
  921خالصه ابیات برنامه شماره  

 
1 

 
 :سخنی با همراهان

 کن  ر خطا گفتیم اصالحش توگ

 مصلحی تو ای تو سلطان سَُخن 

 (۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

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

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

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

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

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  تا اُسّ

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

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

 و موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

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

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

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

 عموم قرار دهیم. 

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

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خالصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 921 خالصه ابیات غزل برنامه

 متن ابیات غزل اصلی 
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 شادی و مبارکی  به درآمد، در ز  من بتِ 
 مرادی بی جهانِ به رسیدم،   دل مرادِ به

 
 هرگز نرفت  برون که درآمد؟ چون بپرس تو 

 جمادی بُوَد صفتی شد، برون  و درآمد که
 

 شد  برون چگونگی   ز شد؟ چون: که  مگو غلطم، 
 زادی چگونهبی ز تو ولیکن ای،چگونه تو

 
 را؟  قِدَم  نهی نشان چه را؟ عدم  بُد چگونه چه 

 نهادی نکو بس تو که را قَدَم  اوّلین نگر 
 

 بخندم  گُل چو تن همه پسندم، خودیبی همه 
 گشادی  دَری چنین که ببندم، میان طرب به

 
 ( 2٨۴2 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  921خالصه ابیات برنامه شماره  

 
۴ 

  شادی و مبارکی  به درآمد، در ز  من بتِ
 مرادی بی جهانِ به رسیدم،   دل مرادِ به

 (2٨۴2 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 اطراف  در  لحظهبهلحظه   هایگشاییفضا   با  خداوند  ، «من  بت:[ »گویدمی  انسان  زبان  از  موالنا]
  این   و  شدم   زنده  ابدیتش  و  نهایتبی   به  من  و  کرد  تجلی  من  در  او  آمد،  َام زندگی   به  اتفاقات
  کس هیچ  که  مرادیبی  جهان  این  در  سرانجام .  است  بخششادی  و  مبارک   برایم  تبدیل  فرایند
  و   زندگی  به  مادی  هایوضعیت   و  هاموقعیت   به  رسیدن  و  هاهمانیدگی   آوردن  دست به   با  تواندنمی 

 رسیدم؛   خداست  به  شدنزنده  همان  که  دلم  مراد  به   گشاییفضا   با  باالخره  من  برسد،  آرامش
  از  او  و  است  خداوند  ارادۀ  تحت  ام زندگی  تمام   و  جوشدمی   من  در  سبببی  شادی   کهطوریبه

 .آفریندمی  دردبی  و  نیک  ساختارهای من طریق

 هرگز  نرفت برون که درآمد؟ چون بپرس تو
 جمادی بُوَد صفتی شد، برون  و درآمد که

 (2٨۴2 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  تبدیل   چگونه  نرفت،  بیرون  هرگز  و  آمد  مرکزت  به  چگونه  خداوند  پرسید  خواهی  ذهنت  در  تو
  و  جمادات  صفت  شدن،  بیرون   و  درآمدن   شدی؟  زنده  خدا   به  تو  و  گرفت  صورت  اتهشیاری 

  او  جنس  از  همیشه  ما  رود،می  نه  و  آیدمی  نه  او.  نیست  جسم  که  خداوند  ولی  ستهاجسم
 ذهنی من  در  هشیاری.  ستذهنی من   رودمی  بین  از  و  آیدمی   دوجوبه   ما  در  که  چیزی  تنها.  ایمبوده 
 و   استشده  همانیده  و  گرفته   خودش  به  جمادی  صفت   دردها  و   فکرها  چیزها،  به   چسبیدن  با
 تبدیل   اولیه  خالص  هشیاری  به  و  بیندازد  و  کند  رها  راآن  ترسریع  هرچه  باید  نیست،  درست  این
 . شود

 شد  برون  چگونگی ز  شد؟ چون: که  مگو غلطم،
 زادی چگونهبی ز تو ولیکن ای،چگونه تو

 (2٨۴2 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 توضیح   را   هشیاری  تبدیل  مراحل  چگونگی  و  چندی  نباید   تو.  بپرس   سؤال  که  گفتم  اشتباهاً  من
  است،   «فَکانکُن   و  قضا»  کار  هشیاری  تبدیل  این.  شوی  جواب  و  سؤال  گرفتار  ذهن  در  و  دهی
. کندمی  زنده  خودش  به  چگونه  را   ما  خداوند  که  بزنیم  حدس  توانیمنمی   ما  و  نیست  توضیح  قابل
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 طریق  از  و  گیریمی  اندازه  ذهنت  با  را   تغییرات  و  هستی  چگونگی  جنس  از   ذهنیمنِ  در  تو  اما
 پس  ای،شده  زاده  فرم بی   هشیاری  از  چگونه،بی  از  تو   کهحالی در   کنی؛می   نگاه   ذهنی  هایعینک 

 .شو زنده اتاصلی  ذات و جنس به و بگشا را  فضا جواب و سؤال جایبه

 را؟  قِدَم  نهی نشان چه را؟  عدم  بُد چگونه چه
 نهادی نکو بس تو که را قَدَم  اوّلین نگر 
 (2٨۴2 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 ( حدوث مقابلِ)  قدیم دیرینگی،: قِدَم

  را آن  هاینشانه   و  کنیمی   توصیف  هشیاری  عنوانبه  را   خودت   و  خدا   چرا .  ندارد  چگونگی  عدم 
 در  مگر  نیستی،   توصیفقابل   خدا  امتداد  عنوانبه  نیز   تو  و  است  نشانبی   خداوند  گویی؟می
 . بگویی را  مرکزت هایهمانیدگی  هاینشانه بخواهی ذهنیمن

 قدم   آن  و  برداری  قدم   یک  باید  فقط   خدا   با  شدن  یکی  و   رسیدن  برای  تو  کن  نگاه  خوب
 که   کنی  باز  را   فضا  چنان  یعنی  بنهی  نیکو  را   قدم   اولین  اگر.  است  ابدی  لحظٔه  این  در  گشایی فضا 
 اگر.  شویمی   زنده  خدا   ابدیت  و  نهایتبی   به  تو  نمانَد،  فکری  و   همانیدگی  جسم،   هیچ  مرکزت  در

 فرم   از  نظرصرف   توانیمی   دوباره  هستی،  ابدی  لحظٔه  این  جنس   از  که  بیاوری  یاد  به  و  شوی  بیدار
 . برداری نیکو را  قدم   اولین و بگشایی را  فضا آگاهانه لحظه این

 بخندم   گُل چو تن همه پسندم، خودیبی همه
 گشادی  دَری چنین که ببندم، میان طرب به

 (2٨۴2 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  این   فرم   با  دیگر  و  شده  گشافضا  مدتی  از  پس   بردارم،  درست  را   گشاییفضا  قدِم  اولین  من  اگر
  بوده   منبی  را   عمرم   بقیٔه  و  پذیرم می  را آن   وشرط قید بی  صفر،  ذهنیمن  با  بلکه  ستیزم،نمی   لحظه

  و   کرده  رها   را   کهنه  دردهای  و  کنمنمی   ایجاد  جدید  درد  ،خندم می   گل  مثل  دائماً.  دارم   رضا  و
 درِ   خداوند  کهچرا   جوشد؛می   من  در  سبببی   شادی  و   هستم  عدم   مرکز  و  طرب   ایجاد  به  متعهد
  و   ببینیم  قضا  برحسبِ  و  خدا   دیدِ   عدم،  دیدِ  با  ما  خواهدمی   و  استگشوده   انسان  بر  را  اشتجلی 
 . بگذاریم کنار را  دردها و هاهمانیدگی برحسبِ دیدن

 921متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامٔه شمارۀ 
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 دَوان  مغرب سویِ خُّفاشت، حِسِِّ
 روان  مشرق  سویِ دُرْپاشت، حِسِِّ
 ( ۴۷ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . انسان روحانیِ حِسِِّ  از کنایه مروارید،  پاشندۀ مروارید،   کنندۀ نثار: دُرْپاش

 مانند   اتظاهری   حس  بینیمی  هاهمانیدگی   طریق  از  و  بندیمی   را   فضا  که  ایلحظه  انسان  ای
 از   حالتدراین  رود،می   پندارکمال  و  سازیسبب   خرابکاری،  یعنی  مغرب  سویبه   شتابان  خفاشی
  این   در  وقتی   ولی  شد  خواهی  مرادبی   دائما   درنتیجه  خواهیمی   زندگی   و  مراد   فکری   هایجهت
 را   تو  ات،باطنی   حس  بینیمی   نظر  هشیاری  با  و  کنیمی  عدم   را   مرکزت  کامل  فضاگشایی  با  لحظه

 قرار   فَکانکُن   و  قضا  قانون  نفوذ  زیرِ  یعنی  کشاندمی  حقیقت  تابان  خورشید  سویبه   سرعتبه
  از   داری،  را   خدا   آفریدگاری  و  ُصنع  حالتدراین   کند،می   طلوع  درونت  در  زندگی   آفتاب  و  گرفته
  را  زندگیت  مسئولیت  و  اداره   کنترل،  خودت  تو   که  شویمی  متوجه  و  شده  سبببی   شادی  جنس

 . هاهمانیدگی  و ذهنیمن نه ایگرفته  دستبه

 تن مُرده این شود زنده من به چون
 من   به آرَد رُو که باشد من جانِ

 ( ۴6۷٨ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 اتذهنی من   مرده  فَکانکُن   و  قضا  قانون  نفوذ  زیر  گشاییفضا   با  هرگاه:  گویدمی  خداوند  زبان  از
 جمع   هاهمانیدگی  از  اتهشیاری   شود،می  زنده  تو  در  که  است  من  جان  همان   این  شود،  زنده
  بیش   توهمی  و  نبوده  ایکاره  ذهنیت من  شویمی  متوجه  و  آوردمی  روی  خودم   سویبه  و  شده

 . نیست

   محتشم جان  ازین را او کنم من
 بخششم  ببیند بخشم،  من  که جان
 ( ۴6۷9 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 چون  جانی  چنین.  بخشممی   بزرگی  شده،گشوده   فضای  جان  از   را   تسلیم  و  عاشق  انسان  این  من
  او   شود؛می   ترگشوده   مرتب   فکانکُن   و  قضا  با  درونش  کند،می   باز  را   فضا  و   است  من  جنس  از

  و   شکرگزار  ست، شدن   زنده  حال  در  و   کندمی   باز  را   عدمش   چشم  کهاین  از  و  بیند می   مرا   بخشش 
 . است قدرشناس
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   دوست رویِ  نبیند نامحرم جانِ
 اوست  کویِ از او کاَصلِ جان همآن  جز 

 ( ۴6٨۰ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   مقاومت  قضا  اتفاقات  برابر  در  و  بوده  بیگانه  و  محرم نا   خداوند  بهنسبت   چون  ذهنیمن  جان
  او  به  و  ببیند  را  خداوند  روی  تواند نمی   است،  محروم   او  لطف  و  صنع  برکات،  از  دارد؛  قضاوت

  زنده   ابدی  لحظه  این  به  و  کرده  عدم  را   مرکز  گشاییفضا  طریق  از  که  جانی  آن  تنها  .شود  زنده
 . ببیند را  خداوند جمال تواندمی  باشد شده

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

 ( 1366 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  هستند؛   آن  پخش  و   درد  دنبالبه   دائماً  و  اندذهنی من  دردهای  آتش  مست  که  افرادی  بسیار  چه
 درد بی   عاقل،  را   خود  کمالش،  پندار  با  ذهنیمن . ]دانندمی  خدا   نهایتبی   و  مطلق  نور   را   خود  اما
 .[ بیندمی  همانیدگی بدون و

 حق  جذبِ یا خدا، بندۀ  مگر  جز 
 ورق  بگردانَد آرَد، رهش با

 ( 136۷ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 با  مگر  شود؛نمی   عوض  است  ذهن  سازیسبب   و  پندارکمال  ذهنی،من   جبر  در  کهکسی   وضعیت
  و   ذهنیمن  شود،   تبديل  اشهشیاری  خداوند،  جذبٔه  و  فضاگشایی  موالنا،  مثل  انسانی  کمک

 خداوند  فکانکُن   و  قضا  قانون  با  اشبیرونی   و  درونی  زندگی  تا  کند  ال  و  شناسایی  را   هاهمانیدگی 
 . کند  تغییر

 نارِیه   خیالِ  کآن  بداند تا
 عارِیه  اِلّا نیست طریقت در

 ( 136٨ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 آتشین :  نارِیه

  لحظاتی   برای  و  کند  باز  را   فضا  برداشته،  درست  لحظه  این  در  را   قدمش  اولین  کهوقتی   تا]
 و   همانیده  هایخیال   آن  که  شودمی   متوجه  آنگاه[  کند   پیدا   درست  بینش  و  شده  عدم   مرکزش
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  نباید   گذراست،  و  موقتی   امری  و  عاریه  خدا   به  شدن  زنده  مسیر   در  جبری  و   دردزا   فکرهای
 . کرد می تعیین را اشزندگي  مسیر و  گرفتمی  دستبه را  اشزندگی اختیار

 دین سودایِ را  کّفار  بسا ای
 این  و آن و ِکبر و ناموس  او بندِ
 ( 32۴6 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   عشق  اند،پوشانده  را   حضورشان  هشیاری  و  هستند  ذهن  در  کهکسانی   کافران،  از   بسیاری
  و   بند  برایشان   پندارکمال،  و  مصنوعی  آبروی  غرور،  اما  دارند  را   خدا   به   شدن  زنده  سودای
  بپذیرند   را   موالنا  هایحرف   شوند،  خم  بروند،  اشتباهشان  بار  زیر  توانندنمی   است  محکم  حجابی

 . دهند تغییر را  خود و

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

 ( 32۴۷ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آهن   از  ولی  است  پنهان  مردم   میان  شدن  کوچک  از  ترس   و  ناموس  پندارکمال،  بند  این  گرچه
  پاره  هم  از  توانمی   تبر  با  آنرا   و  است  مشاهده  قابل  آهنین  زنجیرِ  و  بند  زیرا   است  ترقوی   و  بدتر
 . ندارد تأثیری پنهان بند این روی بر ذهن ابزار اما کرد

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

 ( 32۴٨ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  را  ذهن  سازیسبب   و  پندارکمال  پنهان  زنجیرِ  ولی  کرد  قطع  و  برید  توانمی  را   آهنین  زنجیر
  را  قدم   اولین  ناظر  حضور  و  موالنا  مثل  بزرگی  آثار  مطالعٔه  با  مگر  کند؛  چاره  تواندنمی   کسیهیچ 
  عدم  را  مرکز   کنیم،  باز  کامالً  را   فضا  لحظه  این  اتفاق  برای  برداریم،  درست  ابدی  لحظه  این  در

 .  بیاوریم مرکزمان به را  خداوند  اصلی، مسبب  و کرده
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 کمال  پندارِ  ز بتّر  علّتی
 ذُودَالل  ای  تو جانِ اندر نیست

 ( 321۴ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کرشمه  و  ناز صاحبِ: ذُودَالل

  فرض   کامل  و  پندارکمال  از  بدتر  دردی  و  بیماری  هیچ  تو،  روح  و  جان  در  متکبر،  ذهنیمن  ای
 جهان،  از   تا  کندمی   تقلید  و  مقایسه  به  مجبور  را  تو  پندارکمال  چراکه.  ندارد  وجود  خود،  کردن

  تا   کندمی  مرادبی  هاآن   بهنسبت   را   تو  خداوند  ولی  بطلبی؛  مراد  و  زندگی  هاانسان   و  هاهمانیدگی 
 .بگذاری مرکزت در را، عدم  و خود اصل باید هاهمانیدگی  از مرادخواهی جایبه شوی متوجه

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

 خودبینی :  مُعِْجبی

  و   خودپسندی  خوی  تا  شوی  مرادبی   و  دردبکشی  برود،  زیادی  خون  ات،دیده   و  دل  از  باید
  مراد   و  زندگی  چیزی  هیچ  از  و  کنی  باز  را   فضا  باید  که  شوی  متوجه  و برود  بین  از  تو  در  پندارکمال
 . نخواهی

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

  بیماری،   این  کهبدان   ولی  هستم  برتر  آدم   حضرت  از  من :  گفتمی   که  بود  این  هم  شیطان  بیماری
 . دارد وجود انسانی هر نَفس در

 شوی می وفایانبی فدای چون
 روی؟می سو  بدان  بَد، گمانِ از
 ( 33٨ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 که   گذرایی  چیزهای  و  هاانسان   وفایان،بی  فدای  را   خود  چرا   انسان،  ای:  گویدمی  خداوند  زبان  از
  در  را   هاآن  ها،همانیدگی   طریق  از   دیدن  و  من  به  شدن  بدگمان  اثر  بر  کنی،می  دهد،می   نشان  ذهن
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] نکردند  وفایی  هیچ  که  بینیمی   و  شویمی  هاآن  قربانی  سرانجام   گذاری؟می  مرکزت   و   دوستی. 
  نه  باشد  درونشان  عشق  و  زندگی  به  ارتعاش  و  فضاگشایی  براساس  باید  هاانسان   با  ما  ارتباط

 [ذهنیمن وفایِبی  خصوصیاتِ و  هاهمانیدگی  خاطربه

 حَوَل   از عمر   همه من کردم قبله
 اَجَل  در شد  ُگم  که خیاالتی آن

 ( 1۴53 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  گذرا ذهنیِ اوهاِم و خیاالت بینحقیقت  چشم و درست بینش نداشتن جهتبه عُمرم  طول تمام  در
  آن   همه  جسمی   مرگ   فرارسیدن  با   که  شدم   همانیده  هاآن   با   و   دادم   قرار  خود  هدف  را   آفل  و

  مادی،   جهان   بهنسبت   کردنم  مرادبی   با  دائماً  که  بود  خداوند  این  فهمیدم   و   شدند  نابود  خیاالت
 .بگذار مرکزت در  را  عدم  تنها و ببین را  من بردار، هاهمانیدگی  از را  توجهت  گفتمی  من به

 را نیش این سبب دانممی: گفت
 را  خویش  گناهِ  من شناسممی

 ( 16٨۷ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 شناسم می  را   درد  این  سبب  من:  گفت  ستعارفی   انسان  هر  نماد  که  اقطع  شیخ  مثنوی  داستان  در
]دانممی   را   خود  گناه   و   الست،   عهد   شکستن  گناهش  بداند  باید  انسان  که  است  این  تمثیلِ . 

 .[ است نکردن باز را   فضا  و ذهن در ماندن

 او اَیمانِ  حرمتِ شکستم من
 او دادِستانِ بُرد یمینم پس

 ( 16٨٨ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 سوگند  یمین، جمع:  اَیْمانِ
 راست   دست: یَمین

  را  دستم  و  کند  مجازاتم  او  عدالت  باید  حاال  و  شکستم  را   خدا  با  عهدم   که  بودم   من:  گفت  شیخ
]ببُرد   ویژه به   خود  امکانات  و  هاخالقیت   تمام   بشکند،  را   الست   پیمان  حرمت  اگر   نیز  انسان. 
 .[داد خواهد دست از  را  خداوند «صنع»
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 بَدست  دانستم و،  عهد شکستم من
 دست به  جُرأت  شومیِ آن رسید تا
 ( 16٨9 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دامنگیرم   عهدشکنی   و  جسارت  این  شومیِ   و  شکستم  را   خدا   با   عهدم   آگاهانه  من:  گفت  شیخ 
  پوسیده،   باورهای  مرکزش،  به  خدا   آوردن  و  فضاگشایی  جایبه  که  انسانی  مانند  درست. ]شد

 .[رسدمی  بال و  درد به عاقبت و داده جا مرکزش در را  کمال پندار و شدهشرطی  هایسبب 

 عَیان  را مُسَبِِّب  او بیند آنکه
 جهان؟  هایِسبب بر  دل نهد کی
 ( 3۷٨۷ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  دل   ببیند،  مرکزش  در  اتفاقات،  و  هاسبب   تمام   مسبب  عنوان به  را   خدا   فضاگشایی  با  که  انسانی
 . سپارد نمی   اتفاقات چگونگی و کمال پندار ذهنی،من  جبر ذهنی، هایسبب  به

 سبب سویِ برو: گوید می رَبِّ
 عجب  ای کردی؟ یاد صُنعم  ز چون
 ( 3156 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 احسان  کردن، نیکی کار، عمل، آفریدن، آفرینش،: صُنع

.  باش  اتفاقات  چگونگی  و  چندوچون  درگیرِ  و  سبب  سویبه   برو: »گویدمی  انسان  این  به  خداوند
  من   چندبی  و  چونبی   صنعِ  به  و   بیایی  بیرون  ذهنی  سازیسبب   از  آمد  یادت  که  است  عجیب

 «روبیاوری

 همه  بینم را تو  من  پس زین:  گفت
 دَمدَمه  وآن سبب سویِ ننگرم

 ( 315۷ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 فریب و  مکر  آوازه، شهرت،: دَمدَمه

 و   قضا  به  تن  بینم،می  را   تو  فقط   عدم   مرکز  با  من  بعدبه  این  از  گفت  زندگی  پاسخ  در  انسان
 هایسبب   که  ذهنیمن   افسون  و  «هادمدمه »   به  پس.  آورم رومی   سببی بی   به   و  دهممی   فکانکن
 . دهمنمی  گوش دهدمی  نشانم را  جهانیاین
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 توست  کارِ َلعادُوا، رُدُّوا:  گویدش
 سُست  میثاق، و توبه اندر تو ای
 ( 315٨ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . بازگردند اند،شده نهی آن از که آنچه به دوباره شوند، برگردانده جهان   این به آنان  اگر: لَعادوا رُدُّوا

  را تو باز ذهنی، من زیرا  باش مواظب گویدمی  و کندمی یادآوری را  «لعادوا  ردوا » انسان به خداوند
  به   برگشتن  در  تو  چون  شویمی  هاآن   مفتون  و  گرداندبرمی   ظاهری  سازیسبب   و  کمال  پندار  به

 . هستی «سست»  من با میثاق تجدید و شدهگشوده فضای

 کنم  رحمت ننگرم،  آن  من لیک
 تنم رحمت بر  پُرِّست، رحمتم

 ( 3159 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  کنمنمی  نگاه  را  تو  سستی  و  ذهنی من  به  تو  بازگشت  من:[  گویدمی  انسان  به   خدا   زبان  از   موالنا]
 .شوی  زنده من نهایتبی  به تا  ریزم می  جانت بر است کامل و پر و پیوسته که را  ایزدی رحمت

 ابتال  اندر جوشمی نخود ای
 را  تو مانَد خود  نه و، هستیّ نه تا
 ( ۴1۷٨ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  نیز   انسان. ]نماند  موجودیتی  هیچ  تو  برای  که  بجوش  دیگ  در  چنان  نخود  ای :  گویدمی   کدبانو
 کند  باز  را   فضا  و  برداشته  نیکو  را  قدم   زندگی  هایمرادیبی   و  امتحانات  ابتالئات،  در  باید  مرتب

 .[نماند  باقی او در ذهنیمن  نام به موجودیتی  تا رود بیرون کمال پندار نفوذ از و

 الف  و توفیق و  خواهم حق از قوّت
 قاف  کوهِ این برَکنَم  سوزن به تا
 ( 13٨٨ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  است   این  نماد  که  بکَنم  سوزن  با  را   قاف  کوه  بتوانم  تا  خواهممی   تدبیر  و  توفیق  و  نیرو  خداوند  از
 کمال  پندار  و  آهن  من  صد  بدلیِ  حیثیت  خود،  روی  تمرکز   و   اشتباه  به  اعتراف  صبر،  و  حزم   با  که
 . کنم رها را 
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 بشکند  هاصف که  دان شیری سهل
 بشکند  را خود که  آن است آن شیر 
 ( 13٨9 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  که   حقیقی  شیر.  بدان  آسان  را   کارش   شکندمی  درهم را   دشمن  صف  بازو  زور  با که  انسانی  یا  شیر
 اشتباه   و  بشناسد  را   کمال  پندار  و  رفته  خود   اشتباه  بار  زیر  که  است  آن  فضاگشاست  انسان   نماد 
 .نکند تکرار  را  آن و   نموده اصالح را  خود

 است  دِهتلخی هوا تَرکِ این شَک، ال
 است بِه حق  بُعدِ  تلخیِّ از لیک

 ( 1۷6٨ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 تردیدبی  شک، بدون: شَک ال

  تلخ   و  سخت  خیلی  لحظه  این  در  داشتن  نگه  باز  را   فضا  و  ذهنیمن   خواستٔه  ترک   شک  بدون
  بیشتر   آن  از  او،  فکانِکن  و  قضا  معرض  در  نگرفتن  قرار   و  خداوند  از   بودن  دور  تلخی  ولی  است
 . است

 خشن  و است سخت صَوم  و جِهاد گر 
 مُمتَحِن  بُعدِ  ز  بهتر  این لیک

 ( 1۷69 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 گرفتن   روزه  روزه،: صَوم

 کننده  امتحان : مُمتَِحن

  نخواستن   مراد  و  هاهمانیدگی   از  پرهیز  کمال،  پندار  و  ذهنیمن  نفوذ  از  رهیدن  برای  تالش  اگرچه
  بهتر   کنندهامتحان  خداوندِ  دوری  از  هااین   ولی  است  خشن  و  دشوار  امری  ذهنی،  هایجهت  از

 . است

 ذُوالـْمِنَن  که دَمی مانَد کی رنج
 من  رنجورِ ای تو چونی؟: گویدت

 ( 1۷۷۰ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خداوند  صفاتِ از عطاها، صاحبِ  ها،منت  صاحبِ : ذُوالـْمِنَن

  تو  از  جوییدل  برای  منان  خدای  برداری،  نیکو  را  قدم   و  کنی  باز  را   فضا  که   ایلحظه  انسان  ای
   کشیمی رنج من راهِ در که ایبنده ای: »گویدمی  و کندمی  تعیین را  تو چونیِ  و پرسدمی را  احوالت
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 ماند؟ می  باقی تو در رنجی آیا  او احوالپرسی این با «است؟ چطور حالت

 است  فن  و فهم آن نه ِکت  نگوید، ور
 است  کردن پرسش تو ذوقِ آن لیک
 ( 1۷۷1 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 چیزی تو به بفهمی را خدا  دلجویی توانینمی  ذهنی دید نفوذ زیر که تو درک  کوتاهی جهتبه  اگر و
  احوالپرسی   همان  درواقع  و  کرده  ایجاد  تو  در  که  ذوقی  و  سببشبی   شادی  و  صنع  با  باز  نگوید،
 . یابیدرمی را  آن فضاگشایی با تو و کندمی دلجویی تو از اوست

 اند دل طبیبانِ  که مَلیحان آن
 اند مایل پرسش به رنجوران  سوی

 ( 1۷۷2 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 زیبا  نمکین،: مَلیح

 های من  از   خواهندمی   هستند  هادل   طبیب  و  نموده  تجلی  درونشان  در  خدا   که  کسانی  تمام   و  خدا 
 . درآورند ارتعاش به را  درونشان زندگی و شوند هاآن  قرین یعنی کنند پرسیاحوال رنجور ذهنیِ

 باشد   قفل دوصد ما،  دلِ بر  اگر 
 گُشایی  را در  و  فرستی  کلیدی

 (312۰ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  دست به  هاقفل   این  کلید  باشد  نهفته  درد  و  همانیدگی  قفل  زیادی  تعداد  ما  دل  در  اگر  خداوندا،
 . گشایی می را  هاقفل  فکانکن  و قضا طریق از تو و  کنیممی باز را  فضا ما. توست

 چراغی  روشن که ما،  دلِ در  دَرآ 
 توتیایی  خوش  که دیده، دو در  دَرآ 
 (312۰ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 شده گشوده   فضای  صورتبه  تو  گاهآن  گشایممی  لحظه  این  اتفاق  اطراف  در  را  فضا  من  خداوندا،
  هستی،  تو تاریکم، همانیدۀ مرکز در روشن چراغِ تنها زیرا  کن  عدم  را  آن و بگذار  من مرکز بر قدم 

  چشمانم   تو،  خوبِ  سرمٔه  که  راستیبه   ببینم،  تو  دید  با  بگزار  و  کن  باز  را   عدمم  چشم  حالتدراین
 . ببینم درست تا کندمی بینا عدم  نور به را 
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 آرد  در سیاهی غم لشکرِ  اگر 
 َلوایی  صاحب  و رزمی خورشیدِ تو
 (312۰ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 پرچم : لَوا
 فرمانروا  امیر،: لَوا صاحب

 و   هاحلراه  از  خواستن  کمک  جایبه   کند،  حمله  من  به  هرسو  از  و  بشود  نهایتبی   غم  لشکر  اگر
 روشن   را   راهم   و  آیدمی  باال  تو  رزم  خورشیدِ  حالتدراین .  گشایممی  را   فضا  ذهن،  هایسازی سبب 
 پرچم   صاحب  پس  دهد،می   شکست  را   غم  لشکر  و  جنگدمی  من  جایبه  فکانکن   نیروی  و  کندمی

 . هستی تو پیروزی

 خدا  گشاینده و  زفتست قفل
 رضا  اندرو زن  تسلیم در دست

 ( 3۰۷3 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بزرگ  ستبر،: زَفت

  پس .  بگشاید  را   آن  تواندمی  که   خداست  تنها  و  است  محکم  و  سخت  بسیار  ذهنیمن   قفلِ  این
  و   لحظه  این  اتفاق  اطراف  در  ذهن،  هایاستدالل  به   توجه  بدون  و  باشی  تسلیم  هرلحظه  باید
 و  قضا  قانونِ  طریق  از   خداوند  دهی  اجازه  و  بگشایی  را   فضا  کامل  رضایت  با  ها،مرادیبی 
 .بگشاید را  ات ذهنی من  قفل و کند کار تو روی فکانکن

 ها مفتاح شود گر  ذرِّه ذرِّه
 کبریا  از جز   نیست گشایش این

 ( 3۰۷۴ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  کنند   باز  را   ذهنیمن   سخت  قفلِ  توانندنمی   هم  باز  شوند،  کلید  به  تبدیل  هستی   ذرات  تمام   اگر
 . شود می باز خداوند فکانکن و  قضا  برابرِ در تسلیم و  فضاگشایی با  فقط و  فقط  قفل این چراکه

 نوابی و  برهنه بینی کجا   هر 
 اوستا از است  بگریخته او که دان
 ( 25٨٨ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   اینتیجه  کشیده زحمت هرچه و نواستبی  و برهنه معنوی، لحاظِ از که دیدی را  شخصی هرجا
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  گوش   استاد  حرف  به  باید  شما  پس. ]استنکرده   عمل  استاد  حرف  به  او  که  بدان  پس  نگرفته،
 .[ شود روشن شما در چراغی چونهم تا کنید تکرار و حفظ خوانده، را  موالنا ابیات مرتب و کنید

 دلش  خواهدمی که  گردد چنان تا
 حاصلشبی بدِ  کورِ دلِ آن

 ( 25٨9 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   کور  دلِ  همان  باشد  خواهد،می   کمالش  پندار  و  ذهنیمن   همان  یعنی  دلش  که  گونهآن  تا
 .رسدنمی  اینتیجه  هیچ به آن با عمل و  فکر از و ستهمانیدگی  از پر که حاصلشبی 

 خواستی اُستا که گشتی چنین گر 
 آراستی  را  خویش و را خویش

 ( 259۰ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  با   تواندمی  کند،  تکرار  و  کرده  حفظ  بخواند،  را   ابیاتش  و  نکند  دوری  موالنا  از  که  هرکسی  پس
 فضای  صورتاین  در  که  شود؛  خداوند  جنس  از  و  کرده  آراسته  را   درونش  جهانِ  فضاگشایی،

 . کندمی  درست هم را  بیرونش جهان شدهگشوده 

 جهان  در گریزد اُستا از که  هر 
 بدان  این گریزد،می دولت ز او
 ( 2591 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هم   یعنی  کرده،  فرار  جهان  هردو  بختیِنیک   از  درواقع  کند،  فرار  استاد  از  هرکس   که  بدان  را   این
 . شودمی بد خیلی  بیرون در آن انعکاس هم و هاستهمانیدگی گرفتار درونش

 فلسفی   وسایط  در فزایدمی
 صَفی  برعکسش باز دالیل، از
 ( 569 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 واسطه  جمع: وسایط
 ذهنی  من فیلسوف،  فلسفه، به  منسوب: فلسفی
 حضور  به زنده  انسان خالص، است،  صافی همان صفی از مراد: صَفی

   راهِ است، گریزان استاد از و  برسد جایی به همانیده فکر با خواهدمی  که فلسفی  انسانِ پس
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  یعنی   صفی  انسانِ  کهدرحالی   کند،می   فکر  معلول  و  علت   قوانین  به  مرتب  و  رودمی  را   ذهنی من
 سبب  از  فضاگشایی   با  استشده  زنده   حضور  به  و  کرده  پاک   هاهمانیدگی   از   را   مرکزش  که  کسی 

 قدِم   یک   لحظه   همین  در  کهطوریبه   داند،می   ساده  بسیار  را   زندگی  و   گریزدمی   ذهن  دالیلِ  و
 . شودمی زنده زندگی به کامل فضاگشاییِ  با و داردبرمی  درست

 حجاب  از و   دلیل از گریزد این
 جیب به بُرده سر  مَدُْلول پی از
 ( 5۷۰ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 شده  رهنمون  شده، کرده داللت: مَدْلُول

  به   سر  ذهن،  با  سازیسبب   جایبه   و   گریزد می   ذهن  حجاب   و  دالیل  از  فضاگشا  انسان  بنابراین
 قرار  قضا  قانون  نفوذ  زیر  را   خود  و   گشایدمی   را   اشسینه   درون  فضای  یعنی   برد؛ فرومی   جیب
 . دهدمی

 است  آتش دلیلِ را او دُخان گر 
 است  خوش  آتش آن  در را ما  دُخان بی

 ( 5۷1 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،) 
 دود : دُخان

 و   خوش  آتش   در  دودی  هیچ  بدون  ما  برد،می   پِی  آتش  وجود  به  دود  طریق  از  فلسفی  انسان  اگر
  کمال   پندار بازیچٔه  را   خود  ذهن،  هایمرادخواهی   با  ذهنی من   در انسان  دیگر  عبارتبه . شادمانیم

  فضاگشا   انسانِ  اما  گرددمی  ذهن   دالیل  و  اسباب  دنبال به   خداوند  وجود  اثبات  برای  و  کندمی
 شود می  زنده  خداوند  به  مستقیماً  و  گذاشته  کنار  را   ذهن  هایمرادخواهی  و  هاشدگی شرطی   دالیل،
 . است شادمان و  حالخوش کهدرحالی 

 وَال   و قُرب از که  آتش آن خاصه
 ما  به آمد  تر نزدیک دُخان از
 ( 5۷2 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 محبت   و دوستی: واَل

.  ماست   خودِ  درواقع  و  ترنزدیک   ما   به  دود  از  عشق  و  نزدیکی  شدت  از  که   آتشی  خصوصبه
 خودش  سویبه   و  کند  حرکت   ما  هایهمانیدگی   از  زندگی  دهیممی  اجازه  تسلیم  با  ما  کهدرحالتی ]

 .[شویممی  زنده خود اصلی ذات به ذهنی، سبب و دود  بدون  ما بازگردد،
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 ( 16 آئه ،(5۰)ق سورۀ کریم، قرآن)

 .« الْوَرِيدِ حَبْلِ مِنْ ِالَيْهِ َاقْرَبُ وَنَحْنُ... »
 .«تریم نزدیک او به او، گردن  رگ از ما و... »
  دیدن  سازی،سبب   و  استدالل  ذهنی،من   دودِ  این  فقط.  هستند  یکی  خداوند  و  انسان  یعنی]

 عمالً   انسان  توسط  موضوع   این  گذارند،نمی   جسم،  صورتِبه  خود  دیدنِ  و  هاهمانیدگی   برحسبِ
 .[ شود تجربه

 
 گوش   و چشم و نطق  است روح پرتوِ

 جوش  آب، در بُوَد آتش پرتو
 ( 32۷2 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 صورت  روح   پرتوِ  وسیلٔهبه   شنیدن،  و  دیدن  گفتن،  سخن   جمله  از  انسان  جنبشِ   و  حرکات  تمام 
 شود،  زنده  خودش  به  انسان  در  خواهدمی  حضور   هشیاریِ  که  است  این  دهندۀ نشان   و  گیردمی

 . است آتش  وجود نشانٔه آب جوشیدنِ  که طورهمان 

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

 ( 32۷3 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ابدالِ  پرتوِ  ندارد،  ارزشی  و  میردمی   تن  جان،   ِبدون  و  افکنده  پرتو  تن  بر   جان  که  گونههمان 
  وجودم   در  را   زندگی   و  تابدمی   من  جان  بر   نیز  اندشده  زنده  زندگی  به   که  موالنا  چونهم   بزرگانی

 . آورددرمی  ارتعاش به

 جان   زِ را پا واَکشد چو  جان، جانِ
 بدان  تن، جانبی که   گردد چنان جان
 ( 32۷۴ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 اش اصلی   جان  از  فضابندی،  براثر  چهچنان [  شودمی  وصل   خداوند  به  انسان  جانِ  فضاگشایی  با]
 . است مرده و ندارد جان اصالً که شودمی  تنی چونهم آیدمی  ذهنیمن از که او جانِ شود، دور
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 زمین  بر  من نَهَم می  رُو آن از سَر 
 دین یَوْمِ در بُوَد من گواهِ تا

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

  لحظٔه   همین  یعنی  قیامت  روز  در  تا  گذارممی   زمین  بر  سَر  تسلیم،  و  فضاگشایی  با  روآن  از  من
 تا   دهم  قرار  فکانکن   و  قضا  قانون  زیر  را   خود  فضاگشایی  با  و  برداشته  را   درست  قدم   ابدی،
 تا  بگویند  من  به  را   اسرارشان  و  شوند  من  گواه  است  من  هایهمانیدگی   و  دردها  همان  که  زمین
 .نماند مرکزم  در ایهمانیدگی  هیچ دیگر که جایی تا بیندازم   و کرده شناسایی را  هاآن بتوانم

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

 ( 32۷6 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  حالِ   و  ترس   و  درد  ایجادِ  انسان  مرکز  در  که   هاییهمانیدگی  ابدی،  لحظٔه  این  یعنی  قیامت  روزِ  در
  و   آینددرمی  لرزه  به  سخت  زمین،  مانند  عمیق،  شناسایی  و  کامل  فضاگشاییِ  با  کنند،می   بد

 . کنندمی آزاد را  خود  در افتادهتله به زندگیِ

 ( 5-1 آئه ،(99)  زلزال  سورۀ كريم، قرآن)

. اَخْبَارَهَا  تُحَدِّثُ  يَوْمَئِذ  .  لَهَا   مَا  الْاِنْسَانُ  وَقَالَ.  َاثْقَالَهَا  الْاَرْضُ  وََاخْرَجَتِ .  زِلْزَالَهَا  الْاَرْضُ  زُلْزِلَتِ   ِاذَا »
 .« لَهَا  َاوْحَٰى رَبَّكَ بِاَنَّ
  شدید   فضاگشایی  طریق  از  که)   لرزشش[  شدیدترین]  با  را (  هاهمانیدگی   یا )  زمین  که  هنگامی»

 و   اندازد،  بیرون  را(  هاهمانیدگی   در  افتاده  تله  به  زندگی)  گرانش  بارهای  زمین  و  بلرزانند،(  است
 یعنی )گویدمی  را   خود  خبرهای  زمین  که  است  روز  آن  است؟  شده  چه  را   زمین:  بگوید  انسان

  قانون  طریق  از)  پروردگارت  که  زیرا   ؛(دهدمی   پس  انسان  به  را   اشزندگی  درد  و  همانیدگی
 .« استکرده  وحی  او به( فکانکن

 اَخْبارَها  جَهَْرةً تُحَدِّث کو
 خارها  و  زمین  آید  سخن در

 ( 32۷۷ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  یعنی .  آیندمی  نطق  به  خارها  و  زمین  و  کندمی  بازگو  را   خود  خبرهای  آشکارا،  زمین  زیرا 
 . دهندمی  پس ما به را  خبرشان ما دردهای  و هاهمانیدگی 
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 علوم این تو بر  نیست  مبارک چون
 شوم  زِ بگذر و، ُکن ُگولی خویشتن

 ( 31۷۴ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 احمق  نادان، ابله،: گُول

 از  خواستن  مراد  شدگی،شرطی   معلول،  و  علت  صورتبه   که  همانیده  علوم   و  دانش  این  چون
  نیست؛   شگونخوش   و  مبارک   تو  برای  شود،می   ظاهر  کمال  پندار  نفوذ  زیر  جهانیاین   چیزهای
 . بگذر  ناخجستگی این از و کن ساده را  ذهنت و ابله را  خودت هاآن  به  نسبت بنابراین

 َلنا  عِلْمَ ال: که گو مالیک  چون
 عَلَّمْتَنا ما غَیَْر اِلهی، یا

 ( 31۷5 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 در   خویش  ُصنع  با  لحظه  همین  خداوندا،.  ندارم   علمی  من  که  بگو  مالئک  مانند  فضاگشایی  با
 با  و  لحظه  این  در  تو   که  خردی  و  دانش  آن   از   غیر .  بیافرین   مرا   فکر  شدهگشوده   فضای

 . آیندنمی  کاربه  من  قبلی فکرهای. نیست  دانشی من برای آموختی، من به  فضاگشایی

  (32 آیٔه ،(2) بقره سورۀ کریم، قرآن)

 »قَاُلوا ُسْبَحاَنَك ََل ِعْلَم لََنا ِإَلا َما َعلاْمَتَنا ۖ ِإناَك أَْنَت اْلَعِليُم اْْلَِكيُم.« 
 .«حکيم داناى  تويى نيست؛ دانشى اىآموخته ما به خود آنچه جز را   ما. تو منّزهى: گفتند»
 

 خویش   هایِمرادیبی از عاشقان
 خویش  موالیِ از گشتند خبر با
 ( ۴۴66 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   رضا  با  نرسند،  جهانیاین   مقصود  به  و  بشوند  مرادبی   که  زمانی  زندگی  و  خدا   عاشق  هایانسان 
 و  زندگی  از  شدن  آگاه  و  فضا  کردن  باز  یعنی  اصلی  مراد  به  رسیدن  وقت  فهمندمی   فضاگشایی

 . است خداوند از شدن باخبر
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 بهشت  قَالووزِ شد  مرادیبی
 سرشت خوشْ ای شنو اْلجَنَّةحُفَّتِ

 ( ۴۴6۷ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 لشکر پیشروِ آهنگ،پیش : قَالووز

  بهشت : »گویدمی   که  بشنو  را   حدیث  این   تو  است،  خداوند  جنس  از  تو  ذات  و  سرشت   که   کسی  ای
 مرادهای   از  ماندن  ناکام   و  مرادیبی   که  بدان  پس.«  است  شده  پیچیده  هاسختی   و  نامالیمات  در
 دیدِ  برخالف  کردن  عمل  سبب  زیرا   است؛  یکتایی  بهشت  به  رسیدن  راهنمای  درواقع  جهانی،این
 .دارد همراه به  زیادی سختی که شودمی  ذهنیمن

 حدیث 
 .«بِالشَّهَوَاتِ  النَّارُ وَحُفَّتِ بِالْمَکَارِهِ الْجَنَّةُ حُفَّتِ»
 .«شهوات در دوزخ و شده پوشیده ناخوشایند چیزهایی در  بهشت»

 
 بدان  استَت میل  که کاری آن هر  در

 عِیان  بینی  همی را  خود قدرت
 ( 635 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  اساس   بر  کارها   این   در  برسی،   بدان  داری  آرزو  و  توست  ذهنی من   میل   با  مطابق  که  کاری  هر
  توفیقی   چنین  به  که  منم  این  که  فروشیمی   فخر  و  کنیمی  اختیار  و  قدرت  احساس  کمال  پندار
 .ام رسیده

 خواست و نیست میلت  که کاری آن هر  در
 خداست  از کین شدی، جبری  آن اندر
 ( 636 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  جبری   را   خود  کار  آن  در  هاهمانیدگی  انداختن  مثل  نداری،  تمایل  بدان   که  کاری   هر  بهنسبت   ولی
  از   کدامهیچ   کهدرحالی . ]دهی می  نسبت  خدا   به  را  آن  و  خداست  کار  این  گوییمی   و  دهیمی   نشان

  جبر   نام به چیزی  اصالً.  است   خویش  وضعیت کنندۀایجاد  خود   او  نیست،  خدا   از  ذهنیمن   کارهای
 .[ ندارد وجود
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 مطلق   نیستیِّ بر  را، ما هستِ تو بستی
 مرادی بی شرِط  بر  را  ما مرادِ بستی

 (2935 شمارۀ شمس،غزل دیوان مولوی،)

  مراد   و  دادی  قرار  عدم   مرکز  و  «مطلق  نیستیِ»  به  تبدیل  برمبنای  را   ما  وجودِ  و  هستی  خداوندا،
  واقعی   مراد  به  درصورتی  یعنی  بستی؛  جهانیاین  چیزهای  از   مرادیبی   شرِط  با  هم  را   ما  اصلی
  مرکزمان   فقط.  نیست  محرومیت  معنیبه   این. ]بپوشیم  چشم  خود  ذهنی  مرادهای  از  که  رسیممی
 های مراد  به  بردمی   لذت  زندگی  از  بهتر  است  خالی  درونش  که  کسی   اتفاقاً.  کنیممی   خالی  را 
 .[ رسدمی  جهانیاین

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

 ( 31٨۷ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  بسیار   که  کن  رها  شده  تحمیل  تو  بر  کمال  پندار  نفوذ  اثر  در  که  را   ذهنیمن   «جبر»  انسان،  ای
  عوض  تو  که  کندمی  القا  تو  به  ذهنی   شدۀشرطی   معلول  و  علت  قوانین  با  که  جبری  است،  «تهی»

  همین   درواقع  «جبر  سِرِِّ  سِرِّ»  شویمی   متوجه  جبر  این  کردن  رها  با.  کنینمی   پیشرفت  و  شوینمی 
 . است  شدن زندگی جنس از و تغییر تبدیل،

 مَنبَالن  جمعِ  جبِر این کن ترک 
 جان  چو جبِر  آن  از یابی خبر  تا
 ( 31٨٨ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،) 

 بیکار  کاهل، تنبل، : مَنبل

 کن رها بخواهی مراد هاهمانیدگی  و مادی هایجهت  از کندمی وادارت که « تنبالن جمع جبر» این
 . کنی پیدا  آگاهی است قدرگران و عزیز «جان» چون هم که جبری از تا

 عاشقی  کن و،  کن معشوقی ترِک
 فایقی  و خوب  که برده  گمان ای
 ( 31٨9 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 برتر  مسلط،  چیره،: فایق

  دارند،  دوستت همه و  هستی پیروز و زیبا که داری دالیلی  ذهنت در کمال پندار با که انسانی ای
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 افتادهتله به   هشیاریِ  و  کن  باز  را   فضا  یعنی]  آور؛  روی  بودن  عاشق  به  و  کن  رها  را   بودن  معشوق
 .[ بریزد عملت و فکر به زندگی شادی و  خرد تا بکش بیرون را  هاهمانیدگی  در

 نیاید راست  چنان  گشت، چنین   و گشت چنان
 چندید  که مدانید  چونید، که مدانید

 (63٨ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

  چنین   کنم  چنان  اگر .  آینددرنمی   درست  ذهنی   هایسبب   خدا   سویبه   آگاهانه  بازگشت   راه  در
  اصالً   است  بهتر.  شوم می  آزاد  ها همانیدگی  از  دهم  انجام   را   ذهنی  هایکار  این  اگر  یعنی  شودمی

  با   نباید  یعنی  گیرد؛می  صورت  خداوند  وسیلٔهبه   تنها  تبدیل  است،  میزان  چه  حضورتان  که  ندانید
 .  است آورزیان کار این بگیرید، اندازه را  خود معنوی پیشرفت ذهنی معیارهای

 مُستقیم و است علّت بی من  کارِ
 سَقیم ای علّت، نه تقدیرم هست

 ( 1626 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بیمار : سَقیم

 کار   تو  درون  از  مستقیم   طوربه  فکان،کن   و   قضا  طریق  از  من:[  گویدمی   زندگی   زبان  از  موالنا]
  به باید هستی، مبتال ذهنیمن بیماری به  که انسانی ای پس ذهنی، هایعلت  طریق از نه کنممی

 . خودت ذهنی  علل نه کنی توجه من فکان کن  و  قضا تقدیر،

 را تو  بنهادم  تخت بر  را،  تو زادم عدم از من
 کنی   خو ما  با که  باشد را،  تو دادم ییآیینه

 ( 2۴36 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 خودت   سرنوشت  و  وجود  پادشاهی  تخت   بر  و  آورده  وجودبه  عدم   از  را   تو  من  انسان،  ای
 قدرت   که   ببینی  هم  و  ببینی  رنگبی  نور  با  هم  توانیمی  آن  با  که  دادم   تو  به  ایآینه.  ام نشانده 
  و   کمال  پندار  خویِ  نه  بگیری  مرا   فراوانی  و   ابدیت  و   نهایتبی   خویِ  تا.  داری  بصیرت  و  تمییز
 . هاهمانیدگی از خواهیکام 
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 جایست  مبارک  چه خود عدم این
 عدمست  از وجود مددهایِ که

 (۴35 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  و   جسم  به  یعنی  رساند،می  مدد  وجودی  هر  به  که  است  مبارکی  جای   گشایی فضا   با  عدم   مرکز
 .کندمی  کمک انسان فکر

 گردد َکم وجود آید، عدم  کجا هر به
 افزود  وجود ازو آمد، چو که  عدم زهی 
 (95۰ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 به   که  عدمی  آن  حال  به  خوشا گشاید،می  هاوضعیت   و  اتفاقات  برابر در  مرتب  را   فضا  وقتی  انسان
 و  حضور  عمق  به  عدم،  آمدن  با   و  شودمی   کم  ذهنیمن   توهمی  وجود  مقابل  در.  آیدمی   مرکزش
 . شودمی  افزوده اصلی وجود

 بدان  اْلمَیِِّتْ مِنَ  الحَیَّ یُخِرجُ
 عابدان  امید آمد عدم  که

 ( 1۰19 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 جدا   هاهمانیدگی  و  ذهنیمن   مردگی   از  را   زنده  زندگی  خودش،   امتداد  لحظه به لحظه   خداوند
 جز به   یعنی  است،  گرانپرستش   و  عابدان  امید  تنها  عدم،  به  انسان  مرکز  تبدیل  که  بدان  کند،می

 ابدیت  و  نهایتبی   به  بتواند  انسان  لحظه  این  کهاین  برای  دیگری  کمک  و  امید  هیچ  عدم،   مرکز
 .ندارد وجود شود زنده خدا 

 ( 19 آیٔه ،(3۰) روم سورۀ کریم،قرآن)

 .«تُخْرَجُونَ وَكَذََٰلِكَ ۚ   مَوْتِهَا بَعْدَ الْاَرْضَ وَيُحْيِي الْحَيِّ مِنَ الْمَيِِّتَ وَيُخْرِجُ الْمَيِِّتِ مِنَ الْحَيَّ یُخْرِجُ»

 نيز   شما  و  سازدمى  زنده  مُردنش  ازپس  را  زمين  و.  زنده  از  را  مرده  و  آرَد  بيرون  مُرده  از  را   زنده»
 .« شويد بيرون گورها از چنين اين
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 پایهاست  نشانِ این بحر، لبِ تا
 الست   بحر   درونِ پا نشانِ پس

 ( ٨۰2 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  وحدت   دریای  در  نشان  این  بعدبه   آن  از  اما  پیداست،  یکتایی   دریای  ساحل  تا  هاقدم   نشان  و  اثر
  رسید، می  لحظه  این  یکتایی   دریای  لبِ  به  فضاگشایی  با   که  وقتی   تا  یعنی .  شودمی   ناپدید  و   محو
  و   شده  یکتایی   دریای  وارد  وقتی  اما  فهمید،  توانمی  ذهن  با  را  خدا   به  شدن  زنده   میزان  و  پا  ردِّ
 توان نمی   ذهن  با  را   خدا   به  شدن  زنده  میزان  دیگر  شوید،  یکی  خدا   با  شدهگشوده   فضای  این  در

 . سنجید

 بساط  ما بهِر گسترد  حق حکمِ
    انبساط ازطریقِ بگویید  که

 ( 26۷۰ بیت اوّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 سفره  و فرش مانندِ گستردنی چیزِ هر: بِساط

  و   بخشید   ما  به  را   انبساط  و  فضاگشایی  خاصیت  و  کرد  گسترده  ما  برای  را   رحمت  بِساط  خداوند
 . کن صحبت من با فضاگشایی و گسترش  طریق از لحظه این در انسان ای: گفت

 بیاب  را خود خودیبی در کن،  جهد
 بِالصَّواب  اَعلَم واللّٰهُ  زودتر،

 ( 321٨ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  که  بدان  و   بکنی  پیدا   را   خودت  عدم   مرکز  با  شدهگشوده   فضای  در  زودتر  هرچه  کن  کوشش
 . است ترآگاه  و داناتر درست زندگی سبک و راستی به خداوند

 ما  حلقٔه در تو نورِ نَبُد  دوش جهان، شمع
 کجا؟  بود  کجا  دوش رُخَت شمعِ! بگو راست

 (۴1 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 نورِ   و  عقل  با  شدیم،  ذهن  شبِ  وارد  و  آمدیم  جهان  این  به  وقتی  از  جهان،  شمعِ  ای  خداوندا،
. ببینیم   را   تو  نتوانستیم  پس  بود  خاموش  درونمان  در  تو  حضور  خورشید  و  دیدیم  ذهنیمن

  لحظه   این  اگر]  بودی؟  کجا  بودیم   جدا   تو  از  که  لحظه   این  تا  َالست  روز  از   بگو  را   راستش
 .[ بینیممی را  او  شویم زنده خدا   به  و کرده فضاگشایی
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 تو  دیدنِ هوسِ کز   بنگر، ما دلِ سویِ
 بقا   طالَ و طلب  از نشد سیر  و شد نیست
 (۴1 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 باد  دراز عمرش: بقا طالَ

  به   را   حضورت  شمع  و  کن  نگاه  هستیم  فضاگشایی  و  تسلیم  درحالِ  که  ما  دلِ  به  خداوندا،
  ذوق   و  شوق  هنوز  ما  ولی  شد؛  نابود  و  نیست  مانذهنیمن  تو،  دیدنِ  هوسِ  از.  بیاور  مرکزمان

  فضاگشایی   با  هرلحظه  و  شویمنمی   سیر  تو  به  رسیدن  طلبِ  از   و  داریم  را   تو  به  شدن  زنده
 .«باد دراز ابدی  لحظٔه  این به شدنمان زنده عمر: »گوییممی

 سپهت؟ و  خیل و خیمه مهت؟ بود کجا دوش
 قبا  بگشاد تو حسنِ  درو  که آنجا، دولت
 (۴1 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  بزرگ   چادرِ  آن  بود؟  کجا  تو  ماهِ  ندیدم،  را   تو  بودم،  ذهنی من  در   من  که  امروز  به  تا  َالَست  روز  از
 که  دانممی  خوب  را   چیزی  یک  من  بودند؟  کجا  تو  کنندۀکمک   سپاه  و  عاشقان  یکتایی،  فضای
 . شود دیده جاآن در تو زیبایی و حسن که  است جایی بختینیک 

 غم  ز  کامروز دانم بُدی، که  هرجا  به دوش
 ال  و حولَ  ال مسجدِ دلم همچو بُوَد گشته
 (۴1 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 که  دانممی  را   این  ولی  کنم؛نمی   تلف  راه  این  در  را   وقتم  و  بدانم   خواهمنمی   بودی،  کجا  نیست  مهم
 مسجدِ  من،  دلِ  کهطوریبه.  ندارم   دیگری  غم  و  مراد  هیچ  تو  به  شدن  زنده  از  غیر  لحظه،  این  در
  نیرویی   هیچ »  که  است  این  من  حرف  فضاگشایی  با  هرلحظه  یعنی.  است  شده   «ال  و  حولَ  ال»

 . «خداوند نیروی از غیر نیست
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 نیَم دیوان آن از یاران ای: گفت
 پیَم  آید ضعیف  الحَوْلی  ز که

 ( ۴۰٨٨ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خدا   نیروی جز به نیرویی نیست معنی بِالله به اِلّا قُوَّة ال و  الحَوْلَ منظور : الحَوْل 

 پایه  شالوده، بنیان، : پِی

 ذهنی من  دیوهای  آن  از  من  یاران،  ای:  گفت   کنندهمالمت   ذهنی  هایمن   جمع  به   گشا،فضا   انسان
 ذهنی من  تهدیدات  به  من  ؛شود  سُست  و  ضعیف  بنیادم   گوید،  «الحَول»  کسی  کههمین   که  نیستم
 .آورم می مرکزم  به را  خداوند نیروی گشاییفضا  طریق از بلکه دهمنمی  اهمیت

 کنان ناله سحر  به تا من گشتمهمی  دوش
ا بِالصُّبْحِ بَدْرُکَ  نَفی  وَ نَومی هَیَّجَ  بَدَٰ

 (۴1 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  و   فضاگشایی  با  سرانجام   شوم؛  زنده  تو  به  که  کردم می   ناله  بودم،  ذهنیمن  در  که  دورانی  تمام 
 ذهنی من  خوابِ  و  کرده  طلوع  مرکزم   در  سحرگاه  تو  چهارده  شبِ  ماه  ذهنی،من   در  نکردن  عجله
 . برد بین از بکلی را  آن و نمود پریشان را  من

  تو سایٔه جهان جمله  ما و تو نوری سایٔه
 جدا؟  سایه از باشد او که  ستدیده که نور

 (۴1 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 ذات   به  شده زنده  هایانسان   خدایا.[  است  خورشید  با  سایه  رابطٔه  چونهم  خدا   با  انسان  رابطٔه]
 به   مانذهنی من   سیاهِ  سایٔه  فضاگشایی  با  باید.  هاییمآن   سایٔه   ما  و  توَاند  سایٔه  موالنا  چونهم  تو

  چراکه  نیست  جدا   سایه  از   نور  که  دانندمی   همه.  شویم  تو  سایٔه  خود  و  شده  تبدیل  حضور  سایٔه
 .دارد وجود هم نور حتما  باشد سایه هرجا

 درو  محو شود گاه او، پهلویِ بُوَد گاه
 لقا   هست  درو محو خدا،  هست او پهلویِ
 (۴1 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  با   سایه  این  و   است   خداوند  سایٔه  همانیدگی،  و  درد  مقدار  هر  با   باشد،   که  وضعیتی   هر  در  انسان]
   سایه اوقات گاهی و دارد وجود  و است خداوند کنارِ سایه، اوقات گاهی.[ دارد  رابطه خداوند نور
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 . شود می تبدیل نور به کامالً و شده محو خداوند در
 محو  او  نور  در  که  زمانی  و  دارد؛  وجود  و  بوده  جدا   او  از  است  خداوند  کنار  انسان  که  زمانی
 .[کرد  تجسم ذهنیمن  با تواننمی را  نور  با سایه رابطٔه] .است رسیده  «لقا» به یعنی شودمی

   عجب نورِ آن در سخت طلب، دستِ زده سایه
 خدا   به خدایش نورِ  بکشد بکاهد چو تا

 (۴1 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 نور   به  کامالً   و  شده  رنگکم  سرانجام   تا  است  زده  آن  به  طلب  دستِ  و  چسبیده  نور  به   سایه
  را  نورش  باشد،  که  وضعیتی  هر  در  و  شده   زنده  خداوند  به  که   ای درجه  هر  به  انسان.  شود   تبدیل

 و  ندارد  هراسی   اشسایه   نابودی  و  شدن  رنگکم  از  دارد  طلب  که  انسانی.  گیردمی  خداوند  از
 . بکشد خود سمت به را  او فکانکُن  و قضا  با خداوند نورِ دهدمی اجازه

 نور  و  سایه آمیختگی در و جدایی شرحِ
 مَدَداً بِضِعْف  جِئْتَ  َلئِنْ و  یَتَناهی ال

 (۴1 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

.  آمیزدمی  او  با  فکانکُن  و  قضا  با  دوباره  و  شودمی  جدا  خداوند  از  ذهنیمن  عنوانبه  انسان
  زیاد   که  هم   هرچقدر  درون  فضای  انبساط  و  شرح  و   است  پایانبی  نور،  به  سایه  شدنِ  تبدیل
 . کنی مضاعف یاری مرا  هم  تو اگرچه رسدنمی  پایان به گاههیچ  بشود،

 ( 1۰9 آیٔه ،(1٨)  کهف سورۀ کریم، قرآن)

  بِمِثْلِهِ  جِئْنَا  وَلَوْ  رَبِِّي  كَلِمَاتُ  تَنْفَدَ   اَنْ  قَبْلَ  الْبَحْرُ  لَنَفِدَ  رَبِِّي  لِکَلِمَاتِ  مِدَادًا   الْبَحْرُ  كَانَ  لَوْ  قُلْ»
 .«مَدَدًا 

  كلمات   و  رسدمى  پايان  به  دريا  شود،  مُرَكّب  من  پروردگار  كلمات  نوشتن  براى  دريا  اگر: »بگو»
 .«« بياوريم آن مدد به ديگرى درياى چند هر رسد،نمى   پايان به من پروردگار

 نخواهد   پایان   به  درونش  فضای  گسترِش  گاههیچ   شود،  وصل  خداوند  دریای  به  انسان  اگر  حتی]
 .[رسدنمى  خداوند اندازۀ به ولی شودمی  تربزرگ االَبدالی  و رسید

 

 



  921خالصه ابیات برنامه شماره  

 
29 

   قیاسبی  تَکَیُّف،بی اتّصالی
 ناس  جانِ با را  النّاسرَبُّ  هست

 ( ۷6۰ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 داشتن  کیفیِّت  پذیری،کیفیِّت : تَکَیُّف

.  دارد  مقایسه  و  پذیریکیفیِّت   بدون   اتصالِ  یک  مردم   جانِ  با   است   مردم   پروردگارِ  که  خداوند
  تبدیل   این  که  کرد  توصیف   تواننمی   و  آیدنمی  در  ذهن  به  خداوند  با  انسان  رابطٔه  دیگر  عبارتبه

 .گیرد می صورت چگونه

 بارگاه  این است حضرت نهایتبی
 راه توست صدرِ بگذار، را  صدر

 ( 1961 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  اندازۀ   به  من  که  نگو.  شود نمی  متوقف  کجاهیچ   و  است  ناپذیرپایان   خداوند  به  شدن  زنده  راهِ
 آن   ندارد،  وجود  صدر.  رسیدم   جایگاه  باالترین  به  و  شده  زنده  خداوند  به  کردم،  باز  را   فضا  کافی

 . داد ادامه را  راه  این و  کرد فضاگشایی  باید دائما. کن رها را 

 او سایٔه سبب چه هر  و بُوَد مسبِّب نور
 سَبَباً  ِلکُلٍ اللّٰهُجَعَل قَدْ سببیبی
 (۴1 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  که   را  شدهگشوده   فضای  خداوند.  اوست   سایٔه  دارد،  وجود  سبب  هرچه  و  است  مسبِّب  نور
 دهد می  نشان  ذهن  که  هاییسبب   از  بنابراین.  است  داده  قرار  چیز  همه  سبب   است،  سبببی 

  خداوند  به   رسیدن  معیار  را  شدهتعیین   ازپیش  هایسبب   و  گشایممی  را   فضا  فقط  نکرده،  استفاده
 . دهمنمی  قرار

 سبب  و مسبِّب  افتاد همدگر  آینٔه
 را آینه  ندید گشتست،  آینه چون نه که  هر 

 (۴1 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 نشان  را   همدیگر  و  هستند  یکدیگر  آینٔه  سبب  و  مسبِّب.  است   انسان  «سبب»   و  خداوند  «مسبِّب»
  آینه   نباشد،  وسیع  شدۀگشوده   فضای  یک  و  بوده  ذهنیمن   در  انسان  که  زمانی   تا  اما.  دهندمی
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  فقط   بلکه  کند  توصیف  را   آینه  ذهنی من   با  نباید  انسان. ]ببیند  را   خداوند  آینٔه  تواندنمی   و  نیست
 .[ کند تبدیل آینه به را او تواندمی  زندگی

 
 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن  وی آهوی معانی

 جریده بر عاشقان گزیده  ای عاشق

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 

 2۰29غزل شماره  ،مولوی، دیوان شمس
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