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 گنج حضور، بخش سوم  910شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۴92 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پرست غالمِ آن مسِ همّت  من

 نارَد شکست ایمیک رِ یبه غ کو

  اتیخدا و اب  یعنی  یواقع   یایمیجز کبه   ،یذهنهستم که با وجود داشتن من   همتی  با   انسانِ   آن  مس،   آن غالم و بندۀ    من

 .کندی خود اعتراف م  دانم«ی و به »نم آورد ی فرود نم میسرتعظ  یموالنا در برابر کس 

 ۴9۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اِشکسته برآور در دعا دستِ 

 اِشکسته پَرَد فضلِ خدا  ی سو

فضل و    رایشده فکر و عمل نکن؛ ز  تیهوهم  یدست به دعا بردار و برحسب باورها ذهنیمنانسان با دستانِ شکستۀ    یا

 .کنندی را کوچک م شانی ذهنکه من  رودی م  یکسان  یسوبخشش خدا به 

 ۴9۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چاهِ تنگ  نیز دتیبا ییرها گر

 درنگی برادر رو بر آذر ب یا

 : آتش آذر*

آتش    ۀو شعل  های دگ یهمان  ییشناسا  یسوبه   عتریهرچه سر  ،یرها شو  یذهنچاهِ تنگِ من   نیاز ا  یخواه ی برادر، اگر م  یا

 .برو ارانهیدرد هش یسوبه  یعنی
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 ۴9۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و مکرِ خود بِهِل  نیحق را ب مکرِ

 ز مکرش مکرِ مکّاران خجل  یا

 : رها کن، ترک کن بِهِل*

  رِیرا رها کرده و برحسب آن فکر و عمل نکن چراکه تدب  یذهنو مکرِ من   یبازو مکرِ خداوند توجّه کن و حُقه   ریقضا، تدب  به 

موضوع    نیاست و ارا شرمسار کرده   یذهنکه مکرِ تو مکّارانِ من  یی خدا  یا  رد،یگی را م  دهیهمان  یمکر و فکرها  ی جلو  ی زندگ

 .بخورند  تشکس  شهی ها همکه آن  شودی باعث م

 ۴9۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مکرِ رَبّ یمکرت شد فنا چونکه

 بُوالعَجَب  ی نیکَم کی یی برگشا

 ب یو غر  ب یعج زی: هر چبُوالعَجَب*

را رها کرده و با مرکز عدم فکر و    شیو فکرها  یذهنلحظه من  نیدرا  ی عنیخداوند شود    ریمکر و تدب  یمکر تو فنا  هرگاه

 .است زیانگو شگفت   بیعج  یذهنمن یکه برا شود ی گاه تو گشوده مدر مرکز و نهان  ییفضا  صورتنیدرا  یعمل کن 

 ۴97 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باشد بقا  نیآن کمنۀ یکم که

 ابد اندر عُروج و اِرتِقا  تا

 ن ی: کمترنهیکم*
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 دن یباالتر رس یۀبه پا ، ی: ترقاِرتِقا*

  ن ی است و با ادامه دادن ا  ابدیلحظۀ    نیشده، بقا و زنده شدن به خداوند و آمدن به اگشوده   فضای  آن بهرۀ    نیترکم  که

 .یخدا زنده شو تینهای ب که کامال به  ییبود تا جا   یخواه  تینهای بشۀ  یباال رفتن و در ر  ،یتاابد درحال ترق ، ییفضاگشا

 ۴۶۳۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رنجور بود و، آن وسط  نیکوچک

 فقط  آمد  بزرگ  آنجنازۀ  بر

  حاضر   بزرگتر  برادرتوانست بر جنازۀ    ی بود و فقط برادر وسط  ماریبرادر ب  نکوچکتری  بزرگتر،شاهزادۀ  جنازۀ  عییمراسم تش  در

 . شود

 ۴۶۳۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است؟   یک نی گفت قاصد ک دش، ید شاه

 است؟  یهم ماه نیاز آن بحرست و، ا که

دانسته و عمداً از معرف سؤال کرد   ی او را شناخت ول  د یرا د ی انمیشاهزادۀ   ی نماد خداوند است، وقت جان یکه در ا نیچ  شاهِ

 عشق است؟  یایآن در یِشخص هم ماه  نیا ایآ   است؟یاو هم از همان در ا یآ ست؟ یشخص ک  نیکه ا

 ۴۶۳۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مُعّرِف گفت: پورِ آن پدر پس 

 برادر زآن برادر خُردتر نیا

 .باشدی که فوت شده، کوچکتر م یاز برادر ی پسر آن پدر است. منته  زیشخص ن  نی: بله، ادهدی معرف پاسخ م  پس 
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 ۴۶۳7 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ادگاری یکه هست  دش ینواز  شه

 پرسش شکار   نیاو را هم بد کرد

و نوازش، قلب    یاحوالپرس   نی. شاه با ایبرادر بزرگترت در نزد ما هست  ادگار یاو را نوازش کرد و به او گفت که تو    نیچ  شاه

 .[کندی و دلمان را شکار م  پرسد ی خداوند ما را نوازش کرده، احوالمان را م ییاو را شکار کرد. ]با فضاگشا

 ۴۶۳۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د ینوازِ شاه، آن زارِ حَن از

 دیبد  یجان، جان   رِیتنِ خود، غ در

 دهیسوخته، داغد : دل دیحَن*

درد، انقباض، واکنش و    ،یذهنجز جانِ من به   دهیکش  جدایی   دردسوختۀ  خداوند، آن دل   یعنی  نیاثر لطف و نوازشِ شاه چ  بر

 .را مشاهده و تجربه کرد و از جنس خداوند شد یگریجان د  ،یجسم  یاریهش

 ۴۶۳9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 غُلغُله ی عال  د یدلِ خود، د در

 آن در صد چِله  ی صوف   ابدین که

 : چِلّه چِله*

و    ی رون یحاصل از اجسام ب  یمتفاوت بود با شور و شاد  اریکه بس  افتیرا    ی معنو  یدر دل خود چنان شور و غوغا  شاهزاده 

 .ابدیبه آن حالت دست  تواند ی نم یذهنبا من   ینینشپس از صدبار چله   اضتیاهل ر  یصوف  ی که حت ها؛ی دگیهمان
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 ۴۶۴0 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بافت و کوهِ سنگ    واریو د  عرصه

 شکافت ی او چون نارِ خندان م   شِیپ

 .که تار و پودش از سنگ باشد یبافت: کوه سنگ    کوهِ*

و دلِ شاهزاده باز    شکافت ی و کوه بافته شده از سنگ در برابر او مانند انارِ خندان برخود م   یذهنمن   وارِی و در و د  دانیم

 .شدیم

 ۴۶۴1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او همچون قِباب ش یذرّه پ ذرّه

 صدگون فتحِ باب کردی به دم م دَم

 : گنبدها، جمع قُبّه قِباب*

ذرۀ    یان یمشاهزادۀ   هر  به   ییهای دگهمانیاز  نظرش  در  گنبدکه  م   یصورت  جلوه  زندگ  کردی بزرگ  آن   اش ی و  ها در 

 .کردی م یی شاهزاده صدنوع رازگشا  یو خداوند برا  شدی آزاد م  یک ی یک یشده بود   یگذارهیسرما

 ۴۶۴2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شعاع   یگاه ، یگه روزن شد باب،

 و، گاه صاع  یّگه گندم شد خاک

 .است  لوگرمیبرابر سه ک بایمعادل چهار مُدّ که امروزه تقر مانه، ی: پصاع*
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  یاریشعاع هش  تواندی و انسان م  شودیباز م  یدر  یعنیصورت شعاع نور،  به   یو گاه  آمدی صورت روزنه درمبه   یگاه  در،

  زندگی زندۀ    یتا انرژ  ، یشراب اله مانۀ  یبه پ  لیتبد  یو گاه   شدی حضور، م   یاریبه گندم، هش  لیتبد  ی حضور گردد. خاک، گاه

 .را به جهان پخش کند

 ۴۶۴۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د ینظرها چرخ، بس کهنه و قَد در

 دیخَل قٌ جَد  یچشمش هر دَم   شیپ

 .کهنه و فرسوده است ی مناسب معن نجای. در اکردندی و در زمستان مصرف م  خشکاندندی م می که در قد ی: گوشت دیقَد*

و فرسوده است، اما در نظر انسانِ زنده شده به خداوند    یکهنه، تکرار  یذهن یهاکل جهان درنظر من  یعنیآسمان  هرچند

 .شودی لحظه نو مبه و جهان لحظه  ردیگی صورت م   یدیکار جد کیهرلحظه 

 ۶۳تا   ۶0 اتی، آ(۵۶واقعه )  ۀ سور م،یقرآن کر

أُولَى  ال    النَّش أَۀَ   عَلِم تُمُ  وَلَقَد .  تَع لَمُونَ  لَا   مَا  فِی   وَنُن شِئَکُم    أَم ثَالَکُم   نُبَدِّلَ   أَن قَدَّر نَا بَی نَکُمُ ال مَو تَ وَمَا نَح نُ بِمَس بُوقِینَ. عَلَى    نَح نُ»

 .« تَح رُثُونَ مَا أَفَرَأَی تُم . تَذَکَّرُونَ فَلَو لَا

به جاى شما قومى همانندِ شما بیاوریم و    [ را بر شما مقدّر ساختیم و ناتوان از آن نیستیم کهیذهنبه من مرگ ]نسبت   ما»

حضور[ از نو بیافرینیم. شما از آفرینشِ نخست ]کشت اول   یاریصورت هشبه   ی عنیخبرید ]شما را به صورتى که از آنم بى 

  ای  دیکاری را م   ه یاید؟ ]کشت ثانوکارید دیدهیادش نیاورید؟ آیا چیزى را که مى   به است[ آگاهید؛ چرا    دهیکه کامل و بُگز

 «[د؟یکنی م  یاریکشت نخست را آب
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 1۶و   1۵ اتی، آ(۵0ق ) ۀ سور م،یقرآن کر

  مِن    إِلَی هِ   أَق رَبُ   وَنَح نُ هُم  فِی لَب سٍ مِن  خَل قٍ جَدِیدٍ. وَلَقَد  خَلَق نَا ال إِن سَانَ وَنَع لَمُ مَا تُوَس وِسُ بِهِ نَف سُهُ  بَل  بِال خَل قِ ال أَوَّلِ    أَفَعَیِینَا»

 .«ال وَرِیدِ  حَب لِ

هستند[. ما آدمى را    یذهناند ]چراکه در من ینشِ تازه در شَک از آفرینشِ نخستین عاجز شده بودیم؟ نه، آنها از آفر  آیا»

 .« تریمو[ نفسِ او آگاه هستیم، زیرا از رگِ گردنش به او نزدیک  یذهنهاى ]من ایم و از وسوسه آفریده

 ].شودی خاموش م یذهنمن یهاو عدم کردن مرکز، وسوسه   ییگشابا فضا [

 29 یۀ، آ(۵۵الرحمن ) ۀ سور م،یقرآن کر

 .«شَأ نٍ  فِی هُوَ  یَو مٍ  کُلَّمَن  فِی السَّمَاوَاتِ وَال أَر ضِ  یَس أَلُهُ»

 .«[ استد یها و زمین است سائل ]و محتاجِ[ درگاهِ اوست، و او هر روز در کارى ]جدکس که در آسمان  هر»

 11۴۵ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رسدی نو نو م  ی همچون جو عُم ر،

 در جسد دینُمای م یمُستَمَرّ

عمر    نیکه ا کندی م ال یخ ی ذهنانسان در من   ی شدن است ول  ی و در حال گذر و ط  دهینو نو رس باریانسان مانند آبِ جو  عمرِ

 .کندی نم  یرییتغ چ یصورت مستمر و ثابت است و هبه 

 10۵7 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اهیصد گ زد یور بر  د،یبرو گر

 الهآن کِشتۀ  د یبر رو  عاقبت
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ها آفل و منبعِ آن  رایز  روند؛ی م  نیب  پژمرده شده، از   تیتوسط ما کاشته و سبز شوند، درنها  یدگیفکر و همان  اهِیگ  صد   اگر

 .دییحضور در ما خواهد رو  یاریهش یعن یکه خداوند در ما کاشته  هیعاقبت آن کِشت اول مانند؛ی نم  یدرد هستند و باق 

 10۵۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بر کِشتِ نخست  دینو کار کِشتِ

 است و آن اول درست  ی دوم فان  نیا

و گذرا    ی کشتِ دوم فان  نی. اکاردی خداوند م   تِینهای و ب   تیابد  ی عنیکِشت نخست    ی را بر رو  های دگیکِشت نو، همان  انسان 

خدا    تینهای انسان به ب   ی عنی  رسدی کرده و به ثمر م. اما کِشت اول با عدم کردنِ مرکز رشد  باشدی بوده و از جنس درد م

 .شودی زنده م

 10۵9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است  ده یاول کامل و بُگز کِشتِ

 است   دهیفاسد و پوس ی ثان  تخمِ

که انسان   ییزهایتمام چ  ی عنیاما کِشت دوم  ست، ی زندگ دۀ یو نقص و برگز ب یکشتِ خدا، کامل، بدون ع ی عنیاول   کشت

 .است ده یفاسد و پوس شود،ی م تیهوها همباارزش بوده و با آن  کندی گمان م

 1۶۴0 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یاَص باحٍ لَنا شَأ نٌ جد کُلُّ

 دیح یَال  یعَن  مُراد ءٍ یشَ  کُلُّ

طۀ  ی تو از ح  ی از زندگ  یاجنبه   چیهستم که تو را به خود زنده کنم. ه  یدی انسان، بدان که هر بامداد، هر لحظه، در کار جد  یا

 .ستنی  خارج  مننفوذ و ارادۀ 
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 11۴2 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است   یتو را هر لحظه، مرگ و رَج عَت پس 

 است   یساعت   ایفرمود: دن ی مصطف

 ات یبازگشت به ح جان یبازگشت، در ا: رَج عَت*

خداوند مدام درحال کُشتن    گر یعبارت دبه   ی خداوند هست  ی سوو بازگشت به   یذهنبه من تو هرلحظه دچار مرگ نسبت   پس 

. یکنی را زنده م   یذهندوباره من   ، یذهن  یزهایچاره خواستن از چ  ل یدلاست تا تو را به خودش زنده کند اما تو به  ات یذهنمن

 .لحظه است  نیدر هم ایدن ی عنی ستین   شی ب یت ساع  ای: دندیفرمای که حضرت محمد مچنان

 ۴۶۴۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چونکه وارَست از جسد  بایز روحِ

 چشمش رسد  نیشک چن  یقضا ب  از

عطا شود و انسان همه    نیبقت یحق ی به او چشم  ی آزاد شد، از طرف قضا و قدر اله ی ذهناز جسدِ من بایو ز  ف یروح لط ی وقت

 .ند یبی م  رییرا درحال تغ زیچ

  22 یۀ، آ(۵0ق ) ۀ سور م،یقرآن کر

 .« حَدِیدٌ ال یَو مَ  فَبَصَرُکَ غِطَاءَکَ  عَن کَ فَکَشَف نَا ذَا کُن تَ فِی غَف لَۀٍ مِن  هَ لَقَد »

 .«از این غافل بودى. ما پرده ]پندار را[ از برابرت برداشتیم و امروز چشمانت تیزبین شده است تو»
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 20۳۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیآن اِاّل که بر خاصان پد دینآ

 دیلَب س مِن  خَل قٍ جَد  یف  انیباق

شده از    داریخاصِ ب  یهاانسان   یتنها برا  شود، ی خواسته نم  ی چاره و زندگ   ی ذهن  یزهایکه در آن از چ  یغیب، جهان   جهانِ

 .و ناکامند خبری ب  دیخلقِ جد  نیمردم که در خواب ذهن هستند از ا ریاست و سا انیخوابِ ذهن، ظاهر و نما

 1۵ یۀ، آ(۵0ق ) ۀ سور م،یقرآن کر

 .«جَدِیدٍ  خَل قٍ  مِن  لَب سٍ فِی  هُم  بَل بِال خَل قِ ال أَوَّلِ   أَفَعَیِینَا»

 .«از آفرینشِ نخستین عاجز شده بودیم؟ نه، آنها از آفرینش تازه در شک هستند آیا»

 نیهمبه   میهست  یذهنما در شک و من   یول   اند یکشت اول را دوباره برو  تواند ی زنده کردن ما را داشته و م  ییخداوند توانا[

 ].ردیگی کار صورت نم  نیا  لیدل

 ۴۶۴۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یشد پد  ششیپ  ب،یهزاران غ صد

 دیبد ند،یچشمِ محرمان ب آنچه 

همان را    زیچشم او ن  ند،یبی گشت. هرآنچه را که چشم محرمانِ خدا م  داریچشمان شاهزاده پد  شِ ی پ  یبیامور غ  صدهزاران

 .دید
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 ۴۶۴۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او اندر کتب برخوانده بود  آنچه 

 را در صورتِ آن برگشود  چشم

و    ییعمالً با فضاگشا  دانست،ی ها را مآن  یخوانده بود و فقط مفهوم ذهن  یآسمان  یهاکه شاهزاده در کتاب  یمطالبهمۀ  

 .تجربه کرد یذهنصفر کردن من 

 ۴۶۴7 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 غبارِ مَرکبِ آن شاهِ نر  از

 در بَصَر یزیاو کُحلِ عُز افتی

 : سرمه کُحل*

و چشم عدم او روشن    افتیگرانبها در چشم خود    یابود، سرمه   ختهیکه مرکبِ همّت آن شاهِ پُر اقتدار برانگ   یگرد و غبار  از

 .شد

 ۴۶۴۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیکشی گُلزار دامن م  نیچن بر

 د؟یزن: هَل  مِن  مَزجزوش نعره   جزو

. و  رفتی م  ی زندگ  یسوکشان به است دامن شده   مرکز عدم گشوده لۀ  یوسکه به   ییکتای  یگلستانِ فضا  نیدر چن  شاهزاده

 هست؟  نیاز ا شتری ب ایکه: آ آوردی برم ادیو فر  خواستی برکت م  یتمام ذرات وجودش از زندگ
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 ۳0ۀ ی، آ(۵0)  قسورۀ  م،یقرآن کر

 «نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ام تَلَأ تِ وَتَقُولُ هَل  مِن  مَزِیدٍ یَو مَ»

 « گوید: آیا هیچ زیادتى هست؟اى؟ مى گوییم: آیا پر شده که جهنم را مى  روزى»

 ۴۶۴9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دَم است  ک ی د،یکز بَقل رو یگُلشن 

 خُرّم است   د،یکز عقل رو یگُلشن 

 .دیبرو نیکه از زم ی اهیگ: سبزه و بَق ل*

که از عقل    یاما گلزار  رود؛ی م   نیدم است و زود از ب  ک ی  دیَبرو  ه یآفل و کشت ثانو  یهای دگیهمان  اهِیکه از سبزه و گ  یگلزار

 .همواره سرسبز و خرم است د یبرو ی و خرد زندگ

 ۴۶۵0 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کز گِل دمد، گردد تباه یگُلشن 

 کز دل دمد، وافَر حَتاه یگُلشن 

 خوشا  ند؛یگو  یاست که در مقام اظهار شاد  یا: کلمه اهُوافَر حَت*

  ی فضا  ،یکه از دل واقع   یآور  یاما خوشا بر آن گلزارِ شاد  شود؛یبردمد پژمرده و تباه م  های دگیکه از گِل و همان  یگلزار

 .شده، بردمدگشوده
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 ۴۶۵1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مان دانسته بامزۀ  یِهاعلم 

 دو سه گلدسته دان   کیگلستان  زآن

  ی عنیدوسه دسته گُل از گلزارِ آن جهان   یهمگ   م،یدانی م  بایها را خوب و زو آن   میهست  تیهوها همکه با آن   ییهاعلم   تمام

 .هستند ییکتای ی از فضا

 :تشکر با

 رانیمتن: خانم ج کنندهمیتنظ

 ران ی: خانم جندهیگو
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 گنج حضور، بخش چهارم 910شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۴۶۵2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میادو سه گُلدسته  ن یزبونِ ا زان

 میادرِ گُلزار بر خود بسته  که

  گری. دمیاخود بسته  یرورا به   ییکتای  یو فضا   یکه در گلزار معنو  م یشد  گلدسته   ە دو س  نی خوار و زبون ا  ل یدل  نیا  به

  ر ی رناپذییثابت و تغ  یو باورها  یواقع دانش ذهندر[.  رسدی ما نم  یاریبه هش  یاز اسرار اله   یدیجد  یهاگل   بیاز طرف غ

 ].میشوی م ی و درک اسرار اله   یشدن با آنها مانع زنده شدن به زندگ  دهیاز آن جهان هستند که با همان چند گلدسته 

 ۴۶۵۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها هر دَم به نانمِفتاح  چنانآن

 از بَنان  غایجان در یا  فُتد،یم

 : سر انگشت بَنان*

  ی گلزار اسرار اله  یدهایکل  ، یذهن  یزهایو چ  های شدگتیهو هم ِ به نان  ل یسبب مکه به   غیجان من، افسوس و در  یا

  به   یاز فکر  دنیپر  یبه جا  م،یکن  ییلحظه فضاگشا  ن یاگر در ا  کهی درحال   افتدی م  نیهرلحظه از سرانگشتان ما بر زم

 .کرد  میخواه افتیبا دل و گوش جانمان در  ار  یها اسرار اله در آن  ی زندگ ی وجوو جست  گر یفکر د

 ۴۶۵۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هم فارغ آرَن دَت ز نان یدَم  ور

 و عشقِ زنان ی چادر گَرد گِردِ
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.  یگردی م  ، یبا شهوت جنس   یدگیچادر زنان، همان  رامون یپ  ی آزاد شو  های دگ یو از همان  یخودت کار کن  ی تازه اگر رو  و

 شده و گرفتارش شود.[  ت یهوبا سکس هم تواند ی ]البته زن هم مانند مردها م 

 ۴۶۵۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زن  اِستسقات چون شد موج باز

 پُر نان و زن   دتیبا  یشهر  مُلکِ

 خت یاز شهواتِ عنان گس  هیکنا نجای: در ااِستسقا*

  ی شو ی به چند نان و چند زن هم قانع نم   گریدر تو مواج و متالطم شود د  ی و شهوت جنس  های دگ یبه همان لیکه م  ی وقت

 .یشهر پر از نان و زن داشته باش  ک یکه  یکنی طمع م رتیناپذیریس  الیبلکه با ام

 ۴۶۵۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مگر ی اژدها گشت ، یبود مار

 سَرهفت    یزمان  نیسَرَت بود، ا کی

. قبالً مار  یافتاده و اژدها شد یاریبس یها ی شدگ تیهورفته به هم اما رفته   یبود ، یکوچک یذهنمن ، یابتدا مار کوچک در

 .یاو در جهنم ذهن افتاده  یاسر شده به مار هفت  لیو درد تبد  یدگ یهمه همان نی و حاال با ا ی بود یسَرکی

 ۴۶۵7 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سَر، دوزخ بُوَد  هَفت  یِاژدها

 ست و، دوزخ فَخ بُوَد تو دانه  حرصِ

 : دام فَخّ*
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است، طمع تو همان دانه و جهنم    ی ذهنمختلف من   ی با دردها  ی دگیسر همان جهنم ذهن و همانهفت   یاز اژدها  منظور

 .منزله دام استبه 

 ۴۴و   ۴۳ اتی، آ(1۵) حجر سورۀ  م،یقرآن کر

 .«جَهَنَّمَ لَمَو عِدُهُم  أَج مَعِینَ. لَهَا سَب عَۀُ أَب وَابٍ لِکُلِّ بَابٍ مِن هُم  جُز ءٌ مَق سُومٌ وَإِنَّ»

 .«اندجهنم میعادگاهِ همه است. هفت در دارد و براى هر در گروهى از آنان معین شده  و»

 2۸20شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 دت یام  ستی همه طم ع بر آن نِه، که دَرو ن تو

 ی دیرس ی سو  نیاوّل تو بد یِدیز نوم که

چون در ابتدا در    ،یندار  یدیام  چهی  او  در  که  بگذار  درونتشدۀ  گشوده  یو طَمَعَت را بر مرکز عدم و فضا  لمیهمۀ    تو

 ها ی دگیهمان یی و با شناسا  ی فضا را باز کن ی توان ی و اکنون م  یدیسو رس  نیبه ا ، یشد  دیناام های دگ یجهنم ذهن از همان

 .یمرکزت را عدم کن

 ۴۶۵۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را بِد ران، بسوزان دانه را  دام

 خانه را  نینو، ا یِکن درها باز

  د یجد  ییآگاهانه درها  میو تسل  فضاگشایی  با  وجودت خانۀ    یرا بسوزان و برا  های دگهمانیذهن را پاره کن، دانۀ    دام

 .حضور باز کن  ییعالم نور و روشنا  یسوبه 
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 ۴۶۵9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نَرگدا   یا  ،یست یتو عاشق ن چون 

 صَدا   یدار خبر،ی ب  یکوه  چوهم

 سمج   یگدا: گدا نَر *

 صوت  نی: طنصَدا*

تنها صدا    ،ەمانند کو  یست یحال که تو عاشق ن  ی خواهی چاره م  شیزهایها و چجهان، آدم   نیسمج، که هنوز از ا  ی گدا  ی ا 

 .یکنی فکر و عمل م د یتقل یو از رو  یکنی را منعکس م

 ۴۶۶0 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باشد ز خَود؟   یرا گفتار ک کوه

 مُع تَمَد ی آن صدا ا رست یغ  عکسِ

  ست یدوست مورد اعتماد، آن صدا و ندا مسلماً از کوه ن  یاز خود داشته باشد؟ ا  ییممکن است که کوه صدا و ندا  چگونه

و    یدیکامالً تقل  یذهندر من  مانیهااست. ]درواقع حرف  دهیچیکه در کوه پ  ستی گریشخص د  یبلکه انعکاس صدا

 .[ دیآی ما نم  د ماست و از درون خو یقرض و دانش  هایریادگیاز  یانعکاس 

 ۴۶۶1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یگریتو، زآن سان که عکسِ د گفتِ

 ست یاحوالت، بجز هم عکس ن جمله 
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فضا را باز    رای است؛ ز  رونیو جهان ب  گرانیاز صوت د  یو انعکاس   یدیتقل  ،یو احوالت واکنش   گفتار و حال   یذهنمن  در

را    گرانید  یگفتار و کارها  ی. تنها مانند کوه یشده حرف بزن گشوده   ی و از آن فضا  یرا خلق کن   تیتا فکرها  یانکرده 

 .یکنی منعکس م 

 ۴۶۶2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گران یو ذوقت هر دو عکسِ د  خشم

 قَوّاده و خشمِ عَوان   یِشاد

 .به هم برساند ی آغوشهم  یکه زنان و مردان را برا ی: پا انداز، کس قَوّاده*

شهوت به هم    یارضا  یرا برا  یپااندازان )که مرد و زن   ی. درست مانند شاداتی خشم تو مقلدانه است و هم شادمان   هم

 .یموران حکومتأ( و خشم مرساند یم

 ۴۶۶۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آخِر چه کرد؟  ف یعَوان را، آن ضع آن

 زجر و درد  نهیدهد او را به ک که

 ی حکومت: مأموران عَوان*

ما   دهد؟ی او را مورد شکنجه و درد قرار م  نه یکرده است که با ک ییچه جفا   ی در حق مأمور حکومت ف یآن شخص ضع آخر

فکرها، احوال، ذوق و    م؛یباشد ندار  مانیی که حاصل فضاگشا  لیو اص  دارشه یر  یاز خودمان فکر و عمل   یذهنهم در من

 .است  گران یو انعکاس رفتار د  یمصنوع  شه،یری خشممان ب
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 ۴۶۶۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 المِعه؟  الِ یعکسِ خ ی به ک تا

 واقعه   نیکن تا گرددت ا جهد

 : درخشان المِعه*

موالنا را با    اتیاب   ، یواال را مقلدانه در خود انعکاس ده  یهادرخشان عارفان و انسان   یهاشه یاند  ی خواهی م  ی تا ک  آخر

زنده   ل یاص یهاشه یاند ن یپس تالش کن به ا  ؟ یزنده نشو شیو به معنا  یرا انباشته کن یذهن  ی دانش ، یذهن بخوانمن

 .کند انیب  سببی ب  ی را خالقانه با شاد دشاز درون، خو یدرونت باز شده و زندگ   یفضا ، یشو

 ۴۶۶۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که گفتارت ز حالِ تو بُوَد  تا

 تو با پَرّ و بالِ تو بُوَد  رِیس

فکر و    یذهنمن  ی دیتقل  یهاو واکنش   شدهی شرط   یکه از فضاحال تو باشد. نه آن  انیو سخن تو ب  ی فضا را باز کن  تا

و    یدیتقل  ،یو با بال و پر همّت و حال خودت باشد نه با بال و پر ساختگ  ارانهیو هر حرکت تو هش  رانیتا س  ی عمل کن

 .تو  درونبستۀ   یفضا

 ۴۶۶۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریهم با پَرِّ غ ر،یت ردیگ دیص

 ریاست از لَحمِ طَ  بهرهی ب الجَرَم

 : گوشت لَحم*
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 : پرنده ری طَ*

سبب از گوشت    نیهم  به   ردیگی شکار هدف قرار م   گران ید  یرویبا ن   ی عنی  یگریالبته با پر د  ردیگی م  د یهم ص  ریت  مثالً 

و ما تؤامان    یزندگ   کهی براساس باز کردن فضا در درونِ خودمان درحال   دیما با  نیبنابرا  رسد؛ی نم   ی بیپرندگان بدو نص

 .میکن ی هر لحظه را زندگ میکنی فکر و عمل م 

 ۴۶۶7 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آرَد، به خود از کوهسار دیص باز،

 شاهش خورانَد کبک و سار الجَرَم

پس شاه    ردیگی بال و پر خودش شکار را م  یرویبا تالش و ن  یمنته  کند،ی از کوهستان پرنده شکار م   زین  یباز شکار  اما

 . خوراندی هم به او گوشت کبک و سار م

 ۴۶۶۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نَب وَد، از هواست  ی کز وح  یمنطق

 در هوا و در هَباست   یخاک  همچو

 : سخن، حرف منطق*

  ر یحق  یشود. مجازاً به معن  دهدی  روزن  از   آفتاب  شعاع  در  که  هوا  در  غبار  و گردذرّات پراکندۀ   ی: مخفف هَباء به معنهَبا*

 .زیو ناچ

از هواها  رد، یشده سرچشمه نگگشوده   یفضا  یعنی  یکه از منبع وح   ی سخن  یهانک یو ع  یذهناز من   ،ینفسان   یقطعاً 

 .است ارزشی مانند گرد و غبار در هوا پراکنده و ب  یسخن   نیاست چننشأت گرفته  ی دگیهمان
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 ۴۶۶9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دَم غلط  نیخواجه را ا  دینما گر

 اوّلِ وَالنَّج م برخوان چند خط  ز

سوره نجم را بخواند    ی از ابتدا  ه یلطف فرموده و چند آ  ست ی قبول نقابل   مثنوی شنوندۀ    ا یسخن به نظر خواننده و    نیا  اگر

 . و تأمل کند

 ۴۶70 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یمحمّد عَن  هَو ن طِقیَ اکه م تا

 ی اِح تَو  یٍهُوَ اِلّا بِوَح   اِن

  ی زیچ  دیگوی . هرچه او م دیگوی سخن نم   های دگ ینفس و همان  یهوا  ی: »محّمد)ص( از رودیگوی که م  یاه یبه آ  ی برس  تا

 .دیابی درون شدۀ گشوده  ی فضا ، یاز منبع وح  تواند ی منطق و سخنان ما هم م دهدی نشان م تی.« بستین ی اله  ی جز وح 

 ۴و   ۳ اتی، آ(۵۳) نجم سورۀ  م،یقرآن کر

 .« یُوحَى وَح یٌ   إِلَّا هُوَ  إِن یَن طِقُ عَنِ ال هَوَى.  وَمَا»

 .«شودگوید. نیست این سخن جز آنچه بدو وحى مى سخن از روى هوى نمى  و»

 ۴۶71 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اس ی ،یاز وح  ستت یچون ن  احمدا، 

 اس یو ق ی را دِه تحرّ انیجسم

 ی دیناام  أس،ی: اسی*
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چون    د،یگوی م  شود،ی زنده م   یو به زندگ   کندی خدا پاک م  ریکه مرکزش را از غ  ی)ص( و هر کس   امبریخطاب به پ  موالنا،

شان به دنبال قبله بگردند،  در ذهن   گرید یهاانسان   یول   یکه تو به حضور زنده شو  ریپس بپذ  ،یستی ن  دیناام  یتو از وح 

 .داشته باشند  یهنذبوده و من   یذهن  اسیجو و قو هنوز در جست 

 ۴۶72 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حالل  ی ضرورت هست مُردار کز

 وِصالدر کعبۀ  ست ین  یتحرّ که

 : جستجو یتحرّ*

و اما در کعبه وصال    شودی برود، حالل م  نیاز ب  یکه گرسنگ   یاکه هنگام ضرورت، خوردن گوشت مردار به اندازه  رایز

 قبله است.[  یوجودرواقع در جست  ست، یذهنش خاموش ن  یوجود ندارد. ]هرکس  گرید  یذهن  یجوو جست 

 ۴۶7۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یو اجتهاداتِ هُد  یتحرّ  ی ب

 از هوا  رد یگ شه یکه بِدعت پ هر

 : رسم و عادتِ بد بِدعت*

بد و رسوم    یهااز درون، راه عادت   یزندگ  تیعدم کردن مرکز و هدا  ، ییفضاگشا  یعن ی  یواقع  یوجوبدون جست   هرکس

 .را ادامه دهد شیهای شدگ تیهوو هم  یغلط من ذهن 
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 ۴۶7۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عادش بَر بَرَد باد و کُشَد  همچو

 است تا تختش کَشَد  مان یسل  نه

که   ستندین مانیسل گر یآنها د کندی و هالکش م بردی م  نیو اتفاقات قضا او را مانند قوم عاد از ب  یزندگ  یروین ی عنی باد،

 . فکان در خدمتشان باشداتفاقات قضا و کن  انات یو جر دیروان درآ یصورت تختبه   شانیباد برا

 ۴۶7۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را باد است حَمّالِ خَذُول عاد

 اَکُول   یبَرّه در کفِ مرد  چوهم

 خوارکننده  اری: بسخَذُول*

 خوار   اری: پُرخور، بساَکُول*

  ی ذهنکه من  ی کس   یپرخور است. برا  یکه در دست مرد   یاخار کننده است درست مانند بره ی قوم عاد حمال  یبرا  باد،

 کند ی که فضا را باز م  ی اما کس  کندی خواهد زد و هالکش م  نیو قانون قضا باالخره او را زم  ی زندگ  ی روین  دهدی را ادامه م 

 .دهدیرا سامان م رونشیدر خدمتش درآمده، درون و ب  یزندگ یروین ی عنی شود ی و حمّالش م  دینینشی باد م یرو

 ۴۶7۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فرزندش نهاده بر کنار   همچو

 وار تا بُک شَدَش قصّاب   بَرَد یم
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او را همچون    کندی رحم نم   دهدی را ادامه م  یذهنو بدعت من  شودی نم   داریب  یذهنکه از من   یبه کس   ،یزندگ   یروین  باد،

 .تا همچون قصابان بکشد  بردی او را م ی فرزندش در آغوش گرفته ول

 ۴۶77 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را آن باد ز استکبار بود  عاد

 بود  اریخود پنداشتند، اغ ارِی

بود نه    گانه یآن باد با آنها ب  کهی آنان است درحال  اوریکه باد صرصر    کردندی م   الیخ  یسبب تکبر و خودخواه عاد به   قوم

تر  بزرگ  زهای چ  تیو مالک  یظاهر  ییبای ز  ،یذهن  ،یاز نظر بدن   رود،یمان باالتر ممانند قوم عاد هرچه سن   زی. ]ما ناوری

  سه یو مقا  ییغرور، خودنما و را به استکبار، کبر  ی زندگ   ی رویو ن  کندی مان غصب م یذهنرا من   های دگ یاما همان  میشویم

 .[کندی م لیتبد

 ۴۶7۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نی ناگه پوست د یبگردان چون 

 نیال قربشکست آن بِئ سَ  خُردشان 

 وضع و دگرگون کردن حال  رییاز تغ  هیگردانیدن: کنا پوستین*

 .است  یو مصاحب اری: بد نیال قربِئ سَ *

  ی و ابعاد مختلف ماد  یذهندر من  زیکرد. ما  ن  ی را خرد و متالش  انیحال داد عاد  رییتغ  کهنیبد، باد صرصر، هم  اوری  آن

کار و روابطمان    مینیبی م  دهد،ی م  افه یق  ر ییو تغ  گرداند یمبر   نیپوست  ی زندگ  یروین  ایباد    یانسالیاما در م  میکنی رشد م 

 .میکنی و اتفاقاتش را درک نم ی زندگ  یختم شده و معنا ب یتخر و درد  ی به انباشتگ های دگ یبرحسب همان
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 ۳۸ۀ ی، آ(۴۳)   زخرفسورۀ  م،یقرآن کر

 «إِذَا جَاءَنَا قَالَ یَا لَی تَ بَی نِی وَبَی نَکَ بُع دَ ال مَش رِقَی نِ فَبِئ سَ ال قَرِینُ حَتَّى»

 .«گوید: اى کاش دورى من و تو دورى مشرق و مغرب بود. و تو چه همراه بدى بودىآنگاه که نزد ما آید، مى  تا»

 ۴۶79 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست باد را بشکن، که بس فتنه  باد

 از آن کِت بشکند او همچو عاد   شیپ

را درهم شکن    یذهنمن   ییمانند قوم عاد تو را درهم شکند آن باد غرور و تکبر و خودنما  ی زندگ  ی رویاز آنکه باد و ن  ش یپ

 .است  یو بزرگ   بیعج یباد غرور بال رایز

 ۴۶۸0 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ل ی پُر کِبر خَ یپند کِا ی داد  هود

 لی باد، ذَ   نیاز دستتان ا برکَنَد

 قوم   له،ی: گروه، قبلی خَ*

 : دامن لی ذَ*

دامن خود را از دست شما    یکننده زندگزنده   یرویباد و ن  نیقوم پر از کبر! ا  ی که ا  کردیم  حتیبه آنان نص  ینب   هود

 .دیکنی تلف م  یسازو دشمن  یتراش مانع  ،یسازرا در دردها، مسأله ی زندگ یرو یچراکه ن  کشدی م رونیب
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 ۴۶۸1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حقّ است باد و، از نفاق  لشکرِ

 با شما کرد اِعتناق  یروز چند

 دن یانداختن، در آغوش کش گریکدی : دست در گردن اِعتناق*

روز  زی ن  ی زندگ   ی روین  ی عنی  باد  چند  که  است  رو  یلشکر حضرت حق  آغوش   ی از  شما  با  شدهنفاق  . است درآغوش 

اما    د یخواهد کوب  نیباد اجل شما را به زم  یزودبه   دیاش را ادامه دهشده   یشرط   یو فضا  یذهناگر بودن در من  نی]بنابرا

  د یو از جنس خداوند شو  دیبا صداقت تمام فضا را باز کن  اگر راست است  با خداوند رو    ی زندگ  ی روین  نیکه ا  یبه راست 

 عمل خواهد کرد.[   شی کمک کردن و گشا ،یبه نفع شما، در جهت زنده شدن به زندگ  یزدیا یروین

 :تشکر با

 متن: خانم فاطمه کنندهمیتنظ

 : خانم فاطمه ندهیگو
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مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر  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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