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844قسمت پیغام عشق  فرزانه خانم     

 گنج حضور  924شمس، موضوع برنامه  وان ید  1737خالصه شرح غزل 

 1737 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 باده که اندر خمارِ خمّارم اریب

 گرفتارم  نیگرفت مرا، زان چن خدا 

 کامل ریپ  فروش،ی : مخمّار*

به خداوند که ساق  انسان خطاب  زبان  از    ۀ شراب خداگون   دن یمن در خمار چش  ا،ی:[ خدادیگوی بشر است م  ی ]موالنا 

آن است    یهایسازو سبب   یذهنمن  درمانی ب  یدردها  ۀکنندتا آن را که درمان  کنمی هستم، پس فضا را باز م  یجهان آن

از حالت    نم،یو غمگ  یام و ناراض نگرفته   یو سرمست   ی زندگ  های دگیهمان و    ی رونیب  ۀ . آن شراب، مرا که از باد یاوریب  میبرا

 میمبتال  یخدا به گرفتار  نیگرفتار شدم؛ بنابرا  ی ذهنالست را شکستم و در من  مانی. من قول و پکندی خارج م   ازیخُمار و ن

 .بردارم  یکرد تا مرکزم را پاک کنم و دست از دانستن ذهن

 1737 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 است  دیکه رشکِ خورش ی جامِ شراب  اریب

 زارمیعشق ب رِیجانِ عشق که از غ  به

  را یز  زد؛ندایبه حسادت ب  بخشد،ی که به جهان م  یو نور  یهمه انرژ  را با آن   د یبه من بده که خورش  یجام شراب   ا،یخدا

لحظه    نیدر اطراف اتفاق ا  یی. قسم به »جان عشق« که من با فضاگشاکندی آن شراب تمام کائنات را به خدا زنده م

دور از عدم    یِدر ذهن و داشتن مرکز جسم  یعشق« که زندگ  ریو از »غ  کنمی کرده و به عشق توجه م  هیتنها به خدا تک

 .زارمیب شود،ی م یاست و سبب فضابند
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 1737 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 است   فیآنکه اگر جان بخوانمش ح اریب

 سر دارم  یِسبب که ز جان دردها  بدان

و    شناسمیکه با ذهنم م  یجان   راینامش را »جان« گذاشت، ز  شودی نم   یکه حت   اوریجهان ب  نیرا به ا  یو برکت  شراب

علت است که به    نیمن به ا  یِدردها و خُمار  گریعبارت دندارد ]به   ی شباهت  ی دارم پر از دردسر است و به زندگ دوست  

و شراب    یزدیفضا را باز کرده، مرکز را عدم کنم تا دم ا  د ی. باامبهرهی ب   ی و از جان اصل   امدهیچسب   ی و ذهن  ی جان مصنوع 

 آورند.[  یهستند به من رو یکه همان جان اصل  ییکتای

 1737 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دهان نامش   نیآنکه نگنجد در اریب

 گفتارم یِ هاازو شقّه  شکافد ی م که

 : پاره، تکّه شقّه*

  شود، ی و شناخت آن را ندارد و عظمتش در ذهن جا نم  انیذهن من با حرف زدن قدرت ب  ایکه دهان    اوریرا ب  یبرکت  آن

  نیمنبع ا  تواندی خود م   یِخودو حاصل همان برکت است. ]انسان به   زدیخی د آن منبع برمگفتار من از خو   یهابخش   رایز

همراهش داشته باشد و راه ارتباطش قطع    شهیناظر، خدا را هم  ضورکند و با ح  ییفضاگشا  کهنیشرط ابرکات باشد، به 

 [ باطل است. ردیگی سرچشمه م  یذهنکه از من یینشود و بداند تمام فکرها و کارها

 1737 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گولم و نادان  ست، یآنکه چو او ن اریب

 مَلِکِ گُربُزان و طرّارم میبا و چو 
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 و مکّار، دزد  گرله ی : افراد حگُربُز*

بلد   یکار بیکه جز ضرر و تخر ی و عقل جزو ی ذهنمن  رایز شوم؛ ی که اگر نباشد من نادان و احمق م  اوریرا ب یاباده   آن

که از    شومیم  یگرله ی ح  ی ذهن  یهامن  ری هستم، ام  یخدا و زندگ   یعن ی  «یبا »و  یمن خواهند شد. وقت   ینماراه   ستندین

د و  خودم  م  ی زندگ  گران یوجود  دانا  پندار  د ی]با  دزدند ی را  و  فهم  توهم  آن  با  که  را  با    یی کمال  و  بگذارم  کنار  دارم 

 آوَرَد.[  یبه من رو   تیمن گفتار و رفتار کند و خالق ق یاز طر  یندگ قانون جبران اجازه دهم ز  تیو رعا یی فضاگشا

 1737 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی کز سرم شود خال یآنکه دم  اریب

 ز کفّارم  اییشوم، گو  رهیو ت اهیس

 ی اهی: ظلمت و سکُفر*

اگر    اوریب  میبرا  یاباده  خال   کیکه  آن  از  اخت  میفکرها  ی عنیشود    یلحظه سر من  و  گشوده  یفضا  اریدر  نباشد  شده 

.  ستی خال  یزندگ   ۀدرست مانند کافران که سرشان از باد   شوم،ی م   رهیو ت  اهیخدا فکر کنم س  ابیدر غ  یذهنمن  ۀ لیوسبه 

دست    یدگاری و به صنع و آفر  دیآی شده مگشوده   یخالق از فضا  رت صوبه   میاگر با ذهن فکر نکنم، فکرها  کهی ]درحال 

 .[کنمی م  دایپ

 1737 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ار یو م اریب نیآنکه رهاند از اریب

 زود و مگو دفع کز کجا آرم اریب

 : واپس زدن، بهانه آوردن دفع*



 

 

 

844قسمت پیغام عشق  فرزانه خانم     

.  کندی پاک م  ی و چند  ی و مرکزش را از چون   رهاندی م  یذهنمن  ار«یو مَ  اریکه انسان فضاگشا را از »ب  اوریرا ب  ییکتای  شراب

 ]با صبر و تعهد و   اورم؟یاز کجا ب  که چکار کنم و   اور یبهانه ن  یذهنجبرِ من  رِیز  ی عنیو دفع مکن    اوریرا ب  شراب  نیزود ا

  یاو شده و از او به تمام جهان جار  بیچون رودخانه نص  ، یزدیلطف و رحمت ا  انسان،  ییخود و فضاگشا  ی کار کردن رو

 خواهد شد.[ 

 1737 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ها راو بازرهان سقفِ آسمان اریب

 ارم یدراز ز دود و فغان بس   شبِ

  ت یمحدود  نیکوچک و فشرده شده از ا   های دگ یدنبال همانآن به   تینهای و آسمان درونم را که سقف ب   اوریرا ب  یزدیا  ۀباد

است. برکت  به درد و ناله و فغان، شب دراز ذهن را پر کرده یزندگ  لیکن. دودِ حاصل از تبد  تینهای وارهان و دوباره ب 

 .گردد عیپاک و آسمان درونم وس های دگیتا شمع حضور روشن شود و مرکزم از همان اوریرا ب ی زندگ

 1737 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 آنکه پسِ مرگِ من هم از خاکم اریب

 شکر و گفت درآرد مثالِ نجّارم   به

که مرا از نجار    یزنده کند. برکت  یپس از مرگ من مردم را از خاکم به شکر وادارد و به زندگ یکه حت  اوریبرکت را ب  آن

ها انسان   زین  مرگم   از  پس  تا   باشد،   عرش  نردبان  ۀ کند که سازند  لیتبد  یذهن ساختن به نجار  یبت بودن و نردبان قالب 

 .خودشان برساند  یخداگونگ  انِ یرا به شکر و ب
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 1737 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مثالِ قدح  اَمی مِ  نِیکه ام یم اریب

 هرچه در شکمم رفت، پاک بسپارم  که

را که در    یاام پس دهم، درست مانند قدح که تمام بادهآن باشم و هرچه از آن برداشته   نیکه ام  اوریور برا از آن   ی شراب 

ام، با  کرده   لیتبد  یدگ یشده و به همان  خته یرا که به درونم ر  یحضور  یاریهش  زی. پس من نکندی م  ی خال  زند،یری آن م

هم به خود    ، یمِ   نیکردن ا  یبا جار  بیترتنی]بد  رمیگی م  ی مِ  ی دهم و از زندگی پس م   های دگیکردن مرکز از همان  ی خال

 از درونشان طلوع کند.[  دیشده را پس دهند و خورشگرفته یاریهش زیها نتا آن  کنمی کمک م  گرانیهم به د و

 1737 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 قومم   یگفت پسِ مرگ کاشک  نجار

 ز ذوقِ اسرارم  یبُدند دهید  گشاده

و  را که خداوند به مردم آن شهر مبعوث کرده بود  ی امبرانیچون پ ست،یزی م هینجّار است که در انطاک بِی: مراد حبنجّار

م انکارشان  تأ  کردند،ی مردم  م  د ییمورد  رفت،  بهشت  به  چون  کردند.  هالکش  مردم  داد،  مردم  گفتی قرار  »کاش   :

 و بعد[   13 یۀ، آ[3۶]  سی  ۀ.« ]سورآوردندی م مانیا  وبه من عطا کرد  ییهاکه خداوند چه نعمت  دانستندیم

قوم    کاشی کشتند[ پس از مرگش گفت: »ا  امبرانیپ  د ییتأ  ل یدلکه مردم او را به پس از آن   س،ی   ۀ]در داستان سور   نجار

  گر یعبارت دام. ]به را دارم که با حضور تجربه کرده   ی که چقدر ذوق اسرار  دند یدی عدم م  ۀد یمن با چشم گشاده و د

  ییکتایبه بهشت    توانند ی وجه شوند که ممت  ی ذهن  یهامن  کندی م   رزوبرسد که حضور را تجربه کند، آ  یاهرکس به درجه 

 برسند.[  بایمقام ز نیبه ا وارد شده و 
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 18 ۀ ی، آ[3۶]  سی ۀ سور م،یقرآن کر

 .« أَلِیمٌ عَذَابٌ مِنَّا وَلَیَمَسَّنَّکُمْ  لَنَرْجُمَنَّکُمْ تَنْتَهُوا  لَمْ لَئِنْ إِنَّا تَطَیَّرْنَا بِکُمْ  قَالُوا »

و    م،یکنی قطعاً شما را سنگسار م  د،یستیاگر ]از دعوت خود[ باز نا  م،یاو فال بد گرفته   ی به شوم   : »همانا ما شما را گفتند

 .«دیبه شما خواهد رس  یدردناک   ۀما شکنج  یاز سو

 1737 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یاستخوان و به خونم نظر نکردند  به

 اگر به تن خوارم زم،یروح شاهِ عز به

و فرم    دندیدی که از استخوان و خون است نم   یعنوان جسم مرا به  شانی جسم   یاریمردم با هش  کاشی ]نجار گفت:[ ا

و جنس مرا که از جنس شاه و    عیو با روحشان، روح وس  کردندی بلکه فضا را باز م   گرفتند،ی مرا درنظر نم  ریو تنِ حق

 حضور دارد.[ به زنده  ان است که انس  ییهمان آرزو نی]و ا   دندیدی خداوند است م 

 1737 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 منِ نجّار  امده ینردبان که تراش  چه

 رفتارم   دیبامِ هفتم گردون رس  به

است؛  رسانده   ییکتای  یآسمان هفتم و فضا  یکه مرا به باال   امدهیتراش  ی و عدم کردن مرکز نردبان  یینجّار با فضاگشا  منِ

مانند موالنا که نردبان    میتوانی م  ز یآن اثر بگذارد ]ما ن  ی رو  تواند ی که قابل تصور با ذهن باشد، نم  ی جسم  چ یه  کهیطوربه 

  یی و به جا میدرون، نردبان خود را بتراش ی او و باز کردن فضا اتی با استفاده از اب د، یسو به درجات باال ر  دیخود را تراش

 بر ما اثر نگذارد.[  ی دگیهمان چیکه کشش ه میبرس
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 1737 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ریشدم من، خرم بماند به ز وارح یمس

 به گوشِ خروارم  یدر غم خرم و ن   نه

.  رومی و م  کنمی را ترک م  امی ذهنو من  شومی بلند م  های دگیهمان  یکه خرش را گذاشت و رفت، از رو  حیمانند مس  من

منتظر    ایبشنود    ی زیجهان چ  ن یا  از   من   ۀکه گوشِ خرگون   دهمی چه شد؟ و نه اجازه م  امی ذهننه در غم آن هستم که من 

همان زندگ  های دگ یانباشتن  آن   یو  از  بگرفتن  درحقاشدها  م  یسازمن سبب   قت ی.  رها  را  عدم    کنمی ذهن  با گوش  و 

 .شنومیم

 1737 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی تو آب و گل  نیز آدم مب وار س یبل

 که در پسِ گِل صدهزار گلزارم نیبب

و متوجه    نیرا نب  گرانیتنها فرم و جسم خودت و د  د،یکه فقط فرم انسان و آب و گِلش را د  طان ی انسان، تو مانند ش  یا

 .شده و مرکز عدم وجود داردگشوده  یزار و گلستان در فضا صد هزار گل  ، یذهنمن ی عنیآب و گِل  نیشو که در پسِ ا

 1737 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی زیلحم شمسِ تبر نیکرد از طلوع

 وَحَل برون آرم   نیآفتابم و سر ز که

 : گِل وَحَل*
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طلوع کرد و گفت    گِل   آب و  نیاز درون ا  دیلحظه، انسان مانند خورش  نیدر اطراف اتفاق ا  یی پس از فضاگشا  باالخره

و با طلوع از    آورمی درم  ی ها، سر از تن خاکدر انسان  یخداگونگ   دنیدرون و د  ی هستم که با باز کردن فضا  یمن آفتاب 

  .کنمی مرکزم آن را روشن م 

 1737 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بار  گرید میمشو، چو وَحَل دررو غلط 

 در عارم  پوشیرو نیبرقرارم و ز که

و فضا را باز    دهیبلکه بگو من آن ماه را د  م؛یبه فرم و جسم که از آب و گِل است وارد شو  گریمکن و مگو که بار د   اشتباه

و عوارض    جاناتیو ه  یذهنمن   دیاز د  یپوش ی رو  کهن یلحظه ساکن و برقرارم و از ا  نیدر ا  تینهای ب   ۀ شیام، با رکرده

 .کشمی آن داشته باشم، عار دارم و خجالت م

 1737 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کوران  یِبه کور  میبه هر صبوح درآ

 کور، طلوع و غروب نگذارم یِبرا

از هر    دیدارند، مثل خورش  یی و دو  نندیبی نم  یذهنکه جز با من  یکوران ذهن  یِ:[ به کوردیگوی ]از زبان انسان فضاگشا م 

نماند و    ی طلوع و غروب باق  ییِدو  شانیا  یکور شوند و برا  یذهن  یهاتا من  کنمی طلوع م  ی صبح و از مرکز هر انسان

 .نندیبی بفهمند که غلط م 

 :تشکر با

 متن: فرزانه  کنندهمیتنظ

 : فرزانه ندهیگو
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 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 924: برنامه منابع 

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا



 

 

 

844قسمت پیغام عشق   خانم لیال  

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

 1۶87 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را  شی ن نیسبب ا  دانمی : م گفت

 را  شی من گناهِ خو شناسم یم

. ]انسان در روز  دانمی و گناه خود را م  شناسمی ا مدرد ر  نیگفت: من سبب ا  ست ی اقطع که نماد هر انسان عارف   خ یش

 با ماندن در ذهن عهدش را شکسته است.[   یعهد بسته که از جنس او شود ول   یالست با زندگ 

 1۶88 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او   مانِیشکستم حرمتِ اَ من

 بُرد دادِستانِ او  نمیمی پس 

 سوگند ن،یمی: جمع مانِیْاَ*

 : دست راست نیمیَ*

قانون عدل او مجازاتم کند و دستم را ببُرد. ]اگر انسان    دیگفت: من بودم که عهدم با خدا را »شکستم« و حاال با  خ یش

 خود را از دست خواهد داد.[  ت یشود را بشکند، تمام قدرت و خالق  ی حرمت سوگند الست، که قول داده از جنس زندگ

 1۶89 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شکستم عهد و، دانستم بَدست  من

 جُرأت به دست   یِآن شوم   دیرس تا
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 کهی الست، عهدم با خدا را شکستم؛ درحال   مانیلحظه و متعهد نبودن به پ  نیو مقاومت به اتفاق ا  زهیگفت: من با ست  خ یش

و عواقبِ    یشوم  جه یدرنت  کندی ا از جنس جسم م نارواست و مر  یخشم و حرص کار  ،یفضابند  ،یعهدشکن   دانستمیم

 .داد باد شد و دستم را بر   رمیدامنگ یو عهدشکن  یگستاخ  ن یبدِ ا

 1۶92 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رواست که او دانست، او فرمان وآن

 کجاست؟  دنیچیخدا سامانِ پ با

ذهن توجه    جاناتیو ه  یسازبلند نشد و به سبب   یذهنعنوان من عدم باشد و به  دیکرد مرکزش با  یی که شناسا  یکس   آن

  تِ یّگرفتن و درافتادن با مش  ی کشت  ییتوانا  ،یذهنرواست. انسان چطور با عقل ناقص من و فرمان  ی نکرد، از جنس زندگ

  خداوند را دارد؟

 22۵9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست آن شده لِیخُمارِ غم، دل نیا

 ت سبُده  اتیّ بِدان مفقود، مست که

از    دن یکش  رهی و ش  یابوده   تیهوهم   یاکه از دست داده   یزیکه با آن چ  ست ن یا  ل یدل  د،یآی که از ذهن م   « یغم   خمار»

 ].را از مرکزش بردارد های دگ یکه انسان همان کندی م جابیا  یزندگ ی کرده است. ]قانون تکامل «یآن تو را دچار »مست

 3182 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دَمبه دَم یِهاغُصّه   نیتوست ا فعلِ 

 الْقَلَم قَدْ جَفَّ   یِّبُوَد معن  نیا
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القلم«  »قد جف   ی خود توست. معن   صیاعمال، افکار و تشخ  ۀ جینت  شودی تو م  ریکه هرلحظه دامنگ  ی دمبهدم   یهاغصه   نیا

قبول    تیو هرچقدر مسئول  سدینوی تو م   ی ستگیتو را مطابق شا  رونیدرون و ب  ،یلحظه زندگ   نیر ااست که د  نیهم  زین

 .خواهد شد ترش یب  یستگ یشا  نیا ی بگذار رکزترا در م ی ها زندگجسم  یجا و به  ی کرده، فضا باز کن

 3214 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است و غالب است آن کردگار  طالب

 بر آرَد او دَمار های ز هست  تا

و پندار کمال داشته باشد درآورد و او را دچارِ    یکه هست   ی و غالب بر اوست تا دمار از روزگارِ هرکس  طالبِ انسان   خداوند 

به ذهن انسان    وان یو از ح  وان ی و از جماد به نبات، از نبات به ح  امده یانسان من تو را آفر  یا دیگوی درد کند. ]خداوند م 

  بلند نشو.[ یذهنعنوان من شو و به   میخودم زنده شوم. تسل تینهای تو به ب   رلحظه د نیا  خواهمی و م ام آورده 

 3۰۵۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 انداخت ی حوادث به تو هم رِیکه ت قضا

 ی از آن سپس سِپَر تیعنا را کُند به  تو

حوادث و اتفاقات را    رِیت  خودش   ۀقضا و با اراد   قیو مرکزت جسم باشد خداوند از طر  یداشته باش   یانسان اگر هست   یا

 های دگیو از همان  یاگر فضا را باز کرده، مرکزت را عدم کن   رد،یگیها را از تو منشانه گرفته و آن   تیهای دگ یبه سمت همان

 .کندی محافظت م  ی رونیب  یدر مقابل حوادث و بالها  و از تو  شود یخود، سِپَرَت م  تِیخداوند با لطف و عنا  ،ینخواه   ی زندگ

 1113 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سازدش  لت یوسی صورت م چههر

 بحر، دُور اندازدش  لت یزان وس
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فراهم آورد، خداوند با    ی و سبب ذهن له«یخداوند هرچقدرهم که »وس  ییِ کتایبه »بحر«   دنیرس  ی برا یذهندر من  انسان 

به خداوند زنده   ی ذهن یهای تراشها و علت صورت  ق یاز طر  خواهد ی . چراکه انسان مکندی همان سبب او را از خود دور م

 . شود ی نم  ی زندگ جنسو از  کندی نم  رونیها را از مرکزش بشود و جسم 

 ۶9۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یلومو

 است   یست یصُنع حق چون ن کارگاهِ

 است   یمتیقی برونِ کارگه ب پس 

 یدگاری: آفرصُنع*

و حس    یبا فضابند  یخداوند است پس هرکس   یدگاریشده و مرکز عدم »کارگاهِ« آفرگشوده   یفضا  «،یستیآنرو که »ن  از

نداشته و فقط وقتش    یارزش   گونهچیباشد، ه  یذهنذهن و جبر من  ی بوده و در فضا  رون«ی»کارگاه ب  نیوجود در ذهن از ا

 .کندی را تلف م 

 4۰۵3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند تن بوده ک یهر دو  طان،ی و ش نفس 

 اند را بنموده  شی در دو صورت خو

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

  ان یاما به »دو صورت« نما  کنندی کار م  ندهیگذشته و آ  یهستند و در زمانِ مجاز  یدگ یابرِ همان  دردهاست هردو از جنس 

در انسان فقط آب و گل و صورت ظاهر را    طان ی.]شطانیشدر    یگریصورت نفس در درونِ انسان و دبه   ی ک یاند،  شده 

 .[ندیبی را نم  شودی خود زنده م  تینهای که در انسان به ب   یی خدا یاریو هش ندیبیم
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 4۰۵4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُدند  ک ی شانی فرشته و عقل، که ا چون 

 هاش دو صورت شدند حکمت  بهرِ

اداره مگشوده   یفضا  یعنیکه »فرشته«    طورهمان را  کائنات  تمام  که  عقلِ کل  و  به   هستند یکی  کندی شده  خاطر  اما 

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

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

شده و اتفاقات   از جنس نفس  دیشویبلند م یذهنمقاومت کرده و برحسب من  ی . وقتکندیو عمل کرده، شما را حفظ م

 .[ افتدی شما م  یبد برا

 1۰۶7 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میاشرحت داده نه یدرونِ س که

 میابِنهاده  اتنه یاَندر س  شرح

  ت یو در مرکزت، خاص میاقرار داده  اتنهی را در س یشده هست گشوده  یمطلب که تو از جنس فضا نیانسان، شرح ا یا

 یاستفاده کن، فضا را باز کن و از ابزارها  ییفضاگشا  تیاز آن خاص  م،یارا گذاشته   یشنوو سکوت   ینیبعدم  ، ییفضاگشا

 .استفاده نکن یذهن

 44۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو یِهای مرادی از ب عاشقان 

 ش ی خو  یِگشتند از موال  خبربا
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ب   یوقت  یعاشقِ زندگ  یهاانسان  قانون قضا  ا  مرادی با  به مقصود  تلخ نم  یجهانن یشوند و  و    شوندی نرسند  با رضا  و 

رس  فهمندی م   یی فضاگشا اصل   دنیوقت  مراد  خال   ی عنی  ی به  فضا،  کردن  همان  یباز  از  مرکز  زندگ  های دگ یکردن    ی و 

 .ها و باخبر شدن از خداوند استنخواستن از آن 

 3۰73 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا  ندهیزَفتَست و، گشا قفلِ

 زن و اندر رضا میسلدر ت دست 

  یزیو آن چ  هایمرادی باز کند، پس در اطراف ب  تواندی محکم و بزرگ است و آن را فقط خداوند م   اریبس  ،یذهنمن   قفلِ

  یفکان رونقضا و ک  قیکامل اجازه بده خداوند از طر  تِ یباش و با رضا میفضا را باز کن و تسل دهدی که ذهنت نشان م

 .دیرا بگشا اتی ذهنتو کار کند و قفل من

 3۰13 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یی سازدر آخر زمان کرد طَرَب اری

 ییاو جِدِّ جِد، ظاهرِ او باز  باطنِ

  ی ذهن است بساط »طرب« و شاد   یو زمان مجاز  نده یگذشته و آ  یِ شناختزمانِ روان   انِ یدر »آخر زمان« که پا  خداوند 

است، اما ظاهر    «ی»جد  اریلحظه بس  نیشده، در ا گشوده   یانسان فراهم کرد. باطنِ خداوند، فضا  یرا برا  یاصیل زندگ 

همان  ی عنیآن   وضع  ی دگ یجسم،  هر  م   ی تیو  نشان  ذهن  با  «ی»باز  دهدی که  و  است  به   د یخداوند  آن  بازبه    یصورت 

 .ستینگر
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 3۰13 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 عِلم کُشت   نیبد  رایعشّاق را   ۀ جمل

 یینکُند هان و هان، جهلِ تو طنّاز تا

که ظاهر، اتفاقات و    زیی»علم« و قدرت تم  نیبه ا  یمثل موالنا و حافظ را با آگاه   یبزرگان   و   عاشقان  ۀ خداوند، هم  ار«،ی»

است نسبت به    یجد  اریشده و از جنس خدا شدن بسگشوده   یو باطن، فضا  یشوخ   دهد،ی ذهن نشان م   کهیزیآن چ

خواستن از    یو زندگ   ی نکند و تو را با فضابند  ی و دلبر  یطناز  اتیذهنست. آگاه باش که »جهلِ« من ا کشته   یذهنمن

 .ندازدیبه دام ذهن ن دهدی که ذهنت نشان م  یتیوضع

 71 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 در روز و شب ما را  یبُد  نیالدنه عشقِ شمس  اگر

 !ز دام و از سبب ما را؟ ی کجا بود هافراغت 

نبود، توجه ما دائماً   سریما م  یلحظه برا نیو زنده شدن به خداوند در ا  یی امکان فضاگشا یعن ی  نیالدعشق شمس  اگر

وجو  جست   ی رون یب  یزهایرا در چ  ی ما وجود نداشت و زندگ   ی از دام ذهن برا  ییبود و امکان رها  ی ذهن  یسازبه دام و سبب 

 .میشتجهان ندا   نیدر ا یآسایش و راحت  چ یو ه میکردیم

 71 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دَمار از ما ز تابِ خود   ،یشهوت برآورد  بت

 تاب و تب، ما را  یاز تابش عشقش، نبود  اگر

ما    یاز مرکز برا  یزندگ  صورت آفتابن بهشدن با خدا و باال آمد  یک یشده و امکان  گشوده  یفضا  یتابش و گرم   اگر

 ی بازبُتِ عشق   ،یذهنبُت شهوتِ من   صورتنیدرا  م؛یشدی عشق او برخوردار نم   یکنندگو مست   یینبود و از روشنا  سریم
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و دمار از روزگار ما    کردی مسموم و مخرّبش ما را نابود م  ی ها با تابش انرژاز آن   دنیکش  رهی و ش  ی جهانن یا  یزهایبا چ

  کند.[ افتیرا در یزندگ  یکنندگتابش و مست   ییگشابا فضا دیبا. ]انسان  آوردی درم

 ۵۶۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 چرا بُوَد؟   ایدلبرِ مرا شرم و ح عاشقِ 

 بُوَد، رسمِ وفا چرا بُوَد؟   نیجمال ا  چونکه

داشته باشد؟    ی ذهن  یایح  شرم و   د،یآیشدن م  لیکه از عشق و تبد  ییو آبرو  ا یشرم و ح  یجابه   دیمن چرا با  دلبرِ  عاشقِ 

کند و به آن وفادار    ت یرا رعا  یذهنو رسم من  راه   دیو عدم کردن مرکز است، چرا با  یی در فضاگشا  یق یکه جمال حق  ی وقت

  .[ زدیشده به فکر و عمل انسان بره گشود یفضا ز ا ی عمل آن است که خرد زندگ نیباشد؟ ]بهتر

 ۵۶۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست نامِ او است، عشق شده  یاکرانه ی ب  لذّتِ

 است، ور نه جفا چرا بُوَد؟  ت یخود شکا  قاعده

براساس   یذهنو نامحدود است که »عشق« نام دارد. اما انسان در من کرانی ب  یاز مرکز انسان لذت  ی آفتاب زندگ طلوع

  ی زندگ   یو جفا  یی وفای دچار ب   ل یدل  نیهم. به کندی و مالمت عمل م  تیو شکا  های دگ یخواستنِ همان  ، یذهن  یسازسبب 

  کند؟ اجف ی زندگ دیوگرنه چرا با شود،ی م یمرادی صورت ب به 

 319۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حَبر و سَن  ریمر غ یکن تا

 یکنی م  یا بدخو و خال ر ش یخو

 : دانشمند، دانا حَبر*
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 بلندمرتبه  ع،ی: رفیسَن*

  ، یبرسان  یو بزرگ  ییها را به داناو آن   یکمک کن  گرانید  یذهن  یهاخودت، به من  یتمرکز رو  یجابه   یکه بخواه  ی زمان  تا

را عوض کند. حضور هم    گر ید  یذهنمن  تواندی نم  یذهن. ]من یشوی م  ی خال  ی زندگ  ۀزند   یخودت را بدخو کرده و از انرژ

  .[ داردی را روشن نگه م  ضورش را ندارد، فقط شمع ح یذهنقصد عوض کردن من 

 1۵1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست او خود را رها کرده   ۀمرد

 رَفو  دیَرا جو گانهیب ۀمرد

حضور باشد، به فکرِ کار کردن    یِاریخود، به هش  یِذهنمن   ۀزنده کردنِ مرد   یکه تمرکزش روآن  یجاانسان نادان، به   نیا

 . هاستآن  یِذهنمن  ۀو زنده کردنِ مرد گران ید یرو

 479 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یگرنوحه  گران،یآ، بر د دهید

 یگِری و، بر خود م  نیبنش  یمدّت

از    ی ناش   یو به دردها  ن یرا بب  ات دهیو مرکز همان  ن یبنش  ، یکن  هیگر  گران یکه به حال دآن   یجا چشمان من، تو به   یا

را    اتیدگاریقدرت صنع و آفر   یذهن. تو در منیهست  یذهنو جبر من  طانی نفوذ ش  ریز  نینگاه کن و بب  تیهای دگیهمان

 .کن هیو به حالِ زار خودت گر نیاست. بنشکرده  ریرا اس و ذهن ت یسازو سبب  های شدگ ی و شرط  یااز دست داده 

 338 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یشوی م انیوفای ب  یِفدا چون 

 ؟یروی گُمانِ بَد، بدان سو م  از



 

 

 

844قسمت پیغام عشق   خانم لیال  

به   یا تو  را فدا  یاریعنوان هشانسان،  امتداد خدا چرا خودت    دهد،ی که ذهنت نشان م  یآفل   یزهایچ  ان، یوفای ب  یو 

را در مرکزت مو آن   یکنیم و فکرها  یگذاری ها  بد  گمان  اثرِ  بر  قربان  یروی مرگ و درد م  ی سوبه   یذهنمن   یو    ی و 

 ؟ ی شوی اتفاقات م

 84۰ تیسوم، ب  دفتر  ،یمثنو ،یمولو

 بود  ق یتوفی چو ب   ،یفرعون   جهدِ

 بود  قیآن تفت دوخت، ی هرچه او م 

 : شکافتن قیتَفت*

پس انسان    رسد،ی نم  جه یبوده و به نت  تیاست، بدون موفق  یذهنکه همان تالش با من  «یکه »جهد فرعون   لیدل نیا  به

 یگرفتار  لیدل  تیب  ن یتوسط قضا شکافته خواهد شد. ]ا  ت یبکند و با ذهنش بدوزد، درنها  یهر فکر و عمل   یذهنبا من 

  است.[ جهینتی باشد ب   یذهن که براساس من  ی هر فکر و عمل دیگوی و م  دهدی انسان در جهان را نشان م 

 2۵1۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م؟یبر اسباب از چه دوخت  چشم

 م یچشمان، کَرَشم آموختز خوش  گر

 ی حضرت حق تعال  یِجالل  یِ : مخفّف کرشمه، ناز و غمزه و اشاره به چشم و ابرو، تجّلکَرَشم*

 م،یبا مرکز عدم را آموخت  دنیدرست د  نند،یبی م  یزندگ   دِیاند و با دچون موالنا که به حضور زندههم  یچشمان از خوش   اگر

و برحسب    میروی م   گریبه فکر د  ین، از فکرعلت و معلولِ آ  نیو قوان  یسازسبب   ق یچرا به ذهن رفته و از طر  گریپس د

 م؟یکنی ها عمل مآن
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 2۵1۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دگر  یبر اسباب، اسباب  هست

 سبب منگر، در آن افگن نظر  در

از    نیکه خداوند است، قرار دارد؛ بنابرا  یگریسازِ دسبب   ک یاست درونِ    ی ذهنکه برحسبِ من  یسازسبب  ستمِیس  هر

 .سازنده، به خداوند، نگاه کننگاه نکن بلکه به سبب  یذهن یهابپر و در سبب  رون یذهن ب

 2۵17 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در قطعِ اسباب آمدند  ایانب

 زدند   وانیبر ک  شی خو  معجزاتِ

 .آسمان رساندند ۀمرتب نیتری زدند: به عال  وان یک بر*

  ستمی ها را در سو اجازه ندهند که ذهن آن   ندیایب  رونیبدهند که از ذهن ب  ادیها  آمدند که به انسان   نیا  یبرا  غمبرانیپ

 . صورت به انجام رساندند نیراه معجزات خود را به بهتر نیو علت و معلول گرفتار کند و در ا یسازسبب 

 2۵2۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قرآن هست در قطعِ سبب  جمله 

 و، هالکِ بولهب  شیدرو عِزِّ

  گر یبه فکر د  یدر ذهن نپرداخته، از فکر  یسازبه سبب   است، تا انسان ذهن آمده  یسازقطع سبب  یقرآن فقط برا  کُلِ

کن و  قضا  به  و  بپنرود  همونددیفکان  بزرگ   نی.  و  جالل  موجب  و    یِامر  شده  عدم  جنس  از  که  فضاگشاست  انسان 

است و هروقت جسم باشد بولهب و نادان   ش یدرو  باشداست. ]هرگاه مرکز انسان از جنس عدم  یذهنمن ۀکنندک هال

  است.[
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 2313 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستیخلق، جز اسباب ن  بندِچشم 

 ست ی که لرزد بر سبب، ز اصحاب ن هر

سبب    گریبه فکر د  ی از فکر  دنیدر ذهن و پر  یسازاست. سبب ذهن نبسته  یسازجز سبب   یزیعدم مردم را چ  چشم

مثل خشم    یجانات یسبب و ه  ریهرکس تحت تأث  دیگوی بماند و غلط فکر کند. موالنا م  یذهنکه انسان در جبر من  شودیم

 .ستی خداوند ن ارانیو واکنش نشان بدهد جزو   ردیو ترس قرار بگ

 1۶2۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 م یاست و مُستق  علّتی من ب کارِ

 م یسَق ی نه علّت، ا رمیتقد هست

 ماری: بمیسَق*

و    ریتو در معرض تقد  ، یذهنمن  مارِیب  یاست. ا   و بدون واسطه   میمستق  ،ی:[ کار من بدون علتِ ذهندیگوی ]خداوند م 

. فضا را  اتی ذهن  یاهینیبش ی ها و پنه علّت   د،یآی م   شیشده پگشوده   یتو برحسب فضا  یو زندگ  ی فکان من هستکن

 .تو کار کنم و خردم را به تو بدهم یرو ماًیقشده و من مست  یک یبگشا و مرکزت را عدم کن تا با من 

 1۶27 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 خود را بگردانم به وقت  عادتِ 

 بنشانم به وقت   ش،ی غبار از پ نیا
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تو را شفا داده   یهادرد  من ، یعلت و معلول ذهن حرکت نکن ن یبا قوان  تیکرده و در راه معنو یی انسان، اگر فضاگشا یا

. اگر تو عجله نکرده و  کنمی م  لیحضور تبد  یاریبه هش  یذهنتو را از من  یعنی  دهمیم  رییموقع تغ و عادتِ خود را به 

 .دارمی چشمانت برم  یموقع از جلوبه ذهن را   یِسازغبارِ سبب  نیا  ،یست ین شیهاو علت  یذهنکه من یریبپذ

 

 :تشکر با

 الیمتن: ل کنندهمیتنظ

 ال ی: لندهیگو

 

  

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 924: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

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

ایمیل به   توانید پیغام خود را ازطریقِشود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


