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1089 پیغام عشق قسمت ها آزاده و سرور خانم   

 گنج حضور، بخش دوم  944شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۳۲40 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یکرده حق ناموس را صد من حَد

 دیبسته به بندِ ناپد ی بس یا

 : آهن دیحَد*

بسته    یاریهش  ی پنهان به پا  یریصورت زنجو به   را مانند صد من آهن کرده  یذهنمن   یِمصنوع   یآبرو  ایناموس    خداوند

بار    رینکند، بلکه در تالش است تا از ز  ینه تنها اقرار و عذرخواه  شود،ی مرتکب م   یاشتباه  یانسان وقت  شودی عث م ]که با 

 کند.[  یآن شانه خال 

 1۶۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کن اری یاریرا با عقلِ  عقل 

 بخوان و کار کن  یشُور اَمْرُهُمْ

مربوط به »مشورت کردن« را بخوان و به آن    ۀ یکن و آ  نینشو هم   ن یحضور قرزنده به   ارانیرا با عقل دوستان و    عقلت

  .عمل کن 

 ۳8 ۀی، آ(4۲)  یشور ۀ سور م،یقرآن کر

 ...« بَیْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى »... 

 ...«  است  یکدیگر  با مشورت ۀو کارشان بر پای»... 
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 499 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بِاللّه  ی فبنده را کَ  یبُد بس 

 ست ین ت یَدانش و کِفا نیا  کَشیل

 .کندی م تیبِاللّه: خداوند کفا  یکَف*

فضا را باز    نیبنابرا  رد، یپذی خدا را نم  تِیدانش و توجه را ندارد و کفا  نیاما او ا  ست،ی بشر کاف   یو خرد خداوند برا  عقل 

 .کندی عمل م  یذهنو مدام با عقل من  کندی نم

 ۳۵1۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر یبدْهم تو را من جمله خ م،یَکاف

 ریغ  یِاری ۀواسط ی ب  سبب،ی ب

واسطه و    یب ،یو برکات را بدون علل و اسباب ظاهر رهایخ ۀهستم تا هم یکاف  تی[ من برادیگوی ]موالنا از زبان خداوند م 

 .به تو عطا کنم  گرانید  یاریدون ب

 ۳۵۲0 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 داروَت درمان کنم ی ب میَکاف

 کنم دان یرا و چاه را م گور

  ی ذهنو گور و چاهِ من  کنمی را درمان م  اتنهی درد، ترس، رنجش و ک  ،یرون یب  ی دارو  بدون   کهچنان   هستم،   تو   ۀکنند  تیکفا  من

  ی ذهنتا تو را از جهل من   ی اوریمن را به مرکزت ب  یی با فضاگشا  ستی . فقط کاف سازمی هموار مبدّل م   ی دانیرا باز کرده و به م

 .برهانم
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 ۶84 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دی مج زدانِیکه  غمبریپ  گفت

 دیهر درد درمان آفر یِپ  از

 . استدهیآفر  ی، درمانهر درد ی است: خداوند بزرگ برا)ص( فرموده امبریپ

 ث یحد

 .« اَنْزَلَ اهللُ داءً اِلّا اَنْزَلَ لَهُ شِفاءً ما»

 .« آن فراهم ساخته ی برا  یمگر آنکه درمان  اوردین د یپد ی درد ی تعال حق»

 ۶8۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 رنگ و بو  ینیز آن درمان نب کیل

 او فرمانِی ب  ش یدَردِ خو بهرِ

  یاز درمانِ دردت نخواه   ییرنگ و بو  ،یکنی عمل م   یذهنو با من   یدر ذهن هست  کهی بدون اِذن و فرمان خداوند و تا زمان   اما

 فکان«، دردت درمان شود.[ تا با فرمانِ »قضا و کن  ی لحظه باز کن نی هر لحظه فضا را در اطراف اتفاق ا د ی. ]پس باافتی

 ۶8۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جو در المکانچاره  ی را ا چشم

 جان  یِ چون چشمِ کُشته سوبِنه  نیه
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چون چشمان مُرده که به  مرکز را عدم کن و هم   ییو فضاگشا  میهوش باش، با تسلبه   ، یکه به دنبال چاره و درمان   یکس   یا

جا طلب  مرکز عدم بدوز و چاره و درمانِ درد خود را از آن   ایالمکان    ی سوچشمانت را به   ریدنبال جانش نگران است، تو ن

 .کن

 ۶8۷ تیب   ،دفتر دوم  ،یمثنو ،یمولو

 ست شده   دا یپ جهت ی جهان از ب نیا

 ست جهان را جا شده   ،ییجای که ز ب 

  ، یی جای ب   نِ یکه عالمِ المکان در عآمده. چنان   د یپد  یفرمی ب   ا یاز عالم المکان    شود، ی م  ده یچه که با ذهن دجهان و هر آن   نیا

ذات انسان از جنس   گریدانیباست. به داده   یبوده و آن را در خود جا ع یوس تینهای ب  یچون فضاهم یعالم ماد  نیا یبرا

صورت فرم درآمده و از جنس مکان  در ذهن به   زها،یبا چ  یدگیاست، اما دراثر همان  ده شگشوده   یو فضا  ی فرمی ب  ایخدا  

  شوند، ی م   بیو دعوا که باعث تخر  زه یاز جمله ست  یذهنمن   یابزارها  یجابه   تواند ی م   یی فضاگشا  ۀ واسطشده. پس انسان به 

 .اوردیب فرمی را از جهان ب  یخرد و بخشش و درمانِ زندگ

 ۶88 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یستین  یِاز هست، سو بازگَرد

 ی ست یو ربّان ی رَبّ  طالبِ

 : خداپرست، عارف یربّان*

اگر طالب خدا  یا او هست  ی ستین  زهایعاشق چ  ،ییسالک،  از جنس  از »هست«    ، یو    « یذهنهمان »بودن در من   ایپس 

اقرار کن   یمصنوع   یچون پندار کمال و آبرو  ی بیو معا یدگ یشده بازگرد و به درد و همانگشوده   ی فضا ای  «یستی »ن  یسوبه 

 .و عذر بخواه
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 ۶89 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مَرَم  یعَدَم، از و  نیدَخل است ا یِجا

 و کم   شیوجودِ ب  نیخرج است ا یِجا

 : درآمد، سود دَخل*

 ی نابود ، یستی: نعَدَم*

 زی: مگرمَرَم*

  آورد، ی را به بار م  ی و زندگ  سببی ب   یکسب سود است و محصولِ خرد، شاد  یشده، جاگشوده  یهمان فضا  ایعدم    نیا

  باشد، ی خرج کردن م  یشدن است، جا  ادیکه همواره در حال کم و ز  ی و ذهن  یوجود مجاز  نی پس از آن فرار نکن. اما ا

 . مرکز عدم است زتو ا یچراکه درآمد اصل  ، یمدام آن را کوچک کن دیبا یعنی

 ۶90 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است  یستیصُنعِ حق، چون ن کارگاهِ

 است   یمتیقی بُرونِ کارگه ب پس 

 دنیآفر نش،ی: آفرصُنع*

  ی عبارته ندارد. ]ب   یارزش   چیباشد، ه  رونیکارگاه ب  نیپس هرکس که از ا  ست،ی ستیخداوند ن  نشیرو که کارگاه آفراز آن  

 .[ میشوی م  طانیبه ذهن رفته و کارگاه ش م،یاما اگر فضا را ببند م،یشوی م  لیبه کارگاه خداوند تبد یی گشاما با فضا
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 ۲84۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 قِدَم را؟  ی چگونه بُد عدم را؟ چه نشان نه   چه

 یقَدَم را که تو بس نکو نهاد  نیاوّل نگر

 )مقابل حدوث(  میقد ،ینگیری: دقِدَم*

  ؟یکنی دار م صورت جسم درآورده و نشانچرا با مقاومت خداوند را به   ؟یکنی م   فیتوست، توص  یعدم را که جنس اصل   چرا

  ی خواهی ساخته و م یذهنبه نام من  گریجسم د  ک ی  بیترت  نی. به ایکن ی منعکس کرده و آن را عبادت م  ریتصو  ک ی]از او  

لحظه است را    نیکه ا   ی قدمِ زندگ  نی.[ پس نگاه کن و اولیرا بشناس  ا است، خد  طانیدار که از جنس شجسمِ نشان   نیبا ا

 . بردار کو ین یی با فضاگشا

 18۲9 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 من  ارِیو   نیتو قر یدوش عشق را: ا گفتم

 کنارِ من نیاز ا بی نَفَس غا ک یمباش  چیه

  ی حت  ،یمن هست   اریو    نیهر لحظه قر  ییکه با فضاگشا  ی و گفتم ا  دمی را د  ی لحظه است، عشق و زندگ  ن یکه نماد ا  شب ید

 . نباش بیلحظه هم از کنارم غا کی

 ۲۶۳۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  یِوگو و گفت  قول ی ب  نیقَر از

 او  یِ بدزدد دل نهان از خو خو 

  ی هم خوب   تواند ی مرکز انسان م   ی عنی.  دزددی بد را م  ی خو  ایو    کو ین  یوگو، خو خود بدون گفت   نینش و هم   نیانسان از قر  دل 

 . گرید یذهن یهاکند و هم درد و انقباض را از من  افت یچون موالنا در ی نیو حضور را از قر
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 14۲1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 هانه یدر س هانه یاز س رود یم

 هانه یرهِ پنهان، صالح و ک از

  ک ی مراقب    دی. ]پس انسان باکندی م  دا یراه پ  گرید  ریبه ضم  یریاز ضم  یطور پنهان صفات خوب و بد، به   ای  نهیو ک  صالح 

 وجود آمده باشد.[ که در او به  یمقدار حضور

 48۵۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یقیست نفسِ بَد،  درّنده  گرگِ

 ن؟یبر هر قر ی نهی بهانه م  چه

را مقصر    نیو قر  یکنی م  ی تراشبهانه   هودهی . چرا بزندی ضررها را م  نیدرنده است که بدتر   یمانند گرگ  یذهنشک من   بدون

  ب یترتنیات. به صورت حضور ناظر مراقب نفس خودت باش، چراکه تماشاکننده از جنس خداس]پس همواره به   ؟ی دانیم

  .[ یریرا بگ یذهنمن  ب یآس  یجلو ی توان ی شده و م   یزندگ  ایاز جنس خدا 

 ۳۵14 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مَفزا در صِفت ش یخو  نِیقر بر

 در عاقبت  نیقیفراق آرد  کآن

.  رینگ  ی ش یپ  دنیاست، با حرف زدن و سؤال پرس تو شده   نیو قر  یاز جنس او شد  یی لحظه با فضاگشا  نیخداوند که در ا  بر

صورت سرانجام   نیا ریتو صحبت کند. در غ  قیمشغول نشو، ساکت باش و بگذار خداوند از طر  ده یهمان  یبه فکرها  یعنی

 .شود یتو از خداوند م  ییِباعث جدا
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 ۳19۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حَبْر و سَن  ریمر غ یکن تا

 یکنی م  یرا بدخُو و خال  ش یخو

 : دانشمند، دانا حَبر*

 مرتبهبلند  ع،ی: رفیسَن*

 .یکنی م  یو خال  رتیخودت را بدس ، یها را دانشمند و بزرگ کنآن  یگذاشته و بخواه  گرانید یتمرکزت را رو  کهی زمان تا

 1۵1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست او خود را رها کرده   ۀمرد

 رَفو  دیرا جو گانهیب ۀمرد

 .را زنده کند گرانید  ۀخود، در تالش است تا مرد   یکار کردن رو یجابه  و  کرده رها را  خود  ۀ مرد یِ ذهنمن انسان 

 4۷9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یگرنوحه  گران،یآ، بر د دهید

 یگِری و، بر خود م  نیبنش  یمدّت

کن    هیو به حال خودت گر  ن یبنش ی مدت  ، یده   رییها را تغآن  یخواه ی م  گران ید  ی چشم و عقل من که مدام با تمرکز رو یا

و همان ارتعاش را در    دیکنی م  ی ارتعاش زندگ   دینیبی م  د، ینداشته باش. ]درواقع اگر از جنس عدم بشو  ی کار  گرانیو به د

 .[دیآوری وجود مدرون مردم به 
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 ۲۲۳۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قَلتَبان یا  یو، در چَه  یّ گو در

 گرانیوادار از سِبالِ د دست 

 : گودال گَو*

 رتیغی ب  ت،یّحمی : ب قَلتَبان*

 ل ی: سبسِبال*

در    یعن یبردار،    گرانید  ل یدست از سب  ،یاو چاه غفلت فرو افتاده   تیدر گودال معص  یذهنکه خودت با من  رتیغی ب   یا

 . ها مشغول نباشآن  یدخالت نکن و به اصالح زندگ  گران یمسائل د

 ۲۲۳۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و خَوش   بایز یرس  ی به بُستان چون 

 و کَش  ر یاز آن دامانِ خَلقان گ  بعد

 . سو بکشو به آن  ریرا هم بگ گران یو خوش است، آن زمان دامان د بایکه ز یدیرس یخودت به بُستان  هرگاه

 ۲۲۳۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بسِ چار و پنج و شَش ح مِیمُق یا

 را هم بکَش  گران ید ، یینغزجا
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  ، یهست   ییایکه در زندان چهار بُعد و پنج حس و شش جهت جغراف  ی :[ ادیگوی م  یذهن  یهاخطاب به من هی]موالنا به کنا

ب  ت یدر جهان محدود  یعنی و  بوده و به حضور    ، یهست  ی خوب  یعجب جا   ،یاخداوند زنده نشده   تینهای ذهن محبوس 

 . را هم بدانجا ببر گرانید

 ۳۳44 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کن  شهینظر را پ ،یدیز تقل ی ب

 کن شه ی عقلِ خود اند  یِبرا هم

با عقل خودت که از جنس خرد    نیچنحضور کار کن. هم  یِاریو هش  ینظرِ زندگ   قیاز طر  ،ییرا رها کن و با فضاگشا  دیتقل

 . فکر خودت را بساز د،ی صُنع و بدون تقل قیکن و از طر شهیاست اند ی زندگ

 ۵89 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 باش و بجو عِصمَت، سفر کن جانبِ حضرت  خَمُش 

 آمد زیخز ینَبْوَد خواب را لذّت، چو بانگِ خ که

فضا را باز کرده و   ی عنیوجو کن.  را جست   یدرد است، خاموش باش و پاک   ی که همواره از رو  یذهنحرف زدنِ من  بهنسبت 

  ی لذّت   گر یخواب در ذهن د  د،یآی م   یزندگ   یباش« از سو   دار ی»ب  ای  زیزخیبانگ خ  یسفر کن، که وقت   ی زندگ  ایخداوند    یسوبه 

 .خواهد بودندارد و پر از درد  

 ۲0۲1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جوان  یا  ز،یشد، زود برخ صبحدم

 بَربند و برس در کاروان رَخت

 . بارت را ببند و خودت را به کاروانِ بزرگان برسانشو. کوله  داریجوان صبح شده، زود از خواب ذهن ب یا
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 ۲0۲1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی ارفت و تو غافل خُفته کاروان

 انیدر ز  ،یان یدر ز ، یانیز در

و هر لحظه به خودت و جمع    ی انی. بدان که در زیچون موالنا رفته و تو در خواب غفلت ذهن هست  ی مردان بزرگ  کاروانِ

و    میروی نه دنبالشان م  م،یکنی م  دیها تقلجهان هست، نه از آن  نیدر ا  یذهنمن  یاکه عده   دیبدان  شهی. ]همیزنی صدمه م

 ها چطور برخورد کند.[ با آن  داند ی م  ی. زندگمیها داربه آن  ینه کار

 ۲8۳0 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 آبِ سرد بر رو، بجَه و بکن عالال  بزن

 ی انیتو همه سود شد ز یِز خوابناک که

 : بانگ، شور و غوغا عالال *

و   دیایب  اتیذهن خارج شو و بگذار آب ح  یسازاز سبب شو، فضا را باز کن و    دار یبزن و از خواب ذهن ب  ت یسرد به رو  آب

  ات هیسرما  ۀهم  های دگیبرحسب همان  دنیتو و د   یِ خاطر خوابناکبه   یذهنکند. بلند شو و بانگ بزن، که دزدِ من   زیرا تم  تیرو

  ل ی و ناله تبد  تیبه غصه و شکا  یاما همگ   ،یکن  ی زندگ   تیفیبا ک  یتوانست ی بود که م   ی تمام آن لحظات  هیاست. ]سرمارا برده 

 شد.[ 

 ۲8۳0 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 چراغِ دزد باشد شب و، خوابِ پاسبانان  که

 ؟ ی نشانی چراغشان را ز چه رو نم  ی دَم  به
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انسان   شب  . چرا با  ستیذهندزدِ من   ی برا  یمانند چراغ   شان،ی اریعنوان پاسبانِ حضور و هشها به ذهن و خواب غفلتِ 

 ؟ یکنی چراغ ذهن را خاموش نم  نیدَم ا ک یو بدون توجه به جمع، در  یی گشافضا

 : تشکر با

 متن: آزاده  کنندهمیتنظ

 : سرورندهیگو

  

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 944: 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 سوم  944شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۷۶۲ تی دفتردوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عدم  ی عنیپس در آ در کارگه، 

 صُنع و صانع را به هم ینیبب تا

 .ینیرا با هم بب دگاریو آفر یدگارینداشته باش تا آفر  یمرکز عدم وارد شو و هست یعن یبه کارگاهِ خداوند  پس 

 ۷۶۳ تیدوم، ب  دفتر  ،یمثنو ،یمولو

 است   یگدی دروشن یِ چون جا کارگه

 است   یدگ یبرونِ کارگه، پوش پس 

 ی ن یب: روشن یگدیدروشن *

پوشاندن    یکارگاه جا   رون یپس ب  ست،ی با چشمان زندگ  دنید  یعنی  دن یروشن د  یجا  ،یستیرو که کارگاهِ عدم و نآن   از

 .است  یذهنمن برحسبِ  دنیخداوند و د

 ۷۶4 تی دفتردوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 داشت فرعونِ عَنود  ی به هست رُو

 از کارگاهش کور بود الجَرَم

از کارگاهِ حق، کور    ریناگز  شود، ی بلند م   ی ذهنعنوان من دارد و به   ی در ذهن هست   گر،زهیچون فرعونِ ستکه هم   یهرکس

 .رودی م  نیاز ب ندیآفری چه که مآنهر  یعنی ماندی م خبری و ب 

 



 

 

 

1089قسمت پیغام عشق   ها فاطمه و سرور خانم  

 1۳۶0 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صُنعِ تواَم در شُکر و صبر  عاشقِ 

 باشم چو گَبر؟  ی مصنوع، کِ عاشقِ 

 دنیآفر نش،ی: آفرصُنع*

 .از نعمت و بالست هیکنا نجایو صبر: در ا شُکر *

 مخلوق  ده،ی: آفرنوعمص*

 : کافرگبر*

  دهد، ی بد نشان م  ایآنچه که ذهن خوب  یعن ی ینظر از شکر و صبر ذهن:[ صرف دیگوی م ی ]موالنا از زبان انسان به زندگ

  ی زیعاشق چ ،یذهنیهاچون کافران، من. من هم ینیافریمن ب  قیتو از طر  خواهمی تو هستم و م  یدگاریمن عاشق آفر

 .ستمین دهدی که ذهنم نشان م 

 1۳۶1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صُنعِ خدا بافَر بُوَد  عاشق 

 مصنوعِ او کافر بُوَد  عاشقِ 

  ی اما کس  ند،یآفر ی م  ییبایو ز  یک ین  ،یزدی. فرّ استی زدیفرّ و شکوه ا  یاست، دارا  ی زندگ  یدگار یکه عاشق آفر  یکس

 .است تیهوها همبا آن   رایشده مثل باورهاست، کافر است، زساخته  ش یاز پ یزهایکه عاشق چ
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 ۶90 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است  یستیصُنعِ حق، چون ن کارگاهِ

 است   یمتیقی بُرونِ کارگه ب پس 

 دنیآفر نش،ی: آفرصُنع*

  ی عبارت ندارد. ]به   ی ارزش  چیباشد، ه  رونیکارگاه ب  نیپس هرکس که از ا  ست،ی ستیخداوند ن  نشیرو که کارگاه آفرآن   از

 .[ میشوی م  طانیبه ذهن رفته و کارگاه ش م،یاما اگر فضا را ببند م،یشوی م  لیبه کارگاه خداوند تبد یی گشاما با فضا

 ۳9۲۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آگاه کن  نیاز ا  کی را ن شتنیخو

 آمد، خواب را کوتاه کن صبح

که    ی پس در هر سن   ده،یتمام شده و صبح حضور دم  ت یبشر  ی که شب ذهن برا  ابینکته را در  ن یا  ی خوب نسان[ به ا  ی ]ا

 .زیخواب برخ نی از ا ترعیخواب ذهن را کوتاه کن و هرچه سر  یهست

 40۵9 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 داد  غام یرا فتح و ظَفَر پ هرکه

 مُرادی شد مُراد و ب  ک یاو   شِیپ

 یی کامروا ،یروزیظَفَر: پ*

در فکر    یوصل شد و خرد زندگ  یبه زندگ   ی عنی  د،یفتح و ظفر به او رس  غامیپ  یکرد و از جانب زندگ   ییفضاگشا  یهرکس

 .کندی نم یاو فرق  یبرا ،یذهن یبه مرادها  دنینرس ای دنیرس  گریشد، د  یو عملش جار



 

 

 

1089قسمت پیغام عشق   ها فاطمه و سرور خانم  

 40۶0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اریشد وصلِ  ی و ندانِیَپا هرکه

 چه ترسد از شکست و کارزار؟  او

 ل ی: ضامن، کفندانیَپا*

  نیباش. چن  ی به من متک   دیگوی و به او م  کندی او را ضمانت م   یوصل شود، زندگ  یبه زندگ   ییکه در اثر فضاگشا   یهرکس

به فکر و عمل او    ی که خرد زندگ  داندی م  را یندارد، ز  ی رساز شکست و جد و جهد ت  زین  ییای دن  نیدر امور ا  ی حت  یکس

 .گرداندی م روزی او را پ ت یو درنها زدیریم

 40۶1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گشتش که خواهد کرد مات  نیقی چون 

 هستش تُرَّهات ل یاسپ و پ فوتِ 

 تیاهمی و ب   ارزشی ب  ی به معن جانیجمع تُرَّهه؛ در ا ارزش،ی و ب   اوهی: سخنانِ تُرَّهات*

  ل یاسب و ف  ۀخود را مات خواهد کرد، از دست دادن مهر   فیداشته باشد که حر  نیقیباز  شطرنج   ک یمثالً اگر    کهچنان

 . ندارد  یتیاهم ش یبرا

و    یروزیخداوند پ  نی. بنابرامییآی م   رونیب  ی ذهنو از شک من   میفهمی را م  ی واقع   نیقی  م،یکنی فضا را باز م  ی وقت  زیما ن[

 ].گرددی م  یجار مانیو خِردش در کارها کندی ما ضمانت م ی برد را برا
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 4۵0۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَنظَر است خوش  ی کس  کی هزاران  از

 بداند کو به صندوق اندر است  که

 .استمحبوس شده  یذهنکه در صندوق من  داندی و م ندیبی با چشم عدم م ی ک یهزاران انسان فقط  از

 ۳۷84 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 را دردِ سر آرد بانگِ رعد تشنه

 نداند کو کشاند ابرِ سَعد چون 

 : خجسته، مبارک؛ مقابلِ نحس سَعد*

که    داند ی او نماما   کند،ی دچارِ سردرد م   ست،ی زندگ   ۀ برق که نماد حوادث بد است، انسان را که تشنورعد   بِ یمه  یصدا

خواهد داشت و او را از برکات حضور   یرا در پ  یداریابر سعادت و ب  ،ییو فضاگشا  رشیدر صورت پذ ب،یمه یآن صدا

 .خواهد نمود  رابیس

 ۳۷8۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 روان  یِست در جو او مانده   چشمِ

 از ذوقِ آبِ آسمان  خبری ب

 دهد، ی خودش را نشان م   ییروانِ فکرها مانده بود و از ذوق آبِ آسمانِ درون که با فضاگشا  یکام، در جو آن تشنه   چشم

 .بود خبری ب
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 ۳۷8۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اسباب راند   یهمّت سو مَرکبِ

 مُسَبِّب الجَرَم محروم ماند از

مشغول   یسازدر ذهن به سبب  ی عنی برد،ی م یسازسبب  ی را سو که چشمش را به فکرها دوخته، »مَرکبِ همّت« یکس

 .اوردیب اشی خداوند را به زندگ ایکه مسبب  کندی فضا را باز نم  نیبنابرا شود؛ یم

 ۳۷8۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ان یاو مُسَبِّب را عَ ندیب  آنکه

 جهان؟ یهانَهَد دل بر سبب  یک

فکر    نیو از ا  بنددی ذهن دل نم   یهایسازبه سبب   گرید  ند،یرا آشکارا بب  ی زندگ  ایکه فضا را باز کند و مُسبِّب    یهرکس

 .پردی به آن فکر نم 

 1۲11 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زند یی بهرِ دفعِ شرّ را شرع

 حجّت کند   ۀش یرا در ش وید

.  اندازدی م   لیدل  ۀ شیرا درون ش  یذهنمن  وِ ی و د  شد ی اندی م  یریتدب  ،یکاردفع شر و خراب  یبرا   ی قانون اساس   نوشتن

 .به ما لطمه بزند  تواندی نم  ی لیخ  یذهنمن و ید  بیترت نیبد
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 ۲۳۲9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م یکر  یندارم، ا  یزیالف چ چون 

 م یتر از چشمِ مدلتنگ  ی دل  جز

ام که  خداوند بخشنده، من حاال متوجه شده   ی :[ ادیگوی خداوند م  ا ی  ی به زندگ   از خواب ذهن خطاب  دارشده ی]انسان ب

  ش یب  یهستم، توهم  ییزهایکه مالک چ  کردمی گمان م   یذهندر من  کهن یندارم و ا  یزیهستم و چ  انیچون الف، عرهم

آن    گریام و دشده  دارینظر بودم، ]اما حاال بداشته و تنگ   م یم  شمتر از چ تنگ   یدر ذهنم، دل   ن،ی از ا  ش ی است. من پنبوده 

 .[ خواهمی حالت را نم 

 ۲۳۳4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِه سازد مرا چ، یندارم ه خود 

 صد عَنا   نیز وَهمِ دارم است ا که

 : رنج عَنا*

مثل الف لخت هستم. من فقط    ندارم که حالم را خوب کند و  زیچ چ ی[، من هدیگوی از خواب ذهن م  دارشدهی]انسان ب

دچار وهم »داشتن«    یذهنکه من در من   ی راستزنده شوم. به   یبه زندگ  خواهمی و فقط م   خواهمی را م  سببی ب  یشاد

 .از توهم داشتن بود ی ناش هاغصه  و هارنج  آن  ۀبودم و هم

 ۳۵01 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ان یما در م ییو آخِر تو اوّل 

 انیدر ب  دیایکه ن ی چیه چیه
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تو    تینهای به ب   د یو ما با  ی تو هست  زیو اکنون ن  میاجهان آمده   نی صورت تو به ا. ما ابتدا به یی اول و آخر تو  ی زندگ  یا

 .ندارد انیکه ارزش ب میهست یچ یه چی ه ،یذهنصورت من هم ما به  انیم نی. در امیزنده شو

قابل    یذهنعنوان منما هم به   یزیناچ  م،ی به آن زنده شو  د یو با  ستی ن  نایقابل ب  ی اله   تینهای طور که عظمت ب همان»[

 ].«میو به او زنده شو میچه زودتر آن را انکار کنهر دیندارد. با ان یو ارزشِ ب ست ین انیب

 49۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِه زیپره  ،ینباشد قوّت  چون 

 آسان بِجِه  طاق یُفرارِ ال  در

 : که تاب نتوان آوردنطاقیُ ال *

 فرار کن  یبجه: به آسان  آسان *

پس بهتر است    م،ییها برآو توهمات آن   هایکارو دردها، خراب  های دگ یهمان  ۀ جاذب  ۀ که از عهد  م یرا ندار  نیما قدرت ا  اگر

ت ما خارج است،  که از طاق  های دگیهمان  نیو در فرار از ا  میاوریرا به مرکزمان ن  یزیکرده و چ  زیشدن پره  دهیاز همان

 .میآسان بجه

 ۵۳0 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ییضرورت هم تو  یِّ : مُفتگفت

 یمُجرم شَو ،یگر خور ضرورتی ب

 : فتوادهنده یمُفت*
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تو  ۀ دهندفتوا   گفت اضطرار  و  ضرورت  همان  یول   ، ییحکم  از  ضرورت  بدون  م  ی بخور  های دگیاگر  .  یشوی گناهکار 

شده و    تیهواز جمع هم  د یبه تقل  دی. تو نباستی تو الزم و ضرور  ی برا  یزیکه چه چ  یدان ی تو خود بهتر م   قتی]درحق

 .[ یضرورت را خودت بسنج  د یبلکه با ،یمثل خشم، ترس و اضطراب شو یجانات یدچار ه

 ۶48 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هنر، آمد هالکت خام را پس 

 دام را  ندیدانه، نب یِ پ کز

آدمِ خام    رایز  شود، ی هالکت او م  است، سبب   ده یخام که با آن همان  یِذهنمن   یبرا  ،یاخوب بودن در حرفه   ایهنر    س پ

سبب آن  و به   میدار  یاگر ما هنر  نی. ]بنابراندیبی حاصل از آن را نم   یکارو دام و خراب  ستی دگ یهمان  ۀ دنبالِ دان  شهیهم

  .[میداشته باش اد یرا به  زیپره دیبا م،یریگی و توجه مردم قرار م دییمورد تأ

 ۶49 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن را نکو باشد که او اریاخت

 خود باشد اندر اِتَّقُوا  مالکِ

 .دیکن  شه یتقوا پ  د،ی: بترساِتَّقُوا*

بتواند ناظر ذهنش باشد و خودش را از    ی عنیمالک خود باشد،    زیپره  یخوب است که بتواند در فضا  یکس   ی برا  اریاخت

 .شدن نگه دارد دهیهمان

 ۶۵0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهار یز  ،ینباشد حفظ و تقو چون 

 اریاخت ندازیکن آلت، ب دور
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 ه یتنب ۀ: برحذر باش، کلم نهاریز*

  ییهادست آدم و انتخاب را به   اریبرحذر باش که آلتِ اخت  ،یشدن را ندار  دهیاز همان  زیو پرهقدرتِ حفاظت از خود    اگر

 .یو مطابق او عمل کن  یدر ابتدا بهتر است که موالنا را بخوان   یعن ی ،یمثل موالنا بده 

 190۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اَندرونه راست کرد   مانیسل پس 

 بر آن شهوت که بودش، کرد سرد   دل

.  دیوزی به او نم  ی مطابق خرد زندگ  یزندگ  یروین  ی عنی.  شدی باد، کج م  دنیکج وز  ل یبه دل  مانیحضرت سل  ی]تاج شاه 

  ۀ ادار  اش، ی پادشاه  توانستی نم  کردی م   ی . او هرچه سعشدی اما دوباره کج م   کرد،ی تاج را با دستش درست م   مان یسل

به اصالحِ باطن خود پرداخت   مانیسل  نیاست.[ بنابرا  دهیهمان  زیچ   ک ی. پس متوجه شد که با  ردیبگ دستبه   را   امورش 

 .سرد کرد  یدگ یو دلش را به آن همان

 190۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن دَم راست شد آاز آن تاجش هم  بعد

 شد  خواستی تاج را م نکه آنچنا

سرد کرد، در همان لحظه تاج بر سرش راست قرار گرفت و    ی دگیبه آن هماندلش را نسبت   مان یسل  که   از آن   پس 

 .خواستی چنان شد که مآن

 ۲1۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریآن گفت حق خود را بص  یپ  از

 ریهر دَم نذ اتی وَ دِیبُوَد د که



 

 

 

1089قسمت پیغام عشق   ها فاطمه و سرور خانم  

  ۀ لیوسنه به   ،ی نیلحظه با چشم او بب  نیدر ا   یتا تو که از جنس او هست  ده،ینام  نایو ب  ریجهت خود را بص  نیاز ا  خداوند

 . های دگیهمان

 ۲1۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ع یآن گفت حق، خود را سم  یِپ  از

 عیلب ز گفتارِ شَن یببند تا

 .یحرف نزن  یذهنو با من   یتا تو با گوش او بشنو ده،ینام عیرو خود را سم از آن   خداوند

 ۲1۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میآن گفت حق، خود را عل  یِپ  از

 می تو ز ب  یفساد ی شیندین تا

  یرا به ذهنت راه نده   یذهنبدِ من   یاو فکرها  یی و دانا نام نهاده تا تو از ترس دانا  میرو خود را عل  خداوند از آن   نیچنهم

 .یصنع خداوند نگذار یجاها را به و آن 

و    میفضا را باز کرده، مرکزمان را عدم کن  دیما با ست؛ ین  ییدانا های دگ یهمان ۀ لی وسفکر کردن به  ق یحاصل از طر ییِ دانا[

  ی دگاریصنع و آفر  صورتنیدرا  م،ینیبی و با چشم او م  میشنوی م  ی با گوش زندگ   یچراکه وقت   م،یریرا بگ  یزندگ   ییِ دانا

 ].میخلق کن د یجد فکر میتوانی و هر لحظه م کندی در ما کار م

 :تشکر با

 متن: فاطمه  کنندهمیتنظ

 : سرورندهیگو
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 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 944: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا



 

 

 

1089قسمت 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 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


