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1108 پیغام عشق قسمت از کرج  بایدخانم    

 دا خبه نام 

 حضور گنج  ۹۴1از برنامه   ،دیوان شمس مولوی ۲8۷8شرح غزل 

 ۲8۷8مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 هله تا ظن نبری کز کفِ من بگریزی

 حیله کم کن، نگذارم که به فن بگریزی

هرگز گمان »فرماید:  کند و از زبان زندگی می ذهنی آگاه میهای منموالنا در این غزل زیبا و آموزنده انسانها را از فن و حیله 

با فن زرنگی، عج می   ن کهنک پندار کمال من دانم  له، خودم می توانی  از کف من که عدم است بگریزیو  در   .«ذهنی  ما 

زند تا مرکز ما خالی شود و از جنس همان  محاصرۀ عدم هستیم، طرح زندگی این است که به همانیدگیهای ما تیر می

 .یمی الست شویم که از اول بودهشیار

 ۲8۷8مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

 ضه و در دستِ من است ر قبد جان شیرینِ تو 

 جان چه کند، گر تو ز تن بگریزی؟تنِ بی 

ی هستیم که در میان پنجۀ زندگی و انگشتان خدا قرار داریم  هشیارهمۀ ما انسانها یک    .قبضه یعنی در مشت گرفته شده

ه و  جان و افسردبرای همین بی  .کنیمهمانیدگیها آغشته می زهر  ه  کنیم و جان شیرینمان را بذهنی مقاومت می ولی با من 

دانیم که در مشت خداییم و زندگی در این تن تنها  کشیم، چون نمی غمگین شدیم، خشم داریم و با نفرت یکدیگر را می 

 .زنده شویمبه خدا توانیم ست که می فرصتی 
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 ۳۳۴0 بیت ، دفتر پنجمثنوی،  ولوی، م م

 ایمما بدانستیم، ما این تن نِه 

 .زییممی ن از وَرای تن به یزدا

 ۲8۷8 شمارۀ  غزل، سولوی، دیوان شمم

 گر همه زهرم، با خویِ مَنَت باید ساخت 

 ای، گر ز لگن بگریزیپس تو پروانه نه 

  اده شدیم ولی ز  ما از عدم  .انه بگردیمهشیارلگن نماد فضای عدم است و ما مثل پروانه باید به گرد لگن و آتش دردهای  

دهد،  دهد و بیماری او را شفا می ش می دری که داروی تلخ به فرزندخواهد مثل مایم، زندگی می چون با چیزها همانیده شد 

  .مراد کند تا از تب همانیدگیها بیرون بیاییم و با عدم که اصل ماست بسازیم و خو کنیمبه ما زهر دهد و ما را بی 

 ۲8۷8 شمارۀ  غزل، سولوی، دیوان شمم

 یت بستم لوخبری زین که گچون کدو بی 

 ن بگریزی؟ کَشمت، چون ز رَسَبستم و می 

ما    .کشدریزند، گلویش را بسته و به سوی عدم می زندگی ما را در مشتش گرفته و همچون کدویی که درونش شراب می 

با من چاره کدوی جانمان شراب این    داوند درخ  گذاریمکنیم و نمی ذهنی مقاومت می ای جز تسلیم نداریم ولی افسوس 

  .گریزیمب وصل خدا می لحظه را بریزد و از طنا
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 ۲8۷8 شمارۀ  غزل، سولوی، دیوان شمم

 بالن و همه مرغان خوش و شاد از چمنند لب

 جغد و بوم و جُعلی، گر ز چمن بگریزی

آیا ما اندازۀ مرغان خدا   .کنندانند و شادی می و خبینیم که چگونه آواز می اگر به طبیعت نگاه کنیم بلبالن و مرغان خدا را می 

یکتایی آمده است گوش کنیم تا چشم  ه از چمن سبز زندگی و فضای  به آواز موالنا و غزلیاتی کحق شادی و سرور نداریم؟  

بال کثافات  دنذهنی مثل جغد و جُعلی هستیم که به  ما در من  .چمن این لحظه نگریزیم  دل ما باز شود و فضا را باز کنیم و از

 .ب نداردو دردهاست و کاری جز تخری

 ۲8۷8 شمارۀ  غزل، سولوی، دیوان شمم

 یندیش، آن بِه  چون گرفتارِ منی، حیله م

 حَسن بگریزی  و در خُلقِ که شوی مرده 

  ، ای انسان تو که در مشت من گرفتاری، بهتر است حیله نکنی و فضا باز کنی تا در آغوش من آرام بگیری»گوید:  زندگی می 

ات بمیر تا  ذهنی ه من تو ب  .گردمچون من عاشق خودم هستم و همه جا به دنبال خودم که فضای گشوده درون توست می 

 .«بدهم به تو   دم را که نیکی و عشق استتو را به خودم زنده کنم و خوی خو 

 ۲8۷8 شمارۀ  غزل، سولوی، دیوان شمم

 ای، گر چو کَه از جا بروی تو کُهِ قاف نه 

 ای، گر ز شکن بگریزیتو زرِ صاف نه 
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 شکستن  : شکن*

ذهنی  ما کاه من   .ز و مستقر در این لحظه باشیم توانیم با فضاگشایی همچون کوه قاف سرافراما امتداد خدا هستیم و می 

ی خالصیم و از شکستن همانیدگیها و  هشیاراد و حرفی از جا برخیزیم و واکنش نشان دهیم، ما طال و  هر ب  نیستیم که با

 .ترسیمانه نمی هشیارآتش دردهای 

 ۲8۷8 شمارۀ  غزل، سولوی، دیوان شمم

 جانِ مردان همه از جانِ تو بیزار شوند 

 چون مخنّث اگر از خوبِ ختن بگریزی

 مُخَنَّث: ترسو *

ان مردان، انسانهای زنده به حضور مثل موالنا و دیگر بزرگان است که با فضاگشایی، خوب خُتن یعنی خداوند  از ج  منظور

ذهنی مخنث نما  گیست و با منجان چنین انسانهایی از جان انسانهایی که مرکزشان پر از همانید.  نداه را به مرکز خود آورد

  .ار است، بیزکنندجو، دردها و جنگها را زیاد می و ستیزه

 ۲8۷8 شمارۀ  غزل، سولوی، دیوان شمم

 تو چو نقشی، نرهی از کفِ نقّاش مکوش 

 وثَنی، چون ز کفِ کِلک و شمن بگریزی؟

 وثَن: بت *

 لک: قلم بت تراش کِ*
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 تراش شمن: بت *

مگر    . تراشدی ای مرا مثل مجسمه   آفریند و بت مانقش ما را زیباتر می   ،خداوند نقاشی است که هر چقدر ما تسلیم باشیم

 .ای جز تسلیم نداریمای بدون تراشیدن زیبا شود؟ پس چارهشود نقش از نقاش بگریزد و یا مجسمه می

 ۲8۷8 شمارۀ  غزل، سولوی، دیوان شمم

 من تو را ماه گرفتم، هله خورشید تویی 

 در خسوفی گر از این برج و بدن بگریزی

ذهنی ماه  توانی طلوع کنی، چرا با من یی و مرکز عدم می ابا فضاگشی که  ای انسان تو خورشیدی هست »گوید:  زندگی می 

گیرم و بدان در خسوف و  ولی من تو را می   گریزی گیری؟ برای همین است که از عدم می شوی و از همانیدگیها نور می می

  .«شویبرزخ ذهن گرفتار و دردمند می 

 ۲8۷8 شمارۀ  غزل، سولوی، دیوان شمم

 تو ز دیوی نرهی، گر ز سلیمان برمی 

 گریزیب ز وطن  ، چونوز غریبی نرهی

خورد و زیر سلطۀ  دیو یا شیطان سر ما را می   ،اگر از خدا فرار کنیم  .نفس و شیطان هر دو یک تن هستند  :از موالنا آموختیم

  .یممانی در ذهن سرگشته و غریب م ،کند و یا اگر از فضای گشوده شده که وطن ماست فرار کنیمخود نابود می 
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 ۲8۷8 شمارۀ  غزل، سولوی، دیوان شمم

 ران کار است ا با تو هزانه، خمش کن، که مر

 خود سُهیلت نهلد تا ز یمن بگریزی

نمایان  سُهیل: ستاره* در یمن  یمانیتر دیده می سُهیل  و سهیلِ  و رنگ گرفتنِ سیب  باعثِ خوش  ،شود  پوست  بو شدنِ 

 .شودمی

ما را به سوی خود بکشد و   رک آن نیستیمتا خدا به هزاران شیوه که با ذهن قادر به داشیم پس مقاومت نکنیم و خاموش ب

بوی    ،ذهنیمانبا نور ستارۀ سهیل در یمن که فضای گشوده است، هدایتمان کند و با تابش نور سهیل به پوست نامطبوع من

 .خوش زندگی از ما پراکنده شود

      اران گرامی ر و یبا سپاس از برنامه انسان ساز گنج حضو

 دیبا از کرج 
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 با عرض سالم 

 « ترین قدم پیشرفتین و مهم اول»

 کند؟کند و واقعاً شروع به کار کردن روی خودش می آید موالنا و گنج حضور را دنبال می شود که یک نفر میچطور می 

کند تمام  داند و بلد نیست. احساس می نمی   ،کندرسد که احساس می افتد که شخص به جایی می این اتفاق زمانی می 

 .کند که من اشتباه کردم و تسلیم هستمن پذیرفته و اعتراف می اشتباه کرده و اآل عمرش 

دهند، ولی آن  و او را تعریف می   «واقعاً آدم موفقی هستی  تو»:  گویندمی مردم به او    رسد که بقیهشخص به جایی می 

 :گویدها می شخص به آن

خود  ها را بی کنید و آدمچرا الکی قضاوت می   .ریدیِ من خبر نداوندرطور نیست و شما از زندگیِ واقعیِ من و حال  اصالً این»

می  ساده باال  به  اوقات  گاهی  هستم.  معمولی  آدم  یک  من  می برید؟  حسادت  چیزها  برای  ترین  اوقات  گاهی  کنم، 

 .«خواهم تأیید و توجه بگیرمترین چیزها می ارزش بی 

اشتباه   من»:  گویدمیکند و  انی و ندانستن می به ناتو قرار  که ا   رسدیعنی اولین قدم این بوده که شخص به جایی می 

 .«ام مشکل دارد و مقصر کاملش خودم هستم و باید خودم را تغییر بدهمکردم، من زندگی 

 رین قدم است؟ تچرا این قدم اول، مهم

ر دیگران  بگوید تقصی  یا  د واش مشکل دارذهنی دارد، قبول نداشته باشد که اشتباه کرده و زندگی چون اگر یک نفر که من 

دهد.  کند و با قاطعیت ادامه می کند و اصالً به خودش شک نمی صورت اصالً احساس نیاز به تغییر خود نمی این  است، در

ای ندارد و باز هم اقرار به اشتباه  حاال اگر هزاران دلیل منطقی برای او آورده شود و روزها با او صحبت شود، هیچ فایده

 :گویدوالنا می ین است که مهم رایکند. بنمی 
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 ۶۹0 بیتولوی، مثنوی، دفتر دوم،  م

 کارگاه صنعِ حق، چون نیستی است 

 قیمتی است پس بُرونِ کارگه بی 

ها خالی شود و خدا ما را اداره کند. برای  ایم به این دنیا تا کارگاه صنع حق بشویم، یعنی مرکزمان از همانیدگی ما آمده

 .بشویم، یعنی اقرار به اشتباه کنیم و پایین بیاییمشدن باید »نیست«  ق  کارگاهِ صنعِ ح

جا  شویم و از اینصورت است که ما کارگاه صنع خداوند می   ترین قدم است که تنها در اینمقدم اول به این علت مه

 افتیم در مسیر کار. جاست که ما می شود، اینشروع می 

 .«قیمتی ندارد  ات هیچ ارزش وگی داین را نکنی، زن اگر »: گویدمی موالنا 

 ۳۲01 بیتولوی، مثنوی، دفتر اوّل، م

 هستی چه باشد؟ نیستی  آینه

 نیستی بَر، گر تو ابله نیستی 

زندگی من اصالً هم    :قدر برای ما سخت است که اعتراف به اشتباه کنیم و بگوییمچرا این»داشتیم که    ۹۴۲در برنامه  

 . «خوب نیست؟

چنین پندارِ    قدر آدم اصرار دارد خاص دیده شود؟ ریشهنه به چه علت است که ایودمان فکر کنیم کیم با ختوانما می 

در جامعه، مرتب    ها نباشند، من ارزش ندارم؟دانم؟ آیا اگر آنآید؟ من ارزش را در چه چیزهایی میکمالی از کجا می 

و   «خوشا به حال فالنی»  :گویندت و می چه کسی بهترین اس ند  کنند و اصرار دارند که نشان دهها را باال و پایین می آدم

 .ها یک انسان رویایی بسازندحتی ممکن است افرادِ مشهور دنیا را بپرستند و در ذهن خود از آن
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شوند و کالً  گذاری می اساس تصورات ذهنی ارزش   در ذهن و بر  ،شود اشخاص قضاوت می   همه   مرتب و مرتب درباره 

ایم و هستیم؟ ما هم در همین جامعه زندگی کردیم، پس  طوری بوده هم این  زندگی در تصاویر ذهنی است. حال آیا ما

مان  خواهیم خودپندار کمال داریم و می کنیم و بنابراین حتماً  مان داریم زندگی می ذهنی و تصاویر ذهنی حتماً ما هم با من

 .را در ذهن خودمان و دیگران، باال و برتر نشان دهیم

ولی تصور و پندار    که من کامل هستم و برتر از بقیه هستم و هیچ نقص و اشکالی ندارم صورِ اینپندار کمال یعنی فکر و ت

  حالم بسیار بد است ام این است که پر از درد هستم و  دگی من واقعیت زن  .کند با واقعیت، اصالً جدا از هم هستندفرق می 

خب چون این تصور یک چیز    .بدون نقص داشته باشمولی در ذهنم تصور این را دارم که من باید یک شخصیت عالی و  

  چیز از جمله   توهمی است و چنین چیزی در واقعیت وجود ندارد، این موضوع باعث مقاومت من در برابر پذیرفتن همه 

 .ها، زندگی من را نابود کرده است جنبه  هشود و این مقاومت در هماشتباهاتم می 

ام و به خودم  ام، متوجه نیستم که برای خودم دام گذاشتهدست آورده ه ام و چیزی ب کنم بُرد کردهتازه با خودم فکر می 

 .کنمو دیگران ظلم می 

 ۴0۷ بیتولوی، مثنوی، دفتر پنجم، م

 در زمانه صاحبِ دامی بُوَد؟ 

 خود کند   همچو ما احمق که صیدِ

 .و این دقیقاً تعریف سرنگونی است
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 ۳۷0۶ بیتولوی، مثنوی، دفتر چهارم، م

 سرنگونی آن بُوَد کو سویِ زیر 

 رود، پندارد او کو هست چیر می

 .رودسرنگونی آن است که انسان پایین برود، فکر کند باال دارد می 

 ۳۴۵۷ بیتولوی، مثنوی، دفتر چهارم، م

 خوری تو نان می یا تو پنداری که 

 خوری شِ جان می هزَهرِ مار و کا

 :ترین قدم است چونو کوچک شدن، اولین و مهم اقرار به اشتباه 

   ۳۲1۲ بیتوی، دفتر اوّل، نولوی، مثم

 هر که نقصِ خویش را دید و شناخت 

 اندر اِستِکمال خود، دو اسبه تاخت 

 ۳۲1۳ بیتوی، دفتر اوّل، نولوی، مثم

 به سویِ ذوال جَالل  پَرّدزان نمی 

 بَرَد خود را کمالکو گُمانی می 

کنیم. ولی اگر اقرار  ه اقرار به اشتباه کنیم و اشتباه خودمان را ببینیم، سریع برای تغییر خودمان اقدام می کیعنی همین

 .رسیمنکنیم، به چیزی که مأموریت ما در این دنیاست نمی 
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 1۷۹ بیتولوی، مثنوی، دفتر پنجم، م

 ییز لِجاجِ خویشتن بنشسته ا

 ییتهس اندرین تنگی کف و لب ب

قدر با پندار توهمی کمال، خودت را فریب نده  نکنی. ایها هستی و اشتباه میانسان   کوتاه بیا، تو هم مثل بقیه »  :دگویمی

 .«کافی است بخواهی و به خودت ظلم نکن و عمرت را تلف نکن، کارِ یک لحظه است، 

 181 بیتنجم، ولوی، مثنوی، دفتر پم

 بتاز و یک زمان کار است بگزار 

 کارِ کوته را مکن بر خود دراز

 با تشکر و سپاس 

  فرشاد از خوزستان
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 مخاطب ابیات کیست؟ 

چند همین تکرار و حفظ کردن سرِ بزنگاه به    کنم صرفاً خواندنِ تند تند ابیات راهگشا نیست. هربه خودم یادآوری می 

وگرنه دیوان شمس و شش    .دهداما باید خواندن و حفظ کردن با تأمل و صبر و کنکاش در خودم رخ    رسدفریاد می 

ذهنی  خواهم در دامِ منِ ی ست چه فایده دارد؟! نم دانی مخاطب ابیات چه کسی که باین  دفتر مثنوی را حفظ کردن بدون

نما با کوله باری از دانش و آگاهی معنوی، اما تهی از درک و دریافت عمیق از آنها تبدیل  بیفتم که به شخصی معنوی

 .شوم

 «مخاطب ابیات کیست؟»پرسم:  م می دوباره از خود

ست متوجه این  دد. چند وقتی پیون تغییری که باید درونم رخ دهد به وقوع نمی   ، من نباشمتا زمانی که مخاطبش خودِ  

داند! در خیلی  چون او می   ،داندذهنیم خودش را مجزا و تافته جدا بافته از مخاطب ابیات می منِ  ،امو دیده   موضوع شده 

ی دل خوشیِ من که بله به فرمایش جناب  براست! و صرفاً به جهت رفع تکلیف، از روی تکلّف و تنها  از جهات پروار ا

همین حفظ کردن هم در شرایطی باعث شده   ، چند همانطور که گفتم  خوانم. هرکنم، ابیات را می ی آقای شهبازی عمل م 

گیر نباشد، من هم بیشتر از این به  دهد و سخت داند اگر در همین حد اجازه  ذهنی ایستادگی کنم، اما او خوب می جلو من

ذهنیم خرس  م حذف نخواهم کرد. خالصه اینکه من ابیات وارد نخواهم شد و حقیقتاً او را بطور کامل از خودعانی عمق م

ام که مخاطب تک تک کلمات  دهد ابیات را بنویسم و تکرار کنم اما هنوز متوجه این مطلب نشده مهربانی شده، اجازه می 

 .خودِ من هستم

 .دیدم مخاطب این غزل زیبا خودِ من هستم ناگهان ، ۳0۶۷ شمارۀبا غزل   ۹۳۶در برنامه 

 

 



 

 

 

1108قسمت پیغام عشق   خانم مریم از تهران  

 ۳0۶۷ شمارۀدیوان شمس، غزل  ولوی،  م

 تو در عقیله ترتیب کفش و دستاری

 خوار را بدست آریچگونه رطل گران 

 به جان من به خرابات آی یک لحظه 

 ی، مردمی و جان داری اتو نیز آدمی 

  :چگونه بگوید .یریذهنی اسدِ پارک ذهنی ساخته شده بوسیله من بن  در  ،خودِ تو  زندگی چطور به گوش من فرو کند که تو، 

 .«!تو هم آدمیباید یک لحظه هم که شده به خرابات بیایی، آخِر نه اینکه   ،تو، خودِ تو»

نه تنها  ها،  گریای! بیا بیرون از این حیله ذهنی شده ای و اسیر کاهلی و جبر منتو، خودِ تو، چرا خودت را به لنگی زده 

 .ی، بلکه خیلی هم رهواریلنگ نیست 

 ۳0۵۷ شمارۀ  ، دیوان شمس، غزلویولم

 خدای داد دو دستت که دامن من گیر

 بداد عقل که تا راه آسمان گیری 

 ۹80 بیت، دفتر سوم،  ، مثنویویولم

 ادبلنگ و لوک و خفته شکل و بی 

 طلب غیژ و او را می سوی او می 
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 ۳0۳۷دوم، بیت  ، دفتر، مثنویویولم

 ت را داروی اوس ریشعیب کردن 

 ست چون شکسته گشت جای اِرحَمو 

 ۳081 شمارۀ  ن شمس، غزلا، دیوویولم

 دال، برو بَرِ یار و مباش بسته خویش 

 که سایح و سبک و چابک و جَریدَستی 

 .کندمن اشاره می اها هم بصورت غیر مستقیم، باز به خودِ بینم خیلی جاها مستقیماً خطاب به من است و بعضی جمی

 ۳۲1۲ر اول، بیت ، دفت، مثنویویولم

 هر که نقص خویش را دید و شناخت 

 اندر اِستِکمال خود دو اسبه تاخت 

گویند و بارها  می انگار خودِ موالنا یا زندگی به گوشم    ،خوانمابیات را طوری می »  : به قول آقای صادق از ایالم که فرمودند

کنم که مخاطب تک تک  هم به خودم یادآوری می   من  «.غنی و پربار شوم و درونم به ثمر بنشیند  کنم تاو بارها تکرار می 

خودم هستم، طوری بخوان و تکرار کن که فقط و فقط خودت را ببینی. اگر هنوز در پندار کمالی و در حین خواندن    حروف

دوباره تکرار کن، به    مصداق همین فرد است«دقیقاً این بیت،    »بله  که: شود  ت ظاهر می بیتی، چهره فردی جلو چشمان

ای باقی نماند که مخاطب این ابیات  ای در گوشم بخوان که هیچ شک و شبههبه گوشم بخوان، به گونه   »تو ندگی بگو:  ز

ک ایرادات و اشتباهاتم را بیان  کند و تک تام و مشاور با من صحبت می من هستم. گویا به یک جلسه مشاوره رفته 

  .«کندمی
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های عمیق و  ربانم از درِ سازش در آمده و با همین ترفند، جلو شناسایی دوستی با این خاله خرسه بس است. خرس مه

دانم زندگی هر لحظه درسی تازه به  دهم. می های پیوسته را از من گرفته. دیگر به راهکارهایش گوش نمی فضاگشایی 

ست نه  به زندگی   دهد بازی زندگی و برای زنده شدن مننم رخ می ، فقط و فقط به من. هر اتفاقی پیراموهدد من می

 .کس دیگر، نه حبر و سنی کردن، نه سرسری گذشتن و نه هر حیله و ترفندی از من ذهنی

 ! پروردگارا

 1۷۴۶ شمارۀدیوان شمس، غزل  ،  ویلوم

 « دانمنمی »من آن کَسَم که تو نامم نهی 

 چو من اسیر تواَم پس امیرِ میرانم

 از تهران  خانم مریم
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 نازنین با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی 

 رمزگشایی از یک بیت موالنای جان  

 نام خداوند عشق به 

 ۲۲8۴ شمارۀ  ، غزل، دیوان شمسیولوم

 اینوبت دولت زده   ،ایخواجه تو عارف بده       

 دست به استاد مده  ،ایکامل جان آمده 

موالنای جان از زاویه دیگری برایم رمزگشایی شد و چه زیبا موالنای    این بیت   ، ردنار کن سال کچه زیبا بعد از چندی

یعنی همان چهار خاصیت اصلی که در هر جلسه    .«ایای و کامل جان آمده خواجه تو عارف بوده »:  فرمایند کهجان می 

که در وجودمان  ل الهی است  عق رت و و قدکنند که شامل حس امنیت و هدایت آقای شهبازی نازنین به زیبایی بیان می 

 .خودماننموده است که به هیچ چیزی محتاج و نیازمند نیستیم و بهترین  و کامل به رایگان نهادینه و ما را کامل 

. درست مانند آقای  باشد با مرکز عدم امکان پذیر می   ، فقط بهره برداری و استفاده از این ثروت فراوان و فناناپذیر الهی

بینیم و بهترین خودشان را در هر برنامه  رنامه عارف و کامل جان بودنشان را به وضوح می که در هر ب  ننازنیبازی  شه

گونه در پیغامهای تمامی دوستان  همین  و.  نمایندمی دهند و با مرکز عدم از این چهار عنصر اساسی الهی استفاده  ارائه می 

 . گریماین عارف و کامل بودن را به عینه مشاهده 
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 :تجربه شخصی در این زمینه یک  حال

سال    ۲8با    ، کتابدار بخش امانت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  ، ساله  ۵۵  من زهرا  ،دوستان عزیزم

 . سابقه خدمت

کاری داشتم ازدواج کردم و به خاطر کار همسرم    سال پیش که فقط چهار سال سابقه  ۲۴آید که در  درست یادم می 

مدتی مشغول به کار شوم و بایستی به    ،مان به نام ایرانشهردر یکی از شهرهای استانور به خدمت  م که مأمدش  مجبور

 . نمودمعنوان کتابدار در کتابخانه دانشکده کارم را آغاز می 

نشده    ناهای محدود که از نظر اصول رده بندی کتابداری چیدمبکتابخانه کوچکی بود با کتا  ،وقتی به آنجا مراجعه کردم

من که در کتابخانه مرکزی یک استان مشغول به    . ها خیلی سخت و دشوار بودردن و جستجو کردن کتابرایم پیدا کو ب

این کتابخانه سر در گم شده بودم و گیج  ،کار بودم از ریاست دانشکده درخواست کردم که به مدت یک هفته    .در 

 . ستپذیر نیکان ن کار امیا  ال شد که به چه علت؟ وؤس   کنند.کتابخانه را تعطیل 

پذیرفتند و  .  ها را پیدا کنم و راهنما و کتابدار خوبی برای مراجعه کننده باشمتوانم کتابتوضیحات الزم را دادم که نمی 

های کتابداری بر پا نمودم و کلی کتابها بود که از  مشغول به کار شدم و چیدمان کتابخانه را بر اساس آن دانش و آموزه 

فکر    ،کردندو هر مراجعه کننده از جمله اساتید و دانشجویان که مراجعه می .  آورده شدکتاب بیرون  های  سه ف قی  ال هالب

دادم که این  ولی به آنها توضیح می   . های جدید هم خریداری شده استاین کتاب  ،کردند که با آمدن یک کتابدار جدیدمی

 .است ن دور ماندهاز نگاهتا  ،دچون درست چیده نشده بو   های کتابخانه خودتان استکتاب

ام و من هر آنچه  گفتم که کار خاصی انجام ندادهو کلی تقدیر و تشکر و تمجید از من که در جواب تک تک آنها می 

همان اندازه که در توانم بود و در اختیارم و   ،دادم. و باید بهترین و کاملترین خود را ارائه می آموخته بودم را پیاده کردم 

های آمدم که این خود باعث شد که کلی از دانش و آموخته می و بایستی از عهده این کار بر  چرا که کارم بود   .بیان   را خودم  



 

 

 

1108قسمت پیغام عشق  از زاهدان  یزهرا سالمتخانم    

های اصلی هر  و کلی تجهیزات و وسایل کتابخانه از جمله رفرانس و مراجع و کتاب   .من در مورد کتابخانه استفاده شود

 .اضافههای گوناگون به آن  لی رشتهک  رشته خریداری شود و از دانشکده به دانشگاه و

  ، نویسمکه اینها را می   ن. اال باشد می های آن مجموعه  کتابخانه و کتاب  ، های ارتقای هر دانشگاهچرا که یکی از گزینه

الی اشعار  هگردد که آیات قرآنی و احادیث بزرگان در الباین سخنان ارزشمند آقای شهبازی نازنین برایم تداعی می 

.  آنها خبر از  ولی از نگاه ما دور مانده است و ما آگاهی نداشتیم و بی   ، شودن به فراوانی و به وفور دیده می اج  موالنای

 .شدها بیرون کشیده  ها و کتابهایی که از البالی قفسه مانند همان کتاب درست 

از   ،آیات قرآنی و احادیث نبوی  اابیات ناب و کلیدی و انسان ساز موالنای جان همراه ب  ،و حال در هر برنامه گنج حضور

شوند و به ما آموزش  دل آثار موالنای عزیز همراه با رمزگشایی و بیان شیوای آقای شهبازی نازنین بیرون کشیده می 

برایم    و  هایم بیرون کشیده شدهای خوب همسرم که از البالی دردها و رنجش و درست مانند خصوصیات و ویژگی .  داده

حس امنیت را در این اوضاع  و    شوم تر  توانم استفاده نمایم و عاشقهار خاصیت اصلی زندگی می چ  ازکه  سپری گردیده  

 . ینه زندگی کنمع وضوح و به  ه و احوال ب

در    ،پایانش را خداوندهای بی ام و ثروت دوستان عزیز این یک تجربه کوچکی بود که من عارفم و من کامل جان آمده

. و اینها در من به امانت و باید امانت نگهدار او باشم و  مخلوقات و از عدم زاده است   رفشدرونم نهادینه کرده و مرا ا 

و امکانی فراهم بیاورم که دیگران هم از آنها بهره برداری    . به نحو احسنت از آنها مراقبت نمایم و نهایت استفاده را ببرم

 . شمبا  روا نداشته که به دیگران ورزینه اینکه خساست و بخل  ، کنند

نمی   پس  انجام  و  نداده  انجام  خاصی  کار  در    ،دهممن  در    سطح چه  و چه  اجتماعی  و  زندگی    سطح زندگی شخصی 

بلکه هر آنچه که معبود در اختیارم قرار داده است آن را باید به بهترین شکلش به کائنات برگردانم    ،امخانوادگی و کاری 

من کوچکترین خدمتم را به بهترین نحو    .ر زدن هم ممنوعجاو    نمایی ممنوعپس بزرگ  .چرا که رسالت من این است

 .دهمممکن باید ارائه 
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 ۲۲8۴ شمارۀ  ، غزلدیوان شمس   ولوی،م

 اینوبت دولت زده   ،ایخواجه تو عارف بده       

 دست به استاد مده  ،ایکامل جان آمده 

 : و در پایان 

 .کندمی چک من زهرا را هم اداره کو ی دگی شخص، زن منتهای کائنات سرگرم کار است وقتی که خرد بی 

 ۳08۷ بیت، ، دفتر دوم ، مثنوی ولوی م

 ست ای ز غم مُرده که دست از نان تهی       

 این ترس چیست؟   ،ست و رحیمچون غفور

 . انرژی و سالم بمانید  رپ 

 شما ، خدا نگهدار  خیلی ممنون  

 ن ، از زاهدازهرا سالمتی 
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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  

+1 818 970 3345 
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 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


