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 ۲۳۲ ۀ غزلیات، غزل شماردیوان  حافظ،  

 برآیدبر سر آنم که گر ز دست 

 دست به کاری زنم که غصه سر آید 

 ۲۳۲ ۀ غزلیات، غزل شماردیوان  حافظ،  

 خلوت دل نیست جای صحبت اضداد 

 دیو چو بیرون رود فرشته در آید

 با سالم، 

اند!«، یا »شیطان در  هایش آمده گویند: »باز جن کند، می شنیدم که وقتی کسی بدخلقی و بد قلقی می وقتی بچه بودم می 

گنج حضور، از توضیحات آقای شهبازی متوجه شدم که   ۹۲۶ ۀ و در برنام ۲۱۲ ۀ ست!«. با شنیدن غزل شمارجلدش رفته ا 

جا  خبر از اینکه از یک جن و پری و شیطان و فرشته همه فرمهای مختلف هشیاری هستند. فرمهایی که با هم در جنگند، بی 

گذاشت  اند. و هر دو فرم را باید در شیشه کرد! یکی را که چون زهر است، در شیشه کرد و رویش عالمت اسکلت  برخواسته 

بخش است در شیشه کرد و جام جام به دست خلق داد تا  و درش را محکم بست؛ و دیگری را که چون شراب، شادی 

 مست شوند!  

خیزند.  های ما بستگی دارد. و فکرهای ما از باورهای ما برمیرسد اینکه هشیاری به چه فرم ظاهر شود، به فکرنظر می ه ب

از یکدیگر  گیرند و برمی های مختلف شکل می گ سفید یک دست، رن  ۀگویی در یک زمین خیزند و خود را متفاوت و جدا 

  ۀ های مختلف از صفحبینند و با هم در جنگند. حتی در یک فرد، بسته به نوع اتفاق و شرایطی که در آن قرار دارد، رنگ می

ها گوید، تا این جنگ بین تضاد موالنا می شوند.  اش می آیند و باعث ناآرامی خیزند و با هم به ستیزه درمی سفید ذهنش برمی 
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ها وجود دارد، از آرامش خبری نیست و باید یکتایی را درک کرد تا به صلح درون و بیرون  در درون انسان و در بین انسان

 رسید و سعادت واقعی را تجربه کرد.  

 :خواندیم ۱۹۲۲ ۀگنج حضور و در غزل شمار  ۹۲۵ ۀشمار  ۀ در برنام

 ۱۹۲۲ ۀدیوان شمس، غزل شمارمولوی،  

 آواز ایمان با کفر شد هم

 از یک پرده زنند الحان 

جویی کردم و  وبرای درک این بیت در آثار موالنا جستخوانند.  آواز هستند و در یک پرده می ایمان و کفر هر دو با هم هم

 :گویدمافیه موالنا چنین می دریافتم که در فیه 

باید که منکر او شود و همچنین ایمان موجب دُویست. زیرا که کفر، انکارست و منکر را کسی می »دوستی و دشمنی و کفر و  

ست و آن عالم، ورای کفر و ایمان  باید که بدو اقرار آرد. پس معلوم شد که یگانگی و بیگانگی موجب دُویی مقر را کسی می 

ه آنجا دویی نیست، یگانگی محض است، چون  ست و چون دوستی موجب دویی باشد و عالمی هست کو دوستی و دشمنی 

 « .آنجا رسید، از دویی جدا شد

 :گنج حضور تفسیر شده است، داریم ۶۹ ۀ شمار  ۀنیز که در برنام ۱78۶ ۀدر غزل شمار

 ۱78۶ ۀدیوان شمس، غزل شمار مولوی، 

 تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم

 ای دیدن تو دین من وی روی تو ایمان من
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شود و به حقیقت وجودی خود و دیگران پی  گیرد، وقتی پذیرای آموزش معنوی می یعنی وقتی انسان عشق را در آغوش می 

ذهنی نیست  شود. عارف وقتی به منمعنی می شود، کفر و ایمان دیگر برایش بی برد، و تبدیل به هشیاری حضور می می

 .کند و این عین ایمان استا تجربه می شود، »بودن« واقعی را ، گرمی عشق را و یکتایی رمی

 :گویدنیز می  ۲۱۲ ۀدر غزل شمار

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 به نفی ال ال گوید هر دمی الال

 بزن تو گردن ال را، بیار اال را

کند، خود در انکار یکتایی است. برای یکتا بودن نباید دیگری را انکار کرد، حتی اگر  یعنی وقتی کسی منکری را انکار می 

کنم اگر کسی به عمق این ابیات توجه کند، دیگر هرگز با  کافر باشد. چون انکار او و دشمنی با او خود کفر است! فکر می 

 های خود نشود.  باور   کسی وارد بحث و جدل بر سر اعتقادات و

گوید، ما باید جنی دانا باشیم و هشیاری جسمی را در شیشه کنیم و درش را باز نکنیم و با دیگران بحث و جدل  موالنا می 

 :پخش کنیم هاننکنیم؛ در عوض هشیاری حضور را در شیشه کنیم و آنرا با حضور خود، بین انسا

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 اسیرِ شیشه کن آن جنّیانِ دانا را 

 بریز خونِ دل آن خونیانِ صَهبا را
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ات رشد کرد و توانستی من ذهنی را اسیر خود  های معنوی، خونی صهبا، شدی و بعد معنوی آموزش   ۀ یعنی وقتی مدتی خور

رسد که این هشیاری حضور را، جنی دانا را، که با خون دل، درد هشیارانه جمع کردی، در شیشه  و در شیشه کنی، وقتش می 

 :گویدهشیاری حضور می  و سپس از خواص و قدرت این می  .بریزی و پخش کنی

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 اند کالهِ هزار خسرو راربوده 

 قبایِ لعل ببخشیده چهره ما را

ی با قدرت، هزار خسرو، ربوده است.  هانشدگی با مقام، کاله، را از بسیاری انساهویت ثر است که همؤمی حضور چنان م

هویت است،  کنیم که با پول و مقام هماگر با فردی برخورد می ما فقرا پیراهن سرخ پادشاهی بخشیده است.    ۀ و به چهر

بجای قضاوت و نصیحت، تنها باید فضا را باز کنیم و بگذاریم حضور و آرامش بوجود آمده در آن فضای امن، بر آن شخص  

کنیم. چون قبای سرخ عشق  فردی احساس کوچکی و ضعف نمی اثر کند. همینطور اگر حضورداشته باشیم، در مقابل چنین  

 تر و قدرتمندتر است.  و حضور از هر جاه و مقامی، باشکوه 

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 به گاهِ جلوه چو طاووس عقلها برده 

 گشاده چون دلِ عشّاق پرِّ رعنا را 

پراند، طاووسی که پرهای زیبای یی طاووس، عقل را از سر می کند، همچون زیباوقتی آگاهی از طریق انسان عارف جلوه می 

 .خود را چون دل عاشقان گشوده است



   

  

 

887 پیغام عشق قسمت خانم شکوه  

ثیر گذاشتن بر دیگران و یا کسب احترام، الزم نیست از خود تعریف کنیم و یا کار اضافی انجام بدهیم، کافیست  أ برای ت

  ها آن کشد و دل  را در آغوش مهر خود می   هان گفت، انساعارف، بی فضا را باز کنیم و در حضور با دیگران برخورد کنیم. نگاه  

از حضور او    هانای   ۀ کند، و همرباید. کالمش نرم و زیبا و رفتارش با متانت همراه است و دیگران را مجذوب خود می را می 

 شود، نه زیبایی ظاهری و یا ثروت و مقام.  ناشی می 

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 سشان فلکِ سبز رنگ لعل شود ز عک 

 قیاس کن که چگونه کنند دلها را؟ 

گیرد، تصور کن که با دل  رنگ و بوی عشق می   هان از انعکاس حضور انسان عارف، آسمان کبود از غم و درد ذهن انسا

چرخید،  ارتعاش حضور و قرین شدن با انسان عارف، گردش افکار انسان را که حول محور غم و درد می   !کندایشان چه می 

دهد. وقتی عشق چنین تاثیری بر ذهن و بعد مادی انسان  زند و مسیر تفکر انسان را بسوی خالقیت سوق می بر هم می 

 دهد.  به جهان تغییر می  دارد، مسلما تاثیر آن بر بعد معنوی انسان قویتر است و دید انسان را 

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 درآورند به رقص و طرب به یک جرعه 

 هزار پیرِ ضعیفِ بمانده برجا را 

آورند و به زندگی امیدوار  عارفان با چشاندن یک جرعه از شراب آگاهی، هزار انسان پیر دلمرده و درمانده را به وجد می 

 کنند. می
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 ۲۱۲ ۀغزل شمار مولوی، دیوان شمس، 

 اند چه جایِ پیر که آبِ حیاتِ خلّاق 

 که جان دهند به یک غمزه جمله اشیا را 

زند، به  بخش و خالق است که گویی به هر چه دست می پیر و درمانده که جای خود دارد، حضور انسان عارف چنان حیات 

دهد، بلکه به  شادی و امید و حس ارزشمندی می  هان به آ  هان انسان اصیل نه تنها در برخورد با انسابخشد.  آن جان می 

م نیست این انسان چه شغلی داشته باشد، ظاهری مرتب و تمیز دارد و  بخشد. مهمحیط اطراف خود نیز نظم و زیبایی می 

رنگ و سیاه  دهد. گویی با عبورش، در و دیوار بی محیط اطرافش پاکیزه و زیباست و در هر کاری ذوق و سلیقه به خرج می 

 .دهدکند و به آن جان می آمیزی می و سفید زندگی را رنگ 

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ست؟ شکرفروشِ چنین چُست هیچ کس دیده 

 شناس کند طوطیِ شِکَرخا را سخن 

زند، شکر  حال کسی شکرفروش به این چابکی دیده است که بتواند طوطی را که تنها برای شکر جویدن، حرف می ه آیا تاب

شکرفروشی که به انسان در   کند،موالنا در این بیت انسان عارف و یا زندگی را به شکرفروش تشبیه می  شناس هم بکند؟ 

وار و از روی تقلید باشد. در تعالیم  دهد، حتی اگر طوطی دهد، در ازاء شُکر، نعمت می ازاء گفتار و رفتار درست، پاداش می 

 بیند.  ثیر شکر را در زندگی خود میأ رود و انسان شکرگزار تعرفانی و دینی، شکرگزاری یک فضیلت به شمار می 
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 7۱۲ ۀغزل شمار مولوی، دیوان شمس، 

 خوش باش که هر که راز داند 

 داند که خوشی خوشی کشاند

 7۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 شیرین چو شکر تو باش شاکر

 شاکر هر دم شکر ستاند 

دریافت نعمت، بلکه برای دیدار شکرفروش،    خاطرِه شود، یعنی دیگر نه ب اما پس از مدتی، انسان شاکر شکر شناس می 

 فهمد که شکر واقعی حضور »او« در زندگی است.  میکند. شکر می 

 ۲8۹۶مثنوی، دفتر سوم، بیت مولوی، 

 شکر، جان نعمت و نعمت چو پوست 

 ز آنکه شکر آرد تو را تا کوی دوست 

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 زهی لطیف و ظریف و زهی کریم و شریف

 چنین رفیق بباید طریقِ باال را
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بخشد و با شرافت زندگی  داشت می چشم دهد، بی انسان اصیل نرم و لطیف است و کارهایش را با ظرافت و دقت انجام می 

دهد. در راه معنوی، راه راست، باید با چنین کسی دوستی  گوید و فریب نمی کند. برای رسیدن به جاه و مقام، دروغ نمی می

 کرد و قرین شد.  

 ۲۱۲ ۀارمولوی، دیوان شمس، غزل شم

 صال زدند همه عاشقانِ طالب را 

 روان شوید به میدان پیِ تماشا را 

اند که فضا را باز کنند و در این میدان بیایند و به  عاشقان طالب حقیقت که متعهد هستند، دعوت کرده   ۀ عارفان، از هم

 تماشای رشد معنوی خویش و دیگران بنشینند.  

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 زینه قارون به ما فرو ریزنداگر خ

 ز مغزِ ما نتوانند بُرد سودا را

شوند و از »گنج حضور«  ها ببخشند، حاضر به معامله نمی اینان چنان طالب عشق هستند که اگر گنج قارون را هم به آن 

مقام، ما را خام کند و ما را به    ۀتواند با پول و وعد کنیم، دیگر کسی نمی کشند. وقتی متعهدانه روی خود کار می دست نمی 

 دار شود.  سمت و سویی بکشد که آرامش و حضور ما خدشه 
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 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بیار ساقیِ باقی که جانِ جانهایی 

 بریز بر سرِ سودا شرابِ حَمرا را 

خرد بریز تا  سر من ذهنی بی   ها هستی، بیا و شراب سرخ عشق و آگاهی را برای زندگی، ای ساقی جاودانه که جان جان 

 ها رها کند.  سرمست شود و دست خود را از همانیدگی 

 ۲۱۲ ۀشمس، غزل شمارمولوی، دیوان  

 دلی که پند نگیرد ز هیچ دلداری

 ا ربَرو گمار دمی آن شرابِ گیرا 

گیرند را نه با نصیحت  اندیشند و حتی از عزیزانشان هم پند نمی های سخت چون سنگ را که جز به ثروت و قدرت نمی دل 

 و موعظه، که با فضاگشایی و سپردن ایشان به »او«، به آغوش عشق، نرم کن.  

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ست زهی شراب که عشقش به دستِ خود پخته 

 ست هیچ دریا را زهی گهر که نبوده 

است. چنان گهری که در هیچ دریایی نظیرش یافت  ست شراب عشق که »او« با دست خود به عمل در آورده  چه شرابی 

گیرد، دیگر نه تنها کالم که حتی سکوتش  وقتی تبدیل از هشیاری جسمی به هشیاری حضور در انسان صورت می   .شودنمی 
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ن  شود. وقتی انسان به تمامیت و صلح دروآید و گیرا می زندگی به عمل می   ۀخام که در خمخان  شود. همچون می اثرگذار می 

 شود.  و دیگران می بخش زندگی خود  شود، زینت رسد و گوهر دردانه می می

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ز دستِ زُهره به مرّیخ اگر رسد جامش 

 رها کند به یکی جرعه خشم و صفرا را 

برسد، با یک جرعه  عشق از دست زهره، که سمبل صلح و شادی است، به دست مریخ، که نماد جنگ است  اگر جام می  

ی حاصل از  هانکنایه از اینکه اگر انسان کمی از شراب عشق و معرفت را بنوشد، هیجا  .گذاردخشم و نگرانی را به کنار می 

 کنند.  شده در وی فروکش می افکار و باورهای شرطی 

 ۲۱۲ ۀدیوان شمس، غزل شمارمولوی،  

 ای و شراب و همه فنا گشتیمتو مانده 

 کنی تو سیما را؟ ز خویشتن چه نهان می 

ات را از خود  ام، دیگر چرا چهرهایم. حال که به تمامی تو شده ای زندگی، تنها تو هستی و عشق تو و ما دیگر نیست گشته

نماید. اما تا وقتی خود  گشاید و چهره می گوید اگر »من« به تمامی نیست شود، دلدار در سرا می موالنا می  کنی؟پنهان می 

پندارد به  ممکن است این بیت از جانب سالک راهی باشد که می نصیب هستیم. عشق بی   ۀبینیم، از تجرب»او« جدا می را از 

پرسد که  کند، و از زندگی می تمامی من ذهنی خود را به صفر رسانده است. اما همچنان جدایی، غم و ترس را تجربه می 

 :دهد که چراو در بیت بعد توضیح می چرا؟ 

 



   

  

 

887 پیغام عشق قسمت خانم شکوه  

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 غیرتِ الالست حاضر و ناظر   ولیک

 هزار عاشق کُشتی برایِ الال را

گذرد، حاضر و ناظر هستی و همچون یک معشوق غیرتمند، هر چه غیر از خودت در دل ما  اما تو بر آنچه در درون ما می

گوید: تو از من  سالک طریق رو به زندگی می ای.  کنی. چه بسیار عاشق که تو اینچنین از روی غیرت کشته باشد را نفی می 

بینم، حتما گذرد و اگر من تو را در زندگی خودم نمی انی که در دل من چه می دتر هستی و بهتر از من می تر و ناظر دقیق 

 شود: شدگی پنهان در وجودش می هویتو در بیت بعد گویی، سالک متوجه هم خبرم. شدگی دارم که از آن بی هویتهم

 ۲۱۲ ۀشمس، غزل شمارمولوی، دیوان  

 به نفی ال ال گوید به هر دمی الال 

 بزن تو گردنِ ال را، بیار الّا را

های معنوی را در حل مشکالت و بهبود شرایط مادی و  من از این بیت این است که وقتی اثر آموزش   ۀبرداشت و تجرب

کند، من حتی اگر در زبان با آن فرد وارد بحث و  کند، آن را ال می بینم، وقتی کسی با آن مخالفت می روحی و روانی خود می 

 کنم، و این یعنی بصورت »من« بلند شدن.  فرد را یا بینش او را به زندگی نفی می جدل نشوم، در دل، آن 

جدا ندید،    هاآن گوید باید گردن ال را زد، یعنی دوست و دشمن نکرد، خود را بخاطر باور افراد از  موالنا در مصرع دوم می 

توان با کسی ارتباط زیاد نداشت، یا  فت، می توان باور یک نفر دیگر را نپذیرچون این جدایی یعنی جدایی از زندگی. می 

ها، و کدورت و خشم یا نفرت، مخرب است و منظور عرفان نیست. هر وقت  دل   ۀ اصال ارتباط ظاهری نداشت، اما قطع رابط

   ایم.توانستیم دیگران را جدای از باورهایشان، ظاهرشان، و رفتارشان دوست بداریم، عشق، یگانگی و ایمان را تجربه کرده 
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 ماند، اال »او«. یعنی هیچ نمی 

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 دانی بده به الال جامی، از آنکه می 

 که علم و عقل رباید هزار دانا را 

دانی علم و  که می پس وقتی دیدی من ذهنی تو با من ذهنی دیگری در حال بحث و جدل بر سر باورهاست، از همان می  

یعنی بجای بحث و جدل فضا را باز کن، صبر کن و جام  رباید، به دست هر دو بده.  اسیر ذهن را می   عقل هزار انسان دانای

عشق و یگانگی را سر بکش تا گردن اندیشه زده شود و زندگی خود دست بکار شود و ماجرا خاتمه پیدا کند. در مقابل الال  

ایی کرد. و به یاد داشت که همانطور که با هر زیبا، یک الالی  نباید الال کرد؛ باید »ال اله اهلل« گفت، یعنی صبر و فضاگش

 بینیم، در پشتش زیبارویی دارد که اگر صبر کنیم، روی زیبایش را خواهیم دید.  زشت هست، هر الالیی هم که می 

 ۲۱۲ ۀشمارمولوی، دیوان شمس، غزل  

 و یا به غمزه شوخت به سویِ او بنگر

 ست ثانی اَحیا را که غمزه تو حیاتی 

ای زیبا نگاه  و یا اگر در فضای باز شده برایت حضوری ایجاد شد و توانستی زیباروی پشت الال را ببینی، به الال با غمزه

کن، یعنی با عشق و مهربانی، از فضای گشوده شده، از طریق انبساط، با من ذهنی طرف مقابل روبرو شو. که وقتی تو در  

 .بخشدای جان دوباره می ت و به هر من ذهنی مردهمیان نباشی، دم تو دم »او«س
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 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 به آب ده تو غبارِ غم و کدورت را 

 به خواب درکن آن جنگ را و غوغا را 

پس بیا و به هر دلیلی از کسی کدورتی به دل داری، آن را هفت آب از سینه بشو، که تنها در این صورت جنگ و دعوای  

شود  صبر تا وقتی کدورت در دل داریم، کارساز نیست. و البته کدورت را هم نمی سکوت و  رسد.  و بیرونی به پایان می   درونی 

با فکر کردن که »من نباید رنجش و کدورت داشته باشم.« از دل شست. باید تسلیم شد، به عجز خود اعتراف کرد تا  

 زندگی خود آن را از دل بشوید.  

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 اد تا دَرو پیچیم خدای عشق فرست

 که نیست الیقِ پیچش مَلَک تعالی را 

قابلیت عشق   و  امتداد خداست،  که  انسان  در شأن  که  بپیچیم،  آغوشش  در  تا  برایمان فرستاده است  را  خداوند عشق 

 پیچیده گرفتار شود.  ورزیدن دارد، نیست که بجای عشق، در فکرهای درهم

 :به قول حافظ و یا

 8۳ ۀ غزلیات، غزل شماردیوان  حافظ،  

 بیاردر طریقت رنجشِ خاطر نباشد می  

 هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت رفت 
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 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بماند نیم غزل در دهان و ناگفته

 ام سر و پا را ولی دریغ که گم کرده 

باز نام عشق آمد و من از خود بیخود    .امافسوس که من دست و پایم را گم کردهنیم غزل در دهان ناگفته مانده است. اما 

 .افکار گسسته شود و ماجرا را رها کنیم ۀ فقط کافیست یاد »او« کنیم تا رشت کالم را از دست دادم. ۀشدم و رشت

 ۲۱۲ ۀدیوان شمس، غزل شمارمولوی،  

 برآ، بتاب بر افالک شمسِ تبریزی 

 به مغزِ نغز بیارای برجِ جوزا را 

های ما آدمیان بتاب، عقل را به مغز نغز، عشق، آراسته کن تا همچون دو پیکر برج  ای آفتاب حضور و آگاهی، بر آسمان ذهن 

شود و  عقل تنها با آراسته شدن به عشق جاودانه می   .جوزا، در آسمان زندگی ما، تابناک تا ابد بدرخشند و فنا ناپذیر گردند

 .شوندبا هر باوری، تنها با وحدت موفق و سعادتمند می  هانرود. و انسابه خطا نمی  تیرش

 ۱۲۵۴ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 عقل تاجست چنین گفت به تمثیل علی 

 بخش تو از گوهر خویش  تاج را گوهر نو 

 با احترام، 

       شکوه 



 

 

 

887قسمت پیغام عشق   آقای فرشاد از خوزستان 

  با عرض سالم

 »امید و ناامیدی«

ها به علت آگاهی نداشتن، دچار یک دیدِ  همه ما ذاتاً از جنس عشق هستیم و ریشه درونی ما عشق است. منتها سال 

 .الزم بود، در این دید ماندیمروی کردیم، یعنی بیش از آن چیزی که بیمار شدیم و در آن زیاده 

حاال خداوند یا زندگی به ما لطف و محبت کرده که ما توانستیم باالخره متوجه اشتباهمان در زندگی کردن با این دید  

می  پیغام  ما  به  لحظه  هر  زندگی  این بشویم.  ما  ولی  کند،  اشتباهمان  متوجه  را  ما  تا  همانیدگی دهد  در  غرق  و  قدر  ها 

 کنیم که برای خوشبخت شدن، باید دوباره بیشتر بخواهیم و بیشتر بدست بیاوریم. ن هستیم که فکر می های ذهخواستن 

ها را رها کنی. ولی ما  کنی و باید همانیدگی گویند داری اشتباه می های ما پیغامی هستند که به ما می این دردها و مسائل 

ای که در  باید بیشتر بخواهیم. یعنی آن شادی و خوشبختیکنیم که مشکلمان این است که کم داریم و  باز هم فکر می 

دهد ما  ولی این کار قدغن است و خداوند اجازه نمی ، ها بگیریمخواهیم از ذهن و همانیدگی کنیم را می ذهنمان تصور می 

ار گرفتیم،  مراد ذهنی بخواهیم و این همه درد و غم و غصه ما به همین دلیل است. درواقع ما مخالفِ طرحِ زندگی قر

مخالف خدا قرار گرفتیم، و اجازه چنین کاری را نداریم. پس بنابراین متوجه شدیم که اشتباه و مشکل ما فقط و فقط  

 .خودمان هستیم

حاال خداوند به ما لطف کرده است که این طلب را در دل ما گذاشته است، لطف کرده است که موالنا و برنامه گنج حضور  

کم کنیم و کمصورت جدی روی خودمان کار می است و ما هم برای شکرگزاری و قدردانی، داریم به داده را سر راه ما قرار  

 .گذاریمدید قبلی را کنار می 
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 ۲88۰ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 چون رهیدی، شُکرِ آن باشد که هیچ 

 پیچ سویِ آن دانه نداری پیچ 

 .ها دیگر نپیچیمذهنی و همانیدگی شکرش چیست؟ که اطرافِ آن دانه، من شویم، شکر باید بکنیم.  وقتی رها می  

که به  کنیم، به امید اینطور جدی و مصمم روی خودمان کار می حاال که در به روی ما باز شده، ما امیدوار هستیم و به 

 .بختی برسیم، به آرامش و شادی برسیم و به اصل خودمان زنده بشویمخوش 

رو کار  به  متوجه می ی خود می شروع  کار کردن روی خود،  با کمی  و  از غم کنیم  انگار کوهی  که  فکرهای  شویم  و  ها 

شویم  شویم که خنده روی لبانمان آمده و شاد هستیم، متوجه می کننده از روی دوش ما برداشته شده. متوجه می غمگین 

ولی این راه  ،  دهیمبه کار کردن روی خود ادامه می   ترشویم و جدی که بارِ دردها کم شده. بنابراین باز هم امیدوارتر می 

ایم  شویم. ما یک عمر در ذهنمان زندگی کردیم، عادت کردههمیشه با امید و امیدواری همراه نیست، ما حتماً ناامید می 

یسه کنیم.  صورت جسم تصور کنیم و با تصویر ذهنیِ دیگران مقاایم که خودمان را به که مراد ذهنی بخواهیم، عادت کرده 

چیز را چون و  ایم که همه شناسد، بنابراین عادت کرده می   شناسیم و ذهن هم فقط جسم را ما چون فقط ذهن را می 

 .شویمچندی کنیم و آن را اندازه بگیریم. در نتیجه ما در این راه حتماً ناامید می 

ناامید می  ناامیدی هم برای ما پیغام دارد و شاید    ایم. این شویم؟ موقعی که حس کنیم که پیشرفت نکرده چه موقع 

گوید  کنیم. پیغام ناامیدی این است که به ما می کنیم، یا داریم با ذهن کار می پیغامش این باشد که داریم اشتباه کار می 

 .تری بگذاریتری کنی، وقت بیش تر کار کنی، باید تالش بیش باید جدی 

که ما خودمان را بسنجیم که آیا طلب واقعی دارم یا  اً مالکی است برای اینبنابراین ناامیدی هم چیز بدی نیست و اتفاق

 .نه
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شویم و این ناامیدی درواقع  شویم، ناامید می های بیرون هم ما وقتی حس کنیم که از هدفمان دور می در کارها و هدف 

ارزش  ست که بگوییم ما ناتوان و بی کنیم یا نه؟ ناامیدی برای این نی امتحان است برای ما که آیا ما تالش بیشتری می 

نباید ناامید شوم و در یک مسیر  هستیم، یا بگوییم اصالً نمی  شود. این هم از پندار کمال ماست که بگوییم من اصالً 

 .مستقیم، فقط در حال پیشرفت باشم

ن و برگشت به ذهن نیست.  ناامیدی، برای روشن کردنِ ما و ایجاد امید بیشتر و تالش بیشتر است، برای توقف و ایستاد

 .دهدتر ادامه بدهیم. ناامیدی یعنی کار کن و صبر داشته باش، خدا حتماً راه را نشان می ناامیدی برای این است که محکم

 7۶۵ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 هله، نومید نباشی که تو را یار برانَد 

 گرت امروز برانَد نه که فردات بخوانَد؟ 

 7۶۵ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 در اگر بر تو ببندد، مرو و صبر کن آنجا 

 صبر تو را او به سرِ صَدر نشانَد ز پسِ 

 7۶۵ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 و اگر بر تو ببندد همه رهها و گذرها

 رهِ پنهان بنماید که کس آن راه ندانَد 
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دانم  توانیم بنشینیم و با خود بگوییم که من کاه نیستم که با هر بادی به این طرف و آن طرف کشیده بشوم. می ما می 

طور است، اگر خوردم زمین و حس ناامیدی به من دست  آید و برای همه اینوجود می زحمت دارد و چالش به این راه  

 .مانمکشم. من هر اتفاقی بخواهد بیفتد در این راه می شوم و بیشتر زحمت می داد، دوباره بلند می 

 ۴۱۰۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ای حریفان من از آنها نیستم

 کز خیاالتی در این رَه بیستَم

 با تشکر و سپاس 

 فرشاد از خوزستان 

 



 

 

 

887قسمت پیغام عشق   

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

ایمیل به   توانید پیغام خود را ازطریقِشود 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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