و شوند  بلند  ذهنشان

 ها دیده بر  حق قهِر کرده ختم
 سُها  بیند را،  ماه نبیند که

 ( 2012 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 اصغر دُبِّ  در نورکم  ایستاره : سُها

 ستارٔه   اما  بینندنمی  را   زندگی  تابان   ماه  که  استزده  مُهر  هاانسان   هشیاری  دیدگان  بر  الهی  قهر
 .دارند  جسمی هشیاری هاآن کهچرا   بینند؛می را  همانیدگی

 نَی  خورشید و بیند را ییذرّه
 نَی  نومید  کرم و لطف از لیک

 ( 2013 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  توجه  فکرها  به  فقط  یعنی  بیند،نمی  را   خورشید  و  بیندمی  را  ذرّه  دارد،  جسمی  هشیاری  ذهنیمن
 . شودنمی  ناامید هم خداوند کرم  و لطف از حال این با. بیندنمی را  حضور هشیاری و دارد
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 ها میوه وین نوابی  هاکاروان
 خدا؟ ای سِحرست  چه  ریزد،می پخته
 ( 2014 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 صحرای   در   و  اندشده  نوا بی   انسانی   هایکاروان   ست؟سحری  چه  دیگر  این  خداوندا   شگفتا،
 شدٔهگشوده   فضای  از   که  را  رسیده  زندگی  هایمیوه  این  و  روندمی  ذهن  علف  و  آببی   و  خشک
  دهد می  نشان  ذهنشان  که  هرچیزی  اطراف  در  را   فضا.  بینندنمی   ریزد،می  موالنا  مثل  بزرگانی

 .اندازندنمی را  هایشانهمانیدگی   و دردها و گشایندنمی 

 خلق  چیدندهمی پوسیده سیبِ
 حلق خشک یغما به افتاده درهم

 ( 2015 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ولع   و  حرص  با  را   ذهن   هایهمانیدگی  محصول  و  دردها  پوسیدٔه  هایسیب   سرگشته   مردمان  این
 .خورندنمی را  عارفان پُرمغز و نَغز هایِدانش  اما کنندمی  تقلید دیگر یک  از و چینندمی

   غُصون آن شکوفٔه و برگ  هر  گفته
 یَعْلَمُون  قَوْمی یاَلیْتَ دَم به دَم

 ( 2016 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

.« دانستند می   من   قوِم  کاش  ای: »گفت می   دم بهدم   تأسّف،  روی  از  هاشاخه   آن  شکوفٔه  و  برگ   هر
  توجه   دیگران  بیندمی   و  شودمی  زنده  زندگی  به  و  گیردمی  کاربه  را   ابیات  این  که  کسیهر   یعنی]

 .«[کردندمی  عمل و  دانستندمی  مردم  کاش ای: »گویدمی  خود با کنندنمی 

 آسمان  بشنید الضَیْر  نعرٔه
 صَوَلجان  آن پیِ  شد گویی چرخ،

 ( 4120 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
   چوگان  معَرَّب: صَولَجان

 دادن   دست  از   با  من  زندمی  فریاد  که   را   انسانی  مستانٔه   نعرٔه  است  خداوند  نماد  که  آسمان
 و   درآمد  غلطان  گویی  صورتبه   هاهمانیدگی   و  ذهن  چرخ  و.  شنید  کنم،نمی  ضرر  هاهمانیدگی 

 . گردد   آزاد اشهشیاری  داد اجازه  هشیارانه درد و تسلیم  با او و شد زده زندگی  چوگانِ وسیلٔهبه
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 ضَیر نیست را  ما  فرعون ضربتِ
 غیر قهِر بر  بُوَد غالب  حق لطفِ

 ( 4121  بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 صبر   گشاییم،می  را   فضا  ما  کهچرا   رساند؛نمی   ما  به  زیانی  هیچ   تهدیداتش  و  ذهنیمن   دردِ  ضربٔه
  قهر   بر  شدهگشوده   فضای   و  خدا   لطف  قدرت   حالت   این   در.  شویممی   زنده  خدا   به  و  کنیممی
 . است چیره ذهنیمن

 مُضِلّ  ای را  ما سِّرِ بدانی گر 
 کورْدل  ای رنج  ز رهانیمانمی

 ( 4122 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   هاهمانیدگی   دادن  دست  از  با  ما  که  بدانی  را   ما  درونی  راز  اگر  ذهنی،من  ای  کننده،گمراه  ای
 . رهانیمی درد از را  ما تو حقیقت در دید خواهی شویم،می زنده خدا  به آن پذیرش 

 اَرغَنون  کین ببین سو زین  بیا هین
 یَعلَمُون  قَومی   َلیتَ یا زندمی

 ( 4123 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ای»  نغمٔه  زندگی  ساز  این  ببین  یکتایی  بهشت  و  حضور  فضای  در  طرف  این  بیا  تو.  باش  هوشبه
  ای  گویدمی   شود،می   لحظه  این  بهشت  وارد  هرکسی  یعنی]  .نوازدمی  را   «دانستندمی   من  قوم   کاش
 .[گشودندمی را  فضا و دانستندمی هم بقیه کاش

 خَمر  جُوهای  آن عکسِ کز  بُوَد یا
 مراَ ذوقِ از بََرم  بو گردم، مست

 ( 2519 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 شوم   مست  شود،می  رد  من   از  فضاگشایی  واسطٔهبه  که   شرابی  جوهای  آن  انعکاس  اثربر   شاید  یا
 . بِچِشَم را  تسلیم و خدا  امر اطاعت لذت و
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   روید  بر   المَعارَجْ، ذِی از کنید  حاصل  نردبان
 اَجْمَعُون  المَالیِک وَ اَِلیْهِ الرُّوحُ تَعُْرجُ

 (1948 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 تعالی  خدای   باال، مراتب صاحب: الْمَعارِجْذِی 

  یکتایی   آسمان   تا  و  بگیرید  نردبان  خدا   از  و  بگشایید  را   فضا  ذهن  چاه  از  آمدن  بیرون  برای  شما
  خدا   به  گشاییفضا   نردبان  با  و  «گردندبرمی   او  جانب  به  همه»  قانون  این  طبقبر   کهچرا   روید؛  باال
 . شوندمی زنده

 ( 4 آیٔه ،(۷0)  معارج سورٔه کریم، قرآن)

 ...« ِالَيْهِ وَالرُّوحُ الْمَلَائِكَةُ تَعْرُجُ»
 . روندمی فرا   او جانب به همه  جبرئیل، و فرشتگان

 
 خیال؟  نجار چرخ  نردبان تراشد کی

 راجِعُون   اَِلیْنَا ُکلٌّ یَدِ  معراجش ساخت
 (1948 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 رفتن  باال  عروج،: معراج

 و  فکر  از  بعد   فکر  سازی،سبب   با  بنابراین  بسازد،  را   خدا   به  رسیدن  نردبان  تواندنمی   ذهن  نجّار
 زندگی  سویبه   برگشت  و  هاهمانیدگی  و  ذهن  از  هشیاری  عروج.  رسید  خدا   به  تواننمی   ذهنی  کار

 . گیرد می صورت «گردندبازمی  ما نزد به همه» که قانون این با مطابق و خداست دستِ

 ( 93 آیٔه ،(21) انبیا  سورٔه کریم، قرآن)

 .«رَاجِعُونَ ِالَيْنَا كُلٌّ… »
 .« گردندمی باز ما نزد به همه… »

 
 خر ز جه  فرو  زود  منی، یارِ
 درنگ بی بِرَهان  و بفروش  خر 

 (1332 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 پایین  اتذهنیمن  خر  روی   از   و  بگشا  را   فضا  فورا   هستی،  من  جنس  از   و  من   یارِ   تو  انسان  ای
 . کن آزاد  را  اتهشیاری معطلی بدون و بفروش خداوند به را  دردهایت و  هاهمانیدگی  خر بِپَر،
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 اند بوده تن یک دو  هر  شیطان، و نفس
   اندبنموده را خویش صورت دو در 

 ( 4053 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مجموعٔه   و  جهانیاین  کشش   نیروی  نماد  درواقع  که  «شیطان»  و  ذهنیمن   یعنی  انسان  نفسِ
 و   گذشته  مجازی  زمانِ  در  و  هستند  همانیدگی  ابرِ  جنس  از  هردو  دردهاست  و  هاشدگی هویتهم

  و   انسان  درونِ  در  نفس  صورتبه   یکی  اند،شده  نمایان  «صورت  دو»  به  اما   کنندمی  کار  آینده
  خدایی  هشیاری و بیندمی را ظاهر صورت و گِل و آب فقط انسان در شیطان. ]شیطان در دیگری

 .[ بیندنمی را  شودمی  زنده خود نهایتبی  به انسان در که

 بُدند  یک ایشان که عقل، و فرشته چون
   شدند صورت دو  هاشحکمت بهِر
 ( 4054 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 یکی   کندمی  اداره  را   کائنات  تمام   که  کل  عقلِ  و  شدهگشوده   فضای  یعنی  «فرشته»  که   طورهمان 
 و   است  انسان  درون  در  یکی  اند،درآمده  «صورت  دو»  به  خداوند  هایحکمت   خاطربه  اما  هستند
  کنید می  باز  فضا  کرده  استفاده  خود  انتخاب  قدرت  از  شما  وقتی. ]باشد می  خداوند  که  هم  دیگری

 حفظ  را   شما   و  کرده  عمل  و  فکر  شما  طریق  از  او  و  شویدمی   خداوند  جنس  از  فرشته،  جنس  از
  اتفاقات   و  شده  نفس  جنس  از  شویدمی   بلند  ذهنیمن  برحسب  و  کنیدمی  مقاومت   وقتی.  کندمی
 .[افتدمی  شما برای بد

 ایفتنه  رَمَیْتی، اِذْ رَمَیْتَ ما
 ای حَْفنه اندر خرمن  هزاران صد

 ( 45۷9 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 آن  نظیرِ و  جو  و گندم از مشتی:  حَفْنه

  که   است  این  معنیبه  «اندازدمی   تیر  خداوند  بلکه  اندازی نمی   تیر  تو  رَمَیْتی،  ِاذْ  رَمَیْتَ  ما»  آیٔه
 فضای  طریق  از   خداوند  تا  کند  باز  را   فضا  باید  بلکه  کند،  عمل  و  فکر  اشذهنیمن   با  نباید  انسان
 را   او  اندازد،می   انسان  ذهنی  چیدمان  و  پارک   در  آشوب  کار  این .  نماید  عمل  و  فکر  شدهگشوده 
 یک   در  خدا   نهایتبی  و  حضور  خرمن  هزاران   صد  که  گرداندمی   حقیقت  این  متوجه  و  کرده  مفتون
 . است  نهفته است  محدودیت و ذهن نماد که گندم  مشت
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 ( 1۷ آیٔه ،(8)  انفال سورٔه کریم، قرآن)

 ...«  رَمَی اللَّهَ وَلََٰکِنَّ رَمَيْتَ ِاذْ رَمَيْتَ وَمَا... »
(  مشرکان  سوی به) تیر  که   بود  خدا   این   بلکه.  پراندی تیر  که  آنگاه  نپراندی  تیر   تو  پیامبر،  ای»…   

 .« پراند
 

 نهان   ذرّه یکی در آفتابی
 دهان  بگشاید ذرّه آن ناگهان

 ( 4580 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 عدم   دراثر  گهاننا .  است  شده  پنهان  ذهن   ٔذره   درون  در  که  است  آفتابی  چونهم   انسان  هشیاری
  و   کندمی  باز  را   دهانش  ذهن  ذرٔه  این  همانیده،  مرکز  روی  خداوند  کار  و  گشاییفضا   و  مرکز  کردن

 . آیدمی  بیرون هشیاری

   زمین  و افالک گردد ذرّه ذرّه
 َکمین  از جَست چون  ورشید،خ  آن پیشِ
 ( 4581 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کَمینگاه  نهانگاه،: کَمین

  برابرش   در  زمین   و  هاآسمان   آید،   بیرون  ذهن   از  گشاییفضا   با  انسان  هشیاری  خورشید  که  وقتی 
 . گیردمی  بر در را  کائنات تمام  خدا  نهایتبی عنوانبه  انسان. شودمی  جا او در و شده ذرّهذرّه

  است؟ تن  خوردِ در  چه  جانی چنین این
  دست دو هر  جان  این از تن ای بشو هین
 ( 4582 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تو  در  این  از  بیش  نیست  سزاوار  پس  دارد،  وجود  تو  در  نهایتیبی  خورشیدِ  که  حاال  ذهنی،من  ای
 .  بشوی دست  آن از و ندار نگه خودت در را  هشیاری این دیگر تو. شود زندانی
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 است بس جان،  وِثاقِ  گشته تنِ ای
 نشست؟  مشکی  در بحر تانَد دچن
 ( 4583 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 اتاق : وِثاق

  که  است  ممکن  کی  تا.  است   بس  دیگر  ای،شده   خورشید  اندازٔه به   جانی،  منزلگهِ  که  ذهنیمن  ای
 گیرد؟  جای ذهن  کوچک مَشک در زندگی  نهایتِبی  دریای

 شام  و روزیّ  بُوَد رُستا در  کههر 
 تمام نَبْوَد او عقلِ ماهی به تا
 ( 519 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 روستا : رُستا 

 پیدا   نقصان  عقلش  کند  زندگی  است  ذهن  نماد  که  روستا  در  شب  یک  و  روز  یک  اگر  حتی  هرکسی
  بوده   ذهنیمن   در  زیادی  مدت  شما   اگر  بنابراین. ]کندنمی   کار  درست  عقلش  ماه  یک  تا  و  کندمی
  تا   کنید  صبر   و  بخوانید  موالنا  مدتی  برای  است  بهتر  کردید  عمل  و  فکر  جسمی  هشیاری  با  و

 .[ نگیرید قرار ذهن تأثیرتحت   و  شود درست دیدتان

 

 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن   وی آهوی معانی

 جریده بر عاشقان گزیده ای عاشق

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 

 2029غزل شماره   ،مولوی، دیوان شمس
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