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 .ن ینازن یشهباز ی و آقا ی کائنات عالم هست  ی با درود و سپاس بر تمام

 ی انتخاب اتیو اب 53۸، غزل ۸۹۰ ۀبرنام

 نام خداوند عشق   به

 53۸شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 گر آتشِ دل برزند، بر مؤمن و کافر زند 

 پَر زند  ی صورت همه پرّان شود، گر مرغِ معن

که آتش دل و روشن شدن آن    کند؛یم  انیب   ییبایانسان را تحت عنوان کافر و مؤمن به ز  ۀلئمس  ت یب  نیدر ا  زیعز  یموالنا

جهان،    نیاست که با ورود به ا  هیاول  فرمی ب  یاریو مرغ معنا همان هش  باشدی م  کسانیکه همان زنده شدن به خداوند است  

دارد که خودش خود را اداره کند و بافت    یکه اُتونوم  سازدی م   یمختلف  یهاقش ها و نرا با صورت   یذهن   ۀباشند  ستمیس  کی

است    رییو دائماً در حال تغ  کندیکار م  ندهیگذشته و آ  یشناختغالباً با دو زمان روان   یبافت ذهن  نی و ا  دهدی را شکل م  یذهن

خود را    یی غلط دو  ینبود که با باورها  نیا  ابتداو خداوند از همان    ی که قصد زندگی . درصورت دینمای م  دا یرا پ  ی یو قضاوت دو

 .کشاندی خود م   یسوما را به  یزندگ رتیکه آتش عشق درونش، همواره با ماست و قانون غی درحال  م؛یکافر ساز

اتفاق لحظه، روزن    رشیو پذ  ییگشاو فضا   یی و فندک شناسا  تیعاشق ماست و ما هم عاشق زنده شدن به او، که با کبر  او

تر و  و روشن  ترتابی و ما را ب   ندازدیَرا روشن سازد و آتش بر دل و درونمان ب  های و پُر از انباشتگ  دهیدل همان  نیو آتش ا

 .ترتینهای ب

 ۲۲۰۱ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ما مَض ادِ یز  ،یاریهُش هست

 خدا  ۀ پرد ، و مستقبلت یماض
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از دو زمان مجاز  ت،ییخدا  ه یاول  یاریهش آ  یفارغ  ول  ندهیگذشته و  با ذهن همان  یبوده است؛  با    ی خود، رو  ۀ دیما  را  آن 

 م یاوجود آورده خود و خداوند به   نیب ی و حجاب  میاده یدرد، پوشان  ۀدیخشک  یفضا  اساسی پوچ و ب   االتیاوهام و خ یهاپرده 

 .کافر  یذهنو خود را در من  میاکور ساخته  ودو آتش دل و عطش زنده شدن به او را در خ

 ۲33شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 هم زَنَد ما را جان؟ تا به  یِ کجاست ساق 

 و فردا را   یّاز دلِ ما فکرِ د بروبد 

  زدیبرهم بر  زالشیخود ساخته است، با خرد ال   ریرا که ما را اس  مانیذهنمن  نیو افکار دروغ  دیایکه ب   یجان   یکجاست ساق  

 .میینما ینامعلوم پاکساز ندهیو آ دهنرسی ثمربه مرکزمان را از افکار گذشته   میو آتش دلمان را روشن کند؛ که تا بتوان

 ۲۲۶غزل شماره  ات،یغزل  وانید ، یبسطام  یفروغ 

 دندیپندار در  ۀخدا پرد   مردان

 دندیند  اریخدا  ریهمه جا غ یعنی

و    االت یخ  یهااند و پردهساخته   یخال   های دگیو همان  اریمرکزشان را از هرگونه اغ  ت، ییمؤمن زنده شده به خدا  یهاانسان  

  ن یاند و اکرده   یاند و سراسر وجودشان را مملو از آتش عشق اله رانده  رون یرا از درونشان ب  یذهنمن   ۀد یپوس  یدردها

 .ییهم شناسا گرانیرا در د یعشق و زندگ 

 3۱3۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است ی اهلل را، اللّه   دیهر که د

 است  یآن بحر را، آن ماه دیکه د هر
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 3۱۴۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 و روح  یّو تن، ماه است یجهان در نیا

 محجوب از نورِ صَبوح ونسِ ی

مانند    تینهای درونش ب  یور کند، فضاآتش عشق درون خود را شعله   ه یبه حاش  های شدگ تیهوکه با راندن هم   ی هرکس  و

با صبر و فضاگشا  ندیبی بنگرد خداوند را م   یی و به هرجهت و به هرسو  شود ی گشوده م   ایدر مانند    یی و هر لحظه همراه 

 .رهاندی تن م یّ و ماه های دگ یخشک دردناک ذهن و همان  یخود را از فضا ۀافتیتکامل یاریروح و هش  ونس،ی حضرت 

 5۸۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست کو چون برفروخت عشق، آن شعله 

 جمله سوخت   ،یهرچه جز معشوقِ باق 

را    های دگیهمان  ی صورت تمامنیدرا  رد،یشعله بگ  یی آتش عشق با ابزار شناسا  اگر   : که  دیگویم  تیب  نیدر ا  زیعز  یموالنا

 .ماندی م  یباق   یو ابد  یو فقط معشوق ازل سوزاند یم

 ۶3۶شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 د یریعشق بم نیدر ا دیریبم دیریبم

 دیریهمه روح پذ دیعشق چو مرد  نیا در

را از دست    مانی های انباشتگ  ی تمام   یستیور کردن بازنده شدن به او و اتصال مجدد ما با خداوند و آتش دل را شعله در راه   

 .گردد و او را مالقات  یک یتا روح و روانمان با او    میریبم  مانی ذهنبه منو نسبت   میو مقاومت و قضاوت خود را صفر کن  میبده
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 ۱۰۰۶شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 دیمرا بر همگان برگُز عشق 

 د یو مستانه رُخم را گَز آمد

گرفته است و ما     مانیاست و انتخاب و از ما پ دهیاَلَست، برگز  میاز روز عهد قد  یشگ یپعاشق  نیا  یما را برا زیعز خداوند 

 .خود زنده ساخته است تییگفته و او آتش دلمان را به خدا   کیهم دعوت آن را لب

 ۱۸۴غزل شماره  ات،یغزل  وان یحافظ، د

 دیآسمان بار امانت نتوانست کش

 زدند  وانه دی من  نام به  کارقرعه 

ا   ،یگریباشنده د  چیدوشمان نهاد که ه  ی و رسالت زنده شدن به خود را بر رو  تیو خداوند مسئول    یعالم هست   نیدر 

 .رد یبودن به اتفاق لحظه است را برعهده بگ  انیگواَلَست را که همان بله  مِیعهدِ قد مِیعظ   تیمسئول نینتوانست ا

 ۱۱۶3 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز عشق   یزان یگر یخوار  کی به   تو

 ز عشق؟  یدان ی م  یچ  ی بجز نام  تو

 ۱۱۶۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را صد ناز و استکبار هست عشق 

 به دست  دیآی با صد ناز م عشق 
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 ۱۱۶5 تیپنجم، ب  دفتر  ،یمثنو ،یمولو

 خردی م  یواف  ، ستی چون واف عشق 

 ننگرد ی م وفای ب  فِ یحر در

از   ی دگیهمان  ک ی و اگر    ی اساخته  ل یو ذل فی خوار و خف  ی ذهنچه شده است تو را که، خود را در من   ، یعشق و زندگ  ی حال ا

که، تو فقط از عشق و زنده شدن به خداوند    بدان   ؟یگذاری و پا به فرار م   رودی مرکزت گرفته شود، ناله و افغانت به هوا م 

 .دیآی به دست نم  یراحت  نیبه هم  یکه عشق و زندگ  یو ناآگاه از آن هست   یدان ی نام و اسمش را م

و درد   یکن  ی انباشته در ذهن خال  یاز دردها  رش یو پذ  زیو پره میو شکر و تسل  ییو فضاگشا  یمرکزت را با صبور  یستیبا

روز اَلَست را فراموش؟ که قرار بود    مانیو پ  یاساخته   تیهوگذرا هم  یزهایو چرا خود را با اجسام و چ  یبکش   ارانهیهش

و    ی و پرستش کرد  شستای  را  خود   دست ساخته    یزهایساخته و چ  دهیهمان  ا خود ر  یول   یرا بپرست  ت ییتنها معبود و خدا

  ی در تمام   ی عشق و زندگ  ی و فراوان  خردی و عدم ما را م  یوفادار است و مرکز خال   ی که عشق و زندگی درحال   وفا؛ی خود را ب 

و    یباش   شیانددر راه زنده شدن به او فراوان   دیبا  یباشد. و تو هم که از جنس او هست   یموجود م  یکائنات عالم هست

الست خود را فراموش و مرکزشان را انباشته    میعهد قد  مانیکه پ  وفای چراکه او به افراد ب  ؛یرا بده  تیهای شدگ   تیهوهم

 .کندی اند توجه و نظر نم کرده

 ۷۶و  ۷5 ابیات دفتر چهارم،   ،یمثنو ،یمولو

 خودت آن خوب را   از چشمِ منگر

 به چشمِ طالبان، مطلوب را  نیب

 چشم، تو خود بر بند ز آن خوش   چشمِ

 کن چشم از عُشّاقِ او  تیعار
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 ۷۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چشم و نظر  تیازو کن عار بلک 

 او نگر  یِاو به رو  ز چشمِ پس 

  ان ینگاه نکن که دچار ضرر و ز  اتیذهنبا چشم من  تییمحبوب و خدا  یرو  دنیزنده شدن به او و د  یبرا  جه،یدرنت  پس 

با  ؛یشویم د  دیبلکه  از  را  موالنا  ی عاشقان  دیمعشوق  برا  یبنگر  زیعز  ی مانند  کار کن  ی رو  ی مدت   یو  ا  یخود    د ید  نیو 

که در    ی و هر اتفاق و چالش بد  ییاستفاده نما  اتی و از آن در زندگ   یر یگب  اد یرا    یی و خرد و دانش موالنا  ی را بده  یذهنمن

  ن یبعدم   د ید  یتا مرکزت عدم گردد که تا بتوان   یکن  یی و فضاگشا  یباش   میو تسل  یریبپذ  دیآی وجود مبه   ت یبرا  ریمس  نیا

 .ی زنده گرد یو به عشق و زندگ  یاوریخود را به دست ب یی خدا د یو د

 .کندی کوچک من زهرا را هم اداره م  ی شخص  یکائنات سرگرم کار است، زندگ  یمنتهای که خرد ب  ی وقت  ان،یدر پا و

 3۰۸۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است   یز غم مُرده که دست از نان ته  یا

 ست؟ ی ترس چ نیا  میچون غفور است و رح

 .ممنون. خدانگهدار شما یلی. خ دیو سالم بمان  یانرژ پر

از زاهدان.   ،یزهرا سالمت
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 به نام خدا 

  ی و ما را از انباشتگ   شود ی موالنا چراغ حضورمان روشن م  اتیبا تکرار اب  م؛یارا گم کرده   اری  ی ها نور خدا و کوما انسان 

 .کندی م ت یعدم هدا ی و به کو  دهیکش رونیب های دگیهمان

 ۱5۷۲شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 میگمشدگان روزگار گر

 میاری یِکو افتگانی رَه

ها، راه  و انداختن آن  ییبا شناسا  میتوانی و م   میمرکزمان ما در روزگار گم شد  یهای دگیهمان  ی با انباشتگ  میدانی م  ایآ

و شکر و صبر به اصل    زیو با پره  میرا بشناس  ایدن  یزهایابزارست که ما چ  ک ی. ذهن فقط  میکن  دا یخدا و عدم را پ  ۀ خان

پِ   یاما تنها باشنده   م،یو راه را گم کرد  میاما ما عشق را نشناخت   ست؛ی نندگیو آفر  یشاد  ت،ی که خالق  م،یببر  یخود 

 .می کنی م  دایتوکل به خدا راه را پ که با اعتماد و  میهست

 53۸شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 به دل  دیآفتاب مُشتعل هر دَم ندا آ از

 سَر را بهل تا باز شمعت سر زند  نیشمع ا  تو

فضا باز    م،یکنی نم   ی چیما چون شمع سر خود را ق  یول   شود،ی آفتاب مشتعل و نور عدم، هر لحظه دل ما روشن م  از

  غام یپس پ  م؛ی شوی گم م  مانیو در دردها، فکرها و باورها  کندی تا نور عدم به مرکزمان بتابد و شمع ما دود م  شودی نم

 .میریگی نم دیآی شده مگشوده  یرا که در فضا یدست اول زندگ 
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 ۱۹35 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پوست  ریکرده ز ست یفناتان ن یا

 از عدم زِ آواز دوست  دیبازگرد

  م یشنوی را نم  ی سکوت و آواز زندگ یصدا  ایآ  م؟ینیبی نم   شود ی ذهن فنا و نابود م  ۀ پوست  ریگنج پنهان حضور را که ز  ایآ

  ا ی دن یزهایچ ۀو هم  دهدی به ما درد م  میشوی م  دهیبا آن همان یزیکه هر چ مینیبی نم  ا یآ خواند؟ی عدم م  یکه ما را به کو

 .رندیو همه فناپذ ستند ین ش یب یایباز

 ۶۱۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یبرادر راست ن  یا ، و ناموس عشق 

 ست یعاشق مَا  یدرِ ناموس ا بر

  تیثی آبرو و ناموس و ح  خواهدی م  یذهناز عشق خداست، جان کندن است و دروغ؛ چون من ریبرادر من، هرچه غ  یا

 !ستیمَا طانی ش ۀ خودش را طبق اصل مانْد حفظ کند، فضا را باز کن و با مقاومت و قضاوت بر در خان ی بدل

 3۶۸۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن است حسَاَ یِ خدا  چه جز عشقِ هر

 ندن است کَآن جان ،ستا  یر خوارکَشِ گر

 .مینکن یی شناسا تینهای عنوان روح ب تا ما خود را به  دهدی را به ما شِکر نشان م  های دگ یهمان ،یذهنمن  طانیش
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 ۲۷۲۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ب یطَب نیا  شِی پ ، نُکس ینخواه  گر

 بیلَب یزَن، زرّ و سَر را ا  نیزم بر

 : خردمند بیلَب*

و جز جان    دهدی نشان م   ی که ذهن آن را شِکرخوار  های دگیهمان  یماریبه ب  م یخواهی اگر نم   ؛یماریبرگشتن ب  یعن ی  نُکس 

مثل آهن داغ، دست    ی ول   دهدی مثل طال باارزش نشان م   ی ذهنرا که من  یزیخردمندانه هر چ  د یبا  م،یبرگرد  ست یکندن ن

 .میندازیب  نیبر زم سوزاند ی ما را م

 ۶۱3 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شوم  ان یآن آمد که من عُر وقتِ 

 بگذارم، سراسر جان شوم  نقش 

 یهاکه از نقش   ده یشناختم، وقتش رس یذهنمن   ی را با عقل جزو  میهاکندنجان  هودهیشکرت که با خرد موالنا ب ایخدا

مد  ی دگیهمان خدا  ر،یمثل  و  عشق  و  فرزند خالص شوم  همسر،  مادر،  خودم شناسا  تییاستاد،  در  جان    یی را  و  کنم 

 .اورمیدر ب  یرا هم به ارتعاش زندگ  گرید یهاانسان 

 ۲33۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 را  شی ورانددُ عقلِ   آزمودم

 را  شیسازم خو  وانه ید ن یاز ا  بعد
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مُستهانش از   یمنطق یرهایپوچ و عبث است و مرا با تدب  دیگویم  یذهنمن  شی امتحان کردم که هرچه عقل دوراند من

  ی به صدا  هاوانه یمثل د  نیبعداز ا  خواهمی م  ترساند؛ ی نبودن م  گرانید  د ییمورد تأ  ایو    یپول ی ب   ، ییمثل تنها  یزیهر چ

 .اعتماد و توکل کنم  ی خود گوش ندهم و تنها به عقل زندگ  یذهنعقل من

 ۶۰۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هجران شنود  ۀ شونخواهم عِ من

 ؟ چند خواهم آزمود   ،آزمودم

گوش دهم و از خدا دور    است یدن  یزهای از چ  یی که پر از درد و گدا  یذهنمن  یهاو عشوه   ۀبه وسوس   خواهمی نم   گرید

که   یفکر و عمل   گریکردم بادام پوک کاشتم و د امیذهنکه با من  ییهاامتحان کردم که تاکنون فکر و عمل  اریشوم، بس

 .در آن حضور نباشد را امتحان نخواهم کرد

 ۶۱۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را  ریآن زنج میپاه بر نِبِ نیه

 را  ریتدب ۀسلسل   دمیدر که

  ، یذهنو با من  ی را از هم بپاش های دگیهمان ۀکن تا سلسل ریرا در مرکز عدم زنج اتیاریهش ی آگاهانه پا ،ییفضاگشا با

 .یاعتماد کن  یو به عقل زندگ  ی نکن  ریو تدب له یح

 ۶۰۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ما همه صدق و وفاست  شاهِ  :گفت

 آن هم زِ ماست  ،رسدی بر ما م  آنچه 
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ما از    ی. ذات اصل یبرو  شی پ  ی زندگ   انیبا جر  یمواز  دیبا  ت،یو رضا  یبا آشت   ی تو امتداد من هست   :دیگوی و خدا م   شاه

از برکات    میکنی هر چقدر فضا را باز م  م،یستین  های دگ یبه الست است، ما از جنس جسم و همان  یجنس صداقت و وفا

 .رسدی م  یما به ما خرد و برکات زندگ  ییفضاگشا  ۀانداز پس به  رسد؛ی عدم، خرد و عشق به ما م

 ۲3۸۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گَزندور از دُ  ،یم مَحرَ دیدرآ وَر

 بندْ یرو  ،رانیآن سَت ندیبرگشا

فضاگشابه  زندگ   یی محض  مَحرمان  گوهرها  ی ما  موالنا  م  یچون  ما  دامن  به  را  پوشش    زندیری خردشان  و  روبند  و 

 .کنندیحفظ م ی دگیو از گزند قضاوت و مقاومت و همان ندیگشای نور خداست م دنیما را که مانع د یهای دگیهمان

 ۱۹33 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 م مَدد مردانند در عالَریش

 مظلومان رسد  زمان کافغانِ آن

  ادرس یو فر  میاگم شده   مانیمظلومانه در دردها، باورها و فکرها  ،می خود را نشناخت  یذهنمن   کهن یو ا  ی براثر عدم آگاه  ما

چون    ی مردانری ش  قیازطر  یزندگ   یمَددها  میو فضا را باز کن  میشو  می. اگر تسلستی ما کاف  یخدا برا  م؛یزنی را صدا م

 .رسدی ماند به ما موالنا که به حضور زنده شده

 ۱۹3۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اَند و رحمت  یمِهر و داور مَحضِ

 اَند شوت رَی و ب  تعلّی ب  ، حق  همچو
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آورده و    رونیعدم ب   یایخرد را از اعماق در  یاند، گوهرهاکه به خدا زنده شده   یو طلب ما بزرگان  ییمحض فضاگشابه 

 .دهندی ما را مورد مهر و عدالت و رحمتشان قرار م یارشوه و خواسته  چ یمثل خدا بدون ه

   ،یگرام  ارانیسپاس از برنامه گنج حضور و هم با

از کرج  باید
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 با سالم 

 ۶۲۲تا  ۶۲۰ ابیات دفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 سوز را قبله کنم  نیا ن، یبعد از ا

 به سوزش روشنم  ،شمعم من  نکهآز

 پدر ی را بگذار امشب ا خواب

 گذر  خوابانی ب  یِ بر کو  یشب  کی

 اند را که مجنون گشته نهایا بنگر

 اند پروانه به وُصلت کُشته  همچون

 وصال   :وُصلت*

ما را    زی! چه چمیو ما در خواب هست  ردی وصال صورت گ  دار،ید  نیتا در ا   دیآی ما به ذهن م   دنید  یهر لحظه برا  یزندگ

 به خواب برده است؟ 

  جاد یما ا  ی را برا  ی و روح  یجسم   یهایماریاز آن که بر جسممان اعمال شده و انواع ب  ی ناش   جاناتیخواب دردها و ه  -۱

 .کرده است

را    یگرید  یکه جا  دهد ی در مرکز مسابقه م  ی دگیو هر همان  میها را در مرکزمان گذاشتما آن   ها؛ی دگ یخواب همان  -۲

 .و با هم تعارض دارند ردیبگ

و اگر نظمِ آن    میخود گذاشت  ی را سر جا  زیو هر چ  میخود درست کرد  ی برا  ی پارک ذهن  ؛ یبدل  ت یثیخواب ناموس و ح  -3

 .میریگی م  راد یو به قضا ا میکنی م ت یشکا  گله و زدیبه هم بر



 

 

 

553قسمت پیغام عشق   خانم نصرت از سنندج  

  ی ل یخ  یو خدا را جسم   میدانی . ما خود را جسم مدیآی وجود مما و خدا به   نیب  ییخواب شرم؛ که از احساس جدا  -۴

که ما امتداد خدا بلکه خود او  حال آن   م؛ی شوی باشد وگرنه مجازات م  یتا او از ما راض   میبکن  ک یکار ن  د یبزرگتر که با

  یبلکه خود را خدمتگزار  م؛ینیبی زنده شدن به خدا را در خود نم   اقتیو ل  میشماری م  زیخود را ناچ  یذهندر من   یول  میهست

 .وجود ندارد یذهناست، من   یکه زندگ  ییکه که جاغافل از آن  مینبه او خدمت ک یذهنکه با من  میدانیم

  ی ما عاد   یدر زندگ  یسازو دشمن   یسازو مسئله   یساز. مانع میدانی م  یاز زندگ  ازینی خود را دانا و ب   ؛یازینی خواب ب   -5

  ی به زندگ   یازیو ن  میمسئله حل کن  میخواهی م  مانیو خودمان هم با عقل جزو  میکنی شده است! خودمان مسئله درست م

فضا    کهی و درصورت  میستین  یذهنمن  میکه بدان  کندی ما درست م   یبرا را    ل ئخداوند مسا  کهی ! درصورتمیکنی احساس نم

 .کندی ما حل م  ی خداوند آن را برا م،یدر اطرافِ آن باز کن

 !م؟یزی خواب گران برخ  نیاز ا میاگر به خواب رفت  ایو  میکه به خواب نرو میچه کن  حال

. میروی دنبال ماجرا نم  گریلحظه و ما د  نی در اطراف اتفاق ا  ییاز خواب مجدد، عبارتست از فضاگشا  یریشگیو پ  درمان

خواب ما حقمان است و    م،یاثبات کن  میخواهی . با ماجرا ما م دیآی وجود م لحظه به   ن یماجرا با مقاومت ما دربرابر اتفاق ا

 !میکنی و بحث و جدل م میکنی از آن دفاع م

که    دمیقدر درد کشداشتم بس است! آن   یو زندگ   گرانیکه در روابط خود با د  یخراب   درد و  همهنیا  مییگوی خود م   به

  گر یام و دداده   یادیام تاوان زمانده   یجسم  یاریدر هش  رمجازیصورت غبه   کهن یا  یدرد بکشم. برا  خواهمی نم  گرید

  ی باشم و زخم  مایارینگهبان هش  ییبا فضاگشا خواهم ی م  .مداشته باش  امی و معنو یماد یدر زندگ ب یتخر خواهم ی نم

 .کردم، مداوا کنم  جادیاو ا ی صورت ناآگاهانه براسال، به  یهاکه سال 

 ۶۰5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م یمنیا  نیما ز خواب،ی دلِ ب  یا

 میزنیحَرَس بر بام، چوبک م چون 
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 ۶۰۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مِطْحَن شکست  نیما در گِردگانِ

 اندک است   ،از غم خود مییچه گو هر

 ۶۰۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 راماجَ یِ الصَ  نیچند ا  عاذال 

 را  وانهید  نیکم دِه بعد از ا پند

 گردوها: گِردکان*

 ابیآس: مِطحن*

 مالمتگر: عاذال *

 نگهبان: حَرَس*

  یی فضاگشا  شتر یو من ب  شودی آسمان درونم باز م  ییبا هربار فضاگشا  کنمی درمان م   ییرا با فضاگشا  مایاریهش  زخم

  یی رویو ن  ستمیفضا تنها ن  ن یدر ا  کنمی احساس م  کند،ی م  ترقیفضا را بازتر و عم   نیمن ا  یی هربار فضاگشا  ،کنمیم

. کندی م  رومندی و قدرت ن  ت یعقل و هدا  ت،یمن را با حس امن  رافاط  یفضا  ، یاو با مهربان  کند؛ی م  یمن را همراه   یم یعظ

 .کندی دارد و من را از جنس خود م  تیرضا شتریاو ب کنمی م یی هرچه من فضاگشا

 ۲۲۱۱ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جو و    جست  یِاز ورا یی جوو  جست 

 بگو  ، یدانی تو م  ، دانمی نم من
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من    ی کامل را ندارم، او در آن فضا منتظر است که ناتوان  ییفضاگشا  ییتوانا  ایرا فراموش کرده و    یی که فضاگشا  ی اوقات 

 .را داشته باشم هایی فضاگشا نیشتریمانند او، ب زیمن ن :دیگوی به من م  لهی وس  نیبد باشد و   رایپذ  ییرا در فضاگشا

شروع به »ال« کردن    ها را فراموش کرده ودربرابر آن   ییفضاگشا  ند،یآی باال م  های دگیدر ذهن هستم و دردها و همان  یوقت

  م ی کنار تو نشست  نیبب  م؛یما تو هست  ندیگوی ها به من مآن   ی! ول ستمی ن  میهای دگ یمن دردها و همان  میگوی و م  کنمی ها مآن

در ذهن کنار ما   کهی درحال  گریبا دست د  و   یزنی دست ما را کنار م کی! تو با  میکنی به تو وارد م   یو چه اضطراب و درد

م  ،ینشست  آغوش  در  را  م   ی کشیما  خنده ؟یدان ی و خود  لحظه !  و  کردم  باز  را  فضا  و  گرفت  و   دی رس  یاام  دردها    که 

 .شدم  یرا رها کردم و از جنسِ زندگ  میهای دگیهمان

 ۶۴۰تا  ۶3۸ ابیات دفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 شد   شهیزاح اند را چون دل مِ مست

 شد  شه یآن ندانم پ ندانم و نیا

 ؟ ستیندانم و آن ندانم بهرِ چ نیا

 ست یک م،یدانی آنکه م  یی بگو تا

 بت باشد در سخنبهرِ ثَ ، ینف

 بت آغاز کنبگذار و زِ ثَ ی نف

نصرت، سنندج  باتشکر، 
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  معشوق  مِیمرکزم، تقد رِیصفر تا صدِ تصاو

 ۶۲۲تا  ۶۱۷ ابیات دفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 خُنُک گردد دلش؟   ینسوزم، ک  تا

 دلِ ما خاندان و منزلش  یا

 بسوز  ،یسوزی خود را هم  ۀ خان

 ؟ جُوزیَ: ال دیکَس که بگو آن  ستیک

 مست  رِیش یخانه را ا  ن یبسوز ا  خوش

 ستا  تریاول نیعاشق چن ۀ خان

 سوز را قبله کنم  نیا ن، یاز ا  بعد

 شمعم من، به سوزش روشنم   نکهآز

 پدر ی را بگذار امشب ا خواب

 گذر  خوابانی ب  یِ بر کو  یشب  کی

 اند را که مجنون گشته هان یا بنگر

 اند پروانه به وُصلت کُشته  همچو

 ست ین  زی: جاجُوزیَال *

 : سزاوارتر تری اول *
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  دم،یرو خوندم و حفظ کردم و شن  تیهمه ب   نیخودم کار کردم و ا  ی و رو  دم یچند سال که گنج حضور و د  نیا  من

من گذاشتند. واقعاً    ی رو  ی شگرف   ریتأث  چنانن یا  ند،یآی اش مکه در ادامه   ی ات یو البته اب  ت یتا ب  شش   ن یچرا ا  دونم ی نم

حضور    بگم خدارو شکر که موالنا هست. خدارو شکر که گنج  تونمی م   فقط  .اورمیجا بشکرش را به   یچه جور  دانمی نم

.  شناسمی تر و بهتر از قبل مشفاف   ی لیصدچندان شد. انگار که موالنا را دارم خ   یبه هرچ که عشقم نسبت  انگار   .است

  د یرو با  ریکه تصاو  گهی کامالً مشخص هستند. موالنا م   ات یاب  ریو تفاس  یمعان   .عاشق خدا و مردان خدا شدم  شتری انگار ب

  ت ینها  یعنی  گه؛ی داره به ما م   یعشق و دلسوز  تیرا با نها  نی. و امیطور کامل به خدا زنده بشو به   میکامالً بسوزون

 هانیا  .اتیاب  ۀبلکه هم  ات یبا  نیالبته نه فقط ا  نم؛یبی ها متک واژهو عشق رو من دارم در تک   یرخواه یو خ  یدلسوز

 : دیگویم کهن یتازه در من باز شود. ا یاچه یکمک کردند که در

 ۶۱۷ ت یدفتر ششم، مصراع اول ب  ،یمثنو ،یمولو

 نک گردد دلش؟ خُ  یک  ،نسوزم تا

 .کنهی حد کمکم م نی در ا سوزنوم؛ی رو با جون و دل م  رمتصاویهمه  یعنی  خونمی رو م نیمن ا خب

 :گهی که م جانیا ای

 ۶۲۱ ت یدفتر ششم، مصراع اول ب  ،یمثنو ،یمولو

 پدر ی را بگذار امشب ا خواب

و تمام   میکن  ی را قطع   ممانیتصم  ییدر جا  دیما با  خب   .لطافت  یلیدارد. خ   انیعشق جر  ی لیخ  د،یبه لحنش نگاه کن  واقعاً

 کردهی حفظ م   ی معنو  میکه فقط مفاه  نمیبی را م  ی ربات  کی  کنم،یام که نگاه مخودم به گذشته   من   .میندازیَرا ب  ریتصاو

دل بکنم؛ شک وجود داشت، به خدا    ریطور کامل از تصاوبه   اومدی که دلم نم  قتاًیاما حق  کرده؛ی م   ییهم شناسا  ییزایچ  هی

  یل یکه خ  کردمی فکر م   شهیو خودم هم  شهیبود هم  شک. اما ته دلم  دادم ی موالنا رو گوش م  یهانداشتم. حرف  یاعتماد

 .ندارم. اما نه. شک داشتم  یکاملم و شک 
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که    زمیاشک بر  خوامی فقط م  شنوم، ی مصراع رو م  نیا  من   .گذر  خوابانی ب  یشب هم شده بر کو  ک ی: فقط  گهی م  موالنا

هرچه    یِ چقدر عشق و لطافت در وجود خداوند و مردان خداوند است و چقدر دلسوزانه دارند ما رو دعوت به خاموش 

  م ی ما به خدا، به مردان خدا و به اصل خودمان اعتماد داشته باش  خواهندیم  .کنندی عشق م   یِافکار و رفتن به کو  ترعیسر

دل ما    یعن ی  دلش،.  ستی چون صحبت معشوق خردمندِ ابد  م؛یندازیَکامل هم ب  نیقیو قاطعانه و با    میندازیَرا ب  ریو تصاو

  ی که در فضا  واقعاً   .ذهن  ی می. بهتره بگم با خاموش نگه داشتنِ داشودی ذهن هم شاد م   یشاد باشد. با خاموش   دیبا

خواستم    دوستان.  موضوع هستند  نی. همه در تالش هممیها ملحق بشهمه و همه منتظر هستند که ما هم با آن   ییکتای

 .بوده باشه دیمف دوارم یداشتند با شما به اشتراک بگذارم. ام ی خوب   ریتأث  یل یمن خ  یرا که رو تیچندتا ب نیا

 اشکان 

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

پیغام خود را ازطریق ایمیل به  توانید  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 
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