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 تیکاروان بشر

مثنو   موالنا ششم  دفتر  ب  یدر  ز  ۳۸5  ت یاز  م   ییبایداستانِ  طرح  برنامة    کندی را  در  تفس  ۸۸۴که  حضور  شد.    ریگنج 

 .گذارمی داستان را به اشتراک م   نیخود از ا یهابرداشت 

برابر    ۳۰  ازیکه چرا ا  کنندی است، اعتراض م  ی به سلطان محمود که نمادِ زندگ   ریام  ۳۰که    شودی آغاز م  جانیاز ا  داستان

به صحرا و کوهستان    ریام  ۳۰که در آن سلطان محمود با آن    کشدی م  ریرا به تصو  ییموالنا تابلو   سپس  .ردیگی ها حقوق مآن

 یبرا  یری. هر امپرسدی دربارة آن کاروان م   ییهاال ؤس   رانی. سلطان محمود از امنندیبی را از دور م  یجا کاروان . آن رودیم

به پرس  موجو  کاروان  س  رودی سمتِ  جوابِ  با  آن گرددیمبر   ل اؤ و  س .  محمود  سلطان  کاروان     یگرید  یهاال ؤگاه  درباره 

  ران یکدام از امچ یه  جهی. درنتشوندی م  رانیو ح  مانندی بازم  گریال دؤاز پاسخ دادن به آن س   رانیو هرکدام از ام  پرسدیم

  ی سوبار به ک ی  یی به تنها ازیکه ا  دیگوی م  ریام  ۳۰سلطان محمود به آن    تاًیاز کاروان بدهند. نها یاطالعات کامل  توانندی نم

برابر آن    ۳۰  ازیتفاوت علت آن است که ا  نی ها با خودش آورد و اکاروان رفت و کل اطالعات را درباره کاروان و حالِ آن 

 .ردیگی حقوق م رانیام

 :۱ نکتة

 :است   یلحظه، لحظة بازرس  نیا

  ت یکاروان نماد بشر  ست؟یبارش چ  رود؟ی به کجا م   د؟یآی کاروان از کجا م  نیا  پرسد،ی بازرس م  کیمحمود مانند    سلطان

  ؟ ییآی : از کجا مشودی م   دهیها پرستکِ انسانبه ها از تک ال ؤ س  نیلحظه ا  نیکه ا  کندی م  یآورادیجنبة داستان    نیاست و ا

ال است.  ؤس   نی: ادیگوی ما م  به ست؟ ی مقصودت چ  یدان ی م  ؟ی کنی چه با خود حمل م  ست؟ یبارت چ  یدان ی م   ؟یروی به کجا م

 .نیرا بب تای الِ مهم در زندگ ؤس  نیا

که حالِ    یکنی درک م  ای! آی جمعِ بشر هم طرح کن  ال را درموردِ ؤس   نیلحظه هم  ن یاست که ا  ستهی: شادیگوی م  ن یهمچن  و

  ست؟ یبارش چ  رود؟ی م  ی نوع بشر از کجا آمده؟ به چه سمت  نیلحظه چگونه است؟ ا  نیا  ت،ینوعِ بشر، حالِ کاروانِ بشر 
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  اتیاب  نیترکلمات و ساده   نیسکوت است. او با استفاده از کمتر  یو در فضا  زیاسرارآم  اریکرده که بس  میترس  ییتابلو   موالنا

 :کشاندی م ق یعم  ینش یما را به ب

 ۳۸۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از دُور آن مَلِک   دید ی کاروان

 مُؤتَفِک  ی را برو ا یریام گفت

  دهد   یم  نسبت ی را به کس ی که عمل  ی تهمت زننده، کس مُؤتَفِک:*

 ۳9۱تا  ۳۸9 ابیات دفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 رَوْ، بپرس آن کاروان را بر رَصَد

 رسد؟ ی شهر اندر م نیکز کدام

 یکه ز ر آمدیو ب  دیرفت و پرس

 ی : عزمش تا کجا؟ درماند وگفت

 بُوالْعَال  ی را گفت: رَو ا یگرید

 از کاروان که تا کجا؟  بازپُرس 

 . ستین ینینام شخص مع  جانیدر ا ،ی صاحب علوّ و بلند یمعنبُوالْعاَل:  مخفف ابُوالْعاَل، به*

 ۳92 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 منی یِ و آمد گفت: تا سو رفت

 مُؤتَمَن  یهان ا ست؟ی: رَختش چگفت
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 موثق  ن،یمُؤتَمَن: ام*

  ۳96تا  ۳9۳ ابیات دفتر ششم،   ،یمثنومولوی، 

 دگر  یریگفت: با م ران یح ماند

 برو واپُرس رَختِ آن نفر که

 از هر جنس هست : گفت بازآمد،

 است  یراز یِهاآن کاسه  اغلبِ

 ؟ یشدند از شهرِ ر  رون یب ی : کَگفت

 ی پسُست  رِیآن ام ران یح ماند

 شتر یو ب ریام ی تا س  نیهمچن

 و ناقص اندر کَرّ و فَر یراسُست 

 :دیگوی بارِ آن کاروان م درموردِ  موالنا

  ی باشد، برا  ینماد  تواند ی بارِ کاروان کاسه است؟ کاسه م  شترِی. چرا ب«است  یراز  یِهاهر جنس هست، اغلبِ آن کاسه   از»

کجا    از  دهم؟یم  ریز  یهاال ؤ به س یلحظه چه پاسخ   نیا یِلحظة بازرس   در .یساخته شدة فکر  ش یاز پ  یهاها و الگو قالب 

 هستم؟ ریز تیلحظه در حال عمل کردن به ب نیا  ایآ ست؟یبارم چ ست؟ یمقصودم چ روم؟ی به کجا م م؟یآیم

 ۳۰29 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنومولوی، 

 شنو   اًیّکَنْزاً گفت مَخْفِ کُنْتُ

 خود گُم مکن، اظهار شو   جوهرِ
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 . را آشکار کن خود را مپوشان بلکه آن ی گوهر درون پس « بودم  یمخف  ی این قول را بشنو که حضرت حق فرمود: »من گنج

 :دوم   نکتة

تابلو    نیا  ی انیقسمتِ پا  در.  زنده است  ی ندارد و به زندگ  دهیکه مرکزِ همان  کندی درک م  ی را تنها انسان  یکاروانِ بشر  حالِ

.  افتیطورِ کامل و جامع دردم و به   ک یو  او کلِ اطالعات را به    دمیخودم پرس  ازِیبار از اکی: من  دیگوی سلطان محمود م 

نماد    ریام  ۳۰  آن  .ندیبی نم  دهیهمان  یهانکیزنده است و با ع   ی زندگ   تی و ابد  تینهای که به ب   باشد،ی نمادِ انسان کامل م   ازیا

  .ند یبی عدم م  نکیکه با ع  ازیبرخالفِ ا  کنند،ی به جهان نگاه م  ی دگیهمان  یهانک یو ع  ی هستند که با مرکزِ جسم   ییهاانسان 

نظر  مدعا هستند و خودشان را صاحب پر   اریها بسباشد. آن   ی مقامِ علم  کی   تواندی م  ن یدارند. ا  یمقام   ریام  ۳۰کدام از  هر

و موالنا    آورد ی کلِ اطالعات را م  ازیا  ی ول  آورندی کاروان را م  از اطالعات درموردِ   ی یتنها جز ریام  ۳۰. هرکدام از آن  دانندیم

دارد که آن را    ی درون   تِی. حال اشاره به وضعکندی حالِ کاروان را درک م  ی حت  نیقیطورِ قطع و  هب   ازیکه ا  کندی م  انیب  یحت

 .شناخت  توانی با چشم ظاهر نم 

  ار یعلم و قدرت بس  صاحبان .به جهانِ امروز دارد   میدر سطح جمع ارتباطِ مستق  شود ی داستان مطرح م   نیکه در ا یادهیپد

مثال    ی. براشندیاند  یامثل فقر، جنگ و خشونت، چاره   ت یمشکالتِ بشر  ی عالقمند هستند که وضعِ بشر را درک کنند و برا

و تالش    رندیگی تخصص دارند، مشاوره م   ی شناسو جامعه   ی روانشناس   خ، یتار  نة یکه در زم  یدانشمندان   نیها از بهتردولت 

له حل  ئمس  کیندارد.    تیجامع  د،یآی م  دهیذهنِ همان  دیکه از علم تنها و د  ییهاحل را حل کنند. اما راه  جهانمسائلِ    کنندیم

ند، همة مقامات  انوبل گرفته   زةیجا  ی ل یرا که به دل  ی کسان  همة  دِ ی. پس اگر دشودی م  جاد یله ائمس  ۱۰  گرید  ی و در جا  شود یم

 .نخواهند داشت  ی بدون مرکزِ عدم به آن شناختِ کامل از بشر دسترس  هاجا جمع کنند، آنک یرا  یو دولت  ی علم 

ها را خوانده باشد  کودک همة کتاب   ِی روانشناس  نةیمادر در زم  ک یمثال اگر    یموضوع در سطحِ فرد هم صادق است. برا  نیا

وقت  چ یبه او کمک کنند اما او ه  ییها ممکن است در موارد جزاست، آن کتاب  ران یزنده نباشد مثل آن ام  ی به زندگ   ی ول

 .درک کند قتاًیها را حقو حالِ آن   اوردیارتعاش ب ه عشق را در فرزندش و همسرش ب  تواندی نم
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 . باشد ی زندگ یبرا  یابزارِ کامل   تواند ی نم  کند،یم ی زندگ  دهیکه در ذهنِ همان ی انسان 

  دهند ی درست م  یهاها پاسخ غلط است. آن   رانیام  یهاکه پاسخ   شودی نم  انیب  نیاست که در داستان ا  نیقابل توجه ا  نکتة

  ران یآن ام  دیگوی . نم کندی و ناقص اندر کَرّ و فَر استفاده م  یراسُست   ، یپموالنا از کلمات سُست   رانیام  ف یدر توص  ی ول

.  دهدی رابطة ما را با علم هم نشان م  نیها ناقص است. اکَرّ و فَر آن  دیگوی بلکه م   ارند،جالل و شکوه ند   ایاصالً کَرّ و فَر  

انسان کشف م آن انسان   ی اما زندگ   کندی را روشن م  ی یجز  کی  کند،ی چه که ذهنِ  به    اجیاحت  ی به  با زنده شدن  دارد که 

و خرد و    ستی ابزارِ زندگ  ی انسان   نیچننیا.  دارد  ی کل  د یبه آن د  ی و راه  کندی ئها توقف نم در جز   ی زندگ   ت یو ابد  تینهای ب

حقوق و    نیشتری ب  شود ی م  ان یسلطان محمود ب  ازِیانسان که در داستان در نماد ا  ن ی. ادیآی کامل از او به جهان م  یشفا

 .قرار دارد ی و موردِ توجه زندگ  ردیگی م ی را از زندگ  یروز

و    یروز  ی دهد و از زندگ  وهیما م   ِی که کار و زندگ  میاگر بخواه  ر؟یام  ۳۰از آن    یکی  ای  میباش  ازیبه ا   هیشب  میخواهیما م  ایآ

و    یی گشابا فضا   ی عنی  ن ی. و امیشو  ازیبه ا  هیشب  دیبا  م،ییدرآ  ی شکل به خدمتِ زندگ   نیو به بهتر  میکن  افتیدر  ادیبرکتِ ز

 .کند لیتبد  ستی ما را به مرکزِ عدم که جنسِ خودِ زندگ دةیمرکزِ همان ی ندگکه ز میانبساط اجازه ده

 ۴۰۰تا  ۳97 ، ابیات دفتر ششم   ،یمثنومولوی، 

 جدا  یرا که من روز  ران یام گفت

 را  شی خو  ازِیکردم ا امتحان

 بپرس از کاروان تا از کجاست؟  که

 راست  دی جمله واپرس  نیبرفت، ا  او

 کیبهک ی اشارت، ی ب  ت،یّوصی ب

 و شک  یبیرَی ب  افتیدر  حالشان
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 مقام  ی اندر س ریم یس   نیچه ز هر

 شد تمام  کدمیشد، زو آن به   کشف

 با عشق و احترام، سارا از آلمان
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  باسالم

 اولِ صف 

 2۰۰۱غزل شماره مولوی، دیوان شمس، 

 شَوَدم چون گُهَرت دَرتابد   ایدل چو در✨

 سَرِ من یبه گردون رَسَدم چونکه بخار سَر

شود و سرِ من  ی م   تینهای ب   ایدرونِ من مثل در  ی کند فضای م  دنیصورت مرکزِ عدم شروع به تاب به   ی گوهر زندگ   ی وقت

خود بکشد    یسوتواند مرا به ی نم   گریها دجاذبه آن   یرویشوم که نی ها دور م ی دگ یقدر از همانآن  ی عنیرسد،  ی به گردون م 

را به ما برساند. پس ما توکلِ    اتشیعنا  یکه زندگ   میآوری وجود مه امکان را ب  نیما ا  ییفضاگشا  با  .من اثر بگذارد  یو رو

 . خواهد به ما کمک کندی م ی که زندگ میکامل دار

 ۴6۸ تی ب دفتر اول،   ،یمثنومولوی، 

 تمام مِیجُز توکّل، جز که تسل✨

 غم و راحت، همه مکرست و دام در

ست  ی لحظه و اعتماد کامل به زندگ   نیدر اطراف اتفاقِ ا  ییفضاگشا  میانجام ده  دیو با  میتوانی که ما م  یتنها کار  پس 

  لحظه دور   نی کشد و از ایم  یآن ما را به زمان مجاز  قیست که ازطری ذهن دام  یهاقضاوت   میامتوجه شده   گریو د

 .کندیم

 2۰۰۱غزل شماره مولوی، دیوان شمس، 

 لعل   ةمن باد  یِسو  یاریخنک آن دَم که ب
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 ز شَرارش رُخِ همچون زَرِ من بدرخشد 

 . من مانند زر بدرخشد یرو ،یو از آتش آن مِ  یدست من بده  که تو آن باده لَعل را به یاآن لحظه  یبرا خوشا

 2۰۰۱غزل شماره مولوی، دیوان شمس، 

 زان خرابم که ز اوقافِ خراباتِ تواَم ✨

 من عمارت شدنِ مَخبَرِ ست یدر خراب

شوم که  ی قدر مست مکنم، آنی م ییفضاگشا یواقع  یمعنبه   یتو باشم، وقت خانهیکه وقفِ م ی تو مرا خلق کرد  خداوندا،

  د یکه در درونِ من ساخته شده با  ی کاخِ پوشال  نیام اده یفهم  گریبدهم، د  صیاتفاقات را تشخ  شِ یوبتوانم کم ی نم   گرید

 .میخدا هست خانه یما خدمتکارِ م میست یجهان ن نیشود تا مرکزم از حضور تو آبادان گردد، ما کارگر و برده ا  رانیو

 2۰۰۱غزل شماره مولوی، دیوان شمس، 

 جمع  یِ ساق ی ا ی ده فانیاز آنکه به حر  شی پ✨

 تَرم من، بده آن ساغرِ من همه تشنه   از

همه باشندگان که تو    انیجمع در م  یساق   یا  م،یاشده   ریگرفتن از جهان فرم س  دییأمسمومِ درد و ت  یاز انرژ  گرید  ما

هاست از  ارتباط ما را با تو قطع کرده و ما قرن  یکلهها در مرکزِ ما بی دگیهمان  انباشتنِ  .میترما از همه تشنه   یادهیآفر

 .میامانده بینصی تو ب یِم

 2۴۳9غزل شماره مولوی، دیوان شمس، 

 نیدر زم  دمیگفتم که: آنچ از آسمان جُستم، بد✨

 یاچاره یشد چاره ب  یزدیفَضلِ ا ناگاه
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 2۴۳9غزل شماره مولوی، دیوان شمس، 

 در کَفَم  یهند رِیشُکر است در اوّل صفم، شمش✨

 یاگُل رُخساره  باغِ نُصرَت بشکفم، از فَرِّ در

 نیدر زم  نمیبی ن موقتم را هدر دادم، اآل  یذهن  فاتِیکردم و با توصی جو موهمه جست   نیرا که من در آسمان ا  یزیچ  آن

رفت ناگهان فضل و بخشش    نیشدم و مقاومتم از ب  قتیحق  نیمتوجه ا   یجا در فرم و در من است، وقت  نیو در هم

را    ی گردد و باورپرستی دنبال خدا نمدر ذهنش به   گریگذرد، دی م  ندیفرآ  نیکه از ا  یکس   .شد  چارهی چاره من ب   یزدیا

تو    ایخواهم در تو به خودم زنده شوم. آی که من م   ی هست  یاباشنده  ن یانسان تو اول  ی ا  :دیگوی م  خدا   .گذاردیکنار م

در    ییحضور ماست، با فضاگشا  نیبه ما داده که هم  یزیت  رِیکار شمش  نیا  یبرا  یزندگ  ؟یرا فنا کن   یذهنمن  یحاضر

جا ما در  و در آن  ردیگی ما قرار م  اریست در اختی که پر از خرد و خداگونگ   زیت  اریبس  ریلحظه آن شمش  نیاطرافِ اتفاقِ ا

  ده یپوس  یترسد و باورهایکند، می م  تی که شکا  یکس   .شکفت   می خواه  بایگلِ ز کیو مثل    میهست  یروزیباغ نُصرت و پ

 .کندی استفاده نم ریشمش نیداند، از ای خود م   هیرا سرما

 ۱۳57و  ۱۳56ابیات دفتر ششم، مولوی، مثنوی،  

 مانَد به کام یاوّلِ صف بر کس ✨

 بندِ دام   ندیدانه، ب رد ینگ کو

 راد  نِیب  انیدو چشمِ پا حَبَّذا✨

 نگه دارند تن را از فَساد که
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ا  ی کس   نیاول در  م  نیکه  خوشحال  م ی شود، کسی جهان  را  دام  بندِ  که  نم   ندیبی ست  را  دانه  مرکزش   ردیگی و  در    و 

و بدون    ندیبی ها را م اش و هم نعمت ی ذهنکه دو چشم خردمند دارد و هم جسم و من  ی گذارد و خوشا به حالِ کسی نم

 .شودی تر مهر لحظه به خدا زنده ییشاکند و هم با فضاگ ی ها استفاده مشدن از آن  دهیهمان

 مردم نش یشاهنامه، آغاز کتاب، گفتار اندر آفر  ، یفردوس

 اند برآورده ی تیتو را از دو گ✨

 اندبپرورده  ی انجیم نیچند  به

 شمار  نِ یفِطرَت پَس نِینخست✨

 مدار  یرا به باز شتنیخو یی تو

ساخته   فرمی ب   یاریو هم از هش  ییایمیهم از مواد ش  ی عنی  ،یفرد دارمُنحَصربه   ی انسان تو وجود  ی : ادیگوی م   ی فردوس

 ت یهای دگیحاال تو با همان  ، یشده تو هست   لیباشنده تبد  نیترن به کاملکه از خدا جدا شد و اآل  یاباشنده   نیاول  ،یاشده 

 بوده؟  ن یاز خلقتِ تو ا ی زندگ منظورواقعاً  ای آ ،یامشغول شده  یبه باز

 ۳۰۱۳غزل شماره مولوی، دیوان شمس، 

 یی در آخر زمان کرد طَرَب ساز ار ی✨

 ییاو جِدِّ جِد، ظاهرِ او باز  باطنِ

 عِلم کُشت  نی بد اریعشّاق را  جمله ✨

 ییطنّازنکُند هان و هان، جهلِ تو   تا

نکند،   رییبا زمان تغ  گریخدا زنده شود و د  تینهای تواند به ب ی و او م   دهیرس  انیدر انسان به پا یزمان مجاز  ی طور کل به 

لحظه اتفاق است که ظاهر خداوند    نیکه وجود ماست در ا   یزیبدنِ ما ذهنِ ما و هر چ  رییتغ .آخر زمان است  ی معن  نیا
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  خداوند است و کامالً شود باطن ی لحظه گشوده م ن یما در اطراف اتفاق ا رش یو پذ م یکه با تسل یی اوست و فضا  یو باز

  یذهنبه من که هر لحظه نسبت  میعاشقان او هست  ءپس جُز  م،یریگی شده شراب م گشوده   یفضا  نیما از ا  اگر  .ستیجد

 .کُشدی علم م  نیاو همه عاشقانش را با هم و میریمیم

 ۱۴29غزل شماره مولوی، دیوان شمس، 

 زمیدلدارم که از دلدار بگر بهرهی نه آن ب 

 زمیبگر کاریپ نیآن خنجر به کف دارم کز نه

 کارها دارد  آن تخته که با من دُروگر منم

 زمیبگر  زبون گردم، نه از مِسمار شهیاز ت  نه

 شم ینند شه یخالفِ ت شم، یخوی تخته ب مثال

 گنجمی که من هم در نم  رنجمی از آن از خود هم

 زمیگر از دستار بگر گنجدی چون سر نم   سزد

 زمیگنجد گر از دستار بگر ی چون سَر نم   سِزَد

 د یآ ش یدولت به پ نی که ا دیبا  یهزاران قرن م

 زم؟یبار بگر نیدگربارش، اگر ا ابمی کجا

 جوابِ من  دی: دال بس کن، دلم گومیگویهم

 زم؟یبگر ثاریمن در کانِ زر غرقم چرا ز ا که

از همدان   فرزانه  ✨      دیباش یلوفرین
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 به نام خدا 

را در دسترس ما قرار داده است، مورد    ی آگاه نیموالنا که ا اتیاز برنامه گنج حضور و کمک اب ش یو ستا یبا شکرگزار

 . میجذب حق و کشش عشق خدا برو ی سوو به  میریو توجه خدا قرار بگ  تیعنا

 2۴55غزل شماره مولوی، دیوان شمس، 

 کَرَمَت نَدینَنِشی کِششِ عشقِ خدا، م یا

 ینَبَر  شانیتا دل از  زِ کِهان یندار دست 

بخشندگ   کَرم به   یو  را  ما  لحظه  و    یایدر  یسوخدا هر  ای م  یی کتایعشق  و  نم   نیکشد  متوقف  کَهان ی کشش    شود. 

دارد  ی برنم   ی ذهنسنجد، اما خرد کل دست از سر عقل من ی جسم م  ت یرا با محدود  ت ینهای هستند که روح ب  ی ذهن  یهامن

 .و اصلش برسد تینهای به ب  یاریتا هش  میشو  میو تسل میکن یهمکار یو چه بهتر است که با زندگ 

 ۳7۴5 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ما کُنْتُم فَوَلُّوا وَجْهَکُم  ثُیْحَ

 نْهَکُم یَلَمْ  ی هذا الَّذ نَحْوَهُ 

 .نکرده است  یکار نه  نیخدا ما را تنها از ا د،یاو کن ی سورو به دیکه هست ییهر جا از

 ۱۰۰2غزل شماره مولوی، دیوان شمس، 

 دیکمندِ تو دلم را کشچونکه 

 دیاز چاه به صحرا دو   وسفمی
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آزاد   یاریهش نیکشد و ایما را از چاه ذهن باال م یاریهش وسفیاندازد و ی خدا کَمندش را م  میکنی م ییفضاگشا  یوقت

 . دودی م  ستی عدم که بهشت زندگ   یصحرا یسو به های دگ یشده از همان

 255۳غزل شماره مولوی، دیوان شمس، 

 ؟ یزار ن یبد ی بُکْشی که م  یلذّت جفاکارچه با 

 یی : چو خوش خودیآنگه عاشقِ کشته تو را گو پس 

  چ ی و ه میشوی نم  دهیهمان  یزیبا چ  گرید   میاگر آگاه شو  هاست،ی دگ یکردن همان  شتری دنبال ببه   شه یجفاکار هم  یذهنمن

  را تندوتند   های دگ یکه همان  م، یشوی م  ی به عاشق  ل یگاه ما تبد. آن ستیاست، ن  ی آزاد  ی که مساو  یی باالتر از شناسا  ی لذت

 .ندیبی را م یزندگ ییروکُشد و خوش یم

 ۱۱۰6مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بر دست و تنم؟  ستیکشاکش چ نیا

 کنم ی بگذار تا خواب  ام،خفته 

 ها ی دگیدرمقابلِ کُشتن همانخواهد خودش را حفظ کند،  ی م  ی نرسیشناسد، و طبق اصل ماند و ای حضور را نم   یذهنمن

و پول و مقام من   ی و قدرت بدن  ی چرا جوان ست؟ یچ ی ها بر دست و تن من براکشاکش  نیا :دیگوی کند و م ی مقاومت م

داند که خواب  ی کند و نم ی را درست م   زی چو همه   دیآی م  ی ندگکند که اگر باز هم به خواب ذهن برود، زی رفت؟ و فکر م

 .ستی ذهن مردن به زندگ

 72۸غزل شماره مولوی، دیوان شمس، 

 کُشدی آنکه ما را م  ارِیو  میشیدشمنِ خو

 کُشد یم ایو ما را موجِ در مییایدر  غرقِ
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ما امتداد    یول  م،یکنی م   یو در حق خود دشمن  م،یپنداری م  یعیطب  زیچ   کی ها و توقعات را  ها، رنج نهیها، کترس   یذهنمن  با

عشق و    یهابه دست موج   رش یو پذ  می با تسل  میهست  ییکتای  یای دنبال ماست. ما غرق دربه  شه یو خدا هم  میخدا هست

 .میشوی همسو م ی و با زندگ  میافتی خرد م 

 5۴غزل شماره مولوی، دیوان شمس، 

 کشانندتی وزان سو م   کشانندت،ی سو م  نیاز ا

 دُرد، رو باال  نی، بِپَر ز یناب با دُرد  یا مَرو

ترس و   یسوما را به  یذهنمن یگاه م،یروی م ش یپ  یزندگ انیجر  ریدر مس زیقدرت است، با صبر و شکر و پره میتسل

شود، ما خاموش  ی ما عوض م  د یو د  میری گی پروردگار قرار م   تیمورد عنا  میکنی که فضا را باز م   یکشاند و گاهی م  یدیناام

 میشراب را به ذهن نبر نیکه ا  میباش  اری. هشمیکشی رسد را سر می به ما م  ی زدیکه با دَم ا یو شراب خالص   میشویم

فکرها، دردها، باورها با پَر عشق   ینیو از سنگ  میفضا را باز کن  م،ینکن لشیماند، تبدی که در ته شراب م  یظ یو به دُرد غل

 .میباال بپر  یسوبه 

 99 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنومولوی، 

 شد   دهیتو چون دلم را د دهید

 شد   دهیغرقِ د  ده،یدلِ ناد  شد

آفل و    ایدن  نیدر ا   زیچکه همه   دمیباز شد و با نظر خدا د  نمیبعدم   ی هاپاک کردم، چشم   های دگ یمرکزم را از همان  ی وقت

مثل   و  چی م  ی باز  ک یگذراست  تنها  جد  ی زیماند،  دل  یکه  است  مهم  فضاگشا  ی و  با  که  به    ، ییاست  آلوده  مرکز 

 .شودی و غرق نور عدم م ردیگی م  دهیرا ناد های دگیهمان
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 ۳۰۱۳غزل شماره مولوی، دیوان شمس، 

 یی در آخر زمان کرد طَرَب ساز اری

 ییاو جِدِّ جِد، ظاهرِ او باز  باطنِ

 ۳59۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنومولوی، 

 سَنی از درون، چشمه   دیچون بجوش

 ی غن  یگَردها چشمه   استراقِ ز

  یدزد  :استراق*

  ة چشم  م یبزن  های دگ یکه اگر به دل سنگ و سخت شده از همان  ییدهد، عصای عشق م  یبه ما عصا  یی در فضاگشا  خداوند 

که با    ی رون یب  ی هااز چشمه   گر یو ما د  دیآی جوشد و باال می از ما م  ی زندگ   ی سبب و فراوانی ب   یشاد  ةو بلندمرتب  ی سَن

  یو غن   ازینی و ب  میدزدی را نم   ی شدند آب زندگ ی توقع و درد پُر م   ،یطلب و توجه مردم، کمال   د ییأبه ت  ییگدا  یهاکاسه 

 .میشویم

 ۱727غزل شماره مولوی، دیوان شمس، 

 به عاقبت غمِ عشقم کشان کشان ببرد 

 روم  اریست که اکنون به اختهمان به ا 

مثل    م،یدهی را از دست م   هان یا  ة عدم است و به هر صورت در عاقبت ما هم  ی فضا  ة ما در محاصر  یهای دگیهمان  ة قلع 

  ة و اراد   ارینفع ماست که با اختپس به   میادلمان گذاشته   ة که در قلع  یمقام، پدر و مادر و تمام افراد  ،یجوان   ،یقدرت بدن 

 .میو آن را در مرکز خود نگذار می نشو دهیهمان یزیآزاد با چ
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 ۳6۰۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنومولوی، 

 مرگ  یِو لشکرها ااَلسبابقاطِعُ 

 به قطع شاخ و برگ   دیآ یدَ  چوهم

زند، تا ما را به  ی م  ریما ت  یهای دگیمرگ به همان  یو لشگرها  یفکان زندگکن   یرویاالسباب که خداوند است با نقاطع 

و    میازده   خ ی  ی ذهناست که ما در من   یزمستان زمان  یسرما  .میکشی درد م   شتریب  م،یمقاومت کنخودش زنده کند، اگر  

 .میبرس  یتا به بهار زندگ مینیرا بچ های دگ یشاخ و برگ همان دیبا

 57۱ تی، بششم دفتر    ،یمثنومولوی، 

 ست یتو زنده ن ی زآنکه ب زم؟یچون گر

 ست یبودِ بنده ن ت یخداوند ی ب

  را یتو شوم؛ ز  د یندارم، چه بهتر که ص  ی او رضا چاره  میعدم هستم و جز تسل  ة در محاصر   ی وقت  زم، یاز تو بگر  چگونه 

 .ستمی ن شیب   یامرده  ةندارد و بند تیفی بدون وصل تو بودن من ک

  یگرام  ارانیسپاس از برنامه گنج حضور و هم با

از کرج  باید
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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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