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 گنج حضور  886شمس، موضوع برنامه  وان ید  2502خالصه شرح غزل 

 2502شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی دار  یدل  تو را: گر تو  دیگوی دل هم رِیام

 ی زاریزِ نان و جامه ب یریعاشق باش تا گ که

نس  از ج  یاگر دل  که  دهدی م  غامی تو پاتفاق به   کیوجود آوردن  با به   وسته ی طور پدل، خداوند هر لحظه به   ریانسان، ام  یا

باش«    یدار  یزندگ »عاشق  فضا   یعنیپس  با  را  شناسا  ییگشادلت  با  را  مرکزت  کرده،  عدم  اتفاقات  اطراف    یی در 

 های دگ یکن تا از نان که نماد همان یی کتایشو و حس   یک ی ارانه یهش منها عوض کن، با و دردها و انداختن آن  های دگیهمان

شده    زار یب  پوشد ی فکر م  ک یصورت  به   ات یاریلحظه هش  که هر   ی و از جامه و لباس  یاکه در مرکزت گذاشته   ست ییزهایو چ

 .یکن زیها پرهو از آن 

صورت  به   های دگیاز تمام همان  ،یبا خداوند به وحدت برس   ی پدر ی پ  یهاییگشابا فضا   ارانهیاگر تو مجدداً هش  گریعبارت دبه 

 .داد  ی ها را  به مرکزت راه نخواهآن  گریکرد و د ی خواه  یها دورفکر و لباس حاصل از آن 

 2502 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یرا گر قَحطِ نان باشد، کند عشقِ تو خَبّاز تو

 یگُم گشت دَستارت، کند عشقِ تو دَستار وگر

 یگریی : نانوایخَبّاز

  ن ی ا  ؛ ییو مرکزت را عدم نما  ی درونت را باز کن  ی است، اگر فضا  ابیکم  زیچهمه   یکنی ذهن حس م  ش یاندابیکم  دیبا د  تو 

. و  شودی آشکار م  اتی خداوند در زندگ  یو انعکاس فراوان   یابییمدست   یزندگ   یتو نان خواهد پخت، به فراوان   یعشق برا
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کرده و از عقل    تیعشق که خرد خداوند است تو را هدا  یشود، آن رو  م گُ  تیهای دگیو همان  یذهناگر دستارت، عقل من 

 .ی شوی برخوردار م ی زندگ

 2502شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 و خودکامه  اریّخوش و طَ  جامه،ی و ب   نانی ب نیبب

 ی زنگار وانِیا ن یها را بَررا و جان  کیمال

 زرو ی: پرواز کننده، چست و چاالک، تاریَطَ

 .کامروا و آزاد است یمعنبه  جان ی: مستبد، خودسر، در اخودکامه

  در   فکر   و بدون جامه   های دگ یشده به خدا نگاه کن که چگونه بدون همانزنده   یهاانسان، به فرشتگان و عارفان، جان   یا

 های دگ یو به همان  کنندی م  ی جهان، در کائنات زندگ  نیلحظه شاد و در حال پرواز، کامروا و آزاد بوده و در ا  نیا  ییکتای  فضای

 . ندارند یازین

 2502شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی شود آزاد و مُسْتَغن  ی فُرن  نیلوت و از نیز چو 

 ی و زار شهیدگر افتد تو را اند   یمُلک  ی پ

 .کنندی و شکر درست م ریطعام است که با آرد برنج، ش  ی: نوع یفُرن

 ازینی توانگر، ب: یمُسْتَغن

جهان    نیا  گیکه د  یاینیریاز غذا و ش  یزندگ   یهات یدر اطراف وضع  ی پدری پ   یهایی فضاگشا  اثرِانسان در   یاریهش  اگر

حالت تمام توجه و تمرکزش    نیشود؛ در ا  ازینی آزاد و ب   پزدی و ... م   گرانیبر د  یو توجه و برتر  دیی تأ  ها،ی دگیصورت همانبه 
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  نیا  یزهایبه چ  یاز یبا مرکز عدم ن  گری. او دشود ی شدن به خدا در درونش گشوده م  ه که دراثر زند  ستیگریدنبال قلمرو د

 . ندارد یجهان 

 2502شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی روحان ارِی  دیایب ، یدربندِ نان مان وگر

 یاریکردنش  یاریکن، ن یاریکه:  دیرا گو تو

و    یندازیرا ب  های دگ یهمان  یو نخواه  یبمان  یجهان نیا  یزهایبا باورها، دردها و چ  یدگیلت هماناگر در بندِ نان، در حا   یول

درونت را بگشا و به من کمک   یفضا  ایکه ب دیگوی و به تو م  دیآی خداوند، م  ،یروحان  ارِی صورتنی درا ، یمرکزت را عدم کن

و    ی ذهنو حفظ من  ده یو برکاتم را در جهان پخش کنم. اما تو با مرکز همان  ی خرد، انرژ  ، آرامش  ، یتو، شاد  قیطرکن تا از 

 .یاز کمک خدا برخوردار شده و به او کمک کن ی توانی ها نماساس آن فکر و عمل بر 

 2502شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 عشق از خارا کند چشمه روانْ ما را   یِعصا

 ی بَقّار ش یب نیمکن ز ارا،یالْبَقَر جُوعُ   نیز تو

 .آمد  رونیب  یموس  یکه از سنگ برا  یاچشمه: اشاره به چشمه  کردنروانْ 

 .نکند  یریاز خوردن احساس س ماریکه ب یماریب  ی: نوع الْبَقَرجُوعُ 

 ی گاوچران  ،یگاودار: یبَقّار

ا  یِعصا سفت و دل پُر از    یذهناز سنگ خارا، من   تواند ی در اطراف اتفاقات است، م  یینماد فضاگشا  جان یعشق که در 

که    یذهنمن  یریناپذی ریس  یماریخاطر ببه    زیتو ن  ،یاریهش  یکند. ا  یرا جار  زندگی  روان  آب  و دردِ ما چشمه  یگدیهمان

از همان ا  شتریب  شودی نم  ریس  خورَدیم  های دگ یهرچه  از علف   نیاز  چَرا نکن و موتور    یجهاننیا  یهامانند گاوان گرسنه 
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را    اتیذهنمن  یریناپذی ریس  ت یعنوان حضور ناظر به ذهنت نگاه کن و خاصرا فعال نگردان بلکه به   یذهنخواستن من 

 .کن زیکرده و از آن پره یی شناسا

 60 هی، آ(2سوره بقره) م،یکر قرآن

  وَاشْرَبُوا   کُلُوا   مَشْرَبَهُمْ  أُنَاس    کُلُّ   عَلِمَ   قَدْ   عَیْنًا  عَشْرَۀَ   اثْنَتَا  مِنْهُ   فَانْفَجَرَتْ قَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاکَ الْحَجَرَ  لِ  مُوسَى اسْتَسْقَى    وَإِذِ »

 «مُفْسِدِینَ الْأَرْضِ فِی   تَعْثَوْا وَلَا  اللَّهِ  رِزْقِ مِنْ

به یاد آرید آنگاه را که موسى براى قوم خود آب خواست. گفتیم: عصایت را بر آن سنگ بزن. پس دوازده چشمه از آن    و

 .بگشاد. هر گروهى آبشخور خود را بدانست. از روزى خدا بخورید و بیاشامید و در روى زمین به فساد سرکشى مکنید 

آزاد شده و   های دگی روان از همان صورت آببه یاریهش رد،یه قرار گشدگشوده  یِلحظه در درونِ فضا  هر یذهنمن نیاگر ا[

 ].خدا زنده خواهد کرد  تینهای ما را به ب 

 2502شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 کند البه  کیسخن در دل مرا هر   زدیر فرو

 یاریخَمُش مانَم ز بس م،یاوّل من بُرون آ که

سخنان از من خواهش و التماس    نیسخنِ حکمت در درونم نازل شده و هرکدام از ا  شودی درونم گشوده م  ی فضا  ی وقت

من سخن    قیازطر  ی خاموش شده تا زندگ  شود،ی که در ذهنم نوشته م  یکالم   یادیمن از ز  نیکه مرا اوّل بگو؛ بنابرا  کنندیم

 . دیبگو

 2502شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی جار ی الْحُسْنَ ف تُ یْصاحِبَ الدّارِ رَاَ ایاَال 

 ی نُورُهُ نار  یطَفّ یُناراً  نَنایْبَ فَاَوْقِدْ 
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 .برافروز که نور آن آتشم را فرو نشانَد   یما آتش  انیم دم، یخود د یِ گی خانه، جمال را در همساِ صاحب  یا

من    وار یدبه وارید   یۀ همسا  یذهن. تو در من دمیرا در تو د  ییبایز  ییگشاو من با فضا   ی دلم هست  ۀ خانتو صاحب   خداوندا، 

تو آتش عشق را    م،یگشای م  ام ی زندگ  یهات یهستم فضا را در اطراف وضع  ی ذهنحالت که من هنوز در من  نی. در ایهست

 .نشانَدرا فرو  میدر درونم روشن کن تا نور آن آتشِ دردها

 ث یحد

 «.یمُؤمنُ، فَقَد اَطْفَأَ نُورُکَ نار ایالنّارُ لِلْمُؤمِنِ جُزْ   تَقُولُ»

. کندی مؤمن، بگذر، که نور تو آتش مرا خاموش م  ی: ادیگوی شده به خدا[ مدوزخ ]درون انسان[ به مؤمن ]انسان زنده   آتشِ

 .[ یگذاری من اثر م یو ارتعاش رو نیقر  قِیکه تو ازطر]چرا 

 2502 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 د یگو ی به گوشم پارس  م،یگو ی هم یمن تاز چو 

 ؟یآری سو نم نیکردم که رو ا یبَدخِدمت  مگر

 فه یکردن در خدمت و وظ ی: کوتاه یبَدخِدمت

  فه ی: مگر من درخدمت کردن و انجام وظدی گوی به گوشم م  ی زبان فارس   م؛یگوی شعر م  ی من به عرب  ی: وقت دیگوی م  موالنا

  ؟ ییگوی شعر م   ی به عرب ی فارس یجاکردم، چرا به  یکوتاه

 2502 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 اِنعامِ عامِ او  ی رو، ول مَهْ  ی جُرم ا  ینکرد

 ی عار ی سازد، که تا نَبْوَد کس   یگُل  یهر باغ  به
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 انی بهره و عری ب  ،ی: ته یعار

و در گلستان زبانِ    میگوی م  ی شعرم را به فارس   ۀ من هم  ؛ یانکرده   ی جرم  چ یو تو ه  باستیز  اریبس   ی رو، زبان فارس بایز  یا

ا  کارم ی مرتب گل م   ی فارس انسان در هرجا  کندی م   جابیاما بخششِ عامِ خداوند  ارتعاش کرده و در    ی به زندگ    یی که 

 .نمانَد بهرهی و بخشش خداوند ب   یان از فراو  کسچ یبکارد تا ه ی گل ی گلستان هر زبان

 کند ی کار م  یابیو کم   تیو براساس محدود  ده یبخششِ عامِ خداوند را نفهم  دارد، ی روا نم  گرانیبه د  یذهنانسان با منالبته  [

 ].بدهد اد ی یرا به کس آن  خواهد ی بداند نم  یزیاگر چ یعنی

 2502 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی غالمان دارد او زنگ ، یدارد او رُوم  غالمان

 یبه هِندو و به تُرکار دیبنما ی نوبت رو  به

 .که زشت است  ی ذهنعکس منبودن، بر بای: ترک بودن، زیتُرکار

تا انسان    اندازدی کار م و درد به   یصورت شادها را بهدارد و مرتب و به نوبت آن   یو هم غالم زنگ   یهم غالم روم   خداوند

من  هندو  که غالم  با  ست یذهنمتوجه شود  بگشا  دیو  را  ب  دیفضا  وقت   ه و  و  زنده شود.  دراثر    یفضا  یخدا  انسان  درون 

  ن یدر ا  دهد؛ی در او باال آمده و خودش را نشان م  یزندگ  یروبایترک ز  آن   شودی آزاد م  یاریعدم شده، هش  ییگشافضا 

 .کرده و به آن زنده شود  یی را در خود شناسا ی زندگ لِیاص  ییِبایز تواند ی حالت انسان م

 2502شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 اَنْدُه   شیَی غاُلمِ زَنگ ، یشاد  شیَی روم غُالمِ 

 یآن را دهد فرمان و ساالر یرا، دَم  نیا  یدَم
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لحظه به   کی  ی. زندگستی ذهنغم و درد من اش ی است، اما غالم زنگ   سببی و ب  ل یاص یشاد ،یی فضاگشا  اشی روم غالم 

لحظه بر ما مسلط    ها را هرکه در ما کار کنند و آن  دهدی فرمان م  یذهنمن   یبه آن غالم زنگ   یاو لحظه   ی غالم روم  نیا

با   دیما با  کند،ی ما را احاطه کرده و اداره م   یکه زندگ   میمتوجه شو  دیبا  م،یشدرد بک   دیکنند که نبا  داریتا ما را ب  گرداندیم

 .میزیهم بررا به  های دگیبرحسب همان ی سبک زندگ  یی فضاگشا

 2502شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 آفتاب و مَهْ  فِینَبْوَد، حَر نیزم یِرو همه

 ی تار نیزم یِروشن شود، رو نیشب پُشتِ زم  به

 کی: تاریتار

است.   کیتار  اشه یاز آن روشن بوده و بق  ی بلکه تنها قسمت   کندی را روشن نم  نزمیهمه    تابدی که آفتاب و ماه م  طورهمان

صورت حضور ناظر به ذهنش نگاه کند  فضا را باز کند و به  زیاست. اگر انسان ن ک یتار ش یروشن و رو نیدر شب پشت زم

با    دیما با  نیبنابرا  ند؛یبب  تواند ی را نم   شیدردها  ی ذهن و محتوا  ه یو بق  ندیبباز رنجش و درد خود را    ی قسمت  تواند ی تنها م

 .میفکان شوکن له ی وسخودمان به  رییو دائماً تماشاگر تغ میبسپار  یدست زندگ لحظه خودمان را به به لحظه  ییگشافضا 

 2502 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نیروزِ آن باشد، فِراقِ آن، وصالِ ا ن،یشبِ ا

 یماریزِ صِحّتها و ب گردد،ی در دور م   قَدح

  یی اگر فراق و جدا  یاست، ول  یاریساکت باشد، روز هش  یذهناگر ذهن خاموش و من  ست؛یار یروز هش  یذهنمن   شب

روز و مرکز عدم کار    یِاریفعال است و هش  یذهنمن   د ید  ای  ن یفعال بوده و وصال ذهن است؛ بنابرا  یذهنباشد، من   یاریهش

 .ندارد  ی در کار شما دخالت ی نذهست و منی ذهنو شبِ من  کندی روز کار م یِاریهش ای. کندی نم
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بوده، شراب    ماریب  میهست  یذهنما در من   ی. وقتگرددی م  یماریدو حالت صحت و ب  نیا  نیطور متناوب بقدح شراب به  

 .مینوشی م  ییکتایو   یو شراب سالمت میسالم هست م،یکنی م  ییفضاگشا  یو وقت میخوری را م یذهنمسموم من 

 2502 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 طاحون  نینوبت، مَبَر گندم از ا ی گَرَت نَبْوَد شب

 ی او جار  یِکه نَبْوَد جو ینیب  ایآس اریبس که

 ای: آسطاحون 

  ی ول  ییگشای و فضا را در اطراف اتفاقات م  یکنی موالنا را تکرار م   اتیخودت کار کرده، اب  یرو  ی مدت   یانسان، اگر برا  یا

  ی نکرده و زندگ   رییدر تو تغ  یزیچچ یه  یاست فکر کن  ممکن   شود،ی تو آرد نم   یو دردها  های دگیلحظه هنوز گندم همان  ن یدر ا

  گر ید  یجاموالنا گندمت را به   ابیآس  نیو از ا   یبکش   ارانهیدرد هش  ،یصبر کن  دیبا  حالت نیتو در ا  کند؛ی تو کار نم  یرو

ترش  بلکه درشت   کنندی ها را آرد نم شان قطع بوده و گندمآب  یاست که جو  ادیز  یذهنمن  یهاابیجهان آس  نیدر ا  ،ینبَر

 .ها آزاد شود از آن  یاریهش تا را آرد کرد  های دگیگندم همان شود ی نم  یذهنمن یهاابی. با آسکنندی هم م

 2502شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 نَغز مَغزش را  یچو من قشرِ سخن گفتم، بگو ا

 یو دُربار  یدُرافشان   اموزدیب ایتا در که

 ف یلط کو،ی: خوب، ننَغز

است    نیها زنده کن. مغز کالم اکه در قالب غزل گفتم  پوست سخن بود، تو مغزش را در مرکز انسان   ییهاحرف   خداوندا، 

  ی افشان باشد، دُرهادُر   تواند ی که م  رد یبگ  ادیکه نماد انسان است    ایها فضا را باز کرده و به تو زنده شوند تا درکه انسان 
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  ی و دُربار  یدرافشان   دیبا  ایو در  استیبفهمد که در دیانسان با  یعنیآورده و در جهان پخش کند   رونیحکمت درونش را ب

 . نشود ل یسخن گفته و به خداوند تبد  یذهننتنها در سطح م   دیکند و نبا

 :تشکر با

 بهار
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 گنج حضور، بخش اول  886شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 226٩ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نور یِایآن در رینباشد غ  دل

 نظرگاهِ خدا، وانگاه کور؟  دل

نظرگاهِ حق    ی ممکن است دل  ایباز شده باشد. آ  عیوس  اریو همچون آسمان بس  ینورِ اله   یای دل است که در  ،یدل   تنها

 .ستیممکن ن نیباشد که خداوند از آن نگاه کند، و سپس کور گردد؟ ا یامانند پنجره ی عنیشود  ی تعال

 ۳۷۱8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ل یرا دل ی نباشد آفتاب خود 

 ل یکه نورِ آفتابِ مُستَط جُز

 و گسترده  می : آفتاب عظلیآفتابِ مُستَط

وجود آفتاب    لی دل  تواندی نم  یگرید  زیچچ یو گسترده تابان است، ه  میصورت عظتاب که به جز خودِ نورِ آفتابِ عالم به 

است    نیبر ا لی دل هانیگاه همه اشود، مرکزش عدم شود و آسمان درونش باز شود، آن  لیتبد  دیانسان با یعن یباشد. ]

او هش به خداس  دهیبه وحدت رس  ارانه یکه  اگر ات و زنده  در ذهن زده    که   ییهاو حرف   یذهن   لینباشد، دال   نیچننی. 

 .[ ستیقابل قبول ن شود یم

 ۳488 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن که محدود است و معدود است آن  ز

 دل را نباشد حد بدان ینهیآ
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درون گشوده    یفضا  یرا بدان وقت  نیا  یاند. ول که در مرکز انسان است، محدود و قابل شمارش   ییهای دگیهمان  رایز

 .ندارد ی تیدل زدوده شوند، آن دل حدّ و حصر و نها نهیاز آ های دگیهمان ن یشود و ا

 8۳۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 وگو؟ نباشد، تن چه داند گفت  دل

 تن چه داند جستجو؟  د،ینجو  دل

چگونه    یذهنمن  صورتنیبه وحدت نرسد در ا  ارانهینباشد و هش  یمرکز انسان عدم نشود، دل او از جنس زندگ   اگر

وجو نکند تا به او  . و اگر دل عدم، خداوند را جست ستیگو کند و حرف بزند؟ درواقع حرف زدن بلد نوگفت   تواندیم

  چه؟   یعنیخداوند   یوجوکه جست  داند ی او چه م  گردد، یفقط دنبال مفهوم خدا در ذهن م یذهنشود من  لیتبد

 ۱655 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نباشد برقِ دل و ابرِ دو چشم  تا

 و خشم؟   دیآتشِ تهد ندینش یک

را    ییگشاکه مرکز انسان عدم نشود و هر لحظه فضا   ی تا وقت  یعنیکه برق دل و ابرِ دو چشم انسان نباشد    یوقت   تا

قدرت عمل و لطافت نزند و    ت،یهدا  ت،ینرمش، خرد، حس امن  ،ییبایعشق، ز  ،ییشناسا  ت،ی امتحان نکند تا جرقه خالق

 ابند؟یی چگونه عالج م  ،یذهنمن  یو خشم، و دردها  دیوارد وجود انسان نشود، آتش تهد  یکننده زندگزنده  مینس

 ۱84٩ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 به شب، جلوه نباشد ماه را  جز

 خواه را به دَردِ دل، مجو دل   جز
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مالقات انسان با خدا اتفاق نخواهد افتاد و    دهیجز در شب ذهن همانبه   یعن یندارد،    یادر هنگام شب ماه جلوه   جزبه 

و کور شدن    ارانه یجز با مرکز عدم و درد هش ی عنی.  ییدنبال محبوب برآبه  دیجلوه نخواهد کرد. جز با دردِ دل نبا  ی زندگ

 . وجو کردجست   توانی و خدا را نم   یزندگ ند،یکه نتواند بب یذهنمن

 250۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خنجرها چه سود؟  ست، ین  یکه مرد چون 

 نباشد دل، ندارد سودْ خُود  چون 

 کالهخود  ،ی: کاله جنگ خُود

خود به چه  نباشد کاله   انیدر م  یکه دل و جرأت   ی دارد و هنگام  یادهیها چه فادر کار نباشد داشتن خنجر   ی مردانگ   ی وقت

  ی قدرت بدن  ،یپهلوان   ،یجوانمرد  ت،یانسان  ست،یدرون گشوده نشده و مرکز انسان عدم ن  یفضا   ی]وقت  خورد؟ی درد م

 ندارد.[  یاده یو سواد و دانش فا

 28۷4 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روبه را: جگر کو؟ دل چه شد؟  گفت

 دو بُد نینباشد جانور را ز که

دو عضو را دارد.    نیناچار ا  یهر جانور  رای به روباه گفت: جگر کو؟ دل کجا رفت؟ ز  ریو روباه و گرگ[ ش  ری]در داستان ش

  ق ی طرفقط از   ، یدانی دانا م  ی لی خودت را خ  ، یشوی گر مصورت روباه جلوه انسان که به   ی : ادیگوی ]خداوند به انسان م

کو؟ هر    خواهم،ی و آن ذهن ساده که من از تو م  عیوس  تینهای آن دل ب   ،یرا دار  های دگیو عقل همان  ینیبیم  های دگیهمان

 ذهن ساده و مرکز عدم داشته باشد.[   دیبا ی انسان 

 28۷8 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 آن  ستی نباشد نورِ دل، دل ن چون 

 آن  ستی نباشد روح، جز گِل ن چون 

هم که    ی. جسم ستیدل ن  ،یجسم  یاریو هش   دهیدرون باز نشده باشد، آن دل همان  یکه نور در دل نباشد، فضا  یوقت

  ، یانرژی مُرده، ب   روح، ی ب  یذهنرو که من است. از آن  یذهننماد من   جانی. ]گِل در استین  ش یب  ی باشد، گِل   ی فاقد روح زندگ

 و پر از درد است.[  ی زندگی ب

 404۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را هست در دل صد مراد  یکی هر

 نباشد مذهبِ عشق و وَداد  نیا

 ی : دوستوَداد

وجو  هاست که در ذهن او را جست از آن   ی کیو مراد دارند. که خداوند هم    یدگ یها در مرکزشان صدها هماناز انسان   کیهر

آن مرکز عدم را    ی متیق  چ یو به ه  ی است که مرکز را عدم کن  ن ی. ]مذهب عشق استیمذهب عشق ن  ن یا  اما   .کنندیم

 .[ یکنار نگذار

 4۱88 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی دلت خوف افکند از موضع در

 ی آنَتْ مَطْمَع  رِینباشد غ تا

و از    ینبند  دی ام  ییجاچ ی تا جز خود خداوند به ه  کندی م  میتو را دچار ترس و ب  یدگ یهمان  کیاز طرف    ، ییاز جا  خداوند 

 .ینخواه  ی زندگ  یای دگیهمان چیه

 226۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 ی آلوده را پنداشت  نیتو ا  دل،

 یدل ز اهلِ دل برداشت الجَرَم

که مثل   ییهاانسان  ی عن یدالن از صاحب  رون ی؛ از او درد است  ی دگیمرکز پر از همان نیهم ی ق یکه دل حق ی کرد ال یخ تو 

 . یاها دل کندهو از آن  یاموالنا دلشان باز شده است جدا شده 

 88۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی غَن  یا  یاریجَوالِ زر ب صد

 ی مُنْحَن  یا  اریدل ب د یبگو  حق

 کج و کوله، نادرست  ده، ی: خمیمُنْحَن

اگر صد جوال پر از زر را   ی که توانگر و ثروتمند هست یاو گمان کرده یارا در مرکزت گذاشته  های دگیکه همان یکس  یا

 .اوریشده و مرکز عدم خود را بمن دلِ باز  ی انسان نادرست، برا  ی: اد یگوی او م  یخدا ببر  شیپ

 ۱4٩6 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اریب  یفرق  یِ دل پ  ی مثال ا کی

 اریجبر را از اخت  یبدان  تا

مثال، تفاوت جبر را از   قیطربزن تا از  یشده مثال با دل گشوده  یکن  انیرا ب اریکه فرق جبر و اختآن  یصاحب دل، برا یا

 .یده  صیتشخ اریاخت

 558 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م؟ یکر یاست ما را ا  یچه بدبخت  نیکا
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 م یتی تو ی مانده ما ب ن یدل و د از

 نمان یو هم د  میاهم دلمان را از دست داده   م؟یادچار شده   دهیکه ما به ذهن همان  ستی چه بدبخت  نیا  م،یخداوند کر  یا

 . میامانده میتیذهن    ییو بدون تو در جدا میاتو را از دست داده  داری را. هم مرکز عدم و هم د

 ۳2۱5 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رَوَد  اتده یدل و از د از

 رَوَد   رونیب یمُعْجِب  نیز تو ا تا

 ی نی: خودبیمُعْجَب

از مرکزت زحمت و   یذهنمن   ی و خودخواه  ی نیکردن خودب  رون یب  یبرا   د یبا  ی عن یبرود    یادیخون ز  ات ده یاز دل و د  دیبا

 .یبکش یادیز ارانه یهش یدردها

 ٩٩ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شد  دهیتو چون دلم را د یدهید

 شد   ده یغرقِ د ده،یدلِ ناد نیا

 ام ی ذهنمنِ  ینایدل ناب  نیا  ند؛یعدم و حضور ناظر بب  قیطرکه چشم تو چشم دلم شد، مرکزم توانست از   نیهم  خداوندا، 

 .گشوده شد یرفت و قلبم تماماً غرق آن فضا نیاز ب

 ۱6۷8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نشان را تو به گفت  نیا اوریم نیه

 سخن را دار اندر دل نهفت نیو
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آن را در قلبِ خود مستور و    دی. بلکه باییو از آن سخن بگو  یباش، مبادا نشانه زنده شدن به خدا را آشکار کن  هوشبه 

 .کس نگوچ یاما آن را به ه دیایب سببی ب  یشود، حالت خوب شود، شاد  ترعیبگذار آسمانِ درونت وس ،ینهان دار

 ۱۱5۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دلست و هوش دار  نیتو ا خاتَمِ

 را خاتَم شکار  و ینگردد د تا

  ی روین  و،یشده بسته نشود؛ ددل باز   نیباش تا ا   اریشده درون توست. هشگشوده   یقلب تو و فضا  نیتو هم  یانگشتر

 .حضور تو را شکار نکند یاریو هش  دیتو را نربا یانگشتر ، یدگیهمان کی

 ۱۱۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حَدَث را تو بِهِل  نیا مییبِشو ما

 نَمَط نه کارِ دل   نیدستست ا کارِ

 ن ی: مدفوع، سرگحَدَث

 دن ی: رها کن، فعل امر از مصدر هِلبِهِل

 : نوع، روش، اسلوبنَمَط

  اد یز  یمهمان حضرت رسول بوده؛ در آن شب غذا  یشب شخص   کیدر دفتر پنجم است که    یامربوط به قصه   تیب  نی]ا

  ت، ی. درنهاکندی و صبح از ترس واکنش اهل منزل فرار م  کندی م   فی . شب هنگام خواب، رختخواب خود را کثخوردیم

:[  ندیگوی رت مو به حض  شوندی جمع م  مردمکه    کندی آن مرد م   ف یخود حضرت رسول اقدام به شستن رختخواب کث

ا نه کارِ دل. ]ا  نی. امییمدفوع را بشو  نیبگذار ما  داستان نماد آن است که درواقع ما    نی نوع کارها کارِ دست است 

کثافات را    نی بگذار ما ا  ندیگوی . و مردم ممیکنی م   فیکث  های دگیدرد و همان جادیخدا باشد، با ا  ی جا  دیمرکزمان را که با
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کار مردم،    د،یما بشو  یی خود خداوند با فضاگشا  د یها را باآن   کهی . در صورتمیتو را حل کن  یو مسائل و دردها   م ییبشو

 .[ ستین  یذهن  یالگوها و ابزارها

 :تشکر با

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

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

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 سپاس،  با

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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