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  با سالم 

 . غالم هندو که به خداوندزاده خود پنهان هوا آورده بود  تیحکا

 . شود ی دفتر ششم آغاز م 2۴9 ت یداستان از ب نیا

به    یهاخواستن از جاذبه   ی و گرفتار در ذهن و فرجام زندگ  یبا جهان ماد  دهیانسان همان  تیداستان موالنا وضع   نیا  در

که چگونه   دهدی قصه به ما نشان م   نیدر ا موالنا  .کشدی م  ری، به تصوزشت و دردناک دارند  ی جهان را که باطن یبایظاهر ز

لذت بردن و استفاده کردن    یجاو به   دهدی ها قرار م ، ما را مورد تجاوز آن ها شدن ها در مرکز و عاشق آن گذاشتن صورت 

 . میریگی قرار م ها استفاده آنما مورد سوء  ،ی و مواهب زندگ هاییبایما از ز

 دهدی در آغوش لطف و مهر خود پرورش م  ت یهندو را از طفول ی، غالم بخشنده  یاکه خواجه  شود ی آغاز م جان یاز ا داستان

و غالم هندو نماد    ستی نماد زندگ   جان یدر ا  خواجه   .افروزدی و شمع هنر را در دل او م  آموزدی م  لتیو به او علم و ادب و فض

و    ردیبگ  اد یرا    ییتا بتواند جدا  آموزد ی جهان م  نیدر ا  یی زهایچ  یذهنو من   دهدی را پرورش م  یذهنمن   ی . زندگ یذهنمن

 .بماند یجهان باق   نیبتواند در ا

 251تا   2۴9 ابیات ، دفتر ششم   ،یمثنومولوی، 

 یی را بود هندو بنده ییخواجه 

 یی کرده او را زنده  ده،یپرور

 علم و آدابش تمام آموخته

 در دلش شمعِ هنر افروخته 

 به ناز  تیّاز طفول دش یپرور

 سازکنارِ لطف آن اِکرام  در



   

  

 

529 پیغام عشق قسمت خانم پروین از استان مرکزی  

 252بیت ، دفتر ششم   ،یمثنومولوی، 

 ی خواجه را خوش دختر  نیبود هم ا

 یگوهر، خوش یگَش  ، یانداممْیس

  ی کرد که همگ  دایپ  یادی، خواستگاران و طالبان زاو به بلوغ   دنیداشت، که با رساندام  میو س  بایز  اریدختر بس  کی  خواجه 

با مهر بودند  کنند  نیسنگ  هیحاضر  ازدواج  او  ا  دختر.  با  و هم  جانیدر  ما  نماد همه زن ینماد گوهر حضور  و   هاییبایطور 

و    ایدن  یهادست آوردن نعمت ه ها طالب بانسان  همه. دارد   یادیاست که خواستگاران و طالبان ز  یماد  یایدن  یهاجاذبه 

   ی آن مستلزم داشتن گوهر حضور است و برا  یهاییبایو درک ز  ی، اما لذت بردن از جهان هستلذت بردن از آن هستند 

 .ستی ممکن ن ی ذهنانسان من

و علم    ی و شجره خانوادگ  یاز نظر خواجه مال و ثروت و حسن و جمال ظاهر  ،دهدی نم   یدخترش را به هر خواستگار  خواجه 

شبه از دست    ک ی   تواند ی مال و ثروت م   :گویدی ، خواجه مآفل هستند   هانی، و همه ااعتبار ندارند   هانیکدام از اچ ی، هو هنر 

، انسان را مغرور مال و جالل و شکوه  هم   یزادگ برود و بزرگ   نیاز ب  یمار یب  کی با    تواند ی م  یبرود و حسن و جمال ظاهر

به گوهر    تواند ی وتبار نمل یو علم و دانش و هنر و ا  یظاهر  ییبایدست آوردن مال و ثروت و زانسان با به. کندی م  یظاهر

جهان    یهاو نعمت  هایی بایاز ز  توان ی نم   زهایچ  ن یدست آوردن اه طور با ب نیدا زنده شود، همکند و به خ  دا یحضور دست پ

 . برد ، بهره و خداوند هستند  یزندگ  یهاجلوه  ی که همگ یهست

 255بیت ، دفتر ششم   ،یمثنومولوی، 

 گفت خواجه: مال را نَبْوَد ثبات

 شب رَوَد اندر جِهات  دیروز آ
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 25۷ و  256ابیات ، دفتر ششم   ،یمثنومولوی، 

 حُسنِ صورت هم ندارد اعتبار 

 زخمِ خار  کیکه شود رخ زرد از 

 ی مهترزادگ زیسهل باشد ن

 ی بُوَد غِرّه به مال و بارگ  که

،  داشته باشد   یو معنو   ی اخالق   ت یداشته باشد و صالح  ی قیحق  نیکه باتقوا باشد و د  داند ی دخترش م  ق یرا ال   ی مرد  خواجه 

 . در هر دو جهان رستگار باشد  کهیطوره ب

 26۴ تی، بدفتر ششم   ،یمثنومولوی، 

 و صالح   نیدارد و د  یکار، تقو

 از او باشد به دو عالَم فالح  که

که فضا را باز کرده باشد و مرکزش را از    داندی م   ایدن  یهات یجذاب  و   ها یی بایگوهر حضور و درک ز  ق یرا ال   ی انسان   خداوند 

 .پاک کرده باشد های دگیهمان

 265 تی، بدفتر ششم   ،یمثنومولوی، 

 اریدامادِ صالح اخت  کیکرد 

 و تَبار ل یبُد او فخرِ همه خَ که

  ف یو ضع  ماریکه در خانه بود ب  ی، غالم کوچک . بعداز فاش شدن ازدواج دختر کندی م  اریمشخصات اخت  نیبا ا  یداماد  خواجه

 .  شود ی و زار م 
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از ی ناش  یماریب ن یو ا شود ی دچار آن م ی دوازده سالگ، است که انسان بعداز ده  یذهنشدن من  مار یاز ب ی غالم حاک یماریب

  ی و همسرش درصدد پ  خواجه . هاستخواستن از آن   ی و زندگ  های دگیو گم شدن در فکرها و دردها و همان   ی از زندگ  یی جدا

و به عشق خود به دختر اعتراف    دارد یو غالم در نزد خاتون خانه سر از راز خود برم  ندیآی غالم برم  یماریبردن به علت ب

 . کندیم

 2۷9و   2۷8 ت ی، بدفتر ششم   ،یمثنومولوی، 

 نبود  ن یاز تو ا دیکه مرا اوم

 عَنود   گانهیدختر به ب ی ده که

 جگرخسته  ما  و  مازاده خواجه 

 دگر؟  یِنبود کو رَوَد جا فیح

  خاتون. ندازد یب  نییغالم را از بام خانه پا  خواهدی و م   شود ی م  ی عصبان  اریبس  شنود ی حرف را از غالم م   نیا  ی وقت  خاتون 

درازتر کند و به دخترشان نظر داشته    مشی را از گل  شی، پاکه مانند پسرشان بزرگ کرده بودند   یغالم   نیانتظار ندارد ا

هم خدمت به    ی ذهنمن   فه ی. وظخانواده   یو داماد  ی غالم خدمت به خواجه و خاتون و دخترشان بود نه سرور  فه ی. وظباشد 

عاشق حضور    یذهن، من خلقت   ن یندارد که در اتولدش است. خداوند انتظار    ان از کودک حضور تا زم  ی خداوند و نگهدار

حضور از    یاریهش  ،ی کند و بعداز مدت کوتاه  یحضور نگهدار  یاریرحم قرار داده که از هش  کی را    یذهن، خداوند من شود 

خداوند را هم به جسم    ی ذهنکردن دارد. من  یطمع در ماندن و سرور  یذهنمن   اما. رحم را ترک کند   نیاو متولد شود و ا

در    کندی م  لیتبد خداوند  یمجاز  یفضا  کیو  خو  خواهد ی م  و  شود ی م   عاشق  دام  به  هم  را  به    ندازدیب  شیخدا  و 

به    زین  یذهنوهوس گذراست. عشق من یهو  ک یو    ست ی ن  ی قی. عشق غالم به دختر خواجه حقاضافه کند  شیهای دگیهمان

قابل    نیا  ی. اما از نظر زندگخواهد ی م  شیها وهوس ی ها و هوبرآورده شدن خواسته   یو خدا را برا  ستین  یق یخداوند حق

 .هم طمع داشته باشد  یپر از درد داشته باشد و درضمن به حضور و زنده شدن به زندگ   یذهنمن  ک یکه انسان    ستیقبول ن
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  م یبگذارد و تصم  ان یتا موضوع را با خواجه در م  کندی اهانت غالم صبر م  ن یو دربرابر ا  ردیگی خشمش را م  ی جلو  خاتون 

  ی صورت جمع و چه به   ی صورت فردچه به   ی ذهن  یهامن  یهای هم دربرابر گستاخ  ی چه زندگ . چنانرند یبگ  ی اخردمندانه 

آفل    یزهایخواستن از چ  یو زندگ   یذهنمتوجه اشتباهاتمان در من  انکه خودم  دهدی به ما فرصت م  ی زندگ  ،کندیصبر م

 . کند داری تا ما را ب کندی المنون مبی ، ما را دچار درد و رو ادامه دادن آن  یذهندر صورت افراط در من  یول   میشو

 283و  282 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنومولوی، 

 بود، خود را گرفت   یگفت: صبر اَول 

 شگفت  نی با خواجه که بشنو ا گفت

 بود نیخا  یگَرّائک  نیچن نیا

 گمان برده که هست او مُعتمد ما

برو و به غالم بگو که ما    :که  دیگوی و به خاتون م  کشدی او م  یبرا  یا، نقشهعشق غالمک به دخترش   دنیاز فهمبعد   خواجه 

  یکه من چطور  نیحالش بهتر شود بعد بب  یخوش کم   الیخ  نیبگذار با ا  م،یدهی و به تو م  میکنی جدا م   یدختر را از داماد فعل 

 . کنمی م رونیرا از سرش ب ال یخ نیا

 286 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 درست  دانی تو دلش خوش کن، بگو: م 

 دخترِ ما جفتِ توست  قت یحق که

 289 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زند  یو فکرِ خوش بر و  ال یتا خ

 مَرد را فَربِه کند نیریش  فکرِ
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 290 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از علف ک یفَربه شود ل جانور 

 فَربه ز عِزّست و شًرَف  یآدم

خوش    الیکه فکر و خ، چرابده که دختر ما همسر تو خواهد شد   نانیبرو و دل او را خوش کن و به او اطم   :گویدی م  خواجه 

 . دیآیخالق وجود م دن یو انسان از عز و شرف که از د  شودی با خوردن علف چاق م  وانیح ،کندی انسان را فربه م

 29۴و  292 ابیات ، دفتر ششم   ،یمثنومولوی، 

 نیننگِ مَه نیگفت آن خاتون: از ا

 ن؟یبجنبد اندر ا  ی دهانم ک خود 

 مترس و دَم دَهش  ،یگفت خواجه: ن 

 لطفِ خَوش  نیرَود علّت ازو ز تا

  انسان   .ابد یبهبود    اشی ماریب  نیمحبت دلنش  نیدلگرم کن تا با ا  نی، آن غالم را با سخنان دروغ : نترس گویدی م   خواجه

  دار یحال خوب پا  ن یا  ی ول   شود ی حالش بهتر م  موقتاً   کنندی و توجه م  د ییأو مردم ت  شود ی م  ادیز  شیهای دگ یهمان  ی وقت  زین

همه   ست ین ر  فرو   زیچو  م  یوقت   .ختیخواهد  غالم  به  را  دخترش  ازدواج  وعده  خسته   ،دهد ی خاتون  عاشق  از  آن  جگر 

  کند ی هم شک م  ی گاه  ی ول  ،شود ی باز م  شی و رنگ و رو  شود ی حالش خوب م   و ظاهراً  گنجدی در پوست خود نم یخوشحال 

 . باشد  بیفر  کی  نی، مبادا که اخاتون من   :دیوگی و م

 298 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنومولوی، 

 خاتون من ی : اگفتی م  یگه  گه

 دَستان و فَن   نیمبادا باشد ا که
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و    ستند ین  ی واقع  های دگ یشدن همان  ادیحاصل از ز  یهای که خوش   داند ی که انسان در اعماق وجودش م  دهدی نشان م   نیا

در درونش احساس    ،ی دگ یحاصل از همان  یها ی ابیو کام  هات یدر اوج موفق  ی حت  یذهن. انسان در من کار اشکال دارد   ی جا  کی

 . زدیبرز فرویچکه همه  ترسدی و م  کندی م تیترس و عدم امن

 301تا  299 ابیات ، دفتر ششم   ،یمثنومولوی، 

 ی بکرد و دعوت تیّخواجه جمع

 یفَرَج را وصلت سازمی : همکه

 و گال   دادندی جماعت عِشوه م  تا

 فَرَج بادت مبارک اتّصال یکِا

 شد فَرج را آن سُخُن  ترنیقی تا

 و بُن  خی رفت، کُلّ از ب یاز و علّت 

  ک ی و    ستیمجاز  یذهنما در من  یهای ها و شادتا به ما نشان دهد که همه غم   کندی را خلق م   یز یانگصحنه شگفت   موالنا

  ب یمردم هم غالم را فر  ،میریبگ  ی فرج عروس  ی برا  میخواهی که م   کندی را دعوت م   یاعده   خواجه . ست ی ساختگ   ی عروس

   .مبارک باد  تیکه عروس دادند یم

در    کهنیو ما با ا  کنندی از ما م  ی دگیهمان  کی   یمردم از ماست که برا  یدهایو تمج  فیتعر  نیو گال دادن مردم هم  عشوه

که    شودیاند و باورمان مکه دور ما جمع شده   میخوری را م  یجماعت   ب یفر  یول  ،میکنی و نقص م   یامن نا  درونمان احساس 

 . شود یو حالش خوب م کندی ازدواجش با دختر را باور م فرج هم کامالً بیترت نیا به . میاشده   ی و کس میخوشبخت
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 303و  302 ابیات ، دفتر ششم   ،یمثنومولوی، 

 به فن   بعد از آن اندر شبِ گِردَک

 را بست حَنّا همچو زن یاَمْرَد

 پُرنگارش کرد ساعد چون عروس 

 دادش خروس  ان،یپس نمودش ماک

، او مرغ را به غالم  عروس بر سرش کرد   یرا مانند عروس حنا بست و لباس و روسر   یشیری ، مرد بدر شب زفاف  خواجه

 . داد   لشیخروس تحو  ی شان داد ولن

 30۷تا  305 ابیات دفتر ششم،   ،یمثنومولوی، 

 شمع را هنگام خلوت زود کُشت

 ماند هندو با چنان کِنگِ درشت 

 و فغان کردی م  ادیهندُوَک فر

 زنانکَس از دف  دیبرون نشن از

 زن  و  مرد دفّ و کفّ و نعره ضربِ

 نزنعره  آن  پنهان نعره کرد

  کرد ی به غالم تجاوز م شرمی شمع را خاموش کرد و آن مرد ب   عی، خواجه سرالجثه خلوت کردند میغالم و آن مرد عظ ی وقت

  ت ی وضع  ت یسه ب  نیا.  برسد  یغالم به گوش کس   یهاکه نعره   شدی م  نی، مانع از امردم  یاهویدف و کف و ه  یصدا  یول

و شمع    شودیقطع م  ی اتصالش از زندگ  یدر ده دوازده سالگ   انسان.  دهدی نشان م  یذهنجهان در من  نیانسان را در ا
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با    یدگیاثر هماندر   انسان.  ماندی تنها م  رحمی ب   یایدن  نیعنوان غالم هندو با ابه   یذهنو در من   شود ی حضور او خاموش م 

و مردم    ونیزیذهن و اخبار و تلو  یاهویقدر هآن   ی ول  زندی و از درد نعره م  ردیگی قرار م  ا یمورد تجاوز دن  ی جهان   نیا  یزهایچ

  یاریشو خاموش شدن ه  ی از زندگ   یی انسان که جدا  ی کس از درد اصلچ ی. هشنود ی کس نعره انسان را نم چ یاست که ه  ادیز

به    ینگاه  با.  گم شده است  ایها در کف و دف دنانسان   ادی، و فرخبر ندارد   ،است یتجاوز قرار گرفتن او از دن  دحضور و مور

 . میاو نعره زده میاقرار گرفته  ایمورد تجاوز دن های دگیاثر همانهاست درکه سال  میشوی ، متوجه مخودمان  ی زندگ

 309و  308 بیات ادفتر ششم،   ،یمثنومولوی، 

 فشارْد ی تا به روز آن هندُوَک را م 

 سگ انبانِ آرد؟  شِ یبُوَد در پ چون 

 وردند طاس و بوغِ زفتآ  زود

 دامادان، فرج حمام رفت  رسمِ

  یدگی، هماندردها نیشود و متوجه شود که مسبب همه ا داریانسان در اثر درد ب کهی به انسان ادامه دارد تا زمان  ایدن تجاوز

 . شود   ی زندگ می گذراست و پس از آن خودش را در معرض حمام حضور و باد کن فکان قرار دهد و تسل یزهایو چ ایبا دن

 312 و  311 ابیات دفتر ششم،   ،یمثنومولوی، 

 آمد از حمّام در گِردَک فسوس 

 او بنشست دختر چون عروس   شِیپ

 آنجا نشسته پاسبان مادرش

 نکو کند روز امتحا دینبا که
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 31۴ و  313 ابیات دفتر ششم،   ،یمثنومولوی، 

 نظر کرد از عِناد   یدر و ی ساعت

 با هر دو دستش دَه بِداد   آنگهان

 : کَس را خود مبادا اتّصالگفت

 چو تو ناخوش عروسِ بَدفِعال  با

و مادر عروس هم    ندینشی و دختر خواجه مانند عروس کنارش م   رودی م   یو به آن حجله قالب  دیآی م  رونیاز حمام ب  غالم

خاک    :دیگوی و سپس به او م  کندی به دختر نگاه م  زهیبا ست  یالحظه   غالم  .، دختر را امتحان کندکنار او که مبادا غالم در روز

کردار، وصلت نکند. چهره تو در روز مانند بانوان  بد  با تو عروس   ی کس  ی اله  :دیگوی و م   کندی بر سرت و اظهار انزجار م 

 . ی را سر من آورد ییبال نیتازه است و شب چنوتر

 31۷ و  316 ابیات دفتر ششم،   ،یمثنومولوی، 

 جهان  نیا مِینع  همچنان جمله

 از امتحان   شی خوش است از دور پ بس 

 در نظر از دور آب دینمایم

 باشد آن سَراب  ک،ینزد یرو چون 

ا  موالنا و    کنندی سمت خودشان جذب مکه ما را به   ایدن  یهاهمه نعمت   نی: همچند یگوی و م  کندی م  یریگجه ینت  جانیدر 

که   آورندی را سر ما م ییهمان بال ،ی شوی خوشبخت م یدست آورهست و اگر آن را به  یکه در آن زندگ دیگوی م یذهنمن

آورد. همه  م یآن مرد عظ آن غالم  بر سر  بس  ایدن   نیا  یهای و خوش   هانعمتالجثه  دور  همه    یعنی،  هستند  ن یدلنش  اریاز 

 . کنندی زهره را آب م کیو از نزد  برندی ، دل ممانند همان عروس است که از دور  ایدن یهاجاذبه 
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 321و  319و   318 ابیات ، دفتر ششم   ،یمثنومولوی، 

 او و از بس چاپلوس  رست ینده پگَ

 را جلوه کند چون نو عروس  ش یخو

 اش مشو مغرورِ آن گُلگُونه نیه

 او را مَچَش  آلوده ش ین  نوشِ

 دانه، پنهان دامِ او  آشکارا 

  اوز اوّلت اِنعامِ دینما  خوش

م  ایدن  یهای خوش   همه آب  نظر  به  دور  م   یشوی م  کی نزد  یوقت   ،دیآی از  را سراب  فقدان    ایدن  یها ی . خوش ینیبی آن  در 

را مورد تجاوز قرار   هاست انسان و سال  دهدی جلوه م بای، که خودش را عروس زاست چاپلوس  یریپ، گندهحضور  یاریشه

اش  نه ، دا. ظاهر آن عسل است و باطن آن زهرد یسرخ او را نخور  یهاونه گ   بیکه فر  د یمواظب باش  دی. باداده و چاپلوس 

 . دام آن در پس آن پنهان شده است ی آشکار است ول

 2۴8و   2۴5  ابیات دفتر ششم،   ،یمثنومولوی، 

 ی دوزخ ی به معن ، جنّت صورتش 

 ی پُر زهر و نقشش گُلرخ  یی افع

 ی گُلرخ  نیناقصان ز یا  رذَلحَاَ

 ی صحبت آمد دوزخ به گاهِ که
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که به    بارویز  نیناپخته از ا   یهاانسان   ی ا.  باطن آن مانند جهنّم است  ی رونق است ول مانند بهشت باصفا و پر  ظاهراً  ایدن

 . دیکن زیهنگام معاشرت مانند دوزخ است پره

 3۴۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنومولوی، 

 دهندی را چون بدل ره م ی صورت

 دهندی ندامت آخرش دَه م از

  ی شوی دچار م   یتیسرانجام به وضع  ،ی کنیم  ی ها طلب زندگ و از آن   یگذاری را در مرکزت م  ا یدن  نی ها و ظواهر اصورت   ی وقت

 . یکنی و اظهار انزجار م ی شوی متنفّر م زیاز آن چ ی مانیکه از شدت پش

 32۴تا  322 ابیات دفتر ششم،   ،یمثنومولوی، 

 نهاریز یبِدآن ا  یوستیچون بپ

 در ندامت زارِ زار   ینال  چند

 ی و شه  یریو وز یریم نام،

 ی دهنهانش مرگ و درد و جان در

 رو چون سَمَند  نیباش و بر زم بنده

 جِنازه نه، که بر گردن بَرَند  چون 

. نامش  کرد  ی خواه  ه یزار زار گر  ی مان یدر پش  ،ی شو  ده یهمان  ای، که اگر با دنمواظب باش   یدیرس  ای به دن  یوقت   : دیگوی م  موالنا

است و   یدهدر نهان مرگ و درد و جان  یول   یریگی چه مردم قرار مبه و چه مورد به   است و ظاهراً  ی و شاه  یریو وز  یریام

و با    ی دگ یبدون همان  ی عنیراه برو،    نیزم  یبنده باش و سبک رو   نیاست. بنابرا  شندهک   اریالقاب بس  ن یشدن با ا  دهیهمان
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نسبت ی فروتن چه  همان. هر  رو  یشویم  ترنیسنگ  های دگیبه  جنازه  م   یمانند  قرار  مردم  آن   یریگی دوش  به  متکو   یها 

 . یدهی از دست م  ی زندگ یرویعنوان نو استقالل خودت را به  یشویم

 328 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنومولوی، 

 نِهْ  شیبارِ خود بر کَس مَنِه، بر خو 

 بِهْ   شی را کم طلب، درو یسَرور

 . ردیحضورت نقرس نگ ی، تا پانخواه  یزینباش و از مردم چ  یدنبال سرورو به  ندازی خودت را گردن مردم ن بار

 33۴و  333 ابیات دفتر ششم،   ،یمثنومولوی، 

 که جنّت از اله  غمبریگفت پ

 مخواه  یزی ز کَس چ ،یخواه ی هم گر

 مر تو را  لمی من کف ،ینخواه  چون 

 خدا  دارِ یو د الَمْأوى  جَنَّتُ

که وارد    کنمی من ضمانت م  ،ی نخواه  یزیچ   ی . اگر از کس نخواه   یزی چ  ی از کس   یخواه ی فرموده اگر بهشت را م   غمبریپ

. تو فضا را باز  نخواه   زهیو ست  های دگ یاساس هماناما بر  ،ی نخواه  یزیکه تو چ  ستین  گونهنیا  :دیگوی م   موالنا. یبهشت شو

نفس و    قیطرخواستن از نیکه اچرا ،ماندی نم  ی بد چی، هخواستن  گونهنی، در اصورت ن ی، که در اکن و از مرکز عدم بخواه 

 . عالم بهتر است  یهایی کویخواستن از تمام ن  گونهنیو ا  خواهدی م  شما  یو خود خداست که برا ست یحرص و طمع ن
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 338و  33۷ ابیات دفتر ششم،   ،یمثنومولوی، 

 بَد  چ یه دیایآنکه از دادش ن

 دهدی خود م ی خواهش ی و ب  داند 

 آن رواست  ،یبه امرِ حق بخواه  ور

 است ی انب  قِیخواهش، طر  آنچنان

 تشکر و احترام  با

  یاز استان مرکز نیپرو

✨ 

             



 

 

 

529قسمت پیغام عشق   خانم سمانه از تهران  

            با سالم 

 ( آبِ روان و گوارا) نیماءِ مَع: موضوع 

آبِ روان    نیا   انِیمتصل است و جر  یآبِ زندگ  ۀ به سرچشم  یطور ذات به   گذارد،ی جهان م  نی انسان قدم به ا  کهیزمان

ها سرشار  مشاهده کرد. آن   توان ی کودکان م  ۀحالت را در هم   نی. اشودی چهار بُعدش م   ییِ هست که موجبِ رشد و شکوفا

اند.  کردن  یو باز  دنی. دائماً درحالِ خندست ین  یها جدآن   یراب  یاتفاق   چیهستند. ه  یگوش یو باز   یاز طراوت، سرزندگ

 .ها فارغی دگ یاند و از غمِ همانمتصل زهایاصلِ چ زِیکار که به مرکزِ عدم و  دهدی ها نشان مآن  سببِ ی ب  یِشاد

 3596 ت یدفتر ششم، ب ،یمعنو یمثنوی، مولو

 زهایاصلِ چ زِیکار حَبَّذا

 زها یکار ن یآرَد از ا  فارغت

آب مربوط    ۀو سرچشم  أسو به مبد  کیآب از    ۀچشم  .کندی م   هیتشب  زیکار  ایآب    ۀرا به چشم  یبرکاتِ زندگ   انِیجر  موالنا

اما چرا   شودی م یجار  یآبِ روان هر لحظه از زندگ  یعنیثابت است  شهیهم أمبد .به مقصدِ آب گرید  یِو از سو  شودیم

را در    یآبِ زندگ   انِیجر  گر ی، دتر شدنمان و بزرگ   ی کودک  یِکردنِ روزها  یو با سپر  رسدی نم   م،یبه ما که مقصد هست

آورده    ۴292  تی در داستانِ کرّه اسب، مادرش و نگهبانان اسب که در دفتر سوم از ب  موالنا  ؟می کنی وجودمان احساس نم 

مشغولِ خوردنِ    یاخود بر سرِ چشمه   ۀکه با کرّ   زندی را مثال م  یداستان اسب  نیا  در  .دهدیسوال را م  نیشده، جوابِ ا

 .که آب بخورند ندیها بگوبه اسب  له یوس  نیبد خواستندی م  و  زدندی دم، سوت مبه آب بودند. نگهبانانِ اسب دم

 ۴293 ت یدفتر سوم، ب ،یمعنو یمثنومولوی، 

 هر دَم آن نفر دندیشُخولیم

 آب خَور  نیاسبان که هال ه بهرِ
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 .زدن است ادیفر یمعنابه   دنیشُخول*

پ  یاسب  کرّه شن   شیکه  به   دنِیاز  طبسوت،  م  ی ع یطورِ  م   یِصدا  کهن یهم  خورد،ی آب  را  آبشخور    دیشنی سوت  از  سر 

 ؟ی شوی و نگران م  یداری : چرا سر از آب برمپرسدی . مادرش مکردی طرف و آن طرف نگاه م ن یو به ا داشت ی مبر

 ۴295و   ۴29۴ ابیاتدفتر سوم،  ،یمعنو یمثنومولوی، 

 د یرسی به کُرّه م دن یشُخول آن

 د یرمی برداشت و، از خور م ی هم سر

 کُرّه چرا یکا د یپرس  مادرش

 ؟استقا  نیز یهر ساعت  یرمیم

تا جهان بوده و هست    :دیگوی . مادرش در جواب م داردی نگهبانان ترس بَرَم م  ن یسوتِ ا  یِ: از صدا دیگوی اسب م  کُرّه

  نان یکه اصداها نداشته باش و کار خودت را انجام بده، چرا  نیبه ا  یتو کار  یاند ول مزاحم وجود داشته   یهاآدم   نیاز ا

 .دهندی کار دارند عمرِ خود را هدر م  نیبا ا

 ۴299و   ۴298 ابیاتدفتر سوم،  ،یمعنو یمثنومولوی، 

 نیمادر: تا جهان بوده ست از ا گفت

 نیبُدند اندر زم انیافزا کار

 ارجُمند  ی کن ا شی تو کارِ خو نیه

 کَنَند ی خود بر م  شِی ر شانیکا زود،

 



 

 

 

529قسمت پیغام عشق   خانم سمانه از تهران  

  ن یا  یِصداوو سر  اهویدر حالِ خوردنِ آن بود، دور کرده، ه یصورتِ فطرکه به   ی که انسان را از آب زندگ  یزیچآن  پس

  خواهد ی و م  کوبد ی م  های دگ یو هر لحظه بر طبلِ همان  کندی شدن م   دهی به همان  ق یها را تشوکه انسان  ی جهان است. جهان 

و    میتعل  تِیکودک باشد که مسئولّ  انِیاز مربّ  ی نماد  تواند ی . نگهبانانِ اسب م ندازدیدنبالِ خودش راه ببه   زیرا ن  گرانید

به   تِیترب را  اما چون خودشان، منِ او  دارند  به عشق زنده نشده را نشناخته   شانیهای دگیو همان  یهنذعهده  و  اند،  اند 

از    یریرادگیبه ا  کنندی و شروع م  اندازند ی است، م  د یپر از درد، شک و تقل  یی تالطمِ ذهن که جاپر  یِکودکان را به فضا

 .کودکان

او در    انِیاگر راهنما  زیموردِ انسان ن. درفتدیب  دیتا او به شک و تقل  شودی مادرِ کُرّه اسب مانع م  یِداستان، آگاه  نیا  در

  طور ن یاگر ا  ی نخواهد افتاد ول  رونیجهانِ ب  یهاو عشق را در دلش بکارند، به دامِ سوت زدن   یبذرِ آگاه  یزندگ   یِابتدا

انسان  ی عارفان  یِ آگاه  ست،ین  اینبوده   و  موالنا  ب  یهاچون  و  زندگ  داریزنده  بشرّنجات   ، یبه  آن   تیبخشِ  ها است. 

  ۀ افراد که به چشم نیکنند. ا تیهدا اشی به سکون و سکوتِ درون  رونیب یِهاتا توجّه بشر را از سوت زدن  اندده یکوش

 .دهندی ها را از مُردن در ذهن نجات ماند، انسان متصل  ات یآبِ ح

 ۴289 ت یدفتر سوم، ب ،یمعنو یمثنومولوی، 

 اتیآن آبِ ح نبوعِیمنم  نَک

 رهانم عاشقان را از مَمات تا

 .آب است ۀ چشم یمعنابه  بوعنی*

و از آبِ خرد و عشق عرفا    میمانند آن کَرّه اسب به آب خوردن مشغول شو  دیبا  زیکه ما ن  دیگوی داستان م   ۀ در ادام  موالنا

  5۴  یۀرابطه به آ  ن یدر ا  و  .مینداشته باش  ی توجّه  گرانید  یهاو به انتقادها و طعنه  میشو  رابیشده است، س  یکه جار

 :دیفرمای که م کندی مائده اشاره م  ۀسور 
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 5۴(، آیه 5مائده ) قرآن کریم، سوره 

 «... یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَۀَ لَائِمٍ... »

 « ... نکنند در راهِ خدا و نهراسند از مالمتِ مالمتگرا کاریپ... »

 ۴319و  ۴318 ت یدفتر سوم، ب ،یمعنو یمثنومولوی، 

 میچو آن کُرّه هم آبِ جو خور ما

 میآن وسواسِ طاعِن ننگر یِ سو

 رَه سِپَر ،یغمبران یپ  روِیپ

 شُمَر ی خلقان همه باد  ۀطعن

  ی و همکار  ییو فضاگشا  میبا تسل  دیها باهست، فقط انسان  یحضور درونِ هر انسان   یِاریشکه آبِ ه  میریگی م  جه ینت  پس 

  رون یرا ب  یزندگ  یِکه چون سنگ خاره سفت و سخت شده است، آبِ روان و گوارا  های دگیاز دلِ همان  ،یفکان زندگ با کن

 .بکِشند

 1800شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 حد او چَشَد   یرَشَد، زان قندِ ب  نیا ابد یکه  هرکس

 ن یبرکَشَد از خاره او ماءِ مَع ی موس  مانند

             سپاس فراوان با

سمانه از تهران 



 

 

 

529قسمت پیغام عشق   خانم افسانه از اصفهان  

 گنج حضور  زانیو عز یبا درود خدمت جناب شهباز

  885برنامه   2500 غزل

 2500شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ی دَرو حرف  ندیقلم آن جا نَهَد دستش که کم ب

 ؟ یگردی کم نم  ی تو حرف حشیاز عشقِ تَصح  چرا

نسبت  خدا  را  ما  و حال  دارد  در دست  قلم  لحظه  مهر  مرکزمان  من،    یا  .سدینوی به  قوم  انسان   یعن یکاش  ها تمام 

  یزیچ  اگر   .می نباش  رون یدنبال مقصر در بپس به   ،کنندی م   نییلحظه تع  ن یکه حال خودشان را خودشان در ا  دانستند یم

از اوضاع    ای  م،یآوری دست مآن را به   ،میشو ی خوشبخت م  م یاگر آن را داشته باش  میکنی و فکر م  دیآی را که خوشمان م

  م، یشوی م دهی و با آن همان میگذاری و در مرکز م میکنی م  نهیبه ک لی و آن را تبد  میرنجش دار م،یهست نیخشمگ ی کس ای

و    زنندیاست که دائماً به ما ضرر م  یدگیرا به ما برساند چون مرکز پر از همان   لطفشبرکت،    تواند ی مرکز نم  نیخدا در ا

 . میگردیدنبال مقصر مبه  رون یما در ب

  یدردها  قیطراز  میاخدا نگذاشته   یبرا  یاچون چاره   یول  کندی و به ما کمک م   کندی حال باز خدا ما را رها نم  نیا  با

تا    کشد ی شاگرد خط قرمز م  یامال  یهاغلط   ریکه ز  ی معلم   مانند .  کندی ها ما را به اشتباه خود آگاه می دگیاز همانی ناش 

  میتا آن را از مرکز بردار  شود ی به ما وارد م   های دگ یهمان  قیطراست که از   یی قرمز همان دردها  خط .  کند  ح یها را تصحغلط 

 .میکن نی گزیرا جا یزندگ  ا یو خدا 

انسان   سفانه أمت در من کاروان  اکثراً    .دارند  دانمی چون م   دهندی از آن ادامه م ی ناش   یها و دردهای دگیبه همان  یذهنها 

 .دهیرس یبد یجابداند به  د یاست و با  یکس مرکزش درد دارد انسان ظالمهر :دیفرمای م موالنا

 



 

 

 

529قسمت پیغام عشق   خانم افسانه از اصفهان  

 1۷13شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 شواست یعشق پ  ی پر از بالست ول  یراه

 سپاس فراوان  با

 اصفهان   افسانه،



 

 

 

529قسمت پیغام عشق   

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


