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855 پیغام عشق قسمت خانم فاطمه   

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

 ۳۳98 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شکر کن اضت، یحقت داد آن ر چون 

 زامرِ کُنْ دت یاو کش  ،ینکرد  تو

  ی را از تو گرفت، شُکر خداوند را به جا یزیچ ای یرا به تو داد، کس  یا ارانه یو درد هش اضتیر نیخداوند متعال چن کهی وقت

  یفکان« اله بلکه »قضا و کن   یرا انتخاب نکرد  اضتیخودت آن ر  ارینکن فضا را باز کن، تو به اخت  ت یپس ناله و شکا  اور،یب

 .واداشته است اضتیر نیتو را به ا

 25١9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خَمر  یبُوَد کز عکسِ آن جُوها ای

 م از ذوقِ اَمر گردم، بو بَرَ مست

مست شوم و لذّتِ امر و    گذرد،ی از من م   یی فضاگشا  قیکه از طر  یات یبرسد که براثرِ انعکاسِ آب ح  یآن لحظات   دیشا  ای

خداوند    یگاردیرا صفر کرده، از صنع و آفر  راتشیتدب  یذهنبا نظارت بر من  حالتن یرا بچشم، درا  ی اطاعت از فرمان اله

 .حضور را در درونم احساس کنم یاریهش  فیظر ی استفاده کنم و بو

 ۴۳9 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کَنَد ین یکو از حسد ب یکسهر

 کُند  ین یبی و ب  گوش ی را ب  ش یخو
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که    د یام  ن یکرده و دچار غرور و تکبر شود بد  سه یمقا  ی گریخود را با د ی عنیخود را بکند    ی نیحسادت ب یکه از رو  یهرکس

خداوند را    یو بو دهدی عشق را از دست م  ییایحس بو  ی عنیاست کرده گوش ی و ب  ینیبی به او صدمه بزند درواقع خود را ب

 .فهمدی نم

 ۴۴۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بَرَد یی آن باشد که او، بو ینیب

 برد  یی او را جانبِ کو  یْبو

کردن را حس کند، و   یی عشق و لذت اطاعت از فرمان خداوند و فضاگشا  ی شده آن است که بوگشوده ی فضا ، یدرون   ینیب

 .شدن با خداوند بکشاند ی کیو  ییکتای  یجانب کوآن بو او را به 

 ۴۴١ تی دفتر اول، ب  ،یثنوم  ،یمولو

 بُوَد   ینیبی ب  ست، ین  شی کِه بو هر

 بُوَد  ینیاست کآن د یی آن بو یْبو

  ی کیوحدت و    یعنی  ن ید  ی آن است که بو  یق یحق  یعدم ندارد. بو  ی ن یخداوند را نشنود درواقع ب  حهیکه بو و را  هرکس

 .شدن با خداوند را بدهد

 ۴۴2 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُرد و شُکرِ آن نکرد   ییبو  چونکه

 خَورد   اشی ن ینِعمت آمد و ب کفرِ

  اورد، ین  یِجاه شکر آن را ب  یوحدت را تجربه کند، ول   یادرونش باز شده و لحظه   یعشق را بشنود، فضا  یهرکس که بو

 .دهدی را از دست م شناسشقت یعدم و حق  ینیقانون جبران، ب ت یو عدم رعا  یقدرناشناس   نیخاطر ابه  ی کس نیچن
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 ۴۴۳ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کُن مَر شاکران را بنده باش  شُکر

 باش  ندهیمُرده شو، پا شانیا  شِیپ

به  بزرگان، نسبت   نی شدن با ا  نیآنان و قر  یهاآموزه   دنیمانند موالنا شو، با شن  یق یشکرگزاران حق  میباش و تسل  شکرگزار

 .یجاودانه زنده شو  یو زندگ  ی لحظه ابد ن یتا به ا  ریبم یذهنمن

 ۴۴۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مساز هیما ی زناز ره ر،یوز چون 

 از نماز اوریرا تو بر م خلق 

  اش ی زندگ  ۀیسرما  گران، یکه از منحرف کردن د  اکاریر  ری:[ تو مانند آن وزدیگوی و م   کندی اشاره م  ری]موالنا به داستان وز

به  آن   گران،یبا د  ی نینششدن و هم  ن یبا قر  یعن یباز مدار    یمباش و مردم را از عبادت و حضور واقع  سازد،ی را م ها را 

 . نکن داروجدل، رنجش، واکنش و مقاومت وابحث 

 ۴۴5 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریگشته آن کافَر وز نید  ناصحِ

 ریس  نه،یاو از مَکر در لَوز کرده

  ی و زشت   ختنیاز باطل را به حق درآم  هیکردن« کنا  نهیدر لوز  ری»س  رِی. و تعبپزندی باقلواست که با مغز گردو م   ی : نوع نهیلوز*

 .پوشاندن است بایز ۀ را جام
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  حت یمردم را نص  دهیو مراسمات همان  یپرستمکان   ،یاست که براساس باورپرست   یذهنکه نماد هر من  بازرنگ ین  ریوز  آن

  ی را با ظاهر  اش ده یهمان  را درون باقلوا قرار دهد، درواقع درون   ر یاست که س  یمانند کس   کند،ی دور م  یی و از فضاگشا  کندیم

 .آراسته است یو مذهب یمعنو

 ١۰۶8 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

  و صبر  شُکری ب  ی مانْد از کاهل  هرکه

 جَبر  یِپا  ردیداند که گ  نیهم او

 ی : تنبلیکاهل*

راه   ی نادان  یناچار از روخود نکرد به  شه یو صبر را پ اورد ین یجاشکر و سپاس به  ،یذهندر من   یو تنبل   یکه از کاهل  یهرکس

 .و سست کار است  هیمای اشخاص ب  قیجبر ال  رایز ردیگی م ش یرا درپ یذهنو ماندن در من رییجبر، عدم تغ

 ١۰۶9 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جبر آورْد، خود رنجور کرد هرکه

 در گور کرد   اشیهمان رنجور تا

 ماری: برنجور*

است و  کرده  ماریو ب  شانیندهد خود را پر  رییرا تغ  رونشیدرون و ب  یی متوسل شود و با فضاگشا  یذهنبه جبر من   هرکس

 .کندی او را در گور ذهن دفن م  ،یماریو ب یشان یسرانجام همان پر
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 2١۴2 ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 دِهِ وصلم از او که من مژده گفتی هم صبر

 که من صاحبِ انبارم از او  گفتی هم  شُکر

. شکر کردن هم  دهدی خداوند را م  یلقا  و  وصل  ۀگشوده، مژد  یداشتنِ فضاو نگه   های دگیهمان  ییکردن در شناسا  صبر

 .دهمی تو قرار م  اریو کوثر او را در اخت  یمن انبار خرد، فراوان  دیگویم

 ١۴٧٧ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تاشخواجه   یا ک یخود جذب است، ل  اصلْ

 کن، موقوفِ آن جذبه مباش کار

را برعهده    تیاریهش  تیفیک  تیو تالشت را بکن، مرکزت را عدم کن، مسئول  یاست. امّا تو سع   یاله   ۀ همراه، اصل، جذب  یا

زنده کننده موالنا را تکرار کن و در انتظار    اتیاب  نیبردار و ا  ییلحظه با فضاگشا  ن یقدم و تنها قدم را در ا  نیاول  ر،یبگ

 .آن جذبه مباش دنیرس

 ١۴٧8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد   یتَرکِ کار چون ناز  زآنکه

 بُوَد؟  یزدر خوردِ جانبا  یک ناز

به   رایز ب   ۀمنزلترک کردن کار و تالش  ناز کردن چگونه شا  یازینی ناز کردن و حس  جان    ثاری ا  ۀستیبه خداوند است و 

 .به او کمک کند  تواند ی را حفظ کند خداوند نم  یذهنخود را رها کند و من  ی کار کردن رو کهی کس  باشد؟ی م یذهنمن
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 ١۴٧9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 غالم   ینه رَد ا  ش،یقبول اند  نه

 مُدام نیبی را م  ی را و نه امر

را با ذهن    تیاری هش  زانیرد شدن اعمالت فکر نکن و م  ایلحظه فضا را باز کن و با ذهنت به قبول  به جوانمرد، لحظه   یا

 .خداوند را مورد توجه قرار بده   یاوامر و نواه  مقاومت،ی شده و بگشوده   یفضا  نیدر ا  وسته ی نکن بلکه پ  یریگمحدود اندازه 

 ١۴8۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش جذبه ناگهان پَرَّد ز عُ  مرغ

 صبح، شمع آنگه بِکُش  یدیبد چون 

 پرندگان  ۀ انی: آشعُش*

درونت    دیحالت خورش  ن یدر ا  کندی و جذب م   ده یکش  رونیذهن ب  ۀانی از آش  یرا مانند مرغ   اتیار یناگهان خداوند هش  رایز

شمع ذهن را    یدی را د  اتی اریهش  ل یبامداد و تبد  ی پس هرگاه روشن  شود، ی خداوند شامل حالت م  تیو عنا  دیآی باال م

 .اوریرا به مرکزت ن های دگ ینو هما ریکار نگرا به  یذهن ، عقل من خاموش کن 

 ١۴8١ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چون شد گُذاره، نورِ اوست  هاچشم 

 پوست  نِیاو در ع ندیبیم مغزها

 گذرنده  : آنچه از حَد دَرگذرَد،گذاره*
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  ه ی از نور خداوند ما  ی چشم   نیچن  د ینافذ شوند د  تیهارا نفوذ داد و چشم  شییکردن، نور عدم روشنا  یی با فضاگشا  کهی وقت

ها عبور کرده و در انسان   یذهناز جسم، فکر و درد من   یعن ی  ندیبی در پوست، مغز را م  ی چشم   نی. چنندیبی گرفته و با نور او م

 .ندیبی را م  ی زندگ

 ١۴82 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بقا دِیاندر ذَرّه خورش ندیب

 اندر قطره، کُلِّ بحر را  ندیب

انسان عالوه بر    ک یقطره، در    ک یو در    ندیبی و برکاتش را م  ی جاودان زندگ  دیدر هر ذره، خورش  ، یچشمان نافذ  نیچن

 .کندی م  ییمشاهده و شناسا زیرا ن یاریهش یایکل در ،یذهنمن

 ۳2١۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است و غالب است آن کردگار  طالب

 بر آرَد او دَمار های ز هست  تا

اند  حس وجود داده   های دگ یدر ذهن به همان  کهی بزرگ، طالب انسان و غالب بر اوست تا دمار از روزگار همه کسان   خداوندِ

 .ها را دچار غم و درد کنددرآورد و آن 

 ١5۴9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 کاو مغلوبِ نفس، او نفس شد  عقل 

 ماتِ زُحَل شد، نحس شد  یْمشتر



   

  

 

855 پیغام عشق قسمت خانم فاطمه   

  ، یمشتر  ۀ است چنانکه اگر ستار  یذهنو من   ست یعقل ن  گر یشود د  های دگ یو همان  یذهنمن   دید  مغلوب  ،یاریعقل هش  ی وقت

است اگر    ی. ]حضور ما که زندگشودی و نحس م دهدی سعد بودن خود را از دست م تیّخاص گری مغلوب و ماتِ زُحل شود د

 .[ شودی شود نحس و بدشگون م  یذهناگر مات و مغلوب من  ی ول  افتدی در ما خودش را بشناسد تماماً اتفاقات خوب م

 ١55۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نظر  نی بگردان ا ی نَحْس نیدر هم

 که کرد نحست در نگر  یکس  در

 های دگیکه برحسب همان  یی دو  دیبدشگون و د  یذهنبه من   ،یدار  اریدر اخت  شهیکه هم  یرا باز کن و با حضور ناظر  فضا

  یِ ذهنمن  نیا  یکه رو   یکه آن ناظرگرفتار ساخته است، بدان   ینحس   نیتوجه کن که تو را به ا  ینگاه کن. به کس   ندیبیم

 .کارها در دستان پرقدرت اوست همهو   ستی خود زندگ  کندی شده کار محادث و ساخته 

 ١55١ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جَرّ و مَد  نینظر که بنگرد ا آن

 نَقْب زد  یسعد یِ سو  یز نحس  او

  ی ذهن  یهارفتن  نییو باال و پا  ییدو  دید  ،ی و ناظر باشد، او از نحس   ند یرا بب  ریّجزر و مد و احوال متغ  نیکه بتواند ا  یچشم 

  ی اریعنوان هشتا خود را به مینگاه کن رمانییبا حضور ناظر به ذهنِ متغ دیما با نی]بنابرا  است؛افتهی یسعادت، راه   یسوبه 

  .[میکن یی شناسا  یلحظه ابد نیدر ا  دارشه یساکن و ر  ثابت،

 28۶5 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دگر، جز صورت  زِیرخِ عشق بجو چ از

 ی درد شَو آن است که با عشق تو هم  کار
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را طلب و    دهدی که ذهن نشان م   ییهااز فرم  ریاز صورت، غ  ریغ  یگری د  زیشده چگشوده   یانسان، از رخ عشق، از فضا  یا

  ن ی. بنابراسازدی که ذهن م  ینه با مسائل و مشکالت  ،یهمدرد شو  یآن است که با عشق و زندگ  یوجو کن، کار اصل جست 

  یی خدا  ل یو قدرت اص  تیعقل، هدا  ،ینو، شادبهشده، نو گشوده   یها از عشق و فضاها و انسان از جسم  ی طلب زندگ  یجابه 

 .را طلب کن

 2۰۳8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست؟ یبانگ چ نیعجب ا  ی: اانیگو  خلق 

 ست ی صحرا از درخت و بَر تُه چونکه

:  ندیگوی م   شنوند،ی بانگ خرد بزرگان را م  یخودشان کار کنند، وقت   یرو  خواهندی دارند و نم  یذهنمن  کهی کسان   ،یعاد  مردم

جهان،    یصحرا  نیدر ا  ،یذهنمحدود من   دیچون با چشم و د  ست؟یچ  یهمه بانگِ دعوت موالنا و بزرگان برا  نیعجب، ا  یا

 .مینیبی نم  یزیچ  یزندگ  رکاتو ب  یفراوان  ،یشاد   وه،یاز باغ و درخت و م

 2۰۳9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 انییاز دَمِ سودا میگشت جیگ

 شما باغ است و خوان   کِ یبه نزد که

:[ ما از سخنان  ندیگوی مثل موالنا و حافظ م   ی گرفتارند خطالب به سخنان بزرگان  ی ذهنمن  یی دو  د یدر جبر و د  کهی سان ]ک

 .میاشده  جیوجود دارد گ  ،یو نعمت  وه یاز هرگونه م  یشما باغ و خوان  ی کیدر نزد ندیگوی که م وانگانید  نیا هوده یب

 2۰۴۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستیباغ ن  نجایا م،یمالی م  چشم

 ست یمشکل ره ای ست، ی ابانیب ای
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و بادقت به همه جا    میمالی خود را م  یها:[ هرچه چشمندیگوی اند ممحدود آن مانده  دیذهن و ددر افسانه من  کهی ]کسان 

 .مینیبی صعب العبور م  یخشک، مانع، مسأله، درد و راهها  ابانیتنها ب مینیبی نم  یباغ  م،یکن ی نگاه م

 2۰۴١ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گفت و گو   نیدراز ا نیعجب چند یا

 ور خود هست، کو؟   هوده؟یبود ب چون 

  نیسخنان و اشعار بزرگان بلندست، چگونه ممکن است ا  نیعجب چقدر ا  ی:[ اندیگویهستند م  یذهنکه در من  ی]مردم

 اوصاف وجود دارند پس کجا هستند؟   نیبزرگان با ا  نیدارد و ا  یقتیها حقحرف   نیباشد؟ امّا اگر ا  هودهیو ب  اساسی ها بحرف

 2۰۴2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عَجَب  یا  شان یچو ا میگوی هم من

 چرا زد صُنعِ رَب؟  یمُهر نیچن نیا

: چرا دستِ قدرت و صنعِ پروردگار، مُهر بر چشمِ دلِ  میگوی م  ی تعجب و شگفت  ی:[ من هم مانند مردم از رودیگوی ]موالنا م 

 .اند بهرهی ب  یو برکات زندگ   یفراوان  دنیآنان زده و از د

 :تشکر با

 متن: فاطمه  کنندهمیتنظ

 : فاطمه ندهیگو

 

 



   

  

 

855 پیغام عشق قسمت خانم فاطمه   

 (یشهباز  زینج حضور )استاد پروگ 925: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا



 

 

 

855قسمت پیغام عشق   خانم لیال  

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

 2۰۴۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها محمّد در عجبتنازع نیز

 مانده بُولهب  زیتعجّب ن در

که    ی در تعجّب بود و هم انسان   ( مثل حضرت محمّد )ص   ی ها، هم انسانِ عارفِ زنده به زندگ ها و جنگ اختالف   نیا  از

 .دارد مثل بولهب یذهنمن

 2۰۴۴ تیر سوم، بدفت  ،یمثنو ،یمولو

 ژرف  ست ی عجب تا آن عجب فرق نیز

 چه خواهد کرد سلطانِ شِگَرف؟  تا

دارد. تا سلطان شگرف،    اریمثل ابولهب تفاوت بس  ی ذهنانسان عارف مثل حضرت محمّد )ص( با تعجبِ انسان من  تعجبِ 

  کند؟ یو با آن انکارکنندگان چه رفتار  زدیبر ی خداوند، چه طرح

 ۴9۶ تیب دفتر پنجم،  ، یمثنو ،یمولو

 مکرِ ربّ یِمکرت شد فنا چونکه

 بُوالْعَجَب  ی نیکم کی یی برگشا

فضا را باز    یعنیخداوند شود    رِیمکر و تدب  یِفنا  ،یذهنمن   جاناتی و ه  های دگ یمَکرِ تو، فکر کردن براساس همان  هرگاه

  ب ی عج  ی ذهنمن  ی که برا  شود ی گاه تو گشوده م در درون و نهان   یی فضا  صورت نیدرا  ی کرده و به ندانستنِ خود اقرار کن

 .است  زیانگو شگفت 



 

 

 

855قسمت پیغام عشق   خانم لیال  

 ۴9٧ تیب دفتر پنجم،  ، یمثنو ،یمولو

 باشد بقا  نیآن کم ۀنیکم که

 ابد اندر عُروج و ارتقا  تا

  یی فضاگشا  نیشده بقا و زنده شدن به خداوند و عمر جاودانه است و با ادامه دادن ا گشوده   یآن فضا   ۀبهر  نیترکم  که

 . ندارد یتیبود که نها  یخواه  یابد ۀ لحظ  نیشدن در ا دارشه یتا ابد در حالِ عُروج و ارتقا و ر

 ۳۴88 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند تنهم  یمرغ آب  ،یخاک مرغ

 اندضدّانند، آب و روغن  کیل

.  گرندیکدیهستند اما در درون، ضد    یکیانسان زنده به خدا، از نظر جثه و ظاهر    ، یو مرغ آب  ،یذهنانسان من   ، یخاک  مرغ

 . حضور است درست مانند آب و روغن  یاریاز جنس هش ی گریو د  ستی جسم   یاریاز جنسِ هش ی کیآن 

 ۳۴89 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند مر اصلِ خود را بنده یکی هر

 اند کن، به هم ماننده  ی اطیاحت

  هاست ی دگیهمان  ۀ دارد بند  یذهنکه من   یکس .  هستند  خود   اصل  ۀدام بنداما هرک  گرندیدک ی  هیدو شب  نیچند در ظاهر ا  هر

دو تو را    نیا  یکن که شباهت ظاهر  اطیانسان احت  ی. پس استیی کتای  یفضا  ۀکه از جنس حضور است بند   یو انسان 

 . ندازد یبه اشتباه ن

 



 

 

 

855قسمت پیغام عشق   خانم لیال  

 ۴99 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 درس نکرد  فهیرا بوحَن عشق 

 ستین  تیَرا دَرو رِوا یشافِع 

به مردم درس بدهد و در مذهبِ    یمذهب  یجامد و باورها  ی فکر  ینتوانست عشق و وحدت با خدا را با الگوها   فه یبوحَن

  .[ شناسدی عشق را نم  ی جامد مذهب یو فکرها  یباورپرست  دیگوی نشده است. ]موالنا م  تی رَوش روا نیهم ا یشافع 

 288۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عشق  یِمرد عاشق، بو  دیگو هرچه

 عشق  یِ در کو جهدی م  دهانَش از

  یو هر کار  دی است، هرچه بگوشده   یکیبا خداوند    ییکتای  یذهن را ترک کرده و در فضا  ییگشاعاشق که با فضا   انسان 

 .کندی عشق فکر و عمل م  ۀنیو هرلحظه از زم دیآی عشق م  یانجام بدهد از دهانش بو 

 288١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 همه  دیفقه، فقر آ دیبگو گر

 از آن خوش دَمْدَمه  دیفقر آ  یِبو

  ی عن ی. ]فقر  گرددیم  انیاز آن نما  یازینی فقر و ب   یفکر صحبت کند باز هم بو  نهیاگر انسان عاشق با مرکز عدم از زم

  .[یذهن  یالگو  چینداشتن ه

 

 



 

 

 

855قسمت پیغام عشق   خانم لیال  

 2882 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نی د یِکُفر، دارد بو دیبگو ور

 ن یقیشکش گردد  د، یبه شک گو ور

خداوند،    یبو  ن،ید  یبو  د، یهم بگو  زیکفرآم  ی شده است، اگر به ظاهر کلمات   ی کیکه فضا را باز کرده و با خدا    ی انسان 

 . شودی م نیقیموجب  د یهم سخن بگو د یشک و ترد  یو اگر از رو  دهدیم

 ۳٧۰٧ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باش مست صُوَر، کم یِهاقدح  نیز

 تراش و بتْ پَرست بُت  ی نگرد تا

 .یپَرَست نشوتراش و بُت سرمست مباش تا بُت  دیآیم های دگیکه از همان ییهاصورت، از شراب یهاشراب  نیا از

 ۳٧۰8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی صُوَر بگذر، مَا یهاقدح  از

 ست یاز جام ن  کیل در جام است،   باده

 : توقّف مکن ستیمَا*

شده    ختهیبگذر و برو. اگرچه شراب در جام و غالب تن ر  دیآیم  های دگ یکه از همان  ییهاصورت، از شراب  یهاشراب  از

 .دیآیم  یی کتای یبلکه از فضا ست؛ی است اما از خودِ جام ن

 

 



 

 

 

855قسمت پیغام عشق   خانم لیال  

 2١۴۶ تیدفتر ششم، ب ، یمثنو ،یمولو

 دور   رات، یهمه اوهام و تصو از

 ورِ نورِ نورِ نور نورِ ن  نورِ

  چ ی که ه  ست ی دور است. آن نور خالص  ها ی دگ یبرحسب همان  دنیو د   یذهن  یهار یها، تصواز همه توهم  یی کتای  یفضا

 . در آن وجود ندارد بلکه تماماً نور خداوند است  یجسم   ریتصو

 822 تیدفتر ششم، ب  ،یمولوى، مثنو

 غلط کردند راه  نیعالَم ز جمله 

 عدم ترسند و، آن آمد پناه کز

تنها پناهشان    کهی درحال   ترسندی و عدم کردن مرکزشان م   یی اند که از فضاگشاعلت راه را گم کرده   ن یها به اانسان   ۀهم

 .کندی خداوند م  ایاز جنس الست   ه،یها را مجدداً از جنس اولاست که آن  مرکز عدم

 ١۴8٧شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ست ین خبرم  خود  ۀچنگم، از زمزم چون 

 و اسرار ندانم  میگو  ی هم اسرار 

مام ذراتِ وجود مرا  در دستان خداوند هستم و او هرلحظه فکر و ت یمانند ساز کنمی فضا را باز و مرکزم را عدم م   یوقت

 .دانمی اسرار را نم   نیذهنم ا  ۀ لیوسبه   یول   میگوی را م  یزندگ   غامیاما من از آهنگِ خود خبر ندارم. من اسرار و پ  نوازدیم

 

 



 

 

 

855قسمت پیغام عشق   خانم لیال  

 ١۴8٧ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ترازو و گزم من که به بازار  مانندِ

 سازم و بازار ندانم ی هم بازار

 : واحدِ طول، زَرعگز*

با فکر و   یعنی،  دانمی اما بازار را نم سازمی لحظه مانند ترازو و متر هستم که بازار را م نینظر در ا یاریعنوان هشبه  من

ام،  ه که در جهان خلق کرد  یزیبه چ  ی ول   نمیآفری م  ک ین  یشده در بازار ساختارهاگشوده   یعمل کردن براساس خرد فضا

 .چسبمی نم

 ١۴8٧ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خود و مُضطَر  ی اِصْبَعِ عشقم چو قلم ب  در

 من و طومار ندانم  سمینو طومار

 : انگشت اِصْبَع*

  ن یداشته باشم، به فرمان عشق، ا  یاریاز خودم اخت  کهن یدر انگشتان عشق، خداوند، هستم که بدون ا  یمانند قلم   من

 . سمینوی م چه   دانمی ذهنم نم   ۀل یوسبه  ی ول  سمینوی اشعار را م 

 2٧ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی لبِ دمساز خود گر جُفتم با

 ی گفتم های من گفتن ی ن  همچو



 

 

 

855قسمت پیغام عشق   خانم لیال  

را بگشا  اگر با لب دمساز خود، لب خداوند، جفت و قر  میفضا  ن  نیو  مانند  م تو   ی شوم  نواخته  او  و تمام    شومی سط 

 .می گوی شدن با خدا را م  یکی و اسرار عشق و  هایگفتن

 ١529 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دو جام   کی نیرسول از خود بشد ز آن

 امیماندش نه پ  ادیرسالت  ی ن

  ی عن یشد    خود ی و از خود ب   د یانسان عارفِ زنده به خدا نوش  ۀ از باد  ی دو جام نامرئ  ی ک ی  ،یذهنروم، انسان من  ۀ فرستاد

  ی کیبا  زیبُرد. ]ما ن  ادیروم بود، همه را از  صریق  امیمطلب را که او مأمور ابالغ پ نیا  جهیآمد. درنت رونیب  اشی ذهناز من

 .[میبری م اد یا از خود ر  یو مقصودِ ذهن  میشوی م خود ی از خود ب  میریگی م  الناچون موهم  یدو جام که از عارف 

 ١5۳۰ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد   ه اندر قدرتِ اَللّ والِه 

 و شاه شد  دیرس نجایرسول ا آن

 : حیران، سرگشته والِه*

آمد    رون یب  یذهناز من  یقدرت خداوند شد و در اثر ارتعاش عارف زنده به زندگ   ۀفتیدارد، واله و ش یذهنکه من   ی انسان 

 . و از جنس خدا شد 

 ١5۳١ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بحر گشت  ا،یچون آمد به در  ل،یس

 چون آمد به مَزْرع، کِشت گشت   دانه 



 

 

 

855قسمت پیغام عشق   خانم لیال  

 نیچنو هم   شودی م  ل یتبد  ایو به در  دهدی دست م  خود را از  یوجود جزئ  گرید  دیآی م   ایدر  ی سوبه   لی س  ی مثال وقت  عنوان به 

  ن یاز جنس خدا شده و ا  میخواهی . ]اگر مگرددی در مزرعه کاشته شود جوانه زده و به کشتزار مبدل م  ی وقت  اهیگ  ۀدان 

  .[می ندار  یگریراه د چی. همیموالنا شو دم هم دیبا میرا از دست بده یذهنمن یِ دانگ 

 ١5۳2 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نان با جانور  افتیتعلّق  چون 

 مُرده زنده گشت و باخبر نانِ

عنوان  . ]ما هم به شودی م   لیتبد  یبه موجود زنده و انرژ  جانی نان مرده و ب   ن یخورده شود ا  ینان جامد توسط جانور  ی وقت

  .[ میشو  لی به حضور ناظر تبد  ییگشابا فضا  میتوانی م یذهنمن

 ١5۳۳ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نار شد   یِچون فِدا زم،یو ه موم

 او انوار شد   یِظُلْمان  ذاتِ 

  ، یوستگ یاتصال و پ  نیشود بر اثر ا  یو در آن بسوزد و فان  ردیدر درون آتش قرار گ  زمیمومِ شمع و ه  کهن یهم  گر،ید  مثال

 .گرددی م ل یبه نور و گرما تبد کشان یو تار  یذات ظلمان 

  ی کِدر  نیخود ا  یخداوند با جَذبه   میو مرکزمان را عدم کن  م یمثل موالنا قرار ده  ی اگر ما خود را در معرضِ ارتعاش عارف[

 ].کندی به آتشِ عشق م ل یما را تبد یذهنمن  زمیموم و ه نیو ا

 ١5۳۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دگان یسُرْمه، چونکه شد در د  سنگِ

 دبانیشد آنجا د  ،یینایب  گشت



 

 

 

855قسمت پیغام عشق   خانم لیال  

 .ابدی شیافزا   اشیی نایب  یرویکنند و آنرا به چشم کشند و چشم، ن ه یاست که از سنگ برّاقِ اَثْمَه ته  ی: گردسُرْمه*

 .دهدی م ش یرا افزاآن  یینایب یرویشود ن  دهیبه چشم کش کهی سرمه وقت   سنگ

را    یاریاش نور هشکنندهزنده   اتیمثل موالنا و خواندن اب  ی شدن با عارف نیلحظه، قر  ن یدر اطراف اتفاق ا  یی فضاگشا[

  دبان یبه د  لیرا تبد  های دگیبرحسب همان  دنیو د  یذهنسُرمه، چشمان من  پس گرفته و مانند سنگِ   های دگیاز همان

 ].کندی ذات مقائم به  یاریحضورِ ناظر و هش

 ١5۳5 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَرد کز خود رَسته شد خُنُک آن  یا

 شد   ندهیپا  ۀوجودِ زند  در

 . خدا زنده شد تینهای صورت حضور ناظر به ب آمد و به  رونیب  یذهنکه از من یبه حال انسان  خوشا

 ١5۳۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن زنده که با مُرده نشست  یِوا

 بجَست  یاز و   یگشت و زندگ  مُرده

دچارِ قبض و    نیو نفوذ قر  ینینشهم  اثرِدر  نی؛ بنابرامرده نشست و برخاست کرد   یذهنکه با من  به حال آن زنده   یوا

 .بجَست یاز و ی شد و زندگ  یمردگدل 

 ١5۳٧ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یختیدر قرآنِ حق بگر  چونکه

 ی ختیآم ایروانِ انب با



 

 

 

855قسمت پیغام عشق   خانم لیال  

قرآن درونت را بخواند در    ی زندگ  یاگر اجازه ده  ایو    یو کتاب قرآن و آثار بزرگان را درست بخوان   یا باز کن فضا ر  اگر

 .خواهد گشت  یک یو عارفان   غمبرانیبا روانِ پ اتی اریهش صورتنیا

 ١5۳8 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ایانب یِهاقرآن، حال  هست

 ا یبحرِ پاکِ کبر انِیماه

 .هستند یی کتایپاک  یایدر انیاست و آنان، ماه  غمبران یشرح حالِ پ میقرآن کر رایز

 

 :تشکر با

 الیمتن: ل کنندهمیتنظ

 ال ی: لندهیگو

 

 (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
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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
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 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


