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 گنج حضور  ی سالم به استاد مهربان و همراهان گرام   

 880، برنامة 2834خالصة شرح غزل    

 2834 شماره  شمس، غزل  وان یدمولوی،  

 ی بستان از عشق جام   یو شاد یبه مبارک    

 ی ندا کُنَد شرابَش که کُجاست تلخکام که

 .دیگوی بهره بردن از آن را م جةیآن و نت ت یو خاص ی موالنا از دو مِ بایغزل ز  نیا در

خواستن از    ی و زندگ  زهایکردن چ  ادیآمدن و هوس زو برتر در  گرانیخود با د   سةیو توجه و مقا  دییأت  ی جهان، مِ  یمِ   یاول 

ن و فکر پشت فکر،  دست آوردو حرص به   زهایکه فکر چ  شیهایی ارزش انسان به ارزش گرفتن از دارا  لیاجسام و تقل

و سالم    ی نینشانسان به هم  های دگیهمان  نی ا  دنبالِ وجود ندارد و به   یچون رها بودن و آزاد   کشد،ی م   خیانسان را به چار م

از مردم دوست و    یاخود عده   ی ذهنمن  می دارد. و در راه حفظ و بزرگ نگه داشتن و ترم  ازیبزرگ ن  یذهنبا من   ییهاانسان 

 .دیآی مها برصدد انتقام از آن که در شوند ی دشمن م یاعده 

و    میشوی م  تِمانیَّاثبات من  یبرا  انیدچار کشمکش با مردم و مقاومت با اطراف  میریرا از اتفاقات بگ  یو شاد  یزندگ   اگر

دَغَلکار است و ما متوجه    یجسم   یاریهش  ی انجامد ول ی ها به درد م کشمکش   ن یو ا  شودی درون سرِ ما تمام نم   یهاحرف

تا    میشوی تلخکام م  تاًیدرست است و نها  د یگوی که در سَرِ ما م  ییهاکه تمام حرف   میکنی و فکر م میشوی او نم   ب یفر  نیا

 .اشتباه است میروی که م  ی راه میبفهم

است و اتفاقات    منیُمبارک و خوش   ی مِ  نیو ا  میریبگ  ی از او مِ  میتوانی م   یکه ما با شاد  دیگوی غزل از عشق م  نیدر ا  موالنا

 م،یو اطراف اتفاقات فضا باز کن  م ینخواه  ی که از جهان و اتفاقاتش زندگ   میانتخاب کن  د یما با  ی به ارمغان دارد. ول   ی خوب 

 .آورد  رونیب یکاموحدت با خدا انسان را از تلخ  ی آماده است که با مِ ی گو زند   میشو  یذهنمنکر عقل من  یعنی
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از دست دادن    یسبب باعث شجاع شدن ما برا ی ب   ی و آرامش و شاد  ی خرد اله  ی مِ   جیتدرلحظه، به به لحظه   یی گشافضا  با

 .ردیگیدست مسرِ ما را به   تیو هدا شودی در مرکز ما مستقر م عدم   .شود ی م  یدگیهمان

چند کم به ما  هر  ی تیخداوند توجه و عنا ،یکبختین  ی از رو  ی ما ندارد، وقت  ی برا یتیجذاب گرید گرانیجالب از نظر د  یزهایچ

خداوند دست نوازش به    ی اله  ی خدا شدن و خوردن مِ  نیمشهور وجود ندارد. با قر  یهابا انسان   ی نیبه همنش  یازیبکند، ن

دل    ی ماد  یزیچ  گرید  م،یکنی بلند پرواز م  زهایاجسام و چ یاز رو  ی دگیاز همان  پاک دل   د، یو ما مانند باز سف کشدی سَرِ ما م

بو  میخور ی م   یشراب   از  .میو عاشق همة مخلوقات خدا هست  مینیبی را م   ی. در همه، زندگ کندی ما را جذب نم خوب    ی که 

  ن ی در هم  ییکتای  یحضور و فضا  وانیاز ا  و  .دهدی کار م  زة یندارد، به ما انگ  یدیامنا  کند،ی و درون ما را آباد م   رونیب  دهد،یم

 .بود  میطرافمان خواها  یذهن یهامن یهاما شاهد کشمکش  ایدن

خام و دست اول    یِ و رد شدن زندگ  ییگشاو فضا  ی اله   ی که چطور شد که با موافقت با قضا  کندی سؤال م   ک یدر آخر    موالنا

 کارن یچگونه ا  داندی نم   کس چ یفَکان خداست و هکارِ کُن   نیا  .او عوض شد  یاریمرکز و دل انسان و هش  نیچننیاز انسان ا

 .شودی انجام م 

 تشکر  با

 از تهران  زهرا
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 نام خدا به 

 . داریجان و تمام دوستان و همراهان ب یشهباز  یو مهربانم آقا زیبا سالم خدمت پدر عز

 ی ، داستان دقوق 88۱ برنامة

اتصال و وحدت    ازمندیشده، به جان ن  داریگشته، درد طلب در او ب زردی است که از فراق خداوند رو ینماد انسان   ی دقوق

  ی ک یحال، حرارت و التهابِ او، تا   نیو درع دیگشای و فضا را م  کندی م   میکار است، خود را تسل  در   .است ش یبا اصل خو

 .ستی ن ی انیشدن با معبود را، پا

 ۱۹۵3 -۱۹۵2 اتیدفتر سوم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 راز یدانا ی ا اربی ی بگفت  او

 ازیدر دلم راه ن  یگشود تو

 امبحر اگر بنشسته  انِیم در

 امدر آب سبو هم بسته  طمْع

 .کار جانانکام و به جان طلب است و سخت تشنه  ی طالب زندگ پس 

 837 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی ست به وها همه تشنه جان   زآنکه

 دیآی را بانگ سَقا م تشنه

و مشاهدة    افتیاز در  رانگیکه د  باشد یم  ییهاافت یبوده و شاهد در  بیاز غ  یمُدرک الهامات  م،یو تسل  ییفضاگشا  نیا  در

 .آن عاجزند
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 ۱۹8۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ناگهان دمیشمع از دور د هفت

 بدآن دم یآن ساحل شتاب اندر

 ۱۹۹۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ک یَهفت،  شدی که م  دمیدی م باز

 فلک  ب ینور او ج  شکافدیم

 ۱۹۹2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هفت شد  گریبار د ک یآن  باز،

 من زَفت شد  یران یو ح  یمست

 200۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شمع اندر نظر شد هفت مرد  هفت

 به سقف الژورد  شد ی م نورشان 

 2003 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مرد شد شکلِ درخت  کیهر  باز

 بخت ک ی ن شان، یا یّاز سبز  چشمم

 200۹ تیدفتر سوم، ب   ،یمثنو یمولو

 گذشت یم  شان یتر که بر اعجب  نیا
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 خَلق از صحرا و دشت  صدهزاران

 20۱0 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باختندی جان م   ه،یسا یزآرزو

 ساختندی م بانه یسا  یم یگل از

 20۱۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چ یه دند یدی آن را نم ةیسا

 چ یپ  چیپ یهاده یتفو بر د صد

 ند،یبی . هفت شمع را م ندیبی و در وحدت م   پارچهک یعدم، عالم را    ی در خموش   م،یو تسل  ییسالک در فضاگشا  یِ دقوق

درخت    کیهفت درخت به    و به هفت درخت و   ابندیی م  یشمع، هفت شمع تجل   ک یو دوباره از آن    شود،ی م  یکیکه  

و    ی در راحت  م،ی تسل  ةیجان. در سا  ک ی  کرةیپ  نش یاست و همة آفر  یاریشه  کی   که عالم بر  ندیبی م  . شوندی م  لیتبد

 .ذهن یاهویاست، به دور از تغال و ه ش یآسا

شدن و رجوع به اصل    ی کی  یی توانا  ی ها، بالقوه در ذات هست و هر انسانانسان   ی تمام  یبستر برا  نیکه ا  یبا وجود  حال

  ران یو ح  ریو الهامات در تح  هاافت یدر  نی از ا  ی و دقوق  خبرند ی مهم، غافل و ب  ن یها در خواب ذهن از اخود را دارد، انسان 

در    یاقضاوت و محاسبه   چیدرگذرد و ه  زیگردنه ن  نیاز ا  دیچراکه با  زند؛ی م  عدمقام، راه او را در مراحل ب  نیا  دیو شا

 هان یخداوند بشمارد، درگذرد و دل بد  ت یو آن را عنا  ندیها را مطلق، از جانب پروردگار بباشته باشد و آن ند  زیامر ن  نیا

 ی اریشمانع اتصال و انطباق ه   یزیچشده، سخت تشنه است و در کار و اما چه   دار یب  ی طلب در دقوق  جان یتا بد  پس  .نبندد

 !رد؟یگی صورت نم  لی و تبد  شودی م یاریشبر ه
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  دن یبا د  یعنی  ندیبی ها را در حال غرق شدن م آن  کهی و هنگام  دهدی را طالق نم   های دگیهمان  بارهک یبه    یدقوق   کهنیا

تا خداوند او را خالص    گذاردی و نم  کندی دخالت م   یدر کار زندگ  آورد،ی برم   ادیو غرق شدنشان، فر  های دگیهمان  یکشت

 .ردیرا ببرد و جانش را بگ یذهنکند و سر من 

  ی عنی  د؛یگوی اکبر مالل   یاحرام ببندد، اما با ذهن معنو  یزندگ   ی سوهر دم در نماز باشد و به   خواهدی م  ی دقوق  کهی حالدر

: به حَول اللّه وَ قُوَّتِهِ  دیگوی . م یبرتر و باالتر  هات یو وضع  های دگیام، از تمام همانچه در دل گذاشته تو از تمام آن   ایخدا

ذهن،    یدست و پا  دهد،ی اجازه نم  کهی حال در   نمینشی و م  زمیخیتو و نه قوة ذهن، برم  یرویبه قوه و ن  ،یعن یاَقوُم و اَقْعُدْ؛  

تاب  ذهن برهاند،  یهاکندنتا جان او را از جان  ردیگی م دنیفکان وزکه تندباد قضا و کن یو افتاده شود و هنگام دهیبُر

نم  کندی م  یبازروباه   آورد،ی نم قربان   زشیعز  یهای دگیاز همان  یبعض   دیآی و دلش  آن   یرا  و  که خَنجر عزت  کند  گاه 

و    ترسدی بلکه کار را متوقف کرده، هم م  دهد،ی شده، نه تنها او را رشوت و پاره نم   دهیکش  های دگیهمان  یخداوند، بر رو

 .لرزدی هم م

 2372 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بترسم، نه بلرزم، چو کشد خنجر عزت   نه

 خدا خنجر او را بدهم رشوت و پاره   به

 .ابدیتا پادشاه، کارش را تمام انجام دهد و جان او آرام   گذاردی شفاعت برخاسته و نم   به

 2۹۶۱، 2۹۶0 ات یاب ،دفتر چهارم  ،یمثنو ،یمولو

 : بهر شاه مبذول است جان گفت

 انیاَندر م عیشف  دیچرا آ  او

 مع الل وقت بود آن دم مرا یل
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 ی مُجتب ی  نب ه یف سَعیَ ال 

 هدف  جهینتو در  آوردی خاص م  یِدگیماندن همان  یبر باق   لیرا مبذول شاه نکرده، ذهن به دخالت برخاسته و هزار دل  جان

و ناقص ذهن دخالت    یو حائل بر جا. خِرد کافر، عقل جزو  واریو د  ماندی جهان معطل م  نیاز آمدن به ا  یو منظور اصل 

 .ماندی م  یباق  تماممه یو کار ن کندیم

 200۱ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 جان چو شهادت ز درون عرضه کند  شاهد

 انگشت برآرد خرد کافر من  زود

و آب    زدیفرور  بارهک یذهن به    وارید  ، یبه تمام   های دگ یهمان  یتو در گِل نشستن کش  ل یکردن اسماع  ی که با قربان  دیام

و    مییراجعون«: همه از او  ه یبرگردد؛ که »اِنّا للّه و اِنّا اِل  ش یو به اصل خو  ردیگ  دنیها جوشدر جان همة انسان  ی زندگان

 انشاالل   .میگردی او بازم  یهمه به سو

  ۱۵۶ ةیاز آ ی ، بخش( 2)  سورة بقره م،یقرآن کر

   «راجعون هِ یلِلّه و اِنّا اِلَ اِنّا»

 .«میگردی او بازم ی سوو به  مییخداما از آن  »

   رازیبا احترام، سرور، ش

والسالم 
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 88۱برنامه  ،یاقتدا کردن قوم از پس دقوق 

و قصد قربان کردن    میاستاده یلحظه مقابل خداوند ا  نیهاست، که ااز ما انسان   کیبه نماز، نماد هر  یکردن دقوق   اقتدا

خدا بزرگ است    کهنیگفتن ا  یعنی  ریست. تکبی زندگ  برابرِلحظه ما دربه لحظه   می. نماز نماد تسلمیخود را دار  یذهنمنِ

و    میبشو  میبعد ما تسل  فتدیب  یچالش   ای  یاتفاق   می معنا که صبر کن  نی نه به ا  م،یکنی م  یخود را قربان   یذهننام خدا من و به 

ا  م،یکن  ی را قربان   یذهنمن ، قربان  . قربان کردن حرص و آزمیدهی لحظه انجام م   ن یعمل را هر لحظه و در ا  ن یبلکه 

جدا شده و خود را    ی ماد  ن از جها  کهنی ا  ی عنیدرست،    یی و فضاگشا  میخود. تسل  ی و توهم  ی ذهنمن  یهاتیکردن من

 .ستادنیا ی زندگ یپا یبر رو قاًیلحظه عم نیا ییکتای  یو به اصالح در فضا دن،ید ی جهان ماد  یفراسو

 2۱43تا   2۱40 اتیدفتر سوم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 در نماز  یدر شد آن دَقوق   شْیپ

 همچون اطلس آمد، او طِراز  قوم

 کردند آن شاهان قطار اقتدا 

 نامدار  یِ آن مقتدا  یِپ  در

 مقرون شدند  رهایبا تکب  چونکه

 شدند  رونیقربان از جهان ب  همچو

 . زیرستخ ز،یخلحظه در حال انجام است، انسان راستبهست که لحظه انسان  امتیلحظه ق نیا

 2۱48و   2۱47 اتیدفتر سوم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 ها زده حق صف شِ یپ  امتیق چون 

 حساب و در مناجات آمده در
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 ز یراشک   زدانی شِی پ ستادهیا

 ز یتخرس زِیخمثالِ راست  بر

  ن یکه در ا  ده،ی ال و بازخواست قرار م ؤمورد س   مان،یفکرها  ی اتفاقات، و حت  ق یطرلحظه مدام ما را از  نیدر ا  خداوند 

تمام امکانات از جمله، پنج حس    ؟ یمن چه ارمغان آورد  ی برا  ؟یکرد  کار  ی به تو دادم چ   یخاک  نیزم  ی که در رو  یفرصت

و   ل یعنوان بهرا که ب  یی دست و پا ا ی ،ییو فضاگشا م یبا تسل دنید  ده،یگوهر د ایعرش بودند،  یکه همه گوهرها ،یماد

تو مجان به  پ  ی کلنگ  و  اتفاقات  که حت  یی هاام یعرضه کردم،  به ه ب   ی را  تو فرستادم، صورت درد    ی خالصه تمام  سمت 

  م یبرا  ی ن مقابلِ اون چه ارمغاو در  ؟ یکنیخرج م  ی و در چه راه   ی تو گذاشتم چطور  اریرا که در اخت  ی و معنو  ی امکانات ماد

 .یاریب ی خواهیم

 2۱۵0تا   2۱4۹ اتیدفتر سوم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 مرا؟  ی : چه آورددیگو یهم  حق

 مهلت که دادم من تو را  نیاندر

 ؟ ییبرده انیخود را در چه پا عمرِ

 ؟ ییکرده یو قوَّت در چه فان  قوت 

را هم به حضرت حق    ییگوخودش نکرده، توان پاسخ   یراه زندگ  شهیرا پ  ییو فضاگشا  میکه انسان، تسل   ییاونجا  از

که    میریگیلحظه مورد خطاب قرار م  نیباز از جانب خداوند، ا  ی ول  ره،ی نداره. از خجالت به رکوع و بعد هم به سجده م 

توان    گهی. دشهی م  ی مو از ما حسابرس بهلحظه مو  ن یاده. در    بر سرت را باال کن و جواب من را بده، و از کرده خودت خ

 .زنهی به جان ما م   یبت یچنان هچراکه خطاب خداوند آن  م،یندار ستادنیا

 2۱۶3و   2۱۶2 اتیدفتر سوم، اب  ،یمثنو ،یمولو
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 نبودش  ستادن یپا ا قوّتِ 

 بر جان زدش   یبتیخطابِ هَ که

 قعده زآن بار گران ند،ینش پس 

 ان ی: سخن گو با بدیگو حضرتش

  د یگونه است و شانشستن در نماز نماد  نیالبته ا  م،یریگی باز مورد خطاب خداوند قرار م  یزندگ  مقابلِ حال نشستن در  در

  ، ی شد  میکه بهت دادم شکرت کو، تسل  یهاها باشه. که از نعمت عمر و از دست دادن فرصت  دنیرس  انیاز به پا  یحاک

و    ؟ یبه حضور استفاده کرد  دن یرس  یبرا  ی که داشت  یعمر  رصتات باز شد؟ از فینذهچشم کور من   ، یکرد  یی فضاگشا

ها را نداره  ی شدگ تیهوهم   ییتوان شناسا  ،یذهنمن   یکه انسانِ دارا  یینه؟ از اونجا  ایلحظه    نیباز ا  یکنی استفاده م  ای

دست    ، ییگوپاسخ   ناز عدم توانکرده و فقط ذکر خداوند را به زبان انجام داده، حاال بعد  ییو فضاگشا  میتسل  یاو لحظه 

  گه یکه د  زنند،ی اش م نه یهمه دست رد به س  زیها ناون   ی . ولشهی و بستگان خودش م   شانی و خو  ا،یو اول  ایبه دامن انب

هات ی دگیحاال از فرط همان  ی ول   ی دکه بزرگ بو   یانسان   یمحل، ای خروس ب   یحاال شد  رشده، یفرصت از دست رفته و د

 .یشد نیمسک

 2۱7۵تا   2۱72 اتیدفتر سوم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 ا یک  نیشد مسک  دیهمه نوم از

 برآرد هر دو دست اندر دعا  پس 

 خدا   یگشتم ا د یهمه نوم کز

 و منتها  ییّو آخر تو اول 

 نیها ببخوش اشارت  نینماز ا در
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 ن یقیبخواهد شد   نیک ،یبدان  تا

 نماز  ضه یآر از ب  رونیب بچّه 

 و ساز میتعظ   یمزن چون مرغِ ب  سر

و وقت گذشت، و به حضور    دم یفهم  ریو من د  ی اول و آخر تو بود  ا یکه خدا  میداری مشدن دست به دعا بر  د یاز ناامبعد

لحظه    نیا  ی عنوان دقوقه ب   ما  .منکرد  یینشدم و فضاگشا   میکردم و در عمل تسل  شی. و فقط به زبان تو رو ستادمینرس

  دنبالِ ه . بمیشنوی خود را م  یهای دگیهمان  یدر ذهن، صدا  یی و در هنگام فضاگشا  م، یبا خداوند هست  از یدر حال نماز و راز ن

ها موقع از اون که به   ییو از اونجا  مینیبی م  ایمان را در حال غرق شدن در درخود  یهای دگیهمان  ،ییهاچالش   ایچالش  

 .رهیما را بگ یهای دگ یهمان اومده تا جان لی. تند باد خداوند همچون عزرائمیشوی المنون مب یحاال دچار ر میدل نکند

 2۱80تا   2۱78 اتیدفتر سوم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 فتاد  ای در یِ چشمش سو ناگهان

 داد داد  ایدر یِ از سو  دیشن چون 

 یی او کشت د یموج د انِیم در

 یی قضا و در بال و زشت در

 م یشب و هم ابر و هم موجِ عظ هم

 م یو از غرقابِ ب یک یسه تار نیا

ترس از غرق شدن که خود نماد غرق  از بودن ما در ذهن هستند، و    ی کدام نمادکه هر  نیسنگ  یهاو ابر و موج   یکیتار

 میدعا کن  کهنی ا  یجاما به   ی ما، ول  دنیبه حضور رس  ی اصل برادست دادند دربه ماست. همه دست   یهای دگ یشدن همان

 میهای دگیمانه   ایبه دعا کردن که خدا  می کنی بمانه، شروع م  مو عد  میکمکم کن مرکزم که خانه توست در تسل  ایکه خدا
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و به ترس    میهامون را ندار ی شدگ تیهوت دل کندن از همأو جر  مینیبی م  دهیفای و توکل به خدا را ب  ی را نجات بده. بندگ 

 .میشویم  د یو ناام میدهی مع الل وقت را از دست م  ی. فرصت زنده شدن، ل میآوری م یرو

 2۱8۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی بندگ  ن یست ا  دهیفا ی که ب گفته

 ی در آن صد زندگ  دهیزمان د آن

  ب یفر  ی هم فقط برا  اون   رند،یگی به خودشون م   یاگه ید  یو شکل و رو  کنندی م  داد یبو ما شروع به داد  یهای دگیهمان

مکر    چ یچون ه  گهیبشه. حاال د  ارگزیافته که پرهی م  ادش یتازه    ده،یکه وقت مردنش رس  ینیما. مثل زاهد دروغ   یاریشه

 . کنهی کردن و متوسل شدن به خدا رو شروع م   عاوقت د  کنه،ی کار نم  گهینداره و د  دهیفا یاله ی و ح

 2۱8۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز راست  یز چپشان چاره بود و ن  ی ن

 چون مُرد، هنگامِ دعاست  هاله یح

  ی. ادیدیپرستی خودتان را م  یذهنکه من  یپرستان سگ   یکه: ا  کنهی شروع م   یدشمن  یهم از رو  طانی لحظه ش  نیا  در

و هم فقط با زبان    میکنی رو انکار م   ها در مرکزمان، هم خدا ی گیبا نگه داشتن همان  ، یکه اهل انکار و نفاق هست   ی انسان 

  ده، یو دعا چه فا  هیگر  گهی. دمیشدی حال به خدا زنده مبه که تا   رنهوگ  ست،ین  ی توبه که واقع  نیا  م،یکنی خدا را م  شیستا

که خداوند در هنگام خطر از    ادیب  ادمانی.  میهست  یذهنمن  و یها در دلمان هست، باز هم از جنس دمرض   نیا  ی تا وقت

 یکه باز باشه. مرکز  شنوه ی م  یرو فقط گوش   نیا  یول   داد ی مان مو نجات   گرفتی قضا و قدر خودش، دست ما رو م 

 .نباشه ی که عدم باشه و مدع نهیبیم

 2۱۹8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یومول



 

 

 

470قسمت پیغام عشق   خانم فریده از هلند 

 و سِرّ بست یز آغاز اگر غ کارها

 و آخر آن مُصِّر  دیاول د عاقل 

انسان عاقل از اول سِرِّ کار را    م،یکه فضا را باز کن  افتهی گوشمان کر است. اتفاق م  شده تیهو داشتن مرکز هم  لیدله ب

اصرار     شده تیهوانسان جاهل و هم   یول  اندازه،یرا م  های شدگ تیهوو هم  کنهی م   ییشناسا  کنه،ی م   ییگشافضا   نهیبیم

 .شده  ریکه د شهی هم متوجه م  رو آخ کنهیها مدر نگه داشتن دردها و رنجش 

 220۱و   2200 اتیدفتر سوم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 عَنود   یا ب یغ ة واقع  ینینب گر

 اندر ربود؟   یک  البی را س حَزم

 در جهان   یچه بود؟ بدگمان  حَزم

 ناگهان  یِ بال  ندیدَم ب به   دَم

را    ی شیاندو دور  اطیاحت  ایآ  م،یدیاگه حکمت اتفاقات را نفهم  ،یات را بزرگ کردی ذهنگر که فقط منزه یانسان ست  یا

دردها    نیخودمان، به ا  یهادانمی به نم  م؟ یداشته باش  م یتوانی هم نم   یی ایشک به امور دن  یقدر  ایآ  م،یبفهم  میهم نتوانست

  بره ی که داره م  ستیقضا ن  ر یهمان ش  نی ا ایآ  ست؟یالمنون خداوند نب یر  هماندردها    نیا  ای. آ میکه دار  ی و عدم آرامش

 .!!مانی ذهنمن یهستیم، حفظ و نگهدار یاموال و امورات  یما هنوز هم فکر حفظ و نگهدار ی ما رو در جنگل بخوره، ول 

از هلند  دهیتشکر فر با
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 ی شمس و مثنو  وانی از د  یات یشرح اب

 ۱۱2۹ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ریحسابش مگ  چیرفت، ه عشقی عمر که ب   

 ر یعشق، در دل و جانش پذ ست ات یآب ح

از جهان و    ارانه ی. عشق برگشت هشدیآی و درد گذشت، عمر به حساب نم   ی عشق ی در ب   ، یجسم  یاریکه در هش  یعمر

دوره را به حساب    نیخدا در مرکزت نبود، ا  یعن ی  ،یکه زنده به عشق نبود  ییهاد ما به خداوند است، زمانمجد  وستن یپ

در حال درد   ،ی داشت ی جسم یارینداشته و هش تیفیک اتیاریچون هش  ،ینکرد یدوره زندگ   نیدر ا  یعن ینگذار   یزندگ

 .یو آگاه نبود   یبود دنیکش

و تو را به عشق، به خدا زنده    کندی را وارد چهاربُعدت م  یو آب زندگ   اتیبه خداوند، آب ح  ارانه یمجدد و هش  وستن یپ

ادامه    دینبا  گری را د  یذهنبا من   ی . زندگشودی م   رابیس  اتیاز آب ح  اتی و جان جسم   جاناتیجسم، ذهن، فکر، ه  کند؛یم

با    م،یلحظه باش  ن یدر ا  م، یزنده به عشق شو  دیهمة ما با . است  ردنعمر تلف ک  ی ذهندر من   ی آگاه باش که زندگ   ، یده

 .میاوریخداوند را به مرکزمان ب  میو تسل یی فضاگشا

 ۱7۹۵ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یادر صرفه چون افتاده  یاگر تو مُقامِر زاده    

 رسوا بُوَد، خاصه که با خوب خُتن  یصرفه گر

 مُقامِر زاده: فرزند قمارباز 

چرا در انداختن    ؟یاافتاده   ییجوپس چگونه در صرفه   ،یفرزند خداوند و از جنس او هست   یعنی  یامارباز زاده اگر تو ق 

 ؟یکنی م  ییجوصرفه های دگیهمان
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است،    فیح  ندازمیرا ب  های شدگ تیکه اگر هم هو  ست یذهنفکر کردن با من   ،یگرصرفه   ؟ ینظر هستو تنگ   سی خس  چرا

زنده    ینماد خداوند است، برا  یخُتن  یروبایمرکزت پاک شود. ز  دی حتماً با  یختن  یبارویزمخصوصاً در مورد    شود،ی نم

و    کندی در راه زنده شدن به خدا ما را رسوا م  ییجوصرفه   ،یندازیو ب  ی کن  ییرا شناسا  های دگیهمان  دیشدن به خدا با

 .زشت است اریبس

 888 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 پنبه برون کن ز گوش، عقل و بَصر را مپوش    

 رود ی بَصر م  ی کان صنم حُلّه پوش، سو

ما   نه گوش   ندیبی نه چشممان درست م  شود، ی به جسم م  لیمرکزمان تبد  م،یشوی م  تیهوها همو آدم   زهایما با چ  یوقت

کننده که از عقلِ    یینبند، عقل شناسا  های شدگ تیهورا با هم  یاریهش  دید  یعنی: بَصر  دیگوی . موالنا مشنَوَدی درست م 

که لباس نازک   یخداوند، آن دلبر   یعن یپوش آن صَنم حُلّه  کهن یا یبرا  پوش، ن های دگ یآن را هم با همان دیآی )خدا( م کل

.  رودی خداوند است، م   دِیدرست که د دِید  یسوبَصر، به  یسوو حضور توست به  ی واقع خودت هستکه در دهیپوش ریحر

خدا را در    یعنیم و دلبر  یکن  ی مرکزمان را خال  د یها، پس بای شدگ تیهوهم  ق یطرنه از  ندیبی عدم م  لهیوسکه به   یدید

 .میمرکزمان بگذار

 8۱۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟یاده یجسم، تو آن د  نیا یاتو نه    

 یادهی از جسم، گر جان د ی واره

که از    یهست  یاریو آن هش  د یبلکه آن د  ،یستین  تیهای شدگ تیهوو هم   یذهنمن   ،یست یجسمت ن  نیانسان، تو ا  یا

 .شد  ی رها خواه ها،ی دگیهمان نک یاز پشت ع دنیاز جسم بودن و د ،یکرد دا یپ یاریجنس عدم است، اگر چشم هش
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مرکزت از    ،یشو ی م  میمرتب تسل  ،یصبر و شکر دار  ،یو باز نگه داشت   یداگر فضا را باز کر  یعنی  ،یاده یجان د  اگر

آزاد و رها    یذهناز جسم و من   باشد، ی خدا در مرکزت م  ،یاده یرا در مرکزت د  یاریصورت هشن یجنس عدم شده، در ا

 .یاشده 

 82۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن ینعمَ المُع  ایکرد  ی هم تو تان   

 نیرا هست ب نیمعدوم ب دةید

. رمیپذی م  ،یآوری وجود م را که به   ی هر اتفاق  میگشای فضا را در اطراف اتفاقات م  اورم،یکمک و    نیبهتر  یا  خداوندا، 

. خداوندا،  اورمی به مرکز ب  ی هست  اورم ی  نیتا تو را که بهتر  رمیپذی و من م  یآوری وجود مطبق قانون قضا تو اتفاق را به 

  ن یکن، چون چن  لش یتبد  ن، یخداب  ن،یبهست  دة یها آگاه است، به دو فقط از جسم   ندیبی که تو را نم   نیبچشم معدوم   نیا

 .بردی م  نیو از ب کندی ما را معدوم م زیچنابود کننده است،  همه  د، ید نیا ند،یبی ها را مفقط جسم  یدید

 47۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که رَه تا دِه بَرَد  دیبا ی حازم   

 مع طاعون آوَرَدحَزم نَبوَد، طَ

برگردد و    های دگ یاز جهان همان  تواند یشده م  ی ها خالی شدگ تیهوو محتاط که مرکزش را از هم   ریانسانِ با تدب  فقط

  م،ینیعدم نب  د یعنوان حضور ناظر با دنباشد، به   اطیو احت ی شیانددور اگر  لحظه شود،   ن یا  ییکتا ی  یفضا یعن ی(  ده )واردِ  

 .خواهد کشاند  یخواهد کرد و ما را به نابود  یشماری ب یدردها  ی عنیما را دچار طاعون  یذهنحرص و طمع من 

 47۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی رتیدزد است فتنه س  یک یاو    
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 ی او را به هر دم صورت ال یچون خ

او فتنه  ستی است، مانند دزد  گرلهی و حدَغل    اریبس  یذهنمن ما آشوب برپا    ی و در زندگ   ستیگرکه ذات و سرشت 

از ما    یاریتوجه زنده و هش   بد،یفری و ما را م   شودی بر ما ظاهر م  یهر لحظه به شکل و صورت   ال یمانند خ  کند،یم را 

 .دزدد یم

 477 تیدفتر ششم، ب  ،ینوثم  ،یمولو

 کس نداند مکر او الّا خدا    

 و وارَه زآن دَغا زیدر خدا بگر

به خدا    دیفقط با  یذهناز شرّ من   شناسد،ی را نم  یذهنخبر ندارد و من   یذهنمن   لهی از مکر و ح  یگرید  یخداوند کس   جز

و    میامان باشدر    یذهنمن   لهی تا از مکر و ح  میمرکزمان را عدم کن  م،ییفضا را در اطراف اتفاقات بگشا  یعنی  م،یپناه ببر

 .میکن دا ینجات پ

 20۶3 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سرش   دیبال نا واریتا به د   

 نَشنوَد پندِ دل آن گوش کَرَش 

پند بزرگان را    ست ینشود حاضر ن  بتیتا گرفتار بال و مص   یعن یبال نخورد،    وار یدارد تا سرش به د  یذهنکه من   ی انسان 

  د، یداوطلبانه فضا را در اطراف اتفاقات بگشا  ستیبزرگان ناشنواست، حاضر ن حت یپند و نص  دنیبشنود، گوش او از شن

 .را بشنود دیآی که از عدم م یپند دل، و عدم کند و پندِ  ی خال های دگ یمرکزش را از همان

 773 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا را خواستن رِیاز خدا غ   



 

 

 

470قسمت پیغام عشق   خانم سرور از گلستان  

 کاستن ی و کُلّ ست ی ظَنِّ افزون 

  م یکنی را کم م  یواقع زندگ کار در  نیرا زنده نگه داشتن است. با ا  یذهنزنده شدن به خدا را خواستن،  منِ   ریخداوند غ  از

 ی های شدگ تیهوهم  میخواهی نکردن، ما از خداوند م   ی بردن و زندگ  نیرا از ب  زیچهمه   یعنیکاستن    یکل  م،یبری م  نیو از ب

ما کمتر   ی و زندگ  شتریدرد ما ب  شود، یشود، عدم در مرکز ما کم م  ادیما ز  یهای دگیمانچه هکند. اما هر   اد یمرکز ما را ز

 .گرددیم

 حضور گنج  یهابرگرفته از برنامه 

با سپاس و احترام: سرور از گلستان 



 

 

 

470قسمت پیغام عشق   

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

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود 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 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


