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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

 



  904خالصه ابیات برنامه شماره  

 
2 

 

 

 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 904 خالصه ابیات غزل برنامه

 متن ابیات غزل اصلی 
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 آیدنمی چشم در پیدایی ز که مه آن 
 زایدهمی ُگشنبی عشقش مزه  از جان

  
 رویش آن تابشِ وز بویش مزه از عقل 
 خاید همی دست هم خندد،همی خیره هم

  
 حیرانش باشممی سیرانش، ز صبح هر 

 بننماید روی او حیران، نشود جان تا
  

 بینی خبریبی در بینی،می که چیز هر 
 بنگشاید  پرده او اللّٰهو  باخبری تا

  
 نَبْوَد او محرمِ جان نَبْوَد، او همدمِ دم 
 شایدنمی نیز او داند، این که اندیشه و

  
 بسوزیده بُرده جان بدوزیده، پرده تن 
 بِنَبساید عشق بر دل مخالف  دو این با

  
 خانه  این در هست تا  بیگانه  لشکرِ دو 
 بِنَفزاید  گرد جز کوشش در و چالش در
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 سلطانی به بگریز جانی، ببری خواهی 
 بنگزاید  زهر تا تریاقی خدمتِ در

 
 او  بختِ به نازمی او، درختِ زیرِ در 
 بیاساید حشر تا رحمت  از پر جانِ تا

  
 بین حق شود دیده چون الدّینصالح شاه از 

 بربایَد  مشعله جان آرد، صالح به رو دل
 

 ( ۵9۶ شماره غزل شمس،  دیوان مولوی،) 
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 آید نمی چشم در پیدایی ز که  مه آن
 زاید همی ُگشنبی عشقش  مزه  از جان
 (۵9۶ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 آشکاری  ظهور، : پیدایی
 کردن حامله  کردن، بارور : گُشن

 همانیدن،   دراثرِ  و  آیدمی  جهان  این  به  زندگی  ماه  خدا،  امتداد  فرم،بی  هشیاری  عنوانبه   انسان]
  ذهنی   تصویر  یک  چیزها  و  دردها  باورها،  فکرها،  مانند  جهانی  این  اقالم   به  بخشیدن  وجود   ِّحس 

 باید   و  ُافتدمی   ذهنیمن  رحِم  در  هشیاری  ترتیببدین   و   سازدمی  را   ذهنیمن  نام   به  پویا  و  چرخان
 .[ شود  زاییده آن از هشیارانه

  جسمی   هشیاری  و  حسّی  چشم  با  ما  اما  است  آشکار  کامالً  انسان  درون  در  هشیاری  ماه،  آن
 هایآموزش  با  و  بگشاید  اتفاقات  اطراف  در  را  فضا  انسان  اگر  اما.  ببینیم  راآن  توانیمنمی 

 قضاوت   و   مقاومت  عدِم  و  تسلیم  حالت  در  لحظههر  باید  که  شود  متوجه  موالنا  مثل  بزرگانی
  آگاهانه  وحدت  عشق،  مزه  شدهگشوده  فضای  از  تواندمی   َاشذهنی من   یعنی  او  ثانویٔه  جان  باشد،

  حالت   این  در.  بزایاند  خود  رحِمِ  از  را   هشیاری  ذهنی  واسطٔه  و  علت   بدون  و  بچشد  را   خدا   با
 .کندمی حس را آن  عمالً و شده زنده خدا  ابدیت و بینهایت به انسان

 رویش   آن  تابشِ وز بویش  مزه از  عقل
 خاید همی دست هم خندد،همی  خیره هم

 (۵9۶ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)
 کردن  بیهوده خنده:  خندیدن  خیره
 پشیمانی  و  حسرت عالمت  به دست گرفتن  دندان به گزیدن، دست: خاییدن دست

 فضای  این  کنیدمی  عدم  را  مرکزتان   و  گشاییدمی  زندگی  اتفاقات  اطراف  در  را   فضا  وقتی
 و   بو  مزه،  تواند می  و  شده  لطیف  گذارد،می   تاثیر  آن  زُمختی  و  ذهنیمن  عقلِ  روی  شدهگشوده 
  به  شروع  و    کرده  احساس  را   زندگی  انرژی  و  عشق  و  خدا   رویِ  تابشِ  و  بچشد  را   زندگی  ارتعاشِ
 باید   که  نشده  متوجه  هااین  از  زودتر   چرا   که  نمایدمی  پشیمانی  ابراز  و  شده  شاد  کند،می  خندیدن

  پشیمانی   ابراز  و  شادی  این  البته. ]نماید  یی شناسا  خدا   امتداد  عنوانبه  را   خود   و  کند  گشاییفضا 
 رویِ   کار  به  گشاییفضا   و پرهیز شکر، صبر،  با  باید  همچنان  بلکه  نیست  ذهنیمن   پایانِ  معنایِبه

 .[یافت دست  زندگی حقیقی شادی به تا داد ادامه خود
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 حیرانش  باشممی سیرانش، ز  صبح هر 
 بننماید  روی او حیران، نشود جان تا

 (۵9۶ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

  تاریکی  کنم، می   عدم   را   مرکزم   و  گشایممی   هاوضعیت   اطراف  در  را   فضا  که   لحظههر   صبح،  هر
 بینممی  را   َام هشیاری  گردش  و  سیران   زندگی  نور  با  من  و  تابدمی   زندگی  آفتاب  رفته،  کنار  ذهنم
 این  از  من  و.  آیدمی   لحظه  این  یکتایی  فضای  به  و  گرداند می   بررو  هاهمانیدگی  و  فکرها  از  که

  و   قوانین  با  را  آن  چگونگی  و  دلیل  توانمنمی   شوم،می  حیران  َامهشیاری   پویاییِ  و  شدن  زنده
 در  که  تغییراتی  توضیح  و  توجیه  از  و  نشده  حیران  جان   تا  البته.  دهم  توضیح  ذهنی  هایسبب 
 هشیاری  تبدیل  فرایند  در  را   ذهن  ناتوانی  و  عجز  عقلی،بی   و  نماند  باز  دهدمی   رخ  بیرونم  و   درون
 . داد نخواهد نشان را  رویش خداوند نکند اقرار

 بینی  خبریبی در بینی، می که  چیز   هر 
 بنگشاید  پرده او اللّٰهو باخبری تا
 (۵9۶ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

  و  عدم   دیدِ   با  یعنی  ذهنی  خبریِبی   حالت  در  شدهگشوده  فضای  غیب،  عالم  از  هرچیزی  دیدن
  را  آثارش  و  کرده  حس  خود  مرکز  در   را  او  و  کنی  مالقات  را  خدا   بخواهی  تو  اگر.  است  ناظر  حضور

  خدا  به.  کنی  نگاه  جهان  به  ناظر  حضور  صورتبه  خبری،بی   حالت  در  باید  ببینی  بیرون  جهان  در
 پرده  خداوند  بینی می   آن  عینک  با   و  هست  همانیده  چیزیک   مرکزت   در  کهزمانی   تا  سوگند

 ذهنیمن  قضاوتِ  و  مقاومت  در  دیگر  فکر  به  یفکر   از  همچنان  تو  و  زندنمی  کنار  را  هاهمانیدگی 
 . بود خواهی

 نَبْوَد او محرمِ  جان نَبْوَد، او همدمِ  دم
 شاید نمی نیز  او داند، این که اندیشه و

 (۵9۶ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)
 نیست  شایسته: شایدنمی 

 این   که  ایاندیشه   و  باشدنمی   او  اسرار  مَحرم   ذهنی  جانِ.  نیست  زندگی  همدِم  ذهنی  گفتگویِ  دَم،
 . نیست او شایستٔه آوردمی  در کالم  به  و  فهمدمی را  نکات

 جدا  ذهن از هشیاری صورتبه  گشاید،نمی  را  فضا زندمی  حرف فقط که هرکسی  دیگر عبارتِبه
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  و   بینهایت  به  شدن  زنده  و  زندگی  شایسته  داندمی  فقط  و  ایستدنمی   زندگی  پای  رویِ  و  نشده
 به   فهمیدن  باید  بلکه  نیست  کافی  تنهایی  به  فهمیدن  تبدیل  فرایند  در.  باشدنمی   وندخدا   ابدیت
 . بینجامد  هشیاری تبدیل و  گشاییفضا 
 

 بسوزیده  بُرده جان  بدوزیده، پرده تن
 بِنَبساید   عشق بر  دل مخالف دو این با

 (۵9۶ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)
 دوخته : بدوزیده
 سوخته : بسوزیده
 کندنمی  لمس: بِنَبساید

  جلوی  و   اندازدمی  پرده  خدا  و  ما  بین  و  دوزدمی  را   فکرها  و  هاهمانیدگی   پرده  دائماً  ذهنیمن
 ازبین  و  سوزاند می  را   هاپرده   این   برتر  هشیاری  جان،  مقابل  در  اما  بنددمی  را   هشیاری  چشم
  تیرِ   اصابت  مورد  ما  هایهمانیدگی  لحظههر   و  هستند  فعال  ما  در  مخالف  نیروی   دو  این  و  بردمی
  را   عشق  ما  دل  نکنیم  همکاری  زندگی  با  و  نگشاییم  را   فضا  کهزمانی  تا.  گیرند می  قرار  قضا

 . شویمنمی  زنده خدا  به ما و  کرد نخواهد احساس

 خانه  این در هست  تا بیگانه لشکرِ  دو
 بِنَفزاید  گرد جز  کوشش در و چالش در

 (۵9۶ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

  یعنی   هستند  کوشش  در و  چالش  در  و  کنندمی  کار  ما   مرکز  خانٔه  در  هم  ضدّ  لشگر  دو  کهزمانی   تا
  اعتراض   ما  و   گیرندمی   قرار  قضا  تیرِ   اصابت  مورد  مانهمانیدگی   و  شده  همانیده  لحظههر   ما
  و  شودمی  بلند  شکایت  و  ناله  اعتراضی،  فکرهای  دردها،  خاِک  و  گَرد  فقط  کار  این  با  کنیممی

 .ندارد درد  جز حاصلی و  گرفته را  زندگی دید جلوی

 سلطانی  به بگریز  جانی، ببری خواهی
 بنگزاید  زهر  تا  تریاقی خدمتِ در
 (۵9۶ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 پادزهر : تریاق

 و  عارفان خداوند، به باید شوی  خالص قضا تیرهای از و یابی  نجات ذهنیمن از خواهیمی اگر
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  بگشایی،   را   فضا  توانیمی   ذهنیمن  از  نجات  برای  تو  ببری؛  پناه  خدا   به  شدهزنده  هایانسان 
  را   فضا  که  هربار.  درآیی  موالنا  چون  عارفانی  خدمت  در  یا  شده  وصل  خدا   به  درون  از  مستقیماً
  شفابخشِ   نیروی  و   پادزهر  خوانیمی   را   بزرگ  عارفان  و  موالنا   اشعار  یا  گشاییمی   اتفاقات  دربرابر 
 از  حاصل  دردِ   زهرِ  و   دیگران  و  خودت  ذهنیمن   مسموم   انرژی  و  شده  وجودت  وارد  زندگی

 . گردیمی جاندار و شده عوض اتهشیاری  حالت این در  کند،می خنثی را  هاهمانیدگی 

 او  بختِ  به نازمی  او، درختِ زیِر در
 بیاساید  حشر  تا رحمت   از پر  جانِ تا

 (۵9۶ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

  امنیت،   حسّ   عقل،  به  یعنی  او  بخت  به  عدم   درخت  زیر  در  گشاییمی  را   فضا   وقتی  انسان،  ای
 و   کن  افتخار  ریزدمی   عملت  و  فکر  به  درونت  شدهگشوده  فضای  از   که  برکاتی  و  قدرت  هدایت،

  به   گیردمی  را   خداوند  بخشش   و فضل  دائماً  که  تو رحمتِ  از  پُر   هشیاریِ  و  جان  تا باش،  گزارشکر 
 .گردد زنده خدا   ابدیت و  بینهایت به و   شود ساکن آن در َابد تا و بیاید لحظه این
  را  َاتهشیاری  دیگری  از  پس   یکی  فکرها  و  کنی  گشاییفضا   درست  توانینمی   هنوز  اگر  البته]  
 در   تامُّل  و  ابیات  تکرار  با  کهچرا   نشو  جدا   حضور  گنج  برنامه  و  موالنا  مثل  بزرگانی  از  بلعندمی

  نور   با  توانیمی   تدریجبه   و  کرده  اصالح  را   تو  دیدِ  و  نشیندمی   جانت  بر  زندگی  آگاهی   هاآن   معانی
 .[ ببینی زندگی

 بینحق شود دیده چون  الدّینصالح شاه از
 بربایَد   مشعله  جان آرد،  صالح  به رو دل

 (۵9۶ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 به  گیردمی   موالنا  مثل  بزرگانی  از  که  آگاهیی  و  پیدرپی   هایگشایی فضا   با  بتواند  انسان  وقتی
  مرکز   بیند،می   زندگی  بینِحقیقت   چشم  با  حالت  این  در  شود  زنده  خداوند  یعنی  الدینصالح   ْشاه 
 داندمی   او  دیگر  عبارتبه  دهد؛  تشخیص  بیرون  و  درون  در  را  خود  صالح  تواندمی  و  شده  عدم   او
  بدون   و  ساده  نیز  ذهنش  آن  برعالوه   .دهد  انجام   نباید  را  کارهایی  چه  و  باید  را   کارهای  چه

 هایپیغام   راحتیبه   دیگر  او.  گیردمی   دستبه  را   حضور  چراغ  و  شده  ذهنیمن  دارمن   هیجانات
 . بیافریند دردبی  و نیک ساختارهای تواندمی  و کرده  دریافت را  زندگی



  904خالصه ابیات برنامه شماره  

 
9 

 904متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامٔه شماره 

 نهان   ذرّه یکی در آفتابی
 دهان  بگشاید ذرّه آن ناگهان

 ( 4۵80 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   تسلیم  از   پس.  استشده  پنهان  ذهنی من  نام به   ایذرّه  در  زندگی  آفتاب  صورتبه   انسان
  مثل   و  گشاید می   سخن  به  دهان  ،شده  خارج   ذهن  از   ذرّه  این  ناگهان  درپیپی   هایگشایی فضا 

 . شودمی  نهایتبی  خورشید

 زمین  و افالک گردد ذرّه ذرّه
 َکمین  از جَست چون  خورشید،  آن پیشِ

 ( 4۵81 بیت ششم، دفتر  مثنوی، )مولوی،
 کَمینگاه  نهانگاه،: کَمین

 مرکز  از  انسان  خدایی  ذات  و  اصل  یعنی  کند،می   طلوع  خود  نهانگاه  از  خورشید  آن  که  هنگامی
  فضای   آن  عظمت   برابر  در  زمین  و  هاکهکشان   ها،آسمان   شود،می   زاییده  او   بازشده  نهایتبی 

 . شوندمی ذرهذره شده،گشوده 

 است؟  تن درخوردِ  چه  جانی چنین این
 دست هردو جان  این از تن ای بشو هین

 ( 4۵82 بیت ششم، دفتر  مثنوی، )مولوی،

 است   معلوم   باشد؟  ذهنیمن  شایسته  بزرگی،  نهایتبی  اصلیِ  جانِ  چنين  این  که  است  ممکن  مگر
  دست   بزرگی  جان  چنين  از  ذهنی،من   ای  پس.  ندارد  ذهنیمن   با  نسبتی  هیچ  عظمتی  چنین  با  که

 شده  متولد  ذهنیمن  از  تا  بردار  هشیاری  پرِ  و  بال  از   را   استداللت  و  زور  زنجیر  و  غل  يعنی.  بشوی
 . درآید پرواز  به یکتایی فضای آسمان در و

 است بس جان،  وِثاقِ  گشته تنِ ای
 نشست؟  مشکی  در بحر تانَد چند

 ( 4۵83 بیت ششم، دفتر  مثنوی، )مولوی،
 خرگاه   اتاق،: وِثاق

 درد  این خواهیمی  چقدر. است بس دیگر ایشده خورشید  اندازهبه  جانی منزلگه که ذهنیمن ای
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 گیرد؟   جای  ذهن  کوچک  مَشک  در  زندگی  نهایتِبی   دریای   که  است  ممکن  کی  تا  بدهی؟  ادامه  را 
  لحظه   این  اتفاق  به  مقاومت  با   ما  کند،  طلوع  ما  درون  از  خواهدمی   زندگی  خورشید  لحظه  این]

 .[  کشیممی  درد درنتیجه گیریم،می را  کار این جلوی

   اینَست  من عجبِ و  عجبی در  کسی  هر 
 آید؟می  میان  به چون میان،  به نگنجد کاو

 ( 80۶ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  خدا،   نهایتِبی   چگونه  که  است  حقیقت  این   از  من  تعجب  اما  شود،می   متعجب  چیزی  از  هرکسی
 از  که   اصلی  منِ  عنوانبه   ما]  است؟شده   جا  ذهن   محدودیت   در  گیردنمی   جا  چیزهیچ   درون   در  که

  این   اتفاق  اطراف  در  را   فضا  شده،  تسلیم  اگر  ایم،شده  فکرها  و  ذهن   جذب  ستزندگی   جنس
 .[ شویممی نهایت بی  تابان، خورشیدِ مثل آمده، بیرون ذهن از کنیم باز لحظه

 بهشت  قالووزِ شد  مرادیبی
 سِِرشت خوشْ ای شنو اْلجَنَّة حُفَّتِ

 ( 44۶7 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 راهنما  پیشرو،: قالووز

 پیغامی   و   است  بهشت  راهنمای  آن  از  ناامیدی  و  نشدن  موفق  ذهنی،من  هایخواسته   به  نرسیدن
 این   بلکه  رسید  نخواهد  نتیجهبه   ذهنی  معلول   و  علت  با  تالشی  هر  که  ستاین   آن  پیغام   دارد،

  از   را   خدا   تو.  کندمی  اداره  را   انسان  زندگی  که  است  خداوند   خرد  و  عدم   مرکز  عشق،  فضاگشایی،
 هستی،   خداگونه  که  سرشتخوش  ای.  کن  عدم   را   مرکزت  فضاگشایی  با  و  شو   تسلیم  ای،برده   یاد
»گویدمی  که  بشنو  را   حدیث  این   درد   گشایی،فضا   در  یعنی  نامالیمات،  و  هاسختی   در  بهشت: 

  و   همانیدگی  انباشتگی  یعنی  شهوات  در  دوزخ  و  استشده  پیچیده  زیاد  پرهیزهای   و  هشیارانه
 .«ذهنی من  کردن بزرگ

 حدیث 

 .« بِالشَّهَواتِ النّارُ حُفَّتِ و بِالْمَکارِهِ، الْجَنَّةُ حُفَّتِ»
  در   دوزخ  و  شده  پوشیده[  پرهیز  و  هشیارانه  درد  گشایی،فضا   در]  ناخوشایند  هایچیز   در  بهشت»

 [ همانیدگی انباشتگی و  ذهنیمن هایخواسته  در.« ]شهوات
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 نَهید او  پیش به  هاناامیدی
   جَهید بیرون دوابی دردِ زِ تا
 ( 3387 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دردهای   از  تا  کنید،  عرضه  خداوند  به  مرکز  کردن  عدم   و  پرهیز  فضاگشایی،  با  را  هاناامیدی
 .  یابید نجات و جهید بیرون  جهانی این چیزهای جبر و  ذهنیمن درمانِبی 

    سازییطََرب کرد زمان  آخر  در یار
    بازیی او ظاهِر جِد، جِدِّ او باطنِ
 ( 3013 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  وحدت   به  و  شده  عدم   انسان  مرکز   وقتی]   آینده،  و  گذشته   شناختیِروان  زمانِ  آخرِ  در  خداوند
  باطنِ .  آورد  فراهم  را   ما  سبببی  شادی  جوشش  و  طرب  بساطِ[  رسدمی   زندگی  با  مجدد  هشیارانٔه

  نشان   ذهن  که  هرچیزی  یعنی  انسان  ظاهرِ  اما  است،  جدی  بسیار  شدهگشوده  یفضا  یعنی  خدا 
 . ندارد بستگی آن به  ما زندگی چراکه است؛ خداوند بازی  دهدمی

    ُکشت عِلم بدین یار را  عشّاق جملٔه
 طنّازیی   تو جهلِ هان،  و هان نکُند تا

 ( 3013 غزل شمس، دیوان مولوی،) 

  دهد، می  نشان   ذهن  که  چیزی  آن   ظاهر،  که  علم  این  به  آگاهی  با  را   عاشقان  همٔه  خداوند،  یار،
 با  نیز  را   تو  و  ستا کشته   ذهنیمن   به  نسبت  است  جدی  بسیار  شده،گشوده   فضای  باطن،  و  بازی
  دیدن   ذهنی،من  دانمِمی   ادعای  یعنی  تو  جهلِ   که  باش  مواظب  خیلی.  کشت  خواهد  روش  همین
  زمان  و  ذهن  دام   به  را   تو  و  نکرده  دلبری  و  دلربایی  ذهنی،   معلول  و  علت  و  هاهمانیدگی   ازطریق
 .  نکند غافل خداوند، اصلی، مسبب از و  نیندازد شناختیروان

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

 ( 71 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  این  در  شدن  ذاتبه   قائم  و  مرکز  کردن  عدم   امکان  و   خداوند  عشق  یعنی  الدین شمس   عشق   اگر
 وجود  ما برای ذهن دام  از رهایی امکان و  بود ذهنی سبب و  ذهن به دائماً ما توجه نبود، لحظه
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 .کنیم پیدا  جهان این در راحتی و  آسايش هیچ توانستیم نمی  و نداشت

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

 ( 71 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 .است  بُت همچون نفسانی شهوات  ذهنی، من  بت: شهوت بُتِ
 .بُن و  بیخ از او کردن هالک: برآوردن کسی  از دَمار 
 تابش : تاب
 گرمی  و  تابش: تب و  تاب

 خداوند   به  شدن  زنده  امکان  و  شدهگشوده   فضای   گرمی  و  تابش  الدین،شمس   عشق  تابش  اگر
  ذهنی، من  شهوتِ  بُت  صورتدراین  شدیم؛نمی   برخوردار  او  عشق  گرمای  و  روشنایی  از  ما  و  نبود
 را   ما  مخرّبش  و  مسموم   انرژی  تابش  با  هاآن  از  کشیدن  شیره  و  بیرونی  چیزهای  با  بازیعشق   بُتِ

 .آورد درمی ما روزگار از دمار و کردمی  خراب را  ما بُعد چهار و  نابود

   صَبر  داروی را  دیده هایپَرده
 صَدْر  شَرحِ بِسازد هم بِسوزد، هم
 ( 71 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 را   ذهنی  هایعینک   و  همانیدگی   هایپرده   تواندمی  هم  که  ستدارویی   مانند  فضاگشایی  صبر،
 . ببیند عدم  دید با انسان و کند باز را  درون فضای تواندمی هم و بسوزاند

 اند بندی بندگانِ  عاقالنش،
 اند قندی و  شِکَّری عاشقانش،

 ( 4471 بیت سوم، دفتر  مثنوی، موالنا،)

 بنده   دردها،  و  همانیده  باورهای  و  ذهنی  هایعلت   با   ناچاری  روی  از  ذهنی،  هایمن   عاقالن،
 . کنندمی  اطاعت او از و بوده خدا 
 کامل   رضایت  و  دل  و  جان  با  و   کرده  عدم   را   شانمرکز  مرتب  گشا،فضا   هایانسان   عاشقان،  اما 

 همکاری  زندگی  با  و  هستند  شیرین  شکر،  و  قند  مثل  کامل  تسلیم  در  و  پذیرفته   را  خدا   فرمان
 . کنندمی
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 عاقالن  مهارِ َکرْهاً  اِئْتِیا
 دالن بی بهارِ طَوْعاً اِئْتِیا

 ( 4472 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بهارِ   بیایید  خرسندی  و  رضا   رویِ  از   اما  است؛  عاقالن  افسارِ  بیایید،  میلی  بی  و  کراهت  روی  از
 . است عاشقان

 ( 11 آیه ،(41)  فصلت سوره کریم، قرآن)

 «طَائِعِينَ؛  َاتَيْنَا قَالَتَا كَرْهًا َاوْ طَوْعًا ائْتِيَا وَلِلْأَرْضِ لَهَا  فَقَالَ دُخَانٌ وَهِيَ السَّمَاءِ  ِالَى اسْتَوَٰى ثُمَّ»

  و   آسمان  به  پس[  بود  ذهنیمن . ]بود  دودى  آن  و  پرداخت[  ما  درون]  آسمان  به[  خداوند]  سپس»
 .««آمديم »فرمانبردار:  گفتند .«بياييد ناخواه يا خواه: »گفت  زمين

  ما   کنید؟می   من  بدون  و  صاف  را   تانذهن   و  باز  را   درونتان  آسمان  شما  گویدمی  خداوند]  
 .[دهید انجام  را  کار  این باید نخواهید چه  بخواهید چه: گویدمی  خداوند. بله گوییممی

 
 خاست  که هرجایی نقص، و نیستی
 هاستپیشه جملٔه خوبی ِ آینٔه

 ( 3204 بیت او ل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  برای   خوبی  کارگاه  و   آینه  شود،  آشکار  هاهمانیدگی   و  دردها  نقصان  و  نیستی  که  جا  هر  در
  مرکز   کردنِ  آینه  خداوند  تخصص  و  پیشه]  .دهد  نشان  را   اشخداوندی  او   تا  شودمی  خداوند
 .[  استهمانیده مرکزمان که کنیم اعتراف  و اقرار باید ما  فقط ماست، همانیده

 جُذوع  باید  همی ناتراشیده
 فروع  یا سازد اصل دُروگر  تا
 ( 320۶ بیت او ل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خرما  درخت  تنٔه معنیبه  جِذع  جمع: جُذوع

  حرفٔه   ارزش  و  کند   کار  هاآن  روی   نجّار  تا  باشد  ناموزون  و  نتراشیده  باید  درختان،   شاخه   و   تنه
  که   ما  نخراشیده   و  نتراشیده  ذهنیمن   این  از  نیز  خداوند  زندگی،  نجار.  دهد   نشان  را   خود

  قدرت   و  سازدمی  را  درون  شدهگشوده   آسمان  یعنی  اصل  دارد  همانیدگی  و   نقص  درد،  هزارجور
 . دهدمی نشان را  خود
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 بِر و نور پُر  دلِ آن برایِ از
 منتظر هادل سلطانِ آن  هست

 ( 888 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،) 
 نیکویی  نیکی،: بِرّ

  و   شناسایی  و  پیدرپی   هایفضاگشایی   اثر  در  که  است  دلی  منتظر  هادل   سلطان  آن  خداوند،
 . باشد محض نیکی و  حقیقت نور از پر و شده  نهایتبی  و صاف هاهمانیدگی  انداختن

 پنداشتی را آلوده این تو دلْ
 برداشتی  دل  اهلِ ز دل الجََرم 

 ( 22۶3 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ناگزیر  ناچار، : الجَرَم

  از   را   دلت  رو  ازین  است،  نقص  و  همانیدگی  از  پر   ٔآلوده  مرکز  همان  حقیقی  دل  که  کردی  خیال  تو
  و   نکرده  اقرار  هایتنقص   به  و  ایبرگردانده   روی  او  از  یعنی  ایبرداشته   موالنا  مثل  دلی   اهل

 .  کنیمی  مالمت را  دیگران

 کمال  وصفِ  آیینٔه  هانقص
 جالل  و عِّز آینٔه  حقارت آن و
 ( 3210 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  حقارت،   آن  و  است  خداوند  استادی   و  کمال  آینٔه  جسمی،   هشیاری  عنوانبه  ما  هاینقص   همٔه
 آینه   این  در  را  خودش  بتواند  که  خداست  بزرگی  و  شکوه  آینٔه  نیز  ذهنیمن  توانمِنمی   و  دانمنمی 
  آیینٔه   هانقص   به  اعتراف  همین  کنیم،  اعتراف  هایماننقص   به  صادقانه  و  صمیمانه  ما  اگر. ]ببیند
 .[ کند تبدیل خودش به و   برساند کمال به را  این تواندمی  خداوند یعنی د،شومی  کمال وصفِ

 دَمبهدَم هایِغُصّه این توست فعلِ
 اْلَقلَم  جَفَّ قَدْ معنیِ  بُوَد این

 ( 3182 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   درد   صورتبه   تو   همانیده  مرکز  انعکاس  لحظه  این.  توست   خود  اعمال  نتیجٔه  دَم بهدَم   هایغصه
( بودی سزاوار چه آن به قلم شد خشک ) القَلَمقدجَفَّ معنی این و شودمی  منعکس بیرون در نقص
 لحظه  این را  شما  بیرون و درون صنعش قلم با شما  شایستگی با مطابق خداوند یعنی باشد؛می
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 . کندمی  منعکس

 حدیث 

 .« القٍ أنْتَ  بِما الْقَلَمُ جَفَّ»
 را   ما  درون  فضای  اندازه  هم  خداوند،   قلم  لحظه  این.« ]بودی  سزاوار  آنچه  به  قلم  شد  خشك»

 زندگی  خداوند  از  سزاواری،  اندازهبه   ما  و  نویسدمی  بیرون  در  را   آن  انعکاس  هم  و  نویسدمی
 .[ گیریممی

 حدیث 

 .« کائنٌ هُوَ بِما الْقَلَمُ جَفَّ»
 .« است بودنی آنچه به قلم شد خشك»

 تو بیدار و  باشی مراقب گر 
 تو کردار پاسخِ دَم هر بینی

 ( 24۶0 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  با   و  باشی  اعمالت  و  فکرها  مراقب  و  کنی  نگاه  ذهنت  به  ناظر  حضور  صورتبه  لحظه  این  تو  اگر
  را  تو  افکار  و  رفتار  کردار،  پاسخ  خداوند  لحظه  این  که  بینیمی   نمایی،  عدم   را   مرکزت  گشاییفضا 
 بیرون  در  را   اثرش   کنی  عمل  و  فکر  زندگی  خرد   و  عدم   مرکز  با  شده  حضور  جنس   از  وقتی.  دهدمی
  عمل   و  فکر  لحظه  این  اتفاق   به  مقاومت   و ذهنیمن   ازطریق  و شوی  جسم  جنس  از  وقتی   و بینیمی
 . دید خواهی بیرون در را  آن نتیجه و انعکاس نیز کنی

 است  الیق را سَخی دادن، دِرَم آن
 است عاشق سَخایِ خود سپردن جان
 ( 223۵ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 جوانمرد  و بخشنده: سَخی 

  نثار   را   هاهمانیدگی   و  ذهنیمنِ  جانِ  امّا  است  سخاوتمند  انسان  شایستٔه  بخشیدن  دینار  و  درهم
 و   پول  کردن  خرج  و  بخشیدن  از  ابتدا   باید  شما  عبارتیبه   است؛  عاشق  سخاوت  نشانٔه  کردن،

  را  خود  مرکز   و  بیندازید  کرده،  شناسایی  را   تانهایهمانیدگی   سپس  کنید،  شروع  تانمتعلقات 
 . بگذرید توانیدنمی  نیز تان ذهنیمن جان از بگذرید نتوانید پولتان از اگر چراکه ؛کنید عدم 
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 او  که باشد نکو را  آن اختیار
 اِتَُّقوا  اندر باشد خود  مالکِ

 ( ۶49 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 .کنید پیشه تقوا بترسید،: اِتَّقُوا

  توانایی   مرکزش   کردن  عدم   با  لحظه   این  در  که   است  خوب  کسی   برای  انتخاب  توانایی  و  اختیار
  لحظه   این  در  کهطوریبه   باشد،  پرهیز  فضای  شده،گشوده   فضای  در  خود  مالک  و  داشته  پرهیز
 .  کند جذب خودش به را  توجهش نتواند دهدمی نشان ذهن که چیزی آن
  را   خود  اختیار  باید  ایمنگرفته   پس   فکرها  و  ذهنی  معلول  و  علت  از  را   خود  اختیار  کهزمانی   تا]
 .[دانمنمی  بگوییم و کنیم  قبول صادقانه را  او هایحرف  و بدهیم موالنا مثل بزرگی دستبه

 زینهار  تقوی،  و حفظ  نباشد چون
 اختیار  بینداز آلت، کن دور

 ( ۶۵0 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 تنبیه  کلمه باش، حذر  بر: زینهار

  به   میل  مثل  هازشتی   ارتکاب  وسیلٔه  که  باشمواظب  نباشد،  پرهیز  و  داریخویشتن   توانایی  اگر
  از   ما  اگر  یعنی.  سازی  رها  را   عمل  آزادی   و  اختیار  نوع  این  کرده،  دور  خود  از  را   دانستن  و  قدرت

 باید  صورتاین   در  بچسبیم؛   آن  به  و  بخواهیم  زندگی  دهدمی   نشان   ذهن  لحظه  این  که  چیزی  آن
  بگیریم؛   کمک  آنها  از  و  بخوانیم  را   موالنا  مثل  بزرگانی  ابیات  هامدت  تا  کرده  رها  را   اختیار
 .  کشت خواهد را  ما ذهنیمن  برحسب ما اختیار چراکه

 جوان  ای تَن این مهمانخانه  هست
 دَوان  آید نو ضَیفِ  صباحی هر 

 ( 3۶44 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 مهمان : ضَیف

 به  دواندوان  ایتازه   مهمانان  لحظه   این  در  که  است  ایخانه مهمان   مانند  تو  مرکز  انسان،  ای
  مانند   اتذهنی من  کارهای  و  فکرها   دهد،می   نشان  ذهنت   که  لحظه  این  اتفاق  یعنی  آیندمی  جاآن

 هاآن   اطراف  در  هشیارانه  باید  تو  شوندمی   مرکزت  وارد  لحظه  این  که   هستند  مهمانانی
 شده،   گشوده  درونت  فضای  تا  کنی  دریافت  را   هاآن  پیغام   و  باشی  هاآن  ناظر  کرده،  گشاییفضا 
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  دیگر   تو  و  شوندمی   ترقوی  کنی  ستیزه   هاآن   با   اگر  شود،   حضور  هشیاری  جنس  از  اتهشیاری 
 . شوی زاییده ذهن از توانینمی 

 شناخت  و دید را  خویش  نقصِ که  هر 
 تاخت اسبه دو خود، اِستِکمال اندر
 ( 3212 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خواهی   کمال رسانیدن،  کمال به: اِستِکمال
 رفتن   شتاب به و  کردن شتاب از کنایه: تاختن اسبه دو

  در   بکند،  شناسایی  را   آن  و   شود  خویش   ذهنی، من   نقص،   متوجه  ناظر  حضور  صورتبه   هرکس
 داده،  قرار  زندگی  اختیار  در  را   خود  شتابد،می  هاهمانیدگی   انداختن  و  خود   روی  کار  عرصٔه
 .کند رفع را هانقص  آن و شود آیینه تا تازدمی  دواسبه

 ذواْلجَالل  سویِ به پَّردنمی زآن
 کمال  را خود بََردمی  گُمانی کو
 ( 3213 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پرواز  خدا   سویبه  ذهنیمن  از  قطعاً   داند،می  کامل  را   خود  و  بیندنمی   نقصی  خویشتن  در  کهآن
 چیز   همه و  است  نقصبی   که  داردمی   گمان  ،ساخته   خود  از  آلایده   ذهنی  تصویرِ  یک  زیرا   کند،نمی 
 .داندمی را 

 کمال  پندارِ  ز بتّر  علّتی
 ذُودَالل  ای  تو جانِ اندر نیست

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

 که  نیست  این  از  بدتر  دردی  و  بیماری  هیچ  تو،  روح  و   جان  در  کار،فریب   و  گرعشوه  ذهنیمن  ای 
 شدن،   زندگی   آیینٔه  و  هاهمانیدگی   شناسایی  جایبه  و  پنداریمی   کامل  و  بزرگ  داننده،  را   خود

 . پرستی می را  خود  دروغین ذهنی تصویر
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 نارجو  و نار سرمستِ بسا ای
 او داند مطلق نورِ را  خویشتن

 ( 13۶۶ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 آتش :  نار 

  کنند می   پخش  و  وجوجست   را   همان  و  هستند  درد  آتش  مستِ   که  ذهنیمن  هایانسان   بسا   چه
 .دانندمی حضور هشیاریِ و زندگی آیینٔه مطلق،  نور را  خود ولی

 خوری می نان تو که پنداری تو یا
 خوری می جان  کاهشِ و مار زَهِر

 ( 34۵7 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کشیدن   درد  از  و  خوری،می   خدایی  انرژی  و  خرد  ایزدی،  نور  غذای  کنیمی  تصور  ذهنیمن  در  تو
  کل   عقلِ  هایت دانسته  که  پنداریمی   و  دانیمی   سبببی   شادی  را   آن  برده،  لذت  دیگران  و  خود
  و   زندگی  از  صورتبدین   و  آفرینی می   درد  و   غصه  مرتب  همانیده  هایاندیشه   با   کهدرحالی !  است
 . دهیمی افزایش را  دردهایت   و ذهنیمن  کرده، کم اتاصلی جان

 او  بیند شکسته  بس را  خود گرچه
 جُو  زیِر  سِرگین و  دان صافی آبِ
 ( 3217 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 چهارپایان  مدفوعِ:  سِرگین 

  گرفتن   برای  رسیدهکمال به   ذهنیمن  با  و  کندمی   فرض  کامل  ذهن  در  را  خود   انسانی  هر  گرچه
  احترام  سطحی،  آرامش  این  ولی  دهد،می  نشان  متواضع   و  کوچک  را  خود  ظاهر  در  مردم   از   زندگی

  واکنش   اتفاقی  کوچکترین  با  دارد،  بزرگ  ذهنیمن   یک  باطن  در  چراکه  است  مصنوعی  تواضع  و
 . باشد مدفوع زیرش  که زالل آبی مانند آیدمی  باال دردهایش و  داده نشان

 فَتی  ای سِرگین  هست   جُو تگِ در
 را  تو مر  نماید صافی جُو گرچه

 ( 3219 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 پایین  عمق، ژرفا،: تَگ
 جوانمرد  جوان، ': فَتی

 و  دردها آن، تهِ در اما است آرام  ظاهربه زالل جویباری مثل فعالً تو ذهن اگرچه جوان، ای 
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 .اندگرفته قرار متعفن مدفوعی مانند هاهمانیدگی 

 فِطَن پُر  دانِراهْ پیِر هست
 َکن جوی را تن و نْفس هایِجوی

 ( 3220 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دانایی  هوشیاری، زیرکی،  معنی به فِطْنَه،  جمع: فِطَن

 را   بعدت  چهار  و کرده  تمیز  را   ذهنیمن   هایجوی  ست،دانایی   از  پر  که  موالنا  مانند  شناسراه  پیر
  باشید   مستقل  توانیدنمی   بوده،  راه   ابتدای   در  اگر.]سازدمی  پاک   هاهمانیدگی   کثافاتِ  و  پلیدی  از
  وابسته   موالنا   چونهم  معنوی  انسانِ  به  بگشایید،  را   فضا  دهد،نمی   امان  شما  به  ذهنی  من  و

 .[ کنید عمل هایشگفته  به تردید و  شک بدون و شوید

 کرد؟  پاک توانَد َکی  را خود جویْ
 مرد  علمِ شُد خدا علمِ از نافع

 ( 3221 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 جهان   این  در  ما  طریق  از  خداوند  برکت  و  خرد  عشق،  که   هستیم  زندگی  آب   جوی  همچون  ما]
 این  در  شده  نشینته   هایهمانیدگی  و  دردها  توانیمنمی   ذهنیمن  عنوانبه  اما.[  شودمی   بخش
 خودیِ به  و  است  کثافات  و  زائد  مواد  از  پُر  آن  کفِ  در   که  آبی  جوی   چونهم  کنیم  پاک   را   جوی
 هایی انسان   دانشِ  از  باید  هاهمانیدگی  زدودن  برای  بنابراین  شود؛  پاک   مواد  این  از  تواندنمی   خود
 . ببرد سود آن از و  گرفته کمک خداوند علمِ از باید  انسان علمِ چراکه برد  سود موالنا مانند

 را؟  خویش دستٔه تیغ، تراشد کی
 را  ریش این سپار  جّراحی  به رَو،
 ( 3222 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 جراحت  زخم،: ریش 

  خود  و  رساندنمی   آسیب  خود  به  هرگز  نیز  ذهنیمن  تراشد؟می  را  خود  دستٔه  چاقو  کی  مثال،  برای
 آن  جراح  یک  مانند  که  بسپار  موالنا  به  را   خویش  دردهای  و  هازخم  برو  پس.  بَرَد نمی   بین  از  را 

 .کندمی درمان را هازخم
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 پیر تو، ریشِ  آن بر مَْرهَم  نهد ور
 نَفیر و درد شود ساکن زمان آن
 ( 322۵ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نهند  می  زخم  روی که دارویی: مَرْهَم
 فریاد  و  زاری و  ناله: نَفیر

  درمان   تو  فضاگشایی  با  را  آن  و  بگذارد   مرهم   تو  دردهای  و  زخم  بر  ابیاتش  با  موالنا،  پیر،  اگر
 . گیردمی  آرام  موقتاً اتذهنی من فغان و هشیارانه درد زمان همان  در کند،

 ست یافته صحّت  که پنداری که تا
 ست تافته آنجا بر  مَْرهَم پرتوِ

 ( 322۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  خواندن   با  اکنون  کهدرحالی   است  یافته  بهبود  کامل  طوربه  اتذهنی من  دردهای  که  پنداریمی  تو 
 . است گذاشته اثر و تابیده تو بر او مرهمِ پرتوِ موالنا، ابیات

 ریش پشتْ ای مَکَش  سر  مَْرهَم  ز هین
 خویش   اصلِ از مَدان دان، پرتو ز  آن و

 ( 3227 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  حضور  به  هایانسان  مرهمِ  از   که  باش  آگاه  کرده،  مجروح  را   پشتت  ذهنیمن  دردهای  که  کسی  ای
  «هایتدانممی »  با  و  باش  نداشته  کمال  پندار  مکن،  عصیان.  روبرنگردانی  موالنا  مانند  رسیده

  که   خوبی  حال   و  مرهم  این  و.  دارد  وجود  تو  در  ذهنیمن   دردهای  هنوز  چراکه  نشو  هویتهم
 . خود  ذهنیمن از نه بدان موالنا ابیات پرتو تابشِ و ارتعاش  از  را  ایآورده دستبه

 ست یافته نوری خانه  خود  در گرچه
 ست تافته منوَّر  همسایٔه  ز آن

 ( 32۵۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 شادی   و  خرد  آرامش،  از  و  است  خوب  حالمان  اکنون  شده،  منو ر  و  روشن  ما،  خانٔه  درون  اگرچه
 و  موالنا ابیات  خود،  نورافشان   ٔهمسایه   از   را   روشنی  این   ما  وجودِ  ولی.  ایمشده  برخوردار  سبببی 

 . استگرفته شدهگشوه  فضای
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 مَکُن  بینی مشو، غِّره ُکن،  شکر 
 مَکُن  خودبینی هیچ و دار گوش

 ( 32۵7 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 شدن  مغرور کردن، تکبّر: کردن بینی

  زندگی  پیغام   وقتی  کُن  گوش  را   نکته  این  و  نشو  متکبر  و  مغرور  خود  «هایدانممی »  به  کن،  شکر
 . مبین خودت  از را  آن کنیمی  دریافت را 

 عاریّتی  کین درد و دریغ صد
 اُمّتی از  کرد  دور را اُمّتان

 ( 32۵8 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  دور   بودن  وحی  کاتب  و  بنده  از  را   امّتان  عاریتی،  جسمی  هشیاری  این  که  دریغ  و  افسوس  صد
  کاتب   مرکز،  در  همانیدگی   داشتنِ  بدون  و  ساده  ذهنی  با  توانستندمی  هاآن  چراکه.  استساخته 
 . باشند وحی

 حَدید  من صد را  ناموس حق  کرده
 ناپدید  بندِ  به بسته بسی ای

 ( 3240 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 آهن : حَدید 

  آهن   صدمن  همانند  را   کمال  پندار  و  «دانممی »  ذهنی،من   بدلی  حیثیت  و  آبرو   ناموس،  خداوند،
 . کنیم حرکت گذاردنمی  و شده بسته ما پای و  دست بر پنهانی زنجیری صورتبه  که کرده

 رِباط   هر   اندر آنکه غالمِ منْ
 سِماط  بر  نداند واصل را خویش

 ( 32۵9 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 سراکاروان منزل،  سرا، خانه،: رِباط
 شده  گشوده نهایتِبی  فضای یکتایی،  فضای خوان،  سفره، بساط،: سِماط

  ایمرتبه   هر  در  و  نشود  متوقف  خدا  به  شدن  زنده  مسیر  در  او  که  هستم  کسی  آن  همّتِ  غالم   من 
 در  تا  بگشاید  بیشتر  را   فضا  و  نپندارد   یکتایی  فضای  بر  واصل  را   خود  نشده،  قانع  گشاییفضا  از

 . شود متولد  کامل صورتبه حضور  خورشید نهایت
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 کرد  ترک  بباید  که رِباطی بس
 مرد   روز یک دررسد  مَسْکَن به تا
 ( 32۶0 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  تا  کند ترک  را ها آن و گذارد سر پشت را  زندگی به شدن زنده منازل و مراتب از خیلی باید انسان
 .برسد یکتایی فضای به روزی سرانجام  کهاین

 جمال  و خوبی  به  نازدهمی تن
 بال  و پَّر و  فَّر کرده پنهان روحْ

 ( 32۶7 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 احساس   خداوند  بهنسبت   و  بالدمی   خویش  کمالِ  پندارِ  و  زیبایی  به  ذهنیمن   یعنی  تن  و  جسم 
  پنهان   را   خویش  شکوه  و   خرد شده،گشوده  فضای  و  اصیل   هشیاریِ  یعنی  روح  اما  کندمی   نیازیبی 

 . کندنمی  طلوع حضور خورشیدِ بنابراین است؛کرده 

 کیستی؟  تو  مَْزبَله کای گویدش
 زیستی  من  پرتوِ از روز  دویک

 ( 32۶8 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 روبهخاک   ریختن جای: مَزْبَله 

 و  بوده  همانیدگی  و  درد  از   پُر  تو  کیستی؟  تو  دانزباله   ای :  گویدمی   ذهنیمن  به  شدهگشوده   فضای
 . کنی می  زندگی روزی دو یکی فقط  من نورِ تشعشعِ از

 گوش   و چشم و نُطق  است روح پرتوِ
 جوش  آب، در بُوَد آتش پرتوِ

 ( 3272 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  حضور   هشیاری  و  روح  وجودِ  از  پرتوی  شنیدن  و  دیدن  گفتن،  سخن  یعنی  گوش  و  چشم  زبان،
 آب  جوشیدن  باعث  که  آتش  چون هم  کند؛نمی  کار  انسان  حس  پنج  نباشد  هشیاری  اگر  و  است
 . شود می
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 ببین  را خود  را، دیو ندیدی گر 
 جَبین  در کبودی نَبْوَد جنون بی
 ( 3284 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پیشانی : جَبین 

  نشان   بیرونی  هایگرفتاری   و  مسائل  تمام   چراکه  کن  نگاه  خود   به  ندیدی،  را   ذهنیمن   و   دیو  اگر
 و   جنون  نشان  باشد،  کبود  اشپیشانی   کسی  اگر  که  طورهمان.  توست  درونِ   در  ذهنیمن  از

  و   کردن  فکر   درست  در  توانایی  عدم   ذهن،  و  تَن  در  گرفتاری  و  مسئله  هزاران. ]اوست  دیوانگی
 و   ظاهر  از.  اوست  جبین  کبودیِ  همان  که  شده   نوشته  اشپیشانی   در  انسان،  زندگی  پریشان  وضع
 .[ سبببی شادی از سرشار  یا است درد زیر او که فهمید توانمی  هرکس چهره

 بُوَد  ایمان این  برِگ را او کههر 
 بُوَد  لرزان این  بیمِ از برگ، چوهم
 ( 3289 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  دائماً   باشد،  داشته  را  ایمان  برِگ  و  شده  زنده  زندگی  و  خدا   به  مقداری  کرده،  باز  را   فضا  هرکس 
  یکتایی   فضای  از  کند،  ارائه  مردم   به   یافتهکمال   ذهنی  تصویرِ  یک  مبادا   که  است   مواظب   و  مراقب
 در  شدن  گرفتار  ترِس  از  بنابراین.  دهدمی   نشان  ذهنش  که  شود  چیزهایی  جذب  و  شده  خارج
 . است لرزان درخت برِگ مانند ذهنی،من

 ای خندیده آن از دیو و بِلیس بر 
 ای دیده مردم  نیکِ را خود تو که
 ( 3290 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 شیطان  ابلیس،  مخفف : بِلیس 

 مردم   بهترین  را   خود  کمالت،   پندارِ  در  که  خندیمی   شیطان  و  ابلیس  به  دلیل   این   به  تو
 . هستی ابلیس و  ذهنیمن  جنسِ از درحقیقت  ولی ای،دانسته 

 لعین  ابلیسِ سال هزاران صد
 اَمیراْلمُوْمِنین اَبْدالِ بود

 ( 329۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نبودند؛  موضوع این متوجه مردم  و  بود نشسته مؤمنان َامیر جایبه ملعون ابلیسِ سال هزاران
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  حضور  هشیاری  و  خدا   جایبه  را   خود  رسیدهکمال به   ذهنی من   هاستمدت   که  انسان  چونهم
  و   خدا   به  زنده  را   است  ذهنیمن  و  شیطان  جنس  از  که   هرکسی  اطرافش  در  بنابراین  استگذاشته
 . است شیطان جنس  از ذهنیمن  کهدرحالی بیند،می  زندگی

 داشت  که نازی از آدم  با زد پنجه
 چاشت وقتِ سِرگین همچو  رسوا، گشت
 ( 3297 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 مدفوع   استر، و االغ و اسب قبیلِاز  چهارپایان  فضلٔه: سِرگین 
 گذشته  آفتاب  از ساعتی روز، او ل: چاشت

 شده  زنده  نهایتشبی   به  او  در  خدا   که  آدم   حضرت  با   خداوند،  از  نیازیبی  حس  روی  از  شیطان
  تابش   با  روز  هنگاِم  به  که  کثافات  بوی  مانند  درست.  شد  رسوا  اما  گرفت،  کُشتی   و  زد  پنجه  بود،

  و   کمال  پندار  با  نیز  ذهنیمن  که   طورهمان   شود؛می  تر کنندهرسوا   و  ترزننده  آن  گرمای  و  خورشید
  خدا  به  من  گویدمی  و  زندمی  پنجه  انسان  خدایی  ذات  و  هشیاری  با  غلطبه  «دانممی»  ابزار  با

  و   خانوادگی  شخصی،  زندگی  در  شد،  مشخص  کارهایش  نتایج  که   مدتی  از  پس  و  ندارم   احتیاجی
 . ندارد درستی  خرد و عقل خود عملِ و فکر در چراکه شود؛می رسوا  جامعه در

 اند کرده  ایشان که دارو  هر :  گفت
 اند کرده ویران  نیست، عمارت آن
 ( 104 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  دوا  هر گفت است، شده زنده خداوند ابدیت و نهایتبی  به که انسانی هر یا موالنا الهی، طبیب 
  نکرده،   کوچک  را   انسان  ذهنیمن   تنهانه  اندکرده  ذهنیمن   با  غیرمعنوی  هایانسان   آن  که  درمانی
 . استکرده  زیادتر نیز را   مرکزش هایدرد  بلکه

 درون  حالِ از  بودند خبر بی
 یَْفتَُرون  مِمّٰا اَسْتَعیذُاللهَ

 ( 10۵ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . بافندمی  هم بر که  اکاذیبی از خدا به برممی  پناه : یَفْتَرُون مِمّٰا  اسْتَعیذُاللهَ

  کشند، می  هاهمانیدگی  از  که  رنجی  از  انسان،  درون  احوال  از   مغرور  ذهنی  هایمن  آن  طبیبان،  آن
 شناخت،  از  چیزی   هاآن   یعنی.  بافندمی   برهم  که  اکاذیبی  از  خدا   به  برم می  پناه  نداشتند،  آگاهی 
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  احوال  به  و  دانا  ما  که  کنندمی  ادعا   فقط  بلکه  دانندنمی  مردم   ذهنیمن  بیماریهای  و  دردها  درمان
 . هستیم آگاه هاانسان 

 نهفت  وی  بر  شد  کشف و، رنج دید
 نگفت  سلطان با و،  کرد پنهان لیک
 ( 10۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  به   و  داشتنگه  پنهان  را   راز  آن  ولی  بردمی  رنج  چیزی  چه  از  ذهنیمن  که  شد  متوجه  الهی  طبیب 
 . شود رها رنج آن از تا کند کمک و  کند کار او روی کمکم تا نگفت چیزی کسی

 نبود صَفرا از  و سودا از رنجَش
 دود  ز آید  پدید هیزم هر  بویِ

 ( 107 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خوردن  همبه   و  جسمی  بیماری  سودا،  و  صفرا   غلبه  از  ناشی  دارد  ذهنیمن  که  انسانی  درد  و  رنج 
 . شودمی  معلوم  دودش  از هیزم  هر بوی زیرا . نبود هاهورمون توازن

 دچار  عشق  به  انسان  وقتی  چنانچه.  کندمی   داللت  چیز  آن  ذات  بر  چیز  هر   آثار  و  عالئم  یعنی 
 . گرفت اشتباه جسمانی بیماری با نباید را  حاالت  این ولی کندمی  تغییر رویش و رنگ شودمی
  مرکز   از  نیز  دردها  این  کند، می  کوچک  را   دیگران  کرده  غیبت   دارد،  ذهنیمن   کهکسی   وقتی  و 

 . نیست جسمی بیماری بخاطر و آیدمی  او همانیده

 است دل زارِ کو زاریش، از دید
 است  دل گرفتارِ او و، است خوش تن

 ( 108 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . خیزد  سختی و اندوه فرط از که اندوهبار ایناله  مجازاً.  باشد هالکت به مشرف که کسی حالت: زاری 

 اندوه  غمگین،  نالنده،افسرده، زارنده،:  زار

 او   ندارد،  جسمانی  علت  او  بیماری  که   بردپی   ذهنیمن  انسان  دردهای  و  رنجوری  از  الهی  طبیب 
 . است دردش از پر مرکز و  همانیدگی بیماری گرفتار و  است سالم تنش
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 نیست  شرط  کردن گوش در را  سُرمه
 نیست  شرط  تن از  جُستن را دل کارِ
 ( 109۵ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کردن  پرنور  برای  سرمه  چراکه  بکشی،  خود  گوشِ  به  را   سُرمه  که  نیست  این   عقل  شرط   کهبدان
 چشم  تا  بیندازی   را   هاآن  و  بزنی  هایتهمانیدگی  به  را   شناسایی  سرمٔه  باید  عبارتیبه.  است  چشم

  روی   ذهنیمن   با   نباید   یعنی.  بخواهی  جسم،  از  را   دل  کارِ  نباید  طورهمین   و.  کنی  پیدا   بصیرت
 . بکشی ناهشیارانه  درد و  کنی کار خودت

 مَکَش  خواری کن،  ناز رَو دلی، گر 
 چَش  زَهر   و مَنوش شِکّر  تنی، ور
 ( 109۶ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  اسیرِ   اگر  ولی  .مکش  خواری  و  کُن  افتخار  برو  استشده  باز  درونت  فضای  اگر  صاحبدلی،  تو  اگر
 زَهر   باید  بلکه  بخوری  سبببی   شادی  و  شِکر  توانینمی   صورتدراین   هستی،   خود  ذهنیمن

  مرتبه،   این  از  نجات  برای  زنیمی   درجا  کمال  پندار  و   ذهنیمن   مرتبٔه  در  هنوز  اگر  یعنی.  بخوری
 .یابی  رهایی ذهنیمن از تا کن تبدیل هشیارانه درد به را  دردهایت

 بَد  قند، و است نافع را  تن زهر،
 مَدَد بی باشد که بهتر  همان تن
 ( 1097 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  بَد   او  برای  همانیدگی  و  بیرونی  چیزهای  شیرینی  و  است  مفید  ذهنیمن  برای  پرهیز  و  ریاضت  زَهرِ
 است   ممکن  گرچه  کنید  کمک  ذهنیمن   به  نباید  یعنی  باشد  مددبی   تن  که  ستاین   بهتر  .است
 . شود  کوچک تا نسازید برآورده را  او هایخواسته گشاییفضا   با ولی باشد داشته هشیارانه درد

 خَسی،  هر  بدیدی گر  دل در خارِ
 کسی؟  بر  را غمان بودی کی دست،

 ( 1۵3 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 زبون  و فرومایه : خَس

  روان  و  روح  به  مربوط  بیماریهای  دارد  ذهنیمن  که  مقداریبی   فرومایٔه  هر  که   بود  این  بر  قرار  اگر
 باشد؟   داشته دسترسی انسان دل بر اندوه و غم که  بود ممکن چگونه بشناسد را  جنان و قلب و
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 نَهَد  خاری  خر  دُمِّ زیر  به کس
 جَهَد می بر   آن،  دفعِ نداند  خر 
 ( 1۵4 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  از   را   خار  آن  باید  چگونه  داندنمی   چون  خر  و  گذاردمی   خاری  خر  دم   زیر  به  کسی  مثال،  طوربه
 در   بیشتر  خار  آن  و  کندمی   انداختن  جفتک  و  جستن  به  شروع  پریشانی  با  کند  دور  خود  بدن

 . رودمی  فرو بدنش
  و   همانیدگی  مرکزش   در  بیندنمی   چون  ولی  دهدمی  درد  انسان  به  نیز   ذهنی من   که  همانطور 

 بنابراین  کندمی   سؤال و  عجله کرده،  مالمت  و تلخی  اوقات   دهد،می   نشان  واکنش  دارد،  ذهنیمن
 . شود می گرفتار درد در بیشتر

 زند   تر محکم خار، آن و برجَهَد
 برَکنَد  خاری که  باید عاقلی

 ( 1۵۵ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بدنش   در  بیشتر  خار  و  جهدمی  نادانی  روی  از  ولی  آورد  بیرون  بدنش  از   را   خار   آن   خواهدمی   خر
  عاقل   فردی  کار باید  این  برای  و   یابد  رهایی  ذهنیمن  دردهای  از  خواهدمی نیز  انسان.  رودمی   فرو
  از  گرفتن  کمک.  آورد  بیرون  را   خار  آن  و  بیاید  ستزندگی  به  زنده  که  موالنا   مثل  خردمند  و

 . رود فرود  جانش در بیشتر آن خارِ و شود تربزرگ ذهنیمن  شودمی  سبب دیگر  ذهنی هایمن

 درد  و سوز از خار   دفعِ بهرِ  ز  خر 
 کرد  زخم  جا صد  انداخت،می جُفته
 ( 1۵۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 را   بدنش  از   دیگر  جای  صد  و  اندازدمی   جفتک  بدنش  از  خار  دفع  برای  سوز  و  درد  شدت  از  خر
 کاری خراب  دائماً  که  دارد  را   ذهنی من   خارِ  مرکزش  در  نیز  انسان  که  همانطور  .کندمی   زخمی
 . است دردهایش علت دنبالبه   بیرون در اشتباه  به او ولی. دهدمی  درد  او به و کندمی

 بود اُستاد خارچین حکیمِ آن
 آزمود می جا  به جا  زدمی دست

 ( 1۵7 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  زدمی  دست  ذهنیمن آن بدن  بر شناختمی خوب  را  روحی هایبیماری که الهی حکیم آن
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 ابیات   خواندن  با  که  است  خارچین  حکیم  یک  نیز  موالنا.  بشناسد   را  او  بیماری  ریشه  تا  آزمودمی
 .شویم آزاد و کرده شناسایی را  خود هایهمانیدگی  و دردها توانیممی  او

 ما  بی فتاد  سفری را ما
 ما  بی  گشاد ما دلِ جا  آن
 ( 128 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  به   همانیده  ذهن  فضای  از  را   سفری  مان،ذهنی من  بدون  ما،  اصلی  من  کنیممی  باز  را   فضا  وقتی
 .شود می  باز ما دلِ  سفر این در که کندمی  شروع شدهگشوده فضای

 شد همی نهان  ما  ز که  مه آن
 ما  بی نهاد ما رخِ بر  رخ

 ( 128 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 همانیدگی   با  و   بود   نهان  ما  از  که   خداوند،  یعنی  «مَه  آن»  گشایی فضا   با  و  ذهنی من   دخالت  بدون
 .کردیم وحدت حسِ او با  و شد  یکی ما با نهاد، ما رُخِ بر را  رُخش بودیم، پوشانده را  او روی

 بدادیم جان دوست  غمِ در چون
 ما  بی بزاد او غمِ را ما

 ( 128 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  را   ذهنیمن  جانِ  خدا،  با  دوست،  با  شدن  یکی  غم  در  و  کرده  عدم   را   مرکز  گشایی،فضا   با  وقتی
 .شدیم زنده خدا  به ما و شد زاییده ذهنیمن از ذهن، دخالت بدون ما اصلی  جانِ کردیم؛ فنا

 می  بی مست  همیشه ماییم
 ما  بی شاد همیشه ماییم

 ( 128 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  همیشه   ذهنی،من   بدون   ما، بی  و   هستیم  ایزدی  شراب  مست  همیشه  بیرونی  چیزهای  میِ   بدون  ما
 . ماست درون در شادی این چشمه چون .هستیم  سبببی  شادی دارای
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 هرگز یاد مکنید را ما
 ما  بی  یاد هستیم خود ما
 ( 128 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 آورید،می  باال  ما  در  را   ذهنیمن  فقط  چراکه  نکنید،  یاد  را   ما  هرگز  دارید،  ذهنیمن  کهکسانی   ای
 جنس  از گشاییفضا   با  چراکه  . هستیم  خدا   یاد  در  ما است  عدم   ما  مرکز  وقتی ذهنیمن   بدون ولی
 .شویممی  او

 گوییم شاد،  ایمشده ما بی
 ما  بی باد همیشه  که ما ای
 ( 128 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 جنس  از  که  اصلی  من  عنوانبه  ما  کاش  ای  گوییممی   و  هستیم  شاد  بسیار  ذهنیمن   بدون  ما
 . باشیم خدا  نهایتبی  به زنده و  ذهنیمن بدون   همیشه خداست

 ما  بر  بود  بسته همه  درها
 ما  بی داد راه  چو بگشود

 ( 128 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  بدون   ما،بی   و  گشودیم  را   فضا  وقتی  ولی  بود  بسته  برایمان  درها   تمام   داشتیم  ذهنی من   وقتی 
 . شدند  باز ما برای نیز بیرون درهای و زندگی درِ شدیم ذهنی،من

 ستبنده کیقباد دلِ ما با
 ما  بی کیقباد  چو ستبنده

 ( 128 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 . است سلطانی و قدرت نماد اینجا در: کیقباد 

 انسانی  بنده،   اگر  ولی   است  جهان  این  بنده  نیز  شاه  یعنی   کیقباد  همانیدگی   و   ذهنیمن   داشتنِ  با
 . است جهان این شاه مثل باشد، ذهنی من  بدون من،بی   ندارد، مقامی هیچ که
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 رهیده  بد و نیک ز ماییم
 ما  بی فساد  از و طاعت از
 ( 128 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 عبادت   و  اعمال   برحسب   را   هاانسان   ذهنی،من   بدون  بنابراین  ایمشده  رها  ذهنی  بد  و  نیک  از  ما
 چقدر   کهاین   ها،آن   دل  به  بلکه  گذاریمنمی   هاآن   بر  فاسد  یا  و  عابد  برچسب  نکرده  قضاوت  هاآن
 . کنیممی نگاه  هستند زنده زندگی به

 نِشانَش در غرقه ما و  نشانبی  ستروحی
 مکانش قدم  تا سَر  و  مکانبی  ستروحی

 ( 12۶۶ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  چیزهایی   و  فکرها  در  ها،نشان   در   اما  ندارد  نشان  که  خداست  امتداد  و  هشیاری  جنس  از  انسان 
  مکان بی   که  هشیاری  را   انسان  وجود   تمام .  استشده  غرق  و  هویت  هم  دهدمی   نشان  ذهن  که

 . خداست جنس از تماماً انسان یعنی استکرده  پر است

 مجویش  ایلحظه یک بیابی؟ تا که خواهی
 مَدانش  ایلحظه یک بدانی؟  تا که خواهی

 ( 12۶۶ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  آیا   .نکن  شناسایی  و  وجوجست   را   او  ذهنیمن   با  پس  بیابی؟  را   خداوند  را،  اصلت  خواهیمی   آیا 
  نشناس،   را   او  ذهنیمن   با  لحظه  یک  و  کن  خاموش  را   ذهنت  پس  بشناسی؟  را   خدا   خواهیمی

 . شد خواهی تبدیل او به صورتدراین

 آشکارش  ز  دوری جویی، نهانْش در چون
 نهانش  از محجوبی جویی،  آشکار چون

 ( 12۶۶ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 پرده در حجاب،  در: محجوب

 بیرون  جهان  در  اگر  و  بینینمی   را   او  آشکارا   کنی  وجوجست   نهان  طوربه   ذهن،  با  را   خداوند  اگر
  نشان   ذهن  که  پنهانی  و  آشکار  جویجست   این  از  باید  یعنی.  بینینمی   درونت  در  را   او  بجویی  را   او
 فضای   هااین   هردوی  چراکه.  تو   درون  در  نه   و  است  بیرون  در  نه  خداوند  .شوی   خارج   دهدمی

 . هستند جسمی
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 برهان   به شدی بیرون پنهان و آشکار  ز چون
 امانش در خسبمی خوش   کن دراز پاها

 ( 12۶۶ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  که  چههرآن  و  پنهان  و  آشکار  به   شده،گشوده   فضای  همان  یا  برهان  طریق  از   لحظه  این  در  اگر
 جنس  از  نکنی،  جوو جست   ذهن  در  را  خدا   یا  خودت  و  نکنی  توجه  دهدمی  نشان  تو  به  ذهنت
  همچون  زندگی   برکات  سایٔه  در  و  کنی   دراز  را   پاهایت  راحت  خیال  با  توانیمی   و  شویمی   زندگی
 . بخوابی امنیت حس و  قدرت  هدایت، عقل،

 گردد  روانه جانت بمانی،  ره  ز تو چون
 روانش  از و جان از آید رحمت چه  وآنگه

 ( 12۶۶غزل شمس، دیوان مولوی،)

  و   نکنی  سفر  هاهمانیدگی   به  ذهنت  با  و  شوی  ساکن[  المکان  در  صفر،  مقاومتِ  طریق  از]  تو  اگر
 شوی می  جویی  همانند[  شده  قطع  ذهنت  هیاهوی  و  سروصدا ] نکنی،  وجوجست   هاآن  در  را   زندگی

 .آیدمی  رحمتی و لطف چه  جان شدن روان  از موقع آن و شده روان تو  جان از حیات آبِ که

 را؟  عِنان کشی کی تا را، جان   کرده حبس ای
 جهانش  در نه اما درجهانش، درتاز،
 ( 12۶۶ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 مقاومتِ همان. کردن توقف  و  بازایستادن از مجاز. بازداشتن حرکت  از را  او و  کشیدن را  مرکب زمام: کشیدن عِنان 
 .ذهنیمن 

 واداشتن  سریع  حرکت یا  پرش، جهش، به: جهاندن

 با   و  بکشی  را   زندگی  اسب  افسار  خواهیمی   کِی  تا  ای،کرده   حبس  ذهن  در  را   جانت  که  کسی  ای
  و  توکل  با   و  بسپار  زندگی  به  را   خودت  و  بتاز  هُشیاری  صورتبه   بگیری؟  را   جلویش   مقاومت

 . نرو دهدمی  نشان ذهن که جهانی به اما بجهاند  بیرون ذهن از را  تو بگذار فضاگشایی،

 را  حسد کوریِ از پایی، کوب حرصبی
 ترجمانش  حرص  از نگوید حسد زیرا
 ( 12۶۶ غزل شمس، دیوان مولوی،) 

 از  خواهد می  و داده کاهش جسم به را  خود انسان آن در که ذهنی مرض این حسد، کوریِ  از
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  بدون   و  فضاگشایی   با  لحظه  این   در  تو  کند،  مقایسه  دیگران  با  را   خودش  هاهمانیدگی   طریق
  یافتن  برتری  فکر  به   فقط  حسود  آدم   زیرا .  کن  رقصیدن  به  شروع  هاهمانیدگی   کردن  زیادتر  حرص

 .کند بیان را  زندگی تواندنمی  و است هاهمانیدگی مقایسٔه طریق از

 دونان؟ چو دَوی کی تا  نان دو بهِر ز  آخر 
 سِنانش؟ خوری  کی تا نان  سه بهِر ز آخر  و

 ( 12۶۶ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 فرومایه  پست،: دون
 سرنیزه : سِنان

 درد  و  بدَوی  هایتهمانیدگی   کردن  تراضافه  برای  پست  هایانسان  چونهم  خواهیمی   کی  تا  آخر
 بکشی؟  درد و  بخورد تو به  ایسرنیزه  چونهم هاهمانیدگی  این از ناشی

  روح دستِ  آستینِ دست، این و است لباسی چون را  روح ،[ذهنیمن همان] تن آنکه بیانِ در»
 .« است  روح پایِ موزه پای، این و است

 لباس  چون  آمد  تن که بدانی تا
 مَلیس  را لباسی  البِس،  بجُو رَو،
 ( 1۶10 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 لباس  پوشنده: البِس
 شدن شیفته و بوسیدن معنی به لیسیدن از  امر فعل: مَلیس

  است، شده  درست  هیجانات  و  حیوانی  جان  فکر،  تن،  ترکیب  از   که  ذهنیمن  این  بدانی  کهآن  برای
 پوشنده   باید  بلکه  شوی  لباس  این  از  خواستن  زندگی  مشغول  نباید  است،  روح  لباسِ  و  پوشش 

 .شوی زنده او ابدیتِ  و نهایتبی  به و  کنی پیدا  را  لباس این

 خوشترست   اللّٰه توحیدِ را  روح
 دیگرست  پایی  و  دست ظاهر، غیِر
 ( 1۶11 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ظاهری،   پای  و  دست  این  جزبه  و.  است  ترخوش  دیگری  هرچیزِ  از  خدا   با  شدن  یکی  روح،  برای
  حضور  هشیاری به که جسمی هشیاری یک عنوانبه ما یعنی.] دارد وجود هم دیگری پای و دست
 .[شویم زنده آن به و کرده پیدا  را  آن  باید و هستیم کامل وجود یک شود،می زنده
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 ائتالف  و بینی خواب در پا و دست
 گزاف  از مدانَش دان، حقیقت آن
 ( 1۶12 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پیوستگی  پیوستن، هم با  پیوستن، هم  به: اِئتِالف

  در   اگر  یعنی  اند؛شده   ترکیب  شایسته  صورتیبه  که  دیدی  را   دیگری  پای  و  دست  خواب  در  اگر
 جنس  از  که  هستی  دیگری  انسان  که  شدی  متوجه  کردی  باز  را   فضا  که  هنگامی  حضور  خواب

 متولد   تو  در  که  ستدیگری  انسان  و  تو  وجودی  حقیقت  آن  که  بدان  است،شده   نظر  هشیاری
 . است خرافه و  گزاف دروغ، امر این که نکن فکر و  نترس  پس  شود؛می

 بدن  داری  بدنبی  که تُوی آن
 شدن  بیرون جان جسم، از مترس پس
 ( 1۶13 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  جسمی   هشیاری  جزبه   دیگر  عبارتبه   داری،  دیگری  بدن  مادی،  بدن  این  بدون   که  هستی  تو  آن
 حضورِ  صورتبه  و  شوی  زنده  آن   به  توانیمی  که  داری  نیز  حضور  هشیاری  نام به   دیگری  هشیاری

 . نترس  شود خارج جسمت از جان کهاین از دیگر بنابراین ببینی، را  فکرهایت ناظر

 ذهنی منِ  جبر   دچار انسانها و شود سخت  خود دادنِ تغییر  شودمی سبب عواملی
 . بشوند 
 

 ایراد رفعِ برای نکردن تالش و خود، در ایراد ندیدنِ معنوی، آموزشِ به نیاز احساسِ عدِم -1

 طریق  از  است  نهفته  زیر  در  که  دردی  به  نسبت  خود  کردنِ  حسبی  و  خود  دردهای   پوشانیدنِ  -2
  دردِ  تحمّلِ  عدِم  طورهمین   و  دیگر،   فکرِ  به  فکری  از  پریدن  یا  و  کارافزا،  و  بیهوده  هایمشغولیت 
 هوشیارانه

 این  از  و  داد  تغییر  را  خود  توانمی  که  مسئله  این  به  اعتقاد   عدِم  با  شدن  ذهنیمنِ   جبرِ  دچار  -3
 را  درد  پر  زندگیِ  این  همیشه  که  است  این  در  ما  سرنوشتِ  و  قضا  کهاین  تصو رِ .  شد   رها  دردها
 .ندارد وجود ما رهاییِ برای راهی و دهیم ادامه
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 راه   این در صدق عدِم -4

 حقیقی  طلبِ عدِم -۵

 کن  طلب  عشق مملکتِ مکن، اِستیزه
 رهاند  اْلمُوتمَلِکُ از مملکتت  کاین
 ( ۶۵2 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 درونی مقاومتِ  ستیزه،: اِستیزه
 عزرائیل: المُْوتمَلِکُ 

 را   مرکزت  فضاگشایی  با  ها،همانیدگی  از  خواستن  زندگی  و ذهن  به  رفتن  و  کردن  مقاومت  جایبه
 دست  از  را   تو  شدهگشوده  فضای  این  عشق،  مملکت  این  که  چرا .  بطلب  را  عشق  و  کن  عدم 

  لحظه   این  در  بکشد،  را   تو  بیاید  او  کهاین  از  قبل  اگر  دیگر  عبارتبه.  دهدمی   نجات  عزرائیل
 چون  یعنی  بکشد  را   تو  تواندنمی   دیگر  عزرائیل  و  شده  جاودانه  بمیری،  ذهنیمن   به  و  شوی  ساکن

 . رسینمی  پایان به جسمی مرگ  با ایشده آگاه ابدی لحظٔه این به

 مباش  زاریبی ،اللّٰه اُدْعُوا: گفت
 مِهرهاش   شیرهای بجوشد تا
 ( 19۵4 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  با .  مباشید  من  طلب  بدون  ایلحظه   و  بیاورید  مرکزتان  به  فضاگشایی  با  را  من:  فرمود  خداوند
 بعدت  چهار  ابتدا   و  شود  جاری  او  حیاتِ  آب  و  مهر  شیرِ   تا  کن  کار  خودت  روی  فروتنی  و  تواضع

 . بریزد جهان این به تو از سپس کند سیراب را 

 ( 110 آیه ،(17)اسراء  سوره کریم، قرآن)

. ُقِل اْدُعوا اَّللهَ َأِو اْدُعوا الرهْحَََٰن ۖ َأًّيا َما   َتْدُعوا فَ َلُه اْْلَْْسَاُء اْْلُْسََنَٰ
  ، [کنید  دعوت  مرکزتان  به  را  خداوند  نامی  هر  با]  بخوانيد  را  رحمان  چه  بخوانيد  را   اللّٰه  چه:  بگو
 . اوست  آنِ از نيکو نامهاى بخوانيد، كه را كدام  هر
 
 ذهنی منِ هایجمع از  اثرپذیری و قرین اثرِ از خود نکردنِ حفظ-۶
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 ها سینه در هاسینه از  رودمی
 ها کینه و  صالح پنهان، رهِ از
 ( 1421 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  بیدارکننده  هایانرژی   و  صالح  هم  ارتعاش،  طریق  از  و  پنهان  راه  از  دیگریک   به  هاانسان  مرکز  از
]شودمی   منتقل  کنندهمنقبض   هایانرژی   و  درد  و  کینه  هم  و  ادعای   نباید  ما  از  کدام هیچ   پس. 

  و   است  درد   مرکزشان  که  هاییانسان   از  و  باشیم  قرین  مراقب  باید  و   کنیم  ناپذیریآسیب 
 .[ گذارندمی  منفی اثر ما روی زیرا  کنیم پرهیز  ذهنیمن هایجمع

 ست َ بیماری آن تاثیِر از هم این
 ست ساریَ جُفتان جمله در او زهِر
 ( 2۶83 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 همنشین  قرین، زوج،  معنیِ   به جُفت  جمعِ:  جُفتان 
 کننده سرایت : ساری

 دردِ   و  زهر  که  زیرا   است  همانیده  مرکز  و  ذهنیمن  بیماریِ  تٔاثیر  از  هم  مخرب  انرژی  و  درد  این
  ناظر »  مدرن،  فیزیک  قانون  طبق. ]گذاردمی   تٔاثیر  قرین  و  جفت  روی  و  است  مسری  هاهمانیدگی 

 و   مرکز  همان  باشد  هاهمانیدگی   یا  و  عدم   مرکزمان  ما  اگر  یعنی.«  کندمی  تعیین  را  منظور  جنس
 .[آوریمدرمی ارتعاش به  و کرده شناسایی دیگری انسان در است درونمان در که را  انرژی

 الصَّمَد   اللّٰه پاکِ ذاتِ حقِّ
   بَد یارِ از  بَد مارِ بِهْ بُوَد که

 ( 2۶34 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خداوند  صفاتِ از نیاز،بی: صَمَد

  با   را   پاکش  ذاتِ  که  کسی  یعنی  بد  یارِ  از  بد  مار  که  نیازبی   خداوندِ  پاک   ذات  به  سوگند
 . است  بهتر باشد، داشته ذهنی من و کند آلوده هاهمانیدگی 

 سَلیم از  ستانَد جانی بَد مارِ
 مقیم  نارِ  سویِ آرَد  بَد یارِ

 ( 2۶3۵ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 گَزیده   مار: سَلیم

 در  را  درد  و منفی انرژی هرلحظه بد یار اما گیردمی را  انسان جانِ و زندمی نیش بار یک  بد مارِ
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 . کشاندمی  ذهنی ِمن جهنمِ جاودانٔه آتشِ سویبه را  او و  آورددرمی ارتعاش به انسان

 او وگویگفت و  قولبی قَرین از
 او  خوی از  نهان  دل بدزدد خو

 ( 2۶3۶ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 همنشین : قَرین

  پنهانی   صورتِبه   و  گوییو گفت   هیچ    ِبدون   شودمی   جفت  او  با  که  کسی  یعنی  قرین،  از  انسان  دلِ 
]دزددمی   خو  را   نیازبی  خداوند   پاک   ذات  که   بشوید  دوست   هاییانسان  با  شما  که  است  الزم . 

 جهان  به  نیازی  هیچ  ما  شود،  زنده   هم  ما  در  نیازبی   خداوند  پاک   ذات  این  که  موقعی  زیرا .دارند
 .[ نداریم

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

 ( 222۵ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  با   نشینیهم  و  بشناس  کشتیبان  و  نوح  عنوانبه   است،  ولی  موالنا  چونهم  که  را   انسانی  هر
  ما  در  را   طوفانی  نحویبه  هرکدام   ذهنی  هایمن  هرگاه.  بدان  طوفانی  همچون  را   ذهنی  هایمن
 نجات   طوفان  از  و  کندمی   یکتایی  کشتی  سوار  را   ما   کشتیبان،  عارف  موالنا،   کنند،می   پابه
 .[ است  یکتایی کشتی همین که دارد وجود  نجات کشتی یک تنها.]دهدمی

 نر اژدرهای و شیر از گریز  کم
 حَذَر  کن  خویشان  ز و آشنایان ز
 ( 222۶ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  پخش   درد  و  دارند  ذهنیمن   که  آشنایانی   و  دوستان  از  بلکه  نترس   نر  اژدهای  و  شیر   از  قدراین
 . کنندمی خراب را  تو زندگی و  دهندمی  درد تو به قرین طریق از که هستند هااین  بترس، کنندمی

 برند می  روزگارت تالقی در
 چرند می اتغایبی یادهاشان 

 ( 2227 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 با  شوی،می  قرین  و نشینهم است  همانیدگی  و درد از پر مرکزشان که ذهنی هایمن  با که زمانی
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  و   یاد  بلکه  حضورشان  تنهانه  و  کنندمی   تلف  را   عمرت  هاهمانیدگی   و  درد  بهراجع  کردن  صحبت
 .کندمی  ایجاد درد و  بردمی  ذهن به را  تو هم آنان خاطره

 لب خشک کوثر  ز  دیدی را  که  هر 
 تب و  مرگ  همچون  دارمی دشمنش

 ( 1237 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خدا   فراوانی  از  و  استمانده  لب تشنه   کوثر  چشمٔه  از   که  دیدی  را   هرکس:[  گویدمی   موالنا]
 دشمن  تب  و  مرگ   مانند  دارد،  درد  مرکزش   در  و   است  خسیس  و  حسود  یعنی   است  نصیببی 

 .کن دوری او از و بدان خودت

     تو مامِ و است تو بابای چه گر 
 تو  آشامِخون  هست  حقیقت کو
 ( 1238 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  درد   مرکزش  در  و  بیندمی   ذهنیمن  صورتبه  را   تو  چون  باشد  تو  مادر  و  پدر  شخص  این  اگر  حتی
 . توست زندگیِ آشاِمخون  درواقع دارد،

 سِیَر  این بیاموز  حق خلیلِ از
 پدر  از او ل  بیزار او شد که

 ( 1239 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

. شد  بیزار  بود،   پرستبت  که  پدرش  از   همه  از   اول  که  بگیر  یاد  خلیل  ابراهیمِ  از  را   هاروش  این
 نباید   ما  دارد،  ما  با  نسبتی  چه  که  نیست  مهم  دارد  ذهنیمن   و  است  همانیده  مرکزش  که  انسانی]
 .[کنیم دوری او از باید بلکه باشیم قرین او با

 دیگران  از تقلید -7

  داد باد بر تقلیدشان مرا مر 
    باد تقلید برآن لعنت صد دو که
 ( ۵۶3 بیت دوم،  دفتر  مثنوی، مولوی،)

.  کرد  ذهنیمن  جنس  از  مرا   و  داد  باد  بر  را  ام زندگی  ذهنی،  هایمن  از  پیروی  و  تقلید  که  راستیبه 
 . کورکورانه تقلید این بر بسیار لعنت
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   حاصالنبی  چنین تقلیدِ خاصه
   آفالن  بر  با  ابراهیم خشمِ

 ( ۵۶4 بیت دوم،  دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   است  آفلین   جنس  از  مرکزشان  که  ذهنی  هایمن   حاصالن،بی   از   تقلید  مخصوصاً
 در   تقلید  طریق  از   را   اضطراب  و  ترس   جویی،انتقام   کینه،  حسادت،  چون   هاییخصوصیت 
]کنندهافول  ستارگان  بر  ابراهیم  خشم  مانند  کن،  خشم  گروه  این  بر.  اندگذاشته  مرکزشان  اگر . 
 هاآن   به  دیگر   است،   دیگران  مالِ  و  گرفتیم   یاد  تقلید    طریقِ   از  داریم  مرکزمان  در  که  چههر   بدانیم
 .[ است آفل است فکر جنسِ از که هرچیزی دانیممی  و ورزیمنمی  تعصب

 نِگر خود چشمِ  به تو، داری چشم
 خبربی سفیهی چشمِ  از مَنگر 

 ( 3342 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  چشم   با  و  کنیمی   تقلید  چرا   کن،  نگاه  بینعدم   چشم  با  و  کن  باز  را   فضا  داری،  چشم  خودت  تو
 کنی؟ می  نگاه ذهنیمن چونهم سفیهی

 شنو  خود گوشِ  به تو، داری گوش
 گرو؟  باشی  چرا را گوالن گوشِ

 ( 3343 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  ایسپرده  احمق  ذهنیهایمن  به  را  خود  گوش  چرا .  بشنو  خودت  گوش  با  داری،  عدم   گوش  تو
  چرا !  بری؟نمی   کاربه  را   خود  تشخیص  قدرت  چرا !  کنی؟می   گوش  هاآن  احمقانٔه  سخنان  به  نیز  تو

 ! یابی؟ دست  زندگی گوش به تا گشایینمی  را  فضا

 کن  پیشه را  نظر  تقلیدی، ز بی
 کن  اندیشه  خود عقلِ برایِ هم

 ( 3344 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

.  کن  خود  پیشٔه  را   نظر  هشیاری  فضاگشایی،  با   و  تقلید  بدون  و  کن  رها  را   تقلید[  انسان  ای]
 حزم   داری  را   آن  انجام   قصد  که   هرکاری  درباره  و  بده  قرار  خود  درونی  خرد  اختیار  در  را   ذهنت 
 نظر؟  هشیاری یا کنیمی  کار جسمی هشیاری با آیا که کن تٔامل  یعنی باش داشته
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   بیرونی مسموِم خوراِک هر کلّی طورِ به و بیرونی صدای و  سر پر اخبارِ از نکردن پرهیز-8

 تویی هم ضرورت  مُفتیِ : گفت
 شوی  مُجرم خوری، گر  ضرورتبی
 ( ۵30 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دهنده  فتوا: مُفتی

  ضرورت   بدون  اگر  ولی  هستی  تو   گندم   خوردن  برای  ضرورت  حکم  فتوادهنده:  گفت   مرغ  به  صیاد
]بود  خواهی  کارگناه  بخوری  آن  از  اضطرار  و   سمی   هایخوراک   و  هاهمانیدگی   از  پرهیز  عدم . 

 .[شد  خواهد حضور هشیاری به انسان تبدیل عدم  سبب نیز جهانیاین

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

 گرفتن  عهده  به کردن،  تعهد: ضَمان 

  هم  اگر.  کنی  داریخویشتن   و  پرهیز   است  بهتر  هم  باز  هستی  اضطرار  دچار  و  دارد  ضرورت  اگر  و
 . برآیی  آن عواقب عهده از باید کرد درد ایجاد که دادی انجام  کاری یا خوردی

 بَری  بَد ظنِّ که  باشد آن حَزم
   بَری بَد، از  شوی و  گریزیّ تا
 ( 2۶7 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نظر  هشیاریِ با تامّل: حَزم

  و  باشی  بدگمان  دهدمی   نشان  ذهن  که  چیزی  به همیشه  که  است  این  از  عبارت  دوراندیشی  و  حزم 
 امان  در  ناگوار  و  بد  نتیجٔه  از  وسیلهبدین   تا  نکنی  قبولش  بررسی  بدون  و  کنی  باز  فضا  آن  اطراف
 . بمانی

 رسول   آن ستگفته الظن سُوء حَزم،
   فَضول ای دانمی دام را  قدم  هر 
 ( 2۶8 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 .بپردازد  ضروری  غیر کارهای   به که  کسی گو،زیاده: فَضول

 به   بدگمانی و ظنسوء معنایبه  احتیاط و   اندیشیدور حزم،: اندفرموده  رسول حضرت
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  حول   دائماً  و  پردازیمی   بیهوده  کارهای  به  که  انسانی  ای.  دهدمی   نشان  ذهن   که  ستهرچیزی 
  که   ستهمانیدگی  دام   یک  لحظه  هر  و  قدم   هر  که  بدان  زنی،می   حرف  مرکزت   هایهمانیدگی 

 . بیفتی آن در است ممکن

 فراخ  و هموار  هست  صحرا روی
   اُوستاخ ران کم  ست،دامی قدم  هر 
 ( 2۶9 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 گستاخانه : اوستاخ 

  نهاده   همانیدگی  داِم  یک  قدم   هر  در  امّا  است  پهناور  و  هموار  ظاهربه   ذهن  صحرای  و  بیابان
 .ران پیش وادی این در کمتر احتیاط و حزم  توجّه،  بدون گستاخانه، بنابراین است؛شده

 کو؟ دام که  دَوَد کوهی بُِز آن
 گلو  در افتد  دامش بتازد، چون

 ( 270 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خود  با  و   دودمی   هرسو  به  بیفتد  تله  به  کندنمی   فکر  و   است  زرنگ  خیلی  انسان  نماد  که  کوهی  بُزِ
  همانند . ]سازدمی   گرفتارش  دام   دود،می   خیالبی  مقداری  کههمین   ولی  بود؟  کجا  دام :  گویدمی

 .[ شودمی  اسیر هاهمانیدگی  دام  در اما است قدرت  و عقل از پر پنداردمی  جوانی در که انسان

 را  تو نفریبد که  باشد آن  حَزم،
 سرا این هایِدام و  نوش و  چرب

 ( 219 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 جلب  را  تو  توجه  که  دنیا  این  هایدام   و  شیرین  و  چرب  سمتبه  که  است  آن  دوراندیشی  و  حزم 
 دامشان   در  و  شده  همانیده  هاآن   با  بالفاصله  وگرنه. ] دهند  فریب  را   تو  نگذاری  و  نروی  کنندمی

 .[ افتاد خواهی

 کنند  دعوت چون که  باشد آن حَزم
 اند من خواهانِ  و مست: نگویی تو
 ( 230 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 که  نگویی کنند، دعوت خود ضیافتِ به را  تو ذهنی هایمن  وقتی که است آن دوراندیشی و حزم 
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 . هستند من خواهان و  عاشق هاآن  حتماً

 دان  مُرغ صفیِر  ایشان، دعوتِ
 نهان  مَکْمَن در صیّاد  کند که

 ( 231 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  از  گاهکمین  در  صیاد  که  است  مرغی  صدای  مانند  کارفریب   ذهنی  هایمن  دعوتِ  که  بدان   را   این
 .اندازد  دام  به را  پرندگان تا آورددرمی  خود

 بََرد  دِه تا ره  که باید حازِمی
 آورد  طاعون طمعْ نبود حَزم

 ( 47۵ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 تدبیر با  زیرک، و  محتاط: حازم 

 که  کندمی ایجاد  را  هاهمانیدگی   مرض او ذهنیمن طمع نباشد انسان در دوراندیشی و احتیاط اگر
  مانند   بزرگانی  از  باید  انسان  پس .  شد  خواهد   معنوی  مسیر  در  او  رفتن  راه   مانع  طاعون  مانند
 . کند پیدا  را  یکتایی فضای به رسیدن راه تا بیاموزد دوراندیشی موالنا

 خدا اِلّا او مکِر نداند َکس
 دَغا  زآن وارَه و بگریز خدا در

 ( 477 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کن  باز  فضا  پس.  ندارد  خبر  ذهنیمن  نیرنگ  و  مکر  از  کسهیچ  خداوند  جزبه  که   بدان  انسان  ای
 .شوی رها گرحیله  آن شر از تا  ببر پناه خدا  به و

  دادنِ   تغییر  بر  تمرکز  جای  به  جامعه   دادنِ  تغییر   یا  و   دیگر  انسانِ  یک  دادنِ  تغییر   بر  تمرکز-9
 خود  شخصِ
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 سَنی  و حَبر  را غیر  مر  کنی تا
 کنی می  خالی و بدخو را خویش

 ( 319۶ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دانا  دانشمند،: حَبر 

 مرتبه  بلند رفیع،: سَنی

 کنی   عاقل  و  دانشمند  را   هاآن  اتذهنی من  با  تا  شوی  متمرکز   دیگران  روی  و  کرده  رها  را  خود  اگر
  فضای  انرژی   از  و  بدخو  هم  خودت   بلکه  دهینمی   تغییر  را   هاآن   تنهانه  برسانی،  جایی  به  و

 .شد خواهی  خالی درون نهایتبی 

 او ستکرده  رها را  خود مرده
 رَفو جویَد را  بیگانه مرده

 ( 1۵1 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  باشد،   خود   مرده  ذهنیمن   دل  از  حضور  هشیاری  زایاندن  فکر  به  کهاین   جایبه   ذهنی  انسان
 مرده   ذهنیمن  کردن  زنده  و  دیگران  روی  کردن  کار   فکر  به  و  کرده  رها   را  خود  ایرادهای

 . هاست آن

 گری نوحه  دیگران، بر  آ، دیده
 ِگری می خود  بر  و،  بنشین مدّتی

 ( 479 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   کنیمی  گریه  دیگران  حال  بر  که  تو  من،  چشم   نور  ای:[  گویدمی  انسان  به  زندگی  زبان  از  موالنا]
 و   هانقص   به  نگاه  با  مدّتی  و  بیا.  کن  متوقف  را  گریه  این  خوری،می  را   اندوهشان  و  افسوس
 هاآن  کردن  برطرف  در  سعی  و  کن  گریه  خود  حالِ  به  شده  ناشی  هایتهمانیدگی  از  که  دردهایی
 . باش داشته

 دیگران عهده بر  تقصیر انداختن و  شکایت مالمت، خود، هشیاری مسئولیت قبول عدم -10

 جو  غیِر نرویَد جو  بکاری چون
 گرو؟  خواهی که ز  کردی،  تو قرض

 ( 42۵ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  خودت بگیری قرض چیزی کسی از اگر و دیگر  چیز نه آیدمی  عمل جو فقط بکاری جو اگر
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]دیگر  کسی  نه  بدهکاری   گردن   کندمی   ایجاد  برایت  ذهنیمن   با  عمل  و  فکر  که  را   دردی  پس. 
 .[ نینداز دیگران

 منه   دیگر  کسی  بر  را  خود جرمِ
 دِه  پاداش بدین  خود گوشِ  و  هوش

 ( 42۶ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 این   متوجه  را   خود  گوش  و  هوش.  مینداز  کسی  گردنِ  و  نده  نسبت  دیگری  به   را   خود  گناهِ  و  جُرم  
  مربوط   پاداش  بیاید  هرکدام   از  زیرا   حضور؟  فضای  از  یا  آیدمی   ذهنیمن  از   تو  فکر  و  رفتار  که  کن
 . داشت خواهد را  خود به

 کاشتی  خود تو  که نِهْ، خود بر  جُرم
 آشتی  کن حق  عدلِ و جزا با

 ( 427 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  زیرا   برو  آن  مسئولیت  بار  زیر  و  بدان   خود  جانب  از  ایشده  مرتکب  که  را   جرمی  و  گناه  انسان  ای
 با   و  بپذیر  را   آن  رسید  بدی  برایت  «القلمجف»  با  اگر  پس.  ایکاشته   خودت  را   معصیت  بذرِ  که

 . کن آشتی حق دادگری و عدل

 کنم کم  من کنی  کم ترازو از
 روشنم  من  روشنی  من با تو تا
 ( 1900 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کم  ترازو  از  ذهن  به  توجه  و  فضا  بستن  با  اگر:[  گویدمی   انسان  به  خطاب  خداوند  زبان  از  موالنا]
 طریق  از  تو  که  مادام .  کنممی  کم   ایزدی  نور  تابش  از  را   تو  بهره  نیز  من  بزنی  همبه  را  آن  و  کنی

 .بود خواهم روشن  و صاف تو با نیز من باشی روشن و صاف من با  فضاگشایی

 دَمبهدَم هایِغُصّه این توست فعلِ
 اْلَقلَم  جَفَّ قَدْ معنیِ  بُوَد این

 ( 3182 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  معنی .  توست  خود  افکار  و  اعمال  نتیجٔه  آیدمی   پیش  تو  برای  هرلحظه  که  دمیبهدم   هایغصه  این
 مطابق را  تو بیرون و درون زندگی، و خدا  لحظه این در که است همین نیز «القلمجف قد»
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  بیشتر   شایستگی  این  باشی  توجهبی   ذهن  به  و  کنی  باز   فضا  هرچقدر  و  نویسدمی   تو  شایستگی
 .شد خواهد

 ( حدیث )

 .« القٍ أنْتَ  بِما الْقَلَمُ جَفَّ»

 .« بودی سزاوار آنچه به قلم شد خشك»
 ( حدیث )

 .« کائنٌ هُوَ بِما الْقَلَمُ جَفَّ»

 .« است بودنی آنچه به قلم شد خشك»

 تو بیدار و  باشی مراقب گر 
 تو کردار پاسخِ دَم هر بینی

 ( 24۶0 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 را   کردارت  پاسخ   هرلحظه  در  باشی،  مراقب  و  کنی  نگاه  ذهنت   به  ناظر  هشیاری  صورتبه   اگر
]دید  خواهی  هایوضعیت   ببندی،  را   فضا  یا   کنی  فضاگشایی  کهاین   به  بسته  دیگر  عبارتبه . 
 .[ هستند خودت کردار از ناشی که شوندمی ایجاد برایت  متفاوتی

 آیدت  کژ  اْلَقلَم  جَفَّ رَوی،  کژ 
 زایدت  سعادت آری، راستی

 ( 3133 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  کج   تو  برای   شود،  خشک  که  خدا   قلم  مرکب  بروی،   بیراهه  به  ذهنیمن   با  و  ببندی  را   فضا   اگر
  برایت   خداوند  قلم  کنی  باز  فضا  و  باشی  زندگی  جنس  از  و  راستین  اگر  کهدرحالی .  نویسد می

 . آورد می  پدید سعادت

 بُوَد  آن کی  اْلَقلَم جَفَّ معنیِ
 بُوَد؟  یکسان وفا با جفاها که

 ( 31۵1 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  وفا با  جفا که نیست این الهی مشیّت و قدرت قلم با امور خوردن رقم یعنی القلمجف  معنی
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 .است  زندگی و فضاگشایی الست، جنس از وفا  و ذهنیمن جنس از جفا  زیرا  است؛ یکسان

 اْلَقلَم  جَفَّ  جفا هم را،  جفا بل
 اْلَقلَم  جَفَّ  وفا هم را  وفا وآن

 ( 31۵2 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  جفا   الهی  مشیت  و قدرت  قلم  یعنی   القلمجف   کندمی  جفا   که  ذهنیمن   در  که ستمعنی   اینبه   بلکه
  وفا   القلمجف   شود  زندگی  جنس  از  و  کند  وفا  که  انسانی  در  اما.  کندمی  ایجاد   درد  و  نویسدمی
  عمل   و   فکر  به  را   زندگی  خالقیت  و  خرد  و  دهدمی  قرار  او  مرکز  در  را   خودش  خداوند  و  نویسد می
 . ریزدمی  او

 قیامت  روزِ برهد  مالمت دیوِ خدا به
 دارد  تو اقرارِ اگر  دارد تو مهِر او اگر 

 ( 7۵8 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  و   خدا   مهر  شدهگشوده   فضای  این   و  کنیم  باز  را   فضا  ابدی  لحظٔه  این  یعنی  قیامت   روز  در  ما  اگر
 ذهنیمن  دیو  که  سوگند  خدا به  هستم،  الست  جنس  از  من  بگوید  و  باشد  داشته  را   خدا   اقرار

 .کندمی  فرار کنندهمالمت 

 ُورا تو بگو کند،  زمانه  ز ار شکایت
 ست؟شده  چه را  زمانه و است خوش توبی زمانه

 ( 492 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  شکایت   زمانه  و  احوال  و  اوضاع  از  تو  ذهنیمن   اگر:[  گویدمی   انسان  به  زندگی  زبان  از  موالنا]
 لحظٔه  این  مگر.  شودمی   خوش  تو  وجود  بدون  ابدی  لحظٔه  این  یعنی  زمانه  که  بگو  او  به  کند،
 ما   اختیار  در  ستامکانی  چون  ندارد  اشکالی  هیچ]  دارد؟  اشکالی  چه  شدهگشوده   فضای  و  ابدی
 .[ برگردیم ابدی لحظٔه این به و شویم خارج شناختیروان زمان از فضاگشایی با که
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن

 آمد گه چریدن  وی آهوی معانی   

جریده بر عاشقان گزیده                                                       ای عاشق     
 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن       
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