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 :سخنی با همراهان

 کن  ر خطا گفتیم اصالحش توگ

 مصلحی تو ای تو سلطان سَُخن 

 (۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

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

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

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

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

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  تا اُسّ

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

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

 و موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

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

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

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

 عموم قرار دهیم. 

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

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خالصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 920 خالصه ابیات غزل برنامه

 متن ابیات غزل اصلی 
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 را؟  خنده آن  داری نهان چند 
 را فرخنده تابندٔه مهِ آن

 
 را  شاه صد  تو رویِ  کند بنده 

 را  بنده تو خندٔه کند شاه
 

 را  سرخ گلِ بیاموز خنده 
 را  پاینده  دولتِ آن کن جلوه

 
 آسمان  درِ است بدان بسته 
 را  گشاینده تو چون بکشد تا

 
 مست  شترهایِ قِطّارِ دیدٔه 

 را  کشاننده منتظرانند
 

 کش  حلقه آن در  و برافشان  زلف 
 را  رباینده  حلقه  صد دو حلقِ

 
 حاضرست  صنم و  وصالست روزِ 

 را آینده مدّتِ مپا هیچ
 

 رو  سخت دفِ زخمست عاشقِ 
 را  نالنده نیِ آن لبست میلِ
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 بزن  طپانچه چند  دف رخِ بر  
 را سِگالنده نایِ آن ده دم

 
 رَباب  برآرد ناله طمع به ور 

 را  بخشنده کفِ   آن بگشا  خوش
 

 بماند  ابتر   غزل گر  مکن عیب 
 را  پّرنده خاطِر  وفا نیست

 
 ( 2۵3 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
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 را؟  خنده  آن داری نهان چند
 را فرخنده تابندٔه مهِ آن

 (2۵3 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 شادی   و  خنده  آن  چرا   هستی  شادی  جنس  از   خدا   امتداد  و  هشیاری  عنوانبه   تو  انسان،  ای
 طلوع   تو  در  زندگی  مبارک   و  درخشان  ماه  آن  چرا   کنی؟نمی   بیان  را آن  و  ایکرده  پنهان  را   اصیلت

  ذهنی من  این  دانیمی   آیا]  شود؟نمی  ساطع  تو  از  زندگی  انرژی  و  ایکرده   پنهان  را آن  چرا   کند؟نمی 
 هایسبب   ایجاد   با  تو!  ست؟زندگی  به  تو  ارتعاش  عدم   و  نخندیدن  سبب  طلبمراد   و  طلبکمال 
  با   فقط  و  رویمی  جهانی این  مرادهای  دنبال  بودن  ناقص  احساس  و  حقارت  شرم،  حس  ذهنی،

 شاد  و  خندیمی  خود  کمال  پندار  به  رسیدن  و  هاآن  از  گرفتن  کام   و  هاهمانیدگی  آوردن  دستبه
  طلوع  تو  در  خدا   ابدیت  و  بینهایت  ماه  و  شده  گشوده  درونت  فضای  دهی  اجازه  اگر!  شویمی
 .[شد خواهد مرتعش تو از دردبی  و مبارک  و شادی انرژی این کند

 را  شاه صد تو رویِ  کند بنده
 را  بنده تو خندٔه کند شاه

 (2۵3 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 دهد،   نشان  را  خودش  انسان  در  شدهگشوده   فضای  یا  حضور   عنوانبه  «تو  رویِ»  اگر  خداوندا،
 به   تبدیل  را   مغرور  و  قوی  ذهنیمن  شاهِ  صدها   تواندمی   شودمی  ساطع  آن  از  که  برکاتی  و  انرژی
  تواندمی  و کرده تبدیل معنوی شاه به را  او تو شادی و خنده  ارتعاش. کند لطیف  و گشافضا  بندٔه
 درک   ما  که  است  این  مستلزم   جهان  در  سازنده  گذاریاثر . ]شود  زنده   تو  ابدیت  و  بینهایت  به

  با   نباید  ما  و  کند  طلوع  ما  از  شادی  و  ماه  صورت  به  خواهدمی   لحظه  همین   در  زندگی  کنیم
  ذهن   که  را   ماجراهایی  کلیطوربه   باید  ما.  بگیریم  را   او  جلوی  طلبْمراد  و   طلبکمال   ذهنیِمن

 .[کنیم رها دهدمی  نشان

 را  سرخ گلِ بیاموز  خنده
 را  پاینده  دولتِ آن کن جلوه

 (2۵3 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 خندٔه  این  خندد،می   تو  در  زندگی  و  شویمی  زنده  زندگی   اصیل  شادی  به  تو  وقتی  انسان،  ای
 جاودانه   اشزیبایی   اما  زیباست  کهاین   وجودبا   سرخ  گل  کهچرا   بیاموز  سرخ  گل  به  را   حقیقی
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 ارتعاش  به   سرخ  گل  جمله  از  ایباشنده  هر  در  را  خود  ذات  جاودانٔه  حقیقی  جنس  تو.  نیست
 . بشناسد  را  خودش ذات نیز او تا درآور

 آسمان  درِ  است بدان بسته
 را  گشاینده تو چون بکشد تا
 (2۵3 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  تو   مانند  ایگشاینده   که  است  بسته   دلیل  این  به  خدا   لطف  درِ  یکتایی،  فضای  و  درون  آسمانِ  درِ
  لحظه  این  هایمرادیبی   و  فرم   اتفاق،  اطراف  در   را   فضا  تا  کند  آگاه   را   تو  و  بکِشد  خود   سویبه  را 

 . شود باز درونت روزن ترتیب  بدین و  باشی داشته  رضا و پرهیز پذیرش،  شکر، صبر، بگشایی،

 مست  شترهایِ قِطّارِ  دیدٔه
 را  کشاننده منتظرانند

 (2۵3 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 شتران  صف: قِطار

 و  کِشاننده   دنبال  انتظار،  صف  در  مست  شترهای  مانند  و  بوده  مست   عاشق  هاانسان   همه
. کند  بیدار  هاآن  درون  در  را   زندگی  بتواند  زندگی  ارتعاش  با  که  هستند  موالنا   مثل  هدایتگری

  طلب   که  هستند  ایآماده   عاشقان  برای  اساسی  و  مهم  کشاننده  دو  موالنا  دانش   و  گشاییفضا ]
  مرتعش   زندگی  به  و  گیرندمی  را   زندگی  ارتعاش  قرین  طریق  از   هاآن.  دارند  را   خدا   به  شدن  زنده
 .[ شوندمی

 کش  حلقه آن  در و برافشان  زلف
 را  رباینده  حلقه  صد دو حلقِ

 (2۵3 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 . برباید نیزه با را حلقه مسابقه نوعی در که کسی: رباینده  حلقه

 کار  خود  روی  که  را   عاشق  هایانسان   عشق  و  زیبایی  جلؤه  طریق  از  و  برافشان  را   زلفت  خداوندا،
 به   هاحلقه  این  از  بینندمی  را   زلفت  و  دارند  را  تو  به  شدن  زنده  طلب  و  گشوده  را   فضا  کنند،می

 کام   و  بخورند  زندگی  برکات  از  و  شده  باز  تو  سوی  به  دهانشان  و  حلق  تا   بِکِش  خودت  طرف
 .بگیرند 
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 باز   غیب  عالم  سویبه   را   دیگر  هایانسان   دهان   قرین  طریقِ  از  کند   ارتعاش  عشق  به  کسی  اگر]
  حلقمان   ما  کنیم،می  پیدا  را   هایشحلقه   و  بینیممی  را   معشوق  هایزلف  فضاگشایی  با  ما.  کندمی
 خداوند  کارگاه  در  و  نکرده  باز  بیرون  جهان  از  توجه  و  تایید  ها،همانیدگی   غذای  سویبه  را 

 .[ کند آزاد را  مانهشیاری  او تا هستیم

 حاضرست  صنم  و وصالست روزِ
 را آینده مدّتِ مپا هیچ

 (2۵3 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 مباش منتظر: مپا 

 آینده   منتظر  تو  است،  حاضر  خداوند   و  است،  زندگی  به  شدن  زنده  و  وصال  روز  لحظه  همین
 تا   کنیم  کامل  را  مانذهنی من  خواهیم می   و  هستیم  کمال  پندار   در  مجازی  زمان   در  ما  اما.  مباش
] شویم  خدا   به   شدن  زنده  الیق  که  است  خداوند  خود  کهچرا   دارد   لیاقت  کسیهر  لحظه این. 
 و   طلبکمال  مرادطلب،  ذهنیمن  با  نباید  ما  فقط.  شود  قائم  ما  در  خودش  ذات  بر  خواهدمی

  و   اتحاد  از  را   خود  کندمی   موکول  توهمی  آینده  به  را  خدا   به  شدن  زنده  حتی چیز  همه  که  سازسبب 
 .[کنیم محروم  خدا  وصال

 رو  سخت دفِ زخمست  عاشقِ
 را  نالنده نیِ آن لبست میلِ

 (2۵3 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 ضربه  زخمه،:  زخم

  او  دیگر  عبارت   به.  است  نالنده  نِی  و  روسخت   دفی  شبیه  ذهنیمن   در  و  بوده  عاشق  بالقوّه  انسان 
  ِنی   مانند  و  شود  لطیف  تا  بکِشد  هشیارانه  درد  خواهدمی   و  است  سخت  رویش  که  ستدفی   مانند
  ناییلب   وسیله به   باید  او  کهحالیدر  شودمی   شنیده  ذهنیمن   درد  نالٔه  او  از   که  ست  اینالنده 
 . دهد  سر زندگی آهنگ و شده نواخته

 اگر   بنوازد،  را   ما  بُعد  چهار  زندگی  گذاریممی   و  شده  آگاه  فضاگشایی  و  عدم   مرکز  با  ما  اینک]
 زندگی  هایسیلی   با  حال  شود،  سفت   ذهنیمن   سطح  تا   کردیم  ستیزه  و  روییسخت   ناله،  حالتابه 
 .[ بزند  را  ما ساز خداوند تا  کِشیم می  هشیارانه درد

 



  920خالصه ابیات برنامه شماره  

 
8 

 بزن  طپانچه چند  دف رخِ بر 
 را سِگالنده نایِ آن ده دم

 (2۵3 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 سیلی  ضربه،: طپانچه
 کننده  اندیشه جوینده،:  سِگالنده

 کنم می  باز  هاوضعیت   اطراف  در  را   فضا   من  بزن،  سیلی  چند  ذهنیمن   دف  این  روی  بر   خداوندا،
  تا   گشایممی  را   فضا  و  کنممی  صبر  من .  گردد  آزاد  هاهمانیدگی   از   هشیاری  و   شود  زده  دف  این  تا
  از   بتوانم  من  و  شود  پاک   همانیده  فکرهای  از  مرکزم   و  بدَمی  ام اندیشه   از  پُر   ِنی  این  در  تو

 تو   و  گردم   رها  ذهنیمن   هایویژگی  و  خصوصیات  انواع  و  انتقاد  شکایت،  همانیده،  هایاندیشه 
 .بنوازی مرا 

 رباب  برآرد ناله طمع به ور
 را  بخشنده کفِ   آن بگشا  خوش

 (2۵3 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 موسیقی  ساز نوعی: رَباب

  جنس  از  و   شده  هشیار  زندگی  به   پیدرپی   هایفضاگشایی   و  شکر  صبر،  اثر  در  اگر  انسان،  ای
  دردست   را   اختیارت  گیزند   و  شودمی   نواخته  درونت  فضای  شدی،  حضور  و  مطلق  هشیاری
  تو   طریق  از  را   خودش  و  نواخت  رَبابی  مثل  را   تو  زندگی  وقتی  کِشد؛می   آغوش  در  را   تو  و  گرفته
  باز   را   اتبخشنده  دستان است  مقدور  که  جاآن   تا  و  کن   همکاری  زندگی   با  صورتدراین  کرد  بیان
  پخش   راه  در   را   وقتت  و  پول  امکانات،  استعداد،  توان،  تمام   و  بپرداز  را   خوبت  روی  ذکات  و  کن

 .بگذار گیزند ارتعاش و  آگاهی

 بماند  ابتر  غزل گر  مکن عیب
 را  پّرنده خاطِر  وفا نیست

 (2۵3 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 ناقص : ابتر

 . نپاید و گذرد  دل بر که واردی یا خطاب:  خاطر

 این   که  کنیمی   فکر  و  کردی  گوش  ذهنی  دالیل  و  ابزارها  با  و  نشدی  متوجه  را   غزل  درست  اگر
 طریق  از  که  بود  زندگی  نیروی  «پرّنده   خاطرِ»  آن  کهچرا  نکن  انتقاد  و  مگیر  عیب  است،  ناقص  غزل
 . کرد  تمام  را  غزل گونهاین  و زد حرف من
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  و   گیردمی  آغوش  در  را   تو  زندگی  بعدًا  خوری،می   سیلی  دف  همچون  اول: »گفت  غزل  این  در  او]
 و   کن  باز  را   سَخا  کَفِ  تو  بعد  به  این  از  کندمی   بیان  تو  طریق  از  را   خودش  و  نوازدمی   رُباب  مثل
 ![ است؟بوده ناقص غزل کنیمی  فکر هنوز آیا.« شود پخش تو طریق از زندگی فراوانی بده اجازه

 

 920متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامٔه شمارٔه 

 
 گفتنش   اما ماند، دیگر  چیز 

 مَنَش بی گوید اْلُقدْسروحُ تو، با
 ( 1298 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   نیست[  موالنا  یعنی]  من  با  آن   گفتن  اما   بدانی  باید  انسان  ای  تو  که  هست  دیگر   مطلب  یک
 .گویدمی  برایت واسطه بدون را  آن جبرئیل

 خویشتن  گوشِ  به هم گویی تو نی،
 من  تو هم ای من،  غیِر نی و،  من نی
 ( 1299 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تو  بلکه  گفت،  نخواهیم  تو  به  را   راز  این  من  غیرِ  و  من  که  دریاب  را   حقیقت  این  انسان  ای  تو
 در.  بگویی  خود  گوشِ   به  را  آن  باید  هستی  او  جنس  از   و  خدا  امتداد  که   حضور  هشیاری  عنوانبه
 . هستیم  یکی و هستم تو مانند هم من بودن خدا  جنس از یعنی مورد این

 رَوی  اندر خواب  که وقتی آن همچو
 شوی  خود پیشِ  به خود، پیشِ ز تو
 ( 1300 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 اصلی  من  سویبه   و  شویمی   رها  ذهنیمن   از  درواقع  که  رویمی   خواب  به  که   زمانی   مانند   درست
  هشیاری روی و شده رها هایشهمانیدگی  و ذهنیمن از نیز فضاگشایی هنگام . ]گردیبرمی  خود
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 .[ شویممی  قائم خود

 خَیْر   َکالصُّلْحُ حق  ستفرموده چو
 یگانه  ای را ماجرا  کن  رها

 (2346 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 خاطر کدورتِ  و جنگ : ماجرا

 یکتا که انسانی ای نیز تو ،«است بهتر آشتی و صلح: »است فرموده قرآن در خداوند که  طورهمان 
  ذهنی   هایوضعیت  و تصاویر  ستیزه، و  مقاومت  بدون و فضاگشایی  با  هستی،  «یگانه»  زندگی  با  و
 . برسی  حضور آرامش به تا کن رها را 

 ( 128 آیٔه ،(4) نسا سورٔه کریم، قرآن)

 ... .« خَيْر  وَالصُّلْحُ... »
 ... .« است بهتر آشتی که... »
 

 کاری؟  چه در باطن به اینجا، تن به
 شکاری؟  تو یا کنی،می  شکاری

 (2666 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 خود   مرکز  در  تو  اما  است،  بد  گاه  و  خوب  حالش  گاه  و   است  بیرونی  جهان  در  تو  تن  انسان،  ای
 شکار   خودت  کهاین   یا  آید؟می  ورآن  از   که  هستی  عشق  پیغام   شکار  درحال  مشغولی؟  کاری  چه  به

 ای؟شده هاهمانیدگی 

 هستی  که  آنجا است حاضر   حریفت
 داری  شرم بگوید،  گر   ولیکن

 (2666 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  خواهد می  و  توست  ناظر   و  حاضر  جاآن   خدا   یعنی  تو  رفیق  و  دوست  باشی  که  وضعیتی   هر  در
  را  خود  و   کشیمی   خجالت  ذهن  با  تو  شو  یکی  من  با  گویدمی   وقتی  اما.  دهد  نشان  تو   به  را   خودش

 .پنداریمی  لیاقتبی 
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 داد بال را تو جهتی  هر  از
  جَهاتَتبی به بازَکشَد تا

 (368 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 الهی عالَمِ است؛ جهت  و جا از برتر که موجودی : جَهاتبی

 درد  و  بال  شوی  بختخوش  تا  رفتی  جهت  هر  از   و  کرد  مرادبی  ذهن  جهان  در  را  تو  مرتب  زندگی
 فضاگشایی  همان  که  جهتیبی   به   و  کشد  بیرون  همانیدگی  مختلفِ  جَهات  از  را   تو  تا  نمود  نصیبت

 . بکشاند ستزندگی به شدن زنده و

 ُکنَد می  بیرون مُرده  زنده  ز چون
 تَنَد می مرگی سوی زنده نفسِ

 ( ۵۵0 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ذهنی من  مُردگی  کرده،  فضاگشایی  و  است  زندگی  و  خودش  جنس  از  که  انسانی  وجود  از  خداوند
 .  رودمی  پیش مرگ  سویبه  ذهنیمن  بنابراین آوردمی  بیرون را 

 انداخت همی تو به حوادث  تیِر که  قضا
 سِپَری  سپس آن از  عنایت به ُکنَد را تو

 (30۵6 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  بگیری،   زندگی  هاهمانیدگی   از  نتوانی  تا  کندمی   مرادبی  را   تو  مدام   فکانکن  و   قضا  قانون  با  خدا 
  با   و  اندازدنمی   سویتبه  را   «حوادث  تیر»  دیگر  او  تو،  شناسایی  و  صبر  و  فضاگشایی  با  سپس

 . سازد می حوادث برابر در «سپری» تو از «عنایتش»

 توست  قرارِ طلبِ  از قراریتبی جملٔه
 آیدت   قرار  که تا شو، قراربی طالبِ

 (323 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 جهانی این   مرادهای  و  هاهمانیدگی   از  که  است  این  خاطربه  تو   ناآرامی  و  قراریبی   تمام   انسان،  ای
 مرادها  آن  به  ذهنیمن   وسیلٔهبه  نخواهی  دیگر  و  کنی  باز  را   فضا  وقتی.  کنیمی  طلب  قرار  و  آرام 

 . آیدمی  تو سمتبه زندگی قرارِ برسی،
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 است  گوارش طلبِ  از ناگوارشت جملٔه
 آیدت  گوار زهر  کنی،  ار گوارش ترِک
 (323 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 بدحالی  روزی، تبه مجازاً  هضم،  سوءِ: ناگوارش
 شدن  گوارا: آمدن گوار

  فضاگشایی   با  را   کار  این  اگر.  هاست همانیدگی   خوردن  و  خواستن  از  تو  ناکامی  و  بدحالی  تمام 
 . شودمی گوارا  تو بر هشیارانه درد شوند، جانت قوّت نخواهی ذهنی مرادهای از و  کنی ترک 

 توست مرادِ طلبِ از مرادیتبی جملٔه
 آیدت  نثار همچو  مرادها همه نه ور
 (323 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  پندار  که  را   اتذهنی من  تا  خواهیمی  مراد  هاهمانیدگی   از  که  است  این  برای  هایتمرادیبی   تمام 
  و  شویمی   زنده  زندگی  به  کنی،  رها  را   توهمی  پندار  آن  و  باز  را   فضا  اگر.  کنی   کامل   دارد  کمال
 . شودمی  تو نثار مرادها همٔه

 کمال  پندارِ  ز بتّر  علّتی
 ذُودَالل  ای  تو جانِ اندر نیست

 ( 3214 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کرشمه  و  ناز صاحبِ: ذُودَالل

 ذهنی من  نداشتن  نقص  و  بودن  کامل  توهم  همان  که  کمال  پندار  از  تربزرگ  و  بدتر  مرضی  هیچ
 .ندارد وجود خودبین انسانِ ای تو جان در است

 رَوَد   خون بس  اتدیده از و دل از
 رَوَد   بیرون  مُعجِبی این تو ز تا
 ( 321۵ بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   خودبینی:  مُعِجبی

  این  تا  کنی  باز  صبر  با  را   فضا  و  شوی  صفر  شود،  نصیبت  هشیارانه  درد  بکشی،  زحمت  باید
 . برود بیرون تو از مادی جوییکام  و ذهنیمن صورتبه  آمدن باال و خودخواهی  و خودبینی
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 ست بده خَیری اَنَا ابلیس علّتِ
 هست  مخلوق هر  نَْفسِ در مرض، وین
 ( 3216 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 در  بیماری  این  و[  دانممی  او  از  بهتر  و]  هستم  آدم   از  بهتر  من:  گفت  که  بود  این  شیطان  بیماری
  مطلوب   کمال  به  چون  کنیممی  تصور  و  داریم  کمال  پندار  ما  همٔه. ]دارد  وجود   انسانی  هر  نفْسِ

 .[ نیستیم خدا  به شدن  زنده الیقِ ایمنرسیده 

 ( 12 آیٔه ،(7)  اعراف  سورٔه کریم، قرآن)

 .«  طِينٍ مِنْ وَخَلَقْتَهُ   نَارٍ مِنْ خَلَقْتَنِي مِنْهُ خَيْر  َانَا قَالَ»…  

 .« ایآفریده گل از را  او و آتش از مرا . بهترم  آدم  از من : گفت ابلیس»...  
 

 مطلق   نیستیِّ بر  را، ما هستِ تو بستی
 مرادی بی شرِط  بر  را  ما مرادِ بستی

 (293۵ شمارٔه شمس،غزل دیوان مولوی،)

 ما   اصلی  مراد  و  دادی  قرار  خود  «مطلق  نیستیِ»  به  تبدیل  برمبنای  را   ما  وجودِ  و  هستی  خداوندا،
 کنیم  درک   که  رسیممی   واقعی  مراد  به  درصورتی  یعنی  بستی  جهانیاین  مرادیِبی  شرِط  با  هم  را 

 .نخواهیم چیزی هاآن از و دهندنمی  مراد و زندگی ما به هاهمانیدگی 

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

 ( 3187 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،) 

  حتماً   کندمی   ِالقا  تو  به  و  است  پوچ  و  «تهی»  بسیار  زیرا   کن  ترک   را   ذهنیمن  «جبر»  انسان،  ای
 درواقع   «جبر   سِرِ  سِرّ»  که  بریمیپی   نکته  این  به  جبر   آن  ترک   با.  باشی  ذهن  زندانی  باید

 . است شدن زندگی جنس  از و  فضاگشایی
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 مَنبَالن  جمعِ  جبِر این کن ترک 
 جان  چو جبِر  آن  از یابی خبر  تا
 ( 3188 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بیکار  کاهل، تنبل، : مَنبَل

 از   آگاهی  و  شناسایی  دربرابر   کندمی   وادارت  که  را   کاهل  ذهنی  هایمن   و  «تنبالن   جمع  جبر»  این
 قدر گران  و  عزیز  «جان»  چونهم  که  جبری  از  تا  کن  رها  باشی  داشته  مقاومت  هایت،همانیدگی 

 . کنی پیدا  آگاهی است

 عاشقی  کن و،  کن معشوقی ترِک
 فایقی  و خوب  که برده  گمان ای

 ( 3189 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،) 
 برتر  چیره،  مسلط،: فایق 

  معشوق   دارند،  دوستت  همه  و  هستی  پیروز  و  زیبا  ای برده   گمان  کمال  پندار  با  که  انسانی  ای
  در   افتادهتله به   هشیاریِ  و  کن  باز  را   فضا  یعنی]  بیاور؛  رو  بودن  عاشق  به   و  کن  رها  را   بودن

 .[ بریزد  عملت و  فکر به زندگی شادی و  خرد تا بکش بیرون را  هاهمانیدگی 

 شادی و مبارکی  به درآمد، در ز  من بتِ
 مرادی بی جهانِ به رسیدم،   دل مرادِ به

 (2842 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  جهانی   به  پس.  درآمد  در  از  « شادی  و  مبارکی  به»  من  خدای[  و  کردم   باز  را   فضا  که  شادم ]
 . دارد وجود آن در خدا  صنع و دل اصلی مراد  و نیست آن در ذهنیمن مراد که رسیدم 

 چیست؟   عاَلم باغِ  تماشای ز دل مرادِ
 چیدن   گل تو رخِ از چشم  مردمِ دستِ به

 ( 393 شمارٔه  غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

  مردمک   دست  با  که  است  این  « عالم  باغ»  کردن  تماشا  از  فضاگشا  انسان  دل  مقصود  و  مراد
  باغ   آن  برکات   آیدمی  ورآن  از  که   زندگی  پیغام   مانند  و   بچیند  گلی  زندگی  و   خدا  رخ  از  عدم،  چشم

 .بیاورد  جهان این به را 
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 پُرفِطَن  دانِراه پیِر هست
 َکن جوی را تن و نَْفس هایجوی

 ( 3220 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دانایی  هوشیاری،  زیرکی،  معنیِبه فِطنَه،  جمع: فِطَن

 علم  با  شد  مربوط  هاآن  به  شدهگشوده   فضای  با  توانمی  که  موالنا  مانند  راهنما  پیر  یا  خداوند
 . کنندمی  تمیز هاستآن روان و تن و ذهنی هایمن در که را  درد و همانیدگی هایجوی خود

 کرد؟  پاک توانَد کی  را خود جوی،
 مَرد  علمِ شُد خدا علمِ از نافع

 ( 3221 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تواند نمی   خودش  نیز  ذهنیمن  شود،   تمیز  خود  خودیِبه   تواندنمی   آلودگی  از  پر  جویِ  که  طورهمان 
  و   علم  از  باید  شدن  پاک   برای  و  دارد  کمال  پندار  مدام   زیرا   کند  پاک   درد  و   همانیدگی  از  را   خود
 .کند استفاده الهی دانش

 را؟  خویش دستٔه تیغ، تراشد ِکی
 را  ریش این سپار جراحی به رو
 ( 3222 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 جراحت  زخم،: ریش 

 را   کمال  پندار   تواندنمی   نیز  ذهنیمن.  ببُرد  را   خودش  دستٔه  تواندنمی   هرگز  چاقو  یا  تیغ  مثال  برای
 مانند  که  بسپار  حضور  به  شدهزنده  افراد  به  را   ذهنیمن  اختیار  و  برو  پس.  کند  درمان  خود  در
  آن  جایبه  را   شدهگشوده  فضای  و  واقعی  طلب  و  کنندمی  درمان  را  آن  دردهای  جراح  یک
 .گذارندمی

 بدان  استَت میل  که کاری آن هر  در
 عِیان  بینی  همی را  خود قدرت

 ( 63۵ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   قدرت  آن  به  رسیدن  برای  کنیمی   فکر  باشد،  تو  ذهنیمن   آرزوهای  و  امیال  با  مطابق  کاری  هر
 . دهی  انجامش توانیمی و داری کافی اختیار
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 خواست و نیست میلت  که کاری آن واندر
 خداست  از کین شدی، جبری  آن اندر
 ( 636 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آن  و  شویمی  «جبری»  خواهد،نمی  را   آن  اتذهنی من  و  نیستی  آن  انجام   به  مایل  که  کاری  در  اما
  بدلی   حیثیت  از  و  تو  کمالِ  پندار  کاریِفریب   از  این  کهدرحالی   دهی،می   نسبت  خدا   خواست  به  را 

 . توست

   شِکَر  از آید تر خوش کردن ناز
 خطر صد دارد که خایَش، کم لیک،
 ( ۵44 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 شِکر  از  خدا  از  نیازیبی   احساس  و  ذهنی من  عنوانبه  شدن  بلند  و  کمال  پندار  با  کردن  ناز  گرچه
 زیرا  کنی طلب  ستذهنی من  مرض عالئم از که را  شِکر  این نباید تو اما رسدمی نظربه  ترشیرین  هم

 .دارد بسیاری خطراتِ

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

 ( ۵4۵ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 در   فکانکن   و  قضا  وجود  به  نیاز  و  ایزدی  رحمت  به   احتیاج  و  فضاگشایی   راه  نیاز،  راه  آن
  از   فضا  کردن  باز  با  و  کن  ترک   را   آن  در  سازیسبب   و   ذهن  به  آمدن  کردن،  ناز  پس.  ست زندگی
 . شو بیدار ذهن خواب

 ماجَرا در  هاقصد و ها عزم
 را  تو آیدمی راست  گاهی گاه

 ( 4462 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  آب  از  درست  جهانیاین  چیزهای  آوردنِ  دستبه  یا   کارها  انجاِم  برای  تو   نیت  و  قصد  گاهی
 . رسیمی آن به گذاریهدف  با و آیددرمی 
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 کند نیّت  دلت آن طَمْعِ به تا
 بشکند  را نیّتت دیگر  بارِ

 ( 4463 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 آز حرص، خواهی، زیاده: طَمْع

 باز   شود  سبب  طمع  و  حرص  درآمد،  آب  از   درست  کاری  در  تدبیرت  و  تصمیم  دیدی  کههمین   تا
  را  تو  و  بشکند   را   تو  نیت  زندگی  و  خدا   است  ممکن  دفعه  این   اما  کند  نیت  را   هدف  همان  دلت
 . کند مرادبی 

 داشتی مرادتبی کلّی به ور
 کاشتی؟   کی اَمَل نومید، شدی دل
 ( 4464 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آرزو : اَمَل

 هاهمانیدگی   آوردن  دستبه  در  و  گذاشتمی   مرادبی  خدا   را   تو  آرزوی  هر  که   بود  این  بر  قرار  اگر
 . کاشتینمی  قلبت در آرزو و امید بذرِ وقتهیچ  دیگر و شدیمی ناامید قطعاً کردمی  ناکامت

 خویش   هایِمرادیبی از عاشقان
 خویش  موالیِ از گشتند خبر با
 ( 4466 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   رضا  با  نرسند،  جهانیاین   مقصود  به  و  بشوند  مرادبی   که  زمانی  زندگی  و  خدا   عاشق  هایانسان 
  و   زندگی  از  شدن  آگاه  و  فضا  کردن  باز  یعنی  جهانیآن  مراد   به  رسیدن  وقت  فهمند می   فضاگشایی 

 . است خداوند یعنی موال از شدن باخبر

 بهشت  قَالووزِ شد  مرادیبی
 سرشت خوشْ ای شنو اْلجَنَّةحُفَّتِ

 ( 4467 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 لشکر پیشروِ آهنگ،پیش : قَالووز

  بهشت : »گویدمی   که  بشنو  را   حدیث  این   تو  است،  خداوند  جنس  از  تو  ذات  و  سرشت   که   کسی  ای
 مرادهای   از  ماندن  ناکام   و  مرادیبی   که  بدان  پس.«  است  شده  پیچیده  هاسختی   و  نامالیمات  در
 دیدِ   برخالف  کردن  عمل  سبب  زیرا   است  یکتایی  بهشت  به  رسیدن  نمایراه  درواقع  جهانی،این
 .دارد همراه به  زیادی سختی که شودمی  ذهنیمن
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 حدیث 
 .«بِالشَّهَوَاتِ  النَّارُ وَحُفَّتِ بِالْمَکَارِهِ الْجَنَّةُ حُفَّتِ»

 .« شهوات در  دوزخ و شده پوشیده ناخوشایند چیزهای در  بهشت»

 
 صادقان   آن اشاشکسته شدند  پس
 عاشقان؟  شکستِ آن خود کو لیک
 ( 4469 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  شکست   و   شوندمی   ناکام   و  مراد بی   زندگی  توسط  نیز  دارند  ذهنیمن  که   صادق  هایانسان 
  کجا؟ عاشقان ناکامی و  کجا هاآن ناکامی اما خورند،می

 اضطرار  از اشاشکسته عاقالن،
 اختیار  صد با  اشکسته عاشقان،

 ( 4470 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 امّا   برسند  خود  مراد  به  اندکرده  کوشش  یعنی  است  ناچاری  و  اضطرار  روی  از  عاقالن  ناکامی
  دستگاه   و  گذشته  خود  ذهنی  مرادهای   از  کامل  اختیار  با  عاشقان  کهدرحالی .  اندشده  مرادبی 

 .اندشده نیست خدا  صنع کارگاه در و شکسته را  کمال پندار و همانیدگی

 اند بندی بندگانِ  عاقالنش،
 اند قندی و  شِکّری عاشقانش،

 ( 4471 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 با   خدا   عاشقان  اما  کنندمی   اطاعت  را   خدا   اجبار  و  زور  با  که  هستند  بندگانی  عاقالن  بنابراین
 را   زندگی  به  شدن  تبدیل   شیرینی  رضایت  و  خرسندی  با  و  کنندمی   فضاگشایی  خود  انتخاب

 . چشندمی

 عاقالن  مهارِ َکرْهاً  اِئْتِیا
 بیدالن  بهارِ طَوْعاً اِئْتِیا

 ( 4472 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   و کاهلند ذهنی هایمن  یعنی است  عاقالن افسار «بیایید خدا  سمت به  میلیبی  و کراهت روی از»
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 اطاعت  با   و  خرسندی  و  رضا  روی  از»  اما.  شوندمی  تسلیم  هامرادی بی  از  پس  اجبار  و  زور  با
 با   درونشان  آسمان  که  است  دلبی   و  عاشق  هایانسان   بهار  «بیایید  خدا   سویبه   کامل

 . است شده  نهایتبی   فضاگشایی

 ( 11 آیٔه ،(41)  فصلت سورٔه کریم، قرآن)

 .«طَائِعِينَ َاتَيْنَا قَالَتَا كَرْهًا َاوْ طَوْعًا ائْتِيَا وَلِلْأَرْضِ لَهَا  فَقَالَ دُخَانٌ وَهِيَ السَّمَاءِ  ِالَى اسْتَوَٰى ثُمَّ»
.  بياييد   ناخواه  يا  خواه:  گفت  زمين   و  آسمان  به  پس.  بود  دودى  آن  و  پرداخت  آسمان  به  سپس»

 .«آمديم فرمانبردار:  گفتند
 

  صبر   و شُکر بی کاهلی   از مانْد  هرکه
 جَبر  پایِ گیرد که  داند همین او
 ( 1068 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تنبلی : کاهلی

  و  گیردمی  را  «جبر پای» نیاورد جابه شکرگزاری و نکند پیشه صبر کاهلی، و تنبلی سبببه  هرکس
 . بیند می هاهمانیدگی  و ذهن  در ماندن یعنی حالت  همین ادامٔه به مجبور  را  خود نادانی روی از

   کرد رنجور خود  آورد، جبر   هرکه
   کرد گور در اش،رنجوری همان تا
 ( 1069 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بیمار : رنجور

  پندار   بیماری  به  را   خود  گیرد  پیش  را   ذهنیمن  درک   عدم   و  کندی  و  آورَد  روی  جبر  به  هرکس
 مرگ   سپس  و  ذهن  در  او  مرگ   سبب  باالخره  بیماری  این  و  شودمی  رنجور  و   کرده  مبتال  کمال
 . شد خواهد جسمی

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

 ( 1734 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  طالبی،   هر   که  باش  آگاه  است،  گذاشته  امانت  به  تو   وجود  در  را   حقیقی   طلب  کشش  خداوند
 خودت   اصلی  ذات  طالب  بگشایی،   را   فضا  اگر  که  معنا   بدین  است،  خویش  مطلوب   سزاوار
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  فضابندی   ذهنیمن  با  اگر  اما  شویمی  خداوند  به  شدن  زنده   سزاوارِ  صورتدراین  و  شد  خواهی
 .شویمی  کمال پندار سزاوار  کنی،

   پاک نامِ دَم هر   خوانندمی عام
 عشقناک  نَبْوَد چو  نَکْند، عمل این
 ( 4038 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  با   اگر  کهدرحالی  خواهند،می   کمک  خدا   از  و  آورندمی   زبان  به  را   خداوند  پاک   نام   هرلحظه  مردم 
 عشقناک   باشد،  همراه  شکایت  و  ناله  فضابندی،  جمله  از  ذهنیمن  هایخاصیت   و  همانیده  مرکز
 . ندارد تأثیری و نیست

 بود  افزون تو جهدِ  گر  ییذرّه
 بود  موزون خدا ترازویِ در

 ( 314۵ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  بر   نظارت  و  ذهنیمن   شناسایی  درجهت  فضاگشایی   و   حزم   صبر،  با  تو،  تالشِ  و  سعی  ایذره  اگر
 .گذاردمی  تأثیر تو زندگی در و شده محاسبه خداوند ترازوی در شود،  اضافه اعمالش،

 بارگاه  این است حضرت نهایتبی
 راه توست صدرِ بگذار، را  صدر

 ( 1961 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ترگشوده   فضا  این  رَوی،  پیش   هرچه   که  پایانبی   است  راهی  حضور،  هشیاری  به  شدن  زنده  مسیرِ
 طریق   از  ذهن  که  معنوی  باالی  مقاِم  و  مجلس  «صدرِ»  این  پس  داشت،  خواهد  ادامه  راه  و شودمی

 راه   همین  در  تو  «صدرِ»  چراکه  نکن  توجه  آن  به  و  بگذار  کنار  را   دهدمی   نشان  تو  به  کمال  پندار
  با   مرتب   باید  پایانبی   راهِ  این  در. ] دهدمی   نشان   تو  به  ذهن  که  موقعیتی  به   رسیدن  در  نه  است

 .[بیندازی و کرده شناسایی را  هایتهمانیدگی  فضاگشایی

 روند   هوشیبی به  دو این آن از بعد
 شوند  یک آنجا مولود و واِلد

 ( 663 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  اتفاقات  اطراف در را  فضا است خمارآلود زندگی شرابِ نرسیدن علتبه  که انسانی وقتی
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  بر   هشیاری  یکتایی  فضای  میکدٔه  این  در  و  شودمی  شدهگشوده  فضای  جنس  از  گشاید،می
  یعنی   گردندمی  «هوشبی »   هردو  است  انسان  و  خداوند  نماد  که  مولود  و  والد  شده،  قائم  هشیاری

 . شوندمی  یکی هم با

   درد و شادی آشتی  کردند چونکه
   کرد بیدار  ما تُرکِ را مُطِربان

 ( 664 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 های انسان   نماد  که  مطربان  ارتباطِ  یکتایی،  فضای  شراب  و  فضاگشایی  طریق  از  که  زمانی
 « آشتی»  هم  با  «درد  و  شادی»  شدند،  زنده   زندگی  به  و  شده  قطع  ذهنیمن  با  هستند  فضاگشا

 با  تا  کرد  بیدار  را   فضاگشا  مطربانِ  است،شده   گشوده  فضای  همان  که  ما  ترِک  موقعهمان .  کرد
  را  زندگی برکات  و  خرد  عشق،  سبب، بی   شادی  و  بنوازند  را   زندگی  سازِ  شان، ِانگیزیطرب   و  شوق
 . کنند  پخش مادی جهان در

 او از دارم نهان خنده من،  ز خنده بجهد چون
 او از آرَم  فغان  و بانگ او،  از سازم تُرُش روی

 (2142 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  از   که  رسممی   حالتی  به  و  شودمی   گشوده  درونم  فضای  پیدرپی   هایفضاگشایی  با  که  زمانی
 دیگران   و  خودم   ذهنیمن  که  شوم می  آگاه  و  کنممی  تأمل  شوم،  منفجر  خواهم می  خنده  شدت

 ظاهر به  کنم،می  پنهان  هاآن  از  را   ام خنده  پس  دهند،می   نشان  واکنش  و  شده   نگران  و  ناراحت
 . آورم برمی   «فغان  و بانگ» ذهنی هایمن  درمقابل و شوم می  عبوس و  روتُرُش

 شود جنگ زنی، خنده  کنی،  الغ تُُرشان با
 او از بارمهمی اشک من،  کردم  نهان خنده
 (2142 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 شوخی : الغ

 کنند می  دعوا   بخندی،  و  کنی  شوخی  هستند،  روتُرُش  و  عبوس  ذهنیمن   برحسب  که  کسانی  با  اگر
  من پس! خندیمی  و شادی ذهنی،من  مسائلِ و دردها  وجود با چون شمارند،می  غیرتبی را  تو و

 . کنم حفظ هاآن از را  خودم  تا شوم می  گریان ظاهربه  و کنممی پنهان هاآن از را  ام خنده
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 و  نظم  زیبایی،   تا  بخندد  انسان  طریق  از   خواهدمی  زندگی  و  است  «خنده»  فکان،کن   قانونِ]
 .[ بریزد جهان این به را  سامان

   گریزی خام هر  لبِ و  معده ز  که خواهی
   دریا چو باشهمی روتلخ  و پرگوهر 

 (96 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 اخمو : روتلخ

  چون هم باید باشی، امان در هستند، ذهنیمن در که خامی  هایانسان  قرینِ تأثیرِ از خواهیمی اگر
  با   که  زمانی  یعنی  شود،می   گوهرهایش  دزدیدن  مانع  آن  هایموج  که  باشی  پرگوهری  دریای

 از   ذهنی  هایمن   تا  باش  جدی  و  روتلخ   شدی،   پرگوهر  فضاگشایی،  طریق  از  هاهمانیدگی   انداختن
 . کنند دوری تو

 او وگویگفت و  قولبی قَرین از
 او  خوی از  نهان  دل بدزدد خو
 ( 2636 پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 همنشین : قَرین

  استشده  قرین   او  با  که  را   نشینیهم  سیرت  و  خو  پنهانی  طوربه   و   وگوییگفت   هیچ  بی  آدمی  دل
  انرژی  است،  همانیده  مرکزش  و   بوده  ذهن  در  که  باشد   انسانی  قرین  این  چهچنان .  دزدد می

  و   بخشدمی  سازنده  برکت  باشد،  الهی  دم  و  زندگی  جنس  از  چهچنان  و  کندمی   منتقل  مخرب
]آورددرمی  ارتعاش  به  را  زندگی   برحسب   و  بخندید  زندگی  برحسب   خواهیدمی  اگر  پس. 

 .[ باشید قرین  مراقب باید نکنید گریه هاهمانیدگی 

 را؟ چشم گشاید  که عنایت جز 
 را؟  خشم نشاند  که محبّت جز 
 ( 838 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   عشق  جز  کند؟  باز  را   انسان  بینعدم   چشم  تواندمی  کسی  چه  خداوند  عنایتِ  و  فضاگشایی  جز
  و   فروبنشاند را  انسان ذهنیمن دردهای و هیجانات خشم،  آتش تواندمی کسی چه خداوند محبتِ
  و   هاکتاب   ها،انسان  چونهم  هاییقرین ]نرساند؟    ضرر  دیگران  و  خودش  به  تا  دهد  شفا

 .[ نیست قرین از اثرگذارتر چیزیهیچ . ببندد را  انسان عدم  چشم توانندمی تلویزیونی هایبرنامه 
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   بخندی؟ ار گردد چه سرکه، چو  رو کرده ای
 بَرنَبَندی  هیچ تو رویی،  سرکه  ز اللّٰهوَ

 (2948 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 دماغی بی رویی، ترش: روییسرکه 

 شدن مندبهره  بردن، سود: بَربستن

  بگذاری   و   باشی  تسلیم  اگر  شودمی   چه  هستی،  عبوس  و  تُرُش  رو  سرکه،  چونهم  که  کسی  ای
 های مرادخواهی  و  خواهیکام   و  عبوس  روی  از  که  سوگند  خداوند  به!  بخندد؟  تو  طریق  از  زندگی
 . رسید نخواهی جاهیچ  به است، کمال پندارِ طریق از که ذهن

 باال  پَریده ال   با الال، لولیانِ ای
 چندی و چون ز  فارغ  هَیوال، زین وارسته
 (2948 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 نشاط  با سرمست،  معنی  به لولی جمع:  لولیان

 ها، همانیدگی   برحسب  ذهنیمن  هایمرادجویی   و  هاکام   کردنِ  ال  طریق  از  که  «ال  ال»  زیبارویانِ  ای
  و چون  از و شده حتا ر ذهنیمن و کمال پندار  هیوالی شرِ از شما. ایدپریده شدهگشوده  فضای به

 .ایدگشته  آسوده و فارغ ذهن هایسازیسبب  و چند

 جهان  صد و جان  جانِ ای بیآ هین
 زمان   این نقدِ دار غنیمت خوش

 ( 2719 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 لحظه   این  فرصت  و  کن  رها  را   آینده  و  گذشته  زمان  و   باش   آگاه  ها،جهان  و   هاجان  همٔه  جانِ  ای
 . بشمار غنیمت توست، اختیار در نقدًا که را 

 شبروان  از مَه رویِ آن مَدُزد در
 روان  آبِ ای جُوی، زین مَکَش سر 
 ( 2720 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از   پس  نپوشانی،  من  از   را   رویت  هستم  ذهن  شب  در  که  زمانی  تا  خواهممی  تو  از   خداوندا 
  بخشِ حیات  آب ای. کنممی باز هامرادیبی اطراف در را  فضا و کرده اجتناب ذهنیمن  مرادجوییِ

 . کن سیراب  را  چهاربعدم  و  برنگردان تنم جوی این از را  مسیرت زندگی
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 مَعین  آبِ از خندد جُو لبِ تا
 یاسمین  برآرد سر  جُو  لبِ لب

 ( 2721 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 زالل   و جاری آبِ :  مَعین ِ آب 

  اطرافِ   و شود  خندان  میریزد،   جانم   به  شدهگشوده   فضای  از  که  گوارایی  آبِ آن  از  تنم  جوی  لبِ  تا
 . دربیاید  یاسمن گلِ سراسر آن،

 مست  سبزه جُو  لبِ بر  ببینی چون
 هست   آب کآنجا دُور از بدان پس
 ( 2722 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 در  قطعاً  که  بدان  پس  دیدی،  خرم   و  سرسبز  گیاهانِ  جویباری،  کنارٔه  بر  هادست   دور  در  هرگاه
  شادی،   از  سرشار  اشزندگی  که   دیدی  را   انسانی  هرگاه  دیگر  عبارتبه .  دارد   وجود  آب  جاآن

 . استکرده  آباد  را  درونش زندگی آبِ  که بدان  پس است، بختیخوش و آرامش

 کردگار  وَجُوه  سیماهُم: گفت
 زار سبزه باران،  غَمّازِ بُوَد که

 ( 2723 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 .  آشکارکننده  معنیِ به اینجا  در چین،  سخن بسیار: غَمّاز

 وجود   که،  طورهمان .  است  مرکزشان  انعکاسِ  هاانسان  بیرونی  زندگی   و  ظاهر :  فرمود  خداوند
]استباریده  باران  که  است  این  دهندٔهنشان  زارسبزه    جمعی   و  فردی  صورتبه   جایی،  اگر. 

 باران  دهندنمی   اجازه   جاآن  در   هاانسان  که  است  این   بیانگر  هست  خراب  بیرونی،  وضعیت
 نشان   مقاومت  فضابندی،  با  و  شده  تلخ  هامرادیبی   مقابل  در  هاآن   ببارد،  شانزندگی   به  رحمت

 .[ دهندمی

 ( 41 آیٔه ،(۵۵) الرحمن  سورٔه کریم، قرآن)

 … .«  بِسِيمَاهُمْ الْمُجْرِمُونَ يُعْرَفُ»

 … .«  شناسندمى  صورتشان نشانِ به را  كافران»

 .[ است نمایان انسان، ظاهری صورت و  بیرونی کارهای  در ذهنیمن  انعکاسِ]
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 کس هیچ نبیند شب، ببارد گر 
 نََفس  و نَْفس هر  خواب  در بُوَد که
 ( 2724 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ذهنش   دیدِ  با  انسان. ]هستند  خواب  در  همه  چون  بیندنمی   را   آن  کسی  ببارد،   باران  شبی  اگر
 .[ ببیند را  الهی رحمت  بارش تواندنمی 

 جمیل   گلستانِ هر  تازگیِّ
 دلیل  پنهانی، بارانِ بر  هست

 ( 272۵ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آن  تواننمی   ذهن   دید   با   که   است  پنهان  بارانی  بارش  بر   دلیل  زیبا،  گلستان  هر  شادابی  و   طراوت 
 و   رحمت  بارش  تجلّیِ  بیرون،  در  زندگی  پیشرفتِ  و  شدن  آباد  دیگر  عبارتبه .  داد   تشخیص  را 

 . است  انسان درون در خداوند، عنایت

 حَجَر شَقِّ َکن،کوه  جانِ  زورِ
 اْلَقمَر اِنشَقَّ در جان،  جانِ  زورِ

 ( 1478 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 سنگ  شکافتنِ: حََجر شَقِّ
 ماه  شکافتنِ: الْقَمَر اِنشَقَّ

  دو  را   ذهنیمن  ماهِ  فضاگشا،  انسانِ  قدرت  اما  است،  سنگ  شکافتن  در  کن،کوه  ذهنیِمن  قدرتِ
  لحظٔه   این   در  و کرده  جمع  آینده  و  گذشته   شناختیِ روان  زمان  از  را   خودش  کهطوریبه   کند،می   نیم

 پنجه   و  دست   آورده،  سرش   بر  کمال  پندار  که  بالهایی  و  هاچالش   با  پس  شود،می   ساکن  ابدی
 .اندازدنمی  دردسر به را  خودش هاهمانیدگی  دید با و کندنمی  نرم 

 بَِرست  سازد، مُقتدا را  او هرکه
 نشست  آزادی  و، امن مقامِ در
 ( 2867 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پیشوا رهبر، نماز،پیش : مُقتدا

  و   ذهنیمن  سلطٔه  از  دهد،  قرار  خود  ی«مقتدا »  و  پیشوا   را   زندگی   و  بگشاید  را   فضا  که  هرکسی 
  فضای وارد  بلکه رود،نمی ذهن طلبی مراد و طلبی کام  سویبه  دیگر  شده، رها کمال پندار
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 .شود می  شدهگشوده فضای «آزادیِ» و امنیت

 سَنی  و حَبر  را غیر  مَر  ُکنی تا
 ُکنی می  خالی و بدخو را خویش

 ( 3196 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دانا  دانشمند،: حَبْر
 بلندمرتبه  رفیع،: سَنی

  کنی،   کمک  دیگران  ذهنی  هایمن  به  خودت،  روی  کردن  کار  و  تمرکز  جایبه  بخواهی  که  زمانی   تا
 انرژی   از  و   کرده  بدخو  ذهنیمن  چونهم  را   خود  برسانی،  بزرگی   و  دانایی   به  و  دهی  تغییر  را   هاآن

  زنده   زندگی  به  خودت  ابتدا   باید  کنی،  کمک  دیگران  به  خواهیمی  اگر. ]شویمی  خالی  زندگی  زندٔه
 .[دربیاوری ارتعاش به هاآن در را  زندگی قرین، طریق از بتوانی تا شوی

 او ستکرده  رها را  خود مردٔه
 رَفو جویَد را  بیگانه مردٔه

 ( 1۵1 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هشیاریِ   به  خود،  ذهنیِمن  مردٔه  کردنِ  زنده  روی  تمرکزش   کهآن  جایبه  ذهنی،من   در  انسان
  ایرادهای   و  هاستآن   ذهنیِمن  مردٔه  کردنِ  زنده  و  دیگران  روی  کردن  کار  فکرِ  به  باشد،  حضور
 .کرده رها را  خودش

 گری نوحه  دیگران، بر  آ، دیده
 ِگری می خود  بر  و،  بنشین مدّتی

 ( 479 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تو  من،  چشمان   ای:[  گویدمی   خود   با   کند  کار  خودش  روی  باید  فقط  داندمی   که  آگاهی  انسانِ]
 از  ناشی  دردهای  به  ببین،  را  اتهمانیده   مرکز  و  بنشین  کنی،  گریه  دیگران  حال  به  کهآن  جایبه

 . کن  گریه خودت زار حالِ به و کن نگاه هایتهمانیدگی 
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   اوست نسخِ از هات حال حروفِ این
 اوست  فَسخِ  و عزم ز   هم فَسْخَت  و عزم
 ( 2781 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نوشتن  کتاب، روی از بردارینسخه: نَسْخ

 خداوند   فکانِکن   و  قضا  دست   در  که  تو  دل  قلمِ  توسط  که  ستحروفی   چونهم  تو  متغیر  احوال
 منصرف   اما  داری   را   کاری  انجام   قصد  و  عزم   ذهنی،من  در  کهاین  حتی.  شودمی   نوشته  است،

 .است خداوند ارادٔه و تصمیم از شوی،می

 نیست  راه تضّرع  جز  و نیاز  جز 
 نیست آگاه قلم  هر   تقلّب زین

 ( 2782 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 زاری :  تضرّع

 خارج  او  ارادٔه  و  خواست  از  چیزهیچ   و  است  خداوند  دست  در  تو   احوال  قلم  دانستی  که  حال]
  مقاومتت   و  قضاوت  و  کرده  نیاز  احساس  درماندگی  و   زاری  با  که   است  این   راه   تنها  پس[  نیست،

  که  حضور هشیاری به او تبدیل چگونگیِ و انسان وضعیت از کسهیچ خدا  جز چراکه کنی صفر را 
 .  نیست آگاه شود،می  نوشته فکانکن  و قضا قلم توسط

 خَود  قدرِ بر  ولی  داند قلم این،
 بد  و نیک در کند پیدا خود قدرِ 

 ( 2783بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  داشته   صبر  که  ایاندازه  و  قدر  به  اما  نویسد،می   خداوند  را   او  وضع  و  حال  که  داندمی   قلم،  این
  دیگر   عبارتبه  کند؛می  پیدا   بد  و  نیک  در  را  خودش  ارزش  و  قدر  انسان.  کند  فضاگشایی  و  باشد
  مقاومت   و  قضاوت  با  هرگاه  و   بیندمی   بهتر  شودمی  زندگی  جنس  از   و  کرده  باز  را   فضا  هرگاه

 . شودمی  خراب رضا گلستانِ آیدمی  باال ذهنیمن عنوانبه
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 او  که باشد نکو را  آن اختیار
 اِتَُّقوا  اندر باشد خود  مالکِ

 ( 649 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . کنید  پرهیز کنید، پیشه تقوا: اِتَّقُوا

  کمکِ   با  و  کرده  عدم   را   مرکزش  فضاگشایی،  با  که  است   کسی  شایستٔه  انتخاب  قدرتِ  و  اختیار
  عدم،   مرکزِ  با  پرهیز  فضای   در  و   نیفتد  هاهمانیدگی   دست به   اختیارش  باشد  مواظب  صبر  و  حزم 
 . باشد خودش مالکِ

 زینهار  تقوی،  و حفظ  نباشد چون
 اختیار  بینداز آلت، کن دور

 ( 6۵0 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 تنبیه  کلمٔه باش، برحذر: زینهار

 هایخواسته   مبادا   باش،   مواظب  نداری  را   هاهمانیدگی  از  خود  حفظ  و  پرهیز  قدرتِ  اگر  اما
 از   پر  و  رنجیده  خشمگین،  ها،همانیدگی   براساس  را   تو  و  بگیرند  دستبه  را   اختیارت  ذهنیمن
 چونهم  بزرگانی  دست  به  را   اختیارت  و  کن   دور خودت  از  را   ذهنیمن   اختیارِ  ابزارِ  این.  کنند  درد

 . بده موالنا

 عَیار  ای نبینی  گر  را حافظان
 اختیاربی ببین را اختیارت

 ( 2081 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 جوانمرد   معنی  به عَیّار مخفّفِ: عَیار

 که   کن  نگاه  اختیارت  به  بینی،نمی   کنند،می   اختیاربی  را   تو  مرتب  که  نگهبانانی  اگر  مرد،جوان  ای
  و   همانیدگی  شدنِ   کم  دراثر  و  شده  اسیر  هاهمانیدگی  داِم  در  جسمی  هشیاری  با  چگونه

]نداری  خودت  از  اختیاری  درواقع  کند،می   رنجیده  و  خشمگین  را  تو  هامرادیبی   اختیار   پس. 
 و  نگیر  جدی  شوندمی   بلند  هاهمانیدگی   براساس  که  را   فکرهایت  و  کن  اختیاربی  را   اتذهنی من

 .[ کن رعایت را  انصتوا  بلکه نکن، عمل هاآن  براساس
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   خویش اِفنایِ در  و جوی تَضّرع  در
   پیش به ناید صُوَر  جز  تفکر  کز 

 ( 3749 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 به   اقرار  و  زاری  در  را   او  باید  یافت،  تشبیه  و  ذهنی  تصویر  ازطریق  را   خداوند  تواننمی   که  حال
  و   شدن  بلند  با  چراکه  کرد   وجوجست   ذهنیمن   کردنِ  فنا   درنتیجه  و  ذهن   با  نتوانستن  و  ندانستن

  براساس   نباید  پس  آید،نمی   پدید  ذهنی  تصاویر  و  اوهام   جز  چیزی  ذهنی،من  عنوانبه   کردن  فکر
 . کرد عمل و فکر هاآن

 شب  و روز  دنیا احوالِ از خُفته
 رب  تَقلیبِ پنجٔه  در قلم چون

 ( 393 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کردن واژگون  گردانیدن،بر: تَقلیب

  اهمیتی   و   است  خفته  دهد،می  نشان  او  به   ذهن  که  چهآن  و  دنیا  احوال  بهنسبت   عاشق  انسان
  رو   آن  به  رو  این  از  و  چرخدمی  کامل،  تسلیم  با  زندگی،  دست  در  قلمی  چونهم  و  دهدنمی  بدان
 . شود می

 گر؟ چاره پناهِ جز  چاره چه پس
 نظر اِکسیرش و،  مِسّ ناامیدی

 ( 3386 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کیمیا : اِکسیر

 به   بردن  پناه   و   فضاگشایی  جز  ایچاره   کرد،  ناامید  را   انسان  کمال  پندار  راهِ  از  ذهنیمن   هرگاه
»است  دردی  هر  چارٔه  او  چراکه  نیست؛  خداوند   به   نظر  هشیاریِ  را،  ذهنیمن  ناامیدیِ  «مسِ. 

 . کندمی  تبدیل حضور ی«طال»

 پَر لطف یکعبه به تانینمی ور
 گرچاره بر  بیچارگی   کن عرضه

 ( 19۵0 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 شده گشوده   فضای  همان  که  «لطف  کعبٔه»  سویبه  همانیده  مرکز  با  توانینمی   و  داری  ذهنیمن   اگر
 با   زندگی  تا  باش  حقیقی  طالبِ  و  بسپار  زندگی  به  را   اتچارگی بی   و  ناتوانی  پس  کنی،  پرواز  است
 . شود تو  چارٔه فکانکن  و قضا
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 است  ایسرمایه  قوی  گریه،  و زاری
 است  ایدایه  تر قوی ُکلّی، رحمتِ

 ( 19۵1 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 است ارزشمندی و قوی سرمایٔه  است زندگی به شدن زنده شوق و طلب سرِ  از که  ایزاری و گریه
 . است دلسوزی و قوی دایٔه چونهم و شودمی  همه شامل آید،می  زندگی سوی از که رحمتی و

 بُوَد جوبهانه مادر، و دایه
 شود  گریان او طفلِ آن  ِکی که تا
 ( 19۵2 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 او  به  تا  افتدمی   گریه  به  موقع  چه  «طفل»  ببینند  که  گردندمی   «بهانه»  دنبالبه   ،«مادر  و  دایه»
 من صد  ناموسِ  آگاهانه و ببرد  پی خود دانمِنمی به انسان تا است منتظر نیز خداوند. ]دهند شیر
 .[ باشد داشته  حقیقی طلب  و کند زاری فضاگشایی، با و کند صفر را  کمال پندار و حدید

 آفرید  را شما حاجاتِ طفلِ
 پدید  شیرش شود و  بنالید تا
 ( 19۵3 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 به   نتوانستن  و  ندانستن  به  اقرار  با  شما   که  آفرید  گرسنه  طفلی  صورتِبه  را   شما  نیازهای  خداوند
 . شود پدیدار و بجوشد رحمتش و لطف شیرِ گاهآن  تا درآیید ناله

 مباش  زاری بی ،اللّٰه اُدعُوا: گفت
 مِهرهاش   شیرهای بجوشد تا
 ( 19۵4 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   بخوانید: اُدْعُوا

  با. مباش من طلب و زاری بدون ایلحظه  و بیاور مرکزت به فضاگشایی با را  من: فرمود خداوند
  را   بعدت  چهار   ابتدا   شود،  جاری  او  حیاتِ  آب  و  مهر  شیرِ  تا  کن  کار  خودت  روی  فروتنی  و  تواضع
 .بریزد  جهان این به تو از سپس و کند سیراب
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 ( 110 آیه ،(17)اسراء  سوره کریم، قرآن)

ََتَْهْر ِبَصَل  فَ َلُه اْْلَْْسَاُء اْْلُْسََنَٰ ۚ َوََل  ُُتَاِفْت ِِبَا َوابْ َتِغ َبْْيَ  »ُقِل اْدُعوا اَّللهَ َأِو اْدُعوا الرهْحَََٰن ۖ َأًّيا َما َتْدُعوا  ِتَك َوََل 
ِلَك َسِبيًل.«   ذََٰ

(  ایدخوانده  را   او  یکتای  ذات)  بخوانید  را   کدام   هر  بخوانید،  را   رحمان  یا  بخوانید  ا ر   خدا :  بگو»
 و  بلند  صدای  با  را  خود  نمازِ  و.  اوست  ویژٔه  فقط(  آنهاست  از  هم  نام   دو  این  که)  هانام   نیکوترینِ

 .«بجوی میانه راهی( صدا )  دو این میان و مخوان آهسته صدای با نیز
 

 ابر شیرافشانِ و باد هُویِ هُوی
   صبر  تو ساعت  یک اَند،ما غمِ در
 ( 19۵۵ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خدمتِ   در   همه  یعنی   هستند  ما   اندوه  کردن  کم  برای  و  ما  غم  در  باران  بارش   و   باد  صدای
 با  که  است  این  ذکرش   و  فکر  تمام   و  نیست  غافل  ما  از  ایلحظه  زندگی  دیگر  عبارت  به.  انسانند
  کن   پیشه  صبر   ساعتی  و  نخواه  چاره  بیرونی  چیزهای  از  پس.  کند  چاره  را   ما  دردهای  خود  رحمت

 . کرد خواهی پیدا  را  الهی رحمت شیر  پذیرش  آمادگیِ صبر با که بدان و

 ای؟ نشنیده رِزْقُکُم  السَّماءِفِی
 ای؟چَفسیده بر  چه پَستی این اندر
 ( 19۵6 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ایچسبیده : ایچَفْسیده 

 آسمانِ   در  خداوند  نهایتِبی  به  شدن  زنده  یعنی  شما  روزیِ:  فرمایدمی   خداوند  که   اینشنیده   مگر
  را   فضا  و  ای چسبیده   ذهنیمن  پستیِ  و  جهانی  این  چیزهای  به  چرا   پس.  است  شدهگشوده   فضای

 کنی؟ نمی  باز

 ( 22 آیٔه ،(۵1) الذاریات  سورٔه کریم، قرآن)

 « تُوعَدُونَ وَمَا رِزْقُكُمْ السَّمَاءِفِي  وَ»
 . است[شدهگشوده فضای در]  آسمان در شده، وعده شما به چههر  و  شما رزقِ و
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 غول  آوازِ دان نومیدیت و ترس
 سُفول  قَعِر  تا تو گوشِ َکشدمی
 (  19۵7 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پَستی : سُفول

 انجام   نداشتی  را   انتظارش  که  کاری  یا  و   شدی  خشمگین  کنیمی   کار  خود  روی  که  راهی  در  اگر
 غولِ  آوازِ  از  ناشی  باید  را   خود  ناامیدی  و  ترس   این   کرد؛  ناامید  را   تو  درون  از  صدایی  و  دادی
 . برد می  پستی و جسمی هشیاری سطح ترینِپایین  به و گیردمی را  تو گوشِ که بدانی ذهنیمن

 کشید  باال را تو که ندایی هر 
 رسید  باال از  که دانمی ندا آن
 (  19۵8 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  تو   و  رسیده  شدهگشوده   فضای  از  ندا   آن  که  بدان  کشد،می   باال  و  کرده  امیدوار  را   تو  که  ندایی  هر
 .ایشده زندگی جنسِ  از فضاگشایی با

 آوَرَد   حرص را تو که ندایی هر 
 دَرَد  مَردُم او  که دان  گرگی بانگ

 (  19۵9 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  به  را  هاآن  شو،  همانیده  جهانیاین  چیزهای  با  گویدمی   و  آوردمی   حرص  برایت  که  ندایی  هر
   بگیر، کام  هاآن از و بیاور مرکزت

 .بدَرد را  هاانسان هشیاری خواهدمی   که است کمال  پندار و ذهنی من  گرگ  بانگِ ندا  آن 

 ست رسیده رُوحی  مِنْ  فیهِ نََفخْتُ
 کن   رها را کم غمِ و بیش غمِ

 (190۵ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 . است آدم  آفرینشِ به اشاره .دمیدم تو در خودم روحِ  از : رُوحی  مِنْ فیهِ نَفَخْتُ

 اما   کند؛  زنده  را   او  خواهدمی   و شودمی   دمیده  آمده،  جهان   این  به  انسان  که  ایلحظه  از  ایزدی   دَِم
  و  کم  غمِ  باید  تو  است  سازنده  ایزدی  دَمِ   این  که  جاآن  از.  استگرفته  را  اش جلو   مقاومت  با  او

  شدن   زیاد  با  و   غمگین  هاهمانیدگی  شدن  کم  با  یعنی  کنی،  رها  کندمی   ایجاد  ذهن  که  را   بیش
 .کند زنده را  تو و بشود رد تو از ایزدی دم  تا باش ذهنت ناظر بلکه نشو  خوشحال هاآن
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 ( 29 آیٔه ،(1۵) حجر سورٔه کریم، قرآن)

 .« سَاجِدِينَ لَهُ فَقَعُوا  رُوحِي مِنْ فِيهِ وَنَفَخْتُ  سَوَّيْتُهُ فَاِذَا »
 .«بيفتيد سجده به او برابرِ در دميدم، آن در خود روحِ از و بردم  پايان به را  آفرينشش چون»
 .[ کندمی  سجده او  به چیز همه شود زنده  خداوند به گشاییفضا با انسان که همین]
 

 گاه  گاه آید که دولت بسا ای
 راه ز او بگردد  دولت،بی پیشِ

 ( 2761 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خداوند  یعنی   کند؛  روی  دولتبی   و  بدبخت  انسان  به   بختینیک   گاهی  که  است  ممکن  بسا  ای
 مشغول   علت به   امّا  دهد،  نشان  او  به  را   خودش  و  بیاید  سراغش  به  او  کردن  مرادبی   با  بخواهد
 از  دولت  آن  رضا،  و  فضاگشایی  عدِم  و  اش،ذهنی   مرادهای  آوردن  دستبه   برای  انسان  بودن
 . برود دیگر سویی به او، مسیر

   ناشناخت کآید معشوق  بسا ای
 باخت  عشق نداند بدبختی، پیش

 ( 2762 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

ناشناخته  بسا  ای  هایخواسته   برخالف  که  مرادیبی   لباس   با  خداوند  یعنی   معشوق 
  و   بازیعشق   راهِ  ذهنی،من   با  بدبخت   و  عاشق  انسانِ  آن  امّا  آید،می   انسان  سویبه   ست،ذهنی من
 .داندنمی  را  گشاییفضا  یعنی محبت ابرازِ

 ماست   حرمانِ را، دیده غلطدِه، این
 سوءُالقضاست  را، قلب  مَُقلِّب، وین
 ( 2763 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 محرومی   بدبختی،: حِرمان
 . کند اشتباه دچارِ را آدمی  که  هرچیز انداز،غلط : غلطدِه
 کننده  واژگون  کننده، دگرگون: مُقَلِّب

 بدفرجامی  بد، قضایِ : سوءُالقضا

 دچارِ   ما  شودمی   باعث  و  دهدمی   غلط  عینک  ما  عدم   چشم  به  که  اندازندهغلط   ذهنیمن   این
  این   ماست؛  ناامیدی  و  بدبختی  عامل  باشیم،  جهان  این  از  مراد  گرفتن  دنبال  به  و  شویم  اشتباه
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  جسمی   هشیاری  به  را   ما  مرکز  و  داردبازمی   حقیقت  شناخت  از  را   ما  که  است   بد  قضای  همان
 .کندمی  محروم  زندگی از و کرده تبدیل

 شد  قبله را شما  سنگین، بُتِ چون
 شد  ظُلّه را  شما کوری و لعنت

 ( 2764 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دارسایه   چیزِ  هر سایٔه سایبان،: ظُلّه

  قبلٔه   و  معبود   جسمی  هشیاری  و  ذهنیمن   یعنی   سنگی،  بتِ  چون  پرست،صورت   ذهنی   هایمن  ای
  شما   سایبان  چونهم  عدم   چشم  شدن  بسته  و  خداوند  نفرینِ  و  لعنت  صورتایندر .  شد  شما

 . شودنمی  شما وجود وارد خداوند  رحمت و قدرت  و هدایت امنیت، حس عقل، یعنی گردید؛

 حق  انبازِ سنگتان بشاید چون
 حق؟ همرازِ  جان  و  عقل نشاید چون
 ( 276۵ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 جایبهو    شود  خداوند  شریک  سنگ  مثل  ذهنیمن  این  که  دانیدمی   شایسته  شما  که  جایی  در
او   نهایتبی   عبادتِ   و  گشاییفضا   تصمیم  او  هیجانات  برحسب  و   کنیدمی   عبادت  را   خداوند 
 که   نباشد  شایسته  آید؛می   گشاییفضا  از  و  بوده  خدا   جنس  از  که  جانی  و   عقل  چرا   گیرید؛می

 باشد؟  خداوند همرازِ

 شریک  شد را  هُما مُرده، پشّٔه
 مَلیک؟  همرازِ زنده  نشاید چون

 ( 2766 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 .است زندگی و  خداوند  مراد اینجا در  است؛ الهی اسماء از. پادشاه ملک،  صاحبِ: مَلیک 

 ممکن چگونه  داند،می حضور هشیاری شریکِ را خود محدودش عقل با ذهنیمنِ  مُرده پشه وقتی
 ! نباشد خداوند نشینِهم و رازهم است شده زنده خداوند نهایتِبی  به که انسانی است

   ناشناخت از  بَتَر  نبْوَد آفتی
 باخت  عشق ندانی و، یار بَِر تو
 ( 3781 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   با.  نیست لحظه این در زندگی  شناخت عدِم و ذهنی من جهلِ از بدتر آفتی  هیچ دنیا، این در
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  ناموس   کمال،  پندار  به  بیرون،  به  حواست  ولی  هستی  او  جنس  از  و  بوده  خدا   پهلوی  تو  کهاین
 . کنی بازیعشق  باید چگونه او با که دانینمی  و است هاهمانیدگی  از گرفتن کام  و  بدلی

 رسید  نسیان پروانٔه چون باز
 کشید  آتش جانبِ را  جانتان

 ( 2878 بیت سوم، دفتر  مولوی،مثنوی،)
 فراموشی : نسیان

  عبارتی به.  کشید   شهوات  آتشِ  سویِ  به  را   شما  روحِ  و   درآمد  پرواز  به  فراموشی  پروانٔه  دوباره،  اما
  و   دردها  آتش  به  را   خود  که  هستیم   کاریفراموش  پروانه   مثل  همانیده،  ذهنیِ من   صورتبه  ما

  یادمان   دوباره  ولی  کنیمنمی   را   کار  این  دیگر  گوییممی  بنابراین  سوزیممی   و   زنیممی  هاهمانیدگی 
 . رود می

 شکی  و  نسیان پروانه، ای کن کم
   یکی تو  بنگر  سوزیده پِر در

 ( 2879 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   شک  کاری،  فراموش.  داری  میل  عصیان  و  شهوت  آتش  سویبه   پروانه  مثل  که  انسانی  ای
  سوخته،   پر  و  بال  از  منظور. ]بینداز  اتسوخته   پرِ  و  بال   به  هم  نگاهی  آخر  و  بگذار  کنار  را   دودلی
 ذهنیمن بدِ و  منفی هیجانات بروز  چنینهم و ما پرواز و زندگی امکانات افتادن ازکار و شدنفلج 
 .[ است ما در کینه و ترس  خشم، مثل

 هیچ  که باشد آن  شُکِر رهیدی، چون
 پیچ پیچ نداری دانه آن سویِ 
 ( 2880 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پیچیده سخت و خَم در خَم: پیچ پیچ

 پر   دام  در  که  همانیدگی  هایدانه  آن   سویِ  به  هرگز  که  ستاین  آن  شُکرِ  کردی؛  پیدا   نجات  اگر
 . نچرخی  آن دور به و نروی است شیطان تاب و  پیچ
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  او بخشد  گویی،  شُکر  چون را تو تا
 عدو  خوفِبی و، دامبی روزیی

 ( 2881 بیت سوم، دفتر  مولوی،مثنوی،)

  فضای   به   تبدیل  و   کرده  خالی  هاهمانیدگی  از  را   مرکزت  خداوند  بگشایی،  را   فضا  تو  اگر
  از  را   خود  روزیِ  و  بوده  شکرگزار  و  زندگی  جنس  از  شدهگشوده   فضای  این  که.  کندمی  شدهگشوده 

  و  ترس بی  دام،بی   او  روزیِ  بنابراین  گیرد؛می   خداوند  از  بلکه  نگرفته،  بیرون  جهان  و  ذهنیمن
 . شودنمی  دشمن   و درد مسئله، مانع، مثل ذهنیمن  هایخاصیت  به تبدیل و بوده  دشمنبی 

   کرد  آزاد تانکه  نعمت آن شُکِر
 کرد  یاد  بباید را  حق نعمتِ

 ( 2882 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   را  شدهگشوده   فضای  یعنی  حق  همیشه  باید  کرد  آزاد  را   شما  خداوند،  که  نعمت  آن  شکرانٔه  به
 . کنید  یاد

 وارپروانه هم  آرندمی توبه
 کار  سویِ َکشَدْشانمی نسیان باز
 ( 34۵ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  از   و  خوردمی   شمع  شعلٔه  به  باریک   پروانه  که  طورهمان  یعنی.  کنندمی   توبه  پروانه  چونهم  هاآن
 تا   زندمی  شعله  به  را   خود  چندباره  و  دوباره  و  دهدنمی  ادامه  را   پرهیز  این  ولی  ؛کندمی   پرهیز  آن
 به   و  گذاشته  مرکز  در  را   همانیدگی  یک  نیز،  ذهنیمن  در  هاانسان .  شود می  هالک   باالخره  کهاین
 را   درد  این  زود  خیلی  ولی  کنندمی   توبه  مرکز  در  همانیدگی  گذاشتن  از  بنابراین  افتند،می   درد

 . افتندمی  درد همان به و کرده عمل  و  فکر ذهنیمن  با دوباره  کرده فراموش

 سود  طمعِ گُمان بر  دیگر  بار
   زود  شمع، آن  آتشِ بر  زد خویش

 ( 348 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  پروانه   مثل  نیز  ما  که  طورهمان   زند؛می   آتش  بر  را   خود  سریعاً سود،  طمعِ  و خیال  به دیگر  بارِ  یک
  اضافه ما به چیزی خواهیممی که این خاطر به و آیدمی  هاهمانیدگی  طریق از که سودی طمع به
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 .اندازیممی درد به را  خود شود

   بجَست واپس هم  سوخت دیگر  بارِ
    مست  و ناسیّ دل حرص کردش  باز
 ( 349 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مست  و  کارفراموش  را   او  درونی  طمعِ  و  حرص   دیگر  بارِ  ولی  رودمی   عقب  و  سوزدمی   دوباره
 . کندمی هاهمانیدگی 

 بال  در و  هارنج  اندر چند
 خدا؟ ای دِه  رها  دامم از: گفتی

 ( 2883 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نجات   دام   این  از  و  کرده  رها  و  آزاد  مرا   خدایا:  ایگفته  بالها  و  هارنج   در  بار  چندین  حالبه   تا
 .بده

 کنم  احسان کنم، خدمت چنین تا
 زنم  شیطان دیدٔه اندر خاک

 ( 2884 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  شیطان  دیدٔه   به  خاک   و  نمایم  احسان  آنان  حقِ  در  کنم،  بندگانت  به   شایانی  خدماتِ  تا
 . نزنم چشم به را  ذهنیمن  عینک دیگر یعنی کنم؛ کور را   آن و پاشیده ذهنیمن

  خندانم انارِ بپوشم؟ خنده چگونه
 سُمّاقی  نمود نتاند قند  و نبات

 (3101 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 تُرُشی  دارد، ترش مزٔه  آن میؤه که  گیاهی  سُماک، معرّب   سُمّاق،  به منسوب: سُمّاقی 

 اصل   .خندم می  مدام   و  هستم  خندان  انار  مثل  من  بپوشانم؟  و  کرده  پنهان  را   خود  خندٔه  چگونه
  بیان  خود  از  را   غم  و  عبوسی  ترشی،  تواندنمی   بنابراین  است؛  شیرینی  و  قند  و  نبات  جنس  از  من
 . کند
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 نَجَست َکس  حَزمی و  صبر بی کمین، زین
 دست و  پا آمد  صبر  خود، را  حَزم
 ( 213 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  « دوراندیشی»  و  «صبر»  بدون  کسی  ذهن،  زندان   در  گیرافتادگی   و  ذهنیِمن  «گاهکمین»  این  از
  از  را   پایش  و  دست  «دوراندیشی  و  حزم . »نیافت   خالصی  سالمتبه   شده،گشوده  فضای  براساسِ

 . گیرد می شدهگشوده  فضای و صبر

 گیاست  زَهرین کین خورد، از کن حَزم
 انبیاست نورِ و زور  کردن حزم

 ( 214 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  دارد،   دوست  ذهنیمن  که  چیزهایی  و  هاهمانیدگی   خوردن   از  تأمل  و  دوراندیشی  با  انسان،  ای
  این.  آوردمی   مرکزت  به  را   دردها  و  کندمی   مسموم   را   تو  زهرناک   گیاهی  مانند   زیرا   کن؛  پرهیز

 .  است پیامبران «نورِ» و  نیرو ،«حزم » و دوراندیشی

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

 ( 21۵ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  که   انسانی.  دهد  حرکت   تواندنمی  «باد»  را   «کوه»  اما  جهدمی   جا  از  بادی  هر  وزش  با   سبک  «کاهِ»
 تغییر  و  ذهنیمن  هایقرین  از  که  بادهایی  به  استشده  باز  درونش  آسمان  و  کرده  فضاگشایی
 . گیردنمی  قرار هاآن تأثیر تحت و دهدنمی  وزنی آیدمی هاهمانیدگی 

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

 ( 216 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 مخرب   اثرِ   تو  روی  قرین  طریق  از  و  خواندمی  خود  سویبه  را   تو  ذهنیمن  غولِ  یک  سو  هر  از
  اگر   هستی؟  یکتایی  فضای  به  رسیدن  برای  راهی  دنبالبه   آیا  من،  برادر  ای:  گویدمی   و  گذاشته
 . برسی حضور به  هفته یک  مدت ظرف که دهم نشان تو به را  راهی تا من پیشِ بیا است چنین
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 رفیق  باشم همرهت نمایم، ره
 دقیق  راهِ  این در قالووزم من

 ( 217 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 پیشوا  راهنما،:  قالووز

  دقیق،   و  باریک  راهِ  این  در  و  آیممی   همراهت   و  دهممی   نشان  تو  به  را   راه  من :  گویدمی  ذهنی من
 راه   این  فقط  من  و  بوده  رهبر  و  پیشوا   راهنما،  یکتایی،  فضای  به  رفتن  و  هاهمانیدگی  از  کندن  راه
 . هستم بلد را 

 او دانَد رَه  نی و، قالوزست نی
 خو گرْگ آن سویِ رو  کم یوسفا

 ( 218 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و  خدا   جنس  از  که  انسانی  ای   ،یوسف  ای.  است  پیشوا   نه  و  بوده  بلد  را  راه  نه  ذهنی،من   غولِ  ولی
 خوی   قرین،  ارتعاش  طریق  از  مرکزت   چراکه  نرو  صفتگرگ   ذهنی  هایمن  سویبه   هستی،  زندگی
  و  امنیت  حس  قدرت،  هدایت،  از   و  کرده  باز  را  فضا  توانی نمی  هنوز  اگر.  گیردمی  را   ذهنی  هایمن
 . کند هدایت را  تو موالنا چونهم بزرگی انسانِ یک بگذار کنی، استفاده زندگی عقل

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

 ( 219 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ذهنی من  نظرِ  از  که  هاهمانیدگی    ِدام   سمتبه   و  کنی  باز  را   فضا  که  است  آن   دوراندیشی  و  حزم 
 . دهند فریب را   تو که نگذاری و نیاوری مرکزت به  را  هاآن  نروی، هستند  شیرین  و چرب بسیار

 او  نوش، نی و  دارد چربِش نه که
   او گوش، در دَمدمی  خوانَد، سِحر 
 ( 220 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نه  و  دهدمی   سالمتی  تو  به  نه  شیرین،   نه  و  است  چرب  نه  جهانی،  این  چیزهای  و  دنیا  درواقع  زیرا 
  افسونگر   درحقیقت   همانیدگی  و  ذهن  دنیای.  نمایدمی  چنین  ظاهرًا  که  هرچند  کند،می  قوی  را   تو

 مواظب  دمد،می   و  خواندمی  گوشت   در  جهانی  این  چیزهای  کششِ  توسط  را   خود  سِحر  است،
 . نیاوری مرکزت به را  چیزها این که باش
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   مردِکار ِکای  ندا حضرت  از آمد
 امّیدوار  ما  به رنجی هر به ای

 ( 186۵ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . الهی کارِ مردِ  الیق،  حاذق، استاد،  ماهر،  دهد؛ انجام احسن نحوِ به را  کارها که آن:  مردِکار

  انجام   احسن  نحو  به  را   کارها  که   کسی  ای  «مردکار»  ای  که  آمد  ندا   انسانِی  هر   به  خداوند  طرف  از
 . نیست دیگر هایآدم  و جهان به امیدت و امیدواری ما رحمت به دردی و   رنج هر در و  دهیمی

 را  تو خوش امیدی و، است ظَنّ  حُسنِ
 آ  برتر دَم هر به  گوید را تو که

 ( 1866 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  طلب   دارای  و  بوده  «بینعدم »   و  «شنوسکوت»  که  دارد  وجود  من  از  جنسی  یک  تو  درون  در
  همین   و   کند،می   امیدوار  و  گماننیک   ما  رحمتِ  به   را   تو  کنیمی   باز  را   فضا  وقتی  و  است؛
 ها همانیدگی   این  از  لحظهبهلحظه :  گویدمی   و  گیردمی  را  دستت  که  توست  امیدواری  و  گشاییفضا 
 . برو باالتری مقام  به و بیا ما سویبه  شو، بلند

 باشدت  خواندن  قصدِ  که زمان  هر 
 بایدت  قِرائت هامُصحف ز یا
 ( 1867 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مرکزِ   خواستی  اگر  یا  و  بخوانی  را   شدهگشوده   فضای  و   درونت  قرآنِ  گشاییفضا   با  خواستی  هرگاه
 . بخوانی زندگی صورتبه را  دیگر هایانسان  مرکز و خودت

   را تو چشمِ وادَهَم دَم آن  در من
 جوهرا  مُعَظَّم خوانی، فرو  تا

 ( 1868 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 اسرار  و  درآوری  را   هاهمانیدگی   عینک  بخواهی  تو  که  لحظه  آن  در:[  گویدمی   انسان  به  خداوند]
 جوهرِ  آن  بتوانی  تا  دهممی   پس  تو  به  را   عدمت  چشمِ  من  بخوانی،  را  شدهگشوده   فضای  و  دل

 .شوی قائم خودت روی خودت  و بخوانی را  خودت اصلِ یعنی عالی
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 نیست  اسباب جز  خلق،  بندِچشم
 نیست اصحاب ز سبب، بر  لرزد  که  هر 

 ( 2313 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 به  هاانسان   هیجانات  و  حال.  استنبسته   ذهن  سازیسبب   جز  چیزی  را  مردم   عدم   چشم
  لحظه   این  اتفاقات   برابر  در  اگر  کهدرحالی   دارد،  بستگی  ذهن  هایشدگی شرطی   و  سازیسبب 

 . وادارند واکنش به  و گذاشته تأثیری هاآن روی توانندنمی  اسباب کنند، فضاگشایی
 . نیست خداوند یاران جزو بگیرد قرار سبب تأثیر  تحت که هرکس گویدمی  موالنا 

 است دِه تلخی هوا تَرکِ این شَک، ال
 است بِه حق  بُعدِ  تلخیِّ از لیک

 ( 1768 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 تردیدبی  شک، بدون: شَک ال

 هایخواسته   معتاد  ما  چراکه  است   تلخ  شدهشرطی   ذهنیِمنِ  هایخواسته   ترک   شک  بدون
 از   ناشی  هشیارانه  دردِ  تلخیِ  اما  کنیممی   وجوجست   هاآن  در  را   زندگی  و  ایمشده   ذهنیمن

 . است بدتر خویش اصلی ذات از  دوری تلخیِ از هاهمانیدگی  انداختن و  شناسایی

 خشن  و است سخت صَوم  و جِهاد گر 
 مُمتَحِن  بُعدِ  ز  بهتر  این لیک

 ( 1769 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 گرفتن   روزه  روزه،: صَوم

 کننده  امتحان : مُمتَِحن

  از   دائمی  پرهیز  همچنین   و  آن  انداختن  از  ناشی   درد  و   همانیدگی   شناسایی  جهت   در  تالش   اگرچه
 از  امر،   این  که  باشیم  داشته  توجه  باید  اما  است  خشن  و  سخت   بسیار  کاری  جدید،  همانیدگی

 . است بهتر  و ترآسان  کننده،امتحان خداوند از دوری
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 ذُوالـْمِنَن  که دَمی مانَد کی رنج
 من  رنجورِ ای تو چونی؟: گویدت

 ( 1770 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خداوند  صفاتِ از عطاها، صاحبِ  ها،منت  صاحبِ : ذُوالـْمِنَن

 طریق   از  هانعمت   همٔه  صاحب  خداوند،   کردی،   عدم   را   مرکزت  و  باز  را   فضا  که  ایلحظه   آن  در
 ای   «چونی؟:»گویدمی   و  پرسدمی  را   احوالت  تو،  درونیِ  ذوق  و  سبببی   شادی  فکرها،  زیر  آرامش
 زنده  من  به  تا  کنیمی   کار  خودت  روی  آگاهانه  و  ایشده  بیمار  و  رنجور  من  دوریِ  از  که  انسانی
 .شوی

 است  فن  و فهم آن نه ِکت  نگوید، ور
 است  کردن پرسش تو ذوقِ آن لیک
 ( 1771 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 که  ذوقی  همین  بدان  نداری   را  خداوند  پیام   فهم  و  درک   برای  کافی  هشیاری  و  توانایی  هنوز  اگر
  لطف   و  پرسیاحوال  همان  کنی،می   کار  خودت  روی  هشیارانه  و  داری  خدا   به  شدن  زنده  برای

 . است خداوند

 اند دل طبیبانِ  که مَلیحان آن
 اند مایل پرسش به رنجوران  سوی

 ( 1772 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 زیبا  نمکین،: مَلیح

  به   تمایل  دائماً  هستند  هادل   طبیب   که  موالنا،  همچون  زیبارویانی  و  سرشتنیک   عارفان  آن
  که  هرکسی  و  خداوند. ]دارند  را  همانیدگی   به  آلوده  مرکزی   با  بیمار  ذهنی  هایمن  از  پرسیاحوال

 .[ کند کمک  بیمار ذهنی هایمن  به که دارد تمایل شود می زنده زندگی به

 برفت  ما از  اعتراض، و نُسَلِّم ال
 زَفْت   مفقود، از آیدمی عوض چون

 ( 187۵ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
  شویمنمی  تسلیم: النُسَلِّم
   عظیم ستبر،: زَفْت

  رفته  ما وجود از ذهنیمن در ستیزه و  مقاومت و « کردن اعتراض» و «شویمنمی  تسلیم» عینکِ



  920خالصه ابیات برنامه شماره  

 
43 

 تریباارزش  و  زیباتر  چیز  یک  دادیم،   دست  از  که  شدگیهویت هم  آن  عوض  در  چراکه  است،
 . کنیممی  دریافت

 رسد  گرمی  مرا آتشبی چونکه
 ُکشد  را ما   آتشش گر  راضیَم

 ( 1876 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  سبب بی   شادی   که  وقتی رسد،می  عشق  گرمای  من  به ذهنیمن   و  هاهمانیدگی   آتشِ  بدونِ  که  وقتی
 و   بکُشد  را   ما  ذهنیمن  چراغ  عشق،  آتش  اگر  آید،می   باال  و  جوشدمی  وجودم   اعماقِ  از

 .خشنودم  و راضی من بزند، کنار را  هاهمانیدگی 

 روشنی  او دهد  چون  چراغیبی
 کنی؟ می افغان چه  شد، چراغت گر 
 ( 1877 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بخشد،می  روشنایی  تو  به  ذهنیمن   چراغِ  بدونِ  خداوند  و  درخشدمی  حضور  خورشید  که  وقتی
  باید   چرا   شود،  خاموش  و  برود  دستت  از  ذهنیمن  نورِبی   شمعِ  اگر  دهدمی  عشق  گرمای  و  ترازو
 بدهی؟  سر فغان  و ناله

 خدا  گشاینده و،  زَفتَست قفلِ
 رضا  اندر و زن  تسلیم در دست

 ( 3073 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بزرگ  ستبر،: زَفت

  پس   کند،  باز  را   آن  تواندمی  که  خداست  فقط  و  است  پیچیده  و  سخت  بسیار  ذهنی،من   قفلِ  این
 اجازه  کامل  رضایتِ  با  و  باش   تسلیم   و   کن   باز  را   فضا  ها،مرادی بی   و   لحظه  این   اتفاق  اطراف  در
 . بگشاید را   ذهنیمن  قفل و کند کار تو روی فکان و قضا طریق از خداوند بده

 جو  همچو چشمِ دو با دَقوقی ای
 بجو  را ایشان اومید، مَبُر  هین

 ( 2301 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   دائماً و نشو ناامید دادی، دست از را  فرصت و خورده شکست امتحان این در که حاال دقوقی ای
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 خورشید  که  معنوی،  هایانسان   و  خداوند  صبر  و  گشاییفضا  با  دائماً  یعنی  کن   گریه  و باش  لطیف
 .  کن جستجو را  استکرده  طلوع حضورشان

 است  جُستن دولت،  رکنِ که  بجو، هین
 است بستن اندر  دل در گشادی، هر 
 ( 2302 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  بنیادِ   که  بده   ادامه  وجویتجست   به  پیوسته  گشایی فضا   طریق  از  و  باش  هوشبه   گویدمی   موالنا
  دل   اتصال  گشاییفضا  هر  زیرا .  است  کردن  وجوجست   و  طلب  حقیقی،  اقبالِ  و  بختینیک   اساسیِ
 . است  زندگی به انسان

 پرداخته  جهان، کارِ همٔه از
   فاخته چون جان، به  گومی کو  و کو
 ( 2303 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کبوتر  از کوچکتر  رنگ،خاکی  ایپرنده : فاخته

  همانند   شدهگشوده   فضای  آن  با  و  کرده  فضاگشایی  دل،  و   جان  با  و  شو  فارغ  دنیایی  امورِ  همٔه  از
. باش  خدا   به  شده  زنده  انسان  و  عدم   مرکز  زندگی،  یافتن   وجویجست   در  و  بگو  «کوکو»  فاخته،

 [ کو؟ خداوند گوییممی  شویم،می  خداوند جنس از و کرده  فضاگشایی  که هردفعه]

 مُحْتَجِب  ای اندرین بنگر  نیک
 اَسْتَجِبْ  در حق  بست را،  دعا که
 (  2304 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پنهان  دار، حجاب: مُْحتَجِب

  که   بدان  و  کن  نگاه  خوب  خصوص،  این  در.  ایشده  پنهان  ذهنیمن   غفلت  پردٔه  در  که  انسانی  ای
  طلب   و  گشاییفضا   به  وابسته  را   «دعا»  اجابتِ  خداوند  و  ندارد  ایفایده   هیچ  ذهنیمن   با  «دعا»
 . استکرده  تو

 ( 60 آیٔه ،(40) غافر سوره کریم، قرآن)

 اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكْم ۚ ِإنه الهِذيَن َيْسَتْكِِبُوَن َعْن ِعَباَدِت َسَيْدُخُلوَن َجَهنهَم َداِخرِيَن.«»َوقَاَل رَبُُّكُم 
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 كنند مى  سركشى   من  پرستش  از  كه  آنهايى.  گويم  پاسخ  را   شما  تا  مرا   بخوانيد:  گفت  پروردگارتان»
 .«درآيند جهنم به خوارى عينِ  در كه زودا 

 
   اِعتالل از شد  پاک دل را  که  هر 
 ذوالجالل  تا رودمی اش دعا آن
 (  230۵ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 عارضه علت، بیماری،: اِعتالل

 و   رسدمی  خداوند  به  دعایش  شود  «پاک »  رفتهرفته  هاهمانیدگی   و  ذهنیمن  مرض  از  هرکسی  دلِ
 . شودمی  مستجاب

   باشد حق  عشقِ مهارِ  را کاو اشتری آن خُنُک
 را  ما اشتران میانِ داردمی مست  همیشه 
 (72 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 خوشا   خوش،: خُنُک

  که   کسی  حال  به  خوشا.  بکشد  را   او  حق،  عشق  مهار  که  عاشقی  یعنی  شتری،  آن  حال  به   خوشا
.  برود  زندگی  سویبه   و  کند  گشاییفضا   ابیات   آن  هوای  و   حال  با  و  بخواند  را   موالنا  اشعار  دائماً
 که   هاآن  چه  ها،انسان   میان  را   ما  هميشه  زندگی  کنیم،می  عدم   را   مرکز  و  باز  را   فضا  وقتی

  نگه   مست  اند،نشده   آماده  هنوز  اما  هستند  عشق  جنس   از  که  ذهنی  هایمن   چه  و  عاشقند
 . داردمی

 بیارایی  یکسر  جهان جاویدان  که خواهی گر  تو
 رویت  از بُرقَع  زمانی بردارد که گو را صبا

 (9۵ شمارٔه  غزل غزلیات، دیوان حافظ،)
   روپوش  روبنده،: برقَع

  بیاید   بگو  زندگی،  نیروی  به  صبا،  باد  به  کنی،  زیبا   و  آراسته  همیشه   را   جهان  که  خواهیمی   تو  اگر
 . بردارد زندگی  و خودت چهره روی  از را  پندار پرده و
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   براندازی عالم از که خواهی  فنا رسمِ گر  و
 مویت  هر   ز جان  هزاران  فروریزد تا  برافشان
 (9۵ شمارٔه  غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

 را   زلفت  براندازی،   جهان  از  را   ذهنیمن   در  شدن  عدم   و  شدن  فانی  رسم  که  خواهیمی   اگر
 . شود زنده اصلی جان به و بریزد ذهنی جان هزاران مویش هر از تا برافشان

 حَق  هایِ نَْفحَت که: پیغمبر گفت
 سَبَق  آردمی ایّام اندرین

 ( 19۵1 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 .است خداوندی  مبارکِ دَمِ و هارحمت  و  عنایات مراد  خوش، بوی: نَفحَت
 افتادن  پیش گرفتن، پیشی: سَبَق

 .آیدمی  پیش از بیش ایام، این در زندگی کنندٔهزنده دم  و خوش بوهای: فرمود  رسول حضرت

 را  اوقات این  دارید هُش و گوش
 را  نَفحات چنین  این رُبایید در
 ( 19۵2 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مقاومت   ایزدی  دِم  این  مقابلِ  در  کنید،  باز  فضا  یعنی  بدهید  هازمان  این  به  را   هوشتان  و  گوش
 .  بروند دست از نگذارید و بگیرید را  کنندهزنده و خوش بوهای این. نکنید

   رفت و دید را شما مر   آمد نَفحِه
  رفت  و بخشید جان  خواستمی را  هرکه
 ( 19۵3 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  را  هرکه و  رودمی  و بیندمی را  شما و آیدمی  زندگی طرف از کنندهزنده دم  و خوش  بوی لحظه، این
 لباس   در  اوقات  گاهی  کنندهزنده  دم   این. ]رودمی  و  بخشدمی  جان  باشد  داشته   طلب  و  بخواهد

  را  همانیدگی   و  ذهنیمن  جان  و  کن  شناسایی  باش،  داشته  رضا  کن،  باز  را  فضا   آید،می  مرادیبی 
 .[ بینداز
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 باش  آگاه رسید، دیگر  نَفحِٔه
 تاش خواجه وانمانی،  هم ازین تا
 ( 19۵4 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . دارند رئیس  یا خواجه  یک که نوکرانی  یا غالم از هریک: تاشخواجه 

 ای  رسد،می   دیگری  خوش  بوی  دیگر،  نفحٔه  بلکه  نیست  شدنی   تمام   خداوند  نوازجان   هاینفحه 
 .  نشوی محروم   هم این از تا کن باز را   فضا  یعنی باش، آگاه لحظه این در خدا  بنده

 بَرگُشا  دَم درین گوشیبی گوشِ
 یَشا  ما  اللّٰهیْفعَلُ رازِ بهِر

 ( 4686 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خاموش   را   ذهنیمن   بگشا،  را   فضا  پس  بشنود،  را   زندگی  اسرار  تواندنمی   ذهنیمن  گوش  که  حاال
  را  کارش  فکانکن  بگذار  و  نکن  دخالت  خداوند  کار  در  نخواه،  زندگی  لحظه  این  اتفاق  از  کن،
«  یَشا  ما  الله  یَفْعَلُ»  رازِ  تا  کن  باز  لحظه  این  در   را   خود   عدم   گوش  باطنی،  گوشِ.  بدهد  انجام 
 .  کنی درک  را  دهد،می انجام  بخواهد که چهآن خدا  یعنی

 اوست؟ حیات  آبِ که نه را،  تو ُکشد  تا هِل
 کشد می وارعسل دوست، که مکن تلخی
 (872 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

  حیات   آب  این  زیرا   بکشد؛  را  تو  ذهنیمن   فکان،کن  و   قضا  قانون  با  زندگی  بگذار   کن،  باز  را   فضا
  بت   شکستن  ببینی  تا  کن  عدم   را   مرکزت  و  بگشا  را   فضا  نکن،  تلخی  و  ناله  و  آه.  است  خداوند

 .  گواراست و شیرین عسل مانند هاهمانیدگی 

 خَوش  یارانِ از باید  چندان عکس،
 َکش  ْ آب عکس،بی  بحِر از شوی که
 ( ۵66 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 قدر آن  هستند  زندگی  جنس  از  که  موالنا  همچون  عاشقی  یارانِ  نورِ  انعکاس  از  ابتدا   در  انسان،  ای
  دریای  از  و   برسی  نیازیبی   مرحله  به  دیگر  که  شود  منعکس  تو  جان  و  مرکز  در  معانی  و  ذوق  باید
 .بکشی  زندگی آبِ تقلید و واسطه  بدون یکتایی، دریای و زندگی از یعنی انعکاس بدون
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   دان تقلید آن تو  زد، َکاوّل عکس،
   آن تحقیق شود شد، پیاپی چون

 ( ۵67 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آن  چون  و .  بدان  تقلید  را   آن  شد،  منعکس  تو  در  ذوقی  و  خوب  حالِ   اگر  خود  روی  کار  ابتدای  در
  در   تو   و  است   تحقیق  مرتبه  دیگر  آن  رسید  تو  به  پیدرپی  عدم   مرکز   و  فضاگشایی  با  ذوق  و  حال
 .ایشده زنده و دوانده  ریشه عدم، مرکز یکتایی،  بحر

   مَبُر یاران از تحقیق، نشد تا
 دُرّ  قطره، آن نگشت مَگْسَل،  صدف از

 ( ۵68 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مرتبٔه   به  واسطهبی   و  کنینمی   پخش  جهان  در  را   زندگی  عشق  نکرده،  باز  کامل  را   فضا  که  وقتی  تا
 تا   باران  قطرٔه  زیرا .  نشو  جدا   خود   معنویِ  یاران  و  موالنا  از  ای،نرسیده   یکتایی  دریای  و  تحقیق
 . کند ترک  را  صدف نباید نشده تبدیل مروارید به که زمانی 

 حاضرست  جمله  پیشِ سلیمان، آن
 ساحرست  و، بندچشم غیرت لیک
 ( 3782 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   ذهنیمن  ما  چون  ولی  . ماست  با   همیشه   و  دارد  حضور   همه  پیش  خداوند  یعنی  سلیمان  آن
 وارد  و  ببینیم  را   او  که  دهدنمی   اجازه  و  بنددمی  را   ما  چشم  غیرت  قانون  ،داریم  جسمی  هشیاری
 . شویم یکتایی فضای

 فضول  و،  خوابناکیّ  و، جهل ز تا
 مَلول  وی از  ما  و، ما پیشِ به او
 ( 3783 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 اندوهگین  افسرده،: مَلول

  و   دیگر  فکر  به   فکری  از  پریدن  ها،همانیدگی   خواب  در  بودن  و  ذهنیمن  جهل  خاطربه   بنابراین
 و  فکر  تمام . ]ایمافسرده   و  خسته  او  از  ما  ولی  ماست  نزد  خدا  کهدرحالی   ذهن  هایگوییبیهوده 
  را  او  جهان  در  مرادخواهی  این  که  ندارد  قبول  و  هاستهمانیدگی  از  مراد  گرفتن  ذهنیمنِ  ذکر

 .[ کرد خواهد ناکام  و بدبخت
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 رعد  بانگِ آرد  سر  دردِ را تشنه
 سَعد  ابِر کشاند  کو  نداند چون

 ( 3784 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 نحس مقابلِ  مبارک، خجسته،: سَعد

شود؛  می  سر   دردِ  دچار  اتفاقات،  بانگ  و  هامرادیبی   بانگ   رعد،  بانگ  شنیدن  با  تشنه  ذهنیِمن
  در   را   خدا   رحمت  باران  و  زندگی  برکت  و  عقل  ایزدی،  دم   شگون،خوش  ابر  این  داندنمی   چراکه

  را  آن  ما  ولی  کند  عدم  را  ما  مرکز  خواهد می   هاهمانیدگی  گرفتن  نشانه  با  خدا  واقع  در.  دارد  پی
 .خواهیمنمی 

 روان   جویِ در  ستمانده او چشم
 آسمان   آبِ ذوقِ از خبر  بی

 ( 378۵ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ها آن  از  چراکه  است؛شده   دوخته  فکر  از  بعد  فکر  و   ذهن  روانِ  جوی  بر  تشنه،  ذهنیِمن   چشمِ
 با   عدم   مرکز  و  شدهگشوده   آسمان   از  که  آبی  ذوق  از  و  دارد  مقاومت  و  خواهدمی   زندگی
 .  است خبربی  آیدمی  گشاییفضا 

 راند  اسباب سوی همّت مَرکبِ
 ماند  محروم الجََرم  مُسَبِّب از
 ( 3786 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  کندمی  ذهنی   هایخواسته   و  معلول   و   علت  َصرف  را   خود  تالش   و  همّت  همٔه  ذهنی منِ  چون
 کند؛ نمی   باز  فضا  و  بگیرد  زندگی  هاآن  از  که  ستذهنیمن   فکرهای  و  هاهمانیدگی   به  حواسش

 . استمانده  محروم  است، شدهگشوده  فضای در که خداوند یعنی االسبابمسبب  از ناچاربه

 عَیان  را مُسَبِّب  او بیند آنکه
 جهان؟   های سبب  بر  دل نهد کی
 ( 3787 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  خرد   با  که  ببیند  را   مسبب  آشکارا   عدم،  دید  و  شدهگشوده  فضای با  و  کند  باز   را   فضا که  کسی  آن
  ذهنی   هایسبب   بستٔهدل   دیگر  کند،می   درست  را   چیزهمه   فکانکن   و  قضا   طریق  از  و  کل
 .[ برد می  کمال پندار سویبه را  انسان سازی سبب . ] شودنمی 
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 او نامِ  ستشده عشق است، ایکرانهبی لذّتِ
 بُوَد؟ چرا جفا نه ور است، شکایت  خود  قاعده

 (۵60 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  زندگی   و  خداوند   با  فضاگشا  انسانِ  شدن  یکی  معنایش  که  دارد  وجود  عشق  نام به   پایانبی   لذتی
  شکایت   و   گله  براساس  ذهنیمن  عنوانبه  انسان  زندگی  اساس  اما.  است  ابدی  لحظٔه  این  در

 صورتبه  زندگی  جفای  و  وفاییبی   و  کمال  پندار  دچار  و  آیدمی   باال  ذهنیمن  دلیل  همینبه   است
   کند؟  جفا زندگی باید چرا  وگرنه  شودمی مرادیبی 

 جِد  به لطفش  بر  و قهر  بر  عاشقم
 ضد  دو هر  این عاشقِ من بواْلعَجَب،

 ( 1۵70 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   قضا  قانون  با  که  جاآن  هستم،  خداوند  قهر  عاشق  هم  که  ام رسیده  ای مرحله   به  راستیبه
 جدا   درد  من  و  شوی  جدا   هاآن  از  باید  تو:  گویدمی  و  دهدمی  نشانم  را   هایمهمانیدگی   فکانکن

 که   وقتی  هستم،  خداوند  لطف  عاشق  هم   و  گذارممی   سر  پشت  هشیارانه  را  هاآن  از   شدن
 نسبت   من  شگفتا،.  گرددمی  جاری  من  در  سبببی  شادی  و  شده  آزاد  هاهمانیدگی  از   امهشیاری 

  و   کنممی  باز  را   فضا  کامل  رضایتِ  با  و  گیرم نمی  اندازه  ذهنم  با  و  ورزم می   عشق  ضد  دو  هر  این  به
 . هستم خشنود

 راه  کردند غلط زین  عاَلم جمله
 پناه  آمد آن و، ترسند عدم کز 
 ( 822 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  عدم  از  که   اندکرده  گم  را   راه  علت  این  به  دارند  ذهنیمن   که  هاییانسان   عالم،  مخلوقات   ٔهمه
  تنها   کهدرحالی.  ترسندمی  ذهن   کردن  ساکت  و  ذهنیمن   بهنسبت   شدن  کوچک  و   مرکزشان  کردن

 . است عدم  مرکز پناهشان

 عدم  شرحِ در  تو اکنون بازگرد
 سَم  پنداریش و، پازهرست چو که
 ( 144۵ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مثل عدم  مرکز  شود؛می  باز فضا وقتی  کن، توجه درونت در عدم  شدنِ باز به اکنون انسان، ای
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 را   فضا  خواهد نمی   یعنی  است  سم  کندمی   فکر  بیند،می   ذهنیمن   با  کهکسی  ولی  است  پادزهر
 . بگشاید

 چنان  پَْریانَش  جنسیِّهم بُرد
 سِنان زخمِ را  روح  رُباید که

 ( 2980 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 نیزه  نیزه، سر: سِنان

 یا   زندگی  با  «جنسیهم»  شودمی  زندگی  جنس  از   و  عدم   مرکز  شده،  جاری  فکانکن   قانون  وقتی
  بدن   از   را  «روح»  «سِنان  زخم»  که  کرد  مجذوب  طورهمان  را  او  زندگی  به  زنده   هایِانسان 
 . ربایدمی

 ست آمده جنّت  جنسِ بهشتی چون
 پرست یزدانْ  شود جنسیّت ز هم
 ( 2981 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  بهشتِ   با  چون  اند،شده  زنده  زندگی  فراوانی  و  کوثر  به  و  اندگشوده  را   فضا  که  کسانی  بهشتیان،
  انسان   اگر.]اندشده   پرستیزدان  بودن  جنسهم   همین  سبب  به   هستند  جنسهم   یکتایی،  فضای

 .[ شودنمی  پرستیزدان شود جسم جنس از

 مَحْمَده  و  جود: فرمود نَبی نه
 آمده؟  دنیا  به دان، جَنّت شاخِ

 ( 2982 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 نیک  خصلت ستایش،: مَْحمَده

 عدم   و  خدا   گذاشتن  و  سیرتی نیک   و  بخشش  که  بدان: » است  فرموده  پیامبر  که  است   این  نه  مگر
 «اند؟شده آویزان جهان در که هستند بهشتی  درخت هایشاخه   مرکز، در
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 بهشت  سروِ از است شاخی سَخا، این
 بِهِشت   شاخی چنین  کف  کز  او وایِ
 ( 1273 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 گذاشتن  فرو  کردن،  رها: هِشتن

 حالِبه   وای  شده،  آویزان  جهان  این  به  که   است  بهشت  سَروِ  از  ایشاخه  بخشش،  این  سَخا،   این
 .کُنَد رها  را  ایشاخه  چنین که کسی

 حدیث 

 هرکس .  است  فروهشته  دنیا  در   آن  شاخسارانِ  که  است   بهشت  درختانِ  از  درختی  بخشندگی،»
  دوزخ   درختانِ  از  درختی  چشمی،تنگ   و.  بَرَد  راه  بهشت  به  را  او  شاخه  آن  گیرد،  آن  از   ایشاخه 
  دوزخ   به  را   او  شاخه،  آن  گیرد،  آن  از  ایشاخه   هرکسی  .فروهشته  دنیا  در  آن  شاخسارانِ  که  است
 .«بَرَد راه

 سَنی  و حَبْر  را غیر  مَر  ُکنی تا
 ُکنی می  خالی و بَدخو را خویش

 ( 3196 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دانا  دانشمند،: حَبر
 بلندمرتبه  رفیع،: سَنی

  کنی،   کمک  دیگران  ذهنی  هایمن  به  خودت،  روی  کردن  کار  و  تمرکز  جایبه  بخواهی  که  زمانی   تا
 انرژی   از  و   کرده  بدخو  ذهنیمن  چونهم  را   خود  برسانی،  بزرگی   و  دانایی   به  و  دهی  تغییر  را   هاآن

  زنده   زندگی  به  خودت  ابتدا   باید  کنی،  کمک  دیگران  به  خواهیمی  اگر. ]شویمی  خالی  زندگی  زندٔه
 .[دربیاوری ارتعاش به هاآن در را  زندگی قرین، طریق از بتوانی تا شوی

 عَدَن  آن با دَِلت شُد چون مُتَّصِل
 شُدن  خالی از  مَهْراس  بِگو هین

 ( 3197 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 حقیقت   جهان و  قدس عالم: عَدَن

 نترس : مَهراس

  بگو   سخن  شدی،  وصل  یکتایی  فضای  به  و  گشت  عدم   درپیپی   هایفضاگشایی   ازپس   دلت  وقتی
 . نترس  زندگی انرژیِ و حضور شدن خالی از و
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 راستین  کای  آمدش زین قُل امر 
 این  دریاست بگو  شد نخواهد کم
 ( 3198 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  فرمان   «قُل   َامر»  شدی،  وصل  خداوند  نهایتبی   به  و   کرده  عدم   را   مرکزت  که  راستین   انسان  ای
  نخواهد  کم  میزانش  از  هرگز  و  شده  نهایتبی   معرفتْ  دریای   چونهم   دلت  زیرا   کن؛  اجرا  را  بگو
 . گویدمی سخن  تو ازطریق شدهگشوده فضای این و شد

 الغ  به را آبَت که یعنی اَنْصِتوا
 باغ است خُشکلبْ که ُکن، َکم تَلَف هین

 ( 3199 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . است بیهوده معنی به اینجا در شوخی، هزل،: الغ

 ازطریق  خدا   تا   کن  ساکت  را   ذهنت  کرده،   تمرکز خودت  روی  گشایی فضا   با یعنی  «باش  خاموش»
 دردها،   موانع،   در  را   آن  و  کرده  تلف  بیهوده  را   اتانرژی   و   زندگی  آب  نباید  تو  بزند،  حرف   تو

 جسم، »  بُعد   چهار  و  استخشکیده  جانت  باغ  چراکه  کنی؛  گذاریسرمایه   سازیدشمن   و  هامسئله 
 . است  خراب اتزندگی  اوضاع و روابط  ،«جان هیجان، ذهن،

 
 

 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 چریدن آمد گه  وی آهوی معانی

 جریده بر عاشقان گزیده  ای عاشق

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 

 2029غزل شماره  ،مولوی، دیوان شمس
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