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471 پیغام عشق قسمت اورنج کانتی خانم مریم از    

 ۸۸۲برنامه شماره 

 ۲۸35مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 ی ان یباده، که تو شاه ساق زیز گزاف ر

 ی ز جنس خلقان، تو ز خلق آسمان یانه   تو

 :شمس موالنا وانی از د  ۲۸35شماره   غزل

  میباده تسل  طلب   .شتری چه بهر  یی و فضاگشا  یی شناسا  ی برا  انیاز شاه ساق  ت،ینهای ب   یای باده و شرب مدام و مست  طلب 

 .آورد ی م دیدر دل پد ییاز شناسا ی میعظ ی رویکه ن یذهن یهالحظه بدون قضاوت و دخالت استدالل  نیاتفاق ا  رشیو پذ

شده، و  تیهوو هم  یبرنده دل و مرکز ماد  ن یشده و از ب  یمحض عدم قضاوت و مقاومت جارکه از درون، به  یاباده   طلب 

 .هاستآن برنده دردها و ارتعاشات بد  نیو کفران، و از ب عیبرنده تشن  نیاز ب

 1۰15 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 همچو زر  یذقن، در ده شراب   نیمیشاهد س یا

 روشن شود، افزون شود نور نظر  هانه یس تا

 چانه، زنخدان   ذقن=

صبر و شکر    دیمقاومت و قضاوت به د  دیدهنده درییتغ  ،یق یو شناساننده شکر حق  یکننده حکمت زندگان یکه ب  یشراب  طلب

پره شناسا  یشراب   .است   زیو  نور  جنس  د  ییاز  تشخ  دیبا  که  تسلص ینظر  فضاگشا  میدهنده  تسل  یواقع  یی و  و    میاز 

 .است  ی ذهن یی فضاگشا

 14۶5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنومولوی، 
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 شماری ب  یدو فرق   نیا انیم در

 جو واهلل اعلم بالسرار  سرمه

 .نظر  دیو جاودانه با د داریپا  ییرایو گ  یمدام، شاد یبخش از مستدینو  یاباده طلب 

 14۶3 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنومولوی، 

 جمله تن را در بصر نیا  درگداز

 نظر رو، در نظر رو، در نظر در

  چ یو ه  دید  رییاز تغریبه غ یحل ذهنو راه  نشیب گونهچ یکه ه  میبرده و بدان یاشتباه ذهن پ   نشیو ب   دیآن دارد که به د  یجا

 .گشا نخواهد بود آنان راه  یهابا بزرگان و عمل کردن به آموزش  ی نیاز مصاحبت و همنشریبه غ رون یاز ب  یکمک

 13۸۲ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 روشن دالن، بردار سغراق کرم ی ساق یا

 عدم   یما را ز صحرا یاآورده  نیبهر ا کز

 سغراق= جام شراب

مرکز    یو دردها  های دگ یدر شناساندن همان  ی خود سع   تینهای ب   ی مرکز انسان با لطافت و رحمت و بخشندگ  ی ساق   گانهی

 .رد ینظر فکر و عمل انسان را به دست گ د یمقاومت و قضاوت ذهن، د دید رییدارد تا با تغ

 ۲33 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 جان تا بهم زند ما را  ی ساق   کجاست

 و فردا را   یاز دل ما فکر د بروبد 



   

  

 

471 پیغام عشق قسمت اورنج کانتی خانم مریم از    

 . شده از خواب ذهن است دار یشده و ب ل یانسان تبد  ان،یساق  شاه

و آرامش و    سببی ب   یلحظه از درون به شاد  نیاتفاق ا  برابرِبدون مقاومت و قضاوت در  میو تسل  یکه با فضادار  ی انسان 

 .دهدی کائنات انتقال م یا شده و با ارتعاشات خود آن را به تمامره ندهیاز دام گذشته و آ افته،یسکون دست 

 های دگیهمان شتری چه بهر ییخود است که با تعهد و تکرار در راه شناسا  یجان انسان زنده شده به اصل و ذات اصل   یساق 

 .کندی نم  یی بدگو ای عیکرده و تشن زیافتادن و کفران نعمت پره ندهی. از رفتن در ذهن و به دام گذشته و آ کندی کوشش م 

 1۰15 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 مزن  هودهیب عیخورده جام ذوالمنن تشن یا

 که خاب من کفر   رایکه فاز من شکر، ز رایز

 هاذوالمنن= صاحب احسان 

 کردن  یی= بدگوعیتشن

  ی عن یکه شکر  رای مزن. ز  عیلحظه تشن  نیاتفاق ا  برابرِدر  زهیبا مقاومت و ست  م،یو تسل  ییصاحب نعمت فضاگشا  یا  پس

لحظه سبب   ن یاتفاق ا  برابرِو کفران نعمت و مقاومت در ،یاست که سبب رستگار  میو تسل  ییفضاگشا  تیاستفاده از خاص

 .است  یو گرفتار یدیامنا

 ی از اورنج کانت میبا احترام، مر
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       نام خدا به 

 ی هابه دام   یذهنتا کورکورانه با فکر و عمل من   میریدست بگرا به   یش یاندحَزم و دور  یموالنا و حافظ عصا  ات یبا تکرار اب

 .      م یفتین ایدن

 1۸غزل شماره دیوان غزلیات، حافظ،  

 نوح   یکشت نیحافظ از دست مده دولت ا 

 ادتیطوفان حوادث ببرد بن   وَرنه

 مانیهایدگیما و همان  ی ذهنما، من  ادیو بن  شهیکه ر  دهندی اند، به ما هشدار مجا گذاشته ه بشر ب   یکه برا   یبا خرد  بزرگانمان

و قدرت است    ت یو عقل و هدا  ت یاز دولت عدم و برکات آن که امن  میتوانی ذهن م   یو خاموش   م یبلکه با تسل  ستند،ین

و از طوفان حوادث    مینوح بشو  یسوار کشت   میتوانی از خرد بزرگان م  ی قدردانقانون جبران و    یپس با اجرا   م،یاستفاده کن

 .میالمنون در امان بمانبیرَ

       3۸7۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یی دَم نه نیتو فِسُرده، درخور ا

 یی گرچه ن ،ییشِکَر مقرون نه  با

تند  است با تند  شِکر یاز نِ  ی که خال   یی ای و مثل نِ   میشوی نم  یزدیدَم ا  ۀ ستیو شا  میبندی فضا را م   م،یدیافسرده و ناام  ی وقت

  میچون موالنا شو  ی بزرگان   نیاگر قر  آورد،ی م  نییرا پا  یاریشکه ه  م یشوی م   یمخرّب   یهاجانیفکر کردن دچار ترس و ه

 .میکنی م ست ی زندگ  تکه برکا  شکری جانمان را پر از ن ی نِ

       431۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هر هوا  دیرا رُبا هانیمَر سَف
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 قُوا  یّ نبوَدشان گران  زانکه 

و مرکز    یرا از عقل جزو  تش یّو چون قوّت و هو  بنددی و فضا را م  کندی دارد، مقاومت م   یذهنکه من   ستی انسان   ه،یسَف

 .کند یمنف یهاجان یو دچار واکنش و ه اورد یبدر  شهی او را از ر  تواندی م ی رونیهر اتفاق ب ردیگی م دهیهمان

       3۸۲۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پَر سبک دارد، رَه باال کند 

 کند هایگِل آلو شد گران چون 

را مثل حرص، حسادت، خشم،    یدگیهمان  یال وگِل   دیبا  میسبک پرواز کن  یاما باال رود و مثل پرنده   یاریشه  میبخواه  اگر

 .مینفس پاک شو یهاخواسته   ینیتا از سنگ م یرا از مرکزمان بشور سهیو مقا دیتقل نه،یرنجش، ک

       ۲۶7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یحَزم آن باشد که ظَنّ بَد بر

 یاز بَد بَر  یو شو یزیگر تا

دشمن درون ماست،    نیکه بزرگتر  میبدان  نیقیو    میخودمان بدگمان شو  یذهناست که به من  نیا  یشی انددور  ای  حَزم

و از هر  میزیبگر دهدی به ما م  یمقاومت و ناشکر اثرِبر  یذهنکه من ییتا از دردها میشوی ما ناظر ذهن م ییبا فضاگشا

 .میپاک شو یبد

       ۲۶۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حَزم، سؤالظن گفته است آن رسول 

 فضول   ی ا دان ی قدم را دام م هر
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قدم بردار، هر    یش یاندشک داشته باش و با دور  اتیذهنکه به من   دهدی م  غامیرسول از زبان موالنا به ما پ  حضرت

 .شودی م ی دام تیبرا اًنیقی یداری برم  یذهنمن یی گوهوده یب ی عنی یجهان که با فضول  نیدر ا  یقدم

       3355 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مؤمن آن باشد که اندر جزر و مد 

 او حسرت خورد  مان یاز ا کافر

  ی خوشبخت  یدارد که اتفاقات برا   نیقی کند،ی را خوب و بد نم ی دارد و اتفاقات زندگ ی واقع  مانیکه فضاگشاست ا ی کس

  ی دگ یهمان  نکیکه با ع  یکسان   یعن یو کافران    افتند، ی ما از خواب ذهن م  ی داریب  یاتفاقات برا  افتند،ی ما نم   ی و بدبخت 

 .خورندی و حسرت م  بندندی فضا را م   شهیهم نندیبیم

       ۲77 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حزم و استدالل را یآن عصا

 شوا یپ کنی م  د،ید ی ندار چون 

مُستَعان    ی منطق  یهاکورانه با استداللکور  م،یاست ندار  مانی ذهنبه من  یکه بدگمان   ی شیحزم و دوراند  ی ما عصا  اگر

خود    ی برا  یی شوای پس بهتر است پ  م،یافتی م  ست ی دگ یهمان  دید حسبِکه بر   ی فکر و عمل  یها و به دام   میداری مقدم بر

 .ما را عوض کند دید تواندی است و م   دهیکه طعم حضور را چش میانتخاب کن

       11۹7 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و ثبات ن یدهنده قوت و تمک یا

 ده نجات یثباتی ب  نیرا ز خلق 
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  ی اجرا  یو برا میزیبپره زهایشدن با چ ده یاز همان میبده تا بتوان یخودت عوض کن و به ما قوّت   دیما را با د دید خداوندا 

آسان    مانیرا برا  یش یاندی و فراوان   تیرضا  م،یقانون جبران، شکر، صبر، تعهد، تسل  م، یثبات داشته باش  ی زندگ   نیقوان

        گردان

       ۹۲۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او نعم العوض  دیما را د دید

 او کل غرض دیاندر د یابی

منظور و غرض    ی حت  مینیبی م   یاخدا را در هر باشنده  تینهای و روح ب   میکنی م  دا یخدا را پ  دیمرکز ما عدم است د   ی وقت

 .میببر ی پِ  میچه که هستبه آن  میستیکه ن ییزهای چ  ییاست که با شناسا نی ا ایاز آمدن ما به دن ی زندگ

        31۶ غزل شمارهدیوان غزلیات، حافظ،  

 ی حافظ از جور تو حاشا که بگرداند رو

 آزادم  مأ از آن روز که دربند تو من

  م یو عدم قطع کن  ی است، اتصالمان را با زندگ  دهیبه ما رس  یذهنکه با جور من  ییدردها  خاطرِه مبادا ب  :دیفرمای م  حافظ 

 .آزاد شدم و اتصالم را به تو قطع نکردم، آزاد شدم یذهن: من از آن روز که از بند من دیگوی و م

       یگرام  ارانیتشکر از برنامه گنج حضور و هم با

 از کرج  باید
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 با سالم و عرض ارادت 

 ؛ ینماز و دقوق 

افتاده است.    یو در دام زندگ   ده،یالست را شن  مانیاست که پ  ی است. او نماد انسان  یقصه رهروان راه معنو  ،یدقوق   قصه

اراده کرده    او   .همراه او کرده است  برندی را که از اراده او، سود م  ناتیو تمام کا  یالست، زندگ   مانیاراده او بر انجام پ

راه وصل و وحدت او با  خود بگذارد و فضاگشا باشد. او دانسته که شاه   یا روکه، مرکز خود را عدم نگه دارد و تمرکز ر

  ن یبلکه ا  رساند،ی و دانسته که ذهن او را به حضور نم   کندی خود کار م  ی بدون دخالت ذهن است. رو  میتسل  ، یزندگ

خود    یذهنمن  اتیخصوص  ، یراه معنو  نی. در اکندی م  لیتبد  اشی او را به جنس اصل   اش ییاست که با فضاگشا  ی زندگ

 !سازدی م نما،ی معنو یذهنکه من  ست ن یاما غافل از ا کند،ی ها را »ال« مرا شناخته و آن 

  ، یلحظه ابد  ن ی. حضور را نه در اداندی م   تریخود را برتر و معنو  ی و گاه  کندی م  یی . خودنماکندی عجله م  ل یدر تبد  او

درست کرده    یو سخت   ادیز  زیرا که با پره  نمایمعنو  یذهنمن  نیکه ا   ستیحاضر ن. و  کندی جو م وجست   ندهیبلکه در آ

  ی شاد  یجابه  یگاه  !کندی م   نمای معنو  یذهنبا من   ی و احساس راحت   داند ی از دست بدهد! و از افتخارات خود ماست  

چرا قبض    پرسد؛ ی و از خود م   کند،ی کار م  ی . با علل و اسباب ذهنکندی م   اشنهیدر س  ی احساس قبض و گرفتگ  سبب ی ب

  ن یهم  ی. و برالحظه را دارد   نیدر ا  سببی ب   ی از شاد  یات یکردم؟ او تجرب  تیراه را رعا  نیدارم؟! من که همه اصول ا 

  یکند، ول   دایقبض را پ   أکه منش  کندی کند! تمرکز در درون خود م  دایپ  یاز آن خالص   خواهد ی و م   دهدی قبض او را آزار م

 .کندی حضور را جمع م   هیو سرما دهدی و به قبض خود رضا م کندی م رش ی. پس پذکندی نم  دایپ

 کند، ی نم   رشی ساخته است، آن را پذ  نمای معنو  یذهنکرده که من  ییشناسا  کهی حالعمل کند. در  گرید  یبه نوع   تواندی م  او

  تیو رضا  ی از لحظات که او به حالت آشت  ی کی. در  کندی م   یمعنو  نی در قوان  ادیو تالش ز  دهدی خود ادامه م  ی و به کار رو

 .رسندی به وحدت م   یاو و زندگ رسد،ی م  یاز زندگ 
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»رضا  ن یا  در کاتیلحظه،  تمام  زندگ  ناتی«،  م   ی و  او  کمک  به  انسانآوردی را  رس  یها.  حضور  ا  ده یبه  و    ا یدن  ن یدر 

( به نماز  ی)سالک معنو  ی عنی  ،ی. اکنون دقوق ندیآی شتافته هم به کمک او م  ی باق  اریو به د  دهیبه حضور رس  یهاانسان 

 .چه هست شده استلحظه و هر آن  نیا  می! او تسلستشده ا نمازش ی کرده که پ دایپ  میقدر تکرو آن  ستادهیا

جور شده، نگذارند او به حضور برسد. پس  هر  خواهندی م  و   شوند، ی نم  کاری ب   ی ذهن  یهاشده من ره یذخ  یو انرژ  یذهنمن

و   یداخل کشت   ی صداوکارم اشتباه بوده؟ )سر   ی. کجادهدی او را آزار م  ارانه یو درد هش  کند،ی احساس م   نهیدر س  ی قبض

او دست به شفاعت   ،یمعنو جاناتیخود است. از فشار ه  ارانهیهش(. او ناظر درد شودی ها شروع مکمک کمک آن  ادیفر

بکُش!    یذهنمن را به من  ایکرده. خدا  دیامقبض مرا نا   نیدردها نجات بده. ا نیمن را از ا  یزندگ   یا د؛یگوی م  و  کندیم

امور    شیگشا  و   سببی ب   ی قدر شاد. آنستین  رایرا پذ  ارانهیقبض و درد هش  نیو ا  کندیم  «ییلحظه »دانا  نیاو در ا

که به حضور برسد!! او فراموش کرده که    داند ی م خود م، حق مسلّداده است که حاال   یبه او لذت معنو  یرون یو ب  یدرون 

گاه با ذهن وارد شده و با »من« فکر و عمل  گرفته، و هر  دهیبه حضور رس  یهاو انسان   یحضور خود را از زندگ  یانرژ

 !خورده   نیکرده است به زم

 ۲1۸۰و   ۲17۹ اتیدفتر سوم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 یی او کشت د یموج د انِیم در

 یی قضا و در بال و زشت در

 م یشب، هم ابر، و هم موجِ عظ هم

 م یو، از غرقابِ ب یک یسه تار نیا

بودند، پس خدا    ی کیکامل داشته است، او و خدا    تیو رضا  ییگشااو شفاعت کرده و چون در آن لحظه که فضا   گرید  اما

به حضور    یهاو انسان   یزندگ   یهاکمک  یول   ودری خودش هم دعا کرده و هم اجابت کرده است. دردها و قبض او م 

 !!رودیهم م ناتیو تمام کا دهیرس
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 ۲175 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نماز  ضه یآر از ب  رونیب بچِه 

 و ساز  می تعظی مزن چون مرغ ب  سر

. با انتخاب درستمان  میکه کدام را انتخاب کن  میانتخاب دار  و ما اراده آزاد و حقّ   شودی لحظات تکرار م  نیلحظه ا  هر

. کندی ما را آزاد م   «یشکافته شده و »زندگ  یذهنکه پوسته من   شودی م   ادیما ز  ییحضورِ پُر و فضاگشا  هیقدر سرماآن

است و    ی زندگ  ی ناظر ما همان انرژ  یانرژحضور به اوست.    یانرژ  اباندن و ت  نمای معنو  یذهنتنها کار ما نظارت به من 

 .می. او را پنهان نکنمینکن زهیست ی معنو یذهنبا من  کندی کار خود را م

 ۲۲71 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دل را بِهِل، دل را بجو  زهیر

 از او   یچون کوه   زهیشود آن ر تا

اتفاقات درون  یما به دردها  ینمای معنو  یذهنمن با  ب  ی خود که  ببه آن و مقاومت نسبت   ی رون یو  وجود آمده است،  ه ها 

  کشدیما م یسو حق به جانب خود داده، انگشتش را به  م،یشو  یکی با خدا  میخواهی لحظه که م  نیو در ا کندیم زهیست

تبد با منست که  باکردم  یی و فضاگشا  زیپره  ی ل یشوم. خ  لی که حق  ناظر    ت«یّاو هم »هو  میبدان   دی!  با حضور  دارد و 

       .محو شود یتا در زندگ  میمهربانانه نگاهش کن

 ۲۰۰1شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 جان چو شهادت، زِ درون عرضه کند  شاهد

 انگشت بر آرد خرد کافر من  زود

 تشکر، نصرت  با
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                       ۸7۹برداشتی از برنامه 

 ۲۸۲۰ شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

 چو به شهر تو رسیدم، تو ز من گوشه گزیدی

 چو ز شهر تو برفتم به وداعیم ندیدی 

کنار کشیدی و از من پنهان شدی، وقتی هم که در روز الست این سفر  که به شهر تو رسیدم، تو خودت را  خداوندا زمانی 

شیاری که  کند که هموالنا در این بیت به سفری اشاره می . را آغاز کردم و از تو جدا شدم، تو از من خداحافظی نکردی

زمان بود وارد فرم  و بی   شکلهشیاری که بی  کند.فرمی و معنا به جهان فرم و ماده، آغاز می امتداد خداست، از جهان بی 

هشیاری در انسان وارد ذهن   یابد.از حیوان به انسان تکامل میشود و از جماد به نبات و از نبات به حیوان و بعد می

 .شیاری در فرم است شود و ذهن آخرین مرحله حضور ههویت می شود و با اقالم ذهنی هممی

 4۲۰5مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ام اندر زمنده مدتی جوشی

 مدتی دیگر درون دیگ تن 

 رسد، که منظور او از آمدن به این ها به یک پختگی می همانیده شدن با چیزها و جدا شدن از آن   اثرِشیاری در در ذهن ه 

 شیارانه به اصل خود باز گردد. پختگی است، تا بتواند با تجربه محدودیت و جدایی، دوباره ه جهان، رسیدن به این 

 ۲45۸ شماره  ی، دیوان شمس، غزلمولو

 چون به غریبی بروی، فرجه کنی، پخته شوی 
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 باز بیایی به وطن با خبری، پرهنری

از تجربه جدایی و محدودیت و رسیدن به پختگی، دوباره همدیگر را خواهند دید و  بعد خداوند به انسان وعده داده که 

تواند از فرم جدا  راحتی می ان بسیار شل و نازک است و به شیاری به فرم، در انسچسبیدن ه. با هم یکی خواهند شد

تواند به  شیاری دوباره به شهر خدا رسیده، یعنی این سفر در انسان می شود، بنابراین طبق سخن موالنا، در انسان ه

بر خود قائم    شیاریتواند به خداوند زنده شود و هپایان برسد و قیامت انسان فرا برسد، و هر انسانی در این لحظه می 

طبق  . گیردکه در شهر اوست، این وصال صورت نمی اما اشکال کار کجاست که معشوق از او پنهان شده و با این  شود.

شیاری جسمی  ها ههمانیده شدن با جسم   اثرِسخن موالنا و تمامی بزرگان، اشکال کار این است که انسان در ذهن در

فرمی بود، از دست داده،  شیاری اولیه خودش را که از جنس عدم و بی هاست و ه جسم پیدا کرده و فقط قادر به دیدن  

 . بنابراین قادر به دیدن خداوند نیست 

که انسان بتواند دوباره به جنس اولیه خودش تبدیل شود و با معشوق مالقات کند، باید دوباره مرکزش را از  برای این 

شهر خداوند، شهر  . گیردلحظه و فضاگشایی در اطراف آن صورت می   جنس عدم کند و این کار با پذیرش اتفاق این

برای مالقات مجدد خدا و عیان  . گیردعدم و فضای یکتایی است و دیدار مجدد ما با خداوند در فضای یکتایی صورت می 

ها، آسمان درون  آن   ها و انداختنیک همانیدگی به شدن او بر ما، انسان باید از مرکز همانیده سفر کند و با شناسایی یک 

کند این است که خداوند  نکته دیگری که موالنا در این بیت به آن اشاره می . را باز کند و مالقات با خدا صورت بگیرد

گاه از امتداد خودش یعنی انسان، خداحافظی نکرده، یعنی جدایی انسان از خداوند، توهم است، خداوند جهان را  هیچ

است و خالق از مخلوق و آفریدگار از آفریده جدا نیست، او در تمام ذرات عالم وجود دارد،    خلق نکرده بلکه او خود جهان

خواسته که خردش را در وجود ما جاری سازد اما چیزی که مانع این کار  او در طول این سفر با ما بوده و هر لحظه می 

 . یزدی محروم کرده استذهنی و عقل جزئی آن، که ما را از دانایی اشده، یکی دانستن خود با من

 ۲34۶ شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل
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 خدا با توست حاضر نحَنُ اَقرَب

 آگه چو شانه در آن زُلفی و بی 

 . چیز خود اوست در تجلیّاتی گوناگونخدا همیشه با ماست و او خود ماست و مایی وجود ندارد، تنها خداست و همه 

 35۰1مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 اول و آخر تویی ما در میان 

 هیچ هیچی که نیاید در بیان

 417۹و    417۸مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آن معیت کی رود در گوش من

 تا نگردم گرد دوران زمن 

 کی کنم من از معیت فهم راز

 جز که از بعد سفرهای دراز

ها که فضا را باز کنیم و از همانیدگی نیست، مگر این  جا که باشیم، با ذهن قابل فهم معنی خدا با ماست هرواژه معیت که به 

  شده درون.سفر کنیم به فضای گشوده

 3774مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 او تو است، اما نه این تو آن تو است 

 که در آخر واقف بیرون شو است 
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به  تو  نه  اما  است  تو  این  عنوان منخداوند،  در  که  تو،  اصلی  توی  آن  بلکه  از من ذهنی،  باید  که  فهمیده  ذهنی  لحظه 

تر شدن به فضای درون است و طی کردن این سفر توسط  ذهنی و گشوده خداحافظی کند. سفر ما کوچک شدن به من 

 . شرط و فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه است و قیدگیرد و کار ما تنها تسلیم بی خود او صورت می 

 3۲۲ شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

 حد خاک تا بشر، چند هزار منزلست  از

 شهر به شهر بردمت، بر سر رَه نمانمت 

 . گذارم بمانیجا هم تو را نمی مرحله بردم و در اینبه از مرحله خاک و جماد تا ذهن، تو را مرحله 

 ۲۸73 شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

 بر گذشتی ز بسی منزل اگر یادت هست 

 ریگذمکن استیزه کزین مَصطبه هم بر 

 مَصطبه: جایگاه

 3۹۰3مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حمله دیگر بمیرم از بشر 

 آرم از مالئک پر و سر تا بر 

 . آورمگذرم تا در مرتبه فرشتگان پر و بال و سری دردر مرحله دیگر از ذهن انسان نیز می 

 ۲۶ شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل
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 سفر ای جان پاک خوش گهر، تا چند باشی در  

 تو باز شاهی باز پر، سوی صفیر پادشا 

  1۸37و در آخر، چند بیت از غزل  

 1۸37 شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

 خانه آب و گل کجا، خانه جان و دل کجا 

 یا رب آرزوم شد، شهر من و دیار من

 این دل شهر رانده، در گل تیره مانده

 ناله کنان که ای خدا، کو حَشَم و تَبار من 

 اگر رسیدمی، شهر خود و بدیدمی یارب 

 رحمت شهریار من، وان همه شهر یار من

 رفته رَه درشت من، بار گران زپشت من 

 دلبر بردبار من، آمده برده بار من

  با تشکر

                                          پروین از استان مرکزی
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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

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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