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 گنج حضور، بخش سوم  950خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 15۴۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بر کفِ دریا فَرَس، را راندن

 یی در نورِ برقی خواندننامه

 فَرَس: اسب *

زندگی را با نور    ست عمل کردن و نامۀدوانی کردن یعنی براساس فکرهای همانیده که بسیار سطحی بر کف دریا اسب 

 که زندگی باید این نامه و کتاب ارزشمند را بخواند. ]ادامه در بیت بعد[ ضعیف ذهن خواندن، درحالی 

 15۴٧مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 از حریصی عاقبت نادیدن است 

 بر دل و بر عقلِ خود خندیدن است 

یده، عاقبت انسان که همان زنده شدن به خداوند  ورزی به مرکز همانشود از شدت حرص]فکر و عمل ذهنی[ باعث می

ذهنی و  است دیده نشود و درواقع با ذهنْ فکر و عمل کردن، خود را مسخره کردن است. یعنی زندگیِ انسان با عقل من 

 شود. حرص ناشی از آن درست نمی 

 15۴8مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بین است عقل از خاصیتعاقبت 

 نبیند عاقبت نفْس باشد کو 



   

  

 

1158 عشق قسمتپیغام  خانم لیل   

از ویژگی عاقبت  بیند. ]وقتی انسان فضا را  ذهنی عاقبت و سرانجام کارها را نمی ست، اما عقل منهای عقل زندگی بینی 

شود برای چه منظوری آفریده شده و کار او  متوجه می  صورتکند، دراین ست رو می گشاید و به عقل کل که عقل زندگی می

 در این جهان چیست.[ 

 15۴9وی، دفتر دوم، بیت مولوی، مثن

 عقل کو مغلوبِ نفْس، او نفس شد 

 مُشتری، ماتِ زُحَل شد، نحس شد 

 ترین سیّاره منظومه شمسی که بین مریخ و زُحل قرار دارد. سعدِ اکبر، سعدِ آسمان بزرگ  مُشتری:*

 زُحَل: کیوان، نحس اکبر*

ذهنی است. همچون ستارۀ مشتری که  س یا همان منها شد دیگر عقل نیست، بلکه نفْ اگر عقل زندگی مغلوب همانیدگی 

ها قرار گرفت،  خود ذاتاً سعد و مبارک است، اما چون تحت نفوذ ستارۀ زحل یعنی عقل جزوی و دیدن براساس همانیدگی 

ای جز خرابی ندارد. پس چارۀ او در فضاگشایی و  به هر کاری بزند نتیجه ذهنی دست شوم و نامبارک شد. ]انسان در من 

 هاست.[ اندن همانیدگی ر

 ۲۶9مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بر زبان، نام حق و، در جانِ او 

 ایمانِ او گَندها از فکرِ بی 

  کند، اما باطنش به آورد، دعا و عبادت می که نام خداوند را ظاهراً بر زبان می   ذهنی دارد منافق است، طوری انسانی که من 

 دهد. بوی بد می  ز درد و همانیدگی واسطۀ فضابندی و مرکز انباشته ا
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 ۳۶٧0مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 یی گشتهیی، گم تو به صورت رفته 

 یییابی که معنی هِشتهزآن نمی 

صورت  ای. دراین ای که فضاگشایی را فراموش کرده و به ذهن رفته ها و دردهایت گم شدهای انسان، تو به این دلیل در فکر 

روی و از  سازیِ ذهن از یک فکر همانیده به فکر همانیدۀ دیگر می وسیلۀ سببزندگی را پیدا کنی چون دائماً به توانی  نمی 

 گویی. ذهنی سخن می طریق من 

 ۲8۲۴مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 قسمتِ خود، خود بُریدی تو ز جَهل 

 قسمتِ خود را فزاید مَردِ اهل

 شایسته و سزاوار. مَردِ اهل: انسانِ الیق، *

ای، اما انسان  دهد قطع کردهسهم خود را از آن چیزی که زندگی در این لحظه به تو می  ذهنی تو به علت جهل و نادانی من

دهد. ]انسان با هیجاناتی همچون  لحظه و عمل نکردن با عقل ذهنْ سهم خود را افزایش می به خردمند با فضاگشاییِ لحظه

 کند.[ذهنیْ سهم خود را از برکات زندگی کم می وان منعنخشم و بلند شدن به 

 ۲۲۶۴مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 پند گفتن با جَهولِ خوابناک

 خاکتخم افگندن بُوَد در شوره 
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 جَهول: نادان *

و حاصلی    کندزار است، یعنی این بذر رشد نمی پند دادن به نادانی که در خواب ذهن فرورفته، مانند بذرافشانی در شوره 

 ندارد. 

ذهنی هستند، احتمال  های اثرگذار دیو من ها زیر نفوذ گلولهکند و اکثر انسان جایی که ناظر جنس منظور را تعیین می ]از آن 

جدل باید انجام    و  ها اثر نکند بسیار زیاد است. اما با رعایت قانون جبران مادی که بدون بحث که ابیات موالنا در آن این

آرام این اثرات مخرب و  ین جبران معنوی یعنی تکرار مکرر ابیات و گوش دادن به برنامۀ گنج حضور، آرام شود و همچن

 شود.[ ذهنی خارج شده، دوباره از جنس زندگی می شود و شخص از جنسیت منمنفی شسته می 

 11۴5مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عقلِ جُزوی، گاه چیره، گَه نگون 

 رَیْبُ الْـمَنون عقلِ کلّی، ایمن از

 رَیْبُ الْـمَنون: حوادثِ ناگوار *

وقت از حوادث  شود و هیچ و بدبخت می   ذهنی فکر و عمل کُند گاه در این جهان پیروز و گاه سرنگونکسی که با عقل من 

ی اگر همان شخص  را به خودش زنده کند، در امان نیست. ول  آورد تا او وجود می فَکان« به ناگواری که زندگی با قضا و »کُن 

الْمَنون« یعنی حوادث ناگوار در  شده یعنی عقل کلْ فکر و عمل کند، از »رَیبُ فضاگشایی کرده و برحسبِ خِرد فضای گشوده

 امان خواهد بود. 
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 550مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کند چون ز زنده مُرده بیرون می 

 تندنفسِ زنده سویِ مرگی می 

ذهنی را بیرون  هشیاریِ ما مُردگی من  فَکان« از زندگیِ زنده یعنیوسیلۀ قضا و »کُناست که به   چون قانون خداوند این

 زند و میل به مرگ و نابودی دارد.ذهنی دائماً به خودش ضرر می آورد، بنابراین من 

 ۴0٧مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 در زمانه صاحبِ دامی بُوَد؟ 

 ؟ همچو ما احمق که صیدِ خود کند

اش را به تله بیندازد  شود که با همانیده شدن با چیزها، هشیاریها پیدا می تر از ما انسان ای احمق آیا در کل کائنات، باشنده

 ذهنیِ خود اسیر شود؟ و در دام من 

 ۳05۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 انداخت قضا که تیرِ حوادث به تو همی 

 سِپَری تو را کُند به عنایت از آن سپس 

گرفت و  ات را نشانه  وسیلۀ حوادث بَد در جهت بیداریِ تو از خواب ذهن، مرکز همانیده فَکانِ« الهی به هروقت قضا و »کُن

شود و دیگر آن حوادث روی تو اثر  بعد لطفِ خداوند سپر بلیِ تو می   تو با فضاگشایی مرکزت را عدم کردی، از آن به 

 گذارد. نمی 
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 ۲80۴ر پنجم، بیت مولوی، مثنوی، دفت

 خانه را من رُوفتم از نیک و بد 

 ام پُرَّست از عشقِ احدخانه 

ها پاک کردم و اآلن دلم  گوید:[ من با فضاگشایی خانۀ دلم را از همانیدگی شده به زندگی می ]موالنا از زبان انسان زنده

 آکنده از عشق خداوندِ یگانه است. 

 ۲805مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 چه بینم اندر او غیرِ خدا هر 

 آنِ من نَبْوَد، بُوَد عکسِ گدا 

ذهنی  در آینۀ دلم که اکنون با فضاگشایی مَملو از یاد خداست، هرچه جز یاد خداوند بیاید، از من نیست بلکه متعلق به من 

ار ادامه دهید، پس از  رسد از او توقعی دارد. ]اگر فضاگشایی کنید و به این کاست که خصلت گدایی داشته و به هرکس می 

ترتیب این گدا زیر کنترل بینید و بدین ذهنی گدا و خواهندۀ خود را میعنوان ناظر، در آینۀ دلتان عکسِ من مدتی شما به 

 آید.[شما درمی 

 ۶90دوم، بیت  دفتر مثنوی، مولوی،

 کارگاهِ صُنعِ حق، چون نیستی است 

 قیمتی است پس بُرونِ کارگه بی 
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ست، بنابراین هرکس که بیرون از این کارگاه باشد و در ذهن براساسِ  ارگاه آفرینش خداوند عدم و نیستی جا که کاز آن 

گشایی و مرکزِ عدم تبدیل  عبارتی ما با فضاها حسِ وجود کند هیچ ارزشی ندارد، چراکه کارگاه شیطان است. ]به همانیدگی 

 شویم.[ تبدیل به کارگاه شیطان می به کارگاه خداوند شده و با فضابندی و مرکز همانیده  

 ۴۶٧8مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تنچون به من زنده شود این مُرده

 جانِ من باشد که رُو آرَد به من

اش به من زنده شود، درواقع همان جانِ من،  ذهنیِ مرده گشایی کند و من گوید:[ هرگاه کسی فضا ]موالنا از زبان زندگی می 

سوی من، یعنی اصلِ خود، روی  هاست که از ذهن آزاد شده و به شده در همانیدگی گذاریلصِ سرمایهیعنی هشیاریِ خا

 شود.[ نهایت خودش قائم می خداوند در انسان به بی عبارت دیگر  آورد. ]به می

 ۴۶٧9مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 من کنم او را ازین جان محتشم

 جان که من بخشم، ببیند بخششم 

 : دارای حشمت، شکوهمند محتشم*

گوید:[ من انسان فضاگشا را از این جان که درواقع »انباشتگیِ هشیاری خالص« است، بزرگ و  ]موالنا از زبان زندگی می 

کند و دیگر با چیزها همانیده بیند و آن را درک می بخشم، بخشش و لطف مرا می او می   سازم و جانی که من به شکوهمند می 

 شود. نمی 
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 ۴۶80، مثنوی، دفتر سوم، بیت مولوی

 جانِ نامحرم نبیند رویِ دوست 

 جز همآن جان کاَصلِ او از کویِ اوست 

تواند روی دوست یا خداوند را ببیند و به کَرم و بخشش او آگاه شود، مگر همان هشیاری خالصی  ذهنی نمی جان نامحرمِ من 

 شود.  ها آزاد می گشایی از همانیدگی ست و با فضا که از جنس خود زندگی 

 ۳٧۴5مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 حَیْثُ ما کُنْتُم فَوَلُّوا وَجْهَکُم 

 هذا الَّذی لَمْ یَنْهَکُم  نَحْوَهُ 

زیرا این    و مرکز خود را عدم کنید  سوی خدا بگردانید ، روی خود را با فضاگشایی به ذهنی که هستید در هر وضعیتی از من 

 است. ست که خدا شما را از آن منع نکرده تنها کاری

 1۴۴ (، آیۀ۲قرآن کریم، سورۀ بقره )

کُمْ  فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَۀً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَ السَّمَاءِ»قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی  

 عَمَّا یَعْمَلُون.«  شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ لَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِل  

گردانیم. پس روى به جانب مسجدالحرام  پسندى مىاى که مى بینیم. تو را به سوى قبله »نگریستنت را به اطراف آسمان مى 

است.  دانند که این دگرگونى به حق و از جانب پروردگارشان بوده کن. و هرجا که باشید روى بدان جانب کنید. اهل کتاب مى 

 کنید غافل نیست.«مى چه و خدا از آن 
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 ۳09٧مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 پس هماره رویِ معشوقه نگر

 این به دستِ توست، بشنو ای پدر 

روی معشوق حقیقی که خداوند است بنگر و خوب گوش کن    پس ای انسان، همواره با فضاگشایی و عدم کردن مرکز به 

 گیرد.ه، با انتخاب خود تو صورت می که این فضاگشایی و برداشتنِ اولین قدم در این لحظ

 ۴059مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 هرکه را فتح و ظَفَر پیغام داد 

 مُرادپیشِ او یک شد مُراد و بی 

 پیروزی، کامروایی  ظَفَر:*

نی خارج  ذهاز سلطۀ عقل من  هرکسی که دراثر فضاگشایی پیغام فتح و ظفرِ زندگی به او رسید، یعنی به خِرد زندگی وصل و 

 هایِ ذهنی برای او یکسان است. شد، دیگر رسیدن یا نرسیدن به مراد 

 ۴1۳مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بر قضا کم نِه بهانه، ای جوان

 جُرمِ خود را چون نهی بر دیگران؟ 

کاهلی خود قرار نده، نگو تقصیر خداوند است و مسئولیت جرم خود را که از طریق    قدر قضا و قَدَر را بهانۀ ای جوان این 

 ای بپذیر.  مرکز همانیده فکر و عمل کرده
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ذهنی انجام دادیم مورد اصابت تیر قضا، خداوند، قرار گرفت، مسئول آن شخصِ خود ماست نه  چه با من عبارتی اگر آن ]به 

 است.[ هدفِ تیرِ خداوند مرکز همانیدهخداوند یا انسان دیگری، چراکه 

 ۴15مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گِردِ خود برگَرد و جُرم خود ببین

 جنبش از خود بین و، از سایه مَبین

ات باش. فضا را بگشا و ببین که چقدر با عمل کردن از مرکز همانیده، درد و رنج و  ای انسان، به خودت بیا و ناظر زندگی 

ذهنی خود را مقصر ندان، چراکه در این لحظه  ای. مسئولیت را بپذیر و گردن کسی نینداز، حتی من ع ایجاد کرده مسئله و مان

 جنبد.ذهنیِ تو نیز به فرمانِ تو می قدرت انتخاب داری و سایه یعنی من

 ۴۲۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جرمِ خود را بر کسی دیگر منه

 هوش و گوش خود بدین پاداش دِه 

صورت حضور ناظر تمام توجه و تمرکزت را به جزای عملت  ای انسان، جرم و گناه خود را به گردن دیگری نینداز، بلکه به 

بده، یعنی نتیجۀ عملت را ببین و بدان هر عملی پاداشِ مناسب و درخورِ خودش را دارد. ]اگر انسان فضا را بگشاید، از خرد  

 بیند تمام مسائل به عملکردِ او در ذهن مربوط است.[ ی شود و ممند می بخشش خداوند بهره  و
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 ۴۲٧مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جُرم بر خود نِه، که تو خود کاشتی 

 با جزا و عدلِ حق کن آشتی 

ای از جانب خود بدان و زیر بار مسئولیت آن برو، چراکه  شدن مرتکب شده   اثر همانیدهای انسان، گناه و جرمی را که در 

ای. پس با جزا و عدل خدا آشتی کن یعنی به نتیجۀ عَملت راضی باش، زیرا عدل خداوند این  رِ معصیت را خودت کاشتهبذ

 است که تو نتیجۀ فکر و عمل خود را ببینی.  

 ۴۲8مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رنج را باشد سبب بد کردنی 

 بد ز فعلِ خود شناس، از بخت نی 

کشی،  رد و رنجی نتیجۀ یک عملکردِ بد است. بنابراین این بلیی که بر سرت آمده و درد و رنج می ای انسان، بِدان که هر د

 ست، نَه بخت و اقبال.ذهنی وسیلۀ من نتیجۀ فکر و عمل بَد تو به 

شودی  گگونه نیست که خداوند به تو ظلم کرده و بِین تو و دیگر بندگانش تفاوت قائل شده باشد. اگر فضا را می ]یعنی این

 شدی.[ کردی، دچار درد و رنج نمی و با خرد زندگی عمل می 

 ۴۳0مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُتّهم کُن نَفْسِ خود را ای فتی 

 مُتّهم کم کُن جزایِ عدل را
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 فتی: جوان *

ذهنی هم  چراکه من ات را متهم کن نه جزایی که با عدلِ خداوند برقرار شده.  ذهنی ای جوان، هرگاه دنبال مقصر بودی من 

ذهنی منجربه  گردد. درنتیجه هر فکر و عملی با منکاری و نابودی می صورت فردی و هم جمعی، دائماً حول و حوش خراببه 

 شود. درد و خرابی می 

 ۴۳1مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 توبه کن، مردانه سر آور به ره

 که فَمَنْ یَعْمَلْ بِمِثقال  یَرَه

بیند. پس از این  اش را می ای عملی انجام دهد، نتیجه راه شو، زیرا هرکس حتی به اندازۀ ذرهوبه کن و سربهاکنون مردانه ت 

شده استفاده کنی و دیگر هرگز اجازه نده  ذهنی فضا را بگشا تا از خردِ فضای گشودهجای فکر و عمل با من لحظه به بعد به 

 ات در کارِ تو دخالت کند.  ذهنیمن

 8-٧(، آیۀ 99سورۀ زلزال )  قرآن کریم،

 »فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۀ  خَیْرًا یَرَهُ.«

 بیند.«ای نیکی کرده باشد ]یعنی با تسلیم و فضاگشایی عمل کرده باشد[ آن را می وزن ذره  کس به »پس هر 

 »وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۀ  شَرًّا یَرَهُ.« 

 بیند.«ذهنی عمل کرده باشد[ آن را می باشد ]یعنی با من ای بدی کرده »هرکس به وزن ذره
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 ۳1۴5مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 یی گر جهدِ تو افزون بُوَد ذرّه

 در ترازویِ خدا موزون بُوَد 

تو در جهت فضاگشایی و ریختن خِرد زندگی به فکر و عملت ذره  ای بیشتر شود، ترازوی  اگر این لحظه سعی و تلشِ 

 کند. سنجد و به نفع تو عمل می خداوند آن را می 

ای جز ملمت و پشیمانی نخواهد داشت،  ذهنی، نتیجه ]باید به این نکتۀ مهم توجه داشت که تلش و کوشش برحسب من 

 شده صورت گیرد.[ ی گشوده لذا تلش ما همواره باید برحسب فضا 

 ۴105مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ها کندایتهمچو مستی، کو جن

 گوید او: مَعذور بودم من ز خَود 

خودی  مانند انسان مستی که در حالت مستی خطا کند و سپس زمانی که هُشیار شود بگوید که من در حالت مستی و بی 

ها را در مرکزش  ست که وقتی همانیدگی است. ]درواقع تمثیل انسانی ام، بنابراین عذرم پذیرفته این خطاها را مرتکب شده 

 است.[ کند اختیاری نداشته شود ادعا می ها می گذارد و شکار آن می

 ۴10۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گویدش لیکن سبب ای زشتکار

 از تو بُد در رفتنِ آن اختیار
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  ها، ذهنی و همانیدگی گوید: ولی ای زشتکار، از دست دادنِ اختیارت و همچنین تَفویض آن به من شخصی در پاسخ به او می 

، در  عهده بگیری و ناظر ذهنت باشی ات را به تقصیر خودت بود. تو باید این لحظه با فضاگشایی مسئولیت کیفیت هشیاری

 صورت هرگونه جنایتی از تو سَربزند، تقصیر خودت است.  این  غیر

 ۴10٧مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بیخودی نآمد به خود، توش خواندی 

 توش راندی اختیارت خود نشد، 

خود به سراغت نیامد، بلکه تو دراثر همانیده شدن با چیزها آن را طلب  به ذهنی خود خود شدن در منخِردی و بی آن بی 

ها لحظه و جذب همانیدگی   بندی و مقاومت در برابر فرم این است، بلکه تو با فضا خود از دستت نرفته به کردی. و اختیارت خود 

 دادی.  دست  را از  عمداً آن 

 توانستی در این لحظه با فضاگشایی و عدم کردن مرکزت صاحب اختیار و فرماندۀ زندگی خود شوی.[ که می ]درحالی 

 1٧۲مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 شاد باش و فارِغ و ایمن که من 

 آن کنم با تو که باران، با چمن

 راحت و آسوده  فارِغ:*

 رستگار، محفوظ و در امان، سالم  ایمن:*
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شده احساسِ امنیت کن،  خاطر باش و در این فضای گشوده گوید:[ ای انسان، فضا را باز کن، شادمان و آسوده ]خداوند می 

کند، یعنی تو را دوباره زنده و باطراوت  کنم که باران با چمن می چراکه من با بارشِ بخشش و رحمتم با تو همان کاری را می 

 کنم.می

 1٧۳یت مولوی، مثنوی، دفتر اول، ب

 خورم تو غم مَخَورمن غمِ تو می 

 ترم از صد پدر بر تو من مشفق 

از صد پدر   خورم، تو غم نخور، چراکه منشده غم تو را می گوید:[ من در فضای گشوده ]موالنا از زبان زندگی به انسان می 

 بخواه و به من توکل کن.ترم، پس مهربانی و کمک را از بیرون نخواه، بلکه فضا را باز کن از من به تو مهربان 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 گوینده: لیل 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 950منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور با تشکر: کارگروه خلصه نویسی متن برنامه 

 پایان
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  (1)گنج حضور، بخش چهارم 950خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 1۶۶5مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 عاشقی بر من، پریشانت کنم

 کم عمارت کن، که ویرانت کنم

ای.  ها همانیده شده گوید:[ ای انسان تو درواقع عاشق من هستی، نه این چیزهایی که با آن زندگی می ]موالنا از زبان  

خواهی  ای و می جا چیدهچیز را در آن ای که همهذهنی قبول ندارم، تو یک پارک ذهنی ساخته من این وضع تو را در من 

ات سعی در آبادانی نداشته  ذهنی قدر با من کنم. ایننت می زنم و پریشاهم میکنترل کنی اما من این پارک ذهنی تو را به 

 باش، چراکه من هرچه را که با ذهنت بسازی خراب و ویران خواهم کرد. 

 1۶۶5مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 گر دو صد خانه کنی زنبوروار

 مانت کنمخان و بی چون مگس بی 

خانه  و  کنی  خانه  به ساختن  زنبور شروع  مانند  آن همانیدگی  هایاگر  به  مدام  بسازی،  ذهنت  در  را  و  ها  بزنی  ها سر 

خانمان  ات را ویران کرده و تو را همچون مگسی بی های همانیدگی ها بگردانی، من خانه و حوشِ آن   ات را حول زندگی 

کنید. اگر هم زندگی  ها آزاد  تان را ویران کند، خودتان را از این خانه های همانیدگیکه زندگی خانه کنم. ]قبل از آن می

 ها آمد تسلیم باشید و ناراحت نشوید.[ برای ویران کردن آن 
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 1۶۶5مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 تو بر آنکه خلق را حیران کنی

 من بر آنکه مست و حیرانت کنم

از زبان زندگی می  با ساختنِ همانیدگی ]موالنا  این هستی که  ها مردم را  براساس آن ها و بلند شدن  گوید:[ تو دنبالِ 

هم بریزم و زندگیِ تو را درست کنم تا مست و حیرانِ من  هایت را به خواهم تمام همانیدگی حیران کنی، ولی من می 

 هایت را بینداز.[ که من اقدام کنم، با انتخابِ خودت همانیدگی شوی. ]پس قبل از آن 

 1۶۶5مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 را چون آسیاگر کُهِ قافی، تو 

 آرَم اَندر چرخ و گردانت کنم

توانم  کنی، من می قدر درد داری که حرکت نمی دار هستی و آن قدر باسوادی که مانند کوه قاف بزرگ و ریشه حتی اگر آن 

به آرد شود،    های همانیدگیآبِ زندگی را در تو جاری کنم تا مانند آسیاب شروع به چرخیدن کنی و گندم تو تبدیل 

 ست فضا را بگشایی. کافی 

 1۶۶5مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ور تو افلطون و لقمانی به علم 

 من به یک دیدار نادانت کنم

 اند. افلطون و لقمان: هردو در دانایی و حکمت شهرت داشته*
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گیری، تنها ی پنداری و ذهن و فکرهایت را جدی ماگر تو از نظر علمی خودت را دانشمندی همچون افلطون و لقمان می 

ات برای زندگی  شوی که معلوماتِ ذهنی کنم، متوجه می وسیلۀ تو خلق می با یک دیدارِ من، زمانی که فکر جدیدی به 

 خورد. درد نمی کردن به 

 1۶۶5مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ایتو به دستِ من چو مرغی مرده

 من صیادم دامِ مرغانت کنم

ای هستی  ذهنی در دست منِ صیاد مانند یک مرغِ مردهعنوان من گوید:[ تو بهانسان می   ]موالنا از زبان زندگی خطاب به

گشایم که مانند موالنا خودت تبدیل شوی به دامی  توانم تو را زنده کنم، بلکه چنان فضای درونت را می تنها می که نه 

 اند. برای مرغانِ دیگری که در ذهن مرده 

 1۶۶5مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ای بر سرِ گنجی چو ماری خفته

 من چو مارِ خسته پیچانت کنم 

 خسته: زخمی *

گذارم تو آسوده  شوی، اما من نمی ای و مانع کشفِ آن می تو در ذهنت مانند ماری هستی که روی گنج حضورت خوابیده

د مانع کشف گنجت شوی و  دهم تا مانند مار زخمی به خودت بپیچی و آگاه شوی که نبایقدر به تو درد میبخوابی، آن 

 باالخره از خواب ذهن بیدار شوی. 
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 1۶۶5مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 خواه دلیلی گو و خواهی خود مگو 

 در داللت عینِ برهانت کنم 

کند در  سازی ذهن هستی چه بخواهی با ذهنت بفهمی چه نخواهی، فرقی نمی تراشی از طریق سبب اگر هم دنبال دلیل 

 شود و این برای تو عین برهان است. شده راهنمای تو می اگر فضاگشایی کنی، فضای گشوده هر صورت  

 1۶۶5مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 خواه گو الحول، خواهی خود مگو 

 چون شُهُب الحولِ شیطانت کنم

 شُهُب: جمعِ شهاب*

و من به مرکزت آمدم دیگر مهم نیست چه    گوید:[ ای انسان زمانی که تو فضا را باز کردی ]موالنا از زبان زندگی می 

خواهی نگو، فرقی  خواهی عبارت »الحَولَ وَ لَاقوَّۀَ اِلّا بِاللّه« یعنی غیر از خدا نیروی دیگری نیست را بگو، می بگویی، می 

زبانت نیست چراکه تو مانند شهابنمی  احتیاجی به  باشم اصلً  وقتی من در مرکزت  های آسمانی حملت  سنگ کند. 

 ذهنی را دفع خواهی کرد.من

 18(، آیۀ 15قرآن کریم، سورۀ حجر )

 »إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِینٌ.«

 داد و شهابى روشن تعقیبش کرد.« ذهنی[ گوش مى »مگر آنکه دزدانه ]با من 
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ذهنیِ خودش و  طوری که دیگر منکند. به ی ]اگر انسان فضا را بگشاید و زندگی به مرکزش بیاید، توکلِ کامل پیدا م 

 کنند به او نزدیک شوند و او را بترسانند و ناامید کنند.[ دیگران جرئت نمی 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 گوینده: لیل 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 950منابع: برنامه 

 زمانی( )استاد کریم   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور با تشکر: کارگروه خلصه نویسی متن برنامه 

 پایان
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شهبازی که در زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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