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516 پیغام عشق قسمت از اردبیل  خانم رقیه   

 1948غزل   611برنامه 

 1948 شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

 برآ  یصوف  یا  ،یخانه گردون   یگر زصوف       

 اندرآ اندر صف اِنّا لَنَحنُ الصَّافُّون  و

و در    ا یصورت باال بن یذهن است، در ا  نیو آسمان تو ا  یکنی م   ی زندگ  ی صوف  ی ذهن  ریو با تصو  یدار  ی معنو  ی ذهناگر من  

خودش   ی رو یار یمنطبق شده، و همان هش یاریهش ی رو ی اریکه هش ست،یبا اند م یفرمان خدا تسل ی که برا ییهاصف آن 

و آرامش   سببی ب  ینبودن به جهان است و برکات آن شاد یو متک یو زنده شدن به زندگ  امتی عالمت ق نیاست و ا مئقا

 .بزرگ است  ی ابیکام نیاست و ا

 1948شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 کوس تمَّ الفَقرُ فَهوَ اهلل بزن  ،یریور فق      

 فقَهوُن یَپاک باش از اِنَّهُم ال   ،یه یفق ور

که    میدار  تیخداست. ما دو خاص نیتمام شود، پس ا  یی بزن که فقر و گدا نویبردار هر لحظه طبل ا  یزیچی ب یریاگر فق  

و   م،یااز جهان نشده  ازینی . بمیهست یمعنو ی و گدا م،یرا دار یریفق یذهن ریه تصوک یریفق  یکی  اندازد،ی ما را به اشتباه م

است،    یدانشمند  ی گریدر خدا فنا شود. و د  دیبا  یواقع   ریکه فقی حالاست. در  ده در جهان مان  یزیچ  کی چشم حسرت ما به  

را درمیشو  میو تسل  دانمی نم   م ییبگو  دیکه همه ما بای حال . دردانمی م   یعنی اگر    .میعقل کل صفر کن  مقابلِ . عقلمان  پس 

دانش   یدانشمند با  همو  ا  ،یاشده   تیهوت  شده ن یدر  خشک  من  یاصورت  نم  یذهندر  با یفهم ی و  از    دی.  را  خودت 

 . یپاک کن های دگیهمان

 1948شمس، غزل شماره   وان ید  ،یلومو
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 در رکوع و چون قلم اندر سجود   یگر چو نون       

 سْطُرُون یَبا ما  وندیتو چون نون و قلم پ پس 

  ی خاک  یو قلم که در حال سجود است. سجود منتها  میکه ذهن دارنیوجود ا خم شده، با   یذهنمن  یعنیدر رکوع است،    نون

قلم صنع    خواهم ی عقل من صفر است و م   یی بگو  دیبا  ،یو سجود دار  میبه تسل  لیبودن و صفر بودن است. اگر تو دائماً م

  ی که مواز  سد،ینو ی مثل موالنا م  ییهاانسان  له یوسبه   یدگاری. قلم آفرکندی و عقل من دخالت نم   سدیمن بنو  قیطرخدا از

 :قرآن هستند  هیآ نیبا ا وندیاند و پخدا زنده شده  تینهای هستند و به ب  ی زندگ

 1، آیه (68م )قرآن کریم، سوره قل

 «  یَسْطُرُونَ وَمَا  وَالْقَلَمِ ن»

 «.سند ینوی نون، سوگند به قلم و آنچه م»

 .دیآی مو به کالم در  زندی و حرف م  سدی نوی انسان هر لحظه م هلیوس به  یدگاریپس قلم آفر 

 1948شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 بصِرُون یُاز  ش یباش، پ بصر یُچشم شوخ سَوْفَ       

 دْهِنُون؟ یُ ش یپ  ستی چ یسارمُداهن نرم  چون 

که به خدا زنده   ی اآمده  ؟یاجهان آمده  نیبه ا  ی چه مقصود  ی که برا ن، یرا بب نده یتو آ نند،یکه مردم بب ن یاز اانسان قبل   یا

د  ، یشو من  دیپس  به   ی رو  د ینبا  ی ذهن  یهاغلط  ما  بگذارند.  اثر  متوجه شده   یهاآموزش   له یوستو  واقعاً   میاموالنا    که 

 م یاده یاکنون فهم  .باغ ما چهار بعد ما را خشکانده   یذهنمن   نیو ا  میخواب ذهن هست  درو    میابا دردها و فکرها بوده   تیهوهم

ها غلط  . آنمیگوش نداده و نرمش نشان نده  یذهن  یها. به حرف منمیو مقاومت صفر به حضور زنده شو  میبا تسل  دیکه با

 .ستندی. چون در راه شما ن کنندی نم  یها نرمآن  ، ینکن  یتو اگر نرم: دیفرمای قرآن م ه یآ .د یو غلط خواهند د نندیبیم
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 1948شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ه یف بَ یْآور شو از ال رَ خی چون درخت سدره ب      

 المَنُون  بَیْنلرزد شاخ و بَرگت از دم رَ تا

طور  و به   میداشته باش  تینهای و عمق ب   شهیر  دی. ما هم باتینهای و ب  ق یعم  شه یاست. با ر  یسدره درخت بهشت   درخت

حوادث    نیا  .لرزدی گوار نمنا   ث صورت شاخ و برگ ما از دم حوادنی. در استیدر آن ن  یکه شک   م،یزنده شو  ی به زندگ  نیقی

 .میشو  میتسل دیدست خداست و ما با  شهیکه ت دهدی م  غامیو به ما پ کند،ی م داریما را از خواب ذهن ب واقعاً

 1948شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ف  یِگشته ز طَافَ طَا هیبنگر آن باغ س      

 مُون یِسوخته هُم نا  شانی باغ ا  شان،یا مکر

نگاه کن.    اتیذهن: اکنون به باغ مندیگویموالنا م  م،ینیبی را در دست خدا نم  شهیو ت  م،یریگی اتفاقات را نم  غامیکه پ  یوقت

  ی با زندگ   یو مواز  م یکه تسل  نیا  یجارا گرفته و به   یزدیو دم ا  یزنده زندگ  ی روی، چگونه نگشته تو   هیباغ س  نیا  نیبب

به درد کرده    لیلحظه تبد  نیو مقاومت به اتفاق ا  زهیخود کند، با ست  ی وجود جسم   وارد را    یو آب زندگ  یبشود، خرد زندگ 

که در خواب ذهن و    یدر باغت بچرخد زمان  ییکه از طرف خدا بال شود،ی باعث م اتی ذهنغفلت تو از مکر من نیاست. و ا

 .کند، و بسوزاند اهیباغ تو را جسم و چهار بُعدت را س ،یهست های دگیهمان

ل یاردب ه یرق سپاس، با       
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 ...کایبا سالم و عرض ادب، آزاده هستم از آمر

  ایآ ست؟ یدل ن  نیهم، جُدا از ا ی و زندگ  ست ی زندگ نیدل« هم رِیگُفت، »ام  توان ی م ا یآ ست؟ ی دل ک  رِیبِدانَم ام  خواهمیم

 شُد؟   ییکتایو ناظر بَر حرکتِ  افت ی ییاز گَردِش در ذهنْ رها ،یالحظه  توانیم

 .گُذارمی غزل، در دل باز شُد، به اشتراک م  نیآنچه از ا    

 …گنج حضور  886، از برنامه شماره ۲5۰۲شماره   غزل

 ۲5۰۲ شماره  ، غزلمولوی، دیوان شمس

 یدار یتو را، گَر تو دل   دیگوی دل هَم رِیام -1

 ی زاریزِ نان و جامه ب یریعاشق باش تا گ که

  ی عنی)  دیآیو به خود م  گرددی خَالص م   یی از حرکت جُدا  یالحظه   ،ی امتداد عشقْ در تجربه هست  ،یاریهش  یعنی  ،یزندگ

  ی عن ینَخورده )پاک و دست   یِفضا  نی(، در ای)که خوب، حتماً دار  یدار  ی: اگر دل خواندی بر خود م  کالمی به ذات( و ب 

به عبارتِ دگر، تا از مرکزِ عشقْ به    ؛یتا از نان و جامه پاک گَرد   آ، درون(، به »توجه« در  یشُده دل، فضا   عدم  یِفضا

 !.(یو قدرت و دانش طلب  یخواه اده یز یعن ینه از نان و جامه ) ؛ ییحرکت درآ

 ۲5۰۲شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی تو را گَر قَحْطِ نان باشد، کُند عشقِ تو خَبّاز -۲

 یگُم گشت دَستارَت، کُند عشقِ تو دَستار گَروَ

بَس است.    یی کتای(، حرکتِ  یاز »وابسته« بودن به حرکاتِ ماد  ییرها  یعنی)  یو آزادگ   یی: بِدان که تو را، در رهادیگویم

و    ی عقلِ جُزو  نیهم  ی عنی)  یاده یچیعُنوان خِرَد بر دور سَر پکُند! و اگر آنچه به   «ییتو را اگر نان نَباشد، عشقْ »نانوا

 !.بِرَوَد، خوب، تو را حتماً خِرَدِ »کُل« بَس باشد  انیبا عشقْ از م  وندی(، اگر در پ یکرد  یورآکه در آن جمع  یویدُن  یِهادانش 
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 ۲5۰۲شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 و خودکامه  اریّخوش و طَ  جامه،ی ب و  نانی ب  نیبِب -3

 ی زَنْگار وانِیا ن یها را بَررا و جان  کیمَال

اند. آنان از باال،  تجربه به آن فضا درآمده و از عشق، به حرکت درآمده  نیاند، چه خوش در اآنان که سَبُک گشته   نیبب

در ذهنِ    یاریاز المکان سرچشمه گرفته )نه از حرکتِ هش  ،یو آزاد(. حرکتِ آنان در آزادگ   دهی)ره   اند ی ناظر بر جهانِ خاک

 .( یخاک

 ۲5۰۲شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی شود آزاد و مُسْتَغن ، یفُرن نیلوت و از نیچو ز -4

 ی و زار شهیدِگَر اُفْتَد، تو را اند  یمُلْک  یِ پِ

  یِ پِ   ابد؛یدِگَر    یمُلْک   یِپاک گَردد، خود را آزاد و مُستَقل، پِ  های و از ناخالص  ی جربه هستدر ت  یاری: چو هشدیگوی م   پس

دَم، از کُدام مُلْک به حرکت    نیاست، حرکتِ عشق. حال، تو خود را بنگر؛ تو در ا  افتهیکه از المکان به مکان راه    یحرکت

 .یکه ازآنِ کُدام مُلْک بُوَد  دای از »حالِ تو« پ  ؟یادرآمده

 ۲5۰۲شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی روحان  ارِی دیایب  ،یوَگَر دربَندِ نان مان  -5

 یاریکَردنَش  یاریکُن، نَ یاریکه  دیرا گو تو

که:   د یرَوشِ خود، گو ق یطرتو را از ی (، زندگیویدن یِزهایو »دَربندِ« چ ات ی»وابسته« به ماد یعن ی) ی اگر دَربندِ نان باش و

  ی . پس تو جُدا از زندگ یزندگ  یِتو، برابر است با همکار  یِثَمَر نَرسَد! همکار»کار« به  ،یبِدونِ همکار  رایکُن؛ ز   یاری
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که هر دو دستْ    ینیبب  یتوان ی م  ای! حال، آستیجُدا از خودِ تو ن  یکَردنِ تو، حرکت  یاری  یِ هم برا  یو رَوشِ زندگ   ، یستین

 اند؟ سکه   کی  یِدو رو قت یدر دستِ هم، در حق

 ۲5۰۲شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 عشق از خارا کُند چَشمه رَوانْ ما را   یِعَصا -6

 ی بَقّار شْ یب نیمَکُن ز ارا،یجوعُ الْبَقر   نیز تو

(،  یو آزادگ  یی)در رها-عدم شُده دل    یِکه در فضا  ستیمنظور همان حرکت  ست؟یعشقْ و چَشمه رَوانْ چ  یِاز عصا  منظور

   .(ی )از المکان به مکان؛ از عشقْ به تجربه هست-  گرددی م یجار  یدر تجربه هست

! چون جانْ از  ؟یگردی نم   ر«یپا شُده، »سه که در ذهنْ بِ  یخواه اریو بس  ی خواراریبس  نیچرا تو از ا  ی دان ی : مدیگوی م   حال

ناآگاه  با »چ  یِخال   یِجا  ی خواهی م   ،یعشقْ محروم مانده؛ و تو در  را  کُن   «یویدُن  یِزهایآن  بِدان که فقط عشقْ  یپُر   !

 !مَکُن یبَقّار ن یاز ا  شی است، به »اصلِ خود« بازگَرد و ب نیکه چن ال کُند؛ پس ح ازینی جانْ را ب تواند یم

 ۲5۰۲شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 کُند البه  ک یسُخَن در دل، مرا هر  زدیفرو ر -۷

 یاریخَمُش مانَم زِ بس م،یاوَّل من بُرون آ که

: اوَّل من را در کالم،  دیحکمت فراوان. مرا نورِ هر سُخَن گوپُر  یِهاو سُخَن  ست یدَم، چشمه از المکانِ عشقْ جار  ن یا  در

 .نَباشد انْیکه چشمه عشقْ را پا یاریمُش مانَم زِ بسکه من خَ ست ی بازگو کُن؛ چُنان فراوان   ارانْی یِبرا

 ۲5۰۲شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 یجار  یالْحُسْنَ فِ  تُیْ صاحِبَ الدّارِ رَاَ ایاَال  -8

 ی نُورُهُ نار  یطَفّ یُناراً  نَنایْبَ فَاَوْقِدْ 
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 د یگو یبه گوشَم پارس  م،ی گوی هَم یچو من تاز  -9

 یآری سو نم نیکردم که رو ا یبَدخِدمَت  مَگَر

 اِنْعامِ عامِ او  ی مَهْ رو، ول یجُرم ا  ینکرد -1۰

 ی عار ی سازد، که تا نَبْوَد کس   یگُل  یهر باغ  به

  ی دل   نهیدر آ  ی عن یپاکِ خانه )  یِ(، من در فضایدر تجربه جهانِ هست   ی عنیتجربه )  نیدر ا  ست؟یک  ، یدل  نیچُن  صاحبِ

  ان یبرافروز تا فقط »عشقْ« بِمانَد و بَس )تا م  ی »ما« آتش  انِیشُد، م  ن یحال که چن  دم؛ یعدم شُده(، جمالِ »عشقْ« را د

به    یاز کلمات عبور کرد تا بِتَوان، »نورِ« سُخن را گرفت. در عالم هست   دیبا  .( زدیفرو ر  یی تَوَهُمِ جُدا  وارِ یمن و عشق، د

تَوانست گُل    ی دانه عشق کاشته شَوَد؛ آن باغ   ، یشُد تا در دلِ هر قوم   ان یز چشمه عشقْ بها اگوناگون، سُخن   یِهازبان

 . دینور تاب شی شُد و بر رو  یکه در آن آب جار د،یبِرو

 ۲5۰۲شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی غاُلمان دارد او زَنگ  ، یغاُلمان دارد او رُوم -11

 یبه هِنْدو و به تُرکار د،یَبِنْما یْ نوبَت رو  به

 اَنْدُه  اَشْ ی غاُلمِ زَنگ  ،یشاد   اَشْ ی غاُلمِ روم  -1۲

 یآن را دَهَد فرمان و ساالر یرا، دَم  نیا  یدَم

 آفتاب و مَهْ  فِینَبْوَد، حَر نیزم یِهمه رو -13

 ی تار نْیزم یِروشن شود رو نیشبْ پُشتِ زم  به

 ن یروزِ آن باشد، فِراقِ آن وصالِ ا نیشبِ ا -14
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 یماریها و بزِ صِحَّت  گردد،ی در دور م   قَدَح

در    ی عنی(، هم در خواب )وستهیو به حرکتِ عشقْ پ  دهیاز حرکت در ذهنْ رَه  ی عنیشُده )  داری دارد؛ هم ب  ی غاُلمان  عشقْ 

بر هرذهنْ فرو  یِکیتار   دار، یباشد؛ او را هم که ب  ی . او را که خواب است، نوبتدیَبِنْما  یْکُدام، به نوبَت رورفته(. عشقْ 

که آن  رایاست( و غاُلمِ خوابَشْ را اندوه )ز  انیکه در دلِ عَدَم، عشقْ در جررای)ز  ردیگدَربَر  یرا شاد  دارَش یب  غاُلمِ   .ینوبت 

هم آن را   ی را فرمان دهد، دَم نیا  یحرکت درآمده(. عشقْ دَم   به ک،ی ذهنِ تنگ و تار ک یدل، عدم را بر خود بسته و در 

. او که پُشت بر نور کرده، از نور  یکیتار  فِیحَر یگریآفتاب و مَهْ گَشته؛ و د  فِیرح یک ی  ،یدر تجربه هست  رای! زیساالر

 .بر نور گُشوده، روشن  یمحروم؛ او که رو

روز حکم در    یگرید  یشب حاکم شده، برا  یک ی  یکه برای حال(، در ی در تجربه جهان هست   یعن یتجربه )  ک ی  نیهم  در

  زِ   ی کی)  حسابی اما نه ب   گردد،ی را وصال آمده. پس قَدَح در دور م  یگریدر فِراق مانده، د  یکیکه  ی حالدست گرفته. در 

 !(یماریاز ب  ،یگریها و دصِحَّت 

 ۲5۰۲شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 طاحون   نینوبَت، مَبَر گندم از یگَرَت نَبْوَد شب  -15

 ی او جار  یِکه نَبْوَد جو ینیب  ایآس اریبس که

  یی کتایخَمُش و پاکِ    یِ ات را از فضانَگشته، توجه   ی نگرفته و آن چشمه در دلْ جاراگر تو را هنوز، حرکت عشق فرا  پس 

نَبْوَد جو  ینیب  ابیآس  اریدِگَر مَبَر؛ که بس  یِبه فضادرون(،    یِعَدَم، خَمُش  یِاز خَموش   یعنی)   یِ جو   یعنی)  یاو جار  یِکه 

 گردد و بس.(  یست که جارعَدَم شُده   لِپاک و خالصِ د یِ عشق، فقط در فضا

 ۲5۰۲زل شماره شمس، غ  وان ید  ،یمولو

 نَغز مَغْزش را   یچو من قِشرِ سُخَن گفتم، بگو ا-16
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 یو دُربار  یّدُرافشان   اموزد،یب ایتا در که

  ی عشقْ تو خود گو مَغْزش را، به آن دل  یرا نَتَوان در کالم آورد(؛ ا قتیحق  رایدر کالم و زبان، قِشرِ سُخَن را گفتم )ز من

 .یو دُربار یّ دُرافشان اموزد،یکرده؛ تا آن دلِ عدم شُده، خود ب یعَدَم جار یِدَم، توجه را در فضا نیکه در ا

 سپاس و احترام،   با

 کایآزاده از آمر
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 883برنامه 

 *[اقرار نمودن به روز الست ] موضوع: *

 ۲553 شماره  غزل شمس،  موالنا، دیوان  

 گویی؟ نمی   کردی؟کجا شد عهد و پیمانی که می

 جویی؟ نمی ، کسی را کاو به جان و دل تو را جویَد

مه  ؟! هن پروردگار شما نیستمیا مآ  ه ک،  در این غزل زیبا موالنا اشاره دارد به عهد و پیمان و اقرار نمودن به روز اَلست  

او غیب را عیان کرده و ما را به    کهحال وقتی   .البته که هستی  ؛ر خویش پاسخ دادیمال به پرودگاؤما در جواب چنین س 

  س پ  ،مانیمآن قول و قراری که با او عهد بسته بودیم که تنها به او وفادار می  ،آن بلی ما در روز اَلست  ،جهان فرم آورده

 . باشد ! که حق بر باطل پیروز گشته و رحمتش بر غضب او مقدم می ...خدا رو شکر ! ان شده است؟کتم چرا

ها با کمک موالنای جان به عهد و پیمان روز الست یادآور شدم و فهمیدم که تاکنون در محدودیت  ای معبودا...! تازگی 

ها را  بلکه باید با قوه ممیز همانیدگی   .مندان زیاد بها دهی چانِ فرم عاریتذهن بسیار گیر مانده و دیگر نباید به این جه

 .باز گردمیکی ال کنم تا به خانه اصلی خویش  در مرکز یکی 

پس چرا فقط او را   ،به طربناکی اصیل برسی،  جوید که با موافقت درونی به اسرار الهیهر دم ما را می زندگی    حال که*

 !؟لبی را اصل بدانیمذهنی صورت ظاهری و دل تق ب من مخر خواهیم با دیدچرا هنوز می   ؟جوییمنمی 

حال که آموختیم تنها باید    .ای! که با جان و دل عاشقِ ما شده و هرگز رهایمان نکرده نهایتمای عشق بی   ، ای زندگی

 ؛ پس باید  ،ر این نتیجه، دویشباشیم و در طلبِ رسیدن به گوهرِ یگانه وجودی خماتِ ماتِ تو 

 11۲9 شماره  غزلمولوی، دیوان شمس، 
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 عشق رفت هیچ حسابش مگیر ی ر که ب مع     

 در دل و جانش پذیر  ،ست عشق آبِ حیات 

بلکه بدون ابزار    ؛نگویم چرا زودتر با این برنامه گنج حضور آشنا نشدم،  عشق را هیچ حسابش نگیریمعمر بی   ،یعنی

 .، یابنده استیرا که جویندهز .شروع کنیمگشایی این لحظه ت فضامالمت ذهن هر لحظه را با استعداد قدر

 1815 شماره  رباعیدیوان شمس، مولوی،  

 کانی  ،تا در طلب گوهرِ کانی

 نانی  ، در هوس لقمه نانی تا

 دانی  ، رمز اگر بدانی این نکته 

 ی نآ  ، جستن آنی هر چیز که در

  .ط او را شکر گویم ر چیزی دیده و فقاالسباب( را در هب )مسببلکه با چشم نظر    ،ها ننگرمکه من در سببشرطِ ایناما به 

از    ، گاهی بر صفحه دلمازهَر  ، های کهنه و قدیمیحسب عادت بر   ،ذهنی جفاکارماگر بخواهم با من   ،صورتدر غیر این 

پس با ناسپاسی حق روزن دلم همچنان بسته و طلب   م، متمرکز شو  ،ندد حیله کنمبها نقش می خیاالت غمِ همانیدگی 

اما    .شُویَدخون می   ها دو دیده ما عین خون،ذهنی از غمِ هر همانیدگی من زیرا با درد    .شودی حاصل نم ، هرگز  الِ یاروص

حیح  اگر هم در خود لغزشی دیدم با تص .  صورت باید از وی دست بردارم دراین. ذهنی نیستمشیارم که من این منبنده ه

  ، ذهنی را در وجودم پنهان شده استمن  الیهشیاری الیهیدن از ه خیزم تا با عقب کشمیباردیگر زودی بر  ،عشق او

 .ببینم

 ۲۰۰1 شماره  غزلدیوان شمس،   مولوی،
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 خاصه در آن امر که تو ، بنده امر توام     

 نظر کن به سوی منظر من  یزخ: گوییم

خودی خود خواهم دید که چطور جریانِ آب زندگی  ه ، بفضاگشایی  پسندیده   ا وبنابراین با دست زدن به این عمل زیب 

 .گرددباره ساکن و خاموش می به یک ، باریدهر همانیدگی که عینِ خون می بعدم روانه شده و از غمِ   چهاررد وا

 1381ه مارش بیت ، دفتر اول،  مولوی، مثنوی

 نهد از المکان ی حق قدم بر و      

 او ساکن شود از کُنْ فَکان  آنگه

  ق مرکز عدم هم اکنون تمامِ درد است و به توفیدانستم که دیگر درد کشیدنم بَس  که درد را پایان زندگی  از وقتی   حقیقتاً

خیاالت    ها وبا وسوسه ذهنی هر طوری شده  چند از یک طرف من هر . کنمم خاتمه یافته و حسِ خوشبختی می اجسمی 

   شوم که؛شیار می زودی ه ، کلره از من غذای درد بگیرد اما با دیدِ عقل تا باالخ کندسعی می  موهومی 

 1145 شماره  بیت  ، سومدفتر  ثنوی،  مولوی، م 

 گَه نگون  ره،یگاه چ ، یعقلِ جُزو        

 منونالَ بُ یْاز رَ من یا ،یکلّ  عقلِ 

، در مرکز عدم،  ما  پس اگر چشمِ بختَ   .م ینما از جنس یک زندگی راست قامت و یکسا، همه  یقیناً به مثالِ تیر مژگانش 

چه بیشتر و بهتر  هر  ذهنی که به حول و هوشِ خواستهِ من   د.کنبا وجود هر همانیدگی همچو ابرویی مرتب کژ نمایی می

  یقین داشته باشیم که با این عمل نادرست و ناپسند به جایی نرسیده و . نکنیم   ش امتحان   ه بهتر که اصالً چپس    بِگرد. 

ذهنی جفاکارِ  که به خطایِ دیدِ من   ،ایمان ارزش دارد با قدرت فضاگشایی این لحظه استاما چیزی که بر   .رسیمنمی 
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هایی الزم بود  و اگر هم یه وقت  ت. اشتباه اس  الًامم که داشتن عقل جزوی کیشوه می و متوج  خود به خوبی مطلع شده

صورت خوش  در این  .ار باقی بمانیمبکشیم؛ تا عاشقِ کُشته او شویم یعنی تنها به امر یزدان وفاد   به جان   درد آگاهانه را 

 .یمگیرخویی او را حتماً می 

 ۲553 شماره  غزلدیوان شمس،   مولوی،

 بُکشی بدین زاری؟ چه با لذّت جفاکاری که می      

 خوش خویی : چو  ده عاشق کُشته تو را گویپس آنگ 

      زهره از آمل، با احترام
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            با سالم 

 چوگانِ مشیّت 

 883برنامه ، ۲553غزل  ، دیوان شمس  ،مولوی

 دو، گهی باال و گه در گَو به پیشِ شاه خوش می 

 ازو ضربت، ز تو خدمت، که او چوگان و تو گویی 

ندگی  ه زت ب مدست و ما تنها گویی هستیم که در حال دویدن و خ وند ا ید چوگانِ مشیّتِ امور به دستِ خدافرماموالنا می 

   ل:ایم. بطور مثاولی ما چوگانِ مشیّتِ خدا را گم کرده. است

 .یم از فالنی آمد و یا سببِ رهایی و راحتیِ ما فالن شخص استیگومی رسد، وقتی ناراحتی یا دردی به ما می 

ب ا در  خورد و مها و سنجیدنِ کارها، امورمان جورِ دیگری رقم می ریزیوجود تمامِ برنامه وقتی با   دنبالِ دلیل یا  ه ذهن 

 .گردیممقصر می 

به  کنیم اما ارادۀ زندگی کارِ دیگر یا طرحی دیگر برایمان در نظرگرفته است و ما نسبت ای کار می ها در حرفه وقتی سال 

 .کنیمتغییر مقاومت می 

انرژی می یگوی وقتی م به ما  بیماریم این غذاها هستند که  از فضایِ  می ها  یدهند و یا داروها سببِ درمانِ  شوند ولی 

 .ایمخدا را گم کرده  خبریم، چوگانِ مشیّتِ بی  ثرؤاثربخشیِ مالشّافی و هو

ها راده اها و نقضِ  شدنِ گره   ها، گشودهگسسته شدن تصمیموسیله  فرمایند: خداوند را به می   حضرت علی در نهج البالغه

 .شناختم
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 3683بیت  ،دفتر ششم  ،مثنوی ، ویمول

 ایسویِ راست پرّانیده تیر،

 ؟اییده رت، دست تیفته سویِ چپ ر

 .شودها هست که مانع می راده اای مافوقِ راده ادهد که یک  عزمِ ما، نشان می   تغییرِ جهتِ تیرِ

 445۷و   4456ابیات ،  دفتر سوم ،مثنوی ، ویمول

 کنی بهرِ سفرصد عزیمت می 

 ند مر تو را جایِ دگرکشامی

 زان بگرداند به هر سو آن لِگام

 خام  سبِ، ا تا خبر یابد ز فارِس

 : سوار بر اسب فارِس *

انِ از طرفی دیده و دلِ انسان نیز می.  کشد تا اسب متوجه سوارِ خود بشودمثالً سوارکار، افسارِ اسب را به هرطرفی می 

کنیم و یا  را تجربه می   تغیّریوحیِ مر  حاالتِوقتی    .طور که قلم در دستِ نویسنده استدو انگشتِ پروردگار است، همان 

 .شودعزم و فسخِ الهی ناشی می   شویم ازگیریم و منصرف می تصمیم می 

 ۲۷۷۷ هرماش  بیت  ، دفتر سوم ،مثنوی ، ویمول

 دیده و دل هست بَینَ اِصبَعَین

 چون قلم در دستِ کاتب ای حُسَین 
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 ۲۷81بیت شماره   ، دفتر سوم ،مثنوی ، ویمول

 ز نسخِ اوست هات ااین حروفِ حال 

 اوست عزم و فسخت هم ز عزم و فسخِ 

موجبِ آن، تصمیمِ دیگری بگیرد ولی خداوند  آید، تا به اما گاهی تصمیمات و تدبیرهای انسان در کارها درست از آب درمی 

ها و تصمیماتِ انسان توسط خدا درهم بود که همۀ اراده   شکند. ولی اگر قرار بر اینبارِ دیگر، عزمِ انسان را درهم می 

 .توانست بذرِ امید را در دلش بکاردشد و نمی امید می نا   اًشکست، قطعمی

 4464تا   446۲ابیات   ، دفتر سوم ،مثنوی ، ویمول

 ها و قصدها در ماجَرا عزم

 آید تو راگاهی راست می گاه

 تا به طَمْعِ آن دلت نیّت کند

 بارِ دیگر نیّتت را بشکند 

 ی اشت مُرادت دور به کلّی بی 

 کی کاشتی ؟  ید، اَمَلدل شدی نوم

 اَمَل: امید و آرزو *

 شود؟ ممکن است کسی بپرسد: تکلیفِ اختیارِ انسان چه می 
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ه خدا  ار بدهد که انسان باید از فتنۀ اختیار و فتنۀ اسبابِ اختیدراین باره توضیح می   ۲1۰موالنا در دفتر ششم از بیت  

خویشی  و به مقامِ فنا و بی اند، ارادۀ خود را در ارادۀ خداوند، فانی ساخته  هایی که به زندگی زنده شده انسان  رد و پناه بب

 .اندرسیده

 ۲18تا  ۲16دفتر ششم ابیات  ،مثنوی معنویمولوی، 

 بِفگن از من حِمْلِ ناهموار را

 تا ببینم روضۀ اَبرار را 

 همچو آن اصحابِ کهف از باغِ جود 

 قود رُنی، بَلْ هُم   چَرَم، اَیقاظمی

 بر یَمین یا بر یَسارخفته باشم  

 اختیاربرنگردم جز چو گو بی 

 اَیقاظ: بیداران  *

 رُقود: خوابیدگان *

.  ندگیزسمتِ  کشاند و گاهی به ذهنی می سمتِ منِخداوندا بارِ ناهموار قوۀ اختیار را از دوشِمان بردار، که ما را گاهی به 

هایِ زنده به حضور را مشاهده کنیم. مانند اصحابِ کهف که جسمشان در دنیا بود ولی روحشان  رِ انسان گونه گلزاتا این

خواهیم مانندِ گویِ چوگان، حرکتی نکنیم مگر به  می   ما نیز  .شدمند می در فضایِ یکتایی، از باغِ لطف و احسانت بهره

 .ارادۀ تو
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ذهنی دربیاید به  است نه در عرضِ آن. اگر این اختیار در خدمتِ منِ  طولِ ارادۀ خداوند  ن دراپس بنابراین، ارادۀ انس

آید تا اختیارش افزوده شود  چه بیشتر، بهتر برمی دنبالِ هرشود و به افتد، وجودی مستقل برایِ خود قائل می می   «دانممی»

 .دش زنده کنده خوبهم خواهد ریخت تا آدمی را ه ولی زندگی این وجودِ توهمی را ب 

 ۲33و  ۲3۲ابیات  ،دفتر ششم  ،مثنوی ، ویمول

 کس را، تا نگردد او فناهیچ 

 نیست رَه در بارگاهِ کبریا

 چیست مِعراجِ فَلَک؟ این نیستی 

 عاشقان را مذهب و دین نیستی 

 ،  با سپاس فراوان

 سمانه از تهران            
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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 
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