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1099 پیغام عشق قسمت خانم فرزانه   

 گنج حضور  945شمس، موضوع برنامه   وانی د 182خالصه شرح غزل 

 182 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 عاشقان عاقل مَبا انیم در

 لقانیر یش  نیدر عشقِ چن  خاصه

 : مخفّفِ مَباد مَبا*

عاشقان    ان ی.[ در مکنندی است که راه عشق را انتخاب م  ی کسان   یاز طرف موالنا برا   ی عرفان   ی درواقع دستور  ت یب  ن ی]ا

  ا یاست و او همان خدا    نیریش قدرن یو مالقاتش ا  لقاست نیریکه ش یامخصوصاً عاشقانِ عشقِ باشنده   د،یایعاقل ب  دینبا

 .است  ی زندگ

و مقصود    خوردی درد نم به   یذهنعقل من   داندی م  شود، ی متعهد به مرکز عدم م  کند،ی م  ییاست که فضاگشا  ی عاشق کس[

  ند، یبیم  های دگیهمان   ق یاست که فقط از طر  ی کس   عاقل  مقابل،   ۀ نقط  در. خداست  تیو ابد  تینهای آمدنش زنده شدن به ب 

 ].دیایعاشقان ب انِیبه م دیپس نبا شود، ی صودش م عاشق به مق  دنیپُر از درد است، اثر مخرب دارد و مانع رس

 182 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بادا عاقالن از عاشقان  دور

 گُلخَن از صبا  یِبادا بو دور

  یی عاشق که هر لحظه فضاگشا  یهاانسان   رایعاقالن را از خود دور کنند، ز  د یاز عاشقان دور باشند و عاشقان با  دیبا  عاقالن

  یذهنمن   ایعاقالن، گُلخَن    کهی حالکننده هستند، در زنده   یانرژ  ایمنشأ باد صبا    شوند ی خدا وصل م   ا ی  یو به زندگ   کنندیم

 .است  یاهیتون حمام پر از س هیاست و شب  خربکه م کنندی را از خود مرتعش م
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تحت    نیقر  قیخودش را از عاقالن دور کند، وگرنه از طر  دیبا  گذاردی م  یعاشق   یموالنا هرکس پا به فضا  ۀ یبنا به توص[

 ].ها قرار خواهد گرفتآن  ریتأث

 182 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست ی گو: راه ن ی عاقل   دیدرآ گر

 صد مرحبا ی عاشق  دیدرآ ور

  ط یمح  ایتو و به خانه    کینزد  کندی و درد فکر م  یشدگتیهوهم  قیاست و از طر  ی دگیاز جنس همان  کهی کس  ایعاقل    اگر

که مرکزش عدم است و واقعاً به دانش موالنا عمل    دیایب  ی او را راه نده. اما اگر کس   ی عن ی  ا،ین  ست، یبگو راه ن  دیایکارت ب

 .« مرحبا دص ، یبه او صدبار بگو: »خوش آمد کندیم

 182 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کند شه یو اند ریتا تدب عقل 

 ا باشد عشق تا هفتم سَم رفته

 : سَماء، آسمان سَما*

عاشق    ایکند، عشق    دا یراه را پ  یسازو بخواهد با سبب   دیبه حضور رس  شود ی کند که چگونه م   شهی و اند  ریتدب  دیایعاقل ب  تا

 .رفته و از جهان فرم رها شده است رسدی که به ذهن م هرچه  یتا آسمان هفتم و ورا  ،ییفضاگشا ق یاز طر

 1۷2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ر؟یگو عقلِ سخت  ثاری ا مجلسِ 

 باشد وَبا ی اندر عاشق  صرفه
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 مُهلِک  یِماری: بوَبا*

و آن را در    افت یخداوند دست    ی و فراوان  تینهای به ب   ییگشابا فضا   توان ی م  را یو بخشش است ز  ثاری جهان مجلس ا  نیا

  ی برا  ی و عدم روادار  یی جوصرفه   جورنیاست و رواداشت ندارد. ا   ش ی اندی ابیو کم  ریگکرد. اما عقلْ سخت   عالم پخش 

 .آوردی درم  یوبا مهلک است و او را از عاشق  یماریعاشق مثل ب

 182 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شتر از بهرِ حج  د یتا جو عقل 

 باشد عشق بر کوهِ صفا رفته

 .بلند در مکّه یاکوهِ صفا: صخره *

 یاریو هش  تییعنوان خدا و آزاد شدن به   ها ی دگ یمرتب همان  ییشناسا  یعنیخالص،    یاریکوه انباشته از هش  یعنی  صفا[

 ].کندی م یسازبا آن سبب   یاست که و  یفکر ایعاقل نماد مَحمِل   یها. شتر براحضور از آن 

پ  تا بخواهد شتر  به حج    کند و سوار   دا یعاقل  و    ق یطر  از  عاشق   برود،   است   انسان  درون  نماد   که   خدا   ۀ خان  ایآن شود 

عاشق    لیسرعت تبد  گریعبارت دو خلوص درونش رفته است. به   ی ناب   ایسرعت تا کوه صفا  و مرکز عدم به  یی فضاگشا

 .است  ادیز اریبس

 1۷2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 عشق را از نورِ عقل  دیآ ننگ

 صِبا  امِیّدر ا  یریبُوَد پ بد

 ی صِبا: کودک امیّا*
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و عقلش کودک را    یذهنکه از آن استفاده کند. من   داند ی کوچک ننگ دارد و زشت م   یذهنو خرد کل از نور عقل من   عشق 

  ی احساس جوان  شهیو عاشق هم  شود ی نم   یر یاست، اما عشق و نور خدا سبب پ  ی و پژمردگ   ی شرمندگ  ۀیو ما  کندی م   ریهم پ

 .ندکیم

پژمرده است.    و   ریهم که باشد، پ  سالهست ی ب  کندی را انتخاب م  یذهناست و نور عقل من   تیهوهم   شیکه با باورها  یکس [

 ].ماندی کند دائماً شاداب و جوان م یی خدا زنده شود و فضاگشا تینهای که با استفاده از عقل کل به ب  یاما انسان 

 1۷2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بازآ عاشقا تو زوتَرَک خانه 

 باشد هَبا  ی عاشق ی خود ب  عمر

 : زودتر زوتَرَک*

 .دیآ د ی: غبار، گردوغبار که از روزن در آفتاب پدهَبا*

د. او قادر  او زنده شو تیخداوند و ابد تینهای را دارد که فضا باز کرده و به ب  نیبالقوه عاشق است و استعداد ا ی ]هر انسان

  ییگشافضا  تینها ی آگاه و به آن جاودانه شود و ب یابد ۀلحظ نیاز ا کندی م یزندگ  ندهیاگر در توهم گذشته و آ  یاست حت

عاشق هرچه    ی:[ ادیگوی موالنا م  ل یدل  نی. به همشودی اوست که از درونش باز م  ی آسمان  یه خان  ن،یکند. ا  جادیرا در خود ا

شدن با عاقالن عمرت تباه    نیو عدم کردن مرکز و با قر  ییاست برگرد. بدون فضاگشا  ییکتای  یات که فضازودتر به خانه 

 .شود یم

 182 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دهانم را گرفت  نیآمد ا عشق 

 گذر از شعر و بر شِعرا برآ که
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 .ی مانی  یشِعراو   ی شام  یشِعرا: نامِ دو ستاره است. شِعرا*

حضور است و مانند »کوهِ صفا« هست که قبالً ذکر آن رفت.    ۀاست و منظور از آن همان ستار  یمان یَپُرنور    ۀ]»شِعرا« ستار

در من انباشته    ستین  ی ذهن  یاریکه از جنس هش  یگرید  یاریهش  کنمی فضا را باز م   ی :[ وقتدیگوی موالنا از زبان انسان م 

:  دیگوی عشق به من م  بیترتنی. بدکندیم  تیمرا هدا  از درونم طلوع کرده و   ست ا   تیه کوکب هداک  شِعرا   ۀو ستار  شودیم

را کنار بگذار. از شعر و   های دگ یهمان باورها و  ،یسازحرف نزن. فکرکردن براساس سبب   گریدهان ذهن را خاموش کن و د

 .از مرکزت طلوع کند تیبگذر و اجازه بده آفتاب هدا یذهن  ۀ جمل

 1۷2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 به دست  یزیشمسِ تبر  ردینگ جان

 بر دل نِه، برون رو قالبا دست 

 .جا آوردنشرط ادب به و  میاز تعظ هینهادن، کنا  نهیبر دل نهادن: دست بر س  دست*

که در    یذهنفکر و عمل برحسب من  ایدست    ۀل یوسبه   د،یایرت آفتاب باال بصواز مرکز تو به   خواهدیکه م  «یزیتبر  شمس»

.  یذهندستت را بر دل بگذار، فضا را باز کن و با دل کار کن نه با عقل من  نی. بنابرادیآی و باال نم رد یگی قالب است جان نم

  ت ی قالب خارج شو و به خاص  نی. از ایو در آن بمان یآن را حفظ کن  یخواهی و م یسته  یذهن  یاتو همچون قالب و پوسته 

مند بهره   کندیکه از مرکزت طلوع م  ی خرد، نور و عشق آفتاب   ، یاست بازگرد تا از شاد  ی شنوو سکوت   ینیبخود که عدم   ی اصل 

 .ی شو

 : تشکر با

 متن: فرزانه  کنندهمیتنظ

 : فرزانه ندهیگو
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 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 945: برنامه منابع

گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با



 

 

 

1099قسمت پیغام عشق  هارخانم ب    

 گنج حضور، بخش اول  945شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 550 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کند ی م  رون یچون ز زنده مُرده ب

 تَنَدی م ی مرگ یِزنده سو نفسِ 

ب  یذهنمن  ۀ ما مرد  یاریهش  ی عنیخدا از زنده    چون  با عقل و د   یذهنمن  نیبنابرا  کند،ی م  رون یرا  غلطش به    دیدائماً 

 .دارد یبه مرگ و نابود  لیو م زندی ضرر م گران یخودش و د

 ].گذارندی م  یرا به حساب آبادان  بشانیهستند و تخر یکارو خراب بیعاقالن دائماً در حال تخر [

 1145 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گَه نگون  ره،یگاه چ ، یجُزو عقلِ 

 الْمَنُون بُ یْاز رَ من یا ،یکلّ  عقلِ 

 .: حوادث ناگوارالْمَنُونبُیْرَ*

که از خرد    ی سرنگون و بدبخت گردد. اما عقلِ کُل   ی موفق شود و گاه  رونیب  یدر کارها  تواندی م   یگاه  یذهنمن  عقل 

انسان    یذهناست با عقل من   ممکن   گری د  عبارت، به مصون است   از حوادث ناگوار و اتفاقاتِ بد  د،یآی شده مگشوده   یفضا

 .شد  خواهد المَنون«بُیو دچارِ »رَ زدیری مفرو  شیهاتی موفق سالاز چند  موفق شود، اما پس  رون یدر جهانِ ب

  د یو با  میهست  یما از جنس زندگ   م؛یشو  دهیهمان  یزیجهان با چ  نیدر ا  دیکه نبا  میبفهم  میخواهی نم   یآسان که ما به چرا [

را اداره    ایوجود دارد که دن  یگرینظم پنهانِ د  ک یکه    میتا متوجه شو  ردیگی را از ما م   های دگیهمان  نیا  ی . زندگ میآزاد باش

 ].ستی ن یذهننظم، عقل من نیو ا کندیم
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 59 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ها ت یعنا ینیبی نم  ، ینالی هم ی از خوار  تو

 هاتیکم کُن شکا ایو  ها،ت یاز حق عنا مَخواه 

ذل  تو و  خوار  من  لیاز  در  فضابند  ینالی م  اتی ذهنشدن  با  نم   یهاتیعنا  ،یو  را  زندگینیبی خداوند  گرفتن    با   ی. 

.  یکن یمرکزت را خال  دیو با یدار یقو  یذهنتو بفهماند که من  به   خواهدی کرده و م تیمرکزت به تو عنا یهای دگیهمان

 . گرفت یخدا را خواه  تیعنا  یکردن جلو تیشکا   بانکن.    تیاصالً شکا ا ینخواه و  تیاز خدا عنا ای

 59 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دیکه آن فرعون را شا د،یبای را عِزَّت هم  تو

 هات یوال  نیآن عشق و بِستانْ تو چو فرعون، ا بِدِه

پُز دادن و به رخ کش  یذهنمن  ۀ ستیکه شا  یخواه ی را م  یای آن عزّت و بزرگ   تو با  به مردم    های دگ یهمان  دن یبوده و 

  ده یو با آن همان  ریرا بگ  ی جهاننیا  یزهای را بده و چ  ییمانند فرعون آن عشق خدا  زیاست، تو ن  نی. اگر چندیآی دست م به 

 .شو و درد بکِش

 59 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جان ز اوَّل نهَد بر سَر  را به یکه خوار یجان   خُنُک

 هات یکه هست اَندر نها ی آن بَخت دِیاوم یِ پ

 دیگشای او فضا را م  راست،یپذ  لیو با کمال م خرد ی را به جان م یذهنو کوچک شدنِ من  یکه خوار یبه حالِ جان  خوشا

ام به  ب   دِ یو  به  و زنده شدن  انداختن همان  تینهای آن بخت حضور  از  و عدم شدن    های دگ یخداوند که سرانجام پس 

 .ندارد  یک با چیه ی ذهناز کوچک شدن به من آورد ی دست ممرکزش به 
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 ۳05۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 انداخت ی حوادث به تو هم رِیکه ت قضا

 ی از آن سپس سِپَر تیرا کُند به عنا تو

  ر ی با ت  ،یفکر و عمل نکن   یذهنو با عقل من   یاوریبه مرکزت ن  دیجد  ی دگ یتو را متوجه کند که همان  کهن یا  ی برا  ی زندگ

.  یکن ی و مرکزت را خال  یندازیها را بکه آن  کندی م  جاد یرا ا ی ادث و حو  ردیگی را نشانه م تیهای دگیفکان، همانکن قضا و 

 .یحوادث محفوظ بمان  ریتا از ت کندیم  یبه سپر لیتو را تبد  تشیعنا  بامرکزت عدم شد،    ییگشابا فضا   یسپس وقت 

 ].میاستفاده کن یذهناز عقل من  دیکرده و نبا ییگشافضا   دیکه با میفهمی نم  ی آسان چون ما به   افتدی حوادث بد اتفاق م[

 1۳05 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است  ی شَه رِ یرا مَشْکَن که آن ت ریت

 است   یز شَصْتِ آگه ، یپَرتاو  ستین

را خداوند    ریت  نیفضا را باز کن و بدان ا  یشوی م  مرادی و ب  خورد ی م  ریفکان تتوسط قضا و کن   تیهای دگ یهمان  یوقت

  ی را از مرکزت بردار  های دگیتو پرتاب نشده، بلکه آگاهانه انداخته شده تا تو همان یسوبه  یطور اتفاق است و به انداخته 

 .تو فکر و عمل کند قی از طر ی زندگ یو اجازه ده 

آن اتفاق   م،یخوانی م بد  ۀ دثو ما آن را حا  افتدی م  یاتفاق  ی . وقتافتدی ما اتفاق نم  یبرا  یزندگ  ۀ بدون اجاز  یاحادثه   چیه[

 ].میریاتفاق را بگ غام یو پ  میفضا را باز کن دیبلکه با م یشو نیخشمگ  دیدارد. ما نبا ی غامیپ  کیبه ظاهر بد 

 2۶۷0 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق گُسترد بهر ما بِساط  حکمِ

 اِنبساط   قِیاز طر دییبگو که
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 مانند فرش و سفره  ی گستردن  ز ی: هرچبِساط*

به ما حکم کرده   نیما قدرت تمک  ی برا  خداوند  و  اطراف وضعو بساطِ عدم را گسترده  و    هات یاست که هر لحظه در 

 .مییانبساط سخن بگو ق یطر و از   یی گشابا فضا  آوردی م  شی ما پ یفکان براکه با قانون قضا و کن ییهاچالش 

واکنش نشان دادن    ،یذهنو انقباض باال آمدن من  ست یی فضاگشا  فیمان تعره  نیما را منبسط کند. ا  دیبا  یهر اتفاق [

 ].مییانقباض سخن بگو  ق یطر  با خدا از   میتوانی . ما نم ستی ذهنمن  ۀ شدی و شرط   ی واکنش   یاز الگوها   ی کیو فعال کردن  

 10۶۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میاشرحت داده نه یدرونِ س که

 میابِنهاده  اتنه یاَندر س  شرح

  ، ییفضاگشا  ییو توانا  میاهرا در دلت نهاد   منبسط شدن   ،ییگشاانسان، ما شرحِ فضا  ی:[ ادیگوی م  ی]موالنا از زبان زندگ 

 .یشده هست گشوده  ی. تو از جنس خدا و فضا میا قرار داده   اتیاریرا در هش یشنوو سکوت  ینیبعدم 

 10۷1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باز؟ اَلَمْ نَشْرَح نه شرحت هست   که

 ساز؟ هیجو و کُدتو شرح  ی شد چون 

 کننده یتکدّ کننده،یی : گداسازهیکُد*

باز کردنِ    یپس چطور برا  م،یانداده   ییفضاگشا  ییما به تو توانا  یعن ی  م؟«یتو را نگشود  ۀنیالم نشرح »س  ۀیطبق آبر  ایآ

 !؟یکنی وجو مجست  رون یرا در ب  و شرح آن   یکن  ییگشافضا   یخواه ی و با ذهنت م   یجهان هست  نیا  یدرونت گدا  یفضا
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 1 یۀ، آ(94انشراح ) ۀ سور م،یقرآن کر

 .« نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ أَلَمْ»

 « ات را برایت نگشودیم؟سینه آیا»

 ]؟یکنی چرا از آن استفاده نم   م؟یرا در مرکزت نگذاشت ییفضاگشا  تیقابل ایآ[

 ۷۷۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا را خواستن  رِیخدا غ از

 کاستن ی و، کُلّ ست ی ظَنِّ افزون 

کردن    و طلب  یدست آوردن زندگ و توهم به  ال یرا خواستن، فقط خ  های دگ یهمان  ی عنیشدن به او    از زنده   ر یخداوند غ از

 . باشدی م ترش یدرد ب  جادیو ا ی دست دادن زندگ واقع از است، اما در  ترش یب  یدگ یهمان ایسود 

از خدا را بخواهد از جنس    ریاز خداوند غ  یهرکس   خواهند،ی شدن به او، عشق و وحدت را م   عاشقان فقط از خدا زنده [

 ].است   وید

 ۳51۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر یبدْهم تو را من جمله خ م،یَکاف

 ریغ  یِاری ۀواسط ی ب  سبب،ی ب

  ۀ ذهن، بدون واسط   یسازو برکاتم را بدون سبب   ریخ  ۀهستم. من هم  یتو کاف   ی:[ من برادیگوی ]موالنا از زبان خداوند م

. فقط فضا را باز کن، مرا در مرکزت بگذار و به  دهمی به تو م   دهدی که ذهنت نشان م  یزیآن چ  یِاریو بدونِ    یذهنمن

 .من وصل شو
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 1408 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی مصطف  شِی قربان کُن به پ عقل، 

 ی ام کَف گُو که اللّه  اللّهیَ حَسبِ

و فضا را    کُن  ی قربان  د،یآی م  درونت   ۀ شدگشوده  ی که از فضا  دهیبرگز  یِاریهش  ن یا  شگاهِیخود را در پ   یذهنمن   عقلِ 

 . خداوند بسنده است رایاست، ز ی من کاف یفکر و عمل نکن و بگو خداوند برا  اتیذهنبگشا، با عقل من 

 ۳۶ ۀی، آ(۳9) زمر ۀ سور م،یقرآن کر

 ...« أَلَیْسَ اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ»... 

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

 ۳8 ۀی، آ(۳9) زمر ۀ سور م،یقرآن کر

 ...«  قُلْ حَسْبِیَ اللَّهُ»... 

 ...«  من بس است یبگو: خدا برا»... 

 1۳2۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و، اضطرار یّخضوع و بندگ  جز

 حضرت ندارد اعتبار نیاندر

 ی چارگی : درمانده شدن، ب اضطرار*

بردن    جز پناه  یاکه چاره   میو اقرار کن  می کرده، متواضع باش  مرکزمان را عدم   م، یشو  م یتسل  کهنیدرگاه خداوند جز ا  در

 . ارزش و اعتبار ندارد یگری د زیچچیه م،یبه خدا ندار
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و خدا را مقصر   میکن یعذرخواه  میکرد جادیو درد ا  میانجام داد یذهنکه با من ییکارها ۀخاطر هماز خداوند به  دیما با[

 ].میندان مانیدردها

 4298 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یست از امادر: تا جهان بوده  گفت

 نیبُدند اندر زم انیکارافزا

  ی آب بخورد صدا  خواستی ها در حالِ آب خوردن بودند اما تا کُرّه اسب م که اسب   کندی اشاره م  یاز مثنو  ی به داستان[

 ].آب بخورد توانستی و نم  ترساندی بانان او را م سوتِ اسب 

 .کردندی م ی زندگ  نیکارافزا در زم یهاانسان  نیکه جهان وجود داشته تا اآلن از ا ی کُرّه اسب به او گفت: از زمان مادر

  یاهویسوت و ه  یبنوشد اما صدا  یاز آب زندگ  خواهدی م  ی عیطور طببه   شودی که وارد جهان م   یهر انسان   گریعبارت دبه [

گشا و عاشق مانع، مسئله و درد را  فضا   یِهاانسان  ی عاقل کارافزا هستند، ول  یِ ذهن  یهامن .  شودی مانع م   یذهن  یهامن

 ].کنندی در جهان کم م

 2۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تنندی با دشمنان برم ایانب

 زنندی رَبِّ سَلِّمْ م  ک یمال پس 

 .سَلِّمْ: پروردگارا سالمت بدار  رَبِّ*

  ی عالَم برا  یهایاریهش  ۀ و در همان حال فرشتگان و هم  کنندیمقابله م  ی ذهن  یهامن   یعنیو عاشقان با دشمنان    ایانب

 .تا از آن بنده مواظبت کند خواهندی و از خدا م کنندی آنان دعا م  ی سالمت
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  دیکنی را روشن م   یو چراغ   دیروی م  شیشده پگشوده   یصورت فضاو به   دییگشای هرگاه شما فضا را م   گریعبارت دبه [

 ].کنندی شما دعا م  تیموفق یبرا باشندگان ۀهم

 28 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را که هست او نورکار  یچراغ  نیک

 دُزدان دُور دار  یِهاپُف و دَم  از

 ریمُن بخش،ی : روشننورکار*

 کنند ی او دعا م یوصل شود، تمام کائنات برا یحضور برسد و به زندگ  یاریتا به هش  کندی م  ی که انسان ط   یری]در مس

دزد دور    یِذهن  یهااز فوت کردن و دمِ من  کند،ی به نورکار م  لیکه انسان را تبد  ییچراغ فضاگشا  نیکه[ خداوندا، ا

جا فضا  ظر به جهان نگاه کند و همه نا  یاریبا هش  شهیتا او هم  اندچراغ در دل انسان روشن بم  نیدار و کمک کن انگاه

 .دیرا بگشا

 :تشکر با

 متن: بهار کنندهمیتنظ

 : بهار ندهیگو

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 945: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا
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 گنج حضور، بخش دوم  945شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 44۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو یِهای مرادی عاشقان از ب

 ش ی خو  یِگشتند از موال  خبربا

د فقط خداوند است نه  که مرا  دند یو فهم  رندیآن را بگ  غامیفضا را باز کردند، توانستند پ  هایمرادی که در برابر ب  عاشقان

 .خداوند خبردار شدند  ی عنیخود   یاز موال   جهیدرنت ،یجهان نیا یزهایچ

 44۶۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد قَالووزِ بهشت یمرادی ب

 سرشت خوش  ی شنو ا  الْجَنَّۀحُفَّتِ 

 لشکر  شروِیپ آهنگ،ش ی پ : قَالووز*

شدند، فضا    مرادی بهشت است، چراکه هرگاه ب  یفضاگشا راهنما یهاانسان  ی برا ذهن  ۀ به خواست دن یو نرس یمرادی ب

  ی شدند. ا  ییکتای  یوارد بهشت فضا  ،یشدنِ خرد زندگ   یبا جار  جهیرا کنار گذاشتند، درنت  یذهنرا باز کرده و عقلِ من 

 .« استشده   دهیچیپ  ماتیو نامال های در سخت  »بهشت دیگوی را گوش کن که م  ثیحد  نیسرشت، اانسان خوش 

 ث یحد

 .« الْجَنَّۀُ بِالْمَکَارِهِ وَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ  حُفَّتِ»

 .«شده و دوزخ در شهوات ده یپوش ندیناخوشا یزهایدر چ  بهشت»
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 44۷0 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اش از اضطرار اشکسته  عاقالن،

 اریاشکسته با صد اخت عاشقان، 

  مراد ی به مراد خود برسند، اما ب   یذهنکه با عقل من  اندده یکوش  یعن یاجبار است،  اضطرار و به   ی عاقالن از رو  یناکام

به کارگاه    لیصفر شده و تبد  ی ذهنبه منخود گذشته، نسبت  ی ذهن  یکامل از مرادها   اریعاشقان با اخت  کهی اند. درحال شده 

 .شوندی خداوند م 

 44۷1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند ی نِ بندبندگا عاقالنش،

 اند ی و قند یشِکّر عاشقانش، 

بندگان   نیبنابرا با زور و به   یعاقالن  ها آن  یهای دگیبه همان  یزندگ   یعنی  کنند،ی اجبار، خداوند را اطاعت م هستند که 

و با انتخاب    تیو رضا  ی خرسند  یباشد. اما عاشقانِ خدا که از رو  ده یهمان  دیتا بفهمند که مرکزشان نبا  رساندی م   بیآس

 . گردندیمند معقلِ کل بهره  ت یقدرت و هدا ت،یامن  رامش،آ سبب،ی ب  ی از شاد کنندی م یی خود فضاگشا

 44۷2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کَرْهاً مهارِ عاقالن  ایاِئْتِ

 دالنیطَوْعاً بهارِ ب ایاِئْتِ

بهارِ »عاشقان«.    دییایب  یرضا و خرسند  یِافسارِ »عاقالن« است، اما از رو  د،ییایخداوند ب  یسوبه   یلیمی کراهت و ب   یرو  از

مرکزشان   اریآمده و با اخت  رون یذهن ب  یاز فضا   نیبنابرا  کنند،ی فضا باز م  هایمرادی و رغبت در مقابل ب   ل یعاشقان با م

 .کنندی را عدم م
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  د ی. ما بامیبرو  رونیاز ذهن ب  الْمَنون« بیبا »رَ  میخواهی و م   میکنیم  ی زندگ  یذهنبا عقل من   م،یاافتاده   ریگ  یذهنما در من [

 ].منظور از آمدنِ ماست نیا م؛ی عدم را در مرکزمان بگذار

 11 ۀی، آ(41)  فصّلت  ۀ سور م،یقرآن کر

 .«خَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعًا أَوْ کَرْهًا قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَدُ  هِیَ وَ  السَّمَاءِ   إِلَى اسْتَوَى ثُمَّ»

 .به آسمان پرداخت و آن دودى بود  سپس»

 ].کندی آسمان بزرگ باز م  ک ی یذهنخداوند از دود من   یعنی[

 .«« آمدیم به آسمان و زمین گفت: »خواه یا ناخواه بیایید.« گفتند: »فرمانبردار  پس 

 ].«: »باز شودیگوی .« و به آسمان درون م ایرا رها کن و ب یذهنمن نی: »ادیگویم  یذهنخداوند به ما در من [

 2۶۳۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  یِوگو و گفت  قول ی ب  نیقَر از

 او  یِ بدزدد دل نهان از خو خو 

است،  شده   نیرا که با او قر  ی نینشهم  یِارتعاش، خو و انرژ  قیو از طر  ی طور پنهان به  ، ییوگوگفت   چ یانسان بدون ه  دلِ 

 .دزدد یم

  ، یذهن  یهامعاشرت کردن با من  رایعاشقانِ فضاگشا الزم است، ز  یبرا  یذهن  یهاکردن از من   یو دور  زیپره  نیبنابرا[

 ].گذاردی فضاگشا م یهاانسان  یرو یبد رات یتأث
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 1421 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 هانه یدر س هانه یاز س رود یم

 هانه یرهِ پنهان، صالح و ک از

  ۀنیبه س  ی انسان  ۀنیارتعاش، از س  قِیو از طر  ی طور پنهان به   یذهنبَد من  ی انرژ  ای  نه«یو »ک  ییعشق و فضاگشا  ا ی  صالح«»

 .کندی م  دایراه پ گریانسان د

 10۶8 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و صبر  شُکری ب  ی مانْد از کاهل  هرکه

 جَبر  یِپا  ردیداند که گ  نیهم او

 ی : تنبلیکاهل*

  رد یگی جبر را م  ی ناچار پاخود نکرد، به   ۀ ش یرا پ  یی و صبر و فضاگشا  اوَرْد ین  یجاشکر به   یذهنمن   یِکه دراثر تنبل   یهرکس

 . بمانم  تیوضع  نیکنم و مجبورم در ا رییتغ  توانم ی من نم  دیگوی و م

 10۶9 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جبر آورد، خود رنجور کرد هرکه

 در گور کرد   اش،یهمان رنجور تا

 ماری: برنجور*

  یِضیاست و سرانجام همان مرکرده  ضی کند، خودش را مر  رییتغ  تواندی به جبر متوسل شود و گمان کند که نم  یهرکس

 .کُشدی کامالً او را در گور ذهن م  یذهنمن
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 10۷0 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به الغ  یکه رنجور غمبریپ  گفت

 چون چراغ رد یآرد تا بم رنج

 .نشان دادن؛ تمارض ماریخود را ب  ی عنیبه الغ«   یاست. »رنجور  یبددل  ی به معن نجای. در ای: هزل و شوخالغ*

تا باالخره نور    شودی م   یضیزدن و منقبض شدن، سبب درد و مر  یض یخود را به مر  هودهیفرمود: »ب  (رسول )ص  حضرت

 .« حضور انسان مانند چراغ خاموش شود

 5۶۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 خَوش  ارانِیاز  دیچندان با  عکس،

 کَشآب عکس، ی از بحرِ ب  یشو که

در مرکز    ی ذوق و معان  دیقدر باهستند، آن   یمثل موالنا که از جنس زندگ   یعاشق   ارانِی، در ابتدا از انعکاس نور  انسان  یا

از بحر   ی عنیبدون انعکاس،    یایاز در  دی و بدون واسطه و تقل  ی برس  یازینی ب ۀبه مرحل   گر یو جان تو منعکس شود که د

 .ی بِکِش  یو خداوند، آب و عقلِ زندگ  ییکتای

  د، یموالنا قرار بده  اتیو خودتان را در معرض اب  دیکن  ییگشااگر فضا  ست،ی خوش که همه دارند خودِ زندگ  اری  کی[

 ].دیشوی م  لیذهن، تبد رییو مرتب با تغ  شودی منعکس م  یی کتایاز بحر  میمفاه

 5۶۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دان  دیکَاوّل زد، تو آن تقل عکس،

 آن  قید، شود تحقش  یاپ یپ چون 
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  یی بدان و چون آن حال و ذوق با فضاگشا  دیدر تو منعکس شد، آن را تقل  ی خود اگر حالِ خوب و ذوق  یکار رو  یابتدا  در

  شهیر  ییکتایاست و  تو در بحر    ی خودِ زندگ  یعن ی  قیتحق  ۀمرتب  گریآن د  د، یبه تو رس  ی پدری شدن با موالنا پ   ن یو قر

 .یاو زنده شده  دوانده 

 5۶8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مَبُر ارانیاز   ق،ینشد تحق تا

 صدف مَگْسَل، نگشت آن قطره، دُرّ  از

وصل    ییکتای  ی فضا  ی عنی  عکس، ی و به بحر ب  یاده ینرس  قیتحق  ۀبه مرتب  واسطهی ب  ییکه با صبر و فضاگشا  ی وقت  تا

صدف را ترک    دینشده نبا  لیتبد  دیکه به مروار  ی باران تا زمان   ۀقطر  رایخود جدا نشو، ز  یِمعنو  ارانیاز موالنا و    یاده نش

 .کند

 5۶9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 چشم و عقل و سَمْع را  ی خواه صاف

 طَمْع را یِهاتو پرده   بَردَران

 : گوش سَمع*

 : حرص، آز طَمْع*

  ن یا  ،یو با آن بشنو  یکن  دا یدست پ  نیبچشم و عقل و گوش تو صاف باشد و به آن فضاگشا و عدم   یخواه ی م  اگر

 . ندازیپاره کن و دور ب  ،ینیبی ها مآن  قیحرص و طمع را که از طر یهاپرده 

و شما را    دیآی به مرکزتان نم   رون یاز ب  یزیچچ یو ه دیدیها را دَراگر آن  ی ول   د،ی»عاقل« هست  دیحرص دار  یهااگر پرده [

 ].دیکن یاز عاقالن دور دیو با دیشما »عاشق« هست کِشد،ی به خودش نم 
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 4۶۷8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تنمُرده  نیبه من زنده شود ا چون 

 من باشد که رُو آرَد به من جانِ

  ی سوفضا را باز کند و به من زنده شود، من از مرکزِ او به  یذهنمن  ۀتن مُرد نی:[ هرگاه ادیگوی م  ی]موالنا از زبان زندگ

 . رومی خودم م

 4۶۷9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جان محتشم نیکنم او را از من

 بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان

 حشمت، شکوهمند   ی: دارامحتشم*

خالص« است، بزرگ   یاریهش یِ واقع »انباشتگجان که در   نی:[ من انسان فضاگشا را از ادیگوی م ی ]موالنا از زبان زندگ 

 دهیهمان  زهایبا چ گریو د  کندی و آن را درک م  ندیبی بخشش مرا م بخشم،ی او م  که من به   یو جان   سازمی و شکوهمند م 

 .شودی نم

 4۶80 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوست   یِرو ندینامحرم نب جانِ

 اوست  یِهمآن جان کاَصلِ او از کو جز

مگر همان    ند،یخداوند را بب  ایدوست    یرو   تواندی نم  کنم،ی نم  رییمن تغ  دیگوی است و م  یذهننامحرم که در جبر من   جانِ

 . شودیآزاد م های دگ یاز همان  ییگشاو با فضا  ست ی که از جنس زندگ ی خالص یاریهش
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 :تشکر با

 الیمتن: ل کنندهمیتنظ

 ال ی: لندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 945: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا
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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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


