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801 پیغام عشق قسمت خانم بهار  

 گنج حضور  920شمس، موضوع برنامه   وانی د 253خالصه شرح غزل 

 253 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 آن خنده را؟ ینهان دار چند

 فرخنده را  ۀ مهِ تابند آن

را  و آن   یارا پنهان کرده   لت یاص یچرا آن خنده و شاد یهست   یو امتداد خدا از جنس شاد  یاریعنوان هش انسان، تو به   یا

از تو    ی زندگ  یو انرژ  یارا پنهان کرده چرا آن   کند؟ی در تو طلوع نم  ی چرا آن ماه درخشان و مبارک زندگ   ؟یکنی نم   انیب

! تو با  ست؟ی و عدم ارتعاش تو به زندگ  دنیطلب سبب نخندطلب و مراد کمال   یذهنمن  نیا یدانی م  ای]آ شود؟ی ساطع نم 

دست  و فقط با به   یروی م  ی جهاننیا  یحس شرم، حقارت و احساس ناقص بودن دنبال مرادها  ،یذهن  یهاسبب   جادیا

  ی فضا  ی ! اگر اجازه دهیشوی و شاد م  یخندی به پندار کمال خود م   دن یها و رسو کام گرفتن از آن   های دگیآوردن همان

از تو مرتعش خواهد    درد ی و مبارک و ب   یشاد   ی انرژ  نیخدا در تو طلوع  کند ا  ت یو ابد  تینهایدرونت گشوده شده و ماه ب 

 شد.[ 

 253 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو صد شاه را  یِکند رو بنده

 تو بنده را  ۀ کند خند شاه

که از آن    یو برکات  یانسان خودش را نشان دهد، انرژ  شده درگشوده   یفضا  ایعنوان حضور  تو« به   یِاگر »رو  خداوندا،

  ی کند. ارتعاش خنده و شاد  فیلط   و  گشافضا  ۀبه بند   لیو مغرور را تبد  یقو  یذهنصدها شاهِ من  تواندی م   شودی ساطع م

  نیسازنده در جهان مستلزم ا  یگذارتو  زنده شود. ]اثر   ت یو ابد  تینها یبه ب  تواند ی کرده و م   لی تبد  یتو او را به شاه معنو



   

  

 

801 پیغام عشق قسمت خانم بهار  

طلب  کمال   یِذهنبا من  دیاز ما طلوع کند و ما نبا  یبه صورت ماه و شاد  خواهدی لحظه م  نیدر هم  یزندگ   میاست که ما درک کن

 [.میرها کن دهدی م  نشان را که ذهن  ییماجراها یکلطور به  دی. ما بامیری او را بگ  یطلبْ جلوو مراد 

 253 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گلِ سرخ را  اموزیب خنده

 را ندهیکن آن دولتِ پا جلوه

  اموز یسرخ ب  را به گل   ی قیحق  ۀخند   ن یا  خندد،ی در تو م  یو زندگ   ی شوی زنده م  ی زندگ   ل یاص  یتو به شاد  ی انسان، وقت  یا

 ی اباشنده   هر  در  را  خود  ذات  ۀ جاودان  ی قی. تو جنس حقستی جاودانه ن  اشییبایاما ز  باستیز  کهنیوجود اکه گل سرخ با چرا 

 .ذات خودش را بشناسد زین  اواز جمله گل سرخ به ارتعاش درآور تا 

 253 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بدان است درِ آسمان  بسته

 را  ندهیبکشد چون تو گشا تا

خود بکِشد و تو    یسو مانند تو را به   یاندهیبسته است که گشا  ل یدل  نیدرِ لطف خدا به ا  ،ییکتای  ی آسمانِ درون و فضا  درِ

و رضا داشته    زیپره   رش،یصبر، شکر، پذ  ،یی لحظه بگشا  نیا  یهایمرادی را آگاه کند تا فضا را در اطراف اتفاق، فرم و ب 

 .ود روزن درونت باز ش  بیترت  ن یو بد  یباش 

 253 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مست  یِقِطّارِ شترها  ۀدید

 کشاننده را  منتظرانند

 : صف شتران قِطار*



   

  

 

801 پیغام عشق قسمت خانم بهار  

مثل موالنا هستند که با   یتگریو هدا مست در صف انتظار، دنبال کِشاننده یبوده و مانند شترها ها عاشق مست انسان  همه

برا در درون آن   یبتواند زندگ  یارتعاش زندگ  ]فضا   داریها  اساس م  و دانش   ییگشاکند.  و    ی برا  یوالنا دو کشاننده مهم 

  ی و به زندگ   رندیگی را م   ی ارتعاش زندگ   نیقر  قیها از طربه خدا را دارند. آن   دن ش  هستند که طلب زنده   یاعاشقان آماده 

 .[ شوندی مرتعش م 

 253 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 برافشان و در آن حلقه کش  زلف

 را ندهیدو صد حلقه ربا حلقِ 

 .دیبربا زهیمسابقه حلقه را با ن  ی که در نوع ی : کسندهیربا حلقه*

فضا را گشوده و    کنند،ی خود کار م  ی عاشق را که رو  یهاو عشق انسان  ییبایز  ۀ جلو   ق یزلفت را برافشان و از طر  خداوندا، 

تو باز    یها به طرف خودت بِکِش تا حلق و دهانشان به سوحلقه   نیاز ا  نندیبی شدن به تو را دارند و زلفت را م  طلب زنده 

 .رند یبگ  مو کابخورند   ی شده و از برکات زندگ

  یی . ما با فضاگشاکندی مباز    بیعالم غ  یسورا به   گرید  یهادهان انسان   نیقر  قِیبه عشق ارتعاش کند از طر  یاگر کس[

و توجه از جهان    دییتا ها،ی دگ یهمان یغذا ی سوما حلقمان را به  م،یکنی م دایرا پ شیهاو حلقه  می نیبی معشوق را م  یهازلف

 ].را آزاد کند مانیاری تا او هش میهستباز نکرده و در کارگاه خداوند  رونیب

 253 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 وصالست و صنم حاضرست  روزِ

 را  ندهیمپا مدّتِ آ چیه

 : منتظر مباشمپا*



   

  

 

801 پیغام عشق قسمت خانم بهار  

  ی مباش. اما ما در زمان مجاز  ندهیاست، و خداوند حاضر است، تو منتظر آ  ی لحظه روز وصال و زنده شدن به زندگ  نیهم

  اقت یل  یکسهر   لحظهنی. ]امیشوزنده شدن به خدا    قیتا ال   میرا کامل کن  مانی ذهنمن  میخواهی و م   میدر پندار کمال هست

طلب  مرادطلب، کمال   یذهنبا من  دیبر ذات خودش در ما قائم شود. فقط ما نبا  خواهدی که خود خداوند است که م دارد چرا 

 .[میخود را از اتحاد و وصال خدا محروم کن  کندی موکول م  ی توهم  ندهیزنده شدن به خدا را به آ   یحت   زیساز که همه چو سبب 

 253 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زخمست دفِ سخت رو  عاشقِ 

 نالنده را  یِ لبست آن ن لِیم

 : زخمه، ضربه زخم*

  ش ی که رو  ستی او مانند دف   گرینالنده است. به عبارت د یرو و نِسخت   یدف   هیشب  یذهنبالقوّه عاشق بوده و در من  انسان 

  شود ی م  دهیشن  یذهنمن   درد  ۀست که از او نالی انالنده   ِی شود و مانند ن   ف یبکِشد تا لط  ارانه یدرد هش  خواهدی ت است و مسخ

 .سر دهد  ینواخته شده و آهنگ زندگ  یی نالب  له یوسبه  دیاو با کهی حالدر

و    ییروحال ناله، سخت را بنوازد، اگر تابه   چهار بُعد ما  یزندگ  میگذاری آگاه شده و م  ییما با مرکز عدم و فضاگشا  نکیا[

 ]. تا خداوند ساز ما را بزند میکِشی م  ارانهیدرد هش  یزندگ یهای ل یسفت شود، حال با س  یذهنتا سطح من  میکرد زهیست

 253 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 رخِ دف چند طپانچه بزن بر

 سِگالنده را   یِده آن نا دم

 ی ل ی: ضربه، سطپانچه*

 کننده شهی اند نده،ی: جوسِگالنده*



   

  

 

801 پیغام عشق قسمت خانم بهار  

 یاریدف زده شود و هش  نیتا ا  کنمیباز م  هاتی بزن، من فضا را در اطراف وضع  یل یچند س  یذهندف من  نیا  یبر رو  خداوندا،

 یو مرکزم از فکرها  یبدَم  امشه یاز اند  پُر   ِی ن   نیتا تو در ا  میگشایو فضا را م  کنمیصبر م  آزاد گردد. من  های دگیاز همان

رها گردم    یذهنمن  یهای ژگیو و اتیانتقاد و انواع خصوص  ت، یشکا  ده،یهمان  یهاشه یاز اند  نم پاک شود و من بتوا  دهیهمان

 .یو تو مرا بنواز

 253 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 به طمع ناله برآرد رباب ور

 بگشا آن کفِ بخشنده را   خوش

 ی قیساز موس ی : نوعرَباب*

  ، یمطلق و حضور شد  یاریشده و از جنس هش  اریهش  ی به زندگ  ی پدری پ  یهایی انسان، اگر در اثر صبر، شکر و فضاگشا  یا

  ی تو را مثل رَباب   یزندگ   یوقت   کِشد؛ی را دردست گرفته و تو را در آغوش م  ارتیاخت  یگو زند   شود ی درونت نواخته م  یفضا

ات  جا که مقدور است دستان بخشنده کن و تا آن  یهمکار یبا زندگ  صورتن یکرد درا انیتو ب قینواخت و خودش را از طر

  یگو ارتعاش زند   یخوبت را بپرداز و تمام توان، استعداد، امکانات، پول و وقتت را در راه پخش آگاه   یرا باز کن و ذکات رو

 .بگذار 

 253 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مکن گر غزل ابتر بماند بیع

 وفا خاطرِ پرّنده را   ستین

 : ناقص ابتر*

 .دیکه بر دل گذرد و نپا ی وارد  ای: خطاب خاطر*
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  ر ی مگ  ب یغزل ناقص است، ع  ن یکه ا  یکنی و فکر م   ی گوش کرد  یذهن  لیو با ابزارها و دال   یدرست غزل را متوجه نشد  اگر

 .غزل را تمام کرد گونه ن یمن حرف زد و ا ق یبود که از طر یزندگ  یرویکه آن »خاطرِ پرّنده« نو انتقاد نکن چرا 

و خودش    نوازدی و مثل رُباب م   ردیگی تو را در آغوش م  یبعداً زندگ   ،یخور ی م  یل یغزل گفت: »اول همچون دف س  نیاو در ا[

  ا یتو پخش شود.« آ  ق یاز طر  ی زندگ   ی سَخا را باز کن و اجازه بده فراوان  به بعد تو کَفِ   ن یاز ا  کند ی م   انیتو ب  ق یرا از طر

 ]!است؟غزل ناقص بوده  یکنی هنوز فکر م 

 :تشکر با

 متن: بهار کنندهمیتنظ

 : بهار ندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 920: برنامه منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا



 

 

 

801قسمت پیغام عشق   خانم فرزانه  

 گنج حضور، بخش اول  920شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 1298 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ماند، اما گفتنش  گرید زیچ

 مَنَشی ب  د یالْقُدْس گوتو، روحُ  با

آن را بدون واسطه    لیو جبرئ  ستیموالنا[ ن ی عنیاما گفتن آن با من ] ی بدان  د یانسان با ی هست که تو ا گریمطلب د کی

 .دیگوی م تیبرا

 1299 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شتن یگوشِ خو هم به  ییتو گو ، ین

 هم تو من   یمن، ا رِیغ  یمن و، ن  ی ن

حضور که    یاریعنوان هشگفت، بلکه تو به   میراز را به تو نخواه  نیمن ا   رِیکه من و غ  ابیرا در  قت یحق  نیانسان ا  یا  تو

از جنس خدا بودن من هم مانند تو    یعنیمورد    ن ی. در ایی آن را به گوشِ خود بگو  دیبا  یامتداد خدا و از جنس او هست

 .میهست یک یهستم و 

 1300 تیدفتر سوم، ب  ،یومثن ،یمولو

 یکه خواب اندر رَو یآن وقت همچو

 یخود شو شِ یخود، به پ  شِی ز پ تو

. ]هنگام  یگردی خود برم  یمن اصل   یسوو به   یشوی رها م  یذهنکه درواقع از من  یروی که به خواب م   یمانند زمان   درست

 ].میشوی قائم م خود  یاریهش یرها شده و رو شیهای دگ یو همان یذهناز من   زین یی فضاگشا



 

 

 

801قسمت پیغام عشق   خانم فرزانه  

 23۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 رٌیْست حق کَالصُّلْحُ خَفرموده  چو 

 گانه ی یکن ماجرا را ا رها

 خاطر : جنگ و کدورتِ ماجرا*

  گانه« ی»  یو با زندگ  کتایکه    یانسان  یا   زیبهتر است«، تو ن  یکه خداوند در قرآن فرموده است: »صلح و آشت  طورهمان

 .یرا رها کن تا به آرامش حضور برس  یذهن یهات یو وضع ریتصاو  زه،یمت و ستو بدون مقاو یی با فضاگشا ،یهست

 128 ۀی، آ( ۴) نسا  ۀ سور م،یقرآن کر

 ...« وَالصُّلْحُ خَیْرٌ»... 

 ...« بهتر است   یکه آشت»... 

 2۶۶۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ؟یبه باطن در چه کار  نجا،یتن ا به

 ؟یتو شکار ای ،یکنی م یشکار

  ؟ یمشغول   یگاه حالش خوب و گاه بد است، اما تو در مرکز خود به چه کار  است و   ی رونیانسان، تن تو در جهان ب  یا

 ؟یاشده  های دگیخودت شکار همان  کهنیا ای د؟یآی ور م که از آن  یعشق هست  غامیدرحال شکار پ

 2۶۶۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی حاضر است آنجا که هست فتیحر

 یرم دارش  د،یگر بگو کنیول
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خودش را به تو نشان دهد.    خواهد ی جا حاضر و ناظر توست و م خدا آن  ی عنیتو  ق یدوست و رف  ی که باش ی تیهر وضع در

 .یپنداریم  اقتیلی و خود را ب  یکشی شو تو با ذهن خجالت م   یک یبا من  دیگوی م  یاما وقت 

 3۶8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو را بال داد   یهر جهت  از

 جَهاتَت ی بازکَشَد به ب  تا

 ی که برتر از جا و جهت است؛ عالَمِ اله  ی : موجودجَهاتی ب*

نمود تا تو را از    بتیبال و درد نص  یبخت شوتا خوش   یکرد و از هر جهت رفت مرادی را در جهان ذهن ب مرتب تو  یزندگ

 .بکشاند ست ی و زنده شدن به زندگ  یی که همان فضاگشا یجهتی کشد و به ب  رونی ب ی دگ یجَهات مختلفِ همان

 550 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کُنَد ی م  رون یز زنده مُرده ب چون 

 تَنَدی م ی مرگ یزنده سو نفسِ 

  ن یبنابرا  آوردی م  رون یرا ب  یذهنمن   ی کرده، مُردگ  ییاست و فضاگشا  ی که از جنس خودش و زندگ   ی از وجود انسان   خداوند 

 .رودی م  شی مرگ پ یسوبه  یذهنمن

 305۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 انداخت ی حوادث به تو هم رِیکه ت قضا

 ی از آن سپس سِپَر تیعنا را کُنَد به  تو



 

 

 

801قسمت پیغام عشق   خانم فرزانه  

و    ییسپس با فضاگشا  ،یریبگ  یندگز  ها ی دگ یاز همان  یتا نتوان   کندی م  مرادی فکان مدام تو را ب کن  با قانون قضا و   خدا

 .سازدی در برابر حوادث م  «یاز تو »سپر  تش«یو با »عنا  اندازدی نم  تیسوحوادث« را به   ری»ت  گریتو، او د  ییصبر و شناسا

 323 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 از طلبِ قرارِ توست  تیقراری ب  ۀ جمل

 دت یشو، تا که قرار آ  قراری ب  طالبِ

ب   یا به   ی و ناآرام  یقراری انسان، تمام  اتو  از همان  ن یخاطر  آرام و قرار طلب    یجهان نیا  یو مرادها  های دگیاست که 

 .دیآی سمت تو م به   یقرارِ زندگ  ، یبه آن مرادها برس یذهنمن  ۀل یوسبه   ینخواه  گریو د  یفضا را باز کن ی . وقتیکنیم

 323 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ناگوارشت از طلبِ گوارش است  ۀ جمل

 دت یزهر گوار آ ،یگوارش ار کن ترکِ

 ی بدحال ،ی: سوءِ هضم، مجازاً تبه روزناگوارش*

 آمدن: گوارا شدن  گوار *

  ی مرادهاو از    یترک کن  یی کار را با فضاگشا  نی. اگر اهاستی دگی تو از خواستن و خوردن همان  یو ناکام  یبدحال   تمام

 .شودی بر تو گوارا م ارانه یقوّت جانت شوند، درد هش ی نخواه یذهن

 323 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 از طلبِ مرادِ توست  تیمرادی ب  ۀ جمل

 دتینه همه مرادها همچو نثار آ ور
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.  یرا که پندار کمال دارد کامل کن  ات یذهنتا من   ی خواهی مراد م  های دگ یاست که از همان  نیا  ی برا  تیهایمرادی ب   تمام

 .شودی م تو  نثار  مرادها ۀو هم یشوی زنده م یبه زندگ  ، یرا رها کن یاگر فضا را باز و آن پندار توهم

 321۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بتّر ز پندارِ کمال  ی علّت

 ذُوداَلل ی اندر جانِ تو ا  ستین

 : صاحبِ ناز و کرشمه ذُودَالل*

انسانِ    ی است در جان تو ا  یذهنتر از پندار کمال که همان توهم کامل بودن و نقص نداشتن من دتر و بزرگ ب  ی مرض  چیه

 .وجود ندارد نیخودب

 3215 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رَوَد  اتده یدل و از د از

 رَوَد   رونیب یمُعجِب  نیز تو ا تا

  ین ی: خودبیمُعجِب*

و باال    یو خودخواه   ی نیخودب  نیتا ا  یو فضا را با صبر باز کن  یشود، صفر شو  بتینص  ارانه یدرد هش  ،یزحمت بکش   دیبا

 .برود رونیاز تو ب ی ماد ییجوو کام  یذهنصورت من آمدن به 

 321۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست بده  یریاَنَا خَ  سی ابل علّتِ 

 مرض، در نَفْسِ هر مخلوق هست  نیو
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وجود    ی در نفْسِ هر انسان  یماریب  نی[ و ادانم ی بود که گفت: من بهتر از آدم هستم ]و بهتر از او م  نیا  طان یش  یماریب

 .[میستیزنده شدن به خدا ن قِیال  میاده یچون به کمال مطلوب نرس میکنی و تصور م میدار  کمال پندار ما ۀ دارد. ]هم

 12 ۀی، آ(۷)   اعراف ۀ سور م،یقرآن کر

 .« قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ»... 

 .«یادهیآفر گفت: من از آدم بهترم. مرا از آتش و او را از گل  س یابل»... 

 2935 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

  یِ مرادی ما را هم با شرطِ ب  ی و مراد اصل   ی مطلق« خود قرار داد  یِست یبه »ن  ل یتبد  یو وجودِ ما را برمبنا  ی هست   خداوندا، 

و از    دهندی و مراد نم  یبه ما زندگ   های دگیهمان  میکه درک کن  میرسی م  ی به مراد واقع  ی درصورت  یعن ی  یبست  یجهان نیا

 .مینخواه یزیها چآن

 318۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی جبر را که بس ته  نیکن ا ترک

 ستیسِرِّ سِرِّ جبر چ  یبدان  تا

.  یذهن باش   ی زندان   دیحتماً با  کندی و پوچ است و به تو اِلقا م  «ی»ته  اریبس رایرا ترک کن ز  ی ذهنانسان، »جبر« من  یا

 .شدن است  یو از جنس زندگ  یی که »سِرّ سِرِ جبر« درواقع فضاگشا یبریمی نکته پ   نیبا ترک آن جبر به ا
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 3188 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جبرِ جمعِ مَنبَالن   نیکن ا ترک

 از آن جبرِ چو جان  یاب یخبر  تا

 کاری: تنبل، کاهل، بمَنبَل*

مقاومت    ت،یهای دگ یاز همان  ی و آگاه  ییدربرابر شناسا  کندی کاهل را که وادارت م  ی ذهن  یها»جبر جمع تنبالن« و من  نیا

 .یکن دایپ یقدر است آگاهو گران  زیچون »جان« عزکه هم  یرها کن تا از جبر یداشته باش 

 3189 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی کن و، کن عاشق یمعشوق  ترکِ

 یقیگمان برده که خوب و فا یا

 برتر  ره،یسلط، چ: مقیفا*

و همه دوستت دارند، معشوق بودن را رها کن و به عاشق   ی هست روزیو پ بایز یاکه با پندار کمال گمان برده  ی انسان  یا

به فکر    یزندگ  یبکش تا خرد و شاد  رونیرا ب  های دگیافتاده در همانتله به   یِاریفضا را باز کن و هش  یعنی]  اور؛یبودن رو ب

 .[ زدیو عملت بر

 28۴2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی و شاد یمن ز در درآمد، به مبارک بتِ

 یمرادی به جهانِ ب   دم،یمرادِ دل رس به
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در    یذهنکه مراد من   دمیرس  ی از در درآمد. پس به جهان  «یو شاد  یمن »به مبارک  ی]شادم که فضا را باز کردم و[ خدا

 .دل و صنع خدا در آن وجود دارد یو مراد اصل  ستیآن ن

 393 ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 ست؟ یباغِ عالَم چ ی دل ز تماشا مرادِ

 دن یدستِ مردمِ چشم از رخِ تو گل چ  به

  است که با دست مردمک چشم عدم، از رخ خدا و   نیو مقصود دل انسان فضاگشا از تماشا کردن »باغ عالم« ا  مراد

 .اوردیجهان ب نی برکات آن باغ را به ا دیآی ور م که از آن  ی زندگ غامیانند پ و م  ندیبچ  یگل  ی زندگ

 3220 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دانِ پُرفِطَن راه  رِیپ  هست

 کَنینَفْس و تن را جو  یهای جو

 یی دانا ،یاریهوش ،یرکیز یِمعن: جمع فِطنَه، به فِطَن*

و    ی دگیهمان یهای ها مربوط شد با علم خود جوشده به آن گشوده یبا فضا توان ی راهنما مانند موالنا که م  ریپ  ای خداوند 

 .کنندی م زی هاست تمو تن و روان آن  یذهن یهادرد را که در من 

 3221 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 توانَد پاک کرد؟  ی خود را ک  ،یجو

 از علمِ خدا شُد علمِ مَرد نافع
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  و  ی دگیخود را از همان  تواندی خودش نم  ز ین ی ذهنشود، من  زیخود تم یِ خودبه  تواند ی نم  ی پر از آلودگ  یِ که جو طورهمان

 .استفاده کند  یاز علم و دانش اله دیپاک شدن با ی مدام پندار کمال دارد و برا رایدرد پاک کند ز

 3222 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را؟  شیخو ۀ دست غ،یتراشد ت یکِ

 را  شی ر نیسپار ا  یبه جراح  رو

 : زخم، جراحت شیر*

پندار کمال را در خود درمان کند.    تواندی نم   زین  یذهنمن.  ببُرد  را  خودش   ۀ دست  تواندی چاقو هرگز نم  ای  غیمثال ت  یبرا

و طلب   کنندی آن را درمان م  یجراح دردها ک یکه مانند شده به حضور بسپار را به افراد زنده   یذهنمن اریپس برو و اخت

 .گذارندی آن م  یجاشده را به گشوده   یو فضا ی واقع

 ۶35 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 استَت بدان  لیکه م یهر آن کار در

 انی عِ ی نیب ی خود را هم  قدرت

و    یدار  یکاف  اریبه آن قدرت و اخت  دنی رس  ی برا  یکنی تو باشد، فکر م  یذهنمن  یو آرزوها  الیمطابق با ام  یکار  هر

 .یانجامش ده  یتوان یم

 ۶3۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و خواست   ستین  لتیکه م یآن کار واندر 

 از خداست   نیک ،یشد  یآن جبر اندر
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و آن را به خواست خدا نسبت    یشویم  «ی»جبر  خواهد،ی آن را نم   ات ی ذهنو من  یستیبه انجام آن ن  لیکه ما  یدر کار  اما

 .توست ی بدل ت یثیپندار کمالِ تو و از ح یِکاربیاز فر  نیا کهی درحال ، یدهیم

 5۴۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از شِکَر  دیتر آکردن خوش  ناز

 که دارد صد خطر  ش،یَکم خا ک،یل

نظر  به   ترنیری از خدا از شِکر هم ش  یازینی و احساس ب   یذهنعنوان منناز کردن با پندار کمال و بلند شدن به   گرچه

 .دارد یاریخطراتِ بس رایز یطلب کن  ستی ذهنشِکر را که از عالئم مرض من  نیا دیاما تو نبا رسد یم

 5۴5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ازیآن راهِ ن آبادستمنْیا

 و، با آن ره بساز   رینازش گ تَرکِ

. پس ناز کردن، آمدن  ستی فکان در زندگبه وجود قضا و کن  ازیو ن  یزدیبه رحمت ا  اجیو احت  یی راه فضاگشا  از،یراه ن  آن

 .شو دار یدر آن را ترک کن و با باز کردن فضا از خواب ذهن ب یسازبه ذهن و سبب 

 ۴۴۶2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها در ماجَرا و قصد  هاعزم

 اتو ر دیآی راست م یگاه گاه

به   یگذارو با هدف  دیآی درست از آب درم ی جهانن یا  یزهایدست آوردنِ چبه  ایانجامِ کارها   ی تو برا  ت یقصد و ن یگاه

 .یرسی آن م
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 ۴۴۶3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کند تیّبه طَمْعِ آن دلت ن تا

 را بشکند  تتیّن  گرید بارِ

 حرص، آز  ،یخواه اده ی: زطَمْع*

  ت یدرست از آب درآمد، حرص و طمع سبب شود باز دلت همان هدف را ن  یدر کار رتیو تدب میتصم  یدید  کهنیهم  تا

 .کند مرادی را ب تو را بشکند و تو  ت ین ی دفعه ممکن است خدا و زندگ ن یکند اما ا

 ۴۴۶۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی داشت  مرادت ی ب  یکلّبه   ور

 ؟ یکاشت یاَمَل ک   د،ینوم  یشد  دل

 : آرزو اَمَل*

قطعاً    کردی ناکامت م  های دگ یدست آوردن همانو در به   گذاشت یم  مرادی تو را خدا ب   یبود که هر آرزو  نیقرار بر ا  اگر

 .یکاشتی و آرزو در قلبت نم   دیبذرِ ام  وقتچ یه گریو د  یشدی م دیناام

 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 

 .خداوند است ی عنیو باخبر شدن از موال   یباز کردن فضا و آگاه شدن از زندگ   یعن ی یجهانبه مراد آن   دنیوقت رس
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 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   را   ثیحد  ن یکه سرشت و ذات  نامالدیگوی بشنو که  در  و    ماتی: »بهشت 

به    دنیرس ینمادرواقع راه  ، یجهان نیا یو ناکام ماندن از مرادها  یمرادی شده است.« پس بدان که ب  ده یچیپ های سخت

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

 ث یحد

 .« الْجَنَّۀُ بِالْمَکَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ  حُفَّتِ»

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

 ۴۴۶9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اش آن صادقان شدند اشکسته  پس 

 ن شکستِ عاشقان؟ آکو خود  کیل

ها آن   ی اما ناکام  خورند، ی و شکست م  شوندی و ناکام م  مرادی ب   ی وسط زندگ ت   ز یدارند ن  یذهنصادق که من   یهاانسان 

  عاشقان کجا؟  یکجا و ناکام
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 ۴۴۷0 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اش از اضطرار اشکسته  عاقالن،

 اریاشکسته با صد اخت عاشقان، 

  کهی اند. درحالشده  مرادی اند به مراد خود برسند امّا ب کوشش کرده   ی عنیاست   یاضطرار و ناچار  یعاقالن از رو یناکام

و در کارگاه صنع خدا    و پندار کمال را شکسته   ی دگیخود گذشته و دستگاه همان  ی ذهن  یکامل از مرادها  اریعاشقان با اخت

 .اندشده   ستین

 ۴۴۷1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند ی بندگانِ بند عاقالنش،

 اند ی و قند یشِکّر عاشقانش، 

  یی اما عاشقان خدا با انتخاب خود فضاگشا  کنندی هستند که با زور و اجبار خدا را اطاعت م  یعاقالن بندگان   نیبنابرا

 .چشندی را م یشدن به زندگ  ل یتبد ینیریش تیو رضا  یو با خرسند کنندیم

 ۴۴۷2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کَرْهاً مهارِ عاقالن  ایاِئْتِ

 دالنیطَوْعاً بهارِ ب ایاِئْتِ

زور و اجبار پس از    با کاهلند و  یذهن  یهامن  ی عنیافسار عاقالن است    د«ییایبه سمت خدا ب  یلیمی کراهت و ب   یرو  از»

عاشق    یهاانسان  بهار  د«ییایخدا ب  یسوو با اطاعت کامل به   یرضا و خرسند  ی . اما »از روشوندی م  م یتسل  هایمرادی ب

 .شده است تینهای ب  ییاست که آسمان درونشان با فضاگشا  دلی و ب 
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 11 ۀی، آ(۴1)  فصلت  ۀ سور م،یقرآن کر

 .«طَائِعِینَ أَتَیْنَا قَالَتَا کَرْهًا أَوْ  طَوْعًا  ائْتِیَا  وَلِلْأَرْضِ  لَهَا فَقَالَ  دُخَانٌ   وَهِیَ السَّمَاءِ   إِلَى اسْتَوَى ثُمَّ»

 .«به آسمان پرداخت و آن دودى بود. پس به آسمان و زمین گفت: خواه یا ناخواه بیایید. گفتند: فرمانبردار آمدیم  سپس »

 10۶8 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

  و صبر شُکری ب  ی مانْد از کاهل  هرکه

 جَبر  یِپا  ردیداند که گ  نیهم او

 ی : تنبلیکاهل*

خود را    ینادان   یو از رو ردیگی جبر« را م ی»پا اوردیجا نبه  ینکند و شکرگزار  شهیصبر پ ،یو کاهل یسبب تنبل به  هرکس

 .ندیبیم های دگیماندن در ذهن و همان ی عنیحالت  نیهم ۀ مجبور به ادام

 10۶9 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جبر آورد، خود رنجور کرد هرکه

 در گور کرد   اش،یهمان رنجور تا

 ماری: برنجور*

رنجور    پندار کمال مبتال کرده و   یماریخود را به ب  رد یگ  شی را پ  یذهنو عدم درک من   یآورَد و کند  ی به جبر رو  هرکس

 .خواهد شد ی در ذهن و سپس مرگ جسم باالخره سبب مرگ او   یماریب نیو ا شود یم

 

 



 

 

 

801قسمت پیغام عشق   خانم فرزانه  

 :تشکر با

 متن: فرزانه  کنندهمیتنظ

 : فرزانه ندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 920: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا



 

 

 

801قسمت 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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


