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1031 پیغام عشق قسمت خانم سمیه   

 گنج حضور، بخش دوم  940موضوع برنامه شمس،  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۵44 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از شِکَر  دیتر آکردن خوش  ناز

 که دارد صد خطر  ش،یَکم خا ک،یل

که    ست ی انسان، نگو الزم ن  ی است امّا تو ا  ترنیریاز عدم کردن مرکز از شِکر هم ش  یازینی حس ب   ی عن یناز کردن    اگرچه 

 .دارد  یاریخطراتِ بس  راینداشته باش ز  دانمی من م  یپندار کمال ادعا  یو از رو  یمن عوض شوم، فکر نکن که کامل هست

 44۶۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد قَالووزِ بهشت یمرادی ب

 سرشت خوش  ی شنو ا  الْجَنَّةحُفَّتِ 

 لشکر  شروِیپ آهنگ،ش ی پ : قَالووز*

اشتباه    تیمسئول  رفتنینشدن، به ذهن نرفتن، پذ  ی در اطراف آن، عصبان  ییگشابه مقصود، فضا   ندیو عدم رس  یمرادی ب

:  دیگوی را بشنو که م  ث یحد  نینهاد ا ک ین  ی بهشت است. ا یراهنما  نداختنین گران یرا گردن د  ر یخود، عدمِ مالمت و تقص

 .«شده است   دهیچیپ  ماتیو نامال های »بهشت در سخت

 ث یحد

 « الْجَنَّةُ بِالْمَکَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ  حُفَّتِ»

 .«شده و دوزخ در شهوات ده یپوش ندیناخوشا یزهایدر چ  بهشت»
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که انسان    دیآی خوشش نم یذهنپندار کمالِ من  ی ول  ند،یخود را بب  ریتا انسان ضعف و تقص  فرستدی را م  یمرادی خداوند ب[

  نیو بالفاصله پندار کمال را ازب دیو فضا را باز کن د یبکش ارانه یدرد هش د یشوی م  مرادی ب  ی خود را قبول کند، پس وقت ریتقص

  شرفت یاست که پ  صورتنیخودتان است. درا  ریتقص  افتدی شما م  یکه برا   ی هر اتفاق  اکهمن بود چر  ریتقص  دییو بگو  دیببر

 ].دیکنیم

 44۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو یِهای مرادی از ب عاشقان 

 ش ی خو  یِگشتند از موال  خبربا

درد،   ها،ی دگیکه برحسب همان دندیمتوجه ضعف خود شدند و د دند،یشدند و به مقصودِ خود نرس مرادی که ب  یوقت  عاشقان

 .خداوند خبردار شدند  ی عنیخود  یفضا را باز کردند و از سرور و موال  نیاند، بنابراترس، خشم و حسادت عمل کرده 

 10۵۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اهیصد گ زد یور بر  د،یَبِرو گر

 هاِل ة آن کِشت دیَرو بَر   عاقبت

چه را که خداوند کاشته  و سرانجام آن   زدیری ها فرو مآن   ةدر انسان سبز شود، هم  یدگیو چمنِ همان  اهیمثالً صد گونه گ  اگر

 .دییخواهد رو ه یاول تینهای کشتِ ب  یعنی

 10۵۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بر کِشتِ نخست  دینو کار کِشتِ

 و آن اوّل درست  ست ی دوم فان  نیا
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 ها،ی دگیکشت دوم، همان  نیاست. اخدا کاشته   ت یو ابد  تینهای ب   یعنیرا بر کشتِ نخست    های دگیهمانة  یکشت ثانو  انسان 

 .حضور درست است یاریهش یعن یو آن کشت اول  شودی پژمرده م   یبوده و پس از مدت  یرفتنن یو ازب ی فان

 10۵9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است  ده یاوّل کامل و بُگز کِشتِ

 است  ده یفاسد و پوس ی ثان  تخمِ

که در مرکز   ییهای دگ یهمان  یعن یکشت دوم    یاست، ول   دهیخداوند کامل و برگز  ت یو ابد  تینهای ب   یعن یآن کِشت اول    رایز

  د ی با  ندازندیشوند و ما را به دردسر ب  ده یها در مرکز ما پوسآن   کهنیقبل از ا  نیهستند. ]بنابرا  دهیفاسد و پوس    میدهی قرار م

 .[ میکن جها را از مرکز خارآن  ارانهیهش

 ۸1۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حس اَفْسُرد بر نقشِ مَمَرّ   چشمِ

 و او مُسْتَقَرّ ینیبی مَمَر م تُش 

 محلِّ عبور ،ی: گذرگاه، مَجرمَمَرّ*

 : محلِّ قرار گرفتن، استوار، برقرار مُسْتَقَرّ*

ا  ییبه فکرها  ی ذهنمن  ی حسّ   چشم   ی توجه کرده و با زندگ  دهدی را نشان م  تی و وضع  گذردی لحظه از ذهن م  ن یکه در 

 کهی حال در  ،ینیب ی مثل فکرها گذرا م  زی. تو خداوند را نشودی ها، افسرده و منجمد مبرحسب آن   دنیخواستن از افکار و د

]تو    ند،یبی ها نم و برحسب آن  خواهد ی نم   یزی ها چاز آن   ند،یبی را م  فکرهاصورت ناظر  لحظه ساکن است و به   ن یخداوند در ا

 .[ ی ها باشناظر آن   دیبا گذرندی فکرها م کهی و درحال   یامتداد او و ساکن هست  زین
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 ۸19 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اَحْوَل است   دِیاوصافِ د  ییدو نیا

 اوّل آخِر، آخِر اوّل است  وَرنه

 ن ی: لوچ، دوباَحْوَل*

 که ی درحال   ند،یبی م   ییصورت جسم و دواز جمله خداوند را به  زیچاست که همه  یذهنچشم من   اتیاز خصوص  ین یدوب  نیا

و اآلن    دیجهان شد  نیو وارد ا  دیشما اول از جنس خدا بود  یعنیبوده و اوّل همان آخر و آخر همان اوّل است.    یک یخداوند  

 .دیگذرا باش یزنده شده و ناظر ذهن و فکرها ابه خد   ییگشابا فضا ارانه یهش دیتوانی هم م

 ۸۲0 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زِ بَعث  ن؟ یزِ چه معلوم گردد ا یه

 را جُو، کم کن اندر بعث بَحث  بعث

 . زیاز بعث و رستاخ  شود؟ی خدا چگونه معلوم م  تینهای مطلب زنده شدن به ب  نیا نمیبب بگو 

 دهیها همانباش و با آن   تیجدا شده، ناظر فکرها  دهدی که ذهن نشان م  یزیاز هرچ  ی عنیوجو کن  را جست   زیو رستاخ  بعث

ا در  و  به   نینشو  هشلحظه  چگونگ   یرو  یاریصورت  مورد  در  و  شو  قائم  خود  ب   یذات  به  شدن  خداوند    تینهای زنده 

 .وجدل نکنبحث 

 3۲14 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بتَّر ز پندارِ کمال  ی عِلّت

 ذُوداَلل ی اندر جانِ تو ا  ستین
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 : صاحب ناز و کرشمه ذُودَالل*

به اشتباه خود   یتوان ی نم کهن یبدتر از کامل فرض کردن خود، ا یو درد یماریب چیمتکبر، در جان و روح تو، ه یذهنمن یا

 .ستین ی برو تی بار مسئول ریو ز ی اقرار کن

 3۲1۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رود  اتده یدل و از د از

 رود   رونیب یمُعْجِب  نیزِ تو ا تا

  ی ن ی: خودبیمُعجِب*

و اشتباه   دانمی من م   یی گوی که م   ی نیخودب  یخو  ن یتا ا  ی زحمت بکش  اریبس  یعن یچندان خون برود    ات، دهیاز دل و د  دیبا

 .برود رون یاز تو ب کنم،ی نم

 3۲1۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست بُده  یریاَنَا خ  سی ابل علّت 

 مرض، در نفسِ هر مخلوق هست  نیو

ها وجود  از انسان   کی هر    یذهندر من  یماری ب  نیکه ا: من بهتر از انسان هستم و بدان گفتیبود که م  نیا  طانیش  مرض

ندارم پس    ی من اشکال  مییگوی چراکه م  میریرا بگ  دیآی که از طرف خدا م  یدیجد  غامیما پ  گذاردی دارد. ] پندار کمال نم 

 .[ رمیبگ غامیپ  ستیالزم ن
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 3۲40 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یحق، ناموس را صد من حَد کرده

 دیبسته به بندِ ناپد ی بس یا

 : آهن دیحَد*

.  شودی ما بسته م   یبر دست و پا  یریصورت زنجرا مانند صد مَن آهن کرده که به   یذهنمن   یبدل  یناموس و آبرو  خداوند

 .اند بسته شده   یذهنمن ی پندار کمال و ناموس بدل ة با رشت کهی کسان ارندیبس

 3۲4۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شاهد است   یِتو، سدِّ رو شاهدِ

 تو، سدِّ گفتِ مرشد است  مُرشدِ

  ی عنی  یقیشاهدِ حق  یتو که همان پندارِ کمالت است، سدِ رو  یشاهدِ مجاز  ،یاشده   ریغافل که با بندِ قضا زنج  یذهنمن  یا

که خداوندست را پوشانده است، به    نیمرشد راست  یِ رو  ت،یو دردها  یذهنعقل من   یعن یتو    یخداوند است و مرشدِ صور 

 .یشنوی را نم  قتیحق  لیدل نیهم

 3۲4۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نی د یِبسا کفّار را سودا یا

 ن یاو ناموس و کِبر و آن و ا بندِ

  ، یذهنمن  ی مصنوع   ی فضا را باز کنند و به خدا زنده شوند، اما آبرو  خواهندی دارند و م   نید  ی سودا  ی ذهن  یهااز من  یاریبس

خودشان را کوچک کنند و خم    توانند ی نم   ن یآنان بند و حجاب شده است بنابرا  ی برا  ن«یو »آن و ا  ینیو خودب  ی خودخواه

 .رندیبگ  غامیشوند و از خداوند پ
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 3۲4۷ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از آهن بَتَر  کیپنهان، ل بندِ

 آهن را بِدَرّانَد تبر بندِ

  تواندی را تبر م  نیآهن   رِیحجاب و زنج  رایتر است زسفت از آهن بدتر و    ی پنهان است ول  یذهنبندِ پندار کمالِ من  ن یا  اگرچه 

 .ببُرد و پاره کند 

 3۲4۸ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آهن را توان کردن جدا  بندِ

 را نداند کس دوا  ی بیغ بند

  تواند ی نم  کسچ ی دل ما بسته را ه  یِکه خداوند به پا  یریزنج  یو قطع کرد، ول   دیتبر بُر  لهیوسبه   توان ی را م  نیآهن  ریزنج

را به مرکزمان    ی زندگ   ییگشابا فضا   د یبا  م،یخودمان را از دردها نجات ده  میتوانی نم  یذهنما با عقل من   یعن یکند. ]  چاره

 تا او نجاتمان دهد.[  میاوریب

 3۲19 تی ، بدفتر اول  ،یمثنو ،یمولو

 ی فَت یا   نیتگِ جو هست سِرگ در

 مر تو را  دینما  یجو صاف   گرچه

 نیی: ژرفا، عمق، پاتَگ*

 : جوان، جوانمرد یفَت*
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را در    یدرد، رنجش، خشم و حسادت وجود دارد. گرچه پندار کمال، ظاهراً آن جو  نیذهنت، سرگ  یِجوان، در تَهِ جو  یا

 .دهدینظرت پاک و ساکن نشان م

 3۲۲0 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دانِ پُرفِطَن هرا  رِیپ  هست

 کَنینَفْس و تن را جو  یِهای جو

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

پ  ی دانراه  ریپ را م  یهای دگ یچیمثل موالنا که  را مانسان   یذهنمن   ِی جو  داند،یراه  از کثافتِ همان  کَندی ها  پاک    های دگیو 

 .[می اندازی را م  مانیمثل موالنا به خودمان نگاه کرده و دردها یما با خواندن اشعار بزرگ  ی عبارت. ]به دینمایم

 3۲۲1 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 توانَد پاک کرد؟  ی خود را کِ  ،یجو

 از علمِ خدا شُد علمِ مَرد نافع

  ی مواد پاک کند، بلکه برا  نیخودش را از ا  تواندی خودش نم  هاست،ی دگ یکه در کفِ آن پُر از کثافاتِ همان  یذهنمن   یِجو

مثل موالنا    یاز اشعار بزرگ  دیفضا را باز کند با  تواند ی مند شود.] و اگر نم فضا را باز کند و از علم خدا بهره   د یپاک شدن، با

 .[ دیاستفاده نما

 ۲۶۸3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  یماریآن ب رِیثأهم از ت نیا

 است  یاو در جمله جُفتان سار  زهرِ
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 نیهمنش ن،یزوج، قر یِ: جمع جُفت به معن جُفتان*

 کننده ت ی: سرایسار*

است که    ی دگیو همان  یذهنمن  ی ماریب  ریدرد است از تأث  ی ادیکه همراه با مقدار ز  یذهنمن   ی پندار کمال و ناموس بدل نیا

 .کندی م ت یسرا گر یبه فرد د  یاز فرد نیارتعاش و قر  قیزهر و درد آن از طر

 3۲۲۲ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را  شیخوة دست غ،یتراشد ت یک

 را  شی ر نیسپار ا  یبه جرّاح  رو،

 : زخم، جراحت شیر*

زخمِ    نیپس ا  اندازد،ی ها را نمزم دارد و آن خود را ال   یدردها  یذهنمن  ی عنی  تراشد؟ی دسته خود را م   غ،یت  ی مثال، ک  یبرا

 .مثل موالنا بسپار یرا به دست جراح  یذهنمن

  ی و فکرها  میو هرچقدر هم که غصه بخور  می خودمان را عوض کن  مان،ی ذهنبا من  میتوانی که ما نم  میتوجه داشته باش  دیبا[

و خودمان را در معرض    میعمل نکرده، فضا را باز کن  ی ذهنو برحسب من   م یموالنا را بخوان  ت یب  دیندارد، با  ده یفا  میکن  دهیهمان

 ].میقرار ده ی ارتعاش زندگ 

 ۲۷۵9 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شتنیو وَهمِ خو ریتصو عاشقِ 

 بُوَد از عاشقانِ ذوالْمِنَن؟ یک

 هااحسان  و هانعمت ۀ  : دارند ذوالْمِنَن*
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  تواند عاشق خداوند صاحب نعمت باشد؟  ی م ی است، ک  ش یخو  یو فکرها و دردها  ریصوکس که عاشق ت  آن

 3۷03 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خُوست موصول ،ییدر پَرده  یکیهر

 هُوست  نِی او آنست، کآن خود ع وهمِ

خود    ردیگی نم  غامیور پخود است و مرکزش عدم نبوده و از آن ۀ  دیهمان  یمشغول فکرها  کهی درحال  یذهن  یهااز من   کی  هر

صورت جسم درآورده و  در ذهنش خدا را به   یعن یاست.    یذهن  توهماتۀ  گرفتار پرد  کهی درحال  پندارد، ی را زنده به خدا م

 .خداوند است   نِیاست که خودش ع  نیتوهمش ا

 ۲14۶ تیدفتر ششم، ب ، یمثنو ،یمولو

 دور   رات، یهمه اوهام و تصو از

 نورِ نورِ نورِ نورِ نور   نورِ

که نورِ نورِ نورِ نورِ نورِ نور    یاخارج است، همان مرتبه   یاوهام و تصوّراتِ بشر  ةط یاست که از ح  یامرتبه   ییکتای  یفضا

  ی ذهن  ریها، ]چه تصوو نقش   های دگ یهمان  ،یذهن  راتیتصو  و   اوهامة  فضا را باز کند و مرکزش را از هم  دیبا  زیاست، انسان ن

 .شود  ییکتای ی[ و تماماً از جنس نور فضاندک ی خال  یمعنو ی شخص و چه نقش کی

 ۲0۶۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او اندر نظر موصول شد  هرکه

 او معزول شد   شِی خبرها پ نیا

 شده : عزل معزول*
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 .پسندد ی ها را نم و آن   افتدی در نظرش از اعتبار م  یذهن یخبرها گرینظر به خداوند وصل شود د  یاریهشة لی وسبه  هرکس

 3۵01 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ان یما در م ییو آخِر تو اوّل 

 انیدر ب  دیایکه ن ی چیه چیه

بودنش    چیه  کهیطوربه   خورد،ی درد نم است و به   چ یاندر ه  چ یه  انهیم  نیما با عقلش در ا  یذهنو من  یی: اوّل و آخِر توخداوندا

 .اصالً ارزش بحث و صحبت ندارد 

 : تشکر با

 ه یمتن: سم کنندهمیتنظ

 ه ی: سمندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 940: برنامه منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا
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 گنج حضور، بخش سوم  940شمس، موضوع برنامه  ان وی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۲۶۷0 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق گُسترد بهر ما بِساط  حکمِ

 اِنبساط   قِیاز طر دییبگو که

 مانند فرش و سفره  یگستردن  زی: هر چبِساط*

 دهدی چه ذهنت نشان م لحظه به آن   نی ها قرار داد و گفت: ارا در ما انسان  یی گشافضا   تیخاص   خداوند، ۀ  و اراد  حکم

 .یذهننه از عقلِ من   یصحبت کن تا از عقلِ من استفاده کن یی فضاگشا قیتوجه نکرده و با من از طر

 3۶۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کن آن قبض  ۀ چار  یدید قبض

 زِ بُن  دیَروی سَرها جمله م  زانکه 

قبض را چاره کن،    نیا  یی فوراً با فضاگشا  ی دیو ترس  ی شد  نیرا به تو نشان داد و منقبض و خشمگ  ی ذهنت اتفاق  اگر

 .ندی آی و باال م  کنندی بد از آن رشد م یصورت اعمال و فکرهاها و سرها به است که شاخه  یاشه یمانند ر رایز

 3۶3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بسطِ خود را آب دِه  ،یدید  بسط

 با اصحاب دِه  وه، یم دیبرآ چون 

انبساط خود را    ،ینخواه  ی زندگ دهدی که ذهنت نشان م یزیو از چ  یفضا را باز کن یتوانست  ،یدیدر مرکزت بسط د اگر

 .بهره برسان  زیگشت به دوستانت ن انیعشق و خرد نما ، ینیریصورت شآن به  یهاوه یم کهنیکن و هم شتریب
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 3۵۲۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوست  دارِی دور است تا د  رَهَش زآن

 آرزوست  ش یسیسَر، رئ  دیَنجو کو

 است ی: ریسیرئ*

  است یر  یبلکه هوا  کند،ی نم  و فضا باز  خواهدی را نم   یخداوند دور است که او سر و عقل زندگ   دار یراهِ انسان تا د  رونیا  از

 .را در سر دارد ی ذهنبا من

تا   رم،یگی خداوند است و من عقل او را م  سیرئ  دییو بگو  دیفضا را باز کن  د،ینشو  سیلحظه رئ  نی: ادیگوی م   تیب  نیا[

از    دیتوانی ادامه داشته و نم   یذهنمن  یِریزح  صورتن یدرا  د،یشو  سیرئ  یذهنصورت من راهتان دور نشود، وگرنه اگر به

 ].دییایب رون یآن ب

 3۷۸۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 روان  یِست در جُو او مانده   چشم

 از ذوقِ آبِ آسمان  خبری ب

و از ذوق آب و خردِ    کندی و اتفاقات را دنبال م  روانِ ذهن و فکر بعد از فکر دوخته شده   یتشنه، بر جو  یِذهنمن   چشمِ

 . است خبری شده ب گشوده  یفضا

 3۷۸۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اسباب راند   یهمّت سو مَرکبِ

 سَبِّب الجَرَم محروم ماندمُ از
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برسد و    یزیبه چ  خواهدیم  دهیهمان  یفکرها  قیذهن کرده و از طر  یسازسبب   صَرف  را  خود   همّتة  هم  یذهنمنِ   چون

 .استمحروم مانده  کند،ی کار م یی که خداوند است و با فضاگشا ناچار از مسبب به کند،ی فضا باز نم 

 3۷۸۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ان یاو مُسَبِّب را عَ ندیب  آنکه

 جهان؟ یهانَهَد دل بر سبب  یک

بب  ی کس  آن به   ندیکه فضا را باز کند و به مسبب وصل شود و آشکارا  اتفاقات را  او  با خرد فضا  آوردی وجود مکه    ی و 

 های دگ یذهن برحسب همان  یسازسبب ة  بستدل   گر ید  کند،ی را اداره م  زیچفکان همه قضا و کن   ق یشده و از طرگشوده

 . شودی نم

 3۶9۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اَنْصِتُوا   دیشما خاموش باش پس 

 گوو تان من شوم در گفتْ زبان  تا

م  ادیگوی ]خداوند  کنانسان  ی[  باز  را  فضا  باش  دیها پس شما  زبانِ   د یو خاموش  از طرتا من  و  در    قِیتان شوم  شما 

 .میسخن بگو  تانیوگوهاگفت 

 9۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 پوستهاست  ی آهن براة نیآ

 بهاست ی جان، سنگ یِمایسة نیآ

 .است رفتهی به کار م نهیآ یبه جا  میآهن که در قد ی قلیص یهاآهن: صفحه ة نیآ*
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آ  طورهمان م  ی معمولة  نیکه  نشان  را  انسان  بدن  و  صورت  براة  نی آ  دهد،ی پوستِ  هم  زندگ   دنید  یذهن    ، یسطحِ 

  ت ییزاده و خداعنوان شَه در آن خود را به   توانی حضور ناظر، که مة نیجان، آ  یمایسة نیو فکرها است اما آ  های دگیهمان

 .بهاستگران اریکرد، بس یی شناسا

 9۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اری یِاِلّا رو ست یجان نة نیآ

 اریکه باشد زآن د یاریآن  یِرو

  ی انسان   ا یخداوند    ی عنیشده و عشق است،  گشوده   ی که از جنس فضا  یاریهمان    ی خداوند است، رو  یجان فقط روة  نیآ

 .استمثل موالنا که به او زنده شده

 9۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بجو   یکُلّ ة نیدل آ ی: اگفتم

 به جُو   دیکار بر نا ا،یبه در رَوْ

 . باشدی م  دهیو به کمال رس افته یرشد  یهااشاره به انسان   نجای: در ایکُلّ ة نیآ*

  اتی هم جان و جنس اصل   نهیآ  نیجو کن، چراکه اورا جست   یکلة  نیدل، فکرها را رها کرده و برو آ  یخودم گفتم: ا  به

 ی ایدر  ی سو. فضا را باز کن و بهینیرا بب  تیذهن و فکرها  ی توان ی و هم م   دهدی که همان خداوند است را به تو نشان م

 .خوردی دردِ تو نم گذرا به  یو فکرها یذهنمن  یجو  نیا گر یبرو که د ییکتای

 3۶۲1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زآن شد، که از سَر دور ماند  سرنگون

 راند  ش یرا سَر ساخت و تنها پ ش یخو
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است و  سَر ساخته   اش ی ذهندور مانده و با عقل من   ی که از سرِ خداوند و خرد زندگ  شود ی علت سرنگون م ن یبه ا انسان 

 .کندی را باز نم و فضا   بردیم  ش یرا پ یزندگ ییتنهادر پندار کمال به 

 ۲14۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مستِ مُدام یا  یکنارِ بام بر

 فرود آ، وَالسَّالم  ای ن، یبنش پَست 

 : شرابمُدام*

 نیتر بنشعقب   یعن ی نجایدر ا ن،ی: آسوده بنش نیبنش پَست*

  ،یاشده   کی به لب بام نزد  یذهن  یکارها  نیتو با ا  ی و توجه مردم هست  د ییو تأ  ی ذهنکه مست شراب من  ی کس   یا

  نیا  یاز باال   ا ینکن و    یی و خودنما  دانم ی بگو نم   ی عنی  ن یتر آسوده بنش. برو عقب یو سرنگون شو  ی فتیممکن است ب

 .گوش بده، وَالسَّالم ی تنو با فرو ا یب نییپا ی دانی را م زی چهمه یکنی بام که فکر م 

 ۲۶۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یآن باشد که ظنِّ بَد بَر حَزم

 یاز بَد، بَر  یو شو یّزیگر تا

 نظر یِاریمّل با هشأ: ت حَزم*

  زند، ی و پندار کمالم حرف م  ی ذهناالن من  یی و بگو  ی لحظه به خودت بدگمان باش  نیآن است که ا  ی شی و دوراند  حزم

 .یو خطرات در امان بمان  های از بد له یوسن یبهتر است خاموش باشم، تا بد
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 ۲۶۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست آن رسول سُوء الظن گفته  حَزم،

 فَضول   ی ا دان ی قدم را دام م هر

 .بپردازد یرِضروریغ یکه به کارها ی کس  گو،اده ی: زفَضول*

که ذهن    گواوهی   یاست. ا  شی خو  یذهنبه من  ی ظن و بدگمانسوء   یمعنا به   ی شیانددور   ایاند: حزم  رسول فرموده   حضرت

ناظرت دائماً حرف  ب  ستی دگیدام همان  ک یبدان که هر قدم و هرلحظه    زند،ی م   بدونِ  و    یفت یکه ممکن است در آن 

  .[دیباش تانی ذهنمنناظرِ  ییگشاهرلحظه با فضا   دی. ]شما بایکن یخرابکار

 ۲۶9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صحرا هست هموار و فراخ  یِرو

 کم ران اُوستاخ  ست، ی قدم دام هر

 اُوستاخ: گستاخانه *

گستاخانه    قدرنیا  نیاست؛ بنابرانهاده شده   ی دگیدامِ همان  کیظاهر هموار و فراخ است امّا در هر قدم  ذهن به   یصحرا

 . نرو  شی پ یواد  نیدر ا

 ۲۷0 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دَوَد که دام کو؟ ی بُزِ کوه آن

 بتازد، دامش افتد در گلو  چون 
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 که نیکجا بود؟ اما هم  یذهن: دام کجا بود؟ مندیگوی و با خود م   دودی سو مو آن   سون یبه ا  ستی ذهنکه نماد من  یبز کوه

  ریو اس  کندی گرفتارش م  های دگیدام همان  د،تازی ناظر م  یاریپندار کمال رشد کرده و بدون هش  قیاز طر  واشیواش ی

 . شودیم

 4۶۸ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تمام مِیتوکّل جز که تسل جُز

 غم و راحت همه مکرست و دام در

صددرصد و توکل کامل به    مِیو تسل  ییاز فضاگشا  ریغ  ، یهنگام راحتچه در زمان اندوه و چه به   ، یتمام مراحل زندگ   در

صورت    یذهنبا من  یمکر و دام است ]چراکه هر فکر و عمل   یهرکار  خواهد،ی که صالح ما را م   یعشق و خرد خداوند

  .[شودی گرفته م یو برکت زندگ   ریجلوِ خ ردیگ

 13۲3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و، اضطرار یّخضوع و بندگ  جز

 حضرت ندارد اعتبار نیاندر

  ی گرید  زیچچ ی ه  ،یو اظهار ناتوان   ییگشاخدا با فضا   ی صفر و قبول بندگ   یذهنمن   ی یعن  ی از فروتن  ریغبارگاهِ خداوند به   در

 .ارزش ندارد

 3۶9۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز اصل  یار دور بَری م ، یاپ یپ ، یپ

 وصل  یِآرد سو ت یرگِ مَرد تا
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  ی سوبه   ،یقیوصل حق   یِ سوتو را به   ،یاریهش  ی عن ی  تتیّفضا را باز کن تا رگِ انسان  وسته یپ  یاز خدا، از اصل، دور هست  اگر

 . خداوند، آورد

 3۵۸1 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خاتَم را ببُرد و، یز دستت د ور

 فوت شد، بختت بِمُرد   یپادشاه

 .ندیگو زیانگشتر را ن نِ ی: انگشتر، نگخاتَم*

د  اما بربا  یاری هش  یذهنمن  و یاگر  تو  از  را  افسان  دهیهمان  ییعن  دی حضور  در  تماماً  و  شده  درد  از  پر    ی ذهنمنة  و 

بختت    ، یستین  رونت یپادشاه جهان درون و ب  گریو تو د  رودی از دستت م   ات ی پادشاه  صورتنیدرا  ، یشو  یگذارهیسرما

 .اتفاقات بد خواهد افتاد ت یو برا ردیمیم

 3۵۸۲ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عِباد   ا یحَسْرَتا شد  ایاز آن   بعد

 التَّناد وْمُ یَشما محتوم، تا  بر

 ز یروزِ رستاخ  یِ از اسام  یک ی: التَّنادُ وْمیَ*

توأم با درد بر شما غلبه    یجسم   یاریرفت و هش  انیشما از م  یحضور و پادشاه  یاریکه هشپس از آن  ،یذهن  یهامن  یا

 .دیو به خدا زنده شو دیکن ییفضاگشا  دیبا دیکه بفهم ی تا روز دییواحسرتا بگو دی با امتیگاه تا روزِ قکرد آن 
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 ۵۶ة ی، آ(39) زمرۀ سور م،یقرآن کر

 .«مِنَ السَّاخِرِینَ ل کُنْتُ وَإِنْ  هِاللّ  جَنْبِ  فِی  فَرَّطْتُ   مَا تَقُولَ نَفْسٌ یَا حَسْرَتَا عَلَى أَنْ»

[  یذهنو زنده شدن به خدا و کوچک کردن من   یی در فضاگشا  یکسى نگوید: اى حسرتا بر من که در کارِ خدا ]یعن  تا»

مسخره از  و  کردم،  ]مسخرهکوتاهى  بودم.«  آنکنندگان  م  ییهاکنندگان  که  خدا،    ندیگوی هستند  به  شدن  وصل 

  .[ میستخودمان بلد هچه؟ ما  ی عنی ی توکل و خرد زندگ  م،یتسل ، ییفضاگشا

 3۲ة ی، آ(40) غافر ۀ سور م،یقرآن کر

 .« قَوْمِ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْکُمْ یَوْمَ التَّنَادِ وَیَا»

 مناکمی: من از آن روز بر شما بدیگوی قوم من، از آن روز که یکدیگر را به فریاد بخوانید بر شما بیمناکم.« ]خداوند م  اى»

  .[ دیکمک بخواه یذهن یهاها و من از انسان  د،یو از من عقل و کمک بخواه دیاوریمرا به مرکزتان ب هکن یا یجاکه به 

 19۸3 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بسا دانش که اندر سَر دَوَد  یا

 شود سَروَر، بدآن خود سر رَوَد  تا

  دانم، ی م   دیگوی و م سازدی شده و آن را سرور خود م  تیهوانسان با آن هم   ی عنی  شود ی که به سر وارد م  ی بسا دانش یا

 . دهدی سرِ او را بر باد م ده، یهمان دانشِ همان کهنیغافل از ا

 309۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 معشوقه نگر یِهماره رو پس 

 پدر   یبه دستِ توست، بشنو ا نیا
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و    یی لحظه فضاگشا  ن یانسان، آگاه باش که در ا  ی خداوند نگاه کن. ا  ی روبه    یی فضاگشا  قی لحظه از طربهلحظه   پس 

 .ردیگی خدا به دست خود تو صورت م  یرو دنید

 3۵1۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر یبدْهم تو را من جمله خ م،یَکاف

 ریغ  یِاریة واسط ی ب  سبب،ی ب

من    یاوریو مرا به مرکزت ب  ی هستم، اگر فضا را باز کن  یتو کاف   یانسان، من برا   ی:[ ادیگوی م  ی ]موالنا از زبان زندگ

و   دهمی به تو م  یکنی که در ذهنت تجسم م ریغة  ذهن و بدونِ واسط یِسازسبب به  توجه بدون را  عشقم  و برکاتة هم

 .کنمی م بایرا ز رونت یدرون و ب

 3۵1۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهم یریتو را س نانی ب میَکاف

 دهم یریو لشکرت م سپاهی ب

و بدون    کنمی م   ریتو را س  ،یریگی م   رونی که از ب  یزیبدون نان، بدون آن چ  ی هستم، من حت  ی تو کاف   یانسان من برا  یا

 .کنمی تو را پادشاه جهان وجودت م  دهدی که ذهنت نشان م یجهان نیا یهاسپاه و قدرت 

 3۵19 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهم  ن ینسر  نرگس و بهارتی ب

 دهم  نیکتاب و اوستا تلق ی ب
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فکرت    یعنی  دهمی م  نینرگس و نسر  یبای ز  یهامن در زمستان هم به تو گل   د،یایفصل بهار ب  کهن یانسان، بدونِ ا  یا

و با    ی گذشتگان را بخوان   یهاکه نوشته بدون استاد و کتاب و بدون آن   نیچن. همکنمی م  نیبابیو چشمانت را ز  بایرا ز

 .دهمی تو را از درون آموزش م ،یشو دهیها همانآن

 3۵۲0 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 داروَت درمان کنم ی ب میَکاف

 کنم دان یرا و چاه را م گور

را    یذهنگور و چاهِ من   ن یو ا  کنمی را درمان م  تیام دردهابدون دارو، تم  کهی طوربه   ام،ی تو کاف  ی انسان، من برا  یا

و به    دهیتو را از چاهِ ذهن باال کش  یکن  شه یو صبر پ  یی اگر فضا را بگشا  یعنی  کنمی هموار مبدّل م  دان یتو به م  یبرا

 .کنمی خودم زنده م  تینهای ب

 :تشکر با

 الیمتن: ل کنندهمیتنظ

 ال ی: لندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 940: برنامه منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

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

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

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


