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 گنج حضور، بخش پنجم  949خالصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 4۰53 سوم، بیت دفتر مثنوی، مولوی،

 اند تن بوده نفس و شیطان، هر دو یک 

 اند در دو صورت خویش را بنموده 

ذهنی  صورت من اند، یکی به اند اما در ظاهر به دو صورت متفاوت نمایان شده نفس و شیطان هردو دراصل از یک جنس بوده 

 صورت شیطان. در انسان و دیگری هم به 

 4۰54 سوم، بیت دفتر مثنوی، مولوی،

 چون فرشته و عقل، که ایشان یک بُدند 

 هاش دو صورت شدند بهرِ حکمت 

اند. ]درواقع فرشته نمادِ  های الهی به دو صورت جلوه کردهدلیلِ حکمت اند و به ل که از یک جوهر بودههمچون فرشته و عق 

 رسد.[ خداوند و عقل نماد هشیاری ناظرِ ماست که با فضاگشایی و عدم کردن مرکزمان دوباره با خداوند به وحدت می 

 4۰55 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 دشمنی داری چنین در سِرِِّ خویش 

 کیش  ست و، خصمِ جان ومانعِ عقل 

ذهنی داری که مانعِ بروز عقل کل در تو بوده و دشمن جانِ اصلی و دین و ایمانت  تو در درون خود دشمنی همچون من 

 باشد. می
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 ۲۸4۲ ۀغزل شمارمولوی، دیوان شمس، 

 چه چگونه بُد عدم را؟ چه نشان نهی قِدَم را؟ 

 نگر اوِّلین قَدَم را که تو بس نکو نهادی

 قِدَم: دیرینگی، قدیم )مقابل حدوث( *

کنی؟ عدم  دار می که از جنس خداست، با همانیده شدن نشانچرا سعی در فهمیدن چگونگی عدم داری؟ چرا مرکزت را  

قابل فهمیدن نیست، بلکه باید به آن تبدیل شوی. پس نگاه کن تا این لحظه که اولین قدم زندگیِ توست، با فضاگشایی  

 درست برداشته و مرکزت را عدم کنی. 

 3443مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 است است ار بد  ست، ار نکوی  از تو رُسته 

 خودَست   ناخوش و خوش، هر ضمیرت از

وضعیتی که اآلن داری، اگر خوب یا بد است از تو روییده. اگر با فضاگشایی و وصل بودن به زندگی، در جهانْ نظم و سامان  

ارد  شوی، آن هم از توست. بنابراین تفاوتی ندکنی و یا با درد پخش کردن سبب انقباض و واکنشِ دیگران می ایجاد می 

عنوان یک عاملِ خالق عمل کنی، باز هم  فرم در اختیار زندگی بوده و به که ضمیر و ذهنی آشفته داشته باشی و یا با ذهنِ بی 

 مسئول خودت هستی.  

 3444مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اییی، خود کِشته گر به خاری خسته 

 ایور حریر و قَزْ دَری خود رشته
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 خَسته: زخمی *

 قَزْ: ابریشم، پرنیان*

ای  دهد، زخمی شده نشده خود را نشان می صورت درد، رنجش، انتظار و توقعِ برآوردهذهنی که به بنابراین اگر توسطِ خارِ من 

  چنین اگر لباسی از حریرِ حضور و ابریشمِ فضاگشایی به تن داری و به این ای. همذهنی را خودت ساخته بدان که این من 

 است.  کنی، این وضعیت هم توسط تو ایجاد شده سبب را تجربه می بی واسطه شادی  

 1۶5مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 چونکه بد کردی، بترس، آمِن مباش 

 زآنکه تخم است و برویانَد خُداش 

ای، خداوند  هذهنی کاشتذهنی فکر و عمل کردی، مواظب باش و احساس امنیت نکن، زیرا تخم درد را که با من هرگاه با من

 نیست.  کاریعملت را خواهی دید که چیزی جز درد و خراب  ۀرویاند و نتیج می

 4۲۷مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جُرم بر خود نِه، که تو خود کاشتی 

 با جزا و عدلِ حق کن آشتی 

ذهنی بوده، تو  صورت فکرِ منبه   ای از جانب خود بدان، زیرا این دردها را که ذهنی مرتکب شده گناه و جرمی را که با من 

ذهنی نگو که خدا عادل نیست و نظمی در تنبیه و بخششِ او  است. بنابراین با مقاومتِ من مرور رشد کردهای و به کاشته

 فَکان« با جزا و عدل خداوند آشتی کن.وجود ندارد، بلکه فضاگشایی کن و با پذیرش قانون قضا و »کُن
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 419مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 و تنتفعلِ تو که زاید از جان 

 همچو فرزندت بگیرد دامنت

گیرد و به تو  اش مانند فرزندی دامنت را می ذهنی صورت پذیرد و چه از طریق فضای حضور، نتیجه فعل و عمل تو چه با من

 خواهد رسید. 

 31۸۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دَمبه هایِ دَمفعلِ توست این غُصِّه 

 لَم الْقَاین بُوَد معنیِّ قَدْ جَف  

ات را پیش بردی  آن زندگی  ۀوسیلذهنی است که به های هر لحظه و حال خرابت همین فکر و عمل براساس مندلیل غصه 

توجه به سزاواری تو در این لحظه    و مرتب سرنگون شدی. معنی حدیث »قد جَف  القَلم« نیز همین است که قلم زندگی با 

کنی، سزاوار خوبی یا بدی زندگی  شود، یعنی به همان میزانی که با فضاگشایی و یا مقاومت و پندار کمال عمل می می خشک  

 خواهی شد. 

 حدیث 

 »جَفَِّ الْقَلَمُ بِما اَنْتَ القٍ.« 

 »خشک شد قلم به آنچه سزاوار بودی.« 

 1۰4۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 چون تو را روزِ اَجَل آید به پیش 

 یار گوید از زبان حال خویش 
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 اَجَل: مُردن *

هنگامی که روز مرگت فرارسد، هر دوست و یاری که داری مانند همسر، فرزند، خانواده و یا دوستت با زبان حال به تو  

 گوید: ]ادامه در بیت بعد[ می

 1۰49جم، بیت مولوی، مثنوی، دفتر پن

 جا بیش همره نیستمتا بدین 

 بر سرِ گورت زمانی بیستم 

 ایستم.جا بیشتر همراه تو نیستم و برای اَدای احترام اندکی هم بر سر مزارت می من تا این 

 1۰5۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ست، زو کن مُلتَحَد فعل تو وافی 

 که در آید با تو در قعر لحد 

 مُلتَحد: پناهگاه*

ها پناه ببر، زیرا تا اعماق  وده و به تو وفادار هستند، از این به بعد به آن اما اعمالی که در زندگی انجام دادی برایت کافی ب

 گور با تو خواهند آمد. 

 تیتر 

انَ کَریماً اَکْرَمَکَ وَ  مَعَکَ وَ هُوَ حَیٌ وَ تُدْفَنُ مَعهُ وَ اَنْتَ مَیَِّتٌ اِنْ کبُد  مِنْ قَرینٍ یُدْفَنُ الس الم: »ال علیه »در تفسیر قولِ مصطفی 

 لِکَ الْقَرینُ عَمَلُکَ فَاَصْلِحْهُ مَا اسْتَطَعْتَ« صَدَقَ رَسُولُ اهللِ.«انَ لَئیماً اَسْلَمَکَ وَ ذاِنْ ک
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ای. اگر  که تو مُرده حالی است و تو با او به گور شوی در   که زنده حالی »ناگزیر تو را همنشینی است که با تو به گور شود در 

توانی  آن همنشین بزرگوار باشد تو را بزرگ دارد و اگر فرومایه باشد تو را خوار کند و آن همنشین، عملِ توست. پس تا می 

 د رسول خدا.« عملت را اصالح کن. راست فرمو 

 1۰51مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 پس پیمبر گفت: بهرِ این طریق

 باوفاتر از عمل نَبْوَد رفیق 

 رو پیامبر فرمود: »در این مسیر رفیقی باوفاتر از فعل و عملت وجود ندارد.« از این 

 حدیث 

لِکَ الْقَرینُ  انَ لَئیماً اَسْلَمَکَ وَ ذانَ کَریماً اَکْرَمَکَ وَ اِنْ ک وَ اَنْتَ مَیَِّتٌ اِنْ کبُد  مِنْ قَرینٍ یُدْفَنُ مَعَکَ وَ هُوَ حَیٌ وَ تُدْفَنُ مَعهُ»ال 

 عَمَلُکَ فَاَصْلِحْهُ مَا اسْتَطَعْتَ«

ر آن  ای. اگکه تو مُرده است و تو با او به گور شوی درحالی که زنده حالی »ناگزیر تو را همنشینی است که با تو به گور شود در 

توانی  همنشین بزرگوار باشد، تو را بزرگ دارد و اگر فرومایه باشد تو را خوار کند و آن همنشین، عملِ توست. پس تا می 

 عملت را اصالح کن.«

 1۰5۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گر بُوَد نیکو، ابد یارت شود 

 ور بُوَد بَد، در لحد مارت شود 
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کر و عمل کنی، پس این عمل نیکوست. بنابراین تو جاودانه خواهی شد و عملت تا اَبد  شده فاگر مدام از فضای گشوده 

ذهنی و هیجاناتی چون خشم و ترس عمل کرده باشی، این اعمال در قبر مانند ماری  یارت خواهد بود. ولی اگر از طریق من 

 شده و همیشه تو را آزار خواهند داد.  

 1۰53مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 این عمل، وین کسب، در راهِ سَداد 

 اوستاد؟ توان کرد ای پدر بی کی 

 سَداد: راستی و درستی *

توان انجام داد؟ چگونه  شده و موفقیت در راه راستی را بدون استاد چگونه می ای پدر من، این عمل کردن از فضای گشوده 

 که استاد ندارد؟ نده شود درحالی ذهنی به یک انسان راستین تبدیل شده و به حضور زشود شخصی از من می

 1۰54مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ترین کسبی که در عالَم رود دون 

 ارشادِ استادی بود؟ هیچ بی 

 شود؟ ها بدون تعلیم و راهنمایی استاد فراگرفته می ترین کسب و کارآیا در جهان نازل 

 1۰55مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ست، آنگاهی عملاوِّلش علم 

 تا دهد بَر، بعدِ مهلت یا اَجَل
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 بَر: میوه *

زمانی و یا بعد از مرگ، به میوه و ثمر  انسان ابتدا باید دانش کسب کند و یاد بگیرد. سپس به آن عمل کند تا بعد از مدت

ذهنی خارج شده، پیشرفت کنید و به حضور زنده  توانید از من آن عمل دست یابد. ]بنابراین شما بدون استاد و راهنما نمی 

عنوان استاد قبول کنید، متعهدانه روی خود کار کنید و اجازه دهید این دانش روی شما کار  شوید. بهتر است موالنا را به 

 کند.[

 1۰5۶جم، بیت مولوی، مثنوی، دفتر پن

 الْحِرَف یا ذَا النُِّهیاِسْتَعینُوا فِی  

 امِنْ کریمٍ صالحٍ مِنْ أهْلِه

ها یاری بجویید.« ]پس این  ها از شخصی صالح و بزرگوار و الیق و متبحِّر در آن پیشه »ای خردمندان، در فراگرفتنِ پیشه 

ذهنی بخشنده و صالح نیست و  ذهنی نباشد. چون من شخص باید مانند موالنا در عین تَبحُّر، بخشنده بوده و از جنس من 

 ندارد.[   به آن حرفه دانش کافینسبت 

 1۰5۷مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اُطْلُبِ الدُِّرَِّ اَخی وَسْطَ الصَِّدَف

 وَاطْلُبِ الْفَنَِّ مِن اَرْبابِ الْحِرَف

گران.« یعنی مروارید حضور را از انسانی بخواه که صدف  »ای برادر، مروارید را در میانِ صدف طلب کن، و فن را از صنعت 

چنین برای تبدیل و پیشرفت در مسیر معنوی از استادی مانند موالنا که دانش آن  است و همهدرونش به حضور زنده شد

 کار را دارد، کمک طلب کن.  
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 1۰5۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اصِحینَ اَنْصِفُوا اِنْ رَأَیْتُمْ ن

 تَسْتَنْکِفُوا ادِرُوا الت عْلیمَ ال ب

سوی آموختن بشتابید و سر باز نزنید.« یعنی اگر با  یدید، در حقِّشان انصاف دهید و به خیراندیش را د  »اگر اندرزدهندگانِ 

ذهنیِ خود تصحیح  ها را با عقل من های آنذهنی به بحث و جدل نپردازید و گفته بزرگانی چون موالنا مواجه شُدید، با من 

 کنید و از یادگیری سر باز نزنید.نکنید، بلکه با تعهد از آن دانش استفاده کرده، خود را مطابق آن عوض 

 1۰59مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 در دَباغی گر خَلَق پوشید مرد

 خواجگیِِّ خواجه را آن کم نکرد

 خَلَق: کهنه، مُندَرِس *

کند و از احترامش  به تن کند، این کار از بزرگی و آقاییِ او کم نمی هنگام دباغی کردن لباسی کهنه    مثالً اگر شخصی به 

 شود.  کاسته نمی 

 1۰۶۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 وقتِ دَم آهنگر ار پوشید دلق

 اِحتشامِ او نشد کم پیشِ خلق 

 احتشام: حشمت و بزرگی یافتن *

 شود.  اش پیش خلق کم نمی کهنه بپوشد، احترام و بزرگی هنگام افروختن آتش لباسی  که، اگر آهنگر به مثالی دیگر این
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 1۰۶1مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 پس لباسِ کبر بیرون کن ز تن 

 مَلبسِ ذُل پوش در آموختن

 مَلبس: لباس، جامه *

 ذُل: خواری و انکسار*

بیرون کن و با کوچک کردنِ  ذهنی را از تن  نشینی تا چیزی بیاموزی، لباس کبر و ناموس منپس وقتی نزد بزرگان می 

 دانم« لباس خواری و اِنکسار بپوش. خودت و پرهیز از »می 

 1۰۶۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 آموزی، طریقش قولی است علم 

 آموزی، طریقش فعلی است حِرفَت 

 به عمل زد.   ت چنین برای آموختنِ یک حرفه باید دسراه و رسم یادگیریِ علم، از طریق زبان و گفتار است و هم 

 1۰۶3مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 فقر خواهی آن به صحبت قایم است 

 آید، نه دستنه زبانت کار می 

ها، مرکزت را خالی  خواهی به مقام فقر یا همان فضاگشایی برسی که با کوچک کردنِ خودت و انداختن همانیدگی امِّا اگر می 

نشینی  آید و فقط با همدست نمی جهانی به های یادگیری این کارگیری روش به  سازی، این مقام و دانش با صحبت کردن و 

 آید و نه دست.  کار میو قرین شدن با بزرگانی چون موالنا میسِّر است. در این راه نه زبان به 
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 1۰۶4پنجم، بیت مولوی، مثنوی، دفتر  

 دانشِ آن را، ستاند جان ز جان

 نه ز راهِ دفتر و، نه از زبان 

شدن با    شود را جانِ انسان از طریق قرین ها خالی شده و جای خدا می آن مرکزت از همانیدگی  ۀ واسطچنین دانشی که به 

 کند، نه از طریق کتاب خواندن و یا حرف زدن.  است دریافت می  انسان بزرگی که جانش به زندگی زنده 

 1۰۶5مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 در دلِ سالک اگر هست آن رُموز

 ست سالک را هنوزرمزدانی نی

ذهنی به فضای یکتایی رهسپار است، اگر بخواهد رموز خداوند را با تجسم کردن و حرف زدن در ذهن  شخصی که از من 

شوده شود،  درون با رمز صبر و سکوت گ  که فضای  ذهنی دارد و به اسرار خدا آگاه نیست، زیرا وقتی یاد بگیرد، پس هنوز من

 اسرار خداوند نیز دریافت خواهد شد. 

 1۰۶۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تا دلش را شرحِ آن سازد ضیا

 پس اَلَمْ نَشْرَحْ بفرماید خدا

هرگاه سالکِ راه حضور، فضا را باز کند و از طریق قرین شدن با آثار بزرگانی چون موالنا، مرکزش گشوده شود و رموز  

سازد. در آن حال خدا به او خطاب  شده، دلش را روشن می ترتیب نور حضور و فضای گشوده اینافت کند، به الهی را دری

 ات را نگشادیم؟«کند »آیا سینه
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 3-1 ات، آی(94انشراح ) ۀ قرآن کریم، سور

 »أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ. وَوَضَعْنَا عَنْکَ وِزْرَکَ. الَِّذِی أَنْقَضَ ظَهْرَکَ.« 

 کرد.«ات را برایت نگشودیم؟ و بار گرانَت را از پشتت برنداشتیم؟ بارى که بر پشتِ تو سنگینی مى »آیا سینه

 1۰۶۷مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ایمکه درونِ سینه شرحت داده

 ایمات بِنهاده شرح اَندر سینه 

 ات قرار دادیم.  گشایی باز کردیم و اسرار را در سینه گوید[ ما سینه و مرکزت را توسط فضا]موالنا از زبان زندگی می 

 1۰۶۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تو هنوز از خارج آن را طالبی؟ 

 مَحْلَبی، از دیگران چون حالِبی؟ 

 که در آن شیر بدوشند )اسم آلت(. مَحْلَب: جای دوشیدنِ شیر )اسم مکان( و مِحْلَب، ظرفی *

 شیر.  ۀ معنی جویندجا به شیر، در این ۀ حالِب: دوشند* 

کنی؟ تو خودت محل دوشیدن  برکت و نور الهی را از بیرون طلب می جای فضاگشایی، با انقباض و واکنش،[  آیا هنوز ]به 

 کنی؟ وجو می ها جست زندگی، را از همانیدگی  ۀشیر زندگی هستی، چطور است که هنوز شیر، انرژی زند

 1۰۶9مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کنار چشمۀ شیرست در تو، بی 

 جویی از تَغار؟ شیرتو چرا می 
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 ریزند.الی بزرگی که در آن ماست می تَغار: ظرف سف*

 دنبال شیر هستی؟   ها به انتهای شیرِ زندگی در تو وجود دارد، پس چرا در ظرف محدود ذهن و در میان همانیدگیبی   ۀچشم

 1۰۷۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 مَنفَذی داری به بحر، ای آبگیر

 دار از آب جُستن از غدیر ننگ

 ه غدیر: آبگیر، برک*

نام فضاگشایی برای رسیدن به دریای حضور وجود  ای آبگیر، ای کسی که در محدودیت ذهن هستی، درون تو مجرایی به 

دهد زندگی  ذهنی نشان می چه منها آب بکشی و از آن کوچک ذهنت و از همانیدگی   ۀ دارد. پس خجالت بکش که در برک

 بخواهی.  

 1۰۷1مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 که أَلَمْ نَشْرَحْ نه شرحت هست باز؟ 

 ساز؟ جو و کُدیهشدی تو شرح چون 

 کننده کننده، تَکَدیساز: گدایی کُدیه*

خواهی  کافی برایت روشن نیست تا فضای درونت را باز کنی؟ پس چگونه است که از دیگران می   ۀ انداز»اَلَم نَشْرَحْ« به   ۀآیا آی

 کنی؟ ها گدایی می تا زندگی را برای تو شرح دهند و از آن 

 

 



   

  

 

1153 پیغام عشق قسمت خانم سرور   

 1۰۷۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون

 تُبْصِرُون ال  ۀتا نیاید طعن

بینید« »نمی   ۀتا از طرف زندگی مورد طعن دنبال خداوند باشپس به فضاگشایی در مرکزت تمرکز کن یعنی در درونت به 

 تر است.[ ذهنی به تو نزدیک های دارای منانسان   ۀ]همان خداوندی که از همقرار نگیری. 

 ۲1 ۀآی( 51الذاریات ) ۀ قرآن کریم، سور

 تُبْصِروُنَ؛«  و فِی أَنفُسِکُمْ أَفَلَا

 بینید؟ ]فضا را باز کنید تا ببینید[«شماست آیا نمی »آیات حق در درون  

 ۸5 ۀ، آی(5۶واقعه) ۀ قرآن کریم، سور

 کِنْ لَا تُبْصِرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْکُمْ وَلَ

 بینید.ها[ نمى ذهنی و همانیدگی تریم ولى شما ]با دید من ما از شما به او نزدیک 

 

 با تشکر: 

 هاتن برنامه سازی مکارگروه خالصه 

 گوینده: سرور
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 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 949منابع: برنامه 

 های تفسیر مثنوی)استاد کریم زمانی( کتاب

 های گنج حضور با تشکر: کارگروه خالصه نویسی متن برنامه 

 پایان 
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 ششم گنج حضور، بخش   949خالصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 1۸۲9 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 من  یارِ و  قرین تو ای:  را عشق  دوش گفتم

 من کنارِ این  از غایب نَفَس  یک  مباش هیچ

  دَم  هر  هستی،  تو  زندگی   در  من   اصلی  یار  و   قرین که  ای: » گفتم  زندگی  و   عشق به  ذهن، تاریکی  در ابدی ۀلحظ   این  در

  لحظه   یک   حتی  پس.  شوم  یکی   تو   با  کند،می   تعیین  را  منظور   جنس   ناظر  که   قرین  ارتعاشِ   طریق  از  تا  کنممی   باز  را   فضا

 .«نباش  غایب  من کنار از هم

 ۲۶3۶ بیت پنجم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 او  وگویِگفت  و  قول بی  قَرین از

 او  خویِ   از  نهان  دل  بدزدد خو 

 .  دزددمی  خو  شود  بدل  و  رَد  حرفی  کهاین  بدون و  ارتعاش  طریق  از  خود، همنشین و  قرین از  انسان  دل

 14۲1 بیت  دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،

 هاسینه  در هاسینه   از رود می

 هاکینه  و  صالح پنهان،  رهِ از

 . کندمی  پیدا  راه  دیگر  دل به  دلی  از  ارتعاش، ق طری از  و  پنهان راه از  انقباض، و  کینه یا و  فضاگشایی  و حضور  خاصیت
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 4۸5۶ بیت ششم،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 یقین   بَد،  نفسِ  ستدرِّنده  گرگِ

 قرین؟ هر بر  نهی می  بهانه   چه

  به   و  است  کاریخراب  حال  در  دائم  که  است   درِّنده  گرگی  مانند  قطعاً  است،  ذهنیمن  همان  که   ناظر  بدون  ذهنِ  نفس،

  با   که   است   این  تو  پیشرفت   شرط ]  اندازی؟می   قرین  گردن   به  را  تقصیر  چرا   پس.  رساندمی   آسیب  دیگران   و  خودش 

 .[ باشی  امان  در ذهنیهایمن تأثیر  از تا  کنی دوری  بد های قرین  از  انتخاب قدرت

 4۲3۰ بیت پنجم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 روز به  تا هاشب   گیر آشنایی

 دیوْسوز هایاِستاره   چنین با

  اثرات   دیوسوز،  هایستاره   مانند  که  موالنا  ابیات  تکرار  با  روز  و   شب  ،[هستی  ذهنی  هایمن   نفوذ  زیر  قرین  طریق  از  راگ]

 .بگیر الفت   و انس  سازند، می  کمتر را بد قرینِ

 4۲31 بیت پنجم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 بَدگُمان دیوِ دفعِ در  یکی هر

 آسمان  ۀقلع  اندازِنفت  هست

 .باردمی  آتش که  کسی : اندازَنده نفت *
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  ذهنی من  دیو   سوی به   شده،گشوده   فضای  و   درون   آسمانِ  ۀقلع   در  که   هستند  آتشین  ایگلوله   مانند  ابیات  این  از  یک  هر

 .  کنند خنثی  را  بیرونی  ذهنی هایمن  منفی اثرات تا  شوند می  پرتاب

 3514 بیت  دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،

 صِفت در مَفْزا  خویش   قرینِ بر

 عاقبت در  یقین آرَد فراق کآن

  بگذار   و  کن  سکوت  بیشتر  نزن،  حرف  ذهنیمن   با  یعنی  نگیر،   پیشی   خداوند،   خود،   اصلی   قرین  بر   زدن   حرف   صفت   در

  امر   این  که  بدان  باشی،  مشغول  زدن  حرف  به  کمال  پندار  و  منیِّت  روی  از  ذهن  با  مدام  اگر.  بزند  حرف  تو  طریق  از  زندگی

 .  شد  خواهد   یزندگ  از  تو   جدایی باعث 

 319۶ بیت پنجم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 سَنی   و  حَبْر را  غیر  مر کنی تا

 کنیمی  خالی و  بدخُو  را  خویش 

   دانا  دانشمند،: حَبر*

 مرتبهبلند  رفیع،: سَنی*

  دانشمند   و  بزرگ  کرده،  نصیحت   را  هاآن  اتذهنیمن   با  بخواهی   و   کنی  کار  دیگران  روی  خود،  روی  تمرکز  جایبه   اگر

  خودمان   روی  باید  فقط   ما   حواس   پس ]  .سازیمی   زندگی   ۀ زند   انرژی  از   خالی   و   بدخو   را   خودت   کار   این  با  درواقع  کنی،

 .[ باشد
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 151 بیت  دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،

 او   ستکرده  رها را  خود  ۀمرد

 رَفو  جوید  را بیگانه ۀمرد

  نصیحت   را   هاآن  خواهد می   و   است   دیگران  ذهنی من   ۀمرد   کردنِ   زنده  دنبالِ   به   و   کرده   رها  را   خویش   ذهنی من  ۀ مرد   انسان 

 .کند

 4۷9 بیت  دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،

 گرینوحه  دیگران، بر  آ، دیده

 گِریمی  خود  بر  و،  بنشین  مدِّتی

  ی ور  تاکنون   من،  حواسِ   ای   من،   چشمان  ای:[  گویدمی   خود   با   شده،  آگاه   دردش   و   همانیدگی   از  پر  مرکز  به   که   انسانی 

  همه   از  ذهنیمن  در   خودت   وضع  شدی  آگاه   که   اکنون .  کردیمی   گرینوحه   آنان   بدِ  وضعیتِ   برای  و   بودی   متمرکز  دیگران

 . کن گریه خودت   زار حالِ  به و  بیا پس  است،  بدتر

 ۲۲35 بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 قَلتَبان ای  چَهی  در و  گَویِّ  در

 دیگران سِبالِ  از  وادار دست 

 ل گودا:  گَو*

 غیرتبی   حمیِّت،بی : قَلتَبان*
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 سبیل :  سِبال*

  ای،گشته  غرق  هایتگی همانید   از  ناشی   دردهای  در  و  هستی  گرفتار  ذهنیمن   چاه  و  گودال  در  خودت   که   تو   غیرت،بی   ای

 . باشد  خودت  به  فقط  حواست  و  بردار دیگران  سبیل  از دست  دیگر

 ۲۲3۶ بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 خَوش  و  زیبا رسی بُستانی  به  چون 

 کَش  و گیر  خَلقان دامانِ  آن  از  بعد

  فضای   خرد  و  سبببی   آرامش   شادی،  و  رسیدی  حضور  زیبای  بوستانِ  به   شد،   زیبا  بیرونت   و  درون   فضاگشایی   با  هرگاه

  عوت د   شدهگشوده  فضای  گلستان  به  و  بکِشی   را   مردم  دامان  موالنا  مانند  توانیمی   گاهآن  کردی،  تجربه  را  شدهگشوده

 .  کنی

 ۲۲3۷ بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 شَش   و  پنج و  چار  حبسِ مُقیمِ ای

 بکَش  هم را  دیگران  نغزجایی، 

  زندان در  و  بریمی  سربه  ذهن  محدودیت  در  که  کسی  ای :[ گویدمی  دارد،   ذهنیمن  که  انسانی   به  خطاب کنایه با  موالنا ]

 . ببر جاآن  به هم را  دیگران!  هستی خوبی  جای عجب   ای،ده ش اسیر جغرافیایی  جهت   شش  و  حس  پنج و  بُعد چهار
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 559 بیت پنجم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 را  اِشکال  ۀعُقد   گشاید تا

 را  بیل  زرِّین ستکرده  حَدَث در

 گره: عُقده*

   مدفوع  سرگین، : حَدَث*

  در  را  خود   هشیاری  زرِّین  بیل   شود،   حضور  هشیاری  جنس   از  و  کند  باز  را  فضا  کهاین  جایبه   مسائلش   حل  برای  انسان

 .کند حل   را مسائلش  ذهن،  با عمل   و  فکر  طریق  از خواهدمی  و  فروبُرده  ذهنیمن دردهای و  فکرها  کثافات

 5۶۰ بیت پنجم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 مُنتهی  ای  گیر بگشاده  را  عقده

 تهی   ۀکیس بر  ستسخت  ایعقده 

  ایکرده   ایجاد  ذهنت   با  که  را  مسائلی  این  ای،شده   خدا  س جن  از  و   رسیده  خود   کمال  به  فضاگشایی  با  که  کسی   ای

 .ستایبیهوده  کار تُهی،  ۀکیس یک  گرهِ کردنِ  باز  چونهم ذهنی  مسائل  کردنِ  حل  چراکه کن، فرض  شدهحل 

 5۶1 بیت پنجم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 پیر  تو   گشتی هاعُقده   گشادِ در

 گیر بگشاده دگر  چندی  ۀ عقد
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  چند   این  کن  فرض  اکنون   ،[ندارند   تمامی  مسائل  این  کهدرحالی ]   شدی  پیر  ذهنی   مسائل  و   هاگره   گشودن  راه  در  تو

 .[ است ذهنی هایحل راه  با  مسائل حل و  سازیمسئله مشغول  مدام  ذهنیمن. ]ایگشوده   نیز را مشکل

 5۶۲ بیت نجم، پ  دفتر  مثنوی، مولوی،

 سخت  ماست گلویِ  بر  کآن ییعُقده 

 بخت؟ نیک  یا خَسی   که بدانی  که

 فرومایه  و  پست  خاشاک، خار،:  خَس*

  روی می   ذهن  به  فضابندی  با   لحظه   هر   تو  آیا   بدانی   که   است   این   آن  و   فشارد می   سخت   را   ما  گلوی  که   است   گره   یک  فقط

 باشی؟ بخت نیک   فضاگشایی با  خواهی می  یا شویمی  ارزش بی   خسی  چونهم  و

 5۶3 بیت پنجم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 آدمی  گر  کُن، اِشکال این  حَلِّ

 دَمیآدم  اگر  دَم،  کُن این  خرج

  وقت   ۀ هم  و .  بیاید  خدا  نور  تا   کن  باز   را   روزن  گشایی، می   را   فضا   لحظه   این   در   آدم   حضرت  مانند  و   هستی   انسان  واقعاً  اگر

  خسِ   جنس   از  یا  هستی   حضور  هشیاری  جنس   از   و   بخت نیک   لحظه   این   که   کن   اشکال   این  حلِِّ   صرفِ   را   حواست   و

 ذهنی؟ من
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 ۸۲۲ بیت ششم،  دفتر  مثنوی، مولوى،

 راه  کردند  غلط  زین عالَم جمله 

 پناه  آمد آن  و،  ترسند عَدَم کز

  را   راهشان   و  ترسندمی   نبینند،  جسمی   هشیاری  و   اجسام  طریق  از  کهاین   از  و  مرکزشان  کردن  عدم   از   عالم  مردمِ  ۀهم

 . هاستآن  برای  مطمئنی و  مناسب  پناهگاه  عدم مرکز کهدرحالی  کنند،می  گم

 591 بیت  دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،

 نیست  دامبی  و  دَدبی  کُنجی  هیچ

 نیست  آرام حق،  گاهِخلوت   به  جز

 وحشی   و درِّنده   حیوانِ: دَد*

  کنند،   اذیت  را  شما  خواهندمی   که  خویی درنده   ذهنی  هایمن   از  خالی  دنیا،  این  از  ایگوشه   هیچ   که  بدانی  را  این  باید

  گاهِ خلوت   در  فضاگشایی، با  تنها  تو  اما . بزنند برهم  را  آرامشت  که  شوندمی  پیدا   هاییانسان   و  هاوضعیت  همیشه . نیست

 .بگیری آرام توانیمی  است،  شدهگشوده فضای همان که  حق

 ۲۷3۰ بیت  دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،

 نَرْهانَدَت   راستی غیر:  گفت

 خوانَدَتمی  راستی سوی داد، 



 

 

 

1153قسمت پیغام عشق   خانم سرور  

  ذهنی من  مخرب  هایویژگی   و   زرنگی  از  را   تو  دیگری  چیزهیچ   شدن  راستین  و  مرکز  کردنِ  عدم  فضاگشایی،  از  غیر: »گفت

 . خواندمی  است،   راستین که  شدهگشوده  فضای سوی به   را تو   خداوند  عدل حقیقتاً.« کندنمی   آزاد

 با تشکر: 

 هابرنامه  متن سازیخالصه  کارگروه

 سرورگوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 949مه منابع: برنا

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خالصه  

 پایان



 

 

 

1153قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


