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 :سخنی با همراهان
 کن گر خطا گفتیم اصالحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن
 (۶9۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

زدن از دستگوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این
 باشیم؛آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀبه کاری از هدف و نتیج

های گنج حضور را نویسی برنامهیم هدف از خالصهخواهدر ابتدای امر می
نیم و برای رسیدن به آن رویهبه حال ای متعهدانه و درعیندرستی درک ک

و اساس کار را فدای مسائل فرعی  متعادل و منطقی درپیش گیریم تا اُسّ
 نکنیم.

مفاهیم اساسی،  ۀتر به همگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار
داران این تر برای دوستای و طرح کلی هر برنامه با امکان تکرار بیشهسته
 ازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.معنوی است که منطبق و مو ۀبرنام

همچنین رعایت قواعد و اصول  داری ولذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت
ور زبان فارسی درحدّ بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خالصه، حاکم بر دست

عنوانهای چکیده، گزیده و یا در قسمت مطالب  از  گلچینی  در  دیگر  شده 
 .برنامه را تدوین کرده و در دسترس عموم قرار دهیم

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

 راوان:با تشکر و سپاس ف
 هاسازی برنامهگروه خالصهکار
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 بُوَد؟ چرا حیا و شرم مرا دلبرِ عاشقِ
 بُوَد؟ چرا وفا رسمِ بُوَد، این جمال ونکهچ

 
 شود؟ چون خلق قسمتِ سرکشی، و لطف همه این

 بُوَد؟ چرا ما بتِ بر دلبری و حُسن همه این
 

 رسد؟ چون نای به ناله ،کشم من فراق دردِ
 بُوَد؟ چرا دوتا چنگ برم، من عشق آتشِ

 
 او نامِ ستشده عشق است، ایکرانهبی لذّتِ
 بُوَد؟ چرا جفا نه ور است، شکایت خود قاعده

 
ن تُرُش چنان روی خود غَنجِ و ناز سرِ از  دک

 بُوَد؟ چرا فزاروح او رویِ تُرُشی ِ آن
 

 شودهمی ابرصفت او رویِ رُشِّیتُ آن
 بُوَد؟ چرا گیا و باغ خرّمی و حیات نه ور

 
 (۵۶۰ مارهش غزل شمس، دیوان مولوی،)

 



  
897 برنامه شماره خالصه ابیات

 4 

 بُوَد؟  چرا  حیا  و شرم  مرا  دلبرِ  عاشقِ
 بُوَد؟  چرا  وفا رسمِ بُوَد،  این جمال چونکه

 (۵۶۰ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  باشد؟   داشته  حیا  و   شرم  خداست  حقیقی  عاشق   کهکسی  یعنی  من   دلبر  عاشق   باید  چرا
 شدن  همانیده  اثردر  که  ذهنی  تعاریف   و  هاشدگیشرطی  ها،محدودیت  ایجاد  با  انسان  یعنی
  در  اشهشیاری  و  رفته   ذهنی  خدای  سویبه  آوردمی  وجودبه  عبادت  هایراه  و  باورها  با

 اتفاقات،   اطراف  در  را  فضا  لحظه  هر  باید  کهحالیدر  شود  زندانی  ذهنی  هایچهارچوب
 جنس   از   عینی  طوربه   عدم  مرکز  با  و  بگشاید  دهد،می  نشان  ذهن   که  هرچیزی  و  هاوضعیت

  اصلی   ذات  به  شدن  زنده  حقیقی  جمال  که  وقتی .  گردد  هدایت  زندگی    وسیلۀبه  و   شده  خدا
  مرکز،   هشیارانه  کردن  عدم  حقیقی  وفای  و  است  درون   بین عدم  و  شنوسکوت  خاصیت  و

  رسوم   و  آداب  یعنی  وفا  رسم  باید  چرا  باشد؛می  ها آن  انداختن  و   هاهمانیدگی  شناسایی
  ما   اگر  دیگر  عبارتِبه   باشد؟  داشته  وجود  خدا  به   شدن  زنده  و  الست،  به  وفا  برای  ذهنی
  جسم   مرکزمان  و  ببندیم  لحظه  این  فرم  با  ستیزه  و  مقاومت  قضاوت،  با  را  درون   فضای
 به   شدن  تبدیل  و  خدا  به  رسیدن  برای  باورهایی  و  آداب  رسوم،  و  رسم   حالدرعین   و  باشد

 و  نیست  قبول  قابل  و  بوده  ذهنی  هاآن  همگی   کنیم،  رعایت  را  هاآن  و  کرده  تعیین   او
 . داردمی نگه  ذهن  در را هشیاری

 
 شود؟  چون خلق قسمتِ سرکشی، و لطف همه این 

 بُوَد؟  چرا  ما بتِ بر دلبری  و حُسن همه این
 (۵۶۰ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  باشند،   ذهنیمن   در  یعنی  خداوند،  لطف   و  قهر  حالت  در  طوالنی  مدت  باید  مردم  چرا
 اما   نماید  زنده  خودش  به  را  او  تا  کندمی  کمک   و  لطف   انسان  به  دائماً  خداوند  کهحالیدر

 قهر  به  تبدیل  را  خدا   لطف   و  بنددمی  را  فضا  کرده،  سرکشی  ذهنیمن   صورتبه  انسان
 ! کند؟می
 را  انسان   دلِ  و  دارد  دلبری  خاصیتِ  و  زیبایی   همه  این   خداوند  یعنی  ما  بتِ  چرا  و 

 به  انسان  چرا  آورد؟می  زشتی  برایش  که  ست جهانیاین   زیباییِ  دنبال  انسان  اما  ربایدمی
 به  و  کرده  جذب  را   اشهشیاری  او  تا  گشایدنمی  را  فضا  نکرده  توجه  خدا  هایزیبایی
  و   کم  ذهنی،من   دوران  یعنی  قهر  و   لطف   دوران   خواهیدمی  شما  اگر ]  کند؟  زنده  خودش
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 درونتان  در  و  کرده  عدم  را  مرکزتان  یعنی  ببینید  را  خدا  دلبری  و  حُسن   باید  شود؛  کوتاه
 .[ هستید زندگی جنس از هم شما و زیباست زندگی که کنید حس عمالً
 

 رسد؟  چون نای به ناله کشم، من فراق دردِ 
 بُوَد؟  چرا  دوتا چنگ برم، من عشق آتشِ
 (۵۶۰ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  و  دَم  باشد  درد  و  همانیدگی  از  پُر  مرکزم  باشم،  جدایی  و  فراق  درد  در  ذهنیمن   در  من   اگر
  و  بنوازد  نِیْ  مانند  مرا  تواندنمی  خداوند  یعنی  رسدنمی  بُعدم  چهار   من،  نایِ  به  خداوند  نالۀ
 نتیجهدر  شود؛نمی  وجودم   وارد  او  سبببی  شادی  و  قدرت  امنیت،  حس  هدایت،  خرد،
 گشایم،می   را  فضا  من  که  وقتی.  شودمی  ذهنیمن   هایشکایت  و  هاناله  به  تبدیل  نِیْ  نوای
 عمل  و  فکر  من   طریق از  زندگی  و  افتدمی  کاربه  درونم  در  عشق   آتش  شده  یکی  خدا  با
 در  و  شودمی  تسلیم  و  خمیده  اممادی  هایقسمت  تمام  یعنی  چنگ  حالت  این   در  کند،می

  ارتعاش   به  مرا  و  نوازد می  مرا  بیرون  و  درون  جهان  خداوند   و  گیردمی  قرار  خدا  اختیار
 . آوردمیدر
 

 او  ناِم  ستشده  عشق است، ایکرانه بی  لذّتِ 
 بُوَد؟  چرا  جفا نه ور  است، شکایت خود قاعده
 (۵۶۰ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 باید و  است عشق   نامش و آیدمی جهان این  به انتهابی لذت یک هشیاری،  عنوانبه انسان
 همانیده،  باور   و  قاعده  هر  اما.  کند  تجربه  را  فضاگشایی  نهایتْبی  و  خدا  با  شدن  یکی  این 
 پذیرش   عدم  و  بوده  شکایت  گویدمی  ذهنیمن   با   که  سخنی  و  ذهنی  شدۀنوشته  اصول  هر
 و   لحظه  این   در  شدن  نهایتبی  لذت  شودمی  باعث  و  شده  جفا  به  منجر  و  است  لحظه  این 

 این  در  و  شده  حالش  شامل  خداوند  جفای  و  بدهد  دستاز  را  ایزدی  برکات  از  برخورداری
 . گرددمی خراب  اشزندگی و  شودمی ذهن  جنس از او حالت
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 کند  تُرُش چنان روی  خود غَنجِ و ناز سرِ از 
 بُوَد؟  چرا  فزا روح  او رویِ تُرُشی ِ آن
 (۵۶۰ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 کرشمه   و ناز: غنج

 و  ناز  سرِ  از  خداوند  پذیرینمی  را  لحظه  این   اتفاق  و  بندیمی  را  فضا  وقتی  انسان،  ای
.  شودمی  گرجلوه  ما  خراب  احوال  صورتبه  خدا  روی  تُرُشی  و  شده  عبوس  خود  کرشمه
  که   ستهشداری  ما  در  معشوق  روی  تُرُشی  فزاست؟روح   معشوق  روی  تُرُشی  چرا  براستی
 اجازه   و  نکنیم  جفا  ذهنیمن   الگوهای  و  رفتارها  با  و  کرده  توجه  او  به  گشاییفضا  با  باید
 .ببارد خداوند رحمت باران دهیم

 
 شود همی  ابرصفت او رویِ تُرُشِّی آن 
 بُوَد؟  چرا  گیا و باغ خرّمی و  حیات نه ور
 (۵۶۰ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  برای   را  باران  زمین   و   .است  باران  بارش  ابر  خاصیت  و  است  ابر  مانند  معشوق  روی  تُرُشی
  اطراف   در  شما  اگر.  خواهدمی  بخشیزندگی  وَ  گل،  و  گیاه  و  باغ  سرسبزیِ  خرمی،  حیات،
 و  نکرده  شکایت  و  ناله  کنید؛  فضاگشایی  درست  خود  زندگی  هایچالش  و  اتفاقات
  جنس  از  را  مرکزتان  و  نکنید  عمل  خود  ذهن   هایشدگیشرطی  و  باورها   قواعد،  براساس

  و  هیجان  ذهن،  جسم،  بُعد،  چهار  به  خداوند  رحمت  باران  که  دید   خواهید   کنید،  عدم
  شوید؛ می  پرانرژی  و  خردمند  جاندارتر،  تر،خالق  شادتر،  تر،سالم  شما  و  باردمی  جانتان

 . گرددمی آباد بیرونتان و درون جهان و  آیدمی وجودبه شما زندگی در نیک ساختارهای
 
 
 
 
 

 897 ۀ شمارۀبرنام ت و آیات، دیوان غزلیاابیات مثنوی متن
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 نِهْ  پیر آن یکَفّه  بَر  مِه، جاِم آن بگیر او ل
 ساقیا  مَستانْ سوی رو دِه، پیرِ گردد مَست چون

 (9 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 بسیار  فضاگشایی  یک:[  گویدمی  ساقی  یا  خداوند  امتدادِ  عنوانبه  ما  به  خطاب  در  موالنا]
  به   و  بگیر  آید، می  شدهگشوده  فضای  از  که  را  باارزش  مِیِ  جام  آن  و   کن   وسیعی  و   عمیق 
  اثر   شما  ذهنیمن   و   ذهن   روی  شدهگشوده  فضای  می  و  عدم  مرکز  زیرا  بده،  ذهنیمن 

 . کندمی ساکت را  آن و گذاردمی سازنده
 

 کجا؟  از شَرم   کجا، از مَست مُرتَجا، ای کُن سَخت رو
 ساقیا افشانْ شرم  بر قدح  یک داری، شرم  وَر

 (9 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 روی  مدتی  اگر   نکن،  رها  سادگی  این   به  را  آن  و  کن  اصرار  و  سماجت   گشاییفضا  در
 نشان  ذهنت  که  چیزی  آن  به  ذهن،  تلۀ  به  لحظه  این   در.  منشین   عقب   کردی،  کار  خودت

  شرم   دچار  اگر.  اندازدمی  محدودیت  به  را   تو  ذهنیمن   شرم  چون  نکن؛  توجه  دهد،می
 از  تو  ذهن   شو،  جدا  ذهنت  از  کن   باز  را  فضا  یعنی  بریز؛  آن  روی  قَدَح   یک  شدی،  ذهنیمن 
 رها   و  شده  شُل  آن  محدودکنندۀ  هایهمانیدگی  و  شرم  پذیرد،می  اثر  شده  جدا  ناظر  این 
 .شوندمی
 

 حیا  و شرم   دشمنِ ای بیا، ساقی ای برخیز
 ساقیا  خندانْ آی پیش شود، خندان ما بختِ تا

 (9 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  را   ذهنیمن   اثرات  و   هستی  حیا  و  شرم  دشمن   که  بیا  شده،گشوده  فضای  ساقی  ای  برخیز
 و  بیرون  و  بیفتد   خوب   اتفاقاتِ  یعنی  شود  خندان  ما  بخت  کهآن  برای.  کنیمی  کمتر

 .  بیا خندان و کن  باز را فضا ساقیا  پس شود، گلستان  و  آباد درونمان

 خروش  کم خامُش، است، نزدیک صبح
 مَکوش تو،  تو، پیِ کوشمهمی  من
 ( 411 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 زیرا. کن  فغان کمتر و باش خموش است، نزدیک درونت آفتاب طلوع و بیداری سپیده
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  و  شرم  حفظ  و  رسوم  و  آداب  برحسب  تو  و  کوشممی  تو  برای  شدهگشوده  فضای  در  من 
 .  مباش التهاب و تکاپو  در ذهنیمن  حیای

 
 بِهِل  و  بخوابان مست و بِده مِی مرا  تو
 خجِل  هیچ نشوم  خدمت، نوبتِ رسد چون

 ( 1۳4۵ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  حال   به  و  بخوابان  حضور   مستی   در  مرا  شوم،  مست  من   تا  بده  مِی  من   به  تو   زندگی،  ای
  خدمت   نوبت  وقتی.  کند  خرابکاری  و  دخالت  کارم  در  ذهنیمن   نگذار  یعنی  کن   رها  خودم
 کمی   درون  فضای  وقتی  مسلماً. ]شد  نخواهم  شرمنده  من   بیاید،  شدهگشوده  فضای  در  من 

 به  زندگی  عدم،  مرکز  طریق   از  که  را  اَعمالی  و  فکرها  آن  توانست  خواهیم  ما  شود  باز   بیشتر
 .[ذهنیمن  رسوم و آداب برحسب  اعمالی نه دهیم؛ انجام کندمی تلقین  ما
  

 مَباش   ما وفایِ  نقضِ صورتِ
 فاش  بیهوده مکن را  وفاییبی 

 ( ۳2۰ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 را   وفاییبی  و  کنی  نقض  را  الست  به  وفاداری  که  مکن   کاری  ذهنی  رسوم   و  آداب  رعایت  با
 .نکن  توجه ذهنت به و نشو بلند ذهنیمن  صورتبه هرلحظه یعنی  نده، اشاعه بیهوده

 
 شعار آمد وفا چون را  سگان مر
 میار  بدنامی و ننگ را  سگان رَو،

 ( ۳21 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

.  مشو   هاسگ  بدنامی  و  ننگ  مایه  و  برو  سرکش  ای.  است  سگان  شعار  وفاداری  گمان،بی
  است،  الست پیمان به وفادار و  حضور به زنده  هایانسان  نماد جااین  در  که هاسگ  چون]

 .[نبر را هاآن اعتبار و آبرو پس. دارند  آبرو وفاداری، خاطربه خداوند نزدِ

 بود عار را  سگان چون وفاییبی 
 نمود؟  داری روا  چون وفاییبی 

 ( ۳22 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خود  از که دانیمی جایز  چگونه  تو است، سگان  بدنامی و ننگ مایۀ وفاییبی که جایی در
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 کنی؟ افتخار آن به و دهی نشان وفاییبی
 

 وفا  از آورد فخر تعالی، حق
 غَیْرِنا؟   بَعَهْدٍ اوفٰی مَن: گفت

 ( ۳2۳ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  کسی   چه:  است  فرموده  و  کرده  مباهات  و  فخر   وفاداری،  خوی  به  نسبت   تعالیحق   حضرت
 است؟  وفادارتر پیمان و عهد در ما جُز به

 ( 111 آیه ،(9) توبه سوره کریم، قرآن)

 «الْعَظِيمُ الْفَوْزُ هُوَ وَذَلِكَ بِهِ بَايَعْتُم الَّذِي بِبَيْعِكُمُ فَاسْتَبْشِرُواْ اللّهِ مَِن بِعَهْدِهِ اَوْفَى وَمَْن»
 اید کرده  که  فروخت  و  خرید  بدین   کرد؟  خواهد  وفا  خود  عهد  به   خدا  از   بهتر  کسی  چه  و»
 .« است بزرگی کامیابی که باشید شاد[  عدم مرکز گرفتن  و جسمی  مرکز دادنِ]
 

 حق ردِّ با وفا دان، وفاییبی 
 سَبَق  کس ندارد حق حقوقِ بر

 ( ۳24 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 زیرا  آوری؛  حساببه  وفاییبی  واقعاً  باید  کندمی  رد  خداوند  که  را   چههرآن  به  وفاداری 
  توانیمی  فقط  یعنی.  گیردنمی  پیشی  انسان،  عدم  مرکز   حق،  حضرتِ  حقوقِ  بر  کسهیچ

 . بگذاری مرکزت در را خداوند
 

 کجا؟  از شکست و شَرم   کجا؟ از مست عاشقِ
 َالَستییی  گِروِ گر بودیی، وقیح  و شنگ
 ( 2484 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 مرکزش   که  ذهنیمن   عاشق   کجا؟  فضاگشاست  دائماً  و  است  عدم  مرکزش   که  مست  عاشق 
 و  کندمی  تحمیل  خودش   به  را  «شکست  و  شرم»   لحظه  این   است،  محدودیت  از  پر  و  جسم
  یعنی   هستی،  اَلَستی  گِروِ  اگر  کجا؟  خورد،می  شکست  و  شده  خارج   ذهن   از  شودنمی  موفق 
.  هستی  ذهنیمن   حیای  و  شرم  بدون  و  شاد  وَقیح،  و  شَنگ  حتماً  است  عدم  مرکزت  اگر

 کار   این   در  و  کند  محروم   فضاگشایی  و  سبببی  شادی  از  را  تو  تواندنمی  زندگی  هایچالش
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  مقاومت  اتذهنیمن   خواستن   و  حرص  و  رسوم،   و  آداب  درمقابل.  هستی  خداگونه  وقیح
 . کنینمی عمل آن به و کرده
 

 نیست  راست برادر ای ناموس، و  عشق
 مَایست  عاشق ای ناموس درِ بر
 ( ۶12 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . است ذهنیمن  تصنُّعی آبروی معنی به جااین در: ناموس

. آیددرنمی  جور  ذهنیمن   بدلی  حیثیت  و  خودبینی  با  شدن،  خدا  جنس  از  عشق،  برادر،  ای
 . مایست ذهن  محدودیت و خودبینی آستانۀ و در بر گاههیچ عاشق، ای
 

 شوم  عریان من که آمد آن وقتِ
 شوم  جان  سراسر بگذارم،  نقش

 ( ۶1۳ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  های محدودیت  و  حیا  و  شرم  از  که  کنم  گشاییفضا  قدرآن  من   که  است  رسیده  آن  وقت
 . شوم حضور هشیاری و جان  سراسر و  گویم ترک  را ذهنیمن . شوم  برهنه و  خالی  ذهن 
 

 بیآ  اندیشه  و شرم  عدوِ  ای
 حیا  و شرم  یپرده  دریدم  که

 ( ۶14 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  حیای   و  شرم  پردۀ  من   که  بیا  من،  هایمحدودیت  و  اندیشه  و  شرم  دشمن   ای  زندگی،  ای
 .امدریده را ذهنیمن 

 حدیث 

 .« الْایمان یَمْنَعُ اَلْحَیاءُ»

 .«است  ایمان ٔ بازدارنده ،[ذهنی من  حیای و] شرم»
 
 
 
 



  
897 برنامه شماره خالصه ابیات

 11 

 عشق  غرقِ خَلقان  کَشتیِ  این بنگر
 عشق  حلقِ گویی گشت اژدهایی

 ( ۶2۳ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  این  و  عشق   گلوی  که  گویی  کن،  نگاه  استشده  غرق  عشق   دریای  در   که  خالیق   کشتی  به
 .  توست هایهمانیدگی همه و ذهن  بلعیدن درحال اژدهایی گلوی مانند شدهگشوده فضای

 
 دلرُبا   ناپدیدِ اژدهایی

 کهرُبا  او را  کوه همچون عقلِ
 ( ۶24 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دلربا  و  زیبا  بسیار  حال درعین   و  نیست  رؤیت  قابل  ذهن   با  که  ستاژدهایی  همچون  عشق 
 . کندمی متالشی و ربایدمی کهربا مانند را ذهنیمن  کوه چونهم  عقلِ که است
 

 ازو شد کآگه عطّار هر عقلِ
 جو آبِ  اندر ریخت را  هاطبله 

 ( ۶2۵ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 صندوقچه : طبله

 آب  جویِ  در   را  عطر  هایصندوقچه  شود،  آگاه  حقیقی  عشق   از   که  عطّاری  هر  عقلِ
]اندازدمی   آن   عقلِ  و  شدهگشوده  فضای  زندگی،  از   حضور   هشیاری  صورتبه  ما  وقتی. 

  لحظه   این   در  که  ریزیممی  جویی  آبِ  به  را  همانیدگی  هایصندوقچه  شویم، می  آگاه
 .[کندمی عبور زنده زندگی عنوانبه
 

 کار  مردِ عمرِ ز روزی هر قدرِ
 هزار پَنْجَه جهان سالِ از باشد

 ( 2182 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  فکر  عدم  مرکز  با  وقتی  هرلحظه  در  گشافضا  هایانسان  عمرِ  از  روز   هر   کیفی  ارزش  زیرا
 . است ذهنیمن  سال هزار پنجاه معادل کند،می عمل
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 مُنْتَهی  ای گیر بگشاده را  عُقده
 تهی یکیسه   بر ستسخت  ییعُقده

 ( ۵۶۰ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 گره: عُقده

 یافتهکمال  رسیده،پایان  به:  مُنْتَهی

  این  گشایی،می  ِگره  ماهرانه  کارافزایی  و  سازیمانع  سازی،مسئله  عرصۀ  در  که  کسی  ای
 زده  خالی  ایکیسه  بر  که  بدان  ایگره  آن  مانندِ  کنیمی  حل  ذهنیمن   با  که  را  ایمسئله
 . گشاییمی را آن زحمت با تو و شده
 

 پیر  تو گشتی هاعقده  گشادِ در
 گیر  بگشاده دگر چندی یعُقده

 ( ۵۶1 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   گره  چند  کن   فرض.  ایشده  فرسوده  و  پیر   ذهنی،  مسائل  و  هاگره  گشودن  راه   در  تو
 .کردی حل هم  را دیگر ذهنیِ مسئلۀ

 
 سخت   ماست  گلوی بر کآن ییعُقده
 بخت؟ نیک  یا خَسی که بدانی که

 ( ۵۶2 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 فرومایه  و  پست خاشاک، خار،: خَس

 در   کهاین   از  نظرصرف  که  است  این   گرفته  سخت   را  ما  گلویِ  لحظه  این   که  مشکلی  و  گره
  شناسایی   خودت  در   ناظر  حضور  عنوانبه  گذرد،می  فکرهایی  و  مانع   مسئله،  چه  ذهنت
  هشیاری   و  بختینیک  جنس  از  یا  هستی  ذهنیمن   جنس  از  لحظه  این  در  آیا  که  کنی

 ! حضور؟

 سُرود  و  بیت داد و  تسبیح تو عشقِ رُبود
 نَشُنود  دل توبه، و الحَوْل بکردم   بسی
 ( 94۰ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 هباللّ  اال القوة و الحول: الحَوْل

 شدم،  زنده تو به  درجاتی به و کردم عدم را مرکزم و شدم عاشق  حقیقتاً  وقتی خداوندا،
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  را   ذهنیمن   برحسب  عمل  و  فکر  و  عبادات،  و  تسبیح  تو،  با   دوباره  وحدتِ  و  عشق   نیروی
  این  و  شدنواخته  من   در  زندگی  آهنگ  یعنی  بخشید؛  «سرود  و  بیت»  من   به  و  گرفت  من   از

  دست   از  را  هاهمانیدگی  کهاین   از  من   و  شد  جاری  شادی  صورتبه  من   در  زندگی  ارتعاش
 ذهن   به  دوباره  خواستممی  کردم؛می  توبه  مرتب  و  گفتممی  «حَوْلال»  ترسیدم،می  دادم،می

  تو  سویبه  و  شنیدنمی  را  هایمحرف  و  شناختمی  را  تو  امشدهعدم  دلِ  گویی  اما  برگردم
 . شدمی کشیده

 
 زنان  دست  و عشق دستِ  از شدم  سَرا غزل 

 بود  هرچِم و شَرم  و ناموس تو عشقِ بسوخت
 ( 94۰ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 عشق  نیروی  این .  جوشید  من   در  زندگی  شادی  تو  عشق   از  شدم،  یکی  تو  با  وقتی  خداوندا،
  از   دیگر.  سوزاند  را  دردهایم  و  هاهمانیدگی  تمام  و  شرم  ،ذهنیمن   بدلی  حیثیت  و  ناموس

 .ترسیدمنمی برود امساختگی آبروی و بشناسند هستم که طورآن مرا مردم کهاین 
 

 داد  بخت این مرا  بیماری:  گفت
 بامداد  من برِ سلطان این کآمد

 ( 22۵4 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 که  رودمی  بیماری  عیادت   به  رسول  حضرت  آن  در  که  داستانی  به  است  مربوط  بیت  این ]
 را  سعادت  این   من   برای  ذهنیمن   بیماری:  گفت  بیمار  صحابی  آن[  است   ایشان  یاران  از

 . آمد من  دیدار به صبح هنگام کمک  برای خداوند، یعنی شاه، این  که آورد پدید
 

 ناشناخت از بَتَر نَبْوَد آفتی
 باخت  عشق ندانی و، یار برِ تو

 ( ۳781 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 لحظه   این   در  خدا  و  زندگی  شناخت  عدمِ  و  جهل  از  بدتر  بالیی  و  ضرر  هیچ  دنیا،  این   در
 او  با   که  دانینمی  امّا  بپرسد،  را  تو  حال  آمده  او  هستی،  خداوند  کنار  در  تو  کهاین   با.  نیست
 .کنی عشقبازی باید چگونه

 



  
897 برنامه شماره خالصه ابیات

 14 

 گوشمال  فرستد آری جفا چون
 کمال  سویِ رَوی وا  نقصان ز تا
 ( ۳48 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 را   تو  تعالیحق   کنی،  توجه  گویدمی  ذهنت  که  چیزی  آن  به  بیاالیی،  ستم  به  دست  هرگاه
  درنهایت   تا  شویمی  قطع  حضور  و  یکتایی  فضای  از  که  طوری  ؛کندمی  تأدیب  و  گوشمالی 

  قدر آن  را  گشاییفضا  یعنی  بروی؛  کمال  سویبه  و  برهی  اتهمانیده  مرکز  عیب  و  نقصان  از
 .  نماند مرکزت در  همانیدگی دیگر تا دهی ادامه

 
 باد  نیست و نای بانگِ این است آتش
 باد  نیست  ندارد آتش این که هر
 ( 9 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 عشق   آتش  درواقع  و  نوازدمی  خداوند  است  انسان  خالی  مرکز  همان  که  را  نی  نغمه  این 
 شود  نیست  ندارد  ای بهره  آتش  این   از  که  هرکس   و  نیست  نفسانی  هواهای  و  بادها  است،
 . است وجودش از بهتر
 

 ثَبات  و تَمْکین و قوت یدهنده ای
 نجات  دِه ثباتیبی  زین را  خلق

 ( 1197 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از  را  مردم  دهی،می  ثبات  و  پابرجایی  گشایی،فضا  روح،  غذای  انسان  به  که  خداوندی  ای
 تجربه  را  زندگی  روی  زندگی  شدن  قائم  هاآن  تا  کن   کمک  و  بخش  رهایی  نااستواری  این 

 .  کنند

 
 ست بودنی  ثابت که کاری آن اندر

 ست مُنْثَنی   که را، نفس دِه قایمی
 ( 1198 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 درمانده  و كارسست معنىِ  به  اينجا در  دوتا، خميده،: مُنْثَنى

 و  حضور  و  بگشاییم  را  فضا  ذهنی،من   روی  ایستادن  جایبه  کاری  هر  در  باید  ما  خداوندا،
 قضاوت  و مقاومت و دارد دویی دید ما،  ذهنیِمن  یعنی نفس این. باشیم داشته ثبات
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 .شویم قائم خود  ذات یا زندگی ذات به که بده ثبات و «داریریشه» ما به تو کندمی
 

 هاعنایت  بینینمی  نالی، همی خواری از تو
 هاشکایت  کن کم یا و هاعنایت  حق از مخواه

 ( ۵9 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 را  هاآن  فضاگشایی  با   ما  که  هستند  فَکانکُن   و  قضا  صورتبه  زندگی  و  خدا  هایعنایت]
 .[ بیندمی دنیایی این  چیزهای و مادیات در  را عنایت ذهنیمن  کهدرحالی  آوریم؛می بدست

  را   خداوند  های عنایت  فضابندی،  با  و  نالی می  ات ذهنیمن   در  شدن   ذلیل  و  خار  از
  را   خدا  عنایت  جلوی  شکایت  با.  نکن   شکایت  اصالً  یا  و  نخواه  عنایت  خدا  از  یا.  بینینمی

 . گرفت خواهی
 

 رعد بانگِ آرد سر دردِ را  تشنه
 سعد  ابرِ کشاند کو نداند چون

 ( ۳784 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  سَردرد  دچار  ها،همانیدگی  دادنِ  دست  از  بانگِ  رعد،  صدای  شنیدن  با  زندگی  آب  تشنۀ
  پی   در  را  خدا  رحمت  باران  و  سعادت  ابر  مهیب،  بانگ  این   داندنمی  چراکه  شود؛می
 فضای   از  را  الهی  رحمت  باران  صبر،  و  رضا  با  هاهمانیدگی  دادن  دست  از  هنگام.]دارد

 .[کنیدمی دریافت شدهگشوده
 

 روان  جُویِ در  ستمانده او چشمِ
 آسمان  آبِ ذوقِ از خبربی 

 ( ۳78۵ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 شده  دوخته  جسمی  هشیاری  و  ذهنیمن   جویبارِ  روانِ  آبِ  بر   تشنه،  ذهنیِمن   چشمِ  اما
 خبربی  آیدمی  گشاییفضا   با  عدم  مرکز  و  شدهگشوده  آسمان  از  که  آبی  ذوقِ  از  گرچه  است؛
 . است
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 راند اسباب سویِ همّت مَرْکبِ
 ماند محروم  الجَرَم  مُسبِّب از

 ( ۳78۶ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 یعنی  کند،می  ذهنی  اسباب  و  علت  صَرف  را  خود  تالش  و  همّت  همه  ذهنیمِن  آن  چون
  زندگی   همانیدگی  و   فکر  کدام  از  که  بوده  ذهنیمن   فکرهای  و  هاهمانیدگی  به  حواسش
  محروم   است،شده  باز  فضای  در  که  خداوند  یعنی  االسبابمسبب  از  ناچاربه   بگیرد؛
 . استمانده

 
 عیان  را  مُسَبِّب او بیند آنکه

 جهان؟ هایِسبب  بر دل نهد کی
 ( ۳787 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  آن .[  ستفضاگشایی  مستلزم  کار  این   و  شوی  آن  عین   که  ستزمانی  مسبب  دیدنِ  عیان]
  ممکن  کِی  بیند،می  آشکارا  را  خداوند  یعنی  االسبابمُسَبب  و  کندمی  باز  را  فضا  که  انسانی
 ببندد؟ دل ها همانیدگی یعنی جهانی  این  هایسبب به است
 

 مست  سبزه جُو لبِ بر ببینی چون
 هست  آب کآنجا  دُور از بدان پس

 ( 2722 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  قطعاً   آنجا  در  که  بدان  دیدی،  سبز  گیاهان  و  درخت  جویبار،  ٔ برکناره  دور  مسافتی  از  هرگاه
 . دارد وجود آبی
 

 کردگار  وَجُوهٌ سیماهُمْ:  گفت
 زار سبزه  باران، غَمّازِ بُوَد که

 ( 272۳ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 .است نمايان  رخسارشان ظاهرِ از  اشخاص  باطن:  وَجُوهٌ سيماهُم

 . است رفته كار به  کننده آشکار معنیِ   به غالباً مثنوی در ابرو،  و چشم با  کننده اشاره چین،  سخن  بسیار: غَمّاز

  جهت   همین   به.  است  مرکزشان  انعکاسِ  ها انسان  بیرونی  زندگی  و   ظاهر:  فرمود  خداوند
 و  همانیدگی مرکزتان در اگر.] استباریده باران که است این  دهندۀنشان زارسبزه وجود
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 .[ بود خواهد درد نیز بیرونتان دارد وجود ذهنیمن 

 ( 29 آیه ،(48)فتح سوره کریم، قرآن)

 …« السُّجُودِ  اَثَرِ مِْن ُوجُوهِهِمْ   فِي سِيمَاهُمْ»… 
 …« پیداست( فضاگشایی و تسلیم) سجود اثرِ از شانچهره در آنان نشانۀ...»

 ( 41 آیه ،(۵۵)الرحمن  سوره کریم، قرآن)

 …«  بِسِيمَاهُمْ الْمُجْرِمُونَ يُعْرَفُ »

 …« شناسند مى صورتشان نشانِ به را كافران »
 .[است نمایان ما ظاهری صورت و بیرونی کارهای در ذهنیمن  انعکاسِ]
 

 کس  هیچ نبیند شب،  ببارد گر
 نَفَس  و  نَفْس هر خواب در بُوَد که

 ( 2724 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خواب   در  هاشب  ها،انسان  معموال  که  زیرا  بیند،نمی  را  آن  کسی  ببارد،   باران  شب  اگر
]هستند   ولی  بگیریم  اندازه  ذهنمان   با  را   خداوند  لطف   توانیمنمی  ما  دیگر  عبارتبه. 

  بنابراین  شودمی  بهتر  است  درونمان  انعکاس  که  مانبیرونی  زندگی  که  بفهمیم  توانیممی
 .[ استباریده باران که شویممی متوجه

 
 جمیل  گلستانِ هر تازگی ِ
 دلیل  پنهانی،  بارانِ بر هست

 ( 272۵ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  هستند   خواب  همه  کههنگامی  شب  که  اینست  بر  دلیل  زیبا  گلستانِ  هر  شادابی  و  طراوت
  روز   هر  ما   درونِ  و  بیرون  گلستان  اگر.]استندیده  را  باران  بارش  کسی  و  باریده   باران
 .[است خداوند  هایعنایت و رحمت بارشِ دلیلِبه شودمی زیباتر و آبادتر

 است  بسیار فرق معشوق، و عاشق میان
 کنید  نیاز شما   نماید، ناز یار چو
 ( 244 غزل غزليات، ديوان حافظ،)

 ابتدا  در انسان زیرا هست بسیاری فرقِ معشوق عنوانبه خدا و عاشق  عنوانبه انسان بین 
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 اگر   اما  شود؛می  زندگی  و  خدا  جنس  از  درپیپی  هایفضاگشایی  از  پس  اما  ستذهنیمن 
 تو  نیازمندِ  و  محتاج   من   خدایا:  بگوییم  و   کرده  نیاز  حسّ  باید  ما  کندمی  ناز  یار،  خدا،
 .بگشاییم  را فضا و هستم

 
 رضاست  آسمانِ بر  عنایت ابرِ هزار
 بارم   سرت بر ابر آن از ببارم  اگر

 (172۳ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 و  عنایت  اگر  بارد،می  تو  فضاگشایی  با  رضا  آسمانِ  بر  من،  عنایتِ  ابرِ  هزاران  انسان،  ای
 اتفاق  پذیرِش  یعنی  رضا  دیگر  عبارتبه   بارم؛می   رضا  ابرِ  آن  از  ببارم  تو  سرِ  بر  را  رحمتم

 . اعتراضی و استدالل گونههیچ بدونِ و شرط   و قید بدون لحظه این 
 

 بهشت  اهلِ نشوند مُتفرّق حوادث به
 برخیزد  جَرَسی بانگِ به که باشد طفل

 (21 غزل مواعظ، سعدی،)
 زنگ : جَرَس

  که  حوادثی  با  هستند،  خدا  جنسِ  از  و  کنندمی  فضاگشایی  که  هاییانسان  بهشت،  اهل
 ذهنی من  صدای با که است طفل آن. روندنمی ذهن  به و نشده متفرق دهد،می نشان ذهن 

 . شودمی خارج  یکتایی فضای از و شده بلند ها،همانیدگی زنگِ و
 

 کسی  هر  داند لطف از را  قهر
 خَسی  یا نادان، خواه دانا، خواه

 ( 1۵۰۶ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پست   و  خس  چه  یا  و  نادان  چه  دانا،  چه  دهدمی  تشخیص   لطف   از   را  قهر  کسی  هر
 .[ لطف  در قهر و شودمی پنهان قهر در لطف   مواقع بعضی ولی.]باشد

 شده پنهان در قهر لطفی لیک
 آمده لطف  دلِ در قهری که یا

 ( 1۵۰7 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ... شده  پوشیده لطف  دلِ در که قهری یا و شده پنهان قهر در که لطفی امّا 
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 رَبّانیی  مگر داند کسی کم
 جانیی  مِحَکِّ  دل در بُوَد کِش

 ( 1۵۰8 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  شود نمی  آشکار  هاانسان  برای  شده،  پوشیده  و  پنهان  هم  دلِ  در  که  قهری  و  لطف   چنین 
 داشته   جانی  سنجش  و   مِحَک  شدهگشوده  فضای  از  که  خداشناس  شخِص  یک  مگر
  شما   اوقات   گاهی  مثال،  عنوانبه  کندمی  پنهان   قهر  در  را  لطف   زندگی  مواقع  خیلی.]باشد
  سخت   بسیار  ظاهرش   شوید،  جدا  حتماً  هستید  همانیده  او  با  کهکسی  یا  چیزی  از  باید
 .[ دارد همراهبه را خداوند  عنایت و لطف  باطن، در ولی  است
 

 برندمی  گُمانی دو زین باقیان
 پرند می  پَر یک به خود یالنه سویِ

 ( 1۵۰9 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ناچاربه  و  اندخویش  ُگمانِ  و  ظن   پیروِ  پوشیده،  درهم  لطِف  و  قهر  تشخیِص  در  مردم  سایر
 باید  انسان  اصل  در.  کنندمی  پرواز  زندگی  و   خدا  سویِ  به  ذهن   بالِ هم  آن  بال،  یک  با   فقط
  هم   یکی  و  است  هشیاری  بالِ  یکی  کند،  پرواز  یکتایی  فضای  و  مقصود  سوی  به  بال  دو  با

 . گیردمی قوت عدم مرکز و هشیاری بالِ از ذهن  بالِ منتها ذهن، بالِ
 

 عَوام  بر باشد لطف عینِ آنچه
 کِرام نازنینانِ بر شد قهر

 ( 2982 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 جوانمرد  بخشنده، معنی  به  کریم،  جمعِ: کِرام

  و   بخشنده  نازنینانِ  نظر  در  کند،می  جلوه  لطف   ذهنی،هایمن   عوام،  نظرِ  در  که  چیزیآن
 نمود  قهر  عین   کنند،می  تماشا  را  ذهنشان  و  کرده  کار  خود  روی  که  هاییانسان  بزرگ،

 .کندمی

 کشید   بایدمی  رنج و بال بس
 دید تانند  را  فرق تا را  عامه

 ( 298۳ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  هشیارانه درد  کنند، فضاگشایی باید دارند،   ذهنیمن  کهکسانی یعنی عامی هایانسان
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 . دهند  تشخیص  را زندگی قهر و لطف  میانِ فرق تا بکشند زیادی زحمت
 

 غار یارِ ای  واسطه حروفِ کین
 خار خار، باشد، خار واصل  پیشِ

 ( 2984 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 حروفِ  و  واسطه  کلمات  این   هستیم،  هم  یار  عالَم  غارِ   در   که  صمیمی   دوست  ای  زیرا
 زیرا .  خار  و  است  خار  و  است  خار  اند،شده  زنده  خدا  به  که  هاییانسان  پیش  ذهنیمن 

 . ذهنیمن  با نه زنندمی حرف درون خداییت  با همدیگر با زندگی به زنده هایانسان

 ُوقوف  و بایست رنج و بال بس
 حُروف  از صافی روحِ آن رَهد تا

 ( 298۵ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هشیاری  صاف، روح آن تا یافت، آگاهی  و کشید بسیار زحمت و  هشیارانه درد باید پس
 . برهد ذهنیمن  هایحرف  و شکایت از حضور،

 
 شدند  کَرتر َصدا  زین بعضی لیک
 شدند برتر  و  صافی بعضی باز

 ( 298۶ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  کرتر   ست،زندگی  انعکاس  و  گذردمی  ذهن   از  که  فکرهایی  شنیدن  از  مردم،  از  بعضی  امّا
 انعکاس  صِدا   خودِ  جایبه  ذهن   زیرا. ]شدند  ذهنیمن   همانیدۀ  فکرهای  جذب   یعنی  شدند 
  عنوان به  کردند  باز  را  فضا  مردم  از  دیگر  بعضی   عوض  در.[  شنودمی  را  آن  تقلید  و  صِدا

 نشدهشرطی  خالِص  هشیاری  صورتبه  را  خود  و  گرفته  فاصله  فکرها  از  ناظر  حضور
 . شدند زنده زندگی به و کرده شناسایی

 بال  این آمد نیل آبِ همچو
 َاشقیا  بر خون و، آبست را  سَعد

 ( 2987 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بخت   نگون  بخت، تیره  معنی   به  شَقی، جمعِ: اَشقیا

 انسان  برای. است نیل آب مانند ذهن  تقلید فضای و کلمات با  شدن همانیده بالی این 
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 آب   کند،می  عمل  ناظر  حضور  و  درون  فضای  انبساطِ  با  و  کندمی  باز  را  فضا  که  بختینیک
 و  مقاومت  مرتب  است،  ذهن   جذب  که  بختینگون  انسان  برای  و  ستزندگی  گواری
  و  مسئله  مانع،  به  تبدیل  را  لحظه  این   زنده  زندگی  و  شده  خون  به  تبدیل  کند،می  قضاوت
 . کندمی دشمن 

 ( ۳ آیه ،(7۶) انسان  سوره کریم، قرآن)

 .« َكفُورًا وَاِمَّا شَاكِرًا  اِمَّا السَّبِيلَ هَدَيْنَاهُ اِنَّا»

 .«ناسپاس يا باشد سپاسگزار يا. ايمداده نشان او به را راه»
 

 مسعودتَر   او تر،بین پایان  که هر
 بَر  دید افزون  که کارَد او جِدتر

 ( 2988 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کند، تجربه را عدم مرکز و کند باز را فضا لحظه این  در باشد، تراندیشعاقبت که هرکسی
  و  میوه  که  کاردمی  بذر  بیشتر  سعی  با  کسی.  بیندمی  را  پایان  و  است  ترخوشبخت  او  قطعاً

 و  فکر  به  زندگی  خرد  و  کندمی  باز   را  فضا  بیشتر  هرچه.  بیندمی  بیشتر  را  آن  محصول
 .دید خواهد را آن ثمره و سرانجام  ریزدمی عملش

 
 کاشتن  جهانِ کین داند زآنکه
 برداشتن  و  مَحشر بهرِ هست

 ( 2989 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  به   شدن  زنده  یعنی  قیامت،  برای  جهان،  این   در  کاشتن   که  داندمی  انسانی  چنین   زیرا
]است  لحظه  آن  در  محصول  برداشت  و  خدا  نهایتِبی   و  کنیدمی  باز   را  فضا  که  کمکم. 

 هشیاری  روی  هشیاری  رسد،میفرا  شما  قیامت  هستید،  زندگی   جنس  از  شویدمی  متوجه
 .[شویدمی زنده زندگی نهایتِبی به و شده منطبق 

 حدیث 

 .« الْآخِرَةِ مَزرَعَةُ اَلدُّنْيا»
 .« است آخرت کشتزارِ دنیا »
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 تیتر 
 « وی  مطاوعتِ و پیر صفت در»

 ( 29۳4 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 اطاعت و فرمانبرداری: مطاوعت

 
 بگیر  الدّین حُسام  ضیآءُالحق، ای
 پیر  وَصفِ در برفزا  کاغذ دو یک

 ( 29۳4 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  در   خداوند،  نور  ای  الحق،ضیاء  ای:  گویدمی  الدین حسام  اش،زندگی  به   زنده  یار  به  موالنا
 . کن  اضافه کاغذ برگ  دو  یکی خدا، به شدن زنده راه در آن  اهمیت و پیر توصیف 

 
 نیست  زور، را  نازکت جسمِ گرچه
 نیست  نور، را  ما خورشید،بی  لیک

 ( 29۳۵ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 چهاربعد   از  درونت  نور  که  استشده  شفاف  و  نازک  ضعیف،  قدراین   تو  ذهنی من   اگرچه
  کاری   و  نداریم   راهنمایی  و   نور  تو،   خورشید  نور  بدون  ما  ولی  تابد،می  بیرون  به  تو   مادی
 .بکنیم توانیمنمی

 ای گشته  زُجاجه و  مِصباح گرچه
 ای سَرْرشته  دلی، سَرْخَیْلِ لیک،

 ( 29۳۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 چراغ : مِصباح
 چراغ  حُبابِ شیشه،: زُجاجَه

 سرلشگر جمعیت،  رئیس : سَرْخَیْلِ

 و  معنوی  سَررشتۀ   و   هستی  هادل  سَرلشکر  حقیقتاً  اما  هستی،  حباب  و  چراغ  مثل  گرچه
  زندگی   به  و  کرده  طلوع  درونت  خورشید  چراکه  توست،  دستان  در  حضور  به  شدن  زنده
 . ایشده زنده
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 ( ۳۵ آیه ،(24)نور سوره کریم، قرآن)

جَ  الزُّ ُزَجاَجٍة ۖ  فِي  بَاُح  الأِمصأ بَاٌح ۖ  ِمصأ فِيَها  َكاٍة  َكِمشأ نُوِرِه  َمثَُل  ِض ۚ  َرأ َواْلأ السهَماَواِت  نُوُر   ُ َكأَنهَها  »َّللاه َكٌب  اَجةُ  َكوأ

بِيهٍة يََكاُد َزيأتَُها يُِضيُء َولَوأ لَمأ  قِيهٍة َوََل َغرأ يٌّ يُوقَُد ِمنأ َشَجَرٍة ُمبَاَرَكٍة َزيأتُونٍَة ََل َشرأ هُ نَاٌر ۚ نُوٌر َعلَٰى نُوٍر ۗ  ُدر ِ َسسأ  تَمأ

ثَاَل ِللنها َمأ ُ اْلأ ِرُب َّللاه ُ ِلنُوِرِه َمنأ يََشاُء ۚ َويَضأ ِدي َّللاه ٍء َعِليٌم.« يَهأ ُ بُِكل ِ َشيأ  ِس ۗ َوَّللاه

  باشد،   چراغى  آن  در  كه  است  چراغدانى  چون  او  نورِ  مثَلِ.  است  زمين   و  آسمانها  نورِ  خدا»
  پربركت   درختِ  روغِن  از.  درخشنده  اىستاره   چون  آبگينه  آن  و  اىآبگينه  درونِ  چراغ  آن

 چند   هر  بخشد  روشنى  روغنش.  باشد  افروخته  باخترى  نه  و  است  خاورى  نه  كه  زيتون
  منطبق   هشیاری  بر  هشیاری  یعنی]  ديگر  نور  بر  افزون  نورى.  باشد  نرسيده  بدان  آتش
  بر   زيرا  آورد،مى  مثَلها  مردم  براى  و  نمايدمى  راه  نور  بدان  بخواهد  كه  را  كس  هر[  شود می
 .« است آگاه چيزى هر
 

 توست  کاِم و دست به رشته سَرِ چون
 توست  انعاِم ز دل، عِقدِ هایِدُرّه

 ( 29۳7 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . اوست دست به کارها  نخ سر  اصطالح به و است عملی  مبدأ  که کسی : رشته سَرِ

  مرواریدهای   و  هاحکمت  ها،پیغام  توست،  اراده  و  دست  به  معنوی  هایدل  سررشتۀ  چون
 .است جاری تو بخشحیات دم و  بخشش از جملگی دل،
 

 دان ْراه پیرِ احوالِ بَرنِویس
 دان راه عینِ و  بگْزین را  پیر

 ( 29۳8 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  است  راه  عین   که  کن   انتخاب  را  پیری  همان  بنویس،  را  راهدان  پیر  احوال  الدین،حسام  ای
 را  خودش  شدهگشوده فضای  از که توست درون  در  دیگری پیر. کندمی باز تو برای را راه و
  که   کندمی  بیان  ابیات  این   در  موالنا. ]خداست  یا  زندگی  خودِ  پیر  آن   دهد،می  نشان  تو  به

 .[ ندارد وجود یکتایی فضای به ذهنیمن  از رفتن  امکان پیر، بدون
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 تیرماه خَلقان، و  تابستان پیر،
 ماه  پیر، و اندشب   مانندِ خَلْق

 ( 29۳9 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نخواهد  تیرماه  تابستان  فرارسیدن  بدون  تیرماه،  مانند  مردم  و  است  تابستان  مانند  پیر
 خداوند  به   و  شده  نائل   جهان  این   به  آمدن  منظور   به  توانندنمی  مردم  هم  پیر  بدون.  آمد
 روشنایی  هاآن  بر  تابان  ماه  همچون  پیر  و  اندتاریک  شب  همانند  مردم  شوند،  زنده
 .اندازدمی
 

 پیر  نام،  را جوان بختِ ام کرده 
 پیر ایّام، از نه  است، پیر حق ز کو
 ( 294۰ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  را   شودمی  راهنمایی  درون  از  نونوبه  و  گشوده  را  درونش  فضای  که   کسی  جوان  بختِ  من 
 کسی   نه  است،  پیر   او   درواقع  ،شده  وصل  خداوند  به  کسی  چنین   زیرا.  امنهاده   نام   عقل  پیر
 .است داشته نگه را ذهنیمن  و رفته باال سنش که
 

 نیست  آغاز کِش است پیری چنین او
 نیست  انباز  یتیم، دُرِّ چنان با

 ( 2941 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 .دانه یک مروارید   گرانبها،  مروارید یابد،   پرورش صدف   درون در تنهایی به  که آبدار و  درشت مروارید:  یتیم دُرِّ

 ندارد   مانندی: نیست  انباز

  وجود   جهان   در  او  مانند  یعنی  ندارد  انجام  و  آغاز  که  ستپیری  حضور،  به  زنده  پیرِ  آن
 .کندنمی برابری کسهیچ  اییگانه گوهر چنان با است؛ ازلی هشیاری جنسِ از و ندارد

 
 کَهُن  خَمرِ شودمی  ترقوی خود
 لَدُن  مِنْ باشد که خمری آن خاصه

 ( 2942 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کهنه شراب: کَهُن خَمرِ

 اللّٰه  جانب از : لَدُن مِنْ

 در  است ریجا جهان به پیر از که ارتعاشی و برکات خرد، یعنی کهنه شرابِ گمان،بی
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 از  و  باشد  غیبی  شراب  که  شرابی  آن  خصوصبه.  است  مؤثرتر  و  ترقوی  مستی،  ایجاد
  تر گشوده  درونش  فضای   هرچه  بوده،  متصل  زندگی  به  پیر.  بیاید  شدهگشوده  فضای

 . است گیراتر شرابش شود،می
 

 سفر  این پیربی  که بگْزین، را  پیر
 خطر  و خوف و آفت پُر بس هست

 ( 294۳ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  زا آفت  بسیار  خداوند  به  شدن  زنده  مسیر  زیرا  کن،  انتخاب  معنوی  راه  پیمودن  برای  را  پیر
 . است خطر و بیم پُر و
 

 ایرفته تو بارها که رهی آن
 ای آشفته  آن اندر قالُووز، بی

 ( 2944 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 پیشاهنگ : قالووز

 باشی،  رفته  معنوی  راهنمای  و  کمک  بدون  اتذهنیمن   با  بارها  تو  که  را  راهی  هرآن
 . ایشده دچار ذهنیمن  دردهای و فکرها آشفتگیِ و حیرت به گمانبی
 

 هیچ  تو ندیدستی که را  رهی پس
 مپیچ  سَر رهبر ز تنها، مرو هین

 ( 294۵ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   راهبر  از  و  بگذاری  گام  تنهایی  به  ای،نکرده  مشاهده  هرگز  که  راهی  در  مبادا  باش،  آگاه
 .کنی سرپیچی پیر
 

 گُول تو بر  او یسایه   نباشد گر
 غول  بانگِ دارد سرگشته ترا  پس

 ( 294۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 احمق نادان، : گُول

 ذهنی من  هایراهنمایی ،غول بانگ نباشد، تو نادان ذهنیمن  سر  بر معنوی پیر سایۀ اگر
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 .شوی می گیج همانیده هایفکر در و کرده گشتهسر را تو ذهن، بیابان در
 

 گَزَند اندر  افکند رَه از غولت
 بُدند  بس ره درین ترداهی تو از
 ( 2947 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 زیرک  و دانا: داهی

 در  را  تو.  بردمی  بیراهه  به  را  تو  ذهن،  بیابان  در  ذهنیمن   غلط  های آدرس  غول،  بانگ
  تر باهوش  و  ترزیرک   هیچ،  که  تو.  اندازدمی  تله  به  دردها  و  همانیده  باورهای  خود،  افسانۀ

 . اندشده سرگشته و گمراه او دست به نیز تو از
 

 روانره  َضاللِ بشنو نُبی از
 روان  بدْ بِلیسِ آن کرد شان چه که
 ( 2948 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 قرآن : نُبی

 گمراهی : ضاَلل

 شیطان  ابلیس،: ِبلیس

 ذات  بد : روان َبد

  به  را  هاانسان  ماست،  مرکز  در  اشنماینده  که  بَددل،  ذهنیمن   چگونه،  که  بشنو  قرآن  از
 .کشاندمی جسمی هشیاری و  درد ،جهانیاین  هایچیز با همانیدن و  گمراهی

 ( 7 آیه ،(1۳) رعد  سوره كريم، قرآن)

 .« هَادٍ قَوْمٍ وَلِکُلِّ»…
 .« است رهبرى  را قومى هر و»…
 

 حدیث 
  منحرف   راه  از  و]  رود می  فرو  باشد،[  راهنما  و  دلیل]  حجت  بدون[  ذهنیمن ]  زمین   اگر»

 .[« شودمی
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 دور جاده از راه ساله هزاران  صد
 عُور و ِادبار کردشان و، بُردشان

 ( 2949 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 اقبال  گردانیدن  روی برگشتگی،  بخت : اِدبار

 برهنه : عُور

 زنده و فضاگشایی  راستِ  راهِ به رسیدن از  را مردم سال  هزار صد صفت،  شیطان ذهنیمن 
  لباس  و  حضور  هشیاری  جامۀ  انداخت،  ذهن  رنج  و  درد  به  کرد،  دور  خداوند  به  شدن
 . آورد بیرون تنشان از را هاهمانیدگی از پرهیز

 
 مویشان  و  ببین استخوانهاشان

 سویشان   خر، مَران و  گیر عبرتی
 ( 29۵۰ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از  کن،  نگاه  پیشین   ذهنیمن   رهبران  هایکاریخراب  و  بد  کارهای  هاینشانه  و  آثار   به
 . نرو هاآن راه به و نباش هاآن مثل بگیر، پند و عبرت هاآن

 ( ۳٦ آيه ،(1٦)  نحل سوره كريم، قرآن)

 .« الْمُکَذِّبِيَن عَاقِبَةُ كَانَ كَيَْف فَانْظُرُوا الْاَرْضِ  فِي فَسِيرُوا»
 نسبت  دروغ   به  را  پيامبران  كه  كسانى  كارِ  عاقبتِ  كه  بنگريد  و  بگرديد  زمين   در  پس»

 .« است بوده چگونه  دادند،مى
 

 کَش راه  سویِ و  گیر خر گردنِ
 خَوش دانانِرَهْ و بانانرَهْ سویِ

 ( 29۵1 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   بگشا  را  فضا  کن،  صفر  را  اتستیزه  و  مقاومت  بگیر،   را  خر  همچون   ذهنیِمن   گردن
 . کن  حرکت...و عطار فردوسی،  سعدی، حافظ، موالنا، معنوی،  بزرگان سویبه
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 مدار  وَی از دَست و را  خر مَهِل هین
 زار سبزه سویِ اوست، عشقِ زآنکه

 ( 29۵2 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 مکن  رها: مَهِل

  خر   مانند  ذهنیمن   زیرا  باش؛  ناظر  آن  بر  ئماًدا  و  نکن   رها  را  ذهنیمن   این   باش،  آگاه
 . کندمی میل هاهمانیدگی زارسبزه  طرف به طبیعتش روی از و  است
 

 واهِلیش  غفلت به تو دم، یکی گر
 حَشیش  سویِ هافرسنگ  رَوَد او
 ( 29۵۳ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . دارد را معنی  همین  نیز  واهلیدن کردن، رها : هِليدن

 . است  علف منظور  اینجا در  خشک، گیاهِ: حَشیش

 هافرسنگ  وانهی،  خودش  حال  به  را  او  و  شوی   غافل  ذهنیمن   این   از  لحظه  یک  برای  اگر
 . شد خواهی او بنده تو و  رودمی پیش همانیدگی خشک هایعلف  جانب به راست راه از
 

 علف  مستِ خر، است راه دشمنِ
 تلف  او کرد را  خَربنده بس که ای
 ( 29۵4 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . نَفْس  هوای فرمانبردارِ مجازاً کند،  خر  تیمارِ  آنکه: بنده خر

  است   بیرونی  هایخوشی  و  هاهمانیدگی  علفزار   مستِ  و  است  راه  دشمن   ذهنی،من   خَرِ
  فکرهای   در  و  رسانده  هالکت  به  را  شیفتگانش  از  بسیاری  ناظر،  بدون  ذهن   این   بدانکه

 .است  کرده غرق درپیپی
 

 بخواست  خر آنچه هر ره، ندانی گر
 راست راهِ آن بُوَد  خود کن، آن عکسِ

 ( 29۵۵ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  درخواست   ذهنیمن   که  کن   عمل  چهآن  برعکس   دهی،نمی  تشخیص   را  راست  راه  اگر
 .است راست راه خود کردن عمل ذهنیمن  میل برخالف زیرا. کندمی
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 خالِفُوا  آنگه پس شاوِرُوهُنَّ
 تالِفُ یَعْصِهِنَّ لَمْ مَنْ اِنَّ

 ( 29۵۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  هرکس   که  راستیبه.  نمایید  عمل  آن،  مشورت  برخالف  آنگاه  و  کنید  مشورت  ذهنیمن   با
  هالک   گردد،  آن  تابع  و  بدهد  گوش  هایشحرف  به  یعنی  نکند  سرکشی  ذهنیمن   دربرابر
 . شود

 
 دوست  باش  کم آرزو و هوا  با
 اوست اللّٰه  سَبیلِ  عَنْ یُضِلُّک چون

 ( 29۵7 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   گمراه  خدا  راه  از  را  تو  که  نباش،  دوست  اصالً  ذهنیمن   مصنوعیِ  خواست  و  آرزو  با
 . کندمی منحرف

 ( 2۶ آیه ،(۳8) ص سوره کریم، قرآن)

 « اللَّهِ سَبِيلِ عَْن  فَيُضِلَّكَ الْهَوَٰى تَتَّبِعِ لَا»
 .«سازد منحرف خدا راهِ از را تو كه مرو[ ذهنی من  خواست] نفس هواى پىِ از»
 

 جهان اندر  نشکند را هوا  این
 همرهان  یسایه همچو چیزی هیچ

 ( 29۵8 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ابیات   و  حضور  گنج  برنامۀ  با  شدن  قرین   و  معنوی  همراهان  سایۀ  از  غیر  به  چیزی  هیچ
 پیر  و استاد داشتن  لزوم مورد در موالنا. ]شکند  درهم را ذهنیمن   خواست تواندنمی موالنا

 .[ کندمی تأکید خردمند

 علی  کِای را  علی پیغمبر گفت
 پُردلی  پهلوانی، حقّی، شیرِ

 ( 29۵9 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 جرأت   و  پردل  و  پهلوان   خدا،  شیرِ  تو  علی  ای:  گفت(  ع)  علی  حضرت   به (  ص)  پیامبر 
 . هستی
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 اعتماد  هم مکن شیری  بر لیک،
 امید نخلِ یسایه در آاندر

 ( 29۶۰ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بودن   شیر: شیری

  یعنی   امید  نخل  سایۀ  زیرِ  در  بلکه  نکن؛  اعتماد   نیز  خودت  بودن  شیر  بر  حتی  تو،  ولی
 .  باش عاقل پیر و  کامل انسان

 
 عاقلی  آن یسایه در آاندر
 ناقلی  ره، از بُرد نداند کِش

 ( 29۶1 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 .شود حق از  انحراف سببِ  که  هرچیزی  مجازاً کننده،  جابجا: ناقل

  چیزِ  هیچ  و  بوده  وصل  زندگی  به  دائماً  که  درآ   خردمندی  و  عاقل  انسان  آن  سایۀ  زیر  در
 . بدزدد را او زندۀ توجه تواندنمی جهانیاین 

 حدیث 

 تَسْبِقُهُمْ  الْعَقْلِ،  بِاَنْوَاعِ  اِلَيْهِ   فَتَقَرَّبْ  الْبِرِّ،  اَبْوَابِ  فِي   خَالِقِهِمْ  اِلَى  النَّاسُ  تَقَرَّبَ  اِذَا  عَلِيُّ،  يَا»
 «الْآخِرَةِ فِي اللَّهِ وَعِنْدَ النَّاسِ عِنْدَ وَالزُّلَفِي بِالدَّرَجَاتِ

 جویند،می  تقرّب  خود  یآفریننده  به  هانیکوکاری  انواع  با  مردم  که  بینیمی  چون  علی،  ای»
 به  گونگونه  خِرَدهای  با  تو[  جویند می  توسل  عمل  و  کار  به  کنند،می  نیکوکاری  مردم  یعنی]
 در[  بیا  عاقل  انسان  سایۀ  در  یعنی]  جُست  خواهی  پیشی  آنان  یهمه  بر  که  جو  تقرّب  او

 .« آخرت در  خدا نزدِ و مردم میان  قُرب، مراتبِ و هادرجه
 

 قاف  کوِه چون زمین، اندر او ظِلِّ
 طوافعالیْ  بس سیمرغِ او، روحِ

 ( 29۶2 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
  عالَم بر   محیط و برآمده عالَم  گرد بزرگی   غایتِ از که است کوهی   اند گفته گذشتگان از برخی  كه  آنگونه: قاف كوه
 .است

  قاف  کوه  مانند  زمین   روی  در  است،شده  زنده  خدا  به   کامل  طوربه  که  انسانی  یا  پیر  سایۀ
 روح و رسدمی عالم همۀ و هاانسان به اشبیدارکننده اثر و  استشده گسترده جا همه در
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 .گردد می عدم محور حول هرلحظه که ستپروازیبلند سیمرغ همچون او
 

 او  نَعْتِ قیامت تا بگویم گر
 مجو  غایت و مَقْطَع را  آن هیچ

 ( 29۶۳ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 صفت  کردن، وصف : نَعت

 و  پایان  را  او  اوصافِ  بگویم،  سخن   خدا  به  زنده  کامل  انسان  وصف   در   قیامت  تا  اگر
 خردمند  پیر  عبارتیبه.  ندارد  انتهایی  و  غایت  زندگی  به  شدنزنده  چراکه  نیست؛  انتهایی

  حضورش   لحظهبهلحظه  بلکه  نشده  متوقف   خود  روی  کار  و  معنوی  راه  از  مقطعی  هیچ  در
 .  شودمی گیراتر گیردمی زندگی از که شرابی و ترعمیق 

 
 آفتاب  ستکرده  رُوپوش بشر، در

 بِالصَّواب َاعْلَم واللهُ کن فهم
 ( 29۶4 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

.  استکرده  ظهور  شده  زنده  او  نهایتبی  به  که  انسانی  در  و  است  حقیقت  آفتاب  خداوند
  ذهنی من   یعنی  است  داناتر  و  ترنزدیک  صواب  به  خداوند  که  بدان  و  کن   فهم  را  نکته  این 
  آن   تا  شو  زندگی  جنس  از  و  کن   باز  را  فضا  فقط.  کند  درک  را  خدا  به  شدنزنده  تواندنمی

 . بگوید تو برای را راز این  شدهگشوده فضای
 

 راه طاعاتِ یجمله از علی یا
 اله  یبنده یسایه  تو گُزین بر

 ( 29۶۵ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  این  که  کن   انتخاب  را  خردمندی   انسان  و  پیر  سایۀ  تو   هاعبادت  همۀ  میان  از  علی،  ای
 همه   از  او  سایۀ  چراکه  گیرد؛می  زندگی  از   را  عقلش  و  بوده  وصل   زندگی  به  لحظه
 .است بهتر تو هایعبادت
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 بگریختند   طاعتی در کسی هر
 انگیختند  مَخْلَصی را  خویشتن

 ( 29۶۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خالصی  راه: مَخْلَص

 و  پناهگاه  خداوند،  عذاب  و  قهر  از  رهایی  برای   و  استبرده   پناه  ظاهری  عبادتی  به  هرکسی
 .  استآورده فراهم نجاتی محلِ

 
 گریز  عاقل یسایه  در  برو تو
 ستیز  ْپنهان دشمنِ زآن رهی تا

 ( 29۶7 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تو   با  نهان  در  که  دشمنی  این   شرِّ  از  تا  بگیر  قرار  کامل  عاقل  حمایت   سایۀ  در  برو  تو
 . یابی نجات ذهنی،من  یعنی ستیزدمی
 

 است  بهتر  اینَت طاعات، همه از
 هست  که سابق آن هر بر یابی سَبقْ

 ( 29۶8 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   باالتر  عبادتی  هر  از  کنی  استفاده  او  خدایی  خرد  از  و  باشی  عاقل  انسان   سایۀ  در  تو  کهاین 
  عبادتی   هیچ  ما  برای. ]گرفت  خواهی  پیشی  گیرندگان  پیشی  همۀ  بر  کار  این   با.  است  بهتر
 .[ نیست زندگی خرد از استفاده و فضاگشایی از بهتر
 

 شو تسلیم  هین پیر،  گرفتت چون
 رَوْ  خِضْر حکمِ زیرِ موسی همچو

 ( 29۶9 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  سؤال  و  شو  او  تسلیم  پذیرفت،  را  تو  هدایت  و  راهنمایی  موالنا  همچون  خردمندی  پیر  وقتی
  کن   گوش  حرفش  به  و  باش  او  مطیع  بود،  خضر   فرمان  و  حکم  تابع  که  موسی  مانند  و  نکن 
 .  کند وصل زندگی به درون از را تو تا
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 نفاق  بی خضری کارِ بر کن صبر
 فِراق  هذا  رَو: خضر نگوید تا

 ( 297۰ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
.  است آمده 8۶ تا ۶4 آیات کهف  یسوره در آن شرحِ که( ع)موسی  و( ع)خضر داستانِ به  است اشاره: فِراق هذا
  اینک. بَيْنَك  و بَیْنی   فِراقُ  هذا:  گفت موسی  به او. آورد اعتراض( ع)خضر کارِ بر  استفهام، طریقِ  به موسی  که  وقتی

 . تو و من  بین   است جُدایی

  و   نفاق  بدون   است،  زمان  خضر  که  خردمند  پیر  آن   هایراهنمایی  و   دستورات  همۀ  دربرابر
  تو   به  خضر  مانند  هم  او  که  مبادا  تا  نکن   اعتراض  و  سؤال  ذهنت  با  و  کرده  صبر  دورویی
 . است تو و  من  بین  جدایی زمان اینک که برو بگوید

 
 مزن دَم  تو بشکند، کشتی گرچه
 مَکَن مو تو کُشد، را  طفلی گرچه

 ( 2971 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 گرفت،  تو  از   را  همانیدگی  یک  و  شکستدرهم  را  تو  ذهنیمن   کشتی  لحظه  این   خضر  اگر
 زاری  و  ناله  کشت  را  تو  ذهنیمن   از  قسمتی  یعنی  کشت،  را  طفلی  اگر  و  نکن   اعتراض
 . نکن  را خود  موهای ناراحتی شدت از و نکرده

 
 خواند  خویش دستِ چو حق، را  او دستِ

 براند َایْدیهِمْ فَوْقَ اللّٰهیَدُ تا
 ( 2972 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  دستِ   از  باالتر  خدا  دست»  فرمود  که  آنجا  تا  خواند  خود  دستِ  را  ولی  آن   دستِ  خداوند
 .« است بندگان

 ( 1۰ آیه ،(48) فتح سوره کریم، قرآن)

 …« اَيْدِيهِمْ  فَوْقَ اللَّهِ يَدُ اللَّهَ يُبَايِعُونَ اِنَّمَا  يُبَايِعُونَكَ الَّذِيَن اِنَّ»
 باالى   خدا  دست .  كنند مى  بيعت  خدا   با  كه  نيست  اين   جز   كنندمى  بيعت  تو  با  كه  آنان»

 …« است  دستهايشان
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 کند شزنده رانَدَش می حق دستِ
 کند شپاینده جانِ بْوَد؟چِه زنده

 ( 297۳ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ها انسان  تا  استدرآمده  حرکت  به  خردمند  پیر  طریق   از  لحظه  این   که  است  خداوند  دستِ
  زنده   جاودانگی  و  ابدی   لحظۀ  این   به  را  همه  خواهدمی  او  چیست؟  کردن  زنده.  کند  زنده  را

 . کند تبدیل خضر به یعنی گرداند
 

 برید ره این نادرًا تنها، هرکه
 رسید  پیران دلِ یاریِّ به هم

 ( 2974 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  پیر   بدون  و  تنها  را   خدا  به  شدنزنده  معنویِ  راه  این   شخصی  که  آیدمی  پیش  ندرتبه
 تأثیر  و  برکت  از  هم  همان  باز  معنوی  لحاظبه  ولی  برسد،  مقصود  به  و  کند  طی  عاقل

  طی  را  معنوی  راه  این  راهنما  بدون  و  تنهایی  به  او  که  خداست،  به  زنده  پیران  دل  ارتعاش
 .استکرده
 

 نیست  کوتاه غایبان، از پیر  دستِ
 نیست  اللّٰه یقَبْضه  جز او، دستِ

 ( 297۵ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دست  دستگیره،: قَبْضه

 . کنندمی فیض کسبِ  پیشین  اولیای روحانیتِ از  حاضر، مرشدِ   از اطاعتبی  که هستند  کسانی  اینجا در :غایبان

  روی   بر  زندگی  به  ارتعاش   و  قرین   طریق   از  بلکه  کند،می  یاری  را  حاضران  تنها  نه  پیر  دستِ
 خاصیت   و  نیست  خدا  دستِ  جز  چیزی  پیر  دستِ  زیرا  گذارد؛می  اثر  نیز  غایبان
 .  دارد کنندگیمست

 
 دهند  خِلعت چنین چون را  غایبان

 اندبه  شک ال غایبان از حاضران
 ( 297۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   شایستگی شکبی گذارند،می غایبان روی تأثیری چنین   خردمند پیران که وقتی
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  عاقل   پیر  خدمت  به  کمر   که  آنان  یعنی.  است  بهتر   و  تربیش  غایبان  از  حاضران  اثرپذیری
  طی   را  خدا  به  شدنزنده  معنویِ  راه  این   توانند می  بهتر  گیرند،می  راهنمایی  او   از  و  بسته
 .  کنند
 

 دهند می نَواله چون را  غایبان
 نهند هانعمت  چه تا حاضر پیشِ

 ( 2977 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بخشش   و عطا: نَواله

  آن   ببین   گیرند،می  قرار  بخشش  و  عطا  مورد   عاقل  پیر  توسط  گونهاین   غایبان  کهوقتی
 . کندمی دریافت نعمتی و روزی چه  است حاضر او محضر در کهکسی
 

 کمر  بندد  پیششان کو کسی کو
 در سوی بیرون هست کو کسی تا
 ( 2978 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  او   خدمت  به  کمر  و   گیردمی  قرار  خردمند  پیر  حضور  در  دائماً  که   کسی  میان  تفاوت 
 .  است زیاد خیلی است، در بیرونِ و  غایب ایشان محضرِ از که کسی با بندد،می
 

 مباش  دلنازْک پیر، گزیدی چون
 مباش  گِل و آب چو ریزیده و سست

 ( 2979 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ناتوان   و سست: ریزیده

 ات همانیدگی  به  که  ضرری  هر  با  کردی،  انتخاب  خردمند  پیر  عنوان به  را  موالنا  وقتی
 .نباش شکننده و  سست کلوخ  مثل نبوده زودرنج خوردمی
 

 شوی پُرکینه تو زخمی هر به گر
 شوی؟  آیینه صیقل،بی  کجا پس

 ( 298۰ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تسلیم،  به را تو که خردمند پیر حرف به و شوی کینه از پُر و برنجی زخمی هر با تو اگر



  
897 برنامه شماره خالصه ابیات

 ۳۶ 

  کند می  دعوت  هشیارانه  درد  کشیدن  و  هاهمانیدگی  انداختن   و  شناسایی  فضاگشایی،
 .  شودنمی عدم مرکزت و  یافت نخواهی صیقل بنابراین  ندهی؛ گوش

 
 بیان  ْصاحب  از بشنو حکایت این

 قزوینیان  عادتِ و طریق در
 ( 2981 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 گو  قصه: بیان ْصاحب

 . بشنو گوقصه از را است قزوین  مردم عادت و زندگی شیوۀ دربارۀ که حکایت  این 
 

 گزند بی  هاکَتِف  و دست و  تن بر
 زنند هاکبودی سوزن سرِ از

 ( 2982 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دوش  شانه،: کَتِف 

 . کنندمی خالکوبی شوند، ناراحت آنکه بدون  خود، شانۀ و دست و تن  بر شهر این  مردم
 

 یی قزوینی بشد دَلّاکی سوی
 ییشیرینی  بکن زن، کبودم  که

 ( 298۳ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خالکوبی کوبیدن،   خال: زدن کبودی

 حمام کشکیسه: دَلّاک

  خالکوبی   مرا  بدن  لطف   و  کاریشیرین   راه  از  گفت  او  به  و  رفت  دالکی   نزدِ  قزوینی  مردی
 . کن 
 

 پهلوان؟ ای زنم صورت چه: گفت
 ژیان   شیرِ صورتِ زن بر:  گفت

 ( 2984 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  شیر   یک  نقش:  گفت  قزوینی  مرد  بنگارم؟  بدنت  بر  نقشی  چه  پهلوان،   ای  گفت  دالک
 .  برممی بین  از  را هایمهمانیدگی همه که هستم شیری مثل من  چراکه  بزن؛ را خشمگین 
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 زن شیر نقشِ است، شیر طالعم
 زن سیر کبودی  رنگِ کن، جَهد

 ( 298۵ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 سرنوشت اقبال،  بخت،  معنی به مجازاً كننده،  طلوع  برآينده،: طالع

 سعی  بنابراین   ببرم؛  بین   از  را  هایمهمانیدگی  همۀ  شیر  مثل  که  است  این   من   سرنوشت  زیرا
 . بزنی بدنم بر غلیظ رنگی با را شیر یک نقش تا کن 

 زنم؟ صورت  موضعت چه بر:  گفت
 َصنَم رَقْمِ آن زن شانه بر:  گفت

 ( 298۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 .بزن امشانه بر داد، پاسخ بکوبم؟ بدنت  از قسمت کدام بر را خالکوبی این : گفت دالک
 

 گرفت  بردن فرو سوزن او چونکه
 گرفت  مَسکن شانْگه، در آن درد

 ( 2987 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  بدنش   پوست  به  سوزن  سرِ  رفتن   فرو  از  برد؛  فرو  او  پوست  بر  را  سوزن  دالک  کههمین 
 .کرد سوزش و درد احساس

 
 سَنی  کِای آمد ناله در پهلوان

 زنی؟ می  صورت چه کُشتی، مَرا  مَر
 ( 2988 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بزرگوار بلندپایه،  مجازاً  بلند، روشن، : سَنی 

  نقشی  چه  کنی؟می  چکار.  کشتی  مرا   که  تو  بزرگوار،   ای:  گفت  و  نالید   قزوینی  پهلوان  آن
 زنی؟ می

 مرا  فرمودی شیر آخِر: گفت
 ابتدا؟ کردی اندام  چه از: گفت

 ( 2989 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از  یک کدام از: گفت قزوینی پهلوان. بزنم شیر نقش که فرمودید شما: گفت دالک
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 ای؟کرده خالکوبی به شروع شیر، بدنِ اعضای
 

 امآغازیده دُمگاه، از: گفت
 ام دیده دو ای بگذار دُم :  گفت

 ( 299۰ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

. کن   رها   را  دُم  من،  عزیز  ای:  گفت  قزوینی  پهلوان.  امکرده  شروع  شیر   دُمِ  از:  گفت  دالک
 . بزنی نقش را دُمَش نیست الزم
 

 گرفت  دَم  شیرم  دُمگاهِ و دُم  از
 گرفت  مُحْکم دَمگهم، او دُمْگهِ

 ( 2991 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 نَفَس   آمدن تنگ:  گرفتن دَم

 کشیدن  نفس  جلوی  شیر  دُم.  رسید  لب  به  جانم  و  آمد  بند  نَفَسم  شیر،  دُمگاه  و  دُم  از  زیرا
 . گرفت را من 
 

 شیرْساز  ای گو باش، دُم بی  شیرْ
 گاز  زخمِ از گرفت سُستی دلم که

 ( 2992 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  سوزن   درد  زیرا  باشد؛  دُمبی   شیر  بگذار  سازیمی  بدنم  بر   را  شیر  نقش  کهکسی  ای
 .شدم ضعف دچار زیاد درد از و  کنم تحمل توانمنمی من  است، زیاد العادهفوق
 

 زخم شخص،  آن گرفت دیگر جانبِ
 رَحم  ز بی مُواسا،بی  مُحابا،بی 

 ( 299۳ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 نرمش   و مدارا  مجازاً کردن، طرفداری : مُحابا

 نرمش   و همراهی مجازاً کردن، کمک دادن، یاری: مُواسا

  نرمش   آنکهبی  و  کرد  کاربه   شروع  شیر  دیگرِ  جای  از  دید  را  پهلوان  آن  تابیبی  وقتی  دالک
 . کوبید او تن  بر را سوزن دهد  نشان مدارا و
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 ازو؟  اندامَست چه کین او کرد بانگ
 نکو مردِ ای  است گوش این: گفت

 ( 2994 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  جواب   دالک  است؟  شیر  اندام  کدام  دیگر  این   که  کرد  بلند  فریاد  قزوینی  پهلوان  آن  باز
 . است شیر گوشِ این نکوکار، مرد ای داد
 

 حکیم  ای نباشد گوشش تا: گفت
 گلیم  کن کوته و بگذار را  گوش

 ( 299۵ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کردن  مختصر مجازاً: گلیم کردنِ کوته

  باشد،   نداشته  گوش  ندارد  اشکالی.  خردمند  مرد  ای  کن   رها  نیز  را   گوشش:  گفت  پهلوان
 .کن  مختصر را کار
 

 کرد  آغاز خَلِش دیگر جانبِ
 کرد  ساز را  فغان قزوینی باز

 ( 299۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 چیزی بر   تیز نوکِ  بردن فرو: خَلِش

 . سرداد فغان و ناله قزوینی باز. کرد فرو را سوزن او، بدن دیگر  قسمت از دالک
 
 

 نیز؟  است اندام  چه جانب سوْم کین
 عزیز  ای شیر، ِاشکمِ است این: گفت

 ( 2997 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  شکم   این   من،  عزیز  ای:  گفت  دالک  است؟  عضو  کدام  دیگر  جا  سومین   این :  گفت  قزوینی
 . است شیر
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 را  شیر  نباشد ِاشکم تا: گفت
 را  سیر نگارِ باید شکم چه

 ( 2998 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 چراکه   باشد؛  نداشته  شکم   شیر  این   است  بهتر.  کن   نظرصرف  نیز  شکم  از:  گفت  قزوینی
 .ندارد خوردن غذا به نیاز  و است عکس یک فقط
 

 بماند  حَیران  بس و دلّاک  شد خیره
 بماند  دندان در  انگشت دیر به تا
 ( 2999 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  دندان   در  انگشت  دیرزمانی  تا  حیرت  شدّت  از  و  شد  زدهشگفت  قزوینی   کارِ  این   از  دالک
  سوزنی   نیشِ  از  است  پهلوانی  مدعی   که  مرد  این   چرا  که  شد  زدهشگفت  سخت  یعنی  نهاد،
 تحمل  و  نداشته  شکر  و  صبر  هاهمانیدگی  انداختن   در  نیز   ما.]استشده  درمانده  و  عاجز
 .[ کندمی ما  با را رفتار همین  نیز خداوند یا و پیر بنابراین  نداریم؛  را هشیارانه درد
 

 اوستاد  دَم  آن سوزن زد زمین بر
 فتاد؟  این را  کسی عالم در:  گفت

 ( ۳۰۰۰ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 است؟ داده رُخ  چیزی چنین  تاکنون جهان در آیا: گفت و کوفت زمین  بر را سوزن استاد
 

 دید؟ که ِاشْکم و سر و دُّمبی  شیرِ
 نافرید  خود، خدا  شیری چنیناین

 ( ۳۰۰1 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  نیافریده   خدا  را  شیر  گونهاین   است؟  دیده  که  را  شکم  و  دُم  و  سر  بدون  شیرِ:  گفت  استاد
 . است
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 نیش  دردِ  بر کُن صبر برادر، ای
 خویش  گَبرِ نفسِ نیشِ از رهی تا
 ( ۳۰۰2 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . است رياضت و نفس با  مجاهده  از كنايه: نیش دردِ

  ات،ذهنیمن   کافرت،  نَفسِ  ضربات  از  تا  باش  داشته  صبر  هشیارانه  درد  بر  برادر،  ای
 . یابی رهایی

 ( 1۳۵ آیه ،(4) نساء سوره کریم، قرآن)

 …« تَعْدِلُوا  اَنْ الْهَوَٰى تَتَّبِعُوا فَلَا»
 از]  حق   شهادت  از  مبادا  مکنيد  پيروى[  ذهنی من   هایخواسته]  نفس  هوای  از  پس،»

 …« كنيد عُدول[ ذهن  بر نظارت
 

 وجود از رهیدند که گروهی کآن
 سجود  آرد ماهِشان، و مِهر چرخِ

 ( ۳۰۰۳ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ماه  و  تابان  خورشید  و  گردان  سپهر  شدند،  خالص  خود  ذهنیمن   از  که  گروهی  آن  زیرا
 .استدرآمده  سجده به ایشان بزرگی و  عظمت دربرابر فروزان

 
 گبر  نفسِ او تنِ اندر مُرد که هر
 ابر  و خورشید بَرَد فرمان ُورا  مر

 ( ۳۰۰4 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ذهنیمن   به  نسبت  و  بگردد  عدم  محور  حول   و  کند  گشاییفضا  حقیقتاً  که  کس  آن  هر
 مطیع  کائنات همۀ و ابر و  خورشید و بزنند صدمه او به توانندنمی بیرونی حوادث بمیرد؛
 .  شوندمی او فرمان

 
 افروختن  ْشمع آموخت دلش چون

 سوختن  نیارد را  او آفتاب
 ( ۳۰۰۵ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آفتاب از هرچه و  آفتاب نماید، روشن  را حضورش شمع و کند باز را فضا که هرکس
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 .برساند آسیبی او به تواندنمی( مادی عناصر و طبیعی عوامل) گیردمی انرژی
 

 مُنْتَجِم  آفتابِ در حق گفت
 کَهْفِهِمْ عَنْ کَذی تَزّاور، ذکرِ

 ( ۳۰۰۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 تابان   منّظم، غروبِ و طلوع دارای گذران، و دیرپای تا:  مُنْتَجِم

 چون  که  بینی  را  خورشید  و: »فرمود  هاآن  حِق  در  ،17  آیۀ  کهف   سوره  قرآن  در  خداوند
 در  هاآن  و  گردد  چپشان  سمتِ  به  رود  فرو  چون  و  گراید  راست  سمت  به   غارشان  از  برآید

 را کائنات کل که خداوند نظم از و کرده باز را فضا انسان وقتی عبارتیبه] غارند؛ فراخنای
  و   خورشید  صورتدراین   نماید؛  روشن  را  خویش  حضور  شمع  و  کند   پیروی  کندمی  اداره
 .[ بزنند آسیبی او به توانندنمی است فرمیبی و فرم نماد جااین  در که ماه

 ( 17 آیه ،(18)  کهف سوره کریم، قرآن)

  الشِّمَالِ  ذَاتَ  تَقْرِضُهُمْ  غَرَبَتْ  وَاِذَا  الْيَمِيِن  ذَاتَ  كَهْفِهِمْ  عَْن  تَزَاوَرُ  طَلَعَتْ  اِذَا  الشَّمْسَ  وَتَرَى»

 …« مِنْهُ فَجْوَةٍ فِي وَهُمْ

  چون   و  كندمى  ميل  راست  جانبِ  به  غارشان  از  آيد،برمى  چون  كه  بينىمى  را  خورشيد  و»
 …« غارند صحنه در آنان و. گردد چپ به و واگذارد را ايشان كند غروب

 باز  را  فضا  انسان  وقتی   و  کنندمی  پیروی  خداوند  نظم  از  … و  ماه  و  خورشید  جهان  این   در]
 .[ زندنمی آسیب او به چیزی هیچ کند؛ پیروی  ُکل نظم همان از و کند
 

 شودمی  گُل چون لطف، جمله خار،
 رود می  کُلّ  سویِ کو جزوی، پیشِ

 ( ۳۰۰7 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  شود؛ می  زیبایی  و  لطف   سراسر  گل  مانند  رودمی  کل  سوی  به  که  جزوی  پیش  خار
  فضای   از  گشاییفضا  با  که  انسانی  به  ایزنندهآسیب  اتفاقِ  هر  یا  و   ذهنیمن   هر  عبارتیبه

 . رساندنمی ایصدمه رودمی یکتایی فضای سویبه ذهن 
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 افراشتن  خدا؟ تعظیمِ چیست
 داشتن  خاکی و خوار را  خویشتن

 ( ۳۰۰8 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   کنی  روشن   را  خود  حضور  شمعِ  یعنی  چه؟  یعنی  گشاییفضا  و  تسلیم   و  خدا  به  سجده
  برحسب  کرده  صفر  و  خوار  خاک،  مثل  را  ذهنی من   و  شوی  بلند  حضور  هشیاری  عنوانبه
 .نکنی عمل و فکر آن
 

 آموختن خدا؟ توحیدِ چیست
 سوختن  واحد  پیشِ را  خویشتن

 ( ۳۰۰9 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 یکتاییِ  کورۀ  در  را  ذهنیمن   چگونه  کهاین   آموختن   چیست؟(  خدا  با  وحدت)   خدا  توحید
  شدهگشوده  فضای  جنس   از  و  بیندازیم  را  ها همانیدگی  شناسایی،  با  و  بسوزانیم  خداوند 
 . شویم

 ( 1 آیه ،( 112( )اخالص) توحید سوره کریم، قرآن)

 « اَحَد   اللَّهُ هُوَ قُلْ»
  و   او   جنس   از  نیز  من   و]  «يکتا  خداى  اوست:  بگو[ »خدا  با  شدن   یکی   طریق   از  لحظه  هر]

 .[ هستم یکتا
 

 روز  چو بفْروزی که خواهیهمی  گر
 بسوز را  خود شبِ همچون هستیِ

 ( ۳۰1۰ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مجازیِ   وجودِ  صورتاین در  شوی؛  افروخته  و  روشن   روز  مثل  که  خواهیمی  اگر
  او   از  اثری  هیچ  تا  بسوزان  خداوند  پیش  است  تار  و  تیره  شبْ  چونهم  که  را  اتذهنیمن 
 . نماند باقی
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 نواز هستیْ  آن  هستِ در اتهستی 
 گُداز  َاندر کیمیا در  مِس همچو

 ( ۳۰11 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 .است تعالیحق منظور: نوازهستیْ

 . کنندمی تبدیل   طال  به را مس   وسیله بدان که  دانشی بخش،حیات شربت اکسیر، : کیمیا

  ها همانیدگی  انداختن   و  شناسایی  و  فضاگشایی  با  را  اتذهنیمن   توهمی   وجود  انسان،  ای
 طال   به  تبدیل  و  شده  گداخته  کیمیا  در  مِس  که  طورهمان  تا  کن   ذوب  خداوند  وجودِ  در
 . شوی تبدیل خداوند به نیز تو شود،می
 

 دَست   دو کردستی سخت  ما، و من در
 هست  دو از خرابی یجمله  این هست

 ( ۳۰12 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  بندِ   و  قید  در  همچنان  و  ایچسبیده  سخت  ذهنی   مایِ   همچنین   و   خودت  ذهنیمن   به  تو
  خبر  ولی.  هستی  گیریمی  جمع  هایهمانیدگی  و  خودت  هایهمانیدگی  از  که  کاذبی  هویت 
  ذهنی  مای  و  ذهنیمن   یعنی  دو  این   وجود  خاطربه  تو  زندگی  در  ها خرابی  همۀ  که  نداری
 . است

 
 

 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن

 آمد گه چریدن  وی آهوی معانی   
جریده بر عاشقان گزیده                                                       ای عاشق     
 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن       
 2۰29غزل شماره  ،مولوی، دیوان شمس  
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