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521 پیغام عشق قسمت خانم دینا از کانادا   

 با سالم 

 ی از داستان دقوق ی برداشت

را طلب    یشتریب  ی آگاه شده و آگاه   یکه تا حد  ی انسان  ست، ی که طالب زندگ  کندی م   ی داستان موالنا صحبت از انسان  نیا  در

 .کندیم

 یاریذهن و هش نی مرز ب -ایو در  یخشک   نی. ساحل: مرز بافتدی داستان در کنار ساحل اتفاق م  نیا

 1984 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ساحل به گام ک ی یِسو  دمیرس چون 

 شام  وقتِ  ،گشته روز و ، گهیب بود 

 شود؟ ی نم   ایچرا در ساحل مانده و وارد در  ست؟ین ایدر در ی چرا دقوق  پرسمی خودم م از

   572و  571 اتیاب  ، دفتر اول  ،یمثنو ،یمولو

 بزاد   یکز خشک د،ید  یحس، خشک 

 نهاد ایبر در ی جان، پا ی سیع

 فتاد   یجسمِ خشک، بر خشک رِیس

 نهاد ایجان، پا در دل در رِیس

 575بیت  ، دفتر اول  ،یمثنو ،یمولو

 و فهم و فکر ماست  وَهم  ،یموج خاک

 و فناست   محو و سُکرَست ، یآب موج
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 :کنمی مورد را ذکر م   3در ادامه  شود؟ ی ( مای)در  یموج آب  نیبه ا ی باعث عدم اتصال دقوق   یعوامل   چه

 :( جمع را دارد یی )ناسزاگو عیو ترس از تشن کندی م  دیهم مثل من از جمع تقل یدقوق  د یشا -1

ت   شهیو هم  میاهزاران سال به ذهن عادت کرده   یکه ط   ییجاآن   از به   دییأدنبال  از جمع   مانیهای دگیخاطر همانگرفتن 

طرد    ،یمانی تنها م  ، یجمع و جامعه نباش  یهم مطابق الگوها و باورها   اآلن که اگر    ترساند ی ذهن ما را م  نیحال ا  م،یابوده 

 !یریگی ! مورد استهزا قرار میشویم

  شناسد، ی را م  های دگ یشدن همان  ادیکه تنها کم و ز  جمعی   –کننده است  ران یو و  قیعم  اریجمع بر ما بس  ریثأکه ت  مینیبیم  ما

 نیچنن یرا ا یذهنجماعت من  نی. و موالنا اطلبدی م نیهمت و ارادة آهن( یذهن یها)من  سلطة مخرب جمع  نیاز ا ییو رها

 :دارند ی برنم  یزندگ  یسوقدم هم به  کی ی که حت کندی م  فیتوص

 2023 بیت  ، سومدفتر    ،یمثنو ،یمولو

 و عقل   یگوناگونِ با صد رأ خلقِ 

 نَقـل ندآرَی نم  سو  آنقدم  کی

 2030و   2029 اتیاب  ، سومدفتر    ،یمثنو ،یمولو

 فتقاراِ  و  اجیاحت باکمالِ

 غُوره، جان سپار  مین یِآرزو ز

 برگِ درخت  ک یو حرصِ  اقیزاشت

 آهِ سخت  ان،ینوای ب   نیا زنندیم

  افتقار: فقر*
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کار    خواهمی ها را داشته باشم، مآن   دییاحترام و تأ  خواهمی م  رم،یبگ  اد یجماعت    نیرا از ا  ی راه زندگ  خواهم ی من م   حال 

  ی دگیجماعت پر از همان  ن یندارند. ا  یخبر  ی زندگ   ی از عمق، باطن و درست  هان یا  کهی کنند، درحال   دیی جماعت تأ  ن یدُرُستم را ا

 .شناسندی و درد فقط جنس خودشان را م 

 2563 تیب  ، دفتر سوم  ،یمثنو ،یمولو

 نی از کم اند ی تجمله علّ ، خلق

 نی قیعلّت   شودی علّت م ارِی

 ذهن(  دانمی )م داندی که م کندی ها را دارد فکر ممثل من ترس از ناشناخته  یهم دقوق  دیشا -2

را    ایدر  یاندازة کاف آن وهم دارد، چون به   یها)مرکز عدم( و ناشناخته   ایو از در  شناسدی )ذهن( را م   ی خشک   شتریب  ی دقوق

  دهد ی ها اجازه نم ها و محروم بودن از آن ی دگ یاز دست دادن همان  ترس   .نسپرده است   ایتجربه نکرده و خود را به موج در

تو    دیگوی ذهن م  مثالً،   .میمحروم بمان  شهیهم   یبرا  میترسیم  م،یطور کامل از مرکزمان دور کنهرا ب   های دگیهمان  نیکه ما ا

تو    ی عنی  ی اگر کنترل نکن  دیگوی م   فتد،یطرف مقابل ب  ی برا  یممکن است اتفاق   ی ( را کنترل نکنیرابطه )از هر نوع   نیاگر ا

  ی کسان   یبرا  یمرتب نگران باش تا اتفاق  :دیگوی ندارند درواقع م  تیتو اهم  یاشخاص برا  ایشخص    نیو ا  یتفاوت هست ی ب

   .فتدیکه در مرکزت هستند ن

م   کهن یا  ا ی  و آ  :دیگوی ذهن  به  تو مرتب  برنامه   ینرو  ندهیاگر  دارا  ،ینکن  یزیرو  نباشد  از دست    اتیی حواست جمع  را 

)منفعت( دارند؟ مگر    ی اقتصاد  جه ینت  تیبرا  ییچه کارها  ی بدان  دیکه دوروبرت چه خبر است؟ با  ی بدان   دیتو با  !؟ی دهیم

رشد و    یبرا  یازهیانگ  ؟یزنی که درجا م  ینکن   سهیاگر مقا  :دیگویم  سهیمقا  هیتوج  درموردِ  ای  و   ؟ یخدمت کن  یخواه ی نم

  .)ذهن( ماندن  ی در خشک  یبرا  گرید لی هزاران ترس و دل ؟وی فتای عقب م  گرانیدر تو وجود نخواهد داشت؟ از د شرفت یپ

ما را کنترل کرده  یاریهش بیترتن یاجازه بده من کنترل کنم و بد :دیگو ی م -«دانمی من م» :دیگوی م شهیذهن هم مینیبیم

 :دهدی موالنا جواب ذهن را م یبزند ول   ایدل به در  ستی و حاضر ن کند،ی و م
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 2251 بیت  ، سومدفتر    ،یمثنو ،یمولو

 ن یست هل مانده گِ محبوسِ  ،ما آبِ

 نیط  رحمت، جذب کن ما را ز بحرِ

 2253 و  2252 اتیدفتر سوم اب  ،یمثنو ،یمولو

 م من تو را در خود کَشَ :دیگو بحر

 که من آب خَوشم  ی الفی م کیل

 تو را  داردی تو محروم م  الفِ

 آن پنداشت کن، در من درآ  ترکِ

 خود را ندارد   یبه کار کردن و تمرکز رو یمثل من تعهد کاف  یدقوق   دیشا  تیو درنها -3

 2981 شمس، غزل شمارة  وان ید  ،یمولو

 نرسد مر تو را که، تو  یمزد کار م  زان

 ی گهکار، گه  ن یدر ا  یست ین وسته یپ

را    میدردها  ینهیحاضرم هز  کنم؟ی صبر م  ای آ  دهم؟ی خودم انجام م   ییرها  یمن حداکثر توانم را برا  ا یآ  پرسمی خودم م   از

خودم متمرکز   یرو  دهدی و اجازه نم   اندازد ی راه م  اهو یکنم ذهنم ه  ینیخودم را بازب   خواهمی م  ی وقت  کهن یا  ا یآگاهانه بپردازم؟

 باشم؟ 

مثال به من    یباش. برا  یراض   نیبه هم  :دیگوی که م   ستن یا  یعدم تعهد کاف  جادیا  یبرا  امیذهنمنِ  یهاله یاز ح  یکی

و تعهد است،    یوستگیپ  نیا  یدر فالن کالس حضور دار  ای  ی دهی تو هر روز به برنامة گنج حضور گوش م  کهن یهم  :دیگویم
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  ی البته تا حد  ست، ی کاف   نیهم خوب است، هم  رونت یکه اوضاع برا! خوشحال باش چیاآن را داشته   اقت یتو ل  دهدی نشان م 

هنوز آن    ی تمام نشده، حالم بهتر شده ول  یکم شده ول   یادیمن تا حد ز  یخوب است و دردها  رونیچون ب دیگوی راست م

را که   میهای دگی همان  یکشت  خواهدی من است که م  یذهنمن  یهاله یح  هان یدرواقع ا  ست،یدر من ن  داریثبات و آرامش پا

 .برسم ادشانیاند را من به فرچون در حال غرق شدن  کنندی داد و قال م

ب  نمیبی م  کهنیا  ام،ی ذهن من  یهاله ی ح  گرید  از اطراف  یصورت ناخودآگاه حت ه که  به  به   کمینزد  انیکمک    ی برا  ینوع عمالً 

  ن یدوباره به من ا  جان یعمل کنند و موالنا ا  من )ذهنم(  یباور  یها مطابق الگوهاو ذهنم انتظار دارد آن   باشد، یها مکنترل آن

 :دیفرمای خودم باشد و م  یرو دیام باشم و نورافکن فقط و فقط با ی ذهننکه مراقب م  دهدی را م یهشدار و آگاه 

 2239و   2237 اتیدفتر سوم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 ش و پنج و شَ چار  حبسِ مِیقمَ یا

 ش را هم بکَ  گران ید ، ییجانغز

 دوست دست   یِّندادت بندگ  چون 

 ست؟ از کجااَت خاسته ی شاه لِیم

  ان یدر پا و

 3781 تیدوم، ب  دفتر  ،یمثنو ،یمولو

 ه نِبِ ایدر در یپا  ،مانیلسُ  با

 ه رِسازد صد زِ ، چو داوود آب تا

 والسالم 

 کانادا  - ناید
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 و همراهان گنج حضور  زیعز یسالم خدمت استاد شهباز 

 881شمس برنامه  وان ید 2001از غزل   کپارچهی یاده یچک

 2001مولوی، دیوان شمس، غزل 

 بر من  نیمیدلبر س  یده و عشوه ده ا دم

 دم تو چون اجل آمد بر من  ی دمم ب  که

 بر من بدَم و از من بدَم  بر من!ن یمی! دلبر سایخدا

کنم وگرنه    لیها را زا شوم و با نور تو آن   م یهای دگ یکن تا متوجة همان  اهمیدَم س  ک یدَم خود ماهم کن و با عشوه خود    با

 . شومی و به تو زنده نم  رمیمی م ی ذهنتو، در من یهابدون دم و عشوه 

 ! بر من بتاب و از من بتابایخدا

و اگر سر مرا در    کنمی م  دا یپ  ایدر  ی به وسعت و ژرفا  یاگر انوار گُهربار تو بر دل من بتابد و مرکزم را عدم کنم، دل   ایخدا

نگاهم به تو و سرم به آسمان تو بلند است و    شهیو هم  نمیبی من با نور تو م  ،یآغوش لطفت گرفته و مرا نوازش کن

 . گردانمی وقت سرم را به جهان برنم چیه

 زیو از من بر  زی! بر من برایخدا

زردم را گلگون و درخشان    یو رو  یزیبر جانم بر تیفزاکه تو از شراب جان   ی خواهد بود، وقت ینیریچه لحظة ش ایخدا

خود    خانةی، چرا؟ چون تو مرا وقف مکه متوجة اتفاقات اطرافم نخواهم بود   شوم ی وقت چنان مست و خراب تو م آن   ،یکن

 .، که خانة من هم هست را آباد کنمتا خانة تو  کنمی را خراب م میهای دگ یپس همه همان ،یدیآفر

کافرم    یذهن، منوحدت را اظهار کند   نیا  خواهدی و م   شودی جان من از شراب تو زنده م  کهن ی؟ همچه کنم  ی ! ولایخدا

 . : من خداگونه شدم دیگوی قد عَلَم کرده و م
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 ! بر من ببار و از من ببار ایخدا

از همه،  قبل   ،خواهمی ترم، از تو متر و تشنه و آماده   ترسته یکه من از همة باشندگان، شا  ی دانی ، مجان   یساق   یا  ایخدا

  ی همة باشندگانت جار   نیرا ب  ی تو باشم و آب زندگ  ی که ساق  شومی من هم متعهد م  ،یکن  یرا بر من جار  یآب زندگ 

 . کنم

  ! با من بگو و از من بگوایخدا

  تر،ی تر، پرانرژتر، شادابزنده  ،رمیگی از تو م   ی شتریو شراب ب  کنمی فضا را باز م  شتری بندة فرمان توأم، هرچه ب  من

تو خطاب    کهی خصوصاً زمان   کنم،ی م  دایخدمت به تو پ  یبرا  یشتریو ذوق و شوق ب   شومی تر و شاکرتر مقدرتمندتر خالق 

 .نیبلند شو و با نور من بب ،یشد: بلند شو! بلند شو! تو از جنس من یکنیم

  بزن بر قلب من  یبزن بر کوه من، نور  ی! نارایخدا

و دلم   ی کن ی را متالش  میهای دگ یکوه همان ی همچون موس  خواهم ی که در من هست، از تو م  ی و طلب   ف یتوص ن ی! با اایخدا

 . یو تا ابد روشن نگهدار  یرا به نور خودت روشن گردان 

مستجاب    میو دعا  ی و از من بدم   ی تا تو باز بر من بدم   ،شوم ی پس خاموش م  ،یکرد  ی دعا را تو بر زبانم جار  نی! اایخدا

 . شود

 8(، آیه 3عمران )کریم، سوره آل قرآن 

 « الْوَهَّابُ أَنْتَ  إِنَّکَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً »

ارزانى  هاى ما را به باطل متمایل مساز، و رحمت خود را بر ما  اى، دل اى پروردگار ما، از آن پس که ما را هدایت کرده »

 «اى.دار، که تو بخشاینده

از اصفهان  شهال -   سپاس و احترام  با
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 مهربانم  یبه نام خدا

 2834شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ی گرد  ریخوش و ش ،یدو چون بخورد  یقدح 

 ی امیما پ ریدماغ تو فرستد شه و ش   به

 549 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کشدی م  رون یز زنده مرده ب چون 

 مرده گشت او دارد رشد  هرکه

 . و دوستداران راه موالنا زیعز یشهباز  یخدمت آقا سالم 

و مادرم    شدی م   یکه پدرم عصبان   ییاون روزها  د یچرا؟ شا  دآی نم   ادمی  ی و ترس با من بود حت  ینگران   دآی م   ادمی  ی وقت  از

 .من ترس را آموختم دمیدی را مضطرب و نگران م 

  د ی تا در امان باشم، شا  دمیدوی و من م  افتهی بمب کجا م  نمیبب  کردمی اون بمباران در شهرم که نگاه آسمان م   دیشا

 .دمیلرزی بشم و از ترس م میکنم و قا  دایدنج پ یاگوشه  گشتم،ی باران تهران که م موشک 

  نشستم یوحشت زده م  یکیقرمز تو تار  ریو موقع آژ  میکه تو خونه کنده بود  یو تو سنگر  رازیکه آمدم ش  یموقع   دیشا  و

 .بشه دیسف تی که تا وضع کردمی و دعا م 

کنم ترس از دست    ی ها زد که من دائم تو ترس زندگبود که سال   ییهاب یمهم آس  ست،یمهم ن  دهایاون شا  گهید  دمیشا

سمت  که منو برد به   ی ترس  ها.و همة آدم   زیچترس از همه   ،یماریترس از مرگ، ترس از ب  ، یپولی ترس از ب  زان،یدادن عز

که خودم تو ذهنم ساخته بودم و    یالیخ  ی بردم به خدا  اهرا نداشتم ازم دفاع کنه، پن  یآدم قدرتمند  چی. هی ذهن  یخدا

که بهش    یندارم که نذر کنم و با مبالغ  یاد یپول ز دیببخش  ایخدا  :گفتمی خدا م   ه ب  ی وقت  د،آی دار م برام خنده   اآلن چقدر 
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انواع    با   یگرفتن بود، گاه  وعدة روزه   یپول بود، گاه  شنهادی پ  یمواظب من باشه، گاه  خواستمی ازش م  دادمی م   شنهادیپ

ب  رو  دلش  م ه نماز  عبادت آوردمی دست  ز.  ه  ادیها  اما  حضورچ یبود  نه  عمق   یکدام  نه  و  چون    یسطح   ،یداشت  بود 

 و نه اعتماد را.   شناختمی من سرجاشون بودند. من توکل رو نم یهاترس 

رو نبرده با    ذتشو کوتاه، هنوز ل  یموقت  آمدی م  ییهای شاد  هی  یگاه  شدی درست نم   رونیدر ب  یچ یها ادامه دادم هسال 

که خوشبختم کند، چه    ی کنم و شخص  دایپ  ی . ازدواج را چاره کار دانستم تا مدافع رفتی هم م  یحادثه تلخ اون شاد  هی

 .  ارهیب ی برات آرامش درون ادیبخواد ب گه ینفر د ه ی یباطل  الیخ

  یی من را از تنها  تونندی شم اونا م ی و آرام م  رسمی و به آرامش م  شمی من خوشبخت م  اد یحتماً بچه که ب  امدمیاما کوتاه ن

کردن علم و    ادیبا ز  رم،یگی بودم. گفتم اشکال نداره مدرک م  الیها نجاتم بدهند، و من چه خوش خو از ترس   اورندیدرب

بود بدترم    االتیهمش خ  دارند ی ها دست از سر من برمو ترس   رسمی و من به قدرت م   کنم،ی م  دا یدانش و شغل اعتبار پ

 . و افتادم ی داشتم خوردم ته جادة زندگ یی دانا  یو منِ ناآگاه که ادعا داد ی جوالن م   ینذهشدم. من 

  ز یچو توان همه   ختیپرورانده بودم، زهرش رو ر  نیکه تو آست  یکه خود ساخته بودم و بزرگش کرده بودم، مار  یذهنمن

  ،یدرون  یصدا  ه ی  دانم،ی کار کردن. چطور خدا دستم را گرفت هنوز نم   دن،یراه رفتن، غذا خوردن، خواب  ی رو ازم گرفت حت

 .شعرگونه. من که از شعر متنفر بودم اما اون داشت منو سمت خودش جذب کرد ی نجوا هی کردی نور سوسو م هی

داشت مثل   یخاص یتلخ   هی  نشست، ی اما به جان دلم م  کرد،ی رو فاش م   یتلخ   قتیحق  گفتی که م   یبا اشعار  کهن یا  با

رو    شای کم تلخ برات انجام بده، گوش کردم و نوشتم، کم  یکار  ه یقراره    شای با تلخ   یدون ی که انگار م   ییدارو  یتلخ 

  ، ینه جنگ  ،یکنه، خودم را به او سپردم، نه مقاومت  رمانمد  خوادی بودم که م  دهیرس  قتیاز دست داده بود انگار به اون حق

  ی بود که من انجام دادم، اما آرامش و شاد  ییکارها  هان یو صبر، ا  می . فقط سکوت و سکون و تسلیال ؤنه س   ،یازهینه ست

حالم   شتمدا  رش یو پذ میگرفته بودم هر وقت آرام بودم و تسل ادیقانونش رو    دونم،ی چطور وجودم را گرفت، اون را نم 

 .آمدی دوباره م ی و ترس و نگران  یو دودل  د یترد کردمیمقاومت م کردمی ال مؤخوب بود، و هر وقت با ذهن س 



 

 

 

521قسمت پیغام عشق   خانم ملودی از شیراز  

حرکت کردم،    ی کیاون تار  ی گام حرکت کردن، اشعار موالنا را چراغ راهم قرار دادم و پشت سرش توبهکردم گام   شروع 

  یی هاشراب  گهیقدر سرمست که د. آن شدمی سرمست م   ی از عشق اله   ی هر نقصم و فروختن اون به خدا کم  یی با شناسا

ها کوتاه بود، و دوام نداشت، گذرا  آن   یبودم مست   دهیها را چشرا دوست نداشتم، قبالً آن  آمدیم  میهای دگ یکه از همان

 .  کردیم شتریهامو ببود، بعدش ترس 

قابل    گرفتمیم  های دگیکه از همان  یبا اون شراب   دمینوشی و م   گرفتمی دست خدا م  داشتم از که    ی شراب   یاما طعم گوارا

که تازه    یقیحق  یرا به خدا  میهای دگیاز همان  ی اون شراب هر دفعه کم  دن ینوش  یرا رها نکردم و برا  رینبود. مس  اسیق

لحظه  به بود انگار تو قمارخانه بودم و من قمارباز، لحظه   ی. معاملة خوب شدمی و سرمست م   فروختمی کرده بودم م  داشیپ

  وز هام باخته بودم را امرها با ترس را که سال   یتییاون خدا  خواستمیکنم و م  یقمارخانه دوست داشتم باز  نیا  یتو

 .من  م یو تسل  یی از جنس خداگونه شده بود، با فضاگشا  ی جنس  تمیو قدرت و امن  ت یشده بودم. عقل و هدا  ر یرگیببرم. ش

دراز    ریرگیش  ییهاسمت انسان به   شهیرا هم  ازمیدست ن  نیهم  یرا رها کنم، برا  ریمس  دیتازه اول راهم و نبا  دانمیم

تک  بودن تک  یبتونم حرکت کنم. ممنونم برا  رمیگیها مکه از آن  ییرویو ن دیتا کمکم کنند تا من از عشق و ام کنم،یم

نتونست  راه هم    لومترهایکه ک  ی بودن دوستان هم فرکانس   ی اند. سپاس برادرونشان زنده شده   ی که به خدا  یشما دوستان 

خداوند    ستةیو شا   کی بر من. و سپاس از بندة ن  کرانشیب  یهانعمت   یخوبم برا  یو ممنونم از خدا  ندازد،یب  ییما جدا  نیب

 . آورد رونیذهن ب یکیشد و من را از تار یآن اشعار از کالمش بر من جار که

 .سپاسگزارم  میبگو کهن یجز ا کنمی نم  دا یتشکر از شما پ  یبرا یا کلمه  زیعز  یشهباز یآقا

 راز یش ی ملود



 

 

 

521قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

  2834، غزل 880. برنامة داریجان و تمام دوستان و همراهان ب یشهباز  یو مهربانم آقا زیبا سالم خدمت پدر عز

 2834شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ی بستان ز عشق جام  یو شاد  یمبارک به

 ی ندا کند شرابش که کجاست تلخکام که

شود و    دار یدر تو ب  د یقدم، طلب با  نیجام، نخست  نیا  دن یدرکش  یدر دور و حال برا   ی زندگ   ی عشق در دست ساق   جام

و رخت و اسباب و علل و    جامهی کامل، ب  یحضور  ت،ینهای و ب  یلحظة ابد   نیبا حضور در ا  ،یو شاد  یآنگاه به مبارک

و   زهایشدن با چ  دهیعلت همانبه  ستیر یو خود را که د یو متعهدانه، در کارِ جام شو وستهیپررنگ، مستمر، پ   یحضور

باز  یجد برا  یکن  کامنیریش  ،یاکام کردهتلخ   ی زندگ   یگرفتن  با  نیا  ی و  ارادة    یدر راستا  ن،یراست  یبا طلب   دیمهم 

 .بر دوش توست یکار به تمام نیا  تیو مسئول ،یر یتو است قرار گ  یداریخداوند که هر لحظه در کار ب

 2834شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ی خ یو چهار م ی هوس  او،ی ب  اتیبود ح  چه

 ی غالم  نیکم ،یاو جان، دَغل  ش یبود به پ  چه

  ی ناتمام  یو آرزو  تیاست و حرص و اُمن  وان یمشترک انسان و ح  اجاتیاو، برآوردن احت  طلب ی عشق خداوند، ب   ی ب   ی زندگ

بند کش به  را  او  لحظه  و   ده،یکه هر  آتش کرده  ا  در  بر  م  نیهر دم  به    ریناپذیریس  د؛یافزای آتش  را  انسان  و  است 

 .دهدی م تنزل  نش یمرتبه از آفر نیترپست  ن، یالسّافلَ اَسفل 

   4 ةی، آ(95) نیسورة ت م،یقرآن کر

 «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ»

 « .میدیافریصورت )در مراتب وجود( ب نیکوتریما انسان را در ن که»



 

 

 

521قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 5 ةی، آ(95) نیسورة ت م،یقرآن کر

 «ثمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ»

 «.میرتبه امکان( برگرداند نیتر)پست  نیکفر و گناهش( به اَسفل سافل فری)به ک  سپس»

 2834شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 یگرد ریرگیخوش و ش ،یدو چون بخورد  یقدح 

 ی امیما پ ریدِماغ تو فرستد شه و ش   به

انجام   بارهک یو با صبر در شش روز و نه  جیتدررا به  نشیآفر زیاست و خداوند ن نش یباز هم صبر که گل سرسبد آفر و

  د یبا  اند،ینمای خود را به او م   م،یتسل  تیفیو ک  اشیوجود  ت یکه خداوند به هر انسان، بسته به ظرف  ییداد و حال در فضا

 .دی خداوند نوش  ریو از ش د یرس ون صبر کرد، تأمل کرد و مداومت داشت تا به سک

 1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شد  ریتأخ ، یمثنو نیا  یمدت

 شد  ر یتا خون ش  ستیبا  یمهلت

 2834شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ی بنهاد تخت بخت ی که در و ی آن دل خُنُک

 ی ما نهاد، کام یمِ  ی که در و یآن سر خنک

شتاب نکرده، متعهدانه در کار بوده تا آسمان درون گشوده و خداوند در آن    لیکه در راه تبد  ییهاحال خوشا انسان   و

 .ستی ذهن ن  یاز سودا یاست و خبر  یزدیا غام یهمه الهام و پ ، یانسان  نیمرکز مستقر شده و در سَر چن
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 2834شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 سالم پادشاهان به خدا ملول گردد  ز

 ی سالم یز تو سرسر یبختک ین  دیشن چو 

  ن یاز ا  یای و چنان مست  دیو رضا، رخ بنما م یدر تسل ی تر که زندگخوش  نیانسان را از ا  یای بختک یسعادت و چه ن  چه 

دوست،    ادیی ب   یکند بلکه با وجودش، ملول گردد که دم   ازینی نه تنها ب  ،ییایدن  یآرزو  یکه جان را از منتها  زدیبرخ  دارید

 .یحاصل ی همه غفلت است و ب

 2834شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 به قمارخانة جان  ، یدلق مست  انیم به

 ی نامک یعرش ن  یخلق نام او بَد، سو بَرِ

  ن یدر ا  صَرفه،ی و ب   شود ی مُقامرزاده م  دارید  ن یباشد، از ا  ده یحالوت حضور را چش  ی و به دم   ی سرسر  ی که حت  ی انسان 

ذهن دارد؛ که    یو بدل   یو اعتبار مصنوع   های دگ یاز کم شدن کوه همان  یو چه ترس   بازدی را آگاهانه م  های دگیقمار، همان

 .است ی اله یخورندة طعام 

 2834شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 شراب خوش بخورش، نه شکوفه و نه شورَش  ز

 ی نه ز دشمن اِنتقام ،یازیبه دوستان ن  نه

از جان کندن و    ، یو فراوان   یاست و رحمت، برکت و خرد، شاد  ریشراب خداوند که سراسر خ  دن یانسان، با نوش  جان

 .ریو الغ  ندیبیاو را م  پارچه ک ی  نش، یو در تمام آفر  شود ی جهت م   کی سو و    ک ی  رهد؛ی بودن م  یی و تقال  یازیهر دم به ن
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 2834شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 خوش خَلق در کشاکش، تو خراب و مست و دل  همه

 ی هَله از کنار بام کن،ی را نظاره م  همه

با توکل و اعتماد بر اَلطاف کارساز خداوند، با تسلط بر    ،ییرها  نیسرخوش و سرمست از ا   خته،یذهن را درهم ر  پارک

 کهی درحال   ،یپراکنی ها معشق را در جان   ی ندا  ز،یاز هرچ  ی چهار بعد وجود، به نظاره نشسته و صالگو شده و از درون خال

 .های دگ یفرونشاندن غبار همان  یبرا  ستی ناظر بودن تو، دعوت  نیو هم ینیبی اذهان را م  ان یشورش و غل

 2834شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 م یسؤال دارم، بکنم دگر نگو  کیتو  ز

 ی چه گشت زرّ پخته دل و جان ما؟ ز خام  ز

  ل یو زنده شدن به عشق، تبد  یداریواحد، غم ب  ی ها را به غمعشق شده و تمام غم  خانةیکه حلقه به گوش م   گاهآن

و خود    ی شوی قدر م پخته و چون زر ارزشمند و گران   ،یزدیوجود تو از شراب ا  ی است که خام   ی همان دم، دم   ؛یکنیم

 .ءاهللشاان  ی ابیی عدم م   یاز هر سؤال، در سکوت و خموش   یرا خال 

 والسالم 

راز یبا احترام، سرور، ش
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 . جوانان و کودکان عشق ژهیونام عشق و سالم بر همه بزرگواران به به  

 م؟یکن ییدرون خود را گندزدا   چگونه

. چون ذهن کالً  خواهدی چه م   ی و در زندگ   ست یک  داند ی است. تا انسان درون خود را نشناسد نم  یقدم خودشناس  نیاول

  ی جوواست که ذهن در جست   ییهازیچ  ییکار شناسا نیخودش هست. پس مهمتر ریناپذیریس یهادنبال خواستن به 

خود    دیدر درون ماست. ما نبا  ستین  رونیدر ب  یزندگ  کهی ال . درحرد یبگ  یو زندگ  تیها هوکند و از آن  ادیها است تا زآن

 .میبند کن زهایگرفتن از چ ت یرا به هو

 شاعر ناشناس 

 ستم؟یاز خود ک دم یپرس  سالها

 ستم؟ی شوقم، شرابم چ  آتشم،

 امروز و دانستم کنون   دمشید

 ستمیجز من، من به جز او ن به   او

ا  نیدوم باشد. سپاسگزار  نیقدم  انسان شاکر خداوند  که  به   یاست  آن هم  است.    ار یبس  یطور عمل از خداوند  مهم 

  وانات ی و ح  عتیبودن، با طب  گرانیکردن، در خدمت خود و د  یرا نثار کس  یرا شاد کردن، لبخند  یدل  یعنی  یسپاسگزار

  ی نوع  یو چه عمل   یکارها چه لفظ   نی. ارهیو غ  نبودن   ش یاندهمه داشتن کم  ی برا  ر یرابطة خوب برقرار کردن، طلب خ

 . است  یشکرگزار

 .میبه اهداف انجام نده  دنیرس یرا برا یمهم: شکر گزار نکتة
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 2897و   2896 اتیدفتر سوم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 شکر، جانِ نعمت و نعمت چو پوست 

 دوست  یز آنکه شکر آرد تو را تا کو 

 آرد غفلت و شکر اِنتِباه  نعمت

 نعمت کن به دامِ شکرِ شاه  دِیص

مثل ترس و خشم و اضطراب    یمنف   جاناتیه  ،یمنف  یهای ها و انرژ، نفرت هانهیک  د یدرون ما پاک باشد با  میخواهی م   اگر

  ی ها را بازو آن  میاز ما دور شوند. حوادث را قضاوت نکن  جیتدرتا به   م یها باشکرده و ناظر آن  یی را شناسا  ی و الفاظ منف

 اند.  کردن ما آمده داری ب ایما  یاریسطح هش یارتقا  یکه برا میخداوند بدان

  ن یو همچن  شی هاخاموش کردن ذهن و قضاوت   ایدرون ماست که با انصتوا    یو مهم هست گشودن فضا  یآنچه جد

.  میرا قضاوت نکن  زیچچ یکس و هچ یاست. پس ه  سریم  کنندی م  جادی و درد ا  برندی م  ندهیکه ما را به گذشته و آ  یافکار

و اگر    می. بهتر است آن لحظه ناظر ذهنمان شوکندی خوب و بد م   عی ذهن سر  میکنی نگاه م   یسک  ای  یزیبه چ  یچون وقت

تکرار    گر یو بار د  م یتا فرصت گرفتن درس آن را داشته باش  م ینشو  یمالمت و خود سرزنشگر  ر یدرگ  م یهم کرد  ی قضاوت 

 .مینکن

ما   یاریبر هش  یاکه پرده   مینشو  یویدن  یهادچار وسوسه   یعنیداشتن هست.    زیپره  ایاتّقوا    تیرعا  گریمهم د  قدم

شدة ما  آنچه از دل گشوده . پس هر  سازندی و ما را از اصلمان جدا م  بندندی چشم و گوش دل ما را م   ی عنی  شوند یم

و با عجله عمل    میمل کنأصبر و ت   ی اتفاق  ای  یزیاطراف هر چ  کهگشوده است    ی. دل ما هم زمانمیدهی را انجام م   دیآیم

 . خود  یو عقل  ی نه با ادراک حس میخود فکر و عمل کن  ی. با ادراک باطن می. مقاومت و قضاوت نکنمینکن
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 2465شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 باتّقوا  یدو سه روز چشم را بند کن ور

 ی کن  انیچشم حس را بحر در ع چشمة 

 1945-1943 اتیدفتر دوم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 کن ز گوش  رون بی وسواسپنبه 

 از گردون، خروش  دیات آبه گوش  تا

 ب یع یِکن دو چشم را از مو  پاک

 بیباغ و سَروِستانِ غ   ینیبب تا

 زُکام ی نیکن از مغز و از ب دفع

 در مَشام دیاهلل در آ حُ یکه ر تا

  شن، یتیمد  ات،یاب  نینگه دارد، مثل ذکر گفتن، تکرار ا  ی خال  ی که ذهنِ ما را تا لحظات  میرا انجام ده  ییکارها  شهیهم

شده  درون گشوده  یندا  ی را از رو  ی. هر کاریدیصورت رها و آزاد نه تقله ب   دن یتمرکز بر تنفس، ورزش کردن، رقص

نه با عجله و سپاسگزار    میمثالً غذا را با حس خوب بخور  ف، یاجبار و رفع تکل  یو با حس و حال خوب نه از رو  میانجام ده

 . دفع شوند د یدارد نه به مواد زائد که با  ازین دیآیدست مکه از غذا به  یی . چون بدن ما به انرژمیخدا باش

را انجام    یکه چه کار  کنندی م   ییها ما را راهنماها بر هم منطبق شوند، حس که اگر آن   میدار  یو درون   یرون یپنج حس ب  ما

  ی حواس پنجگانه برا   نی. ایرون ینه فقط از پنج حس ب  میریبگ  ییشده درون خود راهنمااز مرکز پاک  دی. پس بامیده

 . عدم شدة ماست  درونما  ی اصل ی هاد یما الزم هستند ول  ی رونیامور ب



 

 

 

521قسمت پیغام عشق   خانم مهردخت از چالوس  

دست قضا و حکم خداوند  همة کارها باز به   ی ول  میکنی م  یی که ما فقط تالش خود را با فضاگشا  شومی م  آوراد ی  انیپا  در

 .خوردی تکان نم  یتا خواست او نباشد آب   یعنی رد،یگی انجام م 

 1619 تیدفتر دوم، ب   ،یمولو ،یمثنو

 شامایَ هاللّ  فْعَلُ یَحاکم است و، 

 دوا  زدیدَرد انگ  نِیز ع او

سپاس فراوان، مهردخت از چالوس  با



 

 

 

521قسمت پیغام عشق   

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  تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به  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 


