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588 پیغام عشق قسمت ی آقا هومن قادر  

 گنج حضور  ی  دلگشا  زانیبزرگوار و عز یشهباز  یبا سالم و عشق فراوان خدمت آقا

 3049 شمارةشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 برادرم، پدرم، اصل و فصل  من عشقست 

 ی نسب   ی ش یعشق بماند، نه خو  ش یکه خو

  شان یچون تنها خو  م،یبعد باورشان کن  م،یها رو بشناسانسان   یی مرکز خدا  دیبا  میصادقانه هست  یاگر طالب عشق و زندگ   ما

جا    مانیخوب برا  یادگاریما ماندگاره، و  یبرا  شانیارهاو ک خواهندی ما رو م  یو سالمت ت یاز ته قلب موفق یی و خدا  یعشق 

ماست چون    یمنشأ تمام دردها  یلیو فام  ینسب  شانیاکتفا کردن به خو  نیهم  یه.گارنجاندی ما رو نم  الشانیو خ  گذارندیم

البته    اند.ما را طالب نبوده   تیهست، با صداقت و از ته قلبشان صالح و موفق  یو زبان  یظاهرساز  زشانیهمه چ  تیدر واقع

که    یکان ی. چه بسا نزدردیگی مرکز انسان صورت م  قیطرهست که اونم از  یذهنمنظور شناخت و جدا کردن حضور از من 

وهر حضور جدا کردند و خارها جا  ها ما را از گآن  ی ک یو نزد ی دوست  ۀکه بهان ی کان یاند و چه نزدآب گلزار عشق ی باعث و بان 

 .دوستان  یمان اگذاشتند در خانه و کاشانه 

 455 شمارةشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 اوست  ار یآن گُل که از بهار بُوَد، خار  

 ست ین خُماری ب   بُوَد،  ریکه از عَص یْم   وان

که اصل هست رو از خود    یزیما ارزش اون چ  نه یخاطر اپشتش بوده است، به   یاله یح  شهیبه ما داده، هم  یذهنچه که من هر

  ی  که پشت م  یخار   شه ی. و هممیخدا رو در وجود خود کشف کن  نیراست  قت یکه خدا و حق  میو به خود زحمت نداد  میدور کرد

  ی ازی. پس چه نمیرا درک کنجهان   نیو آمدن به ا  ی وجود قت یراز حق  ی کم ده آن ما رو مجبور کر ی بوده درد و خمار  یجهان 

رو داشته    کشندی م   یکه ما رو به تباه  یپر نقش و نگار  یهاهمه درد هست، از همان اول شهامت دل کندن از گل ن یبه ا



   

  

 

588 پیغام عشق قسمت ی آقا هومن قادر  

که حالمان را گران بکند،    چشاندی را به ما م  ی زیدارد، نه طعم چ  لهیکه نه ح  میبکن  ییخدا  ی خود را فدا  یو تمام هست   م،یباش

پَروَر  زا و خارادیاعت  یهااز گل   م،یدل بشوران  کندی به ما کمک م  نشیو هم درد راست  یهم شاد  قی طرتوانا از  ی بلکه آن خدا

 .کند ت یرا در ما تقو یو جاودانگ  ی روانراحت  ،یبه ما بدهد که سبک جان  یی انسان، تا دوا  یوجود

 :میرا بگو نیدر آخر ا و

به تو    زدیری به جانم م  دهیکه مرکز همان  ییهاو از وسوسه   دهمی مرکزم را دست تو م  ایخدا  یعنی  یتفاقات اگر آرام باش ا  در

. اگر پولم کم  یبکن  ت یو عدم را در من تقو ی ست ین  ی خواهی . اتفاقات از جانب تو مهمان من شده، چون با آن مبرمی پناه م

پ  زانمیعز  شود، یم من   یمرادها  روند، ی م  شم یاز  به  وابسته  نرس  ی ذهندل   برا  شوندی م  تری دن یمن،  من    یهمه  به  کمک 

  یی پرورش مرادها  یبا اشخاصه، نه دلم جا  ی دگ یهمان  یپوله نه جا  ی: که مرکز من نه جا ندیگوی ها به من م اند. آن بوده 

مرکزم را   های دگیگذاشتن همان  ابا ج  خواهمی توست. و م   گاهیبلکه مرکزم تنها جا  شوند،ی تو م  یهست که باعث فراموش 

 .کندی م گرید  ة هودیب ز یچاز مکان و زمان و هر ازینی بسپارم، که جاودانه هست و بودنش ماندگاره و ما را ب   ییدسته خدا

                  یتشکر هومن قادر با
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 نام خدا و عرض سالم و ارادت خدمت همۀ بزرگوارانبه  

 گنج حضور() 890در برنامه   تیفیک با  ییآموزنده در مورد ذهن و فضاگشا ی نکات

برو فالن کار را انجام بده و انجام    دیگوی مثالً اگر ذهن به ما م  م؛ی نده  ت یاهم  دهدی نشان م   ی ذهنچه ذهن در من آن   به

کار رو نکن  نی اگر گفت: حاال ا  ایو    میاش عمل نکنخواسته   پس به   ست، یما هم ن  یزندگ   ی اصل  ازیو ن ستی ن  یآن ضرور

 . شد  دیآن نبا میعکس آن عمل کرد و تسل دیشو، پس با  ینذهمن  یتنبل  میتسل  یعنیبعد   یو بگذار برا

الفاظ و    نیبا ا  میرا نگه دار  یذهناز جنس ذهن هستند، اگر من  میکلمات و مفاه  نیو ا  کندیو الفاظ کار م  میبا مفاه  ذهن

  ست یمعنا ن  نیبه ا   میها را تجسم کنآن  ای  میمثالً اگر ما فقط صفات خداوند را ذکر کن  م؛یخدا را بشناس  م یتوانی نم  میمفاه

 .ندارد یادهیکار فانیا نیابنابر م،یشوی که به خدا زنده م

ب   هوده یکار ب  ی عنیاست؛    ی از جوانب زندگ   یاریدر بس  یی افزادر ذهن کارش کار  یذهنمن د  انجام دادن و جه  مزدی و 

  گران یبا د  هیو کنا  ش ینمونه با ن  ی کار است. براکه خراب  دهدی انجام م   ی ذهنمن  ی با عقل جزو  رایکردن، ز  ق یتوفی ب

  ی طلب خاطر کمالبه   ای. و  شودی م  گرانیروابط خود با د   ردنرنجش و کدورت و خراب ک  جادیکه باعث ا  کندی صحبت م

  کند، ی را خراب م  ت یکار با شتاب عمل کرده و وضع  ل یتکم  ی هم برا  ان یو در پا  دهدی حد توان خود انجام م ازش یها را بکار

 . کار را دوباره انجام دهد شودی مجبور م جهینتدر

ور  غر  ن ی. ااموزدیب  گران یاز د  ی زیچ  دهدی است که به او اجازه نم   یمن ذهن  «یهادانم ی ذهن »م  ییافزاکار  گریاز مورد د  و

  یی کارافزا  ی وقت هدر دادن نوع  نیو ا  رد یبگ  ادیرا بهتر    زیصرف کند تا همان چ  یشتریبعداً زمان ب  شود ی او سبب م

 .است

حسن کجا و   نی. اما اکندیتن شر ا یدارند، هرچند در جسم   اریمن با هم فرق بسؤم ک یو   یذهنمن  ک یکه  میریبپذ دیبا

  ش ی شده امور خود را پگشوده  یکه با عقل کل در فضا ی کس ای. آمیشو ی فرق نم  نیآن حسن کجا! و ما در ذهن متوجه ا

کردن هست    بیو تخر  یی افزاو مرتب در کار   کندی عمل م  یذهنکه با خرد من  ی با کس   دهدی م   وه یم  شیو کارها  برد یم
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 کندی فضا را باز م  یکیداند که در درونش زهر و درد است و  ی ه است و نم مثل کوزة سربست  یکیباشد؟    کسانی  تواندیم

و فرق    ندیبیآدم م  ک یزنده نشده هر دو را فقط    ی که به زندگ  ی بخش است. اما کسکننده و شفا زنده   ات یو پر از آب ح

 .خودش هست  یذهن یو فکرها میمفاه ری. چون درگشودی دو را متوجه نم آن   نیب

  ا ی اگر به ظرف    ی ول  م،یاشده   یاز جنس زندگ   یعنیکه همان مظروف است؛    میبنگر  یبه محتوا و درون کس   میما بتوان  اگر

  طور نیمورد کلمات و الفاظ هم هم. درمی شوی گمراه م   م،ینگاه کن  دهدی مورد آن شخص نشان مکه ذهن در  یزیآن چ

 م،یکنی گمراه شده و بد عمل م  ی کرد و حت  مینخواه  افت یا درر  امیپ   م،یها توجه کنآن   یظاهر  یهست. اگر فقط به معنا

  م یرا خواه امی هم پ م،یو به عمق مطلب توجه کن میدر اطراف آن کن  تیفیباک یی . و اگر فضاگشامیدیرا ذهناً فهم چون آن 

ظرف ذهن را    اخلداشت و د  میخواه  نیبتن   دة ید  دائماً  می. اما اگر در ذهن بمانمیکنی گرفت و هم درست فکر و عمل م 

و   و درست فکر  مینیبی جان م  دة یاست که با د  ییفقط در فضاگشا  نیدر آن وجود دارد. بنابرا  ییزهایکه چه چ مینیبی نم

 .میناظر ذهن خود هست رایز م،یکنی عمل م 

 647و  646 ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 آن شراب  حق بدآن مُط رب بَرَد 

 مُطر ب چَرَد  نیشراب  تن از ا نیو

 نام دارد در سخن  ک یدو گر  هر

 حَسَن تا آن حسن   نیا شَتّان  کیل

 «.»جدا است یمعن»دور است« و ا فتَر قَ به   یمعنبَعُدَ، به  یمعناست به  یشَتّان: اسم فعل عرب *

طور  ، همان١١56  ت یاز ب  ی شاعر و صله دادن شاه در دفتر چهارم مثنو  تیحَسَن تا آن حَسَن: اشاره است به حکا  نیا*

 .لیبخ اریبس  یگریبخشنده و د  اریبس ی کی»حسن« بود. اما  ریکه نام دو وز
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 649و  648 ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 انی در ب  یهست لفظ  یاشتباه

 سمان؟یخود کو آسمان تا ر کیل

 زن استرَهْ  میلفظ دا اشتراک  

 و مُؤم ن در تن است  گَبْر اشتراک 

 گبر: کافر*

 652 تا 650 ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 سر بسته ی هاجسم ها چون کوزه 

 که در هر کوزه چ ه بْوَد؟ آن نگر  تا

 اتیآن تن پُر از آب  ح ةکوز

 تن پُر از زهر  مَمات نیا  ةکوز

 ی شه  ، ینظر دار به مظروفش  گر

 یتو گمره  یبه ظرفش بنگر ور

 ظرف  ی که در ظرف گذاشته شده، محتوا یزیمظروف: چ*

 653بیت دفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 جسم دان  نیا ة لفظ را مانند

 را در درون مانند  جان شیمَعن



 

 

 

588قسمت پیغام عشق  ت از چالوس خانم مهردخ   

 654بیت دفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 بود  نیبْ تن  ماًیتن دا  ةدید

 بود   نیبْ جان، جان  پُر فن   ةدید

متوجه منظور خدا   یذهنیهامن  ایکه فاسقان  مسئله اشاره کرده است و فرمود  نیسوره بقره هم خداوند به ا 26 ه یآ در

  یی خاطر فضاگشااند به آورده   مانیکه ا  ییهاچون در ذهن هستند، اما آن   شوند،ی کمتر از آن نم   یزهایمَثل پشه و چ  ان یاز ب

م  ینیقیو   دارند  خداوند  به  م   که  دانندی که  خداوند  جانب  از  م  دیآی هرچه  آن  پس  فضا  یای درست هست،  از    ی که 

  ن یا  یاما فاسقان که از م    کنند،ی و با خرد او عمل م  شوند ی م   تیخدا هدا  یسوو به   کنندی م   افتیرا در  دیآی شده م گشوده

 .کنندی شده و بد عمل م  چشند،گمراهی م یجهان 

 26 هی(، آ2سوره بقره ) م،یکر قرآن

لَا یَسْتَحْی ی أَنْ یَضْر بَ مَثَلًا مَا بَعُوضَۀً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّ  إ نَّ» ا الَّذ ینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ م نْ رَب ّه مْ وَأَمَّا الَّذ ینَ کَفَرُوا  اللَّهَ 

 «وَیَهْد ی ب ه  کَث یرًا وَمَا یُض لُّ ب ه  إ لَّا الْفَاس ق ینَ ا فَیَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ ب هَذَا مَثَلًا یُض لُّ ب ه  کَث یرً

که آن مثل درست و از جانب پروردگار    دانندی اند مآورده   مانیشه و کمتر از آن مثل بزند. آنان که اندارد که به پ   ییابا  خدا»

امّا کافران م آن ا  ندیگوی هاست. و  از  بدان گمراه   یاری خواسته است؟ بسمثل چه    نیکه خدا  را    یاریو بس  کند ی م  را 

 .« کندی . امّا تنها فاسقان را گمراه م تیهدا

  میبدان  دیبا  یعنی  نده؛یلحظه، مبدأ فکر و عمل ماست نه گذشته و آ  نی ا  میاست که بدان  نیا  گری آموزنده د  ارینکتۀ بس  کی

 یهستند و اگر فکرها  ندهیباشند، پس مربوط به گذشته و آ  دهیهمان  ی. اگر فکرهاگذردی لحظه در سرمان چه م  نیدر ا

باشند خالقانه  و  فضا  یعن ی،  بکر  هربرخاسته   هشدگشوده   یاز  هشاند.  باشد  ما  سر  در  آن  یاریچه  هم  مما    رود،ی جا 

  یسواز جنس جسم باشد ما را به   یاریهش  نی. حال اگر اکنندی م   تیهدا  دهندی که نشان م  ی سمتما را به   یعبارتبه 

حضور    جنسدر حضور بودن و از    ی. حتکندی م  تیخدا هدا  یسوحضور باشد به   یاریو اگر از نوع هش  بردیها مجسم 
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 دهدی چه ذهن نشان م آن   نیب  یعنی.  میشو  یجهان معنا و جهان ماد  نیب  ی که پل  شودی باشد سبب م  تیفیشدن اگر با ک

خداوند مطرب    ت،ی فیکبا   یی فضاگشا  ن یا  قیطربرقرار کرد، چون از  یباشد و جهان معنا آشت  یهدف ماد   کی  تواند ی که م

  ار ینکته بس  نیا  ی. ول شودی م  سریما م  ی به هدفمان برا  یدسترس   دهدی ما م  هکه ب   یو با خرد  کندی م   داریبما را    یزندگ

هدف   صورتن یا ر ی. در غیباشد نه آن هدف ماد دیما با ت یدر اولو تیفیکبا  یی مهم است که در لحظه ماندن و فضاگشا

  ن یهم بشود. بنابر دردزانباشد و   دیممکن است مف میو اگر به آن هدف هم برس مینیبی حسب آن مو بر شود یمرکز ما م

 .میکن یرا زندگ  تیفیکبا   ییفضاگشا شه ینفع ماست که همبه 

 660 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پُرخُماران از دَم  مُطر ب چَرَند

 بَرَند  خانهیمَ یمُطربانْشان سو

 662 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در سر آنچه هست، گوش آنجا رود 

 در سَر اَر صَفْراست، آن سودا شود 

 664 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و درد  ی شاد  یچونکه کردند آشت 

 کرد داریرا تُرک  ما ب مُطر بان

 کمال احترام و تشکر  با

از چالوس   مهردخت
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 890برنامه 

 موالنا  538خالصۀ غزل 

 538شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 گر آتش  دل برزند، بر مؤمن و کافر زند 

 پَر زند  ی صورت همه پرّان شود، گر مرغ  معن

نما، و هم بر  ی من  به ظاهر معنوؤهم بر م  زندی کس موقت بر همه روشن شود آن   یاز آتش  عشق اله   یبر وجود آدم   اگر

به    هان یچناخودآگاه نقطه   شود ی م  ش یخو  ی نظر، ناظر بر احواالت درون  یاریشه  دیبا د  که   ی. کس شیاند  خرد ی کافر  ب

 .گرددی اکنون ساکن م یزمانی ( جمع و به ب ندهی)گذشته و آ  یرانده و از زمان روانشناخت ه یحاش

دان با  ی مرغ معن  نیچن  .زدیری مفرو  بارهک یبه    یعنیرا پَران،    یذهنمن   وستهیپمهبه  یهاچه خردمندانه نقش   یزندگ   و

شروع به    یاریشو در فرم  ه   ردیپذی گونه که هست مبلکه همان   کند، ی ها را خوب و بد نم اتفاق  گریساده شده د  یذهن

  ی اریشخداوند است و باطنش مغز  ه  یباز  ه، یظاهر  قض  یذهنمن  یاریشبافت  ه  داندی چون م  کند،ی م  دن یو رقص  تیخالق

  ن یرا تماماً در ا یحضور زنده شده و تجربۀ هست  یاریشه هیبه سرما ی دان مقداری غ معنمر نیباشد. ا ی جد  دیبا نیو ا

 .تر شودتا هر دم پرّان  گذراندی م  یسبب زندگ ی ب  یبا شاد یابد تینهای لحظۀ ب 

 538شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 طوفان شود  یشود، جان غرقه   رانیهمه و عالم

 کاو آب شد، آن آب بر گوهر زند  یگوهر آن

  ی عنی  گردد؛ی گم م   یزدیحالت در غرقۀ لطف  ا  نیتوجه کرده و در ا  یاریشبه بطن  ه  رای! زشود؟ی م  رانیو  شا ی ذهن  عالم

کنندة زنده   یروین  کیو تنها آن    تفاوتی ب  ی دگیبه هر همانو نسبت   تر،ک یبه هست مطلق نزد  ستیبا شناخت  آنچه را که ن
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  ی خشم  ای  یاگر رنجش   ...یزیچ  ای  یشخص  یذهنمن  یهامقابل وسوسه در  گریو د  ندیبی آگاهانه م  زیچدر هررا    یزندگ

حضور با حقارتش    یاریشدر ه  یذهنمن  کهن یتا ا  شود،ی بلند نم   یذهنمن   هیو بر عل  دهیبه عقب کش  عاًیخود را سر  دهید

و بر گوهر    یجار   ی از او تنها آب  زندگ  گفت؛ی سخن م  های دگیها از همانگوهر که قبالً  نیو طوفان شود، و ا  زدیرفرو

  لیتر تبددرخشنده  یشو و به گوهرورا در مرکز شست  های دگیهمان  یزدیا  ات یبا کمک آب ح  یاریشه   یعنی  زند،یم

 .شودیم

 538شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 شود نقش  جهان   رانیشود سر ّ نهان، و  دایپ

 ناگهان بر گنبد  اخضر زند  د یبرآ ی موج

دان آموخته است که  ی مرغ معن رایز شود،ی م  رانیو ستی جهان  نی که نقش  ا یذهنو شک من دا ینهانش در درون پ سرِّ

 .شود زیاز دل و جانش لبر بارهک ی به  یزدیا یهامتواضع و نرم باشد تا موج  رحمت   ی برابر زندگ هر دم در دیبا

 538شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 شود   خود ی ب  ی قلم کاغذ شود، کاغذ گه یگاه

 خنجر زند  یاو بد شود، هر لحظه   کی خصم  ن جان

آفر  قلم ب   دگاریصُنع  با خالق  دیدر کاغذ سف  یخودی از  به نوشتن    یفردبه و منحصر  زیانگ شگفت   تیعدم شده  شروع 

   .کندیم

  یدارشتن یاو بالفاصله از خو  و بد اُفتد...  ک ین  یذهنخواسته در کشمکش من   ایطور ناخواسته و  به   یاریشجان ه   نیاگر ا  و

 .ردیگی دست م ه لحظه را ب  نیا  ییفضاگشا  یعنیخود مراقبت کرده و خنجر خدا 
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 538شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 شود   ی شود، در خلوت  شاه  ی جان که اللّه هر

 شود، از خاک بر کوثر زند   یبُوَد، ماه یمار

به جهان  و نسبت  ندیگزی اقامت م  یدر خلوت شاه  شودی م  ی او الله  ندینظر بب  اریشبا ه  یاریشکه هر جان  ه  یراسته ب

و به    دهیره  یذهنمن  یعنی  یبا شناخت، از مار  یاریشجان  ه  نیکه اچرا   رد،یگی را خرده م   یذهنتفاوت شده و من ی فرم ب

 .گشته است ب یکوثر بانص ی راوانو به ف دهیو از خاک دست کش ل یحضور تبد یماه

 538شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 شود   دایشود، در المکان پ  جای ب  ی جا سو از

 بر مشک و بر عنبر زند   ن،یسو که افتد بعد از ا هر

 کند  یش یکند، بر اختران پ ی ش یفقر درو در

 درش سنجر زند  یدرش خاقان بُوَد، حلقه خاک

شراب    دنیهر دم با نوش  یعنیذهن عبور کرده به المکان،    یعنیچون حضرت موالنا از مکان  هم   دةیبه حضور رس  انسان

مبدّل کرده    نیبعدم   یعن یغم  واحد    کینظر و تمام هم و غمش را تنها به  صرف   شای ذهنمن  ی هاخواسته   ی از تمام  یبیغ

بر مشک و بر عَنبر   دهدی عشق خدا را م  ی سو که افتد تنها بوهر  همعنا زنده و ب   قت یبه حق  یاریشه  نیا  گر یاست. حال د

  ز یعز  یچنان خاک دَر  موالناعشق را گرفتند و سرمست شدند. بنده هم هم  یشدن به او، بو  نی با قر  یاعده   یعن ی  زندیم

 که؛  دمیو فهم  دمیعشق را شن  یبو  قتاًیچون حق  شومیم

 2455 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 به رضا  دیخاک  دَرَش، دَر نَگُشا  یتا نشو
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 538شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 به دل  دیآفتاب  مشتعل هر دم ندا آ از

 سر را بهل، تا باز شمعت سرزند  نیشمع  ا  تو

موالنا  از دل   به  دم  هر  مشتعل،  ندا  یآفتاب  اله   ی جان  زندگبه لحظه  آمد،ی م  یعشق  سف  ی لحظه  کاغذ    غام  یپ  دیدر 

به    دیآمد نبا  ی از طرف زندگ   ی خوب  ام یاگر پ  میادعا شوی ب   یذهنبه مننسبت   دیما هم با  یعنی  نوشت، ی م  یاخردمندانه 

 .میکن افتیدر یانو و تازه   غامیپ ی زندگ  رفاز ط گر یتا بار د میبلکه خاموش بمان م،یریخود بگ

 538شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ؟ یسر را چرا پنهان کن  ،یخدمت  جانان کن  تو

 خوشتر شود، از زخم کان زرگر زند  ی هر دم زر

مبادا از ناز و عشوة    م،یو پنهان نکن  میری را باال بگ  یزدیسر خرد ا  دیو با  میآگاه باش که ما در خدمت جانان  یاریشه  یا

الگوها بر  یذهنمن فری شرط  یاساس  ذهن  ده  فتهیشدة  پز  ب   م،یو  باشی بلکه  فروتن  و  به سر    میمن  زرگر  دم  هر  تا 

 .آورد دیپد یترطرف زر  خوش ما چکش زند و از آن  یذهنمن

 538شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 غزل   نیخوش خوش ا گفتی ازل، م  یاز باده   خودی ب  دل

 خوشتر زند   نیدَم از ا  نیدَمَش، ا  ردیفروگی م گر

خوش گفته بود،  غزل را خوش   نیمطلق ا  یخودی از ب   ،ی عشق اله   : دل من با وصل ماندن بهندیفرمای جانان م   یموالنا

 یهااستفاده غزل سوء   نیا  دنییاز سرا  یذهن من  یهاله ی دمش خاموش شود و ح  زد،یبرفرو  یاریشاز ه  یاگر دَم زندگ   یول

 .میبگو  ییبایگهربار و ز یهاغزل  همهن یا توانستمی نم  گریالزم را ببرد، من د
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  ماندی خاموش م  طور نیتمام هم  یاست، بلکه با هوشمند  دهینترس  چ ینشده بود و ه  ش ایذهنمن   فتۀیاو هرگز فر  ! نه  اما

خاموش بمانم تا هر دم با    دیپس من هم با  د،یآ  دیتر از درونش پدو گوهر خوش   باتریز  یدم، غزل  نیا  ی تا در خاموش

 .شوم انیب ییبایو خرد او به ز ییبایگرفتن ز

             .وسالم

 احترام،  با

    از آمل  زهره
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 با سالم 

دائماً در حال ست  یدگیانسان در مرکزش همان  یوقت تا بد  زهیدارد،  از    یکیها را حفظ کند.  ی دگیهمان  لهیوسنیاست 

توهم را    ن یا  شهیهم  ی ذهنمن   ی عنیاست    «دشمن»عنوان  به   گرانی د  دن ید  کند،ی م   جادیحالت ا  نیکه ا  ییهاتیخاص

  فرستدی المنون را م بُ یر  ایاتفاقات  ناگوار    زیفکان نقضا و کن  قانونضرر بزنند.    یاند تا به وتوطئه کرده  گرانیدارد که د

  ای  اند یی هستند که دائماً در حال فضاگشا  ییهامقابل، انسان خودش کند. در  ی ذهناشتباه  من    د  یانسان را متوجه د نیتا ا

زنده و    یها. اما انسانزندیبرخ  زهیست  هب  زیها نقصد دارند با آن   یذهن  یهامن   یاند ولزنده شده   یتماماً به زندگ   کهنیا

از ذهن را به آنان    ییکه خداوند راه رها  کنندی شده دعا مگشوده   یبلکه با فضا   نندیبی عنوان دشمن نم ها را به آن   داریب

 .نشان دهد

 ١87١ تیدفتر دوم، ب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 دل کباب ، ظالمانت نیا  آتش ز

 بُد خ طاب ی ومتو جمله ا هد  قَ  از

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

موضوع، موالنا به دو داستان    نیدو اتفاق با هم متفاوت است. در ارتباط با ا  نیو ا  گریجور دک یانسان  فضاگشا هم  

 :کندی اشاره م  وسفی حضرت نوح و حضرت 

هشدار را    نیا  د،یدی آنان آمده بود، م   یبرا   ی که از طرف زندگ   یغامیبه پقومش را نسبت   یزهیست  ی نوح وقت  حضرت 

ست  دادیم من  با  شما  زن  دیکنی نم  زهیکه  به  من  شده  یدگچون  فضازنده  انکار   با  شما  خداست.  دم   من  دم   و    ی ام 

 .دیزنی خودتان م  یشه یبه ر شه یو ت دیکنی تان را محکم م ی ذهنمن  یپوسته  دیشده، دارگشوده
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 3١26و   3١25 اتیدفتر اول، اب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 بمُردم از حواس  بوالبَشَر چون 

 مرا شد سمع و ا دراک و بَصَر  حق،

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

 دَم، هر که دَم زد، کافَر اوست  نیا  ش یپ

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

 ی هامن   یشامل  حال  همه  ی دند، قهر الهحق  نوح را ادا نکر   یذهن  یهاچون من   دیگوی عالم چون خ رمن. موالنا م  نیا

  ی هر انسان   مییبگو  میتوانیم  گرید  یه یزاو  کیاز    ایاست. و    دهیند  ریبا اقامت در ذهن، خ  یانسان  چ یشده است و ه  یذهن

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

 3١3١تا   3١29 اتیدفتر اول، اب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 * یسَرمَد   ر ینوح، ش ی نبود گر

 ؟  یرا چرا برهم زد ی جهان پس 

 ی بود او در تن  ریهزاران ش صد

 ینچو آتش بود و عالَم، خ رمَ  او

 ن، پاس  عُشر  او نداشت که خ رمَ چون 

 شعله بر آن خرمن گماشت  نیچن  او

 خدا  ریحق، ش  ری: شیسرمد ر یش *



 

 

 

588قسمت پیغام عشق   خانم سمانه از تهران  

و آن دوست جور    دیآی م   وسفی  داریبه د  یمیدوست قد  کی  یکه روز  کندی اشاره م  وسفیادامه به داستان حضرت    در

 .کندی م یادآوریو حسادت برادرانش را 

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

 3١59و   3١57 اتیدفتر اول، اب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 مهربان  ار یاز آفاق،  آمد

 همانیرا شد م قیدّص  وسف  ی

 خوان و حسد دادش جور  ا  ادی

 بود و ما اَسَد  ریزنج کان گفت

زنجچیه ننگن  ری ش  یبرا  ریوقت  ش  ستی آور  گردن  اگر  زنج  ریچون  نسبت  ریبا  هم  باز  شود،  بسته  همه هم   ی به 

  ی و قضا  ی: آن اتفاق به خواست زندگدیگوی م   وسفی.  کندی نم  رییتغ  اشرانه یش  تیبرتر است چون ماه  رسازانیزنج

 .میندار  یت یو شکا میهست ی بدان راض   زیافتاده است و ما ن ی اله

 3١6١و   3١60 اتیدفتر اول، اب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 را از س لس له  رینَبْوَد ش عار

 حق گله  ی ما را از قضا ستین

 بود   ریرا بر گردن ار زنج ریش

 بود  ریم رْسازان، یهمه زنج بر
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که    یمانند ماه  دیگوی م   وسفی جا احوالت چگونه بود؟  و آن   ی: با زندان و چاه چه کار کردپرسدی 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 ل، در آسمان م صورت قُرص کامبه 

 3١63و   3١62 اتیدفتر اول، اب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 ز زندان و ز چاه؟  یون بود: چُگفت

 : همچون در مُحاق و کاسْت، ماه گفت

 مُحاق ار ماه  نو گردد دوتا در

 در آخ ر بَدر گردد بر سما؟ ی ن

  ی قاعده مستثن  ن ی. انسان هم از ارسدی نُقصان به کمال نم   یجهان بدون  تجربه  نیدر ا  یا ده یپد  چ یه  نیبنابرا  پس 

  ش ی ها پچالش   کهی زمان و تا  رد یبه خود بگ  ت یصورت فعل  ،یآدم   یبالقوه  ی که استعدادها  شودی ها باعث م. نقص ستین

 ی زه یو توانمند است. ست  ی ر قوکه چقد  شودی نکند، متوجه نم  غلبه ها  و انسان به مدد  قدرت  عدم در مرکزش بر آن   دیاین

و    یرشد  روح  یبرا  ی به فرصت تواندی دست هست که م  نیاز ا یمثال  زین  کندی م  یی که فضاگشا  ی با انسان   یذهن  یهامن

 .شود لیپناه بردن به مرکز  عدم تبد

 95و   94 اتیدفتر چهارم، اب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 توست  ی هر عدو دارو قت یحق در

 ستو ت  ی ولجُ و نافع و د  ایمیک

 ال در خَ  یزیرازو اندر گُ که

 از لطف  خدا یی جو  استعانت
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            سپاس فراوان با

سمانه 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

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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