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 گنج حضور، بخش چهارم 898شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۳۳۱6 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ارتفاع دییمجو ییگوسخن  از

 را بهْ ز گفتن، استماع منتظر

 و رفعت جُستن   یی: باال رفتن، واال ارتفاع*

 دن ی: شناستماع*

  د، یمقام نباش  یو بلند  گاهیبه جا  دنیو درصدد رس  د یرا بزرگ نکن  یذهنشدن با سخنان خود، من   ده یسخن گفتن و همان  با

 .است  یذهنسکوت کردن و گوش دادن بهتر از حرف زدن با من   ست ی که منتظر زنده شدن به زندگ ی کس  یبرا رایز

 ۳۳۱۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست نوعِ شهوت  م،یتعل منصبِ

 ست در رَه بُت  ی شهوت  الِیخ هر

 ا هی دگیکه از همان  یالیشهوت است، در راه زنده شدن به خداوند و عدم کردن مرکز، هر خ  ینوع   زیدادن ن  ادیو    میتعل  مقام

 . شودی بت محسوب م زد،یخی برم

 ۳۳۱8 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هر فَضول  یببرد ی به فضلش پ گر

 رسول؟   نیخدا چند  یفرستاد یک

 .پردازد ی م ی ضرور رِیغ یکه به کارها ی کس گو،اوه ی: فَضول*
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به اسرارِ    شود،یم  دهیو با سخنانش همان  کندی خودش را بزرگ م  زند،ی که مرتب در ذهنش حرف م  یی گوهودهیهر ب  اگر

 مردم بفرستد؟  یِ سورسول را به   نیچگونه ممکن بود که خداوند چند شد،ی واقف م   یفضل، بخشش و خرد زندگ 

 ۳۳۱9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 همچو برقست و دَرَخش  ی جزو عقل 

 وَخْش؟  ی توان شد سو یک  یدَرَخش  در

 : آذرخش، برق دَرَخْش*

 : نامِ شهرى در ماوراءالنهر کنارِ رودِ جیحون وَخْش*

عقل    یبا نور گذرا  توانی . چگونه ماندازدی م   ییروشنا  یالحظه   یمانندِ رعد و برق آسمان، برا  ،یذهنما در من   یجزو  عقلِ

 سفر کرد؟   ،ییکتای ی تا شهرِ »وَخش«، تا فضا یذهنو محدود من   یسطح  یو فکرها

 ۳۳۲۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ینورِ برق، بهرِ رهبر  ستین

 یگِری امرست ابر را که م بلکه 

  ، یکن  ت یکه راه زنده شدن به خداوند را به تو نشان دهد و مردم را با آن هدا  ست یمنظور ن  نیبه ا  ی ذهنعقل من   یگذرا  برقِ

 .یو فروتن و متواضع باش  ی کن ییگشافضا  دیکه با دیفهم  توانی قدر م  نی هم یذهنقل من بلکه با ع

 ۳۳۲۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  هیگر ی عقلِ ما برا  برقِ

 در شوقِ هست  ی ستین  دیبگر تا
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  اقِیدر اشت  ،یتوهم من  ی است، تا وجودِ فان  یی کردن، متواضع شدن و فضاگشا هیگر  یعقلِ کوتاه ما در ذهن، برا درخششِ 

 .دست بردارد و فروتن شود ی کند، از خودخواه هیخداوند گر  یق یاتصال مجدد به وجودِ حق

 ۳۳۲۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کودک گفت بر کُتّابْ تَن عقلِ 

 نتواند به خود آموختن  کیل

 خانه تب: مککُتّاب*

  ا ی  یمصمّم بودن، مدام به کار  یکار  ای  یزی بستن، بر چ یزیداللت دارد بر »خود را به هر چ  دن،ی: فعلِ امر از مصدرِ تنتَن*

 «مشغول بودن یزیچ

با عقل و دانش محدودش    ی ول  ر،یقرار بگ  میجا تحت تعلخانه برو و در آن : به مکتب دیگوی مثال، عقلِ کودک م  عنوانبه 

در حضور عارفان    دیمثل آن کودک است و با  یذهنعقل من   تیو قابل  ییتوانا  اموزد، یب  یزیچ  ی به کس  ایبه خودش    تواندی نم

 .رد یقرار بگ میکامل تحت تعل یهاو انسان 

 ۳۳۲۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بیطب  یِرنجور آرَدَش سو عقلِ 

 بینبْود در دوا عقلش مُص  کیل

 کار، راست و درست عمل کننده: اصابت کننده، راست بیمُص*

که او را مداوا کند.    ست یعقل قادر ن  نیا  یول   کشاند،ی م  ب یطب  یِ سوشده او را به   یماریکه دچار ب  ی عقلِ کس  گر، ید  ی مثال

  یعشق و فضا  یسو پنهان درون را شفا دهد و راه را به   یو دردها  های دگیهمان  تواند ی نم   یذهنطور عقل محدود من همان

 .شده استفاده کندگشوده  یکه فضا را باز کند و از عقل فضا ردیبگ  ادیموالنا  ثلم ی در حضور معلم  دیکند، با دا یپ ییکتای
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 ۳8۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هزاران دام باشد در قدم گر

 غم   چی نباشد ه ،ییتو با ما چون 

ا  وندا خدا به    م یو تسل  یی گشاهزاران دام گسترده شده باشد چون با فضا   ،یاریهش  ی تکامل   ریمس  ن یاگر در هر قدم، در 

 .میندار ی غم و اندوه چیه میکنی م دا یپ ی کمک و خرد تو دسترس ،یاری

 ۳8۷-۱ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 می بوَد با ما مُق  اتتیعنا چون 

 م؟یاز آن دزد لَئ ی میبود ب یک

 هی: پست و فرومامیلئ*

هر دم به جان ما حس    م،یکنی م  افتیو توجهات تو را در  اتیو مرکز عدم، عنا  ییفضاگشا  قیطرچون در هرلحظه از  خداوندا

  دزدد، ی لحظه را م   نیا  یجار  ی زندگ  یکه مانند دزد  گران یخود و د  یذهناز من  یک   ،یبخش ی عقل و خرد م  ت،یقدرت، امن

 !م؟ یدهی به دل راه م ی رست

 ۳۷۳۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 :گفت  نی ذُوالقرن افتی ایگو چونْش 

 کوهِ قاف دُرِّ نطق سُفْت چونکه

 .از تکّلم کردن و سخن ارزشمند گفتن  هی. کنادیسُفْتن: سوراخ کردن مروار  دُر*
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به سخن گفتن    دفعه ک یانسان کامل و زنده شده به خداوند،    یعنیکوهِ قاف    کهنی:[ همکندی اشاره م  یگری]موالنا به مثال د

 :گفت  ن یچن دیسخنان ارزشمندش را شن ن، یدرآمد و ذُوالقرن

 ].گنجدی و در ذهن نم ست ین  فیخداوند هم قابل توص ست، یطور که کوه قاف قابل صعود نهمان[

 ۳۷۳۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رازْدان ریخب یِگوسخنْ  یکا

 انی بصفاتِ حق بکُن با من  از

  یاندک   ،یاآگاه شده   بیرازدان که به اسرار غ  ریخب  یسخنگو  یبه کوه قاف، انسان زنده شده به خداوند، گفت: »ا  نیذوالقرن

 « .بازگو کن  میاز صفات خداوند را برا

 ۳۷۳۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  ترلی: روْ کآن وصف از آن هاگفت

 توانَد بُردْ دست   یبر وَ انیب که

 بتیشکوهمند و با ه یمعنبه   جانی: ترساننده، ترسناک. در الیها*

تر  و باشکوه   تربتیباه  اریگفت: برو که صفاتِ خداوند بس  ن یبه ذوالقرن  ست ی قاف که نماد انسان کامل و زنده به زندگ  کوهِ

 .به خداوند زنده شد  دیکند، تنها با فیرا توصاز آن است که انسان بتواند آن 

 ۳۷۳۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قلم را زَهره باشد که به سَر ای

 زآن خبر ف یبر صَحا  سدینو بر
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 کاغذ، نامه، کتاب یمعنبه  فه ی: جمع صَحفیصحا

  صفاتش   و  خداوند   ۀ ها دربارما انسان   کهی ! درحالسد؟یبر کاغذ بنو  یزی صفاتِ خداوند چ  ۀقلم جرأت آن را داشته که دربار  ای

 .میکه از درون به او زنده شوبدون آن  می و حرف زد مینوشت اریبس

 ۳۷۳۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بازگو   ی: کمتر داستان گفت

 حِبْرِ نکو   یحق ا یِهاعجب  از

 : دانشمند، عالِمحِبْر*

سخن گفت،    لیصفاتِ خداوند به تفص   بیاز عجا  توان ی عالِمِ آگاه، حال که نم  ی ، انسان کامل، گفت: ابه کوه قاف  نیذوالقرن

 .کوتاه از آن بگو ی طور خالصه داستانبه 

 ۳۷۳5 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 راه  صدساله یدشتِ س نَک یْ: اگفت

 برف پُر کرده است شاه  یهاکوه

برف پُر    یهاسال از کوه  صدی س   ۀانداز ٔ  شاهِ وجود، خداوند، راهِ صحرا را به  نکیگفت: »ا  یقاف، انسان زنده به زندگ  کوهِ

 کرده است.«  

 ].میاو راه را اشتباه رفته  میااشتباه بزرگ مرتکب شده   کیدر مرکزمان    های دگ یهمان  داشتن دردها و  ها با نگه ما انسان   یعنی]
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 ۳۷۳6 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عددی و ب  شماری بر کُه ب  کوه

 در هر زمان برفش مدد  رسد یم

واکنش بر مقدار برف،    جاد یو ا  زهیبا ارتعاش درد، انقباض، ست  ،یاریبس  ۀدیهمان  یهاانسان   شمار،ی ب   یهاهرلحظه کوه   در

 .ندیافزای کل م یذهندرد و رنج جهان و من 

 ۳۷۳۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یگریبر د زندی م  یبرف  کوهِ

 یتا ثَر ی برف، سرد رساند یم

 .تا آسمان است  نیاز زم یمعنبه  ا«یتا ثر ی ثر »از ی ادب  ریاست. در تعاب نیمنظور اعماق زم جانیخاک. در ا ن،ی: زمیثَر*

سرما و درد را تا اعماق    رسند،ی به هم م  یها انباشته شده، وقتدر مرکز انسان   ها،ی دگیدردها و همان  یاز برف و سرما  یکوه

 .گذارندی م  ریتأث  گریکدیو بر  دهندی نفوذ م گر یکدیوجود 

 ۳۷۳8 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بر کوهِ برف زندی م  یبرف  کوه

 شِگَرف  حدِّی به دَم ز انبارِ ب  دَم

  کنندی و درد استفاده م  زهیمقاومت، ست جادیا  یبرا یبا مرکز دردمندشان، از هر فرصت  دهیهمان یها لحظه انسان به لحظه  باز

 .کنندی انباشته م یگری از درد را بر کوهِ د  یو کوه 
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 ۳۷۳9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شها   یواد نیچُن  نیا ی نبود گر

 مر مرا یدوزخ، محو کرد تفِّ

به تو مرا محو کرده    دنیرس  اقیو دردمند وجود نداشتند، آتش شور و اشت  دهیمانه  یهاجهان انسان   نیاگر در ا  خداوندا، 

 .بود 

 ۳۷۴۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 برف دان یِرا کوهها غافالن

 عاقالن  یِهانسوزد پرده  تا

از شدت آتش عشق    داریهستند تا حجابِ خردمندانِ ب  ی برف   یهامانندِ کوه  ،یذهنبدان، افرادِ غافل از عشق، در من   حال 

  ها به خداوند الزم است.[ کمک به زنده شدن انسان  یکامل برا یها. ]وجود انسان نسوزد 

 ۳۷۴۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بافعکسِ جهلِ برفْ ی نبود گر

 از نارِ شوق، آن کوهِ قاف  ی سوخت

 دار یناپا  زِیچ یآورنده  دی: برف بافنده، پدبافبرفْ *

کامل به خداوند کوه    وستنیو پ  اقینبود، از شدّتِ آتش اشت  یذهنباف منو برف   زیسرماانگ  یهاانعکاس جهل انسان   اگر

 .رفتی م ن یو از ب سوخت ی قاف م
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 9۲۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یثنوم  ،یمولو

 پاکان، طُلْب طُلْب و جَوْق جَوْق  جانِ

 مستِ شَوق  یاز هر نواح  دَتیَآ

 .جا جمع شوند  کی که در  ی: گروه طلب کننده، گروهطُلْب*

 : دسته، گروه جَوْق*

دسته   یهاانسان   یهاجان   خداوندا،  درفضاگشا،  فضا   کهی حالدسته،  تو  گشوده   یسرمست  به  زنده شدن  و مشتاق  شده 

 .ندیآی تو م ی سوبه   یهستند از هرطرف 

 5۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ب یغ یِها سو ببُرده رختِ حس  یا

 ب یبُرون آور ز جِ ، یچون موس  دستِ 

 بان ی: گربیج*

  بانت یاز گر  ی را مانند موس  اتی دست نوران  ،یازنده شده   ی برده و به زندگ  ب یرا به عالم غ  یکه حواس ظاهر   ی کس  یا

 .میزنده شو ی به ما کمک کن تا به زندگ   یعنی اور یب رونیب

 5۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 صفاتت، آفتابِ معرفت  یا

 صِفَت کیآفتابِ چرخ، بندِ  و
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نور، خرد و عشق را پخش    ، یزندگ  دیمانند خورش  ، یاخداوند زنده شده   تینهای درونت را گشوده و به ب   یکه فضا  ی کس   یا

 .از صفات توست  ی کوچک  زیآفتابِ آسمان تنها، چ ،یکنیم

 5۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ی شو  ایدر ی و، گه   دیخورش گاه

 یکوهِ قاف و، گه عَنقا شو  گاه

 مرغی: سعنقا*

 یکنی فضا را باز م  تینهای ب  ،یشویم ایگاه در ،یکنی را پخش م یزدیخرد و برکات ا ،یشویتابان م د یمانند خورش یگاه

 .[ ستی . ]کوه قاف و عنقا نماد زنده شدن کامل به زندگ یشوی و گاه کوه قاف و عنقا م

 ۳۷۴۲ تیدفتر چهارم ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یااز قهر خدا خود ذره  آتش 

 ستیادِرّه  مانیلئ دِ یتهد بهرِ

 دَوال  انه، ی: تازدِرّه*

. ]لطف و کرم  هاستی دگ یاز خواب ذهن و همان  ی داریب  ی خداوند برا  ة انیو تاز  د یاز قهر، تهد  یادردها و اتفاقات، ذره   آتش 

پ  یزدیا قابل سنجش    نیچنگرفته است؛ هم   یشیبر قهر و خشمش  ما  با ذهن محدود  اتفاقات  در  و لطف خداوند  قهر 

 .[ ستین

 :تشکر با

 فاطمه 



 

 

 

596قسمت پیغام عشق   خانم لیال  

 گنج حضور، بخش پنجم  898شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۳۷۴۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  قیکه زَفْت و فا یقهر  نیچن با

 سابق است   ی که بر وَ نیلطفش ب بَرْدِ

 : سرما بَرْد*

 رهیچ  روز،ی: مسلّط، پقیفا*

 : ستبر و بزرگ زَفْت*

 .ردیگی م  یش یبر خشمش پ شه یکه هم نیطفش را ببل یاست، سرما رهیبزرگ و چ ی قهرِ اله کهن یا با

 ۳۷۴۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یمعنو یو چگونه  چون ی ب  سَبْقِ

 ؟ ییدوی ب  یدیو مسبوق د سابق 

 : سبقت گرفتن سَبْق*

 ت یّاثنان ، ی: دوگانگ ییدو*

  ة زمان، مکان و چند و چون ذهن است و جنب ةط یسبقت خارج از ح ن یدارد، ا  یشیبر قهر او پ یرحمت اله  میگفت کهنیا

  ش یشما پ  یبرا   ی شدن به زندگ حالتِ زنده   ن یا  ی عنیباشند؟    یکیکه    یاده ید  یتاکنون سابق و مسبوق   ا یدارد. آ  یمعنو

 جا وجود نداشته باشد؟ ذهن در آن  ییِ ومنطبق باشد و د یاریهُش یرو  یاریآمده که فقط هُش
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 ۲5۱5 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او چون صالح و، تن ناقه است  روحِ

 اندر وصل و تن در فاقه است  روح

 : شتر ناقه*

 ی و ندار ی : تنگدستفاقه*

  ی ذهناست و من   ازینی در هنگام وصل ب  یاری( مثل ناقه است. هشیذهنو تن )من   امبری( مانند صالح پیاریانسان )هش  روح

بود اما اگر فضا را باز    میخواه  ی جهاننی ا  یزهایچ  ی گدا  م،یباش  داشته  یذهناگر منِ   ی عبارتقرار دارد؛ به   یازمندیدر ن

 .میشو ی م ازینی رفته و ب نیما از ب ی شناختروان  یازهاین م، یشو ی کی ی کرده با زندگ

 ۲5۱6 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستیصالح، قابلِ آفات ن روحِ

 ست ی بر ناقه بُوَد، بر ذات ن زخمْ

نه بر    شود،ی وارد م یذهنمن  یعن یبر ناقه  بی چراکه زخم و آس رد؛یگی قرار نم  ب یروحِ صالح هرگز در معرض گزند و آس

 . خالص یاریذات و هش

 ۲5۱۷ تی دفتر اول، ب  ،یومثن ،یمولو

 ظفر شان یبر دلِ ا ابد ین کس

 بر گُهر ی ضرر، ن  دیصدف آ بر
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نه بر    شود ی بر صدف وارد م  بیآس  شهیهم  رایبرساند؛ ز  یضرر  شده و به آن  روزیپ  بر دل و جانِ انسان  تواندی نم یکس

قضا و قدر مصون   یهاب یاز آس یاریو گوهر هش  شودی وارد م های دگیو همان یذهنبه منِ  هابیتمام آس  یعبارتگوهر؛ به 

 .است

 ۲5۲۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را بنده باش  یجسمِ ول  یناقه 

 تاش با روحِ صالح خواجه  یشو تا

 .دارند  سی خواجه و رئ ک یکه  ندی: دو غالم را گوتاشخواجه *

 .یو همراه شو  نیتا با روح صالح قر یباش و از جان و دل به خدمتش درآ ی جسم ول ة ناق  ۀبند

تا   میکن  جادیدرد ا   یذهنقدر با من آن  م،ی خدا زنده شو  تینهای به ب   کهنیاز ا  قبل   دی: ما نبادیگوی و م   زندی م  لینا تمثموال  

 . خداوند برگردد  یسوشده و به  د یاز ما ناام یاریهش

 ۲5۲۳ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حسد  نیا  دیصالح: چونکه کرد گفت

 سه روز از خدا نِقْمَت رسد   بعدِ

 ی رنج و سخت فر،ی: عذاب، کنِقْمَت*

و عذاب خدا شما را    فریکه پس از سه روز ک  دیمنتظر باش  د،یدیحسد ورز  گونه ن یکه شما ابه قومش گفت: چون  صالح

 . ردیبگ
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 ۲5۲۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستانسه روزِ دگر از جانْ   بعدِ

 که دارد سه نشان د یآ یآفت

 جان، قبضِ روح کننده  ی: ستاننده ستانجانْ *

 .که سه نشان دارد دیآی م ی آفت و  عذاب است  جان  ۀکه ستانند  یاز سه روز از طرف خداوند  بعد

 ۲5۲5 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تان گردد دِگَرجمله  یِ رو رنگِ

 رنگِ مختلف اندر نظر  رنگ

 .دیشوی م ده یمختلف د یهارنگ  به  و  شده  دگرگون  شما  ةهم  یو رو رنگ

 ۲5۲6 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چون زَعْفَران  تانیاوّل، رو روز

 دوم، رُو سرخ همچون اَرْغَوان  در

 .زرد و خوشبو یهاگل  یاست دار   یاهی: گزَعْفَران*

 .سرخ یهاگرد و گل  یهابرگ  یاست دارا   ی: درخت اَرْغَوان*

 .گرددی و روز دوم، رخسارتان مانند درخت ارغوان سرخ م  شود ی شما مانند زعفران زرد م  یول روروز ا  
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 ۲5۲۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اهیسوم گردد همه رُوها س  در

 از آن، اندر رسد قهرِ اِله  بعد

 .رسدی و دردها درم یپس از آن قهر و عذاب اله  گردد،ی م  اهیس شما  ة هم ۀروز سوم چهر  در

 ۲5۲8 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یوَع نی از من ز  دینشان خواه گر

 دی کُه دو یِناقه به سو یکُرّه

 دادن  میبد، ب ی: وعده دیوَع*

ما    ی عبارت. ]به دیکوهسار خواهد دو  یسوبه   یاریهش  ة ناق  ۀکه کرّ  دینیبب  د،یخواهی م  ی نشان  من   از  بد   ۀوعد   نیاز ا  اگر

  ی سوتنگ کرده و آن را به   انسان   یاریعرصه را بر هش  ادیدردِ ز  جاد یو ا  ی جهاننیا  یزهای با چ  شدنده یبا همان  دینبا

  .[میده یو درد فرار ی دگیکوهسار همان

 ۲5۲9 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گرفتن، چاره هست دشیتوان گر

 از دام جَست  دیخود مرغِ ام  ورنه

  دیهست، وگرنه مرغِ ام  یاچاره   ی خالص  ی برا  د،یو برگردان  دیریبه تله افتاده را بگ  یاریهش  نی ا  ناقه،  ۀکرّ  دیتوانست  اگر

که    شود ی درد موجب م  جادیو ادامه دادن به قضاوت، مقاومت و ا  ی ذهنمن  ةاست. چنانچه ماندن در افسان از دام جسته 

 .نماند یاریگشتن هشبه بر یدیام گرید
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 ۲5۳۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دینتانست اندر آن کُرّه رس کس

 دیدر کُهسارها شد ناپد  رفت

 .شد دیناپد های دگ یاز همان  یکوه انی. او رفت و در م ردیبگ  را خود  ةرفتازدست  یارینتوانست آن کُرّه ناقه، هش  یکس

 ۳۷۴5 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن بُوَد از فَهمِ پَست  ،یدیند گر

 جو است   کی عقولِ خلق زآن کان،  که

جُو    ۀ اندازبه   ستی ذهنتوست؛ چراکه عقول خلق که عقل من  یذهنمن   رِیسبب درک حقبه   ،یاده یرا ند  قتیحق  نیتو ا  اگر

 .است قتیاز آن معدنِ حق یاو ذرّه 

 ۳۷۴6 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نید  اتِیآ بر خود نِه نَه بر  بیع

 ن؟ یمرغِ گِل نیرسد بر چرخِ د یک

تو که آلوده به گِل    یذهنشده. مرغ من گشوده  یفضا  یهانشانه   ن،ی د  اتیخودت بدان، نه از آ  یذهنرا از درک من  بیع

  .[کندی م هیتشب نیرا به مرغ گِل یذهنپرواز کند؟ ]موالنا منِ ییکتای ی بر آسمان فضا تواند ی چگونه م  هاستی دگیهمان

 ۳۷۴۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هواست ی را جَوْالنگهِ عال مرغ

 نَشْوِ او ز شهوت، وَز هواست   زآنکه
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 یهاواسته و خ   ها ی دگ یاو براساس شهوت همان  ینفس است؛ چراکه رشد و بزرگ   یهوا  یذهنجوالنگاهِ مرغ من  نیتری عال

 . است  ینفسان 

 ۱۰5۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اهیصد گ زد یور بر  د،یَبرو گر

 اله  یآن کِشته  دیَروبَر   عاقبت

  ی هستند و باق   یرفتن  نیب  ها آفل و از چون آن  روند، ی م  نیب  در ما سبز شود، پژمرده شده و از   یدگیهمان  اهیگصد   اگر

 .دییخدا، در ما خواهد رو تینهای کشت الست، ب  یعن ی. عاقبت آن کِشت اول مانندی نم

 ۱۰58 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بر کِشتِ نخست  دینو کار کِشتِ

 است وآن اوّل دُرُست   ی دوم فان  نیا

نو، همان کِشت  رو  های دگ یانسان  بر  م   ل یاص  یاریهش  یعن یکِشت نخست    ی را  اکاردی خود  براساس    نی.  دوّم  کشت 

خدا زنده    تینهای انسان به ب   ی عنی  رسدی و به ثمر م   ماندی م  ی . اما کِشت اوّل باقرودی م  نیبو گذرا بوده، از  ی فان  یزهایچ

 .شودیم

 ۱۰59 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است   ده یاوّل کامل و بُگْز کِشتِ

 است  ده یفاسد و پوس ی ثان  تخمِ

به    رون یاز ب  یزیندارد که چ  ینداشته و لزوم   یرادیا  چ یه  ست،ی زندگ  ۀ دیما کامل و برگز  لیاص  یاریهش  یعنیاوّل    کشت

 .استدهیفاسد و پوس های دگ یو همان یذهنمن ی عنیآن اضافه شود تا بهتر گردد، اما کِشت دوم 
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 ۱۰۲8 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گوشْ خر   گریخر بفروش و د گوشِ 

 گوشِ خر  ابد یسخن را در ن نیک

  توان ی آور؛ چراکه سخنان موالنا را نم   دستگوش عَدم را به   یی گشارا رها کن و با فضا   یذهنگوش منِ   ی عن یگوش خر  

 .درک کرد  یذهنبا عقل من 

 ۲۰6۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سرش   دیبال نا واریبه د تا

 پندِ دل آن گوشِ کرش   نشنوَد

او پند    ی رخ ندهد، گوش ناشنوا  ش یبال نخورد و اتفاقات ناگوار برا  وار یدارد به د  یذهنکه من   ی  انسان که سرِ   ی زمان  تا

و همچنان راه مقاومت و قضاوت    شود ی نم  میتسل  ی عنی  شنود، ی همچون موالنا را نم   ی شده به خدا و عارفان زنده   یهاانسان 

 .دهدی را ادامه م  یذهنمن

 ۳۷۴8 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی و بَل  ال ی باش ب  رانیتو حَ پس 

 ی مَحمِل دیآ شت یز رحمت پ تا

 .مراد مرکوب است جانی: کجاوه که بر شتر بندند، در امَحمِل*

فضا را باز    قتاًیحق  ،یکن  ب یتکذ  ایو    قیرا بر قهرش تصد   ی و چند رحمت اله  چونی با ذهنت سبقتِ ب   کهآنی تو ب   پس 

نزدت   ی شده، نشانه و مرکوبگشوده   یاز آن فضا   ، یبمان تا از بارگاه اله  رتیکرده، مقاومت و قضاوت را رها کن و در ح

 . حالت شود و تو را به خودش زنده کند  شاملِ   یلطف و رحمت اله   ی عنیو تو را حمل کند.  دیآ
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 ۳۷۴9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی کودن  ب یعجا  نیز فهمِ ا چون 

 ی کنی تکلّف م ،ییگو ی بَل  گر

اگر    ،یناتوان هست  دیآی شده م گشوده   یو سخنان انسان کامل که از فضا   بیاسرارِ عج  نیاز درک ا  یذهنتو در من   چون

 .باشد یم  اتیذهناجبار من و به   یبله گفتن تو آگاهانه نبوده، بلکه ساختگ  نیا ، ییبله بگو

 ۳۷5۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گردنت ی زند ن  ،ی: ن ییبگو ور

 روزنت یبر بندد بدآن ن  قهر

و »نه    بیتکذ  نیوجود دارد، هم  یذهنکه فقط عقل من  ییرا انکار کرده و بگو  یوصل شدن به زندگ   یطور کل اگر به   و

 . بنددی را بر تو م یذهن آن »نه گفتن« راه نجات از من  ة لی وسبه  ی و قهر اله  زندی گفتن« گردنت را م 

 ۳۷5۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و والِه باش و بس  ران یحَ نیهم پس 

 و پس   ش ینَصرِ حقّ از پ  دیدرآ تا

تا    یبمان   یو سرگشتگ  رتیرا باز کرده و بدون چند و چون و قضاوت ذهن، در ح  لحظه فضا   نیبهتر است که تو ا  پس 

 .آورد ی مک خداوند از هر طرف به تو روک
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 ۳۷5۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و فنا ج یو گ ی گشت  رانیحَ  چونک

 اِهْدِنا  ی زبانِ حال گفت با

  آنکه ی ب  دانم«،ی »نم   یی مقاومت و قضاوت را صفر کرده و بگو  ،ی ذهنو عقل من   یو درمانده شو  ج یو گ  ران یح  قتاًیحق  هرگاه

 . فرما تیپروردگارا مرا به راه راست هدا  ییگوی با مرکز عدم م ی عنیبا زبان حال    ،یبر زبان آور ی سخن

 6 هی، آ(۱سوره حمد ) م،یقرآن کر

 «الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ اهْدِنَا»

 .«را به راهِ راست هدایت کن ما»

 ۳۷5۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی شوی زَفتست و چو لرزان م  زَفتِ

 یآن زَفت، نرم و مُستو شود یم

 : برابر، یکسان یمُستو*

آن    ، یکن  ی و اظهار عجز و فروتن  زد یهم برانسان کامل به   ة لی وستو به    ِی ذهنمن  کهن یمحکم است، امّا هم  ار یبس  ی اله   قهر

 . شودی تو نرم و هموار م  یبرا میقهرِ عظ

 ۳۷5۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شکلِ زَفْت بهر مُنکِر است   زآنکه

 لطف و بِر است  یعاجز آمد  چونکه
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و    ب یمه  یشکل   داند،ی را اصل م   اش یذهنکه وجود خدا را انکار کرده و عقل من  گرزهیانسان ست  یبرا  یقهر اله   رایز

 . شودی م  لیتبد  یک یبه لطف و ن دانم«،ی »نم یی و بگو ی کن یاظهار عجز و ناتوان  قتاًیحق  کهی ترسناک دارد امّا وقت

 :تشکر با

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

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود 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 
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