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 با سالم 

 2502 ةغزل شمارمولوی، دیوان شمس، 

 ی دار  یتو را: گر تو دل  دیگو  یدل هم  رِیام        

 ی زاریزِ نان و جامه ب یریعاشق باش تا گ که

  د ی با  یدار ی انسان اگر دل  ی که ا دهد، ی م غامیبه مرکز ما پ وسته یطور پلحظه به به است، که لحظه  ی زندگ  ا یدل خداوند  ریام

اتفاق    رش یو با پذ  پاک کن   های دگ یمرکزت را از همان  نی. بنابرایو با او به وحدت برس   ،یشو  یکیدل    ریو با ام  یعاشق باش 

 یاشده   دهیهمان  هان که با آ  یویهمه تعلقات دن  از  .یشو  ی کی  ارانه یهش  یتا با زندگ   ن،لحظه مرکزت را مجدداً عدم ک  نیا

کن. چون تو    یزار یاحساس ب  هان از آ  ،یادرست کرده   گریبه فکر د  ی فکر  دنیکه از پر  یو لباس  یاو در مرکزت گذاشته 

 .یشنودل را ب   ریام  غامیباز کن، تا پ  تینهای توست. آسمان دلت را ب   و لباس حضور برازنده  یامتداد خدا و از جنس او هست

 2269 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنومولوی، 

 نور  یِایآن در ریدل نباشد غ        

 نظرگاهِ خدا، وانگاه کور؟  دل

  یی گشاو فضا   می است، که ما با تسل  عیآسمان باز شده و وس  یمنقبض، کور و پر از درد است. اما دل واقع   هاهمانیدگی   دل

م  یرو کار  بنابرامیکنی آن  در  ن یا  نی.  است  یایدل عدم  پنجره   نور خدا  م  یاو  نگاه  خداوند  که  چنکندیاست    ی دل   ن ی. 

 .و کور باشد جسم شده   تواندی نم

 3718 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنومولوی، 

 لیرا دل  ی خود نباشد آفتاب         

 ل یکه نورِ آفتابِ مُستَط جُز



   

  

 

592 پیغام عشق قسمت خانم رقیه از اردبیل   

آفتاب خودش    لیدل  م،ینیبی که در آسمان م  یآفتاب  نیخودش است. بنابرا  لشی. خداوند دلمیبه آفتاب شو  لیتبد  دیبا  ما

است که ما    نیبر ا  لیو گسترده تابان است. اگر مرکز ما عدم بشود، آسمان درون ما باز شود دل  میصورت عظاست، که به 

 .میستبه خدا زنده ه  ارانهی و هش میاده یبه وحدت رس

 3488 تی دفتر اول، ب  ،یمثنومولوی، 

 محدود است و معدود است آن  ز آن که        

 دل را نباشد حد بدان ینهیآ

دل باز   نیا م،یکنی فضا را باز م  یمحدود هستند. چون وقت  اریمان بسباز شده درون یمقابل فضامرکزمان در یهاهمانیدگی  

 .است  ذهنیمندل   ست،ی ن یدل واقع  نیا م،یکنی م  تیو حد ندارد. پس اگر حس محدود  است تینهای شده گسترده و ب 

 837 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنومولوی، 

 وگو؟ تن چه داند گفت ، دل نباشد

 تن چه داند جستجو؟  ،دیدل نجو

  م،یبه وحدت نرس  ارانه یو اگر با او هش  م،ی نشو  ی و ما از جنس زندگ  د،یایبه مرکز ما ن  ی مرکز ما عدم نباشد و زندگ   اگر

بلد ننیادر را  از  میستی صورت ما در ذهن حرف زدن  د  ک ی.  به فکر  ما صحبت    قیطراز  های دگ یو همان  م،یپریم  گر یفکر 

و    م،یبه قانون قضا تن بده  د یبا  میداشته باش  میخواهی را م   یاگر دل اصل   نیا. بنابرستیانسان ن  یوگوگفت   نیکه ا  کنندیم

 .میلحظه باز کن نی فضا را در اطراف اتفاق ا

 1655 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنومولوی، 

 تا نباشد برقِ دل و ابرِ دو چشم         

 و خشم؟   دیآتشِ تهد ندینش یک
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و از    میرا امتحان نکن  یی گشالحظه فضا  نی . تا مرکزمان را عدم نکرده و امیو خشم را دار  دیتهد  یدردها  ذهنیمن در    ما

ا  ،ییشناسا  ت،یجرقه خالق  یطرف زندگ  ب  نیخرد و نرمش... روشن نشود و  کننده زنده   میو نس  دیاین  رونیلطافت از ما 

 .میبکش  ارانهیو درد هش میندازیو ب م،یرا عالج کن ذهنیمن یدردها  میتوانی م وارد چهار بعد ما نشود ما چطور ی زندگ

 1849 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنومولوی، 

 جز به شب، جلوه نباشد ماه را          

 جز به دَردِ دل، مجو دل خواه را 

طور که ماه  محل مالقات ما با خداست. همان  های دگیهمان  نیهم  ی ول  م،یشد  دهیو در شب ذهن همان  میجهان آمد  نیبه ا  ما

مرکزمان   ییبا فضاگشا  دیبا  نیاست. بنابرا  های دگ یشب همان  نیهم در هم  یماه زندگ   شود، ی م  دهیو د  کندی م  در شب جلوه

 .ندیشب را نب  نیو ا  کور شود ذهنی منکه  یشرط به  م،یکن وجوت را جس یزندگ میتا بتوان م،یرا عدم کن

 2878 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنومولوی، 

 آن  ستیچون نباشد نورِ دل، دل ن        

 آن  ستی نباشد روح، جز گِل ن چون 

دل، دل    ن یمان باشد، ادر مرکز   های دگیو همان  م، یباش  افته یدرون ما باز نشده باشد، و به آسمان درون دست ن  یفضا  اگر

صورت فقط  نیا نباشد، در  ارانهیبا ما هش  ی و اگر روح خود زندگ  ستیکه خدا از ما خواسته ن  ی و آن دل   ست،یما ن  یاصل 

 م؟یو پر از درد باش   یانرژی و ب   روح،ی گِل ب  میخواهی ما م  ای. آمیو گِل هست ذهنیمن

 4043 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنومولوی، 

 را هست در دل صد مراد  ی کیهر         

 نباشد مذهبِ عشق و وَداد  نیا
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آمده و در  ذهن در  صورتِبه است که    هان از آ  ی کیمراد دارند، و خداوند هم    ا ی  یدگ یصد جور همان  ده، یدر مرکز همان  هان انسا

  ن یا  یفکر  زیچ  کی  صورتِ به باشد،    هان از آ  ی ک یو عشق خدا هم    باشد   ی دگ یدل پر از همان  نیا   .کنندی م  وجو ذهن جست 

خواسته ما عدم کردن مرکزمان و زنده    نیو مهتر  نیاول  چون  .عدم کردن مرکزمان  ی عنی. مذهب عشق  ستیمذهب عشق ن

 .زدیبر مانی زندگ یهات یبه وضع  یما، عشق و شاد ق یطراز  یشدن به خداست تا خرد زندگ

 2263 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنومولوی، 

 ی آلوده را پنداشت  نیدل، تو ا        

 یدل ز اهلِ دل برداشت الجَرَم

  ن ییتع  های دگیهمان   ن یکرد، و مرکز ما را ا  میضرر خواه  م،یآلوده را دل بپندار  نی. اگر ما استیما ن  ی دل اصل   دهیهمان  مرکز

دردمند دارند. از    ذهنی منکه    میروی م   ییهاانسان   ی سوصورت چون دل ما از جنس جسم شده، ما به نیاخواهند کرد. در 

 .م یشوی شده جدا م  باز ت ینهای دلشان ب یعنیاهل دل هستند،  که مثل جناب موالنا و بزرگان  ییهان انسا

 881 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنومولوی، 

 ی غَن ی ا یاریصد جَوالِ زر ب        

 ی مُنْحَن  یا  اریدل ب د یبگو  حق

و با    یکه ثروتمند هست  یکنی و فکر م  یارا در مرکزت گذاشته  هانو آ  ،یادر دلت انباشته   یادیز  یهای دگیانسان همان  یا

  ن یانسان نادرست. بنابرا  یا  خواهم،ی م  نهیمثل آ   ی : من دل صاف و خالدیگوی که خدا م ی حال . دریبه خدا برس   ی توان ی م  هانآ

 .را خراب خواهد کرد های دگی. همه همانمیرا نگه دار دهیانخدا اجازه نخواهد داد تا ما دل هم
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 888 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنومولوی، 

 بِر  آن دلِ پُر نور و  یاز برا        

 منتظر دلهاآن سلطانِ  هست

  ی و فراوان  یک یاست، پر از نور و ن  نهیصاف مثل آ  ییگشاو فضا   میاثر تسلاست که بر  یهاست، منتظر دل که سلطان دل   خداوند

 .و برکت است 

          سپاس فراون از برنامه گنج حضور  با

ل یاردب ه،یرق
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 به نام خدا 

  گنج حضور 889شمس از برنامه   وانید 537شرح غزل 

 537 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 خود  یِ  ساقجز خدمتِ   ،پدر  یا میندار یکار

 و بد  ک یاز ن میتا واره ، افزون ده قدح ی ساق یا

آگاه    یاست، ما وقت   ت یو ابد  تینهای و پدر خداست که ب   می: ما فرزند پدر هستکندی م  یادآوریموالنا    بایغزل ز  ن یا  در

  ی و به زندگ   میکن  یی فضاگشا  کهاین جز    میندار  یگری: ما کار دمییگو ی م  ی خطاب به زندگ  میستین  ذهنیمن   نیا  میشویم

ها ذهن و خوب و بد کردن   ی نیتا ما را از دوب  دهدی م   ی پدر به ما شراب   میکنی م  یی ما فضاگشا  ی . وقتمیو پدر خدمت بکن

 م؟یکن ی خود خدمت م   یو به ساق  میکنی م  ییامتحان ماست که ما چقدر فضاگشا ی رونیاتفاقات ب ۀ آزاد کند، هم

 537 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یاشه یرا در جهان آورد حق در پ ی آدم هر

 زد نامکردست ما را   یشگ یپی ب یشه یپ در

شاگرد، اما    یکیمعلم است،    یکیکارگر،    یک یپزشک است،    یکیاست،    یاشه یجهان مشغول کار و پ  نیدر ا  یانسان   هر

تا خدا ما را نامزد خودش کند و ما   میکار نکن ذهنی منبا   ی عنیباشد   ی شگ یپی ب  دیبا  میدر خدمت پدر هست ی ما وقت ۀ شیپ

اساس عدم فکر و عمل  و بر  میدهی عشق م   ی است به جهان هست  ه که به ما داد  یکار  قیطر از  ایرا امتحان کند که آ

  نده ینگران آ  ایو    میکن  یی نماو خود  میاوریبدر  یشتری پول ب  کی  میخواهی و فقط م  میهست  دهیبا کارمان همان   ای  م؟یکنیم

 .میباش
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 537 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ایآن ض شِی رقصان به پ هاذر ه روز همچون  هر

 ماه خَد  ارِی طو افِشب مثالِ اختران   هر

در شعاع    یاو چون ذره  میکنی و با حضور ناظر من خود را کوچک م  م یستیذهن ن  ک یاست که ما در شب تار  نینماد ا  روز

 ی های دگیو در شب که نماد به ذهن رفتن است همان  میکنی م   یرقصان و رها خدمت ساق   ،یدگیهمان  چ ینور عدم بدون ه

تا به گرد    میگرد ی مو دوباره بر  میدهیکار خود را انجام م  میکنیم  بازفضا را    رندیگی که از ماه نور م  ییهاما مثل ستاره

 .میکننور عدم طواف  

 537 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی باده ما را ندْهد نی ز ،یز ما گر خواهد یکار

 خَرَد؟  ایفروشد  ی ، او کرود  ی مِ نیکا یسر  اندر

با خواستن    ذهنی من موتور    م،یندار  یکار  یی ایدن  یهاخدمت خدا باشد به باده و شراب  ی برا  می دهی که انجام م   یکار  اگر

به ما شراب    گر ید  ست ی صورت پدر که زندگ ن یا. دردیایب  رشیگ  خواهد ی م  یزیچ  کی  یمقابل هر کارو در  کندی کار م

که از    یشراب   شود،ی وارد فکر و عملش م   ی و خرد اله   یکند، شادی کار م   ذهنیمن که بدون خواستن    یسر  ی ول  دهد،ی نم

جهت خدمت  بلکه در   شودی در مرکز ما نم  هان کردن آ  شتریو ب  های دگ یو فروش همان دیصرف خر  رسدی طرف به ما م آن

 .کندی خلق م بایز ییو ساختارها  شودی خرج م   یبه جهان هست 

 537 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 کند  یمست آن کند که مِ ؟ کند یک یکار سرمست 

 هر دو جهان را تا صَمَد  ،کند ی ط  یی خدا یباده 
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مانع    ایمسئله درست کند و مسئله را حل کند    ی که هِ  کندی نم   یی کارافزا  ذهنی منست با  ی شگیپی ب   اش شه یکه پ  ی کس

و اثر شراب    باشد ی که خورده است م   ی ها و رفتارش از اثر مشروبحرف  خوردی م  ی که مشروب   ی و دشمن بسازد. کس   ندیبب

و    است  یازینی ب  یمعنخداست و به  یهااز نام  ی کیاست، صمد  انخدا در هر دو جه  ر یاز غ یازینی ب  ییبا فضاگشا  ی اله

  ی ط   یو حضور را مست و خوش زندگ   تی و هر دو جهان ذهن و جهان ابد  میشوی م  دار یب  ی طرفآن   ی ما هم با خوردن مِ

 .میکنیم

 537 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بگذرد  ی چون شب بخسپ ، جهان نیا یباده  ی مست

 در لَحَد  دیاحد با تو درآ  سَغراقِ  یِ مست

محض به   میریگی م  مانیهای دگیکه از همان  ی رونده است پس مست   نی از ب  ا یدن  ن یا  زیچ. همه گور و قبر است  یمعنبه   لَحد

  بت یکه از غ  ییهای خوش   ی روابطمان، مست   یپولمان، مست   ی. مستروندی م   نیاز ب  م یشوی م  دار یب  هان از خواب آ  کهاین

که ما را    ی تنها شراب  آورد،ی م  نییما را پا  یاریشو ه  پردی زود م   م یریگیم  مبتذل  یهای کردن، مسخره کردن و شوخ 

اگر جسم ما    یحت  ماندی ما م یتا ابد برا ی مست نیو ا دیآی م های دگی از همان  زیو پره یی در فضاگشا کندی م ی مست زندگ

 .میو جاودانه هست تینهای ما روح ب رایرا در قبر بگذارند، ز

 537 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 گانیهمسا ی ا ،رحمت زان ،گانیرا ی شراب آمد

 بر وَلَد  و مشفق  نیریش  گانیچون دا  انیساق  وان

ها و  که در جسم   میهست  یاریشه  کیما    ۀهم  کند،ی خطاب م  گانی ما را همسا  ۀو هم  دهدی به ما م  یخبر خوش   موالنا

چون    یو بزرگان  گانیشراب را به دست دا  یو مهربان   یبا رحمت و بخشندگ   ی. اما طرح زندگ میها به تفرقه افتادذهن
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  ی خوش به سعادت آنان   دهد،ی م  هاهیبه تمام همسا  گانیبه را  را   شیگرانبها  یخرد و گوهرها  نیو موالنا ا  دهدی موالنا م

 .برکت و شفق ت را بدانند نیکه قدر ا

 537 شمارة  شمس، 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

و    دیکن  ی را پاسبان  یسرمست  نیا  دیکنی م  ی و سرمست  دیشوی کوتاه به خدا زنده م  ی لحظات  ی برا  یکه حت  ییهادل   یا

نگران  ذهنی من  یدزدها  دینگذار با  را  و  ترس   ها،ی آن  د  یطلب کمال  ایها  بگ  ذهنیمن  یهامرض  گر یو  با    رند،یاز شما 

شراب    ن یا  ۀدارند تشن   ذهنی منکه    ییهااز انسان  یاریو بس  گانیهمسا   را یز  .دیرا توسعه ده  ی سرمست  ن یا  یی فضاگشا

انرژ و هر  یهاخوب دل   ی و  به حضور هستند  بزنده  انرژ  میکن  یی ما فضاگشا  شتر یچقدر  د  ی ارتعاش  به  هم    گران یما 

 .دهدی به ما م شتری و خدا از شراب و خردش ب رسد یم

 537 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ن ینش  ششیپ  نهیچون آ  ،یشاهد  ینیجا که ب هر

 درکش در نَمَد  نهییآ ، یناخوش   ینیجا که ب هر

او شاهد و ناظر است و به ما    رساندی را به تو م  ی زندگ  یشده و ارتعاش نور و مست   نهیکه مرکزش آ  یدیرا د  ی انسان   اگر

  ات یاریشدارد ه  ی سخت و محکم   ذهنیمن که    ی دیرا د  ی، اما اگر انسان کند  نهیتا مرکز ما را هم از جنس آ  کندی کمک م

 .روشنت را خاموش نکنند چراغ   یذهن یهادامنت پنهان کن تا من ریرا به ز

 563 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دار ی دامنش م رِیبه ز  دار،یدلِ ب  نیچراغست ا
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 537 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 با شاهدان در کشمکش  ، گردِ شهرِ خوش گردیم

 هذا البَلَد  تا حَبَ ذا   ،نهان الاُقْسِمْتو   خوانیم

  ۀ که در حلق  ی گان یباش و دور شهر خوش که مرکز عدم است طواف کن. با شاهدان و همسا  دار یلحظه مراقب و ب  هر

را در    یزیباش و هر لحظه در نهان قسم بخور که جز عدم چ  نینشهم  کنندی طواف م  ییکتایگنج حضور به دور شهر  

 .کند  تین درونت هداعدم و آسما  یخدا ناگهان تو را از غم جدا کند و به فضا یهانیتا آفر گذارمی مرکزم نم

 537 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 خشک آورم ،خامش کنم ،سرم  یمِ  نیشد ز  رهیخ چون 

 در عدد  دیایکان درن ،و کرم را نشمرم لطف 

 یهاحرف   ذهنیمن با    خواهمی نم  گریکه د  شومی و مست آن م   یبه زندگ   رهیچنان خ  رشیو پذ  میو تسل  ییفضاگشا  با

  ام ی دیو تقل  شی با ذهن محدود اند  دیآی نمخدا را که به عدد در   گانیها و شراب رانعمت   ا یاثر بزنم و  ی خشک و منجمد و ب 

 .خدمت کنم ی زندگ  یندارم که به پدرم و ساق  نیاز اری به غ یکار گر یبشمارم، د

       ی گرام  ارانیسپاس از برنامه گنج حضور و هم با

از کرج  باید
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           با سالم 

دائماً  یدگیانسان در مرکزش همان  یوقت تا بد  زهیدر حال ست  دارد،  از    یکی  .را حفظ کند  هاهمانیدگی   لهیوسنیاست 

توهم را    ن یا  شهیهم  ذهنی من  ی عنیاست    «دشمن»عنوان  به   گرانی د  دنِید  کند،ی م   جادیحالت ا  نیکه ا  ییهاتیخاص

  فرستد ی المنون را مبُ یر  ایاتفاقاتِ ناگوار    ز یضرر بزنند. قانون قضا و کن فکان ن  ی اند تا به وتوطئه کرده  گران یدارد که د

 .خودش کند  ذهنیمن تباهِاش دِ یانسان را متوجه د  نیتا ا

  ی ذهن  یهامن  یاند ولزنده شده   ی به زندگ  تماماً  کهاین  ایاند  ییدر حال فضاگشا  هستند که دائماً  ییهامقابل، انسان در

  ی بلکه با فضا   نندیبی عنوان دشمن نمها را به آن   داریزنده و ب  یهاانسان   اما  .زندیبرخ  زهیبه ست  زین  هان قصد دارند با آ

 .از ذهن را به آنان نشان دهد  ییکه خداوند راه رها کنندی شده دعا م گشوده

 1871 تیدفتر دوم، ب ،یمعنو یمثنومولوی، 

 دل کباب ، ظالمانت نیا  آتشِز

 بُد خِطاب ی تو جمله اِهدِ قوم از

  ی و برا  کندی جور کار مک یدارد  ذهنیمن که ی کس یبلکه قضا برا  ست،ی المنون نب یهمراه با ر شه یهم یاله   یقضا پس 

موضوع، موالنا به دو داستان    نیارتباط با ا  در  .دو اتفاق با هم متفاوت است  نیو ا  گریجور دک یانسانِ فضاگشا هم  

 :کندی اشاره م  وسفی حضرت نوح و حضرت 

  داد ی هشدار را م   نیا  د،یدی آنان آمده بود، م  یبرا  یکه از طرف زندگ   یغامیبه پقومش را نسبت   زهیست  ینوح وقت   حضرت

شده،  گشوده   یام و دمِ من دمِ خداست. شما با انکارِ فضازنده شده   ی چون من به زندگ   دیکنی نم   زهیکه شما با من ست

 .دیزنی خودتان م شه یبه ر شه یتو  دیکنی تان را محکم م ذهنیمن پوسته  دیدار
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 3126و   3125 اتیدفتر اول، اب ،یمعنو یمثنومولوی، 

 بمُردم از حواسِ بوالبَشَر چون 

 مرا شد سمع و اِدراک و بَصَر  حق،

 وست دَم، ز هُ نیا  ستم،یکه من من ن چون 

 دَم، هر که دَم زد، کافَر اوست  نیا  شِیپ

چون آتش است و  که او هم حرمتِ او را نگه داشت چرا  دیپس با  ردیگی و از او مدد م  خداسترِیانسانِ کامل، ش  یطرف   از

  ی ذهن  یهاشاملِ حالِ همه من  یحقِ نوح را ادا نکردند، قهر اله   یذهن  یهاچون من   دیگوی عالم چون خِرمن. موالنا م  نیا

که به    ی هر انسان  مییبگو  میتوانیم  گرید  هیزاو  کیاز    ای  و   .است  دهیند  ریبا اقامت در ذهن، خ یانسان   چ یشده است و ه

 .نگذارد ی از آن باق  یآتش بزند و اثر اشذهنی من مرکز عدمش متصل شود، قادر است که به خرمنِ 

 3131تا   3129 اتیدفتر اول، اب ،یمعنو یمثنومولوی، 

 * یسَرمَد   رِینوح، ش ی نبود گر

 ؟  یرا چرا برهم زد ی جهان پس 

 ی بود او در تن  ریهزاران ش صد

 ینچو آتش بود و عالَم، خِرمَ  او

 ن، پاسِ عُشرِ او نداشت که خِرمَ چون 

 شعله بر آن خرمن گماشت  نیچن  او

 خدا  ریحق، ش  ری: شیسرمد ر یش *
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و آن دوست جور    دیآی م   وسفی  داریبه د  یمیدوست قد  کی  یکه روز  کندی اشاره م  وسفیادامه به داستان حضرت    در

 .ریمانند ش زیبود و ما ن یری: آن حسادت مانند زنجدیگوی در جواب م  وسف ی .کندی م یادآوریو حسادت برادرانش را 

 3159و   3157 اتیدفتر اول، اب ،یمعنو یمثنومولوی، 

 مهربان  ارِیاز آفاق،  آمد

 همانیرا شد م قید صِ وسفِ ی

 خوان و حسد دادش جورِ اِ ادی

 بود و ما اَسَد  ریزنج کان گفت

  رسازانیبه همه زنجهم بسته شود، باز هم نسبت   ریبا زنج  ریچون اگر گردن ش  ستیآور نننگ  ریش  یبرا  ریوقت زنج  چیه

افتاده است    یاله  ی و قضا  ی : آن اتفاق به خواست زندگ دیگوی م  وسف ی.  کندی نم  رییتغ  اش رانه ی ش  تیبرتر است چون ماه

 .میندار ی تیو شکا میهست یبدان راض   زیو ما ن

 3161و   3160 اتیدفتر اول، اب ،یمعنو یمثنومولوی، 

 را از سِلسِله  رینَبْوَد ش عار

 حق گله  یِما را از قضا ستین

 بود   ریرا بر گردن ار زنج ریش

 بود  ریم رْسازان، یهمه زنج بر

که    یمانند ماه  دیگوی م   وسفی جا احوالت چگونه بود؟  و آن   یچاه چه کار کرد: با زندان و  پرسدی م  گر یدوست بار د  آن

و ماه    رسدیم  انی. اما سرانجام مُحاق به پابردمی در نقصان به سر م  یمدت  زیمن ن  شود،ی م  دهیچند روز پنهان و خم

 .درخشدی قُرص کامل، در آسمان م  صورتِبه 



 

 

 

592قسمت پیغام عشق   خانم سمانه از تهران  

 3163و   3162 اتیدفتر اول، اب ،یمعنو یمثنومولوی، 

 ز زندان و ز چاه؟  یون بود: چُگفت

 : همچون در مُحاق و کاسْت، ماه گفت

 مُحاق ار ماهِ نو گردد دوتا در

 در آخِر بَدر گردد بر سما؟ ی ن

.  ست ین  ی قاعده مستثن  ن ی. انسان هم از ارسدی جهان بدونِ تجربه نُقصان به کمال نم   نیدر ا  یاده یپد  چ یه  نیبنابرا  پس 

و    دیاین  شیها پچالش   که  یو تا زمان   ردی به خود بگ  تیصورت فعل  ،یبالقوه آدم   یکه استعدادها  شودی ها باعث منقص 

 یهامن زهیو توانمند است. ست یکه چقدر قو شودی غلبه نکند، متوجه نم  هان انسان به مددِ قدرتِ عدم در مرکزش بر آ

و پناه بردن    یرشدِ روح  یبرا  یبه فرصت  تواندی م  دست هست که  نی از ا  یمثال  زین  کندی م  ییکه فضاگشا  ی با انسان  یذهن

 .شود ل یبه مرکزِ عدم تبد

 95و   94 اتیدفتر چهارم، اب ،یمعنو یمثنومولوی، 

 توست  یِهر عدو دارو قت یحق در

 ستو ت  یِولجُ و نافع و دِ ایمیک

 ال در خَ  یزیرازو اندر گُ که

 از لطفِ خدا یی جو  استعانت

            سپاس فراوان با

سمانه از تهران 
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 مهربان و دوستان گنج حضور   یبا سالم به استاد شهباز

 883برنامه   2553از غزل ی برداشت

 2553 ةشمس، غزل شمار  وان ی، دیمولو

 یی گوی نم  ؟یکردیکه م ی مانیکجا شد عهد و پ

 یی جوی نم  دیرا کو به جان و دل تو را جو یکس

  ی کرد  لیرا به مسئله و مانع تبد  ی و زندگ  یرا به مرکزت راه داد  زهایقدر فکر چانسان آن   ی: ادیگوی غزل موالنا م   نیا  در

رفته که تو روز الست با خدا    ادتی  که اصالً   ی خون به خون شستن حل کن  ی عنی  دهیئلت رو با فکر همانمسا   یو باز خواست 

بدان که    ی ول یخودت برگرد  ی و به جنس اصل   ی باز گرد دیبا  دنیهمان   ،ی کماز  و بعد یکه از جنس او هست   ی بست  مانیپ

  ش ی تو پ  یکه با قضا و قَدَرَش برا  یبا اتفاقات  ی ول  کند،ی م  درست است که صبر  کند،ی خدا تو را به حال خود رها نم

 .دیجوی انسان را م  یعن یجنس خودش   قتیحقدر آورد یم

پس ذهنت را خاموش کن و اطراف اتفاق فضا باز    افتدی م  ا یکه اتفاقات توسط صاحب دن  یرفتیو پذ  یمتوجه شد  اگر

  داند، ی زبان تو را نم   ن یخدا ا  ، یو مالمت کن  ی را مقصر بدان   گران یو خود و د  ی کن، چون اگر با ذهن اتفاقات را قضاوت کن 

 .شناسدی را م  دمع   یاو فقط زبان سکوت و فکر و عمل برآمده از فضا

  ، ینکرد  دا یچشم عدم پ  ی ول  یو مقاومت نکرد  یسو شدقضا هم   ریو با ت   یرا بدان که اگر بارها فضا گشود  ن یانسان ا  یا

دار  نیا و هم  ،یبه آن معناست که حاال حاالها کار  با    ادیز  تیهایتیهودردهات  بده،  ادامه  به راهت همچنان  هستند 

باال و پا با فضا  نییاتفاقات  اتفاقات را شاهد شو. تو تنها موجود  یی گشانشو بلکه  که فقط    یهست  ی و سکوت رقص 

از اتفاقات بد    یفرار  دهیهمان  یهاخودت را بشناس. همه انسان   یامتداد او هست  است، تو تماماً  ه یشب  انیصورتت به خاک

  ی ابیی مو تو در  کنندی م   را مالقات  گریکدی  ذهنیمن و    ی جا خود واقع عدم هستند، چون آن   یو از فضا  ذهنیمن   دگاه یاز د

 .یزنی توان غلبه بر تو را ندارد، چون تو مهر سکوت بر دهانش م   ذهنیمن گر یو د ی ستین  ذهنیمنکه 
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عدم رو    یبه نوع اتفاق و قضاوت ذهن فضا  توجهی هر لحظه کو و کو بکن و ب   ی هست  ریدنبال شکه به   ی هست  یی آهو  تو

 .کند دیتو را ص ذهنیمن عدم   یباز کن تا فضا

 2303 بیت  ،دفتر سوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 از همه کارِ جهان پرداخته 

 به جان، چون فاخته  گوی کو و کو م 

همه کار و    نی وفا ندارد و ا  ایدن  یدیرس  جه ینت  نیبه ا  ، یدونی وفا می ها را بآدم   ،یمند شدانسان گرچه رنجور و درد   یا

من هم   دهدی . موالنا مژده م رسدی به داد من نم  کسچ یو درد و ه  یمهری آخرش پر از اضطراب و ب  دن،یزحمت و دو

با سکوت ذهن و آرامش    جان یا  ا،یلحظه، خداست، صاحب دن  نیاطراف اتفاق ا  یی لحظه با فضاگشا  نیامتحان کردم، ا

و در عوض    زدیتو را به هم بر  ی تو و پارک ذهن  ذهنیمن جفا کار با لذت    نیرا رها کن و به خودش بسپار تا ا  زیچهمه

 .شو ه یهد قیدهد، پس ال  هیو خرد به تو هد  یو آرامش و شاد ینیریش

 98 تیدفتر دوم، ب  ،ی مثنو ،ی مولو

 دیتو رس یِطلب بنده به کو نیز

 دیکَش را به خُرمابُن میمر دردْ،

زهرا از تهران 
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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  تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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