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 حضور  گنج  940برنامه شماره 

 ۲۶۲۷ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 عاشق شو، و عاشق شو، بگذار زحیری 

 ای آخر، تا چند اسیری؟بچه   سلطان

ان بچه ام،  لطآخر نه این است من س،  تا چند میخواهم در زندان ذهن به شک و شُهبات من ذهنی خود اسیر و گرفتار بمانم

عاشق به  ،  عاشق به رویِ اصلِ خویشتنم،  ی کردن عاشق میشوم و عاشق می مانما فضاگشای ب   پس   .خدا  ة دیعنی شاهزا 

مطلق  ة  اظهار شکوفایی مرکز عدم شده و به یگانه گوهر خویش که همه چیز ما فقط او میباشد و ما در مقابل اویِ دانند 

 .چیزی نمیدانیم

همانطور که بزرگی    نِ ما هم اصال قابل بیان نیست؛هیچ بودکه    هیچیچ اندر  میان هیت و ما در اینما اوس   ۀاول و آخر هم

 .خداوند قابل بیان نیست

پس در تمام پستی و بلندیهای زندگیم باید به خودش اکتفا کنم و به ناله و سر و صدا زحیری که مدام میخواهد به گوشم  

تا غذای دردش  فسونه  را بخواند  مبن  ا رهایش  نمیکنم که  و  م همیشندگیای زبگیرد توجهی  این لحظه جاری  بودن  ه در 

 .مستقرست

 ۲۸4۲ شمارة  غزلولوی، دیوان شمس، م

 دم را چه نشان نِهی قِ  ،چه چگونه بود عدم را

 نگر اولین قدم را که تو بس نکو نهادی
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 ۲۶۲۷ ة، غزل شماریوان شمسد  وی،ولم

 بچه را میر و وزیری همه عارست   سلطان

 نگیری چیززنهار، به جز عشق دگر  

با بینهایت بزرگی او بزرگ و رشد  ، می گیرید هستی واقعی، شوداو بی چون میاز مرکز عدم شده با بی چونی  ، سلطان بچه

  ، خوب این برایش ننگ میاورد  ،پس اگر سلطان بچه بخواهد میلی به میر و وزیری بودنش در این دنیا خاکی بکند  .میکند

زی که  جز عشق وَر  پس آگاه میشوم به  .ش گرفتار میشوداآبروی صد من حدید مصنوعی من ذهنی   ار کمال و چون دچار پند

 .سخت در اشتباه افتادم  که اگر بگیرم وای به حالم ،ین انتخاب و عمل ماست چیزی دیگری نگیرماین بهتر

 ۲۶۲۷ ةس، غزل شماردیوان شم  وی،ولم

 اسیرِ اجل است او  آن میرِ اجل نیست، 

 جز وزر نیامد همه سودایِ وزیری

  هم هویت شدگیها بار سنگین  پس همه سودای وزیری بودنش اینگونه است  ،  بلکه اسیرِ اجل است  ذهنی میرِ اجل نیست،من

سودای وزیری در وهمِ داشته ها    .را به دوشش بکشد و جان مصنوعی بگیرد و در نحسی و بدشگونی خویش گرفتار بماند

اما من دیگر این عمل ناپسند را  ،  مقاومت و قضاوت بی جایش از سرش پیروی میگیرد  سد، دائما باو نداشته هاش میتر

 .ز دستم خالی شود و برود چه بهتر که زودتر بروده را که باید ات دادن آنچ انتخاب نمیکنم برای از دس 

 550بیت  ، پنجم  دفترولوی، مثنوی،  م

 چون ز زنده مرده بیرون می کند 

 نفس زنده سوی مرگی می تند 
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ول و  ح  دائماً اما نفس زنده  ،از مرده من ذهنی بیرون می کشد ،زندگی هر لحظه دارد زنده ما را که ما امتداد خودش هستیم

 .ندتی م وش تخریب و ضرر ح

 ۲۶۲۷ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 ای، روح طلب کنتِ گرمابه نه گر صور

 تا عاشقِ نقشی ز کجا روح پذیری؟ 

  من آن نیستم،  ،هر آنچه اوهام و تصویرات خیالی که ذهن نشانم میدهدیعنی    ،ورت گرمابه نیستمروح را می طلبم که من ص 

یار که میخواهند  م از هر چه اغستشو وپاک میکنم تا به دور باشمن به فضای گشوده شده درونم خوب مینگرم و خود را ش

 !انم روح پذیرم؟م دیگر از کجا توشق نقشی شواگر من عا به دل راه و سکنا یابند و حقیقتاً

روح پذیرنده میشود دیگر میلی نمیکند به هر هم هویت    ، نورِ نور است دوخته شود ،شیاری که چشمش به هوشیاری نظره

پس    که نکند االن فریفته من ذهنی و به دامش بیفتد،  و را میترساند حتی یک نیم نگاه کوچکی هم ا   ،ودشدگی جذب ش

 .یشودمراقب م

 3۸3ت بیششم، دفتر    مثنوی، ولوی،م

 اقب میشوی دم به دم چون تو مر

 بینی و داور این غوی داد می 
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 ۲4۶0چهارم، بیت دفتر  مولوی، مثنوی،  

 گر مراقب باشی و بیدار تو 

 بینی هر دم پاسخ کردار تو 

 ۲4۶1بیت  چهارم،دفتر  مولوی، مثنوی،  

 گیری رسن چون مراقب باشی و 

 حاجتت ناید  قیامت آمدن 

 ۲۶۲۷ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 خاک میامیز،که تو گوهرِ پاکی  در

 کّر و شیریدر سرکه میامیز،که تو شِ

 .پس در سرکه)درد من ذهنی(در نیامیز، درخاک من ذهنی هیچ در نیآمیزد،که تو شکّر و شیری یت( ی)خدا گوهر پاک ما

 :تجربه شخصی

نداشته        کاری    تی همسر و فرزندمهیچکسی ح  وکار کنم  خویش تا دم آخر روی خود  رای کشف به شناختِ گوهر  نم بمیدا

ر برخورد  تکه اینگونه در چالش زندگی راحت،در دهلیز قاضی قضا فعل و قولم را شاهد و به گفتِ حق بلی ام را اقرار  باشم؛

 .ازدا را پخته و نرم میستوجه در مرکز عدم م واقعاً صبر و پرهیز می آید و شکرباره میشوم و  ؛میکنم

در جمع مهمانی حاضر    .ذهنی کمکش را برسانده هر شخص دردمند من  تفاقی پیش آورد تا ب گی ازند  ،قضا  طبق قانون

 .بودیم که ناگهان خشم عزیزترین کَسم را دیدم در مقابل یکی از عزیزانم
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گی کارش  زندگی نگاه تا زند  م و به این دوم شد آرا  ب و بد کنم فقط ناظرِبدون اینکه خو  ،هیچ دخالتی در کارشان نکردم

 .وبی بکندرا بخ 

 .سکونم را حفظ می کرد  ،تفاوت در دل این اتفاق به ظاهر ناراحت کننده که زندگی چه زیبا داشت  رسند و بیو من چه خ

 4343بیت ،  تر سومدف  مثنوی، ولوی،م

 بانِ اشقیاست بانگِ دیوان،گلّه 

 بانگِ سلطان، پاسبانِ اولیاست 

 4344بیت ،  تر سومدفمثنوی،   ولوی،م

 تا نیامیزد، بدین دو بانگِ دور

 یی از بحرِ خوش با بحرِ شور قطره 

صفتان الهام  س بدنهادان از شیطان پ ، چوپان و نگهبانِ بدکاران است، و بانگ سلطان، نگهبانِ اولیاء خداست  بانگ دیوِان، 

 .حقاز حضرت  گیرند و نیکان، می

دریای شیرین با دریای    قطره ازک  که حتی یبا هم درنیامیزند. چنان   دیگر بسیار متفاوتند، درحقیقت از یک  گو این دو بان 

 .آمیزدشور نمی 

 ۲۶۲۷ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 هر چند ازین سوی تو را خلق ندانند 

 مثل و نظیریآن سوی که سو نیست، چه بی 
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قعی  و ارزش وا  ، ویی بُرده اند و فقط به ظاهر و جسم اهمیتت به هر همانیدگی ر)من ذهنی( نسب  چند خلق از این سویهر

پس با    .یدانی ارزش تو چیست؟! آن سویی که سو نیست این درست و واقعی استه خود ماما تو ک،  تو را هیچ نمیدانند

این    و ارزش میدهد به   برخورد فضاگشایی در مرکز عدم شده با دستوراتِ عمل واهمانش که جنس اولیه مان را تعیین 

 .را تنها از او بگیرم یت(قدرت و هدا  اهمیت میدهم تا هر لحظه) عقل و امنیت و

 350بیت  ، پنجمدفتر  ولوی، مثنوی،  م

 سویی بُرده اند   رویی بههرکسی 

 کرده اند   بی سووآن عزیزان رُو به 

 ۲۶۲۷ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 این عالمِ مرگست و درین عالمِ فانی 

 ین که نمیری؟ نه بس است ا گر زانکه نه میری،

نس  اما یک ج،  ین عالم گذرا هر چیز که بوجود میآید در حال تغییر و سرانجام دستخوشِ فناستعالم مرگ است و در ا این  

ر با دیده  از آن امتداد هوشیاری کل هستیم که اگ  و ما هم  ایی در ما وجود دارد که آن همیشه باثبات و جاودان است،نامیر

خوب این بینش جدید برای ما کافی نمی    .را نداریمی به هیچکس جز خودش  میبینیم ما احتیاج  ،هوشیاری او)نظر( ببیینیم

 .و خدا برای ما کافی است ما نامیرا ، و باشد که هم هویت شدگیها میرنده هستند

 ۲۶۲۷ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 آدم تو شیرِ خدایی در نقشِ بنی 

 پیداست درین حمله و چالیش و دلیری
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ش قضا که خدا پیش میاورد استوار و ثابت  تو در این حمله و چال   گویدمی   !ما چگونه ؟ا  در نقش بنی آدم شیر خدا هستیم،

 .و شجاع یخواهی دید چه دلیر ده متوجه باش که آن دمکز عدم شیعنی فضا را باز کن و به مر قدم بمان؛ 

 ای که زندگی برایم روی میاورد فقط برای این است که در این تن با وضعیت ه

 .بگیرمل اتفاقات  ا اگاهانه در دپیغام زندگی ر -

 .قدرت تواناییم را ببینم تا چه حد و اندازه است-

 .چقدر فضاگشا شدم-

 .دارم آیا هر لحظه حزم-

 ( ممیکش را  درد آگاهانه)میکنم.  آیا در این حمله و چالیش هوشیارانه برخورد -

 ۲۶۲۷ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 ا فضل و مقامات و کراماتِ تو دیدم ت

 بیزارم ازین فضل و مقاماتِ حریری

  بیزار شدم از همانیدن با چیزهای جدید   خداوند را دیدم واقعاً  )مقام و بزرگی (   و مقامات و کرامات   خشش()ب  از وقتی فضل 

 .نیدگی قدیمی را بشناسم و فضا را گسترش دهم، ادامه میدهم تا هماروی خود کار میکنمهمچنان  و

 ۲۶۲۷ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 تو هستی چو   بیگاه شد این عمر، ولیکن

 گاهی و چه دیریدر نورِ خدایی چه به 
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هست و    ن بوده و، هیچ حسابش نمیاورم. اما این نور خدایی همیشه با مرفتهیچ اشکال ندارد عمر گذشته ام بی عشق  

 .و خیلی هم به موقع هست که اگر از االن شروع کنم دیر نیست  نداردنهایت این عشق او در من   آنقدر

 ۲0۸9 شمارة  غزلیوان شمس، ، دولویم

 مگر ناگهان آن عنایت رسد

 که ای من غالم چنان ناگهان

 ۲۶۲۷ ةارولوی، دیوان شمس، غزل شمم

 معشوق بُوَد عزّتِ عاشق  ةانداز 

 ای عاشقِ بیچاره ببین تا ز چه تیری

 .م فضاگشا باشیمیخواهب بستگی دارد که چقدر    ما )معشوق(ه میزان و اندازه سطح هوشیاری  و به ما بعزت و بزرگی عشق ا 

 ۶09 ارةشم  غزلدیوان شمس، ولوی،  م

 دان که همان ارزیبر هر چه همی لرزی می 

 زون باشد زین روی دل عاشق بر عرش ف

  ا یاد آورم وقع موالنو هم اکنون و چه به م؟  فضاگشایی یا فضابند   !هستی؟  حال ای عاشقِ بیچاره ببین از چه نوع نژادی 

 : وگ میکند با این بیت زیبایش که ب
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 ۲3۷۲ شمارة  غزل، دیوان شمس، ولویم

 نه بترسم نه بلرزم چو کشد خنجر عزت 

 به خدا خنجر او را بدهم رشوت و پاره 

 ۲۶۲۷ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 ست شمع ة زیباییِ پروانه به انداز

  منیری؟این شمعِ  ۀ آخر نه که پروان

 .ر کنم از پاکی او بیشتر بهره مند و روشن تر میشومتتدرونم پاکهر چه   ،زیبایی درونم است ةپس زیبایی من به انداز 

 ۲۶۲۷ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 از آنت نتوان دید  الحق تبریز،شمس 

 بصیریکه اصلِ بصر باشی، یا عینِ 

با دویی ذهن کار نکنم و همینطور  ،  ردمپس اگر با چشم حسی بدنبال آفتاب زندگی نگ . الحق تبریز نماد خداوند استشمس  

 .ا که اصل بصر و عین بصیرش هستم خواهد دید و بدنبالش خواهم رفتمانم او مربا خاموشی او خاموش ب

 عشق و   با احترام  

      زهره از آمل
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 «جهد بی توفیق»

 393 شمارة  ، دیوان شمس، غزلمولوی

 رویِ بُستان را نبیند، راه بُستان گم کند 

 هرکه او گردان و ناالن شیوه دوالب نیست 

توفیق  دهیم تا ما را به اهدافمان، چه مادی و چه معنوی، برسانند بیفایده و بی چرا خیلی از اوقات کارهایی که انجام می 

های موالنا و جناب آقای شهبازی کنم به گفته گذارم و سعی می ل بود چرا با اینهمه وقتی که می وا هستند؟ همیشه برایم س 

   شوم. هرچند آگاهم که با  کنم و از دست این من ذهنی خالص نمی یشرفت نمی باز هم به آن حدی که باید پ  ،عمل کنم

دگی بزرگ که سنگر را حفظ کرده و از  همانی، ولی حضور پر رنگِ چند  خط کش من ذهنی نباید چیزی را اندازه گرفت

رصد قابل توجهی  کنم وگرنه تا حاال باید دمن درست عمل نمی  برایم جای تعجب بود. حتماً ، خورندجای خود تکان نمی 

حسابی سُر و  ها، بینمش که حتی در بعضی موقعیت شد، اما به وضوح می از این مار خوش خط و خال از وجودم پاک می 

 کند. مشکل کجاست؟  کند و درد به جان خودم و دیگری تزریق می لم کرده و اظهار نظر می ه، قد ع مُر و گند

بخشی اصلی از جواب باشد. انجام کارهای درست اما به شکلی بی    برای خودِ من به شخصه احتمااًل جهد بی توفیق

کشاند که:  را به چالشی عظیم میمدتی من چون بعد از  ،ر هم هستکند، حتی بدتفایده با انجام ندادن آنها برابری می 

 کند! ل نمی دهد! یا حداقل روی تو عمافتاد! ببین جواب نمی اگر قرار بود تغییر کنی پس حتما تا حاال اتفاق می 

که از این    کند حاال آورند و من ذهنی ترغیب می های رنگ وارنگ سر از الک خود بیرون می و در همین اثنا، همانیدگی 

 شود حداقل بیا و زندگی مادیت را درست کن! پول بیشتر داشته باش و ... دت نمی چیزی عای  طرف هنوز

کند که در این ده سال با آن  نده شدن به زندگی، کاری می و حرص بدست آوردن چیزها در کنار یاس و ناامیدی از ز

 یعنی دور شدن از برنامه.  ،امدست و پنجه نرم کرده 
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 1959 ، دفتر دوم، بیتی، مثنومولوی

 رد هر ندایی که تو را حرص آو

 بانگ گرگی دان که او مردم دَرَد 

ز برنامه دور شدم و به حرص من ذهنی افتادم. حاال  ا  ،دهمبه کرّات طی این چند سال که به برنامه گنج حضور گوش می 

ن چیز قرار  بدست آوردن آندگیم تحت تاثیر شد چون همه جوانب زکنم حریص بودنش به وضوح دیده می که دقت می 

 شد.هایم یا کامالً حذف یا بسیار کم رنگ می گرفت و کم کم دیدن برنامه و یادداشت برداشتن و ... از برنامه می

اش سقوط کنم، اما  های کنده شدهکند تا در چاه های مختلف، دسیسه می ه من ذهنی سیّاسی دارم که به روش آگاهم ک

شد دوباره پای برنامه بنشینم  جبران مادی در تمام این سالها بود که باعث می   رعایت قانون  دانم تاثیر ، نمی خدا را شکر

های زندگی که طی این سالها هیچ وقت اجازه نداد حتی به یکی  نهای من ذهنیم را شناسایی کنم یا بی مراد کرد و حیله 

تکراریِ معیوب    ۀ ویم از این چرخبه خودم بگ  از نادم و پشیماناز مرادهایی که من ذهنی نقشه کشیده بود برسم، تا ب

کر، چندین ماه است  و خدا را ش  . گویند را انجام بدهبیرون بیا و فقط پای برنامه بنشین و کارهایی که آقای شهبازی می 

در    م. الگوهای مخرب را کنخوانم و نکته برداری می پیغام عزیزان را می   .کنمها نگاه می که با جدیت و تعهد به برنامه

بخشم. اگر باعث رنجش کسی شوم بدون ترس و غرغرهای  اول خودم را می  ،کنم. اگر پایم لغزیدناسایی می خودم ش

کنم، هم در زمینه  کنم. قانون جبران مادی و معنوی را تا جایی که بتوانم رعایت می من ذهنی از آن عزیز عذرخواهی می

کنم به طریقی  حتما سعی می   ،دهدمیاری در حقم انجام  فی کرده و کندگی. اگر فردی لطگنج حضور و هم در تمام ابعاد ز

 جبران کنم.

که برای آن دست به قلم شدم. اما شاید    شاید تا اینجای صحبتم بیشتر به اعتراف نامه شبیه شده باشد تا موضوعی 

عالی و با  را خیلی خوب و   رفته و خودش  این اعترافات، پندار کمال من ذهنیم را در هم بشکند و از آن منبری که باال 
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دهد پایین بکشاند و همین کمکم کند تا الکی دور خودم نچرخم و تازه فکر کنم کار فضل و کماالت معنوی نشان می 

 ام!نجام داده مفیدی هم ا

 1۷۸۸، دفتر ششم، بیت ، مثنویمولوی

 همچو قوم موسی اندر حرّ تیه

 سفیه  ای برجای چل سال ایمانده

 1۷۸9فتر ششم، بیت ، د، مثنویمولوی

 تا شب هَروَله هر روز روی می

 بینی در اوّل مرحله ی خویش م

 نخیر عزیز من، هر که او گردان و ناالن، شیوه دوالب نیست!  

  دهند و هاست و همگی با هم وظیفه مشخصی را انجام می ای از چرخ دنده فکر کنید در گیربکس ماشین که مجموعه 

شود، یک چرخ دنده اصلی، همینطور الکی و بدون  ها می خش درآمدن باقی چرخ دنده ه چردنده باعث ب  حرکت یک چرخ 

ها، به دور باطل مشغول شود، گاهی خیلی تند بچرخد و گاهی کند! آخر چه فایده وقتی  تصال و ارتباط با دیگر چرخ دنده ا

 ماشین به اندازه یک میلیمتر هم حرکت نکند! 

ت بهتر است. آخر چرا؟ چون وقتی در  یک ساعت تفکر از هفتاد سال عباد  :گویدکه می   نکنم حدیث است  اگر اشتباه

بینیم چقدر همه کارهایش عبث و بیهوده است و وقتی برای زنده شدن به زندگی از  می  ،کنیمن ذهنی دقت می کارهای م

 شود که تا االن گفتم.هایی میهمین  ،کنیمه می و استفادهای ارویم و از دستورالعملهای پیشنهادی من ذهنی می راه



 

 

 

1094قسمت پیغام عشق   خانم مریم 

یی که در ظاهر مثبت و عالی هستند بیشتر باز شود. من  اجازه بدهید یک مثال از خودم بزنم که بی فایده بودن کارها

و در  کنم  می نویسم، به همراه بعضی از نکاتی که در حین یا بعد از برنامه برای خودم یادداشت  ابیات برنامه زنده را می 

آید خوب می   کنم حداقل روزی یکبار همه آنها را بخوانم. خب تا اینجا که همه چیز به نظرطول هفته خودم را موظف می

کند و این کار را یک وظیفه اجباری یا  و باید انجام داد. مشکل از این به بعد است. من ذهنی خودش را وارد معرکه می 

ای خشک صرفاً جهت رفع تکلیف! که از روی تکلّف انجام شده،  سازد. وظیفهمی   مه زنده خالی از سرزندگی و شادابی برنا

دوست نداشتیم ولی مجبور بودیم با سرعت و بدون پی بردن به عمق معنای آن    مثل زمانی که در مدرسه درسی را 

ماند و نه کاربردی  فظه می هیچ چیزی از آن نه در حا  . درس، فقط سریع آن را حفظ کنیم و بعد از امتحان هم خداحافظ

وار،  دادم، خواندن طوطی ی های هفتگی انجام معملی در زندگی داشت. حاال من تقریباً همان کار را برای مرور برنامه 

بدون صبر و تأمل روی ابیات و درک عمق و معنای آن و شناسایی ابعاد ناشناخته من ذهنیم،  صرفاً تند تند خواندن تا  

! و هیچ چیزی هم .! همه را تند تند خواندی.ذهنیم به خودش ببالد که آفرین همه را خواندی  سم و منتر به آخر برسریع

 ین! فردا هم همین کار را انجام بده!  ازشان نفهمیدی! آفر

آورم؟! چه سود وقتی روی  چه سودی اگر همه ابیات را فقط برای اینکه به خودم بگویم خب همه را خواندم بدست می 

تا الگوی مخرب درونم پیدا شود؟ چه سود همه مثنوی و دیوان شمس را حفظ باشم ولی یک بیت را    نکنم  ملأهر بیت ت

کنم؟! و شاید همین عامل و چند همانیدگی دیگر از جمله عالقه شدید به زود تمام کردن کاری و به  روی خودم پیاده ن

که متوجه حیله من ذهنیم شوم و بفهمم از کجا  ن اینپایان رساندن آن، برای سالها من را مدام از برنامه جدا کرد بدو

ک تک آن کلمات و ابیات خودِ من هستم. بپذیرم  خورم. عمیقاً به این حرف ایمان نیاورم که مخاطب ت دارم ضربه می 

تا تغییر رخ دهد.    ،مسئولیتش را بپذیرم  ، هزار مشکل و همانیدگی درونم هست. حتی اگر پذیرشش درد داشته باشد

ا زمانی که نپذیرم مسئولیت همه چیز بر عهده خودم است و این خودِ من هستم که باید اولین قدم را در  م تمتوجه شد

ست بردارم و با شکر و صبر و پذیرش، اجازه دهم خدا با کن فکانش شروع به اصالح درون و بیرون من  هر لحظه در 

هیچ  چندی  یتغییر  بکند،  سالها  این  طی  اینکه  کما  کرد.  هماننخواهد  بودمن  کرده  شناسایی  را  بزرگ  آیا    ، یدگی  اما 
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واقعاً   ا ترسِ باز کردن مشتم روبرو شدم تا ببینممسئولیتش را هم پذیرفتم؟! درد جدا شدن از آن را به جان خریدم؟! ب

هایی که من ذهنیم در وجودم کاشته پوچ و خالی ست، فقط برای سالها من را در تاریکی و ترس نگه  همه آن ترس 

ها، بدلیل عدم پذیرش مسئولیت، اجازه ندادم زندگی روی من کار ه، حتی با آگاهی نصفه و نیمه از همانیدگی ته. نداش

بوجود آمده میتوانست خیلی    ، این تغییراتی که طی این چند ماه که حقیقتاً به خودم و زندگی متعهد شدم  ۀ وگرنه همکند  

گویم: عزیز من، یک بیت را بخوان، به  ، حاال به خودم می نیستتر رخ دهد. اما باز هم جای پشیمانی و مالمت  پیش 

ت را ببین که میخواهد چه کار کند، چه ترفندی بکار ببرد  فقط سکوت کن و عکس العمل من ذهنی  خودت نگاه کن، اصالً 

اندن آنها  خو مل به معنای بیت، نه فقطأ و بعد برو سر وقت بیت دیگر، همه را بلند بلند تکرار کن تا حفظ شوی ولی با ت

فضاگشایی انجام    رد زندگی و باآید. کاری که از طریق خِو رفع تکلیف! یادت باشد هر نوع اجبار و تکلّفی از من ذهنی می 

شود نه تنها اجباری درونش نیست، بلکه بسیار مفرّح و آزاد کننده هم هست و تو در حین انجام آن بسیار شاد و پر  

 انرژی خواهی بود. 

هایمان را شنوا و ذهنمان را از هر نوع همانیدگی خالی گردان تا اگر یک قدم  چشمانمان را بینا، گوش ه  خدایا هر لحظ 

 . برای زنده شدن و بودن با تو کافی باشد و حتی یک نظر داریم می بر

 شالل ان
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 .نام عشق و سالم بر عاشقان ذوالمننبه 

  ما با او چطوری است؟  ۀ یک استاد عشق در جهان است که آن هم خداوند است. رابط

این    ةکنندخواهیم که باعث کاهش زندگی زندهنیم و از او غیر از خودش را می کلحظه ناله و شکایت می   به  آیا لحظه         

  شود؟ لحظه می 

 ۷۷3ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 واستن خاز خدا غیر خدا را  

 ست و، کلّی کاستنظنِّ افزونی 

   تو کردی؟گوییم رویم و می آوریم و زیر بار مسئولیت نمی آیا همه بالها را سر خودمان می       

 4۲۷ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 جرم بر خود نه که تو خود کاشتی 

 با جزا و عدل حق کن آشتی 

 430ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 ن نفس خود را ای فتی م کمته

 متهم کم کن جزای عدل را

افکارمان هستیم و خود را نشان        این لحظه متوجه رفتار و  بلکه اولین قدم را که این لحظه است  نمی دار  آیا  کنیم، 

  داریم؟شایی برمی گو با فضا درست 
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 ۲۸4۲ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 م را؟ هی قِدنِچه چگونه بُد عدم را؟ چه نشان 

 نگر اولین قَدم را که تو بس نکو نهادی

 ؟ایمچسبیده ، ارزش استون کارگاه که بی ایم و به برآیا مرکز ما کارگاه خداوند هست یا کارگاه را بسته     

 ۶90، بیت ومد  نوی، دفترثولوی، م م

 کارگاهِ صنع حق چون نیستی است 

 قیمتی است پس برونِ کارگه بی 

  بیند؟گوییم استاد نمی کنیم و می خود را می   ۀداریم و فتنمیذهنی را نگه آیا من          

 15۸۷ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 زنهزنم آتش گویی: پنهان می 

 لب باشد روزنه؟ نه به قلب از ق 

 15۸۸م، بیت وی، دفتر دوثنم  وی،ولم

 آخر از روزن ببیند فکر تو 

 دهد از ذکر تو ی ی دل گواه
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کنیم و هرچه  کنیم که خداوند از روی رضا به ما بخندد و بیرون و درون ما را شکوفا کند یا هر کاری می آیا کاری می      

  خندد؟ ما می  ة خندد، ولی بر آن فکرها و مرکز همانیدمی شود که او به ما یم سبب می گویمی

 15۸9ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 گیر در رویت نمالد از کَرَم 

 د: نَعَم خندد و گوی ویی ه گچ هر

 1590ت ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیم

 خندد ز ذوقِ مالشت او نمی 

 او همی خندد بر آن اِسگالشت 

 : اندیشیدن، فکر کردناِسگالش*

 159۲وم، بیت د وی، دفتر لوی، مثنوم

 رضا  گر بُدی با تو ورا خندة 

 صد هزاران گُل شکفتی مر تو را 

گوییم او برای من کافی است؟ آیا به شفابخشی خدا و  کنیم و می ذهنی خود را پیش عقل خدا قربان می آیا عقل من        

  ل کامل داریم؟ کنیم و توکّامور زندگی اعتماد می   ةخرد او در ادار
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 140۸ت تر چهارم، بیثنوی، دفولوی، م م

 عقل، قربان کُن به پیشِ مصطفی 

 ی ام کَف حَسبِیَ الل گُو که الل 

 3۸و   3۶، آیات (39زمر ) ة قرآن کریم، سور

 .« أَلَیْسَ اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ »

 « اش کافى نیست؟آیا خدا براى نگهدارى بنده»

 « یَ اللَّه قُلْ حَسْبِ»

 « استبگو: خدا برای من بس »

 351۷، دفتر چهارم، بیت ولوی، مثنویم

 کافیَم، بدْهم تو را من جمله خیر 

 یاریِ غیر ۀواسط سبب، بی بی 

 351۸ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 نان تو را سیری دهمکافیَم بی 

 سپاه و لشکرت میری دهمبی 
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 3519ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 بهارت نرگس و نسرین دهم بی 

 کتاب و اوستا تلقین دهمبی 

 35۲0ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 روَت درمان کنمکافیَم بی دا

 میدان کنم گور را و چاه را

گوییم که هر رفتاری یا هر حرفی اآلن بزنم ممکن است مرا به دام  بریم و می نی خود سوءالظن می ذهآیا به من      

  بیندازد؟

 ۲۶۷لوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت وم

 که ظنِّ بَد بَریحَزم آن باشد 

 تا گریزیّ و شوی از بَد، بَری

 ۲۶۸ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 ست آن رسول زم، سُوء الظن گفته حَ

 ل دان ای فَضو هر قدم را دام می 

  کنیم؟بندیم و خود را از مسبب محروم می های جهان می آیا دل بر سبب          
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 3۷۸۶مثنوی، دفتر دوم، بیت ولوی، م

 همت سوی اسباب راند  مرکب

 از مسبب الجَرم محروم ماند

 3۷۸۷ی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ولوم

 ند او مسبب را عَیان آنکه بی

 های جهان؟کی نهد دل بر سبب 

عاقبت از آن افتادنی هستیم یا خود  رویم که  گذاریم و از این نردبان باال می های خود قدم می و منیت  آیا بر نردبان ما       

  کنیم؟زندگی می  ۀ کشیم و خشوع و فروتنی را پیشایین می را از کنار این بام منیت پ

 ۲۷۶3ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 نردبان خلق، این ما و منی است 

 اقبت زین نردبان افتادنی است ع

 ۲14۶ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 بر کنارِ بامی ای مستِ مُدام

 د آ، وَالسَّالم پَست بنشین، یا فرو 

 شراب  دام:م*
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 تر بنشینا یعنی عقب جآسوده بنشین، در این پَست بنشین:*

 13۲3ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 رارجز خضوع و بندگیّ و، اضط 

 اندرین حضرت ندارد اعتبار

هاست  آید و راجع به وضعیتذهنی می خشم و سیستم زحیری من  دهیم که ازذهنی می آیا مرتب گوش به خبرهای من       

 کنیم؟ خبر می از ذوق آب آسمان بی  و خود را 

 ۲0۶۷ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 او اندر نظر موصول شد  هرکه

 عزول شد این خبرها پیشِ او م

 3۷۸5وی، دفتر دوم، بیت ولوی، مثنم

 ست در جُویِ روان چشم او مانده 

 خبر از ذوقِ آبِ آسمان بی 

توانیم  مانده، پس نمی   یآمیزش هستیم و چشممان در جوی روان دنیا باق   ذهنی خود و فکرهای توهم اگر ما عاشق من      

 .ما با او خراب خواهد بود ۀعاشقانه داشته باشیم و عاشق این ذوالمنن باشیم؛ به عبارتی رابط  ۀبا خدا رابط 

 

 



 

 

 

1094قسمت پیغام عشق  مهردخت از چالوس خانم    

 ۲۷59ولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت م

 ویشتنعاشقِ تصویر و وَهمِ خ 

 کی بُوَد از عاشقانِ ذوالْمِنَن؟

 اهها و احسان نعمت   ة: دارند ذوالْمِنَن*

  وان با کمال احترام و سپاس فرا

 مهردخت از چالوس 



 

 

 

1094قسمت پیغام عشق   

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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


