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 سخنی با همراهان 
 

           کن گر خطا گفتیم اصالحش تو
        مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن
 ( ۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

از گوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این
ودمند  ، کاربردی و سآن تصور درست ۀبه کاری از هدف و نتیج زدندست
 باشیم؛ داشته

های گنج حضور را نویسی برنامهخواهیم هدف از خالصهدر ابتدای امر می 
حال  ای متعهدانه و درعیندرستی درک کنیم و برای رسیدن به آن رویهبه

فدای مسائل فرعی  و اساس کار را  متعادل و منطقی درپیش گیریم تا اُسّ
 نکنیم.

مفاهیم اساسی،   ۀتر به همعگروه، دسترسی سریارهدف از فعالیت این ک
داران این تر برای دوستای و طرح کلی هر برنامه با امکان تکرار بیشهسته
معنوی است که منطبق و موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی  ۀبرنام
 است.

همچنین رعایت قواعد و   داری وت لذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امان
ت عناوین  ر دستور زبان فارسی درحدّ بضاعت، فعالیتی تحاصول حاکم ب

های دیگر گلچینی از مطالب  خالصه، چکیده، گزیده و یا در قسمت
 شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس عموم قرار دهیم. عنوان

نویسی  کارگروه خالصه ۀمسئولیت این امر به عهد شویمدر پایان یادآور می
 باشد. می

 وان:سپاس فرا با تشکر و
 ها سازی برنامهگروه خالصهکار
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 گردی؟نمی هم تو چرا گوشه؟ آن در افسردی چه 
 گردی؟نمی غم بر جز که مَنحوسی فکرِ تو مگر

 
 فرعونی؟ آلِ از چرا  عمران، موسیِ آمد چو 
 گردی؟نمی همدم چرا دَم، خوش سیِیع آمد چو

 
 بشکستی  عهد سستی ز  بستی، عهدها حق با چو 

 گردی؟نمی محکم چرا جانبازان، عهدِ قولِ چو
 

 سازی  رَهی مَطبخ هر به   موشان چون خاک میانِ 
 گردی؟نمی طارَم این بر سلطانان مانندِ چرا

 
 آوازی و بانگ برایِ دَرها بر  حلقه چون چرا 

 گردی؟نمی مَحرَم دَمی مَردان ۀحلق  در چرا
 

 مفتاحی؟  دارِدشمن چو بگشاید،  بسته چگونه 
 گردی؟نمی مَرهم بر  چو گردد، بِهْ خسته چگونه

 
 باشد  او راهِ خاکِ که جان، ای بُوَد سَر آنگه سَر 

 گردی؟نمی پرچم چرا سَر، ای رایتش عشقِ ز
 

 تُرنجیدی؟ مَه پیشِ به  بارانبی ابرِ چون چرا 
 گردی؟ نمی عالم این بر  تابان مَهِ همچون اچر

 
 حرفی  او دَر بیند کم که دستش  نهَد جا آن قلم 

 گردی؟ نمی کم حرفی تو  تصحیحش عشقِ از چرا
 

 تو  دستِ ز جز نرویَد ریحان و  گُل و گلستان 
 گردی؟نمی نَم پُر چرا  چهره، ای داری چشمه دو

 
 آدم بر گردندهمی گردونی طَوّافانِ چو 

 گردی؟نمی آدم بر که ملعونی ابلیسِ مگر
 

 باشی؟ نمی خامُش چرا گیری،نمی خلوت اگر 
 گردی؟نمی زمزم چرا باری ای،نه کعبه اگر

 (2۵۰۰ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
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 گردی؟ نمی  هم تو چرا گوشه؟ آن در  افسردی چه
 گردی؟ نمی غم بر جز که مَنحوسی فکرِ تو مگر

 (2۵۰۰ شمارۀ لغز شمس، دیوان مولوی،)
   بداختر شوم،: مَنحوس

  ذهن گوشۀ در چرا لحظهاین یکتایی فضای در  بودن جای به هشیاری عنوانبه تو انسان، ای
 ای؟شده  افسرده و پژمرده

  فعال را دردها مرتب  و هستی   هاهمانیدگی  و  آینده تصورات و گذشته خاطرات فکر در چرا
  نیاوردن دستبه و  دادن  دستاز ترس باشند، تربیش مرکزت  هایهمانیدگی هرچه  کنی؟می
 . شویمی  افسرده  و ناامید تو و  شده بیشتر اه آن

  چرخش و  پویایی  و  کنینمی ارتعاش زندگی به مخلوقات و  باشندگان همۀ مانند  هم تو چرا
  جنس از تو مگر گشایی؟نمی اتزندگی هایوضعیت  اطراف در را فضا چرا نداری؟ را زندگی

  گردیمی درد  محور  حول دائماً  و  بوده درد  پُر و  منجمد  که هستی  ذهنیمن  همانیدۀ و  مشو فکرِ
  شده ساخته توهمی ذهنیمن این تو زنی؟می ضرر دیگران  و  خودت  به و  کنیمی ایجاد  درد  و
  را لحظهاین فرم و  بگشایی را فضا اگر. هستی  خدا امتداد  و  هشیاری تو بلکه نیستی؛ فکر از

 . شود می  پخش جهان در  و جوشد می تو در  زندگی شادی  جوشان چشمه بپذیری طوشرقیدبی
 

 فرعونی؟  آلِ از چرا عمران، موسیِ آمد چو
 گردی؟نمی همدم چرا دَم، خوش  عیسیِ آمد چو

 (2۵۰۰ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)
  در  شاییگفضا با تمرکز  کردن عدم و  درون  فضای شدن باز امکان  هرلحظه  وقتی انسان،ای

  تو در  ذهن خواب  از  شدهبیدار هشیاری  بودن، موسی خاصیت  تا دارد  وجود  اتفاقات اطراف
  جنس از و  بوده ذهنیمن  فرعون، تابع  چرا شوی؛  زنده خدا نهایتبی به تو و کرده طلوع

 هستی؟  هاهمانیدگی و  شیطان
  کننده زنده نیروی ش،وخ َدم تو  و  بیاید باال تواندمی پذیرش و تسلیم با  درونت مسیح وقتی

  درونت  مسیح همدم  و  گشایینمی را فضا چرا باشی؛ داشته  کنندهبیدار کالم و  ایزدی
  زندگی دهینمی  اجازه و  زنیمی حرف مرکزت  هایهمانیدگی طریقاز هنوز چرا شوی؟نمی

 بگوید؟  سخن  تو طریقاز
 

 بشکستی عهد سستی ز بستی، عهدها حق با چو
 گردی؟ نمی  محکم چرا ان، جانباز عهدِ قولِ چو

 (2۵۰۰ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)
 و   جهان این  به آمدن ازپس  اما  هستی  او جنس از که بستی عهد خداوند با الست روز در وقتی
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  ایشکسته  را خود   عهد سستی  از و  شده سست ها همانیدگی ازطریق دیدن  و ذهنیمن تشکیل
  شیطان  امتداد  جسم،  جنس از که کنیمی اِقرار لحظه نای فرم با ستیزه  و مقاومت با لحظههر و

  های همانیدگی که گشافضا هایانسان جانبازان، مانند نیز تو  حالتاین  در چرا هستی؛
  عدم مرکز به و کنینمی باز را فضا بازند؛می را شانذهنیمن جان و  شناسند می را خودشان

 ی؟ گرد نمی  زندگی جنس از یعنی محکم و  نشده متعهد 
 

 سازی   رَهی مَطبخ هر به موشان چون خاک میانِ
 گردی؟ نمی  طارَم این بر سلطانان  مانندِ چرا
 (2۵۰۰ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 فلک  آسمان، تارم،: طارم

  راهی ایآشپزخانه هر  به هاموش  مانند  هاهمانیدگی  زمینِ و خاک میان از  تو  انسان، ای
  راهی باالخره و  گردیمی  هاهمانیدگی  دنبالبه ذهن  در یاریشه  عنوانبه یعنی کنی؛می درست

  را فضا عارفان سلطانان،  مانند چرا یابی؛می هاآن کردن زیاد  و  آوردن دستبه برای
  برخوردار زندگی برکات از  و گردینمی درونت  شدۀگشوده  آسمان در و  گشایینمی
 شوی؟ نمی

 
 ازی وآ و بانگ برایِ دَرها  بر حلقه چون چرا
 گردی؟ نمی مَحرَم دَمی مَردان حلقۀ در چرا
 (2۵۰۰ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  یک َدرِ هرلحظه  و بوده سروصدا  از پُر َدر روی حلقۀ مانند  ذهن در اتهشیاری چرا انسان، ای
   رود؟می دیگر فکر به فکری از و  زندمی  حرف هاآن براساس دائماً  کوبد،می  را همانیدگی

  را فضا لحظه یک و روینمی اندشدهزنده حضور به که هاییانسان مردان، گروه به نیز تو چرا
 گردی؟ نمی رها ذهنی  هیاهوی  و  فکرها از هاآن مانند یعنی شوینمی ها آن مَحرمِ و  گشایینمی

 
 مفتاحی؟  دارِدشمن  چو  بگشاید، بسته چگونه
 گردی؟نمی مَرهم  بر چو گردد، بِهْ خسته چگونه
 (2۵۰۰ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 کلید: مفتاح

 مجروح زخمی،: خسته

  وقتی گردد؟ آزاد   آن از هشیاری  تا شود  باز ذهنیمن بسته فضای ذهن،  َدرِ چگونه انسان،ای
  دشمن کار این با  و کرده  فعال لحظه این فرم با قضاوت و  مقاومت با  را ذهنی من  هرلحظه تو
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  و  هاهمانیدگی در  شدهزخمی هشیاری این چگونه شوی؛می یکلید  هر  دشمن  و گشاییفضا
   گردی؛ نمی آن  مرهم  و دوا وحوشِحول تو کهدرحالی شود؟  خوب حالش دردها
  ازدست را زندگی شفای  ترتیببدین و کنینمی عدم را مرکزت گشاییفضا با  تو چرا یعنی

 دهی؟ می
 

 باشد او راهِ خاکِ که جان، ای بُوَد سر آنگه سَر
 گردی؟ نمی  پرچم چرا سَر،  ای رایتش عشقِ ز

 (2۵۰۰ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)
 . آویزند اسب گردن   یا عَلم سر بر که مو ایدسته: پرچم

  شود می سر  زمانی سر  این  نیست؛ سَر بیندمی هاهمانیدگی دید با که  ذهنیمن سَر  جان، ای
  هایمخالفت وجود  با  یعنی گردد؛ خدا درگاه  خاک شده، زایل گشاییفضا اثردر عقلش که

  ای. کنی  عمل و ببینی کُل عقل عدم، مرکز با  تو و  شده قربانی ذهن مقاومت و ستیزه  عقلِ ذهن
  تو در خدا  عشق پرچم کنی باز را  فضا و بدهی دستاز را هایتهمانیدگی  دید و  عقل اگر سَر،

  این در شود؛می خدا عَلَم زینتِ نذه  یا سَر عقل تدریجبه و  شده یکی خدا  با تو شده،  آشکار
  را خودش و  نویسدمی تو  شدۀ ساده ذهن  در  و  کرده طلوع تو  در آفتابی مانند خداوند حالت

 . کندمی بیان تو طریقاز
 

 تُرنجیدی؟  مَه پیشِ به بارانبی  ابرِ چون چرا
 گردی؟ نمی عالم این بر تابان مَهِ همچون چرا

 (2۵۰۰ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)
 . برداشتن  شکن و چین شدن، فشرده و درهم سخت: تُرنجیدن 

  خاصیت  بارانبی ابر مثل  و کنی می عمل و فکر هاهمانیدگی  دید با ذهنیمن  در چرا انسان، ای
  افسرده زندگی ماه  مقابل در  و داده  دست از  ستزندگی برکات و خرد   بارش که را خود  اصلی

  را زندگی نور  تابش جلوی چرا دیگر عبارت به  تی؟هس  محروم  زندگی کمک از و  ایشده
  نداری؟ دیگران  و خود  برای ایفایده هیچ  و  کرده ایجاد  درد  دائما  و ایگرفته 

  عالم این در تابان  ماه مثل  و گشایینمی اتزندگی هایوضعیت اطراف در را فضا چرا
 ؟ کنینمی پخش جهان در  زندگی ارتعاش صورتبه را نورت و  گردینمی

 
 حرفی  دَرو بیند کم که  دستش نهَد جا آن قلم

 گردی؟ نمی کم حرفی تو تَصحیحش عشقِ از چرا
 (2۵۰۰ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 همانیده  فکرهای از یعنی نباشد حرفی جاآن در  که نویسدمی مرکزی  یا ذهن  در خدا  قلم دستِ
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  .نویسد می آن  در  چیزی وحی  یا الهام  صورتبه زندگی حالت این در.  باشد پاک و  خالی
  خرد  یعنی او « تصحیحِ عشقِ» از و  گذارینمی کنار را هاهمانیدگی  غلط دید چرا انسان، ای
  زنده خودشبه و  کرده عدم را مرکزت  کند، هدایت  راست راهِ به را تو که خواهینمی کل

  و ساده  را دلت  چرا اندازی؟نمی و نکرده شناسایی  را مرکزت  هایهمانیدگی چرا  تو نماید؟
 ؟شوینمی کم ذهنیمن به و  کنینمی خالی را ذهنت

 
 تو  دستِ ز جز نرویَد  ریحان و گُل و گلستان

 گردی؟نمی  پُرنَم چرا چهره، ای داری چشمه دو
 (2۵۰۰ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

  آن در نیک  ساختارهای سبزه،  و  گل و شده  گلستان چهاربعدت و  زندگی  که باشد قرار اگر
  گشاییفضا با تو، دستِبه باید فقط کاراین شود   زیبا و کرده  پیدا سامان  اتزندگی و  کند رشد

  عشق و  خرد  چشمه  دو مرکزت در  کار این برای  انسان، ای. گیرد  صورت  خود  روی تمرکز و
  دارد  وجود  تو  در  که زندگی خرِد و عشق گرمای و  ارتعاش از گشایی فضا با چرا  داری؛

 اگر.  کنندمی گلستان  را تو زندگیِ و  بوده دهندهپرورش هااین دوی هر  شوی؟مین سیراب
 . شد خواهد  گلستان اتزندگی تدریجبه کنی، عمل فضاگشایی و عدم مرکزِ  براساسِ

 
 آدم  بر گردندهمی گردونی طَوّافانِ چو
 گردی؟ نمی  آدم بر که ملعونی ابلیسِ مگر
 (2۵۰۰ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 خورشید و ماه و ستارگان  آسمانی،   اجرام: گردونی  طَوّافاِن*

 از که گردد می او  دورِ آسمانی اجرام مانند  هرچیزی شود،   زنده خدا  نهایتِبی به انسان وقتی
  مگر انسان، ای تو. بشناسد  را خودش اصلی ذات  و شده مرتعش  زندگی به او ارتعاش
  فرمبی هشیاری  خود، ذات آدمیت بر و گردینمی عدم محور حول که  داری  ابلیسی خاصیتِ

  برابر در لحظههر و   کنی؟می طواف را مرکزت هایهمانیدگی  و ذهنیمن بلکه کنی؟نمی سجده
  اتزندگی ذهنی دشمنان و  مسائل موانع،  ایجاد  با و  کرده قضاوت و  مقاومت لحظه این  اتفاق

 . کنیمی ایجاد  درد   و کرده تلف را
 
 ( ۳4 آیه ،( 2)قرهب سوره کریم، قرآن)

 ...« اِبْلِیسَ إلّٰا فَسَجَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِلْمَلََٰائِکَهِ قُلْنَا اِذْ وَ »
  هشیاری که]ابلیس جز کردند سجده همه. کنید سجده را آدم: گفتیم[ باشندگان همه]فرشتگان به»

 .[...« دیدنمی گِل و آب جز  آدم در و داشت جسمی
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 باشی؟ نمی  خامُش چرا گیری،نمی خلوت اگر
 گردی؟ نمی  زمزم چرا باری ای،نه  کعبه اگر

 (2۵۰۰ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
  زنده خدا به و شده ساکن   و  ساکت کامالً  توانینمی  یعنی گیرینمی خلوت اگر انسان، ای

 اگر عبارتیبه کنی؟نمی  خاموش را ذهنت حداقل چرا کنی، باز کامالً را  درونت فضای و شوی 
  ارزش کعبه خاطربه که باش زمزم حداقل شوی کعبه که نشده نهایتبی درونت  فضای  امالًک

  باز را فضا توانیمی که آنجا  تا و شو قرین موالنا   مثل بزرگانی با  تو یعنی . است کرده پیدا
  آب باالخره شوی  خاموش اگر شود؛ بیشتر  و بجوشد درونت خرد  و  عشق چشمۀ تا کرده

 . باشی شاد  و کرده  اداره را خودت زندگی توانیمی ریزد،می تچهاربعد به زندگی

 ( 1۳2 آیه ،(۶)  انعام سوره کریم، قرآن)

ا َدَرَجات   َوِلُكل   » ا بِغَافِل   َربُّكَ  َوَما  َۚعِملُوا ِممَّ  .« يَْعَملُونَ  َعمَّ

 غافل كنندمى آنچه از تو پروردگار كه است، درجاتى اندداده انجام كه اعمالى برابر يک هر براى»
  آب تواندمی بیشتر و رفته ترباال اشدرجه اندازدمی  و شناسدمی را هاهمانیدگی انسان هرچه.]نيست
 .[«است آگاه آن به خداوند و کند جاری را زندگی

 

 885 ۀ شمارۀبرنام ، دیوان غزلیات و آیاتابیات مثنوی متن

 
 لحظه  این در من هشیاری کیفیت مسئولیت

 .  خودم عهده به -1
 .  دیگران  عهده به -2
 

 لحظه  این در من تمرکز
 .  خودم روی  -1
 . دیگران  روی  -2
 

 لحظه  این در  من  استفاده مورد ابزار
 .  فکانکن و(  لحظه این اتفاق اطراف در)  گشاییفضا -1

 .  مالمت ابزار ویژه به و  ذهنی من از استفاده  و( لحظه  این  اتفاق به) مقاومت -2
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   معنوی  و دیا م جبران قانون
 .  دهممی انجام -1
 .  دهمنمی انجام -2
 

 عدم  مرکز و الست به تعهد
  گفتن  « بلی» با لحظه به لحظه. هستم حضور هشیاری با خودم عدم مرکز ناظر لحظه این -1
 . هستم زندگی جنس از که کنممی  اقرار لحظه این اتفاق به
  انکار و  شوممی جسم یعنی  « ذهنی  من» جنس از لحظه این اتفاق به  مقاومت  با لحظه این -2

 . هستم خدا یا زندگی جنس از که کنممی
 

 انتخاب قدرت و اختیار
 (. ذهنی؟ من و  مقاومت  یا است  گشاییفضا منبع  است، خودم دست  اگر) خودم دست -1
 (. است دیگران به واکنش  و تقلید از) دیگران دست -2
 

 من   سواد و دانش
 .  کنممی استفاده آن از خودم تغییر برای -1
 .  کنمنمی استفاده آن از خودم تغییر برای -2
 

 کنم می  کار «من »  کدام برای من
 .  اصلی من برای -1
 .  ذهنی  من برای -2
 

 زمان 
 .  هستم مستقر  ابدی لحظه این در -1
 .  هستم  آینده و  گذشته در -2
 

   شکر
  عمل، در  توان، تمام با دمو خ زندگی کردن بهتر برای( موالنا  دانش  و)  خودم امکانات از -1

 . نیست شکرانه  دیگران  به خود  عقاید تحمیل که دانممی. دهم می شکرانه  و  کنممی  استفاده

  موالنا   اشعار. کنمنمی استفاده عمل،  در خودم، تغییر برای کامل طور  به خودم امکانات از -2
  دیگران  برای اشعار  این ند خوان من شکرانه  و  خوانممی  ام  ذهنی من  حال کردن بهتر برای را

 .  است خودم   تأیید و  توجه جلب برای
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   صبر
 .  هستم   فکانکن و   قضا قانون و صبر تابع  خودم زندگی مختلف هایجنبه تغییر برای من  -1
 . هستم خودم ذهنی   من  نظمیبی و  تابع  خودم زندگی مختلف هایجنبه تغییر برای من  -2
 

  زندگی  در من معیار
 .  خودم -1
 .  انرگدی -2
 

  بیان
 .  زندگی به شدن  وصل  و  گشاییفضا با خودم بیان -1
 . خودم اسم به دیگران  هاینوشته نقل -2
 

   دیگران تحسین
 (  حضور  در. )خودم  روی بیشتر کار برای است بیرونی سبب -1
 .  کنم می درست  استاد  ذهنی من یک خودم   از و شوم می  گم مردم آمیزتحسین فکرهای در -2
 ( ذهنی  من  دید)
 

  کند سیبستان که سُبحانی پاک
  کند پنهان حرفشان َغمامِ در

 ( 84 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 سیب  باغ زار،سیب: سیبستان  

 پوشش و حجاب یعنی اینجا در است،   ابر معنی به لفظاً: غَمام 

  ست اییتکی فضای  نماد  جااین در که سیب،  از باغستانی که سبحانی  خداوندِ است منزّه  و پاک
  هاشاخه  و  هابرگ از پوششی در را خرد   و زیبایی معانی، هایسیب سپس  و  آورد می پدید
 . کند می  پنهان همانیده، فکرهای زیر یعنی

 
 گوی  و گفت و حرف  و بانگ َغمامِ زین

  بوی غیرِ نآید سیب کز یی،پرده 
 ( 8۵ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  بر ضخیم  ایپرده هاهمانیدگی از حاصل  وگویِگفت و  حرف و صوت از  پوششی با خداوند
  سبببی شادی از  بویی و رایحه جز چیزی باغ  آن از که کشدمی ما اصل و  یکتایی فضای باغِ

 . نرسد آدمی مشامِ به ظریف  آرامشی و
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 هوش  به را بو این تو کَش افزون باری،
 گوش  بگرفته بَرَد اصلت سویِ تا
 ( 8۶ تیب ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  یعنی کن، استشمام بیشتر هوشت   و عقل کمکِ به را بو این  توانیمی  تا انسان،   ای حال هر به
  را تو گوشِ بو آن تا.  کن حس بیشتر را خدا بوی  عدم، و  زندگی هوش  کمک  با کن، باز را فضا

 . ببرد  اصلت سویِبه و بگیرد 
 

 زُکام از بپرهیز و دارنگه  بو
  عام دِر س  بُودِ و باد از بپوش تن

 (   87 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  زندگی بوی استشمام بر یعنی. کن  حفظ را بو:[ گویدمی  همانیده مردم   عموم به خطاب]

  بیماری  از و.  باش  داشته استمرار و  پایداری عدم، مرکز داشتننگه و  بهتر گشاییِفضا ازطریق
 .  بپوشان  ذهنی  هایمن سرِد  و دب تأثیر از را خودت و کن پرهیز همانیدگی، مرض  زُکام،

 
  اثر ز را مَشامت نَینداید تا
   سردتر زمستان  از هواشان ای

 ( 88 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 .است دل حجاب معنی به مجازًا اینجا در. دیوار و بام گرفتن کاهگل معنی به  انداییدن  مصدر از:  نَینداید 

  که بدان. نیندازد  کار از را تو، گشاییفضا قوه ت،ل د  مشامِ  آنان با بودن  قرین و  همنشینی تا
  گرمای از و است مسموم  کنندمی ساطع که  ایانرژی و آنان  شخصیتی و  روحی هوای  و حال

  و  هابیماری دچار را  تو سرما این است؛ سردتر   هم  زمستان از حتی و  ندارد  ایبهره زندگی
 . کندمی ها همانیدگی  از ناشی دردهای 

 
 شِگَرف  تن   فسرده و دجَمادن چون
 برف  تَلِّ از اَنفاسشان جهدمی 

 ( 8۹ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  و  اندافسرده بنابراین است؛ جامد و جسم  جنس از  مرکزشان چون  همانیده،  هایانسان

  از که انرژی یعنی  آیدمی  بیرون وجودشان برفی تودۀ  از هایشاننفس و دارند   بزرگی ذهنیمن
 .  آیدمی  مرکزشان  دردهای و  سرما از کنند،می طعاس  جهان به خود 
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 کفن  درپوشد برف زین زمین چون
   بزن الدّینحُسام  خورشیدِ تیغِ

 (    ۹۰ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  زمینِ و شدند  پردرد  همه  ذهنی هایمن وقتی  یعنی پوشانید را زمین کفن مانند برف این هرگاه
  یار الدین،حُسام  خورشیدِ شمشیر پذیرفت، تأثیر هاآن دردهای انجماِد و سردی  از روحت
  با را درونت  خورشید الدین،حُسام مانند و  بخوان را مثنوی ابیات یعنی بزن آن بر را موالنا،

 . بیاور باال آن از پذیری اثر و  مثنوی ابیات از  استفاده
 

 را اللّٰهسَیفُ شرق، از برآر هین
  را  هادرگ این شرق، زآن کن گرم

 ( ۹1 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  و  کن طلوع درونت  از یعنی بیاور باال زندگی، صورتبه درونت  شرقِ  از  را خدا شمشیرِ اینک،

  و ببخش گرمی  تابد،می درونت  از که خورشیدی عشق گرمایِ با را هاانسان همه  و  جهان این
 .  کن لیتبد  عدم مرکز  به را هاآن همانیدگی  و درد  از پر مرکز

 
  آفتاب آن زند خنجر را برف
 تُراب  بر ها کُه ز  ریزد ها سیل 

 ( ۹2 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  درد  از پر مرکز رویبه  کندمی  طلوع درون   از خدا، شمشیر  کشیدن با که  خورشیدی آن

  یها گِل و شود می جاری هشیاری سیل  هاآن مرکز از و  گذاشته  اثر ذهنی،من هایانسان
 . برد می خود  با  و شُوید می  را همانیدگی

 
  او است غربی ال و است شرقی  ال زآنکه
  او است حَربی شب و روز مُنَجِّم با
 ( ۹۳ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 جنگنده  جنگ، حال در: حَربی 

  ادهز نه یعنی غرب  به نه و  دارد   تعلّق شرق  به نه کندمی طلوع ما  درون  از که آفتابی آن زیرا
  و  اتفاقات طریق  از که ذهنیمن یعنی  ،« منجم »  با لحظهبهلحظه و  میرد می نه و شودمی

 .  است جنگ در  کند، می بینیپیش را زندگی بیرونی هایوضعیت
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 هُدیبی نجومِ من جز چرا که
 عَمی؟ و لئیمی از کردی قبله

 ( ۹4 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 هدایت : هُدی

 پست ،هفرومای: لئیم 

 کوری : عَمی 

  سببِبه چرا: گویدمی( ذهنی منِ انسان) منجّم به  کندمی  طلوع  درون  از که یکتایی آفتاب آن
  پیشوای و قبله را  آفل هایهمانیدگی و  ذهنیمن یعنی هدایت،  فاقد ستارگان  کوردلی، و  پستی
   ای؟داده قرار مرکزت در  و کرده خود 

 
 امین  آن مَقالِ آید ناخوشت

 اآلفِلین اُحِبُّ ال که بینُ در
 ( ۹۵ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 کریم  قرآن : نُبی 

  جنس از من : »گفت کریم قرآن در که( خلیل ابراهیم ) درستکار پیامبر آن سخنِ که جاآن تا
  دوست  را جهانی این آفل  چیزهای  و هاهمانیدگی یعنی  کننده، اُفول معبودان و  نیستم ذهنیمنِ

 .  است آمده  ناپسند  و زشت  رتظن  در « ندارم 

 (7۶ آیه ،(۶) انعام سوره کریم،قرآن )

 .« الْآفِلِينَ اُحِبُّ لَا قَالَ اَفَلَ فَلَمَّا رَبِّي هَذَا قَالَ كَوْكَبًا رَاَٰى اللَّيْلُ عَلَيْهِ جَنَّ فَلَمَّا»
 ایتارهس[ شد  پوشیده همانیده فکرهای  با  عدم مرکز وقتی یعنی] فروگرفت، را او شب چون »
 بین از چیزهای] فروشوندگان: گفت شد، فرو چون من، پروردگار است این: گفت. دید[ را ذهنیمن]

 .« ندارم دوست را[ آیدمی دلم در که گذرا،  و رفتنی

 ( 77 آیه ،(۶)  انعام سوره کریم، قرآن)

 « الضَّالِّينَ؛ الْقَوْمِ مِنَ لَاَكُونَنَّ رَبِّي يَهْدِنِي لَمْ  ئِنْلَ قَالَ  اَفَلَ فَلَمَّا رَبِّي هَذَا  قَالَ بَازِغًا الَْقمَرَ رَاَى فَلَمَّا»
 این: گفت. کندمی  طلوع که دید را[ بیشتر کنندگیجذب خاصیت و نور با ذهنیمن یعنی] ماه گاهآن»

 .« بود خواهم گمراهان از ننماید، راه مرا من پروردگار  اگر: گفت شد، فرو چون من، پروردگار است

 ( 78 آیه ،(۶)  انعام سوره کریم، نآقر)

 «تُشْرِكُونَ؛ مِمَّا بَرِيءٌ اِنِّي قَوْمِ يَا قَالَ اَفَلَتْ فَلَمَّا اَكْبَرُ هَذَا رَبِّي هَذَا قَالَ بَازِغَةً الشَّمْسَ رَاَى فَلَمَّا»
 این: تگف  کند،می طلوع که دید را[ بیشتر کنندگیجذب خاصیت و نور با ذهنیمن] خورشید چون و»

  شریک که آنچه از من من، قوم ای: گفت  شد، فرو چون و. است بزرگتر این من، پروردگار است
 قرار مرکزمان در را چیزی خداوند، یعنی عدم، از غیر به توانیمنمی ما.« ] بیزارم دانیدمی خدایش

 .[  دهیم
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 ( 7۹ آیه ،(۶)  انعام سوره کریم، قرآن)

 « الْمُشْرِكِينَ؛ مِنَ اَنَا مَا وَ حَنِيًفا وَالْاَرْضَ السَّمَاوَاتِ فَطَرَ ذِيلِلَّ وَجْهِيَ وَجَّهْتُ اِنِّي»
  و آسمانها که آوردم کسی سوی به روی[ کرده  عدم را مرکزم فضاگشایی، با] اخالص روی از من»

 را چیزی من.« ]نیستم مشرکان از من و است، آفریده را[ بیرون در انعکاسش و درون آسمانِ] زمین
 .[ داد نخواهم قرار مرکزم رد
 

   همچنین پنهان، کاریزِ بسا ای
   غافِلین یا جانتان، با مُتَّصل

 ( ۳۵۹1 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 آب  قناتِ: کاریز

  بیرونی و درونی انرژی پنهانِ منابعِ یعنی هایی، قنات بسا چه غافل،  ذهنیمن هایانسان ای
.  است  کرده تغذیه و کشیده شیره  هاآن از تان جان و  بوده متصل شما  جان با که  دارد  وجود 

  آمده،  یکتایی فضای از که زندگی انرژی وسیلۀبه هم  و  شیمیایی  مواد  از هم  ما،   جسم یعنی]
 .[ است شده ساخته

  زمین از و آسمان ز کشیده ای
 سَمین  تو  جسمِ گشته تا ها،مایه 

 (۳۵۹2 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،) 
 . فربه چاق،: سَمین

  تا ایکشیده هاییمایه فرم،  جهان یعنی  زمین از و  یکتایی ضایف  آسمان از که انسان، ای
 .  گردد  ارزشپر و فربه جسمت

 
 فشارد  بایدهمی کم این، ستعاریه

 گزارد  بایدهمی بگرفتی، کآنچه
 ( ۳۵۹۳ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  هر یعنی دارد  قرضی و عاریتی جنبه بینیمی  ذهنت وسیلۀبه که چیزی هر و  بدن اجزای همه
  پيدا  دلبستگی آن  به کمتر باید بوده، اصيل  غیرِ تماماً هاستهمانیدگی  و جسم به مربوط آنچه
 . بروی و بگذاری باید  را  ایچسبیده  آن به و گرفته دنیا از که  همانیدگی  هر زیرا کنی،

 
 ست آمده وَهّاب ز کآن نَفَختُ، جز
 ست بیهُده  دگرها آن باش، را روح

 ( ۳۵۹4 بیت ششم، دفتر ،مثنوی مولوی،)
 دمیدم: فَختُنَ

 الهی اسما از بخشنده، بسیار: وَهّاب

 ها آن به و گذاشته مرکزت در  ذهنی طوربه که بیهوده، و آفل هایهمانیدگی  و  مادی امور آن



  
 885 برنامه شماره خالصه ابیات 

 1۵ 

  این و  استآمده « بخشنده  بسیار»  خداوندِ طرف   از که ایزدی، دم بجز کن، رها را  ایچسبیده
  سکون  و اصلی من  هشیاری،  روح، کار به بنابراین شود،می دمیده تو در  فضاگشایی با لحظه

 .  ندارد ارزشی هیچ و  است  بیهوده دهد،می نشان ذهنت که چیزی هر که بپرداز درونت

 ( 2۹ آیه ،(1۵) حِجْر سوره کریم، قرآن)

 .«سَاجِدِينَ لَهُ فََقعُوا رُوحِي مِنْ  فِيهِ وَنَفَخْتُ سَوَّيْتُهُ فَاِذَا»
 وقتی .« ]بیفتید سجده به او برابر در دمیدم، آن در خود روح از و بردم پایان  به را آفرینشش ونچ»

 .[ کنند سجده او به باید همه شود،می زنده خدا  ابدیت و نهایتبی به انسان
 

 (72 آیه ،(۳8) ص سوره کریم، قرآن)

 .«سَاجِدِينَ هُلَ فََقعُوا رُوحِي مِنْ  فِيهِ وَنَفَخْتُ سَوَّيْتُهُ فَاِذَا»
 .« كنيد اشسجده همه دميدم، خود روح از آن در و كردم تمامش چون»
 

 گویمش می جان به نسبت بیهُده
 مُحکَمش  صَنیعِ با نسبت به نی

 ( ۳۵۹۵ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 محکم  ساختمان  استوار، مصنوع:  مُحکَم صَنیعِ

.  خداست  امتداد  و زندگی  اصلی،  جان به بتنس  جسمانی، امور بودنِ  آفل و  بیهوده از منظورم 
  اگر. است هشیاری تکامل خدمت در و سازنده   مفید، بسیار خودش جای  در  تو تن وگرنه
  یعنی صنیع، یک  بدنش، که دید خواهد  شود   باز درونش فضای  و  بماند عدم انسان  مرکز

 . است کرده خراب را آن ذهنیمن  با البته که ستعالی بسیار شدۀساخته
 

  را تو رُوحی من  فیهِ نَفَختُ ات
 آ برتر: گوید و زین وارهانَد

 (  ۳2۰۳ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  هاهمانیدگی  و دنیا سحر  از را تو دمیده،  تو در  خود  هشیاری و  روح  از خداوند که اینفخه تا

 .  شو واالتر  و بیا  باالتر عدم مرکز و  فضاگشایی با: بگوید و  برهاند
  رها و آزاد  هاهمانیدگی  از را ما  و شده جاری ما بعُدِ چهار در ایزدی دمِ ضاگشاییف با یعنی

 .  کندمی
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 جو سوراخ  شد،  موش جانش، مرغِ
 َعرِّجُوا  او گُربگان از شنید چون

 ( ۳۹77 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 کنید  عروج: عَرِّجُوا 

  باال به که شنید( قضاوقدر يعنی) رگم کوچک هایگربه از کههمین  همانیده  انسان جان مرغ
  دنبال به و  شد  موشی مانند شود بلند ها همانیدگی  روی از کهاین جای به بگیرید را او و بپرید

 .  شود   پنهان هاهمانیدگی زیر  در که گشت می سوراخی 
 

 قرار  و دید  وطن  جانش سبب زان
 وار موش دنیا سوراخِ اندرین

 ( ۳۹78 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  و کرده گیر ها، همانیدگی  سوراخِ  یعنی دنیا، سوراخ  این در  اشآسمانی جان سبب  همین به

  هاهمانیدگی  موشِ  سوراخ  در انسان هشیاریِ دیگر عبارتِبه. گرفت قرار و  وطن  موش  مانند
 .  نیست  زندگی جای ذهن که داندنمی و  کشدمی  درد   و  کرده زندگی

 
 گرفت   بَنّایی سوراخ درین هم

 گرفت  دانایی سوراخ،  درخورِ
 ( ۳۹7۹ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  کرد  بنا را ذهنی پارک و  هاهمانیدگی مختلف  هایخانه ذهنش  در یعنی موشسوراخ  در انسان
  زیاد را مرکزش هایهمانیدگی چگونه که یافت دست  دانایی و  درک به  آن شایستگیِ  حدِ در و

 .  دهد  رارق خودش جای  سر را چیزی هر  و کرده
 

  مَزید در را او مر که هاییپیشه
 گزید آید، کار سوراخ کاندرین

 ( ۳۹8۰ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 زیادتی و افزونی : مَزید

  شدن  زیاد  سبب  که کندمی انتخاب را هاییپیشه دنیا،  سوراخ این در همانیده  انسانِ
 . شود می مرکزش  هایهمانیدگی

 
 شدن  یرونب از کَند بر دل آنکه ز

 بدن از رهیدن راهِ شد بسته
 ( ۳۹81 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 به  اصالً چون و کند می بسنده مرکزش هایهمانیدگی به تنها همانیده  انسانِ که دلیل این به
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  بسته او بر هاهمانیدگی  و  ذهنیمن از شدن بیرون راهِ بنابراین نیست؛  ذهن  از شدن خارج فکر
 . استشده

 
 فَتا ای رزق  بر: که پیغمبر گفت

 ها قفل  در بر و ستفروبسته در
 ( 2۳8۵ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 جوانمرد  جوان، معنی به است فتی همان : فَتا

  آید،می یکتایی فضای  از که شما حضور  روزیِ و رزق درِ:  است فرموده  پیامبر انسان، ای
 . استشده  زده هاییقفل آن بر و شده  بسته

  ما  اگر کند، باز تواند می زندگی فقط را قفل این و  است قفل یک همانیدگی هر دیگر عبارتهب 
  این  در اگر ولی شویم؛می زندانی آن در ما  و  شده بسته ذهن درِ کنیم  فعال را همانیدگی مرتب
 . بیندازیم و  کرده شناسایی را همانیدگی توانیممی ببینیم عدم هشیاری با لحظه

 
 اکتساب و  ما شدِ  آمد و جنبش

 حجاب و قفل آن بر مِفتاحی هست
 ( 2۳8۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  نگرفتن جدی  موالنا، مطالعۀ  فضاگشایی، تسلیم، یعنی ما اقدام و  حرکت جنبش، تالش،
  کشیدن بیرون  شده،گشوده فضای برحسب عمل و فکر قضاوت،  و  مقاومت  عدم اتفاقات،
  معنوی و  مادی  رزقِ  ٔزمینه در  پرده، و قفل آن گشایشِ کلیدِ هاهمانیدگی  از حضور هشیاری

 . است 
 

 نیست  راه  گشادن در این کلید،بی
 نیست هاللّٰ سنّتِ نان طلب، بی

 ( 2۳87 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  باز روزی درِ  این تالشْ و  سعی حداکثر و  حرکت گشایی،فضا  جنبش، طلب،  کلیدِ بدون
  فضای یعنی  نان او به بنده تکاپوی و  طلب   بدون که نیست این  خداوند روشِ و  شود نمی

 . بدهد  معنوی و  مادی چیز هر  یا و  شدهگشوده
 

 اَنا؟ آنگاهی  سنگی،  مقامِ در
   فنا و توست گشتنِ مسکین وقتِ

 ( 1۹4۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 است، شده پر ها همانیدگی  و  ادرده از مرکزت یعنی داری قرار سنگی  مقام در  کهاین با تو آیا
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  و  رحمبی بندی،می کامالً را فکرها بین فضای و پریمی دیگر فکر به  ایهمانیده فکر از مدام 
  و  ذهنیمن به نسبت تو شدن کوچک و فنا درماندگی، وقت  زنی؟می  منممنم  باز هستی  ظالم
 . است رسیده فرا هانیدگیهما

 
   مال و جاه همیشه جویَد زآن کِبر

 کمال را گُلخن است سِرگین ز هک
 ( 1۹47 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 . استر و االغ و اسب قبیل از  چهارپایان  فضلۀ: سِرگین

 حمام  آتشخانۀ: گُلخَن

  از ذهنی،من حمام، خانهآتش  رونقِ کمالِ  که است مال  و مقام جویای روآن از متکبّر انسانِ
  مایۀ مدفوع که  طورهمان یعنی. است همانیدگی  و  درد   پول، متعلقات،  توجه، تأیید، مدفوعِ

 تکبّر کورۀ نیز،  همانیدگی و  درد   دنیوی، منصب   و مقام بود، قدیمی هایحمام  ٔکوره سوختِ
 . دارد می نگه پُررونق و ورشعله  را ذهنیمن هایانسان

 
   کند افزون را پوست دایه،  دو کین

 آکنند  نَخوت و کِبر و لَحْم و شَحْم
 ( 1۹48 بیت پنجم، دفتر مثنوی، ی،مولو)

 چربی  پیه،: شَحْم

 گوشت : لَحْم

  بر یعنی کنند، می  سفت  و اضافه را ذهنیمن انسانِ پوستِ مال  و مقام یعنی دایه دو این زیرا
  همانیدگی  و خودبینی تکبّر، یعنی  گوشت و  چربی از را او  درونِ  و افزایندمی او ظاهری  شکوه

 . کنندمی پر
 

 نفراشتند  لُب بِّلُ بر را دیده
 پنداشتند لُبّ روی زآن را پوست

 ( 1۹4۹ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  حضور هشیاری و  شدهگشوده فضای حقیقتِ جان، جانِ به چون زدهغفلت ذهنی  هایمن این

  یعنی. است خالص هشیاری  مغز،  همان همانیدگی  پوست، که کردند خیال پس نکردند توجه
  زیاد  هوسِ   و  هوی  راهِ در  گام نتیجه در  و انگاشتند  حقیقت عنوانِبه را هایهمانیدگ  و  ذهنیمن

 .نهادند  هاهمانیدگی  کردن
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  را راه این بود ابلیس پیشوا
  را جاه شَبیکۀ آمد شکار کو

 ( 1۹۵۰ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 صیّادی  تور دام،: شَبیکه

  مقام  دام  در هرکس، ازقبل زیرا بود؛ ابلیس رد د   و  ذهنیمن ایجاِد همانش،  راهِ این راهبر
  او از  من: گفت دیده، انسان از باالتر و بهتر را خود  خودخواهی  و غرور با و آمد گرفتار
 . کرد  ایجاد   درد   و باالترم

 
  اژدها جاه آن و مارست چون مال،

 را  دو این زُمُرّد مردان، سایۀ
 ( 1۹۵1 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 . است ترخطرناک بوده،  اژدها مانند مقام با همانیدگی  و  است مار مانند مال  با  گیهمانید
  به اگر است، زُمرّد مانند دو آن به نسبت موالنا مثل  کامل  انسانهای الهی، مردان سایۀ و

 . کندمی کور را ما ذهنی من  آنها حضورِ زُمرد  کنیم عمل کرده،  توجه آنها حرفهای
 

  جَهَد  دیده را مار زُمُرّد، زآن
 وارَهد رهرو  و مار گردد کور

 ( 1۹۵2 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  آیددرمی  حدقه از ذهنی،من چشم مار، چشم  موالنا،  مثل کاملی  هایانسان سایۀ زمرّد، براثر

 . کندمی پیدا نجات انسان یعنی رهرو و شودمی کور و
 

 رئیس  آن بنهاد خار رَه بَرین چون
 بِلیس  بر لعنت:  گفت ،او خَست که هر
 ( 1۹۵۳ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 نمودن مجروح کردن، زخمی: خَستن

  است،ریخته کینه و  خشم رنج، درد،  خارِ هاهمانیدگی راه این در ابلیس  یعنی رئیس آن چون
 . شیطان  بر لعنت: گویدمی  فوراً شود   زخمی خارها  این وسیلۀبه که کسهر
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 است وی َغدرِ  از من  رب غم این یعنی
 است پیسابق  مقتدا آن را َغدر

 ( 1۹۵4 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 حیله  نیرنگ،: غَدر

 کننده  شروع  پیشقدم،: پیسابق

 است؛  ابلیس نیرنگِ از  دارم ذهنیمن  در من که غمی این:  ست این لعنت این  معنی
  بوده قدمپیش ابلیس،  یعنی پیشوا نآ کندمی  ایجاد  که دردهایی و  ذهنیمن  هایحیله برای 

 . کندمی پیروی او از  ذهنیمن
 

  آمدند قَرن بر قَرن خود ازو، بعد
 زدند  پا او سنّتِ بر جملگان

 ( 1۹۵۵ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 نسل   به نسل:  قَرن  بر  قَرن 

  دستْ  به دست شدن،  همانیده  و  درد   ایجاد  با و  آمدند نسل به نسل هاانسان ابلیس، از بعد
 . نهادند قدم او  راهِ در  همگی و  رساندند ما به را هاهمانیدگی

  
  فتا ای بَد سنّتِ بنهد هرکه

 عَمی  از خلق او بعدِ درافتد تا
 (  1۹۵۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  او سنّت  تابع کورکورانه  او  بعد مردم تا  کند ایجاد  بد و  ناپسند سنّتی که هرکس  جوان، ای
 . بخورند  زمین  به کوری روی زا و شوند

 حدیث
 ...« بِها عَمِلَ مَنْ وِزْرُ وَ وِزْرُها، فعَلَيْهِ سَيِّئَةً، سُنَّةً سَنَّ مَنْ وَ»
 بر نیز کند عمل  سنّت بدان که کسی گناه و  اوست، بر کار این گناه بنهد ناپسند سنّتی که کسی»

 .«اوست
  نکنیم منتقل خود  فرزندان و بعد هاینسل به را هاهمانیدگی  و دردها تا ماست مسئولیت و وظیفه]

 .[بگیرند قرار مرکز در توانندنمی و  هستند  جسم دردها و باورها که بدهیم یاد آنها به بلکه
 

 بَزَه جملۀ آن وی بر گردد جمع
 َغزهدُم  ایشان و بودست سری کو

 ( 1۹۵7 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 سرین  و دُم بیخ: غَزهدُم

 به  او زیرا است؛ نهاده را ناپسند سنّت آن که است کسی آن گردن به  هاگمراهی آن همۀ گناهِ
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 . ُدم  منزلۀ به او  تابعان و است سَر منزلۀ
  همان  مانفرزندان به آنها انتقال با کرده ایجاد  همانیدگی  و  درد  ابلیس از کردن پیروی با ما]

  از بشوند حضور هشیاری و  زندگی نسج  از کهاین جای به آنها و  دهیممی ادامه را تسلسل
  سلسلۀ  این دهند؛ می انتقال   خود  فرزندان به  را درد   همان  و  شوندمی  ذهنیمن های درد  جنس
  هاهمانیدگی انداختن و  شناسایی  گشایی،فضا با که وقتی  تا داشت   خواهد ادامه درد   انتقال

 .[ کنیم قطع را همانیدگی  و  درد  ایجاد  تسلسل این
 

  پوستین آن و قچارُ آدم لیک
 طین  ز  هستم که آوردمی  پیش

 ( 1۹۵8 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 گِل : طین

  همان  از شد، زنده  خداوند ابدیتِ و  نهایتبی به بار اولین برای که انسانی هر یا  آدم حضرت
  را شده درست  شیمیایی  مواد  از که جسمش  یعنی آورد،می نزدیک را پوستینش و  چارُق اوّل،
 . امشده  زنده خدا به ایدرجه  به اکنون و  امشده آفریده گِل از  من که کرد می هنگا

  موالنا  و حضورگنج برنامۀ با کهزمانی ببینیم کنیم، نگاه خودمان  به گشاییفضا با باید ما]
  خدا و  حضور هشیاری به ای درجه به اکنون و  داشتیم درد  چقدر و  وضعیتی چه شدیم  آشنا
 .[ ایم شده زنده

 
   بود مَورُود  چارُقش آن اَیاز چون

 بود  محمود  عاقبت او الجَرَم
 ( 1۹۵۹ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  تبدیل یعنی محمود،  سلطان  به تبدیل او ناگزیر کرد می بازدید  چارُقش  از مرتب اَیاز که روآن از
 . شد خدا به
 

 ست نیستی  کارسازِ مطلق، هستِ
 ست؟چی نیست جز کُنهست کارگاهِ

 ( 1۹۶۰ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 دهنده  هستی کننده،  هست: کُنهست

 . است نیستی کارسازندۀ است خالص هشیاری و   مطلق هستی که خداوند
  و  کرده عدم را مرکز هاهمانیدگی  انداختن و  شناسایی  گشایی،فضا با که هاییانسان یعنی 

  توانندمی  و کرده  درست  کارگاهی خداوند  رای ب مرکزشان در  اند،شده  فنا ذهنیمن به نسبت
 .  بیافرینند نیک ساختارهای   نیز بیرون در  و  شوند آورندهوجود به و  سازهستی

  چیست؟ واهمانش   و  عدم نیستی، جز خداوند، بخشیهستی  کارگاه 
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  کسی؟  بنویسد هیچ نوشته بر
 مَغرِسی  اندر کارَد نِهاله یا

 ( 1۹۶1 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 نهال  نوکاشته، درخت: نِهاله

 نهال  کاشتن محل قلمستان،: مَغرِس

  در کسی  یا  نویسدنمی مسلماً نویسد؟می  چیزی شدهنوشته کاغذِ روی  کسی آیا مثال،  برای
 . کاردنمی  مسلماً   کارد؟می دیگری درخت   آن روی  شده کاشته درختی قبالً که جایی

 
   نیست بنوشته آن که جوید کاغذی

 نیست کِشته که موضعی اردک تخم
 ( 1۹۶2 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  در  کشاورز و  باشد نشده نوشته چیزی آن روی  که کندمی طلب را کاغذی نامه نویسندۀ بلکه
 . باشد نشده کِشت آن در چیزی که کارد می  تخم جایی

 .[ بکارد  چیزی آن  در تواندنمی  خداوند  باشد همانیدگی از  انباشته ما مرکز وقتی]
 

  باش ناکِشته موضعی برادر تو
  باش نابنوشته اسپیدِ کاغذِ

 ( 1۹۶۳ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  این یعنی. باشی  نانوشته سفید کاغذ  و  نشدهکاشته زمین  مانند  باید تو انسان، ای

 . بیندازی  دور و  دربیاوری  اینوشته و  ایکاشته خودت  که را هاهمانیدگی
 

 القَلَم َو نون  از ردیگ  مُشَرَّف تا
 ذُوالکَرَم  آن تخم، تو در  بکارد تا

 ( 1۹۶4 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 . است پروردگار  حضرت منظور بخشش، و کَرَم صاحب: ذُوالکَرَم

  بخشنده خداوند تا  و  یابی شرافت  نگارد،می چهآن  و قلم به سوگند ،«وَالقَلَم  نون»  واسطۀبه تا
  تا  یعنی. است شدن  تسلیم و خمیدن  نماد  جااین در  « نون . ] »بکارد  محبت تخم تو قلب در

  تو مرکز در  بنویسد، تو مرکز در  بتواند صُنعش قلم با خداوند تسلیم، و  گشاییفضا ازطریق
 .[ کنی پیدا بزرگی  تو و  بکارد، تخمی

 (1 آیه ،(۶8) قلم سوره کریم، قرآن)

 .« يَْسُطُرونَ  َوَما َواْلقَلَمِ   ۚن »

 .« نویسندمی آنچه و قلم به سوگند نون،»
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   گیر نالیسیده پالوده ازین خود
   گیر نادیده یی،دیده  که مَطبخی

 ( 1۹۶۵ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  و  جوییلذّت  افکار یعنی. کن فرض نچشیده را ها،همانیدگی خوشایند لذت دنیوی،  لذایذ

  نادیده ایدیده که را دنیا آشپزخانه و کن  بیرون ذهنت از را هایتهمانیدگی با  رانیشهوت
 .بگیر

 
 بود  هامستی پالوده این کز زان

   رَود یادت از چارُق و پوستین
 ( 1۹۶۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  و  شود می همانیده مرکزت که شودمی  عارض تو بر هاییمستی  هاآن خوردن اثر بر زیرا
  ای،بوده کسیچه  کنیمی  فراموش یعنی . د کر  هیخوا  فراموش را چارُقت و پوستین درنتیجه،

 . بودی کرده ایجاد  غم و  درد   میزان چه و
 

 کنی آهی مرگ،   و نَزْع درآید چون
  کنی گاهی آن چارُق و دَلق  ذکرِ

 ( 1۹۶7 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 کندن  جان  کندن،: نَزْع*

  گاهآن  و کشیمی  آهی  تأسف و حسرت روی از. رسدفرامی مردن و  کندن جان موقعِ کههمین
  خداگونه هشیاری یک تو که شویمی متوجه یعنی  افتاد، خواهی  چارقت  و  پوستین یاد  به

  به تو جسم  در خواست می  خداوند. است  بوده اختیارت در همیشه هشیاری  این که بودی 
 .   کردی ایجاد  درد  و  ذهنیمن کردی، غفلت تو که حیف، اما شود   زنده خودش

 
 ای زشتی موجِ غرقِ نمانی تا

   ای پشتی پناهی از نباشد که
 ( 1۹۶8 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 . نمانی  نصیببی  خداوند پناه و  پشت از و  نشوی هاهمانیدگی  زشت امواج غرق که وقتی تا
 

   راستین سفینۀ از نآری یاد
   پوستین در و چارُق در ننگری

 ( 1۹۶۹ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 غافل  ستیکتایی فضای که راستین سفینه از  شوی  همانیده جهانی این  چیزهای با راگ
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  این شاکر  و قدرشناس یعنی. ]کنینمی  نگاه پوستین و چارق به  هم  موقعهیچ  و  شویمی
  جسم کهحالی در  شود   زنده تو در  خودش  ابدیت و  نهایتبی به خواهدمی  خداوند که نیستی

 .[ ایتهداش  درد  قدرچه و  ایبوده
 

  فنا َغرقابِ به درمانی کهچون 
 وِال  بر سازی وِرد ظَلَمنا پس

 ( 1۹7۰ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 گرداب : غَرقاب

  خود  بر: »گوییمی  درپیپی هنگام  آن در. آیی گرفتار  هاهمانیدگی و  دردها گرداب در چون و
 .«کردیم  ستم

 ( 2۳ آیه ،(7)  اعراف سوره کریم، قرآن)
 .«الْخَاسِرِينَ مِنَ لَنَكُونَنَّ وَتَرْحَمْنَا لَنَا تَغِْفرْ لَمْ وَاِنْ  اَنُْفسَنَا ظَلَمْنَا رَبَّنَا قَالَا»
 اگر] رزىنيام را ما اگر و[ ایمداده  دست از را  فرصتی] كرديم ستم خود به ما، پروردگار اى: گفتند»
 .«بود خواهيم ديدگانزيان از اورىني رحمت ما بر و[ بریزیم را هاهمانیدگی که نکنی کمک ما به
 

  را خام این بنگرید: گوید دیو
 را هنگامبی  مرغِ این بُرید سر

 ( 1۹71 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  با کشانده راه  این به را انسان و  بوده نماز پیش و  قدمپیش که شیطانی همان حال این در

 انداخته راه ندامت  و توبه  وقالِقیل مرگ نگامه  که کنید نگاه خام آدم این  به: »گوید می تمسخر
 . ببرید سر را آن  باید که  ستمحلیبی خروس ابلیس، سخنان  این.«  است 

 
  ایاز فرهنگِ ز خصلت این دُور
  نمازبی نمازش آید پدید که

 ( 1۹72 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  که است دوربه ها، انسان ییعن  کلی طوربه اَیاز،  فرهنگ و فرهیختگی از خصلت و خوی  این

  با  عبادتش و  حقیقی، نماز نمازش  کند؛ مسخره را او ابلیس  و  باشد ابلیس  رویدنباله
 .نباشد  همراه  گشاییفضا

 
   پیش ز بوده آسمان خروسِ او

   خویش وقتِ در همه او هایِنعره 
 ( 1۹7۳ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 را  چارق و  پوستین  شدهگشوده فضای در دائماً  که ایاز زندگی سبک و  فرهنگ با ایبنده چنین
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  موقع،به را بخش،زندگی های نعره خود، هایبانگ همۀ و  بوده آسمانی خروس اول از بیندمی
 . است  دادهمی سر  لحظه این در یعنی

 
  هامیوه  وین نوا بی هاکاروان 

 خدا؟ ای سِحرست چه ریزد،می  پخته
 ( 2۰14 یتب دفترسوم،  مثنوی، مولوی،)

  و  آببی و  خشک صحرای در  تبشری هایِکاروان است؟ سِحری چه  دیگر این  خدایا شگفتا،
  و رسیده  هایمیوه  کهحالی در.  روندمی  حیران و  سرگشته ذهنیمن خیاالتِ و  اوهام علف

  نیست کسی و ریزد فرومی[ موالنا همچون] کامل   هایانسان  وجوِد درختِ  از آگاهی  خوشگوار
 . شود   متعهد  هاآن به و  کند شادمان و  شیرین  ها،آموزه آن از را خود  ل د  کامِ که

 
  خلق چیدندهمی پوسیده سیبِ
 حلق ْخشک یغما به افتاده درهم

 ( 2۰1۵ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  چیدندمی ولع  و حرص با را دردها پوسیدۀ  هایسیب  همانیده، مرکز  با سرگشته مردمان این

 . بود  زندگی  آب تشنه و خشک حلقشان کهحالی در.  کردندمی  غارت یکدیگر دستِ از و
 

  ُغصون آن شکوفۀ  و برگ هر گفته
 یَعْلَمُون  قَوْمی لَیْتَ یا دَم به دَم

 ( 2۰1۶ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 شاخه  معنی به غُصن جمع: غُصون *

.  دانستندمی من قوم شکا  ای: گفتمی دم به  دم  تأسف، روی از هاشاخه  آن شکوفۀ  و برگ هر
  پخش را بیدارکننده هایآموزه و ابیات این و  شود می  زنده خدا  به که انسانی هر یعنی]

  خود  با[ کشند؛می  درد  درنتیجه و   کنندنمی  عمل شنوند،نمی را هاآن مردم که بیندمی کند،می
 . است شفابخشی  داروی و  میوه چه  این که.« دانستند می مردم  کاش ای: »گویدمی

 ( 2۶ آیه ،(۳۶) یس سوره کریم، قرآن)
 .« یَعلَمُونَ قَوْمِي لَیْتَ یَا قَالَ الْجَنَّةَ ادْخُلِ قِیلَ»
 .«دانستندمی من قوم کاش ای: گفت. درآی[ یکتایی] بهشت به: شد گفته»
 

   درخت هر  سویِ ز آمدمی  بانگ
 شوربخت  خلقِ آیید ما سویِ

 ( 2۰17 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 به دارید  ذهنیمن که  بختننگو مردم  ای که  آمدمی ندا موالنا مثل پرباری درخت هر  جانب از
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  و آورده را ایزدی هایپیغام ایم،شده  وصل  زندگی به عدم مرکز  با که بیایید ما طرف
 .کنیم  کمک شما  به خواهیممی

 
 شَجر  بر  غیرت ز آمدمی  بانگ

 وَزَر  ال  کَلّا  بستیم چشمشان
 ( 2۰18 بیت سوم، دفتر مثنوی، ی،مولو)

 بلند  کوه پناهگاه،: وَزَر

  را  ذهنی هایمن چشمان ما نکن، ناراحت را  خودت که: رسید می ندا اولیاء  آن به حق غیرت از
  و دارند همانیده  مرکز هاآن کهزمانی تا. نیست  پناهگاهی اینان برای  که حقّاً ایم،فروبسته

  دهدنمی اجازه زندگی غیرت کنند، پیدا پناهگاهی ها،مانیدگیه  و  هارنگ سوها، از  خواهندمی
 . کندمی بیدار ذهن   خواب از را ها آن که  است درد  این  و  شوند وارد  یکتایی امن پناهگاه به

 ( 11 آیه ،(75) قیامت سوره کریم، قرآن)
 .«وَزَرَ ال کَلَّا»
 .«نیست پناهگاهی( حق بارگاه جز  رستاخیز روز در) هرگز»
 

  رَوید سو کین گفتشانمی  کسی گر
 شوید  مُستَسعِد  اَشجار ازین تا

 ( 2۰1۹ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 درختان شجر؛ جمعِ: اَشجار

 جوینده  سعادت: مُستَسعِد

  تا کرده  باز را فضا بروید، بزرگان سویبه سو، این به که: گفتمی  هاآن به کسی فرضاً اگر
 ... ببرید  بهره ایزدی  هایپیغام از و  شوید  مندسعادت

 
 مَست  مسکینِ کین گفتندمی جمله
 ست شده  دیوانه قضاءُاللّٰه از

 ( 2۰2۰ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  از را عقلش شده، خرافاتی  و  مست  گشافضا انسان بیچاره، این که:  گفتند می ذهنی  هایمن

 . است شده دیوانه خدا قضای از و داده  دست
 

   دراز دایِسو ز مسکین این مغزِ
 پیاز  چون فاسد گشت ریاضت وز

 ( 2۰21 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 آبادان  زندگی  ارتعاش با را جهان و  گشودە  را درون فضای کە  انسانی ،بیچاره این مغز
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 . است   شده فاسد  پیاز مثل هشیارانه  درد   کشیدن و  خود   روی کار دراثر کند،می
 

  ستچی حالْ رَبّ، یا مانْدمی عجب او
 چیست؟ اِضالل و پرده این را خلق

 ( 2۰22 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 کردن  گمراه گمراهی، : ِاضالل*

  پروردگارا،: گفتمی  و کرد می تعجب  ذهنی  هایمن  جَهالت و غفلت از خدا به شده زنده انسان
 چرا ت؟چیس  برای مردم گمراهیِ و همانیدگی  حجاب این دارند؟  هاآن که ست حالتی چه این
 دهند؟می ادامه  را ذهنیمن

 
 عقل و رأی صد با گوناگون خلقِ

 نَقل  آرَندنمی  سُو آن قدم یک
 ( 2۰2۳ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  هم و  دنیوی  کارهای در مهارت  ذهنی، دانش  تمام با عقل، و اندیشه نوع صد  با هاآدم این
  غلط دید  با هاآن زیرا دارند؛برنمی ولیاا  و بزرگان سوی به قدم یک حتی چیزها، با شدن  هویت

 . کنندمی زیاد  را هاهمانیدگی و  بینندمی را جزییات  مرکزشان  هایهمانیدگی
 

  کیست؟ آنِ گندم که گفتش آن از بعد
 ستوَصی  بی یتیمِ از امانت: فتگ
 ( ۵2۶ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 . باشد نداشته سرپرست و قیّم که یتیمی: وَصی بی یتیمِ

  امانتِ  گندم این:  داد  جواب صیّاد  کیست؟ مالِ گندم که پرسید  صیّاد   از پرنده سپس
 .  ندارد   سرپرستی که ستیتیمی

 
 من  پیشِ  امانت است، اَیْتام مالِ

 مُؤتَمَن را ما پندارند زآنکه
 ( ۵27 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 یتیمان: َایْتام

 اعتماد مورد امین،: مؤتَمَن

  من نزد  را آن  اندپنداشته اعتماد  مورد  مرا چون  که  است یتیمان مال(  هاهمانیدگی) م گند این
 . اندگذاشته امانت به
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 حال مجروح   و مُضطَرَّم من: گفت
   حالل من بر  زمان این مُردار هست

 ( ۵28 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 ناچار بیچاره،: مُضطَر

  حالل من بر نیز  مُردار خوردن حتّی وقت  این در  .حالمپریشان و   بیچاره من:   گفت پرنده
  همانیده جدیدی  چیز  با بخواهد که نیست حال مجروح  و مضطر آنقدر کسهیچ البتّه که است؛
 . شود 

 ( 17۳ آیه ،( 2)بقره سوره کریم، قرآن)
 …«عَادٍ وَلَا   بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنِ.»…
 مندعالقه که صورتی در( بخورد  حرام اشیاء آن زا  جان حفظ خاطر به) شود  مجبور که کس آن ولی...
  او  بر گناهی نباشد،( هم جوعسدّ  حدّ از) متجاوز و( نبوده چیزهائی چنین از بردن لذّت و خوردن به)

  .نیست
 .( کند تجاوز ضرورت حد از  نه و باشد آن راغب و طالب نه: « عَادٍ ال وَ بَاغٍ غَیْرَ)»

 
 خورم  گندم ازین دستوری به هین

 محترم  و پارسا و امین ای
 ( ۵2۹ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 اجازه  و اذن   به: دستوری به

 . خورممی گندم این از  شما اجازۀ با من که،بدان پارسا  و  محترم و  امین مرد  ای
 

 تویی  هم  ضرورت مُفتیِّ: گفت
 شوی  مُجرِم  خوری، گر ضرورت بی

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

  تو برای هادانه  خوردن که دانیمی بهتر خودت و  هستی تو خود  فتوادهنده: گفت  صیاد 
  با خودش کسی  هر  شوی؛می گناهکار بخوری ضرورت  بدون اگر اما نه، یا دارد ضرورت

  و خودش برای هاهمانیدگی  غلط دیدهای که دهدمی تشخیص مرکز  کردن عدم و فضاگشایی
 .  بکشد درد  و  بیفتد ذهن  دام به دوباره  که شود می سبب و  داشته ضرر دیگران

 
 بِهْ  پرهیز هم هست، ضرورت وَر
 بده آن ضَمانِ  باری خوری، وَر

 ( ۵۳1 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 گرفتن  عهدهبه  کردن، تعهد: ضَمان 

 که  را ضرورتی  آن بدانی  باید باشد، داشته هم ضرورت  ذهنیمن  دید با  هادانه  خوردن اگر
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 اگر  ولی کنی  پرهیز هاآن خوردن از است بهتر پس است، غلط کامالً دهدمی  نشان ذهن
 . هاستهمانیدگی تلۀ و  درد  در  گرفتارشدن  آن که بدهی پس را کیفرش و  تقاص باید بخوری

 
 زمان  آن رفت فرو خود در بس مرغ

 ِعنان جذبِ از بستَد سَر  توسَنَش
 ( ۵۳2 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 سرکش  اسب:  توسَن

 اسب دهانه لگام،: عِنان 

  عنان  سرانجام کند؛ پرهیز یا بخورد  را هادانه  که رفت فرو اندیشه  این در  لحظه آن در پرنده
 چیزی با که کنیممی پرهیز دائماً  هم  ما همانطور  رفت؛ هادانه سراغ  به و بداد  کف از اختیار

  را همانیدگی گندمِ  و  داده  نشان ذهنمان  که شویممی چیزی جذب یکدفعه ولی نشویم، همانیده
 . خوریم می

 
 بماند فَخ اندر گندم، آن بخورد چون

 خواند اَلْاَنعام  و یاسین او چند
 ( ۵۳۳ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  دام: فَخ

  گاهآن. افتاد  همانیدگی  دام  به شد، همانیده  چیزی با یعنی خورد  گندم  آن  از پرنده کههمین
 «ندارد فایده ذهنیمن  با حق ذکر »   .کرد  « انعام و یس» هایسوره واندنخ به شروع

 
  آه؟ چه و افسوس چه درماندن بعدِ

 سیاه  دودِ این بایست آن از پیش
 ( ۵۳4 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  افسوس و کشیدن آه هاهمانیدگی تلۀ به  افتادن و  ذهن در  درماندگی  شدن، گرفتار از پس
  شدن گرفتار از قبل باید  کشیدن  حسرت  آه  یعنی سیاه   دود  این دارد؟ ایهفاید چه خوردن 

 . باشد
  کنند؛ بیدار را هاانسان باید ها،همانیدگی یتله به هاانسان  افتادن از قبل هشیاری، نگهبانان] 
  یتله  به اینکه از  بعد  نیفتند جهان این تلۀ به  کامل طور به که کنیم بیدار را هایمانبچه باید ما

  و  کردن مشورت و  خواندن دعا  کردن، نصیحت شدند،  گرفتار و  افتادند دردها و  هاهمانیدگی
 [  ندارد  فایده...  
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 هَوس  و جنبید حرص که زمان آن
 فریادرس  ای که گومی  زمان آن

 ( ۵۳۵ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  بیندازد، دام به را تو نآ به رسیدن  حرصِ  و  شدگیهویتهم  دانۀ خوردن هوس کهاین از قبل
 . برس من فریاد  به رس فریاد  ای: گفتی می و  خواستیمی یاری خدا از باید زمان آن

 
  و هَیهای آن از بعد کُلّی به بردند تاجران رَختِ دزدان، تا کرد خاموش که  پاسبان آن حکایتِ»

 .« کردمی پاسبانی
 ( ۵42 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 
 بُرد  اسباب زدد  و خُفت پاسبانی

 فشرد  خاکی هر زیرِ را هارَخت 
 ( ۵42 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  رختِ و  آمدند  دزدان  و بُرد خوابش بود، بشریت کاروانِ از حفاظت مأمور که هشیاری  نگهبانِ
  مدفون هاهمانیدگی  خاکِ زیر و  دزدیدند  هایشانهمانیدگی طریق  از را کاروان اهلِ زندگی
 .  کردند

 
  کاروان آن شد بیدار شد،  روز
 اُشتران  و  سیم و رَخت رفته دید

 ( ۵4۳ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  و اندرفته دست از  شتران  و نقره زَر، اثاث،   دیدند و  شدند بیدار  کاروان اهلِ شد، که روز

 . اندبُرده را ندارشان و دار ذهنی،  های من  دزدان،
 

  بگو حارِس ای: گفتند بدو پس
 کو؟  اسباب این و رَخت؟ این شد چه که

 ( ۵44 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 پاسبان نگهبان،: حارِس

  و زندگی اسبابِ است؟ آمده ما  اموالِ سرِ بر بالیی  چه بگو نگهبان ای: گفتند کاروانیان
 کجاست؟  ما هشیاری

  تمام کجاست؟  من  زندگی حاصل پس: پرسیم می خود از  سالگی  شصت پنجاه،  سن  در]
 .[ است گذشته دعوا و غصه غم، به رمعم
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  نقاب اندر آمدند دزدان: گفت
 شتاب   پیشم از بردند هارَخت 

 ( ۵4۵ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  شتاب،  با و  آمدند -هستند   هاهمانیدگی  نماد   جااین در  که- نقابدار دزدانِ: گفت  نگهبان سپس
 . رفتند و  برداشتند من چشم  جلوی از را شما زندگی

 
   ریگ تَلِّ چو ای: که گفتندش قوم

   ریگ؟ مُرده ای یی که کردی؟می  چه پس
 ( ۵4۶ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 . است خاصیّت بی و عرضهبی شخص از کنایه:  ریگ تَلِّ
 . حقیر انسان  معنی به اینجا در میراث،  باشد،  مانده باقی مرده از  که مالی: ریگ مُرده

  تو اصالً حقیر،  ای بودی؟ کارهچه  دیشب  تو پس صیّت،خابی ای: گفتند کاروانیان
  ای؟کارهچه

 
   گروه ایشان بُدم، کَس یک من: گفت
 شکوه  با شجاعت با و سالح با

 ( ۵47 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 . بودند ترسناک و  هیبت پر شجاع، مسلح، گروهی آنان و بودم نفر یک من: گفت نگهبان

  عهده به را اتهشیاری  کیفیتِ مسئولیتِ یعنی نیستی؛ اتهشیاری نگهبان  لحظه این در اگر]
 که است  دلیل این به شوی، نمی حضور هشیاری جنس از و  کنینمی فضاگشایی گیری،نمی

 .[ دهند می زندگی تو به ها آن کنیمی فکر و  داری  را هاهمانیدگی  دادنِ  دست از ترسِ
 

   امید بودت کم جنگ در اگر: گفت
 بَرجهید کریمان کِای زن یینعره 

 ( ۵48 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
:  گفتیمی و  زدیمی فریادی الاقل شوی؛ پیروز جنگ در که نداشتی امید  اگر: گفتند کاروانیان

 . برخیزید جوانمردان  ای
 

  تیغ و بنمودند کارد دَم آن: گفت
   دریغبی کُشیمت ورنه خَمُش، که

 ( ۵4۹ یتب ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  وگرنه باش خاموش که دادند  نشانم شمشیر  و خنجر دزدان، گروهِ زمان  آن در:  گفت نگهبان

 . کشیم می  را تو ایمالحظه هیچبی
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   دهان من بستم ترس از زمان آن
 فغان  و فریاد و هَیهای زمان این

 ( ۵۵۰ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  بزنم فریاد  توانممی  اکنون ولی. شدم  ساکت  و  بستم را دهانم ترس شدّت   از من زمان، آن در
 . بیندازم راه قال و  داد  و
 

 زنم  دَم که  دَمَم آن بست زمان آن
 کنم هَی خواهی چندانکه زمان این

 ( ۵۵1 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  چه هر  اکنون  امّا. بکشم  نَفَس توانستمنمی حتّی  که بود  بریده را نَفَسم چنان ترس لحظه آن در
 . زنممی فریاد  بخواهد ان دلت

 
 فاضِحه  دیو بُرد عمرت کهچون 
  فاتحه و اَُعوذ باشد نمکبی

 ( ۵۵2 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 کننده رسوا : فاضِحه

  سازیدشمن  و ذهنی  موانع ها،همانیدگی در  را عمرت کننده،رسوا ذهنیِ منِ  وقتی انسان، اِی
  حفظ را هاآن مرکزت،  هایهمانیدگی دادنِ دست از ترسِ خاطربه همچنان  تو و  کرده تباه
  نمکبی کاری و نداشته ایفایده خواندن زبان به را فاتحه سوره و خدا  به بردن پناه کنی،می

 . است 
  که هرچیزی و باورها  دردها،  با تو همانیدنِ با  ذهنیمن دیوِ نگذار که کندمی توصیه موالنا]

 .[  کند تلف را عمرت دهدمی  نشان ذهن
 

  حَنین اکنون نمکبی  باشد گرچه
 یقین  زآن، ترنمکبی غفلت هست

 ( ۵۵۳ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 مویه  ناله،: حَنین

  دست  از و قرآن هایسوره  خواندن دیگر ایکرده تلف را عمرت کهوقتی گفتم که است درست
 .  است ترنمکبی هم آن از کردن غفلت یقیناً  ولی  است،  نمکبی بردن، پناه خدا به شیطان

  کمک تو به که بخواه او از  و شو تسلیم  کُن، خدا به رو هستی که وضعیتی و  سن هر در]
 .[ کند
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   نیز نالمی نمکبی  هم چنینهم
  عزیز ای  کن نظر را ذلیالن که

 (  ۵۵4 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  هایانسان عزیز  خداوندِ ای: بگو  ناله آن در   و باشد نمکبی اتناله چه اگر کن ناله همچنین

  غفلت به ذهنیمن در را عُمرم اگرچه یعنی  بده، قرار خود  عنایت  مورد  نیز را ذلیل  و خوار
 . کن  نظر من  به و ببخش مرا  ام،کرده سپری

 
  گاه به یا باشد گاهبی قادری،

 اله؟  ای شد کی فوت چیزی تو از
 (  ۵۵۵ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  ممکن چگونه هستی،  توانا و قادر وقت همه  در  تو موقع،بی چه و باشد موقعبه چه خداوندا،
  بنابراین هستیم،  تو  جنس از و  خدا  امتداد  هُشیاری، نیز ما] شود؟ گم  تو از چیزی است 

 گذشته بر دیگر  و آوریم روی تو به گشاییفضا و  تسلیم با اگر شود؛ نمی گم ما از چیزی
  تو به تا کنی کمک ما به توانی می تو هم باز  باشد شده دیر که هم قدرهرچه  نخوریم، تأسف

 .[ شویم زنده
 

 فاتَکُمْ  ما َعلی تَاْسَوْا ال شاهِ
 گُم؟  مطلوب قدرتش از شود کی

 (  ۵۵۶ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  « است شده گم شما  از گذشته در بدانچه  مخورید تأسف: »استفرموده که خداوندی شاه،

  و نباشد  قدرتش قلمروِ در  کنیمی  طلب  فضاگشایی با تو که را چیزی است  ممکن چگونه
    نیابی؟ در  آن در را حضور هشیاری و  خدا امتداد   مطلوب،

  ولی شده، تلف  ما عمر و  کشیدیم درد  و  کرده  حمله ما  به ذهنی،من شیطان، اگر بنابراین] 
  زنده خدا به توانیممی  بنابراین نشده وارد  آسیبی  ما  اصل به و است ناپذیر آسیب  ما ذات

 .[ شویم 

 ( 2۳ آیه ،(۵7) حدید سوره کریم، قرآن)

 .« فَخُورٍ مُخْتَالٍ كُلَّ يُحِبُّ لَا وَاللَّهُ آتَاكُمْ بِمَا تَْفرَحُوا وَلَا  فَاتَكُمْ مَا عَلَى تَاْسَوْا لِكَيْلَا»
  خدا و. نکنید شادمانی آیدمی دستتان به بدانچه و  نباشید اندوهگین رودمی دستتان از آنچه بر تا»

 .« ندارد دوست را ایخودستاینده متکبر هیچ
  تکبر دچار نباید آوردی، دست به چیزی اگر و بخوری  تأسف نباید کردی گم گذشته در را چیزی اگر]

  او قدرتِ از تا  بنالی( شده دیر که گرچه) نمک،بی طورهمین و کنی باز را فضا باید بلکه بشوی؛
 .[کند رشد تو در هشیاری
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