
 

 

 

1095پیغام عشق قسمت   

    

  

 

                                                                                         

عشق  پیغام  

 هزار و نود و پنجم  قسمت

                                                                                         

 

 



   

  

 

1095 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سالمتی از زاهدان  

 . با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی نازنین 

 . و ابیات انتخابی  ۳05۷ غزل ،  9۳۷ ةبرنام

      خداوند عشق   نامِبه      

 ۳05۷ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 یریعاشقان کران گ نیا  ةاگر ز حلق 

 یریفسردگان گ یِ و خو  ردیبم  دلت

 کند که علت چیست؟ بیان می   آورد و علت افسردگی را دن ما سخن به میان می فسرده شدر این بیت موالنای عزیز در مورد ا 

،  چسبیممان میهای ذهنی سازیسالی به سبب که از کودکی تا بزرگ جایی یکی از دالیل مهم و بارز آن این است که از آن 

  ، ان قه دوستان و مجلس عاشقو از حل  سازی ذهن شده و خود را از نظم زندگی و کائناتپس از مدتی کار کردن دچار سبب

ساز ذهن را در پیش گرفته و از خضوع  گیری کرده و راه سبباز جمله موالنای جان کناره  ،اندنده شدهکه به حضور زکسانی 

  دان ه دان و همچیزنیازی کرده و راه ناز کردن را در پیش و خود را همه و بندگی الهی خود را دور ساخته و احساس عدم بی 

از،  دانیممیکاره  همه و   ااین  و غافل  تا سازیین سبب که  این های ذهنی  و  گوی  جهانی پاسخ حدودی برای کارهای مادی 

 .  باشدنیازهای ما می

ارد  لحظه به ما صدمات زیادی را و سازد و هر مرده و افسرده می پوشاند و ما را دل را می  روی خداگونگی ، صورتدر غیر این 

مُردگی و سردی ذهن نجات  و مرا از این دل  دهیم که خداوندا به دادم رس سر می نا و ربناهای الهی را  رب کند که صدایمی

شناسد  ولی زندگی ما را می   ؛ های ذهن را تعطیل سازم و فضای درون را باز تا به تو زنده گردمسازیدهم که سبب قول می   .ده
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شکن و برگشت به ذهن کار  یم و پیمانعنصرتوبه و میثاق سست   یگر کار ماست و ما درکه پریدن از یک سبب به سبب د

 . ما

 ۳15۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 دُوا کارِ توست : رُدُّوا لَعادشیگو

 سُست   ثاق، یتو اندر توبه و م یا

ا افراط را پیشه  هزیاسآید در درد می   که فضای دردمان باال ایم و در مواقعی ما از اول زندگی مشغول ایجاد فضای درد بوده 

 . دهیمن قرار می راهما

 ۳05۷ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 ی شو رهی چو ابرِ ت  ،یگر آفتابِ جهان 

 یریمذهبِ خزان گ ، یبهارِ نو وگر

آفتاب نهانیم و در ذره کوچک من  این ذایم و می موقت قرار گرفته  یذهنو غافلیم و جاهل که  از  بیرون  توانیم خود را  ره 

های مکرر  ال و جوابؤهای ذهنی و با س سازیکه با سبب نه این   ؛و از افسردگی رهایی  و درون را روشن سازیم  اوریم و دلبی

گذاریم  شویم و نمی پاییز می   واردِ   ،بهار  پوشانیم و هنوز وارد تابستان نشده از همان اولِ مانند ابر تیره روی آفتاب درون را می 

تنها راه خود را  و نه  ور شود و آفتاب در ما طلوع کندمان جوانه بزند و باردر درون ر لحظه  زندگی دهای حضور و  که میوه 

مُرده  شویم و هم خود و هم دیگران را افسرده و دل زنیم و مانع پیشرفتشان می بلکه راه دیگران را هم می   ،کنیمروشن نمی 

 . سازیممی
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 ۴5۸0ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 آفتابی در یکی ذَرّه نهان 

 ید دهانناگهان آن ذرّه بگشا

سوی  های ذهنی که به توانیم مانند خورشید از روی روپوش می   ، گشایی استخاصیت خداگونگی که همان فضا   ترینمهمو با  

 . خود را رهایی بخشیم میها مایلآن

 155۲مثنوی، دفتر پنجم، بیت  وی،ولم

 کُنسوراخ  سبب  یی باید، دیده

 تا حُجُب را برکَنَد از بیخ و بُن

ساز را  های سبب ها و حجاببین را بینا گردانیم تا پرده باید فضای خشکیده ذهن را با فضاگشایی باز کنیم و چشم عدم 

 . سوراخ کند و از ما دور سازد

 ۲۳۶۳ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 کورم از غیرِ خدا، بینا بدو 

 مقتضایِ عشق این باشد بگو 

بیاوریم این است    یجاکه به وحدت مجدد با زندگی برسیم و قرار و پیمان الست را به تنها راه نجات ما    و تنها اقتضای ما و

دارد و بدنمان را خراب  ذهنی نگه می که ما را در من   های همانیدهنه با چشم   ؛ی حضور او را ببینیمهشیارکه فقط با دید نظر و  

 . دهرمکند و افسرده و دل می
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 ۳05۷ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 ریداد دو دستت که دامنِ من گ  یخدا

 ی ریعقل که تا راهِ آسمان گ بداد 

گوید که من به تو ای بنده عزیزم دو دست توانمند که معادل تمامی امکانات عملی  موالنای عزیز از زبان زندگی به ما می 

گشایی  جمله قدرت فضا ز ا  ؛خود را با آن دو دست انجام دهی و جهان باقیِتوانی تمامی امورات دنیوی  ام که میاست داده 

نه راه انقباض    ؛پیش گیری  آسمان درون را در   چنین شعور و خرد و دانایی خود را که راهِ و قوه شناسایی و پرهیز و تقوا و هم 

 . ه سازیمُردذهنی را که خود را افسرده و دل بندی من و فضا

 ۷۷1 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 رهِ آسمان درونَست، پَرِ عشق را بجنبان

 شد، غمِ نردبان نمانَد  ی پَرِ عشق چون قو

رحمتم   ،باشمروح و روانت می لحظه در فکر جدید و کار جدید برای آرامشِ کنم و هرلحظه آسمان درونت را باز می  من هر

ها خود  ات را بجنبان و از روی همانیدگی فضا گشایی   رِفقط پَ.  نگرمتو نمی   عهدیِتنم و به بد می پُر است و همواره بر رحمت  

 . مُردهکند و افسرده و دل ذهنی مباش که تو را زندانی می  سازِهای سبب دنبال نردبانو به  را پرواز ده

 ۳05۷ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 ا یتا لبِ در تازی خموش باش و هم

 ی ریگر رهِ دهان گ  یدم، گسسته شو چو 
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نیازی جواب مکن و خود را زیر نفوذ نظم کائنات قرار بده و ادعای بی وال سو ت را خاموش ساز و  ش باش و ذهنپس خامو 

ه  ات ادارذهنیتوانی خود را با نظم منحال تو چگونه می   .کنم. این منم که تمامی کائنات را اداره می را از سرت بیرون کن

ترین سرعت و پیشرفتت در زمان  بزرگ   و  کنممی   یکتایی هدایت  یی فضا دریاتو را بر لب    کانفَ؟ من با قانون کُن  کنی

 . های آنسازیال کردن و سبب ؤنه در س  ؛گیردخاموشی ذهن صورت می 

 ۸۴5م، بیت ولوی، مثنوی، دفتر دوم

 آدمی، مَخفی است در زیرِ زبان

 این زبان پرده است بر درگاهِ جان 

های سازیگوهای ذهنی و سبب وانسان در زیر گفت   باشد و انسانیتِ ها مدفون می حرف اش در زیر  ی هشیاراصل آدمی و  

و مانع    شود گوهای ذهنی ایجاد می واثر گفت دانی در های پندار کمال که خودت را کامل می است و این پرده آن پنهان شده 

به اصل خدا که بیشتر شبیه خودت و خداوند  بدان  ،  اختیموقع ذهنت را خاموش س  هر.  باشدت می ت درونییرسیدن تو 

 . شوی درونت می 

 ۶1۳ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 وقتِ آن آمد که من عریان شوم 

 قش بگذارم، سراسر جان شوم ن

ار  ایستی به نواقص و ایرادتم اقرب  ،که بتوانم کارگاه صنع آفریدگاری تو بشوماست که برای این حال زمان آن فرا رسیده 

و مرکزم را با فضاگشایی عدم   کنار بگذارم د  نشو ام می مُردگیذهن را که موجب افسردگی و دل   سازهای سبب کنم و نقش 

 . زنده شدن به او را در وجودم فعاالنه و خردمندانه فعال کنم سازم و سراسر عشقِ 
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 ۴۳5۲ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 وقتِ آن آمد که حیدر وار من

 بپردازم بدن مُلک گیرم یا 

است مانند  است و نیروی زندگی زنده را از من ربوده ام را که مرا افسرده ساخته ذهنی لحظه من   و وقت آن است که در این 

  شق خودِ پس گیرم و عا  استام را که مرا اشرف مخلوقات خلق کرده پادشاهی و خداوندگاری شیر بدهم و دوباره سرزمینِ

 . ه وحدت برسمزندگی شوم و با او ب

   1۴۷5 بیت، ولوی، مثنوی، دفتر ششم م

 این قدر گفتیم، باقی فکر کن

 فکر اگر جامد بُوَد، رَو  ذکر کن

 1۴۷۶ بیت، ولوی، مثنوی، دفتر ششم م

 ا در اِهتزاز ذکر آرد فکر ر

 ذکر را خورشیدِ این افسرده ساز 

 1۴۷۷ بیت، ولوی، مثنوی، دفتر ششم م

 تاشخواجه ای اصل، خود جذب است، لیک 

 کار کن، موقوفِ آن جذبه مباش
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آورم و  ام را به اهتزاز درخوبی یاد بگیرم برایم کافیست که افکار سازنده از ابیات موالنا را به ر همین اندازه نتیجه اگپس در 

  توانم این جان مُرده و افسرده خود را مانند خورشید می   ، ولی اگر افکارم افسرده و منجمد است  ؛در فکر و عملم جاری نمایم

سوی خود جذب کند کار کردن همراه  که خداوند مرا به اساس این   سازم و پایه و  قرین خواندن و تکرار ابیات موالنای جان 

 . باشدبا تعهد و رعایت مداوم قانون جبران می 

 . کندزندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می  ، کائنات سرگرم کار است منتهایبی : وقتی که خرد و در پایان

 ۳0۸۷، مثنوی، دفتر دوم، بیت ولویم

 ای ز غم مُرده که دست از نان تهیست 

 ؟چون غفورست و رحیم، این ترس چیست 

 پر انرژی و سالم بمانید   

  ، خدانگهدار شماخیلی ممنون

 . از زاهدان   زهرا سالمتی

                

 



 

 

 

1095قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 خدا نام به 

 «عجله کار شیطان است»

کند و روی این لحظه  می که با شیطان همکاری  غافل از این ،بلکه به ثمر برسد کند تا به آینده برودمی شتاب   ذهنیمن 

 .پوشاندمی  ،را که همیشه این لحظه است

 ۳0۸ ةشمار  غزل ، دیوان شمس  ،ولویم

 و ین شتاب که آن هست فعل دکُمَ یگفت

 تو شتاب یسو   نکندی د که موَ او بُ  وید

 ازی ن هِرگَ بر دَ نمیرب کنم بب ای

 آن جواب مشتاقِ ،رب ایهزار  نیچند

زیرا که عجله کار شیطان است    ؛ گوید: عجله نکنمی شنوم که  میشده زبان زندگی را با سکوت ذهن در فضای گشوده 

نده شدن  فهمد و سوی زمی نده شدن به خدا را نهای ذهنی جهان است که هرگز زخودت و من   ذهنیِمنو شیطان همان  

را    ذهنی من  وقتی این مهم را شناسایی کردم، نازِ  .چسبدمی ها  سخت به همانیدگی کند و سفت و  می به زندگی شتاب ن

شده  گاه صدها جواب در فضای گشوده آن  ؛یارب یارب گفتم و فضا را باز کردم  خدا  صفر کردم و با نیاز و بندگی به درگاهِ

 . کرد که جانم را مشتاق زنده شدن به زندگی آمد 
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 1۶۲۲ ةشمار  غزل ، دیوان شمس  ،ولویم

 ن از تو ناشتابم که م ،یتو ز من مَلول گشت 

 از شتابم  ی که بکُشت ؟ یشتاب   یچه م  صنما،

 ی ریدم و پندِ کس نگ  ،یریو ام  یس یرئ تو

 خرابم  تیَریکه ز س ؟ یریچه زود س صنما

  چیز همه گونه از  این  .یشنومی ا نست که از اصلت دور ماندی و پند بزرگانی چون موالنا را   ای ایناین را بدان ملولی تو بر 

نو    لحظه هر جانیست که  بی   تو مثل جسدِ   ذهنی مناز موالنا بشنو که    .کنیمی ت را خراب  ای شوی و زندگ می   زود سیر

 .تکننده استکراری و خسته  چیزهمه فهمد و برای او می شدن زندگی را ن

 11۴5ولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت م

 رسدعُم ر، همچون جُوی نَونَو می 

 نُماید در جسدمُستَمِرّی می 

 ۳101 ةشمار  غزل ، شمس  دیوان   ،ولویم

 شتاب  دیبه ناشتاب، سعادت مرا رس

 ی به نزدِ آفاق  دیایکعبه ب چنانکه

 از تو بختِ جوان  افت یکه دولتِ نو  ا،یب

 ی از تو مشتاق  افتینو  که خِلعَتِ ایب
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گوید و مرا  می   من سخنکند و از طریق  می کنم، زندگی شتاب  میکنم و فضا باز  می بالعکس وقتی من ساکتم و عجله ن

شود  می بینم، دولت و بختم جوان  می شود و خدا را  می کند، کعبه دلم باز  می آگاه    یدآمی شده  ای گشودهاز خردی که در فض

که مشتاق  کنم و به کسانی می پس لباس حضور را تنم    ؛کنممی رسم و زندگی را در همه شناسایی  می سبب  و به شادی بی 

 .ان استکنم و این همان قانون جبرمی ستند خدمت زنده شدن به زندگی ه

 ۳05۸ ةشمار  غزل ، دیوان شمس  ،ولویم

 ی ز بامداد درآورد دلبرم جام 

 ی خام را خام دیناشتاب چشان  به

کشم و مست  می کنم تا روزن دلم باز شود و ناشتا شراب یکتایی معشوق را سر  می از  لحظه است فضا ببامداد که این  

 . بیرون بیاورد  ذهنیمندر   می ی مرا از مرحلة خاکنم تا زندگمی ها سیر نبا نان همانیدگی شوم، خودم را  می زندگی 

 ۷۶۲ ةشمار  غزل ، دیوان شمس  ،ولویم

 ؟یزیچ  ابدیچه کند مرده و زنده چو ازو 

 دیآ شتری پبجهد   ند،یاگر کوه بب که

 نه چنان گوهرِ مرده که نداند گهرِ خود 

 د یجانور آ  یهمگ  ا،یهمه جو ا،یهمه گو

بار مزة شراب یکتایی    کافیست یک   ،زنده شدن به زندگی تالش کنیممرده فکر و عمل کنیم و چه برای    ذهنی منچه با  

کند می سوی خدا شتاب  ریزد و به می فرو    ، ما مثل کوه بزرگ باشد  ذهنیمن اگر    .شده بچشیممعشوق را در فضای گشوده
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و ساکت    کندمی ها همانیده است متالشی  که با آن   های دنیایی را و گوهرهای پول، مقام، همسر، فرزند و دیگر شهوت 

 . شودمی دار و زنده شود جان ن انسانی وچکه قرین هم کسی شود و هرمی گاه زندگی از طریق او گویا و روان آن  ؛ شودمی

   ۳۴9۷ بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 که تأنّی هست از رحمان یقین

 هست تعجیلت ز شیطانِ لعین

 ۳۴9۸ بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 نان افکنی  ة پیشِ سگ چون لقم

 بو کُند، آنگه خورد ای مُع تَنی 

و اگر به این مهم آگاه    پروردگار است   های زندگی لطفبرابر وضعیت برای گشودن فضا در تأنّی  ه باشیم که  یقین داشت

حتی به اندازة سگ    ذهنیمن  .گیریممی زندگی قرار    افتیم و مورد لعنتِبندیم و به دام عجلة شیطان می می نباشیم فضا را  

 .اندازة ضرورت بخوردبه   ،ا قدرت اختیاری که داردایی را اول بو کند و بعد بهای دنیلقمه ندارد تا تأنّی  هم 

   ۳50۶ بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 پیِ تعلیمِ توست  نّی ازاین تأ 

 سُکُست که طلب آهسته باید بی 
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 ۳50۷ بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 رودجُویَکی کوچک که دایم می 

 شود نه نجس گردد، نه گَنده می 

ما باید یاد بگیریم که طلب زنده شدن  ها علم زندگیست و  یت برابر وضعبرای فضاگشایی کردن در تأنّی  فرماید:  می موالنا  

زند که اگر همواره جاری باشد  می تمثیل جوی کوچکی را    ،برای این مهم  . پی و بدون وقفه داشته باشیمدربه خدا را پی 

کنیم و دیگر با بوی  می تفاقات با فضاگشایی عبور  ما هم اگر در طلب زنده شدن به خدا شتاب کنیم از ا   .گنددمی آبش ن

 .کشیممی و دنیا را به نابودی ن اندازیممی همه جنگ به راه نها اینها، خشم کینه ،اهبد درد

 ۳500ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 با تأنّی گشت موجود از خدا

 هاروز این زمین و چرخ  تا به شش 

   5۷ بیتولوی، مثنوی، دفتر پنجم، م

 الجَرَم نشتابد و ساکن بُوَد 

 از فَواتِ حَظِّ خود آمِن بُوَد 

 5۸ بیتولوی، مثنوی، دفتر پنجم، م

 بر و شکیببس تَأَنی دارد و ص

 جیب سیر و مُؤ ثِرست و پاک چشم  
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 59 بیتولوی، مثنوی، دفتر پنجم، م

 رتوِ رحمان بُوَد کین تأنّی پ

 شیطان بُوَد   ةوآن شتاب از هَزّ

ای بیش نیست برای تبدیل شدن نباید شتاب کند، فقط باید در این لحظه فضا باز کند و  هم که باشنده  ذهنیمن پس  

بخش است و نور رحمان از  کند که اثرمی و را تبدیل به انسانی صبر و شکیبایی ا  .ها شتاب کنددن به همانیدگی ای مربر

 .ماندمی امان  شود و از عجلة شیطان در می طریق او به جهان مرتعش 

 ۶۳0 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 باش   بَخشی و مست یّ بگذر از مست

 تَلَوُّن نقل کن در اِستِواش  نیز

 رنگارگ  :تلوّن*

نهایت ثبات  سوی استوا که بی آید حَذر کنیم و به می وجود  ه ب   ذهنیمن  میتوهها که در دنیای رنگی و  از خوشی همانیدگی 

 .تا قائم به ذات خود شویم و از مستی عدم همگان را بچشانیم ،داری در این لحظه است نقل مکان کنیمو ریشه 

 ۶۳5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 خرامجمله باالتر   نیبا ا کیل

 اهلل واسع بود و رام ارضُ   چونکه
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 :فرمایدمی  15آیة  ، کریم سورة ملک قرآن

  پس تو ای انسان با استناد به حکم خدا که در انبساط  ؛ نهایت و رام استزمین خدا وسیع و فضای گشوده است که بی 

 .و تعالی حرکت کنسوی باال  یکی بیانداز و به یکی ها را زمین را برای ما گسترانده است، همانیدگی 

 15(، آیة ۶۷یم، سورة ملک )قرآن کر

  «... مِن  رِز قِهِ  الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ ال أَر ضَ ذَلُولًا فَام شُوا فِی مَنَاکِبِهَا وَکُلُوا هُوَ »

 « ... کنید، و از رزق خدا بخورید اوست که زمین را رام شما گردانید. پس بر روى آن سیر»

 ی دوی م هیسا  یپ ور دو هزار سال تو در 

 او   ،شی و پ  ی تو سپس  یکار بنگر آخر

 ۲155 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 هر دو بهم، ز من شِنو  دَت، یَو نور با هیسا

 درختِ اِتَّقُوا  شِ یبِنِه و دراز شو پ سَر

   .دیکن شه یتقوا پ د،یبترس ،دیکن زیاِتَّقُوا: پره*

ند و تو  اههایت از تو پیشی گرفتبینی که دردها و غصه می آخر در  ،یه بدت گوش اذهنی منهزار سال هم به حرف  اگر دو

ت را خم کن تا زیر درخت اتقوا  اذهنی منپس از موالنا بشنو و سر    ؛دویمی های توست  ه همانیدگی پی سایه کهنوز در

 .زندگی سرت را بگذاری که درخت پرهیز است، بر بالین آرامشِ 
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 1۷۳0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 رابلب فرو بند از طعام و از ش 

 کن شتاب ی خوانِ آسمان یِ سو

خدا    نهایتِسوی سفرة بی یعنی چشم پوشی کن و به   ؛جه و پول و شهرت لب ببندیید و تو ٔ  های دنیا و شراب تااز طعمه 

 .که عدم است شتاب کن تا قوت اصلی بشر که نور است را بخوری

 10۸۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 استبشر، نورِ خد یِّ قُوتِ اصل

 مر او را ناسزاست  یوان یح قوتِ 

 ۲۳۷۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 مَالل  نیصبر کن با فقر و بگذار ا

 در فقر است نورِ ذوال جَالل   زآنکه

ضا باز کنیم از مالل و غم  چقدر فچون هر  ؛ها نترسیمسوی خوان آسمانی، صبر کنیم و از فقر همانیدگی پس در سفر به 

 .شویممی شویم و به نور ذوالجالل نزدیک می ها دور همانیدگی 

 ۴11۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ن یمَه یاست در تو اعجب ظَنّ   نیو

 نیقیبه بُستانِ  پَرَّدی نم  که
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خوار و ذلیلش که مثل    ذهنیِمن با    کند و می هایش را به عمل تبدیل نحاال موالنا در عجب است که چرا انسان دانسته

النا در عجب است  مو  .پردمی برد و از تاریکی ذهن بیرون نمی سر  کند و در گمان و شک بهمیخرس است، مدارا    دوستیِ

 .سبب است بپرد تا به بوستان عدم که فضای هدایت و امنیت و خرد و قدرت و شادی بی کند  می که چرا انسان فضا باز ن

      برنامه انسان ساز گنج حضور و یاران گرامی با سپاس از 

 ج ردیبا از ک
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 نام خدا و با سالم خدمت جناب موالنا، آقای شهبازی و همه دوستان ه ب

که  ها از روی ادعای معنوی بودن و ادعای این دن آن های ذهنی و اقدام برای زنده کرتجربه شخصی از قرین شدن با من 

 . ها را گرفتن و به درد تبدیل شدنو خوی آن است  حالم خوب

 1۸۲9 ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 من یارِ گفتم دوش عشق را: ای تو قرین و 

 هیچ مباش یک نَفَس غایب از این کنارِ من

پس چرا خود را از قرین بودن با    ؛نهایت شویم؟ اگر آریسبب و بی بی خواهیم با خدا یکی شویم و شادی  می   آیا واقعاً

بهانه نصیحت و کمک کردن و تغییر    چرا به   ؟یمورهای مختلف بیرون می کنیم و از مسیر به بهانه خدا و بزرگان غایب می 

خود را تحمیل   خواهیم دانشِ زور می گیریم و به های ذهنی را می کنیم و دست منبزرگان و خدا را رها می  دستِ  ،دیگری

  مثل   ؟یم که یک لحظه با خدا نبودن و هشیار نبودن چقدر درد دارد اه حال هنوز متوجه نشد  ؟زنیمپا می و کنیم و دست 

  .ماندن می یدن اکسیژن به بدنرس

ها را  پس خدا را شکر که این  ؟ یم که تسلیم نبودن چقدر درد دارد و به پوچی رسیدن چقدر زجر دارد اه حال متوجه نشد

ها هستند همراه شویم و با  گی که با رضایت خود در راه انداختن همانیدیم تا با زندگی و بزرگان و کسانی اه متوجه شد

 . ردن، قرین خوبی برای خود و دیگران باشیمکس را به خدا سپچیز و همه مه تسلیم و ه

 ۲۶۳۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 او  یِوگو و گفت  قول ی ب  نیاز قر

 او  یِ بدزدد دل نهان از خو خو 
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 1۴۲1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 هانه یدر س هانه یاز س رود یم

 هانه یرهِ پنهان، صالح و ک از

م و با هر قرینی از  اهحال سالم بیرون نیامداین مسیر تا به   از  .م قرین استاه که آموخت  هاییترین درس یکی از بزرگ 

  . ماه ن و پوچ و خالصه دردمند شداخو و داغخودم بد   ، دن آن شخصبرای تغییر دا   مخصوصاً  ،همراه شدم  ذهنیمن جنس  

متوجه    ،رگان را انتقال دهمدیگران را هدایت کنم و ابزارهای بز  توانماست و می کردم حالم خوب  که فکر می در اوج این 

 . تر کردم هم خودم راه را گم کردمن اخودم هم رفتند و هم آن شخص را داغ شدم ابزارها از دستِ 

ین رفتم  م خشمگبا آد  ،با آدم افسرده رفتم و خوی او را گرفتم  ،گو رفتم مثل او شدم و خوی او را گرفتمافه با آدم گز

شده  ران و خشک با آدم شهوت   ،امید شدمامید رفتم و نا بین و ناا آدم کمب  ،ع شدمابا آدم طماع رفتم و طم  ،خشمگین شدم

توانم  که فکر کنم می   د وش مسیر درست بودن دلیل نمی معنوی داشتن و در    رفتم و خشک شدم و متوجه هستم که دانشِ

دیگران نباشم    م بزرگی نکنم و نگران مسیر را رها نکنم و توهُّ  که   است  یندیگران ا  نجات دادن .  دیگران را نجات دهم

خبرم و دخالت من برای تغییر  دانم و از حکمت هستی بی کنم هیچ نمی من اعتراف می   .صد جواب بدهددرتا توکل صد 

شاید اقدام من آن را    ،و تغییر کندرساند و حتی اگر قرار بوده اخودم ضرر می  ن درست نیست و هم به او و هم به دیگرا

 .  پا زدن استوپس هیچ کاری نکردن بهتر از دست  ؛عقب بیندازد و او را از تغییر منصرف کند

 ۳19۶، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ولویم

 تا کنی مر غیر را حَب ر و سَنی 

 کنیخُو و خالی می خویش را بد  
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 حَبر: دانشمند، دانا *

 سَنی: رفیع، بلند مرتبه *

شده و  های انباشتهدانم و باورها و دانش پندار کمال و می   ،های نصیحت و کنترل و نگرانی برای دیگرانیکی از علت 

ظاهر حتی اگر به   . شودما اداره نمی   ذهنیِمن کند و با عقل  لحظه خودش خودش را اداره می رهاما زندگی    ؛ها هستندفرمول 

بال زدن فقط انرژی تلف  این چه برای خود و چه دیگران بال بنابر ؛دانیم زندگی شاید تدبیری دیگر دارد می  راه حل را ما

این یعنی تسلیم نیستیم و ادعای معنوی و آدم خوب    . را بزرگ کردن  ذهنیمن کردن است و هشیاری را کاهش دادن و  

داریم،   توکل صد را  و  نگران هستیم  نداریم و  دراین یعنی  به جف صد  را  القلم می این یعنی خودمان  گوییم گوش من 

 .تا من متوجه شوم که کل هستی رو به خود زندگی بسپارم و دخالت نکنم بپیچان و سر من را به دیوار بکوب

 151ثنوی، دفتر دوم، بیت م ولوی، م

 ست او خود را رها کرده   ةمرد

 بیگانه را جوید رَفو  ةمرد

خدا  دیگران را هم به   ذهنیمن پس    ؛های آن را رفو نکنمده خود را در بیاورم و بیندازم و زخم بنده متوجه هستم که باید مر

دهم تا خودشان مستقیم راه را از زندگی با انتخاب و  ها جدا کند و دخالتی در امور دیگران انجام نمی سپارم تا از آن می

 .ودشان دریافت کنندختسلیم  

 ۴۷9ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 گرینوحه  دیده آ، بر دیگران

 گِریتی بنشین و، بر خود می مدّ
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چرا که    ؛خواهم دلسوزی و راهنمایی و نصیحت را برای کسی شروع کنم، مراقب باشموقت می حال متوجه هستم که هر 

در لحظه  پس باید قدر حضور و هشیاری و    ؛یه و ناله و زاری کنمرشوم و باید برای خودم گخودم به درد کشیده می 

 . بودن و همراهی با بزرگان را بدانم و ادعای دانشمندی و معنوی بودن نکنم

 ۳1۸۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 دَم به دَم  یِهاغصّه   نیفعلِ توست ا

 ال قَلَم قَد  جَفَّ   یِّد معن وَ بُ نیا

   ۴۴۶۶ بیتدفتر سوم،    ،یمثنو ،یولوم

 ش یخو یِهای مرادی عاشقان از ب

 ش ی خو  یِگشتند از موال  باخبر

 ۴۴۶۷ بیتدفتر سوم،    ،یمثنو ،یولوم

 شد قالووزِ بهشت یمرادی ب

 سرشت   خوش   یال جَنَّه شنو ا  حُفَّتِ

خودم تبدیل به درد و غصه شدم و هر کاری کردم   با فعلِ  ،ها را گرفتمشدم و خوی آن  ذهنیمن   خالصه که وقتی قرینِ

های آن دوستان در من هم باال  گی سرعت گرفتند و همانیدفکار  نم و به لحظه برگردم و اتوانستم خودم را جمع کنمی 

که بیت باال آمد و یادم افتاد که راه بهشت از سختی ها و راه جهنم از شهوات  تا این  ، امید کرده بودآمده بود و من را نا 

راحتی خودم  توانم به ی قدر م ه دهد که چن نشان می ها و شهوات کنار رفتند و ایگی گذرد و خدا را شکر دوباره همانیدمی

 .گذشته برگردم  پر از دردِ م و به زندگیِ را در دردسر بینداز
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 با سپاس از همه 

 علی 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  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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