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 ند بخشنده مهربان وخداه نام ب
 

 :سخنی با همراهان
 کن  گر خطا گفتیم اصالحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَُخن 

 (۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

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

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

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

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

 سائل فرعی نکنیم. و اساس کار را فدای م تا اُسّ

این کار فعالیت  از  به همگروه، دسترسی سریعهدف  اساسی، هسته  ۀتر  و طرح مفاهیم  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 

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

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

 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 939 خالصه ابیات غزل برنامه

 متن ابیات غزل اصلی 
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 خزان  آمد  خزان، آمد باغبان، ای باغبان، ای 
 نشان  بنگر   نشان، بنگر  دل دردِ از برگ  و شاخ  بر 

 
 کن   نوش درختان نالٔه کن، گوش هین،  باغبان ای 

 زبان بی صد زبان،بی صد طرف  هر   از کناننوحه
 

 لب  خشک  و  چشم دو گریان سبببی  نباشد هرگز  
 زعفران   رخ  زعفران،   رخ دل دردِبی کسی نَبْوَد

 
 یاسمن؟  و الله   و سرو کو نسترن؟ کو و سوسن کو 

 ارغوان؟ کو ارغوان؟ کو چمن؟ سبزپوشانِ کو
 

 قدم  کوبد می  و باغ در غم زاغ   درآمد  حاصل، 
 گلستان؟  کو گلستان؟  کو ستم، و  افسوس به پرسان

 
 رایگان؟   شِکّر  و شهد کو دایگان؟ را هامیوه کو 

 شیردان  هر   شیردان، هر  روان شیرِ  از است خشک
 

 کوکوزنم؟ فاختٔه کو فنم؟شیرین بلبلِ کو 
 طوطیان؟  کو طوطیان؟ کو صنم؟ چون   خوبِ طاووسِ

 
 ایکاشانه از افتاده ای،دانه آدم چو خورده 

 افتنان  زین  افتنان، زین شانحلّه و تاج پّریده
 

 منتظر  هم گر،نوحه هم  مستضّر، آدم چو  گلشن 
 ذواالمتنان  ذواالمتنان، الٰتَْقنَطُوا  گفتشان چون
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 زده ماتم  سیه، جامه زده،صف درختان جمله 
 امتحان  زان امتحان، زان  گر نوحه و  زار و  برگ بی

 
 بازده جوابی  آخر  ده، ساالرِ  و لکلک ای 
 آسمان؟  بر  آسمان،  بر  شدی یا رفتی، قعر  در

 
 جو  به  بازآید آب آن عدو، زاغ  ای: گفتند  
 جنان  همچون جنان،  همچون بو، و   پررنگ شود عاَلم

 
 کن  صبر  دیگر  ماهِ سه سخن، بیهوده زاغ  ای 

 جهان   عیدِ جهان، عیدِ تو،  کوریِّ  دررسد تا
 

 ما  قندیلِ شود روشن ما،  اسرافیلِ آوازِ ز 
 مهرجان  آن  مهرجان، آن مردنِ  از شویم زنده

 
 نمک  و بین خوشی   کانِ شک؟ و  انکار این از  کی تا 

 نردبان بی نردبان،بی مردمک، چون پَر  چرخ بر 
 

 لگد  کوبی   او گورِ بر  دد،  همچو  خزانِ میرد 
 پاسبان  ای پاسبان، ای دمد،می  دولت صبح  نک

 
 کن  دور را  هندوان این کن، پرنور  جهان صبحا، 
 بخوان  افسون بخوان، افسون کن،  مَحرور را  دهر  مر 

 
 حَمَل  برج   سوی بازآ عمل، خوش  آفتابِ ای 
 عنبرفشان  عنبرفشان، وَحَل، نی و گذار یخ نی
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 کن  زنده  را مردگان  وان کن، پرخنده را گلزار 
 العیان  هین، العیان، هین،  کن،  تابنده را حشر  مر 

 
 ها خانه کنج   ز هم  ما ها،دانه رَسته حبس از 

 ارمغان  صد  ارمغان، صد ها،غیب از باغ  آورده
 

 شود  کاسِد پوستین هم شود،  شاهد از پر  گلشن 
 زمان   دورِ زمان، دورِ شود، والد  و زاینده

 
 فلک  چون عالی قصِر  بر  یدک، با  بیاید لکلک 
 مُستَعان  یا مُستَعان،  یا َلکْ، کالمُلْکُ کنان، لکلک

 
 کوکوکنان  فاخته  وان زنان،بربط رسد بلبل 

 جوان  بختِ جوان، بختِ مطربِ  دیگر  مرغانِ
 

 هلم می  را زبان  گفتِ حاملم، قیامت  زین من 
 زبان  اندر زبان، اندر دلم،  اندیشٔه نایدمی

 
 خبر نو مرغان و باغ از پدر، ای بشنو و خاموش 

 المکان   از المکان،  از آمده پّران پیکانِ
 

 ( 1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
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 خزان  آمد   خزان، آمد باغبان، ای باغبان، ای
 نشان  بنگر   نشان، بنگر  دل دردِ از برگ  و شاخ  بر 

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 تأکید  با  و  خداست  امتداد  که  است  انسانی  رمز  و  خدا  رمز  که  باغبان  به  کندمی  خطاب  موالنا]
 درد بی   و  شاد  و  شکوفا  بهار،  مثل  باید  که  انسان  وجود  برگ   و  شاخ  بر  باغبان،   ای:[  گویدمی

 مرکز   از  غم  دیو  بریزد  عملش  و  فکر  به  زندگی  خرد  کهاین   جایبه   و  استآمده   درد  خزان  باشد
 بهار  دیدن  بدون  وجودش  درخت  که  حدی  تا  کرده  منعکس  پردرد  ساختارهایی  اشهمانیده 
  از  نکردن  پاسبانی  و  ذهنیمن  نظم  و  عقل  برطبق  عمل  هاینشانه  و  کن  نگاه.  استشده   خشک
 .  ببین انسانی چنین در را  هشیاری کیفیت

 کن  نوش درختان نالٔه کن، گوش هین،  باغبان ای
 زبان بی صد زبان،بی صد طرف  هر   از کناننوحه

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 شنیدن  کردن، گوش : کردن نوش

 مانده  هایانسان   وجود  درخت  نالٔه  کامالً  و  باش  آگاه.  کن   گوش  درست  انسان،  ای  باغبان،  ای
 چه  شانپژمرده   وجود  با  کنیمی   نگاه  طرف  هر  به  که  ببین  و  بیدارشو.  کن  درک   را   ذهن  در
 زبان  و  سکوت   زبان  زندگی،  زبان  به  هااین .  کنندمی  ناله  دارند  جمعی،  چه   و  فردی  صورتبه
 . است  معنیبی  که کنندمی  صحبت  ذهنیمن  زبان به و نیستند آشنا« دانمنمی »

  که   را   تو  زبان  کسهیچ   که  کن  نگاه  خدایا: »گویدمی  خداوند  به  خطاب  بیت این  در  درواقع  موالنا]
 کنند می   صحبت   خاصی  زبان  به  گرنوحه  و  زبانبی   ذهنی  هایمن   این.  داندنمی  است  سکوت  زبان
 .«[گویندمی  چه فهمندنمی  هم خودشان که

 لب  خشک  و  چشم دو گریان سبببی  نباشد هرگز 
 زعفران   رخ  زعفران،   رخ دل دردِبی کسی نَبْوَد

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  گریان   چشمش  دو  و  بیندمی  غمناک   چیزهای  طرف  هر  به  نگاه  با  رمقبی   و   پژمرده  انسانِ  کهاین
  گذاشتنِ   آن،  سببِ  بلکه  نیست  سبببی   شده  خشک  زندگی  آبِ  نرسیدن  از  هایشلب   و  است
  را  جهان  به  آمدن  از   اصلی  منظور  انسان  که  مادامی.  است  مرکز  در  عدم   و  زندگی  جایبه  ذهنیمن
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 هرگز   بگذارد  زندگی  نظم  جایبه  را   ذهنی  درآوردیِمن  نظم  و  کند  گم  خداست  به  شدن  زنده  که
  حرص   و  کندمی   زرد  زعفران  مانند  را   او  رخ  هاهمانیدگی   و  ذهنی من   بیماریِ.  بود  نخواهد  درد  بی
 .  گرفت  خواهد مرکزش در را  عشق  دردِ  و فضاگشایی جای انباشتن، دردِ و

  آمدنش   اصلیِ  منظور  به  فضاگشایی   با  انسان  وقتی  که  باشد   این  تواندمی   زعفران  رخ   دیگر  معنای
 زعفران  رنگ  به  عشق  شدت  از  او  رخ  و  شودمی   زندگی  و  خدا   عاشق  برد،می   پی  جهان  این  به

 . آیددرمی 

 قدم  کوبدمی  و باغ در غم  زاغ   درآمد حاصل،
 گلستان؟  کو گلستان؟  کو ستم، و  افسوس به پرسان

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  احساس   با  و  شده  مسلط  او  بر  است  درد  و  رنج  حکمران  که  غم  زاغ  انسان،  همانیدگی  نتیجٔه  در
 کردن   پاک   اندیشٔه  در  که  انسانی.  کندمی   فرمانروایی  و  زندمی  قدم   جهان  باغ  در  پیروزی،
  و   شده  مسلط   او  بر  غم  که  درحالی  نباشد،  مرکزش  به   عدم   و  زندگی  خرد  آوردن  و  هاهمانیدگی 

  قرار  که گلستانی : کندمی سؤال  خوردمی را  عمرش  شدن تلف افسوسِ و است ذهنیمن ستم تحت
 کجاست؟  کنم ایجاد فضاگشایی با بود

 یاسمن؟  و  الله  و سرو کو نسترن؟ کو و سوسن کو
 ارغوان؟ کو ارغوان؟ کو چمن؟ سبزپوشانِ کو

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 تواندمی  که  من  از  ایجنبه  آن  کجاست:[  دهدمی  ادامه  را   هاپرسش   انسان  زبان  از  سپس  موالنا]
 داغ   کجاست  زندگی؟  در  من  عمق  نهایتبی   کجاست  اش؟زیبایی   کجاست  باشد؟  زندگی  زبان
 خشک  و  نیست   پوشسبز   چمن  این  چرا   یاسمن؟  و  سَرو   و  الله  کجاست  رضا؟  زار سمن   و  عشق
  مانند   که  ایشکوفاشده  و  حضوررسیدهبه   کامالً  انسانِ  کجاست   نیست؟  جوشیوجنب   چرا   شده؟

 زیباست؟  هم و  است تَروتازه هم دارد، قشنگی هم ارغوان،

 رایگان؟   شِکّر  و شهد کو دایگان؟ را  هامیوه کو
 شیردان  هر   شیردان، هر  روان شیرِ  از است خشک

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

   آفت با نگذارد و بدهد پرورش  را  هاانسان  وجود میؤه و فرزندان که ایدایه و نگهبان کجاست
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  وجود   گل  شدن  پژمرده  و  هشیاری  شدن  فاسد  مانع  که   باغبانی  کجاست  شوند؟  خراب  ذهنیمن
  به   انسان  و  شود  رایگان  سبببی   شادی  نبود  قرار  مگر   شود؟  همانیده  مرکز  دردهای  از  انسان
 زندگی   نعمات  تمام   شکرِ  و  شهد  چرا   گردد؟  زنده  است  خوشبختی  و  شادی  جنس  از  که  خدایی
  قیمت گران  عقل  و   امنیت   هدایت،   عشق،  مهربانی،  بودن،  انسان  خالقیت،   آزادی،  شادی،   مانند
  و   حیات  آب  و  زندگی  جاری  شیر  از  را   خود  و  شودنمی  خارج  ذهنیمن  نظم  از  انسان  چرا   است؟
   کند؟می  محروم  عشق و ایزدی خرد مقویِ غذای

 کوکوزنم؟ فاختٔه کو فنم؟شیرین بلبلِ کو
 طوطیان؟  کو طوطیان؟ کو صنم؟ چون   خوبِ طاووسِ

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 دارد،  شیرین  صنعتی  که  زندگی  بلبل  مثل  شودمی  باز  درونش  فضای  وقتی  که  انسانی  کجاست
 انسان   چرا   رود؟می   طرفشان  به  و  کو؟  زندگی  کو؟  خدا   گویدمی   فاخته  مثل  و  زند؟می   حرف  زیبا
  به   همانیدگی  از  شدن  خالی  با   و  کندمی   باز  را   پرهایش  زیبا  طاووسی  مانند  که  حضور  به  شدهزنده
 طوطی  نیست؟  جااین  زیباست  اشدرونی   و  بیرونی  هایجنبه   تمام   و  شودمی   شکوفا  عدم   مرکز

 و   بخورد  سبب بی   شادی  تا  کجاست  کندمی   صحبت  زیبا  هم  و  است  شیرین  هم   که  خداوند
 بزند؟  حرف او طریق از خداوند

  حافظ   مثل  فضاگشایی  با  که  دارند  را   توانایی  و  قوه  این  هاانسان  همٔه  بگوید  خواهدمی   موالنا]
 .[کنند منعکس را  درون زیبایی  طاووس مثل یا  بشوند فنشیرین  بلبل

 ایکاشانه از افتاده ای،دانه آدم چو خورده
 افتنان  زین  افتنان، زین شانحلّه و تاج پّریده

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 خوردگی  فریب: افتنان 

  از   کار  این  با  خورده و  را   ذهنی  دانش  و  قضاوت  دانٔه  و  همانیدگی   درخت  میؤه  آدم   کهجاییآن  از
  و   انگیزیفتنه   این  خاطربه   شده،  رانده  خداوند  به  اتصال  باالی  مقام   از  و  حضور  فضای  و  بهشت
 . استداده  دست از  را  حضور حریر لباس و پادشاهی تاج آمده سرش  بر که بالیی
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 منتظر  هم گر،نوحه هم  مستضّر،  آدم چو گلشن
 ذواالمتنان  ذواالمتنان، الٰتَْقنَطُوا  گفتشان چون

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 دیده  ضرر: مستضرّ

 (( 39)  زمر سورٔه ،53 آیٔه به اشاره. )مباشید  نومید : الٰتَقْنَطُوا 
 ذوالمِنَن تعالی، خدای هاینام از  منّت، صاحب : ذواالمتنان

 ابدیتِ   و   نهایتبی   و  عشق  به  انسان  که  است  منتظر  و  بوده  جهان  و  انسان  بیرونِی   جلؤه  که  گلشن
 و   شده  متضرر   آدْم  خود  مثل  انسان  هایهمانیدگی   دلیلبه   حاضر  درحال  شود،  زنده  خدا 
  این  بماند انقباض در و  کند حفظ را  اشذهنی من  انسان اگر. کشدمی انتظار کنانزاری و دیدهزیان
  شکر   و  صبر  و  رضا  با  را   انتظار  این  و  کرده  فضاگشایی  اگر  اما.  رسدمی   بدبختی  و  ضرر  به  انتظار

  دلیل   همین  به.  شد  خواهد  مرکزش  در  عدم   جلؤه  و  زندگی  خرد  شدن  جاری  شاهد  کند،  همراهی
 امیدتان   و   نشوید  ناامید  من   رحمت  از: »فرموده  منتظرانی  چنین  به  منت  صاحبِ  خداوندِ  که  است

 .« نبُرید من از را 

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

يًعاۚ  ِإنَُّه ُهوا اْلغاُفوُر الرَّ »ُقْل َيا ِعبااِديا الَِّذينا أاْسراُفوا عالاٰى   نُوبا َجِا ۚ  ِإنَّ اَّللَّا ي اْغِفُر الذُّ  ِحيُم.« أانْ ُفِسِهْم َلا ت اْقناطُوا ِمْن راْْحاِة اَّللَِّ
  خدا  زيرا .  مشويد  مأيوس  خدا   رحمت   از  ايد،كرده   اسراف  خويش  زيان  بر  كه  من  بندگان  اى:  بگو»

 .« مهربان و آمرزنده اوست. آمرزدمى را  گناهان همه
 

 زدهماتم سیه، جامه  زده،صف درختان جمله
 امتحان  زان امتحان، زان  گر نوحه و  زار و  برگ بی

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 زدهماتم  عزاست،   و  همانیدگی  نشان   که  سیاهشان  هایلباس   با  و  ایستاده   صف  در  هاانسان  همٔه
  این.  ندارند  بیاید  زندگی  از  که  نوایی  و  برگ   هیچ  و  است   مسلط  هاآن   به  غم  هنوز.  منتظرند  و

 هاآن  اما  گیردمی   صورت  هرلحظه  که  است  َالست  به  اقرار  سادٔه  امتحان  خاطر به  زاری  و  نوحه
 جنس  از  گفتار،   و  عمل   در  و  دارند  ذهنیمن   نظم  کنند،نمی   فضاگشایی  که  چرا   شوندمی  رفوزه
 . دهندنمی نشان را  بودن خدا 
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 بازده جوابی  آخر  ده،  ساالرِ و لکلک ای
 آسمان؟  بر  آسمان،  بر  شدی یا رفتی، قعر  در

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 سرانجام   ذهن،  در  مانده  انسان  ای:[  گویدمی  دارد  ذهنی من  هنوز  که  انسانی  به  خطاب  موالنا]
 زاری،  و  ناله   همانیدگی،  با  و  هستی  ذهن  دهکدٔه  کدخدای  و  رئیس  آیا.  بکن  فکری  و  بده  جوابی
  فضاگشاییِ   با  یا  کنی؟می  سقوط  طوفان  این  قعرِ  به  و   پایین  به  داری  تقلید  و  شک  انکار،  و  خشم

 شویمی  قیامتش و  لحظه این صاحب شود،می  باز درونت در فضا خودت، از پاسبانی و هشیارانه
 کنی؟ می  صعود آسمان و  باال به و

 در   الست  به  اقرار  و  فضاگشایی  با   که  است  انسانی  نماد  بیت  این  در  مثبتش  معنای  در  لکلک ]
  هیچ   و  کندمی   اقرار  خداوند  پادشاهی  به  شود،می   تسلیم  و  واگذاشته  دارد  که  را   امانتی   لحظه   این

 .[است بهار آمدن با مقارن آمدنش و داندنمی  خود  ازآنِ را  مالکیتی

 جو  به  بازآید آب آن عدو، زاغ   ای: گفتند
 جنان  همچون جنان،  همچون بو، و   پررنگ شود عاَلم

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

»گفتند   شانذهنی من  به   هاانسان  از  هریک  آب  که  آگاهم  من  ذهنی،من  ای  ،دشمن  زاغ   ای: 
  را  تو  و  کنممی   باز  فضا  تو  اطرافِ  در  من  ولی.  هستی   من  دشمن  تو  بستی،  مقاومت  با  تو  را   حیات

  تو   زیرا .  شود  جاری  دوباره  شده  قطع  که   ایزدی  دم   یا  حیات  آب  آن   تا  سپارم می   زندگی  دستِ  به
  بیرون   الست،  به  من  پیوستٔه  و  هشیارانه  اقرارِ  با.  است  آزادی  مساویِ  شناسایی  و  ام شناخته  را 
 وارد   بهشتی  همان  به  یعنی  شود،می  خوش  بوهای  و  رنگارنگ  هایگل  از  پر  بهشت  مثل  من
 .«ام شده رانده  آن از که شوم می

 کن  صبر  دیگر  ماهِ سه سخن، بیهوده زاغ  ای
 جهان   عیدِ جهان، عیدِ تو،  کوریِّ  دررسد تا

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 و  ندارد  درستی  آثارِ  هیچ  هایتحرف   زنی،می   مُفت  هایحرف  مدام   که  سخنبیهوده   ذهنیِمن  ای
 صبر  دیگر  مدتی  .است  برخاسته  کمال  پندار  هپروتِ  یا  منفی  هیجانات  از   و   نیست  آن  در  خِرَدی
 زیاد   حضور  روشنایی  و  کم  همانیدگی  تاریکی  مرکزم،  به  عدم   آمدن  و  من  گشاییفضا   با  که  کن
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 فرا   من  عید  برسم،  حضور  به  من  خواهینمی   کارشکنی  و  ستیزه  با  که  تو  چشم  کوریِ  به  و  شود
 .کنممی جلوه حضور صورتبه  و رسدمی

 ما  قندیلِ شود روشن  ما، اسرافیلِ آوازِ ز
 مهرجان  آن  مهرجان، آن مردنِ  از شویم زنده

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 مهرگان :  مهرجان

  ایزدی   عشق  و خِرَد  بیان به  شروع ما  در  حضور  اسرافیلِ  زندگی،  به  شدن  زنده  آغازِ  با   ترتیببدین 
 و  ترکوچک  ما  ذهنیمن   وقتآن  شود؛می   روشن  ما  مرکز  قندیلِ  و  شمع  آوازش  از  و  کندمی

 را   پاییز  که  بود  جانی  یعنی  «مهرجان»  که  او  مردنِ  از  و  میردمی   باالخره  تا  شودمی   ترکوچک
 . شویممی زنده زندگی به ما داشت، دوست

 نمک  و بین خوشی   کانِ شک؟ و  انکار این از کی تا
 نردبان بی نردبان،بی مردمک، چون پَر  چرخ بر 

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  کِی   تا  نه؟  یا  هستی  زندگی  جنس  از  که  داری  شک  و  کنیمی  انکار  را   الست  کِی  تا  انسان،  ای
  و   چیزهمه   کنترل  دنبال  کی  تا  آوری؟ می   رو   ذهنی  خدای  به  و  شویمی   بلند  ذهنیمن   صورتبه

.  ببین  را   زندگی   نمک  و  خوشی  معدنِ   و  کن  باز  را   فضا  هستی؟  اتذهنی   پارک   در  نظم  برقراری
 این  برای.  بپر   هاهمانیدگی   روی  از  و  برو  آسمان  به  کند، می   نگاه  را   باال  که  چشمی  مردمک  مانند

 .  کن فضاگشایی فقط نباش، ذهنی نردبان و  وسیله دنبال صعود،

 لگد   کوبی  او گورِ بر  دد، همچو خزانِ میرد
 پاسبان  ای پاسبان، ای دمد،می  دولت صبح  نک

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  حیوانی  مانند  که  پاییزی[  پریدی  هاهمانیدگی  روی  از  و  برداشتی  شک  و  انکار   از  دست  وقتی]
 و   دولت  صبح  او  مرگ   با.  کوبیمی   لگد  او  گورِ  بر  تو  و  میردمی   کرده  پژمرده  و  دریده  را   تو  وحشی
 باال   درونت  از  که  گیریمی  قرار  خورشیدی  روشنی  در  همیشه  برای  تو  و  شودمی   دمیده  بختینیک 
 . باشی  اتهشیاری کیفیت پاسبانِ باید فهمیمی  و آیدمی
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 کن  دور  را هندوان این کن،  پرنور جهان صبحا،
 بخوان  افسون بخوان، افسون کن،  مَحرور را  دهر  مر 

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 . است سیاهی و شب از کنایه: هندوان
 .تب  و آتش حرارت از شدهگرم  دارد، گرم مزاج  آنکه: مَحرور

 برای  هم  و  خودت  برای  هم  را   جهان  و  شو  باز  و  ببین  را   بودنت   ْصبح   هستی،  صبح  خود  تو
 از   است  بیرونی  ذهنی  هایمن  یا  خودت  هایهمانیدگی   نماد  که  را   «هندوان. »کن  پرنور  دیگران
 ارتعاش  با  تنها.  ببخش  حرارت  عشق  گرمای  از  را   دوران  و  زمانه  و  خودت  زندگی  و  کن  دور  خود

 . بخوانی را  زندگی به شدنت زنده افسونِ توانیمی بزنی حرف ایکلمه  کهاین  بدون و حضورت

 حَمَل  برج   سوی بازآ عمل، خوش  آفتابِ ای
 عنبرفشان  عنبرفشان، وَحَل، نی و گذار یخ نی

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 برّه؛ : حَمَل
 .فروردین با برابر گانه،دوازده  برجهای  از برج اولین: حَمَل برج 
 الی   و گل: وَحَل

  عملش   و  فکر  به  را  زندگی  نظم  و  خرد  و  نور  و  آییمی  باال  فضاگشا  انسان  مرکز  از  که  آفتابی  ای
  از   را   هاهمانیدگی   آلودگی  و  درد  و  سرما  کن،  آغاز  را   هشیاری  شکوفایی  و  بهاری  صبح  ریزی،می

 به  را  زندگی  و  عشق  خوش  بوی  خدا،  به  شدنش  زنده  با  و  ببر  بیرون  انسان  مرکز  باز  فضای
 .گردان پراکنده جاهمه

 کن  زنده را  مردگان وان کن، پرخنده را گلزار
 العیان  هین، العیان، هین،  کن،  تابنده را حشر  مر 

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  و   کن  منتهی  زیبا  ساختار  یک  به  را   عملی  و  فکر  هر:[  گویدمی   فضاگشا  انسان  به  خطاب  موالنا]
 هم   و  بینداز  را   هایتهمانیدگی .  بده  نمایش  اتزندگی  بیرون  در  را   پُرخنده  و  رنگارنگ  هایگل 

  و   پرنور  را   آن  و   ببخش  جالل  و  شکوه  را   قیامتت.  کن  زنده  را   مرده  ذهنی  هایمن   هم  و  خودت
 . برسد هم بقیه به ذهنی، نه و عینی طوربه  نورش تا کن تابنده
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 ها خانه کنج   ز هم  ما ها،دانه رَسته حبس از
 ارمغان  صد  ارمغان، صد ها،غیب از باغ  آورده

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  و   شوندمی   رها  است   دورشان   که  سفت   پوستٔه  آن  حبسِ   از  گیاهان  دانٔه  بهار  در  که  طورهمان 
  چون   را   فکر   دو  بین  فاصلٔه   «انصتوا »  رعایت  و   فضاگشایی  با  هم  ما  کنند،می   رشد   به  شروع 
 غیب   عالم  از   زندگی  باغ  که  بینیممی  بعد.  پریممی  بیرون  ذهن  خانٔه  کُنج  از  و  کنیممی  باز  روزنی
 دیگر   ارمغان  صدها  و  کنندهزنده  انرژی  خالق،  فکر  سازنده،  پیغام   و  آوردمی  هدیه  برایمان  مرتب

 . کندمی  نصیبمان

 شود  کاسِد پوستین هم شود،  شاهد از پر  گلشن
 زمان   دورِ زمان، دورِ شود، والد  و زاینده
 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 شدن  ارزان شدن،  رونقبی : شدن کاسِد 
 زیبا : شاهد

 انسانِ   و  شودمی   زیبارو  ناظرِ  و  شاهد  از  پر  گلشن   کند،   باز  را   فضا  شد  موفق  انسان  وقتی
  دیگر   پوستینش  و  افتدمی   رونق  از  ذهنیمن .  ایستدمی  زندگی  پای  روی  سرو  مثل  حضوررسیدهبه
  که   بیندمی  و  کندمی   تجربه  را   زایندگی  موالنا  دانش  پخش  با  انسان  درعوض.  آیدنمی   کار  به

 .  شودمی  بهتر زمانه و خودش  وضع روزروزبه

 فلک  چون عالی قصِر  بر  یدک، با  بیاید لکلک
 مُستَعان  یا مُستَعان،  یا َلکْ، کالمُلْکُ کنان، لکلک

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 . توست آنِ از  چیرگی و  پادشاهی: لَکْ کالمُلْکُ
 . خداوند  صفات  و هانام  از خواهند،می   یاری او از آنکه: مُستَعان

  درد  به  و  است   یدکی  که  کوچک  ذهنیمن   ابزار  با  ابتدا   که  است  انسانی  نماد  بیت  این  در  لکلک 
  باز   را   فضا  انسان  این  که  آن  از  بعد.  استافتاده   رونق  از  ذهنش  پوستین  زیرا   آیدمی  خوردنمی 
 هم آسمان از او  قصر حالتی چنین در. شودمی سازنده  فکرهای زایندٔه و والد و شده خالق کندمی

  و   مُستعان  ای  «توست  آنِ   از  چیرگی  و  پادشاهی»  که  کندمی   اعتراف  خدا   به خطاب  و  رودمی   باالتر
 .نمایدمی تکرار را  «توست آنِ از» این گویانلک لک  و من، یاور
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 کوکوکنان  فاخته  وان زنان،بربط رسد  بلبل
 جوان  بختِ جوان، بختِ مطربِ  دیگر  مرغانِ
 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 زندمی   بربط  کهدرحالی  شده  نوا خوش   بلبلی  مانند  زندگی  به  شدن  زنده  با  که  انسانی  لحظه  این  در
»پرسدمی   کوکوکنان  که  آیدمی  ایفاخته  و  رودمی   ذهنیمن  زاغ.  رسدمی  راه  از  که  خداوندی: 
 شدن  فاخته  یا  بلبل  مرحلٔه  به   هنوز  که   نیز  هاانسان  دیگر  «کو؟  شوم   زنده  او  به  خواهممی

  نیک   و  جوان  بختِ  از  و  شده  مرتعش   خدا   به  شدهزنده  هایانسان   با  شدن  قرین  از  اندنرسیده 
 . شوندمی  شاد  و مطرب هاآن
  انسانِ  طریق  از  خودش  کردن  بیان   و  خدا   زدن  حرف  نماد  فاخته،  کردن  کوکو  یا  بلبل  زدن  بربط]

 .[ است حضور به شدهزنده

 هلم می را  زبان گفتِ حاملم،  قیامت زین من
 زبان  اندر زبان، اندر دلم،  اندیشٔه نایدمی

 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 حامله  گرانبار،: حامل

 هر   و  است  من  درون  است  زندگی  روی  ایستادن  و  خدا   به  شدن  زنده  که  من   رستاخیز  و  قیامت
  چون   گذارممی  کنار   را   زبان  گفتِ  اما.  شود  زاده  من  از  َالَست  به  اقرارم   با  است  ممکن  لحظه
 ذهنیِ من  اختیار  در  همیشه   که  بیاورم   زبانی  به  فضاگشایی   از  پس  را  ام اندیشه   توانمنمی 

  خدا  که  باشد  زبانی  یا  زندگی  زبان  نیست  بلد  و  زده  ضرر   من  به  مدام  زبان  این.  بوده  خودساخته
 . کند بیان آن طریق از  را  خودش

  هیچ  تا  شوم   خالی  دردها  و  هاهمانیدگی   تمام   از  بتوانم  که  است  وقتی  قیامت  این  زایش  زمان]
 .[ نماند باقی مانعی و  دشمن مسئله،

 خبر نو مرغان  و باغ از پدر، ای بشنو و خاموش 
 المکان   از المکان،  از آمده پّران پیکانِ
 (1۷94 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 قاصدان  ها،پیک : پیکان

 به   تو  گوش  و  شوی  است  سکوت  که  خود  اصلی  جنس  از  تا  شو  خاموش  من،  بزرگوار  دوست  ای
  و   زنندمی  طب بر   فضاگشا  هایانسان  که  بشنود  و  شود  شنوا   دیگر  مرغان  و  کائنات   باغ  جدید  خبرِ
 .آورندمی  خالقیت و سکوت پیغام  المکان از پروازکنان هاپیک  و قاصدان و خوانندمی کوکو
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 939متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامٔه شمارٔه 

 کردم  آزاد را  خلق زندان ز
 کردم  شاد را عاشقان  روانِ

 (1502 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  عاشقانی   مرکز  و  کردم   آزاد  همانیدگی  و  درد  زندان   از  را  هاانسان [  گویدمی  زندگی  زبان  از  موالنا]
 . نمودم  شاد  را  روانشان کرده، عدم  کردند باز فضا که را 

 بردریدم را  اژدها دهانِ
 کردم   آباد را  عشق طریقِ

 (1502 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  کرد،  عدم   را  مرکزش گشاییفضا با که انسانی بیرون و درون و بردریدم  را  ذهنیمن  اژدهای دهان
 . کردم  آباد

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

 (1502 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 خوبی   و  عالی  شهر  چه  و  کردم   درست  انسان  برای  باغی  چه  بهبه[  گویدمی  زندگی  زبان  از  موالنا]
]ساختم  برایش   درست   خوبی  باغ  توانندنمی     جمعی  و  فردی  صورتبه   ذهنیمن   با  هاانسان. 
  و   کنند  عدم   را   مرکز  باید  باشند،  بختخوش   و  شاد  و  داشته  خالقیت   قدرت  و   آرامش  که  کنند،
 با  بخواهند  اگر  و  کنند  استفاده  زندگی  نظم  و  عقل  از  و  بیندازند  دور  را   ذهنیمن   نظم  و  عقل
 دعوا   و  جنگ  آن  در  و  کنند  بختیخوش  حس  همه  که  کنند  درست  دنیایی  یا   و  شهر  یک  ذهنیمن

  وسیله   هدف  ذهنیمن  در  چراکه  شود،می   ختم  درد  و  کشتار  به  اشهمه  و  شوندنمی   موفق  نباشد،
 .[ کند بنیاد خداوند را  شهرشان تا  کنند باز را  فضا باید هاآن کند،می  فاسد را 
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 بارانی  چو ما و خشکی وادیِ همچو تو
 معماری  چو ما و خرابی شهِر همچو تو

 (3055 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
   بیابان: وادی

  من   و  هستی  خشک  صحرای  یک  مثل  ذهنیمن  در  تو  انسان،  ای[  گویدمی  زندگی  زبان  از  موالنا]
  سازی،مسئله  با  تو.  بگیری  عقل   و  برکت  من  از   و  کنی  باز  را  فضا  باید  هستم،  باران  مثل
  من  و  است  خشکیده  بیرونت  و   درون  و  هستی  خراب  شهر  یک  مثل  سازیدشمن   و  سازیمانع
 .بگیری کمک من از مرکز کردن عدم  با باید که  هستم معمار یک مثل

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

 ( 305۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 با  موج  که   هستی  اقیانوس  روی  تهی  کاسٔه  یک  مثل  خالیست،  همانیدگی  از  مرکزت  کهزمانی   تا
  سازنده   و  ریزدمی   عملت  و  فکر  به  هرلحظه  زندگی  خرد  یعنی  رقصاندمی  را   تو  خودش  نظم
 به   شدی  پر  هاهمانیدگی   عقل  از   که  همین  ولی  .برینمی   کاربه  را   ذهنیمن  عقل  دیگر  و  شویمی

 . رویمی  است کثافت از پر که ذهن جوی و حوض اعماق

 گیر  من دامنِ که دستت دو داد خدای
 گیری   آسمان راهِ  تا که عقل بداد

 ( 305۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  باز  را   فضا  تا  داده،  را   است  اختیارت  در  که  هرچه  و  عقلی   امکانات  ها،توانایی   تمام   تو  به  خداوند
  طریق   از  او  چراکه  کنی   گشایی فضا  مرتب  تا  داده  تشخیص  قدرت تو  به  او  .بگیری  عقل  او  از  کرده
 . کند کمک تو به تواندمی  شدهگشوده فضای

 من  که ایمن  و فارغ و  باش شاد
   چمن با باران، که  تو با کنم آن
 (  1۷2 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

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

  که باش خاطرجمع و فارغ شادمان، و کن باز را  فضا انسان، ای[ گویدمی خداوند زبان از موالنا]
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  یعنی  کند،می   چمن  با  باران  که  کنممی  را   کاری  همان  تو  با  ام کننده  زنده  دم   و  خرد  با  من
 .کنممی  باطراوت و زنده را   تو نیز من بخشد،می چمن  به طراوت و زندگی باران، که طورهمان 

  و   ذهنیمن  عقل  از  باشیم  مواظب  باید  ما   ماست،  دَوای   کل  خرد  به  دسترسی  و  فضاگشایی]
 .[ نکنیم استفاده مخرب، هیجانات بقیٔه و  حسادت ترس، خشم، مثل آن محصوالت

 مَخَور  غم تو  خورممی تو غم  من
 پدر  صد از  ترممشفق  من تو بر 
 (  1۷3 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نباش،  نگران  و   نکن  کار  ذهنیمن   برحسب  و  نخور  غم  ذهنیمن   با  تو  خورم،می   را   تو  غم  من
 .ترم مهربان  تو بهنسبت  شناسیمی که هرکسی  و مادرت و پدر برابر هزار من چراکه

 پاسبانَستی  یارم که پاسبانانم غالم
 اخترانَستی  و ماه چو  خیزیشب به و چُستی به

 (2519 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  خواهم می  و  هستم  او  جنس  از  هم  من  بوده،  پاسبان  نیز  خدا   یعنی  یارم   زیرا   پاسبانانم،  غالم   من
 در  وقتی.  دارم   دوست   را   کار  این   و  بشوم   ام هشیاری   پاسبان  مرکز  کردن  عدم   و   گشایی فضا   با

  خواب  از  خیزیشب   به   ها،ستاره  و  ماه  مثل  بیایند،  مرکزم   به  بخواهند   هاهمانیدگی   ذهن،  شب
  ذهنی من   تغییر  عدم   به  میل  و  کاهلی  کنم،می   باز  را   فضا  سریع  خیلی  و  شوم می  بیدار  هاهمانیدگی 

  امهشیاری   پاسبان  بنابراین  کنم،می   خارج  مرکزم   از   را   هاهمانیدگی   آن  و  گذارم می  کنار  را 
 . شوم می

 باغبانَستی  یارم که باغبانانم غالم 
 ارغوانَستی شاخ  چو رعنایی، به و  تّریّ به

 (2519 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  وجود به  بیرون  در  که  چیزی  آن  و  درونم  هشیاری  باغبانِ   خواهممی   یعنی  باغبانانم،  غالم   من
 خداوند  یعنی  یارم   چراکه   دارم،  دوست  را  کار  این  و  بشوم   جسمم  و  هیجاناتم  فکرهایم،  آورم،می
  نیز  هستم  او جنس از  که من پس زیباست، و تروتازه  ارغوان درخت شاخٔه مثل  و بوده باغبان نیز
  نیز   بیرون  در  آن  انعکاس  و  شود  عدم   مرکزم   شده،  رد  من  از   زندگی  آب  تا  کنم  باز  را   فضا  باید

 . باشد دردبی و سالم ساختارهای
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 باشد  تا  است عیب گر  و عیبی، عاشقی نباشد
 دانَستی غیب یارَم و آمد، دانعیب نَْفسَم که

 (2519 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  با   شدن  یکی  و  ذهنیمن   عقل  برحسب   نکردن  عمل  و   مرکز  کردن  عدم   گشایی،فضا   یعنی  عاشقی
 دست   از  را  هاهمانیدگی   و  نیست  همانیده  کهکسی   گویدمی  ذهنیمن  اگر  ولی   نیست،  عیب  خدا 

 چراکه  بگوید،  بگذار  است،  عیب  کارش  و  کندمی  اشتباه  ندارد  ستیزه  و  حرص  و  قاپدنمی   دیگران
 .کند چکار باید داندمی  و است دانغیب  خداوند یعنی یارم  و  است عیب از پر ذهنیمن این خودِ

 آمد  عشق چو باشد را تو  عاَلم همه عیبِ اگر 
 قهرمانَستی   بس او که را  عیبت جمله بسوزد
 (2519 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  بیاید   مرکزت  به  عشق  و  کنی  باز  را   فضا  وقتی  باشی  داشته  هم  درد  و  همانیدگی   عیب،  هزاران   اگر
 سوزاند، می  را   هایتعیب   همٔه  است،  قهرمان  او  که  بس  از  کنی،  وحدت  و  یکتایی   حس  خدا   با  و

 . اندازیمی  کرده شناسایی را  هایتهمانیدگی   و دردها فورًا تو یعنی

 را   پاسبانی بدیدم گذرگاهی بر  گذشتم
 زآسمانَستی  برتر  که  بامی سَِر بر  نشسته

 (2519 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  گذرند، می  جا آن  از  همگی  فکرها  که  دیدم   و  آمدم  ابدی  لحظٔه  این  گذرگاه  به  گشاییفضا   با  من
  در   پاسبانی  که  شدم   متوجه  دفعهیک   شدم،  خدا   جنس  از  و  شده  مستقر  لحظه  این  در  کهوقتی 
  با  حقیقتاً  وقتی  یعنی  است،  آسمان  از  تربزرگ  که   نشسته  بامی  روی  و  دارد  وجود  جاآن
 خداوند  یعنی   پاسبان   جنس  از  خودم   و   شد   نهایتبی  من  اندازٔه  آمدم   لحظه  این  به  گشایی فضا 
 .شدم 

 پاسبانانه  قَبای پاسبانانه،  کالهِ
 امانَستی در عاَلم دو او هایِهای  از ولیک
 (2519 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  دیدم  را   خداوند   شد،  نهایتبی   ام اندازه  و  شدم   مستقر  ابدی  لحظه  این  در  گشاییفضا   با  کهوقتی 
  دارد  را   پاسبانی   شرایط  تمام   او  یعنی  است،  پوشیده  را   هاآن   لباس  و  گذاشته  را   پاسبانان  کاله  که
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  درون   عالم  هم  عالم،  دو  هر  «هستم  جااین   من  نترسید،»  یعنی  او،  هایِهای  اثر  در  شدم   متوجه  و
 .است امان در ما بیرون عالم هم و
 .[ایمنکرده  عدم  کامل طوربه را  مرکزمان موقعهیچ  ما که است این از ما هایترس  پس]

  سوشش ایآیینه یکی او دیدبانِ دستِ به
 بیانستی  آیینه در یک یک جهت   شش حالِ که

 (2519 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  مادی  جهان  و  جهت  شش  حالِ  که   است  سوشش    آینٔه  یک  خداست  باندیده  که  انسان  دست  در
  پالستیکی  و  مصنوعی  کندمی  ایجاد  کردن  فکر  با  ذهن  که  حالی  آن  بنابراین  .شودمی  دیده  آن  در

 . شودمی  بیان و دیده  انسان درون آینٔه در لحظه هر که است آن واقعی  حالِ و بوده

   گوهر  بدان کردم طمع رهبر  بُدم دزدی من چو
  گمانَستی از بیرون که  شکلی یکی برآوردم
 (2519 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  بودم،   جلورونده  و  گشایندهفضا  بلد، راه  و  کردمی   راهنمایی  را   من  خدا   که  بودم   دزدی  من  چون
 جام   گوهرِ  این  آوردن  دست به  طمع   باید  بلکه  بروم،  هاهمانیدگی   دنبالبه   نباید  که  فهمیدم 
 که  برآوردم   شکلی  یک  پس  باشم،  داشته  را   خداست  نهایتبی   به  شدن  زنده  همان  که  نماجهان
  زنده  خدا   ابدیت  و  نهایتبی  به  و  کرده  رها   را   ذهنیمن   یعنی  کند،  تجسم  تواندنمی  را   آن  ذهن
 .شدم 

  دیدم او تیِر نشانٔه گردیدم که سویی هر  ز
 نشانَستی بی  ره آن که رفتم  بُرون سوشش هر  ز

 (2519 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  همانیده    چیزی  هر  با  و  بروم   که  سویی  و  جهت  هر  به  دیدم   شدم   مستقر  ابدی  لحظٔه  این  در  وقتی
  و   سوها  بنابراین  زندمی   تیر  با  را  هاآن   او  دهم،  قرار  مرکزم   در  خداوند  جایبه  را   هاآن  و  شوم 
 .شدم  زنده فرم بی  هشیاری به  و رفتم سوییبی  به و کردم  رها را  هاجهت
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 آمد  نشانبی از نشان شد،  سوبی ز سوها همه
 نهانَستی  آینده ز واگشتن  راهِ  آمد چو
 (2519 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  گذاری سرمایه  جهانی  این  چیزهای  در  که  ام  ِهشیاری   و   بودم   پراکنده  هاآن  در  که   سوهایی  همٔه
 او   نهایتبی  به  من  و  شد  گشوده  مرکزم   آمد،  خدا  از   نشان  درنتیجه  و  شدند  جمع  همه  بود،  شده
 است،   نهان  آینده  از  نشانیبی  این   که   دیدم   رسید  جهان  این  به  بازگشتن  زمان  وقتی  و  شدم  زنده
 ببیند   را   نشانیبی  آن  تواندنمی   است  دهندهتشخیص   و  رودمی  راه  جهان  این  در  که  ذهنیمن   یعنی

 .[ دارد وجود او حقیقتاً که بفهمیم تا شویم زنده خدا   به باید]  .شوم  ذهنبی  باید آن دیدن برای و

 عیّاری   به رفتم  بُرون تاری پردٔهشش زان چو
 جهانَستی شاهِ او که دیدم،  پاسبان نورِ ز

 (2519 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 جهانِ   محدودیت   و  دهدمی  نشان  ذهن  که  چیزی  آن  مادی،  جهان  این  جهت  شش  از   که  وقتی 
 مستقر  لحظه   این  در  و  شد  باز  نهایتبی   درونم  فضای  گشت،  فرم بی   مرکزم   و  رفتم  بیرون  ذهن
 زیبایی   و  باغ  نور،  همان  از  و  شد   پدیدار  من  در  پاسبان  نورِ  بنابراین  شدم،  زنده  خدا   به  و  شده
 دهد می  نشان  ذهنم  که  چیزی  و  است  جهان   شاه  او  که  است  این  حقیقت  فهمیدم   و  دیدم   را  خدا 

 . نیست  حقیقی

 بدانستم شه حقیقت دیدم، شه  حُسنِ باغ  چو
   جانستی باغ  شه هم و باغبانستی  شه هم که

 (2519 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 که   چیزی  آن  کردم می   فکر  اشتباه  به  اآلن  تا  که  فهمیدم   دیدم   را   خدا   یعنی  شاه  حُسنِ   باغ  وقتی
  و   جان  باغ   هم  و  باغبان   هم  بلکه  نبود،  حقیقت  هاآن    ولی   است  حقیقت  دهدمی   نشان  ذهنم
 فایدهبی   و  عبث  دارد  دانممی  و   عقل  ادعای  که  ذهنیمن    وجود  بنابراین  است،  خداوند  چیزهمه
 . است
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 مشکن  را  عشق شیشٔه تو آیی، سنگسار گر  او از
 امتحانَستی  سنگِ  ز نقدت رونقِ ازیرا
 (2519 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  و   همانیدگی  ذهنی،من  اصالً  که  گوییمی   کمال  پندار  روی  از  ذهنیمن   تخیالت  در  تو  انسان،  ای]
  روی   کار  به   شروع  و   داری  درد  که   کردی  اقرار  و  گذاشتی  کنار  را   کمال  پندار  اگر   ولی  ندارم،  درد
  اگر [  ولی  است،  شده  تمام   هاهمانیدگی   و  دردها  آن  که  کنیمی   فکر  مدتی  از  پس  کردی،  خود

 ناراحت   یعنی  نشکن،  را   عشق  شیشه  تو  زد،  تیر  هایتهمانیدگی   به  و  کرد  سنگسار  را   تو  خداوند
 رونق  چراکه  نشو،  ناامید  و  درنیاور  عدم  از  را   مرکزت  نکن،  قطع  زندگی  با  را   اتصالت  نشو،

  اگر   و  است   ظریف  بسیار  زندگی  به  تو  اتصال  یعنی  است،  امتحان  سنگ  از  تو  حضور  هشیاری
 باشی،   نداشته  رضا  و  کنی  شکایت  و  ناله  ذهنیمن  با   شود  زده  خدا   توسط  هایتهمانیدگی   وقتی 
 . کنینمی  پیشرفت و شد نخواهد مرغوب تو حضور هشیاری سکٔه صورتدراین

 کار  به آید نظر تو کز  ببین هین
 تار  و پود َلحمی  و شَحمیّ باقیت

 ( 1461 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 پیه: شَْحم
 گوشت : لَْحم

  بقیٔه   و  آیدمی  کاربه   عدم   مرکز  با   نظر  هشیاری  طریق  از  دیدن  فقط  تو  از  که  ببین  و  باش  هوشبه
 . است گوشت و   پیه یعنی «لحم و شحم» تو وجود

 تاب  نفزود ها شمع در تو شَحم 
 کباب   نآمد را  مَخمور تو َلحم 

 ( 1462 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
   مست: مخمور

  تو   گوشت  و   شودنمی   آن  نور  افزایش  موجب  و  خوردنمی   سازیشمع   دردبه  تو  پیه  انسان  ای  اما
 تو،  حضور  یعنی  تو  نقد  خوردمی  دردبه  که  چیزی  تنها.  نیست   مستان  برای  مناسبی  کباب  نیز

 . است تو نظر هشیاری و شدهگشوده فضای میزان
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 بَصَر در را تن جمله  این گداز در
   نظر  در رو،  نظر  در رو،  نظر  در
 ( 1463 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 را   دهدمی  نشان  ذهن  که  هرچیزی  و  هاهمانیدگی   یعنی  خود  وجود  تمام   و  کن  باز  را   فضا  بنابراین
  را   حضور  یا  نظر  هشیاری  یعنی  کن  حرکت  بصیرت  راه   در  پیوسته  و  بسوزان  عدم   بیناییِ  راه   در

 .  کن خودت هشیاری

 پاسبانی؟  چگونه تو  منزل،  پاسبانِ هله
 نهانی شب، دزدِ همه را  ما  رختِ  ببُرد که

 (2830 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  و   رفتی  ذهن  خوابِ  به  چیزها،  با  همانیدگی  شبِ  در  که  هستی  پاسبانی  چگونه   تو  انسان،  ای
  پنهانی   کمال  پندار  و  ذهنیمن  دزد   بنابراین  نبودی،  اتهشیاری   کیفیت  مراقب  و  شدی  همانیده

 خراب  را   ما  فکرهای  و  بدن  روابط،   و  بُرد  خودش  با   را   داشتیم  که  هرچه  و  سرمایه  تمام   و  آمد
 و   باشیم  شاد  توانستیممی  که  درصورتی   کرد،  تبدیل  درد   و  مسئله  مانع،  به  را   مانزندگی   و  کرد

]باشیم  داشته  خالق  فکرهای  و  قدرت  آرامش،   با   اگر  رویم،می   همانیدگی  خواب  به  ما  وقتی. 
 صورت به که طوریبه شویم، حاضر  لحظه یک و کنیم عدم را  مرکزمان بتوانیم درست فضاگشایی

  تحمیل   ما  به  را   خشمش  و  نظم  تواندنمی   دیگر  ذهن  و   شویممی  پاسبان  ببینیم،  را   ذهنمان  ناظر
 .[کند

 عالال  بکن و بجَه رو،  بر  سرد آبِ  بزن
   زیانی شد سود همه تو خوابناکیِ   ز که
 (2830 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 غوغا  و شور بانگ،: عالال

 از   بشوی،  را   مرکزت  هایهمانیدگی   آیدمی   شدهگشوده   فضای   از  که  زندگی  آب  با  و  کن   باز  را   فضا
 و ذهن خوابِ در تو بودن خاطربه چراکه کن، باخبر ذهنیمن دزد آمدن  از  را  مردم  و شو بلند جا

  را   زندگی  نیروی  و  بگشایی  را   فضا  توانستیمی   تو  یعنی  شد،  تبدیل  زیان  به  سودی   هر  هاهمانیدگی 
 . کنی  مهربانی و خالقیت خرد، به تبدیل
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 پاسبانان  خوابِ و، شب  باشد دزد چراغ  که
 نشانی؟نمی رو  چه ز را  چراغشان دَمی به

 (2830 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 را   چراغش  تو،  ناظرِ  هشیاریِ  بودنِ  خواب  در  و  ذهن  شبِ   تاریکیِ   از  استفاده  با   ذهنیمن   دزد  زیرا 
  دزد   جلوِ  و  کنینمی   خاموش  را   چراغ  آن  انگیزشگفت   فضاگشایی  با  لحظه  یک  چرا .  کندمی   روشن
  و   کندمی  فکرهایی  چه   که  ببینی  را   اتذهنی من   ناظر  حضور  با  توانیمی   تو]  گیری؟ نمی   را   ذهنیمن
 .[ دهدمی  انجام  هاآن براساس کارهایی چه

 کن  رَویشب ستاره چو  را، کاهلی  بگذار
 آسمانی  سوارِ که ترسی؟ چه زمینیان ز

 (2830 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 زورمند  خشمگین،: شَرزه
  بیکارگی و  تنبلی نماد کاهدانی سگِ شود؛ می محصور   کاهدان  در بیهوده  صدای و سر سببِ به که سگی: کاهدانی سگِ
 .است

  با   و  بگذار  کنار  را   ستذهنی من  اصلی  هایخاصیت   از  یکی   که  تغییر   عدم   به   میل  و  کاهلی  این
  از  چرا .  بده   ادامه  راهت  به  ذهن   شب  در  ستاره  مانندِ  مرکزت  کردن  عدم   و  گشاییفضا 
  به  کنیمی  باز  را   فضا  تو  کهوقتی   ترسی؟می  ها،همانیدگی   و  اطرافت  ذهنیِ  هایمن  از  ،«زمینیان»

 بنابراین   است،  تو  پشت  خداوند  و  هستی  هشیاری  بر  سوار  هشیاری  صورتبه   و  آمده  لحظه  این
 . سازینمی  «من» فکر،  طریقِ از و روینمی  ذهن به دیگر  و بینیمی را  ذهنت و فرم  جهان

   سواران رهِ  نزند سگانه  عوعوِ سه دو
  کاهدانی گاو و سگ شرزه  شیِر ز  بََرد چه

 (2830 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 کنند، می  زندگی  کاهدان  در  که  گاوی  و  سگ.  بازدارد  حرکت  از  را   سواران  تواندنمی   سگان  عوعوِ
  زور   هم  چراکه  هستید،  شما  شرزه  شیر. ] دربیایند  خشمگين  و  زورمند  شیر  جلوِ  توانندمی  چگونه

 .[  رویدمی جلو تمام  قدرت با یعنی دارید را  زندگی خشم هم و
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 شیری  پیشِ  زنند چه شهوت گاوِ  و خشم سگِ
 عیانی  صفِ بِدَرَد  حقایق  بیشٔه به که
 (2830 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 و   دارند  را   چیزها  شهوت  و  کنندمی   پخش  جهان  در  را   درد  و  خشم  که  ذهنیمن  هایانسان 
  فضای   در  یعنی  حقایق  بیشٔه  در  که  زورمندی  شیر  برابر  در  توانندنمی   هستند،  ناپذیرسیری 
 . کنند عَلَم قد دَرد،می را  هاهمانیدگی  عیانِ صفِ شده،گشوده 

 نداری  مُستََقر  چو که   گو را قراربی دلِ
 نداری؟ سفر  رو  چه ز  اصلی مُستََقِرّ سوی
 (284۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 از  خاطربه   هرلحظه  و  نداری  قرار  و  آرام   نیستی،  مستقر  لحظه  این  در  که  تو  بگو  قراربی   دل  به
  چرا  کنی،  زندگی گذاردنمی  هاآن فکر و ترسیمی  هایتهمانیدگی  نیاوردن دستبه  یا و  دادن دست

  خدا   و  کنینمی   سفر  ستزندگی  خود  که  اصلی  مستقر  سویبه   مرکزت  کردن  عدم   و  گشاییفضا   با
   آوری؟نمی   مرکزت به را  زندگی یا

 گردد زنده خلق  همه سحرگه خوشِ دَم  به
 نداری؟  سحر  دَم  که  دِْلسِتانی چگونه تو

 (284۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 که  هستی  دلبری  چگونه  تو  کند،می   زنده  را   چیزهمه  خوشش  دم   با  آیدمی   باال   آفتاب  که  سحرگاه
 که درحالی   شود،نمی   رد  تو  درون  از  لحظه  این  زندگی  دم   و  ایکرده   درد  و  جسم  جنس  از  را   مرکزت

 هستی؟  عالم مخلوقات همٔه کنندٔهزنده تو

 نرویَد؟  تو ز ُگلی که  ُگلْسِتانی چگونه تو
 نداری؟ شَجَر  یکی که راغی  و باغ چگونه تو

 (284۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

   نداری؟ هم گل یک حتی که درصورتی هستی، گلستان که  کنیمی ادعا چگونه تو
  و   باغ  و  گلستان   ما  گویدمی   موالنا]  نداری؟  هم  درخت  یک  حتی  که  هستی  راغی  و  باغ  چگونه  تو
 باال  و  بجوشد  ما  در  زندگی  آب  و  شدهگشوده   فضای  چشمٔه  و  باشیم  گل  از  پُر  باید  و  هستیم  راغ
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 نباتات،   روی  بلکه  کنیم  زنده  را  هاانسان   تنها  نه  و  بریزیم  جهان  به  را   زندگی  شادی  باید  ما.  بیاید
 .[بگذاریم اثر نیز جمادات و حیوانات

 مَمَرّ  نقشِ بر  اَفْسُرد حس چشم 
 مُسْتََقرّ  او و بینیمی مَمَر  تُش

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

 برقرار  استوار، گرفتن، قرار  محلِّ: مُسْتَقَرّ

 لحظه  این  از  که  هاییوضعیت   و   فکرها  نقش  بر  حِس  پنج  و  ذهنی من  چشم   یعنی  حس  چشم 
  هرلحظه   نیز  تو.  خواهدمی   زندگی  هاآن   از  و  گیردمی   جدی  را   هاآن   دائماً  و  شده   دوخته  گذرند،می
 و   بوده  گذر  جای  لحظه  این  کهحالی در  بینی،می  را   هاآن   فقط  و  خواهیمی   زندگی  گذرا   چیزهای  از
 . هستی تغییرناپذیر و ابدی لحظٔه این در مستقر شده،گشوده  فضای و خدا امتداد عنوانبه تو

 است اَحْوَل دیدِ اوصافِ دویی این
 است اوّل  آخِر   آخِر، اوّل وَرنه

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

  و  آخر  همان  اول  کهدرحالی   است،  ذهنیمن   بیندو   دیدِ  خصوصیات  از  فکرها  برحسب  دیدن  این
 تا  ایمشده  جهان  این  وارد  هشیاری  صورتبه   و  هستیم  خدا   جنس  از  ما  یعنی  است   اول  همان  آخر
 خارج  جهان  این  از  خدا   امتداد  و  هشیاری  صورتبه  هشیارانه  دوباره  ذهن  از  کردن  گذر  از  پس

 . شویم

 ( 3 آیٔه ،(5۷) حدید سورٔه کریم، قرآن)

 ... .« وَالْآخِرُ الْأَوَّلُ هُوَ»
  به   ورود  از  قبل  ما.  باشد  کوتاه  خیلیخیلی   باید  ذهن  در  ما  اقامت  یعنی... .« ]آخر  و  اول  اوست»

  زنده  خدا   نهایتبی   به  هشیارانه  باید  ما.  هستیم  «او»   شدیم  خارج  هم  وقتی  هستیم،  «او»  ذهن
 .[ شویم
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 بَعث  ز این؟ گردد  معلوم چِه زِ  هی
 بَحث  بعث اندر  کن  کم جُو، را بعث
 ( 820 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از  تنها  شود؟می   روشن  چگونه  نیست،  فهم  قابل  ذهن  با  که  خداوند  به  شدن  زنده  مطلب  این
 به   و  بمیری ذهنیمن  بهنسبت   کرده،  عدم   را   مرکزت  فضاگشایی   با  لحظه  این  یعنی  رستاخیز  طریق
 .بجو را  او به شدن زنده  و  رستاخیز فقط نکن،  بحث و سؤال ذهنیمن با. شوی زنده زندگی

 مستی ز  و خرابی ز شُدَستی چنان دال تو
 نداری  پسر  هوسِ  نگویی، پدر سخنِ

 (284۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 چنان آن  شدی،  یکی  زندگی  با  شدهگشوده  فضای  صورتبه   و   کرده  باز  را   فضا   وقتی  من،  دل  ای
  این   نگران  دیگر  و  کردی  رها  را   فکر  از   بعد  فکر  و  ذهن  سازیسبب   که  گشتی  خراب  و  مست
 . باشد باید چه بعدی فکر و بوده چه قبلی  فکر که نیستی

 تنها  که مگر  نََروی آفتابی مثالِ به
 نداری حَشَر   و حَشَم رو،شب ماهِ مثالِ به

 (284۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 کار   خودت  روی  تنها  و  بگشایی  را   فضا  کهاین   مگر  روینمی   زندگی  سویبه  هستی،  آفتاب  مثل  تو
 اگر   که  بگویی  نباید  تو. ]نداری  همراه  به  حَشَر  و  حَشَم  ستاره،  همهاین  روشب   ماه  مانند  تو.  کنی
  تو .  آیمنمی   هم  من  کنند، نمی   کار   خودشان  روی  و  دهندنمی   گوش  موالنا  به  و   آیندنمی   مردم   بقیٔه
  به  است  خراب  اتزندگی  اگر.  خواهیمی   چه  که  ببینی  خودت  عقل  با  و  بنشینی  خودت  باید

 .[ است  من مسئولیت این  کنم، درست را  آن و باشم ام زندگی  باغبان باید من بگو خودت

 شد  آرزو  هوات چو  مرغی چو سرا این در تو
 نداری  در گیر  هله روزن،  راهِ ز  بپری
 (284۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  و   آرزو  فکر،  از  بعد  فکر  و  ذهن  فضای  از  پریدن  وقتی.  هستی  مرغ  مانند  ذهن   سرای  این  در  تو
 ها همانیدگی   روی  از  لحظه  این  روزنِ  راهِ  از  پیدرپی   گشاییِ فضا   با  توانیمی  شد،  تو  حقیقیِ  طلبِ
 .  بیایی باال هشیاری صورتبه   و بپری
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 در  نی و است روزن نه که جانیگرفته اگر  و
 نداری  گذر این جز  که رُو  بُرون  تن ز  عرق چو

 (284۷ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 لحظه   این  روزن  دیگر  نه  که  دهیمی   نشان  واکنش  دائماً  و  هستی  منقبض  و  «جانگرفته »  اگر  ولی
 یواش یواش  عرق  مانند  صورتدراین   بپری،  بیرون  ذهن  فضای  از  بتوانی  که  دری  نه  و  دارد  وجود

  با  را   هایتهمانیدگی   زندگی  بگذار  و  بگشا  را   فضا   پرهیز،  و   شکر   و   صبر   با  یعنی  برو  بیرون  تن  از
 .نداری ایچاره این جز چراکه بزند، تیر

 را؟  قِدَم نهی نشان چه را؟ عدم  بُد چگونه چه
 نهادی نکو بس تو که را قَدَم اوّلین نگر 
 (2842 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 ( حدوث مقابل) قدیم دیرینگی، :قِدَم

 و  دادن  نشان  واکنش  با  چرا .  ندارد  چگونگی  زندگی  یا  عدم   کنی؟می  توصیف  را   زندگی  و  عدم   چرا 
  جسم  صورتبه  را   خدا   و   کنی می  دارنشان  هستی،  خداوند  جنس  از  که  را   خودت   شدن  همانیده
  با   خودت  کردن  دارنشان   بدون  را   قدم   اولین   لحظه  این   در  که   کن  نگاه  خوب  آوری؟درمی 
 .  برداری  گشاییفضا 

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

 (1829 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  و   قرین  تو   گفتم  او  به  شدم   خداوند  جنس  از  عشق،  جنس  از  و  کردم   باز  را   فضا  لحظه  این  وقتی
 و   شوم   جدا   تو  از  خواهم نمی   من  کهچرا . ]نشو  غافل  من  کنار  از  هم  لحظه  یک  حتی  هستی،  من  یار
 .[بدهم دستاز زندگی با را  خود اتصال ذهن به رفتن  و دادن نشان واکنش با لحظه یک حتی

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

 ( 2636 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   که را  نشینیهم  سیرت و خو ارتعاش، طریق از و پنهانی طوربه  وگویی،گفت  هیچ بدون انسان دلِ
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]دزددمی   است،شده   قرین  او  با   باشد   موالنا  ابیات  خواندن  و  خداوند  شما  قرین  اگر   پس. 
 های من  شما   قرین  اگر  ولی  دزدیدمی  خو   موالنا  و  زندگی  از  فضاگشایی  طریق  از   صورتدراین
 .[ دزددمی هاآن از را  درد  شما دل  و شده ذهنیمن  جنس از باشند پردرد هایانسان  و  ذهنی

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

  طریقِ   از  و   پنهانی   طوربه   ذهنیمن   مخرّب   و   بَد  هایانرژی   و  زندگی  خوب  هایانرژی   و  صفات
] کندمی  پیدا   راه  دیگر  انسان  مرکز  به  انسانی  مرکز  از  ارتعاش  سینٔه   و  مرکز   باید  شما  بنابراین. 

 .[ شوید همنشین  خدا  به شدهزنده هایانسان  با و کنید خداوند قرین  گشاییفضا  طریق از را  خود

 سَنی  و حَبْر  را غیر  مر  کنی تا
 کنی می  خالی و بدخُو را خویش

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

  را  هاآن  و   باشد  هاآن  روی  حواست  و  برسانی  بزرگی  و  دانایی  به  را   دیگران  بخواهی  کهزمانی   تا
 گاه آن  گیری؛می  را   ذهنیمن  خوی  و  رویمی   ذهن  به  و  شده  قطع  زندگی  با  اتصالت  دهی،  تغییر
 . کنیمی  زندگی انرژیِ از خالی و بدخو را  خود

 او ستکرده  رها را  خود مردٔه
 رَفو جوید را  بیگانه مردٔه

 ( 151 بیت دوّم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دارد  قصد  و  است  دیگران  مُردٔه  کردن  زنده  فکر  به  و  کرده  رها  را   خود  ذهنیمن   مُردٔه  نادان،  این
 . بسازد هاآن از بهتری مردٔه
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 گری نوحه  دیگران، بر  آ، دیده
 ِگری می خود  بر  و،  بنشین مدّتی

 ( 4۷9 بیت دوّم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پس   کنی،  عوض  را  هاآن   خواستیمی  و  ایخوانده  نوحه  دیگران  برای  تاکنون  من،  عقل  و  چشم  ای
 . نباش دیگران نگران و  کن گریه خودت حال به  بنشین، این از
 

 کمال  پندارِ  ز بتَّر  عِلّتی
 ذُودَالل  ای  تو جانِ اندر نیست

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

 از  کامل  ذهنی   تصویر  یک  کهاین  از  بدتر  مرضی  و  بیماری  هیچ  تو،  جان  در  متکبر،  ذهنیِمن  ای
 را   خودش  تنهانه   انسان. ]ندارد  وجود  پنداری،می   دانشمند  و  عاقل   را   خود  و  ایکرده   ایجاد  خود
 گفتار  و  رفتار  به  و  داشته  کمال  انتظار  هاآن  از  و  بیندمی  کامل  هم  را   دیگران  بلکه  داند،می   کامل
 .[دهدمی  نشان واکنش هاآن

 رود   خون بس  اتدیده از و دل از
 رود   بیرون  مُعْجِبی این تو زِ تا
 ( 3215 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  خودخواهی  خوی  کهاین   تا  بکشی   زحمت   بسیار  یعنی  برود  خون  چندان  ات، دیده   و  دل  از  باید
 . برود بیرون تو از کمال پندارِ

 ست بده خیری اَنَا ابلیس علّت
 هست  مخلوق هر  نفسِ در مرض، وین
 ( 3216 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  از   من: »گفتمی   و  نبود  خداوند  دربرابر  تسلیم  و  شدن  خم  به  حاضر  که  بود  این  شیطان  مرض
  عبارتی به . ]هست   آدمیان  از  هریک  ذهنیمن   در  مرض  این  که  بدان  .« هستم  بهتر  و  برتر  انسان

 تعظیم   و  کرده  مقاومت  شدهگشوده  فضای برابر  در  ،« دردش  و  دانممی »  انسان،  ابلیسیّت  خاصیت
 .[نماید نمی  شناسایی انسان در را  خدا  ابدیّت و نهایتبی  و کندنمی 
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 دوست  از روز  یک کشد واپس پا چو
 خاید  دست عمری که  باشد خطر 

 (682 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 پشیمانی  و حسرت عالمتِ به دست گرفتنِ دندان به گزیدن؛ دست: خاییدن دست

 و   رفته  ذهن  به  ببندد،  را   فضا  شود،  جدا   خداوند  یعنی   دوست  از  لحظه  یک  برای  انسان  اگر
 است  خطرناک   خدا  از   جدایی  و  ذهن  در  افتادن  این  کند؛  عمل  و  فکر  ذهنیمن  الگوهای  برحسب

 !  استکرده چنین چرا  که شودمی  پشیمان عمر یک  انسان. دارد دنبالبه پشیمانی و حسرت و

 ! آزمایی؟می چرا را جدایی
 آزماید؟  چون را زهر مر  کسی

 (682 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 این   فرم   با   مقاومت  و   واکنش  با  تو  چرا   کنی؟می   آزمایش  را  خداوند  از  جدایی  چرا  تو  انسان  ای
  را  زهر  خوردن  عاقل  انسانِ  یک  آیا  نوشی؟می  را   زهر  و  شده  جدا   خدا   از  ذهن   به  رفتن   و  لحظه

 ! کند؟ می  آزمایش

 شوقش  آبِ  از سبز  باش گیاهی
 خاید  ژاژ کو  خری از مَیَندیش

 (682 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 سرایییاوه  گویی،بیهوده : ژاژخایی

  و   بگشا  را   فضا  مرتب.  شو  سیراب  زندگی  دم   و  شوق  آب  از  سبز  گیاهی  چونهم  انسان،  ای
 ها همانیدگی   برحسب  مرتب  خری  مانند  که  دیگران  و  خودت  ذهنیمن  از  و  نده  نشان  واکنش
 .  بده ادامه گشاییفضا  به  و نترس  زنندمی  بیهوده هایحرف 

 مِسمار  همچو  نِه آستان بر  سََرک
 نساید  را  سَر  چنین این گردون  که
 (682 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 میخ :  مِسمار

 هایحرف   به  و.  باش   وصل  زندگی  به  دائماً  و  بگذار  تسلیم   آستانِ  بر  را   سَرت  و  بگشا  را   فضا  تو
 زندگی  آستانِ  بر  سَرت  اگر.  یابیدست   زندگی  سَر  به  تا  نکن  توجه  اطرافت  ذهنیهایمن   بیهودٔه
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  روز  در  چقدر  که  دارد  این  به  بستگی  ما  بزرگیِ. ] است  بلندتر  هم  گردون  از  صورت  این  در  باشد
 فضا   چقدر  دارد  بستگی  هم  ما  زندگیِ  خرابی  و  شویم  وصل  زندگی  به  و  بگشاییم  را   فضا  توانیممی
 .[هستیم جدا  خدا  از و بندیممی را 

   نُجُوم اَصْحابی: که  پیغمبر گفت
 رُجوم را شیطان  و،  شمع را  روانْ ره
 ( 3656 بیت ل، ّاو دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کردن بارانسنگ  کردن،  سنگسار معنی  به رَجْم جمع : رُجوم

 هایحرف   کهطوریبه  دهندمی نشان  را   درست  راه  راهنما  ستارگان  مانند  من  یاران:  فرمود   پیامبر
 این   خواهندمی   واقعاً   که  طالبانی  و  روانره  برای  استشده  زنده  حضور  به  که   موالنا  مثل   انسانی 

  ذهنی  هایمن   برای  ولی  است  چراغ  و  شمع  مانند  شوند   زنده  خدا   بینهایت  به  و  بروند  را   راه
 .سنگسار  و طرد وسیله

 حدیث 

 .«ِاهّتَدَيْتُم اقْتَدَيْتُمْ فَبِاَيِّهِم  كَالنُّجُوم  َاْصحابى»
 .« یافت  خواهید را  راست  راهِ برويد   هركدامشان دنبالِ به كه هستند اخترانی مانندِ من اصحابِ»

 
  زور  و چشم آن بُدی  گر  را  کسی  هر 
 نور  چرخ، آفتابِ  ز  گرفتی کو 
 ( 365۷ بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . بگیرد نور زندگی آفتاب  از  تواندمی  او ببیند عدم  چشم با و بگشاید را  فضا مرتب کسی  اگر

  نبود حاجت اختری و ماه هیچ
 شهود  چون  آفتابی بر  بُدی که 
 ( 3658 بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 روشن   خود  ذات  به   آفتاب  زیرا .  باشند  آفتاب  بر  گواه  که  نیست  نیازی  ستارگان   و  ماه  دیگر
  دیگر   بگیریم،  کمک  زندگی  آفتاب  از  درونمان  در  و  بگشاییم  را   فضا  بتوانیم  اگر  هم  ما. ]است

 .[نداریم دیگر هایانسان  هدایت به احتیاجی
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 نیست خواب  وقتِ زآنکه   حریفان ای باشید جمع
 نیست اصحاب  از اللّٰهو بِخُسبَد، کو حریفی  هر 

 (393 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 را   فضا   است،   پخش  مختلف  چیزهای   و   هاهمانیدگی   در  تانهشیاری   اکنون  که  دوستانی   ای
  وقت   اکنون.  شوید  قائم  خود  ذات  روی  بر  و  کنید  جمع  مختلف  هایسو  از  را  هشیاری   بگشایید،
 به  که  دوستی  هر  سوگند  خدا   به .  نیست  هاهمانیدگی   برحسب  دیدن  و  ذهن  در  هشیاری  خوابیدن
 . نیست خدا  اصحاب از برود هاهمانیدگی  خواب

    نیست اسباب  جز   خلق،  بندِ چشم
 نیست اصحاب ز سبب، بر  لرزد  که  هر 

 ( 2313 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  نشان   ذهن  که  فکرهایی  و  هاسبب   یعنی  است  اسباب  و  علل  تنها  بندد،می  را   خلق  چشم  چهآن
  را  عدم   چشم   و  آیندمی  هم  دنبالبه   درپیپی   فکرها  این.  شوندمی   ناشی  همانیدگی   از  و  دهدمی
 ذهن  که  هاییسبب   این  به  و  خداست  و  حضور  هشیاری  جنس  از  نفهمد  که  انسانی  هر.  بندند می

 .نیست  خداوند اصحاب جزو بترسد و کند فکر  بلرزد، دهدمی  نشان

 شود آتش او امِر ز گریزد  آبی در که  هر 
 ُکنَد  ریحان  او بهِر از شود  آتش در که  هر 

 (۷29 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  به   تبدیل  هاخوشی  آن  خدا   امر  به  خواهدمی   زندگی  هاآن  از  و  بردمی   پناه  هاهمانیدگی   به  هرکسی
 که چیزیآن   به  و  برود  هشیارانه  دردِ  آتش  به  کند  باز  را   فضا  اگر  ولی  سوزاندمی  را   او  و  شده  درد

  درونش   فضای  و کرده  گلستان  به   تبدیل  برایَش  را   آتش  خداوند  نکند،  توجه  دهدمی   نشان  ذهنش
 . گشایدمی را 

 دَم به  دَم کو  نگر  این مردم، دیو در نْگری چه
 ُکنَد  انسان را دیو  سازد، دیو را  آدمی
 (۷29 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  قرار  خود عمل و فکر معیار را  هانآ  و کرده تقلید هاآن از و  کنیمی نگاه ذهنی هایمن به چرا 
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 جنسِ   از   که  را   آدمی  فضابندی  با   لحظهبه لحظه   چگونه  خداوند  که  کن  توجه  این  به  تو   دهی؟می
  کرده   انسان  فضاگشایی  با  را   ذهنیمن   دیوِ  مقابل  در  و  کندمی   ذهنیمن   به  تبدیل  ستهشیاری 

 . گرداندمی زنده ذاتش  خداییتِ به یعنی

 مردمان  اغلب خوارندآدمی
 امان  جو کم  شانعَلیکِ سالم از
 ( 251 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تو  بنابراین  .خورندمی   را   آدمی  هشیاری  سبب  همین  به   و  دارند  درد  از  پر  ذهنیِ من   مردم،   اغلبِ
 . باشی داشته امنیت و قرار انتظار ذهنی، هایمن  نشینیهم و   علیک سالم  از نباید

 همه  هایدل است دیو خانٔه
 دَمدَمه  مردم دیو از پذیر  کم

 ( 252 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 زدن گول   فریب، مکر، :  دَمدَمه 

  نپذیر،  افسون  صفتدیو  مردم   از  تو  پس.  است  درد  با  همراه  ذهنیمن   دیو،  خانٔه  مردم   همٔه  مرکز
 .نده نشان واکنش آنان به  نسبت و نده گوش هاآن هایحرف  به یعنی

 خَورد  الحَول او آنکه دیو دَم  از
 نبرد  در آید سَر  در خر  آن چو هم
 ( 253 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 شدن  دیگران فریبندٔه سخنان مفتونِ:  خَوردن الحَول 
 را  خدا مگر  نیست قدرتی و  نيرو. هِبِاللّ اِلّأ  قُوَّةَ ال وَ  الحَوْلَ: الحَول 

  عزیمت   و حرکت  هنگام   صوفی، خرِ  مانندِ  شود،  ذهنی  هایمن   فریبندٔه  سخنان  مفتون  که  کسی  آن
 اگر  و  زنندمی  ضرر  و  نکرده  عمل  خویش  قول  به  ذهنی  هایمن  عبارتی  به.  افتدمی  زمین  به  سر  با
 خوانندمی  الحول  هستند،  شیطان  عملٔه  که  درحالی  و  کرده،  انکار  را   آن  آید،  وارد  ایرادی  آنان  به
 . «خدا  نیروی از غیر نیست نیرویی هیچ: »گویندمی وارمنافق  و

  و   آب  خرش   به  تا  کندمی   سفارش  را   او  و   دهدمی   سرا کاروان   مسئول   به  را   خرش   مسافری  صوفیِ]
:  گویدمی  و  خوانَدمی   الحول  صوفی  سفارشاتِ  به  پاسخ  در  او  اما  کند،  تیمار  را   او  و  دهد  غذا 
  را   کارها  آن   از  یکهیچ  او  لیکن.«  ندارم   تو  تذکر  به  نیاز  و  استادم   خود  کار   در  من  که  حاشا»
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 بیندمی   شود، می   خر  سوار  صوفی  که  روز  آن  فردای.  کندنمی   رسیدگی  خر  به  اصالً  و  دهدنمی   انجام 
 .«[افتدمی  و کرده سقوط او، ناتوان و زار خرِ

 دیو  تَلبیسِ خورَد دنیا در که  هر 
 ریو و تعظیم رُودوست عدوِّ  وز
 ( 254 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نیرنگ  و  حیله  فریب،: تَلبیس
 حیله :  ریو

 دشمنِ   از  و  بخورد  را   ذهنی  هایمن   یعنی   دیو،  فریب  اگر  کند،می   زندگی  دنیا  این  در  که  هرکسی
 .کند باور را  احترام  و تعظیم نما،دوست 

 صِراط  پولِ بر  و اسالم رهِ در
 خُباط  از خر  آن همچو آید سر  در
 ( 255 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پل: پول
 مغز  شوریدگی است؛ ذهنی من پایٔه  بر که فکری یا ذهنی من  افكارِ: خُباط

  بر   و  مرکز،  در  «اللّٰه  ِاال»  تثبیت  و  هاهمانیدگی   کردن  ال   و  خداوند  به  شدن  زنده  یعنی   اسالم   راه  در
 و  ضعف  از  صوفی  خر  آن  مانند  ست،ذهنی من  جهنم  روی  بر  طوالنی  بسیار  پلی  که  صراط  پل

 صراط   پل  روی  به  فضاگشایی  با  انسان  عبارتی  به. ]کرد  خواهد  سقوط  زمین  به  سر  با  پریشانی
 .[کندمی  سقوط ذهنیمن  به دوباره واکنش، با اما آیدمی

 هین  مَنیوش بد یارِ هایعشوه
 زمین  بر  تو  مرو ایمن بین، دام
 ( 256 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 .است  کردن گوش معنی به نیوشیدن مکن؛ گوش: مَنیوش

 پیش   در  را  دام   و  نرو  ایمن  زمین  روی  در .  نده  گوش  ،ذهنی من  بد،  یار  هایفریب   به  و  باش  آگاه
 .[نخور را  هاآن  فریب و نشو دوست ذهنی هایمن  با یعنی خالصه طوربه . ]ببین  خود روی

 



     www.parvizshahbazi.com 939خالصه ابیات برنامه شماره  

 
35 

 بین  آر الحَول ابلیسِ هزار صد
 بین  مار  در را ابلیس آدما،

 ( 25۷ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 فکرهای  با  اما   ندارد،  وجود  خدا   از  غیر  نیرویی  هیچ  گویندمی  ظاهر  در  که  ببین  را  آدم  صدهزار
 .کنندمی  زندگی همانیده

 در  را   ابلیس  کنی،می   نگاه  جهان  به   ناظر  هشیاری  صورتبه   و  ایکرده   باز  را   فضا   که  تو  آدم،  ای
  مار   به  تبدیل   را   هاریسمان   نیز  فرعون  جادوگران. ]ببین   مردم    ٔهمانیده   فکرهای  رشته  یعنی  مار
 .[خورد را  ذهنی مارهای همٔه شدهگشود فضای یعنی موسی اژدهای اما کردندمی

   دوست و جان ای: را  تو گوید دهد دَم
 پوست  دوست، از َکشَد قصّابی  چو تا

 ( 258 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . دادن فریب  یعنی اینجا در مار،  بر خواندن  افسون دمیدن،: دادن دَم

  قصاب،   مانند   تا  کندمی   خطاب  «دوست»  و  «جان»  را   تو  و  دهدمی   فریب  را   تو  هایشحرف   با
 را   هاآن  عاقبت   اما  ورزدمی   دوستی  گوسفندان  با  ظاهر  به  هم  قصاب. ]کنَد  بر  دوست  از  پوست

 و  کرده  باور  را   آن  تو  و  کنندمی  خطاب  بزرگ  و  واالمرتبه  را   تو  اگر  نیز  مردم .  کشاندمی   مسلخ  به
 .[شد خواهی بختنگون و هالک   که باش آگاه دهی،می نشان واکنش آن به

   َکشَد  بیرون پوستت  تا دهد، دَم
 چَشَد  اَفیون دشمنان،  کز  او وایِ
 ( 259 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دادن فریب  یعنی اینجا در مار،  بر خواندن  افسون دمیدن،: دادن دَم

 حال   به  وای.  بکنَند  سرت  از  پوست   و  کنند  گمراه  را   تو  خواهندمی   هایشانحرف   با  ذهنی  هایمن
 .  بگیرد خوشی  نما،دوست  ذهنی هایمن  حرف از که کسی

   وارقصّابْ  تو، پایِ بر  نهد سَر 
 زار   زارِ ریزد خونْت  تا دهد دَم
 ( 260 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   خون زار،  حالی با کُشد،می را  گوسفندان که قصاب  همانند تا کندمی  تملق و  چاپلوسی ذهنیمن
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 . نماید هالکت و بریزد را  تو

   ُکن خویش را خود  صَیدِ شیری، همچو
 ُکن  خویش و، اجنبیّ عِشؤه ترِک
 ( 261 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  کن  فکر  خودت  برای  یعنی  کن   صید  خودت  را  خود  شکار  شیر  همچون  و  کن  باز  را  فضا  تو
 . نکن تقلید کسی از و کن رها را  آشنا و دوست فامیل بیگانه، عشؤه

 اِفتِتان  در شود  عاجز  چون دیو
 اِنسیان  زین او جوید اِستِعانَت

 ( 1221 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کردن  گمراه:  اِفتِتان

 به   را   هاآن   و  جویدمی   یاری  ذهنی  هایمن  از  شود،   درمانده  ما  فریب   و  انگیزیفتنه   در  دیو  وقتی
 . فرستد می  ما سراغ

 ای یاری ما، با  یارید شما که
  ایداری  جانب  مایید جانبِ

 ( 1222 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آنان   به  و   فرستدمی   ما  سراغ  به  دوست  صورتِبه  را   ذهنی  هایمن  یا  صفت دیو  هایآدم   دیو
» گویدمی  حضور   به  هاانسان  این  نگذارید  و  بروید  کنید  یاری  را   ما  هستید،  ما   دوستِ  شما : 

 .« برسند 

 بََرد  وا کریمان از دیو را  هرکه
 خَورَد  او را سرش یابد، َکسَش بی
 ( 2165 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  گیر   تنها  را   او  صورتدراین   سازد،  دور  حافظ  و  موالنا  چون  بزرگانی  محضرِ   از  دیو  که  را   کس   هر
  کار   خودشان  روی  حقیقتاً  که  کسانی  و  موالنا  از  نباید  بنابراین. ]خوردمی  را   خِردش   سرِ  و  آورد می
 .[شد جدا  کنند،می
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 زمان   یک رفتن  جمع از بَدَست یک
 بدان  نیکو این  باشد، شیطان مکِر
 ( 2166 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 وجب : بَدَست

  شیطان   فریب  این  که  کن  درک   خوب   شوی،  دور  موالنا  چون  عاشقانی  از  وجب  یک  اندازٔه  به  اگر
 .[مشو جدا  عاشقان جمع از نیز عمل در و] است

 ذُباب  تو چون بر  دیو، عنکبوتِ
   عُقاب و کبک بر نه دارد، فر  و  کّر
 ( 4342 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  دارد  شکوه  و  جالل  و  است  باارزش  تو  ذهنیمن  برای  کندمی   عمل  عنکبوت  مثل  که  ذهنیمن   دیوِ
  آالیشی بی  و  سادگی  نشان  کبک. ]ندارد  تسلطی  هیچ  است،  عقاب  و  کبک  مثل  که  انسانی  بر  اما

 .[است  بودن خدا  جنس از  و پرواز  و صید نشانٔه عقاب و است حضور

   اشقیاست بانِگلّه دیوان، بانگِ
 اولیاست  پاسبانِ سلطان،  بانگِ

 ( 4343 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بدبختان : اشقیا

  بانگ .  است   پردرد  ذهنی  هایمن   همان  یا  بدبخت  هایآدم   گرهدایت   و  بانگلّه   دیوان  بانگ
  وحدت   در  خدا   با  که  ستهایی انسان   پاسبانِ  آیدمی  شدهگشوده  فضای  از  که  خدا   بانگ  سلطان،
 . هستند

   دور بانگِ دو  بدین نیامیزد، تا
 شور  بحرِ  با خوش  بحِر از ییقطره

 ( 4344 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  از   ایقطره  کهچنان   نیامیزد،  هم   در  است  متفاوت  بسیار  یکدیگر  از  حقیقتاً  که  بانگ  دو  این
  زنده  حضور  هشیاری  به  که  گشاییفضا   انسانِ  عبارتیبه.  آمیزد نمی   شور  دریای  با  شیرین  دریای
 . آمیزددرنمی  هستند جسمی هشیاری دارای که  ذهنی هایمن  با است
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   شناس کشتیبان و نوح را ولی  هر 
   شناس طوفان  را  خلق این صحبتِ

 ( 2225 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   نوح   منزلٔه   به  کند،می   فضاگشایی  و  است  شده  زنده  زندگی   به  موالنا  مثل  که  انسانی  هر
 . کن تلقی طوفان همچون را  ذهنی هایمن  با  همنشینی اما. بدان خود کشتیبان

   نر  اَژدرهایِ و شیر از گریز  کم
 حَذَر   کن خویشان ز  و زآشنایان

 ( 2226 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 وقتی   چراکه  کن،  فرار  دارند  ذهنیمن   که  خویشانی  و  آشنایان  از  بلکه  نکن،  فرار  اژدها  و  شیر  از
 . برندمی  بین از را  حضورت هاآن گونهبدین  و دهیمی  نشان واکنش هاآن به  هستی، هاآن  با

   برندمی  روزگارت تالقی در
 چرند می اتغایبی یادهاشان 

 ( 222۷ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 که  هنگامی  و.  سازندمی  تباه  را   عُمرت  دارند  تو  با  که  برخاستی  و  نشست  طریق   از  ذهنی  هایمن
  خود   به  را   تو  و   شودمی   تکرار  تو  در  مرتب   اندکرده   ایجاد  هاآن   که  فکرهایی  شوی،می   جدا   آنان  از
 افرادی  چنین  با  دوستی  در  باید  درنتیجه. ]داردبازمی   حضور   از   را  تو  یادشان  بنابراین  کشندمی

 .[ کنی تجدیدنظر

 شد؟ ارزان شِکَر  شهر  در  که هست   خبرت
 شد؟  تابستان و شد گم دی که هست   خبرت
 (۷82 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  به  آسانی  به  توانیمی   یعنی  شده؟  ارزان  شکَر  که  داری  خبر  آیا:[  گویدمی  انسان  به  خطاب  موالنا]
 با  و  شده  تمام   ذهنیمن   فصل  زمستان،  که  دانیمی   آیا.  کنی  پیدا   دست  سبببی   شادی

 است؟  رسیده فرا  زندگی شکوفاییِ فصل تابستان،  فضاگشایی،
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 شود  شِکَّر   از پُر  فردا  ما شهِر
   شود تر ارزان ست،َ ارزان شِکَّر 

 (  2528 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  نعمات   و  الطاف  با  که  است  خداوند  طرح  این  یعنی.  شد  خواهد  شکَر  از  پر   فردا   ما  وجود  شهر
 باز  هست  همه  دسترس   در  نیز  اآلن   که  زندگی  شیرینی  این.  شود می   شکَر  افزونی  موجب  کرانشبی 
 .  شد خواهد ترارزان و ترفراوان هم

 حلواییان  ای غلطید شِکَر در
   صفراییان کوریِ طوطی، چوهم

 (  2529 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  شیرینیِ   در  هستید،  معتقد  عشق  به  و  ایدکرده  باز   را   فضا  که  کسانی  ای  یعنی  حلوا،  طالبانِ  ای
  دردمند،   ذهنی  هایمن   همان  صفرائیان،   چشم  کوریِ  به .  بغلتید  سبببی   شادی   و  خرد  و  عشق
 .  ببرید  لذت سبببی  شادیِ شیرینی  از طوطی مانند

 بس  و است این کار کوبید  نیشکر 
   بس و است این یار برافشانید جان
 (  2530 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آن   و  شناسایی  را   همانیدگی  درشت  هایدانه  مرتب  یعنی   بکوبید  نیشکر  که  است  این  کارتان  تنها
  حقیقی   محبوبِ   که  چرا   کنید  افشانی جان   ذهنی،من  کردن  بیرون  و  فضاگشایی  با.  کنید  خُرد  را 

 .  بس و  است همین

 بپذیر نََفخْتُ ز رو  دَهَدَت، جان او دَم 
 علل  موقوفِ نه ست،فَیَکون ُکنْ  او کارِ
 (1344 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 دمیدم : نَفَخْتُ

 «فَیکون کُن»  زندگی  کار.  بگیر یاد  «نَفَختُ»  آیٔه  از  را   این.  دهدمی  جان  تو  به  لحظه  هر  خداوند  دَم 
.  کند  کار  خداوند  «شودمی   و  بشو »  و   بگیرد   تصمیم  او  تا  کنی   عدم   را   مرکزت  باید  یعنی  است
    .کندنمی  کار  ذهن سازیسبب  یا علل حسب بر زندگی
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   روان و جان  آدمی وجودِ در
 روان   آبِ چون غیب، از رسدمی
 ( 2222 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  آب   مانند  غیب  عالم  از  روان  و  جان  مقاومت،  عدم   و   فضاگشایی  با  لحظه  هر  انسان  وجود  در
 . رسدمی روان

 پا  و دست از پیش خلق جانهای
 صفا  اندر وفا از پریدندمی

 ( 925 بیت اول، دفتر  مثنوی مولوی،)

 پیدا   ذهنی  پای  و  دست  و  بیایند  جهان  این  به  کهاین  از  قبل  ها،انسان  هشیاری  یا  خلق  هایجان
 .  کردند می پرواز و پریدند می  نابی هشیاری و صفا مرتبٔه به َالست عهد به  وفا از کنند،

 شدند  بندی اِهْبِطُوا امر  به چون
 شدند خرسندی و حرص و خشم حبسِ
 ( 926 بیت اول، دفتر  مثنوی مولوی،)

 .کنید  هُبوط آیید، فرود: اِهْبِطُوا

 شده   محبوس  ذهن  زندانِ  در  «ِاهبطُوا »  َامر  به  شدند  جسم  جنس  از  و  همانیده  چیزها  با  وقتی  اما
  از   چون   یعنی . ]شدند  خُرسند  نفسانی   هواهای   به  قناعت  و  حرص  و  خشم  قبیل  از  صفاتی  به  و

  کنند می  کسب  را   هاآن   چون  و  داشته  را   هاآن   آوردن  دستبه   حرص  پس  هستند  همانیدگی  جنس
 .[  شوندمی  خرسند و  خشنود ذهن در

 ( 38 آیٔه ،(2) بقره  سورٔه کریم، قرآن)

يًعا ۖ   ا َجِا .« »قُ ْلناا اْهِبُطوا ِمْنها ْوٌف عالاْيِهْم واَلا ُهْم َياْزانُونا ايا فاَلا خا ْن تاِبعا ُهدا تِيانَُّكْم ِمِنِي ُهًدى فاما  فاِإمَّا َيْا
 و  ادیان  واسطٔه   به]  هدایتی  اگر  پس  آیید؛  فرود[  خداوند  به  اتصال  یا]  بهشت  از  همه: »گفتيم»

  از  را   مرکزشان  و]  كنند  پيروى  مرا   هدایت  كه  آنها  رسید،  شما  سوی  به  من  از[  بزرگان
 .«« اندوهی نه و دارند بيمى نه ،[کنند  پاک  هاهمانیدگی 
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 شیرخواه  و حضرتیم عِیال ما
 ِللْاِٰله   عِیالٌ اَْلخَلقُ: گفت

 ( 92۷ بیت اول، دفتر  مثنوی مولوی،)
 . خانوار: عِیال

 درگاه   به  شیرخواره  طفالنِ  چونهم  و  هستیم  خداوند  خوارِروزی   و  خانوار  مخلوقات،  و  بندگان  ما
]هستند  خداوند  خانوار  مردم   همٔه:  فرمود  رسول  حضرت  که چنان.  نیازمندیم  او   از   چون  پس . 

 .[شویم زنده خودش، یعنی عشق به باید هستیم او جنس

 دهد  باران آسمان از او آنکه
 دهد  نان رحمت  ز کو تواند هم
 ( 928 بیت اوّل، دفتر  مثنوی مولوی،)

  و   نان  بندگانش   بر  احسان  و  رحمت  از  که  است  قادر  باراند،می   باران  آسمان  از  که  خداوندی  آن
]دهد  روزی   زندگیِ  در  و  شده  نازل  خرد  و  رحمت  و  عشق  باران  شود،  گشوده  فضا  چون  پس. 
 .[شود می  عطا برکات هم بیرون

 کرد  راست اَندرونه سلیمان پس
 سرد  کرد بودش، که  شهوت  آن  بر  دل
 ( 1906 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  کرد  پاک   هاهمانیدگی   شهوتِ  از  را   مرکزش   یا  دل  و  پرداخت  درونش  اصالح   به  سلیمان  پس
      .شد  سرد بدان نسبت

 شد  راست  دَم همان تاجش آن از بعد
 شد خواستمی را  تاج نکهآنچنا

 ( 190۷ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   گرفت  قرار  راست  سرش   بر  تاج  کرد،  عدم   را   مرکزش  سلیمان  و  رفت  هاهمانیدگی   کههمین 
 .  شد باید که چنانآن
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 قصد  به او کردهمی  کژ  آنَش از بعد
 قصد   به جوتارَک گشتمی وا تاج
 ( 1908 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  درست   سرش   فرقِ  بر  و  کوشیدمی  تاج  اما  کرد،می   کج  را   تاج  امتحان  جهتبه   سلیمان  آن   از  بعد
 .  گرفتمی  قرار

 الف  به را خدایی شایدمی گاو
 اختالف؟  صد منی  چون رسولی در
 ( 2049 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  شایستٔه   ست   ذهنی من   نماد  که  سامری  دروغینِ  گوسالٔه  آیا:[  گویدمی   یهودیان  به  خطاب  موسی]
 به  موالنا  درواقع]  دارد؟  وجود  ستیزه  نوع  صد  من  نبوت   و  رسالت  در  کهدرحالی   است؟  خدایی

  به   و  شده  زنده  خود  خداگونٔه  اصل  به  تواندمی   فضاگشایی   با  انسان  که  کندمی  اشاره  موضوع  این
 .[کند صحبت او طریق از زندگی که برسد جایی

 خری  از کردی سَجده گاوی  پیشِ
 سامری  سِحِْر  صیدِ عقلت گشت

 ( 2050 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  با   بنابراین.  کردی  سجده  آن  به  و  داده  گوش  ذهنیمن  گاو  این  حرفِ  به  جهل  و  خریت  روی  از   تو
 . شدی شکار ذهنیمن همان یا سامری جادوی  وسیلٔهبه هاهمانیدگی  عینک پشت از دیدن

اْلجالل  نورِ  ز  دزدیدی چشم  ذُ
 ضَالل  عینِ  و، وافر جهلِ اینْت

 ( 2051 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 را  تو این: اینْت

 جهل  نشانٔه  همین.  بستی  فرو  است  جالل  و  شکوه  صاحب  که  خداوند  نور  از  را   چشمت  تو
 .  است گمراهی عین و  تو نهایتبی 
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 راست  تو که ُگزینش و، عقل آن بر  شُه
 سزاست  ُکشتن را  جهل کانِ تو چون
 ( 2052 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تُف  اُف، کراهت؛ و  نفرت اظهارِ برای است ایکلمه : شُه

  است   جهل  معدن  چنیناین  که  انسانی .  داری  ذهن  در  تو  که  انتخابی  قدرتِ  و  عقل  آن  بر   تُف
 .  است  ذهن در مردن سزاوار

 گفت؟  چه آخِر کرد، بانگ  زرّین گاوِ
 شگُفت  رغبت همه  این را کاحمقان

 ( 2053 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   ذهنیمن   حرف  به  که  کسانی  یعنی  احمقان،  که  گفت  چه  آخر  زد  بانگ  وقتی  ذهنیمن   زرّینِ  گاو
 .  کردند پیدا  رغبت و میل آن  به نسبت چنیناین دهند،می  گوش صدایش

 باطلی  رُباید؟  چه را باطالن 
 عاطلی  آید؟ خوش چه را  عاطالن

 ( 2055 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ذهنیِ   هایمن   همان  جز  چیزی  چه  را   دارد  وجود   درد با همانیدگی  مرکزشان در  که  کسانی  باطالن،
 جز   چیزی  چه  را   کنندمی   عمل  ذهنیمن   برحسب  که  هاییآن   عاطالن،  کند؟ می   جذب  باطل

 است؟  خوشایند بیکاری

   خود جنسِ رُباید  جنسی هر  زآنکه
 نَهَد؟  رُو  کی  نر  شیِر سویِ گاو،

 ( 2056 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 یا   نر  شیرِ  سوی  به   کجا  ذهنیمن  گاو  مثال  برای.  کندمی   جذب  را   خود  جنسهم   جنسی،  هر  زیرا 
  آورد؟می روی شدهگشوده فضای
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   آورد؟  عشق کجا  یوسف بر  گرگ 
 خورَد  را او  تا مکر  از مگر  جز 

 ( 205۷ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 مگر  ورزد؟می  عشق  حضور  به  زنده  انسان  یوسف،  به  نسبت  کِی  دردمند  ذهنیمن  همان  یا  گرگ 
] سازد  درد  دچار  و  کند  شکار  را   او  تا  فریب  برای  را   هاانسان  انسانیت  ذهنی  هایمن   درواقع. 
 .[ کنندمی ذهنیمن  به  تبدیل نیز را  هاآن و خورندمی

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

 ریاست :  رئیسی

 دور   او  نهایتبی  به  شدن  زنده  و  خداوند  دیدار  تا  کمال  پندار  و  ذهنیمن  در  انسان  راهِ  رواین  از
 با   ریاست  هوای  کمال  پندار  با  بلکه  شود،نمی   تسلیم  و  خواهدنمی  را   زندگی  خردِ  سرِ  او  که  است
 . دارد سر در ذهنیمن

 حاضر  برسد،  ریاست  به  یا  ببیند  باالتر  و  برتر  را  خود  هاهمانیدگی   آوردن  دستبه  با  هم  اگر]
  درد   به  ذهنی  عوامل  تأثیر  تحت  که  شرایطی  در  مگر  شود،   تسلیم  و  بکشد  دست  آن  از  که  نیست
 .[شود مجبور یا و بترسد بیفتد،

  داد بال را تو جهتی  هر  از
  جَهاتَتبی به بازَکشَد تا

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

  جهاتی   سویبه   نباید  که  کند  آگاه  را   تو  تا  رسانید  بال  تو به  خداوند  رفتی  که هرجهتی  از  انسان،  ای
  فضا   و   کنی  جمع  فکری  هایجهت   تمام   از  را   خودت  باید  بلکه  بروی،  دهدمی  نشان  تو به  ذهن  که
 . ببرد است شدهگشوده فضای همان که جهاتبی به را  تو دوباره  خداوند تا بگشایی را 

  زندگی   هاهمانیدگی   از  و  رویدمی  فکری  هایجهت   به  هم  هنوز  بیت،   این  شنیدن  از  پس  شما  اگر]
 .[ بیایید راه به  تا بکشید درد  باید صورتاین در خواهید،می
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 کند می  بیرون مُرده  زنده  ز چون
   تَنَدمی مرگی سویِ زنده نفسِ

 ( 550 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بنابراین   اندازد،می  بیرون  را   ذهنی من   مردٔه  هست،  زنده   که  خودش  از  مدام   خداوند  چون
 ماندن  به انسان  اگر درنتیجه. کندمی کار خودش ضررِبه  و تندمی مرگ  محور حول دائماً ذهنیمن
 . رود می نابودی سویبه  بورزد، اصرار ذهنیمن در

 تیتر 
 «را  خرس مغرورِ  پند، مبالغٔه  از بعد ناصح  مردِ آن گفتنِ ترک »

 
 تَْفت  و کرد ابله ترِک مسلمان، آن

 رفت  باز  گویان الحَوْل لب  زیِر
 ( 2064 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 را  خدا مگر  نیست قدرتی و  نيرو. هِبِاللّ اِلّأ  قُوَّةَ ال وَ  الحَوْلَ: الحَول 

  با  تواندمی  کندمی   فکر  و  دهدنمی  گوش  حرفش  به  ابله  انسانِ  آن  که  دید  خردمند   پیرِ  وقتی  پس
  نیرو   هیچ گفتمی   لب  زیر  کهدرحالی   و  کرد  ترک   را   او  شود،   دوست  است،  ذهنیمن   نماد  که  خرس 

 را   سخن  این  کسی  اگر]  .شد  دور  جاآن  از  شتابان  ندارد،  وجود  خداوند  نیروی   از  غیر  قدرتی  و
 .[ندارند  نیرویی هیچ هایشهمانیدگی  و ذهنیمن شودمی  آگاه بشنود،

 جِدال   وز پندم جِدِّ از چون: گفت
 خیال  زایدمی بیش او دلِ در

 ( 2065 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پند   او  به  پافشاری  و  تالش  با  هرچه   اما  کنم  آگاه  را   او  خواهم می  جدًا  من:  گفت  خود  با  پیر  آن
 جنس  از   و   برده  ذهنیمن  به  مرا   پندهای  او  زیرا   شودمی  واهی  خیاالت  به  تبدیل  او  برای  دهم،می

 . کندمی  ذهن
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 شد  بسته نصیحت و، پند رهِ پس
 شد پیوسته عَنْهُمُ اَعِْرضْ امر 

 ( 2066 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  روی  گرانستیزه  از  باید  که  استفرموده  امر  خداوند  و  شد  بسته  ارشاد  و  پند  راهِ  بنابراین  پس
 .کنید دوری کنندمی  مقاومت ذهنیمن  در که هاییانسان  از و گردانید

 ( 30 آیٔه ،(32)  سجده  سورٔه کریم، قرآن)

 « مُنْتَظِرُونَ ِانَّهُمْ  وَانْتَظِرْ عَنْهُمْ فَاَعْرِضْ»
 .«انتظارند در نيز هاآن كه باش،   منتظر و كن اعراض ايشان از پس،»
 باز   را  فضا  اگر  دارد،  لحظه  این  در  شما  انتخاب  به   بستگی  باشید  باید  چه  انتظار  در  کهاین]

 اما   باشید،  خوب  چیزهای  منتظر  کند،  پیدا   تسلط  شما  روی   زندگی  نظم  دهیدمی  اجازه  و  کنیدمی
 شود   بدتر  وضعتان  که  باشید  منتظر  کنید،می  عمل  خشم  و  انقباض  با  و  دارید  شکایت  و  ناله  اگر
  ایجاد   با  زیرا   بروید،  بین  از  که  است  ممکن  دهید  ادامه  فضابندی  و  مقاومت  به  چنانهم   اگر  و

  به  عدم   آوردن  و  فضاگشایی  طریق  از  تنها  زندگی  .ایدبسته   را   زندگی  کمک  راه  مقاومت،  و  درد
 .[ کند کمک شما به تواندمی  مرکزتان

 پس  درد، فزایدمی دوایت چون
 عَبَس  برخوان  بگو، طالب   با قصّه

 ( 206۷ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 گوش  او  زیرا   نکن  نصیحت  را   او  دیگر  پس  کندمی  ایجاد  درد  دیگری  برای  تو  درمانِ  و  دوا   وقتی
  که   کسی  به  فقط  را   نصیحتت  و   قصه  پس.  بردمی   سؤال  زیر  نیز  را   تو  کردن،  انکار  با  و  دهدنمی 

 . بخوان را  عبس  سورٔه  برو و بگو است  آن شنیدنِ  طالبِ

 بود  آمده   کوری   میان  این  در  داشت،  ای جلسه  اقوام   سرانِ  با  پیامبر  که   استآمده   عبس  سورٔه  در]
  پیام  پس کرد،نمی توجهی او به بزرگان آن حضور در پیامبر اما بود پیامبر نصیحت  و پند طالب و

 آوری،   راه  به  را   هاآن  توانینمی   هستند  ذهنیمن  در  که   هاییانسان   این  به  نصیحت   با  تو  که  آمد
 .[ بگو توست سخنان  طالب که کوری همان به را  نصیحتت و  برو
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 قضا  قاضیِّ دهلیِز این در ما
 بَلٰی و  الستیم دعویِّ بهِر

 ( 1۷4 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 راهرو : دهلیز

 اراده  او  هرچه  کهطوریبه   است  فکانکن   و  قضا   قاضیِ  به   متعلق  که   ذهن  راهروی  در  هاانسان   ما
 خداوند  جنس  از  کنیم  اقرار  فضاگشایی  با  تا  هستیم  منتظر  و  شده  جمع  افتد،می   اتفاق  کند

 ذهن   با  و  بدهیم  نشان  واکنش  اتفاقات  به  که  زمانی  تا]  .کنیم  وفا  الست  عهد  به  و  هستیم
 .[بمانیم منتظر راهرو این در  باید کنیم، مقاومت

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

  این   در  اکنون  هستیم،  او  جنس  از   که  ایمکرده  اقرار  و  ایمگفته   بله  خداوند  به  الست  روز  در  ما
  مطابق   ما  عمل  و  فکر  هر  لحظهبهلحظه   کهطوریبه  بدهیم  پس  امتحان  آن  اثباتِ  برای  باید  دنیا
 باز  را   فضا  عمالً  باید  درواقع.  گردد  جاری  ما  گفتار  و   عمل  در  زندگی  خرد  و  باشد  زندگی  نظم  با

 . کنیم اقرار زبان به  فقط و داریم نگه را  ذهنیمن  کهاین نه بشویم، او جنس از و کنیم

 زدیم؟  تن قاضی دهلیِز در چه از
 آمدیم؟   گواهی بهِر ما که نه

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

  ساکت   و   هستیم  هاهمانیدگی   کردن  جمع  مشغولِ  ،شده  غرق  ذهن  فضای  این  در  چرا   پس
 بگشاییم  را   فضا  که  بوده  این  راهرو  این  به  ما  آوردن  از  زندگی  منظور  که  اینست  نه  مگر  ایم؟مانده

 هستیم؟  خداوند جنس  از که بگوییم و بشویم متولد ذهن از خداوند  نهایتبی صورتبه  و
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 گواه ای قاضی  دهلیز  در چند
 پگاه  از شهادت دِه باشی؟ حبس

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

  و  فعل  با  و  کن  باز  را   فضا  زودتر  هرچه  باشی؟  حبس  ذهنت  فضای  در  خواهیمی  کی  تا  شاهد،  ای
 . هستی خداوند جنس از  که بده شهادت  قولت

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

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

 زندگی  جنس  از   که  بدهی  گواهی  تا  گرفتی  قرار  ذهن  فضای   در  و  آمدی  دنیا  این  به  دلیل  این  به  تو
  تحت   را   اتزندگی   و  بگذاری  کنار  را   ذهن  سرکشی  و  ستیزه.  کنی  اقرار  الست  پیمان  به  و  هستی 
 .دربیاوری کل خردِ نظم 

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

 ( 1۷9 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ستیزه  یکدندگی، لجاجت،: لِجاج

  تو   بکشی،   درد  همهاین   و  بمانی  ذهن   فضای  در  تو  که  خواهد نمی   هم  خداوند  که  بدان  انسان،  ای]
  است   ذهنت  ستیزٔه  و  بازیلج   از  درواقع.[  بمانی  ذهن  در  که  داری  اصرار  و  کنیمی   مقاومت  خودت

 و  شده  بسته   لبت  و  دست  جمله  از  امکاناتت  تمام   و  ایافتاده  نظریتنگ  و  محدودیت  در  که
 .ایکرده  سکوت الست،  به اقرار جایبه

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

   کهطوریبه  خداوندی، جنس از که نکنی اقرار فضاگشایی با و ندهی را  گواهی آن تا شاهد، ای
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 . شد  نخواهی رها ذهن تنگ راهروی این از شود، هماهنگ زندگی نظم با  نیز قولت  و فعل

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

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

 هشیاری   صورتِبه  و  کن   اقرار  الست   به  قولت  و  فعل  در  و  بیا!  است  لحظه  یک  کارِ  این  انسان  ای
 .نده  طول قدرآن را  کوتاه کارِ این. بتاز چابکی، و چُستی با زندگی سویبه  و شو هشیاری سوار

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

 ( 182 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 یک  چه  و  بدهی  طول  سال  صد  را  خداوند  ابدیت  و  نهایتبی  به  شدن  زنده  کارِ  این  بخواهی  چه
 و   بیندازی  دور  را   جسمی  هشیاری  یعنی  بگزاری،  را   امانت  این  هشیارانه  باید  هرصورت  در  لحظه،

 . شوی زنده عشق به

 پدر  ای است امتحان بر  امتحان
 مخر را خود امتحان، کمتر  به هین،
 ( ۷46 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تمام   کنیمی   فکر  و  اندازیمی   را   همانیدگی  یک  امروز  آید،می   امتحان  پشتِ  امتحان  جان،  پدر  ای
 فکر  شدی  قبول  امتحان  یک  در   اگر  درنتیجه.  است  مرکزت  در  دیگری  درد  بینیمی   فردا   اما  شد
 بدان  اما  آیدمی   باال  هاهمانیدگی   تمام   یواشیواش  چراکه. ]نشو  غره  خودت به  و  شد  تمام   که  نکن
  باالخره   تا  کنی  کار  خودت  روی  دائماً  باید  بلکه  شوی،  ناامید  نباید  تو  و  نهایتبی   است  راهی  این

 خود   وظیفٔه  تنها  نکنی،  توجهی  دهدمی   نشان  تو  به  ذهنت  چهآن  به  و  بزنی  برهم  را   ذهنیمن  پارک 
 در   تا  بسپاری  زندگی  نظم  دستبه  را   آن  و  بدانی  فضاگشایی  فقط  اتفاقات  تمام   درقبال  را 

 .[ بشوی قبول زندگی امتحان در هرلحظه
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 است  عشق صلب از  او آنکه کن، خَمُش
 کردم  ارشاد  من اینکه بَسَسْتَش

 (1502 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 پشت  هایاستخوان : صُلب

 از   که  کسی  آن  برای  زیرا   شو،  عشق   جنس  از  فضاگشایی  با  و  کن  خاموش  را   ذهنت  انسان،  ای
 . است کافی من هدایتِ و  راهنمایی شود، زنده من  ابدیت و نهایتبی  به  و باشد عشق جنس

 ( ۷-5 آیات ،(86)  طارق سورٔه کریم، قرآن)

 ( 5)  «خُلِقَ مِمَّ الْأِنْسَانُ فَلْيَنْظُرِ»

 .« استشده آفريده چيز چه از كه بنگرد آدمى پس»

 ( 6)  «دَافِقٍ مَاءٍ مِنْ خُلِقَ»

 .« استشده آفريده جهنده آبى از»

 ( ۷)  «وَالتَّرَائِبِ الصُّلْبِ بَيْنِ مِنْ يَخْرُجُ»

 . آيدمى  بيرون سينه و پشت ميان از كه

 .[ استشده آفریده عدم  مرکز از یعنی]

 
 بُرد  بال طوفانِ که  را آن ولیک
 کردم  فریاد  من گرچه  شد، فرو

 (1502 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 بُرد،  خود با هاهمانیدگی  و دردها بالی طوفانِ که  را  کسی  آن ولی:[ گویدمی  زندگی زبان از موالنا]
  مشغول   قدرآن  او  اما. ]کشیدم   فریاد  او  نجات  برای  من  اگرچه.  شد  غرق  ذهن   تاریک  فضای  در

 .[نبود من صدای شنیدن به قادر ذهنش در دیگر که بود درد ایجاد و هاهمانیدگی  کردنِ جمع

 برآرم  طوفانش قعِر از  مگر 
 کردم  ایجاد را  نیست چنانکه

 (1502 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

   او توانممی هم باز کند، فضاگشایی برخواسته، هاهمانیدگی از که طوفانی  قعر در حتی او اگر اما



     www.parvizshahbazi.com 939خالصه ابیات برنامه شماره  

 
51 

  وجود به  نیستی   و  عدم   دل  از   را   او  ابتدا   کهچنان  بکشم،  بیرون  طوفان  دل  از  و  دهم  نجات  را 
 .بدهم انجام  را کار این توانممی  نیز دوباره آوردم،

 

 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن   وی آهوی معانی

 جریده بر عاشقان گزیده ای عاشق

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 
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