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 سخنی با همراهان 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 وان:سپاس فرا با تشکر و
 ها سازی برنامهگروه خالصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 888 خالصه ابیات غزل برنامه
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 زاری  شبنیم  هر بکن عارف، ای بام، بر برآ

 اشکاری  شاهینِ تویی را هادل  کبوترهایِ
 

 رَسته تن بندِ از شوند پابسته، هایِجان  بُوَد
 جاری  شود  تو حَر ِ  ز افسرده هایِدل   بُوَد

 
 هاگِل  در بنهادند که  ها،دل   و اشکوفه بسی
 یاری  بکن دعوتشان به را، باران پایندهمی

 
 گلشن  برین کن بهاری بهمن، و دی  کوری ِ به

 طیّاری  به و پرواز به را مُزمِن باغِ درآور
 

 گلشن این است خندان که زن الصّالیی باال ز
 اقطاری  ساقی تو که را محزون خارِ بخندان

 
 خَوش  آبی تو وی بر بزن آتش، از پر دارم دلی
 داری  تو که آبی  آن از جیحون، چشمۀ آبِ ز نه

 
 لب من  پرسشِ از مبند امشب، تو پایِ خاکِ به
 سَیّاری  روح با بکن مذهب، خوش  خوبِ ای بیا

 
 مستی  رهِ آخِر مبند بستی، من خواب امشب چو
 هشیاری و بخشی هُش و  دستی قوی  سلطانِ که

 
 کردن  نیکویی برای من؟ خوابِ تو بستی چرا

 اظهاری  قصدِ اندر و پنهانی گنجِ ازیرا
 

 نسرین  و گل از تربهی   شیرین،  خوابیِبی زهی
 خواریخوش  و شیرینی  به شِکّر  از و شهد  از فزون
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 عاقی کن تَرک امشب که ساقی، ای پاکت جانِ به
 صبّاری  هیچ ندارد مشتاقی  سوزِ از جان که

 
 من   حریفِ ای بگردیم روزن بر روز تا بیا
 کر اری  به شب  درآمد افکن، خواب مردِ ازیرا

 
 گردونی  چرخِ دوارِ آرَد، حسد گردش این بر

 ناری  آن و است نور این و است قشر آن و  است مغز این که
 

 مستی اندرین روز و شب من پیشِ است کوتاه چه
 خَمّاری  و مستی بدین من   رهیدم شب  و روز ز

 
 شیطان یدیده  رغمِ به سلطان، ای شو  من  حریفِ
 خاری  شاهدان آن سَرِ خوبان رُخِ بینی تا که

 
 دلخواهی و خوب و لطیف شهنشاهی، امشب مرا

 بیماری  ز رهانیده چاهی، از ستبرآورده 
 

 خوردم  حارسان جامِ که گردم،می   بام گردِ به
 خواری می  است عزم گرت من،  گردِ گَردمی  هم تو

 
 گَردی  زر تو، مسّی اگر گردی، او مستانِ با چو
 قاری  شوی گنگی وگر گردی،  سر تو پایی وگر

 
 خارم می  غو اص سرِ دارم،  هاموج   دل این در

 گهرباری؟  سزاوارِ فهمی دامنِ کو ولی
 

 دردم  و پرغم چه اگر کردم، خمش بستم، دهان
 ستّاری به آتش این در کن، افزون صبرم خدایا

 
 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
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 زاری  شبنیم  هر بکن عارف، ای بام، بر برآ
 اشکاری  شاهینِ تویی را هادل  کبوترهایِ

 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
  از که دانیمی و  بوده شناسنده یعنی عارف و  داری  را ایزدی دانایی  ذات، در  تو انسان، ای

  لحظه این یکتایی  فضای بام، بر بگشا،  اتفاقات اطراف  در را فضا بنابراین هستی؛ خدا جنس
  نتواند همانیدگی هیچ  تا  شو  آزاد   هاهمانیدگی  جاذبۀ و نفوذ  از  و کن عدم را مرکزت بیا،

  یعنی کن زاری هستی  ذهنیمن در  و  ذهن شبنیم در  هنوز کهدرحالی و  کند جذب را اتتوجه
  ذهن،  دویی و قضاوت دید از  و کرده شناساسی  را هایتهمانیدگی ناظر حضور صورتبه

  زندگی  جنس از تو  حالتاین در. شوی   آزاد  ذهنی من از تا شو  رها هاوضعیت کردن  بد  و خوب
  و  کرده شکار را  ذهنی  هایمن کبوتری هایدل توانیمی شکاری پرندۀ شاهین،  مانند و  بوده

  تا کنی کمک هاآن به و درآورده ارتعاش به دیگر  هایانسان در را زندگی یعنی. کنی متالشی
 . کنند  شناسایی  هشیاری عنوانبه را خود  جنس

 
 رَسته تن بندِ از شوند پابسته، هایِجان  بُوَد

 جاری  شود  تو حَر ِ  ز افسرده هایِدل   بُوَد
 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،

 که  باشد  شاید،: بُوَد

 حرارت  گرما،: حَر 

  بسته شانهشیاری  پای مقاومت  با که ذهنی هایمن یعنی پابسته هایجان که باشد خداوندا،
  و  شوند  آزاد  ها همانیدگی  و تَن  بند از خدا به شدهزنده انسان عارف،  یک ارتعاش با استشده
  توانندمی ها آن حالتاین در.  شوند  جاری تو عشق  گرمای از دردشان از پُر و  افسرده هایدل
  معرض در را  خودمان ما  وقتی] .بگذرند روان آب مانند زندگی مسائل  و موانع کنار از

  این  کنیممی تکرار را موالنا  ابیات و گشاییممی را فضا دهیم،می قرار موالنا  هایآموزش
  شده،  نرم ما افسرده و درد  از پُر و  سنگی دل دهد؛می را عشق گرمای  آن ما به بزرگ عارف
  و  شده آگاه هشیاری  از هشیاری،  عنوانبه همچنین و  یابیممی را  هاهمانیدگی  شناسایی قدرت

 . رسیممی  زندگی با  آگاهانه وحدت عشق، به
 

 هاگِل  در بنهادند که  ها،دل   و اشکوفه بسی
 یاری  بکن دعوتشان به را، باران پایندهمی

 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
  منتظر و  اندشدهگذاشته هاهمانیدگی گِلِ  زیر ذهنیمن در که هایی دل و  هاشکوفه بسیار چه

  به و  آورد  بیرون هاهمانیدگی  خاک از سر  هاآن خدائیت و  حضور تخم تا  هستند عارفان باران
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  عدم  پیدرپی هایگشاییفضا با را مرکزت  که خدا به شدهزنده انسان   ای تو. شوند  زنده خدا
  در  خدائیت تا رسان یاری هاآن به زندگی ارتعاش  با و  کن دعوت زندگی  به را هاآن ایکرده
 . هستند جدایی در  ذهنیمن در  هاآن. برسند وحدت به خدا با و  شده  شکوفا هاآن
 

 گلشن  برین کن بهاری بهمن، و دی  کوری ِ به
 طیّاری  به و پرواز به را مُزمِن باغِ درآور

 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
 گیر زمین  عاجز،: مُزمِن

 پرواز : طیّاری

  فضای گلشن این در  و بگشا  را فضا دردها  دیدِ  و  ذهنیمن  دیدِ  کوریِ به انسان، ای
   طریقاز زندگی  و شده   جاری زندگی برکات  و  خرد  عشق، تا بساز بهاری درونت  شدهگشوده

 حرکت به را چهاربُعدت باغِ  و  بشریت شدهفلج و  خشکیده باغِ ترتیب بدین و. گردد بیان تو
 . کن پویا و  درآور

 
 گلشن این است خندان که زن الصّالیی باال ز

 اقطاری  ساقی تو که را محزون خارِ بخندان
 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،

 . بیابند را  راهشان  گمشدگان  تا افروختندمی صحرا  در که آتشی  دادن، آواز  دادن، ندا : الصاّل

 ها گرانه آفاق،: اقطار

  هاهمانیدگی  کهجایی یکتایی فضای از باال،  از شده عدم مرکزت که  انسانی ای عارف، ای
  جهان این باغ که کن  مطلع  را هاآن و کرده دعوت  را مردم کنند جذب  را اتهشیاری توانندنمی
  و  بینندمی مرده را چیز همه  هاهمانیدگی  غلط دید  خاطربه هاآن و  است خندان و  زیبا تازه،
  را دردمند  ذهنی هایمن زندگی  ارتعاش  با سپس.  هستند مردگی  جنس از و خندند نمی

 کنند؛ تجربه  لحظه این در  را زندگی تازگی و  بینند زندگی جنس  از  را خودشان تا بخندان
  جوشدمی درونت  در که را زندگی زندۀ انرژی توانیمی  و هستی کائنات تمام  ساقیِ تو کهچرا
 . کنی پخش جهان در
 

 خَوش  آبی تو وی بر بزن آتش، از پر دارم دلی
 داری  تو که آبی  آن از جیحون، چشمه آبِ ز نه

 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
  دردهایم آتش به  بیا تو گشایم می را فضا دارم،   درد   آتش از پُر دلی  ذهنیمن در  من  خداوندا،

  خاصیت و جوشدمی شدهگشوده فضای این  از و  داری تو که بزن آبی  آن از بزن،  خوش آبی
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  خاموش قدرت و  بوده  جسمی هشیاری ریزد می ذهن  رودخانه از که  آبی نه دارد؛ بخشی شفا
 . ندارد  را درونم  آتش کردن

 
 لب من  پرسشِ از مبند امشب، تو پایِ خاکِ به
 سَیّاری  روح با بکن مذهب، خوش  خوبِ ای بیا

 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
.  ندارم ذهنیمن و  بوده قضاوت و  مقاومتبی لحظه این  در  هستم، تو پای خاک من  خداوندا،

  آزاد  دردهایم و  منفی  فکرهای از مرا بپرس، را  حالم لحظه این  دهممی  قسم پایت خاک به را تو
  که مذهب،خوش  زیبای  ای بیا. واگذاری خودم  به و کنی  رها و کرده فراموش مرا  مبادا کن؛

 . گردان  زنده خودت به مرا  و درآ  حرکت به امهشیاری  و روح با هستی عدم ازجنس
 

 مستی  رهِ آخِر مبند بستی، من خواب امشب چو
 هشیاری و بخشی هُش و  دستی قوی  سلطانِ که

 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
  اجازه  روابط  شدن  خراب بیماری، وانع،م مختلف، اتفاقات آوردن وجود به با تو خداوندا،

  من  از را آرامش و خواب همانیده مرکز با که  حاال! بخوابم راحتی به ذهن   شبِ در  من  دهینمی
  دست،قوی سلطان  چراکه بگشا؛ را درونم  فضای یعنی  کن باز را مستی  راهِ  برایم ایگرفته 
  هوش کنیممی اِقرار و نداشته قدرتی هیچ  ذهنیمن در  ما.  هستی  تو هشیار و  بخشهُش
  هشیاری  انسان به که هستی تو تنها و   نبوده باارزشی چیزِ جسمی هشیاری  و  ذهنیمن

 . بخشی می حضور
 

 کردن  نیکویی برای من؟ خوابِ تو بستی چرا
 اظهاری  قصدِ اندر و پنهانی گنجِ ازیرا

 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
  و دهی می درد  من به مختلف  هایچالش با  کرده، آشفته مرا خواب ذهنی من در  چرا خداوندا،

  کهچرا برسانی؛ من به را حمایتت  و نیکویی و  کنی خوبی  خواهیمی  زیرا بخوابم؟ گذاری نمی
  عقل، امنیت، حس یعنی کنی بیان من ازطریق را خودت خواهیمی و  هستی  پنهان گنج تو

...   و  آفرینندگی و اشتیاق رضا، صبر، شکر،  پذیرش، توانایی سبب،بی شادی قدرت، هدایت،
 . کنی پخش جهان در  من  طریقاز فَکانکُن و  قضا قانون با را
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 قدسی  حدیث
 .« اُعْرَفَ  لِكَی الْخَلْقَ فَخَلَْقتُ اُعْرَفَ اَنْ فَاَحْبَبْتُ مَخِْفیاً کَنْزاً کُنْتُ»
 در گنج.«]شوم شناخته که آفریدم را مخلوق  شوم، شناخته داشتم دوست بودم، نهان گنجی من»

 عدم بیشتر ما مرکز و شود گشوده بیشتر درون فضای هرچه. هست ما  درون شدۀ گشوده فضایِ
 .[کند  بیان ما ازطریق را خودش تواندمی  خداوند بماند،

 
 نسرین  و گل از تربهی   شیرین،  خوابیِبی زهی
 خواریخوش  و شیرینی  به شِکّر  از و شهد  از فزون

 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
 زیبا خوب، نیکویی، نیکی، خوبی، : بهی

  ما چراکه است؛ نسرین و  گل از بهتر زیباست، و شیرین  قدرچه ذهن در  خوابیبی این به،به
  و شده گشوده مان درون فضای که کند می کمک خداوند بخوابیم ترکم ذهن در  هرچقدر
 بسیار شدن تبدیل این و شویم   تبدیل او به هشیارانه  و  شود  آزاد  هاهمانیدگی از هشیاری
  و شوی نمی سیر خوری می قدرهرچه است؛ شکّر  و عسل از ترخوراکخوش و ترهضمخوش
 . شودمی هضم راحت

  بیشتر اشزندگی به نیاز و  تواضع بندگی، شود؛ تربزرگ زندگی  لحاظبه هرچقدر انسان ]
  جای خود  در غرور و  ادعا بدون را برکت و  خوشی از  میزان هر و رفته باال ظرفیتش.  شودمی
  تا  ذهنیمن اما. ندارد آن کردن خراب به میل  شود  بهتر اشبیرونی  وضع هرچقدر  و دهد می
  هضم  تواندنمی را  خوب حال ذره یک و داندمی را چیزهمه  شده پرادعا گیرد می  یاد  چیزییک
  خودش  به و کرده ایجاد گرفتاری خودش برای هاهمانیدگی  براساس  عمل و فکر با فوراً و کند

 .[ زندمی صدمه
 

 عاقی کن ترک امشب که ساقی، ای پاکت جانِ به
 صبّاری  هیچ ندارد مشتاقی  سوزِ از جان که

 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
 نافرمانی: عاقی

 بردباری صبر،: صبّاری

  قسم شوم،می  زنده آن به فضاگشایی طریقاز و  است من جان که پاکت جان به خداوندا،
  خواهم؛نمی را ذهنی من جان دیگر  هستم  ذهن شب  در لحظهاین در  کهاین وجود با خورم می

  فرم و  نکرده مقاومت دیگر  که کن کاری کن؛  تمام را ستیزه من  ازطریق امشب  نیز تو بنابراین
  را فضا  و کرده  عدم را مرکزم که وقتی از من، جانِ  چراکه .بپذیرم  وشرطقیدبی را لحظهاین
  از  بیش خواهدنمی  و ندارد  صبر دیگر تو به شدن  زنده اشتیاق از مشتاقی، سوز از گشایم، می
 . بماند ذهن  در این
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 من   حریفِ ای بگردیم روزن بر روز تا بیا
 کر اری  به شب  درآمد افکن، خواب مردِ ازیرا

 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
 برگردنده   جنگ، در کننده  حمله بسیار: کَر ار

  این در  حضور روز فرارسیدن  تا بیا خدا امتداد  و  هشیاری  ای عارف،  انسان ای من،  همدم ای
  را مرکزمان بگردیم، شود می  گشوده تسلیم  و  گشاییفضا با که لحظه این روزن بر ذهن  شب
  کنیم عمل و فکر ذهنیمن ازطریق مبادا درآوریم؛ ارتعاش به دیگران  در را زندگی و  کرده عدم
  ما به مختلف اتفاقات  آوردن وجود به با پیدرپی ذهن،  شبِ در  خداوند،  افکن،خواب مرِد کهچرا
  درد   به کنیممی کاریهر ذهنی من  در ما نتیجه در  کند؛ بیدار ذهن خواب از را ما تا کرده حمله
 . شویم بیدار خواب از درد  با باالخره تا انجامدمی
 

 گردونی  چرخِ دوارِ آرَد، حسد گردش این بر
 ناری  آن و است نور این و است قشر آن و  است مغز این که

 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
  هاانسان کهاین به  چرخدمی هافکر تغییر و  گردش با و  کرده فعال را  فکرها دائماً  که ذهنیمن
  آمدن  کهچرا کند،می حسادت نکنند،  قضاوت و  مقاومت  و  شده  هم همدمِ   شوند،  زنده خدا به

  است، مغز زندگی خِرَد  از استفاده و مرکز  کردن عدم فضاگشایی، ابدی،  لحظۀ این به انسان
  بوده  هشیاری و نور عدم، این. نیستند جنس یک از دو   این است، پوسته ذهنی من  کهحالی در
  بنابراین شناسد؛نمی را مغز پوست، و را سبببی شادیِ  درد،. است   درد   آتش ذهنیمن  آن و
 . کندمی مخالفت آن  با  و  ورزد می حسد آن به
 

 مستی اندرین روز و شب من پیشِ است کوتاه چه
 خَمّاری  و مستی بدین من   رهیدم شب  و روز ز

 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
 بخشیدن  مستی و  شدن  مست کیفیتِ: خَمّاری و مستی

  یکتایی فضای مست  و  شده  عدم مرکزم  گشایممی  اتفاقات اطراف  در را فضا من  وقتی
  کوتاه قدرچه  ذهنیمنِ عمر ذهن،  دویی  و جدایی دید  شب، و روز حالت این در  شوممی
  خوب دوئی،  از ذهن،  روز و  شب از من که شدم  متوجه  بخشیمستی  و  مستی این  در. شودمی
  دین، از نظرصرفِ  ها انسان همۀ  نیستند؛ جدی  برایم هاتفاوت دیگر  و  امشده  آزاد  کردن بد و

 . هستند   هشیاری یک  ملیّت و  نژاد  باور،
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 شیطان یدیده  رغمِ به سلطان، ای شو  من  حریفِ
 خاری  شاهدان آن سرِ خوبان رخِ بینی تا که

 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
  فضا بتوانم تا باش  من  همدم مرکزم،  هایهمانیدگی  از حاصل شیطانیِ دید  باوجود  خداوندا،

  هایانسان شاهدان،  سَر من طریقاز و ببینی مرا زیبای و  خوب رخ بتوانی تو و  بگشایم را
 . درآوری ارتعاش به هاآن در  را زندگی و  کرده نوازش  را، دیگر

  ما  هایچشم ها همانیدگی  شیطانی  دید این فقط . نیست راهی خدا به شدن زنده تا ذهنیمنِ از] 
 .[ یابیم دست  زندگی دید به توانیممی  گشاییفضا با دانیممی  ما  ولی.  بندد می را
 

 دلخواهی و خوب و لطیف شهنشاهی، امشب مرا
 بیماری  ز رهانیده چاهی، از ستبرآورده 

 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
  قضاوت و مقاومت  و نخواسته زندگی هاآن از و  گشایممی اتفاقات  اطراف در  را فضا وقتی
  از  را اَمهشیاری  ماست، ذات  پسندِ مورِد و دلخواه  و  زیبا لطیف، که زندگی شاهنشاه  کنم؛نمی
 . رهاند می  همانیدگی  بیماریِ از مرا و  آورده بیرون  هاهمانیدگی چاهِ
 

 خوردم  حارسان جامِ که گردم،می   بام گردِ به
 خواری می  است عزم گرت من،  گردِ گردمی  هم تو

 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
 نگهبانان: حارسان 

.  امخورده را نگهبانان شرابِ  کهچرا گردم،می لحظه این یکتایی فضای بام، اطراف  در من
  شدهگشوده فضای  و عدم ناظر، حضور عنوانبه بتوانم تا هستم خودم  هشیاریِ  نگهبان یعنی
  از که من  گِرِد به هم  تو. نخواهم زندگی چیزها از و نشوم ذهن جذب و  داشته نگه مرکزم در را

  را یکتایی ناب شراب و  بخوری « مِی »  خواهیمی  اگر یعنی. بگَرد   هستم هشیاری جنس
 . شو  من  قرینِ شَوی،  من  جنس از و  بنوشی

 
 گردی  زر تو، مسّی اگر گردی، او مستانِ با چو
 قاری  شوی گنگی وگر گردی،  سر تو پایی وگر

 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
  باشی،  مس  ذهنیمن در اگر بگردی؛  خدا به  شدهزنده هایانسان و عارفان خدا، مستان با اگر
  شدهگشوده فضای زندگی، جنس از و شده   تبدیل زَر به باشی درد  و  همانیدگی از پُر
 .  شویمی
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  موقعآن باشی، نداشته را زندگی  عقل و سر و  کنی حرکت و باشی پا  فقط ذهنیمن مانند اگر
 ؛ یابیمیدست  زندگی خرد  و  عقل به شویمی سَر
 اثرِدر  بزنی، حرف زندگی سکون و سکوت زبان به توانینمی و هستی  الل ذهنیمن در اگر

 . گوییمی  سخن  عشق زبان با و  شده گوینده عارفان با مصاحبت 
 

 خارم می  غو اص سرِ دارم،  هاموج   دل این در
 گهرباری؟  سزاوارِ فهمی دامنِ کو ولی

 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
  صورتبه آن از موجی و  است عشق  و خرد   امواج از پُر دریاست،  مثل من  دل:  گویدمی  موالنا
 . کند جمع را گوهرها که خواهممی  غو اصی من.  ریزد می را یشگوهرها و  شده بلند غزل یک
  چه و بریزد؟ آن در  را خرد   هایگوهر این و  کرده باز را فهمش دامن  که انسانی کجاست ولی
  دامنۀ  که راستیبه کنم؟ افشانیگوهر برایش من  تا دارد  را گوهرها کردنِ جمع لیاقتِ کسی
 . هستند ها همانیدگی و  هادرد  الیق فقط  هاآن و  است کوتاه بسیار ذهنیمن در  هاآدم فهم
 

 دردم  و پرغم چه اگر کردم، خمش بستم، دهان
 ستّاری به آتش این در کن، افزون صبرم خدایا

 2۵۳۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
 پوشعیب پوش، راز پوشاننده، : ستّار

  دارم  زیادی هایغم و  دردها اگرچه کنممی خاموش  را  ذهنم  و  بندممی  را امذهنیمن  دهانِ من
  نشان من به  را امذهیمن اشکاالت و دردها  همۀ  لحظه این در قضا قانون که دانممی اما

  پوشانندۀ که خداوند از فضاگشایی با من  و آوردمی  باال را هاآن تدریجبه بلکه داد، نخواهد
  آزاد   دردها از را ام هشیاری  و کند  زیاد  را صبرم  دردها آتش  این در  که خواهممی هاست عیب
 . گردانَد  زنده  عشق آتش به مرا  و کرده
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   اضطرار و بندگی  و خضوع جز
 اعتبار  ندارد حضرت اندرین

 1۳2۳ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،
  عدم را مرکزش شود،   تسلیم صفر قضاوت و مقاومت  با کهاین جز  خداوند درگاه  در انسان
  ذهنی من  عنوانبه من  زندگی، ای خداوند، ای که کند اعتراف و باشد  داشته خضوع کند،

  ابزارهای از یکهیچ  هستم،  تو خدمت   و  حضور در  گشاییفضا با عمالً و  ندارم قدرتی
 . ندارد  اعتباری و ارزش  خداوند پیش در  ذهنیمن
 

   گردون مسافرانِ ز  برپر بگفت خِرَدم
 نیامد؟  مسافرم که نشستی پا شکسته چه

 770 غزل  شمس، دیوان مولوی،
  جنس از نه هستی،  نامیرایی  و  زندگی جنس  از هشیاری  عنوانبه تو:  گفت من به زندگی خرد 

  از و نبند دل هاآن به بنابراین. جهان این در  گذرا و  ناپایدار هرچیز  یعنی گردون مسافران
  منتظر  یعنی پا،شکسته  چرا. شو  یکی خودت با بپر، خود  اصل و یکتایی سویبه هاآن ورای

 بدهد؟ زندگی تو به و  بیاید  بیرون از وضعیتی  کمکی، مسافری، که اینشسته
 

 دل   کبوترِ تنم  ز بامت سوی پرید چو
 نیامد کبوترم که  بلبل چو شدم فغان به

 770 غزل  شمس، دیوان مولوی،
  دل  برسم، تو به خواستم یعنی ،فرستادم تو بام سویبه را دلم کبوتر که هنگامی خداوند، ای
  افتاد، خواهد اتفاق  آینده در امر این که  کرد  گمان بود  زمان در و  ذهنیمن جنس از که من

  رسم؟می خدا  به کی من آید؟می من کبوتر این کی که فغان و ناله به کردم  شروع بنابراین
  ایفایده خداوند بام  سویبه ذهنیمن ضعیف  دل  کبوتر فرستادن و برخواستن گونهاین یعنی]

 .[ ندارد 
 

 بازان  چو شدم هوا به دل  کبوترِ پیِ چو
 نیامد؟  برابرم که عنقا و ماند همای چه

   770 غزل  شمس، دیوان مولوی،
  زمان در  مرا من  ذهن  که وضعیت این بر و   کشیدم عقب حضور هشیاری عنوان به کههمین 

  به دلم  کبوتر دنبالبه  شکاری   بازان همچون من خداییت یعنی  من  خود   شدم؛  ناظر داشته، نگه
  کبوتر و  شوم خدا  جنس از  توانممی تسلیم  با لحظه این که کردم درک  گاهآن. برخاست هوا
  هاآن از یکهیچ کنممی پرواز باالتر همایی و  عنقا هر  از من  حال این در . کنم  شکار  را ذهنیمن
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  نهایتبی به شدن زنده حال در رفتهرفته  که ام شده رد  مراحلی از یعنی. کنندنمی برابری من با
 . هستم تو
 

 پشیمان دلِ آن و   تو پریشان تنِ ای برو
 نیامد دیگرم دلِ نرستم تا دو هر ز که

 770 غزل  شمس، دیوان مولوی،
  احساس مالمت، درحال مدام  و داری پشیمان دل  که نگران و مضطرب پریشان، ذهنیمن ای
  پشیمان دل  و پریشان  تن این  از تا امفهمیده کهچرا ؛شو  دور من  از هستی؛  تٔاسف و گناه
  ابدیت و  نهایتبی به شدن  زنده که جهان  این به آمدنم اصلی  منظور به نشوم، آزاد   ذهنیمن

 . باشم رها و  خوشبخت توانمنمی نیز جهان این در  و رسم نمی خداست
 

 بزن  آتش بر آب،   اندک اندک
 بُوالْحَزَن  ای نور، تو نارِ شود تا

 1۳۳۳ بیت  اول، دفتر مثنوی، مولوی،
  را عدم مرکز پاکیزه آب کن، گشاییفضا رفتهرفته داری،  ذهنیمن که  کسی ای اندوهگین، ای
  حضور خالص هشیاری  به تبدیل را  آن و  بزن دیدگانت  بر غالب دردهای آتشین هایپرده بر
 . کن
 

 طَهور  آبِ رَبَّنا یا بزن تو
 نور  جمله عالَم، نارِ این شود تا
 1۳۳4 بیت  اول، دفتر مثنوی، مولوی، 

  و  ذهنیمن  آتش بر را خود  هدایت و عنایت  و توفیق کنندهپاک  و  پاک آب تو پروردگارا،
 .  یابد شفا  و  شده  مبدل  حضور هشیاری نور  به تو از دوری و قهر آتش   این تا بزن، دردهایم

 
 ذُوالمِنن که دَمی مانَد کی رنج
 من  رنجورِ ای تو چونی؟: گویدت
 1770 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

 خداوند  ها،نعمت صاحب: ذُوالمِنن

  برای هانعمت صاحب و  خداوند و کنی باز  را فضا لحظه این اتفاق  اطراف  تو که لحظه آن در
  طورچه حالت  کشیمی  درد   و رنج من از شدن  جدا خاطربه که ایبنده  ای:  بگوید تو از دلجویی 
 . ماندنمی مسلماً ماند؟می باقی تو در  رنجی آیا است؟
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 مَخْفِیَّةً  رَحْمَةً کَنْزاً کُنْتُ
  مَهدیَّةً اُمَّةً فَابْتَعَثْتُ

 ۳۶4 بیت  دوم، دفتر مثنوی، مولوی،
  را شدههدایت  اُم تی پس بودم، پنهان مهربانی و رحمت گنجینۀ من : »فرمود  حق حضرت

  از  را هاآن خودم   و کردم  خلق را ها انسان  بنابراین بودم نهان گنجی من  یعنی.« برانگیختم
 .  کردم  هدایت  گشاییفضا طریق

 
 جهان خلقِ  این اظهارست بهرِ
 نهان  هاحکمت گنجِ نمانَد تا
 ۳028 بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،

  هاآن ازطریق بتواند خداوند که اندشده آفریده رواین از  هاانسان مخصوصاً جهان، خلق همۀ
 . نماند نهان و  پوشیده خداوند عشق و حکمت گنج تا کند؛ بیان  را خودش

 
 شنو   مَخْفِیّاً گفت  کَنْزاً کُنْتُ
  شو اظهار مکن، گُم خود جوهرِ
 ۳02۹ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،

  خود، درونی گوهر پس ؛« بودم  مخفی گنجی من: »فرمود  حق حضرت که بشنو را قول این
  و  العملعکس و عمل دردها، فکرها،  در  و مپوشان هاهمانیدگی با را  حضور خالصِ هشیاری
  آن در  کن، ایجاد  شکافی  بعدی فکر به فکر یک  از  فعاالنه،  ِگشاییفضا با مشو، گم هاوضعیت
  تو پخته کالم آن تا کن ابراز بعد و  بپز را خود   سخن و  حرف ستزندگی خود  و عدم که شکاف
 .  شود  اثرگذار

 
 کرد  چاک پُر ی ز بُد مخفی گنجِ

 کرد  افالک از ترتابان را خاک
 28۶2 بیت  اول، دفتر مثنوی، مولوی،

  را انسان ذهنیِمن رحمت، و  فزونی و  فراوانی شدت  از که بود  نهانی  گنج همانند خداوند
  را بعدش چهار  بهار، در  هاگل شدن شکوفا  همانند کند؛  بیان را خود  او  ازطریق تا شکافت

  تا آمد پدید آسمانی انسان در  یعنی کرد   خورشید و نورانی کرات  از ترتاباننده و  درخشان
 . بفرستد کائنات به را خداوند عشق  و  خرد  بتواند
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  کرد جوش پُر ی ز بُد مخفی گنجِ
 کرد  پوشاَطلَس  سلطانِ را خاک
 28۶۳ بیت  اول، دفتر مثنوی، مولوی،

  قامت بر و  درآمد، جوشش به کمال اوصاف فراوانیِ  از ولی بود  مخفی و  نهان گنج خداوند
  به یعنی پوشاند، حضور اطلس است شده درست  شیمیایی مواد از که  او خاکی جسم و انسان

 . کند پخش کائنات در را ایزدی سازندۀ انرژی  تا  کرد  زنده خودش  ابدیت و  نهایتبی
 

 است روزن بی کآن خانه آن ستدوزخ
 است  کردن رَوزَن بنده ای دین، اصلِ

 2404 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،
  حقیقتاً داده  دست از  خدا  با را اتصالش  و ندارد  زندگی خورشید به رو ایدریچه که ای خانه آن

  فضای و عدم  آوردن برای دین اساس   و  اصل که بدان خدا بندۀ  ای است، تاریک جهنمی
 . شود   باز یکتایی  فضای سویبه هاآن قلب  در ای دریچه تا هاستانسان مرکز در  شدهگشوده

 
 طرف  آن ستدریچه کِش را ایخانه
 شرف  یوسف آن سَیْران  از دارد
 ۳0۹4 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

  عبور از تابد؛می  زندگی نور آن به دارد  روزنی گشاییفضا طریق از خدا جانببه که ایخانه
 کند می پیدا بزرگی و  شرف خدا، یوسف،

 
 کن  باز یوسف سوی دریچه هین
 کن آغاز ایفُرجه  شکافش وز

 ۳0۹۵ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،
 تماشا : فُرجه

  تو  به زندگی نور بگذار و  کن باز ایدریچه  یک گشاییفضا با یوسف طرفبه باش، هوشبه
.  خواهمنمی زندگی دهد می نشان  ذهنم  که چهآن از من  که کن تلقین خودت به بیا تو. بتابد
 به فکر دو بین  فاصله از روزن، آن  از و  کن باز روزنی ناظر حضور با ذهنت خانه در یعنی

 . شو   مشغول او برکات و  معنوی انوار تماشای
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 است کردن  دریچه آن ورزی،عشق
 است  روشن سینه دوست، جمالِ کز

 ۳0۹۶ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،
  هشیاری صورتبه را  خودش هشیاری کهاین یعنی خداست، به ورزیدن  عشق دریچه،  از مراد 

  فضای  شدن باز  و  خدا جمال  از انسان  دل  زیرا. شود   آزاد  ها همانیدگی  دید از و  بشناسد
 . شود می  روشن درون

 
 نگر  معشوقه روی هماره پس
 پدر  ای بشنو توست، دستِ به این

 ۳0۹7 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،
  این که بشنو، را این  انسان ای. درنگر خدا  روی به فضاگشایی و تسلیم با لحظهبهلحظه پس
 . گیرد می صورت تو خود  دست به کار
 

  پیمان نگسلد معشوق که هواست گرت
 دارد  نگه تا رشته سر  دار نگاه

 122 غزل غزلیات، دیوان حافظ،
 کردن  جدا   کردن، پاره: گسلیدن 

  حداکثر صورتدراین  شود؛ زنده خودش به تو در  و  دارد   نگه را پیمان خدا که خواهیمی اگر
  ندهی اجازه و داری نگه مرکزت کردن عدم و   گشاییفضا با را رشته سرِ  که بکن را  خود  سعی
  کنی وصل را رشته که  توست دست  به هم پس. ببینی ها همانیدگی با  و بیاید مرکزت به چیزی

 . داری نگه را آن که  توست اختیار در هم و
 

 نیست خواب وقت زانک حریفان  ای باشید جمع
 نیست اصحاب  از اللّٰهو بخسبد کو حریفی هر

 ۳۹۳ غزل  شمس، دیوان مولوی،
  را خود  بودن یکتا و  بودن جمع مسئولیت  باشید، یکدیگر همدم و یار باید شما ها،انسان ای
  باشد؛  پراکنده و  هم  از جدا هاهمانیدگی در   نباید تانهُشیاری بگیرید، عهده به لحظه این در

  و همدم هر سوگند خدا  به. است رسیده پایان  به ذهن  در هُشیاری  رفتن خواببه زمان زیرا
  شکست آخرسر  و نیست خدا  اصحاب از و  بنده او ،باشد ذهن خواب در  و  همانیده که یاری

 . خورد  خواهد
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 فتی  ای خود، در باش حاضر لیک
 را تو مر بیابد او خانه به تا
 1۶4۳ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

 کریم  جوانمرد،: فَتی

 نگه عدم را دل خانه را، مرکز ناظر حضور صورت به مدام  باش، حاضر خودت در  جوان، ای
  را تو آورد،می  وجود به تو از  حمایت و کمک برای قضا قانون طبق زندگی  که اتفاقاتی تا دار،
 .  دهد  تمییز قدرت و  شناسایی تو  به و کند  پیدا خانه آن در
 

 بازپس  او بَرَد را خِلعت ورنه
 کسهیچ  خانه به نیابیدم که
 1۶44 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

 لباس: خِلعت

  خانه، در را انسان  آن چون گویدمی و برد می و  دارد برمی را حضور زیبای لباس این وگرنه
  آن  پس دیدم،  دردها  و  هاوضعیت فکرها،  ها،همانیدگی  در  گمشده  را او و  نیافتم عدم، مرکز
 .  گیرممی بازپس را حضور  عطایای و  حمايت خلعتِ

 
  سَنی و  حَبْر را غیر مَر کُنی تا

  کُنیمی خالی  و بَدخو را خویش
 ۳1۹۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 . دانا دانشمند، : حَبْر

 . مرتبه بلند رفیع،: سَنی 

  تغییر را هاآن خودت، جای به و کنی مرتبه  بلند و  دانشمند را دیگران  خواهیمی که زمانی تا
 گرفته، را  ذهنیمن خوی   بنابراین شوی،می ذهن  جنس از و  شده قطع  زندگی با اتصالت  دهی،
  به را تو دیگران تغییر زیرا شوی؛می انرژیبی و  بدخو و  کنیمی  خالی زندگی از را خودت
  فضای آن  شوی،می خالی زندگی انرژی از و   بدخو تو کنندنمی تغییر  هاآن چون و  برد می ذهن

 . آید نمی وجود به تو  درون  در نیز شدهگشوده
 

 عَدَن  آن با دِلَت شد  چون مُتَّصِل
 شُدن خالی از مَهْراس  بگو هین
 ۳1۹7 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 حقیقت  جهان  و قدس عالَمِ: عَدَن 
 هراسیدن  مصدر از نهی فعل نترس،: مَهْراس

 خالی  از و  بگو سخن شدی؛  متصل  یکتایی،  فضای عدن،  به درپیپی  هایفضاگشایی با وقتی
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  اگر ولی. زند می حرف تو ازطریق که خداست زیرا نترس؛ اصالً زندگی انرژی و  حضور شدن
 . کنی سکوت باید  اینشده متصل هنوز

 
 راستین  کای آمدش زین قُل امر
 این  دریاست بگو شد نخواهد کم

 ۳1۹8 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،
  با که راستین انسان ای: بگوید او به که رسید پیامبر به رواین از( بگو) ،« قُلْ » فرمان

  یکتایی دریای به و  ساکن ابدی لحظۀ این در  و  شده زنده  من ابدیت و  نهایتبی به فضاگشایی
 کاسته آن مقدار از هرگز  و  زنممی حرف تو ازطریق من چراکه بگو؛   اینک ای،شده  وصل

 . شد نخواهد
 

 الغ به را آبَت که یعنی اَنْصِتوا
 باغ  است خشکلبْ که کُن، کَم تَلَف هین

 ۳1۹۹ بیت پنجم، دفتر نوی،مث مولوی،
 . است بیهوده معنیِ به اینجا در شوخی، هزل،: الغ

  بیهوده را( زندگی زندۀ انرژی) را  آبت نباید تو  کن، ساکت  را ذهنت  یعنی « باش  خاموش»
  در آن  انعکاس و  شده  بسته درونت  آسمانِ. است خشکیده درونت  و بیرون باغ کنی تلف

 اتزندگی اوضاع و   روابط ، (حیوانی جان و  هیجان  ذهن،  جسم،) چهاربعد و  است درد  بیرون
 . است شده خراب

 
 اَنصِتُوا باشید خاموش شما پس
 گوو گفت در  شوم من تانزبان  تا

 ۳۶۹2 بیت  دوم، دفتر مثنوی، مولوی،
  عدم فضای از شما  جای به من  تا کنید اجرا  را اَنْصِتوا فرمان  و  باشید خاموش ها،انسان ای
  را سخن  هم  و بگویم سخن  هم  وگوهایتانگفت در  شما ازطریق  و بزنم، حرف سکون و

 .  نزنید حرف تانذهنیمن با شما بشنوم،
 

 تو  جنسِ نَیْ زبان او گوشی، تو چون
 اَنْصِتُوا : بفرمود حق را گوشها
 1۶22 بیت  اول، دفتر مثنوی، مولوی،

  و خداوند اما هستی؛ گوش مرتبه در پَری،می دیگر فکر به فکری از  ذهنیمن در فعالً تو چون
  هم  جنسهم شما . اند زبان مرتبۀ  در است عدم مرکزش که خدا  به شدهزنده کاملِ  انسانِ
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  با هستی  ذهنیمن در  که زمانی تا  پس است، داده  خاموشی فرمان هاگوش به خداوند. نیستید
  کردن خاموش چراکه بزند؛ حرف خداوند  بده اجازه و باش گوش عدم،  مرکز  و فضاگشایی

 . است ادب عین دیگر، فکر به فکری از نپریدن و ذهن
 

 شیرْنوش   بزاید چون اول کودک
 گوش جمله باشد، خاموش مدتی

 1۶2۳ بیت  اول، دفتر مثنوی، مولوی،
 شیر   ینوشنده شیرخوار،: شیرْنوش

  و است خاموش مدتی و  خورد می شیر  ابتدا شود،می  متولد کودک کهوقتی  مثال عنوانبه
 .  شود می گوش سراپا

 
 دوختن  لبْ بایدشمی  مدّتی

 آموختن  سخن او تا سخن، از
 1۶24 بیت  اول، دفتر مثنوی، مولوی،

  گفتن سخن اطرافیانش و  مادر  سخنان از تا  نگوید چیزی و  باشد خاموش باید مدتی نوزاد  این
 . بیاموزد 

 
  کندمی تیتی  و گوش نباشد ور

  کندمی   گیتی گُنگِ را خویشتن
 1۶2۵ بیت  اول، دفتر مثنوی، مولوی،

 کودکانه  زبان ند،خوان بدان  را  مرغان  که  ایکلمه: تیتی

  و  نامربوط هایحرف یعنی کندمی «تیتی»  نباشد، ساکت و  ندهد  گوش کودک آن اگر
 . کند باز زبان تواندنمی و  شده  الل و گُنگ صورتایندر  زند؛می  معنیبی
 

  گوش آغاز نبود کِش اصلی، کَر 
 جُوش؟  نطق، در کند کَی باشد، الل

 1۶2۶ بیت  اول، دفتر مثنوی، مولوی،
  الل شنود،نمی را مادرش  صدای و نداشته شنوایی قدرت اول  از که زاد مادر کرِ مثال، عنوانبه
  اول از هم ما کند،نمی باز  زبان و  نکرده تالشی هیچ  گفتن سخن برای کسی چنین شود،می
  نکرده، اجرا را «اَنْصِتوا »  فرمان و  بودیم  کر خداوند، صدای  عشق، صدای شنیدن لحاظِبه

  خدا، صدای ما. شود   باز ما در سکوت زبان زندگی، زبان تا کنیمنمی  خاموش را خود  ذهن



  
 888 برنامه شماره خالصه ابیات 

 20 

  خود  باورهای و دردها   ها،همانیدگی  ذهنی،من ازطريق مرتب  و شنویمنمی را ماناصلی مادر
 .  ایمنگرفته یاد  را کردن  سکوت  و زنیممی حرف

 
  را نطق باید سمع او ل زآنکه
 آ  اندر سمع   رَهِ از منطق سوی
 1۶27 بیت  اول، دفتر مثنوی، مولوی،

  سخن  به منطق،  به کردن گوش طریق از  سپس  کرد، گوش باید اول گفتن سخن برای زیرا
  بايد شود؛  باز تو در  سکون   و  سکوت  خِرَد، زبان زندگی، زبان  خواهیمی اگر پس. بیاییم  گفتن
 از دیگر، فکر به فکری از پریدن و  ذهن ازطریق دیگر  و  کرده ساکت  را ذهن مدتی برای

 .بیاموزی را گفتن سخن  تا کنی گوش خداوند به و  نخواهی چیزی ها، همانیدگی
 

 غبار  چون آمد ظاهر گوی و  گفت
 دارهوش   کن خو خاموش مدّتی

 ۵77 بیت  اول، دفتر مثنوی، مولوی،
  مثل  دردها  و  هاهمانیدگی  ذهنی،من براساس  گفتن سخن  و کردن فکر یعنی ظاهر،  وگویگفت
  مدتی بنابراین شود؛می گم فکرها در انسان   و گیرد می را هشیاری  دید  جلوی که است غبار

  زندگی هوش حضور، هشیاری  به تا باش  ناظر حضور و  کن خاموش  را ذهنت کرده، سکوت
 . کنی پیدا  دست

 
  شنید خر آن زارسبزه  بویِ و رنگ

  رمید او طبعِ ز ها حجَّت جمله
 24۶7 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

  چمنزار بوی و رنگ و ظاهری  هایجلوه وصفِ است ذهنیمن نماد  جااین در که خر، آن وقتی
  و  قناعت اثبات در قبالً که ذهنی،   دالیل آن همۀ کرد،  تجسم ذهنش در  را آن و  شنید  روباه از ار

  ذهنی  هایاستدالل که بگوید خواهدمی موالنا دیگر عبارت به. ]برد   یاد  از را بود  آورده توکّل
  شده  زیان و ضرر  دچار  ما  و  گیرد نمی را ذهنیمن در ما  حد از بیش  خواستن و حرص جلوی

  را کار آن نباید دانیممی  ذهناً کهحالی در زنیم؛می خودمان به جانی هایآسیب مواقع  بعضی  و
 .[ دهیم   انجام
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 نَه ابر و شد، مَطَر  محتاجِ تشنه
 نَه  صبر، بُد الْبَقَرجُوعُ  را نَفْس
 24۶8 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 باران: مَطَر

 . نکند سیری احساس خوردن   از بیمار که بیماری  نوعی: الْبَقَرجُوعُ

  آسمان در ابری  ولی کند پیدا باران به نیاز که بود  ایتشنه مانندِ  ذهنی،من خر، آن حالِ
  سراپا  ذهنی،من خر،  وجوِد. است شدهگشوده فضای  آسمان،  و عدم  مرکز درواقع ابر. نباشد 

 . نداشت طاقتی و  صبر هیچ  اما بود  ترس و  حرص شدید، گرسنگی
  ولی  آید؛می  هدایت  و خرد هشیاری،  باران  زندگی ازطرف کنیم باز را فضا لحظه این در اگر] 

 .[ کند می  آلوده را چیز همه و  آیدمی ذهنیمن زهر و   عقل ببندیم را فضا اگر
 

  پدر ای صبر بُوَد آهن اِسپرِ
 جاءَالظَّفَر  سپر  بر نبشته حق

 24۶۹ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی، 
 صبر سپرِ  رویِ خداوند . است آن تحریکات و ذهنیمن  مقابل در آهنین سپری صبر ،  پدر ای

 .  شود می پیروز کند صبر  هرکسی یعنی « بیاید  حتماً پیروزی: »است  نوشته
 
 

  بیان در مُقَلِّد آرَد دلیل صد
 عیان از نه را آن گوید قیاسی از

 2470 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،
  ولی  تراشدمی ذهنی دلیل  نوع صد بیانش  در بیند،می هاهمانیدگی  ازطريق که مقلِد  ذهنیِمن
  شدن  وصل  و فضاگشایی از نه آورد می همانیده  الگوهای مقایسۀ و  شک  روی از را  دالیل آن
 .  خدا به
 

 نیست مُشک اال ست،آلوده  مُشک
 نیست  پُشک جز ولی مُشکستش،  بویِ

 2471 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،
 مدفوع: پُشک

  اما دهدمی مُشک  خوش  بویِ گرچه. نیست مُشک ولی است مُشک به آلوده چند هر  ذهنیمن
  بسیار هایحرف اوقات گاهی مقلد،  هنیذمن  انسانِ هرچند  یعنی نیست بیش سِرگینی  درونش
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  فضای از چون  ولی کند می  ایجاد  هم  راهنمایی و علم بوی و  زندمی  فلسفی و معنوی   منطقی،
 .  نیست دیگری چیز درد و زهر سرگین،  جزبه آیدنمی  عدم مرکز و  شدهگشوده

 
 مُرید ای گردد مُشک پُشکی که تا

  چرید روضه آن در باید سالها
 2472 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

  که ذهنیمن هایخاصیت و محتوا یعنی شود، تبدیل  مُشک به سرگینی کهآن برای مرید، ای
  با هاسال  باید شود،  تبدیل عدم مرکز  و شدهگشوده فضای به دارد،  همانیدگی و  درد 

  آنان هایراهنمایی و دانش  از  بَرَد، سربه موالنا همچون  بزرگانی معنویِ  باغِ در  فضاگشایی،
 .  بخورد نور غذای عدم، مرکز از و  کند استفاده

 
 خران  چونهم جو، و خورد نباید کَهْ

  اَرَْغوان چَر خُتن در آهوانه
 247۳ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 .دارد معطّر بسیار هایگُل  که  رنگ سرخ است  درختی: َارْغَوان 

  دردهای  و  هاخوشی  ها،همانیدگی  جهانی،این غذاهای جُو، و کاه  خران مانندِ نباید  انسان
  از گشاییفضا با   یعنی بخورد؛ ارغوان خُتن، سرزمینِ  در آهو مانندِ باید بلکه بخورد ذهنی
  از و  کرده دریافت را  امنیت  حس و زندگی  خرد  عشق، هدایت، سبب،بی شادی یکتایی، فضای

 . کند تغذيه هاآن
 

 مَچَر  گُل  یا یاسَمَن قَرَنْفُل جز
 نفر  آن با خُتن صحرای به رَوْ

 2474 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،
 .شودمی  کاشته باغچه در و  دارد زینتی یجنبه آن  های گُل که هامیخک یدسته از  است گیاهی:  قَرَنْفُل

  به خدا، به شده  زنده های انسان  و پیامبران همراه  یعنی برو خُتن صحرای به گروه آن با
  شادی  از فقط یعنی. کُن تناول گُل و یاسَمَن و  ارغوان از فقط و  بگذار قدم یکتایی فضای

  آیدمی یکتایی فضای از فضاگشایی با که  زندگی خرد  و  عشق امنیت، حس هدایت،   سبب،بی
 . کن تغذیه

 
 گُل  و ریحان بدان کن خُو را  معده
 رُسُل   قوتِ و حکمت بیابی تا

 247۵ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،
 و   نور نماد  جااین در که بوخوش گیاهِ  ریحان، و گل آن به را اتمعده و  باش آهو آن مثل



  
 888 برنامه شماره خالصه ابیات 

 2۳ 

  غذای و  زندگی خرد   حکمت، جاآن  از تا بده عادت  آید،می شدهگشوده  فضای از که ستغذایی
 . بگیری را پیغمبران معنوی

 
 کن  باز جَو و کَه زین معده  خویِ

 کن آغاز گُل و رَیحان خوردنِ
 247۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

  از ذهنیمن که چیزهایی آن  و  دردها  ها،همانیدگی جو، و  کاه خوردن   از را خود  معنوی   معدۀ
  نباش؛ دیگران قدرشناسیِ  و توجه تٔایید،  شدن،  دیده دنبالبه. بازدار گیرد،می  بیرون جهانِ

 . کن آغاز  را  یکتایی فضای بویِخوش هایگل خوردن کرده، باز را فضا آن جایبه
 

 کَشَد می  کَهْدان سویِ تن معدۀ
 کَشَد می   رَیحان سویِ دل  معدۀ
 2477 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

  فضای  معدۀ کهدرحالی  کشد؛می دردها  و جهان این کاهدانِ  به را تو ذهنی،من  معدۀ
 . کندمی جذب خوشبو  معنویِ  گیاهان و  هاگُل سویبه را تو شده، گشوده

 
 شود   قربان خورَد، جو و کاه هرکه
 شود  قرآن خورَد، حق نورِ هرکه
 2478 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

  از را حق نورِ که هرکس  و  شود می قربانی بخورد،  درد  و  همانیدگی یعنی  جو و  کاه که هرکس
  معدنِ  و اسرار  مخزن درونش کتابِ یعنی شود می مبدّل  قرآن به بخورد  شدهگشوده فضای
 . کند  بیان را آن تواندمی  و گردد می الهی انوار

 
 هین پُشک، نیمی و، ستمُشک  تو نیم

 چین مُشکِ افزا پُشک، میفزا هین
 247۹ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

  هشیاری  پُشک، دیگر  نیمی و  است حضور هشیاری  مُشک، تو وجوِد  از نیمی که باش  آگاه
  در  را فضا باید بلکه. بیفزایی  جسمی هشیاری پُشکِ بر فضابندی با مبادا . است جسمی

 . بیفزایی حضور هشیاری  مشکِ  بر و کنی باز حقیقتاً هاوضعیت  و  هاچالش رافاط 
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  بیان صد و دلیل صد مُقَلِّد آن
 جان هیچ  ندارد آرد، زبان در

 2480 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،
  و کند می  بیان را افکارش و  خودش مرتب راند،می زبان  بر سخن و دلیل  صد  مقلِّد  ذهنیمن آن

  و   روح کند،می بیان را خودش که طوریآن دالیلش  و  سخنان  اما آورد؛می  خوب هایدلیل
 . است ذهن  شکِ فضای در خودش چراکه نیست؛ یقین  روی از و  ندارد  جان

 
  فَر و جان ندارد گوینده چونکه
 ثمر؟  و  برگ بُوَد کَی را او گفتِ
 2481 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

  چه ندارد  ایزدی برکتِ و شدهگشوده فضای  شکوهِ  و  جالل از ایبهره  که ایگوینده آن سخنانِ 
   دارد؟ حاصلی چه و  آورد می  بار به ایمیوه و برگ

 
 راه به را مردم گستاخ کندمی 

 کاه برگِ از است ترلرزان جان به او
 2482 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

  جانِ اما  کند؛می هدایت راست راهِ به گُستاخانه را لوحساده  مردمِ گرچه ذهنیمن شخص، این
 . است  ترلرزان هم  کاه برگِ از بوده، تقلید و  شک  در ذهنیمن در  او خوِد

 
 بُوَد  فر با بس گرچه حدیثش پس
 بُوَد  مُضمَر هم لرزه حدیثش در

 248۳بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،
 پوشیده  پنهان،: مُضمَر

  لرزش، سخنان   آن در  ولی  است باشکوه و  آراسته اگرچه  مقلّد  و مدّعی شخص سخنان پس
 . است نهفته ذهنیمن اطمینانِ عدمِ و  تردید

 4 آیه ،(۶۳) منافقون سورۀ کریم، قرآن

  ُهمُ   َۚعلَْيِهمْ  َصْيَحة   ُكلَّ  يَْحَسبُونَ    ُمَسنََّدة   ُخُشب   َكأَنَُّهمْ    ِلقَْوِلِهمْ  تَْسَمعْ  يَقُولُوا َوإِنْ     أَْجَساُمُهمْ   تُْعِجبُكَ   َرأَْيتَُهمْ  َوإِذَا »
ُ  قَاتَلَُهمُ   ۚفَاْحذَْرُهمْ  اْلعَُدو    .«يُْؤفَُكونَ  أَنَّى     َللاَّ

[  کنندمی بیان ظاهراً و ذهناً که چیزی آن] انظاهرش از را تو ببینی را[ ذهنی هایمن] هاآن چون»
 .دهیمی گوش سخنشان به بگویند سخن  چون و آید،می خوش

 به] دشمنانند ایشان. پندارندمی خود زیان بر را آوازی هر. داده تکیه دیوار به هستند چوبهایی گویی 
  ازطریق همیشه وقتی .]بکُشد خدایشان. کن حذر هاآن از[. زنندمی ضرر دیگران و خودشان
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  عاقبت و آخر شودنمی وجودشان وارد ایزدی فر و برکت و کنندمی عمل و فکر  ذهنیمن و هاهمانیدگی
 .[«میرندمی  ذهن قبر در آنها عاقبت،] شوند؟می منحرف  کجا به[ شود؟می چه آنها
 

 تیتر 
 در همانیدگی هیچ و کرده باز را فضا که موالنا مثل کسی] واصل کاملِ  شیخِ  دعوِت میانِ فرقِ»

 [شده زنده خدا ابدیت و نهایتبی به و نیست مرکزش
  ستیزه بوده، نماعارف کهکسانی]«بَربَسته  تحصیلیِ فضلِ فاضلِ ناقصانِ سخن میانِ و
  ولی اندگرفته یاد و  کرده حفظ کتابها از چیزهایی ذهنی صورت به و دارند مقاومت و  کنندمی

 .[ اند نشده زنده آن عمق به
 . شود گفته نماعارف و اصیل غیر شخص به اصطالح  در و جامد معنی به لغت در: بَربَسته

 
 کند آگه رَه ز نورانی شیخِ

  کند همره را نور هم سخن، با
 2484 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

  دعوت  معنوی  آموزشهای به کرده، آگاه حق به گشایی فضا ازطریق را مردم کامل عارف
  هدایتِ نورِ با کالمش یعنی کندمی همراه  سخنانش  با را برکت و   هشیاری نور، و  کندمی

 . است قرین و همراه خداوند
 

 شوی  نورانی و مست تا کن جهد
 رَوی  نورش شود را حدیثت تا

 248۵ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،
 کننده  سیراب: رَوی 

 کننده روایت  معنی به راوی مخفّف: رَوی

  سخنِ  تا  شوی؛ نورانی و  مست آیدمی  خداوند طرف از که شرابی از گشاییفضا با تا بکوش
  پیدا را آن خاصیّت و  شود  لبریز و سیراب  عدم مرکز و  شدهگشوده  فضای هدایتِ  نور از تو
 . کند
 

   شود  جوشیده دوشاب در چه هر
 بود  دوشابش طعمِ َعقیده در

 248۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،
 خرما  و انگور شیره: دوشاب

 . مرب است اینجا در آن  از منظور سفت، و غلیظ یشیره: عَقیده

 بجوشانند،  خرما و انگور  شیرۀ  در  را(  گردو  و بِه سیب،  هویج، قبیل از ) چیزی هر مثال،  برای
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  در  .دهدمی را شیره  آن طعم  آیدمی  دست به آن از که مربایی  و کشدمی جانش به را شیره
 . شود می  همراه زندگی هشیاری و  برکت با  و شود می  پرورده سخن  هم شدهگشوده فضای

 
 گِردَکان  وز بِهْ، و سیب  وز جَزَر، از

  آن  از تو یابی دوشاب لذّتِ
 2487 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 هویج : جَزَر

 گردو: گِردَکان 

 . یافت  خواهی را دوشاب یا شیره طعمِ  گردو، و  سیب  و بِه و  هویج از
 

 شد  فَرَْغرده چون نور اَندر علم
 لُدّ قومِ یابد نور علمت ز پس
 2488 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 پرورده: فَرْغَرده

 شدید  خصومت و دشمنی سرسخت، دشمنِ: لُدّ

  ذهنی هایمن حتّی  شود   پرورده شدهگشوده  فضای و  عدم هشیاریِ نورِ  در  سخن  و علم وقتی
  تٔاثیر  تحت فضا،  کردن باز ازطریق و کنندمی هشیاری  و نور کسب   علم آن از نیز گرستیزه
 .گیرندمی قرار

 ۹7 آیه ،(1۹) مریم سوره کریم، قرآن

 .« لُدَّ قَوْمًا بِهِ وَتُنْذِرَ الْمُتَِّقينَ بِهِ لِتُبَشِّرَ بِلِسَانِكَ يَسَّرْنَاهُ فَاِنَّمَا»
[ کنندمی کار خود روی گشاییفضا  با کهکسانی] پرهیزگاران تا کردیم آسان تو زبان بَر را قرآن این»
 قرار تٔاثیر تحت[ و کنی آگاه] را[ کنندمی مقاومت و دارند ذهنی من کهکسانی] گرانستیزه  و مژده را

 .دهی
 

 نورْناک هم آن باشد گوئی، چه هر
 پاک غیرِ نبارد هرگز کآسمان

 248۹ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،
  آسمانِ از و  شود می نورانی سخنانت بگویی هرچه  آن، ازپس کنی، باز را درون فضای اگر
 . بارد نمی حضور  هشیاری  پاک آبِ  و برکت جز چیزی درون، پاک
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 ببار  باران شو،  ابر شو، آسمان
 کار به نبْود  کند، بارِش ناودان
 24۹0 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

  بگو، سخن یعنی ببار باران آن ازپس و  شو  عدم ابرِ به تبدیل کن، باز را درون  آسمان نیز تو
  بکار آب آن اما ریزدمی فرو آب هم  ذهنیمن از ناودان، از هرچند. کن  عمل و بفرست انرژی
 . نیست  مؤثر و  خورد نمی درد  به یعنی آیدنمی
 

 ست عاریتی  ناودان اندر آب
 ست فطرتی دریا و ابر اندر آب

 24۹1 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،
  و  کندمی بیان را  خود  ذهنیمن  ازطریق انسان  وقتی یعنی دارد، عاریتی جنبۀ ناودان در آب

  و ابر در  آب اما.  است بیهوده و شده گرفته قرض بیرون  جهان از  حرفهایش زند، می حرف
  سخن عدم مرکز و  گشاییفضا ازطریق انسان وقتی یعنی دارد؛ فطری و ذاتی جنبۀ دریا
  او  ازطریق خدا و است  کل خرد  از زندگی، آسمانِ از  حرفهایش کندمی بیان را خود  و گویدمی

 . زندمی حرف
 

   ناودان  مثلِ ستاندیشه  و فکر
 آسمان  و ابر است مکشوف و وَحْی

 24۹2 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،
 . است پنهان   و سریع اشاره معنی به  لفظ در. است  پوشیده آدمی ظاهری  حواس از آن ادراک  که کالمی: وَحی

 رب انی الهامات روحی، مکاشفات: مکشوف

 فطرت از  گشایی،فضا با که ایاندیشه و فکر  آن اما است؛ ناودان مانند  ذهنیمن اندیشۀ و فکر
  است، آسمان و ابر  مانندِ و  بوده الهی الهامِ   و وحی آید؛ می دلش به  انسان آفریدگاری ذاتِ و

 . دارد  نیز را هایشچالش حلراه و بوده مؤثر بسیار
 

 آورد  رنگ صد باغِ باران آبِ
 آورد  جنگ در همسایه ناودان،

 24۹۳ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،
  باغ و  گل صدها  آیدمی  زندگی طرف از مرکز کردن عدم و  گشاییفضا با که آبی باران،  آب

  و کندمی باز را آنها  حضور گل کرده، آزاد   ذهنیمن از را انسانها یعنی آورد،می  پدید رنگین
  سبب ناودان کهدرحالی  شود؛می  پدیدار رنگارنگ هایگل باغ صورتبه بیرون در آن انعکاس
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  و ستیزه  سبب  ذهنی من مخرب انرژی برحسب  عمل و فکر یعنی  شود،می همسایه با نزاع
 . شود می ناراحتی ایجاد 

 
 کرد  بحث روبه به حمله سه دو خر

 بخَورد  او فریب بُد، مُقَلِّد چون
 24۹4 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 دفعه بار،: حمله

  بحث روباه با بار  سه  دو  خر: گویدمی و  گردد بازمی حکایت ادامۀ به  نکات بیانِ  از پس  موالنا
 . خورد  را روباه فریب کرد،می تقلید و داشت   ذهنیمن چون  ولی کرد 
 طورهمین  و دیگران  ذهنی های من  و خودمان ذهنیمن انرژیِ فریبِ ذهنی،من بعنوان ما] 

 .[ خوریممی را بیرون جهانِ هایشدگی هویتهم انرژیِ
 

  نداشت بینایی ادراکِ  ٔطَنْطَنه 
 گماشت   سَکته  برو رُوبه  ٔدَمْدَمه 
 24۹۵ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 جالل  و شکوه فر ، و کر : طَنْطَنه

 افسون و نیرنگ: دَمْدَمه

  نداشت را شدهگشوده فضای و حضور بصیرت و  درک  معرفت،  شکوه، جالل، خر، چون
  بگوید؛ چیزی او  برابرِ در نتوانست  خر یعنی . کرد ساکت  را او ذهنیمن  یعنی روباه نیرنگ

 . بخورد  را ذهنیمن فریب که شد  متقاعد بنابراین
 

   ذلیل  کردش  آنچنان خوردن حرصِ
  دلیل پانصد با گشت زبونش که

 24۹۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،
  آینده  در  موفقیت  و زندگی به رسیدن برای توهمی فکرهای و  خوردن برای ذهنیمن حرصِ
  حال این با داشت  سخنانش  اثباتِ در  فراوانی دالیل آنکه با که کرد  زبون  و  خوار را خر چنان
 . داد قرار شیر  خطرِ معرض را  خود  و  شد روباه مغلوبِ
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 ریدن پ آسمانی آمد گه    ای مرغ 

 دن گه چری  آمد   وی آهوی معانی    

                                 جریده بر عاشقان گزیده                      ای عاشق       

 نگر در آفریدن بگذر ز آفریده ب        

 2029شماره    غزل  ، مولوی، دیوان شمس   

 

 
 

 ازی( هبحضور )استاد پرویز ش   گنج  888منابع: برنامه 
 انی( مسیر مثنوی)استاد کریم زکتاب های تف 

 برنامه های گنج حضورنویسی متن تشکر: کارگروه خالصه  با
 پايان 


