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1032 پیغام عشق قسمت خانم بهار  

 گنج حضور، بخش چهارم 940شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 140٨ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی مصطف  شِی قربان کُن به پ عقل، 

 ی ام کَف اهلل گُو که اهلل  یَ حَسبِ

کُن و بگو    ی قربان  د،یآی شده م گشوده   یحضور که از فضا  ۀدیبرگز  یِاریهش  ن یا  ،یمصطف   شگاهِی خود را در پ  یِذهنمن  عقلِ 

 .خداوند بسنده است رایاست؛ ز ی من کاف یخداوند برا

 3٨ و  3۶ اتی، آ(39) زمر ۀ سور م،یقرآن کر

 ...« أَلَیْسَ اللََّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ»... 

 « اش کافى نیست؟خدا براى نگهدارى بنده آیا»

 ...«  حَسْبِیَ اللََّهُ قُلْ »... 

 .« من بس است ی : خدا برابگو»

خارج    ی ذهنو از نظم و عقل من  دیکنی استفاده م  کند،ی که تمام کائنات را اداره م  ی از خرد کل  دیاگر شما مرکزتان را عدم کن[

 ].دیشویم

 499 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بِاهلل  ی بنده را کَف  یبُد بس 

 ست ین ت یَدانش و کِفا نیا  كَشیل

 .کندی م تیبِاهللْ: خداوند کفا  یکَف*
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ا  اگر ا  ن یانسان فضا را در اطراف اتفاق  است. اما انسان در    ی او کاف  ی حضور و مرکز عدم برا  ی فضا  ن یلحظه باز کند، 

  ی زندگ   تواند ی م  ییگشاا فض  قیو از طر  ستی او کاف  یکه واقعاً خداوند برا  داندی را ندارد و نم   ییدانش و توانا   نیا  یذهنمن

وصل    یزندگ  یخرد کل و شفا  ستمی به س  می توانی م   میرا کنار بگذار  یذهن دردساز من   ستمیکه اگر س  میباور کن  دیکند. ]ما با

 ما بهتر است.[  یبرا  قتاًیکه حق میشو

 ۶4٨ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هنر، آمد هالکت خام را پس 

 دام را  ندیدانه، نب یِ پ کز

که    یچون کس شده و هم  دهیبا آن همان  رایز  شود،ی است م  یذهنکه در من  یانسانِ خام  یهنر و مهارت موجب تباه  پس

و با آن به    کندی استفاده م  لت یاز جهان  از دانش و هنر و فض  ی خواستن زندگ  یِ درپ   ز یدنبال دانه است او نغافل از دام به 

 .افتدی دام م 

 ۶49 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن را نكو باشد که او رایاخت

 خود باشد اندر اِتَّقُوا  مالکِ

 .دیکن  شه یتقوا پ  د،ی: بترساِتَّقُوا*

پره  ی کس  ی برا  اریاخت  قدرت که  است  است،    زیخوب  نفْس خودش  مالک  و  نم   ی عنیدارد  ب  یزیچ  دهدی اجازه    رون یدر 

 .دیایتوجهش را جلب کرده و به مرکزش ب
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 ۶۵0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهار یز  ،ینباشد حفظ و تقو چون 

 اریاخت ندازیکن آلت، ب دور

 ه یتنب ۀ: برحذر باش، کلم نهاریز*

 .دور کن  اتی ذهنرا از دست من  اریابزار اخت ،یکن زیحفظ کرده و پره های دگیخودت را از همان ی توان ی نم  اگر

 1۵۷۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مندله ی ح ی قوم  سازندی م مكر

 در کُنند  یکه شَه را در فُقاع  تا

 کوزه  اله، یپ شه، ی: شفُقاع*

 در مخمصه انداختن  لهیاز با ح  هیفُقاع کردن: کنا در*

  یذهن جا  ۀ شیتا خدا را در ش  نندیبیم  های دگ یهمان  قیز طرا  یعنی  رندیگی کار مبه  یادیز  یو مكرها  هاله یح  یذهن  یهامن

را    شانیهای دگیخود عمل کرده و همان  یذهننفع من به  ینید  یهاگفتار بزرگان و کتاب  ر یاستفاده و تفسها با سوء دهند. ]آن 

 .[کنندی م ادیز

 1۵۷۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 کَرانی ب  یم یبس عظ  یپادشاه

 خران؟  یبگنجد ا ی کَ ی فُقاع در
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ب  یی خدا  ،یذهن  یهامن  یا ب   تینهای که  در ش  کرانی و  جا  ۀشیاست چگونه  عقل  رد؟یگی م  یذهن  در  خداوند چگونه   !

 !گنجد؟ ی ما م یذهنمن

 1۵۷۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دوختند  یشاه، دام  یِ برا از

 از او آموختند  ریتدب ن یا آخر

 .اند گرفته   ادیرا از او    دانندی که م   یزیچو هر  یگسترو دام   ریتدب  نیهم  کهی حالفراهم کردند؛ در   یخدا دام   یبرا  یذهن  یهامن

 1۵۷٨ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ش یکه با استادِ خو یشاگرد  نحس 

 ش یبه پ دیآغازد و، آ یهمسر

عقل خود را از خدا برتر    ی عنیبداند    یکه خودش را با استادش برابر و مساو  یشوم و ناخجسته است آن شاگرد  قدرچه 

 .دینمای و ذهنش را خاموش نم  کندی قضاوت خدا را قبول نم زد،یستی لحظه م نیدانسته و با اتفاق ا

 1۵۷9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 کدام استاد؟ استادِ جهان با

 و، نهان دا یهو كسان یاو   شِیپ

  ی زیچ. خدا بر هرستی ك یاو    شی که آشكار و نهان پ  ییبا استاد جهان، با خدا  زد؟یخی برم  یکدام استاد به مقابله و برابر  با

 .[ندیبی نظر م د یموالنا هم باشد که با د تواند ی استاد جهان م  نجای. ]البته در اناستیدانا و ب
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 1۵٨0 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 رِ اهلل شدهبِنُو نْظُریَاو   چشمِ

 جهل را خارِق بُده یِهاپرده 

 کننده: شكافنده، پاره خارِق*

. او  دردیرا از هم م  های دگ یو همان  یذهنجهل من  یهاو پرده   ندیبینظر م  یاریکه چشم او با نور خدا، هش  یاستاد  همان

 .ندیو حضورش را بب یذهنمرکز انسان، من  تواند یم

 1۵٨1 بیت  دفتر دوم،  ،یمثنو ،یمولو

 میگل دلِ سوراخِ  چون کهنه  از

 میآن حك شِی بندد به پ ییپَرده 

بزرگ    دهیهمان  انسان  برابر عارف  پرد   ایدر  مانند گل  ۀ دیهمان  مرکز  و  ذهن  ۀخدا  قرار    سوراخ   میخود را که  سوراخ است 

 .دهدیم

 1۵٨2 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بر او با صد دهان خنددی م  پَرده

 بر آن ی گشته اِشكاف  ی دهان هر

م  های دگ یهمان  ۀپرد به آن شخص  او    ستی و هر دهان مثل شكاف   خنددی با هزار دهان  باطن  اسرار    ی دگیهمان  یعنیکه 

 .را پنهان کند اش یذهنمن  تواند ی عارف نم  ک یدارد در برابر   یذهنکه من یانسان   گریعبارت دبه کند؛ی مرکزش را آشكار م 
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 1۵٨3 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 آن استاد مر شاگرد را دیگو

 با من وفا؟  ستتی کم از سگ، ن یا

ما به    ی وفا  یذهنتو نسبت به من از سگ هم کمتر است.« ]در من  ی: »وفادیگوی به آن شاگرد ]و خداوند به انسان[ م  استاد 

 م یکنی م  ییوفای ب   ی لحظه الست را انكار کرده و نسبت به زندگ  نیاتفاق ا  رفتنیاز سگ کمتر است. ما هر لحظه با نپذ  یزندگ

 .[ میشوی نم  ی از جنس زندگ  یعنی

 1۵٨4 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 گُسِلآهن  ریمرا اُستا مگ خود 

 و، کُوردِل  ریخود شاگرد گ  همچو

 آهن  ۀ : گُسلندگُسِلآهن*

  ی ادیز  ز یدل فرض کن که چکور   ی چون خودت، مرا شاگردها مپندار. بلكه هم   ی دشوار  ۀندیو گشا  رومندین  ی مرا استاد  تو 

 . داندی نم

 1۵٨۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است در جان و روان؟   یازْ مَنَت بار  نه

 روان  گرددی نم  ی آب مَنَتی ب

.  رسدی به وجود تو نم ی از من است؟ و اگر من نباشم، آب  اَت ی زندگ یجسم و روح، عقل و انرژ یی است که توانا  نینه ا مگر

 .[میابیدست  یبه آب معرفت و حكمتِ زندگ  میتوانستی بدون کمک موالنا ما نم  ی عبارت]به 
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 1۵٨۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دلِ من کارگاهِ بختِ توست  پس 

 نادُرُست؟  ی کارگاه، ا نیا ی شْكنچه 

کارگاه را    نیدر مرکزت ا  های دگ یناصالح، چرا با گذاشتن همان  یذهنمن  یمرکز عدمِ من کارگاهِ بختِ تو است. ا  نیبنابرا

 ؟ یشكن یم

 1۵٨۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 زنهآتشْ  زنمی پنهان م  : ییگو

 به قلب از قلب باشد رَوْزنه؟   نه

  ام ی استاد معنو  ا یخداوند    کهیرطو را حفظ کرده به   امیذهنمن   ی عنی  کنم«؛ ی م  یزیانگفتنه   ی : »من پنهانییگوی با خود م  تو 

 ست؟ ین یارتعاش از دل به دل راه قی از طر  ایآ ی ول  نبردی متوجه نشود و به احوال درونم پ

 1۵٨٨ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 فكرِ تو  ندیاز رَوْزن بب آخر

 دهد از ذکرِ تو  ییگواه دل

  یی که در پنهان چه فكرها  دهدی م   ی و مرکزت گواه  ندیبی شده دل تو را م گشوده   ی ارتعاش و روزن فضا  ق یاو از طر  باالخره

 .یکنیم
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 1۵٨9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نمالد از کَرَم  ت یدر رو ریگ

 : نَعَم دیخندد و گو یی چه گو هر

  اورد ین  ت یبه رو  یدهی انجام م   یذهنزشت تو را که با من   یخواطر و کارها  یبزرگوار  ی آن عارف از رو   ا یکن خداوند    فرض

 «. : »بلهدیاو بخندد و بگو ،ییچه تو بگوو هر

 1۵90 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ز ذوقِ مالشت  خندد ی نم  او

 خندد بر آن اِسگالشت   یهم  او

 فكر کردن  دن،یشی: انداِسگالش*

 .خندد ی م اتدهیو بر مرکز همان  یتوهم  یبلكه او بر فكرها خنددی کردن تو نم  هیاز لذت تنب  او

 1۵91 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شد جزا   یرا خِداع  ی خِداع  پس 

 سزا  نک یکوزه بخور، ا زن،کاسه 

 له ی : حخِداع*

 .است  گری د یبیفر  ،یبیهر فر یسزا
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. ]تو مرکزت را که کارگاه خداوند  دیبر فرقت فرود آ  یااست که کوزه   نی تو ا  یسزا  نک یا  ی کوب یو آن کاسه فرو م  نیر ا َس   بر

خواهد    جادیدرد ا  نیبنابرا  دیجا کار کند و تو را به خودش زنده نماتا خداوند نتواند در آن  یپوشان ی م  های دگیاست با همان

 تو درد است.[   یشد و سزا

 1۵92 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 رضا  ۀ با تو ورا خند  یبُد گر

 مر تو را  یهزاران گُل شكفت  صد

. براثر آن لبخند صدها  زدی م  زیآمتیرضا  یهان، خداوند، لبخندج  نیاستاد ا  شدی و مرکزت عدم م   یگشودی تو فضا را م  اگر

 .گشتی شكوفا م   رونت یو جهان درون و ب  شكفتیدر مرکزت م ی هزار گُلِ معان

 1۵93 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دلِ او در رضا آرد عمل چون 

 در حَمَل  دیدان که آ ی آفتاب

 .است  نیکه منطبق با اوَّل فرورد یفلك  یهااز صورت   یك ی: نام حَمَل*

باشد،   یموالنا از ما راض   ای  ی دل استاد زندگ و میباز کن  ی و فضا را در اطراف اتفاقات زندگ   میما مرتب الست را اقرار کن  اگر

 .ها را شكوفا کند گل  خواهدی بدان که م نیاو را مانند آفتاب اوَّلِ فرورد تیرضا

 1۵94 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بخندد هم نهار و هم بهار زو

 زارشكوفه و سبزه  زدیآمهم  در
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 .جا سبز و خرَّم گردد و همه  زدیامیزاران در هم ب روزها و بهاران، خندان و شكوفان شوند و سبزه نیآمدن فرورد با

  نیاتفاق ا  رشیو پذ   ییگشافضا   یجاو به   میداری را نگه م  ده یاست که ما مرکز همان  ن یهنوز بهار ما نشده ا  کهنیعلت ا[

 ]. مرکزمان عدم است میکنی ادعا م ی خود را حفظ کرده ول یذهنلحظه من 

 1۵9۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نوا   یهزاران بلبل و قمر صد

 نوا ی اندر جهانِ ب   افگند

که    نوایب  یایدن  ن یدر اخود را    نیدلنش  یشده به خداست، نواگشا و زندهفضا  یهاکه نماد انسان   ی هزار بلبل و قمر  صد

را در جهان    ارتعاش کرده و آن   ی به زندگ  ند،یگشای ها فضا را م . آن دهندی سر م  ستی محتاج عشق، خرد و برکات زندگ 

 .کنندی پخش م 

 1۵9۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اهیبرگِ روحِ خود زرد و س  چونكه

 خشمِ شاه؟   یچُون ندان   ،ینیببیم

 !؟ یشو  یپس چگونه خشمِ شاه را متوجه نم   یکنی خود را حس م   ی و پژمردگ  ینیبی م   اهیکه برگِ روحِ خود را زرد و س  ی وقت

 1۵9۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شاه در بُرجِ عِتاب آفتابِ

 همچون کباب ه،یروها س کُندیم

 : خشم، مالمت عِتاب*
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  ی سوو انسان به   کندی و خشک م  اهیچون کباب، سها را همرزنش بتابد، رخساره آفتابِ خداوند از بُرجِ خشم و قهر و س  هرگاه

 .رود ی زمستان دردها م

 متن: بهار کنندهمیتنظ

 : بهار ندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 940: برنامه منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشكر: کارگروه خالصه نو با

 انیپا



 

 

 

1032قسمت پیغام عشق   اطمه و سرور فها خانم  

 گنج حضور، بخش پنجم  940شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 1۵9٨ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ها جانِ ماست عُطارِد را ورق  آن

 ماست  زانِیم ه،یو آن س  یدیسپ آن

 ی : رمزِ استادِ معنوعُطارِد*

خداوند در کتاب    یعن یاست، روح و جان ماست    دهیرسعشق انسانِ به   ایخداوند   لیآن عُطارِد که تمث  یهاو ورق  هابرگ 

و اعمال    یاری هش  تیفیسنجش ک  یبرا  ییورق ترازو  ی اهیو س  ید ی. آن سپسدینوی بد ما را م   و   خوب  یجان ما کارها

به   یِاهیس  یاست ول  سببی ب  یشاد  از  یحضور و برخوردار  یاریهش  یمعنورق به   یدیماست؛ سپ  یاریهش  یمعنآن 

 .و زمستان وجود است  یجسم 

 1۵99 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 سرخ و سبز سد ینو  یمنشور باز

 رهند ارواح از سودا و عَجز تا

 : درد سودا*

 ی : ناتوان عَجز*

کن باز  را  ما فضا  دم،ی]اگر  بار  و  آمده  به برج حمل  آفتاب خداوند  بهار  ی فرمان   گر ی[  و  ورق    یسرخ و سبز  ما  بر  جان 

 . برهند ی تا ارواح ما از درد و ناتوان سدینویم
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 1۶00 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 و سبز افتاد نسخِ نوبهار  سُرخ

 خطِ قوس و قُزَح در اعتبار چون 

فوسِ  در آسمانِ ن  قیال   یِاست که به همَّتِ مرشدِ کامل و هاد  یاز حاالتِ متنوَّع   هیکنا  نجایدر ا  کمان؛ن یو قُزَح: رنگ  قوس

 .آوردی و آنان را به وجد م   شودی م دار یسالكان پد

کند. و اگر خوب دقت    ینگار مو و پُر نقش   بایهمه جا را ز  رسدی بهار م یوقت یعنی.  سدینویبا خطِ سرخ و سبز م  نوبهار

را    یو الهامات زندگ  هاغام یپ  ییروو خوش   یی گشااگر با فضا   زی. ]ما نافتی  یکمان خواه   نیآن را مانند خطوطِ رنگ  یکن

تشخ  میکن  افتیدر و  عقل  با  نده  یذهنمن   صیو  گوش  موالنا  م  یزندگ   م،یبه  نوبهار  را  ما  همچون    کندی دوباره  و 

 .[ شودی م داریاز وجد و سرور بر ما پد  ییبایحاالت ز کماننیرنگ

 19٨3 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بسا دانش که اندر سَر دَوَد  یا

 شود سَروَر، بدآن خود سر رَوَد  تا

او را از    تیسازد تا درنها  ش یشده و آن را سرور و استاد خو  دهیانسان با آن همان  ی عن یکه به سر برود    ی بسا دانش   یا

 .غافل کرده و سرش را بر باد دهد  یاستاد زندگ 

 19٨4 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 باش  یکه رَوَد، تو پا  ی نخواه سر

 باش  یراْ پناهِ قطبِ صاحب  در
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.  یچون موالنا درآ  ی نظرکه سرت بر باد نرود، فضا را باز کن، تواضع داشته باش و در پناه قطب صاحب   ی خواهی م   اگر

 .[ بزرگان استفاده کن یهاو کمک   حیاز نصا  ،یاگر حفظ و تقوا ندار گر یعبارت د]به 

 19٨۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نیفوقِ او مَب  شی خو  ،یچه شاه  گر

 نیاو مَچ جُز نباتِ   ،یچه شهد گر

  دهدی . گرچه ذهنت نشان م ینیچون موالنا بب  ی نظرقطب صاحب   و یخود را برتر از زندگ   دینبا  ی ول   ، یکه تو شاه  گرچه 

 .نخور یزیچ  ،ینبات زندگ  یِنیریاز ش ریرا کنار بگذار و غ یو شهد ذهن  ایاما ب  ،یکه عسل 

 19٨۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 تو نقش است و، فكرِ اوست جان  فكرِ

 تو قلب است و، نقدِ اوست کان  نقدِ

  ن یو به هم  می دار  یجسم  یاریهش  یادیو نقش است، اما فكر استاد جان است. ما مقدار ز   یذهنفكر ما، من  کهن یا  یبرا

زنده است و نقد او    ی به زندگ   قتاًیحق  یاستاد معنو  ی . ول است   ن یو دروغ  ی تقلب  م،یخوانی را که حضور م   یسكه و نقد  ل یدل

 .درست و مانند معدن طالست ینقد

 19٨۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 او  یِخود را بجُو در او  ، ییتو  او

 او  یِو کو گو، فاخته شو سو  کو

  یی مدام فضاگشا  یعنیاو بجو و همچون فاخته مدام کو و کو بگو    یخود را در زندگ   ی پس زندگ  یدر واقع همان تو هست   او

 .[ یشوی زنده م  اتی و به خود اصل   یکنی م   دایخود را در او پ  ی پس از مدت  جهیکن و خود را مطابق موالنا درست کن. ]درنت
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 122۷ ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 نو آرَد  ۀو یش  ک یلحظه و هر ساعت  هر

 نش یشیپ ۀ وی و نادرتر زان ش ترنیریش

  غام یو پ  میفضا را باز کن  دیما با  نیبنابرا  ست،ین  یك یما    یذهنمن  ۀو ی که با ش  آوردی نو م  ۀو یش  کی لحظه    نیدر ا  یزندگ

  یرو  شیچون موالنا چالش پ  یانسان   یبا پندها  دیبا  م،ینكرد  یی. ]اما اگر فضاگشامیابیاتفاق را در درونمان ب  ای  وه یآن ش

  .[میخود را حل کن

 1۵02 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کردم بیکه من ترت ی باغ یزه

 کردم ادیکه من بن ی شهر یزه

تا کنون انسان    ربازیانسان درست کنم. ]از د  یکه من برا  ی:[ خوشا به آن باغ و شهردیگوی م  ی]موالنا از زبان زندگ 

فضا را باز کند و خود را با خرد و    دیاو با نی فاضله بسازد اما موفق نبوده است. بنابرا  ۀنیمد اش ی ذهنکرده تا با من  یسع 

 .[ ابدی آباد است، دست   یش که جهان و باغ ی سو کند تا به مقصود خوهم  ی نظم زندگ

 30۵۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی و ما چو باران  یخشك   یِهمچو واد تو

 یو ما چو معمار ی همچو شهرِ خراب تو

 ابان ی: بیواد*

. میو ما باران هست  ی خشک هست  یی پر از دردت، مانند صحرا  یذهن:[ تو در من دیگوی به انسان م   ی ]موالنا از زبان زندگ 

 .اوریب اتی پس ما را به زندگ  م؛یو ما معمار هست  ،یکنی و شَهرت را خراب م  یکنیم یکارتو دائماً خراب
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 30۵۷ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی تو، بر آب رقص کن یای کاسه تا ته چو 

 یریبه بنِ حوض و جو مكان گ ، یپُر شد چو 

  تیهدا  یزندگ   انوس یخرد کل تو را بر اق  ،یآن هست   ن یسنگ  ار یو ناموس بس  ی ذهناز من  ی که تو همانند کاسه، خال   ی وقت  تا

  ی به ته کثافات و دردها ،یشو  زیلبر  خود ۀقل من درآورد. اما اگر از عرقصاندی م  شی بر اساس نظم و آهنگ خو  کرده و

 . رفت یخواه  فرو  یذهنمن

 1۷2 تی دفتر اوَّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که من  منیباش و فارِغ و ا  شاد

 کنم با تو که باران، با چمن آن

 : راحت و آسوده فارِغ*

 : رستگار، محفوظ و در امان، سالم منیا*

باش که من با تو همان    منیخاطر و اانسان تو فضا را باز کن و شاد، آسوده   ی:[ ادیگوی ان م به انس  ی ]موالنا از زبان زندگ 

 .کندی را کنم که باران با چمن م یکار

 1۷3 تی دفتر اوَّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو غم مَخَور خورمی غمِ تو م من

 ترم از صد پدر تو من مشفق  بر
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تو غم نخور. من از صد پدر به    خورم،ی شده غم تو را م گشوده   ی:[ من در فضادیگوی به انسان م  ی ]موالنا از زبان زندگ

 .نخواه، فضا را باز کن، از من بخواه و به من توکل کن رون یو کمک را از ب ی ترم. تو مهربان تو مهربان 

 2٨42 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

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

 یو نهادقَدَم را که تو بس نك  نیاوَّل نگر

 )مقابل حدوث(  میقد ،ینگیری: دقِدَم*

قدم    نیلحظه اول  ن ی. خوب نگاه کن که در ایدار کنرا نشان   اتی قیجنس حق   ایعدم    ی توان ی ندارد و تو نم  ی چگونگ   عدم

 .یفضا را باز کن دهد،ی که ذهنت نشان م یزیدر اطراف چ  یعن ی. یو به الست اقرار کن یبردار كو ین اریرا بس

 1٨29 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

هم از کنار من دور  لحظه   ک ی ی حت  ، یمن هست اریو   نیخداوند گفتم تو قر  ایلحظه فضا را باز کردم، به عشق  نیا  ی وقت

 .نباش

 2۶3۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  یِوگو و گفت  قول ی ب  نیقَر از

 او  یِ بدزدد دل نهان از خو خو 

  .دزددی خود را م   نینشهم رتیارتعاش، خو و س قیو از طر ی طور پنهان به  ، ییوگوگفت  چ یانسان بدون ه  دلِ
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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

  ک ی از مرکز    ی طور پنهانبه   ، یذهنمن  یدردها   ای  هانه یک  نیو همچن  سبب، ی ب  یحضور، آرامش و شاد  یاریهش  ای  صالح 

 .کندی م  دایراه پ گرید ی انسان به انسان 

 319۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حَبْر و سَن  ریمر غ یکن تا

 یکنی م  یرا بدخُو و خال  ش یخو

 حَبر: دانشمند، دانا *

 مرتبهبلند  ع،ی: رفیسَن*

و    یکنی م   یصورت، خود را بدخو و خال  نیدر ا  ،یها را بزرگ و دانشمند کنآن   گران، یکردن د  حت یبا نص  یتو بخواه  تا

 .یرها شو تیاز دردها ی توانی نم

 1۵1 تیدفتر دوَّم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست او ا کرده خود را ره  ۀمرد

 رَفو  دیرا جو گانهیب ۀمرد

  شرفت یاست. ]پس من اگر خواهان پ  گرانیخود را رها کرده است و به فكر زنده کردن مُرده د  یذهنمن   ۀانسان مرد   آن

 خودم کار خواهم کرد.[   یو فقط رو کنمی خودم را که مرده است، رها نم یذهنهستم، من  یمعنو
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 4۷9 تیدفتر دوَّم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یگرنوحه  گران،یآ، بر د دهید

 یگِری و، بر خود م  نیبنش  یمدَّت

و به حال خودت    نیبنش  نیپس از ا  ،یها را عوض کنآن   ی خواستی و م  یانوحه کرده   گران ید  ی چشم من، تاکنون برا  یا

 .است تردار ه یاز همه گر  حال خودت رایکن و خودت را عوض کن ز هیگر

 223۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قَلتَبان یا  یو در چَه  یَّ گو در

 گرانیوادار از سِبالِ د دست 

 : گودال گَو*

 رتیغی ب  ت،یَّحمی : ب قَلتَبان*

 ل ی: سبسِبال*

خودت کار    یمردم دست بردار و فقط رو   ل یاز سب  ،یهست  بیتخر  ستمیتو خودت در باتالق و س  رتیغی ب   یذهنمن  یا

 .کن

 223۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و خَوش   بایز یرس  ی به بُستان چون 

 و کَش  ر یاز آن دامانِ خَلقان گ  بعد
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  ی نشو و آنان را به فضا  گرانید  نیخراب است، قر  رونتیدرون و ب  یو زندگ   یکه خود دردمند و گرفتار هست  ی]تا هنگام

جا  آن   ی سوو به   ریپس از آن برو دامان مردم را بگ  ،یدیو خوش رس  بایز  ینكشان، اما[ هر موقع به گلستان   بیتخر

 .بكش

 223۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حبسِ چار و پنج و شَش  مِیمُق یا

 را هم بكَش  گران ید ، یینغزجا

(، پنج حس و شش  ی تن و جان جسم   جان،یچهار بعد )فكر، ه  تی از محدو  ی توانی و نم   یکه در ذهن هست   یکس   یا

 .جا ببررا هم بدان  گرانید  ،یدار  یخوب  گاهیعجب جا  ،یجهت خارج شو

 2۶٨3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  یماریآن ب رِیثأهم از ت نیا

 است  یاو در جمله جُفتان سار  زهرِ

 نیهمنش ن،یزوج، قر یِ: جمع جُفت به معن جُفتان*

 کننده ت ی: سرایسار*

  ت یسرا  یگریبه د  ی كیدرد از    یعنیهم بشوند، زهر    نیاست که اگر دو انسان قر  یذهنمن  یماریابتال به ب  ریهم از تاث  نیا

از درد    ی نمود. و اگر کس   زیکن پرهدردپخش   ی اجتماع  یهاو شبكه   ی ونیزیتلو  یهاها، برنامه از آدم  د یبا  ن ی. ]بنابراکندیم

 .[ میو از آنجا برو  تهز او فاصله گرفشروع به صحبت کرد، ا
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 30۵2 تیبدفتر اول،    ،یمثنو ،یمولو

 هالِکٌ جز وَجهِ او  ءٍ ْی شَ  کُلَُّ

 مجو  یدر وَجهِ او، هست  یانِه  چون 

مجو،    یهست   یست یو از جنس او ن  یی. اگر در حالت فضاگشارندیپذو مرگ   یرفتنن یجز جنس خداوند ازببه   زهایچ  ۀهم

 .یحس وجود کن که فضا را باز کرده و در وجه او باش  ینگو وجود دارم. زمان  یعنی

 ٨٨ یۀ، آ(2٨قصص )  ۀ سور م،یقرآن کر

 .« تُرْجَعُونَ وَإِلَیْهِ الْحُكْمُ  لَهُ  وَجْهَهُ إِلََّا  هَالِکٌ شَیْءٍ  کُلَُّ  هُوَ إِلََّا هَ إِلَ لَا  آخَرَ هًاتَدْعُ مَعَ اللََّهِ إِلَ وَلَا»

را پرستش نكن[ هیچ خدایى جز او نیست. هر چیزى نابودشدنى    یذهنمن  ]و   خداى یكتا خداى دیگرى را مخوان   اب»

 «.است مگر ذاتِ او

  ، ی ترس ی شده و م  ریپذتو هم مرگ  نیاست بنابرا ریپذمرگ  یارا که تو در مرکزت گذاشته و از جنس او شده یزیهرچ[

 ].او زنده شو  موتیپس به ذات ال 

و خود    دیرا ال کن ن یآفل دیجهان زنده هست  ن یکه در ا ی فرمانِ اوست و همه به او بازگردانیده شوید. ]پس تا زمان فرمان،

 .[ دیاو رو  یسوبه 

 30۵3 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که اندر وَجهِ ما باشد فنا هر

 هالِکٌ نَبوَد جَزا  ءٍیْ شَ  کُلُّ
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و از    دیایشده بگشوده   یبه فضا  یهرکس  یعنیدر وجهِ ما فنا بشود،    ی:[ هرکسدیگوی به انسان م  ی]موالنا از زبان زندگ

است« شامل حال او    یرفتننیازب  زی: »همه چدیگوی که م   ی فرمان  ای  د یتهد  ست،ی ن  یذهنجنس ما بشود، و متوجه شود من 

 .نخواهد شد

 30۵4 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در اِلَّاست او از ال گذشت   زآنكه

 نگشت  ی در اِلَّاست او فان رکهه

وارد مرتبه اال شده.    ست،یها ناز جنس آن  گریو دردها را ال کرده و د های دگ یهمان ۀهم یعنی گذشته  ال  ۀاز مرتب یهرکس

 .رودی نم  ن یاز ب  گریبرسد، از جنس خداست و د فی مرتبه شر نیو هر که به ا

 :تشكر با

 متن: فاطمه  کنندهمیتنظ

 : سرورندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 940: برنامه منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشكر: 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 

Shahbazi@rapidtest.com 


