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1020 پیغام عشق قسمت خانم سمیه   

 گنج حضور، بخش اول  939شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 1۵02 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زندان خلق را آزاد کردم  ز

 عاشقان را شاد کردم   روانِ

را که فضا باز کردند عدم   یآزاد کردم و مرکز عاشقان  یدگ یها را از زندان درد و همان[ انسان دیگوی م ی ]موالنا از زبان زندگ

 .کرده، روانشان را شاد نمودم

 1۵02 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دم یاژدها را بردر دهانِ

 عشق را آباد کردم  قِیطر

 .مرکزش را عدم کرد، آباد کردم ییگشاکه با فضا  ی انسان  رونیو درون و ب دمیرا بردر یذهنمن  یاژدها دهان

 1۵02 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کردم بیکه من ترت ی باغ یزه

 کردم ادیکه من بن ی شهر یزه

ها  ساختم. ]انسان  شی برا  ی و خوب   ی درست کردم و چه شهر عال   انسان  ی برا  ی به چه باغ [ به دیگوی م   ی ]موالنا از زبان زندگ

بخت  داشته و شاد و خوش   تیدرست کنند، که آرامش و قدرت خالق  یباغ خوب   توانند ی نم   ی و جمع   ی صورت فردبه   یذهنبا من 

استفاده کنند و اگر بخواهند با    ی و از عقل و نظم زندگ  ندازند یرا دور ب یذهنمرکز را عدم کنند و عقل و نظم من  دیباشند، با

و   شوندی کنند و در آن جنگ و دعوا نباشد، موفق نم  یبختدرست کنند که همه حس خوش   ییایدن  ایشهر و    کی  یذهنمن
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ند تا شهرشان  فضا را باز کن  دیها باآن  کند،ی را فاسد م   لهیهدف وس  یذهنچراکه در من   شود، ی اش به کشتار و درد ختم مهمه

 کند.[  ادیرا خداوند بن

 30۵۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی و ما چو باران  یخشک   یِهمچو واد تو

 یو ما چو معمار ی همچو شهرِ خراب تو

  ابان ی: بیواد*

فضا    د یو من مثل باران هستم، با  ی خشک هست  ی صحرا  ک یمثل    یذهنانسان، تو در من   ی [ ادیگوی م  ی ]موالنا از زبان زندگ 

و درون    ی شهر خراب هست  کی مثل    یسازو دشمن  یسازمانع   ،یسازبا مسئله   . تو یریو از من برکت و عقل بگ  ی را باز کن

 .یریبا عدم کردن مرکز از من کمک بگ  دیبا کهمعمار هستم  کی است و من مثل  دهیخشک  رونتیو ب

 30۵7 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

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

 یریبه بنِ حوض و جو مکان گ ، یپر شد چو 

  رقصاند ی که موج با نظم خودش تو را م  یهست  انوس یاق  ی رو  ی ته   ۀ کاس  کی مثل    ست، ی خال  ی دگی مرکزت از همان  کهی زمان   تا

  ن ی هم  ی. ول یبری کار نم را به   یذهنعقل من   گریو د  یشوی و سازنده م   زدیری هرلحظه به فکر و عملت م  یخرد زندگ   یعنی

 .یروی ذهن که پر از کثافت است م  یجو  وبه اعماق حوض  یپر شد های دگیکه از عقل همان

 30۵7 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ریداد دو دستت که دامنِ من گ  یخدا

 ی ریعقل که تا راهِ آسمان گ بداد 
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. او به  یریاست را داده، تا فضا را باز کرده از او عقل بگ  ارتیو هرچه که در اخت  یات عقل امکان  ها،یی به تو تمام توانا  خداوند 

 .به تو کمک کند تواند ی شده م گشوده  یفضا قیچراکه او از طر ی کن ییگشاداده تا مرتب فضا  ص یتو قدرت تشخ

 172 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که من  منیباش و فارغ و ا  شاد

 کنم با تو که باران، با چمن آن

 : راحت و آسوده فارغ*

  : رستگار، محفوظ و در امان، سالم منیا*

با خرد و دم زنده    من انسان، فضا را باز کن و شادمان، فارغ و خاطرجمع باش که   ی[ ادیگوی ]موالنا از زبان خداوند م

  بخشد، ی و طراوت به چمن م   یطور که باران، زندگ همان  یعنی  کند،ی که باران با چمن م   کنمی م  را  یام با تو همان کارکننده

 .کنمی تو را زنده و باطراوت م زیمن ن

و محصوالت آن مثل خشم، ترس،    یذهناز عقل من  میمواظب باش  دیماست، ما با  یبه خرد کل دَوا  ی و دسترس   یی فضاگشا[

 ].میفاده نکنمخرب، است جانات یه ۀی حسادت و بق

 173 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو غم مَخَور خورمی غمِ تو م من

 ترم از صد پدر تو من مشفق  بر

کار نکن و نگران نباش، چراکه من هزار برابر پدر و    یذهنغم نخور و برحسب من  یذهنتو با من  خورم،ی غم تو را م  من

 .ترمبه تو مهربان نسبت   یشناسی که م یمادرت و هرکس
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 2۵19 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی پاسبانَست ارمیپاسبانانم که  غالم 

 ی چو ماه و اخترانَست  یزیخو به شب  ی چُست  به

و عدم کردن    یی گشابا فضا   خواهمی ان بوده، من هم از جنس او هستم و مپاسب  ز یخدا ن  ی عنی  ارمی  را یغالم پاسبانانم، ز  من

مثل    ند،یایبخواهند به مرکزم ب   های دگیدر شب ذهن، همان  یکار را دوست دارم. وقت   ن یبشوم و ا  امیاریمرکز پاسبان هش

به عدم    ل یو م  یکاهل  کنم،ی فضا را باز م   عی سر  یل یو خ  شومی م  داری ب  های دگیهماناز خواب    یزیخشب   ها، به ماه و ستاره

 .شومی م  امیاریپاسبان هش نیبنابرا کنم،ی را از مرکزم خارج م های دگیهمان و آن  گذارمی را کنار م یذهنمن رییتغ

 2۵19 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی باغبانَست ارمیباغبانانم که  غالمِ 

 ی چو شاخِ ارغوانَست   ،ییو به رعنا یّ ترّ به

و  جاناتمیه م،یفکرها آورم،ی وجود م به  رونیکه در ب یزیدرونم و آن چ یاریباغبانِ هش خواهمی م  یعنیغالم باغبانانم،  من

  و   تروتازه  ارغوان  درخت  ۀباغبان بوده و مثل شاخ   زیخداوند ن  یعنی  ارم یکار را دوست دارم، چراکه    نیجسمم بشوم و ا

از من رد شده، مرکزم عدم شود و انعکاس    ی فضا را باز کنم تا آب زندگ  د یبا  زیپس من که از جنس او هستم ن  باست،یز

 .باشد درد ی سالم و ب یساختارها زین  رونیآن در ب

 2۵19 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 است تا باشد  بیو گر ع ، یبیع ی عاشق  نباشد

 ی دانَست ب یغ ارَمی آمد، و  دان ب ینَفْسَم ع که
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اگر    ی ول  ست،ین  بی شدن با خدا ع  یک یو    یذهنعدم کردن مرکز و عمل نکردن برحسب عقل من   ،ییگشافضا   یعن ی  یعاشق 

 کندی ندارد اشتباه م   زهیو حرص و ست  قاپدی نم   گران یرا از دست د  های دگ یو همان  ست ین  دهیهمان  کهی کس   دیگوی م   یذهنمن

  داند ی است و م  دانب یخداوند غ  یعنی  ارمیاست و    بیپر از ع  یذهنمن  نیچراکه خودِ ا  د،یاست، بگذار بگو بیو کارش ع

 .چکار کند  دیبا

 2۵19 ۀغزل شمارشمس،   وان ید  ،یمولو

 همه عالَم تو را باشد چو عشق آمد  بِ یع اگر

 ی را که او بس قهرمانَست بتیجمله ع  بسوزد

و    ییکتایو با خدا حس    دیایو عشق به مرکزت ب  یفضا را باز کن  یوقت  یو درد هم داشته باش   ی دگ یهمان  ب،یهزاران ع  اگر

  ییرا شناسا  تیهای دگیتو فوراً دردها و همان  ی عنی  سوزاند، ی را م   تیها ب یع  ۀ از بس که او قهرمان است، هم  ،یوحدت کن

 .یاندازی کرده م

 2۵19 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 را  ی پاسبان دمیبد ی بر گذرگاه گذشتم

 ی که برتر زآسمانَست ی بر سَرِ بام نشسته 

لحظه مستقر    نی در ا  کهی وقت   گذرند،ی جا ماز آن   ی که فکرها همگ   دمیآمدم و د   یابد  ۀلحظ   نیبه گذرگاه ا  ییگشابا فضا   من

تر از آسمان  نشسته که بزرگ  یبام   یجا وجود دارد و رودر آن   یشدم که پاسبانمتوجه    دفعهکیشده و از جنس خدا شدم،  

خداوند    یعنیشد و خودم از جنس پاسبان    تینهای ب   من  ۀ لحظه آمدم انداز  نیا  هب  ییگشابا فضا   قتاًیحق  یوقت   ی عنیاست،  

 .شدم
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 2۵19 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 پاسبانانه   یپاسبانانه، قَبا کالهِ

 ی او دو عالَم در امانَست یِهای از ها  کیول

که کاله پاسبانان را گذاشته    دمیشد، خداوند را د  تینهای ام بمستقر شدم و اندازه   یلحظه ابد  نی در ا  ییگشابا فضا   کهی وقت

من    د،ی»نترس  یعنی او،    یِهایر هارا دارد و متوجه شدم در اث  ی پاسبان  ط یاو تمام شرا  ی عنیاست،    دهیها را پوشو لباس آن 

 .ما در امان است رونیدرون و هم عالم ب الم هستم« هر دو عالم، هم ع جانیا

 ].میاطور کامل عدم نکردهمرکزمان را به  موقعچ یاست که ما ه نیما از ا یهاپس ترس [

 2۵19 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 سو شش  یانهییآ  یک یاو  دبانِیدستِ د  به

 ی انستیب نهییدر آ کی ک یحالِ شش جهت  که

.  شودی م  ده یدر آن د  یسو است که حالِ شش جهت و جهان مادشش    ۀنیآ  ک یخداست    بانده یدست انسان که د  در

  ۀ نیآن است که هر لحظه در آ  یبوده و حالِ واقع   یک یو پالست  یمصنوع   کندی م   جادیکه ذهن با فکر کردن ا  یآن حال   نیبنابرا

 .شود ی م  انیو ب ده یانسان ددرون  

 2۵19 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بُدم رهبر طمع کردم بدان گوهر ی من دزد چو 

 ی از گمانَست رونیکه ب یشکل   یک ی برآوردم

دنبال  به   دیکه نبا  دم یو جلورونده بودم، فهم  ندهیگشابلد، فضا و راه   کردی م  ییبودم که خدا من را راهنما  یمن دزد  چون

خداست را    تینهای نما که همان زنده شدن به ب گوهرِ جام جهان   نیدست آوردن اطمعِ به   دیبروم، بلکه با  های دگیهمان
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و    تینهای را رها کرده و به ب   یذهنمن   یعنی تجسم کند،    تواندی را نم  آنبرآوردم که ذهن    ی شکل  کیداشته باشم، پس  

 .خدا زنده شدم   تیابد

 2۵19 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دم یاو د  رِیت ۀنشان دم یردکه گ ییهر سو ز

 ی نشانَستی سو بُرون رفتم که آن ره بهر شش  ز

  ی جاها را به شوم و آن   دهیهمان   یزیکه بروم و با هر چ  ییبه هر جهت و سو  دمیمستقر شدم د  یابد  ۀلحظ  نیدر ا  یوقت

 یاریرفتم و به هش  یی سوی ها را رها کردم و به بسوها و جهت   نیبنابرا  زندی م   ریها را با تخداوند در مرکزم قرار دهم، او آن 

 .زنده شدم  فرمی ب

 2۵19 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 آمد  نشانی شد، نشان از ب   سو ی سوها ز ب همه

 ی نهانَست ندهیآمد راهِ واگشتن ز آ چو 

شده بود، همه جمع شدند و    یگذارهیسرما  یجهان   نیا  یزهایکه در چ  امِ یاریها پراکنده بودم و هشکه در آن   یی سوها  ۀهم

  د ی جهان رس  نیزمان بازگشتن به ا   یاو زنده شدم و وقت  تینهای نشان از خدا آمد، مرکزم گشوده شد و من به ب   جهیدرنت

  تواند ی است نم  دهندهصیو تشخ  رودی جهان راه م   ن یکه در ا  یذهنمن  ی عنینهان است،    ندهیاز آ  ی نشان ی ب   ن یکه ا  دمید

 او وجود دارد.[  قتاًیکه حق میتا بفهم میبه خدا زنده شو دیشوم. ]با  ذهنی ب  دیآن با دنید یو برا  ندیرا بب ی نشانی آن ب 

 2۵19 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یاریّبُرون رفتم به ع یتار ۀ پردزان شش  چو 

 ی که او شاهِ جهانَست  دم،ینورِ پاسبان د ز
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رفتم و مرکزم    رونیجهانِ ذهن ب  ت یو  محدود  دهدی که ذهن نشان م  یزیآن چ  ،یجهان ماد  نیکه از شش جهت ا  ی وقت

نورِ پاسبان در من   نیدم، بنابرالحظه مستقر شده و به خدا زنده ش نی باز شد و در ا تینهای درونم ب یگشت، فضا فرمی ب

که ذهنم   یزیاست که او شاه جهان است و چ  نیا  قتیحق  دمیو فهم  دمیخدا را د  ییبایشد و از همان نور، باغ و ز  داریپد

 .ستین  یق یحق دهدی نشان م 

 2۵19 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شه بدانستم قتیحق دم،یباغِ حُسنِ شه د چو 

 ی و هم شه باغِ جانست  یهم شه باغبانست  که

  قت یحق  دهد ی که ذهنم نشان م  یزیآن چ  کردمی که تا اآلن به اشتباه فکر م   دم یفهم  دمیخدا را د  ی عنیباغ حُسنِ شاه    ی وقت

  ی که ادعا  یذهنجود  من و   نیخداوند است، بنابرا  زیچنبود، بلکه هم باغبان و هم باغِ جان و همه   قتیها حقآن    یاست ول 

 .ت اس دهیفای دارد عبث و ب  دانم ی عقل و م 

 2۵19 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 عشق را مشکن  ۀ شیتو ش ، ییاو گر سنگسار آ از

 ی رونقِ نقدت ز سنگِ امتحانَست رایاز

اگر پندار    ی و درد ندارم، ول   ی دگیهمان  ،یذهنکه اصالً من  یی گوی پندار کمال م  یاز رو  ی ذهنمن  الت ی انسان، تو در تخ  ی ]ا

که آن دردها و   یکنی فکر م ی پس از مدت  ،یخود کرد  ی و شروع به کار رو  یکه درد دار یو اقرار کرد ی کمال را کنار گذاشت

عشق را نشکن،    شه یزد، تو ش  ریت  تیهای دگ یتو را سنگسار کرد و به همان  خداوند [ اگر  ی تمام شده است، ول  های دگیهمان

حضور تو    یارینشو، چراکه رونق هش  د یو ناام  اور یقطع نکن، مرکزت را از عدم درن  ی ناراحت نشو، اتصالت را با زندگ   یعنی

توسط خدا زده شود با    تیهایدگیهمان  ی است و اگر وقت  فیظر  اریبس  یاتصال تو به زندگ  یعنیاز سنگ امتحان است،  
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  شرفت یحضور تو مرغوب نخواهد شد و پ  یاریهش  ۀ سک   صورتنیدرا  ، یو رضا نداشته باش   ی کن   ت یناله و شکا  یذهنمن

 .یکنی نم

 :تشکر با

 ه یمتن: سم کنندهمیتنظ

 ه ی: سمندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 939: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

 نایپا

 



 

 

 

1020قسمت پیغام عشق   خانم لیال  

 گنج حضور، بخش دوم  939شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 1۴۶1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به کار  دیکز تو نظر آ نیبب نیه

 پود و تار  یو لَحم   یّشَحم   تیباق

 ه ی: پشَحْم*

 : گوشت لَحْم*

وجود تو »شحم و لحم«    ۀ یو بق  دیآی کار منظر با مرکز عدم به   یاریهش   ق یاز طر  دن یکه از تو فقط د  نیباش و بب  هوشبه 

 .گوشت است و  ه یپ یعنی

 1۴۶2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها نفزود تابتو در شمع   شَحمِ

 تو مَخمور را نآمد کباب لَحمِ

  : مستمخمور*

  ی برا  یکباب مناسب  ز یو گوشت تو ن  شود ی نور آن نم  ش یو موجب افزا  خورد ی نم  یسازدرد شمعتو به   ه یانسان پ  ی ا  اما

 .نظر تو است  یاریشده و هشگشوده  یفضا   زانیحضور تو، م  یعنی نقد تو  خورد ی درد م که به   یزی. تنها چستیمستان ن

 1۴۶3 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جمله تن را در بَصَر   نیگداز ا در

 نظر رو، در نظر رو، در نظر در
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عدم    ییِنایرا در راه ب  دهدی که ذهن نشان م   یزیو هرچ  های دگیهمان   یعنیفضا را باز کن و تمام وجود خود    نیبنابرا

 . خودت کن یاریحضور را هش ا ینظر  یاریهش یعنیحرکت کن  رتیدر راه بص وستهیبسوزان و پ

 2۸30 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 ؟ ی پاسبانِ منزل، تو چگونه پاسبان  هله

 ی ببُرد رختِ ما را همه دزدِ شب، نهان  که

و مراقب    یشد   دهیو همان  یبه خوابِ ذهن رفت  زها،یبا چ  یدگیکه در شبِ همان  یهست   یانسان، تو چگونه پاسبان  یا

را با خودش    میو هرچه که داشت  هیآمد و تمام سرما  ی و پندار کمال پنهان  ی ذهندزد من  نیبنابرا  ، ینبود  اتیاریهش  تیفیک

  م یتوانستی که م  یکرد، درصورت   لیرا به مانع، مسئله و درد تبد  مانی ندگ ما را خراب کرد و ز  یبُرد و روابط، بدن و فکرها 

  یی اگر با فضاگشا  م،یروی م   ی دگیما به خواب همان  ی . ]وقتمیخالق داشته باش  یو آرامش، قدرت و فکرها  میشاد باش

پاسبان    م،ینیصورت ناظر ذهنمان را بب که به  یطوربه   م،یلحظه حاضر شو  کی و    میمرکزمان را عدم کن  م یدرست بتوان

 کند.[  لینظم و خشمش را به ما تحم  تواندی نم  گریو ذهن د میشویم

 2۸30 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 *

از جا بلند شو و مردم را    ، یمرکزت را بشو  یهای دگ یهمان  دیآی شده مگشوده   یکه از فضا  ی را باز کن و با آب زندگ  فضا

شد،    ل یتبد  انیبه ز  یهر سود  های دگیخاطر بودن تو در خوابِ ذهن و همانباخبر کن، چراکه به   ی ذهناز آمدن دزد من

 . ی کن یو مهربان   ت یبه خرد، خالق  لیرا تبد  ی دگزن  یرویو ن یی فضا را بگشا  یتوانستی تو م  یعنی
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 2۸30 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

  ک ی. چرا  کندی ناظرِ تو، چراغش را روشن م   یِاریشبِ ذهن و در خواب بودنِ هش  یِک یبا استفاده از تار  یذهندزد من   رایز

با حضور    ی توان ی ]تو م   ؟یریگی را نم  یذهنو جلوِ دزد من   یکنی آن چراغ را خاموش نم   ز یانگشگفت  یی لحظه با فضاگشا

  .[ دهدی م مها انجابراساس آن   ییو چه کارها کندی م یی فکرها که چه   ینیرا بب ات یذهنناظر من 

 2۸30 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کن یرَورا، چو ستاره شب  ی کاهل  بگذار

 ی که سوارِ آسمان  ؟ی چه ترس انینیزم ز

 زورمند ن،ی: خشمگشَرزه*

  ی کارگیو ب  ینماد تنبل   ی شود؛ سگِ کاهدان  ی در کاهدان محصور م  هودهیب  یکه به سببِ سر و صدا  ی : سگیکاهدان   سگِ *

 .است

و عدم کردن    یی گشارا کنار بگذار و با فضا   ست ی ذهنمن   ی اصل  یها ت یاز خاص  ی ک یکه    رییبه عدمِ تغ  ل یو م  ی کاهل   نیا

»زم از  چرا  بده.  ادامه  راهت  به  ذهن  شب  در  ستاره  مانندِ  من  ان«،ینیمرکزت  همان  یِذهن  یهااز  و   ها،ی دگیاطرافت 

و خداوند پشت    یهست  یاریسوار بر هش  یاریصورت هشآمده و به   حظه ل  نیبه ا  یکنی تو فضا را باز م   کهی وقت  ؟ یترس یم

 .یسازی فکر، »من« نم  قِیو از طر یروی به ذهن نم گری و د ینیبی جهان فرم و ذهنت را م نیتو است، بنابرا
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 2۸30 ۀارشمس، غزل شم  وان ید  ،یمولو

 سه عوعوِ سگانه نزند رهِ سواران   دو

 ی شرزه سگ و گاو کاهدان   رِیبَرَد ز ش  چه

جلوِ    توانندیچگونه م  کنند،ی م   یکه در کاهدان زندگ   یسواران را از حرکت بازدارد. سگ و گاو  تواندی سگان نم   عوعوِ 

با قدرت    یعنی   دیرا دار  ی چراکه هم زور و هم خشم زندگ  د،یشرزه شما هست  ر ی. ]شندیایزورمند و خشمگین درب  ریش

  .[دیروی تمام جلو م

 2۸30 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی ریش شِ یخشم و گاوِ شهوت چه زنند پ سگِ 

 ی ان یبِدَرَد صفِ ع قیحقا  ۀش یبه ب که

  توانند ی هستند، نم  ریناپذیریرا دارند و س  زهایو شهوت چ  کنندی که خشم و درد را در جهان پخش م   یذهنمن  یهاانسان 

 .قد عَلَم کنند  دَرد،ی را م های دگیهمان انِیشده، صفِ عگشوده  یدر فضا ین عی قیحقا  ۀش یکه در ب یزورمند ریدر برابر ش

 2۸۴7 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی را گو که چو مُستَقَر ندار قراری ب  دلِ

 ؟ یز چه رو سفر ندار یمُستَقَرِّ اصل  ی سو

دست  به   ایخاطر از دست دادن و  و هرلحظه به   یآرام و قرار ندار  ، یستیلحظه مستقر ن  نیبگو تو که در ا  قراری دل ب   به

  ی سوو عدم کردن مرکزت به   یی گشاچرا با فضا  ، یکن  ی زندگ  گذاردی ها نمو فکر آن   ی ترسی م  تیهای دگ یهمان  اوردنین

  ؟یآوری را به مرکزت نم  یزندگ  ایو خدا  یکنی سفر نم  ستی که خود زندگ  ی مستقر اصل 
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 2۸۴7 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 رگه همه خلق زنده گردد دَمِ خوشِ سح  به

 ؟ یکه دَمِ سحر ندار ی چگونه دِلْسِتان  تو

که مرکزت را از جنس    ی هست  یتو چگونه دلبر  کند،ی را زنده م   زی چبا دم خوشش همه   دیآی که آفتاب باال م   سحرگاه

 ؟یهست   عالم  مخلوقات   ۀهم  ۀکنندتو زنده   کهی درحال   شود،ی لحظه از درون تو رد نم  نیا  ی و دم زندگ  یاجسم و درد کرده 

 2۸۴7 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 د؟ یَز تو نرو ی که گُل  ی چگونه گُلْسِتان  تو

 ؟ یشَجَر ندار  یکیکه  یچگونه باغ و راغ   تو

  ی که حت  یهست  ی چگونه باغ و راغ  تو  ؟ی دارگل هم ن  کی   یکه حت  ی درصورت  ،یکه گلستان هست   یکنی چگونه ادعا م  تو

شده  گشوده   یفضا  ۀ و چشم  م یپُر از گل باش  د یو با  میما گلستان و باغ و راغ هست  د یگوی ]موالنا م  ؟ یدرخت هم ندار  کی

  ی بلکه رو  میها را زنده کن و نه تنها انسان   میزیرا به جهان بر  یزندگ  یشاد  دی. ما بادیایدر ما بجوشد و باال ب  یو آب زندگ 

 .[ میاثر بگذار زیو جمادات ن واناتی ح باتات،ن

 ۸1۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حس اَفْسُرد بر نقشِ مَمَرّ   چشمِ

 و او مُسْتَقَرّ ینیبی مَمَر م تُش 

 محلِّ عبور ،ی: گذرگاه، مَجرمَمَرّ*

 : محلِّ قرار گرفتن، استوار، برقرار مُسْتَقَرّ*
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دوخته شده و    گذرند،ی لحظه م   نیکه از ا  ییهات یو پنج حِس بر نقش فکرها و وضع  یذهنچشمِ من  یعنیحس    چشمِ

ها و فقط آن   ی خواهی م  ی گذرا زندگ   یزهایهرلحظه از چ  زی. تو نخواهدی م  ی ها زندگ و از آن   ردیگی م  ی ها را جددائماً آن 

  ی ابد  ۀلحظ   نی شده، مستقر در اگشوده   یعنوان امتداد خدا و فضاگذر بوده و تو به  یلحظه جا  نیا  کهی حال در  ،ینیبی را م

 .یهست ریرناپذییو تغ

 ۸19 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اَحْوَل است   دِیاوصافِ د  ییدو نیا

 اوّل آخِر، آخِر اوّل است  وَرنه

 ن یدوب  : لوچ،اَحْوَل*

  ی عنیاول همان آخر و آخر همان اول است    کهی است، درحال   یذهنمن  نیبدو   دِید  اتیبرحسب فکرها از خصوص  دنید  نیا

از جنس خدا هست به   میما  ا  یاریصورت هشو  از ذهن دوباره هش  میاجهان شده   نی وارد  از گذر کردن    ارانهیتا پس 

 .میجهان خارج شو  نیو امتداد خدا از ا یاریصورت هشبه 

 3 ۀی، آ(۵7)   دیحد ۀ سور م،یقرآن کر

 ...«  الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ هُوَ»

  ی وقت  م،یکوتاه باشد. ما قبل از ورود به ذهن »او« هست  یل یخی لیخ  دیاقامت ما در ذهن با  یعنی.« ]..  اول و آخر   اوست »

  .[ میخدا زنده شو تینهای به ب  رانهایهش دی. ما بامی»او« هست میهم خارج شد

 ۸20 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز بَعث  ن؟ یزِ چِه معلوم گردد ا یه

 را جُو، کم کن اندر بعث بَحث  بعث
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  ن یا  یعنی  زیرستاخ  قیتنها از طر  شود؟ی چگونه روشن م   ست، یمطلب زنده شدن به خداوند که با ذهن قابل فهم ن  نیا

سؤال و بحث    یذهن. با من یزنده شو  یو به زندگ   یریبم  یذهنبه منمرکزت را عدم کرده، نسبت   ییلحظه با فضاگشا

 .و زنده شدن به او را بجو زینکن، فقط رستاخ

 2۸۴7 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی و ز مست ی ز خراب ی دال چنان شُدَست  تو

 یهوسِ پسر ندار ،ییپدر نگو سخنِ 

که    ی چنان مست و خراب گشتآن   ،یشد  ی کی  ی شده با زندگ گشوده   ی صورت فضافضا را باز کرده و به   ی ، وقتدل من  یا

  د یچه با  یچه بوده و فکر بعد  یکه فکر قبل  یستی ن  نینگران ا  گری و د  یذهن و فکر بعد از فکر را رها کرد  یسازسبب 

 .باشد

 2۸۴7 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مگر که تنها  ی نَرَو ی مثالِ آفتاب به

 ی رو، حَشَم و حَشَر ندارمثالِ ماهِ شب  به

رو . تو مانند ماه شب یخودت کار کن  یو تنها رو  ییفضا را بگشا  کهنیمگر ا  یروی نم  یزندگ  یسو به   ،یمثل آفتاب هست   تو

و    دهندی و به موالنا گوش نم  ندیآی مردم نم   یۀکه اگر بق  ییبگو  دی. ]تو نبایستاره، حَشَم و حَشَر به همراه ندار  همهنیا

  ات ی . اگر زندگیخواه ی که چه م   ینیو با عقل خودت بب  ی نیخودت بنش  د ی. تو بامیآی من هم نم  کنند،ی خودشان کار نم  یرو

  من است.[ ت یمسئول نی باشم و آن را درست کنم، ا امی باغبان زندگ  دیخراب است به خودت بگو من با
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 2۸۴7 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 چو هوات آرزو شد  ی سرا چو مرغ ن یدر ا  تو

 یدر ندار  ریز راهِ روزن، هله گ یبپر

ا  تو  تو شد،    یِقیذهن و فکر بعد از فکر، آرزو و طلبِ حق  یاز فضا  دنیپر  ی. وقت یذهن مانند مرغ هست   ی سرا  ن یدر 

 . ییایباال ب یاریصورت هشو به  یبپر های دگ یهمان یلحظه از رو  نیاز راهِ روزنِ ا ی پدری پ  ییِ گشابا فضا  یتوان یم

 2۸۴7 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 در  ی که نه روزن است و ن یجان اگر گرفته  و

 یگذر ندار  نیعرق ز تن بُرون رُو که جز ا چو 

  ی لحظه وجود دارد و نه در  نیروزن ا  گریکه نه د   یدهی و دائماً واکنش نشان م   ی جان« و منقبض هستاگر »گرفته   ی ول

  ز، یبا صبر و شکر و پره  یعن یبرو    رونیاز تن ب  واشیواش یمانند عرق    صورتنیدرا  ،یبپر  رونی ذهن ب  یاز فضا  ی که بتوان

 .یندار یا چاره  نیبزند، چراکه جز ا ریت  ارا ب تیهای دگ یهمان یفضا را بگشا و بگذار زندگ 

 2۸۴2 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*

شدن خودت   ده یندارد. چرا با واکنش نشان دادن و همان  ی چگونگ  ی زندگ   ایعدم   ؟یکنی م   فی را توص  ی عدم و زندگ   چرا 

لحظه    نیخوب نگاه کن که در ا  ؟یآوری صورت جسم درمو خدا را به   یکنی دار م نشان   ،یرا که از جنس خداوند هست

 . یاربرد  ییگشادار کردن خودت با فضا قدم را بدون نشان   نیاول
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 :تشکر با

 الیمتن: ل کنندهمیتنظ

 ال ی: لندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 939: 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 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


