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482قسمت پیغام عشق   خانم الدن از کانادا  

 .« خود پنهان هوا آورده بود  ۀغالم هندو که به خداوند زاد   تیحکا»از  ی برداشت

 گنج حضور 884و  88۳ یهامربوط به برنامه  24۹  ت یاز ب  یدفتر ششم مثنو

 «ذهن ی هااول: »خواستن  قسمت 

که از نظر    یا . خواسته شودی خود م  ۀبه دختر خواج  دنیاست، خواستار رس  ذهنیمنقصه، غالم هندو که نماد    نیا  در

از شدت خواهش، غالم    یغالم ابتدا پنهان است اما وقت  ۀ. خواستست یاست، مجاز و مشروع ن  یخواجه که نماد زندگ

  ی نیسنگ  ییو غالم را دچار درد و رسوا  شود می   خته یگخشم خواجه و خاتون بران  ، شودمی و رازش آشکار    شودی م  ماریب

 .سازدیم

جهان   یهای ها و فراوان یی باینماد ز  واند تمی دارد که    یادیگوهر است و خواستگاران زاندام و خوش   میخواجه، س  دختر

 .نندکمی باشند، که انسان را به خود جذب  یماد

 2۵2 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 ی خواجه را خوش دختر  نیهم ا بود 

 یگوهرخوش   ،یگَش  ، یانداممیس

 2۵۳ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 مُراهِق گشت دختر، طالبان چون 

 گران  نیکاب ردندکمی  بذل

 2۵4 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 ی هر مهتر یاز سو دشیرسیم
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 یگردختر دم به دم خوازه  بهر

نم   ق یرا ال   یقصه خواجه هر خواستگار  در انسان در  همان  داند، ی دخترش   یهاییبایدرک ز  ییتوانا  ذهنی منطور که 

 .هنر و علم باشد ایصاحب مال، حُسن صورت، نام،  ذهنیمناگر در  یرا ندارد، حت  هاآن و لذت بردن از   ی زندگ

 2۵۵ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 خواجه: مال را نبود ثبات  گفت

 شب رود اندر جهات  دیآ روز

 2۵۶ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 صورت هم ندارد اعتبار   حُسن

 زخم خار  کیشود رخ زرد از  که

 2۵۷ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 ی مهترزادگ زیباشد ن سهل 

 ی بود غِرّه به مال و بارگ  که

 2۵۹ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 س یاگر باشد نف زیهنر را ن پر

 س ی از بل ریگ  یپرست و، عبرت  کم

 2۶۰ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 ن یبودش، چون نبودش عشق د علم 
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 نی از آدم الّا نقش ط  دیند  او

  نیا  یهاییبایجهان باشد. تمام ز  ن یدر ا  یی بایز  ۀد ینماد عالقه انسان به هر پد  واند تمی غالم به دختر خواجه    عالقه 

خواستن را   نی است که ا نی. اما نکته مهم انندکمی را دارند که انسان را به خود جذب  ی از زندگ  ینشان   دیشا  زیجهان ن

غالم به دختر خواجه مجاز    ۀ مانند غالم؟ چرا عالق  ذهنیمن در    انسان  ایانسان زنده به حضور    دهد؟ی انجام م   ی چه کس

 رساند؟ ی م ینیغالم را به درد سنگ  تیو چرا درنها ست؟ یو مشروع ن

  ز یو هنر ن  ییبایو ز  ، یو معنو  ی و برکت ماد  ی فراوان  ، ینیو عشق زم  اریدوست دارد مانند    ذهنی من که انسان در    چه آن

  ذهنی منانسان    کهی هستند. اما تا زمان   یزندگ   یرو  یو برکات، تجل   هاییبایهمه ز  رایز  ستی دراصل عالقه انسان به زندگ

 .مجاز و مشروع هستند شیهانزنده شود و نه خواست ی به زندگ  واند تمی نه  ارددمی را نگه  

دچار    ذهنیمنحد  ی ب  یهانکه انسان از شدت حرص و خواست  ی. مثل زمانشودمی   ماریادامه غالم از شدت خواهش ب  در

 .شودمی و درد  هایگرفتار

 2۶۹ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 غالم خُرد که اندر خانه بود  پس 

 و زار زود   فیو ضع ماریب  گشت

 2۷۰ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 گداخت ی او م  یدِق  ماریب  چوهم

 کم شناخت ی بیاو را طب علّت 

 :دیگوی غالم راز خود را به خاتون م  ت،ینهادر

 2۷8 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی
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 نبود  ن یاز تو ا دیمرا اوم که

 عنود   گانۀیدختر به ب ی ده که

 2۷۹ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 جگرما و ما خسته  زادۀ خواجه 

 دگر؟ ینبود که رود جا فیح

  ۀ خواست  یبرا  «هوا»  ۀموالنا از واژ   ز ین  تیدر عنوان حکا  کهنیو ا  بردی خود به کار م  که غالم درموردِ   «خسته جگر»  عبارت

از جنس هواست،    ست، یاز جنس دل ن  ست،ین  ل یو اص  ی قیغالم به دختر، حق  ۀ که عالق  هددمینشان    ند،کمی غالم استفاده  

.  شوندیم  نیغالم خشمگ   ۀاست که خواجه و خاتون از خواست  لیدل  نیمدارد و به ه  ذهنیمنکه    ی انسان  ۀاز جنس خواست

اَمرَد  اندامِ خوش م یدخترِ س  یجاو به   شودمی   هیتنب  یغالم به سخت    بش یالجثه نصم ینامرد ستبر عظ  یعنیگوهر، کِنگِ 

 .ندکمی ن ی توجه  خواهد،ی و فغان او که کمک م ادیکس به فرچ یو ه شود می

 ده یهمان  زهایچ  ی ذهن  ریبا تصاو  ،ذهنیمنحد  یب  یهان حرص و خواست  لیدلدارد به   ذهنیمنکه    یکه انسان   طورهمان

از    هانخواستن انسا  یحالت در زندگ   ن ی. عوارض اندکمی   جادیخود و جهان اطرافش ا  یرا برا  یادیو درد ز  شودمی

 .است  مشاهدهقابل   ییایدن نیا یزهایچ  یۀمقام و بق گر،ید یهان پول، انسا

  ی عنیاست    «هوا»  زیدر ذهن ن  ریخواستن از حرکت تصاو  ی در ذهن و خوش  زهایفکر کردن به چ  یحت  :دیگوی م  موالنا

 .شودمی  یو باعث درد آدم ند،کمی را بزرگ  ذهنیمن ، شودمی طور که جانور از خوردن علف بزرگ و همان ست یمجاز ن

 28۹ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 زند  یو فکر خوش بر و  ال یخ تا

 مرد را فربه کند نیریش  فکر
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 2۹۰ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 از علف ک یفربه شود، ل جانور 

 فربه ز عّزست و شرف  یآدم

 2۹۱ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 فربه شود، از راه گوش   یآدم

 فربه شود از حلق و نوش  جانور 

آموزش    ن یکه ممکن است به اشتباه از ا  یاست. برداشت  یال مهم ؤنه، س  ایبخواهد    ی زیچ  دی انسان با  ایال که آؤ س نیا

 …بخواهد؛ نه پول، نه کار، نه همسر یزیچ دیاست که انسان نبا نیشود ا

نخواهد    یزیدر ظاهر چ   ی عنیزاهد شود    واند تمی هم    ذهنی منباشد.    ایاز دن  ریگکه انسان زاهد و کناره  دیگوی موالنا نم   اما

که به حضور    واهدخمی   یکه نخواهد، حت   واهد خمی که زاهد باشد،    واهدخمی   خواهد،یاست و بازهم م  ذهنیمن اما هنوز  

 !برسد

رو  ای  «هوا»:  دیوگمی   موالنا از  بگذار  ذهنی من   یخواستن  کنار  ک  یعنی  م،یرا  ذهن»  تیفیبه  .  میزنده شو  « ینخواستن 

و زنده    ییجز از راه فضاگشاهم به   . که آنمیاست را خاموش کن  ذهنیمن  یخواستنِ ذهن که موتور حرکت و عامل بقا

 .ستین ر یپذامکان  یشدن به زندگ 

 :دیفرمای شمس م   وانید  ۶2۶در غزل  کههمچنان

 ۶2۶ شماره  شمس، غزل  وان یدمولوی،  

 ار چه که زاهد شد او راست نخواهد شد  نفس 

 آن سرو چمن دارد  ی خواه  ییراست ور
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متفاوت.    یتیفیبا ک  ی خواستن  واهد، خمیدرون    ۀ گشود  یاما از فضا  واهدخمی   ز،یانسان زنده به حضور ن  ای  ی زندگ   اتفاقا  

 .را به مرده ذهنیمنکرده است و درمقابل  هیزنده است به سمند تشب یرا که به زندگ  یموالنا کس 

 .یبرس   یزندگ دار ینخواه تا به د یزیتو از جهان ذهنت چ  دیوگمی

 ۳24 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 رو چون سمند  نیباش و بر زم بنده

 جنازه نه که بر گردن برند  چون 

 ۳۳۳ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 که جنت از اله غامبریپ  گفت

 مخواه  یز یز کس چ یخواه ی هم گر

 ۳۳4 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 مر ترا  لمی من کف ینخواه  چون 

 خدا  دار یو د ی المأو جنت

 :واهدخمی  ز،یانسان زنده به حضور ن ای ی زندگ

 .هستند  ی جهان، حاصلِ خواستن زندگ یبایز یهاده یپد تمام

دست نوازش بر سر    یهرجا مادر  نوازد، ی گوش دل را م  ، یقیموس  یبایز  ی هرجا نوا  شکفد، ی از مهر م  یلبخند  هرجا

  ان یدر جر  یزندگ  ی هرجا برکت و فراوان  ، شودمی هنرمند خلق    کیتوسط    بایز  یاثر هنر  کی هرجا    شد،کمی کودکش  

 .ندیآفریو م واهدخمی هان انسا قیاست که ازطر  یاست؛ زندگ 
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که    ی خواستن  ست،یانسان چ  ۀلحظ   نیا  ازیکه ن  انددمیخواهشِ انسان است. او خود  ی انسان، ب   ازطریقِ  یزندگ   خواستنِ

.  ستی شاه زندگ   سویِبه انسان    ۀ و بازگشت آگاهان  یی که حاصل فضاگشا  ی. خواستن استیانب  قیکه طر  ی رواست، خواستن

 .تو بخواهد ازطریقِ ی و اجازه بده تا زندگ  اوریب ی دگزن سویِ به انسان مانند بازِ شاه، رو  ی: ادیوگمی موالنا 

 ۳۳۷ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 بد  چ یه دیایاز دادَش ن آنک 

 دهدی خود م ی خواهش ی و ب  داند 

 ۳۳8 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 آن رواست  یبه امر حق بخواه  ور

 است ی انب  قیخواهش طر  آنچنان

 ۳42 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 ندارد، بازگرد انیسخن پا نیا

 مزاج باز، گردشاه و، هم  ی سو

 « شاه و توبه  یدوم: »بازگشتن سو قسمت 

اکنون    ،یو دچار درد شد  ی را داشت  یزی حرص و طمع چ  ،ذهنیمنو با    یموالنا گفت: که اگر هم اشتباه کرد  جان یا  تا

ممکن است    ردیگمی به برگشت و توبه    م یکه تصم  ی انسان   :دیوگمی بازگرد و توبه کن. و در ادامه    ی شاه زندگ   سویِ به 

 . مجدد همان درد شود ۀ دچار تکرار اشتباه و تجرب

 .است «وارپروانه »اش انسان قصد برگشت دارد اما  توبه  کهاین با  یعنی
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.  سوزاندی و بال و پرش را در آتش م   رودی سمتش م که نور است، به   پنداردی م  ند،یبی بار که آتش شمع را م  نیاول  پروانه

دوباره    ،یفراموشکار  یعن ی  انیطمع و نس  یآتش شمع و از رو  دنیکه کرده، دوباره با د  ییتوجه به خطای افتد و ب یم

شد، پروانه هم از شمع    زار یاز دختر خواجه ب  ت ینهاهندو که در  م اندازد. هنگام سوختن مانند غالی خودش را به آتش م

از مرکز عدم    یتیفیاست. صدق ک  یدگیو تکرار اشتباه، نداشتن صدق و عزم در انداختن همان   انینس  ل یدل  .شودمی   زاریب

 .عدم  دیو غفلت از د انیاست با نس  یمساو ی مرکز جسم  دیاست و ادامه دادن د

 ۳۵4 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 ست یاکرده که دال آنجا مه  عزم

 ست یزانک اهل عزم ن یناس  گشته

 ۳۵۵ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 کاشته  ی نبودش تخم صدق چون 

 آن بگماشته  انیبرو نس  حق

اش  که نشانه   ذهنیمنشدن و خواستن    تیهوهم  کهاینمحض  است که به   نیا  هددمی که موالنا ارائه    ییطال  قانون

  ، یکن  یزاریآن اعالم ب  به نسبت آگاهانه    ی عنی  ی به آن دَه بده  دیبا  ی دیاست را در خود د  یزی چ  بهنسبت حرص و طمع  

انسان را از شهر و بستان آرامش    یدگیاست. اصرار بر همان  یشدگ تیهوهر هم  ریناپذاجتناب  ۀجینت  یمان یدرد و پش  رایز

 .ردبمی درد و عجز  رانه یبه و

 ۳44 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 دهندی را چون به دل ره م  ی صورت

 دهندی ندامت آخرش ده م از
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 ۳۳۱ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 دهش اکنون که چون شَهرت نمود  دَه

 گشود  ران یرَخت در و دینبا تا

 ۳۳2 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 دهش اکنون که صد بستانت هست  دَه

 پرست ران یعاجز و و ی نگرد تا

 «سوم: »دزدِ آتش کُش قسمت 

    ۀ توب ل ی. در تمثهددمی   حیها توضشدن با صورت  تیهواز هم زیتوبه و پره تیفیقصه، موالنا در مورد ک یقسمت بعد در

هنوز مرکز   کهاین   لیدلشدن آگاه است اما به   تیهوکرد که به ذهن از عواقب هم   انیرا ب  یوار، شرح حال انسان پروانه 

 .ندازدامی دوباره خود را به آتش درد  دنیدرد کش بارک یدارد و صدق مرکز عدم را ندارد، پس از   یجسم 

ا  ۀ به خان   ی کیکه در تار  ندکمی را مطرح    یدزد  ل یمرحله، موالنا تمث  نیا  انیب  در . صاحبخانه که نماد  دیآی م  ی خواجه 

را روشن کند و دزد   یآتش  ۀ تا جرق ندکمی است شده و هر بار که تالش  ذهنیمن انسان است متوجه آمدن دزد که نماد 

 .ندکمی جرقه را خاموش   ، صاحبخانه متوجه شود کهآنی ب  ی دزد پنهان ند،یرا بب

 ۳۵8 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 نشست   ششیآمد آن زمان پ دزد

 پست  ردکمی گرفت آن سوخته  چون 

 ۳۵۹ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی
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 آنجا سر انگشت را نهاد یم

 شود استارۀ آتش فنا  تا

 ۳۶2 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 ش یز پ یک یکه ظلمت بود و تار بس 

 ش ی خو  شی را پ ی کُشآتش  دیندیم

که هر لحظه از    یآتش عشق و خرد و شاد  ،ذهنیمن در دل دارد.    یکُشدارد، آتش   ذهنیمنکه    ی: انسان دیوگمی   موالنا

به    میوانتمی ن  م،یهدمیرا در درون ادامه    زهیست  ی. تا وقتندکمیاثر  ی را خاموش و ب   زدیریم  ی وجود هر انسانبه   یزندگ

  ی جسم  یاریهش   یک یدر تار  ذهنیمناست که دزد    یکوچک   ۀجرق  نندما  م،ینکمی   یی. اگر هم فضاگشامیزنده شو  ییکتای

 .ندکمی خاموشش 

.  نیرا بب  شیجهان و وجود خو   نیا  ۀگردانند  : دیوگمی .  ندکمی آگاه    ی انسان را از حضور زندگ   ن یقدم، موالنا ا  ن یاول  در

  م ی و تسل  ییسمت فضاگشاانسان را به   ،ییشناسا  نیوجود توست. ا  ۀخان  ۀو بناکنند  رداندگمی که روز و شب را    یکس

 .جدا شدن  یدرون  زۀیو ست  ذهنیمن دیقدم از د   کی  یعنی رد، بمی

 ۳۶4 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 یادل داننده   داندی نم  چون 

 یابا گردنده گرداننده  هست

 ۳۶۵ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 که روز و شب به خود  ییگوی نم  چون 

 رود ی ک د یآ یک  یخداوندی ب
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دنبال  است. به   یاز زندگ   ختنیمعادل با گر  ی دگیو همان  ذهنیمن  دیادامه دادن د  زد؟یبگر  یانسان از زندگ  شودمی   مگر

 .است  یکه زنده شدن انسان به زندگ یحرکت در خالف جهت عدل زندگ  ی عنیرفتن  ذهنیمن یهان آرزوها و خواست

 ۳۷۵ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 برو یاگر توان   یاز و زیگر ای

 گِرو  ییچون در کف او  ؟ یرو چون 

 ۳۷۷ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 ختن یجستن بود بگر آرزو

 ختنیر  یعدلش خون تقو  شیپ

وجود ماست    یاصل   ۀکه گردانند   ی از وجود زندگ  ی ارائه داد. آگاه  یروشن  د ید  ی جهان   ن یا  یآرزوها  موالنا درموردِ   جان یا  تا

  ه یتوص  ،ذهنیمن   دیمنظور آزاد شدن از دبه   ی ذهن  یآرزوها  درمقابلِ  یی شدن و فضاگشا  تیهو از هم  زیپره  نیو همچن

 .موالناست

 « میکه همراه دار چهآن جهان و   ن یسفر در ا  یاز ابتدا و انتها  یچهارم: »آگاه  قسمت 

حالت، در    کی .  هددمیموالنا دو حالت را در انسان شرح    د،یآمی اعتراض امرا و متعصبان به پادشاه که در ادامه    ۀقص   در

به آنان  نسبت  یباالتر  گاهیجا  ازیاعتراض دارند که چرا ا  ست،ی شده که به پادشاه که نماد زندگ  فیتعر  رانیام  ت یشخص

 :زنندی و به شاه طعنه م نند،کمی اعتراض  هاآن دارد. 

 ۳8۵ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 از حسد جوشان شدند   رانیام چون 

 بر شاه خود طعنه زدند   عاقبت
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 ۳8۶ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 خرد  ی تو ندارد س ازیا نیک

 او چون خورد  ر،یام  یس  ی جامگ

  ر، یام  ی و س   از،یصحنه پادشاه، ا  ن ی. در اسازدی روشن م  هاآن صحرا رفتن پادشاه با    ۀدر صحن  ی را زندگ   ران یام  جواب

جهان باشد و هرکدام از ما که    ن یدر ا  ت ینماد سفر کاروان انسان  واند تمی در حال سفر هستند که    ی شاهد عبور کاروان 

 .میسفر هست  نیاز ا  یجزئ

س   یزندگ  ای  پادشاه از  از هرکدام  کدام شهر    واهدخ می   ریام  یابتدا  از  بپرسد  کاروان  از  از    یزندگ   یعنی.  ندیآمی که 

مقصدت کجاست؟ همراهت    ؟یدیجهان رس  نیهست که از کدام شهر به ا  ادت یانسان    ی: اپرسدی در ذهن م  یهان انسا

  ؟ یچه دار

انسان در ذهن فراموش کرده است، س   ی آگاه  نیا انسا   ریام  یاست که  هستند    یاریدر سطوح مختلف هش  هاننماد 

 .که انسان زنده شده به حضور است ازیا  درمقابلِ

 ۳8۹ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 بپرس آن کاروان را بر رَصَد رو،

 رسد؟ ی شهر اندر م نیکدام کز

 ۳۹۰ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 یکه ز ر امدیو ب  دیو پرس رفت

 ی عزمش تا کجا؟ درماند و  گفت

 ۳۹۱ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی
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 بوالعال  ی را گفت: رو ا یگرید

 پرس از کاروان که تا کجا؟  باز

 ۳۹2 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 منی ی و آمد گفت: تا سو رفت

 مُؤتَمَن  یهان ا ست؟ی: رختش چگفت

 ۳۹۳ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 دگر  یریگفت: با م ران یح ماند

 برو وا پرس رختِ آن نفر که

 ۳۹4 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 آمد، گفت: از هر جنس هست باز

 ستیراز یهاآن کاسه  اغلب

 ۳۹۵ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 ؟ یشدند از شهر ر  رون یب ی : کگفت

 ی سست پ  ریآن ام ران یح ماند

 ۳۹۶ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 شتر یو ب ریام ی تا س  نیچنهم

 و ناقص اندر کرّ و فر یراسست 
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  ن ی از کجا به ا  انستنددمی بود نداشتند. ن  دهیپرس  هاآن که پادشاه از    چهآن به  نسبت   یجامع   یآگاه  ریام یاز س   کدامچیه

  ی عن یاست،   یخال   یها: بارشان کاسه دیو گمی موالنا    ست؟یو بارشان چ روند؟ ی جهان به کجا م نیاند؟ بعداز اآمده    ایدن

  ی را زندگ   یکند و زندگ  رهیرا در خود ذخ  یاریهش  ،یفکر  یهامانند قالب   واندتمی است که    یخال  ی وجود انسان مانند ظرف

ا  واند تمی  ایداشتند.    رانیکه ام  یمثل حالت  ندازد، یب  رینشده، گ   ۀ انسان واسط  ی عنیباشد،    ییکتایشراب    ۀالیپ  ازیمثل 

 .را بنوشاند ی بشود، هم خودش بنوشد و هم جهان هست یزدیا ۀکنندانتقال شراب مست 

  د یبه د یعنیبود و ناقص اندر کرّ و فر بودند،    ذهنیمن مرکزشان از جنس    رایبودند ز  یأرسست  رانی: امدیوگمی   موالنا

به سفر کاروان  نسبت   یجامع   ی است، آگاه  دهیکه نماد انسان به حضور رس  ازیا  ران،یام  برخالف   .جامع عدم، زنده نبودند

  ی متصل است، خرد زندگ   یاش که به زندگشه یو ر  تینهای از عمق ب  ت،یوصی اشارت و ب ی جهان دارد. او ب   نیدر ا  یزندگ

 .ندکمی  افت یرا در

 ۳۹۷ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 جدا  یرا که من روز  ران یام گفت

 را  شی خو  ازیکردم ا امتحان

 ۳۹8 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 بپرس از کاروان تا از کجاست؟  که

 راست  دیجمله وا پرس   نیبرفت، ا  او

 ۳۹۹ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 ک یبه   کی اشارت، ی ب  ت،یوصی ب

 و شک   یبیر ی ب  افتیدر  حالشان
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 4۰۰ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 مقام  ی اندر س ریم یس   نیچه ز هر

 شد تمام  کدمیشد، زو آن به   کشف

عنوان انسان و  به وجود خود به نسبت   حی صح  دیو د  ق یعم  یآگاه  ن یکه ا  واهدخمی از انسان    ی زندگ  زیاز هر چقبل   پس 

ا  یزندگ ب  نیدر  دانش  از  هم  آن  که  باشد  داشته  را  ن  یرون یجهان  خال   ،شودمی حاصل  حاصل  از        یبلکه  مرکز  کردن 

 . ستی زندگ دیحضور و د یاریها و زنده شدن به هشی دگیهمان

  ا یاز هر فکر    زی. پرهرندیگمی به خود    یگر یجامع، شکل د  یِآگاه  نیا  نهیانسان در زم  ی رونی ب  یو کارها  هات یفعال  هیبق

  یی فضاگشا  ن،ی. همچندیآمی   شی خود په شود، خودب   یگریانسان د  ایخود    یبرا  یاریکه منجربه درد و کم شدن هش  یعمل 

 .شودمی انسان  ۀو هر لحظ   ی عیکار طب ،یاریو کمک به پخش نور و هش گرید یهان در انسا  یزندگ  دن یو د

 « اریاخت ایپنجم: »بخت و قسمت  قسمت 

 ارد؟ دمی را نگه   ذهنیمن  دیچرا انسان د اما

  ی به زندگ اشتباه انسان در ذهن نسبت  دیو شرح علل ادامه دادن د  انیبا پادشاه، به ب  رانیام  یگووگفت   یبعد  قسمت

را    ی تیو مسئول  انند دمیاز قضا و بخت و قسمت    یرا ناش   ازیبا ا  دشانیدر ذهن، تفاوت د  یهاانسان   ای  ران یام  .پردازدیم

 .اننددمی متوجه خودشان ن

 4۰۱ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 ست یفن نیک رانیبگفتند آن ام پس 

 ستیکار جهد ن تهاشیعنا از

 4۰2 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی



 

 

 

482قسمت پیغام عشق   خانم الدن از کانادا  

 نغز  یحقست مه را رو قسمت 

 نغز یبختست گل را بو  دادۀ

 . هددمیانسان و حق انتخاب او در هر لحظه ارائه    تیو مسئول اریاخت را درموردِ  ی روشن  دید ، یبعد ات یدر اب موالنا

د  کهاین با  انسان  که  لحظه  ظلم    نگرد،ی م  ذهنیمن   دیهر  تا  ندکمی به خودش  ا  ذهنی مندر    کهی زمان  و  را    نیاست 

به    یدر چاه ذهن بوده است چه ظلم   کهی زمان  شود که تای عدم زنده شد متوجه م   دیکه انسان به د  یا. لحظه انددمی ن

 .خود کرده است

 4۰۳ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 سلطان: بلک آنچ از نفس زاد   گفت

 و دخلِ اجتهاد  رستیتقص عیرَ

 4۰4 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 با خدا  ی بگفت  یآدم ک  ورنه

 انّا ظَلَمنا نَفسَنا ربَّنا

 ست؟ یچ  یدر زنده شدن انسان به زندگ  زیلحظه نداشت پس نقش پره ن یدر ا  دشیدر انتخاب د ی انسان نقش اگر

  ا یاَعوَر    طانیش   دی. دیبه خداوند گفت، تو مرا گمراه کرد  طانی طور که شهمان  اند دمی  ی را از زندگ  ریتقص  ،ذهنیمن  دید

لحظه    نیعنوان اتفاق اکه قضا به   چهآنلحظه   نیا  در .ستیثر نؤجامع و م  دید  ند،یبمی درست ن  یعن یچشم است.    کی

است. جهد انسان و کمک    ذهنی من  دیطور که جهد انسان حق است. بهانه کردن جبر، دورد حق است همانآمی   ش یپ

 .ندکمی انسان را موفق  ریمس نیقضا در ا

 4۰۷ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی
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 قضا حقّست و جهدِ بنده حق   بل

 خَلَق  سِ ی مباش اَعوَر چو ابل نیه

لحظه    نیرا در ا  یزندگ  دیاست که انسان حق انتخاب دارد که د  نی ا  ۀنشان دهند  د،یدو د  انی امکان انتخاب م  ای  «تردد»

 .ذهنیمن  دید ایداشته باشد 

 4۰8 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 اندر دو کار میاتردّد مانده  در

 ار؟یاختی بود ب  ی تردّد ک نیا

 4۰۹ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 گُوَد  یآن کنم او ک  ایکنم  نیا

 او بسته بُوَد   یدو دست و پا که

  د یکه قدرت انتخاب به تو داده شده است. اگر درایز یلحظه مسئول انتخابت هست  نیانسان تو در ا ی: ادیوگمی  موالنا

انسان با    کهاین.  یبدان   گرید  یهان انسا  ریتقص  ایرا از قضا    آن   یوان تمی جرم تو است و ن  نی ا  ی را انتخاب کن  ذهنیمن

دار  را از قضا و بخت بداند، خنده   و آن ردیاش را نپذهر لحظه   نتخابا  ت یدارد، مسئول اریکه قدرت انتخاب و اخت  ی وجود

 .معناستی و ب 

 4۱2 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 ی قدرت  دیتردّد را ببا پس 

 ی آن خنده بود بر سَبلَت  ورنه
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 4۱۳ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 جوان  یقضا کم نه بهانه، ا بر

 گران؟ یبر د  ی خود را چون نه جرم

  دید  ای  ینکمی را انتخاب    ذهنیمن   د یلحظه د  نیکه ا  نیخودت باشد، و بب  یکه نورافکن توجهت رو  ندکمی   ه یتوص  موالنا

فکر و عمل که    هر  .کن و توجهت را از ذهنت بردار  یی را در خودت شناسا  یاریشنه؟ ه  ای  ین کمی را؟ فضا را باز    ی زندگ

اش به تو  جه یو نت  شودمی منعکس    رونی در جهان ب  ده،یاز ذهن همان  ایگشوده باشد    یچه از فضا  یلحظه دار  نیدر ا

 .رددگمی بر

 4۱۵ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 نیخود برگرد و جرم خود بب گرد

 نیمب هیو از سا  نیاز خود ب  جنبش

 4۱۹ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 از جان و تنت دیتو که زا فعل 

 دامنت  ردیفرزندت بگ  چوهم

  ن یآفل نگه دارد، که در ا  ریتصو  کیرا در    یاریشه  یرویشود و ن  تیهوهم   یعنیرا به دل ره دهد    یانسان صورت   اگر

.  شودمی به درد دچار   یعنی  شودمی   دهیکش  «دار ذهن»انسان به    نی ا  جه ینتدر  ،شودمی   ادیاز آن    «یدزد»عنوان  قصه به 

ا  میمستق  جهیقانون عدل خداوند و نت  نیا انسان  ب  مرکز  .ستعمل  . آن  شودمی منعکس    رون یانسان هرچه باشد در 

قانون    نی. ادهی دل همان  ایدل اوست، خواه دل عدم شده باشد    سازدی را م   یهر انسان   یزندگ  یِرون یکه اتفاقات ب  یزیچ

شدن و    تیهوانسان قدرت انتخاب دارد، که مرکزش چه باشد. هم  را یشدن است و عدل است ز خته یو به دار آو  یدزد
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باشد،    یاریشه  یحظۀ ماست. اگر انتخابمان دزدل   دست خود ماست، انتخاب هر  ییواهمانش و فضاگشا  ای  فضابستن  

  ی مواقع که اتفاق   یاریاست به بس  ی پاسخ روشن  ندکمی که موالنا روشن    یچراغ   .میباش  رونیمنتظر درد آن در ب  دیبا

به نظر ذهن    رون ی. ممکن است ترجمان اتفاق در بستیعادالنه ن  نیا  دیگوی م  فتد، و ذهن امی   ی انسان   ی دردناک برا

عدل    ی و از رو  ب یاز غ  ی زندگ  مالها  نی که ا  دیوگمی شدن، اما موالنا    ختهی و به دار آو  یدزد  ل یمربوط نباشد مانند: تمث

 .ستی زندگ

 42۰ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 نند کمی صورت  بیرا در غ فعل 

 زنند؟ ی م  یرا نه دار ی دزد فعل 

 42۱ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 آن  ک یل ی ماند به دزد یک  دار

 دانب یغ  یخدا  ریتصو هست

 422 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 دل شِحنه چو حق الهام داد  در

 صورت بساز از بهر داد  نیچن که

شدن    دهیذهن، باعث بر دار کش  د یکرده و با اصرار ناآگاهانه بر د  جاد یرا ا  شیکه انسان خودش دردهان یا  رفتنیپذ

آگاهانه و تمرکز بر خود، شناخت    یزندگ  رش، یپذ  نیدنبال ااست. به   یخودآگاه  ریدر مس  یاش شده، مرحله مهمیاریشه

  ۀ دهندکه نشان   شود می آغاز    ذهنیمن  یاز فکر و عمل از رو   زیپرهو    ذهنیمن حزم و مراقبت بر    د،یارزش خود و عدم تقل

 .است یق یوار به توبه حقگذر انسان از توبه پروانه 
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 4۳۰ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 ی فت  یکن نفس خود را ا متهم

 عدل را  یکم کن جزا متهم

 4۳۱ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 کن مردانه سر آور به ره توبه 

 رَهیَبِمثقالٍ   عمَلیَفَمَن  که

فکر قابل    یهاو رشته  اباندتمیحضور را بر ذهن    دینور خورش  ییبر مرکزمان، فضاگشا  افتنی   یذهن و آگاه  دنید  یبرا

 .شوندی م دهید دیکه در نور خورش  ی همانند ذرات جسم شوندی م دنید

 4۳۳ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 دیمف یامی ذرات جس ن یا هست

 د یپد  یجسمان  دیخورش  نیا  شیپ

 4۳4 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 ذرات خواطر و افتکار هست

 آشکار  قیحقا  دیخورش  شیپ

  بر قصه  ی کل ینگاه
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قسمت   موالنا ا  یهادر  س  ن یمختلف  و  انسان  حال  شرح  مس  ر یقصه،  در  زندگ  ریاو  به  شدن  ب  ی زنده  کرد.    انیرا 

  ات یانسان در خصوص  یوجود  یهاتیفیدر انسان هستند و ک   یمختلف قصه نماد مراحل مختلف رشد آگاه  یهات یشخص

 . اندشده  دهیکش  ریبه تصو هات یشخص نیا

مشاهده کرد.    وان تمی   ، یصورت فردبه   ی و چه در وجود هر انسان   ی صورت جمع به   هان را چه در کاروان انسا  ریس  نیا

  ی که در خدمت زندگ اش در ذهن است، با آن یاریشانسان همه ه  که   ی زمان  ی عنی  ، شودمی که از غالم هندو آغاز    یریس

  ست ی و جمال زندگ   ییبایدارد. خواهان ز  ذهنیمن  حرص هوا و    یاز رو   ییهاو خواسته   ستین  یاست اما زنده به زندگ 

که    واهد خمی و    ، شودمی باز    ی چشم درونش کم  رساند، ی انسان را به توبه م  ن یا  درد .  سازدی درد م   یناآگاه   ی اما از رو

مرحله مانند    نی. انسان در اشودمی شاه برگردد، اما مانند پروانه دچار تکرار اشتباه و درد مجدد    سویِبه مانند بازِ شاه  

تار  ست یاصاحبخانه  در  و  جرقه  یکیکه  آگاه  ییهاذهن نشسته  نور  در    ی از  اما دزدِ    شود می روشن    وجودش و خرد 

 .ندکمی هر بار جرقه را خاموش  ذهنیمن کُشِ آتش 

  را یز  ،یپناقص و سست   د یاما با د  یدر سطوح مختلف آگاه  ییهانانسا  رسد،ی م  رانیانسان به حالت ام  یمرحله بعد  در

اما هنوز دده یبه خرد رس  ی تا حد  که   یبا وجود د  هاآن در    ذهنیمن   دی اند  به  دارد، هنوز  زندگ  دیقوت  دست    ی جامع 

  ذهنی من   دید  انیشان ملحظه   انتخاب هر  ت یدارند و مسئول  مت دارند، اعتقاد به بخت و قس  تیاند، اعتراض و شکاافتهین

 .اندرفته یعدم را نپذ د یو د

و در جهان   ردیگمی و خرد و عشق  یآگاه تشینهای ب  شهیکه از عمق و ر یانسان زنده به حضور، انسان از،یا  تینهادر و

کائنات  نیدر ا یوجود انسان چه نقش  انددمی جهان کجاست،   نیسفر انسان در ا  یابتدا و انتها انددمی. ندکمی پخش 

 .است دهیرس نیق یبرآمده و به  یکه از پس امتحانات اله  یدارد. انسان 

انسان است. در هر مرحله با روشن    یقیاست، همراه حق  ازیانسان از غالم هندو به ا  لیتبد  ریسفر که س  نیدر ا  موالنا

 .هددمیرا نشان   ح یراه صح  ، یکردن چراغ خرد و آگاه
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در پاسخ به انتخاب هر    یرا از خود بداند، قضا و خواست زندگ   زیچاست که انسان همه   نیا  انیموالنا در پا  یینها  هیتوص

زنده شدن انسان است و انسان در   ، یزندگ ی قی. خواست حقستی اساس عدل زندگ بر  نیو ا ندکمی لحظه انسان عمل 

 . کدام سو برود هکه هر لحظه ب  ندکمی نفس و عشق، خود انتخاب  انیجدال م

 سپاس و احترام  با

الدن از کانادا 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

ایمیل به   ازطریقِتوانید پیغام خود را  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 


