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1103 پیغام عشق قسمت خانم مریم از تهران   

 «ر شمشیپل صراط، پلی به باریکی مو و برندگی  »

 خوانیم:در سوره حمد می 

 6(، آیۀ 1قرآن کریم، سورۀ فاتحه ) 

 «اهْدِنَا الصِِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ»

 «.خدایا ما را به راه راست هدایت فرما»

کند که از من بخواه تا تو را به راهی مستقیم هدایت  صراط به معنی راه است و خداوند در سوره حمد به انسان گوشزد می 

راد از گفتن این موضوع، کلمه صراط در این سوره و سخنان  م  . به تفسیر سوره بپردازم که علمش را ندارم  مخواهکنم. نمی 

شود، پلی که روی جهنم کشیده شده و انسان در روز قیامت باید از روی آن  ست که در مورد پل صراط نقل می و احادیثی 

 .بگذرد تا به بهشت وارد شود

به    .ر این لحظه قائم به ذات خود شویمت ماست و باید دایم هر لحظه، لحظه قیامشده   هروز قیامت کی است؟ دیگر آگا

گیرد. میزان در مقابلمان  ذهنیِ خود و اعمالش آگاه باشیم و بدانیم نتایج اعمالمان در هر لحظه مورد سنجش قرار می من

 .یرایم یا خآیا از ترازوی الهی کم کرده ،دهدقرار گرفته و به ما نشان می 

 1900 بیت، دفتر چهارم، ، مثنویویولم

 من کم کنم ، از ترازو کم کنی

 من روشنم ، تا تو با من روشنی
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 122 بیت، دفتر دوم،  مثنوی وی،ولم

 هم ترازو را ترازو راست کرد

 هم ترازو را ترازو کاست کرد

فه را  یا ک  مان راهی شویم. اگر از ترازو کم کردهعمالپس هر لحظه، لحظه قیامت ماست تا آگاه و هوشیار به طرف نتایج ا 

مان. هر لحظه باید از پلی به باریکی  شود، در حال درونی و اوضاع بیرونی ایم، در همان لحظه نمایش داده می سنگین نموده 

همانطور  چون    .تواند زیاد و مهلک باشددهد چقدر امکان لغزش و خطا میمو و برندگی شمشیر بگذریم، پلی که نشان می 

 .نم کشیده شده و با هر لغزش، به مراتب مختلف جهنم سقوط خواهیم کردکه در قصص آمده، پل صراط بر روی جه

ست برای باال بردن هوشیاری ما در این لحظه. این لحظه به چه کاری مشغولیم؟ آیا آگاهیم که هر لحظه  همه اینها تمثیلی 

اد حس کوچک بودن و حقارت در  ترین نگاه اشتباه، ایجداریم؟ با کوچکبرمی گام   روی پلی به باریکی مو و برندگی شمشیر 

ترین بروز خشم و عصبانیت، با یک کلمه حرف ناراست، با غیبتی به ظاهر کوچک، با به استهزا گرفتن  دیگری، با کوچک

یِ لبه آن ما را از پا در خواهد  تیزتوانیم روی پلی که در این حد ظریف است گام برداریم، شخصی، قومی یا ملتی و .... نمی 

ان را زخمی و مجروح خواهیم نمود، از تعادل خارج خواهیم شد و فوراً به درون جهنمی که خود برای خود خواسته  خودم  . آورد

 .به مراتب مختلف آن سقوط خواهیم کرد  ،ایمو ساخته 

هنمی هم  دانیم نباید در این مراتب جهای موالنا می همه تجربه ندامت و پشیمانی بعد از فضابندی را داریم و حاال با آموزه 

گوید بیا و مجدد بگذر، اینبار آگاه باش که  باید حیدروار برخیزیم، زیرا دوباره قیامت برپاست و پلی باریک که می   .بمانیم

 . باید چگونه عمل کنی

داری  ست باریک، اما اگر تمرکزت روی هر قدمت باشد، حواست به همین یک قدم که االن برمی که راهی  تدرست اس 

گذرند و نخواهی به آنها راهکار  ز روی دیگران برداری که آنها در این لحظه چطور از روی این پل می باشد، چشمت را ا
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  ه تیز شمشیر نخواهد بود زیرا تو قبل از آنکه دمِ شمشیر بدهی، آرام و آهسته پیش خواهی رفت. کم کم، آن راهِ باریک، لب

 ای. انداخته  خودت این بارهای اضافه را  ،هایت را دوشقِّه کندهمانیدگی 

ای. اگر هر لحظه  آنچه که با خود به همراه آورده   ها و هراین راه بسیار تیز و برنده است، بله، برای از بین بردن همانیدگی 

ین بگذاری، بدون ترس و وحشت از آن به سالمت عبور خواهی کرد و این پل دیگر آنقدرها نازک و  زم همه را قبل از پل بر

 .تدانی کوچکترین خطا چه عواقبی خواهد داشچون تو در هر لحظه به خود آگاهی و می  دلهره آور نخواهد بود 

ذر از این پل فراهم آورد. آن سوی این پل  ی گ دهد تا زمینه آسایش و راحتی تو را براپرهیز در هر قدم خودش را نشان می 

ل و عشقی ابدی که تو را به خود فرا  لحظه وصا  . که هر لحظه مشغول طی کردن آن هستی، بهشت جاودانه خداوند است

فقط به من نگاه کن، به پایین پل نگاه نکن و از آن نترس. من هر لحظه، حتی همین االن که روی پل  »گوید:  خواند و می می

توانی از آن بگذری،  ذهنی نمی به زور و عقل این من   ،کنمام و کمکت می داری همراهت هستم، دستت را گرفته می بر  مقد

چند که   آنچه سر راهت قرار دادم با آغوش باز پذیرا باش. راه من مستقیم است، پیچ و خم ندارد، هر ا بگیر و هردست مر

ترین راه برای وصال است. به چشمانم نگاه کن و یک  بهترین و سریع  د، امازاندادر ابتدا باریک است و تو را به وحشت می 

 .«لحظه از بودنِ من غافل مشو

 3072 شمارۀ  س، غزل، دیوان شمویولم

 به من نگر که به جز من به هر که درنگری 

 خبرییقین شود که ز عشق خدای بی 

 از تهران  ،خانم مریم
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 نام خدا به 

 «عیب بینی »

 کنیم؟ فضاگشایی می  ،بینیمو برای عیبهایی که می  آیا ما ستِّاریم

 ۴13 بیت ،دفتر ششم   ی،ولوی، مثنوم

 بر قضا کم نه بهانه ای جوان

 جرم خود را چون نهی بر دیگران

د را به  لیت شادی و هوشیاری خوجرم تو اینست که مسئو  .ای انسان در بیرون به دنبال بهانه برای دردهایت نباش

  .شویخواهی و بیدار نمی زندگی می  ،گیری و از اتفاقاتهده نمی ع

 ۴1۵ بیت ،دفتر ششم   ی،ولوی، مثنوم

 گِرد خود برگرد و جرم خود ببین

 جنبش از خود بین و از سایه مبین

ببین چطور بیهوده به دنبال سایه    .تو هستندهایت مانع جنبش و فضاگشایی  نگاه کن و ببین چگونه همانیدگی به مرکزت  

 دوی؟ ات می یذهنمن

 1992 شمارۀ  غزل دیوان شمس،   ولوی،م

 روی را پاک بشو عیب بر آیینه منه

 عیب ترازوی مکن   ،نقد خود را سره کن
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ین است که هر  متواند در تو تجلی کند، نقد تو هدا می شوی و ختبدیل به آینه می   ، ییاگر مرکزت را از همانیدگیها بشو

  . ی بیرونیستو پرهیز باشی و نگویی عیب از ترازوهالحظه در شکر و صبر 

   2629 بیت  ، دفتر سوم  ی،ولوی، مثنوم

 حرص نابیناست بیند مو به مو 

 عیب خلقان و بگوید کو به کو

 2630 بیت  ، دفتر سوم  ی،ولوی، مثنوم

 عیب خود یک ذره چشم کور او 

 جو چه هست او عیبنبیند، گرمی

دریغ از اینکه    ،زندبیند و کو به کو جار می های دیگران را می کند که فقط عیب ر می انسان را کو  ل آنقدر چشم دحرص  

 .ک بار عیب خود را ببیند و به آن اقرار کندی

   ۴26 بیت ،دفتر ششم   ی،ولوی، مثنوم

 دیگر منه ی کس جرم خود را بر 

 هوش و گوش خود بدین پاداش دِه 

 ۴27 بیت ،دفتر ششم   ی،ولوی، مثنوم

 جرم بر خود نه که تو خود کاشتی 

 حق کن آشتی  ل با جزا و عد
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 ۴2۸ بیت ،دفتر ششم   ی،ولوی، مثنوم

 نج را باشد سبب بد کردنی ر

 بد ز فعل خود شناس، از بخت نی 

ذهنی، صدای  آید و گوش ما به جای شنیدن صدای ناهنجار من که هوشیاری حضور باال می پاداش فضاگشایی این است  

کنترل، کینه، رنجش، توقع و پندار  عیب بینی، ترس،  کنیم جرم خودمان را که    اگر با این لحظه آشتی  . شنودزندگی را می 

  ذهنی بگوییم من بد کورکورانه با منفهمیم سبب دردهایمان از فعل خودمان است، نه اینکه  بینیم و می کمال است می 

 .شانسم و من بدبختم

 31۸2 بیت ، پنجمدفتر    ی،ولوی، مثنوم

 های دَم به دَم فعل توست این غصه 

 القلم این بود معنی قد جفِّ 

ای که فضاگشایی  آید و قلم خدا، زندگی ما را به اندازه ز فعل ما و دیدن بر حسب همانیدگیها بوجود می های ما اغصه 

 .نویسدخوش می کنیم، می

 ۴۸۵6 بیت ،دفتر ششم   ی،ولوی، مثنوم

 گرگ درِّنده است نفس بد یقین 

 نهی بر هر قرین؟چه بهانه می 
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اما افسوس    دردایست که هوشیاری ما را می ی گرگ گرسنه ذهنمن  .کندکار می   ذهنی با بیشتر خواستنموتور نفس یا من 

  .اندازیمت عیبهایمان را به گردن دیگران می که ما ناظر ذهنمان نیستیم و با نفس شیطانی خود، مسئولی

 263 بیت  ،دومدفتر   ی،ولوی، مثنوم

 در زمین مردمان خانه مکن

 ه مکننکار خود کن، کار بیگا 

 .کندکند و کارافزایی می ه جای نظارت بر مرکز خود در کار دیگران دخالت می ذهنی، ذهن بدون ناظر است که بمن

 32۵0 بیت ، اولدفتر   ی،ولوی، مثنوم

 زخم نیش اما چو از هستیِّ توست 

 باشد نگردد درد سست   قویغم 

ذهنی  من ذهنی خودمان است و اگر به  زند، تمام دردهای ما از نیش مناو را نیش می   انسان مثل ماری در مرکز  گهر همانید

 .شوندشوند بلکه قویتر می های ما سست نمی ادامه دهیم غم 

 1319 بیت ، اولدفتر   ی،ولوی، مثنوم

 ای بسا ظلمی که بینی در کسان

 ایشان ای فالن  خوی تو باشد در

ها و جنگهای بیشماری هستیم که اگر هر کسی به جای  ذهنی هستند، شاهد ظلم نی که انسانها زیر سلطۀ منجها   در

 .گرفت جهانی نو و پر از صلح داشتیممسئولیت فضاگشایی و آوردن خرد زندگی را به عهده می  ٱه، فردخشم و ستیز



 

 

 

1103قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 3216 بیت ، اولدفتر   ی،ولوی، مثنوم

 ست ا خیری بُده علت ابلیس اَن

 این مرض در نفس هر مخلوق هست 

ای ذهنی است که ما  هاین مرض در همۀ من  «.من از انسان برترم، من آتشم و او گِل است» :این شیطان بود که گفت

 .شویمکنیم و به قضاوت و درد دچار می خودمان را با دیگران مقایسه می 

 1327 بیت ، اولدفتر   ی،ولوی، مثنوم

 م وی عَبر ر ، دای بدیده عکس بَ

 رم تویی، از خود مَ بد نه عَم است، آن 

 ،بینیمعلت اینکه ما بد می »گوید:  می   موالنا به ما  .کنیمبینیم و قضاوتش می عَم به معنی عمو و هر انسانی که ما او را بد می 

 .«ر نکنیمرافز خود اکنیم و اینست که از همان جنس در ما هم هست و ما باید آن جنس را در خودمان جستجو 

   1322 بیت ، اولدفتر   ی،ولوی، مثنوم

 بینی عیاندر خود آن بد را نمی 

 ای خود را به جان ورنه دشمن بوده 

 1323 بیت ، اولدفتر   ی،ولوی، مثنوم

 کنی ای ساده مرد حمله بر خود می 

 د همچو آن شیری که بر خود حمله کر
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با من داستان عیب  انسانها که  ابلیس دچار  بینی ما  ه عکس خود را در آب  مثل شیری است ک  ،دیمشذهنی به مرض 

 .کندبیند و به خودش حمله میمی

   33۴۵ بیت ، اولدفتر   ی،ولوی، مثنوم

 دست خاییدن گرفتندی ز خشم 

 به چشم یندندید لیک عیب خود 

 33۴6 بیت ، اولدفتر   ی،ولوی، مثنوم

 نه دید آن زشت مرد یخویش در آی

 شم کردرو بگردانید از آن و خ 

اگر   و  کننددهند، عیبهایشان را انکار می ذهنیشان را ادامه می ه معنی حسرتیست که انسانها تا وقتی من ب  دست خاییدن

 .بینیمود زشتی فکر و عمل خود را در آینۀ دلمان می یک لحظه فضاگشایی کنیم تا مرکزمان آینه ش 

 33۵0 بیت ، اولدفتر   ی،ومثن لوی،وم

 گریدگر شما روشن : گفت حقشان

 در سیه کاران مغفل منگرید

تو از جنس هوشیاری نظر هستی و  »گوید:  شنویم که می اگر فضا باز کنیم و ذهنمان را ساکت کنیم صدای خدا را می 

 .«ذهنی را نخوریتوانی روشنگری کنی و فریب سیاه کاری مقاومت و قضاوت منمی
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   33۴7 بیت  ،دومدفتر   ی،ولوی، مثنوم

 کنیبینی می در رخ مه عیب 

 ی کنبهشتی خارچینی می  در

 33۴۸ بیت  ،دومدفتر   ی،ولوی، مثنوم

 و خارجو گر بهشت اندر روی ت 

 هیچ خار آنجا نیابی غیر تو 

پسندد و  ذهنی آن را نمی کند و شاد است، هر چند من نماد رخ انسانیست که با هوشیاری حضور فضا باز می   ماه،رخ  

اگر به جایی پر    ذهنیمن  .کندنسانهای زنده به حضور فرار می ا آید، از  کند و مثل خفاشی که از نور بدش می مالمت می 

،  های گنج آور استکه نماد رنجاز خارها    ، از گُل برود، به جای لذت بردن از گلها که نماد فراوانی و شادی زندگیست

  .داند که ریشۀ خارها در ذهن اوستکند و نمی شکایت می 

 22 بیت ، اولدفتر   ی،ولوی، مثنوم

 هر که را جامه ز عشقی چاک شد 

 جمله عیبی پاک شد او ز حرص و  

 .کندآن کسی که برای رسیدن به عشق و اصل خود، جامۀ حرص همانیدگیها را بدرد از هر عیبی خود را بری می 
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 137 شمارۀ  ، غزل دیوان شمس  ولویم

 او همه عیب تو گیرد تا بپوشد عیب خود 

 ؟ دانی، چراو می  ریزی غیب جان    و ازا  تو بَر

داند  موالنا متعجب است که انسان با اینکه می   . ندپوشاهای خود را می ی است و با این کار عیب بینذهنی عیب خاصیت من 

  برد و به دردها،ضای محدود و سبب سازی ذهن می آید، آن را به فانرژی زندۀ زندگی همین لحظه از فضای غیب می 

   ند؟ک، آخر چرا این کار را می دهدذهنی جان و قوِّت می کرهای من باورها و ف

 12۴ شمارۀ  ، غزل دیوان شمس  ولویم

 بربند دو چشم عیب بین را 

 چشم غیب دان را بُگشای دو 

زندگی را  ا ببندیم تا در فضای گشوده شده، خرد و پیغام  با صبر و شکر و پرهیز چشم عیب بینمان ر»فرماید:  موالنا می 

 .«آید، بگیریماز فضای غیب می  که

 19۴۴ بیت  ،دومدفتر   ی،ولوی، مثنوم

 پاک کن دو چشم را از موی عیب 

 سروستان و غیب تا ببینی باغ و  

ب  و در عی)  کشیمماست بیرون نمی   دیگر مو را از شود و  بین ما بسته می گشودن فضا در برابر وضعیتها، چشم عیب   با

                          .کنیمکنیم و باغ دلمان را باغبانی می تمرکز می   کنیم و فقط روی خودمانو قضاوت نمی  (شویممی دیگران دقیق ن
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 2۵19 شمارۀ  ، غزل دیوان شمس  ویولم

 اگر عیب همه عالم تو را باشد، چو عشق آمد 

 سوزد جمله عیبت را که او بس قهرمانستی ب

با گشودن   استما  لحظه  این  که همیشه  این لحظه  اتفاق  برابر  در  درونمان    ، فضا  قهرمان  و  زندگی  نیروی  آشتی  با 

.  شویمی می سوزانیم و با نور مطلق یکبنابرین عیبهایمان را شناسایی کرده و آنها را در آتش درد هوشیارانه می   ،کنیممی

 .دل عذر بخواهیمصدا کنیم و از ته  کافیست خدا را

 303۴ بیت  ،دومدفتر   ی،ولوی، مثنوم

 انی که عیب خویش دید ای خنک ج

 آن بر خود خرید  ، هر که عیبی گفت

شود و با فضاگشایی نقص و عیب خودش را  کند و قرین خداوند می خوش به سعادت جانی که مرکزش را عدم می 

 .تازدرکزش هر لحظه می ک کردن مبیند و در صدد پامی

 3212 بیت ، ولا دفتر   ی،ولوی، مثنوم

 د و شناخت ویش را دیهر که نقص خ 

 اسبه تاخت   ود اندر استکمال خود 
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 3036 بیت  ،دومدفتر   ی،ولوی، مثنوم

 ریش هست  هدچونکه بر سر مر تو را  

 مرهمت بر خویش باید کار بست 

این مرهم خمهای ما در بیرون نیست بلکه در فضای گشوده،  زدهند، و مرهم  ها هستند که صدها درد به ما می همانیدگی

 .داردیابیم و این نیاز به صبر را می 

 30۴3 بیت  ،دومدفتر   ی،ولوی، مثنوم

 تا نروید ریش تو ای خوب من

 بر دگر ساده زنخ طعنه مزن

ها در تو  رزشاصل کاری و ضد ا خواهی که تخم نا پس اگر نمی   ،هان استای انسان که خوبی و فضاگشایی در ذات تو ن

واند همسرت، فرزندت، برادر و خواهر و مادر و پدرت باشد  تیر و دیگران را که میبه کسی ایراد نگ  ،کندرشد و نمو  

خدمت ما به جهان است  یقین بدانیم این بزرگترین    .ارتعاش در بیاور  کنترل نکن و با فضاگشایی عشق و خرد آنها را به 

 :زیمبیاموو در آخر پند موالنا را با جان و دل   که کسی را به واکنش وادار نکنیم

 بیت هشتم، مصرع دوم ،  3۴ شمارۀ  ، غزل دیوان شمس  ولویم

 خو گیر از حلم خدا ،  ستار شو ستار شو

 .های دیگران را بپوشانیم و آشکار نکنیمب کند تا بتوانیم عیمی   خود، ستارما را هم خوی  حلم خدا فضای گشوده است که  

      با سپاس از برنامه انسان ساز گنج حضور و یاران گرامی 
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 با از کرج دی
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 مهربان به نام خداوند بخشنده 

 

 با سالم خدمت استاد عزیز و گنج حضوریهای جان 

 

 ۸37از برنامه     6و   ۵و   ۴ابیات  ،9۴7 غزل  ، دیوان شمس

 

 زِ دُودِ شب پَزی ای خام زِ آتشِ موسی 

 مدادِ شب دهد آن خامه را زِ عِلم مَدَد 

 

 مرکب جوهر، دادِ شب= م

 

های ها و شکست و ناامیدیدَردها و رنجش  ت.که آن دُود شبِ ذهنِ ماس کشیم  ی دَرد م ذهن هستیم  انی که در  تا زم

و از آتشِ    .توانی رها شویاز این خامی می   ،ذهنی عمل نکنی ولی اگر با دیدِ مَنِ  دارد خام نگاه می   ماست که ما را همچنان 

  توانی مانند موسی می  .آوردرون می بی ز خامیو تو را ا پزاند ا می که همان آتشِ هوشیاریِ حضورت هست که تو ر موسی

تا جُوهر زندگی به فریادِ  تو هم از همانیدگیها رها شوی و بر باالی کوهِ ذهنت آیی   ،بر باالی کوه رفت   که به سوی آتش 

 . دهد نردهای تو را تسکیدَ نَش  فَکاآن عِلمِ الهی به اِمداد و یاری تو آید و با کُنْ ، تو رسد و آن مُرکبِ و آن قلم زندگی
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ذهنی را آب کرده و آتشِ عشقِ خداوند  توانیم این کوهِ یخیِ مَنِ ست که می با فضاگشایی   ،تنها با عدم کردنِ مرکزمان

 .ی شویمرا بر آن بتابانیم و از علم و گرمای الهی مَدَد گیریم و بتوانیم درونمان را گشاده کرده و پذیرای آهنگِ دلنوازِ زندگ

 

 مجنون  ای  ر،اکنیر لیلیِ شب را گب

 شبست خلوتِ توحید و روز شرک و عدد 

 9۴7 شمارۀ  ، غزل دیوان شمس  ولویم

 

آورد که اگر به آن لحظات  ولی باز خداوند لحظاتی را برای ما بوجود می   دانیم که در شب ذهن اسیر هستیمما می   همه

 . باشدداشته باشیم  م یستان و تمی درِ آن را ای که قشبِ قدر یا لحظه  ، ما تواند هر لحظهمی  ،توجه کنیم

                     

توانی حتی اگر  می   . قدرِ آن را بدان ،اَبَدی و با این وجود که در ذهن هستی ای هوشیاری توجه کن به این لحظه»میگه:  

و  انی  را بدآورد  یداری تو بوجود می توانی قدرِ لحظاتی را که خالقت برای بمی   ، ای با لیلی عاشقی کنیهدر ذهن گیر کرد 

هوشیار باش به    ،گر باشرا نظاره   اتآن مرکز عدم شده  ،آن لیلیِ شب  .او شوی  دمانن  ،کنیا نورانی  ر  تروند  ی.بیدار شو

 .  «قدردان و قدرشناس و فرمانبردار باش تا بتوانی خودت را نجات دهی ،آن

هنی را که در  ذ   این  مانیوتنمی   .یمکنداوند خلوت  توانیم با خ نمی   ،شویم  توانیم با خداوند قرینتا مرکز را عدم نکنیم نمی 

ها و  توانیم در دویی بمانیم و به جای خداوند چیزها و باورها و داشته نمی .  شرک و عدد است را به خداوند نسبت دهیم

کنیم دویی  ایجاد  و  قائل شویم  برای خداوند شریک  و  بپرستیم  را  و همانیدگیها  را همانندِ  نمی   .دَردها  توانیم خداوند 
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همان خداییت. ما   ،که تمامِ انسانها یکی هستند یجاد کنیم و نامش را هم عبادت گذاریمیی اجسم ببینیم و جدا انسانها  

یک روح    ،که یک خداییتدر صورتی  .هم خود و هم آنها را تا مرزِ دویی خواهیم برد  ،با فرق گذاردن بینِ آدمها و چیزها

گردیم و به او  می آید همه در یک جهت و به اصلمان بر   ش مستقر شده و زمانی که مرگ جسمی پی  ت جسم نهایدر بی 

 .روزِ اَلَستمانند  ،زنده خواهیم شد

 

  شَبَست لیلی و روزَست در پِیَش مجنون

 که نورِ عقلْ سَحَر را به جَعْدِ خویش کَشَد 

 9۴7 شمارۀ  ، غزل دیوان شمس  ولویم

 

 جَعْد=زلف -

 

گردیم و تا حال در این شب  ن به دنبال مجنون می تیم که در شب ذهسذهنی همانند لیلی هکی و شبِ مَنِر تاریما د

توانیم  که این روز واقعی را تنها در پیش خدای واقعی می   نتوانستیم مجنون یعنی خدا را پیدا کنیم و به وصال برسیم

انداختنِ همانیدگیهاست که می و    یالتنها با فضاگشایی واقعی نه اینکه در فکر و خ  .بیابیم واقعی  انیم به خدایی  وتبا 

ای که ما را مُنجَمد و سفت و  توانیم این کوه یخی و به دنبال آن با فضاگشایی و پذیرش و صبر است که می   برسیم

همه    توانیم و ب.  سراسر جان شویم و زیبایی بیآفرینیم  ،را آب کنیم و با گرما و درخششِ خورشید زندگیمُنقبض کرده  

 . چیز را به روز روشن بدل کنیم
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که باید قدر آن لحظات را  درون زیباییهای پیچ در پیچ و پُر از شگفتی زندگی به ما عرضه خواهد شد   با گشودن فضای

ما    مُنتهی  ،لحظات در حال تابش است  در اصل در همه   . موقع نور عقل و زندگی بر قلب ما تابیده خواهد شدآن  .دانست

  .بیمیاآن را نمی  در قعرِ چاه و تاریکی  شبِ ذهندر 

 

ایم زیباییهای زلفِ آن نور بر ما تابیده شده و شب ما را به سحر بدل کرده و ما توانسته   ،ه فضاگشایی کردیمحال ک

لحظه    طراوت و شادابیش بر جانمان تابیده و ما را زنده و شاد و جوان کرده که هر.  معشوق را ببینیم و حس و لمس کنیم

   .ا در حس جوانی بسر خواهیم بردر

 

با فضاگشایی تن ببریم و شناسایی کنیم که ما مَنِ  ،این جوهر وجودیمان توانیم به  ست که می ها  ذهنی  به اصلمان پی 

توانیم شب ذهن را تبدیل به سحر و آنگاه روز و صبح حضور کنیم که این  و می   . اندافکار واقعیت نداشته   و همه نیستیم  

آهسته آهسته حس    .شود صورت خواهد گرفت شو و می ب  ،نَش ضا و کُنْ فَکا قبا قانونِ  ،عنایت و لطف پروردگار  فقط با   کار

 .حس شادی و عشق و تازگی در ما جوانه خواهد زد  ،حس رضایت و صبوری  ،شکر و سپاس  امنیت، حس حس    ،آرامش 

 

 با تشکر و احترام 

 حداِّد هستم از کرج 
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 به نام خدا 

 با سالم و خسته نباشید خدمت استاد شهبازی و دوستان گنج حضوری 

 3306 بیت ، دفتر اول  ،مثنویلوی، وم

 تر از خودتر زنی بر نازنین گَ

 در تَگ هفتم زمین زیر آرَدت

والنا و  جناب م   ، رسیده مثلتر از خودت یعنی انسانهای به حضور  اگر مدعی بشوی و با نازنین»  :فرمایندجناب موالنا می 

آنچنان زندگی و خداوند توسط قانون    ،«و بلدم دانم می »  : بزرگانی مثل استاد شهبازی ستیزه کنی و در برابر آنها بگویی

  . «شویخودت پشیمان    برد که از کرده های ذهن فرو می را در تگ هفتم زمین یعنی اعماق ذهن و درد   قضا و کن فکان تو

ذهنی از بزرگان  کردم و با منکردم انتقاد می که بارها شده بود قضاوت می باشد  ی ز تجارب بنده هم مو این مطلب یکی ا

 .دهمذهنی نمی گیری به من اجازه انتقاد و ایراد  ،اما االن به کمک این بیت از جناب موالنا .گرفتماد می ایر

 1079 شمارۀ  دیوان شمس غزل ولوی،  م

 چشم آخُر را ببند و چشم آخِر بَرگُشا 

 چشم نور   گیرد تا ب  آخِر هر چیز بِنگَر،

این غزل جناب موالنا می در  این»  :گویدو  آخر  به  انسانی که هنوز چشمت  ب  ای  یعنی هنوز چشمت  دنبال  جهانست 

  این چشم   ،کنیها به جهان نگاه می هویت شده با چیز ذهنیست و با دید همانیده شده و همهای منها و خواسته همانیدگی 

اول و آخر هر چیزی را    ، کن و با فضاگشایی در برابر اتفاق این لحظهرا ببند و چشم عدم و هشیاری نظر را باز    همانیده

 .«چیز خداوند است و بقیه چیزها گذرا و آفل هستند ن که اول و آخر هرببی .ببین
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   :3 شمارۀ آیه   ، در سوره حدید ، همانطور که در قرآن

 «خِرا  وَالُْ الْاَول  وَهُ»

 «.چیزی اوست  اول و آخر هر»

د  را باز کن کند تا چشم دل مارا خداوند طراحی می  هاشویم اتفاقات و وضعیت می  یعنی ما با فضاگشایی و تسلیم متوجه

 .خودش زنده کند  ه را ب و ما

 2300 بیت  ، سومدفتر    ،مثنویلوی، وم

 چشم ابلیسانه را یک دَم ببند

 ؟ آخِر؟ چند؟ چند چند بینی صورت، 

  : گویدچرا می   . شده و چشم ظاهر بینچشم همانیده    .«چشم ابلیسانه را یک دم ببند»  :دگویو همینطور در این بیت می 

و چون ابلیس فقط ظاهر و صورت آدم    «به آدم سجده کن»  :گفت  یس چون زمانی که خداوند به ابل  «،؟چشم ابلیسانه »

و این چشم    .و تسلیم فرمان خدا نشد   عشق خدا و روح خدا رو در آدم ندید  و  «کنممن به گِل سجده نمی »  : گفت  ، رو دید

 .بین تبدیل کنیمبین و خدا به چشم عدم   توانیمابلیسانه رو ما با فضاگشایی می 

ها به سر ببری و با دید همانیده شده به جهان نگاه  خواهی در همانیدگی می   یعنی تا کی   «،چند بینی صورت»   :گویدو می 

 . فضارا باز کن و مرکز رو عدم کن تا با چشم حضور به جهان نگاه کنی ؟کنی
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 ۴6۸6 بیت  ، سومدفتر    ،مثنویلوی، وم

 گوشی در این دَم برگشا گوشِ بی 

 شا یَ اللِّه مابهر رازِ  یَفْعَلُ 

توانیم صدای خداوند  که تنها ما با گوش سکوت است که می سکوت و سکون است  گوشی در اصل همان گوش  گوش بی 

بشنویم را  زندگی  موالنا می   .و  بی »  :گویدجناب  لحظه گوش  این  نشنودر  با گوش جسمی  و  باز کن  بلکه    گوشی رو 

ن  داوند آخ  :گویدراز یفعل اهلل مایشا که می   ، راز خداوند  ، و با گوش فضای گشوده شده  فضا را باز کن   کن،   گشاییفضا 

   «.را بشنو  دهد و قادر مطلق است کاری را که بخواهد انجام می

تواند  خداوند می   ،یعنی وقتی ما فضا را باز کنیم  .دهدیعنی با قانون قضا و کن فکان آن چیزی را که بخواهد انجام می 

  . ها بمانیم گی ما مجبوریم در این همانید  کند کهذهنی مدام در گوش ما وسوسه می های ما را بیندازد اما من نیدگی هما

شویم که برای زندگی و خداوند کاری  شنویم و متوجه می صدای زندگی را می  ،مرکز را عدم کنیم ،وقتی فضا را باز کنیم

 . را صفر کند های ماهمانیدگی  ها ود ندارد تا در

 ۴066 بیت ، پنجمدفتر    ،مثنویلوی، وم

 ، زِ آغاز گَشته هوشمندعارفان

 اند از غَم و احوال آخِر فارغَ

  ،دارندکنند و مرتب مرکز رو عدم نگه می گشایی می هایی که فضا عارفان یعنی انسان»  :گویدبیت جناب موالنا می   در این

کنند و ترسی برای از دست  ن لحظه ستیزه نمی و دیگر با اتفاق ای  «شوندبه زندگی زنده می از همان ابتدا هوشیارانه  

 . اندفارغ شده  ،«حالم بده ، حالم خوبه» :گویدذهنی که می منو از احواالت شرطی شده   ها ندارندادن همانیدگی د
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 3۸3 بیت ،ششم دفتر    ،مثنویلوی، وم

 شوی دَم به دَم چون تو مراقب می 

 بینی و داور ای غَویداد می 

 : گوییما گله و شکایت داریم و اگر مشکل یا بیماری داریم میهو زمان و از خدا و انسانمدام از زمین    ،ذهنیما در من

تو مراقب نبودی یعنی فضا را باز  »  :گویداما جناب موالنا از زبان زندگی و خداوند می   . «ند یا دیگران استتقصیر خداو»

کردی و تسلیم    این لحظه ستیزهبا اتفاق    ،قضاوت کردی  ،مقاومت کردی  ،ذهنی گمراه شدیای کسی که در من  .«نکردی

یعنی اگر لحظه به لحظه    ،«شویاقب می دم به دم چون تو مر»  :گویدنشدی و از فرمان خداوند سرپیچی کردی و می 

های شویم وضعیت این لحظه بازتاب اعمال و خواسته و متوجه می   .شویم متوجه حکمت و عدالت خدا می   ،فضا را باز کنیم

 .هخودمان بود

 31۸2 بیت پنجم، دفتر    ،مثنویلوی، وم

 دَم به دَم  هایصه فعل توست این غُ

 الْقَلم این بُوَد معنی قَد جَفَ 

  ،فراوان  با سپاس

 عارف از اصفهان 

 



 

 

 

1103قسمت پیغام عشق   خانم لیدا از سنندج  

 سالم عزیزان و عاشقان 

 گرامی و عزیز معلم  خدا قوت 

  ما را   ،شعرهااشکال هندسی و طرح داشتن   ،زبانی ساده و شیواو با  کنید  می بیان  جان را بخوبی   شما درسهای موالنای

  .سازیدی مآگاه 

      ر سپاس از شما آقای شهبازی عزیز و همه دوستان همراه گنج حضو

روش برای من    و این .«بخوانید  ،بکنید، بنویسیدو شعرهایی را انتخاب    ته باشید طرح داش»  : فرمودید   ۸6۸  امه برنر  د

 .شودباز می برایم   آن معنی  و  شود  بیشتر می اشعار ناب   و خواندن اینبا نوشتن  چون تمرکز من    . راه گشاستبسیار  

 نه این   ،داده دما یا خداوند بهزندگی را راه البته 

                        .آیدمی  ماگشایی در درون ا فضاز   ما هدایت بلکه، گیهاو همانید  ذهنی(درک با )  تکلما

 2۴۵9 بیت ،دفتر چهارم  ،مثنویوی، مول

 کی فرستادی دمی بر آسمان

 آن مثل نیکیی، کز پی نیامد 

  ابدی و آن نیکی و خوبی    . گذر بودمود لذت زغرق  یکی از همانیدگیها  در    ؟و من بیدار نبودم   آمدایزدی    دمموقع  چه  

  .انه را ندیدمجاود 

 

 



 

 

 

1103قسمت پیغام عشق   خانم لیدا از سنندج  

 2۴60 بیتچهارم،   ولوی، مثنوی، دفترم

 گر مراقب باشی و بیدار تو 

 بینی هر دم پاسخ کردار تو 

آورم  می به تو پناه   ،خوشحالمو    ذهنی شاددر من  اگر .با چه چیزی همانیده هستمدهی به من نشان می هر لحظه  !خدایا

ن لحظه را  آ  ، حس امنیت و هدایت تو بایدعقل و قدرت شویم و با  می را    مهایمچش.  گذر در کار است چیزی زود چون  

 .  سبب شاد باشمبی  ، واسطهبی 

 2۴61 بیتچهارم،   ولوی، مثنوی، دفترم

 ن چون مراقب باشی و گیری رس

 قیامت آمدنحاجتت ناید 

  ا زنده شدن به خد همین    با  بینم کهو بیشتر می  رسن )طناب( خدا را بهتر  ،ار هستمهوشیزنده زندگی    با دیدکه  هر لحظه  

 .شومخود می و قائم به ذات   شودشروع می  من قیامت  ، و مرکز عدم

  ج سنند ز ، الیدا



 

 

 

1103قسمت پیغام عشق   

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

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود 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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  
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