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 ند بخشنده مهربان و خدا ه نام  ب
 

 : سخنی با همراهان 
 کن گر خطا گفتیم اصالحش تو

 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 خالصهدر ابتدای امر می

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

ای و طرح مفاهیم اساسی، هسته ۀتر به همگروه، دسترسی سریعاز فعالیت این کارهدف 

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

 و موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

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

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

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

 عموم قرار دهیم.

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

 با تشکر و سپاس فراوان:

 هاسازی برنامه گروه خالصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 934  خالصه ابیات غزل برنامه 

 متن ابیات غزل اصلی 
 

 زندان خلق را آزاد کردم   ز 
 عاشقان را شاد کردم   روان  

 
 یدم اژدها را بردر   دهان  
 عشق را آباد کردم   طریق  

 
 یدم برتن   ی من جهان   ی آب  ز 

 آنگه آب را پرباد کردم   پس 
 

 نقشها بر آب کان را   ببستم 
 بر عاج و نه بر شمشاد کردم   نه 
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 دراند ی نقش خود جان م   ی شاد   ز 

 کردم   یعادمن نقش  خودش م   که 
 

 یدم را برکش   یوسفان   ی چاه   ز 
 کردم   یاد  یشان ا   یعقوب  از    که 

 
 گرفتم   یرینان خسرو زلف  ش   چو 

 فرهاد کردم   یکی قصد     اگر
 

 کردم  یب که من ترت   ی باغ   زهی 
 کردم  یاد که من بن   ی شهر  زهی 

 
 یم داند که تا من شاهِ او   جهان 
 داد  ملک و داد کردم  بدادم 

 
 از جهانم   یرون داند که ب   جهان 

 بهر  استشهاد کردم   تصوّر 
 

 استادان که من شهمات کردم   چه 
 شاگردان که من استاد کردم   چه 

 
 بر ما   یدندکه غر    یران ش   بسا 
 روبه عاجز و مُنقاد کردم   چو 
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 کن، آنکه او از صُلب  عشق است   خَمُش
 من ارشاد کردم   ینکه ا   بَسَسْتَش 

 
 آن را که طوفان  بال بُرد   ولیک 
 کردم  یاد شد، گرچه من فر   فرو 

 
 از قعر  طوفانش برآرم   مگر 

 کردم   یجادرا ا   یست ن   چنانکه 
 

 یغ بزد ت   یزی،شمس  تبر   برآمد 
 او پوالد کردم   یغ  از ت   زبان 

 
 ( 1۵۰2شمس، غزل   یوان د  ی، )مولو
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 ز زندان خلق را آزاد کردم 
 روان  عاشقان را شاد کردم 
 ( 1۵۰2)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

خاطر همانیده شدن با چیزهای آفل به زندان  هایی را که به کند:[ من انسان ]موالنا از زبان زندگی بیان می 
ها با فضاگشایی اعتراف  ذهنی رفته بودند از آن زندان آزاد کردم. این آزادی زمانی اتفاق افتاد که آن من 

جهانی توهمی  شده از چیزهای این بختی حاصل ها و شادی و خوش آمده از همانیدگی دست کردند که زندگی به 
کنند و از جنس  مرکز را عدم می  است. من همچنین به عاشقان یعنی کسانی که در این لحظه فضا را باز و 

ها را که با ورود به جهان ذهن غمگین شده بود شاد و  سبب بخشیدم و روان آنشوند شادی بی عشق می 
 خوشحال کردم. 

سازی  جا سبب روند و آن بندند و به ذهن می ]در نقطٔه مقابل عاشقان، عاقالن ذهنی هستند که فضا را می 
ترتیب  این کنند و به های ذهنی فکر می و معلول های ذهنی یا علت کنند؛ یعنی برحسب سبب ذهنی می 

 شان را اداره کنند و پیش ببرند.[ خواهند زندگی می 
 

 دهان  اژدها را بردریدم 
 طریق  عشق را آباد کردم 
 ( 1۵۰2)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

بلعند و زندگی را  ر انسان می من دهان اژدهای کوچک و اژدهای بزرگی را که دائماً هشیاری حضور را د 
ذهنی اوست و اژدهای  کنند دریدم و پاره کردم. اژدهای کوچک همان من دشمن می  تبدیل به مانع و مسئله و 

کنند. وقتی انسان را از نظام  ذهن متوقف می  های ذهنی جهان هستند که انسان را در جسم و بزرگ من 
بویی از خرد کل ندارند دور کردم، او را زیر   هایش که رنگ و ی ذهنی او بیرون کشیدم و از همانیدگ تخریب من 

 ترتیب راه عشق و عقل کل را آباد کردم. نظام  آباد خداوندی آوردم و بدین 
 

 ز آبی من جهانی برتنیدم 
 پس آنگه آب را پرباد کردم 
 ( 1۵۰2)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

من جهان را از آب هشیاری خلق کردم و خلقت را برمبنای آن هشیاری قرار دادم، خلقتی که درست مانند  
شود جسم، فکر و  ترکد و باز درست می های مختلف هرلحظه می طور که حباب با شکل حباب است. همان 

دگی مادی و بدن او نیز  آید. زن های مختلف درمی ها و رنگ هیجانات انسانی که او را خلق کردم مدام به شکل 
 مانند.  شوند و نمی شود. همچنین فکرهای آفل و چیزها مدام عوض می لحظه از نو درست می به لحظه 



  934خالصه ابیات برنامه شماره   

 6 

ها و دیدن  کند. درواقع زندگی خواستن از همانیدگی ذهنی مدام به جامدبودن و ماندن در ذهن فکر می ]اما من 
ک زندگی را با گشودن فضا عوض کند و از چنین  آورد. تنها اگر انسان، سب برحسب چیزها انجماد می 
 های ذهنی بهبود یافته و از نو خلق شود.[ تواند از مرض انجمادی بیرون بیاید می 

 
 ببستم نقشها بر آب کان را 

 نه بر عاج و نه بر شمشاد کردم 
 ( 1۵۰2)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

کاری کرده باشم، زیرا نقش انسان چه جسم  نیستید که کنده گوید: شما نقش ]موالنا در ادامه از زبان خدا می 
های مختلف را که همان  شود.[ پس نقش برآب می لحظه عوض شده و نقش به باشد و چه فکر، لحظه 

ها روی  ذهنی آن نقش رفتنی است. اما در من ها و دردهای انسان است بر آب بستم که گذرا و ازبین رنجش 
 داشتن دردها دارد. ذهنی اصرار به نگه ی شده و ماندنی است. زیرا من کار عاج و شمشاد  ذهن کنده 

صورت  صورت فردی و چه به ]نظر خداوند بر این است که دردهای انسان پاک شوند چون اگر بمانند چه به 
 شوند.[ مانع زنده شدن انسان به زندگی می   ها خارج نشده و جمعی، از مرکز انسان 

 
 اند در ز شادی نقش خود جان می 

 که من نقش  خودش میعاد کردم 
 ( 1۵۰2)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

 گاه میعاد: وعده 

دراند یعنی  برآب است اگر چندبار فضاگشایی کند، از فرط شادی جان  خود را می ذهنی که نقشش نقش من 
. من  ذهنی نیست و نقش من است فهمد نقش او نقش من میرد زیرا می ذهنی می انسان با شادی به من 

فکان کار خود را  اجازه دهد قضا و کن  ام و اگر با عقل ذهنی کوشش نکند و نهایت خود را به او قول داده بی 
 ام زنده خواهد شد. انجام دهند، به نقش خودش که نقش من است و آن را روز الست به او وعده کرده 

 
 ز چاهی یوسفان را برکشیدم 
 که از یعقوب  ایشان یاد کردم 

 ( 1۵۰2دیوان شمس، غزل شمارۀ  )مولوی، 

ذهنی نیستند و با  هایی را که به یوسفیت خود اعتراف کردند و پذیرفتند که از جنس من من انسان 
فضاگشایی مداوم خدا را که مانند پدری مهربان است از یاد نبردند، از تهِ چاه همانیدگی بیرون کشیدم.  

 د و هرگز به چیزهای ذهنی فکر نکرد. درست مانند یوسف که در چاه به فکر پدرش یعقوب بو
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 چو خسرو زلف  شیرینان گرفتم 
 اگر قصد  یکی فرهاد کردم 
 ( 1۵۰2)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

صورت هشیاری روی هشیاری سوار و قائم  گوید:[ وقتی به زندگی زنده شدم و به ]موالنا از زبان خودش می 
عنوان خسرو یا هشیاری حضور، زلف شیرین را که نماد  به  ذهنی است مُرد و من شدم، فرهاد که نماد من 

 زنده شدن به زندگی است گرفتم و به وصال خدا رسیدم. 
 

 زهی باغی که من ترتیب کردم 
 زهی شهری که من بنیاد کردم 
 ( 1۵۰2)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

درست کردم و چه شهر عالی و خوبی   انسان به چه باغ و گلستانی برای کند:[ به زندگی بیان می  ]از زبان خدا و 
 برایش ساختم. 

]انسان قصد داشت در جامعٔه خود خوشبخت و در اوج رفاه و شادی باشد اما ساختن مدینٔه فاضله با  
لحظه فکر و عملش فاسد شده و آن بهشتی که خدا برایش  به ذهنی و بدون خردورزی سبب شد لحظه من 

خواست نرسد. راه خروج از این وضعیت  ود و به چیزهای خوبی که می ساخته آلوده و تبدیل به جهنم ش 
فضاگشایی، بیدار شدن از خواب ذهنی، از جنس خدا شدن و درنهایت اتحاد برای پخش شعور و دانش  

 موالنایی است.[ 
 

 جهان داند که تا من شاهِ اویم 
 بدادم داد  ملک و داد کردم 
 ( 1۵۰2)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

خصوص انسان، اگر حتی اندکی فضاگشایی کند خواهد دانست که  چه در جهان هست و به جهان یعنی هرآن 
ام یعنی با عدالتم نتیجٔه فکر  وداد داده من شاهِ او و جهانیان هستم و »داد  مُلک « او و سایر کائنات را با عدل 

 ام. و عملش را به او بخشیده 
دهد که با  عدالت خداوند را بفهمد. او زمانی که چیزهایی را از دست می  تواند معنای ذهنی نمی ]انسان با من 

های  وداد خداست که کارها و خواسته پندارد خدا ظالم است. اما این عین عدل ها همانیده است، می آن 
 ها فقط خرابی و ویرانی است.[  ذهنی فاسد شود و به جایی نرسد، زیرا نتیجٔه آنمن 
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 ون از جهانم جهان داند که بیر 
 تصوّر بهر  استشهاد کردم 
 ( 1۵۰2)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

 استشهاد: شاهد آوردن 

عنوان جهانی که چهار بعد را در خود دارد فضا را باز کرده و از دانندگی خود که همان فضای  انسان اگر به 
اش نیستم بلکه بیرون از  هنی شده است استفاده کند خواهد دانست که من یعنی خدا در درون جهان ذگشوده 

آنم و این نقش ذهنی و هشیاری جسمی برای آن است که او بفهمد هشیاری دیگری هم وجود دارد. او با  
کند یا  نوعی اقرار می کند درواقع ذهن یا جهان خود اوست و به فهمد که هرچیزی را تصور می فضاگشایی می 

 نهایت خداست.  اصلی او و از جنس زندگی یا بی دهد که من  دیگری وجود دارد که من   شهادت می 
]با فضاگشایی، اقرار به من  اصلی، سکوت و سکون در ذهن و نرفتن از فکری به فکر دیگر، من  خداگونٔه  

 رود.[ ذهنی است از بین می دهد و سایه که من انسان مانند آفتاب خود را نشان می 
 

 چه استادان که من شهمات کردم 
 ن استاد کردم چه شاگردان که م 

 ( 1۵۰2)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

دانم« و استاد بودن کردند ولی  ذهنی ادعای »می های زیادی براساس من گوید: انسان موالنا از زبان زندگی می 
 وسیلٔه من باالخره مات و عاجز شدند و به وضع بدی افتادند. به 

دانم« و به من وصل شدند، به استاد  ل گفتند: »نمی در نقطٔه مقابل، کسانی که فضاگشایی کردند و از ته د 
 تبدیل کردم. 

خاطر است که استادان مصنوعی و شاگردان تقلبی زیادی در آن هستند که با  این ]وضعیت فعلی بشریت به 
 شوند.[  کنند و نهایتاً توسط خدا شهمات می ذهنی منافق خود، دنیا را اداره می من 

 
 بسا شیران که غر یدند بر ما 
 چو روبه عاجز و مُنقاد کردم 
 ( 1۵۰2)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

 بردار مُنقاد: مطیع، فرمان 

توانم.«  دانم و می ذهنی که فضا باز نکردند، تسلیم نشدند و به من غر یدند و گفتند: »می بسیار شیران من چه 
 ناتوان شدند هم با تنبیه شدن به اطاعت  من درآمدند.   ها در عاقبت مانند روباه شدند یعنی هم عاجز و این 

گردان  برداری خدا روی غر د و از فرمان ذهنی نیستیم که می یریم که شیر من ]باید حداقل در سطح فردی بپذ 
دانم« به خدا غر ش  نشان دهیم  است و این را در عمل نشان دهیم. اگر وفا به الست نکنیم و با گفتن »می 

 عاقبت عجز و بدبختی نصیبمان شده و باالخره مطیع خدا خواهیم شد.[ 
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 شق است خَمُش کن، آنکه او از صُلب  ع 
 بَسَسْتَش اینکه من ارشاد کردم 

 ( 1۵۰2)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  
 صُلب: استخوانهای پشت 

آید،  ای انسان خاموش باش که هرکس فضا باز کرد و از جنس هشیاری و عشقی بود که از مرکزش بیرون می 
ی است و دیگر به سخنم  هدایتی را که من نصیبش کردم برایش بس است و ارشاد و راهنمایی من به او کاف 

 نیازی نیست. 
ها زنده  کند که اگر مردم این ابیات را شنیدند و معانی در آن]درواقع موالنا در پایان این غزل عالی بیان می 

 شد باید خاموش و تسلیم باشند زیرا شرط شاگرد بودن خاموشی و فضاگشایی است.[ 
 ( ۵-7، آیٔه  ( 86)قرآن کریم، سورۀ طارق ) 

 ظُر  الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ« »فَلْيَنْ 
 است،« »پس آدمى بنگرد كه از چه چيز آفريده شده 

 »خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ« 
 است،« »از آبى جهنده آفريده شده 

 »يَخْرُجُ مِنْ بَيْن  الصُّلْب  وَالتَّرَائِب « 
 آيد.« »كه از ميان پشت و سينه بيرون مى 

 
 ولیک آن را که طوفان  بال بُرد 
 فرو شد، گر چه من فریاد کردم 

 ( 1۵۰2)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

من او   گوید: برخالف کسی که با فضاگشایی از جنس عشق شد و ]این بیت از زبان زندگی یا از زبان موالنا می 
را از  را هدایت و راهنمایی کردم و این هدایت برای ادارۀ او کافی بود،[ کسی که فضا را باز نکرد و زندگی 

های من توجه نکرد و گوش نداد، طوفان بالی حاصل از  ها خواست و به راهنمایی و گفته همانیدگی 
 ها بر او فرود آمد و او را با خود برد. همانیدگی 

زند: به من تکیه کن نه به دنیای ذهنت. اما انسان گوش  ]زندگی هرلحظه از درون انسان به او فریاد می 
کشد. تنها راه نجات از این وضعیت  ها او را با خود به جهنم فرو می ه از همانیدگی دهد و طوفان برخاست نمی 

 گوش کردن به سخن زندگی و یا ابیات موالناست.[ 
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 مگر از قعر  طوفانش برآرم 
 چنانکه نیست را ایجاد کردم 
 ( 1۵۰2)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

ها به قعر فرو رفته، باال بیاورم. این درصورتی  ه از همانیدگی توانم انسانی را که با طوفان بلندشد اما هنوز می 
که من ابتدا او را از عدم و نیستی به  این  افتد که او فضاگشایی کند و از جنس عدم شود. و مگر نه اتفاق می 

 توانم این کار را انجام دهم. جهان هستی آوردم و »نیست« را ایجاد کردم؟ پس باز می 
  نوعی سبب باال آمدن ما از قعر  طوفان  بال به آغوش زندگی و ل و عمل به ابیات آن به ]خوب خواندن این غز 

از نیستی و نابودی به هستی است. در این راه نباید از تسلیم و فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه غافل  
 شد.[ 

 
 برآمد شمس  تبریزی، بزد تیغ 
 زبان از تیغ  او پوالد کردم 

 ( 1۵۰2غزل شمارۀ    )مولوی، دیوان شمس، 

شده است  بعد از خواندن این ابیات، شمس تبریزی که نماد آفتاب حضور است از مرکز من که فضای گشوده 
درپی  من در ذهن بریده شد، از زمان  ذهنی به کنار رفت. تسلسل فکرهای پی طلوع کرد و باال آمد و من 

 در این لحظٔه ابدی جای گرفتم.    مجازی خارج شدم و 
کند و  مسائلم را حل می زدن  طلوع  این آفتاب، زبانم که اکنون بُر نده و سازنده است مشکالت و  از تیغ 

عنوان هشیاری حضور روی ذات  به شود و ام به من نشان داده می دهد. جنس  خداگونه دردهایم را شفا می 
 شوم. خودم قائم می 

 
 یان جهان زندان و ما زندان   این 
 کن زندان و خود را وارهان   حُفره 
 ( 982  یتدفتر اوّل، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

مانند زندان است و   کنیم ی م  ی در ذهن زندگ  یزها و دراثر همانش با چ بریم ی سر م که ما در آن به  یایی دن این 
  یاری و هش  ینداز فکرها فاصله ب  ین ذهن است. پس فضا را بگشا با کلنگ حضور ناظر ب  ی  ما زندان  یاری هش 

 خود را از اِسارت فکرها آزاد گردان. 
 حدیث 

 الْکافِر .«   سِجْنُ الْمُؤمِن  وَ جَنَّةُ   اَلدُّنیا »
و باورها  فکرها  یزها، است که با چ  ی [ زندان مؤمن و بهشت کافر است.« ]کافر کس یده ]نماد ذهن همان  دنیا »

 .[ بیند ی جامد م   ی است و برحسب باورها   یده همان 
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 عجب که جان به زندان اندر است    این 
 مِفتاح  زندانش به دست   وآنگهی 

 ( 2۰34  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ید : کل مِفتاح

زندان در دست   ین ا ید کل  که ی ، درحال شده  یر اس  ها یدگی در زندان ذهن و همان  یاری است که هش  یب عج  این 
  یاری، هش  کنیم ی باز م  دهد ی که ذهن نشان م  یزی ما فضا را در اطراف هرچ  که ین است. هم  یاری خود هش

 .  دهد ی خودش را به ما نشان م   ی شنو و سکوت   ین ب عدم   یت خاص
 

 آن جوان   ین تا سر، غرق  سِرگ   پای 
 روان   ی  بر دامنش جو   زند می 
 ( 2۰3۵  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

روان   ی جو  که ی حال در  هاست یدگی وجودش آلوده به نجاست دردها و همان  ی سراپا  ی مثال هر انسان  عنوان به 
را در   انسان فضا  ی عبارت . ]به کند ی اما او از آن استفاده نم  شود ی رد م  یش پا  یر و از ز  رسد ی تا کمرش م  ی زندگ 

و   کند ی خواسته و مقاومت م  زندگی  دهد ی که ذهنش نشان م  یزی بلکه از هرچ  گشاید ی اطراف اتفاقات نم 
 .[ گیرد ی را م   ی آب زندگ   ی جلو  ترتیب ین بد 

 
 قرار ی پهلو به پهلو ب   دایماً 
 دار آرامگاه و پشت   پهلوی  

 ( 2۰36  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یبان پشت   ی،: حام دار پشت 

با   یشه خداوند هم  که ی حال است. در  قرار ی و ب  چرخد ی هلو م پهلو به آن پ  ین از ا  دائماً  ی از شدّت  ناراحت  مثالا  یا 
است چون از   قرار ی ب  یشه هم  یل دل  ین ] انسان به ا . ید نما  یه به او تک  تواند ی اوست. اگر فضا را باز کند م 

مرتب   ی ذهن  یر تصاو  ین . اما اکند ی م  یه ها تک آن  ه و ب  خواهد ی م  ی زندگ  دهد، ی که ذهنش نشان م  ی آفل  یزهای چ
شده درون است  گشوده  ی لحظه خداوند و »آرامگاه« فضا  ین دار« ما در ا . »پشت ترساند ی کرده و او را م  ییر تغ

 .[ کنیم ی که ما از آن استفاده نم 
 

 هجران شنود   ۀ نخواهم عِشو   من 
 چند خواهم آزمود؟    آزمودم 

 ( 6۰8  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خودم را   یگر . من د بیند ی از خداوند م  یی و جدا ها یدگی همان  ید که با د  خورم ی را نم  ی ذهن من  یب فر  یگر د  من 
  ین هستم. من ا  ی که از جنس زندگ . چرا دانم ی ها جدا نم که دارم  از آدم  یی و باورها ها یدگی برحسب همان
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  یم چون از جنس جسم هست ذهنی کنم؟ ]البته ما در من  یش چقدر آزما یگر ام. د کرده  یش موضوع را آزما 
شده و همان را   ی از جنس زندگ  ییم، فضا را بگشا ید . ما با یم ها باش شده و عاشق آن  یکی ها با انسان  توانیم ی نم 

 .[ یم آور و به ارتعاش در   ینیم بب   یگران در د 
 

 ست یوانگی شورش و د   یر غِ   هرچه
 ست یگانگی و ب   ی ره دور   اندرین 

 ( 6۰9یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یدگی از شور  یر غ  یزیچباشد، هر  ی ذهن و انداختن عقل من  ییاز فضاگشا یرغ  یزی هرچ یاری راه تکامل هش  در 
از اصل خود   یگانگی شده و ب  ی شدن با خدا باشد باعث دور شدن انسان از زندگ  یکی حاصل از  یوانگی و د 
 . باشد ی م 

 .[ یم و دور هست   یگانه از خداوند ب   کنیم ی عمل م   ی ذهن من   ید  اساس استدالل و د و بر   یم دار   ی ذهن ما من   ی ]وقت 
 

 را   یر زنج   ین ا   یم ب نِه بر پا   هین 
 را   یر تدب   ٔه سلس   یدم در   که 

 ( 61۰  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
وصل کن. من    یکتایی   ی ببند و مرا به فضا   یم شده را بر پاگشوده   ی عشق و فضا   یر آن زنج   یا باش، تو ب   هوش به 
  خواهمی نم  یگر و د  ام یده از فکر را در فکر بعد  ی، ذهن من  یر که سلسلٔه تدب ذهن جدا شوم چرا  ی از فضا  خواهم ی م 

 گوش کنم.   ام ی ذهن من   ی ها به حرف 
 

 خسان   ید  خود مگذار از د   دید  
 کرکسان   ین به مُردارت کَشَند ا   که 
 ( 3489  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ید رها مکن و با د  گیرد ی قرار م  یارت شده در اخت گشوده  ی فضا و  یم تسل  یق طر  خدا را که از  ید  انسان، د ای 
تا از الشٔه   کشانند ی م  ها یدگی مردار  همان  ی سو ها تو را به آن یرا ؛ ز مکن  ید ها تقل آن  و از  ین مب  ی ذهن  ی ها من 

 . ی کن   یه ها تغذ مُردۀ درد 
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 ی؟ که چ   ی بند چون نرگس فرو   چشم 
 ی؟ اَچ   ی عصااَم کَش که کورم ا   هین 
 ( 349۰یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : برادر اَچی 

خود   بینی؟ ی م  ی ذهن و با چشم  من   بندی ی فرو م  جهانی ین ا یزهای شدن با چ  یده چشم  عدم  خود را با همان  چرا 
م، عصاکش من شو و  هست  ینا برادر، من ناب ی : »ا گویی ی کرده و م  یدتقل  ی ذهن  ی ها و از من  زنی ی م  ی را به کور 

 راه را نشانم بده.« 
 

 در سفر   یدی،عصاکش که گز  وآن 
 باشد از تو کورتر   ینی بب   خود 

 ( 3491یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

شدن به خدا انتخاب   زنده  ی  را که در راه سفر معنو  یی آن عصاکش و راهنما  ید د  ی خواه  ی خوب دقت کن  اگر 
 . برد ی بوده و تو را به جهنم م   یناتر که از تو ناب  ست یگری د  ی ذهن من   یک   ی، ا کرده 

 
 الله زن کورانه ب حَبْل    دست، 

 مَتن   یزدانی   ی  بر امر و نه   جز 
 ( 3492  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 
شده  گشوده  ی خدا، فضا  یسمان دست به ر  ینایان چون ناب فضا را باز کن و هم  ی، ذهن  ی ها از من  ید تقل  جای به 

گوش   ی ذهن من  یچ به حرف ه  آید ی فضا م  ین که از ا  ی اله  ی دار جز به امر و نه را عدم نگه درون بزن و مرکزت 
 نده. 

 ( 1۰3  یٔه (، آ 3سورۀ آل عمران )   یم، )قرآن کر 

 ب حَبْل  اللَّهِ جَمِيعًا وَلَإ تَفَرَّقُوا... .«   وَاعْتَصِمُوا »

 .[ ید دار   ....«]مرکز خود را عدم نگه ید و پراکنده مشو   ید شده[ زن گشوده   ی خدا]فضا   یسمانهمگان دست در ر  و 
 

 الله؟ رها کردن هوا حَبْلُ   چیست 
 مر عاد را   ی هوا شد صَرصَر   کین 
 ( 3493  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : تند باد صَرصَر 

  یرا است؛ ز  ها یدگی حاصل از همان ید و د  ی ذهن من   ی ها خدا رها کردن  خواسته  یمان رس  یست؟ خدا چ  ریسمان 
هاست دچار تندباد  حوادث و اتفاقات  موجب شد که قوم  عاد که نماد انسان  ی ذهن حرص  خواستن و عقل  من  
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برپا   مانی طوفان درد در زندگ  شاییم؛ را ادامه داده و فضا را نگ  ی ذهن اگر ما عقل من  ین بد شوند. ]پس بنابرا 
 خواهد شد.[  

 
 در زندان نشسته، از هواست   خلق 
 پَرها ببسته، از هواست   را   مرغ 
 ( 3494یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

افتاده و بال عدمشان   یر در زندان  ذهن گ  یزها خواستن از چ  ی و زندگ  ی ذهن من   ی ها خواسته  یل  دل به  ها انسان 
و بال و پرشان بسته   شوند ی وارد دام شده و شکار م  حرص دانه  یل  چون پرندگان که به دل است. هم بسته شده 

 . گردد ی م 
 

 زار را اندر قفس، زان سبزه   مرغ 
 ست، نه صبر و قرار خورش مانده   نه
 ( 39۵4  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   

صبر و   دانه خوردن دارد و نه اصالا  ی برا  یی نه اشتها  کند، ی محبوس که آن سبزه زار را تماشا م  ۀ پرند  آن 
  یدن در قفس ذهن صبر و قرار ندارد، با د  مان یاری ماندن در قفس. درست مانند ما که مرغ هش   ی برا   ی قرار 

  ها یدگی دانه همان یگر هستند، د ساکن لحظه  ین ا یکتایی شده به خدا مثل موالنا که در بهشت زنده  ی ها انسان 
 .   کند ی و خارج شدن از ذهن را طلب م  یی و فقط رها  خواهد ی را نم 

 
 کند ی م   یرونز هر سوراخ ب   سر 
 بند از پا برکَنَد    ین بود ک   تا 
 ( 39۵۵  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خود پاره کند و   ی اسارت را از پا  یر تا بتواند زنج  کند ی م  یرون مرغ  محبوس، سرش را از هر سوراخ  قفس ب  آن 
تا باالخره مرغ   کنیم ی فضا را باز م  دهد ی که ذهن نشان م  یتی در برابر هر اتفاق و وضع  یز رها شود. ]ما ن 

 از اسارت ذهن آزاد گردد.[  مان یاری هش 
 

 بُوَد   یرونب   ین دل و جانش چن   چون 
 چون بوَد؟   یی قفس را در گشا   آن
 ( 39۵6یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی قفس است، اگر تو در  آن قفس را باز کن  یرون  محبوس در قفس، متوجه ب  ۀ پرند  ین که تمام  جان و دل ا  حاال 
ما باز است اما ما   یاری . پس چگونه است که در قفس هش پرد ی م  یرون ]مسلماً به ب  کند؟ ی م  یدا پ  ی چه حال 

 ![ دهیم؟ ی م   یح و ماندن در ذهن را ترج  گشاییم ی فضا را نم 
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 چنان مرغ قفس در اَندُهان   نه
 بر گِردش به حلقه گُربگان   گِرد 
 ( 39۵7  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ی : اندوه، غم و افسردگ اَندُهان 

باشد و   یدگی دست دادن همان که در درون  قفس گرفتار غم از  یست ن  یی ها از آن پرنده  یاری پرندۀ هش  این 
بپرد و   یرون که از قفس ذهن ب  ترسد ی آمدنش باشند. او نم  یرون مرگ در انتظار ب  ی ها اطراف  قفس، گربه 

 فکر و عمل کند.   اش ی ذهن برخالف من   یا و    یفتد به خطر ب   هایش یدگی همان 
 

 خوف و حَزَن    ین بود او را در   کی 
 شدن؟   یرون از قفس ب   آرزوی 

 ( 39۵8  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : ترس خوف 
 : اندوه حَزَن

  ی آمدن از آن دچار  ترس و اندوه است، چگونه ممکن است که آرزو  یرون که در قفس است و از ب  ی ا پرنده  آن 
 ید؟ آمدن از قفس را نما  یرون ب

 
 ناخوش حَصَص   ین خواهد کز   ی هم  او 

 قفس   ین قفس باشد به گرد ا   صد 
 ( 39۵9  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 و قسمت.  یب نص   یجمع حِص ِه است به معن   یز نده شدن  بال پرنده است. حِصَص ن منظور ک  ینجا سر، در ا   ی مو  ی سر، کوتاه   یمو   ی : کم حَصَص 

که در حبس است، صد   ی وضع  ناگوار عالوه بر آن قفس  تنگ  ین خود از ا یی رها  ی که برا  خواهد ی پرنده م  آن 
شما   ید، پرنده باش  ین مانند ا  ید کند. ]شما نبا  یت هم اطراف  قفس  خود داشته باشد تا احساس امن  یگر قفس  د 

 .[ ید ذهن آزاد شو   قفس و از    یندازید ب   ید را شناخت   یدگی همان   که ین حاضر بوده هم   یشه هم  ید با
 

 مُرده است   ی اژدرهاست، او ک   نفست 
 افسرده است   آلتی ی غم و ب   از 
 ( 1۰۵3  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ارتکاب جرم  و قدرت   یله است بلکه از غم و اندوه و نداشتن وس  مانند اژدهاست، نمرده  ی ذهن من  این 
دست بزند پس   ی است به هر کار  به قدرت برسد ممکن  آزاری ی ب ی ذهن است. ]اگر من افسرده و پژمرده شده 

  یب تخر  ی زم برا فقط امکان و قدرت ال  که ین ا  نه  مرده باشد  یقتاً به ما کمک کند که نفْسش حق  تواند ی م  ی کس 
 را نداشته باشد.[ 
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 را دار در برف  فراق   اژدها 
 عراق   ید  مَکش او را به خورش   هین 

 ( 1۰۵7  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   

  ی ها و خواسته  یال برود و به ام  ها یدگی همان ی سو در سرما نگهدار و اجازه نده به  یز را با پره  ذهنی من 
  یش هاو به خواسته  یی کرده و بزرگ نما  یک او را تحر  ی، را به او بده  ی زندگ  ی بپردازد. مبادا گرما  اش ی نفسان 

 . ی عمل کن 
 

 بود، شرمش حرص بُرد   ین شَرم   گرچه 
 خُرد   ست یزی اژدرهاست، نه چ   حرص 
 ( 12۰  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : خجالت زده شَرمین 

خواستن از   ی بهتر و زندگ  یشتر به هرچه ب  یل  ا حرص و م زده بود. ام  او از کار زشت خود خجالت  چه اگر 
 . یست ن   ی کوچک   یز  حرص واقعا اژدهاست و چ  یرا برد. ز   یان م خجالتش را از   ها یدگی همان 

 
 پدر    ی را بگذار امشب ا   خواب 

 گذر   خوابان ی ب   ی  بر کو   ی شب   یک 
 ( 621  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

شده که در  گشوده   ی فضا   ین ا  ید و مرکزتان را عدم نگه دار   یدشو   ی و از جنس زندگ   ید فضا را باز کن   یشه ]اگر هم 
  ی .[ ا یم خواب ذهن را کنار بگذار  ید با  کار ین ا  ی را ببلعد برا  ی ذهن من  تواند ی واقع اتحاد شما با خداست م 

و   یداران شب از محلٔه ب  یک  یا . ب ن را رها ک  ها یدگی لحظه، خواب ذهن و همان  ین دوست من، امشب، در ا
 ها بنگر. آن   چون موالنا گذر کن و به  ی عارفان 

 
 اند  را که مجنون گشته   ینها ا   بنگر 
 اند پروانه به ُوصلَت کُشته   همچو 
 ( 622  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 وصال   یدن، : رس ُوصلَت

شدن با خدا مانند پروانه   یکی اند نگاه کن که در راهِ را کنار گذاشته  ی ذهن و عقل  من  شده  یوانه که د  ینان ا  به 
 اند. کُشته شده 
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 خَلقان غرق  عشق    یّ  کَشت   ین ا   بنگر 
 حلق  عشق   یی گشت گو   اژدهایی 

 ( 623  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

عشق   ی که گلو  یی است نگاه کن. گو غرق شده  یکتایی  ی عشق و فضا  یای که در در ی ذهن  ی ها من  ی کشت  به 
ما را   ی و دردها  ها یدگی شده همان گشوده  ی فضا  ین ا کنیم ی فضا را باز م  ی اژدهاست. ]وقت  ی مانند گلو 

 .[ بلعد ی م 
 

 دلرُبا    ید  ناپد   اژدهایی 
 همچون کوه را او کهرُبا    عقل 

 ( 624  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی ذهن من  ی آسا اما عقل  کوه  شود ی نم  یده د  ی چشم حس   یلٔه وس است که به  ی جذّابو  یدا ناپ  ی  چون اژدها هم  عشق 
 . بلعد ی و م   رباید ی را همچون کهربا م 

 
گه شد از او   عقل   هر عطّار کآ
 اندر آب  جو   یخت را ر   ها طَبله 

 ( 62۵  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : صندوقچه طَبله 

  یگرعبارت د. به اندازد ی آب م  ی  عطر را در جو  ی ها آگاه شود، صندوقچه  یقی که از عشق حق  ی هر عطّار  عقل  
ها  از آن  یگر و د  گرداند ی رو برم  هایش یدگی را درک کند و به آن زنده شود از تمام همان  یقی اگر انسان عشق حق 

 . خواهد ی نم   ی زندگ 
 

 تا ابد   یایی جو برن   ین کز   رَو 
 حَقّاً لَهُ کُفْواً اَحَد   یَکُن   لَمْ 

 ( 626  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

آمد.   ی نخواه  یرون ب  شود ی رد م  ی عدم که آب زندگ  ی جو  ین تا ابد از ا  یی گشا انسان عاشق، برو که با فضا  ای 
خود را با   ید و نبا ی هست  نظیر ی از جنس خداوند ب یز . ]و تو نیست جهان ن ین خداوند در ا  یر که نظ  ی براست 

 .[ ی کن   یسه مقا   یزی چ
 ( 4  یٔه (،  آ 112اخالص )   ۀ سور   یم، )قرآن کر 

 لَهُ کُفُوًا ٔاحَدٌ.«   یَکُنْ   وَلَمْ »
 اوست.«   ی کس همتا   یچ نه ه   و »
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   ین و بب   ی مُزَوّ ر چشم بگشا   ای 
 ین؟ آن و ا   ندانمی : م یی گو   چند 
 ( 627  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 مکّار، دروغگو   گر، یله : ح مُزَوّ ر 

: »من  گویی ی قدر م . چه ی هست   یاری که تو از جنس هش  ینچشم عدمت را باز کن و بب  گر،یله ح  ی ذهن من  ای 
لحظه فضا را   ین به حضور عاجزم. ]اگر ا یدن که من از رس  آوری ی بهانه م  ی تا ک  یعنی  « دانم؟ی را نم  ها ین ا

 .[ ی هست   خدا از جنس   کنی ی م   درک   یقتاً و تو حق   کند ی تو فکر م  یق از طر   ی زندگ   یی بگشا 
 

 برآ   ی زَرْق و محروم   ی  وَبا   از 
 درآ   ی ومی و قَ   یّ جهان  حَ   در 
 ( 628  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 است.   یماری ب   ی  صِرفاً به معن  جا ین در ا   یماری،ب   ی : نوع وَبا 

 یر و تزو   یله : حزَرْق 

و   یا ب  یرون ب  ست ی از زندگ  یت و محروم  یر و تزو یله که پُر از ح  یدگی و همان  ی ذهن مرض من  ین انسان، از ا ای
 خود قائم شو.   یدار شده بگذار و بر ذات زنده و پاگشوده   ی قدم  بر فضا 

 
 شود   ینم ب   ی هم   بینم،ی نم   تا 

 بود   دانم ی هات، م ندانم   وین 
 ( 629یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ییر تغ « دانم ی تو به »م  « ی مبدّل شود و »ندانم ها  « یاریهش  بینم ی به »م  « ی ذهن من  بینم  ی را بگشا تا »نم  فضا 
عدم   ید  و د یقین به  ی ذهن در من  یت ها ها و غفلت جهل  ٔه هم  یی بگشا یی گشا.] اگر چشم عدمت را با فضا یابد 
 .[ شود ی م   یل تبد

 
 باش    بَخش ی و مست   یّ از مست   بگذر 
 ستِواش   تَلَوُّن نقل کن در ا   زین 
 ( 63۰  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 حال   ییر: رنگ به رنگ شدن، تغ تَلَوُّن 

 ی : ثبات اله اِستِوا 

بلکه    یر نگ   ی مست   یزها و از چ   یا ب   یرونب  ها یدگی همان  ی  و مست   ی ذهن غرور  من  ی  از مست   یعنی بگذر   ی مرتبٔه مست   از 
  یق از طر  یدندرآمدن و د  یگر به فکر د ی رنگ شدن، از فکر به رنگ  باش. از  بَخش ی فضا را باز کن و مست 
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از   ی لحظه و برخوردار  ین ما در ا  فضاگشایی حداکثر   ی . ]ثبات اله ی درآ  ی گذر کن و به ثبات اله  ها یدگی همان 
 .[ ست ی عشق و خرد زندگ 

 
 قِدَم را؟   ی چگونه بُد عدم را؟ چه نشان نه   چه 

 ی قَدَم را که تو بس نکو نهاد   ین اوّل   نگر 
 ( 2842  ۀ شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

 ]مقابل  حدوث[   یم قد   یرینگی، : د قِدَم

  ی چرا خداوند و خودت را که از جنس او هست  کنی؟ ی م  یف . چرا آن را توص ندارد  ی خدا چگونگ  یا  عدم 
  ی بردار  یکو قدم را ن  ین لحظه اول  ین خوب نگاه کن که در ا  گویی؟ ی آن را م  ی ها صورت فرم درآورده و نشانه به 

 .  ی نظر شو   یاری زنده شده و از جنس هش  ی و به زندگ   یی فضا را بگشا  یعنی 
 

 گفتم دوش عشق را: ای تو قرین و یار  من 
 هیچ مباش یک نَفَس غایب از این کنار  من 

 ( 1829)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ    

درست برداشتم، به خداوند گفتم که تو فقط قرین و یار من  گشایی، قدم اول را وقتی در این لحظه با فضا 
کنم و عوض  ها روی خودم کار می باش، من با مداومت، تکرار، تعهد، عدم و خالی کردن مرکزم از همانیدگی 

 شوم، تو حتی یک لحظه هم از کنار  من غایب نشو. می 
 

 بیا تا گُل برافشانیم و مِی در ساغر اندازیم 
 بشکافیم و طرحی نو دراندازیم فلک را سقف  

 ( 374)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارۀ    

افشانی کنیم و با  ، بیا تا با دور انداختن الگوهای کهنٔه زندگی و باورهای غلط، گل گوید: ای انسان حافظ می 
نی برویم  ذهطرف پیغام بیاوریم. فلک ذهن را شکافته، ورای عقل من گشایی از می ایزدی بنوشیم و از آن فضا 

 و از عقل و طرح زندگی استفاده کنیم. 
 

 یوسف حُسنیّ و، این عالَم چو چاه 
 ست بر امر  اِلٰه وین رَسَن صبر 

 ( 1276)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت    

های این جهان مانند چاه است و ریسمانی  ای انسان، تو یوسف  زیبارو و از جنس خداوند هستی و همانیدگی 
 فکان الهی است. گشایی تو در برابر فرمان قضا و کُن رهاند، صبر و فضا چاه می   که تو را از اعماق 
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 زَن دو دَست یوسفا، آمد رَسَن، در  
 ست از رَسَن غافل مشو، بیگه شده 

 ( 1277)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت    

ا فضابندی به  گشایی و نجات آمد، دو دستی به آن چنگ بزن و آن را محکم بگیر، ب ای یوسف، ریسمان فضا 
 سازی ذهن نرو و از آن ریسمان غافل مشو که وقت دیر شده است. سبب 

 
 لِلَّه، کاین رَسَن آویختند   حمد 

 فضل و رحمت را بهم آمیختند 
 ( 1278)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت    

و   ها ریسمان حضور ناظر سپاس خداوند راست که این ریسمان را آویختند، یعنی در این چاه همانیدگی 
 اند. هم درآمیخته هدایت الهی را آویزان کردند. گویی که دانش و بخشش را به 

 
 ذکر آرَد فکر را در اِهتزاز 

 ذکر را خورشید  این افسرده ساز 
 ( 1476)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت    

 اِهتزاز: جنبیدن و تکان خوردن  چیزی در جای خود، حرکت، نوسان 

 شود، گشایی می موالنا و دیدن برنامٔه گنج حضور که سبب فضا ذکر یعنی خواندن اشعار  
ذهنی  دهد، پس ذکر را خورشید  این من کند و راه درست را به او نشان می فکر انسان را پویا و خردمندانه می   

 افسرده قرار بده. 
 

 کُنَد چون ز زنده مُرده بیرون می 
 تَنَد  نَفْس  زنده سوی مرگی می 

 ( ۵۵۰تر پنجم، بیت  )مولوی، مثنوی، دف   

ذهنی را بیرون  فکان از زندگی زنده، مُردگی من وسیله قانون قضا و کُن چون خداوند قانونش این است که به 
ذهنی همانیده باشد،  تند، بنابراین اگر انسان با مردگی من ذهنی زنده دائماً حول مرگ می آورد، نَفس  یعنی من 
 کند. خودش را نابود می 
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 تو را بال داد   از هر جهتی 
 جَهاتَت  تا بازکَشَد به بی 

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

دنبال زندگی گشتی و با هزاران چیز همانیده  های مختلف فکری و مادی رفتی و به ای انسان، تو به جهت 
جهات که همان مرکز عدم  گشایی به بی ها به تو بال و درد داد تا با فضا جهت شدی، اما خداوند از همان 

 است روبیاوری. 
 

 گفت پیغمبر: مَر آن بیمار را 
 کُن دشوار را این بگو کِای سهلْ 

 ( 2۵۵1)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت    
 کُن: آسان کننده  ْسهل 

رود، آن شخص بیمار گفت من  بیمار بود می ]در آن داستان که حضرت رسول به عیادت یکی از یارانش که   
کردم باید در این دنیا سختی بکشم تا آن در آن دنیا به من پاداش بدهند اما حضرت رسول گفت که  فکر می 

که مرکزش همانیده باشد قانون این است که  نه، باید هم این دنیایت خوب باشد و هم آن دنیایت، ولی کسی 
 دچار بال خواهد شد.[ 

 کنی. ها را آسان می ص( به آن بیمار گفت: این مطلب را بگو، ای خداوندی که دشواری پیامبر ) 
 

 آتِنا فی دار  دُنیانا حَسَن 
 آتِنا فی دار  عُقْبانا حَسَن 

 ( 2۵۵2)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت    

 عطا فرما. ای خدا در سرای دنیا بر ما خیر و نیکی ارزانی دار و در سرای آخرت نیز خیر و نیکی بر ما  
درد است و اگر فضا  آور و بی ]اگر ما فضا را باز کنیم در درون شاد هستیم و انعکاس آن در بیرون نیز شادی 

 را ببندیم انعکاس آن در بیرون غم و درد است.[ 
 ( 2۰1، آیٔه  ( 2)قرآن کریم، سورۀ بقره ) 

ابَ النَّار .« »… رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَ   ةً وَقِنَا عَذَ
»… پروردگارا در دنيا، به ما نيکى عطا فرما و در آخرت نیز نیکی ارزانی دار و ما را از کیفر دوزخ مصون  

 دار.« 
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 راه را بر ما چو بُستان کن لطیف 
 منزل  ما، خود تو باشی ای شَریف 

 ( 2۵۵3)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت    

نشین فرما، زیرا ای بزرگوار،  به تو را، در هر لحظه بر ما همچون گلستان لطیف و دل  پروردگارا، راه رسیدن 
دانم که  کنم تا تو را حس کنم و می راستی، تویی و بس یعنی من هر لحظه فضا را باز می مقصود و منزل ما، به 
 ذهن جای من نیست. 

 
 جان  منی و یار  من، دولت  پایدار  من 

  مرا خزان دهی باغ  من و بهار من، باغ  
 ( 2483)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ    

بختی و دولت پایدار با  خداوندا: جان و یار من تو هستی، چرا که با فضاگشایی مرکزم را عدم کرده و نیک 
ذهنی را بروم، بهار  کند به من روی آورده. باغ و بهار من تو هستی، اما اگر راه من عقلی که کائنات را اداره می 

 شود. ذهنی می چار خزان و دردهای من من د
 

 پس ادب کردَش بدین جُرم اوستاد 
 که مَساز از چوب  پوسیده عِماد 

 ( 3413)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   
 عِماد: ستون 

خواهد که در مورد او با  کند و از یک زندانی می به داستانی است که یوسف خدا را فراموش می ]بیت مربوط   
 شاه صحبت کند و نجاتش دهد.[ 

ذهنی  وقت به چوب پوسیده یعنی من صورت تنبیه کرد تا هیچ رو، استاد ازل یعنی خداوند یوسف را بدین از این 
 نکند و آن را ستون قرار ندهد. دهد تکیه  و هرچیزی که ذهن نشان می 

 
 اند نفس و شیطان، هر دو یک تن بوده 

 اند  در دو صورت خویش را بنموده   
 ( 4۰۵3)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت    

اند اما ظاهرشان متفاوت است و  ذهنی و شیطان هر دو در اصل، یک ذات و از یک جنس بوده نفس یعنی من 
 ذهنی در انسان و دیگری هم خود  شیطان. صورت من ه اند، یکی ب به دو صورت نمایان شده 

ذهنی ما نمایندۀ آن است و مدام با ایجاد تخریب  ]شیطان همان نیروی همانیدگی در جهان است که من 
 خورد.[ درد نمی خواهد ما را متوجه کند که این عقل ذهنی به می 
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 چون فرشته و عقل، که ایشان یک بُدند 
 دند  هاش دو صورت ش بهر  حکمت 

 ( 4۰۵4)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت    

اند ام ا به اقتضای حکمت   شده با خدا و عقل کُل یکی بوده طور که فرشته یعنی حضور و فضای گشوده همان 
 باشد.  اند، یکی در درون انسان است و دیگری هم که خداوند می الهی به دو صورت جلوه کرده 

 قل کل و خدا هستیم.[ کنیم زیر نفوذ ع ]وقتی فضا را باز می 
 

 دشمنی داری چنین در سِر   خویش 
 ست و، خصم  جان و کیش مانع  عقل 

 ( 4۰۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت    

ذهنی داری که مانع  استفاده تو از عقل خداوند بوده و دشمن جان اصلی  چون من تو در درون خود دشمنی هم 
 باشد. و دین و ایمانت می 
 گشایی از طرف خداوند بیاید.[ نی است که با فضا ]ایمان حقیقی ایما

 
 تا چو فرصت یافت سر آرَد بُرون 

 چنین مکری شود مارش زبون زین 
 ( 4۰62)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت    

کند تا فرصتی پیش آید و سرش را بیرون آورد و با این حیله، مار مغلوب  او  تیغی سرش را پنهان می جوجه 
 شود. می 

ذهنی که نماینده شیطان است با  ست. من عنوان امتداد زندگی ذهنی و مار نماد انسان به تیغی نماد من ]جوجه 
جای  کند و وقتی که درد ایجاد شد، انسان به بلعد و برایش درد ایجاد می ایجاد همانیدگی زندگی انسان را می 

آید و  کند، بنابراین مسئله پیش می عمل می  ذهنی که تحت نفوذ ابیات موالنا قرار بگیرد، مطابق عقل من آن 
 ریزد.[ اش می شود و آن درد و مسئله به تمام ابعاد زندگی خشمگین می 

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

 ( 4۰63)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت    

عوض شدنی نیست، تو باید بترسی چراکه این  چیزی گوید هیچ ذهنی از طریق الگوهای همانیده به ما می ]من 
ذهنی با ایجاد این  دهند،[ اگر این من ها همانیده هستی بهترین هستند و به تو زندگی می چیزهایی که با آن 

 توانستند بر تو غلبه کنند؟ ذهنی چگونه می های زد، من الگوهای همانیده و جامد راهت را نمی 
 



  934خالصه ابیات برنامه شماره   

 24 

 زان عَوان  مُقتَضی که شهوت است 
 دل اسیر  حرص و آز و آفت است 

 ( 4۰64)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت    
 عَوان: مأمور 

 گر مُقتَضی: خواهش 

سازی، شهوت گذاشتن چیزها در مرکز و  ذهنی که برحسب سبب بر اثر  تالش  آن مأمور  اقتضاکننده یعنی من 
 گردد.  کند، مرکز انسان اسیر  حرص و طمع و آفت می خواهی حرکت می زیاده 

 
 زان عَوان  سِر ، شدی دزد و تباه 
 تا عوانان را به قهر  توست راه 

 ( 4۰6۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت    

ذهنی که در درون توست، دزد و تباه شدی، فضا را باز  گری آن مأمور  مخفی یعنی من بر اثر  تالش و خواهش 
ها را نیز به واکنش واداشته، عصبانی نمودی و به ذهن کشیدی درنتیجه مأموران  دیگر،  نکردی و انسان 

 د. های ذهنی، برای تنبیه کردن و درد دادن به تو راهی پیدا کردنمن 
 

 در خبر بشنو تو این پند  نکو 
 بَیْنَ جَنْبَیْکُمْ لَکُمْ اَعْدٰی عَدُو 

 ( 4۰66)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت    

تو این پند خوب را که در یکی از احادیث  شریف، از حضرت رسول آمده بشنو و به آن عمل کن  
 ترین دشمن شما در درون شماست«  »سرسخت 

 ذهنی ماست.[ ]بزرگترین و بدترین دشمن ما که در مرکزمان است همان من 
 حدیث 

َک نَفْسُكَ الَّتی بَینَ جَنْبَیْكَ«   »اَعْدٰی عَدُوَّ

 ذهنی تو[ است كه در ميان دو پهلویت )درونت( جا دارد.« شمن تو، نفس تو ]من ترين د »سرسخت 
 

 گفت  او، سِحرست و ویرانی  تو 
 گفت  من، سِحرست و دفع  سِحر  او 

 ( 4۰78)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت    

ری است  که سخنان من همگی سِحذهنی تماماً سِحر و جادو و مایٔه ویرانی و هالکت است، درحالی سخنان من 
 کند. ذهنی را باطل می که سِحر  من 
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دهد که با  طور نشان می بیند که درحقیقت وجود ندارد و یا این ذهنی این است که چیزهایی را می ]سِحر من 
دانم دارد و آن چیزی که وجود دارد و هرلحظه پشتیبان ماست  توانیم بهشت بسازیم و ادعای می ذهن می 

 است.[   ذهنی بیند و زندگی با مرکز عدم نیز دفع سِحر من نمی وند را  یعنی مرکز عدم و خدا 
 

 جز توکّل جز که تسلیم  تمام 
 در غم و راحت همه مکر است و دام 

 ( 468)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت    

که چالش و مسئله داریم و یا بدون چالش و  زیرا در همه امور و حتی در هنگام غم و راحت، یعنی وقتی 
قضاوت بودن، عمل  مقاومت و بی گشایی، توکل به عقل خداوند، تسلیم کامل، بی جز فضا مسئله هستیم، 

 نکردن براساس الگوهای همانیده و کامالا بدون واکنش بودن، هر کاری، مکر و دام است. 
 

 تر نیست کسبی از توکّل خوب 
 تر؟ چیست از تسلیم، خود محبوب 

 ( 916)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت    

فکان خدا  کسب و تالشی از توکل بهتر نیست، چه چیزی از تسلیم شدن در برابر قانون قضا و کُن هیچ 
 تر است؟ تر و پسندیده محبوب 

 
 آب  شیرین چون نبیند مرغ  کور 
 چون نگردد گرد چشمٔه آب  شور؟ 

 ( 2۵23)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت    

بیند چرا اطراف  آب  شور چرخ نزند؟ به بیانی دیگر  ای که کور است و آب  شیرین را نمی برای مثال، پرنده 
بیند و خوشی حقیقی را  ذهنی آب شیرین یعنی شادی حقیقی و عقل و خرد زندگی را نمی عنوان من انسان به 
گردد،  رد بوده و آب شور هستند می ذهنی که همراه با د های زودگذر من کند بنابراین دور خوشی تجربه نمی 

پس بهتر است که تسلیم شده و به خداوند توکل کند، تا خرد و دم ایزدی وارد وجودش شده مسائلش را حل  
 سبب دست یابد.  کند و حقیقتاً به آب شیرین و شادی بی 
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 از ترازو کم کُنی، من کم کنم 
 تا تو با من روشنی، من روشنم 

 ( 19۰۰تر چهارم، بیت  )مولوی، مثنوی، دف   

توانی از خرد من استفاده کنی و تا  کاهم، یعنی نمی اگر از ترازوی هشیاری حضور کم کنی من نیز از بهرۀ تو می 
گشایی از هشیاری نظر  که تو با من صاف و روشن باشی و هشیاری جسمی را پایین نگه داشته با فضا زمانی 

شوی. ]اعمال و  هم بود و از عقل و خرد من برخوردار می استفاده کنی، من نیز با تو صاف و روشن خوا 
 آورد.[ وجود می فکرهای ما است که در جهان ظلم و جفا و خرابی را به 
 

 یی گر جهد  تو افزون بود ذر ه 
 در ترازوی  خدا موزون بود 

 ( 314۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت    

شود و زندگی به  شود، در ترازوی خداوند محاسبه می  ای بر سعی و تالش  تو برای فضاگشایی افزوده اگر ذره 
 کند. نفع تو عمل می 

 
 پیش این شاهان، هماره جان کَنی 

 خبر ایشان ز غَدر و روشنی  بی 
 ( 3146)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت    

 غَدر: حیله، مکر، خیانت 

که از  کُنی، درحالی کَنی و تالش می می ذهنی دارند همواره جان اما تو نزد  شاهان  معمولی این جهانی که من 
شوند  ها مشغول فکرهای همانیدۀ خودشان هستند متوجه نمی صداقت یا حیلٔه تو خبر ندارند، یعنی چون آن 

 گر. که تو آدم صادقی هستی و یا حیله 
 

 گفت  غَم ازی که بد گوید تو را 
 ها ضایع آرَد خدمتت را سال 

   ( 3147)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت    
 چین غَم از: سخن 

چینان نزد  شاه این جهان برود و از تو بدگویی کند، آن پادشاه با شنیدن آن سخنان  مثالا اگر یکی از سخن 
 کشد. کند و تو را می گیرد و آن را تباه می خدمت چندین سالٔه تو را نادیده می 
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 پیش  شاهی که سمیع است و بصیر 
 گیر جای غَم ازان نباشد   گفت  

 ( 3148)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت    
 گیرنده گیر: جای جای 

بیند، سخنان  چیز را می اما در پیشگاه حضرت شاهِ جهان هستی یعنی خداوند که شنوا و بیناست و همه 
ها نیز با خبر است،  شود. ]خداوند به احوال بندگانش داناست و از خفایا و نهانی چینان مؤثر واقع نمی سخن 

دهد و عدل و داد را  های ذهنی هرچه که بگویند، اگر شما روی خود کار کنی، پاداشت را می نابراین من ب
 .[ کند برقرار می 

 
 جمله غَم ازان ازو آی س شوند 
 سوی ما آیند و افزایند بند 

 ( 3149)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت    
 آی س: ناامید 

یابند که آن شاهِ  شوند. ]زیرا درمی اهِ شنوا و بینایی ناامید می ذهنی دارند از چنین ش چینانی که من همٔه سخن 
آیند و پند و اندرز فراوانی به ما  دهد[ پس نزد  ما می ها گوش نمی بیند و به حرف آن حقیقی درون همه را می 

 کنند. انگیز خود را در قالب پند و اندرز به ما تلقین می دهند، یعنی سخنان فتنه می 
 
 ما   شه را پیش  بس جفا گویند  
 الْقَلَم، کم کن وفا که برو، جَفَّ 

 ( 31۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت    

گویند: برو،  کنند و می آیند و از خداوند بسیار بدگویی می های ذهنی پیش ما می چینان یعنی من سخن 
   ٔقلم  تقدیر او همه کند و عادل نیست قدر وفاداری نشان نده، او جفا می گشایی نکن و به خدا این فضا 

 سرنوشت ما را از پیش رقم زده است. 
 ] هر انسانی اختیار دارد که لحظه به لحظه خودش و سرنوشتش را درست کند.[   
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 الْقَلَم کی آن بود معنی  جَفَّ 
 که جفاها با وفا یکسان بود؟ 

 ( 31۵1)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت    

زندگی درون و بیرون ما با قلم قدرت و مشی ت الهی، کی به این معنی است که   الْقَلَم« نوشته شدن معنی »جَفَّ 
گشایی، عدم کردن مرکز و استفاده از  جفا یعنی رفتن به ذهن و استفاده از هشیاری جسمی با وفا یعنی فضا 

 هشیاری حضور یکسان است؟  
 حدیث 

 »جَفَّ الْقَلَمُ ب ما اَنْتَ القٍ.« 

 ار بودی.« »خشک شد قلم به آنچه سزاو 
نویسد و شایستگی ما  ]این لحظه خداوند زندگی درون و بیرون ما را براساس سزاواری و شایستگی ما می 

گشایی چند درصد هشیاری حضور و با فضابندی چند درصد  بستگی به این دارد که در این لحظه با فضا 
 هشیاری جسمی داریم.[ 
 ( 7، آیه  ( 17)قرآن کریم، سوره اسراء ) 

 »إِْن أَْحَسْنتُْم أَْحَسْنتُْم ِِلَْنفُِسُكْمۖ  َوإِْن أََسأْتُْم فَلََها... .«

 كنيد... .« كنيد، و اگر بدى كنيد به خود مى »اگر نيکى كنيد به خود مى 
 

 الْقَلَم  َّبل جفا را، هم جفا جَف 
 الْقَلَم  وآن وفا را هم وفا جَفَّ 

 ( 31۵2)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

الْقَلَم بدین معنی است که خداوند هرلحظه حال  درون و بیرون  انسان را براساس مرکزش تعیین   َّبلکه جف 
کند ولی اگر با  کند. اگر در این لحظه از جنس درد شود، خداوند هم براساس ایجاد درد به او جفا می می 

سوی  او  شود و خداوند نیز کمک و رحمتش را به ، از جنس خداوند می فضاگشایی و مرکز عدم وفا کند 
 کند. فرستد و به او وفا می می 

 
 عفو باشد، لیک کو فر   امید  
 که بود بنده ز تقوی روسپید؟ 

 ( 31۵3)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

گناهکاران را نیز مورد عفو قرار   کند و بدکاران و گویند: خداوند بر نکوکاران احسان می ها می از انسان  ]بعضی   
کند، اما کجاست شکوهِ  دهد: بله،[ عفو می دهد، پس تالش در راه خیر چه لزومی دارد؟ موالنا پاسخ می می 

که بنده به سبب پرهیزگاری در پیشگاهِ زندگی روسفید و رستگار از آب درآید؟ انسان باید فضا را  امید به این 
 نیاورد تا آن جالل و شکوهِ امید، که از جنس ذهن نیست در او متجلی شود. باز کند و چیزی را به مرکزش  
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 دزد را گر عفو باشد، جان بَرَد 
 کی وزیر و خازن  مخزن شود؟ 

 ( 31۵4)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

و  برد، اما چطور ممکن است که به مقام وزارت در می برای مثال، اگر دزد مورد عفو قرار گیرد جان سالم به 
ایم، ببخشد اما دیگر خالقیت،  داری برسد؟ ]یعنی ممکن است زندگی ما را که مرکزمان را همانیده کرده خزانه 

 دهد.[  اش را به ما نمی عشق و زیبایی 
 

 وسیلت سازدش چه صورت می هر 
 زان وسیلت، بحر دُور اندازدش   

 ( 1113)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
ذهنی برای رسیدن به بحر یکتایی  خداوند وسیله و سبب ذهنی فراهم آورد، خداوند با همان  اگر انسان در من 

و   ذهنی و از طریق صورت خواهد با من کند و می کند. چراکه او فضاگشایی نمی سبب او را از خود دور می 
وارد شدن انسان به بحر یکتایی  ها است که سبب سوی خداوند برود. ]فضاگشایی در اطراف نقش ، به نقش 
 شود.[  می 

 
 خبر داد  تو وا خواهم از هر بی 

 دْهَد جز خدای  دادگر؟ داد، کِه 
 ( 4۰4)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت    

تواند داد   خبر خواهم گرفت. جز خداوند  دادگر چه کسی می ذهنی غافل و بی ای هشیاری، داد  تو را از هر من 
کاری انجام  ذهنی براساس فضابندی و خراب کس. ]ما کارهایمان را در من سلماً هیچ مظلومان را بستاند؟ م 

سازی   گوییم: خداوند دادگر نیست، اگر عدل داشت مطابق سبب کنیم. بعد می دهیم و درنتیجه ضرر می می 
غلط است و   ذهنی انجام دهیم دانیم هرکاری با من کرد. نمی هایمان را زیاد می ذهن ما عمل کرده و همانیدگی 
 گردد.[ درد و ضررش به خود ما برمی 

 
 هرچه اندیشی، پذیرای فناست 
 آنکه در اندیشه ناید، آن خداست 

 ( 31۰7)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

رفتنی است و تو آن نیستی. آن کسی که در حیطٔه فکر   تو با ذهنت دربارۀ هرچیزی  اندیشه کنی آفل و از بین 
اش فکر کند آن خداوند است و تو از جنس او  تواند آن را بشناسد و درباره آید و ذهن نمی ها درنمی انسان 
 هستی.  
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 از همه اوهام و تصویرات، دور 
 نور نور  نور  نور  نور  نور   

 ( 2146دفتر ششم، بیت   )مولوی، مثنوی، 

ست که کامالا از ذهن جدا و قائم  فضای یکتایی از همه اوهام و تصورات ذهنی دور است. آن نور خالصی 
 است.  ذات شده به 

 
 چون غبار  نقش دیدی، باد بین 
 کف چو دیدی، قُلْزُم  ایجاد بین 

 ( 146۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت    
 یا قُلْزُم: در 

ها را در تو  ذهنی، نقش و درد را دیدی، باد که نماد نیروی  زندگی است را هم ببین که آن تو که گرد و غُبار من 
 کنندۀ آن را نیز ببین.  دهد را دیدی، دریای ایجاد کند. تو که کف، فکر و آن چیزی که ذهن نشان می ایجاد می 

است هستید و باید با شناسایی  ندگی که آن را ایجاد کرده ذهنی نیستید بلکه آن دریا و نیروی ز ]يعنی شما من 
 ها به خداوند تبدیل شوید.[ و انداختن همانیدگی 

 
 عقل، قربان کُن به پیش  مصطفی 

 ام کَفی حَسب یَ الله گُو که الله 
 ( 14۰8)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

آید، قربانی کُن و  شده می ه که از فضای گشوده ذهنی خود را در پیشگاهِ مصطفی، این هشیاری  برگزید عقل  من 
 بگو خداوند برای من کافی است؛ زیرا خداوند بسنده است.  
 

 کافیَم، بدْهم تو را من جمله خیر          
 واسطٔه یاری  غیر سبب، بی بی 

 ( 3۵17)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

سازی ذهن و  کافی هستم. من همٔه خیر و برکاتم را بدون سبب گوید:[ من برای تو ]موالنا از زبان خداوند می   
دهم. فضا را باز کن، مرا در  دهد به تو می ذهنی و بدون  یاری  آن چیزی که ذهنت نشان می بدون واسطٔه من 

 مرکزت بگذار و به من وصل شو. 
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 نان تو را سیری دهم کافیَم بی 
 سپاه و لشکرت میری دهم بی 

 ( 3۵18)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

هستم. بدون نان، یعنی بدون تجسمات ذهنی و هرچیزی که در ذهنت نان   ای انسان، من برای تو کافی 
ذهنی از جمله  خواهی با ابزارهای من کنم. تو به جهان  بیرون نگاه کرده و می کنی، من تو را سیر می تصور می 

کنم و  ها تو را شاهِ جهان  وجودت می یر باشی، اما من بدون نیاز به همه این سپاه و لشکر و دوست و آشنا، ام 
 بخشم.  دهم و درون و بیرونت را سامان می به تو شادی، آرامش، خرد و برکت می 

 ( 38و    36آیٔه  ( 39)قرآن کریم، سورۀ زمر ) 

 »... اَلَيْسَ اللَّهُ ب کَافٍ عَبْدَهُ ... .« 
 اش كافى نيست؟« ه »آيا خدا براى نگهدارى بند 

 »... قُلْ حَسْب يَ اللَّهُ ... .« 

 » ... بگو خدا برای من بس است. ...« 
 

 بهارت نرگس و نسرین دهم بی 
 کتاب و اوستا تلقین دهم بی 

 ( 3۵19)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت    

های نرگس و نسرين  ل ات را پراز گ که بهار رسیده باشد، من زندگی ای انسان، اگر فضا را باز کنی بدون این 
کنم. من بدون  ات را شکوفا کرده، به گلستان تبدیل می دهم و هم زندگی کنم یعنی هم دید عدم را به تو می می 

 [ کنیم. گشاییم به خرد زندگی دست پیدا می آموزم. ]وقتی فضا را می کتاب و استاد خِرَدم را به تو می 
 

 کافیَم بی داروَت درمان کنم 
 چاه را میدان کنم گور را و  

 ( 3۵2۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

ام، این مرض  شده، با نیروی شفابخشی من برای تو کافی هستم بدون داروهای بیرونی، در فضای گشوده 
ذهنی را برای تو به  کنم. گور و چاهِ من وجود آورده است را درمان می که دردهای زیادی برایت به  ذهنی من 

 رود.  نظری از بین می کنم و این تنگی و تنگ هموار تبدیل می   میدان وسیع و 
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 بس بُدی بنده را کَفی ب الله 
 لیکَش این دانش و کِفایَت نیست 

 ( 499)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 کند. کَفی ب اللهْ: خداوند کفایت می 

است. اما   مرکز عدم برای او کافی  اگر انسان فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز کند، این فضای حضور و 
داند که واقعاً خداوند برای او کافی است و خیال  ذهنی این دانش و توانایی را ندارد و نمی انسان در من 

توان پیدا  تواند زندگی کند. ]این دانش و کِفایَت را فقط با فضاگشایی می ها نمی کند که بدون همانیدگی می 
 کرد.[  

 
 کِنایات است گوید: این مُشکل و  

 این صَریح است این کِنایَت نیست 
 ( 499)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

 کِنایات: جمع  کنایه و کنایت، مقابل  صراحت، پوشیده سخن گفتن 

زنی، من  گویی و کنایه می شده و تسلیم چیست؟ پوشیده سخن می گوید: این فضای گشوده ذهنی می من 
سازی، اشارات ذهنی و مفاهیم نیفتد، مرکزش عدم شده و این  ه سبب فهمم. اگر فضا را باز کند و ب نمی 

 ای در آن نیست.  فهمد. این سخن کامالا صریح و روشن بوده، هیچ کنایه موضوع که خداوند کافی است را می 
 

 ای دل ز من و مسکن  من تا تو برداشته 
 بند ب سکُست و درآمد سوی  من سیل  بال 

 ( 167رۀ  )مولوی، دیوان شمس، غزل شما 
 سُکُستن: گسستن، گسیختن 

کنم یعنی ذهن  که در آن زندگی می خداوندا، از زمانی که تو دل و چشمت را از من و از مسکن من، جایی 
 است. سوی من جاری شده ای، بند متصل به تو باز شده و سیل بال به برداشته 

 
 کُهِ وجود چو کاهَست پیش  باد  عدم 

 کَه نَرُبود؟ کدام کوه که او را عدم چو  
 ( 9۵۰)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

در پیش   های پر از درد، مقاومت و ستیزه مانند کاهی ها و این وضعیت ذهنی، همانیدگی کوهِ وجود یعنی من  
  گیرد. چطور ممکن است کسی فکان، است که با فضاگشایی در اختیار انسان قرار می باد  عَدَم، باد قضا و کن 

 را مثل کاهی نبرده باشد؟  هایش  ها و همانیدگی مرکزش را عدم کرده باشد اما عدم، کوه درد 
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 حَیْثُ ما کُنْتُم فَوَلُّوا وَجْهَکُم  
 نَحْوَهُ هذا الَّذی لَمْ یَنْهَکُم  
 ( 374۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ست که زندگی، شما را  تنها چیزی  سوی خدا کنید. این فضاگشایی گشایی رو به در هر وضعیتی هستید، با فضا 
 سازی ذهن است.[  یر از فضاگشایی هرکاری که در این لحظه انجام دهیم سبب است. ]غ از آن منع نکرده 

 
 جُنبان تو دُم گرچه دوری، دور می 

 حَیثُ ما کُنْتُم فَوَلُّوا وَجْهَکُمْ 
 ( 33۵4)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

رکت درآور، یعنی با  حچه در ذهن هستی و از خدا دوری، از دور دُم آشنایی با او )از جنس او بودن( را به اگر 
 کن.«   هرجا که هستی رو به او   گوید »در کن و به این آیٔه قرآن توجه کن که می   گشایی مرکزت را عدم فضا 

 ( 144، آیٔه   ( 2)قرآن کریم، سورۀ بقره ) 

ْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ۚ َوَحْيُث َما ُكْنتُْم فََولُّوا  »قَْد نََرٰى تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي السََّماِء ۖ فَلَنَُوِلِّيَنََّك قِْبلَةً تَْرَضاَها ۚ فََوِلِّ وَ 

ُ بِغَ  ا يَْعَملُون«ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ ۗ َوإِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لَيَْعلَُموَن أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َربِِِّهْم ۗ َوَما اَّللَّ  افٍِل َعمَّ

پسندى ]قبلٔه حضور، فضای یکتایی،[  اى كه مى يم. تو را به سوى قبله بين»نگريستنت را به اطراف آسمان مى 
گردانيم. پس روى به جانب مسجدالحرام ]فضای یکتایی، فضای بازشده[كن. و هر جا كه باشيد روى  مى 

دانند كه اين دگرگونى ]يعنی در این  سوی خدا بنگرید.[ اهل كتاب مى بدان جانب كنيد. ]فضا را باز کنید، به 
سازی ذهن نروند[ به حق و از جانب پروردگارشان  ه فضا را باز کرده، به ذهن نگاه نکنند و به سبب لحظ 
 كنيد غافل نيست.« چه مى است. و خدا از آن بوده 

 
 کشید  اژدهایی خرس را در می 

 شیرْمردی رفت و فریادش رسید  
 ( 1932)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 شیرْمرد: دالور 

 بلعید که شیرمردی رفت و خرس را نجات داد.  اژدهایی داشت خرسی را می 
کند، نیروی همانیدگی  کل جهان مانند   می شود و همانیدگی و درد درست ]هر انسانی که وارد این جهان می 

و را  رسند و ا بلعد، بنابراین شیرمردانی مثل موالنا به داد انسان می ست که پس از مدتی او را می اژدهایی 
ذهنی و ایجاد درد، راه درست زندگی نیست، بنابراین انسان مدتی روی خود کار  کنند که این من متوجه می 

رسد سبب خیر  نظر می شود و به ذهنی مؤدب و مهربان شده با او دوست می ذهنی او تبدیل به من کند و من می 
ذهنی راحت  ار کند و کامالا از شر من کند دیگر الزم نیست روی خودش ک گردد و انسان فکر می و برکت می 

 دهد.[  ذهنی که همان خرس است، آخرسر، سر او را به باد می که دوستی من شود، غافل از این 
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 شیرْمردانند در عالَم مدد 
 آن زمان کافغان  مظلومان رسد  

 ( 1933)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت    

اه ستمدیدگان ناله و فریاد یاری برآورند به کمک آنان  اند که هرگ در این جهان، تنها شیرمردان و دالوران 
 شتابند.  می 
 

 بانگ  مظلومان ز هرجا بشنوند 
 دوند آن طرف چون رحمت  حق می 
 ( 1934)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

،  اند، را بشنوند، مانند رحمت حق آن شیرمردان از هرجا صدای مظلومان که فضا را باز کرده و متواضع شده 
 دوند و رنگ  پوست، باور، دین و مذهب و نژاد برایشان مهم نیست.  سو می بدان 
 

 راندی مگس شخص، خُفت و خرس می 
 وز ستیز آمد مگس زُو بازپس 

 ( 2124)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

گوید که با خرس نرو و با من بیا، ولی  شود و انسان خردمندی به او می ]شخصی نادان با خرسی دوست می   
خواهم بخوابم. یعنی من هنوز  کنم، مزاحم نشو، می گوید: من دوستی  خرس را انتخاب می آن شخص می 

 خواهم در ذهن بخوابم. میل ندارم کامالا بیدار شوم.[  می 
راند. ولی  ها را می به خواب ذهن رفت و خرس، نگهبانش شد و از روی او مگس آن شخص نادان دوباره 

ها، مسائلی  ذهنی و مگس جا نماد من نشست. ] خرس در این مگس از روی سماجت دوباره روی آن مرد می 
 خیزند.[  ذهنی برمی هستند که از ذات من 

 
 چند بارش رانْد از روی  جوان  

 آمد دَوان آن مگس زو باز می 
 ( 212۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

سازی و  سازی، مسئله ها یعنی مسائل، مانع ها را از روی آن جوان راند ولی باز مگس خرس چندین بار مگس 
 گشتند.  ذهنی به سوی او باز می سازی من دشمن 
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 خشمگین شد با مگس خرس و، برفت 
 برگرفت از کوه، سنگی سخت زَفْت 

 ( 2126دوم، بیت  )مولوی، مثنوی، دفتر  

 ها خشمگین شد و رفت از کوه، سنگ بسیار بزرگی برداشت.  خرس از دست مگس 
 

 سنگ آورد و، مگس را دید باز 
 ساز بر رُخ  خفته گرفته جایْ 

 ( 2127)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 ساز گرفتن: مستقر شدن، قرار گرفتن جایْ 

 وان  خفته نشسته است.  خرس، سنگ را آورد و دید که دوباره مگس روی آن ج 
 

 برگرفت آن آسیاسنگ و بزَد 
 بر مگس تا آن مگس واپس خزد 

 ( 2128)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت    

 خرس، آن سنگ  بزرگ را بلند کرد و روی مگس کوبید تا مگس دور شود.  
 

 سنگ، روی  خُفته را خشخاش کرد  
 این مَثَل بر جُمله عالَم فاش کرد  

 ( 2129مثنوی، دفتر دوم، بیت  )مولوی،   

سنگ  بزرگ، صورت آن مرد  خفته را مانند خشخاش خُرد کرد و این مَثَل  دوستی  خاله خرسه را در میان  
 ها انداخت و رواج داد. مردم جهان بر سر  زبان 

 
 مِهر  ابله، مِهر  خرس آمد یقین 

 کین  او مِهرست و، مِهر  اوست کین 
 ( 213۰بیت  )مولوی، مثنوی، دفتر دوم،    

ذهنی، دوستی و دوستی او  ذهنی مسلماً همان دوستی خرس است و دشمنی من مهر و دوستی ابله یعنی من 
 جویی و دشمنی است. عین کینه 
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 عهد  او سست است و ویران و ضعیف 
 گفت  او زَفْت و، وفای  او نحیف 

 ( 2131)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت    

و عهد الست نیست بلکه از جنس توهم   است و تصمیماتش از جنس زندگی ذهنی سست و ناپایدار عهد من 
داند. و سخن او بزرگ و پیمان او  کند، بنابراین ارزش خودش را نمی ها تغییر می بوده و برحسب همانیدگی 

 الغر و زار و در عمل هیچ است.  
 

 گر خورَد سوگند هم، باور مکُن 
 بشکند سوگند مرد  کژْسُخُن 

 ( 2132ی، دفتر دوم، بیت  )مولوی، مثنو

ذهنی دارد و سخن و فکرش از  ذهنی سوگند هم بخورد حرفش را باور نکن، آدمی که من اگر انسان من 
 شکند.  ماند و سوگندش را می خیزد نه از فضای عدم، هرگز به عهد خود وفادار نمی ذهنی برمی من 

 
 سوگند، گفتش بُد دروغ چونکه بی 

 سوگندش به دوغ تو مَیُفْت از مکر و  
 ( 2133)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 های بیهوده، لهو و بازی  دوغ: امیال  باطل، خواهش 

 .  سوگند دروغ است. مبادا فریب حیله و سوگند او را بخوری که سخن  احمق، بی چون 
 

 نفس  او میرست و، عقل  او اسیر  
 صد هزاران مُصْحَفش خود خورده گیر 

 ( 2134مثنوی، دفتر دوم، بیت  )مولوی، 

بوده و در توه م زندگی   های نفسانی اش اسیر خواهش ذهنی او، امیر و حکمفرماست، ولی عقل زندگی من 
 ای ندارد.  ذهنی، صدها هزار بار هم به قرآن قسم بخورد، هیچ فایده کند. تو فرض کن آن من می 
 

 بشکند   پیمان   سوگند، بی   چونکه 

 شکند ب   آن   هم   سوگند   خورد   گر 

 ( 213۵  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  بر باز  بخورد،  هم  سوگند  اگر  بنابراین  شکند می  را  خود  عهد  سوگند،  بدون  که  طور همان ذهنی من  خرس  این 
  اعتباری  جامعه،  احترام   مورد  و  شده  تربیت  ذهنی  های من  تعهد  و  سوگند  به  پس . ] ماند نمی  عهدش  سر 

 .[ کرد   حذر  آنها   از   باید   و   نیست 
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 آن   از   گردد   تر آشفته   نفس،   زآنکه 

 گران   سوگند    به   بندش   کُنی   که 

 ( 2136  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  زیرا بماند  عهدش  سر  بر  که  بگیری  تعهد  او  از  و  کنی  کاری  به  ملزم  توانی نمی  دارد  ذهنی من  که  را  شخصی 
  کند می  وعده  خُلف  بلکه  ماند، نمی  خود  سوگند  و  عهد  سر  بر  تنها نه  شخص  این . است  حاکم  او  بر  اش ذهنی من 
 . شود می   خشمگین  بیشتر   ای کرده   کاری   انجام   به   مجبور   را   او   که این   از  و 
 

 نهد   حاکم  بر   بند   اسیری  چون 

 جَهَد   بیرون   دَرَد،   بر  را   آن   حاکم 

 ( 2137  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

 .  یابد می   رهایی   و   کرده   پاره   را   بند   امیر   آن   قطعاً   بکشد،   بند   به   را   فرمانروایی   و  امیر  بخواهد   اسیری   هرگاه   
 

   را   بَند   آن  خشم،  ز   کوبد   سَرَش   بر 

 را   سوگند   او،  روی   بر   زَنَد می 

 ( 2138  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  نسبت هم  ذهنی من  در  همانیده  انسان  کوبد، می  اسیر  سر  بر  را  بند  غضب،  و  خشم  روی  از  امیر  که  طور همان   
 .  ندارد   تعهدی   کرده،   یاد   خودش   که   سوگندی   به 

 
 شو   دست   بالْعُقُودش   اُوفُوا  ز   تو 

 مگو   او   با   اَیْمانَکُمْ  اِحْفَظُوا 

 ( 2139  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  باش   نداشته  عهد   به   وفا   توقع  (  دیگران   و   خودت   ذهنی من )   ذهنی   های من   یا   احمقان   از   هستی  خردمند  اگر  پس 
  بنابراین است  جسم  مرکزشان  ها آدم  این . ] دارند نگه  را  سوگندشان  که  نگو  ها آن  به . بردار  دست  کار  این  از  و 
 .[ نیست   اعتباری  ها آن   ذهنی   من   وفای   و   تملق   به 
 ( 1  آیٔه   ،( ۵) مائده  سورۀ   کریم،   قرآن ) 

 ...« ب الْعُقُود    اَوْفُوا   آمَنُوا   الَّذ ينَ  اَيُّهَا   يَا »

 ... .« کنید  وفا   ها پیمان   به   اید، آورده   ایمان   که   کسانی   ای »
 ( 89  آیٔه   ،( ۵) مائده  سورۀ   کریم،   قرآن ) 

 ...« اَيْمَانَكُمْ   وَاحْفَظُوا ... » 

 ...« کنید   وفا  خود   های قسم   به »...   
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 کند می   که   با   عهد   دانَد   وآنکه 

 تَنَد   او   گِرد    و،   تار   چون   کند   تن 

 ( 214۰  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  اش ذهنی من  تن بندد، می  عهد خداوند  با  هرلحظه  که  بداند  انسان اگر  یا بندد می  عهد کسی  چه  با بداند  که آن 
 . تند می   حضور   رشتٔه   عهدش  دور   به   و   کند می   پرهیز   سازد، می   باریک   مو   تار   مانند   را 
 

   جهان   های  خَلَل   های ستون   آن

 نهان   های  مرض   طبیبان    آن

 ( 193۵  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  همچنین  ها آن . هستند  هایی ستون  مانند  فروپاشی  و  ویرانی  به  رو  دنیای   این  برای  موالنا  چون  بزرگانی  و  اولیا 
 .  دچارند  آن   به   ها انسان   که   ذهنی من   پنهانی   بیماری   برای   هستند   طبیبانی 

 
 اند رحمت   و   داوری   و   مِهر   محض  

 اند رَشوت بی   و   علّت بی   حق،   همچو 

 ( 1936  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  چشم  بدون  و  ذهنی  علت  بدون  که   خداوند  مانند . اند خالص  رحمت   و  عدالت  و  مهر  دارای  بزرگان  و  اولیا  این 
 .  بخشد می   دریغ بی   داشت، 

 
 یکبارگیش؟   کنی می   یاری   چه   این 

 بیچارگیش   و   غم  بهر    از :  گوید 

 ( 1937  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  بیچارگی  و  غم خاطر به : گوید می  پاسخ  در  دهی؟ می  نجاتش  و  کنی می  کمک  او  به  همه  این چرا : پرسد می  او  از 
 .  کند می   کمک   طلب   و   است   دچار   آن   به   ذهنی من   در   که 
 

   شیرْمرد   شکار    شد   مهربانی 

 درد   غیر    نجوید   دارو   جهان   در 

 ( 1938  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  لطف  و  مهربانی  دارند،  دسترسی  خدایی  عشق  و  مهر  به  فضاگشایی  با  که  هایی آن  یعنی  دالوران  و  شیرمردان   
  و  عشق  و   مهر  نیز  ها آن  رود، می  درد  و  بیماری  دنبال  به  فقط  دارو  جهان،  در  که چنان .  کنند می  شکار  را  خداوند 
 . آورند می   شده گشوده   فضای   از   را   دارو 
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   رود   آنجا   دوا   دردی،   هرکجا 

 دود   آنجا   آب   است،   پستی   هرکجا 

 ( 1939  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  سراشیبی  و  پستی  که  هرکجا  و  رود می  جا همان  نیز  درمان  و  دارو  باشد،  داشته  وجود  ذهنی من  درد  که  هرکجا   
  طلب   همانیدگی  درد  برای  اگر  دیگر  بیان  به . ]شود می  سرازیر  سمت  همان  به  هم  آب  باشد،  داشته  وجود 
  بدانجا  زندگی  دهندۀ  شفا  آب   و  شود می  جذب  سمت  همان  به  نیز  خداوند  داروی  باشد،  داشته  وجود  درمان 
 .[  شود می   سرازیر 

 
 شو   پست   رَوْ   بایدت،   رحمت   آب  

 شو   مست   رحمت،   خمر    خور   وانگهان 

 ( 194۰  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  با . کن  اعتراف  هایت نقص  به  و  کرده  رها  را  کمال  پندار  پس  برسد،  تو  به  زندگی  رحمت  آب  خواهی می  اگر   
  بنوشی  الهی  رحمت  شراب  از  توانی می  صورت  دراین . شدم  رها  ذهنی من  از  که  نگو  خود،  روی  کردن  کار  اندکی 

 .  شوی   حضور  مست    و 
 

 سَر   به  تا   آمد   رحمت   اندر   رحمت 

 پسر   ای   مآ   فِرو   رحمت   یکی   بر 

 ( 1941  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  از  رهایی  برای  درپی پی  و  است  فراگرفته  را  انسان  وجود  سراسر  پیوسته،  صورت  به  الهی  بیکران  رحمت   
  حرف  به  و  بده  ادامه  خودت  روی  کار  به . نکن  بسنده  رحمت  یک  بر ! پسر  ای  پس . رسد می  او  به  ذهنی من 
 .  نکن   گوش   ات ذهنی من 

 
   شجاع   ای   آر   پا   زیر    در   را   چرخ 

 سَماع   بانگ    فلک،   فوق    از   بشنو

 ( 1942  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  آهنگ  فضاگشایی،  با  بلکه . نشو  رفیق  ات ذهنی من  با  و  بکش  پا  زیر  به  را  ذهن  کنندۀ حرکت  چرخ  دالور،  ای 
 .  کن   دریافت   را   زندگی   پیغام   و   شو   الهام   دریافت   محل .  بشنو   درون  آسمان    فراز   از  را   زندگی 
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 گوش   ز   کن   بیرون   وسواس   پنبٔه

 خروش   گردون،   از   آید  ات گوش   به   تا 

 ( 1943  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  جانت  گوش   به  درون  آسمان   از  غیبی  بانگی  تا  کن  رها  را  ذهن  در  فکر  از  بعد  فکر  همان  یا  وسواس  پنبٔه   
 .  برسد 

 
 عیب   موی    از   را   چشم   دو   کن   پاک 

 غیب  سَروستان    و   باغ   ببینی   تا 

 ( 1944  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
 بوستان   باشد،   بسیار   سرو  درخت   که   جایی :  سَروستان 

  تا  نشو  دوست  ات ذهنی من  با  و  کن  باز  را  فضا  و  کرده  پاک  ها همانیدگی  موی  از  را  دلت  چشم  و  غیبی  چشم   
 . کنی   مشاهده   را   غیبی   بوستان    و   باغ 

 
کام   بینی   از   و   مغز   از   کن   دفع   زُ

 مَشام   در   آید   در   اللهریحُ   که   تا 

 ( 194۵  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
  اینجا  در   است،   همراه   بینی   گرفتگی   و  ریزش آب   عطسه،   با  و  شود می   ایجاد  حساسیت یا   سرماخوردگی  اثر    بر   که   بینی   مخاطِ   التهاب :  زکام

 . شودمی   حقیقت   ادراک   از  مانع   که   نفسانی   هوای   و  خواهش 

 الهی   جانبخش    نسیم :  الله ریحُ 

  را  خداوند  بوی  و  عشق  رایحٔه  تا کن  بیرون  را  ها همانیدگی  مرض   همان  یا  زکام  عدمت،    بینی  و  مغز  از 
 .  کنی   استشمام 

 
 اثر   صَفرا  و   تب   از   مگذار   هیچ 

 شِکَر   طعم    جهان،   از   بیابی   تا 

 ( 1946  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  جهان  این  در  تا  نگذار  باقی  اثری  هیچ  است،  آن  دردهای  و  همانیدگی  نماد  که  صفرا  و  تب  از  خود  وجود  در   
  میسر  ذهنی من  با نکردن  دوستی  و خود  روی  کردن  کار  با امر  این. ]بچشی  را  عشق  و  زندگی  شیرین  طعم 
 .[ شود می 
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 مپوی   عِنّین   و   کن   مَردی   داروی  

 روی  ْخوب   صدگون   آیند  برون   تا 

 ( 1947  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
 . است  ناتوان   جنسی   آمیزش    در   که  مردی :  عِنّین 

  خود،  روی  پیوسته  کردن  کار  با  را  دارد  وجود  روحت  در  که  همانیدگی  بیماری  همان  یا  مردانگی  ضعف  و  برو 
  دید خواهی  و  شده  عشق  دریافت   آمادۀ  شوی،  زندگی  جنس  از  و  کرده  باز  را  فضا  اگر  ترتیب این به . کن  معالجه 

 .  شود می   جاری  سویت   به   عشقی  معارف   که 
 

   ب کَن   جان   پای   ز   را   تن    ٔکُنده 

   انجمن   گِرد    به   جوالن   کُنَد   تا 

 ( 1948  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  جانت   تا  نکن  دوستی   ات ذهنی من   با .  کن   جدا   شده   بسته  جانت  و   روح   پای   به   ذهنی من   صورت به   که  را   ای وزنه 
 .  درآید   پرواز   به   اولیا   جمع  در   همانیدگی   هیچ  بدون   آزادانه 

 
 کن   دور   گردن   و   دست   از   بُخل  غُل   

 کُهُن   چرخ    در   دریاب   نو   بخت  

 ( 1949  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
 زنجیر : غُل 

 نظری تنگ :  بُخل

  در  تا  کن  باز  ات هشیاری  گردن  و  دست  از  است،  ذهنی من  های خاصیت  از  که  را  چشمی تنگ  و  بخل  زنجیر   
 .  برسی   نو   اقبال   و   بخت   به   کهنه،   جهان   این 

 
 پَر   لطف    ٔکعبه   به   تانی نمی   ور 

 گر چاره   بر   بیچارگی   کن   عرضه 

 ( 19۵۰  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  یا  گر چاره  خداوند   پیشگاه  در  صورت دراین  کنی،  پرواز خداوند لطف  کعبٔه  به  و  گشوده  را  فضا  توانینمی  اگر   
  گوش  ذهنی من  خرس  حرف  به  و  کن  عرض  را  خود  عجز  و  حاجت  کن،  بیچارگی  اظهار  موالنا،  چون  بزرگانی 

 . نده 
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 است   ای سرمایه   قوی   گریه،   و   زاری 

 است   ای دایه   تر قوی   کُلّی،   رحمت  

 ( 19۵1  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  و   زاری   این . ]است   بزرگ   ای سرمایه   است،   ذهن   ناتوانی   و  درد  و   نقص   به   اقرار  و   تواضع   همان   که   گریه   و   زاری 
  با  که  زندگی  کلی   رحمت   همچنین .[ نیست  ذهنی من  داشتن   روی   از  توجه  و  تأیید  جلب  برای  عجز  اظهار 

  است  رحمتی  منبع . است  نیرومند  بس  ای دایه  شود، می  فراهم  زندگی  جامع  خرد   به  شدن  وصل  و  فضاگشایی 
 . یابد   سامان   امورت   همٔه   شود می   باعث   که 

 
 بُوَد   جو بهانه   مادر،   و  دایه 

 شود   گریان   او  طفل    آن   کِی   که   تا 

 ( 19۵2  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  منتظر  است،  چنین  نیز  خداوند . بدهند شیر  او  به  کرد  گریه  اگر  تا  هستند  کودک  بهانٔه  دنبال  به  مادر  و  دایه 
 .  گرداند   واسع   را   کرانش بی   رحمت   تا   ماست   ناتوانی   و   عجز  اظهار 

 
 آفرید   را   شما   حاجات    طفل  

 پدید   شیرش   شود   و   بنالید   تا 

 ( 19۵3  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  در  شده گشوده   فضای   از  تا   کرد   نیازمند  شدن   زنده  و   زندگی   به  هستید   محتاج   کودکی   مانند   که   را   شما   خداوند  
  ترتیب بدین . نروید  ذهنی  های خواسته  کردن  برآورده  دنبال  به  و  کنید  عجز اظهار  شناختی روان  نیازهای  برابر 
  به  تواضع  کنیم،  افتادگی  باید  داریم  ما  که  نیازی  هرگونه . ]شد  خواهد  نثارتان  و  آمده  جوش به  رحمتش  شیر 
  را  ما  زندگی  که  خردش  و  رحمت  شیر  و  کند  کمک  ما  به  زندگی  خرد  تا  باشیم،  داشته  « دانم نمی »  دهیم،  خرج 

 .[ بشود   رد   ما   از   کند، می   درست 
 

 مباش   زاری بی   الله،  اُدعُوا :  گفت 

 مِهرهاش   شیرهای   بجوشد   تا 

 ( 19۵4  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
   بخوانید :  اُدْعُوا 

  بدون  و  کنید  باز  را  فضا  لحظه  این  یعنی  « نکنید فراموش  را  گریه  و  زاری  و  بخوانید  را  من : » فرمود  خداوند  
 .  آید   جوش   به   خداوند  لطف   و   رحمت   شیر   تا   باشید   داشته   طلب   ذهن،   های حرف   به  اهمیت 
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 ( 11۰  آیه  ، ( 17) اسراء   سوره   کریم،   قرآن ) 

َن ۖ أَيًّا َما تَْدُعوا َفلَهُ اِْلَْسَماُء اْلُحْسنَٰى ۚ َوََل تَْجَهْر ِبَصلَ  ْحَمٰ َ أَِو اْدُعوا الرَّ ِلَك َسبِيلً.«»قُِل اْدُعوا اَّللَّ
 ِتَك َوََل تَُخافِْت بَِها َواْبتَغِ بَْيَن ذَٰ

  ها نام  نیکوترین  ( اید خوانده  را  او  یکتای  ذات ) بخوانید  را  کدام  هر  بخوانید،  را  رحمان  یا  بخوانید  را  خدا : بگو »
  مخوان  آهسته  صدای  با  نیز  و  بلند   صدای  با  را  خود  نماز   و . اوست  ویژۀ  فقط ( هاست آن  از  هم  نام  دو  این  که ) 
 .« بجوی   میانه   راهی (  صدا )  دو   این   میان   و 

 
 ابر   شیرافشان    و   باد   هُوی   هُوی 

   صبر   تو   ساعت   یک   اَند، ما   غم    در 

 ( 19۵۵  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  منتظر همگی  رضا،  آسمان   از خداوند  رحمت  ابر  بارش  و زندگی  باد   تحوالت  این یعنی  باران  بارش  و  باد زوزۀ   
  تو  بر  را  خداوند رحمت  که  است  این  برای  آورند می  پدید  ات زندگی  در  فَکان کُن  و  قضا  که  اتفاقاتی . هستند  تو 

 .  کن   پیشه   صبر   فقط   تو .  کنند   نازل 
 

 یی؟ نشنیده   ر زْقُکُم   السَّماءِ فِی 

 یی؟ چَفسیده   بر   چه   پَستی   اندرین 

 ( 19۵6  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
 ای چسبیده :  یی چَفْسیده 

  که ) است  درون  شدۀ گشوده  آسمان  در  شما  روزی  ؟ « هاست آسمان  در  شما  رزق »  که  ای نشنیده  آیه  طبق  مگر   
  پستی  این  به  چرا پس .( کند می  طلوع درونت  آفتاب  و  شود می  تر بزرگ  و  بزرگ  هرلحظه  در  فضاگشایی  با
 . ای داده   قرار   خود  دوست  را   آن   و   ای چسبیده  ذهنی من 
 ( 22  آیٔه   ، ( ۵1)   الذاریات   سورۀ   کریم،   قرآن ) 

 « تُوعَدُونَ   وَمَا   ر زْقُكُمْ   السَّمَاءِ فِي   وَ »

 . است   آسمان   در   شده،   وعده   شما   به   چه هر   و   شما   رزق    و 
 

 غول   آواز    دان   نومیدیت   و   ترس 

 سُفول   قَعْر    تا   تو  گوش    کَشَد می 

 (  19۵7  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 
 پَستی :  سُفول 

  که  بدان  ات ذهنی من  غول   آواز  مانند  را  آید می  پیش  برایت  ها همانیدگی  از  پیروی  اثر  در  که  ناامیدی  و  ترس   
 .[ نشو   رفیق   ذهنی من   خرس   با   که   است   هشدار   ها این   همٔه . ]بکشد   پایین   پستی   عمق  تا   را   تو   خواهد می 
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 کشید   باال   را   تو   که   ندایی  هر 

 رسید   باال   از   که   دان می   ندا   آن

 (  19۵8  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

 .  آید می   تسلیم   و   شده گشوده   فضای   همان  یا   باال   از  بدان  کشد می   باال   سمت   به   را   تو   که   ندایی   هر   
 

 آوَرَد   حرص   را   تو   که   ندایی  هر 

 دَرَد   مَردُم   او  که   دان   گرگی   بانگ 

 (  19۵9  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  سوق  ها همانیدگی  و  ماده  جهان  به  را  تو  و  کند، می  بیدار  را  « بهتر تر، بیش  هرچه » حس   تو  در  که  ندایی  هر  اما    
 . دَرَد می   را   انسان   که   بدان   گرگی   آواز   مانند   را   آن   دهد، می 

 
 مکان   روی    از   نیست   بلندی   این 

 جان   و   عقل  سوی    هاست بلندی   این 

 ( 196۰  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  یا  مکانی  اعتبار  به  ارتفاع  و بلندی  منظور  کشد، می  باال  را تو  گوییم می  و  کنیم می  صحبت آن از که  بلندی  این 
 .  است   باطنی   قدرت    و   خداوند   به  شدن   زنده   درجٔه   هدف،   بلکه .  نیست   دنیایی   این   مقام 

 
 اثر   از   آمد   باالتر   سبب   هر 

 شَرَر   بر   آمد   فایق   آهن   و   سنگ 

 ( 1961  بیت   دوم،   دفتر  مثنوی،  مولوی، ) 

  که   آهن   و  سنگ   مانند .  است   تر مهم   کند می   ایجاد   که   اثری  از  چیز   هر سبب   که   رسدمی   نظر   به   گونه این   ذهن  در 
  داند، می  مهم  شدند  جرقه  ایجاد  سبب  که  را  آهن  و  سنگ  ذهن . آید می  وجود به  جرقه  ها آن  اصطکاک  از 

  به   شروع   و   آمده   جهان  این   به   ابتدا   که   هم  انسان   در . ] است   اهمیت   داری   است،   کار   نتیجٔه   که   جرقه   که   درحالی 
  شدن  زنده  به  منجر  و  است  عشق  جرقٔه  آن  که  کند  ایجاد  اثری  باید  و  است  سبب  بدن،  این  کند، می  انباشتگی 

 .[ شود می   خداوند  به 
 

کَش نشست   ی فالن   آن  فوق  آن سَرْ
 نشست   یش در صورت به پهلو   گرچه 
 ( 1962  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ظاهر مهم جلوه  است که به  ی باالتر و برتر از کس  یار زنده شده بس  ی چون موالنا که به مقصود زندگ هم  انسانی 
 باالتر است.   یار اما در باطن بس  نشیند، ی اگرچه ظاهراً در کنار  او م  ین اما هنوز در ذهنش است. بنابرا   کند ی م 



  934خالصه ابیات برنامه شماره   

 4۵ 

 شرف   ی  آنجاست از رو   فوقيئی 
 دور از صدر باشد مُستَخَف   جای  
 ( 1963  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ی :برتر فوقيئی 

 ارزش ی ب   یر، : حقمُستَخَف

که از صدر مجلس دور   ی از نظر ذهن کس  که ی درحال  ست، ی زندگ  ی  شرف و بزرگ  ی از رو  ی جا برتر در آن  زیرا 
 است.  یر باشد، پست و حق 

 
 جهت که سابق است   ین و آهن ز   سنگ 
 است   یق دو، ال   ین ا   یّ  عمل فوق   در 
 ( 1964  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

به  هستند که نسبت  یق دارند، ال  تری یش وجود آمده و سابقه ب هن در عمل زودتر به جهت که سنگ و آ  ازین 
 داشته باشند.   ی جرقٔه آتش برتر 

 
 یش خو   ی   مقصود   ی شَرَر از رو   وآن 
 پیش یش رُو پ   ین و سنگ است ز   زآهن 
 ( 196۵  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

تر  ها مهم جرقٔه آتش است، پس جرقه از آن ید وجود آمدن سنگ و آهن، تول از به  ی جا که مقصود اصل از آن  اما 
 دارد.  ی ها برتر به آن بوده و نسبت 
  یجاد اما هدف از ا  آید ی م  یا دن به  ی ذهن اگرچه ابتدا با من  یرا را بخورد، ز ی ذهن تقدم من  یب فر  ید ]انسان نبا 

 زنده شدن به حضور است.[   ی، ذهن من 
 

 شَرَر   یان ، پا و آهن اوّل و  سنگ 
 هر دو تنند، و جان شَرَر   ین ا   لیک 
 ( 1966  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

سنگ و آهن   ین اما ا  شود، ی م  یجاد دو جرقه ا  ین و سپس از برخورد  ا  آیند ی وجود م ابتدا سنگ و آهن به  اگرچه 
 کرد.   یه تشب   آورد ی که جسم را به حرکت درم   ی به جسم و جرقٔه آتش را به جان   توان ی را م 

  ی جسم  یاری ابتدا هش  که ین حضور است، با ا یاریو جرقه، هش  ی جسم  یاری ]درواقع سنگ و آهن همان هش 
 .[ باشد ی حضور م   یاری آن، زنده شدن انسان به هش   یجاد  وجود آمده، اما منظور از ابه 
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 ترست شرر گر در زمان واپس   آن
 صفت از سنگ و آهن برترست   در 

 ( 1967  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

تر است اما از نظر صفت برتر است.  به سنگ و آهن عقب نسبت  ی آن جرقٔه عشق از لحاظ زمان  اگرچه 
اما   افتد ی اتفاق م  یرتر و جسم انسان د ی ذهن من  یل به تشک اگرچه زنده شدن به خدا نسبت  یگر عبارت د به 
 برتر و ارزشمندتر است.   یار بس

 
 ترست زمان، شاخ از ثمر سابق   در 

 ترست یق هنر از شاخ، او فا   در 
 ( 1968  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و  اما برحسب فضل و هنر از شاخه برتر  آید ی وجود م آن به  یوۀ است که شاخٔه درخت قبل از م  ین ا یگر د مثال  
 تر است. باارزش 

 
 مقصود از شجر آمد ثَمَر   چونکه 
 ثَمَر اوّل بُوَد، آخِر شَجَر   پس 

 ( 1969  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

دارد و در آخر درخت.   یت اهم  یوه است، پس اول م  یوه وجود آمدن  درخت، م از به  یی مقصود نها  زیرا 
عشق و زنده شدن به حضور است، پس حضور از   یوۀ م  ی، ذهن من  یجاد از ا  یی مقصود نها  یگر عبارت دبه 
 تر است. مهم   ی ذهن من 

 
 کرد از اژدها   یاد چون فر   خرس 

 کرد از چنگش رها   شیرْمردی 
 ( 197۰  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

شدن بود، مانند خرس از ترسش،   یده درحال بلع  ی ذهن من  ی درد توسط اژدها  یق که انسان از طر  هنگامی 
او شتافت و از چنگ   یاری  چون موالنا به هم  یرمردی بود، ش  یل ناله صادقانه و اص  ینو چون ا  سر داد  ی ا ناله 

 کرد.   یش اژدها رها
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 به هم دادند پُشت   ی و مرد   حیلت 
 قُوّت بکُشت   ین را او بد   اژدها 

 ( 1971  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ینپس بد  یدند، دست هم دادند و به او قدرت بخش به حضور در آن انسان دست  یاری و اصالت  هش  تدبیر 
 او توانست اژدها را بکشد.   یب ترت 

 
 یست ن   یله را هست قوّت، ح   اژدها 
 است   ای یله تو، ح   ٔیله فوق ح   نیز 
 ( 1972  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ندارد. اگر تو   یر کند، اما تدب  یجاد انش درد ا هم  یروی ن  یق از طر تواند ی زور دارد و م  ی ذهن من  ی اژدها  که ین ا  با
 . کند ی در جهان وجود دارد که کل کائنات را اداره م   یز تو ن  یر  آگاه باش که باالتر از تدب   ی کرد   یر تدب

 
 باز رَوْ   یدی، خود را چو د    ٔحیله 
 آغاز رَوْ   ی  کجا آمد، سو   کز 
 ( 1973  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یر تدب  یا است  ی ذهن من   ٔیله ح یا است. آاز کجا آمده  ین فضا را باز کن و بب  یدی خودت را د  یلٔه که ح  وقتی 
  ات یه و به جنس اول  ی برو که در ابتدا فضا را گشود  یی پس به آن بسنده نکن، بلکه دوباره به آن جا ی؟ زندگ 

 از کجا آمده.   یر تدب   ین ا   ین و بب   ی زنده شد 
 

 است، آمد از عُال   ی چه در پست   هر 
 نِه، هال   ی بلند   ی  را سو   چشم 

 ( 1974  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
    ی: رفعت، شرف، بزرگ عُال 

کار  که ذهن به  ای یله و به هر مکر و ح  ی نکن  ی توجه  گنجد ی م   ی ذهن من  ی  انسان آگاه باش که به هرچه در پست  ای 
نده، بلکه فضا را   یتی کرده و انسان را قانع به نگه داشتنش کند، اهم  ی تظاهر به دوست  ی تا با چاپلوس  گیردی م 

 شده نگه دار. گشوده   ی فضا   ی  بلندا   ی سو باز کن و چشمت را به 
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 بخشد نظر اندر عُال   روشنی 
 آرَد بال   یرگی اوّل خ   گرچه 

 ( 197۵  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یت اما درنها  شود، ی آن م  یرگی  و موجب خ  زند ی شده در ابتدا چشم را م گشوده  ی نگاه کردن به نور  فضا  هرچند 
شده  گشوده  ی از فضا  ی زندگ  یر موجب روشن شدن چشم عدم و آمدن تدب  ی، و صبر کن  یی اگر فضا را بگشا 

 . شود ی م 
 

 کُن   ی خو   یی را در روشنا   چشم 
 کُن   ی نظر آن سو   ی، نه خفّاش   گر 
 ( 1976  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

سو  آن  به  یی با فضاگشا  یستی، عادت بده. و اگر خفّاش ن  ی زندگ  یی  را باز کن و چشمانت را به روشنا  فضا 
 شده نظر کن.  گشوده   ی فضا   یعنی 

 
 نشان  نور  توست   بینی عاقبتْ 
 گور  توست   یقت حق   ی، حال   شهوت  

 (   1977  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یاری و از جنس هش  ی فضا را باز کن  ید و در عاقبت، با  ی در ذهن هست  که ین به ا درک  تو نسبت  یا  بینی عاقبت 
 . ای یده را د  یی است که روشنا   ین نشانٔه ا  ی، حضور شو 

اگر با خرس  مهربان و چاپلوس   یعنی قبر توست. ] یقت، درحق  ها، یدگی شهوت همان یعنی  ی شهوت حال  ولی 
 شد.[   ی مدفون خواه   ی، هوت حال در قبر ش   ی، کن   ی دوست   ات ی ذهن من 

 
 ید بد   ی که صد باز   بینی عاقبت 

 ید شن   ی باز   یک آن نَبْوَد که    مثل  
 ( 1978  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  هایی و باز  گشاید ی پس فضا را م  خورد، ی به دردش نم  ی ذهن با من  ی دوست  یافته که در  ینی بعاقبت  انسان 
و از   یده روزگار را د  های ی از باز  یکی که فقط  ی . او با کس بیند ی را م  هایش یدگی و همان  ی ذهن مختلف من 

 فرق دارد.   یده، شن   یزهایی و زنده شدن به خداوند چ   یی فضاگشا 
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 چنان مغرور شد   ی باز   یکی   زآن 
 تکب ر ز اوستادان دُور شد   کز 
 ( 1979  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی از استادان  یگر [ چنان به خود مغرور شده که د ی  زنده شدن به زندگ  ٔدرباره  یقتی حق یدن]آن شخص  خام از شن 
 .  گیرد ی چون موالنا کناره م 

 
 ید آن هنر در خود چو د   وار سامری 
 ید از تکب ر سر کَش   ی ز موس   او 
 ( 198۰  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

متکبرانه، در برابر   ی، ند سامر همان ید، در خود د  ی فضل و هنر  که ین هم  ای تجربه ی شخص  خام و ب  چنین 
گاو از آن   ی صدا  پیچید، ی باد در آن م  ی ساخت که وقت  ی ا گوساله  ی، کرد. ]سامر  یچی )ع( سرپ  ی حضرت موس 

)ع(   ی ، موس پرست شدند. پس از آن گوساله  یز . او مردم را به پرستش آن دعوت کرد و مردم ن شد ی خارج م 
حال   ید، آورد یمان ا   یز پند دادم و شما ن  یار من شما را بس  ین، از ا  یش از کوه بازگشت و به قوم خود گفت: »پ 

  یم، نکرد  ی خود عهدشکن  یار ما به اخت ی، موس  ی قوم در پاسخ، گفتند: »ا  « ید؟ اچرا بر عهد خود وفادار نمانده 
 .«  یم خورد یب ما فر   یله وس   ین و بد یچید در او پ   دگی ذهن را ساخت و باد زن  یعنی گوساله    ی سامر 

ما متکبرانه به   یز گونه ن گوساله معجزۀ من است.« همان  ین و به او گفت: »ا  یستاد ا  ی در برابر موس  سامری 
را   ی سامر  ی معجزۀ ماست.« سپس موس  کند، ی مهربان که سروصدا م  ی ذهن من  ین : »ا گوییم ی موالنا م  و  ی زندگ 
 کرد.[   ین نفر 

 
 آن هنر آموخته   ی ز موس   او 
 معلّم، چشم را بردوخته   وز 
 ( 1981  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

.  ید حال چشم از معلّم  خود فرو پوش  ین )ع( آموخته بود، با ا  ی آن هنر و دانش را از حضرت  موس  سامری، 
 .[ یم ندار   یاجی به تو احت   گوییم ی موالنا م   یا و    ی به زندگ   ی، همچون سامر   یز ست که ما ن آن   یل ]تمث 

 
 نمود   ی دگر باز   ی موس   الجَرَم 

 و جانش را رُبود   ی که آن باز   تا 
 ( 1982  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

همچون   یز اگر ما ن  ی عبارت . ]به کار گرفت و جانش را ستاندبه  یگری د  یر )ع( تدب  ی حضرت موس  ناچار به 
کرده   یجاد ا  یگری د  ی ناچار باز به  یز خداوند ن یم، بدان  نیاز ی سر  تکبر افراشته و خود را ب ی در برابر زندگ  ی سامر 

 .[  ستاند ی و جان ما را م 
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 بسا دانش که اندر سَر دَوَد   ای 
 شود سَروَر، بدآن خود سر رَوَد   تا 

 (  1983  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

دانش    که ین شده و آن را سرور خود سازد. غافل از ا  یده انسان با آن همان  یعنی که به سر برود  ی بسا دانش  ای 
  ید با   ین سر  او را برباد دهد. ]بنابرا   یت تا درنها   کند ی خود م  یع و انسان را مط   شود ی م   یل به خرافه تبد   یده، همان 

 از او، حاصل شود.[  یی فضا را باز کرده تا جدا   ی ذهن در برابر خرس  مهربان من 
 

 باش   ی که رود، تو پا   ی نخواه   سر 
 باش   ی را  ْپناهِ قطب  صاحب   در 
 ( 1984  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

چون موالنا   ی نظر متواضع باش و در پناهِ قطب  صاحب  یعنی باش  ی که سرت بر باد رود، پا  خواهی ی نم  اگر 
 . ی درآ 

 
 ین فوق  او مَب   یش خو   ی، چه شاه   گر 
 ین جز نبات  او مَچ   ی، چه شهد   گر 
 ( 198۵  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی عارفان بزرگ  یا و  ی خود را برتر از زندگ  ی، دار  یی مقام باال یا و  ی قو  یار جهان، هنر، ذهن بس  ین در ا اگرچه 
 . ین چون موالنا نب 

نبات   ینی  یر از ش  یر غ  ید به هوش باش که نبا  ی ول  رسی ی نظر م به  یرین چاپلوست، ش  ی ذهن من  یل دل به  اگرچه 
 .  یری برگ   یزی چ  ی، زندگ 
 

 تو نقش است و، فکر  اوست جان   فکر  
 تو قلب است و، نقد  اوست کان   نقد  

 (   1986  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

منزلٔه جان است. طال و  موالنا به  یعنی  یْ را قطب  صاحب  یا  ی زندگ  یشٔه اند  ی تو نقش و قشر است ول  فکر 
 او همچون معدن طالست.   ینٔه است اما نقد   ی تو تقلب   ینٔه نقد 
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 او   ی  خود را بجُو در او   یی، تو   او 
 او   ی  و کو گو، فاخته شو سو   کو 
 ( 1987  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 .   کندی که موقع آواز خواندن کو، کو… م   ی، : قُمر فاخته 

  که ی . و درحال یاب کن و خود را در وجود  او ب  یی پس فضاگشا  ی، موالنا درواقع همان تو هست  یعنی قطب  آن 
 بارگاهِ او برو.   ی  سو »کوکو« سر بده و به   ی  همانند فاخته آوا   آیی، ی صورت من باال نم به 

 
 جنس   ی خدمت  اَبنا   ی نخواه   ور 
 همچو خرس   یی ها دهان اژد   در 
 ( 1988  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی مسلماَََ مانند آن خرس در دهان  اژدها  ی، از جنس حضور باش  ی ها و انسان  ی در خدمت زندگ  ی نخواه  اگر 
 رفت.   ی فرو خواه   ی ذهن من 

 
 رهانَد مر تو را   ی استاد   بوک 
 کشانَد مر تو را   یرون خطر ب   وز 
 ( 1989  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 آورد.   یرون خرس تو را ب   یا   ی ذهن من   ی  تو را نجات دهد و از خطر  دوست   ی که استاد  ید متواضع بشو[ شا   یا ]تو ب 
 

 ین ه   یست چو زورت ن   کن، ی م   زاریی 
 ین ب سر مَکَش از راه   ی، کور   چونکه 
 ( 199۰  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یتگر راه، مرشد  هدا   ٔیننده : ب بین راه 

به نقص خود اقرار کن و از ته دل ناله برآور و بگو که   یر، گ  یشه پ  ی تضر ع و زار  رسد، ی که زور و توانت نم  حال 
 . یستی بلد ن 

 مثل موالنا سر مَکَش.   ینی باز راه   ی، عدم کور هست  ید به ددر مرکزت است و نسبت   ها یدگی همان   که ی وقت  تا 
 

 درد؟ ز    نالی ی نم   ی کم از خرس   تو 
 کرد   یاد رَست از درد چون فر   خرس 
 ( 1991  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یافت برآورد، نجات    یاد از تَه دل فر  ی خرس وقت   کنی؟ ی که از درد ناله نم   ی تر تو از خرس، کمتر و پست   مگر 
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 ما موم کن   دل  ین خدا سنگ   ای 
 ما را خوش و مرحوم کن    ٔناله 
 ( 1992  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  خیزد ی که از مرکز ما برم   یی صدا  یعنی شده نرم کن و نالٔه ما    یل تشک   ها یدگی خدا، دل سنگ ما را که از همان  ای 
و   یاید غرورمان نباشد تا هم مردم از آن خوششان ب یان که از جنس درد و ب  ی طور کن، به  ین نش را خوش و دل 
 .  ی هست  ی هم تو که زندگ 

 

 آسمانی آمد گه پريدنای مرغ 

 آمد گه چريدن وی آهوی معانی

 جريده بر عاشقان گزيده ای عاشق

 بگذر ز آفريده بنگر در آفريدن

 2029غزل شماره  ،مولوی، ديوان شمس
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