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 با سالم،  

کنم و به    دا یاز مقاالت مرتبط پ  ی . هفته گذشته قرار شد من مطالبمیهست  یادانشگاه در حال نوشتن مقاله   دیاز اسات  یکیبا  

از من    شانیا  یکردم. اما وقت   یبردارکردم و همه را خواندم و نکته   دا یخوب پ  یلی ارائه کنم. حدود دوازده مقاله خ  شانیا

  و پخش   ی صورت سطحتمام مطالب به   دمی بود، من نتوانستم و د  یزیچ   درباره چه  قاله هر م  میجمله بگو  ک یخواستند که در  

جلسه به    انیگرفتم و در پا  یافرصت دوباره  شانی داشته باشم. از ا  هان یاز ا  یبندجمع   کی   توانمی در ذهنم هستند و من نم 

 Golden nugget ک یهر مقاله    از.  یو همه مطالب را بخوان   یهمه وقت بگذارن یکه ا  ستی ن  یازیمن گفتند، زهره ن

  ی قطعه طال  کی یمعنجالب بود. به   ی لی و خ دمیشنی بار بود که م  نیاول  یرا برا Golden Nugget اصطالح  نیا  .اوریدرب

  افت یدر  یاز مطلب   توان ی که م  یانکته  نیتری اصل  ای  نیترمهم  یمعنشود و اصطالحاً هم به   افتیبزرگ است که در معدن طال  

 . شودی م  ادهکرد استف

حضور هم  گنج   یهااست. اشعار موالنا و آموزه   نیهم هم  میاوریدرب  خواهندی از ما م  یشهباز  یکه آقا  ییهاهمان چراغ   دمید

من به شخصه    یهمان قطعات درشت طال هستند.  برا   م،یکشی م  رونیها بکه از آن  ییهاچراغ   یهمانند معدن طال هستند. ول

لحظه به  اند و هردوستان وجود دارد که در ذهنم حک شده   یهاغامیها و پ از درس   ییهاGolden Nugget  یسر  کی

 : کنمی موارد اشاره م نیاز ا ی . در ادامه به برخشوندی روشن م  میمثل چراغ برا  افتد،ی م ادمی

کنم، نه سرکوب    می. نه قانمشانیخودم اعتراف کنم و قشنگ بب  یهاآموختم که به نقص  وسف یاز داستان مهمان حضرت    -1

 .و به جانب خدا ببرم  نمشانینکنم، فقط بب یکار چیکنم، نه مالمت کنم، ه

وقت   -2 آموختم،  مهمان رسول  کافرک  داستان  د  میهانقص   ی از  نقص   دمیرا  خدا خودش  که  بدانم  بردم  به خدا  و  و  ها 

 .امو بدانم که خطا کرده  نمیخودم را بب یهاب یمن ع ستی مرا خواهد شست کاف  یهای آلودگ 

حالم خوب    یخودم کار کردم و کم  یرو ی. اگر کم دهدی آموختم، در همان رباط اول سماط رخ نم  ی از داستان کاتب وح  -3

 .خودم ادامه بدهم یچنان به کار کردن روبه خودم غره نشوم، بلکه هم  افتی نیتسک میشد و دردها
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به من داده شده را حق    یکه در زندگ   یو هر نعمت  یزیکنم. هرچ  تیموازنه را رعا  یآموختم که در زندگ   زکیاز داستان کن  -4

 .به آن بچسبم حسابی استفاده کنم و ب  حسابی ندارم ب 

مرا هر جا که خودش    ی ها خودم را به باد صرصر بسپارم و اجازه بدهم زندگآموختم که مثل پشه   3120از غزل شماره    -5

 .ببرد  داند ی بهتر م

  ی رونیب  یاهویو اخبار و ه  زیکردن نوآموختم که بوشناس باشم و با اضافه   المی صادق از ا  ی و آقا  3120از غزل شماره    -6

 .خودم را دچار زکام نکنم

شده درونم را  گشوده  یفضا یآموختم که قدر و بها کرد،ی م هیو او فقط گر مردی سگش که داشت ماز داستان عرب و   -7

  د یکه با  دمیبچسبد. فهم  های دگ یحال به همانن یعبدهد و در  بمیفر  یظاهراً معنو   یهاه یبا گر  یذهنبدانم و اجازه ندهم من 

 .باشد ت یدر من در اولو  یو زنده بودن زندگ  ندازمیرا ب میهای دگ یکار کنم و همان قاًیعم

مثل    کنم،ی در وجودم حس م   ی زنده زندگ   یانرژ   ی ... آموختم که وقترهیمخور از بهر ذخ  دتیرا که رس  بخور آن   ت یاز ب  -8

 .را استفاده کنم ینکنم بلکه آن انرژ رهیرا در خودم ذخ ساکن آن  اچهیدر

که از    آورمی م   ادیرا همواره به    یشهباز  یآقا   کلت یرا آموختم و مثال موتورس  دن«ی»آسان جه  کای از خانم سادات از آمر  -9

 .دیایوجود نه ب  یاصطکاک نیترکنار اتفاقات آسان بجهم که کم

خودم را به من نشان    یدطلب ییأبود که ت   یانه ییچون آهم  ی دطلبییأدرباره ت  شانغام یفرشاد سپاسگزارم که پ  یاز آقا  -10

به من کمک    یلیخ   شانیا  غامیکنم. پ  نشییدرست تب   توانستمی اما نم   دم،یدی مشکل را در خودم م   نیا  کهن یا  رغمی داد. عل

 .کرد

داشته باشم و    ی خودم دفترچه کوچک  یساله آموختم که قدردان شما و همه دوستانم باشم و برا  19  ینایاز خانم سار -11

 .کنم ادداشت یام را آموخته  ی که از هرکس یانکته  هر
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 .است  زیانجام داد، فقط و فقط پره  شود ی م   راندازینفس ت  برابرِکه در  ی کار  نیترآموختم که مهم   زیاز خانم مرجان عز -12

 1850 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 آن را   ری، پس بگهوْمُ جُن بگفت: اَلص   غامبریچو پ

 سپر مفکن  نیزِنهار، ا رانداز،ینَفْسِ ت شِ یپ  به

 یهاخودم در سال   ی در گوش کردن به برنامه و کارکردن رو  یکارخاطر کمگرفتم که خودم را به   اد یاز خانم الناز    -13

 .گذشته سرزنش نکنم

  عیقضاوت کردن آن فرد سر  یجابه   دم،ید  یدرکس   ی بیرا قضاوت نکنم و اگر ع  ی کس  چ یگرفتم که ه  اد ی  سایاز خانم پر -14

 .در من هم هست  بیبه خودم مراجعه کنم و بدانم آن ع

 3038 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مباش  من ینبود، ا  بتیهمان ع گر

 فاش  زی از تو گردد ن  بیآن ع  بوک

 اریو ترک بس  اطیدرباره خ  شان یا  غام یخوب است هم، حواسم جمع باشد. پ  زیچهمه   ی آموختم که وقت  لدایاز خانم    -15

  ر یبرگزار خواهد شد و من خودم را درگ  یام چند مراسم و جشن و شادبود. حدود دوماه بعد در خانواده   دارکنندهیب  میبرا

ها و اتفاقات خوب  جشن   ن یه اکرد ک  یادآوریبه من    لدا یخانم    غام ی. پدمکرده بو  گران یخودم با د  سه یانتخاب لباس و مقا

  نیو توسط ا  یخوبش را به تو نشان داد، غافل شو   ی رو  ی که تا زندگ   ی هستند. اما نکند مثل آن ترک باش   ی عال ی لی همه خ

 .دهدی ما نشان م به خوشش را   ی رو یکه زندگ  ی وقت ی لحظه مراقب بود. حتهر دیشود. با دهی از تو دزد ی ها زندگجشن 
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« در ذهنم حک شده است.  آفات  رِیأخالت   یف »  کردند ی که مدام در آن تکرار م  شان یا  غام یام، پآموخته  اریبس  ایپو  ی از آقا  -16

  ی صدا   عیبروم، سر  هودهیب  یو کارها  الیو سر  لمیبه سراغ ف  اتیخودم و تکرار اب  یکار کردن رو  یبه جا  خواهمیهربار که م

 «. آفات  رِیأخالت   یفکه » چدیپی در گوشم م  ایپو

 336 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خرابات رِیپ  یجام، ا ک یبده 

 آفات رِیأخالت  ی فردا، که ف مگو

در مواقع چالش به    ام ادگرفته یو هون« است. من هم    ام که مخفف »حزم، خارزار جان »حخه« را آموخته   ا یاز پو  نیچنهم

 .حخه، اخه، حواست باشد   م،یخودم بگو

به    ی دیو هروقت ناام  کردند ی تکرار م  شهیهم  شان یهست که ا  یتیداشته باشم. سه ب  د یآموختم که ام  ده یاز خانم سع -17

 :خواند ی را م  تی سه ب  نیکه ا افتمی جان م  دهیسع  ادی د،یآی سراغم م

 373 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بجوشد رحمتم  انم،یبگر چون 

 خروشنده بنوشد نعمتم آن

 374 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مَش یَنخواهم داد، خود ننما گر

 مش یدل، بگشاکردم بسته  نش چوْ
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 375 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 هاستهیموقوفِ آن خوش گر رحمتم

 از بحرِ رحمت، موج خاست   ست،یگر چون 

 .درونم را سپاسگزار باشم و قدر آن را بدانم زدهییاز خانم سارا آموختم که تم -18

  غام یخواهد شکست. پ  ی که ببندم زندگ   یو هر عهد   ست یدست من ن  یآموختم که عهد بستن با زندگ   ما ین  ی از آقا  -19

 .بود  دیو پر از ام دارکنندهی ب اریمن بس یبرا ی درباره عهد بستن با زندگ شانیا

کردند. چقدر    میترس  یدر زندگ   ییبا یز  نیرا به ا   رانیو خانم الناز سپاسگزارم که داستان خرگ  لدا،ی خانم    ما،ین  یاز آقا  -20

 .رمینگ یرا به خر گران ید  ایجمع باشد که خر گرفته نشوم و  ترش ی به من کمک کرد که حواسم ب هاغام یپ نیا

و    میرا رسوا نکن  یذهندادند که اگر من   ادیبه من    شان یام. اگرفته   ادیرا    یذهناز هلند رسوا کردن من   دهیاز خانم فر  -21

 .به سراغمان خواهد آمد   یگریخواهد کرد و از طرق د  دایپ ی دوباره روش م،یرا نبر اشی الک  یآبرو

 .کامل هستند اریموالنا بس یهارا بدانم و بدانم که آموزه ی دُردانگ  یضلع از خانم شکوه آموختم که قدر شش  -22

ام و واقعاً من هم مثل  مخواه« را آموخته   یزیز کس چ  یخواه   ی ت از اله، گر همن که جَ  غمبری»گفت پ  ت یب  ی عل  یاز آقا  -23

  یی بزرگ را شناسا  یهاکوچک تا خواسته   یل ی و از موارد روزمره و خ  نخواهم  یزیچ  ی که از کس  کنمی م  نیدارم تمر  شانیا

و از هزار    را بده  نیآن کار را بکن، ا  اور،یرا ب   نیا  میگوی و به همسرم نم  دهمی را خودم انجام م  میو همه کارها  کنمیم

 .کنمی م زیپره گر یو درشت د زیخواسته ر

با    یذهنبدانم که من  دیخداست و با  یهمه برا  ی کردنم از کس  یدور  ا ی  یبا کس   امی آموختم که دوست   911از برنامه    -24

ها خواهد کرد. اما من در  کردن آن   ییو راهنما  گران ید  ی مرا وادار به دخالت در زندگ   ت،یو احساس مسئول  یحس دلسوز
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  ی از افراد و دخالت نکردن و دلسوز  یرا آموختم و متوجه شدم دور  «هلل »احب هلل« و »ابغض   ییدو کلمه طال  911برنامه  

 .خداست   ینکردن هم همه برا

 ی هاغزل   ییبایز  نیساله به ا  8  میمری بی ب   کهن یگرفتم. ا  اد یواقعاً تالش و پشتکار را    کستانیتاج  نینازن  یهااز بچه   -25

ساله، فاطمه جان دوساله،  جان سه   شیاست. ستا  زیانگشگفت   میبرا  خواند،ی م   یتسلط   نیو با چن  کندی را حفظ م  یطوالن 

  اد یرا به فرزندان دلبندشان  ییهاآموزش  نی که چن شانخته یو مادر فره ی کستان یجتا  زانیجانم و شادبانو و همه عز  نیانگب

 .سپاسگزارم   دهند،یم

  ن یشعر »در ا یکودک دوساله وقت  نی. انمیبی م  کستانیدر فاطمه دوساله از تاج نهیرا به ع یزندگ سببی ب  یمن شاد -26

را با چنان    دش«ی مدارن  بانیقسمت »گر  خواند،ی را م  د«یمدران  بانیگر  د،یمترس  د،یبگنجد، مترس  زیبحر، همه چ  نیبحر، در ا

ذوقش را در همه    نیجمع کرده است. ا  تنهک ی را در آن وجود کوچکش،    اینو ذوق د  ی که انگار همه شاد  دیگوی م  ی ذوق 

 .کنمیو من هم با او ذوق م نمیبی م خواند، ی که م ییشعرها

  ام ی در زندگ   گرانی د  یهاسوت نزنم، بلکه سوت   گرانید  یتنها خودم در زندگ آموختم که نه   سایو خانم پر  ایپو  یاز آقا  -27

  ی . خودم هم در زندگ رمیبگ  یجد  دیاست و با  یآسمان   ه ی. فکر نکنم چون مادرم فالن حرف را زد، انگار آرمینگ  ی را هم جد

 .بگذارد سوت نزنم   شی رو یذهنکه من  ی هر اسم ای ،ییراهنما ت،یاحساس مسئول ،یبه اسم دلسوز  ی کس چیه

روزانه داشته    یزیرخودم برنامه   یو کارکردن رو  اتیو تکرار اب  امیمعنو  ناتیتمر  یآموختم که اواًل برا  الی از خانم ل  -28

  ی دوست  ،یکار، همیابهیاگر غر  ی نکنم، حت  غیدر  گران یآن عشق را از د  جوشد، ی از من م   ی و عشق  یاگر ذوق   نیچنو هم  باشم

 .عشق را ابراز کنم  نیخوب ا مله ج  کیبا   ایلبخند  ک یبا  نمیبی را م

واکنش نشان    گرانید  و دربرابرِ  کنمی سکوت م شیو به اقتضا  کنمی خودم کار م  یآموختم که اگر رو  حانهیاز خانم ر  -29

سکوت    نیاز ا گرانیفکر کنم که د دیو نبا کنمی است که خودم به خودم م ی لطف  نیا .کنمی ها لطف نم در حق آن  دهم،ی نم

ب  سوء  ی واکنشی و  دمن  مهم  درس  کرد.  خواهند  ا  یگریاستفاده  ا  اد ی  شان یکه  خرج    نیگرفتم  پول  به  حواسم  که  بود 
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  ی برا   ایخودم؟    شیاو آس  ی راحت  یبرا  ایاست    امیذهندادن من   شیبزرگ کردن و نما  یبرا  میدهایخر  ایباشد. آ  میهاکردن

پ  یاز روز  یحضور؟ حت  گنج ب  یدهایو خر  ییمواد غذا  دیدر خر  ام،دهیرا شن  شانیا  غامیکه  آگاه   اروزمره هم  و    ی دقت 

 .کنم ی اجتناب م زنند،ی م بی جسمم آس  یمواد ناسالم و مضر که به سالمت دیو از خر کنمیم نهیهز یترش یب

  یی رخنه کرده، شناسا یاریهش یجاسال در وجودم به  ان یرا که سال نی لع س یابل  نیاز خانم نرگس آموختم که بدانم ا -30

 . او بنشانم یرا جا  نیرالْمُؤْمِنیاَمبکند،   می رسوا کهنیکنم و قبل از ا

 3296 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیلع سِی هزاران سال ابل صد

 نیرالْمُؤْمِنیاَبْدالِ اَم بود 

 3297 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که داشت  یزد با آدم از ناز پنجه

 وقتِ چاشت  نی رسوا، همچو سِرگ گشت

 Social Responsibility گرفتم که در جامعه غرب تحت عنوان   ادیرا    ی اجتماع  ت یمسئول  ایاز استرال  میاز خانم مر  -31

اشاره کردند که ما با کار کردن    912در برنامه    شانی تلفن  غامیدر پ  میاست. خانم مر   ی هم موضوع مهم  اریمطرح شده و بس

ترب  یرو و  ندر  ی فرزندان عشق   ت یخودمان  مه واقع  به خودمان کمک  وظ  م،یکنی تنها  قبال    ی اجتماع   فه یبلکه  خودمان در 

 .میدهی را انجام م  ندهیآ یهانسل 

سر برآورد   ی لحظه ممکن است از سوراخگرفتم که حواسم به سوسمار درونم باشد که هر  ادیساله    7جان    ماهیاز فر -32

 .را بر باد دهد امی و زندگ 

 



   

  

 

807 پیغام عشق قسمت خانم زهره از کانادا   

فائزه جان در ذهنم    یاند، همواره با صدادر برنامه تکرار شده  ای امادگرفتهیرا که  ی ات یاب ترش یب  اغراق،ی ب  ت ینهاو در -33

ابنقش بسته  ا  گر یمهم د  اتیاب   یاریو اثبات«، و بس  ی »نف  «،یساز»رُدّوا لعادو«، »سبب  اتیاند.  از  ام که  آموخته   شانیرا 

 .قدردان حضورشان هستم

پ  یموالنا  یهاآموزش   شک   بدون و  دوستان عز  یهاغام یجان  قطعات طال  زیهمه  تک   ییگرانبها  یهمه  که  تک  هستند 

از    امیکارمن است و من بابت کم  یهانشده، همه از کر بودن گوش   دیق  یغامیاز پ  یاباارزش است. اگر نکته   شیاههیثان

 .کنمی م  یعذرخواه  ی و از زندگ   ارانیشما 

 احترام  با

از کانادا  زهره



 

 

 

807قسمت پیغام عشق   خانم سارا از آلمان  

 هدهد کجاست؟ 

 .گذارمی گنج حضور را به اشتراک م   909شده در برنامه    ریتفس  2935از غزل    ی تیب  نیچنو هم   911از برنامه    ییهاچراغ 

 :است  نیا تیب

 2935 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید ، یمولو

 که گم شدم من  یآر مان، یبر سل عیتَشن

 یشو چو هدهد ار تو دربندِ اِفتقاد گم

که چرا من گم    کندی ست، اعتراض ما   یکه نماد زندگ   مان یسرزنش کردن. در مصرع اول انسان به سل  ی عنیزدن    عیتشن

 !که گم شدم من یآر مان،یبر سل عیتَشن  شوم؟ی نم  دهیشدم؟ چرا حالم بد است و د

به    د یکل ک یمصرع موالنا  نیکردن. در ا  یی دلجو ی عنی! افتقاد یگم شو چو هدهد ار تو دربندِ اِفتقاد د،یگوی دوم م  مصرع

 .دارد( 21و   20 هیآهد اشاره به سوره نمل ). گم شدن مثلِ هد ی مثلِ هدهد گم بش دیبا دیگوی و م   دهدی دستِ ما م

شدگان    بیاز غا  ایآ  نم،یبی هد را نم جو کرد و گفت: چرا هد ومرغان جست   انِیکه خداوند در م  شود ی م   انیسوره ب  ن یدر ا 

 .که براى من دلیلى روشن بیاوردمگر آن  برم،ی سرش را م ای کنمی عذابش م  یوجه  نیتراست؟ به سخت 

 .افتیزود به بارگاه خداوند برگشت و حضور  رایهد خوب گم شده بود، زکه هد  شود ی ادامه سوره مشخص م  در

 :است  نیا کندی من روشن م یبرا  تیب ن یکه ا ی چراغ 

  بت یموجب غوگرنه به   یزود از ذهن برگرد  ی عنی  ،ی مثل هدهد گم بش  دیبا  ؟ی حاضر هست  ی لحظه در حضورِ زندگ  نیا  ایآ

 .ی شوی م هیسخت تنب ی زندگ ت یو ابد تینهای عدم و زنده نشدن به ب  ی از فضا

 .یبرگرد دیکه با  یتا بفهم  ی شی م هیتنب یو دار  ی ستی حاضر ن ی عنی ،یکنی حس م  ی انقباض اگر



 

 

 

807قسمت پیغام عشق   خانم سارا از آلمان  

سالِ گذشته اجرا نکرده است. بشر در جهتِ فکرها، در آن    4000در طول    تیالعمل موالنا و قرآن را بشردستور   نیا

 . گم شده است ی جسم یِاریشدر ه  ی عنی دهد،ی که ذهنش نشان م  یزیچ

بوده    یبشر  ۀ ها، در درون خانواده و در کلِّ جامعجنگ در درون تک به تکِ انسان   جاد یدرد و ا  ی سبکِ زندگ   نیا  جهینت

 .است

 3296 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیلع سِی هزاران سال ابل صد

 نیرالْمُؤْمِنیاَبْدالِ اَم بود 

که    ی کرد، خرافات  لیتبد  ی را به خرافاتِ ذهن  غمبرانیپ هیو بق  ی موس   ،یمصطف   ح،یحضرت مس ام یپ  ی جسم  یِاریهش  دِید

 .باعثِ درد شد  خیدر طولِ تار

ابعد از قرن   ی جسم   یِاریشهمان ه  و با  انسان در ذهن را  د  ن یها، توقفِ  که عقلِ    یزیکه آن چ  دهدی ادامه م   دیطرزِ 

  ی اضیفرمولِ ر  کی   ای  دهدی نشان م   کروسکوپ یم  ند،یبی انسان آن را با چشم م   ی عنی  دهد،ی م  ص یانسان تشخ   ِی جسم 

 .ستیاج نیاحت یگرید ز یاصل آن است. به چ کند،ی ثابت م 

 یِهاشرفت ی پ  نیبشر آورده. ا  یبرا  یماد  یهاشرفت یپ  ی از خرافات و اداره جامعه با علمِ ذهن  ییاست که رها  درست

هستم. چون    ی من عال   د،یگوی کرده که م  جادیبشر ا  یِ را در حافظه جمع  ی میپندارِ کمال ِ عظ  یخصوص تکنولوژ ه و ب  یماد

 . دارم ی ذهن شرفتِ ی و پ یرفاهِ ماد

  چطور؟   عتیطب  بِیتخر افته؟ ی انیدرد هم پا ایآ اما

و از    کنندی ها به جنگ فکر مجا آغاز شده، باز هم انسان از آن   ی مثلِ آلمان که دو جنگِ جهان  ی شده که در کشور  چطور

 . خواهد آمد  رونیباز هم ب یاریشه لِیاست، بدونِ تبد  شهیکه درونِ ش ی ویآن نگرانند؟ د



 

 

 

807قسمت پیغام عشق   خانم سارا از آلمان  

 3214 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کمال  بتّر ز پندارِ  ی لّتعِ

 داَللذُو  ی اندر جانِ تو ا  ستین

 3215 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رَوَد  اتده یدل و از د از

 رَوَد   رونیب یمُعْجِب  نیتو ا زِ تا

صلح و آرامش    جاد یا  ی نبود برا  ی سال کاف  4000  ایکه آ  کندی م  یال را تداع ؤس   نیگنج حضور ا  911تکان دهنده    برنامه

 بشر؟   ِی در خانواده جهان 

 ! هدِ گم شده برنگشتهجواب را موالنا داده است. چون هد   شه؟ی نم  چرا

 .ی ادامه ده  ی جورنیا ی توان ی نم  دی گوی شده، م جاد یا ی و جمع  ی شخص    ِی که در زندگ یی هاو کن فکان با درد  قضا

 550 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کُنَد ی م  رون یز زنده مُرده ب چون 

 تَنَدی م ی مرگ یِزنده سو نفسِ 

 : است که  نیمن روشن شد ا یبرا  911که از برنامه  یچراغ  

 . کارم است نیترفکر مرکزم را جامد کند مهم  کی کهن یاز ا زیپره ی عن یقوا لحظه عدم نگاه داشتنِ مرکزم و ات  نیا

  د یبا  ام،دهیاز عشق را چش  یاام و مزهشناخته   یهستم، موالنا را به لطف برنامه گنج حضور تا حد  زبانی که فارس   یمن

 .خودم کار کنم یرو



 

 

 

807قسمت پیغام عشق   خانم سارا از آلمان  

  کتون یرو نزد  ی چ  دیفکر کن  دیمل کنم. گفتأآن ت  یهاتکِ جمله بهتک   ی رو  دیعاشقانه است و با  لرزهنیزم  کی   911  برنامه

 . برنامه گنج حضور و موالنا است نیمن هم ی برا ش یاول د؟ یدانی و قدرش را نم  دشینیبی نم ی ک یکه از شدتِ نزد دیدار

  ی اصلِ ازل   کهن یکمک کند به درکِ ا  نم،یبی به خودم نم   ی کیرا از شدت نزد  ییهاز یچه چ  کهن یا  ی مل روأت  ن یهم  دیشا

 .مینیبی از حد، نم ش یب  ِی ک ینزد نیهم خاطر خودمان را هم به  تینهای و ب  یابد

شده در    ریتفس  596. در غزل  کندی حسمان جلب م  5  یاریشاز ه  ریغ  یایاریتوجه ما را به هش  اتشیدر اب  دائماً  موالنا

 :دیگوی گنج حضور م 904برنامه 

 596 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دیآی در چشم نم یی دایآن مه که ز پ

 دیزای هم گُشنی ب  عشقش   ۀاز مز جان

 596 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ش ی وز تابشِ آن رو ش یبو ۀ عقل از مز

 دیخای ، هم دست هم خنددی هم رهیخ هم

با عشق و احترام، سارا از آلمان  



 

 

 

807قسمت پیغام عشق  مرجان از استرالیاخانم    

 از جمع  دیتقل

 :گفته شد که 911 ۀ برنام در

 .تهیهوباهاش هم  دهیکنه و ند دایهمسر پ خواد ی م ی مرد و زن هر

از تصور عروس شدن گل از گلم    . من اصالًندیگوی که درست م  دمیبه درون خود د  ی ام گرفت. اما با نگاهخنده   اولش

 !ست؟ی دار نخنده ای! آدمشیشوهره رو هنوز ند کهن یبا ا شکفه، یم

درأت  ی کم  با ر  افتمیمل  شرط  نیا  شهیکه  در  باورها  یهای شدگ ی مسئله  با  تقل  یما  و  جمع  آن    دیغلط  از  کورکورانه 

 . الگوهاست

کار بدون استفاده از    ن یکه ما با اشد. چرا  ی معرف   ی معنو  شرفت یموانع پ  نیاز بدتر  ی کیاز جمع    دیتقل  829برنامه    در

 . میریگی و قدرت کاذب م تیعقل هدا  تیمل خود، از جمع حس امنأخرد و ت ت، یفرد

دنبال جماعت  مل فقط به أت  ی در گله، ب  یخودم متوجه باشم مانند گوسفند  کهنیدر شوک بودم که چطور بدون ا  من

جا   هیکه مبادا از بق  دوندی . فقط م خواهندی چه م  و اصالً  دوند ی چرا دارند م  دانندی نم   زیکه خودشان ن  ی. جماعت دمیدویم

 . رهیدار شدن و غپول درآوردن، ازدواج کردن، بچه  یبرا  دنیبمانند. دو

 ...  و بدون حضور  یآگاه بدون خرد،  تماماً

ما    یتیحال در ساختار شخصنیها آشناست و درعبا آن  مانیهارا که گوش   یخراف   یاز الگوها  ینیگلچ  خواهمی م  حال

 :میبگو تانیبرا ی دوانده با زبان خودمان شهیر

که:   میکنی و با تمام طلبمان با هم زمزمه م  میزنی سبزه گره م  مینینشی بخت م اصطالح دم به درها ما دخترانِ به   زدهیس

 ...  به در سال دگر، خونه شوهر، بچه بغل زدهیس

 



 

 

 

807قسمت پیغام عشق  مرجان از استرالیاخانم    

عدم    و  یارزشی احساس ب  ی صورت ناخودآگاه نوعو تکرار آن در گوش دختران جوان ما، به   یجمع   یباورها  لیقب  نیا

  ی و خوشبخت  یبه شاد   دنیرس  ی. پس برایندار  یچیکه تو از خودت ه  شودی م  ا. به او القکندی م   یاعتماد به نفس را درون 

 . یبهش برس  د یبا گهیشده سال د  ی. پس هر طوریبه شوهر و بچه هست ازمندین

  از ین  یذکر، همان الگو  نیبود که عروس بشم و خوشبخت ... ا  نیا   میبرا  انم یاطراف  ر یخ  یدارم، دعا  ادیکه به    ی زمان  از

و   ی بافال یخ ،ی رسازیتصو یخواستن و انتظار، الگو  یدر ما محکم کند. الگو تواند ی خوشبخت شدن را م ی به همسر برا

 . است یمعنی بچه پوچ و ب ایکه بدون همسر  ی وهومم یا ندهیدر آ  یزندگ  ی و الگو ،یاپردازیرو

که باز در گرو همان   ک یام به بخت و اقبال نشده   کی نزد گر یمفهوم که من د نیسراغ اصطالح دم بخت. بد م یبرو حال 

 . همسر است

 .« کنمی که: »من خوشبختت م  میشنوی از زبان آقا پسر به دختر خانوم م  هم  یاجمله 

خودم کار کنم. چراکه    یزحمت بکشم و رو  ستین  یازیکه من ن  کندی م  جاد یرا ا  یدر جوانان ما باور  لیقب  نیاز ا  یگفتار

سبب و آرامش را  ی ب  یو هوخشتره شاد  ابدیب  دشیاست که قرار است با اسب سف  ندهیدر دستان همسر آ  ،یخوشبخت

 .کند قیبه روح من تزر

توقع کاذب   نی. همراه با اکندی م  جادیدر جوانان ما ا زیرا ن ی همسر ساختگ ریپندار کمال از تصو  یباورها، الگو گونه نیا

 .کند ی باشد که بتواند مرا خوشحال و راض نقصی کامل و ب  یموجود حتماً  دیکه آن شخص با

 .میاها بوده زوج  ینیچن نیا  یما شاهد سرخوردگ  ۀبسا بدون استثنا هم   چه

که هر دو از آن    یزیاند، در طلب چهم دراز کرده  ی سومشترک دست به   ی در زندگ  ی حس خوشبخت  افتنی  دیگدا به ام  دو

 .هستند ی ته



 

 

 

807قسمت پیغام عشق  مرجان از استرالیاخانم    

  ی واصل شدن به شاد   زیانگ. باور فاجعه دیآی باال م  گریکدیاز    نیزوج  ی سرخوردگ   طیدر شرا  که معمواًل  میدار  زیباور ن  کی

 .وبیمع ۀ چرخ  نیدر اوج درد و تکرار ا یگناهی ب  ۀ آوردن فرشت ایدن با آمدن بچه. به 

ناکام مانده    یاب یشوهر  ۀ که در مسابق  یبه بانوان  شودی . که منسوب مدهیبه نام ترش  یگریبانمک د  ۀسراغ واژ   میبرو  حال

ها قفل شده است.  آن   ی آن در دستان شوهر بود بررو  د یکه کل  یدرِ خوشبخت  گر یها بسته شده است. دبخت آن   گریو د

 . باشد  ییارزش واال  نیچن  ابانو ب ک ی ۀبرازند  یا واژه  نیچن کنمی گمان نم 

 !رهیکه سر و سامون بگ  رمیباال بزنمو براش زنش بگ نیپسرم آست  یبرا  دیبا گه یکه: د امدهیزبان مادرها شن از

 .بازهم سر و سامان متصل شد به همسر و

او انتخاب    یجابه   ای  دیباال بزن  نیآست  شی ندارد که شما برا  نیمادر محترم! مگر پسر شما خودش آست  گر،یطرف د  از

 !د؟یکن

 .میدوی م  ینابود  یسودنبال جمع به طور ناخودآگاه به که به میندان دیشا  تینهادر

 .داریکند و ما را از خواب غفلت و درد ب کنشه یاز موالنا بتواند ر ریبه غ  یرا باور ندارم کس  وبی چرخه مع نیا

  وصف کند نیاز ا باتریمرا ز دید ر ییکه بتواند تغ افتمین یتیب

 1759شماره   یشمس، رباع   وان ید  ،یمولو

 هرچه در عالم هست  ست یز تو ن رونیب

 یی که تو یخود بطلب هر آنچه خواه در

  .تو  ۀفاضله در درون خودته، همون مرکز عدم شد  ۀنیآمال و مد  ۀبخت و اقبال و کعب یعنی

 .لگدمالش نکن ی دست هر ناکس  ریباارزشه. قدرشو بدون و ز ی لی درونت خ یبایز وسف ی



 

 

 

807قسمت پیغام عشق  مرجان از استرالیاخانم    

 ! یازینی . پس تو هم ب ازهینی . خدا هم صمد و ب ییو آرامش در درون خودته. تو از جنس خدا ی خوشبخت

 499 ۀغزل شمار شمس،   وان ید ، یمولو

 بِاهلل  ی بنده را کَف  یبس بُد

 . یهست ی خودت کاف   ی خوشبخت یبرا   یی. پس تو که امتداد خداکندی م ت یکفا خداوند

 ایاسترل خانم مرجان، 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

807قسمت پیغام عشق   

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

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

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  
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