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794 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

 گنج حضور، بخش چهارم 919شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخلصه شرح اب

 ٢٣٢۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کوران بُوَد البه و، دعا مَکسبِ

 از عطا   ابندین ی لبِ نان  جز

به چشم عدم کور هستند، دائماً ناله و اعتراض و »دعا«  و نسبت   کنندی نم   ییکه فضاگشا  یذهنمن  یهاانسان   وکارکسب

شده  گشوده   یاز »عطا« و بخشش خداوند که بهشت و خرد فضا  نیبنابرا   هاست؛یدگیو خواستن همان  یذهنبراساس من 

 . شودی نم ها آن  دِ یعا یزیچ ،ی دگیهمان ی عنیاست جز »لبِ نان« 

 ٢٣٣٢ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی دلِ من آن دعا انداخت در

 ی اندر دلم افراخت  دیام صد

فضا را باز کردم »صد    ی که از تو فقط خودت را بخواهم و وقت   ی که آن »دعا« را به »دلِ من« الهام کرد  ی تو بود  خداوندا، 

 .یدر دلم« نهاد دیام

 ٢٣٣۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بود بر خوابِ درست   اعتمادش

 نَجُست ی جز آن را م چَهْ و زندان   در

در    ن ی»اعتماد« داشت؛ بنابرا  آمد،ی شده مگشوده  ی که از فضا  ی»خواب« خود و الهامات  ی )ع( به درست  وسف یحضرت    چون 

هر    ایو   وسف یمربوط به    ت یب  ن ی. ]اجستی از آن را نم   ر ی»چاه و زندانِ« جهان فقط در انتظارِ تحققِ »خواب« خود  بود و غ

  .[ هاستی دگینچاه هما نیهم جان یاست و چاه در ا ی انسان 
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 ٢٣4٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در نظر دیبانگ نآ  نیا لِیقا

 را ز اثر  ل یدل بشناخت قا کیل

  یی فضاگشا  قِیه خدا، از طر)ع(، انسان زنده شده ب  وسف یقلبِ    ی ول   شد ی نم  دهی»بانگ« که خداوند بود با چشم د  ن یا  ۀ ندیگو

 . زننده را شناختآثارش، آن بانگ ۀو مشاهد 

 ٢٣41 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی و، مُسْنَد یّ و، راحت  یّقوّت 

 جان فتادش ز آن ندا  انِیم در

و   «ی)ع( قوّتِ قلب و »راحت   وسفیوجود آمد، در جان به   ییفضاگشا قیکه از طر ییبخش و آن شناساالهام یِاثرِ آن ندا بر

 .شد  داریپد یخاطر نانیاطم

 ٢٣4٢ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ل یبدآن بانگِ جل ی شد بر و  چاه

 ل یچو آتش بر خل ی و بزم گُلشن 

)ع( به »گُلشن« و مجلس جشن    وسفیوجود آمد، در نظرِ  به   ییبر اثرِ آن »بانگِ« باشکوه که از فضاگشا  کیتنگ و تار  چاهِ«»

ما پر از درد    یذهن]درست است که در من  گلستان شد.  ل«، ی»خل  میشد. همانگونه که آتش بر حضرتِ ابراه  ل یتبد  ی و سرور

  .[ شودی م  لیما هم به گلستان تبد یذهنچاه من  م،یباز کن را اگر فضا  م،یهست یو گرفتار یدگ یو همان
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 ٢٣4۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از روزِ اَلَسْت   دید ی که خواب  هر

 باشد در رَهِ طاعات، مست  مست

وصل شود، او در راهِ    یفضا را باز کرده و به زندگ   قتاًیلحظه حق  نیا  یعنیباشد،   دهید  «یکه از روزِ »اَلَست«، »خواب   یهرکس

 . شودی طاعتِ امر خداوند، »مست« و سرخوش م

 ٢٣49 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جوال  نیست ا چون اشترِ م  کشدیم

 ملل ی گُمان و، ب   یو، ب  فُتوری ب

و    کشدی بر دوش م   یو شک   ی سست  چ یرا بدون ه  یی بارِ صبر و شُکر و فضاگشا  نیمست« ا  یهمانندِ »شتر  یشخص   نیچن

 . شودی خدا زنده م  تینهای تا به ب دهدی به خودش راه نم   «ی»ملل

 ٢٣۵٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیند  یخواب  نیکو چناَلَسْت آن  در

 دینشد بنده و مُر ایدن نیاندر

بنده    ایدن  نی»در ا  د«،یند  یخواب   نیفضا باز نکرد و »چن  دهدی که ذهنش نشان م   ی تیلحظه در اطراف وضع  نیکه ا  یهرکس

 .دیآی باال م  اشی ذهنکرده و من  زهیبلکه ست  شود«؛ ی نم  دیو مُر
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 ٢٣۵۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیپس در راهِ د ،یو، پا  شی پ ،یپا

 نیقیی با صد تردّد ب نهد یم

ندارد    ن«یقیو چون »  داردی قدم برم  دیبا صد نوع شک و ترد  شهیدر راه زنده شدن به خدا، هم  ن«،ی»در راهِ د  ی شخص  نیچن

ذهن    یسولحظه به   ک یو    یسمت زندگ لحظه به   ک ی  یعن ی  نهدی قدم به »پس« م  ک یو    ش«یقدم به »پ  کیدر حرکتِ خود،  

 .در ذهن است شتریو ب رود یم

 ٢٣۵۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نَک گرو  نم،یشرحِ ا  وامْدارِ

 شتابستت، ز اَلَمْ نَشْرَح شنو  ور

از    یاگر عجله دار  ی »شرح« دهم ول  شتریو اسرارِ زنده شدن به خدا را ب   ق یحقا  ن یبعداً ا  دهمی [ قول م:دیگوی ]موالنا م 

را    ییفضاگشا  تیکه خداوند خاص   دهدی م  نشان  انشراح   ۀ سور  ٣تا    1  اتیرا بشنو. ]موالنا با اشاره به آ  نیانشراح ا  ۀسور 

  است.[ انسان گذاشته  ۀ نیدر س

 ٣تا1 ۀی، آ(94)  انشراح  ۀ سور م،یقرآن کر

 .« نَشْرَح لَکَ صَدْرَک. وَوَضَعْنَا عَنکَ وِزْرَکَ. الَّذِی أَنْقَضَ ظَهْرَکَ لَمْاَ»

 «کرد؟ی م ینیکه بر پشت تو سنگ  یبار م؟ی[ را از پشتت برنداشتیذهنو بارِ گرانت ]من   م؟ینگشود  تیرا برا اتنهیس ایآ»
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 ٢٣۶٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از خلقان طمع دارد ز جهل  کور

 ز تو، کز توست هر دشوار، سهل  من

ها، توقع  خود از انسان   یبه سببِ »جهل« و نادان   ندیبی م  های دگیهمان  ق یکه از طر  ی ذهنانسان من  ی عنیخداوندا، »کور«  

  ق یو از طر  ییبا فضاگشا  یبه درگاهِ تو دارم که هر دشوار  دیشده چشمِ امگشوده  یدارد؛ اما من با فضا  یو خوشبخت  یزندگ

 .شودی زنده شدن به تو »سهل« و آسان م

 ٢٣۶1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیکورم ز کوران بشمر ی کی آن

 دیو جان و اخلصم ند  ازین  او

  از یحساب آورد و »نجزو »کوران«، به   مرا  خواهدی م   ی و مردم زندگ  زهای و از چ  به چشمش زده   ی دگیهمان  نکی»کور« که ع  آن

  .[ دیتان برداررا از چشم  ندیگوی که مردم در موردتان چه م   نکیع  نیا   دیو جان و اخلص« مرا نتوانست درک کند. ]شما با

 ٢٣۶٢ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من یِّکور  نیست اعشق  یکور

 حَسَن  یاست ا  صِمّ یُو   یعْم یُ حُبِّ

عشق    نیانسان، بدان که ا  ی. ایمعمول  یعشق است« نه کور   یقطعاً »کور  «یباشم، آن »کور  «یاگر من دچار »کور  یآر

و    یذهن  یهامن   نشیبه ببوده و مرکزش عدم باشد نسبت   ی قیکه عاشق حق  ی. ]هرکس شودی عاشق م  یو کر  یموجب کور

 کور و کر است.[  ایدن
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 ٢٣۶٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بدو  نایخدا، ب رِیاز غ کورم

 باشد بگو  ن یعشق ا یِمقتضا

او    نش یمن هم ب  ند،یبی من م   قِیخداوند از طر  نم،یبی نم   یگرید  زیاز خدا چ  ریو غ  کنمی مرکزم را عدم م  یی گشابا فضا  من

مطلب را بگو و به آن    ن یشدن با خداست. ا  ی کیعشق و    ی عیحالت طب  ن یاست. ا  ن یهم  عشق   ۀالزم  رایز  کنم؛ی را دنبال م

 .عمل کن 

 ٢٣۶4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز کورانم مدار ،یینایکه ب تو

 مدار یبرگردِ لطفت ا رمیدا

لحظه فضا را باز کرده و فقط    نیمدار و محور عاشقان، من ا  ی ا  اور؛یمرا در شمارِ کوران به حساب م  یی نایتو که ب خداوندا، 

 .آورمی حساب نم و انتقاد مردم را به  گردمی دورِ لطف و احسان تو م

 ٢٣۶7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خلق، اَسرارِ مرا   نداندیم

 گفتارِ مرا  دانندی م ژاژ

 . دانندی م  اساس ی و ب  هوده یو سخنانِ مرا، ب ستندیدارند به »اسرارِ« درونِ من واقف ن  یذهنکه من ییهاآن  مردم،
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 ٢4٠4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روزن است  ی آن خانه کآن ب  ستدوزخ 

 بنده رَوْزَن کردن است  ی ا ن،ید  اصلِ

  ی است، ا  کیتار  یجهنم  قتاًی، حقندارد و اتصالش را با خدا از دست داده   یزندگ   دیخورش  یسوبه   «یکه »روزن  یاخانه   آن

باز    ی زندگ   ی سوها بهدر قلب آن   ی هاست تا روزن درون انسان   ی باز کردن فضا  ن«،ی»د  قتِ یحق  و  »اصل«   که   بدان   خدا  ۀ بند

  ندارد.[  نید د،یآی باال م  یذهنمن  ورتصو به  بندد یکه روزن را م یشود. ]انسان 

 ٣٠1٣ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یی ساز در آخر زمان کرد طَرَب اری

 ییاو جِدِّ جِد، ظاهرِ او باز  باطنِ

  ی را برا  ی زندگ   لی اص  ی ذهن است بساط »طرب« و شاد  یو زمان مجاز  ی شناختزمانِ روان   انِیدر »آخر زمان« که پا  خداوند

  ، ی دگیهمان  یعنیاست، اما ظاهر آن    «ی»جد  اریلحظه بس  نیشده در اگشوده  یفضا   یعن ی  یانسان فراهم کرد. باطنِ زندگ

 .ستینگر یصورت بازبه آن به  دی خداوند است و با «ی»باز  دهدی که ذهن نشان م یز یو هرچ هات یوضع رییتغ

 ٣٠1٣ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 عِلم کُشت   نیبد  اریعشّاق را   ۀ جمل

 یینکُند هان و هان، جهلِ تو طنّاز تا

  ی و باطن، فضا  ی باز  دهد،ی ذهن نشان م  کهی زی»علم« که ظاهر، آن چ  نیبه ا  یآگاه   با  را  »عشاق«  ۀخداوند، هم  ار«،ی»

 ی گرو عشوه   یطناز  اتی ذهنست. مراقب باش که »جهلِ« من ا کشته  ی ذهناست نسبت به من   ی جد  اریشده، بسگشوده

 .ندازد یبه دام ذهن ن دهدی نشان م تکه ذهن ی تیگرفتن وضع یو جد ینکند و تو را با فضابند
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 44۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو یِهای مرادی از ب عاشقان 

 ش ی خو  یِگشتند از موال  خبربا

به مقصود خود از سرور و    دنیسبب نرسدارند و به مرکز عدم متعهد هستند به  یق یکه طلب حق  ییهاانسان   عاشقان«،»

بروفق مراد    نینابرااست؛ ب  ی باز  دهدی که ذهن نشان م  ییزهایکه تمام چ  دندیخود«، خداوند، خبردار شدند و فهم  ی»موال 

 . دارند تیو رضا کنندی م ییگشادر اطراف آن فضا  ت یناله و شکا یجاندارد و به  ی تیاهم شانینبودن اتفاقات برا ایبودن 

 44۶7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد قَلووزِ بهشت یمرادی ب

 سرشت خوشْ  ی شنو ا  الْجَنَّۀحُفَّتِ 

 لشکر  شرو یپ  شآهنگ،یپ : قَلووز*

ناکام  ها«یمرادی ب» به   ییهای و  زندگ   ۀلی وسکه  طرح  و  م  یقضا  فضا  دنیرس  یراهنما  افتندی اتفاق  بهشتِ  به    ی انسان 

که سرشت تو از جنس خداوند    ی انسان   ی . اشوندی م  ی شدن او با زندگ   ی کیو    ییسبب فضاگشا  را یشده هستند؛ زگشوده

ا گرو  در  تو  وصل  و  حضور  »بهشتِ«  که  بدان  ع  ها،یمرادی ب   ن یاست،  به    های دگ یهمان  نکیبرداشتن  نکردن  توجه  و 

 . بعد از آن است ییِذهن و صبر و شکر و فضاگشا یسازسبب 

 ث یحد

 .« الْجَنَّۀُ بِالْمَکَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ  حُفَّتِ»

 .«شده و دوزخ در شهوات ده یپوش ندیناخوشا یزهایدر چ  بهشت»
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 1۶٣9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهم  یل یدگر مزمان دل را   هر

 نَهَم  ینفَس بر دل دگر داغ  هر

هرلحظه، او را با    ی عنیو در هر نفس    کنمیم  جاد یدر مرکز انسان ا  ی شی و گرا  لی:[ هرلحظه مدیگوی م  ی]موالنا از زبان زندگ 

تا او را متوجه    کنمی م   مرادی و او را ب   گذارمی و داغ آن را بر دلش م  رمیگی را از او م   ی دگیو سپس همان  کنمی م  ده یهمان  یزیچ

 .کند ی را خال  زشمرک دیخودم کنم و بداند با

 1۶4٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یجَد  نٌأْشَ  ااَصْباحٍ لَن کُلُّ

 دیح یَال  یعَنْ مُراد ءٍ یشَ  کُلُّ

و    تِ یّمش  طه ی در جهان از ح  یکارچ یو ه  یزیچچ یو ه  میدار  د یجد  یلحظه کار  ن ی:[ در هر بامداد و در ادیفرمای ]خداوند م 

  ر یخداوند روشن است و ز  ی او برا  یزندگ   یهات یو تمام وضع  دهدیانسان انجام م  ی. ]پس هرکارشودی نفوذ من خارج نم 

  نفوذ اوست.[ 

 ۵۸۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جهدی م قْظَت یَکو ز  یخوابناک

 دهدی ش موسواس عِشوه   یۀدا

 ی داری: بقْظَتیَ*

وسواس« که    ۀی»دا   شود،یم  داریب  های دگیهمان   قیاز طر  دنیاز خوابِ ذهن و د  ییکه بر اثر فضاگشا  «ی»خوابناک  انسان

 . تا دوباره به خواب ذهن برود دهدی م  بیاو را فر «یگراست با »عشوه  گریبه فکر د  یاز فکر دنیپر
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 ٢۶۶۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 که گردد شاخ رقصان وه یهر ش به

 ی از بادِ بهار  بیغا  نباشد

آن آگاه    راتیمحروم نکرده؛ بلکه از تاث  یدر بهار خود را از وزش باد بهار  کنندی که حرکت م   ی درخت به هر روش  یهاشاخه 

م سبز  و  انسان شوندی هستند  زندگ  زین  .  درخت  صورت   ست، ی شاخ  هر  ا  یبه  در  وضع  نیکه  و  چهاربعد   ی هات یلحظه 

که در    ی زدیشده و دم اگشوده   ی از بادِ فضا  دینبا  رقصاند، ی او را م  ۀو شاخ  وزدی هرجور م  رونیو باد ب   دیآی درم   اش ی زندگ

 .د یتوجه نما  یذهن یهاها و سبب غافل شده و به علّت   وزدی م ییگشافکان، با فضا لحظه براساس قانون قضا و کن  نیا

 ٣۸٣9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِهْ ز صد گون اجتهاد   تیعنا کی

 را خوف است از صد گون فَساد  جهد

است؛ چراکه هرگونه تلش    ی و کوشش ذهن  ی »صد« نوع سع بهتر از    د،یآی دست مبه   یی که با فضاگشا  ی زندگ  تِ«ی»عنا  کی

ما    دنیهدف را درمعرض »فساد« قرار داده و مانع رس  ردیگی صورت م  های دگ یهمان  دیکه با د  یذهنمن  ۀ فاسدکنند یو انرژ

 .شود ی به آن م

 111٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سازدش  لَت یوَسی صورت م چههر

 بحر، دُور اندازدش  لَت یزان وَس
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او    له«یفراهم آورد، خداوند با همان »وس  له«ی خداوند هرچقدرهم که »وس  ییِکتایبه »بحر«    دنیرس  یبرا  یذهندر من   انسان

نکرده،    ییگشابه خداوند زنده شود و فضا  یذهن  یها و ابزارهاصورت   قی از طر  خواهدی . چراکه انسان م کندی را از خود دور م

 .ردیگی کمک نم  یفکان اله از قضا و کُن

 ٣1۸7 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی جبر را که بس ته  نیکن ا ترک

 ستیسِرِّ سِرِّ جبر چ  یبدان  تا

  ی برو  رونیاز ذهن ب  دیو نبا  یستی ن  یشدن تو عوض  دیگوی را که م  های دگ یبرحسب همان  دنیو د  ی ذهنانسان، »جبر« من  یا

دردها را ماندن در ذهن   بلها و   نیکه ا یبفهم ی عنی ی ابیآن را در یقیرا رها کرده، فضا را باز کن تا »سرِّ سِرِّ جبر« و راز حق 

 . یبرو ییکتای  ی به فضا ده،یپر  رونیب  یذهناز من   دیو با آورد ی بر سر تو م های شدگی و شرط 

 ٣1۸۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جبرِ جمعِ مَنبَلن   نیکن ا ترک

 برِ چو جاناز آن ج  یاب یخبر  تا

 کاری: تنبل، کاهل، بمَنبَل*

  ی و گرانقدر است آگاه   زیکه مانندِ »جان« عز  یگروه تنبلن و کاهلن که ماندن در ذهن است را رها کن تا از آن جبر  جبر«»

 .یزنده شو یو شکر و صبر به زندگ   ییو با فضاگشا ی کن دایپ

 ].میبمان ی از جنس خداوند باق  دیو با میطل باشد. ما از جنس خداوند هست  شهیاست که طل هم نیجبر ا[
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 ٢۶۸٢ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بخشد درون  ییتو را مشغول مر

 بُرون  یِاز آن سو  ینپرداز که

  گر یکه د  یکنیم  دایدر درون پ  ی تیّان مشغولچن  ی باز کن  اتی زندگ  یهات یدر اطراف اتفاقات و وضع  یکاف   ۀ اندازفضا را به   اگر

 .یکنی نم   یتوجّه  های دگ یبه همان

 4۶7۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تنمُرده  نیبه من زنده شود ا چون 

 من باشد که رُو آرَد به من جانِ

است مرکزش را عدم کند و تن  مرده  یذهندر  من   یاریعنوان هشکه به  ی:[ هرگاه انسان دیگوی م  ی]موالنا از زبان زندگ 

من    یسو»جانِ من«، خود من، است که از قبر ذهن به   نیبه من زنده شود؛ درواقع ا  قتاًیو حق  دیاش به رقص درآمرده

 .دیآیم

 

 : تشکر با

 لیمتن: ل کنندهمیتنظ

 ل ی: لندهیگو
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 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 919: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاابکت

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خلصه نو با

انیپا
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 گنج حضور، بخش پنجم  919شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخلصه شرح اب

 4۶79 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جان محتشم نیکنم او را از من

 بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان

.  کنمی بزرگ و محتشم م   بخشم، ی که از خود به او م  یجان   ۀ لیوس:[ من انسان فضاگشا را به دی گوی ]موالنا از زبان خدا م

 .کندی و بخشش مرا مشاهده م دیآیدرم جنبش   به  درونش ۀ شدگشوده  یدر فضا کنم،یکه من به او عطا م ی آن جان 

 4۶۸٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وست د  یِرو ندینامحرم نب جانِ

 اوست  یِهمآن جان کاَصلِ او از کو جز

 ها ی دگیکه همان  یا. تنها همان جان خداگونه ستین  خداوند   روح  ۀقادر به مشاهد  ستی ذهننامحرم« که همان من  جان»

 .ندیبی است جمال خداوند را م   یاله   یرا انداخته و اصل و منشأ آن، جانِ واال 

 ۶٢٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خَلقان غرقِ عشق   یِّکَشت  نیا بنگر

 حلقِ عشق  یی گشت گو یی اژدها

  ییگو  کنندی فضا را باز م   ی هستند نگاه کن که وقت  ییکتای  یغرق در عشق و فضا  یکه همگ  یذهن  یهامن  یِ کِشت  به

را از مرکز انسان به کام   شیهای دگیو همان ی ذهنو من  شودی حلق اژدها باز م  چونشده همگشوده  یعشق و فضا ی گلو

 .بلعدی و م   کِشدی م ش یخو
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 ۶٢4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دلرُبا  دِیناپد یی اژدها

 همچون کوه را او کهرُبا عقلِ 

  یی چون کهربا[ درست همکندی ]و محو م   د یربای را م   یذهناست که عقلِ من   یی دایناپ  یِ مانند اژدها  ی به خدا و زندگ   عشق 

 .دیربای که کاه را م 

 ۶٢۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هر عطّار کآگه شد از او عقلِ 

 اندر آبِ جو  خت یرا ر هاطَبله 

 : صندوقچه طبله*

فروشِ صندوقچه    یجاکه به   کندی ن فضا را باز م آگاه شود، چنا  یشدن با زندگ  کتایو    ی قیکه از عشق حق  یهر عطار  عقلِ 

 .نماند یزیتا چ اندازد ی م  یآب زندگ یِ ها را در جوبه مردم، آن  های دگ یو طَبَقِ همان

 ۶٢۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تا ابد   ییایجو بر ن نیکز رَو

 حَقّاً لَهُ کُفْواً اَحَد  کُنیَ لَمْ

توانست    یهرگز نخواه  ، یاز جنس او هست  یدیو فهم  یشد  یکیو با خدا    یعشق را حس کرد  ،ییفضاگشا  قِیاز طر  یوقت

  ی برا   ییو همتا  هیطور که شبهمان  ی شوی . پس متوجه میبرو  رونیب  یاکه آن را درک کرده   یی کتای  یفضا  یِاز جو

و    یذهن  یهاخودت با من   ۀ سیقادست از م  جه یدرنت  ، یندار  یمثل و مانند  زیخداوند وجود ندارد، تو ن  تیو ابد  تینهای ب

 .یداری برم  یجهان نیا یزهایچ
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 4 یۀ، آ(11٢اخلص ) ۀ سور م،یقرآن کر

 .« حَدٌلَهُ کُفُواً اَ کُنْیَ وَلَمْ»

 .« اوست یکس همتا چ ینه ه و»

 71 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 در روز و شب ما را،  یبُد  نیالدنه عشقِ شمس  اگر

 !ز دام و از سبب ما را؟ ی کجا بود هافراغت 

ما وجود    یکه همان عشق ما به خدا و زنده شدن به اوست برا  نیالدو عشق شمس   ییهرلحظه فرصت فضاگشا  اگر

 .میشدی او آسوده و فارغ نم یهایسازو سبب   یذهنما هرگز از دامِ من داشت،ی نم

 71 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ز تابِ خود،  دَمار از ما  ،یشهوت برآورد  بت

 تاب و تب، ما را  یاز تابش عشقش، نبود  اگر

ها و  با خواهش   یذهنبتِ من  م،یگرفتی و توان نم  یانرژ  بخشد،یو گرما م  ی اگر از تابش آفتاب عشق خدا که روشن  و

 .آوردی و دمار از روزگار ما درم تاباند ی را بر ما م های دگیهمان ی منف یانرژ شیهاها و حرص شهوت 

 ٣٢14 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بتّر ز پندارِ کمال  ی علّت

 ذُوداَلل ی اندر جانِ تو ا  ستین

 : صاحبِ ناز و کرشمه ذُودَالل*
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رد  بدتر از پندار کمال و توهم کامل بودن و نقص نداشتن در جان تو وجود ندا  یو درد  یماریب  چیه  کار،ب یفر  یذهنمن   یا

 .[ شودیم  ی به زندگ  لتیو مانع تبد سازدی تو م  ی ها را برامسئله  نیترتوهم، بزرگ  نی]و ا

 ٣٢1۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رود  اتده یدل و از د از

 رود   رونیب یمُعْجِب  نیز تو ا تا

 ی ن ی: خودبیمُعْجِب*

  ی ذهنمن  ی نیپندار کمال و عُجب و خودب  نی تا ا  یبکش   یادیز  ۀ ارانیهش  یبرود و دردها  یادیخون ز  ات«ده ی»از دل و د  دیبا

 .از مرکزت خارج شود

 ٣٢1۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست بده  یریاَنَا خ  سی ابل علّتِ 

 مرض، در نفسِ هر مخلوق هست  نیو

  ی ذهنوجود دارد چون من  یایذهنو مرض در هر من یماریب نی: من از آدم بهترم. اگفتی بود که م نیا  طانیش یماریب

و غرور از وجودش    یعُجب و خودپسند  نی خود کار کند و زحمت بکشد تا ا  یانسان رو  دیاست. ]پس با  طانیش  ۀندینما

 رود.[  رونیب

 ۶1٢ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یبرادر راست ن  یو ناموس، ا عشق 

 ست یعاشق مَا  یدرِ ناموس ا بر
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 .است ی ذهن من  یِتصنُّع  ی آبرو ی معن به   نجای: در اناموس*

از    ی و ناش   یتوهم   یریپس بر درِ ناموس که تصو  د،یآی جور درنم   یذهنمن   یِ مصنوع  ی انسان، عشق به خدا با آبرو  یا

 .ستیاست نا  یذهنپندار کمالِ من

 ۶1٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شوم  ان یآن آمد که من عر وقتِ 

 بگذارم، سراسر جان شوم  نقش 

ها را رها کنم و خود تماماً  شوم. آن نقش   یو خال   انیعر  یذهنمن  یهاو نقش   های دگیکه من از همان  دهیآن رس  وقت 

 .حضور شوم یاریهش

 ۶14 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آ ی ب شهیعدوِّ شرم و اند یا

 ا یشرم و ح  ۀ پرد دمیدر که

  ا یب  ، یهست  ی که از جنس زندگ  دهیهمان  یها شه یو اند  یذهنو عقلِ من  ایدشمن ح  ی :[ ادیگوی ]از زبان انسان فضاگشا م 

 .اماست با کمک تو پاره کرده  یشدن به زندگ را که مانع زنده   ییایشرم و ح ۀ که من پرد

 ث یحد

 .«یَمْنَعُ االیمان اءُیاَلْحَ»

 .«است  مانیا ۀ بازدارند شرم،»
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 ٢٣٣1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 خوف باش   یِبگذار و، جا یمنیا

 از ناموس و رسوا باش و فاش  بگذر

است کنار بگذار.    گرانیدر نزد د  یذهنمن   یآبرو  ختنِیاز ترس ر  ی را که ناش  اتیکارشرم و پنهان  ،یمن یانسان ا  یا

مردم    یبگذر و رسوا و فاش باش و بگذار آن آبرو جلو  ی ذهن  یبروو نترس. از ناموس و آ  ر یقرار بگ  م یخوف و ب  یجا

 .برود

 1٢۶1 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ترساندت ی که م  نیکَرم دان ا از

 بنشاندت   یمنیبه مُلکِ ا تا

و او خودش   ی ندازیآفل را ب یهای دگیو همان یکن یی تا فضاگشا ترساندی خدا بدان که تو را م  یرا از کَرَم و بزرگوار نیا

 .برساند تشینهای امنِ زنده شدن به ب  نیو تو را به سرزم اورد یرا به مرکزت ب

 1۵٣7 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  ی مُبدِل ی آن دل عطا ۀچار

 ستیشرط ن ت یّاو را قابل دادِ 

 دهنده  ریی: بَدَل کننده، تغمُبدِل*

که با    ی تیّخدا، داشتن قابل  یخداوند است؛ و شرطِ بخشش و عطا  ۀکنندل یتبد  یِکه در ذهن مانده، عطا  یدل   ۀچار  تنها

 کرد.[  تیاستعداد و قابل  یرا نگه داشت و با آن ادعا یذهنمن دی. ]پس نباستین  شودی م ده یذهن سنج
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 1۵٣۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دادِ اوست ت یّشرطِ قابل  بلکه 

 هست پوست  تیّلُبّ و قابل داد، 

 : عطا، بخشش داد*

. عدل  کندی و استعداد را عطا م  تیّقابل  ،ییفضاگشا   یبخشش و عطا و دادِ خداست و اوست که در اِزا  ت،یّشرطِ قابل  بلکه 

 .مانندِ پوست است کندی که ذهن تجسم م  یو استعداد تیّو داد و بخشش حق مانند مغز و جوهر کار است و قابل

 ۵۶٠ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 چرا بُوَد؟   ایدلبرِ مرا شرم و ح عاشقِ 

 بُوَد، رسمِ وفا چرا بُوَد؟   نیجمال ا  چونکه

  د،یآی شدن م  لیکه از عشق و تبد  ییو آبرو  ایشرم و ح  یجابه  دی:[ عاشقِ دلبرِ من چرا بادیگوی م   ی]موالنا از زبان زندگ

و رسم    راه   دیچرا با  ست،ی شدن به زندگ   ل یو تبد  یی که »جمال« در فضاگشا  ی داشته باشد؟ وقت  ی ذهن  یایح  شرم و 

 کند و به آن وفادار باشد؟  تیرا رعا یذهنمن

 ۵۶٠ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست نامِ او است، عشق شده  یاکرانه ی ب  لذّتِ

 است، ور نه جفا چرا بُوَد؟  ت یخود شکا  قاعده

مردم، خواستنِ    ی زندگ  ۀو نامحدود است که »عشق« نام دارد. اساس و قاعد   کرانی ب  یبا خداوند لذتانسان    وحدت 

  ، ییوفا به الست و رضا و فضاگشا  یجابه  جه یهاست. درنتآن   اوردنیدست نو به   ی دنبالِ ناکامبه  تشانیو شکا  های دگیهمان

 داشت؟ ی م  ودجفا وج دیوگرنه چرا با کنند،ی به خودشان جفا م
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 ٢٠7٢ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نفعِ تو  ی شد خموش نا،یب  شِیپ

 آمد خطابِ اَنْصِتوا  نیا بهرِ

نفع توست. فرمانِ »انصتوا«  هستند به   نیبمانند موالنا که عدم   یانسان، خاموش بودن و سکوت کردن در نزد کسان  یا

 .آمده است لیدل نیبه هم  زین  دیخاموش باش ای

 1٢٣٢ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟ یاکَوثَر خوانده ناکَیتو اَعطَ نه

 ؟ یاو تشنه مانده  یچرا خشک  پس 

اش عطا کرده  خودش را به بنده   تینهای و ب   ی که خدا کوثر، فراوان  یاانسان مانده در ذهن، مگر در قرآن نخوانده   یا

 ؟یادور شده   یزدیبرکات ا  لب مانده و ازو تشنه  ده یخشک  یذهناست؟ پس چرا در منِ 

 1٢٣٣ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 لیو کوثر چو ن  یمگر فرعون  ای

 ل یعَل ی ست و ناخوش، اتو خون گشته  بر

  ی و آب »کوثر« و فراوان   یاطلب از کارگاه صنع خدا محروم شده کمال  یِ ذهنکه با من  ی تو مانند »فرعون« هست  دیشا  ای

به »خون« شده    لیتو تبد  یبرا  ل« یکه مانند رود »ن  یابه مسئله و درد کرده   لیتبد  یذهنمن   ۀبا افسان  دیآی ور مرا که از آن 

 . است
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 ٢7۶ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 در گردشِ ساغر تعلّل تا به چند؟  ا،یساق

 دش یچون با عاشقان اُفتد تَسَلسُل با  دور

انسان گفته   زبان  م   ا ی:[ خداشودی م ]از  با فضاگشا  ی وقت  ؟یکنی چرا در دادن ساغر شراب عشق درنگ    یی عاشقانت 

عبارت  را ادامه دهند. ]به   دن یتواتر نوش  سرهم و بهپشت   د یجام را بنوشند، با  نیشروع به خوردن آن شراب کنند و اول

سبب    رایبخورد ز  ی گوش داده و از شراب ذهن  یذهن  یهانبه حرف م  دینبا  ییکتایشراب    دنیانسان پس از چش  گرید

 خداوند در دادن باده خواهد شد.[   یعن ی یتعلّل و درنگ ساق 

 ۸4٢ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شو تا بجنبد دستِ من  یمشتر

 معدنِ آبَسْتِ من  دیزا لعل

 : آبستن آبَسْت*

که آبستن لعل    یو معدنِ اله   دیکار آت کرده و به باش و فضا را باز کن تا دست خداوند حرک  یزندگ   یِانسان مشتر  یا  تو

 .کند میو تقد  دیو جواهر حضور است، آن لعل و جواهر را بزا

 ۸4٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گرچه که سُست و بارِد است  یمشتر

 کن، که دعوت وارد است  نید  دعوتِ

 : سرد بارِد*
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  ق یرا پخش کن و از طر  یعشق   یانسان عاشق، انرژ  یتو ا  یو سرد است، ول   حالی هرچند سُست و ب   یزندگ  یِمشتر

 .که دعوت است ادامه بده تا هرکس نوبتش بشود دعوتت را قبول کند اتی ضرور تی خودت به مأمور یکار رو

 ۸44 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ری پَرّان کن حَمامِ روح گ باز

 ری نوح گ قِیرهِ دعوت طر در

 کبوتر : حَمام*

و آماده    اریهش  یهاموالنا را برسان تا جان   امیپ  یعن یکند ]  دیرا به پرواز درآور تا برود و کبوتر روح را ص  یشکار  باز

آن را    ی عنی   ریگ  شی در پ  کردی دعوت م   ی متوال  یهاراه و رسم نوح را که سال   گران، یشوند[ و در راه دعوت د  لیتبد

 .متوقف نکن

 ۸4۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کردگار یِبرا کنی م  یخدمت

 قبول و ردِّ خلقانت چه کار؟ با

منتقل کن.    شانیسخنان موالنا را به ا  گرانیعنوان خدمت به د[ به یاخود کار کرده   یموالنا رو  ات یکه با اب  یانسان   ی]ا

ها که . آنکنندی خود کار م  یو رو  وندشی آماده جذب آن م  یهایاریرد کنند نداشته باش. هش  ای  رندیبپذ  کهنیبه ا  یکار

 .. تو اصرار نداشته باشکنندی نم  ستی و نوبتشان ن  ستندیآماده ن

 ۵17 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَرو، دِه مرد را احمق کند دِه

 رونق کند ی نور و ب  ی را ب عقل 
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را    ی آدم  زهای شدن با چ  ده یذهن و همان رایز  ن، یاست وارد نشُو و در آن منزل نگز یذهنانسان، به روستا که نماد من   یا

 .دینمای م  یجسم  یاریبه هش لیتبد کرده و آن را برکتی و ب   نوری ناظر را ب  یاریعقل و هش کند،ی احمق م

 ۵1۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی مُجتب ی ا شنو   غمبریپ قولِ 

 عقل آمد وطن در روستا  گورِ

درواقع   دهیذهنِ همان  یعنیکردن در روستا  : اقامتدیفرمای سخن حضرت رسول را گوش کن که م ده،یانسان برگز یا

 .ردیمی م یذهنو من   یدگ یخرد انسان در همان  یعبارتگورِ عقل کل است؛ به 

 ث یحد

 .« بُورتَسْکُنِ الْکُفُورَ فَإنَّ ساکِنَ الکُفورِ کَساکِنِ الْقُ ال »

 .« که ساکن در روستا همچون ساکن در قبر است نیروستا منزل مَگُز در»

 ۵19 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شام  و  یّکه در رُستا بُوَد روز هر

 عقلِ او نَبْوَد تمام  یبه ماه تا

 : مخفف روستارُستا*

حضور   یاریکه از منشأ هش ی کند، عقل و خرد ی شب در روستا که نماد ذهن است زندگ  ک یروز و  ک یاگر  ی حت  هرکس

 . چندبرابرِ ماندن در ذهن[ ناقص و ناکارآمد خواهد بود  یمدت  ی عنیماه ] کیدر او وجود دارد، تا 
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 4٣4 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است   یپاک  انِیب  یتیْبَ  طَهِّرا

 است  ی نور است، ار طلسمش خاک گنجِ

 .دیام را پاک کن: خانه یتیْبَ طَهِّرا *

و    ییکار، فضاگشا نیکرد. طلسم ا یاله یِاریهش ۀنیبه گنج لیپاک و تبد های دگیاز همان دیدرون را با یدل و فضا  ۀخان

 .شود دار یپد  ،یانوار اله  ی عنیآن است  ریکه ز ی گنج بیترتن یاست تا بد  یذهنمن یها توجه نکردن به خواسته 

 1٢۵ ۀی، آ( ٢)  بقره ۀ سور م،یقرآن کر

 .« السُّجُودِ وَالرُّکَّعِ  وَالْعَاکِفِینَ لِلطَّائِفِینَ  بَیْتِیَ طَهِّرَا   أَنْ وَإِسْمَاعِیلَ   إِبْرَاهِیمَ وَعَهِدْنَا إِلَى »... 

ن و مجاوران و رکوع کنندگان و  کنندگا  براى طواف   دیام را پاک کنو ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه »...  

 .«سجده کنندگان

 

 :تشکر با

 متن: فرزانه  کنندهمیتنظ

  : فرزانهندهیگو
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 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 919: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خلصه 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 
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