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 ند بخشنده مهربان وخداه نام ب
 

 :سخنی با همراهان
 کن  گر خطا گفتیم اصالحش تو

 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 خالصهدر ابتدای امر می

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

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  اُس  

ای و طرح کلی مفاهیم اساسی، هسته  ۀ تر به همگروه، دسترسی سریعاز فعالیت این کارهدف  

بیش  تکرار  امکان  با  برنامه  برای دوستهر  برنامتر  این  و   ۀداران  منطبق  است که  معنوی 

 موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

د و اصول حاکم بر دستور  همچنین رعایت قواع  داری ولذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت 

های زبان فارسی درحد  بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خالصه، چکیده، گزیده و یا در قسمت

 شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس عموم قرار دهیم. دیگر گلچینی از مطالب عنوان 

 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 940  خالصه ابیات غزل برنامه

 متن ابیات غزل اصلی 
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 بگذار زحیری  ،و عاشق شو ،عاشق شو

 تا چند اسیری؟  ،ای آخربچهسلطان

 

 بچه را میر و وزیری همه عارستسلطان

 عشق دگر چیز نگیری به جز  ،زنهار 

 
 اجل است او ِاسیر  ،اجل نیست ِآن میر 

 وزیری  ِجز وزر نیامد همه سودای

 

 روح طلب کن  ،ایگرمابه نه ِگر صورت 

 نقشی ز کجا روح پذیری؟  ِتا عاشق

 

 پاکی  ِکه تو گوهر  ،در خاک میامیز 

 ر و شیریّکِکه تو ش ،در سرکه میامیز

 

 ندانند هر چند ازین سوی تو را خلق  

 مثل و نظیری چه بی ،آن سوی که سو نیست

 

 فانی  ِمرگست و درین عالم ِاین عالم

 نه بس است این که نمیری؟  ،گر زانکه نه میری 

 

 خدایی  ِآدم تو شیر بنی ِدر نقش 

 پیداست درین حمله و چالیش و دلیری

 

 تو دیدم  ِتا فضل و مقامات و کرامات 

 حریری  ِبیزارم ازین فضل و مقامات
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 ولیکن چو تو هستی  ،بیگاه شد این عمر

 گاهی و چه دیری خدایی چه به ِدر نور

 

 عاشق  ِّتد عز َوُمعشوق ب ٔاندازه 

 بیچاره ببین تا ز چه تیری  ِای عاشق

 

 ست شمع ٔپروانه به اندازه ِزیبایی 

 منیری؟  ِاین شمع ٔآخر نه که پروانه

 

 از آنت نتوان دید  ،الحق تبریزشمس

 بصیری  ِیا عین ،باشی بصر   ِکه اصل
 

 (2627شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو
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 زحیری   بگذار شو، عاشق  و شو، عاشق
 اسیری؟  چند تا آخر،  ایبچهسلطان

 (2۶27 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

.  نکن  فراموش  خداست  به  شدن  زنده  که  را   جهان  این  به  آمدنت  منظور  و  شو  عاشق  انسان،  ای
  جنس  از  یعنی  کن  عدم   را   مرکزت  دوباره  و  بگشا  دهدمی   نشان  ذهنت  که  چیزی  آن  اطراف  را   فضا

 که  آفل  چیزهای  این  و  کنیمی  زندگی  آن   با  و  ایساخته   که  را   ذهنی  بافت  این.  شو  اولیه  هشیاری
.  هستند  آینده از ترس  و نگرانی و خشم نالیدن، و درد یعنی «زحیری» عینِ ای،گذاشته  مرکزت در
  خوشبختی   برای  و  ایبوده  خدا   و  زندگی  فرزند  یا  بچهسلطان   جنس  از  جهان  این  به  ورود  از  قبل  تو
  باشی   مرکزت  هایهمانیدگی   و  ذهنی من   اسیر  خواهیمی  چقدر.  اینداشته  نیاز  چیزی  به  خوشحالی  و
 کنی؟   طلب هاآن از را  خوشبختی و  زندگی ،«چیزها داشتن» توهمِ در و

 عارست همه وزیری و  میر  را  بچهسلطان
 نگیری  چیز  دگر   عشق جز  به  زنهار،

 (2۶27 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 کمال    پندار  با  اگر  کرده  تجربه  را   سبببی   شادی  و  اوست  جنس  از  و  خدا   امتداد  که  ایبچه سلطان 
  آغشته  دنیا  این  هایگرفتاری   به   و  کند  پیروی  هاهمانیدگی  دستورات  از  شود،  ذهن  وزیر  و  امیر
  اگر   پس. ] نیستند  او  سطح  در  چیزهایی  چنین  زیرا   است   شرمساری  و  خجالت  مایٔه  واقعاً  گردد
  اشتباهت   مسئولیت  و  شو  صفر  کن،  عذرخواهی  ایخواسته  زندگی  چیزها  از   و  ایبوده  انسانی  چنین

 نالٔه   یا  زحیری  که  مبادا   و  باشی  عدم   مرکز  و  عشق  از  غیر  دیگری  چیز  دنبال  که  مبادا .[  بپذیر  را 
 . کنی ایجاد را  ذهن

 او است اجل اسیِر نیست،  اجل میِر آن
 وزیری  سودایِ  همه  نیامد وزر جز 
 (2۶27 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 چیزهای   و  هاهمانیدگی   که  کندمی   تهدیدشان  لحظه  هر  چون  ترسند،می  مرگ   از  ذهنی  هایمن  همٔه
  است   اجل  اسیر  نیست،  اجل  امیر  ذهنیمن   پس.  برد  خواهد   بین  از  دارند  مرکزشان  در   که  را   آفلی

  و   بینعدم   جنس  تواندنمی  مرگ   و   نامیراست  و  خدا   جنس  از  انسان  کهدرحالی .  ترسدمی  مرگ   از  و
  با   ذهنیمن  عنوانبه  شدن  بلند  که  «وزیری  سودای»  دلیل   همین  به.  کند  تهدید  را  او  شنوِسکوت 
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  و   وَبال  گناه،  سنگینیِ  جزبه  اینتیجه   هاستآن  از  خواستن  زندگی  و  چیزها  به   عشق  و  کمال  پندار
 .آورد نمی  باربه  بدبختی

 کن  طلب  روح ای،نه گرمابه صورتِ گر 
 پذیری؟  روح کجا ز نقشی  عاشقِ تا
 (2۶27 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 فضا   این  داخل  گویدمی   و  کندمی   تشبیه  گرمابه   به  را   شدهگشوده   فضای  و  یکتایی  فضای  موالنا
]دهندنمی   انجام   حقیقی  فضاگشایی  که  است  ایگرمابه   هایصورت   تمثیل   به،گرما   صورتِ. 
 اگر   انسان  ای.[  کشیدندمی  هاحمام   رختکن  در  قدیم  که  است  سهراب  و  رستم  مثل  هاییعکس 
  از  را   خودت  بتوانی  تا  کن  باز  را   فضا  نیستی  کمال  پندار  دارای  ذهنیمن  یعنی  نیستی  صورت

 عاشق  که مادامی . شو زنده َالَست و زندگی به و کن طلب جان و روح. بدهی شستشو هاهمانیدگی 
  به گرمابه  صورت  از  کنی،  درست  ناموس  من  صد  کمالِ  پندار  لحظهبهلحظه   بخواهی  و باشی  نقش 

 . شد نخواهد گرجلوه بودنت  روح و شوینمی  تبدیل انسان صورت

 پاکی  گوهِر تو که میامیز،   خاک در
 شیری  و شِکّر  تو که  میامیز، سرکه در
 (2۶27 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  برایت   و  بیندمی   ذهنت  که  جسمی  و  بیرونی  چیزهای  با  و  بیاور  مرکزت   به  را   عدم   کن،  فضاگشایی 
 جنس  از  تو   زیرا   نده  قرار  مرکزت  در  و  نکن  تجسم  فکر  صورتبه  را   هاآن.  نشو  همانیده  هستند  مهم
.  شوی  همانیده  ذهنی  هایفرم   یعنی  خاک   با  نیست  شایسته  و  هستی  خالص   هشیاری  و   َالَست  و  خدا 
  پس   است،  خداوند  شادیِ  و  شیر  و  شِکر  تو  جنس  چون  نشو  آمیخته  شدگیهویت هم   و  درد  سرکٔه  با

 . بیندازی و  کنی شناسایی را  دردها باید

 ندانند  خلق را تو  سوی ازین چند  هر 
 نظیری   و  مثلبی  چه نیست، سو که سوی آن

 (2۶27 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 روی  خواهیمی   که  را   تو  شناسندنمی   را   دردیبی   و  هستند  درد  جنس  از  که  ذهنی  هایمن   هرچند
 روی  کار  به  تو  اما  دانند،نمی  را   ارزشت  و  قدر  و  کنندنمی   شناسایی  دنیا  این  در  کنی  کار  خودت
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  سمت  در  و  زندگی  و   خدا   سوی  از  بدان  و  نکن  توجه  ها آن  تمسخر  و  سخن  به   و  بده  ادامه  خودت
 .گویدمی  آفرین تو به خدا  و نداری مانند و نظیر  تو شده،گشوده فضای

  از  را   خود  و  کند   باز  را   فضا  و  بگذارد  وقت  باید   خودش  روی  کار  و  گذاریسرمایه   برای  انسان]
 .[ نماید دور  کنند پشیمان را  او است ممکن که پردرد و بد هایقرین 

 فانی   عالمِ درین و   مرگست عالمِ این
 نمیری؟  که این است بس نه  میری، نه زانکه گر 

 (2۶27 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 در  پس  بیندمی  را   آفل  و  میرا   چیزهای   فقط  جسمی  هشیاری  با  تو  ذهن  که  جاآن  از  انسان،  ای
 همانیدگی   از   را   مرکزت  و  باز  را   فضا  که  شد  خواهی  خارج  آن  از  زمانی  تنها  و  هستی  «مرگ   عالم»

 وقت هیچ   که  نیست  بس  تو  برای  این  آیا  بینند، می  را   مرگ   همه  که  «فانی  عالم»  این  در.  کنی   پاک 
 ندهند؟  بها تو به مردم  و نباشی وزیر  و شاه اگر حتی شوی جاودانه و  نمیری

 حیف .  کنیمی   شناسایی  دهدمی  نشان  ذهن  که   را   میرا   چیزِ  هر  آن  با  که  نامیراست  عنصر  یک  تو  در]
 ات نامیرایی   به  اگر.  نشوی  وارد  نامیرایی  و  ترسیبی   عالم  به  و  بمانی  ذهن  ترس   و  مرگ   عالمِ  در  است
 تو   کنندٔهاداره  ایزدی  خِرَد  و  گردیبرمی   اصلت  به  شود،می   نصیبت  ترسیبی  و  شادی  شوی  زنده

 .[بود خواهد

 خدایی  شیِر  تو آدمبنی  نقشِ در
 دلیری و چالیش و حمله درین پیداست

 (2۶27 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 شدهزنده  خدای  یا  شیرِخدا   درواقع  دارند  هاانسان   همٔه  که  ظاهری  صورت  و نقش  این  پشت  در  تو
 هاآن   به  و   شناسایی  را   هایتهمانیدگی  که  شودمی   عیان  زمانی  بودن  شیرِخدا   این .  هستی   فرم   در

 هایی چالش   حریفِ  جدیت   و صبر  با  بروی، مسئولیت بار  زیر   شجاعت  و   فضاگشایی  با   کنی،  حمله
  دلیری   با  را   اشتباهاتت  و  کنی  دوری  خرافات  از  نکنی،  فرار  آن  از  و  شوی  ذهن  از  آمدن  بیرون  مانند

 . بپذیری
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 دیدم  تو کراماتِ و  مقامات و فضل تا
 حریری  مقاماتِ و  فضل  ازین بیزارم

 (2۶27 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  مقامات   و  فضل  براساس  کهاین  از  بیزارم   من  خدایا:[  گویدمی   فضاگشا  انسان   زبان  از  موالنا]
  بخشش   و   کرامات  و  دانش  زیرا   ندارم  قبول  را   هااین  من.  کنم  پیدا   ارزش  ذهنی  بندیِطبقه   و  حریری

 باال  مرا   چقدر   کنممی  عدم   را  مرکزم   وقتی  که  متوجهم  و  ام دیده  ام فضاگشایی   با  را   تو  بالعوض
  زیادی   برکت  و  خیر  که  رسانیمی  رضا  و شکر  و  خشنودی  و  زندگی  به  شدن  زنده  مقام   به  و بریمی
 . کندمی جاری ام زندگی به

  که  است جهانیاین ارزش و احترام  مراتبسلسله  بیت، این در «حریری مقاماتِ» از موالنا منظور]
  دارد  اهمیت  خدا   به  شدن  زنده  تنها  معنوی  بندیِدرجه  در  کهدرحالی .  است  قائل   آن  به  انسان  ذهن
  دریافت   را   خداوند  کرامات  و   مقامات  و  فضل   کند  فضاگشایی  انسانی  هر  بنابراین .  دیگر  چیز  نه
 .[ معناستبی  بودن  بدتر و بهتر خدا  به شدن زنده از پس یعنی داردمی

 هستی تو چو ولیکن  عمر،  این شد بیگاه
 دیری  چه و گاهیبه چه خدایی نورِ در
 (2۶27 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  الست   به  و   کنی  فضاگشایی  اگر  است،  کشیده  طول  حد  از  بیش   ذهن  در  سکونتت  که   انسانی  ای
  کمک   هم  دیگران  به  و  کنی می  کار  خودت  روی  که  مادامی.  گیریمی   قرار  خدا   نور  در  شوی،  آگاه
 . ندارد «دیری» و  «گاهیبه » و شناسدنمی موقع خدایی نور در  گرفتنت قرار کنی،می

:  است  این  خدا   به  خطاب  انسان  زبان  از  بیت  معنای  باشد  خدا   اول  بیت  در  «تو»  مخاطب  چنانچه]
  قرار .  گذاشت  قدم  تو  نور  به  و  شد  آگاه  الست  از  و  کرد  باز  را   فضا  توانمی.  هستی   همیشه  تو  خدایا
 .[ شناسدنمی  موقع تو خداییِ نور در گرفتن

  کرده  اقامت ذهنیمن  در حد از بیش جمعی  چه  و فردی  بعد در  چه انسان که کندمی  اشاره موالنا]
  کار   بر  عالوه  تواندمی   هرکس  کهاین   و  است؛  نموده  طوالنی  باشد  کوتاه  بوده  قرار  که  را   سکونتی  و

  روشنیِ   و   زیبایی  کردن،  صبر  و  زندگی  به  ارتعاش  با  و  کرده  کمک  هم   دیگران  به  خودش،  روی
  هاآن  کاریزیان  و  واکنش  از   کردن  سکوت  با  کمدست   و  بدهد  نشان  هاآن  به   را   مردم   درون

 .[ کند جلوگیری
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 عاشق  عّزتِ  بُوَد معشوق  اندازٔه
 تیری  چه  ز تا ببین بیچاره عاشقِ ای
 (2۶27 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 معشوقت   به  باید  تو  بزرگی  سنجش   برای  بیچاره  عاشق   ای  پس  است  معشوق  اندازٔهبه   عاشق  بزرگی
 طریق  از  یا  بینیمی  را   او  جسمی  هشیاری  با  است؟  خدایی  چگونه  خدایت  که  دید  و  کرد  نگاه

  عدم   از  مرکزت  چیست؟  جنست  و  هستی  نژادی  و  تیره  چه  از  ببین  شناسی؟می  را   او  فضاگشایی
  نهایت بی  هم  تو  پس  است  نهایتبی   که  است  خدایی  معشوقت   اگر  همانیدگی؟  از  است  پر یا  است

 .ارزشمندی

 ست شمع اندازٔه به پروانه زیباییِ
 منیری؟  شمعِ این پروانٔه که  نه آخر 
 (2۶27 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 تو  مگر.  کندمی  پرواز  آن  حول  پروانه   که  دارد  شمعی  اندازٔه   و  چگونگی  به  بستگی  پروانه  زیبایی
 خورشیدی  همین  پروانٔه  آیا  نیستی؟  شودمی   روشن  مرکزت   در  که  خدایی  پرنور  شمع  این  پروانٔه
 هستی؟  ها همانیدگی  و درد و جسم پروانٔه یا آیدمی باال مرکزت از که هستی

 دید  نتوان آنت از تبریز، الحقشمس
 بصیری  عینِ یا باشی، بصر  اصلِ که
 (2۶27 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  چنین   وقتی  درواقع.  کندمی  طلوع  فضاگشا  انسان  مرکز  از  که  ستآفتابی   تمثیل  تبریزی  شمس
  که   خداست  جنس  از  خورشیدی  بلکه  نیست  ذهنیمن   دیگر  او  شودمی  زنده  خداوند  به  انسانی
 . است تبریزی شمس نامش

  که   گرددمی   تبدیل  ایباشنده   به  و  شده  زنده  خدا   نهایتبی   به  انسان  زندگی،  خورشیدِ  این  طلوع  با
 دیدن  و  بوده   درون  بینایی  مایٔه خودش  یعنی  است  «بصر  اصلِ»  او  زیرا   نیست  دیدن  قابل  چشم  با
 . گیرد می  صورت او وسیلٔهبه
 داده  نشان  من  به  باید  خدا   یا  ببینم  را   خدا   خواهممی  من   که  کند  گیر  مانع  این  در  نباید  انسان]

 ذهن   برحسبِ  دیدن  و  ذهنیمن  که  تدریجبه   بلکه.  کنم  رها  را   ذهنیمن  این  و  بیاورم   ایمان  تا  شود
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 درونش   چشم  دیدن  سبب  او  شنوِسکوت   و  بینعدم   بعد  شود،می   زنده  خدا   به  انسان  و  رودمی   بین  از
 .[ شد خواهد

 
 

 940 متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامٔه شمارٔه
 

 ید کارِ جهان سر آ یشو اَر نه روز  عاشق
 ی نقشِ مقصود از کارگاهِ هست ناخوانده

 ( 435غزل شمارٔه  یات،غزل یوان)حافظ، د

خداوند زنده شو وگرنه   یتو ابد  نهایتی به ب  یارانهانسان، تا فرصت هست عاشق شو و هش  ای
پا  یکباالخره   به  به  یبه مقصودِ کارگاه هست   کهیآن هم درحال  رسدی م   یانروز عمرت  وجود از 

 . یا آوردن جسم و فکرت آگاه نشده 
 

 آن صنم چه خوش گفت در مجلسِ مُغانم  دوش
 پرستی؟ یکافران چه کارت گر بت نم با

 ( 435غزل شمارٔه  یات،غزل یوان)حافظ، د
 بت  یبارو،: زصنم

از آن    یصورتِ شرابِ زندگ را به  یخوش  یغاِمکه فضا را گشودم، چه پ  یشهمان لحظٔه پ  یا  دیشب
از آمدن    اتی بود که اگر به منظور اصل ینا  یغام کردم! پ  یافتدر یکتایی یدر فضا  یبارویفرشتٔه ز

  ته نداش  یکافر کار  یِ ذهن  یهابا من   یگرپس د  ی،به آن عمل کن  خواهیی و م  ی جهان آگاه  ینبه ا 
به سخنان و اعمالشان واکنش نسبت   کهیدرصورت  یرا خودت تمرکز کن. ]ز  یباش و فقط بر رو

 .[یشوی از همان جنس م یزتو ن ی،ها توجه کنو به آن  ینشان ده 
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 گوشٔه سالمت مستور چون توان بود؟ در
 ی رموزِ مست  یدنرگسِ تو با ما گو تا

 ( 435غزل شمارٔه  یات،غزل یوان)حافظ، د
 پنهان  یده،: پوشمستور

پارک من   توانیم  چگونه و  نظم  با  م  یذهندر گوشٔه سالمت ذهن که  ه  شودی ساخته   یچ بدون 
  ی و راحت   یشنقطٔه آسا  ینو گمان کرد که ا   یدماند، خدا را ند  یپنهان باق   ی،در جبر و کاهل   ییریتغ

تو هر   یبایشده، چشمان زگشوده  یدر فضا  کهی ! درحالکند؟ی نم  یدآن را تهد  یو خطر ستی دائم
 . گویدیرا به ما م یزندگ  یغام و پ  یرموز مست حظهل
 

 َگه نگون  یره،گاه چ ی،جُزو  عقلِ
 المَنُون ی بُاز رَ  یمنا ی،کلّ  عقلِ
 ( 1145 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : حوادثِ ناگوار المنونرَی بُ

بهتر    تر،یش براساس هرچه ب  یزهاست،فکر کردن و عمل کردن برحسبِ چ  یمعنا که به   یجزو  عقل
خواهد    ی بهتر  یدر مرکزش قرار دهد، زندگ   ترییش ب  هاییدگی اگر همان  کندی و فکر م   رودی م   یشپ

است که از حوادث ناگوار   یسرنگون. اما فقط عقل کل  یو گاه  شودی موفق م  یگاه  ینداشت بنابرا 
 فکان در امان است. قضا و کن 

 شد.[ یدسرنگون خواه یزودکه به یدبدان ید با یددار یناناطم تانی ذهن]اگر به عقل من 
 

 یُصِمّ کَیُع می یاءالْاَشْ حُبُّکَ
 السَّودا جَنَت  ال تَخْتَصِم  نَْفسُکَ 

 ( 2724 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

شنو را کور و گوش سکوت   ینبها در مرکزت، چشم عدم و قرار دادن آن  یاءانسان، عشق تو به اش  ای
انجام   یاهکارتنفس س  یا  یذهنرا که با من   ی گناه  ین نکن و ا   یزه. پس با مردم ستکندی را کر م
 .یندازن  یگرانگردن د یا داده

 حدیث 

 .«یُصِمّو   یُع می یءَالْاَشَّ حُبُّکَ»
 .«    کندیتو به اشياء تو را كور و كر م عشقِ»
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 اند تن بوده یکهر دو  یطان،و ش نفس
 اند  را بنموده یشدو صورت خو در

 ( 4053 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

درد و همانش در جهان است، هر دو در اصل  یرویکه درواقع ن  یطانو ش  ی ذهنهمان من   یا نفس
اما به دو صورت خودشان را نشان داده جنس بوده   یکاز   در    یذهنصورت منبه   یکیاند،  اند، 

 دردساز است.  یطانِهم خودِ ش یگریو د  کندیعمل م یذهن من  یجاناتانسان که با خشم و ه
و هرگاه   شود ی م  یطانکند از جنس ش   یجادرا در مرکزش قرار دهد و درد ا   یزها ]هرگاه انسان چ

 .[ شودی از جنس خداوند م کندی فضا را باز م
 

 بُدند  یک یشانفرشته و عقل، که ا چون
 هاش دو صورت شدند  حکمت بهِر

 ( 4054 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

شده و عقل   یاز جنس زندگ   ییاز انسان است که با فضاگشا  یحالت  گریانمانندِ فرشته که ب  درست
 اند.شده  یانحکمت خداوند به دو صورت نما یلدل جنس هستند اما به  یککل، که هردو از 

 
 دَم   بهدَم یِهاغُصّه ینتوست ا فعلِ

 اْلَقلَم قَدْ جَفَّ ی ِبُوَد معن این
 ( 3182پنجم، بيت  ی،دفتر مثنو ی،)مولو

 یجه درنت  کندی م  یجادغصه و درد ا   ی ذهنمن   یو عمل کردن برحسبِ فکرها  یانسان، فضابند  ای
تمام غصه  دردهامسبب  و  م  ییها  به سراغت  هرلحظه  قلم خداوند   یرا ز  یخودت هست   آیدی که 

 . نویسدی و حالت را م  یتتو وضع  یستگیِهرلحظه براساس شا
است که    یذهنمن  هاییژگی و جامعه از و  یگرانقصر دانستن دو م  یت]مالمت، عدم حس مسئول

 کند.[ ییدر خودش شناسا یدهرکس با
 حدیث 

 الْقَلَمُ بِما َانْتَ القٍ.«  جَفَّ»
 .«یشد قلم به آنچه سزاوار بود خشک»
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 من   یِّکور ینست اعشق کوری
 حَسَن  یاست ا یُصِمّو  یُع می حُبِّ
 ( 23۶2 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ا   ای »کور   یِ کور  ینانسان،  نوع  از  ز  یِمن  است،  موجبِ کور  یرا عشق«  انسان   یو کر  یعشق 
 .  شود یم

از   یگرحالت د  یندر ا   شودی و از جنس او م  بیندیمرکزش را عدم کند فقط خدا را م  ی]هرگاه انسان 
 .[شودیکور م هایدگی برحسبِ همان یدنبه دو نسبت  بیندی نم هایت و وضع هایدگی همان یقطر

 
 بدو  یناخدا، ب  یِراز غ کورم

 باشد بگو   ینعشق ا مقتضایِ
 ( 23۶3 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 شده: الزمه، اقتضا مقتضا

ب  یدبه د  من م  یرچه غو هرآن  هایدگی همان  یدبه د هستم و نسبت   یناخداوند  .  شوم یاز خدا کور 
که ذهن به من   یزیو آن چ  کنمی لحظه باز م  ینا   یتفضا را در اطراف اتفاق و وضع  کهیطوربه

  یز است، پس تو ن   ین شدن با خداوند هم  یکیالزمٔه عشق و    یرا . زگیرم ی نم  ی را جد  دهدی نشان م 
 شو و به آن عمل کن.  گاهآ

 
 ز کورانم مدار ینایی،که ب تو

 مدار  یبر گردِ لطفت ا دایرم
 ( 23۶4 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

شده   یناکه چشم عدمشان ناب   یی هاکمک کن تا جزو انسان   یزبه من ن  یهست  یناتو خودت ب  خدایا
گِردِ لطف    ییخداوند مهربان، من دائماً با فضاگشا  ینباشم. ا   بینندی و درد م  یدگی همان  یقو از طر

 .کنمی منظور عاشق شدن عمل م  و به گردم ی و رحمت تو م
 

 غم را رها کن  یتو عاشق  اگر 
 و ماتم را رها کن  ینب عروسی
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 (1905شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

حق  ای عاشق  تو  اگر  و غصٔه   ی،ا از جنس خداوند شده  یارانهو هش  یهست  یقیانسان،  غم  پس 
را کنار   ی ذهنشده نگاه کن و ماتم منگشوده   یفضا  یِو عروس  یرا رها کن و به شاد  یذهن من

 بگذار.
ظاهر  اگر به یاست. حت یذهن از جنس من دهدی م یشکه غم، غصه و عزا را در جهان نما ی]هرکس 
 باشد.[ یمذهب یاو  یمعنو

 
 یمکر  یندارم، ا یزیالف چ چون
 یم تر از چشمِ مدلتنگ یدل  جز 
 ( 2329 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  گردد یروشن م  یمتوهمِ »داشتن« برا   شود،یو مرکزم عدم م  کنمیفضا را باز م  کهین ]هم  خداوندا،
در   یزیچ  توانمیحضور نم  یاریعنوان هش[ من مانند حرف الف لُخت هستم و به شوم ی و آگاه م

دل اما  دهم،  قرار  مدلتنگ   یمرکزم  حرف  چشمِ  از  من   یمتر  تنگ  یذهندر  و  دارم که  است  نظر 
 دهد.  یصرا تشخ یراه درست زندگ  تواندی نم

 
 بِه سازد مرا یچ،ندارم ه خود

 صد عَنا  ینز وَهمِ دارم است ا که
 ( 2334 یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ندارم که بتواند حال من را خوب کند بلکه تمام دردها   یادن  یندر ا   چیزییچ ه  یاریعنوان هشبه   من
 . هاستیدگی خواستن از همان  یاز توهمِ داشتن و خوشبخت  یناش یزن یمهاو غصه 

ا  انسان در  قراردادبه   یادن   ین]اگر  ا   باشد ی م   یزیمالک چ  ی صورت  او    یستن   یمعن   ینبه  به  که 
اضافه   یذهنبه من   یصورت توهمرا به  یزیچ  یک  ،یت. درواقع »داشتن« و حس مالکدهدی م  یشاد
  یک   یچ ه  رودی م   یااز دن  یچه وقتموضوع جداست؛ چنان   یناز ا   یاریعنوان هشاما انسان به   کندیم
 تواندیاست و م یاو کاف یانسان امتداد خداست برا  کهین . پس هم بردی را با خود نم یزهاچ آن از

 کند.[  یدا پ یدسترس  نهایتی ب  یدائماً به حال خوب، آرامش و شاد
 

 خدا را خواستن  یِرخدا غ از
 کاستن  یو، ُکلّ ستیافزون ظَنِّ
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 ( 773 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

در مرکزش باشد،    هایدگی همان  یآوراز خدا را از او طلب کند و درصدد جمع  یرغ  یزیانسان چ  اگر
 . شودی خراب م  اشیشده و درواقع کل زندگ   تریش ب  هایشیدگی از همان  یناش  یفکرها  صورتینا در

 
 صادقِ مصدّق  یعاشقِ موفّق، و  ای
 یدن چو گردون بر قطبِ خود تن بایدتمی

 (2029شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو
 . چرخدی به دور آن م یاآس ییکه سنگ رو یاآس یرینثابت در سنگ ز  یلٔه: مقطب

شنو، و گوش سکوت   ینبعدم   یدو با د  یلحظه فضا را باز کن  یندر ا   یکه موفق شد  یانسانِ عاشق  ای
قرار   یزندگ   ییدکه مورد تأ  یباش  ایشدهیق صادق تصد  یو توانست  یرا در مرکزت قرار ده  یزندگ 
با   ا که خودت رآن  یجابه   یدوارد فکر و عملت شود، تو با  یزندگ   یخرد و شاد  کهیطوربه   یریبگ
مانند    خودی،ی شده و در حالت ب گشوده   ی با مرکز عدم در فضا  یی،بجو  هایدگی در همان  یذهن من

 . یچرخ گردون حول محور خودت بچرخ
 

 یابیتا ب جوییتو خود را م خودییب در
 یدن فراق صعب است، خاصه ز حق بر زیرا

 (2029شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو
 : دشوار، مشکل صعب

 اتی جو کن تا خود اصلو شده جست گشوده   یدر فضا  خودیی را باز کن و خودت را در حالت ب  فضا
و   یاوریرا به مرکزت ب  هایدگی اگر همان  یرا . زیزنده شو  یزندگ   یتِو ابد  نهایتیو به ب  یکن  یدا را پ

 صورتآندر   یرا از خداوند باشد، ز  ییجدا   ینخصوص اگر ا سخت است به   یاربس  یفتیب  ییبه جدا 
 . کنی یفکر م یذهنو با عقل من  یندار چیزیچ ه یگرد
 

 ییتا بشو کوشیم یطانش یِررا ز ش لب
 یدن پستانِ دل مک یشسته شد، توان چون

 (2029شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو
  ی . زندگ ینکش   یرهمرکزت ش   هاییدگی کن از همان  یسع  یی،بشو  یطانش  یرلبانت را از ش  بکوش

 یهمسر، فرزند، شغل، مقام، شهوت و قدرت که همگ  یرون،و توجه جهان ب  ییدخواستن را از تأ
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 چرخی، یشسته شد، حول محور خودت م   یر ش  ینلبانت از ا   یهستند قطع کن. وقت   یطانش  یرش
شده و از دل خودت  گشوده   یرا از فضا  یزچو خرد و عشق و برکت و همه   یکن ی خودت کار م  یرو
 . گیری یم

 
 شُکِر نِعَم     یاصبر  یادو ره آمد در رَوِش  این
 دو راه را ینمر ا یدنتو نتان د یِشمعِ رو بی

 (21 ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو
 : نتوان نَتان

  ی برا   یکرد اما حت   یدا راهِ زنده شدن به تو را پ  توانیصبر و شکر م   یقفقط از طر  کهین با ا   خداوندا 
 .یدو عدم کردنِ مرکز، در نورِ شمعِ تو صبر و شکر را د ییبا فضاگشا یددرِک صبر و شکر ابتدا با

 یارانههش  یدبسنده کند اما انسان با  یانسان را متقاعد کند که به عقل جزو  خواهدی ]پندار کمال م
 .[یدنه بگو اشی ذهنبه عقل من 

 
 شُکر و صبر یب ی مانْد از کاهل  هرکه
 جَبر  یِپا یردند که گ دا ینهم او

 ( 10۶8 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو
 ی : تنبلکاهلی

جبر   یناچار پاو به   ماندی و صبر م  شکری فضا را باز نکند، ب  یذهنمن   یو تنبل   یدراثر کاهل  هرکسی
 هایدگی سالمت از همان  یهناح  یکبمانم. ]انسان    یتوضع  ینمن مجبورم در ا   گویدی و م  گیردیرا م

  یایدرون بیاز آن ب  خواهدی نم  یجه. درنتکندی م  یجاد ا   یش برا   یمصنوع   یتی در ذهنش ساخته که امن
 .[ شودی و دچار جبر م

 
 جبر آورد، خود رنجور کرد   هرکه

 در گور کرد اش،یهمان رنجور تا
 ( 10۶9 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یمار : برنجور
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دانش    یاندازٔه کافبه   یا  یست،ن   یستهکند، شا   ییرتغ  تواندی و گمان کند نم  یاورد که جبر ب  هرکسی
. سرانجام کندی م یمارکند، خودش را ب ییرکه نتواند تغ کندی م  یجابا  اشیزندگ  یطمح یاندارد و 
 . کُشدی او را در قبر ذهن م ی ذهنمن  یماریهمان ب

 
 به الغ  یکه رنجور یغمبرپ گفت
 چون چراغ  یردآرَد تا بم رنج
 ( 1070 یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 است.  یبددل  ی به معن  ینجادر ا ی؛ : هزل و شوخالغ

 نشان دادن، تمارض.  یمارخود را ب  یعنیبه الغ   رنجوری

تا باالخره انسان مثل    آوردی درد م  یزها به چ  یدنزدن و چسب  یماری)ص( فرمود: خود را به ب  پیامبر
 .شود یچراغ خاموش م

 
 جوان  یتَن ا ینخانه ا مهمان  هست
 دوان  یدنو آ یفِضَ  یصباح هر 
 ( 3۶44 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : مهمان ضَیف

صورت شتابان به  ید،مهمان جد  یکتن و ذهن تو مانند مهمانخانه است که هر لحظه    ینجوان ا   ای
  یغامش پ  یدرو شوبه اتفاق رو   ینبا ا   یی گشا. ]اگر با فضا آیدی جا مبه آن   یاتفاق  یک  یاو    یغام پ  یک
و آن   بینیدی در شماست که آن را نم   یزیچ  یکشما و نشان دادن    یآزاد  یغامشکه پ  گیریدیرا م
 است.[ کرده  یرشما را اس یزچ

 
 مانْد اندر گردنم  ینمگو ک  هین
 اکنون باز پَرَّد در عَدم هم که
 ( 3۶45 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

.  ینی دستم مانده و آن را مانع و مسئله و دشمن بب یاتفاق رو ینا  یامهمان  ینا  ییمبادا بگو پس
 . گرددی عدم برم یاربه د یزاو ن یریرا نگ یغامشکن. اگر پ یافتاتفاق را در ینا  یغام بلکه پ
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 وَش یباز جهانِ غَ یدآ هرچه
 است، او را دار خَوش  یفدلت ضَ در

 ( 3۶4۶ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

محترم بدان  یآن را مانند مهمان  گذارد،ی م یتپا یشلحظه پ  ین در ا  وشیب قضا از جهانِ غ هرچه
 . یکن یافترا در یغامشفضا را در برابر آن باز کرده و پ یدکه با

 
 یرقدس در، بابِ صَغ  یموس ساخت
 یرفرود آرند سر قومِ زَح تا
 ( 299۶ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 و آزار دهنده  یمار: مردم بیرزَح قومِ

 یماری که دچار ب  ییلاسرا   یکوچک ساخت تا شاهان و بزرگان بن  ی)ع( در قدس، در  یموس   حضرت
 ی گفت که خداوند در فضا  توانیم  گونهین تکبر بودند به هنگام ورود، سرِ خود را خَم کنند. ]ا 

صغ  یکشده  گشوده  انسان   یذهنمن   ینهم  یعنی  یرباب  تا  ساخته  زحرا  قوم  درواقع  که   یر، ها 
 شوند.[ یمتسل بینند،ی م یزهاچ  یقپر از ناله و کفر هستند و از طر  ودردساز 

 
 جَبّاران بُدند و سرفراز  زآنکه
 یاز است و ن یر آن بابِ صغ دوزخ
 ( 2997 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : ستمگر، ظالم جَبّار

کِش بودند و  زورگو و گردن  یآن در را کوچک ساخت که قومش مردم یلدل ینبه ا  یموس  حضرت
( است تا به  یرباب صغیا  همان در کوچک )  یذهنمن  یپندار کمال داشتند. بودن در جهنم دردها

 مرکزشان را عدم کرده و ناز نکنند.  یدهستند و با یازمندشود که به خدا ن یادآور یذهن یهامن
 

 شِکَر از آید تر خوش کردن ناز
 خطر صد دارد که خایَش، کم لیک،
 ( 544 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
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  انسان،   ای  تو  امّا  است  ترشیرین   هم  شِکر   از  مرکز  کردن  عدم   از  نیازیبی   حس  یعنی  کردن  ناز  اگرچه
 من   ادعای  کمال  پندار   روی  از   و   هستی  کامل  که  نکن  فکر  شوم،  عوض  من  که  نیست  الزم  نگو
 .دارد بسیاری خطراتِ زیرا  باش نداشته دانممی

 بهشت  قَالووزِ شد  مرادیبی
 سرشت خوش ای شنو اْلجَنَّةحُفَّتِ

 ( 44۶7 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 لشکر پیشروِ آهنگ،پیش : قَالووز

  نرفتن،   ذهن  به  نشدن،  عصبانی  آن،  اطراف  در  گشاییفضا   مقصود،  به  رسیدن  عدم   و  مرادیبی 
  بهشت   راهنمای  نینداختن  دیگران  گردن  را   تقصیر  و  مالمت   عدِم  خود،  اشتباه  مسئولیت  پذیرفتن
  شده   پیچیده  نامالیمات  و  هاسختی   در  بهشت: »گویدمی  که  بشنو  را   حدیث  این  نهاد  نیک  ای.  است
 .« است
 حدیث 

 «بِالشَّهَوَاتِ  النَّارُ وَحُفَّتِ بِالْمَکَارِهِ الْجَنَّةُ حُفَّتِ»

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

 ذهنیمن  کمالِ  پندار  ولی  ببیند،  را   خود  تقصیر  و  ضعف  انسان  تا  فرستدمی  را   مرادیبی   خداوند]  
 هشیارانه   درد  شویدمی   مرادبی  وقتی  پس  کند،  قبول  را   خود  تقصیر  انسان  که  آیدنمی   خوشش
 چراکه  بود  من  تقصیر  بگویید  و   ببرید  ازبین  را   کمال  پندار  بالفاصله  و  کنید  باز  را   فضا  و  بکشید

 .[ کنیدمی  پیشرفت که است صورتدراین . است خودتان تقصیر افتدمی  شما برای که اتفاقی هر

 
 خویش  هایِمرادیبی از عاشقان

 خویش  موالیِ از گشتند خبر با
 ( 44۶۶ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  که  دیدند  و  شدند  خود  ضعف  متوجه  نرسیدند،  خود  مقصودِ  به  و  شدند  مرادبی  که  وقتی  عاشقان
 از  و  کردند  باز  را   فضا  بنابراین  اند،کرده   عمل  حسادت  و  خشم  ترس،  درد،  ها،همانیدگی   برحسب
 .شدند خبردار خداوند یعنی خود موالی و  سرور
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 گیاه  صد  بریزد ور بِرویَد، گر 
 اِٰله  ِکشتٔه  آن  رویَد  بَر  عاقبت

 ( 1057 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 سرانجام   و  ریزدمی   فرو  هاآن  همٔه  شود،  سبز  انسان  در   همانیدگی  چمنِ  و  گیاه  گونه  صد  مثالً  اگر
 .رویید خواهد اولیه نهایتبی  کشتِ یعنی کاشته خداوند که را  چهآن

   نخست ِکشتِ  بر  کارید  نو ِکشتِ
 درست  او ل آن و  ستفانی دوم این
 ( 1058 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  این.  استکاشته   خدا   ابدیت  و  نهایتبی   یعنی  نخست  کشتِ  بر  را   هاهمانیدگی   ثانویٔه  کشت  انسان
  اول   کشت  آن  و  شودمی   پژمرده  مدتی  از  پس  و  بوده  رفتنی ازبین   و  فانی  ها،همانیدگی   دوم،  کشت
 . است  درست حضور هشیاری یعنی

 است  بُگزیده و کامل او ل ِکشتِ
 است پوسیده و فاسد ثانی تخمِ

 ( 1059 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 یعنی   دوم   کشت  ولی  است،  برگزیده  و  کامل  خداوند  ابدیت  و  نهایتبی   یعنی  اول  کِشت  آن  زیرا 
 در   هاآن  کهاین  از  قبل   بنابراین. ]هستند  پوسیده  و  فاسد   دهیممی   قرار  مرکز  در  که  هاییهمانیدگی 

 .[کنیم خارج مرکز از  را  هاآن  هشیارانه باید بیندازند دردسر به را  ما و  شوند پوسیده ما مرکز

 مَمَرّ  نقشِ بر  اَفْسُرد حس چشمِ
 مُس تََقرّ  او و بینیمی مَمَر  تُش

 ( 818 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 عبور   محلِّ  مَجری، گذرگاه،:  مَمَرّ

 برقرار  استوار، گرفتن، قرار  محلِّ: مُس تَقَرّ

  دهد می  نشان  را   وضعیت  و  گذردمی  ذهن  از  لحظه  این  در  که  فکرهایی  به  ذهنیمن   حسّی  چشم
 تو .  شودمی  منجمد  و  افسرده  ها، آن  برحسب  دیدن  و   افکار  از   خواستن  زندگی  با  و  کرده  توجه

 صورتبه  و  است  ساکن  لحظه  این  در  خداوند  کهحالی در   بینی،می  گذرا   فکرها  مثل  نیز  را  خداوند
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 و   او  امتداد  نیز  تو]  بیند،نمی   هاآن   برحسب  و  خواهدنمی   چیزی  هاآن  از  بیند،می  را   فکرها  ناظر
 .[باشی  هاآن  ناظر باید گذرندمی  فکرها کهدرحالی و  هستی ساکن

 است اَح وَل دیدِ اوصافِ دویی این
 است او ل  آخِر   آخِر، او ل وَرنه

 ( 819 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دوبین  لوچ،: اَح وَل

 و  جسم  صورتبه  را   خداوند  جمله  از  چیزهمه  که  است  ذهنیمن   چشم  خصوصیات  از  دوبینی  این
  اول   شما  یعنی.  است  او ل  همان  آخر  و  آخر  همان  او ل  و  بوده  یکی  خداوند  کهدرحالی   بیند،می   دویی

  خدا  به  گشایی فضا   با  هشیارانه  توانیدمی  هم  اآلن  و  شدید  جهان  این  وارد  و  بودید  خدا  جنس  از
 .باشید گذرا  فکرهای و ذهن  ناظر و شده زنده

 بَعث  زِ این؟ گردد  معلوم چه زِ  هی
 بَحث  بعث اندر  کن  کم جُو، را بعث
 ( 820 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 .  رستاخیز و  بعث از شود؟می معلوم  چگونه خدا   نهایتبی  به شدن زنده مطلب این ببینم بگو
  فکرهایت   ناظر   شده،  جدا   دهدمی  نشان  ذهن  که  هرچیزی  از  یعنی  کن  وجوجست   را   رستاخیز  و  بعث
 مورد  در  و  شو  قائم  خود  ذات  روی  هشیاری  صورتبه  لحظه  این  در  و  نشو  همانیده  هاآن   با  و  باش

 . نکن وجدلبحث  خداوند نهایتبی  به شدن زنده چگونگی

 کمال  پندارِ  ز بتَّر  عِلّتی
 ذُودَالل  ای  تو جانِ اندر نیست

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

 کهاین   خود،  کردن  فرض  کامل  از  بدتر  دردی  و  بیماری  هیچ  تو،  روح  و  جان  در   متکبر،  ذهنیمن  ای
 .نیست  بروی مسئولیت بار زیر و کنی اقرار خود اشتباه به توانینمی 
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 رود   خون بس  اتدیده از و دل از
 رود   بیرون  مُع جِبی این تو زِ تا
 ( 3215 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   خودبینی:  مُعِجبی

  گوییمی  که   خودبینی  خوی  این  تا   بکشی  زحمت   بسیار  یعنی   برود   خون  چندان  ات،دیده   و  دل   از  باید
 . برود بیرون تو از کنم،نمی  اشتباه و دانممی  من

 ست بُده خیری اَنَا ابلیس علّت
 هست  مخلوق هر  نفسِ در مرض، وین
 ( 321۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  هر   ذهنیمن   در  بیماری  این  کهبدان   و  هستم  انسان  از  بهتر  من:  گفتمی  که  بود  این  شیطان  مرض
 را   آیدمی  خدا   طرف  از  که  جدیدی  پیغام   ما  گذاردنمی   کمال  پندار. ]  دارد  وجود   هاانسان   از  یک

 .[بگیرم  پیغام   نیست الزم  پس ندارم  اشکالی من گوییممی  چراکه بگیریم

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

 ( 3240 بیت او ل، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 آهن : حَدید

  دست   بر  زنجیری  صورتبه  که کرده  آهن  مَن  صد  مانند  را   ذهنیمن   بدلی  آبروی  و  ناموس  خداوند
  بسته   ذهنیمن   بدلی  ناموس  و  کمال  پندار  رشتٔه  با  کهکسانی   بسیارند.  شودمی   بسته  ما  پای  و

 .اندشده

 است  شاهد  رویِ سدِّ تو، شاهدِ
 است  مرشد گفتِ  سدِّ تو، مُرشدِ

 ( 3245 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  است،   کمالت  پندارِ  همان  که  تو  مجازی  شاهدِ  ای،شده  زنجیر  قضا  بندِ  با  که  غافل  ذهنیمن  ای
 رویِ   دردهایت،  و  ذهنیمن   عقل  یعنی  تو  صوری  مرشدِ  و  است  خداوند  یعنی  حقیقی   شاهدِ  روی  سدِ

 . شنوینمی  را  حقیقت دلیل همین به است، پوشانده را  خداوندست که راستین مرشد
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 دین سودایِ را  کّفار  بسا ای
 این  و آن و ِکبر و ناموس  او بندِ
 ( 324۶ بیت او ل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 اما  شوند،  زنده   خدا  به  و  کنند  باز  را   فضا  خواهندمی   و  دارند  دین  سودای  ذهنی  هایمن  از   بسیاری
 است  شده  حجاب  و  بند  آنان  برای  «این  و  آن»  و  خودبینی  و  خودخواهی  ذهنی،من  مصنوعی   آبروی

 . بگیرند  پیغام  خداوند از و شوند خم و  کنند کوچک را  خودشان توانندنمی  بنابراین

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

 ( 3247 بیت او ل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   حجاب   زیرا   است  ترسفت   و  بدتر   آهن  از  ولی  است  پنهان  ذهنیمن   کمالِ  پندار  بندِ  این  اگرچه
 . کند پاره و  ببُرد تواندمی  تبر را  آهنین زنجیرِ

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

 ( 3248 بیت او ل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  بسته   ما  دل   پایِ  به  خداوند  که  زنجیری   ولی  کرد،  قطع  و  بُرید  تبر  وسیلهبه  توانمی   را   آهنین  زنجیر
  نجات   دردها  از   را   خودمان  توانیمنمی   ذهنیمن   عقل  با   ما  یعنی. ]کند  چاره  تواندنمی   کسهیچ  را 

 .[دهد نجاتمان او تا بیاوریم مرکزمان به را  زندگی گشاییفضا  با باید دهیم،

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

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

 پندار   گرچه.  دارد  وجود  حسادت  و  خشم  رنجش،  درد،  سرگین  ذهنت،  جویِ  تَهِ  در  جوان،  ای
 .دهدمی  نشان ساکن و پاک  نظرت در را  جوی آن ظاهرًا کمال،
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 پُرفِطَن  دانِهرا پیِر هست
 َکن جوی را تن و نَْفس هایِجوی

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

  از  و  کَندمی  را   هاانسان  ذهنیمن   ِجوی  داند،می  را   راه   هایپیچیدگی   که  موالنا  مثل  دانیراه  پیر
 خودمان  به  موالنا  مثل  بزرگی  اشعار  خواندن  با  ما  عبارتیبه . ]نماید می  پاک   هاهمانیدگی   کثافتِ
 .[اندازیممی را  دردهایمان و کرده نگاه

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

 ( 3221 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  این  از   را   خودش  تواندنمی   خودش  هاست،همانیدگی   کثافاتِ  از  پُر  آن  کفِ  در  که  ذهنیمن  جویِ
  اگر   و.]  شود  مندبهره  خدا   علم  از  و  کند  باز  را   فضا  باید   شدن،  پاک   برای  بلکه  کند،  پاک   مواد
 .[ نماید استفاده موالنا مثل بزرگی اشعار از باید کند باز را  فضا تواندنمی 

 است  بیماری آن تأثیِر از هم این
 است ساری جُفتان جمله در او زهِر
 ( 2۶83 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 همنشین  قرین، زوج،  معنیِ  به جُفت  جمع:  جُفتان
 کننده سرایت : ساری

   بیماری  تأثیر از است درد زیادی مقدار با همراه که ذهنیمن  بدلی ناموس و کمال پندار این
  سرایت   دیگر  فرد  به  فردی  از  قرین  و  ارتعاش  طریق  از  آن  درد  و   زهر  که   است  همانیدگی   و  ذهنیمن
 . کندمی

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

 ( 3222 یتدفتر او ل، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : زخم، جراحت ریش
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  را  هاآن  و  دارد  الزم   را   خود  دردهای  ذهنیمن   یعنی  تراشد؟می  را   خود  دسته  تیغ،  کی  مثال،  برای
 . بسپار  موالنا مثل جراحی دست به را  ذهنیمن زخمِ این پس اندازد،نمی 
  هم   هرچقدر  و  کنیم  عوض  را  خودمان  مان،ذهنی من  با  توانیمنمی  ما  که  باشیم  داشته  توجه  باید]

 برحسب   و  بخوانیم  را   موالنا  بیت  باید  ندارد،  فایده  کنیم   همانیده  فکرهای  و  بخوریم  غصه  که
 .[ دهیم قرار زندگی ارتعاش معرض در را  خودمان و کنیم باز را  فضا نکرده، عمل ذهنیمن

 خویشتن  وَهمِ  و  تصویر  عاشقِ
 ذواْلمِنَن؟   عاشقانِ از بُوَد کی

 ( 2759 بیت او ل، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ها احسان  و هانعمت  دارندٔه: ذوالْمِنَن

 صاحب   خداوند  عاشق  تواند  می  کی  است،  خویش  دردهای  و  فکرها  و  تصویر  عاشق  که  کس  آن
   باشد؟  نعمت

 خُوست موصول  یی،پَرده در هریکی
 هُوست  عینِ خود  کآن  آنست، او وهمِ
 ( 3703 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از   و  نبوده  عدم   مرکزش  و است  خود  همانیدٔه  فکرهای  مشغول  کهدرحالی   ذهنی  هایمن   از  یک  هر
. است   ذهنی  توهمات  پردٔه  گرفتار  کهدرحالی   پندارد،می  خدا   به  زنده  را   خود  گیردنمی   پیغام   ورآن

 .است  خداوند  عینِ  خودش  که  است  این  توهمش  و  درآورده  جسم  صورتبه  را  خدا   ذهنش  در  یعنی

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

 ( 214۶ بیت ششم، دفتر  مثنوی،  مولوی،)

  که  ایمرتبه   همان  است،  خارج  بشری  تصو راتِ  و  اوهام   حیطٔه  از   که  است  ایمرتبه   یکتایی  فضای
  تصویرات   و  اوهام   همٔه  از  را   مرکزش  و  کند  باز  را   فضا  باید  نیز  انسان  است،  نور   نورِ  نورِ  نورِ  نورِ  نورِ

  تماماً   و[  کند  خالی  معنوی  نقشی  چه  و  شخص  یک  ذهنی  تصویر  چه]  ها،نقش   و  هاهمانیدگی   ذهنی،
 . شود یکتایی فضای نور جنس از
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 شد  موصول نظر  اندر او هرکه
 شد  معزول  او پیشِ خبرها این

 ( 20۶7 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 شدهعزل :  معزول

 افتد می   اعتبار  از  نظرش   در  ذهنی  خبرهای  دیگر   شود   وصل  خداوند  به  نظر  هشیاری  وسیلٔه به   هرکس
 . پسندد نمی  را  هاآن و

 میان  در  ما تویی آخِر  و او ل
 بیان  در نیاید  که  هیچی هیچ

 ( 3501 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 درد به   و  است   هیچ  اندر  هیچ  میانه   این  در  عقلش  با   ما  ذهنیمن   و  تویی  آخِر  و  او ل:  خداوندا 
 .ندارد صحبت و بحث ارزش اصالً بودنش هیچ  کهطوریبه  خورد،نمی 

 بِساط  ما بهر  ُگسترد  حق حکمِ
 اِنبساط  طریقِ از بگویید  که

 ( 2۶70 بیت او ل، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 سفره  و فرش مانند  گستردنی چیز هر: بِساط

 چهآن به لحظه این : گفت و  داد قرار هاانسان  ما در را  گشاییفضا   خاصیت  خداوند، ارادٔه و حکم
  استفاده   من  عقلِ   از  تا   کن   صحبت  فضاگشایی  طریق   از  من   با  و  نکرده  توجه  دهدمی   نشان  ذهنت 
 . ذهنیمن  عقلِ از نه کنی

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

 ( 3۶2 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  این   فضاگشایی  با  فورًا  ترسیدی  و  شدی  خشمگین  و  منقبض  و  داد  نشان  تو  به  را   اتفاقی  ذهنت  اگر
  از  بد  فکرهای  و  اعمال  صورتبه   سرها  و  هاشاخه   که  است  ایریشه   مانند  زیرا   کن،  چاره  را   قبض
 . آیندمی باال و کنندمی رشد آن
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 دِه  آب را خود  بسطِ دیدی، بسط
 دِه  اصحاب  با میوه، برآید چون

 ( 3۶3 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 زندگی  دهدمی   نشان  ذهنت  که  چیزی  از  و  کنی  باز  را   فضا  توانستی  دیدی،  بسط  مرکزت  در  اگر
  نمایان   خرد  و  عشق  شیرینی،  صورتبه  آن  هایمیوه  کههمین   و  کن  بیشتر  را   خود  انبساط  نخواهی،
 . برسان بهره نیز  دوستانت  به گشت

 دوست  دیدارِ تا است دور رَهَش زآن
 آرزوست  رئیسیش سَر، نجویَد کو
 ( 3528 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ریاست :  رئیسی

   باز فضا و خواهدنمی را  زندگی عقل و  سر او که است دور خداوند دیدار تا انسان راهِ  رواین از
 . دارد سر در را  ذهنیمن  با  ریاست هوای بلکه کند،نمی 
 من   و  است  خداوند  رئیس  بگویید  و  کنید  باز  را   فضا  نشوید،  رئیس  لحظه  این :  گویدمی   بیت  این]

 صورت دراین  شوید،  رئیس  ذهنیمن  صورتبه  اگر  وگرنه  نشود،  دور  راهتان  تا  گیرم،می  را   او  عقل
 .[  بیایید بیرون آن  از توانیدنمی  و داشته ادامه  ذهنیمن زحیریِ

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

 ( 3785 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کند می   دنبال  را   اتفاقات   و  شده  دوخته  فکر   از  بعد  فکر  و  ذهن   روانِ  جوی  بر  تشنه،  ذهنیِمن   چشمِ
 .  است خبربی  شدهگشوده  فضای  خردِ و  آب ذوق از و

 راند  اسباب سوی همّت مَرکبِ
 ماند  محروم الجََرم  مُسَبِّب از

 ( 378۶ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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  همانیده   فکرهای  طریق  از  و  کرده  ذهن  سازیسبب   َصرف  را   خود  همّت  همٔه  ذهنیمنِ  چون
  فضاگشایی   با  و  است  خداوند  که  مسبب   از  ناچاربه   کند،نمی   باز  فضا  و  برسد  چیزی  به  خواهدمی
 . استمانده محروم  کند،می کار

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

  آورد می   وجودبه   را   اتفاقات  او  که  ببیند  آشکارا   و  شود  وصل  مسبب  به  و  کند  باز  را   فضا  که  کسی  آن
  بستٔه دل   دیگر  کند،می  اداره  را   چیزهمه   فکانکن   و  قضا   طریق   از  و  شدهگشوده  فضای  خرد   با   و

 . شودنمی  هاهمانیدگی  برحسب ذهن سازیسبب 

 اَنْصِتُوا باشید خاموش شما پس
 گووگفت در شوم  من  تانْ زبان تا
 ( 3۶92 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و  شوم   تانزبانِ  من  تا  باشید  خاموش  و  کنید  باز  را  فضا   شما  پس  هاانسان   ای [  گویدمی  خداوند]
 . بگویم  سخن وگوهایتانگفت  در شما طریقِ از

  پوستهاست برای  آهن آینٔه
 بهاست سنگی  جان، سیمایِ آینٔه
 ( 95 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،) 

 . است رفته می  کار به آینه جای به قدیم در که آهن صیقلی  هایصفحه: آهن آینٔه

 دیدن   برای  هم  ذهن آینٔه  دهد،می   نشان  را   انسان  بدن  و صورت  پوستِ  معمولی  آینٔه  که  طورهمان 
  در  توانمی   که  ناظر،  حضور  آینٔه  جان،  سیمای  آینٔه  اما   است  فکرها  و  هاهمانیدگی  زندگی،  سطحِ
 . گرانبهاست  بسیار کرد، شناسایی خداییت و زادهشَه عنوانبه را  خود آن

   یار رویِ اِلّا نیست جان آینٔه
   دیار زآن باشد که یاری آن رویِ

 ( 9۶ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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 است، عشق و شدهگشوده  فضای جنس از  که یاری همان روی است، خداوند روی فقط جان آینٔه
 . استشده زنده او به که موالنا مثل انسانی  یا خداوند یعنی

   بجو ُکلّی آینٔه دل ای: گفتم
   جُو به ناید بر   کار دریا،  به رَوْ
 ( 97 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . باشدمی   رسیده  کمال به و یافته  رشد هایانسان به اشاره اینجا در: ُکلّی آینٔه

  هم   آینه  این  چراکه  کن،  جووجست   را   کلی  آینٔه  برو  و  کرده  رها   را   فکرها  دل،  ای :  گفتم  خودم   به
 فکرهایت  و  ذهن  توانیمی  هم  و   دهدمی  نشان  تو   به  را   است  خداوند  همان  که  اتاصلی  جنس  و  جان
  گذرا  فکرهای  و  ذهنیمن  جوی  این  دیگر  که  برو  یکتایی  دریای  سویبه   و  کن  باز  را   فضا.  ببینی  را 
 .خوردنمی  تو دردِبه

   ماند دور سَر  از که  شد، زآن  سرنگون
  راند  پیش تنها و ساخت سَر  را خویش

 ( 3۶21 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  اشذهنی من   عقل  با  و  مانده  دور  زندگی  خرد  و  خداوند  سرِ  از  که  شودمی  سرنگون  علت  این  به  انسان
 . کندنمی  باز را  فضا و  بردمی  پیش را  زندگی تنهاییبه  کمال پندار در و استساخته  سَر

 مُدام  مستِ  ای بامی کنارِ  بر 
 وَالسَّالم  آ، فرود  یا بنشین، پَست

 ( 214۶ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 شراب : مُدام
 بنشین ترعقب  یعنی  اینجا در بنشین،  آسوده: بنشین پَست

  بام   لب  به   ذهنی  کارهای  این  با  تو  هستی  مردم   توجه  و  تأیید  و  ذهنیمن   شراب  مست  که  کسی  ای
 دانم نمی  بگو  یعنی بنشین آسوده ترعقب  برو. شوی سرنگون و بیفتی است ممکن ای،شده  نزدیک

  فروتنی   با   و   بیا   پایین  دانی می  را   چیزهمه   کنیمی   فکر  که  بام   این  باالی  از  یا   و   نکن   خودنمایی  و
 . وَالسَّالم  بده، گوش

http://www.parvizshahbazi.com/


 940 خالصه ابیات برنامه شماره 
www.parvizshahbazi.com                                                                       

  

 30 

 بَری  بَد ظنِّ که  باشد آن حَزم
   بَری بَد، از  شوی و  گریزیّ تا
 ( 2۶7 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نظر  هشیاریِ با تأمّل: حَزم

 پندار  و  ذهنی من   االن  بگویی  و  باشی  بدگمان  خودت  به  لحظه  این  که  است  آن   دوراندیشی  و  حزم 
 . بمانی امان در  خطرات و هابدی از وسیلهبدین  تا باشم، خاموش است  بهتر زند،می  حرف کمالم

   رسول  آن ستگفته الظن سُوء حَزم،
   فَضول ای دانمی دام را  قدم  هر 
 ( 2۶8 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . بپردازد غیرِضروری کارهای   به که  کسی گو،زیاده: فَضول

 خویش   ذهنی من   به  بدگمانی  و   ظنسوء   معنایبه   اندیشیدور  یا  حزم :  اندفرموده  رسول  حضرت
 دام   یک  هرلحظه  و  قدم   هر  که  بدان  زند،می  حرف   دائماً  ناظرت   بدونِ   ذهن  که  گویاوه   ای.  است

  گشایی فضا  با  هرلحظه  باید  شما. ]کنی  خرابکاری  و  بیفتی  آن  در  است  ممکن  که  ستهمانیدگی 
 .[ باشید تانذهنی من  ناظرِ

 فراخ  و هموار  هست  صحرا رویِ
   اُوستاخ ران کم  ست،دامی قدم  هر 
 ( 2۶9 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 گستاخانه : اُوستاخ 

 است؛ شده  نهاده  همانیدگی  داِم  یک  قدم  هر  در  امّا  است  فراخ  و  هموار  ظاهر به  ذهن  صحرای
 .  نرو پیش وادی این در گستاخانه قدراین  بنابراین

 کو؟ دام که  دَوَد کوهی بُِز آن
 گلو  در افتد  دامش بتازد، چون

 ( 270 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
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 ذهنی من  بود؟   کجا  دام :  گویدمی  خود  با  و  دودمی   سوآن  و  سواین   به  ستذهنی من   نماد  که  کوهی  بز 
 تازد، می ناظر  هشیاری  بدون  و کرده  رشد  کمال  پندار  طریق  از  یواشیواش  کههمین   اما   بود؟ کجا
 .  شودمی  اسیر و کندمی گرفتارش هاهمانیدگی  دام 

 تمام تسلیمِ که  جز  توّکل جُز 
 دام  و مکرست همه   راحت و غم در

 ( 4۶8 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تسلیمِ   و  فضاگشایی  از  غیر  راحتی،  هنگام به  چه  و  اندوه  زمان  در  چه  زندگی،  مراحل  تمام   در
 دام   و  مکر  هرکاری  خواهد،می  را   ما  صالح  که  خداوندی  خرد  و  عشق  به  کامل  توکل  و  صددرصد

 .[  شودمی  گرفته زندگی برکت  و خیر جلوِ گیرد صورت ذهنیمن  با عملی و  فکر هر چراکه] است

 اضطرار  و،  بندگی  و خضوع جز 
 اعتبار ندارد حضرت  اندرین

 ( 1323 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  اظهار  و  گشایی فضا  با  خدا   بندگی  قبول  و  صفر  ذهنیمن   يعنی  فروتنی  از   غیر به  خداوند  بارگاهِ  در
 .ندارد ارزش دیگری چیزهیچ  ناتوانی،

 اصل  ز  دوری ار  بَر می پیاپی، پی،
 وصل  سویِ  آرد  مَردیت  رِگ تا
 ( 3۶98 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 را   تو  هشیاری،  یعنی  انسانیّتت  رگِ  تا  کن  باز  را   فضا  پیوسته  هستی  دور  اصل،  از  خدا،  از  اگر
 . آورد خداوند، سویبه  حقیقی، وصل سویِبه

 ببُرد  را خاتَم دیو، دستت ز ور
 بِمُرد  بختت شد،  فوت  پادشاهی

 ( 3581 بیت او ل، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . گویند نیز را انگشتر  نگینِ انگشتر، : خاتَم
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 در   تماماً  و  شده  درد  از  پر  و  همانیده  يعنی  برباید  تو  از  را   حضور  هشیاری  ذهنیمن  دیو  اگر  اما
  پادشاه   دیگر  تو  و  رودمی   دستت  از  اتپادشاهی   صورتدراین  شوی،  گذاریسرمایه  ذهنیمن   افسانٔه
 .افتاد خواهد  بد اتفاقات برایت و میرد می  بختت  نیستی،  بیرونت و درون جهان

 عِباد  یا شد  حَس َرتا یا آن از بعد
 التَّنادیَوْمُ تا محتوم،  شما بر 

 ( 3582 بیت او ل، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 رستاخیز  روزِ  اسامیِ از  یکی: التَّنادُ یَوْم

  جسمی   هشیاری  و  رفت  میان  از  شما  پادشاهی  و  حضور  هشیاری  کهآن  از  پس  ذهنی،  هایمن  ای
  باید   بفهمید  که  روزی  تا  بگویید  واحسرتا  باید  قیامت  روزِ  تا  گاهآن   کرد  غلبه  شما  بر  درد  با  توأم 

 . شوید زنده خدا   به و کنید فضاگشایی

 ( 5۶ آیٔه ،(39) زمر   سورٔه کریم، قرآن)

 .« السَّاخِرِينَ لمِنَ  كُنْتُ وَاِنْ  اللّٰهِ جَنْبِ فِي فَرَّطْتُ مَا عَلَی حَس رَتَا يَا نَفْسٌ تَقُولَ اَنْ»

  و   خدا   به  شدن  زنده  و  فضاگشایی  در  يعنی]  خدا  كارِ  در  كه  من  بر  حسرتا  اى:  نگويد  كسى  تا»
]بودم   كنندگانمسخره   از  و  كردم،  كوتاهى[  ذهنیمن   کردن  کوچک   هایی آن  کنندگانمسخره .« 
  چه؟   یعنی  زندگی  خرد   و   توکل  تسلیم،  فضاگشایی،   خدا،  به   شدن  وصل  گویندمی   که  هستند

 .[ هستیم  بلد خودمانما

 ( 32 آیٔه ،(40) غافر سورٔه کریم، قرآن)

 .« التَّنَادِ يَوَْم عَلَي کُم  اَخَافُ ِانِّي قَوِْم وَيَا»

 از  من:  گویدمی   خداوند.« ]بيمناكم  شما  بر   بخوانيد  فرياد  به  را   يکديگر  كه  روز  آن  از  من،  قوم   اى»
 بخواهید،  کمک  و  عقل  من  از  و  بیاورید  مرکزتان  به  مرا   کهاین  جایبه  که  بیمناکم  شما  بر  روز  آن
 .[ بخواهید کمک ذهنی  هایمن  و هاانسان از
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 دَوَد  سَر  اندر که دانش بسا ای
 رَوَد  سر  خود بدآن   سَروَر، شود تا
 (  1983 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  سازد می  خود  سرور  را   آن  و  شده  هویتهم  آن  با  انسان  یعنی  شودمی   وارد  سر  به  که  دانشی  بسا  ای
 . دهدمی  باد بر را  او سرِ همانیده، دانشِ همان کهاین از غافل دانم،می گویدمی  و

 نگر معشوقه رویِ  هماره پس
 پدر  ای بشنو توست، دستِ به این
 ( 3097 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  این   در  که  باش  آگاه  انسان،  ای.  کن  نگاه  خداوند  روی  به  فضاگشایی  طریق  از  لحظهبه لحظه  پس
 .  گیردمی صورت تو خود دست به خدا  روی دیدن و  فضاگشایی لحظه

 خیر  جمله من را  تو بدْهم کافیَم،
 غیر یاریِ واسطٔهبی سبب،بی

 ( 3517 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 به   مرا   و  کنی  باز  را   فضا  اگر  هستم،  کافی  تو  برای  من  انسان،  ای:[  گویدمی  زندگی  زبان  از  موالنا]
  که   غیر  واسطٔه  بدونِ  و  ذهن  سازیِسبب   به   توجه  بدون  را   عشقم  و  برکات  همٔه  من  بیاوری  مرکزت

 .کنممی زیبا را  بیرونت و درون و دهممی  تو به کنیمی  تجسم ذهنت در

 دهم  سیری  را تو نانبی کافیَم
 دهم میری  لشکرت و سپاهبی

 ( 3518 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تو   گیری،می   بیرون  از  که  چیزی  آن  بدون  نان،  بدون  حتی  من  هستم،  کافی   تو  برای  من  انسان  ای
 جهان  پادشاه  را   تو  دهدمی   نشان  ذهنت  که  جهانیاین  هایقدرت   و  سپاه  بدون   و  کنممی   سیر  را 

 . کنممی  وجودت
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 دهم  نسرین و نرگس  بهارت بی
 دهم  تلقین اوستا و  کتاب بی

 ( 3519 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نسرین  و  نرگس  زیبای  هایگل  تو  به  هم  زمستان  در  من  بیاید،  بهار  فصل  کهاین   بدونِ  انسان،  ای
  بدون   و  کتاب  و  استاد  بدون  چنینهم.  کنممی   زیبابین  را   چشمانت  و  زیبا  را   فکرت  یعنی  دهممی
 .دهممی آموزش درون از را  تو شوی، همانیده هاآن  با و بخوانی را  گذشتگان هاینوشته  کهآن

 کنم درمان داروَت بی کافیَم
 کنم میدان را  چاه و را گور

 ( 3520 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 گور این  و کنممی  درمان را  دردهایت  تمام   دارو، بدون کهطوریبه  ام،کافی  تو برای من انسان، ای
  کنی   پیشه  صبر  و  بگشایی  را   فضا  اگر  یعنی  کنممی  مبدّل  هموار   میدان  به  تو  برای  را   ذهنیمن  چاهِ  و
 . کنممی زنده خودم  نهایتبی  به و کشیده باال ذهن چاهِ از را  تو

 ی مصطف  یشِقربان ُکن به پ عقل، 
 ی ام َکف الله ُگو که الله حَسبِیَ

 ( 1408 یتدفتر چهارم، ب ی،مثنو ی،)مولو

شده گشوده  یحضور که از فضا  یدٔهبرگز  یاریِهش  ینا   ی،مصطف  یشگاهِخود را در پ  یِذهنمن   عقلِ
 خداوند بسنده است.  یرا است؛ ز یمن کاف یکُن و بگو خداوند برا  یقربان  آید،یم

 ( 38و3۶ یات(، آ 39سورٔه زمر ) یم،)قرآن کر 

 ... َالَي سَ اللَّهُ بِکَافٍ عَب دَهُ ... .« »
 اش كافى نيست؟« خدا براى نگهدارى بنده آيا»

 ... قُل  حَس بِيَ اللَّهُ ... .«»
 من بس است.«   ی: خدا برا بگو»

و از   کنیدی استفاده م   کند،یکه تمام کائنات را اداره م  یاز خرد کل  ید]اگر شما مرکزتان را عدم کن
 .[شویدی خارج م یذهن نظم و عقل من 
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 بِالله  یبنده را َکف  یبُد  بس
 یست ن یَتدانش و ِکفا ینا لیکَش
 (499شمس، غزل شماره  یواند ی،)مولو

 . کندیم  یتبِالله : خداوند کفا کَفی

 ی او کاف   یحضور و مرکز عدم برا   یفضا  ینلحظه باز کند، ا   ینانسان فضا را در اطراف اتفاق ا   اگر
او   یکه واقعاً خداوند برا   داندی را ندارد و نم   ییدانش و توانا  ینا   یذهن است. اما انسان در من

دردساز  تم  یس که اگر س  یمباور کن  یدکند. ]ما با  یزندگ   تواندی م  ییگشا فضا  یقو از طر  ستی کاف
 یبرا   یقتاًکه حق  یموصل شو  یزندگ   یخرد کل و شفا  یستمبه س  توانیمیم   یمرا کنار بگذار   یذهن من

 ما بهتر است.[ 
 

 هنر، آمد هالکت خام را  پس
 دام را ینددانه، نب یِپ  کز 
 ( ۶48 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یده با آن همان  یرا ز  شود،یاست م  یذهنکه در من  یانسانِ خام  یهنر و مهارت موجب تباه  پس
از جهان  از    یخواستن زندگ   یِدرپ   نیز  وا دنبال دانه است  که غافل از دام به  یچون کسشده و هم

 . افتدیو با آن به دام م کندی استفاده م یلت دانش و هنر و فض
 

 آن را نکو باشد که او  اختیار
 خود باشد اندر اِتَُّقوا   مالکِ

 ( ۶49 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 .یدکن  یشهتقوا پ ید،: بترساِتَّقُوا

 دهد ی اجازه نم  یعنیدارد و مالک نفْس خودش است،    یز خوب است که پره  یکس   یبرا   یاراخت  قدرت
 . یایدتوجهش را جلب کرده و به مرکزش ب  یروندر ب یزیچ

 
 ینهار ز ی،نباشد حفظ و تقو چون

 یار اخت یندازکن آلت، ب دور
 ( ۶50 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یه تنب ٔه: برحذر باش، کلمزینهار
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 اتی ذهنرا از دست من   یارابزار اخت  ی،کن   یزحفظ کرده و پره  هایدگی خودت را از همان  توانیی نم  اگر
 دور کن. 

 

 مند یلهح ی قوم  سازندیم  مکر 
 در ُکنند  یکه شَه را در فُقاع تا

 ( 1575 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 کوزه  یاله، پ یشه،: ش فُقاع
 در مخمصه انداختن  یلهاز با ح  یهفُقاع کردن: کنا در

تا خدا   بینندیم هایدگی همان یقاز طر یعنی گیرندیکار مبه  یادیز یو مکرها هایله ح یذهن هایمن
نفع  به   ینید  یهاگفتار بزرگان و کتاب   یراستفاده و تفسها با سوء دهند. ]آن   ی ذهن جا  یشٔه را در ش

 .[ کنندیم یادرا ز هایشان یدگی خود عمل کرده و همان  یذهن من
 

 َکران یب یمیبس عظ  پادشاهی
 خران؟ یبگنجد ا یکَ  یفُقاع در

 ( 157۶ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
ب   ییخدا   ی،ذهن  یهامن  ای ب   نهایتی که  در ش  کرانیو  ! گیرد؟ یم   یذهن جا   ٔیشه است چگونه 

 ! گنجد؟ی ما م یذهنخداوند چگونه در عقل من 
 

 دوختند   ی شاه، دام یِبرا از
 از او آموختند  یر تدب ینا آخر 
 ( 1577 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

که    یزی چو هر   یگسترو دام   یرتدب  ینهم  کهی حالفراهم کردند؛ در  یخدا دام  یبرا   یذهن  هایمن
 اند.گرفته  یادرا از او  دانندیم

 
 یشکه با استادِ خو یشاگرد  نحس

 یش به پ یدآغازد و، آ همسری
 ( 1578 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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  یعنی بداند    یکه خودش را با استادش برابر و مساو  یشوم و ناخجسته است آن شاگرد  قدرچه
و   کندی قضاوت خدا را قبول نم  ستیزد،ی لحظه م  ینعقل خود را از خدا برتر دانسته و با اتفاق ا 

 . نمایدی ذهنش را خاموش نم 
 

 کدام استاد؟ استادِ جهان  با
 و، نهان  یداهو  یکساناو  پیشِ
 ( 1579 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

او    یشکه آشکار و نهان پ   ییبا استاد جهان، با خدا   خیزد؟ ی برم   یکدام استاد به مقابله و برابر  با
موالنا هم باشد که   تواندیاستاد جهان م  ینجا. ]البته در ا یناست دانا و ب  یزیچ. خدا بر هرستیکی 
 .[ بیندی نظر م  یدبا د

 
 بِنُورِ الله شده  یَنْظُر او  چشمِ
 جهل را خارِق بُده  هایِپرده
 ( 1580 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 کننده : شکافنده، پاره خارِق

 هایدگی و همان  یذهنجهل من  یهاو پرده   بیندینظر م  یاریکه چشم او با نور خدا، هش  یاستاد  همان
 . یندو حضورش را بب  یذهنمرکز انسان، من  تواندی. او مدردیرا از هم م

 
 یمگلدلِ سوراخِ  چون کهنه از

 یم آن حک یشِبندد به پ ییپَرده
 ( 1581دفتر دوم،  ی،مثنو ی،)مولو

برابر عارف بزرگ    یدههمان  انسان   یم خود را که مانند گل  یدٔهخدا پردٔه ذهن و مرکز همان  یا در 
 . دهدیسوراخ است قرار م سوراخ

 
 بر او با صد دهان  خنددیم پَرده
 بر آن  یگشته اِشکاف   یدهان هر 

 ( 1582 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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که اسرار باطن   ستی و هر دهان مثل شکاف   خنددیبا هزار دهان به آن شخص م  هایدگی همان  پردٔه
  یک دارد در برابر    یذهنکه من   یانسان   یگرعبارت دبه  کند؛ی مرکزش را آشکار م  یدگیهمان  یعنیاو  

 را پنهان کند. اشی ذهنمن تواندی عارف نم 
 

 آن استاد مر شاگرد را   گوید
 با من وفا؟  یستتکم از سگ، ن ای

 ( 1583 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

تو نسبت به من از سگ هم کمتر است.«    ی: »وفاگویدیبه آن شاگرد ]و خداوند به انسان[ م  استاد
لحظه الست    ین اتفاق ا   یرفتناز سگ کمتر است. ما هر لحظه با نپذ  یما به زندگ   یوفا  یذهن]در من 

 .[ شویمی نم یاز جنس زندگ  یعنی کنیمی م وفاییی ب یرا انکار کرده و نسبت به زندگ 
 

 ُگسِل آهن  یر مرا اُستا مگ خود
 و، ُکوردِل  یر خود شاگرد گ  همچو
 ( 1584 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : گُسلندٔه آهن گُسِلآهن

دل کور  یچون خودت، مرا شاگرد ها مپندار. بلکه هم  یدشوار  یندٔهو گشا  یرومندن  یمرا استاد  تو
 . داندی نم یادیز یزفرض کن که چ

 
 است در جان و روان؟  یازْ مَنَت بار  نه

 روان گرددینم یآب مَنَتبی
 ( 1585 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

از من است؟ و اگر من نباشم،    َاتیزندگ   یجسم و روح، عقل و انرژ  ییاست که توانا  یننه ا   مگر
به آب معرفت و حکمتِ    توانستیمی بدون کمک موالنا ما نم   یعبارت. ]به رسدی به وجود تو نم   یآب

 .[ یابیمدست  یزندگ 
 

 دلِ من کارگاهِ بختِ توست پس
 نادُرُست؟ یکارگاه، ا ینا شْکنیچه

 ( 158۶ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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 ها یدگی ناصالح، چرا با گذاشتن همان   یذهنمن  یمرکز عدِم من کارگاهِ بختِ تو است. ا   بنابراین
 شکنی؟ یکارگاه را م یندر مرکزت ا 

 
 زنه آتش  زنم یپنهان م  :گویی

 به قلب از قلب باشد رَوْزنه؟ نه
 ( 1587یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  کهیرطورا حفظ کرده به  ام ی ذهنمن   یعنی  ؛«کنمی م  یزیانگفتنه   ی : »من پنهانگوییی با خود م  تو
ارتعاش از دل    یقاز طر  یا آ  ی ول  نبردی متوجه نشود و به احوال درونم پ  ام یاستاد معنو   یاخداوند  

 یست؟ ن یبه دل راه
 

 فکِر تو   ینداز رَوْزن بب آخر 
 دهد از ذکِر تو  ییگواه دل
 ( 1588 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  دهد یم  یمرکزت گواه  بیند ویشده دل تو را م گشوده   یارتعاش و روزن فضا  یقاو از طر  باالخره
 . کنیی م ییکه در پنهان چه فکرها

 
 نمالد از َکَرم  یتدر رو گیر 

 : نَعَمیدخندد و گو ییچه گو  هر 
 ( 1589 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

انجام   یذهنزشت تو را که با من   یخواطر و کارها  یبزرگوار  یآن عارف از رو   یاکن خداوند    فرض
 : »بله.«یداو بخندد و بگو یی،چه تو بگوو هر  یاوردن یتبه رو  دهییم

 
 ز ذوقِ مالشت   خنددینم او
 خندد بر آن اِسگالشت  یهم او

 (  1590 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 فکر کردن یشیدن، : انداِسگالش

 . خنددیم اتیده و بر مرکز همان  یتوهم یبلکه او بر فکرها خنددی کردن تو نم یهاز لذت تنب او
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 شد جزا  یرا خِداع ی خِداع پس
 سزا  ینککوزه بخور، ا زن،کاسه
 ( 1591 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یله : حخِداع
 است. یگر د یبی فر یبی،هر فر سزای

. ]تو یدبر فرقت فرود آ  ی ا است که کوزه  ینتو ا   یسزا   ینکا   کوبیی و آن کاسه فرو م  ینر ا  َس   بر
جا کار کند و  تا خداوند نتواند در آن  پوشانیی م هایدگیخداوند است با همان مرکزت را که کارگاه 

 تو درد است.[  یخواهد شد و سزا  یجاددرد ا  ینبنابرا  یدتو را به خودش زنده نما
 

 رضا  ٔهبا تو ورا خند یبُد  گر 
 مر تو را  یهزاران ُگل شکفت صد
 ( 1592 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 آمیز یت رضا  یجهان، خداوند، لبخند  یناستاد ا   شدی و مرکزت عدم م  گشودییتو فضا را م  اگر
شکوفا    یرونت و جهان درون و ب  شکفتی در مرکزت م   ی. براثر آن لبخند صدها هزار گُلِ معان زدیم
 . گشتیم

 
 دلِ او در رضا آرد عمل  چون

 در حَمَل  یددان که آ آفتابی
 ( 1593 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 است.  ینکه منطبق با او ل فرورد یفلک یها از صورت  یکی: نام حَمَل

 یم باز کن یو فضا را در اطراف اتفاقات زندگ  یمما مرتب الست را اقرار کن اگر
بدان که    یناو را مانند آفتاب او لِ فرورد   یتباشد، رضا  یموالنا از ما راض   یا  یدل استاد زندگ   و
 ها را شکوفا کند. گل خواهدیم
 

 بخندد هم نهار و هم بهار  زو
 زار شکوفه و سبزه یزدهم آم در

 ( 1594 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
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جا و همه   یامیزدزاران در هم بروزها و بهاران، خندان و شکوفان شوند و سبزه  ین آمدن فرورد  با
 سبز و خرّم گردد. 

  یی گشا فضا  یجاو به  داریمی را نگه م  یدهاست که ما مرکز همان  ینهنوز بهار ما نشده ا   کهین ]علت ا 
 م است.[ مرکزمان عد کنیمی ادعا م  یخود را حفظ کرده ول یذهنلحظه من یناتفاق ا  یرش و پذ

 
 نوا یهزاران بلبل و قمر صد

 نوا یاندر جهانِ ب  افگند
 ( 1595 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

خود را  یندلنش یشده به خداست، نوا گشا و زنده فضا یهاکه نماد انسان  ی هزار بلبل و قمر صد
  گشایند، یها فضا را م. آن دهندی سر م  ستی که محتاج عشق، خرد و برکات زندگ   ینوا ب   یایدن  یندر ا 

 . کنندی را در جهان پخش م ارتعاش کرده و آن یبه زندگ 
 

 یاه برِگ روحِ خود زرد و س چونکه
 خشمِ شاه؟ یچُون ندان  ببینی،می

 ( 159۶ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

پس چگونه خشمِ   کنیی خود را حس م  یو پژمردگ   بینیی م   یاهکه برِگ روحِ خود را زرد و س   وقتی
 ! ی؟شو  یشاه را متوجه نم

 
 شاه در بُرجِ عِتاب آفتابِ

 همچون کباب  یه،روها س ُکندمی
 ( 1597 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : خشم، مالمت عِتاب

و    یاهچون کباب، سها را همآفتابِ خداوند از بُرجِ خشم و قهر و سرزنش بتابد، رخساره  هرگاه
 . رودی زمستان دردها م یسوو انسان به کندی خشک م
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 ماست  جانِ ها ورق را عُطارِد آن
 ماست  میزانِ سیه، آن و  سپیدی آن
 ( 1598 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 معنوی   استادِ رمزِ :عُطارِد

  ماست   جان   و  روح  است،  رسیدهعشق به  انسانِ  یا  خداوند  تمثیل  که  عُطارِد  آن  هایورق   و  هابرگ 
 ورق  سیاهی  و  سپیدی  آن  .نویسدمی  را   ما  بد  و   خوب  کارهای  ما  جان  کتاب  در  خداوند  یعنی

 و  حضور  هشیاری  معنیبه   ورق  سپیدی  ماست؛  اعمال  و  هشیاری  کیفیت  سنجش   برای  ترازویی
 . است  وجود  زمستان  و  جسمی  هشیاری  معنیبه   آن  سیاهیِ  ولی  است  سبببی  شادی  از  برخورداری

 سبز و سرخ  نویسد منشوری باز
 عَجز و سودا از ارواح رهند تا
 ( 1599 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 درد  :سودا
 ناتوانی  :عَجز

  بهاری   و  سبز  و  سرخ  فرمانی  دیگر  بار  و  آمده  حمل  برج  به  خداوند  آفتاب[  کنیم،  باز  را   فضا  ما  اگر]
 .  برهند  ناتوانی و درد از ما ارواح تا نویسدمی  ما جان ورق بر

 نوبهار  نسخِ افتاد سبز  و سُرخ
 اعتبار  در قَُزح و  قوس  خطِ چون

 ( 1۶00 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
  نفوسِ آسمانِ در الیق هادیِ  و کامل  مرشدِ همّتِ به که است متنو عی حاالتِ از کنایه  اینجا در کمان؛رنگین  :قُزَح و قوس

 . آوردمی  وجد به را آنان و شودمی   پدیدار سالکان

 می  نگارونقش   پُر  و  زیبا  را   جا  همه  رسدمی   بهار  وقتی  یعنی.  نویسدمی   سبز  و   سرخ  خطِ  با   نوبهار
 گشایی فضا  با  اگر  نیز  ما. ]یافت  خواهی   کمان  رنگین  خطوطِ   مانند  را  آن  کنی  دقت  خوب  اگر  و.  کند
 موالنا  به  ذهنیمن   تشخیص  و  عقل  با  و  کنیم  دریافت  را   زندگی  الهامات  و  هاپیغام   روییخوش  و

 و   وجد  از  زیبایی   حاالت  کمانرنگین  همچون  و  کندمی  نوبهار  را   ما  دوباره  زندگی  ندهیم،  گوش
 .[ شودمی  پدیدار ما بر سرور
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 دَوَد  سَر  اندر که دانش بسا ای
 رَوَد  سر  خود بدآن   سَروَر، شود تا
 ( 1983 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  سازد  خویش استاد و سرور را آن و شده همانیده آن با انسان یعنی برود سر به که دانشی بسا ای
 .دهد  باد بر را  سرش  و  کرده غافل زندگی استاد از را  او درنهایت تا

 باش  پای تو رَوَد،  که  نخواهی سر 
 باش  رایْ صاحب قطبِ پناهِ در
 ( 1984 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  نظری صاحب  قطب  پناه  در  و  باش  داشته  تواضع  کن،  باز  را   فضا  نرود،  باد  بر  سرت   که  خواهیمی  اگر
 استفاده  بزرگان  هایکمک  و  نصایح از نداری، تقوا  و  حفظ اگر  دیگر  عبارتبه . ]درآی موالنا چون
 .[ کن

 مَبین  او فوقِ خویش  شاهی، چه گر 
 مَچین  او نباتِ  جُز   شهدی، چه گر 
 ( 1985 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 گرچه.  ببینی   موالنا  چون  نظریصاحب   قطب  و  زندگی از  برتر  را   خود  نباید  ولی  شاهی،  تو  که  گرچه
  زندگی،   نبات   شیرینیِ  از  غیر  و  بگذار  کنار  را   ذهنی  شهد  و  بیا  اما  عسلی،   که  دهدمی   نشان  ذهنت
 . نخور چیزی

 جان  اوست فکِر و،  است نقش تو فکِر
 کان  اوست نقدِ و، است قلب تو نقدِ
 ( 198۶ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هشیاری   زیادی  مقدار  ما  .است  جان  استاد  فکر  اما  است،  نقش  و  ذهنیمن  ما،  فکر  کهاین  برای
  ولی .  است   دروغین  و  تقلبی   خوانیم،می  حضور  که  را   نقدی  و  سکه  دلیل  همین  به   و  داریم  جسمی
 . طالست معدن مانند  و  درست نقدی او نقد و است زنده زندگی به حقیقتاً معنوی استاد
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 او اویِ در بجُو را خود تویی، او
 او سویِ شو فاخته  گو، کو  و کو
 ( 1987بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  بگو   کو  و  کو  مدام   فاخته  همچون  و  بجو  او  زندگی  در   را   خود  زندگی  پس  هستی  تو   همان  واقع  در  او
  او   در  را   خود  مدتی  از  پس  درنتیجه. ] کن  درست  موالنا  مطابق  را   خود  و  کن  فضاگشایی  مدام   یعنی
 .[شویمی زنده اتاصلی  خود به و  کنیمی پیدا 

 آرَد نو شیؤه یک ساعت هر  و  لحظه  هر 
 پیشینش  شیؤه زان  نادرتر  و تر شیرین

 (1227 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  فضا  باید  ما   بنابراین  نیست،  یکی  ما  ذهنیمن  شیؤه  با  که   آوردمی  نو  شیؤه  یک  لحظه  این  در  زندگی
 با   باید  نکردیم،   فضاگشایی  اگر  اما. ]بیابیم  درونمان  در  را   اتفاق  یا  شیوه  آن   پیغام   و  کنیم  باز  را 

 .[ کنیم حل را  خود روی پیش  چالش موالنا چون انسانی پندهای

 کردم  ترتیب من که  باغی زهی 
 کردم  بنیاد من که شهری زهی 

 (1502 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 دیرباز  از. ]کنم  درست  انسان  برای  من  که  شهری  و  باغ  آن  به  خوشا:[  گویدمی  زندگی  زبان  از  موالنا]
  او   بنابراین.  است  نبوده  موفق  اما  بسازد  فاضله  مدینٔه  اشذهنی من   با  تا  کرده  سعی  انسان  کنون  تا

  و   جهان  که  خویش  مقصود  به  تا   کند  سوهم   زندگی  نظم  و  خرد  با  را   خود  و   کند  باز  را   فضا  باید
 .[ یابد دست   است، آباد باغی

 بارانی  چو ما و خشکی وادیِ همچو تو
 معماری  چو ما و خرابی شهِر همچو تو

 (3055 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 بیابان  :وادی
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  هستی  خشک  صحرایی  مانند  دردت،  از  پر  ذهنیمن  در  تو:[  گویدمی   انسان  به  زندگی  زبان  از  موالنا]
  پس   هستیم؛  معمار  ما  و  کنی،می  خراب  را   شَهرت  و  کنیمی  کاریخراب   دائماً  تو.  هستیم  باران  ما  و
 .بیاور اتزندگی به را  ما

 کنی رقص آب  بر  تو،  ایتهی تا کاسه چو
 گیری   مکان  جو و حوض بنِ   به شدی، پُر  چو

 (3057 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  بر  را   تو  کل  خرد  هستی،  آن  سنگین  بسیار  ناموس  و  ذهنیمن  از  خالی  کاسه،  همانند  تو  که  وقتی  تا
  من  عقل  از   اگر  اما.  رقصاند می  خویش  آهنگ  و  نظم  اساس  بر  و   کرده  هدایت  زندگی  اقیانوس
 .   رفت خواهی فرو  ذهنیمن  دردهای و کثافات ته به شوی، لبریز خود درآوردٔه

 من  که ایمن  و فارِغ و  باش شاد
 چمن  با باران، که  تو با کنم آن
 ( 172 بیت او ل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آسوده  و راحت : فارِغ
 سالم  امان، در  و محفوظ رستگار، :ایمن

  ایمن   و  خاطر آسوده  شاد،  و  کن  باز  را   فضا  تو  انسان  ای :[  گویدمی   انسان  به  زندگی  زبان  از  موالنا]
 .  کندمی  چمن با باران که  کنم را  کاری همان تو با من که باش

 مَخَور  غم تو  خورممی تو غمِ من
 پدر  صد از  ترممشفق  من تو بر 
 ( 173 بیت او ل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

. نخور  غم  تو  خورم،می  را   تو  غم  شدهگشوده   فضای  در  من:[  گویدمی   انسان  به  زندگی  زبان  از  موالنا]
 بخواه   من  از  کن،  باز  را   فضا  نخواه،  بیرون  از  را   کمک  و  مهربانی  تو.  ترم مهربان   تو  به  پدر  صد  از  من
 . کن توکل من به و
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 را؟  قِدَم نهی نشان چه را؟ عدم  بُد چگونه چه
 نهادی نکو بس تو که را قَدَم او لین نگر 
 (2842 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 ( حدوث مقابل) قدیم دیرینگی، :قِدَم

 در  که  کن  نگاه  خوب.  کنی  دارنشان  را   اتحقیقی   جنس  یا  عدم   توانینمی   تو  و  ندارد  چگونگی  عدم 
  ذهنت   که  چیزی  اطراف  در  یعنی.  کنی   اقرار  الست  به  و   برداری  نیکو  بسیار  را   قدم   اولین  لحظه  این

 . کنی باز را  فضا دهد،می  نشان

 من   یارِ و قرین تو ای: را  عشق دوش گفتم
 من  کنارِ این از غایب نََفس یک مباش هیچ

 (1829 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  لحظه   یک  حتی  هستی،  من  یار  و  قرین  تو  گفتم  خداوند  یا  عشق  به  کردم،  باز  را   فضا  لحظه  این  وقتی
 . نباش دور من کنار از هم

 او وگویِگفت و  قولبی قَرین از
 او  خویِ از  نهان  دل بدزدد خو

 ( 2۶3۶ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  را  خود  نشینهم  سیرت   و  خو  ارتعاش،   طریق  از  و   پنهانی  طوربه   وگویی،گفت   هیچ   بدون   انسان  دلِ
 .  دزدد می

 ها سینه در هاسینه از  رودمی
 ها کینه و  صالح پنهان، رهِ از
 ( 1421 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  طوربه   ذهنی،من   دردهای  یا  هاکینه  همچنین  و  سبب،بی  شادی  و  آرامش  حضور،  هشیاری  یا  صالح
 . کندمی پیدا  راه دیگر انسانی به انسان یک مرکز از پنهانی

 

http://www.parvizshahbazi.com/


 940 خالصه ابیات برنامه شماره 
www.parvizshahbazi.com                                                                       

  

 47 

 سَنی  و حَب ر  را غیر  مر  کنی تا
 کنی می  خالی و بدخُو را خویش

 ( 319۶ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دانا  دانشمند،: حَبر 

 مرتبه بلند  رفیع،: سَنی

  را   خود  صورت،  این  در  کنی،   دانشمند  و  بزرگ  را   هاآن   دیگران،  کردن  نصیحت  با  بخواهی  تو  تا
 .شوی رها دردهایت  از توانینمی  و  کنیمی  خالی و بدخو

 او ستکرده  رها را  خود مردٔه
 رَفو جوید را  بیگانه مردٔه

 ( 151 بیت دو م، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  من   پس. ]است  دیگران  مُرده  کردن  زنده  فکر  به  و  است  کرده  رها  را  خود  ذهنیمن  مردٔه  انسان  آن
 روی   فقط  و   کنمنمی   رها  است،  مرده  که  را   خودم   ذهنیمن   هستم،   معنوی  پیشرفت  خواهان  اگر

 .[کرد خواهم  کار خودم 

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

 ( 479 بیت دو م، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  این   از  پس  کنی،  عوض  را   هاآن  خواستیمی   و  ایکرده   نوحه  دیگران  برای  تاکنون   من،  چشم  ای
 . است تردارگریه  همه از خودت حال زیرا  کن عوض را  خودت و  کن گریه خودت حال به و بنشین

 قَلتَبان  ای چَهی در و گویّ در
 دیگران  سِبالِ از وادار دست

 ( 2235 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 گودال : گَو

 غیرت بی حمیّت، بی: قَلتَبان 
 سبیل : سِبال
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  و   بردار  دست  مردم   سبیل  از  هستی،   تخریب  سیستم  و  باتالق  در  خودت  تو  غیرتبی   ذهنیمن  ای
 . کن کار خودت روی فقط

   خَوش  و زیبا رسی  بُستانی به چون
 َکش  و  گیر   خَلقان دامانِ  آن از بعد
 ( 223۶ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دیگران  قرین   است،  خراب  بیرونت  و  درون  زندگی  و  هستی   گرفتار  و  دردمند  خود  که  هنگامی  تا]
 از  پس  رسیدی،  خوش  و  زیبا  گلستانی   به  موقع  هر[  اما   نکشان،  تخریب  فضای  به  را   آنان  و  نشو
 . بکش جاآن سویبه  و بگیر را  مردم  دامان برو آن

 شَش  و پنج و چار   حبسِ مُقیمِ ای
   بکَش هم را  دیگران نغزجایی،

 ( 2237 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ، (جسمی   جان  و  تن  هیجان،  فکر،)  بعد  چهار  محدویت  از  توانینمی   و  هستی  ذهن  در  که  کسی  ای
 .  ببر جابدان هم را  دیگران داری، خوبی جایگاه عجب  شوی، خارج جهت شش و حس پنج

 است  بیماری آن تأثیِر از هم این
 است ساری جُفتان جمله در او زهِر
 ( 2۶83 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 همنشین  قرین، زوج،  معنیِ  به جُفت  جمع:  جُفتان
 کننده سرایت : ساری

  از  درد یعنی زهر بشوند، هم قرین انسان دو اگر که است ذهنیمن بیماری به  ابتال تاثیر از   هم این
 اجتماعی   هایشبکه  و  تلویزیونی  هایبرنامه   ها،آدم   از  باید  بنابراین. ]کندمی  سرایت  دیگری  به  یکی

 آنجا  از  و   گرفته  فاصله  او  از  کرد،  صحبت  به  شروع  درد  از  کسی  اگر  و.  نمود  پرهیز  کندردپخش 
 .[ برویم
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   او وَجهِ  جز  هاِلکٌ ءٍْ شَی ُکلُّ
 مجو هستی او، وَجهِ در اینِه چون
 ( 3052 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  او   جنس  از  و  فضاگشایی  حالت  در  اگر.  پذیرندمرگ   و  رفتنیازبین  خداوند  جنس  جزبه   چیزها  همٔه
  او   وجه  در  و  کرده  باز  را   فضا  که  کن  وجود  حس  زمانی.  دارم   وجود  نگو  یعنی  مجو،  هستی  نیستی
 . باشی

 ( 88 آیٔه ،(28) قصص سورٔه کریم، قرآن)

ًا آَخَر ۘ ََل ِإلَهَه ِإَله ُهَو ۚ ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإَله َوْجَهُه ۚ َلُه اْْلُْكُم   َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعوَن.« »َوََل َتْدُع َمَع اَّللِه ِإَلَه
 هر .  نيست   او  جز  خدايى  هيچ[  نکن  پرستش  را  ذهنیمن  و]  مخوان  را   ديگرى  خداى   يکتا  خداى   با»

 . او  ذاتِ مگر است نابودشدنى چيزى

  پذیر مرگ   هم  تو  بنابراین  است  پذیرمرگ   ایشده   او  جنس  از  و  گذاشته  مرکزت  در  تو  که  را   هرچیزی]
 .[شو زنده او الیموت ذات به پس ترسی،می  و شده

  هستید   زنده  جهان  این  در  که  زمانی  تا  پس. ]شويد  بازگردانيده  او  به  همه  و اوست  فرمانِ  فرمان،
 .[روید او سویبه  خود و کنید ال را  آفلین

 
 فنا  باشد  ما  وَجهِ اندر که  هر 

 جَزا  نَبوَد هاِلکٌ ءٍشَیْ ُکلُّ
 ( 3053 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  فضای  به  هرکسی  یعنی  بشود،  فنا  ما  وجهِ  در  هرکسی :[  گویدمی   انسان  به  زندگی   زبان  از  موالنا]
:  گویدمی  که   فرمانی  یا  تهدید  نیست،  ذهنیمن   شود  متوجه  و  بشود،  ما  جنس  از  و  بیاید  شدهگشوده 

 .شد نخواهد او حال شامل «است  رفتنیازبین  چیز همه»

 گذشت ال از او اِلّاست در زآنکه
 نگشت  فانی او اِلّاست در هرکه

 ( 3054 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
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  نیست،   هاآن  جنس  از  دیگر  و  کرده  ال  را   دردها  و  هاهمانیدگی  همٔه  یعنی  گذشته  ال  مرتبٔه  از  هرکسی
 . رودنمی  بین  از دیگر و خداست جنس از برسد، شریف مرتبه این به که هر  و. شده اال مرتبه وارد

 زند می ما و  من  در، بر  او کههر 
 تند می  ال بر  و او است باب رَدِّ
 ( 3055 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 وارد   تواندنمی   و  شده  تَرد  خداوند  درگاهِ  از  زند،می  «ما »  و  «من»  از  دَم   خدا  خانٔه   در  بر  که  کسی  هر
 .  کنیممی انکار را  خداوند و َالست لحظه،  این کردنِ «ال» با . شود  یکتایی فضای

   آن از هستی   دَمِ ای گویی هرچه
   بدان  بستی، او بر  دیگر  پردٔه

 ( 472۶ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بدان   کنی، بحث  و صحبت  خداوند به شدن زنده و  هستی حقیقتِ از بخواهی  ذهنیمن  با  چقدر هر
 . پوشاندمی  را  حقیقت آن حجابی مانند تو سخنِ که

   حال و است قال آن، ادراکِ آفتِ
   مُحال و است مُحال شُستن، خون به خون

 ( 4727 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  شُستنِ   که  طورهمان .  است  ذهن  با  پرسیدن  سؤال  و  زدن  حرف  خداوند  و  حقیقت  شناختِ  آفتِ
 ذهنی   من  دردزای  سیستمِ  این  با  هم  ذهنیمن   دستِ  از  شدن  خالص  نیست،  ممکن  خون  با  خون
 .  نیست ممکن

 من   حیدروار که آمد آن وقتِ
 بدن  بپردازم  یا گیرم مُلک

 ( 4352 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ( ع)  علی حضرت لقبِ شیر،: حَی دَر

  بِکِشم،   جان  از  دست   یا  کنم  فتح  را   هاییسرزمین (  ع)  علی  حضرت   مانند  که  رسیده  آن  وقت  اینک
 .شوم  زنده خداوند به و کنم باز را  درون فضای دلیرانه یعنی
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 کیا  کای برزد بانگ و برجهید
 بیا  مردی  اگر  اینک حاضرم،

 ( 4353 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 حاضرم،  من  اینک  بزرگوار،  ای:  زد  فریاد  و  برخاست  ناگهان[  کُشمهمان   مسجد  در  مهمان  ]آن
  راه   سروصدا   که  ذهنی من  ای:  گوییممی   و  شویممی   بلند   شجاعانه  هم  ما.  بیا  داری  جرأت  اگر

 . بکُش مرا  و بیا حاضرم، من ای،انداخته

  طلسم آن آواز، ز   بشکست زمان در
 قسم   قسم سو  هر  ریزیدهمی  زر
 ( 4354 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و  برکات  و  طالها  انواع  و  شکسته  طلسم  فضاگشایی  با  و  ترس   گذاشتنِ  کنار  اثر  بر  لحظه  همان  در
 . شد ریخته  زمین بر نعمات

 قضا  قاضی ِ دِهلیِز این در ما
 بَلی و  الستیم دعویِّ بهِر

 ( 174 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  « بله»  و  َالست  روز   ِادعای  به  که  منتظریم  دلیل  این  به  خداوند،  یعنی  قضا  قاضیِ  راهروی  این  در  ما
 دوباره   باید.  کنیممی   صرف  وقت  ذهن  در  که   است  سال   هزاران  اما.  شود  رسیدگی  گفتنمان
 . هستیم تو جنس از بگوییم و  گفته «بله» هشیارانه

 زامتحان  را  آن و گفتیم  بَلی که
 بیان  و است شهود ما  قولِ و  فعل
 ( 175 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

. شود می  سنجیده ما کردار و گفتار دنیا  این در  ِادعا آن  امتحانِ برای  و گفتیم « بلی» َالست روز در
 [کنیم؟می  عمل  فضاگشایی با آیا که]
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 زدیم؟  تن قاضی دهلیِز در چه از
 آمدیم؟   گواهی بهِر ما که نه

 ( 17۶ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 شدن  ساکت: زدن تن

 انجام   کاری  هیچ  و  ایمکرده   سکوت  است  خداوند  یا  قاضی  محضرِ  که  جهان  این  راهروی  در  چرا 
  این   اتفاقِ  به  گفتن  بله  با  کار  این]  ایم؟نیامده  دنیا  این  به  َالست  ادعای  اثبات  برای  مگر  دهیم؟نمی 

 .[گیرد می  صورت لحظه

 گواه ای قاضی  دهلیِز در چند
 پگاه  از شهادت دِه باشی؟ حبس

 ( 177 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 راهرو : دهلیز
 سحر  زود، صبح: پگاه

  بر   کن،  باز  را   فضا  زودتر  هرچه  باشی؟  زندانی  قاضی،  راهرویِ  این  در  خواهیمی   کِی  تا  شاهد  ای
 .  شوی ذهنت بر ناظر حضورِ تا هستم تو جنسِ از من بگو و بده  شهادت حقیقت صبحِ

 تو که تا بدینجا، بخواندندت زآن
 عُتُو  نآری و  بدْهی گواهی آن

 ( 178 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 نافرمانی  سرکشی،: عُتُو

 از   دست  و   هستی  خدا   جنس  از  دهی   گواهی  فضاگشایی  با  که  اندآورده   جهان  این  به  روآن  از  را   تو
   .برداری سرکشی و  ستیزه

 یی بنشسته خویشتن ِلجاجِ از
 یی بسته لب  و کف تنگی اندرین

 ( 179 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ستیزه  یکدندگی، لجاجت،: لِجاج
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 تو . ]ایبسته  را   لب  و دست  و  نشسته ذهن  تنگِ  دنیای این  در  خودت  ستیزٔه و  لجبازی  روی  از  تو
 .[ بیا نزدم  و کن اقرار من به زودتر هرچه گویدمی بلکه. نداشته نگه خدا  را 

 شهید ای  گواهی آن بِنَدْهی تا
 رهید؟  خواهی  کی دهلیز  این از تو
 ( 180 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از  توانیمی  کی  نکنی،  عدم   را   مرکزت  فضاگشایی  با  یعنی  ندهی  گواهی  وقتی  تا  انسان  ای  شاهد،  ای
  کنی؟ پیدا  رهایی ذهن راهرویِ این

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

 ... .« شَهِدْنَا  بَلَی قَالُوا  بِرِبِّکُم  َالَس تُ»

 ... .« دادیم گواهی آری،: گفتند  نیستم؟ شما  پروردگارِ من آیا»

 
 بتاز  و  بگزار است کار زمان یک
 دراز  خود بر مکن را کوته  کارِ

 ( 181 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کردن ادا دادن، انجام: گزاردن

  کارِ .  بشتاب  باقی  حیاتِ  سویبه   و   باش  متعهد  اَلست  عهد  به  هشیارانه.  است  لحظه  یک  کارِ  این
 . نکن دراز خود بر را  کوتاه

 زمان  یک خواهی  سال، صد در خواه
 وارهان   و واگُزار امانت این

 ( 182 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  حقّ   و  دهی  انجام   را   کار  این  باید  لحظه،   یک  حتی  یا  و  سال   صد  عرض  در  خواهی می   اگر  بنابراین
 و   هستم  خدا  جنس  از  من  بگویی  باید  یعنی.  یابی   رهایی  غصه  و  غم  از  تا  کنی  َادا   را   امانت  این

 . شوی زنده او به هشیارانه
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   پوست و گوشت باقی است، دید آدمی
 اوست چیز  آن است دیده چشمش هرچه 

 ( 812 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  بنابراین   بیند می  را   خدا   عدم   چشمِ  این  با .  است  پوست   و  گوشت  اشبقیه   و   است  عدم   دیدِ  فقط  آدمی
 . است مقدار همان به ارزشش و خداست جنسِ از او

 ارزی  همان  که دانمی لرزی،همی چه هر  بر 
 باشد   فزون عرش  از عاشق  دل روی زین

 (۶09 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  ارزشِ  که  بدان  ترساند،می  را   تو  و  شویمی   همانیده  آن  با  و  گرفته  قرار  مرکزت  در  که  چیزی  هر  پس
  عرش   از  باالتر  داده  قرار  مرکزش  در  را  خدا   که  عاشق  انسانِ  دلِ  رواین  از .  است  مقدار  همان  تو

 . است

 پدید  آمد عدم از کو ییدیده
 دید  معدوم  همه را هستی  ذاتِ

 ( 82۶ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  فرمی بی   که  را   هستی  ذاتِ  دارد،  جسمی  هشیاریِ  و  آمده  وجودبه   هاهمانیدگی   طریق  از  که  چشمی
 .  بیندمی  نیستی و معدوم  صورتبه  است خالص هشیاریِ و

 شود محشر  منتظم جهانِ این
 شود انور و  مُب دَل دیده دو گر 

 ( 827 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 انسان  و  شده   پا  به  قیامت  است  شده  چیده  ذهنی  پارِک  صورتبه  که   منظم  و  آراسته  جهانِ  این  در
 هشیاریِ   یعنی  شود  روشن  و  متحول   آدمی  ظاهربینِ  چشم  دو  فقط  اگر  شود،می  زنده   حضور  به

 .  ببیند عدم  طریق از و کرده رها را  جسمی
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 ناتمام  حقایق این نماید زآن
 حرام   فهمش بود  خامان برین که
 ( 828 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مسائل   این  درِک  که  ماندمی  باقی  ناتمام   و  ناگفته  ذهنی  هایمن   برای  هستی  عالم  حقایقِ  روآن  از
 .  است حرام  هستند خام  که هاآن برای

 دوزخی  بر  خوش،  جَنّاتِ نعمتِ
 سخی  آمد حق گرچه  مُحَرَّم، شد
 ( 829 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 شدهتحریم شده،حرام  :مَُحرَّم
 سخاوتمند  بخشنده، :سَخی

  پر  مرکز و ذهنی من که کسانی  دوزخ، اهلِ بر است، شدهگشوده  فضای همان که بهشت هاینعمت 
  شادی   که  است   بودن  ذهن  در  یعنی. ]است  بخشنده  بسیار  خداوند  اگرچه  است،  حرام   دارند  درد  از
   .[کندمی حرام  ما بر را 

 خُلْد  شهدِ  آید تلخ دهانش در
 خُلْد   عهدِ در وافیان  از نبود چون

 ( 830 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بهشت  جاودانگی، بقا، :خٌلْد
 عهد  به وفاکننده :وافی

 .  است نمانده وفادار الهی پیمان و عهد بر زیرا  آیدمی  تلخ جاودانگی عسلِ ذهنی،من  دهانِ در

 سوداگری در نیز  را شما  مر 
 مشتری؟  نَب وَد چو  جنبد َکی دست

 ( 831 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  درواقع ]  آید؟می   کار  به  دلتان  و   دست  آیا  نباشد  مشتری  اگر.  است  طورهمین  نیز  تجارت  امر  در
 .[کند زنده حضور به را  ما و  آید ذوق سر بر  او تا نیستیم خداوند برای  خوبی مشتری ما
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 بُوَد؟  بِخْریدن اهلِ  نَظاره کی
 بُوَد  گردیدن گولِ  نَظاره آن

 ( 832 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  دارد   ذهنیمن   که  شخص  این  داشت؟   خواهد  خرید  قصدِ   کجا  آمده  بازار  به  تماشا  برای  که  کسی
  باید  که  اید فهمیده   یا  هستید؟  تماشاچی  شما  آیا. ]بپردازد   گشتن  به  و  کند  تلف  وقت  خواهدمی
 .[شوید زنده خداوند به  و بخرید را  حضور کرده، عدم  را   مرکز کنید، باز را  فضا

 چند؟  به آن و چند به کین  پُرسان، پُرس
 ریشخند   و  وقت تعبیِر پِی از

 ( 833 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 وقت  گذراندنِ : وقت تعبیرِ

 گذرانی   وقت  مشغول  فقط  او.  پرسدمی  را   اجناس  قیمت  مدام   و  گرددمی  بازار  در  بیهوده  شخص  این
 . است فروشندگان انداختنِ دست و

 تو  ز خواهدمی  کاله ملولی از
 جو کاله و مشتری کس  آن نیست

 ( 834 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 متاع   کاال، :کاله

  کاالی  دنبال  به  و  نیست  مشتری  اصالً  کهدرحالی   آمده  اتمغازه   به  سررفته  اشحوصله  چون  او
 و   دهیدمی  گوش  موالنا  به  رفته  سر  تانحوصله  چون  که  شما  از   بعضی  مانند. ]گردد نمی   خاصی
 .[جنبدنمی  دستش هم او  نیستید، خداوند برای  مناسبی مشتری چون

 داد  باز و دید  بار  صد را کاَله
 باد پیمود او؟ پیمود َکی جامه

 ( 835 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 لباس  خریدنِ یعنی  اینجا در :پیمودن جامه
 کاری بیهوده  از  است تعبیری  :پیمودن باد
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 کِی  کار  این  با  او.  دهدمی   پس  صاحبش  به  دوباره  و  کندمی  برانداز   را   جنس  مرتبه  صد  شخص  این
  و   کردیم  باز  را   فضا  بارها  شاید  که  ما  چونهم. ]دهدمی   انجام   بیهوده  کاری  بلکه  خَرد؟می   لباسی
 .[ ندادیم ادامه متعهدانه ولی دهد نشان ما به را  خودش خداوند تا شدیم  ساکت

 مشتری   فَِرّ  و َکّر و قُدوم کو
 سَرسَری  َگنگلیِ  مِزاحِ کو

 ( 83۶ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ذهنیمن  با که کسی کردنِ مسخره و بیهوده کار و کجا واقعی مشتریِ جاللِ و  شکوه و مبارک  قدِم
 .  کجا  است گذرانیوقت  و مزاحمت دنبال به
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن  وی آهوی معانی

 جریده بر عاشقان گزیده  ای عاشق

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 

 ۲۰۲۹غزل شماره  ،مولوی، دیوان شمس
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