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853 پیغام عشق قسمت خانم زهرا از اصفهان   

 به نام خدا 

 انسان  میتکر

 بزرگواران  نیا غیدری و همراهان گنج حضور و با تشکر از زحمات ب  زیعز یسالم خدمت استاد شهباز با

اعضاء گروه    یتمام  نکهیما درس آموز است. ا  یهمگ   یبرنامه به کار گرفتند برا  نیدر ا  یشهباز  یکه جناب آقا  یاوه یش

 میتکر  نیقرار گرفتند و ا  شان یا  میمورد تکر  شان ی اجتماع  گاه یخود و جا  ۀ گذشت  ،یسن، سواد، نژاد، تعلقات ماد  یسوا

 . دیهر فرد بروز نما ی متعهد به برنامه، گنج درون یهاان انس  یوجود یهاباعث شد تا از خرابه 

و پند آموز توسط دوستان ساکن در روستاها با توجّه    مانه یحک  یهاسخن  انیآن با سواد شدن افراد مسن در گروه، ب  سند

و اشعار    اتیدر کودکان کم سن و سال، جوشش اب  زیسخنان حکمت آم  انیخاص آن مناطق، ب  یآموزش   زیبه امکانات ناچ

  ی در جوانان و حت  بایز  یهای و نقّاش  ینوجوانان، نگارش خطّاط  درموزون و دلنواز    یق یتوسط جوانان، نواختن موس  یمعنو

 . داستان در جوانان است وه یبه ش اتیاب  انیو ب  نیو دلنش بایز یهاافراد سالمند و نوشتن متن

.  باشدی قرآن م  اتیشمس موالنا و آ  وان یو د  یمعنو  یمثنو  ات یالهام گرفته از اب  زین  یاستاد شهباز  ی تیترب  وه یش نیا  قطعا  

. آن  باشدی نسبت به آثار بزرگان م  شان یا  ق یعم  نش یو ب  دنیاز خوب د  ی ناش  ،یتوسط استاد شهباز  وه یش  نیا  یریبه کارگ

ا  زیعز نهان   ی سفر خودشناس  ن یدر  فرد گنج  تا هر  ا  ی به دوستان کمک کردند  بشناسند.  را  ما    ی تیترب  وهی ش  ن یخود  به 

  ی را گرام   هاییو روستا  ان ری. کودکان، جوانان، نوجوانان، سالمندان، فقمیبدان  ی را گرام   هاان انس  ۀ که خودمان و هم   آموزد یم

و    یکند تا به گنج درون  رانیرا و  اشی خودِ مصنوع  ،ییو فضاگشا  میتسل   یعنی  یتا هر کس بتواند با مناجات واقع   م،یبدان

انسان توسط خداوند اشاره    میبه تکر  یمعنو  یمثنو  اتیدر اب  زیکند. همچنان که جناب موالنا ن  دا یپ  ی دسترس   اش ی پنهان

 .کرده است

 :دیفرمای که م جاآن

 



   

  

 

853 پیغام عشق قسمت خانم زهرا از اصفهان   

 35۷۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کَرَّمْناست بر فرقِ سرت تاجِ

 برت  زِیآو ناکَیاَعطَ طوقِ 

جهان تاج    ن یخودش زنده شود و ما از همان بَدوِ ورود به ا  تینهای در ما به ب   خواهدی داشته و م  ی خداوند ما را گرام   یعنی

  ل یاص  نت یرا ز  دهیصفاتش در وجود ما بخش  یخدا که از تمام   ی و گردنبند فراوان   میخدا را بر سر داشت  داشت یکرّمنا و گرام

اشاره    ی به گنج درون   دن یرس  ریانسان و مس  داشت یقرآن به گرام  اتیچنان که خداوند در آ. هممیخود همراه داشت   یاریبا هش

 :دیفرمای جا که مکرده است. آن 

 «کُمْیاِنَ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَاللّهِ اَتْق»

 .« شماست نِی زگارتریشما در نزد خداوند، پره نیتری گرام همانا»

  زان یعز  نیاز ا  یشهباز  یکه جناب آقا  مینیبی شدند، م   لیکارتر بودند، زودتر تبدزیکه پره  ی برنامه نشان داد، کسان  نیا  و

  ن ی. و اشودی شادمان م  اریبس  زین  هاآن   امیداشته باشند و از پ  یتماس تلفن   شتریکه، ب  کندی درخواست م  ده یبه حضور رس

 چگونه صورت گرفت؟  لیتبد

و    یقضا و قدر، صبر، مزرعه، جبران، تعهد، هماهنگ  ز،یپره  ،ییشناسا  م،یمثل قانون: تسل  ی( هستلی)تبد  نیقوان  تیرعا  با

  جه، یبه نت  ی و رضا، عدم وابستگ  یوفا )الست(، شکرگزار  رت،یخود، جذب، عمل و عکس العمل، غ  یتکرار، توجّه و تمرکز رو

انم  فکان که خ( و کنستمین  یدانم و کس   ی)نم   دنیکم تن  ن،ی(، قرایپو  تد )داد و س  یشگری(، بخشامیتالش )تسل  نیکمتر

 .فرمودند انیب ی صورت کل قبال  به   زیعز ی خادم بایفر

 زهرا از اصفهان 



 

 

 

853قسمت پیغام عشق   آقا فرشاد از خوزستان 

 با عرض سالم 

 م« محال را باور نکن زیچ»

 :میاز دفتر چهارم، داشت ی، داستان مثنو۹۱5برنامه  در

تا به حال گوشت گاو و گوسفند خورده   یابا دام، پرنده   ی شخص  او گفت »تو  به  پرنده    ر یس  ی ول  ،یاشکار کرد. آن 

سه پند ارزشمند به تو خواهم داد    ،یشد. اما اگر مرا آزاد کن  ینخواه   ریمن هم س  فیپس با خوردن بدن ضع  ،یانشده 

 نیو سوم  نمیات بنش خانه  واری بر د یرا وقت  نیدوم  دهم،ی م پند را در دست تو    نیشد. نخست  ی که با آن خوشبخت خواه 

 .میریشاخه درخت قرار بگ ی بر رو  یرا وقت

ماست. مرغ، پندها را به    یذهنهم من   یو شکارچ   دهدی م  غامیحضورِ درون ماست که هر لحظه به ما پ  یاریهش  مرغ،

  ک ی تو با    یعنیپندِ اول در دست است،    نی محال را باور نکن و گفت ا  زیبود که چ  نیا  اش ی گفت. اول  یبه شکارچ   بیترت

 .ستیآن سخت ن کو در ،یشوی توجه و فضا باز کردن، متوجه آن م یمقدار

 ۲۲5۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن سخُن   نستیبر دستست ا آنچه 

 مکُنرا ز کس باور  ی مُحال که

 زیچ. همه شودی خوب بشود، نم   مانی که زندگ  میکنی م   ی. اصال  هر کارمیریرا در نظر بگ  ی ذهنما در من  ی عاد  یِ زندگ   حاال،

 .میشد مرادی نداد. مدام و مدام ب  ی زندگ میدیو د میرفت یک یپشت  ی کی م،یکس را امتحان کردهمه  م،یرا امتحان کرد

همۀ    یزندگ   کهن یا  غام یپ  ست؟یچ  یمرادی ب  غامی. پمیتوجه کن  یاست کم   ی پند اول است، کاف   نیهم  ،یمرادی ب  خُب

است که جمع کردن    ن یو آن هم ا  میمحال را باور کرد  زیچ  کیاست که    نیا  غامش یپ  ست؟یها خراب است چانسان 

 .ما را خوشبخت کند تواند ی م  ،یذهنمن یِاریو کار کردن با هش رون یدر ب زهایچ



 

 

 

853قسمت پیغام عشق   آقا فرشاد از خوزستان 

 ۴۴۶۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد قالووزِ بهشت یمرادی ب

 سرشت ْ خوش   یالْجَنَّۀ شنو ا  حُفَّتِ

  ن ی. و امیسرد شو  یذهنو از من   میمحال را باور نکن  زیکه ما چ  شودی بهشت است؟ چون باعث م  دیکل  یمرادی ب   چرا

گواهِ پند اول است    ریز  ت ی. بمیشوی م   مرادی که مرتب و مرتب ب   میدقت کن   میتوانی ما م   ی عنیدر دست است،    هایمرادی ب

 .ستمحال ا  یذهنبا من  ت یو موفق ی خوشبخت دیگوی که م

 55۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کند ی م  رون یز زنده مرده ب چون 

 تَنَدی م ی مرگ یزنده سو نَفْسِ 

بخت شد، دروغ است و  خوش  توان ی م  ی ذهنبا من  د یبگو  ی است و اگر کس  یکارخراب یذهنذات من  دیگوی م  ت یب  نیا

 .است رممکنیکامال  محال و غ

  م یریپند اول را بگ  دی. در ابتدا بامیکنیخودمان م  ی شروع به کار کردن رو  مییآی گفت. ما م  بیخود را به ترت   یپندها  مرغ،

  د ی و از همه ناام  میو ما پر از درد هست  ستیما خوب ن  یکه زندگ   میااست که ما متوجه شده   نی. پند اول امیو درک کن

 .میمتوجه شو گرانیخودمان و د  یزندگ  دنیبا د میتوانی م م،ی. پند اول را اگر صادق باشمیشد

و محال    کندی کار نم   ی جسم   یاریکه هش  میبرس  ن یقیدرک و    ن یبه ا  میخواهی در پند اول »محال« است. ما م   یدیکل  کلمه 

که    میشوی متوجه م  م،یکنی باز م  شتریو فضا را ب  میروی که جلوتر م   ی. همیکن  ی با وجود آن خوب زندگ   میاست که بتوان

 .شودیم یکاربه خرابمنجر تینهارو د  شودی م یباعث فضابند ، یذهنبا من یهر حرکت



 

 

 

853قسمت پیغام عشق   آقا فرشاد از خوزستان 

پند در    نیا  دیگو ی ما را خوشبخت کند. موالنا م  تواندی نفر م کیاست که    نیا میکه ما باور کرد  ی محال  یزهایاز چ  یکی

مردم    ۀبه رابط   دینگاه کن  نیتان با دوستتان، و همچنبه رابطه خودتان با جنس مخالف، رابطه   دی نگاه کن  یعن یدست است،  

 .یاش درد و دعوا و ناراحتبا هم. همه 

واقعا  عاشقانه    ۀ ها رابط از آن   ی کی  ی است. محال هست که حت  یذهنمن   وجود دارد که براساسِ  ایرابطه در دن  شماری ب

 .ادعا کند، قطعا  دروغ است  یباشد، محال است. اگر کس 

 چه؟   یعنیمحال را باور نکن،  دیگوی م ی وقت

  ن ی. فکر نکن مشکل از طرف مقابل است. ایبرس   یباالخره به خوشبخت   ی توانی ها مفکر نکن با عوض کردن آدم   یعنی

  شود، ی رفتن درست نم   ی ونیلیبا رستوران م  شود، ی گرفتن درست نم   ی ونیلیبا تولد م  شود، ی رابطه با پول و خانه درست نم 

  ستین  یطورن ی. اشودی کردنِ پدر و مادرِ طرف مقابل درست نم   تار. با بهتر رفشودی گرفتن درست نم   یون یلیم  یبا کادو

و آن موقع واقعا  بتواند    کنمی خوشبختت م  دهمی و قول م  رمیمیتو م  یمن عاشق تو هستم و برا  دیبه ما بگو  یکیکه  

 کار را بکند، محال است. چرا محال است؟  نیا

با    امکان ندارد رابطه   یعنی.  تندی مرگ م  یاست و نفس زنده سو  یذهنمن  یعن ینفس زنده    رابطه براساسِ  نیا  چون

 ی هاو با حرف  م،یرا نگه دار یذهنما اگر من یعنیفکان. قضا و کن   دهد؟ی اجازه نم یدرست باشد. ک  یارابطه  ،یذهنمن

و آن موقع است که متوجه    میافتی م   یمانیو پش  یبه درد و گرفتار  م،یمحال را باور کن  زیچ  کی  ، یل یتخ  یعاشقانه و فکرها

 .بوده ی ذهن رینبوده و همه تصاو  یخبر چ یکه ه میشویم

دارد.    یقدرت خاص   میکنی است که فکر م  یفرد  کی  ایساختمان    کی  ایمرده    ک یخواستن از    ی خوشبخت   گریمحال د  زیچ

پدر و مادرت نگاه کن،    ی خودت نگاه کن، به زندگ   یتو به زندگ   یعنیچه؟    ی عنیپند در دست است.    نیا  دیگوی موالنا م

ها  ها و مردهها و آدم ساختمان  نیعمر از ا  کیمردم هم نگاه کن.   یپدربزرگ و مادربزرگت نگاه کن، به زندگ  یبه زندگ 

  بوده؟   یکار درد و بدبخت نی ا جهیچرا نت شود؟ ی پس چرا نم م،یخواست ی خوشبخت



 

 

 

853قسمت پیغام عشق   آقا فرشاد از خوزستان 

 .چون خرافات هست م،یمحال را باور کرد زیچ  کی چون 

هزاران مثال    م یتوانی م  م،ینگاه کن  مانی و به زندگ   میخرده ما چشمانمان را باز کن  ک یفقط    یعنیپند، در دست است،    نیا

چ  میبزن ما  باور کرد  زیکه  را  ا  میمحال  آن هم  م   نیو  فکر  که  بی)جسم   یاریبا هش  میکردی بود  بهتر،   ترش ی ( هرچه 

 .میکردی منتقل م انمانرا هم به فرزند  هان یو هم میخوشبخت شو  میتوانیم

 تشکر و احترام  با

 از خوزستان  فرشاد 



 

 

 

853قسمت پیغام عشق   خانم فرزانه از تهران  

 .با عرض سالم و احترام

 «یطلبفرزندان ناسازگار کمال »

 ست؟ ی چ ی طلبکمال

  ی جهان را کامل کنم. گرچه که بارها آقا  نیا  یهافرم   خواهمیاست که م  نیا  امی ذهنمن  ی طلب من از کمال   برداشت

. پول هست، وقت هست،  ستیوقت ن  زمان پول هست،  کی.  ستیوقت کامل ن   چیجهان ه  نیا  یهافرمودند فرم   یشهباز

بدتر از    یمرض  دیگوی . موالنا م ستیثروتمند ن  ستو باهوش ا  بای. زستین  بایباهوش است اما ز  ی. کس ستین  یانرژ

 .ستی ن  پندار کمال در جان من

 3۲۱3 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ذوالْجَالل  ی به سو پَرّدی نم  زان

 خود را کمال بَرَدی م  یگُمان  کو

 3۲۱۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بتَّر ز پندار کمال  ی علت

 ذو دالل ی اندر جان تو ا  ستین

 3۲۱5 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رود  اتده یاز دل و از د

 رود   رونیب یمُعجب  نیز تو ا تا

 



 

 

 

853قسمت پیغام عشق   خانم فرزانه از تهران  

 3۲۱۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست بُده   یریأنا خ سی ابل علّتِ 

 مرض در نَفسِ هر مخلوق هست  نیو

 بد است؟  قدرن یپندار کمال ا  چرا

 :از جمله  آوردی م مانیبرا  یفرزندان  میمخرب فرصت رشد بده تیخاص  نیبه ا کهنیهم چون 

 .و تعصب یریگسخت  . ۱

پارک منظم از باورها،    ک یباشد.    ختهیر همبه   یفرم و جسم  ایخودش نباشد،    یدر جا  یزیکه چ   ردیپذی نم  طلبمالک

 .هاستبه آن  بندیدارد که سخت پا زیچو همه  هیخودش و بق  یرفتار یالگوها

 ۱۲۹۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است   یو تعصب خام  یریگسخت 

 است   یآشامکار خون  ی نیجن تا

  ریگطلبِ سخت است. کمال   ی روان زندگ   ری ش  یجابه   یذهنخون درد من   دن یعدم بلوغ و نوش  ۀو تعصب نشان   یریگسخت 

هم با    یخدا و زندگ   ی برا  یاو حت   گذرد،ی نم   یاز کنار اتفاقات به آسان   دارد،ی و به خودش روا نم   یخوش را به کس   یزندگ

خوب است که رخ    یزیدر جهان چه چ  ی طور کلمن و به   ی برا  ن اآل  دی گوی و م  کندی م  نییکش خودش چهارچوب تعخط 

 .بدهد

 .و خشم ت یدوم: شکا فرزند

. ستندیاو کامل ن  یوقت برا  چی. چون فرم و اتفاقات هنیو خشمگ  یدارد شاک  یهم هست فرزند  ریگکه سخت   طلبکمال

 .کنندی او عمل نم  ۀ هم طبق خواست هی و بق زدیریهم مکارها مدام به  یبرا  اشیزیربرنامه



 

 

 

853قسمت پیغام عشق   خانم فرزانه از تهران  

 5۶۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ست نامِ او است، عشق شده  یاکرانه ی ب  لذّتِ

 است، ور نه جفا چرا بُوَد؟  ت یخود شکا  قاعده

او    ی ول  ، شودی م   مرادی ب   گر یاست، فرد عاشق هم مثل همۀ افراد د  یشُکرگزار  ت یاست و نها  کرانه ی لذت ب  ک ی  عشق، 

 .بردی به نفع خودش بهره م یمرادی ب  نیو از ا کندی فقط فضا را باز م 

 ی ذهنمن ی و کاهل  ینرس یسوم: ا  فرزند

تصور    ایرا شروع کند چون    یدوست ندارد کار  ست، ین  ی راض   طی وقت از خودش و شرا  چیطلب، هکمال   یذهنمن   کی

باشد و بعد کار را شروع کند.    ایطور کامل مهکارش به   ۀنیزمش یپ  خواهدی م  ا یآن را کامل انجام دهد    تواند ی نم   کندیم

اگر هم   ای. سمی نوی نم یزیندارم فعال ، پس چ ی خوب  غامیمن که پ ال . مثکندی را شروع نم  یجو، کارکمال  یذهناصوال  من 

 . کنمی کامل شود پس ارسالش نم  غاممیمانده تا پ یزیمثال  هنوز چ کندی آن را تمام نم  شروع کند

کمال    تیو به عقب انداختن، از خاص  یشلختگ  نیاست که ا  بیاست و عج  ختهیهم رناتمام و به   یاستاد کارها  یذهنمن

کار و انجام    یاز کمال خواستن، در نظر گرفتن زمان محدود برا   ییرها  یبرا  یعال  یهانیاز تمر  یکی!  دیآی خواستن م 

 :دیگوی آن است. موالنا م 

 ۱8۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان کار است بگزار و بتاز کی

 کوته را مکن بر خود دراز کارِ

. اگر  ردیوقت مرا بگ  دیروز نبا  کی از    شترینخواهد بود و ب  ا یدن  غامیپ   نیبهتر  غامیپ  نیا  سم،یبنو  غامیپ  ک ی  خواهمی م  مثال  

هرچه بهتر قانون    ت یرها خواهد شد و تمام نخواهد شد. پس خودم را ملزم به تمام کردن آن و رعا  کارهمه ین  ی عن ی  ردیبگ
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خواهد شد اما انجام ندادن،    ندهیمن در آ  شرفتیناقص باعث پ  یحت  غامیپ  نیا  دانمی ناقص. و م   یحت  کنمی جبران م

قانون جبران    تیرعا  عدم   دهدی م  جهینت   یکاهل   ،یکاهل  دهدی م  جهینت  یطلب . کمال شودی نم  شرفت ی وقت موجب پ  چیه

 .آن کار یبرا

 ی چهارم: زاغ  فرزند

را    طش یاآلن فعال  شرا  رسم،ی وقت به حضور م کامل شد، آن   لمیهر وقت اسباب و وسا  دیگوی طلب من، م کمال   یذهنمن

در    یزیرا چ  دنیاصال  وجود ندارد. به حضور رس  ی کامل  زیجسم چ  یایدر ذهن و دن  کهی ام! در حال ندارم، هنوز کامل نشده 

 .اندازدی و آن را به عقب م کندی تصور م  ندهیآ

 ۱5۴۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رَه تا وِصال نیبود ا ی نیْخُطوتَ

 در رَه ز شَستَت شصت سال  اممانده

  د ی گو ی ذهن م  کهی آن. در حال  رشیلحظه و پذ  نینقص ا  ای  یمرادی ب  ییراه وصال دو قدم است، شناسا  دیگوی موالنا م   اما

 !امو عطار و قرآن را تمام نکرده  یو اشعار فردوس  هیما ف  ه یشمس و ف  وانیو د یمثنو اتیحاال که هنوز تمام اب

 ۷۷۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خوش، در قُربْ، جانْ پَروردَن است  عُمرْ

 خوردن است  نیزاغ از بَهْرِ سرگ عُمرِ

نقصش کار    یتا رو  کندی و از نقص شروع نم   رسدی وقت به آن نم   چیه  کند،ی تصور م   ندهیکه کمال را در آ  جوندهیآ  زاغ

 .جهان فرم را بخورد، قصد اصالح ندارد یهاو درد نقص  نیسرگ  خواهدی کند، پس فقط م
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 ی آلت طلب .5

درس خواندم دوازده    اریبرسد. بس  یی باشد تا به جا  له یدنبال وس  دیشده که بای شرط   گردد،ی من دنبال آلت م   یذهنمن

و در    عیسر  ی پس چطور  دهند،ی بعد به من حقوق م  کنمی م  ادیسال، بعد توانستم وارد دانشگاه محبوبم شوم. کار ز

 !ستمین  یلحظه به حضور برسم؟ من که کامل و کاف 

.  رندیشاهانه بگ  یکمک   فهیاز خل  خواهندی که م  آوردی را م  ریفق  یموالنا قصۀ زن و مرد  ،یدر دفتر اول مثنو  ی داستان  در

که    کندی م  هیخواه را به خر تشبکمال   یذهنکه نماد خداست، دنبال آلت و ابزار است. موالنا من  فه یخل  دارید  ی مرد برا

 .هاستی دگیو درد و همان ف یکوزۀ پر از آب کث ک یکه ابزارش در حد ی لحابه خداست، در   دنیرس یدنبال ابزار برا

 ۲8۴8 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ماست  یهاآب دانش  یسبو آن

 دجلۀ علم خداست  فهیخل  وان

 ۲8۴۹ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میبری سبوها پر به دجله م ما

 م یخود را ما خر  میخر دان  گرنه

 .بودن  یناکاف  ایششم: حس حقارت و ناقص   فرزند

 .کندی دارد و احساس حقارت و حس نقص م یرمنطق یطلب، از خودش انتظارات غکمال  فرد

 گران یمالمت خود و د هفتم: فرزند

 .از مالمت ذهنت نترس و فضا را باز کن دیگوی م ی زندگ
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 5۴ ۀی، آ(5)  سورۀ مائده م،یکر قرآن

 «... یَخَافُونَ لَوْمَۀَ لَائِمٍ وَلَا... »

 .« .. هراسندی نم یمالمتگر چ یمالمت ه از... »

 کند،ی را مالمت و نکوهش م  گرانیاست، خود و د  گرانید  ایخودش    یهاب یع  دنیطلب، همواره در حال دکمال  کی

را هم    رشیشُکر و پذ  یشخص   نیاو بهتر باشد، پس چن  دیاز د  توانستی چون م  کند،ی نم  نیرا تحس   یزیچ  چیه  گاهچیه

 .شناسدی نم

 ۱۰۶8 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و صبر  شُکری ب  ی مانْد از کاهل  هرکه

 جَبر  یِپا  ردیداند که گ  نیهم او

 ۱۰۶۹ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جبر آورد، خود رنجور کرد هرکه

 در گور کرد   اش،یهمان رنجور تا

جبر که    نیو ا  زند،ی پندار کمال رقم م   یرا برا   یشکری مخرب ب  بی ترک  کی بود، با فرزند مالمت    ی سوم که کاهل  فرزند

 :دیگویمعلوم شد چرا موالنا م میحاال برا کندی او را در گور ذهن م تا یفرزند اول است نها

 3۲۱3 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ذوالْجَالل  ی به سو پَرّدی نم  زان

 خود را کمال بَرَدی م  یگُمان  کو
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 3۲۱۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بتَّر ز پندار کمال  ی علت

 ذو دالل ی اندر جان تو ا  ستین

 3۲۱5 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رود  اتده یدل و از د از

 رود   رونیب یمُعجب  نیز تو ا تا

  دیو من با  دانم«ی حس »م  گران،یخود با د  ۀ سیترس از شکست، مقا  ،یدیدارد. ناام  یادیز  یهافرزندان و نوه   ی طلبکمال

  از یابراز ن  یهم برا  یزیگوهر به چ  ن یکه در انسان قرار داده شده کامل است و جالب است که ا  یبدانم. تنها گوهر وجود

 .کند کم  ایآن را ناقص  تواندی نم  یزیچ چ یندارد و ه

سپاس فراوان، فرزانه از تهران  با
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 و دوستان همراه گنج حضور  زیعز یشهباز  یسالم خدمت آقا

 گان یساعته و را۲۴نام در باشگاهِ   ثبت

آمدن    نیی. نمرۀ ورزش باعث پاخواندمی در مدرسه در زنگ ورزش هم درس م   ی بودم و حت  یاز ورزش فرار   شهیهم  من

 .ورزش کردن نداشتم، چون کاهل و تنبل بودم ی برا یاو عالقه   زهیانگ چ ی. هشدی معدلم م

دادند هر چهار بُعدتان را هر    شنهادیکرده و به ما پ  انیچهار بُعد را ب  ی نیبازب  یشهباز  یکه آقا  ۶۱۲در برنامۀ    کهن یا  تا

دارم در آن    ادیبه   ی ! حتگرید  یگنج حضور هست   نندۀ یبا تو بود! خُوب تو هم ب  یشهباز  ی گفتم: بله آقا  د،یروز ورزش ده

  د ی که عالقه دار  ی هم گفتند بله هر ورزش   شانی است و ا  ی ورزش خوب  وگا یدم که  یو پرس  یشهباز  یزمان زنگ زدم به آقا

 .هم خوب است وگایخوب است، 

جسم. در    یثبت نام کردم و در کنار آن سالمت  وگایساکت، در کالس  ی به آرامش و ذهن  یابیخاطر دست من باز هم به  و

 که ن ی. تا ادادمی م   رییها را مدام تغو ورزش   آوردم ی م  یانام کرده، و هربار بهانه کالس موقتا  ثبت   نیطول چند سال چند

تکان بخورم.    میاز جا  توانستمی خواب بخوابم. نم تخت   ی روز رو  چندکمرم گرفت و باعث شد    ش یحدود چهار سال پ

 .یکن ی زندگ یطورن یا دیکه تو تا آخر عمر با ترساندی مرا م  یذهنمن

  ک ی که رفتم به باشگاه نزد  ییجا  نیبلند شوم. اول  میاز چند روز استراحت و ماساژ، حالم بهتر شد و توانستم از جا  بعد

 .با منزل ما فاصله داشت قه یدق منزلمان بود که حدود دو،سه 

تند  هم چند حرکت ساده آموزش دادند و گف  شان یکمرم را گفتم. ا  ی گرفتگ   ت یرفتم و وضع  یحرکات اصالح  ی مرب  ش یپ

افتاده. هر موقع    تانیاتفاق برا  ن یاست ا  فیبه اصالح داشته باشد، چون عضالتتان ضع  ازیکه ن  د یندار  یشما مشکل خاص 

 .عضالت  تیتقو یبرا دییای ب التس یو درد کمرتان بهتر شد، به کالس پ  یگرفتگ

طور مرتب تا  گرفته بودم درعرضِ دوهفته درد کمرم کامال  رفع شد و رفتم کالس. به   ادیکه    یانجام هر روزه حرکات   با

شدند.    ی کرده و قو  دا یدر همان چند ماه اول عضالتم حجم پ  شدم،ی چاق نم   ی روش  چ ی. من که با هرفتمی م  سال کی
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و فقط در تعجب بودم که چرا    کردمی در عضالتم احساس نم  یتگدرد و خس   یروادهیپ  ایمنزل    یموقع انجام کارها  گرید

ورزش را به ما نگفته بودند،    تیام. در تعجب بودم که چطور اهمحال از آن متنفر بودهدارد تا به    یهمه خوب   نیورزش که ا

 .است  یبدن ضرور  ی سالمت  یکه ورزش هم به اندازۀ غذا برا

که    یحرکات  دیاست و نبا   نیشما سنگ  یبرا   التسی گفت حرکات دست در پدچار درد مُچ شدم و دکتر    یسال ک یاز    بعد

انجام بدهم و چون   توانستمی از حرکات را نم  یادیدر کالس تعداد ز گری. ددیرا انجام بده  دیآی مچ دست م   ی فشار رو

ام به باشگاه رفتن کم شد  با دوستان را نداشتم. عالقه   یاهداشت، آن حس و حالِ خوبِ همر  گریبا حرکاتِ د  ینیگزیجا

 .نرفتم گر یو د

انجام    ام،یی داشتم و با توجه به توانا  ی گوش  یگنج حضور که رو  یهای قیهمراهِ موسبعد حرکات را در منزل به آن به   از

تأث  نی. تکرار اشعار حدادمیم مند شدند و  داشت. شوهر و دختر و پسرم هم عالقه   م یبرا  ی دوچندان   ر یانجام ورزش 

 .میکردی م  زشور ی خانوادگ  آمد،ی ها که شوهرم از سرِ کار مشب 

که رفتم دوران کرونا شد    ی رفتم تا درد مچ دستم بهتر شود و چند ماه  ی به کالس حرکات اصالح   ی گریبعد دورۀ د  ی مدت

 .شد لیتعط   یکلبه  کهن یتا ا شد،ی م ل یها مرتب تعطو کالس 

بچۀ چند ماهه    کی  کهن ی. با اگرددی برم  و گفت که از کوه   دمیمان دسر کوچه   ی از دوستانم را اتفاق   ی ک یروز صبح    کی

. از  کردی م  ینورد و کوه  ی سواربود و او دوچرخه  شیهاشوهرش سر کار برود، مراقب بچه  کهن یها قبل از اداشت، صبح 

گرفتم   میاز آن روز تصم  رفتم،ی نم   یصبحگاه  یرواده یمنظم به پ  طورو به   آورمی که مرتب بهانه م  دمیخودم خجالت کش

 .یرواده یعنوان ورزش کردن، بروم پبه 

د  چند مس  گریبارِ  در  را  م  دمید  ریدوستم  دارم  م  رومی و گفت من  نرفته   ؟یی آی کوه،  کوه  حال  به  تا  من  نه  ام،  گفتم 

  ر یرفتن از مس  یجاروز ناگهان به   کی کنار هم بودند(    قا یدق  یروادهیو پ  ینوردکوه   ر یبرو. )مس  یتوان ی شما که م   توانم،ی نم

 .اشتماز ارتفاع گذ   امیمیترس قد  یو پا رو ینوردکوه ریرفتم در مس ،یروادهیپ
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  ی کوهِ بزرگ   یهفته به باال   ک یو بعد از    تری طوالن   یرهایکم مسکم  کردم،ی م   ینوردبا عالقه کوه   یی بود که تنها  یبار  نیاول

  ی معمول   ری. آن هم نه از مسدمیرفتم تا به قله رس  دمش،یدی اندازِ شهرمان بود و نم چشمانم و در چشم   یسال جلو  38که  

گرفتم و تا    ید یکه خودم انتخاب کرده بودم. البته زانو درد شد  یمشکل   ریمس  ازکرده بود،    نییتع  ینوردکوه   أتیکه ه

  ی ول  ، یبه کوه برو  ی توان ی و نم   شود ی خوب نم  تیزانوها  گر یکه د  ترساند ی مرا م  یذهن. من کردمی چند روز استراحت م

 .هفتۀ بعد که خوب شدم، دوباره پا به کوه گذاشتم

! فاصلۀ منزل ما تا  دم؟یدی چشمانم بود، نم  یرا که جلو  ی و باعظمت  یبزرگ   نیسال است کوه به ا  38چطور    ایخدا  گفتم

  ش ی . همان دوسالِ پشناختمشی کرده بودم و نم   یکوه زندگ  یکیعمرم را در نزد   شترِیاست و من ب  قهیدق  5  ادهیکوه، پ

 .دیبُردی به کوه نم  ی را هم از بچگ ه کردم که چرا ما یگال کرد،ی م ی نوردکوه  یبه پدرم که مرتب از جوان 

را  کهن یا  خالصه باشگاهِ  پساعتۀ »کوه۲۴و    گانیدر  را  ثبت  شِی « خودم  و هرروز صبح کوه خودم  و    ینوردنام کردم 

کوه    ی پا گذاشتن رو  ی داشتم و مانعم برا  ی که از بچگ   یترسِ از کوه و بلند  گر ی. ددادمی را با هم انجام م   یروادهیپ

 .رفت نیاز ب شد، یم

ها باشگاه را به آن   نیبا اقوام و دوستان و ا  یگاه  م،یهابا بچه   ی. گاهرفتمی م  ی و هر بار از راه  ی طوالن  یرهایمس  هاجمعه 

تمام شد.    میشد، درد زانوها   تری داشت. عضالتم قو  یو نه حد و مرز  نهیو نه هز  یل یکه نه تعط  کردم،ی م  یهم معرف

  شدم ی نم  وس ی در دلم نهاده بود که مأ  ی خودش چنان عشق   ی زندگ  ی ول   گفتند،ی م   ی نورداز مضرات کوه  ان یبارها اطراف

 .دادمی و ادامه م

شد، باعث شد دو بار هم در    لیو دورتر تبد  د یجد  یرهایبهتر، کشف مس  شتر یکم به حرصِ هرچه بعشق کم  نیا  البته

بود مشکلِ تپش    ی . مدت سَردم کرد   ی اَمَل)آرزو( را در دلم کاشته بود، از راه نیکه خودش ا  ی زندگ   بارن یکوه گم شوم. ا

  جانیگفتند ه  شان ی. اشودی م  شتر یتپش قلبم ب  ی نوردکه موقع کوه   مکرده بودم، با دکترم مشورت کردم و گفت  دایقلب پ

 .دیداشته باش یدیشد  ت یو فعال  ینوردکوه  دیو فعال  نبا  ستیخوب ن تانیبرا



 

 

 

853قسمت پیغام عشق  آباد خانم مرضیه از نجف    

مشکل    کهنیتا ا   دادم، ی انجام م  یمعمول   یرواده یشد و تا شش ماه فقط پ  ختهیر  امی نوردکوه  جانیه  ی رو  یسرد  آبِ

نبود و   یخبر یروادهیو ز جانیهمه هاز آن گریکنم. د ینورددکتر اجازه داد که باز هم کوه بارن یتپش قلبم تمام شد و ا

 .تر شده بودبروم، رفتارم معقوالنه  می ب مالیبا ش یریها از مسفقط جمعه  دادم ی م  حیترج

  چیه  کهنیو با ا  میآب برداشت  ی. بطریروادهیپ  میآیشد و گفت: مامان من هم م  داریپسرم صبح زود از خواب ب  روزید

با کوه    یسالگ ۷حال شدم که پسرم در سن  . خوش میتا قله رفت  م،یداشت  یرواده ینکرده بودم و فقط قصد پ  ینیبش یپ

 حال ورزش هم  نیو در ع میمند شدبهره  عتیطب یهاییبایاز ز ،یو انرژ   ی. سه ساعت با شادترسدی دوست شده و نم 

 .میکرد

م  شهیاست. هم  امی سالگ   ۴۰تولد    امروز از جوان   یسالگ به چهل   یوقت   کردمی فکر  م  ی برسم،  ن  شومی خارج    ی رو یو 

ام، درد و غم  شده   ام ی سالگست یب  ی و حت  ی از س   تری که من چقدر پرانرژ  نمیبی . اما مگذاردی رو به کاهش م  امی بدن 

افتاده    میهاو رنجش   نهیاز ک  ی لی چقدر کم شده، خ  میهاترس  کنم،ی م   یزندگ   هالحظه ن یاز قبل در ا  ترش ی دارم، ب  یکمتر

. از  افتهیها کاهش  چقدر کمتر شده، جستجو و دخالت   هایتیو نارضا  هات یو شکامخصوصا  از پدر و مادر و برادرم، گله  

هر اتفاق    یهاییبایبا خودم قرار گذاشتم فقط ز  ،یدیو ناام  أس یموشِ    دنیو د  ی اساس   ییشناسا  ک یبا    شی ماه پ  کی

 .ببندم های و زشت هاتیو شکا و گله   رادهایو ا بیچشم بر ع   نم،یخودم را بب ی هاشرفت یفقط پ نم،یرا بب

ادامۀ    یتر از قبل براکه مرا مشتاق  کنمی در درونم حس م  یادیز  یدوم از عمرم، رضا و شاد  مۀ یآستانۀ ورود به ن  در

  ت ینهای . بمیبشو   ل یهست، تبد  تیو ابد  تینهای چون قرار است ما به جنس خدا که ب  کند،ی م  ل یتبد  یانتهای ب   رِیمس

. پس در هر لحظه  یو جلو برو  یکن  شرفتیپ  دیبا گریک روز دیهنوز    یعن ی  تیمنزل بعدش هست و ابد  کیهنوز    یعنی

 .یو ادامه ده  یبرو دیهنوز با ، یکه برس  یی به هرجا
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در نظر    میدر گنج حضور برا  یسالگ تا چهل   ی کالسِ عشق« که از س  دههک یو مهربان، ممنونم از »  ف یلط  رِینظی ب   ی زندگ

  ،یکرد  ی دوستان همراه، کودکان عشق و کائنات، به سمتم جار  ،یشهباز  ی و آن را از زبان استادانم: موالنا، آقا  ی گرفت

 .و بشناسم و ارزان نفروشم نمیتا خودم را بب

 ۲8۴۰شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 یی که تو خاصْ از آن ما ، ییبه هر گدا منگَر

 یی بَهاْ ارزان، که تو بَس گران   شی خو  مَفروش

 ️❣.دیو سالمت باش  شاد

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

ایمیل به   توانید پیغام خود را ازطریقِموارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده نمایید. در می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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