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846 پیغام عشق قسمت ها سمانه و بهارخانم   

 گنج حضور، بخش چهارم 924شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ٣٣9۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 او  دیگو ی دفعِ من م   ارَبی: گفت

 او  دیجُوی گرفتن را نشان م  آن

 گفتن: جواب رد دادن  دفع*

 .دنبالِ نشان مؤاخذه توست کند،ی مرد سخن مرا رد کرده و قبول نم  نیگفت: خداوندا، ا  بیشع

 ٣٣9١ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 رازهاش  می: سَتّارم، نگوگفت

 اِبتاِلش   یرمز از برا ی کی جز

 پوشاننده اری: بسسَتار*

 امتحان  ش،یآزما ، ی: سختاِبتِال*

بلکه به او فرصت    کنمی را فاش نم  شیرازها  رونیهستم.« ازا  هاب یع  ۀ گفت: »من ستّار و پوشانند  ب یبه حضرت شع  خداوند 

 .که خود را امتحان کند کنمی به آن م یاو تنها اشاره  دهمیم

 ٣٣92 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ورا رمیگی نشانِ آنکه م  کی

 طاعت دارد از صوم و دعا   آنکه

 : روزهصوم*
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. ]ادامه  کندی م  ش یایو ن  ردیگی روزه م   آورد،ی جا م است که انسان هرچند طاعت به   نیا  من   ۀ بال و مؤاخذ  یهاانه از نش  یکی

 بعد[  ت یمعنا در ب

 ٣٣9٣ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 آن  رِینماز و از زَکات و غ وز

 ذَرّه ندارد ذوقِ جان ک ی کیل

  گونه چ یه  اش یمعنو  یدر کارها  یول   دهدیرا انجام م  یاریبس  کِ ین  یو کارها  دهدی زکات م  خواند،ی نماز م  یذهنبا من   او

  درونش   ۀ شدگشوده   یاز فضا  دیذوق را با  کند، ی کار م  ف یتکل  یو از رو  دیگشای که فضا را نموجود ندارد. ]چرا   یذوق و لذت 

 .[ ردیبگ

 ٣٣94 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ی طاعات و افعالِ سَن کندیم

 ی ذره ندارد چاشن ک ی کیل

  ع ی: بلند، رفیسَن*

رفع    یو از رو  مزهی عباداتش خشک و ب   ی ول  دهد،ی انجام م   یمهم  یو کارها  آوردی جا مبه   یاریطاعات و عبادات بس  هرچند

 . شودی نم  دهید  طراوت ذوق و  یاذرّه  شیروابط و کارها ،یاست. در تمام زندگ  ف یتکل

 ٣٣9۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ی نَغز ن  ی نَغزست و، معن طاعتش 

 ی مغز ن  یو، در و اریبس جَوزها
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 ف یلط  کو،ی: خوب، ننَغز*

 : گردو جَوز*

داشته باشد   اریکه گردو بس  ست ن ی. درست مانند استی فاقد معنا و جان زندگ  ی ول  بایز  اریظاهر بسبه   شیو کارها عبادات 

و عباداتش هستند،    یمعنو  ینماد کارها  جانیکه او با تمام گردوها که در اباشند؛ ]چرا   مغزی آن گردوها همه پوک و ب   ی ول

 .[ اندارزش ی ب ها پوچ و آن  جهیاست. درنت دهیهمان

 ٣٣96 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 تا دهد طاعات، بَر  د،یبا ذوق 

 تا دهد دانه، شَجَر د،یبا مغز

 وه ی: بارِ درخت، مبَر*

 : درخت شَجَر*

و کارها و عباداتش    زدیشده به فکر و عملش برگشوده   یو برکات فضا  یْفضا را باز کرده و مرکز را عدم کند تا مِ   دیبا  انسان

 .دیوجود آبه  ی از آن درخت شود، ی کاشته م  ی مغز داشته باشد تا وقت دیطور که دانه بامحصول و ثمره بدهد. همان

 ٣٣9٧ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 گردد نهال؟  یک مغزی ب  ۀدان 

 الینباشد جُز خ جانی ب  صورتِ

مغز  یادانه  ک   یکه  تبد  یندارد  نهال  به  است  ب  لیممکن  صورتِ  از  زندگ   یذهنمن   جانی شود؟  جانِ  به  فضا  یکه    ی و 

طور که انسان  نخواهد آمد. ]همان  دیپد  یتوهم  االتیجز خ  یزیچ  ست،جان ی ب  ی ذهن  ریو فقط تصو  ستیشده زنده نگشوده

 .[ رسدی نم   یدر ذهن هم به زندگ   یبا تصور زندگ  شود، ی نم  ریعکس غذا س دن یبا د
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 ١۰۵٧ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اهیصد گ زد یور بر  د،یَبِرو گر

 اله ۀ آن کِشت دیَرو بَر   عاقبت

چه  . سرانجام آن زدیری ها فرو مو همه آن   گرددی ود، دوباره خشک م سبز ش  یدگ یو چمن همان  اهیگونه گدر انسان صد   اگر

 . دییاست، خواهد روخالص کاشته  یاریصورت هشکه خداوند از ابتدا در روز الست، در وجود انسان به 

 ١۰۵8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بر کِشتِ نخست  دینو کار کِشتِ

 است و آن اوّل درست  ی دوم فان  نیا

  ن یاست. ااَلست، ذات و جنس خداست، کاشته   مان یرا بر آن کشتِ نخست که پ  های دگیهمان  دی و جد  هیکشت ثانو  انسان 

که از    یداریو ب  یآگاه   ،ییگشابوده و آن کشت اول درست است که با فضا   یرفتنن یو ازب  یفان  ها،ی دگ یکشت دوم، همان

 .دییخواهد رو  یراحتبه  دیآی کالم بزرگان م 

 ١۰۵9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است  ده یاوّل کامل و بُگز کِشتِ

 است  ده یفاسد و پوس ی ثان  تخمِ

  ی زیهستند. هرچ  ده یفاسد و پوس  های دگیکشت دوم، همان   ی بوده و کاشت خداست. ول  دهیآن کِشت اول کامل و برگز  رایز

  د یاست. با  دهیپوس  م،یشوی م  دهیو با آن همان  میکنی و به خودمان اضافه م  میکاری در ذهن خود م  زهایصورت فکر چکه ما به 

 .خالص رشد کند یاریهش هیاول ها را کنار گذاشت تا آن کشت آن
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 296۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 قرارمی ب  که ه : چو چرخِ گردان واللّگفتم

 یی ما قرارِی ب   ین  ،یقراری : ار چه ب گفت

  ی به زندگ  خواهم ی هستم و م   قرار ی و ب  چرخمی م  های دگ ی»من مثل چرخ گردان دائماً در ذهنم دور همانخداوند گفتم:    به

   .«برسم

که دورِ    ی و تا زمان  ، یبه من زنده شو  دیتو با  ، یمن هست  قراری اما ب  یقراری در پاسخ گفت: »درست است که ب  خداوند 

 .« ماند ی خواه قراری ب ،یگردی م  یرون یب یها ز یو فکر چ های دگیهمان

 8٣4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز تو  خواهد ی کاله م  ی ملول از

 جو و کاله یآن کس مشتر ستین

 : کاال، متاعکاله*

و دائماً در    کندی م   گوش   حضور  گنج  ۀبه برنام  یو ناچار  یحوصلگ ی ب  ی ندارد، از رو  یگریشاگرد موالنا[ چون کار د  نی]ا

  یاز تو کاال   خواهد ی ظاهر  مرا کنار بگذارد. به   ده یهمان  یو فکرها  یذهنمن   خواهد ی نم   رود، ی م  گری به فکر د  یذهنش از فکر

 .ستین  یواقع  طالب و   یمشتر کهی حالحضور را بخرد در 

 8٣۵ تیر ششم، بدفت  ،یمثنو ،یمولو

 و باز داد  دیرا صد بار د کاله

 باد مودیاو؟ پ مود یپ ی ک جامه
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 دن یلباس خر  یبه معن  نجای: در امودنیجامه پ*

 یکار هودهیاست از ب یری: تعبمودنیپ  باد*

  ست یلباس ن  داری. او خر دهدی م  و دوباره به صاحبش پس   ندیبی صد مرتبه جنس را م  ست ین  یواقع   داریکه خر  ی کس   آن

شوق    کهنیا  ای!  د؟یو لباس حضور را بخر  دی به خدا زنده شو  دیخواهی م  قتاًیشما حق  ای. ]آکندیوقتش را تلف م  هودهیبلکه ب

 ![ گذارد؟ی نم  رونیب یهای دگ یو جذب همان

 ٣4۵٧ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی خوری که تو نان م یتو پندار ای

 ی خوری مار و کاهشِ جان م  زَهرِ

در من   ایآ م   یذهنتو  م   یلیخ  یکنی فکر  غذا  گذردی خوش  درد  م  ست ی خوب   یو  د  یخوری که هم خودت  به    گرانیو هم 

 ؟ ی دهیم

مانند    یخوریو م  یریگی م  یذهنمن   یشناختروان   یو غذا  ی توجه، بزرگ  د،ییعنوان تأبه   رونیکه ذهناً از جهان ب  یزیچ  آن

 .دهدی م  کاهش  را تو ۀزهرِ مار است و جانِ حضور و خداگون 

 ١4٧۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فکر کن  یباق  م،یقدر گفت نیا

 اگر جامد بُوَد، رَوْ ذکر کن رفک

و درد    دهیهمان  شهیو فکرت جامد و از جنس اند  یدار  یذهنرا خودت فکر کن؛ اگر هنوز من  اش هی بق  م،یگفت  یکاف   ۀ اندازبه   ما

 . را تکرار کن اتیاب   نیاست، برو ذکر کن و ا
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 ١4٧6 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آرد فکر را در اِهتزاز  ذکر

 افسرده ساز  ن یا دِیرا خورش ذکر

 خود   یدر جا یزیو تکان خوردنِ چ دنی: جنباِهتزاز*

  ی اریهش  ات، ی. ذکر گفتن، تکرار ابسازدی فکر سازنده و پاک را م  ک یو    آورد ی به حرکت درم  ستیاریفکر را که نماد هش  ذکر،

آن را   نی. بنابراگرددی و منجربه عمل م  شودی م   ترق یتر کرده، فهمتان عمدرونتان را گشوده  یفضا ،کندی را در شما زنده م 

در روشن کردن    ات یاب  تکرار   ۀ اندازبه   یزیچچ ی. ]هینیبب  ی بتابان تا با نور زندگ  افسرده   یذهنمن  نیبر ا  ی دیمانند خورش

 .[ ستی ن دیچراغ ذهن و روشن کردن معنا در مرکزتان مف

 ٣۰٧6 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کنند ادتی ، یفراموش خود چون 

 آنگه آزادت کنند ،یگشت  بنده

و به تو کمک  کرده    اد یشده به خدا مثل موالنا تو را  زنده  یهاانسان   ،یرا فراموش کرده و فضا را باز کن  ات یذهنمن   اگر

ا  یْو م   یشو  خدا  ۀ مرکزت عدم شده و بند  ییگشاو فضا   می. و اگر با تسلکنندیم گردد،    یاز درونت جار  ی زدیو برکات 

 . کندی م  زادو دردها آ های دگ یخداوند تو را از همان

 ١4۵8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست بوده  ی کیکه  یی من و جانِ تو، گو جان

 زارم یتو ب رِیجان، کز غ  کی  نیبد سوگند 
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اطراف هرچ  یوقت را مرتب در  م  دهدی که ذهنم نشان م  یزیفضا  م  کنم،ی باز  تو    شومی متوجه  با  و    یکی من    ک یهستم 

هستم    زار یاز توست ب  ر یغ  ی که جان   ی توهم  ی ذهنمن   نیاز ا  گر یسوگند که د  کتا یجان   نیوجود ندارد. به ا  ترش یب  یاریهش

 .و زنده باشم تماماً به ت خواهمی و م

 ۵6٣ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 که او از دل خبر دارد  نیبنش ینزدِ کس  دال 

 تر دارد  یهارو که او گُل یآن درخت  رِیز به

  ی درخت  ۀیسا  ریخدا زنده باشد و ز  تینهای مصاحبت کن که مرکزش عدم شده و به ب   ی و با کس   نی بنش  ی دل من نزد کس  یا

مست کرده و    زی تو را ن  تواندی تروتازه دارد و م   یهاو مثل موالنا گل   کندی ارتعاش م  یباش که به زندگ   یکس  نیبرو و قر

 .را در تو به ارتعاش درآورد  ی زندگ

 649 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن را نکو باشد که او اریاخت

 خود باشد اندر اِتَّقُوا  مالکِ

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

  ی و از فکرها  دیگشای م  دهدی که ذهنش نشان م  یزیخوب است که فضا را در اطراف هرچ  ی کس  یو قدرتِ انتخاب برا   اریاخت

با ذکر گفتن و    نی بنابرا  ستیبرخوردار ن  یزد یا  ییکه هنوز از داناچرا   شود؛ی نم  های دگیکرده و جذب همان  زیپره  دهیهمان

 .مالک نفس خودش است زی پره یدر فضا  اتیتکرار اب
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 6۵۰ 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*

  ارت یاخت  های دگیو همان  یذهنمن  یهامواظب باش، مبادا خواسته   یرا ندار  های دگ یو حفظ خود از همان  زیاگر قدرتِ پره  اما

چون موالنا  هم  یدست بزرگان را به  ارتیرا از خودت دور کن و اخت یذهنو انتخاب من  اریابزارِ اخت  نیتو ا رند، یدست بگرا به 

 .ی ها عمل کنو برطبق آن  ی ابی دست یگرید یاریبه هش  یبتوان   اتیبده تا با تکرار اب

 ١9۵8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دی که تو را باال کش یی ندا هر

 د یکه از باال رس دانی ندا م  آن

. ]اگر فضا را  استده یرس شده به خدا انسان زنده  ایبدان که آن ندا از طرف خداوند    کشدی که تو را باال م  یی هر ندا  پس 

 .[ یشو ی جذب زندگ ی توانی م ی را تکرار کن اتیخود را دست موالنا داده و اب اریاخت ای یی بگشا

 ١9۵9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 که تو را حرص آورد  یی ندا هر

 دان که او مردم دَرَد  ی گرگ  بانگ

آن ندا را    یبخواه   یکه از آن زندگ   کشاندی م   رون یدر ب  یزیچ  کی  یسوو به   کندی م  یذهنکه تو را دچار حرص من  یی ندا  هر

 .دَرَدی ها را مانسان  یاریبدان که هش  یذهنبانگ گرگ من 
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 682 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دی نبا یلحظه از او دور یکی

 دی فزا های خراب یآن دور کز

  یی بگشا  دهدی که ذهنت نشان م  یزیلحظه فضا را در برابر هرچهر  دی تو با  ،یاز خدا دور شو  دینبا  یالحظه   چیانسان، ه  یا

. یکنی م  ادیو درد را ز  یبه خودت صدمه زده و در جهان خراب   یذهنبا من  یاگر از او دور باش   رایز  ؛ی دار  و مرکزت را عدم نگه 

حال    ی خراب  ل یدل  ن یو ا  میالحظه هم آگاهانه به او زنده نبوده   ک ی  ی حت  د یو شا  میابوده   ور است ما تمام عمر از خدا د  ب ی]عج

 ماست.[ 

 ٣62 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پسر  یجُبّه بشکاف ا   ،یخواه  رَوْح

 زود سر یبرآر  از آن صَفْوَت تا

 ش ی آسا  ،ی: آسودگ رَوح*

 بر تن کنند، خِرقه  گرید یهاجامه   یگشاد و بلند که رو ۀ: جامجُبّه*

 و خلوص ی زگی: پاکصَفوَت*

را پاره کن تا    یذهنمن   ۀخرق   و  ذهن  ۀ با حضور ناظر جام  ی هست  ی و برکات زندگ  تیحس امن ش،یجان! اگر طالب آسا پسر

 . یخالص زنده شو یاریو هش ییکتای یهرچه زودتر به آن فضا
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 446١ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز یخزان و باد خوف حق گر در

 ز یرا بر  نیپار یهاق یشقا آن

 : فرار کن زیگر*

 نهی: پارسال، پارنیپار*

مرکزت را بخشکاند پناه ببر، و   یهای دگیهمان خواهد ی و م  وزدی م ی که از طرف زندگ یو باد خوف   اهی دگیهمان زانیربرگ   به

 .و مترس ندازیکن، ب ییها را شناسابتکان آن  ی را که کاشت ییهای دگیهمان همان نهیپار یهاقیکن. شقا یهمکار یبا زندگ 

 4462 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هاست منعِ نو اشکوفه  ق یشقا نیا

 آن نماست  یِدرختِ دل برا که

 : رشد و نموّ نَما*

 یهاشکوفه   فتند،ین  هان ینو است. تا ا  یِمانع شکوفا شدن زندگ  ها،ی دگ یهمان  هیکشت ثانو  نه،یپار  یهاق یشقا  نیا  کهچرا 

 .دییدرخت عدم در مرکز انسان نخواهد رو

 ١4٧٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن باشد که مالِ او گداخت  لیسا

 باخت  شیآن باشد که جسمِ خو  قانع
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 گذرد ی م  یاریهش  ی است که از فرم جسم  ی نابود شده باشد و قانع کس  اش ی ذهناست که اموال و متعلقات من  ی کس  ریفق

  ی ریها را را بگُدازد فقآن   خواهد ی و از خداوند م   بازدی م  را  شیهای دگیکه همان  یحضور است. ]پس هرکس  یاریو قانع به هش

 .[ ستی قانع و مورد احترام زندگ

 ١4٧4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بر مَدار  تیز درد اکنون شکا پس 

 راهوار   ی اسب ست ین  یِسو کوست 

انسان را    عیمط  اسبِ   ۀمنزلبه   ارانهیدرد هش  راینکن؛ ز  تیشکا   های دگیاز درد و رنج حاصل از کندن همان  پس  است که 

ها کار کند و آن   اش ده یمرکز همان  ی داشته باشد و رو  ی او دسترس  به   تواندی و خداوند م  کشاند یشدن م  و فنا   ی ستین  یِ سوبه 

 .دازد ُ را بگ 

 ١4٧۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فکر کن  یباق  م،یقدر گفت نیا

 اگر جامد بُوَد، رَوْ ذکر کن فکر

و درد    دهیهمان  ۀش یو فکرت جامد و از جنس اند  یدار  یذهنرا خودت فکر کن؛ اگر هنوز من  اش هی بق  م،یگفت  یکاف   ۀ اندازبه   ما

 . را تکرار کن اتیاب   نیاست، برو ذکر کن و ا

 ١4٧6 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آرد فکر را در اِهتزاز  ذکر

 افسرده ساز  ن یا دِیرا خورش ذکر

 خود   یدر جا یزیو تکان خوردنِ چ دنی: جنباهتزاز*
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  ی اریهش  ات، ی. ذکر گفتن، تکرار ابسازدی فکر سازنده و پاک را م  ک یو    آورد ی به حرکت درم  ستیاریفکر را که نماد هش  ذکر،

آن را   نی. بنابراگرددی و منجربه عمل م  شودی م   ترق یتر کرده، فهمتان عمدرونتان را گشوده  یفضا ،کندی را در شما زنده م 

در روشن کردن    ات یاب  تکرار   ۀ اندازبه   یزیچچ ی. ]هینیبب  ی بتابان تا با نور زندگ  افسرده   یذهنمن  نیبر ا  ی دیمانند خورش

 .[ ستی ن دیچراغ ذهن و روشن کردن معنا در مرکزتان مف

 :تشکر با

 متن: بهار کنندهمیتنظ

 : سمانه ندهیگو

 

  

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 924: 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 پنجم  924شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ١4٧٧ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تاش اجه خو ی ا کیخود جذب است، ل  اصل،

 کن، موقوفِ آن جذبه مباش کار

و خداوند شما را جذب    دییگشای شما فضا را م  ی عنی  ست ی اله  ۀشدن به خدا جذب   است که اصل در راه زنده   درست 

و حفظ    ییگشامراقبه، فضا   ات،یبا ذکر گفتن و تکرار اب  ی توانی دوست و همراه من، تو تالش کن و تا م  ی اما ا  کند،یم

 .مباش اوند خد ۀ را بکن و فقط منتظر جذب ت یَحضور ناظر تمام سع

 ١4٧8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد   یتَرکِ کار چون ناز  زآنکه

 بُوَد؟  یزدر خوردِ جانبا  یک ناز

ناز    نیبه خداوند است. ا یازینی ب  حس  و  کردن  ناز ۀمنزلجبران به  قانون ی خود و عدم اجرا یترکِ کار و تمرکز رو  رایز

 .ستی ن و زنده شدن به خدا  یذهنبه من و مردن نسبت  یجانباز ۀ ستیکردن شا

 ١4٧9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 غالم   ینه رَد ا  ش،یقبول اند  نه

 مُدام نیبی را م  ی را و نه امر

فضا را در اطراف    وسته یرد. بلکه پ  ایقبول است    یدهی خودت انجام م   ی که رو  یکار  نینکن ا  ی جوان، با ذهنت بررس   یا

 .را انجام بده و تو همان  دیایشده بگشوده  یخداوند از خرد فضا ی باز کن تا امر و نه دهدی که ذهنت نشان م  یزیهرچ
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 ١48۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جذبه ناگهان پَرَّد ز عُش  مرغِ

 نگه بکُش آصبح، شمع  یدیبد چون 

 پرندگان  ۀ انی: آشعُش*

و صبح   یتو جذب شد ی. وقتکندی انسان را جذب م یاریو هش کندی پرواز م ییکتای یفضا ۀان یجذبه ناگهان از آش مرغ

 .را انجام بده تیو کارها نیشده ببگشوده یرا خاموش کن و با خرد و نور فضا اتی ذهنشمع من  یدیحضورت را د

 ١48١ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چون شد گذاره، نورِ اوست  هاچشم 

 پوست  نِیاو در ع ندیبیم مغزها

 : آنچه از حَدّ درگذرد، گذرنده گذاره*

  دشان یآن موقع د  نند،یها ببرا در آن   ی ها بگذرند و زندگانسان   ی سطح  یهاها نافذ شوند و بتوانند از تفاوت چشم   ی وقت

و فضا را در   ندیبی را م یبلکه مغز و زندگ ندیبی را نم  یذهنها مندر انسان  ینیبچشم عدم نینظر است. چن  یِارینور هش

 .کندی مو قضاوت ن دیگشای ها ماطراف رفتار آن 

 ١482 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بقا دِیاندر ذَرّه خورش ندیب

 اندر قطره کُلِّ بحر را  ندیب
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عبارت . به ندیبی را م  ییکتای یایها کل درآدم   یوجود  ۀو در قطر  ندیبی بقا را م   دِیخورش  انسان  ۀدر ذر   ینیبچشم عدم   نیچن

  ۀ قطر  ک یپنهان بوده و طلوع خواهد کرد و از    شانی اریخدا در هش  تینهای آفتاب ب  داند ی م  نگردی ها مبه آدم   یوقت   گرید

 .گرددی م  یخداوند جار تینهای ب  یایدر انسان 

 ٧62 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ره یمَهِل از بهرِ ذخ دت، یآن را که رس بخور 

 د یدگر آ  یچو بخورد  ،یروان  یِتو بر جو که

 : گذاشتن، ترک کردندنیهل*

  ۀ ریذخ  یرا پخش و خرج کن و برا  استفاده کن و آن  رسد،ی شده مگشوده   یکه از فضا  یو برکت  ضیانسان از آن ف  یا

و پخش    یبخور  یزندگ   ی فراوان   یِو هرچقدر از انرژ  ی هست  ی روان زندگ  یلحظه بر جو  نیکه تو در ا چرا   مگذار.   ندهیآ

 .دیآی باز م  ،یکن

 ۵٣٧ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 سرمست رو ، یسرمست شو، هر جا رَو  نیدل از ا یا

 دهد  گر یرا مست کن، تا او تو را د گرانید  تو

شده مست شو.  گشوده   یو برکات فضا  یْباز کن و از مِ   دهدی که ذهنت نشان م  یزیدل من، فضا را در اطراف هرچ  یا

  زیخداوند ن  یرا مست کن  گرانیبه ارتعاش درآور و سرمست برو؛ اگر تو د  گران یارتعاش کن و آن را در د  ی به زندگ 

 .کندی را افزون م ات یو شاد ی و مست دهدی به تو م  گرید  یجام
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 ٣6٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بسطِ خود را آب دِه  ،یدید  بسط

 با اصحاب دِه  وه، یم دیبرآ چون 

را ادامه بده و بگذار آب    یی گشاچنان بسط و فضا هم  ، یدیرا چش  و برکات آن  ی دیدرونت را د  ی گشوده شدن فضا  اگر

 و همراهانت عطا   ارانیرا به    شد آن   انیو برکات آن نما  هاوهیم  کهنی. همندیو به بار بنش  ابدی  انیت جردر وجود یزندگ

 .کن

 ١٧9۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روخوب  یخوب، ا ی زکاتِ رو دِه

 جانِ شرحه شرحه، باز گو   شرحِ

  ی کار رو  یهارا بده و شرح احوال و تجربه   تیبایخوب و ز  ی زکات رو  ، یاشده  روبایکه مرکزت عدم شده و ز  ی کس   یا

 .حضور را حفظ گردان یاری کن و هش انیب ی کن لیتحم گران یبه د کهن یبازگو کرده و خود را بدون اخود را  

 6٣٧ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ازیشو اندر امت  یل یسراف رَوْ

 سازروح و مست و مست  ۀ دَمَند در

در   برو را  م   یزیاطراف هرچ  فضا  نشان  ذهنت  فضا  دهدی که  و مست  در ش  ییکتای  یباز کن  و  لحظه    نیا  پوریباش 

  ی با ارتعاش زندگ  زیتو ن  کندی که مردگان را زنده م  ل یکن و مانند اسراف  یرا جار  ی دم زندگ  یهست   یک یبا خدا    کهی حالدر

 .کار ممتاز شو ن یشوند و در ا  دمست شده و از قبر ذهنشان بلن یذهنکمک کن مردگان من
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 2۰١2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هاده یکرده قهرِ حق بر د ختم

 سُها   ندیماه را، ب ندینب که

 نور در دُبِّ اصغر کم  یا: ستارهسُها*

 نند؛ یبی را م   یدگ یهمان  ۀ اما ستار  نندیبی را نم   یاست که ماه تابان زندگ ها مُهر زده انسان  یاریهش  دگان یبر د  ی اله  قهر

 .دارند  یجسم  یاریها هشکه آنچرا 

 2۰١٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی نَ  دیو خورش  ندیرا ب ییذرّه

 ی نَ   دیاز لطف و کرم نوم کیل

حضور را    یاری فقط به فکرها توجه دارد و هش  ی عنی  ند،یبی را نم   دیو خورش  ندیبی دارد، ذرّه را م   ی جسم  ی اریهش  یذهنمن

 .شودی نم  د یحال از لطف و کرم خداوند هم ناام نی. با اندیبی نم

 2۰١4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هاوه یم نیو  نوای ب هاکاروان

 خدا؟  ی چه سِحرست ا زد،یری م  پخته

و علف ذهن   آبی خشک و ب  یاند و در صحراشده   نوای ب  یانسان  یها کاروان  ست؟یچه سحر  گر ید نیخداوندا ا  شگفتا،

. فضا را در اطراف  نندیبی نم  زد،یری مثل موالنا م  یبزرگان   ۀشد گشوده   یرا که از فضا  دهیرس  یزندگ  یهاوه یم  نیو ا  روندیم

 .اندازندی را نم شانیهای دگ یو دردها و همان ندیگشای نم  دهدی که ذهنشان نشان م یزیهرچ



 

 

 

846قسمت پیغام عشق  ها سمانه و بهارخانم    

 2۰١۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خلق   دندیچی هم  دهیپوس  بِیس

 حلق خشک   غمایافتاده به  درهم

 گر یدک ی و از  نندی چی ذهن را با حرص و ولع م یهای دگ یدردها و محصول همان ۀ دیپوس یهابی مردمان سرگشته س نیا

 .خورندی نَغز و پُرمغز عارفان را نم یِهااما دانش  کنندی م  دیتقل

 2۰١6 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن غُصون  ۀ هر برگ و شکوف گفته

 عْلَمُون یَ ی قَوْم تَیْالَیبه دَم  دَم

  ن یکه ا یکسهر ی عنی.« ]دانستندی کاش قومِ من م ی : »اگفتی دم مبهتأسّف، دم  یرو از هاشاخه  آن  ۀبرگ و شکوف  هر

به   ات یاب مرا  زندگ  ردیگی کار  به  م   ی و  نم  گران ید  ندیبیو م  شود ی زنده  م  کنندی توجه  »ادیگوی با خود  کاش مردم    ی : 

 .«[کردندی و عمل م  دانستندیم

 4١2۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آسمان  دیبشن ریْالضَ ۀ نعر

 آن صَولَجان یِ شد پ یی گو چرخ،

  : معَرَّب چوگانصَولَجان*

  کنم، ی ضرر نم   های دگیمن با از دست دادن همان  زند ی م  اد یرا که فر  ی انسان   ۀ مستان   ۀ نماد خداوند است نعرکه    آسمان 

و درد    م یزده شد و او با تسل  ی چوگانِ زندگ   ۀ لیوسغلطان درآمد و به   ییصورت گوبه   های دگی . و چرخ ذهن و هماندیشن

 .آزاد گردد اش یار یاجازه داد هش  ارانهیهش



 

 

 

846قسمت پیغام عشق  ها سمانه و بهارخانم    

 4١2١  تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریضَ ست یفرعون ما را ن ضربتِ

 ریحق غالب بُوَد بر قهرِ غ لطفِ 

و به خدا زنده    میکنی صبر م  م،ییگشایکه ما فضا را مچرا   رساند؛ی به ما نم   یانیز  چ یه  داتشی و تهد  یذهندردِ من   ۀضرب

 .است رهیچ  یذهنشده بر قهر منگشوده  ی فضاحالت قدرت لطف خدا و   نی. در امیشویم

 4١22 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مُضِلّ ی سِرِّ ما را ا  ی بدان گر

 کورْدل  ی ز رنج ا مانیرهانیم

آن به خدا زنده    رشیو پذ  های دگیدست دادن همان  که ما با از   یما را بدان  یاگر راز درون   ،یذهن من  یکننده، اگمراه   یا

 .یرهانی تو ما را از درد م قتیدر حق د ید یخواه  م،یشویم

 4١2٣ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اَرغَنون   نیک نیسو بب نیز ایب نیه

 علَمُونیَ ی قَوم تَ یلَ ای زندیم

ب  هوش به  تو  فضا  نیا  ایباش.  در  بهشت    ی طرف  و  زندگ  نیا  نیبب  یی کتایحضور  من    ی »ا  ۀ نغم  ی ساز  قوم  کاش 

و فضا را    دانستندی هم م  ه یکاش بق  ی ا  دیگوی م   شود،ی لحظه م  نیوارد بهشت ا   ی هرکس  یعنی . ]نوازدی را م   دانستند«یم

 .[ گشودند یم
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 2۵١9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خَمر  یبُوَد کز عکسِ آن جُوها ای

 گردم، بو بَرَم از ذوقِ اَمر  مست

مست شوم و لذت اطاعت امر خدا    شود،ی از من رد م  ییفضاگشا  ۀواسط که به   یشراب   یثر انعکاس آن جوهاابر   دیشا  ای

 .را بِچِشَم میو تسل

 ١948 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 د یالمَعارَجْ، بر رو یاز ذِ دیحاصل کن  نردبان

 اَجْمَعُون  ک یِوَ المَال هِیْالرُّوحُ اِلَ  تَعْرُجُ

 ی تعال  ی : صاحب مراتب باال، خداالْمَعارِجْی ذِ*

طبق  که برچرا  د؛یباال رو  یی کتایو تا آسمان    دیریو از خدا نردبان بگ دییآمدن از چاه ذهن فضا را بگشا  رون یب  یبرا  شما

 .شوندی به خدا زنده م  ییگشاو با نردبان فضا  گردند«ی قانون »همه به جانب او برم  نیا

 4 ۀی، آ(٧۰رج ) معا ۀ سور م،یقرآن کر

 ...« الْمَلَائِکَۀُ وَالرُّوحُ إِلَیْهِ  تَعْرُجُ»

 ...«  روندی همه به جانب او فرا م  ل،یو جبرئ فرشتگان»

 ١948 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ال؟ یتراشد نردبان چرخ نجار خ یک

 راجِعُون  نَایْ کُلٌّ اِلَ دِیَمعراجش  ساخت 
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 : عروج، باال رفتنمعراج*

به    توانی نم  یاز فکر و کار ذهن  فکر بعد   ،یسازبا سبب   نیبه خدا را بسازد، بنابرا  دن ینردبان رس  تواندی ذهن نم   نجّار

قانون که    نیدستِ خداست و مطابق با ا   ی زندگ  ی سوو برگشت به   های دگ یاز ذهن و همان  یاری. عروج هشدیخدا رس

 .ردیگی صورت م  گردند«ی »همه به نزد ما بازم

 9٣ ۀی، آ(2١) ایانب ۀ سور م،یقرآن کر

 .«کُل ّ إِلَیْنَا رَاجِعُونَ»... 

 .«گردندی همه به نزد ما باز م»... 

 ١٣٣2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زود فرو جه ز خر  ،یمن ارِی

 درنگی بفروش و بِرَهان ب خر

و    های دگیبِپَر، خر همان  نییپا  اتی ذهنخر من  ی فوراً فضا را بگشا و از رو  ، یمن و از جنس من هست   ارِیانسان تو     یا

 .را آزاد کن اتیاریهش ی را به خداوند بفروش و بدون معطل  تیدردها

 4۰۵٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند تن بوده ک یهر دو  طان،ی و ش نفس 

 اند را بنموده  شی در دو صورت خو

»ش  ینذهمن  ی عنیانسان    نفسِ  ن  طان«یو  نماد  درواقع  مجموع   یجهاننیا  کشش   یرویکه  و    های شدگ تیهوهم   ۀو 

  ان یاما به »دو صورت« نما  کنندی کار م  ندهیگذشته و آ  یهستند و در زمانِ مجاز  یدگ یدردهاست هردو از جنس ابرِ همان
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در انسان فقط آب و گِل و صورت ظاهر را    طانی. ]شطانیشدر    یگریصورت نفس در درونِ انسان و دبه   ی کیاند،  شده 

 .[ندیبی را نم  شودی خود زنده م  تینهای که در انسان به ب   یی خدا یاریو هش ندیبیم

 4۰۵4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُدند  ک ی شانی فرشته و عقل، که ا چون 

 هاش دو صورت شدند حکمت  بهرِ

ع گشوده   یفضا  یعنیکه »فرشته«    طورهمان و  اداره مشده  را  کائنات  تمام  که  به   یکی  کندی قلِ کل  اما  خاطر  هستند 

شما    ی . ]وقتباشدی هم که خداوند م  یگریدر درون انسان است و د ی ک یاند، خداوند به »دو صورت« درآمده  یهاحکمت 

شما فکر    قیرو او از ط   دیشوی از جنس فرشته، از جنس خداوند م   دیکنی از قدرت انتخاب خود استفاده کرده فضا باز م

وقتکندی و عمل کرده و شما را حفظ م م   یذهنو برحسب من   دیکنیمقاومت م  ی .  از جنس نفس شده و    دیشوی بلند 

 .[افتدی شما م ی اتفاقات بد برا

 4۵٧9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یافتنه  ،یتیْاِذْ رَمَ تَیْرَمَ ما

 یاهزاران خرمن اندر حَفْنه صد

 آن  رِیاز گندم و جو و نظ ی : مشتحَفْنه*

  اش یذهنبا من  د یاست که انسان نبا  نیا  یمعنبه   اندازد«ی م  ر یبلکه خداوند ت  ی اندازی نم   ریتو ت  ، یتیْاِذْ رَمَ  تَ یْ»ما رَمَ  ۀیآ

کار آشوب در    نی. ادیشده فکر و عمل نماگشوده   یفضا  قیفضا را باز کند تا خداوند از طر  د یفکر و عمل کند، بلکه با

که صد هزاران خرمن حضور و   گرداندی م  قتیحق  نیاندازد، او را مفتون کرده و متوجه ای انسان م یذهن  دمانیپارک و چ

 .استاست نهفته   ت یمشت گندم که نماد ذهن و محدود ک یخدا در  تینهای ب
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 ١٧ ۀی، آ(8) انفال ۀ سور م،یکر قرآن

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

 ...« مشرکان( پراند  ی)به سو  ریخدا بود که ت  نی. بلکه ایپراند  ریآنگاه که ت ینپراند ریتو ت امبر،یپ  یا»... 

 4۵8۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ذرّه نهان   یک یدر  ی آفتاب

 دهان  دیآن ذرّه بگشا ناگهان

هم   یاریهش آفتابانسان  ذر  یچون  درون  در  که    و   مرکز  کردن  عدم  دراثر  گهاننا .  است  شده  پنهان  ذهن  ۀاست 

 .دیآی م  رونیب یاریو هش کندی م باز را  دهانش   ذهن ۀ ذر  نیا ده،یمرکز همان یو کار خداوند رو ییگشافضا 

 4۵8١ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یومول

 نیذرّه گردد افالک و زم ذرّه

 نیچون جَست از کَم  د،یآن خورش  شِیپ

 نگاه ی: نهانگاه، کَمنیکَم*

ذرّه شده و در او جا  در برابرش ذرّه   نیها و زمآسمان  د، یآ  رونیاز ذهن ب  یی گشاانسان با فضا  یاریهش  دیکه خورش  ی وقت

 .ردیگی بر م  خدا تمام کائنات را در  تینهای عنوان ب . انسان به شودیم

 4۵82 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چه در خوردِ تن است؟  ی جان  نیچن نیا

 جان هر دو دست  ن یتن از ا ی بشو ا نیه
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  گر یشود. تو د  ی در تو زندان  نیاز ا  شیب   ست ی در تو وجود دارد، پس سزاوار ن  یتینهای ب  دِیحاال که خورش  ،یذهنمن   یا

 .یبشو  را در خودت نگه ندار و از آن دست  یاریهش نیا

 4۵8٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تنِ گشته وِثاقِ جان، بس است  یا

 نشست؟   یتانَد بحر در مشک  چند

 : اتاق وِثاق*

  ی زندگ   تِینهای ب  یایممکن است که در  ی بس است. تا ک  گر ید  ،یاشده   د یخورش  ۀ انداز به   ، یکه منزلگهِ جان   یذهنمن   یا

 رد؟ یگ یدر مَشک کوچک ذهن جا 

 ۵١9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و شام  یّدر رُستا بُوَد روز کههر

 عقلِ او نَبْوَد تمام  یبه ماه تا

 : روستارُستا*

ماه   ک یو تا    کند ی م   دایکند عقلش نقصان پ  یشب در روستا که نماد ذهن است زندگ   کیروز و    کی اگر    یحت   یهرکس

بهتر    دیفکر و عمل کرد  ی جسم  یاریبوده و با هش  یذهندر من   یادیاگر شما مدت ز  نی. ]بنابراکندی عقلش درست کار نم 

 .[ دیریذهن قرار نگ ری تأثشود و تحت   رستد دتانیتا د دیو صبر کن د یموالنا بخوان یمدت  ی است برا
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 :تشکر با

 متن: بهار کنندهمیتنظ

 : سمانه ندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 924: 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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