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  باسالم 

 ٨٨٧از برنامه  ی برداشت

 ی اتالف انرژ یهاکانال

 235٧شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 سنگِ خارهگشته دلت چو  یا

 چاره؟  ستیخاره و سنگ چ با

حرف    نیما هم  یطرف   از  ست؟یات چدل تو مثل سنگِ خارا سفت شده، چاره  دن یانسان دراثر همان  یا  د،یگوی به ما م  یزندگ

 یامشکل چه چاره   نیرفع ا  ی برا  ، یصورت سفت شدن یکه به ا  یدل من تو هست  ا یخدا  م،ییگوی م   ی عنوان امتداد زندگرا به 

توهم    در  کندی م  ی زندگ  یذهنکامالً بسته شده و در افسانة من   یسازو دشمن   یسازمسئله   ؛ینیبکه با مانع  ی کس  ؟ یدار

 .صحبت کند  طور نیا  تواندی گرفتار است و نم  یی جدا

  ی ریها تصوی دگیهمان  ن یا  یما بر رو  یو دراثر چرخش فکرها  یرونیب   زیچ  کیکردن حس وجود به    ق یتزر  یعنی  دنیهمان

آفل است و عقل، حس    یزهایچ  ی و اساس آن بر رو  هیاست، چون پا  رییکه مرتب در حال تغ  یذهننام من به   دیآی وجود م ه ب

 .کندی که کائنات را اداره م یی رویگذراست، نه ن یزهای دارد براساس چ  یذهنکه من ی و قدرت  تیهدا ت،یامن

. میدار  اج یاحت  یذهن  ریتصو  نیخود به ا  یبقا  ی چون ما برا  ستی عمل الزام  کیما    ی برا  دنیاز ورود ما به جهان همانبعد

  ی ذهنعنوانِ من کردن به ی زندگ ند،یگوی قابل قبول است. عارفان به ما م  یمدت کوتاه  ی برا ی ما از زندگ یی و جدا دنیهمان

  ی را در مرکزش نگه دارد. انسان   یدگیهمان  چ یه  تواندی مرکزش را عدم کند و نم  ارهدوب  دیانسان نبوده و او با  ییحالت نها

  ذهنیمنِبا    خواهدی و م  کندی مُنعکس م  ذهنیمنِ  ک یاز خدا هم    یو حت  گران یاز خودش و د  شودی موضوع آگاه نم   نیکه از ا

  ی ما برا  یدعاها  یهمة اعمال و گفتار و حت  ذهنیمنِخدا هم برود. در توهم    یسوارتباط برقرار کند و به   گرانیبا د  ییو جدا
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خود   یِ وجود  قتیما حق دهدی ها اجازه نم و ترس کم شدن و از دست دادن آن  هاست،ی دگیکردن همان اد یز اینگهداشتن و 

 .میبه وحدت برس ی و دوباره با زندگ میبرگرد دیکه با  میو بفهم میاوریب  ادیرا به 

را به مانع،    ی زندگ  یکه هر لحظه انرژ  سازدی م   یو از ما موجود  کندیم  جاد یبه فراخور حالِ خودش در ما درد ا  ی دگیهمان  هر

ا  شودی کم مرکز ما مثل سنگ و خاره محکم مو کم  کند،ی م  لیمسئله، دشمن و درد تبد انسان    نی و متأسفانه در  حالت 

 . ستدیای م ی و قضاوت زندگ ریتدب و دربرابرِ  داندی م رنده یگ میخودش را تصم

ناظر ذهنمان    یِاریصورت هشو ما به   دیآی م   شی پ  ی لحظه حالت وحدت ما با زندگ   نیدر اطراف اتفاق ا  یی فضاگشا  نیترکم  با

که مرکز ما   میروی م   ت یبارِ مسئول  ریز  یول   می کنی وحشت م   مینیبی دل سنگ شده را م  نیبار ا  نیاول  ی برا  ی وقت  .مینیبی را م

ما    ی و کار اصل   گذاردی شده همان خداوند است که قدم به مرکزِ ما م گشوده   یآمده. فضاشکل در  ن یبه ا  ی دگ یدراثر همان

 .ردیگی دست مه ما را ب اریو اخت کندی م  ییکم شناساما را کم یهای دگ یهمان دیجد یاریو آن هش شود ی شروع م 

  ماند ی و عَدَم در مرکز ما م   رود ی م  ن یمقاومت و قضاوت در ما از ب  شود ی ها کم م توقع ما از اتفاقات و انسان   جیتدره ب   ی وقت

و قانون جبران    شودی ما م  ی وارد زندگ  تَوازنو    میها ندارو رنجش   هانهینگهداشتن دردها، ک  یبرا  یلیما تما  گرید  مینیبی و م

بپردازد    ت یمن فکر کند و به خالق  قیازطر  یزندگ   خواهمی و م   دانمی نم   مییلحظه بگو  نی. اگر در اکندی م  یرا در اعمال ما جار

 .میبا اتفاق موافق هست کهاین نه  م،یاشده  م یما تسل

  نیا  یبقا  کند،ی م   جادیا یاز جهان دارد و در ما خواهندگ  ییو تقاضا  ردیگی در مرکز ما قرار م  یا شه یمانند ش  یدگیهمان  هر

 ها شه یش  نیا  شود ی و تقاضاها برآورده نم   خواهدی را نم  نیا  ی دارد و چون زندگ  یبه برآورده شدن توقعات ما بستگ   هاشه یش

را    هاشه ی و خودمان ش  میریگی م  اد یرا خواهد شکست، پس از مولنا    هاشه یش یکه زندگ   میدانی م  حال  .شکند ی م  یکیی کی

 .میکنی م یی و توقعاتمان را شناسا میداری مبر

ذهن ما    میهست  ندهیدر آ  هات یوضع  رییو منتظر تغ  میکن  ی طور کامل زندگبه   میتوانی لحظه نم   نیکه در ا   میدار  ی لیما دل  اگر

رنجش کهنه   کی یادآوری سازد،ی مسئله م  یدادیبه مسئله است و از هر رو  یزندگ  لیتبد ذهنیمنِمانع ساخته است. هنر 
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  داند ی و اتفاقات را مُقصر م گرانیوجود آمدن مسائلش ده در ب  ذهنیمنِ.  ستی سازترسناک مسئله   تِیوضع  کی   جادیا  ایو  

  ی سه کانال اِتالف انرژ  ن یمواظب ا  دیپس با  رد،یگی توان حرکت را هم از ما م  ی و حت  کندی م  یسازشروع به دشمن   نیبنابرا

 .میباش

 5٧۱و  5٧0 یهات یدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دکان و منزلم  رانیز تو و یا

 دلم  یفشاریچون ب ؟ ننالم چون 

 ست یتو زنده ن ی زآنکه ب زم؟یگر چون 

 ست یبودِ بنده ن ت یخداوند ی ب

. خداوندا خواست  م یفروشی گذاشته و م  شیها را به نما مختلف شده و ما آن  یهاشه ی است که پر از ش  یما مانند دکان مرکز

چگونه ناله    شود،ی سبب درد و انقباض در من م  های دگیهمان  ختنیدکان است. ر  نیا  ی رانیو و  هاشه یش  نیتو شکستن ا

از تو به جهان فرم    توانم ی چگونه م  ،یجانِ جانِ همه موجودات تو هست نم؟خودم اعتراف نک  ی چارگینکنم و دربرابر تو به ب

 .وجود ندارد  یاتو بنده  یاصالً بدون خداوند  ستم،یمن زنده ن یاگر تو در مرکز من نباش  زم؟یبگر

 22۱۴شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 من و تو  وان یدر ا مینیآن دَم که نش خُنُک

 جان من و تو  ی کی، به دو صورت دو نقش و به    به

 ات یباغ و دمِ مرغان بدهد آبِ ح دادِ 

 به بستان من و تو  مییکه درآ ی زمان آن
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 22۱۴ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 و خراسان من و تو  میدَم به عَراق  نیدر ا هم

 خاک و بر آن نقش دگر  نینقش بر ا  یک ی به

 ما  نظّارهبه  ند یاخترانِ فلک آ

 من و تو   شانیبد مییخود را بنما مَهِ

 از سرِ ذوق  میجمع شو  ،من و تو ی ب   ،و تو من

 من و تو  شانیو فارغ ز خرافاتِ پر   خوش

 نجا یکُنج ا یکیعجبتر که من و تو به   نیا

 من و تو  و خراسان   میدَم به عراق نیدر  هم

 خاک و بر آن نقش دگر نینقش بر   یک ی به

 و شکرستان من و تو  ی بهشتِ ابد در

       د یباش تابنده

 از همدان  فرزانه 
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 عرض ادب، با سالم و  

  تا برنامه   ٨٨3که در برنامه    ی شده از دفتر ششم مثنو  ان یب  اتیها و ابکه از داستان   ییهاو برداشت  ی نکات   خواستمیم

 :خود به اشتراک بگذارم  یمعنو ارانیاند را با مطرح شده  ٨۹2

به حضور    دنیطلب رس  های دگیهمان  دیکه با د   میاادگرفته ی(  2۴۹  تیداستان غالم هندو )دفتر ششم، با شروع از ب  از

  شرفت یو پ  ییبا ذهن حضور خود را شناسا   م،یاده یبه حضور رس  میفکر نکن  هات یراه با بهتر شدن وضع  انةی. در ممینکن

  ی ما را دچار غرور  ی عجول بودن در راه معنو  ست، یحضور ما ن  ییاسا چراکه ذهن قادر به شن  م،ینکن  یریگخود را اندازه

  هاستی دگیاز همانی ناش  یبه مکافات آن، که دردها  جتاًینت  م،یحضور را مانند جسم صاحب شو  میخواهیو م  کندی کاذب م

  جه ینت  نیبه ا  درد با    کند،ی ما فضا باز م  یذهنصبورانه در اطراف موتور خواهش من   یزندگ   کهاینو با    میشوی دچار م 

 .میصادقانه توبه کن های دگیطور کامل از همانکه به  میرسیم

دست به    دیبا   یجوان   نیدر سن  م،یواهمانش را دار  یارانه یو درد هش  رشیپذ  ، یدگیهمان  ییشناسا   ییکه توانا  یزمان  تا

  ی عن یقانون جبران،    تی. بدون زحمت و رعامیفکان باشفضاگشا و تابع کن   ی و در راه زنده شدن به زندگ  میعمل بزن

استقالل و عدم توقع   کار، نیا  ةی. از اصول اولردیگی نم رتکار صو  نیا  یبه زندگ مانی ذهنمختلف من یهادادن قسمت 

اگر    ی عنیصدق در توبه است،    ، یو مستقل بودن، اصل بعد  ی قانون جبران در تمام ابعاد زندگ  ت یاست، رعا  رون یاز ب

 نیگزیاج  گرید   یدگ یبا همان  ایو    مینشو  دهیو دوباره همان  میفراموش نکن  م،یدیرا به جان خر  ارانهیواهمانش و درد هش

 .مینکن

عدم   تیکه مسئول  میادگرفتی(  35٧  تیدل ما بود )دفتر ششم از ب   یهاکه مربوط به خاموش شدن جرقه   ی قصة بعد  در

  میکن  ییتا شناسا  میموشکافانه ناظر آن باش  دینه، با  ی و گاه  میکنی عدم را حس م   ی کردن مرکز ما با ماست و اگر گاه

ما از آمدن به جهان    یاصل  فهیست و وظدر دست ما   نیو ا  شودیسبب خاموش شدن جرقة حضور ما م  یدگیچه همان

پس موتور خواستن    م،یخود سرباز بزن  یاصل   فةیوظ  نیاز ا  میتوانی نم   یه یتوج  چیبا ه  میبازگشت مجدد است و بدان  نیهم



 

 

 

602قسمت پیغام عشق   خانم نرگس از نروژ  

  ش یما گشا  یکار در تمام ابعاد برا   نیو خود ا  میخود کار کن  یرو  تیو با شکر و رضا  میخاموش کن  دیرا با  یذهنمن

 .خواهد داشت

که زنده    میگرفت  ادی(  3٨5  ت یبود )دفتر ششم از ب  ازیا  یجامگ   یکه مربوط به اعتراض اُمرا به شاه برا   یقصة بعد  در

با مداومت   یدارد و هر انسان  ی و کوشش هر انسان ی به سع ازیبلکه ن  ست،ی ن یصورت موهبت خدادادبه  ی شدن به زندگ

و سع  تعهد  م   یو  عنا  تواند ی و جهد  زندگ  ند و جذبه خداو   تیبا  انسان   ی به  و  ا  ی زنده شود  که    ی انسان  ازیمانند  است 

خود را شناخته و با جهد و    یهای دگیباورها و همان  ها،ی شدگ ی و شرط  یفکر  یکامل داشته و تمام الگوها  یی فضاگشا

  ی عمل بدِ خود، زندگ  ا ی  ک یاندازة عمل نبه   میگرفت ادیداستان    نیدر ا  نیچنخود آگاه است. هم ی کوشش به مقصود اصل

عدم، و غم و    گاه یبا انبساط و از جا ای میاعمل کرده  ی ذهنبا انقباض و من  ایکه آ دهد،ی انعکاس عمل ما را به ما نشان م

لحظه با    نیکه ا  میدار  اریوجود ندارد، بلکه ما کامالً اخت  یجبر  چیاست و ه  ی ذهنمن  از افعال ما براساسِ   ی غصة ما ناش

  ارانه یو درد هش  میکنی م  یی ها را شناسای دگیهمان  م،یکنی م  یی فضاگشا  ی وقت  .ییفضاگشابا    ای  میمقاومت ذهن عمل کن

ما را    طیشرا  ،ینیگزیجا  ایدرد    جاد یبا ا  خواهد ی او م   میخود است و اگر به ذهن برو  میترم  دنبالِما به   یذهنمن   م،یکشیم

 دردها ببرد.   ة یسا ریما را ز ایجلوه دهد تا دوباره خود را ببافد   یاضطرار

دچار    یوقت  یعن ی(  5۴2  تی)دفتر ششم از ب  ها را دزدان بردند نزد و رخت   ادیمطرح شد که فر  ی پاسبان  استانسپس د

  م یشو  نیقر  یمعنو   ارانیو    دهیبزرگان به حضور رس  ایو با مولنا    م یدست از کار نکش  دیبا  میشوی م  یذهنمن  یهاحمله 

حال    ن یربوده نشود، اما با ا  یذهندردها و حمالت من   وسط تا فضا گشوده شود و حضور ما ت   م،یکن  یاریها طلب  و از آن 

 .باز است شهیباز هم راه توبه و بازگشت هم

ما در ذهن    یوقت  یعن ی(  55٧  تیمرغ بعداز خوردن دانه مطرح شد )دفتر ششم، از ب  دنیمرحله داستان نال  نیدر ا  سپس 

  د یشد که ممکن است زاهدان و اسات  انیو ب  میبپرداز  یی و به شناسا  م یو برگرد  میصادقانه توبه کن  د یبا  میدچار اشتباه شد

  ی انسان عاشق شرم و آبرو  ی ول  رند،یو دردها خرده بگ   های دگیو همان  ورهاواهمانش ما از با   نینما بخواهند به ایمعنو
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  ی گریراه، راه د  نیا  ریغ  داندی است و م   میاست و تماماً تسل  وانهید  یذهن  یهابه عادات و فرهنگِ من ندارد و نسبت   یذهن

مرکز عدم    چشم خود را در  واره برسد، پس هم  ی به زندگ   تواند ی که او تنها با عدم کردن مرکز م   داند ی وجود ندارد و م 

 .داندی اول خود م   ت یکار ندارد و آن را اولو  نیدر ا  یریو تأخ  کندیداشتن مرکز معدم نگه   یدارد و تمام تالش خود را برا

  اد ی(  5۹3  تیاز ب  )دفتر ششم،  بود که خواب رفت  یعاشق   نیکه مربوط به آمدن معشوق بر سر بال  یداستان بعد  در

  رود ی نم  های دگیدر خود دوباره به خواب همان  یشهود افتیبعداز در  ، یکه عاشق صادق و طالب زنده به زندگ  میاگرفته

طلب زنده شدن به   کهاین عاشق با   نیداستان، ا  نیکه در اچرا کند،ی محروم نم  ی و خود را از برکت زنده شدن به زندگ

  جه ی. درنتدانستی م  دهیخود را به حضور رس  های دگ یهمان  دیو با د  کردی م  ک یکار ن  یصورت ذهن را داشت باز به   ی زندگ

  دید  ساساو آورد، او در ذهن خود در خواب بود و چون طلب او از زنده شدن برا  ی خلعت حضور را برا  یزندگ   ی وقت

 .در خواب غفلت بماند شتریب یداد تا چند یشتریب  یدگی حضور به او همان یجاهم به  یبود، زندگ  های دگیهمان

ندارد و کامالً در   ز ین ی ذهن ی ایو شرم و ح  دهدی ها نم به آن  یتیاهم ی عن ی شکندی را م  های دگیهمان  ن یا ی عاشق واقع   ی ول

 ی های دگیحضور همان  دیو با د  زندی نم  ری شده است و در ذهن دست به صبر و تأخ  وانهیو آداب ذهن د  نیراه عشق به قوان

 کندی مست م   زیرا ن  ایو دن  شود ی مست م   سببی ب   یو از شاد  کندی جهان م   تمام به    یازینی و ابراز ب   سوزاند ی درونش را م

 .فرستدی را به کائنات م یو ارتعاش، زندگ  ی و با پخش شاد کندی نم  ی نف یطور ذهن و به   زندی و دست به اثبات م

که ما  ی که زمان  میدید(  6۴3  ت ی)دفتر ششم از ب  خواه شده بودکه مربوط به ترک مخمور بود که مطرب  یداستان بعد  در

و گرفتن   میشو ی م  یزندگ  تیعقل و خرد و عشق و حس امن یعنی  یزدیا یِ م قیل  م،یشویمجرد م های دگ یاز تمام همان

  ی ول  کندی کار م  یراستا مطرح کردند که انسان که در راه معنو  نی در ا  یاقدغن است و قصه   رونیچهار عنصر از ب  نیا

عدم کردن    نی و ا  شودی خواستار عدم کردن مرکزش م  یزندگ  یِ م  دنیعلت کم رساست، به   نشده   داریهنوز )کامل( ب

در حالت    ی ول  شود ی از فکرها و تصورات گرفته م   ی م  ی . در حالت ذهنیق یحق  ی ک یو    ی ذهن  یکی مرکز به دو صورت است:  
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  ی مثنو  اتیو خواندن اب  ی ذهن  یی فضاگشا  نی. پس ادهدی به مطرب شراب م  واسطه ی ب   ی شده و زندگفضا گشوده   ، یقیحق

 .استبا عدم کردن مرکز شده  اتیاب یابه خواندن مراقبه  ه یو توص  باشدی کننده مگمراه  ی صورت ذهنبه 

  ی کی  ی زندگ   یعن یخود را با معشوق    گری مکان و لمکان و د  نیب  میشوی م   یما پل   شود، ی کامل م  یی فضاگشا  کهیزمان

 . میدیدی ذهن خود را جدا م دیکه با د میبودما   نیمعشوق با ما بوده و هست و ا شودی و بر ما روشن م  م،ینیبیم

کامل، ذهن به    یی با فضاگشا  یعنی( 6٧0  ت یمطرح شد. )دفتر ششم از ب ریو ضر امبریو پ  شهیمرحله، داستان عا نیدر ا

وگرنه حضور ما توسط    مییخاموش بوده و سخن نگو  دیصورت حضور باو ما به   کندی خود را با عجله وارد م   ریصورت ضر

  عرض سخن گفتن حضور خود را در م  ای  یی با خودنما  دیدارد و ما نبا  رتیبر حضور ما غ  یو زندگ  شودی م  دهیدزد  ریضر

 .میحضور دارد خاموش باش  یذهنکه من ی و تا زمان م،یاوریدرب گرانید ایخود  ی ذهنمن دید

در    ی عنی(  ٧03  ت یشد، آورده شده بود )دفتر ششم، از ب  ی ترک که از آواز مطرب عصبان  ریداستان ام  یمرحله بعد  در

  شناسد ی چون حضور را نم   د،یآی خوشش نم  ن یّحالت عدم تع  ن یذهن بدون آلت شده و از ا  ،یو نف   یی از فضاگشا  یامرحله 

و    میباش  ارانهیهش  درد   نیشاهد ا  دیکه ما با  کندی ما م  ور حض  یعنی لحظه    نیدر کشتن مطرب ا  ی و با مقاومت خود سع 

 .خود راز زنده شدن به حضور را بر ما روشن کند ی تا زندگ میریبم  یذهنتا به من   میادامه ده  یو نف  ن یّعدم تع نیبه ا

     عشق و احترام  با

     از نروژ  نرگس 
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  ن ینازن یشهباز ی و آقا ی کائنات عالم هست  ی با درود و سپاس بر تمام

 . ی انتخاب  اتیو اب  336غزل   ٨۹3 برنامه

 «خود یفعالنه رو یهاو کارکردن  یهمت عال »: موضوع

 نام خداوند عشق   به

 336 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خرابات رِیپ  یجام، ا ک یبده 

 آفات رِیالتَّأخ ی فردا، که ف مگو

و به    ریاشاره دارد، که در تأخ  ندهیگذشته و آ  یو تعلل به دو زمان روانشناخت   ریبه تأخ  زیعز  یبرنامه و غزل مولنا   ن یا  در

او عاشق ماست که    طلب، که خداوند عاشق ماست و ما هم عاشق او.  نیو همچن  هاست،انیانداختن ضررها و ز  قیتعو

و اراده و خواست    یهمت عال   نیو ا  طلبد،ی ما را م   ی او، که همت عال  هما را به خودش زنده و ما هم طالب زنده شدن ب 

 . قرار داده است ارمانیدر اخت  یو به ارزان   گانیخود را به را

آن   بگ  ییجااز  قرار  در ذهن  کوتاه مدت  بود  قرار  روانشناخت  میریکه  زمان  دو  توهم  در  را  آ  ی خودمان  و    نده یگذشته 

  م،یکن  یلحظه زندگ   نیدر هم  دیرا که با  یکنندة زندگزنده   یو انرژ  .م یکنی سرگردان کرده، و کار امروز را به فردا واگذار م

با امروز و فردا    کهاینو غافل از   م،یینمای م  غیلحظه را از خود در نیو ا میکنی صرف م ندهیها در آدنبال گشتن فرصت به 

 . میکنی راه را گم م  ری و مس میبری نم  ش یرا از پ یکار میبساز دهیخود را همان شتری ب کهاینکردن جز  

 : دیگوی و م کندی م ی رو به زندگ  زیعز یمولنا

طلب و همت   قیکه ازطر  ییو فضاگشا میو جام شراب زنده کنندة خود را با تسل  ایخرابات، ب ریپ یو ا  یزندگ   ی ساق  یا

 . مینداشته باش ریتأخ  نیاز ا  شی برهان که ب ی سرگردان  نیبه ما بنوشان و ما را از ا یاکه در وجودمان قرارداده  ی عال
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 ۱0۴5شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 گریآن جام د ایبگردان ساق

 گریجان مرا آرام د بده

 : خرابات   ریپ  یو ا  یزندگ  ی ساق یا

و شکر و    زیهمراه با مرکز عدم و پره  «فعالنه   یهاو کار کردن  یهمت عال »  ق یکنندة خود را ازطرو جام شراب زنده   ایب

نامعلوم که    ندة یو آ  دهیگذشتة به ثمر نرس  ی دار، تا جان سرگشتة ما که در دو زمان روانشناخت  ی به ما ارزان   یتمندیرضا

 ی هاها و زمان خواستن و در لحظة حال ساکن شود و در فرصت   ردیآرام بگ   استخود را از دست داده    هیاول  یآرامش و مست

 . مورد خود را سرگردان نسازدی ب

 ٧6٨ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پاکِ فرد  ی از خدا  سیهَمچو اِبل

 عمرِ تَن درخواست کرد   امتیق تا

 گانه ی: فرد*

را    ی عمر طولن   گانهیکه مانند او از خداوند پاک و    میدهی قرار م  یذهننفوذ منِ   ریچنان خود را زآن   س یما همانند ابل  و

که  ی درحال  م،یطلبی و تا روز زنده شدن به او مهلت م  میریقرار بگ  های دگ یدردها و همان  یدر فضا  شتر یکه ب  .میکنی طلب م 

ما را    امت یق  ،یفضابند  ی نه از رو  ییکه با فضاگشا  میاز او بخواه  «فعالنه   یهاکردنو کار  یهمت عال»با همان    میتوانیم

 . گرداند   ی ما را متالش  ذهنیمنِ فراهم سازد و  ترعیهرچه سر
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 233شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 زَنَد ما را  همبه تا  ؟ جان یِ کجاست ساق 

 و فردا را   یّداز دلِ ما فکرِ  بروبد 

 : خرابات   ریپ  یو ا  یزندگ  ی ساق یا

ما را جارو    یو پر از دردها  دهیمرکز همان  « فعالنه  یهاو کارکردن  یهمت عال »  قیکننده خود را ازطرو جام شراب زنده   ایب

و مواد    زهایرا به چ  ی زندگ   ی رویساخته و ن  ر یها اسو فردا که در ذهن خود را در آن   روز ید  یزاتوهم  یکن، و ما را از فکرها

 . بخش  یی کردن عادت داده رها سه یمقا هکه ما را ب  میاکرده  لیتبد یفکر

 ۱2۱شمارة   یاشعار، رباع   وانید ام،یخ

 میتا غم فردا نخور ا یدوست ب یا

 میشمار  متیعمر را غن  کدمی نیو

 م یفنا درگذر رید  نیکه از ا فردا 

 میسرهفت هزار سالگان سر به با

 : من زیدوست عز ی که ا دهدی به ما هشدار م  زیعز امیخ

خدا زنده شده و به عمر جاودانه    تینهای شود و عدم، به پاس آن به ب  یخال  های دگ یهمان  یکه مرکزمان از تمام   یزمان

با انتخاب خود، به عمر کوتاه و محدود    میکن  یرا سپر  یزندگ   یشدگ تیهواگر با مرکز پر از هم  یول   افت،ی  میدست خواه

 . میابسنده کرده 

 : که  خواهدی او از ما م  و
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در    ی که زندگ  یو قدر عمر گرانبها و فرصت  میحاضر باش  ی لحظة ابد  نیو در ا  م،یرا نخور  ندهیو گذشته و آ   ی دگیهمان  غم

  ی فان  یایدن  نی گذراندن عمر با متعلقات آفل ا  جة یوگرنه نت  م،یشو  داریو ب  م،یتلف نکن  هوده یو ب  م یقرار داده بدان  ارمانیاخت

  یعبارتبود و به   میها خواهو هم سن آن   وستهیفنا گذاشته و به جمع کهنه مردگان پ  ریخواهد بود که همه را در د  نیا

سر،  ها سربه با آن  میاشده   تیهوگذشتگان هفت هزار ساله، هم از دهیبه ارث رس  یدر حال حاضر که ما با الگوها  گرید

ها چه کرد، با ما هم همان را  فنا با آن   ریکه د  مییآی نم   لحظه به خودمان   ک یو اصالً    م،یکنی م  ی ها زندگ و با دستور آن 

  زیو پره  میو متعهد به تسل  میرا بدان ی و قدر فرصت و عمر تکرار نشدن  میلحظه حاضر باش نی در ا د یپس با خواهد کرد. 

ما عطا    به   انه خود زنده و عمر جاود  تینهای فکان ما را به ب به حکم کُن   ی تا زندگ  میکن  ییو فضاگشا  میو صبر و شکر باش

 . دینما

 ۴٧5۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟ بُوَد  یچرا خون   اوّلاز  ، عشق

 بود   یرون یآنکه ب زدیگر تا

  خواهند ی هستند و نم  ذهنی منِنامحرمان عشق که از جنس    کهاین   یبوده است برا   زیراز همان آغاز ظهور خود خون   عشق 

نبود    زیرو اگر عشق از همان ابتدا خون   و گذرا بردارند و پا به فرار بگذارند.   یآن  یهایبازبشوند، دست از هوس   لیتبد

از همان ابتدا همراه ما بوده است و رسالت و    ی و زندگ  داد، ی م  قرارخود را در صف عاشقان    یی سروپای ب   ذهنیمنِهر  

 . میاو بشو ةیاول یاریهش م یخود برگرداند که تا بتوان  یسواست که ما را دوباره به   نیطلب آن ا

  ن یا  ی زندگ   رتی غ  . میها را در مرکزمان قرار بدهو آن   میکن  اد یرا ز  یجهان ماد   یهای دگ یکه همان  میاامدهین  ایدن  نیبه ا  ما

  زیعز  یچراکه مولنا  اورد،یب  رونیبخشد و ب  ییو دردها رها  های شدگتیهوهم  نیاست که به زور هم که شده ما را از ا

 : که کندی م انیآن را ب ییبایبه ز  ستی مثنو لدفتر او  تیب  نیخود که اول نامةی در ن 
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 ۱ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کندی م ت یچون حکا ی ن  نیبشنو ا

 کندی م  تیشکا هایی جدا از

  ی و نوا  میمرکز عدم باش  یو دارا  ی و خال  ی ته  یو قرار بود مانند ن   میاآمده   انیکه مانند الف لخت و عر  میما هست  ی ن

  م،یاساخته   ریاس   ندهیگذشته و آ  یکه خود را در دو زمان مجاز  ی از وقت  ی ول  میو به او زنده گرد م،یرا بنواز  ی عشق و زندگ 

  ی بنوازد، و در غم دور تواند ی را نم  یعشق و زندگ  ینوا گریکه د میاکرده هایدگیهمان یهاخود را پر از گره یتو خال   ین

 . دهدی سر م  یگزارو گله  تیو هجران شکا

 ۱٧35و  ۱٧3۴ ات یدفتر پنجم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 طلب در تو گروگانِ خداست  نیک

 سزاست   ی هر طالب به مطلوب زآنکه

 طلب افزون شود  نیکن تا ا جهد

 شود  رون یچاهِ تن ب نیدلت ز تا

اله   نیا ابتدا در درونمان به   ی درد طلب و کشش عشق  عنوان گروگان قرار داده است که ما را به  را خداوند از همان 

و فعالنه کار    یهمت عال »که عاشقانه ما را دوست دارد و ما هم طالب زنده شدن به او، پس با چرا. خودش زنده گرداند

 . اورد یب رونیها بی دگ یتا ما را از چاه همان میکنی خود دو چندان م زنده شدن به او را در  اقیدرد طلب و اشت نیا «کردن

 ۱3۴بیت دفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 انیتا آش  پردی م پَر مرغ با 

 مردمان یاست ا همّت مردم  پَرِّ
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 ۱36 و  ۱35 ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 و شر  ریکآلوده شد در خ یعاشق 

 نگر  همّتو شر منگر، تو در  ریخ

 رینظ ی ب و  دیاگر باشد سپ باز،

 ر یموش باشد شد حق دش یص چونکه

 : انسان بدان که تو  یا  حال

که در    ستی اله   یرویکه ن  یو با همت عال   ییشناسا  یبا پرها  یتوان ی که م   یهست  یشاه و زندگ   یعاشق و شکار  باز

چرا خود را ناسپاس و با قضاوت    حال. یپرواز ده   های دگیهمان  یگذاشته شده است، خود را از رو  گان یوجود همة ما به را

و با شکار    ر،یاس   ی و شر و خوب و بد کردن در دو زمان روانشناخت  ریو در خ  ییخود را آلوده دو  مارگونه،یذهن ب  یهاکردن

همراه با مرکز عدم و تمرکز    «فعالنه  یهاو کارکردن  ی همت عال » و چرا با    ؟یانموده   ریخود را خوار و حق  های دگیهمان

 ؟ یکنی نم  ی نیو بازب ینگری خود، خود را نم  یبر رو نداشت

 ۴۴۴۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یپَز  لَت یح  نیبگذار ا  یمدت

 یاز اجل آزاد ز   شی دم پ چند

 : جه یدرنت پس 

دو    یهابردار، و از امروز و فردا کردن  ذهنیمنِ  یهایسازلت یح  نی تو فرابرسد، دست از ا  ی که مرگ جسمانن یاز اقبل   تا

و به   ی لحظه هم که شده حضور خداوند را در درون خود احساس کن کی  یبرا ی خود را رها کن که تا بتوان  یزمان توهم

 .یاو زنده گرد
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 ۱٨2و  ۱٨۱ ات یدفتر پنجم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 و بتاز زمان کار است بگزار  کی

 کوته را مکن بر خود دراز کارِ

 زمان کی  یدر صد سال، خواه  خواه 

 امانت واگُزار و وا رهان نیا

  « فعالنه  یهاو کار کردن   یهمت عال »انجام شود انجام بده و امروز و فردا مکن و با    تواند ی که در کوتاه زمان م  یکار

به او    یستیرا که با  ی امانت اله   نیلحظه، حق ا  کیو چه در صد سال و چه در    زنده شدن به خداوند شتاب کن.  یبرا

 . آزاد گردان نیو من دروغ یاززمان مج نیانجام بده، و خودت را از ا  یزنده گرد

 . کندی کوچک من زهرا را هم اداره م  ی شخص  یکائنات سرگرم کار است زندگ  یمنتها یکه خرد ب  ی : وقتانیدر پا و

 30٨٧ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است   یز غم مُرده که دست از نان ته  یا

 ست؟ ی ترس چ نیا  میغفور است و رح چون 

 . دیو سالم بمان  یانرژ پُر

 . ممنون، خدانگهدار شما ی لیخ

 . از زاهدان   ،یزهرا سالمت
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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

 

 سپاس،  با

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


