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1150 پیغام عشق قسمت خانم فرزانه   

 ل او، بخش  گنج حضور 949دیوان شمس، موضوع برنامه  630غزل خالصه شرح  

 630 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   ولوی،م

 باشد  سپر  و تیغ  با حارِس   پری و  دیو  گر

 باشد  زبر و زیر  آن آید،  خدا حکمِ  چون 

 پاسبان نگهبان، : حارِس*

  تیغ با  و  کنند  کمک  انسان  به   هستند  ذهن  در تجسم  قابل  چیزهای  زیباترین  و  ترینزشت   نماد  ترتیببه   که  پری و دیو  اگر

  شده   درست   جهانیاین   فکر   با  که  پری  و   دیو  طرح  و  ریزیبرنامه   بیاید،  خدا  حکمِ  وقتی  باشند،  او   نگهبان  و   محافظ  سپر  و

 . کرد نخواهد   کار و شد   خواهد زیرورو

  این   که   مادامی  سپر،   و  تیغ  با   دشمن  بریتخ   قدرت   چه   و  باشد  داشته   مشورت   و  نصیحت  قدرت  چه   انسان  موالنا  بیان   به ]

  یا   جهان   این   به  آمدن   منظور  به   و   باشد   لحظه  این  اتفاق  اطراف   در   فضاگشایی   بدون   و   برخیزد  ذهنیمن   عقل  از  هاقدرت 

  انسان   هایهمانیدگی   به   تیرانداختن  با   اوست  فکانِ کن  و   قضا   که   خدا  حکم  درواقع .  کندنمی   کار  نرسد،   خدا   با   شدن   یکی

 .[ بردمی  بین از  و کندمی  زیرورو  را او  هاینقشه 

 630 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   ولوی،م

 دستت   او گیرد کی امیدستت، چه هر بر

 باشد  دوسر  مارِ وآن  آید عصا   شکلِ بر
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  و  گرفته  را  دستت داری  امید  و  هستی  همانیده هاآن  با  که  خانواده و  سرمایه  پول،  مثل چیزهایی:[  گویدمی  انسان  به   خطاب]

  ابزاری  و   هستند  عصا   یک   شکل   به   کنیمی   نگاه  ذهن  با  که   ابتدا  اگرچه .  کرد  نخواهند  کمک  تو  به   کنند،   شبختوخ   را   تو 

  ذهنی من  نماد  که  هستند  دوسر  مارِ  شویمی  متوجه  دهیمی   ادامه  را  هاآن   با  همانیدگی  وقتی  اما  رسند،می   نظربه  کنندهکمک

 .کندمی  کار دویی با  زیرا است 

  داد   دست   از  را  ایزدی  فرّ  ارتعاش   و افتاد  ذهن به  جمشید  پدربزرگش  که  دارد  اشاره  شاهنامه  در ضحاک  انداست  به  موالنا]

  از   سپس.  انداخت  چاه  در  را  پدرش  و  شد  شیطان  ۀوسوس  اسیر  نیز  ضحاک.  شد  مغرور  «دانممی »  به  بیوراسب   پدرش  و

 هایی همانیدگی   زندمی   تمثیل   موالنا .  کردندمی   تغذیه   ن جوانا  ز مغ  از   که  روییدند  هایششانه   بر  مار  دو   شیطان   هایبوسه   جای

  خواهد   را  مغزت  که   شوندمی   خطرناکی   و  دوسر  مار  به  تبدیل  بلکه  گیرندنمی   را  دستت  بدهند،  زندگی   تو  به  امیدواری  که

 .[ خورد

 630 ۀشمار  غزل س، مش  دیوان   ولوی،م

 دی  نکردم  چاره  آن : گوییمی  که غصّه   وآن

 باشد   غَرَر نیز  آن  پنداری، که چاره هر

 خوردن فریب  هالکت، : رَرغَ*

:  گوییمی   و  خوریمی   غصّه  شوی،می   مرادبی   و  گذردمی   راه  یک  در  گذاشتن   قدم  یا  کار  یک  انجام  از  مدتی  کهاین   از  بعد

  رسد، می   ذهنت   به  ن آلا که  نیز ایچاره  همان بدان  اما.«  کردممی   انتخاب را  دیگر  راه   آن   یا  کار  یکی  آن  باید .  کردم  اشتباه»

  فقط .  بود  خطرناک   و  ذهنیمن   انتخاب  زیرا  آمدمی   پیش   برایت   مشکل   و   مسئله  هزار   رفتیمی   دنبالش به   اگر   و  نیست   حل   راه

 .آوریمی  دستبه  را  آن فضاگشایی  با  و  کندمی  تعیین تو   برای  زندگی که است  درست   راهی



   

  

 

1150 پیغام عشق قسمت خانم فرزانه   

  وقتی   بعد   و  کنیممی   تجسم   ذهن   با  داریم  امید  آن   به   را   هرچه   که   است   آن   برای  هانرسیدن   نتیجه   به   و   هامرادیبی   تمام ]

  دل  یک هم درنهایت ؛شویم  وصل زندگی یا خدا به و کنیم عدم را مرکز و باز را فضا که گیریمنمی  عبرت شویممی  مرادبی 

 .[ ماندمی  جابه  ما از  پشیمان

 630 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   ولوی،م

 سودا؟   آن از  خیزد  چه را،  آن  شِمُر  کرده خود 

 باشد  دگر  دامِ  دص آن  ونچ  صد  پیِ   اندر

  از   و   است   اساس بی   هیجانی   که  ذهنی   پندار  و   سودا   این  از   دادی،می  انجام   و  کردیمی   انتخاب  را   دیگر  راه  آن   کن  فرض

  آن   که   ادامیم  کردی، می   پیدا  دیگر  حل   راه  صد  اگر  حتی  داشت؟می   وجود   تو  برای  حاصلی  و  سود  چه  آیدنمی   زندگی  طرف

 .شدمی  گذاشته پا زیر آمدن  از  مقصودت  زیرا کردمی  ایجاد  دیگر دام  صد  خاست برمی   اتذهنیمن  از هاراه

  چه   ذهنیمن   فکر  و   شود می   اداره   زندگی   خرد  و   فکانکن   و   قضا   توسط   مانزندگی   که   کند  متوجه   را  ما  خواهد می   موالنا ]

 .[ خوردی نم  دردبه   جمعی لحاظبه  چه   و  فردی لحاظبه 

 630 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   ولوی،م

 آمدنمی  مات آن کردم،همی  چاره آن

 باشد؟  اثر چه  آخر  را  لنگت  ۀ چار آن

  خراب  وضعم   و   شدمنمی   مات   طوریاین   کردممی   عمل   داد می   نشان   ذهنم  که   چاره   آن   به   اگر:[ »گویدمی   انسان   زبان   از ]

] شدنمی    آن   مقصر  و  است  ذهنیمن  فکرهای  دلیلبه  تو  شدن  مات:[ »گویدمی   انسان  بهخطاب  زندگی  زبان   از  سپس.« 
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  از   که   تو   ۀ چار.  بزند   حرف   تو   طریق   از   زندگی   و   کنی   فضاگشایی   که   آوریمی   دست به   زمانی   را  خوشبختی .  هستی  خودت 

 «باشد؟ داشته  تواندمی  اثری  چه   است  لنگ  و برخاسته  ذهنیمن

 630 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   ولوی،م

 تو  را  او   شو یاقوت کن، قوتی   تو مات از

 باشد  مَفَر و  حِصن  این  او،  تو شوی،   تو و ا ات

 پناهگاه قلعه، : حِصن*

 پناهگاه گریزگاه،: فَرم*

  حاصل   پشیمان  و   ناامید  نگران،   خسیس،   دار،غصه   بداخالق،  ترسو،   خشمگین،  آدم  یک   تو  از  و  ایشده   مرادبی   و  مات  که  حاال 

  باز  را  فضا برسی،  جایی   به توانینمی   عقل این  با  کرده  ثابت تو  به   زندگی و  شده  خراب  بطت روا  و  بدنت  که  حاال  است، شده 

  تو   خدا   و   شویمی  خدا   تو   ترتیببدین .  است  خالص   هشیاری  همان   که  شو   خدا   جواهر   و   یاقوت   و   بگیر   غذا   زندگی   از   کن،

 .کندمی  فظتمحا  را تو   و  است ذهن  از  تو  فرار  محل  و  تو  پناهگاه  همان این و  شود می

 با تشکر: 

 هابرنامه  متن سازیخالصه  کارگروه

 رزانه گوینده: ف
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 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 949نابع: برنامه م

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خالصه  

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

 1145 بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، ولوی،م

 نگون  گَه  چیره،  گاه جُزوی،  عقلِ 

 الْـمَنون رَیْبُ  از ایمن  کلّی، عقلِ 

 ناگوار   حوادثِ: الْـمَنون رَیْبُ*

  اتفاق   اشبیداری  برای  که  حوادثی  از  آید،می   وجودبه  های گهمانید  برحسب  کردن  فکر  از  که  ذهنی من  عقل   جزوی،  عقل

  عقل  اما. شودمی  سرنگون و  خوردمی  شکست  گاه و رودمی  باال  و شود می  پیروز  گاهی نیست، امان در  و مَصون افتد،می

  دیگری   انتخاب  اگر   کندمی   فکر   ذهنی من  انسان]   . است  ایمن   حوادث   این  از  همیشه   آید،می   گشوده   فضای  از  که   عقلی  کل،

 .[کندمی  ایجاد  تخریب همیشه هاهمانیدگی  دید  برحسب  انتخاب اما  شد، می  موفق  بود، کرده

 550 بیت پنجم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 کند می  بیرون  مُرده زنده  ز چون 

 تنَدمی  مرگی  سویِ  زنده نفسِ 

  محور   حول  همیشه  ذهنیمن   بنابراین  د،بِکش  بیرون را  ذهنیمن   مردگیِ  است  زنده   که  خودش  از   خواهدمی   خداوند  چون

 هاانتخاب  تمام  شود  متوجه  انسان  تا  سازدمی   دشمن  و   مانع  مسئله،  است،  تخریب  مشغول  دائماً  ذهنیمن . ]گرددمی   مرگ

  کلی   عقل  از   که  ندارد  بیشتر  انتخاب  یک  او   پس.  نیست  بیش   فریبی  و   سودا   و   است   غلط   هاهمانیدگی   دید  برحسب 

 .[ کند استفاده 
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 36۲1 بیت پنجم،   دفتر  مثنوی، ولوی،م

 ماند  دور سَر  از  که شد،  زآن  گونسرن

 راند  پیش  تنها  و ساخت  سَر  را  خویش 

  او . ماند دور  ست،زندگی  سَر  که کُل عقل  از  چون شد،  سرنگون  هاهمانیدگی  دید برحسب  کردن عمل با  ذهنیمن  انسان

 . رفت جلو   ذهنیمن عقل   با  و  پنداشت سَروَر را  خود 

 3056 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   ولوی،م

 انداخت همی  تو  به  حوادث  تیرِ ه ک قضا

 سِپَری  سپس   آن از  عنایت  به کُند را  تو

  قصد   بد   حوادث   با   و   گرفتمی   نشانه  را   اتهمانیده   مرکز  ذهن،   خواب  از   تو   بیداری  برای   حال تابه  که   الهی   فکانِ کن  و   قضا

  خواهی   ایمن  بد   حوادث   از   و   شود می   تو   سپر   عنایت   با  مرکزت،  کردن  م عد  و   فضاگشایی   با   اکنون   داشت،   را   تو   بیداری

 . بود

 40۷ بیت پنجم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 بُوَد؟   دامی صاحبِ  زمانه در

 کند؟  خود  صیدِ که  احمق  ما همچو

  به   را  خود  ریایشه  چیزها، با  شدن  همانیده  با  که  دارد  وجود  انسان عنوانبه   ما  از  تراحمق   ایباشنده  کائنات  میان  در  آیا

 شود؟   اسیر خود   ذهن دام   در و  بیندازد  تله 
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 349۲ بیت ششم،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 زن  هاللّ بِحَبْلِ   کورانه دست، 

 مَتَن یزدانی نهیِ  و  امر بر  جز

  و فتدیب کار از ذهنی   هیجانات عقلِ تا کن  باز را فضا یعنی بزن،  خدا  ریسمان به دست  نابیناست  و کور که اتذهنی من با

  پراکنده   و   مبر پناه همانیدگی   هیچ   به   دیگر  دهد، می   نشان   را   حل راه و   کندمی   کار  لحظه   این در که   الهی  نهیِ  و   امر   به  جز

 . دار  نگه عدم  را  مرکزت همواره  یعنی . نشو

 103 ۀآی ، (3) عمران آل  ۀ سور کریم، قرآن

 .«  ...واتَفَرَّقُ  وَلَا جَمِیعًا اللَّهِ  بِحَبْلِ   وَاعْتَصِمُوا»

 ... .«مشوید پراکنده و  زنید  خدا ریسمان در  دست  همگان و»

 3493 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 هوا  کردن رها ه؟ اللّ حَبْلُ   چیست

 را  عاد  مر  صَرصَری شد  هوا کین

 باد   تند: صَرصَر*

  براساس   و  نشستن  انیدگیمه  یک  روی  لحظه   هر  و  همانیدن  چراکه  چیزها  با  شدن  همانیده  ترک  چیست؟  الهی  ریسمان

  زمین  بر  و  داردبرمی   را   ذهنیمن   انسان   و  کندمی   برپا   عاد   قوم   طوفان   همانند  طوفانی   بودن،   آن  حرصِ   در   و   «خواستن»  آن

 . کوبدمی
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 3494 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 هواست   از نشسته،  زندان  در  خلق 

 هواست  از  ببسته،  پَرها را مرغ

  ذهن   زندان  در  و   بسته   را   خود  هشیاری  پر  و   بال  کردن  عمل   و  فکر  آن  براساس  و   چیزها  با  شدن  یدههمان  علت  به   هاانسان 

 .است  پرواز بالِ   بستن  و دانه   با شدن   همانیده صیاد، دام  در مرغ گرفتاری علت  که طورهمان . اندشده   اسیر

 3495 بیت ششم،  تردف  مثنوی، ولوی،م

 هواست  از گرم، ۀ تاب  اندر  ماهی

 هواست  از  شرم،  مستوریان از رفته

 طعام  کردن  سرخ   مخصوصِ مدوّر و پهن ظرفی  تابه،ماهی : تابه*

 دامنپاک :  ستورم*

  افراد .  است  شدن  سرخ   حال   در   تابه ماهی  در  و  افتاده   گیر  صیاد   قالب  در  که  است شده   خواستن  و   هوا   اسیر   نیز  ماهی

  رسوا   و   بَرندمی   را   خود   آبروی   زنند،می   کاری  هر  به   دست   و  دانشده   حیا  و   شرمبی   نفس،   خواستِ   علتِ  به   هم  دامن پاک

 . شوندمی

 3496 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 هواست  از  نار،  ۀشعل   شِحنه   خشم

 هواست  از دار،  هیبتِ و  چارمیخ
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 مأمور داروغه،: شِحنه*

  انسان   اگر   همچنین .است  دم رم  نفسانی  هایخواسته   طغیان  خاطربه  او  کردن   پخش   درد  و   داروغه  خشم  شدن  ورشعله 

 . است همانیده دید  براساس خواستن  و « هوا» از  هم آن  شود، کشیده دار و  چارمیخ  به

  شخص،    مثالً.  است  جبران  قانون   رعایت  عدم  مرکز،  هایهمانیدگی   براساس  خواستن  یا  «هوا »  معانی   از  دیگر  یکی]

  آن   خواهدمی  که  «درونی  خواستن»  و  «هوا»  براساس  طفق  باشد،  کشیده  ایحرفه   کسب  برای  کافی،  زحمتِ  کهاین  بدون

 .[ پذیردمی  را کاری مسئولیت باشد، داشته  را کار

 413 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 جوان  ای  بهانه، نِه  کم قضا  بر

 دیگران؟   بر نهی  چون  را خود  جُرمِ

  مرتکب   ذهنی  عمل  و  دید  با  هک  خطایی  ا رچ.  مکن  بهانه   را   الهی  فرمان  اجرای  و  خواست  یعنی  «قَدَر  و   قضا»  جوان،  ای

 اندازی؟ می  دیگران   گردن ای،شده 

  ایجادشده   موانع   و   مسائل  و   داند می   جهان  فرد  ترینعاقل   را   خودش .  شودنمی   خم   ناموس   و   کمال  پندار  داشتن  با  انسان]

  قدرت،  عقل،  از  شاییفضاگ   با انانس خواهدمی  دائماً خداوند  کهدرحالی  دهد،می  نسبت  خداوند   به  را ذهنی  عمل   و  فکر با

 .[ کند زندگی  شاد  و  ببرد بهره  امنیتش و  هدایت

 415 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 ببین خود  جُرم  و  برگَرد  خود  گِردِ

 مَبین سایه  از  و،  بین خود  از  جنبش
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.  هستی   دت خو  گناه   و   جرم   عامل   که  ببین.  باش  ذهنت  ناظر  و   ببین  هشیاری  عنوان به   را   خودت   بیا،   خودت   به   انسان   ای

 .[ هستی شدهایجاد  مسائل و  خودت  زندگی مسئول  تو پس. ] توست هشیاریۀسای  که ذهنیمن  نه  هستی هشیاری تو

  نه   زندگی،  عنوانبه   و  کند  باز  را  فضا  باید  بلکه  بداند،  خود  گناهان  عامل   را  دیگران   و  خود  ذهنیمن   ندارد  حق  انسان]

  را   اش زندگی   چگونه  ببیند   و   باشد   داشته   نظر  زیر  را   خود   یعنی   جُنبد،بِ  خود   بر  ست،ی ذهنمن  که   زندگی ۀسای  عنوان به 

 .[کندمی  خراب

 4۲6 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 منه دیگر  کسی  بر  را خود  جُرمِ

 دِه  پاداش  بدین  خود  گوش و  هوش 

  عملت   جزای   به   را  تتمرکز  و   توجه   و  گوش  و   هوش   تمام  ناظر  حضور  صورتبه   و   نینداز  دیگری  گردن  را  خود  گناه  و   جرم

  را   فضا  انسان  اگر]  .دارد  را  خودش  درخور  و  مناسب   جزایی  و  جواب  عملی  هر  بدان  و  ببین  را  عملتۀ نتیج  یعنی  بده،

  ذهن   در  او  عملکرد  به  شدهایجاد   مسائل  تمام  بیندمی   و  شودمی  مندبهره   خداوند   صنع  و  بخشش  خرد،  فضل،  از  بگشاید،

 .[ است مربوط

 4۲۷ بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 کاشتی  خود   تو هک نِه،   خود  بر رمجُ

 آشتی  کن حق  عدلِ   و  جزا  با

  و   بپذیر  ایپوشانده  را   اتهشیاری  و   شده  همانیده   چیزها  با  یعنی   ای،شده  مرتکب   ذهن  به  رفتن  با  که   را   گناهت  و   جرم

  قضا   به   و   کنی  فضاگشایی   اگر]  .ایکاشته  خودت  را  نآ  تخم   چراکه  را،  الهی   فکانکن   و   قضا   نه   بدان،   آن  مسئول  را   خود 
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  روند، می   هاغصه  شود، می   باز  بیرونت   و  درون  شوی، می   خوشبخت  هستی،   زندگی   سزاوار  آوری،روی   الهی   فکان کن   و

 .[ است  این حق   عدل و  جزا  و آیدمی  سبب بی   شادی

 4۲۸ بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 کردنی  بد  سبب   باشد را  رنج

 نی   بخت از  شناس، خود  فعلِ   ز بد

  ذهن   عمل   و  فکر  با   که  را   بدی   اعمال  پس  شود،می   آدمی   محنت  و  رنج   باعث   و  آوردمی   وجود به  درد   ذهنی،   عمل  و   فکر  هر

 .  است خوب همیشه  «فکانکن» و  قضا   بخت، چراکه  خود  اقبال و  بخت به   نه  بده  نسبت  خودت   به ای،شده   مرتکب

 430 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 ی تف  ای را  خود  نَفْسِ  کن مُتّهم

 را عدل   جزایِ کن کم مُتّهم

 جوان : فتی*

  وجه هیچبه   و   بده  قرار   بررسی   و   مؤاخذه   مورد  را   خود   ذهنی   عملکرد   یعنی  کن،  متهم  را   اتذهنی من  همان  یا  نفْس   جوان،   ای

 . نکن نکوهش  و  نبر سؤال   زیر را خداوند   داد و  عدل 

 431 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 ره به  آور  سَر  مردانه  کن، توبه 

 یَرَه بِمِثْقالٍ  عْمَلْیَ فَمَنْ که
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  توبه   وقتی ]   .بیندمی   را  آن  جزای  دهد،  انجام  ایذره ۀانداز به   عملی  هرکس   زیرا  درآی،  هدایت  راه   به  و  کن  توبه  مردانه

  خراب ذهنی   عمل  و   کر ف  با   را   اتزندگی   دتخو  که  کنیمی   اقرار  و گشاییمی   را  فضا صادقانه  و   جوانمردانه  یعنی   کنیمی

 .[ آیدمی  حساب به  خدا ترازوی در  باشد، هم ایذره ۀ اندازبه  عمل این  اگر  حتی  صورتایندر  ای،کرده

 ۸-۷ات آی ،(99) زلزالۀسور کریم، قرآن

 .«یَرَهُ خَیْرًا ذَرَّۀٍ  مِثْقَالَ  یَعْمَلْ فَمَنْ»

 .« بیندمی  را آن باشد   کرده نیکی  ایذره  وزن به  کسهر  پس»

 .« یَرَهُ شَرًّا  ذَرَّۀٍ   مِثْقَالَ یَعْمَلْ وَمَنْ»

 .«بیندمی  را  آن  باشد کرده بدی ایذره  وزن  به هرکس»

 3145 بیت پنجم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 بود  افزون  تو  جهدِ   گر ییذرّه

 بود   موزون خدا ترازویِ  در

  باید ]  .آوردمی  حساب به  و  سنجد می  را  آن  دا خ  ترازوی  شود،   بیشتر ای ذره  فضاگشایی  جهت   در  تو  کوشش  و   تالش   اگر

  تالش  لذا  داشت، نخواهد  پشیمانی  و مالمت جز اینتیجه  ذهنی،من برحسب  کوشش و کار که داشت  توجه  مهم این به

 .[ گیرد  صورت شدهگشوده  یفضا برحسب  باید  همواره ما
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 4466 بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، ولوی،م

 خویش  هایِمرادیبی  از عاشقان

 خویش  موالیِ از گشتند خبربا

  متوجه   و  کردند  تأمل  شدند،  ناامید  و   نرسیده  خود  مراد  به   وقتی  شوند،  زنده  خدا   به   اند شده   متعهد  که   عاشق  هایانسان 

  کردند   باز   را   ضاف  بنابراین   کردند، می   استفاده  زندگی   عقل   جایبه   ذهنیمن   عقل   از  و   بوده   همانیده  چیزها  با   هاآن   که   شدند 

 . شدند خبردار   خدا یعنی خود  موالی و  روَرسَ از  و

 446۷ بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، ولوی،م

 بهشت قَالووزِ شد مرادیبی 

 سرشت خوش  ای شنو الْجَنَّۀحُفَّتِ 

 لشکر  پیشروِ آهنگ،پیش  : قَالووز*

  است   این   آن   یغامپ  دارد،   پیغامی   و  است   ت بهش  راهنمای  آن   از   ناامیدی  و  نشدن   موفق   ذهنی،من  هایخواسته   به   نرسیدن 

  تو .  کندمی   اداره  را   انسان   زندگی   که   است  فَکانکُن   و   قضا   این  بلکه  رسید،   نخواهد   نتیجه  به  ذهنی من  با   تالشی   هر  که

  خداست،   جنسِ  از  اصلت  که   سرشتخوش   ای.  کن  عدم  را  مرکزت  فضاگشایی،  با  و  شو   تسلیم  ای،برده   یاد  از  را   خدا

 زیاد،  پرهیزهای  و  هشیارانه  درد  گشایی،فضا   در  یعنی  نامالیمات،  و  هاسختی   در  بهشت»:  گویدمی   که  بشنو  را  ثحدی  این

 .«ذهنیمن کردن بزرگ  و  همانیدگی  انباشتگی  یعنی شهوات در  دوزخ   و است شده   پیچیده
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 حدیث 

 .« بِالشَّهَوَاتِ النَّارُوَحُفَّتِ بِالْمَکَارِهِ الْجَنَّۀُحُفَّتِ »

 .«شهوات در  دوزخ و  شده  پوشیده  دناخوشاین چیزهای  در  شتبه»

 44۷0 بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، ولوی،م

 اضطرار   از اش اشکسته  عاقالن،

 اختیار  صد با  اشکسته عاشقان، 

  تسلیم به  ناچاری روی  از  باالخره تا  شوند  خُرد و  تنبیه زندگی  «فکانِکُن و  قضا » توسط باید دارند ذهنی  عقل   که کسانی 

  کنار  با  و  گشایندمی   را  فضا  عاشق  هایانسان  کهدرحالی .  برسند  مراد  به  جزوی  عقل   با  کوشندمی  هاآن   چراکه  آورند،  یرو

 .شکنندمی  را خودشان کامل اختیار با کار  این با هاآن. کنندمی کاربی  را  آن  ذهنیمن  عقل زدن

 44۷1 بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، وی،ولم

 اند بندی  بندگانِ  عاقالنش،

 اند قندی  و  شِکّری عاشقانش، 

  سبب بی  آرامش  و   شادی  با  کنند،می   باز را   فضا  که  هاییآن  عاشقان،  اما  آینددرمی  خدا  بندگی  به   ناچاری  روی   از عاقالن

 . آورندمی  روی خدا   از  اطاعت  به
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 44۷۲ بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، ولوی،م

 عاقالن  مهارِ کَرْهاً اِئْتِیا

 دالن بی   بهارِ طَوْعاً  اِئْتِیا

  باز   را   فضا  خود  ۀاراد   و  میل  با  اما.  است  ذهنی   هایمن  یعنی  عاقالن  افسار  کردن،  باز  را  فضا  میلیبی   و  هتکرا  روی  از

  باز   را  فضا  بسیار  هایکشیدن   درد  از  پس  و  تنبیه  و  زور  با  ذهنی  هایمن  دیگر  عبارتیبه ]  .است   عاشقان  بهار  کردن،

 .[ دهندمی  انجام  را کار این  قلبی ۀ اراد و  میل با  فضاگشا و  عاشق  هایانسان  کهدرحالی  کنند،می

 11 ۀآی ،(41)  فصّلت  ۀ سور کریم، قرآن

 .«طَائِعِینَ أَتَیْنَا قَالَتَا کَرْهًا أَوْ  طَوْعًا  ائْتِیَا  وَلِلْأَرْضِ  لَهَا فَقَالَ  دُخَان    وَهِیَ السَّمَاءِ   إِلَى اسْتَوَى ثُمَّ»

  فرمانبردار: »گفتند.«  بیایید  ناخواه  یا  خواه : » گفت  زمین  و  آسمان  به  پس.  بود  دودى  آن   و  اختپرد  آسمان  به  سپس»

 .«« آمدیم

 ۲063 بیت پنجم،   دفتر  مثنوی، ولوی،م

 سَرش  نآید بال  دیوارِ به  تا

 کرش  گوشِ  آن  دل پندِ  نشنود

  عارفان   پندهای  او   ناشنوای   گوش   ندهد،  رخ   برایش   ناگوار   اتفاقات   و   نخورد   بال   دیوار   به   ذهنیمن  انسان   سر   که   زمانی   تا

  با  و   کرده   عمل  و  فکر ذهنیمن   با   همچنان  و  شودنمی   تسلیم  یعنی شنود، نمی   را   خدا   نهایتبی   به   شده زنده   هایانسان و

 . شودمی  همانیده بیشتری چیزهای
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 6۸۸ بیت  دوم، دفتر  مثنوی، ولوی،م

 نیستی  سویِ هست،  از  بازگَرد

 ربّانیستی  و  رَبّی  طالبِ

 عارف  ، خداپرست: ربّانی*

  بازگرد  عدم  مرکز  یعنی   اتحقیقی   وجودِ   سویبه   ذهن،  در  وجود  حس   و   مجازی  هستی  از  و  کن  باز  را  فضا  انسان،  ای

 . هستی او  جنس   از  و خدا   طالب  حقیقتاً تو   چراکه

 1۲3۲ بیت ، اول دفتر  مثنوی، ولوی،م

 خواب  به  دانش   شود  آید، قضا  چون 

 آفتاب بگیرد گردد، سیه  مَه،

 تیره  ذهن  ماه.  کند  کار  درست   تواندنمی   و   شده  غفلت  دچار  ذهنیمن  عقل  و   دانش  دررسد،  خدا  حکم  یعنی  قضا  که   وقتی

 .تابدنمی  زندگی  آفتاب و  شود می

  تغییرات   دچار  همچنان  ذهنیمن   شود،   اداره  هم  اگر   شود،   اداره  ذهنی من   عقل   وسیلۀبه   نباید  انسان   زندگی   عبارتی به ]

  مسائل  و  کنیم  بینی پیش   توانیمنمی   ذهنیمن  عنوان به   ما   که   افتدمی   اتفاقاتی   جاآن   در  نی یع  است،   «فکانکن »  و   «ضاق»

 .[کنیممی  ایجاد خود   برای زیادی
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 ۷65 بیت  دوم، دفتر  مثنوی، ولوی،م

 قَدَر  تبدیلِ خواست می  الجَرَم

 دَر  ز گرداند  باز  را قضا  تا

  همچون  ذهنیمن   در   ما ]  . بازگرداند  را  او  حتمی   و  مسلم   قضایِ   و   دهد  تغییر  را   خداوند   دیر تق  خواست می   فرعون   ناگزیر،

  وجود به   اتفاقاتی   لحظه   هر  الهی   قضای   طرفی   از .  کنیم  کنترل  را   چیزهمه   خودمان،  عقل   با   خواهیممی   و   هستیم  فرعون 

  کنیم می  اندیشیچاره  ذهنیمن  با  ما اما. دازی بین دور را  ذهنیمن باید  و  هستی زندگی جنس  از  تو بگوید ما  به  تا آورد می

 .[ نشویم زنده  زندگی  به و  داده تغییر را قضا خواهیممی  کار این با  و

 ۷66 بیت  دوم، دفتر  مثنوی، ولوی،م

 مندحیله   آن  سَبْلَتِ بر  قضا خود 

 خندریش  دَم  هر کردمی  لب زیرِ

 سبیل :  سَبْلَت*

  قرار  نکوهش   و  تمسخر  مورد   را   او   زندگی  روش  و   خندد می   ذهنیمن  یعنی   گرحیله   فرعون   عقل   به  لحظه   هر  قضا   اما

 . دهدمی

 ۷6۷ بیت  دوم، دفتر  مثنوی، ولوی،م

 گناه بی   او کُشت  طفل   هزاران صد

 ه اِل تقدیرِ  و حُکم   بگَردد تا
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   .سازد  دگرگون را  الهی تقدیر  و  حکم  تا کُشت  را گناهبی  کودکِ  هزار صدها فرعون 

  مانع  مسئله، به یعنی کشد،می  را هاآن کند، زندگی را اشزندگی  لحظات کهین ا جایبه  ذهنیمن  نسانا  دیگر عبارتبه ]

  از   هاانسان   که   است شده   مقرر  این  بر   الهی   قضای.  دهد  تغییر  را   الهی   قضای  و   حکم   تا  کندمی   تبدیل  دشمن   و

 .[ کند هادار را هاآن  فکانش ن ک و  قضا  با زندگی   تا  کنند رها را ذهنی من مخرب عقل سالگی، دوازده ده

 با تشکر 

 هابرنامه  متن سازیخالصه  کارگروه

 گوینده: فاطمه 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 949نابع: برنامه م

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب
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  (1) دوم گنج حضور، بخش   949خالصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 1۲5۸ بیت اول،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 شَبَت  همچون سیه،  پوشد   قضا گر

 عاقبت بگیرد  دستت   قضا هم

  باز   ه ک  ناد ب  بدهی،  تشخیص   شر   از   را   خیر  نتوانی  و   بپوشاند  را   تو   حضور  هشیاری  شب،   تاریکی  همچون   الهی  قضای  اگر

  امکان  ذهنی،  هایراه   با  عبارتیبه .  گیردمی   را  دستت   و  کندمی   کمک  تو   به   فضاگشایی،   شرط  به   فکانکن  و   قضا  همین

 . ندارد وجود  زندگی  هایتاریکی  و  مسائل  از رهایی

 1۲59 بیت اول،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 کند  جان  قصدِ  بار،  صد  قضا گر

 کند درمان  دهد، جانت   قضا هم

  قضای   همان  باز   بگیرد،   نشانه   پنداشتی می   جان   چون   که   را   چیزهایی  آن   یعنی   کند   را   تو   جان  قصد  بار   صد   الهی   قضای   راگ

  فقط   ایم،مانده  گرفتار  آن   در  که   وضعیتی  هر  از   رهایی   امکان   عبارتی به . ] کندمی   درمان   را   تو   و   دهد می   جان   تو   به   الهی 

 .[ ین ذهن م عقل   نه است، الهی   فکانکن  و قضا  دست به 

 1۲60 بیت اول،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 زند  راهت اگر  بار  صد قضا  این

 زند  خرگاهت  چرخ،  فرازِ  بر
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 سراپرده  بزرگ،  خیمۀ:  خرگاه*

  یعنی ]  .افرازدمی   گردون  چرخ  باالی  بر  را  تو   خرگاه  قضا   همان  باز  کند،  درمانده   را  تو  هم  بار  صد   «فکانکن»  و   قضا   اگر

  نهایت بی   به  و   کنی  باز  را  فضا  تو  واسطه  بدین  تا  بوده   قضا  خواست  این  که   بدان  نرسی،  ایجهنتی  هب  و  کنی  تالش  بارها  اگر

 .[ شوی  تبدیل خدا 

 1۲61 بیت اول،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 ترساندت می  کهاین  دان کرم از

 بنشاندت   ایمنی  مُلکِ به  تا

  این  جهت  به  ترساندن  این .  ترساندمی  را   تو  های گ نیداهم  گرفتن  و   تهدید  با  که  بدان   زندگی   بزرگواری  و   کرم  از  را  این

 .برساند شدهگشوده   فضای یعنی  امنیت سرزمین  به هاهمانیدگی  از  را تو   که است 

 ۲166 بیت پنجم،   دفتر  مثنوی، ولوی،م

 ه اِل تقدیرِ  و  حکم  درآمد تا

 تباه و  گشت سرخیره  حارس عقلِ 

 پاسبان نگهبان، : حارِس*

 کند،می   عمل  نگهبان  عنوانبه  همانیدگی   سپر  با   که  ذهنیمن   عقل  رسد،  در  خداوند  فکانِکن  و  اضق  یا  «رتقدی  و   حکم»  اگر

  تباه   و   سرگشته  بنابراین  کند،  محافظت  یشهاشدگی هویت هم  و  خودش   از  تواندنمی   و  شده  غرق   هادرد   و  هافکر   در

 .[ است خداوند  «دیرِق ت و  حکم» نفوذ زیر تریبزرگ  فضای  درون  ذهنیمن  درواقع]  . شودمی
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 1194 بیت اول،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 پوست   غیرِ نبینی  آید، قضا  چون 

 دوست   ز نشناسی  باز  را  دشمنان

  شدن   زنده و مرکزت کردن  عدم  جهت در  را اتفاقی  الهی   قضای که هنگامی کنی،می  عمل ذهنیمن عقلِ   با که کسی  ای

  با   فضاگشایی   جایبه   بنابراین.  یابیدرنمی   را   حقیقت  و   ندیده   چیزی  فاق تا   ظاهرِ  جزبه   تو   بیاورد،   وجود به   زندگی   به

 .  دهی تشخیص دشمن   از را  دوست  توانی نمی  و  شده  ذهن  جذب  لحظه، این  فرم  با کردن  ستیزه  و  قضاوت مقاومت،

 609 ۀشمار  غزل ، سمش  دیوان   ولوی،م

 ارزی  همان که دانمی  لرزی،همی  چه هر بر

 باشد  فزون   عرش  از عاشق  دلِ  روی زین

  رو  این   از   و.  شوی می   همانیده  آن  با  و  داده  قرار  مرکزت  در  که  ستچیزی  همان  ۀانداز به   تو  ارزشِ   که   بدان  انسان،  ای

 . است عرش   از  باالتر دهد،می  قرار  مرکزش در  را خداوند   گشاییفضا با  که عاشق  دلِ   ارزشِ

 50۷ بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، ولوی،م

 وی  غیرِ از  مشو  شو،   وی  از  شاد

 دی  ماهِ ،هادگر و  بهارست   او
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  چه هرآن   یعنی!  او  غیر  از  نه  شو،   شاد  آیدمی   مرکزت  به   عدم  صورتبه   فضاگشایی  طریق  از  که  خداوند   از  تنها  انسان،   ای

  ولی   است   شکوفاکننده  و   زیبا  بهار  فصل  همچون  خدا   دیدِ  چراکه   شوی، می   همانیده   آن  با  تو   و   دهدمی   نشان   ذهنت   که

 . است کنندهخشک  و  سرد  زمستان فصل در  دی ماه همچون  هاهمانیدگی  دِید

 50۸ بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 توست  اِستدراجِ  اوست، غیرِ  چه هر

 توست  تاجِ  و  توست ملک  و  تخت   گرچه

  ریجی تد  مرگ  سبب   درواقع شوی،می   همانیده   آن  با  تو   و   شده  ظاهر  مرکزت  در عدم  جایبه  که  خداوند  از غیر  چههرآن

  دیدن   با   کهچرا]   .دهد  جلوه   مهم  بسیار  را  آن   ذهنت  و  باشد   تو  ۀشاهان  تاج  و  سلطنت  و   تخت   چیز  آن   کهاین  ولو  توست،

 .[ شویمی  دفن ذهنیمن دردهای  گور در  و شده  ترقوی تو   ذهنیمن تدریجبه  هاهمانیدگی  طریق  از

 1۸۲-1۸1 اتآی ،(۷)  اعراف ۀسور کریم، قرآن

 .«  یَعْدِلُونَ وَبِهِ   بِالْحَقِّ یَهْدُونَ أُمَّۀ  لَقْنَاخَ نْوَمِمَّ»

 .«کنندمى  رفتار عدالت  به  و نمایندمى  راه حق   به که هستند گروهى  ما آفریدگان از»

 .«یَعْلَمُونَ لَا حَیْثُ  مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ  بِآیَاتِنَا کَذَّبُوا  وَالَّذِینَ»

  پرتگاه  لب   به  تدریج به . )سازیممى   خوارشان  تدریجبه   دانند نمى   خود   که   راهى   از   شتند،ا گان  غدرو  را   ما   آیاتِ  که   را   آنان   و»

 .(«کشانیممی  ذهنیمن ۀ افسان  به تدریجبه ( )کشانیممی

 



 

 

 

1150قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه  

 101 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   ولوی،م

 را  کُن  سِرِّ  نداند  سَر  با تنِ

 را  نون و  کاف  شناسد سَربی  تنِ

 ( 36)  یس ۀ سور  ،۸۲ ۀآی به   اشاره  کُن،: نون  و کاف*

  تدبیر   نه   دهدمی   اهمیت   خود  تدبیر و قضاوت به  تنها و داده قرار خدا سَرِ کنار  در را  خودش  سَرِ  ذهنی من  یا   «سَر  با   تنِ»

  که  «سر  بی  تنِ»  اما.  شناسدنمی   «شودمی   و  بشو»  گویدمی   که  را  او  فکانکن   قانون  و   خدا  قضاوت  سِرِّ  بنابراین  کل،  عقل

  دست   چیزهمه  داندمی   و شده  آگاه است  فکانکن   قانون  همان  که  نون  و  کاف   به  انداخته،  را  ذهنیمن   سِرِّ  اییضاگشف  با

  قیدوشرط   بدون  و  قضاوت   بدون   لحظه  این  اتفاق  پذیرش   و  تسلیم  درحال  مدام  پس  داند،نمی   چیزی  خودش  و  خداست

 . است

 ۸۲ ۀآی ،(36)  یس ۀ سور کریم، قرآن

 .« فَیَکُونُ  کُنْ لَهُ یَقُولَ  أَنْ شَیْئًا  أَرَادَ  ذَا إِ رُهُأَمْ إِنَّمَا»

 .««شودمى  موجود  پس شو،   موجود : »گویدمى  که  است  این فرمانش  بیافریند،  را چیزى  بخواهد  چون»

 ۲۸۲0 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   ولوی،م

 امیدت   نیست دَرو  که  نِه، آن  بر طَمْع  همه  تو

 رسیدی  سوی   بدین تو   اوّل نومیدیِ ز که
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  آن   و   نبودی   امیدوار  آن  به   تاحاال   که  بگذار  شده گشوده  فضای  این  بر  و   بردار   هاهمانیدگی   از  را  امیدت   تمام  انسان،  ای

  متوجه  چیزها  و  هاآدم   داشتن  وجود  با  یعنی  شدی،  کشیده  من  سویبه   امیدینا   روی  از  هم  اول  بار  کهچرا   شناختی،نمی  را

 . برگشتی من  سویبه   و  شده امیدنا  بنابراین  ندارند،   زندگی هانیدگی هما و ندکنمی  کار اتزندگی  که  شدی

 36۸ۀ شمار  غزل شمس،   دیوان   ولوی،م

 داد  بال   را تو   جهتی هر از

 جَهاتَت بی  به  بازکَشَد  تا

 الهی  عالَمِ  است، جهت   و  جا  از برتر  که موجودی : جَهاتبی *

  تا   ساخت  دچار  بال  به  را  تو  رفتی  هاهمانیدگی   کردن  زیاد  یا  نردآو  تدس به   برای  که  جهتی  هر  از  قضا  قانون  با  زندگی

  سویی،بی   به   و  شده   آزاد   هاهمانیدگی   از   ات هشیاری  تا  بگشایی   را   فضا   و   نشوی   دهدمی   نشان  ذهن  که   چههرآن   جذب

 .  شوی  زنده خداوند، یعنی

 36۸ ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   ولوی،م

 نکردی  کنم خمُش که  گفتی

 ثباتت   بر عشق  خندد می

 بودن پابرجا پایداری، : ثَبات*

  نرفتن  و   فضاگشایی  طریق  از  که  دادی  قول  کشیدی،  زیادی  درد  و  رفته  هاهمانیدگی   سویبه   کهاین   از  پس  تو  انسان،  ای

  پیمان   و  عهد  به  اما  داری،  نگه   عدم  را  مرکزت   و  کرده  خاموش  را  ذهنت  دهدمی   نشان  تو   به   ذهن  که  مختلفی   جهات  به

 . خنددمی  تو  پایداری  و  ثبات این  به خداوند  اکنون . کردین  لمع  ود خ
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 با تشکر: 

 هابرنامه  متن زیساخالصه  کارگروه

 گوینده: فاطمه 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 949نابع: برنامه م

 های تفسیر مثنوی)استاد کریم زمانی( کتاب
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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 
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