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 شیهاخکش یو م خیچارم

 مقدمه

 ۲۸۳۴شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی خیو چار م  یاو؟ هوس  ی ب  اتیبُوَد ح  چه

 ی غالم  نیکم ،یاو جان؟ دَغَل  ش  یبُوَد به پ  چه

ارزش  ستیبدون خداوند چ  ی زندگ  ای  اتی: حدیفرمای دوم م  ت یب  ۲۸۳۴در غزل    موالنا با    ی زندگ  یعنیدارد؟    ی و چه 

پاسخ موالنا دو واژه است. هوس و    ست؟یچ  های دگیهمان  یآورجمع  یتنها داشتن دغدغه   ایو    های دگیپُر از همان  یمرکز

نبوده است   شی ب  ی که تنها هوس   شود یما آشکار م  یبرا  ی زندگ  انیآفل در پا  یزهایخواستن از چ یزندگ   ی عنی.  خیچارم

واضح شدن موضوع، سؤال    ی النا برامصرع اوّل مو  ی. در ادامه میاکرده   ی هودگ یخود را صرف تنها ب  ی و ما عمر گرانبها

  ی چه ارزش   و   ست یچ  یذهنآفل است، جان  من    یزهایاز چ  یو بر  یکه در بارگاه خداوند که اصل زندگ   کندی دوم را مطرح م

  ی خود تنها دَغل   ی واقع  تیّنداشتن به هو  یو آگاه  یذهنکردن در من   یتر است. زندگ دارد؟ پاسخ موالنا از صبح هم روشن 

 نیعارف زنده به حضور کمتر  دگاهیاز د  ،ییایدن  نیا  یو کار کردن با آن در زندگ   یذهن. منستین  شیب  یغالم  نیو کمتر

است.   ا  شدن   یجار  یبرا  یزندگ  یعنیغالم  خود،  برکت  و  به   ی تقلب  یذهنمن   نیخرد  را  کمما  غالم    نیترنهیعنوان 

  نیکه ما را به حالت کم  یخیچهار م  نی است که ا  نیکُند. حال سؤال ا  انیآن ب  قیخود را ازطر  تواندی که م  شناسدیم

 موالنا چه هستند؟ دگاهیداز  شیهاخکش یم یریبه تعب ایو  هاخ یم نیاز ا ییکدامند؟ و راه رها اندازند، ی م  یغالم 

فَصُرْهُنَّ    ر یخُذْ اَرْبَعَةً م نَ الطَّ  ر یبخش »تفس  یعنی  ،یمعنوی پاسخ به بخش دوم دفتر پنجم مثنو  افتنی  ینوشتار برا  نیا

نوشتار بتواند خواننده را    نیاست که ا دی . امکندی رجوع م  شود،ی م ان یو چهار مرغ آن ب میکه در آن داستان ابراه کَ«یا ل

 .کُند یها مشترکند، همراهی ما انسانکه در همه  شیهاخکش یو م خ یچارم نیا یهایی در راه شناسا ی اندک
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 چهار مرغ   خ،یچارم  یمعرف

 ۳۳تا  ۳1 ات یدفتر پنجم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 دْهُشیخورش  یا ی وقت ل  یخل  تو

 رهزن را بکُش  ار یچهار اَط نیا

 وَش زاغْ  نهایاز ی هر مُرغ زآنکه

 کَشده یعقل  عاقالن را د  هست

 ل یوصف  تن، چو مرغان  خل چار

 لیدهد جان را سَب شان یا ب سْمل  

چهار مرغ    نیتو است، ا  ینوربخش و راهنما  دیخورش  چونهم حضور تو    یاریمتن که هُش  نی ا  یو شنونده   خواننده  یا

  هاخ یها و ممرغ  نیرا از سر راه بردار. چراکه هرکدام از ا  خ یچارم  ن یب کُش و ا  زنند،ی به حضورت را م  دنیرا که راه رس

که    میچون مرغان  ابراهراه حضور ما هستند، هم  یهاخ یکه م  یذهن. چهار صفت منندینمای چشم  عقل  حضور را کور م 

ردن ممکن است  مرکز را عدم ک  ی عنیاهلل گفتن،  ها تنها با بسم آن   دنیزنده شده به خدا است، هستند که سر بر  یاریهُش

 .ما آزاد خواهد شد یاریآن جان هُش ی زاو درا 

 ۳۷بیت دفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 تَن شد مقام  چار خو  نیا  زآنکه

 جو شد چار مُرغ  ف تنه   نامشان

 



 

 

 

591قسمت پیغام عشق   آقا پویا از آلمان  

 ۳۸بیت دفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 اَبد یخواه  ی را گر زندگ خَلق 

 چار مرغ  شوم  بَد   نیب بُر ز سَر

 ۴0بیت دفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 راهزَن یِّمرغ  معنو چار

 اندر دل  خَلقان وَطَن  اندکرده

  نیدنبال اجو است. اگر مردمان به چهار مرغ فتنه   هاآن چهار خُلْق و خو شده است که نام    ن یمحل اقامت ا  یذهنمن

چهار    ایچهار مرغ و    نیچهار مُرغ را ببرند. ا  نیکه سر ا  دیعمر خود داشته باشند، با  انیتا پا  ی اآسوده  ی هستند که زندگ

و  ستند، ین  ی جسمان  ی اتیکه خصوص  یخیم باطن   ی درون  ی  رمادیغ  ی ژگ یبلکه  راه مردمان را در حضور    یای و  هستند که 

 .انددهیگز یاند و سُکن ها وطن کرده انسان . چون در مرکز کنند ی را دشوار م  یذهناز من یی راه رها ی عنی ،زنندیم

 ۴۴و  ۴۳ ات یدفتر پنجم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 ست و خروس ست و زاغ و طاوس  بَطّ

 مثال چار خُلق اندر نُفوس  نیا

 ست ست و خروس آن شهوت حرص  بَطّ،

 ست تیّزاغ اُمن ،چون طاوس و جاه،

نماد حرص است و خروس نماد    ی طاووس، زاغ و خروس هستند. مرغاب   ، یمرغاب   ی ذهنمن   خیو م  یچهار خو  نیا  مثال

 .داشتن است  یطوالن  یعمر  یاز آروز  یهمان کالغ نماد ایاست و زاغ  ی طلبشهوت. طاووس را به مثال جاه 
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  اوّل، مرغ اوّل: حرص خیم

 ۴۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیش در زمحرص آمد که نوک ،طّبَ

 ن یدَف د یَوجُی م تَر و در خُشک  در

  چون هم نیدر زم  م،یآگاه نباش مانی ذهنحضور ما را اگر به وجود آن در من ی اریحرص است، هُش  خیکه همان م ی مرغاب

دفن شده   یزندگ   هاآندر    میکنی که فکر م   یجهان  نیکه در هر تر و خشک ا  کندی و ما را وادار م   دارد ی فرو نگه م  یخیم

  ۳9۴ تیتا ب ۴۸ تیحرص در دفتر پنجم، ب خیم یهای ژگیکامل و انیب ی . موالنا برامیبگرد تیّو هو  یاست، دنبال زندگ 

 امبر یکه شب مهمان پ یداستان کافر . ازجمله کندی م انیرا ب یمتفاوت یهاو داستان دهدی موضوع اختصاص م نیرا به ا

شدنش در اتاق مجبور    سحب  لیدلبه  تی اهل خانه را خورد؛ و درنها یخوردن، تمام شام شبانه   ادیبود و ازفرط  حرص  ز

دلش، دارد با دستان خودش، کار    ی بدون گرفتگ  امبریکه پ  ندیبی و در صبح بعد م  شودی به راحت کردن خودش در اتاق م

 .کندی م  یعذرخواه  امبریو از پ تپدی و م   لرزدیصحنه کافر به خود م نیا دنیو از د کندی م  زییاو را تم

در    تواند ی کافرمان نباشد، او م   یذهناگر حواسمان به من  م،یزیخی که از خواب برم   ی خودمان در هر روز  ی هم در زندگ   ما

ا  نیا اتفاق  درمقابل  نپذ  یلحظه خرابکار  نیلحظه  با  و  ا  رفتنیکُند  اتفاق  مقاومت دربرابر  رو  نیو  بر   نیزم  یلحظه 

حرص   یداستان چهره  نیبپراکند. موالنا در ا  نیزم  یرا بررو  گرید جاناتیکند و درد، خشم، ترس و انواع ه  یخرابکار

 .بردی از ما معقل و هوش را   ییچون اژدهاکه هم کشدی م ریرا به تصو

 1۲0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رص بُرد رمش حبود، ش نیچه شَرمرگ

 خُرد   ستیزیاژدرهاست، نه چ رصح
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و خود را درمقابل    میباش  دهیند  یااگر ما آموزه  افتد،ی ما م  یذهندر وجود من  یزیحرص خواستن چ  یکه وقت   یراستبه 

که  یی وادار کند، تاجا  یسهمناک  یو ما را به کارها  ندیچنان در مرکز ما بنشآن   تواندی م  م،یحرص آماده نکرده باش  خیم

البته    دهد؟ی اژدها را نشان نم یچهره  گرید ی به دست آدم   یشدن آدم  شته ک ای! آمیرینوع خود بگرا از هم  اتیفرصت ح

 .خود دارد   انیب یبرا یوحشتناک یحرص ابزارها یکه اژدها

 1۶5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وز دَها  لَتیح  سون دارد زف  صد

 ند در سَلّه، گَر هست اژدها ک که

اژدهاگونه را در سبد پنهان کند.    یژگیو   نیا  تواند ی حرص استفاده کند و م   خ یدارد تا از م  لهیصد فسون و ح  یذهنمن

و دست در سبد   داشتی از مار در درون سبد خبر نم   ی که در سبد خود مار داشتند و اگر کس  م یدر قد رانیچون مارگهم

  ت ی درنها  میتوانی م  م،یو اگر به سخنان موالنا گوش بسپار  میستین  دفاعی حرص، ما ب  خ ی. درمقابل مشدی م  دهیگز  کرد،یم

 .میکن  ریاندک س  یذهنمان را با قوت  یو اژدرها میدست بردار  یخواراده یچون آن کافر پُر خور، از حرص زهم

 ۲۸۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد  ریرزس  یرو وَهْم  کاف رصح

 شد  ریس  یوت  موراز قُ اژدها 

. من در  دهدی را به ما ارائه م   ی متعدّد  یهاخکش یم  یریبه تعب  ا یو    ی ذهنحل درمان حرص منراه   ات یدر همان اب  موالنا

 .متصل هستند گریکدیبه  یقیکه به طر کنمی اکتفا م  خکشیدو م انیتنها به ب جانیا

 موالنا  ژهیبه و نیزم رانیمشورت با بزرگان ا .1

 اَلَسْت  مانیداشتن پ ادیبه  .۲
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به امر کردن ما به شورا و مشورت را    امبریکُن و سخن پ  اری  ی عقل را با عقل   د،یفرمای دفتر م   نیهم  1۶۷  ت یدر ب  موالنا

 .در نظر داشته باش

 1۶۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نک اری یاریرا با عقل   عقل 

 نخوان و کار کب  یشور اَمْرُهُمْ

و ما    ردیگیما براساس حرص را م  یریگم یکه اواًل قدرت تصمآن   یمناسب است؟ برا  ی خکشیحل مراه   ن یاساساً ا  چرا 

 کنند ی نم  یبزرگان هم کار  نی. همچنرهاندی خود م   یذهنمن   نکیبا ع  دنیو ما را از خطر د  دهدی را به بزرگان ارجاع م

لحظه،    نیاتفاق ا  درمقابل   مانیپ  نیا  ادآوردنی. ما با  کنندی م  یادآوری  لستا  مانیما را با رفتار و گفتارشان به پ  کهاین جز  

  ش ی ب  ی توهّم  یو یدن  یهاکسب توجهات و خواسته   یکه حرص زدنمان برا  ماندی چراغ روشن م  نیا  شهیدر دلمان هم

شهادت    یتنها برا  ، است  ی داالن   چونهمکه    ایدن  نیموضوع که ما در ا  نیا  یادآوری  ی عنیاست. الست،    یو تنها باز  ست ین

  ی و حضور   ستی ن  ی که فان  ی است. جنس   یگریو از جنس د  ست ین  ایکه اصلمان از جنس دن  میاموضوع آمده   نیدادن به ا

رفتار ما خواهد بود. اگر شهادت    انگریو نما  انگر یشد و حرف و عمل ما ب  میها خواهداالن، ما امتحان   نیدارد. در ا  تینهای ب

پ  میداد م  م،یآوری م  خاطر به را    مانیکه  گرفته   خکشیپس  به دست  م  میارا  م   خ یو  را  رها    می کشی حرص  داالن  از  و 

  ک ی الست    مانیپ  ادآوردن یکه    کندی م  انیب  یسادگ . موالنا به میمانی نشد، در داالن گرفتار م  طور ن یاگر ا  ی . ولمیشویم

 .میابی  ی آزاد میتا بتوان میبده دیرا با  ت امان ن یو ا میکن ی چیتعلل و سرپ دیکار کوتاه است که ما در انجام آن، نبا

 1۷۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قَضا  ی ّ قاض  ز ید هل  نیدر ا ما

 ی و بَل  میتاَلَس ی ّ دَعو ر هب
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 1۷5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حانتام  و آن را ز میگفت ی بَل  که

 ان یهود است و بما ش ل و و ق ل عف

 1۷۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م؟یزد نت  یقاض  ز یلهدر د ازچه 

 م؟یآمد ی ر  گواههکه ما ب نه

 1۷۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 واهگ ی ا ی قاض  ز یلدر د ه چند

 شهادت از پ گاه   د ه  ؟ی باش   بسح

 1۷۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تا که تو   نجا،یدندت بدب خوان  زآن

 و عُتُ  یو نآر یب دْه  ی گواه آن

 1۸0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیشَه  یا  یآن گواه ی ب نَدْه تا

 د؟یرَه ی خواه  یکَ  زیلهد ن یاز ا  تو
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 1۸1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گزار و بتاززمان کاراست ب  کی

 ن بر خود درازکه را مکوت کار 

 1۸۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان کی  یدر صد سال، خواه  خواه 

 هانامانت واگزار و وار نیا

ب  ان،یپا  در از خ  ی که داستان مرغاب  دیگوی م  ۳9۲  ت یموالنا از  ب  یو شرها  ریپُر است    گر ید  انش یگوناگون که مجال 

  رون یاز مرکز خود ب  لیخل  میابراه  چونهم   دینخواهد داشت را، با  ی جز فنا شدن در پ   یحرص که سرانجام  خ ی. مستین

 .میبکش

 ۳9۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وا بُد، ناله کردم از عدمر رگ

 زدم  ن ت کن  ، یگفتن نینبود ا ور

 ۳9۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی ص  مُنْثَنح ر  بَط ّ ان یب نیا

 ست ی کُشتن کآن بَط  آموز لیلخ  از
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 ۳9۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر و ش ریس خب  نیا  ر یغ ط در ب هست

 گرد ی هان از فوت  سخ  مرست

بر از    یپروردگار مبن  یوه یو از ش  رمیگی را به دست م   خکشیرها شوم، م  خیم  نیمن اگر طلب داشته باشم تا از ا  پس

 .در قفل بچرخد دیباشد که کل  گزارم؛ی من حرکت و از او برکت به اجرا م 

 ۲۳۸۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یدر گشادن راه ن  نیا د،یکلی ب

 ستی نان سنت اهلل ن طلب، ی ب

 دوم، مرغ دوم: جاه  خیم

 ۳95 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اکنون به طاوس  دو رَنگ  میآمد

 نگنام و ن ی  وه برالند ج ک کو

 ۳9۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رو ش  ریق، از خل خ  دیاو ص ت مّه

 رب خی آن ب ة دیو فا جه ینت وز

جاه   ی  ژگیاز و ی دوم که طاووس است. در قبل موالنا اشاره کرد که طاووس نشان  خ یهمان م ای به مرغ دوم   میآمد اکنون

و کسب نام و ننگ دائماً در تالش و    گرانیو توجه د  دییاز تأ  تیّگرفتن هو  یما برا  یذهن. منباشدی م  ی ذهنداشتن من
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و توجه گرفتن    دییرا هم، به تأ  ی رود که کار در راه حضور و راه معنوی م   شی پ  یی جاتا آن   یما حت  یذهنتکاپو است. من 

  نیتری اتیاز ح  گران،ینگرفتن از د  دییتأ   دنبال به موضوع و    نیمواجه شدن با ا  سندهینو  ی. به شخصه برا زندی گره م

  م،یشوی ما در آن بزرگ م  یکه همه   ییهارو شده بودم. از گذشته تا به اکنون و در آن خانواده هبود که با آن روب   ی موضوعات

و    دییتأ  ی. درس خواندن برامیما بدان آگاه باش  کهآنی ب   د،یآی به حساب م  یرُکْن اصل   کیقرار گرفتن    ق یمورد تشو

 م،یهست یکه ما انسان کوشا و موفق  کانمانیو توجه گرفتن از دوستان و نزد دییتوجه گرفتن از معلمان و استادانمان، تأ

دام خود شدن است. موالنا در دفتر پنجم از    ریباز نشود، در ذهن ماندن و اس  ی که چشم آدم   ی گامتا هن  هان یا  یهمه

 .دیگشای خواننده م  ی را برا  ی میبس عظ  میو در ضمن آن هم مفاه  پردازد ی م موضوع    ن یمفصالً به ا  ۷۶۴  ت یتا ب  ۳95  تیب

دام خود   نیگرفتار هم  زیو خود ن میکنی پهن م   میبس عظ ی دام گران،یتوجه گرفتن از د یکه ما چگونه از برانیا  مفهوم

که  ی که تازمان  ی راسته ب  فتد؟یب  ند،یچی که خودش م  ی در دام  ی که آدم  شود ی م  ن یتر از ااحمقانه   ایآ  پرسد، ی . او ممیشویم

 .تا مغز استخوانش درک کُند تواند ی موضوع را نم  نی ا ی دُرُستو    یانسان چشمانش باز نشده باشد، سادگ 

 ۴00 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟ و الد  قت ست از وبوده  نیا کارت

 ؟ دادردم کردن از دام  و م د یص

 ۴0۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد؟   یب  دام زمانه صاح در

 ند؟ خود ک  د یق که صم حما ا مچوه

که در پشت  ی درصورت  روند، ی دوان مآن دوان   سوی به و مردم    کندی جلوه م   ی آب  چونهمگرفتن    دییتأ  نیا  کهن یا  مفهوم

 کند، ی ما جلوه م  یبرا  یآتش   چونهم  انیو اطراف  گرانینگرفتن از خانواده، د  دییتأ  گریطرف دآب، آتش پنهان است. و از  
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 یبندکه چشم   زندی خدا را در بطن دارد. آتش بر ما بانگ م  شگاهیما در پ  یاز قبول   یآب   یچشمه  قتیکه در حقحال آن 

  ی ذهنمن  یرفتن، خدعه   گران یسمت آتش توجه دبه   نی. امینیعظمت را بب  نیتفاوت به ا  نیا  میتوانی اند و ما نم کرده

  ت یّهو  دنبال بهوجه    چیبه ه  یعنی.  میرا از بُن بکن  خیم  نیو ا  میدر آتش برو  وارانهمیش ابراهدرمقابل    دیماست که ما با

 .میو نام و ننگ نباش فیگرفتن از تعر

 ۴۳5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گول  جان یگ یآتش ا زدی م  بانگ

 بول ق ة آتش، منم چشم مای ن من

 ۴۳۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رظن ی ب  یاند اکرده یبندچشم 

 از شَرَر زیمگر چ یو ه  یمن آ در

 ۴۳۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یشَرار و دود ن  نجایا  لیلخ  یا

 ست ینمرود ن ة عر و خُد که س ح زج

 ۴۳۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یااگر فرزانه  ق ح  ل یخل چون 

 ی اآب  توست و تو پروانه آتش 
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را    اتی پر طاووس   دیگوی . موالنا م میاندازی و دام چشم بد م  نیو ما چگونه خود را در کم ستی چَشم بَد چ  کهاین   مفهوم

  ری. بعد ما خود اسشودی م  ختهیو در فکرها ر  شودی از ما بلند م  یآگاه  یرویبه آن اعتبار نده. توجّه و حضور و ن  یعنی  ن،ینب

موضوع    ن یا  ییکه درک و شناسا  راستی به!  ستین  زیانگشگفت   نیا  ای. آمیشوی م  م،یاکه خودمان ساخته  ییفکرها  نیهم

 . ستیبا ذهن قابل انجام ن

 ۴9۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نی ب  یو، پا نیت مَبطاوس  ر ّپ

 نیکم دینگشا نیْالعَکه سوءُ  تا

پَر طاووس جنجال ذهن من   ای فتنه    نیا  د،یگوی م  موالنا که  نما  یدار است  به  انسان گذاردی م  شیرا  با چشمان    ی.  که 

و    دییتأ  سه،یباشد و از پس مقا   سهیمقا  دنبال به که    ندیبی نم  گرید  یهاخود و انسان   انیم  یتفاوت   ند،یبتواند بب  نیبعدم 

. آن زمان  کندی م   یی شناسا  گرید  یهااز اَزل را با انسان  ی عن یخود،    یت و ملکو  ی توجه بخواهد. آن انسان اشتراک قدس

 .بازندی رنگ م یذهناظهار شده از طرف من  یهااست که تفاوت 

 5۳5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اتی طاووس   پَر   نیتوست ا ةنتف

 اتی وس و قُدُّ د یاشتراکت با که

  ی م یو حک  کَنَد؛ی خود را م  یکه دارد پَرها  کُندی م  انیهم ب  یگریاثنا است که داستان طاووس را از منظر د  نیدر هم  موالنا

از    یاو مجموعه   ؛یکَنی پر را م   نیکه ا  دیآی نم   غت یکه چگونه تو در  پرسدی و از طاووس م   ندیبی و م  شود ی جا رد مناز آ 

از    ی ذهنمن  یمرده  دن یکش  رون ی. من جمله مفهوم ناز کردن، مفهوم بداردی م   انیبرا    ی و اساس  ی کاربرد  اریبس  یهاتیب

 م یاکرده   ریگ  یسازو دشمن   یسازمسئله   ، یسازدر مانع  ی ذهنمن  یچگونه ما در افسانه   کهاینما، مفهوم    دار یحضور پا
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 های سخت  نیا  یو به وجود آورنده   ببکه خود مس  میهست  یای ذهنکارمان با من   یهاگره  ایها و  گشادن عقده   دنبال به و  

. مفهوم  کندیم  انیجهان بهره بردن و اسراف نکردن را ب  نیدر ا  یخداوند   یهابوده است. مفهوم انفاق کردن و از نعمت 

ما اگر وقت امتحان شود و    یذهنمحول نشده است؛ و چگونه من   یاریندارد، چون به او اخت  یدر ما قدرت   ی ذهنمن  کهاین

 .دردی و مردم را م   شودی سگ ذهن دندان م یابد، چگونه هر مویاقتدار 

 ۶۲5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ار یرا شرط باشد ا خت  کامت حان

 ا قْت دار ی نَبْوَدت ب  یاریا خت

 ۶۲۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اَند هَمچون سگان  خُفته هالیْمَ

 اند و شَر ب نْهُفته ریخ  شانیاَنْدَر

 ۶۳1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دَندان شُده  ی هر سگ ی  به مو مو

 دُمْ جُنبان شُده  لهیح ی  برا وَزْ

کَندن     ی در پ   نی هم  ی. براشودی و توجّه گرفتن محل ورود صد بال م دییبال تأ  ن یچگونه ا  دارد ی م  ان یطاووس ب انیپا در

 .پر خود بر آمده است
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 ۶۴۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که هر سو صد باَل  ینیبی نم  آن

 ها؟بال   نیا ی  پ   دیمن آ ی  سو

  ی جاه را از جا  خ یو م  میببر  ی درد  صد بال پ   ن یدر انتها به ا  م یتوانی طاووس م   چون هم ما هم    ایجاست که آ نیسؤال ا  حال 

را ادامه داده است،    رشیمس  گران یگرفتن از د  دییبا تأ  اشی که در تمام مراحل زندگ  ی چگونه انسان  راستی به   م؟ یبکش

  ی اری  توانندی راه م   نیکه ما را در ا  یاساس  خکشیجا تنها به دو منیدر ا  سندهیرا برود؟ نو  ی گریراه د  تواندی اکنون م

 .کندی برسانند، اکتفا م

همان نه گفتن است به    ایاز آن ال کردن    ییمعکوس است. راه رها  یذهنمن  یموضوع که باز  نیداشتن به ا  یآگاه  .1

 شیهاخواسته 

 داشتن زیهمان پره ایاتقوا  .۲

معکوس است که ما را    یایگرفتن از جاه، باز  تیّهو  یبرا  یذهنمن  یکه باز  دیگوی دفتر م  نیهم  ۴۶۷  تیدر ب  موالنا

  دانم یم  یماریاز ب   ی خود را که ناش  یله یاست که ح  نیآن ا  خکشیو م  اندازدی م  ریدر شطرنج گ  بندنیحرکت فرز  چونهم

قضا بدون دخالت ما خواهد بود.    ایتنها به دست اقبال، بخت و    نکه رها شدنما   میو بدان  میاست، کم کن  مانیذهنمن

که جامعه به من القا   یدییتأ تیّهو نیرا ال کرد و گفت که من ا دهدی م  شیبود و هرچه ذهن نما دیکامل با میپس تسل

 .هستم برد،ی م  نیرا از ب ینیکور  دوب د یکه د ی عشق ی عنیسوز زفت، . من عشق شرکتستمین کند،یم

 ۴۶۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سخت  بند َ نْیمَعْکوس است و فَرز لَعْب 

 کَم کُن کار  ا قْبال است و بَخت  له یح



 

 

 

591قسمت پیغام عشق   آقا پویا از آلمان  

 5۸9 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حَق ب رانْد ر یال در قَتْل غ غیت

 ن گَر زان پَس که بَعد  ال چه مانْد  دَر

 590 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جُمله رَفت ی ا لَّا اهللْ، باق  مانْد

 سوز  زَفْت عشق  ش رکَت ی باش ا  شاد

 .زیو پره زیاست و پره زیاست، پره زیچاز همه  تری دوم که اساس  یکننده  لیتکم  خکشیم

 ۶۴۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هُنر، آمد هاَلکَت خام را پَس 

 دام را  نَدیدانه، نَب ی  پ  کَزْ

 ۶۴9 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن را ن کو باشد که او اریاخت

 خود باشد اَنْدَر ا تَّقوا  مال ک 

 ۶50 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهار یز  ،ینباشد ح فْظ و تَقْو چون 

 اریاخت ندازیَکُن آلَت، ب  دور
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 ۶51 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن پَراست ارمیو اخت گاهج لوه 

 پَر را که در قَصد سَر است  بَرکَنَم

جاه    یکار دام پنهان شده در پس دانه   ی از همان ابتدا  ،یخام به هالکت نرس   چونهم و    ی هنر داشته باش  یخواهی م  اگر

بب اختنیرا  پره  سته یرا شا  یداشتن آن کس  اری.  بتواند در  در    اشی ذهنمن  یعنیکردن، مالک خود باشد.    زیاست که 

را که تو را به    یپس ابزار  ،یندار  یزیپره   چون هموقت. اگر    اهللمعی ل   تیفیبا ک  یکردن  زیدخالت نکند. پره  زشیپره

را    اریآن، اخت  ق یبود که ازطر  ی خیچون موالنا بسپار. بدان که پر طاووس م  ی را به بزرگ  ارتیو اخت  ندازیب  کشدی ذهن م

  ی ذهنمن  ای  اد یص  ی راب  یاسرش طعمه   گریاز آن هنگام که پر را کَنْد، د  ی . ول دیطلبی م   تیّو هو  کردی عرضه م   گرانیبه د

 .نخواهد بود

و   دییتأ  ایجاه    د،یگوی جا که مآن   ژهیوکُن. به  یقرآن دقت   اتیباش و در آ  هاخکش یکه آگاه به م  دیگوی موالنا م   انیپا  در

 .دارد  دنبال  به است که حرص و حسد را   یطناب  چون هم  گرانیتوجه گرفتن از د

 ۷۶۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که ح رْص است و حَسَد  یحَبْل   نیا ب سْکُل 

 حَبْلٌ مَسَد د هایج  یکُن ف  ادی

  یمن حاضرم برا  ایکه آ  یی سؤال نها  ماندی است و تنها م   دهیرس  انیبه پا  سندهی نو  یی هم با اندک توانا  خیم  ن یا  انیب

پوس  ییرها د  یساله   نیچند  یده یاز سنت  از  رو  انیپا  گرانیتوجّه گرفتن  به سنت خدا  و  که    ی. سنتاورمیب  یدهم 

من در کار خواهم بود تا    ، یابی  یی تا رها ی که با مرکزت طلب کن  ی : تنها تو طلب کُن و باش. بدان که از آن زمان دیگویم

 ؟ یرا برکَن خیو آن م ی را در قفل جاه بچرخان دیکل یحاضر  ایانتها. آ
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 ۲۳۸۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یدر گشادن راه ن  نیا د،یکلی ب

 ستی نان سنت اهلل ن طلب، ی ب

 تیّ سوم، مرغ سوم: اُمن خیم

 ۷۶5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و فراغ   انیپا  ستیسُخَن را ن نیا

 تو زاغ؟  یحَق چرا کُشت   ل یخَل یا

 ۷۶۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فرمان، ح کْمَت  فرمان چه بود؟  بَهْر 

 ن مود دیز اسرار  آن با ی اندک

 ۷۶۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اه یکاغ و نَعْره زاغ  س کاغْ

 عُمرخواه  ایباشد به دن مای دا

موضوع    ن یکردن است. موالنا ا  حاصلی کالغ است که نماد آرزو داشتن و طلب عمر ب   ایسوم، مرغ سوم همان زاغ   خیم

را که جاه بود    ی قبل   خ ی. سخن گفتن درمورد مدهدی دفتر شرح و بسط م  نیهم  9۳۷  تیدفتر پنجم تا ب  ۷۶5  تیرا از ب

را آشکار کرد.    ی اندک  دیموضوع با  نیاز اسرار ا  ؟ی بازگو که تو چرا آن زاغ را کُشت  مانیبرا  لیخل  میابراه  ی. استین  انیپا

که   طلبد ی و از خداوند عمر م ندیبی م ی جسم یاریموضوع است که خود را تنها هُش نیا  یقارقار کالغ دائماً از برا یصدا
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هنوز    ی. ولندیبی را م  دنشانها و آفل بورفتن جسم  نیترک نکند. چراکه از ب  یزودرا به   ایدن  نی به عمرش افزوده شود و ا

 .نبرده است  یبودن خود پ  تینهای به ب

 ۷۷۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خوش، در قُربْ، جانْ پَروردَن است  عُمرْ

 خوردن است  نیزاغ از بَهْر  سَرگ عُمر 

که ما    یآن عمر خوش است. آن عمر  م،ی کنی زنده شدن به خداوند صرف م   یبرا  نیزم  نیرا که ما در ا  یعمل عمر  در

 م،یدر قلبمان هست  یزدیا  غام یپ  دنیشن  دنبال  به و با باز کردن فضا و گوش شدن تمام    میفرمان خدا هست  دنبال  به   شهیهم

  برد، ی به سر م   یذهناست و تنها در من   ر یاس  شیت زاغیآن عمر خوش و با سعادت است. عمر انسان که در خصوص

قضاوت    ایلحظه مقاومت و    ن یاتفاق ا  درمقابل که ما    یادر هر لحظه   قتیهمان مدفوع خوردن است. درحق  ای  ن یتماماً سرگ

 .شودی تر مدر ما محکم   خ یم نیو ا میکنی زاغ عمل م چون هم میدار م،یکنیم

 ۸0۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جان، باز باش  نیزاغْ ا ی ب د ه ا نیه

 باز باش خدا جان   ل یتبد  ش یپ

ما توص  موالنا وقت میکن  ییرا در خود شناسا  تای زاغ   یژگیو  کند ی م   هیبه  آزاد  نیهم  م،یکرد  ییشناسا  ی.  ما    یباعث 

است    ی ا. باز پرندهمیباز بودن پر کن  ی ژگیرا با و  خ یم  ن یسوارخ ا  ا یرا و    ی ژگ یو  ن یا  ی جا  میتوان ی و بعداز آن م  شود یم

  ی . وقتمیلحظه، در بر خداوند ساکن شو  نیعدم کردن مرکزمان در ا  اب  میتوانی. ما هم مندینش ی که بر دست شاهان م

  ی . بلکه تنها براهای دگیجمع کردن همان  ی بود برا میاز خدا نخواه شتر یب ی خواهعمر  دنبال  به  گر ید م،یادآوریباز بودن را 

لحظه    نیدر ا  میحاضر  یی گونه که گواز جنس پرواز باز. آن  ی . تالش میکنی شدن و زنده شدن به حضور تالش م   لیتبد
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 مانیگذشته   یهاو داستان  ،ینیمقاومت، خود برترب  ت،یازجمله درد، غم، مالمت، شکا  میچه را که دارو هر آن   میجان بده

 .میبپر دهد،ی خدا دستور م ایکه شاه  ییو به هر سو  میپرواز شو یبال و آماده سبک   میتا بتوان می. ببازمیرا بباز

 ۸۴۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هازاغ  عی بازست و طَبا روح،

 هااز زاغان و جُغْدان داغ  دارد 

 ها آن نه به فرورفتن در    شد، یاندیم  های دگ یهمان  ی از رو  دنیباز است. باز به پر  یوجود ما پرنده   قتیما، اصل ما، حق  روح

.  یشدن  نییو باال و پا  یرفتنن یاند و از بآفل  یعن یما و چهار بُعد ما از جنس زاغ است.    یهاخواستن. طبع  یزندگ   هاآن و از  

ما    ل یاص  یاریروح، هُش   نی. اگرمانید  یهاطور طبعن یاست و هم  رییما در تغ  کیزیف  شوند، ی و باال م   نییما پا  جاناتیه

  ن یا  شگاه یها خورده است. در پزخم   مان،ی ذهنکردن جغد من  یاو و در خرابه زندگ  دنیطلب  هوده یزاغ و عمر ب  خ یاز م

  ی زندگ  ی زنده شدن به خدا چه برا یراچه ب  م،یآن عمل کن قیازطر میکنی م  یو سع  میروی لحظه هر دم که ما به ذهن م

  ی پاسخ برا   دنبال به ذهن،    یهاو خرابه   یتکرار  یهاطبع زاغ بودن و جغد بودن است. چون در الگو   نیا  ا،یدن  نیدر ا

اتفاق    درمقابل و  می. اگر ما در ذهن باشرسدی نو مدم، هر لحظه نوبه  نیکه نو و تازه است. ا  میهست  یالحظه   نیاتفاق ا

از همان    میاگر فضا باز شد و ما توانست  ی . ول میاوارانه عمل کرده جغدوارانه و زاغ  م،یذهن عمل کن  یاز فضا  حظهل  نیا

 .میاکرده  یی آن هنگام باز بودن روح خود را شناسا م،یاوریآن پاسخ ب یکه اتفاق آمده برا  ییفضا

 ۸9۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شهر  زاغ  ایاو بازست و، دن  زآنکه

 ناج نْس بر ناج نْسْ داغ دن ید
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از جنس   ایکرده است؛ جنس  ناجنس خود را. دن ییخود را شناسا ی که فضا را باز کرد و باز شد، جنس اصل یکه کس چرا

.  ستیروح ما متصور ن  یبرا  یاز مرگ تن هم، مرگپس   یعن یاست.    را یروح  باز  ما نام  یاست. ول   ی زاغ است که نابودشدن

  ن ی. استیناجنس ممکن ن  ی ناجنس برا  دن ی. دستین  ریپذمکانذهن ا   نکیع  د یروح ما با د  ت یناجنس  ن یا  دن یاما د

ما تماماً از    یعن ی  م،یکرد  یی را شناسا  یها تنها زندگ انسان   گریهر زمان ما در د  ی عنیاصل است.    کیموضوع اساساً  

  یی سارا شنا  های ژگ یو  گریما خشم، حسادت، غم، درد، ناله، حسرت و د  گریاگر در انسان د  ی. ولمیاشده  یجنس زندگ 

جدا    هاآن ما وجود دارد و ما از    یذهناز همان جنس هم هنوز در من  ی عنیو آن ما را به واکنش انداخت، پس    میکرد

 .میشو  گریتا ناجنس د میانشده 

 ۸99 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زاغ  خَس  مُردارجو  نیا  زآنکه

 هزاران مَکْر دارد تو به تو  صد

همان مردارهاست.    ای  نیگرفتن از آفل  یزندگ   دنبال  به   ی عنیاست.    ندهیاست و مردار جو  ارزشی زاغ ب  خ یم  نیکه اچرا

  م، یاو خلق کرده  میاساخته   رایکه ما آن را خود از مواد م  یاامکان ندارد. چگونه امکان دارد خانه   تیکه در واقع  یعمل 

و حسرت که    فیاست. امّا صد ح  ریناپذدار و امکانموضوع عمالً خنده   نی! ادیاما را افز  یبدهد و شاد  ی بتواند به ما زندگ

ما آشکار شود.    یموضوع برا  نیدارد تا نگذارد ا  له یهزاران مکر و ح  یذهن. چراکه زاغ  من میابیی موضوع را درنم   نیما ا

  ی از آرزو داشتن و زندگ   یمختلف  یهاهیال ما را با    ی  که خود  واقع  یر یباشد. مس  تواند ی تو م توبه  اریبس  یی شناسا  ریمس

 .رو خواهد کرده روب ایدن ن یخواستن از ا

اکتفا   خکشیو م  ت یب  کی تنها به    سندهیحضورمان، نو   یاریهُش  یتو از پاتوبه   ریمس  ن یدر ا خی م  نیآوردن ا  رون یب  یبرا

 .کندیم
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 ۷۷۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا را خواستن  ر یخدا غ از

 کاستن ی و کُلّ ست ی اَفْزون  ظَنّ

شده است.    ییکه بارها و بارها در برنامه تکرار و رمزگشا  باشد یبخش م  نیا  یهاتیب  نیتری از اساس   یکی  تیب  نیا

خواستن است    ک ی که تنها    دارد ی م  انی. او بدیگوی حالت م  نیتراشکال کار زاغ  ذهن ما را به روشن  ت،یب  نیموالنا در ا

.  هیّاول  یی است. خواستن زنده شدن به اصل خدا  یداریو آن خواستن ب  اندازد ی روا است و ما را به ذهن نم   ایکه در دن

. خواستن بودن و  میاکه از آن جدا افتاده  یشدن با نور  یکیخود. خواستن     یوجود  لیاص  قتیبردن به حق  یخواستن  پ 

  ی ذهنمن   کاذب  ت یّافزودن هو  یها همه از براخواستن   گریاست و د  بخش یی رهاخواستن است که    نینه شدن و داشتن. ا

  ی ندارد، بلکه ما را در دردها  ی و آزاد  ییما رها  یبرا  های دگیجمع کردن همان  یبرا  یاست. نه تنها خواستن عمر طوالن 

دچار آن    ی خود از زندگ  ی ندانستن مقصود اصل   دلیل به که تنها و تنها    یی زاغ. دردها  چونهم  کند،ی هم دفن م  ی فراوان

  ال یخ  نیآورد. ا میرا به دست خواه یزندگ م،یرا به دست آور یایدن نیاگر متعلقات ا هک میکنی . ما تنها گمان ممیاشده 

 .بدهد  یزندگ  میبه ناجسم که ما باش تواند ی . جسم نمستین ش یب  یباطل 

  ی را که کل  یقیآن خواستن و طلب کردن حق  ایخدا  کنم،یاست و من با خود زمزمه م  دهیرس  ان یهفته هم به پا  نیا  خیم

 یکه نعره   یدر جمع کردن خرج نکردن، طلب   هوده یطلب عمر را ب  ،یداری. طلب  بانیندارد، به من بنما  یکاستن را در پ 

در باز خواهد شد.    تیدار و درنهادر قفل ذهن من   شودی م  ی دیکل  طلب  ن یکه هم  دانم ی داشته باشد. م  دنبال به را    ریالض

 .شدن و از تو برآوردن طلب ی کیاست: از من طلب  نیتو ا  یوه یچراکه سنت و ش

 ۲۳۸۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یدر گشادن راه ن  نیا د،یکلی ب

 ستی نان سنت اهلل ن طلب، ی ب
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 چهارم، مرغ چهارم: خروس  خیم

 9۳۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هَمچو زاغ  پُر نُحوس  ییگو چند

 خروس؟   یاز بَهْر  چه کُشت   لیخَل یا

  ی. ایکنی که بس است، چقدر از زاغ پُر از نحس صحبت م  دیگوی همان مرغ چهارم خروس است. موالنا م   ایآخر    خیم

 ؟ یچرا تو خروس را کُشت  ل یخل میابراه

 9۴0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پَرَست اَست او و، بَسْ شَهْوت  ی شَهْوَت

 شراب  زَهْرناک ژاژْ مَست زآن

  ریعنوان درگبه   ی شهوت )چه شهوت جنس  خ یکه خروس، همان م  داردی م   انیب  حاتشیادامه موالنا در شروع توض  در

به م لکُ و مقام و قدرت( است. خروس از شراب  پُر از زهر و پست و    یگریچه شهوات د  ایو    یدگیهمان  نیترکننده

 .شهوت مست است یهوده یب

  رو ین  ن یا  کهنی و ا  شماردی با شهوت را برم  ی دگیهمان  یهای ژگیدفتر پنجم، و  9۶1  ت یتا ب  9۴1  ت یادامه موالنا از ب  در

( رو به خداوند کرد و  سی بزرگ )ابل  ی دگی همان  ی رویتر است. نزفت گرید  یهای دگیهمان  یروهایبا ن  سه یچه اندازه در مقا

 ها ی دگی. خداوند خرده همانندازمینشان بده تا با آن بتوانم انسان را در دام ب  نرا به م  یاچسبنده  ی دگیهمان  ایگفت: خدا

طال و گوهرها   یهاشد. پس خداوند معدن   ده یو رو تُرُش  د یرا برچ  ش یبزرگ لبها  ی دگیهمان  یرو یرا نشان داد. ن  نیو ماش

تر بده. خداوند  افزون   نیها( از ادهندهنعمت  نیبهتر  ی ا  ی عنی)  نیالْمُعن عْمَ   ی بزرگ گفت: ا  ی دگیهمان  ی رویرا نشان داد، ن

  ی زیچ ایبزرگ گفت: خدا ی دگیهمان یرویرا نشان داد، ن ی شمیابر  یهاها و لباس و انواع شراب نیریچرب و ش  یغذاها
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  یی وشاک  یهاهمان طناب محکم گره بزنم. چراکه انسان   ایها را به »حَبْلٍ م نْ مَسَد«  را بده که با آن بتوانم مرکز انسان 

. کنندی نم  ریها گدام  ن یو در ا رهندی با شجاعت م کنند،ی تالش م های دگیاز همان ی خواهتیاز هو افتن یکه در راه نجات 

  ی دگیهمان  یروینهاد. ن  شی را به پ  یقیاز نامرد جدا شود. خداوند مواد مخدر و موس  ی را نشان بده که با آن مرد  واقع  یدام

چون  ها هماز انسان یبعض  ایبزرگ رو به خدا کرد و گفت که خدا  یدگ یهمان  یرویشد. ن اد ش  میزد و ن  یاخندهم یبزرگ ن

فتنه، به من    یایدر  یرا از انتها  یتریقو یدگ ی. همانروبندی و از کف آن غبار را م   شکافند ی را م  ی دگیهمان  یایدر یموس 

 .ساز انینما

  ی روی. نربودی بزرگ نشان داد که عقل و هوش را از سر مردان م  ی دگیهمان  ی رویزنان را به ن  ییبایهنگام خداوند ز  آن

پُر   یهاآن چشم یبزرگ وقت   یدگیهمان یرو ی. ندمیزودتر بده که به مُرادم رس ایزد و گفت خدا یبزرگ بشکن   یدگیهمان

شدن با آن    دهیچون اسپند در هماندلبران که دل مردان هم  ی و پاک  فاآن ص  کُند،ی م   تابی خُمار را که عقل و خرد را ب

و آن عشوه را    کندی حق در پس آن جلوه م  یی را که گو  ق یخواهد سوخت، آن چهره و خال و اَبرو و لب  چون گوهر عق

 .کندی م ی نازک آن زنان تجلّ  یبرجَست و دانست که حق در پس پرده   عیسر د،ید

اپس   موالنا ب  زشیانگشگفت   یرسازیتصو  نیاز  از  ادامه  برا  ی حلراه   ایو    خکش یدفتر پنجم، م  9۶۸  تیدر    خ یم  ی را 

به وجود    ی . تنها امر ناپسند وقتستیناپسند ن  خود ی خودبه   یی ایاقالم دن  چیدر نظر داشت که ه  دی. بادهدی شهوت ارائه م 

  ت یتا از آن هو  میزنی م  یبه دست آوردن آن، به هر آب و آتش   یرا و ب  میگذاری را م  یزیکه ما در مرکزمان چ  دیآیم

 .میبطلب

. آن کندی چون پشت سوسمار جلوه مبنگر که هم یریبود را در هنگام پ بایماه ز هیرا که شب یاآن چهره  د،یگوی م موالنا

  ر یشمش  چون هم . آن قد و قواره که  زدیری م  ش یناخوش است و موها  یریکه تابنده است، در هنگام پ  ییبایسر و ز

که اکنون   نیگونش را ببشده است. رنگ سرخ الله   دهیخم نکما یاسلحه   چونهم بنگر که  یر یشکن است را در پصف

 . شده است ی اکنون چون شجاعت اندک  رشیزعفران شده است و زور ش یچون زرد
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 9۶۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وارکه تاب  او بُد ماه یرُخ  آن

 هَمْچو پُشت  سوسْمار  یریبه پ  شُد

 9۶9 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سَر و فَرق  گَش  شَعْشَع شُده   وآن

 ناخوش و اَصْلَع شُده  یریپ وَقت  

 9۷0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دَرّ نازان چون س نانقَد  صَف  وآن

 دو تا هَمچون کَمان  یریدر پ گشته

 9۷1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 الله، گشته رَنگ  زَعْفَران رَنگ 

 زنان یگشته چون زَهْره رش،یش زور 

 9۷۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به فَن  ی در بَغَل کرد ی که مَرد آن

 بَغْلْ وَقت  شُدن  رَنْدَشیب گیم

  ی . پس وقتشدنشاندهیکش  ینابود سوی به . آگاه باش راتشانییو آگاه باش به تغ نیرا بب  هان یاست که ا  ن یا  خکش یم

که زوال را    داری در تو زنده شده است و ب  ی جنس  یعن ی  ،یکُن  یینابود شدن را شناسا  نیا  یبتوان   یاریعنوان هُشتو به 
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  ی تنها آثار غم و پژمردگ   یموارد ظاهر  یه یتو است. بق  ی وجود  قتی است. آن جنس، حق  را یخود نام  یول   دهد،ی م  ص یتشخ

نَچَسب. ما نابود م  نیا  امشانی. پآورندیم  یامیتو پ  ی هستند که برا به ما  تو نابود    ی خود واقع  ی ول   م، یشوی است که 

 .شودی نم

 9۷۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی خود آثار  غَم و پَژمُردگ  نیا

 ست ی رَسول  مُردگ  نهایز یکی هر

  ن ی ا ایپروردگار را سپاسگزار باشم. خدا  توانمی چگونه م دانمی و من نم دیرس  انیبه پا  شیهاخکش یو م خیچارم  مطلب 

  شتر یهرچه ب  ییو شناسا  یق یشدن حق  لیتبد  یتنها برا  کنم،ی اظهار کردنشان تالش م  یکه هر هفته برا  یذهن  یهاطرح 

. مرا  رسندی بزرگ به دادم م  ی دگیهمان  ی روین  یحمله   لحظات که در    شوند ی م  یی دهایها کلطرح   نیراه حضور است. ا

. سنت تو هم که معلوم است  یدهی من انجام م  ق یطلب کردن را هم تو ازطر  نیدادن نگه دار که ا  ام یطالب پ  گونهنیهم

 .ها طلب کنم تا از تو وصال برسددر راه حضور با عمل به آموزه

 ۲۳۸۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یدر گشادن راه ن  نیا د،یکلی ب

 ستی نان سنت اهلل ن طلب، ی ب

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

توانید پیغام خود را ازطریق 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 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


