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528 پیغام عشق قسمت خانم شکوه  

 با سالم،  

 22۴ یغزل شماره   حافظ،

 نظر نرود  ی که مدام از پ  ی خوشا دل

 نرود  خبری هر درش که بخوانند ب  به

  یمدت   یبرا  رسدی نظر م ه موضوع را تجربه کرده است که ب  نیا  عرفان قدم برداشته باشد، حتماً  ریدر مس  ی کس مدتهر

 کهی طوره ب  کند؛یرا تجربه م  ریناپذوصف   یو آرامش  شودیمخرب رها م  یاز ذهن و فکرها  شود،ی اصطالح خوب م حالش به 

 دیآی م   رونیب  یگرد و غبار فراموش   ریکهنه از ز  یو باز فکر  افتدی م  ی اتفاق  ی از مدتاست. اما پس   دهیبه حضور رس  پندارد یم

فکرها ه  یو  و  آن   جانات یپشت سر هم  از  غحاصل  و  ترس، خشم، حسد،  مثل  به تسخ  ره، یها  را  و جسم  خود    ر یذهن 

به خود    افکر و ذکرش ر   یبودن با آن کس همه   ا یو    زیو هوس داشتن آن چ  ندیبی را م  ی کس  ا ی  یزیچ  ا ی. و  آورندی درم

دنبال راه  به   ایعرفان شک کرد و    ریبه مس  دینبا  ی مواقع  نی. در چنشودی آرامش خارج م   یو از آن فضا  کند،ی مشغول م

تنها راه نجات    ،یراه عاشق   نیکه ا  یدان ی که: خودت م  دیگوی شمس م  وانید  25۰2  ۀبود. موالنا در غزل شمار   یترساده 

نوسانات از حضور به ذهن و از ذهن   ن یکه ا دهدی م  حی . و سپس توضیغم رها شو از راه را ادامه بده تا  نیتو است. پس ا

  م یشوی پخته نم   م، یکنی رشد نم   م،یتا دچار چالش نشو  د یگوی است. م  ی عیطب  اریو بس  ی رشد معنو  ر یبه حضور رفتن جزو مس

 . اگر به سرگذشت میشوی نم   ل یحضور است، نا  یاریبه هش  ی جسم  یاریاز هش  لیکه تبد  ی خود از زندگ  یو به منظور اصل 

مصر    ز یعز  خا یرا زل  وسف یبدون چالش نبوده است.    کیچ یه  ر یمس  م،یها دقت کنداستان   یهاقهرمان  بزرگ و   یهاانسان 

  نیو با اول  ان،یمخالفت اطراف  نیقهرمان کرد. پس با کوچکتر  د یسپ  وی به عرش رساند، و رستم را د  هودا یرا    ی سی کرد، ع

و با انضباط    دیهر دو را در آغوش کش  یغم و شاد دیشک کرد. بلکه با ریبه ادامه دادن مس  دیحس بازگشت درد و غم، نبا

 .خود ادامه داد، تا دم آخر   یو کار رو نیو تعهد محکم، به تمر  یشخص 
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 25۰2شمس، غزل   وان ید ، یمولو

 ی دار  یتو را: گر تو دل  دیگوی دل هم رِیام

 ی زاریزِ نان و جامه ب یریعاشق باش تا گ که

  کهنیو عاشق باش تا از فکر ا ایب ،یانداده  های شدگ تیهوطور کامل به هم: اگر دلت را به دیگوی با تو م  یدل، زندگ  صاحب

  گر یو د یکه او را از زندگ  یانسان در بند ذهن، غم است و لباسش »من«. لباس  خوراک   .ی رها شو ی و چه بپوش  یچه بخور

و   یخودت را جدا از زندگ  گرید  ،یاز اسارت ذهن رها شو یعنی  ، یاگر عاشق باش  دیگوی ها جدا کرده است. موالنا مانسان 

حضور    ینو  یو جامه  ،یشوی م  شیهای راوان و ف  یزندگ   یمحو تماشا  ؛ی خوری غم فردا را نم   گریو د  ینیبی ها  نم انسان   گرید

 .یکنی بر تن م  ییکتایو 

 25۰2شمس، غزل   وان ید ، یمولو

 یرا گر قَحطِ نان باشد، کنَد عشقِ تو خَبّاز تو

 یگُم گشت دَستارت، کنَد عشقِ تو دَستار وگر

ذهن تو    ی نترس؛ که وقت  ی را که خوراک ذهنت هستند، کنار بگذار  تی هاو درد   یفکر  یهاها، نشخوار غم و غصه   کهن یا  از

از کنترل    کهن یطبخ خواهد کرد. از ا  یشاد  ینان تازه   ت یعشق برا  ،یغم به ذهنت نده   ینان کهنه  گر یخاموش شود و د

 .خواهد کرد  تیتو را هدا  »او«،هراسان نباش، چراکه عشق، خرد  زین  یذهن خارج شو

 25۰2شمس، غزل   وان ید ، یمولو

 و خودکامه  اریّخوش و طَ  جامه،ی و ب   نانی ب نیبب

 ی زنگار وانِیا ن یها را بَررا و جان  کیمال
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که از خواب ذهن،    ییهاکرد، که هستند انسان   ی غم نخورد و در حضور زندگ   ی پرآشوب   یایدن  نیدر چن  شود ی که مگر م  نگو 

دار، شاد و کامران و رها در  و فارغ از افکار آشفته و من  غم ی و کبود، ب  رهیآسمان ت  نیهم  ریو ز  اندده یپر  رون یب  یهمچون پر

 .رندیگی اصل خود اوج م ی سوبه شتریروز ببه پروازند و روز

 25۰2شمس، غزل   وان ید ، یمولو

 ی شود آزاد و مُسْتَغن  ی فُرن  نیلوت و از نیز چو 

 ی و زار شهیدگر افتد تو را اند   یمُلک  ی پ

از هم  ینیریاز قوت و ش  یوقت  ت یهای شدگ تیهوذکرت همفکر و    گرید  یوقت   ،یشو  ازینیب  یریگی م  های شدگت یهوکه 

  دن یهمه هم و غم تو رس  گریو د  ردیگی در تو جان م  ییکتایامن    یدل، فضا  یبه بازگشت به شهر عشق، خانه   لینباشند، م

 .شودی به حضور م

 25۰2شمس، غزل   وان ید ، یمولو

 ی روحان ارِی  دیایب ، یدربندِ نان مان وگر

 یاریکردنش  یاریکن، ن یاریکه:  دیرا گو تو

  ی در دسترس زندگ   ،ی»بودن« در لحظه را تجربه نکن   یوقت   ،یبمان   یشده باق ی شرط  یهاها و باور اگر در اسارت فکر   اما

 .و خرد را در جهان پخش کند  یتو شاد قیطربود تا از  ی نخواه

 25۰2شمس، غزل   وان ید ، یمولو

 عشق از خارا کنَد چشمه روانْ ما را   یِعصا

 ی بَقّار ش یب نیمکن ز ارا،یالْبَقَر جُوعُ   نیز تو
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  ی . ذهن به گاویا بوده   های شدگتیهوانباشتن هم  یدر پ   ت،یداشتن حس امن  یهاست که از ترس فردا، برادوست، سال   یا

گرسنگ  ماندیم دچار مرض  ب  ریناپذیریس  ی که  تو  است.  ا  گرید  و   ا یشده  د   یگاودار  شتر یب  نی از  ن  گرینکن؛    ی ازهایبه 

آب    یاز سنگ سخت جو  یقوم موس   یطور که براکرم »او« همان   ستکه د ذهن پاسخ نده. نگران نباش، چرا  ریناپذیریس

 .ما خواهد آورد  یرا به زندگ  ی نخواهد گذاشت و برکت و فراوان  ازمندین زیروان کرد، ما را ن

 25۰2شمس، غزل   وان ید ، یمولو

 کند البه  کیسخن در دل مرا هر   زدیر فرو

 یاریخَمُش مانَم ز بس م،یاوّل من بُرون آ که

و من    رند،یگیم  یش یپ  گریکدیشدن از  انیب ی برا یی ابراز شوند و گو  خواهندی و م  رندیگی هر لحظه در ذهن شکل م  هافکر

 :ردیگی شکل م  ی در ذهنم به زبان عرب   یتیب ناگهان .کنمی کنم، پس سکوت م  انیکدام را اول ب دانم ی نم

 25۰2شمس، غزل   وان ید ، یمولو

 ی جار ی الْحُسْنَ ف تُ یْصاحِبَ الدّارِ رَاَ ای اَال 

 ی نُورُهُ نار  یطَفّ یُناراً  نَنایْبَ فَاَوْقِدْ 

آن، آتش عشق من    مقابلِما به پا کن تا در  نیب  ی. آتش عشقدمیخود د  یگیتو را در همسا یبایدل، رخ ز یصاحبخانه  یا

شکوه عشق را  و   ییبایز میتوانیهم م میدر ذهن هست یوقت   یکه حت دهدی مژده م  تیب نیدر ا موالنا .فروغ شودی ب  ر،یبه غ

ور شود،  او، در ذهن. اگر آتش عشق در دل شعله   وار یدبه وارید  ی گیعشق در دل منزل دارد و ما در همسا  یی . گومیکن  افتیدر

  های شدگتیهورمق همی به آتش ب   یازین  گریکم دکرد و کم  میخواه  افتیآن را در  یگرما  م،یاگر هنوز ساکن ذهن باش  یحت

 .سرد خواهد کرد های شدگت یهوبه عشق همداشت. آتش عشق »او« ما را نسبت  مینخواه
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 25۰2شمس، غزل   وان ید ، یمولو

 د یگو یبه گوشم پارس   م،یگوی هم یمن تاز چو 

 ؟یآری سو نم نیکردم که رو ا یبَدخِدمت  مگر

  ی که مگر من برا  کندی در ذهنم گله م  ی زبان فارس  ییگو  آورم،ی به زبان م  یرا به زبان عرب   کنمی م  افت یآنچه در  یوقت  و

 ؟ ییگوی شعر نم   یام که به فارس عشق تا به حال خوب عمل نکرده  انیب

 25۰2شمس، غزل   وان ید ، یمولو

 اِنعامِ عامِ او  ی رو، ول مَهْ  ی جُرم ا  ینکرد

 ی عار ی سازد، که تا نَبْوَد کس   یگُل  یهر باغ  به

به زبان    ی و من اگر گاه  ، یعشق هست   انیب   ی برا  ییبایهم زبان ز  اریو بس   ی ندار  ی نقص   چ یکه نه تو ه  دهم،ی من پاسخ م  و

شود، تا به بوستان    انیمختلف ب  یهاعشق به زبان  خواهدی کرم م  یخاطر است که »او« از رو  نی به ا  م،یگوی شعر م  ی عرب

به زبان    یکه چرا گاه  دهدی م  حی توض  تیب  نیدر ا  موالنا  .بهره نماندی از عشق ب   کسچ یگل عشق کاشته شود، و ه  یهر زبان

  ی برا   ی تیمحدود  چ یکرد و ه  انیمختلف ب  یها به زبان   توان ی که عشق را م  د یبگو  خواهدی م  دی. و شادیگوی شعر م  ی عرب

  ضور عشق و ح  یتجربه  انیب  یهااز راه   یکیزبان تنها    و   باستیز  شودی م  یجار  یکه عشق با هر زبان   ست؛یشرح عشق ن

 .است 

 25۰2شمس، غزل   وان ید ، یمولو

 ی غالمان دارد او زنگ ، یدارد او رُوم  غالمان

 یبه هِندو و به تُرکار دیبنما ی نوبت رو  به
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  ی ما از فضا  یچه فکرها یعن ی.  یو هم زنگ  داردی افکار ما در خدمت عشق هستند؛ که »او« هم خدمتکار روم  یواقع همه در

  ی . و زندگ میانجام بده  ایبه ما کمک خواهند کرد رسالت خود را در دن  تیشده، در نهای و چه از ذهن شرط   زندیحضور برخ

و هم به ترک، به انسان به حضور    دهدیدر بند ذهن نشان مخود را به هندو، انسان    یبرسد، هم چهرهزمانش فرا   یوقت

 .دهیرس

 25۰2شمس، غزل   وان ید ، یمولو

 اَنْدُه  ش یغاُلمِ زَنگ  ،یشاد  اَشی روم غُالمِ 

 یآن را دهد فرمان و ساالر  یرا، دَم  نیا  یدَم

به    ی گاه  ی هستند، و زندگ  یهر دو حس در خدمت زندگ   نیغم است و ا  یو منظور از غالم زنگ   یشاد   ،یاز غالم روم   منظور

  ، یشدگتیهواز هم  ی آگاه  یبرا  م،یکنی احساس غم م   ی گاه  کهن یا  پس   .تا خدمت کنند  دهدی به غم فرمان م   ی و گاه   ی شاد

مشوق ماست در   دهد،ی به ما دست م ییاز رهاکه پس  یو آرامش یاحساس شاد از آن است و  ییرها جهینتو در  ییشناسا

 .گرید یهای شدگتیهواز هم  ییرها

 25۰2شمس، غزل   وان ید ، یمولو

 آفتاب و مَهْ  فِینَبْوَد، حَر نیزم یِرو همه

 ی تار نیزم یِروشن شود، رو نیشب پُشتِ زم  به

سمت  که به   یاکره  م ین  ی و وقت  کندی را هم زمان روشن نم  نیسطح زم  یهمه   د یطور که خورشکه همان  م یمتوجه باش  دیبا

ما    یهای شدگ تیهوهم  یزمان بر همههم  زیاست، آفتاب حضور ما ن  کی تار  گرید  یکره  میاست روشن است، ن  دیخورش

 .از ما پنهان هستند  گرید  یهای شدگ تیهوهم   دهد،ی ما نشان م  به را    ی شدگت یهوهم  ک ی  ی زندگ  یوقت  ی حت  یعن ی.  تابدی نم
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 25۰2شمس، غزل   وان ید ، یمولو

 ن یروزِ آن باشد، فِراقِ آن، وصالِ ا نیا  شبِ

 یماریزِ صِحّتها و ب گردد،ی در دور م   قَدَح

شراب حضور که    یی و گو گرددیم  سریاز »من« م  یی که ذهن خاموش شود. وصال »او«، در جدا  کند ی م   یگاه تجلآن   حضور

  ی راه زندگ  رینوبت در مسکه درد سر به همراه دارد، به   های شدگ تیهوو شراب همخاطر به همراه دارد  سالمت روان و آرامش 

 .اموزد و انتخاب کندیتا تجربه کند و ب  شوند،ی به انسان تعارف م

 25۰2شمس، غزل   وان ید ، یمولو

 طاحون  نینوبت، مَبَر گندم از ا ی گَرَت نَبْوَد شب

 ی او جار  یِکه نَبْوَد جو ینیب  ایآس اریبس که

به    ریتقد  یایاز در آس  ازیدلسرد نشو و گندم ن  ، یماند  بینصی از شراب حضور ب   ی راه سلوک، شب  قیطر  یاگر در ط   پس 

 .تو را برآورده کند ازی ن تواند ی نم  ی جز زندگ   کسچ ینبر، که ه ر یتدب یایآس

 25۰2شمس، غزل   وان ید ، یمولو

 نَغز مَغزش را  یمن قشرِ سخن گفتم، بگو ا چو 

 یو دُربار  یدُراَفشان   اموزدیب ایتا در که

و    ای. بگنجدی سخن در کالم من نم ی. باق اورم یاز آنچه تجربه کرده بودم را به زبان ب  یامن تنها توانستم شمه   ،یزندگ   یا

از شکوه و جالل تو باشد    یاشود و با حضور خود جلوه   لیتبدگونه که هست تجربه کند،  را آن   قتیکس خود حقکن هر   یکار

 نیآم  .را در جهان پخش کند یو شاد ی و آگاه

      شکوه   احترام، با
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 ...غالم هندو که به خداوندزاده خود پنهان هوا آورده بود  تیحکا

 موالنا  یدفتر ششم مثنو از

  ، یاندام  می... سیخواجه را خوش دختر  نی: بود هم ادیگوی امتداد دارد که از جنسِ خودش است؛ موالنا م   ک ی  خداوند 

غالم هم در کنارِ او   کیسِرِشت دارد که از جنسِ خودش است. اما  کو یامتدادِ ن  کیخداوند    یعنی؛  یخوش گوهر ،یگَش

دخترش علم و آداب و هنرِ الزم را به غالم    ییِ نها  یِبختک یو ن  ییشناسا  یو برا  ستی است که از جنسِ او ن  دهیپرور

 .آموخته است

 2۴۹ تیب

 2۴۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یی را بود هندو بنده ییخواجه 

 یی کرده او را زنده  ده،یپرور

 .یمصلحت یاست و آموزش داده است برا ده یآفر چ یرا از ه  یذهنمن  ک یخداوند  پس 

 25۱و  25۰ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 و آدابش تمام آموخته علم 

 دلش شمعِ هنر افروخته  در

 به ناز  تیّاز طفول دش یپرور

 سازکنارِ لطف، آن اِکرام  در
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  ز، یبرانگچالش   یاالت ؤبا س   یامتحانات   یآن هم به امر و مصلحتِ خداوند، برا  شود،ی در کنار ما بافته م  ت یاز طفول  یذهنمن

 .مبارک که درخورِ ماست  ی حاصل شدنِ وصال  یبرا ، یاما قابلِ حل با خِرَدِ زندگ 

 25۳و  252 ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 ی خواجه را خوش دختر  نیهم ا بود 

 یگوهرخوش   ،یگَش  ، یاندامْ میس

 مُراهِق گشت دختر، طالبان چون 

 گِران  نِیکاب کردندی م  بذل

  طور ن یو هم  شودی با اصلش م   ارانهیدرونمان آماده وصالِ هش  تِییهم خدا   یعنی  م،یشویرفته بالغ مما رفته   یوقت   پس 

  دا یخواستگار پ  شود، ی گرفتن م   دییأو ت   ییکه آموخته است، مستعدّ خودنما  ی آداب واسطه دانش و هنر و  ما به   یِذهنمن

 .میکنیم

 25۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی هر مهتر یِاز سو دشیرسیم

 یدختر دَم به دَم خوازه گر بهرِ

وصال   یبرا  یزندگ   یطرف   از طرف  کوین  یما  از  و  است  زده  خواستگاران   یبرا   ایدن  ی رقم  ما    یعن یمُتموّل،    ی شکارِ 

 .آخر را به ما بزند  ریقدر گستاخ شده است تا تآن  یذهنهم من  یاست و از طرف  ده یتدارک د یقدرتمند یهای دگیهمان
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 25۶و  255 ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 خواجه: مال را نَبْوَد ثبات  گفت

 شب رود اندر جِهات  دیآ روز

 صورت هم ندارد اعتبار   حُسنِ

 زخمِ خار  کیشود رخ زرد از  که

  ی جهان   نیا  یهااز داشته   کدامچ ی. هداندی نم  م،یرا سزاوارِ امتداد خودش که ما باش  ی شدن ی و فان  ی رفتن  یزهایچ  ی زندگ

  م،یشوی که در شبِ ذهن گمراه م  ی. اما موقع میشوی و از آمدنشان سرمست م   مشانینیبیما م  ندیآی م  یثبات ندارند. وقت 

  ی فراوان   یِهنر و مدرک و دانشِ ذهن  م،ی امالک داشته باش  م،یداشته باش  ول. ممکن است پ ندیایبه کمکِ ما ب  توانندی نم

 .هم بخورد آرامش و ثباتِ ما بر یی ابتال ایچالش و  نیاما با کوچکتر م؛یداشته باش

 258و  25۷ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 ی مهترزادگ زیباشد ن سهل 

 ی بُوَد غِرّه به مال و بارگ  که

 بسا مهتربچه کز شور و شر  یا

 ز فعلِ زشتِ خود ننگِ پدر شد

 .میشوی به لطفِ خداوند ناسپاس منسبت  یذهنما با اعمالِ مُخرّبِ خود در من  ست،ی ن  یپس صرفاً امتدادِ خدا بودن کاف 

با   شدنتیهوبسا با هم   یا  م،یخدا هم باش  غمبرِیاگر ما از نوادگانِ پ  ی. حتّ ستین  یمهمّ  زیهم چ  یجهان  نیا  یهانسبت 

 نبود که ننگِ پدر شد؟  غمبری. مگر کنعان فرزندِ نوحِ پم یتر شوگمراه  ی لیفام  یو حتّ  یخون  یهانسبت  نیهم
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 2۶۰و  25۹ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 س ی اگر باشد نف  زیرا ن پُرهنر

 س یاز بِل ریگ  یپَرَست و عبرت  کم

 ن یبودَش، چون نبودش عشقِ د علم 

 نی از آدم اِلّا نقشِ ط  دیند  او

را    یصورتِ ظاهر  نیاز انسان هم  طانیما را ندارد؛ ش  ییخدا  دیگشودنِ د  تِیهم قابل  یجهان   نیدانش و علومِ ا  نیهمچن

ماست، ظاهرِ دخترِ    یذهنمن   لِیداستان هم غالمِ هندو که تمث  نیهم  در  .که مغرور شد و از درگاهِ خداوند رانده شد  دید

  گونه ن یشدن به او را نداشت که در آخر ا  ک یتِ نزدأکه جر  دیدی را در او م   ت ییاگر خدا  د،یکه به او طمع ورز  د یخواجه را د

 .شود هیتنب

 2۶۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یام یدقّتِ علم ا  یچه دان  گر

 ن یب بْی غ دهیدو د دیآنْت نگْشا ز

 .شودی ما باز نم  نِیبعدم   دهید  ،یذهنو عقلِ حسابگرِ من  یو دانش رسم  یدیبا علومِ تقل   :دیگوی م موالنا

   2۶2 بیتدفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 ش یو ر یدستار  رِیغ ندینب  او

 شیو کم ش یمُعَرّف پرسد از ب از
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 2۶۳ بیتدفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 ی تو از مُعَرّف فارغ  عارفا

 ی که نورِ بازِغ  ،ینیبی هم خود 

مسئولِ    یذهنمن  باًیواقع تقردر  م؛یانموده   ضیخود را به او تفو  دِیو عقل و د   میاآمدهدر  یذهنابتدا همه ما به عقدِ من   در

تابانِ خود مُجَهز نموده    دِیما را به د  ی و زندگ  میهست  نیما عارفِ ام  : دیگوی و سنجشِ ما شده است. موالنا م  ص یتشخ

اطالعات است. اما    لِ یو تحل  زیدر حال آنال  وستهیشده است، پ  یزی رکه برنامه   یستمیچه ذهنِ انسان طبقِ ساگر   .است

ب  استفاده   .میریگی م  اریشعنوان ناظرِ ه را ما به   یینها  مِیتصم است که    ی ذهن شانس و نعمتِ بزرگ  ر ینظی از امکاناتِ 

 م،یسپاری را هم به او م  یریگم یتصم  ارِیاخت  ی که ما دو دست  شودی جا شروع م انسان شده است، مشکل از آن   بِینص

فکرها  نیو حاکمِ ا لق عنوانِ امتداد خدا خاکه ما به ی صورت. درمیکنی اتاقِ فکرها تصور م  نیکه خود را اشتباهاً همی حالدر

 .میها هستو منبعِ برخاستنِ آن 

 2۶5و  2۶۴ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 و صالح   نیدارد و د  یتقو کار،

 از او باشد به دو عالَم فالح  که

 اریدامادِ صالح اخت  کی کرد

 و تَبار ل یبُد او فخرِ همه خَ که

  ی تقواما آن بُعدِ ناظر و با  خواهد ی . خداوند مردیگی صورت م   زیکارِ ما با پره  شِ یاست؛ گشا  زگاریدنبالِ دل پرهبه   خداوند 

لحظه    نیاتفاقِ ا  رشِ یپذ  نِ یکه در ع  ی . ساکنِ روان شودی که ناظر است و در اتفاقات گم نم  ی. بُعد میکن  یی خود را شناسا

گفته است و به همه فرشتگانش دستور    ک یاو به خود تبر  نشیکه خداوند بابتِ آفر  یاباشنده  .شودی همراه م   ی با زندگ 
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و امتدادِ    نیاوست، به فرشتگانش فرموده است که بر جانش  ستهیکه فقط شا  یاداده است تا به او سجده کنند؛ سجده

 .نثار کنند  زیخودش ن

 2۶۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یزنان گفتند: او را مال ن پس 

 ست یو حُسن و استقالل ن یمهتر

در  دنبال برتر دربه   یذهنمن ارزش است. اصالً همه ما  خود  به عقلِ  اتّکا  و  او مستقل عمل کردن  نظرِ  از  آمدن است؛ 

در تمام طولِ عمرِ خود    ما  .میکنی م  ییشناسا  یو ظاهر  یمادّ  اتِیها را با خصوص ارزش خودمان و همه انسان   ،یذهنمن

  ی دنبال دوستان و در روابط و انتخابِ دوست هم به   م؛یکن  یشتریو جلوه ب  مییایبه چشم ب  میکه چکار کن  میهست  نیمشغول ا

 .ما کمک کنند یِذهنداشته باشند و هم به بزرگ کردنِ من   یبزرگ  یذهنکه هم خودشان من میهست

 2۶۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیآنها تابعِ زُهدند و د: گفت

 نیزم یِبر رو  ست ی او گنج زر،ی ب

  ی اوست؛ نه آن کس  یگنج واقع   راند، یرا از مرکزش م  های دگیو همان  کندی عمل م یزندگ   نِیکه متعهّدانه به قوان  ی انسان 

 .دست آورده استکه به  ییگذرا یزهایچ  یِذهن  رِیکه مرکزش انباشته است از تصو

 2۶8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دختر گشت فاش   جِی به جدّ تزو چون 

 و قُماش  ی و نشان مان یپ دستْ 
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 2۶۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 غالمِ خُرد کاندر خانه بود  پس 

 و زار زود   فیو ضع ماریب  گشت

  ت ی اسبابِ آن هم با عنا  نیو همچن  شود ی م  دایآن پ  یهای شود، نشان   یجد  یوصال با زندگ   یما برا  مِیهر وقت تصم  پس 

 که ن یمحض ابه  .را با وصالِ خود بپردازد  یذهنمن  یبها  ردیگیم  می که خداوند تصم  جاستنی ا  شود؛ی فراهم م  یزندگ

کار لفظِ غالمِ خُرد را به   یذهنمن  یبرا  موالنا  .شودی و رنجور م  ماری ما با او را درک کرد، ب  یعالئم خداحافظ   یذهنمن

ن  ی ذهنمن  ی عنی.  بردیم ما  و منزلت  و گوشه    شودی م  ف یضع  یذهنمن   موقتاً  .ستیبنده و خدمتکار ماست و در شأن 

وصلت شود. در    نیکار خواهد بست تا مانع او تالشش را به   لهیبرود. اما تمام ح  دیکه با  شودی چون متوجه م  رد؛یگیم

 .به او خواهد داد  یخودش درسِ خوب   م،یو در کارِ خود ثابت قدم باش میاعتماد داشته باش ی اگر ما به زندگ جانیا

 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

را ازطریق ایمیل به  توانید پیغام خود 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 
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