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 گنج حضور، بخش پنجم  925شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۱5۳9 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر یپذْ قرآن   یاو، نِه  یّ بخوان ور

 ر یگ دهیرا د ایو اول ایانب

ها مقاومت کرده و با اصول  برابر آن و در   یریرا نپذ  یکُتُب آسمان   قتیحق  یول   ، یعارفان را  بخوان  یهاکتاب  ایقرآن و    اگر

  ی اجه یکرد و نت  یها باز هم مقاومت خواه در حضور آن  ؛یباش   دهیرا هم د  ا یو اول  ایکه انب  است نی مانند ا  ، یکن  ریتفس  یذهن

 .نخواهد داشت   تو یبرا

 ۱5۴۰ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قَصَص  یچو بر خوان   ،ییرایپذ ور

 در قَفَس  دیجانت تنگ آ مرغِ

  ی بپرداز  بزرگان  آثار  ۀو سپس به مطالع  یباش   قتیحق  یرایو پذ  دانم«ی »نم  ییو بگو  یلحظه فضا را باز کن  نیاگر در ا  اما

ماندن    یکه ذهن جا  شودی و متوجه م  کندی م   یذهن احساسِ تنگ  در قفسِ   اَتیاریکه مرغِ هش  دید  یخواه   صورتنیدر ا

 .ستین

 ۱5۴۱ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است   ی کو اندر قفس زندان مرغ،

 است   ی رَستن، از نادان دینجویم



   

  

 

856 پیغام عشق قسمت خانم بهار  

و غفلت اوست.    ی از نادان   نیآزاد شود ا  هدخوا ی و نم   د یجوی را نم   ییراه رها   ی است ول   یکه در قفس زندان   یامثالً پرنده 

را    ی ذهنراه رَستن و رها شدن از من   ی جهالت و نادان   ی و از رو  ست ی در ذهن زندان   اَش یاریکه هش  ی درست مانند انسان

 .کندی جو نمو جست 

 ۱5۴2 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند ها رَستهکز قفس  ییهاروح 

 اند سته یرهبرِ شا یِایانب

 .اندها شده انسان  ۀستیو رهبرِ شا ایها انبآن  اند،دهیذهن رَه یهاکه از قفس  ییهایاریهش اما

 ۱5۴۳ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیز د دیبرون، آوازشان آ از

 ن یا نست، یرَهِ رَستن، تو را ا که

از فضا   امبرانیپ پ  ی ک یخدا  با    کهی در حال   ییکتای  یو عارفان  به ما  از ذهن و    ییکه راه رها  دهندی م  غام یهستند آشکارا 

 هاست.[ موالنا و تکرار آن  اتیحفظ حضور ناظر، خواندن اب  ،ییگشاتو فضا یاست. ]راه رستگار نیشما فقط هم یرستگار

 ۱5۴۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قفس نْی تنگ نیز میرَسْت نیبه د ما

 قفس  نیا  ۀ چار  ستیرَه ن نیکه ا جُز

  ن یو حفظ حضور ناظر از ا  ییگشاشدن با بزرگان، با فضا   نیقر  قیطر  : ما از ندیگو  اند دهیاز ذهن رَه  کهییهاعارفان و انسان 

 .وجود ندارد  یگرید چاره  چیراه ه نیاز ا ری. غمیاقفسِ تنگِ ذهن رها شده 
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 ۱5۴5 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زار زار ،یرا رنجور ساز ش یخو

 کنند از اِشتهار رون یتو را ب تا

 : شهرت و آوازهاِشْتِهار*

.  یو از شهرت و آوازه برکنار شو  ی فتیو از نظرشان ب  یی آ  قدری و ب   وبی مع  ی ذهن  یهارا رنجور و ناتوان کن تا در نظر من   خود 

را    های دگی. مرتب همانیجسته شوو بَر  یت برس که به شهر  ،یکنیم چارهیبدبخت و ب ض،یخودت را مر یذهناما تو در من 

کن بزرگ  را  تو  مردم  تا  کرده  اندانباشته  با  باش  مواظب  مقام  یطلب شهرت   نی.  به   ی و  را  تو  مردم  همانکه   های دگ یخاطر 

 .ی آزاد شو یذهنمن  یاز قفس دردها  یتوان ی بشناسند، نم 

 ۱5۴6 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اشتهارِ خلق، بندِ مُحْکَم است  که

 کم است؟   یک  از بندِ آهن  نیره، ا در

بَند محکم است. در راه آزاد شدن از    یگرفتن مقام معنو  یمردم و جد  نیباش، شهرت، آوازه و مشهور شدن ب  مواظب 

 .ست یآهن نتر از بَند  بند گران کم   نیا یذهنمن

 5۷۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟  یاو رضا کو چاره میکه تسل جز

 یاخواره نرِ خون  رِیدر کفِ ش

  ی گرید  ۀ لحظه چار  ن یفرم ا  وشرط دیقی ب   رش یو پذ  مینر که نماد خداوند است جز تسل  ریش  ۀ لنگ در پنج  ی مانند آهو  انسان 

 .د یبگشا  کرده و فضا را یهمکار یبا زندگ  دیو انسان با  زدیرا بر های دگ یخون همان  خواهدی ندارد. خداوند م 
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 ۳2۴۰ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یحق، ناموس را صد من حَد کرده

 دیبسته به بندِ ناپد ی بس یا

 : آهن دیحَد*

صورت  شدن را مانند صد مَن آهن کرده که به   دهیها  و مورد توجه قرار گرفتن و دانسان   یبدل  ت یثیناموس و ح  خداوند

که در بند ذهن بوده، دور خودشان    ییهاانسان  ارند یاست. چه بسبسته شده  شانیاریهش  یبر دست و پا ینامرئ  یریزنج

 .از ذهن آزاد شوند  توانند ی و نم  گردند یم

 ۳2۴6 تی دفتر اوّل، ب  ،یومثن ،یمولو

 نی د یِبسا کفّار را سودا یا

 ن یاو ناموس و کِبر و آن و ا بندِ

پندارِ کمال،    ِ تی ثیشدند اما ناموس، ح  ی کی از ذهن آزاد شده و با خدا    شان یاریدوست دارند هش  ی ذهن  یهااز من  یاریبس

موالنا گوش   یهاخود کار کنند و به حرف  یها روآن  گذارد ی است و نمآنان بند و حجاب شده  یبرا های دگیغرور و کِبر همان

 .دهند

 ۳2۴۷ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از آهن بَتَر  کیپنهان، ل بندِ

 آهن را بِدَرّانَد تبر بندِ

 .پاره کند تواند ی را تبر م نیآهن ریبند و زنج رای از آهن بَدتر است ز  یبَند پنهان است، ول   نیا اگرچه 
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 ۳2۴8 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دا آهن را توان کردن ج بندِ

 را نداند کس دوا  ی بیغ بند

  ر ی است؛ آن را غ  ی بیغ  یذهنپندار کمال و جبر من   ، یدگ یو قطع کرد اما بندِ همان  د یبر  توان ی را م   نیآهن  ریبند و زنج  چراکه 

 .درمان و چاره کند  تواند ی نم  ی از خداوند کس 

 2956شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی نام  کیجان، ز ن ی را تمام بَرکَن ا دل

 ی اسرار را تمام ی بدان   کیبه   کی تا

نکن که با    یکار  ی کن   افت یدر  واسطه ی را ب   ی زندگ   یهاغامیو پ  ی اب ی  دست  ی به تمام اسرار زندگ  ی خواه ی انسان اگر م  یا

  ی ذهنکه من   یاستهیشا  یو کارها  ینامک ین  ، یدلب  ت یثیبلکه مرکزت را از مشهور شدن، ح  یمردم مشهور شو  نیب  یذهنمن

 . کن یرد خال یقرار گ ش یتا مورد توجه و ستا دهدی انجام م 

 2956شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ؟ یناموسِ خلق خواه  ی عاشقِ اله  یا

 ی در عشق هست خام  یو پادشاه  ناموس 

و هم    ی خواهی مردم را م  ش یو ستا  فیتعر  ، یبدل   ت یثیاگر، هم ناموس و ح  ، یعاشق زنده شدن به خدا هست  کهی کس   یا

تو در راه زنده    یو خام  ی ناپختگ  ۀ بوده و نشان  ریها با هم  مغاخواسته   نیا  یبه خدا زنده شده و پادشاه عشق باش   ی خواهیم

 .شدن به خداست
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 2956 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دیو چند با چونی ب  د،یچو قند با  عاشق 

 ی است سام  یکان حضرت  د،یبلند با ی جان

 : بلندمرتبهیسام*

باشد.    رونیب  یو چگونگ  یسکون و سکوت بوده و از چند  سبب،ی ب  یو از جنس شاد   نیریمانند قند ش  دیبا  ی قیحق  عاشق 

 .کرد نییعت های دگ یکرد و ارزشش را براساس همان ف یتوص ها ی دگ یو کم شدن همان ادی نتوان او را با ز کهیطوربه 

قائم به ذات    یاری آن هش  شود؛ی خم نم  های دگ یو همان  یجهان   نیا  یزهایاست که نسبت به چ  دارشه یبلند و ر  یجان   یدارا  او

 . بخشندی که مردم م  یو اعتبار تیثیاز ح  یو عار ی اساس زندگ مرتبه، بربلند  ست یبارگاه

 825 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نی المُعنِعمَ  ایکرد  یتو تان  هم

 نیبرا هست  نیبمعدوم  ۀدید

 کو ین اوَر ی: نیالمُع  نِعمَ*

 نابود  و  ستین  شده،ست ی: نمَعدوم*

 نیبست ی چشم ن  یتوان ی دارم، فقط تو م  یتو را کشف کرده و به کمک تو دسترس  ییگشاکه من دراثر فضا  اوری نیبهتر یا

با    گریو د  نمیاطراف اتفاقات و فکرها را بب  یکه بتوانم با نور تو فضا   یکن  ی به چشم زندگ   ل یرا تبد  امی ذهنمن  نیبت یو وضع

 .نشومو جذب فکرها  دهیند های دگ یهمان نکیع
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 826 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیکو از عدم آمد پد ییدهید

 دیرا همه معدوم د ی هست ذاتِ 

و نابود   ست یصورت نذات خداوند را به  ندیب ی م های دگیمانه نک یع  قیاست و از طر آمده  د یپد  یذهنمن یِ ست یکه از ن ی چشم 

 .ندیرا بب یفرمی و ب  ی زندگ یرو تواندی . او نمندیبیم

 2۱66 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 زمان  کی بَدَست از جمع رفتن  کی

 بدان  کوین نیباشد، ا طان یش مکرِ

 : وَجب بَدَست*

  طان یش  رنگ یامر از مکر و ن  نیبدان که ا  ک ین  ،یدور شو  یوجب از دوستانِ  گروه معنو ک یاندازه  لحظه به   کی در    اگر

حاکم   ی دگیهمان  ی روین  طان، ینفوذِ ش  رِیز  نی بنابرا میبوده و از جنس درد و جسم هست دهیچون همان یذهنما در من ] .است 

از راهِ   گران یخودمان و د ی ذهنمن  لیو امکان دارد ما با حمله و دال   میباشی م  رو ین ن یجهان و در معرض کشش و جذب ا بر

 ].میمنحرف شو یمعنو

 26۳۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِرّ و بُرّ ی انبار خواه نیاز گر

 هم ز همدردان مبُر  ساعت مین

 ی ک ی: نبِرّ*
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 : گندم بُرّ*

  یبرا  ی حت  ی خواهی م  ی خوب، گندم عشق و برکات زندگ شده درونت است محصول  گشوده   یاز انبار خداوند که فضا   اگر

 .شدن به خدا را دارند جدا مشو درد تو هستند و درد عشق و طلب زنده که همراه و هم یلحظه از کسان  مین

 26۳۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیمُع نیز یدر آن دَم که بِبُرّ که

 ن یتو با بِئسَ الْقَر ی گرد یمبتل

  کننده یاری ار،ی: نیمُع*

 بد   نی: همنشنیالْقَر بِئسَ *

  گران یخودت و د  یذهنبا من   ینیگرفتار همنش  ،یجدا شو  ی و همدردان دلسوز  ی زندگ   اوری  نیهمان لحظه که از چن   رایز

را ادامه    کارنیا  د یو با  میشدن به خدا و گنج حضور هستراه زنده   که در   میکن  نیهرروز به خودمان تلق  د یشد.]ما با  ی خواه 

 .[میهد

 ۴۱6 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 طناب اندر گلو و تاجِ دار  بس 

 «تاجدار  نکیکه: »ا یانبوه   یو بر

 دار  قِیدار، ال  یِدار: سرِ دار، باال   تاجِ*

اما جمع    رد یبم  ش یدردها  ریکه طناب دار به گردنش افکنده شود و ز  است ن یدارد و مستحق ا  ی ذهنمن  کهی بسا کس   یا

 .ما یشاه تاجدار و راهنما نست ی: اندیگوی و استاد خطاب کرده و م  ی اند و او را معلم معنواز مردم دور او را گرفته یریکث
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 ۳۳8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یشوی م انیوفای ب  یِفدا چون 

 ؟یروی گُمانِ بد، بدان سو م  از

  ی نشده و خود را فدا  قتیحق  نیمتوجه ا  ،یز جنس خدا، از جنس وفا هستا  نکهیوجود اانسان چگونه ممکن است با   یا

گمان بد از من    نیو با ا   یشوی م  دهیکش  های دگ یهمان  ی سوها فکر کرده و به اساس آن و بر   یکنی آفل م   یزهایو چ  انیوفای ب

 ؟!یشوی و فکرها هستم دور م زهایاطراف چ  یکه فضا

 ۳۳9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یبَر هایی وفای ز سهو و، ب من

 ؟یگُمانِ بَد بَر ، ییمن آ یِ سو

  یی گشای که فضا را م   ی تو وقت  ایهستم. آ  یبَر   ییوفای من از هرگونه اشتباه و ب   یشده فکر کنگشوده  یبرحسب فضا  اگر

  ی ذهنام؟! ]تو چون من بالها را بر سرت آورده   ن یمن ا  یکنی باز نسبت به من گمان بد داشته و فکر م  یی آی طرف من مبه 

 .[ یشوی دچار بال م یدار

 ۳۴۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گمانِ بد بَر آنجا بَر، که تو  نیا

 همچون خود، دو تُو  شِی در پ یشویم

 تُو: دوتا  دو *

مرکزت مثل پول    یهای دگ یهمان  برابرِدر  ییکه گو   یکنی م  میچنان تعظ  اتی ذهنببر که دربرابر من   یی گمان بد را جا  نیا  تو

 .ی پرستی ها را مو آن  یاها به رکوع افتاده آدم  ی ذهن ریتصاو
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 ۳۴۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و، همراهانِ زَفْت  اری ی گرفت بس 

 که: رفت  ییتو را پُرسم که کُو؟ گو گر

 .به ظاهر مهمّ و بزرگ نجا ی: در ازَفْت*

  قان یاند. اگر از تو سوال کنم که آن دوستان و رفبوده   ی افراد مهم و بزرگ  یکه همگ   یاگرفته   ید ایتا به حال دوستان ز  تو

 .خود رفتند و از تو جدا شدند کاری ها پ آن  ییگوی کجا هستند؟ م 

 ۳۴2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نی رفت بر چرخِ بَر کتین ارِی

 نی فِسقت رفت در قعرِ زم اری

 فساد   ،یآلودگ  ، ی: ناپاکفِسق*

داشت    یذهنناپاک تو که من  قِ یخدا رفت و رف  ی سوبه   ن،یبه جهانِ بر  کردی م  یی تو که هرلحظه فضاگشا  رتِیس  ک ین  قِیرف

 .از جنس جسم شد  یعنی گرفت  یجا نیزم ریدر ز

 ۳۴۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آنچنان  انه یدر م  یبماند  تو

 از کاروان  یچون آتش  مدد،ی ب

آتش    ن ی. ]مسلماً ایکاروان هست  ک یمانده از    ی باق  ی آتش  یی که گو  یامانده   اور یو    اری  ی و ب  مددی چنان ب   ان،یم  نیدر ا  تو

 دل مبند.[  های دگ یآفل و همان ارانِیفضا را باز کن و به  نیبنابرا  شود،ی خاموش م یزودبه 
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 :تشکر با

 متن: بهار کنندهمیتنظ

 : بهار ندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 925ه : برناممنابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا
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 گنج حضور، بخش ششم  925شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۳۴۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریدل  ارِی یا ر،یاو گ  دامنِ

 ریمُنزّه باشد از باال و ز کو

. که  ریعارف زنده به او را بگ  ایخداوند و    تیدامنِ لطف و عنا  ،یاو گستاخ شده  ریکه نسبت به حق، دل  یانسان   یا  پس

 .ک کندبا تو باشد و در مکان و المکان به تو کم  شهیاز مکان مبرّا بوده، هم ی عنی نییاو از باال و پا

با    شهیهم  یریو چه نسبت به جسم بم   یشده، همان خداوند است، و چه زنده باش گشوده   یفضا  ،یفضا را باز کن یوقت [

 ]. تو خواهد بود

 ۳۴5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گردون بَر شود  یِ سو  یس یچو ع ی ن

 اندر رود  نیچو قارون در زم ی ن

 کندی آسمان صعود م   یسو)ع( به   یسیفکر نکن. و بدان که خداوند نه مانند حضرت ع  یذهنمن  قیرا بگشا و از طر  فضا

 . رودیم نیو نه مانند قارون به اعماق زم

 ۳۴6 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مکانی تو باشد در مکان و، ب  با

 از سَرا و، از دکان  یبمان  چون 
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که    ی و فروش ذهن  دیخر  ، ییو چه فضا را بگشا  یریچه نسبت به جسم بم  ی عنی  ، یتو از خانه و دکانِ خود جدا شو  اگر

در مکان و المکان    ت، یّمقامِ مع  یخداوند به اقتضا  یشوی متوجه م   ،یبپر  رون یب  های دگیرا رها کرده و از همان  ی راه انداخت

 .همراهِ تو است

 ۴5۱۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رفتن است  ی نه باال، نه پست قرب،

 رستن است   ی حق از حبسِ هست قربِ

  یاز حبس هست  دنیبه خداوند ره  یکی . بلکه نزدستیآمدن در ذهن ن  نییبه خداوند به باال رفتن و پا  ی کیو نزد  قرب

 .است یذهنمن یمجاز

 2۱55 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 هر دو بهم، ز من شِنو  دَت، یَنور با و  هیسا

 درختِ اِتَّقُوا  شِ یبِنِه و دراز شو پ سَر

 .دیکن شه یتقوا پ د،یبترس د،یکن زی: پرهاِتَّقُوا*

رفتن    رونیبودن در ذهن و ب  نیدائماً ب  با هم است، تو   شهیو نور حضور هم  یذهنمن   ۀیرا از من بشنو، سا  نیانسان، ا  یا

  ی کار تو را زندان   نیچراکه ا  ،یرا داشته باش  یحضور عال   کیدر ذهنت تجسم    دینبا  پس  .یاز آن درحال حرکت هست

  ش یشو و پ  می بگذار و تسل  نیرا بر زم  اتی ذهنسَر من   ایحضور در ذهن، ب  فیتصور  و تعر  یجا. به داردی مذهن  نگه 

کرده و مرکزت    زیپره  شدنده یصبر و شکر از همان  ، ییفضاگشا  م،یبا تسل  ی عنی  ریبم  اتی ذهن»درخت اِتّقوا« نسبت به من

 .کن  ی خال های دگ یرا از همان
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 ۳۴۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها صفا برآرد از کدورت   او

 وفا   ردیتو را گ یِجفاها مر

که عکس   ،یکن ی به خداوند جفا م  ،یو جسم را در مرکز قرار ده یدگ یلحظه الست را انکار کرده و همان نیا نی]اگر در ا

خداوند تو را که امتداد    ،یبپر  رون یو از ذهن ب  ی را از مرکز خارج کن  های دگ یاگر فضا را باز کرده، همان  ی وفا به اوست.[ ول

به وفا کرده و تو را    لیرا تبد  تیو جفاها  کشدی م  رونیب  های دگیو همان  هات از کدور  یخودش بوده و ناب و صاف هست

 .کندی م  لیقائم به ذات، به خودش تبد یاریعنوان هشبه 

 ۷۰ ۀی، آ(25)  فرقان  ۀ سور م،یقرآن کر

 .«وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا حَسَنَاتٍ سَیِّئَاتِهِمْ  اللَّهُ یُبَدِّلُ  ئِکَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَال صَالِحًا فَأُولَ إِلَّا»

کند و خدا  بدل مى  های آن کسان که توبه کنند و ایمان آورند و کارهاى شایسته کنند. خدا گناهانشان را به نیک  مگر»

 .« آمرزنده و مهربان است

 ۳۴8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فرستد گوشمال  ،یجفا آر چون 

 کمال یِ سو  یز نقصان وا رو تا

  کند ی و ادب م  یخداوند تو را گوشمال   ،یرا در مرکزت قرار ده   های دگیو همان   ییاال یاگر باز هم دست به ستم و جفا ب  ی ول

 .یمرکز عدم شو ی عنیرها شده و رهسپار مقصدِ کمال  ، یمرکز جسم نیاز ا ب،یع  نیو از  ا  یشو  هیتا تنب
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 ۳۴9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در رَوِش   یترک کرد یتو وِرْد چون 

 از رنج و تَبِش  دیآ ی تو قَبض  بر

دچار    ، یاست را ترک کن  یی گشاحضور، وردت که فضا  ی اریبه هش  ی جسم   یاریاز هش  لیو روش تبد  ی در زندگ   هرگاه

 .دیآی م  شی تو رنج و درد پ یو برا یشو ی و قبض م  یگرفتگدل 

 ۳۱52 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جفا را، هم جفا جَفَّ الْقَلَم  بل

 وفا را هم وفا جَفَّ الْقَلَم  وآن

اجَفَ   بلکه  به  قلم خداوند، زندگ  یمعن   نیالقَلم  ا  اتی است که  در  با گذاشتن    یذهناگر در من   سد،ینویلحظه م  نیرا 

صورت  انعکاس آن را به   ی قلم زندگ   ،یرا انکار کرده و جفا کن  الست  ،یداشته باش   یجسم   یاریدر مرکز، هش  های دگیهمان

انعکاس آن    ی قلم زندگ   ، یو مرکز را عدم کن  یی وفا کرده، فضا را بُگشا ر. و اگسدینوی م   یذهنمن  ی دردها  جاد یبد و با ا

 .سدینوی م ک یصورت نبه   رونیرا در درون و ب

 ث یحد

 .« الْقَلَمُ بِما اَنْتَ القٍ جَفَّ»

 .« یشد قلم به آنچه سزاوار بود خشک »

که خوب نوشته شود و اگر   میهست نیسزاوار ا  میباش ی اگر از جنس زندگ   سد،ینوی ما را م ی قلم خداوند هر لحظه زندگ[

 ].که بد نوشته شود میهست نیسزاوار ا  م، یباش ی جسم  یار یو هش یذهناز جنس من 
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 .«مُ بِما هُوَ کائنٌالْقَلَ جَفَّ»

 .« است  یشد قلم به آنچه بودن  خشک »

 ۳5۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : مَکُنیعنیادب کردن بُوَد،  آن

 از آن عهدِ کُهُن  یل یتحو چیه

  ی زهایو چ  های دگ یاست که همان  نیا  شی تو است و معنا  ی همان ادب کردن و گوشمال   دهد،ی که به تو دست م  یقبض   آن

 .نده یرییتغ  گونهچ یرا ه ، یاز جنس خداوند هست یارا در مرکزت قرار نده و عهد الست، که اعتراف کرده  ی رونیب

 ۳5۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شود  یریقبض، زنج نیاز آن ک  شیپ

 شود  یر یپاگ ست،یریگکه دل  نیا

و    دیایبه مرکزت ب  ی و نگران  ش یتشو  ، یگ گرفتشود و دل   ل یتبد  یر یبه زنج  ، یدگیاز همان  ی که انقباض ناش از آن   ش یپ

  رون یانعکاس مرکزت را در ب  یقلم زندگ   کهی طورکند. به   ریشود و تو را اس  رتیکرده پاگ  دای وسعت پ  یگرفتگدل   نیا

 .یشو  المنون َب یو دچار ر  سدیبنو یماری صورت روابط خراب و ببه 

 ۳52 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 معقولت شود محسوس و فاش  رنج

 اشارت را به الش نیا  یرینگ تا
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در آن    ،یذهن شو  ابانیلحظه دور شده و وارد ب  نیاز حد از ا  شی و ب  یتوجه نکن  یهنگام انقباض، به اخطار زندگ  اگر

را که    های ها و گوشمالاشاره  نیا دی. پس باشودی م   لیتبد بزرگ ۀمسئل   کی زمان است که رنجِ معقول و قابل تحمل، به  

 .ی کنتصور ن  مقداری و ب  چیه شود ی بر تو وارد م  نکیا

 ۱86۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خاص هر که آگاه شد   یِآن جِرا ز

 شد   گاهی قرب و اِجر ی سزا  او

 ی: نفقه، مواجب، مستمرجِرا*

 ی اله  شگاهیپ نجا ی: در اگاهی اِجر*

و خرد او آگاه باشد، او    سبب ی ب   یخاص خداوند، از شاد  ۀیخود، از سهم  یتمرکز و کار کردن رو  ، ییگشابا فضا   هرکس

ساکن خواهد    دیآی جا مروح از آن   یکه غذا  ییکتای  یفضا  یعن یاو،    گاهش ی به خداوند شده و در پ  یک یو نزدقُرب    ۀستیشا

 .شد

 ۱862 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روح چون نُقصان شود  یآن جِرا ز

 از نُقصان آن لرزان شود  جانش 

 انیز ، یکاست ،ی: کم نُقصان*

 کند؛ ی م   افتیو آرامش را در   سبب ی ب   یشاد  نیعشق را شناخته باشد، هرلحظه ا  ی روح و بو  یغذا   یی با فضاگشا  هرکس

خطا کرده، فضا را بسته    شود ی چرا که متوجه م لرزدی کاهش م  نیز ا قطع بشود، جانش ا  ا یروح کم و    یغذا نیاما اگر ا

 .استو منقبض شده 
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 ۱86۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رفته است  ییبداند که خطا پس 

 زارِ رضا آشفته استسَمَن  که

 .دیَجا که سَمَن روآن  اسمن، یانبوه از درخت  یو جا اسمن ی: باغ زارسَمَن *

 .خداوند شده است  یرضا  زاراسمن ی  یاز او سر زده که موجبِ آشفتگ   ییکه حتماً خطا  دیاو خواهد فهم  بیترت  نیبد  پس

 ۳5۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد   ریقبض ها دلگ ی مَعاص در

 شد   ریها بعد از اَجل زنج قبض

 هاگناه ی به معن ت،ی: جمعِ معصیمَعاص*

و    ماند،ی نم   یصورت قبض باق ها فقط به قبض   نیا  یآور است، ول و رنج   ریگل د  های دگیحاصل از گناهان و همان  یهاقبض

  د ی با  ن ی. ]بنابراشودی مبدّل م   فریک  رِیبه زنج  رد، یو چه پس از اجل نسبت به جسم بم  ردیانسان، چه در ذهن بم  یبرا

 .[میببر  نیو ازب میکن یی را شناسا های دگیها و همانهرچه زودتر قبض 

 ۳5۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَنْ اَعْرَض هُنا عَنْ ذِکْرِنا نُعْطِ

 ی بِالْعَم  یضَنْکاً وَ نَجْز شَۀً یع
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و انقباض کار کند، مقاومت و قضاوت داشته باشد، فضا را ببندد    ی ذهنبا من   ی عنیما رُخ برتابد.    ادِ یاز    ا یدن  نیدر ا  هرکس

  ی کرده و کور  ی گرفتگاو را دچار دل   یعنی  م،یدهی به او م  یتنگ  ی در عوض، زندگان   زیما ن  ند،یبب  های دگ یهمان  قیو از طر

 .میسازی او م  یچشم عدم را جزا

 ۱2۴ ۀی، آ( 2۰)ۀسوره ط  م،یقرآن کر

 .« أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَۀً ضَنْکًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ أَعْمَى وَمَنْ»

ش تنگ شود و  افضا را باز نکند و مقاومت و قضاوت داشته باشد[ زندگی   ی عنیهر کس که از یاد من اعراض کند، ]  و»

 .«ش سازیملحظه است[ نابینا ]به چشم عدم[ محشور   نیدر روزِ قیامت ]که ا

 ۳55 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بَرَد ی چون مالِ کَسان را م  دزد

 خَلَد ی دلش را م  یتنگو دل  قبض

 : آزرده کردن، مجروح شدن دنیخَل*

 .دیآی وجود م شده و در دلش قبض به  یو دلتنگ   یروح   یدچارِ گرفتگ  دزدد،ی را م   یمالِ کس   ی که دزد  یمثال، وقت   یبرا

و با توقع    دزددی را از خداوند م   کند، آن   ی لحظه را پُر و کامل زندگ   ن یا  کهنیا  یجابه   یذهننسان در منا   گرید  عبارتبه 

 .شودی م  یگرفتگدچار انقباض و دل  نیبنابرا کند،ی م جاد یرنجش ا گران، یو انتظار از د

 ۳56 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست؟ یقبض چ نی: عجب ادیگوی هم  او

 ستیآن مظلوم کز شرّت گر قبضِ
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و دل    ی همان دلتنگ  ،یدلتنگ  نیبه آن دزد بگو: ا  ست؟ یچ  گر یو رنجِ درون د  یدلتنگ  نی: شگفتا، ادیگوی دزد با خود م  آن

 .و جگرش سوخته است سته یصاحبِ مال است که از شرّ تو گر  یِشکستگ 

 ۳5۷ تیدفتر سوم، ب  ،یثنوم  ،یمولو

 کم کُند  ی قبض، التفات  نیبد چون 

 اصرار، آتشش را دَم کُند  بادِ

 .شودی ورتر مشعله   دنیآتش بر اثر دم دن،یکردن: دم دَم*

 های دگیهمان  دنیکند و به ماندن در حالت قبض و دزد  یکم توجّه   ها،ی گرفتگدل   نینسبت به ا  ،یذهنآن دزد، آن من   اگر

 .کندی م شتری و درد را ب  یدلتنگ  نیبورزد، آتشِ ا  یاصرار و پافشار

 8۰ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیرسی از آسمان در م دهیما

 دیخری و ب  فروخت ی و ب  صُداعی ب

 نعمت   از  پر  ۀ: طعام، سفر دهیما*

 : دردسر، زحمت و مشقّت صُداع*

 دن ی: فروختن و خردیو خر  فروخت*

.  استدهیرسی از آسمان م   یدوفروش یدردسر و خر  چیقوم او بدون ه  یبرا  یمائده و نعمت اله   یزمان حضرت موس   در

باشد. درواقع بدون    یدگ یبه همان  ازین  کهنیبدون ا  فرستدی م  شانی ها را براروح انسان   یآن است که خداوند غذا  لی ]تمث

 .[کندی م بشانینعمات را نص یادغدغه  چیه
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 8۱ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چند کَس   یقومِ موس  انِیم در

 !و عدس؟  ریگفتند: کو س ادبی ب

  گر یعبارت دو عدس« کجاست؟ ]به   ری غذا »س  نهمهیا  نی: پس بدند یبودند پرس  ادبی که ب  یاعده   یقوم موس  انیدرم

درد و    ریبوده و درگ های دگیمدام نگران همان ،یزندگ  ریباز کردن فضا و استفاده از تدب یجادور از ادب، به  یِ ذهن یهامن

 ها هستند.[ از آن  ی قبض ناش

 82 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد نان و خوان از آسمان  منقطع

 و داسمان ل یرنجِ زرع و ب ماند

  ی دگ یمرکزشان را پر از همان  یعنیو عدس را گرفتند،    ریو مانده در ذهن سراغ س  ادبی ب  یهاآن انسان   کهن یا  محضبه 

غذا    افتنیماند رنج و زحمت زراعت و    یکه باق   یزیوند قطع شد و تنها چخدا  یهاو نعمت   یخوان« اله   نمودند »نان و 

 .بود دهیهمان یذهن یهامن  یبرا

 ۳58 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دل، قبضِ عَوان شد الجَرم قبضِ

 زد عَلَم  ،ی محسوس آن معان گشت

 حکم  ی: پاسبان و مأمور اجراعَوان*

 .: جلوه کرد، آشکار شدجان یعَلَم: نشانه زد؛ در ا  زد*



 

 

 

856قسمت پیغام عشق   خانم سمیه  

  ی که با اصرار بر دزد  ی»قبض دل« مانند دزد  شود،ی م  ی و دلتنگ  ی گرفتگکه منجر به دل   یدگ یاصرار مدام بر همان  با

سان،  ان   ۀدیمرکز همان  ی درون  ی معان   بیترتنی. بدکندی م   دایپ  ی رونی انعکاس ب  شود، ی باالخره به دست مأموران گرفتار م

 .شوندی خراب م  شیاهافکار و رابطه   ،یآشکار شده و زندگ رون یدر ب

 ۳59 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خیست و چارْمزندان شده  هاغصّه 

 خ ی شاخْ ب  دیَاست و بِرو خ یب غصّه 

 خی: چهارمخیچارم*

  ذهن   ۀ بوده و بدن او را به تخت  خیچارم  و   زندان   ۀمنزلبه   دهیانسان همان  ی دل برا  ی از قبض و گرفتگ   ی ناش   یهاغصه 

اکوبدیم برگ  شهیها مثل رغصه   ن ی.  و  ارتعاش منف  ی هستند و شاخ  از  م   شانی که  ب  کندی رشد  انعکاس    ی رون یهمان 

 .دهدی را نشان م  دانسان خو یو غصه در زندگ   یخراب  جاد یهاست که با اآن

 ۳6۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پنهان بود، هم شد آشکار  خیب

 شمار   یخ یبسطِ اندرون، ب و  قبض

پنهان انعکاس    ۀشیچون رهم   زین  یقبض و بسط آدم  شود،یآشکار م  نیپنهان در زم  یهاشه یانسان[ همانطور که ر  ی]ا

لحظه با    نیدر اطراف اتفاق ا  یی : انبساط و فضاگشایگذاری در مرکزت م  شه یعنوان ررا به   کی کدام  نیدارد. ]بب  ی رونیب

 به اتفاق را؟[   کنشانقباض و مقاومت و وا ای خودت را؟  یکار کردن رو

 

 



 

 

 

856قسمت پیغام عشق   خانم سمیه  

 ۳6۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بَد بُوَد، زودش بزن خ یب  چونکه

 در چمن یخارْ زشت  د یَنَرو تا

خشک شود و در    شه یدل است، شاخ و برگش را بزن که آن ر  ی که همان قبض و گرفتگ  یبد در مرکزت دار  ۀ ش یر  اگر

و ادعا    زهیفضا را باز کن و از مالمت و ست  گر یعبارت دکردار بد رشد نکند. به   از اعمال و   ی چمن وجودت خار مزاحم

 .زیبپره

 ۳62 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کن قبض  آن ۀ چار  ،یدید قبض

 ز بُن   دیَروی سَرها جمله م  زآنکه

 خ یب  اد،یبن شه، ی: ربُن*

قبض    نیا  های دگ یو انداختن همان  ییبا فضاگشا  ،یمنقبض شد  زهایبا چ  یشدگ تیهوهم   لیدلدلت گرفت و به   ی دید  اگر

بد از آن رشد    یصورت اعمال و فکرهاها و سرها بهاست که شاخه   یاشه یمانند ر  را یتر شود، زرا چاره کن و نگذار بزرگ 

 .کنندیم

 ۳6۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بسطِ خود را آب دِه  ،یدید  بسط

 با اصحاب دِه  وه، یم دیبرآ چون 

  شتر یو عدم کردن مرکزت ب  ی انبساط خود را با کمک زندگ  یشد  یی موفق به فضاگشا  و   یدی اگر در مرکزت بسط د  اما

 .بهره برسان ز یهستند به دوستانت ن ک ین یبسط که اعمال و گفتارها نیحاصل از ا یهاوهیکن و از ارتعاش مثبت و م
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 :تشکر با

 ه یمتن: سم کنندهمیتنظ

 ه ی: سمندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 925: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا



 

 

 

856قسمت 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 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


