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532 پیغام عشق قسمت خانم جیران   

 گنج حضور، بخش اول  891شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 2353 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یالْوَرُ ست اَقْرَب از حَبْلّ حق  آنچه 

 دی فکرت را بع ر  یفگنده ت  تو

نزد  ی کس   آن او  به  انسان  از رگ گردن  به   ترک یکه  تا  اما  ااست، همان خداوند است.  تو  ت  ن یحال کار    ر یبوده است که 

  ی به خداوند و فضا  قیعم  یهاال یفکر و خ  له یوسبه   یخواه ی م  یعنی  ؛ یدوردست پرتاب کن  یهارا به مسافت   اتشه یاند

خداوند از هر    کهی حال در  ؛یدهی را از دست م  ییو فضاگشا  میتسل  یینا و توا   یشوی فکرها گم م  نی. اما در ایبرس   ییکتای

 . و از جنس  توست ترک ی به تو نزد یزیچ

 1۶ هی، آ(5۰سوره ق ) م،یکر قرآن

 «الْوَر ید ؛  حَبْل   م نْ إ لَیْه  أَقْرَبُ نَحْنُ  وَ  خَلَقْنَا الْإ نْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْو سُ ب ه  نَفْسُهُ  وَلَقَدْ»

 « .تریم[ آگاه هستیم، زیرا از رگ گردنش به او نزدیک اش یذهن]من  هاى نفْس او ایم و از وسوسه آدمى را آفریده ما»

از جنس    ، یشوی که ناظر ذهنت م  ی . زمانیخواهی م  ی و از آن زندگ   یپرست ی م  دهدی نشان م   یذهنرا که من   یهر فکر[

 ].ت اس ترک یاو از رگ گردن به تو نزد رایز ی خداوند هست

 235۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 برساخته  رهایکمان و ت یا

 و تو دور انداخته ک ینزد دیص
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  ی عنیشکار    ،یکن  دا یخداوند را پ  ،یذهنمن  ق یازطر  ی خواهی و م  یافکر را فراهم آورده  یرهایکه کمان  ذهن و ت  یکس   یا

از خداوند که ذهن تو را به آن    ی فکرها را به دوردست، به آن تصورات اشتباه  ر یتو و اصل توست، اما تو ت  کی خداوند نزد

 .یکنی پرتاب م  کند،ی م تیهدا

 2355 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوراندازتر، او دورتر هرکه

 گنج است او مهجورتر نیچن وز

 مانده، دورافتاده: جدا مهجور*

فکر کند، مسلماً از گنج     ییگشاو پشت سر هم بدون فضا   قیو تعقل خود را دورتر پرتاب کرده، عم  شه یاند  ریت  هرکس

 .شود ی گنج حضور و زنده شدن به خدا دورتر م  ش، یوجود  خو  قت یحق

با دانش  ذهن[ تو    ، یبرس  ی آن دانش به خدا و زندگ  له یوسبه   ی و بخواه  ی برحسب آن فکر کن  ،یشو  دهیخود همان  ی اگر 

.  زدیشود و فرو بر  ی موقع زنده شدن به خدا متالش  ،یذهنفهمنده، من   ن یا  دیاما با  ی کار را انجام ده  نیبا ذهنت ا  ی خواهیم

 ].ی شوی زنده نم یاگر زنده بماند، به خدا و زندگ

 235۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بکُشت  شه یخود را از اند ی فلسف

 گنج، پُشت  ی  : ب دَو، کو راست سوگو

دار،  من  یهاشهیبا ذهن و اند   تواندیم  کندی تباه کرده است و فکر م  دهی همان  یفکر و باورها  ،یذهنمن   له یوسخود را به   انسان 

. به او بگو، با  شودی محروم م   ی لحظه فضا را باز نکرده و از خرد زندگ  نیکه در ای فکر و عمل کرده و به خدا برسد درحال 

 .ی شوی و از آن دورتر م یابه گنج حضور، پشت کرده  یکنی تند فکر مهم و تند سر پشت   یعنی یدو ی م ی شتاب بدو که وقت
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 235۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوَد ی : ب دَو، چندانکه افزون م گو

 شود ی مراد  دل جداتر م از

بدود، فکر کند، از مراد و مقصود دل که زنده شدن به    شتر یتندتر فکر کن؛ چراکه هرچه تندتر و ب  ی عنیبگو بدو،    یذهنمن  به 

 .شود ی دورتر م  استی خداوند و زندگ

به    دنیرس  دیده کلشگشوده   یفضا را باز کن؛ در آن فضا  دهد،ی که ذهن نشان م  یزیچاز آن   یرو یپ  یجالحظه به   نیدر ا[

 ].دید  یرا خواه  ییکتای یفضا

 2358 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ار یبگفت آن شهر  نایف جاهَدُوا 

 قراری ب  ی عَنّا نگفت ا جاهَدوا 

دور شدن    قیفرمود: »در راه ما مجاهده کنند« و هرگز نفرمود در طر  میخداوند در قرآن کر  حال،نشا یپر  یذهنمن  یا  رایز

صورت حضور ناظر، در راه خدا  لحظه، کار و کوشش ما به   نیدر اطراف اتفاق ا  ییگشابا فضا   گریعبارت داز ما بکوشند. به 

 .در راه  دور شدن از خداست  هن،ذ  یکوشش  ما در فضا یبوده و با فضابند

 ۶9 ه ی، آ(29) کبوت سوره عن م،یکر قرآن

 «الْمُحْس ن ینَ؛ لَمَعَ اللَّهَ  وَإ نَّ  جَاهَدُوا ف ینَا لَنَهْد یَنَّهُمْ سُبُلَنَا  وَالَّذ ینَ»

کنیم، و خدا با  شان مى هاى خویش هدایت[ به راهکنندی م   یی گشاشده، فضا  م یتسل]  را که در راه ما مجاهدت کنند،  کسانى 

 ].زدیری شان مبه فکر و عمل  ی لحظه فضا را باز کرده، خرد زندگ نی هستند که در ا ین کسا کوکارانین[ .نیکوکاران است
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 2359 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کنعان کو ز ننگ  نوح رفت  چوهم

 آن کوه  زفت  یفراز  قلّه  بر

 و بلند  م ی: عظزَفت*

  ی ذهن و بلند من  میسوار نشد و بر فراز  آن کوه  عظ  ییکتای  ی کنعان، پسر نوح که اطاعت از نوح را ننگ دانست، بر کشت   مانند

ها خود را برتر و بهتر  و غرق شدن در آن   دهیهمان  یبا فکرها  زیو موج دردها غرق شد. ]ما ن  های دگ یهمان  یایرفت و در در

 .[ میدانی از خداوند م 

 23۶۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او خالص  جُست ی همتر افزون  هرچه

 جداتر از مَناص شد ی کُهْ م ی سو

 : پناهگاهمَناص*

  ینوح، فضا  ی از کشت  شد، ی م  تر ک ینزد  های دگ یو همان  یذهنو به کوه  من   د یکوشی م  شتر یخود ب  یی رها  یکنعان برا  هرچه

 .شدی ما دورتر م یق یو تنها پناهگاه  حق ییکتای

 3288 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شده بر صد مُه مّ تو قسمت  عقل  

 ر مّ و  هزاران آرزو و ط مّ  بر

 و آب فراوان  ای: درط مّ*
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 و خاک  نی: زمر مّ*

 .است  یویدن یآرزوها جا،ن یاز ط مّ و ر مّ در ا  منظور*

شده است؛    میتقس  دهد،ی که ذهن نشان م   ییایکوچک و بزرگ دن  یو آرزوها  های دگ یاز همان  یاری تو درون بس  ی  و زندگ   عقل 

فکر    نیدر ا  شهی هم  ،یذهنشده جمع گردد. ]در من گشوده   یبرداشته شده و در فضا  های دگیاز همان  دیعقلت با  کهی حالدر

 .[ دیرس میخواه  یبه زندگ  میاوریدست برا به  های دگ یکه اگر همان میهست

 3289 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کرد اجزا را به عشق  دیبا جمع

 خوش چون سمرقند و دمشق   یشو تا

فضاگشا  با و  مرکز  کردن  قدرت شناسا  ، ییعدم  تو  به  خداوند  عشق،  بتوان   دهدی م   ییمعلم   و    ۀپراکند   یاجزا   ی تا  عقل 

  یی . ]شناسایبرس  ی واقع  یآباد شده و به شادتا مانند شهر سمرقند و دمشق    ی مختلف جمع کن  یهای دگ یرا از همان  اتی زندگ

 است.[  یآزاد یمساو

 329۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز ا شتباه   ی چون جمع گرد  ،یجَوجَو 

 پادشاه  یتوان زد بر تو س کّه  پس 

 ذرّه  جو و ذرّه  ک یجو  ک ی: جَوجَو *

  جیتدربه   ، ییو فضا را بگشا  ی نجات ده  شدنده یذره، از اشتباه  همانجو، ذره  ک ی  ۀانداز خود را به   یار یعقل و هُش  ،یزندگ   اگر

  خداوند شده و از مدرسه   ج یرا  شدن به خدا را بر تو زد. تو سکه   مُهر زنده   توان ی حالت م  ن ی. در اشودی م   ادیآزاد و ز  یاریهُش

 .یشوی م  لیالتحصفارغ  عشق، 
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 55۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نفس  مطمئنّه در جسد ی رو

 کشد ی فکرت م ی اهناخن  زخم 

و حضور ناظر    یارینَفس  مطمئنّه، روح، هش   ی بر رو   ده،یهمان  یو فکرها  یذهنخود، با من   ییایدننیا  یدر جسم و زندگ   یآدم

 .خراشد ی و آن را م کشدی را م  یویدار و پَست  دنمن ی و فکرها  شهی اند ن ی زَهرآگ یهاناخن  ش، یخو

 28و   2۷ اتی، آ(89)سوره فجر  م،یکر قرآن

 «مَرْض یَّةً رَاض یَةً  رَب ّک   أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئ نَّةُ، ارْج ع ی إ لَى  یَا»

 « .پروردگارت باز گرد  ی سوو خدا[ به   یصورت حضور ناظر، از جنس زندگ]به  دهیخشنود و پسند  افته،یروح آرامش  یا»

 558 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بد ناخن  پُر زَهر دان  فکرت 

 جان  ی در تعمّق رو خراشد یم

 .است ییاز عقل جز یرودنباله  یمعنبه  جان یدر ا ،یو کنجکاو ی ش ی: دوراندتعمّق*

اند  افکار  گُمان  رس  یهارا همچون ناخن   دهیهمان  یهاشه یو  به  بدان که  از زهر  ها غرق  در آن   ،ییکتای  ی به فضا  دن یپر 

 .خراشندی را م  ات یاریجان، روح و هش  یو رو یشویم

 559 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ا شکال را  یعُقده   دیگشا تا

 را  لیب نیحَدَث کردست زرّ در
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 : گرهعُقده*

 مدفوع  ن، ی: سرگحَدَث*

  شده تیهوهم  یدر فکرها   مرتب  و عدم کردن مرکز،  ییفضاگشا  یجابه   اش،ی زندگ  مسائل  و  اشکاالت  باز کردن گره  یبرا

  د ی و شروع به تول  آن فرو کرده   ی و دردها  شدهتیهوهم   یو حضور ناظر را در کثافات فکرها  یاریهش   نیزرّ  ل  یو ب  رودی فرو م 

 .کندی درد م 

 5۶۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی مُنته ی ا ریرا بگشاده گ عقده

 ی ته یسه ی ست بر کسخت  ییعقده 

 افتهیکمال  ده،یرس انی: به پایمُنته*

به    ، یخدا زنده شو  تینهای لحظه فضا را باز کرده و به ب  نیدر ا  ی توان ی و م  ده یرس  یاریتکامل هش  یانسان که به انتها  یا

ها گره   ن یا  رایها را حل شده فرض کن؛ زهمه آن  شود؛ ی م  جاد یصورت گره انباش که در ذهنت به   ی فکر حل کردن مسائل

  ی اجه ینت  ی ها را هم باز کنتمام گره   ی است. اگر تو با زحمت و تالش ذهن هزده شد  یخال  سهیک  ک یکور و سخت بوده و بر  

 .ی را رها کن سهی ل کوجود ندارد؛ بهتر است کُ  یذهن زندگ   سهیک نی نخواهد داشت چون در ا

 :تشکر با

 ران یج
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 گنج حضور، بخش دوم  891شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 5۶1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر یتو پ  یها گشتگشاد  عُقده  در

 ریدگر بگشاده گ یچند یعقده 

 .یرا هم حل کرد  گر ید  ی  ذهن  . فرض کن چند گره و مسئله یاو فرسوده شده   ر یپ  ، یها و مسائل ذهندر راه گشودن گره   تو 

 5۶2 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ماست سخت  ی کان بر گلو یاعقده 

 کبخت ین ای ی که خَس  ی بدان که

 ه ی: خار، خاشاک، پست و فروماخَس*

ا  ی و مشکل  گره ا  ی گلو  لحظه   نیکه  از ااست که صرف   ن یما را سخت گرفته  در ذهنت چه مسئله، مانع و    کهن ینظر 

و    یذهنلحظه از جنس خس، افسانه من   نیدر ا ایکه آ ی کن ییعنوان حضور ناظر در خودت شناسابه  گذرد، ی م ییفکرها

 !؟ی تحضور هس یاریو هش  یبختک یاز جنس ن  ای یهست  یجسم  یاریهش

 5۶3 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ا شکال کُن، گر آدم  نیا  حَلِّ

 یدَمکُن دَم، اگر آدمْ  نیا  خرج

لحظه    ن یبود، به ا  زنده   خداوند   تینهای که به ب   ی و دَم  حضرت آدم را دار  ی هست   یاریواقعاً انسان و از جنس هش  اگر

از جنس    ای  ی حضور هست   یاریه از جنس هشلحظ  نیاشکال باشد که ا  نیا  حل ّ   در   حواست   برگرد، فضا را بگشا و همه 
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 باشنده   ک یواکنش نشان نده، بدان که    دهد،ی که ذهنت نشان م   یزیچپس به آن   ی هست  ی ]اگر از جنس زندگ  ؟ یذهنمن

ا  ردخ  نیاز اریغ  یگریبا خرد د  گرید اتفاق را    نیفکان بهترقضا و کن   لهیوسلحظه به   نیکوچک تو در کارست و در 

 .[ دیکه شما فضا را باز کن آورد ی وجود مبه 

 5۶۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریو عَرَض دانسته گ  انیاع  حدِّ

 ریگُز نی خود را، دان، که نَبْوَد ز  حدِّ

 .مراد جوهر است جان یدر ا ن،یْ: جمع عَانیاع*

را رها کن و با ذهن،   فیتعار  نیا ،یرا هم دانست یذهنجسم و من  ی عنیو عَرَض  یاریهش یعنیجوهر  ف یکن تعر فرض

  ی ذهنبافت من   نیبده که ا  صیلحظه تشخ  نی. در استیاز آن ن  یانکن، تو خودت را بشناس، که چاره  فیخودت را تعر

  ن یصورت مرتب ان یدر ا  ،یحدی ب  یو از جنس فضا  ی ستین  یذهنکه من   یدیگشوده شده؟ اگر فهم  یفضا  ای  یهست

 .بده شیافزا   ییرا با فضاگشا حدی ب

 5۶5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز یحد گُر  نیحدِّ خود، ز  یبدان  چون 

 زیبْ خاک  یا  یدر رس  حدی به ب  تا

و    وقال ل یمنظور اصحاب  ق  جان ی. در اکندی و غربال م  روبدی ها و معابر را م که خاک کوچه   ی کس  یمعن: لفظاً به زیبخاکْ *

 .است  ییعقل جز وران  شه یاند
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  ن یکه ا  یکرد ییهرگاه حد خود را شناسا  ،یداریمرا بر   نشیذهنت را الک کرده و بهتر  یزهایکه مرتب چ  ز،یبخاک   یا

  ی زندگ   تینهای و به ب   یزیها بگراز آن   یتوان ی م   ،یست ین  یذهنو من   ت یمحدود  د ید  ها،ی دگیمحدود، دردها و همان  یذهنمن 

 محو شود.[  یی گشافضا  تینهای در ب   دیبا یذهنمن  تی محدود نیکه ا ی شوی متوجه م ن ی. ]بنابرایزنده شو

 1۶۷8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نشان را تو به گفت   نیا آوریم نیه

 سخن را دار اندر دل نهفت نیو

شناس را که در درونت بوده  شنو و عدم سکون، سکوت   ،یفرمی ب  ی عنی  یزندگ   به  شدن  زنده باش، مبادا نشانه  هوشبه 

حرف    میاگر ما به حضور برسبلکه آن را در قلب  خود مستور و نهان دار. ]  یوگو درآورو از جنس خداوندست را به گفت 

باز    یو فضا  ی خود  زندگ   کندی م   ییو شناسا  دهدی م   ص یتشخ  زند،ی که دارد حرف م  ی اما کس   م، یخوانی شعر م  م،یزنیم

 است.[  نه یباز شده، ترازو و آ ی فضا نیشده است. ا

 ۴۷22 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زند وقت  سَماع  نیعشق ا  مُطرب 

 صُداع یبند و، خداوند ی بندگ

 : درد سر، سردرد صُداع*

صورت  رقص به   ی عن یسماع    یی به هنگام  برپا  ندیبی را م   یذهنکه من   ی شده و حضور ناظرگشوده  ی عشق، فضا  مطرب

  گر ید  یعنیدرد سَر. ]  یة، مایاست و سَروَر  دوبندیق  ،یبندگ   نوازد،ینغمه را م  نیشده اجدا   یذهنکه از من  یتییعدم و خدا

 .[ دیچسبانی سرور نم   ایت ذهن، بنده است صورکه به  ینقش به   یذهنمن  لهیوسجهان خودتان را به   نیدر ا
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 ۴۷23 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عدم  ی ا یچه باشد عشق؟ در پس 

 شکسته عقل را آنجا قدم در

و   ست ی ن یاجا کارهدر آن   یذهنمن  ا یما  یی ست که عقل جزعدم  یایدر  ست؟ ی شدن با خدا چ  ی ک یعشق، وحدت و   پس 

 د،یکن  کاری ب  دهدی را که ذهن نشان م  یز یو آن چ  دیلحظه فضا را باز کن  نیشکسته است. در ا  یقدم  عقل در آن واد

 .دیکه دارد توجه نکن ی و عقل تانیذهنبه حرف من  یعنی

 ۴۷2۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و سلطنت معلوم شد یّ بندگ

 مکتوم شد  ی دو پرده، عاشق نیز

 و پنهان  دهی: پوشمکتوم*

وجود    دوبندیق   ،یمعلوم شد. آشکار شد که در بندگ   دهد،ی که ذهن نشان م   ییهانقش   یعنی  یو سرور  یبندگ   انجام سر

شده    دهیشدن با خدا بر عموم  مردم پوش  یک یعشق و  تیماه ،یدو حجاب ذهن نیسبب  اسر. به   درد  ،یدارد و در سرور

 .است

 ۴۷25 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی داشت   یزبان  ی هست ی کاشک

 ی ها برداشتز هَستان پَرده  تا

پرده    یذهنانسان، من  ی ا  که   فهماندی ها مآمده به ما انسان   نیزم  ی داشت، بر رو  ی مطلق، خداوند زبان   یکاش هست   یا

 دست بردار.  یذهن  یگوهاوگفت  نیاست، از ا
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 .[ میپردازی م زدن  حرف  به  و  کرده فعال   را ذهن بعد  اما لحظه   میدانی را م نیما ا د ینشو خدا  بنده ی ذهنبا من ی عنی] 

 ۴۷2۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از آن   یدَم  هست   یا  ییگو هرچه

 بدان   ،یبر او بست گرید یپرده 

با آن به خود    ی و بخواه  ییبدون مرکز عدم بگو  یذهنرا که با من  یز یهر چ  ؛ییگوی مطلق سخن م  قتیاز حق  کهی کس   یا

تنها  و نه   یبندی آن م  ی بر رو  یگرید  یتا از جهان ذهن بجهند و به خدا زنده شوند درواقع پرده   یکمک کن   گرانیو د

 .یشوی م ده یهمان زین یی گوی که م یزیبلکه با چ یکنی کمک نم 

 ۴۷2۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ادراک آن، قال است و حال   آفت 

 به خون شستن، مُحال است و مُحال  خون 

  جاد یکه ا  یو حال  یذهن  یهاحرف   یعنیشدن به او، قال    لیکردن و تبد  دایپ  نیقی  ،یارتعاش به زندگ   یعنیادراک    آفت

که مرتب    یجسم  یرایذهن و هش  یها و فکرهابا استفاده از حرف   یعن یاست. خون را با خون شستن محال است    کندیم

 .است رممکنیزنده شدن به خدا غ کندی حال ما را خوب و بد م

 :تشکر با

 فاطمه 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود 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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