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1021 پیغام عشق قسمت خانم بهار  

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

 1۸29 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 من  ارِیو   نیتو قر یدوش عشق را: ا گفتم

 کنارِ من نیاز ا بی نَفَس غا ک یمباش  چیه

  ک ی  ی حت  ،یمن هست  اریو    نیلحظه فضا را باز کردم و از جنس عشق، از جنس خداوند شدم به او گفتم تو قر  ن یا  ی وقت

لحظه با واکنش نشان دادن و رفتن به    کی  یاز تو جدا شوم و حت   خواهمی که من نم هم از کنار من غافل نشو. ]چرا لحظه  

 دست بدهم.[ از  یذهن اتصال خود را با زندگ 

 2۶3۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  یِوگو و گفت  قول ی ب  نیقَر از

 او  یِ بدزدد دل نهان از خو خو 

است،  شده  نیاو قر  با را که   ینینشهم  رتیارتعاش، خو و س  قیو از طر  یطور پنهان به   ، ییوگوگفت   چیانسان بدون ه  دلِ

و موالنا خو   یاز زندگ  یی فضاگشا  قیاز طر  صورتن یموالنا باشد درا  اتیشما خداوند و خواندن اب نی. ]پس اگر قردزدد یم

ها شده و دل شما درد را از آن   یذهنپردرد باشند از جنس من  یهاو انسان  یذهن  یهاشما من  نیاگر قر  یول   دیدزدیم

  .[ دزدد یم

 1۴21 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 هانه یدر س هانه یاز س رود یم

 هانه یرهِ پنهان، صالح و ک از
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به    یارتعاش از مرکز انسان   قِیو از طر  یطور پنهانبه   یذهنبَد و مخرّب من   یهای و انرژ  یخوب زندگ  یهایو انرژ  صفات

و با    دیخداوند کن  نیقر  یی گشافضا  قیخود را از طر  ۀ نیمرکز و س  دیشما با  نی. ]بنابراکندی م  دا یراه پ  گریمرکز انسان د

 .[ دیوش  نیشده به خدا همنشزنده یهاانسان 

 319۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حَبْر و سَن  ریمر غ یکن تا

 یکنی م  یرا بدخُو و خال  ش یخو

 : دانشمند، دانا حَبر*

 مرتبهبلند  ع،ی: رفیسَن*

  ی اتصالت با زندگ   ، یده   رییها را تغها باشد و آن آن   یو حواست رو  یبرسان   ی و بزرگ  ییرا به دانا  گرانید  ی بخواه  کهی زمان  تا

 .یکنی م یزندگ  یِاز انرژ  یگاه خود را بدخو و خال آن ؛یریگی را م  یذهنمن ی و خو یروی قطع شده و به ذهن م 

 1۵1 تیدفتر دوّم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست او خود را رها کرده   ۀمرد

 رَفو  دیرا جو گانهیب ۀمرد

 .ها بسازداز آن   یبهتر  ۀاست و قصد دارد مرد   گرانید  ۀ خود را رها کرده و به فکر زنده کردن مُرد  ی ذهنمن  ۀ ادان، مُردن  نیا

 ۴۷9 تیدفتر دوّم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یگرنوحه  گران،یآ، بر د دهید

 یگِری و، بر خود م  نیبنش  یمدّت



   

  

 

1021 پیغام عشق قسمت خانم بهار  

حال    به   ن، یبنش  ن یپس از ا  ، یها را عوض کنآن   ی خواستی و م   یانوحه خوانده  گرانید  ی چشم و عقل من، تاکنون برا  یا

 .نباش  گرانیکن و نگران د  ه یخودت گر

 321۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بتَّر ز پندارِ کمال  ی عِلّت

 ذُوداَلل ی اندر جانِ تو ا  ستین

 مه : صاحب ناز و کرشذُودَالل*

و خود را    یاکرده   جادیکامل از خود ا  یذهن  ریتصو   ک ی  کهنیبدتر از ا یو مرض  یماریب  چ یمتکبر، در جان تو، ه  یِذهنمن   یا

ها و از آن  ندیبی را هم کامل م  گرانیبلکه د داند، ی تنها خودش را کامل م وجود ندارد. ]انسان نه  ،یپنداری عاقل و دانشمند م 

 .[ دهدی ها واکنش نشان مو گفتار آن  ارانتظار کمال داشته و به رفت 

 321۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رود  اتده یدل و از د از

 رود   رونیب یمُعْجِب  نیزِ تو ا تا

 .برود  رون یپندارِ کمال از تو بو    یخودخواه   یخو   کهن یتا ا  ی زحمت بکش   اریبس  ی عنیچندان خون برود    ات،ده یاز دل و د  دیبا

 321۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست بده  یریاَنَا خ  سی ابل علّت 

 مرض، در نفسِ هر مخلوق هست  نیو



   

  

 

1021 پیغام عشق قسمت خانم بهار  

  : »من از انسان برتر و بهتر هستم.«گفتی دربرابر خداوند نبود و م   میبود که حاضر به خم شدن و تسل  نیا  طانیش  مرض

و دردش«، در برابر    دانمی انسان، »م   تیّسی ابل  تیخاص  یعبارتهست. ]به   انیاز آدم  کیهر  یذهنمرض در من  نیبدان که ا

 .[دینمای نم  یی خدا را در انسان شناسا  تیّو ابد تینهای و ب   کندی نم  میشده مقاومت کرده و تعظگشوده  یفضا

 ۶۸2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 روز از دوست  ک ی پا واپس کشد  چو 

 د یدست خا  یباشد که عمر  خطر

 ی مانیبه دندان گرفتنِ دست به عالمتِ حسرت و پش  دن؛ی: دست گزدنییخا  دست*

فکر    یذهنمن  یخداوند جدا شود، فضا را ببندد، به ذهن رفته و برحسب الگوها  یعن یلحظه از دوست    کی   یانسان برا  اگر

  مان یعمر پش  کی دنبال دارد. انسان   به   یمانیاز خدا خطرناک است و حسرت و پش  یی افتادن در ذهن و جدا  نیو عمل کند؛ ا

 ! استکرده  نیکه چرا چن شود یم

 ۶۸2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 !؟ییآزمای را چرا م یی جدا

 د؟ یمر زهر را چون آزما یکس

لحظه و رفتن به ذهن از    نیچرا تو با واکنش  و مقاومت با فرم ا  ؟یکن ی م   شیاز خداوند را آزما  ییانسان تو چرا جدا  یا

 !کند؟ی م  شیانسانِ عاقل خوردن زهر را آزما ک ی ایآ ؟ ینوش ی خدا جدا شده و زهر را م

 ۶۸2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 باش سبز از آبِ شوقش  یاهیگ

 دیکو ژاژ خا  ی از خر شیندیَمَ
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 یی سرااوهی ، ییگوهوده ی: بییژاژخا*

  ی ذهنشو. مرتب فضا را بگشا و واکنش نشان نده و از من  رابیس  یسبز از آب شوق و دم زندگ   یاهیچون گانسان، هم یا

 . ادامه بده ییگشانترس و به فضا  زنندی م  هودهیب یهاحرف  های دگی مرتب برحسب همان یکه مانند خر گرانیخودت و د

 ۶۸2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بر آستان نِه همچو مِسمار سَرَک

 دیسَر را نسا  نیچن  نیگردون ا که

 خ ی: ممِسمار*

اطرافت    یذهنیها من   ۀ هود یب  یهاوصل باش. و به حرف   ی بگذار و دائماً به زندگ   میفضا را بگشا و سَرت را بر آستانِ تسل  تو 

  یِ صورت از گردون هم بلندتر است. ]بزرگ  نیباشد در ا ی . اگر سَرت بر آستانِ زندگیابیدست   ی توجه نکن تا به سَر زندگ

  ی ما هم بستگ  یِزندگ   یو خراب   میوصل شو  ی و به زندگ  مییفضا را بگشا  میتوانی م  روز دارد که چقدر در    نیبه ا  یما بستگ 

 .[میو از خدا جدا هست میبندی دارد چقدر فضا را م 

 3۶۵۶ تی ل، بّ دفتر او   ،یمثنو ،یمولو

 نُجُوم   یکه: اَصْحاب  غمبریپ  گفت

 را رُجوم  طانی را شمع و، ش روانْ ره

 باران کردن سنگسار کردن، سنگ   یرَجْم به معن  : جمعِرُجوم*

مثل موالنا که به    ی انسان   یهاحرف   کهیطوربه   دهندی من مانند ستارگان راهنما راه درست را نشان م   اران یفرمود:    امبریپ

خدا زنده شوند مانند شمع    تینهایراه را بروند و به ب نیا  خواهندی که واقعاً م ی روان و طالبانره یاست برا حضور زنده شده 

 .طرد و سنگسار  لهیوس ینذه یهامن ی برا ی و چراغ است ول
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 ث یحد

 .« کَالنُّجُومِ فَبِاَیِّهِمِ اقْتَدَیْتُمْ اِهّتَدَیْتُم اَصْحابى »

 .«افتی دیهستند که به دنبالِ هرکدامشان بروید راهِ راست را خواه یمن مانندِ اختران  اصحابِ»

 3۶۵۷ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن چشم و زور   یرا گر بُد یکس هر

 ز آفتابِ چرخ، نور ی کو گرفت

 .رد ینور بگ  یاز  آفتاب زندگ   تواندی او م ندیو با چشم عدم بب دیمرتب فضا را بگشا ی کس  اگر

 3۶۵۸ تی دفتر اوّل، ب  ،ینومث ،یمولو

 حاجت نبود  یماه و اختر چیه

 چون شهود  ی بر آفتاب  یکه بُد

فضا را    میآفتاب به ذات خود روشن است. ]ما هم اگر بتوان  رایکه گواه بر آفتاب باشند. ز  ستین  یازیماه و ستارگان ن  گرید

 .[ میندار گرید یهاانسان  ت یبه هدا یاج یاحت  گرید م،یریکمک بگ یو در درونمان از آفتاب زندگ  مییبگشا

 393 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست یزآنکه وقتِ خواب ن فانیحر ی ا دیباش جمع

 ست ی ن اصحاب  از هکو بِخُسبَد، واللّ  یفیحر هر
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 یهارا از سو  یاریهش د،ییمختلف پخش است، فضا را بگشا یزهایو چ های دگ یدر همان تانیاریکه اکنون هش  ی دوستان  یا

اکنون وقت خوابدیذات خود قائم شو  یو بر رو   دیمختلف جمع کن  های دگ یبرحسب همان  دنیدر ذهن و د  یاریهش  دن ی. 

 .ستیبرود از اصحاب خدا ن های دگیکه به خواب همان ی . به خدا سوگند هر دوستستین

 2313 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یبندِ خلق، جز اسباب ن  چشم

 ست ی که لرزد بر سبب، ز اصحاب ن هر

  یناش   یدگیو از همان  دهدی که ذهن نشان م یی ها و فکرهاسبب   یعنیتنها علل و اسباب است    بندد،ی شم خلق را مچ  چه آن

حضور    یاریکه نفهمد از جنس هش  ی. هر انسان بندندی و چشم عدم را م   ندیآی دنبال هم م به   ی درپی فکرها پ  نی. اشوندیم

 .ست یدهد بلرزد، فکر کند و بترسد جزو اصحاب خداوند نی که ذهن نشان م  ییهاسبب   نیو خداست و به ا

 ۷29 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ز امرِ او آتش شود  زدیگر ی که در آب هر

 کُنَد  حانیکه در آتش شود از بهرِ او ر هر

  سوزاند ی به درد شده و او را م   ل یتبد  های خوش  به امر خدا آن   خواهد ی م   ی ها زندگو از آن   برد ی پناه م  های دگیبه همان  یهرکس

  ش یَتوجه نکند، خداوند آتش را برا  دهد یذهنش نشان م  کهیزیچبرود و به آن   ارانه یاگر فضا را باز کند به آتش دردِ هش  ی ول

 .دیگشای درونش را م  یابه گلستان کرده و فض لیتبد

 ۷29 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نگر کو دَم به دَم  نیمردم، ا و یدر د ینْگر  چه

 را انسان کُنَد و یسازد، د  ویرا د یآدم
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توجه کن    نیتو به ا  ؟ یدهی م فکر و عمل خود قرار   اریها را معنکرده و آ   د یها تقلو از آن   یکنینگاه م  یذهن  یهابه من   چرا

  وِ یو در مقابل د  کندی م  یذهنبه من   لیتبد  ست یاریکه از جنسِ هشرا    یآدم   یلحظه با فضابندبه که خداوند چگونه لحظه 

 .گرداندی ذاتش زنده م تِییبه خدا ی عنیانسان کرده   ییرا با فضاگشا یذهنمن

 : تشکر با

 متن: بهار کنندهمیتنظ

 : بهار ندهیگو

 

 (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



 

 

 

1021قسمت پیغام عشق  ها فاطمه و سرور خانم    

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

 2۵1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اغلب مردمان  خوارندی آدم

 کم جو امان  شانکِ یسالم عَل از

و    کیعل  از سالم   دیتو نبا  نی. بنابراخورندی را م   ی آدم  یاریسبب هش  نیپر از درد دارند و به هم  یِذهنمردم، من  اغلبِ

 .یداشته باش تیانتظار قرار و امن ،یذهن یهامن  ینینشهم

 2۵2 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 همه یهااست دل  و ید ۀ خان

 مردم دَمدَمه و یاز د ریپذ کم

 گول زدن ب،یدَمدَمه: مکر، فر*

ها آن   یهابه حرف  ی عن ی  ر،یافسون نپذ  صفتو یهمراه با درد است. پس تو از مردم د  یذهنمن  و، ید  ۀ خان   مردم   ۀهم  مرکز

 .گوش نده و نسبت به آنان واکنش نشان نده

 2۵3 تیفتر دوم، ب د  ،یمثنو ،یمولو

 آنکه او الحَول خَورد  و یدَمِ د از

 در نبرد   دیچو آن خر در سَر آ هم

 شدن  گرانید ۀبندیخَوردن: مفتونِ سخنان فر الحَول *

 مگر خدا را  ست ین ی : الحَوْلَ وَ ال قُوَّۀَ اِلّا بِاللّهِ. نیرو و قدرتالحَول*
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.  افتدیم  نیبا سر به زم  متیهنگام حرکت و عز  ،یشود، مانندِ خرِ صوف   یذهن  یهامن  ۀبندیکه مفتون سخنان فر  ی کس  آن

آن را انکار کرده، و    د،یوارد آ  ی رادیو اگر به آنان ا  زنندی عمل نکرده و ضرر م   ش یبه قول خو  یذهن  یهامن   ی به عبارت

 .«خدا ی رویاز ن ریغ  ستین ییروین  چی: »هندیگوی وار م و منافق خوانند ی هستند، الحول م  طانی ش  ۀکه عمل ی درحال

  ماریتا به خرش آب و غذا دهد و او را ت کندی و او را سفارش م دهدی مسرا خرش را به مسئول کاروان  یمسافر یِصوف[

به تذکر تو    ازی : »حاشا که من در کار خود استادم و ندیگوی و م   خوانَد ی الحول م  یکند، اما او در پاسخ به سفارشاتِ صوف

سوار    ی آن روز که صوف  ی. فرداکندی نم  ی دگ یو اصالً به خر رس  دهدی نم  انجاماز آن کارها را    کیچ یاو ه  کنیندارم.« ل

 ].«افتدی خرِ زار و ناتوان او، سقوط کرده و م ندیبی م  شود،ی خر م

 2۵۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 و ید سِ یخورَد تَلب  ایکه در دن هر

 ویو ر  میرُو تعظعدوِّ دوست  وز

 رنگ یو ن  لهیح ب، ی: فرسیتَلب*

 له ی : حویر*

و    مینما، تعظرا بخورد و از دشمنِ دوست   یذهن  یهامن   یعنی  و،ید  بیاگر فر  کند،ی م   یزندگ  ایدن  نیکه در ا  یسهرک

 .احترام را باور کند

 2۵۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 رهِ اسالم و بر پولِ صِراط در

 همچو آن خر از خُباط دیسر آ در

 : پل پول*
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 مغز یدگیاست؛ شور ی من ذهن ۀیکه بر پا یفکر  ای ی: افکارِ من ذهنخُباط*

  ی پل   که  صراط  پل  بر  و  مرکز،  در  ه«ٰ  »اِال اللّ  تیو تثب  های دگیزنده شدن به خداوند و ال کردن همان  یعن یراه اسالم    در

سقوط خواهد کرد.    نیبا سر به زم  ی شانی از ضعف و پر  یمانند آن خر صوف   ست، ی ذهنجهنم من  یبر رو  یطوالن   اریبس

 .[ کندی سقوط م  یذهناما با واکنش، دوباره به من  دیآی پل صراط م  یبه رو  ییانسان با فضاگشا  ی]به عبارت 

 2۵۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نیه  وشیبد مَن ارِی یهاعشوه 

 ن یمرو تو بر زم منیا ن،یب  دام

 .گوش کردن است یبه معن  دنیوشی: گوش مکن؛ نوشیمَن*

طور  . ]به نیخود بب  ی رو  ش ی نرو و دام را در پ  من یا  نیزم  ی گوش نده. در رو  ،یذهنبد، من   اری  یهاب یباش و به فر  آگاه

 ها را نخور.[ آن ب یدوست نشو و فر یذهن یهابا من ی عنیخالصه 

 2۵۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نیالحَول آر ب  سِی هزار ابل صد

 نیرا در مار ب س یابل آدما،

 .کنندی م   یزندگ  دهیهمان  یاز خدا وجود ندارد، اما با فکرها  ریغ  ییروین  چیه  ندیگوی که در ظاهر م   نیآدم را بب  صدهزار

  ی رشته فکرها  یعنیرا در مار  سیابل ،یکنی ناظر به جهان نگاه م  یاریصورت هشو به  یاآدم، تو که فضا را باز کرده یا

شده  گشود   یفضا  یعن ی  یموس  یاما اژدها  کردندی به مار م  لیرا تبد  هاسمان یر  زی. ]جادوگران فرعون ننیمردم بب  ۀدیهمان

 را خورد.[  یذهن یمارها ۀهم
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 2۵۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جان و دوست   یتو را: ا د یدهد گو دَم

 کَشَد از دوست، پوست  یچو قصّاب  تا

 . دادن بیفر  یعنی  نجایافسون خواندن بر مار، در ا دن، یدادن: دم  دَم*

تا مانند قصاب، پوست از دوست بر کنَد.    کندی و تو را »جان« و »دوست« خطاب م   دهدیم  ب یتو را فر  شیهاحرف   با

به و  اگر تو را واالمرت ز ی. مردم نکشاندیها را به مسلخ ماما عاقبت آن  ورزدی م  ی]قصاب هم به ظاهر با گوسفندان دوست 

 شد.[   یبخت خواه آگاه باش که هالک و نگون   ،یدهی و تو آن را باور کرده و به آن واکنش نشان م   کنندی بزرگ خطاب م

 2۵9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 کَشَد  رونیدهد، تا پوستت ب دَم

 چَشَد   ونیاو کز دشمنان، اَف  یِوا

 دادن  بیفر  یعنی  نجایافسون خواندن بر مار، در ا دن، یدادن: دم  دَم*

 یهاکه از حرف من  یبه حال کس   یتو را گمراه کنند و پوست از سرت بکنَند. وا  خواهندی م  شانیهابا حرف   یذهن  یهامن

 .ردیبگ ی نما، خوش دوست  یذهن

 2۶0 تیدفتر دوم، ب   ،ینومث ،یمولو

 وارتو، قصّابْ   یِنهد بر پا سَر

 زارِ زار زد یدهد تا خونْت ر دَم
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و هالکت    زدیرا بر  تو  زار، خون   ی با حال  کُشد،ی تا همانند قصاب که گوسفندان را م   کندی و تملق م  یچاپلوس   یذهنمن

 .دینما

 2۶1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 کُن  ش یخود را خو  دِیصَ ،یریش  همچو

 کُن  شی و، خو یّ اجنب  ۀعِشو  ترکِ

دوست   لیفام گانه،یب ۀخودت فکر کن و عشو   یبرا یعنیکن  دیشکار خود را خودت ص ریفضا را باز کن و همچون ش تو

 .نکن  دیتقل یو آشنا را رها کن و از کس 

 1221 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چون عاجز شود در اِفتِتان  وید

 انیاِنس  نیاو ز  دیجو  اِستِعانَت

 : گمراه کردن اِفتِتان*

 .فرستدی ها را به سراغ ما م و آن  دی جوی م یاری یذهن یهاما درمانده شود، از من بیو فر یزیانگدر فتنه  و ید ی وقت

 1222 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یا یاریبا ما،  دیاریشما  که

 یایجانب دار دییما جانبِ 

: »شما دوستِ ما  دیگوی و به آنان م  فرستدی صورتِ دوست به سراغ ما مرا به   یذهن  یهامن  ای  صفتو ید  یهاآدم   وید

 .« ها به حضور برسندانسان   نیا دیو نگذار دیبرو دیکن یاریما را  د،یهست
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 21۶۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 وا بَرَد مانیاز کر و یرا د هرکه

 سرش را او خَورَد  ابد، یکَسَش  ی ب

و سرِ خِردش را    آوردی م ریاو را تنها گ صورتنیچون موالنا و حافظ دور سازد، درا ی از محضرِ بزرگان و یکس را که د هر

 جدا شد.[  کنند،ی خودشان کار م یرو  قتاًیکه حق ی از موالنا و کسان دینبا ن ی. ]بنابراخوردیم

 21۶۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 زمان  کی بَدَست از جمع رفتن  کی

 بدان  کوین نیباشد، ا طان یش مکرِ

 : وجب بَدَست*

از    زیاست ]و در عمل ن  طانی ش  بیفر  نیخوب درک کن که ا  ،یچون موالنا دور شو  ی وجب از عاشقان   ک ی  ۀبه انداز   اگر

 جمع عاشقان جدا مشو.[ 

 ۴3۴2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بر چون تو ذُباب و، ید عنکبوتِ 

 و فر دارد، نه بر کبک و عُقاب کرّ

که مثل    یتو باارزش است و جالل و شکوه دارد اما بر انسان   یذهنمن  یبرا  کندی که مثل عنکبوت عمل م   یذهنمن   وِید

و پرواز و از    دیص  ۀ حضور است و عقاب نشان  یشیآال ی و ب   یندارد. ]کبک نشان سادگ   ی تسلط  چیکبک و عقاب است، ه

 جنس خدا بودن است.[ 
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 ۴3۴3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است یبانِ اشقگلّه  وان،ید  بانگِ

 است یسلطان، پاسبانِ اول  بانگِ

 : بدبختانایاشق*

  ی پردرد است. بانگ سلطان، بانگ خدا که از فضا  یذهن  یهاهمان من   ا یبدبخت    یهاآدم   گرتیبان و هداگلّه   وان ی د  بانگ 

 .که با خدا در وحدت هستند ستییهاپاسبانِ انسان  دیآی شده مگشوده

 ۴3۴۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دو بانگِ دور  نیبد زد،یامین تا

 از بحرِ خوش با بحرِ شور  ییقطره 

شور    یایبا در  نیریش  یایاز در  یاکه قطره چنان   زد،یامیمتفاوت است در هم ن  اریبس  گریکدیاز    قتاًیدو بانگ که حق  نیا

  ی جسم   یاریهش  ی که دارا  یذهن  یهاحضور زنده است با من  یاریکه به هش  یی گشاانسانِ فضا   ی عبارت. به زدیآمی نم

 .زدیآمی هستند درنم

 222۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شناس   بانیرا نوح و کشت ی ول هر

 خلق را طوفان شناس   نیا صحبتِ

  ی نیخود بدان. اما همنش  بانینوح و کشت  ۀ به منزل  کند،ی م   ییزنده شده است و فضاگشا  یکه مثل موالنا به زندگ   ی انسان  هر

 .کن ی را همچون طوفان تلق  ی ذهن یهابا من
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 222۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نر  یِو اَژدرها  ریاز ش زیگر کم

 ن حَذَرک شانیو ز خو انیزآشنا

ها به آن   ، یها هستبا آن   ی دارند فرار کن، چراکه وقت  یذهنکه من   یشان یو خو  انیو اژدها فرار نکن، بلکه از آشنا  ریش  از

 .برندی م نیها حضورت را از بآن   گونهنیو بد  ی دهی واکنش نشان م

 222۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 برند ی روزگارت م یتالق  در

 چرندی م  اتی بیغا ادهاشانی

  ، یشوی که از آنان جدا م  ی . و هنگامسازندی که با تو دارند عُمرت را تباه م   ی نشست و برخاست  ق یاز طر  یذهن  یهامن

تو را از حضور    دشانای  نیبنابرا  کشندی و تو را به خود م   شود یاند مرتب در تو تکرار مکرده  جادیها اکه آن   ییفکرها

 .[ یکن دنظر یتجد ی ن افرادیبا چن ی در دوست  دیبا جه ی. ]درنتداردیبازم

 :تشکر با

 متن: فاطمه  کنندهمیتنظ

 : سرورندهیگو
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 (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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 گنج حضور، بخش پنجم  939شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۷۸2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 هست که در شهر شِکَر ارزان شد؟  خبرت

 گم شد و تابستان شد؟  یهست که د خبرت

دست   سببی ب یبه شاد  ی به آسان یتوان ی م  یعنیکه شکَر ارزان شده؟  یخبر دار ای:[ آدیگوی ]موالنا خطاب به انسان م 

  ده یفرا رس  یزندگ  ییِ تابستان، فصل شکوفا  ، ییتمام شده و با فضاگشا  یذهنکه زمستان، فصل من   ی دانی م   ای. آیکن  دایپ

 است؟ 

 2۵2۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ما فردا پُر از شِکَّر شود  شهرِ

 تر شود ست، ارزان َ ارزان   شِکَّر

  ی موجب افزون   کرانشی طرح خداوند است که با الطاف و نعمات ب   ن یا  ی عنیوجود ما فردا پر از شکَر خواهد شد.    شهر

 .تر خواهد شدتر و ارزان در دسترس همه هست باز هم فراوان  زیکه اآلن ن یزندگ  ی نیریش  نی. اشودی شکَر م 

 2۵29 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 انییحلوا ی ا دیشِکَر غلط در

 ان ییصفرا  یِکور ، یطوط  چوهم

  ی عشق و خرد و شاد  یِنیریدر ش  د،یو به عشق معتقد هست  دیاکه فضا را باز کرده  ی کسان  یا  یعن یطالبانِ حلوا،    یا

لذت    سببی ب   یِشاد   ینیریاز ش  ی دردمند، مانند طوط   ی ذهن  یهاهمان من  ان،یچشم صفرائ  یِ. به کوردیبغلت  سبب ی ب

 .دیببر
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 2۵30 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است و بس  ن یکار ا دیکوب شکرین

 است و بس   نیا اری دیبرافشان جان

ا  تنها ن  ن یکارتان  که  دانه   ی عنی  د یبکوب  شکر ی است  همان  یهامرتب  شناسا  ی دگی درشت  کن  یی را  خُرد  را  آن  با  دیو   .

 . است و بس نیهم  یق یچرا که محبوبِ حق دیکن ی افشانجان  ،یذهنکردن من رون یو ب یی فضاگشا

 13۴۴ شمس، غزل شماره  وان ید  ،یمولو

 ریبپذ او جان دَهَدَت، رو ز نَفَخْتُ  دَمِ

 نه موقوفِ علل  ست، کون یَفَاو کُنْ   کارِ

 دم ی: دمنَفَخْتُ*

مرکزت    دیبا  یعن یاست    کون«ی»کُن فَ  ی. کار زندگ ریبگ  اد ی»نَفَختُ«    ۀیرا از آ  ن ی. ادهدی خداوند هر لحظه به تو جان م   دَم

 .کندی ذهن کار نم  یسازسبب   ایبر حسب علل    ی خداوند کار کند. زندگ  شود«ی و »بشو و م   ردیبگ   میتا او تصم  یرا عدم کن

 2222 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جان و روان  ی وجودِ آدم در

 چون آبِ روان   ب،یاز غ رسد یم

 .رسدی مانند آب روان م  بی و عدم مقاومت، جان و روان از عالم غ  ییوجود انسان هر لحظه با فضاگشا در
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 92۵ تی دفتر اول، ب  یمثنو ،یمولو

 از دست و پا   شیخلق پ  یجانها

 از وفا اندر صفا  دند یپریم

کنند، از وفا به عهد اَلست    دایپ  یذهن  یو دست و پا   ندیایجهان ب  نی به ا  کهنیها، قبل از اانسان   یاریهش  ایخلق    یهاجان

 . کردندی و پرواز م   دندیپری م ی ناب یاریهش و  صفا ۀ به مرتب

 92۶ تی دفتر اول، ب  یمثنو ،یمولو

 شدند   یبه امر اِهْبِطُوا بند چون 

 شدند   یخشم و حرص و خرسند  حبسِ

 .دیهُبوط کن د،یی: فرود آاِهْبِطُوا*

خشم    لیاز قب  یو از جنس جسم شدند به اَمر »اِهبطُوا« در زندانِ ذهن محبوس شده و به صفات   دهیهمان  زهایبا چ  ی وقت  اما

دست آوردن  هستند پس حرص به  ی دگی چون از جنس همان  ی عنیخُرسند شدند. ] ی نفسان  یهاو حرص و قناعت به هوا

   .[شوندی و خرسند م   شنوددر ذهن خ کنندی ها را کسب م ها را داشته و چون آن آن

 3۸ یۀ، آ( 2بقره ) ۀ سور م،یقرآن کر

 .« یَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ خَوْف   فَلَا هُدَایَ تَبِعَ  فَمَنْ هُدًى  مِنِّی یَأْتِیَنَّکُمْ فَإِمَّا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیعًا  قُلْنَا»

  ی و بزرگان[ از من به سو  ان یاد  ۀ ]به واسط  ی تیپس اگر هدا  د؛ییاتصال به خداوند[ فرود آ   ای : »همه از بهشت ]گفتیم»

 .««یپاک کنند[، نه بیمى دارند و نه اندوه های دگیمرا پیروى کنند ]و مرکزشان را از همان ت یآنها که هدا د،یشما رس
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 92۷ تی دفتر اول، ب  یمثنو ،یمولو

 رخواهیو ش  میحضرت  الیعِ ما

 ه لِلْاِل  ال  ی: اَلْخَلقُ عِگفت

 .: خانوارالیعِ*

که . چنان میازمندیبه درگاه او ن  رخوارهیچون طفالنِ ش و هم  میتخداوند هس  خوارِیبندگان و مخلوقات، خانوار و روز  ما

خودش، زنده    ی عنیبه عشق    دیبا  میهست  او  جنس  از  چون  پس. ]هستند  خداوند  خانوار  مردم  ۀ حضرت رسول فرمود: هم 

 .[ میشو

 92۸ تی دفتر اوّل، ب  یمثنو ،یمولو

 او از آسمان باران دهد  آنکه

 تواند کو ز رحمت نان دهد هم

دهد. ]پس چون    ی قادر است که از رحمت و احسان بر بندگانش نان و روز  باراند، ی که از آسمان باران م  یخداوند  آن

 .[ شودی هم برکات عطا م  رونیب  یِفضا گشوده شود، باران عشق و رحمت و خرد نازل شده و در زندگ 

 190۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اَندرونه راست کرد   مانیسل پس 

 بودش، کرد سرد بر آن شهوت که    دل

 . پاک کرد و نسبت بدان سرد شد های دگیمرکزش را از شهوتِ همان ایبه اصالحِ درونش پرداخت و دل   مانیسل پس 
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 190۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از آن تاجش همان دَم راست شد   بعد

 شد  خواستی تاج را م نکه آنچنا

 . شد دیچنان که با مرکزش را عدم کرد، تاج بر سرش راست قرار گرفت و آن  مانیرفت و سل های دگیهمان کهنیهم

 190۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او به قصد  کردی از آنَش کژ هم  بعد

 جو به قصد تارَک  گشتی وا م  تاج

 .گرفتی و بر فرقِ سرش درست قرار م   دیکوشی اما تاج م کرد،ی جهت امتحان تاج را کج م به  مانیاز آن سل  بعد

 20۴9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 را به الف ییخدا  دیشای م گاو

 صد اختالف؟  یچون من ی رسول  در

 کهی است؟ درحال   یی خدا  ۀ ستیست شا  ی ذهنکه نماد من   یسامر  نِی دروغ  ۀگوسال   ای:[ آدیگویم  انیهودیخطاب به    ی ]موس

  یی که انسان با فضاگشا  کندی موضوع اشاره م  نیوجود دارد؟ ]درواقع موالنا به ا  زهیدر رسالت و نبوت من صد نوع ست

 او صحبت کند.[  ق یاز طر  یبرسد که زندگ   ییاج  به  و  شده  زنده  خود   ۀبه اصل خداگون  تواند یم

 20۵0 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یاز خر  یسَجده کرد  یگاو  شِیپ

 ی سِحْرِ سامر  دِ یعقلت ص  گشت
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  نک یاز پشت ع  دنیبا د  نی. بنابرایگوش داده و به آن سجده کرد  یذهنگاو من   نیو جهل به حرفِ ا  تیخر  یاز رو  تو 

 . یشکار شد  یذهنهمان من  ای یسامر یجادو  ۀ لیوسبه های دگیهمان

 20۵1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ز نورِ ذُالْجالل یدیدزد  چشم

 ضاَلل  نِیجهلِ وافر و، ع نْتیا

 تو را   نی: انْتیا*

  ی گمراه   نیتو و ع  تینهای ب   جهل  ۀ نشان  نی. همیچشمت را از نور خداوند که صاحب شکوه و جالل است فرو بست  تو

 . است

 20۵2 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 که تو راست   نش یبر آن عقل و، گُز  شُه

 تو کانِ جهل را کُشتن سزاست  چون 

 اظهارِ نفرت و کراهت؛ اُف، تُف  یاست برا  یا: کلمه شُه*

 . معدن جهل است سزاوار مردن در ذهن است  نیچننیکه ا  ی . انسان یکه تو در ذهن دار  ی بر آن عقل و قدرتِ انتخاب  تُف

 20۵3 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بانگ کرد، آخِر چه گفت؟  نیزرّ گاوِ

 همه رغبت شگُفت  نیرا ا احمقانک
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 دهند،ی گوش م   ش یو صدا  یذهنکه به حرف من  یکسان   ی عنیبانگ زد آخر چه گفت که احمقان،    ی وقت  یذهنمن   نِیزرّ  گاو

 . کردند دا یو رغبت پ ل ینسبت به آن م نیچننیا

 20۵۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ی باطل  د؟ یرا چه رُبا باطالن 

 ی عاطل  د؟یرا چه خوش آ عاطالن

 کند؟ی باطل جذب م  یِذهن  یهاجز همان من  یزیبا درد وجود دارد را چه چ  یدگیکه در مرکزشان همان  یکسان   باطالن، 

 است؟   ندیخوشا یکاریجز ب یزیرا چه چ کنندی عمل م یذهنکه برحسب من  ییهاعاطالن، آن 

 20۵۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جنسِ خود  د یرُبا یهر جنس  زآنکه

 رُو نَهَد؟  ی نر ک  رِیش  یِسو  گاو،

  ی شده روگشوده  یفضا اینر  رِیش  یکجا به سو یذهنمثال گاو من   ی. براکندی جنس خود را جذب مهم ، یهر جنس رایز

  آورد؟یم

 20۵۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 کجا عشق آورد؟  وسفیبر  گرگ

 خورَد مگر از مکر تا او را  جز

تا او را شکار    بیفر  یمگر برا  ورزد؟یانسان زنده به حضور عشق م  وسف،ینسبت به    یدردمند کِ  یذهنهمان من  ای  گرگ

 .[کنندی م یذهنبه من  لیتبد  زیها را نو آن  خورند ی ها را مانسان  ت یانسان یذهن یهاکند و دچار درد سازد. ]درواقع من 
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 :تشکر با

 متن: آزاده  کنندهمیتنظ

 : سرورندهیگو

 

 (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 


