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812 پیغام عشق قسمت خانم پارمیس   

 گنج حضور، بخش سوم  921شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ٣12٠ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی در دلِ ما، که روشن چراغ دَرآ

 یی ایکه خوش توت ده، یدر دو د دَرآ

شده قدم بر مرکز من بگذار و  گشوده   یصورت فضاگاه تو به آن   میگشای لحظه م   نیمن فضا را در اطراف اتفاق ا  خداوندا، 

  د ی چشم عدمم را باز کن و بگزار با د حالت نیدرا  ، یتو هست کم،یتار  ۀد یتنها چراغِ روشن در مرکز همان را یآن را عدم کن ز

 .نمیتا درست بب کندی م  نایچشمانم را به نور عدم ب ، تو خوبِ  ۀکه سرم ی راستبه  نم،یتو بب

 ٣12٠ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ددر آر   یاهیلشکرِ غم س اگر

 یی و صاحب لَوا ی رزم دِیخورش  تو

 : پرچم لَوا*

 فرمانروا  ر،یلَوا: ام  صاحب*

ذهن، فضا   یهایسازها و سبب حل کمک خواستن از راه  یجابشود و از هرسو به من حمله کند، به   تینهای لشکر غم ب   اگر

و لشکر    جنگدیمن م  یجافکان به کن  یرویو ن   کندی و راهم را روشن م   دیآی رزم تو باال م  دِیخورش  حالت نی. درامیگشای را م

 .ی تو هست  یروزیپس صاحب پرچم پ  دهد،ی غم را شکست م
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 ٣٠۷٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا  ندهیزفتست و گشا قفل

 اندر رضازن و  میدر تسل دست 

 : ستبر، بزرگ زَفت*

و    یباش   میهرلحظه تسل  دی. پس بادیآن را بگشا  تواندی سخت و محکم است و تنها خداست که م   اریبس  یذهنقفلِ من   نیا

  ی و اجازه ده   ییکامل فضا را بگشا  تیبا رضا  ها،یمرادی لحظه و ب  نیذهن، در اطراف اتفاق ا   یها بدون توجه به استدالل 

 .دیرا بگشا اتیذهنر کند و قفل من تو کا ی فکان روقانونِ قضا و کن  قیخداوند از طر

 ٣٠۷۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها ذرّه گر شود مفتاح  ذرّه

 ا یجز از کبر  ستی ن ش یگشا نیا

قفل فقط و فقط با    نیرا باز کنند چراکه ا  یذهنقفلِ سخت من   توانند ی شوند، باز هم نم   د یبه کل  لی تبد  یتمام ذرات هست   اگر

 .شودی فکان خداوند باز مدر برابرِ قضا و کن  میو تسل یی فضاگشا

 2۵88 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نوا ی برهنه و ب  ی نیکجا ب هر

 است از اوستا  ختهیکه او بگر دان

نگرفته، پس بدان که او به    یاجه ینت  دهیو هرچه زحمت کش  نواستی برهنه و ب   ،یکه از لحاظِ معنو  یدیرا د  یشخص   هرجا

  دیموالنا را خوانده، حفظ و تکرار کن  اتیو مرتب اب  دیبه حرف استاد گوش کن  د یاست. ]پس شما باحرف استاد عمل نکرده 

 در شما روشن شود.[   یچون چراغ تا هم
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 2۵89 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دلش  خواهد ی چنان گردد که م  تا

 حاصلش ی دلِ کورِ بدِ ب  آن

  ست ی دگ یکه پر از همان  حاصلشی باشد همان دلِ کور و ب   خواهد، ی و پندار کمالش م   یذهنهمان من  یعن یگونه که دلش  آن   تا

 .رسدی نم  یاجه ینت چیو از فکر و عمل با آن به ه

 2۵9٠ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ی که اُستا خواست یگشت نیچن گر

 یرا آراست ش یرا و خو ش یخو

جهانِ درونش را    ،ییبا فضاگشا  تواند ی را بخواند، حفظ کرده و تکرار کند، م  اتش ینکند و اب  یکه از موالنا دور  یهرکس  پس 

 .کندی را هم درست م  رونشیشده جهان بگشوده  ی فضا صورتنیآراسته کرده و از جنس خداوند شود؛ که در ا

 2۵91 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 در جهان زدیکه از اُستا گر هر

 بدان  نیا زد،یگری ز دولت م  او

ن  نیا از  درواقع  کند،  فرار  استاد  از  هرکس  که  بدان  کرده،    یِ بختک یرا  فرار  جهان  گرفتار    ی عنیهردو  درونش  هم 

 .شود یبد م  یل یخ  رونیو هم انعکاس آن در ب هاستی دگیهمان
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 ۵۶9 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی فلسف   طیدر وسا  دیفزایم

 ی باز برعکسش صَف  ل،یدال  از

 : جمع واسطه طیوسا*

 ی من ذهن لسوف،ی: منسوب به فلسفه، فیفلسف *

 است، خالص، انسان زنده به حضور  یهمان صاف  ی : مراد از صف یصَف*

و مرتب به   رودی را م  یذهناست، راهِ من  زانیبرسد و از استاد گر ییبه جا ده یبا فکر همان خواهد ی که م ی انسانِ فلسف  پس 

پاک کرده و به حضور    های دگیکه مرکزش را از همان  ی کس   یعن ی  یانسانِ صف  کهی درحال   کند،یعلت و معلول فکر م  نیقوان

لحظه    نیدر هم  کهی طوربه   داند،ی ساده م  اریرا بس  یو زندگ   زدیگریذهن م  لِیدال از سبب و    ییاست با فضاگشا زنده شده 

 .شود ی زنده م  یکامل به زندگ ییِ و با فضاگشا  دارد ی قدمِ درست برم کی

 ۵۷٠ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و از حجاب ل یاز دل زدیگر نیا

 بیمَدْلُول سر بُرده به ج  یپ  از

 : داللت کرده شده، رهنمون شده مَدْلُول*

  ی فضا   ی عن ی  برد؛ی فروم   ب یبا ذهن، سر به ج  یسازسبب   یجاه و ب  زدیگری و حجاب ذهن م  لیانسان فضاگشا از دال   نیبنابرا

 .دهدی نفوذ قانون قضا قرار م ریو خود را ز دی گشای را م اشنه یدرون س

 



   

  

 

812 پیغام عشق قسمت خانم پارمیس   

 ۵۷1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آتش است  لِی دُخان او را دل گر

 دُخان ما را در آن آتش خوش است  ی ب

 : دود دُخان*

  گر یعبارت د. به می در آتش خوش و شادمان  ی دود  چیما بدون ه  برد،ی م   یدود به وجود آتش پِ   قیاز طر  ی انسان فلسف  اگر

دنبال اسباب و  اثبات وجود خداوند به  یو برا  کندی پندار کمال م   ۀچیذهن، خود را باز  یهای با مرادخواه  یذهنانسان در من 

به خداوند    ماًیذهن را کنار گذاشته و مستق  یها ی و مرادخواه   های شدگی شرط   ل،یاما انسانِ فضاگشا دال   گرددی ذهن م   لیدال 

 .حال و شادمان استخوش  کهی درحال   شودی زنده م

 ۵۷2 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن آتش که از قُرب و وَال  خاصه

 آمد به ما ترک یدُخان نزد از

 و محبت   ی: دوست وَال *

اجازه    میما با تسل  کهی و درواقع خودِ ماست. ]درحالت  ترک یو عشق از دود به ما نزد  ی کیکه از شدت نزد  ی آتش  خصوص به 

خود    ی به ذات اصل  ،یخودش بازگردد، ما بدون دود و سبب ذهن   ی سوما حرکت کند و به   یهای دگ یاز همان  ی زندگ   میدهیم

 .[ میشوی زنده م

 1۶ ۀ، آی(۵٠)  ق ۀ سور م،یقرآن کر

 .«وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ»... 

 .«میتر کی و ما از رگ گردن او، به او نزد»... 
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  دنِیو د  های دگیبرحسبِ همان  دنید  ،یسازاستدالل و سبب   ،یذهندودِ من  نیهستند. فقط ا  یک یانسان و خداوند    یعنی[

 ]. عمالً تجربه شود  موضوع توسط انسان نیا  گذارند،ی صورتِ جسم، نم خود به 

 ٣2۷2 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روح است نطق و چشم و گوش  پرتوِ 

 آتش بُوَد در آب، جوش  پرتو 

  ن یا  ۀدهندو نشان  ردیگی پرتوِ روح صورت م   ۀ لی وسبه   دن،یو شن  دنیحرکات و جنبشِ انسان از جمله سخن گفتن، د   تمام

 .است  آتش  وجود ۀ آب نشان دنِیطور که جوشدر انسان به خودش زنده شود، همان   خواهدی حضور م  یِاریاست که هش

 ٣2۷٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که پرتوِ جان، بر تن است  چنانآن

 اَبدال، بر جانِ من است پرتوِ 

چون موالنا که به  هم   یبزرگانندارد، پرتوِ ابدالِ    یو ارزش   ردیمی  جان، تن مِ که جان بر تن پرتو افکنده و بدون   گونههمان

 .آورد یرا در وجودم به ارتعاش درم  یو زندگ  تابدی بر جان من م  زیاند نزنده شده  ی زندگ

 ٣2۷۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جان، چو واکَشد پا را زِ جان  جانِ

 تن، بدان  جانی چنان گردد که ب جان

انسان به خداوند وصل م   یی ]با فضاگشا او که از    اشی از جان اصل  ،یچه براثر فضابند [ چنان شودی جانِ  دور شود، جانِ 

 .که اصالً جان ندارد و مرده است  شود ی م  یچون تن هم دیآی م یذهنمن
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 ٣2۷۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیمن بر زم نَهَمی از آن رُو م  سَر

 ن ید وْمِ یَگواهِ من بُوَد در  تا

 امت ی: روزِ قنید وْمِیَ*

قدم درست را برداشته    ، یابد  ۀ لحظ  نیهم  ی عنی  امت یتا در روز ق  گذارمی م   نیسَر بر زم  م،یو تسل  یی رو با فضاگشااز آن   من

من است گواه من    یهای دگیکه همان دردها و همان  نیفکان قرار دهم تا زمقانون قضا و کن   ری خود را ز  ییو با فضاگشا

در مرکزم    یای دگیهمان  چ یه  گریکه د  ییتا جا  ندازمیکرده و ب  یی ها را شناساآن   انمتا بتو   ندیشوند و اسرارشان را به من بگو

 .نماند

 ٣2۷۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هالَکه زُلْزِلَت زِلْزا  نید وْمِیَ

 هاباشد گُواهِ حال  نیزم نیا

  ییِ با فضاگشا کنند،ی درد و ترس و حالِ بد م  جادِ یکه در مرکز انسان ا  ییهای دگ یهمان ،یابد ۀ لحظ  نیا ی عنی امت یروزِ ق در

 .کنندی افتاده در خود را آزاد متله به  یِ و زندگ ندیآیسخت به لرزه درم ن،یمانند زم ق،ی عم یی کامل و شناسا

 ۵-1 ۀ، آی(99)  زلزال  ۀ قرآن کریم، سور

 .« لَهَا أَخْبَارَهَا. بِأَنَّ رَبَّکَ أَوْحَى زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا. یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ  إِذَا»

از طرنی دتریا ]شد( را بهای دگیهمان  ای)  نیکه زم  یهنگام»   نیاست( بلرزانند، و زم  دیشد  ییفضاگشا  ق ی[ لرزشش )که 

را چه شده است؟ آن روز است    نی: زمدیاندازد، و انسان بگو  رون ی( را بهای دگ یبه تله افتاده در همان  ی گرانش )زندگ  یبارها
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  ق یکه پروردگارت )از طر  رای(؛ زدهدی را به انسان پس م   اش ی و درد زندگ   ی دگ یهمان  یعنی)دیگوی خود را م   یخبرها  نیکه زم

 .«استکرده ی فکان( به او وح قانون کن

 

 : تشکر با

 سیمتن: پارم کنندهمیتنظ

 س ی: پارمندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 921: 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 چهارم 921شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ٣2۷۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تُحَدِّث جَهْرَۀً اَخْبارَها کو

 و خارها نیزم د یسخن آ در

ما خبرشان    یو دردها   های دگ یهمان  یعنی.  ندیآی و خارها به نطق م  نیو زم  کندی گو مخود را باز  یآشکارا، خبرها  نیزم  رایز

 .دهندی را به ما پس م

 ٣1۷۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 علوم  نی بر تو ا ست یمبارک ن چون 

 کُن و، بگذر زِ شوم  یگُول  شتنیخو

 : ابله، نادان، احمق گُول*

نفوذ    ریز  یجهاننیا  یزهایمراد خواستن از چ  ،یشدگی صورت علت و معلول، شرط که به   دهیدانش و علوم همان  نیا  چون

ها خودت را ابله و ذهنت را ساده  نسبت به آن   نیبنابرا ست؛یشگون نتو مبارک و خوش  یبرا  شود،ی پندار کمال ظاهر م

 .بگذر یناخجستگ   نیکن و از ا

 ٣1۷۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

  لَناگو که: ال عِلْمَ ک یمال چون 

 ما عَلَّمْتَنا رَ یْغَ ، یاِله ای
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شده فکر مرا  گشوده یدر فضا ش یلحظه با صُنع خو نیندارم. خداوندا، هم  ی مانند مالئک بگو که من علم یی فضاگشا  با

  ی . فکرهاستین  ی من دانش  یبرا  ،یبه من آموخت  ییلحظه و با فضاگشا  نیکه تو در ا  یاز آن دانش و خرد  ری. غنیافریب

 .ندیآی کار نممن به  ی قبل

  ٣2 ۀی، آ( 2)  بقره ۀ سور م،یکرقرآن  

 .«الْحَکِیمُ  الْعَلِیمُ  أَنْتَ  إِنَّکَ  سُبْحَانَکَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا قَالُوا »

 .« اى دانشى نیست؛ تویى داناى حکیمته : منّزهى تو. ما را جز آنچه خود به ما آموخگفتند»

 ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو یِهای مرادی از ب عاشقان 

 ش ی خو  یِگشتند از موال  خبربا

  فهمند ی م  یینرسند، با رضا و فضاگشا  ی جهانن یبشوند و به مقصود ا  مرادی که ب   ی زمان  یعاشق خدا و زندگ  یهاانسان 

 .و باخبر شدن از خداوند است  یباز کردن فضا و آگاه شدن از زندگ   یعنی ی به مراد اصل  دنیوقت رس

 ۴۴۶۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد قَالووزِ بهشت یمرادی ب

 سرشت خوشْ  ی شنو ا  الْجَنَّۀحُفَّتِ 

 لشکر  شروِیپ آهنگ،ش ی پ : قَالووز*

ا  ی کس   یا تو  از جنس خداوند است،  تو  م   ثیحد  ن یکه سرشت و ذات  نامالدیگوی را بشنو که  در  و    ماتی: »بهشت 

به    دنیرس  یدرواقع راهنما  ،یجهان نیا  یو ناکام ماندن از مرادها  یمرادی شده است.« پس بدان که ب   دهیچیپ  های سخت

 .همراه دارد به  یادیز ی که سخت شودی م ی ذهنمن دِیسبب عمل کردن برخالف د  رایاست؛ ز ییکتایبهشت 
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 ث یحد

 .« الْجَنَّۀُ بِالْمَکَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ  حُفَّتِ»

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

 ۶٣۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 استَت بدان  لیکه م یهر آن کار در

 انی عِ ی نیب ی خود را هم  قدرت

کارها بر اساس پندار کمال احساس قدرت   نیدر ا ، یبدان برس  یتوست و آرزو دار  یذهنمن  لیابق با مکه مط یکار هر

 .امده یرس ی قیتوف نیمنم که به چن ن یکه ا یفروش ی و فخر م یکنی م اریو اخت

 ۶٣۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و خواست   ستی ن لت یکه م یهر آن کار در

 از خداست   نیک ،یشد  یآن جبر اندر

  یی گوی و م  یدهی نشان م   یدر آن کار خود را جبر  های دگیمثل انداختن همان  ،یندار  ل یکه بدان تما  یبه هر کارنسبت   ی ول

 ۀکنندجاد یاو خود ا  ست،یاز خدا ن  یذهنمن  یاز کارها  کدامچیه  کهی . ]درحال یدهی کار خداست و آن را به خدا نسبت م  نیا

 وجود ندارد.[   جبرنام به  یزیاست. اصالً چ  شی خو  تیوضع

 29٣۵ ۀ شمس،غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مطلق  یِّستی تو هستِ ما را، بر ن ی بست

 یمرادی مرادِ ما را بر شرطِ ب  ی بست
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ما را هم با شرطِ    ی و مراد اصل   ی مطلق« و مرکز عدم قرار داد  یِستیبه »ن  ل یتبد  یو وجودِ ما را برمبنا  ی هست   خداوندا، 

.  میخود چشم بپوش  یذهن  یکه از مرادها  میرسی م  ی به مراد واقع   یدرصورت   ی عنی  ؛ یبست  ی جهانن یا  یزهایاز چ  یمرادی ب

لذت    ی است بهتر از زندگ   ی که درونش خال   ی . اتفاقاً کس میکنی م  ی خال . فقط مرکزمان را  ستی ن  ت یمحروم  ی معنبه   ن ی]ا

 .[ رسدی م ی جهاننیا یهابه مراد  برد یم

 ٣18۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی جبر را که بس ته  نیکن ا ترک

 ستیسِرِّ سِرِّ جبر چ  یبدان  تا

که با    یاست، جبر  «ی»ته   اریشده رها کن که بس لیرا که در اثر نفوذ پندار کمال بر تو تحم  یذهنانسان، »جبر« من   یا

  نی. با رها کردن ایکنی نم  شرفت یو پ  یشو ی تو عوض نمکه    کندی به تو القا م   ی ذهن   ۀ شدی علت و معلول شرط   نیقوان

 .شدن است  یو از جنس زندگ  رییتغ ل،یتبد  نی»سِرّ سِرِّ جبر« درواقع هم ی شوی جبر متوجه م

 ٣188 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جبرِ جمعِ مَنبَالن   نیکن ا ترک

 از آن جبرِ چو جان  یاب یخبر  تا

 کاری: تنبل، کاهل، بمَنبل*

چون  که هم  یرها کن تا از جبر   یمراد بخواه   های دگ یو همان  یماد  یها از جهت   کندی »جبر جمع تنبالن« که وادارت م  نیا

 .یکن دا یپ ی قدر است آگاهو گران  زی»جان« عز
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 ٣189 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی کن و، کن عاشق یمعشوق  ترکِ

 یقیگمان برده که خوب و فا یا

 مسلط، برتر  ره،ی: چقیفا*

و همه دوستت دارند، معشوق بودن را رها کن    یهست   روزیو پ  بایکه ز  یدار  یل یکه با پندار کمال در ذهنت دال   یانسان   یا

  یبکش تا خرد و شاد  رونیرا ب  های دگیافتاده در همان تله به   یِاریفضا را باز کن و هش  ی عن یآور؛ ]  یو به عاشق بودن رو

 .[ زدیفکر و عملت بر به  ی زندگ

 ۶٣8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 د یایگشت، چنان راست ن نیگشت و چن چنان

 د یکه چند دیمدان د،یکه چون دیمدان

به   در آگاهانه  بازگشت  درنم   ی ذهن  یهاخدا سبب   ی سوراه  کنم چنندیآی درست  اگر چنان  ا  یعنی  شود ی م   نی.    ن ی اگر 

  ل یاست، تبد  زان یکه حضورتان چه م  دی. بهتر است اصالً ندان شومی آزاد م  های دگیرا انجام دهم از همان  یذهن  یهاکار

به  م  ۀ لی وستنها  بگ  یمعنو  شرفت یپ  یذهن  یارهایمع  با   دینبا  ی عنی  رد؛یگی خداوند صورت  اندازه  را  کار    نیا  د،یریخود 

 . است آورانیز

 1۶2۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 میعلّت است و مُستق ی من ب کارِ

 م یسَق ی نه علّت، ا رمیتقد هست

 ماری: بمیسَق*
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 یهاعلت   قینه از طر  کنمی از درون تو کار م  میطور مستقفکان، به قضا و کن  ق ی:[ من از طردیگوی م  ی ]موالنا از زبان زندگ 

  ی نه علل ذهن  ی فکان من توجه کنقضا و کن   ر،یتقد به   د یبا  ، یمبتال هست  یذهنمن   یماریکه به ب  ی انسان   ی پس ا  ،یذهن

 .خودت

 2۴٣۶ ۀشمار  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 از عدم زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را  من

 ی دادم تو را، باشد که با ما خو کن یینهییآ

تو دادم    به   یا نهیام. آوجود و سرنوشت خودت نشانده   ی و بر تخت پادشاه  وجود آورده انسان، من تو را از عدم به   یا

ب   ی توانی که با آن م و    ت یو ابد  تینهای ب   یِ . تا خویدار  رتیو بص  زییکه قدرت تم  ینیو هم بب  ینیبب  رنگی هم با نور 

 .های دگ یاز همان ی خواهپندار کمال و کام یِنه خو  یریمرا بگ ی فراوان

 ۴٣۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ستیعدم خود چه مبارک جا نیا

 وجود از عدمست یِمددها که

 .کندی به جسم و فکر انسان کمک م  یعنی رساند، ی مدد م یاست که به هر وجود یمبارک یجا یی گشاعدم با فضا  مرکز

 9۵٠ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 وجود کَم گردد   د،یهر کجا عدم آ به

 عدم که چو آمد، ازو وجود افزود  یزه

. در  دیآی که به مرکزش م  یخوشا به حال آن عدم  د،یگشایم  هاتیاتفاقات و وضع  برابرِفضا را مرتب در  یوقت  انسان

 .شودی افزوده م ی و با آمدن عدم، به عمق حضور و وجود اصل شود ی کم م  یذهنمن  یمقابل وجود توهم 
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 1٠19 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بدان  تْیِّمِنَ الْمَ یَّ الحَ خرِجُیُ

 عابدان  دیعدم آمد ام که

مرکز   ل یبدان که تبد کند،ی جدا م  های دگی و همان  یذهنمن  ی زنده را از مردگ ی لحظه امتداد خودش، زندگبه لحظه  خداوند 

 کهن یا  یبرا  یگریو کمک د  دیام  چیجز مرکز عدم، هبه   یعنیگران است،  عابدان و پرستش   دیانسان به عدم، تنها ام

 .زنده شود وجود ندارد ا خد  تیو ابد تینهای لحظه انسان بتواند به ب نیا

 19 ۀیآ ،(٣٠) روم  ۀسور  م،یکرقرآن

 .« تُخْرَجُونَ  لِکَوَکَذَ  الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَیُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا خْرِجُیُ»

چنین از گورها بیرون    سازد و شما نیز این از مُردنش زنده مى بیرون آرَد و مرده را از زنده. و زمین را پس را از مُرده    زنده»

 .« شوید

 8٠2 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هاست ینشانِ پا  نیلبِ بحر، ا تا

 نشانِ پا درونِ بحر الست  پس 

.  شودی م  دیوحدت محو و ناپد  یاینشان در در  نیبعد ان به اما از آ  داست، یپ  ییکتای  یایها تا ساحل درو نشان قدم   اثر

زنده شدن به خدا را با ذهن    زانیردّ پا و م  د،یرسی لحظه م   نیا  ییکتای  یایبه لبِ در  ییکه با فضاگشا  ی تا وقت  یعنی

زنده شدن    زانیم  گرید  د، یشو  یک یشده با خدا  گشوده   یفضا  نیشده و در ا  ییکتای  یایوارد در  یاما وقت  د،یفهم  توانیم

 .دیسنج  توان ی به خدا را با ذهن نم 
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 :تشکر با

  متن: سمانه  کنندهمیتنظ

 : سمانه ندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 921: 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  921شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 2۶۷٠ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق گسترد بهرِ ما بساط  حکمِ

 انبساط قِ یازطر دییبگو که

 مانندِ فرش و سفره  یگستردن  زِی: هر چبِساط*

  ن یانسان در ا  ی و گفت: ا  د یو انبساط را به ما بخش ییفضاگشا تی ما گسترده کرد و خاص  یبِساط رحمت را برا   خداوند 

 .با من صحبت کن یی گسترش و فضاگشا ق یلحظه از طر

 ٣218 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ابیخود را ب  یخودی کن، در ب جهد

 بِالصَّواب اَعلَم  هُ واللّ  زودتر،

و سبک    یو بدان که خداوند به راست  یبکن  دایشده با مرکز عدم خودت را پده گشو  یکن هرچه زودتر در فضا  کوشش

 .تر استدرست داناتر و آگاه  ی زندگ

 ۴1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ما  ۀجهان، دوش نَبُد نورِ تو در حلق  شمع

 بگو! شمعِ رُخَت دوش کجا بود کجا؟  راست 
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  د یو خورش  مید ید  ی ذهنبا عقل و نورِ من   م، یو وارد شبِ ذهن شد  می جهان آمد  ن یبه ا  ی شمعِ جهان، از وقت  یا خداوندا، 

لحظه که از تو جدا    نی. راستش را بگو از روز اَلست تا امینیتو را بب  میحضور تو در درونمان خاموش بود پس نتوانست

 .[مینیبی او را م میزنده شوو به خدا  ه کرد ییلحظه فضاگشا نی]اگر ا ؟ یکجا بود میبود

 ۴1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو  دنِیدلِ ما بنگر، کز هوسِ د یِ سو

 نشد از طلب و طالَ بقا  ریشد و س  ستین

 بقا: عمرش دراز باد  طالَ *

  دنِ ی. از هوسِ داورینگاه کن و شمع حضورت را به مرکزمان ب  میهست  یی و فضاگشا  م یبه دلِ ما که درحالِ تسل  خداوندا، 

  ر یبه تو س  دنیو از طلبِ رس  میما هنوز شوق و ذوق زنده شدن به تو را دار  ی و نابود شد؛ ول   ست ین  مانی ذهنتو، من

 ».دراز باد یابد ۀلحظ  ن یزنده شدنمان به ا ر: »عممییگوی م  ییو هرلحظه با فضاگشا  میشوی نم

 ۴1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 و سپهت؟  ل یو خ مه یبود مهت؟ خکجا  دوش

 آنجا، که درو حسنِ تو بگشاد قبا  دولت 

عاشقان    ،ییکتای  یماهِ تو کجا بود؟ آن چادرِ بزرگ فضا  دم،یبودم، تو را ند یذهنروز اَلَست تا به امروز که من در من  از

تو در    ییبایاست که حسن و ز  یی جا  ی بختک یکه ن  دانم ی خوب م را    یزیچ  ک ی  من   بودند؟   کجا   تو   ۀکنندو سپاه کمک 

 .شود ده یجا دآن
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 ۴1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دانم کامروز ز غم   ،یبه هرجا که بُد  دوش

 بُوَد همچو دلم مسجدِ ال حولَ و ال  گشته

از   ریلحظه، غ  نی که در ا  دانم ی را م  نیا  ی ول  کنم؛ی راه تلف نم   ن یبدانم و وقتم را در ا  خواهم ی نم   ، یکجا بود  ست ین  مهم

هرلحظه با    یعن یاست.    دلِ من، مسجدِ »ال حولَ و ال« شده   کهیطورندارم. به   یگریمراد و غم د  چی زنده شدن به تو ه

 «.خداوند ی رویاز ن  ریغ ستین  ییروین  چیاست که »ه ن یحرف من ا یی فضاگشا

 ۴٠88 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م یَن وانیاز آن د  ارانی ی : اگفت

 میَپ  دیآ ف یضع ی ز الحَوْل که

 خدا  ی رویبه جز ن یی روین ستین ی : منظور الحَوْلَ و ال قُوَّۀ اِلّا بِاهلل به معنالحَوْل*

 ه یشالوده، پا  ان،ی: بنی پِ*

  ی کس  کهنیکه هم  ستمی ن  یذهنمن   یوهای من از آن د  اران، ی  یکننده گفت: امالمت   ی ذهن  یهاگشا، به جمع منفضا   انسان 

  ی رو ین  ییگشافضا   ق یبلکه از طر  دهمی نم  ت یاهم  یذهنمن   داتی؛ من به تهدو سُست شود   فیضع  ادمیبن  د،ی»الحَول« گو

 .آورمی خداوند را به مرکزم م

 ۴1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کنان من تا به سحر ناله  گشتمی هم  دوش

 ی وَ نَف  ینَوم   جَیَّهَ ا بِالصُّبْحِ بَد بَدْرُکَ
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  ، ی ذهنو عجله نکردن در من  ییکه به تو زنده شوم؛ سرانجام با فضاگشا  کردمی بودم، ناله م  یذهنکه در من  یدوران  تمام

 .برد نیاز ب  یکله نمود و آن را ب  شانیمن را پر یذهنماه شبِ چهارده تو سحرگاه در مرکزم طلوع کرده و خوابِ من 

 ۴1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو  یۀ ه جهان ساتو و ما جمل ینور یۀسا

 جدا؟   هیکه او باشد از سا ستده یکه د نور

  ۀ ی چون موالنا ساشده به ذات تو همزنده  یهاانسان   ا یاست.[ خدا  د یبا خورش  ه یسا  ۀ رابط  چونهم  خدا   با   انسان   ۀ ]رابط

.  میتو شو  ۀیشده و خود سا  لیحضور تبد  ۀ یبه سا  مانی ذهنمن  اهِی س  ۀ یسا ییبا فضاگشا  دی. بامییهاآن   ۀیتواَند و ما سا

 .باشد حتما نور هم وجود دارد هیچراکه هرجا سا ست یجدا ن هیکه نور از سا دانند ی همه م

 ۴1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 او، گاه شود محو درو   یِبُوَد پهلو گاه

 او هست خدا، محو درو هست لقا  یِپهلو

دارد.[    با نور خداوند رابطه   ه یسا  نیخداوند است و ا  ۀیسا  ،یدگیکه باشد، با هر مقدار درد و همان  ی تی]انسان در هر وضع

 .شودی م  لیدر خداوند محو شده و کامالً به نور تبد  هیاوقات سا  یکنارِ خداوند است و وجود دارد و گاه  ه،یاوقات سا  یگاه

  ده یبه »لقا« رس  ی عنی  شود ی که در نور او محو م  ی که انسان کنار خداوند است از او جدا بوده و وجود دارد؛ و زمان  یزمان

 تجسم کرد.[   یذهنبا من  توان ی با نور را نم  ه یسا ۀ است. ]رابط

 ۴1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زده دستِ طلب، سخت در آن نورِ عجب  هیسا

 به خدا  شیچو بکاهد بکشد نورِ خدا  تا
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شود. انسان به هر    لیرنگ شده و کامالً به نور تبدو دستِ طلب به آن زده است تا سرانجام کم  دهیبه نور چسب  هیسا

رنگ  که طلب دارد از کم  ی. انسان ردیگی که باشد، نورش را از خداوند م   یتیکه به خداوند زنده شده و در هر وضع  یادرجه 

 .فکان او را به سمت خود بکشدنورِ خداوند با قضا و کُن  دهدی مندارد و اجازه  یهراس  اشه یسا  یشدن و نابود

 ۴1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 و نور   هیسا  یختگ یو در آم  ییجدا  شرحِ

 و لَئِنْ جِئْتَ بِضِعْفٍ مَدَداً  یتَناهیَ ال 

به نور،    هیشدنِ سا  ل ی. تبدزدیآمی فکان با او مو دوباره با قضا و کُن  شودی از خداوند جدا م   یذهنعنوان من به   انسان 

اگرچه تو هم مرا    رسدی نم   انیبه پا  گاهچ یبشود، ه  ادیدرون هرچقدر هم که ز  یاست و شرح و انبساط فضا  انیپای ب

 .یمضاعف کن یاری

 1٠9 ۀی، آ(18) کهف ۀ سور م،یقرآن کر

 .« ادًا لِکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًالَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَ  قُلْ»

رسد و کلمات پروردگار من به پایان  : »اگر دریا براى نوشتن کلمات پروردگار من مُرَکّب شود، دریا به پایان مىبگو»

 .««مدد آن بیاوریمرسد، هر چند دریاى دیگرى به نمى 

تر بزرگ   ااَلبدی و ال   دینخواهد رس  انیدرونش به پا  ی گسترشِ فضا  گاهچ یخداوند وصل شود، ه  یایاگر انسان به در  ی حت[

 ].رسدنمى  خداوند ۀ به انداز  یول  شود یم

 ۷۶٠ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اس یقی ب  ف،یُّتَکَی ب  یاتّصال 

 النّاس را با جانِ ناس رَبُّ  هست



 

 

 

812قسمت پیغام عشق  ران یخانم ج   

 داشتن  تیّفیک ،یریپذت یّفی: کفیُّتَکَ*

  انسان  ۀرابط   گر یعبارت ددارد. به   سهیو مقا  یریپذت یّفیاتصالِ بدون ک  ک یکه پروردگارِ مردم است با جانِ مردم    خداوند 

 .ردیگی چگونه صورت م ل یتبد نیکرد که ا ف یتوص  توانی و نم  دیآی نم  در  ذهن  به  خداوند با

 19۶1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بارگاه نی حضرت است ا تینهای ب

 را بگذار، صدرِ توست راه  صدر

فضا را باز کردم، به    ی کاف   ۀ. نگو که من به انداز شودی متوقف نم   کجاچ یاست و ه  ریناپذانیزنده شدن به خداوند پا  راهِ

راه را   نیکرد و ا ییفضاگشا دی. صدر وجود ندارد، آن را رها کن. دائما بادمیرس گاهیجا نیخداوند زنده شده و به باالتر

 .ادامه داد

 ۴1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 او  یۀ مسبّب بُوَد و هر چه سبب سا نور

 سَبَباً  لِکُلٍ   هُاللّقَدْ جَعَل   یسببی ب

  زیاست، سبب همه چ  سببی شده را که بگشوده  یاوست. خداوند فضا  ۀیمسبّب است و هرچه سبب وجود دارد، سا  رنو

  ش ی ازپ  یهاو سبب  میگشای استفاده نکرده، فقط فضا را م  دهدیکه ذهن نشان م  ییهااز سبب   نیقرار داده است. بنابرا

 .دهمی به خداوند قرار نم  دن یرس اریرا مع شدهنییتع

 ۴1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 همدگر افتاد مسبّب و سبب  ۀنیآ

 را  نهیآ د یگشتست، ند نه یکه نه چون آ هر
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  ی . اما تا زماندهندی را نشان م  گریهستند و همد  گریکدی  ۀنیخداوند و »سبب« انسان است. مسبّب و سبب آ  مسبّب«»

. ]انسان  ندیخداوند را بب  ۀنیآ تواندی و نم  ستین  نهینباشد، آ  عیوس  ۀ شدگشوده   یفضا  کیبوده و    یذهنکه انسان در من 

 کند.[  لیتبد نه یاو را به آ  تواندی م ی زندگ  ط کند بلکه فق فیرا توص نهیآ یذهنبا من  دینبا

 

 :تشکر با

 رانیمتن: ج کنندهمیتنظ

 ران ی: جندهیگو

  

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 921: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا



 

 

 

812قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

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 
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