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473 پیغام عشق قسمت خانم سارا از آلمان   

 ل یو ارزشِ اص ی فراوان

 : سهیو مقا تی محدود دید  ییشناسا. 1

صورتِ  ه شده است که بی شرط  اریبس  یالگو  کیو حس ارزشِ وابسته به آن    سهیمقا  یکردم که الگو  ییخودم شناسا  در

. اساسِ آن بر  کندی م   جادیا  ی تکبرِ مخف   نیو همچن  یدیالگو احساسِ حسادت و ناام  نی. اآوردی را باال م   نکش یع ک یاتومات

که    ی ذهن رِیبا تصو سازدی که ذهنت از خودت م  ی ذهن   رِیتصو  سهیاز مقا نسانعنوانِ ابنا شده که ارزشِ تو به   د ید  ن یا  هیپا

شکوفا شده،    اریبس   یگریاگر ذهنِ تو نشان دهد که کسِ د  نی. بنابراشودی معلوم م  سازد، یم  یگریباز هم ذهنت از انسانِ د

  شرفتِ یو پ ی از خوب  قاًیعم ی توان ی. پس تو نمرسدی نظر متو کوچکتر و کمتر به   ِی ذهن رِیخواهد بود که تصو ی معن نیبه ا نیا

 . شودی فعال م  کی خصوص در روابطِ نزده الگو ب  نی. ایشاد شو  گرانید

دارد و در فالن    ییبایز  اریکند که همسرِ سابق او صورتِ بس  ف یهمسرش تعر  یتصادفاً برا  ییآقا  ای  ی مثال اگر خانم  یبرا

:  دیگوی . بعد احتمااًل ذهنمان ممیکنی را حس م  ی حرف فوراً قلقلکِ انقباض  نیعنوانِ شنونده ارشته هم قهرمان است ما به 

همسرِ سابقش خوشگل  : خوب  مییگوی م   کهن یا  ا یهستم.    شرفته یرشته پ  فالن من هم خوشگل هستم، و من هم در    ی ول

  دار یسست و ناپا  دیآیها مگونه استدالل نیکه از ا  ینیهم خوب نبوده. تسک  ی ل یخ  ی عنیباالخره از او جدا شده پس    ی بوده ول 

 .است 

که   دیپای م ی گوش . مثالً چهار شودی بلند م  ی سادگهم به  یجمعِ معنو  کیندارد و در  ی فرق  چ یموضوع ه سه یمقا یالگو  یبرا

  م یشنوی و م   میکنی که ما توجه م  نی! همبردی م   شتریرا ب  ی . اسمِ چه کس دیگوی چه م   ش ای درباره همراهانِ معنو  یشهباز  یآقا

اندازة  بفهمد به   خواهدی است که م   یذهنمنِ  سه یمقا  یو اسمِ من آورده نشد نشانِ الگو  وردند را چندبار آ  ی که اسمِ شخص

 .نه ایارزش دارد  ی کاف

.  دیآی نم  ی ذهن  رِیدو تصو   سهیکه ارزشِ من از مقا  ی آگاه  نیا  نِیاست. تمر  ییشناسا  نیهم  کند،ی که به ما کمک م   چه آن

تا    مییآی جهان نم   نی. ما به اکنندی کمک م  مینیبی م  ی معنو  ی ضلعها را در شکل شش الست و کرّمنا و کوثر که آن   یآورادی
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ارزش و    تیکه خداوند نها میکن ییتا شناسا  میجهان آمد  نیبلکه ما به ا  م،یشو  ارزشمندبه خودمان  زهایبا اضافه کردنِ چ

  ی و مِ میریبگ  یجا مِاز آن   م،یاستفاده کن ی از آن بخشش و بزرگ  دیجنسِ خودش را در ما نهاده است و ما با  ی عنیرا  ییبایز

 . میرا به جهان آور

 3۵74 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنومولوی، 

 کَرَّمْناست بر فرقِ سرت تاجِ

 برت  زِیآو ناکَیاَعطَ طوقِ 

 :ی زندگ  یِ و شاد ت یشدن با رضا ریغلب. 2

 :دیگوی م  1۸۰2در غزلِ   موالنا

 1۸۰2 شماره  شمس، غزل  وانِ یدمولوی،  

 گرداندم   یاندر دست او، در دست م  رمیغلب

 بودن کار من  ریکردن کار او، غلب ریغلب

ها تا به آن   دهدی را به ما نشان م   یدگیهمان  یهانک یکردن است. ع  ریزنده کردنِ ما به خودش مثلِ غلب   یبرا  ی وکارِ زندگ ساز

  توانم ی م  ستم، ین  دهد،ی نشان م   نک یع نیکه ا  ی زیاست، من آن چ  سه ی مثالً مقا  نکِ یع  ن یکه ا  میکن  یی و شناسا میناظر شو

 .گذردی شدن به ما خوش م   ریغلب  نِی. پس درح ارمبرد  مایار یچشمِ هش ی آن را از رو

  ن یچرا من دوباره بعداز ا  :دیگوی ! م شودی اعتراضش بلند م   د،یحسادت را که د  نکِیکار را قبول ندارد. ع  نیا  ی ذهنمنِ  ی ول

خودش مقاومت است،    د،ید  ن یکامل باشم و حسادت نکنم؟ ا  گریخودم حسادت کردم؟ مگر قرار نبود که من د  یهمه کار رو

  دینبا  دهیهمان  یها نک یدردها و ع  دنِ ید  .کندی کردن است، انکار م  ریغلب  نیهم  که را    ی و رضا ندارد! لطف زندگ  یشاد  رایز

 .ما را نگران کنند
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 :دیگوی م  3147 تیدفتر دوم، ب  ،یموالنا در مثنو 

 3147مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 «زشت یِالال  ک یهست با هر خوب، »

  ییگشاقرار داده. با فضا   مانیهای دگیهمان  یهانک یدر دردها و ع  میدار  اج یاحت  ل یتبد  یرا که ما شخصاً برا  یی غذا  ی زندگ

و عشق هم    لیشدن از تبد  لیپروسة غرب  نی در ا  ارانه ی. بدون شرکتِ هشمیشوی م  ل یو تبد  میخور ی ها غذا را م اطراف آن 

 .را نشانمان داد نک یع  کیلحظه  نیخداوند به ما توجه دارد و ا ه ک م،یریاعتراض جشن بگ  یجا. به ستین یخبر

 1۶1۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنومولوی، 

 شایَاللّه ما فْعَل  یَاست و،  حاکم

 دوا   زدیدَرد انگ نِ یز ع کاو

 21۵۵ شماره  شمس، غزل  وانِید مولوی، 

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

 درختِ اِتَّق وا  شِ یبِنِه و دراز شو پ سَر

  ه یو سا کندی م ییگشاناظر است که فضا  یِاریباشد. نور آن هش دهیهمان یهانکیها و عشهوت  ی برا ینماد تواندی م هیسا

ها آن   یو نور را رو  میکن  ییگشاتا اطرافشان فضا   ندیایب  دیبا  هانک یها الزم هستند. عآن   یهردو  دیگوی . موالنا مندیبی را م

ا  ارانه یاگر هش  .میندازیب استفاده کن  ییگشافضا   ستعدادِاز  نورِ حضور  را رعا  م،یو  م. آنمیاکرده   تیاِتَّقوا  با    میتوانی وقت 

 .کندی فکانش ما را اداره م با کن  ی . زندگمیاده یدرختِ اِتَّقوا دراز کش شِیپ م،یکن  ی و انبساط زندگ یآسودگ 

 :و برکت جمعِ زنده به عشق  ینرج یس. 3



   

  

 

473 پیغام عشق قسمت خانم سارا از آلمان   

از آن را بردار  سه یمقا  نکیع  م یشوی موفق م  ی وقت . متوجه  میبری م   یپ   گرانیخودمان و د  یِ گانگیبه    میو ارزش گرفتن 

کس  چیهستند. ه  گانه یها  انسان   هیما و بق  جاناتیچهار بعد ما مثل: جسم، فکر، استعدادها و ه  اتیخصوص  ی که حت  میشویم

 ی زندگ   یِدارد تا بتواند م  اجیرا داده که او احت  یفردمنحصربه  یهاتیخصوص  اهتکِ انسان . خداوند به تک ستین  یگریمثل د

  ی همکار  گریکدیبا    دیکه با  م یشوی . ما متوجه مدهدی خودش را نشان م   ، یکوثر و فراوان   دِ ید  گونه نیجهان آورد. ا  نیرا به ا

  ی اثر و برکت  تواندی . و آن گروه مکندی خاصِ خودش را عرضه م  یی خرد و توانا  یگروه زنده به عشق هر عضو  کی  در  .میکن

 .بود ی نم  سر ینفر انسان هرگز م ک یکار کردنِ  ییجهان آورد که با تنها  نیرا به ا

 1۵۵3 شماره  شمس، غزل  وانِ یدمولوی،  

 م ینیصحبتِ همدگر گ ز ما

 مینیدامنِ همدگر نِش بر

 د ینینِش شتری همه پ اران،ی

 مینیچهرة همدگر بب تا

 12۰۵ شماره  شمس، غزل  وانِ یدمولوی،  

 جنسِ خود  انِیگرفت هر چه او پ خت م ذوق 

 از عَدس  می هم بهم، ما نه کَم میبِپَز ما

با عشق و احترام، سارا از آلمان  
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 با درود 

 1۰14 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنومولوی، 

 سازِ خَود کج ینه ییدر همه زآ

 ابد  نِیمردودِ نفر یا منگر

 دهد، ی را غلط و اشتباه نشان م   زیچکه همه   نهییآ  نیا  قینما است و ازطرکج  یانه ییکه مانند آ  میدار  دهیمرکز همان  کی  ما

در    یدگیهمان  کی ی وقت .میشوی متوجه اشتباه خود نم م،یستیآگاه و واقف ن تیوضع نی. اما چون به امیکنی فکر و عمل م

 میریگی قرار م  ی دگ یدر خواب آن همان  ی نوعو به   مینیبی آن م   نکیاز پشت ع   میکه بدانما بدون آن   ردیگی مرکز ما قرار م

موقتاً ما   هابی آس نیحاصل از ا ی دردها ی . گاهزندی م  واریو خود را به در و د  رودی که در خواب راه م  میمانی م  یو به کس 

 .میروی فرو م  گرید  یِدگیاما بالفاصله به خواب همان کند،ی م دار یرا از خواب ب

که    ی باشد، چون کس   های دگ یهمان  قیازطر  دن ید  ن یخود هم  تیوضع  دن یعدم درست د  لیدال   نیتراز عمده   یک ی  دیشا

 .ستیاست، متوجه و آگاه به خوابِ خود ن دنیدر حال خواب د

 173۵ تیب  ، دفتر سوم  ،یمثنومولوی، 

 ست یخواب ن  نیمگو ک یدر خواب  روز

 ست یفرع است، اصل جز مهتاب ن هیسا

  ی دگ یهمان  کی از حفرة    ی کیدارد و ما در تار  یمتعدد  یهاست، که حفره   ی کیما در ذهن همانند حرکت در تونلِ تار  حرکتِ

نم   میروی م   گرید  ی دگیهمان  به حفرة  باال بب  ندیآفر  نیا  میتوانی و  از  را به حرکتِ موش در    تیوضع  نی. موالنا امینیرا 

 :کرده است ه یخاک تشب یهاسوراخ 

 3۹7۹و   3۹7۸ اتیدفتر سوم، اب  ،یمثنومولوی، 
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 و قرار  د یسبب جانش وطن د زان

 وارموش  ایسوراخ دن  نیاندر

 گرفت  یی سوراخ بنّا نیدر هم

 گرفت یی سوراخ دانا درخورِ 

ما را از هر حرکت    ست یبایم  م،یکنی و بر آن اساس فکر و عمل م   میهست  های دگ یما در خواب همان  کهن یبه ا  ی آگاه  نیهم

 .برحذر دارد یذهنبرآمده از منِ  یرضروریغ

 ۵31و  ۵3۰ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنومولوی، 

 یی ضرورت هم تو یِ م فت گفت

 یمجرم شو یضرورت گر خور ی ب

 بِه  زیضرورت هست، هم پره  ور

 ضمانِ آن بده یبار ،یخور ور

 احترام،  با

از رشت  فرهنگ
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 به نام خدا 

 .  داریجان و تمام دوستان و همراهان ب یشهباز  یو مهربانم آقا زیبا سالم خدمت پدر عز

 2۰۰1، غزل شمارة  ۸۸1برنامة 

 2۰۰1 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بَرِ من  نیمیدلبر س  یده و عشوه ده ا دم

 تو چون عجل آمد بَرِ من  دمی دَمَم ب  که

 ۶23غزل شمارة دیوان غزلیات، حافظ،  

 یکنی م زیو پره  یینمای م دارید

 ی کنیم  زیو آتش ما ت ش یخو بازار

و جان را هر    یشو ی در پرده م   ،یو با در کار شدن خرد کافر عقلِ ذهن   یینمای شده، رخ م گشوده   یجانا، در فضا  خداوندا، 

 .ستمین  شی ب یامرده  بخشت، ات یح دمی تو، ب  رخی تر، پرده بگشا که ب دم مشتاق و مشتاق 

 2۰۰1 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 شَوَدَم چون گهرت درتابد   ایچو در  دل

 سَرِ من   یبه گردون رَسَدم چون که بِخار سر

 374 غزل شمارةوان غزلیات،  دی  ،یسعد

 آفتاب شی شبنم اوفتاده بدم پ چون 

 بَر شدم  وقیو به ع  دیبه جان رس مِهرم
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 .ذهن رها و آزاد  یشیاندو از محدود  کندی م تینهای دم، جان را ب   نیخداوند در ا ی تو ا ی انوار اله  تابش 

 2۰۰1 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 من بادة لعل  یسو  یاریآن دم که ب خ ن ک

 ز شرارش، رخ همچون زَر من بدرخشد 

 27۸غزل شمارة دیوان غزلیات، حافظ،  

 که مرداَفکن بود زورش  خواهم ی تلخ م شراب

 و شَر و شورش  ا یز دن میآسایب  دمک یتا  که

ا  آوری بخش و مستدم که شراب جانآن   خنک   با یمهجور و در فراق از تو را، چون لعل، سرخ و ز  یخداوند، رو  ی تو 

 .دیآسای و م  شودی بردوخته، راحت م های دگیشراب، چشم از تمام همان نیو جان، مست از ا کندیم

 ی کاشان  میکل

 پنهان عشق هر که شد افروخته   زآتش

 از او چون نفس سوخته  زدینخ دود 

 آرام دل چشم هوس بستن است  ةیما

 تَپش آسوده است بازِ نظر دوخته  از

 .ردینگردد و اوج گ ایچشمان او را بسته، تا حواس او متوجه اش  د،یص یکه برا یشکار یاباز: پرنده *

 2۰۰1 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 خرابم که ز اوقاف خرابات توأم  زآن
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 عمارت شدن مَخبر من ست یخراب در

شراب و بَرهم زدن    نیا  یجان وقف توست و مبذولِ شاه وجود تو، بگذار شراب را از دستان تو بنوشم که در مست  ا،یخدا

 .است ی نا و آباد  یمرا هزاران آباد ،یمعادالت عقل جزو

 1۹۰غزل شمارة ، دیوان غزلیاتحافظ،  

 گنج مرادت بدهند  یکن که بس  امتحان

 مرا لطف تو آباد کند  چو  ی خراب گر

 2۰۰1 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 جان چو شهادت ز درون عرضه کند  شاهد

 انگشت برآرد خِرد کافر من  زود

شرم بر خرد کافر    ل؛یانجام رسالت تبد  ی و تمام عالَم در کار برا  دهیوز  ،یداریفکان، در جهت بکه باد قضا و کن   آنگاه

  رت یذهن، غ  دخالتِی ب   ی و خواستن  نیراست  ی اما در طلب  دهد،ی شدن نم   ی که در کار شده، با عجز و ناله اجازة قربان   شیک

 .داردی مبر انیرا از م شیعشق، خرد کافر ک

 1۵2 شماره غزل دیوان غزلیات، حافظ،  

 کزآن شعله چراغ اَفروزد  خواست ی م عقل 

 و جهان برهم زد  د یبدرخش رتیغ  برق

 2۰۰1 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 جمع  یساق   یا  یده  فانیازآنکه به حر  شیپ
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 ترم من، بده آن ساغر من همه تشنه  از

 14۸ ةی، آ( 2)  سورة بقره م،یکر قرآن

 «عَلَى ک لِّ شَیْء  قَدِیرٌهَ وَلِک ل ّ وِجْهَةٌ ه وَ م وَلِّیهَا فَاسْتَبِق وا الْخَیْرَاتِ أَیْنَ مَا تَک ون وا یَأْتِ بِک م  اللَّه  جَمِیعًا إِنَّ اللَّ»

که    راتیبه خ  دیآورد( پس بشتاب  یاست که به آن رو  یاقبله   ای)  ابدیحق که بدان راه    یسواست به   یرا راه   یکسهر»

 « .تواناست زیهمة شما را خداوند )به عرصه محشر( خواهد آورد و محققاً خدا بر همه چ دیکجا باشهر

وقت، تمام اوقات،    فوت ی شدن با او، در شتاب است و ب  ی کیو    لیدر راه تبد  افته، یکه مقام ق رب خداوند را در  کس آن

  پرده ی کرده و ب   یگرداند؛ با شب ذهن، خداحافظ   ک یاو را نزد  امتی روان، تا خداوند زمان ق  یزندگ   ی بار در جووجامهی ب

تا در کدام مرحله خرد   دیآزمای م م یرا خداوند در عمل، با درجه صبر و تسل ی تشنگ  اما  .پروردگار باشد  ی تجل  یدر تماشا

 .تا کار را تمام کند دهدی نه، با اخالص به او اجازه م ای کندی دخالت م ش،یکافر ک

 3و   2ات (، آی2۹قرآن کریم، سوره عنکبوت )

فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّه  الَّذِینَ صَدَق وا وَلَیَعْلَمَنَّ  وَلَقَدْ  (  2)  أَحَسِبَ النَّاس  أَنْ ی تْرَک وا أَنْ یَق ول وا آمَنَّا وَه مْ لَا ی فْتَن ونَ»

 (« 3) الْکَاذِبِینَ 

  امتحانشان نکنند؟   چ یرهاشان کنند و ه  میا)به خدا( آورده   مانیگفتند ما ا  کهن یپنداشتند که به صرف ا  نیمردم چن  ایآ»

را کامالً    انیو راستگو  انیو همانا خدا دروغگو  م،یآورد  شیبودند به امتحان و آزما  نانیاز ا  شی را که پ  ی و محققاً ما امت

 «.شناسدیم

 2۰۰1 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 امر توأم خاصه در آن امر که تو   بندة

 منظر من  ینظر کن به سو  زی: خمییگو
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  خته، یشکر درهم آو  ی نیریو صبر را با ش  زیحفاظ پره  ها،ی دگیمرکز و رو برگرداندن از همان  نِیکه با ال کردن به آفل  گاهآن

 :که آورد ی م ادیو دل مشتاق، به  گردد ی گاه آتش ذوق برافروخته مآن

 2372 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ماه نظر کن که دلت روشن از او شد  نیدر  تو

 سواره  ست دهیشاه نگه کن که رس نیدر  تو

 2۰۰1 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی براَفروز دلم را تو به نار موس  نیه

 که افروخته ماند ابدا اَخگر من تا

و شکر دراَنداز تا سراَنداز و    زیو دل را به آتش مبارک پره  ر یپرده برگ  ، یگشوده رخ نمود  یخداوندا، حال که در فضا  

و    تینهای مشتاق را به آسمان ب   یهاو تمام جان  ده یرا به آتش کش  های دگیخوش، با داشتن ذوق وصال، تمام هماندل 

 .یخود، وصل گردان  تیابد

 2۰۰1 شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ش یتو اَفکندم خو یخمش کردم و در جو  من

 تو بود رونق شعر تَرِ من  یز جو که

  رد یگی رونق م  زیچهمه   ، یزندگ  ی روان تو ا  ی که در جو  هاستی دگیاز کشش همان   ی ژرف و خال   یعدم و سکوت   ی خموش  در

 .انشاءاهلل  ،یکنی ها نجوا مسروش را در گوش جان  غام یو پ رودی به کار م   شی خو  یو در جا

 راز یبا احترام: سرور از ش - والسالم 
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             با سالم 

 رت یموضوع: عجز و ح

 .وجود دارد، ترس از ندانستن و نتوانستن است یکه در مرکزِ جسم  ییهااز ترس  یکی

  اموزد، یرا به او ب  وانات یخواهد تا زبانِ ح  یم  ی که از حضرت موس   ی در ارتباط با جوان  میرا دار  یداستان  ،یدفتر دوم مثنو  در

ورزد.  ی کار اصرار م  ن یو هوس بدار و حدّ خود بشناس. اما جوان به ا  یهو  نی: دست از ادیگوی به او م   یحضرت موس   ی ول

  طان یش  یهاوسوسه   ریکن و اس  رونیخام را از سرت ب  ی سودا  نی: ا دیگوی به او م   ی ش یانداز سرِ عاقبت  یموس   گریبار د

  ؟ستی اصرار جوان چ ل یاست، که دل  نیشود ای جا مطرح م ن یکه در ا ی الؤس  .فکنیم ی مشو و خود را به تباه

خواهد با کسبِ دانشِ  ی اعتماد ندارد و م  ی به زندگ  یذهنبلند شده است، و منِ   یذهنصورتِ منِلحظه به   نیدر ا  جوان

داستان    نینباشد، اما ا  وانات یزبانِ ح  یری ادگیدنبالِ  ه ب  یامروزه، کس  دیشا  .کند  ینیبش ی را پ  یخودش اتفاقات بعد   ،یذهن

  ی ذهن  یِنکن با تقال  ی است که سع   ن یا  ،کند و آنی اشاره م   ی مهم  یبه نکته   ی موالنا از زبانِ حضرتِ موس   .است  ک یسمبل

افرادِ زنده به   ایو   یکه تنها نزدِ زندگ   یکسبِ علم و قدرت   ی الزم برا  ت یچراکه تو هنوز ظرف  ،ی آگاه شو  ی به اسرارِ زندگ

ت را باز کند نیبتا چَشمان عدم   یاز خداوند بخواه  دیتو با  ؛یاندازی م  خطره کار جانت را ب  نیو با ا  یاست را ندار  یزندگ

 . یطلب کن   شتر،یب ی دگیهمان کهن یشود نه ا  داریو دلت ب

 3271و   327۰ اتی، ابدفتر سوم ،یمعنو یمثنومولوی، 

 هوس  نی: رو گذر کن زیموس  گفت

 و پس   شی در پ ی خطر دارد بس نیک

 طلب   زدانیاز  ی داریو ب عبرت

 از کتاب و، از مقال و حرف و لب   نه
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طور که هست،  امور را همان   قتِ یفرما که حق  ت یرا به ما عنا  یاده ی: پروردگارا آن دندیفرمای که حضرتِ رسول م   طورهمان

 .مینیبب

 4۶7 تیدفتر دوم، ب ،یمعنو یمثنومولوی، 

 بنموده به ما، وان بوده شست  طعمه 

 چنان بنما به ما آن را که هست  آن

را   یزیچ  دیدر ما هست نبا  یذهندهد، تا دمِ منِی را وارونه نشان م  زیچدارد و همه   نیبدو  یدید  یذهنجا که منِ آن  از

 .به صالحمان باشد  ست، یکه معلوم ن میبخواه

 14۶ تیدفتر دوم، ب ،یمعنو یمثنومولوی، 

 تا دم پاک شد  ست یبا عمرها

 مخزنِ افالک شد  نِیام تا

  ی ذهندهد که منِی نشان م   ،یجهان   نیا  یهاطبعِ آن کسبِ قدرت و به   یذهن  یهاکسبِ دانش   یبرا   یذهنانسانِ منِ   حرصِ

لحظه توسط قانونِ قضا و   ن یاتفاقِ ا ی را حدس بزند. ول  ی راه، اتفاقِ بعد نیخواهد از ای گمان است و م به خدا بدنسبت 

  ه یسرما  نیکند که باالتری م  یریگجه یقسمت موالنا نت  نیا  در  .است  یاتفاق   ه داند آن، چی کس نمچ یافتد و هی فکان مکن

 .است  یبه زندگ نسبت  رتیشدن با دانش و قدرت و داشتن حالتِ عجز و ح دهی از همان زیپره  ،یآدم  یبرا

 32۸۰ ت یدفتر سوم، ب ،یمعنو یمثنومولوی، 

 را سازوار  یقدرت، هرکس   ستین

 زگاریپره یةعجز بهتر ما

 32۸3 ت یدفتر سوم، ب ،یمعنو یمثنومولوی، 
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 را عجز و فقر آمد امان یآدم

 نفسِ پ ر حرص و غمان  یِاز بال

 14۰7 ت یدفتر چهارم، ب ،یمعنو یمثنومولوی، 

 بخر  یران یبفروش و ح یرکیز

 نظر  ی رانیظنّ است و ح یرکیز

به    یازمندیدانم و اقرار نی اند و به نم رها کرده  یذهن  یهااند، خود را از آفاتِ دانش زنده شده   ی که به زندگ  ییهاانسان 

 .اندخداوند روآورده 

 2373تا  237۰ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنومولوی، 

 انداصحابِ جنّت ابله  شترِیب

 رهند ی م  یلسوف ی تا ز شرِّ ف

 کن از فضل و فضول  انیرا عر ش یخو

 کند رحمت به تو هر دم نزول  تا

 از یضدِّ شکست است و ن یرکیز

 بساز  یبگذار و با گول  یرکیز

 :دیفرمای م 12 هیخداوند در سوره حجرات آ ی طرف  از

  گر یکدی  یِنهان  یها گناه است. و کارهااز گمان  یاکه پاره   دیکن  یها دورگمان   یاریاز بس  دیادهی به خدا گرو  کهی کسان   یا»

 «... دیمَکن بتیغ   گریکدیو از   دیرا برمَکاو
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کسبِ اطالعات    قِیطراز   خواهدی و م  گرید  یهابه انسان گمانِ بد دارد و هم نسبت   ، یبه زندگهم نسبت   یذهنمنِ  پس 

توان شناخت  ی کس را نم چیه  ایو    زیچچ یه  یذهنمنِ   دِیها را بهتر بشناسد، اما با دآن   گران،ید  یِبه امور نهان نسبت   شتریب

 .است ریپذ لحظه امکان  نیا  ةشد گشوده ی تنها در فضا ز،یها نانسان   یِبلکه شناختِ واقع 

 31۹2و   31۹1 اتیدفتر سوم، اب ،یمعنو یمثنومولوی، 

 شناسان از عددها فارغ اند   جان

 چونند و چند  یب  یِایدر یغرقه 

 شو و از راهِ جان، جان را شناس   جان

 اس یشو، نه فرزندِ ق  نشیب ارِی

اتفاقِ    کهنیبه ا  میو اعتماد کنرا رها کرده    میکنی درک نم   ای  میدانی که نم   یزیحس ترس از چ  دیها باما انسان  ن،یبنابرا 

 .باشد دیطور که هست، بالحظه، همان نیا

 3۹، بخش خردنامه ، ینظام

 توان تافتنی رشته سر م نیز نه

 افتنیتوان ی نه سر رشته را م

 ست ین یکو نیشرط ا یگر  تجسس

 ست ین یرو  یپرده جز خامش  نیدر

            با سپاس فراوان

 سمانه از تهران 
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  گنج حضور زانیو عز یبا درود خدمت جناب شهباز

  ۸۸۰، برنامه 2۸34 غزل

 2۸34لوی، دیوان شمس، غزل شماره مو

 به قمارخانه جان  ی دلق مست  انیم به

 ی کنامیعرش ن  یخلق نام او بد، سو بر

ها را  ی دگیکه همان  یدانش را هم دار  نی ا  ی مانند دلق است ول  دهیکهنه و پوس   ی دانی و م  یدار  یذهنکه هنوز من   درسته 

قمار کردن    ن یشود و ای تو آزاد م   تییاز جان خدا   یکم  یاندازی را م   یدگیهمان  ک ی  یوقت .یکن  رونیاز مرکزت ب  دیبا

از آن طرف خدا منتظر است که    ؛یشوی بدبخت م  ،یندازیرا ب  یدگیترساند که اگر همانی ما را م   یذهناست. در قمار، من 

 ی هاشود که من ی در رفتار و گفتار ما مشخص م  میها را ببازی دگیهمان  کهن یمحض ابه .  ها آزاد کندی دگیجان ما را از همان

را    یکس  م،یندار   ینیبب یو ع  ییگوب یع  م،یکنی مشارکت نم   یذهن  یهامن   ییگوبت یدر غ  مثالً.  دیآی خوششان نم   یذهن

 .میشوی م شیاندی فراوان   م،یخواهی را نم  یبد کس م،یکنی نم   حتینص

خطاب کنند که چرا مثل ما    وانه یممکن است ما را د ی حت  ل یدل ن یدانند، به ای م ی را عاد یذهنبا من  ی ها زندگ انسان  اکثر

ا   یقابل قبول است چون منظور اصل   یرفتار ما نزد خدا و زندگ   ن یا  ی ول .  یکنی رفتار نم بوده که    نیآمدن ما به جهان 

 .میزنده شو یو به زندگ م،یکن یی شناسا  یرا در مدت کوتاه  یذهنمن

را    ی خاطر حرف مردم انجام دادم، حرفخواستم انجام دهم به ی را که نم  ییاشتباه رفتار کردم. کارها  یذهنبا من   چقدر

  گران یو رفتار د  گران یکردم، چون حرف د  ی خاطر مردم زندگ به   زدم، کالً   گران ید  ندیآخاطر خوش زدم به ی م  د یکه نبا

 . مهم بود میبرا  گرانیو توجه د یدیأدوست داشتند، چون ت  گرانیدادم که دی طور جلوه مرا آن  خود . مهم بود میبرا
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  د یی أعمر هدر دادن است، مانند کالغ کثافت خوردن و مانند طاووس ت  ی طرز زندگ   ن یا  دمیشدن با موالنا فهم  نیقر  با

نداشته باش، تو چراغ خودت را روشن    گران یبه د  یخودت باشد، کار  یبه من آموخت تمرکز رو  موالنا.  گرفتن است

  م یحرف بزند، مهم ما هست یذهنخواهد با من ی جور که مکس هرنند. هرکی درباره تو چه فکر م  گران ید  ست یکن، مهم ن

از کنارش    رسد،ی که به سنگ م ی مانند آب  میشو د ر یاز کنار حرف و رفتار مردم بدون مقاومت و قضاوت به آرام  دیکه با

 . شودی رد م

 1۵۶4 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست؟ یپس فرق چ  یتو با بد، بد کن چون 

 1713مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 شواست یعشق پ  ی پر از بالست ول  یراه

 سپاس فراوان         با

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

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود 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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