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 :سخنی با همراهان
 کن گر خطا گفتیم اصالحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن
 (69۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

زدن از دستگوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این
 باشیم؛آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀبه کاری از هدف و نتیج

های گنج حضور را نویسی برنامهیم هدف از خالصهخواهدر ابتدای امر می
نیم و برای رسیدن به آن رویهبه حال ای متعهدانه و درعیندرستی درک ک

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

مفاهیم اساسی،  ۀتر به همگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار
داران این تر برای دوستای و طرح کلی هر برنامه با امکان تکرار بیشهسته
 ازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.معنوی است که منطبق و مو ۀبرنام

همچنین رعایت قواعد و اصول  داری ولذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت
ور زبان فارسی درحدّ بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خالصه، حاکم بر دست

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

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

 راوان:با تشکر و سپاس ف
 هاسازی برنامهگروه خالصهکار
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 ست؟شده چه را دانه و بپرسی چند دام ز 
 ست؟شده چه را خانه و برآیی چند بام به

 
 خویش؟ هستیِ میانِ نشینی چند فسرده 

 ست؟شده چه را زبانه و عشق آتشِ تنور
 

ردِ به  ردیمی دور ز عشقش آتشِ گ  گ
 ست؟شده چه را میانه افی،ص ینقره تو اگر

 
 ؟نشوی چون سیر اندیشه و غم دُردی ز 

 ست؟شده چه را مُغانه شرابِ و یار جمالِ
 

 درپیچید گرم وجودیتْ سردْ اگرچه 
ُنش ره به  ست؟شده چه را بهانه بهانه، به ك

 
 ورا تو بگو كند، زمانه ز ار شکایت 

 ست؟شده چه را زمانه و است خوش توبی زمانه
 

 ایوسوسه شاخشاخ چرا واردرخت 
 ست؟شده چه را یگانه و بیخ چو باش یگانه

 
 نیست صورت و هست شخص او در كه خُتَن آن در 

سچه فالن مگو  ست؟شده چه را هفالن و است ك
 

 تبریزی شمسِ ز دل این شد عشق نشانِ 
 ست؟شده چه را نشانه عشقش دولتِ ز ببین

 
 (۴92 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
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 ست؟شده چه را  دانه و بپرسی چند دام  ز
 ست؟ شده چه را  خانه و  برآیی چند بام  به

 (۴92 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
  اثر در  جهان  این   به  آمدن  ازپس  چرا.  هستی  خدا  امتداد  و  هشیاری  تو  انسان،  ای

 از  همیشه  و   ایشده  گم  فکرها  در  افتاده،  ذهن   دام  به  جهانیاین   چیزهای  با  شدنهمانیده
  ایکرده  فراموش  و !  گویی؟نمی  حضور  دانۀ  از  چیزی  و  بافیمی  را  ذهنیمن   پرسی،می  دام
  عمل   جهان   این  به  آمدن  مقصود  به  و  شوی  زنده  خدا  ابدیت  و   نهایتبی  به  هشیارانه  باید
 این   یکتایی  خانۀ  در  و  کرده  زندگی  ذهنت  در  و  آییمی  ذهن   بام  باالی  به  قدراین   چرا.  کنی

 نداری؟ اقامت لحظه
  یا   و  کند  زندگی  بام  پشت  در  خود  خانۀ  از  استفاده  جایبه  کسی  اگر   است  عجیب  چقدر]

 دانۀ   به  و  کند  محکم  و  ببافد  را  دام  فقط  شده   دام  وارد  دانه  خوردن  برای  که  مرغی  مانند
  نشان   ذهن  که  چیزی  آن   دراطراف  فضاگشایی  با  باید  انسان.  نکند   توجهی   دام  درون

 این   یکتایی  فضای  دانه،  جنس  از  و  کرده  عدم  را  مرکزش  است  دام  جنس  از  و  دهدمی
 .[ شود لحظه

 
 خویش؟  هستیِ میانِ نشینی چند فَسرده

 ست؟شده چه را  زبانه و عشق آتشِ تنور
 (۴92 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  غمگین  و  افسرده  هایتهمانیدگی  میان  در  ذهن،  در  خواهیمی  قدرچه  هشیاری،  ای
  مرکزت   تا  گشایینمی  دهد،می  نشان  ذهن   که  هاییوضعیت  اطراف  در  را  فضا  چرا  بنشینی؟

 تمام   بکِشد؟  زبانه  درونت  در  عشق   آتش  تنور  این   و  شوی  یکی  خدا  با  شده،  عدم
  بنابراین  است؛  مرکزت  های همانیدگی  خاطربه  و  بوده  مصنوعی  و   توهمی   هایتوغصهغم

  دردهایت   عشق   آتش  تا  بپذیر  هست  که  طورهمین   را  اتلحظه  این   وضعیت  و  بگشا  را  فضا
 . بسوزاند را

 
 گَردی می  دور ز عشقش آتشِ گِردِبه

 ست؟ شده چه را  میانه صافی، ینقره  تو اگر
 (۴92 شمارۀ غزل شمس، دیوان ولوی،م)

 عشق آتش گِردِ دور از کنیمی سیر فکرهایت در کهحالیدر هشیاری  عنوانبه تو انسان، ای
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  عیبی   چه  مرکزت  هستی   خدا  جنس  از  و  خالص  هشیاری  صاف،  نقرۀ  تو  اگر.  گردیمی
  چرا   شوی؟نمی  خالص   و  افتینمی  عشق  آتش   در  کنی،نمی  عدم  را  مرکزت  چرا  دارد؟

  گردی؟ می  عشق   آتشِ  دُورِ  به   دور،  از  و  اندازینمی  و  نکرده  شناسایی  را  هایتهمانیدگی
 ! بسوزند؟ هایتهمانیدگی تا شوینمی نزدیک اتاصلی جنس به  گشایی،نمی را فضا چرا

 
 نشَوی؟  چون سیر اندیشه و غم دُردیِ ز

 ست؟ شده چه را  مُغانه شرابِ  و یار جمالِ
 (۴92 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 . آورند عمل  به  زرتشتیان که شرابی: مُغانه شرابِ  مُغان،  به منسوب : مُغانه

 سیر  همانیده  هایاندیشه  و  دردها  مسموم  و  ناخالص   انرژی  شراب،  لِرد  نوشیدن  از  چرا
  و   بدترین    و  خوریمی  غم  هاهمانیدگی  دربارۀ  اندیشیدن  و  کردن  فکر  با  تو!  شوی؟نمی

  دراطراف   را  فضا  چرا.  دهیمی  ادامه  کار  این   به  همچنان   و  نوشیمی  را   شراب  ترین ناخالص 
 و   سبببی  شادی  غیبی،  شراب  و  ببینی  را  خداوند،  یار،  جمال  تا  کنینمی  باز  هاوضعیت

  بگیری؟  را ایزدی برکات
 و  تسلیم  و  بوده  طبیعی  خوردن  غم  و  هاهمانیدگی  حسببر  کردن  فکر  ذهنیمن   دید  در

 .ستعادیغیر گشاییفضا
 

 درپیچید گرم   وجودیتْ سردْ اگرچه
 ست؟ شده چه را  بهانه بهانه، به كُنش ره به

 (۴92 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
   ذوقی بی  خامی، : سرد

 را  تو وجودْ سردیِ: وجودیت سرد

 کردن   باز سر از  کردن، بیرون:  کردن ره به

  مشغول  را  تو  سخت  مرکزت  هایهمانیدگی  هایغصه  و  مزاجی  سرد   اگرچه  انسان،  ای
 یعنی   بیاوری  بهانه  ذهنیمن   برای  ناظر  حضور  و  گشاییفضا  با  توانیمی  تو  ولی  است،کرده

 تو   دیگر  عبارتبه  بردارد؛  سرت  از  دست  تا  کرده  متقاعد  را  او  منطقی  هایلاستدال  با
  روی   کار  به  و  کرده  مهار  مدتی   برای  را  ات ذهنیمن   قوانین   سرییک  ایجاد  با  توانیمی

 . دهی ادامه خودت
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 ورا  تو بگو کند، زمانه ز ار شکایت
 ست؟ شده چه را  زمانه و است خوش توبی  زمانه

 (۴92 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  ها همانیدگی  از  حاصل  دید  و  اتفاقات  کردن  خوب  و  بد  با  اوضاع  تغییر  از  ذهنیمن   اگر
 دخالت  بدون  نباش،  نگران  که   بگو  او  به   ناظر   هشیاری  با   و  بگشا  را  فضا  کند،می  شکایت

  ام هشیاری  واهمانش  جهتدر  را  رویدادها  بهترین   قضا  قانون.  ستعالی  چیزهمه  تو
  تهدید   مرا  خطری  هیچ .  نیست  تو  دخالت  به   نیازی  و  است  خوش  زمانه  آورد،می  وجودبه

 کنی؟ نمی توجه آن به که استافتاده ابدی لحظۀ این  برای اتفاقی چه راستیبه. کندنمی
  خود   آگاهی  در  همیشه  باید  ما.  باشد  شدهگشوده  فضای   به  لحظه  این   در  باید  ما  تمرکز

 این   اتفاق  دراطراف  گشاییفضا  بلکه  نبوده  مهم  لحظه  این   فرم  و  وضعیت  که  داریم  نگه
 . دارد اهمیت لحظه

 
 ای؟ وسوسه  شاخِشاخ چرا  واردرخت 

 ست؟ شده چه را  یگانه و بیخ چو باش یگانه
 (۴92 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 ریشه : بیخ 

 پخش  اتهمانیده  افکارِ  در  درخت  هایشاخه  مثل  چرا  هشیاری  عنوانبه  تو  انسان،  ای
 درخت  ریشۀ  مانند  باید  تو  روی؟می  دیگر  فکر  به  فکری  از  دائماً  چرا  ای؟گشته  گم  و  شده
 کنی؟ نمی توجه لحظه این  در خود  یکتایی به و گشایینمی  را فضا چرا باشی؟ یکتا
 وسیع   نهایتبی  هشیاری  فضای  یک  به  تبدیل  کنی،  رها  را  فکرها  شاخ شاخ   این   تو  اگر

 . کنیمی زندگی را یکتایی و گردیمی یکی خدا با و شده
 

 نیست  صورت و  هست شخص او در که خُتَن آن در
 ست؟ شده چه را  فالنه و است کسچه فالن مگو

 (۴92 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 جان عالم  مجازاً: خُتن

 هشیاریِ   عنوانبه  او   یکتایی  فضای  آن  در  شود،می  گشوده  انسان  درون  در  فضا  وقتی
 ولی   هست  جسمش  در  و  نمرده  هنوز  او.  دارد  وجود  ها،همانیدگی  و  ذهن   از  شدهآزاد

  تو  یعنی  ست؟آدمی  جورچه  کسفالن  که  مگو  تو  حالت  این   در  نیست؛  ذهنیمن   صورتبه
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  شخص   آن  تو  جااین   در  چرا.  نکن   ایجاد  سطحی  هایتفاوت  نپرداز،  افراد  ذهنی  توصیف   به
  نکرده   شناسایی  زندگی  صورتبه  را  هاانسان  چرا  بینی؟نمی  زندگی  و  هشیاری  صورتبه   را
  و   ثروت  تحصیالت،  میزان  زیبایی،  نژاد،  ملیّت،  باور،  دین،  براساس  را  هاآن  و

 کنی؟ می ارزیابی  هایشاندارایی
 

 تبریزی  شمسِ ز دل این شد عشق نشانِ
 ست؟ شده چه را  نشانه عشقش دولتِ ز ببین

 (۴92 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 نفوذ  خالٔ  و  عدم  صورتبه  چیزیهر  در  خداوند .  است  عشق   نشان  انسان  مرکزِ  و  دل
  هرچه   و  کند  طلوع  تو  دل  در  زندگی  آفتاب  بگذار  کن،  باز  را  فضا  انسان،  ای.  استکرده

 حالبهتا  تو.  ببینی  بهتر  توانیمی  او  نور  و  عشق  دولت  برکات  از  تو   شود،  تربیش  نورش
 مرکزت   در  شنوسکوت  و  بین عدم  هشیاری  عشق،  نشان  این   به   ذهنی من   داشتن   دلیلبه

 . ایکرده نگاه جهان به هایتهمانیدگی از حاصل  دید با و نکرده توجه
 

 896 ۀ شمارۀبرنام ت و آیات، دیوان غزلیاابیات مثنوی متن

 
 من  هشیاری کیفیت مسئولیت( 1

 خودم یعهده  به ✅ 
 دیگران  یعهده  به ❌

 
 لحظه  این در من تمرکز( 2

 خودم  روی ✅
 دیگران  روی ❌

 
 لحظه  این در من استفاده مورد ابزار( ۳

 فکان کن  و( لحظه این  اتفاق اطراف در) گشاییفضا ✅
 مالمت ابزار ویژه به و  ذهنی من   از استفاده و( لحظه این  اتفاق به) مقاومت ❌
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 معنوی و مادی  جبران قانون( ۴
 دهم می انجام ✅
 دهم نمی انجام ❌

 
 عدم  مرکز و  الست به تعهد( 5

 «بلی»  با  لحظه  به   لحظه.  هستم  حضور  هشیاری  با  خودم  عدم  مرکز  ناظر  لحظه  این   ✅
 . هستم زندگی جنس از که کنممی اقرار لحظه این  اتفاق به گفتن 

  و   شوم می  جسم  یعنی  « ذهنی  من »  جنس  از  لحظه  این  اتفاق  به  مقاومت  با  لحظه  این  ❌
 .هستم خدا یا زندگی جنس  از که کنممی انکار

 
 انتخاب  قدرت و اختیار( 6

 ( گشاییفضا: منبع) خودم دست ✅
 دیگران  به واکنش و تقلید از دیگران دست یا ذهنی، من  و مقاومت با خودم دست❌

 
 من  سواد و دانش( 7

 . کنممی استفاده آن از خودم تغییر برای ✅ 
 . کنمنمی استفاده آن از خودم تغییر برای ❌

 
   کنم؟می کار «من» کدام  برای( 8

 اصلی  من  برای ✅
 ذهنی  من  برای ❌

 
 زمان ( 9

 .هستم مستقر لحظه این  در ✅ 
 . هستم آینده و گذشته در ❌
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 شُکر ( 1٠
 در   توان،  تمام  با  خودم   زندگی  کردن  بهتر  برای(  موالنا  دانش  و)  خودم  امکانات  از   ✅

 شکرانه   دیگران  به  خود  عقاید  تحمیل  که  میدانم .  دهممی  شکرانه  و  کنممی  استفاده  عمل
 . نیست

  خواندن .  عمل  در  خودم،  تغییر   برای  کامل  طور   به  خودم  امکانات  از   استفاده  عدم  ❌
  برای   اشعار  این   خواندن  من   شکرانه  و  امذهنی  من   حال  کردن  بهتر  برای  موالنا  اشعار

 . است خودم تأیید و توجه  جلب برای دیگران
 

 صبر ( 11
 . هستم فکانکن   و قضا قانون صبرِ تابع  خودم  زندگی مختلف  هایجنبه  تغییر برای ✅ 

  خود   ذهنی  من   نظمی  بی  و  عجله  تابع  خودم  زندگی  مختلف   هایجنبه   تغییر   برای  ❌
 . هستم

 
 زندگی در من معیار( 12

 خودم  ✅
 دیگران  ❌

 
 بیان ( 1۳

 زندگی  به شدن وصل و گشاییفضا با خودم بیان ✅ 
 . خودم اسم به دیگران هاینوشته نقل ❌

 
 دیگران  تحسین( 1۴

 (حضور دید) خودم روی بیشتر کار برای است بیرونی سبب ✅
 ( ذهنی من  دید) استاد ذهنی  من  یک کردن درست  و آمیزتحسین  فکرهای در شدن گم ❌
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 آرزو اشدانه و  دامَست جهان این
 زو آر، روی  دامها، از گریز در

 ( ۳78 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 نشان  او  به  ذهنیمن   که  است  انسان  آرزوهای  و  همانیدگی  اشدانه  و  است  دام  جهان،  این 
  صورت به  و  بگریز  ها دام  آن  از  زودتر  هرچه.  برسد  هاآن  به  آینده  در  خواهدمی  و  دهدمی

 .آور روی زندگی و  حق  حضرت به ناظر حضور
 

 جوسوراخْ شد، موش جانش، مرغِ
 عَرِّجُوا  او گربگان از شنید چون

 ( ۳977 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کنید  عروج : عَرِّجُوا

  جان   پرندۀ.[  است  هاهمانیدگی  بهنسبت  مرگ  کوچک،  هایگربه  از  منظور  بیت  این   در]
 روی  از  که  بشنوند  را  سخن   این   مرگ،  کوچک  هایگربه  از  کههمین   همانیده  هایانسان

  شوند می  حقیر  موشی  مانند  روند،  باال  و  کنند  پرواز  کهاین   جایبه   شوید،   بلند  هاهمانیدگی
  نجات   مرگ   از  را  هایشانهمانیدگی  بتوانند  تا  شوند  پنهان  که  گردندمی  سوراخی  دنبالبه  و

 . دهند
 

 کُشدمی را  ما آنکه یارِ و خویشیم دشمنِ
 کُشد می  دریا موجِ را  ما و دریاییم غرقِ

 ( 728 غزل شمس، دیوان مولوی،)
   که   خداوند  یار  و  هستیم   خودمان  ذهنیمن   دشمِن  کنیم،  فضاگشایی  لحظهبهلحظه  اگر
  موجی   مانند  الهی  قضای  هرلحظه  هستیم،  غرق  یکتایی  دریای  در .  ُکشدمی  را  ذهنیمن 
 .کند زنده خدا به و آزاد را ما بکُشد، را ما ذهنیمن  تا آیدمی
 

 بُنیادَست سُستْ  سَختْ َامَل قصرِ که بیا
 بادَست  بر عُمرْ  بُنیادِ که باده بیار
 ( ۳7 شماره  غزل حافظ، دیوان)

  ها همانیدگی  سست  بنیاد  بر  ای،ساخته  ذهنت  در  تو  که  قصری  امید،  و  آرزو  قصر  که  بیا
 عمر  بنیاد و کم وقت که بیار، باده شدهگشوده فضای از و کن  گشاییفضا. است استوار
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 . است باد بر انسان
 

 کَبود  چرخِ زیرِ که آنَم هِمَّتِ غالم 
 آزادست  پذیرد تَعلُّق رنگِ چه هر زِ

 ( ۳7 شماره  غزل حافظ، دیوان)
  در   و  باشد  یکی  لحظه  این   در  زندگی  خواست  با  او  خواست  که  هستم  کسی  آن  همتِ  بندۀ
  ذهن  که  چههرآن  با  یعنی  است،  آزاد  بپذیرد  تعلّق   رنگِ  که  هرچیزی  از  کبود  گنبد  این   زیر

 . هستم انسانی چنین  بندۀ و غالم من . شودنمی همانیده دهدمی نشان
 

 خراب  و  مَست دوش میخانه به که گویَمَت چه
 ست داده هامُژده  چه غیبم عالَمِ سُروشِ
 ( ۳7 شماره  غزل حافظ، دیوان)

  فضای   میخانۀ  در  کردم،  فضاگشایی  که  ایلحظه  همان  دیشب،  که   بگویم  تو  به  چگونه
 چه  رهایی  و  خالصی  راه  از   غیب  عالَمِ  ٔ فرشته  بودم  خراب  و  مست  کهدرحالی  شدهگشوده

 .است داده من  به هامژده
 

 نشین سِدْره شاهبازِ بلندنَظَرْ ای که
   آبادَستمِحْنَتْ   کُنجِ این نه تو نِشیمَنِ
 ( ۳7 شماره  غزل حافظ، دیوان)

  بر   سدر،  درختِ  بر   که  هستی  سفیدی  بازِ  همچون  که  بلندنظر  انسانِ   ای  که  داد  مژده
  و  محنت  و  درد  از  پر  ُکنجِ  این   تو  جایگاهِ  ،نشیندمی  درجه  باالترین   در  خداوند،  دستانِ

 . نیست همانیدگی
 

   َصفیر زنندمی  عرش  یکُنگِره زِ را  تو
 ست افتاده چه دامْگه این در که نَدانَمَت
 ( ۳7 شماره  غزل حافظ، دیوان)

 و  زنندمی  صدا  را  تو   خداوند،  ابدیت  و  نهایتبی  از  و  وجود  مکان  باالترین   قصر،  باالی  از
 را  چیزی چه است  قرار گردی؟می چه  دنبالبه دنیا دامگاهِ این  در که گویندمی تو به
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 [ هستی؟  هاهمانیدگی از  زندگی گرفتِن دنبالِبه آیا] آوری؟ دستبه

 آر  عمل در و گیر  یاد کُنَمَت نصیحتی
 یادَست  طریقتم پیرِ ز حدیث این که

 ( ۳7 شماره  غزل حافظ، دیوان)
 تو  به  نصیحتی  یک:  فرمایدمی  حافظ  حضرت  غیب،  عالَمِ  هایمژده  شدن  تمام  محِضبه
 فضایِ   خرد  طریقتم،  پیرِ  از  را  نصیحت  این   که  کن   عمل  آن  به  و   بیاموز  را  آن  کنم،می

 .امگرفته یاد شدهگشوده
 

 نهاد سُستْ  جهانِ از عَهد درستیِ مَجو
 دامادَست  هزار عروسِ عَجوزه این که

 ( ۳7 شماره  غزل حافظ، دیوان)
 چیزی   آن  به .  باش  نداشته  عهد  به   وفا  انتظار  آفل  و  گذرا  هایهمانیدگی  و  ذهن   جهانِ  از

  ذهنی من   این   زیراکه  کن؛  توجه  اطرافش  فضای  به  بلکه  نکن   توجه  دهد می  نشان  ذهنت  که
  مرکز   به  را  هاهمانیدگی  تو  مانند  نیز  دیگر  نفرِ  هزاران. ]است  داماد  هزار  عروسِ  عجوزه،

  خواهد   دست  از  آفل  ذهنیمن   این  که  دانست  خواهند  درنهایت  هم   هاآن  اما  اند؛ آورده
 .[ رفت

 
 یاد  از مَبَر من  پَند و مَخور جهان غمِ

 یادَست  رَهروی ز عشقم یلطیفه  این که
 ( ۳7 شماره  غزل حافظ، دیوان)

  بین   از  زود  یا  دیر  و  هستند  گذر  درحالِ  زیرا  نخور  را  آفل  چیزهای  و  هاهمانیدگی  غم
 فضای  از من  را  عشق  ٔ لطیفه این  و باریک نکتۀ این  چون مَبر یاد از مرا پندِ این . روندمی

 .امکرده دریافت شدهگشوده
 

 بُگْشای  گِرِه جَبین وَز بده داده به رضا
 ست نَگْشاده  اختیار دَرِ تو و من بر که

 ( ۳7 شماره  غزل حافظ، دیوان)
 و  شکایت نگرانی، بدون باش، راضی گذاشته رویت پیش زندگی و قضا که چهآن به
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  باز   اختیار  درِ  تو  و  من   ذهنیِ من   رویِبه  زیرا  نکن؛  اَخم  و  کن   باز  را   پیشانی  ٔ گره  مقاومت،
 برحسب  که  ذهنیمن   هایخواسته  نه   شودمی  اجرا  فَکانُکْن  امرِ  لحظه   این   در  و  نیست

 . هاستهمانیدگی
 

 کار  این تا یار ز کشیدم  رنج مایه چه
 قرار  گرفت جگر خونِ و دیده  آبِ بر

 ( 11۳8 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 و  شده  گشوده  درونم  فضای  این   تا  کشیدم،  زندگی  از  زیادی  هایرنج  و  هشیارانه  دردِ  من 

 نرسیدم،   ذهنم  هایخواسته  به   بارها  که  وقتی.  شود  دارریشه  لحظه  این   در  من   حضور
  دیده،   آبِ  شدن  جاری  با  زندگی  به  شدن  زنده  کارِ  این   درنهایت  تا.  بودم  تسلیم  و  راضی
  قرار وآرام  و  شد  انجام  من   زیاد  زحمت  و  جگر  خون  همچنین   و  زندگی  لطافت  و  عشق   خِرد،

 . گرفت
 

 عشق  نامش و  غمست و  دود و آتش هزار
 یار  نامش و بال و دریغ و درد هزار

 ( 11۳8 غزل شمس، دیوان مولوی،)
  که   است  الزم  هشیارانه  درد  و  غم  و  دود  و  آتش  هزاران  زندگی،  و  خدا   به  شدن  زنده  برای

  که   بیاید  پیش  باید  هاهمانیدگی  دادنِ  دست  از  بالی  و  افسوس  هزاران.  است  عشق   نامش
 . اوست با شدن یکی و یار نامش که برسم زندگی و خدا به من 

 
 اهلل بسمِ خودست،  جانِ دشمنِ آنکه هر

 زار  کشتنِ َصالیِ و جان دادنِ َصالیِ
 ( 11۳8 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 زدن  صدا دادن، آواز عمومی، دعوت : صاَل

 ذهنیمن   دشمن   که  هرکسی  تا  کندمی  دعوت  بیداری  این   به   را  هاانسان  همه  خداوند
 رحمیبی  با  را  اشذهنیمن   و  رداردب  را  قدم  اولین   شکایتی  و  ناله  هیچ  بدون  است،  خویش

 متالشی   ذِهنیمِن  این  تا  کند  تحمل  را  هشیارانه  درد  و  کند  صبر.  بکشد  مالحظه  بدون  و
 . شود
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 ارزد  چنین صد به او مرا  که نگر من به
 دلدار کشتنِ ز نگریزم  و نترسم

 ( 11۳8 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 این   به  برابر  هزاران  زندگی  و  خدا  به  شدن  زنده  برایم  که  بنگر  من   به:  گویدمی  موالنا

 . گریزمنمی ُکشَدمی مرا ذهنیِمن  زندگی کهاین  از و ترسمنمی من. ارزدمی هاهمانیدگی
 

 عشق   شکنجه این دارد رو دو نیل آبِ چو
 خوار  ْخون  او غیرِ به و آب  چو خویش اهلِ به

 ( 11۳8 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 فضاگشایی  که  کسانی  برای.  دارد  رو  دو  نیل  آبِ  چونهم  هشیارانه  درد  و  عشق   شکنجۀ

 لحظه   این   اتفاق  برابر  در  که  کسانی  برای  و   گواراست  آب  همچون  و  بخششادی  کنندمی
  مانع  مسئله،  خون،  به  تبدیل  بدهند،  دست  از  را  ذهنیمن   خواهندنمی  و  کنندمی  مقاومت

 . شودمی دشمن  و
 

 باشد؟  قیمتش چه نسوزد، شمع و عود چو
 خار  یکُنده  و عود ز نماند فرق هیچ که

 ( 11۳8 غزل شمس، دیوان مولوی،)
شود؟ می  مشخص   پوسیده  خار  کنده  یک  با  فرقشان  چگونه  نسوزند  شمع  و  عود  وقتی

 را  شادی  و برکت خرد،  عشق، بوی و شود  روشن  حضور نور به تا  بسوزد باید نیز انسان
 . ندارد مُرده چوب یک با  تفاوتی صورتاین  غیر  در. کند پخش جهان در

 
 تیر  و  نیزه و جنگ به نباشد تیغ زخمِ چو

 جاندار  و رستم ز  مُخَنَّث و  حیز فرقِ چه
 ( 11۳8 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 ترسو معنی  به  اینجا در نامرد، :  حیز

 ترسو   معنی  به اینجا در مانند،زن بدهد،  بروز خود از  را زنان اطوار و  حاالت که مردی: مُخَنَّث

  زندگی   به   و  بمیرد  ذهنی من   به  کند،  فضاگشایی  خواهدمی  که  است  انسانی  نماد  رستم]
  امتحان،  ها،همانیدگی رفتن  بین  از زخم الهی قضای تیر و نیزه و جنگ  در اگر.[  شود زنده
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  دارد   ترسویی  و  نامرد  ذهنیمن   که  کسی  و  رستم  بین   فرق  نباشد  هشیارانه  درد  و  صبر
 .اندهم شبیه جسم سطح در هرچند چیست؟

 
 شِکَرست  از خوشتر تیغ آن رستم پیشِ به

 نثار  ز لذیذتر او برِ تیر نثارِ
 ( 11۳8 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 نگاهبان  و سلحشور: جاندار و رستم

 و  است  شکر  از  بهتر  تیغ  زخمِ  شود،  زنده  خدا   نهایتبی  به  خواهدمی  که  کسی  رستم،  برای
  شخصی .  برسد  آرزویش  به  او  ذهنیمن   که  ست آن  از   بهتر  اشهمانیدگی  به  قضا  تیر  برخورد

. برسد  ذهنیمن   آرزوی  و  خواست  به  خواهدنمی  شود  خالص  ذهنیمن   از  خواهدمی  که
  برحسب   ظاهرش   شاید  گذاردمی  او  جلوی  اتفاق  عنوانبه  قضا  قانون  لحظه  این   که  خوراکی 

 .  است لذیذ بسیار زندگی لحاظبه ولی نباشد خوشمزه  ذهن 
 

 شیر  این بردمی ناز صد دو به را  شکار
 قطار قطار دوان او هوسِ در شکار

 ( 11۳8 غزل شمس، دیوان مولوی،)
  حس   و  ما  فراوان  هایکردن  ناز  با  خداوند  یعنی  برد،می  را  خود   شکار  ناز  دوصد  با  شیر
 صورتبه  ما  درواقع.  بردمی  و  کندمی  شکار  را  ما  ذهنیمن   هدایتش  به  ما  نیازیبی
  با   را  او  ناز  باید  که  هستیم  ما  این   کهدرحالی.  فروشیممی  عشوه  خداوند  به  ذهنیمن 

 و  دردها  خداوند  که این   هوس  در  هاانسان.  بخریم  ذهنیمن   کردن  بیکار  و  گشاییفضا
 .دوندمی او دنبالبه هستی  جهانِ در قطارقطار کند  شکار را هاآن ذهنیمن 

 
 زارَد  همی  اندرون خون، به کشته شکارِ
 بار  دیگر تو بکُش خدایم برایِ از که
 ( 11۳8 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  بهنسبت  مردن  حال  در  هاهمانیدگی  انداختن   و  شناسایی  فضاگشایی،  با  که   کسی
  غلتد، می  ذهنیمن   خون  در  و  کشدمی  هشیارانه  درد  مرتب  کهدرحالی  است؛  اشذهنیمن 
 آزاد  ذهنیمن   تله  از  امهشیاری  تا  بگیر  هم  را  دیگرم  هایهمانیدگی  جان  خداوندا،  گویدمی

 .شوم  ترزنده تو به و شده
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 نگرد  همی بدان زنده به کُشته چشمِ دو
 مخار  گوش و بیا غافل،  یفسرده  ای که

 ( 11۳8 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 به  و  دارد  ذهنیمن   کهکسی  به  است؛  مرده  اشذهنیمن   بهنسبت  که  موالنا  مثل  انسانی
  از   بیش  غافل  افسردۀ  ای  گویدمی  مرکزش،  ارتعاشات  با  و  کندمی  نگاه  نشده،  زنده  زندگی

 . بینداز و بشناس را هایتشدگی هویتهم و دردها بگشا، را فضا نکن، تلف  را وقت این 
 

 معکوسَست  عشق اشاراتِ که خمش خمش
 بسیار  گفتنِ ز معانی، شوند نهان

 ( 11۳8 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 که   است  چیزی  آن  برعکس  درست  زندگی  هایپیغام  که  کن،  خاموش  را  ذهنت  انسان  ای

  فضای  پیغام  و  معنا  کنی،  مقاومت  و  قضاوت  رفته،  ذهن   به  اگر  دهد،می  نشان   ذهن
 .شودمی پنهان شدهگشوده

 
 شِکَر از آید ترخوش  کردن ناز
 خطر  صد دارد که خایَش، کم لیک،

 ( 5۴۴ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 برای  همانیده، فکرهای با شدن بلند و خداوند  از نیازیبی  حس کردن، ناز چه اگر
  زیادی   خطرات  زیرا  بگذار،  کنار  را  کردن  ناز  این   اما  است  ترشیرین   هم  شکر  از  ذهنیمن 

 .شودمی درد  سبب و دارد
 

 نیاز راهِ آن آبادستایمنْ 
 بساز ره آن با  و،  گیر نازش تَرِک

 ( 5۴5 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
  را   ما  بیرون  و  درون  و  است  کنندهآبادان  و  ایمن   راهی  فضاگشایی،  و  خدا  به  نیازمندی  راهِ

  کن،  ترک  را خداوند از نیازیبی حس و کردن ناز است مقدور که جایی تا پس. کندمی زیبا
 .دارنگه عدم را مرکزت هشیارانه درد با و بساز گشایی فضا راهِ سختی با
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 ایم داده  شرحت  سینه درونِ که
 ایم بنهاده  اتسینه  اندر شرح

 ( 1٠67 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
  و   نهادیم  دلت  در  هستی،  جنسی  چه  از  و  کسی  چه  تو  که  را  مطلب  این   شرِح  ما  انسان،  ای

 . ایمداده قرار اتهشیاری در را شنویسکوت و بینیعدم فضاگشایی، توانایی
 

 باز؟  هست شرحت نه نَشْرَحْ َالَم که
 ساز؟ کُدیه و جو شرح  تو شدی چون

 ( 1٠71 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کننده  تکّدی کننده، گدایی: سازکُدیه

 فضاگشایی  توانایی  تو  به  ما  یعنی  «نگشودیم؟  را  تو  سینۀ»  نشرح   الم  آیۀ  طبق بر  آیا
 خودت  شرح   و  هستی  جهان  این   گدای  درونت  فضای  کردنِ  باز  برای  طورچه  پس  ایم،نداده

 !کنی؟می وجوجست بیرون در هستی کسی چه که را

 ۳ تا 1 آیات ،(9۴) انشراح سوره  کریم، قرآن

 .«ظَهْرَكَ اَنْقََض الَّذِي. وِزْرَكَ عَنْكَ وَوَضَعْنَا. صَدْرَكَ لَكَ نَشْرَْح اَلَمْ»
  بار  و[  نگذاشتیم   مرکزت  در  را  گشایی  فضا  قابلیت]  نگشوديم؟  برايت  را  اتسينه  آيا»

 « كرد؟مى سنگينى تو پشتِ بر كه بارى برنداشتيم؟ پشتت از[ را هایتهمانیدگی] را گرانَت
 

 بِساط  ما بهرِ گُسترد حق حُکمِ
 انبساط  طریقِ از بگویید که

 ( 267٠ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
  که   است  کرده  حکم  ما  به  و  گسترده  را  عدم  بساطِ  و  تمکین   قدرت   ما  برای  خداوند

 و   قضا  قانون  با  را  هاآن  و  اوست  حکم  که  هاییچالش  و  هاوضعیت  اطراف  در  هرلحظه
 . بگوییم سخن  انبساط طریق از  و گشاییفضا با آوردمی  پیش ما برای فکانکن 

 روحانی  ستآتشی  تو پختنِ بهر ز
 باشی  قلتبان خام  زنان، چو جَهی پس چو

 ( ۳٠9٠ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 در  روحانی و   معنوی آتشی زندگی، به تو شدن زنده و تو شدن پخته برای انسان، ای
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  درد   آتش  و  فضاگشایی  از  ترسو،  هایآدم  مثل  اگر  است،  فراهم  شدهگشوده  فضای
 . هستی غیرتبی و خام که ایکرده ثابت کنی، فرار هشیارانه

 
 کنی می یاری چه گر جبرئیال

 کنی می پاسداری برادر چون
 ( ۴217 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  جبرئیل . ]کنیمی  نگهداری  من   از  برادر  یک  مانند  و  کرده  یاری  مرا  تو  اگرچه  جبرئیل،  ای
 .[ رساندمی شما  به را زندگی  پیغام که ستفضایی و نیرو آن

 
 چابُکم آذر بر من برادر ای

 کم  و بیش گردم  که جانم آن نه من
 ( ۴218 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آتش : آذر

 زیرا   هستم،  غالب  تن   بر  من   و  بسوزاند  مرا  تواندنمی  آتش  غالبم،  آتش  بر  من   بردار،  ای
]شوم  وزیادکم  سوختن   با  که  نیستم   حیوانی  جان  و  جسمی   هشیاری  آن  من    هشیاری . 

 .[بیندنمی آسیبی هیچ و شودنمی وبزرگکوچک هاهمانیدگی تغییر با حضور
 

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

 ( ۳۴57 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
!  خوریمی  خدایی  انرژی   و  شادی  نور،  غذای  کنیمی  تصور  همانیده  مرکز  با  ذهن   در  تو

  و  کنیمی  کارافزایی  آفرینی،می  درد  و  غصه  مسئله،  مرتب  همانیده  های اندیشه  با  کهدرحالی
 .  کنیمی کم اتحقیقی جان  و زندگی از صورتبدین 

 
 سَرش نآید بال دیوارِ به تا

 کرش  گوشِ آن دل پندِ  نشنود
 ( 2٠6۳ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 زندگی   ناگوار  اتفاقات  و  نخورد  بال  دیوار  به  دارد،  ذهنیمن   که  انسانی  سر  کهزمانی  تا
 نهایت بی به شدهزنده هایانسان و عارفان پندهای او ناشنوای  گوش ندهد، رخ  برایش
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  ادامه  را  ذهنیمن   قضاوت  و  مقاومت  راه  چنانهم  و  شودنمی  تسلیم  یعنی  شنودنمی  را  خدا
 .دهدمی
 

 زند رایی شرّ دفعِ بهرِ شرعْ
 کند  حجّت یشیشه  در را  دیو

 ( 1211 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 شیشۀ  در  را  ذهنیمِن  و  اندیشدمی  تدبیری  ذهنیمِن  هایبدی  کردن   دور  برای  قانون

  مَهار   را  ذهنیمِن  خود،  برای  اساسی  قانون  تدوین   با   باید  پس  کند؛می  حجت  و  استدالل
 .کنیم کار خودمان روی بتوانیم تا کنیم

 
 مُزد داِم بر  کن تسلیم را  خویش

 بدُزد  چیزی خود زِ بی خود از وانگه
 ( 15٠2 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ساکت   ذهنت  حالت  این   در  کن،   تسلیم  درون   شدۀگشوده  فضای  مزد،  دام  بر  را   خود
  یک   بردار،  را  چیزی  بفهمد  آنکه  بدون  اتذهنیمن   از  گاهآن  هستی،  آن  بر  ناظر  شده،

  شدن   کوچک  مزد  زندگی  از  عدم  مرکز  با  تا  بینداز،  و  کن   شناسایی  را  درد  و  همانیدگی
 .بگیری را ذهنیمن  بهنسبت

 
 شبانه  مَخْمورِ  که سَحَرگاهان

 چَغانه  و  چَنگ با باده گرفتم
 ( ۴28 شمارۀ  غزل حافظ، دیوان)

 خمارآلوده  مست، : مَخْمور

 موسیقی   سازِ نوعی: چَغانه

  یعنی   بودم  مستنیم  و  آلودخواب  کهدرحالی  شدم،  بیدار  ذهن   خواب  از  وقتی  سحرگاهان،
  با   را  ایزدی  زنده  انرژی   و  شراب  جام  کرده،  باز  را  فضا  بودم،  نشده  زنده  زندگی  به  کامالً

 . کردم دریافت اشبخششادی آواز
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 می از توشهرَه را  عقل نَهادم 
 رَوانه کردم  اشهستی  شهرِ زِ
 ( ۴28 شمارۀ  غزل حافظ، دیوان)

 راه یتوشه  مسافر، یآذوقه : توشهرَه

 را   لحظه  این   اتفاق  کند،  موافقت  تا  دادم  سبببی  شادی  از  ایتوشه  ذهنیمن   عقل  به
 هاخشم  توقعات،  ها،رنجش  حالت،  این   در  نکند،  شکایتی  شدهشرطی  فکرهای  با  و  بپذیرد

 . گشودم  را فضا و راندم بیرون وجودم کشور از را او گاهآن. انداختم را هاترس  و
 

 داد  ییهعشو فروشممِیْ نِگارِ
 زمانه مَکرِ از گشتم ایمِن که

 ( ۴28 شمارۀ  غزل حافظ، دیوان)
 رمز  کرد،  ایاشاره  بخشم، شادی  زندگی  فروشم،مِی  معشوق  کردم،  باز  را  فضا  که  هنگامی

 .ماندم امان در ذهنیمن  مکر و فریب از که گفت گوشم به را پیغامی و
 

 مُهِمّ  صد بر  شده قسمت تو عقلِ
 رِمّ  و طِمّ و آرزو هزاران بر

 ( ۳288 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 فراوان  آب  و دریا: طِمّ

 خاک و  زمین: رِمّ

 .( است دنیوی آرزوهای اینجا، در رِمّ و طِمّ  از منظور)

  ذهن  که  بزرگی  و  کوچک  آرزوهای  و  هاهمانیدگی  از  بسیاری  درون  تو  عقل  و  هشیاری
 به  همانیده  فکر  یک  از  باید  تو  عقل  کهدرحالی  است؛  شده  پراکنده  و  تقسیم  دهد،می  نشان

 .گردد جمع شدهگشوده فضای  در و  شدهبرداشته دیگر همانیدۀ فکر یک
 

 عشق  به را  اجزا  کرد باید جمع
 دمشق  و سمرقند چون خوش شوی تا
 ( ۳289 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از  را  عقلت  و  هشیاری  پراکندۀ  اجزای  عشق،  معلم  فضاگشایی،  و  مرکز  کردن  عدم  با
 و  شده آباد دمشق  و سمرقند شهر مانند تا. کندمی جمع ذهنیمن  ٔ وسوسه  و هاهمانیدگی
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 . برسی واقعی شادیِ به
 

 تیتر 
 از دَفّ بانگ به ِکشت حارسِ کردن دفع به آوردن، مَثَل و را ایشان مهمان، گفتن  جواب»

 « .زدندی او  پشتِ بر محمودی کوسِ که را شتری کشت،
 

 نیَم دیوان  آن از یاران ای: گفت
 پِیَم آید ضعیف الحَوْلی ز که

 ( ۴٠88 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خدا  نیروی جز به نیرویی  نیست  معنی   به ِبالله اِلّا قُوَّة ال و الحَوْلَ  منظور: الحَوْل

 پایه  شالوده، بنیان،:  پی

 های من   آن  از  من   یاران،  ای:  گفت  گرمالمت  ذهنی  هایمن   جمع  به  وارد  تازه  مهمانی
  وجودم   ارکان  بترساند،  را  مردم  و  گوید  الحَول   کسی  کههمین   تا  نیستم  ترسویی  ذهنی

  چیزهای   و  فکرها  ها،باور  روی  من   زیرا.  بکشم  اممعنوی  کارکردن  از  دست  و  شود  سُست
 . نایستادم همانیده

 
 بُدی کِشتی حارِس کو کودکی
 زدیمی  مُرغان دفعِ در طبلکی

 ( ۴٠89 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 نگهبان : حارِس

  کوچکی   طبل  مزاحم،  پرندگان  راندن  برای  بود   ایمزرعه   نگهبان  که  کودک  یک  مثال،  برای
 .زدمی

 
 کَشت  ز طبلک زآن مرغ رمیدی تا

 گشت  خوفبی  بَد مرغانِ از کِشت
 ( ۴٠9٠ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  آن   آورزیان  هجومِ  از   مزرعه  و  کنند  فرار  مزاحم  پرندگانِ  کوچک،  طبلِ  آن  صدای  از  تا
  مرتب  ذهنیمن   با  کودک   آن  مانند  هم  بزرگسالی  در  مردم  یعنی. ]بماند  محفوظ  پرندگان
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 صورتبه  و  نمیرد  ذهنی من   بهنسبت  کسی  تا  ترسانند،می  را  دیگران  و   زنندمی  طبلک
 .[ نایستد زندگی پای  روی شدهگشوده فضای

 
 کریم  محمودِ  شاه سلطان، چونکه،
 عظیم  یخیمه  طرف آن زد برگذر

 ( ۴٠91 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  آن   به  گذرش  است  خداوند  رمز  جااین   در  که  بخشنده،  محمود  سلطان   روزی  کهاین   تا
 . برافراشت بزرگی خیمۀ  و افتاد حوالی

 
 َاثیر یِاستاره همچو سپاهی با

 گیر مُلْک  َصفْدَر و پیروز و َانبُه
 ( ۴٠92 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هواست  کُره  باالی  که آتش کُره آسمان،:اَثیر 

 شمار  بی  انبوه،: اَنبُه

 شکن  صف: صَفْدَر

]بودند  کشورگشا  و  شکن   صف   پیروز،  انبوه،  آتش،  کرۀ   مانندِ  که  سپاهی  با  در  لشکر. 
 .[  برسد حضور به انسان کنندمی کمک که ستکسانی نماد جااین 

 
 کوس حَمّالِ بُدی کو بُد ُاشتری

 خروس  همچون رَوْپیش  بُد بُختیی
 ( ۴٠9۳ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 رنگ سرخ و قوی شترِ  نوعی کوهانه،  دو هیکل قوی شتر : ُبختی

  قوی   بسیار  شتر  آن.  کردمی  حمل  را  سلطان  طبلِ  که  بود  شتری  عظیم،  سپاهِ  آن  میان  در
 .بود سریع  و روپیش خروس،  همچون و بود هیکل

 را  ذهن   خواب  از  بیداری  طبل  که  موالناست  مثل  هاییانسان  نماد  شتر  داستان  این   در]
 .[ هستند روپیش راه این  در و زنندمی
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 شب  و روز وَی  بر طبل و  کوس بانگِ
 طلب  در و رجوع اندر زدیمی

 ( ۴٠9۴ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

بود،   سفر  عازمِ   که  هنگامی  یا   و  سفر  از   شاه  مراجعتِ  هنگام  هرلحظه  یعنی  شب  و  روز
 باید  هرلحظه  ما  که  دهدمی  توضیح  داستان  این   در  موالنا  عبارتیبه  .زدندمی  طبل  برایش
 . بازگردیم زندگی  سویبه هاهمانیدگی انداختن  و شناسایی با و باشیم داشته حقیقی طلب

 
 شتر  آن درآمد مَزرع آن اندر
 بُر  حفظِ در بزد  طبلک آن کودک 

 ( ۴٠95 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 گندم :  بُر

 . کرد زدن طبل به شروع هاگندم حفظِ برای کودک و آمد مزرعه آن به شتر آن
 

 او  که طبلک مزن: گفتش  عاقلی
 خُو  است آنْش  با است، طبل یپخته 

 ( ۴٠96 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 زنده  انسان  شتر،  این   هایگوش  چراکه  نزن؛  طبل  بیهوده:  گفت  کودک   به  عاقلی  شخص 
 . ترسدنمی آن از و کرده عادت ها، همانیدگی مرگ  یعنی طبل صدای به خدا، به

 
 طفل؟  تو تَبوراِک بْوَد چه او پیش

 کِفل  بیست سلطان، طبلِ او کَشد که
 ( ۴٠97 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 وزن  واحدِ قسمت،  بهره،:  کِفل

  ندارد؛   تأثیری  هیچ  مسلماً  دارد؟  شتر  این   روی  تأثیری  چه  تو،  مثلِ  کودکی  کوچکِ  طبل
 .است تو طبل برابر  بیست آن صدای و  کندمی حمل را سلطان  سنگین  طبلِ او چراکه
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 ال قربانِ یکُشته  من، عاشقم
 باَل   طبلِ نوبتگَهِ من جانِ

 ( ۴٠98 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . زنند می دهل و نقاره و  طبل که جایی: نوبتگه

  چیزهای   و  هاهمانیدگی  «ال  شمشیر»  با  هرلحظه  که  هستم  عاشقی  همان  من   دوستان،  ای
  نواختن  محلِ  من،  درون  و  جان.  میرممی  ها آن   به  نسبت  و  کنممی  شناسایی  را،  ذهنی  آفل
  را   استشده  همانیده  که  وجودم  از  قسمتی  هرلحظه  یعنی  است  ذهنیمن   مرگ   و  بال  طبلِ

 .  شوممی آزاد و کنممی «ال»
 

 تهدیدها این است تَبوراک  خود
 دیدها  این  است دیده آنچه پیشِ

 ( ۴٠99 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . زنندمی مزرعه از  جانوران راندن برای کشاورزان  که کوچکی  طبل: تَبوراکِ

  صدای   مانند  ام،دیده  ذهنیمن   به  مردن  در  که  بالهایی  آن  با  مقایسه  در  شما  تهدیدهای
 کردنِ   ال   و  هشیارانه  درد  کشیدن  با  من  چشمان  چراکه  است؛  کوچک  طبل  آن

 .  دهمنمی اهمیتی شما  تهدیدهای این  به دیگر من  و  استشده بین عدم ها،همانیدگی
 

 نیستم  آنها از من حریفان ای
 بیستَم  رَه این در  خیاالتی کز

 ( ۴1٠٠ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کنم  توقف:  بیستَم

 تهدیدهای   و  توهمی  خیاالت  و  فکر  اسیرِ  که  نیستم  هاییآدم  دسته  آن  از  من   دوستان،  ای
 . کنم توقف  راه این  در و شوم دیگران و  خودم ذهنیمن 

 
 حَذَربی اسماعیلیانم، چو من
 سَر ز آزادم  اسماعیل، چو بل

 ( ۴1٠1 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بیم   ترس،: حَذَر

 ( ع) اسماعیل حضرت مانندِ بگویم باید و باکمبی اسماعیلیه فرقۀ افرادِ مانندِ من 
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  قربان   را  امذهنیمن   عقل  و  سر  کرده،  باز  فضا  الهی  فکانکن   و  قضا  امر  مقابل  در  هرلحظه
 .  هستم  راضی و کنممی

 
 ریا از و طُمطُراق از فارغم

 بیا را  جانم گفت تَعالوا  قُل
 ( ۴1٠2 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 سروصدا  خودنمایی، جالل،  و شکوه نمایشِ فرّ،  و کرّ : طُمطُراق

  وقتی .  امشده  آزاد  ذهنیمن   سروصدای  و  ریا   خودنمایی،  ظاهری،  شکوه   و  جالل  این   از  من 
 با.  هستی  من   جنس  از  تو  گفت  جانم  گوش  به  «تعالوا  قل»  آیه  با  خداوند   کردم  باز  را  فضا
 . بیا من  پیش و کن  عدم را مرکزت هاهمانیدگی انداختن  و گشاییفضا

 ( 151 آیه ،(6) انعام  سوره کریم، قرآن)

 …« عَلَيْکُمْ  رَبُّکُمْ حَرَّمَ مَا اَتْلُ تَعَالَوْا قُلْ»
  خداوند . ]بخوانم  برايتان  است  كرده  حرام  شما   بر  پروردگارتان  كه  را  آنچه  تا  بياييد:  بگو

 .[  استکرده حرام را آفل چیزهای با همانیدگی
 

 السَّلَف  فِی جادَ که پیغمبر گفت
 بِالْخَلَف  تَیَقَّنْ مَنْ بِالْعَطِیَّة

 ( ۴1٠۳ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  در   همانیدگی،  کردن  رها  عوضبه  که  باشد  داشته  یقین   کس  هر:  است  فرموده  پیامبر
  انداختن  و  بخشیدن  از  بنابراین   گیرد؛می  را  شدهگشوده  فضای  لحظه،   این   یعنی  آخرت

 . ترسدنمی همانیدگی
 

 عِوض صد را  عطا مر بیند که هر
 غرض  زین را  عطا  دربازَد زود

 ( ۴1٠۴ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 یعنی  عوض  صد  همانیدگی،  یک  کردن  ال  و  بخشش  شناسایی،  ازای  در   که  ببیند   کس  هر
  آن  آوردن  دست  به  برای  فوراً  کند، می  دریافت  آزادی  و  امنیت  حس   حضور،  هشیاری

 .  بخشدمی را همانیدگی عوض
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 بند  گشتند آن از بازار در جمله
 دهند  خود  مال افتاد، سود چو تا

 ( ۴1٠5 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کنند  خرج   راهی  در  را  خود  مال  و   پول  تا  اندنشسته  بازار   در  این   برای  تاجران  مثال،  برای
 ال  را  هاهمانیدگی  و  ذهنی من   تقلبی  کاالی  هم  شما  اگر. ]برساند  هاآن  به  بیشتری  سود  که

 .[ شودمی بهتر تانزندگی و کنیدمی سود عوض در کنید رها و کرده
 

 منتظر  نشسته ها، انبان در زر
 مُصِر  آید بذل به آید، سود که تا

 ( ۴1٠6 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . اصرارکننده کند،  پافشاری و  اصرار امری در که کسی :  مُصِر

  بازار   به  پرسودی  کاالی  که  همین   تا  مانندمی   منتظر   و  گذاشته  هاکیسه   در  را  زر  تاجران
 جانشان  مانندِ  را  پول  آن  کهدرحالی  بخرند؛  را  کاال  و  کنند  خرج   را  خود  پول  جدّیت  با  آمد

 . دارند دوست
 

 بیش  رِبح، در يیکاله  ببیند چون
 خویش  کاالیِ از عشقش  گردد سرد

 ( ۴1٠7 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کاال: کاله

 بهره  سود، نفع، :  رِبح

. شوندمی  دلسرد  خود،   کاالی  از  دارد،  بیشتری   سود  کاالیی  ببینند،  کههمین   تاجران
  مان هشیاری  باورها  و  دردها  ها،همانیدگی  کردن  رها  عوض  در  که  بدانیم  ما  اگر  عبارتیبه
  دلسرد   هاهمانیدگی  بهنسبت  ،شودمی   زیبا  بیرونمان  و  درون  و  شده  آزاد  ذهنیمن   تلۀ  از

 .کنیممی رها را هاآن و شده
 

 ندید کو آن،  با ستمانده زان گرم 
 مَزید و رِبح را  خویش هایِکاله 

 ( ۴1٠8 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 و بهتر متاعی که َکنندنمی دل هاآن از و چسبیده  خود کاالهای به روآن از تاجران
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  را   همان  فوراً  کنند  پیدا  پُرفایده  کاالیی  کههمین   وگرنه  بینندنمی  خود   کاالی  از  سودآورتر
 ایم؛چسبیده  هاستهمانیدگی  که  ذهنیمن   مختلف   هایقسمت  به  هم  ما.  کنندمی  خریداری

 .  بینیمنمی را آن از بهتر چراکه
 

 حِرَف  و  هنرها و علم همچنین
 شَرَف  در آنها، از افزون ندید چون

 ( ۴1٠9 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 حرفه  جمع ها،حرفه: حِرَف

 را   دقیقی  هاینکته  و  کندمی  خود  مقصود  گفتن   به  شروع  موالنا  تمثیل،  این   از   بعد 
  برتر  چیزی  هاآن  دارندۀ   است،  طورهمین   هم   هاحرفه  و  هنرها  و  علم:  گویدمی  و  شکافدمی

 . کردمی انتخاب را بهترین  و  کرده رها را آن وگرنه است ندیده آن از باالتر و
 

 عزیز  باشد جان نیست، جان از بِهْ تا
 لیز  چیزِ شد جان ناِم آمد، بِهْ چون

 ( ۴11٠ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 لغزنده خوردنده، سُر : لیز

  عزیزترین  هاهمانیدگی  و  ذهنیمن   جان  نباشد،  ذهنیمن   جان  از  بهتر  چیزی  که  وقتی  تا
  ها، همانیدگی  کردن  ال  و  شناسایی  گشایی،فضا  با  کههمین   امّا  رسد، می  نظر  به  چیزها

 . رودمی بین  از و لغزدمی ذهنیمن  جان شد، زنده درون در حضور هشیاری
 

 را  طفل  جانْ بُوَد  مُرده، لُعبَتِ
 زا طفلْ  بزرگی، در او نگشت تا

 ( ۴111 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 عروسک  بازی،اسبابْ بازیچه،  کنند، بازی  آن با که  هرچیزی: لُعبَت

 . است عقالنی  رشدِ و  بلوغ  حدّ به  رسیدن منظور اینجا در کودک،  یزاینده: زاطفلْ

  حرف   آن  با  و  دارد  جان  او  برای  مُرده  عروسک  نشده،  بالغ  طفل  کهوقتی  تا  مثال،  برای
  عروسک   ایم،نرسیده  زندگی  خِرد  زایشِ  و  خالقیت  درجۀ  به  هنوز  که  هم  ما  برای.  زندمی
  خرد   به  کرده،  باز  را  فضا  وقتی  ولی  گیریم،می  جدی  را  آن  و  دارد  جان  ذهنی،من   جانبی
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  فکر   و  کرده  رها  را  بودیم  گرفته  مردم  از  که  همانیده  کهنۀ  فکرهای  آن  شویم  وصل  زندگی
 . کنیممی خلق  نونوبه را لحظه این 

 
 است  لُعبَت  تخیّل وین تصوّر، این

 است  حاجت بدآنَت پس  طفلی، تو تا
 ( ۴112 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  زندگی   زندۀ  انرژی  لحظه  این   تو  کهاین   یعنی  نیست  بیش  ایبازیچه  تخیّل،  این   و  تصور  این 
  و   کنیمی  تصور  جاندار  را  ذهنیمن   جانبی  عروسک  و  داده  همانیده  فکرهای  و  ذهن   به  را

  طفل   که   وقتی  تا.  کند می  سرگرم  ذهن   در  را   تو  و  بوده  غلط  دانی،می  یکی  آن  با   را  خودت
 . داری احتیاج  ذهنیمن  عروسک آن به هستی

 
 وصال  در شد جان، رَست طفلی ز چون

 خیال  و تصویر و است حِسّ از فارغ
 ( ۴11۳ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 به   و  شد  بالغ  و  رهید  طفلی  مرحلۀ  از  پی،درپی  هایفضاگشایی  با  آدمی  جان  که  وقتی
  رها   ذهنیمن   شدۀهویتهم  خیاالت  و  تصویر  و  حواس  زنجیر  از  رسید  معشوق  وصال

 . شودمی

 ۳2 آیه ،(6) انعام سوره  کریم، قرآن

ْنيَا إَِّلا لَِعٌب َولَْهٌو ۖ َولَلدااُر اْْلِخَرةُ َخْيٌر ِللاِذيَن يَتاقُوَن ۗ أَفَََل تَْعِقلُو  َن« »َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ

 و   نيست  لهو  و  بازيچه  جز  چيزى[  هاآن  با  کردن  بازی  و  همانیدن  یعنی]  دنيا  زندگىِ  و
 آيا.  است  بهتر[  خدا  به  شدنزنده  و  شدهگشوده  فضای  یعنی]  آخرت  سراىِ  را  پرهيزگاران

 يابيد؟ نمى عقل به

 
 6۴ آیه ،(29) عنکبوت سوره  کریم، قرآن

ْنيَا إَِّلا لَْهٌو َولَِعٌب ۚ َوإِنا الدااَر  ِذِه اْلَحيَاةُ الدُّ  اْْلِخَرةَ لَِهَي اْلَحيََواُن ۚ لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن« »َوَما َهَٰ

 اگر.  نيست  لعب  و   لهو  جز  چيزى[هاآن  با  کردن  بازی  و  همانیدن  یعنی]  دنيا  اين   زندگانى
 . است زندگانى سراى [ خدا به شدنزنده و شدهگشوده فضای یعنی] آخرت سراى بدانند،
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 ۳6 آیه ،(۴7) محمد سوره  کریم، قرآن

ْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو ۚ َوإِْن تُْؤِمنُوا َوتَتاقُوا يُْؤتُِكْم أُُجوَرُكْم َوََّل يَْسأَْلُكْم أَمْ »  َوالَُكْم« إِناَما اْلَحيَاةُ الدُّ

  و   بياوريد  ايمان  اگر   و.  است  بيهودگى  و   بازيچه  جهانى،اين   زندگىِ  كه  نيست  اين   جز
  خداوند . ]طلبدنمى  را   اموالتان  شما  از  و  د،دا  خواهد  را  هايتانپاداش  خدا  كنيد  پرهيزگارى

 در   هم  را  خود  هایهمانیدگی  از  مقداری  و  کنیم  زندگی  همانیده  ذهن   در  ما  که  خواهدنمی
 .[ شویم زنده حضور به ما که خواهدمی او بلکه کنیم خرج  خدا راه

 2٠ آیه ،(57)حدید سوره  کریم، قرآن

ْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزينَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْينَُكْم َوتََكاثٌُر فِي اْْلَْمَواِل َواْْلَْوََّلِد ۖ َكَمثَِل َغْيٍث أَعْ »اْعلَُموا أَناَما اْلَحيَاةُ   َجَب اْلُكفااَر  الدُّ

َوَمْغِفرَ  َوفِي اْْلِخَرِة َعذَاٌب َشِديٌد  ثُما يَُكوُن ُحَطاًما ۖ  ا  ُمْصفَرًّ فَتََراهُ  يَِهيُج  ثُما  َوَما اْلَحيَاةُ  نَبَاتُهُ  َوِرْضَواٌن ۚ   ِ ِمَن َّللاا ةٌ 

 الدُّْنيَا إَِّلا َمتَاُع اْلغُُروِر« 

 و   بيهودگى  و  است  بازيچه[  دهد می  نشان  ذهن  که  چیزی  آن]  جهانى  اين   زندگى  كه  بدانيد
 كه  است  وقت  به  بارانى  همانند.  اوالد  و  اموال  در  جويىافزون  و   فخرفروشى  و  آرايش

  است   گشته  زرد  كه  بينى  و  شودمى  پژمرده  سپس .  افكند  شگفت  به  را  كافران  روييدنيهايش
  و  است[  ذهنی من   افسانه]  سخت  عذاب  گروهى،  نصيب  آخرت،  در  و.  است  شده  خاشاك  و

 .نيست فريبنده متاعى جز دنيا  زندگى و. او خشنودى و  خدا آمرزش گروهى، نصيبِ
 

 نفاق بی  بگویم  تا مَحرَم، نیست
 بِالْوِفاق  َاعْلَم وَاللهُ زدم، تن

 ( ۴11۴ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 است.  داناتر  وصال حقیقتِ  به خدا: بِالْوِفاق  اَعْلَم واهللُ

  و   نفاق  بدون  من   و   دهد  گوش  هایمحرف  به  ذهنیمن   بدون  که  نیست  دلی  مَحرمِ  که  حیف 
 گفتن  از  و  کنممی  سکوت   رواین   از  بازگویم؛  برایش  را  وصال  حقیقتِ  خالصانه  مالحظه،بی

  شدن   زنده  چگونگی  -وصال  حقیقت  بر  خداوند.  امکرده  خودداری  خداوند  وصالِ  اسرارِ
 .داناترست -خودش  به هاانسان

 
 فنا ریزانِ اند،برف   تن و مال
 اشْتَرٰی َاللهُ  که خریدارش، حق

 ( ۴115 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 با و هستند گذرا  و فانی برف مثل انسان هایِهمانیدگی یعنی بدن و مال مثال، برای
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  فدا   خدا  راهِ  در  را  هایش همانیدگی  کسی  اگر   این،  وجود  با  روند؛می  ازبین   زمان  گذشت 
 خردمی  شدهگشوده  فضای  بهشت،  بهای  به  را  آن  خداوند  بیندازد،  و  کند  شناسایی  کرده،

 .کندمی زنده خودش به را انسان و
 111 آيه ،(9) توبه سوره  كريم، قرآن

 …« الْجَنَّة لَهُمُ بِاَنَّ وَاَمْوَالَهُمْ اَنْفُسَهُمْ الْمُوْمِنِيَن مَِن اشْتَرَٰی اللَّهَ اِنَّ»
  آنکه  بهای  به   را[  هایشانهمانیدگی]    اموالشان   و  هاجان  مؤمنان   از  خدا  یقیناً

 …خریده  باشد آنان برای[ یکتایی  فضای]بهشت
 

 سْتَت اولی ثَمَن از زآن ها برف
 نیستَت  یقینی شک، در تویی که

 ( ۴116 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 .است الهی ذاتِ  لقای یا  و بهشت اینجا در منظور  بها، قیمت، : ثَمَن

 ترست،باارزش  خدا به شدن زنده از تو نظرِ در علت این  به دردها و همانیدگی هایبرف
 . نداری یقین  و ایمان خدا به و بریمی سربه ذهن شکِ فضای در که

  
 مَهین  ای تو در  است ظَنّ عجب وین

 یقین  بُستانِ به  پَرَّدنمی  که
 ( ۴117 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ذليل  و خوار: مَهین

 که  است  فکری  چه  تو  خطرناک  و  مضر  همانیدۀ  فکرِ  این   ذلیل،  و  خوار  ذهنیمن   ای
 .کندنمی پرواز یکتایی فضای سویبه یقین، بوستانِ سوی به وقتهیچ

 
 پسر  ای است یقین  یتشنه  گمان هر

 پر  و  بال تَزایُد اندر زندمی
 ( ۴118 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 افزایش  افزونی،   شدن،  افزون شدن، زیاد: تَزایُد

  دادن   ازدست  برای  و  است  یقین   طالب  و  تشنه   گمان  و  شک  از  پر   ذهنیِمن   هر  پسر،  ای
 . زندمی پر و  بال شدّتبه شدهگشوده فضای یقیِن به رسیدن و ذهن  شکِ فضایِ
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 شود   پا پَر، پس علم، در رسد چون
 شود  بویا  او عِلمِ را  یقین مر

 ( ۴119 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  یعنی  پَر  برسد،  علم  مرتبۀبه   موالنا  ابیات  یادگیریِ  و  تکرار  براثر  ذهنیمن   شکِ  کههمین 
  بوی   او.  شودمی  شناسایی  و  علم  محکمِ  و  استوار  پایِ  به  تبدیل  او  ذهنیِ  ابزارهای  و  کارها
  ضرر   بیندازد  را  دردهایش  و  هاهمانیدگی  ذهنی،من   اگر  فهمدمی  و  کندمی  حس  را  یقین 
  واصل   یقین   به  و  اندازدمی  را  هایشهمانیدگی  کند،می  کار  خود  روی  عمالً  بنابراین   کند؛نمی
 . شودمی

 
 مُفْتَتَن  طریقِ اندر هست زآنکه
 ظن  فوقِ و  یقین از کمتر علم،

 ( ۴12٠ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 شده  آزمون گرفته،  قرار امتحان مورد:  مُفْتَتَن

 مرتبۀ  که  است  شده  تجربه  بارها  آن  درستی  و  صحت  و  دهدمی  نشان  تحقیق   و  آزمون   زیرا
 . است فکر از باالتر و یقین  از کمتر علم

 
 بدان باشد یقین جویایِ علم،

 عیان  و دیدست جویایِ یقین آن و
 ( ۴121 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  جویایِ   نیز  یقین   مرتبۀ  و  است  یقین   جویایِ  انسان  علمِ  مرتبۀ  که  کن   درک  را  مطلب  این 
 . اوست به شدن زنده و خدا دیدار حقیقت،

 
 کنون را این بجُو َالهٰاکُمْ اندر
 تَعْلَمُون لَوْ پسِ کَلّا، پسِ از

 ( ۴122 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 را  شما کرد سرگرم: اَلهٰاکُمْ

 است چنین  نه: کَلّا

 که  آنجا. کنی وجوجست باید تکاثر سورۀ  7 تا ۳ آیات در را هاشناخت این  مراتب تفاوت
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 آن  همانیدۀ  فکرهای  و  ذهنیمن   که]  دانست  خواهید  سپس  است،  چنین   نه: »فرمایدمی 
  توهمیِ   فکرهای  که]  دانست  خواهید  سپس  است،  چنین   نه  هم  باز  ،[است   باطل  گمانِ

  دردهای ]  دوزخ   البته  که  راستیبه.  است  چنین   نه  ،[بگیرید  جدی  نباید  را  ذهنیمن 
 دردهای  تجربه  یا  و  ناظر  حضور  صورتبه]  عیناً  را  آن  سپس  دید،  خواهید  را[  ذهنیمن 

 . دید خواهید[  ذهنیمن  جهنمِ
 8 تا 1 آيات ،(1٠2) تكاثر  سوره  كريم، قرآن

 لَوْ  َكلَّا.  تَعْلَمُونَ  سَوْفَ  كَلَّا  ثُمَّ.  تَعْلَمُونَ  سَوْفَ  كَلَّا.الْمَقَابِرَ  زُرْتُمُ  حَتَّٰى.  التَّكَاثُرُ  اَلْهَاكُمُ»
  عَِن  يَوْمَئِذٍ  لَتُسْاَلُنَّ  ثُمَّ.    الْيَقِيِن  عَيَْن  لَتَرَُونَّهَا  ثُمَّ.  الْجَحِيمَ  لَتَرَُونَّ.    الْيَقِيِن  عِلْمَ  تَعْلَمُونَ
 .«النَّعِيمِ

 در  مردن]گورها  که  جایی  تا  .کرد  سرگرم  خود  به  را  شما  آنها  با  شدن  هویتهم  و  انباشتگی
[  ها همانیدگی  طریق   از  و  ذهنیمن   در]  شما  که]  است  چنین   نه  .کردید  دیدار  را[  ذهن   قبر
 و   ذهنیمن   با ]  شما  که]  است  چنین   نه  هم،  باز  .دانست  خواهید  آینده  در   ،[پندارید می

  علم   به  اگر  است،  چنین   نه  .دانست  خواهید  آینده  در  ،[پندارید می[  همانیده  فکرهای
 .دانستیدمی یقینی
 یا]   عیناً  را  آن  سپس  .دید  خواهید  را[  ذهنیمن   دردهای  جهنمِ]     دوزخ   که   البته

  در   شما  گاه  آن  .دید  خواهید [  ناظر  حضور  صورتبه   یا  و  ذهنیمن   دردهای  تجربۀ  صورتبه
 . شد خواهید بازپُرسی هانعمت از روز آن

 کنیم می  سؤال  خودمان  از   ببینیم  را  ذهنیمن   دردهای  دوزِخ  ناظر  حضور  صورتبه  وقتی]
 دیگری   راه  چیزها  کردن  انباشته  و  درد  ایجاد   ها،همانیدگی  برحسب  دیدن  جزبه  آیا

 [ نبود؟ جهان این  در دیگری  نعمت و نداشتیم
 

 علیم  ای بینش به دانش کَشَدمی
 جَحیم ببینندی  گشتی، یقین گر

 ( ۴12۳ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 جهنم  دوزخ،: جَحیم

 اگر.  شودمی  بینش  بهمنجر  باالخره(  خود  روی   کار  و  موالنا  ابیات  خواندن )  دانش  دانا،  ای
  و   ذهنیمن   که  شد  خواهند  متوجه  شوند،  زنده  زندگی  به  و  شود  حاصل   مردم  برای  یقین 

 . است جهنم   همان آن دردهای
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 ِامتهال بی  یقین از زایَد دید
 خیال زایدمی  ظَنّ از آنچنانک

 ( ۴12۴ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دادن مهلت:  اِمتهال

 از که طورهمان شود؛می زاییده او به شدن  زنده و خدا دیدار بینش، بالفاصله یقین  از
 . آیدمی وجودبه  همانیده خیالِ ذهنیمن 

 
 ببین  این بیانِ َالهٰاکُمْ اندر

 الْیَقین  عَینُ الْیَقین، عِلمُ شود که
 ( ۴125 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 به   شدن  زنده]  الیقین عین   به[  خود   روی  کار  و  شناسایی]  الیقین علم  که  را  نکته  این   شرح 
 .دریابی تکاثر سورۀ از باید را انجامدمی[ خدا 

 باالترم  یقین از و گمان از
 سَرَم  گرددبرنمی   مالمت وز

 ( ۴126 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . شود نمی عوض امعقیده: سرم گرددنمی  بر

  عاشقِ   آن  قول  از  و  گرددبازمی  کشمهمان  مسجد  حکایت  به  مجدداً   جااین   در  موالنا
 گشایی،فضا  وسیلۀبه  من :  گویدمی  بمیرد  اشذهنیمن   به  نسبت  خواهدمی  که  صادق
  خیلی  یقین   و  شک  مرتبۀ   از  بنابراین   ام؛شده  زندگی  جنس  از  و  کردم  پیدا  عمیقی  حضور
 . دارمبرنمی دست خود عقیدۀ از مردم مالمتِ و ترساندن خاطربه و هستم باالتر
 5۴ آیه ،(5) مائده سوره  کریم، قرآن

 …«لَائِمٍ لَوْمَةَ يَخَافُونَ وَلَا اللَّهِ سَبِيلِ فِي يُجَاهِدُونَ»…

 مالمتگرى  هيچ  مالمت  از  و[  کنندمی  رها  را  هاهمانیدگی   شناسایی  با]  كنندمى  جهاد  خدا  راه  در
 .هراسندنمى 

 او حلوایِ از خورد دهانم چون
 او بینایِ و گشتم روشنچشمْ

 ( ۴127 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 را خداوند سبببی شادی حلوایِ و شیرینی گشاییفضا با جانم و  روح  دهانِ کههمین 
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  طریق  از  و  شدم  زنده  او  به  دیدم،  را  خدا  بنابراین   شد؛  بینا  و  روشن  دلم  چشم  خورد،
 .بینممی او چشم

 
 روم  خانه چون گستاخ، نهم پا

 روم  کورانه نه نلرزانم، پا
 ( ۴128 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  است   من   اصلی  خانۀ  که  یکتایی  فضای  مسجد،   سویبه  من   وقتی  سرزنشگر،  گروه  ای
 های انگیزه  طریق   از  هرگز.  دارمبرمی  گام  محکم  و  باز  روی  با  ترس،   بدون  گردمبرمی

  لحظه  هر   بلکه  روم؛نمی  راه   نابینایان   مانند  و  برنداشته  لرزان  و  سُست  هایقدم  ذهنیمن 
 . کنممی حرکت هشیارانه و هستم تسلیم کنم،می باز را فضا

 
 کرد  خندانْش حق،  گفت را  گُل آنچه

 کرد  چندانْش صد  و،  گفت من دلِ با
 ( ۴129 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  را  راز  همان  است،کرده  خندان  را  او  و  گذاشته  درمیان  گُل  با  خداوند  که  را  نهانی  راز  آن
  و   شادمان  برابر  صد  و  بوده  شدنباز  درحال  نیز  من   دلِ  بنابراین   است؛گفته   نیز  من   دلِ  با

 . استشده خندان
 

 کرد  راست قَدّش  و سَرْو بر زد آنچه
 بخَورد   نسرین و نرگس وی از وآنچه

 ( ۴1۳٠ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  برافراشت  سرو  درخت   مانند  را  او  قامتِ  و  نمود  انسان  بر  خداوند  که  تجلّیاتی  همان
 عدم  چشمِ  که  تجلّیاتی  همان  و  نمود  آزاد  ذهنیمن   از  را  او  و  کرد  خود  نهایتبی  اندازۀبه

 . ساخت زیبا نسرین  و نرگس گل مانند و کرده  باز را انسان
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 دل  و جان شیرین  کرد را  نِی آنچه
 چِگِل  نقش ازو یافت خاکی آنچه و
 ( ۴1۳1 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . رودمی کار به  زیبایی مظهر  عنوان  به پارسی  ادبِ در دارد،  زیبا غایت  به مردمی  که  ترکستان  در ای ناحیه: چِگِل

  آن  و  استکرده  شیرین  و   شکر  از  پُر  را   خدا  به  زنده   انسان  نیشکر،  جان  و  دل  که  چیزی  آن
 . استیافته  زیبا صورت رنگارنگ هایگل مثل آن اثرِبر انسان خاکی جسمِ که چیزی

 
 ساخت  طَرّار چنان را  ابرو آنچه
 ساخت  گلنار و گُلگونه را  چهره

 ( ۴1۳2 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بُر   جیب دزد،: طَرّار

 چهرۀ   و  ساخته  دلربا  و  انگیزفتنه  چنانآن  را  زیبارویان  اَبروی  که  الهی   فکانکن   و  قضا  آن
 .استکرده زیبا و لطیف  انار گلِ مثل را معشوقان

 
 گری افسون صد داد را  زبان مر

 جعفری  زَرِّ داد را  کان وآنکه
 ( ۴1۳۳ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خالص  طالی ناب،  زر: جعفری زَرِّ

 خوب   تواندمی  که  است؛ بخشیده  جاذبه  نوع  صد(  موالنا  مثلِ  انسانی)  زبانِ  به  که  چیزی  آن
  خارا  سنگ  که  چیزی  آن  و  بکشد  بیرون  ذهنیمن   از  کرده،  افسون  را   هاانسان  و  بزند  حرف

 .کندمی خالص  طالی به تبدیل زمین  دل در را
 

 شد باز زَرّادخانه درِ چون
 شد تیرانداز چشم، هایِغَمْز 

 ( ۴1۳۴ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خانه اسلحه: زَرّادخانه

  اطالق معشوق حضرت خفایِ و ظهور به صوفیه  اصطالحِ در و ابروست و چشم  با اشاره معنیِ  به  لغت در: غَمز
 .شودمی

 تیراندازی  به خداوند  اَبروی و چشمِ هایاشاره شد، گشوده خانهاسلحه درهای کههمین 
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  و   شودمی  باز  خداوند  اسرار  مخزن  درِ  کندمی  باز  را  فضا  انسان  وقتی  عبارتیبه  پرداخت؛
 .زندمی انسان جان به را کنندهزنده هایانرژی مرتب

 
 کرد  سوداییم  و تیر زد دلم بر

 کرد  شِکَرخاییم و شُکر  عاشق
 ( ۴1۳5 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 در  را او تا نمود شُکر   و شادی عاشِق مرا  و فرونشست نیز من  دل بر معشوق، اشارات تیر
 .گویم سپاس حال هر

 
 اوست  آنِ آن، هر که آنم عاشقِ

 اوست  مرجانِ یک جاندارِ جان، و  عقل
 ( ۴1۳6 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نگهبان  حافظ،: جاندار

 آن   از  من،  جان  و   عقل.  دارد  تعلق   او  به   لحظه  هر  که  هستم  حقیقتی  آن  عاشِق  من 
 . اوست فرمان نگهبان و خدمتکار  و گیردمی جان هشیاری

 
 آب  همچو بالفم، ور نالفم، من

 اضطراب  ام کُشیّ آتشْ  در نیست
 ( ۴1۳7 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از  ترس   و  درد  آتش  من   کهاین   در.  نیست  اساسبی  عشق،  دربارۀ  ادعاهایم  گشاییفضا  با
  و   پریشانی  هیچبی  که  آبم  مانندِ  کنم  ادعایی  هم  اگر  تازه.  نیست  شکی  ُکشممی  را  مرگ 

 .سازدمی خاموش را نیستی و مرگ  از ترس  آتش اضطرابی،
 

 اوست  مخزن حَفیظِ چون بدزدم؟ چون
 اوست  من پشتِ رو؟ سخت  نباشم چون

 ( ۴1۳8 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کننده مراقبت نگهبان،  دارنده، نگه:  حَفیظ

 های چیز و درد با توانممی چگونه درحقیقت یعنی کنم، دزدی خداوند از توانممی چگونه
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  عمل   در  چرا  من .  ستزندگی  خزانه  نگهبان  خداوند  کهدرحالی  شوم؟  همانیده  جهانی این 
 پشتیبانِ  کهدرحالی  نباشم  پشتکار  با  و  وجرأتدل  پر  دل،قوی  دردها  انداختن   و  واهمانش

 ست؟زندگی من 
 

 گرم پشتْ  باشد خورشید از که هر
 شرم  نه را، او بیم   نه باشد، رو ْسخت 

 ( ۴1۳9 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  دل قوی  و  روحیهبا  باشد  عالَم،  پروردگار  تاب،عالم  خورشید  اش پشتوانه  که  هرکسی
 . دارد خجالتی و شرم نه و  هراسدمی نه همانیدگی انداختن  از  کسی چنین .  شودمی

 
 حَذَر بی  آفتابِ رویِ همچو

 دَرپَرده  و سوزخصمْ  رویش گشت
 ( ۴1۴٠ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ای واهمه  و  ترس   هیچ بی  آفتاب،  مانندِ  شده،   دلگرم  الهی  نور  وسیلۀبه  که  کسی  آن
 . دردمی را او هایپرده  و سوزاندمی را ذهنیمن 

 
 جهان در بُد رُوسختْ  پیمبر هر

 شهان  جَیشِ بر کوفت یکسواره
 ( ۴1۴1 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ارتش  سپاه، لشکر، : جَیش

 باکبی  و  دلیر  رو،سخت  خدا  به  شدن  زنده   راه  در  حضور  به  زنده  پیامبران  از  هریک
 . زدندمی ذهنیمن  لشکریانِ بر را خود تنهیک ترس  بدون و نشکسته را تعهدشان. بودند

 
 غمی   و ترس  از نگردانید رو

 عالَمی  بر بزد تنها تنه یک 
 ( ۴1۴2 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  خود  مسئولیت انجام از اندوه و  غم  یا و شدن کشته از  ترس  خاطربه که نبود پیامبری هیچ
  داشتند،   ذهنیمن   که   مخالفان  از   عالَم  یک  مقابلِ   در   تنها  و  یکه  بلکه .  برتابد  رُخ 
 . ایستادمی



  
896 برنامه شماره خالصه ابیات

 ۳8 

 شوخچشمْ  و رو ْسخت  باشد سنگ
 کلوخ  پُر جهانِ از نترسد او

 ( ۴1۴۳ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 شرمبی  حیا،بی: شوخچشم

  تشبیه  سنگ  به  نبودن  سست  و  سختی  لحاظبه  را  شدهگشوده  فضای  جااین   در  موالنا]
  از   پُر  جهان  اگر.  کشدنمی  خجالت  کسی  از  هم  و  است  محکم  هم  سنگ  زیرا.[  کندمی

  و   ترمحکم  ُکلوخی  هیچ  زیرا.  ندارد  ترسی  و  شرم  سنگ  باشد،  شکننده  و  نرم  هایکُلوخ 
 .نیست  سنگ از ترمقاوم

 
 شد  لَخْت  یک زن،خشتْ  از کلوخ کآن

 شد  سخت خدایی، ُصنعِ از سنگ
 ( ۴1۴۴ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 قسمت  پاره،  سخت،: لَخْت

  . ندارد  چندانی  دوامِ  لذا  شودمی  سخت  و  محکم   خشت،  به  تبدیل  انسان،  وسیلۀبه  کُلوخ 
 .است باصالبت و محکم رواین  از. است خداوند قدرتِ ساختۀ سنگ، امّا

 سفت  سنگ،  همچون  خداست  دست  ساختۀ  که  انسان  درون  شدۀگشوده  فضای  بنابراین ] 
 دائماً   شده،  سفت  او  وسیلۀبه  و  است  بشر  دست  ساختۀ  که  ذهنیمن   اما.  است  محکم  و

 .[ است فروریزش و تغییر درحال
 

 حساب از اندبرون  گر گوسفندان
 قصاب؟  آن  بترسد کی انبُهیشان ز
 ( ۴1۴5 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  گوسفندان   انبوهی  و  فراوانی  از  قصاب  امّا  است،  خارج   حساب  از  گوسفندان   تعداد  هرچند
 ترسد؟ می کی
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 است  راعی چون نبی راعٍ، کُلُّکُم
 است  ساعی  او رَمه، مانند خلق

 ( ۴1۴6 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 چوپان : راعی

 . است آمده مراقب و  نگهبان  معنیِ  به اینجا در کننده،  سعی کوشنده، : ساعی

 ادارۀ  مسئولیت  پذیرش   لحاظبه  هم  و  لحظه  این   اتفاق  پیغام  پذیرش   لحاظبه  هم  شما  همه
 پیامبر،  و  انداحشام  گلۀ  مانندِ  مردم.  است  چوپان  نیز   پیامبر.  هستید  چوپان  خودتان،
 معنیبه  نیست،  دیگران  از  انتخاب  حق   گرفتن   و  عقیده  تحمیل  معنیبه  این . ]آنان  نگهبان
 .[است کردن بیدار و سازیآگاه حمایت، کمک،
 حدیث 

 «رَعیَّتِهِ عَن  مَسوُلٌ ُکلُّکُم و راعٍ کُلُّکُم»

 .« هستید  خود یرمه مسئول شما  جملگیِ و  چوپانید شما جملگیِ»
 

 نبرد  در نترسد چوپان رَمه، از
 سرد  و گرم  از بُوَد  حافظ لیکشان

 ( ۴1۴7 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  گوسفندان   با  چوپان  باشد  قرار  اگر  یعنی.  ندارد  ترسی  هیچ  گوسفندان  با  مبارزه  در  چوپان
 ناگوار  حوادثِ سردی و گرمی از را گوسفندان چوپان، امّا. شودنمی بیمناک اصالً کند نبرد
 . کندمی حفظ

 
 رَمه  بر او قهر، ز بانگی زند گر
 همه  بر دارد  که آن، مِهرست ز دان

 ( ۴1۴8 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  دلسوزی   و  مهر  روی  از  فریاد  این   بدان  بزند،  فریاد  خود  گلۀ  بر  غَضب  روی  از  چوپان  اگر
  رابطۀ  به  بیت   این   مفهوم  ُکل  در. ]نشوند  خطر   دچارِ  گوسفندان  آن  خواهدمی  یعنی  است، 

 مِهر   جنس  از  هردو  ما  حفظ  برای  زندگی  لطف  و  قهر  که  جاآن  از  گردد،برمی  زندگی  با  ما
 .[ هستند
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 نو  بختِ گوشم به گوید زمان هر
 مشو غمگین کنم، غمگین را  تو که

 ( ۴1۴9 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 رو  من   به  هردَم  که  نو  بخت  آن  کنم،می  باز  را  فضا  که  هربار:  گفت  عاشق   مهمان  آن
»که  گویدمی  هوشم  گوشِ  به  را  این   کند،می  اندوهگین  تو  کردم،  اندوهگین   را  تو  اگر: 

 تو  باشد،  من   با  دلت  نکن،  توجه  امر  این   ظاهر به  گرفتم  تو  از  را  همانیدگی  یک  اگر.«  مشو
 . مشو غمگین 

 
 کنم زآن گریان، و غمگین را  تو من
 کنم  پنهان بَدان، چشم از کِت تا

 ( ۴15٠ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  زخمِچشم  از  که  کنممی  گریان  و  غمناک  را  تو  روآن  از  من :[  گویدمی  زندگی  زبان  از]
 .سازم نهان شَروران

 
 تو خویِ هاغم ز گردانم تلخ

 تو رویِ از بَد چشمِ بگردد تا
 ( ۴151 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بَد  چشمِ از تا کنممی دارغصه را تو  یعنی کنم؛می تلخ هاغم  وسیلۀبه را تو خوی من 
 . دارم نگه امان در را تو ذهنی  هایمن 

 
 منی؟  جویایِ  و صیّادی تو نه

 منی؟  رایِ یافگنده  و بنده
 ( ۴152 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   فکر  تسلیم  و  بنده  تو  مگر  نیستی؟  وصالم  خواهانِ  و  من   محبت  و  عشق   صیادِ  تو  مگر
 نیستی؟  من  فرمانِ
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 رسی  در من در که اندیشی حیله
 کسی بی من جُستِن و فراق در

 ( ۴15۳ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 در  کهدرحالی  شوی،   نائل  وصالم  به  که  بریمی  کاربه  تدبیر  و  اندیشیمی  دائماً  بنده،  ای
 . شوی همدم و یار توانینمی هم دیگری  کس با من  فراق

 
 تو دردِ من،  پیِ جویدمی چاره
 تو  سردِ آهِ دوش، شنودم می

 ( ۴15۴ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   سرد  هایآه   هرلحظه  کهچنان.  است  چاره  و  تدبیر  دنبالبه  من   طلب  در  تو  درونی  دردِ
 .شنیدم می را تو نومیدانه

 
 انتظار این بی که هم توانم من

 گذار   راهِ بنمایمت دهم، ره
 ( ۴155 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . دهم نشان تو به را وصالم راهِ انتظار، و درد این  بدون حتی  توانممی من : گویدمی خداوند
  کاراَفزایی   و  وقت  اتالف   زیاد،  انتظار  بدون  که  کنی  فضاگشایی  لحظهبهلحظه  باید  فقط  تو]

 .[ دهم راه خودم به را تو ذهن  در
 

 وارهی دَوْران،   گردابِ ازین تا
 نهی   پا وِصالم  گنجِ سرِ بر

 ( ۴156 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  گام  وصالم  حضور  گنج  سر  بر  و  شوی  رها  من   هجران  و  فِراق  از  ذهن،  گردابِ  این   از  تا
 . بگذاری
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 مَقَر  لذّاتِ  و شیرینی  لیک
 سفر   رنجِ یاندازه بر هست

 ( ۴157 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 قرارگاه  آرام، و قرار جای ماندن،   و گرفتن قرار جای: مَقَر

  عاشق  یعنی.  است  سفر  رنجِ  اندازۀبه   لحظه،  این   در  شدن  مستقر  لذت  و  شیرینی  لیکن 
  خدا   نهایتبی  عمق   به  شدن  زنده  و  معنوی  لذّت  به   کشیده  که  ایهشیارانه  درد  نسبتِبه
 . رسدمی

 
 برخوری خویشان ز و شهر از آنگه
 بَری هامحنت  و  رنج غریبی کز

 ( ۴158 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 وطن   از  دوری  رنجِ  و  غربت  در  را  مدتی  که  بریمی  لذّت  خویشانت  و  دیار  و   شهر  از  زمانی
  که   یکتایی  شهر  قدر  بیشتر   ببیند،  را  ذهن   در  غربت  رنج  بیشتر  هرکسی.  باشی  برده  سربه

 . داندمی را  لحظه این  در استقرار قدر  و اوست اصلی وطن 

 
 
 

 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن

 آمد گه چریدن  وی آهوی معانی   
جریده بر عاشقان گزیده                                                       ای عاشق     
 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن       

 2٠29غزل شماره  ،مولوی، دیوان شمس  
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