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 ند بخشنده مهربانوخداه نام ب
 

 :سخنی با همراهان
 کن گر خطا گفتیم اصالحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن

 (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؛دمند داشتهآن تصور درست، کاربردی و سو ۀهدف و نتیج

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

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

 عی نکنیم.و اساس کار را فدای مسائل فر تا اُسّ

ای و طرح م اساسی، هستهمفاهی ۀتر به همی سریعگروه، دسترسهدف از فعالیت این کار

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

 و موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

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

در  ارسی درحدّ بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خالصه، چکیده، گزیده و یادستور زبان ف

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

 عموم قرار دهیم.

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

 با تشکر و سپاس فراوان:

 هاسازی برنامهگروه خالصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی۹۲۹ خالصه ابیات غزل برنامه

 متن ابیات غزل اصلی
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 من یارِ و قرین تو ای: را عشق دوش گفتم
 من کنارِ این از غایب نَفَس یک مباش هیچ

 
 من چشمِ ز مشو دور منی، دیدٔه دو نورِ

 من شرارِ از مکن کم منی، سینٔه شعلٔه
 

 من لطیفِ و من خوبِ من، حریفِ و من یارِ
 من بهارِ و من باغِ من، ظریفِ و من چستِ

 
 تو سحابِ من دیدٔه تو، خرابِ من تنِ ای

 من قرارِبی دلِ  این تو، آفتابِ ذرّٔه
 

 دلم کن شاد و کن حل مشکلم و بگشا لب
 من قمارِ ششِ و پنج رسد کجا تا کآخر

 
 من برایِ از حامله شبِ این زاید چه که تا
 من؟ خمارِبی مستیِ بگو کشد کجا به تا

 
 من سپاس و من شُکرِ عجب کند عمل چه تا

 من زینهارِ و ناله عجب کند اثر چه تا
 

 دوتو شدی ما غمِ در تو که را تو خُنُک: گفت
 من کارِ بگزیده ای جهان در راست تو کار

 
 

 من پرستِمی و عاشق من، پستِ و منی مستِ
 من بارِ کشید که هر من، دستِ ز او برخورد

 
 سر ز نِهْ عیش مجلسِ فر، و کرّ راست تو که رو،
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 من انتظارِ عاقبت نظر، دهد نظر زانکه
 

 را؟ مرده تو کنی زنده چون که وانما: گفتم
 من اعتبارِ پیِ از مرا تنِ این کن زنده

 
 هو نورِ به کنش زنده مجو، تنم از ترمرده

 من جانسپارِ نِت این تنم، شود جان همه تا
 

 اعتبارها ایدیده بارها نه من ز: گفت
 من؟ بارِ و کار و قدرت عجب نشد یقین تو بر

 
 دلی شود کجا سیر ولی دل، دید: گفتم

 من؟ شهریارِ و شه ای عجایبت، و لُطَف از
 

 ایگوشه به مرا گوشِ زمان در کشید عشق
 من شکارِ دلِ دامِ او فسونِ فسون، خواند

 
 شد چه مگو و مزن دم شد؟ چه او فسونِ ز جان

 من رازدارِ و محرم نیستی تو بِچَخی، ور
 

 (۱۸۲۹ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
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 من یارِ و قرین تو ای: را عشق دوش گفتم
 من کنارِ این از غایب نَفَس یک مباش هیچ
 (۱۸۲۹ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 از خروج تواندمی که عشق به خطاب او درونی درک با و انسان دل زبان از را بیت این موالنا
 رد و تسلیم حالت در پیش لحظٔه یک:[ کندمی بیان باشد زندگی با مجدد وحدت و ذهنیمن

 قدرِ  به حتی من، کنندٔهکمک ای و من قرینِ و یار ای»: گفتم عشق و زندگی به شدهگشوده فضای
 این دل و جان تمام با من]« .نشو دور من کنار از و مباش غایب من از لحظه یک و نفس یک

 من. شود دیده و بزند حرف خواهدمی که نیستم ذهنیمن این که امکرده درک را حقیقت
 این در کهاین مگر شودنمی ممکن چیزی چنین دانممی و باشد من همدم و قرین خدا خواهممی

 .[باشم حاضر زندگی نزد وجود تمام با و کنم فضاگشابی ذهن، به رفتن و قضاوت از قبل لحظه
 

 من چشمِ ز مشو دور منی، دیدٔه دو نور
 من شرارِ از مکن کم منی، سینٔه شعلٔه

 (۱۸۲۹ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 دو هم تو، نور وسیلٔهبه و هستی من دیدگان نور تو:[ گویدمی زندگی به خطاب ادامه در انسان]
 باید ار آنچه نباشد عدم من مرکز اگر پس. کنندمی پیدا بینایی من عدم چشم هم و امحسی چشم
 کردن کار قدرت من بدن تمام به بلکه من، چشمان به فقطنه تو نور. دید نخواهم ببینم،

 نهما که آتش این روشنایی و گرما از. هستی من زندگی گرمای و من سینٔه شعلٔه تو. دهدمی
 وگویگفت اگر و نکنم فضاگشایی لحظه این اتفاق اطراف در اگر. ]مکن کم است، عشق آتش
 زندگی برکات از و زنممی یخ ذهن سرمای در من و گیردنمی شعله آتش این نشود، خاموش ذهنم
 .[ماند خواهم بهرهبی است امنیت حس و قدرت هدایت، عقل، همان که
 

 من لطیفِ و من خوبِ من، حریفِ و من یارِ
 من بهارِ و من باغِ من، ظریفِ و من چستِ
 (۱۸۲۹ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 در و پویایی درحال مدام که هستی من لطیف و زیبا یار تنها و من همدم و قرین تو زندگی، ای
 جزئیات و است کند ذهنیمن کهدرحالی داری، توجه من احوال جزئیات به ظرافت با تو. حرکتی
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 توانممی و شودمی من نصیب کنممی باز را فضا وقتی که هستی بهاری و باغ همان تو. بیندنمی را
 .کنم شکوفا آن در را بعدم چهار

 
 تو سحابِ من دیدٔه تو، خرابِ من تنِ ای

 من قرارِبی دلِ  این تو، آفتابِ ذرّٔه
 (۱۸۲۹ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 تا شوند الشیمت باید یعنی هستند تو خرابِ من هایهمانیدگی و جسمی ساختار ذهنی،من که ای
 تو خرد و اییبین تجلی محل یعنی تو گریان ابر من دیدگان خواهممی بریزد؛ همبه امذهنی پارک
 با بلکه داشتم هاهمانیدگی برای که معمولی گریٔه با نه برسانم،؛ جهانیان به را خرد آن تا باشند
 مرا و کندمی طلوع مرکزم از هک آفتابی توست، آفتاب ذرٔه و تو قراربی دلم. اشتیاق و شوق گریٔه
 .سازدمی زنده تو به

 دلم کن شاد و کن حل مشکلم و بگشا لب
 من قمارِ ششِ و پنج رسد کجا تا کآخر

 (۱۸۲۹ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 نم با و باز را هالب تو لطفاً شوم خاموش و کنم سکوت ذهن در باید شدم متوجه من که حاال
 را ذهنیمن کهطوریبه کنی، بیان را خودت من طریق از تو تا کنممی باز را فضا من. کن صحبت
 تا که طورهمین جهتم شش و حس پنج با اگر من. شود شاد دلم و حل مشکلم و بگذارم کنار
 لعق فضاگشایی، و تو به توکل با باید پس. رسید نخواهم جایی به کنم کار امکرده کار حاال
 .باشد ذهنیمن از رهایی و تو به شدن زنده قمار، این آخرِ هک کنم کاربی را ذهنیمن

 من برایِ از حامله شبِ این زاید چه که تا
 من؟ خمارِبی مستیِ بگو کشد کجا به تا
 (۱۸۲۹ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 خواهد پی در زایشی چه من برای امفضاگشایی از پس هستم، آن در که ذهن شب این ببینم تا
 خواهد کجا به مرا شده، ایجاد یکتایی شراب از که من سردرد بی و خمار بی مستیِ و داشت
 و ناپایدار هایهمانیدگی از زیرا آوردمی سردرد و خماری ذهنی شراب از حاصل مستی] کشید؟
 و دندار خماری و است پایدار فضاگشایی دنبالبه مستی اما. شودمی حاصل توجه و تأیید

 .[کندمی انسان نصیب را خدا نهایتبی به دنش زنده هم عاقبت
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 من سپاس و من شُکرِ عجب کند عمل چه تا
 من زینهارِ و ناله عجب کند اثر چه تا
 (۱۸۲۹ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،) 

 گیرممی زندگی ای تو از را کل خرد و گذارممی کنار هشیارانه را امذهنیمن عقل که لحظه این در
 عجز ظهارا و ناله از و آید؛می وجودبه من فضاگشایی و سپاس و شکر از انگیزیشگفت اثر چه
 نتیجه این. ]شودمی عایدم عجیبی نتیجٔه چه تو بخشیدنِ ایمنی و دادن پناه به نیازم و تو به من
 .[است زندگی به شدن زنده همان نیست تصور قابل ذهنیمن برای که

 دوتو شدی ما غمِ در تو که را تو خنک گفت
 من کارِ بگزیده ای جهان در راست تو کار
 (۱۸۲۹ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 ما غم در که تو حال به خوشا:[ گویدمی فضاگشا انسان به خطاب زندگی و خدا زبان از موالنا]
. شویمی تسلیم و کنیمی فضاگشایی هرلحظه زندگی به شدن زنده راه در یعنی شدی دوتو
 کنار را هاگیهمانید و کرده انتخاب مرا کار کند،می دیکته ذهنیمن چهآن به توجه جایبه
 .آیدبرمی تو دست از فقط خدا به شدن تبدیل کار انتخاب، این با که بدان. گذاریمی
 

 من پرستِمی و عاشق من، پستِ و منی مستِ
 من بارِ کشید که هر من، دستِ ز او برخورد

 (۱۸۲۹ رٔهشما غزل شمس، دیوان مولوی،)

 عاشقِ  تو. ایشده صفر یعنی پَست ذهنی،من به نسبت من پیش و هستی من مستِ انسان، ای تو
 من دستِ از تواندمی کسی که بدان. پرستیمی مرا میِ بلکه نداری دوست را جهانیاین میِ و منی
 دارد مختلفی هایصورت خدا بار کشیدنِ. ]بکشد مرا بار که شود برخوردار من فضلِ از و

 کشیدنِ  درد و لحظه این اتفاق اطراف در فضاگشایی با ذهن سازیسبب از شدن خارج ازجمله
 در درست داندمی واجب ذهنیمن را آنچه یعنی ذهن اقتضای که مطلب این درک نیز و هشیارانه

 .[است فکانکن و قضا اقتضای مقابل نقطٔه
 

 رسَ ز نِهْ عیش مجلسِ  فر، و کرّ راست تو که رو،
 من انتظارِ عاقبت نظر، دهد نظر زانکه

 (۱۸۲۹ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،) 

 با که را عیشی مجلس. توست ازآنِ تسلیمت و فضاگشایی خاطربه من شکوه و جالل که برو
 پابه عشرت و عیش مجلس و بگشا را فضا من سِرِ با. بینداز دور ایکرده درست ذهن در سَرَت
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. کندمی برآورده خدا یا زندگی عنوانبه مرا انتظار که است نظر هشیاری نای عاقبت، زیرا کن،
 من ابدیت و نهایتبی به و بیندازی دور را ذهنیمن و کنی باز فضا که است این تو از انتظارم
 .شوی زنده
 

 را؟ مرده تو کنی زنده چون که وانما گفتم
 من اعتبارِ پیِ از مرا تنِ این کن زنده

 (۱۸۲۹ شمارٔه غزل شمس، ندیوا مولوی،)
 کردن اعتماد و اطمینان گرفتن، عبرت: اعتبار

 مرا تن این کنی؟می زنده را مرده چگونه که بده نشانم:[ گویدمی خدا به خطاب انسان زبان از]
 بیت ینا در موالنا] .شود زیاد اعتبارم و علم و بگیرم یاد را تو کار تا کن زنده را امذهنیمن یعنی
 داخ جنس و خدا مورد در کردن سؤال همان که شودمی یادآور او به را انسان شتباهاتا از یکی
 او یجسم هشیاری و انسان ذهن هاآن منشأ که سؤاالتی چنین جایبه. اوست کردن کار نحؤه و

 .[کرد سپاریجان و فضاگشایی باید تنها هستند،
 

 هو نورِ به کنش زنده مجو، تنم از ترمرده
 من جانسپارِ تنِ این تنم، شود جان همه تا

 (۱۸۲۹ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 وجود امذهنیمن از ترمُرده جهان در که امفهمیده را این من:[ گویدمی خدا به انسان ادامه در]
 کن زنده خودت نور به مرا تن این و بیا پس. است ترزنده من از جهان این در هرچیزی و ندارد

. شود آزاد و رها شده گذاریسرمایه هاهمانیدگی در ذهنیمن توسط که اماصلی هشیاری تا
 یعنی شوندیم زنده تو جان به و میرندمی ذهنیمن به نسبت من تن اجزای تمام ترتیببدین

 .بود خواهند تو «سپارِجان»
 

 اعتبارها ایدیده بارها نه من ز: گفت
 من؟ بارِ و کار و قدرت عجب نشد یقین تو بر

 (۱۸۲۹ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،) 

 و یقین من قدرت به نسبت آیا ای؟ندیده مرا کاروبار و اعتبار بارها تو آیا»: گفت من به خداوند
 از را تو که ندیدی] «نداری اطمینان من به هنوز که است انگیزشگفت و عجیب نداری؟ اعتماد
 مادر شکم در که ندیدی کردم؟ تبدیل انسان به حیوان از و حیوان به نبات از و نبات به جماد
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 من که دانینمی کردم؟ رهایت ذهنیمن از بارها و گرفتی قرار ذهن در آن از پس و دادم جایت
 .[دانست خواهی را هااین کنی باز را فضا اگر آورم؟می هست به را نیست کارگاهم در
 
 
 

 دلی شود کجا سیر ولی دل، دید: گفتم
 من؟ شهریارِ و شه ای عجایبت، و لُطَف از

 (۱۸۲۹ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 احسان نرمی،: لُطَف

 از امکرده فضاگشایی که حاال اما ام،دیده را تو کاروبار است درست»: دادم پاسخ خدا به من
 دیگر حاال. ]شومنمی سیر آوریمی وجودبه من در که هاییشگفتی دیدن از و احسانت و لطف
 من اصل بپرسم خواهمنمی. کنیمی زنده حضور به ذهنیمن از مرا چگونه تو نمبدا خواهمنمی

 و فضاگشایی با خواهممی فقط.[ امگذشته هااین از دیگر. هستی کسی چه تو یا چیست
 «.من سلطان و شاه ای باشم تو عجایب تماشاگر سپاری،جان
 

 ایگوشه به مرا گوشِ زمان در کشید عشق
 من شکارِ دلِ دامِ او فسونِ فسون، خواند

 (۱۸۲۹ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 دیگر و خودم ذهنیمن هایمزاحمت از مرا خدا با وحدت یا عشق که شدم متوجه لحظه این در
 با دش بیشتر حدی از امفضاگشایی وقتی درحقیقت. کشید ایگوشه به و کرد جدا ذهنی هایمن

 من گوش در افسونی خواندن به شروع عشق آنگاه. رفتم خداوند خلوت به و شدم تنها عشق
 .کرد خودش عاشق و انداخت دام به مرا دل و نبود ذهن جنس از که افسونی. کرد
 

 شد چه مگو و مزن دم شد؟ چه او فسونِ ز جان
 من رازدارِ و محرم نیستی تو بِچَخی، ور

 (۱۸۲۹ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،) 
 کردن دشمنی کوشیدن، زدن، حرف: چَخیدن

 جدایت ذهن از و کشید ایگوشه به را تو من عشق وقتی: گویدمی انسان به خدا لحظه این در] 
 فضاگشایی با کهاین نه آیا شد؟ چه خواند تو گوش به عشق که افسونی از جانت[ که بگو کرد

 شد، ینهم شد؟ ساکن لحظه این در و پیوست خدا ابدیت و نهایتبی به جانت اتلحظهبهلحظه
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 از افتاده اتفاقی چه که بگویی و کنی سروصدا بیایی، حرف به اگر. شد چه نگو و مزن دم تو اما
 و نیستی من جنس از دیگر صورتدراین. گردیبرمی ذهن به باز و شویمی خارج حالت آن

 .بود نخواهی من اسرار محرم
 

 

 ۹۲۹متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامٔه شمارٔه 

 را؟ قِدَم نهی نشان چه را؟ عدم بُد چگونه چه
 نهادی نکو بس تو که را قَدَم اوّلین نگر
 (۲۸۴۲ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،) 

 [حدوث مقابلِ] قدیم دیرینگی،: قِدَم

 کزتمر به را آن عمالً فضاگشایی، با باید فقط ندارد؛ چگونگی عدم فهمید، تواننمی را عدم
 جسم، نآ که کنی گمان و آورده مرکز به است فکر جنس از که را نشان کی توانینمی تو. بیاوری
 را مرکز و باز را فضا یعنی بردار نیکو لحظه این در را قدم اولین و کن نگاه خوب. است خداوند
 .کن عدم

 خویشتن گوشِ به هم گویی تو نی،
 من تو هم ای من، غیرِ نی و من نی
 (۱۲۹۹ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 آن من نه است، عدم تو و من اصلِ که کسی ای انسان، ای! نیست طوراین نه:[ گویدمی موالنا] 
 که صورتبدین بگویی خود گوشِ به را آن باید خود تو. من از غیر نه گویممی تو به را راز
 که شوییم متوجه مثال، برای. ]کنیمی درک و تجربه را چیزی یک درون، در و کرده گشاییفضا
 یک مانی،ب ساکت اگر و شویمی جسم جنس از بزنی، حرف و شده بلند ذهنیمن عنوانبه اگر

 .[کنیمی تجربه را آرامشی و آسایش
 زناندم از بشنوی تا مَزَن دَم

 بیان در و زبان در نامد آنچه
 (۱۳٠۵ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 لحظهبهلحظه که خداوندی از آیدنمیدر گفتار و زبان به که را حقیقت آن تا کن ساکت راذهنت 
 .بشنوی گوید،می سخن تو درونِ در
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 آفتاب زآن بشنوی تا مَزَن دَم
 خطاب در و کتاب در نامد آنچه

 (۱۳٠۶ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 زهرگ که بشنوی درون از را اسراری و خرد خداوند، از یعنی حقیقت آفتابِ آن از تا باش خاموش
 .استنیامده گفتاری و نوشتار در

 
 روح تو بهر زند دم تا مَزَن دَم

 نوح کشتیِّ در بگذار آشنا
 (۱۳٠۷ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 شنا: آشنا 

 شنا نوح، کشتی در. بکند زدن حرف به شروع تو برای خداوند، بزرگ، روحِ تا باش خاموش
 با را مسائلت گذار،ب کنار را ذهنیمن گویوگفت دیگر، عبارتبه. کن رها را ذهنیمن با کردن
 .شو سوار یکتایی فضای کشتیِ به هشیاری عنوانبه و نکن حل ذهن
 

 حافظ مشو غایب او از خواهیهمی گر حضوری
 اَهْمِلْهَا وَ الدُّنْیَا دَعِ تَهْوَی مَنْ تَلقَ مَا مَتَی
 (۱ شمارٔه غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

 رگزه باشی، حاضر لحظه این در و بوده خداوند حضورِ در خواهیمی اگر: گویدمی خود به حافظ
 به آن، از پس و کردی فضاگشایی اتفاقات اطراف در هرگاه. مشو دور و غایب خداوند از

 دهدمی نشان ذهنت که چیزهایی و دنیا از را هویتت رسیدی، داریمی دوست را او که خداوندی
 .نیفتی ذهنیمن سازیسبب به تا کن بیرون مرکزت از را هاآن و بِکَن
 

 کَشَدا قرین سویِ را قرین که آن بیار
  کَشَدا زمین جانبِ فَلَک ز را فرشته

 (۲۲۸ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،) 

 سویبه «قرین» شودمی باعث زیرا بیاور مرکزت به را عدم یعنی اصلی عاملِ آن انسان، ای
 شوی او جنسِ از باید شود تو قرینِ خداوند، واهیخمی اگر دیگر عبارتبه. شود جذب «قرین»

 خداوند، حالت این در. کن اقرار اَلَست به و بگو «بله» لحظه این اتفاق به بگشا، را فضا پس
 انرژی شوی، زندگی جنس از اگر. ]بدهد پیغامی تو به تا کشدمی زمین سویبه زندگی از را فرشته
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 برای فرشتگان جمله از عالم موجودات همٔه گاهآن شودمی پخش جهان به تو از برکتی و
 .[دارند احتیاج تو به خود، شناسایی

 
 
 
 

  شیر از آهوان همچو جهان ز بِجِهبِجِه
 کَشَدا کین به کان است، کان همه گرفتمش

 (۲۲۸ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،) 

 سویتبه هانیدگیهما و ذهنیمن که هنگامی نیز تو جهد،می شیر چنگال از آهو که طورهمان
 آن با و دهدمی نشان ذهن که چیزی آن کن فرض. بگریز هاآن از فضاگشایی با کنندمی حمله

 و درد کینه، به را تو سرانجام معدن این که بدان اما است؛ جواهرات معدنِ همه هستی، همانیده
 .کشاندمی مصیبت

 خارکَشی که آن از جفاها، خارِ تو بِکَش
  کَشَدا یاسمین و ریحان و گل و سبزه به
 (۲۲۸ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 به را تو درنهایت هشیارانه، دردِ این چراکه بِکش، هشیارانه دردِ  و کن باز را فضا انسان، ای
 خود بیرون، و درون هایزیبایی همٔه شودمی باعث و کشید خواهد یاسمین و ریحان و گلستان

 آن از پرهیز برای حالتایندر افتدنمی راحتیبه همانیدگی یک گاهی. ]دهند نشان تو به را
 .[کشید را زیادی هشیارانٔه درد باید همانیدگی،

 
 خَوری چیزی کسی، هر لِقای از
 بَری چیزی قَرین، هر قِرانِ وز

 (۱٠۹۱ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 برج یک در که گویند را ایستاره دو نجومی اصطالحِ در .است یکدیگر به چیز دو پیوستنِ و بستن معنیِ  به لغت در: قِران
 .رسند درجه یک به

 تواندنمی کسهیچ»: بگویی و شوی بلند فراوان غرورِ و تکبر با ذهنیمن صورتبه توانینمی]
 هر با نزدیکی و همراهی از و کرد خواهی کسب چیزی هرکسی دیدار از[ زیرا« .بگذارد اثر من روی
 نیز تو باشد، داشته حضور تو همنشینِ اگر. ]برد خواهی ایبهره و پذیریمی رتأثی نشینی،هم
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 باشد، درد از پر ذهنیمن انسانِ تو، قرینِ اگر و شودمی نصیبت خوبی چیزِ و شویمی فضاگشا
 .[بریمی بدی چیز
 

 قرین شد ستاره با ستاره چون
 یقین زاید اثر دو هر الیقِ

 (۱٠۹۲ تبی دوم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 مناسبِ  اثری دو، آن نشینیهم از گمانبی شود، قرین دیگر ستارٔه با ایستاره هرگاه مثال، برای
 مانند ردیگ انسانی با است، زنده حضور به که انسانی هرگاه دیگر بیانی به. شد خواهد پیدا هاآن

 به نیز ذهنیمن با یذهنمن نشینیِهم طورهمین و شودمی زاییده زیبایی چیز شوند، قرین خودش
 .شد خواهد منجر درد

 زُحَل با شد قرین کآن زمینی ره
 مَحَل نبْود را کِشت و گشت شوره

 (۱۱٠٠ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 کشتِ  جای دیگر و گرددمی زارشوره به تبدیل زمین آن شود، قرین زُحَل سیارٔه با که «زمینی هر»
 او شود قرین درد، زا پُر و همانیده ذهنیمن یک با که انسانی هر دیگر عبارتبه. باشدنمی گندم
 .آوردمی بار به خرابی کند،می که هرکاری گاهآن شود؛می درد از پر و نحس نیز
 

 مپوش را بصر و عقل گوش ز کن برون پنبه
  رودمی بصر سوی پوشحلّه صنم کان

 (۸۸۸ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،) 

 روی. بکن گشاییفضا یعنی دارنگه روشن را عدمت چشمِ  و کرده بیرون عدمت گوشِ از را پنبه
 سویبه خداوند یعنی حریرپوش زیبارویِ آن زیرا. نپوشان هاهمانیدگی با را زندگی دیدِ و خرد
 .ببیند نظر هشیاریِ طریق از و باشد کرده باز را فضا که رودمی کسی
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 زنند گوشی پیِ از را چنگ و دف و نای
  رودمی نگرنقش جانبِ جهان نقشِ

 
  

 (۸۸۸ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 .دارد نظر نگار و نقش به که کسی ظاهربین؛: نگرنقش

 صداها این است، کَر گوشش کهآن نوازند؛می دارد شنوا گوشِ که کسی برای را چنگ و دَف و نی
 خشپ است، عدم مرکزش که نسانیا برای را زندگی پیغامِ و موسیقی نیز خداوند. شنودنمی را
 سویبه جهان این هایفرم و نقش. دهدمی دل ،«فَکانکُن و قضا» آهنگِ به که انسانی کندمی

 است فکر جنسِ زا که پيغامی و الگو ذهنی، هایمن زیرا. رودمی ذهنیمن انسانِ یعنی نگرنقش
 .کنندمی جذب خود سویبه را
 

 قدیم نورِ ز هست آن که جو نظری آن
 رودمی شرر همچو ناریت نظرِ کاین

 (۸۸۸ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،) 

 زندگی و اَزَلی نورِ جنسِ از و آیدمی عدم مرکز از فضاگشایی با که بجو را نظری و هشیاری آن
 و آتشی شیاریِه این زیرا.[ نکن انتخاب را جسمی هشیاری و ذهنیمن دومِدست نورِ. ]باشدمی
 .[است دردبی شدهگشوده فضای اما. ]خوردنمی بدرد و رودمی درد و آتش سویبه ددر از پر
 

 امتحان این بُوَد بس جنس، سویِ رَوَد جنس
 رودمی خر سویِ خر رودمی شَه سویِ شَه
 (۸۸۸ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 است سب! کنیب امتحان خواهیمی را موضوع این چقدر. رودمی خودش جنس سویبه جنسی هر
 شود؛می کشیده او سویبه و شده خداوند یعنی شاه جنس از کند،می باز را فضا که انسانی. دیگر
 و جهان سویبه و شده ذهنیمن و جسمی  ِهوشیاری یعنی خر جنسِ از ببندد، را فضا اگر اما
 .[شویمی جذب جنس آن سویبه باشی که جنسی هر از. ]رودمی دیگر ذهنی هایمن
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 برند بستان جانبِ تَرَست، نهالِ رچهه
 رودمی تبر زیرِ شود، هیزم چو خشک

 (۸۸۸ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 آن شود، خشک هیزم چونهم گیاهی اگر اما برندمی گلستان سویبه را تازه و تَر هاینهال همٔه
 فضای سویبه را تو شوی لطیف و کنی باز را فضا اگر دیگر عبارتبه. برندمی تبر زیر به را

 سویبه شده، خشک درنهایت شوی، جسم جنس از و ببندی را فضا اگر و برندمی یکتایی
 .سوخت خواهی سرانجام و رویمی نابودی

 
 تر شاخِ چون دم هر بخور، معانی آبِ
 رودمی شِکَر جویِ عشق، باغِ در که شکر
 (۸۸۸ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،) 

 فضای از که آبی آن بنوش، را معانی آبِ است، تشنه که تَری شاخٔه ونچهم لحظهبهلحظه
 تو بر داوند،خ وحدتِ و عشق باغِ  کنی،می باز را فضا وقتی که شکر را خدا. آیدمی شدهگشوده
 خودِ  جنس از و ببری بهره سبببی شادی و شیرینی جوی از توانیمی باغ آن در شود؛می نمایان
 .شوی اتاصلی

 
 حَرون نفسِ تو که بین نهی، و امر این از نک بس

 رودمی بَتَر لنگ مرو،: بگویی چونْش
 (۸۸۸ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 نافرمان سرکش،: حَرون

 کنار را ونهیامر این. بکنی درست را دیگران و خود ذهنیمن توانینمی کردن، امرونهی و زور با
 بیشتر نگ،ل این «نکن را کار این»: گوییمی ذهنیمن سرکشِ نفسِ این به وقتی که بدان. بگذار
 و شوی ندگیز جنسِ از کنی، باز را فضا باید. ]دهدمی انجام بیشتری شدت با را کار آن و رودمی
 زمینٔه یک در باید دیگر عبارتبه. شود ردوبدل پیغام تا شود زندگی جنس از هم شخص آن

 کار این ذهنی،من با وگرنه باشد داشته تأثیر تا بگویی سخن شده،گشوده فضای از عشقی،
 .[نیست پذيرامکان
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 مُدام مستِ  ای بامی کنارِ بر
 وَالسَّالم آ، فرود یا بنشین پَست

 (۲۱۴۶ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 شراب: مُدام
 .بنشین ترعقب یعنی اینجا در بنشین؛ آسوده: بنشین پَست

 ارهایک این با! باش مواظب هستی، مست ذهنی،من غرورِ و هاهمانیدگی شرابِ از که کسی ای
 آسوده ترعقب برو یا شوی؛ سرنگون و بیفتی است ممکن ای،شده نزدیک بام لبِ به ذهنی،
 ذهن با و دهن انجام را ذهنیمن کارهای دیگر بیا، پایین هاهمانیدگی بامِ باالی از یا و بنشین
 و هرفت پایین واقعیت در اما شویمی موفق داری که کنیمی فکر گاهی. ]وَالسَّالم نزن، حرف

 .[گردیمی سرنگون
 کامران تو شدی که زمانی هر
 دان بام کنارِ را خوش دمِ آن

 (۲۱۴۷ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 آن[ شدی، همانیده جهانی این چیزهای با و کردی درست ذهنیمن ابتدا در تو انسان، ای] 
 خیلی ذهنیمن وسیلٔهبه که کردی گمان و رسیدی هاهمانیدگی از برخورداری جِاو به که زمانی
 و خورده شکست ای،ایستاده بام لبِ بر اصل، در که بدان شوی، دیده خواهیمی و هستی موفق

 .هستی سقوط درمعرضِ
 

  او از وَهْم این کرد دفع پیمبر پس
 او سوداپز غلط در نباشد تا

 (۳۷٠۴ بیت ارم،چه دفتر مثنوی، مولوی،)
 .است کردن اساسبی و واهی آرزوهای و خیاالت معنی به پختن سودا سوداپزنده،: سوداپز

 دچارِ اشتباههب او تا کرد دفع آید،می باال همانیده فکرهای براثر که را توهماتی انسان، از پیامبر
 یالخ و کرده زندگی هپروت در که هاییانسان. ]نشود اساسبی و واهی آرزوهای و خیاالت

 جایگاه، این که بدانند باید هستند برتر دیگران از هایشانهمانیدگی بودنِ باال دلیلِبه کنندمی
 .[است توهی
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 ادب ترکِ او وَهْم اندر وآنکه
 رب داد سرنگونی را ادببی

 (۳۷٠۵ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 بلند همانیده، فکرهای وسیلٔهبه هرلحظه و ندکمی زندگی ذهنیمن با نکرده، باز فضا کهکسی امّا
 سقوط دچار را ادببی خداوند. شودمی محسوب خداوند مقابلِ در ادب ترکِ کار، این شود،می
 هب را عدم و کنی باز را فضا که است این خداوند مقابل در ادب رعایت. ]کندمی سرنگونی و

 .[بیاوری مرکزت
 

 زیر سویِ کو بُوَد آن سرنگونی
 چیر هست کو او پندارد رود،می

 (۳۷٠۶ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 مسلّط غالب، چیره،: چیر

 هاهمانیدگی شدنِ شکوفا و گسترش برای را تمرکزش و انرژی تمامِ انسان، که است آن سرنگونی
 در کهدرحالی تاس پیروز و غالب که کندمی گمان و شده بلند ذهنیمن برحسب برد،می کاربه

 .رودمی پایین به واقعیت
 
 

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

 (۳۶۲۱ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 و بکند درست سَر، ذهنیمن در مانده، دور خداوند و زندگی سَرِ از کند، جسم را مرکز که هرکسی
 .شد خواهد سرنگون شکبی سرانجام ببرد پیش را زندگی تنهاییبه
 

 بود توفیقبی چو فرعونی، جهدِ
 بود تفتیق آن دوخت،می او هرچه 
 (  ۸۴٠ بیت دفترسوم، مثنوی، مولوی،)

 شکافتن: تفتیق

 تهگسس ازهم دوختمی هرچه بود، حاصلبی ذهنیمن در فرعون تالشِ و عمل فکر، چون
 شتتال و بزند حرف تو طریق از بتواند او تا بشو خداوند قرینِ و کن باز را فضا پس. ]شدمی
 .[نماند نتیجهبی
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 اندرید تناقض شَتّٰی، سَعیُکُم

 دَریدمی بر شب دوزید،می روز
 (۲۵۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 پراکنده: شَتّٰی

 کهچنان. تاریدگرف تناقض دامِ در و است گوناگون و پراکنده اثر،بی ذهنیمن در شما هایتالش
 ذهنی هایمن با بندید،می را فضا ذهن، شبِ در ولی کنیدمی پیشرفت و کرده باز را فضا وزر در

 محورهای حولِ بکنید، پیشرفت خواهیدمی اگر. ]کنیدمی خراب را تالشتان همٔه و شده قرین
 را تانهشیاری کیفیتِ مسئولیتِ هرلحظه در و داشته نگه خود روی را تمرکز نگردید، جهانیاین
 .[بگویند ناسزا شما به نفر هزاران کهاین ولو بگیرید عهده به
 

 ۴ آیٔه ،(۹۲) لیل سورٔه کریم، قرآن

 «.لَشَتَّٰی سَعْيَکُمْ اِنَّ»
 «.است گونگونه و پراكنده شما کوششهای همانا كه»
 

 سَنی و حَبْر را غیر مَر کنی تا
 کنیمی خالی و بدخُو را خویش

 (۳۱۹۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 دانا دانشمند،: حَبْر
 بلندمرتبه رفیع،: سَنی

 و دانشمند را هاآن بخواهی و برداشته خود روی از را تمرکزت شوی، قرین ذهنی هایمن با اگر
 .کرد خواهی زندگی انرژیِ از خالی و بدخو را خود گاهآن بکنی، مرتبهبلند
 

 او ستکرده رها را خود مردٔه
 فورَ  جویَد را بیگانه مردٔه

 (۱۵۱ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 و است دیگران ذهنیمن مردٔه کردنِ زنده دنبالِ به و کرده رها را خویش ذهنیمن مردٔه انسان،
 .کندمی نصیحت را هاآن
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 گرینوحه دیگران، بر آ، دیده
 گِریمی خود بر و، بنشین مدّتی

 (۴۷۹ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 را خود و کن گریه خودت حال به این از بعد کردی، گریه دیگران حال به اکنونت من، چشمِ  ای
 .کن درست

 
 را ما شب و روز در بُدی الدینشمس عشقِ نه اگر

 !را؟ ما سبب از و دام ز بودی کجا هافراغت
 (۷۱ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،) 

 
 درواقع آفتاب این کنیم؛می عطلو مرکزمان در آفتابی صورتبه ما تسلیم، و فضاگشایی با] 

 شقِ ع آفتابِ و نداشت وجود فضاگشایی امکانِ لحظهبهلحظه اگر.[ هستیم ما و خداوند
 ذهنی،من سازیسبب و هاهمانیدگی دامِ در ما کرد،نمی طلوع ما در خداوند یعنی الدینشمس
 از باید ایم،افتاده زیساسبب به ذهنی،من در شدگیشرطی دلیلِبه. ]نداشتیم آسایشی و آرامش

 .[بجهیم بیرون آن
 
 

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

 (۷۱ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،) 

 ماندرون از زندگی خورشیدِ و نبود گشاییفضا امکان و زندگی خرد خداوند، عشقِ تابشِ اگر
 روزگار از دَمار ،دارد بسیاری شهوت جهانیاین چیزهای به که ذهنیمن بتِ اهگآن کردنمی طلوع

 .آورددرمی ما
 خدا را خواستن یرِخدا غ از

 کاستن یو، کُلّ ستیظَنِّ افزون
 (۷۷۳ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

دست وهم بهتو  یالرا خواستن، فقط خ هایدگیهمان یعنیشدن به او  زنده یرازخداوند غ از
 یشتریدردِ ب یجادو ا یدست دادن زندگواقع ازاست، اما در تریشو سود ب یآوردن زندگ

 .[داردیحالت محور شر است و ما را در ذهن نگه م ینکه ا.]چراباشدیم
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 است و هاَلک یاندُعاها کان ز بَس

 پاک یَزدانِ نَشنَودیکَرَم م وَز
 (۱۴٠ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 هاییدگیدست آوردن همانکردن و به یادز یبرا یدهها که انسان با ذهن هماناز دعا یبسیار
کَرَمش  یاک و منزه از روپاوست و خداوند  یواقع موجب هالکت و نابوددر کند،یمرکزش م

 یزهایخداوند چ و از یم.]بهتر است ما دعا نکنکندیو اجابت نم شنودیرا نم یذهنمنِ یهادعا
 .[یمشده استفاده کنگشوده یکرده و از عشق و خرد فضا ییبلکه فضاگشا یما نخواهر یدههمان
 
 

 نامییکجان، ز ن یرا تمام بَرکَن ا دل
 یاسرار را تمام یبدان یک به یک تا

 (۲۹۵۶شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

جه قرار ورد تواز مشهور شدن، م یدبا یآگاه شو یاز تمام اسرار زندگ خواهییجانِ من اگر م ای
 .یکن یزطور کامل پرهبه یذهنمن نامییکگرفتن و ن

 
 ی؟ناموسِ خلق خواه یعاشقِ اله ای

 یدر عشق هست خام یو پادشاه ناموس
 (۲۹۵۶شمس، غزل شمارٔه  یواند ی،)مولو

را  یذهنمن یبدل یثیتمردم ناموس و ح یندر ب یاآ ی،که عاشق خداوند هست یانسان ای
 وستت یعشق نشانٔه خام یو پادشاه یذهنمن یه باش، خواستن ناموس بدلپس آگا خواهی؟یم

فرق  یلیخ دهندیکه مردم م یخداوند با آبرو و اعتبار یتو ابد ینهایتچراکه زنده شدن به ب
 ارد.د

 یدو چند با چونیب ید،چو قند با عاشق
 یست ساما یکان حضرت ید،بلند با جانی

 (۲۹۵۶ شمس، غزل شمارٔه یواند ی،)مولو
 مرتبه: بلندسامی

 یچند توانیباشد و نم شدهگشوده یو فضا یاز جنس زندگ یرین،مانند قند ش یدبا یقیحق عاشق
در  یدجان او با ینچنجامعه اندازه گرفت. هم یهاو ارزش یذهن یارهایآن را با مع یو چگونگ



  ۹۲۹خالصه ابیات برنامه شماره  

 
21 

بلندمرتبه است.  یارگاهذات، ب قائم به یاریآن هش یراباشد. ز داشته یشهر یاعماقِ زندگ
مورد قبول مردم  یاکه مشهور  یستمهم ن یَشخودش بوده و برا یعاشق تمرکزش رو سانِ]ان

 باشد.[
 و ما یادن شودینَفَس نو م هر
 از نو شدن اندر بقا خبربی
 (۱۱۴۴ یتدفتر اوّل، ب ی،مثنو ی،)مولو

بودن در  یلدلما به یول شوندیکرده و نو م ییرجهان و چهار بُعد ما تغ ینا لحظهبهلحظه
لحظه باز  ینتفاق الحظه در اطراف ابه. ]اگر فضا را لحظهیمهست خبریب ییرتغ یناز ا یذهنمن
 .[دهدیرا به ما نشان م اشیهم جهان تازگ شویمیهم خودمان نو م یمکن

 

 ست جانمشد ینبا تو قر تا
 جا که رَوَم، به گُلْسِتانم هر

 (۱۵۶۶ ٔهغزل شمار شمس، یواند ی،)مولو
 یار ین،: همنشقرین

در گلستان  رومیجا ممن هر شده یکیبا تو  یمو تسل ییگشاجان من با فضا کهیاز زمان خداوندا،
 یزندگ یوده و شادب یکو ن یباز یروناست و انعکاس آن در بدرونم گشوده شده یهستم. فضا

 شدم.[یدرد م وبود و من هرلحظه دچار بال  ینقر یذهن. ]قبالً جانم با منریزدیبه فکر و عملم م
 

 دل شد ینِصورتِ تو قر تا
 بر آسمانم یَم،خاک نِ بر

 (۱۵۶۶ ٔهشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

من  یگرو عدم شد، د فرمییاز جنس ب پیدریپ هایییدل من با فضاگشا کهیاز زمان خداوندا،
 تم.از جنس تو هس یکتایی یبلکه در فضا یستمدر ذهن ن
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 به آخر، فرد خواهم ماندن چون
 کرد با هر مرد و زن یدنبا خُو
 (۴۴۳ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

رچه ه یدشوم بلکه با یدههمان یانسان یچبا ه یدو تنها خواهم ماند نبا میرمیسرانجام م چون
 .برخورد کنم یصورت زندگبه یگرانو به خدا زنده شده و با د یمزودتر فضا را بگشا

 
 مگر با جنسِ خود یپَرَد مرغ کی

 ناجنس، گور است و لَحَد صحبتِ
 (۲۱٠۲ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : قبرلَحَد

مصاحبت با ناجنس مانند  یرا. زکندیجنس خودش پرواز مبا پرنده هم یامثال هر پرنده عنوانبه
ت از حضور اس یا یذهننکه از جنس م یهر انسان ینتحمل است. ]بنابرا قابلیرگور و لحد غ

 .[کندیو با او مصاحبت م آیدیجنس خودش خوشش مهم
 
 

 قرآن هست در قطعِ سبب جمله
 و، هالکِ بولهب یشدرو عِزِّ
 (۲۵۲٠ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یشدن، ارجمند شدن، ارجمند یز: عزعِزّ

فکر بعد از  ی،ذهن یتوضع جادیرا از ا است، تا انسانذهن آمده یسازقطع سبب یقرآن برا همٔه
 آوردیوجود مفکان بهآنچه که قضا و کن یرشو پذ ییگشافکر  برحذر داشته و او را به فضا

 یزکه مرکزش عدم است ارجمند و عز یمطلب است  که انسان ینا یاندر ب ینچندعوت کند. هم
 .باشدیو هالک م یکه مرکزش درد و از جنس جسم است فان یو انسان هبود

 ز آغاز قرآن تا تمام همچنین
 اسباب است و علّت، والسَّالم رَفضِ
 (۲۵۲۵ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : دور انداختن، طرد کردن، ترک کردنرَفض
آن، صحبت از طرد و از کار انداختنِ  یجادر همه یعنیقرآن  یاز ابتدا تا انتها همچنین
ا و ذهن را رها کند و مطابق الگوه یدانسان بااست، والسالم. ] یذهن یهاو علت یسازسبب
 .[یدمانشده فکر و عمل گشوده یفضا یقذهن مثل خشم عمل نکند بلکه از طر یدردها
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 نه از عقلِ کارافزا بُوَد ینا کشفِ

 شود یداکن تا تو را پ بندگی
 (۲۵۲۶ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یذهنکه عقلِ من. چرایستن یرپذامکان یذهنعقلِ من یلٔهوسبه یقحقا ینکشف و درک ا امّا
 یدذهن با یسازسبب یتدرک ماه ی. براکندیم یجادکارافزاست و مدام مانع، مسئله و درد ا

 ود.تو روشن ش یموضوع برا ینتا ا یکن ییگشالحظه فضابهلحظه
 

 بر مَدار یتز درد اکنون شکا پس
 راهوار یاسب یستن یِسو کوست

 (۱۴۷۴ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 
 یسازآمدن از سبب یرونب یرانکن؛ ز یتشکا هایدگیاز درد و رنج حاصل از کندن همان پس

 یعمنزلٔه اسبِ مطبه یارانهارد؛ درد هشنکردن درد د ذهن عمل هایشدگییذهن و مطابق با شرط
 .کندیمم و مرکز انسان را عد کشاندیشدن م و فنا یستین یِسواست که انسان را به

 
 است یستیاصلِ کارگاه آن ن چونکه

 است یاست و ته نشانیخأل و ب که
 (۱۴۶۷ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یو ته نشانیبوده و ب یو مرکز عدم است که خال یستیاصلِ کارگاه خداوند آن ن کهینا برای
صبر  یدفضا را بگشا رانهیارد هشبا د یدصورت من بلند شود بلکه بابه ید. ]انسان نباباشدیم

 کرده و کارگاه خداوند شود.[
 

 اظهارِ کار یِاستادان پ جمله
 اِنکسار یِو جا یندجو نیستی

 (۱۴۶۸ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 .یشدن، شکستگ: شکسته اِنکسار

و نقص و  یبع یستی،ن یایخود جو یِنشان دادن اُستاد یاستادانِ حرفه و هنر برا همٔه
 تند که آن را درست کنند.هس یشکستگ
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 استادِ استادان صَمَد الجَرَم
 و ال بُوَد یستیّن کارگاهش

 (۱۴۶۹ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 از صفات خداوند. ینده،و پا نیازی: بصَمَد

رگاهش مرکز و عدم است. کا یستیکه استادِ استادان است، ن نیازیکارگاه خداوندِ ب ناچاربه
 بوده و در آنجا جسم وجود ندارد. یدگیاز همان یخال ییگشاه با فضااست ک یانسان

 
 تر استافزون یستین ینا هرکجا

 حق و کارگاهش آن سَر است کارِ
 (۱۴۷٠ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ر د یزباشد، کار و کارگاه خداوند ن یشترشده بگشوده یفضا ینا یستی،ن ینکه ا یهر دل در
 .کندیجا بهتر کار مآن جاست و او درهمان

 
 طَبَق ْیینچون هست باال نیستی

 سَبَق یشانهمه بُردند درو بر
 (۱۴۷۱ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

مرتبه است،  ینباالتر یداوند داراخشده، از نظر گشوده یمرکز عدم و فضا یستی،رو که نآن از
 یها خالو آدم هایتفکرِ وضع ها،یدگیکه مرکزشان را از همان ییهاانسان یعنی یشاندرو
 و ارجمندتر هستند. یزترگرفته و از همه عز یشیاند، بر همه پکرده

 است یستیصُنعِ حق چون ن کارگاهِ
 است قیمتییبرونِ کارگه ب پس
 (۶۹٠ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

با  یرکسخداوند است پس ه یدگاریرشده و مرکز عدم کارگاهِ آفگشوده یرو که فضاآن از
رکز ندارد. چراکه م یارزش گونهیچباشد ه یرونب« کارگاه» یناز ا یدهو مرکز همان یفضابند
 است. یطانکارگاه ش یدههمان
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 او یِوگوو گفت قولیب ینقَر از
 او یِبدزدد دل نهان از خو خو
 (۲۶۳۶ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ینو قرارا که با  ینینشهم یرتخو و س ی،طور پنهانبه ییوگوگفت یچبدون ه یآدم دل
 .دزددیاست، مشده

 
 در بشر یددر آ یگرگ ساعتی
 همچون قمر رُخییوسف ساعتی

 (۱۴۲٠ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

اثر در یو گاه شودیم یانصورت گرگ نمابه یذهنمن یدر انسان، دراثرِ فضابند گاهی
 یزدیرد و فرِّ اخ یبایی،ز ینو او از ا گرددیآشکار م یباستکه مثل ماه ز رُخییوسف ییگشافضا

 .شودیبرخوردار م
 

 هاینهدر س هاینهاز س رودمی
 هاینهرِه پنهان، صالح و ک از
 (۱۴۲۱ یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

نسان به ا یکز انساناز مر یطور پنهانبه یذهندردِ من یو انرژ یو برکات زندگ یباییخرد، ز انرژی
 .یمخود باش ینمراقب قر یدو ما با کندیم یداصورت ارتعاش راه پبه یگرد
 

 ست َیماریآن ب یرِهم از تأث این
 ست َیاو در جمله جُفتان سار زهرِ
 (۲۶۸۳ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ینهمنش ین،زوج، قر یِ: جمع جُفت به معنجُفتان
 کنندهیت: سراساری

هر و که ز یرااست ز یدگیو همان یذهنمن یماریِب یرمخرّب هم از تأث یتشعشع درد و انرژ این
 .گذاردیم یرتأث ینجفت و قر یبوده و رو یمُسر هایدگیدردِ همان

 به شما ،یدبا او حرف بزن کهینکه پُر از درد است، درد از او بدون ا یدشو یانسان ین]اگر شما قر
 خواهد کرد.[ یتسرا
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 و سِجِل یماءا یرِنطق و غ غیرِ
 ز دل یزدهزاران ترجمان خ صد
 (۱۲٠۸ یتدفتر اول، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : اشاره کردنایماء
 مطلق نوشته. یِمعنبه جاین: در اسِجِل

 شاز مرکز انسان، مرتع یگرو اشاره و نوشتن، هزاران برکت د یماءاز ا یراز حرف زدن، غ غیر
فضا را  یم،اطرافمان باش هایینت مراقب قر.]پس الزم اسشودیشده و در کائنات پخش م

 .[یمشو یزندگ یناز مرکزمان ساطع شده و قر یزدیتا تشعشعات ا ییمبگشا
 

 لبز کوثر خشک یدیکه را د هر
 همچون مرگ و تب داریم دشمنش

 (۱۲۳۷ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

لب است، او را و خشک نصیبیشده بگشوده یمرکز عدم و فضا یکه از فراوان یدیرا د هرکسی
 حضور خود بدان. یاریمانند مرگ و تب دشمن هش

 
 تو است و مامِ تو یبابا گرچه

 آشامِ توهست خون یقتحق کو
 (۱۲۳۸ یتدفتر پنجم، ب ،یمثنو ی،)مولو

 آشام توست.خون یقتاًاگر آن شخص پدر و مادر تو باشد، که او حق حتی
 

 یَرسِ ینا یاموزحق ب یلِخل از
 اوّل از پدر یزارد او بش که

 (۱۲۳۹ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 شد. یزارپرست خود بکه نخست از پدر بت یاموزرا ب یوهش ینا یم،حضرت ابراه از
 

 شناس یبانرا نوح و کشت یول هر
 خلق را طوفان شناس ینا صحبتِ

 (۲۲۲۵ یتشم، بشدفتر  ی،مثنو ی،)مولو
و  ینینشبدان و درمقابل، هم یبانحضرت نوح و کشت یها را شبمثل موالن یهر انسان یاو  یول هر
با  ینقر یقگشا از طرفضا یهارا مانند طوفان. ]چراکه انسان یذهن یهابا من یصحبتهم
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هر  و کنندیم یکرده و ما را از جنس زندگ یجادنوح را در درونمان ا یکشت یارتعاش زندگ
شده و شودهگ ینوح نماد فضا کشتی.دهدیو به ما درد م دمدیبادِ درد م یادیمقدار ز نیذهمن

 طوفان نماد درد است.[
 

 نر یِو اَژدرها یراز ش یزگُر کم
 کن حَذَر یشانو ز خو یانآشنا ز

 (۲۲۲۶ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

ه با خود بترس ک یشاوندانو خو یاننترس. بلکه از آشنا چیزیچو اژدها فرار نکن، از ه یرش از
 .گذارندیپُردرد بر تو اثر م یدٔهرکز همانم

 برندیروزگارت م یتالق در
 چرندیم اتیبیغا یادهاشان

 (۲۲۲۷ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 
 یذهنبد من یها با ارتعاش انرژآن کنییدارند مالقات م یذهنکه من یانیبا دوستان و آشنا وقتی

و فکرشان تو را رها  یادها از آن ییاز جدا بعد ی. حتدکننیم یببه تو درد داده و مرکزت را تخر
 .اندنداختهو درد ا یروانشناخت کرده و به زمان یذهنها تو را از جنس منچراکه آن کندینم
 

 یستخلق، جز اسباب ن بندِچشم
 یستکه لرزد بر سبب، ز اصحاب ن هر

 (۲۳۱۳ یتدفتر ششم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یگربه فکر د یاز فکر یدنو پر یدههمان یذهن، فکرها یسازجز سبب یزیعدم مردم را چ چشم
مثل  یجاناتیکرها و هف یرذهن باشد و تحت تأث یسازاست. هرکس حواسش به سببنبسته

 .یستخداوند ن یارانجزو  یردخشم و ترس قرار بگ
 

 توست یهر عدو دارو یقتحق در
 توست یِ و نافع و دِلجُو کیمیا

 (۹۴ یتچهارم، ب دفتر ی،مثنو ی،)مولو

« تو است. یدارو» یقتدشمن توست، درحق کنییرا که فکر م یبد و هر کس یتواقع هر وضع در
در  ییگشابراثر فضا یرادارد ز «یمیاک»تو حکم  یو برا کندیم ییگشاکه تو را وادار به فضاچرا
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شده به تو گشوده یکرده و آن فضا یلحضور تبد یاریهش یتو را به طال یذهناطراف آن مس من
 .کندیم «ییدلجو»و از تو  رساندیم «سود»
 

 خَال در گُریزی اندر ازو که
  خدا لطفِ از جویی استعانت

 (۹۵ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 گاهخلوت خلوت،: خَال

 کمک یاری، خواستن، یاری: اِستِعانَت

 شدهگشوده فضای خلوتگاه به داند،می بد را آن ذهن که وضعیتی یا دشمن آن شر از زیرا
 . طلبیمی یاری خدا لطفِ از و گریزیمی

 شد بنشسته چون یار با را یار
 شد دانسته سِر لوحِ هزاران صد

 (۲۶۴۱ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 
 هایانسان وقتی دیگر عبارتبه گردد؛می کشف سِر هزاران صد شود نشینهم یار با یار هرگاه

 بسیاری اسرار گذاشته، اثر هم روی معنوی پیغام پخش و قرین طریق از رسندمی هم به فضاگشا
 . هستند زندگی جنس از که دهدمی نشان هاآن به و شودمی بیدار درونشان در
 

 یار پیشانیِّ محفوظیست لوحِ
 آشکار نماید کَوْنَیْنَش رازِ

 (۲۶۴۲ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 و جهان دو اسرار عشق، به ارتعاش با که طوریبه است، حفوظم لوح فضاگشا، یارِ پیشانیِ
 . کندمی بیدار حقیقت، جویای انسانِ مرکزِ در را خداگونگی خاصیت
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 قُدوم اندر یار است راه هادیِ
 نُجُوم اَصحابی: گفت زین مصطفٰی

 (۲۶۴۳ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،) 
 سلوک و ارشاد امر در یشواییپ و امامت جایی، به آمدن در شدن، وارد: قُدوم
 ستارگان نَجم، جمعِ : نجوم

 لبطا انسان راهنمای هاهمانیدگی جهان از بازگشت امر در استشده زنده حضور به که یاری
 درخشان ستارگان همچون من اصحاب: فرمود مصطفی حضرت دلیل همینبه. است حقیقت
 . هستند

 
 رهنماست دریا و ریگ اندر نَجم،
 مُقتَداست کو نِه، جمنَ اندر چشم،

 (۲۶۴۴ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 ستاره: نَجم
 رهبر پیشوا،: مُقتَدا

 دریای در هم و ذهن بیابانِ در هم موالنا مثل فضاگشایی عارف یا و عدم مرکز یعنی ستاره
 راهنمای که باش داشته ستاره بر چشم همواره پس. است مسافران راهنمای شده،گشوده فضای

 . است مسافری هر و تو
 جفت دارمی او روی با را چشم
  گفت و بحث راهِ ز مَنگیزان گَرد

 (۲۶۴۵ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 مکن برپا خاک و گرد: مَنگیزان گَرد

 و نکن ایجاد گردوخاک وگو،گفت و بحث با و برندار موالنا و عدم مرکز روی از را خود چشم
 . نپوشان را اصلت روی

 غبار زآن پنهان، نَجم گردد زآنکه
 عِثار با زبانِ از بهتر چشم

 (۲۶۴۶ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 لغزش: عِثار

 وت دید از معنوی راهنمای ستارٔه آن دردها، و همانیده فکرهای گردوغبار شدن بلند اثر بر زیرا
 دچار که نیست یوگویگفت هیچ. ]است لغزش از پر وگویگفت از بهتر عدم دید. گرددمی پنهان
 .[ نشود لغزش
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 یار ز نه باید، اغیار از خلوت
 بهار نه آمد دی بهرِ پوستین

 (۲۵ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 و پوستین. استزنده زندگی به که یاری از نه کند، دوری ذهنی، هایمن از اغیار، از باید انسان
 نیست، خداوند جنس از که کسی از را خودش باید انسان. ]بهار نه است زمستان برای پالتو

 .[بپوشاند
 شود دوتا دگر عقلِ با قلع
 شود پیدا ره، و گشت افزون نور،
 (۲۶ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 او که دیگری انسان با اگر دارد دسترسی زندگی خرد به و شده عدم جنس از مرکزش که کسی
 راهنمایی قدرت و شودمی زیاد هاآن نور و روشنگری شود همراه و جفت دارد را زندگی عقلِ هم
 . گرددمی چندان دو هاآن راهبری و
 

 شود خندان دگر نفسِ با نفس
 شود پنهان ره گشت، افزون ظلمت

 (۲۷ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 و شنودخ شدن، دمساز این از گرچه شود همراه دیگر ذهنیمن با اگر دارد ذهنیمن که انسانی
 . گرددمی پنهان حقیقت راه و شودمی افزون شانگمراهی و ظلمت اما ستنده خندان

 
 شکار مردِ ای توست، چشمِ یار،
 دار پاک را او خاشاک و خَس از
 (۲۸ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 ثلم کاملی راهنمای و صالح یار شوی، زنده خدا به خواهیمی و هستی شکار مرد کهکسی ای
 .بدار پاک هاهمانیدگی و ذهنیمن خاشاک و خس از را او توست مچش مانندِ موالنا

 مکُن گَردی زبان، جاروبِ به هین
 مکن آوردیره خَس، از را چشم

 (۲۹ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 و خس عدم، چشم برای و نیندازی راه گردوخاک وگو،گفت با زبان، جاروب با که باش مواظب
 . نیاوری دیهه را هاهمانیدگی خاشاک
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   ناشناخت از بَتَر نبْوَد آفتی

 باخت عشق ندانی و، یار بَرِ تو
 (۳۷۸۱ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 با. ستنی لحظه این در خدا شناخت برای ذهنیمن توانایی عدمِ از بدتر آفتی هیچ دنیا، این در
 صورتبه چراکه کنی، بازیعشق یدبا چگونه او با که دانینمی ولی هستی خداوند پهلوی تو کهاین

 ذهنیمن. ]شوینمی او جنس از و زندگی قرین و کنینمی باز فضا شنوسکوت و بینعدم هشیاریِ
 پذیرش و فضاگشایی و ندارد را خداوند شناخت قابلیت بنابراین شناسد،می را جسم فقط
 .[نیست بلد را شرط و قیدبی
 

 کرد میل سلیمان تاجِ همچنین
 کرد لَیْل چون او بر را شنرو روزِ

 (۱۹٠۱ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 شب: لَیل

. کرد تاریک او بر شب مانندِ را روشن روزِ و شد کج نیز( ع) سلیمان حضرتِ  تاجِ همچنین
 دیلتب ذهن شب به ستزندگی به شدن زنده و شدهگشوده فضای که روشن روزِ که طورهمان]

 .[ است شده
 

 من فرقِ بر مشو کژ تاجا: گفت
 من شرقِ  از مشو کم آفتابا

 (۱۹٠۲ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 هاانسان ما همٔه. ]مشو دور من چشم از آفتاب ای. مشو کج من سرِ بر تاج، ای: گفت سلیمان
 کج ما اجت وقتی. کنیم طلوع مرکزمان از زندگی خورشید صورتبه توانیممی و هستیم عشق شاه
 .[ افتدمی خطر به ما پادشاهی و شودمی حاکم ذهنیمن شودمی
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 را تاج آن دست به او کردمی راست
 فَتٰی ای تاج برو شدمی کژ باز

 (۱۹٠۳ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 جوان جوانمرد،: فتٰی

 جک تاج بالفاصله کردمی راست سرِش روی را تاج توهم، در و خود دستِ با سلیمان که بار هر
 . شدمی
 

 کژ گشت و کرد راست بارش هشت
 مَغَژ کژ آخِر؟ چیست تاجا: گفت

 (۱۹٠۴ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

. شدمی کج بالفاصله تاج و کرد درست خود سرِ روی را تاج توهم در و بار چندین لیمانس
 . مشو کج داری؟ تو که است وضعی چه دیگر این تاج ای: گفت سلیمان

 
 

 من راست، تو کنی هرَ صد اگر: گفت
 مؤتَمَن ای روی کژ چون روم، کژ

 (۱۹٠۵ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 . باشد اعتماد مورد که کسی امین،: مؤتَمَن

 در را جسم یعنی بروی کج تو چون کُنی راست مرا هم بار صدها اگر امین، انسان ای: گفت تاج
 توانینمی تو و شد خواهم کج من باز نیک احساس و عمل و فکر آن طریقِ از و بگذاری مرکزت

 . بشوی شاه
 

 کرد راست اَندرونه سلیمان پس
 سرد کرد بودش، که شهوت آن بر دل
 (۱۹٠۶ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 را مرکزش گشاییفضا با پس استشده همانیده مرکزش در چیزی با که شد متوجه سلیمان
 . کرد سرد همانیدگی آن وتشه و میل بهنسبت را دلش و کرد درست
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 شد راست دَم همآن تاجش آن از بعد
 شد خواستمی را تاج نکهآنچنا

 (۱۹٠۷ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 راست سرش بر تاج کرد بیرون مرکزش از و شناسایی را همانیدگی سلیمان که لحظه همان در
 هاهمانیدگی بهنسبت را مانلد که همین. ]خواستمی سلیمان که شد همچنان و گرفت قرار
 فصا سرمان بر است عشق شاهی تاج که ما  ِشاهی تاج برانیم، مرکز از را هاآن و کنیم سرد
 و جیرهیب نوکر نه شویممی خود زندگی فرماندٔه و شودمی درست بیرونمان هم و درون هم شده،

 .[ ذهنیمن مواجب
 

 هوش به را هااین اَحْوَل ای دار، گوش
 گوش راهِ از بکَش دیده ویِدار

 (۳۱۵ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 دوبین: اَحْوَل

 
 ذهن سازیسبب و شدگیشرطی دویی، برحسب را چیزهمه و هستی ذهنیمن در که کسی ای
 اتاریهشی چشم گوش، راهِ از و بشنو را سخنان این دلت گوش با کنیمی خوب و بد و بینیمی
 . کن درمان را
 

 امبگزیده خلوتی صحرا به من
 امدیده جامه دزدِ من را خلق

 (۴۵۹ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 مرا ریهشیا دارند، ذهنیمن که خلق زیرا ام؛گزیده خلوت شدهگشوده فضای صحرایِ در من
 . دزدندمی
 

 طوطیان پیشِ قند چون مشو هین
 زیان از ایمن شو شو، زَهری بلکه

 (۷۱۲ بیت نجم،پ دفتر مثنوی، مولوی،)

 عالقمند تو به هاآن تا کُنی شیرین ذهنیهایمن پیش قند مانند را خودت مبادا باش، هوشبه
 در هاآن زیان از و شوند دور تو از هاآن تا باش تلخ زهر مانند بلکه بیایند؛ تو دنبالبه و شوند



  ۹۲۹خالصه ابیات برنامه شماره  

 
34 

 کنندنمی رها را او دیگر هاآن باشد شیرین قند مانند ذهنیهایمن نظر در کسی اگر. ]باشی امان
 .[ برسد حضور به و شود خداوند قرین تواندنمی و
 

 شو دام کلّی به کن، پنهان دانه
 شو بام گیاهِ کن، پنهان غنچه

 (۱۸۳۴  بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 رد و نکن رآشکا را پیشرفتت. دارنگه را آن و بشو حضورت دام کلیبه کن، پنهان را حضور دانٔه
 و حبر را دیگران حضور گنج برنامٔه معرفی با باش نداشته اصرار و] نباش کسی راهنمایی پی

 باش مصرفبی ذهنی هایمن برای یعنی شو بام گیاه و کن پنهان هم را حضور غنچٔه.[ کنی سنی
 .کن دور آنان توجه از را خودت و
 

 مکُن خانه ،مردمان زمینِ در
 نمکُ بیگانه کارِ کن، خود کارِ

 (۲۶۳ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 به بگشا، را فضا. کنی زندگی آن در و بسازی خانه دارد تعلق دیگران به که ذهن زمین در نباید 
 انه،بیگ برای و بکن را اتاصلی خود  و شدهگشوده فضای کارِ خدا، زمین در و شو زنده خدا
 . مکن کار دیگران، و خودت ذهنیمن
 

  تو خاکیِّ تنِ بیگانه؟ کیست
 تو غمناکیِّ اوست برای کز

 (۲۶۴ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 این. استآمده پدید هاهمانیدگی از که توست خاکی تن و ذهنیمنِ  این بیگانه، کیست؟ بیگانه
 نیاوردن دستبه و دادن دست از و ذهنیمن بدلی حیثیت و شدن کوچک برای تو غمناکی

 اصلی خود اصالً. شودنمی غمناک اشخداگونگی و اصلی خود برای انسان]. است هاهمانیدگی
 .[ شناسدنمی را غم
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 کند سیبستان که سُبحانی پاک
 کند پنهان حرفشان غَمامِ در

 (۸۴ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 سیب باغِ زار،سیب: سیبستان

 .پوشش و حجاب یعنی اینجا در است؛ ابر معنیِ  به لفظاً: غَمام

 آن اما کندمی درست یکتایی فضای برکاتِ و سیب از باغستانی که خداوندی است منزّه و پاک
 یگرد وضعیت به وضعيتی  از رفتن و ذهن درپیپی فکرهای یعنی حرف ابرِ زیرِ در را سیبستان

 . کندمی پنهان است همراه درد با که
 

 گوی و گفت و حرف و بانگ غَمامِ زین
 بوی غیرِ یدنآ سیب کز یی،پرده

 (۸۵ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 تا کشدمی یکتایی فضای باغِ بر ایپرده ذهنی وگویگفت و حرف و صوت از پوششی با خداوند
 . نرسد انسان مشامِ به بویی و رایحه جز چیزی حضور سیبستانِ آن از
 

 هوش به را بو این تو کَش افزون باری،
 گوش بگرفته بَرَد اصلت سویِ تا
 (۸۶ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 شده،شودهگ فضای آن کمک با و کن باز را فضا توانیمی تا حقیقت، طالب انسانِ ای هرحالبه
. ببرد اصلت سویِبه را تو و بگیرد را تو گوشِ بو آن تا کن استشمام بیشتر را زندگی و عشق بوی
 درست بیرون در کارمان و ریزدمی ما عمل و فکر به زندگی خرد کنیممی باز را فضا وقتی]

 منجر ما عمل و رفک و نکنیم درست دشمن و مسئله مانع، توانیممی که شویممی متوجه شود،می
 زا گناه حس جویی،انتقام توقع، رنجش، ترس، خشم، مثل ذهنی دردهای بدون و نشود درد به

 .[ کنیم زندگی آینده از ترس و ذهن اضطرابِ و مالمت گذشته،
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کام از بپرهیز و دار نگه بو  زُ
  عام سردِ بُودِ و باد از بپوش تن

 (۸۷ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 درد کشیدن و شکر و صبر با و کن باز را فضا یعنی کن حفظ را حضور، بوی عشق، بوی
 درد رژیان نده جازها و بپرهیز اندازدمی کار از را مَشامت که ذهنیمن به رفتن زکامِ از هشیارانه

 . بگذارد اثر تو روی قرین طریق از ذهنیمن
 

  اثر ز را مَشامت نَینداید تا
  سردتر زمستان از هواشان ای

 (۸۸ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 .است دل حجاب معنیِ به مجازاً  اینجا در. دیوار و بام گرفتن کاهگل معنی به انداییدن مصدر از: نَینداید

 و هاآن وایه و حال که بدان. نیندازد کار از را دلت مشام پردرد، ذهنیِ یهامن با نشینیهم تا
 .بردمی بین از تو در را حقیقت گرمای و است سردتر هم زمستان از حتی دردهایشان

 
 بپذیر نَفَخْتُ  ز رو دَهَدَت، جان او  ِدَم
 علل موقوفِ نه ست،ا فَیکون کُنْ او کارِ
 (۱۳۴۴ هشمار غزل شمس، دیوان مولوی،)

 با و شده جودتو وارد زندگی کنندٔهزنده دَم کنیمی عدم را مرکزت و باز را فضا وقتی انسان، ای
 در نفختُ، آیٔه از را این برو. گیردمی صورت اتهشیاری تبدیل شود،می و بشو فکان،کن فرمان

 و علل موقوف و شودمی انجام فکانکن و قضا طریق از خداوند کار چراکه بپذیر؛ دمیدم، تو
 .نیست ذهن سازیسبب و اسباب

 
 خَمر جُوهای آن عکسِ کز بُوَد یا

 اَمر ذوقِ از بَرَم بو گردم، مست
 (۲۵۱۹ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 زندگی رفط از من، فضاگشاییِ با که کنندهزنده دم و شراب جوهای آن انعکاس اثربر شاید یا
 .بِچشَم را شدهگشوده فضای و الهی رام اطاعت لذت و شوم مست آید،می
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 ستجاذبی عجایب جنسیّت زآنکه
 ستطالبی هرجا است جنس جاذبش

 (۲۶۷۱ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 شدبا هرچیزی جویندٔه و طالب هرکسی و دارد انگیزیشگفت و عجیب جاذبٔه یک جنسیت، زیرا
 .کندمی جذب را چیز همان جنسهم
 ضایف به کرده، خالی هاجسم از را خود مرکز برداریم، درست را اول قدم گشاییفضا با باید ما]

 است صورتاین در فقط بشویم، او جنس از شده، خدا  کارگاه و قرین تا کنیم تبدیل شدهگشوده
 .[کندمی جذب را ما او که
 

 خُوستموصول یی،پَرده در هریکی
 هُوست عینِ خود کآن آنست، او وهمِ

 (۳۷٠۳ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 دالیلی با است، گرفتار ذهن پرده در و کندمی اندیشه الهی ذات در که هاییانسان از یک هر
 کندمی کرف و است توهم گرفتار کهدرحالی پندارد،می او جنس از و خدا به وصل را خود ذهنی
 .است خداوند عین توهم این

  بنگرم را خود که باشد آن ارهچ
 خَرم؟ کی من: مرا خندد او رنهو
 (۷۸ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 زا و شده عدم مرکزم که ببینم و کنم نگاه خودم به و کرده باز را فضا من که است این در چاره
 گویدمی و خنددمی من به خداوند وگرنه مشغولم، ادعا و گویی یاوه به یا امشده خداوند جنس
 هستم؟ تو جسمی مرکز و ذهنیمن خریدار کی من
 

 لِلْجَمال مُحِب   و است جَمیل او
 زال؟ پیرِ  گزیند نو جوانِ کی

 (۷۹ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 زیبا: جمیل
 فرتوت پیرِ مو، سفید پیرِ: زال پیرِ

 کرده، خارج مرکزمان از را هاجسم کهوقتی دارد، بنابراین دوست را زیبایی و و زیباست خداوند
 نماد که جوان یک که ایدیده حالبه تا آیا مثال، عنوانبه .دارد دوست را ما بشویم او جنس از
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 داشته دوست را است ساله هزار ذهنیمن نماد که شکسته درهم و صدساله پیرزنی خداست،
 . ایندیده مسلماً باشد؟
 حدیث

 «.الْجَمال يُحِب  جمیلٌ اللهَ اِنَّ»
 «.داردمی دوست را یزیبای زیباست، خداوند، همانا»
 

 بدان این جذب کند را خوبی خوب
 بخوان وی بر لِلطَّیِّبین طَیّبات

 (۸٠ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

[ چراکه کند،می جذب را شما زیباست که خداوند شوید زیبا و کنید عدم را خود مرکز شما اگر] 
 سویبه را دیگری زیبای و خوب پدیدٔه زیبا، و خوب پدیدٔه هر که است روشن و آشکار اصل این
 در کسی اگر کشد،می خود سویبه را خود جنسهم نیز بد پدیدٔه هر طبعاً و کندمی جذب خود
 تا کن زگوبا او برای را نور سورٔه ۶ آیه که گویممی تو به بخواهد دلیل من از هم باز خصوص این

 . شود قانع کامالً
 «رسندمی پاک مردان به پاک زنان»
 زن کی مثل باشد خالی هاهمانیدگی از ذهن، اگر است، هشیاری نماد مرد و ذهنیمن نماد زن]

 مثل باشد همانیدگی دارای ذهن اگر و رسدمی حضور، هشیاری به پاک، مرد به که است پاکی
 .[رسدمی جسمی، هشیاری به ناپاک، مرد به که است ناپاک زن یک

 
 ۲۶ آیٔه ،(۲۴)نور سورٔه کریم، قرآن

 .«...  لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ... »
 «… پاک مردان برای پاک زنان و …»
 «.است حضور هشیاری به هشیار انسانهای برای همانیدگی از پاک و خالق ذهنِ»
 

 نارجُو و نار سرمستِ بسا یا
 او داند مطلق نورِ را خویشتن

 (۱۳۶۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 را مرکزشان اما هستند، دردجو و درد آتش سرمست که ذهن در مانده هایانسان بسیارند چه
 .دانندمی خداوند مطلق نور به زنده را خود و دانسته همانیدگی از خالی
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 حق جذبِ یا خدا، بندٔه مگر زج

 ورق بگردانَد آرَد، رهش با
 (۱۳۶۷ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 درون از ه،شد او قرین گشاییفضا طریق از «حق جذب» یا و ناموال مثل خدا بندٔه یک کهاین مگر
 .سازد دگرگون را ذهن در او زار حال و برگرداند را ورق آورد، راه به را او
 

 نارِیه خیالِ کآن بداند ات
 عارِیه اِلّا نیست طریقت در

 (۱۳۶۸ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 آتشین: نارِیه
 قرضی: عاریه

 چیزهای اب شدن همانیده از ناشی درد، کنندٔهپخش و ایجادکننده آتشینِ  خیاالت آن که بداند تا
 .بیندازد دور را هاآن باید و بوده موقتی و قرضی خدا، به شدن زنده مسیر در و است آفل
 

  کرد جذب چیزی چیز هر جهان در
 سرد سرد، و کشید را گرمی گرم،

 (۸۱ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 گونههمین نیز هاانسان ما مرکز کند،می جذب را خود جنسهم پدیده ای،پدیده هر جهان نای در
 و کشدمی خود سویبه را دردیبی و گرمی است، دردبی و گرمی جنس از ما مرکز اگر مثالً است،
 .کشدمی خود سویبه را درد و سردی نیز است همانیدگی و درد از پر و سردی جنس از اگر
 

 کَشندمی را باطالن باطل، سمِق
 سرخَوشند هم باقیان از باقیان

 (۸۲ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 طورهمین و کشندمی خود سویبه را باطالن دارند، درد و همانیدگی خود مرکز در که باطل اهل
 جذب خود سویبه را باقیان هستند، جاودانه زندگی جنس از و اندگشوده را فضا که باقیان

 .کنندمی
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 اندجاذب را ناریان مر ناریان
 اندطالب را نوریان مر نوریان

 (۸۳ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 اهل طورهمین. کنندمی جذب خود به را دوزخیان هستند، درد جنس از که دوزخیان و آتش اهل
 زنده و هدایت و نور اهل هایانسان طالب نیز هستند حضور هشیاری جنس از که هدایت و نور
 .کنندمی جذب را هاآن و هستند حضور به
 

 گرفت تاسه را تو بستی، چون چشم
 شِکِفت؟ کی روزن نورِ از چشم نورِ
 (۸۴ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 «گیردیم دلت» اصطالحبه و شویمی اندوه دچار ببندی، را خود حسی چشم هرگاه مثال، برای
 .ندارد را افروزجهان روزِ نور از جدایی طاقت چشم نور زیرا
 .[شویممی گرفتگیدل دچار نشود باز زندگی نور به ما دل که زمانی تا]

 
 بود چشم نورِ جذبِ تو تاسٔه
 زود روز نورِ به بپیوندد تا

 (۸۵ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 تابیبی اضطراب؛ اندوه؛ پریشانی؛: تاسه

 جذب را خورشید نور خواستمی تو چشم نور که بود این لتع به تو تابیبی و گرفتگیدل این
 .بپیوندد روز نور به زود خیلی و کند
 

 را تو مر گیرد تاسه ار باز چشم،
 برگُشا ببستی، دل چشمِ که دان

 (۸۶ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 اب را تدل چشم که بدان شدی، تاببی و گرفت دلت هم باز چشمانت، بودن باز وجود با هرگاه
 .نمایی زبا را دلت چشم و کنی خارج مرکزت از را هاهمانیدگی آن باید ای،بسته هاهمانیدگی
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  خیز که آمد سخن در فتابیآ
  ستیز کم بَرجه، روز، برآمد که

 (۲۷۱۹ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 از: گویدب کند، کمک تو هب و بزند حرف تو با خواهدمی مرتب که زندگی آفتابِ هرگاه مثال، برای
 و هستی من جنس از تو است، رسیده فرا حضور روز که برخیز جسمی هشیاری و ذهن خوابِ

 ....کن ستیزه ذهنت در کمتر شوی، زنده من به توانیمی
 [ بعد بیت در معنا ادامه]  
 

  گواه؟ کو آفتابا: بگویی تو
 خواه دیده حق از کور ای: گویدت

 (۲۷۲٠ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 گوییمی دلیل چه به کجاست؟ و کو تو دلیل آفتاب، ای: بگویی زندگی آفتاب جواب در تو و
 ای: گویدمی تو خامِ سؤالِ این جواب در آفتاب شد؟ زنده خدا به توانمی و استشده روز
 . کن طلب عدم چشم خداوند از گشاییفضا با و نخواه ذهنی دلیل نابینا ذهنیمن

 
 چراغ جویَد او که هر روشن، روزِ

 بالغ دارد کوریَش جُستن، عینِ
 (۲۷۲۱ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 کامل داللت رسانیدن،: بالغ

 راغِ چ شود، زنده خدا به گشاییفضا با تواندمی کهدرحالی روشن، روز وسط در هرکسی
 همین ببیند، را هشدگشوده فضای و روز روشنی تا بگیرد دست به را ذهن هایاستدالل
 .است ذهن در او کوری بر دلیلی او وجویجست
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 ایبُرده گمانی بینی،نمی رو
 ایپرده اندر تو و، ستصباح که

 (۲۷۲۲ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 ببینی، توانیینم را روشن روزِ و شوینمی متوجه را موالنا هایحرف ذهن، در بودن علتبه اگر و
 تو و استشده حضور صبح و بوده درست موالنا هایواقعاً حرف که ایافتاده انگم و شک به اما
 .هستی ذهن پردٔه در

 فاش گفت، زین مکن را خود کوریِ
 باش فضل انتظارِ در و، خامُش

 (۲۷۲۳ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 و جدل و بحث ساس،ابی و خام هایوگوگفت گونهاین با را خود کوردلی ستیز،حق ذهنیمن ای
 و باشی خاموش که کندمی اقتضا ادب بلکه. مکن آشکار مقاومت و مخالفت ذهنی، سؤاالت

 . باشی الهی بخشش و دانش کمک، انتظار در و کنی باز را فضا کرده، صبر
 

 کو؟ روز: گفتن روز میانِ رد
 جوروز ای کردنست رسوا خویش

 (۲۷۲۴ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 حضور آفتاب کهدرحالی روز وسطِ در کهاین هستی، حضور روزِ پیِ در ظاهراً که یکس ای
 را تو حرف همین ت؟کجاس و کو روز پُرسیمی هاشدگیشرطی و کتابی دانشِ روی از درخشدمی

 . کندمی اعتباربی و رسوا
 

 نیست چاره و است خانه زیرِ گنج
  مَایست و مَندیش خانه خرابی از

 (۲۵۴۱ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 ویران از نباید پس است نهفته ذهنی،من تن، خانٔه زیرِ در خرد و عشق گنج چون نیست، ایچاره
 را ذهنت خانٔه زندگی تا کن باز را فضا نیست، جایز درنگ دهی، راه دل به تردیدی خانه کردن
 .کند خراب
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 گنج نقدِ یک از خانه هزاران که
 رنج و تکلیفبی ،کرد عمارت توان

 (۲۵۴۲ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 رنجی و حمتز هیچ بدونِ توانمی آیدمی یکتایی، فضای از طرف،آن از که گنجی نقد از زیرا
 و قدیمی فکری الگوهای توانیممی گشاییفضا با هرلحظه ما عبارتیبه] کرد، آباد را خانه هزاران
 و دهکر خراب هم را هاآن کنیم، ایجاد درد بدون و جدید فکری یالگوها و نماییم خراب را کهنه
 .[نچسبیم کدام هیچ به و بسازیم دیگر یکی
 

 شود ویران خود خانه این اقبتع
 شود عُریان یقین زیرش از گنج

 (۲۵۴۳ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 در نهفته گنجِ و دهش متالشی و ویران میریم،می که وقتی سرانجام ستذهنیمن نماد که خانه این
 جهمتو هشیاری عنوانبه مرگ، زمان انسان] شد، خواهد پیدا است عدم مرکز همان که آن زیر
 فقط او ولی کند تجلی او طریق از که خواستهمی و بوده او با همیشه خداوند که شودمی
 .[است داشته نگه زنده را اشذهنیمن
 

 روح زآنکه نباشد، تو آنِ لیک
 فُتوح آن کردنَسْتَش ویران دِمز

 (۲۵۴۴ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 گشایش سالک، باطنی حالِ در گشایش: فُتوح

 
 گنج زیرا شد، نخواهد تو نصیب حضور گنج آن دیگر بروی، دنیا از جسمی مرگ با که وقتی اما

  هستی، زنده که زمانی تا که است آن مزد خدا، ابدیت و نهایتبی به شدن زنده و حضور
 .  کنی ویران را ذهنی ِمن این هشیارانه
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 پدید شد و، رفت یاد از هیکلش
  دَرید را گریبان شُوری، اندرو

 (۱۲۵ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 را ایشان خوابرخت پرخوری، علتبه و بود رسول حضرت مهمان شخصی که داستان آن در] 
 درحال را رسول حضرت و برگشت خود گردنبند برداشتن ایبر که وقتی بود، کرده فرار و کثیف
 [دید رختخوابش کردن تمیز
 باسل یعنی خود گریبانِ که شد ایجاد او در حالی و شور چنان و کرد فراموش را خود ذهنیمن

 .دادمی چاک را ذهنش
 با را جاآن و ایمخوابیده است ما دل که خدا خانهْ در نیز ما که است این تمثیل داستان این]

 شویممی متوجه کنیممی فضاگشایی که وقتی و ایمکرده کثافت از پر همانیدگی و درد ایجاد
 زمانمرک در که زیادی دردهای این وگرنه شوید،می را ما مرکز کثافات و دردها خودش خداوند
 .[کنیم تحمل توانستیمنمی را ایمکرده ایجاد

 
 سَر و رُو بر را دست دو او زدمی
 دَر و دیوار بر کوفتمی را هکَلّ

 (۱۲۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 .کوفتمی دیوار و در به را سرش و زدمی خود روی و سر بر دستی دو او
 

 سرش و بینیّ ز خون کهآنچنان
 مِهترش آن کرد رحم و روان شد

 (۱۲۷ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 پیشوا ،بزرگ: مِهتر

 ادنم که رسول حضرت بزرگوار، مردِ آن دلِ و شد جاری سرش و دماغ از خون کهطوریبه
 .کرد رحم او به و سوخت او حالِ به هست، نیز خداوند
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 او بر آمد جمع خلق زد، هانعره
 حْذَرواا النّاسُاَیُهَا: گویان گبر

 (۱۲۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 .بپرهیزید کنید، حَذر: اِحْذَرُوا

 اطرافش در مردم زد،می عشق نعرٔه بود کرده باز را فضا کهاین علتبه پرستبت هنیذمن آن
 با من یعنی کنید، پرهیز و شوید دور من از مردم ای گفتمی حال آن در و شدند جمع
 است ربهت پس ندارم، خود از اختیاری که امشده مستی و شور چنان دچارِ درست، گشاییفضا

 .باشید نداشته کاری من با و نشوید من مزاحم
 سر عقلبی کای سر بر او زدمی
 بَر نوربی کای سینه بر او زدمی

 (۱۲۷ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 و زدمی اشسینه بر و عقلبی سرِ ای: گفتمی و کوفتمی خود سرِ بر پرستبت ذهنیمن آن
 .ایبهرهبی ایمان و عشق نورِ از که ایسینه ای: گفتمی
 
 
 

 زمین کُلِّ کای او کردمی سَجده
 مَهین جُزوِ این تو از شرمسارست

 (۱۲۸ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 حقیر و خوار: مَهین

 تو مال زمین ٔههم که خدایی ای زمین، کُلِّ ای: گفتمی و کردمی سجده پرستبت ذهنیمن آن
 .است شرمنده تو از حقیر وِجز این ای،شده زنده خدا به تماماً که کسی ای یا و است

 زمین، مٔهه که خدایی ای گوییممی خداوند به کنیم گشاییفضا درست لحظه این در اگر هم ما]
 خانه مرکز در همانیدگی گذاشتن با هرلحظه که پست جزو این است تو مال شده،گشوده فضای

 .[است شرمسار کندمی کثیف را تو
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 ویی امرِ خاضِعِ کُلّی، که تو
 غَوی و زشت و ظالم جُزوم، هک من
 (۱۲۹ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 گمراه: غَوی

 او امر تابع هرلحظه و بوده خاضع حق فرمانِ برابرِ در هستی زنده کُل خرد و حضور به که تو
 .گمراهم و زشت و ظالم و شوممی بلند من عنوانبه هرلحظه جزوم، که من امّا هستی،

 
 حق ز لرزانی و خوار کُلّی که تو
 سَبَق در و خاِلف در جُزوم که من

 (۱۳٠ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،) 
 .گذشتن حد  از معنی به اینجا در گرفتن؛ پیشی در: سَبَق در

 تا لرزیمی خود بر لحظهبهلحظه و حقیری و پست خداوند برابر در هستی کُل خرد منزلٔهبه که تو
 فکانکُن و قضا برعکس کنم،می مخالفت خداوند فرمان با تمهس جزو که من امّا نکنی، اشتباه
 را پا خود حدِّ از و زنممی حرف ذهنیمن برحسب کنم،نمی رعایت را انصتوا فرمان کرده، عمل
 . نهممی فراتر

 
 آسمان بر رُو کردمی زمان هر
 جهان قبلٔه این رُویِ ندارم که

 (۱۳۱ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 ندارم رویی من: گفتمی و کردمی آسمان به رو گشاییفضا با هرلحظه پرست،بت هنیذمن آن
 .کنم نگاه( ص) رسول حضرت جهانیان، قبلٔه این به که
 به که ندارم رویی بنابراین امکرده زندگی ذهنیمن در من خداوندا گوییممی هم ما که طورهمان]
 .[کنم نگاه تو

 یدطپ و بلرزید بیرون، حد ز چون
 کشید خود کنارِ در اشمصطفی

 (۱۳۲ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 از بیش خود هشیاریِ کیفیت چگونگیِ  بهنسبت و کرد فضاگشایی تواضع با انسان که هنگامی
 و قضا طریق از و کرد جوییدل او از است، خداوند نماد که رسول، حضرت طپید، و لرزید حد
 .کرد کمک او به فکان،کن
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 بنواختش بسی و کرد اکنشس
 اِشناختش داد و بگشاد اشدیده

 (۱۳۳ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 او به عدمش، چشمانِ گشودن با سپس کرد، نوازش را او و شد ساکن انسان مرکز در خداوند
 .کند شناسایی را هاهمانیدگی عدم دیدِ با تا داد شناسایی قدرت

 
 چَمَن؟ خندد کی ابر، نگرید تا
 لَبن؟ جُوشَد کی طفل، نگرید تا
 (۱۳۴ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 شیر: لَبَن

 تا طورهمین. شد نخواهد بانشاط و خنددنمی چمن نبارد، زندگی فضلِ  و باران تا مثال برای
 .شودنمی جاری و جوشدنمی مادرش شیرِ نکند، گریه طفل

 
 طریق داندهمی روزه یک طفلِ
 شفیق دایٔه رسد تا بگریم که

 (۱۳۵ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 مادرِ تا نمک گریه باید من که گویدمی خود با و است بلد را گرسنگی رفعِ راهِ  روزهیک نوزاد
 نیز باال سنین در حتی دارد،می نگه را ذهنیمن که انسانی اما. ]دهد شیر من به و بیاید مهربانم
 و فضل درخواست خداوند از و بگشاید را فضا تواضع با یدبا که شودنمی موضوع این متوجه
 .[کند رحمت

 
 دایگان دایٔه که دانینمی تو
 رایگان؟ او شیر گریهبی دهد کم

 (۱۳۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 شیر رایگان طوربه طلب، و گریه بدونِ  خداوند، دایگان، دایٔه که دانینمی آیا انسان، ای تو
 و کرش صبر، پرهیز، فضاگشایی، ها،همانیدگی شناختِ درواقع انسان کردنِ  گریه] دهد؟نمی

 .[است مرکزش به خداوند آوردن
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 دار گوش کَثیراً، فَلْیَبْکُوا گفت
 کردگار فضلِ شیرِ بریزد تا

 (۱۳۷ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 این پس .شوید لطیف تا کنید گریه زیاد من به شدن زنده برای[ گویدمی زندگی زبان از موالنا] 
 .شود جاری خداوند رحمت و فضل شیرِ تا کن گوش را سخن

 فرق هاست،همانیدگی کردن زیاد خاطربه که ذهنیمن گریٔه با خداوند به شدن زنده برای گریه]
 .[کندمی
 

 ۸۲ آیه ،(۹)توبه سوره کریم، قرآن

 «.يَکْسِبُونَ كَانُوا بِمَا جَزَاءً كَثِيرًا وَلْيَبْکُوا قَلِيلًا فَلْيَضْحَکُوا»
 «.گریندب فراوان و بخندند اندک که باید اندداده انجام[ ذهنیمن با] که اعمالی سزای به»

 
 آفتاب سوزِ و ابرست گریٔه
 تاب رشته دو همین دنیا، اُستن

 (۱۳۸ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،) 
 ستون: اُستُن
 .جو توسّل امر دو این به عنیی تابیدن، مصدر از امر فعل: تاب

 زمین از چیزهیچ نبارد باران تا که طورهمان. است آفتاب گرمای و باران آبِ جهان این ستونِ
 گرمای نیز را انانس وجودِ زند،می یخ جاهمه نتابد، خورشید گرمای اگر چنینهم و رویدنمی
 .بچسب رشته دو همین به فقط پس کندمی آباد ایزدی فضل و عشق

 
 ابر اشکِ و مهر سوزِ نبودی گر

 ستبر؟ و زَفْت عَرَض و جسم شدی کی
 (۱۳۹بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 .یافتنمی پرورش و کردنمی رشد انسان جسم نبود، باران بارشِ و آفتاب گرمای اگر
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 فصل؟ چار هر این معمور بُدی کی
 اصل گریه این و تَف این نبودی گر
 (۱۴٠ بیت پنجم، دفتر ،مثنوی مولوی،) 

 گرما حرارت،: تَف

 فصل چهار نبود، جهان این پیدایشِ موجب و اصل و گریٔه ابر، خورشید گرمای اگر چنینهم
 .شدنمی آباد و آمدنمی وجودبه
 چهاربعدش به عشق گرمای و ایزدی لطف باران بگذارد و کند باز را فضا باید انسان درنتیجه]

 .[شود جاری
 جهان ابر گریٔه و مهر سوزِ

 دهانخوش را جهان دارد همی چون
 (۱۴۱ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 شدت از کهطوریبه دارد،می نگه آبادان و سرسبز را جهان این باران، آبِ و آفتاب گرمای
 !است خندیدن درحالِ انگار سرسبزی، و طراوت
 شدهگشوده فضای از که خردی و قعش باید بیرونش و درون آبادیِ برای هم انسان بنابراین

 .گیردب کاربه هم با را آیدمی
 

 دار سوز در را عقل آفتاب
 دار افروزاشک ابرِ چون را چشم

 (۱۴۲ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 گریان ابرْ چونهم را چشمانت و شو مندبهره کل عقلِ آفتابِ گرمای از و بگشا را فضا انسان، ای
 تدرس را تو زندگیِ و بریزد جانت به شدهگشوده فضای از را رحمتش و فضل ایزدی دمِ تا کن
 .کند

 
 تو چشم و زبان من را او گفته
 تو خشم و رضا من و حواس من

 (۱۹۳۷ بیت اوّل، دفتر مثنوی، مولوی،)

 طریقِ از یعنی شوممی تو چشم و زبان من کنی باز را فضا اگر که استفرموده هاانسان به خداوند
 هاآن از مادی امور برای فقط و کن رها را گانهپنج حواسِ چنینهم زنم،می حرف و بینممی تو
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 فضا ستکافی شوی، خشمگین یا و کنی رضایت اظهار ذهن به رفتن با نیست الزم کن، استفاده
 .دهم سامان را اتزندگی و بشوم تو خشمِ و رضا من تا کنی باز را
 

 تویی بصِریُ  بی و یَسْمَع بی که رَوْ
 تویی سِرصاحب جایِ چه تویی، سِر
 (۱۹۳۸ بیت اوّل، دفتر مثنوی، مولوی،)

 با و بینیمی من چشم با شدی، زنده من به که اکنون[ گویدمی انسان به زندگی زبان از موالنا] 
 طورنای اما هستی، راز صاحبِ که کردیمی فکر ذهن در تو. کن زندگی برو شنویمی من گوش
 .آن صاحبِ نه هستی راز آن خودِ تو بلکه نیست،

 
 وَلَه از هلل   کانَ مَن شدی چون
 لَه هُالل  کان که باشم را تو من

 (۱۹۳۹ بیت اوّل، دفتر مثنوی، مولوی،)
 حیرت: وَلَه

 را اتذهنیمن و باشی من برای وجودت تمامِ با باید که فهمیدی حیرت، و عشق روی از هرگاه
 یکی همبا ما درنتیجه کنم،می عمل و فکر تو طریق از و شوممی تو برای هم من کردی، خاموش

 .شویممی
 

 حدیث

 «.لَه هُالل  کٰانَ هِلل  کٰانَ مَنْ»
 «.اوست برای نیز خدا باشد، خدا برای که هر»
 

 منم گاهی را، تو گویم تویی گَه
 روشنم آفتابِ گویم، چههر

 (۱۹۴٠ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 .تمهس روشن آفتابْ مثلِ بگویم، که هرچه اما هستم، خودم هم گاهی و هستم تو گویممی هیگا
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 دَمی مِشکاتِ  ز تابم کجاهر
 عالمی مشکالتِ  آنجا شد حل

 (۱۹۴۱ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،) 
 چراغدان: مِشکات

 حضورِ  نِچراغدا از من تا دهد اجازه فضاگشایی با و کرده خاموش را اشذهنیمن انسان هرجا
 .شودمی حل عالم این مشکالتِ تمامِ بتابم، انسان آن

 
 برنداشت کآفتابش را ظلمتی

 چاشت چو ظلمت آن گردد ما، دَمِ از
 (۱۹۴۲ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 نیمروز و روز هنگام: چاشت

 روز چونمه من دمِ از کند، روشن نتواند آفتاب که را ییتاریکی[ گویدمی زندگی زبان از موالنا]
 افکارِ  و حس پنج با مسائلش و جهان ریختٔه همبه اوضاع دیگر عبارتبه. شودمی روشن

 را دمخو من دهد اجازه و کند فضاگشایی انسان کهدرصورتی اما شود،نمی حل انسان همانیدٔه
 .شد خواهد حل بدمم آن در و کنم بیان

 
 هیچ که باشد آن شُکرِ رهیدی، چون

 پیچ پیچ نداری دانه آن سویِ
 (۲۸۸٠ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 .پیچیده سخت و خَم در خَم: پیچ پیچ

 گیهمانید دانٔه آن دورِ دیگر رهایی، این شکرگزاریِ برای شدی، رها همانیدگی یک دامِ از اگر
 .نگرد

 
 اضطرار و، بندگیّ و خضوع جز

 اعتبار ندارد حضرت اندرین
 (۱۳۲۳ بیت سوم، فترد مثنوی، مولوی،)

 چارگیبی شدن، درمانده: اضطرار

 .داردن اعتبار ناتوانی و عجز اظهار و تسلیم تواضع، ازغیربه چیزی خداوند بارگاهِ در
 .[ندارد خداوند درگاه به آوردن پناه جزبه ایچاره انسان]
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 است مُحْکَم بندِ خلق، اشتهارِ که
 است؟ کم کی آهن بندِ از این ره، در
 (۱۵۴۶ بیت اوّل، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 بودن مشهور: اشْتِهار

 مردم میان در ذهنیمن طلبیِشهرت محکمِ بندِ اسیر ذهنت در باش مواظب که فرمایدمی موالنا
 هب که است آهنی بندِ سنگینیِ و محکمیِ به بند این زندگی، به شدن زنده راهِ در چراکه نشوی،
 .گیردمی را رکتتح جلوِ و شودمی بسته پایت

 
 بند و ترس کز آوری فخر بدآن تو

 چند روزِ مردم، گشت چاپلوست
 (۲۷۴۳ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 تعظیم علتبه که هامان، فرعون، وزیر به خطاب موالنا آن در که مثنوی داستان به دارد اشاره] 
 و نازیمی نای به تو:[ گویدمی پنداشتمی واالمقام بسیار را شاهش و خودش مردم، چاپلوسی و

 .اندشده چاپلوست مدتی نشوند، زندانی کهاین ترسِ از مردم که فروشیمی فخر
 

 کنندمی سُجودی مردم را هرکه
 آکنندمی او جانِ اندر زهر

 (۲۷۴۴ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 .ریزندمی اشلیاص جانِ به زهر که انگار درواقع کنند،می تعظیم هرکسی به مردم
 

 ساجدش آن او از برگردد چونکه
 موبِدش و بود زَهر کان او دانَد

 (۲۷۴۵ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 خواهد نکنند، سجده او به و نترسند او از دیگر مردم و بدهد دست از را مقامش که زمانی
 .کردمی جدا زندگی از را او که بود زهری درواقع سجده آن که فهمید
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 نَفْسُهُ  ذَلَّتْ که را آن خُنُک ای
 او کُه چون شد سَرکشی کز آن وایِ

 (۲۷۴۶ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،) 

 دتش از که کسی حالِ به وای و کرده کوچک و پست را اشذهنیمن که کسی حالِ به خوش
 .استشده بزرگ کوه مانندِ اشذهنیمن سرکشی، و مقاومت

 
 هست که دان قاتل زهر تکبّر، این
 مست گیج، آن شد پُرزَهر میِ از

 (۲۷۴۷ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 را دهدمی دست انسان به چاپلوسی و ترس روی از مردم سجدٔه دلیلِبه که تکبری و غرور این
 .بود شده تمس تکبر، پرزهرِ شرابِ از نادان انسانِ آن جانِ و روح. بدان ایکُشنده زهرِ چونهم

 
 مَزاد در را خود حُسنِ او، داد هرکه
 نَهاد رو او سویِ بَد، قَضایِ صد

 (۱۸۳۵ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)
 .گذاشتن فروش معرض به و مزایده: مَزاد

 قضای راهِ  دهد، قرار توجه درمعرض را آن و کند عرضه مردم به را خوبی همانیدگیِ یک هرکس
 .اندازدمی تیر او سوی بد قضای صدها و کندمی باز خودش به را بد
 

 نیست همه این مکان، و کون کارگهِ حاصلِ
 نیست همه این جهان، اسبابِ که آر پیش باده

 (۷۴ شمارٔه غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

 آوردمی وجودبه مذاکرات و کردن فکر طریق از ذهن که هرچه و مکان و کُون کارگاهِ حاصلِ
 یچه جهان، این ذهنیِ  اسبابِ زیراکه بنوش را زندگی مِی و کن زبا را فضا. ندارد اهمیت اصالً

 .ندارد اهمیتی
 کنار به آید دل خونِبی که است آن دولت

 نیست همه این جنان، باغِ عمل، و سعی با ورنه
 (۷۴ شمارٔه غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

 اگر وگرنه. است اوندخد به شدن تبدیل شود،می حاصل ذهنیمن دلِ خونِ بدونِ که دولتی تنها
 .شوینمی موفق و نداشته اهمیتی و ارزش هیچ بسازی بهشت ذهنی،من عمل و سعی با بخواهی
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 هَمّاً  اَلْهُمُومِ جَعَلَ مَنْ خود
 َاستم خوانده رسول لفظِ از

 (۱۵۵۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 تنها و ببرد پی جهان این به آمدنش  ِاصلی منظور به هرکس که امخوانده پیامبر از را حدیث این
 .گیردمی او از را همانیدگی دردهای همٔه خداوند باشد، خدا به شدن زنده اشمسئله و درد
 

 حدیث

 الِ اَحْوَ فِي الْهُمُومُ بِهِ تَشَعَّبَتْ وَمَنْ  دُنْيَاهُ هَمَّ اللَّهُ كَفَاهُ الْمَعَادِ هَمَّ وَاحِدًا هَمًّا الْهُمُومَ جَعَلَ مَنْ»
 «.هَلَكَ اَوْدِيَتِهِ اَىِّ فِي اللَّهُ يُبَالِ لَمْ الدُّنْيَا

 و بردمی میان از را او دنیویِ هایِغم خداوند کند، محدود واحد غمی به را هایشغم کس هر»
 را هاآن غصٔه و شده همانیده زیادی چیزهای با یعنی] باشد داشته مختلفی هایغم کسی اگر

[ همانیدگی کدام وسیلٔهبه یعنی] سرزمین کدامین در که داردنمی اعتنایی او به خداوند[. بخورد
 «.گردد هالک

 
 

 برگزید دین غمِ که هر رَو،: گفت
 بُرید وی از خدا هاغم باقیِ

 (۳۱۳۷ بیت دفترچهارم، مثنوی، مولوی،)

 و پسرش ینب پیوند به شاهزاده مادر اعتراضِ جواب در شاه آن در که مثنوی داستان به اشاره] 
 که کارت پیِ برو[ گفت بود، گرقناعت و کامل انسانی درواقع اما فقیر ظاهربه که درویش دختر
 دیگر عبارتبه. کندمی پاک او دل از را هاغم سایر خداوند باشد، داشته دین غمِ و درد هرکس
 هایغم ٔههم باشد، خدا به شدن زنده روی حواسش تمام و کند فضاگشایی جدی طورِبه هرکس

 .شوندمی جدا او از هاهمانیدگی
 برای افیک تعهد با و جدی طوربه که است این هاانسان هایغم و دردها تمام دلیل درحقیقت]

 فقط هاآن چراکه هستند، ذهنیمن مسخرٔه درواقع و نکرده کار خودشان روی خدا به شدن زنده
. شوندنمی متسلی و نکرده باز را فضا حقیقتاً و پرورندمی ذهنشان در را خدا با شدن زنده افکار
 زنده و قیقیح فضاگشایی باید هاآن مسئلٔه تنها که اندنگرفته تصمیم جدی طوربه هنوز هاآن

 .[باشد خدا به شدن
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 بیدی چو سبکسار که نداری بار آن از تو
 کارههمه شدستی که نداری کار آن از تو
 (۲۳۷۲ شمارٔه غزل شمس دیوان مولوی،) 

 یادز و کم با ذهنیمن در و نیستی وصل زندگی به که نداری ثمری دلیل این به تو انسان، ای
 کنیمی فکر که نداری کار جهت ازین و. لرزیمی خودتبه بید درختِ چونهم هاهمانیدگی شدنِ
 .ایکارههمه هستی، هایتهمانیدگی کردن زیادتر مشغول چون

 
 بدیده هکعب و حرم برفته حجّاج همه

 مَهاره شکستست که نخریده هم شتر تو
 (۲۳۷۲ شمارٔه غزل شمس دیوان مولوی،)

 شدهگشوده فضای کعبٔه به و شده زنده خداوند به موالنا، چونهم فضاگشایی هایانسان
 ایهنخرید را شترت و نکرده فضاگشایی هم بار یک حتی و هستی ذهن در هنوز تو اما اندرسیده
 .کندمی اداره و کنترل را تو او بلکه نیست تو اختیار در و شده گسیخته تو ذهنیمن افسارِ زیرا
 

 مرا درآورد کار بُدَم ناداشت و کاهل
 مرا خَورد شِکَر همچو او اندیشٔه طوطیِ

 (۴۳ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،) 
 اعتقادبی شرم،بی ندارد، خوب صفت هیچ آنکه چیز، همه بی: ناداشت

 .کردن بار و کار صاحب گماشتن، کار به: دندرآور کار

 به مختلف چیزهای با همانیدن دراثر جهان این به آمدن از پس حضور هشیاری عنوانبه من
 ندخداو کارگاهِ  به تبدیل را مرکزم فضاگشایی، با اما شدم، تبدیل ناداشت و کاهل ذهنیمن

 .گرفت حضور هشیاری به جسمی هشیاری از تبدیل کارِ به مرا نیز خداوند و کردم
 

 جهان و جان پرورشِ ازل، خورشیدِ تابشِ
 مرا بپرورد و پخت شِکَر به گل صفتِ بر

 (۴۳ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 گلقند گلشکر،: شِکَر به گل

 پرورش رام من، جسم و جهان و جان دهندٔهپرورش ازل، خورشید تابش کردم، گشاییفضا وقتی
 .شدم شیرین شکرگل ندمان و کرد تبدیل و داد
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 حق گُفت رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ ما
 سَبَق دارد کارها بر حق کارِ

 (۱۳٠۶ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 تو یعنی« .اندازممی رتی من بلکه اندازینمی تیر تو»: فرمایدمی کریم قرآن از ایآیه در خداوند
 و شوی کمان تا بریز همبه را ذهنیمن کن، باز را فضا پس کندمی فکر خدا بلکه کنینمی فکر

 رب زندگی به شدن تبدیل و خدا به شدن زنده کارِ. کند فکر و بیندازد تیر تو طریق از خداوند
 .دارد اولویت هاکار تمام

 
 ۱۷ آیٔه ،(۸) انفال سورٔه کریم، قرآن

 «.رَمَٰی اللَه وَلٰکِنَّ رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ مَا»
 «.کرد پرتاب خدا بلکه نکردی، پرتاب تو کردی، پرتاب یرت که هنگامی و»
 

 مَست مُشتاقِ ای کارست آن کارْ
 است خوش مرگت، رَسَد ار کار، آن کَاندر
 (۴۶٠۸ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 فعالیت آن در که است کار کاری آن هستی، زندگی و خدا مست که کسی ای مَست، مشتاقِ ای
 .باشد آیندخوش تو برای مرگ آن و ریبمی ذهنیمن بهنسبت

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

 (۴۶٠۹ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 
 صدق نشانِ این باشد، آیندخوش تو برای ذهنی ِمن بهنسبت شدن کوچک و مردن اگر انسان، ای

 .کنیمی کار خود روی و گشاییمی ار فضا صادقانه که است این نشان و تو ایمان
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 چنین جان ای تو ایمانِ نَشُد گر
 دین اِکمالِ بِجو رو کامل، نیست

 (۴۶۱٠ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 بدان صورتدراین نیست، گوارا برایت ذهنیمن مرگ و نداری صدق ایمانت در اگر من، جانِ ای
 .کن کامل را ایمانت و دین برو پس کنی؛نمی شاییفضاگ درست و نبوده کامل هنوز تو ایمان که

 
 مُشتری شو جان به را ریاضت پس
 بَری جان خدمت، به تن سپردی چون
 (۳۳۹۶ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 باید. باش ذهنت از پریدن بیرون از حاصل هشیارانٔه درد مشتریِ و طالب دلت و جان با پس
 را هاهمانیدگی کنی، نگاه ذهنت به ناظر حضور صورتبه کنی، انتخاب خودت را ذهن از آزادی
 خدمت به را ذهنیمن باید کار این برای. بکشی بیرون آن از را خودت و برانی مرکزت از و ببینی
 جانِ  درنتیجه بکشی؛ را آن سختی و کنی ساکت را آن درآوری، خودت کنترل تحت و گرفته
 .برد خواهی دربه سالم

 
 

 اختیاریب آیدت ریاضت ور
 کامیار ای دِه، شکرانه بنه، سر

 (۳۳۹۷ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 درد سختیِ و ریاضت زندگی، ارادٔه و خواست با تو، اختیارِ بدونِ اگر کامیاب، انسان ای
 ده،ب شکرانه و آر فرود تسلیم سر آورد، روی تو به هاهمانیدگی از رهایی و پرهیز هشیارانٔه
 .شد خواهد ذهنیمن از تو رهایی و کامیابی موجب ریاضت آن چراکه

 
 کن شکر ریاضت، آن داد حقت چون
 کُن امرِز کشیدت او نکردی، تو

 (۳۳۹۸ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 انتخاب را آن خودت عقل با تو چراکه باش، شکرگزار داد، تو به را ریاضت آن خداوند اگر
 .کشید خودش سویبه را تو شود،می پس باش گویدمی که کُن، امر طریق از او بلکه نکردی
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 صبر و شکر در تواَم صُنع عاشقِ
 گَبر؟ چو باشم کِی مصنوع عاشقِ

 (۱۳۶٠ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 آفریدن آفرینش،: صُنع
 .بالست و نعمت از کنایه اینجا در: صبر و شُکر
 کافر: گبر

 برای که هاییوضعیت آن در چه هستم، تو یآفریدگار عاشق شکر و صبر با من خداوندا،
 عاشق کافران چونهم. کنممی باز را فضا پس آیند؛ناخوش چه و است آیندخوش ذهنیمن

 .شد نخواهم همانیده هاآن با و نیستم شدهساخته پیش از فکرهای مصنوع،
 

 بُوَد بافَر خدا صُنعِ عاشقِ
 بُوَد کافر او مصنوعِ عاشقِ

 (۱۳۶۱ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 که کسی اما. است ایزدی فرّ دارای است خداوند آفریدگاری عاشق ،گشاییفضا با که کسی
 ساخته،پیش از فکرهای و همانیده ذهن الگوهای عاشق است، خداوند آفریدٔه و مصنوع عاشق
 .است کافر گذاشته، مرکزش در را هاآن و ستقدیمی و پوسیده

 
 بَصَر در را نت جمله این گداز در
 نظر در رو، نظر در رو، نظر در

 (۱۴۶۳ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 راه رد پیوسته و بکش بیرون را هشیاری آن از کن، گدازان و بسوزان را اتذهنیمن تمام
 ابگش را فضا لحظه این اتفاق اطراف در عمالً نظر هشیاری ایجاد راه در یعنی کن، حرکت بصیرت

 .شو تسلیم و
 

 را؟ قِدَم نهی نشان چه را؟ عدم بُد چگونه چه
 نهادی نکو بس تو که را قَدَم اوّلین نگر
 (۲۸۴۲ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 [حدوث مقابلِ] قدیم دیرینگی،: قِدَم

 مرکزت به را آن عمالً فضاگشایی، با باید فقط ندارد؛ چگونگی عدم فهمید، تواننمی را عدم
 جسم، آن که کنی گمان و آورده مرکز به است فکر جنس از که را نشان یک نیتوانمی تو. بیاوری



  ۹۲۹خالصه ابیات برنامه شماره  

 
59 

 را مرکز و باز را فضا یعنی بردار نیکو لحظه این در را قدم اولین و کن نگاه خوب. است خداوند
 .کن عدم

 
 دگر فرهنگی هیچ مُردن غیرِ
 گرحیله ای خدای، با نگیرد در

 (۳۸۳۸ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 ذهنی،من به مردن مگر گیردنمی خدا با تدبیری هیچ حق پیشگاهِ در باز،نیرنگ ذهنیمنِ یا
 .خدا نهایتبی به شدن زنده و ذهنیمن سر انداختن

 مَمَرّ  نقشِ بر اَفْسُرد حس چشمِ
 مُسْتَقَرّ  او و بینیمی مَمَر تُش

 (۸۱۸ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 عبور لّمح مجری، گذرگاه،: مَمَرّ

 برقرار استوار، گرفتن، قرار محلّ: مُسْتَقَرّ

 افتد،می اتفاق که چیزهایی آن و لحظه این در هاوضعیت تغییر بر( ذهنیمنِ  چشم) حس چشمِ
 و مستقر او کهحالیدر بینیمی گذرا چیزهای صورتبه را خدا تو. استشده منجمد و افسرده
 .است ثابت

 
 است وَلاَحْ دیدِ اوصافِ دویی این

 است اوّل آخِر آخِر، اوّل وَرنه
 (۸۱۹ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 دوبین لوچ،: اَحْوَل

 شود؛می دوبینی باعث است، ذهنیمن خصوصیات از که آفل و گذرا هاینقش براساس دیدن
 لحظه این کهدرحالی. بیندمی را زندگی هاوضعیت ایجاب و سازیسبب برحسب انسان درنتیجه

 خدا جنس از اول انسان که معنی این به است، یکی آخر و اول. است مستقر و ثابت اوندخد
 .خداست جنس از نیز اکنون هم بوده،

 
 ۳ آیٔه ،(۵۷) حدید سورٔه کریم، قرآن

 .«... وَالْآخِرُ الْاَوَّلُ هُوَ»
 گیر ذهن در وسط این در و اوست هم آخر و اوست اول انسان یعنی] آخر و اول اوست»

 .«[ ... استافتاده
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 بَعث ز این؟ گردد معلوم چِه زِ هی
 بَحث بعث اندر کن کم جُو، را بَعث

 (۸۲٠ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 یعنی کن وجوجست را رستاخیز و بعث. رستاخیز و بعث از شود؟می روشن چگونه مطلب این
 به عراج و کن کند را ذهنیمن یابزارها. بشود قیامتت بگذار و شو زنده او به بگشا، را فضا

 .نکن وجدلبحث خداوند به شدن زنده چگونگی و رستاخیز
 

 است مُردن اوّل بعث، روزِ شرطِ
 است کردن زنده مُرده از بعث زآنکه

 (۸۲۱ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 ذهن به نسبت لحظه این در تا زیرا است، ذهنیمن بهنسبت مردن رستاخیز، شرط نخستین
 .است حضور به ذهنیمن کردن زنده بعث،. آیدنمی پیش تو قیامت و شوینمی محشور نمیری

 
 

 نظیربی گرمِ بازارِ درین هین
 گیر نقد مُلکِ و بفروش هاکهنه

 (۸۸۵ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 .گیرب را اوندخد نقد مُلک و بفروش را ذهنیمن این نظیر،بی گرم بازار این در باش، هوشبه
 
 

 
 زند ره رَیْبی و شکّی را تو ور

 سَنَد کُن را انبیا تاجرانِ
 (۸۸۶ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 .ببین را هاآن و کن تکیه پیغمبران بر صورتدراین هستی، تردید و شک دچار هنوز اگر
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 بختشان شهنشه آن افزود که بس
 رختشان کشیدن کُه نتاندمی

 (۸۸۷ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 و بخت و الهی عنایت مورد قدرآن هستند، یکتایی فضای آورانِپیغام که عارفان و پیامبران
 .بِکِشد دوش به را حضورشان و آزادی رخت این تواندنمی هم کوه که هستند معنوی دولت

 
 

 بس و است عشق را، صید ارزد آنکه
 کس؟ دامِ اندر گنجد کی او لیک

 (۴٠۹ بیت جم،پن دفتر مثنوی، مولوی،)

. افتدنمی کسی دام در عشق اما. است عشق دارد را صید ارزش که چیزی تنها جهان این در
 .کنی شکار را عشقش و خداوند نخواهی اتذهنیمن با تا باش مراقب

 
 شوی او صیدِ و آییّ مگر تو
 روی او دامِ به بگذاری، دام

 (۴۱٠ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 رها را ذهنیمن با کردن پهن دام و بشوی عشق دام صید فضاگشایی با و بیایی تو کهاین مگر
 .درآیی شدهگشوده فضای دام به و کنی

 
 پست پست گوشم به گویدمی عشق
 است صیّادی از ترخوش بودن صید

 (۴۱۱ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 آهسته آهسته: پست پست

 میری،می ذهنیمن به نسبت و کنیمی باز را فضا وقتی که کندمی نجوا دلم گوش در عشق
 زا بهتر بودن عشق صید. شویمی عشق صید و دهیمی دست از را ذهنیمن صیادی خاصیت
 .است ذهنیمن صیادی
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 شو غِرّه و را خویش کن من گولِ
 شو ذَرّه کن، رها را آفتابی

 (۴۱۲ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 نادان ابله،: گول

. کن قبول گویممی من هرچه شو، من نادان و بینداز دور را اتذهنیمن عقل گشاییفضا با
 دیده اصالً که ایذره به و کن رها را ذهن در آفتاب چون درخشیدن و قضاوت و مقاومت

 .شو تبدیل شودنمی
 

 باش خانهبی و شو ساکن دَرَم بر
 باش پروانه مَکُن، شمعی دعویِ

 (۴۱۳ بیت ،پنجم دفتر مثنوی، مولوی،)

 ادعای. کن ترک را ذهن خانٔه باش، من درگاه ساکن و کن باز لحظه این اتفاق برابر در را فضا
 .بگرد من دور پروانه چونهم و مکن بودن شمع

 
 زندگی چاشنیِّ ببینی تا

 بندگی در نهان بینی، سلطنت
 (۴۱۴ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 تسلیم و نم بندگی با را سلطنت و چشیمی را زندگی مزٔه ی،گردمی من دور به پروانه مانند وقتی
 .آورد خواهی دستبه فضاگشایی و
 
 

 
 اصل ز دوری از بَرمی پیاپی، پی،
 وصل سویِ آرد مَردیت رگِ تا

 (۳۶۹۸ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 را او شو، بدیلت او به کن، فضاگشایی لحظهبهلحظه هستی، دور اصلت از و داری ذهنیمن اگر
 دخداون وصل سویبه را تو است، انسانیت رگ که اتهشیاری رگ تا ببر، پی او به و کن حس
 .ببرد
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 بَرَد؟ ره چون خِرَد را تعلّق این
 خِرَد این وصلست و فصلست بستٔه

 (۳۶۹۹ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 به وابسته ذهنیمن عقل یراز کند؟ درک تواندمی چگونه ذهنیمن عقل را تعلق و وابستگی این
 .است منزه مقوالت این از خداوند کهدرحالی است،[ وصل و فصل] کیفیّات و کمیّات

 
 مُصْطَفٰی را ما کرد وصیّت زین

 خدا ذاتِ در جویید کم بحث
 (۳۷٠٠ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 و نزنید حرف دخداون ذات درمورد شما که کردند وصیّت رسول حضرت که است همین برای
 .نکنید بحث آن بهراجع

 
 
 

 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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