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 :سخنی با همراهان

 کن  ر خطا گفتیم اصالحش توگ

 مصلحی تو ای تو سلطان سَُخن 

 (۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

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

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

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

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

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  تا اُسّ

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

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

 و موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

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

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

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

 عموم قرار دهیم. 

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

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خالصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 916 خالصه ابیات غزل برنامه

 متن ابیات غزل اصلی 



  916خالصه ابیات برنامه شماره  

 
3 

 ستبیهده تشنیعِ و طعنه راست و  چپّ گر  
 ستدلشده که کس آن برنگردد عشق از

 
 کند می بانگ سگ  و  فشاندمی نور مه

 ستبده چنین سگ خاصیتِ جرم؟ چه را مه
 

 رود  جا   ز بادی به که َکه، نیست است، کوه 
 ستزده  ره بادیش  که ستپشه گلّٔه آن

 
 عشق  ز  بُوَد مالمت که  این ستقاعده  گر  

 ست قاعده نیز آن، از  عشق گوشِ کریِ
 

 است  عمارت ره درین کون  دو ویرانیِ 
 ست فایده  عشق  در فواید همه ترِک

 
 الصّال : گوید می چارم  چرخِ ز  عیسی 

 ستمایده هنگامِ که بشوی  دهان و دست
 

 نیستی  خراباتِ به  شو، یار محوِ رو 
 ستعربده ناچار باشد، مست دو جا  هر 

 
 داد  داد، که درآیی دیو بارگاهِ در 
 ستدده همه اینجا که خواه خدای از داد

 
 مگیر  مشورت زن ز که مصطفی گفتست 
 ستزاهده  که چه اگر  است زن  ما نَْفسِ این
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 گو  و گفت ز  بمانی که  می بنوش چندان 
 ست؟میکده عشق این  نه و عاشقی نه آخر 

 
 جعفری  زرِّ چون گویی  نثر  و نظم گر  
 ستفاسده خرافاتِ جعفرست که سو آن

 
 ( 446 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
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 ستبیهده تشنیعِ و طعنه راست  و چپّ گر 
 ستدلشده که کس آن برنگردد عشق از

 (446 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 گویی زشت  بدگویی،: تشنیع

  از   مدام   هستند،  مشغول  غیبت  و  انتقاد  بدگویی،  و   طعنه  به  جاهمه   در  ذهنی  هایمن  اگرچه
 اثر   هیچ  که  بیهوده  کار  این  با  و  کرده  دخالت  هم  کار  در  کنند،می   مسخره  گیرند،می  ایراد  یکدیگر
 در   هرلحظه  را   فضا  که  عاشق  انسان  اما  کنند،می   کوچک  را   خود  مقابل  طرف  ندارد  ایسازنده
  شدن  وصل  مزۀ  و  شده   عدم   اشمادی   دل  درجاتی  به  و  گشایدمی   خود  زندگی  هایموقعیت   اطراف

 خدا   با  هشیارانه  شدن  یکی  راه  از  ،«عشق»  از  مردم   بدگویی   و  انتقاد  با  استچشیده  را   خدا   به
 روی   کار  و   گشاییفضا   به  متعهدانه  او  بلکه  نداشته  اثری  او  در  مردم   تشنیع  و  طعمه  گردد،برنمی 
 . گیرد صورت اشهشیاری  تبدیل و شده زنده خداوند ابدیت و بینهایت به تا دهدمی ادامه خود

 کند می بانگ سگ  و  فشاندمی نور مه
 ستبده چنین سگ خاصیتِ جرم؟ چه را مه

 (446 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  پخش   جهان  در  را   زندگی  برکات  و  خرد  نور  ماه  مثل  استشده  عدم   مرکزش  که  گشافضا   انسان
 نور  تابش  از  و  اندازدمی  راه  صدا سرو   ماه  نور  دیدن  با  است  ذهنیمن   نمادِ  که  سگ  امّا  کند،می

 این.  کندمی   بدگویی  و  انتقاد  به  شروع  عاشق  انسان  کردن  کوچک  برای  او.  آیدنمی   خوشش
  است نشده  مرتکب  جرمی  کندمی  پخش  را   ایزدی  نور  و   شده  زندگی   و  ماه  جنس  از  که  شخصی
 . کند واقواق  نور دیدن با که  است چنین ذهنیمن سگِ  خاصیت بلکه

 رود  جا   ز بادی به که َکه، نیست است، کوه
 ستزده  ره بادیش  که ستپشه گلّٔه آن

 (446 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  در  ریشه  که  است  کوهی  مانند  گشایدمی   هاوضعیت   اطراف  در  را   فضا  هرلحظه  که  عاشق  انسان
 بدگویی   و   ذهنی  هایمن   انتقاد  یعنی  شود  بجاجا  بادی با  که  نیست  کاهی  پَر  مانند  او  دارد؛  زندگی

  بادِ  که  هستند   ایپشه   گلٔه  مانند  ذهنی  هایمن   مقابل  در.  داردوا   واکنش  به  را   او  تواندنمی   هاآن
 . راندمی هایشان همانیدگی  کردن زیاد سویبه را  هاآن پول عشقِ و مقام  عشقِ حرص، بادِ و خشم
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  شوید می  کنده   جا  از  مردم   انتقاد  و  طعنه  با  اگر!  کوه؟  یا  هستید  پشه  کنید  ارزیابی  را   خود  شما]
  واکنش   و  کنیدمی   گشاییفضا   هاآن   اطراف  در  اگر.  کنیدمی   تقلید  ذهنی  هایمن   از  و  هستید  پشه
 [.ست زندگی  دست شما اداره و هدایت و هستید کوه دهیدنمی  نشان

 عشق ز  بُوَد مالمت که این ستقاعده گر 
 ست قاعده نیز آن، از  عشق گوشِ کریِ
 (446 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 «گیردمی  قرار  دیگران  مالمت  موردِ  بردارد  قدم   عشق  راه   در  هرکسی  که»  است  قانون  یک  این  اگر
 .« شنود نمی  و است کَر  عاشق هایگوش که»  دارد وجود هم دیگری  ِقانون  یک بدانید باید
  شما   یا  است  کَر  ذهنی  هایمن  انتقادات   و  سروصدا   بهنسبت   شما  گوشِ  آیا  کنید  ارزیابی  خود  در]

 خود  روی  کار  ادامٔه  از  و  دهیدمی   نشان  واکنش  و   شنویدمی  را   هاآن  هایبدگویی   و  مالمت
 دارد   وجود  شما  در  شده  واکنش  موجب  که  عاملی  آن  است  مثبت  پاسخ  اگر!  شوید؟می   منصرف

 .[نیستید واقعی  عاشق شما  بدانید و دادیدنمی  نشان واکنش و گشودیدمی  را  فضا نبود اگر

 ( 54 آیٔه ،(5)  مائده سورۀ کریم، قرآن)

 ...«  لَائِمٍ لَوْمَةَ يَخَافُونَ وَلَا»... 

 ... .«  هراسند نمى  مالمتگرى  هيچ مالمت از و...  »

 
 است  عمارت ره درین کون  دو ویرانیِ
 ست فایده  عشق  در فواید همه ترِک
 (446 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 ذهنی  یدنیا  این باید ما. خداست به شدن زنده و زندگی کردن آبادان ذهن جهان دو کردنِ ویران
 کارهای  ثواب  برای  که   را   مرگ   از  بعد  توهمی  جهان  یا   و  کنیممی  زندگی  هایمانهمانیدگی   با  که  را 

  ابدی   لحظه  این  در   بتوانیم  تا  کنیم  خراب  دهیممی  بهشت  وعده  خود   به  و  گیریممی  نظر  در  خوب
  مثل   ذهنیمن   روانشناختی  هایخواسته  همٔه  از  پوشیچشم   و  فواید  همٔه  ترِک.  شویم  مستقر

  هاآن  از  داشتن  حمایت  و  قدرشناسی  تحسین،  انتظار  و  هاانسان  از  توجه  و  تأیید  زندگی،  خواستن
  و   نخواهیم  چیزی  هاهمانیدگی   و   جهان  این  از  ذهنیمن  با  ما  اگر  کهچرا .  است  مفید  عشق  راهِ  در

 . بگیریم زندگی از مستقیماً را  زندگی  برکات توانیممی کنیم عدم  را  مرکزمان
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 الصّال : گوید می  چارم چرخِ ز  عیسی
 ستمایده هنگامِ که بشوی  دهان و دست
 (446 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 مائده سورۀ  115 و  114 آیاتِ  به اشاره سفره،: مایده

 هشیاری   بر  هشیاری  شود،می  گشوده  پیدرپی   هایگشایی فضا   با  انسان  درون  آسمان  وقتی
  را  او  درون  در  ذات  به  قائم  هشیاری  این  عیسی،  و   گیردمی   شکل  ناظر  حضور  شده،  منطبق

 پاک  هاگیهمانید   از  را  مرکزت شو، زنده  من به ابدی لحظٔه این در ،« الصِّال: »گویدمی و خواندمی
 . استرسیدهفرا  زندگی برکات از  برخورداری و نور غذای خوردن هنگام  کن،

 ( 114_115 آیٔه ،(5)  مائده سورۀ کریم، قرآن)

َماِء َتُكوُن لََنا ِعيًدا ِِلَوَّلِنَ  ا َوآِخِرََن َوآيًَة ِمْنَك ۖ َواْرزُقْ َنا  »قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ اللَُّهمَّ رَب ََّنا أَْنِزْل َعَلْيَنا َماِئَدًة ِمَن السَّ
 ْنَت َخْْيُ الرَّازِِقنَي.« َوأَ 
 ما  براى  ما،  پروردگارِ  اى  خدايا،  بار:  گفت[  انسان  درون   در  بینعدم   هشیاری]  مريم  بن  عيسى »

  و   باشد،  تو  از  نشانى  و  عيدى  آيندمى   ما  از  بعد  كه  را   آنان  و  را   ما   تا  بفرست،  آسمان  از  اىمائده
 .«هستى  دهندگانروزى  بهترينِ تو كه ده روزى را  ما

بُهُ  بُُه َعَذاًًب ََل ُأَعذِي ُ ِإِني ُمَنزِيُُلَا َعَلْيُكْم ۖ َفَمْن َيْكُفْر بَ ْعُد ِمْنُكْم فَِإِني ُأَعذِي  َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنَي.« »قَاَل اَّللَّ
»گفت  خدا »   شود   كافر  پس  آن   از  شما  از  كه  هر  ولى  فرستم؛مى  شما  براى  را  مائده  آن   من: 
 عذابش  چنان[  بپوشاند  را  زندگی  روی  و  شده  همانیده  ببندد  را   فضا  برگردد،  ذهن  به  دوباره]

 جهان  در  موجودی  هیچ  آیا.««]باشم  نكرده  عذاب  چنان  آن  را   جهان  مردِم  از  يك   هيچ  كه  كنممى
 ![ بکشد؟ بیهوده عذاب و  درد ذهنیمن  در انسان مثل که دارد وجود

 
 نیستی  خراباتِ  به شو، یار محوِ رو
 ستعربده ناچار باشد، مست دو جا  هر 

 (446 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 بگذار،  خودت  روی  را   تمرکزت  هشیارانه  و  بگشا  را   فضا  برو  کن،  صفر  را   ذهنیمن   انسان،  ای
  این   در  و  بکِش  بیرون  هاآن  از  را   اتهشیاری  و  ببین  را   هایتهمانیدگی   ناظر   حضور  صورتبه
  حالت   این  در.  شو  خدا   یعنی  یار  جنس  از  درونت  شدۀگشوده   یکتایی  فضای  در  «نیستی  خرابات»
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 دو   جا  هر  کهچرا   شودمی   شنیده  تو  طریقاز  زندگی  مستانٔه  نعرۀ  صدای  خدا   با  شدن  یکی  و  مستی
 و   گشاییمی  را   فضا  که  هستی  خدا   امتداد  همان  تو.  آیدمی  عربده  صدای  ناچاربه   باشند  مست

 شنیده   عشق  عربدۀ  صدای  و  هستید   یکتایی  فضای  مست  هردو  دارد،  وجود  تو  در  کل  هشیاری
 . شود می

 داد  داد، که درآیی دیو بارگاهِ در
 ستدده همه اینجا که خواه خدای از داد

 (446 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  ذهنی من  همه   که  عالَمی  در  و  شده  بلند  ذهنیمن   با  و  آییمی   ذهن  فضای  در هشیاری  صورتبه  تو
»گوییمی   دارند،   و   کنی  باز  را   فضا  باید  تو  کهحالی   در!«  خواهممی  عدالت!  خواهممی   عدالت: 
 ذهنی  هایمن  از   پُر  جهان  کهچرا .  بخواهی  درونت  شدۀ  گشوده  فضای  از   خداوند،   از  را   عدالت
  ما .  فهمندنمی  ایقاعده   و  قانون  هیچ  و  دَرندمی  را   همدیگر  هاهمانیدگی   خاطربه   که  ست  خودرنده
 ذهنی من.  بدانیم  عدالت  را   هاآن  رعایت  و  کنیم  درست  قوانین  سرییک   ذهنی من   با  توانیمنمی 

 . گردد نمی  برقرار جسمی هشیاری با عدالت و  شناسدنمی  را  حقیقی عدالت

 مگیر  مشورت زن ز که  مصطفی گفتست
 ستزاهده  که چه اگر  است زن  ما نَْفسِ این

 (446 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 نده  گوش  حرفش  به  و  نکن  مشورت  ستذهنی من   نماد  که  زن  با  که  استفرموده   رسول  حضرت
  یا   نفس  این.  کنی  گوش  آیدمی   شدهگشوده   فضای  از  که  خردی  به  و  بگشایی  را   فضا  باید  تو
 اصولِ   تماِم  که  ستزاهدی  او  اگرچه  بدهی   گوش   هایشحرف   به  نباید  که  است  زن  همان   ذهنیمن
.  نیست   زنان  با  نکردن  مشورت  و  زن  به  توهین  بیت  معنی   البته.]کندمی   رعایت  را   دینی  قواعد  یا

  با   و  ببندی  را   فضا  نباید  تو  است  این   منظور  .بدانند  آقایان  از  بیشتر  استممکن  هاخانم   از  خیلی
 .[ کنی مشورت اتذهنی من

 : است روایت این به اشاره
 «خالفُوهُنِّ  و شاوِرُوهُنَّ»
 .[ ست ذهنی من  نماد اینجا در زن.«]کنید عمل آن خالفِ و کنید  مشورت زنان با»

 



  916خالصه ابیات برنامه شماره  

 
9 

 گو  و گفت ز  بمانی که  می بنوش چندان
 ست؟میکده عشق این  نه و عاشقی نه آخر 

 (446 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  ایزدی   برکات  و  سبببی   شادی   غیبی،  شراب  از  قدرآن   و  بگشا  را   فضا  توانی می   تا  انسان،  ای
 . بزنی حرف نتوانی و  بیفتد کار  از اتذهنی من  شده، ساکت  ذهنت که شوی  مست چنان تا بنوش
  درونت   فضای   هرچه!  است؟  میخانه   شدهگشوده  فضای  این  و  عاشقی  تو  که  است  این  نه  مگر

  تو   طریق  از  زندگی  و  شده  عاشق  شویمی   ترزنده  اتاصلی   جنس  و  خدا   به  تو  و  شودمی   ترگشوده 
 . گرددمی  ترکم اتذهنی  ِمن وگویگفت  و جوشدمی  تو در زندگی برکات کند،می  صحبت

 جعفری  زرِّ چون گویی  نثر  و نظم گر 
 ستفاسده خرافاتِ جعفرست که سو آن

 (446 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 . برمکی جعفرِ به منسوب   طالی ناب، زرِ: جعفری  زرِّ
 .است آن  در طیار  جعفرِ  که حضور  فضای یا سویی، بی سوی  یعنی: جعفرست  که  سو آن

  تو   سخن  و  عمل  و  کنی  انتقاد  دهی،  ارائه  حلراه  بنویسی،  مطلب  بگویی،  شعر  ذهنیمن  با  تو  اگر
 که   هرکاری  بدانی  باید   گیرد  قرار  ذهنی   هایمن   توجه  مورد   و  باشد   ناب  طالی  مانند  جهان  این  در
 حضور  و  یکتایی   فضای  که  سوآن   در  و  ندارد  ایسازنده  اثر  شود  انجام   ذهنیمن   مسموم   انرژی  با

  فقط   هاخرابی  جزئیاتِ  بیان  با  ما . ]کندمی   درد  و  تخریب  ایجاد  فقط  و  نداشته  ارزشی  هیچ  است
  است   بهتر  آید،نمی   شدهگشوده   فضای  از  ما  حلراه  و  عمل  و  فکر  اگر  کنیممی  اضافه  را  هاخرابی 
 .[ باشیم  ساکت
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 بهشت  قالووزِ شد  مرادیبی
 سرشت خوش ای شنو اْلجَنَّة حُفَّتِ

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

  به   انسان  رسیدن  راهنمای  افتندمی   اتفاق  زندگی  و  قضا  وسیلٔهبه   که  هاییناکامی   و  هامرادیبی 
  که   انسانی  ای.  شوندمی   زندگی  به   او   شدن  تبدیل  و  فضاگشایی  سبب  زیرا   هستند   یکتایی  بهشت
  در تو وصل و حضور بهشت که  بدان هستی، خدا امتداد و است شنوسکوت  و بینعدم  تو سرشت

 . است آن از بعد  فضاگشاییِ و تسلیم و هانشدن  موفق و  هامرادیبی  این گرو

 حدیث 

 .«بِالشَّهَوَاتِ  النَّارُ وَحُفَّتِ بِالْمَکَارِهِ الْجَنَّةُ حُفَّتِ»

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

 
 داد بَال را تو جهتی  هر  از
  جَهاتَتبی به بازِکشد تا

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

  رفتی،   سمت  آن  به  و  شدی  همانیده  هرچیز  با:[  گویدمی   ذهنیمن  دارای  انسان  به  خطاب   موالنا]
  و   کنی  فضاگشایی  تا  کرد  نصیبت  مرادیبی   و  ناکامی  و  بست  را  راهت  فکانکن  و  قضا  با  زندگی

 . روبیاوری است فرم بی  هشیاری و عدم  مرکز همان که «جهاتبی » سمتبه

 کبود  شیشٔه داشتی چشمت پیشِ
 نمود می کبودت عاَلم سبب، آن ز
 ( 1329 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  عینک [  شوی  متوجه  را   هامرادیبی   علت  فضاگشایی   با  کهاین  از  قبل   تا  انسان،  ای]
  واقعاً   کهدرحالی   دادمی   نشانت  بد  و  کبود  را   جهان  که  داشتی  چشم  بر  را   تار  و  تیره  هایهمانیدگی 

 . نبود گونهاین
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 خویش  زِ دان کبودی این کوری، نه گر 
 بیش  تو را  کس مگو  گو، بد را خویش
 ( 1330 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تو  و  توست  خود  از  جهان  دیدنِ  کبود  این  که  بدان  بینی،می  عدم   چشم  با  و  نیستی  کوردل  اگر
 اشکال   ات مرادیبی   که  بپذیر  و]  مکن  را   دیگران  بدگویی  و  بگو  را   خود  بد  پس.  هستی  بد  خود

 .[ است بازنکردن را  فضا از ناشی و  توست

 مباش  ایمن نبود، عیبت همان گر 
 فاش  نیز  گردد تو از عیب آن بوک 
 ( 3038 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 که   باشد بسا، ای: بوک

 عیب  همان  بسا  ای.  نداری  را   آن  که  نباش  خاطرجمع  و  مطمئن  نداشت  وجود   تو  در  عیبی   اگر
 عدم   چشم  با  تا  کن  فضاگشایی  پس. ]شوی  متوجه  خودت  در  را   وجودش  و  سربزند  تو  از  بعدها
 .[نه  یا هست تو در  عیب آن که ببینی

 نماند  او وجودِ  و،  گشت  تهی چون
 خواند  پیش در خدا را جانش بازِ
 ( 2276 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خداوند  نماند،   باقی  چیزی  اشذهنی من   از  و  شد  خالی  هاهمانیدگی   از  فضاگشا  انسان  مرکز  وقتی
 .رساند حضور به و فراخواند خود نزد به بود پرواز در باز مثل که را  او جان

 مُرادبی او کشتیِ آن شکست چون
 فتاد  دریا  رحمتِ  کنارِ در

 ( 2277 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 او   به  زندگی  رسید  مرادیبی  به  کارش  در  یعنی  شکست  قضا  فرمان  با  انسان  وجود  کشتی  وقتی
 تا  بیندازد  را   هاآن   و  ببیند  مرکزش   در  را   هاهمانیدگی  فضاگشایی   با  که   کرد  عطا  فرصتی
 . شود مندبهره  الهی رحمت دریای از ترتیببدین 
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 تن مُرده این شود زنده من به چون
 من   به آرَد رُو که باشد من جانِ

 ( 4678 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ناکام   و  مرادبی  را   ذهن  در  مانده  انسان  قضا  فرمان  با   کههنگامی :[  گویدمی  زندگی  زبان  از  موالنا]
  وقتی   و  شودمی   زنده  من   به  اشمرده   تن  و  کندمی   باز  را   فضا   قضاوت،   و   مقاومت  بدون  او  کنممی

 کنم می   حرکت  و  کرده  جمع  را   ام سایه   که  هستم  من  خود  این  درواقع  آید،می  من  سمتبه   جانش
 . است شده یکی من با  و  تبدیل من به او زیرا 

   محتشم جان  ازین را او کنم من
 بخششم  ببیند بخشم،  من  که جان
 ( 4679 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ایشدهزنده  جانِ  این  و  کنممی  بزرگ  و  باعظمت  زنده،  کرده  فضاگشایی  که   را   انسانی  جان  من
  آن   نیست  قادر  ذهنیمن  کهدرحالی   بیندمی   مرا   بخشش  شود،  تبدیل  من  به  تا  ام بخشیده  او  به  که
 . ببیند را 

   دوست رویِ  نبیند نامحرم جانِ
 اوست  کویِ از او کاَصلِ جان همآن  جز 

 ( 4680 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  اثر در که جانی فقط. ببیند را  زندگی و خدا  روی نیست قادر که است ذهنیمن  همان نامحرم  جان
 تواند می  است  شده   قائم  خود  روی  هاهمانیدگی   انداختن  با  و  است  حضور  به  زنده  فضاگشایی،

 . اوست امتداد  از آن اصل زیرا  ببیند را  خدا 

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

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

  برد،می  کوتاهی  زمان  که  است  ایوظیفه   هاهمانیدگی   انداختن  و  هامرادی بی  دنبالبه   فضاگشایی 
 و   نکن  طوالنی  را  کوتاه  کار  این.  کن  شتاب  زندگی  و  خدا   به  تبدیل  سویبه  و  بده  انجام   را  آن

 . بکشد طول  سال هایسال نگذار
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 زمان  یک خواهی  سال، صد در خواه
 وارهان   و واگُزار امانت این

 ( 182 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کن؛   رها  را  هاهمانیدگی   و  بده  انجام   را   الهی  امانت  ادای  و  لحظه  این  اتفاق  اطراف  در فضاگشایی
 . کوتاه لحظٔه یک چه و بکشد طول سال صد چه

 نَجَست َکس  حَزمی و  صبر بی کمین، زین
 دست و  پا آمد  صبر  خود، را  حَزم
 ( 213 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  دوراندیشی  و  صبر  بدون  ذهن  زندان   در  گیرافتادگی  و   ذهنیمن   گاهکمین   از  نتوانسته  انسانی  هیچ
 . است دوراندیشی و حزم  وپایدست  صبرکردن  درواقع. یابد خالصی

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

 ( 214 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   کندمی  مسموم   را   تو  زهرناک   گیاهی  مانند  زیرا   کن  پرهیز  قضاوت  از  دوراندیشی  با  انسان،  ای
  سبب   و  بوده  پیامبران  نور  و  زور  حزم،  و  دوراندیشی  این.  آوردمی   مرکزت  به  را   کردن  وبدخوب
 . کنند باز قضاوت و  مقاومت از دوری با را  فضا شده

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

 ( 215 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  که   انسانی.  دهد   حرکت  تواندنمی   باد  را   کوه  اما  جهدمی   جا  از  بادی  هر  وزش  با   سبک  کاهِ
  وزنی   آیدمی   ذهنیمن   از  که  بادهایی  به  نیز  است  شده  باز  درونش  آسمان  و  کرده  فضاگشایی 

 . گیرد نمی  قرار هاآن تأثیر تحت و دهدنمی 
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 جدید  شَأْن   َلنٰا اَصْباحٍ ُکلُّ
   یَحید ال مُرادی  عَنْ شَیءٍ ُکلُّ

 ( 1640 بیت سوم، مثنوی،دفتر  مولوی،)
 . گیردنمی  کناره شود،نمی  برکنار: الیَحید 

 مشیت   حیطٔه  از   کاری  هیچ  و  داریم  تازه   کاری  بامداد  هر  در:[  فرمایدمی  خداوند  زبان  از  موالنا]
 فضای   سوی  از  جدید  کار  و  جدید  فکر  نیز  انسان  توسط  فضاگشایی  هر  با. ]شود نمی   خارج  من

 طریق   از  که  شوندمی  اداره  خدایی  توسط  هاانسان  تمام   و  شودمی   پیشنهاد  انسان  به  شدهگشوده 
 .[کندمی  هاآن  نصیب انبساط یا انقباض و مرادیبی  فکانکن  و  قضا

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

 (1227 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  فعال   و  تکرار   را   فکرها  با  همانیدگی  که  ذهنیمن  برخالف   ساعت  این  و  لحظه  این  در  زندگی
  آن  که  کندمی  ارائه   شده  مرادیبی   دچار  که  انسانی  برای   را   جدید  حلی  راه  و  نو  ایشیوه  کند،می

 .رسید خواهد نو شیوۀ آن به فضاگشایی راه  از انسان

  نیست دامبی  و دَدبی ُکنجی هیچ
 نیست  آرام حق،  گاهِخلوت  به جز 
 ( 591 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 وحشی  و  درّنده حیوانِ: دَد

  یا   زمان  تغییر   با  حتی  و  داشت  نخواهد  فراری  راه  هیچ  بماند  باقی   انسان  در  ذهنیمن   که   مادامی
 که   است  حق  خلوتگاه  در   و  شدهگشوده   فضای  اطراف  در  تنها.  بود  نخواهد  برایش  آرامشی  مکان،
 .کندمی  پیدا  را  حقیقی آرامش  و  امنیت انسان

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

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

  هشیاری  به توجه و  فضاگشایی  جز ایچاره او، ناامیدی و ذهن در مانده انسانِ مرادیِبی  هنگام 
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 هشیاری  با  که  است  مسی  مانند  مرادبی   انسان  ناامیدی.  نیست  گیردمی   نشأت  فضا  آن  از  که  نظر
 . شودمی  تبدیل ی حضورطال به نظر

 نهید او  پیشِ به  هاناامیدی
 جهید  بیرون دَوابی دردِ ز تا
 ( 3387 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  از   تا  ببرید  خداوند  نزد  به  شدهگشوده   فضای  با  را   خود  هایمرادیبی   و  هاناامیدی[  هاانسان  ای]
 . یابید خالصی چیزها با شدگیهویتهم درمانبی  و العالج درد

 من  دستِ و دل  ستبسته و خسته
 من  کنعانِ یوسفِ غمِ دستِ

 (2114 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 زخمی :  خسته

 غمِ   من.  است   شده  بسته  و  خسته  جهان  این  در  هایمناکامی   و  هامرادی بی  از  من  دست  و  دل
 زنده   او  به  که است  این   مقصودش  و  منظور  دانممی   و  دارم  است  خداوند  نماد  که  را   کنعان  یوسف
 پاداش   از  و  کنم  عدم   را   مرکزم   و   باز  را   فضا  تا  کرده  نصیبم  مرادیبی   و  داندمی   مرا   صالح  او.  شوم 
 .شوم  برخوردار  است الهی جذبٔه و  عنایت که آن

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

 ( 4298 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 جهان   در  زنانسوت   این   همیشه  نترس،:  گفت  اشکره  به  اسبکره   داستانِ  در  مادر  اسب
 کنندمی یادآوری مدام  زندگی و خدا که است آن تمثیل بیت این. اندشده می  مانع و اندترسانده می

 که  داشت  خواهند  وجود  کارافزایانی  رودمی  را   عشق  راه  فضاگشایی  با  که  انسانی  درمقابل  همیشه
  با   که  مردم   و  کندمی   کارافزایی  مقاومت  و  ستیزه  و  قهر  با  که  ذهنیمن  مانند  شوند،می   او  مانع

 .  کنندمی  کارافزایی جنگ و طعنه و بدگویی و  تشنیع
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 ارجمند  ای کن  خویش کار تو هین
 کنند می بر  خود  ریش کایشان  زود،
 (  4299 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کردن فایدهبی  تشویشِ: برکندنریش 

 به   کاری  و  بکن  را   خودت   کار  فضاگشایی   با  و  باش   هوش   به  خردمند،   و  ارجمند  انسان  ای  تو  اما
 زودی   به  زیرا   باش  نداشته  کنند می   گوییزشت   و  تشنیع  و  زنندمی   سوت  که  ذهنی  هایمن

 .شد خواهند خود رسوایی سبب خودشان

 گریخت  باید حق  لطفِ پناهِ در
 ریخت   ارواح بر  لطف،  هزاران  کاو
 ( 1839 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 در   و  شد  خارج  ذهنیمن   نفوذ  زیر  از  فضاگشایی  و  تسلیم  با   و  برد  پناه  حق  لطف  به  باید  بنابراین
 به   را   زندگی  لطف  و  کندمی   کمک  او  به  درواقع  انسان  کردن  مرادبی   با  خدا   زیرا   نماند،  ذهن

 . ریزدمی  او هشیاری

 زمان   یک رفتن  جمع از بَدَست یک
 بدان  نیکو این  باشد، شیطان مکِر
 ( 2166 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 وجب  یک: بَدَست یک

  از   حضور،  به  شدهزنده  هایانسان  و  عشقی  یاران  از  جداشدن  وجب  یک  اندازۀ به   حتی  که  بدان
]است  شیطان  حیلٔه  و  مکر  ذهنی   هایمن  شود  جدا   هاآن  از  باید  انسان  که  کسانی   درواقع. 
 .[ هستند مخرب و حاصلبی 

 داد باد بر تقلیدشان مرا مر 
 باد  تقلید آن بر لعنت صد دو که
 ( 563 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  با   شدن  قرین  و  حاصلبی   ذهنی  هایمن   از  تقلید:[  گویدمی   ذهن  در  مانده  انسان  زبان  از  موالنا]
 . کورکورانه تقلید این بر لعنت. داد باد  بر مرا  زندگی هاآن
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 حاصالن بی  چنین تقلیدِ خاصه
 آفالن   بر  با  ابراهیم خشمِ

 ( 564 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   روندمی  سوآن   و  سواین   به   همانیدگی  باد  هر  با   که  حاصلبی   ذهنی  هایمن  از  تقلید  خصوصبه
 نشد  حاضر  که  آفل  چیزهای  بر  ابراهیم  خشم  مانند[  کرد  خشم  باید  گروه  این  بر. ]کنندمی   تقلید
 .بگذارد مرکزش در را  هاآن

 او وگویگفت و  قولبی قَرین از
 او  خوی از  نهان  دل بدزدد خو

 ( 2636 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 همنشین : قَرین

  و  حاصلبی  انسانی  او   قرین  خواه  گذارد،می   اثر   انسان  مرکز  روی  هرکسی  با  شدن   قرین و همنشینی
 خوی   که  باشد  عاشق  انسانی   خواه  و  بدهد  او  به  حاصلی بی   خوی  نهان  در  که  باشد  مرادبی 

 . ببخشد او به موالنایی

 است  شَهی تیِر آن  که  مَشْکَن را تیر 
 است  آگهی شَصْتِ ز  پَرتاوی، نیست

 ( 1305 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   کن  باز  را   فضا  شویمی   مرادبی   و  خوردمی   تیر  فکانکن   و  قضا  توسط  هایتهمانیدگی   وقتی
 بلکه  نشده  پرتاب  تو  سویبه  اتفاقی  طوربه   و  است  انداخته  خداوند  یعنی  شاه  را   تیر  این  بدان

  فکر   تو  طریق  از  زندگی  دهی  اجازه  و  برداری  مرکزت  از   را   هاهمانیدگی   تو  تا  شده  انداخته  آگاهانه
 . کند عمل و

 حق  گُـفت  رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ ما
 سَبَق  دارد کارها  بر  حق  کارِ

 ( 1306 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  درواقع   بلکه  کنینمی   را   کار  این  تو  اندازیمی   تیر [  انسان  ای]  تو   وقتی  که  فرمود  قرآن  در  خداوند
 باید   و  کنی  عمل  و  فکر   ذهنیمن  با  نیستی  قادر  تو  زیرا   اندازدمی   تیر  تو  طریق  از  زندگی  یا  خدا 
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  پیشی   کارها  تمام   بر  او  کار  کندمی   عمل  و  فکر  تو  طریق  از  خدا   وقتی.  کنی   صفر  را   اتمنیت 
 . گیردمی

 ( 17 آیه ،(8)انفال سوره کریم،قرآن)

 ...« رَمَٰى اللَّهَ وَلَٰکِنَّ رَمَيْتَ ِاذْ رَمَيْتَ وَمَا...»
 ...« کرد  پرتاب خدا  بلکه نکردی، پرتاب تو کردی، پرتاب تیر که هنگامی و»

 
 را  تیر  مشکن تو بشکن، خود خشمِ
 را   شیر  شمارد  خون  خشمت چشمِ

 ( 1307 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 را   خشمی  بلکه  مشو  خشمگین  و   مشکن  را   تیر  شدی،  مرادبی   و  کرد  اصابت  تو  به  قضا  تیر  وقتی
  سبب   درواقع  که   را   مرادیبی  این  تو  ذهنی  چشم  که  بدان  و  بشکن  آمده  باال  اتذهنی من  از   که

 ظلم  و  شماردمی  خون  دهد،می  فضاگشایی  فرصت  تو  به  و  است  مقوی  شیر  مانند  و  تو  نجات
 . پنداردمی

 بَر شاه پیشِ و،  تیر  بر  ده بوسه
 تَر تو خونِ از آلودخون تیِر

 ( 1308 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ذهنیمن  خون  از  و  شده  اتمرادیبی   سبب  کرده،  برخورد  هایتهمانیدگی   به  که  قضا  تیر  آن  به
 تو  اختیار  در  من  بگو  و  کن  باز  را   فضا  لحظه  همان  و ببر  خداوند  نزد  و  بزن بوسه  است  شده  تر  تو

 .دارم  حزم  و شکر و کنممی صفر را  مقاومتم و قضاوت. هستم

 مَزن  بیهوده  تَشنیعِ ذوالمِنَن، جام خوردهِ ای
 َکَفرْ   مَنْ خابَ  که زیرا شَکَْر، مَنْ  فازَ که زیرا

 (1015 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 تعالی باری  صفت  ها،احسان  صاحب : ذوالمِنَن
 ساختن   رسوا  کردن،  بدگویی: تَشنیع
 . شد پیروز  کرد،  شکر هرکه: شَکَر مَن  فازَ

 . شد ناامید ورزید، کفر هرکه: َکفَر مَن خابَ

   ایخورده خداوندی، صفات و  احسان ایزدی، شراب  «جام » از شکر  و گشاییفضا  با که کسی ای
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 مگیر؛ ایراد  بیهوده ذهنیمن  با هستی، او جنس از و
 زندگی  خرد  به  و  کندمی  شکر  هرلحظه  کند  نگاه  جهان  به  ناظر  حضور  صورتبه  که  هرکسی  چراکه

 امکان   این  از  و  کندنمی   شُکر  لحظه  این  در  که  هرکسی  و  کرد  خواهد  پیدا   نجات  داشته،  دسترسی
  درنهایت   و  ورزدمی   کفر  کند،نمی   استفاده  شود،  زندگی  جنس  از  و  کرده  باز  را   فضا  تواندمی  که

 . بکشد درد عمرش  تمام  باید که کندمی  فکر و شد خواهد ناامید

 نیم دیوان آن از یاران ای: گفت
 پیم  آید ضعیف  الحَوْلی  ز که

 ( 4088 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خدا   نیروی جز به نیرویی نیست معنی به ه؛بِاللّ اِلّا قُوَّة ال و  الحَوْلَ منظور : الحَوْل 

 پایه  شالوده، بنیان، : پِی

  ذهنی   هایمن  آن  از   من  ،«یاران  ای: »گفت  گرمالمت   ذهنی  هایمن  جمع  به  وارد  تازه  مهمان
 وجودم   ارکان  برساند،  آسیب  هایمهمانیدگی   به  و  گوید  «الحَول»  کسی  کههمین  که  نیستم  ترسویی
  و  دارم   زندگی   در  ریشه  صبر،  و  فضاگشایی   با  من  زیرا   بکشم؛  ام معنوی  کار  از  دست   و  بلرزد
 . دارد توجه و لطف  نهایتبی  من به زندگی که دانممی

 باالترم  یقین از و گمان از
 سرم  گرددنمی بر  مالمت وز

 ( 4126 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . شودنمی  عوض امعقیده : سرم گرددنمی  بر

  که   صادق  عاشقِ  آن  قول  از  و  گردد بازمی   کشمهمان   مسجد  حکایت  به  مجددًا  جااین   در  موالنا]
  عمیقی   حضور  صبر،  و  گشاییفضا  وسیلٔهبه   من:[  گویدمی   بمیرد  اشذهنی من  به  نسبت   خواهدمی
  و   هستم  باالتر  ذهنی،من   یقین  و  شک  مرتبٔه  از  بنابراین  ام؛شده  زندگی  جنس   از  و  کرده  پیدا 
 . کنمنمی گم را  راهم و دارم برنمی  دست خود عقیدۀ از مردم  مالمت و  ترساندن خاطربه

 نمود می دعوت سال نُهصد نوح
 فزود می قومش انکار دَم به دَم
 ( 10 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  لحظهبه لحظه  ولی  «کردمی دعوت » تبدیل و  فضاگشایی به را  خود قوم  « سال  نهصد نوح» مثالً
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 .  شدمی بیشتر   ذهنیمن  داشتن  نگه با «قومش انکارِ»

 کشید؟ واپس  عِنان گفتن از هیچ
 خزید؟  خاموشی غارِ اندر هیچ

 ( 11 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
    کردن توقف  ایستادن، باز: کشیدن واپس  عنان

  خدا   به  شدن  زنده  و  فضاگشایی  به  آنان  دعوت  و  «گفتن   از»  خود  قوم   خاطر  به  نوح  حضرت  آیا
 ماند؟  ساکت و شد ناامید قومش، هایمخالفت  قبالِ در آیا و کشید؟ دست

 سگان  عَالالیِ و بانگ از: گفت
 کاروان؟  راهی  ز واگردد هیچ

 ( 12 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 غوغا  و شور  بانگ، بلند، آوازِ: عَالال

  نهایت بی  به  شدن  زنده  سویبه  که  انسان  هشیاریِ  «کاروانِ »  است  ممکن  مگر :  گفت  خود  با   نوح
  ایستد؟ باز حرکت از ذهنی هایمن  سروصدای و عوعو از رود،می خدا 

 سگ  غوغایِ از مهتاب شبِ یا
 تَگ؟  سیر  در  را بَدْر گردد سُست

 ( 13 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 رفتار   در تیزی تاخت، دو، : تَگ

  نورافشانی   و  حرکت  از  را   تابنده  ماه  سگان،  سروصدای  «مهتاب  شب»  در  که   است  ممکن  مثالً  یا
 از  فرستد،می   جهان  به  را   زندگی  خرد  و  نور  ماه،  مثل  که  فضاگشا،  عاشقِ  انسان  یعنی  بازدارد؟
 .دهدمی  ادامه یکتایی فضای به ذهنیمن از خود حرکت به و ترسدنمی  ذهنیهایمن  غوغایِ

 کند  عوعو سگ و نور فشانَد مَه
 تند می خود  خلقتِ بر  کسی  هر 
 ( 14 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

.  کندمی   عمل  خود  «خلقت»  طبق  هرکسی.  اندازدمی  راه  «عوعو  هم  سگ»  و   افشاندمی   نور  ماه
  به   را   شدهگشوده   فضای  خرد  گشاید،می   هاوضعیت   اطراف  در  را   فضا  هرلحظه  که  عاشق  انسان
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 درد   مخرّبِ  انرژی  مقاومت،  و  ستیزه  با  ذهنیمن  اما  کند؛می   بیان  را   موالنا  حرف  و  آوردمی   جهان
  پخش   جهان  در   را   همان  باشد،  جنسی  هر  از  مرکزش  کسی  هر.]  کندمی  پخش  جهان  در   را 
 .[ کندمی

 قضا داده  خدمتی را  کسی  هر 
 ابتال  در گوهرش  آن،  خورِ در
 ( 15 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  که   شودمی   امتحان   هرلحظه  آن  براساس  و  استکرده   معیّن  مأموریتی  هرکسی  برای  الهی   «قضای»
  با   یا  کندمی   بیان  را   آبادانی  و   زندگی  خرد  حضور،  «گوهر»  بوده،  عدم   جنس  از  مرکزش  آیا
 .  کندمی  تخریب و شکایت و  ناله ذهنیمن

 سََقم  نعرۀ آن سگ نگذارد چونکه
 هِلَم؟  چون را خود سَیرانِ مَهَم، من
 ( 16 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بیماری : سَقَم
 گردش و  سیر: سَیران
 هِلیدن  مصدر از  گذارم، فرو گویم،  ترک: هِلَم

  خردمند   و   تابان  ماه  که  من  کند،نمی  رها  را   بیمارگونه  «نعرۀ»  آن  ذهنیمن  یعنی  «سگ»  کهوقتی 
   بگذارم؟ کنار را  خود نورافشانی و  حرکت چگونه هستم

 کند  افزون سرکگی سرکه چونکه
 بود  افزونی  واجب را شِکَر  پس

 ( 17 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ترشی : سرکگی

 «واجب»  پس  کند؛  زیاد  را   بودن  عبوس  خاصیت  و  ترشی   بخواهد  ذهنیمن  یعنی  «سرکه»  وقتی
 مرکز   که  ذهنی  هایمن  وقتی  عبارتیبه.]شود  اضافه  شدهگشوده   فضای  شیرینی  و  «شِکر»  که  است

 باید   خدا،  به  زنده  هایانسان   صورتاین  در  کنند،می  پخش  مخرّب  انرژی  دارند  درد  با  همانیده
 .[  کنند پخش جهان در را  زندگی خرد  و کرده باز را  فضا 
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 انگبین چونهم لطف  سِرکه، قهر 
 اِسکَنجبین  هر   رُکن  باشد دو کین
 ( 18 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . است معروف  هم سکنجبین به که ( انگبین+   سرکه) سرکَنگبین معرب:  اِسکَنجبین

 خداوند  « قهر»  مورد  دارد؛  قضاوت  و  مقاومت  بوده،  درد  جنس  از  مرکزش  که  ذهنی من   انسان
  است، کرده  عدم   را   مرکزش  و  باز  را   فضا  که  کسی  و  کندمی   پخش  را   خرابی   و  غم  و  است

 رُکن   و  پایه (  انگبین   و  سرکه)  «لطف  و  قهر»  یعنی  دو  این  و  کندمی   پخش  را   خدا،  لطف  ،«انگبین»
 . است «اسکنجبین»

 خَل  ز آرد کم پای گر  انگبین
 خَلَل  اندر اسکنجبین آن آید

 ( 19 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 آمدن  کم: آوردن  کم پای
 سرکه : خَل
 .خرابی و  نقصان یعنی اینجا چیز؛ دو  بینِ شکافِ سستی،: خَلَل

 خرابی   و   نقصان  دچار  «اسکنجبین»  صورتایندر  شود؛  کمتر  سرکه  از  «انگبین»  مقدار  اگر
 . گرددمی

 ریختند می ها سرکه وی  بر  قوم،
 قند   ریختمی فزون دریا را نوح
 ( 20 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 لطف  «دریای»  به  که  «نوح»  و  کردندمی   تولید  درد  او  برای  و  «ریختندمی  سرکه»  مرتّب  نوح  «قوم »
 جهان  به  را   شیرینی  و  «قند»  زندگی،  طریق  از  و  کردمی  باز  را   فضا  مرتّب  بود  وصل  خدا   بخشش  و

 .  ریختمی

 پُفو آرَد خدا شمعِ بر  که  هر 
 او  پوزِ بسوزد میرد؟  کی شمع

 ( 2082 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 پُف: پُفو

  « شمع»  است  ممکن  چگونه  کند   «پُف»  را   شده،گشوده  فضای  شمع  ،«خدا   شمع»  که  هرکسی
 .سوخت خواهد خودش  دهانِ بلکه  شود؟ خاموش و  بمیرد حضور



  916خالصه ابیات برنامه شماره  

 
23 

 خواب   بینند بسی خّفاشان، تو چون
 آفتاب  از یتیم مانَد  جهان کین

 ( 2083 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 محروم   عالمتاب  «آفتابِ  از»   «جهان»  این  که  بینندمی   «خواب»  بسیار  تو  مثل  «خفاشانی»
 آفتاب   که  دارند  آرزو  پرستند،می  را   ذهنیمن   جهل  و  تاریکی  که  ذهنی  هایمن   یعنی  استمانده
  به   انسان  خواهدمی   زندگی  تکاملی  جریان  کهدرحالی   نرسد؛  حضور  به  کسهیچ   یعنی  بمیرد  هدایت
 . شود زنده خداوند

 روح  دریاهایِ تیِز هایِموج
 نوح  طوفانِ بُد که صدچندان  هست

 ( 2084 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 «نوح  طوفان»  برابر  صد  شوندمی   هاروح   وارد  و  خیزندبرمی   یکتایی  دریای  از  که  خروشانی  امواج
 . دارد قدرت

 رُست   موی کنعان چشمِ  اندر لیک
 جُست  کوه و بِهِشت را کشتی و نوح
 ( 2085 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  که   است  انسانی  نماد  جااین  در  که]  ،« نوح»  پسر  ،«کنعان   چشمِ»  در  «مو»  مثل  هاهمانیدگی   امّا
  نوح»  و  کرد  کور   را   او  عدم   چشم و  روئید[  شود،نمی   یکتایی  فضای  وارد  و  داردمی  نگه  را   ذهنیمن
 .  برد پناه دردها و همانیده فکرهای و ذهنیمن  «کوهِ» به کرده رها را  یکتایی «کشتی و

 زمان  آن بُرد فرو  را َکنعان و کوه
 اِمْتِهان  قعرِ   به تا موجی نیم

 ( 2086 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ذلّت  و خواری یعنی  اینجا در کردن؛ خوار  کردن، ارزشبی: اِمْتِهان

  ژرفای   به  را   «کنعان»  و  همانیده  فکرهای  «کوه»  و  برخاست   «موجی  نیمه»   که  بود  لحظه  آن  در
 . «فروبرد » ذلت و خواری
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 ( 43 آیٔه ،(11) هود سورۀ کریم، قرآن)

َمْن   ِإَلَّ  اَّللَِّ  َأْمِر  ِمْن  اْلَيْوَم  َعاِصَم  ََل  قَاَل  اْلَماِء ۚ  ِمَن  يَ ْعِصُمِِن  َجَبٍل  ِإََلٰ  َسآِوي  اْلَمْوُج  »قَاَل  بَ ْيَنُهَما  َوَحاَل  رَِحَم ۚ 
 َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقنَي.« 

»گفت.«  گرفت   خواهم   جا  دارد،  نگه  آب  از  مرا   كه  كوهى  سرِ  بر  من:  گفت»   هيچ   امروز: 
 دو   آن  ميانِ  موج  ناگهان.«  آورد  رحم  او  بر  كه  را   كسى  مگر  نيست  خدا  فرمانِ  از  اى نگهدارنده

 .« بود  شدگانغرق از او و گشت حايل
 

 کند  وَعوَع سگ و، نور فشانَد مَه
 کند؟  مَْرتَع  کی ماه نورِ ز سگ

 ( 2087 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 چریدن : كردن مَرْتَع

  ، «سگ»  و  کندمی   پخش  جهان  در  را   زندگی  برکات  و  کرده  نورافشانی  فضاگشا،  انسان  ،«ماه»
 انسان  حضورِ  نور  از  که  است  ممکن  چگونه  ذهنیمن  سگِ.  اندازدمی  راه   واقواق   ذهنی،من

 شود؟  مندبهره   موالنا همچون عاشقی

 تگ  به مَه  همرهانِ  و شبروان
 سگ؟  بانگِ از  کنند کی رفتن تَرکِ
 ( 2088 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خاطر به  که  است  ممکن  چگونه  کنندمی   سفر  موالنا  ماهِ  نور  پرتو  در  که  کسانی   و  شب  راهیانِ
 ایستند؟  باز خود روی کار و حرکت از ذهنی  هایمن  «بانگ»

 تیر مانندِ دوان ُکل سویِ جزو،
 پیر؟ گنده هر   پیِ از وقف کند کی
 ( 2089  بیت دفترششم، مثنوی، مولوی،)

  به   و دَوَدمی   زندگی  با  مجدد  وحدت  یعنی  «کُل  سویِبه»   مستقیم،  و «تیر  مانند»  هشیاری،  ،«جزو»
 ، « پیرگَنده»   هر  گوییبیهوده   خاطربه   که  است  ممکن  چگونه  او.  کندنمی   نگاه  طرف آن   و  طرف این

  او   چراکه  ماند؟  باز  حرکت  از  است،همانیده   چیزها  با  و  چسبیده  دنیا  به   که  ذهنیمن   انسان
 .  رودمی  پیش زندگی خرد با و کرده باز را  فضا  هرلحظه
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 بود  زاغ صورت به  گر   ایشان زاغِ
 بود مازاغ و آمد بازْهِمّت

 ( 3752 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

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

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

 ( 17 آیٔه ،(53)نجم سورۀ کریم، قرآن)

اغَ مَا»  .« طَغَٰى وَمَا الْبَصَرُ زَ
 .« درنگذشت حد از و نكرد خطا چشم»

 
 اْلبَصَر مازاغَ: گفت  را  ُکلّ  عقلِ
 نظر سو هر   کندمی جزوی  عقلِ

 ( 1309 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  دست به   فضاگشایی  با  و  کندمی  اداره  را   کائنات  تمام   که  خردی  ،«کُل  عقلِ »  دربارۀ  خداوند
  و طرفاین  به چشمش یعنی است «الْبَصَر  مازاغَ» شدهگشوده  فضای آن خرد: استفرموده  آید،می
  هر»  به  ذهنی،من   عقل   ،«جزوی  عقلِ»  کهدرحالی   کند؛نمی   طغیان  و   شودنمی   منحرف  طرف آن
 سوهای   از  که  ذهنی من   عقل  با  تواند نمی   انسان. ]شودمی   همانیده  چیزی  هر  با  و  کندمی   نظر  «سو

 .[  برود خداوند سویبه آیدمی  وجودبه  جهانی، این چیزهای برحسب دیدن یعنی فکری،

 نُجوم  اَصْحابی: که  پیغمبر گفت
 رُجوم را شیطان  و،  شمع را  روانره
 ( 3656 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 « شمع»  منزلٔه  به  سالکان  و  «رهروان»  برای  ستارگانند،  مانند  من  اصحاب   که  فرمود  «پیغمبر» 
]هستند  سنگسار  و  طَرد  وسیله  شیاطین  برای  و  اندطریق   با  را   حضورش  شمع  که  هرکسی. 

 .[گیرد می را  ذهنیمن  تخریبِ جلوی و کرده  هدایت را  رهروان کندمی  روشن فضاگشایی
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 حدیث 
 «ِاهّتَدَيْتُم اقْتَدَيْتُمْ فَبِاَيِّهِمِ كَالنُّجُوِم َاْصحابى»
 .« یافت  خواهید را  راست  راهِ برويد   هركدامشان دنبالِ به كه هستند اخترانی مانندِ من اصحابِ»

 
    اندبوده تن یک دو  هر  شیطان، و نفس
 اند بنموده را خویش صورت دو در 

 ( 4053 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)  

  درد   و  همانیدگی   جنس  از  یعنی  جنس  یک  از  هردو  ،«شیطان»  و  ذهنیمن  یعنی  انسان  «نفسِ»
  یکی   اند،شده   نمایان  «صورت  دو »   به  اما  کنندمی   کار  آینده  و  گذشته  مجازی  زمانِ   در  و  هستند

  کارش   و  بوده  آن  جنس  از  و  شیطان  نمایندۀ  ذهنی،من . ]شیطان  در  دیگری  و  انسان  درونِ  در
 .[ شویممی شیطان جنس از کنیم فضابندی  ذهنیمن  با اگر نیز ما. است  تخریب

    بُدند یک ایشان که عقل، و فرشته چون
 شدند  صورت دو هاشحکمت بهر  

 ( 4054 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 یکی  کند،می  اداره  را   کائنات  تمام   که  کل  عقلِ  و  حضور  هشیاری  یعنی  « فرشته»  که  طورهمان 
 و   است  انسان  درون  در  یکی  اند،درآمده  «صورت  دو»  به  خداوند  هایحکمت   خاطربه  اما  هستند
 هشیاری   و   فضاگشایی  با  لحظه  این  در  انسان  دیگر  عبارتبه   باشد؛می  خداوند  که  هم  دیگری
 . است خداوند جنس  از حضور

 ای خوانده یزدان شیِر را خود که ای
 ای مانده در سگی با شد، هاسال

 ( 2961 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  سگ   دست  در  که  هاستسال  دانی،می  «خدا   شیر»  را   خودت  ذهنی،من   با  که  انسانی  ای
 .  کشیمی  درد و کنیمی  قضاوت  و مقاومت لحظه هر و ایدرمانده و اسیر اتذهنی من
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 شکار؟ تو برایِ  سگ این کند چون
 آشکار  ستیشده سگ شکارِ چون

 ( 2962 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

. ایشده  خویش   « سگ  شکار»  آشکارا   تو   وقتی  کند؟  شکار  تو  برای  چگونه  ذهنیمن   « سگ»  این
  اختیار  در  شده،  ساده  ذهنت  تا   بکشی  بیرون  شدگیهویتهم  از  پر  ذهن  این   از   را   خودت  باید

 .  آورد وجودبه  خالق فکر تو برای و  بگیرد قرار زندگی

 عمل  اخالصِ  آموز علی از
 دَغَل  از مُطَهَّر  دان را  حق شیِر 
 ( 3721 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پاکیزه  و  پاک: مُطَهَّر
 نیرنگ  و  گریحیله : دَغَل

  و   آیدمی  شدهگشوده   فضای  و  خداوند  از  کامالً  یعنی  است   خالص  عملت  که  ببینی  خواهیمی  اگر
(  ع)  «علی»   حضرت  از  باید  را   « عمل  در  اخالص»  ندارد  دخالتی   هیچ  تو  فکر  و  عمل  در  ذهنیمن
 منزه  و  پاک   همانیدگی،  براساس  کردن  فکر  یعنی  نیرنگ،  و  حیله  هر  از  را  « حق  شیر.» بگیری  یاد

 .[ نیستی حق شیر  باشد همانیدگی مرکزت در اگر گویدمی  موالنا. ]بدان

 یافت  دست  پهلوانی بر  غَزا، در
 شتافت و آورد  بر  شمشیری زود،

 ( 3722 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کارزار  و جنگ: غَزا

  بیرون  «شمشیری »  درنگبی   و  شد   چیره  و  غالب   «پهلوانی»   بر  جنگها  از  یکی  در(  ع )  علی  حضرت
 .  بکشد را  او که آورد

 علی  رویِ  بر  انداخت خَدو او
 ولی  هر  و نبیّ هر   افتخارِ

 ( 3723 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 تُف  دهان،  آبِ: خَدو

  مایٔه  که  بزرگی   شخصیت  همان.  انداخت  دهان  آبِ  «علی»  حضرت  چهره  بر  شخص،  آن  اما
 . است «ولی» هر  و پیامبر هر «افتخار»
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 علی  آن  شمشیر   انداخت زمان، در
 کاهلی   غَزائش اندر او کرد

 ( 3725 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 سستی : کاهلی

 . کشید  پیکار از  دست و نداد ادامه کارزار به یعنی .« کرد کاهلی غزا در»

 . کرد متوقف را  جنگ یعنی شد، کُند جنگ در و انداخت را  شمشیرش  درنگبی  علی حضرت

 عمل  زین  مبارز آن  حیران گشت
 محلبی رحمت  و عفو نمودن وز
 ( 3726 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 در  جنگ، وسط  در  حضرت،  آن  کهاین  از  و  شد  حیران  سخت  علی،  حضرت  عملِ  این  از  مبارز  آن
  است،کرده   بخشش  و  عفو  شود،  عصبانی  و  دهد  نشان  واکنش  کهآن  جایبه   نامناسبی،  جای

 . شد زده شگفت

 افراشتی  تیز  تیغِ من بر : گفت
 بگذاشتی؟  مرا  افکندی؟ چه از
 ( 3727 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  کف   از  را   آن  چرا   پس  بُکشی؛  مرا   تا  کشیدی  تیز  شمشیر  من  بر  که  تو  علی،  ای:  گفت  مبارز  آن
 گذاشتی؟   زنده را  من و انداختی

 من  پیکارِ از بهتر  دیدی چه آن
 ؟ من  اِشکارِ در سست تو شدی تا
 ( 3728 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   شده  سست   من   شکار  در  که  بود  خونم  ریختن  و  من   با  جنگیدن  از  بهتر  که  دیدی  چیز  چه  تو
 .[دید را  خداوند گشاییفضا  با حضرت آن]  کشیدی؟ من با جنگیدن از دست
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 نشست  خشمت چنین  که دیدی چه آن
 جَست؟ باز و  نمود برقی چنان تا
 ( 3729 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خاموش  دوباره   و  زد  ایجرقه   رعدوبرق   همچون  ابتدا   فرونشست،  خشمت  که  دیدی  چیزی  چه
 شد؟ 

 دید  عکسِ زآن مرا   که دیدی چه آن
 پدید؟  آمد ایشعله جان و دل در
 ( 3730 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 شد؟  پدیدار عشق شعلٔه جانم و   دل در و رسید نیز من به دید آن انعکاس و  بازتاب که دیدی چه
 خرد   و  خداوند  گاهآن   ببینی،  را   خشمت  بتوانی  تا  کن  باز  را   فضا  آید،می  باال  خشمت  که  هنگامی]

 .[ دید خواهی نیز را  شدهگشوده فضای

 مکان   و کون از برتر دیدی چه آن
 ؟ جان بخشیدیم و  بود  جان  از بِهْ که
 ( 3731 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  به   و   کنم  حس   را   حضور  هشیاری  من  که  شد  سبب  و  بود   باالتر   هم  مکان  و  زمان  از  که  دیدی  چه
 بود؟  ام ذهنی من جانِ از بهتر خیلی که بخشیدی را   ام اصلی  جان من

 زنم می حق پیِ از تیغ من: گفت
 تنم مأمورِ  نه  حقم، بندۀ

 ( 3787 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  فکر   خداوند  برای  فقط  و  زنممی  شمشیر  خدا،  رضای  برای  من:  گفت  مبارز  آن  به  علی  حضرت
 ذهنیمن  مأمور  و  ندارم   همانیدگی  و  وجود  حس  هیچ  ذهنی من   در  و   خداوندم   بندۀ  من.  کنممی

 . نیستم
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 هوا  شیِر نیستم حّقم،  شیِر
 گُوا باشد  من،  دینِ بر  من،  فعلِ

 ( 3788 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  است،   صفر  امذهنی من .  ذهنیمن  هایخواسته  و  هوسوهوٰی  شیرِ  نه  هستم  خداوند  شیرِ  من
  ایمانم   و  دین  بر  عملم  و  رفتار.  کندمی   عمل  و  فکر  من  طریق  از  او  و  بوده  وصل  خداوند  به  همیشه
 شدهگشوده  فضای  از  یعنی  دین  از  من  عملِ  بنابراین  است  فضاگشایی  من  دین.  دهدمی   گواهی

 . ذهنی من  همانیدۀ باورهای از نه آیدمی

 حِراب  در رَمَیْتُم اِذْ رَمَیْتَ ما
 آفتاب  زننده  آن و تیغم، چو من
 ( 3789 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 محاربه  و  جنگ:  حِراب

  تیر   خداوند  بلکه  اندازم نمی   تیر  من   یعنی  هستم  «رَمَیتَ  ِاذ  رَمَیتَ  ما»  صادقِ  مصداق  و   مظهر  من
 زنندۀ  و  هستم   خداوند  دستِ  در  تیغ  مانند  ابزاری  زندگی،  هایچالش   و  جنگ  در  من.  اندازدمی
 طریق  از او  و  هستم  زندگی  اختیار  در  کمال  و  تمام   من دیگر  عبارتبه  است  حقیقی   آفتابِ  تیغ،  آن
 .کندمی  عمل و فکر من

 ( 17 آیٔه ،(8)انفال  سورۀ کریم، قرآن)

 « ؛ …رَمَٰى اللَّهَ وَلَٰکِنَّ رَمَيْتَ ِاذْ رَمَيْتَ مَا»
 .«  …کرد  پرتاب خدا  بلکه نکردی، پرتاب تو کردی، پرتاب تیر که هنگامی و»
 .[نکن  عمل و  فکر هاهمانیدگی  برحسب  و  ذهنیمن  با]

 
 داد  و صبر  و حِلم ز  کوهم نیَم، َکهْ

 تُندباد؟ رُباید   در کی را کوه
 ( 3794 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 كاه مخفّفِ: کَهْ
 فضاگشایی: حِلم

  و   شکیبایی  و  صبر  در  نهایتبی  ریشٔه  داشتنِ  دلیلبه  بلکه  نیستم  کاه  شدهگشوده   فضای  در  من
  کی   جهانیاین  بادهای  را  کوه.  کنمنمی   عمل  و  فکر  ذهنیمن  با  و  استوارم   کوه   چونهم  عدالت

 بکَند؟  جای از تواندمی
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 است  خَسی جا از  رَوَد  بادی از آنکه
 است بسی خود  ناموافق، بادِ زآنکه

 ( 3795 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  قانون   دلیلبه   زیرا .  نیست  بیش  خسی  و  کاه  بجنبد،  جایش  از  باد  یک  وزیدن  اثر  در  که  کسی  آن
 هر. ]دارد  همراهبه   فراوانی  هایمرادیبی   خود  با  که  است  زیاد  بسیار  ناموافق  بادِ  فَکانکُن   و  قضا
 .[ کندمی  خشمگین را  ما که است ناموافق باد یک مرادیبی 

 آز  بادِ شهوت، بادِ  و خشم بادِ
 نماز  اهلِ نبود که را او بُرد

 ( 3796 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و (  ذهنیمن   هایخواسته  از  حاصل)  شهوت  بادِ   و(  توقعات   نشدن  برآورده  از  حاصل)  خشم  باد
 .نباشد  زندگی با وصال  و نماز اهل که دهدمی تکان و کَندمی جای  از را  کسی حرص، بادِ

 اوست بُنیادِ من،  هستیِّ  و کوهم
 اوست بادِ بادم کاه،  چون شوم ور
 ( 3797 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 فضای   یعنی  خداوند  بنیادِ  از  «من  هستیِّ»  و  «کوهم»  من  وزدمی   جهانی  این   بادهای  وقتی
  سبک   کاه  مانند  بکند  عمل  و  فکر  من  طریق  از  خواهدمی  زندگی   کههنگامی   و  است  شدهگشوده 

 .کنمنمی  مقاومت و روم می سوآن  و سواین  به زندگی باد وسیلٔهبه  فقط من و شوم می

 من  میلِ  نجنبد او بادِ  به جز 
 من سَْرخَیلِ اَحَد عشقِ جز نیست

 ( 3798 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 سرگروه  سردسته،: سَرْخَیلِ

  دست   در  « من  میلِ»  کنم؛می  حرکت   آیدمی   شدهگشوده  فضای  از  که  خردی  و   باد   با  فقط  من
 .شوم  یکی او با خواهممی  دائماً و است خداوند  عشقِ فقط وجودم  سرلشکر.  نیست ذهنیمن

 



  916خالصه ابیات برنامه شماره  

 
32 

 غالم  را ما و شَه  شاهان،  بر  خشم،
 ِلگام   زیِر  امبسته هم  را خشم

 ( 3799 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 افسار : لِگام

 شدگیهویت هم   مرکزشان  در  کهاین   دلیلبه   رواستفرمان  و  حاکم  جهانی،  این   شاهان  پیشِ  خشم
  را   خشم  من  زیرا  کند  بلند  مرا   تواندنمی   و  بوده  برده  و   غالم   ما،  پیشِ  خشم  این  ولی  دارد؛  وجود
 .ام بسته  را افسارش و سوارم  آن بر و کرده  خود مرکب

 ست زده خشمم گردنِ حِلْمم، تیغِ
 ست آمده رحمت چو  من بر  حق، خشمِ
 ( 3800 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مرکزم   به  شدگیهویت هم  که  هنگامی .  استزده  مرا   خشمِ  گردنِ  صبرم،  و   گشاییفضا   شمشیرِ
  خشم،   و  خراب  حال  این  وسیلٔهبه   چراکه  است؛  رحمت  مانند  من  بر  خداوند  قهر  و  خشم  آید،می

 .بردارم  شکایت و گله از دست و کنم باز را  فضا دوباره باید  که شوم می متوجه

 خراب  شد سقفم  چه گر  نورم، غرقِ
 تراب بو هستم چه  گر  گشتم، روضه

 ( 3801 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  ویران  ام ذهنی من  پارک   اگرچه  هستم  خداوند  نور  غرق  و  کردم   باز  را  فضا:  گفت   علی  حضرت
  و   بهشت  روحم،  ولی  دارد  نیازهایی  و  شده   درست  خاک   از  جسمم  اگرچه.  استگشته   پریشان
 . است باطراوت  باغی

 خدا   غيِر ميان در آمد  در چون
 سزا كردن ميان اندر را، تیغ

 ( 3802 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  چراکه  گذاشتم کنار را  چالش و  فکر تیغِ من آمد او با وحدت و خداوند جز  چیزی مرکزم  در وقتی
 . کردم  عمل و فکر ذهنیمن  وسیلٔهبه شدم  متوجه
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 من  نامِ آید لـِلَّه، اَحَبَّ تا
 من کامِ آید لـِلَّه،  ابغض که تا
 ( 3803 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  وقتی   دیگر  عبارتبه   بدارد  دشمن  خدا   برای  و  بدارد  دوست  خدا   برای  من  حقیقتِ  و  اسم  که  تا
  که   است  این  خاطربه   آید،می  بدم   چیزی  از  و  کرده  دوری  ذهنی  هایمن  از  اگر  کنممی   باز  را   فضا

 .کندمی  پرهیز چیز آن از شدهگشوده فضای
 حدیث 

 .« الْـايمانُ اسْتَكْمَلَ فَقَدِ  لـِلّهِ َانْكَحَ وَ لـِلّهِ َابْغَضَ وَ  لـِلّهِ َاحَبَّ وَ  لـِلّهِ مَنَعَ وَ  لـِلّهِ َاعْطٰى مَنْ»
  و فضا بازکردن یعنی) بدارد دوست خدا  برای و کند امساک   خدا  برای و ببخشد خدا  برای هركه»

  خواص  و   ذهنی   هایمن  از  دوری  و  پرهیز  یعنی )   دارد  دشمن  خدا   برای  و (  عاشقان  با  دوستی
  یافته   کمال  ایمانش  همانا  کند  ازدواج (  منیّت  بدون  و  پاک   ذهن  با)  خدا   برای  و(  هاآن   کنندۀنابود 
 .« است

 شود کم  رزقش  که صوفی آن شاد
 شود یَم او و گردد  دُر ششَبَه آن
 ( 1860 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 برّاق  و سیاه سنگ نوعی شَبَق، یا شَبَه : شَبَه
 دریا : یَم

 جای به   و  گردد  مرادبی   شود،  کم  اشذهنی من  روزیِ  که[  انسانی  آن  یا]  صوفی  آن  حال  به  خوشا
  حضور   مروارید  به  تبدیل  اشذهنیمن  ارزشبی   و  سیاه  سنگ  سپس.  کند  باز  را   فضا  اعتراض،

 .گردد  تبدیل یکتایی دریای به فضاگشایی با درونش فضای و شده

 شد  آگاه که هر خاص جِرایِ زآن
 شد  گاهاِجْری و قرب سزای او

 ( 1861 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 مستمری  مواجب، نفقه، : جِرا

 الهی  پیشگاه اینجا در: گاهاِجری 

  باز  نهایتبی   درونش  و  بچشد  آن  از  شود،  آگاه  الهی  خاصِ  جیرۀ  و  غذا   از  فضاگشایی   با  هرکس
  یا  روح غذای منبع به تبدیل خود و شده خدا  با  شدن یکی و الهی قرب شایستٔه  باشد، شده
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 .شد  خواهد «گاهِاجری»

 شود  نُقصان چون روح جِرایِ زآن
 شود  لرزان آن  نُقصانِ از جانَش

 ( 1862 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 زیان   کاستی، کمی،: نُقصان

  برکات  که   غذا   آن  و  ببندد  را   فضا   شده،  آشنا  روح  غذای  با  فضاگشایی  اثر   در  که  کسی   اگر  و
 . گردد می  پریشانی دچار و شده لرزان او جانِ کاهش، این از شود، کم ستمعنوی

 است  رفته خطایی که  بداند پس
 است آشفته رضا  زارِسَمَنْ که

 ( 1863 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . رویَد سَمَن که آنجا   یاسمن، درختِ  از انبوه  جای  و یاسمن باغِ : زارسَمَن 

 به   را   همانیدگی  یک  و  کرده  خطایی  که  است  دلیل  این  به  بدش  حال  این  که  شودمی   متوجه  گاهآن
.  استشده  آشفته  و  رفته  بین  از  او  رضایت  گلستان  و  زارسمن   که  فهمد می  و  استآورده   مرکزش

 .بکند عذرخواهی خداوند از و بیندازد کرده، شناسایی را  همانیدگی  و باز را  فضا باید

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

 ( 215 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   سواین  به  حسادت،  و  حرص  و  خشم  چون هم  جهان  این  از  بادی  هر  وزیدن  با  که  انسانی  آن
  در   او  چراکه  دارد؟  باد   این  از  ترسی   چه  فضاگشا،   انسانِ  کوه،  ِالّا  و.  است  کاه  واقعاً  رودمی   سوآن

 . نیست قائل اهمیتی و ارزش هیچ جهانی این چیزهای برای و کندمی باز را  فضا اتفاقات برابر

 صدق  پهلویِ بر َگردمی شو، گُوی
 عشق  چوگانِ  خَمِ در غَلْطان غَلْطْ

 ( 1558 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  فضاگشایی   با  یعنی  شو  تبدیل  راستی  گویِ  به  و  کن  جمع  را   اتذهنی من  وپای دست   انسان،  ای
  پهلوی بر تا نکن عمل و فکر هاهمانیدگی  برحسب  دیگر و گذاشته کنار را  ذهنیمن  حیلٔه و مکر
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 . روی پیش به غلطانغلط  خداوند خرد و نور و شدهگشوده  فضای چوگان  با درستی، و صداقت

 بهشت  اهلِ نشوند مُتفّرق حوادث به
 برخیزد جََرسی بانگِ به  که باشد طفل

 (21 غزل غزلیات،  مواعظ، سعدی،)
 زنگ : جَرَس

 باهم  که  است  محال  و  شوندنمی   متفرق  جهانی  این  حوادث  با  گشا،فضا  هایانسان   بهشت،  اهل
  فضای   از  و  شده  بلند  هاهمانیدگی   زنگِ  و  ذهنیمن  سروصدای  با  که  است  طفل  آن.  کنند  ستیزه
 . شودمی  خارج یکتایی

 او نامِ  ستشده عشق است، ایکرانهبی لذّتِ
 بُوَد؟ چرا جفا نه ور است، شکایت  خود  قاعده

 ( 560 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  پس   لحظه  این  در  خداوند  با  انسان  وحدت  معنایش  که  دارد  وجود  عشق  نام به   انتهابی   لذت  یک
  همین به  کندمی   عمل  شکایت  و  گله  براساس  ذهنیمن  عنوانبه   انسان  اما.  است   فضاگشایی  از

 کند؟  جفا  زندگی باید چرا  وگرنه شودمی  زندگی جفای و   وفاییبی  دچار دلیل
 نخواهد  جفا  زندگی  و  شده  زندگی  جنس  از  لحظه،  این  اتفاق  به  گفتن  بله  و  نکردن  شکایت  با]

 .[ کرد

 آید  تو ز  مالمت که  نگریزم مالمت ز
 آید  شِکَر  طعمِ  همه را  جان تو تلخیِ ز که

 ( 762 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  قانون   با  تو  چراکه  کنمنمی   فرار  بگیرم   قرار  مالمت  مورد  و  شوم   مرادبی   من   اینکه  از  خداوندا،
 به  که  بدهم  اجازه  نباید  شدم   مالمت   دچار  اگر  اما.  آوریمی   بوجود  را   مالمت  فَکانکُن   و  قضا
.  بیاید   بیرون  شکر  تو،  تلخیِ  و  مالمت  درمقابل  تا  بگشایم  فضا  باید  بکنم،  شکایت  و  رفته  ذهن

 ابزارهای   ترینمهم  از  یکی  مالمت  بنابراین  بسازد   ذهنیمن   کردن،  مالمت  با  فقط  تواندمی   انسان]
 .[ شودمی  محسوب ذهنیمن  مقاومتِ انواعِ از و بوده ذهنیمن
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 بِساط  ما بهِر گسترد  حق حکمِ
 انبساط طریقِ   از بگویید: که

 ( 2670 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 سفره  و فرش مانندِ گستردنی چیزِ  هر: بِساط

  تا   بخشید  ما   به  را   انبساط  و  فضاگشایی  خاصیت  و  کرد  گسترده  ما  برای   را   رحمت  بِساط  خداوند
  و  انبساط  با   و  ندهیم  نشان  واکنش  کرده،  باز  را   فضا  است  گرفته  حالمان  که  هنگامی  بتوانیم
 . کنیم برقرار ارتباط خداوند  با شدهگشوده فضای

   بگنجد چیز  همه بَحر، درین بَحر  درین
 مدرانید  گریبان  مترسید، مترسید،

 ( 637 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  و   حسادت  شکایت،  مثلِ  ذهنیمن  ناخوشایندِ  رفتارهای  همٔه  کنی،می  باز  را   فضا  وقتی  انسان  ای
 و   گله.  نترس   اتزندگی   اتفاقات  و  هاچالش  از  ،پس.  گنجدمی  یکتایی  دریای  این  در  مردم   مالمتِ
 . بگشا   اتفاقات اطراف در را  فضا فقط و فقط نکن، شکایت

 تو جنسِ  نی زبان،  او گوشی، تو چون
 اَنْصِتُوا: بفرمود حق را  هاگوش

 ( 1622 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 جنس  از  شوی  زنده  خداوند  به  که  زمانی  در  چه  و  هستی  ذهن  در  که  زمانی  در  چه  تو  انسان  ای
 . بگوید  سخن تو طریق  از خداوند دهی اجازه فضاگشایی  طریق از باید فقط و  هستی گوش

 ( 204 آیٔه ،(7) اعراف  سورۀ کریم، قرآن)

 .« تُرْحَمُونَ لَعَلَّکُمْ  وََانْصِتُوا  لَهُ فَاسْتَمِعُوا   الْقُرْآنُ قُرِىَ وَِاذَا »
 رحمت   و  لطف   از  که  باشد  گزینید،   خموشی  و  دهید  فرا   گوش  شود،  خوانده   قرآن  هرگاه»

 .«شوید برخوردار پروردگار
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 کنید  دون حِسِّ گوشِ اندر پنبه
 کنید  بیرون خود  چشمِ  از حسّ بندِ
 ( 566 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 شنیدن  ترکِ و گوش بستنِ از  کنایه: کردن گوش در پنبه

  را   خود  مرکز  و  کرده  ساکت  را   ذهنیمن   فضاگشایی  با   یعنی  بکنید  ذهنیمن  حسِ  گوشِ  در  پنبه
 بردارید  را  هاهمانیدگی   بندِ  خود  هشیاری  چشم  از   و  گردد   گشوده  شما  باطنی  گوش  تا  کنید  عدم 
 . شود باز دلتان چشم تا

 است سَر  گوشِ  سِر، گوشِ آن پنبٔه
 است َکر  باطن، آن َکر، این نگردد تا

 ( 567 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  فقط  چراکه  است؛  انسان  شنوعدم   یا  سِر گوشِ  پنبٔه  ذهنی،من   گوش  و  حسی گوش  یعنی  سَر  گوشِ
 هویت هم  آن  با  انسان  و  شنودمی   ذهنیمن  گوش  که  وقتی  تا.  شنودمی  را  هاهمانیدگی  صدای
 . شنودنمی را  زندگی اسرارِ و  است کر هشیاری باطنیِ  گوشِ آن است،

 شوید  فکرتبی و  گوشبی و حسبی
 بشنوید  را  اِرْجِعی خِطابِ تا
 ( 568 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 اندیشه : فکرت

  نه   «بازگردید  من  سویبه: »گویدمی  که  بشنوید  را  خداوند  إرجعی  ندای  هرلحظه  خواهیدمی  اگر
  فکرهای  دار،من  گوش  و  حواس  قیدوبند  از  باید  هستید،  زندگی  عنایت  مورد  شما  جهان،  سویبه

 .شوید رها  جزوی عقل و همانیده

 ( 28 و 27 آيات ،(89)فجر  سورۀ كريم، قرآن)

 .« مَرِْضيَّةً رَاِضيَةً رَبِّكِ ِالَٰى ارْجِعِي. الْمُطْمَئِنَّةُ النَّفْسُ َايَّتُهَا يَا»

 او   از  کهدرحالی  پروردگارت  سویبه .  یافتهاطمینان   و[  شدهگشوده   فضای]  گرفته  آرام   جان  ای»
 .[«    هستند منطبق هم بر مرضی  و راضی یعنی]  بازگرد  است، خشنود تو از هم او و خشنودی
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 کند   باور او که ترسم و نالم
 کند   کمتر  را  جور آن  کرم وز

 ( 1569 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  درد   و  نالممی   آیدمی   بد  ذهن  نظربه   و  آورده  پیش   قضا   لحظه  این  که  چالشی  از  او،  جفای  از
  نشانِ   را   ام ناله   یعنی  کند،  باور   را   هایمناله   خداوند  ترسممی   کهدرحالی   کشم؛می   هشیارانه

  گرفتن   برای  که  را   هاچالش   این  ،مهربانی   و  بزرگواری   روی  از  و  دارد  محسوب  ام ناخشنودی
 . کند کمتر آورد،می وجودبه هاهمانیدگی 

 رِمّ  و طِمّ با را  جمله نبیند پس
 یُصِمّ و یُعْمی  اْلـاَشْیاءِ حُبُّکَ

 ( 2874 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خشک   و تر کم، و زیاد جزئیات،: رِمّ  و طِمّ

  را تو آید،می  تو مرکز به که چیزی به تو عشق زیرا  ببیند، تواندنمی را  چیزهیچ  بد و خوب درنتیجه
 .کندمی  کر و کور

 حدیث 

 .«یُصِمّ و  یُعْمی الْاَشَّیءَ حُبُّکَ»

 .«کندمی  كر و كور را  تو[ هاهمانیدگی ] اشيا به تو عشق»

 یُصِمّ یُعْمیکَ الْاَشْیاء حُبُّکَ
 تَخْتَصِم  ال جَنَتْ  السَّودا نَْفسُکَ 

 ( 2724 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ستیزه   کس هیچ   با  و  من  با .  کندمی   کر   و  کور  را   تو  مرکزت  به  هاآن  آوردن  و  اشیا  به  تو  عشق
 .  استکرده  بدبخت را  تو و شده  مرتکب گناهی چنین تو سیاهکار نفس زیرا  مکن،
 حدیث 

 .« وَمَارُوتَ  هَارُوتَ مِنْ َاسْحَرُ فَاِنَّهَا الدُّنْيَا احْذَرُوا »
  ماروت   و  هاروت  از  جادوگرتر  دنیا  همانا  که[  چیزها  با  شدن  همانیده  از]  دنیا  از  بپرهیزید»

 .« است
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 من   کوریِّ این ستعشق کوری
 حَسَن  ای است یُصِمّ وَ یُعْمی حُبِّ

 ( 2362 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  جهانی این  چیزهای  با  شدن  همانیده  و  عشق  کوری  قطعاً  کوری  آن  باشم،  کوری  دچار  من  اگر  آری
  و خدا  به نسبت انسان کری و کوری موجب عشق این  که بدان انسان، ای. معمولی کوری نه است
  حقیقی   عاشق  من  اگر:  کرد  بیان  هم  متفاوت  عبارتی  به  توانمی   را   بیت  این . ]شودمی   او  عشق
 .[ شوم می کر و کور دنیا و ذهنی هایمن بهنسبت  باشد عدم  مرکزم  و باشم

 بدو  بینا خدا، غیر  از کورم
 بگو  باشد  این عشق مقتضایِ

 ( 2363 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 اقتضاشده  الزمه،: مقتضا 

 را   او  فقط  خداوند  چشمان  وسیلٔهبه   بینم، نمی   دیگری  چیز  خدا   از  غیر  و  کنممی   عدم   را   مرکزم   من
  این .  خداست  با  شدن  یکی  و  عشق  طبیعی  حالت  این. است  همین  عشق  الزمٔه  زیرا   ببینم؛  توانممی

 . کن  عمل آن به و بدان را  مطلب

 خواهیمنمی مقصدی دوست،  از غیر  دوست ز ما
 ارزانی  باد تو بر ! زاهد  ای جنت و حور

 (25 غزل اشعار، دیوان بهایی، شیخ)

 جهان   این  به  آمدن   از  ما  منظور  یا  مقصد.  خواهیمنمی  دیگری  چیز  خودش  جزبه  خداوند  از  ما
]اوست  به  شدن  زنده  چقدر   هر  که  است  «کارگاه»  یک  مانند  جهان  این  آیدمی   نظربه   یعنی. 

 .باد  تو ارزانی جنت و حور زاهد، ای.[ کندمی کار ما روی بهتر خداوند شویم،می  ترنیست 

 کنم پریشانت من، بر  عاشقی
 کنم ویرانت  که کن، عمارت کم
 ( 1665 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  را  َاتذهنی   هایشادی   من  گشایی،می  را   فضا  و  هستی  من  با  شدن  یکی  عاشق  تو  اگر  انسان،  ای
  اصیل  شادی  و  کرده  پریشان  را   اتذهنی من   برم،می  بین  از  گیریمی   مرکزت  هایهمانیدگی  از  که
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 من   کهچرا   نکن  زیاد  و  آباد  را  هایت همانیدگی   ذهنت  وسیلٔهبه  قدراین.  بخشممی  تو  به  را  زندگی
 . کرد  خواهم ویران را  هاآن

 زنبوروار  کنی خانه صد دو گر 
 کنم  مانتبی و خان بی مگس چون
 ( 1665 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 در  اتهشیاری  و  بسازی  خانه  هاصد  زنبور  مانند  مرکزت  هایهمانیدگی   براساس  اگر  انسان،  ای
  در   نباید  اتهشیاری.  کنممی   خانمانتبی   مگس  مانند  و  کرده  خراب  را   همه  من  شود  پخش  هاآن

 . باشد هاهمانیدگی در  ذهنی خانٔه

 خزان  اندر مُضمَرست بهاران آن
 آن  از  مگْریز  خزان،  آن  بهارست در
 ( 2264 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پوشیده شده، کرده پنهان: مُضمَر

  نهفته   هاگی همانید    کردن  خراب  در  و  ذهنیمن  خزانِ  در  خدا   به  شدن  زنده  بهارِ  حضور،  بهارِ
 بهارِ   کهچرا   بگریزی  ذهنیمن  شدن  کوچک  و  هاهمانیدگی  شدن  پژمرده  از  نباید  بنابراین.  است
 . است ذهنیمن خزانِ در اصلی

 بساز  وحشت با باش،  غم همرهِ
 دراز  عُمِر خود مرِگ  در طلبمی
 ( 2265 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   شده  جدا  ذهن  از  ناظر  حضور  صورتبه   تا  کن  صبر  و  باش  هشیارانه  دردِ  و  غم  همراهِ
  تو   و  بمیرد  َاتذهنی من   تا  کنی  غلبه  خود  ذهنی  ترس   بر  و  بیندازی  و  بشناسی  را   هایتهمانیدگی 

 . شوی زنده خدا   ابدیت و  نهایتبی  به

 هو  ز است نهان گنج تو ویرانه ده در
 مده  بغداد به نیز   را تو ویران ده هین

 ( 2284 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  آگاه.  است  پنهان  خداوند  حضور  گنجِ  اتهمانیده  مرکز  و  ذهنیمن   این  در  تو،  ویرانٔه  دهِ  این  در
  و    نکرده  مقایسه   ذهنی  هایمن  زندگی  با  را   خودت  یعنی   مده،  بغداد  به  را   ویرانت  دهِ  این  باش، 
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  گنج   تا  کن  کار  اتهمانیده   مرکز  روی  بر  بلکه   نکن،  توجه  هاآن  هایهمانیدگی   رونق  و  آبادانی  به
 . بیابی را  تحضور

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

 ( 2284 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 .است نظر مورد  سیاهی عاج،  مقابل  در اینجا  در: شِمشاد

 قرار  تو  اختیار   در  اتهمانیده   مرکز  و  ذهن  تیرۀ  شبِ  این  بگشایی  را   فضا  اگر  سوگند،   خدا   به
  تو   برای  تیره  شب  این  بنابراین.  کندمی  آزاد  را   تو  و  شودمی  اداره  تو  هشیاری  وسیلٔهبه   و  گیردمی
 تجسم   خواهیمی  که  طورآن  را   خودت  ذهن  در  نباید  تو  یعنی.  نیکوست   روزِ  صدها  تجسم  از  بهتر
 . کنی کار اتهمانیده   مرکز روی و  بگشایی را  فضا باید بلکه  کنی،

 است  باارزش  عاج  مانند  تو  حضور  نکن؛  تلف  را   وقت.  مجو  ذهنی  روزِ  و  مده  را   شب  این  بنابراین
 اتذهنی من   همین  روی  مفروش،  ذهن  شمشاد  به  را   عاج  این  استشده  پنهان  هاهمانیدگی   در  که
 . بیابی را  حضور گنج زیرش  از تا کن کار

 عشق  گنجِ  جویهمی خراب  در و خاموش 
 خراب   از برویید بهار در گنج  کاین
 ( 308 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 کردن   متالشی   با  را   خدا   با  آگاهانه  وحدت  و  حضور   گنج   عشق،  گنج  و  باش  خاموش  انسان  ای
 از  گشاییفضا   با  لحظه  این  بهارِ  در  گنج  این  که  چرا   کن؛  وجوجست   ذهن  خرابٔه  در  ذهنیمن

 . رویَدمی  ذهن خرابٔه

 بُوَد؟ ویرانی  که دارم غم چه من
 بُوَد سلطانی گنجِ ویران، زیِر

 ( 1744 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  زیرِ  که  چرا   دهممی  انجام   متعهدانه  را  کار   این  و  ندارم   غمی  کنم  ویران  را  ذهنم  کهاین  از   من
 .دارد قرار خدا  به شدن زنده و  نظر گنجِ حضور، گنجِ ذهن، ویرانٔه
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 مُشک  همه شود تو خونِ ختنی  آهویِ چو
 پوزی خوش به ما ز   تو بچری دمی اگر 

 ( 3074 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 دهنی  پاک: پوزی خوش

  تبدیل   بو خوش  مُشک  به  اتهشیاری  یعنی  خون  که   هستی  خُتَن  آهوی  مانند  تو  انسان،  ای
 کشیده  بیرون  آن  از  گشاییفضا   با   اگر  آورَدمی   وجودبه  را   ذهنیمن   که  توست  خون  این.  شود می

 را   فضا  لحظه  یک  اگر  شود،می  شدهگشوده   فضای  و  عشق  به  تبدیل  مُشک،  به  تبدیل  شود،
 صورت  اتهشیاری   تبدیل  بچری  ما  از  دهنیپاک   و  پوزیخوش   با  و  شود  عدم   مرکزت  بگشایی

  نیستیم  قادر  زیرا   بچریم  شدهگشوده   فضای  از   پوزیخوش  به  توانیمنمی  ما  البته.]  گیردمی
 کنیم  صبر  باید  ما .  دارند  دخالت   ما  کار  در  هاشدگی هویت هم  هنوز  و   کنیم  فضاگشایی   صددرصد
 .[ببریم پیش را  کار حَزم  و  مراقبه و  مواظبت با و

 مطمئن  نَْفسِ عنبربخشِ  گاوِ  ای بچَر  خوش
 کنی  پوزیخوش تو ار است حالل  ساحل چنین در

 ( 2777 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 خوشبو  ایماده :  عنبر عنبرماهی؛: عنبربخش گاوِ
 فجر  سورۀ 27 آیه  به اشاره: مطمئن نَفْسِ

 که  برکتی  و  غذا   هر  یکتایی  فضای  از  هستی،  شدهگشوده  فضای  و  خدا   جنس  از  تو  انسان  ای
  نیک   هایساختار   و  عنبر  به  تبدیل  خوریمی  که  هرچیزی  عدم   مرکز  با  زیرا   بخور؛  خواهیمی
  بدون   ایزدی  برکات  از  و  شدهگشوده   فضای  ساحلِ  از  و  بگشایی  را   فضا  هرچقدر  تو.  شود می

 . است حالل برایت بخوری بیرونی چیزهای و هاهمانیدگی  دخالت
 ( 916 و 910 برنامه از برگرفته)

 ( 28 و 27 آیات ،(89) فجر  سورۀ کریم، قرآن)

 .« مَرِْضيَّةً رَاِضيَةً رَبِّكِ ِالَٰى ارْجِعِي. الْمُطْمَئِنَّةُ النَّفْسُ َايَّتُهَا يَا»

 .« بازگرد پروردگارت سوى به مَرضی و راضی. يافته  آرامش روحِ اى»
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 خداست  نورِ بشر،  اصلیِّ قوتِ
 ناسزاست را  او مر  حیوانی قوتِ

 ( 1083 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

. ریزد می  چهاربعدش  به  یکتایی  فضای  از  که  است  خداوند  برکات  و  نور  انسان،  روحِ  اصلیِ  غذای
 مادی،   چیزهای  با  شدن  همانیده  و  توجه  و  تأیید  صورتبه  را   غذایش  و  ببندد  را   فضا  انسان  اگر
 . نیست شایسته  و است ناسزا  همچون او برای بگیرد، جهان این از

 رسید می  در آسمان از مایده
 خرید بی و فروختبی و صُداعبی
 ( 80 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نعمت از  پر سفرۀ طعام،:  مایده
 مشقّت و  زحمت دردسر، : صُداع

 خریدن   و فروختن: خرید  و فروخت

  خرید  و  زحمت   هیچ  بدون  زندگی،  هدایتِ  و  عشق  خرد،  صورتبه  روح  غذای(  ع)موسٰى  زمان  در
 هاانسان   جانِ  به  ،[بود  زنده  زندگی  به  که  موسی  حضرت  وجودِ  واسطٔهبه   تنها]  فروشی  و

 .  ریختمی

 َکس  چند موسی  قومِ  میانِ در
 ! عدس؟ و سیر   کو: گفتند  ادببی
 ( 81 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کجاست؟   عدس  و  سیر  پس:  گفتند  قدرنشناسی،  و  ادبیبی   روی  از  نفر  چند  موسی،  قوم   میانِ  در
  با   همانیدگی  و  توجه  و  تأیید  دنبالِ به   ذهنی،من   با  و   نکرده  توجه  روح  غذای  به  هاآن   عبارتیبه

 . رفتند جهانیاین  چیزهای

 آسمان  از خوان و  نان شد منقطع
 داسمان  و بیل  و زرع   رنجِ ماند
 ( 82 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  جانشان   بر  الهی  برکات  صورتبه   که  آسمانی  سفرۀ  و  نان[  ذهنی  هایمن  قدرنشناسیِ  دلیلبه ]
 . ماند باقی نداشت  ثمری هیچ که ذهنی من  زحمتِ و رنج و شد قطع  ریخت،می
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 حق  کرد شفاعت چون عیسی باز
 طَبَق   بر  غنیمت و  فرستاد خوان

 ( 83 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 مائده  سفره،: خوان
 خورند  غذا آن بر که  گرد و  پهن ظرفِ هر: طَبَق

 به  را   روح  غذای  و  مائده  آن  دوباره  خداوندا   که  کرد  دعا  الهی  درگاه  به(  ع ) عیسٰى  که  دیگر  بارِ
 . فرستاد آنان برای را  عشقش و  خرد نیز خداوند بفرست،  هاانسان جانِ

 بگذاشتند   ادب گستاخان، باز
 برداشتند  هازَّله گدایان چون

 ( 84 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . بَرَد خود  با مهمان  که است غذایی باقیماندۀ : زَلّه

 فراوانی  و  نهایتبی   به  باراین  و  رفتند   ذهن  به  و  گذاشتند  کنار  را   ادب  گستاخانه  هاانسان  دوباره
  را  زندگی  برکات  از  قسمتی  هریک  اندیش،کمیابی   گدایانِ  همچون  سپس.  کردند   شک  خداوند

 . کردند گذاریسرمایه  دردها در و برداشتند

 این  که  را ایشان عیسی  کرده البه
 زمین  از نگردد کم و است دائم
 ( 85 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نمودن  درخواست و  کردن زاری: کردن البه

  با   و بگشایید  را   فضا  که  گفت  ادببی   و قدرنشناس  ذهنیِ  هایمن  به  زاری  و  التماس  با(  ع )عیسٰى
  است،  فراوان  نهایتبی   و  دائمی  الهی  برکات  این  بدانید  نکنید،  نگاه  ذهنیمن   اندیشِکمیابی   دید
 . شود نمی  کم هرگز پس

 آوری حرص  و کردن بدگمانی
 مهتری  خوانِ  پیش باشد کفر 

 ( 86 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 زدن  حرص  کردن، آزمندی : آوریحرص 
 قوم  سردارِ و رييس :  مِهْتر

  طوربه را  زندگی معادل خداوند، فراوانی و  نعمت سفرۀ دربرابر آزمندی و حرص  و شدن بدگمان
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 و  خود  برای  خوشبختی  رواداشت  عدم   و  کردن  موکول  آینده  به  را   آن  نکردن،  زندگی  کامل  و  پر
 .آیدمی  شماربه  ناسپاسی و کفر و است دیگران

 آز  ز نادیده گدارویانِ  زان
 فراز   شد ایشان بر  رحمت  در آن
 ( 87 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . کندمی اصرار کردن گدایی در آنکه رو،سخت و  وقیح: گدارو
 حریص  و  آزمند: نادیده
 بسته  یعنی اینجا در: فراز

 هستند،  ذهن   کمیابی   و  محدودیت  در  که  کسانی   یعنی  گدارویان،  آن  بدگمانی  و   حرص  اثر  بر
 . شد بسته خداوند رحمت در دوباره

 ! هال هم،  تو مزن را خود  بال هر  خارپشتِ بر 
 اْلَفضا  ضاقَ  اْلَقضا جاءَ: خوان ورد  وین نشین، ساکن

 ( 20 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  قضا    ٔوسیله به   که  حوادثی   برابر  در  استشده   خارپشت  بالی  گرفتار  که  ماری  مانند  باش  آگاه
  به   را   خود  ذهنی،من   قضاوت  و  مقاومت  با  کند،  همانیدگی   یک  متوجه  را   تو  تا  آیدمی   پیش

  تا   کن،  باز  را   فضا   بنشین،  ساکن  کن،   صبر  نکن،   تلف  را   خود   و  نزن  ذهنیمن   از  حاصل   دردهای
 تنگ   و  بسته  فضا  ذهنیمن   مقاومت  با  آیدمی   قضا  وقتی:  بخوان  را   وِرد  این   و  بشناسی  را   درد
 .کنم باز را  تنگ فضای باید من و  شودمی

 همنشین صابرانم با العالمین  ربّ  فرمود
 صَبَْرنَا  عَلَیْنا افِْرغْ صابران همنشینِ ای

 ( 20 غزل شمس، دیوان مولوی،)

. کنممی   کمک  هاآن   به  و  هستم  صابران  همنشین  و  قرین  من:  استفرموده  عالمیان  پروردگار
 دردِ   با  همراه  را   فضا  آن  و  کنندمی   باز  را   فضا  آیدمی  الهی  قضای  وقتی  که  هستند   کسانی  صابران
  را  ما  و  کن  عطا  صبر  ما  به  صابران  همنشین  ای  خداوند،  ای.  دارندمی  نگه  باز  صبر  و  هشیارانه

 .گردان قدم ثابت 
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 ( 250 آیٔه ،(2)بقره  سورۀ کریم، قرآن)

امَنَا  وَثَبِّتْ  َصبْرًا   عَلَيْنَا  َافْرِغْ  رَبَّنَا  قَالُوا   وَجُنُودِهِ  لِجَالُوتَ  بَرَزُوا   وَلَمَّا»  الْقَوِْم  عَلَى  وَانْصُرْنَا   َاقْدَ
  «الْکَافِرِينَ

  را   ما  و  ببار  شکيبايى  ما  بر  ما،  پروردگار  اى:  گفتند  شدند،   رو  به  رو  سپاهش  و  جالوت  با  چون»
 .« ساز پيروز كافران بر و گردان قدم ثابت 

 ( 46 آیٔه ،(8)اَنْفال  سورۀ کریم، قرآن)

 .« الصَّابِرِينَ  مَعَ اللَّهَ اِنَّ وَاْصبِرُوا  »…
 .« است صابران همراه خدا  كه  گيريد پيشه صبر... »

 
 پرغوغا  خانٔه زین  کارافزا، مردمِ زین
 آمد  خر  آخُِر کاین حلوا، نخورَد عیسی
 ( 613 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  جنس   از  ، «عيسی»  جنس  از  و  کرده  باز  لحظه  این  اتفاق   اطراف  در  را   فضا  مرتب  که  کسی 
  دستِ   از   و  ذهنی  هایمن   یعنی  «کارافزا   مردم »  این  دست  از   باشد  شده  حضور  به  زنده  هشیاری

  را   او  کار  این   که  چرا   خورد؛نمی   را  هاهمانیدگی   شیرین  ظاهربه   حلوای  پرغوغا،  و  شلوغ  ذهن  این
 . کندمی  گرفتار دردها و  ذهنیمن  افسانٔه یعنی جهان آخور در

 خیزد  نفاق از پرکندگی
 خیزد  اتّفاق از پیروزی

 ( 702 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 پریشانی  پراکندگی،: پرکندگی

 و   پراکندگی  و  خواهدمی  دیگری  چیز  ما  مرکز  و  گوییممی   چیزی  یک  ذهن  با  که  است  این  نفاق
 . خیزد میبر   ذهنیمن نفاقِ  همین از پریشانی

  مرکزشان   که  گشاییفضا   و  عاشق  هایانسان   ارتباطِ  و  شدن  جمع   از  یعنی  اتفاق،   از  نیز  پیروزی  
 . خیزد برمی  است عدم 
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 ناز  تو یارِ و کنی ناز تو
 خیزد  طالق  شد، دو ناز چون

 ( 702 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  با   تو  اگر بنابراین سازد؛نمی   خداوند  ناز  با شود،می  اظهار  ذهنیمن   وسیلٔهبه  که  تو  نازِ  انسان،  ای
 .   آیدمی  وجودبه جدایی ناز دو این از کند، ناز هم خداوند تو،  یار و  کنی ناز ذهنیمن

 آری   پیش نیاز زانکه ور
 خیزد  عِناق صد  و وصلت صد
 ( 702 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 گرفتن  آغوش  در را یکدیگر انداختن، هم  گردن در دست : عناق

 نیاز  تو  به  من  که  بگویی  خداوند  به  شدن  منبسط  و   گشاییفضا   بودن،  مطیع   با  هرلحظه  اگر
 .شویمی  متحد او با و رسیمی  زندگی وصال به آمده وجودبه  اتحاد صد تو، کار این  از دارم،

 بدان  اینجا، نحو  نه بایدمی محو
 ران  آب در خطر بی  محوی، تو گر 
 ( 2841 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   کرده  صفر   را   هایتهمانیدگی   و  ذهنیمنِ   شوی،  فنا   و  محو  باید  جااین   در  بِدان  انسان،  ای
 و  بگیری  یاد   را   ذهنی  زدن   حرف  قواعد  فقط  و  شوی  نحوی  کهاین   نه.  نزنی  حرف   هاآن   برحسب

 َاتذهنی منِ   به  نسبت  و  شده  محو  تو  اگر.  کنی  تکرار  و  شوی  همانیده  کرده،  حفظ  را  هاآن
 . کُن  شنا یکتایی دریای در هراس و بیم  بدون پس ایمرده 

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

 ( 181 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  کار  جسمی  هشیاری  که  شوی  متقاعد   و  کشیده  عقب   قدم،   یک  ذهنی من  از  کنی،  باز  را   فضا   اگر
 زندگی  سویبه   بنابراین  شود،می   انجام   لحظه  یک  در   مرکز،  کردنِ  عدم   و   تبدیل  کارِ  کند،نمی 
  ذهن  تنبلیِ و کاهلی با را  کوتاه کارِ این و بدهد انجام  را  تبدیل عملِ این خداوند «بگزار» و «بتاز»

 . نکن طوالنی و دراز خود برای
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 تویی هم ضرورت  مُفتیِّ: گفت
 شوی  مُجِرم خوری، گر  ضرورتبی
 ( 530 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دهنده  فتوا: مُفتی

 هاهمانیدگی    ٔدانه  خوردن  که  دانیمی   بهتر  خودت  و  هستی  تو  خودِ  ضرورت  فتوادهندۀ :  گفت   صیاد
 . شویمی گناهکار  بخوری  ضرورت بدون اگر اما نه، یا  دارد ضرورت تو برای

 بِهْ  پرهیز  هم  هست، ضرورت ور
 بده  آن ضَمانِ باری خوری، ور
 ( 531 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 گرفتن  عهده به کردن،  تعهد: ضَمان

  خوردن   از  است  بهتر  باشد،  داشته  هم  ضرورت  ذهنیمن   دید  با  همانیدگی  هایدانه  خوردن  اگر
  و   خسارت  کردی،  اشتباه  و  شده  هویتهم   چیزی  با  ندادی،  تشخيص  اگر  اما  کنی  پرهیز  هاآن

 . نکن تلخی و بپرداز رضایت و  خنده با را  اشهزینه 

    اندبوده تن یک دو  هر  شیطان، و نفس
 اند بنموده را خویش صورت دو در 

 ( 4053 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)  

 درد   و  همانیدگی   جنس  از  یعنی  جنس  یک  از  هردو  ،«شیطان»  و  ذهنیمن   یعنی  انسان  نفسِ
  یکی   اند،شده   نمایان  «صورت  دو »   به  اما  کنندمی   کار  آینده  و  گذشته  مجازی  زمانِ   در  و  هستند

  کارش   و  بوده  آن  جنس  از  و  شیطان  نمایندۀ  ذهنی،من . ]شیطان  در  دیگری  و  انسان  درونِ  در
 .[ شویممی شیطان جنس از کنیم فضابندی  ذهنیمن  با اگر نیز ما. است  تخریب

    بُدند یک ایشان که عقل، و فرشته چون
   شدند صورت دو هاشحکمت بهر  

 ( 4054 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،) 

 یکی  کند،می  اداره  را   کائنات  تمام   که  کل  عقلِ  و  حضور  هشیاری  یعنی  « فرشته»  که  طورهمان 
 و   است  انسان  درون  در  یکی  اند،درآمده  «صورت  دو»  به  خداوند  هایحکمت   خاطربه  اما  هستند
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 هشیاری   و   فضاگشایی  با  لحظه  این  در  انسان  دیگر  عبارتبه   باشد؛می  خداوند  که  هم  دیگری
 . است خداوند جنس  از حضور

 ببین  را خود  را، دیو ندیدی گر 
 جَبین  در کبودی نَبْوَد جنون بی
 ( 3284 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پیشانی : جَبین

  بیرونی  هایگرفتاری   و  مسائل  تمام   چراکه  کن؛  نگاه  خودت  به   ندیدی،  را   ذهنیمن  یا  و  دیو  اگر
  و   دردها  شدت  از  اشپیشانی   کسی  اگر  که  طورهمان .  توست  درونِ  در   ذهنیمن   از  نشان

 . است ذهنیمن در او دیوانگی  و جنون نشان باشد، کبود هاگرفتاری 

 مبتال  آن امتحان، و شکنجه زین
 خدا  با شکایت تو از کندمی

 ( 402 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 گوید، می  ذهنیمن  به خطاب موالنا
  و   شکنجه،   ظلم،  این  واسطٔهبه   است،  هاهمانیدگی   دربندِ  و  گرفتار  که  انسان  بینعدم   هشیاری
 . کندمی  شکایت تو از خدا  درگاهِ به شود،می متحمل که امتحانی

 ُکهُن  ُگرِگ ازین افغان خدا  کای
 ُکن   صبر   آمد، وقت نَک،: گویدش

 ( 403 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هشیاری   به  خداوند  .کارکهنه  گرِگ  این  از  ذهنی،من   این  از  فریاد  خدا   ای:  گویدمی   انسان  هشیاری
 . استرسیده فرا  تو  کردن رها و  گرفتن داد  وقتِ  که کن، صبر  اینک: دهدمی جواب

 خبربی هر  از خواهم وا تو دادِ
 دادگر؟ خدایِ جز  دْهَدِکه داد،

 ( 404 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تواند  می  کسی  چه  دادگر  خداوندِ  جز  .گرفت  خواهم  غافل  ذهنیمن  هر  از  را  تو  دادِ  هشیاری،  ای
 . کسهیچ  مسلماً بستاند؟ را  مظلومان دادِ
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 خروش  کم  خامُش، است، نزدیک صبح
 مَکوش  تو تو، پیِ کوشمهمی من
 ( 411 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و  فکر  اتذهنی من   وسیلٔهبه   گشاییفضا   با  و  باش  خاموش.  است  نزدیک  خدا   به  شدن  زنده  صبح
 تو  با  شدنیکی   و  ذهنیمن  از  اتیآزاد  برای  فکانکُن   و  قضا  قانون  با  من  زیرا   نکن؛  عمل
 . نکوش اتذهنیمن  با تو کوشم،می

 کرد  راه عزمِ  بود عاقل آنکه
 کرد ناخواه مشکلِ راهِ عزمِ

 ( 2206 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 نامطلوب  نکرده، طلب  ناخواسته،: ناخواه

  شد  دشوار  «راهی  عازِم»  و  کرد  حرکت  فوراً   و  شد  صیادان  خطر  متوجه  بود  «عاقل»  که  ماهی  آن
 .  نبود  خوشایند  و مطلوب برایش که

 برایمان   جاآن   ترک   برویم،  یکتایی  فضای  به   ذهن  محدودیت  فضای  از  خواهیممی   که  هم  ما  یعنی
 . آیدمی پیش چه برایمان شویم، جدا  دوستانمان از اگر که دانیمنمی  و است ترسناک  و سخت

 مشورت  ندارم  اینها با: گفت
 مَْقدِرت  از کنند سُستَم یقین که

 ( 2207 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 توانایی  و  قدرت: مَقْدِرت

 ذهنی   هایمن   با  یعنی  ماهی،  دو  این  با:  گفت  خود  پیشِ  و  کرد  باز  را   فضا  عاقل  ماهی  آن
  و   پشیمان  دارم،  که  زیادی  هایتوانایی   و  راسخ  عزِم  در  مرا   قطعاً  چراکه  کنم؛نمی   «مشورت»

 . کرد خواهند سست

 تَنَد  جانْشان  بر  بوم و زاد  مِهِر
 زند   من بر  جهلشان و کاهلی

 ( 2208 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   توجه  و  تأیید  جهانی،  این  هایهمانیدگی   و  باورها  ذهن،  فضای  زادگاه،  به  عالقه   و  مهر  زیرا 
   قرین طریق از آنان غفلتِ و تنبلی پس است؛فراگرفته  را  جانشان و روح  ذهنی، هایمن  محبت
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 .گذاردمی  تأثیر نیز من در
 هاآن  به  مرتب  و  گرفته  را   هایشان توانایی   که  است  باورهایی  ها،انسان   نشدن  موفق  علت]

  وگرنه .  مانندمی   باقی  کاهل  هاآن  درنتیجه  شوی،  موفق  و  برسی  جایی  به  توانینمی   تو  گوید،می
 .[ کند پیدا  دست خواهدمی  که هرچیزی به است قادر انسان

 نکو  باید  ایزنده را مشورت
 کو؟  زنده  آن و  کند، زنده را تو که
 ( 2209 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 باشد  زنده  حضور  به  که  کنید  انتخاب  را   کسی  باید  کردن  «مشورت»  برای:[  گویدمی   ما  به  موالنا]
 زندگی   به  زنده  که  انسانی  چنین  اما.  کند  زنده  عدم   مرکز  و  خدا   به  نیز  را  تو  زندگی،  ارتعاش  با  و

 .[ کنیم مشورت او با موالنا ابیات خواندن با باید ما] !شود؟می  پیدا   کجا باشد،

 زن  رایْ مسافر با مسافر  ای
 زن  رایِ دارد لنگ پایت زآنکه

 ( 2210 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هم  او  که  مسافری  با  بروی،  یکتایی  فضای  به  ذهنیمن   دردِ  فضای  از  خواهیمی   که  «مسافر»  ای
  پایت »  کنی  مشورت  ذهنی من  یعنی  «زن»  با  اگر.  کن  مشورت  کندمی  کار  خودش  روی  تو  مثل
  ندارد   را   یکتایی   فضای  به  سفر   قصد   و  کند  اقامت  ذهن   در  خواهدمی   او  چراکه   شود؛ می   «لنگ

 .داردمی باز راه ادامه از نیز را  تو بنابراین

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

 ( 2266 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  یا   شوی  بلند   آن  براساس  شودمی   سبب  و  است  بد  کار   این  و  جااین  گویدمی   تو  ذهنیمن  هرچه
 عمل   را   عکسش   و  نکن  گوش  را   سخن  آن  تو  بکشی،  مردم   رخ  به  را   دانشت  یا  کنی  هویت  حس
 . است  زندگی خرد ضدِ او کارِ زیرا  کن،
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 پیغمبران  از  که ُکن خالفش تو
 جهان  در وصیّت آمد چنین این
 ( 2267 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 .اندکرده وصیّت گونهاین جهان در پیغمبران که زیرا  کن عمل را  اتذهنی من  هایگفته  عکس تو

 کنی می گر  خود نفسِ با مَشْورت
 دَنی آن خالفِ ُکن گوید،  چه  هر 
 ( 2273 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 فرومايه : دَنى

 . کن رفتار فرومایه آن برخالفِ گوید، می  هرچه. کنیمی  مشورت خود ذهنیمن  با اگر

 فرمایدت می روزه و نماز  گر 
 زایدت  مکری مَکّارست، نفس،

 ( 2274 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   گرحیله   ذهنی،من  که  بدان  کندمی  امر  روزه   و  نماز  به  را  تو  ات،ذهنی من  اگر  مثال،  برای
 . بیاورد دستبه را  هاهمانیدگی   خواهدمی  و دارد مقصودی است، بازنیرنگ 

 فِعال  اندر خویش نفسِ با مَشْورت
 کمال  باشد آن عکسِ  گوید،  چه  هر 
 ( 2275 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  بدان   گفت،  تو  به  چههرآن.  کردی  مشورت  دیگران  ذهنیمن   یا  و  خود  ذهنیمن   با  کارها  در  هرگاه
 . است خیر و کمال گوید،می  چهآن عکسِ که

 است اَشْهَب بازِ چو  مستی این گرچه
 هست  قدس زمینِ  در وی از  برتر 
 ( 636 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مست   راه  اواسط  در  رودمی  یکتایی  فضای  به  ذهن  فضای  از  مسافر  صورتبه   انسان  وقتی
  سرزمین   در  اما  است،  گرانقدر  و  زیبا  باارزش،  سفید،  بازِ  چونهم  مستی،  این  اگرچه.  شود می
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.  شودمی  پیدا   مستی  آن  از  گرانقدرتر  و  زیباتر  هاییمستی  شدهگشوده   فضای  در  یعنی  الهی،  پاک 
 . شود قانع خود موجود مرتبه  به نباید بنابراین

 امتیاز  اندر شو سرافیلی  رَوْ
 ساز مست و مست  و روح  دَمَندۀ در
 ( 637 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   و   شدن  ممتاز   در  و  نماند  باقی  مرکزت  در  چیزی  هیچ  بگذار  کن،  باز  نهایت بی  را   فضا  برو،
 . شو مبدل اسرافیلی به ها،انسان به بخشیمستی  و مستی  در و جانبی  کالبدهای به روح دمیدن

 

 

 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن  وی آهوی معانی

 جریده بر عاشقان گزیده  ای عاشق

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 

 2029غزل شماره  ،مولوی، دیوان شمس
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