
 

 

 

1090پیغام عشق قسمت   

    

  

 

                                                                                         

عشق  پیغام  

 هزار و نودم قسمت
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 گنج حضور، بخش چهارم 944شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۲۲۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چونکه چشمم سرخ باشد در عَمَش 

 نمش یزآن درد، گر کم ب دانَمَش

 .یماریاشک از چشم به جهت ب  یشدن دائم یجار  ،یینای: ضعف بعَمَش*

  ی قرمز  توانمیسببِ درد مامّا به   نم،یندارم که چشمم را بب  نهیکه آقرمز شده باشد، با آن   زش،یآبر  یِماریچشمم در اثر ب  اگر

  م یتوانی را نم   یذهنو هرچند که ما من   ندیب ی است و بد م  ماریب  یذهنچشم ما در من  ی عبارتآن را حس کنم. ]به   یماریو ب

 .[ میآن بنگر دِیبا د د یکه نبا میو آگاه شو میببر  یدردها به وجودِ آن پ  قیطر از    میتوانی م  یول م،ینیبب

 ۲۲۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شُبانی ب  ی دیمرا چون بَرّه د تو

 ندارم پاسبان ی گُمان بُرد تو

  گریعبارتِ دکه من پاسبان و محافظ ندارم. ]به   ی کرد  ال یو خ  ی دیبدون چوپان د  ی ا[ تو مرا برّه:د یگوی ]معشوق به عاشق م

که    میفکر کن  دینبا  م،یندازیرا دور ب  یذهنو عقل و نظم من  میبپرداز  نهیهز  م،یزحمت بکش  دیزنده شدن به خدا با  یما برا

 ندارد.[  ی پاسبان چ یکه ه ستیابوده و مثل برّه  یحضور مجان 

 ۲۲9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندده یاز درد زآن نال عاشقان 

 اند ده یمال گهینظر ناجا که
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  ی ذهنبه من  ی عنی  گه یاست که چشمشان را به ناجا  ن یعاشقان ا  ستنیو گر  دنینال  لِ دلی.[  هستند  عاشق  بالقوه   هاانسان   ۀ ]هم

 .اند ندوخته  ی زندگ یسو عدم خود را به   دِیو د اند و فضا را باز نکردهدوخته 

 ۲۳0 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را  یاند آن ظَب  دانسته شُبانی ب

 را  ی اند آن سَب دانسته  گانیرا

 : آهو یظَب *

 : شکاریسَب *

اند، و آن شکار  حضور را بدون چوپان گُمان کرده  یِ دارند، آن آهو  یذهنهنوز من   ی عاشق بشوند ول   خواهندی که م  ییهاانسان 

 .است پاسبان آن  ی زندگ کهی اند، درحال دانسته   یرا مجّان 

  ۀ هم کهی درحال   ییگشاو با تأمل، صبر، شکر و فضا میموالنا را مطالعه کن د یبه ما نخواهد داد، ما با ی خداوند حضور را مجان [

 ].میبپرداز های دگ یزنده شدن به حضور را با انداختن دردها و همان ۀنیتا هز میخود کار کن  روی است،  خودمان به  حواسمان 

 ۲۳1 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آمد بر جگر  ریز غَمزه ت تا

 منم حارس، گزافه کم نگر که

 معشوق  ی: اشاراتِ ابروغمزه*

شد و به او فهماند که من پاسبان    لیمعشوق بر جگر و مرکز عاشق فرود آمد و درد به او تحم  ۀاز غمز   یریت  کهنیا  تا

 ها، ی دگ یهمان  ،یذهنرا بپرداز. نظم من   نهیبه او نگاه نکن و مؤدب باش. خودت را خسته نکن و هز  هودهیمعشوق هستم، پس ب

 . و به من زنده شو رینظم مرا بگ نداز،یدردها و دانش خود را دور ب 



   

  

 

1090 پیغام عشق قسمت ها سمیه و سرور  خانم   

 ۲۳۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 امکم از بَرّه کم از بُزغاله  یک

 ام؟نباشد حارس از دُنباله  که

  دنبالم نباشد؟ به   یممکن است که من از برّه و بزغاله هم کمتر باشم که نگهبان  چگونه

  ی ذهنخدا در درون انسان نگهبان ندارد و ما با من   تینهای ب  میکنی نگهبان است، چطور فکر م  یبره و بزغاله دارا   ی عبارتبه [

 ]م؟ یبه آن زنده شو میتوانی و پندار کمال م 

 ۲۳۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سزد ی دارم که مُلکش م  یحارس 

 که آن بر من وزد  یاو باد داند 

دارم   ی:[ من نگهبان دیگوی م م،یبه آن زنده شو دیاز ما که از جنس خداست و با ی همان قسمت ای ]معشوق در باغ به عاشق 

 .شناسدی که بر من بوزد را م  ی و هر باد ست ی جهان است، او از جنس زندگ ی پادشاه ۀ ستیکه واقعاً شا

فقط به خودمان    میکنی تالش م  مانیذهنو هرچه با عقل من  میهست  زندگی  عقل   ۀلحظه تحت ادار   نیکه ا  میبدان  د یما با[

 ].میرا رها کن یذهنعقل من  کهنیمگر ا میبه او زنده شو می توانی . ما نممیزنی لطمه م

 ۲۳4 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میگرم، آن عل ایبود آن باد   سَرد

 م یسَق  یا ب، یغا  ستی غافل، ن  ستین

 .است  ی و باطن  یاخالق   ماریمنظور ب نجایدر ا ، یجسمان ماری: بمیسَق*
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غافل و    زیچچیلحظه از ه  نیخداوند ا  ماردل،یب  ی گرم. ا  ایسرد است و    ی زندگ   ی روین  ی عنیکه آن باد    داندی دانا م  خداوندِ 

مخالف باشد    ایبفرستد که موافق باشد و به انسان کمک کند و    ی که چه باد  داند ی آگاه است و م  زیچاو به همه   ست، ی ن  بیغا

 .شود   دهییزا نو او را فلج کند و نگذارد که از ذه

 ۲۳۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز حق کرّست و کور  ی شهوان نفسِ 

 ز دُور دمیدی م  تیبه دل، کور من

[ من  : دیگوی . ]معشوق به عاشق مشنودی را نم  شیهاغام یبه خداوند کر و کور است و پنسبت   یذهنمن   یعن ی  یشهوان  نَفسِ

 .دمیدی تو را م  یجان از دور، کوردل   ۀد یبا د

خوب است    یلیپس خ   م،یدار  یذهنو من  میکه ما کور هست  داندی م  م،یبه او زنده شو  میکن  یما سع   کهن یخداوند هم قبل از ا[

 ]. خوردی درد نم  به  میزنی که م ییهاو حرف ست ین د یما مف یجسم   یاریو هش  میبه عدم کور هستکه نسبت  میما هم بدان

 ۲۳۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چ یبه ه دمیسالت زآن نپرس  هشت

 چ یپ  چیز جهلِ پ دمیپُرَت د که

 جهل مرکّب  ار،یبس  ی: نادان چیپ  چی پ جهلِ *

م خداوند  زبان  از  ا:دیگوی ]موالنا  به  من  از    ل یدل  ن ی[  پُر  را  تو  چراکه  نگرفتم،  را  اصالً سراغت  تمام،  سال  مدتِ هشت 

 . یتو به من ارتعاش کن  دم یو ند افتمیو جهل  یدگیهمان یهاهیال هیال 
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  کهی درحال   م،یبه حضور برس  نیدر آن سن  دیبا  میکنی که اصالً فکر نم   ستی زندگ   ۀ یاول  یهامنظور از هشت سال، همان سال [

و موالنا    میکمک کن  زین  گریدبه هم  طورنیرا بشناسند و هم   ی تا زندگ   میبه کودکانمان با ارتعاش به عشق کمک کن  دیما با

 ].می و به خدا زنده شو میریراه درست قرار بگ در م،ینرو  راهه یتا جمعاً به ب میبخوان

 ۲۳۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چه پُرسم آنکه او باشد به تُون  خود 

 چون بُوَد او سرنگون  ؟ یتو چُون  که

 گُل خَن حمام،  ۀ : آتش خانتُون*

معلوم است که او در    رایکنم؟ ز  یپرس احوال   کندی م  یزندگ  دهیذهنِ همان  یدر فضا  یعنیکه در تون حمام    ی چه از کس  یبرا

 .است ذهن سرنگون شده 

 تر یت

 « چون حمّام یچون گُول خَن و تقو ایدن مثالِ»

 ۲۳۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مثالِ گُل خَن است ایدن شهوتِ

 روشن است  ی ازو حَمّامِ تَق و که

بر اثرِ حرارتِ    تقوی  حمّامِ  صحنِ  که  است  حمّام  ۀخاندر مرکز، مانندِ آتش    های دگ یبه گذاشتن همان  لیم  ی عنی  ایدن  شهوت

 .شود ی آن، گرم و روشن م 
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و متوجه    میزیآمی و با آن اتفاق درنم   میکنیما تأمل م  د،یآی وجود م مثل جنگ به   یشهوت بزرگ مسائل   کیدر اثر    ی وقت  یعنی[

ورز  میشویم درست   یدگ یبه همان  دنیکه حرص  م  ست ین  یکار  م   فضا   نیبنابرا  شود،ی و سبب درد  پره  مییگشای را    ز یو 

را درجهت    یزندگ  یدگاریو آفر سببی ب  یاستفاده کرده و خرد، شاد   رون د  یفضا شی و از آن اتفاق درجهت گشا  میکنیم

 ].میریگیکار م و تقوا به  ی پاک  تیتقو

 ۲۳9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تُون، صفاست  نیز ی قِسمِ مُتَّق کیل

 در گرمابه است و، در نَقاست   زآنکه

 خلوص  ،یزگیپاک  ی: مخفّفِ نَقاء به معن نَقا*

درون    یی گشااو با فضا  رایخالص است، ز  یار یباطن و هش  ی صفا  ،پاکی  حمّام،  ۀ خانآتش   نیاز ا  زگاریقسمتِ انسان پره  امّا

 و از جنس خداست.[  ی خال  یدگ یمرکزش از همان یعنی. ]یزگیحمّام است و پاک

 ۲40 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کَشانن سِرگی ۀ مانند ایاغن

 بانآتش کردنِ گرمابه  بهرِ

  ن یدار که نماد خداوند است سرگگرمابه   یهستند که برا   ی کشاننیمانندِ سرگ  ص یثروتمندانِ حر  ا،یدن  نیمثال، در ا  یبرا

 .کنندی حمل م 

 ۲41 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حرص بنهاده خدا   شانیا  اندر

 بُوَد گرمابه گرم و با نوا  تا



   

  

 

1090 پیغام عشق قسمت ها سمیه و سرور  خانم   

  ۀ بوده و در افسان   ده یهمان  یماد  یزهایچ  ۀیکه با پول و بق  ی کسان  یعنی  اپرستان یرو حرص و آز را در نهادِ دناز آن   خداوند 

گرم و    شهیتقوا و طاعت، هم  ۀ قرار داده، که گرماب  کنندیم  یکاردائماً خراب  یذهنو با عقل من   کنندی م  ی زندگ   ذهنیمن

 .بارونق باشد

 ۲4۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و، در گرمابه ران  ی تُون گو  نیا ترکِ

 آن گرمابه دان  نِ یتُون را ع ترکِ

  ی فضا ی عنیبه درونِ گرمابه    یی گشااست را رها کن و با فضا  دهیذهنِ همان یخانه که همان فضاآتش   ن یحزم[ ا]با صبر و 

با ذهنت نپرس که گرمابه کجاست؛ اگر    یعن ی. ]یرفتن به گرمابه بدان  نِیخانه را عترک گفتنِ آتش   دیبرو و تو با  زیپره

 وارد گرمابه شو.[  گرید   ،یخانه را ترک کردآتش 

 ۲4۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که در تُون است، او چون خادم است  هر

 وَرا که صابر است و حازم است  مر

خود    یموالنا رو  اتی که با اب  ی. انسان کندی گشا خدمت مدرواقع به انسان فضا   کند،ی کار م   ادنی  حمّامِ  ۀ خانکه در آتش   هرکس

 .حزم و صبر دارد ، ییگشانکرده و فضا  دیاز جمع تقل کند،ی فکر نم   یذهنکار کرده، با عقل من

 ۲44 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  یِما یکه در حمّام شد، س هر

 او  یبایبر رُخِ ز  دایپ  هست
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را از مرکزش    های دگیرا رها کند، همان  یذهنعقل من  ییگشاو فضا   میلحظه با تسل   نیا  ی عنیکه درون حمام برود،    یهرکس

  در   و  او  ۀخداگون   یبایز  ۀبر چهر  با،یو درون ز  یپاک  نیدرونش باز گردد، آثارِ ا  یشود و فضا  یمواز   یپاک کرده و با زندگ 

 . شودی بدن او آشکار م حتی   و  اخالق رفتار،

 ۲9 ۀی، آ(4۸) فتح  ۀ سور م،یقرآن کر

 «فِی وُجُوهِهِم  مِن  أَثَرِ السُّجُودِ سِیمَاهُم »

 .«هاست آن  ۀاى است که بر چهر اثر سجده  نشانشان »

  رد یگی عقل خدا را م  ،ییگشاو با فضا  کندیرا رها م  اشی ذهناست و عقل من  میلحظه در مقابل خداوند تسل  نیکه ا  یهرکس[

 ].باستیز رون یو اعمالش در ب شیآثار فکرها شود، ی م  یبا زندگ  یو مواز

 ۲4۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آشکار  مایس  زیرا ن انیتون

 لباس و، از دُخان و، از غبار  از

شان آشکار است. ]به  دارند که از لباس و دود و گردوغبارِ چهره  یها و عالئمنشانه   زیحمّام ن  ۀخانکارگران آتش   طورنیهم

  زهیو دائماً با ست  کنندی به مانع، مسئله و دشمن م   ل یرا تبد  ی زندگ  ذهنیمن  ۀ که در افسان  ی انعکاس مرکزِ کسان  گر ید  انیب

و    ی دگیها از جنس همانآن  شود، ی ها آشکار مظاهر، عمل، فکر، اخالق و رفتار آن  ی رو کنند، ادیرا ز ی دگ یکه همان کوشند یم

  .[ کنندی م جاد یا  بیدر جهان تخر شهیدرد هستند و هم

 41 ۀی، آ(۵۵)  الرحمن  ۀ سور م،یقرآن کر

 ...« ال مُج رِمُونَ بِسِیمَاهُم  یُع رَفُ»

 ...« شناسند را به نشان صورتشان مى  کافران»
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 ]. درد است زین  رونیو درد در ب  دهیانعکاس مرکز همان[

 ۲4۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریرا بگ ش یرُوش، بُو ینینب ور

 ریهر ضَر یِعصا آمد برا  بُو

 نای: نابریضَر*

هر آدمِ    یرا استشمام کن. بو برا  شیبه غبار شهوت و دودِ غفلت آلوده شده، الاقل بو  ایاهلِ دن  ۀکه رخسار  ینیبی نم   اگر

ها آن   صورتنیدرا   زند،ی هستند شما را گول م  یدگ یحرص و همان  یکه دارا  یذهن  یهااگر ظاهر من  یعنیراهنماست. ]  نایناب

 وجود آوردند.[ به  یزیچه چ نیو بب ناس آثارِ افکار و کردارشان بش یرا از رو

 ۲4۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بو، درآرَش در سخُن یندار ور

 نو بدان رازِ کهُن  ثِ یحد از

به  که راجع   ییهاحرف   قیاو را به سخن گفتن وادار کن تا از طر  ،یببر  یبه جوهرِ اعمالِ او پ   یتوان ی اگر از آثار و عالئم، نم   و

 .یاب یرا در ستی دگ یاو که همان  ۀو کهن نیری رازِ د زند،یم های دگیهمان

و درمورد موالنا،    زنندی خود مثل پول حرف م  یِدگیبه موضوع هماندارند، دائماً راجع  یدگیکه در مرکزشان همان  یکسان [

 ].کنندی نم  یصحبت چ یه تیاخالق و معنو
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 ۲4۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ذَهَبصاحب  ییتُون دیبگو پس 

 سَلّه چِرک بردم تا به شب   ستیب

 است  اریکه صاحبِ زر و پولِ بس ی: کس ذَهَبصاحب *

 لی: سبد، زنبسَلّه*

 .امسبد چِرک و کثافت بُرده   ستی: من تا شب بدیگوی است مو ثروتمند شده کندی کار م ادنی ۀ خانکس که در آتش  آن

.  کردندی لجنِ آن را حمل م   ند،یرا بشو  نهیخز خواستندی م   ی و وقت  کردند می   کار   حمام ۀ خاناست که در آتش   ی کسان   ل یتمث[

 ور ن یرا فقط از ا  ی دگیها لجن همانآن   دیگوی و م  کندی م  ه یها تشبها و لجنرا به آن چرک  های دگیموالنا همان  جان یکه در ا

 ].با خود ببرند توانند ی و نم  کنندی ور حمل م به آن 

 ۲49 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو چون آتش است اندر جهان  حرصِ

 کرده هر زبانه صد دهان باز

کند و تو    جادیا  بی، تا تخراش صد دهان گشوده که هر زبانه   ستی جهان مانندِ آتش  نیپرست، حرص و آز تو در ا  ایدن  یا

 .را ببلعد و بسوزاند 

 ۲۵0 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ناخوش است  نیزر چو سِرگ  ن یعقل ا  شِیپ

 فروغِ آتش است  نیچون سِرگ  گرچه
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  ن یاست، اگرچه ا  ندیناخوشا  ن، یبا طال و ثروت مانندِ سِرگ  ی دگیمثل موالنا، همان  ی در نظرِ انسانِ کامل  اینظرِ عقلِ کُل و    در

نگاه کرده و    انددهیکه همان  ی به کسان   یاعده  ی عنی. ]شودی ور شدن آتش مباعثِ شعله   نیمانندِ سرگ  یدگ یحرص و همان

 .[ کنندی م زیپره

 ۲۵1 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که دَم از آتش زند  ی آفتاب

 آتش کند   قِیتر را ال  چِرکِ

. ]زنده  کندی ور شدن مشعله   ۀ و آماد   خشکاندی م   زینمناک را ن  نِ یسرگ  ست،ی حرارت و سوزندگ   یکه مانندِ آتش، دارا   آفتاب

 مثل موالنا که به حضور زنده   یانسان   کهیبه طور  کند،ی از مرکز ما جهان را عوض م   یزیشمس تبر  دنیشدن به حضور و تاب

 .[ کندی آتش عشق م  قیکه حرص دارد را ال  یاست، کس 

 ۲۵۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن سنگ را هم کرد زر آفتاب،

 به تُونِ حرص افتد صد شَرَر تا

 .صد نوع شعله افتد ،ی حرصِ آدم ۀ خانتا به آتش  کندی م  لیمعدن را به طال تبد یهاسنگ  آفتاب

ما که آکنده از حرص و    یبدرخشد، آن قسمت چرک  وقتی  ما  درون  ۀشد گشوده   یفضا  ایمثل موالنا و    یآفتاب   یبه عبارت[

 ].کندی م لیو ما را تبد دهیرا به آتش کش ستی دگیهمان

 ۲۵۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ام: مال گِر د آورده دیگو  آنکه

 امبُرده  نی چِرکِ چند ی عنی ست؟ یچ
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جمع    یاریمن چرک و کثافت بس  ی عنیدرواقع    ست؟ ی حرف چ  نیا  ی ام، معنجمع کرده   ی من مال و ثروت   د،یگوی کس که م   آن

 .امکرده

 ۲۵4 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فزاست یی سخن گرچه که رُسوا نیا

 فخرهاست  ن،یز ان،یتون انِیم در

که    یکسان   ی عنیحمّام،    ۀ خانکارگرانِ آتش   انِ یاست، امّا در م  ی و سرشکستگ  ییرسوا  یۀحرف در نزدِ مردم ما  نیا  اگرچه 

 .است  یاریجمع کردن موجب فخر و مباهاتِ بس  نیهستند، سرگ دهیهمان

 ۲۵۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تا به شب  یدیتو شش سَلّه کش که

 کُرَبی سَلّه ب   ستیب دمیکش من

 رنج و اندوه  ی : جمع کُربَه به معن کُرَب*

  ن یاگر تو از صبح تا شب شش سبد سرگ  ند،یگوی م  گریکدیبا افتخار به    شوند،ی در آخرِ شب دورِ هم جمع م  انیکه تُون  یوقت

 .ام، پس مقامِ من از تو باالتر است حمل کرده  ن یسبد سرگ ستی کنم ب یاحساسِ خستگ  آنکه ی من ب ،یاحمل کرده 

 ۲۵۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یرا ند  ی که در تُون زاد و، پاک آن

 د یپد ی مُشک آرَد بر او رنج  یِبو
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  ن یا  یزهایکه مرتب حرفِ پول و شهوت چ  یی و جا  یدگ یهمان  یدر فضا  یعن ی  ایدن  نیا  نِچرکی  ۀخانکس که در آتش   آن

خوش و    یبو  صورتن یاست، درارا حس نکرده   ی و ارتعاش به زندگ   ده یرا ند  ی وقت پاک  چ یو ه  شود ی جهان بوده زاده م

 .کندی م  اراحتمثل موالنا او را ن ی عشق و انسان یمُشک، بو بخشِاتیح

 : تشکر با

 ه یمتن: سم کنندهمیتنظ

 : سرورندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 944: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا
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 ۲۸۷۸، غزل 941 ۀبرنام  داریراهان بجان و تمام دوستان و هم یشهباز  یو مهربانم آقا زیبا سالم خدمت پدر عز

 ۲۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 یزیکز کفِ من بگر ینبرهله تا ظن 

 یزیکم کن، نگذارم که به فن بگر له یح

 ،یارا بر خود بسته   یراه خرد و عقل اله   دانم« ی کرده و با پندار کمال و »م  ریو جبر ذهن  خود را اس  ی انسان که با کاهل  یا

اتصال به مرکز    ش، یخو  یق یبه اصل حق  یداریوجود ندارد، جبر ب  شی جبر ب  کیکه    ایب  رونیجبر سست منبالن ب  نیاز ا

 . وجود ندارد ییراه دررو چ یو ه  ستین نیاست و جز ا نیعدم که راه ا

 ۸9 ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 که از شش جهتم راه ببستند  ادیفر

 خال و خط و زلف و رخ و عارض و  قامت  آن

 ۲۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 تو در قبضه و در دستِ من است  نِیریجان ش

 ؟یزیچه کند، گر تو ز تن بگر جانی ب  تنِ

فضا  قت یحق انسان همان  ب  و عدم است  ی خال  یوجود  و    نیترش ی که  و تصورات  اوهام  تمام  و  را دربرگرفته  بعدش 

  ع، یظاهر گسترده و وسعنکبوت هستند، به   ۀدیهم تنبه   یاند، همانند تارهااو را دچار مشکل کرده  دیکه د  غلط  یهانک یع

هر انسان در   یپس سُکّان وجود  پاشد؛ی و فرو م شودی م  سست  شیهاه یتمام پا قیعم  ییو فضاگشا  میتسل کیاما با  

چنان در توهم ذهن، تمام توجه  بسته و هم  قیآشکار، حال اگر چشم خود بر حقا  اریبس  قتیحق  نای  و  است  خداوند  ۀقبض

  ابد؟یی انسان از کرامت مقام خود چه درم  نیشود، ا  یدگیهمان  ۀ دیتن یمعطوف تارها
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 ۲۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ساخت   دیمَنَت با یِگر همه زهرم، با خو

 یزیگر ز لگن بگر ،یاتو پروانه نه  پس 

  ک یتنگ و تار  اریآگاه شده، قصد هجرت از د  م«یکه از خبر بزرگ، »نبأ عظ  زین  یانسان   .گرددی عاشقانه گِرد شمع م   پروانه

با کش  کندی ذهن م او بر ذات اص  گردد، ی گِرد معشوق م  میو تسل  ییو فضاگشا  ارانه یدرد هش  دنیو همواره    ل یچراکه 

  دهدی چه ذهن نشان مهرآن   داندی که م  شود ی نم  دهیذهن کش  نیری ش  وبه خوب و بد و تلخ    گریپا خواسته و دبه   ش یخو

 .وارونه است یِرو

 ۲۲۶۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بَدست  نجایتو کا  نفسِ د یگو آنچه 

 او ضد آمده است   چون کارِ نَوَش مَش 

 ۲۲۶۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 غمبرانین که از پخالفش کُ  تو

 در جهان ت یّآمد وص نیچننیا

 ۳۳9۷ تی، بسوم  دفتر  ،یمثنو ،مولوی

 اریاختی ب  دت یآ اضتیر ور

 ار یکام ی ا ،هشکرانه دِ  ، بنه سر
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 ۲۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 بستم   تیکه گلو نیز یخبری چون کدو ب

 ؟ یزیبگر  چون ز رَسَن  کَشمت،ی و م بستم

بر خود    دنیهستم که راه نفَس کش  ییام، چون کدوپر کرده   هانیچرا در دل گذاشته و خود را در نقطه   های دگ یهمان  اگر

روزن    ،ابمیکنم و نجات    ی را ق  دهیبلع  یها ی دگ یتا همان  دهدمی  فشار  دست  در  مرا   ۀخرخر  می دا  زین  یتنگ کرده و زندگ 

 . ستین ن یاست و جز ا نیوجود ندارد. راه ا یی که راه دررو دانمی هم م  زو با باز شود و دم خداوند در جانم فرو رود 

 ۲۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 بلبالن و همه مرغان خوش و شاد از چمنند 

 یزی، گر ز چمن بگریجغد و بوم و جُعل 

و حال در سفرِ    ل یاص  یانسان و تنها منبع شاد  ی قیحق  ازیتنها ن  ش، ی خو  یوجود  قت یبه حق  ،ی اله  زال یبه منبع ال   اتصال 

دردها و    نیکه حاضر به کَندن از سرگ   میاشده   ینیشده و دچار اعوجاج و کژب  دهیچقدر همان  «یتا »ثَر  «یخود از »عُل 

و در اعماق جانمان    مییجنس خدا. ما از  م یکنی نم   شیخو  زیو عز  ألوفم  اریبه د  متیچنان قصد و عزو هم  میستیها نرنج 

 . مدفون گشته یاله  زالیحالوت »بودن« و اتصال به منبع ال 

 1۸شمارۀ   عیترج عات،یشمس، ترج   وان ید  ،یمولو

 نرفت از دلم  چی سِتان، هچمن و شِکَر آن

 حاضرم  رهیبه درونه واصلم، من به حَظ من
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 ۲۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 آن بِه   ش،یندیم لهیح  ،یچون گرفتارِ من

 یزیمرده و در خُلقِ حَسن بگر یشو که

لحظه تسلسل افکار را پاره    نیو در ا  کندی ساخته عمل نم   شی فکر از پ  چ یچون مردگان است و با ه  میکه در تسل  یانسان 

 . شده  یذهن خال  رنگیو ن له یاز ح  گریچراکه د ابد،یی خُلق حسَن م کند،یم

 ۲۸۷۸شمارۀ مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ی گر چو کَه از جا برو ،یاتو کُهِ قاف نه 

 یزیبگر گر ز شکن ،یازرِ صاف نه  تو

 :حال و

 4۶09 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جوان   یا  مانیا صدقِ  نشانِ   شد

 خوش تو را مرگ اندر آن  دیآ  آنکه

 4۶10 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیجان چن ی تو ا  مانِینشد ا گر

 ن ید کمالِ اِ وجُ ب  و رَ ، کامل ستین

 .گردد انیصدق تو بر تو ع زانیتا م یشوی محک زده و امتحان م  های دگ یکاسته شدن از همان با
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 ۶۸۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی دهر بَ امتحانِ ی نبود گر

 ید بُستم  غا رُث در وَنَّخَمُ هر

 وغا: جنگ *

  ظاهر مردصفت، به : مرد زن ثنَّخَمُ *

 ۲۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 شوند   زاریجانِ مردان همه از جانِ تو ب

 یزیاگر از خوبِ ختن بگر  مخنّث چون 

 :افتهیبه قدر بضاعت خود او را در ی فراخور حالش، نشان داده و هر دل   یخود را به هر انسان  ی زندگ

 ۳00 شمارۀ  غزل  ات،یغزل  وان یحافظ، د

 ند یهر نظر کجا ب یی را چنان که تو تو

 کند ادراک  یقدر دانش خود هر کس   به

  سو، ک یبه    های و کاست دل را از سو  کم  یآمد و ب   دان یبه م  دیوار باپرده از نقاب برگرفته، مردانه   ی زندگ   بارخیحال که ز  و

انداختن همان  ی معطل،  یو تنبل  یبرگرداند و هر کاهل   ی جهتبی   ۀ به قبل اما    دن، یمعشوق را د  یبایز  ی رو  یعنی  یدگ یدر 

 .اتصال نداشتن ی برا ی قدرت
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 ۲۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 از کفِ نقّاش مکوش   ینره  ، یتو چو نقش

 ؟یزیبگر  و شمن  ، چون ز کفِ کِلکیوثَن

 . نوازدی و م زندی که بخواهد م یو به هر شکل  زندی اوست که نقش م  م،یهست الهی  قدرت  ۀدر دستان و قبض  ما

 ۳9۷ ۀغزل شمار  ات،یغزل  وان ید  ،یسعد

 ش یو ارادت در پ  میچنگم سر تسل  همچو

 بزن و بنوازم  یبه هر ضرب که خواه   تو

 :که ستی از کف او ممکن ن زیگر و

 10 ۀیاز آ ی، بخش (4۷) فتح سورۀ  م،یقرآن کر

 ...« أَی دِیهِم یَدُ اللَّهِ فَو قَ »... 

 ...«  هاستدست   نیدست خداوند باالتر»

 ۲۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 یی تو  دیمن تو را ماه گرفتم، هله خورش

 یزیبرج و بدن بگر ن یگر از ا ی خسوف در

مقام و  قدر و  ،  است  شی خو  یق یحق  شتنی دل باخته و  غافل از خو  دهیهمان  یهاو واحسرتا بر انسان که به نقش   افسوس

 . برده اد یاز   شی مرتبت خو
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 4۲0غزل شمارۀ ات،یغزل  وان ید  حافظ،

 چه؟   یعنی یاپرده برانداخته  ناگهان

 چه؟  ی عنی یاتاخته  رونیاز خانه ب مست

 ی اشده  انیو منظور گدا ی خوبان  شاه

 چه؟  یعنی یامرتبه نشناخته  نیا قدر

 . عاجز و زبون مانده عالم معنا ناتوان و  ق یحقا دیگرفته و از درک خورش  یدگهمانی ۀ چون ماهش لک  یرو و

 ۲۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ی برم مانیگر ز سل ، ینره ی ویتو ز د

 یزیچون ز وطن بگر ، ینره ی بیغر وز

  ن ی است و درد ا  بیخواهد ماند، غر  ریاست و اس  ریاس  بازد،ی نرد عشق م   یدگیشوم و نامبارک همان  رهیمادام که در دا  و

و شوم که    رهی شود سرد و ت  یصرصر  یباد  ،او باشد  میبه فرمان و تسل  دیدم با  باد صبا که هر .فراق او را خواهد کشت

که مسجود    یانسان   شود ی م  یو چه انسان بدشگون و نامبارک  لرزاندی را برخود م  شیهای دگیمتزلزل همان  یهاهیدم پا  هر

 .دیگرای م  یبه پَست نیچنن یابود و   کیمال

 ۲۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 نه، خمش کن، که مرا با تو هزاران کار است 

 یزیبگر من ینهلد تا ز  لت یخود سُه

 



 

 

 

1090قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

  ش، خوی  ۀ مغموم از کرد کهنیا  ؛شودی آغاز م یذهنانسان من   یتنها با خاموش شدن و خاموش ماندن تو ا ی کار زندگ و

گاه وجود تو دراثر  و عمل کند و آن   دیتا او بگو  ی و کوچک ذهن را خاموش کن  یو عقل جزو  یبه خالق مهربان آور  یرو

عطرآگ را  وجودت  تمام  عدم،  نور  خ  نیعبور  و  مبارک  اص  کندی م  منیوش و  ذات  بر  برافراشته   گانه یو    ل یکه   یاقد 

      شاءالل ان

 والسالم 

     رازیاحترام سرور از ش با



 

 

 

1090قسمت پیغام عشق   

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

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

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


