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594 پیغام عشق قسمت خانم بهار  

 گنج حضور  898شمس، موضوع برنامه   وانی د 588خالصه شرح غزل 

 588 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 رندان دگرباره، که آن شاهِ قمار آمد  صال

 نو دارد، همانست او که پار آمد   سِیتلب اگر

 ی امر قت یکاربردن، پوشاندن حقو خدعه به   بی: پوشاندن، فرسیتلب*

 : پارسال پار*

راه    نیو در ا  دیداری قدم برم  ی آزادگ  ی وسآزاد شده و به  های دگیذهن و همان  ت یّاز محدود  تانیاریکه هش  ییهاانسان   یا

و فرم    ت یو فضا را در اطراف وضع  دییایب  یلحظه ابد  نیدوباره به ا  کنمی شما را دعوت م   د،یهست  ی متعهدانه کار کرده و جد

خودش را به شما نشان دهد؛ اگرچه لباس    خواهد ی است و مخداوند دوباره آمده  مار، که آن شاه قِچرا   د؛ییلحظه بگشا  نیا

  ة و بستر هم  ریدر ز  یعنیبوده    شهیاست اما همان است که هملحظه را بر تَن کرده  نیا  تیوضع  دینو، فرم و پوشش جد

  تینهای و به ب   دیرا بردار تا شما آن   اندازد یخام را م  ی زندگ  یباز  ن یخداوند است او در ا  دهد،ی که ذهن نشان م  ییهات یوضع

  ک ی لحظه لباس  و هر  دیبگذار  ی مرکز عدم و زندگ   ی توجه زنده خود را رو  یاریعنوان هشبه   د ی. شما بادیزنده شو  تش یو ابد

را که    هرچه   گریعبارت د. به دیو تلف نکن  دیاوریصورت مانع، مسئله درنو آن را به   دیرا در فکرها نباز  ی و زندگ  دیفکر را نپوش

و در اطراف آن فضا را    دهیپوش  یکه زندگ   د یبدان  یدیرا لباس جدمهم ندانسته بلکه آن   دهدیلحظه نشان م  نیذهن در ا

 .دییبگشا

 588 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خواره شاهِ خون   شِی که پ کاره؟نیا  ستیز رندان ک

 وقتِ کار آمد  نک یدگرباره که ا بندد  انیم
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 : اهل عمل، اهل کارکارهنیا*

 بودن، کمر همت بستن یانجامِ کار یِ بستن: سخت پ انیم*

با    زدیرا بر  های دگی خون همان  خواهدی خواره، خداوند که مشاهِ خون   شی پ  تواندی و م  اهل کار است   یکسشما چه   انیم  از

بگشا  یهمکار  یزندگ را  فضا  کمر  دیکرده،  تصم  و  متعهدانه  دوباره  و  ببندد  و    رد،یبگ  میهمّت  کرده  عدم  را  مرکزش 

 ندازد؟ یکرده و ب ییرا شناسا شیهای دگیهمان

 588 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بستم  انیم یدستم، که من بار سَبُک  ی ساق  ایب

 آمد  اریجانِ تو که تا هستم مرا عشق اخت  به

 منیُمبارک و خوش  دست: چابک دست، دست  سَبُک *

اتفاقات    م یبرا  نوشمی و شراب تو را م   کنمی مرکزم را عدم م   ی است؛ وقت  منیُتو خوش   یِ دستِ من که مِسبُک   یِ ساق   ی ا  ایب

لحظه را انتخاب کنم    نیشده در اطرافِ اتفاق اگشوده   یفضا  نیاز ا  ام پس گرفته   میکه من متعهدانه تصم  ایب  افتد؛ی م  کین

. به جان تو سوگند تا  رمیو قدرتم را بگ  تی و هدا  ت یشده خِرَد، حسِ امنگشوده   ی فضا  ن یو آن را در مرکزم گذاشته و از ا

از تو،    ریغ  گریشد. من دخواهم   یک یو با تو    میگشای من هستم، فقط عشقِ تو را انتخاب خواهم کرد. فضا را م   کهیزمان

 هان را در مرکزم قرار نخواهم داد.ج نیاز ا یزیچچیه

 588 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دمییچو خار و گل برو  دم،یچو گلزارِ تو را د

 خارم سوخت در عشقت، گلم بر تو نثار آمد  چو 
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شدم مانند    متوجه   دم،یشدم؛ گلزارِ تو را د  م یلحظه گشودم و درست تسل  ن یفضا را در اطراف اتفاق ا  بارنیاول  ی برا  ی وقت

نام   به   یشده، گل هستم که خارگشوده  یفضا   ،یاریعنوان هش. من به امده ییتو رو  ییکتایهستم که در گلزار    یخار و گُل

  ی خار در فضا  نی ا  گذارمی و تو را در مرکزم م   اندازم ی کرده، م   یی را شناسا  میهای دگ یمن همان  ی درد دارد. وقتپُر  یذهنمن

  ت یو ابد  تینهایبه ب   یعنی.  کنمی م   میو آن را به تو تقد  شوم ی شده و من تماماً گل م  ی متالش  امی ذهنمن   سوزد،ی عشق تو م

 .گردمی م  یک یتو زنده شده و با تو 

 588 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی زیز فتنه بازنگر ،یزیفتنه انگ ی اپیپ

 آمد  اریع من ارِیبار دانستم که  نیا  کیول

 چابک   ار،یّ: عاریع*

مرکزم را نشانه گرفته و به من    یهای دگیهمان   ،یزیانگی فتنه و آشوب م   امی با قانون قضا در زندگ   یپ دری تو پ  خداوندا، 

 کنمی ها فرار نم از فتنه   زیمن ن  ندازم؛یکرده و ب  یی را شناسا  میو دردها  ها ی دگ یمرتب همان  م،یفضا را بگشا  دیکه با  یفهمان یم

فتنه    ی عنی  یکنی عمل م   اران یدانستم تو مانند ع  بارن یالخره ااتا مرکزم عدم شود. و اما ب  میگشای شده و فضا را م  م یتسل

  نم یبا ذهنم تو را بب  دیو من نبا  ی دهی خودت را نشان نم  ی ول  یزیریهم مرا به   امی زندگ  یذهن  دمانیپارک و چ  ،یزیانگیم

 .رمیاندازه بگ  یکش ذهنرا با خط  امیمعنو یهاشرفت ی و پ

 588 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 آرم  ش یبه پ گرید   یرخ  ارم،یبر رو زند  اگر

 رنگِ رخسارم ز دستش آبدار آمد  رایاز
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گله    چی بدون ه  دهم؛ی نشانه گرفت؛ من واکنش نشان نم   را   امی دگیهمان  ک ی  ی عنیزد    ی ل یس  من راستِ  ةخداوند به گون  اگر

و از    آورمی او م  یسو را به   گرمید  ةو گون  شومی م  میمقاومت و قضاوتم را صفر کرده و تسل  م،یگشای فضا را م   یتیو شکا

بُعدم،    یکه رنگ رخسار من، سالمترا آزاد کند. چرا  امیاریو هش  ردیرا از من بگ  میهای دگ یهمان  خواهمی خداوند م  چهار 

قضا و    ی لی س  کهنیدارد به ا  ی بستگ  امی زندگ  ی رون یو ب  یماد  یهاتیو جانم، ظاهر من و تمام وضع  جانیجسم، ذهن، ه

  د یآی ده مگشو  یکه از فضا   ی اتو از آب خرد و برک  م یخداوند  به من برخورد کرده و من فضا را بگشا  کران یب  یهانوازش 

 زنده و باطراوت گردد.  رونمیبرخوردار شوم تا جهان درون و ب

 (5:۳8 – 5:۳9 ، یمت ل ی)انج

“You have heard that it was said, ‘Eye for eye, and tooth for tooth.’ But I tell you, do not 

resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek 

also  ”. 

با آدم شرور مقابله    م، یگوی اما من به شما م  چشم به عوضِ چشم و دندان به عوضِ دندان.   که گفته شده بود:   دیادهی»شن

 او آور.«   ی سورا هم به  گرت ید ةگون  زد،  یل یس  تو راستِ  ةبه گون ی بلکه اگر کس مکن،

 588 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نه یس نیمقامِ توست ا نه،یریشاها و د یی تو

 نزار آمد  تو ی که جان ب ؟ی کجا بود یی گوی نم

 : محلِّ اقامت مقام*

 ناتوان  ف،ی: ضعنزار*
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نفوذ    زیچخودت را در همه   صورت خل تو به   ، یتو هست  تینهای لحظه ب   نیدر ا  ی شگیو هم  یابد  ، یازل  ةآن باشند   خداوندا، 

 و محل اقامت توست.   گاهیو قلبم جا نه یس  نیو ا یاداده 

  ن یمن نتوانستم وجود تو را حس کنم؟ ا  و  یطور خودت را به من نشان ندادچه   ،یتا حاال کجا بود  ییگوی نم  ایآ  خداوندا،

  ی دگیبوده و مرکزم پُر از همان  بینصی ب   تتیّامن  و حس   ت یاز عقل، قدرت، هدا  یذهنکه از تو جدا بودم، من در من   همه مدت 

 و ناتوان و دردمند شد.   فیعجانم ض نی ا بیترتن یو درد بود و بد

 588 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 که گم گشتم یدشتم، تو پندار  نیدر ا  دیشهم گو

 که صبرِ من غاِلفِ ذوالفقار آمد یدان ی نم

  ی ذهن من   نیوجود نداشته تماماً من بودم، ا  یی با تو بودم اصالً تو  جانیا  شهی: من همدیگوی خداوند به من م  ، یزندگ  شاه

صورت جسم  که تو مرا به چرا  ،یبودمرا گم کرده  ی توهم  یشده از فکر بوده و تو در ذهنت با فکرهاساخته  یتصور  زیچکی

صبر من غالفِ ذوالفقار است،    ی دانی نم   ایآ ؛ یشو قت یحق نیتا تو متوجه ا  ردم ها صبر کو من مدت   ی جست ی م  تیدر فکرها

با  یعنی تا شمش  دیمن  به   زیت  ریصبر کنم  تو  برّانِ حضور  از   دیایب  رونیب  های دگیاز غالف همان  جیتدرو  تو  من و    قیطرو 

صبر کند تا ما    قدرن یخداوند ا  اشداگر قرار ب  ی راسته ]ب  .یزنده شو  تمیو ابد  تینهای صورت من جلوه کرده و به حضور ب به 

ما امتداد صبر    ی صبر واقع   م؟ یخود ادامه ده  ی به مرکز عدم متعهد بوده و به کار رو  م،یصبر کن  دیما نبا  ا یآ  میزنده شوبه او  

 .[ ستین  یذهنفکان بوده و از جنس عجله و تحمل من خداوند و از جنس صبر قضا و کن 

 588 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 و خون آمد، غزل پرخون برون آمد  دیمرا برّ

 آمد  اریآن د یِبه سو ن،یالدّاز من صالح  دیبر
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است  شده   انیغزل چنان ب  نیا  شد؛ختهیر  ام یذهنو خون من   دیمرا بُر  یهای دگیصبر خدا تمام همان  ریو شمش ییفضاگشا

غزل و عمل    نیشد. با تکرار ااهد خو  ختهیر  میهای دگ یدرونم گشوده شده و خون همان  ی را درست درک کنم فضاکه اگر آن 

  ی ک یلحظه آمد و من با خدا    نیا  ییکتای  یفضا   ار، یآن د  ی سوجدا شد و به   ی ذهنمن، از من  یار یهش  ن،یالدّبه آن صالح 

 شدم. 

 تشکر:  با

 بهار
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 گنج حضور، بخش اول  898شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 1227 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نو آرَد  یوه یش  ک یلحظه و هر ساعت  هر

 نش یشی پ یوهی و نادرتر زان ش ترنیریش

م  دیشوی م  میتسل  ی وقت اتفاقات  اطراف  در  را  فضا  لحظه   د،ییگشایو  جد  ک یلحظه  بهخداوند  و    آوردی م  ید یروشِ 

  ترابیو کم  ترنیریش  وهیش  نیسامان دهد. ا  رون یشما را در درون و ب  ی آزاد کند و زندگ  های دگیرا از همانشما    خواهدیم

 یهای دگیهمان  قیازطر  دنیذهن با قضاوت و مقاومت و د  ی ول  کند؛ی تر مآسان   تانیرا برا  ی است و زندگ  نیشیپ  ةو یاز ش

 .خدا را درک کند دیجد  ةو یش  تواند ی کهنه و فرسوده نم 

 ۳01۳ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یی در آخر زمان کرد طَرَب ساز اری

 ییاو جِدِّ جِد، ظاهرِ او باز  باطنِ

ا  در  هشبه   یابد  ةلحظ   نیخداوند  پا  یاریصورت  انسان  پا  یزندان   انیدر  و  جسم  در  زمان    انِیشدن  در  افتادن 

  گر ید  عبارت  نمود؛ به   انیخود را ب  سببی ب   یجوشش شاد  ،یسازطرب  را تجربه کرد و با   ندهیگذشته و آ  یِشناختروان 

  و   تینهای به ب  یاریزنده شدن هش  ،ییگشافضا   یعنیخدا    طن را تجربه کرد. با  یزمانی و ب  یفرمی خداوند در انسان، ب 

جان    جان،یجسم، فکر، ه یعنیکه ظاهر انسان است    اریاست، اما ظاهرِ    یجد اریشدن، در انسان بس  زمانی و ب تیابد

کم  اتفاقات   ،یجسم  همان  ادی زو و  به ستیباز  های دگ یشدن  هش  نیا  یعبارت.  د  ی جسم  یاریدرکِ    ق یازطر  دنی و 

  سببی ب   یو زنده شدن انسان به ذات شاد  یی گشاها کامالً غلط است؛ پس تنها فضا گرفتن فکر آن   ی و جد  های دگیانهم

 .ددار تیّاهم
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 منسوب به موالنا 

 شناس خواهم که باشد شَه یادهید

 شناسد شاه را در هر لباس  تا

  ن یرا در لباس اتفاق ا  خدا  چشم عدم  قِی درون و ازطر  ی با گشودن فضا  ی عنیشناس باشد  که شاه  خواهمی را م  ی انسان 

شده  گشوده   یفضا را باز کند و تمام توجهش به فضا   آوردی وجود م که خداوند به   ییهات یلحظه بشناسد و در اطراف وضع

 .باشد، خدا را شکر کند و به او زنده شود

 1795 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ؟ یادر صرفه چون افتاده ،یاتو مُقامِرزاده  گر

 رسوا بُوَد، خاصه که با خوبِ خُتن  یگَرصرفه 

 : فرزندِ شخصِ قمارباز مُقامرزاده*

 .آن معروف بودند انِیبارویکه ز نین چدر ترکستا ی: شهرخُتن*

  دهیجهان همان  نیدر ا  زیچچ یکه با ه  یهست   و فرزند خداوند بخشنده   ی از جنس زندگ   یعنی  ،یزاده هستتو قمارباز  اگر

و آن را داوطلبانه    یکنیم  یگرمحاسبه   های دگیو در انداختن همان  یاو خساست افتاده   یی جوچگونه در صرفه   شود،ی نم

و    یگرشدن، صرفه   ذات   به   خدا و قائم  ی عنیبه خوب خُتن    شدنزندهخصوصاً در راه    ؟یاندازی و به انتخاب خودت نم 

 .قانون جبران دون شأن انسان است تیعدم رعا

 1085 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 که بباخت آنچه بودش  یآن قمارباز خُنُک

 گریالّا هوسِ قمارِ د چشیه بنماند
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که در سر هوس باختن دارد و تا    یو مانند قمارباز  اندازد ی و م   شناسدی را م   شیهای دگیکه همان  ی حال انسانبه   خوشا

 قمار  ِ هوس   ماندی که در سرش م   یزیتنها چ  دهد،ی را ادامه م   شیهای دگ یقمار همان  یخداوند باز  تینهای شدن به ب زنده

 .است گرید یهای دگیو انداختن همان گرید

 2224 شمارة   اشعار، غزل وان ید ،یزیصائب تبر

 گذارند  ی را که خُلقِ خوش هست تنها نم آن

 که خوش قمارست؟  یمانَد رند فیحری ب  یک

است  درونش باز شده   یکه فضا  خلق خدا هستند، انسان خوش   تینهای مثل موالنا که زنده به ب   ی آزاده و عارفان  یهاانسان 

که خوش قمار    ی. انسان ندازدیها را بآن   یی تا با شناسا  دهندی را به او نشان م  شیهای دگیهمانبلکه    گذارند،ی را تنها نم 

  ماند، ی و همدم نم  دوستی ب  گاهچ یها را دارد، هو انداختن آن   های دگیو مرتب هوسِ قمار همان  کند ی خود کار م  یاست، رو

 .ندکی سمت خود جذب مرا به  ستی جنس خود که زنده به زندگ بلکه هم 

 2814 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 آن دَم که ز مَستان طلبد دوست عوارض  خُنُک

 ی عِذار کَش و خوب گرو از ما به   بستاند

 .رندیکه از مجرم گ یپول  مه،ی: جرعوارض*

 ک ی: خوب، خوش، نکَش*

 : رخسار، صورت عِذار*

لحظه به   خوشا آن  جر  یاحال  انسان  از  خداوند،  دوست،  عم  مهیکه  او  و  زندگ   قاًیبخواهد  که  کند    خواهد ی م  یدرک 

  یی گشابا فضا   ت، یناله و شکا  یجاو به   د یگشای کرده، فضا را م  یهمکار  یبا زندگ   نیبنابرا  رد؛ی را از او بگ  شیهای دگیهمان
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حالت    نی. در ااندازدی و م  کندی م  یی شناساتوجهش را جلب کرده،    ام مهم است و تم  اش یذهنمن  ی که برا  ی دگیهر همان

 . ستاندی را م شی های دگ یدر او آشکار شده و همان  یزندگ  ییروخوش 

 4۶08 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مُشتاقِ مَست  یآن کارست ا کارْ

 آن کار، ار رَسَد مرگت، خوش است  کَاندر

و با    یرا دار  های دگیبه همانو مردن نسبت   ی شدن به زندگزنده    اقِیفضا را باز کرده و اشت   کهی کس   ی مشتاقِ مست، ا  یا

  ی ذهنبه من نسبت  ارانه یلحظه هش  ن یکار است که در ا  ،یآن کار  ،ی هست   ی شده و مرکز عدم مست زندگ گشوده   یفضا

 .اشدب  ندیتو خوشا یمرگ برا آنو   دانم«ی : »نم ییبگو قتاًی و حق  یریکوچک شده، بم

 4۶09 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جوان   یا  مانینشانِ صدقِ ا  شد

 خوش تو را مرگ اندر آن  دیآ  آنکه

  ی نداشته باش   یکار  گران ید  به   ، یخود کار کن  ی که صادقانه رو  ست نیو مرکز عدم در تو ا  مانیانسان، نشان صدق ا  یا

 .تو خوش و گوارا باشد یبرا  ارانهیدرد هش دن یو کش  ییفضاگشا ،یذهنِ به من و مردن و کوچک شدن نسبت

 4۶10 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیجان چن ی تو ا  مانِینَشُد ا گَر

 ن یکامل، رو بِجو اِکمالِ د ستین
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ا  یا اگر  دادن  به   ی عنی  ست،ین  نیتو چن  مانیجان من،  تأ  بایز  یذهنن م  کیدنبال نشان  به    دییو  بوده،  و توجه مردم 

تو هنوز    مان یکه ا  بدان   صورتن یدرا  د؛یآی خوشت نم   ی ذهنبه منو از کوچک شدن نسبت  یا دهیچسب  تیهای دگیهمان

 .را کامل کن مانت یو ا ن ی. پس برو دستیکامل ن

 4۶11 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوست ْ که اندر کارِ تو شد مرگ هر

 دوست، اوست  کراهتی دلِ تو، ب بر

و    یذهنبه منشدن نسبت و امکان مُردن و کوچک   یرا بشناس   اتی ذهنشدن کمک کند من  نیقر  قیکه ازطر  یهرکس

دشمن    داردی و به واکنش وام   کیرا تحر  اتی ذهنمن   یتوست. ]هرکس  یاو دوست اصل   اورد،یوجود ب تو به   یعقلش را برا

 توست.[ 

 ۳207 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یرَه  دیآن باشد که بگشا فکر،

 ی شَه  دیآ ش یآن باشد که پ راه،

 ها ی دگیهمان  نک یرا دربرابرِ تو باز کرده و کمک کند تا ع  یعدم راه   و مرکز  ییاست که با فضاگشا  یآن فکر  ،یق یحق  فکر

  ایاست که با شاه، خداوند و    ی آن راه  یق ی. و راه حقینیراه درست را بب  ی و بتوان   ی بردار  اتیاریچشمان هش  ی را از رو

 . یکنخدا مالقات  تینهای شده به بانسان زنده 

 ۳208 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 آن باشد که از خود شَه بُوَد  شاه

 به مخزن ها و لشکر شَه شود   نه
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لشکرها   ها،نهیبه گنج یمتک کهن یخدا زنده شده باشد، نه ا تینهای است که ذاتاً شاه بوده و به ب   یآن شاه یق یحق شاه

 . ردیها قدرت بگو انسان زهایبوده و از چ  یجهان  نیآفل ا یهای دگ یو همان

 1450 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گفتست آن سپهدارِ بشر  راست 

 گذر  ایهر آنکه کرد از دن که

 .... رودی و م شود ی رد م  ایکه از دن کس : هردیفرمای ( درست مبشر )حضرت رسول  سپهدار

 1451 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و غَبنِ موت  غیدرد و در  ستشین

 از بهرِ فوت  غیهستش صد در بلکه 

 در داد و ست دنید  انیآوردن در معامله، ز انی: زغَبن*

در    یزندگ   یوجوتلف کردن وقت و جست   ی مرگ ندارد، بلکه برا  ی است و درد و حسرت براکرده  انیز  کندی فکر نم  او

شدن به خدا در  زنده   ی که برا  یشماری ب  یهاو ازدست دادن فرصت   های دگیشدن در ذهن و هماندردها و گم   زها،یچ

 .خوردی است، حسرت مها استفاده نکرده از آن   یداشته ول  اریاخت

 1452 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کردم مرگ را؟چرا قبله ن که

 هر دولت و هر برگ را  مخزنِ
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برکت و هر    ، یبختک یهر ن  ة نیرا که گنج  های دگیو آزاد شدن از همان  ی ذهن: چرا من مرگ، مُردن به مندیگوی با خود م  و

 .است را مورد توجه قرار ندادم  یینوا

 177 شمارة  غزل  ات،یغزل  وان یحافظ، د

 سوزم  ْت یهمّتِ آن رندِ عاف غالمِ 

 داند  یاگریمیک ی گداصفت در که

آزاد   غالم  انسانِ  فضا   یسوزت یعاف  ةهمت  با  که  خداوند    ییگشاهستم  خواست  با  خوش   ی کیخواستش  و    ی است 

با    شدن ی ک یبا اتصال و    ی عنی  داند، ی م  یاگریمیاست که ک  ی . او گداصفتسوزاندی ها را م و آن   خواهد ی را نم  های دگیهمان

بخورد،    یذهناش به مسِ منزنده   یو اگر انرژ  کندی م  یخال   مرکزشها را از  بوده، آن   ازینی ب   یجهان نیا  یزهایاز چ  یزندگ

 .کندی حضور م  یبه طال ل یاو را تبد

 178 شمارة  غزل  ات،یغزل  وان یحافظ، د

 همه رخت  یواستدند از گروِ مِ   انیصوف

 خمّار بمانْد  یما بود که در خانه  دلقِ

  فروشی : مِخَمّار*

او به گِرو گذاشته بودند، باالخره آن   شی خود را پ  یذهنو دَلق من   گرفتندی را از خداوند م  یکه شراب شاد  انیصوف  ةهم

کار  خود    یرو  کهی کسان   ةهم  باًیماند. تقر  یخداوند باق   یعن ی  فروشی مِ   ةدر خان  شهیگرفتند، امّا دلقِ من هم  را بازپس 

خدا به گرو گذاشته بودند و قرار بود    شیکه پ  ییهای دگ یو همان  یذهنمن   شود،ی حالشان خوب م  کهن یمحض ابه  کنندیم

به    گریخدا زنده شدند و د  خود کار کردند، کامالً به   ی چون حافظ با تعهد روهم   ی. اما بزرگان رندیگی را پس م  ندازندیب

 .در ذهن بازنگشتند یو مردگ  یذهنمن



 

 

 

594قسمت پیغام عشق   خانم سمیه  

 24۳9 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یااره یّدر بُتکده عَ  کشدی کشانم م دامن

 یاخون خواره   یِ اندر پ  دوَمی همچو دامن م  من

 بازله یو ح بندهیزن فر  ار،یّ: مؤنث عَارهیّعَ*

وقت  نیا  در موزون   یلحظه  عگشوده   یفضا  یِدرحالتِ  هستم،  ن  یااره یّشده  با  بتکدجاذبه   یروی)خداوند(  از  مرا    ة اش 

 های دگیبه همان  توجهی کامل ب   میو من مثل دامن درحالتِ تسل  کشدی م   ییکتای  یفضا  یسوبه   یذهنو من  ی جسم  یاریهش

تا با    دومی م   زد،یری را م  میهای دگ یو همان  یذهنخون من   یاخوارهخوندنبال خداوند که مثل  به  امی ذهنمن  ی بدل   ت یثیو ح

 .شوم  یک یاو 

 ۶49 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن را نکو باشد که او اریاخت

 خود باشد اندر اِتَّقُوا  مالکِ

 .دیکن شه یتقوا پ د،یکن زیپره  د،ی: بترساِتَّقُوا*

انتخاب برا   اریاخت   ی مالک خود در فضاداشته و    زیپره  ییخوب است که با عدم کردن مرکزش توانا   ی کس   یو قدرتِ 

نرفته    شی سوبه   د یتوجهش را بلع  ی رونیمهم ب   زیچ  ک یو    یدگیهمان  کی اگر    کهی طورباشد؛ به   زیپره  ی ، فضاشدهگشوده

 .نخواهد ی زندگ و از آن 

 یها. اگر حرف میمثل موالنا بده  یدست بزرگانخود را به   اریاخت  دیبا  میاپس نگرفته   یذهنخود را از من  اریاخت  کهی تا زمان [

 ].میموالنا را قبول کن  یهاما بود، حرف ی ذهناو بر ضد من
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 ۳80 شمارة  غزل  ات،یغزل  وان یحافظ، د

 هست  یی اگر خارم و گر گُل، چمن آرا من

 میَرُوی م کشدمی از آن دست که او م که

  یی خدا  ، ینباغبا  دانم ی چراکه م  سنجم؛ی کش ذهن نم گلِ حضور هستم خودم را با خط   ا یو    یذهنمن از جنس خارِ من   اگر

  ی ذهنچمن هستم که هنوز خارِ من   یهااز گل   ی کی  ز ی. من نکندی مرا آراسته م   یاریخود چمنِ هش  ی رویهست که با ن

که دست خداوند مرا    ییوسوتا از آن سمت   کنمی فضا را باز م  ،و فرمانش را رها کرده  یذهندست من   نیدارم؛ بنابرا

 .بروم تا گل حضورم شکوفا شود  ش یرشد کنم و پ کشد،یم

 24۳9 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شد ز ذُلّ  من یکه ا را یگردد شاخِ گُل، ز خاری ب

 ی اافشارهو گل  نیگلچ  ،ینماندش دشمن  رایز

 یذهنصفر بودنِ من  ،یخوار  ،یذُلّ: فروتن*

 های دگ یمرکز و راندن همان کردن  دمع  ،یی گشافضا   ،یذهنگشت؛ چراکه انسان با خوار و صفر کردن من  خاری گل ب  شاخِ 

که هر لحظه گل    یذهننماند و من  یباق   ش یبرا  یدشمن  گریکرد و د  داینجات پ  یذهنمن  بِی از دردها و آس  هیبه حاش

 .کرد  شیرها د،یچی را م  اش یو معنو  بایحضور، لحظات ز

 1552 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سببْ سوراخْ کُن د، یبا ییدهید

 و بُن  خ یحُجُب را بَر کَنَد از ب تا

 سبب  یسوراخْ کُن: سوراخ کننده  سببْ*
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دست    کند،یم  اثری را سوراخ و ب   یذهن  یهاکه علت   یچشم   ن،یببه چشم عدم  یدرپ یپ  یهایی با فضاگشا  دیبا  یانسان   هر

 .ندیبرکَند و با نور خدا بب شه یرا از ر یدگیهمان یهاتا پرده  ابدی

 155۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندر المکان  ندیمسبِّب ب تا

 داند جهد و اَکساب و دکان  هرزه

 ها: کسب اَکساب*

باز   ها،ی دگیکردن همان  ادیز  ،یذهنو کوشش و کسب با من   ندیبازشده بب یخداوند را در المکان در فضا یعن یمسبب    تا

 .بداند هوده یب یرا کار  یذهنمنِ ات یخصوص  شی نما یکردن دکان برا

 1554 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و شر  ریهر خ رسدی مسبِّب م  از

 پدر  ی ا طیاسباب و وسا  ستین

شده در    لیتشک  ی الیجز خ  ی ذهن  یها. اسباب و واسطهرسدی خداوند م   ی عنیازطرف مسَبب    ی و شر  ر یانسان، هر خ  یا

 .ستین ی راه زندگشاه

 ۳784 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 را دردِ سر آرَد بانگِ رعد تشنه

 نداند کو کشاند ابرِ سعد چون 
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و   یناهماهنگ  خواهد ی و نم  شود ی دچار سَردرد م  های دگ یرعد، بانگِ ازدست دادنِ همان ی صدا دن یبا شن ی آب زندگ  ة تشن

  ی دارد. ]هنگام  ی ابر سعادت و باران رحمت خدا را درپ   ب، یبانگ مه  نیا  داند ی چراکه نم   ند؛یرا بب   اش ی زندگ   یهاچالش 

 .[دیکن ی م  افتیشده درگشوده  یرا از فضا ی و باران رحمت اله  د خر د،یاگر فضا را باز کن ندیآیها مکه چالش 

 ۳785 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 روان  یِست در جو او مانده   چشم

 از ذوقِ آبِ آسمان  خبری ب

من  اما جو  یِ ذهنچشمِ  روانِ  تغ  ی ذهنمن   بارِیتشنه، بر آبِ  آب اتفاقات دوخته شده   ر ییو  از ذوقِ  و  از آسمان    ی است  که 

 .است  خبری ب دیآی م  ییگشاشده و مرکز عدم با فضا گشوده

 ۳78۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اسباب راند   یهمّت سو مَرکَبِ

 مُسبّب الجرم محروم ماند از

فضا را باز نکرده و حواسش   کند،ی م  یذهن یهاخواسته  و   اسباب  و  علت   صَرف  را  خود  تالش  و   همّت  ة هم یذهنمنِ  چون 

همان فکرها  های دگیبه  همان  ست یذهنمن   یو  و  فکر  کدام  از  از مسبب به   رد؛ یبگ  ی زندگ  ی دگیکه    ی عن یاالسباب  ناچار 

 .استاست، محروم مانده بازشده   ی خداوند که در فضا

 ۳787 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ان یاو مُسَبِّب را عَ ندیب  آنکه

 جهان؟   ینهد دل بر سبب ها یک
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شده به    یکیو با او    ندیبی خداوند را آشکارا م  یعن یاالسباب  مُسَبب  نیقیو با    ینیطور عبه   ییگشاکه با فضا   ی انسان  آن

 دل ببندد؟   های دگیهمان  ی عنی  یجهان   نیا   یهابه سبب   است   ممکن  ی کِ  ردیگی خود را از او م  تیو حس امن  رسدی وحدت م

 :تشکر با

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

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود 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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