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 گنج حضور، بخش چهارم 927شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۵38 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 به دل  دیآفتابِ مشتعِل هر دَم ندا آ از

 سَر را بِهِل، تا باز شمعت سرزند  نیشمعِ ا  تو

ندا    نیباشد ا  رایکه پذ   یخدا زنده شده، به دل انسان   تینهای که به ب  یاز عارف  ایو    یاز آفتاب مشتعل، از خود زندگ   دائماً

  ک ی  یی فضاگشا  ق یلحظه رها کن تا از طر  ن یرا در ا  اتی ذهنعقل من   ی عنیشمعِ سرت را خاموش کن،    نیکه ا  رسد یم

 .از خرد کل در تو روشن شود  یشمع 

 227 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سَر بِنه   ششیپ  ل،یاسماع  همچو

 جان بده   غش یت  شِی و خندان پ  شاد

سخنان موالنا    ای خداوند و    ش یلحظه پ  نیدر ا  ز یشد، تو ن  مینهاد و تسل  نیسر بر زم  ،م یدر برابر ابراه  ل یکه اسماع  گونه همان

را بده، و    های دگیو همان  یذهنحضورِ ناظر جان منِ  ییشناسا غی. در برابر تشو  میفرود آور، فضا را باز کن و تسل  میسر تعظ

 .باش   نودو خش ی شادان و خندان، راض 

 228 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بمانَد جانْت خندان تا ابَد تا

 جانِ پاکِ احمد با اَحَد  همچو

لحظه به خدا زنده شده و خندان و جاودانه شود. مانند جانِ پاک   نیذهن توجه نکن تا جانت تا ابد در ا یهای سازسبب  به

 .شده و شادان بود  یکی حضرت رسول که با خدا 
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 ۱۵۴۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اشْتِهارِ خلق، بندِ مُحْکَم است  که

 کم است؟   یاز بندِ آهن ک   نیره، ا در

 : مشهور بودن اِشتهار*

بلکه بند محکم است.    شود ی تو نم   ییتنها موجب رهانه   یگرفتن مقام معنو  یمردم و جد  نیباش شهرت و آوازه ب  مواظب 

 .ست یآهن نتر از بند  کم  نیبند سنگ نیا  یذهندر راه آزاد شدن از من

 ۱۴٠8 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی مصطف  شِی قربان کُن به پ عقل، 

 کَفی  اماللّه  که  گُو ه اللّ یَ حَسبِ

  ی من کاف  یکُن و بگو خدا برا یقربان د،یآی دست مشده به گشوده  یکه از فضا دهیخرد برگز شیخود را در پ یذهنمن  عقلِ

 . خداوند بسنده است  رایاست؛ ز

 38و  3۶ اتیآ( 39) زمر ۀ سور م،یقرآن کر

 ...«  اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ  أَلَیْسَ»

 ؟«اش کافى نیست [ براى نگهدارى بنده دیآی شده م گشوده  یکه از فضا  یخدا ]عقل  آیا»

 ...«  قُلْ حَسْبِیَ اللَّهُ »... 

 ...«  من بس است  یبگو خدا برا»... 
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 3٠3۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 هست  شیکه بر سر مر تو را دَه ر چون 

 کار بَست  دیبا ش یبر خو مَرهَمَت

تو دَه زخم وجود دارد، مرهم خود را سر د  حاال  که در    ی کار ببر. ]کسسرِ خود به   یهازخم  ی مگذار، برا  گران یکه در سرِ 

درست کند و مسائل خودش را حل کند. چراکه    ییگشاعقل خودش را با فضا   دیو مسئله دارد با  رادیو ا  بیع  همهن یسرش ا

 .[ دیآی م رونش د ۀ شدگشوده  یها از فضا زخم  یدوا و دارو

 3٠37 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اوست  ی را دارو شیکردن ر بیع

 اِرْحَمُوست   یِ شکسته گشت، جا چون 

 .دیرحم کن  ی : فعلِ امر به معناِرْحَمُوا*

  یرو  ی زندگ  یتوست. وقت  یدردها  یکردن، همان دارو  بیع  نیا  ،یخود بدان  بیرا ع  یدگیو همان  یذهنتو زخمِ من  هرگاه

 .شد ی خواه  یسزاوارِ لطف و رحمت خدا و کارگاه زندگ   صورتن یدرا  ،یشوی تو کار کند متواضع و شکسته م

 ث یحد

 .« تُرحَموا اِرْحَمُوا »

 .« تا بر شما رحم شود د،یکن رحم»
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 3٠38 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مباش  من ینبود، ا  بتیهمان ع گر

 فاش  زی از تو گردد ن  بیآن ع  بوک

بعدها از تو سربزند و وجودش    ب یبسا همان ع  ی . ایدر تو وجود نداشت مطمئن و خاطرجمع نباش که آن را ندار  ی بیع  اگر

 نه.[  ایدر تو هست  بی که آن ع ینیکن تا با چشم عدم بب یی. ]پس فضاگشایرا در خودت متوجه شو

 3838 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دگر ی فرهنگ چ یمُردن ه ریغ

 گرله یح ی ا ،یبا خدا رد ینگ در

است مگر مردن    ارزشی ب  یذهن  کیو هر فن و تکن  باشدی ثر نم ؤم  یفضل و هنر  چ یحق ه  شگاهِیدر پ   باز،رنگ ین  یذهنمنِ  یا

 .خدا تینهای و زنده شدن به ب یذهنانداختن سر من ،یذهنبه من 

 3839 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِهْ ز صد گون اجتهاد   تیعنا کی

 را خوف است از صد گون فَساد  جهد

بهتر از صدگونه کار با ذهن است؛ چراکه هرگونه جهد بدون    د،یآی دست مبه   یی که با فضاگشا  یو توجه زندگ   ت«ی»عنا  کی

 .شودی انسان به خدا م  دنیباطل است، هدف را درمعرض »فساد« قرار داده و مانع رس  یذهنو کوشش با من  تیعنا
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 38۴٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هست موقوفِ مَمات تیعنا  وآن

 رَه را ثِقات نیکردند ا تجربه 

 یذهنمردن به منِ  نجا ی: مرگ، در امَمات*

 .اندکه به حضور زنده شده یباشند، جمعِ ثِقَه، مراد کسان گران یکه در قول و فعل موردِ ِاعتمادِ د ی : کسانثِقات*

و    ردیبم  یذهنبه منو حضور ناظر نسبت   ییلحظه با فضاگشا  نیاست که انسان در ا  نای  ۀموقوف و وابست  یزندگ  اتیعنا

با حضور ناظر به آن نگاه کند و جانش را بگ  خواهد ی م   یذهنکه من   یدر هر فرصت راه را    ن ی. اردیخودش را نشان دهد 

 .اند ردهچون موالنا تجربه کهم  یمورد اعتماد یهاانسان 

 38۴۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ین  زین تیعنای مرگش، ب  بلک 

 ست یمَا ییهان و هان جا ت،یعنای ب

بدون    یاز زندگ   یامرحله   چی. مراقب باش هرگز در هستیممکن ن  ی اله   تیهم بدون عنا  یذهنبه من مردن نسبت   یحت

  سر یم  ییتنها با فضاگشا  نیبه تو برسد و ا  ی کن توجه و لطف زندگ  ی. کاریو مرکز عدم وقتت را تلف نکن  یاله   تیعنا

 . است

 ۵۴9 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کشدی م  رون یز مُرده زنده ب چون 

 مُرده گشت، او دارد رَشَد  کههر
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 : به راهِ راست رفتن رَشَد*

صورت حضور ناظر  لحظه به   نیکه در ا ی هرکس کشد،ی م رون یانسان را ب  یاریو هش ی زندگ ،ذهنیمن  ۀ خداوند از مرد  چون 

 . شودی م  ییخداوند راهنما  ۀلی وسرا دارد و به  یزندگ ت یاو هدا ردیمی م  یذهنبه من و نسبت  شود ی بلند م 

 ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کند ی م  رون یز زنده مُرده ب چون 

 تَنَدی م ی مرگ یِزنده سو نفْسِ 

 دیگرای : متَنَدی م*

  اثرش ی را تماشا کرده و ب   یذهنصورت حضور ناظر مناست و به   ی که از جنس خودش و زندگ   یاز وجود انسان   خداوند

.  رودی م  شی مرگ پ  یسوو به   کندیم  یکارنفس زنده دائماً خراب  نی ا  نیبنابرا  آوردی م   رونیرا ب  یذهنمن   یمُردگ  کند،یم

ست که خداوند از  ا   یقانون زندگ   نی. اخوردی درد نم   عقلش به   میتا ما بفهم  ،زندی بدون ناظر دائماً به ما ضرر م  یِذهن]من

  ن یا  م،یشوی م   یذهنو من  میبُری از او م  یکند. وقت   رون ینفس را هرلحظه ب  یمُردگ   ن یا  خواهد ی خودش، که در ماست، م

 .[ چرخدی دائماً حولِ نابود کردنِ خودش م یذهنمن

 ۵۵۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 الصَّمَد  یِّالْحَ شو تا مُخْرِجُ  مُرده

 آورد رونیمُرده ب نیز ییزنده

 زنده  ۀآورند  رون ی: بیّالْحَمُخْرِجُ *

 های دگیکه همان  یرا بفهم   نیا  دیزودتر با  ر،یکوچک شو و بم   اتی ذهنبه منو صبر نسبت   ییبا فضاگشا  ارانه یانسان، هش  یا

 .آورد رونی تو ب ذهنیمن  ۀ را از مرد یااست زنده  ازینی و ب  یزندگ ۀآورند رون یتا خداوند که ب ی کن رونیرا از مرکزت ب
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 9۵ ۀی، آ(۶) انعام ۀ سور م،یقرآن کر

 .«تُؤْفَکُونَ فَأَنَّى   اللَّهُ ذَلِکُمُ الْحَیِّ   مِنَ الْمَیِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَیِّتِ  مِنَ  الْحَیَّ  یُخْرِجُاللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى  إِنَّ»

آورَد. این است خداى  آورَد و مرده را از زنده بیرون مى شکافد، و زنده را از مرده بیرون مى که دانه و هسته را مى   خداست»

 ؟« کنندیکتا. پس، چگونه از حق منحرفتان مى 

 ۴۴۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی ستیشو، به خراباتِ ن اریمحوِ  رو

 ست جا دو مست باشد، ناچار عربده  هر

دو مست حضور داشته    ییشو. اگر در جا  اریشده محو  گشوده   یمرکز عدم و در فضا  ، یستیانسان، برو به خرابات ن  یا

خداوند است که به خودش زنده و    ی ک یدو مست وجود دارد،    ی فعل   ت یعربده و نعره است. ]در وضع  ی باشند، ناچار صدا

  ناهماهنگ   و   بد   و   ناجور   ما  ۀ عربد  میاما چون در ذهن هست  م یاشمثل او به خودش مست ب  دیما که با  یک یدائماً مست است و  

 .[ رسدمی   گوش  به   عشق  ۀها عربده و نعر که از آن  شوند ی هردو مست واقعاً از جنس هم م   جانیا  میشو  اریمحو    وقتی.  است

 299۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر یقدس در، بابِ صَغ ی موس ساخت 

 ریفرود آرند سر قومِ زَح تا

 و آزار دهنده ماری: مردم بریزَح قومِ *

و متکبر بودند هنگام ورود به آن، سرِ خود را خَم    ماردلیکه ب  ریکوچک ساخت تا قومِ زح  یدر قدس، در  یموس   حضرت

و پر از توهم    پندارد ی م  ازینی که خود را ب   یکه خداوند در مرکز انسان   ست ذهنیمن   ۀ معادل جهنم افسان  ریکنند. باب صغ

 .به خداوند شود   اجشیشده و متوجه احت میتسل ندتا انسان دردم کندی م  د یاست ساخته و درد تول
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 2997 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جَبّاران بُدند و سرفراز  زآنکه

 از یاست و ن ر یآن بابِ صغ  دوزخ

 : ستمگر، ظالم جَبّار*

که خود را    ی انسان   ی ظالم و گردنکش بودند. برا  ی جهت آن در را کوچک ساخت که قومش، مردم   نیبد  ی موس  حضرت 

اوست که    یذهندوزخ همان من   ز،یشود ن  ده یبهتر د  گرانید  دیاز د  خواهد ی دارد و م  یذهنسر من  داند، ی از خدا م  ازینی ب

 . به خداوند است ازیسجده و اظهارِ ن  م،یتسل یبرا یی مانندِ آن درِ کوچک، جا

 ۱۱97 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و ثَبات  نتَمْکی  و قوت  ۀ دهند یا

 دِه نجات یثباتی ب  نیرا ز خَلق 

 مداوم  ییِاستعدادِ فضاگشا  ای میماندن در حالت تسل یاستعدادِ انسان برا: قبول کردن، نیتَمک*

  ن ی ها را از اانسان  ،یرا عطا فرمود  ییکتای  یو استقرار در فضا  نیتمک  ،ییگشاروح، قدرت فضا   یکه غذا  یخداوند  یا

 .ردیگی استقرار و ثبات سرچشمه م  نیبه فکر و عمل انسان از ا  ی خرد زندگ  ختنیکه در ذهن دارند نجات ده. ر  یای ثباتی ب

 ۱۱98 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی بودن که ثابت  یآن کار اندر

 ست ی دِه نفس را، که مُنْثَن   یمیقا

 کار و درماندهسست  ی به معن نجایدوتا، در ا  ده،ی: خمیمُنثَن*
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نه با    ردیگی شده صورت مگشوده   یدر راه زنده شدن انسان به خودت که با ثابت بودن و مستقر بودن در فضا  خداوندا، 

 .خودش مستقر کن  ۀشیر ی را رو یار یهش ،یحاالت ذهن رییتغ

 7۱ 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 

نبود، ما از دامِ    سر یلحظه مبه ما و خداوند است، لحظه   نیشده و اتحاد بگشوده   یکه همان فضا  نیالدعشق شمس   اگر

 .مینداشت  یو آرامش   یراحت یذهنمن  یسازو سبب  های دگیهمان

 7۱ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دَمار از ما ز تابِ خود   ،یشهوت برآورد  بتِ

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

 های دگینبود که به ما خرد و قدرتِ انداختنِ همان  یی گشاو امکان فضا   های دگیهمان  یی تابش عشق خداوند، قدرت شناسا  اگر

امکانِ طلوع خورش و  بدهد  نداشت آن   ی زندگ   دِیرا  مناز درونمان وجود  به چ  یذهنگاه بتِ  شهوت    ی جهاننیا  یزهایکه 

 .آوردی دارد، دَمار از روزگار ما درم یاریبس

 ۵99 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 آن عاشق کاو نَر بُوَد و صادق  ۀ بند من

 ابد ی یاز مَهْ کُلَه  یزیخو شب  ی چُست کز

 قوّت و کامل تمام  ،ی: مجازاً قَونَر*
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 ز یخقدر چُست و شب به خدا زنده شود. آن   خواهدی هستم که او واقعاً نترس، شجاع و صادق است، م  عاشقی   آن  ۀ بند  من

 .شودی و به او زنده م ردیگی و از خداوند کالهِ حضور را م   شودی عنوان حضورِ ناظر بلند ماست که هرلحظه در شبِ ذهن به 

 ۱۴۵۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هُمام یا   یکه شمع  لَیاللَّ قُمِ نیه

 امیاندر شب بُوَد اندر ق شمع

 : ارجمند هُمام*

. شمع در  کنندی . شمع را در شب روشن میکه تو شمع هست  زیهنگام از خواب ذهن برخانسان، در شب   یباش ا  هوشبه 

 شدن.[  میقا  یزندگ  یو رو ییفضاگشا  یعن یو فروزان است. ]برخاستن   ستادهیشب ا  یکیتار

 2 ۀآی ،(73)  مُزَمِّل ۀ سور م،یقرآن کر

 .« اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیال قُمِ»

  ها ی دگیباش و فضا را باز کن، اگر به ذهن و خواب همان  داریدر ذهن ب  ی توان ی را زنده بدار، مگر اندکى را ]هرچه م   شب»

 «کن.[  امیدوباره برگرد و ق یرفت

 ۱۴78 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کَن، شَقِّ حَجَرْ جانِ کوه  زورِ

 جانِ جان، در اِنشَقَّ الْقَمَر زورِ

 حَجَر: شکافتنِ سنگ شَقِّ *

 الْقَمَر: شکافتنِ ماه  اِنشَقَّ*
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ماهِ من  یذهنمن   قدرتِ انسانِ فضاگشا،  اما قدرت  به شکافتن سنگ است،  ن  یذهنمحدود  دو  که    یطوربه   کند،ی م  میرا 

 .شودی ساکن م  ابدی ۀ لحظ ن یجمع کرده و در ا ندهیگذشته و آ یِشناختخودش را از زمان روان 

 3۶92 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اَنصِتُوا   دیشما خاموش باش پس 

 گو  وتان من شوم در گفت  زبان  تا

تا من    دیو فرمان »اَنْصِتوا« را اجرا کن  دیفضا را باز کن  د،ی:[ پس شما ذهن را »خاموش« کندیگوی م  ی ]موالنا از زبان زندگ

شود نه از    دهیمن سخن گفته شود و هم شن  قیها هم از طروگو کنم و در گفت   انیشما ب  قی»زبانتان« شوم و خودم را از طر

 .داشت  دینخواه گریدک یبا   یکه کنار برود مسائلتان حل خواهد شد و اختالف  ینذهحالت من  نیدر ا ،یذهنمن  قیطر

 2٠۴ یۀ، آ(7اعراف )  ۀ سور م،یقرآن کر

 .«قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا »

[ به آن گوش فرا دهید و خاموش باشید ]ذهنتان  خواند ی شما را م نهیخداوند قرآن درون س  یقرآن خوانده شود ]وقت چون»

 .«[، شاید مشمولِ رحمت خدا شویددیرا خاموش کن

 ۶۱۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تیب   رِیزِ قرآن بازخوان تفس تو

 تیْ اِذْ رَمَ  تَیْ: ما رَمَزدیا گفت

ما فکر    قیکه خداوند از طرآن   یبرا  یعنی.  یاندازی نم  ریتو ت  اندازد ی م   ریرا از قرآن بخوان که خداوند ت  ت یب  نیا  ریتفس  تو

 . فتدیب یذهنسَر من   دیکند، با انیکرده و خودش را ب
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 ۱7 ۀی، آ(8) انفال ۀ سور م،یقرآن کر

 ی ...«رَمَ اللَّهَ  کِنَّٰ  وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَ  »...

 ...«  انداختی م  ریخدا بود که ت  ، یانداختی نم  ریتو ت  ،یانداختی م  ریگاه که تو آن  »...

 ۶۱۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز ماست  ی آن ن ر،یت  میبپرّان گر

 خداست   راندازشیکمان و ت ما

  ی دخالت و مقاومت   چ یه  ریانداختن ت  ریکمان در ت  ؛ست یاز ما ن  ر،یت  دنیپران  نیا  قتیحقدر   میفکر و عملمان را بپران  یرهایت  اگر

ذهنمان   دیبا  میکمان باش  کهن یا  ی . برامیکمان باش  دیبا  زی. ما نکندی نم   جادیندارد و مستقر است. با حرف زدن اغتشاش ا

 .و فکر و عمل کند ندازد یب ر یما ت ق یتا خدا از طر میو قضاوت باش  مقاومتی ب م،یرا خاموش کرده، حرف نزن

 ۱2٠8 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و سِجِل ماء یا رِینُطق و غ رِیغ

 ز دل   زدیهزاران ترجمان خ صد

 : اشارت کردن ماءیا*

 مطلق نوشته  یِمعنبه  جان ی: در اسِجِل*

ناشناخته است، از دلِ    یذهنمن   یکه برا  یو برکت  یو اشاره و نوشتن، صدها هزار نوع انرژ  مایاز ا  ریاز حرف زدن و غ  ریغ

 .کندیم  انیاو خودش را ب ق یو خداوند از طر شود ی م انسانِ فضاگشا به کائنات فرستاده 
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 339۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یرا به جان شو مُشتر اضتیر پس 

 ی تن به خدمت، جان بَر ی سپرد چون 

را    های دگیو انتخاب همان  اریو با اخت  ی باش   ارانه یو درد هش  اضتیر  یبا دل و جان خواهان و مشتر  دیبدان که با  نک یا  پس 

کند تا جان سالم    کار  تیهای دگیدردها و همان  یفکان رو. فضا را باز کن و اجازه بده قضا و کن یندازیکرده و ب  ییشناسا

 .یدر ببربه 

 3397 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اریاختی ب  دت یآ اضتیر ور

 ار یکام ی بنه، شکرانه دِه، ا سر

  میرا بده، سر تسل  یذهنآورد سر من   یبه تو رو  ارانه یدرد هش  ی سخت  زندگی   خواست   با   تو   ۀو اراد   اریاختی کامروا، اگر ب   یا

تر  و زنده   ی دگیتو از بند آن همان  یاریهش  یو آزاد   یروزیپ  ،یابیموجب کام  اضتیفرود آر، شکر کن و شکرانه بده که آن ر

 .شدن تو به خداوند شد 

 3398 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شکر کن اضت، یحقت داد آن ر چون 

 زامرِ کُن دت یاو کش  ،ینکرد  تو

خودت آن    اری. تو به اختاوریب  یآورد شُکر خداوند را به جا  شیرا پ  یاارانه یو درد هش  اضتیر  نیخداوند متعال چن  یوقت

 .کار را کرد نیقضا و »امر کُن« ا  اتی ذهنانداختن سر من  ی بلکه برا  یرا انتخاب نکرد اضتیر
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 2۵۱9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خَمر  یبُوَد کز عکسِ آن جُوها ای

 گردم، بو بَرَم از ذوقِ اَمر  مست

  یی با فضاگشا  تیو حس هدا   تیحس امن  ،یخرد و قدرت زندگ   سبب،ی ب   ی شراب، شاد  یهابرسد که جو   یآن لحظات   دیشا  ای

 . را بچشم یاز من گذرد، مست شوم و لذّتِ امر و اطاعت از فرمان اله 

 22۶9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نور یِایآن در رینباشد غ  دل

 نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟  دل

آن و با چشم    قیاز طر  خواهدی که خداوند م   یممکن است دل  ایباشد. آ  یاریهش  یای»دل« است که باز شود و در  یدل  تنها

  ند؟ یبب های دگیهمان نک یو با ع عدم نگاه کند »کور« شود 

 227٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

  دل اندر صد هزاران خاص و عام  ، ین

 باشد، کدامست آن کدام؟  ی کی در

  ی نور اله  یِایکه در ی. آن دل شودی نم  دایصدها هزار تن از خواص و عوام پ انِیدر م  یکه منظر خداوند است حتّ یآن دل  نه،

  ست؟ یشود، اما آن شخص ک  دایپ تواند ی نفر م   کیاست فقط در 

 

 



   

  

 

883 پیغام عشق قسمت خانم سمانه   

 227۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دل را بِهِل، دل را بجو  ۀزیر

 ازو   یچون کوه   زهیشود آن ر تا

با    زیدل ن  ۀزیر  نیو دل انسان کامل و زنده شده به خداوند را بجو تا ا   ی. دل اصل ندازیرا ب  ،یذهندل، من  ۀزیر  نیانسان ا  یا

 . شده گرددگشوده  ی و مستقر در فضا میعظ ی چون کوه هم ییگشافضا 

 :تشکر با

 متن: سمانه  کنندهمیتنظ

 : سمانه ندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 927: 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 پنجم  927شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 2۶2۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ان یرا چون کرد دستِ حق عَ قبله

 مَردود دان  نیاز بعد  ی تَحَرّ پس، 

 یی جوقت یوجو کردن، حق: جست یتَحَرّ*

به آن    یی شده را آشکار کرده و انسان با فضاگشاگشوده   فضای   و   عدم  مرکز  ۀ دستِ قدرتِ خداوند، قبل  کهنیا  لیدلبه 

 .است  هودهیب یقبله، کار افتنِی  یوجو در ذهن براپس جست   نیدارد، از ا  یدسترس 

 2۶27 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رو و سَر  یبگردان از تَحَرّ نیه

 آمد مَعاد و مُستَقَرّ   دیپد که

 امتی: محل بازگشت، قمعاد*

 گرفته، ساکن، قائم  یمحلّ استقرار، جا : مُستقر*

  ۀ شیلحظه امکانِ زنده شدن به خداوند و استقرار با ر نیدر ا رایبردار، ز قبله در ذهنت دست   یوجوباش، از جست  آگاه

 .آمده است ش یتو پ ی برا تینهای ب

 2۶28 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی قبله گر ذاهِل شو نیزمان ز کی

 ی باطل شو ۀ هر قبل ۀ سُخر
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 کننده، غافل: فراموش ذاهِل*

 ردست یو ز ل ی: ذلسُخره*

  ی جهان   نیا  یزهایبه ذهن رفته، چ  ،یغافل شو  ،ابدی  ۀلحظ   نیشده و استقرار در اگشوده   فضای  ۀقبل   نیاز ا  یالحظه   اگر

 .گرفت  یقرار خواه های دگیهمان ی عنی باطل« ۀ قبل  »هر ۀو تحتِ سلطه و مسخر  یآوری را به مرکزت م

 2۶29 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را ناسپاس  دِهز ییتم یشو چون 

 شناس تو خَطرَتِ قبله  بِجهَداز 

 .است معرفت  و  شناخت   ۀقو   ۀ که دهند ی: کس زدِهییتم*

 شه ی آنچه که بر دل گذرد، اند ز،یی: قوّه تمخَطْرت*

کرده، فضا را    یناسپاس  دهد،ی را به تو م   زییو تم ص یکه قدرت تشخ ی شده و خرد زندگ گشوده  یبه فضاکه نسبت  ی وقت

 .یدهی مرکز عدم را از دست م  ی عنی اصلی   ۀقبل ص یگاه قدرتِ تشخآن  ، یو مقاومت کن یببند

 2۶3٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِرّ و بُرّ  ی انبار خواه نیاز ا گر

 هم ز همدردان مبُر  ساعت مین

 ی ک ی: نبِرّ*

 : گندم بُر*



 

 

 

883قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه  

و انعکاس    سببی ب  یشده، شادگشوده  یاز فضا  یخواهانِ برخوردار  یعن ی  یخواهی از انبار خداوند، احسان و رزق م  اگر

  ی راه معنو  نیکه در ا  ی از کسان   لحظه، م ین  ی برا  ی حت  ،یاست هست   یماد  کیها و محصوالت نها که نعمت آن   ی رونیب

 .درد تو هستند جدا مشو هم

 2۶3۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیمُع نیز یدر آن دم که بِبُرّ که

 ن یتو با بِئسَ القَر ی گرد یمبتل

 کننده  یاری ار،ی: نیمُع*

 بد نینش: هم نیالقَر بِئسَ *

تو گرفتار    ،یاند، جدا شو زنده   یبه زندگ   ی راه معنو  ن یکه در ا  ی ارانیشده و  گشوده   یِاز فضا  اور،ی  نیآن لحظه که از ا  در

 .شد ی خواه  یذهنمن  ی عنیهمراه  نیبدتر

 38 ۀی، آ(۴3)   زُخرف ۀ سور م،یقرآن کر

 .«إِذَا جَاءَنَا قَالَ یَا لَیْتَ بَیْنِی وَبَیْنَکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَینِ فَبِئْسَ الْقَرِینُ حَتَّى»

گوید: اى کاش دورى من و تو  [ مى یذهنزنده شده و[ نزد ما آید، ]به من   ی آنگاه که ]انسان فضا باز کند، به زندگ  تا»

 .«دورى مشرق و مغرب بود. و تو چه همراه بدى بودى

 2۱۶۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 زمان  کی بَدَست از جمع رفتن  کی

 بدان  کوین نیباشد، ا طان یش مکرِ
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 : وجب بَدَست*

  رنگ یامر از مکر و ن  نیبدان که ا  ک ین  ،یو موالنا دور شو  یوجب از دوستانِ معنو کیاندازه    لحظه به   ک ی  ی برا  اگر

 .است  طانیش

 23۴8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از روزِ اَلَسْت   دید ی که خواب  هر

 باشد در رهِ طاعات، مست  مست

  ی که از جنس زندگ   دیفضا را باز کند، عمالً به الست اقرار کند و بگو  ی عنیباشد،    دهید  ییایکه از روزِ اَلَست رو  هرکس

 .شده را داردگشوده  یهستم، او در راهِ طاعتِ خدا مست و سرخوش است و ذوق اطاعت از اوامر فضا 

 23۴9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جوال  نیکشد چون اشترِ مست ا یم

 مالل ی گُمان و، ب ی فُتور و، ب ی ب

و    یسست   چیهی را ب   یی بارِ صبر و شُکر و فضاگشا  نیمست ا  یهمانندِ شتر  ،یدر راهِ زنده شدن به زندگ   یشخص   نیچن

 .دهدی به خود راه نم   «یو »مالل  کشدی بر دوش م یشک 

 ۱۵2 ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 به تماشاگَهِ راز  دیخواست که آ ی مدع

 نامحرم زد ۀنیآمد و بر س ب یغ دستِ 
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  ۀ نیخداوند بر س  رتیدست غ  یزنده شدن به خداوند را بداند و تماشا کند ول  یکه رازها  خواستی م  یذهنمن   یِمدع

کردن،   یی. ]ما با عدم کردن مرکزمان و فضاگشایکن  دایپ  یدسترس  ی به راز زندگ  یتوان ی زد، که تو نم  ی ذهننامحرم من

 .[مییگوی لحظه به گوش خود م  نیرا در ا ی زندگ یشده، رازها   ی مَحرمِ زندگ

 32۱۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است و غالب است آن کردگار  طالب

 بر آرَد او دَمار های ز هست  تا

حس وجود    های دگ یکه در ذهن به همان  کسانی   ۀبزرگ، طالب انسان و غالب بر مرکز اوست، تا دمار از روزگار هم  خداوندِ

که مرکز انسان    دهدی اجازه نم   رتش یها را دچار غم و درد کند. ]چراکه خداوند براساس قانون غاند، درآورد و آن داده 

 جسم باشد.[ 

 3782 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جمله حاضرست  شِ یپ  مان،یسل آن

 بند و، ساحرست چشم  رتیغ  کیل

: اگر از  دیگوی . مکندی و جادو م   بنددی را م  یذهنمن  یهاچشم   رتش،یغ  ی خداوند، نزدِ همه حاضرست. ول   مان،یسل  آن

 . ینیمن را بب ی توانی در آن صورت، م  یمرکزت را عدم کرده و از فکر کردن خارج شو ، یجنس من باش

 3783 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 و، فضول  یّ ز جهل و، خوابناک تا

 مَلول  ی ما و، ما از و شِ یبه پ  او

 ن ی: افسرده، اندوهگمَلول*
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او    م،یااز او خسته و افسرده   ها،ی دگیبراساس همان  یی گوهوده یغفلت و ب  ،یسبب نادان خداوند نزدِ ماست، به   کهی درحال

 .میها هستعاشق جسم ده،ی و با مرکز همان مینیبی را نم 

 3۶۴7 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی و صادق  ی بر عاشق رتش یغ

 ست یو بر اُستور ن  ویبر د رتش یغ

 بارکش مانند اسب و االغ و استر  وانِ ی: سُتور، حاُستور*

نظر    یگریبندگان بجز او بر د  لیقب  ن یدوست ندارد که ا  ی عنی.  ورزدی م   رتغی  خود،  صادق  و   عاشق  ۀ به بندنسبت   خداوند 

خودتان صادقانه و عاشقانه شروع   یرو  کهن یمحضِ ا. ]به ورزدی نم رتیغ  یذهنمن  و یکنند. وگرنه خداوند بر چهارپا و د

  دهدی را نشان م  های دگیها و همانو مرتب اشتباه  کندی شما کار م  یرو   شده،توجه خداوند به شما جلب    دیکار کردن کن  به 

 .[د یکرده و به او زنده شو ییتا شما شناسا

 ۶88 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روح   ی عقل است بر خوب  رتِیغ

 نُصُوح  نیا  لیو تمث هاتیز تَشب پُر

 هاحت ی: نصنُصُوح*

  رتشیباز کند، غ  ترش یب هرچقدر که انسان فضا را  ورزد،ی م   رتیانسان غ  یاریبر حُسن و جمالِ هش  ی که زندگآن   سبببه 

شده و از جنس جسم شود مورد قبول    دهی همان ی رون یب یزهایاگر انسان با چ  نی. بنابراکندی و او را رها نم شود ی م شتریب

 .استکرده  لی و تمث هیخود را پُر از تشب  حیموالنا نصا نیچنن ی. استین ی زندگ

 



 

 

 

883قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه  

 ۶89 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روح راست  نیک یی پنهان  نیچن با

 چراست؟  نی رَشک نیچنن یا یبر و عقل 

 رشک بَرَنده ور،ی: غَنیرَشک*

است و آن را    رتیحد در غ  نیبه آن تا ادرجه پنهان است، چرا عقل کل، خداوند، نسبت   نیتا ا  یاریهش  ا یروح    کهن یا  با

 پوشاند؟ ی م  یذهن یهامن  دیاز د

 ۱7۱3 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست همه  رِیآن باشد که او غ رتیغ

 ست و دَمْدَمه انیکه افزون از ب آن

 های دگیو مرکزمان از جنس جسم و همان  میاز همه موجودات است و اگر از جنسِ او نشو  ریخداوند غ  ، یعنیخداوند،    رتیغ

حق    تواند ی ما نم  ی کلمات و عبارات معمول  نیاست و ا رونیب انیو ب  ف ی. خداوند از حد توصمینیاو را بب میتوانی باشد، نم 

 .مطلب را ادا کند

 272۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جز عشقست، شد مأکولِ عشق  هرچه

 نَوْلِ عشق  شِ یدانه پ  کی جهان   دو

 شده  : خورده مَأکُول*

 : منقارنَوْل*
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برابر منقارِ    جهان، جهان فرم و جهان بعد از مرگ در  دو .شودی از عشق باشد توسط عشق خورده م  ریکه غ  یزیهرچ

  دهدی در شما کار کرده و هرچه را که ذهن نشان م  روین  نیا  دیدانه است. اگر شما فضا را باز کن  کی مرغِ عشق مانند  

 .ماندی نم  یگرید زیاز جنس خدا چ ریو غ  خوردیم

 ۴3 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دو جهان  بِیتو مرا، کرد غر  بِیغر  حُسنِ

 تو چون نکند از همگان فرد مرا؟  یِفرد

[ در  شومی از جنس تو م  نم،یبی تو را م  یبایز  ی رو  میگشای م   دهدی که ذهنم نشان م   یزیفضا را در اطراف هرچ  ی ]وقت 

قبول ندارم؛   دهدی را که ذهن نشان م ی آن جهان   گریدو جهان کرده و من د  بیتو مرا غر زیانگشگفت  ییبایحالت ز نیا

  جابیتو ا  ییِکتا یزنده خواهم شد و    زیتو ن  ییکتایمن به    یعنی!  نکند؟جدا    گران یتو مرا از د  ییکتایو    تیّحال چگونه فرد

 .جدا شده و فقط به تو زنده باشم های دگیاز همان  جیتدرمن به  کندیم

 393 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روز و شب ایاز احوالِ دن  خُفته

 رب بِ یتقل ۀقلم در پنج  چون 

 واژگونه کردن  دن، ی: برگردانبیتَقل*

  گذرد ی در اطرافش چه م  ستیمهم ن  شیَ برا  ی عن یچشم فروبسته و خفته است    ا یو روز از احوال دن  شب   ی قیحق  عاشق 

فکان کار کرده و فکر و عمل  قضا و کن   ی رویاراده و خواست اوست و با ن  میاو مانند قلم در دستِ خداوند بوده و تسل

 .دینمایم
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 ۴۶78 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تنمُرده  نیبه من زنده شود ا چون 

 من باشد که رُو آرَد به من جانِ

 ]:دیگوی م  یموالنا از زبان زندگ [

  اش یاریهش  ی عنیارتعاش کند و به من زنده شود    یو به زندگ   دیفضا را بگشا   ستذهنیمن  ۀکه در مرد   یانسان   هرگاه

خداوند است که در    نیا  گریعبارت د. به آوردیم  ی خودم رو  یسوجان من است که به   نیآزاد گردد، ا  های دگیاز همان

 .شودی انسان به خودش زنده م 

 ۴۶79 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جان محتشم نیکنم او را از من

 بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان

به او    ییگشافضا  قیکه از طر  ی. آن جان کنمی ام بزرگ و با عظمت مشده   را که در او به خودم زنده   یجانِ انسان   من

 .ندیآن را بب تواندی نم  یذهنمن کهی حالو سپاسگزار است. در  ندیبی و از جنس حضور است بخشش مرا م امده یبخش

 ۴۶8٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوست   یِرو ندینامحرم نب جانِ

 اوست  یِهمآن جان کاَصلِ او از کو جز

من  جان به   یذهننامحرمِ  انقباض  اثر  در  م که  د  دیآی وجود  به  ن  یِرو  دنیقادر  جان   ستی خداوند  طر  یفقط  از    ق یکه 

 .اصلش امتداد اوست رایز ندی خدا را بب تواند ی م  شودی در انسان زنده م ییگشافضا 



 

 

 

883قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه  

 3۴97 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیقی هست از رحمان  ی تأنّ  که

 نیلع طانِ یز ش لت یتعج هست

 را کردن یکار ی و آرام ی : درنگ کردن، به آهستگیتأنّ *

  ۀ با عجل  یعنیحتماً از خداوند است و شتاب    ی زندگ  رِییو تغ  ی و سپردن خود به قانون تکامل  ییفضاگشا  یعن ی  یتأن   رایز

از ش  یزیچ  ذهنیمن ]به  طان یرا عوض کردن  داست.  نم   گر یعبارت  برس  می توانی ما  به حضور  را    دمی با عجله  و همه 

 .[میکن ارتعاش  ی به زندگ ییگشابا فضا  دیبلکه با  میحضور برسانبه 

 ث یحد

 .« انِطالشَّیْ مِنَ وَالْعَجَلَۀُ هِمِنَ اللّ  ی نّأَاَلتَّ»

 .«است  طانی از خداوند و شتاب از ش  درنگ»

 3۵٠٠تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گشت موجود از خدا ی تأنّ با

 هاو چرخ  نیزم نیروز ابه شش   تا

 .کندی کار م یبا تأن   زیانسان ن یوجود آمد. خداوند روبه  جاًیشش روز تدر یِ که کائنات از طرف خداوند ط طورهمان

 3۵٠۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کُون یَفَقادر بود کو کُن   ورنه

 بُرون ی و چرخ آورد نیزم صد
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  د یو آسمان جد نیبپوشد و صد زم  یجامه هست زیچبه همه  شود« ی فکان »باش و م با قانون کن  توانستی ااّل خداوند م  و

 .حضور برساند به  بارهک ی به  را هاآدم  ۀ هم توانستی خداوند م  گریعبارت د. به ندیافریب

 3۵٠2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندک آن هُمامرا اندک   یآدم

 چهل سالش کند مردِ تمام تا

. کندی خود زنده م  تیو ابد  تینهایبه ب  ی عنی  رساندی به مدت چهل سال به کمال م   جاًیخداوند بزرگ انسان را تدر  آن

 .میصبر کن دیو ما با کندی ما کار م ۀدیمرکز همان یرو جیتدرخداوند به  مییپس اگر ما فضا را بگشا

 3۵٠3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نَفَس   کی قادر بود کاندر   گرچه

 عدم پَرّان کُنَد پنجاه کس  از

 .[کندی نم  نی حضور برساند. ]اما چنلحظه پنجاه انسان را به  کیدر  توانست ی الّا خداوند م  و

 ۱8 ۀشمس، غزل شمار  وان ی، دیمولو

 دل  ی مَفرَشها یدل، بر رو یِکه »ز آتشها گفتم

 ا«؟ شیَما  فْعَل یَدل تا بحرِ   یِدر سودا  غَلْتیم

 پهن کردن فرش  یجا  ،یگستردن  زی: هر چمَفرَش *

  یسطح   یرو ایخود  یبر رو یزیچ  دنی: گرددنیغلت*
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تا   رومی و م  غلتمی شدن با تو که بر بستر قلبم افتاده م  ی ک یعشق   و در آتش  میگشای پاسخ گفتم: خداوندا، فضا را م   در

  ام یذهنو من با من   داند ی . او مشودی تا آنجا که خدا خواهد و او هرچه بخواهد همان م  رومیم  ی عنی.  ا«شیَما    فْعَلیَ»بحرِ  

 .دانمی نم

 27 ۀی، آ(۱۴) مابراهی ۀ سور م،یقرآن کر

 .« وَیَفْعَلُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ»... 

 .«کندو هر چه خواهد همان مى»... 

 3۵٠۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 توست  میتعل یِاز پ  ی تأنّ نیا

 سُکُست ی ب  دیطلب آهسته با که

 ناگسسته   وقفه،ی : ب سُکُستی ب*

 .باشد وسته یپهمآهسته و به  دیتوست، چراکه طلب بنده با  تیو ترب میتعل ی و عجله نکردن برا مت یصبر، مال ، یتأنّ نیا

 3۵٠7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رود ی کوچک که دائم م  یک یَجُو

 شود ی نجس گردد، نه گَنده م   نه

  د یطور ما هم باهمان  رد،یگی تعفن م   یو نه بو   شود ی است نه نجس م  انیکه دائماً در جر  ی کیبار  باریمثال، جو  یبرا

چراکه    مینداشته باش  دنیبه حضور رس  ی برا  یااز ما رد شود و عجله   ی خرد و برکات زندگ  یتا جو  میمرتب فضا را باز کن

 .ردیگی م  تصور  ی با صبر و به آرام ی رونیو ب  یدرون  راتییتغ
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 8۴٠ تیدفترسوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بود  ق یتوفی چو ب   ،یفرعون   جَهدِ

 بود  قیآن تفت دوخت، ی هرچه او م 

 : شکافتن قیتفت*

  دهد ی که انجام م  یهم هر کار  یذهنمن  شد، ی از هم گسسته م  دوختی بود، هرچه م  هودهیکار و تالش فرعون، ب  چون 

 . است هوده یبوده و جهد ب ت یبدون موفق

 2۵۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیتناقض اندر ، یشَتّ  کُمیُسَع

 دیدَری مشب بر  د،یدوزی م روز

 : پراکندهیشَتّ*

و شب همان را پاره    دیدوزی که روز مچنان  دیاشما پراکنده و گوناگون است و شما در دام تناقض گرفتار شده   یهاتالش 

 .میداری شده را نگه نم گشوده  یو فضا میروی به ذهن م م،یکنی که فضا را باز م یوقت  گر،یعبارت د. به دیکنیم

 ۴ ۀی، آ(92)  للی ۀ سور م،یقرآن کر

 ی«سَعْیَکُمْ لَشَتَّ  إِنَّ»

 .«گون استشما پراکنده و گونه   ی: همانا کوششهاکه»
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 ۶23 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خَلقان غرقِ عشق   یِّکَشت  نیا بنگر

 حلقِ عشق  یی گشت گو یی اژدها

  ن ی غرق شده است، نگاه کن، ا  ییکتای  یعشق، فضا   یایمردم که در در  یذهنمن   یعن یخلقان    یرا باز کن و به کشت  فضا

 . داستیناپ یی اژدها یِشده مانند گلوگشوده  یفضا

 ۶2۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دلرُبا  دِیناپد یی اژدها

 همچون کوه را او کهرُبا عقلِ 

هم گشوده   یفضا اژدهاشده،  جذاب   دا یناپ  ی چون  من  ست ی و  عقل  کهربا  ی ذهنکه  مانند  را  کوه  خود    ی سوبه  یی مانند 

 .کشدیم

 ۶2۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هر عطّار کآگه شد از او عقلِ 

 اندر آبِ جو  خت یرا ر هاطَبله 

 : صندوقچه طَبله*

و به    فروشد ی مردم م   به  را که   ییهای دگهمانی   ۀ شدن با او آگاه شود صندوقچ  ی کیکه از عشق و    ، یذهنهر عطار من   عقل 

 .کندیو مرکزش را عدم م ختهیدر آب جو ر دهد،ی ها پز م آن
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 ۶2۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تا ابد  یی ایجو برن نیکز رَو

 حَقّاً لَهُ کُفْواً اَحَد  کُنیَ لَمْ

  ی جو  نیدر ا  ییاست که با فضاگشا  نی کار ا  د یشد ]کل  ینخواه   رون یب  ییکتای  یرهرو عاشق، برو که تا ابد از جو  یا

ا  ی راستە[، بی بمان ا  یجو  نی که،  ن  یهمتا  کسچیه  قتاًیحق  رست،ینظی ب  یزدیفنا و بخشش  از    ست،ی خداوند  ما هم 

 .میندار ییو در جهان همتا میجنس او هست

 ۴ یۀ ،  آ(۱۱2اخالص ) ۀ سور م،یقرآن کر

 .« حَدٌلَهُ کُفُوًا اَ کُنْیَ وَلَمْ»

 .« اوست یکس همتا چ ینه ه و»

 :تشکر با

 متن: فاطمه  کنندهمیتنظ

 : فاطمه ندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 927: 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   پیغام خود را ازطریقِتوانید  شود 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 

@parvizshahbazishira
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 ایمیل آقای شهبازی 
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