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899 پیغام عشق قسمت خانم مهردخت از چالوس   

 نام خدا و با عرض سالم خدمت همه بزرگواران  به

 9۲۲در برنامه  ۴۳برداشتی از غزل 

 ۴۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 کاهل و ناداشت بُدَم کار درآورد مرا 

 طوطی اندیشه او همچو شکر خَورد مرا 

وقتی ما به این جهان قدم گذاشتیم و با چیزهای آفل همانیده شدیم و چرب و نوش لذائذ دنیایی ما را به دام خود انداخت،  

خواستیم به این وضعیت کاذب خود ادامه  بردیم، کاهل شدیم و اینرسی پیدا کردیم، یعنی می کاذبی که از آنها می با لذت  

صدد تغییر و تبدیل هشیاری خود نبودیم که منظور خداوند بعد از آمدن ما به این جهان و همانیده شدنمان بود.  بدهیم و در 

کردیم، اما  چیز بودن می  همهعبارتی حس مفلسی و بی داشت داشتیم یا به با اینکه در مال و ثروت هم بودیم ولی باز نا 

محض اینکه دردها ما را بیدار کرد و شروع به فضاگشایی در اطراف اتفاقات کردیم و زندگی دوباره به مرکز ما آمد، ما را  به 

زندگی خود دیدیم که چقدر زندگی ما  داشتن مرکزمان بود واداشت و نتیجه این عمل را هم در  به کار سازنده که عدم نگه 

  تر شد! چقدر روابطمان با دیگران بهتر شد! چون آنها را از جنس زندگی پنداشتیم.کیفیتبا

 .های ما را خورد و زندگی ما شکر اندر شکر شدشده، همچون شکر همانیدگی خوارِ فضای گشوده پس این طوطی شکر 

آمد، فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه  بخش بنظر می ذهنی که اول برایمان لذت بنابراین تنها راه نجات ما از این من

 .ذهنی و کوچک شدن آن استمراد کردن من و زندگی نخواستن از اتفاق است، درواقع بی 

این فضای منور به  در ما طلوع کند و بتابد و    خواهد که فضای درون را مرتب باز کنیم تا خورشید ازلی موالنای جان از ما می 

 .مانیمکه جهان مادی ما را پرورش دهد که در اینصورت در همان وضعیت همانیده بیشتر می نور خدا ما را بپروراند، نه این



   

  

 

899 پیغام عشق قسمت خانم مهردخت از چالوس   

 ۴۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 تابش خورشید ازل، پرورش جان و جهان 

 مرا  بپروردبر صفتِ گُل به شِکر پخت و  

توانیم درد هشیارانه را تحمل کنیم، آییم، نمی نمی ذهنی ناتوان دیدیم و گفتیم از عهده این تبدیل بر وقتی ما خود را در من 

کردیم، زندگی به ما گفت: ای سره، یعنی ای هشیاری خالص که از جنس من هستی،  در این موقع که این فکرها را می 

 !ذهنی تو، مرا زبون یافت و فکر کرد که قادر به تبدیل تو نیستم؟این منچطور 

 ۴۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 گفتم ای چرخ فلک، مرد جفایِ تو نِیَم 

 گفت: زبون یافت مگر ای سَره این مرد مرا 

هستیم تا تو خودت روی ما بازی    ای نداریم، تخته نردیکنیم، مقاومت و ستیزهما هم گفتیم دیگر با تو بازی شطرنج نمی 

کنیم کنیم نباید با تو به بازی مشغول شویم. حال فضا را باز می ها می همانیدگی   کنی، یعنی ما با این فکرهایی که برحسبِ 

 .پذیریمچه آمد می مان بیندازی و هرفکانت در تخته زندگی ها را با تاس کنتا تو اتفاق 

 ۴۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 تو را  ای شهِ شطرنجِ فلک، مات مرا، بُرد 

 ای مَلِک آن تخت تو را، تخته این نَرد مرا 



   

  

 

899 پیغام عشق قسمت خانم مهردخت از چالوس   

خواهیم این بحر را بخوریم و این سزاوار  شده هستیم که می قدر تشنه تو و این فضای گشودهحاال متوجه شدیم که آن 

به  کتای یعنی خودت شدیم، نسبت ماست. وقتی شروع به فضاگشایی کردیم و متوجه زیبایی و حسن و جمال آن فضای ی

  تواند ما را هم یکتا بکند؟! نظیر هست، چطور نمی جهان، دیگر غریب شدیم و دور ماندیم. وقتی یکتایی تو اینقدر بی 

 ۴۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ام ای بحر چنانک تشنه و مستسقی تو، گشته

 بحرِ محیط ار بخورم باشد در خَورد مرا 

 حُسنِ غریب تو مرا، کرد غریب دو جهان 

 تو چون نکند از همگان فرد مرا؟  فردی

کنند شوند و در نهایت خزان می تر می هایمان زردتر و پژمردهکنیم، این همانیدگی بعد متوجه شدیم که هرچه فضاگشایی می 

شود و از حیرت هم دست خود را  شکوفاتر می کند و زندگیمان هم  رویم که ما را بیشتر زنده می سوی گلستانی می و ما به 

شویم و دیگر  بینیم که داریم در تمام کائنات شهره آفاق می شویم، بعد می شده می گزیم و مفتون این فضای گشوده می

 .ذهنی نداریمنیازی به مشهور شدن از طریق خودنمایی من 

 ۴۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 گزان رفتم هنگامِ خزان، سویِ رَزان، دست 

 د هر ورقِ زرد مرا گرِ هجرِ تو شنوحه 

 



   

  

 

899 پیغام عشق قسمت خانم مهردخت از چالوس   

 ۴۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 فتنه عشّاق کند آن رخِ چون روز تو را 

 شهره آفاق کند این دلِ شبگرد مرا 

ذهنی  که با من وزد یعنی صادق شدیم، درحالی با این عدم کردن مرکزمان متوجه شدیم که عَلَم ما با دم ایزدی راست می 

خورشید در صبحِ   .. پس تو دوباره این بال حضورمان را به خوشی باز کن! ما صادق شدیم صدقی در گفتار و کردارمان نبود

کند تا به آن گرما و روشنایی ببخشد، پس خورشید درون ما هم با این فضاگشایی وقتی دردهایمان باال  سرد طلوع می 

 .آیند، طلوع خواهد کردمی

 ۴۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 کنانم ز هوا  راست چو شقّه عَلَمت رقص

 بازگشا خوش خوش و مَنْوَرد مرا  بالِ مرا 

 صبح دمِ سرد زند، از پیِ خورشید زند 

 از پی خورشیدِ تُوَست این نَفَسِ سرد مرا 

عنوان هشیاری هستیم اگر از تو دور بمانیم،  کند. ما که جزوی از کل به اگر جزوی از بدن ما بریده شود و قطع گردد، درد می 

 !ور ممکن است درد فراق تو را نکشیم؟چط 

مرادی شویم، چون این بی ذهنی ما یا دیگران ما را برنجاند و ناکام کند، با فضاگشایی کردنمان سپاسگزار او می اگر من 

ذهنی ما حتماً  دهد. پس آن کس صفتی از خداوند دارد که باعث رنجش ما شد، اما در منیک همانیدگی را به ما نشان می 

 .دیدیمرنجیدیم و آسیب می می



   

  

 

899 پیغام عشق قسمت خانم مهردخت از چالوس   

 ۴۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 جزو ز جزوی چو بُرید از تنِ تو، درد کند

 جزوِ من از کل ببُرد، چون نَبوَد درد مرا؟ 

 گنه آزرده کندبنده آنم که مرا، بی 

 چون صفتی دارد از آن مه که بیازرد مرا 

زدیم ها دامن می قضا و قدر هست، ولی برای مدت کوتاهی باید به این خواستهما قسمتی از    ذهنیهای منپس این خواسته 

مراد شدن در این جهان ما را به مراد اصلی که وصال  مرادی است و بی شدیم که این جهان، جهان بی و بعد باید متوجه می 

 .رساندما به عشق است، می 

هست که باید سخن را کوتاه کرد تا عمال با فضاگشایی، این  پا کردن اسب  فقط سخن گفتن در این مورد هم مثل گرد به 

جان   خورشید از درونمان طلوع کند و حرف بزند و عشق را جاری کند. هرچند این گرد هم تا حدودی باعث باز شدن چشم 

 .شود، ولی خاموشی و انصتوا کلید موفقیت هستما می 

 ۴۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 هر کَسَکی را هوسی قسمِ قضا و قدر است 

 آورد مرا د قضا هدیه رهعشقِ وی آور

 

 



   

  

 

899 پیغام عشق قسمت خانم مهردخت از چالوس   

 ۴۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 اسبِ سخن بیش مران، در رهِ جان گَرد مکن 

 گر چه که خود سرمه جان آمد آن گَرد مرا 

 ویژه پدر بزرگوار و جوانان و کودکان عشق کشند به با کمال احترام و تشکر از همه دوستانی که در این مسیر زحمت می 

 لوس مهردخت از چا

 



 

 

 

899قسمت پیغام عشق   خانم زهرا از تهران  

  با سالم خدمت آقای شهبازی عزیز و همراهان جان 

داد، را  که حاوی ابیات بسیار تاثیرگذار بود و مثل جواهرات در این برنامه خودش را نشان می   9۱9برداشتی از برنامه  

 .کنمبیان می 

ها را شناسایی  ذهنی خود را شناسایی کنید و بنده هم عینک های فرعون یعنی مندر برنامه آقای شهبازی گفتند که عینک 

توانند  ها میایی که در وجود ما هست و اگر فعال بشود این عینک هخواهم عینک نویسم، می کردم اما االن که دارم می 

توانیم خانه دلمان را که باید مطهر و پاک  و ما می   را به اشتراک بگذارم های فرعون وجود ما را نشان بدهند  تمام عینک 

 ها را از وجودمان جارو کنیم و با خداوند به وحدت برسیم.    باشد، هر لحظه این ناخالصی 

  اولین عینک شناخت خود: عینک عدم است.

توانیم  ، که ما می ، با اولین آگاهی هویت شدگی با اجسام دفن شده در مرکز ما وجود دارد ولی در زیر خروارها هم  عدم اصالً

 .دهدمی با اصلمان دوباره ارتباط برقرار کنیم خودش را به ما نشان 

 ۴۷۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 آنکه به رقص آوَرَد پرده دل بردَرَد 

 این همه بویِش کند، دیدنِ او خود جداست 

     دومین عینک شناخت خود: عینک انصتوا است. 

ما فقط    بهدانستیم که سکوت جنس خداوند است. ، ارتباط با سکوت درونمان که اصال نمی انصتوا، خاموش کردن ذهن

از اوان کودکی یادمان دادند که حرف بزنیم و مورد تشویق قرار گرفتیم و با این روال بزرگ شدیم و همین باعث شد که  

و تمام دردهای وجودمان از همین حرف زدن، تعریف کردن خود،  متوجه نشویم چقدر در قلیل و قال ذهن زندانی شدیم 



 

 

 

899قسمت پیغام عشق   خانم زهرا از تهران  

دیدیم. وقتی عدم  را در مرکزمان دیدیم ، برتری طلبی، فخرفروشی و ... به وجود امده، همه چیز را فرم می مقایسه خود 

آن هم سکوت  برای اولین بار، ذهنمان خاموش شد، دیدیم یک چیزی در آن عدم هست که تا حاال تجربه نکرده بودیم و  

 .عدم بود. برای اولین بار خاموشی و سکوت را تجربه کردیم و چقدر خوشایند برای ما بود

 ۱۶۰۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 من بُدم غافل به شغلِ قال و قیل 

 بود در باطن چنین رنجی ثقیل

 ۱۶۰۴ مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

 چون به جِد مشغول باشد آدمی 

 او ز دیدِ رنجِ خود باشد عَمی 

  ومین عینک شناخت خود: عینک الست است. س

 :الست به ربکم

؟ وقتی وارد فضای عدم شدیم و خاموشی گزیدیم، از ما سوال شد: ای مرد کار، تو از جنس  آیا من پروردگار تو هستم

ییت است  ، از جنس تو هستیم و آنجا بود که فهمیدیم که تمام وجودمان خدامن هستی یا نه؟ و ما آنجا جواب دادیم بلی 

کند که این کار را بکن  ذهنی به ما القاء می ازلی و ابدی است و فقط برای مدتی در جسم هستیم. پس تمام آنچه که من

ذهنی است برای بقای خودش و به خاطر همین ، این از زندگی نیست، مقاومت و قضاوت و هم هویت شدن از منیا نکن

 .ذهنی زندانی هستیمدر چاه من

 



 

 

 

899قسمت پیغام عشق   خانم زهرا از تهران  

   ۱۶۴۴نوی، دفتر سوم، بیت مولوی، مث

 هر زمان دل را دگر رایی بُوَد

 آن نَه از وی، لیک از جایی بُوَد 

 ۱۶۴۵نوی، دفتر سوم، بیت مولوی، مث

 پس چرا ایمن شوی بر رایِ دل 

 عهد بندی تا شوی آخِر خَجِل؟ 

  فکان.عینک چهارم شناخت خود: عینک قضا و کن

از چاه فرعون وجودمان،   آنوقت برای رهایی  وقتی وارد فضای عدم شدیم و خاموش شدیم و الست را لبیک گفتیم، 

خواهد به ما کمک کند و خانه دلمان را جارو کند و  متوجه شدیم که باید اجازه بدهیم قضای الهی که در هر لحظه می 

انه بکشیم و وقتی خدا اینها را دید،  هشیارقیل و داد نکنیم و درد  ا فقط نگاه کنیم و  ر های آن را بیرون بیندازد  آشغال 

شود و نیاز به هیچ  فکان پاک و خالص می شود و مرکز ما به وسیله کندهد که بشو و می فکان دستور میآنوقت به کن 

 .کاری از طرف ما نیست

 ۱۶8۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 را  دانم سبب این نیشگفت: می 

 شناسم من گناهِ خویش را می

 



 

 

 

899قسمت پیغام عشق   خانم زهرا از تهران  

  القلم است.پنجمین عینک شناخت خود: عینک جف 

فکان اجازه کار دادیم و فهمیدیم که  وقتی وارد فضای عدم شدیم و خاموش و الست را لبیک گفتیم و به قضا و کن

انه و پاک کردن  هشیاردرد  مان و  کند، آنموقع خداوند بابت خاموشی و شناخت جنس اصلی فکان مرکزمان را پاک میکن

بینیم که کارها در درون و بیرون خیلی عالی شده. دیگه همش  دهد و ما می القلم می مرکزمان به ما هدیه خودش را با جف 

 .کنیمشکر و صبر و حزم و امنیت و قدرت و عقل خدایی را بیشتر حس می 

 ۲۵۲۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 طعِ سبب جمله قرآن هست در ق 

 عِزِّ درویش و، هالکِ بولهب

  یی است. گشاششمین عینک شناخت خود: عینک تسلیم و فضا

القلم و انصتوا به ما داده شد، نوبت  فکان و جف وقتی هدیه خداوند از طریق عدم و لبیک الست و پذیرش قضا و کن 

افتد چه در  کنیم و هر اتفاقی که می یی است که در هر لحظه و هر ساعت از چشم خود جدا نمی گشا عینک تسلیم و فضا 

کنیم و باعث  فقط با این عینک نگاه می   راذشته یا در مورد آینده  آورد از گدرون و چه در بیرون یا فکرهای که ذهن می

ام را پاک  شود و یکروزی دیگر خانه دلمان طَهِّرا بَیْتی: خانه ذهنی کوچک و کوچک می شود که این توهم یعنی من می

 .شدگی   هویتکند. بدون هیچ همکنید. تحقق پیدا می 

 ۴۳۴مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 است طَهِّرا بَیْتی بیان پاکی  

 گنج نور است، ار طلسمش خاکی است 



 

 

 

899قسمت پیغام عشق   خانم زهرا از تهران  

  آن، جسم خاکی است. طلسم ها پاک کرد، کالبد عنصری، گنجینه انوار الهی است، اگر چه خانه دل را باید از پلیدی  

 ۱۷۴۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خوشتر از تجرید از تَن وز مِزاج

 الهام گیجنیست ای فرعونِ بی 

 .داشت و فراوانی خدا(آخرین عینک شناخت خود: عینک کرمنا و کوثر )گرامی 

گشایی و انصتوا  القلم و فضا جف فکان و درک  کرمنا و کوثر بازتاب مرکز عدم و لبیک به الست و پذیرش قضا و انجام کن 

ها عینکی نیست که به چشم بزنیم، بلکه باید با عدم که لباس فرم پوشیده ارتباط برقرار  است ، البته همه این عینک 

شویم که ما فراوانی اندیش شدیم و از شرم و حیای  فرمی خودمان را درک کنیم و متوجه می کنیم و در همان فرم، بی 

کنیم، به کسی کاری نداریم، همه هستی را دوست  ت و مهربان شدیم ، عشق را در هستی جاری می ذهنی خبری نیسمن

ریزیم و مراحل تبدیل خودمان را  بینیم و بهترینها را از وجودمان به هستی می داریم و در تمام هستی جلوه زندگی را می 

 .دهیمانجام می 

 ۱۷۵۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 را از سرِ بینش نهم هر قدم

 از عِثار و، اوفتادن وارَهم

 با سپاس، زهرا از تهران 
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 با سالم 

 :موالنا ۲99۶خالصهِ برداشتِ غزل  ،9۰۷برنامه شماره 

 ۲99۶ۀ مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ی هر غم پَژولم  یِگر من ز دست باز -۱

 ی و خردمند، گولم ی نبودم رکیز

یابد توجه کنم، تاثیر بپذیرم و  گر من تنها از دستِ شوخی و بازی زندگی، از غمِ هر همانیدگی که به مرکزم راه می ا

ذهنی مخرب فریفته شده و نقطه  ک و خردمندم؛ یعنی نیستم، چون با منآشفته حال شوم؛ خوب در این حالت کجا زیر

دانم و با جدی گرفتن آنها مدام به گذشته و آینده دور رفته و درک این لحظه بینهایت ابدی و  چینها را اصل خود می 

 .دهمنزدیک را بکلی از دست می 

 ۲99۶ۀ مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 چون زُحَل  میگر آفتابِ عشق نبود -۲

 ی در صعودِ اَندُه، و گه در نُزولَم گه

یافت، ما حقیقتا چون زُحل، گاه با اتفاق خوبِ  اگر آفتاب عشق، گرمایِ تابشِ نور ِخدواندی نبود، به مرکزمان راه نمی 

ذهنی ما بستگی  ت من رفتیم؛ پس احواال روزگار به سمت پایین )نزول( می ِ روزگار به سمت باال )صعود( و گاه با اتفاق بد  

ی  هشیاراما ما به عنوان امتدادِ    .شوند و این کامالً اشتباه و کارافزایستمی به تغییرات اتفاقات بیرونی، مدام باال و پایین  

ایم که حالمان هیچ به موقوف علتهای بیرونی بستگی  در این دم زنده، با مرکز عدم شده از جنسِ خود زندگی دانسته 

  ئما با ثبات و پایداریم، البته اگر فضاگشایی پیاپی را ادامه دهیم.ندارد بلکه دا
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 ۲99۶ۀ مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ی ستی ، نمصرِ عشقِ قالووز یِور بو -۳

 ی حرص، گرفتارِ غولم  هِیاهلِ ت چون 

ذهنی  های مندانم ایِ می خواهی با ادعاگر در بویِ مصرِ عشقِ قالوز یعنی رهبر و پیشرو نیستی، چون ناآگاهانه می   و

شده با هر باورِ کهنهء )فکری( بچسبی و بسنجی. آنگاه برای حرصِ هر چه    عملهای ذهن شرطی   نابخرد، بر اساس الگو 

کنی های نادرست دریافت می البته که از غول آدرس . مانی آب و علف می کوشی و همچون اهلِ بیابان بی بیشتر بهتر، می 

 .مانیذهن گرفتار و کور می و اینگونه در گورِ  

 ۲99۶ۀ مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ی بد نینشها خانه ور آفتابِ جان  -۴

 ی بندِ فتحِ باب و خروج و دخولم در

حال دیگر نباید   .شودکند، سعادت و نیکبختی شاملِ حال ما می ها، بصورت عدم در مرکزمان طلوع میو اگر آفتابِ جان 

  ؛ تند فضای درون را بگشاییم تا از ذهن تماماً خارج شویم چه زودتر با علم فضاگشایی تندنشین شویم، بلکه باید هرخانه  

ذهنی بدکار و دردمند با چیزهای  گر منهای وسوسه یعنی با گوش دادن به حرف ،  وگرنه در بندِ باب و خروج و دخولمی

می  تحریک  دربیرونی  و  فریفته  و  دامشوی  به  می نهایت  مسئله ش  دچار  و  مانع افتی  دشمنبینیبینی،  و  ،  سازی 

 .شویاندیشی می کمیاب
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خواهیم که با گشودن فضای درون، دلمان را به اندازه بینهایت بزرگی خداوند  پس، ما همچون آفتابی در یک ذره نهان می 

ی دهانش  هشیارناگهان آن ذره    مان نسبت به چیزهای بیرونی بریده )کم( شود، در اینصورتوسعت ببخشیم تا عالقه 

مراقبت از خویشتنداری خود، سعی بر این داریم تا دستورات شکل واهمانش را بدرستی اجرا کنیم    باگشاید و ما را می 

  .و دیگر از بندِ فَتحِ باب )خارج، داخل( نشویم

 ۲99۶ۀ مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 نواز نمُمتَحَ  یور گلْسِتانِ جان نبد -۵

 ؟ ی رسولم ی چون صبا ز باغِ وفا ک  من

ایم پیغام زندگی  توانسته یعنی از کجا می   !و اگر گلستان جان مُمتَحَن نواز نبود، ما همانند بادِ صَبا از باغِ وَفا کی رسولمی؟

  را در در دل اتفاقات قضا، در این دم زنده، آگاهانه بگیریم و نوازشِ پُر مهرِ خداوند یکتا را به جان احساسش کنیم؟!

تا  ایم که تنها در برابر قضای حق فقط باید تسلیم محض بمانیم  شکر خدا، در گلستانِ جان، با بینش موالنایی آموخته 

ای از بلوغ عاطفی برساند. پس دیدن وضعیتِ این لحظه بسیار مهم است که ما داریم با  زندگی خودش ما را به درجه 

 !بینیم؟چگونه دیدی می 

گریزیم تا بلکه با کشیدن درد آگاهانه صبر و شکر و پرهیز  م و از فرار اتفافات قضا هیچ نمی ایهشیارآیا در این دم، تیز  

کنیم؟ و برکاتی نظیر: آرامش، حس  کش ذهن اندازه بگیریم و به سمت جلو حرکت می که پیشرفتمان را با خط بدون این

 شویم؟ سبب، عشق و ذوق آفرینندگی و... را برخوردار می شادی بی 

اخته شده،  از پیش س  های بیرونی و آفلین بچسبیم و بر اساس ذهن و یا اینکه نه هنوز میل داریم برای ادامه دادن به فکر 

 هویت شدگیها سنجیده شویم؟ مقاومت و قضاوت در هم اخرد، بذهنی بی با دید مخرب من 
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 ۲99۶ۀ مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ی ستیو دفْ خواه ن عشق ار سماع باره  -۶

 ؟ ی شُخولمَ ی و چنگ، غزل ک یناهمچو   من

عالقمند به سَماع باره و دف خوانیست؛ یعنی خداوند که ذاتش سرچشمه شادیست،  و براستی که آن عشق حقیقی دائما  

پس اگر من، همچنان    .و عشق را بهرِ اظهارِ جهان کند  د ، خرخواهد شادیش را در ما برقصاند و گنجِ درونش دائما می 

ام و ایراد  همانیدگیها فرو رفتهحالت چون نای و چنگ، پراز غمِ  بگویم که عشق اَر سماع باره و دف خواه نیست، در این

گوید که  گوید؟! می این غزلِ دُرفِشان که پُر از آهنگ خوانی و شادیست دارد چه چیز را می   ه بنده است. وگرن ِ کار از خود 

 .خداوند تنها پر از شادی و طُربناکیست و ما هم از جنسِ خودِ او، نباید به هیچ غمِ همانیدگی دل ببندیم

 ۲99۶ۀ مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ی فربه  یِدارو  ی گر نداد  میساق -۷

 ی و قدح در نُحولم  لبِ زجاج همچون

کرد، در این حالت ما  داد به چهار بُعدم روانه نمی اگر ساقی زندگی به من داروی فربَهی )سالمتی و روح و روان( را نمی 

 .ماندیمو ضعیف می  همچون لبه زجاج و قدح )شیشه( در زنده بودن بسیار الغر

 ۲99۶ۀ مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 و فروعِ او   یچمن نَبُد ۀیگر سا -8

 ی اصولمی چون درختِ بختِ خسان ب من
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خسان   بختِ  درختِ  چون  ما  نداشت،  وجود  سرمان  باالی  در  )فضاگشایی(  او  فروعِ  و  )عشق(  چمن  سایه  اگر  و 

اما به  ،  بی اصل و نسب بودیمگاه  کردیم. آن همانیدگی ریشه ضعیف و کم عمقی پیدا می ها( چسبیده و به هر  ذهنی )من

ذهنی، تنها فضای درون را در این لحظه  بدونِ هیچ شکِ من   شکرانه موالنا و پدر مهربانم با مرکز عدم یاد گرفتیم که

المنونی،  و برگمان از دمِ هر ریب  نهایت وسیع بگیریم و شاخ چون درخت سدره ریشه بی نهایت بگشاییم تا هم مقدس بی 

 پس   .چیز بیرونی نترسد و نلرزدحفظ بماند و از هیچ 

 ۱9۴8 ۀغزل شمار مولوی، دیوان شمس، 

 آور شو از ال رَیبَ فیه  چون درخت سِدره بیخ 

 تا نَلرزد شاخ و برگت از دَمِ رَیُبُ المَنون 

 ۲99۶ۀ مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ی بر خاکِ من امانتِ حق گر نتافت -9

 ی و جَهولم خاک، ظَلوم  چون مزاجِ  من

بر خاک من مسئولیت   و  و  امانت  از  اگر  انسان،  منِ  زَنمیعنی  باز  را  هشیار  ،پذیری حق سر  نشناسمهشیاری  با    ،انه 

ذهنی را حفظ  حالتِ خاکِ منصورت من دارم خاصیت و  اینفضاگشایی پیاپی و کشیدن درد آگاهانه عمل نکنم، خوب در 

 .چون بَس ستمکارم، مکندارم و چقدر به خود و دیگران ظلم می نگه می 

و یار، همگی عشاق را تنها با این علم   حال چرا با آشنایی به این آگاهی جدید، که باطن او جدّ ِجدَّست و ظاهر او بازیی 

ذهنی در این لحظه  زنده کرد، بخواهم که با وضعیتِ من شان کُشت و دوباره به اصلشان  ذهنیبه من فضاگشایی، نسبت 

 .تا بلکه خودی نشان دهم ها( ظلم کنمبه خود و دیگران با مقاومت و قضاوت )همانیدگی 
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این دَم شوم تا چوگانِ خداوند    مکنم تا بلکه همانند گویی )توپ( گرد، تسلینه این عمل مخرب و ناشایست را هرگز نمی 

 .خواهد هدایتم کنده هر کجا که می فکانش( بمرا )با کن

 ۲99۶ۀ مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ی ستی جنّت اگر راه ن  یِاز گور سو -۱۰

 ؟ یگورِ تن چرا خوش و با عرض و طولم  در

  هستی؟ سوی جَنَّت، اِله راه نیست پس در گورِ تن چرا دارای امکانات و خوش راحتی  گویی از گور )ذهن( به و اگر می 

شود که او با گشودن فضای درون بِداندکه باید از گورِ ذهن )مردن نسبت  ی حضورش زنده می هشیارانسان زمانی به  

 .به همانیدگی( کامالً خارج شود و به سوی مرحله جدیدی از تکاملِ هستی راه یابد

 ۲99۶ۀ مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 شِمال  یِ از سو نی میبه  یست یور راه ن -۱۱

 ؟ یجنوب و شَمولم   فِیچون چمن حر یک

ی، چگونه  هشیارگویی که از سوی شِمال )چپ( به یَمین )راست( راه نیست؛ در اینصورت ما به عنوانِ امتداد  و اگر می 

  گی که امکانِ تشخیصِ باد؛ تنها به صورتِ قوهء ممیز زند !دهیم؟انه فهمیمده و تشخیصش می هشیارفرق این دو باد را 

  .گیردصورت می  کهو فضاگشایی مداومست، 
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 ۲99۶ۀ مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ؟ یشِکُفتَم   یک ،یگر گلشنِ کَرَم نَبُد -۱۲

 ی من فضولم  ، یلطف و فَضلِ حق نَبُد ور

شد، در این لحظه با ما نبود، اکنون ما  نثارم نمی اگر گُلشنِ کرمِ ایزدی، لطف و بخشش خداوند با گشودن فضای درون 

ذهنی  های بیجایِ منبلکه با مقاومت و قضاوت   !ی حضور زنده و شکوفا شویم؟هشیارایم به  توانسته کی و چگونه می 

داشته  مداخله  یاوه دردمند  و  فضولی  به  تنها  و  اسیر شده  همانیدگیها  هر  بند  از  و  بسنایم  چینها  نقطه  همین  ده  گویی 

 .کردیممی

ی حضور را هیچ به سطح ذهن نبریم؛ بلکه با ادبانه بَس کنیم، یعنی  هشیارهای موالنایی باید،  پس هم اکنون با این فهم 

سر و صدایِ ذهن را خاموش شده ببینیم تا از آفتابِ شِنو )عدم( محل آغازِ قصّه زندگیمان را بدرستی بشنویم؛ وگرنه  

و من تا اَبد اُفولمی، یعنی در پاینترین سطح    .شودغازِ قصه زندگیِ تازه هرگز شروع نمی اگر نخواهیم بِشنویم محل آ

 .ذهنی دردمند باقی و گرفتار خواهم ماندی منهشیار

 ۲99۶ۀ مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 قِصص   بس کن، ز آفتاب شنو مَطلعِ -۱۳

 ی من در اُفولمَ  ،یآن مَطلع ار نبود

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

ایمیل به   توانید پیغام خود را ازطریقِاستثنایی 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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