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854 پیغام عشق قسمت نه خانم فرزا  

 گنج حضور  925شمس، موضوع برنامه  وان ید  1922خالصه شرح غزل 

 1922 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جان؟  یتو، ا  ای میشادتر ما

 دلِ کان؟  ای میترصاف ما

جان، ما با    یخدا، ا  ی:[ ادیگوی م  یاند خطاب به خدا و زندگ نشده   لیکه هنوز تبد   یذهن  یهارا از زبان من  اتیاب  نی]موالنا ا

پردرد    یذهنمن  ن یا  ایمرکز ما عدم است؟ آ  کهی با تو زمان   ای  م،یاست شادتر هست  رییلحظه درحال تغکه هر  دهیمرکز همان

 شده؟ گشوده  یفضا نیا  یعن ی داونددل کان، دل خ ایتر است، ما صاف

 ابد،یی و زوال م   کندی م  رییتغ  مانی ذهن  یِ و خوش  میمرکزمان هست  یهای دگیاز همان  یو زندگ   یما مدام مشغول گرفتن شاد[

  م؟ییتر از اوتر، شادتر و نابپاک   میپنداری در ما به خودش زنده شود، ثابت است، پس چطور م   خواهدی اما حالِ خداوند که م

  ، یو به شاد  میشوی خدا م  یعنی  مانه یاز جنس اول  م،یکن  ی خال  های دگی را عدم و از همان  کزفضا را باز و مر  کهی ما فقط زمان 

 ].میابیی او دست م  یِ آرامش و پاک

 1922 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دلی جمله ب   میعشقِ خود در

 رانی مست و ح میخود  یِرو در

.  میرانیمست و در پندار کمال ح  مانی ذهنمن  ی. در رومیداده و عاشق هستازدست خودمان دل    یذهنبه من   یورزدر عشق   ما

شده و مرکز عدم  گشوده  یبا فضا دیبا کهی درحال  م؛یهست یراض تمانی و از وضع میپنداری خود را خردمند م گر یعبارت د]به 

 را تجربه کند.[ خدا در ما عشق به خودش   یعن ی میو عاشق باش دل ی ب  یِصورت زندگ به 

 



   

  

 

854 پیغام عشق قسمت نه خانم فرزا  

 1922 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 اله؟ یپ ای میترمست  ما

 دل و جان؟  ای میپاکتر ما

  ی ذهنصورت منما به  د؟یآی ور م که از آن   یا ی و مِ  یی کتایعدم با شراب    یاریهش  ای  میتر هستمست   یذهنعنوان من به   ما

ما را    سهیمقا  نیتر است. اپاک   یشده؟ ]مسلم است که دل و جان زندگگشوده   یو فضا  یدل و جان زندگ  ای  میترپاک

  ی شدگتیهوو هم  یذهنحالت من   نیا  ستی ن  زیجا  گرید  رایز  م،یشو  یزندگ   ونظر    یاریبه هش  لیتبد  کهن یبه ا  کندی م  بیترغ

 .[ میرا نگه دار

 1922 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 و در رخِ عشق  د یما نگر در

 آن؟  ای میخواجه، عجبتر ما

  د؛ یو از جنس عشق شو  دیمرکز را عدم کن  یعنی  دی. به رخ عشق هم بنگردیبشو  یذهناز جنس من   یعنی  دیما نگاه کن  به

 شده؟ گشوده  یبا فضا ای دهیبا مرکز همان  م؟یزتریانگو شگفت  تربی در کدام حالت ما عج دییبگو یاریعنوان هشبعد به 

از عشق، امن  تِینهای ب   یمرکز عدم و فضا  رایپاسخ معلوم است؛ ز[ است،    ی قدرت و شگفت  ت، یعقل، هدا  ت،یدرون پر 

 ].کننده استو خسته  جهینتی ب  ها ی دگ یخواستن از همان  یها و زندگ شدن با جسم نی و قر یذهنمن  کهی درحال

 1922 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 م ییعشق است و کفر ما  مانیا

 مانیکفر نگه کن و در ا در
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مرکز عدم کفر است[ توجه کن که آنچه را کفر    یکنی و فکر م  ینیبیم  های دگ یو برحسب همان  یکه در ذهن هست  یکس   ی]ا

فضاگشا  ی عنی  ی پنداریم و  عدم  واقع  ، ییمرکز  ا  تی در  آن چسب  مانیهمان  به  آنچه  برعکس،    دن ید  ی عنی  یادهیاست. 

و کفر است. درواقع    ستین  مانیا  هان یا  یو دردپرست  یپرستانمک  ،ی پرستو زمان  های دگیها، همانبرحسب باورها، عادت 

شدن با خدا    یکی کردن مرکز و    ی است که با خال  یهمان عشق   مانی اما ا  م،یهست  ی با مرکز جسم  یذهن  یهاکفر، ما من

 . شودی حاصل م 

 1922 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 آواز با کفر شد هم مانیا

 پرده زنند الحان   کی از

  آواز  یمعن : جمعِ لحن به الحان*

با مرکز    مانیا  نیاست. ا  ی کیآواز و  هم  پنداردی آن را کفر م  یذهنکه من  یزیشده با چگشوده  یفضا  یعنی  ی واقع  مانیا

  را   آنچه   مقابل،  ۀ. ]در نقط نوازندی آهنگشان را م   است  عدم   ۀپرده که همان پرد   کی از    (کفر است  یذهنمن   دیکه از د)عدم  

 است.[   یهمان کفر واقع  پرستد،ی را که م  ییهاو نقش  اهو صورت   داندی م مانیو ا  نید یذهنمن

 1922 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 سخن را  ن یچو نداند ا دانا 

 سخن به نادان؟   نیرسد ا ی ک پس 

مانند   ی شدن به زندگ پس از زنده   رایز داند ی سخن را نم   نینظر است ا یاریمانند موالنا که از جنس هش یخردمند  انسان 

در قانون قضا و   یو دخالت نوازدی کدام آهنگ را م  داندی . او خودش نمشودی خداوند نواخته م  یهااست که در دست   یساز
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را    نیبنوازد، نادانِ مانده در ذهن چطور ا  ی و چه آهنگ  دیگوب  ی چه سخن  داند ی . حال که انسان عاقل نمکندی فکان نمکن

 و کفر است.[  ی مانیای ب  قتیکه درحق دهیچسب  یمانیبه ا  یبداند؟ ]آن هم وقت 

 :تشکر با

 متن: فرزانه  کنندهمیتنظ

 : فرزانه ندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 925: برنامه منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا



 

 

 

854قسمت پیغام عشق   خانم جیران  

 گنج حضور، بخش اول  925شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 2842 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

 )مقابلِ حدوث(  میقد ،ینگیری: دقِدَم*

صورت نشان و جسم  ندارد. چرا خداوند را به   ی عدم چگونگ  ؟یکنی م   فیرا توص  ییکتای  یبه فضا  دنیعدم و رس  چرا

ا  ؟ ینیبیم لحظه  به خود را لحظه   یاریهش  تیفیک  تِی فضا را بگشا و مسئول  یعنیبردار    کو یقدم را ن  نیلحظه اول   ن یدر 

 .ریعهده بگبه 

 284٠ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بسته، تَنِ تو چو کُنده بَرپا  ی چو بازِ پا  تو

 یی که گِرِه ز پا گشا دیبا ش یبه چنگِ خو  تو

. با  یکن  پرواز  ی توانی بسته شده و نم   تی به پا  های دگ یو همان  یذهنمن   نیسنگ  ۀکه کند  یهست  یباز  ۀچون پرند هم   تو

 .باز کن تیگره را از پا  نیلحظه، ا نیدر ا   اتیاریهش تیفیک تی دستِ خود و قبول مسئول

 284٠ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دیخوش است زَرِّ خالص چو به آتش اندر آ  چه

 ییکنَد درونِ آتش هنر و گُهرنما چو 
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  ی برو   ارانهیو دردِ هش  ییحضور و از جنس خداوند بودن چقدر خوب است. اگر به درون آتش شناسا  یاریخالص، هش  زَرِّ

و حضور خود را نشان    یاریپس فضا را باز کن و هرلحظه گوهر هش  ، یچراکه از جنس خداوند هست  ینیبی نم   ی بیآس  چیه

 .بده

 284٠ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 آذر یِهابرادر، تو ز شعله  یا زیمگُر

 ؟ یید اگر دَرآامتحان را، چه شو   یِبرا ز

 د،یآی شده م گشوده   یکه از فضا  تیهای دگ یو اعتراف به همان  ارانهیدرد هش  ،ییآتشِ شناسا  یهابرادرِ من، از شعله   یا

  ن یو ا  یی بار فضا را بگشا  ک یاگر    شود ی تو را بسوزاند. چه م  یهای دگ یو همان  ی ذهنفرار نکن. اجازه بده آتشِ عشق، من 

 ؟ یموضوع را امتحان بکن 

 284٠شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 خدا تو را نَسوزد، رُخِ تو چو زَر فُروزَد  به 

 یی آشنا میتو، ز قد یازاده   لیخل که

د سوزاند و با  را خواه تیهای دگیبلکه فقط همان سوزاندی تو را نم   ارانهیو درد هش  ییآتشِ شناسا نیکه ا خورمی م قسم

.  اوری. نترس، فضا را باز کن و عدم را به مرکزت بکندی چون طال روشن مفَکان تو را خالص کرده و رُخَت را هم قضا و کُن 

  د یگذرا هستند پس با  های دگ یکه همان  یدان ی موضوع را م  نیا  یخداوند جدا شد  زکه ا  م یاز زمان قد  ،یهست   زادهل یتو خل

 .ی را بسوزان  نیو آفل ی از مرکزت بران رونیها را به بآن

 

 



 

 

 

854قسمت پیغام عشق   خانم جیران  

 ٣٠1٣ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ییسازدر آخر زمان کرد طَرَب   اری

 ییاو جِدِّ جِد، ظاهرِ او باز  باطنِ

. باطن،  کندی م  یسازرا رقم بزند، طرب  یشناخت زمانِ روان   انِیپا  ییلحظه با فضاگشا  نیکه در ا  یهر انسان   یبرا  خداوند

  د یخداوند است پس نبا  یو شوخ  یباز دهدی که ذهن نشان م یزیاست اما ظاهر، آن چ  یجد  اریشده بسگشوده  یفضا

 .گرفته شود یجد

 ٣٠1٣ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 عِلم کُشت   نیبد  اریعشّاق را   ۀ جمل

 یینکُند هان و هان، جهلِ تو طنّاز تا

شده  گشوده   یبوده و فضا   یشوخ  یذهنعلم کُشت که من  نیبه ا  ی با آگاه  یذهنمن   بهنسبت  را  عاشقان  ۀ هم  خداوند

گرفتنِ ظاهر، تو را دوباره به    ینکرده و با جد  یو دلبر  ییدلربا  اتیذهنمن   یاست. مواظب باش که جهل و نادان   یجد

 .ندازدیدام ذهن ن

 ٧1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ب ما را، در روز و ش یبُد  نیالدشمس   نه عشقِ  اگر

 !ز دام و از سبب ما را؟ ی کجا بود هافراغت 

نبود، ما از دامِ    سریلحظه مبه ما و خداوند است، لحظه   ن یشده و اتحاد بگشوده   یکه همان فضا  نیالدعشق شمس   اگر

خواهد   یکاردر مرکزمان بماند، خراب یذهن.]اگر من مینداشت  یو آرامش یراحت  چیه یذهنمن  یسازو سبب های دگیهمان

 مُرد.[   میخواه  یذهنو با من   میشوی به خداوند زنده نم  یعنی  میبرس  دنمانآم  یِبه مقصودِ اصل   میتوانی نم  گاهچ ی کرد و ما ه
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 ٧1 ۀشمس، غزل شمار  ن واید  ،یمولو

 دَمار از ما ز تابِ خود،   ،یشهوت برآورد  بتِ

 تاب و تب، ما را  یاز تابش عشقش، نبود  اگر

شناسا  اگر قدرت  خداوند،  عشق  فضا   های دگ یهمان  ییتابش  امکان  انداختنِ    یی گشاو  قدرتِ  و  خرد  ما  به  که  نبود 

  نیا  یزهایکه به چ  یذهنگاه بتِ من حضور از درونمان وجود نداشت آن  دِ یرا بدهد و امکانِ طلوع خورش  های دگیهمان

 .آوردی ز روزگار ما درمدارد، دَمار ا یاریشهوت بس  یجهان 

 5۶٠ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 چرا بُوَد؟   ایدلبرِ مرا شرم و ح عاشقِ 

 بُوَد، رسمِ وفا چرا بُوَد؟   نیجمال ا  چونکه

شدن به من    زنده   یبرا  دیکه عاشقِ دلبرِ من بوده و از جنس من است، چرا با  ی:[ کس دیگوی ]خداوند خطاب به انسان م

از جنسِ من شدن، شرم و ح ناتوان   یذهن  یایو  است که    نیجمال ا  یبکند؟ وقت  یداشته باشد و احساس حقارت و 

ر باشد و فکر کند  وفادا  ی ذهنمن  یهار به باورها و طرحیمس  ن یدر ا  دیمرکزش را عدم کند و از جنس من بشود، چرا با

 به من زنده شود؟  تواندی عمل بکند م دهدی نشان م   یذهنکه من  ییزهایاگر به چ

 5۶٠ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست نامِ او است، عشق شده  یاکرانه ی ب  لذّتِ

 است، ور نه جفا چرا بُوَد؟  ت یخود شکا  قاعده

  ت یشکا  یذهناست که عشق نام دارد. اما انسان در من   یاکرانهی لذتِ ب  ک یشدن با خداوند   ی کیشده و گشوده  یفضا

داشته باشد    ترش ی هرچه ب  کندی چراکه پندار کمال دارد و فکر م   دیآی م  یذهنمن  یهااز خواستن  تیشکا  نیو ا  کندیم
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به    ی زندگ  دیچرا باوگرنه    رودی از جنسِ جسم شده و به جهنمِ ذهن م  وا   کهی برسد، درحال   ی به کمالِ انسان  تواند ی بهتر م

 او جفا کند؟ 

 2259 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست آن شده لِیخُمارِ غم، دل نیا

 ست بُده  اتیّ بِدان مفقود، مست که

  ک یاست که  ل یدل ن یو حالِ خراب شده، به ا  یخمار جاد یکه در تو باعث ا ی و غم و اندوه  یحوصلگ ی ب  ، یگرفتگدل  نیا

  صورت ن ی. ]درااستده یبه تو نرس  ی زندگ  ۀکنندو شراب نابِ زنده   یا را از دست داده   یگرفتی م   ی که از آن مست  ی دگیهمان

به    یجسم   یاریاز هش  لیو تبد  رییتغ  نی همراه است، حفظ کن تا ا  ارانهیشآگاهانه صبر کن و مرکز عدم را که با درد ه

 .[ ردیحضور صورت گ یاریهش

 49۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هْبِ  زیپره  ،ینباشد قوّت  چون 

 آسان بِجِهْ  طاق یُفرارِ ال  در

 قابل تحمّل، سخت   ری: غطاقیُ ال *

و    یحال روح  شود،ی در همان زمان که مرکزت جسم م یعنی یرا به مرکزت ندار های دگیآوردن همان ییقوّت و توانا اگر

کن و در فرار از    زیبه مرکزت پره  های دگ یاز آوردن همان  ،یشوی گم م  تیخراب شده و در فکرها و دردها  اتی جسم 

 .آسان بِجِه ی که طاقتش را ندار یزیچ
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 ۶49 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن را نکو باشد که او اریاخت

 خود باشد اندر اِتَّقُوا  مالکِ

 .دیکن زیپره د،یکن شه ی: تقوا پاِتَّقُوا*

مالکِ خود باشد   های دگ یاز همان زیاست که فضا را باز کند و در پره  کوین  شی برا اریاخت  ۀقدرت انتخاب دارد و قوّ  ی انسان 

 .کندی م  زیها در مرکزش پرهنشده و از گذاشتنِ آن  های دگ یجذب همان یعنی

 ۶5٠ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهار یز  ،ینباشد حفظ و تقو چون 

 اریاخت ندازیکن آلت، ب دور

 ه یتنب ۀ: بر حذر باش؛ کلم نهاریز*

شده و    های دگی جذبِ همان  ،یذهنو دراثر حرصِ من  یحفظ کن  های دگ یخود را دربرابر همان  ،ییبا فضاگشا  یتوان ی نم   اگر

 .موالنا بسپار یاو خود را به شعره  ندازیرا دور ب اتی ذهنمن اریابزارها و اخت  ،یخواه ی م ی ها زندگاز آن 

 ٣19۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حَبْر و سَن  ریمَر غ یکُن تا

 یکُنی م  یرا بدخُو و خال  ش یخو

 : دانشمند، دانا حَبْر*

 بلندمرتبه  ع،ی: رفیسَن*
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  ، ی کرده، بزرگ و دانشمند کن  حت یها را نصآن   اتیذهنبا من   ی و بخواه  یکار کن  گرانید  یخود، رو  یکار رو  یجابه   اگر

 .یکنی م  یزندگ  ۀ زند یاز انرژ  یدرواقع خودت را بدخو و خال

 151 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست او خود را رها کرده   ۀمرد

 رَفو  دیَرا جو گانهیب ۀمرد

 فرش  ایجامه   ی : دوختن پارگرَفو*

  حت یها را نصو آن  است گران ید  یذهنمن  ۀنده کردنِ مرد را رها کرده و به دنبالِ ز  ش یخو  یذهنمن  و   خود  ۀمرد   انسان

 .کندیم

 4٧9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یگرنوحه  گران،یآ، بر د دهید

 یگِری و، بر خود م  نیبنش  یمدّت

به حال خودت    نیبعد از ا ،یکرد  هیگر  گران یچشمِ من، تاکنون به حال د  ی :[ ادیگوی به انسان م  ی]موالنا از زبان زندگ 

 .خود کار کن  یکن و رو هیگر

 288٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چ یشُکرِ آن باشد که ه ،یدیره چون 

 چیپ  چ یپ  یآن دانه ندار یِ سو

 ده یچی: خَم در خَم و سخت پچیپ چ یپ*
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باز کرد  اگر را  دان  ی ذهناز من  ی الحظه   یو برا  ی فضا  ا  ،یدیدر مرکزت ره  ی دگ یهمان  ۀ و  آن  د  نیشکرِ    گر یاست که 

 .ینگرد های دگ یدورِ همان  ،یذهنو تابِ من چ یدر دامِ پُر پ وقت چیه

 15٣2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و دور  چی چاپیپ  ستی حرف نیاز  بعد

 را مشور  وانیباش و د  مانیسُل با

 نکن  ک ی: تحرمشور*

فضا را باز    یاست که وقت  ن یاست؛ آن نکته ا  یذهنوجود دارد که دور از درک من  یاشد، نکته   انیکه ب ی حات یاز توض  بعد

با او حفظ کن، بگذار    شهیخداوند باش، اتصالت را هم  ی عنی  مانیبه ذهن نرو؛ با سل  گریدار و دمرکز عدم را نگه   ،یکرد

 .کنن  کیرا تحر گرانیخود و د  یِذهنوِ من ید گاهچ یتو کار انجام دهد و ه یخداوند رو

 1٧2٣ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بر آسمانِ رضاست  تیابرِ عنا هزار

 ببارم، از آن ابر بر سَرَت بارم  اگر

ابر بر سرت    نیبه تو کمک کرده و از ا  ی خواهی و رحمتِ من در آسمانِ رضاست، اگر م  تیانسان، هزاران ابر عنا  یا

شده را  گشوده   ی و فضا  ی را باز  دهدیم نشان  که ذهنت   یزیلحظه و آن چ  نیفضا را باز کرده و عمالً اتفاق ا  دیببارم، با

 .یباش   یلحظه راض   نیپس در ا یریبگ یجد

 ٣٠٧٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا  ندهیزَفتَست و گشا قفلِ

 زن و اندر رضا میدر تسل دست 
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 : محکم زَفت*

فضا را بگشا،    ت یبدون شکا  ن یآن را باز کند؛ بنابرا  تواند ی و محکم است و فقط خداوند م   دهیچیپ  ار یبس  ی ذهنمن  قفل 

تر باز قفل راحت  نیا  ،یباش  ی شده و راض میتسل ترش ی باش. ]هرچه ب ی و راض میلحظه تسلبهمرکز را عدم کن و لحظه 

 خواهد شد.[ 

 1٠۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یومول

 اریعَ  یرضا دِه ا یتانی نم  ور

 اریاختی خدا رنجت دهد ب  گر

رضا   ،یندازیب   رونیرا از مرکزت ب  های دگیرا انتخاب کرده و همان  ارانهیخود درد هش  ارِیبا اخت  ی توان ی جوانمرد، اگر نم   یا

 .بدهد  ارانهیو به تو دردِ هش  ردیرا از تو بگ یدگیهمان ک یتو،  ارِیبده و خوشنود باش که خداوند بدونِ اخت

 1٠٧ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شماست   رِیدوست تطه یِبال که

 شماست  رِیتدب یِاو باال  علمِ 

  ی ذهن اما من  هاستی دگیهمان  از  انسان  مرکز   ۀکنندو رضا به آن درد پاک   ارانهیشده، درد هشگشوده   یفضا  نیا  چراکه

 .شماست  یذهنمن ریالتر از تدبشده، باگشوده  یرا بدان که علمِ خداوند در فضا  نی. اداندی آن را بال م

 44۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو یِهای مرادی از ب عاشقان 

 ش ی خو  یِگشتند از موال  خبربا
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هنگام  یهاانسان   عاشقان،  ب  یخردمند،  چ  یعن ی  شوندی م  مراد ی که  همان  یزیبه  آن  با  نرس  ده یکه    ا ی  دهیبودند 

 .شوندی خداوند باخبر م  ی عنیخود    یموال  گاه از آن   شوند؛ ی م  م یفضا باز کرده و تسل  دهند،ی را از دست م   شانیهای دگیهمان

 44۶٧ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد قَالووزِ بهشت یمرادی ب

 سرشت خوشْ  ی شنو ا  الْجَنَّۀحُفَّتِ 

 لشکر  شرو یپ  شآهنگ،یپ : قَالووز*

سرشت،  انسانِ خوش   یبهشت است. ا  یشدن، راهنما  میداشتن و تسل  تیدر اطراف آن، رضا  ییگشافضا   ،یمرادی ب

 .« شده است  دهیچیپ های و سخت ماتی»بهشت در نامال دیگوی را بشنو که م  ث یحد نیا

 ث یحد

 « الْجَنَّۀُ بِالْمَکَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ  حُفَّتِ»

چ  بهشت» )چ  دهیپوش  (یذهنمن   ی)برا  ندیناخوشا  یزهایدر  شهوات  در  دوزخ  و  من   ییزهایشده  خوشش    یذهنکه 

 «(دیآیم

 2۶٧5 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ییایمیک مبَریَاز پ اموزیب

 یی رضا دِهی هر چِت حق دهد، م  که

 چِت: هرچه تو را  هر*

 .باش  یفضا باز کن و راض دهد،ی لحظه به تو م نیکه خداوند در ا یزیکه دربرابر هرچ اموزیب  ییایمیک کی امبریپ از
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 2۶٧5 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دیلحظه درِ جنَّت گُشا همان

 ییدر اِبتاِل  ی شو  یتو راض  چو 

 اِبتِال: امتحان کردن، آزمون*

آن اتفاق را بد بداند، خداوند   اتی ذهنهرچند که من یو فضا را باز کن یشو  یلحظه که به آن امتحان و بال راض درهمان

 .کندی باز م  ت یدَرِ بهشت را به رو

 

 :تشکر با

 رانیمتن: ج کنندهمیتنظ

 ران ی: جندهیگو

  

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 925: 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  925شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ٣٣٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که جنّت از اله  غمبریپ  گفت

 مخواه  یزی ز کَس چ ،یخواه ی هم گر

بهشت هست   ی کیبه    غمبریپ از خداوند خواهان  اگر  فرمود:  م  یزیچ  ای  ی از کس  ،یاز اصحاب  نشان    دهد، ی که ذهنت 

 . درخواست مکن زیچچیه

 ٣٣4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مر تو را  لمی من کف ،ینخواه  چون 

 خدا  دارِ یو د ی الْمَأو جَنَّتُ

 هشتگانه یهااز بهشت   یک ی: یالْمَأو  جَنَّتُ*

  یی شده است درآگشوده   یکه فضا  یلحظه به بهشت  نیکه هم  کنمی من ضمانت م   ،ینخواه  یاز اتفاقات و مردم زندگ   اگر

 .یشو  لیخدا نا  داریو به د

 ۶٠٠ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 کُلَه  سَر   ابدیب  مانیاز ا صبر

 لَه  مانَیالصَبْرَ فاَل ا ثَیْحَ

 : تاجِ سر، کاله سَرکُلَه*
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صبر ندارد، پس    ی جا که آدماست. آن   مانیا  دهدی که به صبر ارزش م  یزیآن چ  یعنی.  کندیم  دایتاج سر پ  مانیاز ا  صبر

 .ندارد  مانیدرواقع ا

 ث یحد

 .«الصَبْرَ لَهُ، الایمانَ لَهُ مَنْ»

 .« نباشد  مانیرا ا  ی را صبر نباشد، و هرکه»

 ۶٠1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نداد  مان ی: خداش اغمبریپ  گفت

 نباشد در نهاد  یکه را صبر هر

است،  نداده   مانیکس که در قلب و درونش فضا را باز نکند و صبر نداشته باشد، خداوند به او ا  فرمود: هر آن   غمبریپ

 .ابدی انتظار داشته باشد وضعش بهبود  دیآن انسان نبا نیدل او کار کند بنابرا یفکان خود روبا کن   تواندی نم

 ٣145 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 توست  حاتِیکردن، جانِ تسب صبر

 دُرُست   حِیکن، کآنست تسب صبر

 .ستی ح یدرست و صح  شیایکردن تو جان و جوهر عبادات توست. صبر کن که صبر ن ییبایشک

 ٣14۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ندارد آن دَرَج  یح یتسب چیه

 کن، اَلْصَبْرُ مِفْتاحُ الْفَرَج صبر
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 : درجه دَرَج*

 .است یرستگار دیمِفْتاحُ الْفَرَج: صبر کل اَلصَّبْرُ*

 .ستیرستگار د ی. تو صبر کن که صبر، کلستی ن باارزش  صبر ۀاندازبه  یش یایو ن ح یتسب چیه

 1852 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی دم  کویلقمان صبر هم ن گفت

 ست ی جا غمپناه و دافعِ هر  که

 دَم: دَم و نفَسِ خوب و خوش  کو ین*

 . ستی اندوه و  غم هر ۀکنندعالوه صبر، پناه و دفع است؛ به  یبخش و جان   کوین نیو قر نینشگفت: صبر هم هم  لقمان

 185٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فالن  یکرد ا  نیرا با حق قر صبر

 وَالْعَصر را آگه بخوان  آخرِ

  د یشود، با  نی نشو هم  ن یو با تو قر  دیایخداوند ب  ی خواه ی اگر م   یعنیاست.  کرده   نیحق قرخداوند صبر را با    ، یفالن   یا

 . یبخوان  آگاهانه  را  والعصر  ۀسور   یان یپس الزم است که بخش پا ؛ یکن شهی صبر را پ

 ٣-1 اتی، آ(1٠٣سوره عصر ) م،یقرآن کر

 .« وَالْعَصْرِ»

 « .لحظه[ نیدر ا یاریهش ت یبه عصر ]سوگند به ارزش و اهم  سوگند»

 .«الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِنَّ»
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 «.[زندی ضرر م گرانیاست ]به خودش و د یانکاریاست[ در ز دهیکه مرکزش همان یذهن]در من  ی آدم که»

 .«وَاصَوْا بِالصَّبْرِالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَ  إِلَّا»

دیگر  ]فکر و عمل[ کردند و یک  ک یشده[ کارهاى نگشوده   یاند و و از فضاکرده   یی ها که ایمان آوردند ]فضاگشاآن   مگر

 .را به حق سفارش کردند و یکدیگر را به صبر سفارش کردند

 1854 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیحق آفر ایمیهزاران ک صد

 دیچو صبر آدم ند هم ییایمیک

. اما انسان،  گذارندی حضور اثر م  یاریاو به هش  ل یو تبد  یآدم   یاست که روآورده   دیپد  ایمیصدها هزار نوع ک  ی تعالحق 

ند  ییایمیک ارزش صبر هنوز  هش  یی فضاگشا  د یبا  ی عنی.  استدهیبه  دردِ  ناظر من   ارانه یکند،  ز  ی ذهنبکشد،  نفوذِ    رِیو 

 . دهد رییفَکان باشد تا صبر او را تغکُن

 21 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خود  یهامقصودِ گردش  اینداند آس هرگز

 نانبا  کَسب و کارِ  ایقوت ماست او،  کاستونِ

 : نانوا نانبا*

  اینانوا؟ و   یرونق زندگ  ی برا  ای گردد،ی ها مانسان   یغذا نیجهت تأم  ای. آگرددی م یبه چه منظور داند ی هرگز نم  ابیآس

 !هر دو؟

. اما  افتدیکار مجهان به  نیو عمل او در ا یجان یه  ،یفکر  ستمیس ی عنی  چرخدی م   ابیانسان مانند آس ییفضاگشا  دراثر

 .داندی خود را نم یهاگردش   نیبا ذهنش مقصود ا گاهچ یاو ه



 

 

 

854قسمت پیغام عشق   خانم سمانه  

 21 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زندی م ی چَرخ  ز یاو ن کند،ی گردان م  شیآب

 ز جا  جنبدی آب را بسته کند، او هم نم  حق

. اگر انسان فضا را باز کند،  چرخدی با چرخش آب م یمقاومت  چیبدون ه نیبنابرا  گرداند؛ی که آب او را م داندی نم  ابیآس

  ز ی ن  ات ی. اما اگر منقبض شود آب حستینگران ن  گر یو د  زدیری به فکر و عملش م   ی خرد زندگ  شود، ی م   یجار  ی آب زندگ 

را متوقف کند تا    یفضابند  نیا  ستدیبا  د یباال آمد، انسان با  ی منف  جانات یخشم، رنجش، ترس و ه  ی . وقتگرددی قطع م 

 .ابدی انیجر یی گشادوباره با فضا ی آب خرد زندگ

 1429 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ره ترک کن طاق و طُرُنب  نیاندر

 قالووزت نجنبد، تو مَجُنب تا

 یو طُرُنب: شکوه و جاللِ ظاهر طاق *

 راهنما شاهنگ،ی: پقالوُوز*

معنو   ریراه س  در از من   ل یتبد  ،یو سلوک  ا  یذهنشدن  بلند شدن    دانم«ی »م  ،یجالل و شکوه ظاهر  ن یبه حضور،  و 

 قیال   یو راهنما  ریپ  کیبه    ی عنیتکان مخور.    تیتو حرکت نکرده تو از جا  ی شوایرا رها کن و تا پ  یذهنعنوان من به 

تکان    ت یاز جا  ی ذهنبا من  ی ست یاو را حفظ کن و اگر حفظ ن  اتیباو باش، ا   ات یارشاد و اب  عی مانند موالنا اقتدا کن و مط

 . تو خواهد بود یخداوند راهنما زین یی گشانخور. با فضا 
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 14٣٠ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بجنبد دُم بُوَد   سَری او ب هرکه

 چون جُنبش کژدم بُوَد  جُنبشش 

مثل موالنا حرکت کند، حرکت او مانند حرکت دم فاقد ارزش است    یی راهنما  ایبدون حضور    ی عنیکه بدون سر،    یهرکس

 .ندیآفری و درد م زندی م ش یو مانند حرکت عقرب ن

 12٧۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 عالَم چو چاه   نیو، ا یّ حُسن وسف ی

 ه ست بر امرِ الرَسَن صبر نیو

همانا صبر بر    رهاند،ی چاه م  یکه تو را از ژرفا  ی سمانی. و رستی دگیعالم چاه همان  نیو ا  ،ییبارویز  وسفیانسان    یا  تو

 .فکان اوستامر خداوند و کن 

 12٧٧ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 زن دو دَست آمد رَسَن، دَر   وسفا،ی

 ست شده   گه یرَسَن غافل مشو، ب از

و صبر غافل    ییگشافضا   نیلحظه فضا را باز کن و از ا  ن یبه آن چنگ بزن، ا  ی نجات آمد، دودست  سمان یر  وسف ی  یا

 . استشده   ریمشو که د
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 12٧8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ختندیرَسَن آو نیللَّه کا حمد 

 ختندیو رحمت را به هم آم فضل 

را   یاله  تیحضور ناظر و هدا سمانیر های دگیچاه همان  نیدر ا یعنی ختند،یرا آو سمانیر نیخداوند راست که ا   سپاس

 . اندختهیکه دانش و بخشش را به هم درآم ییکردند. گو زانیآو

 2٣5٧ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و شر  ری دوست را در خ میگو شکر

 هست اندر قضا از بَد بَتَر زآنکه

اگر به سخنان   رایز م؛یگوی شکر م دهدی که ذهن خوب و بد نشان م ییزهایو بد روزگار، در آن چ ک یخداوند را در ن من

 . بدتر از بد هم وجود دارد ی اله یو در قضا شوم ی گوش دهم و مقاومت کنم دچار قضا م یذهنمن

 2٣58 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قسّام اوست، کفر آمد گِله  کهچون 

 الصِّله صبر مِفْتاحُ  د،یبا صبر

 کننده : قسمتقسّام*

 ها ش ی بخشا دی: کلالصِّلهمِفْتاحُ*

 زهی: پاداش، انعام، جاصِلِه*
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و صبر کرد که صبر    ییگشافضا   دی. پس باستیکردن کافر  تیشکا  است  حق   حضرت  هانعمت  ۀکنندکه قسمت   حال

 . پاداش خداوند است دیکل

 2٣59 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق جمله عَدواند، اوست دوست  رِیغ

 نکوست؟   یعدو از دوست شَکْوَت، ک با

  کردن، گله کردن  ت ی: شکاشَکْوَت*

است و فقط او    دشمن   دهدی که ذهن نشان م  یزیشده است، هرچگشوده   یحضرت حق که مرکز عدم و فضا  جزبه 

  ست؟ی کار خوب  یکردن از دوست به دشمن ک ت یدوست ماست. شکا

 2٣۶٠ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیدهد دوغَم، نخواهم اَنگب تا

 نیدارد قر ی هر نعمت غم  زآنکه

به عسل نخواهم داشت،    ل یمن هرگز م  کنم، ی م   ت یو از اتفاقات شکا  دهدی خداوند به من دوغ م  دیگوی که ذهن م   ی وقت  تا

 ییهابتیاز اتفاقات ناگوار و مص  هیکنا  جان ی]دوغ در اهمراه است.    یاست درد و غم   دهیکه انسان همان  یبا هر نعمت   رایز

 .[افتندی شدن اتفاق م  ده یاست که براثر همان

 25٠2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 طاحون  نینوبت، مَبَر گندم از ی نَبْوَد شب گَرَت

 ی او جار  یِکه نَبْوَد جو ینیب  ایآس اریبس که
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 ا ی: آسطاحون*

تند تو تند   یاریاگر هش  ی عنینبَر.    گرید  یجا   ابیآس  ن یگندمت را از ا  شود،ی گندم تو آرد نم   یمدت   ی برا  ایلحظه    ن یا  اگر

بسا گندمت را    نرو؛ چه   یذهننشو و به من   ی دار. عصبانموالنا نگه   ابیآس  نیها را در همآن   شودی آزاد نم  های دگیاز همان

را در تو    ی دگی ممکن است همان  ی حت  کندی ت، تو را زنده نم در آن قطع اس  ی زندگ   باست، آ  ی ذهنکه من   یببر  ی اب یبه آس

ناظر مرتب    یاریصورت هشبه   ی . وقتکندی که چشم عدم ما را باز م   کشدی م   یموالنا ما را به آن حالت   ات یکند. ]اب  ترش یب

  ی اتفاق   چ یباشد که ه  یا. ممکن است دوره میکنی درواقع گندممان را آرد م  م،یکنی کرده و شکر م   یی را شناسا  های دگیهمان

 .[ میصبر کن دیسکون باشد با ی مدت کی. اگر کندی ما کار نم ی خدا رو ای ی که زندگ میفکر کن دیو نبا فتدین

 ٣2٠5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بر راهِ عام؟ ی هنگامه نه  چند

 کام چ یه امدیبر ن  ،یخَست  گام

 کردن ی : آزردن، زخم خَستن*

و به    یرا مجروح کرد  تیتو که پا  ؟یبرپا کن  یی و خودنما  یسازو صحنه   اهویدر نظر مردم بساط ه  یخواه ی م   یک  تا

 .یدینرس زیخود ن ی مطلوب و آرزو

 21٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کَس نَجَست  یو حَزم  صبری ب ن،یکم نیز

 را خود، صبر آمد پا و دست  حَزم

 و ابزار  لهیوس از  هیو دست: کنا  پا*
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حزم    یبدون حضور ناظر، به سالمت نرَست. صبر، دست و پا ، یشی بدون صبر و تأمل و دوراند ی کس یذهندامگاه من  از

 . است ی شی و دوراند

 21 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شُکرِ نِعَم  ایصبر   ایدو ره آمد در رَوِش  نیا

 دو راه را   نیمر ا دنیتو نتان د یِشمعِ رو ی ب

  نیخداوند، ا یو نور شمعِ رو   یی صبر و شکر داشت، اما بدونِ فضاگشا د یوصل شدن به خدا، فقط با ی برا  یراهِ معنو در

 . شوندی م یمفهوم ذهن  کی به  ل یچراکه صبر و شکر تبد  د؛ید توان ی دو راه را نم 

 2895 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تر از نعمت بوَد نعمت خوش   شُکرِ

 نعمت رَوَد؟  یِ سو  یک بارهشُکرْ 

 .و عاشقِ شُکر است کندی شُکر م ار یکه بس ی : کسشُکرْباره*

 کند؟ ی به نعمت توجه م  یمند است ک عالقه  داً یاست. آنکه به شکر شد ترن یبر نعمت از خود نعمت گواراتر و دلنش  شکر

 . استاز جنس خداست و مرکز عدمش باز شده  رایز

 289۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جانِ نعمت و، نعمت چو پوست   شُکرْ

 دوست  یِشُکر آرَد تو را تا کو   زآنکه
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دوست و زنده    یشکر، تو را به کو رایمانند پوست است؛ ز شودیم  دهیروح نعمت است و خود نعمت که با ذهن د شکر

 .رساندی شدن به خدا م 

 ٣٣9۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یرا به جان شو مُشتر اضتیر پس 

 ی تن به خدمت، جان بَر ی سپرد چون 

.  ی را بده   یذهنو انتخاب خودت جان من   اریو با اخت  یباش   اضتیر  یبا دل و جان خواهان و مشتر   دیبدان که با  نک یا  پس 

 . یدر ببرکار کند تا جان سالم به  تیهای دگ یردها و هماند  یفکان روفضا را باز کن و اجازه بده قضا و کن 

 ٣٣9٧تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اریاختی ب  دت یَآ اضتیر ور

 ار یکام ی بِنِه، شکرانه دِه، ا سر

فرود   میآورد سر تسل  یات به تو روو اراده   اریاختی ب   ارانهیدرد هش  ی سخت یرا رها کرد  ی دگیهمان   کیکامروا، هرگاه    یا

تر شدن تو به خداوند  و زنده   ی دگیتو از بند آن همان  یاریهش  یموجب آزاد   اضتیآر، شکر کن و شکرانه بده که آن ر

 .شد

 :تشکر با

 متن: سمانه  کنندهمیتنظ

 : سمانه ندهیگو
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 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 925: 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  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

ایمیل به   توانید پیغام خود را ازطریقِشود 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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