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519 پیغام عشق قسمت خانم شکوه  

 با سالم، 

 انیآشنا  ایخانواده، دوستان، و    یاعضا  انیاز ما ممکن است در م  کیاست. هر    عیشا  اریبس  یافسردگ  م،یدانی طور که مهمان

  ل یتعد  یبرا  یو حت  م یخود ممکن است آن را تجربه کرده باش  ایاست؛ و    یاصطالح دچار افسردگ که به   میرا بشناس  یکس

ها و  به خواسته   ی ابیامکان دست  ی اگر کس  م،یاز ما فکر کن  یاریبس  دی. شامیدارو هم مصرف کرده باش  ، یافسردگ   یهاحالت 

در    شیآرزوها باشد،  داشته  زندگ  یجامعه   کیرا  تفر  یمرفه  امکان  و  افسردگ  حیکند  دچار  باشد،  داشته  مسافرت    ی و 

مرفه، نه    یهااز انسان  یاری. بسکندی نم   دیی أرا ت  هیفرض  نیا  م،یکنی واقع در اطراف خود مشاهده م چه در. اما آن شودی نم

  ی مرفه  یکه انسان اگر زندگ   ست ی ن  ی معن  ن یبه ا  نیتند. البته اهس  زی ن  د یشد  ی بلکه دچار غم و افسردگ  ستند،یتنها شاد ن

  ی زندگ  ش یبهره ببرد و در رفاه و آسا  یزندگ یهای است که از فراوان  ی . حق هر انسان شودی م  یداشته باشد، دچار افسردگ 

.  ستین  ی کاف  یروزو به   یداشتن حس سعادتمند  یموفق و مرفه داشتن، برا  یاست که زندگ   نیاست، ا  مچه مسلکند. اما آن 

در    ی و شور و شوق زندگ   مینشود، تا افسرده نشو  رهیما وجود داشته باشد تا حس غم بر ما چ  ی در زندگ  دیبا  زیچپس چه 

 باشد؟   انیما در جر

از آن را به ما    ییو راه رها  دهدی م  ح ی. علت آن را توضدیگوی م  یشمس، از افسردگ   وان ید  ۲5۰۰  یدر غزل شماره   موالنا

 :ددهی نشان م 

 ۲5۰۰شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ؟ یگردی در آن گوشه؟ چرا تو هم نم  یافسرد  چه

 ؟ یگردی که جز بر غم نم  ی تو فکرِ مَنحوس مگر

  ، یذرات هست  یهمانند همه  زیو تو ن  یکنی ذهن را رها نم  کیچرا کنج تار  ؟یاغم بغل کرده   یزانو  یاچرا در گوشه   ز،یعز  یا

که مانع حرکت    یشوم و مخرب   یفکرها ؟یهست   تیکه تو فکرها  یباور  نینکند بر ا ؟ییآی نمبه حرکت و جنب و جوش در

 .آورندی و غم به بار نم ی و جز خراب  شوند ی تو م ی و تکاپو
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و   کارنااصل   یو گرفتار شدن در فکرها  شیخو   یوجود  قتیرا عدم شناخت از حق  یعلت افسردگ   تیب  نیموالنا در ا  پس 

بودن است؛ و ما    ارزشی حس ب   ی افسردگ  یهااز علت   ی ک یواقع  . درداندی م  ی ذهنمن  یماندگار شدن در افسانه   ناکارآمد، و 

. علت  میمحک بزن  مانیهاداشته   زانیخود را با م  یعن ی.  میباش  اطالع ی خود ب   یوجود  قتیکه از حق  میکنی م  ی حس پوچ  یوقت

  شود ی م  دا یپ  ی کس  شهیاست که هم  نیببرد، ا  نیبرا از  ی حس پوچ  نیا  تواند ی ها نمها و دستاورد از داشته  ی انبوه  ی حت  کهنیا

  گر یخود ارزشمند است، د  ی ودو به خ   یکه اصل وجود ما از جنس زندگ  میدارد. پس اگر بدان  م،یچه ما داراز آن   ش یکه ب

است که هر لحظه با توجه با    ن یما ا  یفه یکه وظ  میدانی م.  میکنی را تجربه م  یتمندیبدون چرتکه انداختن، احساس رضا

و    میشکل ممکن انجام بده  نیو آن را به بهتر  میکار ممکن تمرکز کن  نیبهتر  یخود، رو  یهایی امکانات و توانا  ط،یشرا

بهتر از همه   ز،یچکه در همه   ستیما ن  یفهی. وظمیکن  یجار  تیبا خالق  م،یکه در دست دار  یرا در هر کار  یعشق و شاد

  ک ی  نیما ممکن است با بهتر  نیکه بهتر  می متوجه باش  دیو با م؛یخود را ارائه بده  نیاست که بهتر  ن یما ا  یفه ی. وظمیباش

خود را    ی سع   تی است که نها  نیاما مهم ا  م،ینکن  عمل   روز ید  ی ممکن است، امروز به خوب   یمتفاوت باشد. حت  گرینفر د

 .میبکن

 ۲5۰۰شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ؟ یعمران، چرا از آلِ فرعون   یِآمد موس  چو 

 ؟ یگردی دَم، چرا همدم نم خوش   یِس یآمد ع چو 

کس   هاوقت آن راهنما  یکه  را  تو  حق  یینبود  از  را  تو  و  شا  اتی وجود  قتیکند  کند،  داشت  دیباخبر  با    یحق  را  خودت 

به   ییکه گو  یذهنآماده باش من   ی صداو هر روز صبح، با    ی کن  فی تعر  تیهای شدگتیهوهم باال   شالق  سرت    یدست، 

خواب کابوس    به  دیو شب، خسته و ناام  ؛یبدو   های دگیهمان  فظ کردن و ح  شتریدنبال بو تا شب به   یشو  داریاست، ب  ستادهیا

برو اما حاال دیفردا  افسردگ  گری.  و  د  ؟ یشوی م   یچرا دچار اضطراب  که  راهنما  گریحاال  لطف  را    یی به  بزرگان، خودت 
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م  یاشناخته  فکر   یدان ی و  تو  دارا  ت،یباورها  ت،یهاکه  اندامت،  آرام نیستین  تی هایی شغلت،  چرا شاد    ؟یستی. پس چرا 

 ؟ یستین

را    نشایهاپز داشته  ایو    کردندی را نقل م  شانی زندگ   زیانگداستان غم   ایدم  بهکه دم   یبرت پر بود از دوستانو دور  یوقت

که    یاقرار گرفته   ی . اما حاال که در جمع کسانیو افسرده بشو  نیو غمگ  یریقرار بگ  ریثأتتحت   ی حق داشت  دیشا  دادند، یم

 !؟یاچرا دلمرده شده  گر یکننده است، دزنده شانیهاغام یو پ کنندی خود کار م  یمتعهدانه رو

 ۲5۰۰شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ی عهد بشکست  ی ز سست ،یبا حق عهدها بست  چو 

 ؟ یگردی قولِ عهدِ جانبازان، چرا محکم نم چو 

  ی رو  ی . اما تا کمیاز جنس »او« باش   گریکه د   ی عهد بست  ،یو بر دلت نشست، با خود، با زندگ   یدیکالم حق را شن  ی وقت

متعهدانه و با    کهی کسان. چرا همانند  یو تعهد خود را فراموش کرد  یو حالت بهتر شد، باز سست شد   یخودت کار کرد

  ، ی خود کار کن  یرو   وسته یپس، پ نیکه از ا ؟یبندی محکم نم   مان یعهد و پ ی اند، با زندگراه قدم گذاشته   ن یجان و دل در ا

 . یاز ذهن رها شو یو شکر؛ تا موفق شو  یصبر کن ، یکن تیو قانون جبران را رعا ،یخودت بگذار ی تمرکزت را رو

 ۲5۰۰شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ی ساز  یخاک چون موشان به هر مَطبخ رَه انِیم

 ؟یگردی طارَم نم   نیمانندِ سلطانان بر ا چرا

تا    سازدی م   یو آن راه  ن یا  یخانه   یو به آشپزخانه   کندی و در خاک حفره م  ترسد ی م  ی درست مثل موش که از گرسنگ   تو 

  ی شدگت یهوو هم  یهر داالن به باور  که  یطور ه ب  ؛یاساخته   چیپدرچ یپ  یهاکند، درون ذهن خود داالن   دایپ  یی غذا  دیشا

خودت    یپادشاه زندگ   ی توان ی . چرا تو که م یبرو  ن یباز  ، ینچسب  ی گروه  و اگر به باور    ی ترس یم  کهن یا  ی . براشودی ختم م
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 ها،ی شدگ تیهوشده از همی و در عرش آسمان دل خال   یکنی ها را خراب نم داالن   ن یا  ، یخود را خود خلق کن  یو فکرها  ، یباش 

  ؟یریگی و اوج نم  یکنی نم  ریس

 ۲5۰۰شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 یبانگ و آواز یِچون حلقه بر دَرها برا   چرا

 ؟یگردی نم  مَحرَمی مَردان دَم  ۀدر حلق   چرا

به حضور    یهامردان، به جمع انسان  یبه حلقه دوست،    یتو را به درون خانه   ت،یداشتن من  ،یخاطر نامرده که ب  هاستمدت

و    ازیو بانگ ن  ی دوست را بزن  یخانه؛ در خانه   ن یبر در ا  ی باش  ی اکه حلقه   یابسنده کرده   نیو تو به ااند  راه نداده   ده،یرس

 ها ی شدگ تیهودلت از زنگار هم  ینه یتا آ  ی نینشی نم   تیبا رضا  ارانه،یشآتش درد ه  ر. چرا مردانه دیسر بده   یی آواز جدا

 آگاه؟  ی و از راز زندگ ی محرم مردان خدا شو یاحضور راه دهد، و لحظه   یتو را به درون خانه، به فضا اریپاک شود، تا 

 ۲5۰۰شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ؟ ی دارِ مفتاحچو دشمن  د،یبسته بگشا  چگونه

 ؟ یگردی خسته بِهْ گردد، چو بر مَرهم نم  چگونه

 رند،یگی را هدف م  تیهاتیهوکه هم   یاتفاقات  د،یدرمقابل کل  یتا وقت   د؟،یتو بگشا  یدر بسته را به رو  اری  یانتظار دار  رچطو

  یوقت   ابند؟،یوارد شده به دلت بهبود    یهازخم  یانتظار دار  چگونه   ؟یده ی نم  تیو رضا  ،یصبر ندار  یتا وقت  ،یکنی مقاومت م

 تا حال تو را بهتر کنند؟ یابسته  های دگ یبه همان دیو هنوز چشم ام یگردی نم  ، یبخش زندگدنبال مرهم، دم شفا به 

 ۲5۰۰شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 جان، که خاکِ راهِ او باشد   یآنگه سَر بُوَد ا سَر

 ؟ یگردی سَر، چرا پرچم نم  ی ا تشیعشقِ را ز
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پرچم    دنیذهن، چرا به عشق د  یباشند. پس ا  یگاه کارآمد هستند که در خدمت زندگ تو آن   یهاجان من، ذهن و فکر  یا

  را به جلوه در آورد؟  ی و زندگ ندیافریتا ب یدهی قرار نم  ی زندگ اریچرا ذهنت را در اخت ؟ یشوی پرچم نم   نیا نتیحضور، ز

 ۲5۰۰شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ؟ یدیمَه تُرنج شِیپبه  بارانی چون ابرِ ب   چرا

 ؟یگردی عالم نم  نی همچون مَهِ تابان بر چرا

 ؟ ی تابی و بر عالم نم  ی شوی چرا خود ماه تابان نم  ؟یاده یکنار ماه چسب باران،ی همانند ابر ب  چرا

. نه تنها  یمانی م  بارانی متراکم ابر ب   یبه توده   ،یکن  ی معرفت را ط   قیطر  ی خواهی و با ذهن م   ی هنوز در ذهن هست  ی وقت

  ،یکنی نم  انیرا ب  قت ی. نه تنها حقیپوشانی م   زیماه را ن  ی رو  ی بلکه گاه  شود، ی جهان پخش نم   ن یاز تو به ا  ی و برکت  ریخ

پوشاندن حق با  م  گرانید  یباعث گمراه  قت،یبلکه  ب یشویهم  از ذهن  نور    ییآی نم  رونی. چرا  و  برکت  و  و همه عشق 

 ؟ یشوی نم

 ۲5۰۰شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ی دَر او حرف  ندیآن جا نهَد دستش که کم ب قلم

 ؟ یگردی کم نم  ی تو حرف حشیاز عشقِ تصح  چرا

کهنه پر شده    ی. اما هنوز ذهن تو با باورهایاشتباه نکن  یدر زندگ   گری د  یخواه ی . م یشو  لیو تبد  یکن  رییتغ  یخواهی م  تو

به    دیبا  ،یتلخ گذشته را نداشته باش   یهاهمان تجربه  یخواهی که سرتاسر نوشته شده است. اگر م  یاست، همچون کاغذ

سازنده، نو و    یهافکر  نش،یبا قلم آفر  یتا زندگ  ،یذهنت پاک کن  یفحهها را حرف به حرف از ص. آن یباورها شک کن  نیا

 ی»او«، صفحه   حی و به عشق تصح  ایدگرگون خواهد شد. پس ب  یتو از زندگ  یبه تجر  گونهنیو ا  سد؛ یبر آن بنو  حیصح

 .کهنه پاک کن یذهنت را از باورها
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 ۲5۰۰شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 جز ز دستِ تو  دیَنرو   حانیو گُل و ر  گلستان

 ؟ یگردی چهره، چرا پُرنَم نم یا  یچشمه دار  دو

ا   کارن یتو را سروسامان بدهد، که ا  ی شود و اوضاع زندگ  دا یپ  ی نمان تا کس  منتظر عاشق تنها،    یجز به دست خود تو، 

  ، ییبا فضاگشا  ها،ی شدگ تیهوو رها کردن هم   دن یکش  ارانه یخشک دلت را با اشک چشمانت، با درد هش  ر یو کو  ا ی. بدیآی نمبر

پر برکت،    یدو چشمه   نیو با صبر و شکر، ا  ایپس بشود.    آباد   اتی د و زندگیعشق در آن برو  یکن؛ تا گل و سبزه   یاریآب

 .سامان بدهرا سرو  اتی زندگ

 ۲5۰۰شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 بر آدم   گردندی هم  یطَوّافانِ گردون  چو 

 ؟ یگردی که بر آدم نم  یملعون  سِ یابل مگر

به    کهن یا  یدر تو نهفته است. بزرگان برا  ی چه شکوه و عظمت  یدان ی نم  دی. شایکار را ندار  نیا ییتوانا  یکنی فکر م   دیشا

در کارگاه   یوقت   ندیگوی م   ،یرشد کن  ی توانی و چقدر م  یدار  یچه قدرت   یو از نظر معنو  ،یارزش هستتو بفهمانند چقدر با

نبل ذهن است  که س طان، یجز ش. همه به دندیکردند؛ چون »او« را در تو د هفرشتگان بر تو سجد  یهمه  ،یخلق شد  یهست

  ز یرو خود را ارزشمند و عزن یو از ا  ینیبی گوشت و پوست را م   نیفقط ا  طان،ی . نکند تو هم مثل شدیو جز جسم تو را ند

 ؟ یدان ی نم

  ق یال   ستم،ین  یدوست داشتن  ستم،ی خوب ن  یکاف  یاندازه حس که به   نی باشد. ا  نییعزت نفس پا  یعلت افسردگ   کی  دیشا

از عدم  ی ها ناش حس   نیا  ی. همه شومیم  گران ید  ی هستم، باعث ناراحت  گران یبر دوش د  یبار  ستم،ی ن  ی زندگ  یهانعمت 

  طان یاست و تو ش  طان یش د ید  ن یا  :دیگوی خود از چشم ذهن است. موالنا م  دنید  یخود و نشانه  ی وجود  قت یشناخت حق
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  ی شود. که تو وقت  ی تو جار  قیطراز   ی به خودت نگاه نکن. قدر خودت را بدان و بگذار عشق و شاد  گونه ن ی. پس ایستین

 یکار  هرو به    ؛یو جذاب هست   ن،یدلنش  ،یداشتن دوست   با،یز  نقص،ی ب  ،یاز بند ذهن رها هست  یوقت  ،یستیها نفکر   نیا  ریاس

حرف »او«    ،یروی راه »او« را م   ،یدهی »او« را م  ی بو  ،یستیدر ذهن ن  یخواهد بود. چون وقت   ی آن عال  یجه ینت  ،یزنی دست م

 .یگذاری م  شی »او« را به نما یبایز یو چهره  یکنی کار »او« را م ،یزنی را م

 ۲5۰۰شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ؟ یباش ی چرا خامُش نم ،یریگی خلوت نم اگر

 ؟ یگردی چرا زمزم نم  یبار ،یاکعبه نه  اگر

به خلوت دل وارد    ی توان ی و نم   ی از کار تو نخواهد گشود. اگر هنوز در ذهن هست  یاگره  ، یکردن از اوضاع زندگ  تیشکا

ا  نیاول  ،یشو از همان  ی. دل تو خانه یببند   تیاست که لب از شکا  نیقدم  پر است، و تو    های دگی»او« است. اگر هنوز 

اند،  رها شده   ایکه از تعلقات دن  ییهاشدن با انسان  نیبا قر  ی توانی م  ل حداق  ، ی»او« را منعکس کن  یکامل چهره   ی توانی نم

 .ی و پخش کن  افتیرا در ی عشق و آگاه  ،یدر حد خودت، شاد

. و چه  داندی م  دهیبه حضور رس  یهاکردن خود با انسان   نیو قر  ی را خاموش  ی از افسردگ  ییقدم در رها  ن یموالنا اول  پس 

 بهتر از خود موالنا؟   یکس

      احترام، شکوه   با
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 :موالنا یدفتر ششم مثنو

فِى    ۀَیَّکرد از آن اُمَّتِ خود را که ال رَهْبانِ  ی السّالم نه  هیعل  ی که مصطف  ی ترهُّب  یِ در ترهُّب و در معن  اد یّمرغ با ص  مناظره»

 «الْاِسالم

 : ۴۷۸ تیب

 ۴۷۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یگفتش: خواجه در خلوت مَا مرغ

 ست ی ن ک یرهّب ناحمد را ت نِید

  یی و فضاگشا  میتسل  نِییکه در آ  دیوقت را تلف نکن  ینینشها در خلوت و گوشه انسان   یا  :دیگوی از زبانِ مرغ م  موالنا

  یو مال   یدگیهمان   چ یکاش ه  یا  ا یکاش ازدواج نکرده بودم    ی ا  کهن یفکر کردن به ا  ی . حتّست ین  یکارِ خوب   ایتَرکِ دن

 .ستینکو ن  کردم،ی خود کار م  یرو هاان به دور از انس ی جنگل یانداشتم و تنها در کلبه 

 ۴۷9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست آن رسول کرده  ی ترهّب نه از

 فَضول؟   یا  یچون در گرفت ی بدعت

 ؟یکن یریگو مردم کناره  ایاز دن  ی خواهی کرده است. پس تو چرا م ی نه  ایرسول مردم را از ترکِ دن حضرتِ

 ۲۷ هیآ ،(5۷)  دیحد سورهقرآن کریم، 

فِی قُلُوبِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَۀً وَرَحْمَۀً وَرَهْبَانِیَّۀً    وَجَعَلْنَا الْإِنْجِیلَ  وَآتَیْنَاهُ  مَرْیَمَ ابْنِ بِعِیسَى  وَقَفَّیْنَا بِرُسُلِنَا آثَارِهِمْ ثُمَّ قَفَّیْنَا عَلَى »

 « فَاسِقُونَ  مِنْهُمْ  وَکَثِیرٌ  أَجْرَهُمْ  مِنْهُمْ  آمَنُوا  الَّذِینَ  فَآتَیْنَا  ابْتَدَعُوهَا مَا کَتَبْنَاهَا عَلَیْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا
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ها روانه کردیم و به او انجیل را دادیم، و  پیامبرانمان را پس از ایشان فرستادیم. و عیسى بنِ مریم را از پىِ آن  سپس»

ایم، اما در آن خشنودى  ها مقرّر نکرده اند ما بر آندر دلِ پیروانش رأفت و رحمت نهادیم. و رَهبانیّتى که به بِدعت آورده 

مى  بسزخدا  را  آن  حقّ  ولى  ولى    ا جستند،  دادیم  پاداش  بودند،  آورده  ایمان  که  کسانى  به  میان  آن  از  ما  نگزاردند. 

  .«بیشترینشان نافرمان بودند

از مردم و    یچه دور  کننده است؛ گمراه   ی بدعت  ، یو خرافات در هر مَسلک   ی تندرو  ، یداشته باش   ی نیچه د  کندی نم  ی فرق

شدنِ داوطلبانه و بدونِ    نیشود؛ و چه قر  ی منته  یزندگ   قتِ ینخوردنِ روح و زنده نشدن به حق  قلیبه ص  دیکه شا  ایدن

 .و ضاللتِ انسان خواهد شد  یمراه به گو متعلّقاتش که مُنجر ایو ترازو با دن زانیم

 ۴۸۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شرط است و جماعت در نماز  جمعه 

 معروف و ز مُنکَر اِحتراز امرِ

جماعت، ما    نی در هم  را یواجب است. ز  یعن یشده است. بلکه شرط است.    ه یجوش خوردن با جمع توص  ، یگاهازهر  پس 

و    میآموزیم  ادبی واقع ادب را از ب . درمینیبی اشتباهاتِ خود را م   ،یذهن  یهامن  نهیدر آ  م؛ی ریگی م   ادیرا    زهایچ  ی لیخ

 .میشوی م  ییدعوتِ به حضور و فضاگشا یمعنو ارانِی له یوسبه  نیهمچن

 ۴۸1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صبر  رِیز دنیکش انیبَدْخو  رنجِ

 دادن به خلقان همچو ابر  منفعت

مانندِ ابر، بارانِ برکت خود را    د یبا  کهنیو ا  کند؛ی م   ه یبداخالق و ناسپاس را توص  یهابرابرِ انسان در  یی فضاگشا  موالنا

 .همه مخلوقات است بِ یاش نصاز خوب و بد؛ مانندِ خدا که رحمتِ واسعه  م،ینثار عامّه مردم کن
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 ۴۸۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پدر  یالنّاس ا  نْفَعَیَناس اَنْ  رُیْخَ

 با مَدَر؟ ی فیچه حر ، یسنگ  گرنه

  یی که ما را سفارش به فضاگشا  ی حال  نِیمردم است. اما موالنا در ع  یبرا  شانیا  نِیمردم سودمندتر  نِیبهتر  ندیگویم

پس با سنگ و کلوخ چه    ،یست ی: اگر خودت سنگ نپرسدیم  کند،ی ها مبه آن   ریبرابرِ مردمان بدخو و رساندنِ خو صبر در

 ؟یکنی چه م   انیبدخو  انیدر م ست،یندر خودت  یی از بدخو ی اگر نشان   یعن ی ؟یکار دار

 ۴۸۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اُمَّتِ مرحوم باش  انِیم در

 احمد مَهِل، محکوم باش   سنّتِ

کن.    ی رویاو پ  یِکویروشِ ن  نینکرد، تو هم از ا  یریگطور که حضرتِ رسول از خلق کنارههمان  کند،ی سفارش م   موالنا

  ی ذهن  یهادر کنارِ من  ریهر وقت هم ناگز  ،یکن  نیقر  یموردِ رحمتِ اله   یهاخود را با انسان   یکنی همزمان که کوشش م

 .خودت و همه مردم است  ی کار برا نیسودمندتر نی ا ؛ نکن ک یها را تحرفضا را باز کن و آن   ،یقرار گرفت 

 ۴۸۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : عقلِ هر که را نَبْوَد رُسوخ گفت

 عاقل او چو سنگ است و کلوخ   شِیپ

  یِ معنبه   یکیاست.    زیجا  جان یدارد و استنباطِ هر دو در ا  ی که دو معن  کندی از کلمه جالبِ رسوخ استفاده م   جانیا  موالنا

 . رخنه و نفوذ یمعنابه  یگریثابت و استوار بودن و د
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استوار    یهمچون جماد و سنگ و کلوخ است. به چه معن  ، یکس استوار نباشد، نزدِ عاقالنِ زنده به زندگ عقلِ هر  : دیگویم

که مستقل    یکس   ن یشود؛ چن  شیراهنما  ی که راهِ ورودِ انوارِ حق را بسته باشد و نگذارد خردِ زندگ   ی معن  نینباشد؟ به ا

 .ندارد یسنگ فرق با   کند،ی از خداوند عمل م

 ۴۸5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  تیّحِمارست آنکه نانْش اُمن چون 

 است  تیّرَهْبان نِیاو ع صحبتِ

ا  یخود را به برخوردار  یکه آرزوها  ییهاانسان  شأنِ خود را تا به مرتبه    کنند،ی محدود م   ی جهان  ن یاز غذا و شهواتِ 

داده   ی وانیح بنابراکاهش  آن   یِ نیهمنش  نیاند.  با  عداوطلبانه  همان   تیرَهبان  نِیها  و  باست؛  در  که  گفت،    تِی طور  قبل 

 .خداست غمبرِی پشدن با سنگ و کلوخ، و بدعت در سنّتِ   نیهمنش

 ۴۸۷و  ۴۸۶ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 حق همه گردد رُفات  رِیغ  زآنکه

 فَهْوَ آت   نٍیآتٍ بَعْدُ ح کُلُّ

 او هم حکمِ قبله او بُوَد  حکمِ

 جُو بُوَد خوان چونکه مُرده اش مُرده

  ی از انسان   ن،ی است. بنابرا  ریو انکارناپذ  یحتم   یقتیحق  نیخواهد شد و ا  یمتالش   زیچخداوند، همه  رِیناپذاز ذاتِ فناریغ

 ی و رفتن ی فان ا یدن  ن یا  زِیچهمه   .حاال مرده است نیحذر کرد که او از هم دیکه فقط تابعِ حکمِ شکم و شهوتش است، با

  ن یکه اقالمِ ا  میشو  یکسان  نِیقر د،یخود و تقل لِیبه م دینبا م،یبمان یباق  تییعنوانِ خدابه  میخواهی است. پس اگر ما م

 .آمده است نییپا اریها بسدر آن   یاشِ زنده زندگ هوششان را ربوده است و ارتع یجهان 
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 ۴۸9و  ۴۸۸ ابیات دفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 قوم باشد، راهب است  نیکه با ا هر

 کلوخ و سنگ، او را صاحب است  که

 کلوخ و سنگ کس را ره نزد  خود 

 کلوخان صد هزار آفت رسد  نیز

که فکرِ بسته و دُگم دارند،    یی جااز آن   شند، یاندی م  یمادّ  یزهایکه فقط به شهوات و چ  یذهن  یهابا من  ینیهمنش  پس 

 کند؛ی و گمراهمان نم  رساند ی به ما نم  یخود، آزار  یِبا سنگ و جماد است. حال که سنگ و کلوخ به خود  ینیمانندِ همنش

 .رساندی به ما م  بیبد هزاران آفت و آس نِیکه قر

 ۴9۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نگه بُوَد مرغش: پس جهاد آ گفت

 ره بُوَد  انِیرهزن م نیچن نیک

  ی ذهنبا من   رِیناگز  ییِ ارویکه در رو  داردی پرده برم رانه یکارآمد اما دل  اریبس  ی ما، از روش  شترِیب  مِیتفه  ی دوباره برا  موالنا

  ماتِیکه جهاد در تعل  م یدانی م  اما   .گذاردی که نامش را جهاد م  میر یبه کار بگ  م یتوانی م  ،یذهن  یهامن   گریخودمان و د

مانندِ خشم، ترس، انتقام، حسادت    یجانیه  یبا الگوها  کاریو پ  زهیو صبر است، نه ست  زیپره  ،ییفضاگشا  یموالنا، به معنا

 .الگوها گر یو د

   ۴91 بیتدفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 و نبرد یاریحفظ و  ی برا از

 رْمردیش  دیرهِ ناآمِن آ بر
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 ۴9۲ بیتدفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 شود  دا یپ ی آنگه  ی مرد عِرقِ

 مسافر همرهِ اَعدا شود  که

نشسته    نیدر کم  گرانیخودش و د  یذهنکه من   داندی کرده است، م   ییرا در خود شناسا  تیی خدا  یِکه خو  یانسان   پس 

پرورشِ او    یبرا   یکه زندگ   یاما به مصلحت   ر،یناگز  ییِارویرو  یبه او وارد کند. اما خودش را برا  بیاست تا هزار آس

 .است، آماده کرده است دهیتدارک د

اند. اما با توکّل بر خدا و صبر  کاروان پنهان گشته  رِیکه دزدان در مس داند ی ساالرِ حضور و نگهبانِ دالور و شجاع م قافله 

 .رودی م  شی به پ ییکتای یفضا یِسوبه  ، ییو فضاگشا

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

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود 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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