
 

 

 

1101پیغام عشق قسمت   

    

  

 

                                                                                         

عشق  پیغام  

 هزار و صد و یکم  قسمت

                                                                                         

 

 



   

  

 

1101 پیغام عشق قسمت خانم پارمیس   

 2-گنج حضور، بخش پنجم 945شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 2۸42شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 قِدَم را؟  ی چگونه بُد عدم را؟ چه نشان نه   چه

 یقَدَم را که تو بس نکو نهاد  نیاوّل نگر

 )مقابل حدوث(  میقد ،ینگیری: دقِدَم*

دار نکن و  پس در ذهنت عدم را نشان   ،یندار  ی چگونگ  ی که از جنس عدم هست   زیندارد، تو ن  ی که عدم چگونگ   طورهمان

  ، یهست  ی خوب است و از جنس شاد  شهیحالت هم  یعنوان امتداد زندگ نگرد. تو به   عتت یحال و وض  تیفیک  نییدنبال تعبه 

قَدَم را با    نیخوب نگاه کن که اول  ؟یآوریرا به نشان درم  دجنس خداون  یعن یو قِدَم    یشویپس چرا هرلحظه منقبض م

 .یبردار   یدرست به  یی فضاگشا

 1۸29شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 من  ارِیو   نیتو قر یدوش عشق را: ا گفتم

 کنارِ من نیاز ا بی نَفَس غا ک یمباش  چیه

اشتباه خود را با  به . من قبالً یذهننه من   ،یمن تو هست نِیو قر اریلحظه فضا را باز کردم و به خداوند گفتم تنها  نیدر ا من

و من را از درون    یببر  نیبد را از ب  نیقر  نیا   یتوان ی که م  یکرده بودم، اما اکنون که آگاه شدم تنها تو هست   نیقر  یذهنمن

 .یشو  بیتا مبادا از کنار من غا  شومی و منقبض نم  بندمی لحظه هم فضا را نم  ک ی یحت  ، یآزاد کن

 2۶۳۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  یِوگو و گفت  قول ی ب  نیقَر از

 او  یِ بدزدد دل نهان از خو خو 
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است،  شده   ن یرا که با او قر  ی نینشهم   یِارتعاش، خو و انرژ  قیو از طر  ی طور پنهانبه   ، ییوگوگفت  چ یانسان بدون ه  دلِ 

 یهامعاشرت کردن با من رایعاشقانِ فضاگشا الزم است ز  یبرا یذهن یهاکردن از من یو دور زیپره نی. ]بنابرادزدد یم

  .[ گذاردی فضاگشا م یهاانسان یرو یبد رات یتأث ،یذهن

 1421 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 هانه یدر س هانه یاز س رود یم

 هانه یرهِ پنهان، صالح و ک از

انسان    نۀیبه س  ی انسان   نۀ یارتعاش از س  قِیو از طر   یبه طور پنهان   یذهنبَد من   ی انرژ  ا ی  نهیو ک  یی عشق و فضاگشا  ای  صالح 

 .کندی م دا یراه پ گرید

 4۸5۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یقیست نفسِ بَد،  درّنده  گرگِ

 ن؟یبر هر قر ی نهی بهانه م  چه

را    زیچهمه   دی. پس نباکندی درّنده از درون، انسان را تباه م  یچون گرگ است که هم  ی بد  نیقر  یذهن من   نیقیقطع و    طوربه 

کار خراب  یذهناما با من  کنندی تو هستند و به تو کمک م  نیقر  ، یعاشق  یهابسا انسان انداخت. ]چه   ی رونیب  یهان یگردنِ قر

 .[ یشوی متوجه آنان نم

 ۳514 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مَفزا در صِفت ش یخو  نِیقر بر

 در عاقبت  نیقیفراق آرد  کآن
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خداوند، مجال سخن گفتن بده تا با    ات،ی اصل   ن یتر کن و به قررا آهسته  ات یذهنانسان، سرعتِ صحبت کردن با من   یا

 .ابد یکاهش  ت یحل شود و دردها یاساخته  یذهنکه با من ی کمک کند مسائل دهدی که به تو م ییهاغامیپ

 ۳19۶ تیفتر پنجم، بد  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حَبْر و سَن  ریمر غ یکن تا

 یکنی م  یرا بدخُو و خال  ش یخو

  حَبر: دانشمند، دانا *

 بلندمرتبه  ع،ی: رفیسَن*

خارج    یو از حالت عاشق   ی شوی بدخو م  ،یرا بزرگ و دانشمند کن  گرانیو د   یبرو  گرانیسراغ د  اتی ذهنبا من   ی تو بخواه  تا

خواهد    اتیمعنو  شرفت یپ  یبرا  ی مانع بزرگ  گران ید  ی شده و تمرکزِ تو بررو  تری قو  اتی ذهنحالت من  ن ی. در ایشویم

 .شد

 151 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست او خود را رها کرده   مردۀ

 رَفو  دیرا جو گانهیب مردۀ

به   وبِ ی مع  یِذهنمن   انسان  و  رها کرده  را  به   یجاخودش  به خود،  دپرداختن  م  گران یدنبال اصالح  و  مردۀ    خواهد ی است 

چراکه    د،یآی از دستش برنم  یکمک   چ یو ه  کندی را تلف م   گران یکار فقط وقت خودش و د  نیآنان را رفو کند. ]او با ا  ذهنیِمن

 خودش را اصالح کند.[   دیابتدا با
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 4۷9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یگرنوحه  گران،یآ، بر د دهید

 یگِری و، بر خود م  نیبنش  یمدّت

اکنون    ،یاکرده   هی گر  گرانیحال دچشم من، تا کنون به   ی:[ ادیبا خودش بگو  دیاست با  گران یدنبال اصالح دکه به   ی]انسان 

 .کن، فقط حواست به خودت باشد  ه یو به حال زارِ خودت گر  نیبنش  یمدت

 22۳5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قَلتَبان یا  یو در چَه  یّ گو در

 گرانیوادار از سِبالِ د دست 

 : گودال گَو*

 رتیغی ب  ت،یّحمی : ب قَلتَبان*

 ل ی: سبسِبال*

  ،یاخودت غرق شده   یو در دردها  یگرفتار هست  کهی پس درحال   ،یهست   یذهنتو خودت در گودال و چاه من   رت،یغی ب   یا

 .بردار گرانی د لیبه مردم نداشته باش و دست از سب یکار گرید

 22۳۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و خَوش   بایز یرس  ی به بُستان چون 

 و کَش  ر یاز آن دامانِ خَلقان گ  بعد
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  گران یگاه برو و به دآن   ،یو به حضور زنده شد  ی دیرس  ی بستانِ خوش   ک ی و به    ی خودت را درست کرد  ی زندگ   هرموقع

 .کمک کن

 22۳۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حبسِ چار و پنج و شَش  مِیمُق یا

 را هم بکَش  گران ید ، یینغزجا

کنا به  به من  هی]موالنا  ادیگوی م  یذهن  یهاخطاب  و شش جهت    ی کس  ی:[  پنج حس  و  بُعد  گودال چهار  و  در چاه  که 

را هم به    گرانید   ، یهست  ی خوب   یعجب جا  ،یامحبوس شده   ات یذهن  یهایدر دردها و گرفتار  ی عنی  ،یهست   یی ایجغراف

 . جا ببرآن

 :تشکر با

 سیمتن: پارم کنندهمیتنظ

 س ی: پارمندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 945: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا
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 گنج حضور، بخش ششم  945شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 2۶29 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را ناسپاس  زدِه ییتم یچون شو

 شناس از تو خَطرَتِ قبله   بِجهَد

  .است معرفت  و  شناخت   قوّۀکه دهندۀ   ی: کس زدِهییتم*

  شه یچه که بر دل گذرد، اندآن  ز،تمیی: قوۀ خَطْرَت*

تمنسبت  هرگاه فضا  یعنی  دهندهز یبه  مبه   گشایی فضا   با  که  درونتشدۀ  گشوده  یهمان    ، یکن  یناسپاس   دیآی دست 

 .شود ی درونت بسته م یو فضا جهدی از تو م   یو خداشناس  یشناس قبله  تیخاص

 204۳شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 ی اریحمّالِ شهر یاریاخت  اسپانِ

 اسبانِ کُند و کودن  نیکشند و سرگ پاالن

 مختار ده،ی: برگزیاریاخت*

 یی هااسب   یاما بر رو  دهند،ی م   یخداوند سوار  یعنیبه شاه    روند،ی راه م  یخوب به   ییگشاکه با فضا   یادهیبرگز  یهااسب 

 .کنندی حمل مدفوعِ درد استفاده م یو برا  گذارندی که در جبر هستند، پاالن م

  گذارند یما پاالن م  یبر رو  م،یو اگر فضا را ببند  میخداوند هست  اریدر اخت  م،یلحظه فضا را باز کن  نیاگر ا  گریعبارت دبه [

 ].میتا درد حمل کن
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 ۶52شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 نداند ریکند بنده و تقد ریتدب

 خداوند نمانَد  رِیبه تقد ریتدب

که براساس    یذهنمن   رِی. فکر و تدبستی چ  رشیتقد  داندی نم   ی ول  کند، ی م  ریتدب  های دگیو همان  یذهنبراساس من  انسان

 . فَکان« او نخواهد بود»قضا و کُن ی عنیخدا  ریتقد  ه یشب وجه چیهذهن است، غلط بوده و به  یسازسبب 

.  ندیآفریفَکان« م»قضا و کُن  قیلحظه از طر  نیکه خداوند در ا  یداد یتن دادن به رو  یعنیاست،    ریصالح ما در تقد[

ما در    ریکه تدب  میشوی و متوجه م  میریگی آن را م  غامیفضا را در اطراف آن باز کرده و پ  افتد،ی ما م  یبرا  یاتفاق   یوقت

 ].میکنی ذهن، فکر و عمل نم یِساز سبب  ق یاز طر  گرید نی غلط بوده، بنابرا یذهنمن

 129۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است   یو تعصّب خام  یریگسخت 

 است   یآشام کار، خون  ، ینیجَن تا

که در شکمِ    ی است. تا وقت  یخام   ۀ واقعاً نشان  قت،یو دانستنِ حق  یش یانددرست   یو تعصّب در باورها و ادعا  یریگسخت 

 . است دنیخون و درد کش دنِ یکارِ تو نوش ،یزاده نشد اتی ذهنکه از من ی تا زمان یعن ی ،یهست نیصورت جَنمادر به 

 ۶۳۷شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 بگنجد   زیبحر، همه چ نیبحر، در نیدر

 د یمدران بانیگر د،یمترس د،یمترس

  ی انتقاد نکن و رو  . پس گنجدی م  زیچشده همهگشوده   یو فضا  ییکتایبحر    نیدر ا  ،یفضا را باز کن  یانسان، وقت  یا

 .خودت متمرکز شو و فقط و فقط فضا را در اطراف اتفاقات بگشا
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 ۳۶9۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز اصل  یار دور بَری م ، یاپ یپ ، یپ

 وصل  یِآرَد سو ت یرگِ مَرد تا

که    تَت یّرگِ انسان  نیا  جیتدرکن تا به   ییفضاگشا   وستهیمرتب و پ  ،یاو از اصلت دور مانده   یست یبه خداوند وصل ن  اگر

 .اوردیوصل شدن به خداوند ب یِ سوتو را به   ،ییگشابا فضا  ستی همان اتصال به زندگ 

 12۳2 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟ یاکَوثَر خوانده ناکَیتو اَعطَ نه

 ؟ یاو تشنه مانده  یچرا خشک  پس 

 ؟یاافتاده  ریذهن گ  یِو تشنگ  ی پس چرا در خشک   ؟یارا نخوانده  م«ی»کوثر به تو عطا کرد ۀیتو آ مگر

خشک و    گونه ن یاست، پس چرا ما در ذهنمان اها عطا کردهخود را به ما انسان  یِ فراوان  تینهای خداوند ب   ی عبارتبه [

 ]م؟ یتشنه هست

 12۳۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 لیو کوثر چو ن  یمگر فرعون  ای

 ل یعَل ی ست و ناخوش، اتو خون گشته  بر

 رنجور، دردمند مار،ی: بلی عَل*

 .استو ناگوار شده  نیخون  ل،یتو مانندِ رودِ ن ی که کوثر برا ی هست  یذهنمانندِ فرعونِ من  دل،مار یب یتو ا دیشا ای
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و    شودی م  لیاص  یبه خرد و شاد  لیآب تبد  نیا  کنند،ی که فضا را باز م  ی عاشقان  یو برا  ستی زندگ   بارینماد جو  ل یرود ن[

 ].شودی درد، خشم، ترس و حسادت م  یعن یبه خون  لیتبد کنند،ی فکر و عمل م  یذهنکه با من  ی عاقالن  یبرا

 12۳4 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شو از هر عَدو  زاریکن ب توبه 

 ندارد آبِ کوثر در کدو  کو

از هرکس که    یعن یشو.    زاریوجودِ خود ندارد، ب  یخدا را در کدو  ی فراوان  یعن یکه آبِ کوثر    یکن و از هر دشمن  توبه 

و رواداشت   کندی ها را خراب مآن  یدر کار مردم دخالت کرده و زندگ ند،یبب تواندی مردم را نم  یدارد، خوشبخت  یذهنمن

 .کن ی ندارد، دور

 12۳۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 لبز کوثر خشک  یدیکه را د هر

 چون مرگ و تب هم داری م  دشمنش

او را مانند مرگ    ن یدارد، بنابرا  یذهنلب است، بدان که او منو خشک   ب ینصی خداوند ب  ی که از فراوان   یدیرا د  یهرکس

 .حضور خود بدان و از او دور شو یاریو تب، دشمن هش

 12۳۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو است و مامِ تو  یبابا  گرچه

 آشامِ تو هست خون  قتیحق کو

 : مادرمام*
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 .آشام توستخون  قتاًیاگر آن شخص پدر و مادر تو باشد، او حق  یحت

 1۷۸۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هیاندر حَرِّ ت ی قومِ موس   همچو

 ه یسَف  یچل سال ا  ،یبر جا ییمانده

 : گرما، حرارت حَرّ*

 .است  نایس  یاز صحرا ی بخش  هیت ی آب و علف، صحرا  یزار و ب شن  ابانِ ی: بهیت*

 خرد ی : نادان، بهیسَف*

 .یاخود مانده  یذهن بر جا یو دردها  ابانیب یچهل سال در گرما  ینابِخرد، تو مانند قوم موس  یا

 1۷۸9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هر روز تا شب هَروَله  یرویم

 در اول مرحله   ینیبی م ش یخو

   دن یراه رفتن و دو نیب  ی: تند راه رفتن، حالت هَروَله*

  ، برسی  خدابه خانۀ    یتوان ی که چطور م   یکن ی فکر م  عیسر  یل یو با ذهنت خ  یروی م  شیروز از صبح تا شب با شتاب پ  هر

و تکان    یاولت هست  ی رفته و سر جا  گرید   ت یبه وضع  ی تیکه در ذهن فقط از وضع  ینیبی م  ، ییآی به خودت م  کهنیاما هم

 . یانخورده 
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 دهخدا 

 تا شام در مشقّتِ راه  بام

 جا که بامدادِ پگاههمان  شب

  شده تیهوهم  یو فکرها  یذهنو در مشقّت راه هستند، اما چون براساس من  کنندی ها از صبح تا شب کار مانسان   ترش یب

 .جا حرکت کرده بودندهستند که بامداد از آن  ییجاهنگام شب دوباره همان  کنند،ی فکر و عمل م 

 25۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیتناقض اندر ، یشَتّ  کُمیُسَع

 دیدَری شب برم  د،یدوزی م روز

و شب    دیدوزی که روز مچنان  د،یاشما در ذهن پراکنده و گوناگون است و شما در دام تناقض گرفتار شده   یهاتالش 

 .دیدَری همان را م

 ].میذهن آن را بِدَر  یک یبا رفتن به جهل و تار م،یدوزی م ی خوب   زیچ  کی یی گشابا فضا  یوقت دیما نبا گرید ی انیببه [

 4 ۀی، آ(92)  للیسورۀ  م،یقرآن کر

 .«سَعْیَکُمْ لَشَتَّى إِنَّ»

 .«گون است[ پراکنده و گونه ی ذهنهاى شما ]در منهمانا کوشش  که»

 ۸40 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بود  ق یتوفی چو ب   ،یفرعون   جهد

 بود  قیآن تفت دوخت، ی او م  هرچه



 

 

 

1101قسمت پیغام عشق   ها سمیه و سرور خانم  

  : شکافتنقیتَفت*

از هم گسسته    ی توسط زندگ  دوختی بود، هرچه م  قیتوفی و ب  هودهیب  ستی ذهنجهد و تالش فرعون که نماد من   چون 

 .شدیم

 25۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یرا ند یدر تُون زاد و، پاک  کهآن

 د یپد ی مُشک آرَد بر او رنج  یِبو

پندار    ، یدگیزاده شده و با درد، همان  یذهنو من   های دگیهمان  یدر فضا  ی عنی  ا یدن  ن یا  نِچرکیخانۀ  که در آتش   ی کس   آن

خوش عشق و خرد او را عذاب داده و ناراحت   یبو نیبنابرا  است،ده یرا ند یپاک  وقتچ یه شود،ی کمال و کنترل بزرگ م

 .کندیم

 :تشکر با

 ه یمتن: سم کنندهمیتنظ

 : سرورندهیگو

 

 (یشهباز  زی)استاد پروگنج حضور  945: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا
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 « نام خدابه»

 .مهربانم آقای شهبازی جان و تمام دوستان و همراهان بیدار پدر عزیز و با سالم خدمت 

 «حکایت آن عاشق که از عسس گریخت در باغی»

ست و کامالً  شود. در ابتدا هشیاری او خالص و آزاد از هر همانیدگی عنوان امتداد خداوند وارد این جهان می انسان به 

 .روددست فراموشی می اش به ام هشیاری جذب ذهن شده و حقیقت وجودی آراهلل« پُر است، اما آرام مشامش از »ریح 

ست  در داستان جوان عاشقی که یک بار معشوق خویش را دیده و در آن دیدار واله و حیران گشته، قصۀ دلدادگی انسانی 

 .غلط جذب چیزها شدهکه معشوق حقیقی را دیده و دریافته و پس از آن هشیاری به 

داند که معشوق و محبوبی دارد، اما دیدِ او دراثر همانیدن با  داند که عاشق است و می ذهنی می ن من عنوان انسااو به 

چسبد  بیند؛ گاهی به باورها، گاهی به اشخاص، گاهی به ناموس و چیزهای دیگر می چیزها دچار مشکل شده و خوب نمی 

 .کندمی  جو وها جست و زندگی را در آن 

اجبار از این   فکان در پی بیداری اوست و او را به اختیار یا به شود که قضا و کن جا آغاز می بیداری او از اینحال داستان 

اش  هایی از زندگی ذهنی در بخش عنوان انسان من خواب بیدار خواهد کرد و دست از سر او برنخواد داشت؛ هرچند او به 

 :آید و او آسوده خاطر استنظرمی دقیق به  بسیار موفق بوده و چینش او در پارک ذهنی بسیار

 ۳۸0مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 او   ۀخندمن غِرّه به سُست 

 گشتم که او خَموش است  منیا

 .دهد تا روزی که زمان آن فرارسدها مهلت می اما خداوند به تمام انسان 



 

 

 

1101قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 1۷۸قرآن کریم، سوره آل عمران، آیۀ 

 .«کَفَرُوا أَنَّما نُمْلی لَهُمْ خَیْرٌ ِأَلنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلی لَهُمْ لِیَزْدادُوا إِثْمًا وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهینٌال یَحْسَبَنَّ الَّذینَ »

دهیم به  ها می ها( رفتند، گمان نکنند که مهلتی که ما به آن آنان که به راه کفر )پوشاندن حقیقت وجودی با همانیدگی »

دهیم تا بر گناه و سرکشی خود بیفزایند، و آنان را عذابی  ها را )برای امتحان( مهلت می بلکه آن   حال آنان بهتر خواهد بود،

 .« خوارکننده است

گام انسانی  چنین  برای  میپس  نواخته  سخت،  بسیار  قضا  توسط  بیداری  ریبهای  آمدن  با  و  شود،  تنگنا  از  المنون 

وجه در راحتی و  هیچشود که به آگاهی به رویش گشوده می ای دیگر از  شود و دریچه محدودیت ذهن تا حدی جدا می 

 .توانست آن را درک و دریافت کندفراغ کاذب ذهن نمی 

ها جدایی و فراق از معشوقش، همواره ذوق دیدار محبوب را دارد و آتش آن دیدار  در این داستانْ جوان پس از سال 

بَرَد، قضا نیز در پی اوست تا بیدارش کند، پس دچار غضب    نخستین همواره بر جانش و در مَعیّت اوست تا ره به وصال

 .آوردشود و دراثر این اتفاق از باغی سردرمی داروغه یا عسس می 

یُسری« میهم العُسرِ  مَعَ  نمود آیۀ »انَّ  باغْ  به  و ورود جوان  ای آسانی و  باشد: همراه هر سختی زمانی خشم عسس 

ورود به باغ عالم معنا را ندارد و نقش حوادث کوبنده، همان از کار افتادن    ذهنی اجازۀ ست، چراکه انسان منگشایشی 

 . ها از آن غافل ماندهست که او را متوجه مقصودی کند که سال موتور ذهن حتی برای دقایقی 

ایش  شود، پبیند، وارد باغ می گریزد و در این تعقیب و گریز باغی را جلو خود می جوان عاشق همزمان با خشم عسس می 

 .کنداش را زیارت می ندیدههارود و در ادامه، معشوقِ سال در گنجی فرومی 



 

 

 

1101قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

شود و دراثر این حالت به  شود، از قضاوت و ناله و گالیۀ ذهن برای لحظاتی رها می بالفاصله نوع هشیاری او عوض می 

لَکُم: چه بسا  که: »عَسی اَن ت یابد این افتد، عمق وقایع را و وارونگی دید ذهن را درمی شکر می  کرهوا شَیئاً و هو خَیرُ 

 .«ناخوش دارید چیزی را و خیر شما در آن باشد

 :کندو شروع به دعای عسس می 

 55مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 س فَ کرد از ذوق آن نَپس قرین می 

 س سَ آن عَ  حق، دعایِ با ثنایِ

 5۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 س را از گریزسَ که زیان کردم عَ 

 بیست چندان سیم و زر، بر وی بریز

 5۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 را آزاد کن وانی مر وَاز عَ 

 آنچنانکه شادم، او را شاد کن

 5۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ش این جهان و آن جهان عد دارَ سَ

 هاناش وا رَوانیّ و، سگی از عَ 
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خواهد که داروغه یا عسس از این حالت سرهنگی رهایی یابد، در این دنیا و آن دنیا سعادتمند  جوان عاشق، از خدا می 

 .اش از او گرفته شودشود و خوی سگی 

ست  عوان همان دشمنی کند که در این داستان از دستش گریخته، اما این  های بد عوان اشاره می جوان درواقع به خصلت 

اندیشی و عدم رواداشت ذات  دهد؛ کمیابی و محدویت ست و همواره او را به شرارت و بدی فرمان میکه در جان آدمی 

 .سوزدنظری همواره می اوست و از آتش حسد و بخل و تنگ 

 59مثنوی، دفتر چهارم، بیت  مولوی،

 وان هست ای خدا آن عَ ویِ گرچه خُ

 خواهد بال که هماره خلق را  

 ۶0مثنوی، دفتر چهارم، بیت  مولوی،

 رمی نهادگر خبر آید که شه جُ

 فت و شاد بر مسلمانان، شود او زَ

زند و راحتی و آسایش حقیقی و امنیت  آورد، این آب خنک را بر آتش ذهن می حال هر انسانی که رو به باغ یکتایی می 

 .همیشه از ذهن خالص شود و تمام ابزار ذهن را از کار بیندازدخواهد برای کند، از خدا می را در این فضا تجربه می 

 5۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 را آزاد کن وانی مر وَاز عَ 

 او را شاد کن  ،آنچنانکه شادم
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اما ره درازست و انسان تازه از خواب برخاسته نوسفری که خوی فراموشی و نسیان در وجودش بسیار ریشه دوانده،  

 .شود که در توبه و میثاق سست است« می رُدُّوا لَعادُواسرعت مشمول آیۀ »به 

 ۳15۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 توست   کارِ ،والَعادُ   او رُدُّ : گویدش

 ست سُ   ، ای تو اندر توبه و میثاق

 .ستانگشتریبیند در حالی که چراغی در دست دارد و به دنبال  جوان عاشق معشوق خویش را می 

که ما از  انگشتر نشان شاهی و برقراری اتصال بین عاشق و معشوق است. در داستان آفرینش انسان نیز، قبل از این 

حقیقت خویش آگاه شویم و عاشق بر وجود خویش، خداوند است که عاشق ماست و این طلبِ بیداری همان گروگانش  

فروشد و جزو  ها خویشتن خویش می نسان به بهای ناچیز همانیدگی در جان آدمی تا خودش را به او نشان دهد، اما ا 

 .شودکاران می خاسرین و زیان

که دیدِ خود در دید دوست  جای این جا، فضا اندکی برای جوان عاشق باز شده، مرکز عدم را دیده اما خیلی زود به تا بدین

کند و در اضافه  هایش می گی این دیدار را خرج همانید افتد و خوشی حاصل از  ها میرها کند، دوباره به حاجت همانیدگی 

 .بردکردن چیزها دست به تقاضا می 

 120مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 درْمَچونکه تنهایش بدید آن ساده

 کنار و بوسه کرد زود او قصدِ 
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 121مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 یبت آن نگار بانگ بر وی زد به هَ

 گستاخ، ادب را هوش دار که: مرو 

 .دارزند که ادب نگه شود و بانگ می ادبیِ جوان برآشفته می معشوق از شدت بی 

گیرد و درواقع  ذهنی نیز با زیستن درختی و طرز دید اشتباهش همواره از طرف خداوند مورد عِتاب قرار می انسان من 

 :پسندددارد و نمی یستن را بر او روا نمی خداوندی که »طوق کرَّمنا« بر گردن انسان آویخته، این نوع ز

 4۷۷4مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ؟ نفیس من چه کردم با تو زین گنجِ

 ؟ خسیس تو چه کردی با من از خویِ

 :کندذهنی را خسیسان گدا خطاب میخداوند گروه انسان من 

 ۳0۳2مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 مایم سزا لیک با خود گفت: بنْ

 گدا سیسانِشما را ای خَ مر 

افتد و هشیاری او در حد  ترین درجه می انسانی که مسجود مالیک بوده، اینک از مراتب اعالی وجودی خویش به نازل 

 .کندتر از آن سقوط می حیوان و بلکه پایین
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 1۷9 ۀ، آی(۷)   اعراف ۀ قرآن کریم، سور

 .« أَضَلُّ أُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَأُولَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ  »... 

 .«اندترند، آنها همان مردمی هستند که غافل ها مانند چهارپایانند بلکه بسی گمراه آن»... 

تر از این است که پس از بانگ معشوق آگاه  ست، بسیار نادان ذهنیجوان عاشق داستان که نمایندۀ همین انسان من 

های قضا که هردم بر ما  ها که دربرآوردن و انباشته کردن چیزها فارغ از نشانه انسان شود و از خواب برخیزد، چون ما  

زند  جوان در جواب به معشوق که بر او بانگ می   .آید، هزاران دلیل و بهانۀ و توحیه داریم که البته مردود خداوند استمی

 :گویدچنین میکه ادب نگاه دار این

 122مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ست و خلق، نی ر خلوت گفت: آخِ

 یی همچون منی آب حاضر، تشنه 

 12۳مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جا جز که باد ینا  جنبد درکس نمی 

 کیست حاضر؟ کیست مانع زین گشاد؟ 

است  کند که همیشه تشنه است، همیشه موتور خواستن و افزودن روشن  ذهنی اشاره می او به خصلت دیگر انسان من

کند: داشتن و خواستن که در ادامه او را به شخصی  و اصالً تغذیۀ موتور ذهن با همین دو مؤلفه روشن است و کار می 

بیند، اما از بادجنبان  بیند، باد را می بیند اما جنبانندۀ اسباب را نمی کند. دیگر اینکه تمام اسباب را می ناسپاس تبدیل می 

 .فرصت دیدار با معشوق را فراهم کرده غافل است  که او را تا بدین باغ کشانده و
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 124مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ایگفت: ای شیدا تو ابله بوده 

 ایابلهی، وز عاقالن نشنوده 

 125مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 نبد، بدان جُباد را دیدی که می 

 جا بادرانست این نبانی بادجُ

ها که بسیار مصیبت بر  ای؛ چون ما انسان گوید اگر خود ابله هستی آیا از عاقالن هم نشنیدهمی معشوق به جوان عاشق 

طور نبود،  ایم که اگر اینهای دیگر و علل و اسباب را در کار دیده ایم و انسان ایم، اما عبرتی نگرفته خود و دیگران دیده

 .ایمالعلل غافل مانده االسباب و علت شد و به هزاران اسباب آویخته و از مُسبِّبطور نمی این

 12۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ایزدش   نعِصُ ۀ تصریفِحَوَمرْ

 نباندش زد برین باد و، همی جُ

 مروحه: بادبزن *

شود، هرچه معشوق درصدد بیداری اوست، او در کار خود متوجه توجیه و  جا ختم نمی ادبی جوان عاشق بر ایناما بی 

را گامدلیل  او  تا خداوند  است  انسان  تبدیل  آغاز  نقطۀ  که  تسلیم  و  پذیرش  به جای  است،  و  به تراشی  ببرد  جلو  گام 

 .دانم داردجای اقرار به نیستی و اظهار پشیمانی، هنوز اظهار فضل و می های وجودش را آباد کند، به خرابی 
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که نداشتن ادب خود  ام، درحالی یشه در طلب وصال تو بوده گوید اگر ادب ندارم، اما بسیار باوفا هستم و همجوان می 

انسانی  انسانی که ادب ندارد یعنی همان انسانی که نقض عهد می ناقض دیگر صفات نیک  نیز  ست،  کند و در طلب 

 .سست است

د سرسخت  ای ادب که نداری  هیچ، بسیار هم در مقاومت خوگوید ادب تو را دیدیم یعنی ذرهمعشوق در جواب به او می 

 .هستی یعنی هیچ امیدی به صالح و درستی کارَت نیست

تر از خود آدمی وجود ندارد که این عوان سِرّ در درون او را به سمت حوادث شوم و  و به حقیقت هیچ دشمنی سرسخت 

شود که  می   عنوان ظلوماً جهوال یادبرد و چه انسانی که در قرآن کریم مورد عِتاب خداوند است و از او به بدشگون می 

خبری  بسیار بر خود ستمگر و نادان است و مادامی که قصد بیداری از خواب ذهن را نداشته باشد، در این جهل و بی 

 .خواهد ماند

 والسالم 

           با احترام: سرور از شیراز

 



 

 

 

1101قسمت پیغام عشق   

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

را از طریق ایمیل به  توانید پیغام خود  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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


