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 عرض سالم   با

 جبران«   »قانون

  ی ادیزحمت ز  شی و برا  میعوض آن را بده  دیبا  م،یآن برس  به   میخواهی م  ایو    میریگی هرچه را که م  یعن یجبران    قانون 

 .ندیآی دست نمبدون زحمت به  ،یماد یزهایچ نیچنو هم تیفیباک ی . حالِ خوب، زندگمیبکش

 که:  میاز دفتر سوم دار 1۴۴9 ت یدر ب

 1۴۴9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ییشه ی تو، ز مال و پ یراد  هرچه

 ؟ یی شه ی طلب بود اوّل و اند  نه

  اش ی هرکس در زندگ   ی عنینبوده است؟    شهیصورت طلب و اندبه   یروز  ،یدار  اریکه اآلن در اخت  ی مال و ثروت   همه  نیا  یعنی

  خواهد ی م   ی کیپولدار شود،    خواهد ی م  ی کیمثالً  ا برسد.  هبه آن   خواهد ی دارد که م   یی خودش اهداف و آرزوها و منظورها  یبرا

 .هغیردکتر شود و  

ابتدا در ذهنمان فکر م   ی عنیو فکر بوده.    شهیصورت اندابتدا به   هانیا  ۀهم دست  به   خواهمی را م   زیکه فالن چ  میکنی ما 

  ش یهابه خواسته   دن یرس  ی برا  ی هرکس  صورت  نیبد  .میکنی شروع به کار و تالش م   ،دست آوردن آنبه   ی و سپس برا  اورمیب

  ی ذهنمن  ۀنیاست و با زم  ذهنیمن   ۀنفوذ و سلط   رینفر ز  کی  کهنیا  یکی.  می. اما دو حالت دارکندی شروع به کار کردن م

 کار کند. خواهدی حضور م  ۀنیوصل است و با زم ی نفر به زندگ  کی برسد. در حالت دوم،   شی هابه خواسته   خواهدیم

 . یذهنمن ۀنیبا زم ایحضور و  ۀنیبا زم شود، ی جام م در دو حالت انان ن جبرقانو پس 
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درست    ی عنیاست.    یذهنبه هدف، من   دنیرس   ۀ لی است و وس  شیهایسازو سبب   یذهنعقل ما، عقلِ من   ،یذهنحالت من   در

که    رودی م  ییانبال کارهصورت است که به د  نیاو به ا دنِیزحمت کش  یول  کشد،ی و زحمت م  کندی است که شخص کار م 

  ن یاز موالنا در رابطه با ا  ی اتی. ابشودی م  ادیز  امی دگیهمان  فالن کار را بکنم،    نیکرده است که اگر ا  یسازدر ذهنش سبب 

 :دی گوی . موالنا مشودی حالت چگونه م نیکار در ا ۀجینت مینیتا بب میخوانی حالت م 

 ۴۴۶۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 و قصدها در ماجَرا  هاعزم

 اتو ر دیآی راست م یگاه گاه
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  یگذارهدف  رونیخودمان در ب   یمثالً برا  یعنی.  دیآی درست از آب درم  ،تو در کارها  یرهایو تدب  ماتیتصم  ی به گاه  گاه

 .میرسی و به آن م میشوی موفق م  ی ول  م،یهست دهیو با آن هدف هم در ذهنمان همان میکنیم

 ۴۴۶۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 کند تیّن ت به طَمْعِ آن دل تا

 را بشکند  تتیّن  گرید بارِ

موفق    شه یهم  یبرا  میتوانی م  شیهایسازو سبب  یذهنکه با عقل من   میکنی فکر م م،یکه دفعه قبل موفق شد  م یدید  ی وقت

و خدا ما را    میخوری ت م شکس   دفعه ن یا  ی ول  م،یکنی باز هم اقدام م   گر،ید  یهای دگ یبه همان  دنیبه طمعِ رس  نی. بنابرامیشو

 .کندی م مرادی ب

   ۴۴۶۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ی داشت  مرادت ی ب  یبه کلّ  ور

 ؟ یکاشت یاَمَل ک   د،ینوم  یشد  دل

 ۴۴۶5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 اش ی اَمَل، از عور یدینکار ور

 اش؟ یبر او مَقهور   دایپ  یشد  یک

 آرزو  :اَمَل*
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فکر و عمل    یذهنبا من  یوقت  کندی نم   مرادی ما را ب   شهیآمده که پس چرا خداوند هم  لا سو  نیانگار در جواب ا  تیدو ب  نیا

 م؟یکنیم

  د یکامالً ناام  صورتن یدرا  کرد،ی م  مرادی خدا ما را ب   ،میکردی شروع به کار م  شیهایسازو سبب   یذهنهر دفعه که با من   اگر

ها ما را موفق  موقع  یبعض   یول  .میکردی نم  تیا رعاان ربرج  و قانون  میکردی نم   یی و آرزو  یگذاروقت هدف  چ یو ه  میشدیم

آرزو کن  کندیم باز هم  ما  امیتا  با من  دفعه ن ی. حاال  بفهم  میشوی م  مرادی ب   م،یمراد خواست  یذهنکه  ندار  میتا    م ی که حق 

را    یذهنما من  ددهی هست که اجازه نم  یبرتر   یروین  کیکه    میو متوجه شو  میخدا بگذار  یجارا در مرکزمان به   یذهنمن

 .میو با آن کار و عمل نکن میرا نگه ندار  ی ذهناست که من  نیکه مهم است ا یزیاول و چ تی اولو نیبنابرا .مینگه دار

 ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ش یخو یِهای مرادی از ب عاشقان 

 ش ی خو  یِگشتند از موال  باخبر

  اش جهینت م،یکنی باز نم یمرادی و فضا را در برابر ب  میستیو چون عاشق ن میشوی م مرادی باالخره ب ،یذهنمن حالتِ  نیا در

 :میدفتر سوم دار 11۴5 ت یدر ب نیچنهم  درد است.

 11۴5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 گَه نگون  ره،یگاه چ ، یجُزو عقلِ 

 الْمَنُون بُ یْاز رَ من یا ،یکلّ  عقلِ 

 . المنونب یر شودی م جهیشکل، نت  نی. پس در امیشوی دچار م ون نلمابیباالخره به ر  یبا عقل جزو یعنی
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  یذهنمن  ۀل یوسبه  گریاز طرف د یول م،یکنی و کار م میکشی طرف زحمت م ک یاست که ما از  نی حالت ا نیدر ا جهینت  پس

شد و    میخواه  مرادی ه بخرباال   ت یخدا را در مرکز ما گرفته است. در نها  یِجا  ی ذهنو من  میاهداف برس  ن یبه ا  میخواهیم

 .است  قیتوفی ب  ما درد خواهد بود و جهدِ  یکارها جهینت

 ۸۴0 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 بود  ق یتوفی چو ب   ،یفرعون   جَهدِ

 بود  قیفتآن تَ دوخت، ی او م  هرچه

 ن تتفتیق: شکاف*

سازنده    جهیو نت  میکنی م  فکر و عمل  یندگرد زو با خ  ستی عقل ما عقل زندگ   م،یاحالت که ما فضا را باز کرده  نیدر ا  اما

 در این حالت داریم که: است. 
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 ۳7۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 مَش یَنخواهم داد، خود ننما گر

 مش یدل، بگشاکردم بسته  چونْش 

نم   امی: »اگر نخواهم رحمتم و شاد دیگوی م   یزبان زندگ   از ب   دادم ی را به شما بدهم، اصالً به شما نشان    غام یا په شمو 

. اگر به حرف من گوش  دیاوریو من را به مرکزتان ب  دبشوی  من  هِبود که متوج  نیا  ی. اگر دل شما را بستم، برادادمی نم

 «.کنمی دل شما را باز م  د،یبده
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 ۳75 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 هاستهیموقوفِ آن خوش گر رحمتم

 از بحرِ رحمت، موج خاست   ست،یگر چون 

بست   د یگویم  هامنت ا  ی گرحمتم  گر  نیبه  که شما خوشْ  گر  د یکن  هیدارد  رو  یۀ و  از  باشد.    یشما  و عشق  شوق  و  طلب 

مطابق    میو دار  م یحالت که ما فضا را باز کرد  نیشما خواهد آمد. پس در ا  ی سوبه   رونیرحمت من در درون و ب  صورت نیدرا

 شد.  میاهق خو موف  نوریهم در درون و هم در ب م،ی کنی با قانون جبران کار م 

)اگرچه جهد    یذهنچه با من  ،یذهناست. ما چه بدون من   ی ع یو وس  ی قانون جامع و کل   کیشکل: قانون جبران،    ۀص الخ

 فقط و فقط با قانون جبران امکان دارد.  م،ی دست آوررا به  یزیچ میخواهی است(، اگر م ق یتوفی ب

  یِ زندگ  هایجنبه  ۀهم   یبرا  یزندگ   ی عنی.  میکن  یی رایپذ  دیست، ما باما  انِمهمو    رسد ی م  غامیهر لحظه به ما پ  دیگوی م  موالنا

 .دهدی م  غامیما به ما پ

   ۳۶۴۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 جوان  یتَن ا نیخانه امهمان  هست

 دوان د ینو آ فِ یضَ یصباح هر

 ۳۶۴5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 مانْد اندر گردنم  نیمگو ک نیه

 د در عَدماکنون باز پَرَّهم که
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 ۳۶۴۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 وَش ب یاز جهانِ غ  دیآ هرچه

 ار خَوش را د او  ست، ف یدلت ضَ در

 : مهمان فضی*

  ی بدون درد برا  یِ مثالً زندگ  ای  م،یریبگ  اد یرا    یهنر  ک یمثالً    ای  م، یبخوان  ی سیکه زبان انگل  دیآی م   یفکر  ک ی  دفعه ک ی  مثالً 

  ی زیرو برنامه   میر یرا بگ  غام یپ  نیا  ماست که  ۀ فی. وظدهدی را به ما نشان م  ی دگ یهمان  کیمثالً    ایو    میخودمان درست کن

ا  میکن اگر من طلبِ  رعا  دارم، را    هانی که  را  جبران  قانون جبران    ت یقانون  و سرما  ی عن یکنم.  وقت  مداومت،    ه یتکرار، 

ابتدا از خود م   یعنی؛  گذاشتن، تمرکز گذاشتن چه  بگذرانم؟    خواهمی ونه م چگ  را  امی زندگ  خواهم؟ی که چه م  میپرسی ما 

ما قانون جبران   دهندی اجازه نم   ی. اما حاال چه عواملکنمی م تیموفق شدن، قانون جبران را رعا  یدارم؟ حاال برا یابرنامه

 م؟ یکن تیرا رعا

 ۲9۸1 ۀرشمس، غزل شما  وان ید  ،یولوم

 مر تو را که تو  نرسدی مُزدِ کار م  زان

 ی گهکار، گه  نیتو در  یست ین وسته یپ
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برسد که    جهیبه نت  خواهدی م  ی ذهننفر با من  کی منتها    م،یدار  ی ها و منظوردام از ما هدف رکه  م،یه کردکه اشار  طورهمان

خودمان کار    یرو  میکه دار  میکنی اآلن فرض م  اما،  درد است  جه یاست و نت  ق یتوفی هم برسد جهد ب   جهیبه نت  ی اگر حت

هنوز در ما هست و ممکن است نگذارد ما قانون  م ه یذهنمن . منتهام یو در راه هست میروی حضور جلو م  نهیو با زم میکنیم

 . میکن  تیما قانون جبران را رعا  گذارد ی و نم  کندی کار را م   نیچگونه ا  ی ذهنمن  مینیبب  میخواهی . حال ممیکن  تیجبران را رعا
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به ما    ت یو مسئول  فیتکل  کی  یچرا وقت   م؟یشد ی خوشحال م  امده،یاستاد ن  گفتندی در دانشگاه به ما م   ی : چرا وقتیکاهل  -1

به   کی  دهندیم ما  در  دلهره  و  ممقاومت  وقت  دیآی وجود  م   ک ی  یو  ما  به  جا  دیگوی نفر  به  را  کار  م  تی فالن    دهم ی انجام 

دارد؟    رییساکن بودن و عدم تغو    ی به راحت  ل یچرا آدم م  م؟ یهست  ی و زرنگ   رانبُیبه فکر م  شهیچرا هم  م؟ یشوی خوشحال م 

 ذهن است.   ینرس یو ا ی کاهل تی خاطر خاصهمه به  هانیا

ما را   شودیکم م ی و وقت  رودی حال ما باال م شود، ی م ادیپول ز یبا پول. وقت   یدگ یاست، مثالً همان یدگ یهمان کیمثل  یکاهل

و جبر،    ی کاهل . پس میکنی فرار م  و ما  کندی است، ذهن ما مقاومت م  رییکار و تغ ت، ی. حاال هرجا حرف از مسئولبردی م نییپا

  ست ین یزیچ نیو چن  مییایب  رونیو جبر ب یاز کاهل   میتوانمی  ما ۀهم نی. بنابراستی ما ن یذات  تیذهن ماست، خاص  تیخاص

مداوم است.    نی تکرار و تمر  ،ییگشااز جمله فضا   یگرفتن هر موضوع   ادیهستم. راه    یطورنی من ذاتاً ا  دیبگو  یکه کس

 . کندی م  متذهن مقاو  ی. اما کاهل میبرس میکه دنبالش هست یزیبه چ شودی رت مصو نیفقط به ا
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   10۶۸ تی اوّل، بدفتر   ،یمثنو ،یولوم

 و صبر  شُکری ب  یکه مانْد از کاهل  هر

 جَبر  یِپا  ردیداند که گ  نیهم او

 10۶9 تی اوّل، بدفتر   ،یمثنو ،یولوم

 که جبر آورد، خود رنجور کرد هر

 در گور کرد   اش،یهمان رنجور تا

 1070 تی اوّل، بدفتر   ،یمثنو ،یولوم

 به الغ  یکه رنجور غمبریپ  گفت

 چون چراغ رد یآرد تا بم رنج

 م، یندار  یو مشکل   یماریب  گونهچیما ه  یعنینشان دادن، تمارض.    ماریخود را ب   یعنیبه الغ«    یسوم، عبارتِ »رنجور  تیب  در

 .میذهن را کنار بگذار ی است کاهل  یفقط کاف  نی. بنابرامیکن رییتغ که ما دهدی اجازه نم  ی ذهنو جبر من  یفقط کاهل 

 ۴۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 را دَم کار درآورد مو ناداشت بُ کاهل

 و همچو شِکَر خَورد مرا ا ۀ شیاند یِ طوط

  ن یرا نجات داد و ام  یی گشاخود و فضا  ی. کار کردن روکردمی م  ی ارزشی و ب  یدر ذهن، کاهل بودم و احساس ناتوان   یعنی

 کرد.  یشده مرا غرق شادگشوده  یفضا
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  ی عنیجبر    که هستم بمانم.  یطورنیکنم و مجبورم هم  رییتغ  توانمی نممن    کهنیا  یعنیبر  : جیجبر و احساس ناتوان   -۲

بهانه    یعن یر  بدهم. جب  رییت را ندارم خودم را تغئتوان و جر  نیکردم، اآلن ا  ی زندگ  یذهنبا من   یعمر   ک یمن    میبگو  کهنیا

کنم. چه    رییمن تغ  گذارندی م و شهر و کشورم نم را ندارم، خانواده و اقوا  طشی که من شرا  یسازمانع   یعن یآوردن، جبر  

وجود    ی فرق   چیکه فضا را باز کرده و شاد است وجود دارد؟ ه  ی و کس   کندی م  ی و درد زندگ   یذهنمن که با    ی کس  ن یب  ی فرق

 نکرده است.  ی کیکرده،  تیقانون جبران را رعا  یک یاست که   نیندارد، فرقش فقط ا

 ۳1۸7 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ست ی جبر را که بس ته  نیکن ا ترک

 ستی جبر چرِّرِّ سِسِ  یبدان  ات

را رها کرده، فضا را باز کن تا »سرِّ سِرِّ جبر«   یست ین  ی شدنتو عوض   دیگو ی که م  های دگ یبرحسب همان  دنیو د  یذهنمن  جبرِ

  د ی و با آوردی سر تو م بر   های شدگی و شرط دردها را، ماندن در ذهن  بالها و  ن یکه ا  ی بفهم  یعنی. یاب یآن را در  ی قیاز حقو ر

 . یرا باز کن او فض دهیپر  رونیب ی ذهناز من

 ۳1۸۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 جبرِ جمعِ مَنبَالن   نیکن ا ترک

 از آن جبرِ چو جان  یاب یخبر  تا

  ی در است آگاه قو گران   زیدِ جان عزکه مانن  یرها کن تا از آن جبر  ،گروه تنبالن و کاهالن که ماندن در ذهن است راجبرِ  

 . یکن دایپ

 



   

  

 

1097 پیغام عشق قسمت آقای فرشاد از خوزستان  

 پندار کمال:   -۳

   ۳۲1۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یومثن ،یولوم

 ر ز پندارِ کمال تَّب ی عِلّت

 ذُوداَلل ی اندر جانِ تو ا  ستین

 ۳۲15 تی دفتر اوّل، ب  ،یومثن ،یولوم

 بس خون رود  اتده یدل و از د از

 رود   رونیب یمُعْجِب  نی تو ازِ تا

 ۳۲1۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یومثن ،یولوم

 ست بُده  یریاَنَا خ  سی ابل علّتِ 

 مرض، در نَفْسِ هر مخلوق هست  نیو

 ذودالل: صاحب ناز و کرشمه *

 خودبینی  بی: عجِم*

  ی را جد  ییایرو  ریتصو  نیو ا  هات یکس و همه وضعو همه   زیچو کامل در ذهن از همه   ییایرو  ری تصو  ک ی  ی عنیکمال    پندار

کمال در توهم و     وجود ندارد. پنداراصالً  یز یچ  نیچن  کهی کردن، درحال   یزندگ   ریگرفتن و مطابق آن تصو  یگرفتن و واقع 

 . میکنی م یزیچ  نیچن ی واقع  یایدر دن  کهی درحال کند،ی او نگاه م به دارد   ایکل دن کندی ذهن است و فکر م  االتِیخ
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  د یمن با  ندازم،ی را ب  های دگ یدردها و همان  عیسر  یل یخ  د یمن با  دیگوی . پندار کمال م میکنی خودمان کار م  ی رو  میدار  مثالً 

  یطورن یا  ت یهمه در توهمات است و در واقع  هانیا  یبه حضور برسم. ول   گریردم تا چند ماه دکه ک  یایزیرق برنامه طب

 .میکشی کردن دست م تیقانون جبران را رعا  از کار کردن و  ست،ین  ی عمل یزیچ نیچن مینیبی ما چون م  نیبنابرا  ست،ین

  م یشوی تا باالخره منصرف م  آوردی درم  یان جور بازباال و هزار  دیآی ال م. پندار کممیسیساده بنو  یمعنو  امیپ  کی  میخواهیم

 ر کنند.رفتا قی درست و دق میخاطر پندار کمال است که توقع داربه  گران،یمثالً واکنش نشان دادن ما به د ایاز نوشتن. 

 .میکن اثری ا ب پرده کمال ر م یتوانی موضوع م  نیذهن است و توهم است و ما با درک ا یهمه باز هانیا

 : گرانید یرکز روتم -۴

  یو آن موقع قانون جبران را برا  میریگیم یغام یو چه پ  مانی از زندگ  میخواهی م  یزیچه چ  مینیو بب   میفضا را باز کن  دیبا  ما

  م یخواهی که اصالً چه م  م یکه ما بفهم  دهدی به ما اجازه نم   ی حت   گرانید   ی تمرکز رو. اما  میانجام بده  مانبه خواسته   دنیرس

 . میکنی م د یها تقلو از آن  کنندی چه م  ه یاش حواسمان هست که بق. همهمانی از زندگ 

 ۳19۶ تیبدفتر پنجم،   ،یمثنو ،یولوم

 ی را حَبْر و سَن  ریمر غ یکن تا

 یکنی م  یرا بدخُو و خال  ش یخو

 حَبر: دانشمند، دانا *

 بلندمرتبه، واال : نیسَ*
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 151 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 ست او خود را رها کرده   ۀمرد

 رَفو  دیرا جو گانهیب ۀمرد

  پارچه  پارگیِعمیر کردنِرفو: اصالح و ت*

 ۴79 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 یگرنوحه  گران،یآ، بر د دهید

 یگِری و، بر خود م  نیبنش  یمدّت

 :دیآی م دسته ب ریاز فرمول ز یدر هر کار  تیصبر و قانون مزرعه: موفق تیعدم رعا -5

اش عجله دارد که به  صبر کند و همه   تواند ی سروکار دارد، نم   یذهن  ریپندار کمال چون با تصو   یول   ،صبر  + مداومت+ تکرار

 .افتدی و عدم قانون جبران م  ی دوباره به کاهل  ست،ی ممکن ن یزیچ  نیبرسد و چون چن  اشی ال یخ ریتصاو

 ۲1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 شُکرِ نعم  ایصبر   ایه آمد در روش دو رَ نیا

 دو راه را   نیا مر دنیتو نَتان د یرو شمع ی ب

ذهن    کدفعه ی  م،ی کرد  شرفت ی و پ  میخودمان کار کرد یرو  تیمقدار که با جد  ک یما    یعنی  ی: خودرضامندیخودرضامند  -۶

  ذهن دچار   ی به کاهل  ز همو با  م یاول را ندار  تیجد  گر ید  ن یبس است. بنابرا  گریو د  ی تو استاد شد  :دیگوی وسط م   دیآیم

 . شودی رنگ مو قانون جبران کم میشویم
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 19۶1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 بارگاه نی حضرت است ا تینهای ب

 توست راه  صدرِ ، را بگذار صدر

ا  ت  ی ز، حتروروزبه است.    تینهای خداوند ب   ۀ انداز   ،یدائماً تالش کن   دی. با یبرس   ست یقرار ن  ییتا آخر تالش کن، جا  دیگویم

 شو.  ترعیخودت کار کن و وس یرو  طورنیهم ، مرگ ۀلحظ 

و    ی جبر و کاهل  شودی ها مآن  ۀمجموع   ۀجیو نت شوند ی هم م   ت یدارند و باعث تقو  م یعوامل باال همه با هم رابطه مستق تمام

 قانون جبران.  تیعدم رعا

ش حواسش و تمرکزش به  اهست و همه   سهیاً در مقاقطع  ند، دای که پندار کمال دارد و در ذهنش خودش را کامل م   ی کس

 را با پندار کمال خودش بسنجد.  گران یاست تا د  گرانید

را در حالت تمام و کمال انجام    یهر کار  دی که با  د یگوی به ما م  یی گراکمالو جبر دارد.    ی با کاهل  م یکمال رابطه مستق  پندار 

که   میدهی م  حینخواهد بود، ترج   ی و عالصل کارمان کامل  حا  میدانیو ما چون م ستیممکن ن  یزیچ  نیچن ی. از طرف میبده

خاطر  پندار کمال، ما را به   نیهم  م،ی. و حاال که انجامش ندادشودی ما م  ی نرسیو ا  یباعث کاهل   نیو ا  میاصالً انجامش نده

 .میکنیم  یناتوان و احساس   میمانی صورت در جبر م نیو به ا ی توانی نم  دیگوی و م کندی نش سرزنش م دانجام ندا 

 س فراوان با سپا 

 فرشاد از خوزستان 



 

 

 

1097قسمت پیغام عشق   خانم پروین از مهاباد  

 حضور ن گنج اباسالم بر پدر معنوی استاد شهبازی و همراه

  : اموالن ۲۶۲7، غزل 9۴0ۀبر گرفته از برنام

 ۲۶۲7 شمارۀغزل   ، ولوی، دیوان شمسم

 اسیر اجل است او   ، آن میر اجل نیست

 زر نیامد همه سودای وزیریجز وِ

نیست   اجل  میر  من یآن  س ذهنیعنی  در  که  کس  آن  است،  وزیری  نیست  ، ودای  اجل  ی  . امیر  مرگاجل  همه  عنی   ،

فل و گذرا و  آچرا ؟ چیزهای   ،ذهنی ترس داردهر من  . ها از بین بروندترسند که این همانیدگی می   ذهنی از مرگهایمن

 ،هایدگی شتن از این همانگذ   بر حسب فکر  ، پس وقتی این چیزهای گذرا در مرکز ما هست  .از بین رفتنی در مرکزش است

بلکه اسیرمرگ    ، این امیر اجل نیست  ، تو  ن ذهنیِ گوید آن یعنی ممی  که   .یم آن هستیمنکمی   فکر  نی ساختیم وما تصور ذه

جز وزر نیامد    : گویدمی   پس   ،نامیرا هستیم  ،که ما از جنس خدا هستیم  در حالی   ، ترسیم از مرگمی   ما این لحظه.  است

هست و این    نحس بودن  ،بختی هستبد  ،تکبن  ،وبال  ،وزر به معنی گناه هست بار سنگین هست  ،همه سودای وزیری

 . وزر با وزیری و زحیری همراه هستند

گاهی اوقات زحیری به معنی    ،ناله و زاری هست  ،صورت ناله از انسان از سینه بیرون بیایدزحیری صدا یا نفسی که به

گوید سودا و عشق  می   .هانیدگی بار هما  همین  ، سنگینی  ، درد ایجاد کردن  ، ودن. وزر یعنی نحس ب پیچه هم هستدل 

این جز نحس بودن و بد شگون بودن    ،و بلند بشود به صورت آن   یعنی در این جهان آدم همانیده بشود با چیزها  ،وزیری

 . آور بودن چیز دگر نیستدرد و سنگینی بودن و 

ا  امتداد خد   ،ما در اصل سلطان بچه هستیم نامیرا هستیم  .بلکه اسیر اجل است ،ذهنی امیر اجل نیستپس آن یعنی من 

همه چیز    ،غیر از خداوند که ما هم از جنس او هستیم  ،بینیم که بعضی چیزها گذرا هستندمی  اصالً همین که ما  ،هستیم
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بیند می   انکه ذهنم  یبا چیزهای  بینیم از بین رفتنی است و چون مامی   یعنی هر چیزی که با ذهنمان  ،از بین رفتنی است

فضا    ،توانستیم مرکز را عدم کنیممی   اگر ما  .کندمی   لحظه ما را تهدید   پس مرگ هر  ،همانیده شدیم از بین رفتنی شدیم

بین  شنو و عدم آن جنسی که سکوت   ،نامیرا بودن  ،مرگیما عیناً به بی   ،اگر هیچ همانیدگی در مرکز ما نبود  ،را باز کنیم

مرک در  مااست  م  ،یمشدمی   زنده  ،ز  زندهیعنی  خداوند  به  را   ،خالصه  .شدیممی   ا  ما  مرگ  بودیم  اجل  امیر  موقع  آن 

ذهنی  ترسیم اگر من می   مانهمه   ،یماولی همین االن اسیر مرگ  ،چون از جنس نامیرا بودیم  ، توانست تهدید کندنمی 

  .سودای وزیری ماستو این از  به ما پیش آورده    بدی  شگونی و زحیریِها سنگین و بد گی دو این ترس و همانی   ،داریم

سودای وزیری یعنی بلند شدن به عنوان یک پندار کمال که من    ،امیر نگیرید  ،شما فقط وزیر نگیرید  ،سودای وزیری

مین پس پندار کمال و  ناموس و کثافات زیرش ه  ،و ناموس داشتن که همان پندار کمال دارد  ،اعتبار دارم  ،دانممی   ،بلدم

 . وزیری است 

 کر فراوان با تش 

 پروین از مهاباد 
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 نام خدا به 

 .سالم بر همه بزرگواران

آموزنده نهفته است که    ۀکرد، چند نکتهای کافر و خبیث را دعا می رفت آدمدر حکایت واعظی که هربار باالی منبر می

 :عبارتند از

ثار و نتایج خیری  ها را دقیقاً بد ارزیابی نکنیم، چون آذهنمان آن  وقت اتفاقات را بد مطلق درنظر نگیریم، یعنی با  هیچ .1

 .مراد شدن تلقی کندها را بی ند ذهن آن توانند دربرداشته باشند، هرچمی

 ۶5ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 پس بَدِ مطلق نباشد در جهان

 بد به نسبت باشد، این را هم بِدان 

 90، بیت هارمتر چ، دفمولوی، مثنوی

 د سازِ صاَلحِ من شدنچون سبب 

 پس دعاشان بر مَنَست، ای هوشمند 

ها به من پرهیز در  آن   ادبیِادبان، یعنی بی طور که از لقمان حکیم پرسیدند: ادب از که آموختی؟ گفتند: از بی همان.  ۲

است، باید آموخت که عکسشان عمل    ادب هستند و رفتارشان خبیثانه و ظالمانههایی که بی رفتارم داد. بنابراین انسان 

د که او به راه درست کشیده شود و بفهمد که  م اشاره نمود که رفتار آن خبیثان باعث شاعظ هون آ طور که و همان  .کرد

 . تر به خدا پناه آوردیک بدی، بد است و او باید از آن پرهیز کند و راه خیر را در پیش گیرد و بیش 
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 ۸7م، بیت رچهارفتی، دولوی، مثنوم

 اختند خُبث و ظلم و جور چندان س

 که مرا از شر به خیر انداختند

 ۸۸ولوی، مثنوی، دفترچهارم، بیت م

 هر گَهی که رُو به دنیا کردمی 

 من ازیشان زخم و ضربت خوردمی 

 ۸9ولوی، مثنوی، دفترچهارم، بیت م

 کردمی از زخم، آن جانب پناه

 باز آوردَنْدَمی گُرگان به راه

بیند  خود نمی   بیند و آن عیب را درمی و همانیده    سماز جنس ج   ذهنی است که با دید جسمی خود دیگران رااین من  .۳

 .تواند زندگی را در دیگران شناسایی کندو نمی 

 ۸۸۲ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 غافلند این خلق از خود ای پدر 

 الجرم گویند عیب همدگر 

در زندگی    بیند، پس اوی ما دشمن خود نخواهد و کسی رمثل آن واعظ همواره برای همه خیر می انسان خیرخواه   .۴

 .کندکند، بلکه دعای خیر هم می بینی و مانع بینی نمی سئله سازی، مدشمن 
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 ۸۶ولوی، مثنوی، دفترچهارم، بیت م

 امگفت: نیکویی ازینها دیده 

 اممن دعاشان زین سبب بگْزیده

خدا روبیاورد اما   که در نهایت به  دشوکند سبب می هایی که انسان خودش ایجاد می ظ اشاره نمودند که درد این واع.  5

که قبل از اینکه سرمان به دیوار   ،گشایی و از روی انتخاب خود. چقدر شایسته است برای مانه با فضا ، ا ناله و شکایتب

ها هم گریزان نباشیم، بلکه فقط تسلیم خداوند  بشنویم؛ از درد پند دلمان که نجوای خداوند به گوش ماست را    ، بال بخورد

 .باشیم و پیامش را بگیریم

 91ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 نالد به حق از درد و نیش بنده می 

 کند از رنجِ خویش صد شکایت می 

 9۲فتر چهارم، بیت دی،  ولوی، مثنوم

 حق همی گوید که: آخر رنج و درد 

 کنان و راست کردمر تو را البه 

 : درخواست همراه با فروتنی، التماس، زاری البه*
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هر دردی حاکی از خطا و اشتباه ما در زندگی است. باید فضا را باز کنیم تا متوجه همانیدگی و خطای خود شویم و   .  ۶

 .نهایت انگشتری سلیمان یا پادشاهی خود را دریافت کنیمدر

 ۴۲7ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 تی شکاکه تو خود  ، هجرم بر خود نِ

 با جزا و عدل حق کن آشتی 

آموزیم که باید  کند و اگر درد هشیارانه بکشیم، می کند، درواقع به ما خدمت می اگر کسی عیب و ایراد ما را بیان می .  7

روح و   ،ها و دردهایی که کشیدندج رنبا  طور که پیامبرانشود، همانها را رفع کنیم. نفس ما با درد هشیارانه بهتر می آن

 .تر پرورده شد و جان برتری یافتندجانشان بیش 

مرادی، زیر بار مسئولیت رفتن و انتقاد مردم را پذیرفتن و همچنین پندار کمال نداشتن و حیثیت  پس بدانیم که تنها بی 

 .شودا میمها و پاک و لطیف شدن بدلی به خود ندادن باعث گندزدایی جوی همانیدگی 

 9۴ ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیتم

 در حقیقت هر عدو داروی توست 

 کیمیا و نافع و دِلجُویِ توست

 99ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 نفسِ مؤمن اُشغُری آمد یقین

 کو به زخمِ رنج زفت است و سَمین
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 : چاق سَمین*

 100ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 زین سبب بر انبیا رنج و شکست 

 تر است افزون   ناز همه خَلقِ جها

 : حدیث

 .«اَشَدُّ النّاسِ باَلءً اَلْاَنْبیاءُ ثُمَّ الصّالِحُونَ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَل»

 «.شانخوبی  ۀ ترین مردم پیامبرانند و سپس صالحان. پس از آنها گُزیدگان برحسب درجبالکش »

 101ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 رتشد زَفْت ن  شاِ ها جان تا ز جان 

 که ندیدند آن بال قومِ دگر 

 با سپاس فراوان 

 مهردخت از چالوس 
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 دوستان  ۀ آقای شهبازی و هم ،نام خدا و با سالم خدمت جناب موالنابه 

 حضور گنج  9۴0 ۀبخش اول غزل برنام

 ۲۶۲7 ۀولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 و عاشق شو، بگذار زحیری عاشق شو 

 ای آخر، تا چند اسیری؟ چه بسلطان 

 پیچه، ناله زحیری: دل *

 سلطان بچه: شاهزاده *

کنیم کنیم و بد و خوب می آنها را دنبال می   ،یی است که به وسیله فکرهان ماندن ما همانیدگی و در ذه علت درد کشیدن  

مانیم و خود را اسیر و  خوریم و در هر صورت در ذهن می را می   کنیم و یا حسرت نداشتن آنهاپردازی می ها رویاو با آن 

کنیم  در ذهن را باز می   ت نکردن از نفس امر کننده،افکار و اطاعدر صورتی که ما با دنبال نکردن    .کنیمدربند و زندانی می 

عمولی برای  روی به ظاهر موقت است که یک پیاده   چشیم، آن سبب را می وقت است که شادی بی   آییم و آنو بیرون می 

رکتی ما ورزش کردن برای ما دیگر مثل گذشته برای خودنمایی و دیده شدن نیست و با هر ح  ما شادی و نشاط دارد،

 ،هاتک و تنها و دیدن تکان خوردن برگ درختان و النه پرنده   ،هستیم، حتی نشستن روی یک صندلی پارک  سبببی   شادِ 

هایی ایم، دیگر انسان درختان مثل گذشته نیست و دیدی شفاف پیدا کرده دیگر رنگ    کند،رو می سبب روبما را با شادی بی 

خاطر آزادی از  ه ب اینها  ۀ و هم  .ایمبسم و سرور تبدیل شده کنیم و به تتحلیل نمی کنند را قضاوت و تجزیه و  که عبور می 

وظیفه داریم با   ر ذهن کرده،ما را گرفتار دگی  است، حتی اگر یک همانید  هاگی ذهن خود و بیرون آمدن از تمام همانید 

ی ذهنی  هاواستهتا کم کم به این خ  ،نکنیمافکار را دنبال    از آن فاصله بگیریم و  ،پرهیز و شکر و درد هشیارانه و درک

 .غذا نرسد و ما آزاد شویم
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 ۲۶۲7 ۀولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 بچه را میر و وزیری همه عارست سلطان 

 زنهار، به جز عشق دگر چیز نگیری

تیم دوست ندارد  ما است، خداوند با چیزی همانیده نیست و ما را هم که از جنس خودش هس  ۀ زندگی و خدا در درون هم

کینه و حسادت    یده شویم، برای همین است که ما به درد و غم و حسرت و افسردگی و جنون و وسواس و با چیزی همان

خوریم که شایسته شاهزاده نیست، مثال دست و  یی ناسالم می زیرا غذاها  .شویمل می تبدی  و شهوت و درندگی و خشم

الکی داشته باشیم، دوستانی داشته  شته باشیم، ام ته باشیم، شهرتی داخوریم که مقامی داشزنیم و حسرت می پا می 

را  بخواهیم و خود  با حرص و ولع    ،باشیم، مالک همسر و فرزندان و دیگرانی باشیم، و یا چیزهایی که برای ما نیست را

ب و با لطافت و مجانی  بستوانیم از شادی بی می  ،خواهیمای که از اینها میمریض و ناتوان بکنیم، در صورتی که شادی

رانی و لذات  ای که با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست، با هیچ شهوت بیست و چهار ساعته بگیریم، شادی ضرر و  و بی 

استرس و اضطراب و انرژی تلف کردن و رقابت و مقایسه و ولع    زیر آن مالمت وزیرا در    ،جسمی قابل مقایسه نیست

ما را تهدید   کند و پادشاهیِ ی ما را جذب می م چه چیزمشاهده کنیم تا شناسایی کنیپس فقط خود را و افکار را   .نیست

 .از ذهن بیرون بیاییم ، با دنبال نکردن آن ، کند تا با درک و شناخت آفل بودن آنمی

 ۲۶۲7 ۀولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 اسیرِ اجل است او آن میرِ اجل نیست، 

 جز وزر نیامد همه سودایِ وزیری

 ر: گناه، گرانی زو*
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گیرد، ترس از  وهمی و دست دوم و تقلیدی شد، ترس او را در بر می بدیل به یک من تقلبی و ت از وقتی که ت هر انسانی

هر چیزی که     ها و اعتیادها و تعصبات و حرفه وو انسان   دست دادن هر چیزی مثل اشیاء و افتخارات و شهرت و ظاهر

ر صد دارد و با خواست زندگی جلو  توکلی صد د  ، خدا و زندگین اصلی و زنده به  در صورتی که انسا  .به آن چسبیده

دهد و به  ذهنی و یا چیزهای این جهانی نمی یهادست منه ب  گی و شکایت ندارد، این یعنی افسار خود رارود و گلِمی

سبب برایش کافی است و لذات و شهوات خشک کننده و زمخت را طلب  توجه است و شادی بی نفس امر کننده بی 

به زندگی گوش   ،کند و فقط با تمام قلب و ذهنمع و ولع ندارد و از دیگران تقلید نمی ها حسرت و طکند و برای آن نمی 

  ، انسان زنده  . شودی کند و مزاحم دیگران نم ی خودش کار می ارد و فقط رودهد و پندار کمال و ادعای میدانم و بلدم ندمی

کند، انسان زنده متوجه شده که با چسبیدن به چیزها و  ادعای زنده بودن به زندگی ندارد و با معنویات خودنمایی نمی 

 . شودشود و تبدیل به مقاومت و ترس می تبدیل به جنسی نحس و زمخت می  ،سنگین شدن

 ۲۶۲7 ۀولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 ی، روح طلب کناه در صورتِ گرمابه نِ

 روح پذیری؟  تا عاشقِ نقشی ز کجا 

این  و گذشته و تقلیدها و چیزهایی که دیگران خطابش کردند و بنابر  هاکند بر مبنای تجربه کاذب خودش را توصیف می من

زندگی و شادی    نهایتیِیده و از بی چسب  هایی محدود شده و به نقش هاجنس اصل را فراموش کرده و تبدیل به نقش 

ذهنی  یا من   ؟نهایت و عشق هستمسبب محروم مانده، پس باید هر لحظه از خود بپرسیم که آیا از جنس زندگی و بی بی 

کنیم آن هستیم را بیندازیم، باید حسرت و طمع  و برای برگشت به عشق و اصل اول باید هر چیزی که فکر می   ؟و تقلبی 

مقایسه و خودنمایی و کنترل و شهوات و ترس از کسی نبودن و  قلید و غیبت و قضاوت و ناشکری و  و ولع و کینه و ت

 . نداشتن و دیگر چیزها را شناسایی کنیم تا آنها انداخته شوند و زنده شویم ترس از دست دادن و 
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 ۲۶۲7ۀ شمس، غزل شمار  ولوی، دیوان م

 در خاک میامیز، که تو گوهرِ پاکی 

 و شیریدر سرکه میامیز، که تو شِکّر 

بریم و چسبیدن به بیرون، جنس اصیل و خداگونه و خالص را از یاد می  یکی شدن با چیزهای این جهانی   با همجنس و 

شویم، حال حتی اگر در ظاهر خوشبخت و معروف و  اندیش و دردمند می ارزش و گرفته و مضطرب و کم و محدود و بی 

  ، خودمان بدبختی و تنگی و پوچی را حس ذهنی و پندار کمال باشیماز جنس من حتی پادشاه و رهبری    سرشناس و یا 

 .کنیممی

 ۲۶۲7 ۀولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 هر چند ازین سوی تو را خلق ندانند 

 مثل و نظیریآن سوی که سو نیست، چه بی 

یم و اگر  دهیم و خود را در معرض آنها قرار نمی کنها فضا را باز می آن ذهنی و تقلبی باشیم در برابر یهاما اگر متوجه من 

و تعصبات و    هاخواستند ما را به خود جذب کنند و یا راه خودشان را که چسبیدن به شهوات و باورها و بحث و جدل 

 .کمک بگیریم  ،هستندکه مرکزی عدم    ،ما باید از زندگی و مرکز عدم و یا کسانی مثل موالنا   ،دشمنی است را به ما بدهند

ذهنی مخفی کنیم تا از  یهاشاده و عدم نشدیم، کار کردن روی خود را از منته مهم این است که تا وقتی فضایی گنک

کند و توکل صد در صد به  و البته آفرین خدا بر کسی است که از هر جهتی فضا را باز می   .ها ایمن باشیمضربات آن 

 . نداردزندگی دارد و از خالی بودن ترسی 
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 ۲۶۲7 ۀولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 مرگست و درین عالمِ فانی این عالمِ 

 ه میری، نه بس است این که نمیری؟ گر زانکه ن 

تفاوت انسان زنده و انسان تقلبی این است که انسان زنده از داشتن و نداشتن و از دست دادن، سکون و سکوت و  

ون قضاوت و  و توکل صد در صد به زندگی دارد و بد   ه به شدن و داشتن نیستدهد و وابستعمق خود را از دست نمی 

ولی انسان تقلبی بزرگی خود را فراموش کرده و به واسطه چیزی  .  کندزندگی می   ، شکایت و ترس و بد و خوب کردن

 . کندشدن و چیزی داشتن زندگی می 

 با سپاس از همه 

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

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

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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