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حضور قرار داده    ریلحظه در مس  نیکه مرا در ا  ی و با تشکر از زندگ   ز،یو دوستان عز  ی گرام  یباسالم خدمت جناب شهباز

 .او اران  یرا، موالنا و  نمیو قر

 88۳ ۀغالم هندو و عشق او به دختر پادشاه؛ برگرفته از برنام  ۀقص  ی بررس

 :سمبل و نماد  کدام نوع از افراد هستند کهن یقصه و ا نیا یهات یبه شخص  ینگاه

ها در  از اغلب انسان   یاز حدِّ خود خارج شده که نمود  یعنی  ،یمتعّد  متجاوز،  ی ذهنمن   ۀندیهمان فرج، نما  ایهندو    غالم 

 .و آرزو طلب است  صیدار ، خواهنده و حرادامه  ذهنیمن

 .ستی زندگ ایخدا  ۀ ندینما پادشاه،

 .میشو لیتبد  دیبا  زیو به او ن  میماست که از او بود یو گوهر ذات  یار یپادشاه، نماد هش دختر

از او    یمصداق   زی خدا او را، که ما ن  ایماند و پادشاه  ی خانواده م   نیمانند پسر ا  یعن یپادشاه است؛    ۀزاد خانواد خانه   غالم،

خلق کرده و    ش،یهادهیآفر  گریو ممتاز از د  زیبرتر و متما  ،یاریهش  ی تکامل   ر یو در س  دهیشکل پرور  نیباتریرا به ز  میهست

نهاده شده، و البته با آمدن به   ،یابدی عدم، از ازل در ما توسط استاد ازل   ت  ینموده و البته قابل هیو انتخاب را به ما هد اریاخت

اما    م،یموقع از آن جدا شوو به   میشو  دهیجهان، همان  یی شناسا  ی محدود، برا  یجهان و مطابق طرح  خداوند بنا بوده که مدت 

عاشق دختر پادشاه شده    اش،ی ستگیعدم شا  رغمی نموده که عل  های دگ یغالم افراط نموده و چنان ا صرار در اقامت در همان

 .خواهدی و گستاخ، او را م  پروای و ب  حانه یو وق

هرکدام از ما زنان باشد، مادر    تواند ی خاتون م   را یجالب و قابل تعمق است ز  یل یخاتون، همسر پادشاه خ  یبایز  ت یشخص

و فروبرند  یهمسر  ای تأمل  نوع   ۀ با  که  م  یی فضاگشا  ی خشم  نشان  ن  دهد،ی را  خالق  هر    م،یدانی م   ک یچراکه  بعداز خدا، 

اتفاقات و مشورت    ۀ نندیو عقل کل، ناظر و ب  ت ییعدم، متفکر از منظر خدا  یاز فضا که   یمادرش باشد! مادر  تواند ی م  ، یانسان 

 .ها کردبا او رازها گفت و درد دل  شودی جو که مباشد، دلسوز و اهل نوازش و دل  یهمسر تواند ی م  ایکننده با خدا. 
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بن  اساس  اگر عشق   ان یو    ، یزندگ   همسران خود را،  نیخصوص مادران اگر فرزندان و همچنهب   نیباشد و والد  ی خانواده، 

عنوان  طالب  هرکدام از ما به   تواند ی پادشاه، اول  قصه از داماد  صالح نمود، که م   ایکه خداوندْگان    ی فیهمان توص  یعنی  نند؛یبب

  نیازب ،یکه مال و حُسن جمال به اتفاق   خورد،ی و علم و مال به درد نم  یظاهر ییبایباشد را گفت و گفت: ز  ی عشق و زندگ

 .دیآی هنر بدون مرکز عدم به کار نم  و علم و  روند یم

  ز ی خواهند گرفت، تجو  میتصم  یعشق   یاخانواده  لیتشک  یبرا  یکه روز  یجوانان  یرا، برا  تیقسمت از حکا  نیا  شودیم

و بدانم    نمیاگر من خودم را عشق بب  م،یبه عشق شده باش  لیکه خود، تبد  دیعاشق بود و عشق ورز  توانی م   ینمود که زمان

  نیب! خودبزرگ م؟یکنم؟! دروغ بگو  انتیبه خودم خ  ای  ی توانم به زندگ ی بدانم، چگونه م  ی زندگ  ا یعشق    زیرا ن  یگریو د

 !خداست   ای یزندگ  ر یاو، تحق ریکه تحق م؟ینما ریرا تحقطرف مقابلم  ایباشم؟! 

در کار     توانند ی و م  باشند ی هستند که معترض حضور م  ی جمع  یذهنیهامن   ۀ ندیدفتر ششم آمده، نما ۲۶۶  ت یکه در ب  زنان

  از یبه ا نیمعترض ،ۀزنان معترض را به قص نیا  توانی کنند، م جاد یشوند، اخالل ا  لیبه عدم، تبد  خواهندی که م ییهاانسان 

داد؛ چراکه آنان    قیرا متجاوز خواندند، تطب  یسلطان محمود که و  رانیوز  تراض و اع  ازیدر داستان شکستن گوهر توسط ا

 :کردند و کافرش خواندند بحیرا تق  دربرابر شاه او   از،یو اطاعت مطلق  ا نیاز تمک زین

 4۰۷1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شکست او گوهر  خاص آن زمان  چون 

 خاست صد بانگ و فغان   رانیام زان

 4۰۷۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 واللّه کافرست  ست یباک ی چه ب  نیکا

 !پرنور گوهر را شکست  نیکه ا هر
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 « دارد، »هُوَ ااَلوّل وَ اآلخ ر ی م انیاز قرآن را ب  هیآ ایعبارت   کی دارد از اول تا آخ ر،  حا  یداستان تلو  رسد،ی نظر مبه  ی طرف  از

او    دارد،یم  انیدست آوردن گوهر را دارد، ب ه ب  یستگ یکه شا  ،یداماد صالح  اتیپادشاه خصوص  ای  در اول داستان، خدا  رایز

 ۀ د یو د  نیرا که در او عشق د  گونهس ی توأم با مرکز ابل  ی و علم و هنرور  نامدی م   روندهنیبمال و حُسن صورت را آفل و از

که    داندی را کامل م  ی انسان  تیو درنها  داند،ی پَرَست مو صورت   نندهیبصورت   یعنی  نیبنیط  یهانباشد را، انسان   نیبب یغ

 .زنده شده به عدم  ی عنی داند ی و لقا با او م  دار یده به خدا و دواصل ش  یعن ی نیو اهل د یمتق

 ۲۶4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و صَالح نیتقوا دارد و د کار،

 از او باشد به دو عالم، فاَلح  که

ملول  دردمند     ذهنیمن   یوقت  ت،یو درنها  داردی م   انیرا ب  یکل بشر و طرح اله   یدگ یراه، همان  انیغالم، در م  ی دگیهمان  و

اله ها، درمعرض کندر خواسته   ندهیگراافراط  در همانش و    میهست  ی و بسان  هرکدام از ما که فرج  ردیگی قرار م  یفکان 

 :قسمت داستان دوجاست  نیترو جالب  دهدی سخت و صعب قرار م  یاستمرار آن، تحت فشار

 :کندی مُنزجر م مانیهای دگینخودش ما را از هما  ریآهسته و با تدبخداوند آهسته  کهن یا یکی

 ۲84 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خواجه: صبر کن با او بگو   گفت

 !به تو مش یو بده میاز او ببر که

 ۲8۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کنم   رون یاز دلش ب ن یمگر ا تا

 تماشا کن که دفعش چون کنم؟   تو



   

  

 

481 پیغام عشق قسمت خانم فرح از اندیشه تهران  

  ی اصل   ندگانیرا از نما  زیو پره  یی صبر و فضاگشا  اتش، یاب  یجای در جا  زیعز  ی اوال  دعوت به صبر که همواره موالنا  یعنی

 :کهن یا گریجالب د ۀو نکت کندی سفارش م  داند، ی انسان کامل م ت یخصوص

خدا را   ی اریدست ،یاریهش ریراستا با خدا دارد در مسباشد که هم  ی بزرگان  ایخدا  ا یاول  تواند، ی از خاتـون که م   ی واکنش چیه

پادشاه    ایصدر سرا    شود،ی و صبر موجب م  ییفضاگشا  ،یواکنشی پس دربرابر هر اتفاق، خشم فروبردن، ب   م؛ینیبی نم  کند،یم

 :نشان دهد و نجاتمان دهد هکند و را ریو تدب دیایخدا ب ای

 ۲8۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کآمدش  یآن خاتون، زخشم  خواست 

 اندازدش  ــــــریزَنَد، وَز بــام ز که

 ۲8۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بود، خود را گرفت  ی: صبـر اول گفت

 شگفت  نی با خواجه که بشنو، ا گفت

  یی و او زبان سکوت و سکون و عدم و فضاگشا  شود ی که خدا وارد عمل م  جاست ن یخدا مشورت کرد، و ا  ایبا پادشاه    خاتون 

 .مانی طلبو آرزو  تیّبر اُمن  یمبن یذهنمن یهانه خواسته  داند، ی را م

 181۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شاه  قُل   دیخمش کن تا بگو نیه

 جنس  گُل   نیمفروش با ا یبلبل 

عدم با اتفاقات برخورد    یاز فضا دیکند، با انیرا ب یاریو الزم است هش ست یاریکه از جنس هش یما بسان گل ۀهم یعنی

 .کند
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  م،یدانی ما خوب م  رایکننده بود، زکمک  اریپادشاه، بس   ریمقاومت خاتون و دعوت خودش به سکون و آرامش و تدب  عدم

خاتون و پادشاه با    ر یبسا اگر تدبو چه   شود ی م  گر ید  یذهنیهامقاومت من   ۀ زانند یواکنش و مقاومت دربرابر اتفاقات، براَنگ

  شتر ی و ب  شتریو فَرَج در عشق دختر ب  شدند ی گرفتند، موفق نم  شی که پ  یشگرد و ترفند  نیمقاومت و خشم همراه بود، در ا

ما    ی ول  دهدی که خدا در ما انجام م  یعشق سرد نمودند؛ کار نیرا از ا  یدک و آرام وانکه اندک ! حال آن دیورزی سماجت م

و مدام از    کندیمرتب سؤال م  د، را بفهم  ی طرح اله   تواند ی ! چون ذهن نم میپرسی آن م  یی  و چرا  یو چند  ی مرتب از چون 

  ۀ سیو دچار مقا  گرددی ندامت، مالمت، دنبال مقصر گشتن، قبض و خشم م  ،یتیابراز نارضا  ست،یکه موافق حال او ن   یاتفاقات 

 .شود ی حسادت م   جهیو درنت یذهن

 ۹۲1 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 علت در اوست   یما چون بس  ۀدید

 دوست  دی خود، در د  دیفنا کن، د رو

 ۹۲۲دفتر اول،    ،یمثنو ،یمولو

 او ن عمَ الع وَض  د یما را د دید

 او کُل غرض د یاندر د یابی

  م ییزاد خداما خانه   ۀهم   ی عنی  ست؛ ی باشندگان در ذات  هست  ۀ هم  ن یوحدت ب انگر یب ت،یقسمت از حکا  نیا گر،ید یی سو از

  تییاصل ما همان خدا  م،یمتفاوت  نیشکل پرورش داده، و اگر در رنگ و نژاد و زبان و فرهنگ و د  نیباتریو خدا ما را به ز

 .یشاهزادگ   ،یمهترزادگ  ی عنیماست؛ 
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ما با   یزیخعدم راست   ایراستا نبودن با خدا  جز خدا و چون هم   زینه در خدمت  هر چ  میاست که ما در خدمت خدا باش  الزم

آفر بَرنم  ی زندگ  رتیآدم، مطابقت ندارد، غ  نش  یطرح و هدف  را  بر    ی عنیقاطع    یو ضربات   تابد ی و عدالت خدا آن  بُرَّنده 

 :را از درون ما آزاد کند و بر ما بتاباند  بایتا همان دختر ز کندی ما وارد م یذهنمن

 ۳۰۲۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شنو   ا ،یّکَنزا  گفت مَخف کُنت

 خود گم مکن، اظهار شو   جوهر

لفظ آرزو را موالنا    ایکلمه    قت یفرج است که درحق  ت یهمان شخص  یی گفته؛ آرزوجو  یذهندر من   یی آخر  داستان از آرزوجو  در

فرج،    جانیا  کند؛ی م  ی بخشت یصفت، آن را شخص  ک ی  انیب  یشاعر برا  ی (؛ گاهشنیک ینوفیکرده )پ رس  ی بخشت یشخص

 :پادشاه  اینه خدا  ستی ذهن گوش من به غالم  حلقه 

 ۲4۵۵ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی همه محمود شو یک  ، ینکن یازیتو اَ تا

 ینَبَر مانیمُلک سل  ،ینَدَر یوی تو د تا

که در  و حال آن   یدار یب  یو کوبنده برا  نیسهمگ  ییهاو ضربه   میخوری مثل فرج، ضربه م   مانیهای دگیهمان  یاهویدر ه  پس

کشت    رایز  شنودی همان ک شت دوم را نم  ای   یثانمن    یصدا  یکس  ،یمَجاز   یهای در خوش   ستین  شیب  یایکه باز  ایدن  نیا

 :است  دهیدوم فاسد و پوس

 1۰۵۷ تی، ب دومدفتر   ،یمثنو ،یمولو

 اهیصدگ زد یور بر  دیبرو گر

 ا له  ۀآن کشت دیبررو  عاقبت
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 1۰۵8 تی، ب دومدفتر   ،یمثنو ،یمولو

 است  ده یاول کامل و بُگز ک شت

 است   دهیفاسد و پوس ی ثان  تخم

  ی ما، غالم هندو  ۀ فرج قص   نیهم  ی عنیکار گرفته،  ها را به الفاظ آن   ن یکه موالنا با ا  ی ثان   ا یحادث    ای کاذب    ایک شت دوم    یعنی

ا فراط کرده و حاال مطابق با قانون قضا و    ازحد،شیها بو اقامت در آن   های دگیاو در همان  رایز  ،یو ا فراط   گری مُتجاوز و تَعد

  ، یابدی کشت ازل   ا یتا به ک شت اول و    ردیگی خودش، قرار م  یهاخودش، بافته   یهای دگیهمان  عرضچه کاشته، مورد تهرآن

 .هست  ش یگشا ر،ییو تغ لیشود که در آن تبد لیتبد

 :میالهامات خدا، درون را ساکت کن   افتیدر  یخدا سکوت است؛ الزم است برا زبان

 ۲۷۲۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تا بر جان تو  ر،یبپذ  اَنص توا

 اَنص توا   یاز جانان جزا دیآ

مورد ع تاب   رونی اگر از ب یو عدم در ما ثبات گرفته باشد حت ییکه فضاگشا ی فتوا دهنده است. درصورت نیترمطمئن  قلب،

خواهد کرد   تیهدا  یزیدر درون، مارا به ضرورت هر چ زانیصورت تعادل و مکه در آن  م؛یریقرار بگ یذهنیهاو خ طاب من 

 .باالنس را دارا نبود  ن یا مییما هم مانند او ۀکه غالم قصه ما، که بعضا  هم

 1۳۹۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صیمرد حر  ی اندازه خور ا  لقمه

 صیباشد لقمه حلوا و خَب   گرچه

 14۰1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 را مَهل  زانیم ش یز حرص خو نیه

 و حرص آمد تو را خصم  مُض ل آز

  از خرما و روغن   ییحلوا =صیخب

 :معروف اتیاب نیوا

 ۵۳۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یی ضرورت هم تو ی مُفت گفت

 یمجرم شو یضرورت گر خور ی ب

 ۵۳1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ب ه  زیضرورت هست هم پره گر

 ضَمان آن ب ده ی! باریورخور

تهران   ۀشیفرح از شهر اند باسپاس، 
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 :اتیمراقبه با اب

  یای که آگاه  کندی را در دل  ما روشن م  ییهاچراغ  کارن یاست. ا  دیمف   اریبس  اتیگفتند تکرار اب  یشهباز  یکه آقا  طورهمان

 .گذارمی . سه چراغ را به اشتراک مدهندی به ما م  ماستلحظه  نیا ازیرا که ن

 :مُستَطاب را صدا بزنخو و طبع   .1

 ۹18 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قَضا انداخت ما را در عذاب گر

 رود آن خو و طبع  مُستَطاب؟  یکَ

 .رودی نم   نیما از ب   ی عال   ت یانداخت آن خو و جنس ی ما را در عذاب و سخت ی است: اگر زندگ  نیا  تیب   ی ادب    یمعن

ها انسان   هیدردساز است. ما و بق    ی جسم   ی اریشو ه  یذهنمن   نیعذاب هم  ست؟یقَضا انداخت ما را در عذاب: عذاب چ  گر

  دهد ی ما مانع، مسأله و دشمن ساخته و اجازه نم  ی کام کرده، براما را تلخ   ی ذهن. من میاخودمان افتاده    ی ذهنبه دام  من 

سر  راه    ی را زندگ  کندی م  جاد یکه ا  ییو دردها  ی ذهنمن   ن یخود  ا  اما  .میتجربه کن  یبا شاد  و لحظه را پُر    نیا    ی که زندگ 

 .باشد ی م ی زندگ  ایاست و از جنس خدا  ی ما که عال ی اصل ت  یبه جنسکند، نسبت  داریما قرار داده تا ما را ب

 ۹18 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قَضا اَنداخت ما را در عذاب گر

 رود آن خو و طبع  مُستَطاب؟  یکَ

ا    یذهنکه از من    یعذاب   نیا  :دیگوی است. م  بخشد ینو  اریدوم بس  مصرع   ست یقادر ن  وجهچیهبه   شودی م   جادیانسان 

اصل  ما هنوز    ی عنیمُستَطاب  ما    یکرده باشد، خو  جادیهرچقدر هم درد ا  ی ذهنببرد. من   نیبانسان را از     ی اصل   ت یجنس

 .میبه آن زنده شو  ییگشاضا با ف میتوانی است و ما م ی کامل و عال
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.  نمیبب  گر ید  یهالحظه آن خو و طبع  مُستطاب را در خود و انسان   نیاست که ا  نیروشن شد ا  م یکه برا  ی دیجد  چراغ 

  رون یدر ب  یذهنیهااز من  ی راحترا بزرگ کند. او به   هاب یو آن ع  ندیرا بب  گرانید  یهاب یکه ع  کندی دائم تالش م   یذهنمن 

ا م  راداتشانیو  بدیگوی سخن  پس  د  کی    ی ذهنمن   یرو  مرکزت  یجاه .  تبع    یک»:  میگوی م  گریانسان   و  خو  آن  رود 

آدم هم مقابلم    نیاگر بدتر  ی عنیها باشم؛  آن   « خو و طبع مستطاب»   اد یدائما  به    کنمی ها نگاه م به انسان   ی . وقت«مستطاب

  ی . وقت رودی نم  نیاز ب ی انسان  چ یهو عشق در  ی جنس زندگ رایکنم، ز یی قرار گرفت، خو و طبع مُستَطاب را در او شناسا

خو و طبع    آن  .و عشق را در او صدا بزنم  ی او را صدا نکنم بلکه در همه حال زندگ     یذهنمن   میگوی سخن م  ی سانبا ان 

 .میصدا بزن می توانی عشق م   ان یو ب ی خاموش  ،ییگشابا فضا  گرانیمُستَطاب را در خودمان و د 

 :ستین  یرشدن یانسان از جنس پ .۲

 ۹1۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شوم؟  ی گدا گشتم، گ دارُو کَ گر

 لباسم کهنه گردد، من نُواَم  ور

 .ستیاصل  انسان از جنس زندگ  رایاست، ز ازینی به آن ب اصل  انسان نسبت ی جهان است ول   نیا ی گدا ذهنیمن

  ی  جسم خاک  ی عن یفقط لباس  انسان  نیا شود؛ ی نم ریاست که انسان در اصل پ نیمصرع دوم ا دیجد یهاغام یاز پ ی کی

زنده به    یهارا در انسان  یینو   نیبلکه نو است. ا  شودی نم  ریاو با مرور زمان پ    ی خود  اصل   ی ول   شودی م  ریاو است که پ

تر تر و خالق در اصل جوان  شوندی زنده م  ی به زندگ  شتریب  ی ول   رودی م  اال سن جسمشان ب  یوقتها  . آنمینیبی حضور م 

  شه یهم  ی زندگ  را یز  باشد،ی م   ییو نو   یباال هم قدرتمند، خالق و پُر از جوان   نیدر سن  ی . پس انسان  زنده به زندگشوندیم

 . نو و شاداب است

 :تمام در غم و راحت م یتوکّل و تسل .۳
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 4۶8 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تمام م یتوکّل جز که تسل جُز

 غم و راحت، همه مکرست و دام در

  کهن ی. اشوندی تجربه م  ندیآو خوش   بایز  اریصورت بسبه   یو چالش و گاه   ی صورت  سختبه   یگاه  هات یذهن، وضع  د  ید  از

است که موالنا همان    نیا  دیچراغ  جد  . اماامده یرا بارها شن  میتوکّل کن  ی و به زندگ   میشو  میتسل  دیبا  های ها و سختدر غم 

 .داندی واجب م   زین ی راحت یتمام و توکّل را برا   م یتسل

است،    یکه مهم و جدّ  ی هستند و اصل  زندگ  ی زندگ   ی  اتفاقات باز  م،یگرفت  اد یگنج حضور    8۷1که در برنامه    طورهمان

اتفاقات   نیاز ا ی به خودش زنده کند. بعض  شتریهرچه ب آورد،ی م شی که پ یاطراف  اتفاقات  ییگشاما را با فضا  خواهدیم

اتفاقات هم    ی . اما بعض میتوکّل کن  ی و به زندگ  ییها فضاگشااطراف  آن   دیباما سخت هستند و حالت  چالش دارند،    یبرا

ز  ندیآخوش  نکته    بایو  آن  نای  مهمهستند،  که  فضا است  زندگ  میکن  ییگشاجا هم  به  کامال   باش  ی و  داشته  .  میتوکّل 

  ت یکه ما به آن وضع  دهدی رخ م  ی زمان  نیدر ما بسازند. ا  ی ذهنرا دارند که من   ت یقابل  ن یا  ی زندگ  یبایز  یهات یوضع

ظاهر  به   ت یآن وضع  میخواهی بلکه م   م؛یبرقص  ی آزادانه با آهنگ  زندگ   میتوانی نم   گریوقت دآن   م،یفتیُو به دامش ب  میبچسب

دار  ی عال نگه  توکل  لحظه میرا  نبه . فقط  ا براز   و  با    کندی کمک م  ی به زندگ  یازمندیلحظه    با یظاهر زبه   ت  یوضع  کیتا 

 .مینشو تیهوهم

  ما  یلحظه را مستق  نیباشد، به او توکُّل کند و خرد  ا  ازمندین  ی است که فضا باز کند، به زندگ   نیا  شه یکار  انسان هم  پس 

را    هات یبشنود، کار کند و وضع  ند،یما نفس بک ش، بب  قیازطر یزندگ  میدهی اجازه م  بیترت  نی. به اردیبگ  ی  زندگاز خود 

 .تجربه کند

 4۶8 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تمام میتوکُّل جز که تسل جز
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 غم و راحت، همه مکرست و دام در

با عشق و احترام، سارا از آلمان
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 .حضورو دوستان همراه گنج زیعز یشهباز  یسالم خدمت آقا

 .8۷۹  ۀ از برنام یبردارادداشت ی

 .دیبا انبساط برخورد کن د،یفضا باز کن دیآی وجود مکه به  یمرکرتان، اطراف اتفاق به  دیاوریعدم را دوباره ب یجورک ی -1

 .دینیرا بب تانی ذهنتا من  دیکن نیتمر -۲

 .باشم یذهنمن  شهیهم ستمین مجبور

 .یذهناو باشم، نه من  خواهمی م من

 .میدو نعمت باش  نیشکرگزار ا دی. بامیشنو مجهّز هستو گوش  سکوت  نیبما به چشم  عدم  -۳

 .استفاده از آن نعمت است ی قیحق  شکر 

 .میعدم منتظرست ما از او استفاده کن ی اریهش

م   هر  خدا  را  بب  دیآزمای لحظه ما  م  ایآ  ندیکه  ب  میخواهی ما  بب  یعن یاو    یی نایبا  با شنوا  مینیعدم،  سکوت،    یعنی او    یی  و 

 م؟ یبشنو

 .میجوی م میدارم خدا را در فکرها کنم،ی تندتند فکر م یوقت  -4

 ؟ ینقطه در سرت هست  ک ی شهیهم چرا

 .میکنی شده سفر م گشوده  یها به فضااز نقطه  یکیی ک یلحظه  در هر -۵

 .شد ی من زنده خواه  نگران نباش، تو به  د،ی د ی مرا خواه ییجاک ی -۶

 .دیحرف بزرگان گوش کنکنار و به  دیرا بگذار اریاخت د،یدار ی دگیاگر هنوز همان -۷

 و انتخاب را بده دست  موالنا  اریاخت
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 .در سرت را  یذهن من یهاراهت کن نه حرف  یاشعار را راهنما  چراغ 

 ند؟ یاو بچ دیگذاری و تمام عمرتان جشن است. چرا نم  لحظه   نیا -8

 رند؟ یگی نم  رادیا کنند،ی ما نگاه م کائنات و خدا به  -۹

 .کنار مشیبگذار  دیبا رقصد،ی تو م  پردهی ب  یذهنمن -1۰

 .که من زنده نبودم کردی نم  انیمن خودش را ب یهااگر از سلول  -11

 .میگذاری کند، ما نم  دایپ ی کند، در ما تجلّ انیما ب ق یخودش را ازطر  خواهدی خدا م -1۲

را قضا و    دنیکش   ارانهیدرد هش  ی. حتّمی او را داشته باش  و تحمّل  زنده شدن به   تا تاب  میصبر کن  ،ییبافضاگشا -1۳

 .کندی م  نییفکان تعکن

دهد و برود؛ نَه مخالفت و  را انجام    اشفه یتا وظ  د،یکن  ییرایصورت چالش، هرچه آمد پذبه  دیآی م   یمهمان   لحظه نیا

 .داشتنکردن، نَه موافقت و نگه  رونیب

 .ییبا فضاگشا میعبور کن دی از زمستان  ذهن با م،یهست ی ما گرو  بهار زندگ  -14

است را    امی زندگ   یۀام که تنها سرماتوجّه زنده  یعنی  کنم؛ی نم  دهدی که ذهنم نشان م  یزیچ  ی من خودم را قربان   -1۵

 .دهمی آن نمبه 

 .سمت آن  بروم به  دیمن نبا زنند،ی در ذهن فقط چراغ م هانقطه 

 .کنمی م ی درونش آشت ی  با زندگ نمی، ببعدم  د  ی. با دنمیبی ام در دعوا هستم، اشتباه مبچّه ی ذهنبا من   یوقت -1۶ 

 .بلند شوم خودم را بفروشم کهن یما خداست نه ا یمشتر میفهمی . مییفضاگشا  با م،یشو  لیتبد دیبا -1۷

 .بگذر یذهن. از من ستیشده قبول نگشوده  یو فضا  یذهنمن  ن ینوسان ب -18
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 14۶۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را تو به دست  یمکش هر مشتر نیه

 با دومعشوقه بَدَست  یبازعشق 

 آتش  عشق؟  ایآتش  درد  -1۹

و متحوّل    میداررا نگه   ی نیاگر دوب  ی شده و خدمت کند ول   ل یتبد  تواند ی م   یذهنفورا  من   ،ییو فضاگشا  یی آتش  شناسا  با

 .برود ن یاز ب  یذهناست من  ف ی. حبردی م  نیرا از ب یذهنآتش  درد، من   م،ینشو

  ت یّموفق  ،یمعنو  ام یآن مثل پ  به  چسبمی نم   رود،ی م  شود ی تمام م  شوم، ی نم  دهیهمان  نمیآفری که م  ییهابا نقش   -۲۰

 .فضا آن  به  گردمی دوباره برم ،یمعلّم  فهیآموز و انجام وظدانش  ت یموفق ،یمادر  فه یفرزند و انجام  وظ

 .ارزش دارد نیرا در ما زنده کند، فقط ا اشی شاد  خواهدی خدا م -۲1

 .بساط را فراهم آورده ، یهرکس  یزمان را تمام کند برا خواهد ی تمام شده است، خدا م   یذهنمن دوران  

 .سفت و سخت هست، بنا کنم یشده که جا گشوده   یفضا یرا رو امی زندگ  دیبا -۲۲

  م یاجازه ده  ییفضاگشا   . با اوردیپاک  خودش را درب  ت  یّنجس  ما، جنس  ی ذهنتا از من   دمدی اتفاق  لحظه م   خدا در هر  -۲۳

 .دَم ش  او اثر کند

 کند؟  دایشود؟ مزه پ  لیتبد تانیذهنمن  دیدهی . اجازه مدیشو  لیتبد دیبا  د،یدانی م  یکاف  ۀانداز شما به  -۲4

 .هرجا طلسم هست، گنج هم هست -۲۵

 .میکنترل  طلسم هست ر یاست. در ز دهیما در خواندن  ذهن  همان د یشد  ل یم طلسم،

 .شود دا یخدا را پاک کنم تا گنج  حضور پ ۀ خواندن  ذهن را متوقّف کنم و خان  لحظه،  نیدرون خودم، در ا  جاستنیهم
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ضرورت دارد معشوقه خودش را از من پنهان کند؟ نه! پس من    ای بدهم. آ  ی شده ضرورت را فتوگشوده   یبا فضا  -۲۶

قدر ترمز را  در حرکت  تند  ذهن و آن  رمیگی فکر بکنم؟ نه! پس ترمز م  همهن ی. ضرورت دارد من اکنمی کارها را نم   آن

 .ستدیتا کامال  ب ا دارمی م نگه 

هر    شود، ی م  میگشاکه راه   ی تیخلّاق  : هرمیاده یرا از او شن  زها یچ  نی ا  میابوده   ی کیاو  شده که با  گشوده   یدر فضا -۲۷

 .شودی م  انیحال نبوده و از من به که تاب یدیجد

 .میریرا بگ یق یتا فضا را باز کرده و عشق  حق میشوی در امتحانات سَرخورده م -۲8

 .ندارد یی معنا یدیاست؛ پس در سفر به درون، ناام اریبس یهاقسم به آسمان  درون که در آن راه  -۲۹

 ۳۳8۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 د یاو بَر  ش یپبه  هایدینااُم

 دی جَه رون یب دوا، ی ز  درد  ب  تا

 .تصفر اس  یذهنمن  ۀو انتظارم از افسان دمیام گری من د د،ییآی م قت یمربع  حق یسوبه  د یشُد دیناام اگر

  ی شوی خدا، مجبور م  یسوبه   یو برگشت  یو سرخورده شد  یاست رفت  نیبهتر  یکردیکه فکر م  یاز راه  یوقت  -۳۰

 .کندی کار نم  روش ن یکه ا یسال امتحان کن  ۳۹نبوده  ازین  یفهمی و تازه م ی را هم امتحان بکن میو تسل یی فضاگشا

 .مرکز شما دیآی م  ییفضاگشا خدا با  -۳1

 .ستین یزیچ  ییفضاگشا راز یشما غ کمک 

 .یباش   یراض  ی توانی نم ،یری بگ  یجدّاگر اتفاق را   -۳۲

 .رضا در اتفاق  لحظه پرواز کن ۀرضاست. از نقط  ، یکه هست  ی تیّپرواز در هر وضع ۀ نقط
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 :یشوی م ه«یباشد، »راض   یکه باز اتفاق 

 .کس هستو همه   زیچاز خدا که در همه   یراض

  یدهای. صبر کن، کلکندی باز نم  ی دائم   ی  تیو حسّ نقص و حمل  درد و نارضا  یگرفتگن یما را از ا  ی ذهندر من  زیچچ یه  -۳۳

 .نزد  اوست نیها و زمآسمان 

در عالم ارواح  پاک سَر    اتیی روح  خدا  ،یفراموش و صفر شد   گرانیخودت و د  ی ذهنمن  ش  ی در ذهن و پ  ی وقت -۳4

 :یشوی م ه«ی»مرض شود، ی م  ادی تیبا رضا شود،ی م ده ید آورد،ی برم

 .شودی م ی کس هست، از تو راض و همه  زیچکه در همه  خدا 

  ی تو از او راض  کهی سفر  عشق برگرد به آغوش  پروردگارت درحال نیو مطمئن از بودن، از ا دهیرسنیقینفس  به  ی ا  پس 

 .ستی و او هم از تو راض

شو همراه با چهار برکت     قتیمن شو، داخل  بهشت  حق  زتمام یچستّار و همه  م،یصبور، حل  شده،م یجمع  بندگان  تسل  داخل 

 .ستیجار ییکتای نی که از روح  پاکان به ا گریشکر، رضا و صدهزاران ترجمان  د ز،یصبر، پره ل،یاص

 .دیو سالمت باش  شاد

آباد از نجف  هیمرض
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  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 


