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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 927 خالصه ابیات غزل برنامه

 متن ابیات غزل اصلی 
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 درواستی  سری،بی را سران گر  
 درواستی  سری را  سرنگونان

 
 غم  هایِآتش شرحِ برایِ از 

 برجاستی دلی یا  زبانی یا
 

 او  مهتابِ  رخِ زان  شعاعی یا 
 ماستی  با  غم تاریکِ شبِ در

 
 همدمی   برایِ دیگر  کسی یا 
 پاستی بی و  سر بی رو  آن از هم

 
 زمین   بر  مه  آن از بودی اثر  گر  

 برخاستی  آسمان از هاناله
 

 دهان  بر  غیرتستی دستِ ورنه 
 غوغاستی  دهان این بی چپ و راست

 
 زدی   دل بر   پرتوی دُر آن  از گر  
 دریاستی  او خود یا دریا، به یا

 
 دل  چشمِ در زد  خاک  غیرت ورنه 

 دریاهاستی  سویِ  چشمه  چشمه
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 را  عشق عالم دو پروایِ  نیست 
 الستی  عالم دو هر  الّا ز ورنه

 
 آرزوست  باشی، خاک  خود را  عشق 

 جوزاستی   سِر بر   عاشق ورنه
 

 گداز  در عالم دو هر این برف، چو تا 
 آساستی  جحیم   عشقِ آتشِ ز

 
 را  جمله خوردی  عشق اژدهایِ 

 موساستی پنجٔه در عصا گر 
 

 چنانک  را عالم دو کردی ایلقمه 
 یکتاستی  نان  کلب جوعِ پیشِ

 
 آمدی  تبریز  الدّینِشمس پیشِ 

 مستوفاستی  تجلّیهاش تا
 

 ( 2919 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
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 درواستی  سری،بی را  سران گر 
 درواستی  سری را  سرنگونان

 (2919 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 دربایستی  مُبدَلِ و  مخفّف: درواستی

 چیزهای   با   همانیدگی  طریق  از   و   دارند  قبول  را   خودشان  ذهنی  عقل  سرِ  که  ذهنی  هایمن  اگر
 سرِ  این  کندمی   ایجاب  زندگی  قانون  که  رسیدندمی   نتیجه  این  به  اند،کرده   ایجاد  زیادی  درد  مادی
  کل   عقل  و  خردمندی  سرِ  سرنگونی،  حالتِ  این  در  شوند،  سرنگون  و  بیندازند   دور  را   ذهنی

 .  آوردندمی  دستبه

 انسان   تمرکز  و  خرافه  باورهای  داشتن  کردن،  اشتباه  سبب  ذهنی  سرِ  داشتن  دیگر،  عبارتبه ]
  و   کرده  تمرکز  او  روی  متقابالً  هم  دیگران  درنتیجه.  شودمی   خود  بر  تمرکز  جایبه  دیگران  روی
  بست بن   به  و  ذهنیمن   سرنگونیِ  وضعیتی،  چنین  عاقبتِ.  داشت  خواهند  را   کردنش  عوض  قصد

 تسلیم  با  را   ذهنی  سر  این  باید  بنابراین   است؛  زندگی   مختلف  هایجنبه   در  او  رسیدن
 .[ گیرد قرار آن جایبه  کل خرد سرِ تا انداخت دور مرکز کردن عدم  و قیدوشرط بی 

 غم هایِآتش شرحِ برایِ از
 برجاستی دلی یا  زبانی یا

 (2919 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  ثمر   به  و  شود  زنده  خدا   به  خواهدمی   که  دلی  شدن  باز  و  ذهنی   هایغم  آتش   دادن  شرح  برای
 زنده   و  ثابت   و  پابرجا  دلی  و  توضیح   برای  زبانی  است  الزم   انسان،  مرکز  در  عشق  آتش  رسیدن

 . باشد  موجود زندگیبه

  زبانی   با   که  کنند  تبدیل  باز  دلی  به  را   خود  پردرد  و  همانیده  دل  موظفند  هاانسان   تمام ]
 .[شد خواهد زنده عشق آتش  ترتیببدین . شودمی  همراه دهندهشرح 

 او مهتابِ رخِ زان شعاعی یا
 ماستی  با  غم تاریکِ شبِ در

 (2919 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  از  را   مانذهنی   سرِ  و  کرده  فضاگشایی  کندمی   ایجاب  وضعمان  که  بفهمیم  حقیقتاً  ما  هروقت]
  شعاعی   فضا،  کردن  باز  از  پس[  که  است  این  معنایش باشد،  دلمان  ته  از  درک  این  و  بدهیم دست
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 همراهی   را  ما  او  نور  و  شده  تابیده  ما  ذهنی  غم  تاریک  شب  در  زندگی،  و  خدا   مهتاب  رخ  از
  از   را   آن  نبود  حاضر  هرگز  است  سرش   عاشق  که  ذهنیمن   خدا   نور  تابش  بدون  وگرنه]  استکرده 
 .[ شود سرنگون و بدهد  دست

 همدمی   برایِ دیگر  کسی یا
 پاستی بی و  سر بی رو  آن از هم

 (2919 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  در  حضور  گل  بدهیم  دست  از  جمعی   چه  و  باشد  شخصی  چه  را   ذهنی  سرِ  باید   که  بپذیریم  وقتی]
  یکتایی   حس  و   حضور  هشیاری  دلیل به   که  کنیممی   پیدا   همدمی  پس ؛[شودمی  شکوفا  دیگران و  ما
  همراهی   از  که  است  الزم . ]استشده   پابی   و  سربی   یعنی  داده  دست  از  را   ذهن  سروپای  زندگی،  با

 .[ کنیم استفاده توانیممی  تا همدمی چنین

 زمین   بر  مه  آن  از بودی اثر  گر 
 برخاستی  آسمان از هاناله

 (2919 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  اندازٔه به  را   فضا  انسان  آن  یعنی  بود  اثری  انسان  یک  وجود  در  و  زمین  روی  خداوند  ماهِ  از   اگر
  تمام   و  است  زمین  و  آسمان  در  که  چیزهایی  تمام   بود،  شده  زنده   حضور  به  و  گشوده  کافی

 .  خاستندبرمی زندگی به تبدیل از حاصل  نالٔه به و  گرفتندمی  تأثیر او از کائنات

  با  و  نگشایند  را   فضا  هاانسان   که  مادامی   کند،می  تعیین  را   منظور  جنس  ناظر  کهجاییآن  از]
 بیت   این  در  که  را   اثری  نکنند  تشویق   خدا   به  شدنزنده   و  صبر  به  را   یکدیگر  مثبت،  ارتعاش
  سفت   را  هاآن  دل  ذهنی  هایمن  بر  مخرب  اثر  با  آن  جایبه   و  داشت  نخواهند  شده،  توصیف
 .[کرد خواهند

 دهان  بر  غیرتستی دستِ نه ور
 غوغاستی  دهان این بی چپ و راست

 (2919 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

»گویدمی  که]  خداوند  غیرت  قانون  همان   یا  غیرت  دست   وارد  نشوی  من  جنس  از  چنانچه: 
 و   دردسر  بیانشان  زیرا   شده؛  گذاشته   ذهنی  هایمن  دهان  بر[  «شد  نخواهی  یکتایی  فضای
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 تا  شود  خاموش   انصتوا   رعایت   و  مرکز  کردن  عدم   با   انسان  اگر  کهدرحالی .  آفریند می   سرنگونی 
  غیرت   دست  که  نیست  نیازی  دیگر   کند،  بیان  انسان  طریق  از  را   خودش  و   شده  او  زبان  خدا 

 زندگی  غوغای  به  هادهان   جهات،  همٔه  و  جاهمه  در  حالتی  چنین  در.  بگیرد  را   او  دهان  جلوی
 گذاشته  هم  موالنا  چون  عارفی  دهان  بر  خداوند  غیرت  دست. ] شوندمی  زنده  خدا   به  و  پردازندمی

  یا   ایجاب  به  و  کندنمی   کار  خودش  روی  ذهنیمن   داشتن  با  که  نزند  انسانی  به  را   حرفش  تا  شده
 .[دهدنمی  اهمیتی  و ندارد باور ذهنیمن  سرنگونی لزوم 

 زدی   دل بر   پرتوی در آن  از گر  
 دریاستی  او خود یا دریا، به یا
 (2919 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 درستی به  را   فضا  که  انسانی  دل  بر  پرتوی  یا  شعاعی   زندگی،  تابان  گوهر  از  یعنی  دُر  آن  از  اگر
  نیست   ذهنیمن  جنس  از  او  که  شودمی   متوجه  انسان  آن  شود،  تابیده  کرده  عدم   را   مرکز  و   گشوده

 . دریاست  همان خودش اصالً بلکه  دریاست، آن در و یکتایی دریای جنس از و

 دل  چشمِ در زد  خاک غیرت ورنه
 دریاهاستی  سویِ  چشمه  چشمه

 (2919 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 جاری  من  حیات  چشمٔه  باشد  جسم  انسان  مرکز  که  مادامی   گویدمی  که  خداوند  غیرت  قانون  اگر
  انسان   دل   چشم  اگر  و  زدنمی   بیندمی   هاجسم   طریق  از  فقط  که  چشمی   در  را   خاک   شود، نمی 

 و   هشیاری  هایچشمه   هاانسان   مرکز  از  دید،می  عدم   طریق  از  و  بود  خدابین  یعنی  دیدمی   درست
 . شدمی جاری دیگر هایانسان   وجود دریای به زندگی

 را  عشق عالم دو پروایِ نیست
 الستی  عالم دو هر  الّا ز ورنه

 (2919 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 و   ندارد  بیندمی   را   عالم  دو  خود  ذهنیمن  با  که  را   انسانی   پروای  حضور،به زنده  عاشق  یا  عشق
  عالَم   هردو   او  ی«إلّا»  از  داشتند  اهمیت  عاشق  این  برای  ذهنی  هایمن   اگر.  دهدنمی   او  به  اهمیتی

]افتادمی  اتفاق  عالَم  دو  در  تماماً  خدا   به  شدن  زنده  یعنی  شدندمی  «ال»  این  زندگی  قانون  اما. 
 .[شود زنده خداوند نهایتبی  به تا کند  کار خودش روی تنها انسانی هر که است
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 آرزوست  باشی،  خاک خود را  عشق
 جوزاستی   سِر بر   عاشق نه ور

 (2919 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 فروتنی  تواضع، مجازاً: بودن خاک
 فلکی  صورتهای از  سوم صورت پیکر، دو: جوزا

 نبود  این  اگر.  دارد  او  تواضع  از  نشان  که  است   بودن  خاک   و  شدن  صفر   آرزویش  عاشق،  یا  عشق
  به  را   جهان  این  تغییر  در  قدرتش  یعنی  ایستاد،می  جوزا   سرِ  بر  دهد  نشان  خودی  خواستمی   و

  به   پس  است  فکانکن   و  قضا  قانون  سلطٔه  در  هم  موالنا  مانند  عاشقی  اما. ]گذاشتمی   نمایش
  و  قضا  با   زندگی  تا  کندمی   تأنی  برساند،  حضور  به  را   همگان  تا  بریزد  همبه  را  جهان  کهاین  جای
 .[  کند کار فکانکن

 گداز  در عالم دو  هر  این برف، چو تا
 آساستی  جحیم   عشقِ آتشِ ز

 (2919 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 دوزخ  مانند :  آسا جحیم

 همان   زندگی،  و  خدا   به  عشق  آتش  از  عالم  هردو[  کند  کار  فکانکن  و  قضا  قانون   نبود  قرار  اگر  و]
 .  گشتمی  محو و شدمی  آب برف مانند است، گداز و سوز در دوزخ چونهم که عشقی

 را  جمله خوردی  عشق اژدهایِ
 موساستی پنجٔه در عصا گر 

 (2919 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 و   شود  تسلیم   که   است  آن  تمثیل   که   بدهد  درونش  موسای  دست  به  را   عصا  انسان  اگر
  خورد، می  را   چیزهمه   که  شودمی  اژدها  به  تبدیل  موسی  آن  پنجٔه  در  عصا  این  کند،  فضاگشایی

 . بردمی  بین از و خوردمی را  انسان هایهمانیدگی  تمام  شدهگشوده  فضای یعنی
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 چنانک  را عالم دو کردی ایلقمه
 یکتاستی  نان  کلب جوعِ پیشِ

 (2919 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 .شودنمی  سیر خورَد  هرچه بیمار که مفرط  گرسنگی: کلب جوعِ 

  و   بلعدمی  را   انسان  درشت  و  ریز  هایهمانیدگی   تمام   است،  انسان  فضاگشایی  تمثیل  که  اژدهایی
  گرسنگی   که  «کَلب  جوعِ»  مرضِ  مانند  درست.  گذاردنمی   هاآن   بین  فرقی  هیچ  بلعیدن  این  در

  قائل   تفاوت   تنها  نان  یا  چلوکباب   از  اعم  غذاها  بین  انسان  آن  در  و  است  شدن  سیر  غیرقابل
 . خوردمی باشد   هرچه و شودنمی 

 آمدی  تبریز  الدّینِشمس پیشِ
 مستوفاستی  تجلّیهاش تا

 (2919 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 کامل  تمام،: مُسْتوفی

  و   بیفتد   اتفاق   کافی  قدربه  او  در  خداوند  تجلّیِ  فضاگشایی،  و  مرکز  کردن  عدم   با  که  هرکس
  نزد  و  شودمی   بلند  آفتاب  صورتبه   مرکزش  از  شود،  حضور  هشیاری  به   تبدیل  اشهشیاری 

  به  انسان درون در  خدا  شدن زنده معنایبه که کندمی طلوع انسان مرکز در  که آیدمی خورشیدی
 است  انسان آفرینش اصلی هدف زندگی، به شدن زنده و درون از کردن طلوع این. ]است خودش

 سرنگون  درنهایت  بنابراین  و  نینداخته  را   ذهنی  سرِ  او  که  است  این  معنایش  نیفتد  اتفاق  اگر  و
 .[ شد خواهد

 

 927متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامٔه شمارٔه 

 
 
 

 



  927خالصه ابیات برنامه شماره  

 
10 

 بِدُو  مخلوقی نیست تعلّقبی
 عمو  ای چونبی  هست  تعلّق آن
 ( 3695 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هشیاری   این  و  بودن  وصل  این  امّا  نباشد  وصل  خداوند  به  که  نیست  مخلوقی  هیچ   برادر،  ای
 در  مدتی  فقط  است  وصل  خدا   به  انسان. ]کرد   بیان  را   آن   تواننمی   ذهن  با   یعنی  است  چونبی 

 .[ برد می  سربه  ذهن

   روان در نَبوَد وصل  و فصل زآنکه
 گمان  نَنْدیشد  وصل و فصل غیِر

 ( 3696 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 گسستن : فصل
 پیوستن : وصل

 طریق   از  جز  فکر  کهدرحالی   ندارد؛  وجود  پیوستنی  و   گسستن  هشیاری،  در  بشر،  روح  در  زیرا 
 .  کند اندیشه تواندنمی  جدایی و ذهنی تجسمات پیوستن، و گسستن

   دلیل از بَر  پی  وصل و فصل غیِر
 غَلیل  بِنَنْشاند بُردن پی لیک

 ( 3697 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . تشنه شخصِ معنی به هم و است شدید تشنگی معنی  به هم: غَلیل

  فضای   یا  و  موالنا  مثل  انسانی  یا  که]  کامل  مرشد  یک  راهنماییِ  با  و  کنی  باز  را   فضا  باید
  کنی   حس  درون  از  را   واقعی  وصل  و  ببریپی   وصل  و  فصل  از  خارج  قلمرو  به[  است  شدهگشوده 
  چنین   وجود  این  با.  باشد  نداشته  ذهنی  و  جسمی  کمیت  و  کیفیت  تو،  دریافت  و  بردنپی   یعنی
 . کندنمی  برطرف را  تو تشنگی بردنیپی 

 ذهنی من  تشنگی  یک  و  شویم  زنده  خدا   به  که  واقعی  تشنگی  یک.  دارد  معنی  دو  جااین  در تشنگی]
 .[ کند  درست کمال پندار و  سَر و بدهد  پُز کند، جمع را  چیزها برود، جهان به خواهدمی که

 



  927خالصه ابیات برنامه شماره  

 
11 

 اصل  ز  دوری ار  بَر می پیاپی، پی،
 وصل  سویِ  آرد  مَردیت  رِگ تا
 ( 3698 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ذهنت   که   چیزی  آن  دنبالبه  و   کرده  گشاییفضا   دائماً  هستی  دور  خدا،  از  ات،اصلی  خود  از  اگر
 . آورد  واقعی وصل سویِبه را  تو است حضور که انسانیّتت رگِ تا نرو گویدمی

 برد؟ ره چون  خَِرد را تعلّق این
 خَِرد  این وصلست و فصلست بستٔه

 ( 3699 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 عقل   چگونه  را   رودمی   خودش  سویبه   دارد  خودش  او   و  هستی   خداوند  عینِ  تو  که  وابستگی  این 
 .  است وصل و فصل به  وابسته ذهنیمن  عقل زیرا  کند؟ درک  تواندمی  ذهن

 مُصْطَفی  را  ما  کرد وصیّت زین
 خدا ذاتِ  در جویید کم بحث

 ( 3700 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 اصالً  هشیاری  و  عدم   خدا،  ذاتِ  دربارٔه  که  استکرده  وصیّت  ما  به  رسول  حضرت  همین  برای
  این   اتفاق  اطراف  در  را   فضا  فقط  نکنید،  تجسم  ذهن  با  را  خدا   به  شدن  زنده  راه  و  نکرده  بحث
 . کنید حس درون از را   عدم  و کرده باز لحظه

 ست کردنی تفکُّر ذاتش در آنکه
 نیست  ذات در  نظر  آن حقیقت در
 ( 3701 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  نیست   خداوند  ذاتِ  در  آن  درحقیقت  کرد،  تجسم  و  فکر  آن  ذاتِ  در  بتوان  ذهن  با  که  چیزی  آن
 . شناخت را  خدا  تواننمی  ذهن با  بنابراین است؛ اساسبی  پنداری بلکه
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 راه  به زیرا  او، پندار آن  هست
   اِله تا آمد پرده هزاران صد

 ( 3702 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 اندیشه   الهی  ذاتِ  دربارٔه  کندمی  گُمان  که  است  کسی   اساسِبی  و  واهی  تصورات  آن  بلکه
 که   لحظه  این  اتفاق  دربرابر  مقاومتی  هر  و  دارد  وجود  پرده  هزاران   صد  راه  این  در  زیرا   است؛کرده 

 . است  پرده ایجاد  ٔمنزله به  بوده، اتفاق گرفتن جدی از ناشی هیجانِ و انقباض موجب

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

 خدا   به  وصل  را   خود  و  کرده  گیر   است،گرفته  را   آن  خوی   که  ایپرده   در  هاانسان   از  یک  هر
 . است  خداوند همان پرده آن که کندمی  فکر و است وَهم  پردٔه گرفتارِ کهدرحالی  پندارد؛می

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

 ( 3704 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 .است  کردن اساسبی و  واهی  آرزوهای و خیاالت  معنی به پختن سودا سوداپزنده،: سوداپز

  یعنی   نکند  سوداپزی  غلطبه   الهی  ذاتِ  دربارٔه  او  تا  کرد  دفع  انسانی  هر  از   را   وَهْم  این  پیامبر
 . نداند  خدا  جنس از و خداگونه را  خود اساسبی  فکرهای  و ذهنیات

 ادب  ترِک او وَهْم اندر وآنکه
 رب داد سرنگونی  را ادببی

 ( 3705 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  از   هم  من  چیست،  جنس  از  خداوند  پرسدمی   و  کندمی  تجسم  را   خدا   ذهن،  توهّم  در که  کسی  امّا  و
  این   کند،می  انتخاب  را   ذهنیمن  عقلِ  و  داده  نشان  مقاومت  لحظه  این  اتفاق  به  و  هستم  او  جنس
  گشایی فضا  شما  اگر. ]کندمی  سرنگون  را   ادببی   آن  خداوند  و  خداست  مقابل   در  ادبیبی   کار

  انتخاب   را   او  خرد  و  گذاشته  کنار  را   ذهنیمن   عقل  آورید،می   مرکزتان  به  را   خداوند  کرده،
 .[ است  ادب کار این کنید،می
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 زیر سویِ کو  بُوَد آن سرنگونی
 چیر  هست کو  او پندارد رود، می
 ( 3706 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 مسلّط  غالب، چیره،:  چیر

  خود   کمال  پندار  در  کهدرحالی   رود؛می   سقوط   و  سرازیری  سویبه   انسان  که   است  آن  سرنگونی 
 . رودمی  پیش تکامل و باال سویبه  و  است چیره و غالب که کندمی  فکر

   چنین این باشد مست  حدِّ زانکه
 زمین  از  را  آسمان نداند کو

 ( 3707 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 که  است  چنین  این   هاست،همانیدگی  مست  و  دارد  ذهنی من   که  کسی  مست،  تشخیصِ  حدِّ  زیرا 
 را   فضا  یا   رودمی   باال  و  کندمی  فضاگشایی  که  داندنمی   و  دهدنمی   تشخیص  زمین  از  را   آسمان

 .  کندمی  تجسم ذهنش در را  حضور و آیدمی  باال ذهنیمن صورتبه  و  بنددمی

   روَید اندر  فکر   به هااشعجب در
 شوید  گم مَهابت وز  عظیمی از
 ( 3708 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هیبت  عظمت، شکوه، و بزرگی: مَهابت

  و   شما  بدن  که   ببینید  و  کرده  نگاه   خودتان  به  یعنی  کنید   تأمل  زندگی  و  خداوند  هایشگفتی   در
 گم  او  ُصنعِ  هِیبَت  و  عظمت  از  و  است  خداوند  آفریدگاری  و  صنع  براساس  افتدمی   که  اتفاقی  هر

 کنید   خاموش  است  شمع  یک  مانند  زندگی  خورشید  برابر  در  که  را   خود  ذهنیمن   عقلِ  یعنی  شوید
 . دانمنمی  بگویید و

  کند  ُگم سِبلت و ریش صُنعش  ز چون
 زند  تن صانع ز  داند خود حد

 ( 3709 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 آفریدن  آفرینش،: صُنع

 سِبیل: سِبلت
 آفریننده : صانع
 کردن  خودداری: زدن تن

   فضاگشایی  با و است کار در خداوند  آفریدگاری و صنع لحظه این که شودمی  متوجه انسان وقتی
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  یعنی   کندمی  گُم  را   خود  سبیلِ  و  ریش  که  شده  حیران  چنانآن   افتد،می  کاربه   تغییرش   برای  او
  درک   خداوند  بهنسبت  را   خود  حدِّ  گاهآن.  شودمی  گم  شدهگشوده   فضای  این  در  اشذهنی من   عقل
 . کندمی خودداری الهی ذاتِ دربارٔه فکر  و بحث دانم،می  هرگونه از و کندمی

 جان  ز او نگوید اُحْصی ال که  جز 
 بیان  آن است بُرون حد و  شمار کز 
 ( 3710 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آورمنمی  در  شمار به: اُحْصی ال

 خداوندا، :[  گویدمی  جان  عمقِ  از  بمانَد،  حیران  و  کند  نظر  خداوند  آفریدگاری  و  ُصنع  به  که  کسی]
  بیان   و  هستم  جسم  جنس  از  من  زیرا   آورم؛  شمار  به  هستی  من  اصل  که  را   تو  ثنای  توانمنمی 

 مرکزم   و گشایممی   را   فضا  بنابراین  نیست؛  ذهن  حد  در  و   است  کرانبی   و  شماربی   تو صنعِ  عظمتِ
 . شود  انجام  تو آفریدگاری وسیلٔهبه  و من درون از اتفاق این تا کنممی عدم  را 

 حدیث 
 .«  نَفْسِكَ عَلَى َاثْنَيْتَ كَمَا َانْتَ عَلَيْكَ ثَنَاءً ُاحْصِي الَ»
»فرمود   پیغمبر  به  خداوند-  معراج  شب» »فرمود  پیغمبر  -«بگو  ثنا  مرا :    تو   ثنای  نتوانم  من: 

 .«ایگفته  خود ثنای خود که آنسان گفتن،

 «عَلَيْك ما ثَنَاءً ُاحْصِي الَ»
 .« بستایم باید چنانکه را  تو توانمنمی »

 
 اش خانهخلوت  خورشیدست  قرص
 اش؟ بیگانه شبِ آرَد حجاب   کی
 ( 3610 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کند می   طلوع   مرکزش  از  زندگی  و  شودمی   زنده  نظر  هشیاری  به  گشاید،می   را   فضا  که  انسانی 
 یعنی  بیگانه  شبِ  است  ممکن  چگونه  بنابراین.  است  خورشید  قرص  مانند  درونش  خانٔهخلوت 

 شود؟   درونش خورشید  حجاب دیگران و خودش ذهنیمن
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 نماند  بحران شد، پرهیز  و علّت
 نماند  کفران و،  شد ایمان او کفِر

 ( 3611 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 در   پرهیز  به  نیاز  و   ذهنیمن  سازیِسبب   مرض  کند، می  طلوع  مرکزش   از  زندگی  خورشید  که   کسی
 ذاتِ  در  پرهیز   و  شده  خدا   جنس  از  او  زیرا   ماند؛نمی  باقی  ذهنش  در  بحرانی  و  رفته  بین  از  او

 چنین   کفرِ.  باشد  داشته  نیاز  پرهیز  به  که  شودنمی   چیزی  جنس  از  او  بنابراین  است،  خداوند
 این   انسان  ناسپاسی  ترینبزرگ . ]ماندنمی   برجای  ناسپاسی  هیچ  و  شده  تبدیل  ایمان  به  انسانی
  استفاده   فکانکُن  و  قضا  از  و  کل  خردِ  از  کرده،  عدم   را   مرکزش  تواندمی  لحظه  این  در  که  است
 .[ کندمی  استفاده ذهنیمن  عقل از ولی کند

 پیش  به شد استقامت از اَلف چون
 خویش  اوصافِ از هیچ ندارد او
 ( 3612 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  خود   اوصافِ  از  که  استشده  حروف   سایر  رهبر  پایداری  و  استقامت  سبببه   «الف»  آنرو  از
 اثر   در  و  شده   خدا   جنس  از   شویممی  هاهمانیدگی   و  ذهنیمن  از  برهنه  وقتی  هم  ما.  ندارد  چیزهیچ 
 چیز هیچ   خود  هایهمانیدگی   اوصافِ  از   و  رویممی  جلو  رهبر  عنوان به  راه  این  در  تداوم   و  تعهد
 .  نداریم

   خویش  خوهایِ  ِکسؤه  از فرد گشت
 خویش  افزایِجان  به جان برهنه شد
 ( 3613 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 لباس  جامه، :  کِسوه

  اش هشیاری   جان  و  گشت  جدا   خود  هایهمانیدگی   خوهای  و  اوصاف  جامٔه  از  فضاگشا  انسان
 .  گشت زنده است خداوند که خود افزایِجان  به و  شد برهنه

 فرد  شاهِ پیشِ رفت  برهنه چون
 کرد  جامه قُدسی اوصافِ از شاهش

 ( 3614 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  یگانه شاهِ  پیشِ به هاهمانیدگی  از برهنه و درآورد را  ذهنیمن  لباسِ فضاگشا انسانِ که هنگامی
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 . کرد خودش جنسِ  از را  او و پوشاند او به خود الهی اوصافِ از ایجامه  خداوند رفت،

 شاه  اوصافِ از پوشید خِلعتی
 جاه  ایوانِ بر  چاه  از پَرید بَر 

 ( 3615 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 .بخشد می   کسی به بزرگ شخصی که فاخر لباسی: خِلعت

  و  ذهنیمن  چاهِ  از  حضور،  لباس  پوشیدنِ  با  و  پوشید  ایجامه  خداوند  اوصاف  از  انسان
 . کرد پرواز  خداوند نهایتبی  بارگاهِ به هاهمانیدگی 

 گشت  صاف دُردی  چو  باشد چنین این
 طشت   باالیِ  او آمد طشت بُنِ از
 ( 3616 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  شرابِ   حالت  این  در  آیند،می  باال  به  ظرف  پایین  از  شراب،  ظرفِ  در  شده  نشین ته   چیزهای  وقتی
 .گردد می  صاف دُردآلود

 دُردناک؟ او بود  چه  از طشت بُنِ در
   خاک اجزای آمیزشِ  شومیِ

 ( 3617 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 آن  جز  و شراب  مانند  رسوب، و  دُرد به آمیخته مایع دُردآلود،: دُردناک

  همانیده   و  آمیزش  که  دلیل  این  به  است؟شده   انباشته  هاهمانیدگی   انسان،  درونِ  در  دلیل  چهبه
. داشت   خواهد  همراهبه  را   ناگواری  اتفاقات   و  بوده  شوم   جهانی  این  چیزهای  و  اجزا   با  شدن

  دریافت   را   زندگی  کنندٔهزنده  انرژیِ  گونههیچ   درونش،  در  هاهمانیدگی   انباشتگیِ  سبببه   انسان]
 .[ کندنمی 

 بود  بسته بالش و پَّر ناخوش یارِ
 بود  برجَسته بس اصل در او ورنه

 ( 3618 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 که   دادندنمی  اجازه  و  بودند  بسته  را   او  بالِ  و  پر  اطرافیانش،  و  انسان  ذهنیمن   بد،  نشینانِهم  این
 . استبوده خداوند جنس از خویش، ریشٔه و اصل در انسان  وگرنه کند پرواز
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 انگیختند  اِهْبِطُوا عتابِ چون
 آویختند  نگون هاروتش چوهم

 ( 3619 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   شده  همانیده  جهانی   این  چیزهای  با  تعادل  حدِ  از  بیش  رفت،  ذهن  به  انسان  که   هنگامی]
 هنگام،  آن  در  آمد؛  «آیید  فرود  شَرَف  جایگاه  از»  عتابِ  زندگی  طرف  از[  کرد،  فراموش  را   اصلش
 .  آویختند  هاهمانیدگی چاهِ از هاروت، چونهم را  شده همانیده انسانِ روحِ

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

يًعا ۖ فَِإمَّا َيَْتَِينَُّكْم ِمِنِي ُهًدى َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم يَْ »قُ ْلَنا    َزنُوَن.« اْهِبُطوا ِمْنَها َجَِ
  اید داده  دست   از   را   تعادلتان  جهانی،  این  چیزهای  با  شدن  همانیده  در  که  هاانسان  ای: »]گفتيم»
 پس   شويد؛  فرو [  من  با  شدن  یکی  جایگاهِ  از]  بهشت  از  همه[است،  شده  قطع  من  با  اتصالتان  و

  من   راهنمايى  از   كه  هاآن  بر  آمد،  برايتان[  موالنا  و  پیامبران  چونهم ]  راهنمايى  من  جانب  از   اگر
 .««شوندنمى  اندوهناك خود و بود نخواهد بيمى كنند پيروى

 آسمان  مَالکِ از هاروت بود
 همچنان   معلَّق شد عِتابی از

 ( 3620 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  که   فرمود  ایشان  به  خداوند.  رفتند  زمین  به  هاانسان  راهنمایی  قصدِ  به   ماروت  و  هاروت]
  شده،   هویتهم   بسیار  گذاشتند،  جهان  این  به  پا  کهاین  محضبه .  نکنید  قطع  من  با  را   اتصالتان

 در  خداوند  عتاب  سبببه   ولی  بود   آسمان  فرشتگان  از  هاروت.[  رفتند  ذهن  به  و  بستند  را   فضا
 . گشت سرنگون و شد آویزان ذهنیمن چاهِ

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

 ( 3621 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 « دانممی»  گفت]  پنداشت؛  سَر  را   خویش  ذهنیِمن   و  شد  دور  خود  اصل  و  زندگی  سَرِ  از  هاروت
  راه  این  در  تنهایی  و[  گرفت  کاربه  را   دادمی  نشان  حضور  به  رسیدن  برای  ذهنش  که  هاییروش 
 . شد آویزان ذهنیمن چاهِ در سرانجام  دلیل همینبه  کرد؛ حرکت
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   دید آب از پُر   چو را خود  سَپَد آن
 بُرید  دریا از و اِستغنا کرد

 ( 3622 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  خود  از  را   آن  دید،  آب  از  پُر  را   خود  و  گرفت  قرار  دریا  آبِ  در  سبد  که  هنگامی  مثال،  برای
  احساس   که  انسان  چونهم .  ساخت  جدا   دریا  از  را   خود   و  کرد   نیازیبی   اظهار   سپس  پنداشت

 . گرفت فاصله یکتایی دریای  از گاهآن  کرد ناز و داد دست او به نیازیبی 

 نماند  قطره  یکی آبش  جگر، بر 
 خواند  باز را او  و  کرد رحمت   بحر،

 ( 3623 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 رحمت دوباره دریا اما نماند؛ باقی آن در  آب قطره یک حتی شد جدا  دریا آب  از سبد که هنگامی
  خود  سویبه  را   فضاگشا  انسانِ  مرتب  خداوند  رحمت  بحرِ. ]فراخواند  خود  سوی به  را   او  و  کرد
 .[خواندمی

 خدمتی بی علّتیبی رحمتی،
 ساعتی  مبارک   دریا، از آید

 ( 3624 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  عمالً   فضاگشایی  با  و  گذاردمی  کنار  را   مقاومتش  انسان  که  ایلحظه  آن  است  ساعتی  مبارک   چه
  علّتِ   و  سبب   هیچبی   خداوند،  رحمتِ  دریای  پس  خواهد،نمی   را   ذهنیمن  سَرِ  دیگر  دهدمی   نشان
 . رودمی او سراغ باشد، داده انجام  ذهن در تالشی شخص کهآن  بدون و  ذهنی

 َگرد  دریابار ِگردِ ،اللّٰه اللّٰه
 زرد   دریابار اهلِ باشند گرچه

 ( 3625 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دریا  ساحلِ دریا، کنارِ : دریابار

 هایمن  دورِ  نه  بگرد  شدهگشوده   فضای  و  عدم   محور  دور  خدا،  به  را   تو  خدا،  به  را   تو  انسان،  ای
 کن؛   گردش  شوند،  تبدیل  دریا  به  است  قرار  که  هاییانسان  و  موالنا  که  دریایی  ساحلِ  در  ذهنی؛
 . است زرد خداوند، هجران غم دلیلِبه   رویشان که گرچه
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 بخشایشگری  لطفِ آید که تا
 گوهری  از زرد  رویِ گردد سرخ

 ( 3626 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 .شود  سرخ او وصال گوهر یافتن از تو رُخِ زردی و  بیاید گربخشایش  خداوندِ لطفِ کهآن تا

 داعیَه صد بُوَد را  ناصح گرچه
 واعیَه بباید اُذْنی را پند

 ( 1531 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
   آرزو  و خواسته : داعیَه
 شنوا  گوشی :  واعیَه اُذْنی

 برای   خوب  آرزوی  و  خواسته  صدها  دهدمی   که  اندرزهایی  در  موالنا،  کننده، نصیحت   اگرچه
 داشته   شنوا   گوش  یک  انسان  که   است  الزم   موالنا،  پند   پذیرِش  و   شنیدن  برای  امّا  دارد  انسان
 خداوند  به  رسیدن  برای  ذهنی  هایراه  دنبالِبه   و  گذاشته  کنار  را   ذهنیمن  سَرِ  و  تشخیص  باشد،
 . نباشد

   دهیمی  پندش تلطیف صد به تو
 تهی پهلو کندمی  پندت ز او

 ( 1532 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  تو   نصیحتِ  بار  زیرِ  از  او  امّا  کنیمی   نصیحت  را   انسان  مختلف،  هایروش   و  لطافت  نوع  صد  با  تو
]کندمی   خالی  شانه  کرده   بیان  گوناگونی  بسیار  هایصورتبه   هاانسان  برای  را   پندش  موالنا. 
 .[ است

 رَد  و استیز  ز   نامستمع کسِ یک
 کند   عاجز  را  گوینده کسِ  صد

 ( 1533 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دلیلِبه   و  ندهد   گوش  حرف  به  « داشتن  سَر»  و  ذهنیمن   مقاومتِ  و  ستیزه  روی  از  که  نفر  یک
  و   خسته  را   گوینده  صدنفر  بکند،  رد  را   نصیحت  ذهنی، من  مصنوعیِ  آبروی  و  ناموس  داشتنِ
 .کندمی  درمانده
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 پند گفتن با جَهولِ خوابناک
 خاک تخم افگندن بُوَد در شوره
 ( 2264)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جَهول: نادان 

ها ذهنی و همانیدگی پند دادن به شخص نادانی که در خوابِ ذهن و درد بوده، برحسب سرِ من 
 کند. وقت رشد نمی زار است که هیچ کاشتن بذر در شوره بیند، مانندِمی

 چاکِ حُمْق و جهل نپْذیرد رفو 
 تخمِ حکمت کم دِهَش ای پندگو 

 ( 2265)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 کم دِهَش: او را نده 

 حُمق: نادانی 

ندانم و  نادانی، جهل  منزیرا  انسانی که  نمیکاری  را،  دارد  پینه کرذهنی  وصله  ای  توان  پس  د. 
 ذهنی احمق میفشان. پندگو، بذرِ حکمت و نصیحت را در زمینِ دلِ من 

 تر  تر و خوش لهجهز انبیا ناصح
 کی بُوَد؟ که ْگِرفت دَمْشان در حَجَر

 ( 1534)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ایی  ها به سادگی و زیبکس، زیرا آنتر است؟ هیچ از پیامبران چه کسی پندآموزتر و خوش بیان
 گذاشت.  ها در سنگ هم اثر میاند و دِم ایزدی آنسخن گفته 

 زآنچه کوه و سنگ در کار آمدند 
 نشد بدبخت را بگشاده بند می

 ( 1535)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

های ها نیز اثر پذیرفتند، امّا بندِ غفلت و جهالت منها و سنگ های پیامبران حتی کوهاز نصیحت 
 ها باز نشد. از آن نصیحت  بختذهنی نگون 
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 آنچنان دلها که بُدشان ما و من 
 نعتشان شد: بَلْ اَشَدُّ قَسْوَةً

 ( 1536)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

من انسان  خودبینی،  این هایی که گرفتارِ  قرآن کریم  در  هستند  ذهنی  مای  و  توصیف ذهنی  گونه 
 ترند« اند »حتّی از سنگ نیز سخت شده

آید وجود می اساس عالقه و همانیدگی مشترک به یک مذهب و یا چیزهای دیگر به ]مای ذهنی بر
 تواند تخریب ایجاد کند. [ذهنی بیشتر میکه از من

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

َقْسَوًة ۚ   َأَشدُّ  َأْو  َفِهَي َكاْلَِْجارَِة  ِلَك  ذََٰ بَ ْعِد  ِمْن  قُ ُلوُبُكْم  َقَسْت  َوِإنَّ  »ُثَّ  اْْلَْْنَاُر ۚ  ِمْنُه  ُر  يَ َتَفجَّ َلَما  اْلَِْجارَِة  ِمَن  َوِإنَّ 
ُ بِ  قَُّق فَ َيْخُرُج ِمْنُه اْلَماُء ۚ َوِإنَّ ِمْنَها َلَما يَ ْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ ۗ َوَما اَّللَّ ا تَ ْعَمُلوَن« ِمْنَها َلَما َيشَّ  َغاِفٍل َعمَّ

تر از سنگ كه از سنگ گاه جويها سخت گرديد، حتى سخت »پس از آن دلهاى شما چون سنگ، 
روان شود، و چون شکافته شود آب از آن بيرون جهد، و گاه از ترس خدا از فراز به نشيب فرو  

 كنيد غافل نيست.« غلتد، و خدا از آنچه مى
 

 تا ُکنی مَر غیر را حَبر و سَنی 
 ُکنی خویش را بدخو و خالی می
 ( 3196)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 حَبْر: دانشمند، دانا 
 سَنی: رفیع، بلندمرتبه 

آن عاقل کرده،  و  بزرگ، گرانقدر  دانشمند،  را  دیگران  بخواهی  تو  را  تا  را عوض کنی، خود  ها 
 بدخو و از انرژی زندٔه زندگی خالی خواهی ساخت. 

 ست اومردٔه خود را رها کرده
 رَفومردٔه بیگانه را جویَد 

 ( 151)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 رَفو: دوختن پارگی جامه یا فرش

ذهنی دیگران است و دنبالِ زنده کردنِ مردٔه من   ذهنی خویش را رها کرده و بهانسان، مردٔه من 
 کند.ها را نصیحت می آن
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 گری دیده آ، بر دیگران، نوحه
 ِگری مدّتی بنشین و، بر خود می

 ( 479تر دوم، بیت )مولوی، مثنوی، دف

گوید:[ ای چشمِ من، تاکنون به حال دیگران گریه کردی، بعد ]موالنا از زبان زندگی به انسان می 
تر دارذهنی از همه گریهدر من   از این به حال خودت گریه کن و روی خود کار کن چراکه حال تو 

 است. 

 پا رهانَد رُوبهان را در شکار  
 روباهان غِرار و آن ز دُم دانند 

 ( 2227)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 خبری غِرار: گول خوردن، غفلت، بی

را   او  صیادان  داِم  از  است که  روباه  پاهای  این  روباهان،  شکارِ  و  صید  هنگاِم  به  مثال  برای 
 دانند.  که روباهان از روی غفلت و نادانی، نجاتِ خود را از دُمشان میرهاند، درحالی می
ان  و درد میسان ما  به سرنگونی  وقتی  نیز  به ها  و افتیم،  یعنی هشیاری حضورمان  پایمان  خاطر 

می  پیدا  نجات  خداوند  بخشش  و  درحالی لطف  منکنیم،  یعنی  دُم،  از  را  نجات  این  و  که  ذهنی 
 دانیم. اش میزرنگی

 ها با دُمِّ خود بازند کین عشق
 رهاند جانِ ما را در کمین می

 ( 2228تر سوم، بیت )مولوی، مثنوی، دف

گویند: این دارند و میبالند و آن را عزیز میکنند، یعنی بدان میبازی میروباهان با دُِم خود عشق 
 رهاند.دُم، ما را از دام و کمینِ صیادان می 

انسان  نیز سرِ منما  با آن عشق ها  را دوست داریم،  آن  و زرنگی  به همه بازی میذهنی  و  کنیم 
می  ونشان  منمی  دهیم  زرنگی  و  عقل  با  من  درحالی گوییم:  یافتم،  نجات  گرفتاری  از  که ذهنی 

 حضورمان و خداوند است.  وسیلٔه پایِ هشیاریرهایی ما به 
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 روبَها، پا را نگه دار از کلوخ 
 شوخ؟پا چو نبْود، دُم چه سود ای چشم

 ( 2229)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 شوخ: گستاخ چشم 

گشایی مواظبِ پایِ حضورت باش که به سنگ نخورد  صفتِ سرمست، با فضا اه ذهنی روبای من
نگه خود  برای  را  آن  و  نشود  زخمی  را    و  زندگی  خرد  و  پای حضور  اگر  ای گستاخ،  زیرا  دار، 
 ای برای تو دارد؟ذهنی چه فایده نداشته باشی، دُم یعنی عقل و زرنگی من 

 ما چو روباهیم و پایِ ما ِکرام 
 ن ز صدگون انتقام رهاندمامی

 ( 2230)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 کِرام: جمعِ کریم، بزرگواران، بلند همتان 

ذهنی مانندِ روباهیم، ولی اگر فضا را  های اهلِ تدبیر و ترفند نیز در منِ ای بزرگواران، ما انسان
 رهاند. شدن می شده ما را از صد نوع انتقام و شکار باز کنیم، پایمان یعنی عقل فضای گشوده

 حیلٔه باریکِ ما چون دُمِّ ماست  
 ها بازیم با دُم چپّ و راست عشق 

 ( 2231)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها، به منزلٔه دُمِ حیله و تدبیر حساب شده و دقیقِ ما، یعنی فکر کردن برحسب عقل همانیدگی 
دهیم و  می کنیم، آن را به همه نشان می  بازیرویم و با این دُم عشق راست می   و  ماست و ما چپ 

 نازیم.به آن می 

 دُم بجنبانیم ز استدالل و مکر  
 تا که حیران مانْد از ما زید و بکر

 ( 2232)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

دهیم تا مردم را مجذوبِ خود کنیم و خود را پیوسته تکان می  ذهنیما دُِم استدالل و تدبیر من
 زده شده بگویند چه آدم زرنگ و عاقلی است. ها شگفت آن
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 طالبِ حیرانیِ خلقان شدیم 
 دستِ طَمْع اندر الوهیّت زدیم 

 ( 2233)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 الُوهیَّت: خدایی، صفت خدایی

حالمن زبان  با  ریاکار  ذهنی  استداللمی   های  و  فکر  با  ما  حیران  گویند:  خواهانِ  ذهنی،  های 
به  حواسمان  هستیم،  مردم  اینکردنِ  در  جای  و  است  دیگران  روی  باشد  خودمان  روی  که 

 کنیم، طمعِ زنده شدن به خدا را نیز داریم.حال که حیله و مکر می عین 

 ها شویم  تا به افسون، مالک دل
 م بینیم ما، َکاندر َگویاین نمی

 ( 2234)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 گَو: گودال 

می من حال  زبان  با  ریاکار  ذهنی  خود،  های  برق  و  زرق  پر  و  جذاب  سخنان  با  ما  گویند: 
کنیم ها را تغییر دهیم و دیگر به این مسئله توجه نمی خواهیم دلِ مردم را تسخیر کرده و آن می

 س هستیم. هایمان حبذهنی و همانیدگی که در گودالِ من

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

 ( 2235)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 غیرت حمیّت، بیقَلتَبان: بی

 سِبال: سبیل 

بی همانیدگی ای  چاه  و  غفلت  در گودال  تو  به غیرت  را  حواست  خودت گرفتاری،  و  هستی  ها 
بردا  دیگران  سِبیلِ  از  دست  و  بده  از  خودت  دست  اصالح کنی،  را  مردم  نیست  الزم  یعنی  ر. 

 سرشان بردار و تمرکزت را روی خودت بگذار و خودت را درست کن. 

 چون به بُستانی رسی زیبا و خَوش  
 بعد از آن دامانِ خَلقان گیر و َکش 

 ( 2236)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رسیدی، و فضای درونت گشوده شد بعد از   کشای انسان ریاکار، هرگاه به بوستانی زیبا و دل
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 آن، دامانِ دیگران را بگیر و به آن سو بکش و ببر. 

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

 ( 2237)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

پنج حِس و شش    ای کسی که در زندان ذهن و چهار بعد )جسم، فکر، هیجان و جان ذهنی(، 
 جا ببر! جهت، و مرکز مادی خود حبس هستی، عجب جایگاه خوبی داری، دیگران را هم به آن

 ای چو خَربنده حریفِ کونِ خر
 گاهی یافتی، ما را ببَربوسه

 ( 2238)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 خَربنده: خادم اُالغ، خَرَکچی 

نشیمن  دمسازِ  خرکچی  شبیه  شدهای کسی که  خر  اگاه  یعنی  زندگی ای،  ذهن  در  انسانی که  ی 
گاه خر است که هایت شبیه سروصدای نشیمن زنی،  حرفها حرف میکنی و برحسب همانیدگی می

به روی دیگران، می تمرکز  آنبا  به شنیدن سروصدای منخواهی  نیز  را  ذهنی خودت دعوت  ها 
 جا ببر! گاهی یافتی ما را نیز به آن کنی. عجب بوسه 

 وست دستچون ندادت بندگی ِ د
 ست؟ میلِ شاهی از کجااَت خاسته
 ( 2239)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گشایی نصیبِ تو نشده، میل  پادشاهی و  ذهنی داری و توفیقِ بندگی خداوند و فضا اکنون که من
 رهبری معنوی از کجا به سرت زده است؟ 

 آنکه گویندت: زهی در هوایِ 
 ای در گردنِ جانت زهی بسته

 ( 2240ثنوی، دفتر سوم، بیت )مولوی، م

آن هوای  اصلی به  جانِ  گردن  در  بگویند،  اَحسنت  و  آفرین  تو  به  دائماً  مردم  از که  طنابی  ات 
 ای که درحال خفه شدن است. ها بسته همانیدگی 
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 روبَها، این دُمِّ حیلت را بِهِل 
 وقف کن دل بر خداوندانِ  دل 

 ( 2241)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 هِلیدن: واگذاشتن، رها کردن

مکر  ای من و  حیله  دُِم  همانیده هستی،  دردها  و  این جهانی  چیزهای  با  روباه صفت، که  ذهنی 
به دلِ صاحبیعنی فکر کردن برحسب همانیدگی  دالنی ها و دردها را کنار بگذار و دلِ خود را 

 گشوده شده متصل کن.  مثل موالنا که فضای درونشان

 هست احوالم خِالفِ همدگر
 هر یکی با هم مخالف در اثر  

 ( 51)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

به ایجاد میوسیلٔه فکرهای همانیدهاحوال درونی من که  زیرا هر لحظه  ام  است؛  شود، مختلف 
ها با هم در  مانیدگی شود دید من تغییر کند، که این هآید و باعث می یک همانیدگی به مرکزم می

 کند.ها تغییر می دیگر هستند؛ بنابراین حال من نیز با تغییر آنتعارض و ضد یک 

 زنم چونکه هر دم راه خود را می
 با دگر َکس سازگاری چون کنم؟ 

 ( 52)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

می را  خودم  راه  ذهن  به  رفتن  با  هرلحظه  من  می وقتی  ستیزه  خودم  با  در   کنمزنم،  اختیارم  و 
نمی  من  وقتی  نیست،  خودم  عقل دست  و  را خوب کنم  خودم  حال  اداره کرده،  را  خودم  توانم 

توانم دیگری را درست کرده و با او در صلح و آشتی و سازگاری خودم را درست کنم، چگونه می
 باشم؟ 

 موج لشکرهای احوالم ببین 
 کین   و  یکی با دیگری در جنگ هر 

 ( 53دفتر ششم، بیت )مولوی، مثنوی، 

بنگر که هر یک مرا در سلطٔه خویش ام و تعداد همانیدگی به موجِ لشگریان حالتِ درونی  هایم 
 ، با دیگری هماهنگی ندارد و در جنگ و ستیزه است. گرفته 
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 نگر در خود چنین جنگِ گران می
 پس چه مشغولی به جنگِ دیگران؟ 

 ( 54)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

با دیگران به چنین ج به جنگ  تو چرا  توجه کن،  است  برپا شده  تو  نگ سنگینی که در درون 
ابتدا همانیدگی مشغول شده  یعنی  تو  ای؟  را عدم کن،  مرکزت  و  را شناسایی کرده  مرکزت  های 

 ها کاری نداشته باشی. باید به شادی و آرامش درونی دسترسی پیدا کنی و به دیگران و تغییر آن 

 ّقت واخََرد یا مگر زین جنگ، ح
 رنگت بََرد   در جهان صلح یک

 ( 55)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

اثر فضا به جهان صلح و شاید حضرت حق در  این جنگ درونی نجات دهد و  از  را  تو  گشایی 
 رنگی، به فضای یکتایی برده و تو را به خودش زنده کند. یک 

 این جفایِ خلق با تو در جهان  
 زر آمد نهان  گر بدانی، گنجِ

 ( 1521)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

هایی که در این  هایی که با تو قرین هستند و گرفتاری اگر درست درک کنی، جفا و بدی انسان
کنند، به منزلٔه گنجینٔه پنهانی طالست، چراکه اگر فضا را در اطراف جفای  جهان برایت ایجاد می 

کند. ]ولی اگر ستیزه کنی کارت خراب ه زندگی متصل می را ب  ها باز کنی، این فضاگشایی تو آن
 خواهد شد و روی تو اثر مخرب خواهند گذاشت.[ 

 الصَّمَد    اللّٰهحقِّ ذاتِ پاکِ 
 که بُوَد بِهْ مارِ بَد از یارِ بَد 

 ( 2634)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 نیاز، از صفات خداوندصَمد: بی

 ز که مارِ بَد از دوستِ بَد بهتر است. نیابه حقِ ذاتِ پاِک خداوندِ بی 
بی خداوند  به  خوردن  سوگند  با  می]موالنا  اشاره  بی نیاز،  و  خدا  جنس  از  نیز  ما  که  نیاز کند 

 هستیم.[ 
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 مارِ بَد جانی ستاند از سَلیم
 یارِ بَد آرَد سویِ نارِ مقیم 
 ( 2635)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 سَلیم: مارگزیده  

بد مارِ  می  چراکه  را  مارگزیده  انسان  نگه جان  درد  آتش  در  را  انسان  دائماً  بد  یار  اما  گیرد، 
 دارد. می

 وگویِ اوقول و گفتاز قَرین بی
 خو بدزدد دل نهان از خویِ او  

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

قیل  بدون هیچ  آدمی  و گفت و دل  خُوقال  نهان  در  از و سیرت هم   وگویی  ]چه  یار خود  و  نشین 
 دزدد. شده باشد[ را میذهنی و چه از جنس فضای گشودهجنس من 

 چونکه او افکند بر تو سایه را 
 مایه از تو مایه را  دزدد آن بی

 ( 2637)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

، بر تو سایه بیندازد و تو را تحتِ  ست ذهنی مایه، که از جنس من نشین و قرین بد و بی وقتی هم 
 تأثیرِ خود قرار دهد، شادی و مایٔه زندگی را از تو خواهد دزدید.

 ها ها در سینهرود از سینهمی
 ها از رهِ پنهان، صالح و کینه
 ( 1421)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

حضور، چه کینه   صفاتِی که در مرکز انسان است، چه صالح یعنی خرد و خوبی زندگی و هشیاری
وگویی، از راه پنهان و از طریق ارتعاش به  قال و گفت و ذهنی، بدون هیچ قیل یعنی دردهای من 

 کند. مرکز انسان دیگر راه پیدا می
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 اندک آب را دزدد هوااندک 
 دین چنین دزدد هم احمق از شما  

 ( 2596)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شود، یعنی آفتاب آب را بخار کرده و از کم دزدیده مید، کمبرای مثال اگر آب جلوی آفتاب باش
آن کم می همین مقدارِ  احمقی که منکند.  انسانِ  دارد، کمطور  و هشیاری ذهنی  دین  و  عقل  کم 

 دزدد. حضور را از شما می

 آمد از حضرت ندا ِکای مردِکار  
 ای به هر رنجی به ما امّیدوار 

 ( 1865)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 مردِکار: آن که کارها را به نحوِ احسن انجام دهد؛ ماهر، استاد، حاذق، الیق، مردِ کارِ الهی. 

از طرف خداوند به هر انسانِی ندا آمد که ای »مردکار« ای کسی که کارها را به نحو احسن انجام  
 نیست.  های دیگردهی و در هر رنج و دردی به رحمت ما امیدواری و امیدت به جهان و آدم می

 حُسنِ ظَنّ است و، امیدی خوش تو را 
 که تو را گوید به هر دَم برتر آ 

 ( 1866)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

عدم  که  دارد  وجود  من  جنسِ  از  طلبی  یک  تو  درونِ  سکوت در  و  فکر بین  خوب  است،  شنو 
گوید که فضا را تا یکار بگیری، هرلحظه به تو مکند و امیدِ خوشی دارد. پس اگر آن ابزار را بهمی
 ذهنی برتر و باالتر بیا. نهایت باز کن و از منبی 

 گَر نخواهی نُکس، پیش این طبیب
 بر زمین زن زرّ و سَر را ای َلبیب 

 ( 2727)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 نُکس: عود کردن بیماری 

 لبیب: خردمند، عاقل

نمی  اگر  خردمند،  انسانِ  من   خواهیای  بیماریِ  دچار  آن دوباره  با  هرچیزی که  شوی،  ذهنی 
ات را رها کن و دربرابر طبیبِ زندگی بر زمین بزن. ]حتی ذهنی همانیده هستی و سر و عقل من 

 یک همانیدگی نیز نباید در مرکزِ تو باقی بماند.[
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 علّتی بتَّر ز پندارِ کمال 
 نیست اندر جانِ تو ای ذودَالل 

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

را می راهِ خودت  و کرشمه که  ناز  بی ای صاحب  احساسِ  از رویِ  و  ابیات موالنا  روی  به  نیازی 
 کنی، آگاه باش که هیچ مرضی بدتر از پندار کمال در جان تو وجود ندارد.توجهی نمی 

 ست از این  گفت مادر: تا جهان بوده
 کارافزایان بُدند اندر زمین  

 ( 4298)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

می  اشاره  مثنوی  از  داستانی  اسب ]به  که  اسب  کند  کرّه  تا  اما  بودند  خوردن  آب  درحالِ  ها 
 توانست آب بخورد.[ ترساند و نمیبانان او را میخواست آب بخورد صدای سوتِ اسبمی

های کارافزا در که جهان وجود داشته تا االٓن از این انسان  مادر کرّه اسب به او گفت: از زمانی
 کردند. زمین زندگی می 

خواهد از آب زندگی بنوشد اما طور طبیعی میشود به عبارت دیگر هر انسانی که وارد جهان می]به 
 شود.[های ذهنی مانع میصدای سوت و هیاهوی من

 
 هین تو کار خویش کن ای ارجمند 

 َکنَند  خود برمیزود، کایشان ریشِ
 ( 4299)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فایده کردنبرکندن: تشویشِ بی ریش 

ای عزیز من، آگاه باش و اجازه نده کسی مزاحم تو شود و حواست را پرت کند، تو کارِ خودت را 
  عبارت دیگر، کنند. به زنند خودشان را رسوا میهایی که سوت میزودی خواهی دید آنبکن. به 

ها را قضاوت های ذهنیِ کارافزا که آنکنند، نباید به سروصدای منکسانی که روی خود کار می
آن می درمقابل  فضاگشایی،  با  و  داده  ادامه  خود  روی  به کار  باید  بلکه  توجهی کنند  ها کنند، 

 واکنشی نشان ندهند. 
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 گر همان عیبت نبود، ایمن مباش 
 آن عیب از تو گردد نیز فاش  بوک 

 ( 3038)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 بوک: ای بسا، باشد که 

ذهنی، عیبی را در دیگران دیدی و دلیلِ وجودِ پندارِ کمال و ناموسِ بدلی من ای انسان، اگر به
د.  بسا روزی همان عیب از تو نیز سر زنخاطر نباش، چه خیال کردی که در تو وجود ندارد، آسوده 

یا  بوده  هم  تو  در  شناسایی کردی،  دیگری  در  عیبی که  آن  دید،  خواهی  باز کنی  را  فضا  ]اگر 
 هست.[  

 حکمِ حق گسترد بهِر ما بِساط 
 که: بگویید از طریقِ انبساط

 ( 2670)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 
 بِساط: هر چیز گستردنی مانند فرش و سفره 

ها قرار داده و گفته: در این لحظه به  یی را در ما انسانگشاحکم و ارادٔه خداوند، خاصیت فضا 
می آن نشان  تو  به  ذهنت  طریق  چه  از  فقط  بلکه  نخواه،  چیزی  آن  از  و  نکن  توجهی  دهد 

 فضاگشایی با من صحبت کن. 

 زَهر به پیش او بِبَر، تا ُکنَدَش بهْ از شِکَر
 قهر به پیش او بنِه، تا ُکنَدَش همه رضا 

 (44، غزل شمارٔه )مولوی، دیوان شمس

چنین قهر و  تر کند. هم پیش خداوند ببر تا آن را از شِکر هم شیرین ذهنی و دردهایت را بهزهرِ من
 ها را با فضاگشایی تبدیل به شُکر و رضا کند. ات را نیز پیش او بگذار تا همٔه آنستیزه 

 تو بدان فخر آوری کز ترس و بند  
 چاپلوست گشت مردم روز چند 

 ( 2743مثنوی، دفتر چهارم، بیت )مولوی، 

علت تعظیم و چاپلوسی مردم، خودش و شاهش را بسیار واالمقام ]موالنا خطاب به هامان که به
فروشی، که مردم از روی ترس و اسارت، مدتی  نازی و فخر می گوید:[ تو به این می پنداشت می می
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دلیل باال رفتنِ مقامش، مردم به او به  نباید اجازه دهد  اند. ]درواقع انسان چاپلوسیِ تو را کرده
 تعظیم کنند.[ 

 کنند هرکه را مردم سُجودی می
 آَکنَند زهر اَندر جانِ او می

 ( 2744)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

دهند، درواقع دارند زهر به جانِ کنند و تأیید و توجه نشان میمردم دربرابر هرکس که تعظیم می
ا   ریزند. او می  منزلٔه لطف درنظر گرفت. بلکه لطف این است که  ین سجده و تعظیم را به]نباید 

انسان  اطراف  در  را  فضا  و  باشد  خودش  روی  فقط  انسان  احترام  حواسِ  ظاهراً  که  هایی 
 گذارند، باز کرده و به زندگی وصل شود.[ می

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

 ( 2745دفتر چهارم، بیت  )مولوی، مثنوی،

کردند، از او روی برگردانند، خواهد یافت که همٔه آن تأیید و زیرا هرگاه کسانی که به او سجده می
ریختند و او تحت سلطه و رهبریِ آن اشخاص قرار چون زهری بوده که به جانش می ها همتوجه
 است. داشته 

 گرنه نفس از اندرون راهت زدی 
 رهزنان را بر تو دستی کی بُدی؟ 

 ( 4063)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

های ذهنیِ راهزن به داشت، منزد و تو را به واکنش وانمی ذهنیِ تو از درون راهت را نمی اگر من
تو را بزنند یعنی احوال تو را خراب کرده و از حالتِ    توانستند راهِدرونت دسترسی نداشته و نمی 

 حضور خارج کنند.

تواند از درون راهت را بزند که حواست فقط پیش خودت باشد و ناظرِ  نمی   ذهنی ]تنها زمانی من 
 کنی.[ های مردم فضاگشایی میذهنت باشی، در این حالت است که درمقابل رفتار و قضاوت 
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 که او اختیار آن را نکو باشد 
 مالکِ خود باشد اندر اِتَُّقوا 
 ( 649)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اِتَّقُوا: تقوا پیشه کنید، پرهیز کنید. 

به  توجه  از  پرهیز  و  تقوا  با  و  باشد  ناظر ذهنش  و  مالک  است که  اختیار شایستٔه کسی  قدرت 
 ها حفظ کند. چیزهای بیرونی، خودش را از همانیده شدن با آن

 د حفظ و تقوی، زینهار چون نباش
 دور کن آلت، بینداز اختیار 

 ( 650)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 زینهار: بر حذر باش، کلمٔه تنبیه 

از همانیده شدن را نداری و نمی  ات باشی و ذهنی توانی ناظر من اگر واقعاً قدرتِ حفظ و پرهیز 
دراین بگیری،  را  بینداز،جلویش  را  اختیار  ابزارِ  این  با    صورت  و  توجه کن  موالنا  ابیات  به 

 های زنده به حضور مشورت کن. انسان 

 پََرست من غالمِ آن مسِ همّت
 کو به غیِر کیمیا نآرَد شکست 

  (492)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

کند و با تسلیم و پذیرش دربرابر  ای هستم که فضا را باز می ذهنی من غالِم آن مس یعنی آن من
الهی را میفامر قضا و کن  ارادٔه  شده پرستد و تنها دربرابر کیمیای فضای گشودهکان، همت و 

 کند. تعظیم می

 دست اِشکسته برآور در دعا 
 سوی اِشکسته پََرد فضلِ خدا 

  (493)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

هیجاناتت و    ذهنی از جمله فکرهای همانیده پس تو با دست شکسته، دعا کن یعنی ابزارهای من
ذهنی فکر و عمل نکن. زیرا فقط در این حالت است که فضل و  را از کار بینداز و براساس من 
 ریزد. آید و به جانت می سوی تو میشده بهبرکات ایزدی از فضای گشوده 
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 گر رهایی بایَدَت زین چاهِ تنگ 
 درنگ ای برادر رو بر آذر بی

  (494)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 آتش  آذر :

است، پس ای برادر باید  ها بر تو روشن شدهاگر ضرورتِ رهایی از چاهِ تنگِ ذهن و همانیدگی 
به بی  لحظه  همین  در  و  درنگ  ایرادها  فضاگشایی  با  و  بروی  هشیارانه  درد  آتشِ  سوی 

 هایت را شناسایی کرده و بیندازی.همانیدگی 

 مکِر حق را بین و مکِر خود بِهِل 
 اران خجل ای ز مکرش مکِر مکّ

 ( 495)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 بِهِل: رها کن، ترک کن 

آید توجه کن، همان  فکان می شده با امر قضا و کن به مکر و تدبیر خداوند که از فضای گشوده
های ذهنیِ مکار خجل و شرمسار هستند، پس مکرِ خود، که خداوندی که از تدبیرش، تمام من 

 است را رها کن.  ذهنی ها و عقل منانیدگی همان اندیشٔه تو برحسب هم

 چونکه مکرت شد فنایِ مکِر رَبّ 
 برگشایی یک َکمینی بُوالعَجَب 

 ( 496)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 بُوالعَجَب: هر چیز عجیب و غریب

لحظه  همان  در  منزیرا  مکرِ  فضای  ای که  یک  به  کنی،  خداوند  تدبیر  فدای  را  خودت  ذهنیِ 
 انگیزی دست خواهی یافت. شگفت شدٔه گشوده 

 که کمینٔه آن کمین باشد بقا 
 تا ابد اندر عُروج و اِرتِقا 
 ( 497)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ترینکمینه: کم 
 اِرتِقا: ترقی، به پایٔه باالتر رسیدن 

 شود و عدم می شده این است که مرکزِ انسان فورًاکه حداقل بهرٔه آن کمینِ فضای گشوده 
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ابد فضای درونش عمیق و عمیق درمی  تا  نامیرایی و جاودانگی است، پس  از جنس  تر  یابد که 
 شود زیرا انتهایی ندارد.می

 َگرد بر پهلویِ صدق گُوی شو، می
 غَلْطان در خَمِ چوگانِ عشق  غَلْط

 ( 1558)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

انسان، هم ات را  ذهنی و افکار همانیدهپای منوچون گویْ گرد شو، یعنی دست بنابراین تو ای 
وسیلٔه چوگانِ فضای ذهنی راحت شو تا بتوانی بهدور بینداز و با فضاگشایی از مکر و حیلٔه من

 سوی زندگی پیش بروی.  غلطان به شده، بر پهلوی صداقت و راستی غلط گشوده 

 است تا دیدارِ دوست  زآن رَهَش دور
 کو نجویَد، سَر، رئیسیش آرزوست 

 ( 3528)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 رئیسی: ریاست 

این بهاز  است که  دور  او  به  زنده شدن  و  دیدار خداوند  تا  راهش  آنرو  بهجای  و که  سَر  دنبالِ 
 ذهنی را در سر دارد. هدایت خداوند باشد، آرزوی ریاست با عقلِ من

 نامیمام بَرَکن ای جان، ز نیک دل را ت
 یک بدانی اسرار را تمامی  به تا یک

 (2956)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

که بخواهی در میان مردم جای آنخواهی از تمام اسرار زندگی آگاه شوی بهای جانِ من اگر می
تأیید و توجه آن دیده بشوی و به  از نیک دنبال  باید دلت را  ی و شهرت پاک کنی،  نامها باشی، 

تنها در آن صورت است که می با فضا زیرا  نهفته در توانی  اسرارِ  تا  گشایی مرکزت را عدم کنی 
 شده برایت آشکار شود. فضای گشوده

 ای عاشقِ الهی، ناموسِ خلق خواهی؟ 
 ناموس و پادشاهی در عشق هست خامی

 (2956)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 ذهنی را در بین مردم داوند هستی، آیا ناموس و حیثیت بدلی من ای انسانی که عاشق خ
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ذهنی و پادشاهی، هیچ ارتباطی با زنده شدن خواهی؟ پس آگاه باش که این ناموس بدلی من می
 ات در راه عشق، نشانِ خامی توست. خواسته به خداوند ندارند و این

 چون و چند باید  عاشق چو قند باید، بی
 ست سامی ، کان حضرتی اجانی بلند باید

 (2956)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 
 مرتبه سامی: بلند 

فضاگشایی  با  باید  حقیقی  پی عاشق  همدرهای  خدا،  به  زنده شدن  راه  در  شیرین پی  قند  چون 
بی  و  بی وچونبوده  و شادی  زندگی  از جنس  هم چند  باشد.  اعماقِ سبب  در  باید  او    چنین جان 

داشته  ریشه  بهزندگی  قائم  هشیاری  آن  زیرا که  باشد  پایدار  و  بلند  بتواند  تا  ذات،    باشد 
 ست بلندمرتبه.بارگاهی 

 جانور فَربه شود، لیک از علف
 آدمی فَربه ز عِّزست و شرف 

 ( 290)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

د و انسان نیز از راه عزت  شوها چاق میذهنی است از خوردن علفِ همانیدگی جانور که نمادِ من 
 شود. گیرد و قوی میشده جان میو شرفِ فضای گشوده 

 آدمی فَربه شود، از راه گوش 
 جانور فَربه شود از حلق و نوش 

 ( 291)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

می را  فضا  فضای گشودهآدمی  از  زندگی  پیغاِم  شنیدن  با  و  می گشاید  قدرتمند  اما  شده،  شود، 
 طریق خوردن و نوشیدن. حیوان از 

 از هر جهتی تو را بَال داد
 جَهاتَت تا بازِکشد به بی

 (368)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 جَهات: موجودی که برتر از جا و جهت است، عالَم الهیبی

 بختی خواستی، به درد  ای انسان، از هر جهتی که رفتی، با هر فکری همانیده شدی و از آن خوش
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جهات که همان فضای  بی   خواهد تو را بهشد و زندگی، تو را سرنگون کرد چراکه می و بال ختم  
 شده است، بکشاند. گشوده 

 زخم کآید بر منی آید همه 
 رنجی منی داری هنوز تا تو می

 (413)عطار، دیوان اشعار، غزل شمارٔه 

می جانت  بر  زخمی  همه اگر  به  اشآید  هنوز  تو  است که  خاطر  این  منبه  بلند عنوان  ذهنی 
ای و از دیگران توقع داری و  رنجی یعنی هنوز این من را نگه داشتهشوی. تا زمانی که تو میمی

 ای. ها وصل کرده بختی را به انسانخوش

 سَر بجنبد، دُم بُوَد هرکه او بی
 جُنبشش چون جُنبشِ کژدُم بود 

 ( 1430هارم، بیت )مولوی، مثنوی، دفتر چ

هم حرکتش  حرکتی کند،  زندگی  خرد  و  »سَر«  بدونِ  بی هرکس  دُم،  حرکت  است. چون  ارزش 
 درواقع جنبش و حرکتِ او درست مانندِ عقربْ خطرناک است. 

 َکْژرو و شبکور و زشت و زهرناک 
 پیشٔه او خَستنِ اجسامِ پاک 

 ( 1431)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 آزردن، زخمی کردن، در اینجا مراد نیش زدن است.خَستن: 

او نیش زدنِ اجسام کند، در تاریکی نمی عقرب کج حرکت می  بیند و زشت و زهردار است، کارِ 
بیند و دائماً درحالِ ضرر زدن است.  ذهنی که در تاریکی ذهن نمی پاک است. درست مانند من 

انسان  زدن  نیش  و  درد  پخشِ  او  به حضور رسیدهچوهم  هایی کارِ  موالناست که  دارند ن  یا  اند 
 کنند. روی خودشان کار می 

 سَر بکوب آن را که سِرّش این بُوَد
 خُلق و خویِ مستمّرش این بُوَد  

 ( 1432)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ست که گونه است را بکوب و آن را از بین ببر زیرا سرّش این ذهنی که ذاتش این پس سر هر من 
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خلق سرن شود.  من وگون  عقربِ  این  همیشگیِ  بزند،  خوی  نیش  را  همه  که  است  این  ذهنی 
 خصوص کسانی را که از جنس حضور هستند. به

 خود صالحِ اوست آن سَرکوفتن  
 تن اش زآن شومریزهتا رهد جان

 ( 1433)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ذهنی  کوچکِ من ِالحِ اوست، زیرا جانص ذهنی را بکوبی و جانش را بگیری به اگر سر عقرب من 
می  می که  شومش  تنِ  این  از  جلوه کند،  بزرگ  را  آن  کمال  پندار  با  جنسِ خواهد  از  و  رهد 

 شود. نهایتِ خداوند می بی 

 گفت حق که بندگانِ جفتِ عَوْن 
 رانند و هَوْن بر زمین آهسته می

 ( 834)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

فرموده  آنخداوند  می  است  برخوردار  من  از کمک  و  بندگانی  آهستگی  به  زمین  روی  که  شوند 
 نرمش راه بروند و همواره درحالِ تسلیم و فضاگشایی باشند. 

 برهنه چون رَوَد در خارزار؟  پا
 جز به وقفه و فِکَرت و پرهیزگار 

 ( 835)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ایستد و از رود؟ قطعاً با فضاگشایی و تأمل می طورِ مثال انسان پابرهنه چگونه در خارزار میبه
جا که مقدور است پرهیز کرده و فقط از  حالت تا آن کند دراینشده نگاه می طریق فضای گشوده 

 کند.طریق زندگی فکر و عمل می 

 خور نفسی ای غافل میانِ خاک خون میتو صاحب
 دل اگر زهری خورَد آن انگبین باشد که صاحب

 (264)عطار، دیوان اشعار، غزل شمارٔه 

ها خونِ دل بخوری و درد نفْس هستی و باید در میان این همانیدگی  ْای انسانِ غافل، تو صاحب 
کند حتی اگر زهر بخورد و  شده زندگی می دل که با فضای گشوده  ْهشیارانه بکشی. انسانِ صاحب 

 شود. چون عسل شیرین میاق برایش هماتفاق بدی برایش بیفتد، با تسلیم و فضاگشایی آن اتف
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 از آفتابِ مشتعِل هر دَم ندا آید به دل  
 تو شمعِ این سَر را بِهِل، تا باز شمعت سرزند 

 (538)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

بی به  عارفی که  از  یا  و  زندگی  خود  از  مشتعل،  آفتاب  از  خدائماً  دل نهایت  به  شده،  زنده  دا 
ات ذهنی رسد که این شمعِ سرت را خاموش کن، یعنی عقل من انسانی که پذیرا باشد این ندا می

 را در این لحظه رها کن تا از طریق فضاگشایی یک شمعی از خرد کل در تو روشن شود. 

 همچو اسماعیل، پیشش سَر بِنه 
 شاد و خندان پیشِ تیغش جان بده 

 ( 227ر اول، بیت )مولوی، مثنوی، دفت

اسماعیل همان  ابراهیم   گونه که  برابر  لحظه در  این  در  نیز  تو  تسلیم شد،  و  نهاد  زمین  بر  ، سر 
. در برابر تیغ  پیش خداوند و یا سخنان موالنا سر تعظیم فرود آور، فضا را باز کن و تسلیم شو 

خندان، راضی و خشنود  ها را بده، و شادان و  ذهنی و همانیدگی شناسایی حضورِ ناظر جان منِ 
 باش. 

 تا بمانَد جانْت خندان تا ابَد 
 همچو جانِ پاکِ احمد با اَحَد 

 ( 228)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

این سازیبه سبب  ابد در  تا  لحظه به خدا زنده شده و خندان و   های ذهن توجه نکن تا جانت 
 و شادان بود.  جاودانه شود. مانند جانِ پاک حضرت رسول که با خدا یکی شده

 که اشْتِهارِ خلق، بندِ مُحْکَم است
 در ره، این از بندِ آهن کی کم است؟

 ( 1546)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 
 اِشتهار: مشهور بودن 

مقام   جدی گرفتن  و  مردم  بین  آوازه  و  شهرت  باش  نهمواظب  تو معنوی  رهایی  موجب  تنها 
آهن  تر از بند  ذهنی این بند سنگین کمشود بلکه بند محکم است. در راه آزاد شدن از من نمی 

 نیست. 
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 عقل، قربان ُکن به پیشِ مصطفی 
 ام َکفی اللّٰهُگو که  اللّٰهحَسبِیَ  

 ( 1408)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

آید، قربانی کُن و  دست می شده بهرگزیده که از فضای گشوده ذهنی خود را در پیش خرد ب عقلِ من 
 بگو خدا برای من کافی است؛ زیرا خداوند بسنده است.  

 ( 38و  36آیات ( 39)قرآن کریم، سورٔه زمر )

 »َالَيْسَ اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ ... .« 
 فى نيست؟« اش كاآید[ براى نگهدارى بندهشده می»آيا خدا ]عقلی که از فضای گشوده 

 »... قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ... .«
 » ... بگو خدا برای من بس است. ...« 

 
 چون که بر سر مر تو را دَه ریش هست 
 مَرهَمَت بر خویش باید کار بَست 

 ( 3036)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ای سرِ خود  هحاال که در سرِ تو دَه زخم وجود دارد، مرهم خود را سر دیگران مگذار، برای زخم
این به سرش  در  ]کسی که  ببر.  با  کار  را  خودش  عقل  باید  دارد  مسئله  و  ایراد  و  عیب  همه 

زخم  گشایی فضا  داروی  و  دوا  چراکه  حل کند.  را  خودش  مسائل  و  فضای درست کند  از  ها 
 آید.[ شدٔه درونش میگشوده 

 عیب کردن ریش را داروی اوست 
 چون شکسته گشت، جایِ اِرْحَمُوست 

 ( 3037مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت )
 اِرْحَمُوا: فعلِ امر به معنی رحم کنید. 

ذهنی و همانیدگی را عیب خود بدانی، این عیب کردن، همان داروی دردهای هرگاه تو زخمِ من
صورت سزاوارِ لطف و شوی، دراینتوست. وقتی زندگی روی تو کار کند متواضع و شکسته می

 دگی خواهی شد. رحمت خدا و کارگاه زن
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 حدیث 
 اِرْحَمُوا تُرحَموا.«»

 »رحم کنید، تا بر شما رحم شود.«
 

 گر همان عیبت نبود، ایمن مباش 
 بوک آن عیب از تو گردد نیز فاش 

 ( 3038)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

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

 ببینی که آن عیب در تو هست یا نه.[

 غیر مُردن هیچ فرهنگی دگر  
 گردر نگیرد با خدای، ای حیله

 ( 3838ثنوی، دفتر ششم، بیت )مولوی، م

منِ نیرنگ ای  نمی ذهنی  مٔوثر  هنری  و  فضل  هیچ  پیشگاهِ حق  در  تکنیک  باز،  و  فن  هر  و  باشد 
بی  من ذهنی  به  مردن  مگر  است  من ارزش  سر  انداختن  بی ذهنی،  به  زنده شدن  و  نهایت  ذهنی 

 خدا.

 یک عنایت بِهْ ز صد گون اجتهاد 
   جهد را خوف است از صد گون فَساد

 ( 3839)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

آید، بهتر از صدگونه کار با ذهن است؛  دست می یک »عنایت« و توجه زندگی که با فضاگشایی به 
ذهنی باطل است، هدف را درمعرض »فساد«  چراکه هرگونه جهد بدون عنایت و کوشش با من 

 شود. قرار داده و مانع رسیدن انسان به خدا می
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 موقوفِ مَمات  وآن عنایت هست
 تجربه کردند این رَه را ثِقات 

 ( 3840)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 ذهنی مَمات: مرگ، در اینجا مردن به منِ 

 اند.در قول و فعل موردِ ِاعتمادِ دیگران باشند، جمعِ ثِقَه، مراد کسانی که به حضور زنده شده ثِقات: کسانی که 

عنایات زندگی موقوف و وابستٔه این است که انسان در این لحظه با فضاگشایی و حضور ناظر 
خواهد خودش را نشان دهد با حضور ذهنی می ذهنی بمیرد و در هر فرصتی که منبه مننسبت 
انسانناظ را  راه  این  بگیرد.  را  جانش  و  نگاه کند  آن  به  همهار  اعتمادی  مورد  موالنا  ی  چون 

 اند.تجربه کرده 

 عنایت نیز نیست بلک مرگش، بی
 عنایت، هان و هان جایی مَایست بی

 ( 3841)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

نسبت  مردن  منحتی  ببه  مراقب  نیست.  ممکن  الهی  عنایت  بدون  هم  هیچ  ذهنی  در  هرگز  اش 
الهی و مرکز عدم وقتت را تلف نکنی. کاری کن توجه و لطف  مرحله  از زندگی بدون عنایت  ای 

 زندگی به تو برسد و این تنها با فضاگشایی میسر است.  

 کشد چون ز مُرده زنده بیرون می
 که مُرده گشت، او دارد رَشَد هر 

 ( 549)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 راهِ راست رفتن  رَشَد: به

مردٔه من از  بیرون میچون خداوند  را  انسان  و هشیاری  زندگی  این  ذهنی،  در  کشد، هرکسی که 
میرد او هدایت زندگی را دارد و ذهنی می به من شود و نسبت صورت حضور ناظر بلند می لحظه به 

 شود.  وسیلٔه خداوند راهنمایی می به

 کند چون ز زنده مُرده بیرون می
 تَنَد زنده سویِ مرگی مینْفسِ 

 ( 550)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 گرایدتَنَد: می می 

 ذهنی را صورت حضور ناظر من است و به  خداوند از وجود انسانی که از جنس خودش و زندگی 
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این نفس زنده دائماً ذهنی را بیرون می کند، مُردگی مناثرش میتماشا کرده و بی  بنابراین  آورد 
زند، تا  ذهنیِ بدون ناظر دائماً به ما ضرر میرود. ]من سوی مرگ پیش می کند و بهری میکاخراب 

ست که خداوند از خودش، که در ماست،  خورد. این قانون زندگی ا درد نمی   ما بفهمیم عقلش به 
او میمی از  این مُردگی نفس را هرلحظه بیرون کند. وقتی  این ذهنی می بُریم و من خواهد  شویم، 
 چرخد.[ذهنی دائماً حولِ نابود کردنِ خودش می من

 اْلحَی ِ الصَّمَد مُرده شو تا مُخِْرجُ
 یی زین مُرده بیرون آورد زنده

 ( 551)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  زندهٔ الَْحی : بیرون آورنده مُْخرِجُ

انسان، هشیارانه با فضاگشایی و صبر نسبت  باید ات کوچک شو و بذهنی به من ای  میر، زودتر 
نیاز آورندٔه زندگی و بی ها را از مرکزت بیرون کنی تا خداوند که بیرون این را بفهمی که همانیدگی

 ذهنی تو بیرون آورد.ای را از مردٔه مناست زنده

 ( 95، آیٔه (6)قرآن کریم، سورٔه انعام )

ِلكُ  ُ ۖ فََأَّنََّٰ تُ ْؤَفُكوَن.«»ِإنَّ اَّللََّ فَاِلُق اْلَْبِي َوالنََّوىَٰ ۖ ُُيْرُِج اْْلَيَّ ِمَن اْلَميِيِت َوُُمْرُِج اْلَميِيِت ِمَن اْْلَيِي ۚ ذََٰ  ُم اَّللَّ
آورَد و مرده را از زنده بيرون  شکافد، و زنده را از مرده بيرون مى»خداست كه دانه و هسته را مى 

 كنند؟«آورَد. اين است خداى يکتا. پس، چگونه از حق منحرفتان مى مى
 

 رو محوِ یار شو، به خراباتِ نیستی 
 ستهر جا دو مست باشد، ناچار عربده

 ( 446)مولوی، دیوان شمس، غزل 

شده محو یار شو. اگر در جایی  ای انسان، برو به خرابات نیستی، مرکز عدم و در فضای گشوده 
دا  فعلی دو مست  دو مست حضور  ]در وضعیت  است.  نعره  و  عربده  ناچار صدای  باشند،  شته 

وجود دارد، یکی خداوند است که به خودش زنده و دائماً مست است و یکی ما که باید مثل او  
به خودش مست باشیم اما چون در ذهن هستیم عربدٔه ما ناجور و بد و ناهماهنگ است. وقتی  

ها عربده و نعرٔه عشق به  شوند که از آناقعاً از جنس هم می جا هردو مست ومحو یار شویم این 
 رسد.[ گوش می
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 ساخت موسی قدس در، بابِ صَغیر
 تا فرود آرند سر قومِ زَحیر

 ( 2996)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 قومِ زَحیر: مردم بیمار و آزار دهنده 

و م بیماردل  قوِم زحیر که  تا  بودند هنگام  حضرت موسی در قدس، دری کوچک ساخت  تکبر 
ست که خداوند در ذهنی ورود به آن، سرِ خود را خَم کنند. باب صغیر معادل جهنم افسانٔه من 

کند تا انسان  پندارد و پر از توهم است ساخته و درد تولید می نیاز می مرکز انسانی که خود را بی 
 دردمند تسلیم شده و متوجه احتیاجش به خداوند شود. 

 ران بُدند و سرفراز زآنکه جَبّا
 دوزخ آن بابِ صغیر است و نیاز 

 ( 2997)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 جَبّار: ستمگر، ظالم 

مردمی ظالم و گردنکش بودند.  حضرت موسی بدین جهت آن در را کوچک ساخت که قومش،  
خواهد از دید دیگران بهتر  ذهنی دارد و می داند، سر من نیاز از خدا میبرای انسانی که خود را بی

ذهنی اوست که مانندِ آن درِ کوچک، جایی برای تسلیم، سجده و  دیده شود نیز، دوزخ همان من 
 اظهارِ نیاز به خداوند است.  

 و ثَبات  قوت و تَمْکین ٔ ای دهنده
 ثباتی دِه نجات خَلق را زین بی

 ( 1197)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 تَمکین: قبول کردن، استعدادِ انسان برای ماندن در حالت تسلیم یا استعدادِ فضاگشاییِ مداوم 

فضا   ای قدرت  روح،  غذای  عطا خداوندی که  را  یکتایی  فضای  در  استقرار  و  تمکین  گشایی، 
ای که در ذهن دارند نجات ده. ریختن خرد زندگی به فکر و  ثباتی را از این بی   هافرمودی، انسان 

 گیرد. عمل انسان از این استقرار و ثبات سرچشمه می
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 ستبودنیاندر آن کاری که ثابت
 ستقایمی دِه نفس را، که مُنْثَنی
 ( 1198)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کار و درماندهعنی سست مُنثَنی: خمیده، دوتا، در اینجا به م

فضای   در  بودن  مستقر  و  بودن  ثابت  با  خودت که  به  انسان  شدن  زنده  راه  در  خداوندا، 
 گیرد نه با تغییر حاالت ذهنی، هشیاری را روی ریشٔه خودش مستقر کن. شده صورت میگشوده 

 الدین بُدی در روز و شب ما را اگر نه عشقِ شمس
 ب ما را؟! ها کجا بودی ز دام و از سبفراغت

 (71)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

لحظه  بهشده و اتحاد بین ما و خداوند است، لحظه الدین که همان فضای گشودهاگر عشق شمس 
 ذهنی راحتی و آرامشی نداشتیم. سازی منها و سبب میسر نبود، ما از داِم همانیدگی 

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

 (71)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

گشایی نبود که به ما خرد و ها و امکان فضااگر تابش عشق خداوند، قدرت شناسایی همانیدگی 
انداختنِ همانیدگی نداشت  قدرتِ  از درونمان وجود  امکانِ طلوع خورشیدِ زندگی  و  بدهد  را  ها 

 آورد. جهانی شهوت بسیاری دارد، دَمار از روزگار ما درمییزهای این ذهنی که به چگاه بتِ من آن

 من بندٔه آن عاشق کاو نَر بُوَد و صادق 
 خیزی از مَهْ ُکلَهی یابد کز چُستی و شب

 (599)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 
 قو ت و کامل  نَر: مجازاً قَوی، تمام 

خواهد به خدا زنده شود. و صادق است، می   من بندٔه آن عاشقی هستم که او واقعاً نترس، شجاع
شود و از عنوان حضورِ ناظر بلند می خیز است که هرلحظه در شبِ ذهن به قدر چُست و شب آن

 شود. گیرد و به او زنده میخداوند کالهِ حضور را می
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 اللَّیلَ که شمعی ای هُمام  هین قُمِ
 شمع اندر شب بُوَد اندر قیام 

 ( 1456)مولوی،مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 هُمام: ارجمند 

هنگام از خواب ذهن برخیز که تو شمع هستی. شمع را در شب  هوش باش ای انسان، در شب به
کنند. شمع در تاریکی شب ایستاده و فروزان است. ]برخاستن یعنی فضاگشایی و روی روشن می 

 [ زندگی قایم شدن.

 ( 2(، آیٔه 73)قرآن کریم، سورٔه مَُزمِّل ) 

 »قُمِ اللَّيْلَ ِالَّا قَلِيال.« 
توانی در ذهن بیدار باش و فضا را باز کن، اگر به »شب را زنده بدار، مگر اندكى را ]هرچه می

 ها رفتی دوباره برگرد و قیام کن.[«ذهن و خواب همانیدگی
 

 َکن، شَقِّ حَجَرْ زورِ جانِ کوه
 جانِ جان، در اِنشَقَّ اْلَقمَرزورِ  

 ( 1478)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 
 شَقِّ حَجَر: شکافتنِ سنگ 
 اِنشَقَّ الْقَمَر: شکافتنِ ماه 

ذهنی را دو ذهنی محدود به شکافتن سنگ است، اما قدرت انسانِ فضاگشا، ماهِ من قدرتِ من 
می به نیم  روان  طوریکند،  زمان  از  را  این شناختیِکه خودش  در  و  آینده جمع کرده  و   گذشته 

 شود. لحظٔه ابدی ساکن می 

 پس شما خاموش باشید اَنصِتُوا
 گو   وتان من شوم در گفت تا زبان

 ( 3692)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

می زندگی  زبان  از  فرمان ]موالنا  و  باز کنید  را  فضا  »خاموش« کنید،  را  ذهن  شما  پس  گوید:[ 
ها وگو را کنید تا من »زبانتان« شوم و خودم را از طریق شما بیان کنم و در گفت »َانْصِتوا« را اج

ذهنی  ذهنی، در این حالت منهم از طریق من سخن گفته شود و هم شنیده شود نه از طریق من
 دیگر نخواهید داشت. که کنار برود مسائلتان حل خواهد شد و اختالفی با یک 
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 ( 204یٔه ، آ (7)قرآن کریم، سورٔه اعراف )

 »وَِاذَا قُرِىَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وََانْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ.« 
خواند[ به آن گوش فرا دهيد »چون قرآن خوانده شود ]وقتی خداوند قرآن درون سینه شما را می

 و خاموش باشيد ]ذهنتان را خاموش کنید[، شايد مشمولِ رحمت خدا شويد.«
 

 تو زِ قرآن بازخوان تفسیِر بیت 
 گفت ایزد: ما رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْت

 ( 615)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

که اندازی. یعنی برای آناندازد تو تیر نمی تو تفسیر این بیت را از قرآن بخوان که خداوند تیر می 
 بیفتد.  ذهنی خداوند از طریق ما فکر کرده و خودش را بیان کند، باید سَر من 

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

 »... وَمَا رَمَيْتَ ِاذْ رَمَيْتَ وَلََٰکِنَّ اللَّهَ رَمَی ... .«
 انداخت... .« انداختی، خدا بود که تیر میانداختی، تو تیر نمی گاه که تیر می »… و آن 

 
 گر بپّرانیم تیر، آن نی ز ماست 
 ما کمان و تیراندازش خداست

 ( 616لوی، مثنوی، دفتر اول، بیت )مو

در  بپرانیم  را  عملمان  و  فکر  تیرهای  نیست اگر  ما  از  تیر،  پرانیدن  این  تیر  حقیقت  در  ؛ کمان 
کند. انداختن تیر هیچ دخالت و مقاومتی ندارد و مستقر است. با حرف زدن اغتشاش ایجاد نمی 

این باید کمان باشیم. برای  نیز  باید ذهنما  مان را خاموش کرده، حرف نزنیم،  که کمان باشیم 
 مقاومت و قضاوت باشیم تا خدا از طریق ما تیر بیندازد و فکر و عمل کند. بی 

 غیِر نُطق و غیِر ایماء و سِجِل 
 صد هزاران ترجمان خیزد ز دل 

 ( 1208)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 ایماء: اشارت کردن 

 معنیِ مطلق نوشته جا بهسِجِل: در این

 حرف زدن و غیر از ایما و اشاره و نوشتن، صدها هزار نوع انرژی و برکتی که برای غیر از 
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شود و خداوند از طریق او می  ذهنی ناشناخته است، از دلِ انسانِ فضاگشا به کائنات فرستادهمن
 کند.خودش را بیان می 

 پس ریاضت را به جان شو مُشتری  
 چون سپردی تن به خدمت، جان بَری 

 ( 3396)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

با   و  باشی  هشیارانه  درد  و  ریاضت  مشتری  و  خواهان  جان  و  دل  با  باید  بدان که  اینک  پس 
انتخاب همانیدگی  ها را شناسایی کرده و بیندازی. فضا را باز کن و اجازه بده قضا و  اختیار و 

 در ببری. ه هایت کار کند تا جان سالم بفکان روی دردها و همانیدگی کن

 اختیار ور ریاضت آیدت بی
 سر بنه، شکرانه دِه، ای کامیار  

 ( 3397)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تو با خواست زندگی سختی درد هشیارانه به تو روی آورد سر   ٔاختیار و ارادهای کامروا، اگر بی 
ریامن آن  بده که  شکرانه  و  کن  آر، شکر  فرود  تسلیم  بده، سر  را  موجب کامیابی،  ذهنی  ضت 

 تر شدن تو به خداوند شد. و زنده پیروزی و آزادی هشیاری تو از بند آن همانیدگی

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

 ( 3398)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

هشیارانه  درد  و  ریاضت  چنین  متعال  خداوند  خداونوقتی  شُکر  آورد  پیش  را  جای ای  به  را  د 
من  سر  انداختن  برای  بلکه  نکردی  انتخاب  را  ریاضت  آن  اختیار خودت  به  تو  ات ذهنی بیاور. 

 قضا و »امر کُن« این کار را کرد.

 یا بُوَد کز عکسِ آن جُوهای خَمر
 مست گردم، بو بََرم از ذوقِ اَمر

 ( 2519)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 سبب، خرد و قدرت زندگی، حس امنیت های شراب، شادی بی یا شاید آن لحظاتی برسد که جو
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را  الهی  فرمان  از  اطاعت  و  امر  لذّتِ  و  از من گذرد، مست شوم  با فضاگشایی  و حس هدایت 
 بچشم.  

 دل نباشد غیر آن دریایِ نور  
 دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟ 

 ( 2269)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شو باز  است که  »دل«  دلی  خداوند  تنها  دلی که  است  ممکن  آیا  باشد.  هشیاری  دریای  و  د 
 ها ببیند؟ و با عینک همانیدگی  خواهد از طریق آن و با چشم عدم نگاه کند »کور« شودمی

 نی، دل اندر صد هزاران خاص و عام 
 در یکی باشد، کدامست آن کدام؟ 

 ( 2270)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شود.  د است حتّی در میانِ صدها هزار تن از خواص و عوام پیدا نمی نه، آن دلی که منظر خداون
 تواند پیدا شود، اما آن شخص کیست؟ آن دلی که دریایِ نور الهی است فقط در یک نفر می 

 ریزٔه دل را بِهِل، دل را بجو 
 تا شود آن ریزه چون کوهی ازو 

 ( 2271)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ذهنی، را بینداز. دل اصلی و دل انسان کامل و زنده شده به خداوند ای انسان این ریزٔه دل، من 
فضا  با  نیز  دل  ریزٔه  این  تا  بجو  همرا  فضای گشوده گشایی  در  مستقر  و  عظیم  شده چون کوهی 

 گردد. 

   عَیان  حق دستِ کرد چون را قبله
   دان مَردود ازین بعد تَحَّری پس،

 ( 2626 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 جوییحقیقت  کردن،  وجوجست : تََحرّی

 انسان  و  کرده  آشکار  را  شدهگشوده  فضای  و  عدم   مرکز  قبلٔه  خداوند،  قدرتِ  دستِ  کهاین   دلیلبه
 کاری   قبله،  یافتنِ  برای  ذهن  در  وجوجست   پس  این  از  دارد،  دسترسی  آن  به  فضاگشایی  با

 . است  بیهوده
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 سَر و رو تَحَّری از بگردان هین
 مُستََقرّ  و  مَعاد آمد پدید که

 ( 2627 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 قیامت بازگشت، محل:  معاد

 قائم  ساکن، گرفته،  جای استقرار،  محلّ: مُستقر

  به   شدن  زنده  امکانِ  لحظه  این  در  زیرا   بردار،  دست   ذهنت  در  قبله  وجویجست   از  باش،  آگاه
 .است آمده پیش  تو برای نهایتبی  ریشٔه با استقرار و خداوند

 شوی  ذاهِل گر   قبله زین زمان یک
 شوی  باطل قبلٔه  هر  سُخرٔه

 ( 2628 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 غافل  کننده،فراموش : ذاهِل
 زیردست  و ذلیل: سُخره

 ذهن  به  شوی،  غافل  ابدی،  لحظٔه  این  در  استقرار  و  شدهگشوده   فضای  قبلٔه  این  از  ایلحظه  اگر
  یعنی   «باطل  قبلٔه  هر »  مسخرٔه  و   سلطه  تحتِ  و  آوریمی   مرکزت  به   را   جهانی  این   چیزهای  رفته،

 . گرفت خواهی قرار هاهمانیدگی 

 ناسپاس  را دِهتمییز  شوی چون
 شناس قبله  خَطَرتِ تو بِجهَداز

 ( 2629 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . است معرفت  و شناخت  قؤه دهندٔه که کسی: تمییزدِه
 اندیشه  گذرد، دل بر  که  آنچه تمییز، قو ه: خَطْرت

  دهد، می  تو   به  را   تمییز  و  تشخیص  قدرت  که  زندگی  خرد  و  شدهگشوده   فضای  بهنسبت   که  وقتی 
 عدم   مرکز  یعنی  اصلی  قبلٔه  تشخیص  قدرتِ  گاهآن  کنی،  مقاومت  و  ببندی  را   فضا  کرده،  ناسپاسی

 . دهیمی  دست از را 
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 بُرّ  و بِّر خواهی انبار این از گر 
 مبُر همدردان ز هم ساعتنیم

 ( 2630 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 نیکی : بِرّ
 گندم: بُر

  شده، گشوده  فضای  از  برخورداری  خواهانِ  یعنی  خواهیمی  رزق  و  احسان  خداوند،  انبار  از   اگر
  حتی   هستی،  است  مادی  نیک  محصوالت  و  هانعمت   که  هاآن   بیرونی  انعکاس  و  سبببی   شادی
 .مشو جدا  هستند تو دردهم معنوی راه این در که کسانی  از لحظه،نیم برای

 مُعین   زین بِبُّری که دم آن  در که
 الَقرین  بِئسَ با تو گردی  مبتلی

 ( 2631 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کننده  یاری یار،: مُعین
 بد نشینهم : القَرین بِئسَ

  زندگی   به  معنوی  راه  این  در  که  یارانی  و  شدهگشوده   فضایِ  از  یاور،  این  از  که  لحظه  آن  در
 . شد  خواهی ذهنیمن  یعنی همراه بدترین گرفتار تو  شوی، جدا  اند،زنده

 ( 38 آیٔه ،(43) زُخرف  سورٔه کریم، قرآن)

 .«الْقَرِينُ  فَبِئْسَ الْمَشْرِقَينِ بُعْدَ وَبَيْنَكَ  بَيْنِي لَيْتَ  يَا قَالَ جَاءَنَا ِاذَا  حَتَّی»

 اى :  گويدمى [  ذهنیمن   به]  آيد،  ما  نزد [  و  شده  زنده  زندگی   به  کند،  باز  فضا  انسان]  كه  آنگاه  تا»
 .«بودى بدى همراه چه تو و. بود مغرب و  مشرق دورى تو و  من دورى كاش

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

 وجب : بَدَست

 این   که  بدان  نیک  شوی،  دور  موالنا  و  معنوی  دوستانِ  از  وجب  یک  اندازه  به   لحظه  یک  برای  اگر
 . است شیطان نیرنگ و مکر از امر
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 اََلسْت  روزِ از دید خوابی که  هر 
 مست   طاعات،  رهِ  در باشد مست

 ( 2348 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و  کند  اقرار  الست  به  عمالً  کند،  باز  را   فضا  یعنی  باشد،  دیده  رویایی  َالَست  روزِ  از  که  هرکس
  از   اطاعت  ذوق   و  است  سرخوش  و  مست  خدا   طاعتِ  راهِ  در  او  هستم،  زندگی  جنس  از  که  بگوید
 .دارد را  شدهگشوده فضای اوامر

 جوال  این مست  اشتِر چون  کشد می
 مالل بی و، ُگمان  بی و، فُتور بی
 ( 2349 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   شُکر  و   صبر  بارِ  این  مست  شتری  همانندِ  زندگی،  به  شدن  زنده  راهِ  در  شخصی  چنین
 . دهدنمی راه خود به  «ماللی» و کشدمی  دوش  بر شکی و سستی  هیچبی  را  فضاگشایی

 راز   تماشاگَهِ به آید که خواست  مدعی
 زد  نامحرم سینٔه بر  و آمد غیب دستِ
 ( 152 شمارٔه  غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

 دست   ولی  کند  تماشا  و  بداند  را   خداوند  به  شدن  زنده   رازهای  که  خواستمی   ذهنیمن   مدعیِ
  ما . ]کنی  پیدا   دسترسی  زندگی  راز  به  توانینمی   تو   که  زد،  ذهنی من   نامحرم   سینٔه  بر  خداوند  غیرت

  به   لحظه  این  در  را   زندگی  رازهای  شده،  زندگی  مَحرِم  کردن،  فضاگشایی  و  مرکزمان  کردن  عدم   با
 .[ گوییممی خود گوش

 کردگار  آن است غالب  و است طالب
 دَمار  او آرَد  بر  هاهستی ز تا

 (  3214 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ذهن  در  که  کسانی   همٔه  روزگار  از  دمار  تا  اوست،  مرکز  بر  غالب  و  انسان  طالب  بزرگ،  خداوندِ
]کند   درد  و  غم  دچار  را   هاآن   و  درآورد  اند،داده   وجود  حس  هاهمانیدگی   به  خداوند  چراکه. 

 .[باشد جسم انسان مرکز که دهدنمی  اجازه غیرتش قانون  براساس
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 حاضرست  جمله  پیشِ سلیمان، آن
 ساحرست  و، بندچشم غیرت لیک
 ( 3782 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 جادو   و  بنددمی  را   ذهنیمن  هایچشم   غیرتش،  ولی.  حاضرست  همه  نزدِ  خداوند،   سلیمان،  آن
 آن  در  شوی  خارج  کردن  فکر  از  و  کرده  عدم   را   مرکزت  باشی،  من  جنس  از  اگر:  گویدمی .  کندمی

 .  ببینی را  من توانیمی  صورت،

 فضول  و،  خوابناکی   و، جهل ز تا
 مَلول  وی از  ما  و، ما پیشِ به وا
 ( 3783 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 اندوهگین  افسرده،: مَلول

 او   از  ها،همانیدگی   براساس  گوییبیهوده   و  غفلت  نادانی،  سبببه   ماست،  نزدِ   خداوند  کهدرحالی 
 . هستیم هاجسم  عاشق همانیده، مرکز با  و بینیمنمی را  او ایم،افسرده  و خسته

 ست صادقی و  عاشقی بر  غیرتش
 نیست اُستور  بر و دیو بر  غیرتش

 ( 3647 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 استر  و االغ و اسب مانند بارکش  حیوانِ  سُتور،: اُستور

  قبیل   این  که  ندارد  دوست  یعنی.  ورزدمی   غیرت  خود،  صادق  و  عاشق  بندٔه  بهنسبت   خداوند
.  ورزدنمی   غیرت  ذهنیمن   دیو  و  چهارپا  بر  خداوند  وگرنه .  کنند  نظر  دیگری  بر  او  بجز   بندگان

  شما   به  خداوند  توجه  کنید  کردن  کار  به   شروع  عاشقانه  و  صادقانه  خودتان  روی  کهاین   محضِبه ]
  شما   تا  دهدمی   نشان  را   هاهمانیدگی  و  هااشتباه   مرتب   و  کندمی   کار  شما  روی  شده،  جلب

 .[شوید زنده او  به  و کرده شناسایی

 روح  خوبی بر است عقل غیرتِ
 نُصُوح  این تمثیل و  تَشبیهات ز پُر 
 ( 688 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ها نصیحت : نُصُوح

  را  فضا  انسان که هرچقدر ورزد،می  غیرت انسان هشیاری جمالِ و حُسن بر زندگی کهآن  سبببه
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 بیرونی  چیزهای  با  انسان  اگر  بنابراین.  کندنمی   رها  را   او   و  شودمی   بیشتر  غیرتش  کند،  باز  بیشتر
  از  پُر را  خود نصایح موالنا چنیناین  .نیست زندگی قبول مورد شود جسم جنس از و شده همانیده
 . استکرده  تمثیل و  تشبیه

 راست  روح کین پنهانیی چنین با
 چراست؟ رَشکین چنیناین وی بر   عقل
 ( 689 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بَرَنده  رشک  غَیور،: رَشکین

 حد   این تا  آن  بهنسبت   خداوند،  کل،   عقل  چرا   است،  پنهان   درجه این  تا  هشیاری  یا روح  کهاین   با
 پوشاند؟ می ذهنی هایمن دید از را  آن و است غیرت در

 ست همه غیِر او  که باشد آن غیرت
 ست دَمْدَمه و بیان از افزون که آن
 ( 1713 بیت او ل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از  مرکزمان  و   نشویم  او  جنسِ  از  اگر  و  است  موجودات  همه  از  غیر  خداوند  یعنی،  خداوند،  غیرت
  بیرون   بیان  و  توصیف  حد  از  خداوند.  ببینیم  را   او  توانیمنمی   باشد،  هاهمانیدگی  و  جسم  جنس
 .کند ادا  را  مطلب حق تواندنمی ما معمولی عبارات  و کلمات این و است

 عشق  مأکولِ شد عشقست،  جز  هرچه
 عشق  نَوْلِ پیشِ دانه یک جهان دو
 ( 2726 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 شده خورده : مَأکُول
 منقار : نَوْل

 . شودمی خورده  عشق توسط باشد عشق از غیر که هرچیزی
 اگر .  است  دانه  یک  مانند  عشق  مرغِ  منقارِ  برابر  در  مرگ   از  بعد   جهان  و  فرم   جهان  جهان،  دو

 غیر  و  خوردمی  دهدمی   نشان  ذهن  که  را  هرچه  و  کرده  کار  شما  در  نیرو  این  کنید  باز   را   فضا  شما
 . ماندنمی  دیگری چیز خدا  جنس از
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 جهان  دو غریبِ کرد مرا، تو غریبِ حُسنِ
 مرا؟   فرد  همگان از نکند  چون  تو فردیِ
 (43 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 از  بینم،می  را  تو  زیبای  روی  گشایممی   دهدمی   نشان  ذهنم  که  هرچیزی  اطراف  در  را   فضا  وقتی]
 آن  دیگر  من  و  کرده  جهان  دو  غریب  مرا  تو  انگیزشگفت   زیبایی  حالت  این  در[  شوم می  تو  جنس
  جدا  دیگران  از  مرا   تو  یکتایی  و   فردیّت  چگونه  حال  ندارم؛  قبول  دهدمی  نشان  ذهن  که  را   جهانی
  از  تدریجبه  من  کندمی   ایجاب  تو  یکتاییِ  و  شد  خواهم  زنده  نیز  تو  یکتایی  به  من  یعنی!  نکند؟

 .باشم زنده تو به فقط و  شده جدا  هاهمانیدگی 

 شب  و روز  دنیا احوالِ از خُفته
 رب  تقلیبِ پنجٔه  در قلم چون

 ( 393 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کردن واژگونه  برگردانیدن،: تَقلیب

 در   نیست  مهم  برایَش  یعنی  است  خفته  و  فروبسته  چشم  دنیا  احوال  از  روز  و  شب   حقیقی  عاشق
 با   و  اوست  خواست  و  اراده  تسلیم  و  بوده  خداوند  دستِ   در  قلم  مانند  او  گذردمی   چه  اطرافش
 . نمایدمی  عمل و فکر و کرده کار فکانکن  و  قضا نیروی

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

 ( 4678 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 :[ گویدمی زندگی زبان از موالنا]
 زنده  من  به   و   کند  ارتعاش  زندگی  به  و  بگشاید  را   فضا   ستذهنی من   مردٔه  در  که  انسانی  هرگاه
 روی  خودم   سویبه   که  است  من  جان  این  گردد،  آزاد  هاهمانیدگی   از  اشهشیاری   یعنی  شود
 . شودمی زنده خودش به انسان در که  است خداوند این دیگر عبارتبه . آورد می

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

  طریق از که  جانی آن. کنممی  عظمت با و بزرگ ام شده زنده خودم  به او در که را  انسانی جانِ من
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.  است  سپاسگزار  و  بیندمی   مرا   بخشش  است  حضور  جنس  از  و  ام بخشیده   او  به  گشایی فضا 
 . ببیند را  آن تواندنمی ذهنیمن  کهحالی در

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

 ( 4680 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 فقط   نیست  خداوند  رویِ  دیدن  به  قادر  آیدمی   وجودبه   انقباض  اثر  در  که  ذهنی من   نامحرِم  جان
  امتداد   اصلش  زیرا   ببیند  را   خدا   تواندمی   شودمی   زنده  انسان  در  گشاییفضا  طریق  از  که   جانی
 . اوست 

 یقین  رحمان از هست  تأنّی که
 لعین  شیطانِ ز تعجیلت هست

 ( 3497 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کردن   را کاری آرامی  و آهستگی به کردن، درنگ: تأنّی

 و   است  خداوند  از  حتماً  زندگی تغییرِ  و  تکاملی  قانون  به  خود  سپردن  و  فضاگشایی  یعنی  تأنی  زیرا 
]است  شیطان  از  کردن  عوض  را   چیزی  ذهنیمن  عجلٔه   با  یعنی  شتاب   ما   دیگر  عبارتبه . 
  به   گشاییفضا  با  باید  بلکه  برسانیم  حضور به  را  همه  و  برسیدم   حضور   به   عجله  با  توانیمنمی 

 .[ کنیم ارتعاش زندگی

 حدیث 

 .« الشَّیْطَٰانِ مِنَ وَالْعَجَلَةُ اللّٰهِ مِنَ َالتَّاَنّی»

 .«است  شیطان از شتاب و خداوند از درنگ»

 
   خدا از موجود گشت تأنّی با

 ها چرخ  و زمین  این روز شش به تا
 ( 3500بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  نیز   انسان  روی  خداوند.  آمد  وجودبه   تدریجاً  روز  شش  طیِ  خداوند  طرف  از  کائنات  که  طورهمان 
 . کندمی  کار تأنی با
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   فَیَکُون ُکن  کو بود قادر ورنه
 بُرون  آوردی چرخ و زمین صد

 ( 3501 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  بپوشد  هستی  جامه  چیزهمه  به  «شودمی   و  باش»  فکانکن   قانون  با   توانستمی  خداوند  االّ  و 
 بارهیک   به  را   هاآدم   همٔه  توانستمی   خداوند  دیگر  عبارتبه .  بیافریند   جدید  آسمان  و  زمین  صد
 . برساند حضور به

   هُمام آن اندک اندک  را  آدمی
 تمام  مردِ  کند سالش  چهل تا
 ( 3502 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   بینهایت  به  یعنی  رساندمی   کمال  به  سال  چهل  مدت  به  تدریجاً  را   انسان  بزرگ  خداوند  آن
 کار  ما  همانیدٔه  مرکز  روی  تدریجبه   خداوند  بگشاییم  را   فضا  ما  اگر  پس  .کندمی   زنده  خود  ابدیت

 . کنیم  صبر باید  ما و کندمی

   نََفس یک کاندر بود قادر گرچه
 کس  پنجاه  ُکنَد پَّران عدم از

 ( 3503 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 .[کندنمی  چنین اما. ]برساند حضوربه را  انسان پنجاه  لحظه یک در توانستمی خداوند الّا و

 دل  مَفَرشهای  روی  بر  دل، آتشهایِ  ز» که گفتم
 ؟«یَشَٰا  ما یَْفعَل بحِر تا دل  سودایِ در غَلْتمی

 (18 شماره  غزل شمس، دیوان ، مولوی)
 فرش  کردن پهن جای  گستردنی، چیز  هر: مَفرَش
   سطحی روی یا خود  روی بر چیزی  گردیدن:  غلتیدن

 قلبم   بستر  بر  که  تو  با  شدن  یکی  عشق  آتش   در  و  گشایممی   را   فضا  خداوندا،:  گفتم  پاسخ  در
 هرچه   او  و  خواهد  خدا   که   آنجا  تا  روم می   یعنی .  «یَشَٰا  ما  یَفْعَل  بحرِ»   تا  روم می   و  غلتممی   افتاده

 . دانمنمی ام ذهنی من  با من و داندمی او. شودمی  همان بخواهد
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 ( 27 آیٔه ،(14) ابراهیم  سورٔه کریم، قرآن)

 .«يَشَاءُ مَا اللَّهُ وَيَفْعَلُ... »
 .« كندمى  همان خواهد چه هر و... »

 
  توست تعلیم پیِ از تأنّی این
 سُکُست بی باید آهسته طلب که
 ( 3506 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ناگسسته  وقفه،بی: سُکُستبی

 باید  بنده  طلب  چراکه  توست،  تربیت  و  تعلیم  برای  نکردن  عجله  و  مالیمت  صبر،  تأنّی،  این
 . باشد پیوستههمبه  و آهسته

   رودمی دائم که کوچک جُویَکی
 شود می َگنده نه گردد، نجس نه
 ( 3507 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  گیرد، می  تعفن  بوی  نه  و  شودمی   نجس  نه  است  جریان  در  دائماً  که  باریکی  جویبار  مثال،  برای
  و  شود  رد   ما  از  زندگی   برکات  و   خرد  جوی  تا  کنیم  باز  را   فضا  مرتب  باید   هم  ما  طورهمان 
 آرامی   به  و صبر  با بیرونی  و   درونی تغییرات  چراکه  باشیم نداشته  رسیدن  حضور  به  برای  ایعجله 
 . گیردمی صورت

 بود توفیقبی چو فرعونی،   جَهدِ
 بود  تفتیق آن دوخت،می او هرچه 

 (   840 بیت دفترسوم، مثنوی، مولوی،)
 شکافتن : تفتیق

 هر  هم  ذهنی من   شد،می   گسسته  هم  از  دوختمی   هرچه  بود،  بیهوده   فرعون،  تالش  و  کار  چون
 .  است  بیهوده جهد و بوده موفقیت بدون دهدمی  انجام  که کاری
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 اندرید  تناقض شَتّی، سَعیُکُم
 دَرید میبر   شب دوزید،می  روز

 ( 256 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 پراکنده : شَتّی

 روز   کهچنان  ایدشده   گرفتار  تناقض  دام   در  شما  و  است  گوناگون  و  پراکنده  شما  هایتالش 
 ذهن   به  کنیم، می   باز  را   فضا  که  وقتی   دیگر،  عبارتبه .  کنیدمی   پاره  را   همان  شب   و  دوزیدمی
 .داریمنمی نگه را  شدهگشوده فضای و رویممی

 ( 4 آیٔه ،(92) لیل سورٔه کریم، قرآن)

 « لَشَتَّی سَعْيَکُمْ اِنَّ»

 .«است گونگونه  و پراكنده شما کوششهای  همانا: كه»

 
   عشق غرقِ خَلقان َکشتی ِ این بنگر 

 عشق  حلقِ گویی گشت اژدهایی
 ( 623 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  غرق   یکتایی  فضای  عشق،  دریای  در  که  مردم   ذهنیمن   یعنی  خلقان  کشتی  به  و  کن  باز  را   فضا
 .  ناپیداست اژدهایی گلویِ مانند شدهگشوده  فضای این کن، نگاه است، شده

  دلُربا ناپدیدِ اژدهایی
   کهُربا او را  کوه همچون  عقلِ

 ( 624 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 مانند  را   کوه  مانند  ذهنیمن  عقل   که  ستجذابی   و  ناپیدا   اژدهای  چونهم  شده،گشوده  فضای
 . کشدمی خود سویبه  کهربایی

 او  از شد کآگه   عطّار هر   عقلِ
 جو  آبِ اندر ریخت  را هاطَبله

 ( 625 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 صندوقچه : طَبله

   که را  هاییهمانیدگی   ٔصندوقچه   شود آگاه او با شدن  یکی  و عشق از که ذهنی،من عطار هر عقل
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 .کندمی عدم  را  مرکزش و ریخته جو آب  در دهد،می  پز هاآن به  و فروشدمی  مردم  به

 ابد تا برنیایی جو  کزین رَو
 اَحَد  ُکْفواً  َلهُ  حَّقاً  یَکُن َلمْ

 ( 626 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 با   که  است  این  کار  کلید]  شد  نخواهی  بیرون  یکتایی  جوی   از   ابد  تا  که  برو  عاشق،  رهرو  ای
  حقیقتاً   نظیرست،بی   ایزدی  بخشش  و فنا  جوی  این  که،  بەراستی   ، [بمانی  جوی  این  در  فضاگشایی 

 .نداریم همتایی جهان در و هستیم او جنس از هم ما نیست، خداوند همتای کسهیچ 

 ( 4 آیٔه  ،(112) اخالص   سورٔه کریم، قرآن)

 .«ٔاحَد   کُفُوًا  لَهُ یَکُنْ وَلَمْ»

 .« اوست همتای کس هیچ  نه و»

 

 

 

 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن   وی آهوی معانی

 جریده بر عاشقان گزیده ای عاشق

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 

 2029غزل شماره   ،مولوی، دیوان شمس
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