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 :سخنی با همراهان
 کن  گر خطا گفتیم اصالحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَُخن 

 (۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

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

 باشیم؛ آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀکاری از هدف و نتیج

می امر  ابتدای  خالصهدر  از  هدف  برنامه خواهیم  را  نویسی  حضور  گنج  های 

حال متعادل ای متعهدانه و درعیندرستی درک کنیم و برای رسیدن به آن رویهبه

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

ای و فاهیم اساسی، هستهم  ۀتر به همگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار

بیش  تکرار  امکان  با  برنامه  برای دوستطرح کلی هر  برنامتر  این  معنوی   ۀداران 

 است که منطبق و موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است. 

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

بر دستور زبان فارسی درحدّ بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خالصه، چکیده، گزیده 

شده در برنامه را تدوین کرده و  های دیگر گلچینی از مطالب عنوان و یا در قسمت

 در دسترس عموم قرار دهیم. 

می یادآور  پایان  عهددر  به  امر  این  مسئولیت  خالصهکا   ۀشویم  نویسی رگروه 

 باشد. می

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خالصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 903 خالصه ابیات غزل برنامه

 متن ابیات غزل اصلی 
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 آمد  شِکَر  مصر  از بازرگان، خواجۀ ای 
 آمد  سفر  ز  ناگه شِکّر  چون  یوسفِ وآن

 
 آمد  نَجاح معجونِ آمد، راح و  آمد  روح 

 آمد   دگر  چیِز آن خواهی، دگر  چیِز ور
 

 ایّوبی  چشمۀ وآن یعقوبی میؤه آن 
 آمد   نَظَر  هنگامِ  شد، پیدا منظره از

 
 زد   حیاتی  آبِ بر  ایزد َکرمِ از  خضر  

 آمد  قمر   برجِ در گویانغزل زُهره نَک
 

 محتاجی  ز رَست شب  معراجی،  شهِ آمد 
 آمد   زر دامنِ با  او نثارِ به  گردون

 
 آمد   روان  چشمه صد  آمد،  نهان موسیِِّ 

 آمد  حَجَر   همچو  تن آمد، عصا همچو  جان
 

 پرغوغا   خانۀ زین  کارافزا، مردمِ زین 
 آمد  خر  آخُِر کاین حلوا، نخورَد عیسی

 
 عالم   جهتِ شش در دم،آن نبود بسته چون 

 آمد  زبر  و  زیر   بس گردون، او جُستنِ در
 



  

903 برنامه شماره خالصه ابیات

 4 

 هرگز  نَبُد تاجبی  هدهد  مَثَلِ کاو آن 
 آمد  کمر بربسته  او مادر ز  مور چون

 
 فارغ   کمر  و تاج از  بالغ، بُوَد عشق در 

 آمد   ظفر  منشورِ عرشش از و کرسی  کز 
 

 خوسخاوت سلطانِ جو،  سلطان ز  باقیش 
 آمد   خبر   کانِ کاو را خبرها پرس زو

 
 ( ۶13 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
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 آمد  شِکَر  مصر  از بازرگان، خواجۀ ای 
 آمد   سفر  ز  ناگه شِکّر، چون  یوسفِ وآن

 (۶13 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 دردهای  و   هاغم  جسمی،  هشیاری  باید  دانیمی   اصل  در  کهکسی   ای]  بازرگان،   انسان  ای
 هایگشایی فضا   اثردر[  بستانی  را   زندگی  برکات  و  حقیقی  هشیاری  آن  و  بدهی  را   ذهنیمن
 عدم   پرهیز،  شکر،  صبر،   دراثر  مرکزت،  کردن   عدم   و  اتفاقات  اطراف  در  پیدرپی 

 شِکر،   لحظه  این  یکتایی  فضای  مصر،  از  چیزها  از  نخواستن  زندگی  و  قضاوت  و  مقاومت
  جاری  بُعدت  چهار  در  و  رسید  زندگی  قدرت  و  هدایت  امنیت،حس  عشق،  خرد، شیرینی،

 . شد
  سفر  از  ناگهان  ذهن  خواب  از  شدهبیدار  هشیاری  همان  ،«شِکّر  چون  یوسفِ  آن»  و

  قائم   لحظه  این  در  خود  ابدیت  و  نهایتبی   ذاتِ  بر  و  گشتباز  جهانی  این  هایهمانیدگی 
 زندگی  و  رودنمی   دیگر  فکر  به  فکری  از  خواهد،نمی   زندگی  هاهمانیدگی  از  دیگر  او.  شد
 .جوشدمی  درونش در

 آمد   نَجاح معجونِ آمد، راح و  آمد روح
 آمد   دگر  چیِز آن خواهی، دگر  چیِز ور

 (۶13 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 شراب  باده،: راح

 پیروزی  رستگاری،: نجاح

 معجون   زندگی،  شراب  و  آسایش  مایۀ  کنیمی  عدم  را   مرکزت  و  گشاییمی  را   فضا  وقتی
 دیگری   چیز  تو  اگر  شود؛می   وجودت  وارد  و آیدمی   زندگی  برکات   و حیات  آب  رستگاری،

  عملت   و  فکر  به   و  دارد  وجود  زندگی  معجون  این  درونِ  در  چیز  آن  مایۀ  خمیر  خواهی،می
 خلق...    و  هنری  علمی، مختلف  هایزمینه  در  را   نیکی  ساختارهای توانیمی   تو  و ریزدمی

 .برسی  خدا  ابدیت و بینهایت به شدن زنده و جهان این به آمدن اصلی منظور به و کرده
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 ایّوبی  چشمۀ وآن یعقوبی، میؤه آن 
 آمد   نَظَر  هنگامِ  شد، پیدا منظره از

 (۶13 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

.  کرد ندا را  خداوند  رسید، شیطان از محنتی ایشان بر که اسرائیلبنی  پیامبران از ایوب  به اشاره : ایّوبی چشمۀ
 . آمد پدید خنک  و گوارا ایچشمه  زند،  زمین   بر پایش که کرد  امر خداوند

 شدهگشوده   فضای  یوسف،  نماد  که  یعقوبی  میؤه  آن  پیدرپی  هایگشایی فضا  اثر  در
 و   درون  در  را   رویَش  ستزندگی   برکات  و  حیات   آب  نماد  که  ایّوبی  چشمۀ  آن  و  است

 و  جوشدمی   درونم  در  زندگی  آرامش  و  شادی  لحظههر  کهطوریبه .  داد  نشان  بیرونم
 من   که  استرسیده  آن  زمان   و  است  آشکار  َام زندگی  بیرونی  هایوضعیت   در  آن  انعکاس

  و   جسمی  هشیاری  زمان.  کنم  کار  عدم   هشیاری  با  و  ببینم  نظر  نور  و  خدا   دید  با  دیگر
 .  است رسیده پایان به هاهمانیدگی  طریق از کردن عمل و فکر

  

 ( 44-41 آیۀ ،(3۸) ص سورٔه کریم، قرآن)

ْيطَاُن بُِنْصٍب َوَعَذاٍب«» ِِنَ الشَّ  َواذُْكْر َعْبَدََن أَيُّوَب ِإْذ ََنَدٰى رَبَُّه َأِّنِ َمسَّ
 با]  را   پروردگارش  كه  آنگاه  كن  ياد[  ستانسانی   هر  نماد  که]  ايّوب  ما  بندٔه  از  و»

 .« استافكنده عذاب و رنج به[ َام ذهنی من  با]  شيطان مرا : كه داد ندا [ گشاییفضا 

َذا ُمْغَتَسٌل ََبِرٌد َوَشَراٌب«   »ارُْكْض ِبرِْجِلَك ۖ هَٰ
  وشو شست   براى  است  آبى[   است  حیات  آب]  اين:  بکوب  زمين  بر  را [  عدم   پای]    پايت »
 [.« دیگران  و خودت] ِ  آشاميدن براى سرد  و[ روحتان روی و سَر  و هاگیهمانید  یِ]

 »َوَوَهْبَنا َلُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهْم َمَعُهْم َرْْحًَة ِمنَّا َوِذْكَرٰى ِِلُوِل اِْلَْلَباِب« 
 ما   از  رحمتى  خود  اين  و  كرديم  عطا  را   ياران  ديگر  از  آن  چندهم  و  اشخانواده   او   به  و»

]اندرزى  خردمندان  براى  و  بود   کردن  عدم   با  که  بگیرند  عبرت  توانندمی  خردمندان.« 
 .[ شد رها است ابلیس عامل که ذهنیمن از و  یافتدست  حیات آب به توانمی  مرکز

 



  

903 برنامه شماره خالصه ابیات

 7 

 نِْعَم اْلَعْبُد ۖ ِإنَُّه َأوَّاٌب« »َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغثًا فَاْضِرْب ِبِه َوََل ََتَْنْث ۗ ِإَنَّ َوَجْدََنُه َصاِبًرا ۚ 
 درد]    بزن[  َاتذهنی من  به]    آن  با  و  گير  دست  به  باريك  هاىچوب  از  اىدسته »

 هیچ  که]  خويش  سوگندِ  و[  نماند  ذهنت  در  هویتی   گونههیچ   دیگر  که  بکِش  هشیارانه
 صابر  اى بنده  را [  گشافضا   انسان  نماد  ایّوب،]  او.  مشکن  را [  نماند  مرکزت  در  همانیدگی

 .«بود اىبنده نيکو چه داشت ما درگاه به روى[ گشاییفضا  با]  همواره كه او. يافتيم

 زد  حیاتی آبِ بر  ایزد َکرمِ  از خضر 
 آمد  قمر   برجِ در گویانغزل زُهره نَک
 (۶13 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 و  فضل از و پذیرفت وشرط قیدبی  را  لحظه این اتفاق و  شد تسلیم گشا فضا   انسان خِضر،
 و   بینهایت  به  یعنی  شد  جاودانه  و  یافتدست   زندگی  حیات  آب  به  خداوند  بخشش
 قمر،  برج  در  شادی  خدای  زهره،  مانند  َاشهشیاری  اینک  و  .گشت  زنده  خداوند  ابدیت
 . آیدمی  در رقص به گویانغزل  درونش شدهگشوده فضای

 انسان   و  شده  دهسا   ذهن  شود؛می   بینهایت  انسان  درون  فضای  وقتی   دیگر  عبارت  به
 پخش   جهان  در  را   شادی  و  کندمی   ارتعاش  زندگی   به  بوده،   عشق  و   شادی  زندگی،  مست

 . گردد می  منجر عالی  نتیجه یک به عملش  و فکر هر و. نمایدمی

 محتاجی  ز رَست شب معراجی،  شهِ آمد
 آمد  زر دامنِ با او، نثارِ به  گردون

 (۶13 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 رسول  حضرت  به اشاره: معراجی شهِ

 هشیاری  معراجی، شاه شودمی  گشوده پیدرپی هایگشایی فضا  اثر در  درون فضای وقتی
  روانشناختی   نیازهای  از   و  هاهمانیدگی   گدایی  از  و  خیزدمیبر   ذهن  خواب  از   شدهبیدار
 در  هرچیزی  حالت  این  در  و   شودمی   آزاد...  و   دادن   پز  و  طلبی  برتری  توجه،  و  ییدأت   مثل
 را   خود  برکات  و  زَر  دامن  درونش  شدٔهباز  آسمان  و  کند  لطف  او  به  خواهدمی  جهان  این
 . کندمی نثار او به و گستراندمی
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  از  هشیاری  و  میردمی  ذهنیمن  بهنسبت   او  شودتر گشوده   انسان  درون  آسمان  هرچه
 یکی   خدا   با  و  رودمی  معراج  به  او  و  گرددمی   عدم   مرکزش  شده،  آزاد  هاهمانیدگی 

 . شود می

 آمد   روان  چشمه صد  آمد،  نهان موسیِِّ 
 آمد  حَجَر   همچو  تن آمد، عصا همچو  جان

 (۶13 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  موسای   شود؛می  عدم   گشاییفضا   با  مرکزش  و  شده  گشوده  انسان  درون  فضای  وقتی
 چشمۀ  صد  دهد،می  نشان  را   خودش  دردها  و  هاهمانیدگی  از  شدهآزاد  هشیاری  نهان،

 . شود می جاری شدهگشوده فضای این از زندگی آب
 عصا   این  است؛  سنگ  مثل  ما  ذهنیمن   تَن،  و  موسی  عصای  مثل  ما  جانِ  حالت  این  در
 نیروی   فضل  به  و  کرده  برخورد  ذهنیمن   تَنِ  به  و  گیردمی   شکل  ما  در  ناظر  حضور  با

  به   تبدیل  و  شده  آزاد  دردها  و  هاهمانیدگی   در  افتاده تله   به   زندگی  یا  هشیاری  فکانْ ْکن
 . شویممی زنده خداوند ابدیت و  بینهایت به ما و  گرددمی  شدهگشوده فضای

 ( ۶0 آیۀ ،(2) بقره  سورٔه کریم، قرآن)

اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلََْجَر ۖ فَانْ َفَجَرْت ِمْنُه اثْ َنَتا َعْشَرَة َعْيًنا ۖ َقْد َعِلَم ُكلُّ  »َوِإِذ اْسَتْسَقٰى ُموَسٰى ِلَقْوِمِه فَ ُقْلَنا 
 ُأََنٍس َمْشَرََبُْم ۖ ُكُلوا َواْشَربُوا ِمْن ِرْزِق اَّللَِّ َوََل تَ ْعَثْوا ِف اِْلَْرِض ُمْفِسِديَن.« 

[  عدَم] ِ    عصای : »گفتيم.  خواست  آب  خود  قوم   براى  موسى  كه  را   آنگاه  آريد  ياد  به  و»
 گروهى  هر.  بگشاد  آن  از  چشمه  دوازده  پس.«  بزن [  ذهنیمن] ِ  سنگ  آن  بر  را   ت

 فساد  به   زمين  روىِ  در  و  بياشاميد  و  بخوريد  خدا   روزىِ  از.  بدانست  را   خود  آبشخورِ
 .« مکنيد سركشى

 پرغوغا   خانۀ زین  کارافزا، مردمِ زین 
 آمد  خر  آخُِر کاین حلوا، نخورَد عیسی

 (۶13 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 بر  شدهمنطبق هشیاری عیسی، شود،می گشوده گشاییفضا  اثر در  درون فضای وقتی
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 دائماً  که  کارافزا   ذهنیِمن  این  از   دیگر  او  و  شده  آشکار  انسان  در  زندگی  اصیلِ  هشیاریِ
  خانه   این  از   و  شده  آزاد  کند،می   تلف  فکرها  در  را  زندگی  و  زندمی  ضرر  خودش  به
 و   غذا   نماد  که  حلوا   پیچدمی  آن  در  هاهمانیدگی  صدای  لحظههر   که  ذهن  غوغایپر 

  و   کیفیت   نکرده،   توجه  جهانی  این  هایخوشی   به  دیگر  او  خورد؛نمی   ست زندگی   برکات
 این   کهچرا .  چَردنمی   جهان  این  آخور  و  هاهمانیدگی  از  و  شودمی   عوض  َاشهشیاری  دید

 غذاهای  ،مسئله   درد،  جز  چیزی  و  بوده  ذهنیمن  خرِ  آخور  همانیده   مرکز  و  ذهن
 . نیست  آن در.. . و  طلبی برتری توجه، و ییدأت مثل  روانشناختی ارزشبی 

 عالم   جهتِ شش در دَم،  آن نبود بسته چون
 آمد  زبر  و  زیر   بس گردون، او جُستنِ در

 (۶13 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 همانیده   فکر  و  سویک   به  ذهنیمن   در  و  شودمی   دمیده  انسان  در  لحظههر   ایزدی  دَم ]
 .[ گرددمی تلف  ذهن در و  رودمی
 مادی   عالم  به  دیگر  دَم   آن  شود  قائم  خود  ذات  بر  هشیاری  و  بگشاید  را   فضا  انسان  اگر

 صورت به  را   خودش  هشیاری  شود؛نمی   بسته  و  رودنمی   فکرها  و  هاهمانیدگی   جهان  و
  شناسایی   با  و  کندمی  نگاه  ذهن  به  ناظر  حضور  صورتبه   و  کرده  جستجو  خداگونگی

  هم به  را  هاهمانیدگی   نظم  و  چینش  و  ذهنی  پارک   و  شودمی  آزاد  هاهمانیدگی   و  دردها
 جستجوی  در  فضا  این  و   گرددمی   یکتایی  فضای  در  هشیاری  حالت  این  در.  ریزد می

 . رودمی  پیش بینهایت تا و شده تروسیع شود،می  زبر و زیر  لحظههر  شدهآزاد هشیاری

 هرگز  نَبُد تاج بی هدهد،   مَثَلِ کاو  آن
 آمد  کمر  بربسته او، مادر ز  مور چون

 (۶13 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 شاهی   تاج  هرگز  جهان  این  به  آمدن  از  پس   دارد،   تاج  هدهد   مثل  ما   اصل  و  هشیاری  آن
 . است زنده عشق به و بوده خردمند ذاتش در  و استنداده  دستاز را  خود

 و  بینهایت  به   جهان  این   در  که  بسته  همت  کمر   و  است  آماده  تولد  بدو  از   مورچه  مانند  و
  اگرچه .  دارد  وجود  هشیاری  ذات  در  خدا   به  شدن  زنده  پتانسیل.  شود  زنده  خدا   ابدیت
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 آسیبی   خداییتش  اصلِ  به  هیچگاه  اما  کندمی  ایجاد  زیادی  دردهای  ذهنیمن  در  انسان
  َاش شاهی   تاج  و  شده  جدا   ذهن  از  ناظر  حضور  صورتبه   تواندمی  لحظههر   و  نشده  وارد

 . بیابد را 

 فارغ  کمر  و تاج از بالغ، بُوَد عشق در
 آمد   ظفر  منشورِ عرشش، از و کرسی  کز 

 (۶13 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 پادشاهی  تخت: کرسی
 پادشاهی فرمان فرمان،: منشور

 پیروزی : ظفر

  را  فضا  اگر  و  شودمی  بالغ  خداوند  با  آگاهانه  وحدت  در  عشق،  در  انسان  هشیاری
 بیرون   جهان  پادشاهی  از  یعنی  کمر  و  تاج  از  شده  متوجه  نماید  عدم   را   مرکزش  و  بگشاید

 . گرددنمی  همانیده مقامی هیچ با دیگر و استشده  فارغ کندمی  تایید را آن ذهن که
 جهان  در  باید  که  آیدمی  درونش  الیتناهی  فضای  از  خداوند،  طرف  از  او  پیروزی  فرمان
 .  گردد   زنده خدا  ابدیت و بینهایت به گشاییفضا  با  باید یعنی شود پیروز

 خوسخاوت سلطانِ جو،  سلطان ز  باقیش 
 آمد   خبر  کانِ  کاو را،  خبرها  پُرس زو

 (۶13 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 عمق  با  و  کنی  توجه  است شده  آورده  غزل  این   در  که  نکاتی  به  اگر  شد؛  گفته  هاگفتنی 
 و   شده  تسلیم  بگشایی،  را   درونت  فضای  کافی   اندازهبه   و  کرده  درک   را   هاآن   جانت

 خوسخاوت   و  بخشنده  خداوند  از   را   بدانی  باید  که  آنچه  بقیۀ  نمایی،  عدم   را   مرکزت
 وقتی .  هاستخبر   معدن  و   کُل   دانای  او  کهچرا   بپرس   او  از  را   غیب  عالم   خبرهای   بپرس؛ 

 . گویدمی  جانت گوش به را  زندگی هایپیغام   شویمی  یکی او  با  و گشاییمی را  فضا

 

 903متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامۀ شمارٔه 
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 سُخُن خوش رازدانِ خدای ای
 مکُن  پنهان ما  ز بَد، کارِ عیبِ

 ( 1353 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 اسرار   به  که  خداوندی  ای:[  گویدمی   شدهگشوده  فضای  و  ناظر  حضور  صورتبه   انسان]
  و   همانیده  مرکز  از  که  را   ما  ناپسند  کارهای  عیبِ  داری؛  دلنشین  کالمی  و  واقفی  امور
  و   ذهنیمن  هایسازیمسئله   ها،همانیدگی   نکن؛  پنهان  ما  از   زند،می   سر  ذهنیمن

 .بده نشان ما به را  ضررهایش

 ما  به منما را نیک کار عیبِ
 هَبا  و سرد  رَوش از نگردیم تا

 ( 1354 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . است وادادن و شدن  سست منظور،  اینجا در  پراکنده، گردِ:  هَبا

 آن  انجام   از  مبادا   تا  نده  نشان  ما  به  را   نیک  کار  مشکالت  و  سختی  عیب،  چنینهم
 .[دهدنمی  نشان ما به را  نیک کار سختی خداوند فضاگشایی، با.]شویم سست و  دلسرد

 شود  شِکَّر   از پُر  فردا  ما شهِر
 شود تر ارزان ست،ارزانَ شِکَّر 

 ( 252۸ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 گوش  موالنا  هایحرف   به  و  کنیم  کوشش  گشاییفضا  در  داده،  هم  دست  به  دست   اگر]
 زندگی  چراکه  شد  خواهد  سبببی   شادی  و  شِکر  از  پُر  فردا   جهان،  کلِ  ما،  شهرِ[  دهیم؛

 ، است  ارزان  سبب،بی  شادی  شکر،  اینک.  است کرده  باز  ما  برای  را   سبببی   شادی  راهِ
 .شد خواهد نیز ترارزان و فراوان بسیار بیشتر، هایفضاگشایی  با فردا  اما

 حلواییان  ای غلطید شِکَر در
   صفراییان کوریِ طوطی، چوهم

 ( 2529 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هستید،  زندگی حلوای و  شیرینی  سبب،بی  دی شا  جنسِ از که طلبشادی  هایانسان ای
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 شادی  از  و  بزنید  غلت  شِکر  در  طوطی  مانند  دوست،غم  ذهنیِ  هایمن   چشم  کوریبه
 .شوید برخوردار سبببی 

 بس  و است این کار کوبید  نیشکر 
   بس و است این یار برافشانید جان

 ( 2530 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 شادی   و  زندگی  یعنی  بکوبید  نیشکر  ذهنی،من   غصۀ  و  غم  در  شدن  گرفتار  جایبه
 این   در.  بس   و  است   این  اصلی   و  حقیقی  کار  تنها  زیرا   کنید؛   پخش   جهان   در  را   سبببی 

 زندگی،   و  خدا   اصلی،   یارِ  به  و  نیست  ما  یارِ  ذهنیمن   چراکه  بدهید  را   ذهنیمن  جانِ  راه،
 . است همین فقط  حقیقی محبوبِ  که شوید زنده

 ست یکی خود دارد سود، کو مشتری
   ستشکی و رَیْب او  در را ایشان لیک
 ( 14۶1 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  اگر   که  است   خداوند  او   و   نیست  بیشتر  یکی  است  سودمند  ما  برای  خریدش  که  خریداری
  دچار   او  دربارٔه  ذهنی  هایمن   اما.  کرد   خواهیم  سود  بفروشیم،  او  به  را   خود  ذهنی من

 پارِک   در.  هستند  مردم   شان،ذهنی من   مشتری  کنندمی   فکر  چراکه  تردیدند؛  و  شک
 به  را   خود  رسیدٔهکمال به   ظاهری  مشخصاتِ  و  هاهمانیدگی   خواهندمی   خود  ذهنی

 . بدهند پُز و  کرده عرضه دیگران

 شکوهبی  مشتریِّ هوای از
   گروه این دادند  باد را مشتری

 ( 14۶2 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مردم،   توجه  و  تأیید  و   ارزشبی   و  شکوهبی  هایمشتری   خاطربه  ذهنی،من  هایانسان 
 .اندداده  باد  بر است خداوند که را  اصلی مشتری
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 اشْتَری اللّٰهُ ماست مشتریِّ
   آ برتر  هین  مشتری  هر  غمِ از

 ( 14۶3 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خريد :  اِشتری

 دادن  ازای  در  را   هایمانهمانیدگی   و  ذهنیمن  خداوند.  است  خداوند  ما  ذهنیمنِ  خریدار
 مشتریان  غم  از!  باش   هوش   به.  خردمی   سبب،بی   شادی  و  شدهگشوده   فضای  بهشت،

 که   نباش  بیرون  هایمشتری   فکر  در  بیا؛  باالتر  ذهنی،  هایمن   اعتبار،  فاقد
 . بگیری  زندگی و اعتبار هاآن از و  بفروشی هاآن به را  هایتشدگی هویتهم

 است تو جویانِ که جُو مشتریی
  است تو پایانِ و آغاز عالمِ

 ( 14۶4 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 داند می .  شود  زنده  خودش  به  تو  در  خواهدمی  بوده  تو  طالب  که  کن  طلب  را   مشتری  آن
 و   ذهن  در  آمدن   از  پس  بودی  عدم   اول  از  تو.  زندگیست  یا  او  خودِ  تو،  پایانِ  و  آغاز

 دادنِ  دست   از  ترِس  خاطر به   اما  شوی؛  تبدیل   او   به  دوباره  باید  شدن  همانیده 
 .کند زنده خودش به را  تو خداوند گذارینمی  و کشیمی درد هاهمانیدگی 

 دست به تو را  مشتری هر  مَکَش هین
 است بَد معشوقه دو با  بازیعشقْ

 ( 14۶5 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  باشی   توجهشان  و  تأیید  دنبالبه   کنی،  طلب  را   ذهنیمن   مشتری  هر  مبادا !  باش  هوشبه
  ناپسند   کار  این  کرد،  بازیعشق  تواننمی   معشوقه  دو  با.  کنی  مقایسه  هاآن  با  را   خود  و

 زندگی   و  خدا   با  و  داشته  نگه  عدم  را   خود  مرکز  لحظه  این  تواننمی   دیگر  عبارتبه .  است
 .شوی هاهمانیدگی  جذب و کنی حفظ را  ذهنیمن دیگر ایلحظه  و کنی بازیعشق 
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 ساکن  شدم یار با  کردم  سفر  ترِک من
 آمد  دراز عمِر کان ایمن،  شدم مرگ  وز

 ( 1۶4 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 نشان   ذهن  که  مختلف  هایوضعیت   و  اجسام   به  زندگی  گرفتنِ  برای  نباید  که  فهمیدم   من
  را  فضا  لحظه  این  در  باید  من  بلکه  بروم   دیگر  فکر  به  فکری  از  کرده،  سفر  دهدمی

 در  شوم؛  ساکن  ابدی  لحظۀ  این  در  خداوند  یعنی  یار  با  و  کرده  عدم   را   مرکزم   بگشایم،
 شدن   متالشی  از  مرگ،  از  و  دارم   نهایتبی  ریشۀ   زندگی  و  خدا   چونهم   من  حالت  این

 .هستم ابدی لحظۀ این به آگاه و زنده و ام هشد  جاودانه و بوده ایمن

 این  از ستبوده جهان  تا: مادر  گفت
 زمین  اندر بُدند   کارافزایان

 ( 429۸ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  اسبان   مهترِ  و  مسئول  زدن  سوت  هربار  با  اسبش  کُرّٔه  دید  مادر  اسبِ  که  هنگامی 
 از   هست  و  بوده  دنیا  تا: »گفت   فرزندش  به  بخورد  آب  تواندنمی   و  شودمی   پرت  حواسش

  نیز   اکنون  و  اندداشته  وجود  زمین  رویِ  بر  مزاحم  و  کارافزا   ذهنی  هایمن   قبیل  این
. زنندمی   سوت  بیهوده  و  شده  پیشرفت  مانعِ  بیکار،  ذهنیِ  هایمن  این .«  دارند  وجود

 است  کسی   نماد  اسب  کُرّٔه  و  چشیدهگرم   و  سرد  معنوی  انسان  نماد  جااین   در  مادر  اسبِ]
 فضول  ذهنی هایمن  نماد نیز اسبان مِهترِ است؛گذاشته معنویت راه در قدم  تازگیبه که

 .[ کنندمی  دخالت  مردم  کار در که است

 ارجمند  ای کن  خویش کارِ تو هین
 َکنَند می بر  خود  ریشِ کایشان  زود،

 ( 4299 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کردن فایدهبی  تشویشِ: برَکندن ریش

  هایمن   خرابکاریِ  و  دخالت   مزاحمت،  به  کاری  تو  و  باش  هوشبه   عزیزم،  فرزندِ  ای
 کار  مشغولِ  شتاب  با  ذهنی  هایمن  این  چراکه  بکن  را   خودت  کارِ  و  باش  نداشته  ذهنی
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 کنندمی   تبدیل  مسئله  و  مانع  به  را   خود  زندگیِ  و  هستند  نتیجهبی  و  فایدهبی   زحمتی  و
 . کرد خواهند خراب  را  شانزندگی  و رفته مرگ  سوی به بنابراین

 فراخ  آبِ رودمی  و تنگ وقت،
 شاخ  شاخ، گردی  هَجْر   کز   آن از پیش
 ( 4300 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 به   کن،  باز  را   فضا.  ستجاری  نیز  خداوند  دِم  و  خرد  زندگی،  پهناور  آبِ  و  است  کم  وقت
 اثرِبر  و  شوی  جدا   زندگی  آب  این  از  کهآن  از  پیش  و  نده  گوش  ذهنی  هایمن   حرفِ

 هالک   و  شده  شرطی  پریده،  دیگر  فکر  به  فکری  از  شوی  مجبور  ذهنی  هایمن   مزاحمت
 .کن عدم  را  مرکزت و شو سیراب حیات آبِ این از گردی

 حیات   آبِ پُر   ستکاریزی شُهره
 نبات  تو از بَردَمد تا َکش، آب

 ( 4301 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 .است جویبار  و چشمه منظور  اینجا در. زمین زیرِ  در آب مجرای  رو،  آب قنات، : کاریز

  با   تو ولی  است  زندگی  آبِ  از  لبریز   که  مردم   میانِ  در  انگیزشگفت   و مشهور  ستایچشمه 
  آبِ   و  خرد  تا  بگشا   را   فضا  شود؛  جاری  تو  در  چشمه  آن  گذارینمی   مقاوت   و  قضاوت

 و   بیرونی  زندگیِ  گاهآن.  شود   شکوفا  و  سبز  بعدت  چهار  و  شده  جاری  تو  در  زندگی
] شویمی   خالق  و  شده  درست  اتدرونی   کمی   موالنا،  اشعار  خواندن  با  که  هنگامی . 
  بکند   خراب  را   راهت  و  کرده  سوءاستفاده  ذهنی من  بدهی  اجازه   نباید   شد  خوب  حالت

  نهایتبی   به  شدن  زنده  که  اصلی  منظور  به  تا  بده  ادامه  خود  روی  کردن  کار  به  بنابراین
 .[ کنی پیدا  دست خداوندست ابدیت و

 مَست  مُشتاقِ   ای کارست آن  کارْ
 است خوش مرگت، رَسَد ار کار، آن َکاندر

 ( 4۶0۸ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مردن   و  زندگی  به  شدن  زنده   اشتیاقِ  و  کرده  باز  را   فضا  که  کسی   ای  مَست،  مشتاقِ  ای
 هستی،   زندگی  مستِ  عدم   مرکز  و  شدهگشوده   فضای  با  و  داری  را   هاهمانیدگی   بهنسبت 
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 بهنسبت   شود  باعث  شده،   انجام   عدم   مرکز  با  لحظه  این  در  که  است  کار  کاری،  آن
 . باشد آیندخوش تو برای مرگ  آن و بمیری و  شوی کوچک ذهنیمن

 جوان  ای ایمان صدقِ نشانِ شد
 آن  اندر مرگ  را  تو خوش  آید آنکه

 ( 4۶09 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 زندگی  و  خدا   به  شدنت  زنده  نشانِ  و  تو  در  عدم   مرکز  و  ایمان  صدق  نشانِ  انسان،  ای
 مردن  و  فضا  شدنِ  تروسیع  و  کنی؛  کار  خود  روی  و  بگشایی  را   فضا  صادقانه  که   ستاین

 مرِگ  از  راستیبه   آیا.]باشد   گوارا   و  خوش  تو  برای  ذهنی ِمن   به  نسبت  شدن  کوچک  و
  بدهد   نشان  تو  به  را  اتذهنی من  از   ایگوشه  کسی  اگر  شوی؟می  حالخوش  اتذهنی من
 [ پذیری؟می

 چنین  جان  ای تو ایمانِ نَشُد گَر 
 دین  اِکمالِ بِجو رو کامل، نیست

 ( 4۶10 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 به   زیبا  ذهنیمن   یک  دادن  نشان  دنبالِبه   یعنی  نیست،  چنین  تو  ایمان  اگر  من،  جان  ای
 صورتدراین  آید،نمی   خوشت   ذهنیمن  به  نسبت  مردن  و  شدن  کوچک  از  و  هستی  مردم 
 . کن کامل را  ایمانت و  دین برو پس نیست؛ کامل هنوز تو ایمان که بدان

 دوست ْ مرگ  شد تو کارِ  اندر که  هر 
 اوست دوست، کراهت بی تو، دلِ بر 

 ( 4۶11 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  بیندازی  سختی  بدون  را  اتهمانیدگی   و  درد  کند  کمک  شدن  قرین   طریق  از  هرکسی
 دوست  او  بیاورد،  وجودبه   تو  برای  را   ذهنیمن   بهنسبت   شدن  کوچک   و  مُردن  امکانِ
 .[ هستند ما  واقعی  دوستانِ برنامه، این و موالنا اشعار بنابراین. ]توست  اصلی
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 شناس  کشتیبان و نوح را ولی  هر 
 شناس  طوفان  را  خلق این صحبتِ

 ( 2225 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  درمقابل،   و  بدان  بان کشتی   و  نوح  حضرت   شبیه   را   موالنا   مثل  انسانی  هر  یا   و   ولی،  هر
  کارافزاست   ذهنیمن  هر  چراکه  طوفان؛  مانند  را   ذهنی  هایمن  با  صحبتی هم  و  نشینیهم

 کهاین  برای  پس  کندمی  برپا  درد  طوفان  و  دمدمی  جهان  این  به  درد  بادِ  زیادی  مقدار  و
 .شوی شدهگشوده فضای کشتی سوار باید  کنی حفظ طوفان این  از را  خودت

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

  بترس   خود  خویشاوندان  و آشنایان  از  بلکه. نترس   چیزهیچ   از  نکن،  فرار اژدها  و  شیر  از
 زندگی   به  گذارندنمی   کارافزایی   با  و  کنندمی  تلف  را   عمرت  پُردرد  همانیدٔه  مرکز  با  که

 .شوی زنده

 بَرند می  روزگارت تالقی در
 چرند می اتغایبی یادهاشان 

 ( 2227 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  صحبت   وجدل،بحث   بد،   انرژی  دارند،  ذهنیمن  که  آشنایان  و  دوستان  با  مالقات  در
  به   و  کرده  خارج  ابدی  لحظۀ  این  از  را   تو  دارند  که  توقعاتی  و   هاهمانیدگی  بهراجع  کردن
 از   کهآن  ازبعد  حتی.  کنندمی  تلف  را  تو  زندگی  و  کشانندمی   درد  و  آینده،  و  گذشته  زمان

 . باشد  خوب حالت که دهدنمی اجازه و کندنمی رها را  تو هاآن یاد  شویمی جدا  هاآن

 اوست  عشقِ بالی  در قیامت صد
 مپرس  فردا از و امروز  درنگر 

 ( 120۸ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 همانیدگی  صد به مردن و زندگی به شدن زنده  صدجور لحظه این شدٔهگشوده  فضای در
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 ما   هایهمانیدگی   بر  بال  صدجور   خداوند  عشق  باشد،می  بزرگ  قیامت  یک  این  که  است
 . کرد  تأمل و صبر آن بر  باید که کندمی  نازل

 لحظه  این  در  هاهمانیدگی   انداختن  و  شناسایی  کارِ  این  که  بدان  و  کن  نگاه  دقتبه
 . برد می  آینده،  مجازی زمان به  فردا، به را  تو که نرو ذهن به پس گیرد،می صورت

 دور  سخت دوری اندیش،خیال ای
 مپرس  کارافزا طبعِ از او سِّرِ

 ( 120۸ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  به   زندگی  برحسب  دیدن  و  گشاییفضا   جایبه   لحظه  این  در  کهکسی   ای  اندیش،خیال  ای
 گم   ذهنیمن  خیاالت  در  تو  دهی،می  نشان  مقاومت   دهدمی   نشان  ذهن  که  چیزی  آن

  ذهنی من  از   را   الهی  فکانکُن   و  قضا  زندگی،  اسرار.  هستی   دور  سخت  خدا  از  و  ایشده
 . نپرس  کارافزا 

 بود؟  کی تبریزی شمسِ پرسی چند
 مپرس  دریا از و   بین جیحون چشم
 ( 120۸ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 ذات  روی که است انسانی نماد تبریزی شمس]  بود؟ که تبریزی شمس که پرسیمی چقدر
  باز   را   فضا.  بشناسی   را   او  توانینمی   ذهن  با  تو.[  استشده  زنده  خدا   به  و  قائم  خودش

 فضای  و  دریا  از  ذهنت  با.  باش   لطیف  و  شو  نرم   کن،  گریه  کن،  جیحون  را   چشمت  کن،
 . بردمی یکتایی دریای به را  تو  جیحون همین باش  مطمئن نپرس  یکتایی

 ! مانَد؟ کار چه تو با کاری؟ چه در که گفتی
 مانَد   زار که اللّٰهو گیرم توبی که کاری

 ( ۸57 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 باقی   کاری  چه  دیگر  بیایی،  تو  اگر  گفتم  هستی؟  کاری  چه   در  که  گفتی  خداوندا، 
  هیچ   من  ام،زندگی  معنوی  و  مادی  بُعد  در  گشاییفضا   بدون  تو،  بدون  ولی  ماند؟می
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 کار  آن  نشود؛  جاری  فکرم   و  کارم   در  تو  برکت  و  خرد  اگر  و.  دهم  انجام   توانمنمی   کاری
 .ماندمی زار

 بود  زاغ صورت به  گر   ایشان زاغِ
 بود مازاغ و آمد بازْهِمّت

 ( 3752 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  دیگر   هایانسان   یعنی  معمولی   هایزاغ  صورتِبه   اگرچه  ها،آن   ظاهر  و   بدن  عارفان،  زاغِ
 و   برود   خدا،  شاه،  پیش  خواستمی   و  داشت  را   پروازبلند   بازِ  همت  درون  از  ولی  بود

  و  کرده  عدم   را   مرکزش  فضاگشایی،  با  یعنی   شد؛نمی   مرتکب  لغزشی  و  خطا  هیچ
 . شود  مرکزش وارد چیزی گذاشتنمی 

 ( 17 آیه ،(53)نجم سوره کریم، قرآن)

اغَ مَا»  .« طَغَٰى وَمَا الْبَصَرُ زَ

 .[ داشت نگه عدم  و کرد عدم  را  مرکزش] .«درنگذشت حد از و نكرد خطا چشم »

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

 ( 3591 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 آب  قناتِ : کاریز

 مقاومتِ   و  قضاوت  حالتِ  در  که  پنهانی  نهرهای  و  قنات   بساچه   غافل،  ذهنیِ  هایمن  ای
  با  که  است  خداوند  و  زندگی  دَِم  همان  نهرها  این.  است  متصل  شما  جانِ  به  صفر،

 . گذردمی درونتان  از فضاگشایی

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

 ( 3592 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 چاق   فربه،: سَمین

 تا ایکشیده هاییمایه جهان، این زمینِ از و شدهگشوده  فضای آسمانِ از که انسان ای
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 روح  شده،گشوده   فضای  از   جهان،  آن  از  جسمت  دیگر  عبارتبه.  گردد   بهاگران  جسمت
 . استگرفته  را  ذهن و  هیجان حیوانی، جان مادی، جهانِ این از و را  زندگی نهایتبی  و

    فشارد  بایدهمی  کم این، ستعاریه
    گزارد باید همی بگرفتی، کآنچه 
 ( 3593 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  یعنی   دارد  قرضی  و  عاریتی  جنبۀ  دهدمی  نشان  ذهنیمن  که  هرچیزی  و  بدن  اجزای  همۀ
 هاآن   به  نباید  و  بوده  اصيل  غیرِ  تماماً  هاستهمانیدگی   و  جسم  به  مربوط  چههرآن

]بروی  و  بگذاری  باید  را   ایگرفته  دنیا  از  که  همانیدگی  هر  زیرا   بچسبی؛    این   به  اگر . 
 و   ذهنیمن   افسانۀ  در  بیشتر  روزبه روز  داری،  نگه  را   هاآن  و  چسبیده  هاهمانیدگی 
 .[ رفت خواهی فرو دردهایت

    ستآمده وَهّاب ز  کآن نََفختُ، جز 
    ستبیهُده دگرها آن باش، را  روح 

 ( 3594 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 او  در دمیدم: فیه نَفَختُ
 الهی  اسماءِ از بخشنده، بسیار: وَهّاب

 و  مادی  امور  آن  است،آمده  بخشنده  بسیار  خداوندِ  طرفِ  از  که  ایزدی  دم   جزبه
 به  فقط  ببلعد،  را   تو  زندٔه  توجه  چیزی  نده  اجازه.  کن  رها  را   بیهوده   هایهمانیدگی 
 همۀ  زیرا   کن؛  توجه  شود،می  دمیده  تو  در  فضاگشایی  با  که  ایزدی  دم  و  حضور  هشیاری
 .ندارند ارزشی هیچ و بوده بیهوده دهدمی  نشان ذهنیمن  که چیزهایی

 بپذیر نََفخْتُ ز رو  دهدت جان او دمِ
 علل  موقوفِ نه ست،فَیَکُونَ  ُکنْ  او کارِ

 ( 1344 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 دمیدم : نَفَخْتُ 

 خواهی،نمی   زندگی  دهدمی   نشان  ذهنت   که  چیزهایی  از  و  کنی،می   فضاگشایی   وقتی
  درون   زندگیِ  و  بخشدمی   جان  تو  به  و شودمی  وجودت  وارد  زندگی  دَم   شده،  عدم   مرکزت
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 با   خداوند  کار.  بپذیر(  دمیدم )   «نَفَخْتُ»  آیۀ  از  برو.  کندمی  عوض  را   بیرونت  و
 های علت   به   ،خدا   به  انسان  شدن  زنده  ؛«شودمی  و  بشو »:  گویدمی  او  ،است   «فَکانکُنْ»

 . نیست وابسته کند،می  تجسم که ذهنی و  بیرونی

 داد بَال را تو جهتی  هر  از
 جَهاتَتبی به بازکشد تا

 ( 3۶۸ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 الهی عالَم است، جهت  و جا از برتر که موجودی : جَهاتبی

 همانیده  فکری  هر  با  و  کنی  پیدا   زندگی  جاآن   در  که  رفتی  جهتی  و  سو  هر  به  خداوند،
 که   جهاتبی  به   را   تو  تا   انجامید  درد  به  آخرسر  و  داد  بال  تو  به  کرد،  مأیوس  را  تو  شدی،
 . بازکشاند  است عدم  مرکز همان

   است تو آن تو این نه امّا است، تو او
 است  شو بیرون واقفِ آخِر،  در که
 ( 3774 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   هستی   ذهنیمن   که  «تو»  این  نه  اما  هستی   خدا   امتداد  تو  یعنی  «تویی»  او  انسان  ای
  از   رفتن  و  نجات  راه  سرانجام   که   تویی  بلکه.  پریمی   دیگر   فکر  به  فکری  از  مرتب 

  با   آگاهانه  باید  کندمی  درک   باالخره  که  هشیاری  آن  یعنی  شناخت  خواهی  را   ذهنیمن
 . برود یکتایی  فضای به ذهن از فضاگشایی و  تسلیم فکرها،  کردن متوقف

 اَوََّلت تویِ  سویِ آخِر  تویِ
 صِلَت و تَنبیه بهِر از ستآمده

 ( 3775 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 رساندن  وصال به کردن، وصل  و دادن پیوند: صِلَت

 اوِّل،  توی  سویبه   شده،  رها  ذهنیمن  از  گشاییفضا   با  که  ایزدی  هشیاری  آخِر،  توی
 بیدار  ذهن  خواب  از  و   کرده  آگاه  خداوند  با  مجدد  وحدت  از  را   او  تا  استآمده  ذهنیمن

  با   سپس  کند؛می   درست  ذهنیمن   هشیاری،  صورتبه  ابتدا   انسان  دیگر،  عبارتبه .  کند
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 خدا   ابدیت  و  نهایتبی  به  دوباره  شده  متولد  ذهنیمن  از  هشیارانه  فضاگشایی،  و  تسلیم
 . شودمی زنده

 دَفین  آمد دیگری در تو تویِ
 چنین  خودبینی مَردِ غالمِ من

 ( 377۶ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 شده  دفن مدفون،: دَفین

. استشده   دفن  هاهمانیدگی  و  ذهنیمن  در  تو،   خدائیت  و  هشیاری  یعنی  تو،  اصلیِ  توی
 ذهنی من این من،: بگوید و بداند شفاف طوربه را  موضوع این که هستم  انسانی غالم  من

 هشیاری   صورتبه  را   خودم   من  بینم،نمی   هاهمانیدگی   دید  و  عینک  با  دیگر  و  نیستم
 . ام کرده عدم  را  مرکزم  چراکه بینم؛می

 ایزده دولت نوبتِ ای،بُده عارف تو خواجه
 مده استاد به دست ای، آمده جان کامل

 ( 22۸4 غزل شمس، دیوان مولوی،)
  نوبت پنج یا  سه روز  شبانه در پادشاهان دربار در قدیم در. داشتن عظمت و شکوه از کنایه: زدن دولت نوبتِ

 .زدندمی ( نقاره)
 . اییافته  کمال روحاً که ایآمده  حالی   در: ایآمده  جان کامل

 توست،  دولت  نوبتِ  اکنون.  هستی  خدا،  جنس  از  و  بوده  عارف  اصل   در  تو  انسان،  ای
  تو  جان. خداست با آگاهانه شدن یکی و خوشبختی پیروزی، طبل  درآمدن صدا  به زمان
  به   و  نکن  ذلیل  را   خودت  هاهمانیدگی   عقل  با.  ستزندگی   جنس  از   چون  است،  کامل

 متصل  او  به  کنی  باز  را   فضا   اگر  که  توست،  درونِ  در  استاد  نده،  گوش  ذهنیمن   استادانِ
 . هستی  او عین و شده

 هو  ز است نهان گنجِ تو ویرانۀ دهِ در
 مدِه  بغداد به نیز   را تو ویرانِ دهِ هین

 ( 22۸4 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 آگاه . است پنهان خداوند گنج ات،ذهنی من  و همانیده مرکز زیر در تو، ویرانِ دِهِ این در
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 تو  نکن،  مقایسه  دیگر  هایانسان  با  را   خودت  یعنی  نده،  بغداد  به  را   ویرانت  ده  و  باش
 است  خودت  مختص  که  خاصی  روش  به  تو  در   خواهدمی  خداوند.  هستی  فردمنحصربه 

 . بیابی را  شده پنهان گنج ذهنت ویرانِ دهِ از تا کن کار خودت روی بنابراین. شود زنده

 نکو روزِ صد دو ز به  تو، شبِ تیره اللّٰهو
 مدِه   شِمشاد به عاج مجو،  روز  و مده شب

 ( 22۸4 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 .است نظر مورد  سیاهی عاج،  مقابل  در اینجا  در: شِمشاد

 و  دردها  همۀ  با  تو  ذهنیِمن   همین  یعنی  تو  تیرٔه  شب  این  اللّٰهو:[  گویدمی  ما  به  موالنا]
 آن   پس است  بهتر  کنیمی   تجسم  ذهن  در  که  نکو  روز  دوصد  از  اشتباهات  و  هاهمانیدگی 

 ذهنی   روز  و  مده  شب.  کن  کار  خودت  روی  فضاگشایی   با  و  بپذیر  مقاومتی   هیچ  بدون  را 
 هزاران   از  و  است  باارزش  بسیار  عاج  مانند  تو  وجودی  حقیقت  این  که  چرا   مجو  را 

 . است بهتر هستند، ارزشی بی چوبِ همچون که ذهنی آرزوی

 فَیَکُون  ُکنْ از بر  نقد چون؟ دلشده ای بُوَد چون
 مدِه  میعاد  به گوش کنون، است نقد تو نقدِ

 ( 22۸4 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  باید   پس  گیردمی  صورت  چگونه  تبدیل  این  که  دانینمی   ذهنت  با  تو  عاشق  انسان  ای
  است   خداوند  قضاوت  که  قضا  و  کنی  استفاده  فیکونکن  از  لحظه  این  و  کنی  باز  را   فضا

  ذهنی من   پارک   در  که  زمانی  تا  زیرا   ببینی  را   ایراداتت  و   شوی  او  جنس  از  تا. ] بپذیری  را 
 است   نقد  تو  نقد  لحظه،  همین.[  بینی نمی  را   اشکاالتت   و  دانیمی   کل  عقل  را   خود  هستی
  تو   پس!  مجازی  زمانِ  نه  کندمی   کار  است  زندگی  که  حقیقی،  لحظۀ  این  در  خداوند  یعنی

 .نکن  گوش است آینده در چیزی که میعاد به

 یعقوب  من منی یوسفِ تو آنکه ای
 ایوب  من تنی صِحّتِ تو آنکه ای

 ( ۸۶ رباعی شمس، دیوان مولوی،)
 تله  به هشیاری عنوانبه  من و هستی یوسف همچون من برای که کسی ای خداوند، ای
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 ای .  خورم می  غصه  خود  احزان  کلبۀ  در  و  تو  فِراق  در  یعقوب  همچون  ذهن،  در  افتاده
 . بیماری و رنج  در ایوب همانند من و  هستی من تن سالمت  و صحت که خداوندی

 محبوب تو را  همه ای َکسم  چه خود من
 کوب می پایی تو زنمهمی دست من

 ( ۸۶ رباعی شمس، دیوان مولوی،)

.  نیستم  کسی  هستی  همه  محبوب  و  نظر  هشیاری  که  تو  مقابل  در  ذهنیمن  عنوانبه   من
 من  مرکز  به  عدم  آمدن  با  تو  و  کنممی   شادی  و  زنممی   دست  فضاگشایی  و  تسلیم  با  من

 . کنیمی  پایکوبی

 رضا   و صبر   با ایوب سال هفت
 خدا  ضَیف  با بود خوش بال در

 ( 3۶۸9 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 مهمان : ضَیف

 در   میزبانی  همچون  ذهنی من  هایگرفتاری   و  دردها  دربرابر  زیادی  زمان  مدت  ایوب
  مهمان   با  رضا  و  صبر  با   و  کردمی   پذیرایی  کامل  پذیرش   و  قضاوت  عدم   با  مهمان  مقابل

 هایگرفتاری   و  دردها  یا  و  فکر  ایده،  یک  است   ممکن  مهمان  این. ]بود  خوش  خداوند
 پذیرایی  هاآن  از  ستیزه و  قضاوت  بدون  و  پذیرش   و  احترام   نهایت در  باید  پس  باشد،  ما

 .[ بدهند ما به را  پیغامشان تا کنیم

 بویَش  از روشن چشمم که یوسف او و یعقوب منم
 دانمنمی دانمنمی را بو  این اصلِ چه اگر 

 ( 1439 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  نورِ  به  فضاگشایی  با  او  بوی  از  من  چشم  که   است   یوسف  خداوند  و  هستم  یعقوب  من
  ذهنم   با  من  و.  کنمنمی  نگاه  جهان  به  هاهمایندگی  عینک  با  دیگر  و  شودمی   روشن  عدم 
 .کنمنمی درک  را  بو اصل
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 دست  به  آیدنمی خاکی   عالمِ  در آدمی
 آدمی  نو از و ساخت بباید دیگر عالمی

 ( 470 غزل غزلیات، دیوانِ حافظ،)

 شادی   و  باشد  شاد  دائماً  و  شده  زنده  عشق  به  خاکی  عالم  این  در  که  واقعی  انسان
 از  باید  ما.  است  کم  یا   و  نیست  کند  پراکنده  جهان  در  و  بجوشد  درونش  از  سبببی 

 خواب  از  هاانسان  آن  در  که  بسازیم  دیگری  عالم  حضور  هشیاری  و  عدم   مرکز  طریق
 . شودمی  متولد جدید  انسانی موقعآن باشد،  عدم  مرکزشان دائماً و شده بیدار ذهن

 تاش خواجه ای لیک است، جذب خود اصلْ
 مباش   جذبه آن  موقوفِ کن،  کار

 ( 1477 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 .     دارند صاحب یک که گویند را غالم دو: تاشخواجه 

  است   این  باشیم،  خداوند  امتداد  و  هشیاری  جنس  از  باید  ما  لحظه  این  در  یعنی  که  اصل
  است   خداوند  سروَرت  که  انسانی   ای  ولی.  کند  جذب   خودش  جنس  عنوانبه   را   ما  او  که
 مرکز  با  و  باشی  مسئول  آگاهانه   باید  بلکه  برداری  فضاگشایی  و  تالش  از  دست  نباید  تو

 زیر   را   خودت  و  بکنی  را  اتسعی   حداکثر  اشتباهبه  حتی  شدهگشوده   فضای  و  عدم 
 و   کنی   نگاه  ناظر  حضور  صورتبه   آمد،  باال  درد  کهاین   محضبه  تا  دهی   قرار  نورافکن

 . بیاید عدم  هشیاری دوباره

 مَمات  موقوفِ هست  عنایت وآن
 ثِقات  را ره   این کردند تجربه

 ( 3۸40 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
   مرگ : مَمات
 .     باشند دیگران اعتمادِ موردِ فعل،  و قول در كه  كسانى:   ثِقات

 ناظر   حضور  و  فضاگشایی  با  لحظه  این  که  است  این  وابستۀ  و  موقوف  زندگی  عنایات
 با دهد نشان را  خودش خواهدمی  ذهنیمن که  فرصتی هر در و بمیریم ذهنیمن  به نسبت
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  اعتمادی   مورد  یهاانسان  را  راه   این.  بگیریم  را   جانش  و  کنیم  نگاه  آن  به  ناظر  هشیاری
 .اندکرده  تجربه موالنا همچون

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

 ( 71 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 این  در  او  به  شدن  زنده  امکانِ  و  است  خداوند  عشق  همان  که  الدینشمس   عشق  اگر
 برای  ذهن  دام   از  رهایی  امکان  و  بود  ذهنی  سبب  و  ذهن  به  دائماً  ما  توجهِ  نبود،  لحظه

 . نداشت  وجود ما

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

 ( 71 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 خِرَد   تابشِ  و  عشق  گرمای  از  ما  و  نبود  شدهگشوده   فضای  این  از  خداوند  عشق  تابش  اگر
  که   شهوت  بت  این  به  را  ما  ناظر  حضورِ  صورتِبه   فضاگشایی  با  و  شدیمنمی  برخوردار  او

 ما   مرکز  در  چیزها   دادنِ  قرار  به  ذهنی من   شهوت  و  حرص  ،   کرد نمی  آگاه  است   ذهنیمن
 و  هاهمانیدگی   از  ناشی  دردهای  و  آورددرمی  ما  روزگارِ  از   دمار  هاآن  کردن  زیاد  و

 .کرد می  بیچاره را  ما ذهنی،من هایبینی سبب 

 یی دیده هاسبب چون طفلی ز تو
 ییچَفسیده بر  جهل از سبب، در
 ( 3153 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ذهنیمن جهل با که روست این از  ایکرده توجه هاسبب  به فقط اکنونهم تا کودکی از تو
 در   هست،  هاجسم  جهانِ  در  که  معلولی  و  علت  آن  کنیمی   فکر  و  ای چسبیده   هاسبب   به

 ها علت   و  بینیسبب   دید  از  فضاگشایی  با  باید  جایی  یک  ما. ]هست  هم  خداوند  جهانِ
 .[ببینیم را  حقیقی  سازسبب  عدم  مرکز  با و بیاییم بیرون
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 غافلی  مُسَبِّب از هاسبب با
 مایلی  زآن ها روپوش این سویِ

 ( 3154 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 با   و  ستزندگی  که  مسبّب  از  هاسبب  به  چسبیدن  و  ذهنی  هایعلت   به  کردن  توجه  با
 به   ذهن  دید  با  که  است  خاطر  همین  به  و  ای مانده   غافل  کندمی  کار  فکانکن   و  قضا

 . هستی  مایل است،گرفته  قرار  مسبّب آن  روی بر روپوشی همچون که هاسبب   سمت

 شر و خیر  هر  رسدمی مُسَبِّب از
 پدر  ای وسایط و اسباب نیست

 ( 1554 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مسبّب،   سوی  از  کندمی  ارائه  شما  به  لحظه  این  اتفاق  که  شری  و  خیر   هر  من  دوست  ای
 . نیست دهدمی  نشان ذهنت  که وسایطی و  اسباب از و است خداوند،

 عیان  را مُسَبِّب  او بیند آنکه
 جهان؟  هایِسبب بر  دل نهد َکی

 ( 37۸7 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ببیند   را   مسبب  آشکارا   عدم،  دید  و  شدهگشوده  فضای  با  و  کند  باز  را   فضا  که  هرکسی
 دلبستۀ   دیگر  کند،می  درست  را   چیزهمه  فکانکن   و  قضا  طریق  از  و  کل  خرد  با  که

 . شودنمی  ذهنی هایسبب 

    است حادث کآن ننگرم،  را سبب من
 است  باعث را حادثی حادث، زآنکه

 ( 2۶40 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دیگری  سبب  از  و  است  حادث  خودش  که  سبب  آن  زیرا  کنمنمی   توجهی  هاسبب   به  من
 پیش   صورت  همین  به  بیرون  جهانِ  و  سازدمی  را   دیگر  حادث  یک  است،آمده  وجودبه
]رود می   که   کنیم  فکر   و  کرده  دنبال   را   حادث   و  کنیم  توجه  هاوضعیت   این  به  ما   اگر. 

 .[ شد نخواهد ممکن حضور،  به ذهنیمن از ما  تبدیل رساند، خواهند خدا  به را  ما نهایتاً
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   کنممی نِظاره را سابق لطفِ
 کنم می دوپاره حادث، آن هرچه

 ( 2۶41 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ذهن   که  را   حادثی  هر  و  کنممی  نگاه  را   ازلی  رحمت  و  لطف  و  کرده  باز  را   فضا  بنابراین
 .دارم برمی  آن روی  از  را  توجهم  و اندازم می  دور و کرده دوپاره دهدمی  نشان

 ثَنَوی  چون مگو دو دو دوی، ز  دَم مزن بیش
 مرا  آثار،  از شد بس بطلب، را سبب اصلِ

 (39 شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،) 

  دو  دو(  هاپرست دوگانه )   ثنوی  همچون  و  مزن  دم   معلول   و   علت  جهانِ   دوییِ  از  قدراین
  را  آثار  کافی  اندازٔهبه  بگو  بلکه  نکن  نگاه  جهان  به   معلول  و  علت  ذهنیِ  دید  با  و  مگو
 اصل  هشیارانه  و  کنم  باز  هاوضعیت   و  آثار  اطراف  را   فضا  خواهممی  اکنون  ام دیده
 . کن طلب را  مسبّب یعنی هاسبب 

 قضا  قاضیِِّ دهلیِز این در ما
 بَلٰى و  الستیم دعویِّ بهِر

 ( 174 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
   داالن  راهرو،:  دهلیز

 اقرار   برای  و  ایمافتاده   گیر  ذهن  در  شده،  جدا   خداوند  از  قضا  قاضی  راهروی  این  در  ما
 انتظار  در  آن  به  گفتن  بله  و  لحظه  این  اتفاق  اطراف  فضاگشایی  و  الست  به  دوباره
 این  از  توانیمنمی  ایمنشده  زندگی  جنس  از  و  نکرده  اقرار  الست  به  که  زمانی  تا  و. ]هستیم
 .[ شویم یکی او با یعنی برویم خداوند اتاق به و شویم خارج راهرو

 امتحان  ز را  آن و گفتیم  بَلی که
 بیان  و است شهود ما  قولِ و  فعل

 ( 175 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 به  بله و  فضاگشایی خدا، خداییت به اقرار معنایبه که ایمگفته  بله  َالَست پیمان به ما
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  قول  و  فعل  باید  اقراری،  چنین  امتحان  برای  دنیا  این  در  اینک.  است   لحظه  این  اتفاق
 . برخیزد شدهگشوده  فضای از یعنی باشد  بلی این شاهد ما

 زدیم؟  تن قاضی دهلیِز در چه از
 آمدیم؟   گواهی بهِر ما که نه

 ( 17۶ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
   داالن راهرو،: دهلیز

 شدن  ساکت: زدن تن

  مقاومت   و  کرده  اختیار  سکوت  خداوند،  یعنی   قضا  قاضی  محکمۀ  در  جهت  چه  به
 هستیم  خدا   جنس  از  کهاین   به  شهادت  و  گواهی  برای  ما  که  است  این  نه  مگر  کنیم؟می
 ایم؟آمده دنیا این به

 او وجهِ  جز  هاِلکٌ ءٍشَی ُکلُّ
 مجو هستی او، وجهِ در اینه چون

 ( 3052 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 صورت به  ما  در   که  خداوند  وجه  و  ذات  مگر  هستند  مردنی  جهان  این  چیزهای  همۀ
 و   جنس  در  وجودت  و  اینکرده   باز  فضا  که  وقتی  تا.  کندمی  جلوه  شدهگشوده   فضای

 . کنی جوجست  هستی و بقا نباید نیست، او وجه

 ( ۸۸ آیۀ ،(2۸)قصص سورٔه کریم، قرآن)

ًا آَخَر ۘ ََل ِإلََٰه ِإَلَّ ُهَو ۚ ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإَلَّ َوْجَهُه ۚ َلُه اْْلُْكُم وَ   ِإلَْيِه تُ ْرَجُعوَن.« »َوََل َتْدُع َمَع اَّللَِّ ِإَلَٰ
 چيزى   هر.  نيست   او  جز  خدايى  هيچ.  مخوان  را   ديگرى  خداى  يکتا  خداى   با»  

 .«    شويد بازگردانيده او به همه و اوست فرمان  فرمان،. او ذات  مگر است نابودشدنى

 
 عقل  بداند تا که بدرّم عشق کمانِ

 نظیرانم بی سلطانِ و  نظیرمبی که
 ( 174۶ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 پاره به نزدیک که  کشممی قدرآن را  عشق کمان خود انگیزشگفت  فضاگشایی با من
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 و   خدا   جنس  از   زیرا   کنمنمی   استفاده  او  از  من  که  بداند  ذهنیمن   عقل  تا.  است  آن  شدن
 .  هستم نظیرتربی نظیرانبی  همۀ از بلکه مانندم بی   تنهانه  و هستم زندگی

 شَهی   آدم بَنی َکرَّمنا  زِ تو
 نهی  پا دریا به هم خشکی، به هم
 ( 3773 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پادشاه   «داشتیم  گرامی  را  زادگانآدمی   ما»  فرمود  که  خداوند  قولِ  اقتضای  به  تو
  در   هم  و  نهیمی  گام   ذهن  خشکی  در  هم   زیرا   نرفته  بین  از   تو  شاهی.  رویمی  شماربه

 . کنی می ونما نشو  یکتایی دریای

 جان  به  اْلبَحریعَلَی حَمَلْناهُم که
 ران  پیش اْلبَّر،عَلَی حَمَلْناهُم از
 ( 3774 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از .«  کردیم  حمل  دریا  بر  را   آنان»  که  هستی  آیه  این  معنای  مشمولِ  روح  حیثِ  از   تو
 تا  شو  حضور  هشیاری  بر  سوار  فضاگشایی  با  و  بگذر  آن  هایهمانیدگی  و  ذهن  خشکی

 .برسی  یکتایی دریای به

 ( 70 آیۀ ،(17)اسراء  سورٔه کریم، قرآن)

  عَلَٰى   وَفَضَّلْنَاهُمْ  الطَّيِّبَاتِ  مِنَ  وَرَزَقْنَاهُمْ  وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ  فِي  وَحَمَلْنَاهُمْ  آدََم  بَنِي  كَرَّمْنَا  وَلَقَدْ»
 .«  تَفْضِيلًا خَلَقْنَا مِمَّنْ كَثِيرٍ

 چيزهاى   از  و  كرديم  سوار  خشکى  و   دريا   بر  و  بخشيديم  كرامت  را   آدم   فرزندان  ما»
 .«  نهاديم برتريشان خويش مخلوقات  از بسيارى بر و داديم روزى پاكيزه و خوش

 
 تمام تسلیمِ که  جز  توّکل جز 

 دام  و است مکر  همه   راحت و غم در
 ( 4۶۸ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 راحتی،  و  آسایش  زمان  چه  کند،می   غمناک   را   ذهن  که  چالش  زمانِ  چه   امور،  همۀ  در
 فضای به اتکا و اعتماد و لحظه این در تسلیم  و  توکل و  فضاگشایی از غیر هرکاری
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 .است دام  و مکر شده،گشوده 

  جبر   دچار هاانسان و شود سخت  خود دادنِ تغییر  شودمی سبب عواملی
 . بشوند  ذهنیمنِ

 .ایراد رفعِ برای نکردن تالش و خود، در ایراد ندیدنِ  معنوی، آموزشِ به نیاز احساسِ عدمِ -1

 ستعلّتی  دل  در: گفتند انبیا
 ست آفتی شناسیحق  در آن از که
 ( 2۶77 تیب سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 مرض   بیماری،: علّت

 و   خداشناسی  مانع  که  دارد  وجود  مرضی  یک  ما  مرکز  در  که  گفتند  پیغمبران
  آفت   ما  به  این  و  بشناسیم  خدا   صورتبه  را   خودمان  ما  گذاردنمی   یعنی  ستخودشناسی 

]زندمی   احساس   معنوی  آموزش  به   نیازی  بینیمنمی  خود  در  را   مرض   این   چون  ما. 
 .[ کنیمنمی 

 شناخت  و دید را خویش  نقصِ که  هر 
 تاخت دواسبه خود، اِستِکمال اندر
 ( 3212 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خواهی   کمال رسانیدن،  کمال به: اِستِکمال
 . رفتن  شتاب به و  کردن شتاب از کنایه: تاختن اسبه دو

  از  حاصل  هاینقصِ   متوجه  نظر  هشیاری  کمک  با  و  ناظر  حضور  صورتبه   هرکس
 هاهمانیدگی   انداختن  و  شناسایی  عرصۀ   در  بیابد،  را   آن  و  شود  خود   در  همانیدگی

 . کند رفع را  هانقص  آن تا تازدمی  دواسبه و شتابدمی

 ذواْلجَالل  سویِ به پَّردنمی زآن
 کمال  را خود بََردمی  گُمانی کو

 ( 3213 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خدا سویبه   ذهنیمن از قطعاً داند،می  کامل را  خود و بیندنمی  نقصی خویشتن در کهآن 
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 نقص بی   و  یافتهکمال   که  داردمی   گمان  دروغین،  ذهنی  تصویر  آن  با  زیرا   کند،نمی   پرواز
 . است

 سَرش   نآید بال دیوارِ به تا
 کرش  گوشِ آن دل پندِ نشنود

 ( 20۶3 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هایدل   پندِ  او  ناشنوایِ  گوشِ  نخورَد،  بال  دیوار  به  درد  از  پر   ذهنیمن   سرِ   که  مادام 
 .[ کندنمی  معنوی آموزش به نیاز احساس درنتیجه  و. ]شنود نمی را  ذهن از رهاشده

 صَغیر  بابِ  در، قدس  موسی ساخت
 زَحیر قومِ  سر  آرند  فرود تا

 ( 299۶ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 آزاردهنده  و بیمار  مردم:  زَحیر قوم 

 که   ذهنیمن  هایانسان   زحیر،  قوِم  تا  ساخت  کوچک  دری  قدس،  در  موسی  حضرت
  خداوند   عبارتیبه .  کنند  خَم  را   خود  سرِ  آن،  به  ورود  هنگام   به  بودند  تکبّر  بیماری  دچار
 را  ذهنیمن   افسانۀ  جهنم  نام به   صغیری  باب  پندارد،می  نیازبی  را   خود  که  انسانی  برای

 از   و  شود  خداوند  به  احتیاجش   متوجه  دردمند  انسان  تا  کند،می  تولید  درد  که  ساخته
 . بپرهیزد درد   ایجاد و کارافزایی

 سرفراز  و  بُدند جَبّاران زآنکه
 نیاز  و است صغیر  بابِ آن دوزخ

 ( 2997 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ظالم   ستمگر،: جَبّار

  گردنکش   و  ظالم  مردمی  قومش،  که  ساخت  کوچک  را   در  آن  جهت  بدین  موسی  حضرت 
  اوست   ذهنیمن   همان  دوزخ  نیز،  داندمی  خدا   از  نیازبی  را   خود  که  انسانی  برای.  بودند

 به   نیاز  اظهارِ  و  تضرع  برای  جایی  کوچک،  درِ  آن  مانندِ  و  کندمی   حمل  را   دردها  آتش  که
 .  است خداوند
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 شِکَر از آید تر خوش کردن ناز
 خطر صد دارد که خایَش، کم لیک،

 ( 544 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هم   شِکر  از  ستذهنی من  بیماری  عالئم  از   که  زندگی   به  نیازیبی   حس  و  کردن  ناز  گرچه
 طلب  ست ذهنی من   مرض  عالئم  از  که  را   شِکر  این  نباید  تو  اما  رسدمی   نظربه   ترشیرین 

 .دارد بسیاری خطراتِ زیرا  کنی

 نیاز راهِ آن آبادست ایمن
 بساز   ره آن با  و  گیر   نازش ترِک

 ( 545 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  گفتنِ   و  نازکردن  راه .  است   آسودگی  و  امنیّت  از   پُر  راهی  خدا،  جذبۀ  و  رحمت  به  نیاز   راهِ
  کُن   حرکت  نیاز  راهِ   در  و  کن  رها  شودمی  خدا   عنایت  از  محرومیت  سبب  که  را   «دانممی»
 . بساز راه آن با و

 نکرد؟ نظر  حالش به یار که شد  که عاشق
 هست  طبیب وگرنه نیست درد خواجه ای

 (۶3 غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

  اطراف   در  فضاگشایی  و  خداوند  به  نیاز  اظهار  و  ذهن  به  توجهیبی  با  کسی  شودمی  مگر
 باز  فضا  باید  پس  نکند؟  نظر  حالش  به  خداوند  و  شود  زندگی  عاشق  لحظه  این   اتفاق
 . ندارم  نیازی نگوییم و بخواهیم کمک خداست که ذهن دردهای طبیب از و کنیم

 از  است  نهفته  زیر  در  که  دردی  به  نسبت  خود  کردنِ  حسبی  و  خود  دردهای   پوشانیدنِ  -  2
  عدمِ   طورهمین   و  دیگر،  فکرِ  به  فکری  از  پریدن  یا  و  کارافزا،  و  بیهوده  هایمشغولیت  طریق 
 هوشیارانه  دردِ تحمّلِ

 

 



  

903 برنامه شماره خالصه ابیات

 34 

 خزان  اندر مُضمَرست بهاران آن
 آن  از  مگْریز  خزان،  آن  بهارست در
 ( 22۶4 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 .پوشیده شده، کرده پنهان: مُضمَر

 و   بشوند  پژمرده  هایتهمانیدگی   اگر  پس.  است  نهفته  هاهمانیدگی   خزان  در  حضور  بهار
 نسبت   شدن   کوچک  از  بنابراین.  افتاد  خواهد  اتفاق  حضورت  بهار  نکنی  توجه  هاآن  به
 . بگریزی نباید هاهمانیدگی  به

 بساز  وحشت با باش،  غم همرهِ
 دراز  عُمِر خود مرِگ  در طلبمی

 ( 22۶5 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 اتذهنی من   تا  بگیر  خو  هاهمانیدگی   دیدن  وحشتِ   با  و  باش  هشیارانه  درد  و  غم  همراهِ
 .شوی زنده خداوند جاودانگی به ابدی لحظۀ این در  و بمیرد

 بَدَست  کاینجا  تو نفسِ گوید آنچه
 ست آمده ضد او کارِ چون مَشنَوَش 

 ( 22۶۶ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بلند   آن  براساس  شودمی   سبب  و  است  بد  کار   این  و  جااین  گویدمی   تو  ذهنیمن  هرچه
 و   نکن  گوش  را   سخن  آن  تو  بکشی،  مردم   رخ  به  را   دانشت  یا  کنی  هویت  حس  یا  شوی

 . است زندگی خرد ضدِ او کارِ زیرا  کن، عمل را  عکسش

 پیغمبران  از  که ُکن خالفش تو
 جهان  در وصیّت آمد چنین این

 (  22۶7 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 وصیّت   گونهاین  جهان  در  پیغمبران  که  زیرا   کن   عمل  را  اتذهنی من  هایگفته   عکس  تو
 .اندکرده 
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 روحانی  ستآتشی تو پختنِ بهر ز
 باشی قَلتَبان خامِ زنان، چو جَهی پس چو

 ( 3090 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 غیرت بی: قَلتَبان 

 درد   که  کرده  درست  آتشی  زندگی  فضاگشایی،  با  تو  شدن  پخته  و  رسیدن  بلوغ  به  برای
 آبرویت   و  هستی  غیرتبی   و  خام   یعنی  بجهی،  عقب  و  بکشی  پس  اگر.  دارد  هشیارانه

 . رفت خواهد ذهنیمن  در ماندن خاطربه

 بُوَد  نوری رَوی چون  نمایَد، آتش دور زِ آن
 ابتال  برای موسی آتشِ که همچنان

 ( 142 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 در   اتذهنی من  شدنکوچک   و  هشیارانه  درد  آتش  از  که  کسی  ای[  گویدمی  ما  به  موالنا]
 آید می   آتش  نظر  به  دور  از  هشیارانه  درد  کنینمی   تحمّل  را   درد  این  و  ترسیمی   مردم   بین
 اگر . ]بود  امتحان  برای  موسی  آتش  که  طورهمان.  است  خدا   نور  بروی  نزدیک  وقتی  ولی
 که  زندگی  باشیم،   داشته  نیاز  زندگی  به  و  داشته  هاهمانیدگی   کردن  پژمرده  به  میل  ما

 باال   ما  که  دهدمی   ترتیب  طوری   را   اتفاقات  هستیم،   او  جذبۀ  و  توجه  عنایت،  زیر  همیشه
 .[ کنیم  شرکت فعاالنه  خزانش در  و کنیم کوچکش بتوانیم و ببینیم را  مانذهنی من آمدن

 (9 آیه ،(20)طه سوره کریم، قرآن)

 .« مُوسَٰى حَدِيثُ َاتَاكَ وَهَلْ»
 « است؟ رسيده تو به موسى خبرِ آيا»

 ُکنید  آتش  آن  قصدِ  جانان پروانه اَلصَّال
 بَال   اندر رَوید دَر اوَّل، گفتید  بلی چون

 ( 142 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 صفتان  پروانه عاشقان،: جانان پروانه

  و   گفتید  «بله»  َالست  روز  در  چون  بیایید  هشیارانه  درد  آتش  سویبه   جانان،  پروانه  ای
 این  اتفاق به و درآیید هشیارانه  درد بالی به اینک  هستید؛ خدا  جنس از که کردید اقرار
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 . بگویید بله لحظه

 ( 172 آیه ،(7) اعراف  سوره کریم، قرآن)

 »…أََلْسُت ِبَربُِِكْم ۖ قَاُلوا بَ َلى…« 
  ما   از  اتفاقات  آوردن  وجودبه   با  خداوند  لحظه  این]  …«نيستم؟  پروردگارتان  من  آيا»…
 .[ بگوییم بله گشاییفضا  با و کنیم باز فضا باید ما هستم؟ تو پروردگار  من  پرسدمی

 مُقام باشد آتشَش میانِ  در سَمَنْدَر چون
 وَال  و شوق  اینچنین جان،  و دل در دارد هرکه

 ( 142 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 . سوزدنمی  آتش  در اند گفته که  خزنده جانوری : سَمندَر

 دوستی  محبّت،: واَل

 باشد  داشته  را   خدا   معشوق،  به  شدن  زنده  شوق   و  دوستی  جانش  و  دل  در  که  هرکسی
 مرکزش   تا  ماند  خواهد  هشیارانه  درد  آتش  میان  در  سوزد،نمی   آتش  در  که  سمندر  مانند

 .  شود زنده اصلش به و کرده عدم  را 

 چابُکم   آذر  بر  من برادر ای
 کم  و  بیش َگردم  که جانم آن نه من
 ( 421۸ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آتش : آذر

 و   جسمی  هشیاری  آن  من  زیرا   بسوزاند،  مرا   تواندنمی   آن  و  غالبم  آتش   بر  من  برادر،  ای
 و   هاهمانیدگی   تغییر  با  ما  اصلی  جان. ]شوم   کمو بیش   سوختن  با  که   نیستم  حیوانی  جان

 برای  خدا   امتداد  عنوانبه   ما.  بیندنمی   آسیب  و  شودنمی   وبزرگکوچک   اتفاقات
 احتیاج   کسهیچ   کمک  به  هشیارانه  درد  کشیدن   و  هاهمانیدگی   انداختن  شناسایی،

 .[ نداریم
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 نیش  دردِ بر   ُکن صبر  برادر، ای
 خویش   َگبِر نفسِ نیشِ از رهی تا
 ( 3002 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . است رياضت  و نفس با مجاهده  از كنايه: نیش دردِ

 ات،ذهنی من   خود،  کافر  نَفسِ  دردهای  از  تا  باش   داشته  صبر  هشیارانه  درد  بر  برادر،  ای
 . یابی رهایی

 افروختن ْ شمع  آموخت دلش چون
 سوختن نیارد را  او آفتاب

 (  3005 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  انرژی  آفتاب  از   هرچه  و  آفتاب  نماید،  روشن  را   دلش  شمع  و   کند  فضاگشایی   که   هرکس
 . برساند آسیبی او به تواندنمی ( مادی عناصر و طبیعی  عوامل) گیردمی

 مُنْتَجِم آفتابِ  در حق گفت
 َکهِْفهِمْ عَنْ  َکذی تَّزاوَر، ذکِر

 (  300۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

»استفرموده   کریم   قرآن  در  خداوند   به   غارشان  از  برآید  چون  که   بینی  را   خورشید  و: 
 « غارند؛ صحنه در هاآن  و گردد چپشان سمتِ  به  رود فرو چون  و گراید راست سمت

 کل  که  خداوند  نظم  از   و  کرده  عدم  را   مرکزش  گشاییفضا   با  انسان   وقتی  عبارتیبه
 صورتدراین   نماید؛  روشن  را   خویش  حضور  شمع  و  کند   پیروی  کندمی   اداره  را   کائنات
 . بزند آسیبی او به تواندنمی  هاستانسان  نماد جااین در که بیرون آفتاب

 ( 17 آیه ،(1۸)  کهف سوره کریم، قرآن)

 الشِّمَالِ  ذَاتَ   تَقْرُِضهُمْ  غَرَبَتْ  وَِاذَا   الْيَمِينِ   ذَاتَ كَهْفِهِمْ عَنْ  تَزَاوَرُ  طَلَعَتْ  ِاذَا   الشَّمْسَ  وَتَرَى»
 …« مِنْهُ فَجْوَةٍ فِي وَهُمْ

 چون   و   كندمى   ميل  راست  جانبِ  به   غارشان  از  آيد،برمى   چون  كه  بينى مى   را   خورشيد  و»
 …«غارند صحنۀ در آنان و. گردد چپ به و واگذارد را  ايشان كند غروب
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 شودمی ُگل چون  لطف، جمله  خار،
 رود می  ُکلّ سویِ کو جزوی، پیشِ

 (  3007 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 شود؛ می  زیبایی  و  لطف  سراسر  گل  مانند  رودمی  کل  سوی  به  که  جزوی  پیش  خار
 عقل   از  گشاییفضا   با   که  انسانی  به  ایزنندهآسیب   اتفاقِ  هر  یا  و  ذهنیمن   هر  عبارتیبه

 ایصدمه  رودمی   یکتایی  فضای  کل،  عقل  سویبه   ها،همانیدگی   برحسب  دیدن  و  جزوی
 . رساندنمی 

 از  و  داد   تغییر  را   خود  توانمی  که  مسئله  این  به   اعتقاد  عدم  با  شدن   ذهنی مِن  جبرِ  دچار  -  3
 درد   پر  زندگیِ  این   همیشه  که  است  این   در  ما  سرنوشتِ  و  قضا  اینکه  تصوِّرِ.  شد  رها  دردها  این 
 .ندارد وجود ما رهاییِ برای راهی و دهیم ادامه را

 صبر و شُکر بی کاهلی  از مانْد که  هر 
 جَبر  پایِ گیرد که  داند همین او
 ( 10۶۸ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تنبلی : کاهلی

  گشایی فضا   و  شکر  نداشته،  تغییر  به  میل  ذهنیمن   حرکتیبی   و  تنبلی  روی  از  که  هرکسی
 پیش   را   ذهنیمن   جبرِ  راه  نادانی  روی  از   ناچاربه   نکند،  پیشه  صبر  و  نیاورد  جابه  را 

 راهِ  و  کرده  تحمیل  او  به  را   هاهمانیدگی   برحسب  دیدن  و  باورها  ذهنی،من   یعنی  گیردمی
 . بنددمی  رویش به را  تغییر

 کرد  رنجور خود آورد، جبر  که  هر 
 کرد گور در اش،رنجوری همان تا

 ( 10۶9 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بیمار : رنجور

  رفت،   بیرون  ذهن  فضای  از  شودنمی   بگوید  یعنی   شود  متوسل  ذهنیمن   جبرِ  به  هرکس
 اشذهنی من   قبر  در  را   او  بیماری،  همان  سرانجام   و  استکرده  بیمار  و  پریشان  را   خود
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  روحی   نظر  از  و  تغییر  بدون   گوشت  تکه  یک  به  را   انسان  جبر،  این  چراکه  کشت؛  خواهد
 . کندمی تبدیل  پردرد و ضعیف

 ست تُهی بس که  را  جبر  این کن ترک 
 چیست  جبر  سِِرّ سِِرّ بدانی تا

 ( 31۸7 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 سرّ و راز  تا کن ترک  را   ذهنیمن  اساسبی و توخالی  جبر گشایی فضا با جبری، انسانِ ای
 که  شویمی  متوجه  کنی  باز  لحظهاین   اتفاق  اطراف  در  را   فضا  اگر. ]دریابی  را   جبر  سرّ
 تا   که  ذهنیمن  این  بدانی  و  کنی  پیدا   زندگی  به  نیاز  تو  که  بوده  این   ذهنیمن   جبر  سرّ
  تا   کنی  رها  را   آن  باید  بلکه  نیست؛  تو  کارِ  نهایت   گرفتی،می   آن  از  را   عقلت  تمام   حالبه

 .[کند  تبدیل خودش به و دهد تغییر را  تو خداوند

 مَنبَالن  جمعِ  جبِر این کن ترک 
 جان  چو جبِر  آن  از یابی خبر  تا

 ( 31۸۸ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بیکار  کاهل، تنبل، : مَنبَل

 روی  پریده،  دیگر  فکر  به   فکری  از  دائماً  که  خرافاتی  و  تنبل  افراد  ذهنی،  هایمن  جبر
 شوی،   زنده   خدا   نهایتبی   به  و  کنی  تغییر  خواهیمی  اگر  و  کن  رها  را   کنندنمی  کار  خود

 که  جبری  آن  از  گشایی فضا   با  تا  نده  گوش  هستند،  درد   از  پر  و  تنبل  که  هاآن   حرف   به
  به  شدن  تبدیل  و  ذهن  قبر  از  آمدن  بیرون  یعنی  است،  قدرگران  و  عزیز  جان  همچون

 . کنی پیدا  آگاهی خدا 

 راه  این  در صدق عدمِ-4

 کاشته  صدقی  تخمِ نبودش چون
 بگماشته  آن نسیانِ بَرو حق

 ( 355 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 مرکز  نداشته، حقیقی طلب یعنی استنکاشته دلش در صدق تخم  ذهنیمن آن چون
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 را  ذهن  در  بودن  و   استنبوده   وفادار  الست   به   و  نکرده  عدم   فضاگشایی   طریق  از  را   خود
 شمع   دهدنمی   اجازه  و   استگمارده   او  بر  را   حضور  فراموشی   خداوند  دهد،می  ادامه

 . شود  روشن حضورش

 زند می دل  یزنهآتش بر  گرچه
 ُکشد می حق کفِ  را  شسِتارَه آن
 ( 35۶ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 چخماق   سنگِ: زنهآتش

  است   تسلیم  و  فضاگشایی  معادل  که  چخماق  سنگ  با  خواهدمی  مرتب  او  اگرچه
 واقعی   طلب  و  صدق  و  است  ذهن  در   چون  اما  کند  روشن  را   حضور  شمع  و  بزند  ایجرقه 
 جرقه   آن  و  آیدنمی   مرکزش  به  و  دهدنمی   نشان  او  به  را   خودش  زندگی  و  تواندنمی   ندارد

 .کندمی  خاموش خداوند دست را 

 حقیقی  طلبِ عدمِ - 5

 دست  هردو تو دایماً زن طلب در
 است رهبر  نیکو راه، در  طلب که
 ( 979 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   بدنی  مادی،  امکانات  تمام   باش،  خدا   به  شدن  زنده  و  زندگی  طالب   وجودت  تمام   با
 زیرا   کن،  انتخاب  را   فضاگشایی  و  پرهیز   عشق،  لحظه  هر  در  و  بینداز  کاربه  را   اتذهنی 
 . است  رهبر بهترین خدا  سویِبه  بازگشت راهِ در  فضاگشایی و  داشتن  واقعی  طلب

 فتا  ای رزق بر: که  پیغمبر گفت
 ها قفل  در بر   و ستبسته فرو در

 ( 23۸5 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . جوانمرد جوان، معنیِ  به است  فتی همان : فَتا

 آید،می   یکتایی  فضای  از  که  شما  حضور   روزیِ  و  رزق  درِ:  استفرموده  پیامبر  انسان،  ای
 و   هستیم  زندانی  ذهن  در ما  دیگر  عبارت  به  است؛ شده  زده  هاییقفل   آن  بر  و  شده  بسته
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 مرتب   ما   اگر.  کند  باز  تواندمی   زندگی   فقط  را   قفل  این  و   است   قفل  یک   همانیدگی  هر
 این   در  اگر  ولی  شویم؛می  زندانی  آن   در  ما  و  شده  بسته  ذهن  درِ  کنیم  فعال  را   همانیدگی

  و   کرده  شناسایی   را   همانیدگی  توانیممی   ببینیم  عدم   هشیاری  با  و  کرده   باز  را   فضا  لحظه
 .بیندازیم

 اکتساب  و ما  شدِ آمد و جنبش
 حجاب  و  قفل آن بر  مِفتاحی  هست

 ( 23۸۶ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  حقیقی،   طلب   و  تسلیم  شده،گشوده   فضای  براساس  ما  اقدام   و   فعالیت  جنبش،   تالش،
 . است معنوی و مادی رزقِ  ٔزمینه در  حجاب، و  قفل   آن گشایشِ کلیدِ

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

 ( 23۸7 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   شودنمی   باز  روزی  درِ  این  آیدمی   درون  شدٔهگشوده   فضای  از  که   طلب،  کلیدِ  بدون
 فضای   یعنی   نان  او  به   بنده  تکاپوی  و  طلب   بدون  که  نیست  این   خداوند  روشِ

 .بدهد را  معنوی و مادی چیز هر یا و شدهگشوده 

 خداست گروگانِ تو در طلب کین
 سزاست مطلوبی  به طالب هر  زآنکه

 ( 1734 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هرکسی   و  خداست  گروگانِ  دارد  وجود  تو  ذات  در  که  خواستن  و  فضاگشایی   طلب،  زیرا 
  جهان   به  لحظه  این  در   که  ببینیم  باید  ما.  آورد می   دستبه  را   همان  کندمی   طلب  هرچه
 شدن زنده   طالب  و  کنیممی   باز  را   فضا  یا  کنیممی   طلب  جهان  از  چیزی  یک  و  کرده  نگاه

 .هستیم خدا  به
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 شود افزون طلب  این تا کن  جهد
 شود  بیرون تن  چاهِ زین دلت تا
 ( 1735 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بیشتر  تو  در  شویمی   خدا   جنس  از  و  کرده  باز  را   فضا  که   واقعی  طلب  آن  تا  کن  کوشش
 .شود  رها و آزاد هاهمانیدگی چاه این از اتهشیاری و  مرکز تا گردد

 

 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن

 آمد گه چریدن  وی آهوی معانی   

جریده بر عاشقان گزیده                                                       ای عاشق     
 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن       

 2029غزل شماره  ،مولوی، دیوان شمس  
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