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 :سخنی با همراهان

 کن  ر خطا گفتیم اصالحش توگ

 مصلحی تو ای تو سلطان سَُخن 

 (۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

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

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

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

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

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  تا اُسّ

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

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

 و موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

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

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

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

 عموم قرار دهیم. 

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

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خالصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 908 خالصه ابیات غزل برنامه

 متن ابیات غزل اصلی 
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 لقایی  زیبا  و لطیفی چه اگر 
 هوایی  جانِ ز  رو، بقا   جانِ به

  
 سوزان  و گرم گه و  است سرد گاه هوا
 وفایی بی ببین!  جویی؟  چه زو وفا

  
 پَّران  مرغِ  جان و  دان، قفس را  بدن
 کجایی؟  جانا تو آمد، حاضر  قفس 

  
 پَریدی  زمانی گردون آفاقِ در

 سزایی را او که شه، بدان  گذشتی
  

 نبیند  و  ندید مرغی تو چون  جهان
 سَرایی در هم و،  بامی فوقِ  هم که

  
 تاجداران  سِر بر  زنی پا گهی
 گدایی پَالسِ  در دررَوی گهی

  
 را  جهان  بتابی آفتابی، گهی
 نپایی  زمانی  برقی، همچو گهی

  
 طوطی  چو هادل و نباتی، کانِ تو
 چَرایی هاجان و  سبزی صحرایِ تو

 
 ما  از سایه مبَر  گذشتم، هااین از
 مایی  سروِ و گل دولت، باغِ در که
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 باشد   قفل صد دو ما،  دلِ بر  اگر 
 گُشایی  را در  و  فرستی  کلیدی

  
 چراغی  روشن که ما،  دلِ در  دَرآ 
 توتیایی  خوش  که دیده، دو در  دَرآ 

  
 درآرد  سیاهی غم لشکرِ  اگر 

 َلوایی  صاحب  و رزمی خورشیدِ تو
  

 بگفتم  گل با  و گلستان در شدم
 قَبایی  َلعلین که  داری؟ کی   از جَهاز

  
 شناسی  خود بو به  کن،  بو: گفت مرا
 صفایی  صاحب و  عشقی مجنونِ چو

  
 لیلی  وادیِّ به  بیامد مجنون چو
 صبایی بادِ  ز نسیمش یابد که

  
 باد  بقا را  شما لیلی،:  بگفتند 
 عزایی لباسِ تبارش،  بر  ببین

 
 جامه  بِدَرّید کامهتلخ آن پس
 پایی و دستبی ز خون در بغلطید

  
 در  هر   و سنگ هر  به  را  سَر  کوفتهمی

 خایی دست بسی  نوحه، کرد بسی
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 شد؟  کجا تاجت که  سر  بر  کوفتهمی
 بالیی  صیدِ که دل، بر  کوفتهمی

  
 بدانی  این خود تو قصه، درازست
 استقاییبی ز ماهی  هایِتپش

  
 مجنون  بپرسید  آمد، خویش با چو
 فضایی بادَش که دِه، نشان گورش که

  
 شد  گم و تاریک و بود  شب بگفتند
 الَقضایی  سوءُ ز  هااین از افتد بس

  
 دارم  قالووز مجنون، کرد ندا
 رهنمایی   ُکنَد لیلی  بویِ مرا

  
 یوسف  بویِ یقین وقتم، یعقوبِ چو
  دوایی رساند راهم،  صدساله ز

 
 صِلّه داد  ما به محمّد  مشامِ
 خدایی  نسیمِ خوش  یمن از کشیم

  
 خاکی  بردهمی  کف  کف گور هر  ز
 سایی  مُشک آن از  جستمی و بینی به

  
 جوید شیخ او که  مریدی مثالِ
 اولیایی دمِ ها،دهان از کشد
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 قلندر  دهانِ از حق بویِ بِجو
 آیی   مَحَْرم یقین بجویی، چون  جِد به

  
 تیره  خاکِ از نه بو،  این ستجرعه ز

 وَالیی  جرعٔه  افتاد خاک  در که
  

 کن  رها را این و  بازآ، تو مجنون به
 الضّیایی شمسُ ز چشمم  خیره  شد که

  
 چشمم  خورشید، قرصِ در است ضعیف
 گوایی شُعاعش بر  دهد مه  ولی

  
 مجنون  عشقِ کجا ذوالنّون،  عشق کجا

 کبریایی آن از است نشان این ولی
 

 دایه پستانِ  نگرفت که موسی چو
 آشنایی  بُدَش مادر شیِر با که

  
 بگذشت  و مجنون کرد بو گور صد ز

 اوستایی  بُدَش بوشناسی در که
  

 روشن  سینه در  تمییز  است چراغی
 دَغایی و فریب  از را تو رهاند

  
 لیلی  گورِ  سویِ بویش بیاورد
 فنایی  آن فُتاد و  اینعره بزد
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 بکشتش  بو همان  شکفتش، بو همان
 الیی  نَْفخه یک به حَشْری، نَْفخه یک به

  
 جان   رسد  مولٰی به  او، رسید  لیلی به

 سمایی شد سما زمینی، شد زمین
  

 لیکن  است، خدای  هوایِ را شما
 شمایی؟ را  شما گذارد کی خدا

  
 صَرصَر جویند که  پشّه ز گروهی

 اقتضایی  کرد که  صرصر،  جذبِ بُوَد
 

 بخشد  پیل دلِ پشّه به  صرصر  که
 الجزایی حسنُ  به   خویشش  ز رهاند

  
 زارش الله  رونقِ  کردمی بیان
 الَلکایی  دلِ برنتابد ولی

  
 زبانی بی را تو  بگوید خود چمن
 صَالیی اهلِ  که رو،  چمن  در صَال،

 
 ( 3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 



  908خالصه ابیات برنامه شماره  

 
8 

 لقایی  زیبا  و لطیفی چه اگر 
 هوایی  جانِ ز  رو، بقا   جانِ به

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
  با همانیدن و  ذهنی منِ خواستن اساس بر که جانی  مجازاً فانی، جانِ  است، قایم تنفّس به  که  حیوانی  جان: هوایی جانِ

 . شودمی  تشکیل جهان  این چیزهای

 فکری   و  جسمی  نظر  از  و  کرده  رشد  بُعدت  چهار  هستی،   روزیبا  و  لطیف  بسیار  چهاگر  انسان  ای
  داری   ذهنیمن  تو  اما  هستی؛  پُرانرژی   و  جاندار  و  شاد  شده،  لطیف  هیجاناتت  ای،شده  شکوفا
  و   میردنمی   هرگز  که  ابدیتی  و  نهایتبی   جانِ   بقا،  جان  به   ذهنی،من   حیوانی  و  هوایی  جان  از  باید
 فضای   و  انبساط  با  و  کنی می  باز  لحظه  این  اتفاق   اطراف  در  را   فضا  وقتی. ]بروی   دارد  ریشه  تو  در

  خصوصیات   و  موهومی  زندگی  سبْکِ   زنی،می   حرف  خدا   با  فکر  دو  بین   فاصله  از  شده،ده گشو
  نشان   تو  به  را   خودش  بقا  جان  ،کنیمی  رها  را   هاآن  و  کرده  شناسایی  را   دردهایش  و  ذهنیمن
  و   رودمی  بیناز  مرگ   از  ترس   حالت  این  در.  شویمی  زنده   خدا   ابدیت  و   نهایتبی   به  و  داده

 جهان  در  تو  طریق  از  را،  قدرتش  و  هدایت  امنیت،   حس   عقل،  عشق،  شادی،  تواندمی   خداوند
 .[  کند بیان

 سوزان  و گرم گه و  است سرد گاه هوا
 وفایی بی ببین!  جویی؟  چه زو وفا
 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  و   غمگین  هاهمانیدگی  دادن  دست   از  با  گاهی  است؛  سوزان  و  گرم   گاهی  و  سرد  گاهی  دلت  هوای
 تو.  تغییرند  حال  در  مرتب  هاآن.  شویمی   خوشحال  هاآن   شدن  زیاد  و  آوردن  دست به   با  گاهی
  مرکزت  در  که  را   هرچه  ببین  جویی؟می   وفا  ایگذاشته  مرکزت  در  که  آفلی   چیزهای  از  چرا 

 . کندنمی  وفا تو به و بوده  وفابی ایگذاشته

 پَّران  مرغِ  جان و  دان، قفس را  بدن
 کجایی؟  جانا تو آمد، حاضر  قفس 

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  قفس   دهد،می   نشان  هاهمانیدگی   و  ذهنیمن  عنوانبه  ذهن  که  چیزی  آن  را،  بدن  تو  انسان  ای
 جسم،   بُعدت،   چهار  تَن،  قفس  این.  بپرد  تواندمی  که  مرغی  مثل  را   اصیل  هشیاری  جان،  و  بدان
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  هستی؟   کجا  جان  ای   تو.  ندارد  اشکالی  هیچ  و  استآماده  کامال  َاتحیوانی   ِجان   و  هیجانات  فکر،
 روی؟ نمی  بقا جان به چرا  پری؟نمی  چرا  کنی؟نمی  حرکت چرا 

 پَریدی  زمانی گردون آفاقِ در
 سزایی را او که شه، بدان  گذشتی

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 حیوان   نبات،  جماد،  صورتبه  تکامل  چرخٔه  فضای  در  گردون،  آفاق  در  مدتی  هشیاری،  ای
  شاه  با  که  ایشده  آماده  دیگر  حاال  پریدی  دیگر  صورتبه  صورتی  از  و گشتی انسان  ذهن  در سپس
  مقصود  این  و  هستی  خدا  با  شدن  یکی   شایسته  تو  کهچرا   شوی؛  یکی  است  خداوند  نماد  که

 .  نیستی  ذهن فضای در چرخیدن و جهانی این  چیزهای با شدن عجین  سزاوار تو. توست آفرینش

 نبیند  و  ندید مرغی تو چون  جهان
 سَرایی در هم و،  بامی فوقِ  هم که
 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  فضای   بام،  باالی  در  هم  که  هستی   مرغی  مثل  تو  ندارد،  وجود  جهان  در  تو  نظیر  انسان،  ای
 آن   در  بیشتر  باید  تو.  هستی  تَن  خانه  و  ذهن  سرای  در  هم  و  بریمی   سربه  لحظه  این  یکتایی
  عشق   و  شادی   خرد،  صورتبه  را   زندگی  برکات  فقط  و   باشی  درونت  شدهگشوده  فضای  در  جهان،

 . کنی پخش جهان این در

 تاجداران  سِر بر  زنی پا گهی
 گدایی پَالسِ  در دررَوی گهی

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 . پوشند درویشان که خشن  و  پشمینه جامه: پَالس

 حکومت  تو  به  خواهند می  که  جهانیاین  چیزهای  و  هاآدم   ها،همانیدگی   تاجداران،  سَر  بر  گاهی
  را   تو  دهینمی  اجازه  و  بینینمی   هاآن  دید  با  شوی،نمی  هاآن   بنده  تنهانه  یعنی  گذاری،می   پا  کنند
 کنیمی   تَن  بر  را  هاهمانیدگی   گدایی  لباس  مواقع  گاهی  و  شویمی   هاآن  پادشاه  بلکه  کنند  کنترل
 .خواهیمی  زندگی و توجه و  تأیید چیزها و هاآدم  از و کرده ذلیل را  خود
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 را  جهان  بتابی آفتابی، گهی
 نپایی  زمانی  برقی، همچو گهی

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  آفتاب   مانند  یکتایی  فضایِ  از  کنیمی  نگاه  ناظر  حضور  صورتبه   گشاییمی  را   فضا  وقتی  گاهی
  وقتی   اما.  تاباندمی   جهان  به  تو  طریق  از  را   برکاتش  و  عشق  زندگی  حالت  این  در.  درخشیمی
  نوری  و  شده  رد  سریع  هستی  آسمان  برق  مثل  شویمی  ذهن  جذب  و  شده  بلند  فکر  صورتبه

 انجام   توانی نمی  ایسازنده  کار  هیچ  گذردمی   تندتند  که  جسمی  ناپایدار  هشیاری  در  یعنی  نداری
 . دهی

 طوطی  چو هادل و نباتی، کانِ تو
 چَرایی هاجان و  سبزی صحرایِ تو
 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  یعنی   اند؛طوطی   مثل  باشندگان  مرکز  و  هادل   تمام   و  ستشیرینی   معدن  هشیاری  تو،  اصل
  فیض   شودمی  ساطع  تو   از  که  برکاتی  و  شادی  شیرینی،  معدن  از  نباتات  حیوانات،  جمادات،

  از   و  چرندمی  آن   از   جهان   این  موجودات   و  هاجان  تمام   و  هستی  سبزی  صحرایِ  مانند  تو  .برندمی
 .   شوندمی مندبهره   عشقت برکات

 ما  از سایه مبَر  گذشتم، هااین از
 مایی  سروِ و گل دولت، باغِ در که
 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 دیگر  تو.  هستم  زنده  ابدیتت  و  نهایتبی   به  و  گشودم   را   فضا  گذشتم،  وگوگفت  این  از  خداوندا،
 ما   سرو  و  گل  تو  لحظه  این  یکتایی  فضای  و   بختینیک   باغ  در  کهچرا   برندار،  ما  سر  از  را   اتسایه 
  ریشٔه   سرو  درخت  مانند  و   استشکفته   حضورم   گل  ام،زنده   تو  به  کهدرحالی   من  یعنی.  هستی 
 . دارم  زندگی در نهایتبی 

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

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  همانیدگی هر باشیم، داشته زیادی هایهمانیدگی   ما اگر یعنی باشد، قُفل صدها ما دلِ بر اگر
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  بنابراین   فرستیمی  را   آن   شناسایی  کلید  گشاییفضا   هر  با  تو  دارد،  قُفل  یک  که  ستدری   مانند
 . شودمی آزاد هشیاری و شدهگشوده  در

 چراغی  روشن که ما،  دلِ در  دَرآ 
 توتیایی  خوش  که دیده، دو در  دَرآ 
 ( 3120 شمارٔه  غزل شمس، دیوان مولوی،) 

 دلم  که  هستی  روشنی  چراغ  مانند  تو  کهچرا   بگذار  مرکزم   بر  قدم    گشایممی  را   فضا  من  خداوندا،
  دید   با  بده  اجازه  و  شو  پدیدار  چشمم  در   تو  حالت  این  در.  کنیمی  عدم   را   مرکزم   و  کرده  نورپر  را 
 . شودمی بینا  تو دید با چشمم و  هستی خوبی سرمٔه تو که راستی به . ببینم تو

 درآرد  سیاهی غم لشکرِ  اگر 
 َلوایی  صاحب  و رزمی خورشیدِ تو
 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 فرمانروا  امیر، : لَوا صاحب پرچم،: لَوا

 ها آن  درد  و  غم  سیاهی  و  کرده  ایجاد  را  زیادی  دردهای  مرکزت  در  هاهمانیدگی  انبوه  لشکر  اگر
  روشنایی،   با   یعنی  هستی  رَزم   خورشیدِ  گشاییفضا  با  پیکار  این  در  تو  بپوشاند،  را   درونت

 . شویمی  زندگی پادشاه و امیر گیریمی شدهگشوده  فضای این از که خِردی و  شناسایی

 بگفتم  گل با  و گلستان در شدم
 قَبایی  َلعلین که  داری؟ کی   از جَهاز

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 خونین  جامٔه دارای جامه،   سرخ: قَبا لَعلین

  لباسِ   چنین  که  داری  کسی  چه  از  را   زیبایی  و  بو  وجودی،  شاکِلٔه  گفتم  گُل  به  و  رفتم  گلستان  به
 !ای؟آورده  کجا از کندمی بیان را  زندگی آثارِ که زیبا وجود این گل، ای ؟ایپوشیده  زیبایی قرمز

 شناسی  خود بو به  کن،  بو: گفت مرا
 صفایی  صاحب و  عشقی مجنونِ چو
 (3120 مارٔهش غزل شمس، دیوان مولوی،)

   صفا صاحبِ و بوده عشق مجنونِ تو کهاین  برای هستی؛ شناسبو  تو! کن بو  مرا  گفت من به گل
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  و   شدم   باز  صورت  این  به  من  اگر.  دارد  وجود  تو  در  خالص   هشیاری  زندگی،  نابی  و   صفا  هستی،
 !  شد؟ خواهد مرتعش تو از برکاتی چه و شویمی باز چگونه تو ببین دهممی خوش بوی

 لیلی  وادیِّ به  بیامد مجنون چو
 صبایی بادِ  ز نسیمش یابد که

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  را   زندگی  دَم   صبا،  بادِ  از  ایکنندهزنده  نسیم  یک  خواهدمی   آیدمی   لیلی  وادی   به  مجنون  وقتی
 . شود زنده زندگی به و کرده دریافت

 باد  بقا را  شما لیلی،:  بگفتند 
 عزایی لباسِ تبارش،  بر  ببین

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 ببین   را   اشخانواده   و  استشده  فوت  لیلی.  باد  دراز  شما  عمر  گویی؟می  را   لیلی:  گویندمی   مردم 
]اندپوشیده  عزا   لباس  همگی  که  و   شده  جهان  این  وادی  وارد  که  ستانسانی   هر  نماد  مجنون. 
  را  زندگی  منظور  سراغ.  شود  زنده  جهان  این  به  آمدن  مقصود  به  یعنی  بیابد  را   لیلی  خواهدمی
 نگاه   گویندمی   و   دهندمی  را   هشیاری  جانیبی   و  مردگی  لیلی،  مرگ   از  خبر  مردم   همٔه  اما  گیردمی
  زنده   خدا   ابدیت  و نهایتبی   به  توانندنمی   و  اندپوشیده  ذهنیمن   دردِ  و  عزا   لباس   بشریت  همٔه  کن

 .[ شوند

 جامه  بِدَرّید کامهتلخ آن پس
 پایی و دستبی ز خون در بغلطید

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 ناکام  کام،تلخ  نامراد،: کامهتلخ

 در  ندارد  ایچاره   پاست  و  دستبی   شد،   متوجه  کهاین   از  و   کرد  پاره  را   لباسش  ناکام   مجنون  پس
 جنس   از  چون  اشزندگی   اولیه  هایسال   در  شودمی  جهان  این  وارد  که  انسانی. ]غلطید  درد  خون
  او   به  هاآن   اما   کنند  شناسایی   زندگی  صورتبه   را   او  که  خواهدمی   مادرش   و  پدر  از  ست زندگی
  هم   تو.  ایمهپوشید   عزا   لباس  ما  و  استمرده   لیلی  دهندمی   نشان  عمالً  و  کنند می  القا  را   مردگی
 .[ بغلطی  درد در  و شده  ذهنیمن  کنی، برتَن عزا  لباس باید
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 در  هر   و سنگ هر  به  را  سَر  کوفتهمی
 خایی دست بسی  نوحه، کرد بسی

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 ندامت  اظهار: خاییدن دست

  گاز   تأسف  از  را   دستش   کرد   تأسف  اظهار  بسیار  و.  کوبید  دری  هر   به  و  سنگی  هر   به  را   سرش   او
 شد؟  تلف  ام زندگی چرا  که گرفت

 شد؟  کجا تاجت که  سر  بر  کوفتهمی
 بالیی  صیدِ که دل، بر  کوفتهمی

 ( 3120 شمارٔه  غزل شمس، دیوان مولوی،) 

  زنده   خدا   ابدیت  و  بینهایت  به  خواستممی   من  رفت؟   کجا  ام شاهی   تاج   که  کوبیدمی   سرش   بر   او
  کرد می  ناله  و  است  درد  و  همانیدگی  از  پُر  شده،  بال  صید  مرکزش  که  کوبیدمی   دلش  بر  و  .شوم 
 شود؟ می  بال جذب  دلم همیشه چرا 

 بدانی  این خود تو قصه، درازست
 استقاییبی ز ماهی  هایِتپش

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 آب   طلبِ  خواستن،  آب: استقا

 آمده   سرش   بر  بالها  خیلی  که  ،ست طوالنی   داستانی  است،  انسان  نماد  جااین  در  که  مجنون  قصه
 . کندمی جان و تپدمی  آبیبی از و باشد بیرون آب از که ماهی مثل درست دانی،می را  این تو و
 و   همانیدگی  خواستن،  جدایی،  اساسبر   ذهنی من   یک  و  بوده  زندگی  از  جدا   ذهنیمن   در  ما  همٔه]

 .[ است کندن جان درحال  دریا آب از بیرون که است ایماهی  شبیه این. ایمکرده  درست درد

 مجنون  بپرسید  آمد، خویش با چو
 فضایی بادَش که دِه، نشان گورش که
 ( 3120 شمارٔه  غزل شمس، دیوان مولوی،) 

  کجا  است،  مرده  او  گوییدنمی   مگر  بدهید،   نشان  را   لیلی  گور:  پرسید  آمد  خودش  به  مجنون  وقتی
 در   هرکس  لیلی   که   البته.]  شود  حاصل  گشایشی   یک  کنم  پیدا   را   قبرش   اگر  شاید   اید؟کرده   دفنش
 .[استشده  دفن درونش
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 شد  گم و تاریک و بود  شب بگفتند
 الَقضایی  سوءُ ز  هااین از افتد بس
 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 بد سرنوشت  و قضا: القَضا سوءُ

 از  شد،  گم   ذهن  شب  در  قبرش .  کجاست   لیلی  قبر  دانیمنمی   ما  و  تاریک  و  بود  شب  گفتند  هاآن
  بدون   و  کرده   قضاوت  گیرد،می  تصمیم  اشذهنی من   با  انسان  کهچرا   افتد،می  زیاد  بد  اتفاقات  این
  و   اصل  ماهیت  و  شده  گیج  شود،می   بد  قضای  دچار  او .  کندمی   کار  ذهنیمن  تدبیر   با  گشاییفضا 
 . کندمی  فراموش را  ذاتش

 دارم  قالووز مجنون، کرد ندا
 رهنمایی   ُکنَد لیلی  بویِ مرا

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 رهبر  راهنما،:  قالووز

 هدایت  مرا   زندگی  بوی  لیلی،  بوی .  دارم   پیشوا   و  راهنما  من   که  آمد  پیغامی   و  ندا   مجنون  درونِ  از
] کندمی  و   توجه  باید   هرکسی.  شناسد می  را   خدا   و  زندگی  بوی   کند  گشاییفضا   انسان   وقتی. 

 حس را  زندگی و بیابد را  لیلی بوی درون از و باشد داشته  طلب بگذارد، خودش روی را  تمرکزش
 .[کند

 یوسف  بویِ یقین وقتم، یعقوبِ چو
 دوایی رساند راهم،  صدساله ز
 ( 3120 شمارٔه  غزل شمس، دیوان مولوی،) 

  بزرگ   عایق  خدا   و  من   بین  دورم،  است  خداوند  نماد  که یوسف  از  و هستم  زمانه   یعقوب  من  چون
  را   ام هشیاری  چشمان  کوریِ  دوایِ  دور  راه  از  خداوند  کنم  گشاییفضا   اگر  یقیناً  هاست، همانیدگی 

 . ببینم عدم  دید و شدهگشوده  فضای   خرد با توانممی  من و رساندمی  من به

 صِلّه داد  ما به محمّد  مشامِ
 خدایی  نسیمِ خوش  یمن از کشیم

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 . مالی  به را کسی کردن احسان دادن، صله: صلّه

   را   سخن این و. شنوم می  خدا  بوی  یمن جانب از من: فرمود  که است پیامبر  حدیث به اشاره
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 از   را   قرنی  اویس  بوی  من :  فرمودمی   رسول  حضرت  که  طورهمان  .فرمود می   قرنی  اویس  دربارٔه
 هم   ما  که   دهدمی   مژده  ما  به  روایت  این.  استشده  زنده  خدا   به  که  کنممی   حس  دور  فواصلِ

 . هستیم او جنس از چون کنیم حس را  خدا  بوی دور از توانیممی

 خاکی  بردهمی  کف  کف گور هر  ز
 سایی  مُشک آن از  جستمی و بینی به
 ( 3120 شمارٔه  غزل شمس، دیوان مولوی،) 

 خوشبوی   و معطر از کنایه  ساینده، مُشک:  سای مُشک 

 را  لیلی  خوش  بوی  یک  کدام  که ببیند  تا  بوییدمی   داشت،برمی  را   قبرها  خاک   شتمُمُشت   مجنون
 . دهدمی

 جوید شیخ او که  مریدی مثالِ
 اولیایی دمِ ها،دهان از کشد

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 ها آن  حرف   به  یعنی  کردمی  بو  را  هاآدم   دهان  گردد،می   پیشوا   و  شیخ  دنبال  که  مُریدی  مانند  او
 . کند حس  را  خدا  کالم  بوی و بیابد را  خدا  به زنده انسان اولیا، دَم  تا کرده گوش

 قلندر  دهانِ از حق بویِ بِجو
 آیی   مَحَْرم یقین بجویی، چون  جِد به
 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 حضور  به زنده انسان صوفی،: قَلَندَر

  جدّیت،   با   اگر.  بشنو  موالنا  مثل   خدا   به  شدهزنده  انسان  قلندر،  دهان  از  را   خداوند  بوی
 بوی  این  مَحْرَم   و  کنیمی  پیدا   را  آن   یقیناً  باشی  داشته  طلب  و  بجویی  توانت  تمام   با  و  متعهدانه
 .  شویمی خوش

 تیره  خاکِ از نه بو،  این ستجرعه ز
 وَالیی  جرعٔه  افتاد خاک  در که

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 پادشاهی  و  ملک  دوستی، محبت،: واَل

   اشذهنی من تنِ خاک  از بو این شد؛ جاری عارف دهان از که است ایزدی شراب جرعٔه از بو این
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  زندگی   به  که  کسیهر. ]شد  ریخته  خاک   این  به  که  است   عشق  شراب  از   ایجرعه   بلکه  نیست،
 زندگی   که  کندمی   کمک  ما  به  و   کرده  ارتعاش  زندگی  به  دهد،می  آزادی  خوش  بوی  او  شود،  زنده
 .[بشناسیم مرکزمان در را 

 کن  رها را این و  بازآ، تو مجنون به
 الضّیایی شمسُ ز چشمم  خیره  شد که
 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 خورشید  پرتو: الضّیا شمسُ

  به   مستقیم  وقتی  کهچرا .  کن  رها  را   عرفانی  هایصحبت   این  و  برگرد  مجنون  داستان  به  دوباره
 دیدن   خدا،  با  مالقات. ]بینمنمی   درست  و  شوم می  مدهوش  شده،  خیره  چشمم  نگرم می  خورشید
 است   ممکن  و  بوده  آورحیرت   و   کنندهخیره  ولی  است  مفید  بسیار  فضاگشایی  با  زندگی  خورشید

 .[ باشد سخت ابتدا  در

 چشمم  خورشید، قرصِ در است ضعیف
 گوایی شُعاعش بر  دهد مه  ولی

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 درست   و  شده   ضعیف  چشمم  خورشید  نور  شدید  تابش  از  کنم،می  نگاه  خورشید  قرصِ  به  کهوقتی 
  ما   وقتی. ]کنم  نگاه  توانممی   است،  خورشید  نورِ  ترِضعیف  انعکاسِ  که  ماه  به  من  ولی  بیند،نمی 

  مانند   و  دارند  کنندگیزنده  قدرتِ  هاآن   کنیممی   مطالعه  را   حضور  گنج  هاینوشته   و  موالنا  ابیات
  و   شادی  طریق  از  ما.  ببینیم   درست   که  کنند  کمک  ما  به  توانندمی  و  هستند  نواز چشم  ماه  نور

 کار   ابتدای  در.  کنیم  حس  را   زندگی  بوی  توانیممی   کنندمی   ایجاد   ما  در  ابیات  خواندن  که  آرامشی
  فضاگشایی   درست  نتوانیم  مواقع  خیلی  و  نداشته  را   شدید  فضاگشایی  تحملِ   ما  است  ممکن
 .[ است مفید بسیار ما برای موالنا هایآموزش و  ابیات تکرار اما کنیم

 مجنون  عشقِ کجا ذوالنّون،  عشق کجا
 کبریایی آن از است اننش این ولی
 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 معروف  عرفای از : ذوالنّون

  مجنون،  عشق کجا؟ شود زنده خداوند به دفعهیک  کند باز را  فضا کهکسی  ذوالنّون، عشق
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  کجا؟   رودمی   یکتایی  فضای  به  خود  روی  کار  و  کردن  سؤال  کردن،  بو  جُستن،  طریق  از  کهکسی 
 . است خداوند عظمت و کبریایی آن از نشانی هم مجنون عشق هرحالبه   ولی

 دایه پستانِ  نگرفت که موسی چو
 آشنایی  بُدَش مادر شیِر با که

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 .خورد  نمی شیر زنی  هیچ از خود  مادر از جز  کودکی  در( ع) موسی  که است  آن به اشاره

]خوردنمی   شیر  دیگری  دایٔه  هیچ  از   مادرش   پستان  از   غیر  که  هستیم   موسی  مثل  ما  ما  مادر. 
 .[خورد خواهیم شیر او پستان از گشاییفضا   با تدریجبه   نیز ما است خداوند

 بگذشت  و مجنون کرد بو گور صد ز
 اوستایی  بُدَش بوشناسی در که

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 . دارد قوی شامّٔه که کسی حالت: بوشناسی 
 استادی  مهارت،:  اوستایی

 مجنون  کهچرا   دادندنمی   را   لیلی  بوی   کدام هیچ   گذشت،  هاآن  از  و  کرد  بو  را  گور  هاصد  مجنون
  زندگی   بوی  توانیممی   و  داریم  مهارت  حقیقی  استاد  شناسایی  در  نیز  ما. ]بود  استاد  بوشناسی  در
 .[دهیم ادامه  را  موالنا هایآموزش متعهدانه چنانهم و کنیم حس را 

 روشن  سینه در  تمییز  است چراغی
 دَغایی و فریب  از را تو رهاند

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 و   آرامش  و   شودمی   روشن  سینه  در  موالنا  اشعار  خواندن  و  فضاگشایی  با  شناسایی  و  تمییز  چراغ
  نجات   ذهنیمن  مکر  و  فریب   از   را   تو  و  داده  نشان  را  خودش  فکرها  زیر  بستر   از  ظریفی  شادیِ

 . دهدمی
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 لیلی  گورِ  سویِ بویش بیاورد
 فنایی  آن فُتاد و  اینعره بزد

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 شده  فنا فانی،: فنایی

 و   زد  اینعره  رسید،  لیلی  قبر  به  شدهفنا   مجنون   وقتی .  آورد  گورش  سویبه  را   مجنون  لیلی  بویِ
 . ُافتاد

 تش بکش بو همان  شکفتش، بو همان
 الیی  نَْفخه یک به حَشْری، نَْفخه یک به

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 نَفَس  دَم،: نفخه
 شدن  زنده رستاخیز،: حشر

 رفتن   میان از  مردن، شدن،  ال اینجا  در: ال

  و   کُشت  ذهنیمن   به   نسبت  اورا   بو  همان .  نمود  باز  را   گُلش  کرد،  شکوفا  را   او  بو  همان
 . مُرد  ذهنیمن  نسبت دَم  یک   در و شد زنده خدا  به دَم   یک او ترتیببدین 

 جان   رسد  مولٰی به  او، رسید  لیلی به
 سمایی شد سما زمینی، شد زمین

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

.  رسید  است،   خداوند  نماد  که  موال  به  هم  انسان  جان   و  رسید  لیلی  به  مجنون  ترتیب  بدین
  و   جامد  باالخره  بود   ذهنیمن   افسانه  و  همانیده  فکرهای  ذهن،  جنس  از  َاشهشیاری  که  هرکسی
  مقاومت   داشت،   طلب  نمود،  کار  خودش  روی  گشود،  را   فضا  که  هرکسی  و   شد  جسم  به  تبدیل
 .شد زنده خدا  ابدیت و نهایتبی به یعنی رفت آسمان به  بود سمایی  و نکرد

 لیکن  است، خدای  هوایِ را شما
 شمایی؟ را  شما گذارد کی خدا

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  خداوند  کنید  باز  را  فضا  اگر   اما.  هستید   او  عاشق  و  دارید  را  خدا  هوایِ  دل  در  شما
 . ماند نمی ذهنیمن منیّت و  شمایی دیگر  گذاردمی مرکزتان بر  قدم
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 صَرصَر جویند که  پشّه ز گروهی
 اقتضایی  کرد که  صرصر،  جذبِ بُوَد
 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 تند  باد: صَرصَر

 زمان  اقتضایبه   آید،می   خوششان  باد  از  و  هستند  تند  باد  صرصر،  دنبالبه  که  هاپشه   از  گروهی 
 زندگی  باد  به  را   خودش  که  کندمی  اقتضاء  ایهرمرحله   در  هرکسی  زندگی.  شوندمی   صرصر  جذب
 هاپشه   مانند  و  بگشایید  را   فضا  نیز  شما.  برود  ازبین  باد  این  وسیله   به  هایشهمانیدگی   تا  بسپارد
 هرکسی  بر   کار  این  انجام   و.  شوید  زنده  و  بسپارید  آید،می   زندگی  طرف  از  که  تندی  باد  به  را   خود

 . است واجب

 بخشد  پیل دلِ پشّه به  صرصر  که
 الجزایی حسنُ  به   خویشش  ز رهاند

 ( 3120 شمارٔه  غزل شمس، دیوان مولوی،) 
 پاداش  بهترین: الجزا حسنُ

  سپارید می  زندگی   باد  به  را   خود  پشه  مانند  که  شما  به  آیدمی   فضاگشایی   از  که   تندی  باد   صرصر،
  شفا  را   دردهایتان  بردهبین از  را   هایتان همانیدگی   بخشد،می   عدم   مرکز  بزرگ،   دل  فیل،  دل
 . رهاندمی تانذهنی من  از را  شما پاداش بهترین عنوانبه  و دهدمی

 زارش الله  رونقِ  کردمی بیان
 الَلکایی  دلِ برنتابد ولی

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 پوش ژنده  گدای مجازاً کفش، نوعی: اللَکا

  شکوفایی  من و شده زارالله بُعدتان چهار بسپارید زندگی باد به را  خودتان  و بگشایید را  فضا اگر
  دل   کسی  اگر  ولی.  شودمی   آباد  بیرونتان  و  درون  جهان  چگونه  که  دادم   توضیح  را   آن  رونق  و

 قبول   و  نکرده  تحمل  را آن  خدا   باشد  دوخته  چشم  هاهمانیدگی   جهان  گدایی  به  و  داشته  پریشان
 . شودمی  قضا گرفتار او بنابراین کندنمی 
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 زبانی بی را تو  بگوید خود چمن
       صَالیی اهلِ که رو،  چمن  در صَال،

 (3120 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  با   هشیاری  و  بروید  تو  در  عشق  چمنِ  بده  اجازه  بگشا  را   فضا  بشنوی،  را   غزل  بقیٔه  خواهیمی  اگر
 دعوت   هاانسان   همگی  ستعمومی  دعوت  صال،.  بگوید  تو  به  را   زندگی  اسرار  بقیٔه   زبانیبی   زبان

 اگرچه   دارند  دل   در  را   خدا   عشق  هاانسان   همگی .  شوند  زنده  او  ابدیت   و   نهایتبی   به  که  هستند
  دعوت   و بگشایید  را   فضا برَوید، عشق  چمنِ  از  را   راه بقیه  بیایید.  نباشند   آگاه  آن  به   استممکن 
 .کند تبدیل را  تانهشیاری  فکانکن  باد تا بپذیرید را  زندگی

 

 908متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامٔه شمارٔه 

 

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

 ( 2436 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 که  دادم   تو   به  ایآینه  ام،نشانده   سلطنت  تخت  بر  و  آورده  وجودبه  عدم   از  را   تو  من  انسان،  ای
  در   حاشیه،  به  هاهمانیدگی   راندن  و  مرکز  کردن  عدم   و   فضاگشایی  با  که  توست  بقای  جانِ  همان
 .را  هاهمانیدگی  خویِ نه بگیری مرا  ابدیت و نهایتبی خویِ تا شودمی  ایجاد درونت

 خواستن  را خدا  غیِر خدا از
 کاستن  ُکلّی و ستافزونی ظَّنِ

 ( 773 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خیال  گرچه  کنی،  طلب  را   هاهمانیدگی  شده،گشوده  فضای  جایبه  خدا   از  و  کرده  ذهنی  دعای  اگر
  خواهی  دست   از   را   اتزندگی  همٔه  اما  شودمی   نصیبت  بیشتری  هایهمانیدگی   و  فراوانی  کنیمی
 . داد
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 اللّٰه ب َکفٰی را  بنده بُدی بس
 نیست  ِکفایت  و دانش این لیکَش
 ( 499 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 و  خداوند  تدبیر  شده،گشوده  فضای  این  کند،  باز  را  فضا   لحظه  این  اتفاق  اطراف  در  انسان  وقتی
  عقلش   و  نداشته  را   تشخیص  و  دانش  این  ذهنیمن  در  انسان  ولی.  ستکافی  او  برای  عدم   مرکز
 ها همانیدگی  بدون  تواندنمی   که  کندمی   خیال  و  است  کافی  او  برای  خداوند  واقعاً  که  رسدنمی 

 . کند زندگی

 اله  از جنّت  که پیغمبر گفت
 مخواه  چیزی َکس ز خواهی،همی گر 
 ( 333 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  هدایت،   قدرت،  عشق،  شده،گشوده   فضای  بهشت،  خواستارِ  خداوند  از  اگر  که  فرمود  پیامبر
  هویت   جهانی  این  چیزهای  و  هاانسان  از  ببخش،  را  دیگران هستی،  جهان  این  در  آسایش  و  راحتی
 زندگی  تو  به  توانندنمی   هاآن  چراکه  برسان  صفر  به  کسهمه   و  چیزهمه  از   را   توقعت  و  نخواه
 . شودمی  تو رنجش باعث موضوع این و بدهند

 شناس  کشتیبان و نوح را ولی  هر 
 شناس  طوفان را  خلق این صحبتِ 

 ( 2225 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

. بدان  «کشتیبان  و  نوح»   حضرت  شبیه   است، شده  زنده  حضور  به  که  را   انسانی  هر  یا  و  «ولی  هر»
  درمقابل،   اما.  دهدمی   نشانت  را  درست  راه  و  کندمی  سوار  یکتایی  فضای  کشتی  به  را  تو  او
 . بدان «طوفان» مانند را  ذهنی هایمن  با صحبتی هم و  نشینیهم

 نر اِژدرهای و شیر از گریز  کم
 حَذَر  کن  خویشان  ز و آشنایان ز
 ( 2226 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 زیرا   کن،   دوری   و  بترس   خودت  خویشاوندان  و  آشنایان  از  نکن،  فرار  ِاژدها   و  شیر  از  انسان،  ای
 .شوی زنده زندگی به گذارندنمی  و کنندمی تلف را  تو وقت  دردشان از پر  ٔهمانیده  مرکز با
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 برند می  زگارترو  تالقی در
 چرند می اتغایبی یادهاشان 

 ( 2227 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  شده  قرین  و  نشینهم  است  درد  از  پر  مرکزشان  که  ذهنی  هایمن  با  زندگی  گرفتن  برای  وقتی
 تلف  را   وقتت  و   کرده  بحث  ارزش بی   چیزهای  و  هاهمانیدگی   دربارٔه  کنی،می   مالقات  را   هاآن
 فضای   زار سبزه   گیرند،می  تو  از   را   آرامش  آنان  خاطرٔه  و  «یاد»  بلکه  حضورشان  تنهانه .  کنندمی

 . کنی کار خود روی توانینمی  و چرندمی  را  تو یکتایی

 تویی هم ضرورت  مُفتیِِّ گفت
 شوی  مجرم خوری، گر  ضرورتبی
 ( 530 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دهنده  فتوا:  مُفتی

 تو  برای  هادانه   خوردن  که  دانیمی   بهتر  خودت  و  هستی  تو  خودِ  ضرورت  فتوادهندٔه:  گفت   صیاد
]شویمی   گناهکار   بخوری  ضرورت  بدون  اگر  اما  نه،   یا  دارد  ضرورت   ناظر   لحظهبه لحظه . 
 .[ کن «ال» را  هاآن  و باش  ذهنیمن هایخواسته

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

 گرفتن  عهده به کردن،  تعهد: ضَمان

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

 . نکن تلخی و بپرداز رضایت و  خنده با را  اشهزینه 

 بِه  پرهیز  قوِّتی،  نباشد چون
 بِجِه  آسان یُطاق ال فرارِ در

 ( 496 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 آوردن نتوان  تاب که: یُطاق ال

 کن فرار  آسانی به: بِِجه آسان

   خوردن از است بهتر نداری، را  هشیارانه درد کشیدن  قدرت و آییبرنمی  واهمانش عهدٔه  از چون
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  تنبلی  بدون  و  آسانی  به   نداری  را  آن  طاقت  که  چهآن  از  فرار  در  و  کنی  پرهیز  همانیدگی  دانٔه
]بجهی   با   و  نباش  وصل  گذشته   به  دیگر   بپرداز،  را   اتگذشته  اشتباهات  هزینٔه  و  خسارت. 
 .[ بکنی پیشرفت بتوانی تا ندان، مقصر را  دیگران سازی،سبب 

 هواست از نشسته، زندان  در خلق
 هواست از ببسته،  پَرها را  مرغ

 ( 3494 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

. اندافتاده   گیر  ذهن  زندانِ  در  شاننی ذهمنِ  هایخواسته  و  شناختی روان  نیازهای  دلیلِبه  هاانسان 
  و   بال  و  شوندمی  دام   وارد  دانه،  با  شدن  همانیده  و   طمع  حرص،  دلیلِبه  که  پرندگان  چونهم

 . شودمی  بسته پرشان

 هواست از گرم، تابٔه اندر ماهی 
 هواست  از شرم،  مستوریان از رفته
 ( 3495 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پاکدامن : مستور

  سوزان،  تابٔه ماهی  در  بعد  و  افتاده  گیر  ماهیگیری  قالب  به  خود  حرص  و  طمع  دلیلِ  به  نیز  ماهی
  دلیلِ به.] رودمی   آبرویشان  نفسانی،  امیال  و  ذهنیمن  دلیلِبه   نیز  پاکدامن  افراد  شود؛می   بریان
  باید   اکنون  کهدرحالی   زنیممی   هرکاری  به  دست  و   استرفته   آبرویمان  و  حیا  ذهنی، من   در  بودن
 .[باشیم یکتایی فضای در

 هواست  از نار، شعلٔه شِحنه خشم
 هواست  از دار، هیبتِ  و چارمیخ

 ( 3496 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 مأمور   داروغه،: شِحنه

 های خواسته   و  هوا   و  قوانین  از  مردم   سرپیچی  دلیلِبه   بیرون  در  درد  شعلٔه   و  داروغه  خشمِ
 و  هوا   دلیلِبه   نیز  شدن  گرفتار  اعدام  آورترس   چوبٔه  به  ذهنیمن   در  چنینهم .  است  شانذهنی 

 . است ذهنیمن هایخواسته
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 شوی می وفایانبی فدای چون
 روی؟می سو  بدان  بَد، گمانِ از
 ( 338 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  له   پایشان  زیر  و  کنیمی   وفایانبی  فدای  را   خود  چرا  خدا   امتداد  و  هشیاری  عنوانبه  تو  انسان،  ای
 بَد  گمان  دلیلِ به .  هستند  وفابی  دهدمی   نشان  ذهن  که  مرکزت  در  گذرا   چیزهای  همٔه  شوی؛می

 . افتی می  جدایی به و رفته هاآن از خواستن زندگی و هاهمانیدگی  سمتِبه همانیده فکرهای یعنی

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

 ( 1453 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   هاهمانیدگی  فکر  خیاالت،  عمرم   طول  تمام   در  ذهنی من    ِغلط   و  دوبین  دیدِ  سبببه   من
  فکرها   یعنی  پرستیخیال   و  پرستیدم   را   هاآن   و  دادم   قرار  خود  قبلٔه  و  هدف  را   هاآن   ذهنیتصاویرِ 

  جسمی،   مرگ   فرارسیدن  با  اما.  شود   عدم   مرکزم   لحظه  یک  حتی  دادنمی   اجازه  و   کرده  اسیر  مرا 
  دانستم  و شده  خود  اشتباهات  متوجه  زمان  آن  در  ؛شد   متالشی   ذهنی منِ   و ریختند  فرو  هاآن   همٔه
 .فکرهاست  دام  از من کردن رها هدفش و بوده همراهم لحظهبهلحظه  خداوند که

 جو سوراخ شد  موش جانش  مرغ
 عَِرّجُوا  او ُگربگان از شنید چون

 ( 3977 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کنید  عروج: عرِّجُوا

 جانِ  پرندٔه.[  است  هاهمانیدگی   بهنسبت   کوچک  هایمرگ   گربگان،  از  منظور   بیت  این  در]
  روی   از  که  بشنوند  را   سخن  این  مرگ،  کوچک  هایگربه  از  کههمین   همانیده  هایانسان 

 زیر   به  حقیر  موشی  مانند  روند،  باال  و  بِجَهَند  آسان  کهاین  جایبه   شوید،  بلند  هاهمانیدگی 
 . شوند فارغ هاهمانیدگی  آن غصٔه از توانندنمی و رفته هاهمانیدگی 

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

 ( 1687 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  استشده  بریده دزدان با  همراه اشتباهبه  عارف  راستِ دستِ شد متوجه داروغه که هنگامی



  908خالصه ابیات برنامه شماره  

 
25 

  نیز   را   خود  گناه  و  دانممی  را   درد  این  منبعِ  و  سبب  من:  گفت   جواب  در  عارف  اما  شد؛   عصبانی
 . نکن مالمت را  کسی تو شناسم؛می

 او اَیمانِ  حرمتِ شکستم من
 او دادِستانِ بُرد یمینم پس

 ( 1688 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 سوگند  یمین، جمع:  اَیْمانِ

  خود  َالَست  پیمانِ  بر  نتوانستم  و   شکسته  را  خداوند  با  عهدم   و  سوگندها  حرمتِ  که  بودم   من  این
 درست   مرا   زندگیِ  کُل،  خردِ  و  فَکانکُنْ   و  قضا  قانون  با  خداوند  که  نکردم   صبر  و  بمانم  پایدار
  و   بُرید  مرا   راستِ  دستِ  حضرت  آن  دادستانِ  بنابراین.  بپردازم   را   اشتباه  این  تاوان  باید  من  کند؛
 .دادم  دست از را  امکاناتم بزرگترین از یکی من

 بَدست  دانستم و،  عهد شکستم من
 دست به  جُرأت  شومیِ آن رسید تا
 ( 1689 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   داشته  نگه  باز  را   فضا  همیشه  بگویم،  بله  لحظه  این  اتفاق  به  که  بودم   بسته  عهد  خداوند  با  من
 کهدرحالی   شکستم  را   عهدم   و   بستم  را   فضا  من  اما  کنم  پیروی  َالَست  و   فَکانکُنْ   و  قضا  از
  و   گستاخی  این  بدِ  عواقبِ  و  شومی  درنتیجه.  نارواست  کاری  فضابندی  و  عهد  شکستن  دانستممی

 . داد باد بر را  دستم و  گرفت را گریبانم شکنیپیمان 

 پوست  و  مغز  و،  ما پایِ و، ما دستِ
 دوست  حُکمِ  فِدایِ  والی ای باد
 ( 1690 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   مغز  و  ما  پای  و  ما  دست  داروغه،  ای:  گفت  بود  آمده  عذرخواهی  برای  که  داروغه  آن  به  عارف
  با   باید  چراکه  باد  دوست  حکمِ  فدای  بینیم،می   ذهن  با  که  چیزهایی  و  امکانات  تمام   ما،  پوستِ

 . شدم می زندگی و خدا  جنس از و کرده عدم  را  مرکزم  فضاگشایی
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 حَالل  کردم را تو این، بود من قِسمِ
 وَبال  نَبْوَد را تو ندانستی، تو

 ( 1691 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

.  نکردی  را   کار  این  هم  عمدًا  و  دانستینمی   تو  زیرا .  کردم   حالل  را   تو  بود،  من  حق  و  سرنوشت  این
 . نیست  تو حقِ مالمت، و  بدبختی این بنابراین

 رواست  ْ فرمان او دانست، او که وآن
 کجاست؟  پیچیدن سامانِ خدا با
 ( 1692 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 او  دادم،  انجام   را   اشتباه  این  من   چرا   داندمی   و  بوده  خبر  با  من  حالِ  از  که  کسی  آن  و
 خدا   مشیّتِ  با  توانمی  چگونه  است؛  بجا  و  روا   حکمش  که  است  خداوند  تنها  یعنی.  فرمانرواست

 کرد؟  برقرار را  نظم ذهنیمن  عقلِ با زندگی،  عقل جایبه  و  درافتاد

 جُودانه پَریده  مرغی  بسا ای
 او حلق هم او حلقِ بُریده که

 ( 1693 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  میل   یعنی  او  گلوی  ولی  آیند،درمی  پرواز  به  دانه  جُستن  برای  که  پرندگانی  بسیارند  مثال،  عنوانبه
  ریخته   خونش   و  بُریده  گلویش  گردد،  صیاد  اسیر  که  شودمی   باعث  دانه  فروبردن  و  خوردن  به

 .  شود

 مَغَص  وز معده ز مرغی  بسا ای
 قفس  محبوسِ بام، کنارِ  بر 

 ( 1694 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 .آیدمی  پدید گرسنگی اثر بر که است مالشی  و  پیچش منظور  شکم، و ناف پیچش. شکم  دردِ: مَغَص

  بام   کنار  در  خود  گرسنٔه   شکمِ  کردن   سیر  و   دانه  خوردن  به  میل   اثرِ   بر  که  پرندگانی  بسیارند  چه  و
 پرواز  آمادٔه  روحشان  هاانسان   از  بسیاری  دیگر  عبارتبه .  شدند   قفس  زندانی  و  نکردند  پرواز
 بر   مردم   توجه  و   تأیید  چونهم  شناختیروان   نیازهای  ارضای  و   ذهنی من   خواستن  اثر  بر   ولی   است
 .نجهیدند  هاهمانیدگی  از و ایستادند بام  کنار
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 دُورْدست  آبِ در ماهی بسا ای
 شَست  مأخوذِ گلو، حرصِ از گَشته

 ( 1695 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ماهیگیری  قلّاب: شَست

  بالیی   هر  از  صیاد،  دسترس   از  خارج  دوردست،  هایآب   در  که  ماهیانی  بسیارند  چه  دیگر،  مثال
 که   هاییانسان  چونهم.  شوند  صیاد  داِم  اسیر  که  شودمی   باعث  خوردن  حرص  اما  هستند  محفوظ 

 . افتادند تله  به و  رفته ذهنیمن هایخواسته  و  حرص دنبالِبه  ولی بودند آزاد

 بُده  پرده در مستورِ بسا ای
 شده  رسوا گلو و، فَْرج شومیِ

 ( 1696 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . مرد  و زن  تناسلی اندام از کنایه و است شکاف معنی به لفظاً: فَرْج

 امیال  نامبارکی  امّا  برندسرمی به   پاکدامنی  و  عفّت  از  پوششی  در  که  مردمانی  بسیارند  چه  و
 .  شود کشیده رسوایی به کارشان که شد باعث غذا  به  حرصشان و  نفسانی

 خونیکْ حِبِْر قاضیِِّ   بسا ای
 زردْرُو  او رشوتی و گلو از

 ( 1697 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 عالم  دانشمند،: حِبْر

 یعنی  شکم  امیال  اثر  بر  ولی  دارند  خوبی  سابقٔه  که  اخالقی  خوش   و  دانشمند  قُضاتِ  بسیارند  چه
  رسوا   شده،  شرمسار  و  زردرو  خلق،  و  خدا   نزدِ  در  خواری رشوه  و  طمع(  هاهمانیدگی   خواستن)

 . شوندمی

 ( حدیث )

 « الْمُرْتَشیَ و الراشیَ اللُه لَعَنَ»

 .« را  گیرنده رشوه و دهنده رشوه خدا، کناد لعنت»
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 شراب  آن  ماروت و هاروت در بلک
 باب  سدِّ شد  چرخشان  عُروجِ از
 ( 1698 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  از  نیز  را   ماروت  و  هاروت  حتی  هاهمانیدگی   از   کشیدن  شیره  و  دنیاطلبی  و   شهوت  شرابِ  بلکه
 .بازداشت  خداوند سویبه و هاآسمان  به عروج

  و   هاروت  که  است  داستانی  بهمربوط   بیت  این  و  هستند  عقل  و  هشیاری  نماد  ماروت  و  هاروت]
  را  شوهرم   باید  بشوید  بسترهم  من  با  خواهیدمی   اگر  گفت  زن  آن.  شدند  زنی  عاشق  ماروت
  مست   خوردند،  را   جهان  این  شرابِ  هاآن  بخورید،  شراب  پس  گفت  نکردند،  قبول  هاآن   بکشید،
 خواستند  وقتی  و  کشیدند  ذهن قبر  به  را   انسانی  قرین طریق  از  یعنی.  کشتند نیز  را   انسانی  و  شدند

  خوردن  با   نیز  ما.  است  هاانسان  ما  تمثیل  داستان  این.  نتوانستند   بازگردند  خداوند  سویبه
 دیگر  هایانسان   و  کُشیممی   ذهن  در  را   خودمان  هاهمانیدگی  از  کشیدن  شیره  و  جهان  این  شراب

 خداوند  سویبه  توانیمنمی   دهیم  ادامه  را  کار  این  کهزمانی   تا  و  کشانیممی  ذهنی من   قبر  به  نیز  را 
 .[ کنیم پرواز

 احتراز کرد  این بهِر از  بایزید
 نماز  اندر  کاهلی خود در دید

 ( 1699 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   کاهل  نمازگزاردن   در  که  کرد  احساس  وقتی[  موالناست  احترام   مورد  که  بزرگی  عارف]  بایزید
 نماز  از  منظور  جااین   در]  .کنم  پرهیز   آن  از  و   کرده  پیدا   را   علت  باید  من  گفت  است،   حالبی 
 طریق  از  خواهد می  انسان  که  باشد   مراقبه  و  گشاییفضا  مثل  کاری  هر  یا  و  واقعی  نماز  تواندمی
 .[ یابد  رهایی ذهنیمن از آن

 ذُوُلباب  آن کرد اندیشه سبب از
 آب   از بسیار خوردنِ علّت، دید

 ( 1700 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  آبِ   خوردن  آن،   سببِ  که  رسید  نتیجه   این  به  باالخره  و   کرد   وجوجست   را   سُستی   این  علت   بایزید
 . است  جهانی این چیزهای از کشیدن شیره و هاهمانیدگی  از فراوان
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 آب  خورد نخواهم سالی تا: گفت
 تاب داد خدایش  و، کرد آنچنان

 ( 1701 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پیمان   این  سرِ  بر  و  نخورد  هاهمانیدگی  از  آبی  هیچ  تمام   سالِ  یک  تا  که  گذاشت  قرار  خود  با  پس
  شروع   را   عشق  تابش  او  بنابراین  داد،  روشنایی  و  توان  و  تاب  او  به  نیز  خدا   و  کرد  ایستادگی  نیز
 . کرد

 دین  بهرِ  بُد او جهدِ کمینه این
 العارفین  قُطبُ  و سلطان او گشت

 ( 1702 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  در  او  ریاضت  و  جهد  کمترین  تازه   سال،یک   طول  در  هاهمانیدگی   آب  خوردن  از  بایزید  خودداری
 . شد  «عارفان قطب و سلطان» او رواین از .بود داریدین راهِ

 دست  حلق، برای شد  بُریده چون
 ببست  شَکْوٰی درِ را  زاهد مردِ

 ( 1703 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نیازهای   و  هاهمانیدگی   خواستن)  شکم  امیال  یعنی  حلق  خاطربه   پارسا  مرد  آن  دستِ  چون
  من   گفت  و   کرد  تمام   را   رضایت  عدم   اظهارِ  و  شکایت    دیگر  او  ینبنابرا   شد،  بریده(  روانشناختی

 . بگیرم  یاد چیزی ماجرا  این از باید

 خلق  پیشِ نامش گشت اَقْطَع شیخِ
 حلق  آفاتِ  بدین   معروفش  کرد

 ( 1704 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 که   آسیبی  از  چون  و  شد  معروف(  بریده  دست)  اقطع  شیخ  به  مردم   میان  در   وی  ناِم  سان  بدین
  شکایت   بود  آورده   پدید  او  برای  هاهمانیدگی   شهوتِ  و  روانشناختی  نیازهای  یعنی   شکم،  به   میل

 . شد رستگار بنابراین داشت رضا و نکرده
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 عیان  را مُسَبِّب  او بیند آنکه
 جهان؟  هایِسبب بر  دل نهد کی
 ( 3787 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  خرد   با  که   ببیند  را   مسبب  آشکارا   عدم،  دید  و  شدهگشوده  فضای  با  و  کند  باز  را   فضا  که  هرکسی
  ذهنی   هایسبب   بستٔهدل   دیگر  کند،می   درست  را   چیزهمه   فکانکن   و  قضا   طریق  از  و  کل
 . شودنمی 

 يی دیده ها سبب چون طفلی ز تو
 يیچفسیده بر  جهل از سبب، در
 ( 3153 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ای چسبیده : يیچفسیده 

 و   ایکرده   ایجاد  را   معلول   و  علت   فضای  ذهنت،  در  سازی سبب   با  کودکی  زمان   از  تو  انسان،  ای
  ایجادکنندٔه   که   خدا  از  دلیل  همین  به.  ایچسبیده  ذهنی   هایعلت   به  فقط  نادانی  و  جهل  از

 . هستی  غافل عدم   مرکز از و هاستسبب 

 غافلی  مُسبِّب از هاسبب با
 مایلی  زان ها روپوش این سویِ

 ( 3154 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  غافل   است  االسبابمسبب   که  خدا   از  ذهن  معلول  و  علت  و   ظاهری  اسباب  به  توجه  دلیلبه
  یعنی  مسبب  روی  روپوشی  منزلٔه  به  که  توست  هایهمانیدگی   اسباب،  آن  کهدرحالی   ایمانده

 . داری میل هاآن به  ذهن، در ماندن و کاهلی خاطربه تو و  پوشاندمی را  خداوند

 زنی می سَر  بَر  رفت،   هاسبب چون
 ُکنی می ربَّناها و ناربَّ

 ( 3155 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 به   بگیری  تصمیم  کهاین  جایبه  برود  میان  از   زندگی  فکانکن  و  قضا  فرمان  با  هاسبب   کهزمانی 
  رفتن   دست  از  خاطربه  هم  باز   باشی،  نداشته  مقاومت  و  کنی  باز  فضا  و  نکنی  توجه  هاآن

 .گوییمی خداخدا  و زنی می  سَرت بر کنندمی بختتخوش  پنداردمی ذهنت که هاییسبب 
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 سبب سویِ برو: گوید می ربّ
 عجب  ای کردی؟ یاد صُنعم  ز چون
 ( 3156 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

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

 من  فهمیدی  که  عجب  چه.  دهدمی   نشان  ذهنت  که  هایی سبب   سراغ  برو:  گوید  می  تو  به  خداوند
  در   مرا   گشاییفضا   با  باید  شدی  متوجه  و  کردی  یاد  من  آفرینندگی   قدرت  از  و  دارم   وجود  هم

 !بگذاری مرکزت

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

 ( 3157 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 فریب و  مکر  آوازه، شهرت،: دَمدَمه

  ها، سبب   سویبه   دیگر  و  بینممی  را   تو  فقط  و  کرده  عدم   را   مرکزم   بعدبه   این  از  من:  گفت  بنده  آن
 . دهمنمی  گوش هاآن به و روم نمی  ذهنیمن هایحرف  و هادمه دم 

 توست  کارِ َلعادُوا، رُدُّوا:  گویدش
 سُست  میثاق، و توبه اندر تو ای
 ( 3158 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 گردند   باز اند،شده  نهی آن از که آنچه به دوبار شوند، برگردانده جهان   این به آنان  اگر: لَعادُوا رُدُّوا

  به  دوباره  کهاین   محضبه  کنم،  عدم  را   مرکزت  و  رسانم  یاری   تو  به  اگر:  گویدمی  او  به  خداوند
 ای.  بَریمی  یاد  از  مرا   و  شویمی  ذهنیمن   هایسبب   و  کارها  همان  مجذوب  باز  برگردی،  ذهن
 به   ذهن  از  برگشت  یعنی  توبه،  در  تو  چراکه  است؛  همین  تو  کار  عهد،سست   و  شکنتوبه   بندٔه

 . هستی سست بسیار لحظه این اتفاق به گفتن بله و شدهگشوده فضای

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

   (3159 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  نگرفته   درنظر  کنیمی   فراموش مرا   و  رفته  ذهن به  مرتب  که  را   تو  کارهای  آن  من:  گویدمی   خداوند
  الست   عهد   به  و  نبوده  سست  شدهگشوده  فضای  به  برگشتن  در  اگر  بلکه  گیرم نمی   انتقام   تو  از  و
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  است   نهایتبی   و وسیع من  رحمت  چراکه  پذیرم؛می   را   تو  و  کنممی   لطف  تو به  دائماً  باشی، پایبند
 .دهم پرورش  لطفم و عنایت با را  تو خواهممی  من و

 ( 156 آيه ،(7) اعراف  سوره كريم، قرآن)

 …« شَيْء   كُلَّ وَسِعَتْ وَرَحْمَتِي »…
 …«گيرددربرمى  را  چيز همه  من رحمت و »…
  هیچ  و  برساند  ما  به  را   حمایتش  و  عقل  شادی،  کمک،  رحمت،  لطف،  خواهد،می   دائماً  خداوند]

 .[بگیرد انتقام  ما از بخواهد  که نیست موقعی
 

 عطا  بِدْهم بَدت،  عهدِ رمننگ
 مرا خوانیمی چو  دَم این َکَرم، از
 ( 3160 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  کنی می  مقاومت  و  رویمی  ذهن  به  مرتب  نشده،  تسلیم  که  تو   بد  عهد  به  من:  گویدمی  خداوند
  فضاگشایی   با  و  نیندازی   دیگران  گردن  را   مشکالتت  و  نکنی  شکایت  لحظه  این  اگر.  کنمنمی   نگاه
 . کنممی  کمک تو به  بیکرانم کَرم  و  بخشش روی از بخوانی مرا 

 دیگرست  قضای  پشیمانی  این
 پََرست  را حق  بِهِل پشیمانی  این

 ( 1339 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

(  بد   قضای)  سوءُالقضا  بچسبی  پشیمانی  و  مالمت  به  اگر  و  بوده  دیگری  قضای  نیز  پشیمانی  این
 . بپرست  را  خداوند و کن  رها فضاگشایی با را  گذشته اتفاقات و پشیمانی این پس. است

 شوی  خور  پشیمان عادت کنی ور
 شوی  تر پشیمان  پشیمانی زین

 ( 1340 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  پشیمانی   دچار  دائماً   و  شده  معتاد  کار  این  به  کنی،  عادت  خود  مالمت  و  پشیمانی  به  اگر  و
 خواهد  خراب  ترتیب  این   به  اتزندگی   و  شویمی   پریشان  و  ترپشیمان   پشیمانی،  این  از  و   شویمی
 . شد
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 رود  پریشانی در  عمرت نیم
 رود  پشیمانی در دیگر  نیم

 ( 1341 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . پشیمانی در  دیگر نیمی و شودمی  سپری  پریشانی در  عمرت از نیمی شده، یاد هایپشیمانی  با

 است؟ کاشته فضلش  دستِ را ما که نه
 است؟ برداشته او نه را  ما عدم از
 ( 2624 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آورده   پدید  و  کاشته  را   ما  وجودِ  خداوند،  بخشش  و   دانش  فضل،  دستِ  که  است  این  نه  مگر
 است؟  درآورده وجود  عرصٔه به عدم، از  را  ما خود  لطف با خداوند که است این نه مگر است؟

 ایمدیده نوازش وی  کز   بسا ای
 ایمگردیده رضا گلستانِ در

 ( 2625 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 سیر   او  رضای  و  خشنودی  گلستان  در  و  ایمدیده   خداوند   از  که  فراوان  الطافِ  و  هانیکی   چه
 .ایمکرده 

 نهاد یم رحمت  دستِ ما سَرِ  بر 
 گشاد می ما  از  لطف هایچشمه

 ( 2626 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . ساختمی روان ما از را  لطف  و  مهربانی هایچشمه  و  کشیدمی  ما سرِ روی  رحمت دستِ خداوند

 شیْرجُو  بودم که امطِفلی وقت
 او جنبانید، که را گاهوارم

 ( 2627 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 چه   از  و  آوردمی   در  حرکت  به  کسی  چه  را   امگهواره  بودم،  شیرخواره  کودکی  من  که  هازمان  آن  در
 . خداوند مسلماً خوردم؟ هشیاری و نور غذای کسی
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 او؟  شیِر غیِر  شیر، خوردم که از
 او؟ تدبیِر جُز   پرورد مرا کی

 ( 2628 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 حق؟  تدبیر جز  داد پرورش  مرا  کسی چه حق؟ شیر جز به خوردم  شیر کسی چه از

 وجود اندر رفت شیر  با کآن خوی،
 واگشود؟ مردم ز را  آن توان کی
 ( 2629 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  کسی   چه.  درآید  آدمی  طبعِ  و  سرشت   جان،  در  خداوند  تدبیر  و  شیر  همراهِ  که  خصلتی  و  خوی
 بگیرد؟  آدمیان از را  تشخیص توانایی و  خصلت و خوی آن تواندمی

 خر عشق در شدی مستغرق چو یا
 نظر از بماندت پنهان کدو آن

 ( 1421 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خود،   خاتون  خرِ  با  کنیزک   که  خوانیممی   مثنوی  پنجم  دفتر  در  کنیزک   و   خاتون  داستان  در]
 با  رانیشهوت   به  وادار  را   او  عمل،  این  حرص  و  شودمی  متوجه   خاتون  روزی.  کردمی  رانیشهوت 
  از  که  ایاندازهبه  و  کنندهموازنه  ابزار  عنوانبه  کَدو  یک  از  کنیزک   تمثیل  این  در.  کندمی  خرش 
  انجام   بود  گرفته   یاد  کنیزک   که  را   کارهایی  این  خاتون  اما.  کرد می   استفاده  داشت  الزم   خر  آلتِ
 در   موالنا.  شودمی   مرگش  منجربه  او  ناشیانه  عمل  این  و  کندمی   آمیزش  خر  با  درنتیجه  نداد؛
 :[گویدمی  داستان ادامه

  ابزارِ  آن  یعنی  کدو،  که  شدی  غرق  است،  ذهنیمن  نماد  جااین  در  که  خر،   عشقِ  در  قدرآن 
 .اینگرفته  درنظر آید،می  زندگی طرف  از  که را  کنندهمُوازنه

 اوستاد  ز بدیدی صنعت ظاهر 
 شاد شاد  برگرفتی اوستادی

 ( 1422 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  استادی  ادعای   شادمانه  بسیار  و  کردی،  مشاهده  آن   استاد  از  را   حرفه  و   فن  ظاهر  صورت  تو
 .[ نمود استادی تصور و آموخت را  هاآموزه این ظاهر موالنا از تواننمی ] کردی؟
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 وقوف بی گول  زراق  بسا ای
 صوف  غیِر ندیده مردان ره از
 ( 1423 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 جز   چیزی  رسیده،  حضور  به  هایانسان  راه   از  که  ناآگاهی  و  ابله  گرحیله   هایانسان   بسیار  چه
  کامل   باید  را   فَن  شما  که  کندمی  یادآوری  آخر  در  موالنا  همین  برای. ]اندندیده  را   ظاهر  و  لباس
  یاد   موالنا  از  که  چیزهایی  دهید  اجازه  نباید.  ام گرفته   یاد  نگویید  و  نگذارید  ناقص  بگیرید،  یاد
 .[  استشده  تمام  کنید  فکر و  کند استفاده آن از ذهنی من  گیریدمی

 احتراف  اندک  ز  شوخان بسا ای
 الف  و  گفت جز  ناموخته شهان از
 ( 1424 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  شوند می  مدعی حرفه یک از اندکی اطالعات داشتن با  که حیاییبی  و شوخ ذهنی هایمن  بسیارند
  ست این  منظور   درواقع. ]اندنگرفته  یاد  کردن  ادعا  و  ذهنی  گویو گفت   جزبه   چیزی  شاهان  از  و
 چیز همه  نکنیم  فکر  قانون،  چند  گرفتن  یاد  با  فقط  و  دهیم  ادامه   را  خود  روی  کردن  کار  باید  که
 .[ کنیم شناسایی را  لغزش موارد ابیات، تکرار و مراقبه با  بلکه ایمگرفته  یاد را 

 امموسی که عصا کف در  یکی هر 
 ام عیسی که ابلهان بر  دمد می

 ( 1425 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ادعا   و  گرفته   دست  به  را   هایشانهمانیدگی   عصای  ریاکار  و  مدعی  ذهنی  هایمن   از  یک  هر
 در  را   زندگی  خرد  یعنی  باشند  داشته   را   موسی  حضرت  معجزات  توانندمی   و  هستند  موسی  کنندمی

 توانممی  و  هستم  عیسی  که  کنندمی   تلقین  لوحساده   و  نادان  هایانسان   به  و.  بگیرند  کاربه   عمل
 .کنم  زنده زندگی به را  هاآن ایزدی دم  با هاانسان   با شدن قرین طریق از

 صادقان   صدق  که روزی  آن از آه
 امتحان  سنگ تو از خواهد باز

 ( 1426 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  عارفی   دیگر  عبارتبه .  کند  طلب  را  راستین  صداقت  تو   از  امتحان  سنگ  که   روزی  آن   از   وای
 .داریم  ذهنیمن هنوز  یا هستیم زندگی جنس از واقعاً ما که کند امتحان را  ما بیاید
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 بپرس  را  باقی استاد از آخر 
 خُرْس  و کورانند  جمله حریصان این
 ( 1427 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  سوال   موالنا  زندگی،  استادِ  از  هم  را   بقیه[  گرفتی  یاد  و   دیدی  را   حق  مردان  ظاهر  صورت  که  تو]
  الل   و  کور  همه  برسند،  حضور  به  زودتر  دارند  عجله   که  حریص  ذهنی  هایمن   این  چراکه  کن

  به   کنندمی   استفاده  ذهنشان  از  بلکه  کندنمی   صحبت و  بیندنمی   هاآن   طریق  از  زندگی  یعنی  هستند
 . دارند ادعا فقط و  نیستند صادق  که است دلیل همین

 همه   از ماندی باز جستی جمله
 رمه  ابله این گرگانند صید

 ( 1428 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  کدامهیچ   چون  و  شدی  همانیده  هاآن  با  و   خواستی  زندگی   داد   نشان  تو  به  ذهنت  که  هرچیزی  از
 نادان  ذهنی  هایمن  گلٔه  این  زیرا .  شدی  درمانده  و  محروم   هاآن  همٔه  از  ندادند  زندگی  تو  به

  ادعای   ذهنیمن   با  که  هاییانسان  دیگر  عبارتبه  شوند می   صید  صفتگرگ   استادان  توسط
 . کنندمی تلف را  تو  وقت و برده بیراهه به را  تو دارند استادی

 ترجمان  گشتی بشنیده صورتی
 طوطیان  چون خود  گفت از خبر بی
 ( 1429 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 گویی می  که   چهآن  به  توجهی  و  کنیمی  بیان  را  آن  ذهنی  صورتبه  و  ایشنیده  را   قضیه  ظاهر  تو
 . خبریبی خود  ٔگفته  از و کنیمی تکرار  را  آن وارطوطی  فقط نداری

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

 ( 1366 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هم   دارند،  مختلف  دردهای  هم  یعنی   اند؛آتش   خواهان  و  سرمست   که  هاییانسان   بسیارند
  از   شدهکشیده  بیرون  نور  یعنی  مطلق،  نور  را   خودشان  اما.  هستند  هاآن   پخش  و  ایجاد  خواهان

 اندرسیده  خدا   با  مجدد  وحدت  به  و  شده  آزاد  ذهن  از  که  کنندمی   ادعا   و  دانندمی   هاهمانیدگی 
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  بنابراین   را،  دنیا  هم  کندمی   خراب  را  خودش  هم  شخصی  چنین. ]هستند  درد  از  پر  کهحالی در
 داشته   کاری  مردم   با  کهاین   بدون  و  باشد  دردهایش  ناظر  و  کند  نگاه  خودش  به  باید  هرکسی
 .[کند کار  خودش روی باشد

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

 ( 1367 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 جذب»  طریق  از  یا  کند   بیدار  را   او  شعرهایش  با  موالنا  چونهم  خوبی  عارف  یک  یا  کهاین  مگر
  که   است  راه  دو  ازین  یکی  طریق  از  تنها.  کند   کمک  او  به  درون  از  خداوند  فضاگشایی،  یعنی  «حق

 .گرداندبرمی  را  ورق  و آوردمی راه  به  را  او کرده، آگاه را  انسان خداوند

 نارِیه   خیالِ  کآن  بداند تا
 عارِیه  اِلّا نیست طریقت در

 ( 1368 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 آتشین :  نارِیه

  چیز   یک  روش  و  راه  در  دردها،  و  چیزها  با  شدگیهویت هم  یعنی  درد،  خیال   این  که  بداند  تا
  از  توانیممی. ]داریم  نگه  را   هاآن   نیستیم  مجبور  و  گرفتیم  بیرون  از  ما  که  است   قرضی  و  «عاریه»

 .[ بیندازیم را  هاآن است فضاگشایی همان که حق جذبِ یا و خوب  عارف یک طریق

 دین سودایِ را  کّفار  بسا ای
 این  و آن و ِکبر و ناموس  او بندِ
 ( 3246 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  به   و  کرده  باز  را   فضا  خواهندمی  و  هستند  واقعی  داریدین   عاشق  ذهنی،  هایمن   یا  کفّار  از  خیلی
 زیرا   کنند  کوچک  را   شانذهنی من   و  بروند  اشتباهاتشان  بار  زیر  توانندنمی   اما  شوند  زنده  خدا 

 را   جلویشان  حجابی  و  بند  چونهم  «این  و  آن»  و   کبر  و  ذهنی،من   بدلی  حیثیت  ناموس،
 . استگرفته 
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 بَتَر آهن  از لیک پنهان، بندِ
 تبر  بِدَرّانَد را آهن بندِ

 ( 3247 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  است   بدتر  و  ترسخت  آهن  از  اما  است  پنهان  که  گرچه  شدن  کوچک  از  ترس   و  ناموس  بند  این
 . ندارد تأثیری پنهان بند روی بر ذهن ابزار اما دراندمی  را  آهن بند تبر زیرا 

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

 ( 3248 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ندارد  «پنهان   بند»  برای  دوایی  بیرون،   در  ذهنیمن   هیچ   اما  کرد  جدا   و  برید  توانمی   را   آهنی  بند
  ناموسِ   و  «پنهان  بند»  این  خود  فکانِکن   و  قضا  تبر  با  تواندمی   که  ستزندگی  خود  تنها  بلکه
 .  بِبُرد را  ذهنیمن

 منِزَلست  هزار چند  بشر تا خاک حدِ از
 نَمانَمَت رَه سر  بر  بُردَمت، شهر  به شهر 

 ( 322 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  را   تو  من  که  است  زیادی  بسیار   راه   هستی،  ذهن  در  فعالً  که  بشر  تا  خاک  مرحلٔه  از
 انسان   ذهن  به  حیوان  از  و  حیوان  به  نبات  از  نبات،  به  جماد  از  شهرشهربه  و  مرحلهبهمرحله 
  هم  آن  که  همانیده  ذهن  از  را  تو  بگذار  اکنون.  نکردم   رهایت  ایمرحله  هیچ  در  و  آوردم 
 .اینرسیده مقصد به و هستی راه در هنوز تو چراکه ببرم  کنی گذر  آن از  باید که ستایمرحله 

 را دیگ مگشای  سر  مکن، َکف  و مگو هیچ
 پَزانَمت همی  که زان  کن، صبر و  بجوش نیک

 ( 322 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 طریق  از   و  مکن  کف  نده،  نشان  واکنش  اتفاقات  به  و  نگو  چیزهیچ   نشو،  بلند  ذهنیمن  صورتبه
 نکن؛   باز  را   دیگ  در  مختلف  هایصورتبه   کینه،  و   رنجش  خشم،  چونهم  مختلفی  هیجانات

 صبر  و  بجوش  خوب  بکش،  هشیارانه  درد  بلکه  رود،می  بیرون  بخار  و  پزم می  را   تو  دارم  من  چون
 .  بپزی خوب تا کن شناسایی را  دردهایت فضاگشایی  با و کن
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 ابتال  اندر جوشمی نَخود ای
 را  تو مانَد خود  نه و، هستیِّ نه تا
 ( 4178 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  شود پخته چنان تا برود دیگ  تهِ به و کرده امتحان را  او تا کوبدمی  نخود سر  بر گیرکف  با کدبانو
 . نماند  باقی او از چیزهیچ  دیگر که
  کند،   امتحان  را   ما   تا  آوردمی  وجودبه   را   اتفاقاتی  فکانکن   و  قضا   با   زندگی  آشپز  دیگر  عبارتبه
 و   خودمان  به  طلبیکمال   با  و  دهیم  نشان  واکنش  خشم  و  سازیدشمن   سازی،مسئله   با  اگر

  و   دردها  فضاگشایی،  با  و  برویم  اشتباهاتمان  بار  زیر  باید  شویم،می  رفوزه  بگیریم،  ایراد  دیگران
  و   نماند  باقی   ما   ذهنیمن  از  چیزیهیچ   دیگر  تا  بجوشیم  خوب  و  کنیم  شناسایی  را   هاهمانیدگی 

 . شویم آزاد کامالً

 الف  و توفیق و  خواهم حق از قوِّت
 قاف  کوهِ این  َکنَم  بر   سوزن به تا
 ( 1388 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 زیر   فضاگشایی  با  بِکَنم،  لحظه  این  در  ناظر  حضور  سوزن  با  را   ام ذهنی من  قاف  کوه  کهآن  برای
  طلب   خداوند  از   را   موفقیتم  و  قدرت  راه،  این  در  و  کنممی  اعتراف  آن  به  و  روم می   اشتباهاتم  بار
 . کنممی

 ( عرفانی عبارت)

 .«است قلب از کبر صفت زدودن از آسانتر سوزن  با کوها برکندن»

 بشکند  هاصف که  دان شیری سهل
 بشکند  را خود که  آن است آن شیر 
 ( 1389 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  کارش   دهد،می   شکست   را   حریف  و  شکندمی   درهم  را   دشمن  فصفو   جنگ،  در  که  شیری  آن
 شکند،   درهم  را   خود  ناموسِ  و  ذهنیمن  که  است  شیری  آن  حقیقی  شیر  است؛  آسان

 رها  ذهن  زندان  از  را   خود  و  بپذیرد   را   اشتباهاتش  و   بیندازد  کرده  شناسایی  را   هایشهمانیدگی 
 . سازد
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 است دِه تلخی هوا تَرکِ این شَک، ال
 است بِه حق  بُعدِ  تلخیِِّ از لیک

 ( 1768 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 تردید بی شک، بدون: شَک ال

 و  ایمشده  ذهنیمن   هایخواسته  معتاد   ما  چراکه  است   تلخ  ذهنیمنِ   هایخواسته  ترک   شک  بدون
 انداختن  و  شناسایی  از  ناشی  هشیارانه  دردِ  تلخیِ  اما  کنیممی   وجوجست   هاآن  در  را   زندگی

 . است بدتر خویش اصلی ذات از دوری تلخیِ از هاهمانیدگی 

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

 ( 1769 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 گرفتن   روزه  روزه،: صَوم

 کننده  امتحان : مُمتَِحن

  از   دائمی  پرهیز  همچنین   و  آن  انداختن  از  ناشی   درد  و   همانیدگی   شناسایی  جهت   در  تالش   اگرچه
 از  امر،   این  که  باشیم  داشته  توجه  باید  اما  است  خشن  و  سخت   بسیار  کاری  جدید،  همانیدگی

 . است بهتر  و ترآسان  کننده،امتحان خداوند از دوری

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

 ( 1770 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خداوند  صفات از عطاها، صاحب  ها،منت  صاحب : ذُوالـْمِنَن

  از  هم  هانعمت   همٔه  صاحب  خداوند،  ندارید  شکایتی  و  کنیدمی   پرهیز  و  تالش  که  ایلحظه  آن  در
  و   پرسدمی  را   احوالت  تو،  درونیِ  ذوق  و  سبببی   شادی  فکرها،  زیر  آرامش  طریق
 کار   خودت  روی  آگاهانه  و  ایشده  بیمار  و  رنجور  من  دوریِ  از  که  انسانی  ای  «چونی؟:»گویدمی
 .شوی زنده من به تا کنیمی

 است  فن  و فهم آن نه ِکت  نگوید، ور
 است  کردن پرسش تو ذوقِ آن لیک
 ( 1771 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  برای  که ذوقی همین بدان  نداری را  خداوند پیام  درک  برای  کافی هشیاری و توانایی هنوز اگر
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 خداوند  پرسی احوال  همان  درواقع  کنیمی   کار  خودت  روی  هشیارانه  و  داری  خدا   به  شدن  تبدیل
 . است

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

 ( 1772 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 زیبا  نمکین،: مَلیح

 ما  از  پرسیاحوال  به  تمایل  دائماً  و  هستند  هادل   طبیب  موالنا،  همچون  سرشتینیک   عارفان  آن
  شناسایی   موالنا،  اشعار  خواندن  با   ما  دارند؛  هاهمانیدگی   به  ودهآل  مرکزی  با   بیمار  ذهنی  هایمن
 . پرسدمی را  ما  حال دل طبیب این موالنا، طریق ازین و کنیممی  پیدا  زندگی ذوقِ و

 جانی؟  چه  و  کانی چه که دانی  چه تو دانی، چه تو
 آید  بشر  کز   هنری بیند  و داند خدا که

 ( 762 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  فقط  و  داری  جانی  چه  و  هستی  معدنی  چه  که  دانینمی  اندیشمحدود   ذهنیمن   با  تو  انسان،  ای
 هنری  چه  صاحب  و  است  ساخته  بشر  دست  از  کاریچه   که  بیندمی   و  داندمی   که  خداست

  جاری   جهان  این  در  را   خرد  و  عشق   جمله  از  او  برکاتِ  و  شویم  زنده  خدا   به   توانیممی   ما.]است
 .[ کنیم

 است؟  تن درخوردِ  چه  جانی چنین این
  دست دو هر  جان ازین تن ای بشو هین
 ( 4582 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  جهانی این  کوچک  چیزهای  و  جسم  و  ذهنیمن   سزاوار  است  حضور  خورشید  همان  که  جانی  چنین
 چنین  از  جسمی،  هشیاری  ای  پس .  اوست  نهایتبی  و  خداوند  به  شدن  زنده  شایستٔه  بلکه  نیست
 و   شود  قرین  خودش  مثل  معنویِ  هایجان  با  تا  کن  رهایش  یعنی  بشوی،  دست  عظیمی  جان

 .  کند طلوع درونش  از یکتایی خورشید و حضور هشیاری

 خانگی  نه هوا،  مرغانِ نَه ما
 دانگیبی دانٔه ما دانٔه

 ( 352 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  زیرا  باشیم یکتایی فضای در  باید که هستیم مرغی بلکه خانگی مرغ نه هستیم،  هوا  مرغ نه ما
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  ما   دانٔه  اما  کنیممی   زندگی   و  داریم  وجود  است  زنده  ما  تن   تا  هم  جهان  این  در .  جاست آن   ما  خانٔه
 . است عدم  دانٔه بلکه نیستند، هاشدگی هویتهم ما دانٔه دیگر عبارتبه . ست دانگیبی  دانٔه

 ارزی  همان  که دانمی لرزی،همی چه هر  بر 
 باشد   فزون عرش  از عاشق  دل روی زین

 ( 609 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 و   است  قدرهمان   ارزشت  باشی، دادنش  دست  از  نگران  یعنی  بلرزی  هرچه  بر  که  بدان  انسان،  ای
  که  حضور  به  شدهزنده   و  «عاشق»  انسان  دل  که  است  دلیل  همین  به.  هستی   جنس  همان  از
 را   کائنات  که  ستفضایی  از  تر بزرگ  و  بیشتر  شده  باز  آن  درون  در  خداوند  ابدیت  و  نهایتبی 

 . است  نمانده باقی آن در شدگیهویتهم هیچ و شده خدا  جنس از زیرا  دربرگرفته

 یی زنده تر بر  و  خشک  بر  بَطی، تو
 یی گنده خانه خانه، مرغِ چو نی
 ( 3772 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 در   هم  یعنی  ایزنده   «تر  و   خشک»  بر  و  هستی  مرغابی  تو:[  گویدمی   انسان  به  خطاب  موالنا]
 خانگی   مرغ  مانند  که  نیستی  ذهنیمن  جنس  از  تو.  ذهن   خشکی  در  هم  و   هستی  یکتایی  دریای
 . نمایی دردها و هاهمانیدگی  کثافات از پر را  دلت خانٔه و کنی زندگی

 شَهی   آدم بَنی  َکرَّمْنٰا ز تو
 نهی  پا دریا به هم خشکی، به هم
 ( 3773 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  یعنی  رویمی  شمار به پادشاه «داشتیم  گرامی را  انسان ما: »فرمود که خداوند قول اقتضای به تو
  حضوررسیدهبه  انسانِ  مانند  توانیمی  اما  یکتایی  دریای  در   هم  و  نهیمی  گام   ذهن  خشکی  در   هم
  از  حاصل  دردهای  و  کثافات  و  شوی  بلند  خود  ذات  روی  و  شده  زنده  خود  ابدیت  و  نهایتبی   به

 . بریزی بیرون مرکزت از  را  هاهمانیدگی 

 ( 70 آیٔه ،(17)اسراء  سورٔه کریم، قرآن)
 مِمَّنْ   كَثِيرٍ  عَلَٰی  وَفَضَّلْنَاهُمْ  الطَّيِّبَاتِ  مِنَ  وَرَزَقْنَاهُمْ  وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ  فِي  وَحَمَلْنَاهُمْ  آدََم  بَنِي  كَرَّمْنَا  وَلَقَدْ»

 « تَفْضِيلً خَلَقْنَا
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 روانه  مراد[  مرکب  بر]   دریا  و  خشکی  در  را   آنان  و  داشتیم  گرامی  را   آدم   فرزندان  که  راستی  به»
 باید   چنانکه  ایمآفریده   آنچه  از  بسیاری  بر  را   آنان  و  دادیم  روزی  هاپاکیزه   از  ایشان  به  و  داشتیم

 .«بخشیدیم برتری شاید و

 جان  به اْلبَحْری عَلَی حَمَلْنٰاهُمْ که
 ران   پیش اْلبَر، عَلَی حَمَلْنٰاهُمْ از
 ( 3774 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از   کن،  باز  را   فضا.«  کردیم  حمل  دریا  بر  را   آنان»  است  آیه  این  معنای  مشمولِ  تو  روح  انسان،  ای
  یکتایی   دریای  به  تا  شو  حضور  هشیاری  مرکب  بر  سوار  و  بگذر  آن  هایهمانیدگی  و  ذهن  خشکی
 . برسی

 نیست  راه بَر، سوی را مالیک مر 
 نیست  آگاه  بَحر،  ز  هم حیوان جنسِ
 ( 3775 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خشکی :  بَر

 ندارد   آگاهی  یکتایی  دریای  از  نیز   حیوان  جنس  ندارند،  ذهن  خشکی  سویبه  راهی  هیچ  فرشتگان
 . شود  وارد آن به تواندنمی  و

 مَلَک  از جانی به  حیوان، تن به تو
 فَلَک   بر  هم زمین، بر هم  رَوی تا
 ( 3776 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 فرشته :  مَلَک

  نظرِ   از  ولی  کنیمی   زندگی  تن  سرای  همین  در  و  هستی  حیوان  جسمانی  حیثِ  از  تو  انسان،  ای
 روی   توانیمی   هم  بنابراین.  ستیکتایی   شدٔهگشوده  فضای  در  جایت  و   هستی  فرشته  روحانی،
  درونت   آسمان  اگر  که   نیست  طوراین   و  کنی  پرواز  حضور  آسمان  اوجِ  بر  هم   و  بروی   راه  زمین

 . برود  بین از تو تن شود گشوده

 بشر باشد مِثْلُکُم  ظاهر  به تا
 ور دیدهْ اَِلیْهِ یُوحٰی دلِ با

 ( 3777 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   به که است این تفاوتش تنها و  دارد انسان مانند معمولی ظاهری هم بصیرت با پیامبر طورهمین 
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  اگر  نیز  ما. ]بزند   حرف  تواندمی  او  طریق  از  زندگی  و   شودمی   وحی  او  دل  به  و  شده  زنده  حضور
 .[ کرد خواهیم دریافت دل در را  وحی برانیم مرکزمان از  را  هاهمانیدگی 

 ( 110 آیٔه ،(18)كهف سورٔه کریم، قرآن)

َا  ُقل  » َا  ِإَلم   يُوَحى    ِمث ُلُكم    َبَشر    َأنَ   ِإَّنم ُُكم    َأَّنم ِرك    َوَل   َصاِِلًا  َعَمًل   فَ ل َيع َمل    رَبِّهِ   لَِقاءَ   يَ ر ُجو  َكانَ   َفَمن       َواِحد    ِإلَ ه    ِإَلَ   رَبِّهِ   ِبِعَباَدةِ   ُيش 
 «َأَحًدا
 خدای   شما  خدای  که  رسدمی   وحی من  به  که  هستم  بشری شما مانند  من  که نیست  این  جز:  بگو»

 در   هرگز  و  شود  نیکوکار  باید  است  امیدوار  پروردگارش(  رحمت)  لقای  به  هرکس  پس  یکتاست،
 .«نگرداند شریک او با را  احدی خدایش پرستش

 
 زمین  بر  فتاده  خاکی  قالبِ

 بَرین  چرخِ آن  بر  گردان او روحِ
 ( 3778 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

. کندمی  سیر   یکتایی  فضای  در  او  حضورِ  هشیاری  ولی  است  زمین  روی  کامل،  انسانِ  خاکی  جسم
 .بدهد زندگی و خدا  به شدن  تبدیل به تن باید ذهنیمن دارای انسانِ مرحله این به رسیدن برای

 المکان   و مکان  جانِ کان، لعلِ  و جوهریی
 کجا؟  تو و کجا خلق ای،زمانه نادرٔه

 ( 45 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 جنس  از  و  حضور  لعلِ  و  گوهر  درواقع  تو:[  گویدمی  حضور  به  شدهتبدیل   انسانِ  به  خطاب  موالنا]
  فضای   یعنی  المکان  و  فرم،  یعنی  مکان  جانِ.  شودمی  ساطع  تو  از  ایزدی  نور  و  هستی  خدا 

 مخلوقات   از  کدام هیچ   با  مقایسه  قابل  و  نیست  جهان  این  در  تو  مانند.  هستی   تو  شده،گشوده 
 . نیستی

 خدا  گشاینده و  زفتست قفل
 رضا  واندر زن  تسلیم در دست

 ( 3073 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بزرگ  ستبر،: زَفت

  این   نیستی  قادر  ذهنیمن  با  تو.  خداست  تنها  آن  گشایندٔه  و  است  محکم  بسیار   قدر  و  قضا  قفلِ
   به رفتن و قضاوت از قبل لحظه این اتفاق پذیرش  و  لحظهبهلحظه  تسلیم با   تنها. کنی  باز را  قفل
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 .  یابی رهایی مشکالت از صبر و رضایت و  فضاگشایی با و کنی باز را  آن توانیمی  ذهن

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

 ( 3074 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  زندگی،   خود   تنها  را   قفل  این.  کنند   باز  را   ما  قفل  توانندنمی  شوند  کلید  جهانی،این   ذراتِ تمام   اگر
 .کندمی  باز او به شناسایی قدرت  دادن و انسان دل در نهادن قدم  طریق از خداوند و  کبریا

 نشان  شجُرعه از رُخ  و  زلف  بر  هست
 آن  از لیسندهمی  شاهان را خاک

 ( 373 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   دارد  وجود   ایزدی  برکت  ریزش  و  زندگی  شراب  جرعٔه  از  نشانی  زیبارو  هایآدم   رُخسارِ  و  زلف  بر
  دارد   ایجرعه  زندگی  هایزیبایی   از   که   را   خاک   جهان  این  در  شاهان  که   است  همین  برای
 . بوسندمی را   زیبارویان و لیسندمی

 َکش  خاکِ اندر ستحُسن  جُرعٔه
 اش بوسیمی شب و  روز  دل صد به که

 ( 374 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 زیبا   خوب،:  کَش
 کامل  شیفتگیِ و  رغبت با: دل صد به

  شب  تو  شده  سبب  و  انداخته  پرتو  زیبا  روی  و   زیبا  خاِک  این  بر  که  ستزندگی  زیبایی  از  ایجرعه 
  باز   فضا  که  ایدرجه  به  نیز  ما. ] بداری  دوستش  و  ببوسی  را   آن  کامل  شیفتگی  و  رغبت  با  روز  و

 .[ بخشدمی  شادی و برکت ما به و شودمی  ظاهر ما فرمیبی  و فرم  در  زندگی زیبایی کنیم

 کند  مجنون  چون آمیز خاک  جُرعه
 کند؟  چون خود او صافِ تا ترا مر 
 ( 375 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  که   ببین  کندمی   دیوانه  و  مجنون  گونهاین  را   تو  یکتایی،  شراب  آن  از  آلودخاک   ایجرعه   که  وقتی
  تو با  هاچه  برسد تو به هاقفل  شدن باز با لحظهبهلحظه  که اشآلودگی  بدون و صاف شرابِ
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 .کرد خواهد

 کن  ایثار نظیر بی خدایِ ای
 سخُن  زین دادی حلقه  چون  را گوش
 ( 305 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 شدهگشوده   فضای  با  ما  و  ایکرده  ما  گوش  حلقٔه  را   واالیت  سخنانِ  که  حال  نظیربی  خدایِ  ای
 . فرما  دیگری لطف ما حقِ در هستیم سخنان آن پذیرش  آمادٔه

 کَشان   مجلس بدآن و گیر ما گوشِ
 سَرخوشان  آن خورندمی رَحیقت  کز 
 ( 306 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ناب  باده  زالل،  و صاف شراب : رَحیق
 شادمان سرمست،: سَرخوش

  و   حافظ  موالنا،  مانند  ایزدی  بادٔه  سرمستِ  هایانسان   که  ببر  مجلسی  آن  به   و  بگیر  را  ما  گوشِ
 . نوشندمی رسیده تو  طرف از که یکتایی ناب  شراب از فردوسی

 این  از رَسانیدی بویی ما به چون
 دین  رَبِّ ای را  مُشک آن سَرمَبَند

 ( 307 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   تمرکز  و   طلب  با  ما  تا  مبند  را   آن  مُشکِ  درِ  رساندی  ما  به  را   شراب  این  بوی   چون  خداوندا 
 .ببوییم آن از و برسیم  آن به جدوجهد

 کند  سیبستان که سُبحانی پاک
 کند  پنهان حرفشان غَمامِ در
 ( 84 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 سیب باغ زار، سیب : سیبستان
 پوشش و حجاب  یعنی اینجا در است، ابر معنی  به لفظاً: غَمام

 از   پوششی  در  اما  کندمی   درست  زندگی  برکات  هایسیب   از  باغی  که  خداوندی  است  منزّه  و  پاک 
  را   باغ  آن  تواندنمی   ذهنیمن  که   طوریبه   نمایدمی  پنهان  را   سیبستان  آن  ذهنی  وگوهایگفت 
 . ببیند
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 گوی  و گفت و  حرف  و  بانگ غَمامِ  زین
 بوی  غیِر نآید سیب کز یی،پرده

 ( 85 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بر   ایپرده  شده،  تشکیل  ذهنی  وگوهایگفت   و  حرف  و  صوت  از  که  پوششی  و  ابر  آن  با  خداوند
  دارای  انسان  مشاِم  به  بویی  و  رایحه  جز  چیزی  باغ  آن  از  تا  کِشدمی   زندگی  برکات  هایسیب   باغِ
 . نرسد ذهنیمن

 هوش  به را بو این تو َکش افزون باری،
 گوش  بگرفته  بََرد اصلت سویِ تا
 ( 86 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 را   لطافت  و  عشق  زندگی،  بوی  که  کن  باز  را   فضا  توانیمی   تا  حقیقت،  جویای  انسان  ای  هرحالبه
  و   گیردمی  را   تو  گوشِ  زندگی  بوی  ترتیببدین .  را   ذهنیمن   دردهای  بوی  نه  و   کنی  استشمام   بیشتر

 .[ بردمی  لیلی سویبه را  مجنون که طورهمان . ]بردمی اصلت سویِبه را  تو

 زُکام  از  بپرهیز  و دارنگه بو
 عام  سردِ بُودِ و باد از بپوش تن
 ( 87 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  کار  از   را   اتشامه   که  ذهن  به  آمدن   زکاِم  از  و  کن  باز  را   فضا  یعنی  کن  حفظ  را   زندگی  بوی
  از  ذهنی  هایمن  نده   اجازه  و  بپوشان  را   آن  داری  جسمی  هشیاری  اگر  حتی  و  بپرهیز  اندازدمی

 . کند وادار واکنش به را  تو سردشان هویت و بگذارند اثر آن  روی بد قرین طریق

 اثر  ز را مَشامت نَینداید تا
 سردتر زمستان از هواشان ای
 ( 88 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . است دل حجابِ معنی به مجازاً   اینجا در . دیوار  و بام گرفتنِ  کاهگل معنی به انداییدن مصدر  از: نَینداید

 از   پر  ذهنی  هایمن   با  نشینیهم[  و  برسد  مشامت  به  عشق  خوش  بوی  تو  مرتب  فضاگشایی  با]  تا
 دردهایشان   و  هاآن  هوای  و  حال  که  بدان.  نیندازد  کار  از  را   آن  و  نپوشاند  را   دلت  شامٔه  درد،
 . بردمی بین از تو در را  حقیقت گرمای و است سردتر  زمستان از حتی
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 خویش   هایِمرادیبی از عاشقان
 خویش  موالیِ از گشتند باخبر 

 ( 4466 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از  ناشی  که  خود  مقصودِ  و  مراد  به  نرسیدن  سببِبه  ذهنی من  دارای   اما  حقیقت  طالب  هایانسان 
 از   ولی  هاستآن   سَرور  که  دارد  وجود  زندگی  نیروی  نام به   نیرویی  فهمندمی  است  ذهن   دردهای

 .اندنشده   تبدیل زندگی و خدا  به خبریبی   همین دلیلبه و اندنبوده  آگاه آن

   بشر  سپهدارِ  آن گفتست راست
   گذر دنیا  از کرد آنکه هر  که

 ( 1450 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  از  و  برود  دنیا  از  هرکس  که  است  فرموده  درست  رسول  حضرت  یعنی  هاانسان  سپهساالر  و  سَرور
 . نماید عبور آن

   موت غَبنِ و دریغ  و درد نیستش
   فوت بهِر از دریغ صد هستش بلکه
 ( 1451 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . ستد و داد در  دیدن زیان معامله، در آوردن زیان: غَبنِ

 ندارد،   مرگ   برای  حسرت  و  درد  و  استکرده  زیان  کندنمی   فکر  رودمی  جهان  این  از  که  هرکسی
 هایفرصت   دادن  ازدست  و  هاهمانیدگی   و  ذهن  در  شدنگم   و  وقت  کردن  تلف  برای  بلکه
  افسوس   است،نکرده   استفاده  هاآن  از  ولی  داشته  اختیار  در  خدا   به  شدنزنده  برای  که  شماریبی 
 . خوردمی

 حدیث 
  يَکُونَ   ال  اَنْ  نَدَِم  مُسيئاً  كانَ  ِانْ  وَ  ازْدادَ  يَکُونَ   ال  اِنْ   نَدَِم  مُحسِناً  كانَ   اِنْ  نَدَِم  ِاالّ  يَمُوتُ  اَحَدٍ  مِنْ  ما»

 .« نُزِعَ
 بر  چرا   که  گردد  پشیمان  آن  از  باشد  نکوکار  اگر.  شود  پشیمان  آنکه  جز  نمیرد  هیچکس»

 بازش  تباهکاری  از  چرا   که  شود  پشیمان  آنرو  از   باشد   بدکار  اگر  و  نیفزود،  هایش  نکوکاری
 .«اند نداشته
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 را؟  مرگ   نکردم قبله چرا که
 را  برگ هر   و دولت هر  مخزن

 ( 1452 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  گنجینٔه   که  را  هاهمانیدگی   از   شدن  آزاد  و  ذهنیمن  به  مُردن  یعنی  مرگ   من  چرا :  گویدمی  خود  با  و
 .ندادم  قرار  توجه مورد را  است نوایی هر و  بختینیک  هر

 رسول  آگه  آن بفرمودست زین
   نزول تن از کرد و مُرد انکه هر  که
 ( 604 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  خارج   ذهنیمن   تن،  از  و  مُرد  که  هرکسی:  استفرموده   رسول  حضرت  آگاه،   پیامبر  آن  همین   برای
 [ بعد بیت در معنا ادامه]. شد

 موت  نُقالن  حسرت را او نَبْود
 فوت و تقصیر   حسرتِ باشد لیک

 ( 605 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  خاطر به  او  حسرت  بلکه  خورد،نمی  فرم   جهان  از  رفتن  و  مرگ   فرارسیدن  برای  حسرتی  هیچ  او
 زنده  زندگی  به  و  نکرده  رها  را   هاهمانیدگی   چرا   که  هاست،فرصت   دادن  دستاز  و  کردن  کوتاهی
 .استنشده 

 ازل  حکمِ نقیبِ از رسدمهمی ندا
 اکنونست ز  نه سبب کاین مجو   خویش ِگرد که

 ( 485 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 از   داشتم،  را   زندگی  به  شدن  زنده  طلب  و  گشودم   ام زندگی  اتفاقات  اطراف  در   را   فضا  مرتب  وقتی
  را  دیگران  و  خودت  ذهنیمن  با  که  رسید  ام هشیاری   گوشِ  به  ندایی  خداوند  طرف  از  درون،
 دچارش  تو  که  «سببی»  زیرا   نباش؛  خدا   به  شدن  زنده  برای  ذهنی  دالیل  دنبالبه   و  نکن  مالمت
  و   استبوده  تو  در  «ازل»  از  جهان،  همین  در  خداوند  سویبه   ذهنیمن  از  تو  حرکت  یعنی  هستی،

 .  شوی زنده خداوند ابدیت و  نهایتبی  به جهان این در که  است این تو سرنوشت
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   بتاز و  بگزار است کار زمان یک
 دراز  خود بر مکن را کوته  کارِ

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

 انجام   لحظه  یک  در  مرکز،  کردنِ  عدم  و  تبدیل  کارِ  بگشایی   را  فضا  و  شده  تسلیم  حقیقتاً  اگر
  با و بتاز یکتایی فضای سویبه ذهن دنیای از و کن رها را  ذهنیمن  یعنی «بتاز  و بگزار» شود،می
 . نکن طوالنی و دراز خودت برای هاهمانیدگی  داشتن نگه با را  کوتاه کارِ این و شو یکی خدا 

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

 ( 182 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خدا  نهایتبی به و کن واگزار را  «عشق امانت» این لحظه، یک در چه و «سال صد» مدت در چه
  کار  این  که   بگیری  تصمیم  تو  اگر  یعنی.  کن  آزاد  هاهمانیدگی  و  ذهن  زندان  از  را   خود  و  شو  زنده
  این   سرانجام   لحظه،  یک  در  یا  بدهی   انجام   سال  صد  در   را   خدا   به  شدن  زنده  و  ذهنیمن  از  رفتن
 . نداری ایچاره این از غیر  و  توست عهده بر کار

 ( 72 آیٔه ،(33)احزاب  سورٔه  کریم، قرآن) 

َنا ِإنم » ََمانَةَ   َعَرض  َر ضِ   السمَماَواتِ   َعَلى  اْل  َِبالِ   َواْل  َ  َواْل  َفق نَ   ََي ِمل َنَها   َأن    فَأََبي  ن َسانُ   َوََحََلَها  ِمن َها   َوَأش   .«َجُهوًل   ظَُلوًما  َكانَ   ِإنمهُ     اْل ِ

 آن   از  و  زدند  باز  سر  آن  تحمّلِ  از  داشتيم،  عرضه  هاكوه   و  زمين  و  آسمانها  بر  را   امانت  اين  ما»
 به   ذهنیمن  با  انسان.« ]بود  نادان  و  ستمکار  او  كه  گرفت،   دوش  بر  امانت  آن  انسان.  ترسيدند 

 .[ کندمی  ستم خود

 نوابی و  برهنه بینی کجا   هر 
 اوستا از است  بگریخته او که دان
 ( 2588 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   فقیر  عدم   مرکز  و  حضور  معنوی،  هایسرمایه   جهت  از   که  بینیمی  را   هرکسی  مثال،  عنوانبه
  گوش  استادش   حرف  به  یعنی  استگریخته   راهبرش   و  استاد  از  او  که  بدان  است،  بینوا 
 . استنکرده 
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 دلش  خواهدمی که  گردد چنان تا
 حاصلشبی بد  کورِ دلِ آن

 ( 2589 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دلی   همان.  خواهدمی  اشذهنی من   یعنی  دلش،  که  باشد  گونهآن   تا  نکرده،  گوش  استاد  حرف  به
 جا  هیچ  به  ذهنیمن   با  کردن  عمل   و  فکر  از  یعنی. ]است  ارزش  فاقد  و  کور  همانیدگی،  از  پر  که

 .[ رسید نخواهید

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

 ( 2590 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 زندگی  به  را  خودش  هم  کرد،می   عمل(  موالنا)  استاد  نصیحت  و  دستور  مطابق  بینوا   آن  اگر
 .  را  هاانسان   همٔه یعنی خود، کسان و  خویشان هم و شدمی زنده و «آراستمی»

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

  بختی نیک   و  برکت   از  بگریزد   معنوی  استاد  از  جهان  این  در  که  هرکسی  ،« بدان»  را   مطلب  این
]گریزدمی  کنید؛   فرار  دهدمی   نشانتان  را   شما  هایهمانیدگی   و  هاعیب  که  موالنا  از  شما  اگر. 

 .[ گریزیدمی خدا  به شدن زنده از و  بختینیک از صورتدراین

 عشق  بویِ عاشق، مردِ  گوید چه  هر 
   عشق کویِ در  جَهدمی دهانش از
 ( 2880 بیت اوِّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هرچه   است،شده  زنده  او  نهایتبی   به  و  بوده  وصل  زندگی  به  گشاییفضا   با  که  «عاشق»  انسان
 عدم   مرکزش  کسی  اگر  یعنی .  جهدمی   « دهانش»  از  « عشق  بوی»   دهد،  انجام   عملی  هر  یا  بگوید
 ساختارهای  بیرون در و بوده سازنده کارهایش تمام  بزند،  حرف حضور  هشیاری زمینٔه از و باشد
 .  آفریندمی  نیک
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   همه آید  فقر  فقه،  بگوید گر 
 دَمْدَمه  خوش  آن از آید  فقر  بویِ

 ( 2881 بیت اوِّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 حدودی   تا  و  منظم  آداب  و  چهارچوب   يعنی)  «فقه»  درباره  عدم،  مرکز  با  عاشق  انسان  اگر
  نمایان   نفسخوش  آن  از  آزادی  و  شدهگشوده   فضای  ،«فقر»  بوی  باز  بزند،  حرف(  تغییرناپذیر

 . گرددمی

 دین  بویِ دارد  ُکفر، بگوید ور
 یقین  گردد شَکَش گوید،  شَک به ور
 ( 2882 بیت اوِّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بگوید،  هم  «کفرآمیز»  کلماتی  اگر  است،شده   وصل  خدا   معشوق،  به  و  کرده  باز  را   فضا  که  انسانی 
 . شود می یقین موجب بگوید سخن هم تردید و «شک» روی از اگر و دهدمی ایمان و «دین بوی»

 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

 که درحالی  رود؛می را  ذهنیمن راه  و  آوردمی ذهنی فراوان «دالیل» خدا، اثباتِ در «فلسفی» انسان
  و  گریزدمی  ذهنی   دالیل  از  استشده   خالص  و  پاک   هاهمانیدگی   از  مرکزش  که  کسی   یعنی  «صفی»

 .  رودمی  پیش سبببی  شادی و آرامش حس بو، ازطریق

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

 شده  رهنمون  شده، کرده داللت: مَدْلُول

  آوردن   دست به   برای  و  ،«هاحجاب »  از  هم  و  گریزدمی   «ذهنی  دالیل»  از  هم  خالص،   انسان
 . کندمی نگاه خودش درون به یعنی بردمی «جیب به را  سرش » خدا، معشوق،
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 است  آتش دلیل را او دُخان گر 
 است  خوش  آتش آن  در را ما  دُخان بی

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

  بدونِ (  خدا به   شده  زنده  عارفان) ما  برد میپی   آتش  وجودِ به دود  دیدنِ طریقِ  از  فلسفی انسان  اگر
 ما  خود  روی  کار   ابتدای  در. ]هستیم  شاد  و  خوش  آتش  میان  در  ذهنی  دالیل  بدون  یعنی  دود،
  شدن،   زنده  ابیات  شادی  به  و  کردن  تکرار  موالنا،  ابیات  خواندن  کشیدن،  بو  طریق  از  توانیممی

 کنار  را   ذهنی من   باید  گردیمنمی   مدرک   و   دلیل   دنبال  دیگر  رفتیم  جلوتر   که  مقداری  و  برویم  پیش 
 .[ شویم  خالص و صاف هاهمانیدگی  از ذهن دودِ بدون و بگذاریم

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

 محبت   و دوستی: واَل

 ما به ذهنیمن  استدالل دودِ از عشق و قُرب مقاِم جهت از که خداوند تجلّیاتِ آتشِ آن بخصوص
 .  هستیم زندگی یک همان و آتش  همان درواقع ما چراکه  است؛ ترنزدیک 

 ( 16 آيه ،(50)ق سوره کریم، قرآن)

 .« الْوَرِيدِ حَبْلِ مِنْ ِالَيْهِ َاقْرَبُ وَنَحْنُ... »

 .«تریم نزدیک او به او، گردن  رگ از ما و... »

 
 خَورْد   شیر  آن اََلست روز در که  هر 

 کرد  تَمییز  را  شیر  موسٰی همچو
 ( 2970 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  بچشد،   زندگی  شیر  از  باریک   و  بگشاید  اشزندگی  اتفاقات   اطراف  در  را   فضا   لحظه  این  هرکس
.  دهد  تشخیص  هاهمانیدگی   از  یعنی  دیگر،  دایگان  شیر  از  را   مادرش   شیر  تواندمی   موسی  مانند

 .[باشد موالنا ابیات تکرار طریق از تواندمی  زندگی شیر چشیدن این]
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 ( 12 آیه ،(28)قصص سوره کریم، قرآن)

 .« نَاِصحُونَ لَهُ وَهُمْ لَکُمْ يَکْفُلُونَهُ بَيْتٍ  َاهْلِ عَلَٰی اَدُلُّکُمْ هَلْ فَقَالَتْ قَبْلُ مِنْ الْمَرَاضِعَ عَلَيْهِ وَحَرَّمْنَا»

 شیر   دنیا  پستانِ  از  توانیمنمی   ما   یعنی . ] بوديم  كرده  حرام   او  بر  پيش  از  را   دايگان  همه  پستان »
 نگه   برايتان  را   او  كه  كنم  راهنمايى  اىخانواده  به  را   شما  خواهيدمى   آيا:  گفت   زن  آن.[  بخوریم
 « باشند؟ نيکخواهش و دارند

 خَلَل  جان در بُوَد که را  تنی آن
 عسل  در بگیری گر  نگردد خوش

 ( 593 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

. است  آسیب   معرض  در  و  دارد  خَلَل  جانش  باشد،  داشته   وجود  ذهنیمن  مرکزش   در  که  تنی  آن 
  یعنی . شودنمی  شیرین او زندگی بدهی، او به آیدمی  عسل ذهنیمن نظر به که را  چیزها بهترین اگر

 .  شد نخواهد بختخوش  و شاد وقتهیچ  ذهنیمن  با انسان

 بود  زنده  روزی  که  داند کسی این
 ربود  جامی جان، جانِ این کفِ از
 ( 594 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  شراب  جام  جان، جانِ این دست از و بوده زنده زندگی به هشیارانه روزی که داندمی کسی را  این
 تجربه  را   زندگی  خردِ  و  سبببی   شادی  عدم،  مرکز  و  کرده  باز  را   فضا  یعنی.  استگرفته  را 

 . استکرده 
 رُخان  آن ندیدست او چشمِ وآنکه
 دخان  تَفِّ این جانست  او، پیشِ

 ( 595 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  زنده  که  کندمی   گمان  است،ندیده  را   زندگی  رُخ  و  کردهن  عدم  را   مرکزش  گشاییفضا   با  که  هرکسی
 .  است ذهنیمن دردهای  یعنی دود دردِ  همین عشق، به شدن

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

 ( 2626 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  آشکار فضاگشایی صورتبه  را  ذهنیمن  به نسبت مردن یعنی ،«قبله» خداوند دستِ وقتی
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 . است  قَدِغن  و  «مردود» قبله یافتن برای ذهنی جویو جست  پس زین است،کرده 

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

 ( 2627 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 جستجو : تََحرّی
 قائم  ساکن، گرفته،  جای استقرار،  محل: مُستَقَرّ

  در  خدا   جویوجست   از  یعنی  برگردان،   ذهنی  جویو جست   از  را   «سرت  و  رخ»  و  باش  هوشبه
  لحظٔه   این  در  و  شده  زنده   خدا   نهایتبی   به  انسان  که  رسیده  آن  زمان  زیرا   کن؛  نظرصرفه   ذهن
 .  شود مستقر ابدی

 شوی  ذاهِل گر   قبله زین زمان یک
 شوی  باطل قبله  هر  سُخره

 ( 2628 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 غافل  کننده، فراموش: ذاهِل
 مزد   بی کار مسخره،  مورد ذلیل،: سُخره

  ذهن   که  چیزی  آن  به   و  کنی  غفلت  عدم،   مرکز  و  شدهگشوده  فضای  « قبلٔه»  این  از  ایلحظه   اگر
 . شد خواهی ها،همانیدگی  یعنی باطل، «قبلٔه»  هر مسخرٔه و  ذلیل کنی، توجه دهدمی  نشان

 ناسپاس  را تمییزدِه شوی چون
 شناس  قبله  خَطَرتِ  تو از بِجهَد

 ( 2629 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 است  معرفت  و شناخت  قوِّه دهنده که کسی: تمییزدِه
 اندیشه  گذرد، دل بر  که  آنچه تمییز، قوه: خَطْرَت

  مرکز   و  فضاگشایی  حاصل  که  ها همانیدگی   شناسایی  و  تشخیص  قؤِّه  ،«تمییزده»  به  نسبت  هرگاه
  قؤه   صورتدراین   بگذاری،  مرکزت  در  را   جسم  عدم،  جایبه   یعنی   کنی  «ناسپاسی »  است  عدم 

 . جهید خواهد تو از قدرت و هدایت  امنیت،حس  شناسی،عدم  نیروی این تمییز،
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 دَوان  مغرب سویِ خُّفاشت، حِسِّ
 روان  مشرق  سویِ دُرْپاشت، حِسِّ
 ( 47 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . انسان روحانیِ حِسِّ  از کنایه مروارید،  پاشندٔه مروارید،   کنندٔه نثار: دُرْپاش

  مانند   و  آیدمی   وجودبه   جسمی  مرکز  و  فضابندی  با  که  ستحسی   ذهنی،من  حس  ،« خفاش  حسِّ»
  افسانٔه   به  قضاوت   و  مقاومت  دراثر   را   تو  عاقبت  رفته،  مردگی  و  غروب  سویبه   شتابان  خفاش

 که   ستحسی  خدایی،  هشیاری  یا  «دُرْپاش  حسِّ»  ولی.  کشاندمی   درد  و  مسئله  واکنش،  ذهنی،من
 شودمی   باعث  و  رفته  زندگی  آفتابِ  سویبه   و  آیدمی  وجودبه  تو  در  عدم   مرکز   و  فضاگشایی  با
 . کنی طلوع خودت در زندگی خورشید صورتبه

 

 

 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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