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 سخنی با همراهان 
 

           کن گر خطا گفتیم اصالحش تو
        مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن
 ( ۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

از گوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این
ودمند  ، کاربردی و سآن تصور درست ۀبه کاری از هدف و نتیج زدندست
 باشیم؛ داشته

های گنج حضور را نویسی برنامهخواهیم هدف از خالصهدر ابتدای امر می 
حال  ای متعهدانه و درعیندرستی درک کنیم و برای رسیدن به آن رویهبه

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

مفاهیم اساسی،   ۀتر به همعگروه، دسترسی سریارهدف از فعالیت این ک
داران این تر برای دوستای و طرح کلی هر برنامه با امکان تکرار بیشهسته
معنوی است که منطبق و موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی  ۀبرنام
 است.

همچنین رعایت قواعد و   داری وت لذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امان
ت عناوین  ر دستور زبان فارسی درحدّ بضاعت، فعالیتی تحاصول حاکم ب

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

نویسی  کارگروه خالصه ۀمسئولیت این امر به عهد شویمدر پایان یادآور می
 باشد. می

 وان:سپاس فرا با تشکر و
 ها سازی برنامهگروه خالصهکار
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 خاره  سنگِ چو دلت گشته ای 
 چاره؟  چیست سنگ و  خاره با

 
 را؟  هاشیشه  چاره چه خاره با 

 پاره   پاره شوند آنکه جز
 

 صادق  صبحِ  چو خندیمی زان 
 سِتاره   دهد جان تو پیشِ تا

 
 بگشاد  خویش کنارِ عشق تا 

 کناره  بر گریخت اندیشه
 

 َهزیمت   آن بدید صبر چون 
 یکسواره  بجست نیز او

 
 سودا بمانْد خرَد و صبر شد 

 حَراره کندمی و گریدمی
 

 عَصیرت جداییِ ز خلقی 
 عُصاره   چون فتاده راه بر

 
 جگرشان  خون ستشده چند هر 

 چَکاره   و ره این در چُستند
 

 کار این بهر شدیم بیگانه 
 هزارکاره  دل  و عقل با

 



  
 887 برنامه شماره خالصه ابیات 

 4 

 االِمارَه  حَقیقةُ اَلْعِشْقُ 
 االَماره  طَبالَةُ الشِّعرُ وَ

 
 مُغیر   فَاَمیرُنا اِحذَر 

 غار لَدَیْهِ سَحَرٍ کُلُّ
 

 فِراقا   صِف وَ هذا اُتْرُکْ 
 الْعِباره  لِهَوْلِهِ تَنْشَقُّ

 
 مؤذِّن ای امام بگریخت 

 مَناره  از فرورو  خاموش
 

 (2۳۵۷ شمارۀ غزل  شمس، دیوان مولوی،)
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 خاره  سنگِ  چو دلت گشته ای
 چاره؟  چیست  سنگ و خاره با

 (2۳۵۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ )
  با همانیدگی اثر در  دید  خواهی کنی، نگاه خودت به ناظر حضور  صورتبه اگر انسان، ای

  دید  با و داری جسمی هشیاری شده،  سفت  خارا سنگ  مثل دلت چیزها و  باورها دردها، 
  دیگران  و  خودت  به درد  و  منفی فکرهای  ایجاد  با مرتب کنی،می نگاه جهان  به هاهمانیدگی

  سنگی  دل  این از توانیمی چگونه چیست؟ اتچاره سنگ  مثل سفت دلِ  این با زنی؛ می صدمه
  حضور هشیاری  به و  کنی عدم را مرکزت دوباره  و  شده  آزاد  درد   پر همانیدۀ مرکز و

 یابی؟دست
  در  گشاییفضا با را مرکزت  توانیمی که آنجا تا و  شده  متعهد عدم مرکز به باید کار این برای

  نرم اتسنگی دل  تا نمایی عدم لحظه این  فرم شرطوقیدبی پذیرش  تسلیم، و  اتفاقات اطراف
 . شود  آزاد هشیاری  و  شده
 

 را؟ هاشیشه  چاره چه خاره با
 پاره  پاره  شوند آنکه جز

 (2۳۵۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ )
  به. ندارند شکستن  و شدن  پارهپاره جز ای چاره بگذارند خارا سنگ  نزدیک را هاشیشه اگر

  با ما.  شکنندمی را هاهمانیدگی هایشیشه داری نگه را اتذهنیمن سنگیِ دل اگر دیگر عبارت
  را هاآن توقعات توانیمنمی یعنی. شکنیممی  را مردم  هایشیشه  دردمان از پُر سنگیِ دل

  یک صورتبه ها همانیدگی از هریک.  کنیممی  ایجاد  درد   و  رنجانیممی  را هاآن  و کرده برآورده
 . شکست  خواهند رسندنمی نتیجه به چون و شده ظاهر  خواسته و توقع

 
 صادق  صبحِ  چو خندیمی  زان
 سِتاره  دهد  جان تو پیشِ تا

 (2۳۵۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ )
  خود قضاوت و  مقاومت و  گشاییمی هاوضعیت  و اتفاقات  اطراف در  را فضا وقتی انسان، ای
  طریق  از او و  بوده خدا  جنس از حالت این در  خندیمی صادق صبح  مانند   تو کنیمی صفر را
 کهچرا رسد؛ فرا تو  روز و  کرده افول دهد، جان   تو پیش هاهمانیدگی  ستاره  تا خندد می تو

 . است آمدن باال درحال  تو در  زندگی خورشید
 
 

 



  
 887 برنامه شماره خالصه ابیات 

 ۶ 

 بگشاد خویش کنارِ عشق تا
 کناره بر گریخت اندیشه

 (2۳۵۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 
  عشق، و  شده  زندگی جنس از داریدمی نگه عدم  را خود  مرکز و کرده  باز را فضا کههمین

  وحدت به او با  و  گیرد برمی در  هشیاری صورتبه را شما   و کرده باز را آغوشش خداوند
  میلی  شما و رفته حاشیه  به هاهمانیدگی  رود،می کنار ذهنیمن اندیشه حالت این در رسیدمی
 . ندارید  ذهن در  ماندن و  همانیده فکرهای به
 

 هَزیمت آن بدید صبر چون
 یکسواره  بجست نیز او

 (2۳۵۷ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 فرار : هَزیمت

  رفتن بیناز و اندیشه فرار آن است ذهن در هشیاری   ماندن میل و تأخیر  نماد  که صبر وقتی
  عنوانبه دیگر ما  یعنی. رفت ازدست  و  نماند منتظر نیز او دید  را هاهمانیدگی  از حاصل دید

 . نداریم ذهنیمن ادامه و  کردن صبر به تمایلی هشیاری
 

 سودا  بماند خرد و صبر شد
 حَراره کندمی  و گریدمی 

 (2۳۵۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 
 دادن  نشان  عالقه و گرمی خواندن،  تصنیف و سرود:  حَراره

  شد عدم مرکز  رفت، فکر بعداز فکر همانیده، اندیشه  و ذهن  در ماندن   تأخیر، به هشیاری میل
  را خودش و  خواندمی  سرود  کند،می  شادی گرید،می  عشق حالت این در. ماند   عشق و
  پخش جهان در را زندگی برکات و  کرده بیان آرامش شادی، لطافت، مختلف، های صورتبه
 . کندمی
 

 َعصیرت  جدایی ز خَلقی
 ُعصاره  چون فتاده راه بر

 (2۳۵۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 
 ( انگوری) شراب: عَصیر

 باشد   شده گرفته اششیره  که انگوری   یتفاله شیره،: عُصاره

  هشیاری شده،  جدا تو  شراب از جهانی   این چیزهای با همانیدن  دلیلبه جماعتی خداوندا،
 به  غلیظی شیره  و  تفاله چونهم  جسمی  هشیاری با  ذهنیمن در و  ندارند ار تو  کنندهمست
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 . ندارند زندگی روح و  بوده کُند هاآن در شادی زندگی،  جوشش  یعنی روندمی راه کندی
  زندگی شراب بماند، عشق فقط و  برود  ازبین ذهن  در ماندن میل و  همانیده  هایاندیشه اگر 

 . شودمی جاری انسان در
 

 جگرشان   خون ستشده  چند هر
 چَکاره  و ره این در چُستند

 (2۳۵۷ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 چابُک  و تیز: چُست

 استوار  زننده، ضربه قوی،: چَکاره

  همانیدگی  و  درد  از  پُر مرکزشان و  شده خون جگرشان ذهنیمن در  هاانسان که است درست
 در  را فضا کهاین محضبه. هستند  چابکی و  تیزی چُستی، جنس از و  هشیاری هاآن اما است،
  را شانهایهمانیدگی توانند می و  شده زنندهضربه و چابک  و  چُست  کنند باز  اتفاقات اطراف

 . شوندمی  زنده خود  اصلی ذات  و جنس به و  بیندازند را  دردهایشان  بشناسند،
 

 کار این بهر شدیم بیگانه
 هزارکاره  دل و عقل با

 (2۳۵۷ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 .دارد زیاد مشاغل آنکه:  هزارکاره

  عمل و فکر و ها همانیدگی  طریقاز دیدن یعنی ذهنیمن در  بودن هزارکاره دلیلبه ما  خداوندا،
  معنویت، راه از و  شده  بیگانه  و  ناشی بسیار شدن تو جنس  از کارِ در  هاآن اساسبر

  فقط زندگی به رسیدن برای ذهنیمن کار هزار  جایبه اگر ایم،شده  دور تسلیم و فضاگشایی
  و  داد می انجام ما  ازطریق زندگی  خوِد را کارها بقیۀ بودیم، بلد را گشاییفضا یعنی  کار، یک
 . گرداندمی زنده خودش به را ما
 

 االِمارَه  حَقیقةُ اَلْعِشْقُ
 . االَماره طَبالَةُ الشِّعرُ وَ

 (2۳۵۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 
 فروانروایی : ِاماره

 نشان  و عالمت: َاماره

 .« است  عشق عالمت یزننده طبل شعر، و است فرمانروایی حقیقت عشق»
  با عمالً باید ما  یعنی است عشق مانوجودی  حقیقت و فرمانروا ها، انسان ما  زندگیِ برای
  ذهنیمن کهچرا شود؛  گشوده ماندرون فضای و  شده  تبدیل مانخداییت به گشاییفضا
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  بیان هر البته.  ندارد  ارزشی هیچ ها همانیدگی ازطریق کردن فکر  باشد فرمانروا تواندنمی
  شعر  موالنا مثل   یا کنیم اظهار را ذهنیمن توانیم می ما است زندگی وجوِد بر دلیل ذهنی
 . کنیم  نبیا معنوی مطلب  یک و بگوییم

  ما  دهدمی نشان و   ماست  ذهنی بیان و  ذهن  که دارد  نشانی و طبل یک و  فرمانرواست عشق 
 . نداریم این  جز ایچاره و  شده  زنده خدا  ابدیت  و نهایتبی به مان،اصل به باید

  خودمان فرمانروای صورتاین در  باشیم؛ نشده تبدیل عشق به و  باشد جسم اگرمرکزمان
 . هستیم ذهنیمن اسیر و  نبوده

 
 مُغیر   فَاَمیرُنا اِحذَر
 غارَه لَدَیْهِ سَحَرٍ کُلُّ

 (2۳۵۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 
 .« کند می غارت  را چیز همه سحرگاه هر. است غارتگر ما امیر که بپرهیز»
  مقابلش در لحظه  این در که را هرچیزی خداوند ما، امیر  باشد، حواست بپرهیز، انسان، ای
  را تو توجه و  آیدمی ذهنت  به آن فکر و  شده  همانیده آن با و  گذاریمی مرکزت در  گیری،می

 مرکزت  در را خدا و   کنی عدم را مرکزت تو تا  برد می  ازبین و کرده غارت را آن نمایدمی جذب
 . بگذاری

 
 فِراقا   صِف وَ هذا اُتْرُکْ

 الْعِباره  لِهَوْلِهِ تَنْشَقُّ
 (2۳۵۷ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 .« ترکد می سخن زهره فراق بیم از. کن  توصیف را هجران و گذار فرو را این»
  تماشا را ذهنت ناظر حضور و عدم مرکز  صورتبه و  کن رها را سخن  و حرف ذهنی، گفتار
  و  بوده ذهنت از  جدا هشیاری  عنوانبه تو. کن توصیف ذهن  از را خودت جدایی و کُن

.  دهد  پیوند هم   به را هاهمانیدگی  تواندنمی ذهن  حالت این در هستی،  فکرهایت تماشاگر
  ذهن  و ریزد فرومی و  شده  شقهشقه  شود،می تشکیل هاهمانیدگی  طریقاز که ذهنی عبارات

 . آورد در خود کنترل زیر را هشیاری و  بزند حرف تواندنمی
 

 مؤذِّن  ای امام بگریخت
 مَناره   از فرورو خاموش

 (2۳۵۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 
 گو اذان : مؤذِّن 
 .روشنایی جای نور، جای گلدسته، گویند،می اذان  جاآن   از که معابد و مساجد باالی بر مانند ستون  و بلند ایسازه: مَناره

 که  کنیمی دعوت را  مردم و رفته باال بلند جایگاه از پُرادعا ذهنیمن  با کهکسی ای موّذن، ای
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  ُدرُست خود  برای که بلندی جایگاه  این از  و باش خاموش بخوانند، نماز و دهند  گوش تو به
  بسته درونت  فضای و گریخته قلبت  مسجد  از خداوند  جماعت، امام چراکه بیا؛ پایین کردی،
  هاهمانیدگی با اینک که است درونت  امام بشنود  و  بگوید اکبراللّٰه باید کهکسی آن است،  شده

 . است شده پوشیده
 

 887 ۀ شمارۀبرنام دیوان غزلیات و آیات ،ابیات مثنوی متن

 
 بُوَد  جان از تن قدرِ همچنانکه

 بُوَد  جانان  پرتوِ از جان قدرِ
 ( 2۵۳۵ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  خود  جان قدر کسی طورهمین باشد؛  داشته  جان که داندمی  را خود   جسمِ منزلت و  قدر کسی
  انعکاس  و خداوند تجلّیات پرتوِ یعنی جانان پرتوِ  و بگشاید را درونش فضای که داندمی را

 . است  جانان پرتو از شناسیارزش و قدرشناسی  بنابراین بتابد؛ او به زندگی
 

 هوا  دزدد را آب  اندک اندک
  شما از احمق هم دزدد چنین دین

 ( 2۵۹۶ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  کاهد؛ می آن  مقدارِ از  و کندمی بخار را آب  یعنی. دزددمی را آب تدریجا  هوا مثال،  برای
  به بودن هشیار  عقل، کم کم باشد شما  همراه اگر  دارد، ذهنیمن که کسی  احمق،  آدمِ طورهمین

  از است ممکن که  کسانی از پرهیز بنابراین. ] دزدد می  شما  از را گشاییفضا به میل  و خداوند
 .[ است  الزم بدزدند، شما از را دین قرین طریق

 
   دهان شد شیرین اقبال، آن از چون

  جهان مُلکِ  آدمی بر شد سرد
 ( 12۹۶ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 نیکبختی : اقبال

  کند، باز را فضا یعنی گردد، شیرین جانش کامِ معنوی، سعادتِ  و  بخت از انسان، هرگاه
  پادشاهی صورتاین در  کند، تجربه بیرون و  درون از  را خوشبختی و  سبببی شادی حس
 . دهندمی دست  از او  نظر در  را خود  جذابیّتِ ها،همانیدگی یا جهان این
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 خداست قهرِ احمقی رنجِ: گفت
 ابتالست آن قهر، نیست کوری و رنج

 ( 2۵۹2 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،) 
  و  درد   دشمن،  مانع، مسئله،  ایجاد  عمدتا  که  ذهنی،من  احمقی رنج: گفت( ع) عیسی حضرت
  مرکزش در  نباید شود   متوجه انسان  تا خداست، قهرِ از ناشی  هاستآن برحسب دیدن

 . ابتالست  نوعی کوری و  جسمی بیماری امّا باشد؛ داشته  همانیدگی
 

 سَتیر   نورِ شد که خور، حکمت حرفِ
 ناپذیر  را حُجُببی  نورِ تو ای

 ( 128۶ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،) 
 پوشیده  مستور،: سَتیر

 هاپرده: حُجُب

  و  بپذیری توانینمی را عدم،  نور پرده،بی نورِ و  داری  همانیده دل  و ذهنیمن که کسی ای
  را زندگی خرد  و آمیزحکمت سخن  تا بگشا را فضا حضور هشیاری با. نداری را آن تحمّلِ
  است نوری همچون  ها،حکمت و ها شناسایی  آن که زیرا کنی هضم  را آن و  دریابی
 . جسمی هشیاری و  ذهن حجاب در  شدهپوشیده

 
 رَوی  ای بگیری حق از حیات چون
 روی می گِل،  از مُستغنی شوی پس

 ( 128۳ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
   مقَلد یا و سالک معنی به اینجا در پیرو، رو،دنباله: رَوی

 نیازبی : مُستغنی

  سرچشمۀ از و   گشودی را فضا هرگاه کنی، می  کار خودت روی که حقیقت راه رهروی ای
  نیازبی هاهمانیدگی گِل از  کردی، پیدا دست لحظه این کنندهزنده زندگی به تعالی،حق
 . کنی می  حرکت معنا قلمروِ  سویبه و  شویمی
 

 غم  عینِ در  غم خوفِ از شانجمله
 عدم  در  فتاده هستی پَیِ در

 ( 220۷ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  و دچارند  اندوه به شوند، غمگین آینده در  کهآن  ترس از دارند، همانیده مرکز که مردم همۀ
 . نوردند درمی هالک  و نیستی راه ذهنیمن مجازی  و موهوم  وجود  خاطربه
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 حیات  من یابم لَخْت زخمِ ز تا
 ثِقات ای موسی گاوِ از قتیل چون

 ( 14۳۷ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 .است  همانیدگی از رهایی و شناخت  برای لحظه این در هشیارانه درد لَخت، زخم از منظور اینجا در گاو، دُم: لَخْت

 مقتول کشته،: قتیل

 مُعتمدان: ثِقات

  هشیارانه،  دردهای ضربات  این اثر بر اید،شده زنده  زندگی به که اعتمادم  مورد   یاران ای تا
  آن که طورهمان  کنم؛ پیدا  زندگی نهایت در  و  شوم رها هاآن از  بشناسم، را هاهمانیدگی

  زنده پیکرش، بر آن دم ضربات  و زرد  گاوی  کشتن براثر( ع ) موسی حضرت دستور  به مقتول
 . کرد  معرفی   را خود  قاتل و  شد
 

 کنم  بیرون دل ز پس زین را توبه
 کنم؟  چون  توبه خُلد حیاتِ از

 ( ۹01 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 جاودان همیشگی،: خُلد

  در  و  شده  باز فضا که وقتی  است ممکن طورچه آخر. کنممی بیرون  دلم از را توبه  این از بعد
 کنم؟ توبه جاودان زندگی از امشده  مستقر لحظه این
 

 رهید؟  چونی از  که چون آن بُوَد چون
 رسید  چونیبی  حیاتستانِ در

 ( 11۹2 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 مادی حیات  هایکیفیت معنیبه جااین در: چونی

  کند، می صحبت  آن از و  ستذهنیمن توصیفات و  کیفیات اسیر که کسی  حال است چگونه یا
  و  کیفیت هرگونه  از که برسد شده، گشوده فضای همین  ابدی، حیات منبع  به ناگهان ولی

 باشد؟  منزه  مادی  خصوصیت
 

 معجزات  کامل جانِ از زند بر
 حیات  چون طالب جانِ ضمیرِ بر

 ( 1۳08 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 ظهور  به معجزاتی گشایی فضا براثر شده،زنده زندگی به انسان هشیاری  کامل، انسان روح از
  به و خوردمی کنند،می کار خود  روی که کسانی معنوی، شاگردان  هشیاری  جان بر  و رسدمی
 . گرددمی آنان  آسایمعجزه  درونی تغییرات سبب  و  بخشدمی  حیات آنان
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 را ما روانْ چشمه کند خارا از عشق عصایِ
 بَقّاری  بیش زین مکن یارا، الْبَقَرجُوعُ  زین تو

 (2۵02 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)
 .آمد بیرون  موسی برای  سنگ  از که ایچشمه به اشاره: چشمه  کردن رواْن

 . نکند سیری احساس خوردن   از بیمار که بیماری  نوعی: الْبَقَرجُوعُ

 گاوداری   گاوچرانی،: بَقّاری

  با بنابراین. هستی ناظر حضور فکرها این  پشت انسان، ای تو که گویدمی  آشکارا موالنا]
 .[ نشو همانیده  و درنیامیز  فکرهایت

  آن . است  موسی  عصایِ عدم مرکز  این کنیم،می باز را لحظه این اتفاق اطرافِ  فضایِ وقتی 
  فقط تو و  شود؛می روان  زندگی چشمه و زنیممی  خود  همانیده  دلِ یعنی خارا سنگ به را عصا
  اتگرسنگی و  ایداشته نگاه روشن را ذهن  خواستنِ موتورِ که همه این بدان را این

  ذهنیمن  گاوِ که هستی این درصدد   فکرهایت پشتِ هشیاریِ صورتِبه تو است، ناپذیرسیری
 . نکن گاوچرانی ازین بیش بچرانی، را
  

 تیتر 
  نبات  از کند پُر را بزرگ یجزیره آن تعالی  حق بزرگ، ایست جزیره در تنها که گاو آن حکایت

  ای،پاره کوه چون  شود، فَربِه و بخورد را همه گاو آن شب به تا. باشد گاو  علفِ که ریاحین، و
 ازین تا خورم؟ چه  فردا چریدم را صحرا همه که  خوف و غصّه از نبرد خوابش شود شب چون

 باز دی، از بیند ترانبوه و سبزتر را صحرا  یهمه برخیزد روز خالل، چونهم شود الغر غصّه
  اعتماد و بیندمی  چنینهم او که سالهاست  بگیرد، غم  همان شبش  باز شود، فَربِه و بخورد

 . کند نمی
 

 تمام تسلیمِ  که جز توکّل، جُز
 دام   و مکرست همه راحت، و غم در
 (4۶8 بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

  و  درد   هجوم هنگام  در  حتی بد، یا  باشد خوب هاهمانیدگی وضعیت مثالً  ها،وضعیت  همۀ در
  فضای آن خرد   به شدن متکی  و  کامل گشاییفضا و  تسلیم جز آرامش، هنگام نیز و  اندوه

 .  است ذهنیمن دام و مکر  کاری هر  شدهگشوده
 

  و نبات  از کند پُر را بزرگ یجزیره آن تعالی  حق بزرگ، ایستجزیره در تنها که گاو آن حکایت
  ای،پاره کوه چون  شود، فَربِه و بخورد را همه گاو آن شب به تا. باشد گاو  علفِ که ریاحین،

 ازین تا خورم؟ چه  فردا چریدم را صحرا همه که  خوف و غصّه از نبرد خوابش شود شب چون
 باز دی، از بیند ترانبوه و سبزتر را صحرا  یهمه برخیزد روز خالل، چونهم شود الغر غصّه
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  اعتماد و بیندمی  چنینهم او که سالهاست  بگیرد، غم  همان شبش  باز شود، فَربِه و بخورد
 . کند نمی

 
   جهان اندر هست سبز جزیرۀ یک

 دهان ْخوش  تنها ستگاوی  اندرو
 ( 28۵۵ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 . کندمی چَرا  آن   مرغوب نوع از هم و خوردمی  بسیار  سبزهِ هم  که گاوی: دهان خوشْ گاو

  خوراک ْخوش گاوی آن در که ذهن، نام به  سرسبز  هست ایجزیره یکتایی،  فضای جهان، در
 . است جهان در  ذهنیمن و  هاهمانیدگی  کل نیروی نماد  جااین  در که کندمی زندگی

 
 شب به تا  او چَرَد را صحرا جمله
 مُنتَجَب  عظیم و زَفْت شود تا

 ( 28۵۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 قوی  ستبر،: زَفت

 سرحال و چاق معنی به اینجا در شده، برگزیده: مُنتَجَب

  هاهمانیدگی از شب تا صبح از را صحرا همۀ  اشناپذیریسیری گرسنگی با ذهنیمن گاو آن
 . گردد می سرحال  و  چاق و بزرگ و  درشت چریدن این  با و  چَرد می
 

   خورم؟ چه فردا که اندیشه ز شب
 غم ز الغر مو تارِ چون او گردد

 ( 28۵۷ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  باریک و الغر  مو تارِ مانندِ غصّه از خورد  خواهم چه فردا کهاین فکرِ از  هنگام ْ شب  گاو آن
  هاآن آوردن  دستبه حرص یا  و هاهمانیدگی  دادن  دست از ترس  و  غم از درواقع. شودمی
 . گردد می نحیف و الغر

 
   دشت  سبز گردد  صبح، برآید چون
  کَشت و سبز  قَصیلِ رُسته میان تا
 ( 28۵8 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی)

 .است علف معنی به جااین در. دهند چهارپایان   به که  جو و گندم سبز  بوته: قَصیل

  سبز، گیاهان و  هاعلف که طوریبه گردد می  خُرّم و سبز  صحرا رسد،می فرا صبح که هنگامی 
 .  گردندمی فراوان  و  زیاد  و کشندمی  قد کمر تا ذهنی،من آن هایهمانیدگی یعنی
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 الْبَقَر  جوعُ با گاو، افتد اندر
 سر  به  سر او چَرَد را آن شب به تا
 (  28۵۹ بیت پنجم،. دفتر مثنوی، مولوی)

  این  شودمی  مبتال بسیار مرض  بدان گاو که آنرو از  شود،نمی سیر  خوردمی هرچه بدان  مبتالی که است  معده هایبیماری  از: الْبَقَر جوعُ
 . است سخت گرسنگی منظور اینجا در. است  شده  موسوم الْبَقَر جوعُ به بیماری

  و  افتدمی علفزار  آن جانِ به ناپذیرش،سیری  ذهنیمن با انسان یعنی شدید، گرسنگیِ  با گاو، 
 .  خوردمی را چیز  همه  و  چَرد می  را آن تاسرِسر  دارد، فکری قدرت و   زور که جاآن تا شب، تا
 

 شود   لمتُر و فربِه و زَفْت باز
 شود  پُر قوّت و پیه از تنش آن

 (  28۶0 بیت پنجم،. دفتر مثنوی، مولوی)
 فربه  چاق،: لمتُر

 چربی : پیه

  زیاد براساس  یعنی گردد می قوّت و چربی  از پر اشذهنیمن  و شود می بزرگ و چاق  دوباره
 .  کندمی قدرت و قوّت  حس ها،همانیدگی شدن

 
 فَزَع  از افتد تب اندر شب باز
 مُنْتَجَع  خُوْفِ ز الغر شود تا

 (  28۶1 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 بیم و ترس: فَزَع

 چراگاه : مُنْتَجَع

  که طوریبه شود می لرز و تب  دچار نه، یا یابد می علفزاری فردا آیا کهاین ترسِ از شب دوباره
 .  گردد می الغر علفزار  و  چراگاه نیافتن ترس از
 

 خَور؟  وقتِ فردا خورد خواهم چه که
 بَقَر  آن کارِ است این سالها

 (  28۶2 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 گاو:  بَقَر

 اگر خورد؟ خواهم  چیزی چه رسدفرامی چریدن هنگام که  فردا: اندیشدمی خود  با
  هاستسال  بدهم؟ انجام کاریچه کنم، زیاد  را هاآن  نتوانم یا و  بدهم دست  از را هاهمانیدگی

 .  است  منوال همین به  ذهنی،من  گاو، آن کارِ که
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 من  سال چندین  که نیندیشد هیچ
 چمن  زین و زارسبزه  زین خورممی 
 (  28۶۳ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  این از که سالهاست  من که گویدنمی  خود  به و  اندیشدنمی هرگز  ذهنی،من  گاو، آن اما
 .  استنشده کم آن از چیزی و خورممی چمنزار و زارسبزه

 
   امروزی  نیآمد کم روزی هیچ
 ام؟دلسوزی  و  غم و ترس این چیست

 (  28۶4 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  پس است،نیامده کم من  رزق روزی، هیچ امکرده زندگی من که سالی پنجاه چهل، مدت  این در
 ناراحتم؟ قدراین چرا دارد؟ معنی  چه و  چیست از  من  درد   و  غم و ترس این
 

 زَفت گاوِ آن شود،می  شب  چون باز
  رفت رزق آوَه که الغر شودمی 

 (  28۶۵ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 واحسرتا  دردا، دریغا،: آوَه

:  گوید می خود  با و   شود می الغر الجثّه،عظیم و  چاق گاوِ آن رسدمی  فرا شب  کهوقتی دوباره
 . رفت  دستم از غذا و شد  تمام امروزی که دریغا

 
   جهان این دشت، آن و گاوست آن نفس،
 نان  خوفِ از شود الغر همی کو

 (  28۶۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  آن  ذهنی،من یعنی  نفس: گویدمی و  کندمی بازگو  را تمثیل این نتیجۀ  موالنا بعد به بیت این از
  دستبه و دادن  دست  از ترسِ از مرتب ذهنیمن. است جهان این   دشت،  آن و است  گاو

 .  شود می الغر  جهانی، این هایخوشی  و  هاهمانیدگی  نیاوردن

 ( 1۹ آیه ،(۷0)  معارج سوره کریم، قرآن)

 «هَلُوعًا خُلِقَ الْإِنْسَانَ اِنَّ»
 .«اندآفريده  ناشكيبا و حريص را آدمى آينه هر»
 شویم، ناشکیبا و حریص ما که نبوده این خداوند منظور و نیستیم ناشکیبا و حریص دراصل ما] 

 .[ ایمافتاده ذهنیمن  حرص در  و نشده اساییشن زندگی عنوانبه ما منتها
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 عجب  مستقبل؟ خورد خواهم چه که
 طلب؟  سازم کجا از فردا لُوتِ

 (  28۶۷ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  خورد؟ خواهم چه  آینده  در  عجبا: گویدمی خود با است نگران دائما   که  آدمی حریصِ ذهنیمن
 شود؟ می چه آینده در   من  وضعیّت کنم؟ پیدا  کجا از را فردا غذای من
 

 خَور  ز نامد کم و خوردی سالها
   نگر ماضی  و کن مستقبل ترکِ 

 (  28۶8 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)
.  آوردی دستبه خواستیمی هرچه نیامد، کم  تو رزقِ و خوردی  هاسال  حریص، ذهنیمن ای
 .  کن نگاه گذشته  به و کُن ترک را فردا فکر
  ببینی، زندگی دید  با و  کنی عدم را مرکزت توانینمی و داشته  ذهنیمن لحظه این اگر]

  و  کنممی استفاده خداوند هاینعمت از که هاستسال:  بگویی و کرده  نگاه گذشته به توانیمی
 [ زنم؟می حرص و نگرانم قدراین چرا ام،نمانده گرسنه

 
 آر  یاد هم را خورده پُوتِ و لُوت

 زار باش کم و غابِر اندر منگر
 (  28۶۹ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 خوردنی   طعام،: لُوت

 ها خوردنی انواع:  پُوت و لُوت

 . است آینده معنی به جااین در ماندگار،: غابِر

  با. بیاور یاد  به هم  را ایخورده ذهنت  با تاکنون که ها،همانیدگی انواع  و مختلف غذاهای  آن
 .  نباش درمانده  و زار و  نکن نگاه آینده به نگرانی

  که نگرانی این  که فهمیدیممی  ببینیم، عدم مرکز  با و  کرده باز را فضا  توانستیممی ما اگر]
 .[ است  بیهوده قدرچه ست،ذهنیمن هایخاصیت از یکی
 

 تیتر 
  از اجتذاب  و استمداد از او شدنِ مستغنی و ابدی حیاِت یسرچشمه از عارف استمدادِ بیانِ

 آن مددهایِ بر چون آدمی که ورالْغُر دارِ  عَنْ التَّجافی ذالِکَ عَالمَةُ که وفابی آبهای هایچشمه
 . شود سست دایم باقی یچشمه طلبِ در کند اعتماد هاچشمه

 

 فریب  سرای  از گزیدن دوری:  الْغُرور دارِ  عَنْ افیجالتَّ
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 بایدمی   تو جانِ درونِ ز کاری
 نگشاید دَری را تو هاعاریه  کز
 ( ۷۷۷ رباعی شمس، دیوان مولوی،)

  از یعنی ها،عاریه از چراکه بيرون، از نه  بگیرد  صورت تو مرکز  و درون  از باید کاری هر
  خوشبختی و  زندگی تو به هاآن و  شد نخواهد گشوده تو برای دری اتزندگی در ها، همانیدگی
 .  داد  نخواهند

  باید را زندگی  لحظه این  و  هستیم  زندگی امتداد  و  خداگونه باشندۀ یک ما دیگر، عبارتبه]
  و اهمیّت  زندگی، آن از  بخواهیم و گذاشته مرکزمان در را چیزی  یک کهاین. کنیم زندگی

  بارنکبت زندگی، این  دهیم، قرار دیگران با  برتری و مقایسه  مبنای را آن و  بگیریم خوشبختی
  و شادی چشمۀ داشته، عمق  نهایتبی بنابراین   شویم، زنده  زندگی به اگر. است  اشتباه و

 .[ هستیم   ابدی حیات
 

  خانه درونِ از  آب یچشمه یک 
 آید بیرون ز آن که جویی زآن بِهْ
 ( ۷۷۷ رباعی شمس، دیوان مولوی،)

  از بهتر شود، جاری آبی جاآن از هاوقت  بعضی و  باشد دلت  خانه  درونِ آب چشمه یک اگر
  مثل جهانی این هایخوشی و  قرضی هایهمانیدگی  از یعنی بیرون، از  دائما  که ستآبی جوی

 . بیاید جوانی و  زیبایی پول، مقام، فرزند، همسر، 
 

  چیزها  اصلِ کاریزِ حَبَّذا
 هاکاریز  ازین آرَد فارغت

 (  ۳۵۹۶ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 زهی  خوشا،: حَبَّذا 
 قنات زمین، زیر در روان  آب  مجرای: کاریز

  فضای عدم، مرکز  از قنات آن. چیزهاست  همه اصل که ایچشمه و قنات بدان خوشا 
  و جهانی این  هایِچشمه و هاقنات سایر از  را تو و  شود می  جاری درون آسمان و  شدهگشوده

 . کندمی نیازبی آفل،  هایهمانیدگی
  سبب،بی شادی  شده،  جاری درون چشمه شود، می باز فضا و شده عدم مرکز  وقتی یعنی
  لحظه این  ما  و  آیدمی  آفرینندگی مخصوصا  و  پذیرش قدرت، هدایت،  عقل، امنیت، حس

 .  کنیمنمی تکرار را گذشته فکرهای دیگر و  شده فکرمان آفرینندۀ
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   کَشیمی  شربت  یَنبوع صد ز تو
 خوشی  کاهَد شود،  صدکم زان هرچه

 (  ۳۵۹۷ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 چشمه: یَنبوع

  کنی؛می تغذيه هاآن از و کشی می شربت و  آب  همانیدگی،  هزاران از یعنی چشمه، صد از تو
  کم نیز تو هایخوشی شود، کاسته آفل هایهمانیدگی  و چشمه صد  آن  از هرچه بنابراین

 .  کنی تغذيه درون،  چشمه ابدی، حیات چشمه از عدم مرکز و  فضاگشایی با باید  تو. گردد می
 

 سَنی چشمۀ درون،  از بجوشید چون
 غنی گَردی اهچشمه  استراقِ ز

 (  ۳۵۹8 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 مرتبه  بلند رفیع،: سَنی

 دزدیدن: استراق

  نیازبی هاچشمه سایر  دزدیدن  از بجوشد بلندمرتبه و باارزش ای چشمه تو درون در اگر
  حسّ عقل، سبب،بی شادی عشق،  چشمه عدم،  مرکز  و فضاگشایی  با اگر یعنی شد، خواهی
 در  کنی، پیدا  دسترسی  آن به و  گردد  جاری درونت در  خدایی آرامش و قدرت امنیت،

  نیازبی ،همانیدگی هایچشمه از کردن  تغذيه و  کشیدن شیره  گرفتن، قرض از صورتاین
 .  شویمی
 

 بُوَد  گِلو آب ز چو قُرَّةُالْعَیْنَت
 بُوَد  دل دردِ  قُرّه این راتبۀ

 (  ۳۵۹۹ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 تو  محبوب و چشم نور: الْعَیْنَت قُرَّةُ

 مقرّری  مستمری،: راتبه

  و  حقوق صورتاین در  است، همانیدگی گِل  و آب از مرکزت عینک و  چشم نور که جاآن از اما
  کینه، رنجش، خشم، ترس،  مثل اتهمانیده مرکز  دردهای عینک، این  و چشم نور این  مقرری
 . است  نشدن سیر  و کمیابی به میل نگرانی،

 
   برون  از آید آب چون را قلعه
 فزون  بر باشد امن زمانِ در

 ( ۳۶00 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 : کن  توجه خوب آمده  بیت این  در که روشن مثال این به
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 قلعه آب آرامش و  امن زمان در  مسلما   شود،  وارد  قلعه داخل به قلعه از خارج از آب اگر 
  جان و هیجانی  جسمی، فکری،)  چهاربُعدِ و  ذهنیمن قلعه، از  منظور. یابدمی افزایش
  جهانی این  هایهمانیدگی از  بیرونی، هایآبِ از انسان قلعۀ جوانی سنینِ  در. ماست (  حیوانی
  شده،  موفق کارهایش در  است، برقرار امنیت بوده، خوب چیزهمه که زمانی تا و کندمی تغذیه
 . شود می خشک شده،گشوده فضای درونش، چشمۀ کهدرحالی  کند؛می  پیشرفت و  رشد

  اوقاتگاهی قلعه آن کنند،می زندگی آن  در که هستند نیز جمعی قلعۀ یک دارای ها انسان]
  علمِ مثالً،  بیرونی هایچشمه آن دیگر  و افتدمی خطربه جهانی هایجنگ در مثالً  جمعی، طوربه

  دانایی و  دانش  چشمۀ باید مواقع  این در  کند؛نمی کمکی شود می گرفته ها کتاب از که ذهنی
 .[بکند کمک جمعی قلعۀ به  تا بجوشد هاانسان درون  از گشاییفضا با ایزدی

 
 کُند حلقه آن گِردِ دشمن چونکه

 کُند غرقه خونشان اندر که تا
 ( ۳۶01 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  تا درآورد  محاصره به را انسان ذهنیمن قلعۀ است خداوند  نماد  اینجا در که دشمن قتیو  اما
 . بُکُشد  و  ببرد  بین از را همه  کرده بیرون را  هاهمانیدگی یعنی قلعه اهالی

 
 سپاه  آن بِبُرَّند را بیرون آب
 پناه  زآنها را قلعه نباشد تا

 ( ۳۶02 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  این چیزهای  از ذهنی،من قلعۀ بیرونِ  از که را آبی جریان هرچیز  از قبل دشمن  سپاهیان
  برابر در قلعه اهالی تا کنندمی قطع را است یافته جریان قلعه داخلِ  به هاهمانیدگی  و جهانی 
  کنند باز را فضا شده، تسلیم بنابراین باشند؛  نداشته پناهی و  پشت  هیچ  خداوند یعنی  دشمن

 .بیندازند  را هاهمانیدگی و
 

   درون از شوری چاهِ یک زمان آن
   برون از شیرین  جیحونِ صد ز بِهْ
 ( ۳۶0۳ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 رودخانه رود،: جیحون 

  شده، باز خدا سوی به گشایی فضا با که ایدریچه  یعنی شور آب چاهِ  یک حتی گیرودار این در
  آب رودخانۀ صد  از انسان مرکز در قلعه،  درون  در زندگی خالقیت  و خرد  سبب،بی شادی
 . است  بهتر آیدمی جهانی این چیزهای و  هاهمانیدگی از که قلعه بیرون  شیرینِ
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   مرگ لشکرهایِ و االَسباب قاطِعُ
   برگ و شاخ قطع به آید دَی  چوهم

 ( ۳۶04 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  و خزان  هجوم که همانطور  پس. است آدمی دنیوی هایوابستگی و آرزوها رسن قطّاع مرگ که آنرو  از  است،  مرگ صفت: االَسباب قاطِعُ

 .است آدمی وجود بار و برگ قاطع نیز مرگ سپاه میخشکاند، را  درختان  بار و برگ زمستان 

  برای زمستان مانند  مرگ سپاهیانِ و  ذهنیمن عاداتِ و  هاسازیسبب  کنندۀ قطع و بَرنده ازبین
 . رسندمی فرا  انسان های همانیدگی درختِ   برگ و  شاخ بریدن

  مرکزتان، به زندگی آوردن  و  گشاییفضا جایبه شما  اگر است، خداوند صفت االَسبابقاطعُ]
  آن بردن ازبین  و  کردن قطع با خداوند بخواهید؛ زندگی دهدمی نشان ذهن که هاییسبب از

  در چیزی عدم  جایبه نباید و  نیست درست  شما   کار که دهدمی نشان  هاهمانیدگی  و  هاسبب
 .[ دهید قرار مرکزتان

 
 را، ما  شب  و روز در بُدی الدینشمس عشقِ نه اگر

 ! را؟ ما سبب از و دام ز بودی کجا هافراغت
 ( ۷1 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  یکی  و  عشق به دسترسی  مرکز، کردن عدم فضاگشایی،  امکان  ما برای لحظه هر اگر  خداوندا،
  با کهچرا شدیم؛می  بیچاره ما  نداشت وجود  زندگی برکات و خرد   از استفاده  و تو با بودن
  و سازیسبب  و دیگر  همانیدۀ فکر یک به همانیده فکر یک از پریدن ذهنی،من دام وجود 
 . کنیم پیدا جهان این در  راحتی و  آسايش هیچ توانستیمنمی ذهن  هایشدگیشرطی

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

 ( ۷1 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)
  ما و  نبود  خدا با شدن   یکی و  شدهگشوده فضای گرمی و تابش الدین،شمس  عشق تابش اگر
  بُتِ ذهنی،من شهوتِ  بُت صورتدراین شدیم؛نمی برخوردار او  عشق گرمای و  روشنایی از

  چهار و  نابود  را ما  مخرّبش  انرژی تابش با است  مرکزمان  در  که بیرونی چیزهای با عشقبازی
 . آورد می  در ما روزگار از  دمار و  کردمی خراب را ما بُعد
 

  بهار از مَدَدْشان  نبود جهان در
  یار رویِ  بهارِ جان، در مگر جز

 ( ۳۶0۵ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 بیرونی،  بهارِ از تواندنمی او کند؛می حمله انسان به خداوند، لشکر مرگ، لشکر که وقت  آن در
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  بهار که کسی مگر  کند،  پیدا نجات و بگیرد   کمک کرده انباشته مرکز  در که هایی همانیدگی از
  یکی بهارِ تنها یعنی .باشد آورده  پدید درون  در گشاییفضا با را خداوند یعنی معشوق، رویِ
 . دهدمی نجات را  انسان درون،  شدۀگشوده فضای و  خدا با شدن

 
 الْغُرور  دارُ را خاک شد لقب زآن،
 الْعُبور  یَوْمَ سپس را پا کَشَد کو

 ( ۳۶0۶ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 نیرنگ  سرای: الْغُرور دارُ

 عقب : سپس

 مرگ  هنگام: الْعُبور  یَوْمَ

  وقتی چراکه گویند؛می نیرنگ و فریب سرایِ  را هاهمانیدگی  و ذهنیمن جهانِ  دلیلاین به
  و  کشندمی پس را خود پای هاآن آوردمی روی هاهمانیدگی به نیازش وجود   با دردمند  انسان

  هیچ  است جهان این  از عبور حال در هشیاری  عنوانبه وقتی مرگ،  های پنجه مقابل   در او به
 که چیزی  هر فهمدمی انسان شود،  متالشی   ذهن که وقتی  موقع آن کنند،نمی کمکی
  این متوجه  هاهمانیدگی  و ذهنیمن عینکِ علتبه ولی است؛  بوده او با برسد آن به خواستمی

 . نشد حقیقت
 

   دویدمی  چپ بر  و راست بر آن از پیش
 نچید  چیزی تو، درد  بچینم که

 ( ۳۶0۷ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  با گفت، می و   دویدمی  تو چپ و راست  به سختی هجوم  و مرگ  از پیش دنیا  کهحالی در

  و  دردها  در من نباش، نگران و بده قرار مرکزت در  را هاآن  و شو همانیده  جهانی این چیزهای
 . نزُدود   تو دل از را  رنجی و  درد  هیچ  ولی کنممی  کمک تو به مشکالت

 
   غَمان وقتِ را  تو مر بگفتی او
   میان در کُهْ دَه و، رنج تو از دور

 ( ۳۶08 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  هجوم  هنگام که: گویندمی تو به( ذهنی من  و  جهان این همانیدگی و  درد  نیروی) شیطان مثالً
  اهل یعنی  باد؛ فاصله کوه اندازۀ به غم و تو  میان اصالً  و باد  دور تو  از غم و رنج اندوه، و غم
  غم سپاه  هرگاه  شو،  همانیده  جهان  این چیزهای با! مباش نگران که  دهندمی  وعده  تو به دنیا
 ! کنیممی  دفاع تو  از کرد  حمله تو به رنج و
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 دَم بست آمد، رنج سپاه چون
   امدیده  من  را تو گویدنمی  خود

 ( ۳۶0۹ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  و  روندمی ازبین هاهمانیدگی وقتی  آورد،می هجوم  تو بر سختی  و  رنج سپاه  که همین  اما
  در  یعنی شناسم؛می را  تو گویدنمی و زندنمی حرفی دیگر  کنی، استفاده هاآن از توانینمی

 . استندیده گاه هیچ  را تو گویی که زندمی  نشناختن به را خود چنان بحرانی مواقع

 (48 آیه ،(8)انفال سوره کریم، قرآن)

َمالَُهم    الشَّي َطانُ   لَُهمُ  َزيَّنَ  َوإِذ  » مَ  لَُكمُ  َغاِلبَ  لَ  َوقَالَ  أَع  ا  ۖلَُكم   َجار   َوإِنِِّي النَّاِس  ِمنَ  ال يَو    َعلَى   نََكصَ  ال ِفئَتَانِ  تََراَءتِ  فَلَمَّ
نَ  لَ  َما أََرى   إِنِِّي  ِمن ُكم   بَِريء   إِنِِّي َوقَالَ  َعِقبَي هِ  َ  أََخافُ   إِنِِّي تََرو  ُ   َۚللاَّ  « ال ِعقَابِ   َشِديدُ  َوَللاَّ

: گفت و بیاراست نظرشان در را کردارشان[ ذهنیمن و جهان این هایهمانیدگی نیروی] شیطان
  داشته حرص و شوید همانیده جهان این چیزهای با] شودنمی پیروز شما بر کسی مردم از امروز
 که بیزارم، شما از من گفت و بازگشت او شدند روبرو فوج دو چون ولی. شمایم پناه من و[ باشید

 .کندمی  عقوبت سختی به او که ترسممی خدا از من بینید،نمی شما که بینممی چیزهایی
 

 مَثَل  زد سان  بدین شیطان پِی حق
 حِیَل   با آرَد رزم در را تو که

 ( ۳۶10 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 ها حیله: حیل

  جنگ، گرفتار هایش حیله با را تو ذهنی،من  شیطان، که زد  مثالی چنین شیطان درباره خداوند
 . کندمی قضاوت و  مقاومت  ستیزه، آفل، چیزهای  با  همانیدگی

 
 تواَم با من  دهم، یاری را تو که
 دوم می  من تو پیشِ خَطَرها در

 ( ۳۶11 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  را تو و  هستم تو همراه   من: گویدمی(   ذهنیمن و  جهانی این  هایهمانیدگی  نیروی) شیطان، 

  را خودم یعنی دوم می  تو پیشاپیش بیاید  پیش خطری اگر بحرانی، مواقع در  کنم؛می یاری
 . کنممی تو بالی سپر
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 خدنگ تیر گَهِ باشم اِسْپَرَت
  تنگ وقتِ اندر باشم تو مَخْلَصِ

 ( ۳۶12 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 . دارد محکم  چوب که  است درخت نوعی:  خدنگ

 خالصی  محل گریزگاه،: مَخْلَص

 تیرِ  هایتهمانیدگی  به وقتی  یعنی شود  پرتاب  سویت  به خدنگ سِتان  جان تیرهای کهوقتی
  تو سپر  گیرم،می  را دستت  من  کنی، بیچارگی حس و بریزند فرو ها آن  بخورد، الهی قضای
  ایمهلکه هر از را تو و گردممی تو گریزگاه تنگناها، در و  کنممی تو فدای را جانم شد، خواهم 

 .کنی  پیدا  بهبود  و شود  خوب حالت تو تا  رهانممی
 

   اِنتعاش در  کنم تو فدایِ جان
  باش مردانه هِال شیری، رُستمی،

 ( ۳۶1۳ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 بهبودی  شدن،  حال نکو: ِانتعاش

 هان است،  تنبیه ادات  از: هاِل

 . کنممی فدایت را جانم  تو  حال شدن خوب برای
  هستی؛  شیردل بوده،  رستم مثل داری مرکزت در که هاییهمانیدگی  با تو: آدمیزاد  ای هان
 . کن مقاومت مردانه پس
 

   هاعِشوه   زین آوَرد کفرش سویِ
 دَها و  مکر و خُدعه جَوالِ آن

 ( ۳۶14 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 خودنمایی : عشوه

 زیرکی : دَها

  چنین با هستیم نوکرش ذهنیمن در  ما که شیطان یعنی زیرکی و  فریب مکر، جوالِ  آن
  خدا روی پوشاندن  و جهانی این چیزهای با شدن  همانیده کفر، به را آدمی  هاییحیله 
 . کشاندمی
 

 فتاد  خندق در بنهاد، قدم چون
 گشاد  لب خنده قاهِ قاها به او

 ( ۳۶1۵ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 و  بال خندق به دارد،میبر ذهنیمن  سویبه گامی و  رود می را ها همانیدگی راهِ آدمی  کههمین
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  قاه قاه و  گشایدمی خنده به دهان  سخت  شیطان  سو  آن از افتد، می ذهنیمن دردهای 
 .  خندد می
 

 تو  ز دارم ها طَمع من بیآ هَی،
 تو  ز بیزارم که رَو رَو: گویدش

 ( ۳۶1۶ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  او به خطاب  و  دوزد می شیطان یاری  به چشم افتد،می هاهمانیدگی  دامِ  به وقتی انسان

  شیطان اما. دارم  کمک انتظارِ تو از و امبسته تو به ها امید من که  بیا شیطان ای: گویدمی
 !بیزارم تو از من که کارت پی برو  برو،: دهدمی جواب

 .[ گرفت  کمک هاهمانیدگی  از توان نمی ذهنی،من خندقِ و درد  از نجات برای]
 

  کردگار عدلِ ز نترسیدی تو
 بدار من از دست دو ترسم،همی من
 ( ۳۶1۷ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  خواستنِ و  فضاگشایی جایبه و  نترسیدی الهی عدل از تو انسان، ای: گویدمی شیطان
  زیاد  برای و کردی  مقاومت و ستیزه  شده،گشوده فضای و خداوند از سبببی شادیِ  و زندگی
 .بردار من سرِ  از دست.  ترسممی من  ولی ؛شدی خوشحال هاهمانیدگی شدن

 
  بِهی از شد جدا او خود: حق گفت
  رَهی؟ کی  هم تزویرها بدین تو

 ( ۳۶18 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 نیکبختی سعادت، نیکی، خوبی، : بِهی

  فضاگشایی عدم و  هایشهمانیدگی دلیلبه خوردهفریب شخصِ  آن: گویدمی شیطان به خداوند
  خواهی رهایی  چگونه حیله همه  این با نیز تو  اما. شد  جدا یکتایی فضای و  هدایت راه از

   یافت؟
 

   شمار  روزِ در  مفعول و فاعل
 سنگسار  حریفِ و اندروسیاه 

 ( ۳۶1۹ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  و رسوا هردو(  انسان ) خوردهگول و(  شیطان)  زنندهگول ابدی، لحظه  این  یعنی قیامت، روزِ در

 . شد  خواهند سنگسار شانزندگی در  المنونریبُ و بد اتفاقاتِ  با و  اندروسیاه
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  گول را من شیطان  که بگوید و کند خراب را  اشزندگی باشد، داشته ذهنی من تواندنمی کسی]
  شخصی هر هشیاری  کیفیت مسئولیت  زیرا. امخورده گول من که نگو بنابراین،  .استزده

 .[باشد می  خودش برعهده
 

   داد و حکم در  یقین زنرَه  و، زَدهرَه 
 المِهاد بِئْسَ  در و بُعدند چَهِ در

 ( ۳۶20 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 کننده  گمراه و گمراه: زَن رَه و زَدهرَه

 .است دوزخ منظور است،  جایگاهی بد: المِهاد بِئْسَ

  ٔافسانه چاهِ و یکتایی فضای از دوری چاهِ  در الهی  عدل حکم طبقِ  یقینا  کنندهگمراه و گمراه
 . یافت  خواهند جایگاهی بد و  افتاد  درخواهند  دردهایش  و  ذهنیمن

 ( 20۶ آیه ،( 2)بقره سوره کریم، قرآن)

َ  اتَّقِ   لَهُ  قِيلَ  َوإِذَا » ةُ  أََخذَت هُ   َللاَّ ث مِ  ال ِعزَّ ِ بُهُ   ۚبِاْل   « ال ِمَهادُ  َولَبِئ سَ   ۚ َجَهنَّمُ   فََحس 

 آن ،[ذهنیمن ٔ افسانه] جهنم. كشاند گناه به را او  اشخودخواهى بترس، خدا از كه گويند او به چون و
 .باشد بس را  او بد، آرامگاه

 
   فریفت را کو را غول و، را گول
   شِکیفت بایدمی   فَوز و خِالص از

 ( ۳۶21 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 رستگاری: فَوز

  رستگاری و نجات از اندوهمندانه باید هردو(  شیطان)راهزن دیوِ آن و خورده فریب احمقِ آن
 . باشند حضور به رسیدن و  رستگاری منتظر نباید و  بپوشند چشم

 
   اند  گِل در جااین  خرْگیر و خر هم

  آفلند جاآن و جااین غافلند
 ( ۳۶22 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  این در  هایشان،همانیدگی دلیلِبه. خرگیر هم و  کندمی گیر همانیدگی  گلِ در خر هم  جااین در
 .هستند آفل  خدا پیشِ یکتایی  فضای در  و غافل جهان

  باور  بودن آفل دلیلِبه است،  همانیده باور و  درد  با است، دردپرست و  باورپرست که هرکسی]
 .[ است آفل خداوند پیش نیز او درد، و
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   آن از گردند وا که را کسانی جز
  خزان از آیند فضل بهارِ در

 ( ۳۶2۳ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  در و  شوند  خداوند فضل بهارِ وارد   فضاگشایی با  گردند،باز ها همانیدگی  از که کسانی مگر

  ذهنی،من در بدانند و.  ببینند را ایزدی بخشش و  دانش  بهارِ مرکزشان،  ٔشده  گشوده فضای
 .  کرد  خواهد حمله ها آن به پژمردگی و خزان

 
 پذیر توبه  خدا و، آرند توبه
 الْإَمیر  نِعْمَ او و، گیرند او امرِ

 ( ۳۶24 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 فرمانرواست  نکو: الْإَمیر نِعْمَ

  و  کنندمی توبه ها، آن برحسب عمل و مرکزشان  در باور و  درد   گذاشتن ها،همانیدگی  از آنان
  آنان  ٔتوبه لحظه هر  در نیز خدا و  روندمی یکتایی فضای به و کرده رها را ذهن فضاگشایی،  با
  بهترین خداوند،  که شوندمی ست، زندگی  با  وحدت  و  عشق که الهی امر مطیع. پذیرد می را

 . فرمانرواست
 

   حَنین پشیمانی از آرند بر چون
 المُذْنِبین  اَنینُ از لرزد عرش

 ( ۳۶2۵ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 کاران  گنه یناله: المُذْنِبین َانینُ

  تأسف از کرده، محاصره را ما که فضایی عرش، دهند،سرمی ناله پشیمانی شدت از که آنگاه
  و تغییر و کند،می ارتعاش  زندگی به آید،درمی لرزه به همانیده،  هایانسان گناهکاران،  ٔناله و

 . شود می  شروع  هاآن تبدیل
 

  وَلَد بر  مادر که لرزد، چنانآن
 کَشَد می  باال به گیرد، دستشان

 ( ۳۶2۶ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  عرش،[ خواهند،نمی زندگی هاآن از دیگر  و گردند برمی هاهمانیدگی  راه از هاانسان وقتی]

 بر مادر دل کهاین  مثل لرزد می پشیمان گناهکاران برحالِ چنان ما،  ٔدربرگیرنده فضای
 .  کشدمی یکتایی، فضای باال، سویبه و گیردمی را آنان  دست عرش پس. لرزد می فرزندش
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   ُغرور از واخریده خداتان کای
 غفور  رَبِّ نک و، فضل ریاضِ نَک

 ( ۳۶2۷ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 باغها  بوستان،: ریاض

 آمرزنده  بسیار خداوند،  صفات از: غفور

  است  این است، خریده ذهنی من فریبِ و  غرور از را شما خدا که  کسانی ای: گوید آنان به
  که بخشنده پروردگارِ است این و. است شده  مهیا شما   برای که الهی دانش  و  فضل بوستانِ

 .است  پذیرفته را شما  ٔتوبه
 

 جاودان  رزقِ و برگ تانازینْ  بعد
 ناودان  از نه بُوَد، حق هوای از

 ( ۳۶28 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
  از بیرونی، اسباب  و علل و واسطه بدون  شما  ٔجاودانه روزی و نعمت و نوا و ساز پسزین

 . جهانیاین چیزهای  و  هاهمانیدگی  ناودان از نه رسدمیدر  شدهگشوده فضای  و  خداوند عشق
 

   کرد رشک  وسایط بر دریا چونکه
   کرد مَشک ترکِ به ماهی، چون تشنه

 ( ۳۶2۹ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 وسایل: وسایط

  تشنگان . برچید تشنگان پیش از را هاآن  ٔهمه کرد  غیرت اظهار اسباب و  هاواسطهبه دریا  چون
  اجازه خداوند غیرتِ که طورهمان. ]پیوستند دریا به و  کردند ترک را مَشک  ماهی،   مانند
  از را هاآن  ٔهمه  شود  یکتایی دریای وارد  ذهنی، اسباب و  هاواسطه  ٔوسیلهبه کسی دهدنمی
.  است کرده اثربی خدا به انسان شدن زنده برای را اسباب آن یعنی برچیده هاانسان پیش
 .[  پیوندندمی یکتایی فضای به مرکز  کردن عدم با و  کرده ترک را ذهن  مشکِ نیز آنان

 
 سازدش  وسیلت می صورت چه هر 
 اندازدش  دور بحر، وسیلت زآن 
 ( 111۳ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 .وسیله: وسیلت

  به و  شده یکتایی  دریای  وارد  بخواهد ذهنی  اسباب و ابزار  با و  باشد ذهن  در که انسانی هر
  غیرت قانون طبق یکتایی دریای است، جسم  که ابزار و وسیله همان  ازطریق شود،   زنده خدا

 . اندازد می  بیرون را او  خداوند
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