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793 پیغام عشق قسمت خانم جیران   

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

 ۲1۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خوانَد تو را  ی هم  یطرف غول  هر

 ایب نیه ؟ یبرادر راه خواه  یکِا

برادر    ی: ادیگوی تو اثرِ مخرب گذاشته و م   ی رو  نیقر  قیو از طر  خواند ی خود م  یسوتو را به   یذهنغولِ من   ک یهر سو    از

را به تو نشان دهم که    ی من تا راه  شِ یپ  ایاست ب  نیاگر چن  ؟یهست  ییکتای  یبه فضا  دنیرس  ی برا  یدنبال راه به   ایمن، آ

 .یهفته به حضور برس  کیظرف مدت 

 ۲17 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قیهمرهت باشم رف  م،ینما ره

 قی راهِ دق نیقالووزم در ا من

 شوا ی: راهنما، پقالووز*

و    های دگ یکندن از همانراه    ق، یو دق کیراهِ بار  نیو در ا  میآی و همراهت م  دهمی : من راه را به تو نشان مدیگوی م  یذهنمن

 .راه را بلد هستم  نیو رهبر بوده و من فقط ا شوا ی پ ، ییکتای یرفتن به فضا

 ۲1۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رَه دانَد او  ی قالوزست و، ن ی ن

 خو آن گرگ  یِ کم رو سو وسفای
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  ی سوبه   ،یهست  ی که از جنس خدا و زندگ   ی انسان   یا  ،وسف ی  یاست. ا  شواینه راه را بلد بوده و نه پ  ،یذهنغولِ من   یول

  ی توانی . اگر هنوز نمردیگی را م   یذهن  یهامن  یخو  ن،یارتعاش قر  قی صفت نرو چراکه مرکزت از طرگرگ   یذهن  یهامن

  چون موالنا تو را هم  یانسانِ بزرگ  ک یبگذار    ، یاستفاده کن  ی و عقل زندگ  تیقدرت، حس امن  ت،ی فضا را باز کرده و از هدا

 .کند تیهدا

 ۵3٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ییضرورت هم تو  ی  : مُفتگفت

 یمُجرم شَو ،یگر خور ضرورتی ب

 : فتوا دهنده یمُفت*

  ا یتو ضرورت دارد    ی برا  های دگ یهمان  ۀکه خوردن دان   ی دانی و خودت بهتر م  ی هست  تو   خودِ   ضرورت  ۀ گفت: فتوادهند  ادیص

 .یشوی گناهکار م  یو ضرورت بخور ازیو بدون ن یری بگ  یزندگ  ی جهان نیا یزهایاز چ  ینه، اما اگر بخواه 

 ۵31 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِه   زیضرورت هست، هم پره  ور

 ضَمانِ آن بده یبار ،یخور ور

 : تعهد کردن، به عهده گرفتن ضَمان*

از خوردن آن   ینذهمن   دیبا د  یدگی همان  یهاخوردن دانه   اگر اگر    یکن  زیها پرهضرورت هم داشته باشد، بهتر است  اما 

 .یریعواقب آن را هم برعهده بگ  دیبا  یکن زیپره ی نتوانست
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 ۲19 اتیدفتر سوم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 تو را  بدیآن باشد که نفر حَزم،

 سرا  نیا یِهاو نوش و دام   چرب

هستند   نیریچرب و ش  اریبس  یذهنکه از نظرِ من   های دگی همانِ سمت دام و به   ی آن است که فضا را باز کن  ی شیو دوراند  حزم

 .دهند بیکه تو را فر یو نگذار یاوریها را به مرکزت ن آن  ،ینرو

 ۲3٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن باشد که چون دعوت کنند  حَزم

 اند : مست و خواهانِ منیینگو  تو

ها عاشق و سرمست من  که آن   یفکر نکن   کنند،ی تو را دعوت م  یذهن  یهامن   یآن است که وقت یش یحزم و دوراند  یمعنا

خودش را دوست داشته    تواند ی نم  ی حت  ی ذهنچراکه انسانِ من  ست ین  ی دار کسخواهان و دوست   ی ذهنمن  چ یهستند. ه

 .باشد 

 ۲31 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مُرغ دان رِیصف شان،یا  دعوتِ

 در مَک مَن نهان  ادیّکند ص که

تا پرندگان    آوردی از خود درم  گاهن یدر کم ادیاست که ص  ی مرغ   یمانند صدا  کارب یفر  ی ذهن  یهارا بدان که دعوتِ من   نیا

 .را به دام اندازد
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 ۴7۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که ره تا دِه بَرَد  د یبا یحازِم

 نبود طَم ع طاعون آورد حَزم

 ریبا تدب رک،ی: محتاط و زحازم*

نداشته باشد،    ی شی برساند. اگر انسان حزم و دوراند  یی کتای  یالزم است که خود را به فضا  ی ش یمحتاط و دوراند  انسانِ 

طاعون بدتر است.   یماریکه از ب  کندی مبتال م  ی دگیاو را به درد و مرض همان  دهد،ی نشان م  یذهنکه من   ییزهایطمع در چ

خود،   یتأمل، نورافکن رو ،یش یاست که انسان حزم داشته باشد. دوراند زمموفق شدن در کارِ زنده شدن به خدا ال  ی ]برا

 حزم هستند.[   یهمگ هان یا ز،یو پره های دگیهمان یهانک یموالنا، درآوردن ع ات یخواندن و حفظ اب

 ۴77 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نداند مکرِ او اِلّا خدا  کَس

 و وارَه زآن دَغا زیخدا بُگ ر در

خبر ندارد. پس فضا را باز کن و به خدا پناه ببر تا از    یذهنمن   رنگیاز مکر و ن   ی کسچ یجز خداوند هانسان بدان که به   یا

 .ی و مکّارِ خود رها شو گرله ی ح یذهنشرّ من 

 319۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حَبر و سَن  ریمر غ یکن تا

 یکنی م  یرا بدخو و خال  ش یخو

 : دانشمند، دانا حَبر*
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 بلندمرتبه  ع،ی: رفیسَن*

  ر ییها را تغو آن   ی برسان   ی و بزرگ  ییدارند به دانا  یذهنرا که من   گرانیخودت، د  ی تمرکز رو  یجابه   ی که بخواه  ی زمان  تا

متوجه    یزنی بر چشم م  رنگی ب   نک یع  ی . ]وقتیکنی م  ی خال  یزندگ   ۀزند  یرژبدخو کرده و از ان  یذهنخود را مانند من  ،یده

  ق یبا ارتعاش خوب و سازنده، از طر  ی توانی م   ،یباش   دی. اگر مفیخود کار کن  یور  دیو با  یدار  ب یکه هزاران ع  یشویم

 .[ یاثر بگذار گرانید یرو نیقر

 1۵1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست او خود را رها کرده   ۀمرد

 رَفو  دیَرا جو گانهیب ۀمرد

ها را  آن   یزندگ   خواهدی است و م  گرانید  یذهندنبالِ زنده کردن من و به   خود را رها کرده   یرادهایو ا  ی ذهنمن  ۀ مُرد  انسان، 

 از بدکردن حالشان.[  ریغبه   یداشته باش  گران ید یرو یاثر چیه  ی توانی نم  ،یهست  یذهنکه در من ی رفو کند. ]تا زمان

 ۴79 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یگرنوحه  گران،یآ، بر د دهید

 یگِری و، بر خود م  نیبنش  یمدّت

  ه یگر  نیا  ،یخوری و افسوس و اندوهشان را م  یکنی م  ه یگر  گران ینور چشم من، تو که بر حال د  ی]به چشمان خود بگو:[ ا

  ست ین  یازیخود نگاه کن. ن  یهای دگ یکن. حزم داشته باش و به همان  هی خودت گرو به حالِ   نیبنش  ی مدت  ا، یرا متوقف کن. ب

 .یرا درست کن  گرانید
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 1۸۶۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مردِکار  یاز حضرت ندا کِا آمد

 دواریبه ما امّ ی به هر رنج  یا

 .ی مردِ کارِ اله ق، ی: آن که کارها را به نحوِ احسن انجام دهد؛ ماهر، استاد، حاذق، ال مردِکار*

که در هر رنج    ی کس  یا  ، یدهی که کارها را به نحو احسن انجام م  ی کس  ی ندا آمد که ا  یذهنطرف خداوند به انسانِ من  از

 .ست ین گرید یهابه جهان و آدم دت یو ام یدواریبه رحمت ما ام یو درد

 1۸۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خوش تو را   یدیظَنّ است و، ام  حُسنِ

 به هر دَم برتر آ  دیتو را گو که

  دوار یو ام گمانک ی تو را به رحمتِ ما ن یکنی فضا را باز م  یوجود دارد که وقت  «ینیبشنو« و »عدم قسمتِ »سکوت  کی تو  در

بلند شو،   های دگیهمان  ن یلحظه از ابه : لحظه دیگوی و م ردیگی توست که دستت را م  ی دواریو ام  ییگشافضا  نیو هم کند،یم

 .برو یو به مقام باالتر ایما ب یسوبه 

 1۸۶7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان که قصدِ خواندن باشدت  هر

 دتیها قِرائت باز مُصحف  ای

 .یها را بخوان مرکزِ خودت و مرکز انسان  یاگر خواست   ایو   یشده را بخوان گشوده  ی قرآنِ درونت و فضا ی خواست هرگاه
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 1۸۶۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در آن دَم وادَهَم چشمِ تو را  من

 مُعَظَّم جوهرا  ، یفرو خوان تا

من   ،یشده را بخوان گشوده  یو فضا یرا درآور های دگ یهمان نکیع ی:[ در آن لحظه که تو بخواهد یگوی ]خداوند به انسان م

 .ی خودت قائم شو ی و خودت رو ی اصلِ خودت را بخوان ی عنی ی آن جوهرِ عال یتا بتوان  دهمیچشمِ عدمت را به تو پس م

 1۸7۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نُسَل م و اعتراض، از ما برفت ال 

 از مفقود، زَف ت  دیآی عوض م  چون 

 می شوی نم  مینُسَل م: تسل ال *

من  م«یشوی نم  می»تسل  نکِیع در  مقاومت  و  کردن«  »اعتراض  آن   یذهنو  عوض  در  چراکه  است،  رفته  ما  وجود    از 

 .میکنی م  افتیدر یترباارزش   زیچ ک ی م،یکه از دست داد ی شدگتیهوهم

 1۸7۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رسد  ی مرا گرم آتشی ب  چونکه

 ما را کُشد گر آتشش  میَراض

و باال    جوشد ی از اعماقِ وجودم م  سببی ب   یکه شاد   ی وقت  رسد،ی عشق م   یبه من گرما  های دگی که بدونِ آتشِ همان  ی وقت

 .و خشنودم  یرا کنار بزند، من راض های دگیما را بکُشد و همان یذهناگر آتش عشق، من د،یآیم
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 1۸77 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی چون دهد او روشن ی چراغ ی ب

 ؟ یکنیچراغت شد، چه افغان م گر

از    ی ذهنمن   نورِی اگر شمعِ ب   بخشد، ی م   ییبه تو روشنا  ی ذهنو خداوند بدونِ چراغِ من  درخشد ی حضور م   دیکه خورش  ی وقت

 ؟ یآه و ناله سر بده دیدستت برود و خاموش شود، چرا با

 191٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بهرِ گنج ی ن دیزی م زدان ی بهرِ

 و رنج نه از خوف  مُرَدی م زدان ی بهرِ

دست  ه حرصِ ب  ی نه برا  کندی م  ی پروردگار زندگ   یرضا  ی را از چشمان خود بردارد برا  ی دگیهمان  یهانک یع  ی شخص  اگر

حضور،    یاریعنوان هشبه   ؛یذهنمن  یو دردها  نه بر اثرِ ترس   ردیمی خاطرِ زنده شدن به خداوند مبه  ها؛ی دگ یآوردن گنجِ همان

 .یذهنبا من  هن کندی م  یزندگ  سببی ب  یو شاد ی با خرد اله

 1911 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خواستِ او  یِ برا مانش یا هست

 جَنّت و اَشجار و جُو   یِبرا ی ن

شده  گشوده   یند و فضاخواستِ خداو یو عدم کردن مرکز، فقط برا  های دگ یکردنِ همان  رونیب یعن یو عبادتِ انسان    مانیا

و روزه    خوانم یمن نماز م  کهنیتوهّمِ ا  نکِی ع  دیبا یآن. ]هر شخص   باریبدست آوردن بهشت و درختان و جو  ی است نه برا

 .[ ردتا به بهشت بروم را از چشمانش بردا رمیگیم
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 191۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق بُوَد  یِ کفرش هم برا ترکِ

 آنکه در آتش رود  میز ب نه

ترس از عذابِ آخرت و رفتن   یزنده شدن به خداوند، نه برا ی فقط برا کندی م زیپره های دگیو همان یذهناز کفرِ من  انسان 

دارد ما    های دگیو همان  یذهناالن من   نیچراکه هم  دیاوریرفتن به جهنم پس از مردن را از چشمانتان در ب  نکِیبه جهنم. ]ع

 .[کندی را نابود م

 191۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دعا   ایچرا البه کُند او  پس 

 قضا؟   نیخداوند ا  یبگردان ا که

و    کندی فضا را باز م  تیقضا را بگردان؟ او با رضا  نیا  ا،ی: خدادیدعا کند و بگو  ایبنالد و    دیمقامِ واال چرا با  نیبا ا  انسان 

 .اوست ریبه خ  یدارد که قضا و قدر اله مانیا

 1917 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او و، مرگِ فرزندانِ او  مرگِ

 چو حلوا در گلو   ششیحق، پ بهرِ

خداوند است    یرضا  یانسان و مرگِ فرزندانش، برا  یِذهن.[ مرگِ من باشدی انسان م  یهای دگیفرزندان نماد همان  جان ی]در ا

به خداوند    های دگیچراکه با از دست دادن همان  کندی م   نیریچون خوردن حلوا بوده و کامش را شاو هم  ی برا  ی مرگ   نیو چن

 .شودی زنده م
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 191۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فرزندان، بَرِ آن باوفا نزعِ

 نوا ی ب  خِ یش  شِی پ فیقَطا چون 

 .کندن است یِ: جان کندن، در اصل به معن نزع*

 طعم و خوش  ف یلط یی: نامِ حلوافیقَطا*

طعم و  خوش   ی چون خوردن حلواهم   نوا،یب  خِیش  یدر راه زنده شدن به خداوند برا  های دگیو جان کندن همان  یو زار  ناله

از دست دادن ندارد و مرکزش عدم است اگر    یبرا  یزیچچ یکه ه  یانسان   گریعبارت دبخش است. به لذت   اریبس  فیلط

  خورم، ی درد م: »من به ندیگویکه م  های دگی همان  ۀو به وسوس  شودیحال مخوش   اریدست بدهد بسرا از    شیهای دگیهمان

 .دهدی نم  یتیدار.« اهممرا نگه 

 1919 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دعا؟ الّا مگر  دیچرا گو پس 

 دادگر  یِرضا ند یدعا ب در

 استثناء   نه حرفِ  دهدی م ق یتحق یِمعن  تیب  نی: مگر در امگر*

  ن ی دعا ا  نی. ]بهترندیخداوند را بب  یکه در آن دعا، رضادعا کند؟ جز آن   د یکه مرکزش عدم است چرا با  ی انسان   نیبنابرا

 خودش دعا کند.[   یتا خداوند خودش برا  یاست که فضا را باز کن
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 193۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد   کاریاز کل قطع شد، ب  جزو

 از تن قطع شد، مُردار شد  عضو 

  گر یعبارت د. به رد یمی رفته و م   نیاز »تن« جُدا شود از ب  «یو هرگاه »عضو  گردد ی م  کار ی»جزو« از »کُل« جدا شود ب  هرگاه

  چ ی ه  گر ید  یذهنکند، فکر و عقلش در من   دایپ  ی عقلِ جزو  ها،ی دگیجدا شود و براساس همان   ی اگر انسان از خدا و زندگ

  اداره   را  کائنات  ۀ که هم  یخواهد شد چراکه از خردِ زندگ  یکاردرد و خراب  همنجر ب   تینداشته و درنها  یارزش و اعتبار

 .جدا شده است کندیم

 1937 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به کل بارِ دِگَر   ونددینپ تا

 باشد، نبودش از جان خبر  مُرده

متصل    ی به »کُل«، به خدا و زندگ   ارانهینکند و دوباره هش  شه یو صبر پ  زیکه انسان فضا را باز نکرده، حزم و پره  ی وقت  تا

 .بزرگ، خبر ندارد یاریو هرگز از جان، هش  ستین ش یب یامُرده  یذهننشود، در من 

 193۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن را خود سَنَد  ست یبجنبد، ن ور

 هم جنبش کند دهینو بُب ر عضوِ 

چراکه    رسدی نم  یی ندارد و به جا  یهم بکند جنبشش از نظر خداوند اعتبار  ی مستقل از کُل، حرکت  یذهنمن   ن یاگر ا  ی حت

فکر و عملستیوصل ن  ی خردش به خرد زندگ  منجر    بیبه درد و تخر  دهد ی انجام م  یذهنکه انسان با من   ییها. تمامِ 

 .ردیگی اما جنبشش از عقل فرمان نم کندی حرکت م زیکه تازه از بدن جدا شده است ن ی. عضوشودیم
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 11۴۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گَه نگون  ره،یگاه چ ، یجُزو عقلِ 

 ال مَنون بُ ی از رَ من یا ،یکلّ  عقلِ 

  ال مَنون: حوادثِ ناگوار بُی رَ*

  گاهچ یه  ی ول  خوردی شکست م   ی و گاه  رسد ی م   شیهاو به خواسته  شود ی م   روزیپ  ی گاه  «،یبا »عقلِ جزو  یذهندر من   انسان 

  یی که فضاگشا  یشَکّش برطرف شود. امّا انسان   تیتا درنها  ستین  منی ا  آوردی که خداوند با قضا بوجود م  یاز حوادث ناگوار

 .حوادث ناگوار، مصون است   المنون«،بیاز »ر  کند،ی استفاده م   کند،یرا اداره م  ئناتکه تمام کا  ی عقل   «، یکرده و از »عقلِ کُلّ 

 :تشکر با

 رانیمتن: ج کنندهمیتنظ

 ران ی: جندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 919: برنامه منابع 

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

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

 19۴۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 امیو اَو راد و ق  یتقو نیچن با

 مُدام یخاصانِ حق بود  طالبِ

 : ذکرها، جمعِ وِرد اَو راد*

همواره »طالب خاصِان حق«    ،یبرحسب زندگ   شِ یایو ن  ام«یر، »قذک  ز،یهمه پره  نیبا ا  کند؛ی خود کار م   ی که رو  ی انسان 

 .بود

 19۴۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یسفر مُع ظَم مُرادش آن بُد در

 یزد  یخاص  ۀ بر بند ی دَم که

از  بندگان »خاص« خداوند    یک یبا    یاکم لحظه بود که دستِ   ن یا  اش ی مراد« و مطلوبِ قلب  نیتر»بزرگ   ، ی»سفرِ« زندگ   در

 .ساز شوددم

 19۴7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به راه  یرفت ی چو م  ، یگفت  یهم نیا

 اله  ی خاصگانم ا نِیقر کُن

همدم    کنندی ارتعاش م   یخاص خود که به زندگ   یها: خداوندا مرا با انسان گفتی لب م  رِیدائماً ز  کرد،ی که حرکت م  یوقت

 .یفرما  نیو قر
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 19۵1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دگر؟  یی جوی چه م  یمن دار مِهر

 بشر؟  یی خدا با توست، چون جو چون 

که »خدا با    یوقت  ؟ی خواهی چه م  گرید  یو »مِهر« مرا در دل دار   یانسان تو که عاشق من  یا   د،یگوی م   یزبان زندگ   از

 ؟ یهست گرید یهااز انسان  افتنی ی چرا به دنبال زندگ  ،یبه او زنده شو  ییگشابا فضا  یتوان ی توست« و م

  ی وجوتو از جنس خدا و در جست   ؟یکنی و با او ارتباط برقرار نم   یدهی به حکم خداوند گوش نم   ییگشافضا   قیاز طر  چرا

به آن   ی جهان  نیا  یو زور  ی مصنوع  یهاو عشق   یاو هست  را  قلباً    دیتقل  یاز رو  یکنی ها وصل مکه خودت  تو  بوده و 

و خداوند    یعشق به زندگ  نکیرا برداشته و ع  گرید  یهااز انسان   ستنجُ   ی زندگ  نکیع  دیتو با  ؛یها نداربه جسم   یاعالقه 

  یی آن جنس را با فضاگشا دیکه تو عاشق خداوند بوده و جنس او در مرکز توست؛ با یو آگاه باش   یرا در مرکزت بُگذار

 .یشو  تینهای گسترش داده و ب 

 19۵۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندر عشقِ تو فخر است و جاه  حرص

 تو ننگ و تباه رِیاندر غ حرص

جز »عشقِ    یز یاست؛ امّا »حرص« در هرچ  ی»فخر« و بزرگ   ۀی»حرص« در راه »عشق« و زنده شدن به تو، ما  خداوندا، 

 .»ننگ و تباه« است یۀما دهدی که ذهن نشان م یزیتو« در هرچ

 19۶٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ین ریکز آبش س ی مُس تَسق وهمچ

 ست یمَا ه بِاللّ  یافت یهر آنچه  بر
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فضا را باز کن و آب    ی عنی  گردد، ی نم  رابیس  نوشد ی باش که هر چه آب م  ی اهمچون تشنه   ز یطالب، تو ن  یا  نیبنابرا

 .قانع نشو و اکتفا مکن «یافتی» یزیراه به هرچ نینشو. تو را به خدا، که در ا ریو س ریاز خداوند بگ  یشتریب اتیح

 19۶1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بارگاه نی حضرت است ا تینهای ب

 را بُگذار، صدرِ توست راه  صدر

را که ذهنت نشان داد که   یاهر مقام و مرتبه نیاست بنابرا ت«ینهای حضور خداوند و زنده شدن به او از جنس »ب رایز

که همواره در »راه«    ست ن یتو در ا  ی عال  ۀ است، آن را رها کن و از آن بگذر که مرتب  ی عرفان   ۀمرتب  نی»صدر« و باالتر  نیا

 .ندارد ی انی»راه« پا نیچراکه ا  یباش 

 1971 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بدآن؟ ارزدی نم  ی عنی روم،یم

 جانان کم مَدان از عشقِ نان  عشقِ 

  ی عن ی  روم«؛ی خدا »م  تینهای آن را رها کرده و هزاران سال در طلبِ زنده شدن به ب   ی و کاهل  یذهندر من   ستادن یا  من

 های دگیهمان  دِید ۀخداوند، زنده شدن به خداوند، ارزشش به انداز  دِ ید  ایآ  ارزد«؟یها »نمسال  نیعشقِ خداوند، به ا  ایآ

 ها، ی دگیهمان   ی عنیاز »عشق به نان«،  د یعشق »جانان« عشق خداوند را نبا  ست؟ ین یریگی ها م که از آن  ییهای و خوش 

 .یکمتر بدان 

 197۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیرا بر زم  های پا ن یا نیمَب تو

 نیقیعاشق،  رودی بر دل م   زآنکه
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  د ینبا ی عبارت. بهرود«ی قلبش راه »م یعاشق« رو ناًیقی» را،ی. زرودی م ن«ی»زم یمن نگاه مکن که رو «ی»پاها نیبه ا  تو

دل، با   یاو با پا رایز  م؛یو قضاوت کن  ی ابیارز  ی نیو زم یجهان  نیا  یرا برحسب کارها  رودی خداوند م  ی سوکه به   ی انسان 

 .رودی خداوند م ی سودرونش به  یگشودن فضا

 ۲٠۴٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستیباغ ن  نجایا م،یمالی م  چشم

 ست یمشکل ره ای ست، ی ابانیب ای

  ن یا  مییگویم  م،ینیبی »باغ« نم   م،یکنیجا نگاه مو با دقت به همه   م« یمالی خود را »م  «یهاهرچه »چشم  ی ذهندر من  ما

 « !»راه مشکل  ایو    مینیبی خشک م  «یابانی»ب  ای  یذهنمن  دیاست؛ و با د  بتیبلکه همه جا درد و مص  ست،ین  بایجهان که ز

 ۲٠۴1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و گو  گفت   نیدراز ا نیعجب چند یا

 ور خود هست، کو؟   هوده؟یبود ب چون 

جهان مثل    ن یا  کهن یها در مورد احرف   نیو بلند است. چگونه ممکن است ا  ی سخنان، طوالن   نیعجب« چقدر ا  یا«

مثل موالنا  درست است،    یو سخن بزرگان   دارد قت یها حقحرف   نی باشد؟ امّا اگر ا  هوده«یو »ب  اساس ی بهشت است، ب 

 بهشت کجاست؟   نیپس ا

 ۲٠۴۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عَجَب  یا  شان یچو ا میگوی هم من

 چرا زد صُنعِ رَب؟  یمُهر نیچن نیا



 

 

 

793قسمت پیغام عشق   خانم سمیه  

ها بر چشمِ دلِ انسان   یعجب!« چرا دستِ قدرت و »صنعِ« خداوند، مُهر  ی: »امیگوی م  ی شگفت  یمانند مردم از رو  زین  من

 شود؟ ی زده است که دلشان باز نم 

 ۲٠۴3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها محمّد در عجبتنازع نیز

 مانده بُولهب  زیتعجّب ن در

مثل »حضرت محمّد )ص(« در تعجّب بود    ی زنده به زندگ   یهم انسان   ها،ض یضد و نق  نیها، از اها و تفاوت جدال   نیا  از

 «. دارد مثل »بولهب  یذهنکه من  ی و هم انسان

 ۲٠۴۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ژرف  ست ی عجب تا آن عجب فرق نیز

 چه خواهد کرد سلطانِ شِگَرف؟  تا

دارد. تا »سلطان    اریابولهب تفاوت بسمثل    یذهنانسان زنده به خدا مثل حضرت محمّد )ص( با تعجبِ انسان من   تعجبِ 

 کند؟  یبخواهد و با انکار کنندگان چه رفتار یزیچخداوند بزرگ چه  ی عنیشگرف« 

 ۲٠۵3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 با فُروز  یالهامِ خدا، کا آمد

 ز کارِ ما هنوز؟  یعجب دار  یم

 ؟ یروی ما تعجب کرده و به ذهن م  یهنوز از کارها  ایفکر، آمردِ روشن   یکه: ا  دیرس  یالهام   یهنگام از بارگاهِ اله   نیا  در
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 ۲٠۸1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اریعَ  یا ی نیرا گر نب حافظان 

 اریاختی ب  نیرا بب ارتیاخت

 جوانمرد   یبه معن  اریّ: مخفّفِ عاریعَ*

  ی عبارتو اراده ندارد. به  ار«یکه »اخت نیرا بب  اتیذهنمن  ۀو اراد  ار«یپس »اخت ،ینیبی جوانمرد، اگر آن نگهبانان را نم  یا

  ی شی حزم و دوراند  دی. بلکه بامیبدان  ار«یرا »اخت  کندی م  کته یبه ما د  یذهنکه من   یی فکر و عمل برحسب دردها  دیما نبا

او فکر و عمل و رفتار ما    میموالنا اجازه ده ات یاست و با خواندن اب  ار«یاختی »ب یذهنمن  ر من د ار«ی»اخت مییداشته و بگو

نتوانند به    گرید   یرون یب  یزهایو چ  زدیبه فکر و عملمان بر  یباز کرده، خرد زندگ   اد یز  یل یکند. اما اگر فضا را خ  نییرا تع

 .میاکرده  دایپ ار«یدر آن زمان »اخت ندیایمرکز ما ب

 ۶۴9 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن را نکو باشد که او اریاخت

 خود باشد اندر اِتَّقُوا  مالکِ

 .دیکن زیپره د،یکن شه ی: تقوا پاِتَّقُوا*

مالک خودش باشد.    زیپره  ای»اتّقوا«    یخوب است که فضا را باز کرده و در فضا   ی کس  یو قدرت انتخاب برا  ار«یاخت»

چ  دهیهمان  یبرا  یحرص   چیه با  نم   زهایشدن  ب  یزیچ  گذاردی نداشته،  مرکزش  فضا  دیایبه  و  حضور  براساس    ی و 

 .کندی شده انتخاب م گشوده
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 ۶۵٠ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهار یز  ،ینباشد حفظ و تقو چون 

 اریاخت ندازیکن آلت، ب دور

 ه یتنب ۀ: بر حذر باش، کلم نهاریز*

شوند. اگر    ارتیاخت  یذهنمن  یهامواظب باش، مبادا خواسته   یرا ندار  های دگ یو حفظ خود از همان  زیاگر قدرتِ پره  اما

چون موالنا بده و بگو من از خود  هم   یرا به دست بزرگان  ارتیو اخت  ندازیرا دور ب  اریاخت  ۀلیوس  نیا  یدار  یذهنهنوز من

 . ندارم یاریاخت

 ۲٠93 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به آبِ چشم نتوان شستن آن جز

 انینجاساتِ بواطن شد ع چون 

 : جمعِ باطن بواطن*

جز با    شود ی شسته نم   زیچچ یشود، با ه  انینما  مانیباطن ما برا  یو دردها   های دگیهمان  یِ فضا را باز کرده و آلودگ  یوقت

 .شدن  فیو لط  ییگشافضا  ،یآمدن دم زندگ 

 ۲۲۵7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندر جهان  ی هر شهوت نیهمچن

 مال و، خواه جاه و، خواه نان  خواه 
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بخواهد، چه »مال« و چه مقام    یشود و از آن زندگ  دهیو با آن همان  دیایکه به مرکز انسان ب  یزی»شهوتِ« هر چ  طورنیهم

 بعد [  ت یو چه» نان«... ] ادامه معنا در ب

 ۲۲۵۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کند  یتو را مست نهایز یکیهر

 زندی آن، خُمارت م یاب ین چون 

دست  را به   ینیبی آن م  قیو از طر یهست تیهوهم   داً یکه با آن شد یزیو اگر چ سازدی تو را »مست« م  هان یاز ا  کی  هر

 .یشوی و حوصله م   حالی »خُمار« و اندوهبار شده و ب یاورین

 ۲۲۵9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست آن شده لیخُمارِ غم، دل نیا

 ست بُده  اتیّ بدان مفقود، مست که

م   «یغم   خمار» از ذهن  با آن چ  ست ن یا  ل یدل  د،یآی که  از دست داده  یزیکه  را دچار    یابوده   ده یهمان  یاکه  تو  و آن 

 .کرده است «ی»مست

و    شود ی باز هم حالت خوب نم   ، یکن  یرانو با آن شهوت   یسرخوش و شادمان شو  یزیدست آوردن چهر اندازه از به  [

  ی فِراق   ،یو در دلِ هر وصال  یغم   د،یآیم  های دگیکه از همان  یشد. پس در دلِ هر شاد  یخواه  نیغمگ  زیاز فِراقِ آن ن

 ].است  یو اثراتشان موقت  بوده یرفتنن یآفل و از ب های دگیاست، چراکه هماننهفته 

 ۲۲۶3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی آلوده را پنداشت  نیتو ا  دل،

 یدل ز اهلِ دل برداشت الجَرَم
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دل   ، یقیکه »دلِ« حق  یکرد  الیخ  تو به همان  ستی همان  چ  های دگ یکه  و  دردها  از    یجهان   نیا  یزهایو  »آلوده« شده؛ 

 .یاشده و رُخ برتافته   اعتقادی نسبت به آنان ب   یعنی ی مثل موالنا برداشت «یدالنکه »دل« از »صاحب  ستنرویا

 ۲۲۶9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نور یِایآن در رینباشد غ  دل

 نظرگاهِ خدا، وآنگاه کور؟  دل

ممکن است    ایآ .  پاک باشد  های دگیدردها و همان  ی بوده و از آلودگ  یاله   یارینور« و هش  یایدل« است که »در  ، ی»دل  تنها

که با گذاشتن   میما هست نیا ست، یآن و با چشم عدم نگاه کند »کور« شود؟ ممکن ن قیاز طر  خواهدی که خداوند م ی دل

 .میکنی در مرکز چشم دلمان را »کور« م  های دگیهمان

 ۲۲7۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و مُعَدّ که را دامن درست است  هر

 رسد ی نثارِ دل بدآن کس م  آن

 : آماده شده مُعَدّ*

او    ب یو مرکزش را پاک کرده و آماده شده باشد؛ زنده شدن به خداوند نص  ی خال  های دگی»دامنش« را از همان  یهرکس

 .خواهد شد

 ۲۲۸٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیسپ  یِعقل آمد، نه آن مو ر،یپ

 د یبخت و ام نیدر ا گنجدی نم  مو
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شده، به خداوند زنده باشد و خرد  درونش گشوده  یفضا  ده،یرس  یکه به کمالِ عقالن   ندیگوی خردمند م   ر«ی»پ  ی کس   به

  یشده »موگشوده  یفضا  نیدر ا  د«ی»بخت و ام  نیداشته باشد. در ا  د«یسف  یکه »مو  ی در او کار کند؛ نه کس  ی زندگ

 .دخالت داشته باشد  تواندی نم  د«یسف

 ۲۲9۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بماند  شانیدر حسرتِ ا هاسال 

 اشک راند   شان،یدر شوقِ ا عمرها

اند مثل موالنا ماند و تا  زنده   یکه به زندگ   ییهاها در »حسرتِ« انسان [ سال کندی خود کار م  یکه رو  ی انسان ]  ی دقوق

 .ختی»اشک« ر شانیا اقِیعمر در حسرت و اشت انِیپا

 ۲۲۸7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بوده است از اِنقباض ی فضول  او

 بر مختارِ مطلق، اِعتراض کرد

 و قبض  ی : دلتنگانقباض*

  ی قضا به  انبساط داشته باشد، با انقباض نسبت  کهنیا  یجا[، به کندی خود کار م  یکه رو  یهر انسان   ای( و ]ی)دقوق   او

 .و اعتراض کرد  «یخداوند که »مختارِ مطلق« است »فضول 

 ۲3٠۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بجو، که رکنِ دولت، جُستن است  نیه

 در دل اندر بستن است   ،یگشاد هر
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  ی بختک ین یِ اساس ادِیادامه بده که بن تیوجوبه جست  وسته یپ  ییگشافضا   قیهوش باش و از طربه  دیگوی به ما م  موالنا

 . است  یبستن دل به زندگ  ی به معن  ییگشاهر فضا  رایوجو کردن است. زطلب و جست ، یقیو اقبالِ حق

 ۲3٠3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کارِ جهان، پرداخته  ۀهم از

 به جان، چون فاخته  گوی و کو م  کو

 .همانند فاخته، کوکو بگو یی گشافضا قیفارغ و آسوده شو و با جان و دل و از طر های دگیاز کارِ همان ، ییایامورِ دن  ۀهم از

 ۲3٠۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مُح تَجِب  یا نیبنگر اندر کین

 دعا را، بست حق در اَس تَجِب  که

 : حجاب دار، پنهانمُح تَجِب*

  ی ذهنکه »دعا« با من   بنگر و بدان   کیخصوص، ن  نیدر ا  .یاشده   دهی پنهان و پوش  ی ذهنغفلت من  ۀکه در پرد   یانسان   یا

 .است تو کرده  یی گشاندارد و خداوند اجابتِ »دعا« را وابسته به فضا  یاده یفا چیه

 ۶٠ ۀی، آ(۴٠) غافر  ۀ سور م،یقرآن کر

 .«دَاخِرِینَ جَهَنَّمَ  سَیَد خُلُونَ عِبَادَتِی  عَن   یَس تَک بِرُونَ الَّذِینَ  إِنَّ رَبُّکُمُ اد عُونِی أَس تَجِب  لَکُم   وَقَالَ»

کنند ]با  هایى که از پرستش من سرکشى مى بخوانید مرا تا شما را پاسخ گویم. آن   [یی گشاگفت: ]با فضا پروردگارتان»

که    ی ذهنمن  ی]فضا   [ زودا که در عین خوارى به جهنم خواهندیم  ی زندگ   های دگ یاز همان  و   شوند ی م  ده یانقباض، همان

 .«اند[ درآیندخودشان درست کرده 
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 ۲3٠۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که را دل پاک شد از اِع تالل  هر

 تا ذوالجالل  رودی اش م دعا  آن

 علّت، عارضه ،یماری: باِع تالل*

 .شودی و مستجاب م رسدی به خداوند م  شی رفته »پاک« شود دعارفته های دگیو همان یذهنن از مرض م  یهرکس  دلِ

 :تشکر با

 ه یمتن: سم کنندهمیتنظ

 ه ی: سمندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 919: 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 
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