
 

 

 

1156پیغام عشق قسمت   

    

  

 

                                                                                         

عشق  پیغام  

 صد و پنجاه و ششم هزار و  قسمت

                                                                                         

 

 



   

  

 

1156 پیغام عشق قسمت خانم فرزانه   

 حضور  گنج  950 برنامه  موضوع  شمس،  وانی د 937 غزل   شرح  خالصه

 937 ۀشمار  غزل شمس،   وان ید  ،یمولو

 شاوند یخو  ز تو عشق   دَهَدَم  یفراغت 

 برکَند  تی عاف  اد یبن  تو عشق   آنکه از

 ی ارک محافظه  مجازاً ،ی زکاریپره زُهد، سالمت،  :تیعاف*

  تا .  دهدی م  تیامن  و  فراغت  ش، یآسا  حس  من  به   هستم  دهیهمان  هاآن  با  ذهن  در  که  ییزهایچ  تمام  درمقابل  تو  عشق   ا،یخدا

  و   کردم  دایپ  را  ی اصل   فراغت  شد،  عدم  مرکزم  که  حال   اما  بود،  کرده  کر  و  کور  مرا  مرکزم  یهای دگیهمان  عشق    امروز  به

  م یبرا  ی نگران  و  اضطراب  استرس،   فقط   و  بود   ی پوشال  دادند ی م   من  به  های دگیانهم  که   ی فراغت  و  ش یآسا  و  تیامن  دمیفهم

 .برکَند  جا از گرفتمی م یجهان نیا یهای شدگ تیهوهم  از  که را  یسالمت   و  تیعاف اد  یبن خدا، ی ا  تو عشق. کردی م  جادیا

  و  هستند  مربوط  هم به  ی بیترتبه  که  است  یی های دگ یهمان بلکه  ست ین ل یفام افراد   ت یب ن یا در  شاوند«ی»خو از  مولنا  منظور ]

  شد یاندی م   که  یگر ید  به.  دیآی م  فکرش   به  یگرید  کندی م   فکر  یکی  به  انسان   تا.  است شده   یشرط   هاآن   با   ذهن   یفضا

 .[  دارد  ادامه  ذهن در بیترتنیهمبه   ریمس نیا و   افتدی م ادش ی ی بعد زیچ

 937 ۀشمار  غزل شمس،   وان ید  ،یمولو

 کار ی  خراب  جز  به  نخواهد عشق  آنکه از

 پند  آفت  چی ه ز ردینگ قعش   آنکه از

 ان یز بال، :آفت*
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  با .  است  شدن  قائم  خود   یپا  یرو  یزندگ  صورت به   و   شدن  یک ی  خدا  با  دوباره  مرکز،  کردن  عدم  ،ییفضاگشا  همان  عشق 

 یذهنمن  را  یکار  هر  و  زدیریم  همبه   را  یذهن  پارک  شود،ی م  زنده  خودش  تیابد  و  تینهای ب   به  انسان  در  خدا  یعشق   نیچن

 ها آن   که   فتد یب  ی آفت   مانی ذهن  یهاساخته   به  اگر .  نشاندی م  را   ی زندگ  خرد  آن  یجابه   و   کندی م   خراب  ساخته   عملش   و   فکر   با

  نخواهد   اداره  را  ما  یگرید  عقل   با  او  اما  ندهد  یمرادی ب   ما  به   گرید  و  ردی بگ  پند  خدا  میدار  انتظار  میشو  مرادی ب   و   ردیبگ  ما  از  را

  ادی  یزیچ  هایمرادی ب  از  دیبا  که  مییما  نیا   برعکس .  دهدی م  ادامه  را  خود  روش  و  ردیگی نم  ادی  یزیچ  اتفاق  نیا  از  و  کرد

 . است  آمده وجود به ما عبرت  و  پند  یبرا  یآفت  هر میباش  متوجه و میریبگ

  ی  منف  جاناتیه  از  و کند  عمل و فکر  یذهنمن  اب  بعدبه  یسالگ دوازده ده سن از  ستین  مُجاز  انسان  میبدان  که  است   آن  مهم]

  رونیب  و   درون   در  را   لحظه   ن یا  ی زندگ  دینبا  شود،ی م   داده  نشان   ذهن  براساس   که   ما  ۀ گذشت  نیهمچن.  ردیبگ  زهیانگ  ذهن

 .[ بسازد

 937 ۀشمار  غزل مس، ش  وان ید  ،یمولو

 بوش؟  و  حُرمت  و  ن کو  نام  چه   و مال  ی جا  چه

 فرزند؟  ای و  اهل  چه  سالمت  و  مان و  خان  چه

 یی خودنما  و  فرّ و  کرّ مجازاً مردم،  جماعت  :بوش*

  نام    مال،  مانند  ییزهایچ  به  چرا  پس  شود،ی م  او   یذهن  پارک  ختنیر  همبه   و  شدن  خراب  سبب  عشق  داند ی م  انسان  اگر

  دهد؟ی م  تیاهم فرزند و  همسر  و  ی جهاننی ا تیعاف  ومان،خان   و  لیفام  داشتن  مردم،   توجه  و  دییتأ احترام، و  شهرت  ک،ین

 کارد، ی م  ذهن  با  را   هرچه  داندی نم  مگر  رد؟یگی م  ارزش  و  تیهو  حس  هاآن   از  و  گذاردیم  مرکزش  در  را  های دگ یهمان  نیا  چرا

 کند؟ی م  خراب را  آن ی زندگ
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 937 ۀمارش  غزل شمس،   وان ید  ،یمولو

 د یبربا  عشق  غ یت چون  عاشق  جان  که

 ب نَهَند  آن شُکر  به  مقدّس  جان  هزار

 ی باورها  و  کوچک  یهاجان   ببُرَد،   را   اشیذهن  سر   و  دیبربا  یدرپ ی پ  یی فضاگشا  با   را   عاشق  یذهن  جان    ی زندگ  عشق   غ یت  اگر

  ن یب از ۀ شکران به که  جهینت نیا با . افتندیم  و  شده  ییشناسا یکیی کی د،یپرستی م و  دانستی م مقدس  را هاآن  که ی فراوان

 .ردیگی م را  آن  یجا ت یخالق و  عدم  مرکز و  شودی م تمام  او   یباورپرست  آورد،ی م  دست به   یذهن  جان رفتن

 937 ۀشمار  غزل شمس،   وان ید  ،یمولو

 ؟ ی رانیو خوف   آنگاه و  تو عشق    ی هوا

 قند؟   لب  آن  عشق   آنگاه و  بسته سهیک تو

  اگر  شود؟ خراب  و  رانیو امی ذهن پارک که بترسم بعد  بخواهم،  را تو  عشق   من:[ دیگوی م  یزندگ به خطاب  انسان  زبان از]

  انسان   به  خطاب  مولنا   سپس . ] ستمین  یجد  آمدنم   منظور    به  دنیرس  یبرا  و   ندارم  را   تو   به  شدن  زنده  یهوا  ی عنی  بترسم

  بدهند،   یزندگ   تو  به  که  یدار  فراوان   توقع  و  یهست  هاآن   ۀ دلبست  و  یابسته   ذهن  در  را  های دگیهمان  ۀسیک  تو :[  دیگویم

  سبب ی ب  یشاد  از  کند،  انیب  را   خردش تو   قیطر  از   ی زندگ  یدار  انتظار  ؟ی خواهی م   هم  را  نیر یش  لب   آن  عشق    وقت آن

  جبران   قانون  اگر. ]ستندین  سازگار  باهم  هانی ا.  شودی نم   نیا  د؟ یبگو  سخن تو  زبان  از عشق  و  یشو  برخوردار  ینندگیآفرو

  ی ذهن  پارک  میترسی م  و   میشناسی نم   را   های دگیهمان  م،یکنی نم  کار  خودمان  یورو   میخوانی نم   را  ات یاب  م،یکنی نم  ت یرعا  را

 .[میادوخته   سهی ک و میندار را  او عشق  یهوا پس م،یبده  دست  از را
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 937 ۀشمار  غزل شمس،   وان ید  ،یمولو

 ن یبنش یسالمت  کُنج  و  فروکَش  سَرَک

 بلند  سرو   ی هوا دینا  کوته دست  ز

  از   و  برو   سالمت  کُنج    به  نده،  زحمت  خودت  به   نداز،یب  نییپا  را  کوچکت  سر   نیا  پس  یاداشته   نگه  را  های دگ یهمان  ۀسیک  اگر

  آن   ی هوا  و   رسد یم  سهیک  ن یهم  به  فقط  و   است  کوتاه  اتیذهنمن   دست  را یز  بک ش،  را  تتیعاف  ۀریش  های دگیهمان  نیهم

.  هاستی دگیهمان  دنبال    ست، ی ن  خدا  تینهای ب   به  شدن   زنده   و   شق ع   دنبال   اتیذهنمن   کوچک    سَر .  ندارد  را  یزندگ   بلند    سرو 

  و   فروکش  را  سَرَت  یستین  اگر.  یکن  تیرعا  را  جبران  قانون  و  یبپرداز  را  اشنهیهز  دیبا  یباش  یزندگ   قند   لب   دنبال  اگر

 .[ بردی م خودش  نینقوا  تیرعا بار   ر یز را تو   شده  که هم زوربه  ی زندگ تیدرنها  اگرچه. ]ندازین  زحمت به را  خودت

 937 ۀشمار  غزل شمس،   وان ید  ،یمولو

 عمر  همه  در ی بو  تو ینبرد  عشق  ز برو،

 خرسند   خود  به نیا   ستی عقل   ،یدار  عشق  نه

  ، یندار  عشق  تو.  ی وستینپ  یزندگ   به   و  ینبرد  ییبو  عشق   از  و  ینکرد  ییفضاگشا  وقتچ یه  عمرت  تمام  در  تو  انسان،  یا  برو

 .است ی راض هاآن  از  و  خرسند  شیهای دگیهمان و هاداشته   به  و  است  یذهنمن عقل   همان که  یدار  یعقل   بلکه 

 937 ۀشمار  غزل شمس،   وان ید  ،یمولو

 بربودن  فتنه  ز دامن و  کردن  صبر چه

 چند   یروز چرخ ز د یآ چه که  تا نشسته 
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  از را  خود   دامن   چرا   است؟   ی داختنان ریتأخ به و کردن  صبر  چه  نیا  کرد،  خواهد خراب  را   اتیذهن پارک خدا  یاده یفهم  اگر

  ها آن   به  یزندگ  ر یت  که  را  ییزهایچ  دوبارهو  یدار  مقاومت  چرا  ؟یک شی م  رونیب  آوَرَدی م  وجودبه   ی زندگ   که  یافتنه  و  آشوب

  ؟یکنی م  دراز  قدرنیا  باشد  کوتاه  اریبس  تواندی م  که  را  دنتیرس  زمان  چرا   ؟یکنی م  محکم  خود  یجا   در  و  اصالح  کرده  اصابت

 ی زیچچه   جامعه  تحولت  و  هات یوضع  چرخ  از  ینیبب  که  یانشسته   منتظر  ،یزندگ   خرد   از  استفاده  و  یی فضاگشا  یجابه   که  حال 

 . یاندازی م ری تأخ به  را  یزندگ  به   شدن  زنده فقط  شود، ی م دتیعا

 937 ۀشمار  غزل شمس،   وان ید  ،یمولو

 اوست   جز هرچه  بسوخت  و  عشق  آتش  درآمد

 خندی م  خوش و  نیش  شاد  شد،  سوخته   جمله چو 

.  برد  ن یب  از   و   سوزاند   یداشت   مرکزت  در   ی دگیهمان  و   جسم   هرچه   و   آمد  عشق   آتش  ، یکن  باز   را   فضا  یگرفت   میتصم  که   اکنون

  عدم،  مرکز با  یتوان ی م حال .  ماند ی باق آن در  خدا   فقط  و  شد تینهای ب  درونت   و  یخال مرکزت های دگیهمان تمام  سوختن با

 . است یذهنمن ۀ ساخت هاغم  تمام  رایز ندارد وجود   یغم   چیه که یبخند  خوش  و  ی نیبنش  شاد

 937 ۀشمار  غزل شمس،   وان ید  ،یمولو

 کنون  به تا  الست کز  یکس  عشق   خاصه و

 وند یپ حُرمت  به  خود  چُنو   است  نبوده

  ارزش   که   نبوده  موجود  او  انندم  یکس  ای  یزیچ لحظه  نیا  به   تا   الست  روز   از که  ی شویم  مندبهره  یکس   عشق   از مخصوصاً

 یزهایچ  نیا.  شود  واقع  یدگ یهمان  مورد  خداوند  تیجنس  عنوانبه   بتواند  ای  و  باشد   داشته  را  شدن  وصل   و   خوردن  وندیپ

  غلط  به   اما . ]ندارند  هم  شدن   دهیهمان  ارزش   ی حت  ستند،ین  تو   با   وند یپ   ۀ ستیشا  یادهیهمان  هاآن  با   که   ی جهانن یا  و   ی معمول
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  ریتأخ  به  مرکزت  کردن   عدم  و   ی کرد  صبر  نیهم  ی برا  دارد،   خوردن   وند یپ  ارزش  دهدی م   نشان  ذهنت   چه آن   ی کرد  فکر

 .[ افتاد

 937 ۀشمار  غزل شمس،   وان ید  ،یمولو

 خدا  ی برا   ورا،  دمید یی گو تو اگر

 بربند   را دو   نیا و  گرید  ۀد ید یگشا

  و  دار   نگه  گشوده دائماً  و   کن   باز   را   عدم   ۀ دید آن  خدا  خاطر  ی برا  پس  دم،ید را   خدا  و   شد  عدم  قتاًیحق  مرکزم  یی گوی م   اگر

 . نکن  جاد یا  درد  و  نشو تیهوهم  ن،ینب های دگیهمان و  ی جسم  یاریهش قیطر  از گرید.  ببند  را ات ی حس چشم   دو

 937 ۀشمار  غزل شمس،   وان ید  ،یمولو

 تو  و  من چون   هزار هزاران دو نظر نیکز

 شدند   کور و  هالک میدا عالم  دو   هر به

.  شدند   کور  و   هالک  درون   و  رون یب  عالم   دو   در  تو   و   من  مانند  انسان   هزار  هزاران   ، یجسم   یاریهش  و  یحس   د ید  نیا  با  رایز

  درون   جهان.  شوندی نم   زنده   خدا  به  ست،ین  ماندگار  و  دارد   درد  انعکاس  آن  در  نششانیآفر  چون  و  نندیبی نم   را  رونیب  جهان

 . اندکرده پر کورکننده یهای دگیهمان از  را  آن چون  نندیبی نم  باشد   شدهگشوده یفضا دیبا  که هم را

 937 ۀشمار  غزل شمس،   وان ید  ،یمولو

 د یآ جمال آن  ر یغ من  ۀد ید به اگر

 کُلَند  به  هاده ید دو  هر مرا  باد بکنده
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 کُلَنگ :کُلَند*

  من  ی حس   ۀدید  هردو  د،یایب  چشمم  به  اوندخد   جمال  از  ریغ  یزیچ  و  نمیبب  عدم  و  خدا  د ید  از  ریغ   یدید  با  بخواهم  من  اگر

 . شود کَنده جا  از حضور   کلنگ با که  سزاست  و  است  ارزشی ب

.  است  عوض نیبهتر که  میریبگ را  خدا  دید   تا میکن عدم  را مرکزمان و   عوض را  دمانید  دیبا ما غزل  ن یا در  مولنا انیب به ]

 .[میکنی م دا یپ  را جهان  به آمدنمان از مقصود   و  غرض تمام  ما او   دید در

 937 ۀشمار  غزل شمس،   وان ید  ،یمولو

 شد   عاجز  مَرد  مَردان  همه رت یبص

 لَوَند؟  شاه   جالل   و  جمال  به  رسد  کجا

 حرکات خوش  طنّاز، :لَوَند*

  و   لوند  شاه    شکوه    و  ییبایز  ۀ انداز  و  حد   دنی د  از  زین  مولنا  مانند  حضور  به  شدهزنده  یهاانسان   تمام  رت یبص  و   دید  یحت

  هرچقدر   و   دیرس  نخواهد  او   به   تشانینهای ب  اما  تندینهای ب  جنس  از  اگرچه  هاآن .  است  ناتوان  و  عاجز  حرکاتخوش   خداوند 

 .  برسند آن  به  و  نندیبب را خداوند جالل   و  جمال  ی کاف ۀ اندازبه  توانند ی نم کنند  عوض را  دید  و  باز را  فضا

 937 ۀشمار  غزل شمس،   وان ید  ،یمولو

 ی برکَند  یخدا  یهست  ۀ پرد غیدر

 کَنْد دری ح ی  عل   بریخ ر د  آن  چنانکه
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  توسط   مرکز  داشتن  نگه  عدم  و  انسان  ییفضاگشا  با  را  های دگیهمان  پندار  ۀپرد   و  یذهنمن  ی هست  ۀ پرد  نیا  خداوند  کاشیا

 . کَند جا  از را  بریخ در   یعل  حضرت  که  طورهمان کَندی م جا  از  او،

  ن ی تمر و قدرت  به  که   است مشکل   یکار  انجام یبرا یل یتمث  خداست  ریش به   ملقب   که   یعل   رتحض   توسط  در شدن  کنده]

  در  دیبا  او   و  دارد   انسان  توسط  ییفضاگشا  به   ازین  دگان،ید  مقابل   از  یذهن   پندار   ۀ پرد  شدن   برداشته  مولنا  انیب  به .  دارد  ازین

 .[کند نیتمر مدام  و  باشد قدرتمند  خدا ر یش مانند کار نیا

 937 ۀشمار  غزل شمس،   وان ید  ،یمولو

 او  نوبت    پنج که  دهید یدیبد  ات که

 ب زَنَند شد گفته  که سو   آن از  ساله  هزار

  در   شاهان  ۀخاننقاره در که بود معمول  کردن؛  اعالم   را   او  حکومت   و  یشاه   ، یکس   یبرا  زدن  نوبت  زدن،  نقاره :زدن  نوبت

 .بار  هفت گاه  و بار، پنج   گاه بار،  سه  گاه  زدند؛ی م نقاره  چندبار روزشبانه 

  و   شود ی م   اعالم  یذهنمن   یسو  از  نهو   سوآن   از  خداوند  شکوه  که  دیدی م  ما  دگانید  شدیم  دهیدر  پندار  ۀپرد   نیا  یوقت  رایز

  دان یجاو  خدا   به  شدنش   زنده  و   یذهنمن  از  اشییرها  انسان،   ییفضاگشا  با   که  خداست   جالل  و   جمال  ان یب  همان  نیا

 . گرددیم

  حکومت   تا  شود  انجام   شاهان  ۀخاننقاره   در  مرتبه  چند  روزشبانه   طول   در  زدن  نقاره  ای  زدن  نوبت  که  بود  مرسوم  میقد  رد]

  جالل  و   شکوه اعالم یبرا یل یتمث  زدن   نقاره.  شدی م   زده  نقاره نماز  یبرا نوبت پنج هم  ی اسالم  ممالک  در.  گردد  اعالم  شاه

 .[ افتاد  خواهد  اتفاق بارها ی زندگ به  شدنمان زنده  و  ما یی شافضاگ درصورت که است  طرفآن  از  خداوند

 



   

  

 

1156 پیغام عشق قسمت خانم فرزانه   

 : تشکر با

 هابرنامه  متن یسازخالصه  کارگروه

 فرزانه : ندهیگو

 

 (یشهباز  زیپرو استاد )  حضور  گنج 950 برنامه: منابع

 حضور   گنج یهابرنامه  متن ی سینو  خالصه  کارگروه: تشکر با

 انیپا



 

 

 

1156قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه  

  (1) گنج حضور، بخش اول  950خالصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 ۸06 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 اینست  من عجب   و  عجبی  در  کسی هر

 آید؟می  میان به چون  میان، به  نگنجد  کاو

  که   خداوند  نهایت بی   که  هستم  متعجب  حقیقت  این  از  من  اما  ،است  متعجب  چیزی  یک  از  هرکسی:[  گویدمی   مولنا]

 ! است؟شده   جا ذهن  محدودیت در  چگونه  گنجد،نمی  چیزیهیچ  درون

 3501 بیت چهارم،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 میان  در  ما تویی آخ ر  و  اوّل 

 بیان در  نیاید که هیچی  هیچ

  آخر   در  و  ایمآمده   جهان  نیا  به  فرمبی   هشیاری   صورتبه   ابتدا  که  هستیم  تو  امتداد  ما  یعنی  تویی،  آخر  و  اول  زندگی،  ای

  هیچ    ذهنی،من  عنوانبه   ما  میان  این  در  و.  شویم  زنده  تو  ابدیت  و  نهایتبی   به  و  شده   آزاد  هاهمانیدگی   و  ذهن  از  باید  نیز

 . ندارد بیان ارزش  که  هستیم هیچی

  قابل   ذهنیمن  عنوان به  مه  ما  ناچیزی  شویم،  زنده  آن  به  باید  و  نیست  بیان  قابل   الهی  نهایت بی   عظمت  که  طورهمان]

 .[ شویم  زنده  او   به  و کنیم انکار را  آن  زودتر چه هر باید.  ندارد بیان  ارزش و  نیست  بیان

 

 



 

 

 

1156قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه  

 ٢3٢9 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 کریم   ای  ندارم،  چیزی الف  چون 

 میم   چشم    از تردلتنگ  دلی  جز

  توانمنمی   حضور  هشیاری  عنوانبه   یعنی  عریانم،  «الف»  حرف  همچون  و  بوده  تو   جنس  از  دراصل  من  بخشنده،   خداوند  ای

  روا   دیگران  و   خودم  به  را  زندگی   و  امهشد   نظرتنگ   بسیار  ،«داشتن  توهم »  خاطر به   ذهنیمن  در  اما.  باشم  داشته  چیزی

  و   ه دش  کوچک  «میم»  چشم  مانند   دهد،می   نشان   ذهن  که  چیزهایی  با  همانیدن  سبب به   عدمم  چشم  چراکه  دارم،نمی 

 .ببینم زندگی دید با  توانمنمی 

 ٢33۴ بیت ششم،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 مرا سازد ب ه  هیچ،  ندارم خود 

 عَنا  صد  این  است  دارم  وَهم  ز که

 رنج : عَنا*

  شادی   جنس   از   من   چراکه  کند،  بهتر   را  حالم   بتواند   که  ندارم   چیزی  تو   امتداد   و   حضور   هشیاری  عنوان به   من   خداوندا، 

 . ستهاهمانیدگی  از خواستن  زندگی و  مالکیت توهم از  ناشی من هایغصه  و هارنج  تمامی اتفاقاً   و  مهست سبببی 

 1057 بیت  دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،

 گیاه صد بریزد  ور  برویَد، گر

 ها ل   ۀک شت آن  بررویَد  عاقبت



 

 

 

1156قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه  

  خشک   یا   و  برسند  ثمر  به  و   کرده   رشد  است،کاشته   اش جسمی   هشیاری  با  ذهن  در   انسان   که  همانیدگی   گیاه  هزاران   اگر

  یعنی   رویید،  خواهد  است کاشته   انسان   وجود  در   خداوند   اَلَست   روز  که   خالص  هشیاری  آن   سرانجام  فروبریزند،  و   شده 

 .  شد  خواهد  زنده خداوند ابدیت  و  نهایتبی  به  انسان 

 105۸ بیت  دوم، دفتر  وی،مثن مولوی،

 نخست  ک شت   بر  کارید نو ک شت 

 درست  اوّل  وآن  ست فانی  دوم  این

  جدیدی   کشت   بود،  کاشته   خودش   جنس  و   خالص   هشیاری  عنوان به   اَلَست   روز  در   خداوند   که  اولیه  کشت   روی  بر  انسان 

  و   بوده  درست  اول  کشت   آن  ولی  است،  رفتنیبیناز   و  گذرا  ثانویه  تخم  این  که  بدانید  کاشت،  را  هاستهمانیدگی   که

 .رویید خواهد  آسیب   بدون

 1059 بیت  دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،

 است  بُگزیده  و  کامل اوّل  ک شت 

 است   پوسیده  و  فاسد ثانی  تخم 

  است،   برگزیده  و  کامل  اوست،   جنس   از  که   کرده  اقرار  و  بسته   خداوند  با  اَلَست   در  انسان  که  عهدی  همان  یا  اول   کشت

 ه،رویید   جسمی  هشیاری   آلودگی   در  که  هایدگی انهم  ای  ثانی   تخم  ولی.  رویید  خواهد  و  دارد  زندگی   خاک  در  ریشه  یعنی

 .  بردنمی  جایی  به  راه و  است پوسیده  و  فاسد 

 

 



 

 

 

1156قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه  

 1630 بیت اول،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 نی   اُستاد،  تابع   او، است  مُبْد ع

 نی   ا سناد، و را   جمله، مَسْنَد 

 پدیدآورنده : مُبْد ع*

 گاهتکیه : مَسْنَد*

  او .  بیاموزد  او  از  باید  جهان  بلکه  گیردنمی   یاد   جهان  از  او .  نیست  اُستادی   هیچ  پیرو    و  تاس   زهرچی  ۀآورندپدید   خداوند

  شرطی به   بیافرینید،  توانید می   و  هستید  خدا  جنس  از   هم  شما ]  .کندنمی   تکیه  چیزیهیچ   به   خود  و  است  همگان  گاهتکیه 

 .[ نخواهید یدگ زن اهآن  از و  نشوید  همانیده جهان  این در کسهیچ  و  چیزهیچ  با که

 3٢۴5 بیت اول،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 است  شاهد  روی  سد ّ   تو، شاهد 

 است   مرشد گفت   سد    تو، مُرشد 

  زنده   او   به   و  ببینی   را حقیقی  معشوق   گذاردنمی  و  پوشانده  را   خدا  روی  که  است   ذهنیمن   تو  دلبر  و  معشوق  انسان،  ای

  را   خدا  پند   دهدنمی   اجازه  و  خواندمی   تو  گوش   در   مرتب   که  است   ی ذهنمن  همان   تو  راهنمای  و   مرشد   همچنین.  شوی

 . بشنوی

 

 



 

 

 

1156قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه  

 710 بیت  دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،

 خویش  عقل  بر  عاشقی هم تو   که ای

 بیش  دیده  پرستانصورتْ  بر  خویش 

  و   اهبت   که  پرستانصورت   بر  را  خود  ولی  زنیمی   حرفذهنی من  دید  براساس  و  هستی  خود   عقل   عاشق  که   کسی  ای

  را   چیزها  ذهنی  صورت  هم  تو  چراکه  نداری،  فرقی  هیچ  هاآن   با  تو  دهی،می   برتری  پرستندمی   را  بیرونی  چیزهای

 . پرستیمی

 711 بیت  دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،

 تو   حس   بر آن  است  عقل پرتو  

 تو   م س  بر  ذَهَب دان می  عاریت

 زَر  طال، :  ذَهَب*

  کُل   عقل   پرتو   بینی،می   هاهمانیدگی   طریق  از   و   ایساخته   را  ذهنیمن  نامبه   چیزی   و   ی بینمی   ذهنت  در  تو  که   تصویری  این

  این .  ک شندمی  مس   روی   که   بدانی   طالیی   مانند   را   پرتو   آن   باید  تو  و   است تابیده   تو   حس   پنج   و   فکر   ذهن،   بر  که   است 

  بفهمیم    ما  تا .  ستموقتی   بشر  در  هااییزیب  تمام]   . ندارد  ارزشی   و   است  مس   روی   طال   آب  بوده،  جزوی   عقل   واقع در   عقل 

 .[ کنیم کار زندگی خرد  با و یابیمدست   خدا عقل   به  گشاییفضا   با بگذاریم، کنار را  ذهنیمن  عقل باید
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 71٢ بیت  دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،

 بشر  در خوبی   است  زَرْاَندود چون 

 خر؟ پیره  تو شاهد   شد  چون   ورنه

  گذشت  با ذهنی،من   یعنی   تو،   زیبای  معشوق   چرا  پس نیست  چنین اگر .  است  موقتی   جهان   در  هازیبایی  و   هاخوبی   تمام

  ذهنیمن   عاشق  وقتی] دهد؟  می   دست  از  را  خود  ظاهری  هایزیبایی  و  شده  انگیزنفرت   و  زشت  پیری  الغ  مانند  زمان

 .[ ویمشمی  درد  از  پُر  تدریجبه گیریممی  خداوند، حقیقی،   معشوق جایبه  را  آن و  شویممی  خود 

 713 بیت  دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،

 شد   دیو  چون هم بود،  فرشته چون 

 بُد  عاریّه  اَندرو مالحت  کآن

  زیبایی   چراکه  شود، می   زشت  دیوی  مانند  شود   پیر  جسمش  کههمین  ولی  دلرباست،  و  زیبا  فرشته،  مانند  ابتدا  تو  معشوق 

 . رودمی  ازبین و  است  عاریتی  و  موقتی او،   جمال و

 71۴ بیت  دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،

 جمال آن  ستاندمی  کانداندک 

 نهال  گردد می  خشک  اندکاندک 

 . شودمی  خشک  آرامیبه   او نهال  کهچنان  گیرد،می  او  از کمکم را  انسان  زیبایی خداوند
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 715 بیت  دوم، دفتر  مثنوی، مولوی،

 بخوان   نُنَک سْهُ نُعَم رْهُ  رو

 استخوان  بر  مَن ه دل   کن، طلب  دل

  ناتوان  را   او ]   سازیم   واژگونه  را   او  خلقت  دهیم  دراز  عمری را   کس   هر: »فرمایدمی   که   بخوان  را  یاسین  ۀ سور  6۸  ۀآی برو

 « اندیشید؟نمی   آیا[ کنیم شکسته درهم  و

  و   دمَبن  ل د ستهاهمانیدگی   نماد  که  استخوان   به  و   باش  خدا  به   شدن  زنده   و   دل   طالب  هستی،  صورت   اهل   که   کسی  ای

  کمی   فرصت   ما]  . باش  روح  لطافت    و   حُسن  طالب   بلکه   مباش،   دهدمی   نشان  ذهن   که  ظاهری  جمال    و  زیبایی  طلب    در

  را   اصلی  مقصود  و  چسبیده  جهان  این  های زیبایی  و  عاریه  چیزهای  به  ولی  داریم،  خدا  نهایت بی   به  شدن  زنده  برای

 .[ کنیممی  فراموش

 6۸ ۀآی ،(36)  یس ۀ سور کریم، قرآن

 .« یَعْق لُونَ أَفَلَا الْخَلْق    ف ی نُنَک ّسْهُ   نُعَم ّرْهُ وَمَنْ»

 «کنند؟نمى   تعقل چرا . کنیم دگرگونش   آفرینش در دهیم،  دراز  عمر را هرکه»

  هااین  همه  کنندنمی   فکر  چرا  پس  دهندمی   دستاز   را  خود  بدنی  قدرت   و  جمال   زیبایی،  شوندمی   پیر  وقتی   هاانسان ]

 .[ شوند زنده خداست   ابدیت و  نهایتبی   که جهان  این  به آمدن از   اصلی  مقصود به   دنیا این  در  باید هاآن  و  دهبو  قتی مو
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 16٢٢ بیت اول،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 تو  جنس   نی  زبان، او   گوشی، تو  چون 

 اَنْص تُوا :  بفرمود حق  را  گوشها 

  کامل   انسان   و  خداوند  اما   هستی،   گوش   ۀ مرتب  در  گردی  فکر   به  فکری   از   پریدن   خاطر  به   ذهنی من   در  تو  انسان،   ای

  با   باید  توانیمی   که   جاآن   تا  و   نیستید  هم  جنسهم   شما  پس.  زبان  ۀمرتب  در  است  عدم  مرکزش  که  خدا  به   شدهزنده

  وش خام»  فرمان  هاگوش   تمام  به  خداوند   چراکه  بزند،  حرف  تو  طریق  از   زندگی   تا  کنی   خاموش  را  ذهنت  فضاگشایی 

 . استداده  «یدباش

 ٢0۴ ۀآی ،(7)   اعراف ۀ سور کریم، قرآن

 .«تُرْحَمُونَ لَعَلَّکُمْ  وَأَنْص تُوا  لَهُ  فَاسْتَم عُوا  الْقُرْآنُ  قُر ئَ وَإ ذَا »

 .« شوید  برخوردار  پروردگار  رحمت   و  لطف  از که  باشد گزینید،  خموشی و  دهید  فرا گوش   شود،  خوانده قرآن هرگاه»

 16٢3 بیت اول،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 شیرنوش   یدبزا ون چ  اوّل   کودک

 گوش  جمله  باشد،   خاموش  مدّتی

 شیرخوار  شیر،  ۀنوشند : شیرنوش*

  مادرش   از   تا   شودمی   گوش   سراپا   و   خاموش   مدتی   و   خورد می   شیر  ابتدا   شود، می   متولد   کودک  کهوقتی   مثال   عنوان به 

 . بگیرد  یاد زدن  حرف
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 16٢۴ بیت اول،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 دوختن لب بایدشمی  مدّتی

 آموختن سخن   او تا  سخن، از

  باید  هم  ما]  .بیاموزد   را   گفتن  سخن   اطرافیان و  مادرش   سخنان از  تا   نگوید   چیزی  و   باشد  خاموش  باید مدتی  کودک   آن

  ت ساک  نذهنما  وقتی .  ندهیم  گوش  ذهن  در   فکرها   انعکاس   و   جهان  به   و   کنیم  گوش   خداوند  به   و  کرده   خاموش   را   ذهنمان

 .[گیریممی  یاد او  از  را  گفتن سخن   و هستیم خدا   به کردن گوش  حال در  سکوت  در  ما است، 

 16٢9 بیت اول،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 نیست  سمع   راه  موقوف   کان نطق، 

 نیست طَمْعبی  خالق    نطق   که جُز

 متوقّف  منوط، : موقوف*

  گوش    با   توانیمنمی   ما]  . است  انسان  طریق  از  خداوند  زدن   حرف  فقط  ندارد،  بستگی  کردن  گوش  به   که  زدنی   حرف  آن

 .[ بشنویم را  او صدای ذهن  کردن خاموش  و  سکوت  با  باید بلکه  بشنویم،  را خدا   صدای خود

 1630 بیت اول،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 نی   اُستاد،  تابع   او، است  مُبْد ع

 نی   ا سناد، ورا   جمله، مَسْنَد 

 پدیدآورنده : مُبْد ع*
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 گاهتکیه : نَدمَسْ*

  او .  بیاموزد  او  از   باید   جهان   بلکه   گیرد،نمی   یاد   جهان   از   او .  نیست  اُستادی   هیچ   پیرو    و   است   هرچیز   ۀ آورندپدید   خداوند 

 .کندنمی  تکیه  چیزیهیچ  به خود  و  است همگان گاهتکیه 

.  بگیرد   یاد  ما  از  را  زدن  حرف   اوند خد  گوییممی   درواقع  زنیممی   حرف  وقفه   بدون  و   سرهمپشت  ذهنیمن   با  ما  وقتی]

  او   چراکه  بیاموزیم،  او   از  را   زدن  حرف  تا  کنیم  سکوت  باید  ما  بلکه   گیرد،نمی   یاد   ما  از  را   زدن  حرف   خداوند   که  درحالی 

 .[  ندارد  تکیه  کسهیچ  به  و  نبوده   استاد تابع

 1631 بیت اول،  دفتر  ،نویمث مولوی،

 مَقال  در  هم ح رَف،  در  هم باقیان

 مثال  محتاج   و  استاد تابع 

 حرفه   جمع  ها، صنعت  ها،پیشه :  ح رَف*

  برای   و  هستند  استاد  و  آموزگار  به  نیازمند  و  وابسته  کالم،  و  هاحرفه   آموختن  برای  مردم  و  آفریدگان  ۀهم  یعنی  سایرین

  استاد    به  احتیاج  عدمْ   و   هنیذبی   اما   است،  مثال   و   استاد   تابع    ذهن   کهچرا   شود،   زده   مثال   برایشان  باید  هرچیزی  یادگیری

 . ندارد جهانیاین

 باید   ما.  دربیاوریم  خودمان  جزوی  عقل  ۀسلط   زیر  را  هاآن   و  بگیریم  یاد  را  زندگی  عشق  و   خرد  قوانین  ذهناً  توانیمنمی   ما]

 .[ یدنما  لعم  و  فکر  و  بگوید   سخن ما طریق  از  خداوند تا  شویم  زنده جهان  این  به  آمدن اصلی   مقصود به  گشایی فضا  با

 

 



 

 

 

1156قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه  

 با تشکر: 

 هاامه برن متن سازیخالصه  کارگروه

 گوینده: فاطمه 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 950منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خالصه  

 پایان



 

 

 

1156قسمت پیغام عشق   

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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


