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531قسمت پیغام عشق   خانم بهار 

 گنج حضور  891شمس، موضوع برنامه   وانی د 790خالصه شرح غزل 

 790شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 عشق گشود  یسَرمَد تا مدرسه   واقفِ

 مُشکل چون عاشق و معشوق نبود  یی فِرق

 . آگاه است. منظور خداوند است شه یکه هم ی : کسواقف*

  ی شگیهم د،ی: جاوسَرمَد*

  ی: گروه ییفِرق*

 : به شکل و صورت درآورنده مشکل*

  ارانهیهش خواهدی و م جهان باز کرده  نی ا در  را عشق  آگاه مدرسه  شهیهم یاریآن زمان که واقفِ سرمد، خداوند، هش از

ازتر از عشق که اتحاد عاشق و معشوق، اتحاد انسان با  اندغلط   یموضوع   چ یدر انسان به خودش زنده شود تاکنون ه

است نبوده  است،  همان  یاریعنوان هشبه   انسان   کهچرا   .خداوند  دراثر  و  بوده  ذهن  چ  دن یدر  با    ی جهان  نی ا  یزهایبا 

صورت شکل  شدن مجدد با خداوند را تجسم کرده، به   یکیو  یذهنشدن از من داریب نیبنابرا ند،یبی م  یجسم یاریهش

  عشق   به  عمالا   عشق  در مدرسه  دیباانسان از جنس خداست و  کهی است؛ درحال  دهندهبیزننده و فرگول  نیدرآورده و ا

ا  وشرطدیقی ب   رش یپذ  م،یتسل  قیکار تنها ازطر  نیا  و  شود   زنده با گشوده    جیتدر. به ردیگی لحظه صورت م  ن یاتفاق 

 .است  یک یکه عاشق و معشوق  کندی درون، انسان درک م  ین فضاشد

 790شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ست شد   کی و دَوَران هست طُرُق، ل  اسیق جز

 و مُتَنَجِّم مسدود  ب یاُولُوالْفِقْه و طب بر
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 سه ی: مقااسیق*

  گرید  زیچ رامونیپ  یزیگوش کردن چ ،یز یدور چ دن ی: گرددَوَران*

 هان ی: فقها، فقاُولُوالْفِقْه*

 شناس، مُنَجِّم: ستارهمُتَنَجِّم*

شدن به خدا  هزند   ی هم برا  یگرید  یهاراه   ی ماد  یو گشتن دُور محورها  ی شدن با اقالم  فکر  ده یهمان  سه، یمقا  ازریغ

باورها و    ،یفکر  ی وهابا الگ  کنندی که فقها فکر ماست، چرا شناسان بسته شده و ستاره  بانی وجود دارد که بر فقها، طب

شناسان گردش افالک و ستارگان را در  داشتن جسم و ستارهسالم نگه   بانیشد؛ طب  به خدا زنده  توان ی م  ی دانش کتاب

  با   و   است  درون  شده در آسمانِ گشوده   ی زنده شدن به زندگ   یهاراه  کهی حال. در دانندی زنده شدن انسان به خدا مؤثر م

 ی هاشدن با سبک   تیهوهم  با  میفکر کن  دیما نبا  نیابر. بناردیگی انسان قرار م   اریات در اختدراطراف اتفاق  ییگشافضا 

 .میرسی ها به خدا مو روش  هانییاز آ ی برخ یرفتارها، باورها و اجرا ، یزندگ

 790شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 زیصورت و آن صورت بس فکرتِ ت نیاندر

 بنمود  ضایب دِیَبحث و تفکّر   یِپ  از

 .دیدرخشی م  آورد،ی م رونی و ب بردی م  بانشیدستش را به گر  یکه وقت  ی حضرت موس ی: معجزه ضایب دِی*

و    ز یت  اریمرکزشان بس  یو باورها  های دگیافتادند و براساس همان  یذهنمخلتف در من   یهاها و نقش در صورت   هاانسان 

معلم عشق،    باالخره  رسند؛ی نم   جهیو به نت  سازند ی مانع، مسئله و دشمن م  کنند،ی فکر کرده و با هم  بحث و جدل م   قیدق

  ،ییگشالحظه با فضا   نیکرد که در ا  تی ها را هداها نشان داد و آن شده درون  را به انسان گشوده   یفضا  ضا، یب  دیخداوند  

 .شود  یبه فکر و عملشان جار  تواندی م درون  شدهگشوده  ی برکات فضا ی عنی»بودن به شدن« 
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شود.     وارد فکر و عملتان   تواندی م  کندی که تمام کائنات را اداره م  یخردِ زندگ   د، یاگر شما فضا را باز کن  گریعبارت دبه 

 .کندی شماست چون مرتب عملتان از آن خرد استفاده م  ی ضایب دیهمان  نیا

 790شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 جامعشان راه ببست   یگفتند بس  فرق

 به جامع چو نهادند دو صد فرق فزود  رو

 کننده : جمع جامع*

  یخداوند راه زندگ   نیاند بنابراو به تفرقه دامن زده  توجه کرده   یذهن  یهاها و فرق شدند فقط به تفاوت   دهیهمان  هاانسان 

  دیکأت  شانیو باورها  یفکر  یهاگم شدند و فقط به تفاوت   شانیها به درد افتادند، در فکرها بست و آن   شان یرا بر ا

و    های دگ یبا همان  کردند،ی م   دیها تأکها به تفاوت حالت که انسان   نی . در انکردند  دا یراه زنده شدن به خدا را پ  کرده و 

نبودند و   ی ها از جنس زندگکه آن ها افزوده شد چرا باز بر تفاوت   ی نهادند ول   ی زندگ   ی سومرکزشان رو به   یهای انباشتگ 

 .به خدا زنده شوند  و عمالا رند یبگ ش یپرا در   یی کتایراه  ییو فضاگشا  میبا تسل دیها نشان داد که باخداوند به آن 

 790شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 حدی محدود بُد و جامع و فارق ب  فکر

 محدود بُد، آن محو شد از نامحدود  آنچه 

 کندی مرکزش که محدود بوده و از جنس جسم است فکر م  یهای دگ یکه او براساس همانانسان محدود است، چرا  فکر

 انسان که از جنس خدا و  ِ شده درون گشوده  یست. اما جامع و فارق، فضاها آگاهدارد و فقط از جسم  ی جسم ی اریو هش

با    یذهنمن   یعنیمحدود    زیچآن   شود ی درون گشوده م  یافض  ی. وقتباشدی کننده و فرق گذارنده است نامحدود م جمع

  نی. در اشودی نامحدودِ عدم محو م   یِفضا   در آن   جیتدرو به   کندی تر شدن مکوچک   زش،یحضور ناظر شروع به فرور 
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  الص ذهن خ   ت یمحدود  دِ یما از د  بیترت  نی. بدمیریقرار بگ  گران ید  دییأو مورد توجه و ت   م یشو  ده ید  میخواهی حالت ما نم

 .می شوی و آزاد م مینیبی م  یزندگ ش یاندو فراوان  تینهای نامحدود، ب  دِ یشده و با د

 790شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 نیقیسُکرست، پسِ محو بُوَد صَحوْ   محو

 عاقب بُوَد اَر چند بُوَد ظِل مَمدود   شمس 

 ی : مستسُکر*

 حضورِ سالک   یِاری: حالت هشصَحْو*

 نیجانش   نده،یآ یِ: از پ عاقب*

 گسترده هیمَمدود: سا ظِلِّ *

  ی ذهن من  میاجازه ده  دی. ما نبادیآی حضور م   یاریصَحوْ، هش  ناایقیدنبال محو،  است. اما به   یمست  ،یذهنصفر شدن من   محو، 

  ی ذهنمن  جاناتیتوقعات و ه  ات، یخصوصبا حضور ناظر    دیخودش را کوچک کرده و محو کند، بلکه با  ایو ر  ییخودنما  یبرا

حالت    ن یدرون گشوده شود. در ا  یمحو شده و فضا  ی ذهنتا من  میکن  زیپرهها  دادن آن   ش یکرده، از نما  یی را شناسا

درمقابل آفتاب    یذهنمن  هیباال آمدن و طلوع کردن است و سا  در حال   یذهنبلند من  هیباوجود سا  یشمس، آفتاب زندگ 

 .شودی م د افتاده آزاتله  به  یِاریو هش گرددی ه آفتاب م ب  لیما تبد ییِروشن شده، با شناسا ی زندگ

 790شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ی حْکیُبه زبان ال  ی طْویُاز آنست که  نیا

 وجود   یِنکته بُوَد نف  نیاثباتِ چن زانکه 
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له با حرف زدن حل  سئم  نیآفل است. ا  یزهایچ  یانسان با فکرها  ی دگیهمان  له ئسمنظور م  شود،ی م  دهیچی: پیطْویُ*

 .شودی نم

 .شودی وگو حل نم انسان است، که با گفت  یاریهش لیتبد له ئ سمنظور م د،یآ ی : به زبان درنمیحْکیُال *

شده   دهیچیفرم پ یال در البه  یفرمی ب زی چ کیکه چرا   شود،ی گو حل نم وبا حرف زدن و گفت  یاریهش لیتبد مسئله نیا

کار   نیاز آن آزاد گردد و ا  ییگشابا فضا   د یاست و باشده   نیمختلف و دردها عج  یزهایچ  انسان با فکر  یاریهش  یعنی

بگ  دیبا م  یوقت  رد،یعمالا صورت  در  یذهنمن  میزنی ما حرف  دارد؛  زنده   کهی حال وجود  وجود  شرط  عدم  خدا  به  شدن 

ما    یذهنمن  ،ی محو شدن وجود جسم   ای  یا معادل نف زنده شدن به خد   ،یانکته   نیاثبات چن  لی دل  نی. به همستیذهنمن

  ،ییتنهاآن به   فیتوصو    یذهنمن  ی زبان  ی نف  نیگردد؛ بنابرا  یطور کامل نف به   ایصفر شده    یذهنمن  نیا  قتاایحق  دیاست. با

 .کندی حضور نم یاریبه هش  یجسم   یاریهش لیبه تبد  یکمک

 790شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ی سخن فرع وجودست و حجابست ز نف  نیا

 به حجابش نَبُوَد جز مردود  یزیچ  کشفِ

  گر یبه فکر د  ی از فکر  زند،ی حرف م   یذهنکه من   ی ماست. تا زمان   یوجود فرع   شود ی گفته م  یذهنسخن که با من   نیا

نف   رود، یم در    دینبا  های دگ یو همان  میستین  یذهنمن  مییگوی دُرُست است که ما م   یعن یاست؛    قت یحق  ه یسا  ،یحجابِ 

ول  باشند  ادامه م  یذهنما همچنان من  یمرکزمان  به   م؛یدهی را  ما  ب  میفهمی م  ی ذهنمن  لهی وسدرواقع  و   میکنیم  انیو 

 کندی جو را پنهان مو مورد جست   ز یبا حجاب آن که هر لحظه چ  یز ی. کشف چرودی نم   نیباز  ی ذهن  دنیبا فهم  یذهنمن

  یزیبا چ  توان ی نم   نیبنابرا  پوشاند؛ ی و خدا را م  ی زندگ   ی لحظه روبهبا حرف زدن لحظه   یذهنقبول است، من  رقابل یغ

 .خدا را کشف کرد پوشاند،ی را م  ی زندگ  یکه رو
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فضا را در اطراف    د یبه خداست. ما با  دنیوجودش مانع رس   کهی رحالبه خدا برسد، د   یذهن  یهابا ابزار   خواهدی م  یذهنمن

 .میجو کند و ما به خدا زنده شووبازشده جنس خودش را جست  یفضا  نیو ا اتفاقات باز کرده 

 790شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 نه ز مقبول خالص  ،یزیز مردود گر نه

 را که نگنجد نه به بحث و نه سرود  نیا  بِهِل

 : رها کنبِهِل*

امکان ندارد.    د،یها به خدا زنده شوبا عمل به آن  دیو بخواه  دیکن  نییدر ذهن مقبول و مردود را تع  ی ذهنشما با من   اگر

  ی زیچآن  کهنیا  ای  د یدانی ها را مردود ممقابل آن  یزهایباورها و رفتارها را مقبول دانسته و چ  یسر ک یعنوان مثال شما  به 

بلکه    رود،ی نم  نیازب  یگرید  ی کیبا هم هستند با حذف    هان یشما را ناراحت کرده و ا  بش قط  کند،ی که شما را خوشحال م 

و از بدها    میداریم  نگه   دهدی را که ذهن خوب نشان م   ییرفتارها  یسرک ی ما در خانواده    مثالا  .کنندی را حفظ م  گریهمد

با    میتوانی نم  ن یبنابرا  کند؛ی م  جاد یبد شده و دوباره مسئله ا  زیبه چ  ل یخوب تبد  زیچ  نیا  دفعهک ی   ی ول  میکنی م  زیپره

. خداوند  میتا به خدا زنده شو  میرا کالا رها کن  یذهنمن   نشیب  نیا  دی بلکه ما با  م،یها آزاد شوقطب  نیاز ا  یذهن  یهاروش 

  یذهنشده را من گشوده   یِفضا  نیا  یشده است ول گشوده   یِفضا  ی. مقبولِ واقع گنجدی در بحث و سرود، آهنگ و آواز، نم 

 .میآوربه ارتعاش در گرانیرا در د ی و زندگ  میبه خدا زنده شو  ییگشاعمالا با فضا   دی. ما باشناسدی نم

 790شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 تو را آن نَهِلد   کیل ، یرا بِهِل  ن یپس ا  تو

 و به قُعود  امیقاعده نَجْهد به ق  نیاز ا جان

 : برخاستن امیق*
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 : نشستنعودقُ*

و    یخوب را نگه دار  زِیکه چ  ستی ن  طورنی. اکندی اما او تو را رها نم   ،یکنی را رها م  یذهنمن  ،یذهنمن   ۀل یوستو به   اگر

را رها کرد.    یذهنمن   شودی نم   یذهنمن یِ. براساسِ فضااستدهیآن به تو چسب   افتد،ی بد نم   ز یآن چ  ،یندازیبد را ب  زِیچ

که از   دهینرس  ص یتشخ  نیبه ا کندی را فعال م ی ذهن. جانِ ما که هنوز من رسدی نم  عود و ق  امی قاعده به ق  نیبا ا یاریهش

زندگ  من  نی بنابرا  ست؛ ی جنس  ا  خواهدی م  ی ذهنبا  و  برسد  خدا  من  یاریهش  ی عنی  ست ین  ریپذامکان   ن یبه    ی ذهنبا 

را فعال نکرده و   یذهنمن گریو د دوغبار فکرها را فرو بنشانقائم شده و گرد  اشی و ذات اصل یاریهش یروبر  تواندی نم

 .ندیبنش

 790شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ام یق یِقُعود آرد، آنَش بکَشَد سو جان

 سجود  یِ آرد، آنَش بکَشَد سو امیق جان

نشستن    نیا  ند؛ یقضاوت و مقاومت را کنار بگذارد و بنش  ،یذهنمن  صِ یبتواند تشخ  ییگشاشما با فضا  یاریجان، هش  اگر

ق  یذهنو صفر شدن من  به  را  به   یعن ی  کشدی م   امیشما  بلند    یِاریعنوان هششما  با خدا  اتحاد  و  ذات  به  قائم  ناظر، 

او را   ام،یکه از جنس خداست و آن ق شودی متوجه م ستد،یای ذاتش م   یرو یاریجان، هش  یحالت وقت   نی. در ادیشویم

  د ینمای اساس مرکز عدم فکر و عمل مو بر کندی م  میخدا سجده و تعظ  ی سوو او به   کشاندی م  ی واقع م یبه سجده و تسل

 .گرددی و دوباره به ذهن برنم   شود ی نم   دهیسجده نکرده، همان  دهدی که ذهن نشان م   ی جهاننیا  یزهایدرمقابل چ  گریو د

 790شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ی بره  یست که از ونه دوگانه   گانهی نیا

 سالم و به تشهّد نرهد جان ز شُهود   به
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 بودنِ کارِ ذهن   یی: اشاره به دودوگانه*

 : ناظر ذهن بودن شُهود*

  ،یشد  یکیکرده و با خدا  امیو اصلت ق  ی زندگ ی پا یصفر شد و تو رو اتی ذهنمن  یکلطور  مقاومت و قضاوت و به  اگر

ا  گرید و دوباره    یگردی برنم   ذهن  وجود حرف زدن و وسوسهکه همراه با شناخت اصلت است با   ی گانگی  نیهرگز از 

نخواه   یذهنمن فعال  ناظچرا   کرد،ی را  حضور  شهود،  گرفته   رکه  شکل  تو  فضادر  عدم    ی،  مرکزت  و  شده  باز  درون 

و تو از    ندینشی نم ناظر فروشاهد    ایشهود    نیا  یذهنبا حرف زدن من   ی عن ی»به سالم و به تشهد«    نیاست؛ بنابراشده 

 .ی داری برنمدست    تییخدا

 790شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 رَوَد  لهیدرآمد، نه به تحل  مهیبه تحر  نه

 ببست و نه سالمش بگشود  رهیبه تکب  نه

 .شودی از آن نماز شروع مکه پس  ریچهار تکب  االحرام،رة ی: تکبمهیتحر*

 : سالم نماز در آخرلهیتحل*

شهود، حضور ناظر، زنده    نیسالم آخر نماز است.[ ا  له، یو تحل  شودی از آن نماز شروع مکه پس   ریتکبچهار    مه، ی]تحر

  ست ین  طورنیا  یعنی.  رودی با آن هم نم   و استامدهین  یذهنشده با حرکات و عبادات من گشوده   یفضا  ،یشدن به زندگ 

شهود با    نیا  قتاایبزند محو گردد. بلکه حق  ی حرف  شده و بعد هم   رحضور ناظر آشکا  نیا  دیبگو  ییزهایچ  کی  یذهنکه من

خودش را نشان    دیاکه به آن زنده   یی خدا  به   نیراست  ذاتتان و سجده   ی شما رو  امیو ق  یذهنبه من نشستن شما نسبت 

 .دهد یم
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 790شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 دوغِ ابد   نیروح درافتاد در ا مگسِ

 جهود   مسلمان و نه ترسا و نه گبر و نه نه

است و در  حضور افتاده  یاریدر دوغ هش  یذهنصفر شدن من   ،ییگشا مثبت است[ با فضا   جان یروح ]مگس در ا  مگس

  وجود   هاانسان   که در همه  ست یاریهش  کیفقط    د ید  نیبا ا  د؛ینیبی شده مگشوده  ی فضا  دیعدم، د  دیحالت شما با د  نیا

  از   نظر صرف  هاانسان   همه   کهی حالاند؛ در درآمده   ی هودی  ،کافر  ، یزرتشت  ،یح یمس  مسلمان،   صورت به   سطح   در   که   دارد 

 .مختلف همه توهم است انیباورمندان در اد یهازهیست نیهستند. بنابرا  ی کیامتداد خدا بوده و   نشانید  و باورها

 790شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ر زدنِ آن مگس است که سخن پَ گوی م  هله

 نمانَد، چو رَوَد دوغ فرود  زیزدن ن پر

مگس در دوغ    نیا  یکاف   اندازهزدن مگس روح است و اگر به   کن، آگاه باش و بگو که سخن گفتن، پَر   یانسان، شاد  یا

پَر زدن مگس،    گریشده و انسان از جنس خداوند شود، د  درون گشوده  ی فضا  یکاف   اندازهاگر به  ی عنیحضور فرو رود،  

به جهان نگاه    های دگیاز پشت همان  دینبا  دهدی م  ص یتشخ  یاریهش  هکچرا   ماند؛ی نم  های دگیحرف زدن براساس همان

 .را اظهار کند ی ذهنها حرف بزند و منکرده و براساس آن 

 790شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 بُوَد  زیزدن نوع دگر باشد اگر ن  پر

 نادر بُوَدت بر زبرِ چرخِ کبود  رقصِ
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شما    قیازطر  ی حالت زندگ   ن یدر ا  یعنی خواهد بود؛    گریاز نوع د  یاریبار حرف زدن هش  نیهم باشد ا   ی حرف زدن   اگر

باال   یاریاست که روح، هش  یزیانگرقص شگفت   ن ی. ادیگوی سخن م   در   درون   شدهچرخ کبود، آسمان گشوده   یدر 

است که    ییهاکرده و آن انعکاس حرف   دایپ  یعکاس ندارد، ان  «یتی»من  چی. آن رقص در ذهن که هکندی م  ییکتای  یفضا

 .کندی م انی شما ب ق یازطر ی خود زندگ 

 :تشکر با

 بهار
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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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