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 گنج حضور، بخش پنجم  910شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۴۶۸۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به سِر، با خالقِ خود راست است   او

 برآرد باد، دست  د،یاجل آ چون 

فرابرسد باد دستش را مطابق با قضا    یاگر اَجَلِ کس   با خداوند روراست و صادق است و  ، یزندگ  یرو ین  نیکه باد، ا  یراستبه 

  ز یباد ن  میشو  ی و از جنس زندگ  مییفضا را بگشا  م،یبشو  نی. ]اگر ما هم راستکوبدی م  نیو او را به زم  کندی فکان بلند م و کن 

 .[کندی کار خودش را م صورتنیرایدر غ شود ی سو م با ما هم 

 ۴۶۸3 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رهگذر  نیرا اندر دهن ب باد

 روان در کرّ و فرّ  ان،ینفس آ هر

 ندهی: آانیآ*

 .میو زنده بمان میتا ما نفس بکش  رودی و م دیآی جالل مو لحظه با شکوه و هر گذردی که چگونه در دهان م نیرا بب باد

 ۴۶۸۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد   منیها از او او دندان  حلق 

 به دندان درفتد د،یچو فرما  حق

باد در دهان[ به گلو و دندان وو رفت   دنیهنگام نفس کش]به  امان هستند مگر    رسدی نم  ی بیها آسآمد  باد در  و از دست 

 .فتدیها بدستور بدهد که به جان دندان  فکان به آن قضا و کن  قیخداوند از طر
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 ۴۶۸۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 لی باد و، ثق ییگردد ذَرّه  کوه

 ل یش زار و علدندان، دارَدَ   دردِ

 ن ی: سنگلیثق*

به جان دندان   موقعآن باد  امر خداوند  به  در فکر نم  یها[ ذره افتدیها م]که    ن یسنگ  ی کوه  چونهم گنجد ی باد که اصالً 

تا    ی جهان است و زندگ  نیه اما ب  یذهنحرص و طمعِ من  ل ی. ]دندان تمثکندی م  ماریو درد دندان انسان را ناالن و ب  شود یم

 .[ میخوری م نیو ما زم فرستندی و پس از آن درد را م   میرا ادامه ده یذهنکه من کندی تحمل م  ییجاکی

 ۴۶۸۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گذشت یم  منیهمان باد است کا نیا

 جانِ کَشت و، گشت او مرگِ کَشت  بود 

باد  نیا به   یهمان  که  امن  یراحتاست  با  م   تیو  از طر  کردی گذر  کاشته  باران  یابرها  قیو  بذر  همان  که  به کشتمند،  زا 

  ی زندگ  یروین  گریعبارت د. بهکندی م  رانیو آن را و   ردیگی اما اکنون جان کشتمند را م  دیبخشی است، جان و طراوت م شده 

و    میو سپس در چهاربعدمان رشد کن  میده  ل یممان را تشکشکم مادر جس  رو کمک کرد تا د  دیدر ابتدا به ما جان بخش

و از او   میرا به کمال برسان یذهنمن کهنینه ا میشو  یو دوباره از جنس زندگ  میو در انتظار ماند که ما برگرد میشکوفا شو

 کندی م  یو اتفاقات ناگوار سع   ردد  قیفکان از طرقضا و کن   یرویبا ن  یزندگ   میگذشت  یحد  کیاز    یوقت  جهیدرنت  میکن  یرویپ

 .کند دار یما را ب
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 ۴۶۸7 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بوس آن کس که بکردت دست،   دستِ 

 دَبُوس   گرددی خشم آن دست م وقتِ 

 نی و چوب نی: گرز آهندَبُوس*

آن   گر،ید  مثال م   ی کسدستِ  را  قبالً دست تو  تبدبه   دیبوسی که  م  ل یهنگام خشم  به شودی به چماق  د.  دست    گریعبارت 

زندگ  م   ی شفابخشِ  ادام  ی هنگام فضابندبه  کندی که چهاربعد ما را شکوفا  به  به چماق قضا و    ل یتبد  ی ذهنمن ۀ  و اصرار 

 .زدیری و دردها را بر سر ما فرو م  شودی فکان مکن

 ۴۶۸۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رب برآرَد او ز جان ایرب و  ای

 مُستَعان یرا، اباد   نیبِبُر ا که

 .. از اسماءُاهلل است اوریخواهند،   یاری: آنکه از او مُستَعان*

باد را که حلق و دندان    نیا اور،ی  ی که ا  شود ی رَبش بلند م  ا یرَب    ا ی  ادِیقلب فر  م ی[ از صمکندیکه دندانش درد م  ی کس  ]آن 

 .قطع کن  سوزاندی مرا م

 ۴۶۸9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باد، رَو   نیز یدهان، غافل بُد یا

 بُنِ دندان در استغفار شو  از
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 های دگ یهمان  شیو نما  سه یمقا  قیاز طر  ،یهست   های دگ یو قورت دادن همان  دنیمشغول جو  اتیذهنکه با دهان من   ی کس  یا

حاال برو از    ، یاروز افتاده  ن یاست که به ا  نیخاطر همبه   ، یاه غافل بود ی زندگ   ی روین  ن یو از باد، ا یابه مردم در شک بوده 

 .عذر بخواه و توبه کن  قاًیتهِ دل، عم

 ۴۶90 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها باران کندسختش اشک   چشمِ

 کند خوان ه اللّرا درد،   مُنکِران

را انکار کرده    ی زندگ  ی رویمنکران که ن  یآر  بارد،ی هنگامِ درد و بال همچون باران م به   اشی ذهنمنۀ  عاطفی سخت و ب   چشمِ 

 .اندازدی خدا م  اد یو به  کندی م خوان ه اللّدرد   قیرا از طر دهندی ادامه م یذهنو به من 

 ۴۶91 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز مرد ی دَمِ مردان نپذ رفت چون 

 شو ز درد   رایپذ  نیحق را، ه  یِوح 

را ادامه    اتی ذهنخداوند، من  تینهای زنده شدن به ب   یجاو به   یرفتیهمچون موالنا را نپذ  ی انسانِ بزرگ  یهاصحبت   کهچون 

ما    یبه منظور اصل   دنیرس  ی . ]تنها دو راه برایکن  افتیرا در  ی زندگ  امیحق و پ  یِدرد، وح   قیاز طر  دیبا  صورتن یدرا  ،یداد

درد است. ما    یگریچون موالنا و د  یبزرگان  یهاو عمل کردن به صحبت   رفتنیپذ  یک یجهان وجود دارد:    ن یاز آمدن به ا

  گر یو د میادهیدرد کش  یکافۀ اندازما به مییبگو  دیبا م،یکشی از زبان بزرگان است که درد م یزندگ امیعلت منکر شدن پبه 

 .[ میرا ادامه نده یذهنمن
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 ۴۶9۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از شاهِ بشر کمی: پدیگو باد

 آورم، گه شور و شر ریخبر خ گه

  ی خداوند مأمورم گاه  ان،ی: من از طرف شاه آدمدیگوی دردِ انسان غافل م از دندان   ی ناش  یهادر جواب ناله   ی زندگ  یروین  باد،

و از جنس خداوند    یبه تو دارد که فضا را باز کن ی بستگ نیخبر و اتفاقات بد و درد. ]ا ی و گاه آورمی خبر و اتفاقات خوب م

 .[ یادامه ده را  یذهنو من  یکن ی فضابند ای ی شو

 ۴۶93 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میَ خود نِ  رِیمأمورم، ام زآنکه

 م؟یَچو تو غافل ز شاهِ خود کِ من

و طبق قانون قضا و    کنمی بلکه از دستورات خداوند اطاعت م  ستمین  خودم ۀ  فرماند  ندارم و  یاریمأمورم، از خودم اخت  من

 .. محال است که من مانند تو از خداوند غافل شوم کنمی فکان عمل م کن

 ۴۶9۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حالِ تو   یبود  وارمان یسل گر

 حمّالِ تو   یگشتم مان،یسل چون 

صورت حمالت  درآن  ی گشودی و فضا را م   یکردی استفاده نم   یو با مرکز عدم از عقل جزو  یبود  مانیتو مانند حضرت سل  اگر

را   تیکارها  تیقدرت و حس امن  ت،ی، هداشده همچون عقلگشوده   یبرکاتِ فضا   ق یو از طر  یشد ی سوار من م  شدم، یم

 .بردمی م  شیپ
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 ۴۶9۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مُلکِ کَفَت یگشتم س تَم،هیَعار

 بر رازِ خود من واقفت یکردم

موقع مُلکِ کف دستت  آن   ، یشدی م  م یو تسل  یکردی ندارم اما اگر مرکز را عدم م   یهستم و وجود مستقل   ی که قرض آن   با

 .کردمی هستم آگاه م یزندگ  ی رویو تو را از راز خودم که ن شدم یم

 ۴۶9۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من مُستَعار ، ییاغیچون تو  ک،یل

 سه چار   یخدمت تو را روز کنمیم

 ی : قرض مُستَعار*

. ]اگر بعد از آن به  کنمی [ به تو خدمت می، چهار روز ]تا ده، دوازده سالگهستم، سه   یو من هم قرض  ی چون تو سرکش  اما

 .[ یشوی م بهرهی ب  ی زندگ یرویز نبه تو خدمت کنم و ا توانم ی نم  گرید  یاصرار کن   اتیذهنمن

 ۴۶97 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهم  ها ی چو عادت سرنگون  پس 

 بر جَهَم  انهیاغیاسپهِ تو  ز

مآندر  پس  سرنگون  عاد  قوم  مانند  را  تو  م  کنمی صورت  تو  سپاه  از  سرکشانه  به زمیگری و  د.  ده،    گری عبارت  از  بعد 

شروع به ضرر زدن به   یزندگ یروین میکنی اصرار م  یذهنو به من  میکنی استفاده نم  ی زندگ یروی چون ما از ن  یسالگ دوازده 

 .کندی ما م
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 ۴۶9۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو محکم شود   مانِیا ب یبه غ تا

 غم شود ۀ  یما مان تیزمان کا آن

  خواهم ی [ م ی سالگاز تو و خدمت نکردن به تو بعد از سن ده، دوازده   دن یکه من با ره  دیگوی خطاب به ما م  یزندگ   یروی]ن

  ات ی ذهنو به من   یکنی م  ریقدر دهم وجود دارد اما متأسفانه آن   یعالم ماد  نیاز ا  ریغ  ی بیعالم غ  ک یبه تو بفهمانم که  

  را یز  شودی تنها موجب غم و اندوه تو م   ،یزندگ  یرویو ن  ب یتو به عالم غ  مانی[ اگموقع]زمان مرآن   گریکه د  یکنی اصرار م

 .ی را ادامه داد ات یذهنکردن، من  ت یو شکا  یتو با سرکش  یهمراه تو بوده ول  یمدت زندگ  نیتمام ا ی شوی آگاه م

 ۴۶99 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان، خود جملگان مؤمن شوند  آن

 زمان، خود سرکشان بر سر دوند  آن

که    ی سرکشان ۀ  و هم  آورد ی م  مان یا  ی ندارد، هر انسان   یسود  ی مانیو پش  ستین  ی فرصت  گریکه د  ی زمان  ی عنیموقع،  آن   در

 .اورند یب مانیکه ا دوند ی داشتند، با سَر م  یذهنرا منکر بودند و من یزندگ  یروین

 ۴700 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کنند و اِفتقار یزمان، زار آن

 دار   رِیدزد و راهزن در ز  همچو

 ی : فقر و تنگدستاِفتقار*

  و  هستند  دار ۀ  چوب  یکه پا  ی مانند دزدان و راهزنان   کنندی م  های دگیاز همان  یازینی و ابراز فقر و ب  نالندی موقع همه مآن   در

 .شدند ی به خدا زنده م  یسالگ ، دوازده در همان سن ده  دیندارد با ی سود گرید که کنندی م  یمان یپش  ابراز
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 ۴701 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یمُستَو یگرد بیگر در غ کیل

 یی تو  خودۀ  و شِحن نی دارَ مالکِ

 : مستقر، یکسان، مستقیمیمُستَو*

 : دو خانه نی دارَ*

 گَز مه  شهر،ۀ  : داروغشِحنه*

 ی معنو  و   یمالک هردو جهان ماد  صورتنیدرا   یمستقر شو  بیو در عالم غ  یموقع، آگاهانه قائم به ذات خود بشواگر به   اما

 .ی مستقر باش  ب یو در عالم غ  یلحظه فضا را باز کنکه هر ی و مراقب ی و پاسبان و ناظر ذهنت هست یشویم

 ۴70۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م یمُق یِّو پادشاه  یّشِح نَگ 

 م یدو روزه و مُستَعارست و سَق  هن

 شهر   ینگهبان ، ی: داروغگ یشِح نَگ *

 ی تی: عارمُستَعار*

 .ناقص و مخدوش یبه معن نجایدر ا مار،ی: بمیسَق*

 .ست ین مارگونه یو ب ی دوروزه، قرض یذهنمثل من  ب،یمستقر در عالم غ یِو پادشاه  یپاسبان 
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 ۴703 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یو کارِ خود کُن کاریاز پ  یرَست

 ی تو شاه و، هم تو طبلِ خود زن هم

 .نبودن ی خود را زدن: کارِ خود را انجام دادن، مزدور کس  طبلِ*

  ی شوی وصل م  یبه زندگ   ،ییگشای فضا را م   یعنی  یدهی و کار خودت را انجام م   ،یدیره  یذهنمنۀ  زیواقعاً از ست  گرید  حاال 

و انتقاد    ییجوبی ع  یجاو به   ی خارج شد  یذهنمن ۀ  از سلط  گرید  ،یزیری جهان م  ن یرا به ا  ی جا عشق و برکات زندگو از آن 

 .یکوب ی را م دتو طبل خو یشاهِ خودت هست  گران، یاز د

 ۴70۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گلو، تنگ آوَرَد بر ما جهان  چون 

 حلق و دهان   یکاشک  ی خورد  خاک

کاش حلق و دهان    ی. اکندی ها عرصه را بر ما تنگ م شدن با آن   دهیو همان  ی جهان  ن یا  یزهایچ  دنِیما به بلع  ی طمع گلو  نیا

 .خوردی را م میکه دار ییهای دگ یخاکِ همان دیجد یهای دگ یهمان دنیبلع یجاما به 

 ۴70۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست آمده ی خوار  دهان خود خاک  نیا

 ست شده  نیرا که آن رنگ یخاک  کیل

جهانند.    نیآغشته به ا  ینوع هستند و به   نی که رنگ  خورد ی را م  ییهاخوار است اما خاک دهان در اصل خودش خاک   نیا

  تر ش یبلکه ب  کندی خودش را کم نم   یهای دگیهمان  یذهنهستند. ]من   نی رنگۀ  شد  دهیهمان  ی زندگ  یروین  ها،ی دگیدرواقع همان

 .[ خواهدیم
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 ۴70۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شِکَر  نی شراب و ا  نیکباب و ا نیا

 پسر   یا ن،ی است و نقش ن یرنگ خاکِ

 : منقوش نینَق ش*

ها نقش و  هستند که خداوند به آن  یدگیهمه از جنس خاکِ همان یخوری که م  ی کباب و شراب و شهد و شکر ن یپسر ا  یا

 .دهدی رنگ م

 ۴707 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و شد آنها لَح م و پوست  یخورد  چونکه

 هم خاکِ کوست  نیلَح مش داد و، ا رنگِ

 : گوشت لَح م*

ۀ  ت و هم خاک رنگ گوشت داده اس  به گوشت و پوست شدند بدان که خداوند به آن   لیو تبد  یرا خورد  هانیکه ا  یوقت

 .اند وجود آمده از خاک به  هانیا

 ۴70۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زندی بر گِل م ه یبَخ ی ز خاک هم

 کندی م ی را هم باز خاک جمله 
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.  کندی م  ل یتبد  خاک به   مجدداً   را   موجودات ۀ  و سرانجام هم   زند ی م  وند ی پ  نش یرا دوباره با گِلِ آفر های دگ یخاکِ همان  خداوند 

که دارد از جنس خاک بوده و مجدداً به خاک    ینگاروبا هر نقش   میدست آوردنش را دارکه حرص به   یدگ ی]پس هر همان

 .[ شودی م لیتبد

 ۴709 تیم، بدفتر شش  ،یمثنو ،یمولو

 و حَبَش  یو قِفچاق و روم  هندو

 اند اندر گور، خَوش رنگ  ک ی جمله 

  ی قِفچاق  ای  ی ترکان منسوب بدان را قِبچاقۀ  فیخزر تا تارستان که طا  یایبود در شمال در  ی تیقِبچاق: دشت و ناح  ای  قِفچاق *

 .ندیگو

فارغ از نژاد    رندی خود بم  ی ذهنبه مننسبت   ، یو حبش، قبل از مرگِ واقع   یچون هندو و قفچاق و روم   یکه اقوام مختلف   ی وقت

 .کنند یزندگ ی در کنار هم با خوش توانندی که دارند م  یتیو قوم

 ۴710 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کآن همه رنگ و نگار یبدان  تا

 روپوش است و مکر و مُستَعار  جمله 

و جهت    اندی و قرض  ی رفتننیها از باست، آن   یزندگ   ی برا  ی همه روپوش  ینیبی که م   ییرنگ و نگارها  ن یاۀ  هم  یتو بدان   تا

 .هستند یذهن یهامن بیفر

 ۴711 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس  و  است  هصِب غَۀُاللّ  ی باق رنگِ

 آن، بربسته دان همچون جَرَس  رِیغ
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 : رنگ خدا هصِب غَۀُاللّ*

 یمجاز ل،یاص  ری: غبربسته*

 .اندازندی که بر گردن گلّه م  ییها: زنگ، زنگوله جَرَس*

از آن هرچه که ذهن به ما    ریشده است و غگشوده   یخداست که از جنس فضا  رنگی رنگِ ب   ماندی م  یکه باق   یرنگ  تنها

 . است  زانیما آو یاریدر گردن هش یااست و همچون زنگوله  ی، بربسته و مجاز میشوی م دهی و با آن همان دهدی نشان م 

 13۸ۀ ی، آ( ۲بقره )ۀ قرآن کریم، سور

 .«عَابِدُونَ لَهُ  وَنَح نُ   صِب غَۀً اللَّهِ مِنَ أَح سَنُ  وَمَن  اللَّهِ  صِب غَۀَ»

 .«شده[ رنگِ خداست و رنگ چه کسى از رنگِ خدا بهتر است؟ ما پرستندگان او هستیمگشوده  ی ]فضا این»

 ۴71۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یقیو    یصدق و رنگِ تقو رنگِ

 ن یبُوَد بر عابد ی ابد باق تا

 .خواهد ماند  یباق کنندی م  ییکه فضاگشا یکسان  ی تا ابد برا نیقیرنگ صدق و تقوا و 

 :تشکر با

 سیمتن: خانم پارم کنندهمیتنظ

 س ی: خانم پارمندهیگو
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 گنج حضور، بخش ششم  910شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۴713 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شکّ و رنگِ کفران و نفاق   رنگِ

 بود بر جانِ عاق ی ابد باق تا

 : سرکش و نافرمانعاق*

 .خواهد ماند  یکار و سرکش باق گناه  یذهن یهاتا ابد در جان من زین یی و دورو  یشک، رنگ ناسپاس   رنگ

 ۴71۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فرعونِ دَغا   ییِّروه یس چون 

 و، جسمِ او فنا یّ آن باق  رنگِ

 مکّار گر،له ی : حدَغا*

 .جسم او به فنا رفته است کهی مانده، درحال  ی او باق یهاله یکه رنگ ح گرله ی فرعون سرکش و ح ییرواه یمانند س درست 

 ۴71۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیخوبِ صادق  یِو فَرِّ رو برق

 ن ید و مِیَ فنا شد، وآن به جا تا  تن

  ی باق   امتیاند تا روز قاند و از جنس خدا شده را انداخته   یذهنصادق که من  یهاانسان   یبایز ۀ  و شکوه چهر   درخشش

 .ه استشد  یاست هرچند که جسمشان فان 

 



 

 

 

713قسمت پیغام عشق  نم سمیه خا   

 ۴71۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن زشت است و، خوب آن، خوب و بس  زشت

 اندر عَبَس  نیآن ضَحّاک و ا میدا

 : بسیار خنده کننده، خندان ضَحّاک*

 ی عبوس  ،ییرو: ترش عَبَس*

باق ِ انسانۀ  شرفتیپ  یذهنو من  یدگ یهمان  یِزشت وجود دارد و آن هم زشت   کی  فقط ابد  تا    ی  فرعون صفت است که 

  رسدی و به حضور م   گذارد ی را کنار م  یذهنمن  است که   یانسان   یبایز  یوجود دارد و آن هم رو  بایز  کیو فقط    ماندیم

دارد هر    یذهنکه من   ی کس   ی که به حضور زنده شود دائماً خندان است ول   ی کس   .ماندی م  ی تا ابد باق  زین  ییبایز  ن یکه ا

 .عبوس خواهد شد تاًیکه بکند نها یرکا

 ۴717 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهد  یرا رنگ و فن و سنگ  خاک

 دهد  ی را بر آن جنگ انیخو  طفل 

  ی که خو  یذهن  یهاو من  دیفرمای بها مانند الماس را عطا م فلزات گران   ی عنیسنگ،    تیبه خاک، رنگ و خاص  خداوند

 .کشدی دارند را بر سر آن به جنگ و چالش م   یطفل 

 ۴71۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پَزَند یریاُشتر و ش  یریخم از

 گزندی از حرصِ آن کف م  کودکان
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 خوردن   غی: حسرت خوردن، دردنیگز کف*

برا  پزندیم  ریبه شکل شتر و ش   ییهاو نان  ینیریش  ر،یاز خم  مثالً از شدت شوق  ها حسرت  داشتن آن  یو کودکان 

 .خورندیم

 ۴719 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و اُشتر نان شود اندر دهان ریش

 سخن با کودکان  نیا رد ینگ در

 گرفتن: اثر نهادن  در*

نان مبدل    ریبه خم   یچه به دهان بگذاراست و چنان   یو شترها ساختگ   ریش  نیکه بابا جان ا  ییبه آن کودکان بگو  اگر

 .بر آنان ندارد یریتأث چی و ه رود ی حرف به گوش آنان فرو نم  نیا شود؛ یم

 ۴7۲0 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی اندر جهل و پندار و شک   کودک

 ست ی قوّتِ او اندک  ،یبار  شُکرِ

 .آنان کم است یا را شکر که قدرت بدن و شک هستند باز خد  االتیو خ ی دچار نادان  کودکان

 ۴7۲1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و صد آفت است  زهیرا اِست طفل 

 است  قوّتی و ب  فنی که ب نیا  شُکرِ

 .باز خدا را شکر که سالح و قدرت ندارد اورد، یوجود بصد نوع آفت به تواندی دارد و م  زهیصد نوع ست کودک
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 ۴7۲۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بیطفلِ نا اد رانِ یپ نیاز  یوا

 بی هر رق یِ از قوّت بال گشته

 ادب ی : ببیاد نا*

 : نگهبان، مراقب، حافظبیرق*

 یی هاجان انسان   ی بال  که دارند  یدارند و به سبب قدرت   یذهنکه من  ختهیو نافره  ادبی صفتِ ب طفل   رانیپ  نیاز ا  یوا

 .اندق یمثل موالنا هستند که نگهبان خال

 ۴7۲3 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به هم دی سالح و جهل جمع آ چون 

 سوز از ستم جهان    یفرعون   گشت

  ی خواهد شد که جهان   ل یتبد  ی به فرعون  ی شخص جمع شود، آن شخص در ستمکار  ک یدر    یکه سالح زور و نادان   ی وقت

 .سوزاندی را به کام آتش جهل خود م 

 ۴7۲۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از قُصور   شی مردِ درو یکن ا شکر

 وز کُفور یدیره ی ز فرعون  که

 نداشتن قدرت   یعنی نجایا  ،ی: کوتاه قُصور*

 .یاافته یو کفران نجات   تیخدا را شکر کن که به جهت نداشتن قدرت از فرعون  ن،یمسک یا
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 ۴7۲۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی او، ظالم نِه  یکه مظلوم  شُکر

 یا و هر فتنه  یاز فرعون  منیا

 .یآوری وجود نم و فتنه به  یهست  منیا ت ینه ظالم و ستمکار و از فرعون یادهیدرا شکر کن که مظلوم و ستم خدا 

 ۴7۲۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نزد  ی هالفِ اَللّ ،یت  اِشکمِ 

 مدد  زمیاز ه  ستیرا ن کآتشش

 ی خال   ،ی: ته یت*

  ی عنیندارد  یدد قدرت م زمیاز ه نیآتش طبع گرسنه و مسک رایز کند،ی نم  ییخدا  یوقت ادعا  چیکه ه یشکم خال   مثل

 .کنندی نم  کیرا تحر اشی ذهنو من گذارند ی به آتش دردش نم زمیه  یرون یب یزهایچ ایو  یذهن یهامن

 ۴7۲7 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و یبُوَد زندانِ د  یخال  اِشکمِ 

 و یغم نان مانع است از مکر و ر  کِش

 له ی: مکر و حویر*

 .دارد ی باز م  رنگ یو ن له یغم نان او را از ح نیبه فکر نان است و ا شه یهم رایاست ز  ویزندان د یخال   شکم
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 ۴7۲۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و یپُر لوت دان بازارِ د اِشکمِ 

 و یغر ی را در و و ید  تاجرانِ

و به داد و    کنندی در درون آن شکم سخت غوغا م   نیاطیبدان. ش  ن یاطیمختلف را بازار ش  یشکم انباشته از غذاها  اما

 .دهندی و لذات و شهوات را به او م  رندیگی شخص را م   مانیا  یعنیستد مشغولند 

 ۴7۲9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فروش ی  ساحرِ الشَ   تاجرانِ

 کرده از خروش  رهیرا ت هاعقل 

  ش ی خو  یبا غوغا  فروشند؛ ی را به مردم م  یذهنمن   ی ت و اجزادارند و خرافا  یذهنکه من  ی کسان   ی عنیجادوگر    تاجران

 .کنندیم  رهیعقل آنان را سست و ت

 ۴730 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چون فَرَس   یروان کرده ز سِحر خُم،

 ز مهتاب و غَلَس  یکرباس  کرده

 مت یو ارزان ق دیسف  یاپنبه ۀ : پارچکرباس*

 .ماه استۀ یمنظور سا نجایآخر شب، در ا ی کی: تارغَلَس*
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کرباس    ه،یاز مهتاب و سا  ای  دهندی و حرکت م  آورندی را به شکل اسب در م   یاخمره  یذهن  یهامن  ی عنیساحران    مثالً

  یِ خرافات  زیچ  کی اصل را پنهان کرده و    یعنی  فروشندی به مردم م   ی ذهن  یزهایچ  یعن یصورت پارچه  و به  کنندی درست م 

 است.[  متیقو ارزان   دیپارچه سف ی منظور از کرباس نوع . ]دهندی اصل نشان م  را  یذهن

 ۴731 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تنندی خاک را برم   شَم،یبَر چون 

 زنندی م زیِّدر چشم مُمَ خاک

 دهنده خوب و بد  صی دهنده، تشخ زیی: تمزیِّمُمَ*

 .پاشندی افراد عاقل و بالغ م نیدر چشم خداب  لهیو خاک ح تنندی م  شمیخاک را مانند نخ ابر یذهن یهامن

 ۴73۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهندی م  یرا رنگِ عود ی چَن دَل

 دهندی م  یحسود مانی کلوخ  بر

 : چوب خوشبو و مرغوب صَن دَل چَن دَل*

 دهند ی شکل مطلوب را نامطلوب نشان م   ی عنی  دهندی مرغوب جلوه م صورت عود ناصندل را به   مت یخوشبو و گران ق  چوب

 .میشوی م که ما به حسادت گرفتار ندیآرای را چنان م  ارزشی و کلوخ ب 

 ۴733 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهد ی آنکه خاک را رنگ پاک

 دهد   یمان بر آن جنگکودک  همچو
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چون کودکان بر سر تملک آن  و ما را هم  دهدی ( رنگ میجهان  نیا  یزهایملک و چ ن،یکه به خاک )زم یآن خداوند پاک

 .زد یانگی م زهیبه جنگ و ست

 ۴73۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پُر خاک، ما چون طفلکان  ی دامن

 نظر مان خاک همچون زَرِّ کان در

 .معدن است ی طال  های دگ یخاکِ همان  نیکه ا میاو پنداشته  میاپر کرده  های دگ یهمچون کودکان دامن از خاکِ همان ما

 ۴73۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را با بالِغان نبود مَجال  طفل 

 نشانَد با رِجال؟  ی را حق کَ طفل 

و قدرت    یذهنکه من   ییهامثل موالنا با  انسان  یکامل  یهاانسان   ی عن ی  ستیطراز افراد بالغ نهم   ی از نظر عقالن  کودک

نم  آن   نندینشی دارند  با  نم و  انسان   .کنندی ها مصاحبت  اطفال،  خداوند  که  است  ممکن  را هم شأن    یهاچگونه  نادان 

 کامل قرار دهد؟  یهاانسان 

 ۴73۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گر کهنه شود، تا هست خام  وهیم

 به نام  ندش ینبود، غوره گو  پخته

زمان و سن انسان را پخته    یعنی  نامندی باشد باز آن را غوره م   دهی که خام و نارس  یتا وقت  یاگر چه کهنه شود ول   وهیم

 .فضا را باز کند تا پخته شود  دیانسان با کند،ی نم
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 ۴737 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شود صد ساله آن خامِ تُرُش  گر

 ز هُشیست او برِ هر ت و غوره طفل 

مثل موالنا،    ی عاقل   یهادارد صدسال هم عمر کند باز از نظر انسان   ی ذهنکه من   ی انسان  ی عنیکالِ ترش مزه،  ۀ  و یآن م  اگر

 .چنان غوره استکودک و نامش هم 

 ۴73۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیاو سپ شِ یچه باشد مو و ر گر

 د یخوف است و ام یِّ در آن طفل هم

 .و احساسات کودکانه است دیو ام میهنوز در مرتبه ب یشده ول   دیاو سف ش یمو و ر هرچند

 ۴739 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ام؟ مانده  دهینارس ایرسم؟  که

 عجب با من کند کَر م آن کَرَم؟ یا

 : درخت انگور، تاک کَر م*

را    یذهنکه من   ی و در حال   مانم؟ی م   دهیخام و نارس  ا ی  د یسرانجام به کمال مطلوب خواهم رس  ایآ  د یگوی خود م  ش ی پ  او 

  نه؟  ای  کندی م لیمرا به انگور حضور تبد یذهنخداوند من  یعن یآن درخت مو  ایعجب آ  یا دیگوی م  دهدی ادامه م
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 ۴7۴0 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یایو دور ی ناقابل  نیچن با

 ؟یایانگور  مرا ۀ غور  نیا بخشد 

مرا به خودش    ی عنی  دهدی ارتقا م   یکه از خداوند دارم،  او غوره وجودم را به مرتبه انگور  یو دور   ی قیناال   نیبا چن  ایآ

 کند؟ی زنده م

 ۴7۴1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سو   چیاز ه  دواریاوم ستمین

 أَسُوا ی : ال تَدمیگوی کَرَم م  وآن

 .دینشو دیناام  أسوا«ی»الت دیفرمای به من م وسف«یسوره   ۸7» هیدر آ  خداوند صاحب کرم  یندارم ول   دیام  یسمت  چ یه از

 ۸7ۀ ی، آ(1۲)  وسفیۀ سور م،یقرآن کر

 « ال کَافِرُونَ ال قَو مُ   إِلَّا اللَّهِ  رَو حِ  مِن  یَی أَسُ  لَا  إِنَّهُ تَی أَسُوا مِن  رَو حِ اللَّهِ وَلَا » ... 

 .« شونداز رحمتِ خدا مأیوس مشوید، زیرا تنها کافران از رحمت خدا مأیوس مى  و » ... 

 ۴7۴۲ تیفتر ششم، بد  ،یمثنو ،یمولو

 خاقانِ ما کردست طُو  ماًیدا

 التَق نَطُوا  کشدی را م  گوشمان 

 ی جشن مهمان  ی به معن  یترک  ی: مخفف طُوطُو*

 .دینشو د یناام دیگوی و م  کشد ی ما جشن برپا داشته و گوش ما را م یخداوند همواره برا  یعن یما  سلطان
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  ی هر سن  در   نی بنابرا  دارد ی باز م  یدیو آنان را از ناام  دهدی خداوند دائم بندگان خود را مورد لطف و احسان خود قرار م  

تا   مینباش دیو ناام میکار کن یصورت جدخودمان به  یو رو میالزم است که فضا را باز کرده، مرکز را عدم کن میکه هست

 .کند لیتبد  حضورما را به انگور  یذهنمن ۀ خداوند غور

 ۵3ۀ ی، آ(39) زمرۀ سور م،یقرآن کر

 .«جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ ال غَفُورُ الرَّحِیمُیَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَس رَفُوا عَلَى أَن فُسِهِم  لَا تَق نَطُوا مِن  رَح مَۀِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغ فِرُ الذُّنُوبَ  قُل »

اسراف کردهبگو» زیان خویش  بر  که  بندگان من  »اى  خد :  زیرا  مأیوس مشوید.  از رحمت خدا  هماید،    را   گناهانۀ  ا 

 .«مهربان و  آمرزنده  اوست. آمرزدمى

 :تشکر با

  هیمتن: خانم سم  کنندهمیتنظ

 ه ی: خانم سمندهیگو
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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 

@parvizshahbazishiramin 
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