
  
898 برنامه شماره خالصه ابیات

 1 

 :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



  
898 برنامه شماره خالصه ابیات

 2 

 
 
 

 

 ، گنج حضور، پرویز شهبازی898 خالصه ابیات غزل برنامه
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 آمد قمار شاهِ آن که دگرباره، رندان صال

 آمد پار که او همانست دارد، نو تلبیسِ اگر
 

 خوارهخون شاهِ پیشِ که کاره؟این کیست رندان ز 
 آمد کار وقتِ اینک که دگرباره بندد میان

 
 بستم میان باری من که دستم، سَبُک یساق بیا 

 آمد اختیار عشق مرا هستم تا که تو جانِ به
 

 بروییدم گل و خار چو دیدم، را تو گلزارِ چو 
 آمد نثار تو بر گلم عشقت، در سوخت خارم چو

 
 بازنگریزی فتنه ز انگیزی، فتنه پیاپی 

 آمد عیار نم یارِ که دانستم بار این ولیک
 

 آرم پیش به دیگر رخی یارم، زند رو بر اگر 
 آمد آبدار دستش ز رخسارم رنگِ ازیرا

 
 سینه این توست مقامِ دیرینه، و شاها تویی 

 آمد نزار توبی جان که بودی؟ کجا گویینمی



  
898 برنامه شماره خالصه ابیات

 4 

 
 گشتم گم که پنداری تو دشتم، این در گوید شهم 

 آمد قارذوالف غِالفِ من صبرِ که دانینمی
 

 آمد برون پرخون غزل آمد، خون و برّید مرا 
 آمد دیار آن سویِ  به ین،الدّصالح من از برید

 
 (۵88 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
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 آمد  قمار شاهِ آن که دگرباره، رندان صال
 آمد پار که او همانست دارد، نو تلبیسِ اگر

 (۵88 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 امری   حقیقت  پوشاندن  کاربردن،به خدعه و فریب  پوشاندن،:  تلبیس

 پارسال : پار

  سوی به  و  شده  آزاد  هاهمانیدگی  و  ذهن   محدودیّت  از  تانهشیاری  که  هاییانسان  ای
  دعوت   را  شما   هستید،  جدی  و  کرده  کار  متعهدانه  راه  این   در  و  داریدبرمی  قدم  آزادگی

  لحظه   این   فرم  و  وضعیت  اطراف  در  را  فضا  و  بیایید  ابدی  لحظه  این   به  دوباره  کنممی
 شما   به  را  خودش  خواهدمی  و  است آمده  دوباره  خداوند  قِمار،  شاه  آن  کهچرا  بگشایید؛

  است کرده  تَن   بر  را  لحظه   این   وضعیت  جدید  پوشش  و  فرم  نو،  لباس  اگرچه  دهد؛  نشان
  نشان  ذهن   که  هاییوضعیت  همۀ  بستر  و  زیر  در  یعنی  بوده  همیشه  که  است  همان  اما
 به  و  بردارید  راآن  شما  تا  اندازدمی  را  خام  زندگی  بازی  این   در  او  است  خداوند  دهد،می
  مرکز   روی  را  خود   زنده   توجه  هشیاری  عنوانبه  باید  شما.  شوید  زنده  ابدیتش  و  نهایتبی

  و  نبازید  فکرها  در  را  زندگی  و  نپوشید  را  فکر  یک  لباس   لحظههر  و   بگذارید  زندگی  و  عدم
 در   ذهن   که  را  هرچه  دیگر  عبارتبه.  نکنید  تلف   و  درنیاورید  مسئله  مانع،  صورتبه  را  آن
  و   پوشیده  زندگی  که   بدانید  جدیدی  لباس  راآن  بلکه  ندانسته  مهم  دهدمی  نشان  لحظه  این 
 .بگشایید را فضا آن اطراف در

 
 خواره خون شاهِ پیشِ که کاره؟این  کیست رندان  ز 

 آمد  کار وقتِ اینک که دگرباره بندد  میان
 (۵88 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 کار  اهل  عمل،  اهل: کارهاین

 بستن   همت  کمر بودن، کاری انجامِ پیِ  سخت: بستن  میان

  خواهد می  که  خداوند  خواره،خون  شاهِ  پیش  تواندمی  و  است  کار  اهل  کسیچه  شما  میان  از
 و  ببندد  همّت  کمر  و  بگشاید  را  فضا  کرده،  همکاری  زندگی  با  بریزد  را  هاهمانیدگی  خون

 کرده  شناسایی  را   هایش همانیدگی  و  کرده  عدم   را  مرکزش  بگیرد،  تصمیم  متعهدانه  دوباره
 بیندازد؟ و
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 بستم  میان باری من که دستم، سَبُک  ساقی بیا 
 آمد  اختیار عشق مرا  هستم  تا که تو جانِ به

 (۵88 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 یُمن خوش و مبارک  دست دست، چابک : دست سَبُک

 و  کنممی  عدم  را  مرکزم  وقتی  است؛  یُمن خوش  تو  مِیِ  که  من   دستِسبُک  ساقیِ  ای  بیا
  پس   امگرفته  تصمیم  متعهدانه  من   که   بیا  افتد؛می  نیک  اتفاقات  برایم  نوشممی  را  تو  شراب

  مرکزم   در   را  آن  و  کنم  انتخاب  را  لحظه  این   اتفاق   اطرافِ  در  شدهگشوده  فضای  این   از
 جان  به. بگیرم را قدرتم  و هدایت  و امنیت حسِ   خِرَد، شدهگشوده  فضای این  از و  گذاشته

 و  گشایممی  را  فضا.  کرد  خواهم  انتخاب  را  تو  عشِق  فقط  هستم،  من   کهزمانی  تا  سوگند  تو
  نخواهم  قرار مرکزم در را جهان  این  از چیزیهیچ  تو، از غیر دیگر من . شدخواهم  یکی تو با

 . داد

 
 بروییدم  گل و خار چو  دیدم، را  تو گلزارِ چو 
 آمد نثار تو بر گلم عشقت، در سوخت خارم  چو

 (۵88 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  گلزارِ  شدم؛  تسلیم  درست  و  گشودم  لحظه  این   اتفاق  اطراف  در  را  فضا   باراولین   برای  وقتی
  من .  امروییده  تو  یکتایی   گلزار  در  که  هستم  ُگلی  و  خار  مانند  شدم  متوجه  دیدم،  را  تو
. دارد  دردپُر  ذهنیمن    نامبه  خاری  که  هستم  گل  شده،گشوده  فضای  هشیاری،  عنوانبه

 خار  این   گذارممی  مرکزم  در  را  تو  و  اندازممی  کرده،  شناسایی  را  هایم همانیدگی  من   وقتی
  تو  به را آن و شوممی گل تماماً من  و شده متالشی  امذهنیمن  سوزد،می تو عشق  فضای در

 .گردممی یکی تو با و شده زنده تو ابدیت و بینهایت به یعنی. کنممی تقدیم

 
 بازنگریزی  فتنه ز انگیزی، فتنه پیاپی 

 آمد  عیار من یارِ که  دانستم بار این ولیک
 (۵88 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 چابک  عیّار،: عیار

  های همانیدگی  انگیزی،می  آشوب  و  فتنه  ام زندگی  در  قضا  قانون  با   پیدرپی  تو  خداوندا،
  و   هاهمانیدگی  مرتب  بگشایم،  را  فضا  باید  که  فهمانیمی  من   به  و   گرفته  نشانه  را  مرکزم
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 را   فضا  و  شده  تسلیم  کنمنمی  فرار  هافتنه   از  نیز  من   بیندازم؛  و  کرده  شناسایی  را  دردهایم
  کنی می  عمل  عیاران  مانند  تو  دانستم  باراین   بالخره  اما  و.  شود  عدم   مرکزم  تا  گشایممی

 را  خودت  ولی  ریزیمی  همبه   را  امزندگی  ذهنی  چیدمان  و  پارک  انگیزی،می  فتنه  یعنی
  ذهنی   کشخط با را اممعنوی های پیشرفت  و ببینم را  تو ذهنم  با نباید من  و  دهینمی نشان
 .بگیرم اندازه

 
 آرم  پیش به دیگر رخی یارم، زند رو بر اگر

 آمد آبدار دستش  ز  رخسارم  رنگِ ازیرا 
 (۵88 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  واکنش   من   گرفت؛  نشانه  را  امهمانیدگی  یک  یعنی  زد  سیلی  من   راستِ  ٔ گونه  به  خداوند  اگر
  صفر   را  قضاوتم  و   مقاومت  گشایم،می  را  فضا  شکایتی   و   گله  هیچ  بدون  دهم؛نمی  نشان
  خواهم می  خداوند  از   و  آورممی  او  سویبه   را  دیگرم  گونۀ  و  شوممی  تسلیم  و  کرده

 سالمتی  من،  رخسار  رنگ  کهچرا.  کند  آزاد  را  امهشیاری  و  بگیرد  من   از  را  هایمهمانیدگی
  بیرونی   و  مادی  هایوضعیت  تمام  و  من   ظاهر  جانم،  و  هیجان  ذهن،  جسم،  بُعدم،  چهار

  برخورد  من   به   خداوند  بیکران  هاینوازش  و  قضا  سیلی  کهاین   به  دارد  بستگی  امزندگی
 برخوردار   آیدمی  گشوده  فضای  از  که  برکاتی  و  خرد  آب  از  و  بگشایم  را  فضا  من   و  کرده
 . گردد باطراوت و زنده بیرونم و درون جهان تا شوم

 
 ( ۵:۳8  – ۵:۳9  متی، انجیل)

“You have heard that it was said, ‘Eye for eye, and tooth for tooth.’ But I 
tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right 
cheek, turn to them the other cheek also ”. 

 به   من   اما  .دندان  عوضِ   به  دندان  و  چشم  عوضِ  به  چشم  :بود  شده  گفته  که  ایدشنیده»
  ٔ گونه   زد،  سیلی  تو  راستِ   ٔ گونه  به  کسی  اگر  بلکه  مکن،  مقابله  شرور  آدم  با  گویم،می  شما

 .« آور او  سویبه هم را دیگرت
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 سینه   این توست مقاِم دیرینه، و  شاها تویی 
 آمد  نزار توبی  جان که بودی؟ کجا گویینمی 

 (۵88 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 اقامت  محلِّ : مقام

 ناتوان  ضعیف، :  نزار

  صورت به  تو  هستی،  تو  بینهایت  لحظه  این   در  همیشگی  و  ابدی  ازلی،  باشندۀ  آن  خداوندا،
 .  توست اقامت محل و جایگاه قلبم و سینه  این  و ایداده نفوذ چیزهمه در را خودت خالٔ

  من  و  ندادی  نشان  من   به  را  خودت  طورچه  بودی،  کجا  حاال  تا  گویینمی  آیا  خداوندا،
 از  ذهنیمن   در  من   بودم،   جدا  تو  از  که  مدت  همه  این   کنم؟  حس  را  تو  وجود  نتوانستم

 و  بود  درد  و  همانیدگی  از   پُر   مرکزم  و  بوده  نصیببی  امنیّتت  حس  و  هدایت  قدرت،  عقل،
 . شد  دردمند و ناتوان و ضعیف  جانم این  ترتیببدین 

 
 گشتم  گم که پنداری تو دشتم، این در گوید شهم 

 آمد  ذوالفقار  غِالفِ من صبرِ که دانینمی 
 (۵88 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 نداشته   وجود  تویی  اصالً  بودم  تو  با  جااین   همیشه  من :  گویدمی  من   به  خداوند  زندگی،  شاه
 با  ذهنت  در  تو  و  بوده   فکر  از  شدهساخته  تصوری  چیزیک  ذهنیمن   این   بودم،   من   تماماً

 و  جستیمی  فکرهایت  در  جسم  صورتبه  مرا  تو  کهچرا  بودی،کرده  گم  مرا  توهمی  فکرهای
 ذوالفقار  غالفِ من  صبر دانینمی آیا شوی؛  حقیقت  این  متوجه تو تا کردم صبر هامدت من 

  غالف   از  تدریج  به  تو  حضور  برّانِ  و  تیز  شمشیر  تا  کنم  صبر  باید  من   یعنی  است،
 بینهایت   حضور  به  و  کرده  جلوه  من   صورتبه   و  من   طریق   از  تو  و  بیاید  بیرون  هاهمانیدگی

  زنده   او  به  ما  تا  کند  صبر  قدراین   خداوند  باشد  قرار  اگر  براستی.]شوی  زنده  ابدیتم  و
 دهیم؟   ادامه  خود  روی  کار  به   و  بوده  متعهد  عدم  مرکز  به  کنیم،  صبر  نباید  ما  آیا  شویم
 عجله   جنس  از   و  بوده  فکانکن   و  قضا  صبر  جنس  از  و  خداوند  صبر  امتداد  ما  واقعی  صبر

 .[نیست  ذهنیمن  تحمل و
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 آمد  برون پرخون غزل  آمد، خون و برّید مرا  
 آمد  دیار آن سویِ به الدّین،صالح  من از برید

 (۵88 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  شد؛ ریخته  امذهنیمن   خون   و  بُرید   مرا  هایهمانیدگی  تمام  خدا  صبر  شمشیر  و  فضاگشایی
 و  شده  گشوده  درونم  فضای  کنم  درک   درست  راآن  اگر  که  استشده  بیان  چنان  غزل  این 

  الدّین، صالح   آن  به  عمل  و  غزل  این   تکرار  با.  شدخواهد  ریخته  هایمهمانیدگی  خون
 من   و  آمد  لحظه  این   یکتایی  فضای  دیار،  آن   سویبه  و  شد  جدا  ذهنیمن   از  من،  هشیاری

 . شدم  یکی خدا با

 
 

 898 ۀ شمارۀبرنام ، دیوان غزلیات و آیاتابیات مثنوی متن

 
 آرَد نو یشیوه  یک  ساعت هر و لحظه هر

 پیشینش  یشیوه زان نادرتر و ترشیرین 
 ( 1227 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 یک   لحظهبهلحظه  خداوند  گشایید،می  اتفاقات  اطراف  در  را  فضا  و  شویدمی  تسلیم  وقتی
 در   را  شما  زندگی  و   کند  آزاد  هاهمانیدگی  از  را  شما  خواهدمی  و  آوردمی  جدیدی  روشِ
  زندگی   و  است  پیشین   شیوۀ  از  ترکمیاب  و  ترشیرین   شیوه  این .  دهد  سامان  بیرون  و  درون

 هایهمانیدگی  ازطریق   دیدن  و  مقاومت  و  قضاوت   با  ذهن   ولی  کند؛می  ترآسان  برایتان  را
 .کند درک را خدا جدید شیوۀ تواندنمی فرسوده و کهنه

 
 سازیی  طَرَب  کرد زمان آخر در یار

 بازیی  او ظاهرِ  جِد، جِدِّ او باطنِ
 ( ۳۰1۳ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 و   جسم  در  شدن  زندانی   پایان  انسان  در  هشیاری   صورتبه  ابدی  لحظۀ  این   در  خداوند 
 جوشش  سازی،طرب  با   و  کرد  تجربه  را  آینده  و  گذشته  شناختیِروان  زمان  در  افتادن  پایانِ

 زمانیبی  و  فرمیبی  انسان،  در  خداوند  دیگر  عبارت  به   نمود؛  بیان  را  خود  سبببی  شادی
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 و   ابدیت  و  نهایتبی  به  هشیاری  شدن  زنده  گشایی،فضا  یعنی  خدا  باطن .  کرد  تجربه  را
  یعنی   است  انسان  ظاهر  که   یار  ظاهرِ  اما  است،  جدی  بسیار  انسان  در  شدن،  زمانبی

. ستبازی  هاهمانیدگی  شدن  زیادوکم  و  اتفاقات  جسمی،  جان  هیجان،  فکر،  جسم،
  ها آن  فکر   گرفتن  جدی  و  هاهمانیدگی  ازطریق   دیدن  و  جسمی  هشیاری  درِک  این  عبارتیبه

  اهمیّت   سبببی  شادی  ذات  به  انسان  شدن  زنده  و  گشاییفضا  تنها  پس  است؛  غلط  کامالً
 . دارد

 
 شناس شَه باشد که خواهم  ایدیده
 لباس  هر در را  شاه شناسد تا

 (موالنا به منسوب)

 عدم  چشم ازطریِق  و درون فضای گشودن با یعنی باشد شناسشاه  که خواهممی را انسانی
  وجود به  خداوند   که  هاییوضعیت  اطراف  در   و  بشناسد  لحظه  این   اتفاق  لباس  در  را   خدا
  به   و  کند  شکر  را  خدا  باشد،  شدهگشوده  فضای  به  توجهش  تمام  و  کند  باز  را  فضا  آوردمی
 . شود زنده او

 
 ای؟ افتاده چون صرفه در ای،مُقامِرزاده  تو گر

 خُتن خوبِ با که خاصه بُوَد، رسوا  گَریصرفه 
 ( 179۵ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 قمارباز شخصِ  فرزندِ: مُقامرزاده

 . بودند  معروف  آن زیبارویانِ  که  چین ترکستان  در شهری: خُتن

 با  که  هستی  بخشنده  خداوند  فرزند  و  زندگی  جنس  از  یعنی  هستی،  زادهقمارباز   تو  اگر
 در  و  ایافتاده  خساست  و  جوییصرفه   در  چگونه   شود،نمی  همانیده  جهان  این   در  چیزهیچ

  خودت   انتخاب  به  و  داوطلبانه  را  آن  و   کنیمی  گریمحاسبه  هاهمانیدگی  انداختن 
خصوصاًنمی   شدن،   ذات  به  قائم  و  خدا  یعنی  خُتن   خوب  به  شدنزنده   راه  در  اندازی؟ 

 . است انسان شأن  دون جبران قانون رعایت  عدم و گریصرفه
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 بودش  آنچه بباخت که قماربازی آن خُنُک
 دیگر  قمارِ هوسِ الّا هیچش بنماند

 ( 1۰8۵ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 در  که  قماربازی  مانند  و  اندازدمی  و  شناسدمی  را  هایشهمانیدگی  که  انسانی  حالبه  خوشا
 را   هایشهمانیدگی  قمار  بازی  خداوند  نهایتبی   به  شدنزنده   تا  و  دارد  باختن   هوس  سر

  های همانیدگی  انداختن   و  دیگر  قمار  ِ هوس  ماندمی   سرش   در  که  چیزی  تنها  دهد،می  ادامه
 . است دیگر

 
 گذارند نمی تنها هست  خوش خُلقِ که را  آن
 قمارست؟  خوش که رندی مانَد حریفبی  کی

 ( 2224 غزل اشعار، دیوان تبریزی، صائب)

  انسان   هستند،  خدا  نهایتبی  به  زنده  که  موالنا  مثل  عارفانی  و  آزاده  هایانسان
  به   را  هایشهمانیدگی  بلکه  گذارند،نمی  تنها  را  استشده  باز  درونش  فضای  که  خلق خوش

  خود   روی  است،  قمار  خوش  که  انسانی.  بیندازد  را  هاآن  شناسایی  با  تا  دهندمی  نشان  او
  و   دوستبی  گاههیچ  دارد،  را  هاآن  انداختن   و  هاهمانیدگی  قمار  هوسِ  مرتب  و  کندمی   کار

 . کندمی جذب خود سمتبه را ستزندگی به زنده که خود  جنسهم بلکه ماند،نمی همدم
 

 عوارض  دوست طلبد مَستان ز که دَم  آن خُنُک
 عِذاری  خوب  و کَش به  ما از گرو بستاند
 ( 2814 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 . گیرند مجرم  از که پولی   جریمه،: عوارض

 نیک   خوش، خوب، : کَش

 صورت  رخسار،: عِذار

  درک   عمیقاً  او  و  بخواهد   جریمه  انسان  از  خداوند،  دوست،  که  ایلحظه  آن  حالبه  خوشا
 کرده،  همکاری  زندگی  با  بنابراین   بگیرد؛  او  از  را  هایشهمانیدگی  خواهدمی  زندگی  که  کند
  برای   که  همانیدگی  هر  گشاییفضا  با  شکایت،   و  ناله  جایبه  و  گشایدمی  را  فضا
  در.  اندازدمی  و  کندمی  شناسایی  کرده،  جلب  را  توجهش  تمام  و  است  مهم  اشذهنیمن 
 . ستاندمی را هایشهمانیدگی و   شده آشکار او در  زندگی روییخوش  حالت  این 
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 مَست  مُشتاقِ ای کارست آن کارْ
 است  خوش مرگت،  رَسَد ار کار، آن کَاندر

 ( 4۶۰8 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مردن   و  زندگی  به  شدن زنده   اشتیاقِ  و  کرده  باز  را  فضا  کهکسی  ای  مست،  مشتاقِ  ای
  آن   هستی،  زندگی  مست   عدم  مرکز  و  شدهگشوده  فضای  با  و  داری  را  هاهمانیدگی  به  نسبت
 و  بمیری  شده،  کوچک  ذهنیمن   به  نسبت  هشیارانه  لحظه  این   در   که  است  کار  کاری،
 . باشد خوشایند تو برای مرگ  آن و «دانمنمی: »بگویی حقیقتاً

 
 جوان  ای  ایمان صدقِ نشانِ شد
 آن  اندر مرگ  را  تو خوش آید آنکه

 ( 4۶۰9 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کنی،  کار خود روی  صادقانه که ستاین  تو در عدم مرکز و ایمان صدق نشان انسان، ای
  و   فضاگشایی  ذهنی،ِ من   به  نسبت  شدن  کوچک  و  مردن  و  باشی  نداشته   کاری  دیگران  به

 . باشد گوارا و خوش تو برای هشیارانه درد کشیدن
 

 چنین  جان ای تو ایمانِ نَشُد گَر
 دین  ِاکمالِ بِجو رو کامل، نیست

 ( 4۶1۰ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   زیبا  ذهنیمن   یک  دادن  نشان  دنبالبه  یعنی  نیست،  چنین   تو  ایمان   اگر  من،  جان  ای
  به   نسبت  شدن  کوچک  از  و   ایچسبیده  هایت همانیدگی  به  بوده،  مردم  توجه   و  تأیید

  دین  برو  پس.  نیست  کامل  هنوز  تو  ایمان  که   بدان  صورتدراین   آید؛نمی  خوشت  ذهنیمن 
 . کن  کامل را ایمانت و

 
 دوست  ْمرگ   شد تو کارِ اندر که هر
 اوست  دوست، کراهتبی  تو، دلِ بر
 ( 4۶11 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  مُردن امکان و  بشناسی را اتذهنیمن  کند کمک شدن قرین  ازطریق  که هرکسی
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 اصلی  دوست او  بیاورد، وجودبه تو برای را عقلش و ذهنیمن  به نسبت شدن کوچک
 .[ توست دشمن  داردوامی واکنش به و تحریک را اتذهنیمن  هرکسی. ]توست

 
 رَهی  بگشاید که باشد آن فکر،
 شَهی  آید پیش  که باشد آن راه،

 ( ۳2۰7 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   کرده  باز   تو  دربرابرِ  را  راهی  عدم  مرکز  و  فضاگشایی  با  که  است  فکری  آن  حقیقی،  فکر
 راه  بتوانی  و  برداری  اتهشیاری  چشمان  روی  از  را  هاهمانیدگی  عینک  تا  کند  کمک

 به  شدهزنده  انسان  یا  و  خداوند  شاه،  با  که  است  راهی  آن  حقیقی  راه  و.  ببینی  را  درست
 . کنی مالقات خدا نهایتبی
 

 بُوَد  شَه خود از که باشد آن شاه
 شود  شَه لشکر و  ها مخزن به نه

 ( ۳2۰8 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 که این   نه  باشد،  شده  زنده  خدا  نهایتبی  به  و  بوده  شاه  ذاتاً  که  است  شاهی  آن  حقیقی  شاه
 هاانسان  و  چیزها  از   و  بوده  جهانی  این   آفل  هایهمانیدگی  و  لشکرها  ها،گنجینه  به  متکی
 . بگیرد قدرت

 
 بشر سپهدارِ آن گفتست راست

 گذر دنیا از کرد آنکه هر که
 ( 14۵۰ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  رودمی  و  شودمی  رد  دنیا  از  که  کسهر :  فرماید می  درست(  رسول  حضرت)  بشر  سپهدار
 .... 

 موت  غَبنِ  و دریغ و  درد نیستش
 فوت  بهرِ از دریغ صد هستش بلکه

 ( 14۵1 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ست  و  داد در دیدن زیان معامله، در  آوردن زیان: غَبن

 کردن  تلف  برای بلکه ندارد، مرگ  برای حسرت و درد و استکرده زیان کندنمی فکر او
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  ازدست   و  هاهمانیدگی  و  ذهن   در  شدنگم  و  دردها  چیزها،  در  زندگی  وجویجست  و  وقت
 ها آن  از  ولی  داشته  اختیار  در  خدا  به  شدنزنده  برای  که  شماریبی  هایفرصت  دادن

 . خوردمی حسرت است،نکرده استفاده

 را؟  مرگ  نکردم  قبله چرا  که
 را  برگ  هر و دولت هر مخزنِ

 ( 14۵2 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  که   را  هاهمانیدگی  از   شدن  آزاد  و  ذهنیمن   به  مُردن  مرگ،  من   چرا :  گویدمی  خود  با  و
 . ندادم قرار توجه مورد را است نوایی هر  و برکت بختی،نیک  هر گنجینۀ

 
 سوزم  ْعافیت  رندِ آن همّتِ غالِم

 داند کیمیاگری گداصفتی در که
 ( 177 غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

 خواست   با  خواستش  گشاییفضا  با  که  هستم  سوزیعافیت  آزادۀ  انسانِ  همت  غالم
  گداصفتی   او.  سوزاندمی  را  هاآن  و  خواهدنمی  را  هاهمانیدگی  خوشی  و  است  یکی  خداوند

 جهانی این   چیزهای  از  زندگی  با  شدنیکی  و   اتصال  با  یعنی  داند،می  کیمیاگری  که  است
 ذهنیمن   مسِ  به  اش زنده  انرژی  اگر  و  کند می  خالی  مرکزش  از  را  هاآن  بوده،  نیازبی

 . کندمی حضور طالی به تبدیل را او بخورد،

 رخت  همه مِی گروِ از واستدند صوفیان
 بمانْد  خمّار یخانه  در که بود  ما دلقِ
 ( 178 غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

   فروش مِی: خَمّار

 به   او  پیش  را  خود  ذهنیمن   دَلق   و  گرفتندمی  خداوند  از  را  شادی  شراب  که  صوفیان  همۀ
  فروش مِی  خانۀ  در  همیشه  من   دلِق  امّا  گرفتند،  بازپس  را   آن  باالخره  بودند،  گذاشته  گِرو
  که این   محض به  کنندمی  کار  خود  روی  کهکسانی  همۀ  تقریباً.  ماند  باقی  خداوند  یعنی

  و   بودند  گذاشته  گرو  به  خدا  پیش  که  هاییهمانیدگی  و  ذهنیمن   شود، می  خوب  حالشان
 کار   خود  روی  تعهد  با  حافظ  همچون  بزرگانی  اما.  گیرندمی  پس  را  بیندازند  بود  قرار

 .بازنگشتند  ذهن  در مردگی و ذهنیمن  به دیگر و  شدند زنده خدا به کامالً کردند،
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 ای عَیّاره بُتکده در کشدمی  کشانم دامن
 ایخواره خون پیِ اندر دوَم می  دامن همچو من

 ( 24۳9 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 باز  حیله و فریبنده  زن  عَیّار، مؤنث: عَیّاره 

  نیروی   با( خداوند)  ایعیّاره هستم، شدهگشوده فضای  موزونیِ درحالتِ  وقتی  لحظه این  در
 من  و  کشدمی  یکتایی  فضای  سویبه  ذهنیمن   و  جسمی  هشیاری  بتکدۀ  از  مرا  اشجاذبه

 امذهنیمن   بدلی  حیثیت  و  هاهمانیدگی  به  توجهبی  کامل  تسلیم  درحالتِ  دامن   مثل
  دوم می  ریزد،می  را  هایم همانیدگی  و  ذهنیمن   خون   ایخوارهخون  مثل  که  خداوند  دنبالبه
 . شوم یکی او با تا

 
 او که باشد نکو  را  آن اختیار
 ِاتَّقُوا  اندر باشد  خود مالکِ

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

  پرهیز  توانایی  مرکزش  کردن  عدم  با  که  است  خوب  کسی  برای  انتخاب  قدرتِ  و  اختیار
  یک   اگر  کهطوریبه  باشد؛  پرهیز  فضای  شده،گشوده  فضای  در  خود  مالک  و  داشته

 . نخواهد زندگی آن از و نرفته سویشبه بلعید را توجهش بیرونی مهم چیز  یک و همانیدگی
  بزرگانی   دستبه  را  خود  اختیار  باید  ایمنگرفته  پس  ذهنیمن   از  را  خود   اختیار  کهزمانی  تا]

  قبول   را  موالنا  هایحرف  بود،  ما  ذهنیمن   ضد  بر  او  هایحرف  اگر .  بدهیم  موالنا  مثل
 .[کنیم

 
 هست  آرایی چمن گُل، گر و خارم  اگر من

 رُویَممی  کشدم می او که دست آن از که
 ( ۳8۰ غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

 سنجم؛ نمی  ذهن   کشخط  با  را  خودم  هستم  حضور  گلِ  یا  و  ذهنیمن   خارِ  جنس  از  من   اگر
. کندمی  آراسته  مرا  هشیاری  چمِن  خود  نیروی  با  که  هست  خدایی  باغبانی،  دانممی  چراکه

  و   ذهنیمن   دست  بنابراین   دارم؛  ذهنیمن   خارِ  هنوز  که  هستم  چمن   هایگل  از  یکی  نیز  من 
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 مرا  خداوند  دست  که  وسوییسمت  آن  از  تا  کنممی  باز  را  فضا  کرده،  رها  را  فرمانش
 .شود شکوفا حضورم گل تا بروم پیش و کنم رشد کشد،می

 
 ذُلّ ز شد ایمن که زیرا  گُل،  شاخِ گردد خاربی 

 ایافشارهگل  و گلچین دشمنی، نماندش زیرا 
 ( 24۳9 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 ذهنی  من بودنِ صفر  خواری، فروتنی،: ذُلّ 

 عدم  گشایی،فضا ذهنی،من  کردن صفر  و خوار با انسان چراکه  گشت؛ خاربی گل شاِخ
 و  کرد  پیدا  نجات  ذهنیمن   آسیبِ  و  دردها  از   حاشیه  به  هاهمانیدگی  راندن  و  مرکز  کردن
 و  زیبا  لحظات  حضور،  گل  لحظه  هر  که  ذهنیمن   و  نماند  باقی  برایش  دشمنی  دیگر

 .کرد رهایش چید،می را اشمعنوی
 

 کُن سوراخْ  سببْ باید، ییدیده
 بُن   و بیخ از کَنَد بَر را  حُجُب تا

 ( 1۵۵2 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 سبب  یکننده سوراخ: کُن سوراخْ سببْ

  را   ذهنی  هایعلت  که  چشمی  بین،عدم  چشم  به  درپیپی  هایفضاگشایی  با  باید   انسانی  هر
 خدا   نور  با  و  برَکند  ریشه  از  را  همانیدگی  های پرده   تا  یابد  دست  کند، می  اثربی  و  سوراخ 
 . ببیند

 
 المکان اندر بیند مسبِّب تا
 دکان  و َاکساب و جهد داند هرزه

 ( 1۵۵۳ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 هاکسب: اَکساب

 با   کسب  و  کوشش  و  ببیند  بازشده  فضای  در  المکان  در  را  خداوند   یعنی  مسبب  تا
 را  ذهنیمِن  خصوصیات  نمایش  برای  دکان  کردن  باز  ها،همانیدگی  کردن  زیاد  ذهنی،من 

 . بداند بیهوده کاری
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 شر  و خیر هر رسدمی  مسبِّب از
 پدر ای وسایط  و اسباب نیست

 ( 1۵۵4 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  های واسطه  و  اسباب.  رسدمی  خداوند  یعنی  مسَبب  ازطرف  شری  و  خیر  هر  انسان،  ای
 . نیست زندگی راهشاه در شده  تشکیل خیالی  جز ذهنی

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

 ( ۳784 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  سَردرد  دچار  هاهمانیدگی  دادنِ  ازدست  بانگِ   رعد،  صدای  شنیدن  با  زندگی  آب  تشنۀ
 این  داندنمی  چراکه  ببیند؛  را  اشزندگی  های چالش  و  ناهماهنگی  خواهدنمی  و  شودمی

 آیندمی  هاچالش  که  هنگامی. ]دارد  درپی  را  خدا  رحمت  باران  و  سعادت  ابر  مهیب،  بانگ
 .[ کنیدمی دریافت شدهگشوده فضای از را  الهی رحمت باران و خرد کنید، باز را فضا اگر

 
 روان  جویِ در  ستمانده او چشم

 آسمان  آبِ ذوقِ از خبربی 
 ( ۳78۵ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   استشده  دوخته  اتفاقات  تغییر  و  ذهنیمن   جویبارِ  روانِ  آبِ  بر  تشنه،  ذهنیِمن   چشمِ  اما
 .است خبربی آیدمی گشاییفضا با عدم  مرکز و شدهگشوده آسمان  از که آبی ذوقِ از

 
 راند اسباب سوی همّت مَرکَبِ

 ماند محروم  الجرم  مُسبّب از
 ( ۳78۶ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ذهنی   هایخواسته  و  اسباب  و  علت  صَرف  را  خود  تالش  و  همّت  همۀ  ذهنیمِن  چون
  کدام   از  که  ستذهنیمن   فکرهای  و   هاهمانیدگی  به  حواسش  و  نکرده  باز  را  فضا  کند،می

  فضای   در  که  خداوند  یعنی  االسبابمسبب  از  ناچاربه  بگیرد؛  زندگی   همانیدگی  و  فکر
 .استمانده محروم است، بازشده
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 عَیان  را  مُسَبِّب او بیند آنکه
 جهان؟  های سبب بر دل نهد کی

 ( ۳787 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  آشکارا   را   خداوند  یعنی  االسبابمُسَبب  یقین   با  و  عینی  طوربه  گشاییفضا  با  که  انسانی  آن
 ممکن کِی گیردمی او از را خود امنیت حس و رسدمی وحدت به شده  یکی او با و بیندمی

 ببندد؟ دل ها همانیدگی یعنی جهانی  این  هایسبب به است
 

 دزدند همی طرّاران هست چَش هر دوست غیرِ به
 طرّاری طرّار بر فعل، زین او کرده معنی به

 ( 2۵۳۶ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 بُر   جیب دزد،: طَرّار

  عارفان   دزدان،  باشد  ما  مرکز  در  باید  بازشده  فضای  و  عدم  صورتبه  که  خداوند  از  غیربه
  اجازه   موالنا  چون   عارفانی   های آموزه  کمک  با  ما  یعنی .  برندمی  را   چیز  همه  بزرگان،  و

  او  از  کرده،  گذاریسرمایه  هاهمانیدگی  در  و   دزدیده  ذهنیمن   که  را  ما  زندگی   دهیممی
 . است مقدور گشاییفضا با امر  این  و. گیریم بازپس

  
 را ایشان مشغول کُنَد ایشان، ز کند خلوت تا که

 عیّاری  به را  خلوت و تجرید خانه بگیرد
 ( 2۵۳۶ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 تنهایی  پرداختن، عبادت و طاعت  به و  دنیوی اغراض و عالیق  کردن  ترک :  تَجرید

 جوانمرد : عَیّار

  شود، می  خلوت  ذهنیمن   از  شدهگشوده  فضای   این   شود،  گشوده  فضا  کهاین   محض به
  ی یکتای   خانه  تجرید،  خانۀ  شدهگشوده  فضای  همین   کند،می  سرگرم  و  مشغول  را  ذهنیمن 

 که  طوری   گیردمی  پس   دوباره  عیاری  با  را  ذهنی من   توسط  شده  دزدیده  زندگی  که  خداست
 . شد نخواهد  متوجه ذهنیمن 
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 شَهان  سیلیِِّ و دشنام  را  تو مر
 گمرهان ثَنایِ از آید بهتر

 ( 2۵8۵ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دعا  حمد، ستایش، : ثَنا

  سازگار   تو  مزاق  به  که  معنوی  استاد  یک  ایرادگیری   و  درشتی  خداوند،  سیلی  کهدرحالی
 . است بیرون ذهنی هایمن  دعای و ستایش  و مدح  از سودمندتر و بهتر تو برای نیست

 
 گردنم اندر تسلیم یخرقه 

 خوردنم سیلی   کرد آسان من بر
 ( 1484 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  این  اتفاق  کنم،می  باز   را   فضا  لحظه  این   در  دائماً  یعنی  دارم،  تن   بر   که  تسلیمی  خرقۀ  این 
  که   شده  موجب  پذیرم، می  قضاوت  و  ذهن   به  رفتن   از  قبل  قیدوشرط   بدون  را  لحظه

 . استکرده آسان من  برای را خوردن سیلی  بنابراین  کنم؛ شناسایی  را هاهمانیدگی موضوع
 

 است  صورت پودِ  و تار کاو  مکن، زیبا جز اندیشه
  شده اَحسن صورتی هر تَنَد،  احسن یاندیشه ز

 ( 2281 غزل شمس، دیوان مولوی،)

  این  زیرا.  باشد  زیبا  و  بیاید  شدهگشوده  فضای   از  باید  اندیشۀ  کن،   زیبا  را  اتاندیشه
  درحقیقت   سازد،می  را   چیزی  بیرون  در  نیز  عمل  و  شود می  تبدیل  عمل   به  که  است  اندیشه
  و   زیبا  اندیشۀ  جاآن  از  که  است،  پتانسیلی  و  قوِّه  عدم  مرکز.  است  صورت   پود  و  تار  اندیشه
 .است  شده آفریده زیبا اندیشۀ از شده زیبا که هرصورتی. آیدمی سازنده

 
 گزیدی گوشه من ز تو رسیدم،  تو شهرِ به چو

 ندیدی  وداعیم به  برفتم، تو شهرِ ز چو
 ( 282۰ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  که ستهشیاری یک تماماً. ندارد وجود تو  از برتر نیرویی و تو، از خارج خدایی  انسان، ای
                   با  دوباره  و  سازدمی  را  ذهنیمن   رود،می  خواب به  شود،می  پایین   و  باال  تکامل  مسیر  در

 داننده  تو  در  بیدارشده  هشیاریِ  این   و  شودمی  بیدار  لحظاتی  برای  عشق،  با  یا  و  زیاد  دردِ
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  هدایت   اَشبیداری  تناسبِ  به  و  فهمدمی  را  فضاگشایی  شناسد،می  را  تسلیم.  است
 . شودمی

 گویینمی  کردی؟می که پیمانی  و  عهد شد کجا
 جویینمی جوید را  تو دل و جان به کو را  کسی

 ( 2۵۵۳ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 با اَلَست روز در که پیمانی و  عهد آن کجاست هستی؛ خدا امتداد و  هشیاری تو انسان، ای
 وفا   خود  عهد  این   به  عمالً  چرا!  کرد؟  تأیید  هم  او  و  بوده  خدا  جنس  از  تو  که  بستی  خدا

 چرا.  هستم  تو  جنس  از  من   گویینمی  و  گشایینمی  اتفاقات  اطراف  در  را  فضا  نکرده،
  ذات   و  جنس  به  تو  در  خواهدمی  و  جویدمی  را  تو  دل  و  جان  با  که  را  کسی  هشیارانه

 ! جویی؟نمی کند بیان را خودش تو ازطریق  و شده تبدیل اشاصلی
  حقیقتاً  و  شده  همانیده  جهانیاین   چیزهای  با   تو  در  اینک  اما  خداست  تو  ذات  و  اصل

 .  کندمی وجوجست  دل و  جان به را خودش
 

 زاری بدین بُکشیمی که جفاکاری لذت با چه
 خوییخوش چو گوید را  تو کُشته  عاشقِ آنگه پس

 ( 2۵۵۳ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 باز   شودمی  وارد  امذهنیمن   به  که  ظلمی  و  جفا  ها،وضعیت  اطراف  در  را  فضا  من   خداوندا،
 و  هاهمانیدگی  در  افتاده  تله   به  زندگی  و  هشیاری  که  کنیمی  کمک  من   به  تو  و  کنممی

 . است بخشلذت آزادشده زندگی این و شود آزاد دردهایم
  زنده  تو  به  و  کشدمی  هشیارانه  درد  میرد،می  اشذهنیمن   به  که  عاشقی  انسان  سپس 

»گویدمی  شودمی  به   مرا  که  بوده  تو  لطف  این .  هستی  خوخوش  و  اخالقخوش  چقدر  تو: 
 .«است کرده تبدیل تو جنس به و کشته امذهنیمن 

 تو  یاری کوی مقیمِ تو نزاری چه گر دال
 کویی  آن کز مژده را  تو تن، و جان ز شد بس مرا 

 ( 2۵۵۳ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 با  تو اما هستی رمق بی و هشد  مریض  و ناتوان و  الغر ذهنیمن  در اینک اگرچه من، دل ای
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 از  و  همانیده  دل  و  جان  این   از  من   باشی؛  خداوند  کوی  مقیم  توانیمی  گشاییفضا
  مژده   تو  به  من   اصلی  دل  ای  ام؛کشیده  درد   کافی  اندازۀبه  و  امشده  خسته  دردهایش

 طریق   از  و   کنی  باز  را  فضا  توانیمی.  هستی  خدا  امتداد  و  هشیاری  جنس  از  تو  دهممی
 .کنی وجوجست را خدا شدهگشوده فضای

 
 براند حق  غیرِ قتلِ در ال تیغِ
 ماند؟ چه ال بعدِ  که پس زآن دَرنگر

 ( ۵89 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 یعنی]  گیرد؛می  کاربه  خدا،  از  غیر  چیزی  هر  بریدن  در  را  «ال»  شمشیر  حقیقی  عاشق 
 هاآن  برحسب  و  دهدمی  نشان  ذهن   که  هرچیزی  کندمی  شناسایی  ناظر  حضور  صورتبه
  کردن  «ال»  از  پس  کن  نگاه  بنابراین [  نیست  دیگری  چیز  خدا  از  غیر   و  نیست  او  بیندمی

  ماند؟می چه ذهنیمن  انکار و هاهمانیدگی
 

 رفت  جمله باقی ، اللّٰه ِالَّا ماند
 زَفت سوزِ ْشرکت  عشقِ ای باش شاد

 ( ۵9۰ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 نیرومند   فربه، درشت،: زَفت

  شدۀ گشوده  فضای  و  خدا  با  شدن  یکی  ست،باقی  انسان  مرکز  در  خدا  فقط  «ال»  از  پس
  و   نیرومند  عشق   ای.  سوزاندمی  خداست  شریک  و  ما  مرکز  در  که  را  هرچیزی   درون
 . باش شاد  شرک، کنندۀنابود

 
 اجتهاد گون صد ز بِه  عنایت یک
 فَساد  گون صد از خوفست را  جهد

 ( ۳8۳9 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  زیرا   است؛  بهتر  ذهنیمن   با  جهد  و  جدّ  هزارجور  از  شدهگشوده  فضای  با  ایزدی  توجه  یک
 . شد خواهد تباهی و فساد دچار ذهنیمن  تهدید زیر ما جهد و کوشش
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 حالل  ما بر غم خونِ و حرام  غم بر ما خونِ
 خویش  خونِ در شد گردید، ما گِرد کو غمی هر

 ( 1247 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 و   درد  مسئله،  مانع،  به   را  آن  گرفته،  را  زندگی   زندۀ  نیروی  ذهنیمن   در  ما  که  کار  این 
  ما،  هایغصه  و  غم  همه  دلیل  شویم  متوجه  کهاین   اما  .است  حرام  کنیم،  تبديل  دشمن 

 هشیاری و  بریزیم  را  غم خون   هاهمانیدگی  کردن رها و  شناسایی با و  ماست همانیده مرکز
  عدم   مرکز  حوشوحول  که  ایغصه  و  غم  هر.  است  حالل  کار  این   کنیم  آزاد  ذهن   تله  از  را
 .  رودمی بین  از و غلتدمی خود  خون در ما شناسایی و فضاگشایی دراثر گردد،می ما

 
 صبر  و شُکربی کاهلی از مانْد که هر

 جبر  پایِ گیرد  که داند همین او
 ( 1۰۶8 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تنبلی :  کاهلی

  پیشه  را  صبر  و  نیاورد  جایبه  را  گشاییفضا  و  شکر  سستی،  و  تنبلی  روی  از  که  هرکسی
 . گیردمی پیش را  ذهنیمن  جبر راه نادانی  روی از ناچار نکند خود

 
 کرد  رنجور  خود آورد، جبر که هر
 کرد گور در اش،رنجوری  همان تا
 ( 1۰۶9 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بیمار: رنجور

 و  است  کرده  بیمار  و  پریشان  را  خود  شود  متوسل  ذهنیمن   جبری  زندگی  به  هرکس
 .فرستدمی گور بستر به ذهنیمن  افسانۀ در را او بیماری، و  پریشانی همان سرانجام

 
 ست تُهی  بس که را  جبر این کن ترک 

 چیست  جبر سِرِّ سِرِّ بدانی تا
 ( ۳187 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 سرّ  سرّ  راز  تا  کن   رها   را  ذهنیمن   اساسبی  و  توخالی  جبر  گشاییفضا  با  جبری،  انسان  ای
]دریابی  را  جبر   فضای   که  است  این  خداست،  به  انسان  شدن  زنده  جبر  سرّ  سرّ. 
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  چیزی هیچ  و  دهد  تغییر  جهان  این   در  را  هرچیزی   دهدمی  فرصت  انسان  به  شدهگشوده
  تحمیل   ما  به  ذهنیمن   که  ذهنیمن   در  ماندن.  باشد  او  پیشرفت  و  تغییر  مانع  تواندنمی

 .[ نیست جبر حقیقت کرده،
 

 مَنبالن  جمعِ  جبرِ این کن ترک 
 جان چو جبرِ آن از یابی خبر تا

 ( ۳188 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بیکار   کاهل،  تنبل،:  مَنبَل

  تغییر   خواهیمی  اگر  و  کن   رها   را  کنندنمی  کار  خود  روی  که  تنبل  افراد  ذهنی،  هایمن   جبر
  تا   نده  گوش  هستند،  درد  از  پر  و  تنبل  سست،  که  هاآن  حرف  به  شوی،  زنده  خدا  به  کنی،

 و  عزیز  جان  چونهم  که  جبری  آن  از  گشاییفضا  با  تا  شوی؛  آشنا  جان  مثلِ  جبرِ  با
 . کنی پیدا آگاهی خدا به شدن تبدیل و  ذهن  از آمدن بیرون یعنی است قدرگران

 
 برَکنَد  عنایت وی از زمان یک

 کُندمی  هاابلهی  زیرک  عقلِ
 ( ۳729 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ذهنیمن   عقلِ  همین   بازگیرد،  ما  از  را  خود  لحظه  یک   حتی  ایزدی  توجه  و  عنایت  اگر
 . کرد خواهد بسیاری هایحماقت زیرک،

 
 او رَیْعِ نباشد پشیمانی جُز

 او بَیعِ نآرَد  بیش خسارت جُز
 ( 487 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 كردن  نموِّ  باليدن،: رَيْع

 فروش  و خرید : بَیع

  و   معامله  از  و  ندارد  حاصلی  پشیمانی  جز  ذهنیمن   هایخواسته  دنبالبه  رفتن   واقع  در
 .آیدنمی دستبه درد و خسارت جز چیزی ذهنیمن  با دادوستد
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 ست شُده  لیک طُرُق، هست دَوَران و  قیاس جُز
 مَسْدود  مُتَنَجِّم، و   طَبیب و ُاولوالْفِقْه بر

 ( 79۰ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 مقایسه : قیاس

 دیگر چیز  پیرامون  چیزی کردن گردش چیزی، دور گردیدن: دَوَران

 فقیهان فقها،: اُولُوالْفِقْه

 مُنَجِّم  شناس،ستاره: مُتَنَجِّم

  های راه  هاهمانیدگی  محور  حول  گشتن   و  جسم   به  دادن  کاهش  را  خود  مقایسه،  از  غیر
  بسته  شناسانستاره  و  طبیبان  فقها،  بر  که  دارد  وجود  خدا  به  شدنهزند  برای  هم  دیگری

  دانش   و  باورها  فکری،  الگوهای  با  کنندمی  فکر  جبری  هایانسان  و   فقها  کهچرا  است؛شده
 گردش  شناسانستاره  و  جسم  داشتن   نگه  سالم  طبیبان.  شد  زنده  خدا  به  توانمی  کتابی
 زنده  هایراه  کهحالیدر  دانند؛می  مؤثر  خدا  به  انسان  شدن  زنده  در   را  ستارگان  و  افالک
  در  اتفاقات  اطراف  در  گشاییفضا  با  و  است  درون  شدۀگشوده  آسمانِ  در  زندگی  به  شدن

 . گیردمی قرار انسان اختیار
 

 تیتر 
  ما حّق، صفتِ عظمتِ از قاف کوهِ ای: که  کردن درخواست و قاف، کوهِ به ذُوالْقَرْنَین  رفتِن
  فدا هاادراک آنها پیش که نیآید، گفت در  او عظمتِ صفتِ که قاف کوهِ گفتِن و. بگو را

 ترآسان آن گفتن  تو بر و داری خاطر در که صنایعش از که ذوالقرنین  کردنِ البه و شود
 . بگوی بود

 
 قاف  کوه سویِ  ذُوالْقَرْنَین رفت
 صاف   بود زُمُرُّد کز را  او دید

 ( ۳711 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  رفت   قاف  کوهِ  سویبه[  کندمی  کار  خودش  روی  که  ستانسانی  نماد  جااین   در]  ذُوالقرنین 
  کامل   انسان  آن  که  دید[  است   زندگی  به  زنده  و  کامل  انسان  نماد  جااین   در  نیز  قاف  کوه]

 . است لطیف  و صاف زُمُرّدِ مانند
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 محیط  او گشته حلقه عالَم گِردِ
 بَسیط  خَلقِ آن اندر حَیران مانْد

 ( ۳712 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بزرگ   معنی به  اینجا در پهن،  گسترده،: َبسیط

 کرده  احاطه  را  است  موجود  که  هرچه  و  عالم  اطرافِ  ای،حلقه  مانندِ  انسان  آن  که  دید
 تماشای  از ذُوالقرنین   و. است گسترده بسیار کامل انسان حضور اثر و نفوذ زیرا است،

 . شد حیران بزرگ مخلوقِ آن عظمتِ
 

 چیستند  دگرها کوهی، تو: گفت
 بازیستند؟  تو عُظْمِ پیش به که

 ( ۳71۳ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 بزرگی :  عُْظم

»کرد  خطاب  چنین   کامل  انسان   آن   به  ذُوالقرنین   چه  دیگر  هایکوه  پس   کوهی،  تو  اگر: 
  کامل   انسان  به  ذوالقرنین   یعنی  «نیستند؟  بیش  ایبازیچه  تو  عظمتِ  دربرابرِ  که  هستند

 هستند؟ چه  دارند ذهنیمن  که هاانسان بقیه هستی انسان تو اگر گویدمی
 

 ِاسکندری اگر آی شمس مَطْلَعِ
 نیکوفَری  رَوی هرجا آن از بعد

 ( 4۵ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  از  شوی،  زنده  خدا  به  و  برسی  حضور  خورشید  طلوع  محل  به  اسکندر  مانند  بتوانی  تو  اگر
  نداری  ذهنیمن   دیگر.  بود  خواهی  حقیقی  جالل   و  شکوه  دارای  بروی  که  هرجا  به  پس  آن
 .کند فاسد را عملت و  فکر آن انرژی که

 ( 9۰ آیه ،(18)  کهف سوره کریم، قرآن)

 .«سِتْرًا دُونِهَا مِْن لَهُمْ نَجْعَلْ لَمْ قَوْمٍ عَلَٰى تَطْلُعُ وَجَدَهَا الشَّمْسِ مَطْلِعَ بَلَغَ اِذَا حَتَّٰى»
  برايشان   آن  پرتوی  از   غير  كه  كندمى  طلوع  قومى  بر   ديد.  رسيد  آفتاب  برآمدنِ  مکانِ  به  تا»

 بر  زندگی  خورشید  که  دید   جاآن  رسید،  زمین   مشرق  به  چون. ]ايمنداده  قرار  پوششى  هيچ
 خورشید  و  هاآن  میان  که  تابیدمی  اند،شده  زنده  خدا  به  که  بزرگانی  و  موالنا  مثل  قومی
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  را   آفتاب  حائل  بدون  که  دارند  وجود  هاییانسان  یعنی.  نداشت  قرار  ذهن   حجاب  خداوند
 .[« کنندمی استفاده او  خرد تابش از و بینندمی
 

 شود   مَشرق  رَوی جا هر آن از بعد
 شود  عاشق مغربت بر هاشرق 

 ( 4۶ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نیز جاآن روی که  سمتی  و سو هر به شدی، واصل یکتایی، فضای مشرق، به کهآن از پس
  گمان   هستند،  مشرق  ذهنی  لحاظبه  که  هاییآن  یعنی  هاشرق.  گرددمی  زندگی  انوار  مشرق

  عاشق  تو  وجود  مغرب  بر  دارند،  ذهنیمن    هنوز  ولی  اندشده  زنده  و   روشن   که  کنندمی
 .  شوندمی

 
 دَوان مغرب سویِ  خُفّاشت، حِسِّ
 روان  مشرق سویِ دُرْپاشت، حِسِّ

 ( 47 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 انسان  روحانیِ  حِسِّ از کنایه مروارید،  یپاشنده  مروارید،  یکننده نثار:  دُرْپاش

 بیند،می  هاهمانیدگی  طریق   از  و  است  کور  خفاش  مانند  تو  ذهنیمن   حواس  یا  ظاهری  حس
  تو   خدایی  هشیاری  یا  باطنی  حس  ولی.  نباشد  حضور  خورشید  که  رود می  جایی  به  شتابان

 .  است تابان  خرد و حضور خورشید که رودمی سویی به
 

 سوار  ای است خران  راهِ حِس، راهِ
 دار شرم  مزاحم،  تو را  خران ای

 ( 48 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ذهنیمن  ظاهری حواس راه که بدان هستی،  زندگی بر سوار هشیاری عنوانبه که انسان ای
  در   که  ای.  دارند  نیز  حیوانات  و  خران  را  ظاهری  حس  زیرا.  است  خران   راه  هاهمانیدگی  و

  و  ایشده  دیگر ذهنی هایمن  حتی و  خران حواس   مزاحم کنی،می ایجاد  درد مدام ذهنیمن 
  حواس   از  رهیدگان  راه  به  و  کن   ترک   را  هاآن  راه  و  کن   حیا  تری،پایین   بسیار  هم  خران  از

 . درآ  ذهنیمن 
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 هاکوه آن اندمن هایِرگ : گفت
 بَها  و حُسن در  نَبْوَند من مثلِ

 ( ۳714 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 درخشش  و روشنی  معنی   به  َبهاء،  مخفّف: َبها

  دارند،   ذهنیمن   که  دیگر  هایانسان  ها،کوه  آن:  گفت  جواب  در[  کامل  انسان]  قاف  کوهِ
 . نیستند من مانندِ ارزش و گریجلوه زیبایی، در و آیندمی حساببه من  هایرگ 

 
 نهان دارم  رگی  شهری، هر به من

 جهان اطرافِ  بسته عُروقم بر
 ( ۳71۵ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 رگ  معنیبه  عِرق جمع: عروق

 همۀ  و  دارم  پنهان  و  پوشیده  رگی  افراد،  از  گروهی  یا  فردی  هر  در  شهری،  هر  در  من 
  به   آگاهانه  واقعاً  کوه  یک  عنوانبه  انسان  اگر . ]استشده  بسته  هایمرگ  به  جهان  اطرافِ
 .[جنبدمی بهتر او رگ باشد، حضورش در و  بدهد دل کامل انسان

 
 مرا  شهری یزَلزله  خواهد چو حق

 را  عِرْق بَرْجَهانم من او، گوید
 ( ۳71۶ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هم به  را  ذهنیمن   و  کند  پابه  زلزله  شهری  در  بخواهد  خداوند  هرگاه:[  گویدمی  موالنا]
  است،   متصل  شهر  آن  به  که  را  هایمرگ   از  یکی  من   و  دهدمی  فرمان   من   به  او  بریزد؛

 شده  زنده  هایانسان  وسیلۀبه  را  هایشرگ   خداوند. ]آیدمی  پدید  زلزله  آنگاه  جنبانم؛می
 و  موالنا  اشعار  خواندن  با  بنابراین .  است  فرستاده  هاانسان  درون  به  موالنا  مثل  خدا  به

 .[ پاشدمی ازهم ذهنیمن  و  آیدمی وجودبه  زلزله درونمان عارفان،
 

 قهر به را  رگ آن من بجُنبانم پس
 شهر  ستگشته  متّصل رگ بِدان که

 ( ۳717 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 است  متصل رگ  آن به که شهری  و دهممی حرکت شدّت و قهر با را رگ آن نیز من  پس
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 . لرزدمی شدّتبه
 

 رگم ساکن شود  بَسْ، بگوید چون
 تَگم  اندر فعل رویِ وز  ساکنم،

 ( ۳718 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دويدن : تَگ

  خود   که  هرچند .  شودمی  حرکتبی  و  ساکن   رگم  آن  ؛ «است  بس: »بگوید  خداوند   کههمین 
  و   فعل  سبب  به  امّا  دارم  ثبات  و  سکون  نهایت،بی  ریشۀ  و  شدهگشوده  فضای  سبببه

 من  طریق از  خداوند  تا  هستم  کامل  تسلیم  در  یعنی  هستم  تکاپو  حالِ  در  دائما  الهی  ارادۀ
 . کند عمل و فکر

 
 کارْکُن  بس و ساکن مرْهم چوهم
 سخُن  جُنبان  وزو ساکن، خِرد چون

 ( ۳719 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  اش ظاهری  صورتِ  امّا  است  بخشدرمان  و  بسیارمؤثر  که  گرچه  هستم  مَرهَم  مانندِ  من 
  و   کالم  امّا  است  حرکتبی   ظاهربه   که  هستم  خرد  و   عقل  مانندِ  یا .  است   حرکتبی  و  ساکن 

 ثَبات  ما،  ساکِن  قسمتِ  هستیم،  روان  ساکِن  ما. ]آیدمی  بیرون   و  جنبد می  فضا  آن   از  شعر
 این   به  و  گیردمی  خرد   شده  گشوده  فضای  از  مرتب  روان،  قسمتِ  و   دارد  نهایتبی  ریشۀ  و

 .[ ریزدمی جهان
 

 این  عقلش ندانَد که آنکس نزدِ
 زمین بُخاراتِ  از هست زلزله

 ( ۳72۰ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  تحوالت   و  زلزله  خدا،  به  شدن  زنده  که  کندمی  فکر  دارد  ذهنیمن   عقلِ  که  کسی  آن  امّا
 و  بحث. ]شودمی  ناشی  ذهنیمن   تحوالت  و  درد  از  یعنی  زمین   بخارهای  از  هاانسان  درونی
  خدا   به  شدن  زنده  و  وحدت  به   منجر  همانیده،  باورهای  سرِ  بر  ذهنی  هایمن   جدلِ
 .[ شودنمی

 



  
898 برنامه شماره خالصه ابیات

 29 

 تیتر 
 تیزتر چشم کی دیگر موری. گرفت ستودن  را قلم دید قلم نبشتِن  رفت،می کاغذ بر موری

  دو، هر از کی ديگر موری. بینممی ايشان از  هنر اين  که کن  را انگشتان ستایش: گفت بود
 آخِرِه الی   بازواند فرعِ انگشتان، که ستایم را بازو من : گفت بود ترروشن  چشم

 
 قلم  او  دید کاغذی بر مُورَکی

 هم  راز این  دگر موری با گفت
 ( ۳721 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  حرکت   کاغذی  بر  که   دید  را  قلمی  کوچک،  ایمورچه  .[است  ذهنیمن   نمادِ  کوچک  مورچۀ]
 . گذاشت درمیان دیگر ایمورچه  با را مسئله این  سپس کند؛می

 
 کرد  کِلْک آن هانقش  عجایب که

 وَرْد و زارسوسنْ  چو و ریحان همچو
 ( ۳722 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نويسندگی   قلمِ: کِلْک

 سرخ  گُلِ گُل،: وَرْد

 و  ریحان  همچون  که   هایینقش  کند؛می  رسم  عجیبی  هاینقش  چه  قلم  این   که  گفت
 .[ است  قلم از شودمی نوشته کاغذ بر هرچه که کرد خیال. ]است ُگل و سوسن 

 
 ور پیشه  آن ِاْصبَعَست: مور آن گفت
 اثر  و  فرعست فعل، در قلم وین

 ( ۳72۳ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 انگشت : اِصْبَع

  و   است  ورپیشه   دهد،می  حرکت  را  قلم  که  است  انگشت  این   نه:  گفت  مورچه  یکی  آن
 . است انگشت  تابعِ و فرع عمل، در قلم این  نویسد؛می
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 بازُوَست  کز سوم  مورِ آن گفت
 بست  نقش زُورش زِ الغر اصبعِ که

 ( ۳724 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از   الغر  انگشتِ  زیرا  است،  بازو  بلکه  نیست  انگشت  اصلی،  فاعلِ:  گفت  سوم  مورچۀ  امّا
 .گیردمی نیرو بازو

 
 یکی  تا باال رفتمی  چنینهم

 اندکی  بود فَطِن موران، مِهترِ
 ( ۳72۵ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دانا هوشیار،: فَِطن

  و   دادندمی  نظری  هرکدام  رفت،می   باال  دیگری   از  پس  یکی  هامورچه  در  موضوع  این 
 او  و  رسید  هامورچه  رئیس  به  نوبت  آنکه  تا  شدمی  ترعالمانه  و  ترپخته  نظرشان  همینطور

]بود  داناتر  و  ترزرنگ  اندکی  شده هویتهم  بسیار  و  باسواد  انسانِ  نماد  هامورچه  رئیسِ. 
 .[ باشدمی

 
 هنر این مبینید صورت کز گفت

 خبربی  گَردد مرگ  و خواب به که
 ( ۳72۶ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  زیرا  نبینید   بدن  و  بازو  انگشت،  ظاهری،  صورتِ  از   را  هنر  این :  گفت  هامورچه  رئیس
 . شودمی خبربی و هوشبی مرگ، یا و  خواب با ظاهر و  جسم

 
 عصا  چون و لباس چون آمد صورت

 ها نقش  نجنبد جان و عقل به جز
 ( ۳727 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  این   و  عصاست  و  لباس  چونهم  ظاهری  صورتِ  و  جسم:[  داد  ادامه   هامورچه  رئیس]
  این  او. ]شوندنمی  نوشته  و  آیندنمی  در  حرکت  به  جسمی  جانِ  و  عقل  وسیلۀبه  جز  هانقش
 .[ کند اداره را جهان و انسان تواندمی تنهاییبه جسمی جانِ و عقل که دارد را باور
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 فُؤاد   و عقل آن که او بود خبربی 
 جماد  باشد  خدا  تقلیب ز بی

 ( ۳728 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 قلب : فُؤاد

 برگرداندن : تقلیب

  بدونِ   ذهنی،من   عقلِ  و  قلب  این   که  بود  غافل  نکته  این   از  نیز  هامورچه  رئیس  حتّی
. است  محدودی  و  جامد   چیزِ  یک  خدا،  سویبه  بازگشت  و  اتصال  عدم،   مرکز  فضاگشایی،

  همین  عقل،  این   که درصورتی  است؛  کل  عقلِ  ذهنیمن   عقلِ  کنند می  فکر  هاخیلی]
 .[ کندمی تولید دشمن  و مانع مسئله،  دائماً که هاستشدگیشرطی و همانیدگی

 
 برَکنَد  عنایت وی از زمان یک

 کُندمی  هاابلهی  زیرک  عقلِ
 ( ۳729 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   خدا  با  اتصالش  انسان  و  بگیرد  ذهنیمن   عقلِ  از  را  خود  عنایتِ  ایلحظه  خداوند،  اگر
 به  زیادی  ضررهای  و  کرده  بسیاری  هایابلهی  ذهنیمن   زیرِک  عقلِ  همین   شود  قطع  زندگی

 .رساندمی ما

 بُوَد؟  چرا  حیا  و شرم  مرا  دلبرِ  عاشقِ
 بُوَد؟  چرا  وفا رسمِ بُوَد،  این جمال چونکه
 ( ۵۶۰ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 داشته   حیا  و   شرم  زندگیست   و  خدا   حقیقی  عاشِق  کهکسی  یعنی  من   دلبرِ  عاشِق  باید   چرا
  و   فضاگشایی  خداوند،  جمالِ  که  وقتی  کند؟  تحمیل  خود  به  را  ذهنیمن   محدودیّت  و  باشد
 و  آداب الست، به وفا  و  خدا به شدن زنده برای  باید چرا اوست؛ اصلی ذاتِ به شدن  زنده

 باشد؟ داشته وجود ذهنی رسوم

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

 ( ۵۶۰ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 اما  است؛ عشق  نامش و ستایکرانهبی  لذّتِ خدا، نهایتِبی به شدن  زنده و فضاگشایی
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 جفا  به   منجر  و  بوده  شکایت  ذهنی،من   اساس  بر   زدن  حرف  و  همانیده  باورهای  و  قاعده
 . شودمی

 من دلدارِ و اندیشمقافیه 
 من  دیدارِ جز مَندیش، گویدم 

 ( 1727 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 حرف  به  را  خداوند  اشعارم  وسیلۀبه   تا  هستم   سازیقافیه   و  شعر  اندیشۀ  در  اینکه  با
 را  فضا فقط نزن، حرف: گویدمی من  به خداوند،  دلدار، ولی کنم؛ توصیف  را او و درآورم

 .ببین  مرا شده،گشوده درفضای و کن  باز
 

 من  اندیشِقافیه  ای نشین خوش
 من  پیشِ  در توی دولت یقافیه 

 ( 1728 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ذهن   به  زیبا،   جمالتِ  یافتِن  و  من   توصیف   برای  که  عاشقی  ای:[  دهدمی  ادامه  خداوند]
 بنشین  خوش  و  درست  شده،گشوده  فضای  در  و  کن   باز  را  فضا  ای، نشسته  آنجا  و  رفته 
  برای   کسیچه  بنابراین   هستی؛  من   عیِن  تو  یعنی   هستی  خودت  دولت  قافیه  من،  نزدِ  در  زیرا

 گردد؟می قافیه دنبال به خود توصیِف
 

 آن از اندیشی تو تا بْوَد؟چه  حرف،
 رَزان  دیوارِ خارِ بْوَد؟چه  حرف،

 ( 1729 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . است آمده باغ معنای به  اینجا در  انگور، درختِ: رَز

  از   پریدن  چیست؟  سخن .  اندیشیمی  هاآن  وسیلۀبه  که  ذهنیمن   فکرهای   چیست؟  حرف
 .است باغ دیوار خارِ هایبوته چونهم که دیگر  فکر به فکری

 زنم  هم بر را   گفت و  صوت و حرف
 زنم  دم  تو با   سه هر این بی که تا

 ( 17۳۰ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 سه  این  بدون تا گذارم می کنار آید،می ذهنم به که را هرچیزی و سخن صوت، حرف، من 
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 راه   خداوند  تا  کن   فضاگشایی   و  نزن  حرف  نکن،  توصیف   را  خدا. ]بگویم   سخن   تو  با  مانع،
 .[ بدهد نشان تو به را
 

 ارتفاع  مجویید گوییسخن  از
 استماع  گفتن، ز بهْ را  منتظر

 ( ۳۳1۶ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 جُستن  رفعت و واالیی رفتن، باال:  ارتفاع

 شنیدن : استماع

 درصدد  و  نکنید  بزرگ   را  ذهنیمن   خود،  سخنان  با  شدن  همانیده  و  گفتن   سخن   با
 به  شدن  زنده  منتظر  که  کسی  برای  زیرا  نباشید،  مقام  بلندی  و  جایگاه  به  رسیدن
 .است ذهنیمن  با زدن حرف از بهتر دادن گوش و کردن  سکوت  ستزندگی

 
 ست شهوت  نوعِ تعلیم، منصبِ

 ست بُت  رَه در شهوتی خیالِ هر
 ( ۳۳17 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  کردن   عدم  و  خداوند  به  شدن  زنده  راه  در  است،  شهوت  نوعی  نیز  دادن  یاد  و  تعلیم  مقام
 .   شودمی محسوب بت خیزد،برمی هاهمانیدگی از که خیالی هر مرکز،

 
 فَضول  هر ببردی پی  فضلش به گر

 رسول؟  چندین خدا  فرستادی کی
 ( ۳۳18 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . پردازدمی  ضروری غیرِ  کارهای به  که کسی  گو،یاوه: فَضول

 با  و  کندمی   بزرگ  را  خودش  زند،می  حرف  ذهنش  در  مرتب  که  گوییبیهوده   هر  اگر
  چگونه   شد،می  واقف   زندگی  خرد  و  بخشش  فضل،  اسرارِ  به  شود،می  همانیده  سخنانش

 بفرستد؟ مردم سویِبه را رسول چندین  خداوند که بود ممکن 
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 دَرَخش  و  برقست همچو جزوی عقل
 وَخْش؟  سوی شد توان کی دَرَخشی در
 ( ۳۳19 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 برق  آذرخش،: دَرَخْش

 جيحون  رودِ كنارِ ماوراءالنهر  در شهرى نامِ: وَخْش

. اندازدمی  روشنایی  ایلحظه  برای  آسمان،  برق  و  رعد  مانندِ  ذهنی،من   در  ما  جزوی  عقلِ
  ، «وَخش»  شهرِ  تا  ذهنیمن   محدود  و  سطحی  فکرهای  و  عقل  گذرای  نور  با  توانمی  چگونه

 کرد؟  سفر یکتایی، فضای تا

 رهبری بهرِ برق، نورِ نیست
 گِری می که را  ابر امرست بلکه

 ( ۳۳2۰ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  نشان  تو  به  را  خداوند  به  شدن  زنده  راه  که  نیست  منظور  این   به  ذهنیمن   عقل  گذرای  برقِ
 باید  که  فهمید  توانمی  قدر  همین   ذهنیمن   عقل  با  بلکه  کنی،  هدایت  آن  با  را  مردم  و  دهد
 . باشی متواضع و فروتن و کنی گشاییفضا

 است گریه  برای ما عقلِ برقِ
 هست  شوقِ در نیستی بگرید تا

 ( ۳۳21 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تا  است،  فضاگشایی  و  شدن  متواضع  کردن،  گریه  برای  ذهن،  در  ما  کوتاه  عقلِ  درخششِ
  از   کند،  گریه  خداوند  حقیقی  وجودِ  به  مجدد  اتصال  اشتیاقِ  در  توهمی،   من   فانی  وجودِ

 . شود فروتن  و بردارد  دست خودخواهی

 تَن  کُتّابْ بر گفت کودک  عقلِ
 آموختن خود به نتواند لیک

 ( ۳۳22 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خانه مکتب:  كُتّاب

  به  مدام  بودن، مصمّم کاری  یا چیزی بر   بستن، چیزی هر به را  خود» بر  دارد داللت تنیدن،  مصدرِ  از امر فعلِ: تَن
 « بودن مشغول  چیزی یا کاری

 بگیر، قرار تعلیم  تحت جاآن در و برو خانهمکتب به: گویدمی کودک عقلِ مثال، عنوانبه
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 و  توانایی  بیاموزد،  چیزی  کسی  به  یا  خودش  به  تواندنمی  محدودش  دانش  و  عقل  با  ولی
  کامل   هایانسان  و   عارفان  حضور  در  باید  و  است  کودک  آن  مثل  ذهنیمن   عقل  قابلیت

 . بگیرد قرار تعلیم تحت
 

 طبیب  سویِ آرَدَش رنجور عقلِ
 مُصیب  عقلش دوا  در نبْود لیک

 ( ۳۳2۳ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کننده عمل  درست و راست کار،راست کننده،  اصابت: مُصیب

  عقل  این   ولی  کشاند،می  طبیب  سویِبه  را  او  شده  بیماری  دچار  که  کسی  عقلِ  دیگر،  مثالی
  و   هاهمانیدگی  تواندنمی  ذهنیمن   محدود  عقل   طورهمان.  کند  مداوا  را  او  که  نیست  قادر

  در  باید  کند،  پیدا  یکتایی  فضای  و  عشق   سویبه  را  راه  و  دهد  شفا  را  درون  پنهان  دردهای
 شده گشوده  فضای  عقل  از  و  کند  باز  را  فضا   که  بگیرد  یاد  موالنا  مثل  معلمی  حضور

 .کند استفاده
 

 قدم  در باشد دام  هزاران گر
 غم هیچ نباشد مایی، با تو چون

 ( ۳87 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 باشد  شده  گسترده  دام  هزاران  هشیاری،  تکاملی  مسیر  این   در  قدم،  هر  در  اگر  خداوندا
  و   غم  هیچ  کنیممی  پیدا  دسترسی  تو  خرد  و   کمک  یاری،  به  تسلیم  و   گشاییفضا  با  چون

 .نداریم اندوهی

 مُقیم  ما با بوَد عنایاتت چون
 لَئیم؟  دزد آن از بیمی بود کی

 ( ۳87-1 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 فرومایه  و  پست:  لئیم

 را   تو  توجهات  و  عنایات  عدم،  مرکز  و  فضاگشایی  طریق   از  هرلحظه  در  چون  خداوندا
 از  کی  بخشی،می  خرد  و  عقل  امنیت،  قدرت،  حس  ما   جان  به  دم  هر  کنیم،می  دریافت

  دل   به  ترسی  دزدد،می  را  لحظه  این   جاری  زندگی  دزدی  مانند  که  دیگران   و  خود  ذهنیمن 
 !دهیم؟می راه
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 : گفت ذُوالقرنین  یافت گویا چونْش
 سُفْت  نطق دُرِّ قاف کوهِ چونکه

 ( ۳7۳۰ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . گفتن ارزشمند  سخن و  کردن تکّلم  از کنایه. مروارید کردن   سوراخ: سُفْتن دُر

  به   شده  زنده  و  کامل  انسان  یعنی  قاف  کوهِ  کههمین :[  کندمی  اشاره  دیگری  مثال  به  موالنا]
 چنین   شنید  را  ارزشمندش  سخنان  ذُوالقرنین،  و  درآمد  گفتن   سخن   به  دفعهیک  خداوند،

 :گفت
 ذهن   در  و  نیست  توصیف  قابل  هم  خداوند  نیست،  صعود  قابل  قاف   کوه  که  طورهمان]

 .[ گنجدنمی

 رازْدان   خبیر گویِسخنْ  کای
 بیان  من  با بکُن حق صفاتِ از

 ( ۳7۳1 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  که   رازدان  خبیر  سخنگوی  ای: »گفت  خداوند،  به  شده  زنده  انسان  قاف،  کوه  به  ذوالقرنین 
 .«کن  بازگو برایم را خداوند صفات از اندکی ای،شده آگاه غیب اسرار به
 

 است  ترهایل آن از وصف کآن روْ: گفت
 دست  بُردْ توانَد وَی  بر بیان که

 ( ۳7۳2 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 هیبت   با و  شکوهمند معنی  به  اینجا در . ترسناک ترساننده،: هایل

  صفاتِ   که  برو:  گفت  ذوالقرنین   به  ستزندگی  به  زنده  و  کامل  انسان  نماد  که  قاف  کوهِ
 تنها   کند،  توصیف   را  آن  بتواند  انسان  که  است   آن  از  ترباشکوه  و  ترباهیبت  بسیار  خداوند

 .شد  زنده خداوند به باید

 سَر  به که باشد زَهره را  قلم یا
 خبر زآن َصحایف بر  نویسد بر

 ( ۳7۳۳ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 کتاب   نامه،  کاغذ، معنی  به  صَحیفه  جمع: صحایف

 کهدرحالی! بنویسد؟ کاغذ بر چیزی خداوند صفاتِ دربارۀ که داشته را آن جرأت قلم یا
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 به  درون  از  کهآن  بدون  زدیم  حرف  و  نوشتیم  بسیار  صفاتش  و  خداوند  دربارۀ  هاانسان  ما
 .شویم زنده او

 بازگو داستانی کمتر: گفت
 نکو حِبْرِ  ای حق هایِعجب  از

 ( ۳7۳4 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 عالِم  دانشمند،: حِبْر

 عجایب  از  تواننمی  که  حال  آگاه،  عالِمِ  ای:  گفت  کامل،  انسان  قاف،   کوه  به  ذوالقرنین 
 .بگو آن از کوتاه داستانی خالصه طوربه گفت، سخن  تفصیل به خداوند صفاتِ

 
 راه سیصدساله دشتِ  ایْنَک: گفت
 شاه  است کرده پُر برف هایکوه

 ( ۳7۳۵ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  اندازۀ ٔ به  را  صحرا  راهِ   خداوند،  وجود،  شاهِ  اینک: »گفت  زندگی  به  زنده  انسان  قاف،  کوهِ
 و  دردها  داشتن   نگه با هاانسان ما یعنی.« ]است کرده پُر برف های کوه از سال صدسی

 .[ ایمرفته  اشتباه را راه و ایمشده مرتکب بزرگ اشتباه یک مرکزمان  در هاهمانیدگی
 

 عدد بی و شماربی  کُه بر کوه
 مدد  برفش زمان هر در رسدمی

 ( ۳7۳۶ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  انقباض،   درد،  ارتعاش  با  بسیاری،  همانیدۀ  هایانسان  شمار،بی  هایکوه  هرلحظه  در
 . افزایندمی  کل ذهنیمن  و جهان رنج و درد برف، مقدار بر واکنش ایجاد و ستیزه

 
 دیگری بر زندمی  برفی کوهِ

 ثَری  تا سردی  برف، رساندمی
 ( ۳7۳7 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  آسمان تا  زمین از معنی   به « ثریا  تا ثری از »ادبی تعابیر  در. است زمین اعماق منظور  اینجا در. خاک زمین، : ثَری
 .است

 هم  به وقتی شده،  انباشته هاانسان مرکز در ها،همانیدگی و دردها  سرمای و برف از کوهی
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  تأثیر   یکدیگر  بر  و  دهندمی  نفوذ  یکدیگر  وجود  اعماق  تا  را  درد   و  سرما  رسند،می
 .گذارندمی
 

 برف  کوهِ بر زندمی  برفی کوه
 شِگَرف  حدِّبی انبارِ ز دَم  به دَم 

 ( ۳7۳8 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ایجاد   برای  فرصتی  هر  از  دردمندشان،  مرکز   با  همانیده  هایانسان  لحظهبه لحظه  باز
 .کنندمی انباشته دیگری کوهِ بر را درد از کوهی و کنندمی استفاده درد و ستیزه مقاومت،

 
 شها  وادی چُنین این نبودی گر

 مرا  مر کردی  محو دوزخ، تفِّ
 ( ۳7۳9 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  شور  آتش  نداشتند،  وجود  دردمند  و  همانیده   هایانسان  جهان  این   در  اگر  خداوندا،
 . بود کرده محو مرا تو به رسیدن اشتیاق

 
 دان برف کوههایِ را  غافالن

 عاقالن  هایِپرده  نسوزد تا
 ( ۳74۰ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  حجابِ  تا  هستند  برفی  هایکوه  مانندِ  ذهنی،من   در  عشق،  از  غافل   افرادِ  بدان،  حال
  زنده   به  کمک  برای  کامل  هایانسان  وجود. ] نسوزد  عشق   آتش  شدت  از  بیدار  خردمندانِ

 .[ است الزم خداوند به هاانسان شدن
 

 باف برفْ  جهلِ  عکسِ نبودی گر
 قاف  کوهِ آن شوق، نارِ از سوختی

 ( ۳741 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ناپایدار  چیزِ  یآورنده پدید  بافنده،  برف :  بافبرفْ

 اشتیاق  آتش   شدّتِ  از  نبود،  ذهنیمن   بافبرف  و   سرماانگیز  هایانسان  جهل  انعکاس  اگر
 . رفتمی بین  از و سوختمی قاف کوه خداوند به کامل پیوستن  و
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 جَوْق  جَوْق و طُلْب طُلْب پاکان، جانِ
 شَوق  مستِ نواحی هر از آیَدَت

 ( 92۳ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . شوند جمع جا یک   در که گروهی  کننده،  طلب گروه: طُلْب

 گروه  دسته،: جَوْق

 فضدددای سرمسدددت کدددهحالیدسدددته، درفضاگشدددا، دسته هایانسدددان هدددایجان خداونددددا،
 .آیندمی تو  سویبه هرطرفی از هستند تو به شدن زنده مشتاق و  شدهگشوده

 
 غیب  سویِ هاحس  رختِ ببُرده ای

 جِیب  ز آور بُرون موسی، چون دستِ
 ( ۵2 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 گریبان : جیب

  ات نورانی  دست ای،شده زنده زندگی به و  برده غیب عالم به را ظاهری حواس که کسی ای
 . شویم زنده زندگی  به تا کن  کمک ما به یعنی بیاور بیرون گریبانت از موسی مانند را
 

 معرفت  آفتابِ صفاتت، ای
 ِصفَت  یک بندِ چرخ، آفتابِ و

 ( ۵۳ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خورشید   مانند  ای،شده  زنده  خداوند  نهایتبی   به  و  گشوده  را  درونت  فضای  که  کسی  ای
 صفات   از  کوچکی  چیز  تنها،  آسمان  آفتابِ  کنی،می  پخش  را  عشق   و  خرد  نور،  زندگی،
 . توست

 
 شوی دریا  گهی و، خورشید گاه
 شوی  عَنقا گه و، قاف کوهِ گاه

 ( ۵4 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 سیمرغ : عنقا

 دریا  گاه  کنی،می  پخش   را  ایزدی  برکات  و  خرد  شوی،می  تابان  خورشید  مانند  گاهی
 عنقا و قاف کوه. ]شویمی عنقا و قاف کوه گاه و کنیمی  باز را  فضا نهایتبی شوی،می
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 .[ ستزندگی به کامل شدن زنده نماد
 

 ستایذره خود خدا  قهر از آتش
 ست ایدِرّه  لئیمان تهدیدِ بهرِ

 ( ۳742 بیت چهارم دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دَوال  تازیانه،: دِرّه 

  ذهن  خواب  از  بیداری  برای  خداوند  ٔ تازیانه  و  تهدید  قهر،  از  ایذره  اتفاقات،  و  دردها  آتش
 قهر  همچنین   است؛  گرفته  پیشی  خشمش  و  قهر  بر  ایزدی  کرم  و  لطف . ]هاستهمانیدگی  و
 .[ نیست سنجش قابل ما محدود ذهن  با اتفاقات در خداوند لطف  و
 

 است  فایق و زَفْت که قهری  چنین با
 است  سابق وَی  بر که بین  لطفش بَرْدِ

 ( ۳74۳ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 سرما : بَرْد

 چیره  پیروز،  مسلّط،: فایق

 بزرگ   و ستبر: زَفْت

 پیشی  خشمش بر همیشه  که ببین  را لطفش سرمای است، چیره و بزرگ الهی قهرِ که این  با
 .گیردمی

 
 معنوی یچگونه و چونبی  سَبْقِ
 دویی؟ بی   دیدی مسبوق و  سابق

 ( ۳744 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 گرفتن  سبقت: سَبْق

 اثنانیّت  دوگانگی،: دویی

  و   مکان  زمان،  حیطۀ  از  خارج   سبقت  این   دارد،   پیشی  او  قهر  بر  الهی  رحمت  گفتیم  کهاین 
 یکی  که  ایدیده  مسبوقی  و  سابق   تاکنون  آیا.  دارد  معنوی  جنبۀ  و  است  ذهن   چون  و  چند

  روی   هُشیاری  فقط  که  آمده  پیش  شما  برای  زندگی  به  شدنزنده  حالتِ   این   یعنی  باشند؟
 باشد؟ نداشته وجود  جاآن در ذهن  دوییِ و باشد منطبق  هُشیاری
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 است  ناقه تن  و، صالح چون او روحِ
 است  فاقه در تن و وصل اندر روح

 ( 2۵1۵ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 شتر : ناقه

 نداری   و تنگدستی: فاقه

 در   هشیاری.  است  ناقه  مثل(  ذهنیمن )  تن   و  پیامبر  صالح  مانند(  هشیاری)  انسان  روح 
  ذهنی مِن  اگر  عبارتیبه   دارد؛  قرار  نیازمندی  در  ذهنیمن   و  است  نیازبی  وصل  هنگام
  یکی   زندگی  با  کرده  باز  را  فضا  اگر  اما  بود  خواهیم   جهانیاین   چیزهای  گدای  باشیم،  داشته
 .  شویممی نیازبی و رفته بین  از ما شناختیروان نیازهای شویم،

 
 نیست  آفات قابلِ صالح، روحِ
 نیست  ذات  بر بُوَد، ناقه بر زخمْ

 ( 2۵1۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ناقه  بر  آسیب  و  زخم  چراکه  گیرد؛نمی  قرار  آسیب  و  گزند  معرض  در  هرگز  صالح  روِح 
 . خالص  هشیاری و ذات بر نه شود،می وارد ذهنیمن  یعنی

 
 ظفر  ایشان دلِ  بر نیابد کس

 گُهر  بر نی  ضرر، آید صدف بر
 ( 2۵17 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  آسیب  همیشه  زیرا  برساند؛  ضرری  آن  به  و  شده  پیروز  انسان  جانِ  و  دل  بر  تواندنمی  کسی
 ها همانیدگی  و  ذهنیمِن  به  هاآسیب  تمام  عبارتیبه  گوهر؛  بر  نه  شودمی  وارد  صدف  بر

 . است مصون قدر و قضا هایآسیب از هشیاری گوهر و شودمی وارد
 

 باش  بنده را  ولی جسمِ یناقه 
 تاشخواجه  صالح روحِ با شوی تا
 ( 2٥22 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . دارند رئیس  و خواجه یک که  گویند را  غالم  دو: تاشخواجه 

 همراه  و قرین  صالح  روح  با تا درآی خدمتش به دل و جان از و باش ولی جسم ناقۀ بندۀ
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  شویم،   زنده  خدا  نهایتبی   به  کهاین   از  قبل  نباید  ما:  گویدمی  و  زندمی  تمثیل  موالنا  .شوی
 . برگردد خداوند سویبه و شده ناامید ما از  هشیاری تا کنیم ایجاد درد ذهنیمن  با قدرآن
 

 حسد  این کردید چونکه: صالح گفت
 رسد  نِقْمَت خدا از روز سه بعدِ

 ( 2٥2۳ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 سختی  و  رنج کیفر، عذاب، : نِقْمَت

  سه  از   پس  که  باشید  منتظر  ورزیدید،  حسد  گونهاین   شما  کهچون:  گفت  قومش  به  صالح
 . بگیرد را شما خدا عذاب و کیفر روز

 
 ستان جانْ از دگر روزِ سه بعدِ

 نشان  سه دارد  که آید آفتی
 ( 2٥24 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کننده  روح قبضِ جان، یستاننده: ستانجانْ

  نشان  سه که آیدمی آفتی و  عذاب است جان ستانندۀ که خداوندی  طرف از روز سه از بعد
 . دارد

 
 دِگَر  گردد تانجمله  رویِ رنگِ

 نظر اندر مختلف رنگِ رنگ
 ( 2٥2۵ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 .شویدمی دیده مختلف  هایرنگ به و شده  دگرگون شما همۀ روی و رنگ
 

 زَعْفَران چون رویتان اوِّل، روز
 اَرْغَوان  همچون سرخ  رُو دوم، در

 ( 2٥2۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 .خوشبو و زرد گلهای داری است  گیاهی: زَعْفَران

 . سرخ هایگل و گرد برگهای  دارای است درختی : اَرْغَوان

 ارغوان  درخت مانند رخسارتان دوم، روز و  شودمی زرد زعفران مانند شما روی اول روز 
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 . گرددمی سرخ 
 سیاه  رُوها همه گردد سوم  در

 ِاله قهرِ رسد اندر آن، از بعد
 ( 2٥27 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دردها  و  الهی  عذاب  و  قهر  آن   از  پس  گردد، می   سیاه   شما  همۀ  چهرۀ   سوم  روز  در
 . رسددرمی

 وَعید  زین من از خواهید نشان گر
 دوید  کُه  سویِ به ناقه یکُرّه

 ( 2٥28 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دادن بیم   بد، یوعده: وَعید

 کوهسار  سویبه  هشیاری  ناقۀ  کرّۀ  که  ببینید  خواهید،می  نشانی  من   از  بد  وعدۀ  این   از  اگر
 زیاد   دردِ  ایجاد  و  جهانی این   چیزهای  با  شدنهمانیده  با   نباید  ما  عبارتیبه. ]دوید  خواهد
  فراری   درد  و  همانیدگی  کوهسار  سویبه   را  آن  و  کرده  تنگ  انسان  هشیاری  بر  را  عرصه
 .[  دهیم

 هست  چاره گرفتن، توانیدش گر
 جَست  دام   از امید مرغِ خود ورنه

 ( 2٥29 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خالصی  برای  برگردانید،  و  بگیرید  را  افتاده  تله  به  هشیاری  این   ناقه،   کرّۀ  توانستید  اگر
  و   ذهنیمن   افسانۀ  در  ماندن  چنانچه.  استجسته  دام  از  امید  مرغِ  وگرنه  هست،  ایچاره
  برگشتن  به  امیدی  دیگر   که  شودمی  موجب   درد  ایجاد  و  مقاومت  قضاوت،   به  دادن  ادامه

 . نماند هشیاری
 

 رسید کُرّه آن اندر نتانست کس
 ناپدید  شد  کُهسارها در رفت

 ( 2٥۳۰ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  کوهی   میان  در  و  رفت  او.  بگیرد  را  خود  رفتۀازدست  هشیاری  ناقه،  ُکرّه  آن  نتوانست  کسی
 .شد ناپدید هاهمانیدگی از
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 پَست  فَهمِ از بُوَد آن ندیدی، گر
 است  جو یک کان، زآن خلق عقولِ که
 ( ۳74۵ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  که   خلق   عقول  چراکه  توست؛  ذهنیمن   حقیرِ  درک   سبببه  ای،ندیده  را  حقیقت  این   تو  اگر
 . است حقیقت معدنِ آن از ایذرّه و جُو اندازۀبه ستذهنیمن  عقل

 
 دین  آیاتِ بر نَه نِه خود بر عیب

 گِلین؟  مرغِ  دین  چرخِ بر رسد کی
 ( ۳74۶ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

. شدهگشوده  فضای  هاینشانه  دین،  آیات  از  نه  بدان،  خودت  ذهنیمن   درک   از  را  عیب
 یکتایی   فضای  آسمان  بر  تواندمی  چگونه  هاستهمانیدگی  ِگل  به   آلوده  که  تو  ذهنیمن   مرغ

 .[ کندمی تشبیه ِگلین  مرغ به را ذهنیمِن موالنا] کند؟ پرواز
 

 هواست عالی جَوْالنگهِ را  مرغ
 هواست  وَز شهوت، ز او نَشْوِ زآنکه

 ( ۳747 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  براساس  او  بزرگی  و  رشد  چراکه  است؛  نفس  هوای  ذهنیمن   مرغ   جوالنگاهِ  ترین عالی
 . است  نفسانی هایخواسته و هاهمانیدگی شهوت

 
 گیاه صد بریزد ور  برویَد، گر

 اله یکِشته آن رویَدبَر  عاقبت
 ( 1۰۵7 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  آفل  هاآن  چون  روند، می  بین   از  و  شده  پژمرده   شود،  سبز  ما  در  همانیدگی   گیاهصد  اگر
  نهایتبی  الست،  کشت   یعنی  اول  کِشت  آن  عاقبت.  مانندنمی  باقی  و  هستند  رفتنی  بین   از

 . رویید خواهد ما در  خدا،
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 نخست  کِشتِ بر کارید نو کِشتِ
 دُرُست  اوِّل وآن است  فانی دوم  این

 ( 1۰۵8 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

.  کاردمی  خود  اصیل  هشیاری  یعنی  نخست  کِشت  روی  بر  را  هاهمانیدگی  نو،  ِکشت  انسان 
  باقی   اوِّل  کِشت  اما.  رودمی  بین از  بوده،  گذرا  و  فانی  چیزهای  براساس   دوِّم  کشت  این 
 .شودمی زنده خدا نهایتبی به انسان یعنی رسد می ثمر به و ماندمی

 
 است بُگْزیده و  کامل اوِّل کِشتِ
 است پوسیده و فاسد ثانی تخمِ

 ( 1۰۵9 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   نداشته  ایرادی  هیچ   ست،زندگی  برگزیدۀ  و  کامل  ما  اصیل  هشیاری  یعنی  اوِّل  کشت
 یعنی  دوم  کِشت  اما  گردد،  بهتر   تا  شود  اضافه   آن  به   بیرون  از  چیزی  که  ندارد  لزومی

 . استپوسیده و فاسد هاهمانیدگی و ذهنیمن 
 

 خر گوشْ دیگر و  بفروش خر گوشِ
 خر گوشِ نیابد  در را  سخن کین

 ( 1۰28 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آور؛   دستبه  را  عَدم  گوش  گشاییفضا  با  و  کن   رها  را  ذهنیمِن  گوش   یعنی  خر  گوش 
 . کرد درک  ذهنیمن  عقل با تواننمی را موالنا سخنان چراکه

 
 سرش  ناید بال دیوار به تا

 کرش  گوشِ آن دل پندِ  نشنوَد
 ( 2۰۶۳ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 رخ  برایش  ناگوار  اتفاقات  و  نخورد  بال   دیوار  به  دارد  ذهنیمن   که  انسانی  سرِ  که   زمانی  تا
 را  موالنا  همچون  عارفانی  و  خدا  به  شدهزنده  هایانسان  پند  او  ناشنوای  گوش  ندهد،

 ادامه   را  ذهنیمن   قضاوت  و  مقاومت  راه  همچنان  و  شودنمی  تسلیم   یعنی  شنود،نمی
 .دهدمی
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 بَلی  و البی  باش حَیران تو پس
 مَحمِلی   آید پیشت رحمت ز تا

 ( ۳748 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . است مرکوب   مراد  اینجا در بندند،  شتر بر که کجاوه: مَحمِل

 یا  و  تصدیق   قهرش   بر  را  الهی  رحمت  چند  و  چونبی  سبقتِ  ذهنت  با  آنکهبی  تو  پس
  تا  بمان  حیرت  در  و  کن   رها  را  قضاوت  و  مقاومت  کرده،  باز   را  فضا  حقیقتاً  کنی،  تکذیب

. کند  حمل  را  تو  و  آید   نزدت  مرکوبی  و  نشانه  شده،گشوده  فضای  آن  از  الهی،  بارگاه  از
 . کند زنده خودش به را تو و شود حالت شاملِ الهی رحمت و لطف  یعنی

 
 کودنی  عجایب این فهمِ ز چون
 کنی می تکلّف گویی، بَلی گر

 ( ۳749 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 فضای  از  که  کامل  انسان  سخنان  و  عجیب  اسرارِ  این   درک  از  ذهنیمن   در  تو  چون
 بلکه  نبوده،  آگاهانه  تو  گفتن   بله  این   بگویی،  بله  اگر  هستی،  ناتوان  آیدمی  شدهگشوده

 . باشدمی اتذهنیمن  اجباربه و ساختگی
 

 گردنت   نی زند نی،: بگویی ور
 روزنت  نی بدآن  بندد بر قهر

 ( ۳7۵۰ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  وجود  ذهنیمن   عقل  فقط  که  بگویی  و  کرده  انکار  را  زندگی  به  شدن  وصل  کلی  طوربه  اگر  و
 راه  «گفتن   نه»  آن  وسیلۀبه  الهی  قهر  و  زندمی  را  گردنت  «گفتن   نه»   و  تکذیب  همین   دارد،
 . بنددمی تو بر را ذهنیمن  از نجات

 
 بس  و باش والِه  و حَیران همین پس
 پس  و پیش از حقّ نَصرِ درآید تا

 ( ۳7۵1 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  در   ذهن،  قضاوت  و   چون  و  چند  بدون  و  کرده  باز  را  فضا  لحظه  این   تو  که  است  بهتر  پس
 .آورد روی تو به طرف هر  از خداوند کمک تا بمانی سرگشتگی و حیرت
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 فنا   و گیج و   گشتی حَیران چونک
 ِاهْدِنا  گفتی حال زبانِ با

 ( ۳7۵2 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  صفر   را  قضاوت  و  مقاومت  ،ذهنیمن   عقل  و  شوی   درمانده  و  گیج  و  حیران  حقیقتاً  هرگاه
 عدم   مرکز  با  یعنی  حال  زبان   با    آوری،  زبان  بر  سخنی  آنکهبی  ،«دانم نمی»  بگویی  و  کرده

 . فرما هدایت راست راه به مرا پروردگارا گوییمی

 ( ۶ آیه ،(1)  حمد سوره کریم، قرآن)

 «الْمُسْتَقِيمَ الصِّرَاطَ اهْدِنَا»
 .« کن  هدايت راست  راهِ به را ما»

 
 شویمی لرزان چو و  زَفتست زَفتِ
 مُستوی  و نرم  زَفت، آن شودمی

 ( ۳7۵۳ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 يکسان  برابر، :  مُستوی

  و   بریزد  همبه   کامل  انسان  وسیلۀبه   تو  ِ ذهنیمن   کههمین   امّا  است،  محکم  بسیار   الهی  قهر
 .  شودمی هموار و نرم  تو برای عظیم قهرِ آن کنی، فروتنی و عجز اظهار

 
 است  مُنکِر  بهر زَفْت شکلِ زآنکه
 است  بِر و لطف آمدی عاجز چونکه

 ( ۳7۵4 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  را  اشذهنیمن   عقل  و  کرده  انکار  را  خدا  وجود  که  گرستیزه  انسان  برای  الهی  قهر  زیرا
  و  کنی  ناتوانی  و  عجز  اظهار   حقیقتاً  کهوقتی  امّا  دارد  ترسناک   و  مهیب  شکلی  داند،می  اصل

 . شودمی تبدیل نیکی و لطف  به ،«دانمنمی» بگویی
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن

 آمد گه چریدن  وی آهوی معانی   
جریده بر عاشقان گزیده                                                       ای عاشق     
 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن       

 2۰29غزل شماره  ،مولوی، دیوان شمس  
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