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 :سخنی با همراهان

 کن  ر خطا گفتیم اصالحش توگ

 مصلحی تو ای تو سلطان سَُخن 

 (۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

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

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

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

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

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  تا اُسّ

این کار فعالیت  از  به همگروه، دسترسی سریعهدف  ه  ۀتر  اساسی،  و طرح ستهمفاهیم  ای 

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

 و موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

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

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

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

 عموم قرار دهیم. 

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

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خالصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 907 خالصه ابیات غزل برنامه

 متن ابیات غزل اصلی 
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 پَژوَلمی  غم هر  بازیِ  دست ز من گر  
 گولمی  خردمند، و نبودمی زیرک 

 
 زُحَل  چون نبودیم، عشق  آفتابِ گر  

 نُزوَلمی  در گه و  اَندُه، صعودِ در گه
 

 نیستی  قالووز عشق   مصِر بویِ ور 
 غولمی  گرفتارِ حرص، تیهِ اهل  چون

 
 بُدی   نشینخانه  هاجان آفتابِ ور 
 دخولمی  و خروج  و باب فتحِ  بندِ در

 
 نواز مُمتَحَن نَبُدی جان گلْسِتانِ ور 
 رسولمی؟   کی  وفا باغِ   ز صبا چون  من

 
 نیستی  خواهدفْ و  بارهسماع اَر عشق 
 شُخوَلمی؟  کی غزل چنگ، و  نای همچو من

 
 فربهی   دارویِ ندادی گر  ساقیم 

 نُحوَلمی  در قدح و  زُجاج  لبِ همچون
 

 او  فروعِ و نَبُدی چمن  سایٔه گر  
 اصولمیبی خسان بختِ  درختِ چون  من

 
 



  907خالصه ابیات برنامه شماره  

 
4 

 نتافتی  گر  حق امانتِ من خاکِ بر  
 جَهولمی و ظَلوم خاک، مِزاجِ  چون  من

 
 نیستی  راه اگر   جنّت سویِ گور از 
 طولمی؟  و  عرض با  و خوش چرا تن گورِ در

 
 شِمال  سویِ از یمین به نیستی راه ور 
 شَموَلمی؟ و جنوب حریفِ چمن چون  کی

 
 شِکُفتَمی؟  کی نَبُدی، َکَرم گلشن  گر  
 فُضولمی  من  نَبُدی، حق  فَضل  و لطف  ور

 
 قِصص  مَطلعِ شنو  آفتاب ز  کن، بس 

 اُفولمَی  در من نبودی،  اَر  مَطلع آن
 

 ( 299۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
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 پَژوَلمی  غم هر  بازیِ دست ز  من گر 
 گولمی  خردمند، و نبودمی زیرک 

 (299۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 بازی  شوخی،: بازی دست

 شدن پریشان شدن، درهم: پَژولیدن
 نادان  احمق، : گول

  از  شده،  پریشان  و  آشفته  آیدمی  مرکزم   هایهمانیدگی   از  که  غمی  هر  بازی  و  شوخی  از   من  اگر
  و   ترسممی  های همانیدگ   شدن  زیاد   و  کم  و  هاآدم   برخورد  از  ریزم،می  همبه   آفل  چیزهای  تغییر
 بلکه  نبوده  خردمند  و  زیرک   تنها  نه  حالت  این  در  من  شوم؛می   ذهنیمن  منفی  هیجانات  دچار
  کرده   عدم   پیدر پی  هایگشای فضا  با  را   مرکزش  که  ستکسی   خردمند  کهچرا   نیستم؛  بیش  احمقی

 ما  مرکز  در  چیزی  اگر]  . گیرد  قرار  مرکزش   در  و  کند  شوخی  او  با  تواندنمی   بیرونی  چیزهیچ   و
 همانیدگی  آن  اطراف  در  را   فضا  باید  ما  کند؛می   شوخی  ما  با  مرتب  و   کرده  غمگین  را   ما  باشد،

  مرکز   از  چیز   آن  تا   کرده  تحمل  را   شوخی  هشیارانه  درد  صورتِبه   و  بپذیریم  را آن   شوخی  بگشاییم،
 .[کند  شوخی ما با نتواند دیگر و  رود بیرون ما

 زُحَل  چون نبودیم، عشق آفتابِ گر 
 نُزوَلمی  در گه و  اَندُه، صعودِ در گه
 (299۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  تا  نکنیم  نگاه   خود  ذهن  به  ناظر  حضور  صورتبه   و  نگشاییم  اتفاقات  اطراف  در  را   فضا  ما  اگر
 جذب   مانهشیاری  و  بیاید  باال  شدهگشوده  فضای  این  از  عشق  آفتاب  و  شود  پاره  افکار  رشته
 شدن  زیاد  و   کم  با   حالمان  و  بوده  اکبر  نحس   زحل،  سیاره  مانند  ما  صورت  این  در  نباشد؛  ذهن

]شد  خواهیم   دور  لحظه  این  از  و  شودمی   بد  و  خوب  پایین،  و  باال  هاهمانیدگی   در  ما  اگرچه. 
  شگونی بد  و  انجامدمی   درد  به  دهیم   انجام   که  کاری  هر  اما   باشیم  داشته  باالیی  مقام   ذهنیمن
  سبب بی   شادی  با  ما  خوبِ  حال  باشد  عدم   ما  مرکز  اگر  کهحالی در  کنیممی  زندگی  را   ذهنیمن

 .[ بود خواهد دائمی
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 نیستی  قالووز  عشق   مصِر بویِ ور
 غولمی  گرفتارِ حرص، تیهِ اهل  چون

 (299۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 لشکر پیشرو پیشآهنگ،: قالووز

 علف  و آب بی بیابان: تیه

 فاصلٔه   از  و   باشم  ناظر  حضور   کنم،  باز  لحظه  این  وضعیت  اطراف  در   را   فضا  توانستمنمی   من  اگر
 عشق  بوی  اگر  یعنی  کنم  حس  را   آرامش  و  خدا  با  هشیارانه   وحدت   عشق،  بوی  فکر  دو  بین

  همانیده   هایانسان   مانند  من  داد، نمی   نشان  من  به  را  خدا   به  شدنزنده  راه  و  نبود  من  راهنمای
 اسیر  ذهن  در   را   ام هشیاری  اشتباهی  آدرس  با  او  و  شدم می   ذهنیمن  غول  گرفتار   ذهن  بیابان  در
 دردها  خواب  به  بیشتر  و  خواستمی  هاهمانیدگی   از   را  زندگی  آب  غلط  به  هشیاری.  کرد می
 . رفتمی فرو 

 بُدی  نشینخانه هاجان آفتابِ ور
 دخولمی  و خروج  و باب فتحِ  بندِ در
 (299۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 سازی مسئله   به  شروع  شد،می  نشینخانه  هاهمانیدگی   و  ذهن  فضای  در  هاانسان   جانِ  آفتاب  اگر
  لحظههر   یعنی  شدمی   هاآن  از  خروج  و  دخول  و   مسائل  باب  فتح  مشغول  و  کردمی   مسائل  حل    و
 چرخه  این  و  شد می  خارج  دیگر  درِ  از   و  کرده  حل  را   آن  ذهنیمن   با  گشود،می  را   مسئله  یک  درِ

 صورتبه  زندگی  آفتاب  دهد  اجازه   و  بگشاید  را   فضا  انسان  اگر  اما.]  داشت  ادامه  همچنان
 حل    و  ایجاد  وحوشحول  دیگر  شود  خارج  ذهن  خانه  از   هشیاری  و  کرده  طلوع  ناظر  حضور
 .[ گرددنمی  مسائل

 نوازمُمتَحَن نَبُدی جان گلْسِتانِ ور
 رسولمی؟   کی  وفا باغِ   ز صبا چون  من
 (299۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 افتاد  بال در شده، امتحان: مُمتََحن

  و   شناسایی  در  که  را   انسانی  خداوند  اگر  یعنی  نبود  نوازممتحن   هاانسان   جانِ  گلستان  اگر
  داد، نمی  قرار  خود  حمایت  و  نوازش  مورد  کِشدمی  هشیارانه  درد  مرکزش  هایهمانیدگی   انداختن
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 شدهگشوده   فضای  و  یکتایی  باغ  از  وفا،  باغ  از  صبا  کنندهزنده  باد  مانند  توانستممی  چگونه  من
 !  کنم؟ پخش جهان در و بیاورم  را  زندگی کنندهزنده هایپیغام  درونم

 نیستی  خواهدفْ و  بارهسماع اَر عشق
 شُخوَلمی؟  کی غزل چنگ، و  نای همچو من

 (299۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 سماع به مندعالقه : بارهسماع 

 آهنگ  به خواندن: شَخولیدن

 کائنات  در  را  شادی  خواهدنمی   و  نیست  شادی   جنس  از  خواه،دفْ   و  باره سماع  خداوند  اگر
 خداوند  دست  در  چنگ  و  نای  مانند  بُعدم   چهار  و  مادی  وجودِ  تمام   چرا   صورتدراین   کند،  پخش
 طریق   از  زندگی  خوانم؟می  را   غزل  این  من  و  دهدمی سر  را   غزل این  آهنگ  و  نوازدمی   مرا   او  و  بوده
 . شود می بیان شادی با انسان

. ندارد  ارزشی  هیچ  و  آیدمی  هاهمانیدگی  از  و  است  محکوم   ذهنیمن   دردِ  و  غم   هر  خداوند  نظر  از]
 درد   البته.  نوازدنمی   را  شما  خداوند  بدانید  دیدید،  درد  و  غم  هاینشانه   خودتان  در  شما  اگر

 و  شودمی تحمیل   ما  به  ذهنیمن  وسیلٔهبه  هاهمانیدگی   انداختن  موقع  موقت  صورتبه   هشیارانه،
 .[ کرد نخواهیم ضرر هاهمانیدگی  دادن  ازدست با که بکشیم «الضیر نعرٔه» باید ما

 فربهی   دارویِ ندادی گر  ساقیم
 نُحوَلمی  در قدح و  زُجاج  لبِ همچون

 (299۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 شیشه  آبگینه، : زجاج
 ضعف  الغری،: نُحول

  من   به  فکانشکن  قدرت  با  را   زندگی   بخششفا   نیروی  و  سالمتی  داروی  خداوند  یعنی  ام ساقی   اگر
  از   کهطوریبه   شدم می   الغر  و  ضعیف  روحی  لحاظبه  است  نازک   که  شیشه  لبِ  مانند  من  دادنمی 

 . ماندنمی  باقی چیزی ام ایزدی  هشیاری
  عنایت   از  برخورداری  و  گشاییفضا   میزان  به  بستگی  ما  پیشرفت  و  بُعد  چهار  سالمتی  میزان]

  سن   و  شودمی   ترقوی  و  تربزرگ  ذهنیمن   هرچه.  دارد  زندگی  کنندٔهزنده  انرژی  دریافت  و  خداوند
  عشق   و  برکت   از  را   خود  افکار  این  از  حاصل  هیجانات  و  فکر  از  بعد  فکر  با   رودمی   باالتر  انسان
 .[کندمی  محروم  زندگی
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 او  فروعِ و نَبُدی چمن سایٔه گر 
 اصولمیبی خسان بختِ  درختِ چون  من

 (299۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  افتاد نمی   سرم   بر  خدا   عشق   چمن   سایٔه  و  گشودم نمی   ام گیزند  اتفاقات  اطراف  در  را  فضا  من  اگر
 خداوند  هدایت   و  امنیت  حس  قدرت،   عقل،  زندگی،  برکات   و  فروع  شدم،نمی  یکی  او  با  من  یعنی
 درختِ   مانند   من  و  شدنمی  دیده  بُعدم   چهار   در  عدم   مرکز  انعکاس  بنابراین  شد؛نمی   وجودم   وارد
  و   زیاد  ثروت  باال،  مقام   مادی،  هایشکوفایی   وجودبا  یعنی  شدم می   ریشهبی  ذهنی  هایمن   بختِ

  و   شده  خشمگین   تلنگری  کوچکترین  با  و  نبودم   وصل   زندگی  ریشٔه  به  انگیزشگفت   ظاهری
 . بردم می  سربه  شک و تقلید در و دادم می  نشان واکنش

 ( 30 آیه ،(52)طور سورٔه کریم، قرآن)

 « الْمَنُونِ رَيْبَ بِهِ نَتَرَبَّصُ شَاعِرٌ يَقُولُونَ َاْم»

 .«روزگاريم حوادثِ منتظرِ وى براى ما و است شاعرى: گويندمى  يا»

 
 نتافتی  گر  حق  امانتِ من خاکِ بر 
 جَهولمی و ظَلوم خاک، مِزاجِ  چون  من
 (299۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 حالت   و وضعیت خاصیت، از  مجاز: مِزاج
 ستمگر  بسیار :  ظَلوم
 نادان  بسیار: جَهول

 خداوند  امانتِ  نتوانم  من  و  نباشد  َام ذهنی من  بر  شدهگشوده  فضای  از  زندگی  نور  تابش  امکان   اگر
  ادامه   را   ذهنیمن   همچنان  اگر  شوم،  زنده  او  ابدیت  و  نهایتبی   به  و  کنم  دریافت   را   عشق  یعنی
 امانت   و  موهبت  این  ارزش  و  قدر  و  بگذارم  مرکزم   در  را   هاهمانیدگی   شوم،  خاک   جنس  از   و  داده
 . ستنادانی  حداکثر و خود به ظلم این  ندانم را 

 ( 72 آیٔه ،(33)احزاب  ٔهسور کریم، قرآن)

ِمْنهَ  َوَأْشَفْقَن  ََيِْمْلَنَها  َأْن  فَأََبْْيَ  َواْْلَِباِل  َواْْلَْرِض  َماَواِت  السا َعَلى  اْْلََمانََة  َعَرْضَنا  ِإناُه َكاَن  »ِإَّنا  ْنَساُن ۖ  اْْلِ َوََحََلَها  ا 
 ظَُلوًما َجُهوًًل.« 
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  آن   از  و  زدند   سرباز  آن  تحمل  از  داشتيم،  عرضه  هاكوه  و  زمين  و  هاآسمان   بر  را   امانت  اين  ما»
 .« بود نادان و ستمکار او كه گرفت، دوش بر امانت آن انسان. ترسيدند 

  دسترسی    زندگی  خردِ  به  گشاییفضا   با  لحظه  این  در  تواندمی  که  را   موهبت  این  قدر  انسان]  
 .[زندمی  ضرر دیگران و خودش به و کرده عمل ذهنیمن  عقل با و داندنمی  را  باشد داشته

 نیستی  راه اگر  جنّت سویِ گور از
 طولمی؟  و  عرض با  و خوش چرا تن گورِ در

 (299۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 راحت  آرام، امکانات، دارای : طول   و عرض  با

  َامهشیاری   کهاین   باوجود  صورتدراین  نبود  راه   شدهگشوده   فضای  جنتِ  سویبه  ذهن  گور  از   اگر
  امکانات   قدراین  و   آرامم   چرا   است؟  خوش  حالم  چرا   کند،می   زندگی  ذهنیمن  در  تَن،  گور  در

  است، بسته  ذهنی من   در  ما  برای  راه  این  البته.  آیدمی  یکتایی  فضای  از  زندگی  برکات   این  دارم؟
 . شودمی  باز باشیم، داشته طلب و کرده فضاگشایی لحظه این اتفاق اطراف در اگر

 شِمال  سویِ از یمین به نیستی  راه ور
 شَموَلمی؟ و جنوب حریفِ چمن چون  کی

 (299۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 یمین  مقابل چپ، سمت : شِمال
 شمال  باد شمال،: شمول

 مانند  چگونه  من  صورتدراین  نبود،  راه  ذهنیمن  به  زندگی  طرف  از  یعنی  چپ  به  راست  از   اگر
 این فهمیدم می کجا از و دادم؟می قرار شُمال و جَنوب کنندٔهزنده بادهای معرض در را خود چمن
  چمن   مانند  مرا   و  کندمی  زنده  را   ذهنی من   مردٔه  آیدمی  شدهگشوده  فضای  از  که  بخشی حیات   نسیم
 به  خداوند  از  و هست راه خداوند به ذهنیمن از که کنیم قبول باید ما] گرداند؟می  آبادتر و سبزتر
  با   کنیم  باز  را   فضا  باید  فقط  شناسیم، می  را   راه  این  جانمان  عمق  در  ما  و   هست  راه  نیز  انسان
 .[نبینیم  ذهنیمن  عینک
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 شِکُفتَمی؟  کی نَبُدی، َکَرم گلشن  گر 
 فُضولمی  من  نَبُدی، حق  فَضل  و لطف  ور

 (299۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  ام هشیاری   و  گشودم نمی   را   فضا  شدم،نمی   شکوفا  هرگز  من  نبود،   ایزدی  کَرم   گُلشن   اگر
 موجود   یک  من  نبود،  خداوند  فضل    لطفِ  اگر  و  شود  آزاد  ذهنیمن   و  هاهمانیدگی  از  توانستنمی 

 و   زدم می  بیهوده  هایحرف   خوابیدم،می  خوردم،می  فقط  بودم   کائنات  در  دردنخوربه  و  اضافه
 . کردم می  ایجاد درد و مسئله  و مانع

 قِصص  مَطلعِ شنو  آفتاب ز  کن، بس
 اُفولمَی  در من نبودی،  اَر  مَطلع آن
 (299۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 آغاز  محل  طلوع،  محل : مَطلع
 قِص ه  جمع: قِصص 
 ستاره رفتن  فرو شدن،  ناپدید و شدن غایب : اُفول

 تمام   را   دردها  و  هاواکنش   ها،قضاوت   ها،مقاومت   ها،همانیدگی   قصٔه  ذهنی،من   قصٔه  انسان  ای
 آغاز  چگونه  را  زندگی  قصٔه  بپرس   شودمی   بلند  مرکزت  از  که  آفتابی  از  بگشا؛  را   فضا  کن،
  ادامه  را  دردهایش   و  ذهنیمن  گشودم، نمی  را   فضا  من  نبود،  آغاز  محل   این  اگر  براستی  کنند؟می
 کردن  بزرگ جهتدر هایمپیشرفت  و هاتالش از ذهنیمن. رفتممی  مُردگی و افول به قطعاً دادم می
 . کردمی  استفاده من به زدن ضرر و خود

 

 

 907متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامٔه شمارٔه 
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 شود جنگ زنی، خنده  کنی،  الغ تُُرشان با
 او از بارمهمی اشک من،  کردم  نهان خنده

 ( 2142 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 شوخی : الغ

 گیریسهل   به  را   هاآن  و  بخندی  کنی،  شوخی  دارند  همانیده   مرکزِ  که  هاییانسان   «تُرُشان»  با  اگر
 چراکه  شوند،می   خشمگین  و  کنندمی   جنگ  کرده،  گیریسخت   هاآن   کنی،  دعوت   زیستن  آسان  و

 شوخی   از  همین   برای.  دارند  وحشت  هاهمانیدگی   آن  تغییر  از  و  بوده  همانیدگی  از  پر   هاآن   مرکز
 روی   زندگی  به  و  کنممی  باز  را   فضا  کرده  پرهیز  انسان  آن  از  من  درنتیجه  آید،نمی   خوششان  شما
 . آورم می

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

  طرب  بساطِ است،شده عدم  انسان مرکز وقتی آینده، و گذشته شناختی روان زمانِ  آخرِ در خداوند
 جدی   بسیار  شدهگشوده   یفضا   یعنی  خدا   باطن .  آورد  فراهم  را   ما  سبببی   شادی  جوشش  و

 خداوند  بازی  دهدمی   نشان  ذهن  که  هرچیزی  و   هاهمانیدگی  تغییرات  یعنی  انسان   ظاهرِ  اما  است،
 . ندارد بستگی آن به ما  زندگی چراکه است؛

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

 ( 3013 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  ذهن   کهچیزی  آن  و  هاهمانیدگی   ظاهر،  که  علم  این  به   آگاهی  با  را   عاشقان  همٔه  خداوند،  یار،
  ست ا کشته  ذهنیمن   به  نسبت است  جدی  بسیار  شده،گشوده  فضای  باطن، و  بازی  دهد،می   نشان

  نادانی   و   جهل  که  باش  مواظب  و  کن  باز  را   فضا.  کشت  خواهد  روش  همین  با  نیز  را  تو  و
 .نیندازد ذهن دام  به دوباره را  تو و نکرده دلبری  و دلربایی اتذهنی من
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 تا  که کو  مُمَیِ ز   َکیِ س مؤمن 
 فَتی؟  از را  حیَزکان دانَد باز

 ( 2938 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 زیرک :  کَیِ س
 دهنده  تشخیص تمیزدهنده،: مُمَیِ ز

 .است مخنّث  و  نامرد معنی به حیز  نامردان؛: حیزَکان
 کریم  جوانمرد،: فَتٰی

  دهد، نمی   راه  مرکزش  در  را   همانیدگی  هیچ  که  دهندهتشخیص   و  زرنگ  باایمان،  مؤمن،   انسان
  که  کسانی   جوانمردان،  بتواند،  فضا   آن  دهندگیتشخیص   و  زیرکی  با  و  کند  باز  را   فضا  تا  کجاست
 هستند  ترسو  و  داشته  همانیده  مرکز  که   کسانی   نامردان،  از   را  شدهگشوده  درونشان  فضای

 . دهد  تشخیص

 حدیث 
 « حَذِرٌ  فَطِنٌ کَیِ سٌ َالْـمُؤمِنُ»
 .« است پرهیز با و هوشمند  و زیرک [ گشافضا  و ایمان با انسان] مؤمن،»

 بگیر او گلوی آید  غمی گر 
 باش  داد امیِر بِستان او از داد
 ( 1258 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 انصاف  عدل،: داد

 علت   که  بدان  و  کن   نگاه  دردت  به  زندگی  امتداد  عنوانبه  ،آید می  باال  تو  در  دردی  و  غم  اگر
.  کن   شناسایی  را   دردهایت  ریشٔه  و  کرده  باز  را   فضا  بنابراین  هستی  همانیده  که  ستاین   دردهایت

  و   دردها  از   را   مرکزت  یعنی  نگذار   پا  زیر  را  عدل  بنابراین  هستی؛  داد  و  عدل   پادشاه  تو
  که   هستی  تو   این  هستی،  خدا   عدالت   ٔکننده اجرا   داد،  امیر  تو  حالت  این  در  کن،  آزاد  هاهمانیدگی 

 . کنی  کمک خودت به توانیمی

 کن  استغفار تو  بینی، غم چونکه
 کن کار آمد،  خالق امِر به غم
 ( 83۶ بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 عذرخواهی  کردن،  مغفرت طلب:  استغفار

 . خداوندست از خواهیمعذرت  و کردن توبه بکنی باید که کاری تنها شدی غم دچار وقتی
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 به  غم  این  بیفتد،  تا  دار  نگه  اتهشیاری  در  و  کن  شناسایی  را   همانیدگی  آن  برگرد،  لحظه  این  به 
  لحظه  این در را  اتهشیاری  مسئولیت و بگشایی را  فضا  یعنی. کنی کار تو تا  است آمده خالق امر

 . بپذیری
 جهان   در گردی شاد وی از هرچه
 زمان  آن  بیندیش او فراقِ از

 ( 3۶97 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  یادت   لحظه  همان  کند،  مسرور  و  شاد  را   تو  و  بیاوری  مرکزت  به  که  همانیدگی  هر  جهان  این  در
  پس   کرد؛  خواهد  ایجاد  درد  برایت  و  شد  خواهد  جدا   تو  از  و  است  تغییر  حال  در  چیز  آن  که  باشد
 . بیندیش آن از جدایی و فِراق دربارٔه

 شد  شاد کس بس شاد، گشتی زآنچه
 شد  باد همچون  و جَست وی  از آخر 
 ( 3۶98 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و  پول  باور،  مثل  شدی،  شاد  آن   خاطربه   و   داده  نشان  تو  به   ذهنت  لحظه  این  کهچیزی  آن  از
 و   هاخوشی   آن  همٔه  سرانجام   اما  شدند  سرمست  و   شاد  زیادی  هایانسان....    و  متعلقات
  هاآن  از  باد   مانند  بنابراین  بودند؛  رفتنیازبین   و  آفل  هاآن  چون  دادند،  دست  از  را   هاهمانیدگی 

 .رفتند و شده جدا 
 مَنه  وی بر  دل  تو بجهد، هم تو از

 بِجِه  تو وی از بجهد، کو  آن از پیش
 ( 3۶99 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  تو   دستِ   از  دهد،می   نشان  ذهنت  که  هاییهمانیدگی   آن  سرمستی  و  شادی  هایمایه   آن  باالخره
  تو از بودن آفل دلیلبه  و اجباربه  کهاین از قبل و نَده قرار دلت در را  هاآن پس  رفت؛  خواهند هم
 . کن بیرون  مرکزت از و کرده شناسایی را  هاآن خودت ارادٔه با ابدی لحظه این در شوند، جدا 

 اضطرار  و،  بندگیّ و خضوع جز 
 اعتبار ندارد حضرت  اندرین

 ( 1323 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 چارگی بی شدن،  درمانده: اضطرار

   از را  مرکزمان کنیم، باز را  فضا صفر قضاوت  و مقاومت با کهاین جز خداوند درگاه در
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  ما   که  کنیم  اقرار  و  کرده  ناتوانی  و  عجز  اظهار    باشیم،  داشته  خضوع  کرده،  خالی  هاهمانیدگی 
 او  از   باید  فقط  و  کند  کمک  ما  به  تواندنمی   کسی  خدا   از  غیر  دهیم،  تغییر  توانمنمی   را  خودمان
 .ندارد اعتبار و ارزش دیگری چیزهیچ  ببریم، پناه او  به و بخواهیم کمک

 دَمبهدَم هایِغُص ه این توست فعل 
 اْلَقلَم  جَفَّ قَدْ معنی ّ بُوَد این

 ( 3182 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

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

  با   و  باشی  توجهبی   ذهن  به  کنی،  باز  فضا  کرده،   قبول  مسئولیت  هرچقدر  و  نویسد می   تو   شایستگی
 خواهد   بیشتر شایستگی  این  بخواهی، کمک  خداوند  از  و   بدهی   تغییر   را   اتزندگی   مرکز  کردن  عدم 
 . شد

 حدیث 
 .« القٍ أنْتَ  بِما الْقَلَمُ جَفَّ»
 .« بودی سزاوار آنچه به قلم شد خشك»

 
 هوا دزدد  را آب اندک  اندک 

 شما  از احمق هم  دزدد چنین دین
 ( 259۶ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  کاهد؛ می  آن  مقدارِ  از  و  کندمی   بخار  را   آب  یعنی.  دزدد می  را   آب  تدریجاً  هوا   مثال،  برای
  به   اتصال  دین،  عشق،  خرد،  کمکم   باشد  شما  همراه  دارد  ذهنیمن   که  احمق  انسانِ  اگر  طورهمین 

 ذهنیمن  مواظب  گشاییفضا   با  باید  بنابراین. ]دزددمی   شما  از   را   گشاییفضا  به  میل   و  خداوند
 .[ باشیم  هستیم قرین  و دوست هاآن  با که دیگران ذهنی هایمن  و خودمان

 زَنَد  رایی  شَر  دفعِ بهِر شرع
 ُکنَد  حُج ت شیشٔه در را دیو

 ( 1211 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   و استدالل شیشٔه در را  ذهنیمن   و اندیشدمی  تدبیری ذهنی من  هایبدی  کردن دور برای قانون
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 کرده   مهار  را   ذهنیمن  اساسی  قانون  تدوین  و  جبران  قانون  رعایت  با  باید  بنابراین  کند؛می   حجت
 . کنیم کار خودمان روی بتوانیم تا نماییم، محافظت آن هایآسیب   برابر در خودمان از و

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

 رسانم یاری تو به اگر هستی ذهنیمن  دردهای و  سختی در که هنگامی: گویدمی  انسان به خداوند
  بازهم   گردی،برمی   ذهن  به  دوباره  شود،   خوب  حالت  کهاین   محض به   کنم،  عدم   را   مرکزت  و

 یاد  از  مرا   و  شویمی   ذهنیمن  هایسبب   و  کارها  همان  مجذوب  و  گذاریمی  مرکزت  در  را   چیزها
 از   برگشت  یعنی  توبه،  در  تو  چراکه  است؛  همین  تو  کار  عهد،سست   و  شکنتوبه   بندٔه  ای  بَری؛می

 . هستی  سست بسیار لحظه این اتفاق به  گفتن بله و شدهگشوده  فضای به ذهن

 ( 28 آيه ،(۶)انعام  سوره كريم، قرآن)

ُْم َلَكاِذبُوَن.« » َبْل َبَدا ََلُْم َما َكانُوا ُُيُْفوَن ِمْن قَ ْبُل ۖ َوَلْو رُدُّوا َلَعاُدوا ِلَما ُُنُوا َعْنُه   َوِإُنا
 دنيا   به  را   آنها  اگر  شده،  آشکار  برايشان  اكنون  داشتندمى   پوشيده  پيش  اين  از  كه  را   آنچه  نه،»

 .« دروغگويانند اينان. گردندمى  باز بودند كرده منعشان كه كارها همان  به هم باز بازگردانند،
 ذهن  به  کرده  حفظ  را   عدم   مرکز  مردم،  تحریک  برابر  در  که  ماست  مسئولیت  و  وظیفه  این]  

  ذهن   به  کرده،   رها  را   عدم   مرکز  کنند،می   تحریک  را   ما   مردم   کهاین   بهانٔه  به  ما  ولی  .برنگردیم
 .[گردیمبرمی 

 
 کنم  رحمت ننگرم،  آن  من لیک

 تنم رحمت بر  پُر ست، رحمتم
 ( 3159 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  به   دوباره  کنم،می  عدم   را   مرکزت  من  وقتی  که  را   تو  کارهای  آن  من  انسان،  ای:  گویدمی  خداوند
  و  رحمت  چراکه  کنم؛می  لطف  تو  به  دائماً  و  گیرم نمی  درنظر  کنیمی  فراموش  مرا   و  رفته  ذهن

 را   ستیزه  و  مقاومت  قضاوت،  تو  اگر.  کنممی   عمل  رحمتم  روی  از  و  است  نهایتبی   من  عنایت
 .شوی برخوردار من لطف و  کمک از لحظهبهلحظه توانیمی  نکنی، شکایت و گذاشته کنار
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 عطا  بِدْهم بَدت،  عهدِ ننگرم
 مرا خوانیمی چو  دَم این َکَرم، از
 ( 31۶0 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  وفا   عهدت  به  کنی،می   تبدیل  مسئله   به  را   من  رحمت  که  تو  بَد  عهدِ  به  من:  گویدمی  خداوند
  نگاه   هستی  َالَست  جنس  از   که  ایکرده   فراموش  و  گویینمی   بله  لحظه  این  اتفاق  به  نکرده،

  کَرم   و  بخشش  روی  از  بخوانی  مرا   و  کرده  عدم   را   مرکزت  فضاگشایی،  با  لحظه  این  اگر.  کنمنمی 
 . کنممی کمک تو به بیکرانم

 بِه  پرهیز  قوّتی،  نباشد چون
 بِجِه  آسان یُطاق ال فرارِ در

 ( 49۶ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 آوردن نتوان  تاب که: یُطاق ال

 کن فرار  آسانی به: بِِجه آسان

  از   است  بهتر  نداری   را   درد  کشیدن  قدرت  و  گشاییفضا  توان  آیی،برنمی   واهمانش  عهدٔه   از  چون
 بجهی؛  آسانی  به  نداری   را  آن  طاقت   که   چهآن  از   فرار  در  و  کنی  پرهیز  همانیدگی  دانٔه  خوردن
 گرفتاری   این  عهدٔه  از  که  دانیمی   و  کرد  جذب  کامالً  را   تو  توجه  همانیدگی  یک  اگر  بنابراین
 . بکن دل  آن از و  کن پرهیز شدنهمانیده  از آییبرنمی 

 ُکن  موش شَِر  دفع جان ای اول
 کن  جوش گندم  جمع  در وانگهان

 ( 380 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 زیاد  کردن سعی: کردن جوش

 چه  و  کندمی   سازیمسئله   ذهنت  چگونه  ببین  باش،  ابزارهایش  و  ذهنی ِمن  مواظب  اول  من،  عزیز
  و   بشناس  را   هاآن  زنند،می  را   راهت  کرده،  وادار  واکنش  به  را   تو  که  هستند  اطرافت  در  کسانی
 .شو خدا  جنس از و کن جمع مرکزت  در را  حضور گندم  کن؛ باز را  فضا آن از بعد

 شناس  کشتیبان و نوح را ولی  هر 
 شناس  طوفان  را  خلق این صحبتِ

 ( 2225 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  حضرت شبیه بیند،می  نظر هشیاری با و شده زنده  حضور به که را  انسانی هر یا و «ولی هر»
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 نشانت  درست  را   راه  و  کندمی  سوار  یکتایی  فضای  کشتی  به  را   تو  او.  بدان  «کشتیبان   و  نوح»
  با   صحبتیهم  و  نشینیهم   درمقابل،  اما.  آورددرمی   ارتعاش  به  تو  مرکز  در  را   زندگی  زیرا   دهد؛می
 جهان  این  به  درد  بادِ  زیادی  مقدار   ذهنیمن   هر  چراکه  بدان؛  «طوفان»  مانند  را   ذهنی  هایمن
 . کندمی  برپا درد طوفان و دمدمی

 نر اِژدرهای و شیر از ُگریز  کم
 حذر  کن  خویشان  ز و آشنایان ز
 ( 222۶ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 زیرا   کن،   دوری   و  بترس   خودت  خویشاوندان  و  آشنایان  از  نکن،  فرار  ِاژدها   و  شیر  از  انسان،  ای
 .شوی زنده زندگی به گذارندنمی  و کنندمی تلف را  تو وقت  دردشان از پر  ٔهمانیده  مرکز با

 بََرند می  روزگارت تالقی در
 چرند می اتغایبی یادهاشان 

 ( 2227 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هاهمانیدگی   دربارٔه  شوی،می  قرین   و  نشینهم  است  درد  از  پر  مرکزشان  که  ذهنی  هایمن   با  وقتی
 خاطرٔه   و  « یاد»  بلکه  حضورشان  تنهانه.  کنندمی   تلف  را   وقتت  و  کرده  بحث  ارزش بی   چیزهای  و

 و   چرندمی  را   تو  یکتایی  فضای  زارسبزه   گرسنه  گاوی  چونهم  و   گیردمی  تو  از  را   آرامش  آنان
 . دهندمی هدر به را تو معنوی هایتالش 

 ای؟ خوانده َکوثَر  اَعطَیناکَ تو نه
 ای؟مانده تشنه و خشکی چرا پس
 ( 1232 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 چهار  چرا   پس!  خبری؟بی  خدا   فراوانی   از  و  ای؟نخوانده  را   «کردیم  عطا  تو  به  کوثر»  آیٔه  تو  مگر
 ای؟ مانده  لبتشنه  و خشکیده و شده نصیببی الهی برکات از بعدت

 نیل  چو کوثر  و فرعونی مگر یا
 عَلیل ای ناخوش، و ستگشته  خون تو بر 

 ( 1233 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  که خداوند فراوانی و «کوثر » و هستی مبتال ذهنیمن  بیماری به «فرعون» مانند تو شاید یا
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  برکات   دیگر  عبارتبه .  استشده   «خون»  به  تبدیل  تو  برای  است  جریان  در   «نیل»  رود  چونهم
 . کنیمی  درد و دشمن  مسئله، به تبدیل فضابندی با را  ریزدمی  بعدت چهار به که زندگی

 عَدو  هر  از  شو بیزار کن توبه
 کدو  در  کوثر  آبِ ندارد کو

 ( 1234 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  از   و  ندارد  مرکزش  در  یعنی  «کدو»  در   را   خداوند  فراوانی   شرابِ  که  ذهنیمن  هر  از  و  «کن  توبه»
  پرهیز   دارد، نمی  روا  دیگران  و   خودش  به  را  زندگی  سازیمسئله   با  چنینهم  و  است  خبربی  آن
 . کن

 دائم کشیمی ریاضت شب  و روز سال صد اگر 
 باشد   کمین در  نَْفسَت که دانمی  یقین ایمن، مباش

 ( 2۶4 غزل  اشعار، دیوان عطار،)

  که   نباش  مطمئن  دادی،  انجام   معنوی   هایتمرین   و  کردی  کار  خودت   روی  زیادی   زمان  مدت  اگر
  هایراه  طریق  از  تا  است  کمین  در  دائماً  او  بلکه  ندارد،  کاری  تو  با  دیگر  و  رفته  بین  از  ذهنیمن

 خرافات  به  را  تو   و  بدزدد  را  تو  عقل  بینی،می   و  کنیمی  گوش  که   چهآن  و  قرین   چونهم  مختلفی
  موفق  هاراه  از  هرکدام   طریق  از  اگر  چراکه.]کنی   پرهیز  و  باشی  مراقب  خیلی  باید  پس  بکشاند
 [ بگیری  را  او جلوی بتوانی که نباش  مطمئن دیگر کند نفوذ درونت به شود

 اند بوده تن یک دو  هر  شیطان، و نفس
 اند بنموده را خویش صورت دو در
 ( 4053 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  نمایان  «صورت  دو»  به  اما  هستند  جنس  یک  از  هردو   ،« شیطان»  و  ذهنیمن   یعنی  «نفس»
 شویم  بلند  ذهنیمن  صورتبه  لحظه  این  در  اگر. ]«شیطان»  در  دیگری  و  انسان  در  یکی  اند،شده

 [ ایمشده شیطان جنس از درواقع بزنیم ضرر خودمان به و

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

  اما هستند یکی کند،می اداره را  کائنات تمام  که کل «عقل» و حضور یعنی «فرشته» که طورهمان 
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  حضور   فرشتٔه  به  فضاگشایی  طریق  از   اگر. ] انددرآمده  صورت  دو  به  خداوند  هایحکمت   خاطربه
 .[ هستند  جنس یک از دو هر چون آیدمی  ما کمک به  کل عقل یابیم، دست  است درونمان در که

 خویش   سِِر  در چنین  داری دشمنی
 کیش  و جان خصمِ  و، ست عقل مانعِ
 ( 4055 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  برحسب   دیدی  و  است  کل  عقل  مانع  که  داری  ذهنیمن  چونهم  دشمنی  خودت  درون  در  تو
  چهار   دشمن  یعنی   کنیمی   زندگی  آن   با  که  است  جانی  و  تن  دشمن  پس  دهدمی   تو  به  هاهمانیدگی 

]توست  بُعد  پای   از  را   ما  و  زندمی   لطمه  ما   به  دائماً   چون  شود  شناسایی   باید  دشمن  این. 
 .[ آورددرمی 

 زدی   راهت اندرون از نفس  گرنه
 بُدی؟  کی دستی تو بر  را  رهزنان

 ( 40۶3 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 چگونه   کند،  هدایت  را   تو  کل  خرد   دادمی  اجازه  و  کردنمی   گمراه  را   تو  درون  از  تو  ذهنی من  اگر
  مراقب   هرلحظه  باید]  بزنند؟  لطمه  و  کنند  پیدا   دسترسی  تو  به  توانستندمی  بیرون  ذهنی  هایمن

 دیگر  و  کنیم   استفاده  زندگی  خرد  از  عدم   مرکز  به  شدن  وصل  و  فضاگشایی  با  و  باشیم  مرکزمان
 .[ ببینم هاهمانیدگی  طریق از که نخواهیم

 فرار  را او بُوَد غیری از آنکه
 قرار  او گیرد بُبرید، ازو چون

 ( ۶۶9 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 .کندمی  پیدا  آرامش شودمی جدا  او از وقتی است، گریزان بیرونی دشمن یک از کسی اگر

 ُگریز اندر منم،  هم خَصمم که من
 خیز خیز   آمد من کارِ ابد تا

 ( ۶70 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 برجستن و برخاستن: خیز  خیز

  باید و فرارم  حال در همیشه ناچاربه  هستم خودم  هُشیاری دشمن  ذهنی،من عنوانبه  که من
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 حمله   من  به  نتواند  تا  شوم   خداوند  جنس  از  فضاگشایی  یعنی   «خیزخیز »  با  که  باشم  مراقب   دائماً
 . کند

 خُتَن  در نه و ایمن  هندست به نه
 خویشتن  سایٔه  اوست خصمِ آنکه

 ( ۶71 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 چین  غرب  در ای ناحیه: خُتَن

 همه   خُتَن،  در  چه  و  هندوستان  در  چه  باشد؛  کجا  کندنمی   فرقی  اوست،  دشمن  اشسایه   که  کسی
 هنوز  و  باشد   خودش  آدم   دشمن   اگر  دیگر   عبارتبه.  ندارد  امنیت  کجاهیچ   و  اوست  با   سایه   جا
 نکرده   استفاده  حضور  هُشیاری  به  ذهنیمن   تبدیل   امکان  از  یعنی  باشد  درونش  در  ذهنیمن

. است  همراه  او  با  ذهنیمن  جاهمه   یکتایی،  فضای  در  نه  و  دارد  امنیت  ذهنی من  در  نه  باشد،
 هشیاری   به  ذهنیمن   از  تبدیل  با   و  شود  قائم  خود  ذات  به  عدم   مرکز  و  فضاگشایی  با  کهاین   مگر]

 .[است  امنیت در جاهمه صورتدرآن  تنها کند، صفر را  سایه حضور

 ( حدیث)
  به  جستن  پناه با آنکه مگر ندارد، بال آسودگی گاههیچ  باشد درونی دشمنش آدمی که  جایی در »

  مالِ   سرکشی  و  ستیزه  حالت.«]بسازد  دافع  سپری  پروا   و  تقوی  از[  فضاگشایی  طریق  از  یعنی]  خدا 
 .[ است ذهنی من

 
 را  تیر  مشکن تو بشکن، خود خشمِ
 را   شیر  شمارد  خون  خشمت چشمِ

 ( 1307 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 همانیدگی   آن   که  بدان  و  نشو  خشمگین  و  کن  باز  را   فضا  زند،می  را  تو  همانیدگی  قضا  تیر  هرگاه
 همانیدگی   عینک  تو  ذهنیمن  درونت،   دشمن  اگر  زیرا   کنی  رهایش  باید  و  ندارد   ایفایده   تو  برای
 معجونِ  یا  شیر  آن  دیگر  کنی،  نگاه  همانیدگی  شدن  کم  از  ناشی  خشمِ  دیدِ  با   و  بزند  چشمت  بر  را 

 صورتبه   بدهد،  تو  به  را   خِرَدش  آن  طریق  از  خواهدمی   و   کرده  آماده  برایت  زندگی  که  را   خوبی
 . بینیمی  غصه و خون
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 تو بیدار و  باشی مراقب گر 
 تو کردار پاسخِ دَم هر بینی

 ( 24۶0 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،) 

  و   کنی  نگاه   ذهنت  به  شدهگشوده  فضای  و  ناظر  حضور  صورتبه   و  باشی  مراقب  لحظه  هر  اگر
 و  اعمال جواب لحظه همین در شود،می چیزی چه منجربه گذردمی  ذهنت در  که فکری این ببینی

 فضای  از  فکری   اگر  و  شودمی   ایجاد  درد  کنی،  عمل  و  فکر  ذهنت  با  اگر  یعنی.  بینی می   را   رفتارت
 . شودمی  سازنده و خوب نتیجٔه با عملی منجربه آیدمی شدهگشوده 

 ببند   نه، عقلش و هست سالحش چون
 گزند  صد آرَد ورنه را، او دستِ

 ( 1435 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  را  اتذهنی من   پای  و  دست  باید  ندارد،  عقل  که  است  ذهنیمن  اختیار  در  سالح   و  امکانات  وقتی
 .زندمی  زیادی صدمات صورتاینغیر  در کنی، شیشه درون را  دیوَت اصطالحبه  و ببندی

 نباید  دوری او از لحظه یکی
 فزاید  هاخرابی  دوری آن  کز 
 ( ۶82 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 زیرا   باشد  عدم   مرکزت  و  کنی  فضاگشایی   باید  همیشه  یعنی  شوی  دور  خدا   از  نباید  ایلحظه   هیچ 
 شوی می عصبانی  و  گیریمی  جدی  را   دردها  شوخی   بگذاری  مرکزت  در  را   هاجسم  و  شوی  دور  اگر
 . زنیمی  لطمه  خودت به و

 «را  وزیر نصارا،  کردن متابعت»

 تمام  ترسایان، دادند بدو دل
 ! عام  تقلیدِ قوَّتِ  باشد چه خود

 ( 371 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ببین   تو  شدند،  دردهایش  و  او  عاشق  و  سپردند  ذهنیمن  به  را   دلشان  عام   تقلیدِ  روی  از  همگی
 را   دردهایش  و  آوردمی در  ذهنیمن  کنترل  در  را   هایشجنبه  تمام   چگونه  که  را   جمع  تقلید  قدرت
 .گذاردمی  مرکزش در و کندمی  تحمل
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 کاشتند  مِهرش سینه درونِ در
 پنداشتندمی عیسیش نایبِ

 ( 372 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خداوند  نایب   یا  «عیسی  نایب»  کردند  فکر  و  کاشتند  دلشان  در  را   ذهنیمن   مهر  بنابراین
 [ است یکی شیطان با کهدرحالی .] است

 َلعین   چشمِ یک دَج الِ سِر ، به او
 اْلمُعین  نِعْمَ فریادرس! خدا ای
 ( 373 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 جنس از اما است معنوی دهدمی  نشان و کندمی معنوی کارهای یعنی است دج ال ذاتش ذهنیمن
 دهنده، نعمت   بهترین  ای  خدا،  ای  بیند،می   برعکس  را   چیزهمه   چپش  چشم  تنها  با  و  است  ذهن
 .[خواهیمنمی  را  ذهنیمن هاینعمت  ما بده، نجات  ذهنیمن  حمالت  از را  ما. ]برس  دادمان به

 خدا ای است دانه و دام هزاران صد
 نوابی حریصِ مرغانِ چو ما

 ( 374 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ما   و  باشد  دانه  تواندمی   بینیممی  که  هرچیزی  و  هست  دانه  و  دام   هزار  صدها  دنیا  این  در  خداوندا 
 کوچکی   دانٔه  هر  که  هستیم  نواییبی   حریص  مرغان  همانند  ما  چون  بیندازد  هاهمانیدگی  دام   به  را 

 . شویممی همانیده آن با  ما و گرفته قرار  مرکزمان در و دزدد می را  ما هشیاری

 نویم  دامِ بستٔه ما دَم به دَم
 شویم  سیمرغی و باز گر  یکی هر 
 ( 375 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  تو   آوردن  و فضاگشایی بدون  تو،   کمک  بدون   باشیم،   بلندپرواز  سیمرغ   و  باز  ما   اگر  حتی  خداوندا 
  پیش   از  کاری  و  شویممی   گرفتار  هاهمانیدگی   از  « تازه  دامی »  در  لحظهبهلحظه   مرکزمان  به

 . برد  نخواهیم
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 باز  و را ما   دَمی هر   رَهانیمی
 نیاز بی ای  رویممی دامی سویِ

 ( 37۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ما   ولی  رهانی، می  هاهمانیدگی   دام   از  را   ما  هرلحظه  عنایتت  و  احسان  و  لطف  سر  از  تو  خدایا،
  به  تو  آوردن  و  فضاگشایی  و  کنیم  احساس  نیازیبی  خودمان  در  که  کنیمنمی  باز  را   فضا  قدراین

 . رویممی  هاشدگیهویتهم «دام » سوی به دوباره پس، بدانیم،  کافی را  مرکزمان

 ُکنیممی گندم  انبار،  درین ما
 ُکنیممی ُگم آمده،  جمع گندمِ

 ( 377 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 را   عبادات  و  معنوی  کارهای  گندم   قلبمان  انبار  در  معنوی،  کار  مرتبِ  انجام   با  ما  مثال  برای
 گردن  را   خود  نقص  و  کرده  گیر  گذشته  زمان  در  که  ما  مسئولیتبی   ذهنی من   اما  کنیممی   ذخیره
  را   مانهشیاری  گندم   همٔه   موشی  مانند  درواقع  کند، می  استفاده  بد  قرین  از  یا   و  اندازدمی   دیگران

 .دهدمی  هدر و  دزددمی

 هوش  به ما   آخِر  نیندیشیممی
 موش  مکِر از است  گندم در خَلَل کین
 ( 378 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  زیاد   ما  در   که  حضور  هشیاری  و  گندم   این  اندیشیمنمی   زندگی  هوش  و  عقل  روی  از  ما  آخر
 ذهنی من  هم  است،  «ذهنیمن  موش  نیرنگ  و  مکر»  از  این  بشویم  خدا   به  تبدیل  ما   تا  شودنمی 

 .دیگران ذهنی هایمن  هم و خودمان

 ست زده حُفره ما  انبار تا موش
 ست شده ویران ما انبارِ  فَنَش وز
 ( 379 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 گودال : حُفره
   تزویر فریبندگی،  دانایی، صنعت، و هنر و علم: فَن 

 جایبه   و کرده  نفوذ  آن  به  و   باز ما   دل درون  به  را   «ایحفره »  موشی  مانند  ذهنیمن   که  وقت  آن  از
  نور و شده «ویرانی» دچار او نیرنگ از ما مرکز است، نموده پر هاهمانیدگی  با را  آن فضاگشایی



  907خالصه ابیات برنامه شماره  

 
24 

 . است شده خارج آن از ایزدی خرد و شادی  و روشنی و

 کن  موش شَِر   دفعِ! جان  ای اوّل
 کن  جوش گندم  جمعِ  در وآنگهان

 ( 380 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 زیاد  کردن سعی : کردن جوش

  وجودت   از   را   هاآن  آفت  و  بینداز  را   هاآن  و  کن  شناسایی  را   باورهایت  و  دردها  اول  من،  عزیز  ای
 هشیاری   گندم   و  کرده  عدم  را   مرکزت  فضاگشایی  و  تسلیم  با  که  کن  کوشش  آن  از  پس  و  کن  پاک 

 .  کنی انباشته مرکزت در  را  حضور

 صُدور  صَدرِ آن  اَخبارِ از بشنو
 بِاْلحُضور  اِلّا تَمَّ صَلوةَ ال

 ( 381 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بزرگان  بزرگ : صُدور صدر

  هیچ   و  نمازی  هیچ :  فرمایدمی   که  بگیر  یاد  رسول  حضرت  یعنی  بزرگان  بزرگ  آن  از  انسان  ای
 . نیست تمام  و کامل فضاگشایی  یا «ناظر حضور» بدون عبادتی

 ( نبوی حدیث)

 .« الْقَلْب  بِالْحُضور الّا َِصلوةَ ال »

 .«نیست کامل حضور بدونِ ،( عبادت) نماز »

 
 ماست  انبارِ در  دزد موشی نه گر 

 کجاست؟ ساله چل اعمالِ گندمِ
 ( 382 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ساله  چهل:  ساله چل

  ما   سالٔهچهل   معنوی  کارهای  و  عبادات  گندم   پس  نیست  «ذهنیمن  موش»   ما  مرکز  انبار  در  اگر
  منفی   هیجانات  هنوز  و  نشده  پاک   همانیدگی  از  مرکزمان  سال  همهاین   طی  چرا   است؟  رفته  کجا
 کار   ذهن  در  مدام   زیرا ]  دارد؟  وجود  ما  در  درد  و  جوییانتقام   کدورت،  رنجش،  خشم،  مثل
 .[ایمکرده 
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 کنند می سُجودی مردم را  که  هر 
 آَکنَند می  او جانِ  اَندر زهر 

 ( 2744 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 قرار   توجه  و  تأیید  و  احترام   مورد  را   او  و  کنند   سجده  دارد،  ذهنیمن   که  هرکسی  دربرابر  مردم 
 و   روح  به   که  است  «زهری»  چونهم  درواقع  مردم   توجه  از  او  خوشحالی  و   هاسجده  این   دهند،
  جلوی   و  بداند  را   توجه  قدر  تواندمی   انسان  که   است  فضاگشایی   با  تنها.  شودمی   ریخته  جانش
 .بگیرد را  زهر آن جذب

 چرا  روزه  هر  صدقِ ریزه ریزه
 ما؟  انبارِ درین نآیدمی جمع

 ( 383 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دهیممی  انجام   هرروز  که  مانصادقانه  ظاهربه  معنویِ  اعمال  از   کدام هیچ  که  است  رازی  چه  این
 و   کنیم  باز  فضا  حقیقتاً  و  باشیم  صادق  اگر  کهدرحالی ]  شود؟نمی   ذخیره  و  جمع  ما  مرکز  انبار  در
  حضور   هشیاری   گیریم  برعهده  را   خودمان  روی  تمرکز  مسئولیت  فضاگشایی  و  بندگی  و  فروتنی  با

 .[داد خواهد نشان ما به را  خود

 جَهید   آهن  از آتش ستارٔه بس
 کشید  و پَذْرفت سوزیده دلِ  آن و

 ( 384 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 .جهدمی   آتش از که آتش  خُرد های پاره و جرقه : آتش ستارٔه 

  اگر  نیز  ما  آید،می   پدید  آتش  هایجرقه   چخماق،  سنگ  برخورد  اثر  در  که  طورهمان   مثال  برای
  مانند   ذهنی من   نشویم،  ظالم  خودمان  بهنسبت   و  باشیم  نداشته  کمال  پندار  و  کنیم  فضاگشایی

  تا   کندمی  جذب  شدهخالی   مرکز  و  «سوخته  دل»  را   آتش  این  هایجرقه   و  شودمی   زده  آتش  سنگ
 . شود روشن

 نهان  دزدی یکی  ظُلمت  در لیک
 اِستارگان  بر  انگشت نهدمی

 ( 385 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  آتش هایستاره یا هاجرقه آن کرده مخفی را  خود که دزدی مانند ذهنیمن ذهن، تاریکی در  ولی
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  ظلم،   و  جهل  از  دوری  و  ناظر  حضور  داشتن  و  فضاگشایی  تنها  و  کُشدمی   یکییکی   را   درون  فضای
 . بگیرد را  او جلوی تواندمی

 یَک به یَک را اِستارگان ُکشدمی
 فلک  از چراغی  نْفروزد که تا
 ( 38۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  یک بهیک   را   انسان  مرکز  هایستاره   منفی،  هیجانات   و   وسوسه  سرانگشت  با  دزد   ذهنیمن   آن
 انسان   آن  از  نتواند  زندگی  و  نشود  روشن   او  مرکز  آسمان  در  «حضور  چراغ»  تا  کندمی   خاموش

 . نماید طلوع آن در خودش که کند استفاده خورشیدی صورتبه

 قدم   در باشد دام هزاران گر 
 غم  هیچ نباشد مایی، با تو چون

 ( 387 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ما  با  تو  درنتیجه   و  کنیم  باز  را   فضا  وقتی  باشد  گسترده  دام   هزاران   ما  هرقدم   جلوی  اگر  خداوندا 
 و   طلبیکمال  و  ذهنیمن  با  و  ببندیم  را   فضا  اگر  اما. ]نداریم  اندوهی  و  غم  هیچ  باشی  ما  یاور  و

  خواهیم  دور  تو  عنایت  از  چون  مانیمبازمی  راه  از  باشیم  که  هم  سیمرغ  کنیم،  حرکت  خودنمایی
 .[ ماند

 مقیم ما با بود عنایاتت چون
 لئیم؟ دزدِ  آن از بیمی بُوَد کی
 ( 388 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پست : لئیم

  و  توجه  درنتیجه   و  کنیم  باز  فضا  ما  اگر:[  گویدمی   خدا   به  فضاگشا  هایانسان   زبان  از  موالنا]
 ذهنیمن  و  خودمان  ذهنیمن  از  بیمی  و  ترس   هیچ  باشد،   ساکن  و  مقیم  ما  دل  در  تو  عنایت
 .داشت  نخواهیم دزدندمی  پستی با را  ما حضور و تسلیم که دیگران

 ست آدمی است، حال  موقوفِ او آنکه
 ست کمی  در گاهی   و، افزون بحال گه
 ( 1425 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ایجاد اشذهنی من  که باشدمی  «حالی» موقوفِ شده، همانیده جهانیاین  چیزهای با  که انسانی
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  و   کندمی  تغییر  ذهنیمن   تغییرات  با  مدام   و  است  غمگین  گاهی  و  بانشاط  گاهی   بنابراین  کند؛می
 .  است نشده زنده خدا  به هنوز کهاین یعنی  او حال تغییرِ این

 بُوَد  کامل دمی کم، دَم یک آنکه
 بُوَد  آفل خلیل، معبودِ نیست

 ( 1429 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  خداوند  تواندنمی   او  است  کامل  لحظه  یک  و  ناقص  لحظه  یک[  و  ماست  مرکز  در]  که  کسی  آن
  آفل   ذهنیمن   اگر  حقیقت  در.  است   پذیرزوال   و  «آفل»  زیرا   باشد  ابراهیم  حضرت   حقیقی  معبود

 . گیرد جای ما مرکز در تواندنمی  خداوند باشد داشته قرار مرکزمان در

 ( 7۶ و 75 آیات ،(۶) انعام  سوره کریم، قرآن)

َماَواِت َواْْلَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنَْي.   ِلَك نُِري ِإبْ َراِهيَم َمَلُكوَت السا  » وََكذََٰ
 . گردد  يقين اهل از تا  داديم نشان را  زمين و هاآسمان  ملکوت ابراهيم به سان بدين »

ا َأَفَل قَاَل ًَل ُأِحبُّ اْْلِفِلَْي.« َذا َرِبِي ۖ فَ َلما ا َجنا َعَلْيِه اللاْيُل رََأىَٰ َكوَْكًبا ۖ قَاَل هََٰ  فَ َلما
: گفت   شد،  فرو  چون.  من  پروردگارِ  است  اين:  گفت.  ديد  اىستاره  فروگرفت،  را   او  شب  چون

 .« ندارم  دوست  را  فروشوندگان

 
 تیه  حَِر  اندر موسی قومِ  همچو

 سَفیه  ای سال چل جای، بر  ییمانده
 ( 1788 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . است سینا صحرای از بخشی تیه صحرای علف؛ و  آب بی و زارشن  بیابانِ: تَیْه
 حرارت  گرما،: حَر 

 خردبی  نادان،: سَفیه

  تیه   بیابان  گرمای  در  سال  چهل  که  موسی  قوم   مانند  تو  کنی،می   عمل  ذهن  با  که  نادان  انسان  ای
 دردهای  گرمای   در  که  هاستسال  ذهن  در  کردن  عمل  و  کردن  فکر  تند  با  ماندند،  خود  جای  بر

 .شد خواهی خارج آن از فضاگشایی بدون کنی می  فکر و ایمانده حرص  بیابان و  ذهنی
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 هَروَله  شب تا روز  هر  رویمی
 مرحله  اوّل در بینی می خویش

 ( 1789 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دویدن  و رفتن راه بین  حالتی  رفتن، راه  تند: هَروَله

 کارهای   دیگر   عبارت   به.  هستی   اولت  جای  در  شب  ولی  کنیمی   حرکت  شتاب  با  صبح  از  روز  هر
  ای نکرده   تغییری  هیچ   و  داری  را   ذهنیمن   همان  بینیمی   ماه  یک   از  بعد  اما  دهیمی   انجام   معنوی
 .ایبوده ذهن در تماماً زیرا 

 تو  ساله سیصد بُعدِ  زین نگذری 
 تو گوساله آن عشق  داری که تا
 ( 1790 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  تا   که  سیصدساله  فاصلٔه  این  از  گذریمی  هاهمانیدگی   بیابان  از  ذهنیمن   عشق  با  تو  که  طوریاین
  به   عشق  زیرا   گذشت  نخواهی  شده  طوالنی  قدراین   ذهن،  در  ماندنت  خاطرِبه   و  مانده  عدم   مرکز
 . نیستند تو راهنمای فضاگشایی و زندگی

 راه مشّقتِ  در شام تا بام
 پگاه  بامدادِ که  جاهمان شب

 (دهخدا)

  و   ذهنیمن   براساس  چون  اما  کشندمی   زحمت  و  کنندمی   کار  شب  تا  صبح  از  هاانسان   بیشتر
 از  صبح  که  هستند  جاییهمان   دوباره  شب  هنگام   کنندمی   عمل  و  فکر  شدههویتهم   فکرهای

 . کنندنمی  پیشرفتی هیچ معنوی و  مادی لحاظ از یعنی بودند کرده حرکت جاآن

 کسی  مَردَستی  خایه  و ریش به گر 
 بسی  باشد مو  و ریش را  بُزی هر 
 ( 3345 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و )  بسیار  موی  و  ریش  داشتن  دلیل به   نیز  «بز»   بود،  ذکر  و   «ریش»  به  انسانیت  و  مردانگی  اگر
 را   ذهنیمن   هایخاصیت   و  جنسی  بلوغ  ،«ریش»  بنابراین   شد؛می   انسان  باید(  ذکوریت  آلت
 . کندنمی   حقیقی انسان به تبدیل را  انسان کردن،ظاهر 
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 شتاب  بُز، آن  بُوَد بَد پیشوایِ
 قَصاب  پیشِ را  اصحاب بََردمی

 ( 334۶ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بزها  سایر  شتابان  و  شده  پیشوا   هاهمانیدگی   حسبِبر  زیرا   است؛  بدی  پیشوای  ذهنیمن   ،«بُز»  آن
  عالئم   فقط  یعنی.  برد می  مرگ   سویبه   و  «قصاب»  نزد  کنندمی   پیروی  او  از   که  را  خود  یاران  و

  هدایت   انسانیت   و  حقیقت  به  را   ما  داشتن(  مردانگی  حقیقت  از  خالی)   را   مردانگی  ظاهری
 . دارد دنبالبه  را  حقیقی مرگ  بلکه. کندنمی 

 سابَِقم  من  که کرده شانه ریش
 غم  و مرگ  سوی به لیکن سابِقی،

 ( 3347 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  بله .  بیایید  من  سر  پشتِ  هستم،  پيشتاز  من  گویدمی  و  کرده  شانه  را  خود  «ریش »  ذهنیمن   بز،  آن
 . هستی غم و مرگ  سویبه  پیشتاز منتها  پیشتازی، تو که البته

  را   فضا  باید   ما.  بکشاند  خودش  دنبالبه  را   مردم   و  شود  پیشوا   نباید  و  داندنمی  را   راه  ذهنیمن ] 
 .[ بگیریم راهنمایی درون از و کرده باز

 کن  ریش  ترِک و  بگزین  رَوِش هین
 کن  تشویش  و  من و  ما این ترِک

 ( 3348 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  دیدن   و  ذهنی من  زخم  و  بگیر  روش  و  راه  شدهگشوده   فضای  آن  از  و  کن  باز  را   فضا  باش،  آگاه
  دانستن   مهم  و   ذهنیمن   دردهای  پریشانی،  مایی،  و  من  این  و  کن  ترک   را   هاهمانیدگی   برحسب

 . کن رها را  سطحی  ظواهرِ براساس خود

 عاشقان  با ُگل بویِ چون شوی تا
 ُگلسِتان   رهنمای و پیشوا

 ( 3349 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   «پیشوا »   و  درآوری  ارتعاش  به   ،«عاشقان»  مرکزِ  در   «گل  خوشِ  بوی»  چونهم  را   زندگی  تا
 دیگران  در  را   ذهنیمن  کهاین  جایبه   دیگر  عبارتبه  شوی؛  «گلستان»  سویبه  هاآن  «راهنمای»
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 هدایت  زندگی  به  شدن  زنده  و   فضاگشایی  به  را   هاآن   ببری،  غم  و  مرگ   سویبه   و  بیاوری  باال
 . کنی

 خَِرد  و عقل  دَمِ ُگل؟ بویِ کیست
 ابد  مُلکِ رَهِ قَالُووزِ  خوش

 ( 3350 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دهد؟ می «گل بوی» و بوده حضور جنس از کسی چه
  همان  شود،می   بیان  زندگی  خردِ  و  کل  عقل  دِم  او  طریق   از  و  کرده  باز  را   فضا  موالنا  مثل  که  کسی
 . است جاودانگی و لحظه این  ابدیِ مُلکِ به هاانسان رساندن برای درستی راهنمای که کسی

 
 نهان   ذر ه یکی در آفتابی
 دهان  بگشاید ذر ه آن ناگهان

 ( 4580 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  انسان   اگر  استشده  پنهان  انسان  ذهن  درون  در  درخشنده  و  بزرگ  «آفتابی»  همچون  زندگی
  طلوع   او  درون  از  زندگی  آفتاب  ناگهان  بگشاید  اشزندگی   اتفاقات  اطراف  در  پیدرپی   را   فضا
 . شودمی  نهایتبی  خورشید  مثل و کندمی

 زمین  و افالک گردد ذر ه ذر ه
 َکمین  از جَست چون  خورشید،  آن پیشِ
 ( 4581 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کَمینگاه  نهانگاه،: کَمین

  مرکز   از  انسان  خدایی  ذات  و  اصل  یعنی  کند،می   طلوع  ذهن  نهانگاه  از  «خورشید»  آن  که  هنگامی
 فضای  آن  عظمت  برابر  در  «زمین»  و  هاکهکشان   ها،آسمان   شود،می  زاییده  او  بازشدٔه  نهایتبی 

 . شوندمی «ذرهذره» شده،گشوده 

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

   شایسته درون، از خداوند  طلوع این بزرگی، نهایتبی  جان چنین این که است ممکن مگر
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  ریزد؟ می   هم به   هاآن   بازی  با   و  شده  همانیده  جهانیاین   چیزهای  با  هرلحظه  که  باشد  ذهنیمن
  جان   چنين  از  ذهنی،من  ای  پس.  ندارد  ذهنیمن   با  نسبتی   هیچ  عظمتی  چنین  با  که  است  معلوم 
  از   تا  بردار  هشیاری  پرِ  و  بال  از  را   استداللت  و  زور  زنجیر  و  غل  يعنی.  بشوی  دست  بزرگی
 .درآید پرواز به یکتایی فضای آسمان در و  شده متولد ذهنیمن

 را  اِشکال عقدٔه گشاید تا
 را  بیل زرین ست کرده حَدَث در
 ( 559 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 مدفوع   سرگین،: حَدَث

  مرتب   مرکز،  کردن  عدم   و  فضاگشایی  جایبه   اش،زندگی  مسائل  و  اشکاالت  گرٔه  کردن  باز  برای
 کثافات   در  را  زندگی  خرد  و  حضور  هشیاری  طالیی  بیل   و  رودمی   فرو  شدههویتهم  فکرهای  در

 . کندمی  تولید درد و کرده  فرو آن دردهایِ و همانیده فکرهای

 مُنْتَهی  ای گیر بگشاده را  عقده
 تهی  کیسٔه  بر  ست سخت  یی عقده
 ( 5۶0 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 یافته  کمال رسیده،   پایان به: مُنْتَهی

  به   و  کرده  باز  را   فضا  لحظه  این  در  توانیمی   و  رسیده  هشیاری  تکامل  انتهای  به   که  انسان  ای
  ایجاد   گره  صورتبه   ذهنت  در  که  نباش  مسائلی  کردن  حل  فکر  به  شوی،  زنده  خدا   نهایتبی 
  خالی   کیسه  یک  بر  و  بوده  سخت  و  کور  هاگره   این  زیرا   کن؛   فرض  شده  حل  را   هاآن   همه  شود؛ می
  داشت   نخواهد  اینتیجه   کنی  باز  هم  را   هاگره   تمام   ذهنی  تالش  و  زحمت  با  تو  اگر.  استشده  زده
 . کنی رها را  کیسه کُل است بهتر  ندارد؛ وجود زندگی ذهن کیسٔه این در چون

 پیر تو گشتی هاعقده گشادِ در
 گیر بگشاده دگر  چندی  عقدٔه

 ( 5۶1 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 گره   چند  کن  فرض.  ایشده   فرسوده  و  پیر  ذهنی،  مسائل  و  بدلی  حیثیت  ها،گره   گشودن  راه  در  تو
 . کردی حل هم را  دیگر ذهنی  مسئلٔه و
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 پدر  ای است امتحان بر  امتحان
 مَخَر را خود امتحان، کمتر  به هین،
 ( 74۶ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 مشو  خود خواهانِ  نکن، خودپسندی:  مََخر را  خود

.  آیدمی  پیش   «امتحان  از  بعد  امتحان »  ها،همانیدگی   انداختن  و  شناسایی  مسیر   در  من،  جانِپدر
  ادعا   و  نشو  مغرور  انداختی،  و  شناختی  را   همانیدگی  یک  کوچک  امتحانی  در  اگر  باش،  هوشبِه

 . ایشده زنده خدا  نهایتبی  به و رسیده حضور به که نکن

 بَدی  هر   امتحانِ نبودی گر 
 بُدی  رُستم وَغا در مُخَنَّث  هر 
 ( ۶8۶ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ترسو  یعنی اینجا در: مَُخنَّث
 پیکار  و جنگ:  وَغا

 درد  کشیدن  و  لحظه  این  اتفاق  اطراف   در  فضاگشایی  و  هاهمانیدگی  از   شدن  جدا  «امتحان»  اگر
 عدم   مرکزش  و  رسیده  حضور  به  که  شدمی   مدعی  دارد  ذهنیمن    که  هرکسی  نبود  هشیارانه

 .هستم جوجنگ و پهلوان من: گفتمی  ترسویی هر نبود جنگ اگر که طورهمان  است،شده

 دَوان  مغرب سویِ خُّفاشت، حِسِ 
 روان  مشرق  سویِ دُرْپاشت، حِسِ 
 ( 47 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 انسان  روحانی  حِسِ   از کنایه مروارید،  پاشندٔه مروارید،   کنندٔه نثار: دُرْپاش

  مانند   و  آیدمی   وجودبه   جسمی  مرکز  و  فضابندی  با  که  ستحسی   ذهنی،من  حس   ،«خفاش  حسِ » 
  ذهنی، من  افسانٔه  به  مقاومت  دراثر  را   تو  عاقبت  رفته،  مردگی  و  غروب  سویبه   شتابان  خفاش
  و   فضاگشایی   با  که  ستحسی   خدایی،  هشیاری  یا  «دُرْپاش   حسِ »   ولی.  کشاندمی  درد  و  مسئله
 خورشید   صورتبه   شودمی   باعث  و  رفته  زندگی  آفتابِ  سویبه  و  آیدمی   وجودبه  تو  در  عدم   مرکز
 . کنی طلوع خودت در زندگی
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 حالل   ما بر  غم خونِ و حرام  غم بر  ما خونِ
   خویش خونِ در شد گردید،  ما گِرد کو غمی هر 

 ( 1247 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 اما  .است  حرام   کنیم،  تبديل  غم  به  را   آن  گرفته،  را   زندگی  زندٔه  نیروی  ذهنیمن  در  ما   که  کار  این
 رها  و  شناسایی  با  و  ماست  همانیده  مرکز  ما،  هایغصه  و  غم  همه  دلیل  شویم   متوجه  ما  کهاین

  هر.  است  حالل  کار  این   کنیم  آزاد  ذهن  تله  از  را   هشیاری  و  بریزیم  را   غم  خون  هاهمانیدگی   کردن
  خون  در  ما   شناسایی  و  فضاگشایی  دراثر  گردد،می   ما  عدم   مرکز  حوشو حول  که  ایغصه   و  غم
 . رود می  بین از و غلتدمی خود

 ساخت  توانمی مُطِرب چو  جزوت هر  ز
 ِکی؟  تا نوّاح ساختن چشمت ز

 ( 2۶54 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 کننده زاری  و نوحه بسیار: نوّاح

  دردها،   و  هاهمانیدگی   از  مرکزت  کردن  خالی  و  گشاییفضا   با  کهوقتی   انسان  ای [  :گویدمی   موالنا]
  در  را   زندگی  شادی  و  طرب  هرلحظه  که  ساخت   «مطربی»  اتوجودی   سلول  و  ذر ه  هر  از  توانمی

 و  کنی  زاری  و  نوحه  دردها  و  هاهمانیدگی   براساس  دیدن  با  خواهیمی  کی  تا  کند  پخش  کائنات
 .توست  خلقت با مغایر این  بکشی؟ بیهوده غم

 بزنم  عشرت زَخمٔه  ابدم، عشق  مُطربِ
 بِکَنَم را غم سبلتِ کنم، شانه طََرب ریشِ

 ( 1395 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 سبیل: سِبلَت

  را   شادی  ساز  مرکز،  کردن  عدم   و  گشاییفضا  با  هرلحظه  و  هستم  ابدی  عشق  «مطرب»   من
 کنممی   شانه  را   طرب  ریش   دائماً  من.  کنممی   پخش  جهان  در  را   شادی  و  عشق  ارتعاش  و  نوازم می
 ناظر  حضور  و  شناسایی  ابزار  با  شد  ظاهر  من  زندگی  در  همانیدگی  یک  صورتبه   غمی  اگر  و

 .  دهمنمی را  مرکزم  به آمدن اجازٔه او به و کنممی  را  سبیلش
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 پرغوغا  خانٔه زین  کارافزا، مردمِ زین
 آمد  خر  آخُِر کاین حلوا، نخورَد عیسی
 ( ۶13 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 جنس   از  ،«عيسی»   جنس  از  و  کرده  باز  لحظه  این  اتفاق  اطراف  در   را   فضا  مرتب  که  کسی 
  پرغوغا،   و  شلوغ  ذهن  این  دستِ  از   و  «کارافزا   مردم »  این  دست  از  باشد  شده   حضور  هشیاری
  افسانه   یعنی  جهان  آخور  در  را   او   کار  این  چراکه  خورد؛نمی   را   هاهمانیدگی   شیرین   ظاهربه  حلوای

 .  کندمی گرفتار دردها و ذهنیمن

 فیه رَیْبَ لَا از شو آور، بیخ  سدره درختِ چون
 المَنُون  رَیْبُ دَمِ از برگت و شاخ نلرزد تا

 ( 1948 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 . دارد عمیق ای ریشه که بهشتی  درختی: سدره درختِ
 بسیار  ریشٔه  با ریشه،  چندین دارای کن؛ درست  ریشه  بدوان، ریشه معنی به امری  فعل اینجا  در: آور بیخ

  بدون   و  شک  بدون  یهاانسان   گروه  در  و  باش  داشته  نهایتبی   ریشٔه  سدر،  درخت  چونهم
  در  که  کسانی .  نلرزد  ناگوار،  حوادث   ،«المَنُون ُرَیْب  دَمِ »  از  برگت  و  شاخ  تا   بگیر  قرار  همانیدگی

 چراکه  افتدمی   بد  اتفاقات  برایشان  و  بوده  تقلید  و  شک  در  دائماً  بندندمی  را   فضا  و  هستند  ذهن
 .ندارد ایریشه  هیچ ذهنیمن

 (2 آیه ،(2) بقره  سورٔه کریم، قرآن)

 .« لِلْمُتَّقِينَ  هُدًى فِيهِ رَيْبَ لَا الْکِتَابُ ذََٰلِكَ»

 . است تقواپيشگان هدايتِ  مائه[ و] نيست؛ ترديدى هيچ آن[ حقانيت ]  در كه كتابى است اين

  ما   ریشٔه  و  شده  خوانده  زندگی  توسط  کنیم  فضاگشایی  اگر  که  دارد  وجود  کتابی  ما  درون]
 .[ شودمی  عمیقتر

 ( 30 آیه ،(52)طور سورٔه کریم، قرآن)

 « الْمَنُونِ رَيْبَ بِهِ نَتَرَبَّصُ شَاعِرٌ يَقُولُونَ َاْم»

 .«روزگاريم حوادثِ منتظرِ وى براى ما و است شاعرى: گويندمى  يا»
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 کشید  نتوانست امانت بارِ  آسمان
 زدند دیوانه من  نامِ به  کار قرعٔه
 ( 184 غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

  و   عشق  به  فضاگشایی  و  شناسایی  با  تواندمی   که  است  انسان  فقط  عالم،  باشندگان  تمام   بین  در
  آن  و  رفتم  عشق  امانت  بار  زیر  شود؛  زنده  هشیارانه  خداوند  ابدیت  و  نهایتبی   یعنی  خویش  اصل
 زندگی   خرد  از   لحظه  این  در  چراکه  هستم  نادان  و  جاهل  ذهنیمن  عنوانبه  من  اما.  کردم   قبول  را 

 .کنممی  کار ذهنیمن  عقل با و نکرده استفاده

 ( 72 آیٔه ،(33)احزاب  ٔهسور کریم، قرآن)

َعَرْضَنا   اْْلِ »ِإَّنا  َوََحََلَها  ِمْنَها  َوَأْشَفْقَن  ََيِْمْلَنَها  َأْن  فَأََبْْيَ  َواْْلَِباِل  َواْْلَْرِض  َماَواِت  السا َعَلى  ِإناُه َكاَن  اْْلََمانََة  ْنَساُن ۖ 
 ظَُلوًما َجُهوًًل.« 

  ن آ  از  و  زدند   سرباز  آن  تحمل  از  داشتيم،  عرضه  هاكوه  و  زمين  و  هاآسمان   بر  را   امانت  اين  ما»
 و   بود  ذهنیمن  در  چراکه]  بود  نادان  و  ستمکار  او  كه  گرفت،  دوش  بر  امانت  آن  انسان.  ترسيدند 

 .[« ندانست را  الهی موهبت این ارزش و قدر

 مباش   آیِس هین  است، عُسر  با یُسر 
 معاش  اندر مَمات  زین داری راه
 ( 3۶1 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آسانی : یُسر
 سختی : عُسر
 ناامید : آیِس
 مرگ : مَمات

 درد   طلب،  با   شدهگشوده  فضای  در  آرامش  و  راحتی  دیگر  عبارتبه   است  همراه  سختی  با  آسانی
 به   ذهنیمن  مردگی   از   چراکه  نشو  ناامید  و  باش  هوش  به.  است  همراه  خود  روی  کار  و  هشیارانه
 .شوی زنده زندگی و خدا  به توانیمی  و دارد وجود راهی شدهگشوده  فضای و زندگی

 ( 5 آیٔه ،(94)  انشراح  سورٔه کریم، قرآن)

 .« يُسْرًا  الْعُسْرِ مَعَ فَاِنَّ»
 .« است  آسانی دشواری  با تردیدبی  پس»
 .[دارد همراه به  آرامش و آسودگی اشتباهات، به اعتراف و دردهشیارانه ها،همانیدگی  شناسایی]



  907خالصه ابیات برنامه شماره  

 
3۶ 

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

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

 خلوص  و  پاکیزگی: صَفوَت

  تا   کن  پاره  را   ذهنیمن   خرقٔه  این  هستی  ایزدی  خرد  و  زیبایی  عشق،  آسایش،  طالبِ  اگر  انسان  ای
  از  عدم   خورشید  صورتبه   و  سردربیاوری  حضور  هشیاری  خلوص  و  پاکیزگی  از  زودتر  هرچه
 .  بیایی  باال مرکزت

 طلب صَفوَت شد  آنکه  صوفی  هست
 دَب  و  خی اطی و  صوف لباسِ از نه
 ( 3۶3 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 جامه   در کهنگی: دَب

 را   یکتایی  فضای  خلوص  و  نابی  کرده،  شناسایی  را  هاهمانیدگی   که  ستکسی   حقیقی  صوفی
 .رساندنمی  حضور به را  انسان کهنه، لباس پوشیدن و ظاهر در تغییر وگرنه بخواهد

 نَهید او  پیشِ به  هاناامیدی
 جَهید  بیرون دوابی دردِ ز تا
 ( 3387 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   عاجز  من  خدایا: »بگویید  و  داده  ادامه  خود  روی  کردن  کار  به  کنید،  باز  را   فضا  ناامیدی  هنگام 
  نَزدِ   به  فضاگشایی  با  را   ها  ناامیدی  و  کرده  پرهیز  هاهمانیدگی  از.  « کن  کمک  من  به  هستم  ناتوان
 . یابید نجات و جهید بیرون ذهنیمن  درمانِبی  دردهای از تا ببرید؛ خداوند

 شِکَر؟   همچو خَمُشی از خبر   چه را سخن مردِ
 تَرَللَال؟  تَرَللَال بُوَد  چه داند چه  خشک
 ( 38 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 شکر  چونهم  که  ذهن  خاموشی  از  گوید،می   سخن  بسیار  ذهنیمن  با  که  انسانی  ،«سخن  مردِ»
  بادهای   و  زندگی  شادی  و  تری  ترلَلاَل،  از  ذهنیمن   خشک  فضای  در  انسان.  ندارد  خبر  است،
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  بیرون  ذهن  خشکی  از  گشافضا  هایانسان   کهدرحالی .  ندارد  خبر  شدهگشوده  فضای  کنندٔهزنده
 .خوانندمی  شو، شاد  و  برقص ،« ترلَلاَل ترلَلاَل » و رقصندمی  زندگی موسیقی با و بوده

 کن  قبض آن چارٔه دیدی قبض
 بُن  زِ رویدمی  جمله سَرها زانکه

 ( 3۶2 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   مقاومت  قبض،  خودت  در  و  آمد  باال  غمی  مرکزت،  در  گذرا   و  آفل  چیزهای  وجود  دلیلبه  اگر
 درمان   انبساط  و  فضاگشایی  با  را   آن  و  کرده  شناسایی  را   همانیدگی  فورًا  کردی،  مشاهده  قضاوت

  اکنون   ببینید  کنید  بازبینی  خود  در. ]رویندمی  ریشه  از  برگ   و  ساقه  و  سر  همیشه  که  بدان  و  کن؛
 .[ خداوند ابدیت و نهایتبی  یا است ذهنیمن  شما ریشٔه

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

 ( 3۶3 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  وجودت   در  زندگی  آب  بگذار  و  بشو  منبسط  بیشتر  دیدی،   را   خود  گشاییفضا   و  انبساط  اگر
  قانون  و  بده  یارانت  به  هامیوه  آن  از  رویند؛می   هایشهمیو   و  عشق  هنگام   آن  در  یابد؛  جریان
 . کن رعایت را  جبران

 شود  نقصان چون روح جِرای زان
 شود  لرزان آن  نُقصانِ از جانَش

 ( 18۶2 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 حقوق : جِرا

 دریافت   لحظه بهلحظه   را   روح  غذای  است،کرده   عدم   را   مرکزش  انبساط،  و  فضاگشایی  با  هرکس
 منقبض   و  بسته  را   فضا  کرده،  خطا  چراکه  لرزد می   جانش  بشود،  کم  روح  غذای  اگر   اما  کند؛می

 . استشده
   است رفته خطایی که  بداند پس
 است آشفته رضا  زارِسَمَن که

 ( 18۶3 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 زار یاسمن : زارسَمَن 

   آن با و آورده  مرکزش به را  چیزی کرده، خطایی حتماً که شودمی متوجه انسان ترتیب بدین پس
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  لحظه   این  در  را   زندگی  دیگر  شده،  رضا  و  پذیرش   باغِ  این  آشفتگی  موجب  که  استشده   همانیده
 . دهدمی  دست از را  ایزدی لطف و  کندنمی  شروع رضا با

 گیاست  زَهرینْ کین خورد، از کن حَْزم
 انبیاست نورِ و زور کردن  حَزمْ

 ( 214 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  از   پرهیز  و   دوراندیشی  زیرا   کنی؛ پیشه  تقوا   و  کرده  پرهیز  باید  هاهمانیدگی   سمی   گیاهان  خوردن  از
 .[ آیدمی شدهگشوده فضای از که ستفکری  حزم . ]است پیامبران دید و نور قدرت، ها،همانیدگی 

 جَهَد  بادی  هر  به  کو باشد کاه
 نَهد؟  وزنی را  باد مر  کی کوه

 ( 215 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  نشان   واکنش و  رودمی   سو  آن   و سو  این   به جهان،  این  در اتفاقی  و   باد  هر  وزیدن  با  که  انسانی  آن
  و   شده  زنده  زندگی  به   گشاییفضا  با   که  کسی   کوه،   ِالّا  و.  است  کاه  واقعاً  و  بوده   ریشهبی   دهد، می
 دارد؟  اتفاقات و باد از ترسی چه دارد، حزم 

 را تو خوانَد همی  غولی طرف  هر 
 بیا  هین خواهی؟ راه  برادر ِکای

 ( 21۶ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خود  سویبه  را   تو  ذهنی،من  غولِ   سو  هر  از  یکتایی  فضای  به  ذهن  فضای  از  رفتن  راه  در
  تا  گردی می   هایتهمانیدگی   کردن  زیاد  برای  راهی  دنبال  به  آیا  من،  برادر  ای:  گویدمی  و  خواندمی
 . دهم نشان تو به را  راه تا من پیش بیا  است چنین اگر کنی؟ دریافت  زندگی هاآن از

 رفیق  باشم همرهت نمایم، ره
 دقیق  راهِ  این در قالووزم من

 ( 217 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   باریک  راهِ   این  در  و  آیممی  همراهت  و  دهممی  نشان  تو  به  را  راه   من:  گویدمی   ذهنیمن  غولِ
 دهم می  نشان  تو  به   و  هستم  پیشوا   یکتایی،  فضای  به  رفتن  و  هاهمانیدگی   از   کندن   راه  دقیق،
 .شوی یکی خدا  با و شده آزاد ذهنیمن از بیندازی،  را  هاهمانیدگی  چگونه
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 او دانَد رَه  نی و، قالوزست نی
 خُو گرگ  آن  سویِ رَو  کم یوسفا

 ( 218 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  از  و  خدا  امتداد  که  انسانی  ای  ،یوسف   ای.  است  پیشوا   نه و  بوده  بلد  را   راه نه  ذهنی،من   غولِ ولی
 . نرو صفتگرگ  ذهنی هایمن سویبه   هستی، او جنس

 را تو نَْفریبد که  باشد آن  حَزم،
 سرا این هایِدام و  نوش و  چرب

 ( 219 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 جلب  را   تو   توجه  که  دنیا  این  شیرین   و  چرب  هایدام   سمتبه   که  است  آن   دوراندیشی  و  حزم 
  فضای   به  رسیدن  راه  در. ]دهند  فریب  را   تو  که  نگذاری  و  نخواهی  زندگی  هاآن  از  نروی،  کنندمی

  انتخاب   راهنما  و  پیشوا   عنوانبه   را   کسی  چه  که  است  مهم  بسیار  خود  روی  کار  و  یکتایی
 .[ کنیدمی

 را  استدالل و حَْزم عصایِ آن
 پیشوا ُکنمی  دید، نداری چون

 ( 277 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   دوراندیشی  عصای  از  حداقل  کنی   باز  را   فضا  توانینمی  و  نداری  را   الهی  نگرش   و   دید  که  اکنون
 . بکنی شیشه در را  ذهنیمن  غولِ بتوانی تا بده قرار خود راهنمای را  موالنا و  کن استفاده استدالل

 شُخول می و گیر سخت را دعا تو
 غول دستِ  از بِْرهانَدَت عاقبت

 ( 757 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 زدن  فریاد نالیدن، معنی به شخولیدن مصدرِ از: شُخولمی 

  آن   سرانجام   تا  کن  ناله  الهی  درگاهِ  به  و  بگیر  محکم  را   دعا  حضور  هشیاری  و  گشایی فضا   با  تو
 .دهد  رهایی ست،ذهنی من همان که راهزن غولِ دستِ از  را  تو  دعا،
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