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 . ن ینازن یشهباز ی و آقا ی کائنات عالم هست  ی با درود و سپاس بر تمام

 . ی انتخاب ات یو اب ۲۹۹6غزل   ۹۰7برنامه  

      نام خداوند عشق به      

 ۲۹۹6 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی ژولم هر غم پَ یِگر من ز دست باز     

 ی و خردمند، گولم ی نبودم رکیز

  زیعز  یو موالنا کندی را به ما القا م یدیجد  نشیگردد، که بی غزل با اگر آغاز م نیا تیهر ب د،یکنی طور که مشاهده م همان

  غام، یپ  یبا درد همراه است و حاو  ی که هر غم  دارد   نیاول غزل اشاره به ا  ت یب. د ینمای م  ی مختلف انسان را بررس  یهاجنبه

 . حال و نادان و احمقشانیو ما را پر کندی ماست که درونمان را منقبض م یدار یو ب ی آن آگاه امیکه پ

ها مرکزمان را انباشته  ی دگ یهمان برحسبِ  دنیاست که د  نیا  یو طرح زندگ  شود ی از ما گرفته م   ی زندگ ییو دانا  یرکیز که

  یرا سراسر گرفتار  مانی هاست، درونمان آشفته و زندگ شدن آن   ادیها که همان کم و زی شدگ تیهوهم  یو شوخ   یو با باز

 :است که  نیا میاز خودمان بپرس دیو مهم که با ی ال اساسؤ حال س. سازد ی و غم م

و    ؟میز یری م مههمه بهنیو چرا با آمدن غم و اندوه درونمان ا  د؟یآی وجود م هب  مانی و غم در زندگ   یهمه گرفتارن یچرا ا

 ؟ میینما افت یآن را در یار یو هش یآگاه  غامیکه تا پ ،میکنی نم  ییچرا فضاگشا

 1۲۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ریاو بگ یگلو  دیآ ی گر غم     

 داد باش  رِیستان اماز او بِ  داد 
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  و   ؟میاشده   دهیکه چرا با آن همان  یی و شناسا  میکن  یی فضاگشا  ی امتداد زندگ  عنوانِ به   میتوانیم  دیایب  ی که اگر غمی درحال 

درواقع   و ، میریو داد خود را از او بگ میابیو علت آن را ب شه یکردن، ر ی نیو با بازب م یباش  ریپذتیو مسئول میریآن را بگ ی گلو

 . میداد ریکه ام میما هست نیا

 ۸۳6 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو استغفار کن ،ین یچونکه غم ب     

 کن کار ، خالق آمد غم به امرِ

غم را در درونمان    نیاو ا.  میکن  یخواه معذرت  یاز زندگ  دیبا  زد،یری هم م که ما را به   دیآی سراغمان مه  ب  ی غم  یوقت  حال

 نییشده پاتیهوهم یهاخود را در دردها و غم  یاریهش تیفیک، باش ریپذت یکه به ما هشدار دهد که مسئول کندی م جادیا

  یِ سوو به  یاستغفار کندهد که توبه و ی دوباره به تو م  یخداوند فرصت.  عدمت کار کن زمرک یرو  ارانهیو فعاالنه و هش اورین

 . ی او بازگرد

 ۲۹۹6 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی ستی مصرِ عشقِ قالووز، ن یِ ور بو     

 ی حرص، گرفتارِ غولم  هِیچون اهلِ ت

چگونه  ،  میرا نداشت  ییفضاگشا  تیو خاص  یی خداوند راهنما و رهبر ما نبود و اگر ما توانا  یعشق و معرفت و آگاه  یبو  اگر

از دردها  م یتوانستیم و گرفتار و    م یها سرگردان بودی دگیهمان  ابانیچنان در بهم  و ؟  میشده رها سازتیهوهم  یخود را 

  ابان یو ما را در ب  دهدی به ما م   یغول است و آدرس اشتباه  یدگیهر همان  که.  های شدگتیهوهم  ترش ی حرص و طمع هرچه ب

 : که ی مانند قوم حضرت موس سازد، درست ی ذهن سرگردان م  ده یخشک
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 17۸۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ه یت  رِِّاندر حَ  یموس  همچو قومِ     

 ه یسف  یچل سال ا  ،یبر جا ییمانده

  ی قبل  ی که همان جا  دند یدی و عصر م  کردند ی سرگردان بودند و صبح حرکت م  ابان یچهل سال در ب  ی قوم حضرت موس  

 : شود که  ادآوریخواهد، به ما ی م ل یتمث  نیبا ا زیعز   یموالنا. باشندی خود م

که ما عاشق   یتا زمان ؟ها رایدگیهمان ای میاو مرکز عدم را قالووز و راهنما و رهبر خود قرار داده   یعشق و زندگ  یما بو ایآ

که هنوز   مینیبی کردن م  یکار معنو  ی بعداز مدت  یعنی  م،یزنی درجا م   ی مانند قوم موس  م،یمان هستی ذهنو من   ی شدگتیهوهم

غافل از    و.  میکنی ها عمل م ی شدگتیهوهم برحسبِ  گریفکر به فکر د  کیکه از    دهیهمان  یفکرها  یو دارا.  میدار  یذهنمن

 . طلبد ی را م  یادیو زمان و وقت ز  خواهدیم  ارانهیهش یِریپذت یکردن مسئول یکه کار معنو مینیا

 ۲۹۹6 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ن نوازحَمتَمُ  یجان نبد سِتانِور گُل       

 ؟ ی رسولم ی من چون صبا ز باغِ وفا ک 

 . است  دن یکش ارانهیدرد هش ی عنی جان یممتحن در ا 

.  نواز استاش ممتحنی کند و گلستان عشق و زندگ ی و خداوند ما را امتحان م یزندگ   میو چه نخواه  میو حال ما چه بخواه

شدن    ی ک یو    ییکتایگرش که همان باغ و گلستان  در آغوش نوازش   ،ی و مرکز عدم همکار  ی و با زندگ  میما فضا را باز کن  اگر

  م یعهد قد مانیآن را، که اقرار به پ ی عشق و زندگ یهاغامیشده مانند باد صبا پگشوده ی و با فضا. دهدی است ما را قرار م 

  د یجد  یدگیکه آوردن همان  یو عهدشکن   یو از جفاکار  میمانی م  ی وفادار به مرکز عدم باق  و.  میینمای م   افتیالست است را در

 : که میشوی قبول م  ی از امتحانات زندگ ارانه یهش یو همواره با دردها. میکنی م زیاست، پره
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 7۴6 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پدر  ی امتحان بر امتحان است ا     

 خود را مخر   ،به کمتر امتحان ،نیه

.  میندازیرا ب  مانی های شدگت یهوو فعاالنه هم  ق یعم  یی با شناسا  م یهمواره در حال امتحان کردن ماست که ما بتوان  ی زندگ

 . تمام شده است  گرید مانیهای شدگت یهوکه هم مییو بگو می خود را بخر دینبا  یدگیدو همان  ای کی  ییو با شناسا

 ۲۹۹6 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی فربه  یِدارو  یگر نداد م،یساق     

 ی همچون لبِ زجاج و قدح در نُحولم

مرکز    یکه همواره لحظه به لحظه رو  ستی اش را که همان زنده شدن به زندگ ی زدیشفابخش ا  ی دارو  ی زندگ  یو اگر ساق  

  ی لحاظ روح نازک به   شه یخوراند، مانند لبه شی سازد، به ما نم ی ما روانه م   یسوو جذبه خود را به   تیو عنا  کندی عدم ما کار م

و فکر و عمل خالقانه از ما گرفته   دهیو چهار بُعدمان خشک  م؛یشدیم دهیارانه کشیناهش  یو دردها  یالغر  یِ سوبه   ی و روان

 : و حال انتخاب با ماست که . شدیم

  ی ساق   میاجازه ده  کهنیا  ای؟  میزا آن را وارد چهار بُعدمان کناست و افکار دردزا و توهم  یالغر  یرا که دارو  یذهنمن   سَم

 گرداند؟  ریسراز تمانییشفابخش خود را لحظه به لحظه در وجود خدا  یدارو ی زندگ

 61۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 غوغا پر  ۀخان  نیافزار، زکار مردمِ نیز     

 خر آمد  آخُرِ نیکا ،د حلوانخورَ ی سیع
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 :حال انتخاب با ماست که  و

 ؟ افزا کار یذهندر من  ا ی م؟یافزا باشخود نور  یو کار کردن رو یی گشافضا با

 ه:و حال انتخاب با ماست ک

  ن یریش  یحلواها  ی جهان ماد  ن یو از آخور ا  میمان بشوه یو حضور اول  ی س یشده از جنس عگشوده   یبا مرکز عدم و فضا

 ؟میها را نخوری دگیهمان

 یها، در باورهاو با تفاوت  م یو مقاومت باش  زهیدائماً در ست  زندی حرف خودش را م   ی دگیغوغا که هر هماندر خانه پر  ا ی  و

 ؟ نگر در جنگ و جدالی سطح

 ۴۹6 تی، دفتر ششم، بی، مثنویمولو

 ه  بِ زیپره  ، یتچون نباشد قوِّ     

 ه  جِ آسان بِ طاقیُال  رِ فرا در

  تاب نتوان آوردن  ی عنی طاقیُال *

  فرار کردن  ی آسانبه  ی عنیبجه  آسان *

 :کنم کهی انتخاب م  نیبنابرا پس 

  یی رها  یی چون قوت و توانا  زم،یشدن بپره  ده ی، بهتر است که از همانرا ندارم   ارانهیشه  یو دردها  یی گشافضا  یی توانا  اگر

 . ها بجهم توانم از آن ی نم  ی آسانها را ندارم و به ی شدگتیهواز دام هم 
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 1۳۹۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 مطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم      

 طرب شانه کنم سبلت غم را بکنم  شیر

 :کنم کهی انتخاب م  نیبنابرا پس 

 . نوازمی او را م یشاد یی ، و همواره ساز و نواو طرب یخداوند هستم و از جنس شاد   یمطرب عشق ابد من

دهم که با من  ی کنم؛ و اجازه نمی را م لشیسب ارانه یشه یو دردها ییبا شناسا دیایبه سراغم ب یچه غم و اندوهاگر چنان  و

 . د یسبب را از من بربای ب  یکند و شاد ی شوخ

 . کندی کوچک من زهرا را هم اداره م  ی شخص  ی، زندگ کائنات سرگرم کار است یمنتهای که خرد ب ی : وقتانیو در پا 

 ۳۰۸7 تی، دفتر دوم، ب ی، مثنویمولو

 است  ی ز غم مُرده که دست از نان ته یا     

 ؟ ستی ترس چ نیا  ،میست و رحچون غفور

 . د یو سالم بمان ی پرانرژ

  ممنون، خدانگهدار شما  ی لیخ

 . از زاهدان   یزهرا سالمت 
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 با عرض سالم 

 .است یزیانگشگفت  زیچ  یل یطلب صادقانه خ نیا

 کنمی دوستان تشکر م   نیکردند. از همۀ ا  انیانبار خود را ب  یهاو موش   های دگیدوستان همان ر،یاخ  یِ تلفن  یهابرنامه   در

از او خراب شود، ترسش    گران ید  یِ ذهن  ر یتصو  ترسد ی دارد و م  ی ذهنمن  ی نفر مثل من که آبرو  ک ی  شوند ی که باعث م

 :میدار ی از دفتر اول مثنو ۳۲۴۰ ت یاست. در ب  یبند محکم  ،یذهنمن ی آبرو نی و متوجه شود که ا زدیبر

 ۳۲۴۰ تی دفتر اوِّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یناموس را صد من حَد ، حق کرده

 دیبسته به بندِ ناپد ی بس یا

جا  ما، که در آن   یشده برا  درست   یذهن  ریتصو  نیدر ا  کهنیا  یعنیرا صَد من آهن کرده،    ی بدل   تِ یثیخداوند ح  یعنی

ما    یاست که به پا  ی مثل صد مَن آهن  ن یمن من، ا  زِیتا چمن بلدم، من از شما باالترم و هزار  دانم، ی من م  م،ییگویم

 .میکه ما حرکت کن گذارد ی است، نم بسته شده 

اگر   کهنیا یعنیجمله    ن یاست«. ا  یزیانگشگفت   ز یچ  ی ل یطلب صادقانه خ  ن یفرمودند: »ا  یشهباز  ی آقا  ۹۰۵برنامه   در

 ها ن یا  ، یو حسادت هست  سه یپر از مقا  ، یو کوچک هست  ریحق  یکنی فکر م  ، ینیبی لحظه خودت را پر از درد م  نیتو ا

که با تمام وجود،    ی و از ته دل بخواه  ی داشته باش  ی طلبِ واقع  مانهیاست که واقعاً و صم  نیا  مهم  .ستی کدام مهم نچیه

  ی زیانگشگفت   زیچ  یلی که طلب صادقانه خ  یشهباز  یآقا  ۀجمل   نی ا  حال،  .یو فضا را باز کن  ی کن  ییرا شناسا  یذهنمن

 گرفتم؟  اد یرا  یزیبه شخص خودِ من کرد و من چه چ  یاست، چه کمک 
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و حسادت و    سه یمانند مقا  گرید  یباعث دردها  نیهستم، که هم  ده یو توجه همان  دییشدت با گرفتن تأشخصاً، به   من

  یول   کنم،یو توجه نگرفتن صحبت م  دیی تأ  ۀ و در آن دربار  سم ینوی مثال، من متن م   عنوان به   . شودی م  یذهنمن   دانمِیم

 .رمیو توجه بگ  دییکه با همان متن، تأ دیآی فکر در ذهنم م نیا

معمواًل من را    گرانید نیبنابرا شوم،ی روابط نم اتیو وارد جزئ رومی ها نمدر جمع  ادیهستم، که ز یآدم  ک یشخصاً  من

  ی ذهن منِ   یِبدل  تیثی ح  ک ی  نیاست. بنابرا  ی عجب پسر خوب  ندیگوی خوب از من دارند و م   یِذهن  ریتصو  ک یو    شناسندی نم

که بخواهم خودم را نشان    ستمین  ی که من آدم  کنندی فکر م  هیکنم. بق  اشتباه  دهدی و اجازه نم   کندی دارم، که مرا محدود م

و توجه گرفتن هستم    دییدنبال تأ  ی ل یبرعکس است و من خ  قاًیدق  کهی حال و توجه گرفتن باشم، در  دییدر فکر تأ  ایدهم و  

 .هستم یی ومن آدم دور کنمی و فکر م  کندیم  تمیاذ  اریبس ه یقض  نیا یدارم. گاه یذهنمن  یو آبرو

  ی دوستت چه کس   نیشود که بهتر  دهیشان پرس که اگر از همه   میگروه ده نفره از دوستان بود  ک یدوران دانشگاه،    در

از دستم ناراحت    یکس   گذاشتمی و توجه بودم که نم  دییدنبال تأ  قدرن یچون من ا  فرشاد. چرا؟  ندیگوی هست، همه م 

که از    یذهن  ری ه گرفتن بود. آن تصوو توج  دییخاطر تأمهربان بودنم هم به   ی حت  .میبهشان نه بگو  توانستمی شود، نم 

طلب    کهن یا  یک یگرفتم.    اد ی  زیدو چ  حاال   .آرامش نداشتم  یاخودم درست کرده بودم، چنان گرفتارم کرده بود که لحظه 

 .«یی»باطنِ او جِدِِّ جِد، ظاهرِ او باز کهنیا  گرید  یک یاست و  یزیانگشگفت   زیچ ی لی صادقانه خ

 گرفتم؟  ادی  یزیدو مطلب چه چ  نیا از

  ی ذهنمن  یِضیمر نیدرست شده. ا های دگیکه از همان ،یذهنمن یِضیهست به نام مر یضیمر کیگرفتم که در من  ادی

  د ییدنبال تأ  کهن یگرفتم ا  ادیاآلن    حاال،  .است  ضیمر  ستمِیس  نیو توجه از ا  دییفکر تأ  نیو ا  کندی اآلن در من دارد کار م

و توجه گرفتن    د ییدر من هست، فکر تأ  یذهنمن   ستمیس  نیکه ا  ی. تا زمان ستیمهم ن  کنم،ی و توجه هستم و حسادت م

  ضِ یمر  ستمیس   ن یفکرها از هم  ن یاست که من درک کنم که ا  نیبکنم. مهم ا   توانم ی نم   یو کار  دیآی من م   ی مدام برا

 .ستمین ضیمر ستمِیس  نیمن ا ودرون من است  



 

 

 

761قسمت پیغام عشق   آقا فرشاد  

که    ستیداشته باشم و مهم ن  های دگیو انداختن همان  یذهنمن  ییشناسا  یبرا  یاست که من اآلن طلب واقع   نیا  مهم

  ن یا  یی شناسا  یبرا   یمهم طلب واقع   کنم،ی و توجه هستم و حسادت م  دییتأ  یکه چقدر گدا  ستین  مهم  .چقدر درد دارم

  ی دگیفعالً چون همان  یول   رم،یو توجه بگ  دییحسادت کنم و تأ  خواهمی است که من واقعاً از ته دل نم   نیدردهاست. مهم ا

 .و من ناتوان هستم دیآی دارم، فکرش م

است که نحوۀ برخورد من   ن یکه مهم است ا ی زی. چدیآی م م یو توجه برا دییفکر تأ ک یدارم،  یذهنلحظه چون من  نیا

  ی که فرصت زندگ   دانم ی و م  کنمی و فضا را باز م  رمیگی م  یباز  ای چگونه است. آ  دهدی که ذهنم نشان م  یفکر  نیبا ا

 رمیگی م   ینه. برعکس، جد  ایمن کار کند؟    یتا قضا بتواند رو  نمکنم و فضا را باز ک  یی رایاست که آمده است، که من پذ

 افتم؟ ی و دام م یسازو به سبب  رومی دنبال فکر مو به 

و توجه در    دییبا تأ   ی دگیساختار همان  نی. بنابرا تیاآلن در سطح باالتر، از معنو  گرفتم،ی و توجه م   دییمثالً از پول تأ  قبالً

  یی شناسا  ز، یچ  نیتردرونم است و مهم   ضی ساختار مر  نیاش از همهمه   ن یمن هست، فقط محتوا عوض شده. بنابرا

 :میدار  یدفتر سوم مثنو 1۴۳۹  ت یب در  .است  یضیمر نیا

 1۴۳۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 طلب ی م  ی که باش یبه هر حال   تو

 لبخشک   ی ا ماًیدا جُو ی م آب

بد است، طلب کن، که تو سخت    تتیطلب کن، هرچقدر هم وضع  ،یدار  یذهنو من   یکه پر از درد هست   یکس   ی ا  یعنی

 .یهست ی تشنۀ آب زندگ

 :میدفتر سوم دار 1۴۳۸ ت یدر ب نیچنهم
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 1۴۳۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فیضع  ای یریآن که تو حق منگر

 فیشر  یخود ا  اندر همِّتِ بنگر

 .یهست فیانسان شر ک ینگاه نکن، بلکه به همتت توجه کن که تو  کند،ی القا م یذهنبودنت که من  فیتو به ضع یعنی

و توجه    دییدنبال تأکه هر لحظه به   رمیپذی . م ستی دگ یکه درونم پر از همان  رمیپذی من واقعاً اآلن م  کهن یا  یعنی  همت

 رم یپذی بهتر از من باشند، م  گرانیکه دوست ندارم د  رمیپذی که حسود هستم، م  رمیپذی گرفتن و بهتر بودن هستم، م

  د یدارم، با  یدگ یهمان چون فعالً ی را از درونم پاک کنم، ول هانیا خواهمی با تمام وجود م  یکه درونم انواع دردهاست، ول 

 .دهمی نشان نم  های دگیخوش به همان  یِرو گرید کهن یا ی عنیهمت کمک بخواهم.  یصبر کنم و از زندگ 

حواسم را جمع کنم    کنمی م  ی و هر لحظه سع   کنمی و توجه کار م   دییبا تأ  امی دگ یهمان  ی است که دارم رو  ی ادیز  مدت

  یذهنمن   دانمِی درباره م ریاخ  یهادر برنامه  نیچنو توجه به خواب نروم، و به نظر خودم بهتر شدم. هم  دییکه با فکر تأ

 .کنم یی ساتا شنا نمگرفتم حواسم را کامل جمع ک میصحبت شد که تصم

  یی کارها کیاوقات  ی گاه ایو  رومی و توجه به خواب م دییو با فکر تأ شود ی موقع حواسم پرت م  ی بعض ها،ن یوجود ا با

است.    دانمی بدهم که از م   صیتشخ  توانمی نم  یول   رد،یگی نشأت م  یذهنمن   دانمِی که از م  زنمی م  ییهاحرف   ایو    کنمیم

 .اصالً نفهمم ایممکن است بعدش بفهمم 

است،    یذهنمن  یِتوهم   ستمی همه از س  دانمی م  کهن یبا وجود ا  کنم،ی حسادت م   ارزشی ب  اریبس  زِیچ  کی اوقات به    یگاه

من من نکن،    ات،یذهنبا من   قدرنیا  دیگوی به من هم م ی. انگار خدا همانند کاتب وحستیانگار که دست خودم ن  یول

 .یف یضع ی لی که تو خ
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طلب صادقانه دست برندارم و هر زمان    یعن ی زیچ نیترکه از مهم کنمی تمام تالشم را م ها،نی خُوب با وجود همه ا ی ول

 .بلند شوم  خورم،یم نیزم

  نیاز ب  یذهنمن   یکه ترس و آبرو  شوند ی که باعث م   ی و از دوستان   یشهباز  ی از آقا  کنمی باز هم تشکر م   انیدر پا  و

که من    کندیاعتراف م  یوقت  کنم،ی م  یادیهستم و اشتباهات ز  ی آدم معمول  کیکه من    کندی اعتراف م   ی برود. آدم وقت

خودش باشد و    تواندی م  گریباز شده. د  ش یاز پا  ریزنج  کهن یا  ثلصورت منیادر  م،یآی خوب به نظر م یلی فقط از دور خ

 .از اشتباه کردن و اعتراف به اشتباه کردن، نترسد

 تشکر و احترام  با

 فرشاد 
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 .کنندگان محترم قانون جبرانت یو رعا زیعز یشهباز  یاحترام و با سپاس فراوان از آقا میبا درود و تقد

 ۲۹۹6 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی هر غم پَژولم  یِمن ز دست باز گر

 ی و خردمند، گولم ی نبودم رکیز

او را مشغول به خودش   یزیاست که دائماً مراقب باشد که فکرِ چ  رکیخردمند و ز یفوق، از نظر موالنا انسان   تیب طبق

  .ردیگی قرار م  ی دگ یهمان  کیمرکزش از حالت عدم خارج شده و هر لحظه، تحت نفوذِ فکرِ    صورت،ن یادر  راینکند، ز

خالص وارد  صورت  ه که ب  میهست  یاریکرده است ما همان هش  انیمختلف ب  یهاگونه که موالنا به صورت واقع همان در

 قدرن یکه چرا ما ا  ست نیسؤال ا  حال  .است  یاریهش  نیدر ذات ا  یازینی و ب   یخردمند  ،یرکیو ز  میاجهان شده   نیا

 م؟ یاشده  ی جهانن یا یزهایچ ی و غفلت، گدا ی نادان  یو از رو میا جهان شده  ن یبه ا ازمندین

 : گشا باشدسؤال راه  نیجواب ا  داکردنیدر پ یادیتا حدود ز  تواندی م ریز تیب

 ۳611 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وش پُهوش   یو باق  یِّ تو آن هوش  که

 مکوش   اوهیم مکن، را گُ شتنیخو

جهان    نیرا پس از آمدن به ا  زهایو هر اندازه که چ  میهست  یزندگ  ییِما مجهز به هوش و دانا  ت،یبا توجه به ب  پس 

  موالنا   . استشده  عنوان امتداد خدا کم هما ب   ییِبه همان اندازه از هوش و دانا  میافکر و ذهنمان به خود چسبانده   لۀ یوسه ب

با ا  ی تالش  نیا  دیگویم ا  میکنی دار م افکار من  جادیکه ما  کوشش    م،یو بهتر جلوه ده  میکن  تیرا تقو  یذهنمن  نیتا 

 .ندارد یی جز گم شدن در فکرها و پوشاندن آن هوشِ خدا یاجه یاست و نت هوده یب
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دهد و در  ی از دست م  ترش ی است ب  یازینی ب  میرا که گفت  اش ی اصل  ت یتر شود خاصف یضع  یاریهش  نیچقدر اهر  حال

رفته  رفته   .شودی م  تیجهان است در ما تقو  نیاز ا  ییکه همۀ توجهش به گدا  زهایعقلِ ناقص و وابسته به چ  ک یعوض  

  جاد یدر ما ا  ینش یب  کی  میکنی م   ضیتفو  ازمند،یعقلِ ناقصِ ن  ن یبه ا  از،ینی ب  یاریشعنوان آن ه خودمان را به   ارِیکه ما اخت

شود، خوشحال    ادیما ز  یهای دگ یهر وقت همان  نش، یب  ن یا  با   .استبهتر« بنا شده  شتر یچه ب»هر  اریاساس معشود که بریم

وقت  میشویم مغا  ی طرحِ زندگ  ی ول  .میشوی م  نیها کم شوند، غمگآن   ی و  ب  ریکامالً  است. خدا    یذهن غلط من   نش یبا 

تا   م،یکن  یکاربا او هم  ارانه یدرد هش  دنیو با کش  میکن  ییرا شناسا  های دگیهمان  ترعیچه سرکه ما هر  ستن یدنبال ابه 

 . به تله افتاده در دردها آزاد شود ی زندگ

و    دیایب  ش یما پ  ی برا  ی دارد. اگر چالش  صی جان، قدرت تشخ  نیبخشد و ای ما را قوِّت م  یِ دردها، جانِ اصل  نیاز ا  یآزاد

  یِچند که مفتکرد، هر  میراه درست را انتخاب خواه  ناًیقیفکر و عمل کند،    یآن هوشِ زندگ  میاجازه بده   ییما با فضاگشا

 :رو شده بودم اشاره کنمه با آن روب راًیکه اخ ی چالش   کیخواهم به ی عنوان مثال مبه   .بدهد یگر ید  یمان، فتویذهنمن

نظر  ورثه اختالف   ن یبود که ب  ی بود. چند وقت  ده یبه ارث رس  میبود که از پدرم به من و برادر و خواهرها  ی چالش ملک   موضوع 

که شعارش »هرچه    یذهنمن  دید  با  .مینظر کناز سهم خودمان صرف   یاز وراث، از مقدار  یکینفع  قرار بود ما به   رایبود، ز

از سهم    امدنیکوتاه ن  یذهنمن   دیعاقالنه از د  میتصم  عتاًینبود و طب  یااز پول کار عاقالنه   ی پوش بهتر« است چشم   ترش یب

پول    نیب  گر،ی عبارت دبود. به   ی دگیهمان  ک یتر از  مهم  ی شاوندی رابطۀ خو  ،یفراوان   دیو با د  یاز نگاه زندگ  یول .  خودم بود

 .کردمی را انتخاب م ی ک ی دیو رابطه با

گرفته    ی را جدِّ  ی باز  ن یا  ی مدت   ی کنم. برا  یی آن فضاگشا  مقابلِ آورده بود که من در  ش یرا پ  یباز  ن یا  ی زندگ   خالصه،

خواست با بزرگ و مهم نشان  ی م  . پول حق توست  نیا  ا، یآورد که کوتاه نی فشار م   یذهنکردم. منی بودم و مقاومت م

  یبرا  رایز  موفق شده بود،  ی حلِّ و فصل شود. و تا حدود  ی آسان دادن مسئله و با منطق و استدالل، نگذارد موضوع به

 .دادی در مرکزم مرا آزار م  یدگ یهمان نیغمِ حاصل از گذاشتن ا  یمدت
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را      یاکردند که قفل بسته ی عمل م   یدیگشا بودند و مانند کل راه  اری اشعار موالنا بس  یخواندن و تمرکز رو  ان،یم  نیا  در

 :دیگشایم

 ۸۳6 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو استغفار کن  ،ینیغم ب  چونکه

 کار کن ، خالق آمد به امرِ غم

 ۳6۹7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در جهان  ی شاد گرد  یاز و هرچه

 آن زمان  شیندیاو ب  قِفرا  از

 ۳6۹۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس کس شاد شد   ،شاد  ی گشت  زآنچه

 جَست و همچون باد شد   یاز و آخر

 ۳6۹۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهمَ یتو هم بجهد، تو دل بر وَ  از

 جِه  تو بِ یاز آن کو بجهد، از و   شیپ

 دهیهمان  یزیکه ما با چ   ستین  یازین  گریکار برده شود، ده موقع باست که اگر به   یهم دستورالعمل  یی طال  تیب  نیا  و

 :میندازیرا ب یدگ یاز رنج و مشقت فراوان آن همانو بعد  میرا بکش و درد و غم آن   میشو
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 ۴۹6 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِه  زیپره  ،ینباشد قوِّت  چون 

 آسان بِجه   طاقیُفرارِ ال  در

  ت ینهاو در  یساز تواند به مسئله یصورت گرفت که کش دادن موضوع م  یی شناسا  نیا  ، یو لطف زندگ  یاریبا    تینهادر

  ی شکر که هوشِ زندگ  را  خدا  .هاستآموزه  نین وقت امتحان و عمل کردن به اهم اآل  یختم شود و از طرف  یسازدشمن 

 .افتیخاتمه   یو خوش   یبه خوب  هیغلبه کرد و قض  یبر عقل جزئ

  ی چالش و زمان  کیآمدن    ش یکند، که در موقع پی عمل م   ی ها مانند نورآن   ی و تعمق رو  اتیاب  نیکه خواندن ا  یراستبه 

  ی موهبت بزرگ  نیچنهم .  میده  صیتشخ  میراه درست را از نادرست بتوان  میاذهن از حلِّ مسائل عاجز مانده   یکیکه در تار

 . و دام ذهن در امان بماند یسازو استفاده از خرد کلِّ از سبب   ییاست که بتواند با فضاگشاانسان شده   بِینص

 71 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 در روز و شب ما را  یبُد  نیالدِّشمس   نه عشقِ  اگر

 دام و از سبب ما را؟  ز ی ها کجا بودفراغت 

 71 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 مار از ما ز تابِ خود دَ  ،یشهوت برآورد  بُتِ

 ما را  ،تاب و تب ینبود  ، از تابش عشقش اگر

 تشکر  با

 از دانمارک   یعل 
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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 ازطریقِندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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