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765 پیغام عشق قسمت خانم بهار  

 گنج حضور  916شمس، موضوع برنامه   وانی د 446خالصه شرح غزل 

 446 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست هدهیب عِیچپّ و راست طعنه و تشن گر

 ست کس که دلشده ن  آعشق برنگردد  از

 ییگو زشت  ، یی: بدگوعیتشن*

مسخره    رند،یگی م   راد یا  گر یکدیمشغول هستند، مدام از    بت یانتقاد و غ  ، ییجا به طعنه و بدگودر همه  ی ذهن  یهامن   اگرچه 

اما    کنند،ی ندارد طرف مقابل خود را کوچک م  یااثر سازنده   چ یکه ه  هودهیکار ب  نیدر کار هم دخالت کرده و با ا  کنند،یم

ۀ  و مز عدم شده  اش یدل ماد  یو به درجات  دیگشای خود م   یگزند یهات یموقع افانسان عاشق که فضا را هرلحظه در اطر

طعمه    گردد،ی با خدا برنم  ارانهیشدن هش  ی کیمردم از »عشق«، از راه    یی با انتقاد و بدگو  است دهی چش  را  خدا  به  شدن  وصل

او اثر  عیو تشن   ت یو ابد  تینهایتا به ب  دهدی ادامه م   د خو  یو کار رو  یی گشانداشته بلکه او متعهدانه به فضا  ی مردم در 

 .رد یصورت گ اشیاریهش  لیخداوند زنده شده و تبد

 446 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کندی و سگ بانگ م فشاند ی نور م مه

 ست بده   نیسگ چن تِ یرا چه جرم؟ خاص مه

امّا سگ که نمادِ    کند،ی را در جهان پخش م  ی است مثل ماه نور خرد و برکات زندگشده   ش عدم گشا که مرکزفضا   انسان 

کوچک کردن انسان عاشق    ی. او برادیآی و از تابش نور خوشش نم   اندازد ی صدا راه منور ماه سرو   دن یاست با د  یذهنمن

مرتکب    یجرم  کندی را پخش م  یزدیشده و نور ا یاز جنس ماه و زندگ  که  یشخص   نی. اکندیم یی شروع به انتقاد و بدگو

 .واق کند نور واق   دنیاست که با د  نیچن یذهنسگِ من  ت یاست بلکه خاصنشده 
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 446 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ز جا رود  ی کَه، که به باد ست یاست، ن کوه

 ست ره زده  شی ست که بادپشه   ۀگلّ  آن

دارد؛ او مانند پَر    ی در زندگ  شه یاست که ر  ی مانند کوه  دیگشای م  هات یه فضا را در اطراف وضععاشق که هرلحظ  انسان 

دارد. در مقابل  او را به واکنش وا   تواند ی ها نم آن   یی و بدگو  یذهن  یهاانتقاد من    ی عنیبجا شود  جا  یکه با باد  ستین  یکاه

بادِ حرص، عشقِ مقام و عشقِ پول آن   هستند  یاپشه ۀ  مانند گل  یذهن  یهامن بادِ خشم و  به که  کردن    اد یز  یسوها را 

 . راندیم شانیهای دگیهمان

  یذهن  یهاو از من   دیپشه هست  د یشوی کوه؟! اگر با طعنه و انتقاد مردم از جا کنده م  ای  دیپشه هست  دیکن  ی ابیشما خود را ارز[

و اداره شما دست    تیو هدا  دیکوه هست  دیدهی و واکنش نشان نم  دی کنی م   ییگشاها فضا. اگر در اطراف آندیکنی م  دیتقل

 ]. ستی زندگ

 446 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 که مالمت بُوَد ز عشق  نیست اقاعده  گر

 ست قاعده  زیگوشِ عشق از آن، ن یِکر

 ِ قانون   ک ی  دیبدان  دیبا  رد«یگی قرار م  گرانی در راه عشق قدم بردارد موردِ مالمت د  یقانون است »که هرکس  ک ی  نیا  اگر

 .« شنودی عاشق کَر است و نم  یهاهم وجود دارد »که گوش  یگرید

ها آن  یهایی شما مالمت و بدگو  ایکَر است    یذهن  یهابه سروصدا و انتقادات من گوشِ شما نسبت   ایآ  دیکن  ی ابیدر خود ارز[

که موجب    ی ! اگر پاسخ مثبت است آن عاملد؟ یشوی خود منصرف م  یرو  کارۀ  و از ادام  دیدهی و واکنش نشان م  دینوشی را م

 ].دیستین ی شما عاشق واقع  د یو بدان  دیدادی و واکنش نشان نم  د یگشودی را م  فضا واکنش شده در شما وجود دارد اگر نبود  
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 54ۀ ی، آ(5)  مائدهۀ سور م،یقرآن کر

 ...« وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَۀَ لَائِمٍ»... 

 ...«  هراسندو از مالمت هیچ مالمتگرى نمى »... 

 446 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ره عمارت است  نیدو کون در یِ رانیو

 ست دهیدر عشق فا دیهمه فوا ترکِ

  مان یهای دگیرا که با همان  یذهن   یایدن  ن یا  دی شدن به خداست. ما با  و زنده  ی دگ کردنِ دو جهان ذهن آبادان کردن زن  رانیو

و به خود وعده بهشت    میریگی خوب در نظر م  یثواب کارها  یبعد از مرگ را که برا  ی جهان توهم  ایو    میکنی م   یزندگ

کن  میدهیم بتوان  میخراب  ا  م یتا  ابد  نیدر  شو  ی لحظه  هممیمستقر  ترکِ  چشم  د یفواۀ  .  هم  ی پوش و   یهاخواسته ۀ  از 

ها داشتن از آن   تی و حما  یقدرشناس   ن،یها و انتظار تحسو توجه از انسان   دییتأ  ،یمثل خواستن زندگ   ی ذهنمن  ی روانشناخت

با من است. چرا   د یدر راهِ عشق مف ا  یذهنکه اگر ما    میعدم کن  و مرکزمان را   میهنخوا  یزیچ  های دگیجهان و همان  نیاز 

 .میریبگ  یاز زندگ  ماًیرا مستق یبرکات زندگ  میتوانیم

 446 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 : الصاّل دیگوی ز چرخِ چارم م  ی سیع

 ست دهیکه هنگامِ ما یو دهان بشو دست 

 مائدهۀ سور   115و  114 اتِی: سفره، اشاره به آدهیما*
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منطبق شده، حضور ناظر شکل    یاریبر هش  یاریهش  شود، ی گشوده م  ی پدری پ  یهایی گشاآسمان درون انسان با فضا   ی وقت

به من زنده    یابدۀ  لحظ  نی: »الصِّال«، در ادی گوی و م  خواند ی قائم به ذات در درون او را م  یاریهش   نیا  ،یس یو ع  ردیگیم

 .است ده یرسفرا  ی از برکات زندگ  ینور و برخوردار یخوردن غذا  نگامکن، ه پاک های گد یشو، مرکزت را از همان

 114_115 اتی، آ(5)  مائدهۀ سور م،یقرآن کر

 .«الرَّازِقِینَ  خَیْرُ  وَأَنْتَ  وَارْزُقْنَا   رِنَا وَآیَۀً مِنْکَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَیْنَا مَائِدَۀً مِنَ السَّمَاءِ تَکُونُ لَنَا عِیدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِ  قَالَ»

اى از آسمان بفرست،  اى پروردگارِ ما، براى ما مائدهدر درون انسان[ گفت: بار خدایا،   نیبعدم  یاریبن مریم ]هش عیسى »

 .« دهندگان هستىآیند عیدى و نشانى از تو باشد، و ما را روزى ده که تو بهترینِ روزىتا ما را و آنان را که بعد از ما مى 

 .« عَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِینَأُ  فَإِنِّی  مِنْکُمْ بَعْدُ یَکْفُرْ  فَمَنْ اللَّهُ إِنِّی مُنَزِّلُهَا عَلَیْکُمْ قَالَ»

فرستم؛ ولى هر که از شما از آن پس کافر شود ]دوباره به ذهن برگردد، فضا را  گفت: »من آن مائده را براى شما مى   خدا»

ن را آن چنان عذاب نکرده  کنم که هیچ یک از مردمِ جهارا بپوشاند[ چنان عذابش مى   یزندگ   ی شده و رو  دهیببندد همان

 بکشد؟![   هودهیدرد و عذاب ب  یذهندر جهان وجود دارد که مثل انسان در من  ی موجود چ یه ای]آ باشم.««

 446 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی ستیشو، به خراباتِ ن اریمحوِ  رو

 ست جا دو مست باشد، ناچار عربده  هر

من   یا فضا    یذهنانسان،  برو  کن،  صفر  هشرا  و  بگشا  رو  ارانهیرا  را  به   یتمرکزت  بگذار،  ناظر  خودت  حضور  صورت 

از آن   اتیاریو هش  نیرا بب  تیهای دگیهمان برا  ا  رونیها  ن  ن یبکِش و در  ۀ  شدگشوده   ییکتای  ی در فضا  « یستی »خرابات 

  ده یتو شن  قیطراز  ی زندگ ۀ  مستان ۀ  نعر  یشدن با خدا صدا  ی کیو    یحالت مست  نیخدا شو. در ا  ی عن ی  اری  جنس   از  درونت 
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امتداد خدا هستدیآی عربده م  یناچار صدا که هر جا دو مست باشند به چرا   شودیم و    ییگشای که فضا را م  ی. تو همان 

 .شود ی م  دهیشن  عشقۀ عربد ی و صدا دیهست ییکتای ی کل در تو وجود دارد، هردو مست فضا یاریهش

 446 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 د، داد که دا ییدرآ  ویبارگاهِ د در

 ست همه دده  نجایخواه که ا یاز خدا داد 

: »عدالت  ییگویدارند، م  یذهنکه همه من   یبلند شده و در عالَم   یذهنو با من  ییآی ذهن م  یدر فضا  یاریصورت هشبه  تو

با  کهی !« در حالخواهمی ! عدالت م خواهمیم باز کن  دیتو  را  از فضا  ی فضا  از خداوند،  را    درونت ۀ  گشوده شد   یو عدالت 

  یاقانون و قاعده  چیو ه  دَرندی را م  گریهمد  های دگ یخاطر همانست که به   خودرنده   یذهن  یهاکه جهان پُر از من. چرا یبخواه

  یق یعدالت حق  یذهن. من میعدالت بدان  ها راآن   تیو رعا  میدرست کن  ن یقوان  یسرک ی  یذهنبا من  میتوانی . ما نمفهمندی نم

 .گرددی برقرار نم  یجسم  یاریو عدالت با هش  شناسدی را نم 

 446 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ر یکه ز زن مشورت مگ یمصطف  گفتست

 ست است اگر چه که زاهده  نَفْسِ ما زن  نیا

و    ییفضا را بگشا  دیمشورت نکن و به حرفش گوش نده تو با  ست یذهناست که با زن که نماد من رسول فرموده   حضرت 

گوش    شیهابه حرف  دیهمان زن است که نبا  یذهنمن   اینفس    نی. ای گوش کن  دیآی شده مگشوده   یکه از فضا  یبه خرد

به زن و مشورت نکردن    نیتوه  تیب  ی.]البته معنکندی م   تیرا رعا  ینی قواعد د  ایکه تمامِ اصولِ    ست یاگرچه او زاهد  یبده

  ات ی ذهنو با من   یفضا را ببند  دیاست تو نبا  نیبدانند. منظور ا  انیاز آقا  شتریاست بها ممکناز خانم  ی لی . خستیبا زنان ن

 .[ یمشورت کن
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 :است  تیروا نیبه ا  اشاره

 « و خالفُوهُنِّ شاوِروُهُنَّ»

 ست.[  ی ذهننماد من   جانی]زن در ا  .«دیو خالفِ آن عمل کن  دیزنان مشورت کن با»

 446 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ز گفت و گو  ی که بمان  یبنوش م   چندان

 ست؟ کده یعشق م  نیو نه ا ی نه عاشق  آخر

  ی بنوش تا چنان مست شو  یزدیو برکات ا  سببی ب   ی شاد  ،یبیقدر از شراب غفضا را بگشا و آن   ی توانی انسان، تا م  یا

شده  گشوده   یفضا  نیو ا  ی است که تو عاشق  نینه ا  مگر   .ی حرف بزن   یو نتوان   فتدیاز کار ب  اتی ذهنکه ذهنت ساکت شده، من 

  ی عاشق شده و زندگ   یشویتر مزنده   اتی و تو به خدا و جنس اصل   شودی تر مدرونت گشوده   یاست؟! هرچه فضا  خانهیم

 .گردد ی تر مکم اتی ذهنِ من ی وگوو گفت  جوشد ی در تو م ی برکات زندگ  کند،ی تو صحبت م ق یاز طر

 446 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی چون زرِّ جعفر  یینظم و نثر گو گر

 ست سو که جعفرست خرافاتِ فاسده  آن

 .ی منسوب به جعفرِ برمک  ی: زرِ ناب، طال یرجعف زرِّ*

 .در آن است  اریحضور که جعفرِ ط یفضا   ای ،ییسو  یب  ی سو  یعن یسو که جعفرست:   آن*

  ی جهان مانند طال  نیو عمل و سخن تو در ا  یانتقاد کن  ، یحل ارائه دهراه   ، یس یمطلب بنو  ، ییشعر بگو  ی ذهنتو با من  اگر

  ی اانجام شود اثر سازنده   یذهنمسموم من   یکه با انرژ  یهرکار  یبدان   دیبا  ردیقرار گ  یذهن  یهامن  ناب باشد و مورد توجه 
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  اتِ یجزئ  انی. ]ما با بکندی و درد م   بیتخر  جادی نداشته و فقط ا  یارزش  چیو حضور است ه  ییکتای  یسو که فضاندارد و در آن 

 .[ میبهتر است ساکت باش  د،یآی شده  نم گشوده   یحل ما از فضااگر فکر و عمل و راه   میکنی م   را اضافه  های فقط خراب   های خراب 

 

 :تشکر با

 متن: بهار کنندهمیتنظ

 : بهار ندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 916: برنامه منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا



 

 

 

765قسمت پیغام عشق   خانم فرزانه  

 گنج حضور، بخش اول  916شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 4467 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد قالووزِ بهشت یمرادی ب

 سرشت خوش   یالْجَنَّۀ شنو ا حُفَّتِ 

 لشکر  شروِیپ آهنگ،ش ی : پقَالووز*

هستند    ییکتای انسان به بهشت    دنیرس  یراهنما  افتندی اتفاق م   یقضا و زندگ ۀ  ل یوسکه به   ییهای و ناکام  هایمرادی ب

شنو است و  و سکوت  نیبکه سرشت تو عدم   یانسان   ی . اشوندی م   یشدن او به زندگ   لیو تبد  ییسبب فضاگشا  رایز

بعد    ییِو فضاگشا  میها و تسلو موفق نشدن   های مرادی ب  نیبدان که بهشت حضور و وصل تو در گرو ا  ، یامتداد خدا هست

 .از آن است

 ث یحد

 .« الْجَنَّۀُ بِالْمَکَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ  حُفَّتِ»

 .«شده و دوزخ در شهوات ده یپوش ندیناخوشا یزهایدر چ  بهشت»

 ۳6۸ۀ شمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو را بَال داد   یهر جهت  از

 جَهاتَت ی بازکِشد به ب  تا

 ی که برتر از جا و جهت است، عالَم اله  ی : موجودجَهاتی ب*
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فکان  با قضا و کن   یزندگ   ، یو به آن سمت رفت  یشد  دهیهمان  زی:[ با هرچدیگوی م   یذهنمن  ی]موالنا خطاب به انسان دارا

  یاریکه همان مرکز عدم و هش  جهات«ی سمت »ب و به   یکن  ییکرد تا فضاگشا  بتینص  یمرادی و ب   ی راهت را بست و ناکام

 .یاوریاست روب فرمی ب

 1۳۲9 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کبود ۀ ش ی ش ی چشمت داشت  شِیپ

 نمود ی آن سبب، عالَم کبودت م  ز

ر را بر چشم  و تا  رهیت یهای دگ یهمان نکی[ عیرا متوجه شو های مرادی علت ب   ییبا فضاگشا کهن یانسان، تا قبل از ا  ی]ا

 .نبود گونه ن یواقعاً ا کهی درحال دادی که جهان را کبود و بد نشانت م یداشت

 1۳۳۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یدان زِ خو  یکبود ن یا ،ینه کور گر

 ش یرا بد گو، مگو کس را تو ب ش یخو

. پس بد  یجهان از خود توست و تو خود بد هست  دنِیکبود د  نیبدان که ا   ،ینیبی و با چشم عدم م  یستیکوردل ن  اگر

 از فضا را بازنکردن است.[  ی اشکال توست و ناش ات یمرادی که ب ریرا مکن ]و بپذ گرانید  ییخود را بگو و بدگو

 ۳۰۳۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مباش  من ینبود، ا  بتیهمان ع گر

 فاش  زی از تو گردد ن  بیآن ع  بوک

 بسا، باشد که  ی : ابوک*
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بعدها از تو سربزند و    بیبسا همان ع  ی . ایدر تو وجود نداشت مطمئن و خاطرجمع نباش که آن را ندار  یبیع  اگر

 نه.[  ا یدر تو هست   بیکه آن ع  ی نیکن تا با چشم عدم بب  یی . ]پس فضاگشایوجودش را در خودت متوجه شو

 ۲۲76 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گشت و، وجودِ او نماند  یته  چون 

 خواند   شی پجانش را خدا در  بازِ

نماند، خداوند جان او را که مثل باز در    یباق   یزیچ  اشی ذهنشد و از من  یخال  های دگیمرکز انسان فضاگشا از همان  یوقت

 .پرواز بود به نزد خود فراخواند و به حضور رساند

 ۲۲77 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مُرادی او ب   یِشکست آن کشت چون 

 فتاد  ایکنارِ رحمتِ در در

عطا کرد که با    یبه او فرصت   ی زندگ   دیرس  یمرادی در کارش به ب   یعن یوجود انسان با فرمان قضا شکست    ی کشت  ی وقت

 .مند شودبهره  یرحمت اله  یایاز در بیترتن یتا بد ندازد یها را بو آن  ندیرا در مرکزش بب های دگیهمان یی فضاگشا

 467۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تنمُرده  نیبه من زنده شود ا چون 

 من باشد که رُو آرَد به من جانِ

او بدون مقاومت    کنمی و ناکام م   مرادی با فرمان قضا انسان مانده در ذهن را ب   کهی :[ هنگامدیگوی م  ی ]موالنا از زبان زندگ 

خود من    نیدرواقع ا د،یآی سمت من مجانش به  ی و وقت شود ی اش به من زنده مو تن مرده  کندی ز م و قضاوت، فضا را با

 .شده است  یک یو با من  لیاو به من تبد را یز کنمی م را جمع کرده و حرکت  امه یهستم که سا
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 4679 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جان محتشم نیکنم او را از من

 بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان

تا به    امده یکه به او بخش  یاشده جانِ زنده  نیو ا  کنمی کرده زنده، باعظمت و بزرگ م  ییرا که فضاگشا  یجان انسان   من

 .ندیآن را بب ستیقادر ن یذهنمن کهی درحال  ندیبی شود، بخشش مرا م  لیمن تبد

 46۸۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوست   یِرو ندینامحرم نب جانِ

 اوست  یِکوهمآن جان کاَصلِ او از   جز

زنده به    ،ییکه در اثر فضاگشا  ی . فقط جان ندیرا بب  یزندگ   خدا و   یرو   ست یاست که قادر ن  یذهن نامحرم همان من   جان

 .اصل آن از امتداد اوست رایز ندیخدا را بب تواند ی خود قائم شده است م  یرو های دگیحضور است و با انداختن همان

 1۸1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان کار است بگزار و بتاز کی

 کوته را مکن بر خود دراز کارِ

 : انجام دادن، اَدا کردنگزاردن*

ب به   ییفضاگشا  انداختن همان  های مرادی دنبال  کوتاه  یافه یوظ  های دگ یو  زمان  که  و    برد،ی م  یاست  بده  انجام  را  آن 

 .سال طول بکشد یهانگذار سال  نکن و  یکار کوتاه را طوالن  نیشتاب کن. ا  یزندگ به خدا و  ل یتبد یسوبه 
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 1۸۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان   کی  یدر صد سال، خواه  خواه 

 امانت واگُزار و وارهان نیا

را رها کن؛ چه صد سال طول    های دگیهمان  را انجام بده و   ی امانت اله   یلحظه و ادا  نیدر اطراف اتفاق ا  یی فضاگشا

 .کوتاهۀ لحظ ک یبکشد و چه 

 ۲1۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کَس نَجَست  یو حَزم  صبری ب ن،یکم نیز

 را خود، صبر آمد پا و دست  حَزم

. درواقع  ابدی  ی خالص   یش یدوراند  در زندان ذهن بدون صبر و  یرافتادگیو گ  یذهنمن  گاهنینتوانسته از کم  ی انسان  چیه

 .است  یش یحزم و دوراند ی وپاصبرکردن دست 

 ۲14 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است یگ نیزَهر نیکن از خورد، ک حَزم

 است یکردن زور و نورِ انب حزم

وبد کردن را به  و خوب  کندی زهرناک تو را مسموم م  یاهیمانند گ  رایکن ز  زیاز قضاوت پره  یش یانسان، با دوراند  یا

از مقاومت و قضاوت باز    یبوده و سبب شده فضا را با دور  امبرانیو حزم، زور و نور پ  ی شیدوراند  نی. اآوردیمرکزت م

 .کنند
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 ۲15 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جَهَد ی باشد کو به هر باد کاه

 نَهد؟  یمر باد را وزن  ی ک کوه

کرده و آسمان    یی که فضاگشا  یحرکت دهد. انسان   تواند ی اما کوه را باد نم  جهدی از جا م   یسبک با وزش هر باد   کاهِ

 .ردیگی ها قرار نم آن  ریو تحت تأث دهدی نم  ی وزن  دیآیم  یذهنکه از من  ییبه بادها  زیدرونش باز شده است ن

 164۰ تیسوم، ب  ،دفتریمثنو ،یمولو

 دیجد ن  شَاْ ااَصْباحٍ لَن کُلُّ

 دیح یَال  یعَنْ مُراد ءٍ یشَ  کُلُّ

 .ردیگی کناره نم  شود،ی : برکنار نمدیحیَال *

. ]با هر  شودی من خارج نم   ت یمشۀ  طیاز ح  یکار  چ یو ه  میتازه دار  ی:[ در هر بامداد کاردیفرمای ]موالنا از زبان خداوند م 

ن  ییشافضاگ انسان  انسان پگشوده   یفضا  یاز سو  دیو کار جد  دیفکر جد  زیتوسط  به  و تمام    شودی م  شنهادیشده 

 .[کندی ها مآن بیانبساط نص ایو انقباض   یمرادی فکان بکن و  ضاق  قیکه از طر شوند ی اداره م  ییها توسط خداانسان 

 1۲۲7 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نو آرَد ۀ و یش  ک یلحظه و هر ساعت  هر

 نش یشیپ ۀ وی و نادرتر زان ش ترنیریش

نو و راه    یاوهیش   کند،ی با فکرها را تکرار و فعال م  یدگ یکه همان  یذهن ساعت برخالف من   نی لحظه و ا  نیدر ا  ی زندگ

نو خواهد  ۀ  وی آن شبه    یی که آن انسان از راه فضاگشا  کندی شده ارائه م   یمرادی که دچار ب   ی انسان   ی را برا  د یجد  ی حل 

 .دیرس
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 591 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ستین   دامی و ب  دَدی ب  ی کُنج چیه

 ستیگاهِ حق، آرام ن به خلوت  جز

 ی درّنده و وحش   وانِی: حدَد*

  ش یبرا  ی مکان، آرامش  ایزمان    رییبا تغ  ی نخواهد داشت و حت  یراه فرار  چ یبماند ه  ی در انسان باق   ی ذهنکه من  ی مادام

 .کندی م  دایرا پ ی قیو آرامش حق تیشده و در خلوتگاه حق است که انسان امنگشوده   ینخواهد بود. تنها در اطراف فضا

 ۳۳۸6 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 گر؟چه چاره جز پناهِ چاره پس 

 نظر   رشیمسّ و، اِکس یدیناام

 بخش اتیشربتِ ح ا،یمی: کریاِکس*

که از آن فضا نشأت    نظر یاریو توجه به هش  ییجز فضاگشا  یااو، چاره  یدیانسانِ مانده در ذهن و ناام  یِمرادی ب  هنگام

 .شودی م  لیحضور تبد  ینظر به طال یاریاست که با هش ی مانند مس  مرادی انسان ب  یدی. ناامستی ن ردیگیم

 ۳۳۸7 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دیاو نه شِ یبه پ هایدیناام

 د یهج رون یب دَوا ی ز دردِ ب  تا

 درمان ی تا از درد العالج و ب   دیشده به نزد خداوند ببرگشوده   یخود را با فضا  یهایمرادی و ب   هایدیها[ ناامانسان   ی ]ا

 .دیابی یخالص   زهایبا چ ی شدگتیهوهم
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 ۲114ۀ شمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست دل و دستِ من و بسته   خسته

 کنعانِ من وسفِیغمِ  دستِ 

 ی : زخم خسته*

کنعان را که نماد    وسف یجهان خسته و بسته شده است. من غمِ    نیدر ا  میهای و ناکام  هایمراد ی و دست من از ب  دل 

  بمینص  یمرادی و ب   داند ی است که به او زنده شوم. او صالح مرا م   نیمنظور و مقصودش ا  دانمی خداوند است دارم و م

 .است برخوردار شوم ی اله ۀ و جذب تیرا باز و مرکزم را عدم کنم و از پاداش آن که عنا کرده تا فضا

 4۲9۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یست از امادر: تا جهان بوده  گفت

 نیبُدند اندر زم انیکارافزا

کره  اسب  داستانِ  در  کرهمادر  به  هماسب  نترس،  گفت:  م سوت   نیا  شهیاش  جهان  در  مانع    اند ترساندهی زنان  و 

  یی که با فضاگشا  ی درمقابل انسان   شهیهم  کنندی م  ی ادآوریمدام    ی آن است که خدا و زندگ   لی تمث  ت یب  ن ی. ااندشده یم

و مقاومت    زهی که با قهر و ست  یذهنمانند من  شوند، ی و م ا   عوجود خواهند داشت که مان  یانیکارافزا   رودی راه عشق را م 

 .کنندی م یی و طعنه و جنگ کارافزا یی و بدگو عیو مردم که با تشن کندی م  ییکارافزا

 4۲99 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ارجمند  ی کن ا شی تو کار خو نیه

 کنند ی خود بر م  شی ر شانیکا زود،

 کردن دهیفای ب  شِی : تشوبرکندنشیر*
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که سوت   یذهن یهابه من یکار خودت را بکن و کار یی انسان ارجمند و خردمند، به هوش باش و با فضاگشا یتو ا اما

 .خود خواهند شد  ییخودشان سبب رسوا یزودبه  راینداشته باش ز کنندی م  ییگوو زشت  عیو تشن زنندیم

 1۸۳9 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خت یگر دیپناهِ لطفِ حق با در

 ختیرهزاران لطف، بر ارواح   کاو

خدا با    رایخارج شد و در ذهن نماند، ز  یذهننفوذ من   ریاز ز  یی و فضاگشا  میتسل  به لطف حق پناه برد و با  د یبا  نیبنابرا

 .زدیری او م  یاریرا به هش یو لطف زندگ  کندی کردن انسان درواقع به او کمک م مرادی ب

 ۲166 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 زمان  کی بَدَست از جمع رفتن  کی

 بدان  کوین نیباشد، ا طان یش مکرِ

 وجب  ک یبَدَست:  کی*

است.    طانیشۀ  ل یشده به حضور، از مکر و حزنده  یهاو انسان   یعشق  ارانیوجب جداشدن از    ک یۀ  اندازبه   یکه حت  بدان

 و مخرب هستند.[  حاصل ی ب  یذهن یهاها جدا شود من از آن  دیکه انسان با ی ]درواقع کسان

 56۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بر باد داد  دشان یمرا تقل مر

 باد  دی دو صد لعنت بر آن تقل که
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مرا بر باد    ی ها زندگ شدن با آن   نیو قر  حاصل ی ب   ی ذهن  یهااز من   دی:[ تقلدیگوی ]موالنا از زبان انسان مانده در ذهن م 

 .کورکورانه دیتقل نیداد. لعنت بر ا

 564 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 حاصالن ی ب  نیچن دِ یتقل خاصه

 با بر آفالن   میابراه  خشمِ

  ن ی. ]بر اکنندی م   دیو تقل  روندی سو مو آن   سونیبه ا  یدگیکه با هر باد همان  حاصلی ب   یذهن  یهااز من   دیتقل  خصوصبه 

 .ها را در مرکزش بگذاردآفل که حاضر نشد آن  یزهایبر چ میخشم کرد[ مانند خشم ابراه  دیگروه با

 ۲6۳6 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  یوگو و گفت  قول ی ب  نیقَر از

 او  ی بدزدد دل نهان از خو خو 

 نی: همنشنیقَر*

باشد که در    مراد ی و ب  حاصل ی ب   ی او انسان   ن یخواه قر  گذارد، ی مرکز انسان اثر م   یرو  یشدن با هرکس  ن یو قر  ی نینشهم

 .به او ببخشد  ییموالنا یعاشق باشد که خو ی به او بدهد و خواه انسان  یحاصل ی ب  ینهان خو

 1۳۰5 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است  ی شَه رِ یرا مَشْکَن که آن ت ریت

 است   یز شَصْتِ آگه ، یپَرتاو  ستین
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  ی عنیرا شاه  ریت  نیفضا را باز کن و بدان ا ی شوی م مرادی و ب  خوردی م  ریفکان تتوسط قضا و کن تیهای دگ یهمان یوقت

را از مرکزت    های دگیتو پرتاب نشده بلکه آگاهانه انداخته شده تا تو همان یسوبه  یطور اتفاق خداوند انداخته است و به 

 .و عمل کند کرتو ف  ق یاز طر  یزندگ  یو اجازه ده  یبردار

 1۳۰6 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 گُـفت حق تَیْاِذْ رَمَ تَیْرَمَ ما

 حق بر کارها دارد سَبَق  کارِ

  ق یاز طر  یزندگ  ایبلکه درواقع خدا    یکنی کار را نم   نیتو ا  یاندازی م  ریانسان[ ت  یتو ]ا  یدر قرآن فرمود که وقت  خداوند

تو فکر   قیخدا از طر  ی. وقتیرا صفر کن  اتتیمن دیو با ی فکر و عمل کن یذهنبا من یستیتو قادر ن رایز اندازدی م ریتو ت

 .ردیگی م ی شیپ اکار او بر تمام کاره کندی و عمل م 

 17 ۀی، آ( ۸) انفال  ۀسور  م،یکرقرآن

 ...«  رَمَى اللَّهَ کِنَّوَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَ»... 

 ...« بلکه خدا پرتاب کرد  ،یرتاب نکرد تو پ ،یپرتاب کرد ریکه ت ی هنگام و»... 

 1۳۰7 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 را  ریخود بشکن، تو مشکن ت  خشمِ

 را  ریخشمت خون شمارد ش  چشمِ

باال    اتی ذهنرا که از من  ی مشو بلکه خشم  نیرا مشکن و خشمگ  ری ت  ، یشد  مراد ی قضا به تو اصابت کرد و ب  ریت  ی وقت

است و به تو فرصت    یمقو  ریرا که درواقع سبب نجات تو و مانند ش  یمرادی ب   نیتو ا  یآمده بشکن و بدان که چشم ذهن

 .پنداردی و ظلم م  شمارد یخون م  دهد،ی م یی فضاگشا
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 1۳۰۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شاه بَر  شِ یو، پ  ریده بر ت  بوسه

 آلود از خونِ تو تَر خون  رِیت

تو تر شده است بوسه    یذهنشده و از خون من  اتیمرادی برخورد کرده، سبب ب   تیهای دگیقضا که به همان  رین تآ  به

و    کنمی تو هستم. قضاوت و مقاومتم را صفر م  اریبزن و نزد خداوند ببر و همان لحظه فضا را باز کن و بگو من در اخت

 .شکر و حزم دارم

 

 :تشکر با

 متن: فرزانه  کنندهمیتنظ

 : فرزانه ندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 916: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا



 

 

 

765قسمت پیغام عشق   

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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


