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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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 بگیرانم   کآتشی  دلم ستشده بران
 بمیرانم تو، پیشِ نَمَُرد او که  هر  که

 
 عقل  بداند تا که بدرّم عشق کمانِ

 نظیرانم بی سلطانِ و  نظیرمبی که
 

 نشد؟  نظیر بی که  تو نظِر در رفت که
 ویرانم نهادِ این  ستشده گنج  مقامِ

 
 ! کجا  ز سلطنت مباهاتِ  و کجا  از من

 فقیرانم  افتادٔه و فقرم  فقیِر
 

 «دانم نمی» نهی، نامم تو که  کسم آن من
 میرانم امیِر پس توام، اسیِر من چو

 
 هست  دیگر  مقامِ میری و اسیری از جز 
 مُجیرانم از  کردم گذر دو ازین من چو

 
 شوند  محو اسیر  و  میر  بیاید، شب چو

 اسیرانم از  که  نداند هیچ اسیر 
 

 میران  امیریِ آمد  گرو شب خوابِ به
 گیرانم عشق ز نخسبد، هیچ  عشق چو
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 ستروزه یک پادشاهِ  نگر  آفتاب به
 وزیرانم کز   نیز  مَه گدازدهمی

 
 طَمَع خام و خام نه عشقم، پختٔه که منم

 خمیرانم  آن از خمیری،  کرد خدای
 

 خام؟   بماند کجا یزدان خمیرکردٔه
 فَطیرانم از نه  پذیرم، خمیرمایه

 
 است  فاطُِرالسَّمٰوات  او کند چون فَطیر 

 مُنیرانم از سماوات  اخترانِ چو
 

 باش می  خَمُش را؟ خویش  نهی نام چند تو
 پیرانم ز  من که گویی که  است کودکی که

  
 ( 1۷4۶ غزل شمس، دیوان مولوی،)
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 بگیرانم   کآتشی دلم  ستشده آن بَر 
 بمیرانم تو پیشِ نَمُرد او که  هر  که

 (1۷4۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 افروختن  کردن، روشن: گیراندَن

  نتیجه   این  به  باالخره  پیدر پی   هایگشایی فضا  اثردر  َام هشیاری   من،  دل  خداوندا،
  و   بگشاید  اتفاقات  اطراف  در  لحظههر  را   فضا  باشد،  متعهد  عدم   مرکز  به  که  استرسیده

  خودش   در  را   تو  به  شدن  زنده  آتش  عشق،  آتش   لحظه  این  فرم   وشرط قید بی   پذیرش   با
  که طوریبه   نماند  مرکزم   در  همانیدگی  هیچ  تا   دهد  ادامه  کار  این  به   آنقدر  و  کند  روشن

 پیش  و  کند  حفظ  را   اشذهنی من  بخواهد  کسی  اگر  و  نشود  خاموش  دیگر  عشق  آتش  این
 َاشذهنی من  شودمی   مرتعش  درونم  از   که  عشق  این  گرمای  و  تو  نور   تابش  از  نمیرد  تو

 . برود بیناز و شده ذوب
  آتش   این  تا  بکِشد  طول  کمی   مرکزم   هایهمانیدگی  و   دردها  وجودبا   است  ممکن   اگرچه]

  و   شناسایی  به   خود،  روی  کار  به  کرده،   صبر  من  اما   شود؛  ورشعله   من   در  عشق
 صفر   از  ذهنی،من   به  مُردن  از  و  دهممی  ادامه  هاهمانیدگی   از  حاصل  دید  گذاشتنکنار

 .[کنممی  پرهیز دردزا  ذهنی هایمن از و ترسمنمی  تسلیم و پذیرش  از شدن،

 عقل  بداند تا که بِدَرَّم عشق کمانِ
 نظیرانم بی سلطانِ و  نظیرمبی که

 (1۷4۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 و   شده  رها  عشق  تیر  که  کِشممی  چنان  را   عشق  کمان  لحظهبهلحظه  گشاییفضا   با  من
 و   نظیرم بی   من  که  بداند  باید  َام ذهنی من   عقل  حالت  این  در  گردم می   یکی  خدا   با   من

 در  من  مانند  ایباشنده  و  نظیرم بی   تنهانه  من   کهچرا   کند؛  مقایسه  دیگران  با  مرا   نباید
 و  هستم خدا امتداد و هشیاری من دیگر عبارتِبه . نظیرانمبی  پادشاه بلکه نیست جهان
 و   شده   زنده  خداوند  ابدیت   و  نهایتبی  به  آگاهانه   باید  من  فقط.  است   نظیربی   خلقتم

 به  هشیارانه  تواندنمی   من  از  غیر  موجودی  هیچ  جهان  در.  شوم   آگاه  ابدی  لحظه  این  به
 .شود زنده خدا 
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 نشد؟  نظیر بی که  تو نظِر در رفت که 
 ویرانم نهادِ این  ستشده گنج  مقامِ

 (1۷4۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 دید  و  جسمی   هشیاری  هاهمانیدگی   شناسایی   و   گشایی فضا   با  که   هرکسی  خداوندا،
 به   یعنی   شد  نظیربی   دید   حضور  هشیاری  نظر،   دید  با  و  کرد   رها  را   هاآن  از  حاصل

 . گشت زنده تو ابدیت و  بینهایت
 جای   پیدرپی  هایگشایی فضا   اثردر   دردم پُر  و  همانیده  مرکز  ویرانم،  نهادِ  این  اینک
 . ام شده زنده حضور گنج به من و استشده تو  جایگاه و عدم   گنج،

 ! کجا  ز سلطنت مباهاتِ  و کجا  از من
 فقیرانم  افتادٔه و فقرم  فقیِر

 (1۷4۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 بالید  افتخار،: مباهات

 تو  به  گشاییفضا   با  توانممی   من  هستم،  تو  جنس  از  و  تو  امتداد  هشیاری،  من  خداوندا،
  به   دادنپز   و  کردن  ناز  مقابل  در  و  کجا  از  من  ابدیت  و  بینهایت  جنس  این.  شوم   زنده

 قابل   هم  با  دو  این!  کجا؟  از  جهانی  این  ارزشبی   پادشاهی  به  کردن  افتخار  و  چیزها،
 هایموقعیت   و  مقام   از   توانممی  چطور  زندگی  و  خداییت  عنوانبه  من.  نیستند  مقایسه

 و   چیزها  گدای  و  بوده  عدم   مرکزم   یعنی  فقرم؛   فقیر  من!  بخواهم؟  زندگی  جهان  این
  نظیر بی   فروتنی  در  من.  فقیرانم  افتادٔه  این  از  باالتر  سطحی  در  حتی.  نیستم  هاهمانیدگی 

  کامل   تسلیم  در  من،  از   ترصفر   تواندنمی  حیوان  نبات،  جماد،  از  موجودی  هیچ  حتی  بوده
 . ام زنده  تو ابدیت و  بینهایت به من. باشد

 «دانم نمی» نهی، نامم تو که  کسم آن من
 میرانم امیِر پس توام، اسیِر من چو
 (1۷4۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  َامذهنی من   دید  و  عقل  گشایم،می  را  فضا  که  هستم  کسی  آن  من  خداوندا،[  کیستم؟  من]
 در  بلکه  کنم؛نمی   توصیف  ذهن  هایشرگی شرطی   برحسب  را  خودم   و  گذاشته  کنار  را 
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 و  کرده  تجسم  تواندمی   ذهن  که  هرچیزی  جسم،  من .  کیستم  من   کنیمی   تعیین  تو لحظههر
 .« دانمنمی» ذهنم  با حقیقتاً من نیستم، آورد زبان به

 تو  اسیر  متعهدم؛  و  جدی  کار  این  در  و  کرده  عدم  را   مرکزم   و  گشایممی   را   فضا  من  وقتی
 عملم   و  فکر  به  تو  خرد  باشد،  چگونه  بیرونم  و  درون  جهان  کنیمی   تعیین  تو  و  هستم

 هایهمانیدگی   پادشاه   و  امیر  من  حالت  این  در.  هستم  کامل   تسلیم  در  من  و  ریزد می
  کنترل  مرا   تواندنمی   بیرون  جهان  دیگر.  اندازم می   و  کرده  شناسایی  را   هاآن   بوده،  مرکزم 

 . درآورد خود خدمت به را  ام هشیاری  و کند
. بقاست  برای  و  بوده  جهان  در  شناسایی  خاصیت  یک  ذهنی  دانش  و  جسمی  هشیاری]

 .[ نیست اصلمان و خدا  شناخت برای هشیاری این

 هست  دیگر  مقامِ میری و اسیری از جز 
 مُجیرانم  از کردم گذر دو این از من چو

 (1۷4۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 گیرنده   پناه پناهنده،: مُجیر

 و   باشدمی   چیزها  گدای  و  ستچیزیبی   و  نداری  و   فقر  اسیر  و  ذهن  زندان  اسیر  انسان]
  که  امیری  و  اسیری  از  غیر.[  اوست   سلطٔه  زیر  چیزهمه   و  بوده  ثروتمند  امیری  حالت  در
 و .  است  حضور  حالت  که  دارد  وجود  دیگری  مقام   هستند  ذهنی   موقعیت  و  قطب  دو

 در   ناظر  حضور  صورتبه  و  شده  خارج  ذهن  و  هاجسم  فکرها،  اسارت  از  باید  هشیاری
 و   دهدمی  پناه  من  به  زندگی  گشایممی  را   فضا  وقتی.  باشد  مقیم  لحظه  این  امن  پناهگاه

 . نیست  وابسته  جهان این چیز هیچ به َام زندگی دیگر رهممی امیری و اسیری از

 شوند  محو اسیر  و  میر  بیاید، شب چو
 اسیرانم از  که  نداند هیچ اسیر 

 (1۷4۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 هر   از  رودمی  خواب  به  انسان  آید،می   شب  وقتی  هستند؛  ذهنی  حالت  دو  امیری  و  اسیری
 ممکن.  نیست  پادشاه  و  اسیر  خواب  در  دیگر  و  شده  جدا   ذهنی  موقعیت  و  حالت  دو

 نیز  من داندنمی  است زندان در که اسیری و  دینبب  دیگری  موقعیت یک در را  خود است
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 .هستم اسیران از

 میران  امیریِ آمد  گرو شب خوابِ به 
 گیرانم عشق ز نخُسبد، هیچ  عشق چو

 (1۷4۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  خواهم می   من.  دهدمی  دستاز  خواب  در  را  َاشامیری  خوابدمی  جهان  این  امیر  وقتی
 . باشد  چیزی گروی در نباید  ام پادشاهی  ولی شوم  امیر

  وقت هیچ   ابدی  لحظه  این  به  بودن  هشیار  و  خدا   به  شدن  زنده  عشق،  که  آنجایی  از
  تا   کن  روشن  عشق   به  مرا   تو  کرده  عدم   را   مرکزم   گشایممی   را   فضا  من   بنابراین  خوابدنمی 

 .باشم آزاد و بیدار و زنده امیرِ همیشه

 ست روزهیک پادشاهِ  نگر  آفتاب به
 وزیرانم کز   نیز، مَه گدازدهمی

 (1۷4۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 چگونه   که  بنگر  ماه  به  و  است  روزه  یک  و  موقت  َاشپادشاهی   که   کن  نگاه  آفتاب  به
  طلوع   دوباره  و  گرددمی  محو  رود،می   محاق  به  و  شده  ترکوچک   و  کوچک  شود،می   ذوب

  در  خواهیمنمی   ذهنیمن  صورتبه   ما  تمثیل  این  در.  وزیرانم  جزو  من  گویدمی   و  کندمی
 که  باشیم  وزیری  مانند  یا  باشیم  روزه  یک  پادشاه  و  بدرخشیم  آفتاب  مانند   جهان  این

 و  هاهمانیدگی   شده،  ذوب  ماه  مانند  باید  ما. ستعاریتی   و  قرضی   نور  یک  کنندهمنعکس 
  و   دائمی  که  شود  زاده  وزیری  و  شاه  ،«هیچ»  آن  از  و  بیندازیم  و  بشناسیم  را   دردهایمان

 . شویم زنده خدا  ابدیت و  بینهایت به  موقتی ذهنیمن  همین از باید ما. ست حقیقی 

 طَمَع خام و خام نه عشقم، پختٔه که منم
 خمیرانم  آن از خمیری،  کرد خدای

 (1۷4۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 عدم   مرکز  عشق،  و  گشایممی  َام زندگی  هایوضعیت   تمام   اطراف  در  را   فضا  من
 خام   ذهنیمن  دیگر  من .  گرداندمی  بالغ  مرا   و  داده  پرورش   را آن  پزد،می  را  َامهشیاری 
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 زیاد   حرص   و  بوده  آگاه  هاجسم   از  فقط  و  بخواهم  زندگی  هایمهمانیدگی  از  که  نیستم
 . باشم داشته را  هاآن  کردن
  خمیری آن جنس از من و است سرشته  را  َام هشیاری  و وجودی خمیر خداوند کهچرا 

 . بپزد جهان در مرا  زندگی نانِ و دهد وَرز را آن خواهدمی  و کرده درست او که هستم

 خام؟  بمانَد کجا یزدان خمیرکردٔه 
 فَطیرانم از نه  پذیرم، خمیرمایه

 (1۷4۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  را آدم خميرٔه دخداوند«صَباحاً اَرْبَعينَ بِيَدِه آدَمَ طينَةَ  خَمََّر» حدیث به است اشاره: یزدان خمیرکردٔه
 .سِِرشت  خود دست با روز چهل

 کار   خود   خمیر  رویبر   خداوند  کهچرا   ماند؛نمی   خام   استسرشته   خداوند  که  خمیری
  بیرونم   و  درون  جهانِ  در  مرا   نان  و  افزایدمی  مایهخمیر   آن  به  گشاییفضا   هر  با  کندمی
 فطیران   از  و  کرده   دریافت  را   ایزدی  برکات  گشایممی   را   فضا  من  حالت  این  در.  پزدمی

 از  خداوند  و  است  شده  آزاد  ذهن  از  ام هشیاری  کند،می   کار  درست  ام زندگی   نیستم؛
 . آفریندمی  نیک هایساختار  من طریق

 است  فاطُِرالسَّمٰوات  او کند چون فَطیر 
 مُنیرانم از سماوات  اخترانِ چو

 (1۷4۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 .باشد نشده پخته درست  که نانی: فَطیر
 كننده  باز ه،شکافند: فاطِر
 درخشنده  دهنده،  نور : مُنیر

 هاست؛ آسمان   شکافنده  او  کهچرا   کند؛نمی   فطیر   را آن   و  پزد می   درست  را   ما  نان  خداوند
 جسم،   ذهن،  بعدم،  چهار  و  فرم   زمینِ  و  گشایدمی  را   درونم  آسمانِ  گشاییفضا   هر  با

  نور   و  درخشممی   آسمان  ستارگان  مانند  نیز  من  و  سازدمی   درستی  به  را   جانم  و  هیجان
 . کنممی  پخش را  زندگی برکات و دهممی
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 ( 14 آیٔه ،(۶) انعام  سورٔه کریم، قرآن)

ُقْل ِإِّنِ أُمِ  ُذ َولِيًّا فَاِطِر السهَماَواِت َواْْلَْرِض َوُهَو ُيْطِعُم َوََل يُْطَعُم ۗ  َأوهَل  ْرُت َأْن َأُكوَن  »ُقْل َأَغْْيَ اَّللِه َأَّتِه
 َمْن َأْسَلَم ۖ َوََل َتُكوَننه ِمَن اْلُمْشرِِكنَي«

 در   برگزینم؟  دوستی  و  یاری   به  را [  هاهمانیدگی  و  بیرونی  چیزهای]  خدا   غیر  آیا:  بگو»
  روزی   او  و  خداست[  ذهن   ِ]   زمین   و[  درون] ِ    آسمان[  گشایندٔه  و ]  آفریننده  که  صورتی

 حکم  تسلیم  که  شخصی  اول  که  مأمورم   من:  بگو.  است  نیازبی   طعام   از  خود  و  بخشدمی
 .« نباش[ ذهنی هایمن از] آورند شرک  خدا  به که گروهی از البته  و.  باشم خداست

 
 باش می  خَمُش را؟ خویش  نهی نام چند تو 

 پیرانم ز  من که گویی  که استکودکی که
 (1۷4۶ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  را خودت و گذاریمی اسم  خدا امتداد  و هشیاری عنوانبه  خودت  روی چقدر انسان،  ای
 . باش خاموش! کنی؟می توصیف مختلف القاب با هاهمانیدگی  حسببر 

  راهنمای  و  استاد  و  کرده  خطاب  معنوی  پیرِ  را   خودت  که  ستناپختگی  و  کودکی  از   این
 از   خداوند  و  شود   وصل  خدا   به  تسلیم  و   گشاییفضا   با  باید  هرکسی.  شویمی   دیگران

 .کند هدایت را  او درون

 

 
 

 902متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامٔه شمارٔه 
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 طِب  فهرستِ  دَمی برخوان سَر  جانِ
 مُلْتَهِب کن  نظر  هاعلّت نارِ

 ( 310۶ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   مرض  نوع  چند  که  ببینی   تا  کن   نگاه  طبّ  هایکتاب   فهرستِ  به  برو   ایلحظه   من،  عزیزِ 
 را   او  و  کند  حمله  انسان  به  تواندمی  هاآن  از  هرکدام   که  است  شده  ذکر  جاآن   در  بیماری
 . کندمی تهدید را  تو هرلحظه هامرض  این کهبدان  و بُکشد

 است رَه  خانه درین غُرها همه زآن
 است  چَه هاکژدم زِ پُر  گامی  دو هر 
 ( 310۷ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . است بیماری معنی به مطلقاً  اینجا در فتق، بیماری: غُر

 قدم   دو  هر  در  کهبدان  را   این  و  دارد،  وجود  راه   آدمی  بدن  خانٔه  سویبه   هابیماری  آن  از
  تو   توجه  جهانی  این  چیزهای  اگر  و  است  درد  و  همانیدگی  از  پر  مار،  و  عقرب  از  پر  چاهی

 . افتیمی هاهمانیدگی  چاه در تو بدزدند را 

 اَبْتَری چراغم و تُندست باد،
 دیگری  چراغِ بگیرانم زو

 ( 3108 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دردنخور  به و ناقص : اَبْتَر

 و  دارم   قرار  همانیدگی  و  مرض  باد  حوادث،  طوفان  بیرون،  جهان  تند   باد  معرض  در  من
  وسیلٔه به   زودتر  هرچه  است  بهتر  پس  است؛  ناقص  و  نخور  دردبه  ام همانیده   ذهنِ  چراغِ

 هشیاری  که  دیگری  هشیاری  به  و  کنم  روشن  دیگری  چراغ  گشاییفضا  طریق  از  و  آن
 .شوم زنده است حضور

 شود  وافی یک  دو هر   کز  بُوَد تا
 رَوَد  جا از چراغ  یک آن  باد، به گر 
 ( 3109 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 عهد  به وفاکننده کافی، بسنده،: وافی

 آن  جایگزین نظر هشیاری چراغ عشق، چراغِ شود، خاموش همانیده ذهن چراغ اگر، تا
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  من   برای  بوده،  وفادار  الست  عهد  به  گشایی فضا   با   هشیاری  این  که   گردد  روشن   و  شده
 .ندارند تأثیری آن بر بدن امراض و کند خاموش  را  آن تواندنمی  بادی  هیچ است، کافی

 چراغ  ناقص تنِ کز   عارف، همچو
 فَراغ بهرِ  از افروخت دل شمعِ

 ( 3110 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 که  خود  حضور  و  دل  چراغ  ناقص،  ذهنیمن  از  گشاییفضا   با  که  عارف  شخصِ  مانند
 خاموش   ذهنی من   و  جسم  چراغِ  هرگاه  تا  کندمی   روشن  را   است  شنوسکوت   و  بینعدم 
 طلوع  خورشید  عنوانبه   خودش  و  شود  باز  درونش  فضای  بماند،  روشن  دل  چراغِ  شد
 . آوردمی  راحتی و آسایش امنیت، حس او برای خورشید این که کند

 ناگهان  بمیرد کین روزی  که تا
 جان  شمعِ او نَهَد خود  چشمِ پیشِ

 ( 3111 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 را   جانش  شمعِ  او  بمیرد  ذهنیمن   و  شود  خاموش  ذهن  شمع  ناگهانی  طوربه  روزی  اگر  تا
 خدا  ابدیت  و  نهایتبی  به  او  کند  طلوع  اگر  که  است  خورشیدی  همان  این  که  کند  روشن

 . شودمی زنده

 غَِرر  از داد پس فهم، این نکرد او
 دِگر  فانیّی  به را فانی شمعِ

 ( 3112 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 غرور  و خبریبی و غفلت معنی به  غِرَّه جمع: غِرَر

 عدِم   و  ذهنی  دانشِ  خبری،بی   و  غفلت  علتبه  را   آمد  اخیر  ابیات  در  که  نکاتی  انسان،
  درنتیجه   و نیاورد  وجودبه   برایش  را   ذهن  از کامل  بیداری تجربه،  این   و نکرد  درک   تعهد
  مردن   جایبه   یعنی   کند  روشن  را   دیگری  فناپذیرِ  شمعِ  فناپذیر،  شمعِ  یک  از  تا  کرد   تالش
 رفت   دیگر  ذهنی  حالت  به  ذهنی  حالت  یک   از  ها،همانیدگی   و   ذهنیمن   به  نسبت

 . شد  گرفتار جسمی هشیاری و جهل در بیشتر بنابراین
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 عِوَض  را دَم  هر  جای  بر  بِنِه پس
 غََرض  یابی واقتَِربْ   وَاسْجُدْ ز تا
 ( 12۷ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 فضاگشایی،   تسلیم،  طریق   از  دهیمی   دست  از  که  عمر  از  هرلحظه  جایبه   بنابراین
 و  عوض  دهد،می   نشان  ذهن  که  چیزی  آن  به  نکردن  توجه  و   خداوند  به  نزدیکی

 . برسی خداوند نهایتبی  به شدن زنده  یعنی حقیقی مقصود به تا بده قرار جایگزینی

 ( 19 آیه ،(9۶) علق سورٔه کریم، قرآن)

 .« وَاقْتَرِبْ   وَاسْجُدْ تُطِعْهُ لَا كَلَّا»

 .« شو نزديک خدا  به  و كن سجده و  مکن پيروى[ ذهنیمن از] او از هرگز، نه،»
 

  تو فراموشیِّ و ناسپاسیّ
 تو نوشیِّ  عسل آن نآورد یاد

 ( 310 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  نشان   ذهن  که  چیزهایی  از  خواستن  زندگی  تو،  کاریفراموش   و  ناسپاسی  انسان،  ای
  سببِ بی   شادی  بجای  هاهمانیدگی   مصنوعی  خوشیِ  و  ذهنیمن   عقل  از  استفاده  دهد،می

 و   شادی  از  برخورداری  و  شدهگشوده   فضای  عسلِ  نوشیدن  شد  باعث  عدم،  مرکز
 . بکشی درد  ذهنیمن  در  و کنی فراموش را  زندگی شیرینی

 شد  بَسته تو بر راه،  آن الجََرم 
 شد  خسته تو از دل، اهلِ دلِ چون

 ( 311 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ناگزیر  ناچار، : الجَرَم

  و   موالنا  مثل  بُزرگانی  َالطاف  و  اِحسان  راه  تو  فراموشی  و  ناسپاسی  علتبه   ناچار،  به
  را  هاآن   دل  صداقت،  عدم   و  ناسپاسی  با  تو  چون   شد  بسته  تو  بر  زندگی  سوی  به  برگشت
 .ایرَنجانده 
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 ُکن  اِسْتِغْفار و دریاب زودِشان
 ُکن  زار هایگریه ابری همچو

 ( 312 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  کار   در  کن،  خواهی   مَعذرت  و  توبه  کرده،  پیدا   ترسریع  هرچه  را  آنان   و  کن  شتاب  پس
  بینش   و  ذهنیمن   عقل  با  باش،  داشته  ِصداقت  خداوند  سویبه   برگشت   و   فضاگشایی 

  از   را  خودش  زندگی  تا   کن  باز  را   فضا  بلکه  نکن،  قضاوت  بزرگان  سخن  دربارٔه  خود
 . کند بیان تو طریق

 دل  روزنِ است بسته  ما ناسپاسیِ ز
 َلکَنود ِلربِّه انسان که  گفت خدایْ

 ( 914 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 ذهنی من   عقل  و   جسمی  هشیاری  از  استفاده  و   فضابندی  علتبه  ما،  ناسپاسی  علتبه
 خدا   شود،نمی   روشن  حضور   شمع  و  است  بسته  دل  روزن  که  ستزندگی  خرد  جایبه

 .  است ناسپاس شدّتبه  پروردگارش به  نسبت انسان که گفت

 ( ۶ آیٔه ،(100)عادیات  سورٔه کریم، قرآن)

 .« لَکَنُودٌ لِرَبِّهِ الْاِنْسَانَ اِنَّ»

 به   نسبت[  گشاییفضا  عدم   و  زندگی  خرد  از  استفاده  عدِم  علت به ]  آدمی  همانا»
 .« است ناسپاس بسیار پروردگارش

 چیز همه   و دیگر  هایانسان   به  نسبت  شودمی  سبب  خداوند  به  نسبت  هاانسان   ناسپاسی]
 . [ باشند ناسپاس

 شَنار  و شُوم بُوَد شُکری بی زآنکه
 نار  قَعِر در  را شُکر  بی بََرد می

 ( 94۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 زشت و  شوم عار، و ننگ: شَنار 
 آتش  ژرفای :  نار قَعرِ

 به  را  ناشکر فرد  و است زشت و ناخجسته ننگ، ذهنیمن ناشکریِ و  ناسپاسی زیرا 
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 . برد خواهد بد اتفاقات و بدیُمنی سویبه  و  درد آتش اعماق

 ُکن  کار  در  کنی،می توکُّل گر 
 ُکن   جَبّار بر  تکیه پس کن،  ِکشت

 ( 94۷ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کنی  عدم    را   تمرکز   و   کرده  گشاییفضا   کنی؛  کار  باید  کنی،  توکل  خدا   به  خواهیمی  اگر
 فکر   شدهگشوده   فضای  با  نمایی؛  تکیه  زندگی  خرد  به  ذهنیمن   عقل  از  استفاده  جایبه  و
 . کنی توکل نیز خدا  بر و کرده  کشت را  عملت و

 صبر و شُکر بی کاهلی  از مانْد که  هر 
 جَبر  پایِ گیرد که  داند همین او
 ( 10۶8 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تنبلی : کاهلی

 را   گشاییفضا   و  شکر  نداشته،  پویایی  و  تغییر  به  میل   تنبلی  و  سستی   روی  از  هرکس
 گیردمی  پیش  را   ذهنیمن  جبرِ  راه  نادانی  روی  از   ناچاربه   نکند،  پیشه  صبر  و  نیاورد  جابه

  رویش   به  را   تغییر   راهِ  و  کرده  تحمیل  او  به  را   هاهمانیدگی   و  باورها  ذهنی، من   یعنی
 . بندد می

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

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

 سرانجام   و  است  کرده   مریض  و  پریشان  را   خود  شود  متوسل  ذهنیمن   جبرِ  به  هرکس
  یک   به   را   انسان  جبر،  این  چراکه،  فرستدمی  گور  بستر  به  را   او  بیماری،  و   پریشانی   همان

 .کندمی  تبدیل پویایی و تغییر بدون گوشت تکه
 باشیم   داشته  صبر  و  شکر  که  است  این  مهم  ولی.  داریم  همانیدگی   و  ذهنیمن  ما  اگرچه]
 داشته  انتظار  نباید  کنم،نمی   تغییر  من   که  بگوییم  نباید  نگیریم،  را   ذهنیمن  جبر  پایِ  و
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 تا   کنیم  باز   را   فضا  باید  بلکه  کنیم،  تغییر  ذهنیمن  عملِ  و  فکر  از  استفاده  با  که  باشیم
 .[کند درست را  مانبیرون  و درون خداوند عقل

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

 ( 318۷ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 سرّ  و  راز  تا   کن  رها  را  ذهنیمن  اساسبی  و  توخالی  جبر  گشایی فضا  با  جبری،  انسانِ  ای
 این   بدانی  که  است  این  خداست،   به  انسان  شدن  زنده  جبر  سرّ  سرّ. ] دریابی   را   جبر  سرّ
 به   و  دهد  تغییر  را   تو  خداوند  تا  کنی  رها  را   آن  باید  بلکه  نیست،  تو  کارِ  نهایت  ذهنیمن

 .[ کند تبدیل خودش

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

 ( 3188 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بیکار  کاهل، تنبل، : مَنبَل

 اگر   و   کن  رها  را   کنندنمی   کار  خود  روی  که  خرافاتی  و  تنبل  افراد  ذهنی،  هایمن   جبر
 درد   از  پر  و  تنبل  سست،  که  هاآن  حرف  به  شوی،  زنده  خدا   به  کنی،  تغییر  خواهیمی

  که   جبری  آن  از  گشاییفضا   با   تا   شوی؛  آشنا  جان  مثلِ   جبرِ   با  تا  نده  گوش  هستند، 
 خدا   به  شدن  تبدیل  و   ذهن  از  آمدن  بیرون  یعنی  است  قدرگران  و  عزیز  جان  چونهم

 .  کنی پیدا   آگاهی

 خویش   هایِمرادیبی از عاشقان
 خویش  موالیِ از گشتند خبر با

 ( 44۶۶ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   نرسیدند  خود  مراد  به  وقتی  شوند،  زنده   خدا  به  اندشده  متعهد  که  عاشق  هایانسان 
  فکر  آنها  طریق  از  خدا   گشاییفضا   با  باید  که  شدند  متوجه   و   کردند  تأمل  شدند،  ناامید

 از بنابراین بخواهند، زندگی دهدمی  نشان ذهن که چیزهایی از نباید هاآن  و کند عمل و
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 . شدند خبردار خدا  یعنی خود موالی و  سرور

 بهشت  قَالووزِ شد  مرادیبی
 سرشت خوشْ ای شنو اْلجَنَّةحُفَّتِ

 ( 44۶۷ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 لشکر پیشرو پیشآهنگ، : قَالووز

  و  است  بهشت  راهنمای  آن  از   ناامیدی  و  نشدن  موفق  ذهنی،من  هایخواسته   به  نرسیدن
 بلکه  رسید  نخواهد  نتیجهبه  ذهنی من   با  تالشی  هر  که  ستاین  آن  پیغام   دارد،  پیغامی

 تسلیم  ای،برده   یاد  از  را   خدا   تو.  کندمی  اداره  را   انسان  زندگی  که  فَکانستکُن   و قضا  این
  خداست،   جنسِ  از  اصلت  که  سرشتخوش  ای.  کن  عدم   را   مرکزت  فضاگشایی  با  و  شو
 گشایی،فضا   در  یعنی  نامالیمات،   و  هاسختی  در  بهشت: »گویدمی  که   بشنو  را   حدیث  این
  انباشتگی   یعنی   شهوات  در  دوزخ  و  است  شده  پیچیده  زیاد  پرهیزهای  و  هشیارانه  درد

 .«ذهنی من کردن بزرگ و همانیدگی

 (نبوی حدیث)

 .« بِالشَّهَوَاتِ  النَّارُوَحُفَّتِ  بِالْمَکَارِهِ الْجَنَّةُحُفَّتِ : اللّٰه  رَسولُ قالَ »

  و   هشیارانه  درد  گشایی،فضا   در]نامالیمات  و  هاسختی   در  بهشت:  فرمود  خدا   رسول»
 انباشتگی   و  ذهنیمن  هایخواسته  در.«]شهوات  در  دوزخ  و  است  شده   پیچیده[  پرهیز

 [همانیدگی

 
 گر؟ چاره پناهِ جز  چاره چه پس

 نظر اِکسیرش و،  مسّ ناامیدی
 ( 338۶ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بخشحیات  شربتِ کیمیا،: اِکسیر

  و   گشاییفضا   جز  گر،چاره  به  بردن  پناه  جز  شویم،   موفق  مانذهنی من   با  توانیمنمی   وقتی
 و  شدهگشوده   فضای  و  مس  منزلٔه  به  ذهنیمن   یأسِ  و  ناامیدی  چیست؟   چاره  تسلیم،

 . کندمی حضور طالی به تبدیل را  ذهنیمن مس که است کیمیا  منزلٔه به نظر هشیاری
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 نهید او پیشِ  به ها  ناامیدی
 جهید  بیرون دوابی دردِ ز تا

 ( 338۷ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 به  توانمنمی  امذهنی من  با  من  بگویید  کنید،  عرضه  خدا   به  فضاگشایی  با  را  هاناامیدی
 و  جهید  بیرون  جهانی  این   چیزهای  جبر  و   ذهنیمن   درمانِبی   دردهای  از  تا  شوم؛  زنده  تو

 .  یابید نجات

 مباش   آیِس هین  است، عُسر  با یُسر 
 معاش  اندر مَمات  زین داری راه

 ( 3۶1 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 آسانی : یُسر
 سختی : عُسر
   ناامید: آیِس

 مرگ : مَمات

  عینک  ،همانیدگی  عینک برداشتن و خدا به شدنزنده یعنی است همراه سختی با آسانی
  هشیارانه  درد  کشیدن  و  پرهیز  با  و  آیدنمی   دست به   آسودگی  به  ذهنیمن   دوروییِ  و  نفاق

 ذهنیمن   مردگیِ  این  از  گشایی فضا  با  کهبدان.  شوی   ناامید  مبادا   باش آگاه.  است  همراه
 است،   شده   زنده  خدا   نهایتبی  به  که  انسانی  یا  و  زندگی  خودِ  به  شده،گشوده   فضای  به
 . کرد خواهی پیدا  راه

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

 « يُسْرًا  الْعُسْرِ مَعَ فَاِنَّ»
 .« است آسانی دشواری با تردید بی پس»
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 پسر ای بشکاف  جُبّه خواهی، رَوح
 سَر زود برآری  صَفوَت آن از تا
 ( 3۶2 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

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

 برگزیده و  پاکیزه خالص،:  صَفوَت

 آن  اسارت  از  و  کن  پاره  را   ذهنیمن   خرقٔه   هستی   راستین  آسایش  طالبِ   اگر  پسرجان
 آلودگی   از  خداوند  صورتبه   خالص،  صورتبه   گشاییفضا   با   زودتر  هرچه  تا  شو  رها
 . کنی طلوع خورشید مثل و  بیایی بیرون ذهنیمن

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

 جامه   در کهنگی: دَب

  ذهنی من   کهآن   نه.  باشد  خالص  و  معنوی  صفای   طالبِ  که   است  کسی  راستین  صوفی
  ظاهر   و  باورها  رفتارها،  فکرها،  به  بپوشد،  صدتکه  لباس  و  قبا  باشد،  داشته  معنوی

 . برود راه آهسته و  بدوزد دلق کند، توجه

 نیست  اوباش هر  کار اللّٰه اُذُْکروا
 نیست  قَالش هر  پای بر  اِرْجِعی

 ( 30۷2 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 مُفلس ولگرد،  بیکاره،: قَالش

  یعنی   شود،  ُاذکُرواالله  خطاب  مشمول  تواندنمی   دارد  ذهنیمن  که  سروپاییبی  آدِم  هر
 طور همین   و   شود؛  خدا  جنس   از  و کند  عدم   را   مرکزش  گشایی، فضا با  لحظه  هر  تواندنمی 
  و   شود  بسته  او  دلِ  پای  بر  اِرجِعی،  خِطابِ  که   ندارد  را   آن  لیاقت  گری حیله   ذهنیمن   هر
 و   کند  شناسایی  را   هایش همانیدگی   تواندنمی   یعنی.  بازکِشد  خداوند  سویبه   را   او
 . بازگردد خدا  سویبه  شده، آزاد هشیاری صورتبه
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 ( 41 آیٔه ،(33)احزاب  سورٔه کریم، قرآن)

كُرُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ َايُّهَا يَا  كَثِيرًا  ذِكْرًا  اللَّهَ اذْ

 . كنيد  ياد فراوان را  خدا  ايد،آورده ايمان كه كسانى اى

 
 باش  پیل هم  مشو، آیِس تو لیک
 باش  تبدیل پی در پیلی، نه ور

 ( 30۷3 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  خارج  ذهن  از   هنوز  و  رفتی  دیگر  جایگاه  به  ذهنی  جایگاه  یک  از   اگر:  گویدمی  موالنا
  خدا  ابدیت  و  نهایتبی  به   کن  تالش  یعنی  شوی،  فیل  کن  سعی.  مباش  ناامید  ای،نشده 
 به  گشاییفضا   با   کن  سعی   بلکه  نشو،  ناامید  هرگز  ای،نشده  زنده  هنوز   اگر  و  شوی  زنده

 . گردی تبدیل او

 بَصَر در را تن جمله این درگُداز
 نظر در رو،  نظر  در رو،  نظر  در

 ( 14۶3 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  کن،   صرف  عدم   مرکز  و  حضور  شناسندٔه  دیدِ  راهِ  در  را   خود  وجود  تمام   بنابراین
 از  را   اتزندگی   و  کن  شناسایی  را   هایتکینه   و  هاترس   ها،رنجش   دردها،  ها،همانیدگی 

  حرکت  خداوند  دیدِ  آوردن  دستبه  راه   در  بصیرت،  راه   در  پیوسته  و  بکش  بیرون  هاآن
 . کن روشن را  حضورت چراغ و کرده رها را  جسمی هشیاری کن،

 دور  تصویرات، و اوهام همه از
 نور  نورِ نورِ نورِ نورِ نورِ

 ( 214۶ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 توانمی   فقط  است،  خارج  انسان  عقل  و  ذهنی  تصویرات  اوهام،  همٔه  از  خداوند  ذات
 نشان   ذهن  که  توهماتی  و  تصاویر  همه  از  تو  که  وقتی  و  است،  نور   اندر  نور  که  گفت

 و  همانیدگی گونههیچ  که خدایی خالص هشیاری و نور به بشوی، خارج و دور دهدمی
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 .شویمی زنده خدا  به و  رسیمی  ندارد وجود آن  در جسمی هشیاری

    سازیی طََرب کرد زمان  آخر  در یار
    بازیی او ظاهِر جِد، جِدِّ او باطنِ 

 ( 3013 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 فراهم  را   ما  شادی  و  طرب  بساطِ  آینده،  و  گذشته  شناختیِروان  زمانِ  پایانِ  در  خداوند
 یعنی   انسان  ظاهرِ  اما  است،  جدی  بسیار  شدهگشوده  یفضا   یعنی  خدا   باطنِ.  آورد
 به  ما  زندگی  چراکه  است؛  بازی   دهدمی   نشان  ذهن  که  چیزهایی  و  تغییراتش  و  ذهنی من
 . ندارد بستگی آن

    ُکشت عِلم بدین یار را  عشّاق یجمله
   طنّازیی  تو جهلِ هان،  و هان نکُند تا 

 ( 3013 غزل شمس، دیوان مولوی،) 

 نشان  ذهن  که  چیزی  آن  ظاهر،  که  علم  این  به  آگاهی  با  را   عاشقان  همٔه  خداوند،  یار،
.  کشت   ذهنیمن  بهنسبت   است،  جدی  بسیار  شدهگشوده   فضای  باطن،  و  بازی  دهد،می

  ازطریق  دیدن  و  ذهنی من   ِدانممی  من  ادعای  یعنی  تو  جهلِ  که  باش  مواظب  خیلی
 . ندهد فریب را  تو و  نکند دلبری و  دلربایی هاهمانیدگی 

 َلنا  عِلْمَ ال: گوی  مالیک، چون
 عَلَّمْتَنا تو دست بگیرد تا

 ( 1130 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تا   خورد،نمی   ما  درد  به  مادی  جهان  این  علم  و  نیست  دانشی  را   ما:  بگو  فرشتگان  مانند
 لحظه  این  در  شدهگشوده  فضای  طریق  از  یکتایی  فضای  از   که  خردی  یعنی  علَّمتَنا

 . بکشد بیرون ذهن از و بگیرد را  تو دست رسد،می
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 دَوام  بر  زاری به بارم می اشک
 مُدام گویم همی  چِکنم و چِکنم

 ( التمثیل و الحکایة دوازدهم، بخش نامه، مصیبت عطار،)

 و   داندنمی   که  بفهمانم  ذهنم  به  تا  کنممی  مراقبه  کنم،می   فضاگشایی  لطافت  با  مرتب
 به   توجهی. ]کنممی   نبودن  بلد  و  ندانستن  به  اقرار  یعنی  کنم؟چه  کنم؟چه:  گویممی  مدام 

  پیدا   را   راهم  فضاگشایی  طریق  از  خواهممی   بلکه  کنمنمی   دهدمی   نشان  ذهن  که  چیزیآن
 .[کنم

 رازجوی  آید پیشم کو کسی تا
 بازگوی  بودت؟ چه آخر  گویدم

 ( التمثیل و الحکایة دوازدهم، بخش نامه، مصیبت عطار،)

 چه   و  موالنا  چه  است،  جویراز  که  کسی  یک  پیدرپی   هایفضاگشایی   از  پس  باالخره  تا
 چه  افتاده؟   اتفاقی  چه  بگوید  و  بگذارد  من  مرکز   به  قدم   یعنی  شود؛  ظاهر  خداوند،  خود
 .بگو  من به خواهی؟می

 مقام صاحب ای: که گویم بدو من
 والسّالم  ندانممی ندانممی

 ( التمثیل و الحکایة دوازدهم، بخش نامه، مصیبت عطار،)

 دانم،نمی  ام جزوی   عقل  این  با  من  زندگی،  ای  مقام،  صاحب  ای  که  :بگویم  او  به  من  و
 کار چه   بگویی  من  به  و   کنی  راهنمایی  مرا   کل  خرد  با  تو  تا  کنممی  فضاگشایی  فقط  بلکه
 .کنم

 ماست  جفتِ همیشه  چِکنم و چِکنم
 ماست  گفتِ ندانممی ندانممی

 ( التمثیل و الحکایة دوازدهم، بخش نامه، مصیبت عطار،)

 زندگی  از  ما   یعنی  ماست  با  همیشه  پرسیممی   زندگی  از  که  را  کنم  چه   کنم،  چه
  که   «دانمنمی   من»  و.  کنیمنمی   توجه  ذهن  به  گشایی فضا   با  و  کرده   کمک  درخواست
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 معنوی   کار  ترینمهم  درواقع  و  اصلی  حرف  است  مقاومت  و  قضاوت  عدم   و  تسلیم  همان
 . ماست 

 قفس  زین شب  هر   اَرواح رهندمی
 قِصَص   و گفتار و حکم  از فارغان

 ( 389 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 قِصّه  جمع ها،قِصّه : قِصَص 

  و   حکم  از  و.  شوندمی  رها  و  پرندمی   مادی  تنِ  این  قفسِ  از  هاهُشیاری  ارواح،  شب  هر
 . خبرندبی  ذهنی هایقصه  و گفتار

 زندانیان  خبر بی زندان ز شب
 سلطانیان  خبر بی  دولت ز شب

 ( 390 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 موقع  هم  سالطین  و.  خبرند بی   زندان  و  حبس  از  خواب  در  شب  هنگام به   زندانیان
 . خبرندبی  خود قدرتِ و حکومت از خواب

 زیان  و سود اندیشٔه و غم نی
 فالن  آن و   فالن  این خیالِ نی

 ( 391 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  اندیشٔه و غم  در نه کند، بد و خوب تواندنمی  دیگر  و شودمی   خاموش  ذهن که  خواب  در
 موالنا.]گویندمی  چه  بهمانی   و  فالنی  کهاین  خیالِ  و  فکر  در  نه  است  زیان  و  سود

 .[ است ممکن هم  بیداری در کار این که بگوید ما به خواهدمی

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

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

 نشان  ذهن که چهآن و مادی عالم از یعنی  دنیا احوال از روز و  شب عاشق، انسانِ
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 تسلیم   با  قلم  همچون و  رودمی   هُشیاری  خوابِ  به فضاگشایی با  و بنددمی   چشم  دهدمی
  ذهن   دوییِ  و  اسیری  از  و  است  عشق  به  زنده  و  بیدار  خداوند،  گردانِ  دستِ  در  کامل

 . است آزاد

 ارمغان  بیاور هین:  یوسف گفت
 فغان  زد تقاضا  این شرمِ ز او

 ( 3192 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 اما .  بده  نشان  من  به  و   بیاور  را   اتهدیه   دوست  ای:  گفت  مهمانش  به  یوسف  حضرت
 . کرد زاری  و  ناله و شد آب تقاضا این خجالتِ از مهمان

 را تو جُستم ارمغان چند  من: گفت
 مرا نآمد نظر  در  ارمغانی

 ( 3193 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پیدا   تو  شایستٔه  ایهدیه  اما  گشتم  هدیه  دنبالبه   تو  برای  وقت  چند   من:  گفت  مهمان
 . نکردم 

 بََرم؟   چُون کان جانبِ را ایحَبّه
 بََرم؟  چون عُمّان سوی را ایقطره

 ( 3194 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  را   ایقطره   یا  و  ببرم   معدنش  به  را   ایدانه  که  اینست  مانند  بیاورم   تو  نزد  که  ایهدیه  هر
  که  ایهدیه   هر  و  هستی  مادی   ٔهدیه  هر  سرچشمٔه  خودت  تو  یعنی.  ببرم   هدیه  دریا  برای

 .ندارد را  تو ارزشمند وجود شایستگی  کنم انتخاب

 آورم  ِکرمان سویِ من را زیره
 آورم   جان و   دل تو پیشِ به گر 

 ( 3195 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کرمان  شهر سویبه را زیره که انگار بیاورم  هدیه را  جانم و دل  تو، پیشگاه به من اگر
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  ای هدیه   هر.]خوردنمی   تو  درد  به  و  داری  زیاد   هادل   و  جان  ازین  تو  یعنی   باشم  برده
 .[است ارزشبی  و پوچ تو نهایتبی  برابر در اما باشد ارزشمند من  نظر از هم هرچقدر

 نیست  انبار کاندرین تُخمی  نیست
 نیست  یار را آن  که تو، حُسنِ غیِر

 ( 319۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  آن   و  ندارد  نظیر  آن  که   است  چیز  یک  فقط  نباشد،  انبار  این  در  که  نیست  تخمی  هیچ
 . است  تو زیبایی

 ایآیینه من که دیدم آن الیق،
 ایسینه نورِ چو  آرم، تو پیش

 ( 319۷ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 من   سینٔه  نور  آینه،  این  و  بیاورم   آینه  یک  من  که  دیدم   شایسته  را   این  سرانجام 
 و  هانقص   که  شودمی  نظر  هُشیاری  جنس  از  و  آینه  مثل  من  مرکز  زمانی.]است

 .[ شود صاف من دل آینٔه و بیندازم  را  هاآن کرده، شناسایی را  هایمهمانیدگی 

 بِر و نور پُر  دلِ آن برایِ از
 منتظر هادل سلطانِ آن  هست

 ( 888 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 نیکویی  نیکی،: بِرّ

  و   شناسایی  و  پیدر پی  های  فضاگشایی  اثر  در که  است  دلی  انتظار  در  هاقلب  سلطان  آن
 نیکی   و  خیر  و  حقیقت  نور  از  پر  و  استشده  نهایت  بی  و  صاف  هاهمانیدگی   انداختن

 . باشد   محض
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 پنداشتی را  آلوده این تو دل،
 برداشتی  دل  اهلِ ز دل الجََرم 

 ( 22۶3 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ناگزیر  ناچار، : الجَرَم

  که   روست  ازین  است،  هاهمانیدگی   از  پر   ٔآلوده  دل  همان  حقیقی  دل   که  کردی  خیال  تو
 و  شده  اعتقادبی  آنان  به  نسبت  یعنی  ای،برداشته   موالنا  مثل  دالنیصاحب  از   را   دلت
 .ایبرگردانده روی

 غَنی ای بیآری  زر  جَوالِ صد
 مُنحَنی  ای  بیار دل بگوید حق

 ( 881 بیت پنجم دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . بارجامه کردند،می  درست بار حمل  برای که خشن  پارچٔه یا ضخیم نخ از بزرگ  کیسٔه: جَوال

 درمانده و بیچاره قامت، خمیده خمیده،: مُنَحنی

 فرضاً   اگر  هستی،  ثروتمند  کنیمی   فکر  مرکزت  در  هاهمانیدگی   گذاشتن  با  که  انسانی  ای
 ای:  فرماید  حق  حضرت  ببری،  حق  درگاه  به  را   هایت،شدگی هویت هم  طال،  کیسه  صد
 آن   آلودگی  به  و  بیاور  را  آلوده  دل  یا  یعنی  بیاور  دل  من  برای  درمانده،  و  کژ  ذهنیِمن

 . بیاور را  صاف دل و بینداز را  هاهمانیدگی  یا کن اقرار

 باید می تو  جانِ درونِ  ز کاری
 نگشاید  دَری را تو هاعاریه کز 
 ( ۷۷۷ رباعی شمس، دیوان مولوی،)

 از.  آیدمی   عدم   مرکز  و  شدهگشوده   فضای  از یعنی  شما،  جان  درون  از  مفید  و  کارساز  کارِ
  شما   رویِبه   زندگی  درِ  گیرندمی   قرار  شما  مرکز  در  که  آفل،   و  قرضی  هایهمانیدگی 

 . شد نخواهد گشوده
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 خانه   درونِ از  آب یچشمه یک
 آید  بیرون ز آن  که جویی  زآن بِهْ

 ( ۷۷۷ رباعی شمس، دیوان مولوی،)

  است   ذهنی  جوی  آن  از  بهتر  خیلی  باریک  ولو کوچک  چشمٔه  یک  شما  عدم   مرکز  درون  از
 سبببی   شادی  ضعیف  چشمٔه  یک  حتّی  اگر].  شود  جاری  هاهمانیدگی   از  و  بیرون  از  که
 ذهن   از  که  است  هاهمانیدگی  زودگذر  هایخوشی  از  بهتر   باال،  بیاید  بجوشد   ما  درون  از

 .[ بیاید

 تسبیحشان  از پاک نگردم من
 دُرفشان  و شوند ایشان هم پاک

 ( 1۷58 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هاآن   عبادت  در  اگر  ولی   ندارم؛  آن  به  احتیاجی  و  شوم نمی   پاک   هاانسان   عبادت  از  من
 دُرفشان   و  پاک   خودشان  بیندازند  و  کرده  شناسایی  را   هاهمانیدگی  و  باشد  حضور

 . شوندمی

 را  قال و ننگریم را  زبان ما
 را  حال و  بنگریم را  روان ما

 ( 1۷59 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  به  درون،  فضای  بودن  باز  میزان  به  بلکه  نداریم؛  کاری  مردم   گفتار  و  زبان  به  ما
 .داریم کار هاآن هشیاری جنس و درونی احواالت

 بُود خاشع اگر  قلبیم  ناظِر
 رَود  ناخاضع لفظ  گفتِ گرچه

 ( 1۷۶0 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 عابد  فروتن،: خاشِع
 فروتن : خاضِع

 فروتن  است، عدم  مرکزشان اگر هستیم، مرکزشان ناظرِ ما:گویدمی خداوند زبان از
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 آن  بلکه  دهیم،نمی   اهمیت  دهدمی   نشان  ذهن  کهچیزی  آن  به  لفظشان  به  ما  هستند،
 نیست   اگر  بشود،  عدم   باید  انسان  مرکز  است؛  مهّم  ما  برای  است  انسان  مرکز  کهچیزی

 . کنیم درست را  آن و بیاییم  مرکزش به ما بگذارد و کند اقرار باید  ذهنش فهمِ  وسیلٔهبه

 دهید  هدیه  مرا گویم  نمی من
 شوید هدیه  الیقِ  گفتم بلکه

 ( 5۷4 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 با   گویممی  شما  به  بلکه  دهید  هدیه  من  به   که  گویمنمی   شما  به  من  هاانسان  ای
 عقل،  مثلِ  زندگی  برکات  از  و  شوید  گرفتن  هدیه  الیق  هاهمانیدگی   انداختن  و  شناسایی
 .شوید برخوردار امنیت حسِ  و  قدرت هدایت،

 آن  در خود  خوبِ  رویِ ببینی تا
 آسمان   شمعِ خورشیدِ چون تو ای
 ( 3198 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آن  در   را   زیبایت  روی  تو   تا  تو،  برای  آوردم   آینه   من  که  گفت  یوسف  به  مهمان  آن  پس
 . هستی آسمان فروزان  شمع خورشید مثل که کسی ای ببینی، آینه

 روشنی ای آوردمت، آینه
 ُکنی  یادم خود، روی بینی چو تا
 ( 3199 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  تا   ام آورده  شده  پاک   هاهمانیدگی   از   که  دلم  یعنی  آینه  برایت  ام،دیده   دو  روشنی  ای
 .شوی  یکی من با  و باشی من یاد دیدی را  خودت آینه آن در گاههر

 بغل  از او  کشید بیرون آینه
 مُشتَغَل  باشد  آیینه را خوب

 ( 3200 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . شوند مأنوس و مشغول  بدان چه  هر: مُشتَغَل

 سروکار  آینه با رویانخوب  که زیرا  درآورد بغلش از را  آینه و کرد عدم را  مرکزش مهمان
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 وصل  او  به  و  کندمی  نگاه  انسان  دل  آینٔه  به  مدام   است  زیباترین  که   هم   خداوند  و  دارند
 . شود می

 نیستی  باشد؟ چه هستی آینٔه
 نیستی  ابله تو گر  بر، نیستی

 ( 3201 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 باز  را   فضا   نیستی  نادان  واقعاً   اگر  انسان  ای.  است   عدم   و   نیستی  چیست؟  هستی  آینٔه
 .ببر هدیه را  عدم  مرکزِ خداوند برای و کن  خالی را  مرکزت و کن

 نمود بتوان نیستی اندر هستی 
 جود  آرند فقیر   بر  داران،مالْ

 ( 3202 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مان، ذهن   کنیم  باز  را   فضا  که  همین.  داد  نشان  توانمی   نیستی   در  را   هستی   زیرا 
 شناخته  ضدش  به  چیزی  هر»   ٔقاعده  طبق  و.  بینیممی  را   دردهایمان  و  هاهمانیدگی 

 نشان  را   خود  بخشندگی  صفت  فقیران  به  بخشیدن  با  بخشنده  ثروتمندانِ  «شودمی
 . است  ثروتمندی آینٔه  فقر  پس دهند،می

 است  ُگْرسِنه خود  نان، صافیِّ آینٔه
 است زنهآتشْ آینٔه هم سوخته

 ( 3203 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . کنند روشن  را آن و  زنند  آن بر زنهآتش  سنگِ با تا نهندمی  هاچوب   دیگر میان  در که چوبی  تکه: سوخته

  خوبی به  را   نان  ارزش  و  ضرورت  او  زیرا   است؛  نان  صادق  و  صاف  آینٔه  گرسنه،  شخصِ
 جایگاهِ   و  ارزش  جهان  این  به  خود  گرسنگی  با  ذهنیمن  که  طورهمان .  دهدمی   نشان
 ارزش  و  قدر  گرنمایان   نیز  سوخته  چوبِ  تکٔه.  دهدمی   نشان  را   گشاییفضا   از  آمده  برکتِ
 .شود می   مشتعل  و  پذیردمی  را   شعله  بالفاصله  زنهآتش   وسیلٔهبه  زیرا   است،  زنهآتش 

  را  آن  و  خوردمی   ذهنیمن   به  ما  کامل  گشاییفضا   با  زندگی  زنٔهآتش  که  طورهمان 
 . سوزاندمی
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 خاست  که هرجایی نقص، و نیستی
 هاستپیشه جملٔه خوبیِّ آینٔه

 ( 3204 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خوبی   کارگاه  و  آینه .  شود   نمایان  هاهمانیدگی   و  دردها  نقصان  و  نیستی  که  جا  هر  در
 . بدهد نشان را  اشخداوندی او تا شودمی خداوند برای

 بُوَد  دوزیده و چُست   جامه چونکه
 شود؟  چون دَرزی فرهنگِ  مظهِر

 ( 3205 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دوختن  معنی   به دوزیدن مصدر از مفعولی   صفت شده، دوخته: دوزیده
 خیاط   دوز، جامه: دَرزی

 چگونه  آمد،می   وجودبه   شدهدوخته   دنیا،  در  هالباس   و  هاجامه  اگر  ،مثال   برای
 متولد  مادر  از  کامل  حضور   با  اگر  نیز  ما  باشد؟   خیاط  کمال  و  هنر  مظهر  توانستمی
 پخته  حضور  به  خام   ذهنیمن  از  ما  تبدیل  برای  را   فکانشکن   و  قضا  خداوند،  شدیم،می

 برد؟ می  کاربه  کجا

 جُذوع  باید  همی ناتراشیده
 فروع  یا سازد اصل دُروگر  تا

 ( 320۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خرما   درخت تنه معنی  به جِذع  جمع: جُذوع

  و  کند  کار  هاآن  روی  نجّار  تا  باشد  ناموزون  و  نتراشیده  باید  درختان،  هایشاخه   و  تنه
 و   نتراشیده  ذهنیمن   این  از  نیز  خدا   یعنی  زندگی  نجار.  دهد  نشان  را   خود  حرفٔه  ارزش

 را  درون  شدٔهگشوده  آسمان  یعنی  اصلْ  دارد  همانیدگی  و  درد  هزارجور  که  ما  نخراشیدٔه
 . دهدمی نشان را   خود قدرت و  سازدمی
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 رَوَد   آنجا بند،اشکسته خواجٔه
 بُوَد  اِشکسته پایِ آنجا  در که

 ( 320۷ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آن،  درمان  با  او  و  باشد  شکسته  پایی  جاآن  در  که  رودمی   جایی  به  بندشکسته   استاد
  ما   زمخت  و  دردنخوربه   ناقص،  ذهنیمن   شکستگی  نیز  خداوند. ]دهد   نشان  را   خود  هنر

  تبدیل   خودش  به  تا  زندمی   بند  توانایی  با  است،   بودن  کامل  توهم  و  هپروت  در   که  را 
 .[شویم

 نَزار  رنجورِ نیست چون شود، کی
 آشکار؟  طِب  صنعتِ جمالِ آن

 ( 3208 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ناتوان  الغر،: نَزار

 نخواهد  نشان  را   خودش  پزشکی  علم  قدرت  و  زیبایی  نباشد،  رنجور  و   بیمار  کسی  تا
 . است پزشک هنر و  زیبایی آینٔه بیمار آن دیگر عبارتبه . داد

 برمَال  هامس  دونیِّ و خواری
 کیمیا؟  نماید کی نباشد، گر 

 ( 3209 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 پستی  فرومایگی،: دونی

 .کندمی   تبدیل طال  به را مس  وسیله بدان که  است دانشی: کیمیا

  طالی   یا  کیمیا  ارزش  نباشد،  آشکار  است  ذهنیمن   نماد  که  مس  پستیِ  و  خواری  اگر
 از  پر   که   بفهمیم  باید  ذهنیمن   عنوانبه  هم  ما]  شد؟  خواهد  معلوم   وقت  چه  حضور

 .[کند اثر ما در موالنا هایحرف  کیمیای تا هستیم همانیدگی

 کمال  وصفِ  آیینٔه  هانقص
 جالل  و عِّز آینٔه  حقارت آن و

 ( 3210 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 استادی  و  کمال آینٔه جسمی،  هشیاری عنوانبه  ما هاینقص  همٔه که گیریممی  نتیجه پس
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  در  را   خودش  بتواند  که  خداست  بزرگی  و  شکوه  آینٔه  نیز  ذهنیمن  حقارتِ .  است  خداوند
 . ببیند آینه این

 یقین  ظاهر، کند  ضِد را  ضِد زآنکه
 انگبین  است پدید  سِرکه با زآنکه

 ( 3211 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ترش   سرکٔه  وجودِ  با  عسل  شیرین  ذات  مثالً  و   کندمی  آشکار  را   ضد  ضد،  شک  بدون  زیرا 
 را   خود  بزرگی  که  ببینیم  را   خداوند  بزرگی  توانیممی   زمانی  تنها  نیز  ما. ]شودمی   آشکار
 .[ شویم ناچیز و کوچک و نبینیم

 شناخت  و دید را خویش  نقصِ که  هر 
 تاخت اسبه دو 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

 رسیدن  عرصٔه  در  کند  پیدا   را   هایشکاستی   و  شود  خود  ذهنیمن  نقایصِ  متوجه  هرکس
 رود می  پیش شتاب با و گشایدمی تندتند را   فضا تواضع  با خدا، به شدن زنده و کمال به
 . گردد خداوند ذات انعکاس  آیینه مانند تا

 ذواْلجَالل  سویِ به پَّردنمی زان
 کمال  را خود بََردمی  گُمانی کو

 ( 3213 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کمک  به  که  کندمی  گمان  و  بیندمی   نقصبی  و  کامل  را   خود  ذهنی  تصویر  که  کسی  اما
 و   نداشته  را   درون  آسمان  در  پرواز  و  فضاگشایی  توانایی  قطعاً  ندارد  احتیاجی  خداوند

 . شد نخواهد خدا  آیینٔه
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 کمال  پندارِ  ز بتّر  علّتی
 ذُودَالل  ای  تو جانِ اندر نیست

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

  این  از   بدتر  دردی  و  بیماری   هیچ  تو،  روح  و   جان  در  کار،فریب   و  گرعشوه  ذهنیمن  ای
 شدن،   خدا   آیینٔه  و   فضا  گشودن  جایبه   و  پنداری می   کامل  و  بزرگ  را   خود  که  نیست
 . پرستی می را  خود  دروغین ذهنی تصویر

 رَوَد   خون بس  اتدیده از و دل از
 رَوَد   بیرون  مُعْجِبی این تو ز تا

 ( 3215 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خودبینی :  مُعِْجبی

 در  بفهمی  تا  بکشی   هشیارانه  درد  و   زحمت  یعنی   شود  جاری  خون  ات، دیده  و  دل  از  باید
 . برود بیرون تو از خودپسندی و ایبوده  اشتباه

 ست بُده خیری اَنَا ابلیس علّتِ
 هست  مخلوق هر  نفسِ در مرض، وین

 ( 321۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 در  بیماری  این  که  بدان  و.«  هستم  آدم   از  بهتر   من: »گفت  که  بود  این  شیطان  بیماری
 را   خود  و  است  شیطان  نمایندٔه  ذهنیمن   زیرا   دارد  وجود  هاانسان   همٔه   درون  و  نَفس
 . پنداردمی  اوست اصلی من  همان که انسان خداگونگی یا درونی  خورشید از بهتر

 ( 12 آیٔه ،(۷)  اعراف  سورٔه کریم، قرآن)

 .« طِينٍ مِنْ وَخَلَقْتَهُ نَارٍ مِنْ خَلَقْتَنِي مِنْهُ خَيْرٌ َانَا قَالَ» 

 .«ایآفریده گل از را  او و  آتش از مرا . بهترم  آدم  از من: گفت  ابلیس» 
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 او  بیند شکسته  بس را  خود گرچه
 جُو  زیِر  سِرگین و  دان صافی آبِ

 ( 321۷ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 چهارپایان  مدفوع :  سرگین

 را   خود  رسیدهکمال به  ذهنیمن   با  و  کندمی   فرض   کامل  ذهن  در  را   خود  انسانی  هر  گرچه 
 دارد،  غرور  باطن  در  چون  است  مصنوعی  این  ولی  دهد،می  نشان  متواضع  و  کوچک

 .  باشد مدفوع زیرش  که زالل آبی مانند

 امتحان  در ترا بشوراند چون
 زمان   در گردد رنگ سِرگین آب،

 ( 3218 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  تو   ظاهری  آرامش  الهی،  امتحان  و  چالش  یک   دراثر   اگر  هستی   ذهنیمن  دارای  چون
 مدفوع   رنگِ  و  ریخته  هم به  آرام،  زالل  آبِ  آن  شود،  زیرورو  زالل  و  صاف  آبی  مانند

 . گرددمی  نمایان تو ذهنیمن  زشت باطن و رودمی  کنار ظاهری نقاب یعنی گیردمی

 'فَتی ای سِرگین  هست   جُو تگِ در
 را  تو مر  نماید صافی جُو گرچه

 ( 3219 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 پایین  عمق، ژرفا،: تَگ
 جوانمرد  جوان، ': فَتی

 دردها،  آن،  تهِ  در  اما  است  آرام   ظاهربه   زالل  جویباری  مثل  تو  ذهن  اگرچه  جوان،  ای
 هاگناه   احساسِ  و  هااضطراب   ها،حرص   ها،حسادت   ها،رنجش   ها،جوییانتقام   ها،خشم
 نشان  را  خود  بگیری  قرار  امتحان  مورد  وقتی  و  اندگرفته  قرار  متعفن   مدفوعی  مانند

 . دهندمی
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 فِطَن  پر دانِراهْ پیِر هست
 َکن جویْ را تن و نفس هایِ جوی

 ( 3220 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دانایی  هوشیاری، زیرکی،  معنی به فِطْنَه،  جمع: فِطَن

 و  کندمی   تروتمیز  را   ذهنیمن  هایجوی  ست،دانایی  از   پر  که  موالنا  مانند  شناسراه  پیر 
 . سازدمی  پاک  جهانیاین  چیزهای و هاهمانیدگی  کثافات و پلیدی از را  بعد چهار

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

 ( 3221 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خود   خودیِبه   است  کثافات  و  زائد  مواد  از  پُر  آن   کفِ  در  که  آبی  جوی  که   طورهمان 
  برای   است  مذموم   صفاتِ  از  پر  که  نیز  پرمدعا  ذهنیمن   شود،  پاک   مواد  این  از   تواندنمی 

 ببرد   سود   موالنا   مانند  هاییانسان   رهبری  و  دانش   از  باید  باطنش   از  صفات  آن   زدودن
 . است گرفته سرچشمه الهی علمِ از علمشان که

 را  خویش دستٔه تیغ، تراشد کی
 را  ریش این سپار  جّراحی  به رو،

 ( 3222 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 جراحت  زخم،:  ریش

  کوچک  را   خود  نخواهد  اگر  نیز  ذهنیمن  تراشد؟می  را  خود  دستٔه  تیغ،  کی  مثال،  برای
  دستٔه   که  است  چاقویی  مانند  نماید  روشن  را   فضاگشایی  شمع  کبریتی  مانند  و  کند

 خویش  دردهای  و  هازخم  و  برو  پس.  رساندنمی   آسیب  خود  به  هرگز  و  بُرَدنمی   را  خودش
 فضای  و  درمان  را  هازخم  آن  جراح  یک  مانند  که  بسپار  حضور   به  شدهزنده  افراد  به   را 

 .بگذارند آن  جایبه را  شدهگشوده 

 

 



  

902 برنامه شماره خالصه ابیات

 3۶ 

 مگس  آمد جمع  ریش هر  سرِ  بر 
 کس  خویش  ریش قُبحِ نبیند تا
 ( 3223 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 زشتی : قُبح

 شودمی   پوشیده  وجودشان،  از  چنان  زخم  آن  و  شوندمی   جمع  هامگس   زخمی،  هر  سر  بر
  یک  مانند  که  ذهنیمن  هر  اطراف  در. ]کند  مشاهده  را  زخم  زشتی  تواندنمی   کسهیچ   که

  او   چنانآن و  شوندمی جمع  غلط  فکرهای  و  باورها  و  هاهمانیدگی   هایمگس   است،  زخم
 .[شودنمی  ذهنیمن زشتی متوجه کسهیچ  که کنندمی احاطه را 

 تو  مالِ  آن و هااندیشه مگس، آن
 تو اَحوالِ ظلمتِ   آن تو، ریشِ

 ( 3224 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  زخم،   آن  و  هستند  تو  هایهمانیدگی   و  غلط   باورهای  و  فاسد  افکارِ  درواقع  هامگس   آن
 .  توست ذهنی من  درون تاریکی

 پیر تو، ریشِ  آن بر مَْرهَم  نهد ور
 نَفیر و درد شود ساکن زمان آن
 ( 3225 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نهند  می  زخم  روی که دارویی: مَرْهَم
 فریاد  و  زاری و  ناله: نَفیر

  دردمند  ذهنیمن  هشیارانٔه  درد  بر  ابیاتش  با موالنا،  مانند  حضور  به   شدهزنده  انسان  اگر
  فغان   و  هشیارانه  درد  وقتهمان   کند،  درمان  تو  فضاگشایی  با  را   آن  و  بگذارد  مرهم  تو

]گیرد می  آرام   موقتاً  اتذهنی من   و  خدا   به  شدن  تبدیل  و  حضور  به  شدنزنده   تنها. 
 .[کند درمان همیشه برای را  درد این تواندمی کامل، طوربه زندگی
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 ست یافته صحّت  که پنداری که تا
 ست تافته آنجا بر  مَْرهَم پرتوِ

 ( 322۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  تو   بر  او  مرهمِ  پرتوِ  موالنا،  ابیات  خواندن  با  و  یافته  بهبود  ذهنیمن  دردهای  که  بدانی   تا
 .  است گذاشته اثر و تابیده

 ریش پشتْ ای مَکَش  سر  مَْرهَم  ز هین
 خویش   اصلِ از مَدان دان، پرتو ز  آن و

 ( 322۷ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مرهم   از  که  باش  هشیار  و   آگاه  کرده،  مجروح  را   پشتت  ذهنیمن  دردهای  که  کسی  ای
 مکن،  عصیان.  روبرنگردانی  و  نکنی  سرپیچی  موالنا  مانند  حضوررسیدهبه  هایانسان 

  آن   معنوی  پرتو  تابش  از  ایآورده   دستبه  که  صحتی  و  بهبودی  که  بدان  و  «دانممی»  نگو
 . تو خودِ از نه هاستانسان 

 بود  نَسّاخ  یکی عثمان  از پیش
 نمود می جدّی  وحی  نَسْخِ به کو

 ( 3228 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 وحی کاتب نویس، نسخه نویسنده، نویس، رونوشت: نَسّاخ
 نوشتن : نَسْخ

]ورزیدمی  کوشش  بسیار  وحی  نوشتن  در  که  بود  کاتبی  عثمان،  از  پیش  تمثیل  کاتب . 
  اما   است  بینعدم   و  شنو سکوت   و  خدا   جنس  از  اصلش  که  ستذهنی من  دارای  انسان

 .[   دهدنمی تبدیل و فضاگشایی مجال او به ذهنیمن

 سَبَق  در خواندی  چو پیغمبر  وحیِ
 ورق  بر  وانبشتی  را همآن  او

 ( 3229 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ایزدی  فضای : سَبَق

 روی را  همان کاتب، آن خواند،می  چیزی قرآن آیات و وحی از( ص)  پیامبر که وقتی
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]نوشت می   کاغذ   عکس   و  بود   ذهنیمن  سوی  از  گرفتمی   درونش   در  که  پیغامی   اما. 
 .[بود  پیامبر دل پیغام 

 تافتی  وَی  بر  وحی، آن  پرتوِ
 یافتی  حکمت خویش، درونِ او
 ( 3230 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  حکمت  که  کردمی   حس  خویش،  درون  در  او   و  تابیدمی   کاتب  قلب  بر  پیامبر  وحیِ  پرتوِ
]استیافته   معرفتی   با  شدنقرین   طریق  از  اما  ستتاریکی  از  پر  ذهنیمن  اگرچه  یعنی. 
 روشن   کمی  را   تاریکش  درون  تواندمی  معنوی  نور  تابش  حضور،  شدٔهگشوده   فضای
 .[ نماید

 رسول  بفرمودی حکمت  آن عینِ
 بوالُفضُول  آن  شد گمراه  قَدَر زین

 ( 3231 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 گویاوه  از کنایه  نماید، دانا  را  خود که نادانی: بوالفُضُول

  خویش   ضمیر  در  را   فرمود می   بیان(  ص)  رسول   حضرت  که  حکمتی  آن  عین  کاتب
 شد   گمراه  حکمت،  مقدار  همین  از  فضول  و  مغرور  شخصِ  آن  بنابراین  کرد،می   احساس

 .دارم  نیز من را  گویدمی  رسول که هرچیزی که کرد ادعا چنین و

 مُسْتَنیر رسولِ گویدمی  کآنچه
 ضمیر در حقیقت آن هست مرا مر 
 ( 3232 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تابان  و روشن جوینده،  روشنایی: مُستَنیر

 هم   من  به  پس.  هست  نیز  من  درون  در  فرمایدمی   ضمیرروشن   رسول  که  چیزی  آن  گفت
 دارد  سعی  ،«دانممی »  بیهودٔه   ادعای  و  گویییاوه   و  نادانی  با   نیز  ذهنیمن . ]شودمی   وحی
  جلب   را   دیگران  توجه  و  تأیید  تا  دهد  نشان  رسیدهحضوربه  هشیاری  عنوانبه  را   خود

 .[ نماید
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 رسول  بر   زد اشاندیشه پرتوِ
 نزول  جانش بر  آورد حق  قهِر

 ( 3233 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  بنابراین .  یافت   انعکاس  و  شدزده  رسول  حضرت  دل  بر  کاتب  آن  وسوسٔه   و  اندیشه  پرتو 
 کنیم،   «دانممی»  ادعای  ذهنیمن  عنوانبه  اگر  نیز  ما. ]آمد  فرود  جانش  بر  تعالیحق   قهر

 .[داد خواهد  نشان ما به را  خود قهر فکانشکن  با زندگی

 دین  ز هم برآمد،  نَسّاخی ز هم
 کین  به دین،  و ٰ مصطفی  عَدوِّ شد

 ( 3234 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دشمن : عَدوّ

  دین   عرصٔه  از   هم  و  داد   دست  از  را   کاتبی  مقاِم  هم  عصیان  و  غرور  آن  دلیلبه   کاتب
]کرد   آغاز  گریستیزه   و  گرفت  دل  به  را   رسول  حضرتِ  کینٔه  و  شد  خارج  درواقع . 

 پیغام   نیست  قادر  گمراهی  و  عصیان  با  است،  مقاومت  و  ستیزه  روشش  که  ذهنیمن
 .[ گیردمی  دل به را  حضور هشیاری کینٔه و بنویسد را  زندگی

 عَنود  َگبِر کای  فرمود مصطفٰی
 بود  تو از نور اگر  گشتی؟ سیه چُون

 ( 3235 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ستیزنده کار،ستیزه : عَنود

 تو  از  وحی   روشنی   و  معنا   نورِ  ادعایت  بنابه   اگر  گر،ستیزه   کافرِ  ای: »فرمود  او  به  پیامبر
 سرچشمٔه   ذهنیمن   اگر  دیگر  عبارتبه   «شدی؟  دلتیره   و  سیاه  چرا   پس  شدمی   ناشی
 روی   بر  منطبق   هشیاری  با  و  داشتنمی   غصه  و  درد  همه  این   هرگز  بود  الهی  هایپیام 
 .شدنمی  دشمن خود
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 بودیی الهی یَنْبُوعِ تو گر 
 نگشودیی  سیه آبِ چنین این

 ( 323۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 پُرآب  جویِ  چشمه،: یَنْبُوع

 سرچشمٔه  تو  اگر  ذهنی، من   ای  گر،ستیزه   کافر   ای:[  فرمود   وحی  کاتب  به  رسول  حضرت ]
  کینه   و  غصه  و  درد  منبع   و  داشتینمی   روان  را   سیاهی  آبِ  چنین  هرگز  بودی،  الهی
  ذهنی،من   ظلمت  و  تاریکی  سویبه   هرگز  بودمی  تو  با  حضور  نور  واقعاً  اگر.  شدینمی 

 . نداشتی گرایش

 آن  و این پیش به ناموسش که تا
 دهان  را او این  بربست  نشکنَد،

 ( 323۷ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  بارهاین   در  نشود،  دارلکه   مردم   چشم  پیش  اشذهنی من   بدلی  حیثیت  و  آبرو  کهآن  برای
 . کند توبه نتوانست  وی جهت همین به و بست  را  دهانش کاتب

 سبب زین هم  شوردشمی  اندرون
 عجب این  کردن توبه نیآرد او

 ( 3238 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 تواند نمی : نیآرد

 افتاده  دور  رسول  از  و   کند  توبه  توانستنمی   کهاین   از  یعنی  سوختمی   دلش  سبببدین 
  را  زندگی  سویبه   برگشت  و  کردن  توبه  توانایی  ولی  بود  ناراحت  و  پریشان  درون  از  بود،

 . است عجیب بسیار این و نداشت نیز

 سود آه،  نبودش و کردمی آه
 دَررُبود  را سَر   و تیغ درآمد چون

 ( 3239 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 او  زیرا   نداشت؛  سودی  آه،  این  ولی  کشیدمی  آه  افسوس،  و  تأسف  روی  از  وحی،  کاتب
 را  خِردش  سر  و  آمد  الهی  قهرِ  تیغِ  کهآن  تا  بود  سرگرم   ذهنیمن  غرور  و  تکبر  به  همچنان
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]ماند  باقی  او  ذهنیمن   عقل  یعنی  احمقش  سر  و  ربُود  در  که  دهدمی   نشان  موالنا. 
 آید،می   او  شدٔهباز   مرکز  به  که  بنویسد  را   وحیی   باشد،  ساده  باید  انسان  ذهن  دراصل

 .[ بنویسد تواندنمی  دیگر باشد «بدلی  آبروی» و «من» نوشته،  آن در  اگر ولی

 حَدید  من صد را  ناموس حق  کرده
 ناپدید  بندِ  به بسته بسی ای

 ( 3240 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 آهن : حَدید

 که   کرده  آهن  صدمن  همانند  را   ذهنیمن  بدلی   حیثیت  و  ناموس  تعالی،حق   حضرتِ
 زنجیر   این  با  که  کسانی  بسیارند.  شودمی  بسته   ما  پای  و  دست  بر  زنجیری  صورتبه

 .اندشده بسته ذهنیمن  توهمی آبروی درونشان، ناپدید

 را  راه آن ببست آنسان  کفر   و کبر 
 را  آه ظاهر، کرد  نیارد که

 ( 3241 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بر  را   زندگی  بینش  راه  چنان  ذهنیمن   طلبیکمال   و  دروغین  آبروی  از  حاصل  کفر  و  کِبر
  و   تأسف  نتوانست  یعنی.  کند  ظاهر  را   اشدرونی   آهِ  نتوانست  حتی  که  بست  کافر  آن

 . کند ابراز را  خود درونی آشفتگی

 مُْقمَحُون  بِه  فَهُمْ  اَغالالً: گفت
 بُرون  از ما  بر اَغالل آن نیست

 ( 3242 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . بَندَند آن  با را گردن و  دست آنچه یا آهنی طوق معنی به  غُل جمع: اَغالل

»فرمود   تعالیحق  آنان   پس.  ایمافکنده  زنجیرهایی  و  غُل  ذهنی،  هایمن   گردن  بر  ما: 
 و.[«  کنند  گشاییفضا   توانندنمی   یعنی]  هواکنندگانند  به   سر  زنجیرها  و  غُل  این  سبببه
 .  است باطنی و  درونی بلکه نیست ما بیرون از زنجیرها و غُل آن
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 ( 8 آئه ،(3۶) يس  سورٔه كريم، قرآن)

 .« مُقْمَحُونَ فَهُمْ  الْاَذْقَانِ ِالَى فَهِيَ َاغْلَالًا  َاعْنَاقِهِمْ فِي جَعَلْنَا ِانَّا»
  که  طوری   به  دارد  قرار  هایشانچانه  تا  که  ایمنهاده   گردنشان  بر  هاییغل   ما  مسلماً»

 .« است مانده باال سرهایشان

 
اً خَلَْفهُم  فَاَغْشَیْناهُمُ  سَدّ

 عمو  بیندنمی را سَدّ پس و پیش
 ( 3243 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 چشم  و  دادیم  قرار  سدی   دارند،  کبر  و  اندسرکش   که  هاییانسان  سرِ  پشتِ  در  ما
  و   سدّ  آن   خویش،  پیش  و  پس  در  انسانی  چنین  جهت  همین  به  و  پوشاندیم  را   عدمشان

 . بیند نمی را  مانع
 چراکه   است؛  نفعشان  به  کنندمی   فکر  و   هاستآن   ضرر  به  که  افتدمی   اتفاقاتی  بسا   چه]

 درست  را   گذشته   نه  است،  سد  هم  عقبشان  و  جلو.  بینندمی  هاهمانیدگی   برطبق
 .[ را  شان آیندٔه نه بینند،می

 ( 9 آئه ،(3۶) يس  سورٔه كريم، قرآن)

ا َايْدِيهِمْ بَيْنِ مِنْ وَجَعَلْنَا» ا خَلْفِهِمْ وَمِنْ سَدًّ  .« يُبْصِرُونَ  لَا فَهُمْ فَاَغْشَيْنَاهُمْ سَدًّ
 صورتِ   به  و  ایم،داده  قرار  حایلی[  نیز]  سرشان  پشتِ  از  و  حایلی   رویشان  پیشِ  از  و»

 .« بینندنمی  را  حقایق خاطر این به ایم،پوشانده  فرو را  دیدگانشان فراگیر
 

 خاست  که سدّی  آن دارد صحرا رنگِ
 قضاست  سدِّ  آن  که داندنمی او
 ( 3244 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از  یعنی  دارد  صحرا   رنگِ  گرفت،  قرار  ذهنیمن  روی  پیش  و  سر  پشت  در  که   سدّی  آن
 . استکرده  ایجاد قضا قانون با زندگی  را  سد این که داندنمی  او  است؛ ذهن جنس
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 است  شاهد  رویِ سدِّ تو، شاهدِ
 است  مرشد گفتِ  سدِّ تو، مُرشدِ

 ( 3245 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خود،   ذهنی  تصویر  آن  ذهنی،   زیباروی  آن  ای،شده  مقیّد  قضا  سدّ  با   که  غافلی  انسان  ای
 را   خدا   روی  تو  که  گذاردنمی   و  استشده   حقیقی  زیباروی  آن  روی  سدِّ  پرستیمی  که  را 

 و   ست،زندگی   یا  موالنا  اصلی،  مرشد  و  تو  بین  حجاب  ستذهنی من  که  تو  مرشدِ.  ببینی
 . بشنوی را  او هایحرف  گذاردنمی 

 دین سودایِ را  کّفار  بسا ای
 این  و آن و ِکبر و ناموس  او بندِ

 ( 324۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تأیید   و  خودنمایی  کِبر،  بدلی،  ناموس  ولی  دارند  عالقه  دین  به  ذهنی  هایمن  از  بسیاری
 ،«دانمنمی »  بگویند  توانندنمی   یعنی  است؛  شده  حجاب  و  بند  برایشان   «این  و  آن»

 . کنند کوچک را  خود ذهنیمن  و بروند اشتباهاتشان بار زیر توانندنمی 

 بَتَر آهن  از لیک پنهان، بندِ
 تبر  بِدَرّانَد را آهن بندِ

 ( 324۷ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از  استوارتر  و  ترقوی   یعنی  است؛  بدتر  آهن  از  ولی  است  پنهان  بند،  و   حجاب  این  اگرچه
 .کند پاره هم از تواندمی تبر را  آهنین زنجیرِ و  حجاب زیرا . است آن

 جدا  کردن توان را آهن بندِ
 دوا  کس  نداند را غیبی بند

 ( 3248 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 را   هاهمانیدگی   درونی  و  غیبی  زنجیرِ  ولی  کرد  قطع  و  برید  توانمی   را   آهنین  زنجیر
 آوردن  و  گشاییفضا   ازطریق  هم  آن  خداوند  خود  جزبه   کند،  ایچاره  تواندنمی   کسهیچ 
 .  مرکز به عدم 
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 زند  نیشی گر  زنبور  را مرد
 َکند می خود از زنبور  آن نیشِ

 ( 3249 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  تکاپو   به  شخص  آن  لحظه  همان  سازد،  دردمندش   و  بزند  نیش  را   کسی  زنبور  اگر
 هرکسی  به  بیرون  از  اگر   دیگر  عبارتیبه.  کشدمی   بیرون  خود  تن  از  را   نیش  و  افتدمی

 .کند رفع را  آن  و شناخته را  درد  منبع که است این درصدد شود وارد دردی

 توست  هستیِّ از چو اما نیش، زخمِ
 سُست  درد نگردد باشد، قوی غم
 ( 3250 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   درد  و  دارد  جانکاه  بس   اندوهی  و  غم  برخیزد،  تو  همانیدٔه  مرکز  از  نیش  زخمِ  اگر  ولی
 .  شد خواهد هم  بیشتر روزروزبه که شودنمی  کم آن عذاب

 جهد می  بیرون  سینه از این، شرحِ
 دهد  نومیدی که ترسممی لیک

 ( 3251 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 که   ترسممی   ولی  جهدمی  بیرون  دلم  از  گفتار  این  بیشتر  توضیح  انگیزه:[  گویدمی   موالنا]
 . بیاورد  پدید ناامیدی شما در

 کن  شاد را خود نومید، مشو نی
 کن  فریاد  فریادرس،  آن پیشِ

 ( 3252 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خود  کهاین  تا  بکوش  و  مشو  امیدنا   گفتم،   که  سخنانی  سبببه:[  گویدمی  ادامه  در  اما]
 در   و.  ذهنیمن   با  تو  کوشش   نه  تو  در  ستزندگی   کوشش  این  بدان  و   کنی  شادمان  را 

 .  برآور  توبه و عفو فریاد فریادرس، خداوندِ درگاهِ
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 ُکن   عفو ما  از عفو، مُحِبِّ  کای
 ُکهُن  ناسورِ رنجِ طبیبِ ای

 ( 3253 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دوستدار : مُحِبّ
 . باشد کرده ورم و چرک  و کشیده آب  که زخمی چرکین،  و سخت زخم: ناسور

 ایم،شده   آیینه   و  کنیممی   اقرار  اکنون  که  ما  از  گذشت،  و  عفو  داردوست   خدای  ای  بگو
 .  ذهنیمن  کهنٔه و سخت هایزخم طبیب ای. درگذر

 کرد  یاوه را  شقی  آن حکمت عکسِ
 گَرد  تو از نیآرد بر  تا مَبین، خود

 ( 3254 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بدبخت: شقی

 کار  نتوانست او کرد، گمراه را  بختنگون مردِ آن رسول، حضرت دل از حکمت انعکاس
 از  دمار  و  زند  زمین  به  را   تو  ذهنیمن   که  مبادا   تا  مباش  خودبین  نیز  تو  ببرد؛  جایی  به

 . برآورد روزگارت

 است جاریه حکمت، تو بر  برادر، ای
 است عاریه تو بر  و،  است اَبدال ز آن

 ( 3255 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خدا  مردانِ  نیکوکار، و  صالح، شریف، مردم: اَبدال
 قرضی : عاریه 

 وجود   واسطٔهبه  آن  که  بدان   را   این  ولی  است  روان  تو  قلب  بستر  بر  حکمت  انسان،  ای
 وجود   پس.  رسدمی  تو  به  خدا،  ابدیت  و  نهایتبی  به  زنده  و  زندگی  به  واصل  هایانسان 

 . دارد عاریتی و  قرضی جنبٔه تو در حکمت

 ست یافته نوری خانه  خود  در گرچه
 ست تافته منوَّر  همسایٔه  ز آن

 ( 325۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ٔهمسایه  از را  روشنی  این ولی است، منوّر  و روشن خانه، درون اگرچه مثال، برای
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 هشیاری   نور  خود  خانٔه  در ما  که  است  درست  دیگر بیانی  به. ] استگرفته   خود  نورافشان
  خالص   هشیاری  از  یعنی  مُنَور،  همسایٔه  از  نور   این  اما  ایم،کرده   پیدا   جسمی  و  ذهنی

 .[ گیرد می نور  ما اصلی من و خدایی

 مَکُن  بینی مشو، غِّره ُکن،  شکر 
 مَکُن  خودبینی هیچ و دار گوش

 ( 325۷ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 شدن  مغرور کردن، تکبّر: کردن بینی

 و  عاریتی  رسدمی  تو  به  که   زندگی  هایحکمت   فهمیمی  کهاین  از   را   سپاس  و  شُکر
  پیغام   وقتی  کُن  گوش  را   نکته  این.  مشو   متکبر  و  مغرور  آن  از  و  آور  جایبه   ستقرضی 
  استفاده سوء  آن   از  اتذهنیمن  نگذار  و  مبین  خودت  از  را  آن  کنیمی   دریافت  را  زندگی

 . کند

 عاریّتی  کین درد و دریغ صد
 اُمّتی از  کرد  دور را اُمّتان

 ( 3258 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   بنده  توانستندمی  که  را  امّتان  عاریتی،  جسمی  هشیاری  این  که  دریغ  و  افسوس  صد
 آبروی   و  هویت  یک  آن  با  چراکه  است؛  ساخته  دور  بودن  بنده  از  بشوند  خدا   تسلیم

 . بشکنند را  خود نیستند حاضر و اندساخته خود برای مصنوعی

 رِباط   هر   اندر آنکه غالمِ من
 سِماط  بر  نداند واصل را خویش

 ( 3259 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 سراکاروان منزل،  سرا، خانه،: رِباط

 شدهگشوده  نهایتِبی  فضای یکتایی،  فضای خوان،  سفره، بساط،: سِماط

 متوقف   خدا  به  شدن  زنده  مسیر  و  راه  بین  در  او  که  هستم  کسی  آن  همّتِ  غالم   من
  فضای   بر  واصل  را   خود  بازنایستد،  راه  ادامه  از  گشایی فضا   از  ای مرتبه   هر  در  نشود،
 . نکند درست خود از رسیده کمال به و  استاد ذهنیمن یک و نپندارد یکتایی
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 کرد  ترک  بباید  که رِباطی بس
 مرد   روز یک دررسد  مَسْکَن به تا
 ( 32۶0 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 را   هاآن  و  گذارد  سر  پشت   را   زندگی  به  شدن  زنده  منازل  و  مراتب  از  خیلی  باید  انسان
  و   هاهمانیدگی   بقایای  وگرنه.  برسد   یکتایی  فضای  به  روزی  سرانجام   کهاین   تا  کند  ترک 

 . ماند خواهند باقی او در دردها

 نیست  سرخ او شد، سرخ آهن گرچه
 زنیست آتشْ  عاریّتِ پرتوِ

 ( 32۶1 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 زنه آتش : زنآتش

 آهن   جنس  و  ذات  از  سرخی،  این  ولی  شودمی  سرخ  آتش  شعلٔه  براثر  اگرچه  آهن
 آتش  منبع  و  زنهآتش   یک  وسیلٔهبه  و  بوده  عاریتی  و  قرضی   آهن،  سرخی   بلکه.  آیدبرنمی 
 . استآمده پدید

 سرا  یا روزن نورْ  پُر  شود گر 
 را  خورشید مگر  روشن، مدان تو
 ( 32۶2 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  خورشید   فقط بلکه.  مپندار  روشن  را   آن  واقعاً  تو   شود،  روشن   ای،خانه   یا  و  ایروزنه   اگر
 است   نوری  یک  بر  دلیل  این  است،  روشن  ما  ذهن  اگر  بنابراین . ]بدان  تابان  و  روشن  را 
 .[ ماست خداییت و اصلی نور آن و کرده  روشن را  ما ذهن  که دیگر جای یک در

 روشنم گوید  دیوار و در هر 
 منم این ندارم، غیری  پرتوِ

 ( 32۶3 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 استادم   که  منم   این  که  شودمی   مدعی  فهمد،نمی   که   دیواری   و  در  هر  مانند  ذهنیمن   ولی
 . هستم روشن ذاتاً بلکه ندارم  را  خودم  از غیر پرتوی هیچ و دارم   روشنایی و
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 نارَشید  ای: آفتاب  بگوید پس
 پدید  آید شوم،  غارِب من چونکه

 ( 32۶4 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 نشده هدایت : نارشید
 کننده غروب : غارِب

 ای   نشده،هدایت  ای: »گویدمی   ذهنی،من   به  درواقع  دیوار،  و  در  به  زندگی  آفتاب  پس
 غروب   من  که  وقتی  کن  صبر  شوی،می   هدایت  دردهایت  و  هیجانات  وسیلٔهبه   که  کسی
 . ایکرده اییاوه  ادعای که فهمیمی  کردم 

 خودیم از سبز   ما: گویند  هاسبزه
 قدیم عالی ما  و خندانیم و شاد

 ( 32۶5 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از  طراوت  و  سرسبزی  و  شادابی  همه  این: »گویندمی   هاسبزه [  مانند  ذهنی  هایمن   همٔه]
 .«ایمنیکوچهره و رخسارزیبا  بسیار ما تابستان، فصل  آفتاب و  آب از نه ماست خودِ

 اُمَم  ِکای: بگوید تابستان فصلِ
 بگذرم   من چون بینید را خویش

 ( 32۶۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ها جماعت  ها،گروه   اُمّة، جمع: اُمَم

  سپری   دورانم  و  رفتم  من  که  آنگاه  گیاهان،  ای: »گویدمی   هاسبزه   آن  به  تابستان  فصلِ
 شما  ذات  از   تازگی  و  لطافت   همه  این  که  دانست  خواهید  بنگرید،  خود  به  وقت  آن  شد

 .« است رسیده شما به من وجودِ واسطٔهبه  بلکه نشده ناشی

 جمال  و خوبیّ به  نازدهمی تن
 بال  و پَّر و فَّر کرده پنهان روح،

 ( 32۶۷ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  فروشدمی  فخر  بالد،می  خویش جمالِ  حُسنِ و زیبایی به ذهنیمن  یعنی تن و جسم
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 فرّ   و  شکوه  شنوسکوت  و  بینعدم   هشیاریِ  یعنی  روح  اما  کند،می   نیازیبی   احساسِ
 .کندمی  پنهان را  خویش

 کیستی؟  تو  مَْزبَله کای گویدش
 زیستی  من پرتوِ از روز دو یک

 ( 32۶8 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خاکروبه   ریختن جای : مَزْبَله

  هستی،   همانیدگی   و  درد   از  پُر  که  دانیزباله   ای:  گوید  ذهنیمن   به  حضور  هشیاری  روح،
 . کنیمی  زندگی  دوروزی  یک فقط من وجودِ  پرتوِ از که هستی  همانی تو کیستی؟ تو

 جهان   در نگنجدمی نازت، و غَنج
 جهان  تو از شوم  من  که  تا باش

 ( 32۶9 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کرشمه  و ناز: غَنج

 احساس   و  کرده  ناز  بسیار   چراکه  گنجد؛نمی  جهان   این  در  اتکرشمه   و  ناز  که  تویی
 . رفت خواهی بین از گاهآن شوم  دور تو از من تا کن  صبر. کنی می نیازیبی 

 کنَند  گوری را تو دارانتْ گرم
 ُکنَند مارانت و موران طعمٔه

 ( 32۷0 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 داران دوست: دارانْ گَرم
 خواران غم: دارانْ گُرم

 به   و  میریمی   شده،   متالشی  تو  شوم،  جدا   تو  از  من  وقتی :  گویدمی  جسم  به  مجددًا  روح
 برایت  گوری  دوستدارانت  و  خوارانغم  گاهآن  شوی؛می   تبدیل  جانبی   و  روحبی   جسمی
 . دهندمی  مارها و هامور به غذا  عنوانبه  را  تو و کنندمی  فراهم
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 کسی  آن گیرد تو گَندِ از بینی
 بسی  مُردی  همی  تو پیشِ به کو

 ( 32۷1 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تو   گندِ  بوی  از  کند،  فدا   را   جانش  بود   حاضر  تو،  خاطرِبه   کهکسی   آن   دید  خواهی  وقتآن
 . گیردمی  را  خود بینی

 گوش   و چشم و نطق  است روح پرتوِ
 جوش  آب، در بُوَد آتش پرتو

 ( 32۷2 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هشیاری  و  روح  وجودِ  از  پرتوی  شنیدن  و  دیدن  گفتن،  سخن  یعنی  گوش  و  چشم  زبان،
  و   فعل  تمام   بنابراین  است؛  آتش   اثرِ  و  پرتو  که  آب  جوشیدن  مانند  است،  حضور

 . بگذاریم احترام  خود اصل به باید ما و ماست اصل تابش ما ذهن انفعاالت

 است  تن بر  جان، پرتوِ که چنانآن
 است من  جانِ بر  اَبدال، پرتوِ

 ( 32۷3 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  پرتو   میرد،می   تن   و  جسم  نباشد  جان  اگر  یعنی   است  جسم  بر  جان  پرتو  که  گونههمان 
 جانِ  به  پرتو  این  و   است  من  جانِ  بر  نیز  خدا   به  شدهزنده  هایانسان  یعنی  الهی  اولیای

 . افتدمی هاانسان  همٔه

 جان   زِ را پا واَکشد چو  جان، جانِ
 بدان  تن، جانبی که   گردد چنان جان
 ( 32۷4 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 فاصله  انسان  جانِ   از  شده  زنده   خدا  به  که  عارفی  یا  خداوند  یعنی  جان  جانِ  کههمین 
  فاقد   و  میردمی   یعنی  دارد،  جانبی   تنِ  که  کندمی  پیدا   را   حالی  همان   او  جانِ  بگیرد،

 . گرددمی حضور هشیاری
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 زمین  بر  من نَهَم می  رُو آن از سَر 
 دین یَوْمِ در بُوَد من گواهِ تا

 ( 32۷5 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 قیامت  روزِ: دین یَوْمِ

  روز   در  که  کنممی   فضاگشایی  شده،  تسلیم  حقیقتاً   و  گذارم می   زمین  بر  سر  روآن  از  من
 من  به  را   اسرارشان  و   هستند  من  گواهِ  هایمهمانیدگی   یعنی  زمین  لحظه،  این  قیامت،

 همانیده  چیزیچه  با  بفهمم  توانممی  راحتیبه   داده،  شناسایی  قدرت  من  به  و  گویندمی
 . شودمی  آزاد درونشان در  افتادهتله به  زندگی و هشیاری ترتیببدین  و هستم

 ها لَزِْلزا  زُْلِزَلت که دین یَوْمِ
 ها حال گُواهِ باشد زمین این

 ( 32۷۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 با   آید،درمی  لرزه  به  سخت  هاهمانیدگی   و  زمین  که   ابدی  لحظٔه  این  یعنی  قیامت  روزِ  در
 با   باید  و  هستند  همانیده  سخت  که  دهدمی  گواهی  را   بندگان  احوالِ  درد  ایجادِ

 . کنند آزاد را  هاهمانیدگی   در افتادهتله به زندگی تسلیم، و  فضاگشایی

 (  5 تا 1 آيات ،(99)  زلزال  سورٔه كريم، قرآن)

  تُحَدِّثُ   يَوْمَئِذٍ.  لَهَا  مَا  الْاِنْسَانُ  وَقَالَ.  َاثْقَالَهَا   الْاَرْضُ  وََاخْرَجَتِ.  زِلْزَالَهَا  الْاَرْضُ  زُلْزِلَتِ  ِاذَا »
 « .لَهَا َاوْحَٰی رَبَّكَ بِاَنَّ. َاخْبَارَهَا

  بارهای   زمین  و   بلرزانند،  لرزشش[  شدیدترین]  با  را (  هاهمانیدگی یا  )  زمین  که  هنگامی»
  را   زمین:  بگوید  انسان  و  اندازد،  بیرون  را (  هاهمانیدگی   در  افتاده  تله  به  زندگی)  گرانش

  به   پروردگارت  که  زیرا   گوید؛می  را   خود  خبرهای  زمین  که  است  روز  آن  است؟  شده  چه
 «.استکرده  وحی او
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 اَخْبارَها  جَهَْرةً تُحَدِّث کو
 خارها  و  زمین  آید  سخن در

 ( 32۷۷ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  پیوندد، می  وقوعبه انسان قیامت و شودمی باز واقعبه  درون فضای که هنگام  آن در زیرا 
 یعنی   آیند؛درمی   سخن  به  و  کنندمی  بازگو  را  خود  خبرهای  آشکارا   خارها  و  زمین

 شناسایی   ما  به  و  گویندمی  ما   به  را   خودشان  خبرهای  و  هاداستان   دردها  و  هاهمانیدگی 
 . دهندمی

 ظن  و فکر  در  شود مُنکِر  فلسفی،
 زن  دیوار این بر  را  سَر  برو،: گو

 ( 32۷8 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  حقایق   این  خود،  ذهنی  فکرِ  و  گمان  براساسِ  است،  هویتهم   ذهنیمن   با  که  فلسفی  اما
.  بیندمی   ذهنیمن   هایعینک   با  چراکه  کند؛می   انکار  را   دردها  و  هاهمانیدگی   وجود  یعنی

 .رسدنمی  عقلت تو بزن، دیوار به را  سرت برو: بگو  شخص به[ خطاب در پس]

 ِگل  نطق و خاک نطقِ و آب نطقِ
 دل  اهلِ حواس  محسوسِ  هست

 ( 32۷9 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   آب   از  مخلوطی  یعنی  گِل  نطق  و  همانیدگی   یعنی  خاک   نطق   و  هشیاری  یعنی  آب   نطق
 . است  مشخص الهی اولیای و  دل اهلِ حواسِ بر تنها گِل

 است حَنّانه  منکر   کو فلسفی،
 است بیگانه اولیا حواسِ از

 ( 3280 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
  چون و کردمی   تکیه آن بر  خطابه  هنگام به حضرت آن  و بود مدینه  در پیامبر  مسجد در که چوبی  ستونی: حَنّانه
 . دوری از برآمد ناله ستون آن  از خواندند  خطبه  و برآمدند منبر بر و شد  ساخته منبر

 پیامبر  دوری از تواندنمی  حنّانه چوبینِ ستونِ که است مدعی ذهنی،من  انسانِ فلسفی،



  

902 برنامه شماره خالصه ابیات

 53 

 او  بنابراین  کنند؛  برقرار  ارتباط   ما  با  توانندنمی   هاهمانیدگی   یعنی  درون   اجساِم  و  بنالد 
 . نیست  برخوردار کنند،می  مشاهده فضاگشایی و تسلیم  با اولیاء که اسراری  از

 خلق سودایِ پرتوِ: که او گوید
 خلق  رایِ در آوَرَد خیاالت بس

 ( 3281 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   پندار  موجب  که  است  انسان  هایهمانیدگی   و  خیاالت  تأثیر:  گویدمی   ذهنیمن   انسانِ
 فراق   در  تواندمی   هم  مسجد   ستون  کنندمی  گمان  برخی   که  شودمی   اساسبی   نظریاتِ 

 . بگویند سخن اجسام  یا و کند ناله پیامبر

 او  کفِر و فَساد  آن عکسِ بلکه
 او  بر  زد را  مُنکری خیالِ این

 ( 3282 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 انکار  و  نفی  مرتبٔه  به  را  او  که  اوست  درونی  کفرِ   و  هاهمانیدگی   انعکاسِ  داندنمی   او  ولی
 . استپوشانده را  زندگی روی فضابندی، و  همانیده مرکز با و رسانده حقایق

 شود  مُنکِر  را دیو مر  فلسفی،
 بود دیوی  سُخرٔه دَم همان در

 ( 3283 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 زیردست و  مقهور و ذلیل: سُخره

 همان  در  کند،می  انکار  را   ذهنیمن  و  دیو  وجودِ   که  دَم   همان  ذهنی،من   انسانِ  فلسفی،
 .گویدمی  سخن او ذهنیمن  و بوده دیو سلطٔه  زیرِ و مغلوب لحظه

 ببین  را خود  را، دیو ندیدی گر 
 جَبین  در کبودی نَبْوَد جنون بی

 ( 3284 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 پیشانی : جَبین

 از نشان هاهمانیدگی   و  عیب این چراکه کن؛ نگاه را  خود ندیدی، را  شیطان و دیو اگر
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  او   که  دهدمی   نشان  باشد،   کبود  اشپیشانی   کسی  اگر  که  طورهمان.  توست   ذهنیمن
 . استخورده سنگ به سرش  و شده غش و صرع دچار

 است  پیچانی و شک دل در را  که  هر 
 است پنهانی فلسفی  او جهان، در
 ( 3285 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تردید و  شک اعتراض، : پیچانی

 خود  افکار  و  ذهن  در  و  است  تردید  و  شک  هاهمانیدگی   دلیلِبه   دلش  در  کسهر
  خدا   به  بوده،  فلسفی  ذهنی من   پنهانی   طوربه  جهان،  این  در  شخصی  چنین  پیچد؛می

 . شود زنده زندگی به و بگشاید را  فضا عمالً تواندنمی  و دارد  سطحی  اعتقاد

 گاه گاه و اعتقاد نمایدمی
 سیاه  رویش  ُکند  فَلْسَف  رَگِ آن

 ( 328۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 فَلسفی : فَلسَف

  ولی   آورد،  زبان  بر  دل   اهلِ  موافقِ  ایعقیده  گاهیگاه   است  ممکن  همانیده  شخصِ
  را   رویش  ساخته،  رسوا   را  او  و  آیددرمی   جنبش  به  اشذهنی من   یعنی  فلسفی  رگِ  باالخره

 . کندمی  سیاه

 شماست  در کآن مؤمنان ای اَلْحَذَر
 مُنتهاستبی عاَلمِ بس شما در

 ( 328۷ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کنید  حذر: اَلَْحذَر

 نکته  این  اما.  دارد  وجود  شما  در  ذهنی،من  فلسفی،   خوی   که  باشید  مواظب  مؤمنان  ای
 شک  ایجاد  باعث  که  ذهنیمن   بر  عالوه  شما  وجود  در  که  باشید  داشته  توجه  نیز  را 

  آن   به  فضاگشایی  با   توانمی   که  دارد  وجود   کرانبی   و  منتهابی   عالمی  شود،می
 . یافتدست 
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 است تو در ملّت،  دو و هفتاد جمله
 دست تو از برآرَد آن روزی، که وه
 ( 3288 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هزاران  گذاشتنِ  نمایش  معرضبه   توانِ  ما  یعنی.  توست  وجودِ  در  ملت  دوهفتادو   همٔه
 این   از  یکی  روزی  کهاین  از  بترس   و.  داریم  ذهنیمن   در  را   مختلف  آیین  و  شک  جور
 . شود  ظاهر اتذهنیمن  در و آمده باال تو در هاآیین  و هاشک 

 بُوَد  ایمان این برِگ را او که  هر 
 بُوَد  لرزان این  بیمِ از برگ، همچو

 ( 3289 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  این   یعنی  قیامت  روزِ  در  که  باشد  داشته  باور  یعنی  باشد  داشته  را   ایمان  برِگ  که  هرکس
  ترِس   از  او   شوند،  زنده  زندگی  و  خدا   به  فضاگشایی  با  توانندمی  هاانسان   همٔه  لحظه، 
 . شودمی لرزان درخت  برِگ  مانند اش،ذهنی من  در آیین و شک  یک شدنِ پدیدار

 ای خندیده آن از دیو و بِلیس بر 
 ای دیده مردم  نیکِ را خود تو که
 ( 3290 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 شیطان ابلیس، مخفف: بِلیس

 مردم   بهترین  را   خود  ذهنت   در  که  خندیمی   شیطان  و  ابلیس  به  دلیل  این   به  تو
 . هستی  ابلیس و ذهنیمن  جنسِ از درحقیقت تو ولی ای،دانسته 

 پوستین بازگونه جان،  کند چون
 دین  اهلِ ز   برآرد' واوَیْلی چند

 ( 3291 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 واژگونه :  بازگونه
 مصیبت  کنند،می   استعمال ماتم و  نوحه  در که افسوس کلمٔه: واوَیْلی

  جانِ فضاگشایی با یعنی  بدهد، نشان را  خود و  سازد واژگونه را  پوستین جان اگر حال
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 و   افسوس  من،  بر  وای  صدای  دین،  اهلِ  از  گردد،  آشکار  حضور  هشیاری  و  انسان  واقعی
 حضور  شمع  تا   نکردیم  باز  را   فضا  زودتر  چرا   کردیم؟ چه   خود  با   ما  که   خیزدبرمی   حسرت 
 .دادیم هدر را  زمان و شود روشن

 ست شده خندان  زرنما  هر  دکان، بر 
 ست شده پنهان امتحان، سنگِ زآنکه
 ( 3292 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 محک  سنگِ  زیرا   درخشد؛می   اصلی  طالی  کنار  در  تقلبی  طالی  طالفروشی،  دکانِ  در
 عاریتی   هشیاری  و  تابش  ذهنی،من   بستٔه  فضای   در  که  انسانی  چونهم.  است   پنهان

 مقایسه   شدهگشوده  فضای  و  خدا   به  شدهزنده  انسانِ  حضورِ  هشیاری  با  را   خودش
 .هستم  بهتر و دارم   تابش نیز من که کندمی  ادعا و کندمی

 برمگیر  ما  از ستّار ای پَرده
 مُجیر ما امتحانِ اندر باش

 ( 3293 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خداوند   نامهای از پوشاننده، بسیار: ستّار 
 خداوند نامهای از دهنده، پناه: مُجیر

 و   مگیر  ما  از  را   حجاب  و  پرده  آمرزی،می  را   گناهان  و  پوشانیمی  را  هاعیب   کهکسی  ای
 فرما   حفظ  رسواشدن  از   را   ما  امتحان  روز  داریم،  ذهنیمن   ما.  نبر  را   ما  آبروی  دفعهیک 

 . دهندهپناه ای ده، پناهمان و

 شب  به زر با زندمی پهلو قلب،
 ذَهَب  دارد، می  روز انتظارِ

 ( 3294 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . گویند  نیز ناسره سیم  و  زر  به کردن، وارونه: قلب
 زر  طال، : ذَهَب

 طالی   از  بهتر  را   خود  است،   غفلت  خوابِ  در  کهزمانی   شب،  در  ذهنی،من   تقلبی،  طالی
 منتظر  ما، اصلِ اصلی، طالی ولی داندمی  بینعدم  و شنوسکوت  قسمت  یعنی اصلی
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 .است روز آمدن

 باش : که  گوید زر حال، زبانِ با
 فاش  روز، برآید تا مَُزوِّر ای

 ( 3295 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
    گودروغ دورو، تزویرکننده،: مُزَوِّر

 ای  کار،فریب  ای:  گویدمی   فضاگشایی  زبان  و  حال  زبان  با  ما،  اصلِ  اصلی،  طالی
 که  شد  خواهد  مشخص  گاهآن   گردد؛  آشکار  هانهان   و  شود  روز  تا  باش  منتظر  ذهنیمن
 . بیاید   باال آفتاب صورتبه شدهگشوده  فضای از باید ما اصلِ و است کارههیچ  ذهنیمن

 لعین  ابلیسِ سال هزاران صد
 اَمیراْلمُوْمِنین اَبْدالِ بود

 ( 329۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 مردم   و  بود  نشسته  مؤمنان  َامیر  و  هاللّاولیاء   زمرٔه  در  ملعون  ابلیسِ  هزارسال  صدها
  انسان   که   هاستمدت   اینبربنا   نبودند؛   موضوع  این  متوجه  ذهنیمن   داشتنِ   دلیلِبه

 . است شیطان نمایندٔه ذهنیمن کهدرحالی  پرستد،می خدا  جایبه را  ذهنیمن

 داشت  که نازی از آدم  با زد پنجه
 چاشت وقتِ سِرگین همچو  رسوا، گشت
 ( 329۷ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 مدفوع   استر، و االغ و اسب قبیلِ  از چهارپایان  فضلٔه: سِرگین
 گذشته  آفتاب  از ساعتی روز، اوّل: چاشت

 نهایتشبی   به  او  در  خدا   که  آدم   حضرت  با  خداوند،  از  نیازیبی   حس  روی  از  شیطان
 به  که  کثافات  بوی  مانند  درست.  شد  رسوا   اما   گرفت،  کُشتی  و   زد  پنجه  بود،   شده  زنده

  مثل  درست  شود؛می  ترکنندهرسوا   و  ترزننده  آن  گرمای  و  خورشید  تابش  با  روز  هنگاِم
 که مدتی از پس و زندمی  پنجه انسان خدایی  ذات اصل و هشیاری  با غلطبه که ذهنیمن
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 شود؛ می  رسوا   جامعه  در   و  خانوادگی  شخصی،  زندگی  در  شد،  مشخص  کارهایش  نتایج
 . ندارد درستی خرد و  عقل خود  عملِ و فکر در چراکه

 

 پریدنای مرغ آسمانی آمد گه 

 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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