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گنج حضور، بخش   877دیوان شمس، موضوع برنامه غزلیات خالصه شرح ابیات مثنوی و 
 دوم 

 
 یاببخشد، شُکر خواهد سجده  سَر
 یاببخشد، شُکر خواهد قَعده  پا

 ( ٢۶7٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
کردن سَرِ   می و درمقابلِ آن سجده، تسل  دهدیعقل خود را م  یعنیبه انسان سَر،  خداوند

 . خواهدیرا م ییگشاشکر و فضا ،ی ذهنمن
و به او زنده شود، درعوضِ آن    ستدیاو با  یِپا ی که انسان رو دهدیاجازه م بخشد،یپا م 

 . خواهدیرا م یذهن من  یِن پانشستن و کنار گذاشت ی عنیقعود 
 

 تا سَرت همه نور خدا شود  یپا از
 ی پا و سَر شَو ی راهِ ذوالْجَالل چو ب در
 ( ۴87، غزل شماره یوان غزلیاتد ،حافظ)

  ات،یپا و سرِ من ذهن یکن ییگشالحظه فضا  نیشدن به خدا در اطراف اتفاق ادر راه زنده اگر
تا سرت، همٔه وجودت، از نورِ خدا   یاز پا  ،ینداز یکرده ب ییرا شناسا مرکزت  یهایدگی همان
 . یشویبه خدا زنده م  یعنی  شود یپر م

 
 است  صورتی جهان ساده و ب بخشِصورت 
   رَودی م وپاسَر ی همه ب یِسَر و پا آن

 ( 8٩8شمس، غزل شماره  وانید ،ی)مولو
  نی ها را در اانسان زیچهمه  ند،یآفریها را منقش بخشد،یکه به جهان صورت م یخداوند

  دی با زیبوده، فرم ندارد. ما ن صورتیهمه است ب یخود که سر و پا  سازد،ینو م بهلحظه نو
تا به خدا   میمرکز را عدم کن م،یشو نقشیو ب صورتیرا کنار گذاشته ب یذهنمن یسروپا 

 . میشو  لیتبد
 آورْد رُو  یهرکس یزمان کی

 جُو حق، فضل  از ش،یوِردِ خو  یِسو 
 ( ٢۴18 تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

فضل،   شیایخاص خود سرگرم شد و به هنگام ن یاز آنان به خواندن ورد و دعاها کیهر
 از خداوند درخواست کرد.   ییدانش، کرم، بخشش و عطا
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 و تَرسا، جهود و گَبر و مُغ  مؤمن
 آن سلطان اُلُغ یِرا رُو سو  جمله

 (  ٢۴1٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 *گبر: همان کافر است. 

 است.کار آمدهکافر به یمعن»مُغ« و »گَبر« غالباً به ی. در مثنویزرتشت؛ موبد زرتشت نییآ  رویپرست؛ پ*مُغ: آتش

 *اُلُغ: بزرگ. 

درگاه آن سلطان بزرگ، خدا    یرو به سو یپرست همگ و آتش یهودی  ،یح یمس  مسلمان،
 . کندیو مذهب خاص خود حضرت حق را پرستش م نییهر کس با آ  یعنیدارند، 

 
 سنگ و خاک و کوه و آب را  بلکه

 با خدا یواگشتِ نهان هست
 (٢۴٢۰  تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

که در جهان است    یزیچبلکه سنگ، خاک، کوه، آب و هر پرستندیها خدا را م انسان تنهانه
است که   بیترت  نیجهان به ا یتکامل ر یطور نهان توجه به حضرت حق دارند. مسبه  زین

به او   گردند،یخدا برم  یسوها بهانسان ٔههم ین یو د   یسطح ینظر از باورها صرف
 او زنده شوند.  به خواهندیو م آورندیم یرو
 

 ر ینَد فضلش خَبرا کُ یجماد مَر
 ر ی را کرده قَهْرِ او ضَر عاقالن

 (۵1٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 و قدرت و غلبه. روی*قَهْر: ن

 : کور. ری*ضَر

ها را  آن  یکنند، بخشش اله  شیکه چگونه خدا را ستا دانندیو نباتات م واناتیح جمادات،
اند و  شده  دهیکه همانرا کور کرده؛ چرا یذهن   یهامن یقهر و قدرت اله یاست، ولآگاه کرده

 .کنندیم  جاد یضرر زده، درد ا  گرانیمدام به خود و د 

ِكنْ »  ََّل تَْفقَُهوَن تَْسبِيَحُهْم ۗ إِنَّهُ  تَُسبُِِّح لَهُ السََّماَواُت السَّْبُع َواْْلَْرُض َوَمْن فِيِهنَّ ۚ َوإِْن ِمْن َشْيٍء إَِّلَّ يَُسبُِِّح بَِحْمِدِه َولََٰ
 َكاَن َحِليًما َغفُوًرا.« 

از    ر ی كنند ]همٔه موجودات به غ چه در آنهاست تسبيحش مى آسمان و زمين و هر   »هفت 
طبق فرمان خدا هستند[ و هيچ موجودى نيست جز آنكه او را به پاكى    ی ذهن من 
 فهميد؛ او بردبار و آمرزنده است.« شان را نمى ستايد، ولى شما ذكر تسبيح مى 

 ( ۴۴ هی( ، آ17سوره اسراء )  م،ی)قرآن کر
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 اِلٰهَ گفت، اِلَّالله گفت  لٰا
 الله سُفت احمد، رسول  گوهرِ

 ( ٢1۵٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 *گوهر سُفتن: سوراخ کردن گوهر، سخنان نغز گفتن. 

حضرت رسول را امتحان کند، گفت:   خواست یدر مشت داشت، م  زهیرسنگ  یمقدار  ابوجهل
. حضرت رسول  یدانیکه م شومیمن متوجه م  یی در دستم دارم؟ اگر بگو یزیچه چ یاگر گفت

بهتر است؛   ی کنند، گفت: دوم کتای یوجود خدا اقرار به میبگو ای چه هستند  می گفتند: بگو
االلله« را گفتند و گوهر تابناک رسول  »الاله  ٔهدر مشت ابوجهل کلم  هازهیرآن سنگ نیبنابرا

  یگرید   یخدا چیخداوند ه رازیغ دیلحظه بگو ن یدر ا  دیبا یکردند ]هر انسان انیخدا را ب
من مانند حضرت    پرستم،یها را نمو من آن  ستندی من ن ی خدا  هایدگ ی همان  نیبنابرا ست؛ ین

آفل را انکار کرده، فضا   ی هایدگی ها، همانهستم؛ پس بت داکه از جنس خ کنمیرسول اقرار م
 ا زنده شوم.[ تا به خد کنمیرا باز م

 
 بُد مقصودش از بانگِ رَباب کیل

 آن خطاب  الِیمشتاقان خ   چوهم
 ( 7٣1 تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 تار.  هیشب یقی *رَباب: از آالت موس

  ییکتای یفضا یق یعلت جذاب است که از موس نیبه ا شود ینغمٔه دلنواز که نواخته م هر
دادن به  منظورش از گوش  یگرفته است و هر انسان ریتأث کندیرا اداره م زیچخداوند که همه

قضا و   ٔهلیوسلحظه که به نیاست که مشتاق شود در اطراف اتفاق ا نی ا یق یبانگ موس
آهنگ و   ،ی قیشده موسگشوده یفضا قیطرفضا را باز کند تا از د،یآیم د وجو به یفکان اله کن

 آن اتفاق را بشنود.  غامیپ
 

 دُهُل  دِیسُرنا و تهد ٔهنال
 مانَد بِدآن ناقور کُلّ  یزکیچ

 ( 7٣٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 .زنندیکه همراه دُهُل م یاست باد ی *سرنا: ساز

 *دُهُل: طبل. 

 است.  لی*ناقور کُلّ: همان صور اسراف

  نیا یق یموس یاست. صدا  هیشب لیبه صُورِ اسراف یبلند طبل، اندک سُرنا و بانگِ مِیمال ٔهنال
و هر لحظه با قانون قضا و   کندیما را اداره م یکُل است که زندگ یقیموس  هیشب یاندک  ی جهان

ن  ی و بله گفتن به اتفاق ا ییگشاکه با فضا  خواهد یوجود آوردن اتفاقات از ما م فکان با بهکن
 . میکه از جنس خدا هست میلحظه، اقرار کن
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 هالحن نیاند: اگفته  مانیحک پس

 ما   میدَوارِ چرخ بگْرفت از
 ( 7٣٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

مثل موالنا   یو عارفان مانیحک ای ثاغورثیمثل ف  یو دانشمندان  دانانیق یعلّت موس نیهم به
و باز    هایدگیکردن مرکز از همان یرا با خال میکه ساخت ییهاو آهنگ  یقیاند: نظمِ موسگفته

 . میاشده گرفتهگشوده یفضا  یعنیدرون از گردش فلک  یکردن فضا 
 

 خلق   کهن یچرخ است ا یِهاگردش  بانگِ
 به طُنبُور و به حلق ندشیسرای م

 ( 7٣۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 تار.سه هیشب ی قی*طُنبُور: از آالت موس

  لیاسراف پوریبه ش یکم  خوانند،یو م  ندیسرایکه مردم با طنبور و حلقِ خود م  ییهانغمه نیا
 هیشب  شود یزنده کردن ما از ذهن زده م ی فکان و براصورت قضا و کنلحظه به نیکه در ا
 است. 

 
 کنَد  جِوتی شَه جان را جنا  لطفِ
 کنَد  کویشَه هر زشت را ن زآنکه

 (٣٣۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
خشم و   ،یباورپرست کندیکه فکر م یِذهن شاه، خدا، جان و روانِ انسانِ من  یو مهربان  لطف

که شاه، خدا، هر  رایز کشد؛یم ترشیب ی دگ یهمان یِسو خداگونه است را به اشیترس ذهن 
  اری. او بسسازد یم  کوکارین یو از گناهکار فرد   بخشدیرا م یهر گناه  کند،یم کو یزشت را ن

  شیکارها د،یایتا به خودش ب دهد یفرصت م  یجوان نیاست و به انسان در سن ریپذانعطاف
 را خداگونه نشمارد و مرکز را عدم کند.  یذهندر من

 
 ما  یِهایکیکه ن ،یمکن زشت رَو،

 ما  یِبا ی آن ز شِیآمد پ زشت
 (٣٣7 تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

و   هایکیفکر و عمل نکرده، کارِ زشت مکن که ن یذهن درست تأمل کن و براساس من برو
و فقط    شود یما، خدا، زشت نشان داده م  ی بایما، در حضورِ آن محبوب ز یذهنمن یکارها 

و    دهدیخدا را م  ی بو زد،یریبه آن م یکه از مرکز عدم آمده، خرد و برکت زندگ یفکر و عمل
 . باست یز
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   یخود را سزا پنداشت خدمتِ

 ی جُرم از آن افراشت یلِوا تو
 (٣٣8 تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

که طاعت و خدمتِ   یفکر و عمل کرد  یذهن براساس من ،یرو پرچم گناه را برافراشتاز آن تو
 . ی قبول خدا پنداشت ٔهستی را شا یذهنخود با من

 
 تو را ذکر و دعا دستور شد چون
 دلت مغرور شد دعا کردن   زآن
 (٣٣٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

و    ییذکر بگو  دیکه با یو تو متوجه شد دهی رو که دستور ذکر و دعا ازطرف خداوند رسآن از
  چیبدون ه اتیذهن عنوان ذکر با منرا به  یو مرتب الفاظ  یکار عادت کرد  نیبه ا ،ی دعا کن
 است. غلط دلت مغرور شده پس براثر دعا و ذکرِ  ؛یکن یتکرار م یحضور

 
 تو خود را با خدا  ید ید سُخنهم
 گُمان افتد جدا نیبسا کو ز یا

 (٣۴۰ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
گُمان از درگاهِ خدا   نیبراثر ا کهیکسان  ارندیبس ؛ید یسخن د تو خود را با خدا هم نیبنابرا
  دانندیخود را حرف خدا م یها حرف یول  دندیند ییوصل و لقا گونهچیها هآن شوند،یجدا م

 به او وصل هستند.  کنندیو فکر م
 

   نیبر زم  ندیبا تو شَه نش گرچه
 ن ینش کوتری بشْناس و، ن شتنیخو

 (٣۴1 تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
  خواهدیم ند،ینشیبا تو م  د،ی آیفرمِ تو م ن،ی شاه، خدا، به زم  یکه اگر مرکز را عدم کن هرچند

عنوان انسان  خود زنده شود؛ درست است که کرمنا و کوثر وجود دارد و خدا تو را بهدر تو به 
تو حد خود را   یمثل موالنا به خود زنده شده است، ول  ییهاداشته و عمالً در انسان یگرام

خداوند   یخود را ذکر و دعا یذهن من یذکر و دعا  ی عنی ن،یتر بنشو مؤدب کوتریبشناس، ن
 مپندار. 
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 ش یدر حدِّ خو یتو، ول ینی نازن
 ش یاَلله پا مَنِه از حدّ، ب اَلله 
 ( ٣٣۰۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 نیو نازن زیو تو عز  شود یخود زنده م  ت ی نهایانسان، درست است که خدا در تو به ب یا
را با   تی خدا، پا پس تو را به خدا، تو را به ،ییگشایکه فضا را م یا اندازهبه ی ول  یهست

در   اگر در مرکزت از حدّ و حدود خود فراتر مگذار.  هایدگی مقاومت، قضاوت و گذاشتن همان
  دی با ،ی گذاریپا را از حدود خود فراتر م یمقاومت کن  ،ی لحظه فضا را ببند نیاطراف اتفاق ا 
 . یفضا را باز کن

 
 خَودت از  ترن ی بر نازن یزن گر

 آرَدَت   ری ز ن،یزم ْدر تگِ هفتم  
 ( ٣٣۰۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 نقطه  نیتر نیی*تگ: ته؛ پا

عنوان  به یعنی  یاز خود که خداست مقابله کن ترنیلحظه با نازن نی انسان، اگر در ا یا
 صورتنی درا ؛یکن زهیو ستاست مقاومت  زیی عقل و قدرت تم تی نهایدرمقابل او که ب   یذهنمن

به   لیتبد یو مقاومت  زهی]هر ست یشویپنهان م  یدگی همان  ارِیبس یهاهیال یعنی  نیزمهفتمْ رِیز
 .[ شود یآن پنهان م رِیما در ز  یار یشده و هش هیک الی
 

 کمال گر،ید یاز صورت یصورت
 ضاَلل نِیباشد آن ع  د،یبجو  گر
 ( ٣7۴۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 از او بخواهد که  یعنیدرخواست کمال کند  گرید   یذهناز انسانِ من یذهنانسانِ من اگر
محض    یکار گمراه  نیکند، ا لیدرونش را باز و به خدا تبد  یاو را کوچک کرده، فضا  یذهنمن

 است.  
 

   گُهَریب یا یکنی چه عرضه م پس
 دگر؟  یخود به محتاج  اجِیاحت

 ( ٣7۴7 تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
گوهر را در   نیدرون را باز نکرده و ا  یکه هنوز فضا  هنریب یا  شه،ی و ر اصلیب یا پس

که او هم   گرید   یازمندیبه ن  ست،یشدن به زندگخود را که زنده ازیچرا ن ،ی انکرده دایدرون پ
 ؟ یداریعرضه م ستیشدن به زندگدارد و محتاج زنده  یذهنمن
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 مگو  زدانیست، بر صُوَر بنده  چون
 مجو   هشیمَبَر صورت، به تشب ظن

 ( ٣7۴8 تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
را   یصورت چیبندٔه خداوند هستند؛ پس ه  یهمگ  ی کنیکه تصور م یزیها، هرچصورت چون

  هیو تشب ریصورت و جسم است، او را به تصو یخدا مدان. گمان مدار که خداوند دارا
نماند و با او   یزی تو و خدا چ نیشو تا ب می کرده واقعاً تسل ییگشاوجو مکن بلکه فضاجست

 . یشو  یکی
 

  شیخو  یِو در اِفنا یتَضرّع جو در
  شیبه پ  دیَتفکّر جز صُوَر نآ کز
 ( ٣7۴٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 کردن.   ی*تضرع: زار

  ،یو زار هیراو را در گ دیپس با افت؛ی هیو تشب   ریتصو قیخداوند را ازطر توانیکه نم حال
کوچک کردن و فنا ساختن وجود   ها،یدگیو انداختن همان ییشناسا  ارانه،یصبر و درد هش

  یذهن از فکر کردن با من رایز ؛ یوجو کنجست میاقرار به ندانستن و تسل ، یذهنمن یموهوم 
  یذهنمن یتوهم  یفکرها  قیو  انسان ازطر دی آینم دیپد یتوهم ی هاجز صورت یزیچ
 به وصال خداوند برسد.  تواندینم
 

 صورتت نَبوَد فِرِه  رِیز غ  ور
 در تو، بِهْ  د یتو زا یکآن ب یصورت

 ( ٣7۵۰ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 یی فضا را باز نکرده و مرکز عدم را شناسا ،ی شناسیرا نم یگرید  زیجز صورت چتو به اگر

که   یآن صورت  رایباشد؛ ز امدهین د یتو پد یذهنرا انتخاب کن که از من یصورت  ،یانکرده
 تو بهتر است. یبرا  دیآ دیپد  یذهن بدون دخالت من

 
  یرو یجا مکه آن یشهر   صورتِ

 یرَو یا دت،یکش صورتی ب ذوقِ
 ( ٣7۵1 تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 : خردمند.یّ*رَو

 ی)فضا گری( به شهر دیذهن)من یاز شهر ی وقت ،ی رویرا م  قتی خردمند که راه حق یا
و قضاوت و مقاومت صفر( تو را    ییگشاکه صورت و فرم ندارد )فضا ی ذوق  ،یرو ی( م ییکتای

 کشانده است.  اریبدان د 
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 تا المکان  یروی م یبه معن پس

 مکان است و زمان   رِیغ  ،یخوش که
 ( ٣7۵٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 چیکه ه یی به آن شهر )عالم المکان، جا ی جسم یاریو هش  یذهنتو ظاهراً با من پس
  ی اریو مرکز عدم سوار بر هش  ییگشاباطناً با ذوق، فضا یول  ،یرو ینباشد( م  یدگی همان

که   یو ذوق  یکه خوش رایز ؛یشو یم لیکوچک شده به خدا تبد اتیذهنمن ،ی رویحضور م
 .  ستین یجسم  یار یو هش  یذهنرد از جنس زمان و مکان، منبیم ییکتای یانسان را به فضا

 
   یاو شَو یِکه سو  یار ی صورتِ

 ی رَویم اش ّی مونس یِبرا از
 ( ٣7۵٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

است که   یو اُنس  یهمدم  ،ی رفتن تو به جهت مونس نی ا ،یرو یم  یظاهراً نزد دوست یوقت مثالً
 . ی با او دار

 
  یشد  صورتی ب یِسو یبه معن پس

  یزآن مقصود غافل آمد گرچه
 ( ٣7۵۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

آن   تواند یکه صورت ندارد و ذهن نم یذوق  ٔهلیوسبه یذهناز من یاری عنوان هشتو به نیبنابرا
هرچند که نسبت بدان عالم    ،یاخدا رفته ی عنیو عالم معنا   صورتیعالم ب  یسو به ند،یرا بب
 . یانداشته یآگاه 

 
 حق بُوَد معبودِ کُل  قت،ی حق پس
 سُبُل  رانِیْ ذوق است سَ یِپ کز
 ( ٣7۵۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 ها. راه مودِنیسُبُل: پ راِنیْ*سَ

است، چه از او باخبر باشند و چه باخبر   ق یخداوند است که معبود کل خال قت،ی حق نیبنابرا
است که   یذوق و لذت   یمختلف برا قیها و سلوک در مذاهب و طراراه مودنیپ راینباشند؛ ز

 . برندیخود م نی از د  انیاد  روانیپ
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 اند دُم کرده  یِرو سو یبعض کیل
 اند سَر اصل است، سَر گم کرده  گرچه
 ( ٣7۵۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

شده توجه کنند به  گشوده ی و فضا  یکه به سر، عقل و خرد زندگآن یجا از مردم به یبعض  اما
شده اصل  گشوده یکه سر، فضا. با آنکنندیتوجه کرده و آن را معبود خود م یذهنُدم، من

 اند( مشغول ساخته  یذهن خود را در من یعنی اند )است آن را گم کرده
 

 ضاالنِ گم   نیا شِیآن سَر، پ کیل
 از راهِ دُم  یدادِ سَر دهدی م
 ( ٣7۵7 تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 *ضالّ: گمراه. 

به آن   یذهنُدم، من  قیخود است را ازطر تی شأن معبود  قیکه ال ییآن سر، خداوند، عطا  اما
  نیکه انسان در سن دهدیخداوند اجازه م ی عنی  دهد،یاند مگمراهان که در ذهنشان گم شده

وجود آوردن اتفاقات  ( با بهیذهنُدم، )من قیاز آن از طربماند و پس  یذهندر من  یمدت یجوان
انسان   یبرا یمسائل یهم لطف دارد و هم گاه ی اله  یقضا کند؛یم  تی ا بد آنها را هدایخوب 

  لٔهیوساست تا به ی حوصلگیو ب یگرفتگدل  ،یآن درد، غم، گرفتار جهیکه نت آوردیبه وجود م
 شود.   داریآن دردها انسان از خواب ذهن ب

 
 با تشکر: 

 سمیه
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