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 :سخنی با همراهان

 کن  ر خطا گفتیم اصالحش توگ

 مصلحی تو ای تو سلطان سَُخن 

 (۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

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

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

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

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

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  تا اُسّ

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

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

 و موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

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

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

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

 عموم قرار دهیم. 

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

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خالصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 923 خالصه ابیات غزل برنامه

 متن ابیات غزل اصلی 
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 آمده  ناگاه حلقه  در این؟ کیست این این، کیست این 
 آمده  اللّٰه پیشِ از این، ستاللّهی نور این

 
 نگر را  دولت و  بخت وین نگر، را رحمت   و لطف این 

 آمده ماه چون  رویِ با بداختران چارٔه در
 

 شده  مجنون  طالبِ خوش  نگر، را  زیبا لیلی ِّ 
 آمده   کاه هر  جذبِ در بین روح کهربایِ وان

 
 او خوهایِ از و حُسن وز  او، بوهایِ لذّتِ از 

 آمده درگاه به هاجان  او تَعٰالوهایِ قُلْ وز
 

 عَلَمصاحب و چاکر  از عدم  بر  سازد نقش صد 
 آمده  دلخواه و زیبا خوشش خیاالتِ دل در

 
 کند  ها حقیقت  روزی صمد، آن  را  هاتخییل 

 آمده گمراه اشکالِ زندگی، در دررسد تا
 

 برآ رو،  قرآن دلوِ در جهان، این شورِ چاهِ از 
 آمده  چاه  در دَلوِ این توست بهرِ   آخر  یوسف، ای

 
 شده  مستغنی  تو از من زبان،  گفتِ ای باشد کی 

 آمده شاه سایٔه در  معرفت آفتابِ با
 

 عمل  و عِلم از کن فارغ اجل از  پیش مرا  رب، یا 
 آمده افواه جمله در منطقی علمِ ز  خاصه

 
 ( 22۷9 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
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 آمده  ناگاه حلقه در این؟ کیست این  این، کیست این
 آمده  اللّٰه پیشِ از این، ستاللّهی نور این

 (22۷9 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 تأکید  برای  و  کندمی  یادآوری  ما  به  بپرسیم  خودمان  از   باید  ما   از  هرکدام   که   را   سؤالی  موالنا]
 که  وقتی  در  نه  و  ناگهانی،  طوربه   که  کیست  ذاتْ  به  قائم  و  حضور  هشیاری  این:[  پرسد می  دوبار
 جنس   از  که  جدید  هشیاری  این  شده؟  فضاگشا  هایانسان  زندگی  وارد کِشد،می   را   انتظارش  ذهن
  کیست؟   دهدمی   نشان  را   خودش  حق  عنایت  و  جذبه  دریافت  و  مرکز  کردن  عدم   با  و  نیست  جسم
 کند می   طلوع  عدم   مرکز   از  آفتاب  صورتبه   لحظه  این  اتفاق   اطراف   در  فضاگشایی   با   که  نوری  این
  درخشان  و  روشن  را   درونش  ماه  مانند  خدا،  ابدیت  و  نهایت بی   به  انسان  شدن  زنده  با  و

 . استآمده خدا  نزد از و  است زندگی جنس از بلکه  نیست جهانیاین  و  جسمی نماید،می

 نگر را دولت و  بخت وین نگر، را  رحمت  و لطف این
 آمده ماه چون  رویِ با بداختران چارٔه در

 (22۷9 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  لحظه بهلحظه  که  ببین  را   الهی  بخشش  و  رحمت  و  لطف  این:[  گویدمی  انسان  به  خطاب  موالنا]
 هشیاری   به   عادت  عمر  یک  از  پس  که  شودمی   کسانی  یعنی  فضاگشا  هایانسان   حال  شامل
  مرکز،   کردن  عدم   و لحظه  این  اتفاق  اطراف  در فضا  کردن  باز  با  ذهنی،من  از  دردکشیدن و  جسمی 
 حضور،  هشیاری  از  ناشی   اقبالِ  و  بختیخوش   که  کن  نگاه.  هستند   زندگی  به  شدن  زنده  درحال
  ذهنی   هیجانات  و  دردها  از  که  بداقبال  هایانسان   در  را   ذهنیمن  کارخراب   و  بد  اخترِ  چگونه
 را   دردهایشان  روشن،  را   درونشان  درخشان  خورشیدی  مانند  و  کندمی  چاره   گیرندمی  انگیزه
 . نمایدمی جاری شانوجودی اجزای تمام   به را  زندگی زیبایی و شادی و  خرد و درمان

 شده  مجنون طالبِ خوش  نگر، را  زیبا لیلیِّ 
 آمده   کاه هر  جذبِ در بین روح کهربایِ وان

 (22۷9 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  مجنون   دنبال به   که  لیلی   چونهم   زیبا،  شکلیبه   تمام،  رغبتِ  و  میل  با  که  ببین  را   زیبا  خداوند
  و   ببرد کاربه او طریق از را  خردش و لطف تمام  تا اوست وجویجست  در و انسان طالب گردد،می
 را   ذهنی  هایجهت  از  کامیابی  راه  و  کندمی   مرادبی  را   انسان  او.  شود  زنده  خودش   به  او  وجود  در
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 و  شده  سبک  و  کوچک  کاهْ  چون   اشذهنی من  فضاگشایی،   و  تسلیم  با  تا  بنددمی  او  بر
 .  شود زندگی و خدا  یعنی روح کهربای جذب اشهشیاری 

 او خوهایِ از و حُسن وز  او، بوهایِ لذّتِ از
 آمده درگاه به هاجان  او تَعٰاَلوهایِ قُلْ وز

 (22۷9 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 بیایید  باال بگو: تَعٰالَوا قُلْ

  امنیت،   حس  خالقیت،  خرد،  شادی،  عشق،  خوش  بوی  از  کنندمی   باز  را   فضا  که  هاییانسان 
 از  ناشی  درونی  حس  با  که  جسمی  حس  با  نه  را  آن  و  برندمی   لذت  زندگی  قدرت  و  هدایت

  است  رواداری  و  فراوانی  خوی  که  خدا   خوب  خوی  و   زیبایی  از  هاآن .  کنندمی   درک   فضاگشایی 
  رها  را   جسمی  هشیاری  «آیید  من  سویبه : »فرمایدمی  که  او  ندای  به  پاسخ  در  و  شوندمی  مندبهره 
 .گذارندمی قدم  است شدهگشوده  فضای همان که او درگاه  به و کرده

 ( 151 آیٔه ،(۶) انعام  سورٔه کریم، قرآن)

 .« …عَلَيْکُمْ رَبُّکُمْ حَرََّم مَا َاتْلُ تَعَالَوْا  قُلْ» 
 کرده  حرام   شما  بر  پروردگارتان  که   را   آنچه  خوانم  شما  بر  که  آیید  من  سوی  به: »بگو  پیامبر  ای»

 ... .«« است
 

 عَلَمصاحب و چاکر  از عدم  بر   سازد نقش صد
 آمده  دلخواه و زیبا خوشش خیاالتِ دل در

 (22۷9 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 .است  دنیایی این مقام صاحبِ که است  کسی  مراد: عَلَمصاحب 

  است   نیستی  کارگاه   که  عدم   مرکز  روی   خدا   شود،می  عدم  انسان  مرکز  و  باز  درون،  فضای  وقتی
 چه  دارد،می   روا   باشند  که  مقامی  هر  در  فضاگشا  هایانسان  همٔه  برای  را   کار  این  و  کندمی  کار
 زیبایی،   و  هشیاری  این.  است  مقام عالی   و  مقتدر  که  کسی   چه  و   است  فرودست   و   چاکر  که  کسآن
  است   بخشلذت   و  آیندخوش  هاانسان  همٔه  عدِم  مرکز   در  خوشش  خیاالت  و  اوست  خواهدل 
 .[اندکنندهناراحت  و مخرب  که ذهنیمن  خیاالت برعکس  درست]
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 کند  ها حقیقت  روزی صمد،  آن را  هاتخییل
 آمده گمراه اشکالِ زندگی، در دررسد تا

 (22۷9 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 کشیدن   بیرون  و  انسان  فضاگشایی  با  را   ذهنیمن  شدٔههویت هم  خیاالت  نیاز،بی   خداوند
 از  ناشی   نیازیبی   حس  همان  حقیقت،.  کندمی   حقیقت   به  تبدیل  دردها  از  اشهشیاری 

  وقتی   مگر  گیردنمی   صورت  حقیقت  به  تبدیل  اما  خداست،  به  انسان  شدن  زنده  و  فضاگشایی
  است   شکل  و جسم  جنس  از  ذهنی  انسان  آن،  از  قبل  تا.  شود   عدم   انسان   مرکز  و   باز  درون  فضای

 . است گمراهی از پر شکل این و

 برآ رو،  قرآن دلوِ در جهان، این شورِ چاهِ از
 آمده  چاه  در دَلوِ این توست بهرِ   آخر  یوسف، ای

 (22۷9 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  آب   از  پر  که   جهان  این  دردِ  به   آلوده  هایهمانیدگی   چاه  از  درون،  فضای  کردن  باز  با  انسان،  ای
  را  آن  موالنا  مانند  بزرگانی  یا  زندگی  و  است  شدهگشوده  فضای  همان  که  قرآن   دلوِ  به  است  تلخ

 و  فضاگشایی  با  توانیمی   یافت،  نجات  چاه   از  که  یوسف  مانند  تو.  شو  وارد  اندفرستاده   برایت
.  است شده  فرستاده  تو  نجات  برای   که  شوی  دلو  این  سوار  زندگی،  و  خدا   تعلیمات  از  استفاده
 . کنیمی  پیدا  رهایی زند،می رقم را  بد اتفاقات که بداختر ذهنی من از ترتیببدین 

 شده  مستغنی تو از من زبان،  گفتِ ای باشد کی
 آمده شاه سایٔه در  معرفت آفتابِ با
 (22۷9 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 نیاز بی : مستغنی

  زندگی  و  بختی خوش   من  به  که  ذهنیمن  هایگفته   ای  شما  از  و  کنم  باز  را   فضا  من  شودمی   کِی
  بیهودگی   به  شود   زیاد  من  در  حضور  هشیاری  و  کنم  فضاگشایی  وقتی  شوم؟  مستغنی   دهیدنمی 

 من   آن،  طلوع   با  و  آیدمی   باال  مرکزم   از  معرفت  آفتاب  صورتدراین.  برم می  پی  ذهن  هایحرف 
 .شوم می زنده او  نهایتبی  به و شده خداوند  سایٔه  به تبدیل
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 عمل  و عِلم از کن فارغ اجل  از پیش مرا  رب، یا
 آمده افواه جمله در منطقی علمِ ز  خاصه
 (22۷9 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 ها دهان : افواه

  مرا   بمیرم،  و  فرارسد  من  اجل  کهاین   از  قبل  خدایا:[  گویدمی   و  کندمی   دعا  انسان  زبان  از  موالنا]
  مخصوصا    بخش،  رهایی  کندمی  دیکته  و  پیشنهاد  ذهنیمن   که  عملی  و  علم  از  و  کن  زنده  خود  به
 عمل   و  فکر  به  را   زندگی  خرد  تواندنمی   و  است  مردم   عموم   دهان  در  و  آیدمی  زبان  به  که  علمی  آن

 . بریزد انسان

 

 923متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامٔه شمارٔه 

 فرد   گشت عارف، پنج از و شش از
 نرد  پنج شش زین  ستگشته مُحتَِرز

 ( 45۶۷ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دارخویشتن :  مُحتَرِز

  و   محسوسات  حیطٔه  از  او  یعنی  است  رهیده  گانهپنج   حواس  و  گانهشش   جهات  از  عارف،  انسان
 . است  جسته دوری آن از و است بیرون مادیات حصار

  پنج   و  مادی  جهان  این  از  کند،می   کار  خود  روی  گشاییفضا   با  که  عارفی  انسان  دیگر  عبارتبه
 دردها  جذبِ  و  کندمی   حفظ  هاهمانیدگی   بازی  از  را   خودش   و  شده  جدا   فکرها  و  ذهنیمن   حس،
 . شودنمی 

 جهت  شش و حسّ پنج از او رَست
 آگهت کرد همه آن ورایِ از

 ( 45۶۸ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  دردها   حرصِ  و  هاهمانیدگی   نفوذ  زیر  از  گانه،شش   جهات  و   گانهپنج   حواس  از  موالنا  مثل  عارفی
  است،   غلط  هاهمانیدگی   برحسب  دیدن  که  حقیقت،   این   از  را   تو  ها،آن  ماورای  از  و   است  رهیده
 . کندمی  آگاه
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 ازل  اشاراتِ اشاراتش شد
 واعْتََزل  طُّرا   االَوْهامَ جاوَزَ

 ( 45۶9 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از  کالً کامل انسانِ باطنی  حقیقتِ  زیرا . است حق حضرت اشارات چونهم او هایحرف  و اشارات
  فکرهای    از  پیاپی  هایگشایی فضا   با  او  چراکه.  است  گرفته  کناره  آن  از  و  رفته   فراتر  اوهام   حیطٔه
 . است شده خداوند جنس از و شده  آزاد ذهنیمن  توهمی

 برون  نبود گر  گوشه  شش چَهِ زین
 درون؟  از را  یوسفی آرَد بر  چون

 ( 45۷٠ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 از   بکشد، بیرون  ذهن  از  را   هاآن  خواهدمی   و  کندمی   حمایت   هاانسان  از  که موالنا  مثل  عارفی  اگر
 چگونه  نبود،  رها  است  تاریک  و   تنگ  چاه  منزلٔه  به  که  ذهنیمن   هیجانات  و  هاهمانیدگی   نفوذ  زیر
  بیرون   جاآن   از  افتاده،  ذهن  چاه   به  مصری  یوسف  چونهم  که  را   هاانسان  روح  توانستمی

 بیاورد؟ 

 سُتُنبی چرخِ باالی واردی
 ُکن چاره چَه در دلو چون  او جسمِ

 ( 45۷1 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 پیشواست و پیشاهنگ  معنی به  اینجا در شونده،  وارد : وارد
 ستون  مخفّفِ : سُتُن

 نفوذ  زیر  از  موالنا  مثل  عارفی  روح  یعنی.  دارد  قرار  ستونبی  آسمان  فراز  که  است  آهنگیپیش   او
  چاه  در  افتاده  هایروح   است  دلو   همچون  که  جسمش  توسط  و  است  رهیده  دنیا  هایهمانیدگی 
 . بخشدمی  تعالی  و کشدمی بیرون را  هاهمانیدگی 

  یک   وقتی  و.  اندازندمی  چاه  به  را   او  یوسف،  برادران.  کندمی  اشاره  یوسف  داستان  به  بیت  این  ]
  عبارتی به   . کشدمی   باال  را   زیبارو  یوسف   و  اندازدمی   چاه  به  را   دلو  رود،می   آب  آوردن  برای  روپیش 
 این  اگر  شدیم،  انداخته  ذهن  چاه  به  جهان  مردم   تمام   توسط  که  هستیم  زیبارویی  یوسف  نیز  ما

 ذهن   چاه  از  را   ما  او  شویم،  موالنا  دلو  سوار  و  شود  باز   ما  عدم   چشم  تا  کنیم  گشاییفضا   لحظه
 .[ کشدمی  باال
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 زده   دلوش  در چنگال  یوسفان
 شده  مصری  شهِ  و چاه از رَسته

 ( 45۷2 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 طالب   هایانسان   یعنی  اند،شده  مصر  پادشاه  و  اندرهیده  چاه  از  و  اندزده  چنگ  او  دلو  بر  یوسفان
  عرصه   شاه  و  اندرسته   ذهن  و   دنیا   تاریک  چاه  از  موالنا  مثل  عارفی  با  مصاحبت  از  حقیقت
 . اندشده  معرفت و حقیقت

 جو آب چَه  از دیگر  دلوهای 
 جواصحاب آب  ز فارغ او دلوِ

 ( 45۷3 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 یعنی   .است  باران  خواهان  و  است  فارغ  آب  از  او  دلو  اما  کنندمی   طلب  آب  چاه  از  دیگر،  دلوهای
  آبِ   جهان،  این  چاه  از  و  هستند  هاشدگیهویت هم  اندیشه  در  فقط  معمولی  هایانسان   کهحالی در

 های خاصیت   از  فارغ  موالنا  مثل   عارفی  انسان  اما  خواهند،می  را   جهانی  این  هایهمانیدگی 
  نجات   فکر   به  دهد،می   نشان  ذهن   که  هایینعمت   و  هاموفقیت   و  جسمی  هشیاری  ذهنی،من

 . است هاهمانیدگی  و دنیا چاه از هاانسان 

   قُوت  بهر  از  آب غوِّاصِ دلوها
 حوت  جانِ حیاتِ  و قوت او دلو

 ( 45۷4 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ماهی : حوت

 وجود  دلوِ  ولی.  شودمی   وارد  دنیا  چاه  به  ذهنیمن  غذای  یافتن  برای  دائما   معمولی   هایانسان   دلو
 .است حضور هشیاری ماهی  حیات مایٔه موالنا، مثل عارفانی

  بلند  چرخِ وابستٔه دلوها
 زورمند  اِصْبَعَین  در او دلوِ

 ( 45۷5 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 الهی جمالیٔه  و جاللیه صفتِ از کنایه انگشت، دو: اِصْبَعَین

  نشان   ذهن  که  هاییوضعیت   و  اتفاقات  به  وابسته  هستند،  همانیده  که  معمولی  هایانسان   دلو
   کامل انسان وجود  یعنی است، قدرتمند انگشت دو  به وابسته او وجود کهدرحالی . است  دهدمی
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  ابیات   متعهدانه  و  شده  موالنا  دلوِ   سوار  شما  وقتی]  .است   خداوند  پرقدرت  دست  تصرفات  تحت
  برخوردار  او  هدایت  از  و  گذاریدمی   خداوند  انگشتان  بین  را   دلتان  درواقع  کنید،می  تکرار   را 
 .[ شویدمی

 چی؟  چرخِ و؟ چه  حبل  و؟ چه دلوِ
 اَچی ای است رکیک  بس مثالِ این
 ( 45۷۶ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   طناب  ، ریسمان:  حبل
 برادر معنای   به ترکی لفظی: اَچی

  و   زشت  بسیار   تمثیالت    این  دارد؟  معنی  چه  چرخ  چیست؟  ریسمان  چیست؟  دیگر  دلو  برادرجان
  افکار   به  قدری  را   مقاصدم   خواهممی   و  است  ناچاری  روی  از  من  تمثیالت   یعنی.   است  ناقص
 . است ابتر و ناقص همه تمثیالت این واال کنم نزدیک

 شکست؟  بی مثالی آرَم کجا از
 ست آمده نه  و آید  نه آن،  ُکفو

 ( 45۷۷ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 انسان   بیان  در  که  مثالی  هر  یعنی  نگیرید؟  ایراد  شما  که  بیاورم   کجا  از  کامل  و  صحیح  تمثیل  من
 است  شده  زنده  او  در  خدا   که  کامل  عارف  زیرا .  است   ناساز  و  زشت  گونههمین   زدیم  کامل
  جسمی   هایمثال   جسمی،  هشیاری  با  صحبت  علتبه   ما.  ندارد  مانندی  و   مثل  و  بوده  همتابی 
 . زنیممی

   یکی در پنهان مَرد  هزاران صد
 ناوَکی  دَرجِ تیر  و کمان  صد

 ( 45۷۸ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 دیگر چیزِ  در چیزی گنجاندنِ: دَرج
 کوچک  تیرِ نوعی: ناوَک 

  است، آمده  باال  درونش  آفتاب  و   نمانده  مرکزش  در  همانیدگی  هیچ  گشاییفضا  با  که  کامل  انسان
  در  کمان  و  تیر  صد  که  گویی.  دارد  ارزش  متفکر  و  دانشمند   انسان  صدهزار  از  بیشتر  تنهایی  به

 . است گرفته جا کوچک، تیری
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 ایفتنه  رَمَیْتی، اِذْ رَمَیْتَ ما
 ای حَْفنه اندر خرمن  هزاران صد

 ( 45۷9 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 آن  نظیر و  جو  و گندم از مشتی:  حَفْنه

  انسان   که  است  این  معنیبه   «اندازدمی   تیر  خداوند  اندازی،نمی   تیر  تو»  «رَمَیْتی  ِاذْ  رَمَیْتَ   ما»  آیٔه
 شده گشوده  فضای  این  طریق  از  تا  کند  باز  را   فضا  باید  بلکه  کند،  فکر  اشذهنی من   با  نباید

 ذهنی   پارک   و  کرده  مفتون  را  او   اندازد،می  انسان  احوال  به  آشوب  کار  این  که  کند،  فکر  خداوند
 هزار صدها  اما  است  مشت  یک  ظاهرا   که  کندمی  انسانی  به  تبدیل  را   او   و  ریزدمی  همبه  را  او

  قؤه   دارای   او  نیست،  فکرهایش  و  جسم  این   فقط  انسان  چراکه.  است  نهفته  او  در  خرمن
 . کند تولید عمل و  فکر خرمن صدهزار و کند باز را  فضا تواندمی که است، آفریدگاری

 ( 1۷ آیٔه ،(۸)انفال سورٔه کریم،قرآن)

 ...«  رَمَٰى اللَّهَ وَلََٰکِنَّ رَمَيْتَ ِاذْ رَمَيْتَ وَمَا... »
[  مشرکان  سوی  به]  تیر  که  بود  خدا   این  بلکه  پراندی  تیر  که  آنگاه  نپراندی  تیر   تو  پیامبر،  ای»…   

 ...«  پراند
 

 نهان   ذرّه یکی در آفتابی
 دهان  بگشاید ذرّه آن ناگهان

 ( 45۸٠ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ذره  همین.  است  شده  پنهان  هاهمانیدگی   و  جسم   ٔذره  درون  در  که  است  آفتابی   چونهم  انسان
  که   کندمی  طلوع  آفتاب  مثل  و   گشایدمی   دهان  ناگهان  بیاید  بیرون  هاهمانیدگی  درون  از  وقتی
 . گیرد دربرمی  را  کائنات تمام  و بوده نهایتبی اشاندازه

   زمین  و افالک گردد ذرّه ذرّه
 َکمین  از جَست چون  خورشید،  آن پیشِ
 ( 45۸1 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کمینگاه  نهانگاه،: کَمین

 در  زمین  و   هاآسمان   آید،  بیرون  هاهمانیدگی   گاهِکمین   از  گشاییفضا   با  انسان  خورشید  کهوقتی 
 . شودمی جا او در  است دیدن قابل  ذهن با که هرچیزی و شوند ذرهذره  برابرش 
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  است؟ تن  خوردِ در  چه  جانی چنین این
 دست هردو جان  این از تن ای بشو هین
 ( 45۸2 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  شایستٔه  بلکه  نیست، جهانیاین  کوچک چیزهای  و  جسم  و ذهنیمن   سزاوار  قدریگران  جان  چنین
  و  بشوی، دست  عظیمی جان چنین از ذهنی،من ای پس. اوست نهایتبی  و خداوند به شدن زنده
 . درآید پرواز به شدهگشوده آسمان در تا بردار  او پر و بال از را  هاهمانیدگی  زنجیر و غُل

 است بس جان،  وِثاقِ  گشته تن  ای
 نشست؟  مَشکی  در بحر تانَد چند
 ( 45۸3بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خرگاه   اتاق،: وِثاق

  مثل   جانی  گهمنزل   بیرونی  چیزهای  با  همانیدگی  و  قضاوت   و  مقاومت  ایجاد  با  که  ذهنیمن  ای
  و   بردار  تلخی  اوقات  و  مقایسه  قضاوت،  مقاومت،  از  دست.  است   بس  دیگر  ای،شده  خورشید

 کی  تا!  نخواه  زندگی  هاآن  از  و  نرو  هستی  همانیده  هاآن  با  که  بیرونی  چیزهای  دنبال  قدراین
   گیرد؟ جای ذهن مَشکِ در خدا  نهایتبی  دریای است ممکن

 بشر اندر جبرئیل  هزاران ای
 خر  فِْ جَو در نهان مسیحانِ ای
 ( 45۸4 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 چیزی   هر داخل  و  شکم: جَوْف

 روح   و  هشیاری   تمام   و  دارد  ارزش  جبرئیل  هزاران  معادل  که  است  نهان  آفتابی  تو  در  انسان،  ای
 . است  شده نهفته تو  ذهنیمن شکم در خدا، به زنده هایانسان 

 َکنیس   در پنهان کعبه  هزاران ای
 بِلیس و عِفریت اندازِغلط ای

 ( 45۸5 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خانهبت  یعنی اینجا در: کَنیس
 آورنده  اشتباه به: اندازغلط 

 دیو : عِفریت

  این که است شده پنهان اتذهنی من خانهبت  در کعبه هزاران مانند اتهشیاری  انسان، ای
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  علتبه  انسان . ]استانداخته  اشتباه  به  را   دارد  ابلیسی  خاصیت  که  انسانی  هر  یا   و  ابلیس  حالت
 .[ دارد عظمتی چه و بوده جنسی  چه از نیست متوجه جسمی هشیاری با دیدن

   مکان در المکانی  گاهِسجده
 دکان  ویران تو ز را  بلیسان مر 
 ( 45۸۶ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   گرفته   قرار  مکان  در  که  هستی  المکانی  شوی،  زنده  خدا   به  و  کرده  باز  را   فضا  وقتی  انسان،  ای
  اثر   بر  هستند،  شیطان  نمایندٔه  که   ذهنی  هایمن   دکان  و .  است  چیزهمه   و   گانفرشته   گاهسجده 
 ها، همانیدگی   براساس  هاآن  دکان  چراکه.  شد  ویران  و  افتاد  رونق  از  هایتحرف   و  تو  وجود
 . است ابلیس و مکان پرستش  و ذهنی هایحرف 

 کنم؟ طین این  خدمتِ  من چرا که
 کنم؟  دین چون  لقب من را صورتی

 ( 45۸۷ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولی،)
 گِل:  طین

  و   باید  به   عمل  و  مرکز  در  آفل   چیزهای  گذاشتن  و  قضاوت،  مقاومت،  جایبه   انسان  اگر
 این   که  شود، می   زنده  خدا   نهایتبی   به  کند،  خالی  هاهمانیدگی    از  را   مرکزش  ذهنی،  نبایدهای

 را   انسان  است،  جسمی  هشیاری  دارای و  او  جنس  از که  ذهنیمن   یا  ابلیس  ولی  است،  حقیقی  دین
  نام   صورتی  بر  باید  چرا   کنم؟  خدمت   و  کرده  سجده  او  به   باید  چرا   گویدمی  و   بیندمی   جسم  فقط
 بنهم؟  ایمان و دین

 بمال  نیکو را چشم صورت، نیست
 جالل  نورِ شَعشَعٔه ببینی تا

 ( 45۸۸ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 صورت   همین   فقط  موالنا   مثل  انسانی   که  رسددرمی  خطاب  کودن  پرستانصورت   بدین  پس
  شو   تسلیم  کامالً  برداشته،  عدمت  چشم  جلوی   از   را  هاهمانیدگی   بمال،  خوب  را   چشمانت.  نیست

 . ببینی او وجود در را  خداوند نور تابش تا کن گشاییفضا  و
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   شد آخِر   یار فُرقَتِ  شبِ و هجران  روزِ
 شد  آخر   کار و اختر  گذشت و فال این زدم

 ( 1۶۶ شمارٔه  غزل غزلیات، دیوان حافظ،)
 دوری : هجران
 جدایی: فُرقَت

  این   .رسید  پایان  به  کنیممی   تجربه  را   آن  ذهنیمن  در  که  خداوند   از  جدایی  شب  و  هجران  روز
 شده   خارج  مرکزم   از  هاهمانیدگی   و ذهنیمن   شوم   اخترِ   و  کردم   باز  را   فضا  یعنی   زدم،  نیک  را   فال
 . شدم  زنده  خدا  به و یافت  پایان فراق کار و

  فرمودمی  خزان که  تَنَعُّم و ناز همه آن
   شد آخر  بهار  بادِ قدمِ  در عاقبت

 ( 1۶۶ شمارٔه  غزل غزلیات، دیوان حافظ،)
 فخرفروشی  افاده،: ناز

 خوشگذرانی :  تَنَعُّم

  که   کمال  پندار  سلطٔه  و  گذرانیخوش   حس  ذهنی،من  در  تکبر  خداوند،  از   نیازی بی  حس  همه  آن
 از   بهار  باد   آمدن  و  گشاییفضا  اثر   در  سرانجام   داد،می   درد   من  به  باطن   در   یعنی  بود   من  خزان
 . یافت پایان غیب، طرف

 ُگل  گوشٔه ُکلَه اقبالِ به که  ایزد شُکِر
 شد  آخر خار شوکتِ و  دی بادِ نَخوَت

 ( 1۶۶ شمارٔه  غزل غزلیات، دیوان حافظ،)
 تکبُّر : نَخوَت

 زمستانی  سرد باد ماه،دی  باد : دِی باد

  و  کمال  پندار   ٔسلطه   و  دردها   باد  تکبر  حضور،  سرخ   گل   دیدن  با   و  گشاییفضا  با  که  شکر  را   خدا 
 . رسید پایان به شوی، عوض توانینمی  گفتمی  من به که ذهنیمن  جبر تحمیل

 چراغ  جویَد او کههر   روشن،  روزِ
 بالغ  دارد کوریَش جُستن، عین 

 ( 2۷21 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 داللت: بَالغ

   کند، کار او طریق از خداوند و  ببیند عدم  چشم با تواندمی کهدرحالی  روشن، روز وسط در هرکس
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  همین .  ببیند  را   روز  روشنی  تا  کند  نگاه  هاهمانیدگی   برحسب  و  بگیرد  دست  به  را   ذهن  چراغ
 . است ذهن در اشکوری بر  دلیلی او وجویجست 

 ای بُرده  گمانی بینی،نمی وَر
 ای پرده اندر تو  و، ستَ صباح که
 ( 2۷22 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  گمان   و  شک  به  ولی  ببینی،  توانی  نمی  را   روشن  روزِ  ها،همانیدگی   برحسب  دیدن  علتبه  اگر
 . هستی پرده در تو  و است شده صبح واقعا  که ایافتاده 

 فاش  گفت، زین  مکُن را خود  کوریِ
 باش  فضل  انتظارِ  در و، خامُش

 ( 2۷23 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 وگوهایِ گفت   گونهاین   با  را   خود  کوردلی  داری،  دانستن   ادعای  علم  اندکی  کسب  با  کهکسی   ای
 در  و  کرده  خاموش  را   ذهن  که  کندمی   اقتضا  ادب  بلکه.  مکن  آشکار  ذهنی  فکرهای  از  ناشی
 .  باشی خداوند کرِم و فضل انتظار

  «کو؟  روز»  گفتن روز  میان در
 جوروز ای است کردن رسوا خویش

 ( 2۷24 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   بیندمی  هاهمانیدگی   طریق  از  ولی  ببیند،  خداوند  طریق   از  مرکز  کردن  عدم   با  تواندمی   انسان]
  موالنا   گردد،می   ذهنی  روزِ  دنبالبه   جدل  و  بحث  و  جنگ  با  و  اندازد،می   ذهن  شب  به  را   خودش
 می   روز  وسطِ  در  کهاین   هستی،  روز  پی   در  ظاهرا   که  کسی  ای[  گویدمی   انسانی  چنین  به  خطاب
 .کندمی اعتباربی  و رسوا  را  تو حرف همین کجاست؟ و کو روز پُرسی
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 است رحمت جَذوبِ  خاموشی و صبر 
 است علّت  نشانِ جُستن، نشان وین
 ( 2۷25 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کننده جذب   بسیار: جَذوب
 بیماری : علّت

 جذب  شدیدا   را   الهی  رحمتِ  مرکز  کردن  عدم   و  گشایی فضا   گُزیدن،  خاموشی  و  کردن  صبر
  مریضی    نشان  خدا،  وجود  برای  نشان   و  دلیل  وجویجست   و  ذهن  به  رفتن  فضابندی،   امّا.  کندمی
 . است ذهنیمن

 تو  جانِ  بر  تا بپْذیر، اَنْصِتُوا
 اَنْصِتُوا  جزایِ   جانان، از آید

 ( 2۷2۶ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  رحمت   و  لطف  مورد   بلکه  تا  کن   قبول  جان  و  دل  با  را   «باشید  خاموش»  «َانْصِتُوا »  الهی  فرمان
 .شوی زنده خداوند به و  دررسد فرمان آن پاداشِ زندگی، جانب از و بگیری قرار خداوند

 کو؟ روشن  روزِ:  گویی و فروبندی دیده دو تو
 بُگشا  در تو من،  اینک که چشمت بر  خورشید زَنَد

 (54 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 و  ایبسته   را   بینتعدم   چشمان  بینی،می   هاهمانیدگی   طریق  از  فضابندی،   با  و  ذهنیمن   در  تو
 به  خداوند  یعنی  زندمی   «چشمت  بر  خورشید»  باالخره  و  کجاست؟  خدا   کجاست؟  «روز»  گوییمی

 جااین   من  گویدمی   و  دهدمی   نشان   تو  به  را   خودش  دیگر  هایراه  چه  و  درد   راه  از  چه  طریقی،
 . «بُگشا» را  هایتچشم و بگذار  کنار را  هایتهمانیدگی نپر، دیگر فکر  به فکری از تو  هستم،

 بارگاه  این است حضرت نهایتبی
 راه توست صدرِ بگذار، را  صدر

 ( 19۶1 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  نبايد .  شودنمی   متوقف  جاییهیچ   و  است  ناپذیرپایان  خداوند  به  شدن  زنده  راه  و  فضاگشایی
 ندارد،  وجود   صدر.  ام رسیده  جایگاه   باالترین  به  و  کرده  باز  را   فضا  کافی  اندازٔه  به  من  که  بگویی

 . باشی  راه در و کنی کار خودت روی همواره که  است این تو عالی مرتبٔه که کن رها را  آن
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   شِکَر  از آید تر خوش کردن ناز
   خطر  صد دارد که خایَش، کم لیک،
 ( 544بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 نظربه   ترشیرین   هم  «شِکر»  از  دانممی   و  کِبر  حس  زندگی،  از  نیازیبی   حس  ،«کردن  ناز»  گرچه
 خطراتِ   زیرا   کنی؛  طلب  ستذهنی من   مرض  عالئم  از  که  را   «شِکر»  این  نباید  تو  اما  رسدمی

 .دارد بسیاری

   نیاز راهِ  آن آبادستایمنْ
   بساز ره  آن با  و، گیر   نازش تَرکِ

 ( 545 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   قدرت  خرد،  امنیت،   حس  از  پر  شود  همراه  لحظهبهلحظه   فضاگشایی   با  اگر   خداوند  به  نیاز  راه
 و  صبر  فضاگشایی،   طریق   از  « نیاز  راه»  با  و  بگذار  کنار  را   نیازیبی   حس.  است  زندگی  هدایت
 .شوی زنده  خدا  به تا بردار را   درست قدم   لحظه این و بساز هشیارانه درد

 ویران  مرا  باغِ ُکنَد  زمستانی بادِ اگر 
 بِستانَد  انصاف دی ز من شهریارِ بهارِ
 (592 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 گرفتن  انتقام گرفتن؛ دل داد: سِتدَن انصاف

  مرا   بیرون  و  درون  «باغِ»  شودمی   ساطع  ذهنیمن   از  که  دردی  انرژی  ،«زمستانی  سرد  باد»  اگر
 ذهنی من  زمستان  از  آید، می  مرکزم   به  لحظهبه لحظه   گشایی  فضا   با  من  شهریارِ  بهار  کند،  «ویران»

]کندمی  آزاد  هاهمانیدگی   و  دردها  برحسب  دیدن  از  را   ام هشیاری  و   ستاندمی  را   انصاف   این . 
  قرار   ما  اختيار   در  و  بیاید  ما  مرکز  به  خواهدمی   کندمی  اداره  را   کائنات  تمام   که  خردی  لحظه
 .[  بکشیم درد و  کنیم عمل ذهنیمن  عقلیبی  با ما که است انصافی بی  این و  بگیرد

 غیب  پردٔه معتکفِ بُد که امّید صُبح
 شد  آخر  تار شبِ  کارِ  که آی  برون گو
 ( 1۶۶ شمارٔه  غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

 نشین گوشه  کند؛ اقامت  دیگر گوشٔه یا مسجد  در عبادت برای که کسی : مُعْتَکِف
 غیب  عالم: غیب پردٔه

  در که زندگی، دولت به امید، صبح به درست قدم  اولین برداشتن و گشاییفضا   با لحظه این
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  پایان  به  ذهنیمن  بد  اختر  این  و  ذهن  تاریک  شب  کار  که  بیا  بیرون  بگو  بود،  نشسته  غیب  پردٔه
 . رسید

  خویش  دلِ از دهیم آفاق به نور این از بعد
 شد  آخِر غُبار و رسیدیم  خورشید به که

 ( 1۶۶ شمارٔه  غزل غزلیات، دیوان حافظ،)
 کائنات   سراسر یعنی اینجا در افق، جمع:  آفاق

 به   رفته،  باال  نوری   ذرٔه  مانند  موالنا  ابیات  تکرار  و  خود  روی  کار  گشایی،فضا  با  کهاین  از  پس
 فضای   آن  از  رسید  پایان  به  دردها  و  هاهمانیدگی   ذهن،  غُبارِ  و  رسیدیم  خود  درون  خورشید
 .  دهیممی نور  کائنات تمام  به شدهگشوده 

   دل  غمِ و دراز هایِشب پریشانی  آن
 شد  آخر   نگار گیسویِ سایٔه در  همه
 ( 1۶۶ شمارٔه  غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

 محبوب   معشوق،:  نگار

 طوالنی   و  سرد  هایشب   در  را   بشریت   سال  هزار  چندین  که  هاخوردن   دل  غم   و   پریشانی   آن   ٔهمه
 پایان   عدم   مرکز  و  معشوق  گیسوی  سایٔه  در  و  گشاییفضا   اثر  در  بود،  کرده   گرفتار  ذهنیمن

 . پذیرفت

 شوی می وفایانبی فدای چون
 روی؟می سو  بدان  بَد، ُگمانِ از
 ( 33۸ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 که  هرچیزی  یعنی  وفایانبی  فدای  را   خود  چرا  خدا   امتداد  و  هشیاری  عنوانبه  تو  انسان،  ای
 ذهنی من  فکرهای  و  بد  گمان  اثرِ   بر  و  گذاریمی   مرکزت  در  را   آن   و  کنی می  دهد،می   نشان  ذهنت

 شوی؟می  اتفاقات قربانی و رویمی  درد زمستان و مرگ  سویبه
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 ستشُده خواب  در چه که بین جو لبِ  بر  ییتشنه
 ستشُده پُرتاب چه که بین  گدا گنج، سَرِ  بر 

 (415 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 خشمگین  آشفته،  بیقرار،: پُرتاب

 ها همانیدگی   و  ذهن  خوابِ  در  زندگی  جویِ  لبِ  بر  که  ستایتشنه   مانند  ذهنیمن    در  انسان
 . کندمی تجسم را  آن ذهن در  و بیندنمی  خود درون در را  زندگی کنندٔهزنده آب و  است فرورفته

 به  تواندمی   و  استنشسته   لحظه  این  گنجِ  سرِ  بر  که  ستگدایی   تشنه،  ذهنیمن   انسان  این
  و   قراربی  بسیار  بیرونی  هایگنج   به  شدید  نیازمندی  حس  سببِبه  اما  شود  زنده  خدا   نهایتبی 

 . شود پنهان او دید از حضور گنج شده  سبب هیجانات این و است آشفته

 مستان  نالٔه ازیرا دستان بلبل  ای بنال
 دارد اثر  دارد اثر   خارا  و صخره میان
 (5۶3 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  با  مست  انسان   نالٔه  زیرا   بخوان؛  آواز  متواضعانه  عدم،  مرکز  با  و  کن  باز  را   فضا   دستان،  بلبل   ای 
  مرکز   وقتی. ] دارد  سازنده  اثر  است  خارا   سنگ  مثل  که   ذهنیمن   این  در  حتما   شده،گشوده   فضای
 .[ گذاردمی  سازنده اثر جهان  در است، عدم  انسان

   هنوز ایّام بدعهدیِ ز نیست باورم
 شد  آخر   یار دولتِ در که غصِّه قصّٔه
 ( 1۶۶ شمارٔه  غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

 روزگار  وفاییبی : ایّام بَدعَهدی
 اقبال  و بخت: دولت

 باورم   هم  هنوز  که  ام کرده   عادت  ذهنی  اقالم   و  روزگار  وفاییبی   و  بدعهدی  به  ذهن  در  قدرآن
  داستان   ،« غصه  قصٔه»  و  کرده  وفا  اشوعده  به  خداوند  کنممی   فضاگشایی  وقتی  که  شودنمی 
 .  رسدمی پایان به ام ذهنی من

  قدم   اولین  فضاگشایی  با  لحظه  این  در  و  کنیم  وفا  هستیم  خدا   جنس  از  که  الست  عهد  به  ما  اگر]
  هر  زندگی  داستان  که  «غصه  قصٔه»  از   را   ما  و  کرده  وفا  خود  قولبه  هم  زندگی  برداریم،  درست  را 
 .[ کرد خواهد رها ست،ذهنی من
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   باد مِی  پُر   قدحت  نمودی لطف ساقیا
 شد  آخر  خُمار تشویشِ تو تدبیِر به که
 ( 1۶۶ شمارٔه  غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

 اندیشیچاره : تدبیر
 آشفتگی  پریشانی،: تشویش

 با   که  ،«باد   مِی  پر»  همیشه  شرابت   جام .  رسیدی  ما  داد  به  و  «نمودی  لطف»  خداوندا،
 نرسیدن   و  تو  از  دوری  علتبه  که   ذهنیمن  در  ما  خماری  و  آمد  پیش  «تو  تدبیر»  گشایی،فضا 

 . شد تمام  بود  شرابت

   را حافظ کسی نیاورد چه ار شمار  در
 شد  آخر شمار و حدّبی محنتِ کان شُکْر
 ( 1۶۶ شمارٔه  غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

 نیاوردن  حساب   به: نیاوردن شمار در
 پایان بی  اندازه،بی: شمار و حدّبی

  حساب   به  را [  فضاگشا  انسان]   «حافظ»  کسی  جسمی  هشیاری  و  دنیایی  این  لحاظبه  هرچند
 .رسید  پایان به اشذهنی من اندازٔه و حدبی دردهای و اندوه آن که شکر را  خدا  اما نیاورد،

   هیچ که باشد آن  شُکِر رهیدی، چون
 پیچ پیچ نداری دانه آن سویِ

 ( 2۸۸٠ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 که   همانیدگی  هایدانه  آن  سویِ  به  هرگز  که  ستاین   «آن  شُکرِ»  شدی؛  رها  ذهنیمن   عقل  از  اگر
 لحظه  این  که  است  این  اصلی  شکر. ]نپیچی  آن  دور  به  و  نروی  است  شیطان  تاب  و  پیچ  پر  دام   در
 عقل   از   و   کرده  استفاده  تو  خِرد  از  من  خدایا  بگوییم  و  برداریم  فضاگشایی  با  را   درست  قَدَم 
 .[ کنمنمی  استفاده خودم  ذهنیمن

 برُگشا  پُرزر کفِّ  و ببند لب
   سَخا آور پیش بگذار، تن بُخل 

 ( 12۷1 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 جُود   جوانمردی،  و بخشش َکرَم،: سَخا

  و بگذار  کنار را  ذهنیمن   خساست و بُخل. کن باز  را  خودت سخاوت  دست و  باش خاموش
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 . آور پیش را  «سخا»

 سَخاست  ها،لذت  و هاشهوت تَرکِ
   برنخاست شد، فرو شهوت در که  هر 

 ( 12۷2 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کام   به  کسی  هر.  است  بخشش  و  جوانمردی  خود  هاهمانیدگی   و  ذهنیمن  برحسب  نخواستن
 . شود  بلند ناظر حضور عنوانبه تواندنمی  دیگر رود، فُرو  ذهنیمن هایخواستن  و شهوت

 بهشت  سَروِ از ستشاخی سَخا، این
 بِهِشت   شاخی چنین  کف  کز  او وای
 ( 12۷3 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 فروگذاشتن  کردن،  رها: هِشتن

 آویزان  جهان  این  به  طنابی  مانندِ  که  است  بهشت  سَروِ   از  ایشاخه   نخواستن،  این  سَخا،  این
 .کُنَد رها  را ایشاخه  چنین که کسی  حالِبه  وای شده،

 هوا  ترک  این است اْلُوثقیعُْروَةُ
 سَما  بر  را جان شاخ این َکشدبَر 
 ( 12۷4 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 استوار  و محکم   دستگیره: الُْوثقیعُرْوَةُ

  که   ستاستواری  و  محکم  دستگیرٔه  هاهمانیدگی   برحسب  خواستن  یعنی  نفسانی  هواهای  ترک 
 . بردمی خدا  سویبه  آسمان، به را  جان شاخه، این گرفتن

 حدیث 

 کس   هر.  است   فروهشته  دنیا  در   آن   شاخساران  که  است   بهشت  درختان  از   درختی  بخشندگی،»
  دوزخ  درختان  از  درختی  چشمی،  تنگ  و.  بَرَد  راه  بهشت  به  را   او  شاخه  آن  گیرد،  آن  از  ایشاخه 
 به  را   او  شاخه،  آن  گیرد،  آن  از  ای  شاخه  کس  هر.  فروهشته  دنیا  در  آن  شاخساران  که  است
 .« بَرَد راه دوزخ
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 ( 22 آیه ،[31] لقمان سورٔه کریم، قرآن)

 «الُوثقٰى بِالعُروَةِ  استَمسَکَ فَقَدِ هُوَمُحسِنٌ وَ هاللّ ِالَی  وَجهَهُ یُسلِم مَن وَ»
 .« است زده چنگ استوار دستگیرٔه  به باشد، نکوکار و خدا  به آرَد روی هرکه» 

 
 کیش خوب ای سَخا شاخ بََرد تا
 خویش  اصل  تا باالکشان را تو مر 
 ( 12۷5 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  را  محکم  دستگیره  این  و  سخا  شاخ  این  هستی  هشیاری  جنس  از  که  کسی  ای  کیش،خوب  ای 
 . ببرد  خداست، که  خودت اصل سویبه باالکشان  را  تو تا بگیر

 چاه چو عالم این و  حُسنی یوسف
 اله  امِر بر   صبرست  رَسَن وین

 ( 12۷۶ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  تو   که  طنابی  و  است  «چاه»  مانند  هاهمانیدگی   «عالم»   این  و  هستی  «زیبایی  یوسفِ»  تو  انسان  ای
 .  است خداوند فرمان بر «صبر» رهاندمی چاه اعماقِ از را 

 دست  دو زَن دَر  رَسَن، آمد یوسفا،
 ست شده بیگه مشو،  غافل  رَسَن از
 ( 12۷۷ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  با  محکم  را   آن  آمد  صبر  طناب  ستهاهمانیدگی   چاه  ته  در  اتهشیاری   که  انسانی  ای  یوسف،  ای
  غافل   اشکنندهزنده   ابیات  خواندن  و  موالنا  دلوِ  به  شدن  سوار  و  صبر  طناب  از  و  بگیر  دستت  دو

 .  استشده دیر بسیار که مشو

 آویختند  رَسَن  کاین  ِللَّه  حَمدُ
 آمیختند  هم به را رحمت و  فضل

 ( 12۷۸ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  آویزان  هاهمانیدگی   چاهِ  در   را   خاموشی   و  فضاگشایی  صبر،  دلو  و  طناب  این  که  شکر  را   خدا 
 . درآمیختند هم به را  خداوندی بخشش و فضل  که گویی. کردند
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 جدید   جانِ عاَلمِ ببینی تا
 ناپدید  آشکارا  بس عاَلمِ

 ( 12۷9 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  را   است  خداوند  به  شدن  زنده  و  شدهگشوده   فضای  که  «جدید  جانِ  عالم»  گشایی،فضا   با  تا
  « ناپدید »  هاهمانیدگی   دیدِ  طریق   از  اما  است  «آشکار»  بسیار  عدم   دید  با  که  عالمی  همان.  ببینی
 .  است

 شده هستان چون  نیست، جهانِ این
 شده  پنهان بس هست، جهانِ  وآن
 ( 12۸٠ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آن  دنبالبه همه و شده نمایان هستی صورتبه  ذهنی،من  برحسب خواستن  جهان  هوا، جهانِ این
 نگاه   در  دهدمی   نشان  را   خودش  فضاگشایی  با  و  هست  حقیقتا   که  جهان  آن  کهدرحالی   ؛هستند 

 .  استشده  پنهان کنندمی  مقاومت و  ستیزه و  هستند درد زمستان در  که ذهنی هایمن

 کند می  بازی  است، باد بر  خاک
 کندمی سازیپرده نمایی،کژ 

 ( 12۸1 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  این .  رودمی  سوآن  و  سواین  به  و   پردمی  ما  ذهن  در  زندگی  باد  توسط  همانیده  فکرهای  خاک وگرد 
 بینیم می  هاهمانیدگی  طریق از  و  کنیمنمی  باز فضا ما زیرا  کند؛می  درست پرده کار این با نماکژ  بادِ
 . کنیممی  همانیده فکرهای و درد به تبدیل را زندگی زندٔه نیروی و

 پوست و است کاربی است کار بر  اینکه
 اوست  اصل  و مغز  است، پنهان وآنکه
 ( 12۸2 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دروغین   که   معنا  آن  به  نیست  بیش   پوستی  و  بیکار  درواقع  کندمی   کار  دارد  که  ذهنیمن   عقل   این
 عمل  هاهمانیدگی و دردها انگیزٔه ذهنی،من هایخواستن  برحسب عمل. خوردنمی  درد به و است

 پنهان  فضابندی  سبب  به  که  بوده  اصل  و  مغز  عدم   مرکز  و  گشاییفضا   با  عمل  و.  است  پوست  با
 . استشده
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 باد دستِ در  آلتی  همچون خاک
 نژادعالی و عالی دان را باد

 ( 12۸3 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  باد   دستِ  در  اسبابی  چونهم  دهدمی   نشان  ذهن  که  هرچیزی  و  دردها  ها،همانیدگی   خاک،
] دارد  عالی  نَسَبی  و  است   برتر  زندگی  باد  که   بدان.  است  زندگی  به  اقرار  صبر،  گشایی،فضا   با. 

 .[  کنیممی استفاده زندگی کنندٔهزنده باد از هاهمانیدگی  نخواستن و  ندانستن

 نظر  اُفتد خاک به را خاکی چشمِ
 دگر نوعی  بُوَد، چَشمی  بادْبین

 ( 12۸4 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  همانیدگی  خاک  به دارد جسمی هشیاری و بیندمی هاهمانیدگی  پشت از  که چشمی خاکی، چشم
 این   از  غیر  و   است  دیگر  نوعی  بیندمی   را   زندگی  نیروی  که   بادبین  چشمِ  اما   و  نگردمی   هاجسم
 و کنید عدم را مرکز است مقدور که جاآن تا باید شما. ]است جسمی هشیاری یعنی ظاهری چشمِ
 .[ ببرید کاربه را  عدم  چشم بین،باد  چشم

   جهان در تو با  خلق جفایِ  این
 نهان  آمد  زر گنجِ  بدانی، گر 

 ( 1521 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  همیشه   ما. ]طالست  پنهانی  گنجینٔه  منزلٔه  به  جهان  این  در  تو  با  خلق  جفای  کنی  درک   درست  اگر
  علت   و  کنیم  باز  را   فضا  اگر  ولی  کنیممی   شکایت  کنند،می   مرادبی  را   ما   که  خلق  جفای  از

 جفا  که  خواستیممی  را   همانیدگی  یک  و  نبوده   عدم   مرکزمان   که  فهمیممی  بپرسیم  را   مانناراحتی
 .[ایمدیده

   خواهیم مال نه زر، نه و، سیم نی
 خواهیم  بال و پّر تو لطفِ از

 (15۷4 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 بلکه  خواهیمنمی  را   دهدمی  نشان  ذهن  که  همانیدگی  هر  و  مال  زر،  و  سیم  دیگر  ما  خداوندا،
 شدهگشوده   فضای  این  و  بال  و  پر  تو   لطف  از  و  کرده  باز  لحظه  این  اتفاق  اطراف  در  را   فضا  مرتب

 .  خواهیممی را 
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  خواهیم حکم نه و،  حاکمی نی
 خواهیم  احتمال تو حکمِ بر 

 (15۷4 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 بهبنا   لحظه  این  که   هرچه  و  کنیممی   باز  را   فضا  ما  بدهیم،  حکمی  نه  و  شویم  حاکم  خواهیممی   نه
 . گویدمی چه شدهگشوده  فضای این از تو خردِ  ببینیم تا پذیریممی را  افتدمی اتفاق تو حکم

 باش  ما  عمرِ  عزیز، عمِر ای
 خواهیم  سال  نَه مَه، نَه هفته، نی
 (15۷4 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  مرکز   و  شدهگشوده  فضای  با  خواهیممی   ما.  باش  ما  عمر  بیا  تو  عزیز،  زندگی  ای  عزیز،  عمر  ای
  شناختی،روان   زمان  دنبالبه   ذهن  در دیگر  ما.  شویم  زنده   جاودانه  عمر  و  ابدی  لحظه  این  به  عدم 
  باقی   عمرمان  از  دیگر  سال  چند  و  ایمچندساله   بدانیم  خواهیمنمی   و  نیستیم  سال  و   ماه  و   هفته
 .  استمانده

 ای؟افتاده چون صرفه در ایمقامرزاده تو گر 
 خُتَن  خوبِ  با  که خاصه بُوَد، رسوا گریصرفه

 ( 1۷95 غزل شمس، دیوان مولوی،)

 در   و  افتاده  ذهن   یابیکم  در  چگونه   هستی  زندگی  جنس   از  و  خداوند  فرزند  قمارزاده،  تو  اگر
 خصوصا    ای؟شده  نظریتنگ   دچار  و  کنیمی   گریمحاسبه   و  جوییصرفه   هایتهمانیدگی   انداختن

  دون   بودن  خسیس  و  گریصرفه   هشیاری،  ذات  به  شدن  قائم   و  خُتن  خوب  به  شدنزنده  راه  در
 . است  انسان شأن

  زندگی،   و   اتفاقات   نیک  ذات  به  اعتماد  با  و  بگیریم  یاد  را   نداشتن  و   ندانستن  باید  ما]
 .[ کنیم رها و بدهیم ایمگرفته  محکم که را  هاییهمانیدگی 

 بَدر  پی  از و، ایمنه بدر ما
 خواهیم هالل  قدِ چو را خود

 (15۷4 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
   کامل  ماه: بَدر

  به را  هاآن و کرده ال را  هایمان نقش  و هاهمانیدگی  نیستیم، ذهنیمن  کامل ماه ما خداوندا،
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  با   را   ذهنیمن   قد  نهایتت، بی   به  شدن  زنده  تو،   چهاردهشب   ماه  دنبالبه   بلکه  گذاریم،نمی   نمایش
 . کنیممی نازک  و باریک هالل مانند کردن گشاییفضا  و  هاهمانیدگی  انداختن

 خیالت  مطالعٔه بهِر از
  خواهیم خیال از کم به را خود

 (15۷4 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  کمتر   را   خودمان  و  کرده  باز  را   فضا  درونمان،  در  هاآن  شدن  باز  و  خیاالتت  درک   برای  خداوندا،
  مرتب  هاآن   انداختن  و   شناسایی   با   را   خود  همانیدٔه  فکرهای  و  ذهنیمن   کنیم،می   خیال  از

 . کنیممی  ترکم  و ترکوچک

 چاهیم   مسافران  دلوِ چون
 خواهیم  خصالخوش  یوسف کان

 (15۷4 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 سطل: دَلو

 نیکوسیرت : خصالخوش 

  کنیممی  زنده  زندگی  به  و  کشیده  بیرون  را  هاهمانیدگی   و  ذهن  چاه  مسافران  دلوی  مانند  چون
 آن   در  د،نببین  را   بزرگان  دَلو  که  هستیم  فضاگشا  و   عادتخوش   یوسفان  خواهان  منظوربدین 

 . بِکشد پایین را  هاآن نتواند ایهمانیدگی  هیچ دیگر  که جایی تا بیایند، باال چاه از و بنشینند

 زُدایم خود نقشِ آینه چون
 خواهیم  جمال  چنان  عکسِ چون

 (15۷4 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  چراکه  کنیممی    پاک   رویش  از  را   هاهمانیدگی   نقش  و   زنگ  داده  صیقل  ایآینه   مانند  را   مرکزمان
 .هستیم  ابدیتت و  نهایتبی  به شدن زنده یعنی تو، روی زیبایی و جمال آن طالب

   تو جز  به کند   نظر  چشم چون
 خواهیم گوشمال تو ز را  جان

 (15۷4 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  طریق از بیاوریم، مرکزمان به را  دیگری چیز یعنی کند نظر تو، از غیربه چشمانمان اگر خداوندا 
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 . شود خاموش ذهنمان تا شد خواهیم تنبیه حتما  شویم همانیده و ببینیم هاآن

 الفی؟  چند   قال  ز خاموش 
 خواهیم؟ قال  چه آمد حال چون

 (15۷4 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  وقتی   کنیمی   ادعا  گفتارت  با  و  زنیمی   حرف  ذهنمن  با  کی  تا  کن  خاموش  را   ذهنت  انسان،  ای
  ذهن   در  زدن  حرف   خواهان  دیگر  کردی، تجربه  را   سبببی   شادی   و خوب  حال  کردی،  باز  را   فضا
 . کن خاموش را  ذهنت و  باش ذهنت ناظر بلکه نباش

 نیست؟ غمّاز  چرا دانی ات، آینه
 نیست  ممتاز رُخَش  از زنگار زآنکه
 ( 34 بیت اوِّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   ناتوانی  الهی  حقایق  و  اسرار  درک   از  دهد،نمی   نشان  را   خداوند  روحت،  و   دل  آینه  چرا   دانیمی
 پاک   آن  روی  از  را   هاهمانیدگی   زنگار  فضاگشایی  با  اینکه  خاطر  به  بینی؟ نمی   عدم   نور  با

 .   بینیمی را  جهان  و  خودت هاهمانیدگی عینک و  جسمی هشیاری با ای،نکرده 

 هیکلی تیره  گرچه آهن چو پس
 صیقلی  کن،  صیقلی کن، صیقلی

 ( 24۶9 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 با   تو   اما  دردست   و  همانیدگی  از  پر  است،  تیره  و  سیاه  آهن،  مانندِ  تو  جسمِ  گرچه  انسان،  ای  پس
 و  دهد  صیقل   را   درونت  آهن  فکان کن   و  قضا  طریق  از  زندگی  تا  بگذار  پی،درپی   هایفضاگشایی 
 . کند  تابان و درخشان آینه، چونهم را  تو دلِ  درنهایت و بیندازد را  هایتهمانیدگی 

 صُوَر  پُر   گردد، آینیه دلت تا
 بَر سیم ملیحی  سو هر  اندرو

 ( 24۷٠ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 . دارد نقره مانند سفید تنی که کسی: بَرسیم 

  شادی  و  قدرت  امنیت،  حس  خرد،   غیبی،  تصاویر  که   شود  شفّاف  چنان  آینه  مانندِ  مرکزت  تا
  در یعنی  شود دیده نمکین و  زیبارو اندامی سپید  آن قسمتِ هر در و کند منعکس را  سبببی 
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 . ببینی و  کنی شناسایی را  هشیاری یک آن و زندگی هاانسان 

 شد  بنشسته چون یار با را یار
 شد  دانسته سِر لوحِ  هزاران صد

 ( 2۶41 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 زنده  دوستان  وقتی  عبارتی،به  گرددمی   کشف  بسیاری  اسرارِ  شود  نشین هم  دوست   با  دوست  چون
  کرده   شناسایی  دیگریک  در  را   عشق  گذاشته  اثر  هم  روی   قرین  طریق  از  رسندمی   هم  به  زندگی  به
 . کنندمی درک  هم با همنشینی از  را  بسیاری خرد و اسرار و

 یار  پیشانیِّ  محفوظیست لوحِ
 آشکار  نماید  َکوْنَیْنَش رازِ

 ( 2۶42 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بسیار   زندگی  به  زنده  یار  با  مصاحبت  و  همنشینی  عبارتیبه   است،  معارف  کانون  دوست  پیشانی 
  برای  را   جهان  دو  اسرار  خرد،  و  عشق  به   ارتعاش  با  نشینانهم   این  کهچنان  تأثیرگذارست  و  مفید
 . سازندمی  آشکار دیگریک 

 قُدوم  اندر یار است راه  هادیِ
 نُجُوم  اَصحابی:  گفت   زین مصطفٰى

 ( 2۶43 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
   سلوک  و  ارشاد امر در پیشوایی و امامت  جایی، به درآمدن شدن، وارد: قُدوم
   ستارگان نَجم، جمعِ : نُُجوم

 پیامبر   خاطر   بدین  راهنماست،  خداوند  به  شدن  زنده  مسیر  در  زندگی  به  زنده  نشینهم  و  دوست
 .  هستند ستارگان همچون من یاران: است  فرموده( ص)

  کمک   و  کنیم  مشورت  توانیممی   جهانی   این  کارهای  در  هم  و   زندگی   به  شدن  زنده  لحاظبه   هم  ما]
 گویدمی   و   نیست  کردن  مشورت  به  حاضر  کمال،  پندار  یک  عنوانبه   ذهنی من   ولی  بگیریم

 .[ دانممی
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 رهنماست  دریا و ریگ  اندر نَجم،
 مُقتَداست  کو نِه،  نَجم اندر چشم،

 ( 2۶44 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 ستاره : نَجم
 رهبر  پیشوا،: مُقتَدا

 راهنمای  یکتایی   دریای  در  و  ذهن  بیابان  در  استشده  زنده  زندگی  به  کهانسانی   یعنی  ستاره،
  حتی . ]است  مسافری  هر  و  تو  راهنمای   که  باش  داشته  ستاره  بر  چشم  همواره  پس  است  مسافران

  باز   کنیدمی  دریافت  را   زندگی  هدایت  و  خرد  شدهگشوده  فضای  از  و  ایدشده  زنده  زندگی  به  اگر
  و   دهندمی  دوستانمان  که  هاییپیغام   به  بنابراین  کنند؛می   کمک  شما  به  راهنما،   ستارهای  این
 .[ کنید توجه  کنندمی کار خود روی

 جفت  دارمی او روی   با را چشم
   گفت و بحث راهِ  ز مَنگیزان  گَرد

 ( 2۶45 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 مکن  برپا خاک و  گرد: مَنگیزان گَرد

 به  زنده  هایانسان  هایپیغام   و   کن  نگاه  راهنما  ستارگان  به  بپذیر،  و  کن  باز  را   فضا  بنابراین
 .  مکن پا بر گردوخاک  کردن سؤال و وگوگفت  بحث، راه  از بده، گوش را  حضور

 غبار  زآن  پنهان، نَجم گردد زآنکه
 عِثار  با زبانِ از بهتر  چشم

 ( 2۶4۶ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
   لغزش: عِثار

 راهنمای  ستارٔه  آن  کردن،  تردید  و  کردن  بحث  وگو،گفت   غبارِ  و  گرد  شدن   بلند  براثر  زیرا 
 بهتر  تو  برای  دید  این  ببینی  عدم   چشم  با  و  کنی  باز   را   فضا  اگر  و  شودمی  پنهان  تو  دید  از   معنوی،

 . است ذهن شدٔهشرطی  فکرهای در شدنگم  و لغزش از پر زبانی از

   نُجُوم اَصحابی: که  پیغمبر گفت
 رُجوم را شیطان  و،  شمع را  روانره
 ( 3۶5۶ بیت ل، ّاو دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کردن  بارانسنگ : رُجوم

  کهطوریبه  دهندمی  نشان را درست راه راهنما ستارگان مانند من یاران: فرمود (  ص) پیامبر



  923شماره خالصه ابیات برنامه  

 
3٠ 

 واقعا   که  طالبانی   و  روان ره  برای  استشده  زنده   حضور  به  که  موالنا  مثل  انسانی  هایحرف 
 و  سنگ   مانند  ذهنی  هایمن  برای   ولی  است  چراغ  و  شمع  مانند  بروند  را  راه  این  خواهندمی

 . رنجندمی  و کنندمی توهین  حس ست،آتش 
  «حدیث»
 .«ِاهّتَدَيْتُم اقْتَدَيْتُمْ فَبِاَيِّهِمِ كَالنُّجُوِم َاْصحابى»
 .« یافت  خواهید را  راست  راهِ برويد   هركدامشان دنبالِ به كه هستند اخترانی مانندِ من اصحابِ»

 
 مِهین  صدرِ ای که گفتی حضرتش 

 این؟  استسقاست چه و، استعشق چه این
 ( 195٠ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ترینبزرگ  بزرگ،: مِهین

 ای   بلندمرتبه،  انسان  ای:  کرد  ندا   دقوقی  به  خداوند[  دقوقی  داستان  در  مثنوی،  سوم   دفتر  در]
 است   عشقی  چه  و  تشنگی  چه  این  هستی،  وصل  من  به  و  کردی  باز  کافی  اندازٔهبه  را   فضا  کهکسی 
  خواهی؟می کمک هاآن از و داری دیگر هایانسان  به که

 دگر؟  جوییمی چه  داری من مِهر 
 بشر؟ جویی چون توست، با خدا چون
 ( 1951 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 چرا   توست  با  خدا   کهوقتی   خواهی؟می  چه  دیگر  شدی،  وصل  خداوند  به  و  کردی  باز   را   فضا  تو
 خداوند  از  و  کنیممی  باز  را   فضا   کهاین   ضمن  باید]   هستی؟  دیگر  هایانسان  کمک  دنبالِبه

 .[شویم برخوردار هم حضور به زنده هایانسان  کمک از گیریممی  کمک واسطه  بدون و  مستقیما 

اغَ مَا:  گفت را  کل  عقل   اْلبَصَرُ  زَ
 نظر سو هر   کندمی جزویی  عقل 

 ( 13٠9 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  به   کند،می  باز  را   فضا  هرلحظه  یعنی.  نلغزید  او  چشمِ:  است  فرموده  کل،  عقل  دربارٔه  خداوند
  عقل    کهدرحالی   دهد،نمی   راه   مرکزش  به  را   چیزی  ناظر  حضور  با  و  کرده  پیدا   دسترسی  کل  عقل

  مرکزش   در  را   آن  و  کندمی  نظر  چیزی  هر  به  بهتر،  بیشتر  هرچه  و  خواستن  روی  از  ذهنیمن   جزویِ
 . گذاردمی



  923شماره خالصه ابیات برنامه  

 
31 

 ( 1۷ آیٔه ،(53) نجم سورٔه  کریم قرآن)

اغَ مَا»  «طَغَٰى وَمَا الْبَصَرُ زَ
 .« درنگذشت حد از و نكرد خطا چشم»

 
 خاصگان  نورِ است مازاغ  عقل 
 مُردگان  گورِ  اُستادِ زاغ  عقل 

 ( 131٠ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 باالی   به  کهاین   مثل  درست. ]بینند نمی   چیزهیچ   طریق  از   یعنی  دارند،  مازاغ  عقل  خاص  هایآدم 
 . کندنمی  جذب را  هاآن چیزیهیچ  و رفتند زمین جوِِّ

  دیگری   چیزهیچ   به  آوردیم،  مرکزمان  به  را   عدم   و  کردیم  فضاگشایی  وقتی  است  این  کلید  بنابراین
 .[نکنیم توجه

 پََرد  زاغان دنبالٔه او که جان
 بََرد  گورستان سوی را او زاغ،

 ( 1311 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 گورستان  سوی  به  ذهنیمن  زاغان  از  تقلید  با  رودمی  جلو  و  بیندمی  هاهمانیدگی   طریق  از   که  جانی
 . کندمی  حرکت ذهنیمن

 زاغ   چو نفسِ پی   اندر مدو هین
 باغ  سویِ نه بََرد، گورستان به کو
 ( 1312 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 سویبه  نه  بردمی   ذهن  قبرستان  سویبه  را  تو   زاغ،  همچون   او  که  بروی  ذهنیمن   دنبالِبه   مبادا 
 . یکتایی گلستان

 را االاللّٰه و لٰا نخوانی تا
  را راه  این مَنهجِ نیابی در

 ( 1241 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
   روشن  و آشکار راهِ:  مَنْهَج

  هاآن از  را  هویتت و نکنی انکار  را  هاهمانیدگی  یکییکی  یعنی نخوانی را  «االاللّٰه الالّه» کهمادامی 
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  زنده   «اللّٰه  اال»  فضای  به  و  یافت   درنخواهی  را   زندگی  به  شدن  زنده  سادٔه  راه  نکشی  بیرون
 . شد نخواهی

 باال  پریده ال   با الال، لولیانِ ای
 چندی  و  چون ز  فارغ هیوال زین وارسته

 (294۸ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 شده گشوده  فضای  به  دهدمی  نشان  ذهن  آنچه  و  هامرادجویی   کردن  ال  با  که  الال،  زیبارویان  ای
 سازیسبب   و  چندوچونی  کمال،  پندار  هیوالی  شر  از  شما.  ایدشده  زنده  زندگی  به  و  پریده   باال
 . ایدگشته  آسوده و راحت ذهن

 شهریاری  حمّالِ اختیاری، اسپانِ
 کودن   و ُکند اسبانِ سرگین و َکشَند  پاالن
 (2٠43 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  مسئولیت   و  کنندمی  باز  را   فضا  لحظه  این  در  خودشان  اختیار  با  کهکسانی   «اختیاری  اسپان»
  روی   سواری  مانند  خداوند  ،گشته  آسوده  ذهن  چندی  و  چونی  از  اندگرفته   عهده  بر  را   هشیاریشان

 . کندمی  کار و نشیندمی  هاآن
  و   دردها کشِمدفوع و حمال کنند،می  کار ذهنیمن عقل با کهکسانی  «کودن  و کُند» هایاسب اما

 .  هستند هاهمانیدگی 

  معنی آسیایِ  بر  منطق، است ِلک  ِلک چو
 مَُقنَّن   ِلک ِلک  نَز  گردد،  آب ز  طاحون

 (2٠43 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 .ریزدمی  آسیاب   به گندم محفظٔه  از را  گندم که دستگاهی: لِک لِک

 آسیاب : طاحون
 درآمده  قانون به: مُقَنَّن

 به  را   گندم   که  است  دستگاهی   آن  یعنی   لِک،لِک   مانند  ذهنی  وگوهایگفت   و  هازدن   حرف   این
 را   خالص  هشیاری  دردها  و  هاهمانیدگی   کردنِ  شناسایی  با  هم  ما  همانطور  اندازد،می   آسیاب
 هشیاری   برکات  و  حیات  آب  از  ما،  بعد  چهار  و  ذهن  معنی،  آسیاب  این  ولی  کشیم،می   بیرون
  را   فضا  باید   پس  ذهنی  درآمده  قانون  به  و   عالی  فکرهای  لِکلِک   از  نه  آیددرمی   حرکت   به  حضور

 . دانمنمی  بگوییم و کنیم باز
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   بِجْهد دَلو ز  گندم برادر  ای ِلک ِلک زان
 مُطَحَّن   و خوش گردد درافتد، آسیا در
 (2٠43 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 شده آرد شده، آسیاب: نمُطَحَّ

 شده   آسیاب  و  نرم   آردی  به  تا  اندازندمی   آسیاب  به  و  کرده  جدا   دلو  از  را   گندم   لکلک   دستگاه  با
 به   هشیاری  و  درآمده  گردش  به  ما  آسیابِ  هم  شدهگشوده  فضای  آب  شدن  جاری   از  .شود   تبدیل
 گندم   ذهنی   هایشناسایی   و   فکر  زبان،  لکلک   این  از  یعنی  شودمی   آزاد  آرد  صورت

 . شودمی  تبدیل ذاتبه  قائم و خالص هشیاری به هایمانهمانیدگی 

 لگام  آن سو  هر   به بگرداند زان
 خام اسبِ فارِس،  ز یابد خبر  تا
 ( 445۷ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   افسار: لگام

  خود  سوارِ  متوجه  ناآزموده  اسبِ  تا  کشدمی   طرفی  هر  به  را   اسب  افسار  جهتبدان  سوارکار  مثالً
 . شود

 است نیکوپی  آن ز  زیرکسار اسبِ
 است  وی بر  فارِس که  داندهمی کو
 ( 445۸ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 سوارکار : فارس

 بر  سوارکار  فهمدمی  چون  رودمی  راه  پذیرانعطاف   و  نرم   رفتار،  خوش  آنرو  از  هوشیار  اسبِ  امّا
 است  افسارمان  کشیدن  حال  در   زندگی  شویممی   مرادبی   و  ناامید  کهوقتی . ]است   نشسته  او  روی
 سوارمان،   از  باشیم،  لحظه  در  ناظر  حضور  و  شدهگشوده  فضای  با  شویم،  بیدار  ذهن  خواب  از  تا

 .[ برویم راه پذیرانعطاف  و نرم   و شویم آگاه خداوند،

 غَفلت و حرص دَلوِ از تو، بیانْ ِلکِ  ِلک وز
 مُبَیَّن  رهی یعنی دراُفتی، آسیا در
 (2٠43 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

   شده آشکار: مُبَیَّن 

   غفلت و  بهتر بیشتر هرچه حرص، دلو از و ذهن در زدنحرف  و وگوگفت  لِکلِک از تو انسان، ای
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  هایکشیدن   درد  اثر  در  بالخره  شاید  شویمی   گرفتار  دردها  و  درپیپی  فکرهای  در  خداوند  از
 وارد  شده  گشوده  فضای  آشکار  راه   به  شده،  نرم   هایت،درشتی   بیافتی،  زندگی  آسیاب  به  زیاد
 . گردد  خالص و صاف هشیاریت و شده

 نی  گو و  گفت  ز امّا جان، شوممی گرم من
 معدن  همچو تبریز  زرّین،  دین  شمسِ از

 (2٠43 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  و   گرما  تابش  این   بلکه  ذهن  در  زدن  حرف   و  وگوگفت   وسیلٔهبه   نه  اما  شوم می   گرم   من  خداوندا،
 .آیدمی  شدهگشوده فضای معدن و درونم در تو حضور خورشید طلوع از عشق نور

 خیال یا خوابَست که چشم دو این مالم می
 منم کاین دوست ای  عجب کنمنمی باور
 (1۷٠۸ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 من   این  آیا   کنمنمی   باور  خداوندا،!  خیالم؟  در  یا  بینممی   خواب  من  اما  مالم،می  را   خود  چشم  دو 
 !کنم؟ می  تجربه درونم در را  تو دولت و بخت  رحمت، لطف، و ام شده  نهایتبی  که هستم

   مَنی  از رفته برون ولیک منم  آری،
 تَنَممی باریک تو بدرِ ز  نو ماهِ چون

 (1۷٠۸ شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)
 خودبینی  انانیّت،: مَنی

  خیال   یک  فقط  او  فهمیدم   زیرا   ام رفته   بیرون  ذهنیمن  از  اما  هستم،  خودم   جسمی  نظر  از  بله،
  که   کنم  ثابت  دیگران  به  کردنش،  بزرگ  برای  خواهمنمی   و  ندارد  من  روی  اثری  دیگر  پس  است
 .شوم می  باریک ذهن بهنسبت  کنم،می نگاه تو بدرِ  به وقتی نو ماهِ چونهم اکنون. دانممی  من

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

 خواستن  باش،  خاموش.  است  نزدیک  زندگی  به  شدن  زنده  صبحِ:[گویدمی  زندگی  زبان  از  موالنا]
   و قضا  قانون با من زیرا  نکن؛ عمل و  فکر اتذهنیمن  با و بگذار کنار را  ذهن  با دانستن و



  923شماره خالصه ابیات برنامه  

 
35 

 . نکوش اتذهنی من با  تو کوشم،می  تو با شدنیکی برای فکانکن

 نیامد  یار و  بشد عُمرم  که  اومید مَبُر 
 آید سحر  در همهنه گه،بی و وی آید گهبه

 (۷۶2 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  حضور   به  من  و  نیامد  خداوند  من،  یارِ  و  رسید  آخر  به  عمرم   که   نگو  و  نده  دست  از   را   امیدت
  همیشه   او .  کرد  بینیپیش   ذهن  با  را   آمدنش  تواننمی   یعنی  آیدمی  موقعبی   و  موقعبه   او.  نرسیدم 

 .آیدنمی  بیاید،  باید کندمی  تجسم ذهن  که سحری آن در

 ناگه که گاهبی و گه آگه، و شو مراقب تو
 آید   بصر  در ما شهِ عَُزیزی ُکحل  مَثَل
 (۷۶2 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 چشم   تقویتِ برای سُرمه نوعی: عُزَیزی کُحل 

  ناگهان   خداوند  ما،  شاهِ  زیراکه  باش  آگاه  و  کن  باز  را   فضا  باش،  مراقب  هرلحظه   تو  انسان،  ای
  باز  را   عدم   چشمِ  و  شودمی  کشیده  چشم  به  است،  مرغوب  بسیار  که  عُزیزی   سرمٔه  چونهم
 . کندمی

 دریا  چو  چشم این شود درآید، چشم این در چو
 آید  گهر  آبَش همه او نگَرد دریا به چو
 (۷۶2 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  بینعدم   چشمِ  این.  شودمی  باز  عدم   چشم  شود،  پدیدار  انسان  چشم  در  خداوند  که  هنگامی
  کند،   نگاه  هاانسان   دریای  به  هرگاه  و  ندارد  نظریتنگ   و  محدودیت  که  ستدریایی   چونهم

  به  هاآن  درنتیجه  آورد،درمی  ارتعاش  به  نیز  هاآن  در  و  بیندمی  هاآن  در   را   حضور   گوهر  و  زندگی
 . شوندمی زنده زندگی

 شُکر هزاران ناگاهان، بنمود  رو که بختی عجب
 را  ما بُواْلعَجَب، خوبِ  اوصافِْ لطیف  معشوقِ ز

 (۷1 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

   از بار هزاران باید آمد، وجودبه  ناگهان انسان، در حضور هشیاریِ که سعادتی   و بخت عجب



  923شماره خالصه ابیات برنامه  

 
3۶ 

 واسطٔه به  که  کرد  شکرگزاری  خداوند،  یعنی  انگیزشگفت   خوبِ  اوصافِلطیف   معشوقِ
 . گذاشت انسان  مرکز به قدم  پی،درپی  هایفضاگشایی 

   آید ناگاه به حق فضل   که دار هش
   آید آگاه دلِ بر  آید ناگاه

 ( ۸55 شمارٔه رباعی شمس، دیوان مولوی،)

  مطابق  حق،  دانشِ   و   فضل   که  زیرا   کن  جمع  را   حواست  فضاگشایی  با  و  باش  هشیار  انسان،  ای
 روی   فقط  که  آیدمی   آگاهی   انسانِ  آن  دلِ  بر  و  آیدمی  ناگهان  بلکه  آید،نمی   تو  ذهن  هایبینی پیش 

  به  من  چرا   و  کنم  کار  خود  روی  باید  چقدر  که  پرسدنمی   سؤال  ذهنش  با  و   کندمی   کار  خودش
 . رسمنمی  حضور

 کن  خالی خود  ز خود وجودِ خرگاه
 آید  خرگاه به  شاه شد خالی چون

 ( ۸55 شمارٔه رباعی شمس، دیوان مولوی،)

 طریق   از  هاهمانیدگی   انکار  و  شناسایی   با  را   مرکزت  یعنی  وجود  خرگاهِ  این  مرتب  تو  انسان،  ای
 بر قدم  و  آیدمی است خداوند نماد  که شاه شد، عدم   و خالی مرکزت هرگاه. کن  پاک  فضاگشایی،

 .گذاردمی  مرکزت

   رسد عنایت آن  ناگهان مگر 
   ناگهان چنان غالمِ من ای که

 (2٠۸9 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  منتظر   ذهنم  با  خداوند  به  شدن  زنده  برای نباید  پس شودنمی   حل  ذهن  با  کارهایم   که  دانممی   من
  لحظٔه  آن  غالِم  من  برسد،  ایزدی  توجه  و  عنایت  آن  ناگهان  تا  کنم  عدم   را   مرکزم   باید  بلکه  باشم،
 . گذاردمی مرکزم  بر قدم  و آیدمی او که هستم ناگهانی

 است کوشش صد ز بِه حق  جذبِ یک که
 نشان؟ بی بَِر باشد  چه هانشان

 (2٠۸9 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

   و بهتر ذهنی من  کوششِ و تالش صدها از شده،گشوده فضای و عدم  مرکز با حق جذب یک هک
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 خداوندِ   دربرابر  است،  معلول  و  علت  براساسِ  که  ذهن  دارِنشان   هایکوشش .  است  ترباارزش
 .ندارد ارزشی هیچ کند،می  کار فکانکن نیروی با که نشانبی 

 ( نصرآبادی ابوالقاسم)

 .« الثَّقَلَيْن  عَمَلَ تُوازی الْحَق ّ جَذَباتِ مِنْ جَذْبَةٌ »
 .« کندمی  برابری آخرت و دنیا عمل  با حق هایجذبه از ییجذبه»

 
 تاش خواجه ای لیک است، جذب خود اصل،

   مباش  جذبه آن  موقوفِ کن،  کار
 ( 14۷۷بیت دفترششم، مثنوی، مولوی،)

  فضاگشایی   طریق  از  که  است  خداوند  جذبٔه  حضور،  به  شدن  زنده  راهِ   در  اصل   که  است  درست
  در   کوششی،  هیچ  بدون  نباید  تو  است  خداوند  سرورت  که  همراهی  ای  اما  گیرد، می   صورت
 و  کنی  کار  خودت  روی  هشیارانه  باید  بلکه  باشی،  خداوند  جذبٔه  منتظر  فقط  و  بنشینی  ایگوشه
 . بگشایی را  فضا

 بُوَد  نازی چون  کار تَرکِ زآنکه
 بُوَد؟  بازیجان  خوردِ در کی ناز
 ( 14۷۸ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  منزلٔه به  درواقع   هاهمانیدگی   کردنِ  ال  و  پرهیز  فضاگشایی،  شناسایی،  چونهم  کارهایی   ِترک   زیرا 
 بازیجان  شایستٔه   و  درخور  نیازیبی   حسِ  این.  است  خداوند  بهنسبت   نیازیبی   حسِ  و  کردن   ناز
 . نیست حضور هشیاری به شدن زنده و ذهنیمن بهنسبت  مردن و

 فعال   و  جدی  بسیار  لحظه  این  در  فضاگشایی  برای  و  کرده  شناسایی  را   ذهنیمن  جانِ  مرتب  باید]
 به  شود انقباض و فضابندی موجب و بیاید مرکزمان  به چیزی  کهاین بدانیم باید  چنین هم.  باشیم
 .[ نیست ما نفعِ

 غالم  ای رَد  نه اندیش، قبول نه
 مُدام  بینمی را  نهی و را امر 

 ( 14۷9 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   و امر تا کن باز را  فضا لحظهبهلحظه  بلکه کن رها را  شودمی  رد یا قبول کهاین  اندیشٔه بنده، ای
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  اطاعت   آن   از  آمد،  شدهگشوده   فضای  از   که  هرچه  پس   بیاید،  شدهگشوده   فضای  از  خداوند  نهی 
 . کن

 عُش  ز پَرَّد ناگهان جذبه  مرغِ
 بکُش  آنگه شمع صبح،  بدیدی چون
 ( 14۸٠ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   پرندگان آشیانٔه: عُش

 که  شودمی  متوجه  دفعهیک   انسان  دیگر  عبارتبه .  کندمی   پرواز  آشیانه  از   ناگهان  جذبه  مرغ
  که   زمانی  انسان،  ای  تو  پس  شود،می   تبدیل  حضور  هشیاری  به  دارد  و  شده  جذب  خداوند  توسط
 . بکُش را  ذهنت شمعِ دیدی، را  حضور صبح

 ( 99 آیٔه ،(15)   حجر سورٔه کریم، قرآن)

 .« الْيَقِينُ  يَاْتِيَكَ حَتَّٰى رَبَّكَ وَاعْبُدْ»

  مرگ   یعنی]  مرگ   لحظه  تا  ،[دار  نگه  عدم   را   مرکزت  و   کن  باز  را   فضا]   بپرست  را   پروردگارت  و»
 .«دررسد  را  تو[ ذهنی من

 
 اوست  نورِ گُذاره، شد چون هاچشم

  پوست عین  در  او بیندمی مغزها
 ( 14۸1 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 گذرنده  دَرگذرَد،  حَد  از آنچه: گذاره

.  است  خداوند  نورِ  برکتِ  از  این  شود،  نفوذ   دارای  و  بگذرد  جسم  حدِ  از  انسان   چشم  که  زمانی
  فضا   دیگر  هایانسان   رفتارِ  اطراف  در  پس  بیندمی  را   زندگی  نگرد،می   که  هرچه  در  او  حالت دراین

  پوست   در  که  بیندمی  را   نفر  یک  او  که  اگرچه.  گیردنمی  جدی  را   سطحی  هایتفاوت   و  کرده  باز  را 
 . بیند می او در را  زندگی و مغز نفوذش، دارای دیدِ با اما دارد ذهنیمن  ظاهربه  و

 بقا  خورشیدِ  ذَرّه اندر بیند
 را  بحر   ُکلّ  قطره اندر بیند

 ( 14۸2 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  چنینهم. بیندمی  را  بقا خورشیدِ نگرد،می  که انسانی یا ذره هر در بیند،می  عدم  دیدِ با  که انسانی
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] بیندمی   را   یکتایی  دریای  کُل   است،   ذهنیمن   انسانِ  نماد  که  قطره  هر  در   این   انسانی  هر  یعنی . 
 .[ شود زنده خداوند نهایتبی به که دارد را  توانایی

 است اللّهی را، اللّٰه دید کههر 
 است  ماهی آن را، بحر آن  دید کههر 

 ( 3139 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  نهایتِ بی  دریای  آن  که  هرکسی  و  است  خداوند  جنس  از  دید،  را   خداوند  فضاگشایی  با  که  هرکسی
  به  کردن،  بحث  و  ذهن  قالِ  و  قیل   با  تواندنمی   انسان]  .است   ماهی  دید،  را   شدهگشوده  فضای
 .[ بگشاید را  فضا باید بلکه  شود تبدیل یکتایی فضای دریای

   بیستی آیی  که  صورت  هر  به تو
   نیستی تو آن  اللّٰهو این، منم که،

 ( ۸٠4 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

]نیستی   تو  این  والله  هستم،  این   من  که  بگیری  خودت   به   که  شکلی   هر   ذهنی،من   در  تو   هر . 
 خودش  که  است  این  برای  فقط  هستی،  آن  که  کنی   فکر  تو  تا  دهدمی   نشان  تو   به  ذهن   که  صورتی
 .[ندهی نشان را  او اصالً که است بهتر پس بشود، دیده

   ماست لبّیکِ تو اللّٰهِ آن: گفت
 ماست  پیکِ سوزت و  درد و نیاز وآن
 ( 195 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 جد   و  اشتیاق  آن  تو،  گفتن   الله  آن  انسان،  ای:[  فرمایدمی   انسان  به  خطاب  موالنا  زبان  از  زندگی]
 من   خودِ  این  درواقع  دهی،می  انجام   من  به  شدن  زنده  راهِ  در  فضاگشایی  با  که  اصیلی  جهدِ  و

 و  نیازمندی حس  این.  ماست   لبیک  و  است  قبولم  مورد  هاآن   همٔه  و  دهممی  انجام   دارم   که  هستم
 با  را  اول قدم  کهاین  است، من  به شدن زنده تو اصلی  منظور کنیمی درک  کههمین  سوزت، و درد

  و  پیک  همه  هااین.  دارم برمی  را   قدم   این  من  که  است  علت  این  به  داری،برمی  درست  فضاگشایی
 . نیستی هاآن دیدنِ و شنیدن به قادر ذهنت با که توست  برای من قاصد
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 کردگار  آن است غالب  و است طالب
 دَمار  او آرَد  بر  هاهستی ز تا

 ( 3214 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و  باشد  داشته  هستی  که  هرکسی  روزگارِ  از  دمار  تا  هاست آن   بر  غالب  و  هاانسان   طالبِ  خداوند
 در   هاانسان  کهدرحالی   کند،  درد   دچارِ  را   او   و  درآورد  بشود  دیده  ذهنیمن   عنوانبه   بخواهد

 .بگیرند را  خداوند جذب جلوِ خواهندمی  و  هستند غالب  کنندمی  فکر ذهنیمن

 ترساندت می  که  این دان کرم از
 بنشاندت  ایمنی مُلک به تا

 ( 12۶1 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کرِم  و  لطف  روی  از  کند،می  مرادبی   و  ترساندمی  ذهنی من  در  را   تو  خداوند  کهاین  انسان،  ای
 این   و  ترسیمی   ببینی  هاهمانیدگی   طریق  از  که  زمانی  تا  دهد  نشان  تو  به  خواهدمی   زیرا   اوست

 و   است  خداوند  جای  فقط  تو  مرکز  که  باش  آگاه  پس  داد  نخواهند  امنیت  حس  تو  به  هاهمانیدگی 
 . برساند شدهگشوده  فضای ایمن  سرزمین  به را  تو خواهد می  او

 روحانی بالِ و پّر به پنهانی  به دل، ای بپر 
 نگشودی  پرهات چنین شه،  نبودی طالب گرت

 (2524 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  ال   و  شناسایی   را   هاهمانیدگی   کهدرحالی   ذهنیمن   چشم  از  دور  به  و   پنهانی  صورتِبه   من،   دل  ای
 این   به  نبود،  تو  طالب  خداوند  اگر   چراکه  کن  پرواز  یکتایی  فضای  سویبه  عدم   بال  و  پر  با  کنی می

 ابزارهای  از  استفاده  و  فضابندی  انتخابِ  با  لحظه  این   در  انسان]  .گشودنمی   را   پرهایت  زیبایی
 .[ بنددمی را  هایشبال  ذهنی،

 شه آن  است صادق وعده  به شه، آن است سابِق احسان در
 نربودی  خلق از را تو شه، آن است خالق نه اگر 

 (2524 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

 درست   و  صادقانه  هم  اشوعده  گیرد،می   پیشی  آن  در   و  دارد  قدمت  احسان  و  نیکی  در  خداوند
   تو شود، زنده خودش به تو در خواستنمی  و  نبود بلد  نبود، تو خالق  اگر باش مطمئن پس است
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 . کردنمی  جدا  ذهنی هایمن از را 

 است  فن  و فهم آن نه ِکت  نگوید، ور
 است  کردن پرسش تو ذوقِ آن لیک
 ( 1۷۷1 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  توانایی   فقط   ذهنیمن  در  تو  که  است  خاطر  این  به  زند، نمی   حرف  تو  با  خداوند  کنیمی   فکر  اگر
 برای   تو  ذوقِ  همین  بدان  اما.  گویدنمی   سخن  ذهن  زبان  با  هم  خداوند  و  داری  را   ذهن  زبان  درِک

 همان   درواقع  دردها،  از  شدنت  خالص  و  خردورزی  آفرینش،  فضاگشایی،  موالنا،  ابیات  خواندن
 . است خداوند پرسی احوال

  من حکمِ چوگانِ در دوی می و منی گویِ
 دوانَمتمی که چه گر  دَوَم،  همی تو پی  در

 (322 شمارٔه غزل شمس، دیوان مولوی،)

  قضا  چوگان با من و هستی من  گوی تو که است درست:[ گویدمی انسان به  زندگی  زبان از موالنا]
  پس   شوم،  زنده  خودم   به  تو  در  خواهممی   و  دارم   آگاهانه  منظوری  کار  این  از  من  اما  زنممی  را   تو
 ات ذهنی   دانشِ  با  و  بگشا  را   فضا  آورد،می   وجودبه  فکانکن   و  قضا  که   اتفاقاتی  مقابل  در

 دنبالت به  هم  خودم   اما  دوانممی  را   تو  من  که  گرچه  کنم،   راهنمایی  را   تو  بتوانم  تا  نکن   مقاومت
 . است تو به حواسم و دوم می

   تو هایجوییچاره و هاحیله
   تو پای این گشاد و بود ما  جذب

 ( 19۶ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 خواندن  شده،گشوده   فضای  در  تو  هایجوییچاره   و  هاحیله :[  گویدمی   زندگی  زبان  از  موالنا]
 ذهن  داِم  از  پایت  شدنِ  باز  سبب  که  است  من  جذبِ  از  اشهمه  هاآن  برروی  تأمل  و  موالنا  ابیات
  .شد

  ارائه  خوب  ذهنی من   یک  بخواهی  و  کنی  تالش  ذهنت  با  یعنی  باشی  داشته  توفیقبی  جهدِ  اگر]
 .[شودمی  بسته پایت  کنی،



  923شماره خالصه ابیات برنامه  

 
42 

 ست صادقی و  عاشقی بر  غیرتش
 نیست اُستور  بر و دیو بر  غیرتش

 ( 3۶4۷ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 استر  و االغ و اسب مانند بارکش  حیوانِ  سُتور،: اُستور

  کوچک   را   شانذهنی  من   درپیپی   هایفضاگشایی   با  که   است  هاییانسان   روی  خداوند  غیرت
 همانیدگی بار که هاییانسان  بر نه هستند صادق و عاشق خداوند، به شدن زنده مسیر در و کرده 

 . کنند می  حمل را  درد و
 خود  روی  اصالً  که  کسی  بهنسبت   تریبیش   درد  شودمی   منحرف   که  عاشقی  انسانِ  است  ممکن]

 .[دارد  غیرت او روی خداوند  که است خاطر این به این  ببیند، کندنمی  کار

 رُو سرخ کوثر  ز  دیدی را  که  هر 
 خو  گیر  او با محمّدخوست او

 ( 1235 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 بدان   ،شده  سرخ  صورتش   است،  خداوند  فراوانی  نهایتبی   که  کوثر  چشمٔه  از  که  دیدی  را   هرکسی
  او   با  پس  دارد،می   روا   همه  به  را   زندگی  و  شادی  و   است  اندیشفراوانی   دارد، محمدی  خوی  او  که
 .شو  او قرین  و بگیر خو

 بِساط  ما بهِر ُگسترد  حق حکمِ
 اِنبساط  طریق  از بگویید  که

 ( 2۶۷٠ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   بخشید   ما  به  را   انبساط  و  فضاگشایی  خاصیت  و  کرد  گسترده  ما  برای  را   رحمت  بِساط  خداوند
 . کن صحبت من  با فضاگشایی و انبساط طریق از لحظه این در انسان ای: گفت

 حذر بی زبانْتان  بر   آید هرچه
 پدر  با یگانه  طفالنِ  همچو 
 ( 2۶۷1 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کمی   که  دانهیک   یکی  طفالنِ  مثل   و  کنید  باز  را  فضا  هاانسان  ای:[  گویدمی  زندگی  زبان  از  موالنا]
 هستم  پدرتان  چونهم  که  من  با  آیدمی   زبانتان  بر  و  خواهدمی   دلتان  که  هرچه  هستند  لوس  هم

 . بگویید
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 است  ناالیق َگر  چه   هادَم این زآنکه
 است  سابق هم غضب، بر   من رحمتِ
 ( 2۶۷2 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  امگیریسخت   بر  من  بخششِ  و  رحمت   اما  نیست  شایسته  و  کامل  ذهنی  سخنانِ  و  هادم   اگرچه
 .کنممی  رحمت همیشه من و دارد غلبه

 مَلَک  ای سَبْق این اظهارِ پی  از
 شک  و اِشکال داعیٔه بنهم تو در
 ( 2۶۷3 بیت اوِّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 تو  به  کهاین  برای   و  ام گیری سخت   و  غضب  بر  رحمت  گرفتن   پیشی  این  اظهارِ  برای  انسان،  ای
  تو  در   را   شک   و  اشکال  خاصیت  این  است،  باز  تو  رویبه   همیشه  رحمتم  درهای  کنم  ثابت
 . ببخشم را  تو مهربانی با و کنی اشتباه بپذیرم،  من و کنی شک تو که آوردم  وجودبه

  خودش،   او .  اوست  گریِناشی   از  همه  انسان  هایگرفتاری  تمام   ندارد،  غضب  موقعهیچ   خداوند]
 .[ کندمی  محروم  خداوند لطف از  را  خودش

 من  تو بر   نگیرم و بگویی تا
 زدن  دَم نیارد حِلْمم مُنْکِِر

 ( 2۶۷4 بیت اوِّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  گیریسخت   تو  به  من  ولی  بگویی،  من  حق  در  ناروا   سخنان   و  کنی  مالمت  مرا   ذهنیمن  با  تو  تا
 این  که  کسی   آن  بر  حقیقت  تا.  است  نهایتبی  تو  کارهای  اطراف  در  من  گشاییفضا   و  حلم.  نکنم
 . بزند   حرفی بارهاین در نتواند و  شود آشکار ندارد، قبول مرا  بردباری  و حلم گشایی،فضا 

 ما  حِلم اندر مادر صد پدر صد
 فَنا   در درافتد زایَد  نََفس هر 

 ( 2۶۷5 بیت اوِّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مهربانی   و  حلم  یعنی.  نیست  حلم   من،  گشاییفضا   و  حلم  با   مقایسه  در  مادر  و  پدر  صد  حلم
 دریا   به  دوباره  که  است  خداوند  حلم  نهایتبی  دریای   از  ایقطره  مانند  مادران  و  پدران
 .  پیونددمی
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 ماست  حِلمِ بَحِر  کفِّ ایشان حلمِ
 بجاست  دریا  ولی آید، رَود، کف
 ( 2۶۷۶ بیت اوِّل، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و   حلم  دریای  مقابل  در  عظمت  آن  با  مادران  حلم  مخصوصا   و  مادران  و  پدران  مرحمت  و  حلم
 چه چنان.  است  آفل  و  جسم   جنس  از  ذهن،  به  آلوده  هاآن   حلم.  نیست   بیش  کفی  ما،   گشایی فضا 
 خداوند  حلم   و  رحمت  نهایتبی   دریای  ولی  آید،می  پدید  دوباره  و  رودمی  میان  از  کف  این

 .  پابرجاست

 حق  جذبِ  از ستا آیتی تَعالوا قُل
 رویم می تعالی حق جذبٔه به ما

 (1۶۷4 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

. است  خداوند  جذب  نشان  باال،  بیایید  معنیبه  «تَعالوا   قُل»  آیٔه:[  گویدمی  خداوند  زبان  از  موالنا]
  خودش   به   را   ما  تا   کندمی   استفاده  آورد،  وجودبه  دهیم  اجازه  گشایی فضا   با  که   فرصتی  هر  از  او

 . رویممی  او جذبٔه سویبه  دائما  ما بنابراین. کند جذب

 رَب   گفت تَعاَلوْا قُلْ تَعاَلوْا قُلْ
 ادب از رمیده ستورانِ ای

 ( 2٠11 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،) 

  با   و  کنیدنمی  باز  را   فضا  اید،مانده  محروم   ادب  از   چهارپایان  مثل  ذهنیمن  در  که  هاییانسان  ای
»است  فرموده  خداوند  کنید،می  عمل   و  فکر  ذهنیمن   پذیرش   با  «بیایید  باال  بیایید،  باال: 
 زنده  من  به  و  کنید  صعود  من  سویبه   و  بیایید  من  پیش   گشاییفضا   با  ها،وضعیت   وشرط قیدبی 

 . شوید

 کشید  باال را تو که ندایی هر 
 رسید  باال از  که دانمی ندا آن
 (  195۸ بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  تو   و  رسیده  شدهگشوده   فضای  از  ندا   آن  که  بدان  کشد،می   باال  و  کرده  امیدوار  را   تو  که  ندایی  هر
 .ایشده زندگی جنسِ  از فضاگشایی با



  923شماره خالصه ابیات برنامه  

 
45 

 آورد   حرص را تو که ندایی هر 
 دَرَد  مردم او  که دان  گرگی بانگ

 (  1959 بیت دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  به  را  هاآن  شو،  همانیده  جهانیاین  چیزهای  با  گویدمی   و  آوردمی   حرص  برایت  که  ندایی  هر
 هشیاری  خواهدمی  که  دان  گرگی  بانگِ  مانند  را  ندا   آن  بگیر،  کام   هاآن  از  و  بیاور  مرکزت
 . بکشاند ذهن به را  هاآن و بدَرد را  هاانسان 

 شدند  بندی اِهْبِطُوا امر  به چون
 شدند خرسندی و حرص و خشم حبس
 ( 92۶ بیت اول، دفتر  مثنوی مولوی،)

  یکی   بهشت  ،«آیید  فرود»  ِاهبطوا،  فرمانِ  با  شدند،  همانیده  جهانی این  چیزهای  با  هاانسان   وقتی
  جدایی   به  و  شد  همانیده  مرکز  به  تبدیل  عدم  از   مرکزشان  دادند،  دست  از   را   خداوند  با  بودن

  دست به  خشم  ها،همانیدگی   کردن  زیاد  به  میل  حرص،  زندانِ  در  را   خود  درنتیجه.  افتادند 
 .  کردند حبس هاآن آوردن دستبه از حاصل خوشی و نیاوردن

 شیرخواه  و حضرتیم عِیال ما
 ِلالِله   عِیالٌ اَْلخَلقُ: گفت

 ( 92۷ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  عبارت به  خوریم؛می  را   زندگی  شیرِ   فضاگشایی  با  و  هستیم  خدا   خوارروزی  و  خانوار  هاانسان   ما
:  فرماید می  رسول  حضرت   چهچنان.  هستند  خداوند  خانوادٔه  جزو   عالم،   مخلوقات  تمام   دیگر

 .« هستند خدا  خانوار مردم  همٔه»

   دهد باران آسمان از او آنکه
   دهد نان رحمت  ز کو تواند هم
 ( 92۸ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  نان  انسانی  هر  درون  شدٔهباز  فضای  از  که  است  قادر  دهد،می   باران  آسمان  از  که  خداوندی  همان
 . کند  هدایتش و داده روح غذای و رحمت
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 کار  اظهارِ پی  استادان جمله
 اِنکسار  جایِ  و جویند نیستی

 ( 14۶۸ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 فروتنی  و  خضوع  مَجازا  شکستگی،  شدن،  شکسته: اِنکسار

  و   نیستی  دنبالبه   خود،  استادی  دادن  نشان  برای  گوناگون  هایحرفه  استادانِ  که  طورهمان 
 . کنند  درست را  آن تا هستند شکستگی و خرابی

   صَمَد استادان استادِ الجََرم 
 بُوَد  ال و  نیستیِّ کارگاهش

 ( 14۶9 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 خداوند  صفاتِ  از پاینده، و نیازبی:  صَمَد

.  هاستهمانیدگی  کردن ال  و  نیستی  کارگاهش  است  استادان  تمام   استاد  که  نیازبی   خداوند  ناگزیر
 خواستن  ،گشایی فضا   با  هرلحظه  در  باید  یعنی.[  دارد  نیازیبی   خاصیت  خداوند  مانند  نیز  انسان]

 .  بِبُرد بیرون از را  خود نیاز و کند متوقف را  ذهنیمن

 است  تر افزون نیستی این هرکجا
 است  سَر  آن کارگاهش  و حق  کارِ
 ( 14۷٠ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 زندگی  کارگاهِ  و  خدا   کارِ  باشد، ترکوچک  اشذهنی من و  تربیش   عدم   مرکز   و نیستی  این  هرکسی  در
]جاستهمان   شدن  بلند  است،  خویش  درون  در  کارگاه  این  داشتن  نگه  باز  مسئول  هرکسی . 

  به   خودش  به  انسان  کردن  زنده  برای  او  و  بندد می  خداوند  روی  به  را   کارگاه  این  «من»  عنوانبه
 .[ داشت نخواهد دسترسی او

 صورتی بی آرَدَت مَحض  حیرتِ
 آلتی بی از آلت  صدگون زاده

 ( 3۷14 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  خاموشی   یعنی   گیرد،می   صورت  چگونه  زندگی  کار  داند نمی   انسان  که  حالتی  ، «محض  حیرت»
  و  فرم بی  ،«صورتبی »  را   تو  نسازد،  را   خودش   و  نپرد  دیگر   فکر  به   فکری  از  که  طوری  ذهنیمن
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  ست، ذهنی   اسباب  و   علل  از  غیر  که  خداوند  از  شماریبی   اسباب  و  علل.  کندمی   عدم   را   مرکزت
 . رسدمی ظهور به

 همی   بافَد هادست دستی، ز بی
 آدمی  مُصَوَّر سازد جان جانِ

 ( 3۷15 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 جسم   و  آفریندمی   هادست   هم،  باشد  دیدن  قابل  که  ذهن  دست  ظاهری،  دست  بدون  خداوند
]بخشدمی   خلقت  صورت  مادر  رحم  در  را   انسان  را   انسان  اصل   ذهنیمن  از  هم  طورهمین . 
 .[کندمی  خارج ذهن از است، قائم خودش روی که زندگی عنوانِبه  و  سازدمی

 وصال و هَجْر  از  دل کاندر  آنچنان
 خیال  گوناگون بافیده شودمی

 ( 3۷1۶ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  شود؛ می  بافته  دل  در  خداوند  وسیلٔه به  گوناگون  فکرهای  وصال،  و  دوری  از  مثالً  کهچنان
  پس و شود بافته ذهنیمن شکم در  تواندمی هم او اصل  نکند مقاومت مدتی انسان  اگر طورهمین 

 . آید  بیرون مدتی از

 است  صورتبی  یقین مطلق،  فاعل 
 است  آلت چون او، دستِ اندر صورت

 ( 3۷42 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  هرچیزی   و  فرم   و  صورت.  است  ذهنی  هایفرم   از  منزّه  و  صورتبی   یقینا   خداوند،  ،«مطلق  فاعل»
 . است وسیله  و آلت منزلٔهبه  او دست در است جهان این در که

 عدم  َکتمِ از صورت بی آن َگهگَه
 کرم  از نماید  رُو  را صُوَر مر 

 ( 3۷43 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  را  خودش  «عدم »  گاهپنهان  از  گشاییفضا   موقع  کرم،  و  لطف  روی  از  گاهگه  الهی  صورتبی   ذاتِ
 .  دهدمی  نشان
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 صورتی  هر  او از گیرد مدد تا
 قدرتی  و  جمال از و کمال از

 ( 3۷44 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  حقیقی   قدرت  و  جمال  و   کمال  به   و  گیرد  مدد   او  از  انسانی،  هر  ، «صورتی  هر»  تجلّی  این  اثر   بر  تا
 . برسد

   رُو کرد پنهان چو صورتبی باز
   بو و رنگ  در کد بهِر از آمدند

 ( 3۷45 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 گدایی  دریوزگی،: کد

 گدایی  به  هاانسان  و  کرده  پنهان  را   خودش  خداوند،  شود  بسته  انسان  درون  فضای  دوباره  وقتی
 .  کشندمی سر بو و رنگ جهان از

 کمال  دیگر، صورتی از صورتی
 ضَالل  عین  آن   باشد بجوید،  گر 
 ( 3۷4۶ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  راه   که  بخواهد  یا  کند،  گدایی  را  زندگی  یعنی  کند  کمال  درخواست  دیگر  ذهنیمن  از  انسانی  اگر
 .  است محض گمراهی کار این دهد، نشانش را  خدا  به شدن زنده

 ُگهَربی ای کنیمی عرضه چه پس
 دگر؟  محتاجی به خود احتیاجِ

 ( 3۷4۷ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 پیدا   درون  در  را  گوهر  این  و  نکرده  باز  را  درون  فضای  هنوز  که  هنر،بی  ای  ذهنی،من  ای  پس
  ذهنی من  هم  او  که  دیگر  نیازمندی  به  ست،زندگی  به  شدن  زنده  که  را   خود  نیاز  چرا   ای،نکرده 
 داری؟می عرضه ستزندگی به شدن زنده  محتاج و دارد
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   است آتش دلیل را او دُخان گر 
  است  خوش  آتش آن  در را ما دُخانبی

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

 و   خوش  آتش  در  دودی  هیچ  بدون  ما  برد،می   پِی  آتش  وجود  به  دود   طریق  از  انسان  اگر
  برد، می  پی   او  وجود  به  و  کندمی  خداشناسی  ذهنی  استدالل  و  گفتار  با  انسان  اگر  یعنی.  شادمانیم
  و   شده  زنده  او  به  گشایی فضا   با   عمالً  و  گذاشته  کنار  را   هابحث   این  شده  زنده  خدا   به  که  انسانی 
 . استیافته  جریان جانش در  سبببی  شادی  تبدیل، ازین

 وال  و قرب از  که آتش  این خاصه
 ما  به آمد  تر نزدیک دُخان از
 ( 5۷2 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  در .  ماست   خودِ  درواقع  و  ترنزدیک   ما  به  دود  از  عشق  و  نزدیکی  شدت  از  که  آتشی  خصوصبه
  بدون   ما  گردد،بازمی   خودش  سویبه   و  کندمی   حرکت  هاهمانیدگی   از  زندگی  گشاییفضا   حالت

 .شویممی زنده خود اصلی  ذات  به بیرونی، چیزهای و اسباب استدالل،

   جان  ز رفتن بود کاریسیه پس
 دُخان  سوی  جان تَخییالت بهر 
 ( 5۷3 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  ذهنش   در  خداوند  از  خیاالتی  و   اوهام   مرکزش،  به  عدم   آوردن  و  گشایی فضا   جایبه   کسی  اگر
  عین   این  و.  ماندمی   باز  خدا   شناخت  از  برود  خدا   اثبات  برای  ذهنی  استدالل  آن  سویبه   و  بسازد
 .  است  ظالمانه و زشت بسیار و کاری،سیاه 

 شر و خیر  هر  رسدمی مسبِّب از
   پدر ای وسایط و اَسباب نیست

 ( 1554 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  مسبّب،   سوی  از  دهدمی   قرار  تو   روی  پیش  لحظه  این  در  زندگی  که  شری  و  خیر   هر  من  دوست  ای
 . نیست دهدمی  نشان  ذهنت که بیرونی هایعلت  و وسایط و  اسباب از و است خداوند،
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 شاهراه   بر  مُنعِقد  خیالی جز 
 گاه  چند  غفلت دورِ بماند تا

 ( 1555 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 دوران   تا  نیست  زندگی  شاهراه  در  شدهتشکیل   خیالی  جز  چیزی  ذهنی من  هایسبب   و  هاعلت   این
 . کند پیدا  ادامه و  کشیده طول مدتی ذهنیمن   در انسان غفلت

 قَلتَبان  ای چَهی در و گویّ در
   دیگران سِبالِ از وادار دست

 ( 2235 بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 غیرت  بی حمیّت، بی: قَلتَبان 
 سبیل : سِبالِ

  یعنی .  بردار  دیگران  سِبیل   از  دست  هستی؛  هاهمانیدگی   و  غفلت  چاهِ  و  گودال  در  تو  غیرتبی  ای
  خودت  و  بگذار خودت روی  را  تمرکزت  و بردار سرشان از دست  کنی، هدایت را  مردم  نیست الزم 
 .کن اصالح را 

   خَوش  و زیبا رسی  بُستانی به چون
   َکش و  گیر   خَلقان دامانِ  آن از بعد
 ( 223۶ بیت سوم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 آن،   از  بعد.  شد  زیبا   بیرونت  و  درون  و  رسیدی  حضور  زیبای  بستان  به   و  کردی  باز  را   فضا  هرگاه
 .  ببر و  بکش سو آن به و بگیر را  دیگران دامانِ

 من  آهِ شد رَسَن   چون  کردم، آه
 من  چاهِ در  رَسَن آویزان گشت

 ( 2311 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
 طناب   ریسمان،: رَسَن

  مانند   من  گشایی فضا   و  صبر  شکر،  آرزومندی،  آهِ  این  و  کردم   واقعی  طلب  و  آرزو  کشیدم،  «آه» 
 .  شد «آویزان» بودم  زندانی آن در که هاهمانیدگی  «چاه» درون به و شد  طنابی
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   شدم بیرون  و بگرفتم رَسَن آن
 شدم  ُگلگُون و  فَربِه و  زَفْت و شاد
 ( 2312 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ستبر  بزرگ، : زَفْت

  شده، گشوده  فضای  آن   با  و  شدم   خارج  هاهمانیدگی   چاه  از   و  گرفته  متعهدانه  را  عدم   طناب  آن
 . شدم  شکفته گل مانند و کردم  تجربه را  سبببی شادی و  نهایتبی  عمق

 روز  تا نَخُسپی گر   ستاره چو شب یک
   افروزجان مهِ چنین این تابَددر

 ( 9۷3 شمارٔه رباعی شمس، دیوان مولوی،)
 جان   کنندٔهروشن  کننده، تازه  آورنده،نشاط : افروزجان 

  و   نرفته   ذهن  خواب   به  نخوابی،  ستاره  مانند  است  ذهن   در  َاتهشیاری   کهحالی در   شب  یک  اگر
 شدٔهگشوده   فضای  از  افروزجان  ماه  این  کنی؛  حفظ  را   خود  ناظر  حضور   و  نشوی  فکرهایت  جذب
 .کند می  روشن را  جانت  و تابید خواهد درونت

 مَخُسپ  تو ،حیوان  آبِ تاریکیست در
 پوز  اندازی آب در شبی که  شاید

 ( 9۷3 شمارٔه رباعی شمس، دیوان مولوی،)
 شدن  سیرآب خوردن، آب : انداختن آب  در پوز  دهان،  دهان، بر و دور : پوز

  ناظر   حضور  صورتبه   و  نرو  فکرهایت  خواب  به  است،  ذهن  تاریکی  در  حیات   آب  انسان،  ای
  آن   از   و  انداخته  حیات  آب  در  را   دهانت  ایلحظه   استممکن   نخوابی  اگر  باالخره  باش،  بیدار

 . بمانی بیدار همیشه برای و  گردد عدم  مرکزت بنوشی،

 طُُرنب   و طاق  کن ترک  ره اندرین
 مَجُنب تو  نجنبد، قالووزت تا

 ( 1429 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  رها   را   ذهنیمن   ظاهری  شکوه  و  جالل  خداوند  سویبه  هاهمانیدگی   جهان  از  بازگشت  راه  این  در
  و   بگذار  درونت  شدٔهگشوده  فضای  به  را  اتتوجه  تمام   مگیر؛  کاربه  را   ذهنیمن   دید  و  عقل  و  کن
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 با   تو  نکرده  حرکت  درونت  راهنمای  تا  و  کن  حرکت  موالنا  ابیات  از  حاصل  دید  و  راهنمایی  با
 .  کن کار خودت روی موالنا ابیات تکرار با بلکه. مخور تکان جایت  از َاتشدهشرطی  ذهن

 بُوَد  دُم بجنبد، سَر بی او که  هر 
 بُوَد  کژدُم جُنبشِ چون جُنبشش

 ( 143٠ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   کند   دریافت  را   زندگی   پیغام   مستقیما   تواندنمی   و  نشده   گشوده  درونش  فضای   هنوز  کههرکسی 
  فاقد   عقرب  حرکت  مانند  درست.  است  دُم   حرکت  مانند  حرکتش  نماید،  حرکت  زندگی  سَر  بدون
]  رساندنمی   جایی  به  را   او  و  دردزاست  بوده،   اعتبار  و  ارزش  بدون   هرکسی  دیگر  عبارتبه. 

 .[ کندمی  ایجاد درد رود،می راه  آرزومندی و طلب بدون واقعی،  فضاگشایی

 زهرناک  و زشت  و شبکور و َکژرو
 پاک  اَجسامِ خَستن  او پیشٔه

 ( 1431 بیت چهارم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 ها انسان  زدن   نیش  کارش  و  است  زهردار  و  زشت  بیند،نمی   تاریکی  در  کند،می   حرکت  کج  عقرب
 را   پاک   هایجان   و  دردزاست  جنسشان  که   ذهنیهایمن   مانند  درست.  است   پاک   چیزهای  و

 . کنندمی  پخش درد و  کرده زخمی  را  هاآن زنندمی  نیش

 سفر این پیر بی که بگْزین،  را پیر 
 خطر و خوف و   پُرآفت بس هست

 ( 2943 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 کن؛   انتخاب  موالنا  مثل  راهنمایی  و  پیر  خود  برای  یکتایی  فضای   به  ذهنیمن   از  سفر  راه  در
 . است خطر و ترس  و آفت از پُر معنوی  سفر این کهچرا 

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

 ( 2944 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 .ایخورده شکست و شده پشیمان  گمانبی ایرفته قالووز و راهبر بدون بارها تو که راهی آن



  923شماره خالصه ابیات برنامه  

 
53 

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

 ( 2945 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  باش   هوشبه  و  برداری  گام   آن  در  قالووز  بدون  تنها  که  مبادا   اینرفته   هرگز  تو   که  را  راهی  پس
 . نکنی سرپیچی راهبر از که

 مَسکنش  باشد شور  کآبِ مرغ،
 روشنش؟  آبِ  جایِ داند چه او
 ( 2۷24 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  دیگر   عبارتبه .  کجاست   زالل  و  صاف  آب  جای  که  داندنمی   خوردمی  شور  آب  از  دائما   که  مرغ
  و   درد  از  غیر  غذایی  داندنمی   کندمی   تغذیه  دردها  و  هاهمانیدگی   از  دائما   که  انسانی  هشیاری 
 . دارد  وجود جسمی هشیاری از غیر هشیاریی

 جات  است شور  چشمٔه اندر که ای
 فُرات؟   و جیحون و شطّ دانی چه تو

 ( 2۷25 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)
   رودخانه: شط

 دردها   مسموم   آب  از  و  کنیمی  زندگی   دردهایت  با  همراه  شدههویتهم  ذهن  در  کهکسی   ای
  شناسی نمی  را   زندگی  شیرین  برکات  تو  یعنی   چیست؛  فُرات   و  جیحون  و  شطّ  دانینمی   تو  نوشی،می

 کهچرا   شود،می  جاری  فردوسی  موالنا،  مثل  بزرگانی  درونِ  شدٔهگشوده   فضای  از  که  برکاتی  همان
 .ایهنچشید  را آن  عمالً تو

   رِباط  فانی  ازین نارَسته تو ای
 انبساط؟  و سُکر   و مَحو دانی چه تو
 ( 2۷2۶ بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 .است فانی دنیای همین رباط،  فانی ترکیب  از منظور خانه،:  رباط

  و   مستی   محو،   بفهمی  توانیمی  کجا  از  ای،نرهیده   ذهن   فانی   سرایکاروان  این  از  کهکسی   ای
  فضای  مست   و  شده  محو  ذهنیمن   بهنسبت   بگشایی،   را   فضا  توانینمی   تو  چیست؟  انبساط
 .شوی زنده خدا  بینهایت به توانینمی  تو یعنی گردی منبسط  و باشی یکتایی
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 زالل  آبِ است ناخورده کو مرغ
 بال  و پَّر دارد شور آبِ اندر

 ( 59۸ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  بنابراین   شوید؛می   شور  آب  در  را   خود  بال  و  پر   نخورده  زالل  و  صاف  آب  که  ایپرنده  دیگر،   مثال
 مسموم   فضای  در  و  خوردمی  دردها  و  هاهمانیدگی   شور  آب  از  دائما   کسی   اگر  نیست  تعجب  جای
  و   ناله  مظلومیت،  دردزایی،  با  و  داده  نشان  را   خودش  هرلحظه  یعنی  زندمی   بال  و  پر  ذهنیمن

 هم   موالنا  ابیات  به  اینبنابر   است  نخورده  زندگی  زالل  آبِ   از  او  کند، می  زندگی  کردن  شکایت 
 . کندنمی  توجه

   کور مرغِ  جَوقِ  باشند هرکجا
 شور  سیالبِ  ای آیند جمع تو بر 
 ( ۸13 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 طریق  از  که  باشند  دلکور  مرغان  گروه  هرجا  هستی،  درد  سیالب  و  داری  ذهنیمن  که  استادی  ای
  انتخاب   خود   استاد  و  رهبر  عنوان  به  را   تو  و  شوندمی   جمع  تو  دور  بینندمی  درد  و  همانیدگی 

 . کنندمی

 ها شوراب  از کوری،  فزاید تا
 عَمٰى  افزاید شور  آبِ زانکه

 ( ۸14 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  افزوده   عدمشان  چشم  کوری  آید،می   دردها  و  هاهمانیدگی  از  که  شوری  آب  آن  خوردن  براثر  تا
 .کندمی  بیشتر را کوری شورآب کهچرا  شود؛

 اند دل اَعمی  سبب زآن دنیا اهل 
 اند ِگل و  آب  شورابٔه شارِبِ

 ( ۸15 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 هاهمانیدگی   شورِ  آب  از  دایما   که  هستند  کوردل   سبب  این  به  اند،هویتهم  دنیا  با  که  هایانسان 
 .خورندمی



  923شماره خالصه ابیات برنامه  

 
55 

   جهان در خر می کور ده،می شوره
   نهان در حیوان  آبِ نداری چون

 ( ۸1۶ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  و   کن  پخش  را   دردها  و  همانیدگی  انرژی  جهان  در  نداری،  حیات  آب  خود   باطن  در  کهحال
 .گردان  خود مرید و کرده جذب خود سمتبه را  دلکور  ذهنی هایمن

 یاد  و خواهی  بقا حالت چنین با
 شاد  تو روییسیه در زنگی چوهم
 ( ۸1۷ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 در   بزرگان  مانند  و  شده  جاودانه  خواهیمی   کنی،می  پخش  درد  و  بوده  درد  از  پُر  کهحالی   در  تو
 در   ذهنیمن  در  نیز  تو  است  شاد   رویَش  سیاهی   از   که  پوستی  سیاه  همچون .  بمانی  یادها
 . هستی شاد چیزها با همانیدن و  درد  ایجاد رویی،سیاه 

 است آسوده زآن زنگی سیاهی، در
 است بوده زنگی  اصل، و زاد  ز کو
 ( ۸1۸ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 عبارت به  است،بوده   سیاه  تولد  آغاز  از  که  ستراضی  خود  سیاه  پوست  به   آنرو  از  پوستسیاه 
  ابتدا   از  که   هستند  آسوده  علت  این  به  هستند  درد  و  همانیدگی  از  پُر  که  ذهنی  هایمن   دیگر

  را   دردیبی   و  حضور  شیرین  آب   هاآن  اند،شده  عجین  درد  با  و  بوده  ذهن  در  شانهشیاری 
 . شناسندنمی 

 بود  روخوش و   شاهد روزی آنکه
 بود  جوتدارک  گردد،سیه گر 

 ( ۸19 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  آن  رفع  برای  شود  بدقیافه  و  سیاه  ناگهان  ولی  بوده  روخوش   و  زیبا  زمانی  کسی  مثالً  چنانکه
 . گرددمی چاره دنبال
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 زمین  در  مانَد چو  پّرنده مرغِ
 حَنین  و درد و غصّه  اندر باشد

 ( ۸2٠ بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
   زاری و  ناله: حَنین

 افتاده  زمین  رویبر  و  شده  مشکل  دچار  ناگهان  اما  کرده  پرواز  همیشه  که  ایپرنده   دیگر  مثال
 .کند پرواز دوباره خواهدمی و  بوده ناله و آه و درد و  غصه در حتما  است،

 رود می خوش  زمین بر  خانه  مرغِ
 دود می  شاطر   و شاد و چیندانه

 ( ۸21 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)
   چاالک: شاطر

  را  اشدانه  رود،می   خوشحالی  با  زمین  روی  پرّد،نمی  ذاتا   چون  خانگی،  مرغ  مثالً  کهحالی در
 . دودمی چاالک  و  شاد و چیندمی

 بود  پروازبی اصل از او زآنکه
 بود پرواز و پّرنده دگر  وآن

 ( ۸22 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 . استکرده می پرواز ابتدا  از دیگری آن اما نیست پرواز اهل ذاتا  خانگی مرغ زیرا 
 خانگی  مرغ  مانند  و  کرده   عادت  هاهمانیدگی   از  برچیدن  دانه  و  درد  به  ابتدا   از  ذهنیمن  در  ما 

  بلند   دردها  و  هاهمانیدگی   روی  از   و  کنیم  پرواز  یکتایی  آسمان  در  توانیممی  که  استرفته   یادمان
 شویم، 

  ذهنیمن  در   بنابراین  دارد؛  وجود  دیگری  هشیاری  جسمی  هشیاری  از  غیر  که  استرفته   یادمان  ما
  مشغول   هایهمانیدگی   شادی  به  ولی  است،  زار  حالمان  کنیم،  پرواز  توانیمنمی   کهاین   باوجود
 . هستیم

 کور  مرغِ نبیند چون  شیرین آبِ
 شور؟  آب چشمٔه گرد نگردد چون

 ( 2523 بیت پنجم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

   او نزند؟  چرخ شور آب اطراف چرا  بیندنمی  را  شیرین  آب و است کور که ایپرنده  مثال، عنوانبه
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 .  بفهمد را  شیرین و شور آب بین فرق  تا استنخورده شیرین آب از که

 قابل غیر   آب  این  بگوییم  خوردمی   ذهنیمن  هایهمانیدگی   و  دردها  شور  آب  از  که  انسانی  به  اگر]
 او  بنوشی؛  زندگی  گوارای  آب  از  گشاییفضا   با  باید  تو  کند،می  مریض  را   تو  و  است  آشامیدن

 .[ فهمدنمی 

 اش دایه باشد چو یزدان سایٔه
 اش سایه  و  خیال از وارهانَد

 ( 422 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  باشد   خدا   به  شدهزنده   انسان  و  موالنا   مثل  بزرگانی  خدا،  سایٔه   ،انسان   کنندٔهتربیت   و   راهنما  اگر
 . کندمی آزاد ذهنیمن  توهمات سایٔه و خیاالت دام  از را  او

 خدا بندٔه بود یزدان سایٔه
 خدا  زندٔه و عالم این مردٔه

 ( 423 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  به   و  مرده  دهدمی   نشان  ذهنیمن   که  چیزی  ذهن،  عالم   بهنسبت   که  خداست  بندٔه  یزدان  سایٔه
 . استشده زنده خدا  نهایتبی 

 گمان بی زوتر  گیر  او دامن 
 آخِرزمان   دامن  در رهی تا

 ( 424 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  فکرهاست   جذب  اتهشیاری   رفته،  دیگر  فکر  به  فکری  از  ذهنت  در  و  داری  ذهنیمن  کهکسی ای
  تا   بزن  موالنا  مثل  خدا   به  شدهزنده  هایانسان  دامان  به  دست  روی،می  را  ذهنی من  خیاالت  راه  و
  زمان  از  و  شوی  زنده  ستشناختی روان  زمان  آخر  که  لحظه  این  ابدیت  به  او  زمانیبی   دامن  در

 . یابی   نجات آینده و گذشته

الظِّلَّ َکیْفَ  اولیاست نقشِ  مَدَّ
 خداست  خورشیدِ نورِ دلیل  کو
 ( 425 بیت اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

الظِّلَّ کَیْفَ آیه از منظور   انسان خدا، ولیِّ که اینست «گسترد را  اش  سایه چگونه»مَدَّ
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 نور  بر  دلیل  خدا   ولیِّ  آن  یعنی  سایه،  آن  و.  اوست   سایٔه  و  خداوند  کامل  مظهر  خدا   به  شدهزنده
 . ستخدا  سویبه  مردم  راهنمای  او یعنی. است خداوند

   دلیل این بی مرو وادی اندرین
 خَلیل  چون  گو االفِلین اُحِبُّ ال
 ( 42۶ بیت  اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  سایٔه  و  شده   زنده  خداوند  به  که  راهنمایی  و  حقیقی  مرشد  بدون  خدا   به  شدن  زنده  راه  در
 گذرا،  چیزهای  آفلین،  این  من  بگو  لحظه  هر  ابراهیم  حضرت   مانند  و  مگذار؛  قدم   خداست
]ندارم   دوست  بینیم،می  هاآن  طریق  از  که  را  مرکزم   همانیده  فکرهای   لحظه   هر  هاآن  که چرا . 

 .[کنمنمی  توجه هاآن به من و ندارند زندگی و کنندمی  تغییر

 بیاب  را  آفتابی  سایه  ز رو
 بتاب  تبریزی شمسِ شه دامن 

 ( 42۷ بیت  اول، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  را   خود  راه  توانینمی   ذهنیمن   با  تو  باشد؛  زنده  خدا   به  که  کن   پیدا   را   آفتابی  ذهنیمن   سایٔه  از  برو 
 . بگیر را  خداست به شدهزنده انسان نماد که تبریزی، شمس دامن بنابراین بیابی

   گرفت  دلم حالی مدرسه قال   و قیل از
 کنم مِی  و معشوق  خدمت   نیز  چند یک
 ( 351 شمارٔه  غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

 و   علت  قوانین  و  کتابی  دانش  از   که  ذهنیمن   منطقی  علم   همانیده،  فکرهای  ذهن،  قال  و  قیل  از
 . هستم ملول و  خسته و گرفته دلم آید،می  معلول

 درخدمت   و  کنم  باز  دهدمی  نشان  ذهنم  که  هاییوضعیت   اطراف  در  را   فضا   مدتی  است  بهتر
]بنوشم  یکتایی  شراب  از  و  باشم  درونم  شده  گشوده  فضای  حقیقی،  معشوق  بد   علم  البته . 
 .[ باشد شدهگشوده  فضای خدمت در باید علم. است مخرّب علم با شدن همانیده اما نیست،
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 شنود هجران عشؤه نخواهم من
   آزمود؟ خواهم چند آزمودم،

 ( ۶٠۸ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 که  موضوع  این  من.  خورم نمی   است  خداوند  از  جدایی و  هجران  در  که  را   ذهنیمن   فریب دیگر  من
 چقدر   دیگر.  ام آزموده  را   برسانند  خدا   به  مرا   توانندنمی   و  ندارند  زندگی  هاهمانیدگی   و  ذهنیمن
 ! کنم؟ آزمایش را  همانیده هایفکر   و ذهنیمن  علم

 ستدیوانگی و   شورش غیِر هرچه
 ست بیگانگی  و  دُوری ره، اندرین

 ( ۶٠9 بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

 و  شوریدگی  از   غیر  خدا،  با  شدن  یکی   و  فضاگشایی  از  غیر  هرچیزی  خدا   به  شدن  زنده   راه  این  در
 خدائیت  و  اصل   از  بیگانگی  و  زندگی  از  شدن  دور  باعث  باشد  آن  از  حاصل  دیوانگی
 و  نگشاید  را   فضا  عمالً   و  باشد  الهی  جنون  و  حقیقی  عشق  فاقد   هرکس  دیگر   عبارتبه .]است

 .[شود زنده خدا  به تواندنمی  نکند، عمل  ذهنیمن هایخاصیت  و رفتارها برعکس

 را  زنجیر   آن پایم بر  بِنِهْ هین
 را  تدبیر  سلسلٔه دریدم  که

 ( ۶1٠ بیت ششم، دفتر  مثنوی، مولوی،)

  وصل   یکتایی  فضای  به  مرا   و  ببند   پایم  بر  را   شدهگشوده  فضای  زنجیر  آن  بیا  تو  باش،  هوشبه
  را   فکر  ازبعد   فکر  ذهنی،من   تدبیر  سلسلٔه  کهچرا   شوم   جدا   ذهن  فضای  از   خواهممی   من.  کن

 .ام زنده آیدمی شدهگشوده فضای از خردی و فکرها بین فاصلٔه به من و ام دریده
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن   وی آهوی معانی

 جریده بر عاشقان گزیده ای عاشق

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 
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