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547 پیغام عشق قسمت از آلمان آقا پویا   

 !قصه  کنندهزنده  مینس

اجرا شد. خالصه کردن   ۸۸۳ مختلف در برنامه  یهاهیداشتن ل آن غالم هندو که عاشق دختر خواجه شده بود با در بر  قصه 

  نیتری از اصل  ی ک ینوشتار به    ن یا  ی خارج است. ول   سندهینو  ن یکردن مناسب کل قصّه تنها در چند خط، از توان ا  یبندو جمع 

شده در آثار    انیاستفاده مناسب از مطالب ب   ی برا  یکاربرد  ی د و به اضافه درس به ما بده  تواند ی قصه م  ن یکه ا  ییهاامیپ

 .کندی مولنا اکتفا م

 :فرمودند تحت عنوان انیرا ب ی هفته مطلب نی در برنامه ا  یشهباز یآقا

 .دیقصّه قرار بده کنندهزنده  میرا در معرض آن نس خودتان

اادامه   ایآثار مولنا و    که شروع به مطالعه   ییهااست که آن   ی درس   ی کُنش اساس  نیا   توانند یم  کنند،ی م   ر یمس  نیدادن 

باشد.    ریکننده در مسبتواند کمک   دیجمله بارها تکرار خواهد شد تا شا  نینوشتار ا  نیدر ذهن داشته باشند. در ا  شهیهم

 :است  ریز  ت یپنهان در پس ب  امیپ پردازدی م ن به آ سندهی نو نی هم که ا یامیپ نیتری اصل 

 ۳44 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهندی را چون بدل ره م ی صورت

 دهندی ندامت آخرش دَه م از

 .دیقصّه قرار بده کنندهزنده  میرا در معرض آن نس خودتان

  نیچنو هم شودی روست ارائه م ه هاست با آن روبکه انسان در جهان ماده مدت  یامسئله  ایهم مشکل و  ییگو ت یب نیا در

ارائه م   ی برا  ی حل راه به   یی اری. انسان هُشدهدی برطرف کردن آن  اداره م  یِاریهُش  له یوساست که  انسان  شودی ناظرش   .

را مرکز، دل و    ستمی س  نیا  یاتاق فرمانده  توانی موضوع م  نیدرک بهتر ا  یانکار فرم است. برا  از فرم به اضافه   یستمیس

لحظه    نیانسان در ا  ییخانه کند. انکار فرم هم توانا  دیبا  ییجا به تنهاشاهد در آن  یاریقلب انسان در نظر گرفت که هُش  ای
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ظه  لح  نیها در ااست. فرم   شود،ی م  فیاش تعرگانه ذهنش و حواس پنج   له یوسکه به   یزیدر نه گفتن به جسمش و هر آن چ

  ی همان دل هستند. هر دو   ایو    یدر حال ورود کردن به اتاق فرمانده  یشدگ تیّهوهم  یروین  ایو    یدگیهمان  یروین  له یوسبه 

 :دیفرمای م ت یب نی. مولنا در اشوندی حضور اداره م  ایو  ی برتر زندگ یروی ها تحت نظر خداوند، نآن

 ۳44 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهندی را چون بدل ره م ی صورت

 دهندی ندامت آخرش دَه م از

 .دیقصّه قرار بده کنندهزنده  میرا در معرض آن نس خودتان

شاهد    است که فرمانده   ن یشد. اشکال ا  میخواه   ی وارد شوند دچار اشکال   ی که به اتاق فرمانده  می ها اجازه بدهما به فرم   اگر

کمک    ی زندگ  اداره  یبرا  هاآن کند از    یخود براند و سع   ش یها را از پکه فرم   است اگر تالش نکند   یفرمی در مرکز ما که ب 

ها منجر خواهد  همان دَه دادن ما به فرم  ایاحساس انزجار    انیو ب  یمانی به پش  تیخواهد شد که در نها  یای دچار سخت   ردیبگ

 .می ببر یموضوع پ  نیو به ا می شانس باشچون غالم هندو خوش شد. البته اگر هم 

 ۳44 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهندی را چون بدل ره م ی صورت

 دهندی ندامت آخرش دَه م از

 .دیقصّه قرار بده کنندهزنده  میرا در معرض آن نس خودتان

  یامّا مشکل! چرا مشکل؟ برا ی ساده ول  یحل . راه دی. صورت را به دل راه ندهدهدی حل را هم ارائه م حال مولنا راه  نیهم در

صورت را به دل    ی عن یاند.  اند بلکه برعکس آن را هم به ما آموزش داده ما را به آن آموزش نداده   یکه نه تنها از بچگ   نیا

را تالش کند تا متوجه    یزمان   دیفرم بوده است با  یتحت فرمانده  ستمشی س  یادیکه مدت ز  ی. پس آن شخص دیراه بده
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. چرا دوباره؟ چون در  ردیاو را دوباره به عهده بگ  ت یکنترل هدا  یفرمی بشود و ب  ریز  ت یب  اصل برعکس آموزش داده شده 

 :گونه بوده است   نیخلقت ازل هم ا  یابتدا

 ۳44 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهندی را چون بدل ره م ی صورت

 دهندی ندامت آخرش دَه م از

 .دیقصّه قرار بده کنندهزنده  میرا در معرض آن نس خودتان

لحظه در تالش باشند که صورت را به دل راه ندهند، فرم را    نیدر ا  دی با  شوندی که از مقصود خلقت خود آگاه م   ییهاانسان 

.  بودنی ب   تأمل، ی شرط، بودیقی . ب مییلحظه فضا را بگشا  نیاتفاق ا  مقابلِساکن روان بمانند. چگونه؟ در   یِفرمی کنند و ب   انکار 

 .میباش تینهای ب  ی فقط انبساط 

 ۳44 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهندی را چون بدل ره م ی صورت

 دهندی ندامت آخرش دَه م از

 .دیقصّه قرار بده کنندهزنده  میرا در معرض آن نس خودتان

و فرم در    ردیبگبردر   تواند ی است که فرم را م   یفرمی ب   ی فضا  نیچون ا  شوند ی در ما جا م  زیچهمه  یزیچهر   یعن یچه؟    یعنی

انبساط    رد،یپذی خشم را م   تینهای انبساط ب  رد،یپذی درد را م  تینهای . انبساط ب میباش  تینهای ب  ی . انبساط شودی م   جادیآن ا

در مورد    گرانیقضاوت د  تینهای انبساط ب   رد،یپذی سخت را م  یمال  طیشرا  تینهای ب   طانبسا  رد، یپذی غم را م  تینهای ب

ب   رد، یپذی خودش را م با هر فرم   گرید  یهاانسان   تینهای انبساط  لباس    ،یهر طرز رفتار  ، یهر زبان  ،ی)هر نژاد  یرا  هر 
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انبساط بردیپذی ( که دارند م رهیو غ   یجنس   شیهر گرا  ،ییغذا  هر عالقه   ،یدن یپوش را همانانسان   تینهای .  گونه که  ها 

 .کند  یی شناسا  تواندی خودش م  شده  صورت ی مرکز ب له یوسرا به  هاآن درون  ی صورتی چون ب ردیپذی هستند م

 ۳44 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهندی را چون بدل ره م ی صورت

 دهندی ندامت آخرش دَه م از

 .دیقصّه قرار بده کنندهزنده  میرا در معرض آن نس خودتان

متفاوت   یهاهیجلسه به ل   نیمتأسفانه نتوانست در ا  ایخوشبختانه و    سندهیموجود در نو  ادینوشتار با وجود عطش ز  نیا

ول   موجود در قصّه   سازی زندگ بپردازد.  ا  دیام  یغالم هندو  نو  نیاست  ا  ی نکته  نیتریمرکز  سندهی به زعم  در    ن یموجود 

.  یهر انسان  ی اتاق فرمانده شود در گشادن قفل بسته   ی دیاست، بتواند کل ن جها ن یلغزش ما در ا  نیآغاز داستان که نقطه 

دچار فرم شدهِ از خداوند جدا شدن از   یِاری نخواهد بود مگر هُش ریپذبرتر امکان  یاریو سنت هُش  وه یطبق ش ش یگشا نیا

 .دهمی را طلب کند. تو بطلب من م یفرمی ب  ایفرم و 

 ۳44 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهندی را چون بدل ره م ی صورت

 دهندی ندامت آخرش دَه م از

 آلمان ،ا یپو
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 با سالم 

 ۸۸۲برنامه 

 ۲۲۰7تا  ۲۲۰۲ ت یدفتر سوم از ب  یمثنو ات یاز اب ی قسمت

 :موضوع 

  ....مردِ حازِم تصوّراتِ 

هر    برابرِلحظه را در  نیا  یو فضا  میبمان  داریهر دم مراقب و ب  دی: ما باد یگوی قضاست به ما م  ریکه در مورد ش  اتیاب  نیا

 .مییآ رون یب ی ذهن یسازریتا از تصو مییبگشا  یدادیرو

 .نترس چ یه دست آوردنشان ...ه ب  ایاز دست دادن   یبرا تیهای دگیشدن همان  ادیتو از کم و ز نیبنابرا

 .یحق در امان و محفوظ بمان   یو از قضا  فتدی)عدم( ب یعن یدلت تنها به دام خدا  تا

 :دیگوی .. او م. آوردی م ی ما مثال  یمولنا برا حال

تا او را طعمه خود    بردی و با خود در جنگل م  ردیگی را به دهانش م  ی و شخص   رسد ی ناگهان از راه م  یریش  دیکن  فرض

 .کند

 ۲۲۰۳و  ۲۲۰۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یرس یر یکه ناگهان شچنانآن      

 دیکش  شهیرا بِرُبود و در ب مرد

 نیدر آن بُردن؟ بب  شدیاو چه اند     

 نیاستادِ د یا  شی همان اند تو
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 ! ...نیاستادِ د یا

کَشان او را با  دارد کَشان   ریمهاجم شده و آن ش ریسِتان شجان  یها مرگبار و دندان  یهاپنجه رِ یکه اس نیرا بب یکس  آن

 !است؟ ی. او در آن زمان در چه فکربردی م  خود درونِ جنگل

  ا ی و  سودآورش ...   هیفالن سرما  شه یبه اند ا ی...،  به فکر توسعه اموال و امالک  ی هولناک ت یموقع نیآن شخص در چن ایآ

 !خود است؟ زان یبه فکر عز کهنیا

 .ریخ  مسلماً

از چنگِ    توانم ی زمان چگونه م  ن یجانِ خود است که در ا  شه یفقط در اند  ست؛ ینبوده و ن  هانیاز ا  کدامچ یدر فکر ه  او 

 .تا جانِ سالم بِدَر بِبَرم میآ  رونیب ریدندان ش

 !...باش اریشانسان ه  ی ا اکنون

 .حالِ تو هم همسانِ حال او باشد که

 .یبدان  ی اله یهمواره خود را مَقهور پنجه قضا دیتو با یعنی

و    زیکه همان قضا و قدر است ت  یاله   یبا آمدن قضا   دیو اکنون با  یشد  دهیهمان  ی جهان   نیا  یزهایاز چ  ی لی که با خچرا

 .یباش  ی محضِ زندگ  میو فقط تسل  یکن حق باز  یقضا  رِیهر دم فضا را در اتفاقِ ش ی عنی. ی ستیمحکم با

 م؟یکن یلحظه چگونه رفتار نیدر ا میخواهی قضا م   رِیما با آمدنِ ش حال

  یدخالت ی لحظه با ب  ن یدر ا  کهن یا  ای  م؟یالعمل بد نشان دهعکس   دائماً  های دگ یبا مقاومت و قضاوت در همان  م یخواهی م  ایآ

 ؟میکن لحظه باز ن یفضا را در ا یی روخوش   و ی ذهن با نرم

 .مینیرا آگاهانه برگز یاریشدو ه  نیاز ا ک یما دارد که کدام  دِیبه قدرت و نگرشِ د ی انتخاب بستگ نیا



 

 

 

547قسمت پیغام عشق  زهرهخانم    

ا  ی ا  اما  !.... به دام خدا ب  نیدل من  بندِ دامِ من  نیریش  یفتیرا بدان که اگر با انبساط  از هزاران    یعن ی  یذهنشده و 

 . یابیی م  ی( آزاد و خالص های دگی)همان

رفته  فرو  گرید  یذهنبه بندِ هزاران دامِ من   ی کن  زهیست  ی اله  ی و با قضا  یمنقبض شو  یذهنمن   ی با تلخ   ی اگر بخواه   کنیول

  ات یتا با آبِ ح  میریلحظه را بپذ  ن یکامل اتفاق ا  یی رواز قضاوت در ذهن با خوش چه بهتر، قبل   پس   .یریمی در آخر م  و

 که؛ چرا م،یریشده و همه را با عشق دربرگ یجار

 ۱۶۱۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شایَ اَهلل ما  فْعَلُیَحاکِم است و 

 دَوا  زدیدَرد انگ  نِیزِ ع او

 .آوردی ما دوا م  یدرد برا نِیکه او از ع میرا به جان بکش ارانهیشدرد ه   میبخواه پس 

در درونِ    زی... و درمان تو ن  یندار  رتیتو بِدان بص  ی تو از خودِ توست، ول  دردِ: ندیفرمای )ع( م  یشاه مردان حضرت عل   و

 .یندار ی...!که بِدان آگاه خودِ توست

  دخالت ی با سکوت ذهن ب   یعن ی  م؛ینشو  یبا او قاط   ستی ... کاف   ماست  یذهنمن   نیدرمان ما در هم  میکه ما آگاه شد  حال

 .میلذت را ببر تیدرونِ خود نها  یبزرگ تینهای و از ب   میجهان فرم باش نیناظر فقط تماشاگر ا  یو با حضور مینیبنش

 های دگی، جذبِ همانمرکزِ عدم ما  م،یمشغول ساز  یویدن  یچنان به کارهاتوجه زنده را هم   میاگر بخواه  صورتن یا  ریغ  در

آب شور    یکه همگ  یبه جهانِ ماد  میدوباره نخواه  پس  .تا به ما بفهماند که کار ما اشتباه است  دیآی قضا م رِیشده و ش

 .میکن خرد ی ب  یذهنخود را دچارِ حمالت من   یجسم  یاریشه  دِیو با د میهستند برو

 .رفت میخواهفرو های دگ یو تا به حلق در همان میترسی م  دائماً  صورتنیادر

        زهره
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       بنام خدا       

      های جان گنج حضوری با سالم خدمت استاد عزیز و     

     ۸۳۲ از برنامه ۱۱و  ۱۰ و  ۹ابیات  4۸۱دیوان شمس غزل    

 4۸۱مولوی، دیوان شمس، غزل 

 در مکان دارد  ی نَشُد، رو ست یکه ن ی دل

 ست یتو ن یِ که رو، که جا ی لمَکانْش بِران  زِ

  سمت خداوند قرار ندهد، حتماً شیاری نشود و رویش را به دل ما یعنی مرکز ما اگر عَدَم نشود، یعنی اگر کسی تبدیل به ه

ها در  طریق همانیدگی زاو سرشار از همانیدگی و باور و غم و دَرد است، که چنین دلی روی در مَکان دارد نه لمَکان و ا

نگرد چنین شخصی رو به خدا دارد، مرکزش  طریق حضور و عدم می نگرد، اما کسی که ازچیز می زمان و مکان به همه 

ها رانده  خود از مکان و همانیدگی ه بآلیش شده، نیست شده، همان عدم که جایی در مکان ندارد و طبیعتاً خود پاک و بی 

ی دارد رو به مکان دارد و در دَردها و باورها سرگردان و پریشان است و نیاز دارد به گذشته  شده، اما شخصی که همانیدگ

ها شنود. در دنیایی از مَنِیَت زند، ولی بانگ او را دیو می جو کند. بانگ می وها زندگی را جست و آینده نگاه کند و در مکان

کار کند از  خود را نجات دهد، که هر زمانی که اقدام به این  تواند با فضاگشاییو دُویی گیر کرده و رانده شده. تنها می 

موقع خواهد دید که معشوق یعنی  شود و دست او گرفته خواهد شد، آن هم توسط خداوند. آن می  ذهنی رهااین چاه مَنِ 

ها و  ه و نه زیباییشنیدزده ولی چون در ذهن بوده گوش او کَر، چشم او کُور بوده که نه می خدا هر لحظه به او بانگ می 

شده همیشه تشنه باشد، تشنه عشق  کرده که باعث میدیده، بلکه آب گوارای حضور را تبدیل به خون می برکاتش را می 

        و نگاه دوست.
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 4۸۱مولوی، دیوان شمس، غزل 

 و ثَناگرانِ تو را  ثَنا  ستی کرانه ن

 ست؟ یتو ن یِثَنا  ذَرّه که سَرگَشته کدام

چیز در عالم  توان قائل شد، زیرا همهکنند اندازه و حَدّی نمی ستایش کردن و ستایشگرانی که تو را ستایش می برای  

خواهد  ذهنی نه بلد است و نه می چیز سرگشته کُوی تو و مَست توست، ولی این مَنِهستی مشغول ستایش توست. همه 

هایش است. چون  چیزهای آفل و بزرگی خودش و داشته دهد برای  می   چه را هم که انجامکه تو را ستایش کند. آن 

 ها را از دست بدهد.ترسد آن داند و می ها میها و باورها و دَردها و همانیدگی زندگی را در داشته

 ای نیست که با عشق تو را ستایش نکرده باشد. ای در این عالم وجود دارد که تو را ستایش نکند؟ هیچ ذَرِّه کدام ذَرِّه 

که اگر بلد    کند. اصالً ستایش کردن را بلد نیست،ایی که خودش درست کرده را ستایش می ذهنی خدای ذهنی نِاما مَ

توانیم از این مَنِیَت رها شد. با شناسایی و فضاگشایی می ماند و دُویی نبود، بلکه همه یکتایی می بود دیگر مَنی باقی نمی 

       شویم و ثَناگُوی خداوند باشیم. 

         

 4۸۱دیوان شمس، غزل   مولوی،

 :دیگویبه نظم م یآن که نظام  رِینظ

 ست یتو ن یِمَکُن که مرا طاقتِ جَفا  جَفا

مانند انسانی که نظم دارد در کارهایش البته منظور مولنا انسانی است که به حضور رسیده و نظم    :گویددر این بیت می 

عَهدی مَکن، سرکشی مَکن،که دیگر جای جَفا کردن و اشتباه کردن  گوید جَفا مَکن، بَد  زندگی بر او حاکم شده است. می 
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ماند. دوباره برنگرد و سرکش مَشو، بیدار شو و ثُبات داشته باش. باید به اَصلَت  نمی   برای انسانی که به نظم رسیده باقی

شوی و به  ار و زنده می وفا کنی و برگردی و مانند روز اَلَست در هر لحظه بلی بگویی. دیگر زمان آن نیست وقتی بید

ها و باورها و دَردها کنی، اسیر اشتباهات  گردی عقب گرد کنی و جَفا کنی و دوباره خودت را اسیر همانیدگی می اَصلَت بر

خواهد صبر کند که ما بیدار  سازی را تجربه کنی. چون زندگی بیشتر از این نمی سازی و دشمن سازی و مسئله کنی، مانع

فریند و ما را  اطریق ما به جهان ارتعاش کند و زیبایی بی د هرچه زودتر ما را به خودش زنده کند تا ازخواهشویم او می 

نظمی بیرون  توانیم فضاگشا شویم و شاکر و صابر و پذیرا شویم تا از بی هم زیبا کند. با بله گفتن به اتفاق این لحظه می 

 . آییم و نظامی شویم. یعنی خدایی شویم

        .اهللشاء ناِ

       با تشکر و احترام        

        حداّد هستم از کرج       
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 به نام خدا 

 5۳7، غزل ۸۸۹. برنامه داریجان و تمام دوستان و همراهان ب یشهباز  یو مهربانم آقا زیبا سالم خدمت پدر عز

 5۳7شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 خود  یِّ پدر، جز خدمتِ ساق  یا میندار یکار

 و بد  ک یاز ن میافزون ده قدح، تا واره ی ساق یا

  ی شراب اله   افت یحالت و در  نیشدن است و تنها در ا  ییکتای  یو ساکنِ فضا  دهیکردن مرکز همان  ی انسان، خال  رسالت

)ساکن شهر    یعن ی  نشیو تنها مقصود و منظور آفر  رودی م  ی از مرکز عدم، قضاوت و مقاومت و افسانه ذهن رو به خاموش 

 .ندینش ی شدن( به بار م ییکتای

 ۲و  ۱ اتیسوره بلد آ م،یکر قرآن

 « ل أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ»

 « (ییکتای ی)فضا ی عنیشهر  ن یبه ا قسم»

 « و َانتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ»

 «یاشهر سکنا گرفته  نیتو در ا و»

 .انددهیسکنا گز ییکتایها در شهر انسان  یعنی

 5۳7شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 یاشه یرا در جهان آورد حق در پ ی هر آدم

 زد کردست ما را نام یشگ یپی ب یشه یپ در
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از همان  ی خال   با عدم هزاران برکت و    یگاه در خموش و در کار عشق؛ و آن  ی شوی م   شهیپعاشق   ها،ی دگیکردن مرکز 

 :شی خو  شهیکار و پ   ی و در پ   اریمراقب بود و هش  دیپس با  رسد ی چه خداوند از تو قصد اظهار دارد به ظهور مرحمت و آن 

 ۱۲44شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 باش   شی خو ارِی ار،ی ی ابیگر ن ، ییسنا یا

 باش  ش یمردِ کارِ خو ،یجهان هر مرد و کار در

 کاروان مر رختِ خود را ره زنند  نیز یکیهر 

 باش  ش یبارِ خو  شِیرا پس نشان و پ شتنیخو

 .ذهن رها  ادیو ز  هودهیاز کار ب های دگ یبودن مرکز از همان  یو با خال  دیآی هزاران کار از تو برم  شی خو  اری شی پ و

 5۳7شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ایآن ض شِی ها رقصان به پهر روز همچون ذرّه 

 ماه خَد  ارِی شب مثالِ اختران طوّافِ هر

  سر ی ب  یاچون ذره  م،یتسل یو آزاد و رها در هوا ست ین هانیچنقطه  یسوبه  ی ل یرا کِشش و م های دگ یاز همان ی خال مرکز

  ی است و در نگهبان  دنیمرکز، عاشقانه در گرد  نیاست و طرب و هر لحظه بر گِرد ا  یو مقاومت، در شاد  قضاوت ی و پا، ب 

 .شدهگشوده  یو چون جان، حارس و پاسبان فضا

 ۳5۹غزل دیوان غزلیات، حافظ،  

 صفت رقص کناناو ذره یهوادار به

 درخشان بروم  دِیلب چشمه خورش تا



 

 

 

547قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 5۳7شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ی باده ما را ندْهد نی ز ،یز ما گر خواهد یکار

 خَرَد؟  ایفروشد  ی رود، او ک  ی مِ نیکا یسر  اندر

بخش  جام فرح  م،یهست  هانیچاز مرکز نقطه   یو توجه و خوش   دییو گرفتن تأ  دهیکه مشغول داد و ستد از مرکز همان  مادام

که  کرد؛ حال آن   م ینخواه  افت یفکان در حال پخش است، درلحظه از دستان خداوند با قضا و کن   آور را که هر و نشاط 

کارافزا و    میکه در ذهن باشی وقتو تا  شود ی است که کارمان آغاز م  م و با اتصال به مرکز عد  میاامدهیمنظور ن  نیجز بد

 .کاری ب

 7شماره   دهیقص  ،ییسنا

 گَه براَندازد حضرت قرآن نقاب آن   عروس

 از غوغا   ندیرا مُجرد ب مانیدارُالْمُلک ا که

 ی جز نقش ست ین بتی نبود گر از قرآن نَص عجب 

 نایچشم ناب ابدی ن ی جز گرم  دیاز خورش که

 5۳7شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 کند  یکند؟ مست آن کند که مِ یک یسرمست کار

 کند، هر دو جهان را تا صَمَد  ی ط  یی خدا یباده 

است و    یاصل شاد  هانیچاز نقطه   یکار؟ که مرکز خالو مدامِ مرکز عدم چه   ل یاص  ی را با شاد  های دگ یهمان  سرمست

 .طرب
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برا  یفان   یهای خوش  و تالطم  و  تقال  در  ذهن،  زودگذر  و  آفل  نقطه   شتریب  یخواررهیج  یو  آتش   هانیچاز  خوردن    ی و 

 .ترکِشندهزبانه 

 ۲غزل شماره دیوان غزلیات، حافظ،  

 صالح و تقوا را   ینسبت است به رند  چه

 وعظ کجا نغمه رباب کجا سماع

 ابد یدوست دل دشمنان چه در یرو ز

 مرده کجا، شمع آفتاب کجا  چراغ

 5۳7شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 بگذرد  ی جهان، چون شب بخسپ نیا یباده  یّمست

 در لَحَد  دیاحد با تو درآ  سَغراقِ  یِّمست

  سبب ی ب   یمرکز عدم را شاد  ی و مست  یگر یکدام دافع دذهن در کار و هر  یسازو مسئله   یسازرا مانع  هان یچنقطه   ی وشخ

 .که از بند دو جهان رسته و بر بام درآمده  تیو ابد تینهای ب  ل یو اص

 5۳7شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 گانیهمسا ی زان رحمت، ا گان،یرا ی آمد شراب

 بر وَلَد  و مشفق  نیریش  گانیچون دا  انیساق  وان
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و    ر یدم وجود سراسر خ  در حال جوش و خروش و هر  ر،یاز غ  ی عاشق و خال  یهاخداوند در دل   یو صاف   غش ی ب   شراب

و    دنیدر ذهن در حال بار  اوریی تشنه و تنها و ب   یهاچون باران بر دل   ،یاو خواسته   ی نوازش داشتچشم ی رحمتشان، ب

 .خداوند هی هد قیو در عوض ل  اند رفتهیرا پذ شی خو  تیاند و مسئولرساندن؛ که از گذرگاه تنگ ذهن گذشته  یاری

 .شوندی گردنه سخت نم  ن یو حاضر به عبور از ا زنندی سر باز م  رفتنشیها از پذکه اکثر انسان  یتیمسئول

 ۲۰تا   ۱۰ اتی، آ(۹۰)  سوره بلد م،یکر قرآن

 «وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ»

 «و دو راه پیش پایش ننهادیم؟»

 («۱۱)   فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ »

 « .( قدم ننهادییکتای ی)رفتن از ذهن به فضا یعنیاو در آن گذرگاه سخت   و»

 («۱۲) و َمَا أَدْرَاکَ مَا الْعَقَبَةُ »

 «تو چه دانى که آن گذرگاه ]سخت[ چیست؟ و»

 .ابندیی نجات م  گرید یهاو سپس جان ش یگردنه سخت است که ابتدا جانِ در بند خو نیگذر از ا جهینتدر و

 («۱۳)   فَکُّ رَقَبَة  »

 « .بنده است آزادکردن»

 («۱4)   أَوْ إِطْعَامٌ فِی یَوْم  ذِی مَسْغَبَة »

 « .دادن  در روز گرسنگى طعام یا»
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و    میگرسنه هست شه یو حرص و ولع ذهن هم  ی شیاندی اب یو کم تیبلکه در محدود  م، یشوی نم  ریدر ذهن نه تنها س  یعنی

 .یدر قحط 

 («۱5) یَتِیمًا ذَا مَقْرَبَة »

 «به یتیمى خویشاوند خاصه»

 (« ۱۶) أَوْ مِسْکِینًا ذَا مَتْرَبَة  »

 «ن ینشخاک  ی نیبه مسک ای»

 .و سزاوار و مستحق اطعام از مرکز عدم مینیو مسک میتی میمادام که در ذهن یعنی

 («۱7) ثُمَّ کَانَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ»

 « .شیاند و به بخشارا به صبر سفارش کرده  گریکدیاند و آورده  مانیباشد که ا ی از کسان  تا»

 («۱۸) أُولَئِکَ أَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ »

 « .اهل سعادتند نانیا»

 « (۱۹) وَالَّذِینَ کَفَرُوا بِآیَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ»

 «و کسانى که به آیات ما کافرند اهل شقاوتند.»

 « (۲۰) عَلَیْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ»

 « هاست آتشى که از هر سو سرش پوشیده است.نصیب آن »
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 5۳7شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 سرمست رو ، یسرمست شو، هر جا رو  نیدل از ا یا

 دهد  گر یرا مست کن، تا او تو را د گرانید  تو

  ، ییکتایقبله    ی سوهمواره رو به   ل،یتبد  نیا  ریخداوند، ناظر بر سالکِ در کار تا در مس  یشراب در دست ساق   یهااله یپ

  ا یباشد؛    گرید  ی است تا نوشنده جام  انی عالم  ی برا  ی و وجودش رحمت  دارد ی گام برم  ش،یو دخالت خِردِ کافرک  غرور ی ب

 .گرید یهاجام  قاطع رواداشت ذهن،  و عدم  ش یاندمحدود د ینه با د

 5۳7شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ن ینش  ششیپ  نهی، چون آیشاهد  ینیهر جا که ب

 درکش در نَمَد  نهییآ ، یناخوش   ینیجا که ب هر

صالح و    ینیو قر   نهیدل را آ  نهیلزم؛ پس آ  نه یآ  نیاز ا  یو پاسبان   داریاجازه د  یحضور را نه هر چشم   افتهی  قل یص  نهیآ

  ی عشق خواب مخوف جهان برآشوبد و همه با هم در اتحاد و وحدت  نیتا از ارتعاش ا  د،یو زنده به حضور با  ستهیشا

 .و وطن مألوف در حرکت اریاصل و د یسوبه  ی اله

 5۳7شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 گردِ شهرِ خوش، با شاهدان در کشمکش  گردیم

 هذا البَلَد  تو لاُقْسِمْ نهان، تا حَبَّذا   خوانیم

 55 هیآ( 7)  سوره اعراف  م،یکر قرآن

 «إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ  ادْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْیَةً»
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که خدا هرگز    د ی( بخوانیذهن  یهامن  گر ی)دور از چشم ذهن خود و د  یعن ی  یو نهان   یخود را به تضرع و زار  یخدا»

  و   کار اصرار کرده نیاز حد خارج شده و بر ا  اریبس  زهایشدن با چ  دهیما در همان  یعنی  «.داردی متجاوزان را دوست نم

 .میامتجاوز شده 

دست آمده در کار  به  یینایب  نیهمواره و متعهدانه و مستمر گِرد ا ییکتایمبارک  یبه شهر امن و فضا دنیرس یبرا  حال

دستان خداوندند بر    نانیو همواره با شاهدان و زندگان به عشق در ارتباط که ا  یاریهش  نیباش و پاسبان و نگاهبان ا 

 .انیرساندن بر تمام عالم ریو خ یاری یا واسعه بر  یوجودشان مملو از رحمت   شکی و ب  نیزم

 5۳7شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 سرم، خامش کنم، خشک آورم  یمِ  نیشد ز  رهیچون خ

 در عدد  دیایو کرم را نشمرم، کان درن لطف 

خواست    میحال تسل  و در همه   وستهیو پ  ش ی خو  ی ابیو عدم ارز  ی قضاوتی و ب  ی حضرت مولنا بر خاموش  دیتأک  گریبار د  و

حرام و ممنوع و بازدارنده  وارد نکردن که هر صوت و گفتار با قضاوت ذهن،    قیطر  یرا در ط   یریتفس  چ یخداوند بودن و ه

پروردگار    تیجز لطف و عنا  میچه که هستو هر   میهرچه که دار  میابیدر  اداده نشود ت  گریکه د  یها منتظر جامسال   دیو شا

 .میشوی صورت بستن از بحر رانده و دور م نیو با کوچکتر  ست ینبوده و ن

 ۱۱۱۳ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سازدش   لتیوس ی هرچه صورت م

 دازدش بحر دُور ان لت، یوس زان
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 ۱۸7۹و  ۱۸7۸ اتیدفتر اول، اب   ،یمثنو ،یمولو

 چ یاندر بس کی ل میهمه گفت نیا

 چ یه میچیخدا ه  اتِیعنا ی ب

 حق حق و خاصانِ  اتِیعنای ب

 ورق  اهستش یس  ،مَلَک باشد گر

  والسالم 

 رازیبا احترام سرور از ش

 



 

 

 

547قسمت 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  ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود 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 


