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 گنج حضور  889شمس، موضوع برنامه   وانی د 537خالصه شرح غزل 

 537شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 خود  ی  پدر، جز خدمتِ ساق  یا میندار یکار

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

به خدا    لحظه   نیما در ا  کهنیا  یو برا  میخداوند ندار   ی عنی  ی جز خدمت کردن به ساق به   یلحظه کار  ن یجان، ما در ا  یا

خرد،    ، یصورت شادکه به   یشراب، برکات   می در اطراف اتفاقات مرکزمان را عدم کرده تا بتوان  ییگشابا فضا   دیبا  میخدمت کن

. میصورت ارتعاش در جهان پخش کنکرده و به   افتیرا در  دیآی شده مشوده گ   یفضا نیقدرت و... از ا  ت،یامنعشق، حس 

که دائماً    یذهنبافت من  نیبه ما بده تا ما از ا  یشتریما را افزون کن و شراب ب  یهادح تو ق  مییگشای خداوندا، ما فضا را م 

اگر    گر یعبارت د. به میآزاد شو  های دگیانو انداختن هم  ییبا شناسا  کند،ی قضاوت م  ی عنیو بد    کیلحظه را ن   ن یفرم و اتفاق ا

 .مینیآفری له و درد نم ئجز مس  یزیو چ  میکنی و جسم باشد، ما جهان را آلوده م   یدگ یلحظه مرکزمان عدم نبوده و همان  نیدر ا

 537شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 یاشه یرا در جهان آورد حق در پ ی آدم هر

 زد کردست ما را نام یشگ یپی ب یشه یپ در

انجام   یکار  دیدارد و با  یو شغل   جهان حرفه   نیدر ا  یکسهر  یعنیگماشته است    یجهان به کار  نیرا در ا  یهرکس  خداوند

انجام    یجهان کار  نیدر ا  دیدرست است که انسان با  یعنینامزد کرده است    ی شگیپی ب   شه یما را در پ  حالن یدهد، اما در ع

از    یاریمرکز عدم و آگاه شدن هش  ی عنی  یشگ یپی انسان ب   شهیپ  نیبلکه اول ردیگصورت    یذهنبا من  دیکار نبا  نیدهد اما ا

 یهای دگیهمان  ییبا فضاگشا   دیبزند با  یکار ایجهان دست به فکر    نیانسان در ا  کهنیاز اقبل   گر یخود است. به عبارت د
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درونش به فکر،    گشوده ی فضا  ق یخرد و عشق ازطر  ، یکند تا برکات زندگ  رونیکرده و از مرکزش ب  ییمرکزش را شناسا

 .زد یاش برعمل و حرفه 

 537شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ایآن ض شِی ها رقصان به پروز همچون ذرّه  هر

 خَد ماه ارِیشب مثالِ اختران طوّافِ  هر

 : نور ایض*

 : چرخنده، گردنده طوّاف*

 : چهره، رخسار خَد*

و مرکزمان عدم است، مانند   میوصل هست ی به زندگ  کهی حالو در مییگشایم هات یلحظه فضا را در اطراف وضع روز، هر هر

شده  گشوده   یکه از فضا  یزندگ  دیخورش  شی صفر در پ  یذهنبدون قضاوت و مقاومت، با من  ،یغبار در ستونِ نور  یهاآن ذرّه

 .میرقصی آمده و مبه جنبش در  تابد یم

  ی زندگ  یبایز  اریباز هم حولِ محورِ    م،یکن  انیخودمان را ب  میخواهی در ذهن است و م  مانیاریهنوز هش  کهی حال هرشب در  و

 میوصل هست  یبه زندگ  کهی مان به مرکزمان است که عدم باشد و ما درحالحواس   ۀدر طول انجام کار هم  یعن ی  م،یچرخیم

 .میفکر و عمل کن

 537شمس، 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
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فکر    دهیبا مرکز همان  دیما نبا  ی عنی  داد ی باده و شراب را به ما نم  نیا  خواست، ی م   یکار  یذهنعنوان منخداوند از ما به   اگر

  ،یزدیا  یِکه م  ی. در سَر خواهدی را نم   یذهنکه خداوند کار من چرا   میرا رها کن  یذهنقدم من   نیدر اول  دیبلکه با  میو عمل کن

  گر ید  ی انسان   نیچن  کند؛ی فکر و عمل م  ند،یبی او م  قیو خداوند ازطر  شودی رَد م  یی گشابا فضا   ات یو آب ح  ی برکات زندگ 

با چو مرتب آن   کندی نم  ادیوزکم  یعن یو فروش    دیمرکزش را خر  یهای دگیهمان از    نیگزیبهتر جا  یزهایها را  نکرده و 

 .خواهد ی نم  ی زندگ شیهای دگیهمان

 537شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 کند ی کند؟ مست آن کند که مِ یک یکار سرمست 

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

 ی ب ی: شراب غییخدا یباده *

 خدا  یهااز نام   یکی از،ینی : ب صَمَد*

شراب است که    نیا  یعن ی  دهدی انجام م  «یکه »مِ  کندی را م   یبلکه او آن کار  کند؛ی نم   یخود کار  ی خود  سرمست به   انسان 

که   یشراب عشق، خرد و برکات   ، ییخدا  باده د،ییگشای فضا را در اطراف اتفاقات م ی . وقتبخشدی و نشاط م ی به او سرمست

 از ینی عبور داده و آزاد و ب   یذهنو تصورات من   ینیو از دوب  یو معنو  یماد   ان،شما را از دو جه  دی آی شده م گشوده   یاز فضا

خوشبخت   یندارد برا  ی و لزوم ستین  شتریجهان ب   کی  دیابییمسرمست شده و در  د،ی. شما قائم به ذات خود هستکندیم

 .دییو فکر و عمل نما دینیبب های دگ یو برحسب همان  دیباش  ی جهان متک نیکردن  به ا  ی بودن و زندگشدن، شاد 

 537شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 بگذرد  ی جهان، چون شب بخسپ نیا یباده  ی مست

 در لَحَد  دیسَغراقِ احد با تو درآ  ی مست
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 دار لوله  ی: جام بزرگ، کاسه و کوزه سَغراق*

 : آرامگاه، قبرلَحَد*

محض  بوده به   یموقت   دیآی مثل پول، متعلقات و باالرفتن مقام و.... م  ییهای دگ یشدن همان  ادیکه از ز  یجهان نیشراب ا    ی مست

پس از مرگ    ااَلبد،ی تا اِل   ییشراب خدا  یمست  اما  شود؛ی م  ل یآن زا  یو فکر آن برود، مست   یشو  داریاز خواب آن ب  کهنیا

  ی و برکات زندگ  سببی ب  یانسان هرچه زودتر به شاد  خواهدی م  ی . زندگماندی و ذهن با تو مشدن جسم    یو متالش   یجسم 

 .دیها را در جهان پخش نماکند و آن  دایدست پ

 537شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

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

 و مُشفِق بر وَلَد  نیریش  گانیچون دا  انیساق  وان

 : مهربان مشفق*

از رحمت    د یاکنون که شما فضا را گشودهم د،یبوده و در اتاق ذهن هست  یاریهش  کیهم،    ههمسای  شماها، همه  انسان   یا

. آن  دیریشده آن را آگاهانه بگ  ی تان جاردر چهار بعد   گان یو را  ی مجان  ی شراب   ی خداوند و ارتعاش عارفان زنده به زندگ

که ما از جنس    جیتدرهستند. به   به بچه مهربان و دلسوز شده به خدا مثل مادر نسبت زنده   یهاعارفان و انسان   ان،یساق

تا از   میکمک کن  گریو احترام به همد  یهمگان قرار داده و با مهربان  اریدر اخت  گانیرا  یشراب   می دار  لیم  م،یشوی م   یزندگ

 .میآزاد شو یذهنمن

 537شمس، 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
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مواظبِ    یروی جا که مدلِ من، فضا را در اطراف اتفاقات باز کن، مرکزت را عدم کرده و از خداوند سرمست شو، و هر  یا

  حالت ن یدر ا  یبوده و مرکز عدم را حفظ کنوصل    یخودت باشد که به زندگ  یِتمام تمرکزت رو  یعن یخودت باش،    یسرمست

ها را به واکنش وادار  را مست کن، مبادا آن   گران یو د  اور یبه ارتعاش درب  گران یرا در د  ی ارتعاش کن و همان زندگ   ی به زندگ 

  گران یکه اگر تو دچرا   ؛ یلطمه بزن گرانیو به خودت و د یشوند. مبادا در شَر قدم بردار یذهناز جنس من  ترش ی که ب  یکن

 .کندیرا افزون م اَتی و شاد ی و مست دهدی به تو م  گرید  یخداوند جام   ،یرا مست کن

 537شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ن ینش  ششیپ  نهیچون آ  ،یشاهد  ینیجا که ب هر

 درکش در نَمَد  نهییآ ، یناخوش   ینیجا که ب هر

 باروی: زشاهد*

 .تافتن و چشم بر هم نهادن است   ی: منظور رودنیدر نَمَد کش نهیآ*

جانش    ی عنی  ندیبب  تواندی است، هم ذهنش و هم خودش را م  یزنده شده و شاهد و ناظر زندگ   یبه زندگ  ی انسان  یدید  هرجا

که    یدیناخوش و دردزا را د  ی ذهنمن  کیجا  ارتعاش کن. هر  ی و به زندگ  نیاو بنش  شی پ  نهیاست، تو هم مثل آشده   نهیآ

جانت را پنهان کن تا    نهیآ  صورتن یدرا  دهد؛ی را نشان م  یذهننم  ات یو خصوص  کندی و بحث و جدل م   زهیمقاومت، ست

 .را از او برگردان و از او جدا شو  تیسالم بماند، رو

 537شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 گردِ شهرِ خوش، با شاهدان در کشمکش  گردیم

 تو الاُقْسِمْ نهان، تا حَبَّذا هذا البَلَد   خوانیم

 خوشا  ، یزه کو،ی: چه نحَبَّذا*
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 هایانسان   شاهدان،  با  و   بگَرد،   عدم  مرکز  با  درونت شده  گشوده   یفضا  ،ییکتایانسان، فضا را بگشا و در اطراف شهر    یا

  یبه خداوند، که همان فضا  ی عنیدر درونت »الاُقْسمْ« بخوان    یحضور مصاحبت و تبادل عشق و خرَد کن و پنهان  به   زنده

لحظه    درونت هر  یفضا  ،یبرس   تینهای شهر بزرگ و ب  نیبه ا  یو شاد  یککن تا به مبار  ادیدرونت است قسم    ییکتای

 .ی خودش را به تو نشان داده، به خدا زنده شو ییکتا یتر شود و شهر گشوده

 (9۰)  بَلَدْ یسوره م،یکر قرآنِ

 « الرَّحِیمِ  نِاهللِ الرَّحْمَ بِسْمِ»

 ( 1) الْبَلَدِ   ذَاأُقْسِمُ بِه لَا

 .شهر  نیبه ا  قسم

 ].است  ییکتای یمنظور از شهر، فضا جان یدر ا[

 ( ٢) الْبَلَدِ   ذَاحِل ّ بِه  وَأَنْتَ

 .یاشهر سُکنا گرفته ن یتو در ا و

 ].اندده یسُکنا گز  ییکتایها در شهرِ انسان [

 ( 3) وَمَا وَلَدَ  وَوَالِدٍ

 قسم به پدر و فرزندانى که پدید آورد،  و

 ].ها هستندپدر، خداوند است و فرزندان، انسان [

 (4)  خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی کَبَدٍ لَقَدْ

 ایم،آدمى را در رنج و محنت بیافریده  که
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 ].شده است  دهیآفر یذهندر رنج و محنتِ من  یآدم [

 ( 5) أَنْ لَنْ یَقْدِرَ عَلَیْهِ أَحَد  أَیَحْسَبُ

 پندارد که کس بر او چیره نگردد؟ مى  آیا

 ].شودی نم  رهیکه خدا بر او چ کندی فکر م ی ذهنمن[

 ( 6) أَهْلَکْتُ مَاال لُبَدًا  یَقُولُ

 .: مالى فراوان را تباه کردمگویدمى

 ].رفت و تلف شد میهای شدگ تیهو: هم دیگوی م ی ذهنمن[

 (7) أَنْ لَمْ یَرَهُ أَحَد   أَیَحْسَبُ

 پندارد که کسى او را ندیده است؟ مى  آیا

 ].است  دهیاو را ند  یکه زندگ پنداردی م ی ذهنمن[

 ( 9) وَلِسَانًا وَشَفَتَیْنِ(  8نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ ) أَلَمْ

 ایم؟ و یک زبان و دو لب؟ براى او دو چشم نیافریده آیا

 ].میکنی ها استفاده نم زبان داده که البته ما از آن  ک یلحاظ عدم به ما دو چشم و به   یزندگ [

 ( 1۰) النَّجْدَیْنِ وَهَدَیْنَاهُ

 م؟ی ننهاد ش یپا  شی دو راه پ و

فضا را باز    ایو    ،یذهنبه من   میکه برو  میلحظه حق انتخاب دار  نی. در ایذهنما است: راهِ حضور، و راهِ من   یپا  شی دو راه پ[

 ].میریبگ  شیو راهِ حضور را در پ میکن
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 ( 11) اقْتَحَمَ الْعَقَبَۀَ   فَلَا

 .او در آن گذرگاه سخت قدم ننهاد  و

 ].میگذاری است، قدم نم یی کتای یبه فضا  یذهنگذرگاهِ سخت، که رفتن از من  نیعنوانِ انسان در اما به [

 ( 1٢)  أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَۀُ وَمَا

 ست؟ یکه گذرگاه سخت چ یدان ی تو چه م و

 ].ست یکه گذرگاهِ سخت چ میدانی نم  یذهنما با من[

 ( 13) رَقَبَۀٍ  فَکُّ

 کردن بنده است،  آزاد

 ].میآزاد کن میهست های دگیهمان یاست که خودمان را که بنده  نیآزاد کردنِ بنده ا[

 ( 14) إِطْعَام  فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَۀٍ أَوْ

 ، یطعام دادن در روز قحط  ای

 ].و برکت است  یاریهش یغذا جانی . طعام در امینور بخور یغذا م یتوانی نم  م،یشوی م  یدچار قحط   یذهنما در من[

 ( 15) ذَا مَقْرَبَۀٍ  یَتِیمًا

 باشد،   شاوندیکه خو ی میتیبه   خاصه

  گر ید  یهاما، انسان   گانِ یهمسا  ا یما    شاوندِ ی. خو میرا داشت  ه یغزل کلمه همسا  در   .است که پدرش مرده است   ی کس  میتی[

 ].باشندی م میتی یذهناند و در منهستند که در اتاق ذهن 

 ( 16) مِسْکِینًا ذَا مَتْرَبَۀٍ  أَوْ
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 .نینشخاك   ینیبه مسک ای

 ].و محتاج است  فیضع کند،ی م ی زندگ های دگ یگل و خاك همان نیکه در ذهنش، و هم یانسان [

 ( 17)  کَانَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَۀِ ثُمَّ

 .اند و به بخشایش اند و یکدیگر را به صبر سفارش کرده از کسانى باشد که ایمان آورده  تا

  زیرا ن  گران یکه خودش بخشنده باشد، د  ی. کسکندی به صبر دعوت م   زیرا ن  گرانیکه صبر و حضور داشته باشد، د  یانسان [

 ].سرمست کن زیرا ن گران یسرمست شو و د  می. در غزل داشتکندی دعوت م   شی به بخشا

 (18) أَصْحَابُ الْمَیْمَنَۀِ ئِکَأُولَ

 .اهل سعادتند اینان

 ].سعادتمند هستند کنند،ی مست م  زیرا ن گران یو د شوند ی م  یکه مست زندگ  یکسان [

 ( 19) کَفَرُوا بِآیَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَۀِ  وَالَّذِینَ

 .کسانى که به آیات ما کافرند اهل شقاوتند  و

 ].انداهل شقاوت  اند،ی ذهنکه در من یکسان [

 ( ٢۰) نَار  مُؤْصَدَة    عَلَیْهِمْ

 .( استرندهیهاست آتشى که از هر سو سرش پوشیده )دربرگآن  نصیب

 ].است  رندهیدربرگ  شیو دردها  یذهنآتش من [

 537شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 سرم، خامش کنم، خشک آورم  یمِ  نیشد ز  رهیخ چون 
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 در عدد  دیایو کرم را نشمرم، کان درن لطف 

 تماشا کردن یذهنآوردن: خاموش ماندن، اعراض کردن، بدون دخالت من  خشک*

 رهیخ  دیآی شده م گشوده   ی که از فضا  ی از شراب  امیذهندرونم گشوده شد و در مقاومت و قضاوت صفر سرِ من   یفضا  ی وقت

  ی زد یتماشاگر لطف ا  فقط یذهنصورت حضور ناظر بدون دخالت من بلکه به زنم،ی با ذهنم حرف نم  گریگشت؛ من د  جیو گ

 .شودی م  یهستم که در من جار

  ی قابل شمارش و از جنس شمردن   یزدیکه لطف اچرا   شمارم؛ی نم   امی زندگ   ی رون یب  یهاصورت نعمت را به   ی زدیو کرم ا  لطف 

لطف خداوند وارد چهاربعدم    دهمی اجازه م   دارم،ی و مرکزم را عدم نگه م   کنمی صورت حضور ناظر تماشا م. من فقط به ستین

 .دهد  رییام را تغی و مرتّب زندگ  زد یشده، به فکر و عملم بر

 :تشکر با

 بهار
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 گنج حضور، بخش اول  889شمس، موضوع برنامه   وانید اتیو غزل  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 766 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نظر گردد حجاب نیغرضها ز ورْ

 ب یغرضها را برون افگن ز ج نیا

 دهندی و اجازه نم   پوشانندی حضور را از تو م   یاریو هش  ی که در مرکزت هستند غرض زندگ  ییهای دگ یها و همانغرض  اگر

 .کن رونیرا از مرکزت ب های دگیهمان نیپس ا  زد،یبه فکر و عملت بر ی خرد زندگ

 767 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستیمَا یخشک بر عجز   ،یآرین ور

 ست  یمُعجِز دهیبا عاجز، گُز  دانکه

 : عاجز کننده مُعْجِز*

مقاومت   ،ییگشانمان. بلکه با فضا  حرکتی خود ب  ی در عجز و ناتوان   ،یپاك کن  های دگ یمرکز خود را از همان ی نتوانست  اگر

وجود دارد که    یقاهر  ةکنندعاجز   ، یعاجز و ناتوان   یذهنکه با هر من بدان   .لحظه صفر کن  نیخود را در اطراف اتفاق ا

شا پس  است.  کن   ستین  ستهیخداوند  توقف  خود  عجز  جسمان  یدر  را  مرکزت  دار  ی و  با   ،ینگه  تا    ی وشبک  دیبلکه 

و    ی که ناتوان   اهکه عاجزکننده، خداوند است پس از او بخو   یبدان   دیراه با  نیدر ا  ؛ یرا از مرکزت خارج کن  های دگیهمان

 .دیعجز تو را برطرف کند و مرکزت را عدم نما

 768 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهاد  رتیست، زنج یریزنج عجز

 گشاد دیبا  رْنِهْ،یدر زنج  چشم
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 نهنده ری: زنجرْنِهْیزنج*

  ن یا  کهی و کس  یخود را باز کن  یباطن  ة دید  دیاست که خداوند بر تو نهاده است. با  یریزنج  ییعدم توانا  یعنی  عجز

 .ینیروحِ تو بسته است بب یرا به دست و پا ریزنج

 769 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یز ی  هاد یتضرّع کن کا پس 

 ست؟ ی ز چ نیبودم، بسته گشتم، ا باز

کرده    یی را شناسا  مرکزت  آفل   یهای دگیفکر و عمل نکن، واکنش نشان نده، همان  یذهنکن، با من  یتضرع و زار  پس 

بودم؛ اما    تینهای بودم،  باز و ب   ی کیجهان من با تو   نیاز ورود به اخداوند قبل  ی ا ، یزندگ  ة کنندت یهدا یو  بگو ا ندازیب

به درد    مکارهایانجام دهم و همه    یکار توانم ی بسته شدند و نم   میاکنون دور از تو کوچک و منقبض شده، دست و پاها

  ست؟ ی امر چ  نیا لی دل  شوند،ی و مسئله ختم م

 77۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ام در شَر قَدَم افشرده  ترسخت 

 خُسْرم ز قهرت دَم به دَم   ی لَف که

 ی جابه  کهی علت قهرت، وقتبه   چراکه کنم؛ی حرکت م  یتربلند و محکم  یهابا قدم  یشرّ و بَد  جادیمن در راه ا خداوندا، 

 .برمی سر م به  یانکاریلحظه در زبهها را در مرکزم گذاشتم لحظه تو، جسم 

 771 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 امتو کر بوده  یها حت ینص از

 امو بتگر بوده یدعو شکنبُتْ 
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  که ی داشتم؛ درحال  یشکن و بت   یدگیانداختن همان  ،یخداپرست  یتو کر بوده است. به ظاهر ادعا  ح ینصا  دنیاز شن  گوشم 

 .دمیپرستی ها را مها در مرکزم بودند و آن و جسم  یذهن یهابوده، بت   پرستی دگ یدر باطن همان

 77٢ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مرگ؟  ادِ ی ایتر صُنعت فرض ادِی

 مانند خزان، تو اصل برگ مرگ

تر است  بهتر و واجب   شود ی فکان تو خلق م که با قضا و کُن  یاو هر ساخته  های دگیبه همان  دنی شیلحظه اند  نی: اخداوندا

  ی عن یکه در مرکزم است؟ مرگ    ی زیبه هر چها و  مردن نسبت بت   ها،ی دگ یو انداختن همان  یی شناسا  ی عنیمرگ؟    ادِی  ای

نوا  ی ذهنمن  زِییپا  ن همچو  های دگ یپژمرده شدن و انداختن برگ همان   زییکه در پا  ی ها هستبرگ   ی است و تو اصل و 

 .ییآی م  رونیب یاریعنوان هشه و تو ب  روندی م انیاز م  ییبا شناسا یذهنمن

 3-1 هی، آ(1۰3سوره عصر ) م،یکر قرآن

 ( 1) وَالْعَصْرِ

 زمان،  نیبه ا سوگند 

 ] جاودانه لحظه  نیسوگند به ا[

 ( ٢)  الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِنَّ

 .( استیانکاری[ در خسران )زهای دگ یو همان یذهنعلت وجود من]به   ی آدم که

 ( 3) الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَق  وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِلَّا

شده  گشوده   یکه خداوند از فضا   یی]کارها  سته یدرون را باز کردند[ کارهاى شا  ی ها که ایمان آوردند و ]فضاآن   مگر

 .حق ]خداوند[ سفارش کردند و یکدیگر را به صبر سفارش کردند  [ به ییگشادستور داد را[ کردند و یکدیگر را ]با فضا 
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 ٢8۰4 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و بد  ک یرا من رُوفتم از ن خانه 

 پُرَّست از عشقِ احد امخانه 

 .است شده  گانهی خداوند عشق  از آکنده  دلم خانه   نیام؛ بنابراپاك کرده های دگ یو بد، تمام همان  کنی  از  را دلم خانه  من

 135 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و شر  ریکآلوده شد در خ یعاشق 

 و شر منگر، تو در همّت نگر  ریخ

و شر   ریخ ییگشا. با فضا یاو بد شده  کیو شر و ن ریآلوده به خ یذهنو در من  ی انسان عاشق که از جنس خدا هست یا

نب را  ا  ن،یاتفاقات  به همّت و خواست  به   یزدیبلکه  بنگر و خواستنکه  و    یدرپ ی پ  یهاصورت عدم در مرکزت است 

 .را کنار بگذار های دگیآلود براساس همانمرض

 1376شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 کنم؟ یکارجهان، تا چند گِل  نیندارد ا یکار

 کنم یاریمن، تا که مَنَش  ارِیندارد  حاجت 

کنم و    هوده یب  یکارها   ،یکارهمه گِل   نیا   دیخداوند وجود ندارد. چرا با  تینهای جز زنده شدن به ب   یجهان کار  ن یا  در

جز درد    یاجهیکه نت  یانجام بدهم، کار  یها کارشدن آن   ادیز  یمرکزم فکر و عمل کرده، برا   یهای دگیبرحسب همان

که من    ییکارها  ن یبه او کمک کنم. ا  امی ذهنندارد تا با من   یاجیاست و به من احت  ازینی من، خدا ب   اری  نخواهد داشت؟ 

 .ستیکاربوده و گِل  امی ذهنبزرگ کردن منِ  یبرا  دهمی به اسم خدا انجام م
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انجام بدهم؟!    یکار  یازمندیجهان براساسِ ن  ن یهستم، پس چرا در ا  یازینی امتداد خدا، از جنس او و از جنس ب   من

فکر و  میهای دگ یکنم و براساس همان یکاردر جهان گِل  ستین یاز یزنده، شاد و خوشبخت بودن ن یبرا گریعبارت دبه 

 .میعمل نما

 1837شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 رَه درشت من، بار گران ز پشت من رفته

 بردبار من، آمده بُرده بار من دلبر

  زه،یقضاوت، مقاومت، ست  ام،ی ذهنحضور پشت فکر و عمل من است راه درشت من   یاریهش  ، ییبا فضاگشا  کهی وقت  از

ها و رنجش   دهیهمان  یهابارِ گران گذشته، فکر   آن .  استرفته   نیو درد ازب  ت یترس، خشونت، زور گفتن و احساس مظلوم

  ن یست. دلبر بردبار من، خداوند، صبورانه بارِ سنگخدا و عقل کل پشت فکر و عمل من ا   نهایتی هم افتاده است؛ چراکه ب 

  رده مرا با خردش حل ک  یهابودم را با خود برده و چالش   دهیبه دوشِ خود کش  ی ذهنکه با من  ییهای دگ یدردها و همان

 . است

 ٢18٢ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز عمرِ مردِ کار یهر روز قدرِ

 از سالِ جهان پَنْجَه هزار باشد 

انسان   ک یارزش    رایز با فضا   که مرکزشان عدم است   ییهالحظه کارِ  و    سببی ب   یشاد   ت،یخرد، حس امن  ییگشاو 

 .است دهیو مرکز همان یذهنمعادل پنجاه هزار سال کار با من  زدیری شان م به فکر و عمل ی برکات  زندگ 

 3573 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باشد حالل  تیَو هست  یّمن آن



 

 

 

513قسمت پیغام عشق   خانم سمیه  

 صفاتِ ذوالجالل  ی نیدَرو ب که

است حالل، رَوا،    اتی و جان تو که انعکاس جان اصل   یجانیه  ،یفکر   ،یچهار بُعد جسم   ،یشد   یمظهرِ نورِ اله   یوقت

 .یشوی م  رابیو از آن صفات س  ینیبی در وجودِ خود، صفاتِ خداوند را م  ی فضا را باز کن  ی وقت  رایز  گردد؛ ی م  ک یخوب و ن

 ٢834شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ی بنهاد بَخت تخت ی که در و ی آن دل خُنُک

 ی ما نهاد، کام یِم  ی که در و یآن سَر خُنُک

است.  جا گذاشته صورت عدم در آن خداوند تختش را به   یپدری پ   یها یی گشاکه با فضا   ی دل، مرکز انسان  حالِ به   خوشا

و نو    ک ین  یساختارها   یاست؛ و او با خِرد زندگ رسانده   ی کام  کیدر سَرَش او را به    ی زندگ  ی مِ  کهی حال کس خوشا به 

 .است دردی خوب و ب  یهات یصورت اتفاقات و وضعبه  رون یدر ب  کاسشدر مرکزش مستقر شده، انع  یِزندگ  ند؛یآفریم

 1699شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 جمالست، داد و ستد حاللست  ن یکه ا هرجا

 جا که ذوالجَاللست من دَم زدن نَتانم   وان

  صورت ن یدرا  ،ینیبی عدم م  دیدرونت گشوده شده و با د  ی مرکزت عدم و فضا  یعن یبا توست    ی جمال زندگ  ن یجا که ا  هر

  ییجا. و آن ین یافریب  کین  یبه مردم خدمت کرده و ساختارها  ،یفکر و عمل کن  یتوان ی حالل است و م   یهر داد و ستد

  ی ذهنبا من  یتوان ی مجاز نبوده و نم   یذهنزدن با منِ دم   گرید  یخدا حاضر است و تو به او زنده هست  یعنیکه ذوالجالل  

 .یو عمل کن ی حرف بزن

 16 هی، آ( ٢سوره بقره ) م،یکر قرآن

 «.مُهْتَدِینَ کَانُوا  وَمَا تِجَارَتُهُمْ رَبِحَتْ فَمَا الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَۀَ بِالْهُدَى  ئِکَأُولَ»
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[ را به هدایت ]عدم[ خریدند، پس تجارتشان سود نکرد  های دگیدارند[ گمراهى ]همان   یذهنکه من  ییها]انسان   اینان»

 « .و در شمار هدایت یافتگان درنیامدند

 169شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ی زشت  ینیبغل زن چو بب رِیز نهیآ

 موال   یرا ا نهیآ یبدنام کن  ورنه

خود    دههمانیچهره    یحضور تو زشت   نهی ها در آپنهان کن؛ چراکه آن   یذهن  یهاجان و حضورت را از من   نهیانسان، آ  یا

 .خواهند شد نی و حتماً خشمگ نندیبی را م

 ٢۰ عیشمس، ترج   وان ید  ،یمولو

 پُر از باغ و چمن  میعـُشّاق بهار  نزد

 همه میهر مُنکرِ افسرده خزان شِیپ

  ی و به زندگ   میهست  ییبایو ز  یبه حضور زنده هستند مثل بهار پر از باغ و چمن، شاد  کهی کسان   یعن یعاشقان    شیپ

انکار کرده افسرده و پر از درد هستند خزان خود    یکه وجود خدا را با فضابند  یذهن  یهامن  شیاما پ  م؛یکنی ارتعاش م 

 .می کنی خود را پنهان م  یگذاشته جان اصل  شی را به نما

 3۰97 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 معشوقه نگر یهماره رو پس 

 پدر   یبه دستِ توست، بشنو ا نیا

کار به دست خود تو    نیرا بشنو، که ا  نی انسان ا  ی خدا نگاه کن. ا  ی به رو  یی و فضاگشا  می لحظه با تسلبهلحظه   پس 

 .ردیگی صورت م 
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 34 هی، آ(14)  میسوره ابراه م،یکر قرآن

 « .نْسَانَ لَظَلُوم  کَفَّار الْإِ  إِنَّ  تُحْصُوهَا لَا  اللَّهِ  نِعْمَتَ تَعُدُّوا  وَإِنْ مِنْ کُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ  وَآتَاکُمْ»

ارزان  دیاهر چه از او خواسته   و» آدم   د، ینتوان  د،یرا شمار کن  شیهاکه نعمت  د یداشته است و اگر خواه  ی به شما    ی که 

[ ستمکار و کافر نعمت  کندی م   ریو تفس آوردی درم ی ذهن  یزهایصورت چلطف، توجه و کمک خداوند را به   کهن یعلت ا]به 

 « .است

 1933 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مردانند در عالَم مدد  رْیش

 زمان کافغانِ مظلومان رسد  آن

انسان  نیا  در تنها  که هرگاه ستمد  رمردیش  یهاجهان،  به حضور هستند،  زنده  دالور  مظلوم    یِذهنیها من  دگان،یو 

 .شتابندی آنان م یاریبه  یداریحضور و پخش عشق و ب یاریدرخواست کمک کنند، با هش

 1934 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مظلومان ز هر جا بشنوند  بانگِ

 دوند یطرف چون رحمتِ حق م آن

را بشنوند همانند رحمت خداوند بدان سو    دهیستمد  یهاانسان   یکه صدا   یو نژاد  نیرادمردان از هر طرف، از هر د  آن

 .دوندیم

 1935 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جهان  یِخَلَلها یِهاستون  آن
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 نهان  یِمرضها بانِیطب آن

  ی ذهنپنهانِ من  یِهایماریب  بیبوده و طب  یران یاشکال و رو به و  ،یپر از گرفتار  یایدن  نیا  یبرا  ییهاهمچون ستون   نانیا

 .هستند

 1936 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اند و رحمت  یمِهر و داور محضِ

 رَشوتند  یعلّت و ب  ی حق، ب   همچو

 که ن یبدون ا  ، یهستند. و مانند خداوند بدون رشوه و  علت ذهن  ی اله  عشق، مهر و قضاوتِ خداگونه و رحمت خالص   نانیا

 .بخشندی بخواهند رحمت و لطفشان را م یزیچ

 1937 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ش؟ یکبارگی یکنی م یاریچه  نیا

 ش یچارگی: از بهرِ غم و بدیگو

: دهدی پاسخ م  ؟یگذاری وقت م  قدرنیچه ا یبرا  ؟یکنی و کمک م   یاریهمه    نیچه ا  ی : برایبپرس   هان یاز ا  ی ک یاز   اگر

 .او است ی چارگیکار غم و ب نیو سبب ا خواهم ی نم  یزیخودم چ  یمن برا

 1938 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 رْمردیشد شکارِ ش  یمهربان

 درد  رِیغ دیجهان دارو نجو در
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انسان  [  .گرددی دنبال مرض و درد م که در جهان، دارو فقط به است. چنان  رمردانیو مالطفت، شکارِ دالوران و ش  یمهربان

 ].مست و آگاه کند زیو نگاه مهرآم یبا ارتعاش به عشق و زندگ  زیرا ن گرید یهاتا انسان شودی به حضور زنده م 

 

 1939 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دوا آنجا رَوَد  ،یدرد هرکجا

 ست، آب آنجا دَوَد   ی پست کجاهر

 ی های دگیهمان  رد،یپذی را م  اشی ذهن  یانسان دردها  ی . وقترودیجا موجود داشته باشد، دارو و درمان به آن   یدرد  هرکجا

جا به آن  باشد آب ی طور که هرجا پست. هماندیآی م  یدوا و درمان زندگ  شود،ی م میو عمالً تسل کندی م  ییخود را شناسا

را جذب    ی آب زندگ  تواند ی باشد، م  قضاوتی و ب   مقاومتی را کوچک کند، ب  اشی ذهنپس هرکس منِ   شود؛ی م  ریسراز

 .کند

 195٢ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جو بُوَد و مادر، بهانه   هیدا

 شود  انیآن طفلِ او گر یکه کَ  تا

بب  گردند ی و مادر منتظرند و دنبال بهانه م  ه یدا به گرطفل چه   نندیکه  به او ش  اُفتدی م   ه یموقع  ن  بدهند.  ریتا    ز یخداوند 

 .تا او به ما کمک کند م،یکرده و بخواه ازیو مادر ما منتظر است تا ما حس ن ه یعنوان دابه 

 1953 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 د یحاجاتِ شما را آفر طفلِ 

 دی پد رش یو شود ش  دیبنال تا
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  ی ذهن از منِ  ییرها  دانم،ی از جهان، نم   یازینی ب   سبب،ی ب   یطلب، شاد ،ییگشاشما مثل فضا   ی هایازمندیطفل ن خداوند

 .شود دار یاو پد  یشفادهندگ ی رویو ن ی فضل و لطف اله ریو ش  دیرا خلق کرد تا شما بنال های دگ یو همان

 ه یسم  :تشکر با
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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  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 
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