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  (2) چهارمگنج حضور، بخش   950خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 1۶۶5 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 آن؟ و  این اسیرِ  باشیمی  چند

 کنم آنَت ازین، آیی  برون  گر

  من   بیایی،  بیرون  ذهنت  از  اگر  باشی؟   همانیدگی  آن  و   همانیدگی  این  اسیر  و   بمانی   ذهن  در   خواهیمی   چقدر  انسان،  ای

 . شوی  زنده من به  تا  شوممی  مستقر تو در  دموخ  نهایتِبی  صورتبه 

 1۶۶5 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 ما بحرِ  در  آمدی چون صدف،  یا

 کنم   گوهرافشانت صدفها  چون 

  بحر   به  و  بگشایی  ار   فضا  اگر  اما  هستی  خالی  اکنون   تو   صدف،  ای .[  کندمی   تشبیه  صدف  به   را  انسان   بیت  این  در  موالنا]

 .کنیمی  گوهرافشانی  موالنا  چون هاییصدف   مانند و  شویمی  گوهر از  پر  بیایی یکتایی

 1۶۶5 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 نیست  دست  را  تیغها  گلویت بر

 کنم قربانت   اسماعیل چو گر

 . دارد(  ع ) ابراهیم  پدرش دست  به  اسماعیل  شدنِ   قربانی به  اشاره:  اسماعیل*
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  کنم،   قربانی   اسماعیل   مانند   را   تو   ِ ذهنیمن  و  کرده   رها  اتهمانیدگی   رینتگ بزر  از  را  تو   دهی   اجازه  و   باشی  لیمس ت   اگر

 . گذاشت  نخواهد تأثیری  هیچ تو  روی  اتفاقات   و  حوادث و  برندنمی  را  گلویت  بیرونی هایتیغ  دیگر  صورتایندر

 1۶۶5 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 مترس آتش  از هیچ  خلیلی، ون چ

 مکن گلستانت  صد  آتش ز من

 .  است(  ع) ابراهیم بر  آتش  شدنِ  گلستان به  اشاره: خلیل*

  جدا   و   هشیارانه   درد  آتش   از   وجه هیچبه   و   کن  باز  را   فضا   پس .  شد  وارد  نمرود   آتشِ   بر  که   هستی  خلیل   ابراهیمِ  مانند   نیز  تو 

  غمِ   و   شود می   گلستان  به   تبدیل   برایت   هاهمانیدگی   از   ن دش   رها   ۀهشیاران   درد   چراکه .  نترس  هایتهمانیدگی   از   شدن 

  وجود  بسیاری  هایسختی   هاهمانیدگی   از   شدن   آزاد   راهِ  ابتدایِ  در ]  .داد   خواهد  زندگی   اصیلِ   شادی  به   را   جایش   ذهنیمن

  شادی   دید  خواهید  د،باشی  داشته  صبر  و  دارید  نگه   باز  را  فضا  کهدرصورتی   اما  کند،می   ایجاد  زیادی  دردهای  ذهنیمن  و  دارد

 .[ شویدمی   تربزرگ  حضور  هشیاری  عنوانبه  شما  و  کندمی   پُر  را  وجودتان  سراسرِ  ذهنیمن   شدنِ  کوچک  از  ناشی   آرامشِ   و

 ۶9 ۀآی ،(21) انبیا ۀ سور کریم، قرآن

   «إِبْرَاهِیمَ  عَلَى وَسَلَامًا بَرْدًا  کُونِی نَارُ یَا قُلْنَا»

 .«  باش  سلمت و  خنک  ماهیابر بر  آتش، اى: گفتیم»

  دارد،   نگه  باز  را  فضا  کهدرصورتی   اما.  کندمی  درد  ایجاد   به   شروع   اشذهنی من  کند،  باز  را  فضا   و   است  همانیده  ند بدا  هرکس]

 .[ گرددمی  شادی  به  تبدیل فوراً اش هشیارانه  درد
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 1۶۶5 ۀشمار  غزل ، شمس  دیوان   مولوی،

 تَردامنی   اگر  گیر ما دامنِ

 کنم  دامانت نور   از مه  چو تا

 گناهکار  و  مُجرم  مجازاً: تَردامن*

.  دار   نگه  عدم  را  مرکزت  و  بگیر  را  ما  دامن  فضاگشایی  با  شده،  آلوده  جهانیاین  چیزهای  با   شدن  همانیده  گناهِ  به  دامنت  اگر

  توجه   انسان،  ای]  .داری  نور  از  پر  دامنی  که  شویمی   ماهی  به  تبدیل  تو  و  کنممی   بیان  را  خودم   تو  طریق  از  من  حالت  این  در

 .[هستم  من تو   شانسِ  تنها که کن

 1۶۶5 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 سرت   بر  کردم سایه هُمایَم، من

 کنم   سلطانت  و اَفریدون   که تا

 . رسدمی  پادشاهی به  اندازد،  سایه  کسی  سر  بر  هُمای ۀپرند   اگر که  بودند  معتقد  قُدَما: هُما*

 .مقتدر و  سلطان  ی معن به  جااین  در  ایران،  داستانی پادشاهِ فریدون، : اَفریدون*

  اگر .  استافتاده  تو  روی بر امسایه و کنممی  پرواز سَرت باالی هُمای ۀ پرند   یک مانند من:[ گویدمی  خداوند   زبان از موالنا]

  خواهم   اَفریدون  ون همچ  مقتدر  پادشاهی   به  تبدیل  را  تو   و  نشینممی   سرت  روی   دهی،   گوش  من  به  و   کنی   ساکت  را   ذهنت  تو

 .کرد
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 1۶۶5 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 باش   خاموش  و  کن کم قَرائت هین

 کنم  قُرآنت عینِ  بخوانم تا

  بنابراین . ]کنم  قرآن  چون   ارزشمندی  کتاب  به   تبدیل  و   بخوانم   را   تو   بتوانم  من  تا   کن   سکوت  نزن،  حرف  ذهنت  با  قدراین

  و  بخواند  را آن خداوند  تا کند سکوت  باید بلکه  بخواند، ذهنیمن  با را خودش  نباید که  است باارزشی  کتاب یک انسانی هر

 .[کند  درست را  درونش و  بیرون

 220۴ ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 شنو   نیکو کنم، پریشانت   من، بر  عاشقی

 شنو  نیکو  کنم، ویرانت  که  کن، عمارت کم

  درآوردنِ   و   ابیات  به  سطحی   نگاهِ   جایبه   رسیده  وقتش .  کن  گوش   سخنم  به   بو خ  انسان،  ای:  گویدمی   خداوند  زبان   از   موالنا ]

  تمام   من   پس  هستی  من  عاشق   حقیقتاً  تو .[  شود  جانت   جذبِ  دانش   این  تا  کنی  باز  را   فضا   ذهنی،  مفاهیمِ  صورت به   هاآن

  آبادانی   دنبالبه   اتذهنی من  با   اصلً   همچنین.  کنممی   پریشان   را   تو   و  ریخت  خواهم   همبه   ایساخته  ذهنیمن   با   که   چیزهایی

 . کرد خواهم   ویران  را آن  من که  نباش

 220۴ ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 موروار و  زنبوروار کنی  خانه  صد دو  گر

 شنو   نیکو  کنم، مانتبی  و  خانبی  و  کسبی 
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  بسازی  ذهنت  با  را   هرچه  من  بسازی،  هایتهمانیدگی   از  خانه  صدها  مورچه   و   زنبور  مثل  اگر  کن،  گوش   خوب  انسان،  ای

 . کرد خواهم خانمانبی  را  تو  و کنممی  خراب

 220۴ ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 زن  و  مرد از  شوند  تو   مستِ خلق  آنکه بر  تو

 شنو   نیکو  کنم، حیرانت  و  مست آنکه بر من

  را   این   امّا  شوند،  حیرانت  و  ت مس  مردم   تا  شوی  دیده  توجه   و   تأیید  جلب  و   ذهنیمن   برحسب   کردن  عمل   با   داری  قصد   تو

 . سازم خودم  حیران  و  مست هایت،همانیدگی  انداختن با  را  تو  خواهم می  من بدان، خوب

 220۴ ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 برو   ایمن مترس، آتش  از هیچ  خلیلی، چون 

 شنو   نیکو کنم، گلستانت  صد  آتش ز من

 . است( ع)ابراهیم بر  آتش  شدنِ  گلستان به  اشاره: خلیل*

 هایتهمانیدگی   شناخت  برای .  نترس  هشیارانه  درد   آتش  از   و   کن  باز   را  درونت   فضای  پس  ،هستی  خلیل  ابراهیم  همچون   تو

  گلستان   صد  به   برایت  را  هشیارانه   دردهای  آتش  من   که  بشنو  را   این.  کندنمی   تهدید   را  تو  خطری  هیچ  کن،  حرکت  جلو   به   رو

 .  سازممی  مبدل
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 220۴ ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 تیزگرد آسیایِ  نوچ  را  تو قافی  کُهِ گر

 شنو  نیکو  کنم، دانت گر و  چرخ   در آورم

  از   توجه   و  تأیید  کسب  و   دیگران   به  خود   دادن   نشان   دنبال  به   و   بوده   قاف  کوه  ۀ اندازبه   ذهنی   دانش  انباشتگیِ   نظر  از   اگر

  شده   باز  درونت  فضای   تا   آورمدرمی   چرخش   به   گرددمی   تند   ربسیا  که  آسیابی   مانند   را  تو   که   بدان  خوب  را  این  هستی،  هاآن

 .  نماند   باقی چیزی مرکزت در جامد هایهمانیدگی  از  و

 220۴ ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 فرّ   و کرّ  و علم   به  لقمانی  و  افلطون تو ور

 شنو  نیکو  کنم، نادانت دیدار  یک به من

 . اندداشته  شهرت حکمت   و  دانایی در هردو : لقمان و  افلطون*

 جلل  و  ه شکو:  فرّ  و کرّ*

  ترتیب   این  به   و   هستی   لقمان   مانند   دانایی   نظر  از   و   افلطون،   حد   در  فلسفه  علم   نظر  از   جهانی این  هایدانش   کسب   با  اگر

  شوی،   زنده   حضور  به   و  کنی   دیدار   من   با   باریک   هاهمانیدگی   انداختن  با   اگر  که   بدان  ای،کرده   کسب  جلل  و   شکوه  ذهن در

 .  بریمی  پی   ذهنیمن  در خود  نادانی   به
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 220۴ ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 شکار   وقتِ ایمرده  مرغی چو من  دستِ  به  تو

 شنو  نیکو  کنم، مرغانت دامِ صیادم، من

  برای   می اد   به  را   تو  صیاد  مثل   من !  بشنو  را  این  پس .  ستشکارچی   دست  در  ای مرده  مرغ  مانند  من  دست   در   تو  ذهنیمن

 .  شوی زنده  حضور به   و شده  باز  درونت فضای  تا کنممی  تبدیل  همانیده مرغان

 220۴ ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 پاسبان ای  ایخفته ماری چو   گنجی سرِ  بر

 شنو   نیکو کنم، پیچانت خسته   مارِ همچو

 زخمی : خسته*

 کنند،  کار  تو  روی  ابیات  این  دهینمی   اجازه  و  ایشده   کَر  الناوم   چون  بزرگانی   پند  بهنسبت   ذهنیمن   ۀافسان  در  که  چنیناین

  توانی می   کهدرحالی .  نداری  خبر  گنج  وجودِ  از  اما  مشغولی،   پاسبانی  به   درونت   حضورِ  گنج   سر  بر  که  هستی  ماری  مانند

  همچون  ستیه  ذهنیمن   ۀافسان   حفظ   پی   در  که  را   تو  بدان   را   این.  باشی   حضورت  پاسبان  شدهگشوده   فضای  صورتبه 

 . است پیچیده  خود  دور  به   و شده  زخمی که کنممی ماری

 220۴ ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 مباش  غمگین ما بحرِ  در  آمدی چون صدف  ای

 شنو   نیکو کنم،  گوهرافشانت صدفها  چون 
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  باش  آگاه . نده راه دل  به  غم   گذاشتی ما  یکتایی دریای در  قدم  چون  هستی، گوهر  بدون  صدفی  مانند ابتدا  در  که  انسان  ای

 .  باشد داشته  گوهرافشانی  خاصیت  وجودش  که کنممی  تبدیل صدفی   به   موالنا همچون  را  تو  که

 5۸2 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 امشب   زَنَد چوبَک   همی بامَش   بر که  جانی  خُنُک

 بیند  عدد  بی عَطایِ خندان،  سَحَر   همچون شود

   کردن  بانیهنگ کردن، پاسبانی : زدن چوبَک *

  شده گشوده   فضای  صورتبه   و  هشیارانه  یعنی  است،  پاسبانی  مشغول   خداوند   بام  بر   لحظه   این  رد   که   انسانی  حال   به   خوشا

  ۀ واسطبه   ذهنش تاریک،  ۀ لحظ  این در  درنتیجه. ندزدند  را  حضورش  هشیاریِ   هاهمانیدگی   و  ذهنی  هایمن   تا  است   مراقب

 . کرد خواهد مشاهده را خداوند  پایانبی  ایعط و  خندد می  سحر رسیدن فرا  مانند  ورضح  روشناییِ آمدن  با و  عدمْ مرکز

 220۴ ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 نی  زخم  و  نی دست  را  تیغها  گلویت بر

 شنو  نیکو  کنم، قربانت   اسماعیل چو گر

 . دارد( ع)ابراهیم  پدرش دست  به  اسماعیل  شدنِ   قربانی به  اشاره:  اسماعیل*

  گلوی   هاهمانیدگی   تیغ  دیگر   آنگاه   کنم  قربانی   را   ات ذهنیمن   تا  اریبسپ  من   به   را   خودت   اسماعیل  همچون   اگر   باش   آگاه

 .  رسید نخواهد  تو به  ذهنی هایمن  دست   و  برید نخواهد  را  حضورت 
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 220۴ ۀارمش  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 تَردامنی  تَردامنی،   اگر  گیر ما دامنِ

 شنو   نیکو  کنم، دامانت نور   از مه  چو تا

 گناهکار  و  مُجرم  مجازاً: تَردامن*

  پس   شده  آلوده  هاهمانیدگی  ۀ وسیلبه  حضورت  دامن   اگر شوی، می  محسوب گناهکار  ذهنیمن  در  بودن  دلیل به  که  کسی  ای

  من  امتداد عنوان به  تو  و  کنم فراهم  برایت  حضور  نور از  دامنی   خودم نور  با  ماه مانند و  بیایم مرکزت به   من تا  کن باز  را  فضا

 . کنی منعکس  را  نور آن

 220۴ ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 خود   فضلِ از  سرت  بر  کردم سایه مایَم،هُ من

 شنو   نیکو کنم،  سلطانت  و اَفریدون   که تا

 . رسدمی  پادشاهی به  اندازد،  سایه  کسی  سر  بر  هُمای ۀپرند   اگر که  بودند  معتقد  قُدَما: هُما*

 .مقتدر و  سلطان  معنی  به  جااین  در  ایران،  داستانی هِا پادش فریدون، : اَفریدون*

  به   را   تو  تا  شده   گسترده   سرت   بر   رحمتم  و  فضل  ۀسای  فضاگشایی  دراثر  که   هستم  سعادت  هُمای  همان  من   بدان،  را  این

  خود   سمته ب  را  تو  همانیدگی  هیچ  دیگر  و  شوند  تو  ۀبند   جهانیاین  چیزهای  تمام  که  جایگاهی  یعنی  برسانم،  پادشاهی  مقام

 .  نشوی  آن اسیر و  نکشد 
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 1۴0۸ بیت چهارم،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 مصطفی  پیشِ به  کُن قربان  عقل، 

 کَفی  امه اللّ که  گُو ه اللّ حَسبِیَ 

  بگو   و   کن   قربانی   آید،می   دست به   شده گشوده   فضای  از  که   برگزیده  هشیاریِ  این   مصطفی،   پیشگاه  در  را  خود  ذهنیِمن   عقل 

 .  است بسنده   خداوند زیرا است، کافی  من  یبرا  خداوند

 ۳۶ ۀآی ،(۳9) زمر ۀ سور کریم، قرآن

 «... »أَلَیْسَ اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ 

 «... نیست؟  کافى  اش بنده نگهدارى  براى  خدا آیا»

 ۳۸ ۀآی ،(۳9) زمر ۀ سور کریم، قرآن

 « ... حَسْبِیَ اللَّهُقُلْ »... 

 .« .. است بس  من  براى  خدا: بگو... »

 1۳2۳ بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 اضطرار و،  بندگیّ و  ع وخض جز

 اعتبار دارد ن  حضرت اندرین

 چارگی بی  شدن، درمانده : اضطرار*



   

  

 

1159 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

  چیز هیچ  نداریم،  خدا   به   بردن   پناه   جز   ایچاره  کهاین  به  اقرار  و   خدمت  تواضع،  فضاگشایی،  از  غیر  به   خداوند   بارگاهِ  در

 .ندارد اعتبار و  ارزش  دیگری

 220۴ شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 کن  صبر و  باش   خاموش  و  کن کم قرائت نیه

 شنو   نیکو  کنم، قُرآنت عینِ  بخوانم، تا

  با  تا   باشی  داشته صبر   و   کنی   باز را  فضا  درونت،  سکوت  و   ذهنت   کردن  خاموش با   لحظه   این   در باید   که   بشنو  من  از   را   این

  و   باارزش  کتابی  قرآن   مانند  درونت   هک  دید  خواهی  سپس .  بخوانم  زندگی  متدادا  عنوانبه   را   تو  ات،ذهنیمن   بردن  بین  از

 . داد  خواهد  تغییر را  بیرونت   و درون   زندگی شود،  بیان  وقتی که  است  انگیزشگفت 

 با تشکر: 

 هابرنامه  متن سازیخلصه  کارگروه

 لیل گوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 950منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   فسیر مثنویتهای کتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن ر: کارگروه خلصه  با تشک

 پایان



 

 

 

1159قسمت پیغام عشق   خانم سرور  

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

 2۷25 بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 است  رحمت جذوبِ خاموشی   و صبر

 است   علّت  نشان جُستن نشان  وین

 کننده جذب:  جَذوب*

  قضاوت،   و   مقاومت  عدم   یقطر  از   ذهن   کردن  خاموش   و [  داشتن  نگه  شده گشوده  را   فضا   و   فضاگشایی  یعنی ]  کردن  صبر

  کردن،  وجوجست  ،نشان   و   جسم  صورتبه   را  خداوند  و   ذهن  به  رفتن  اما  است،  خداوند  رحمت   شدید  ۀکنندجذب

 .است   جسمی  هشیاری و همانیدگی  مرض ۀدهندنشان 

 2۷2۶ بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 تو  جانِ  بر  تا بپذیر  اَنصِتُوا

 اَنصِتُوا   جزای  جانان  از آید

 . باشید  خاموش:  اَنصِتُوا*

  دریافت   را  ذهنت  خاموشیِ  پاداش   خداوند   طرفِ  از   تا  بگشا   را   فضا  بپذیر،  را   «باشید  خاموش »   الهیِ  فرمان  انسان،   ای

 .شوی  زنده  خدا به   یعنی کنی،

 

 



 

 

 

1159قسمت پیغام عشق   خانم سرور  

 ۳۴5۶ بیت  دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،

 باش   خاموش  کن، گوش  را  اَنْصِتُوا

 باش   گوش  نگشتی، حق   زبانِ چون 

  را   فضا   قدرآن   که   زمانی  تا.  کن  خاموش   را   ذهنت   فضاگشایی   با   و  کن  گوش   را  « باشید  خاموش»  فرمانِ  انسان،   ای

 .کن  گوش  فقط   بگوید، سخن تو   طریق از  زندگی  و  بشود  عدم  مرکزت که  نگشودی

 ۶۳۶ ۀشمار  غزل ، شمس  دیوان   مولوی،

 بمیرید  عشق این  در بمیرید، بمیرید،

 پذیرید روح  همه مُردید، چو   عشق  این در

 هاهمانیدگی   انداختن  و   ذهنی من  به نسبت  شدن  کوچک   با :[  گویدمی  هاانسان   به   خطاب  زندگی   زبان  از  بیت   این  در  موالنا]

  عشق   و   یافته  دست   زندگی  با  وحدت  به   مُردید،  ذهنیمن   بهنسبت   عدم  مرکز  و   فضاگشایی   با  مسیر  این  در  هرگاه.  بمیرید

 . شویدمی  بانشاط و  شاداب  روحی  دارای  و  شده  زنده زندگی به  سبببی   شادی  کردن پیدا   با هتیجدرن. کنیدمی  تجربه را

 ۶۳۶ ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 مترسید مرگ  زین و بمیرید بمیرید،

 بگیرید  سماوات  برآیید، خاک کزین

  روی   از آن  ۀ واسط  به  اگر زیرا  رسیدتن یدن مر  چنین  از :  گویدمی   ذهنیمن   بهنسبت  مردن  لزوم  بر   تأکید با ادامه  در   موالنا

 .  یابید دست یکتایی فضای  و  درون  پهناور  آسمان به توانیدمی  شوید،  بلند هاهمانیدگی  خاک



 

 

 

1159قسمت پیغام عشق   خانم سرور  

 ۶۳۶ ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 ببرّید  نَفْس  زین و بمیرید بمیرید،

 اسیرید همچو  شما   و است،  بند  چو نَفْس  این که

  ذهن  محدود  فضای  زیرا  بیندازید،  دور  را  آن   و  کنده  دل  ذهن  فضای  این  از  و  بمیرید  ذهنینم   بهنسبت [  هاانسان   ای]

 . هستید اسیر ذهنیمن  بَند در  زندانیان مانند هم شما  و  است زندان  مانند

 1۴۸0 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 عُش   ز پَرَّد ناگهان  جذبه  مرغِ

 بکُش  آنگه شمع  صبح، بدیدی چون 

 پرندگان  ۀ نیاآش: عُش*

  که   خود  اصل  سویبه   ذهن  ۀآشیان   از  مرغی  چون هم  ناگهانی   طوربه   خداوند،   جذب  دراثر  تو  اصلی   هشیاری  انسان،  ای

  شمع  دیگر  کرد،  طلوع   مرکزت  از  زندگی  آفتاب  و  شد  گشوده  درونت   فضای  هرگاه  بنابراین.  پردمی   ستزندگی 

 .نبین نهذ هایسازیسبب   برحسبِ  یعنی کن، خاموش  را اتذهنیمن

 1۴۸1 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 اوست  نورِ گذاره، شد  چون  هاچشم 

 پوست  عینِ  در  او بیندمی مغزها

 . گذرنده گذرد،  در حدّ  از  آنچه : گذاره*



 

 

 

1159قسمت پیغام عشق   خانم سرور  

  دیدشان   وقت   آن   ببینند،  هاآن   در   را   زندگی   و   بگذرند   هاانسان   سطحیِ   هایتفاوت   از   بتوانند   و   شوند   نافذ   هاچشم   وقتی 

 بیندمی   را   زندگی  و   مغز  بلکه   بیند،نمی   را  ذهنیمن  هاانسان   در  بینیعدم   چشم  چنین.  شودمی  نظر  هشیاری  نور  ساسارب

 . کندنمی  قضاوت  و گشایدمی  هاآن رفتار اطراف  در را  فضا و

 1۴۸2 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 بقا خورشیدِ  ذَرّه اندر  بیند

 را  بحر   کُلِّ قطره، اندر  بیند

 دریا:  ربح*

  و   ابدیت   خورشید  نه،   یا  دارد  ذهنیمن   کهاین  از  فارغ   هرکسی   وجودِ   در  یعنی  ذره،  هر  در [  بیندمی   خدا   نور  با   که   انسانی]

  عنوان به   انسانی   هر  وجود   در   همچنین  و  کند  طلوع  او  مرکز  از   تواند می   فضاگشایی   دراثر  که  بیندمی   را   زندگی  نهایتبی 

 . شود  زنده آن  به تواند می  که بیندمی  را خداوند، کل زندگی،  دریای کُلِ  قطره،

 ۷۷1 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 بجنبان را عشق پَرِ  درونَست،   آسمان رهِ

 نمانَد  نردبان  غمِ  شد،  قوی   چون عشق  پَرِ

  درونت   یهاآسمان  کردی،  کوچک   را   ذهنیمن   کهاین  از  بعد .  شودمی   باز  انسان   درون   از   یکتایی  آسمان  به   رسیدن   راه

  فضاگشاییِ   دراثر  هرگاه.  بده  تکان  را  عشق  پر  و   بال  مرکزت  کردن  عدم  با  بنابراین.  شوندمی   باز  دیگری  از  پس  یکی

  جدایی  چگونگی فکر   به  ذهن  با   یعنی   باش،   نداشته  را  نردبان   ۀ غص دیگر گرفت،   قدرت  تو  در عشق   پر   و   بال  این مداوم



 

 

 

1159قسمت پیغام عشق   خانم سرور  

  متعهد   موالنا  ابیات   به   و   کن   کار  خودت   روی  فضاگشایی   و   شکر   صبر،   با  فقط   بلکه . ] نباش  هایتهمانیدگی   و   دردها  از

 .[ داد  خواهد  نشان تو به  درون  از را  خودش   زندگی که  دید خواهی   تکرار  با. باش

 ۶۳۶ ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 زندان  ۀحفر   پیِ بگیرید  تیشه یکی

 امیرید و  شاه  همه  بشکستید، زندان  چو 

.  کنید  ایجاد  سوراخ  زندان   این  در  هاهمانیدگی   کَندن  با   و   بردارید  را  فضاگشایی   ۀتیش   ذهن   زندان  از  نشد  آزاد  برای   پس 

  وقت   آن   شود،  وارد  زندگی   نور  تا  بیاورید  وجود به   بزرگ   شکافی   ذهن  زندان  در  هاهمانیدگی   بردن  بین  از  با  توانستید  وقتی 

 .[ نکنید  پر دیگر هایهمانیدگی  با  را شکاف  این هک  شرطی  به . ] شویدمی  امیر و  شاه  و  شده  آزاد   که است 

 ۶۳۶ ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 زیبا شهِ  پیشِ به  بمیرید بمیرید،

 شهیرید  و شاه  همه مُردید،  چو شاه  برِ

 بلندآوازه   نامی،: شهیر*

  ذهنیمن   بهنسبت  خداوند،  زندگی،  زیبای  شاه  یگانه   برابر  در  ذهنی،من   کردن  کوچک  و  درون  فضای  گشودن  با  پس

  عنوان به   همچنین.  شویدمی   او  جنس   از  و  شده   زنده  زندگی   به  کردید،  تجربه   را  مردنی   چنیناین  کهاین  محضبه .  بمیرید

 .  رسیدمی  شهرت به کائنات  تمام  در  خداوند نهایتبی 

 



 

 

 

1159قسمت پیغام عشق   خانم سرور  

 ۶۳۶ ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 برآیید   ابر  زین و بمیرید بمیرید،

 مُنیرید  بدرِ  همه برآیید، ابر  زین چو 

 درخشان   روشن،: مُنیر*

  ترتیب  این  به.  روید  فراتر  گرفته  را   حضور  ماه  جلوی  که  هاهمانیدگی   ابر  از  تا   بمیرید  ذهنیمن  بهنسبت [  هاانسان   ای]

 .  شوید  نورافشان چهارده  شب ماه مانند  توانیدمی

 9۸2 بیت اوّل،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 زندانیان ما و  زندان  جهان  این

 نارهاو  را  خود  و  زندان کن حُفره

  در  حضور  و  فضاگشایی  اَبزارِ  با.  هستیم  آن  زندانیان  همچون  نیز  ما  و  زندان  ایمشده   همانیده  آن  با  که  ذهن  جهان  این

 .  دهی نجات  جهانی این هایشدگی هویتهم  از را  خودت  بتوانی   تا کن  ایجاد  حفره  زندان  این

 حدیث 

 .«الْکافِرِ جَنَّۀُ وَ  ؤمِنِلْمُ ا  سِجْنُ  اَلدُّنیا»

 .« است  کافر بهشت  و  منؤم زندان  دنیا»

 .[ توست  زندان  دنیا که  بدان جویی، می کام هاآن  از  و  شده هویتهم هاخوشی  با هاهمانیدگی  به بستندل   با  اگر]

 



 

 

 

1159قسمت پیغام عشق   خانم سرور  

 2551 بیت ارم،چه  دفتر  مثنوی، مولوی،

 باش  زود کِرایی،  دکّان این  هست

 تراش می  را  تَکَش  و  بستان  تیشه

 عمق  قعر،  ته، : تَک*

  فضاگشایی  ۀتیش  باش،   زود پس .  شد خواهد  متلشی تو مرگ  با زودیبه  و  است  ایکرایه  جسمت دکان  این انسان،  ای

 . کنی  پیدا  دست  الهی  عشق  و خرد   به تا  بتراش را  ذهنیمن ۀ پای و  گیر دست به 

 2۴0۴ بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 است  روزن بی  کآن  خانه آن  ست  دوزخ 

 است  کردن رَوزَن  ندهب ای  دین،  اصلِ

 هشیاری عنوان به   که انسانی  همچون. است  تاریک جهنمی مانند ندارد وجود نور ورودِ برای ایدریچه  آن  در که ایخانه 

  بنابراین  د،بندمی   است  روزن  ۀ منزل  به   که  را   فکرهایش   بین   ۀ فاصل  و  کندمی   زندگی   ذهنش   ۀ خان  در  شده،  همانیده   چیزها  با

 . شودمی  جهنم  یک مثل برایش ذهن

  زندگی   سویبه   انسان  قلب  در   ایدریچه   و  روزن  تا  است  درون  فضای  کردن  باز  دین،   حقیقت  و  اصل  که  بدان   خدا  ۀ بند  ای

 . شود باز

 

 



 

 

 

1159قسمت پیغام عشق   خانم سرور  

 2۴05 بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 بیا زَن،  کم ایبیشه   هر ۀتیش

 هل  روزن، کندنِ در زَن  تیشه

  بهتر  باشی،  ذهنت  ۀبیش  در  کار  و  زدن  تیشه  مشغول  جدل  و  بحث   با  و  کنی  تلف  ذهن  در  را  وقتت  کهاین   جایبه   انسان  ای

  سوی به   روزنی   ذهن   زندانِ   این  در  عدم  مرکز  و  حضور  هشیاری  ۀتیش   از   استفاده   با   و   شده گشوده  فضای  طریق  از  است 

 .   کنی باز زندگی 

 ۶۳۶ ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 است  گ مر دَمِ  خموشی  خموشید،  خموشید،

 نَفیرید خاموش  ز  که این  ستزندگیَ  از هم

 گردان روی : نَفیر*

.  باشید   خاموش   باشید،   خاموش :[  گویدمی   ذهنیمن   بهنسبت   مردن  و   شدن   کوچک   بر   تأکید  ۀادام  در  و   بیت   این   در   موالنا ]

  ذهنیمن   بهنسبت  توانیدمی   که  است  سکوت  و  خاموشی  با  رازی.  نزنید  حرف  آن  براساس  و  کرده  ساکت  را  ذهنیمن  یعنی

 . کنید خروش  و  جوش   به  شروع زندگی  پایگاه از  سپس   و بمیرید

. کنیدمی   زندگی   ذهنی من   در  و   ایدزنده   ذهن  به   هنوز  پس   هستید،  گریزان  آن   از   و   نبوده  ذهن  خاموشی   پِی   در   اگر   همچنین

 .[ نیست  زندگی قبول موردِ  راهْ  این که  بدانید هستید گریزان خاموشی  از  زین ما ش و  زندمی  حرف  ذهنیمن کهزمانی  تا]

 



 

 

 

1159قسمت پیغام عشق   خانم سرور  

 ۳21۴ بیت اوّل،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 کمال  پندارِ  ز  بتّر عِلّتی 

 ذُوداَلل ای  تو   جانِ اندر   نیست

 کرشمه  و  ناز  صاحبِ: ذُودَالل*

  در   کمال  پندار  و  ذهنیمن   داشتنِ  از  ربدت  مرضی  هستی،   خودت  دهیمی   فریب  که  کسی  اولین  که  فریبکار  ذهنیمن  ای

 . ندارد  وجود جهان

 ۳219 بیت اول،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 فَتی  ای  سِرگین  هست جُو تگِ  در

 را  تو مر نماید  صافی جُو   گرچه

 پایین  عمق، ژرفا، :  تَگ*

 جوانمرد  جوان، : فَتی*

  اگرچه .  استشده  نشینته   گناه  احساسِ   و  نیرانگ  خشم،  ترس،   حسادت،  چونهم   دردهایی   ذهنت،  جویِ  تَه   در   جوان،   ای

  دیگر   یا  و  شدن  خشمگین  پتانسیل   شما  اگر]  .دهدمی   نشان   آرام  و   پاک  نظرت  در   را   جوی  آن  ظاهربه   تو   کمال  پندار

 .[دارید  هم ذهنیمن  و  ناموس بدلی   حیثیتِ  حتماً دارید، را  ذهنیمن  مخرب هیجانات

 

 



 

 

 

1159قسمت پیغام عشق   خانم سرور  

 ۳2۴0 بیت اول،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 حَدید  من صد  را ناموس  حق،  کرده

 ناپدید بندِ  به تهسب  بسی  ای

 آهن : حَدید*

  نامرئی   زنجیری  صورتبه   که   کرده  آهن  مَن  صد   مانند   را   ذهنیمن   توهمیِ   و   مصنوعی   آبرویِ   و  کمال   پندار  ناموسِ   خداوند 

  افکارشان   در   بوده،   ذهن   د دیناپ  زندان  در  که  هاییانسان   بسیارند  چه.  استشده   بسته  هاانسان  هشیاری   پای  و   دست   بر

 کنیم  ترکوچک   را   هرکدام  ما  اگر  هستند  مرتبط  همبه   کمال  پندار  و  درد   ناموس، . ]شوند  آزاد  ذهن  از  توانندنمی   و  گردند می

 .[  شوندمی  ترکوچک  هم دیگر  دوتای آن

 با تشکر: 

 هابرنامه  متن سازیخلصه  کارگروه

 سرورگوینده: 

 

 ر )استاد پرویز شهبازی(گنج حضو 950ع: برنامه مناب

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلصه  

 پایان



 

 

 

1159قسمت 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 


