
 

 

 

489پیغام عشق قسمت   

    

  

 

                                                                                         

عشق  پیغام  

 چهارصد و هشتاد و نهم  قسمت

                                                                                         

 

 



   

  

 

489 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سالمتی از زاهدان  

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

 ی ، بخش سوم، اقتدا کردن قوم، از پسِ دقوق 88۲ برنامه

        نام خداوند عشق ه ب       

فرمودند؛ کامالً   انیاسرار و آداب نماز خواندن را ب  زیعز یموالنا ییبایدر نماز که به ز  ی دقوق ارانیدر داستان اقتدا کردن   

حضور خود    یاریهش  یپا  ی انسان کامل است و آماده که رو  کینماد    ی ارکان نماز و جزءجزء آن شکافته شد. که دقوق  میبرا

ال  ؤ و از ما س  داردی خودش را در ما زنده گرداند و هر لحظه ما را در نماز و مراقبه نگه م  خواهدیو خداوند هر لحظه م  ستدیبا

 ؟یاام چه کرده کرده  یکه از روز الست با تو همراه ی همه امکانات نی: که با اکندیم

ست که قرار بود هر  من ا تینهای و اهلل اکبرم، که همان ب  نیو تمک ییگشافضا  ت یاالسرار خود را که خاصمن به تو مخزن  

  ؟ یاچه کرده   یلحظه به من متصل شو

  ی ستیاوست که با امتیو روز ق  زیرستاخ ستدیای انسان در نماز م کهی : که وقتکندی م  انیب یی وایبه ش  زیعز  یو حال موالنا 

و   «اکبراهلل »مانند  ی الفاظ  دهیما با مرکز همان ی کند ول ام یحضور خود ق  یاریهش یپا ی مستقر گردد و رو یلحظه ابد ن یدر ا

 . میها را بدانکه معنا و مفهوم آن ن یبدون ا . میکنی م  انیرا ب «اهللبسم»

 ۲۱4۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 امام یاست ا   نیا ریتکب  یمعن        

 م یتو ما قربان شد شِ یخدا پ یکا

و   میکنی م  ی تو قربان  شگاهیرا در پ  یذهنمن  ییگشافضا   تیمهربان با خاص  یخدا  یاست که ا  نیا  «اکبراهلل »  یق یحق  یمعن

 . میگردی تو زنده م تینهای به ب

 ۲۱4۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 ل یو، جان همچون خل ل یتن چو اسماع       

 لیبر جسمِ نَب  ریکرد جان، تکب

 ۲۱4۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها و آز شهوتگشت کُشته تن ز         

 ببسم اهلل، بِسمِل در نماز  شد

 ۲۱4۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها زده حق صف  شی پ امت یچون ق       

 در حساب و در مناجات آمده

 ۲۱48 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز یراشک  زدان ی ش یپ  ستادهیا       

 ز یرستخ زِیخبر مثال راست 

خود را که    ی داشتندوست   یهای دگ یهمان  یتمام  «اکبراهلل »و در حال نماز با گفتن    میاستاده یبارالها: ما در محضر تو به صف ا

. و مرکزمان  میگردانی را صفر م   مانیذهنو من  میکنی م  ی قربان   اتیمیابراه  زهیو پاک  بیروح نج  است، دربرابرِ  ل یمانند اسماع

و با چشمان    م،ی شوی م  لیآهسته تبدتو آهسته  ادیو با ذکر نام و    میسازی م  یخال  های دگیهمان  یاها و آزهو شهوت   لیرا از م

 . نماند   یاز ما باق   یذهنمن گونه چ یتا ه م،یکن  امیحضور خود ق یاریهش ی پا ی که حاضر و ناظر رو میخواهی اشکبار از تو م 

 ۲۱49 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مرا؟  ی: چه آورددیگو ی حق هم       
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 مهلت که دادم من تو را  نیاندر

و به تو مهلت داده بودم    ،یکه فرصت داشت  یمدت   نی: در اکندی حال زمان حساب و کتاب پروردگار است که از ما سوال م

 ؟ یابه ارمغان آورده  میرا برا ی چه دستآورد

 ۲۱۵۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عرش  یچشم و گوش و هوش و گوهرها       

 تو ز فرش؟   یدیچه خر ، یکرد خرج

من    یآسمان  یهاکه گوهر   امن یبا چشم و گوش و هوش عدم ب  یبتوان   یجهان ماد  نیدادم که در ا  یبه تو فرصت کوتاه

 ؟ یاآورده  میبرا  یزیحال چه چ  یتا به من زنده گرد یحضور خود را کامل کن  یاریهستند، هوش

 ۲۱۵۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و کُلند  لیدست و پا دادمت چون ب       

 شدند؟   یز خود آن ک  دم،یببخش من

الّا آن اعضا و جوارح چگونه ممکن بود که خود به خود    و کلنگ را به تو عطا کردم و   لیمانند ب  ییمن بودم که دست و پا   نیا

 د؟ یبوجود آ

 ۲۱۵4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیگدرد یهاغام یپ نیهمچن       

 نیاز حضرت چن دیصد هزاران آ

 . شود ی م  دهیاز ما پرس ینیچن  نیدردناک ا یهاغامیخداوند هزاران سوال و پ امتیدر روز زنده شدن به ق  
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 ۲۱۵۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها دارد رجوع گفت  نیا ام،یدر ق       

 خجالت شد دو تا او در رکوع زو

 م،یدر محضرش حاضر هست  های دگیچون ما با مرکز پر از همان  یول   کندی در نماز از ما سوال م  ستادنیو خداوند در حالت ا  

 .میشوی و در حالت رکوع خم م   میرا ندار ستادنیا  ییتوانا

 ۲۱۵۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قوّت استادن از خجلت نماند        

 بخواند  ی حیرکوع از شرم، تسب در

تر از آن است  که خداوند بزرگ  میخوانی م  ح یو ذکر و تسب  میروی و به رکوع م  میرا ندار  ستادنیتوان ا   یاز شدت شرمندگ

 . و زنده   میاو بزرگ شو تینهای مانند خداوند به ب میتوانی و نم میکنی را درک نم  نیخودمان ا ی ول دیکه در تصور آ

 ۲۱۵۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بردار سر : رسدی باز فرمان م        

 شمررکوع و پاسخ حق بر  از

 . که سرت را از رکوع بردار و پاسخ مرا بده  دهدی و دوباره خداوند فرمان م 

 ۲۱۵8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آرد از رکوع آن شرمسارسر بر        

 کار باز اندر رُو فتد آن خام 
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و    ح یتسب  ی و آبک   یو دوباره سطح   میروی ه سجده مکامل ب  یگتجربه ی و ما همچنان شرمسار سر از رکوع برداشته و با ب

 . ن یتحس  دهیو خداوند را با مرکز همان میکنی ها را تکرار مذکر

 ۲۱۵9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : بردار سر دشیباز فرمان آ        

 سجود و، وا ده از کرده خبر از

 ی کنی بردار. تو ذهناً عبادت م   اتی اعمال پوشال   نیها و دست از اسجده  نیکه سر از ا  دهدی دوباره خداوند به ما فرمان م

 .را تجربه یی گشاو نه فضا  یاکرده  ی خال های دگ یکه هنوز نه مرکزت را از همان یدر حال 

 ۲۱۶4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نعمتت دادم، بگو شکرت چه بود؟         

 سود  یبنما  نیه ه،یدادمت سرما

و سودش   یخودم را عطا نمودم که در راه زنده شدن به من از آنها استفاده کن ادیز یهاتیو خاص هیها و سرماتو نعمت  به

بده نشان  من  به  کرده یرا  چه  آنها  با  همان  ؟یا.  را  خودت  چرا  انرژ  یاساخته  ده یو  دردها  یو  در  مرا  کننده    ت ی زنده 

 ؟یاکرده  یگذارهیسرما

 ۲۱۶۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رو به دست راست آرد در سالم        

 و آن کِرام   ایجانِ انب یِ سو

 : مییگویو م میکنی م  یو بزرگ مردان اله  ایانب  یخود را به سو یحال در سالم نماز رو
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 ۲۱۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میلئ نیشاهان، شفاعت، ک  ی: ایعن ی       

 میو گل  یسخت در گِل ماندش پا

 ی های دچار افسانه ساز  های دگی.و در همان  می اکرده بوده  ریخود را اس  یذهندر من   هیخداوندا: ما بندگان درمانده و فروما  یعنی

 .  و ببخش ما را  امرزی. شفاعت کن ما را و بیذهنمن

 . کندی کوچک من زهرا را هم اداره م  ی شخص  یکائنات سرگرم کار است زندگ  یمنتهای که خرد ب  ی : وقتانیو در پا

 ۳۰8۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست یز غم مُرده که دست از نان ته یا        

 ست؟ ی ترس چ نیا  میغفور است و رح چون 

 . د یو سالم بمان  یانرژ پر

 . ممنون، خدا نگهدار شما  ی لیخ 

 از زاهدان   ،یزهرا سالمت

                    



 

 

 

489قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 به نام خدا 

 .، داستان مرد هندو88۳. برنامه  داریجان و تمام دوستان و همراهان ب  یشهباز  یو مهربانم آقا  زیبا سالم خدمت پدر عز

و دفع    بیتأد ی نامبارکش، برا ریفاش شدن ضم سببِ و به  نهد یاز سرا هوا، عشقِ خداوند زاده خود را در دل م ییهندو

داستان، هندو    نیا  در  .ردیگی مورد تجاوز قرار م  شود،ی م   یکه از طرف خواجه طراح   یانقشه   یآنچه در دل گذاشته، ط

انسان   کینماد هر ما  به از  دن  یمجاز  ی نامشروع در فضا  ی دگیعلت همانهاست که  از طرف  قرار    ایذهن،  مورد تجاوز 

  افته؛ یاست که در خانه خداوند خود رشد کرده و پرورش    ی غالم  هندو  .و آبستن هزاران درد و رنج و اندوه حرام  میاگرفته

طرف خداوند، در دامان لطف و پناه امن او رشد کرده و پرورش    از  ریکث  یهاموهبت   یو عطا  ایدن  نیاز آمدن به اپس   زیما ن

 .میاخود الزم، آموخته  ی بقا ی و آنچه برا میاافتهی

 ۲۵۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به ناز  تیاز طفول دش یپرور

 سازکنار لطف، آن اِکرام  در

هر  اما و  هندو  کار  انسان   کیاشکال  ما  جااز  از  م  یی ها  به   شود ی آغاز  زا  درخت    یجاکه  دراز    ریتقوا،  آرزوها،  درخت 

 .میانامبارک بسته  نامشروع و  یهای دگ یبرده و دل در گرو همان اد یرا از  ی بندگ م،یادهیکش

 ۳۷8و  ۳۷۷ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 ختن یجستن بود بگر آرزو

 ختنیر  یعدلش خون تقو  شیپ

 ش آرزو جهان دامست و دانه  نیا

 آر، زُو یها، رواز دام  زیگر در
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  ی مانیپُر و پ  نیکاب   دیشدنش با  یداماد  قی ال   یکه برا  یدختر  شود؛ی م   شیخداوند خو  یبایرو و زعاشق دختر پاک   هندو

 .در طلبش برآمد غَش، ی صاف و ب  یشُست و با درون  های دگیداد و دل از همان

 4۲۳، غزل شماره غزلیات  وان یدحافظ،  

 کن و آنگه به خرابات خرام  ی شوئ  و  شست 

 خراب آلوده   رید ن ینگردد ز تو ا تا

 .دیآی به سزا م  ییکه هر سزاحال آن   ند؛یبی دختر خداوندش م   یخود را در خور و سزا  ها،ی دگی از همان  اهیس  یبا رو  هندو

 ۲۶  ه یسوره نور آ م،یقرآن کر

مُبَرَّ  الْخَبِیثَاتُ» أُولَئِکَ  لِلطَّیِّبَاتِ   وَالطَّیِّبُونَ  لِلطَّیِّبِینَ  لِلْخَبِیثَاتِ  وَالطَّیِّبَاتُ  وَالْخَبِیثُونَ  مَغْفِرَةٌ  لِلْخَبِیثِینَ  لَهُمْ  یَقُولُونَ  مِمَّا  ءُونَ 

 «وَرِزْقٌ کَرِیمٌ

لعکس(  اصفتند و )ب  نیبد  ی زنان  ستهیشا  زیار و ناپاک نوصفند و مردان زشتک  نیبد  یمردان   ستهیبدکار و ناپاک شا  زنان»

  ی از سخنان بهتان  زگانیپاک  نیاند، و اگونه  نیهم  یزنان  قیال   کوین  زهیو مردان پاک  نیچن  یمردان  قیال   کوین  زهیزنان پاک

 .کوستیآمرزش و رزق ن شانیا  رمنزهند و ب ندیکه ناپاکان درباره آنان گو

  چ یو نه ه  هاستی دگیهمان  اهِیسسرشتش را نه به مرد هندو که زنگار گرفته و دل  زهیگوهر و پاکدختر خوش   زین  خواجه

  ت یاز من  ی که با نشانو هر آن   رهینژاد و علم و غ  ،ییبایجاه، مقام، مال، شهرت، ز  ی عنیذهن    ی که با بوق و کرنا  ی انسان 

 .دهدی نم  د،ی دخترش آ  یبه خواستگار

 ۲۶۰تا  ۲۵۵ ابیات  دفتر ششم،  ،یمثنو ،یمولو

 : خواجه مال را نبود ثباتگفت

 شب رود اندر جِهات  دیآ روز
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 صورت هم ندارد اعتبار   حسن

 زخم خار  کیشود رخ زرد از  که

 ی مهترزادگ زیباشد ن سهل 

 ی بود غِرّه به مال و بارگ  که

 بسا مهتربچه کز شور و شر  یا

 ز فعل زشتِ خود ننگِ پدر شد

 س یاگر باشد نف زیهنر را ن پر

 س یاز بل ریگ ی و، عبرت  پَرستکم

 ن یبودش، چون نبودش عشق د علم 

 نیاز آدم اِال نقش ط  دیند  او

 :از نظر خواجه و

 ۲۶4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و صاَلح   نیدارد و د  یتقو کار،

 از او باشد به دو عالم فالح  که

از گذاشتن هر نوع جسم است در دل. اما غالم هندو در افسانه    زیو پره  یحضور، تقو  یبایبه دختر پاک ز  یدسترس   شرط

خبر نشان    دنیاز شنکه پس   بازدی با او عشق م  ال یو در خ  داند ی و دختر را چنان حق مسلم خود م   بافدی خود م   ی ذهن برا

دق مبتال    یمار یبه ب  های دگیعلت افراط در همانها بههمه ما انسان   قتیو به حق  شودی دِق م  یماریکردن دختر، دچار ب
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  میدار  یکاسته شده و چنان حال خراب   ، یدگ یلحظه شمع حضورمان، با به دام افتادن در دام هر همانو لحظه    میاگشته 

 .ستیحجم از رنج و اندوه درونمان ن  نیقادر به مهار ا ی یقرص و دارو چیکه ه

 ۲۷۱و  ۲۷۰، ۲۶9 ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 غالم خُرد کاندر خانه بود  پس 

 و زار زود   فیو ضع ماریب  گشت

 گداخت ی او م  یدق  ماریب  همچو

 کم شناخت ی بیاو را طب علت 

 که رنجش از دل است  یگفتی م عقل 

 تن در غم دل باطل است   یدارو

 .ستیکردنشان از ذهن است، از ما غافل ن داریها و بتک انسان که هر لحظه در کار تک  یزندگ  اما

 ۱۷۲۳شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 در کارم  شهیز کار تو فارغ هم مین

 دارم زتریلحظه لحظه تو را من عز که

 :گذاردی خواجه ارزشمند است و او را به حال خود وا نم یداستان، شخصِ هندو برا در

 ۲۷4و  ۲۷۳ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 شوهر که تو   یخاتون را شب   گفت

 پرسش در خال از حال او باز
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 او را، بود   یمادر یبه جا  تو

 کند دا یتو پ ش یغم خود پ که

  ر یکه از بام، ز  خواهدی و م   گرددی خاطر مده یرنج  اریهندو، که عاشق دختر شده، خاتون بس  ر یضم  یاز افشاحال پس   و

 .اندازدش

 ۲8۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کآمدش  یآن خاتون، ز خشم  خواست 

 اندازدش  ریزند وز بام ز که

م   اما دعوت  به صبر  را  او  ن  کندی خواجه  خداوند  عص  ن یا  رغمی عل   ز یو  به    انیهمه  بستن  دل  در  ما  گذشتن  حد  از  و 

 .دهدی گشا و باز هم به ما مهلت مافکار، صبورست و فضا  ونی به اف مانادیو اعت هان یچنقطه 

 ۱۷8 هی، آ(۳) سوره آل عمران م،یکر قرآن

 «وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌیَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ خَیْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ  إِنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ لِیَزْدَادُوا إِثْمًا   وَلَا»

  ی ها را )برابه حال آنان بهتر خواهد بود، بلکه آن  میدهی ها مکه ما به آن   یه کفر رفتند گمان نکنند که مهلتکه به را  آنان»

 « .خوارکننده است  یو آنان را عذاب  ند،یفزایخود ب ی تا بر گناه و سرکش  میدهی امتحان( مهلت م 

 .دهد و با او مکر کند ب یتا هندو را فر  خواهدی از خاتون م  خواجه 

 ۵4 هی، آ(۳) عمرانسوره آل  م،یکر قرآن

 «وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ  وَمَکَرُوا»

 «.]دشمنان[ مکر ورزیدند و خدا ]در پاسخشان[ مکر در میان آورد و خداوند بهترین مکرکنندگان است و»
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 : دیگوی و م دهدی به هندو قول دختر را م خاتون 

 ۲88و  ۲8۷ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 یمشترخوش   یا میندانست ما

 یتری تو اول  م،یدانست  چونکه

 کانون ما نیما هم در ا آتش 

 آنِ ما و تو مجنون ما ی لیل

کار چه   یل یاما او را با ل  داند ی م  ی لیل  قیرا ال   های دگ یمغفل و مجنون همان  یباالتر که هندو  نیاز ا   یبیحال چه دم و فر  و

 :زن فربه ب یمکر و فرهندو از  و  .ستیاو جهان را نگر نهیمجنون شد و از آ دی با ی ل یوحدت با ل  یکه برا

 ۲9۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گشت و فربه و سرخ و شِگُفت  زَفت

 گل سرخ و، هزاران شکر گفت  چون 

و در دل به همان اندازه در پرده    دیگویبه زبان، خدا را شکر م  هانیچشدن نقطه   ادیکه با ز  زهایبا چ  دهیانسان همان  چون

 :هندو اما .رود ی فرو م  یکفر و ناسپاس 

 ۲98 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خاتون من  ی: اگفتی م ی گهگه

 دستان و فن   نیمبادا باشد ا که
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  ی و خوش   یچند تظاهر به شادهر  کهنیا  سازد؛ی رو م ه روب  های دگیحال همان  قت یحضرت موالنا ما را با حق  ت یب  ن یا  در

قدر دروغ را زراندود کرده که خودمان هم دلمان  اما آن  م،یدهی م  بیکه خود را فر  میدر اعماق جانمان خبر دار  م،یکنیم

  ی ت یسنخ  چیبا چنان جالل و شکوه، ه  یدختر  دانست ی م   زیغالم هندو ن  کهطور  همان   م،یکذب بودنش را باور کن  خواهد ی نم

  ی و جشن   یکوبیصحنه شور و هلهله و پا  رسد؛ی ماما روز موعود، فرا  و  !ستی ن  شی ب  ی یبا او ندارد و عشق و وصالِ با او آرزو

 :باطل هندو را قوت بخشند  شهیاند تا انداند، آمده هندو آمده  بیفر ی آن همه برا نیکه مدعو یساختگ 

 ۳۰۱و  ۳۰۰ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 و گال   دادندی جماعت عشوه م  تا

 فَرَج بادت مبارک اتصال یکِا

 شد فرج را آن سُخُن  ترنیقی تا

 و بن  خی رفت، کُل از ب یاز و علت 

ما    قتاًیحق  زیها ن که آنحال آن   م؛یخوری و توجهات مردم را م   د ییگولِ تأ  ها،ی دگیگذاشتن همان  ش یدر صحنه به نما  زین  ما

 ای  م،یکنی م  دی و تمج  ف یذهن، مجبور به تعر  یها را به شگردهاخود آن  ا ی  دانند؛ی نم  میکه در آن هست  ی تیموقع  ق یرا ال 

  دات ییو تأ  فیتعار   ن یاز خود ارائه دهند که در هر دو حال با ا  ی معنو  ی ریو تصو  نندآتش درون را پنهان ک  خواهند ی ها مآن

ر تنگ  گو  یو راه م یشوی دست مبه دست   دات، ییتأ ن یبر سر ا یاو چون جنازه  رودی م  یجان حضور رو به خاموش   ،یذهن

 .ذهن ک یو تار

 ۳۲۵و  ۳۲4 ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 رو چون سمند  نیباش و بر زم بنده

 جنازه نَه، که بر گردن بَرَند  چون 
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 را حمال خود خواهد کفور جمله 

 سوار مرده آرندش به گور  چون 

کام    زین  یدگیهمان   نیتا از ا  شودی حجله م  ی راه  گنجدی در پوست خود نم   ی حالداستان از خوش   یجان یکه تا بد  هندو

خاموش    شمع  .او را منتظر، تا داد از او بستاند  الجثه،م یعروس، کِنگ امرَد، نامرد ستبر و عظ  یجاه ب   کهنیغافل از ا  رد؛یبگ

  دهیدر همان  ورزدی م  انیعص  کهیجهنم انسان است هنگام  فیصحنه توص  نیو ا  ردیگی و هندو مورد تجاوز قرار م  شودیم

که در جانش    ی که ذره شمع   رودی م  شیپ   یی تا جا  زهایشدن با چ  دهیو در همان  گذراندی کار را از حد م   و   زهایشدن با چ

  ن ی او را از ا  یخطر  چیهی ب  خواستند،یم  یقیحال به هر طربه که تا  یزندگ  یاهکمک   یو تمام  شودی خاموش م   زیبود ن

ضربه چنان مهلک    نیا  شود؛ ی خواب زده م  نیاز ا  یداریب  ی ضربه مهلک برا  نیو آخر  زدیخیبرم  انیکنند از م  داریخواب ب

 .و باطن آشکار  قتیو حق شودی عوض م های دگیهمان ی بایکه چهره ز ستیو کار

 ۳۲۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی و شه  یریو وز یریم نام،

 ی دهنهانش مرگ و درد و جان در

  ادش یاست و در آن روز چون هندو که فر  یآمدن   شک ی ب   شود، ی آشکار م  های دگ یهمان  قتیکه حق  یروز  ،ییروز رسوا  زین  و

نخواهد بود، راه از شش    های دگیدرد و رنج وارده از همان  یشنوا  یگوش   چیه  د،یرسی هلهله اذهان به گوش نم   انیدر م

 .بود اهددر آن روز نخو  یاوریو  اریکمک و   چیجهت بسته و ه

   48 هی، آ( 9) سوره توبه  م،یکر قرآن

 « صَرُونَیَوْمًا لَا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا یُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ یُنْ وَاتَّقُوا»
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  ی ز کسنشود، و فدا و عوض ا  رفتهیپذ  چکس یو شفاعت ه  د،یاین  یگریکس به کار د  چیکه ه  یاز آن روز  دیکن  حذر»

 «.نخواهند داشت ی رس  ادیکننده و فر یاری چ یقبول نکنند، و ه

 ۳۰۷و  ۳۰۶ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 و فغان کردی م  ادیفر هندوک

 زنانکس از دف  دیبرون نشن از

 زندف و کف و نعره مرد و   ضرب

 زنپنهان نعره آن نعره  کرد

و   دیشوی نظر م  یاریرا در آب هش  های دگ یاز همان اهیس یِو رو رودی رسم به حمام م آن شب سخت، هندوک به  صبح  در

 .بود افته یبرخاسته تا از پر کژ کنگِ امرد نجات  کاش که هندو بگاه از خواب

 ۲484شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی پس تو چه سست پاست  ی تو به گاه خاست ور

 ییی از پر کژ بجست  ی راست ریتو چو ت ور

 ۳۳۲ تیب ،دفتر ششم   ،یمثنو ،یمولو

 دِهش اکنون که صد بستانت هست  دَه

 پرست ران یعاجز و و ی نگرد تا

خود را    ها،ی دگیو هر لحظه در کار تا چون هندو از عشق همان  میزی در کارست تا بگاه از خواب ذهن برخ  یو چقدر زندگ 

 .میباش نیو آخِرب  میو بر خارپشت حوادث نزن میدچار بال نکن نیچننیا
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 ۳۳۱و  ۳۳۰ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 یرا کآخرش تو دَه ده یمرکب

 ی دِه رانیو و ی مان ی به شهر که

 دِهش اکنون که چون شهرت نمود  دَه

 گشود  ران یرخت در و دینبا تا

  ی است تو به آن دَه بده، خاک بر سر بگو و با دور ساق   ران یو  یو توجه مردم، سرانجام ده   دییو تأ  ی حال که اعتبار ذهن  و

 .را خاک بر سر کن های دگ یخداوند، غم همان

 8، غزل شماره غزلیات  وان ید  ،حافظ

 و در ده جام را زیبرخ ایساق

 را  امیبر سر کن غم ا خاک

در دل گذاشته و هر دم    زیگل پره کند،ی م تنن ییکه خود را با دو سِالح نداشتن و نخواستن رو یحازمچه مرد عاقل و    و

ب   دیگوی و ال م  دهدی دَه م   ،یجهان   نیا  یهاو کشش   ییایدر رو   ت یو ابد  تینهای وعده خداوند در بهشت ب   شکی که 

 .یحضور راست است و آمدن 

 ۳۳۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که جنت از اله  غمبریپ  گفت

 مخواه  یزیز کس چ ، یخواه  یهم گر

 ۱۱۱غزل شماره  ، یکرمان ی خواجو
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 گر دهر مبندعشوه   رزنیپ نیدر  دل

 دامادست  ی که در عقد بس  ستیعروس نیکا

 ۲۳۰، غزل شماره غزلیات  وان ید  ،حافظ

 هشدار  یعروس جهان ول   ستیاله یجم

 دیآی مخدره در عقد کس نم نیا که

 .راست  زکارانیپره ک یعاقبت و سرانجام ن تینهادر و

 8۳ هی، آ(۲8)   سوره قصص م،یکر قرآن

 « الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا  وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ تِلْکَ »

و فرجام و    خواهندی نم   ی و فساد  یی جو  یبرتر  گونه چ یه  نیکه در زم  میانهاده   ی کسان   ی آخرت را تنها برا  ی سرا  نیا»

 « .است ارانکزیاز آنِ پره  ک،یعاقبت ن

  والسالم 

 رازیبا احترام، سرور از ش
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       به نام خدا

       دیوان شمس مولوی  ۱۱9۷شرح غزل 

         ۱۱9۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 سوزاگر آتش است یارت، تو برو دَرو همی 

 به شب فراق سوزان، تو چو شمع باش تا روز 

سوزاند و ما را با نور  های ما را می شیارانه که مثل آتشی هیزم همانیدگی با آموزش و خرد موالنا ما به ارزش دردهای ه

شیارانه آتشی نیست که اصل ما را بسوزاند. این چشمة قبول  فهمیدیم که آتش دردهای هکند، پِی بردیم و  عدم آشنا می 

شیارانه یار ماست،  رساند. این آتش دردهای هدهد و به آب حیات می های زندگی عبور می است که ما را از پس امتحان

ع حضورمان را روشن نگهداریم و صبر  دهد و ما باید با فضاگشایی، شمزیرا ما را از شب فراق و دوری از خدا نجات می 

 .کنیم تا آفتاب عدم شب ذهن ما را به روز تبدیل کند

         ۱۱9۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 کن ش، تو موافقت همی کَتو مخالفت همی 

 دوز چو لباس تو درانند، تو لباس وصل می 

هایش را  سی باید ناظر ذهنش باشد و مقاومتککند، هرذهنی همیشه ناراضی است و با اتفاق این لحظه مخالفت می من

های ندازد. برای موافقت با اتفاق این لحظه که شکل خداست، هر لحظه با زندگی آشتی کند. اگر من شناسایی کند و بی

کنند که چرا در جمع آنان  کنند یعنی با ما مخالفت می ذهنی خودمان لباس حضور ما را پاره می ذهنی اطراف و یا حتی من 
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کنیم، ما نباید فضا را ببندیم و برنجیم و واکنش  های مبتذل نگاه نمی کنیم؟ و یا فیلمکنیم؟ چرا غیبت نمی رکت نمی ش

 .را بدوزیمنشان دهیم، بلکه با فضاگشایی دوباره لباس وصل حضور 

         ۱۱9۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 به موافقت بیابد تن و جان سماع جانی 

 سُرنا و زِ مطربان درآموز   ز رُباب و دَفّ و 

شویم،  ذهنی نمی شرط است که ما از جنس اتفاق و خلقان من وقیدموافقت و آشتی با اتفاق این لحظه همان تسلیم بی 

از جنس خلق آسمانی و فضای درهر با فضاگشایی  اتفاق می چند در جسم و تن هستیم  با  برگیرندة  شویم و جان ما 

 .چشدنوازد سماع ابدی را می و سُرنا می ارتعاش زندگی که چون دَفّ 

         ۱۱9۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 به میان بیست مُطرب چو یکی زند مخالف 

 همه گم کنند رَه را چو ستیزه شد قالووز 

ها  همانیدگی اند و در انداختن  سبب را تجربه کرده هایی که با فضاگشایی، شادی بی در میان بیست مطرب، نماد انسان

ذهنیِ مخالف با مقاومت و ستیزه بخواهد راه ما را بزند و لباس حضور را پاره کند،  اند، اگر یک منبه چشمة قبول رسیده

فتیم.  ذهنی نیذهنی است به دام قالووزی و راهنمایی من مواظب باشیم فضا را نبندیم و با تقلید و ترس که ترفندهای من

کنیم، ما نباید با پیشرفت معنوی  ارانه و صبر و شکر و پرهیز برای خود باز کردیم دوباره گم می شیزیرا راهی که با درد ه

 .ذهنی معنوی درست کنیمهمانیده شویم و یک من 

         ۱۱9۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
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 تو مگو همه بجنگند و زِ صلح من چه آید؟ 

 ای هزاری، تو چراغ خود برافروز تو یکی نه 

گوید: تو چرا در این دنیایی  ذهنی می جای خدا حرف بزند. منذهنی به خودمان را به حساب بیاوریم و اجازه ندهیم که من 

شوند تا بیشتر گیرشان بیاید، فقط باید روی خودت کار کنی و  جنگند و از روی همدیگر رد می که همه حرص دارند و می 

  ی؟ تنها تو باید صبر و شکر و پرهیز داشته باش 

  گوید:اما وقتی ذهن ما خاموش است خدا سخن می 

 ۱۳۰۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق 

 بلکه گردونی و دریای عمیق

 .تواند هزاران شمع دیگر را روشن کندتو شمع حضور و چراغ دلت را روشن کن که یک شمع روشن می 

         ۱۱9۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 که یکی چراغ روشن، زِ هزار مرده بهتر

 که بِه است یک قد خوش زِ هزار قامت کوز

بیند و زندگی را در او به  ای عشق را می انسانی که چراغ دلش روشن است و به خدا زنده شده است، در هر باشنده

هاست، مُردگانی هستند که فقط ادای  هایشان پر از همانیدگی ی دل های ذهنای که من آورد، در جامعهارتعاش در می 

ست که مرکزش عدم است، شاد و قدرتمند است و نیروی  آورند، و یک قد خوش، نماد انسانی می زندگی کردن را در



 

 

 

489قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

ن قامت  دارد و این قامت خوش کجا؟ و آعدم چنان عقلی به او داده  که در ذوق اطاعت امر خدا با سرافرازی قدم برمی 

  کند کجا؟ها را با خود حمل می خمیده و رنجوری که دردهای همانیدگی 

             با سپاس و قدردانی از برنامه گنج حضور و همیاران گرامی

 دیبا از کرج 



 

 

 

489قسمت پیغام عشق   

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

توانید پیغام خود را ازطریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 سپاس،  با

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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