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1146 پیغام عشق قسمت خانم مهردخت از چالوس   

 . نام عشق و سالم بر همه بزرگوارانبه 

 « معشوق دید»

 ۲1۵۲شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 سخت خوش است چشمِ تو وآن رخِ گلفشانِ تو 

 دال؟ راست بگو به جانِ تو  یادوش چه خورده 

 است نامِ تو، پُرشِکَر است دامِ تو  گرفتنه

 طرب است جامِ تو، با نمک است نانِ تو  با

از    گر یو چشم عدمش باز شد و د  د یوصال را چش  ن یا  ی نیریو طعم ش  د یکه به وصال معشوق رس  ی جان از زمان   یموالنا

  د ید  یعنیعدم    دی د  نیا  افتم،یتو را    دِیدرونم را باز کردم و د  یفضا  یاز وقت  دیگوی به معشوقش م   د،یند  نیو آفل  ایدن  قیطر

است، درواقع  گلستان شده  میبرا  رونیب  یا یشده و هم دن  بایدرونم ز  هممرکزم عدم شد    ی! وقتستییبایز  دیتو عجب د

 .را عوض کرده دشید قدرنیکه ا دهینوش ی است که دلش چه شراب  نیا ی رانیدر ح

و در آن   یگذاشت  میکه برا یدام  نیدل خروشان است و ا یل یدر دلم افتاده که خ  یآشوب دتیمرکز عدم و د نیبا ا دیگویم

من    قیاز طر  رونیکه در ب  ییهابرکات و رحمت   نیست و اا  بخشیتو شاد  یِ م  ن یافتادم پر از شهد و شکر است. چقدر ا

 ! خوشمزه و بانمک است یکنی م یجار

  به   م،یریدام مزدمان را بگ  نیو از ا  میکه ما هم آن عشق و شَعف را تجربه کن  خواهد ی خود م   تی وضع  نیا  ف یحال با توص  و

و مرتب    کندی م  ی فشان ل مرکز عدم گُ  ن ی. آن وقت هست که امیخداوند باش  م یو تسل  میخود را بده  یهای دگیکه همان  ی شرط 



   

  

 

1146 پیغام عشق قسمت خانم مهردخت از چالوس   

ن  گریپس د   بخشد،ی م  سببی ب  ی خرمن شادبه ما خرمن  بهار زندگ  ستی ازیچه  ا  مانی که  از  آفل    یهای دگیهمان  نیرا 

 . میریبگ  ی ها زندگو از آن  میبطلب

 1۵٠۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 کن بر دامِ مُزد میرا تسل ش یخو

 بدُزد  یزی ز خود چ  یاز خود ب   وانگه

 1644شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 بخشد ی گلفشانِ رُخِ تو خرمنِ گُل م 

 م؟ یچه موقوفِ بهار و گُلِ گُلگون باش ما

آرام از درونمان  نهان کرده، آرام   آفتابیصورت ذرۀ  او خودش را که به   م،یدخالت نکن  مانی ذهندر کار خدا با عقل من   اگر

 . شد میخود خواه  یو درون زندگ   رونیرخ او در ب ی فشانگل  نیو ما شاهد ا کندی و طلوع م   کشدی م رونیب

 1۳۹6 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 را ذرّه نمود  ش یخو ی آفتاب

 خود را برگشود   یِاندک، رو  اندک و

  ی کی م،یادهید  یها در زندگ خدا را بار  یبایجان رخ ز  ی شدن با موالنا  نیبرنامه و قر نیبا ا ییحاال هم با آشنا که تا  هرچند

ا شاد  یهاییبایز  نیاز  و همراه  کردم  تجربه  را  آن  که  هم  سببی ب  یخدا  ا  نیهست،  گذاشتن  زشت  صۀ  یخص  نیکنار 



   

  

 

1146 پیغام عشق قسمت خانم مهردخت از چالوس   

را به چشمم    اش ی جسم   د ید  خواهد ی م   یذهنبه همراه داشت. و هر وقت من  ها درد  ی ل یقهر کردن بود که خ  یعن ی  امیذهنمن

 :میگوی به خود م   اوردیبزند و رنجش را در من باال ب

 1۳۷شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 فرع باشد، اصلشان عشقِ نُوَست  اران یخشمِ 

 چرا؟   یاصل را ران  ی خشمِ فرع یِ برا از

 : است که نینه ا مگر

 ۸1۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گوشت و پوست  ی است، باق  دید  یآدم

 اوست   زیاست آن چ دهیچشمش د هرچه

 :ای و

 14٠6 تی ل، بدفتر اوّ  ،یمثنو ،یمولو

 پوست است  ی است و باق  دید  یآدم

 دوست است   دِیآن است آن، که د د،ید

 14٠۷ تی ل، بدفتر اوّ  ،یمثنو ،یمولو

 دوست نَبْوَد، کور بِهْ   دِیچونکه د

 نباشد، دُور بِهْ  ی کو باق دوست،



   

  

 

1146 پیغام عشق قسمت خانم مهردخت از چالوس   

  ی ادهیماندن فا  ذهنیمن پوستۀ    نیپس قهر شدن و در ا  م،یابییم  ی همه را از جنس زندگ   م،ینیعدم بب  دیها را با دآدم   یوقت

 . میدهی و واکنش نشان م  دهیها را هم مثل خود جسم دآن م،ینیها را ببخود آن   یجسم  د یاگر با د  یندارد، ول 

که    یذهنمن  نیدر ا  طان یبود که ما هم مثل ش  گذارر یتأث  ی ل یو حضرت آدم خ  س یمربوط به ابل  ات یاب  نی، ا۹4۷برنامۀ    در

از   گناه کرد  کی هردو  بارها  نرفت  تیبار مسئول  ریز  یول   ،میجنس هستند،  ا  میاشتباه خود  به گردن  انداخت  نی و  آن  . میو 

  آورد، ی م   شیرا پ  زیچقضاست که همه   نیا  دانست یم  کهن یکرد و با ا  ادب  تیکه رعا  میاز جنس حضرت آدم باش  مینتوانست

 .مورد رحمت او قرار گرفت ل یدل نیبار اشتباهش رفت و در درگاه خدا طلب بخشش کرد و به هم ریز

 14۸۸ تی ل، بدفتر اوّ  ،یمثنو ،یمولو

 ی تَناَغْوَیْ ا که بِم طانیگفت ش

 ی دن  وِ یکرد فعلِ خود نهان، د

کار خود را    هیفروما وی خود را به حضرت حق نسبت داد و آن د ی. او گمراهیبه خداوند گفت که تو مرا گمراه کرد طانیش»

 «.پنهان داشت

 پست   ه،ی: فرومایدَن *

 14۸۹ تی ل، بدفتر اوّ  ،یمثنو ،یمولو

 نَفْسَنا اظَلَمْنگفت آدم که 

 او ز فعلِ حق نَبُد غافل چو ما

  ص تشخیآورد که قوۀ    ش یپ  میرا خداوند برا  هان یندادم ا  ص یمرا مجذوب کرده بود که تشخ  ی رونیب  ی م   نیقدر اهم آن   من

بلکه کامالً برعکس مثل حضرت آدم    فتم،ین  میهابه دام قضاوت   طانیاو کنم و مثل ش   یکار ببرم و بندگ و حق انتخابم را به 



   

  

 

1146 پیغام عشق قسمت خانم مهردخت از چالوس   

  ام دهیهمان یهاو فکر  ام یذهنو اشتباهاتم مقصر بدانم که براساس نظم من   امی دان خاطر نا کنم و خودم را به  ت یادب را رعا

رد  د  مرا به   همهنی شده بود و ا  رمیگفکر و عمل خودم بود که دامن   نی که ا  رمیبپذ  دیام. باعمل کردم و فضا را باز نکرده

 .انداخته بود

 4۲۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی جُرم بر خود نِهْ، که تو خود کاشت

 ی جزا و عدلِ حق کن آشت  با

 41۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از جان و تنت دیفعلِ تو که زا

 دامنت  ردیفرزندت بگ  همچو

زدم و قوۀ    هابیآس   ی لیخ  میهادانم ی و م  امی جسم   د یکه با د  کنممی  بخشش  طلب   کائناتاز معبود و خودم و همۀ    حال

 نکردم.    تیرا از دست داده بودم و ادب را در درگاهش رعا صمتشخی

  ر ی مس  نای  در   که  دوستانو از همۀ    دیکرد  داریب  قدرنیما را ا  غتانیدری ب  یهااز شما پدر بزرگوارم که با زحمت   انیدر پا  و

 سپاسگزارم.  اریبس گذارندی ما م اریرا در اخت اتشانیو تجرب کشندی زحمت م 

 سپاس فراوان، مهردخت از چالوس  با



 

 

 

1146قسمت پیغام عشق   خانم سیمین از تهران  

 .سالم

 14۸٠شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 که هنگامِ صبوح است  دیمخسپ د،یزیخ

 می دیآمد و آثار بد روز ۀ استار

خدا در    یجاها را بهو آدم   زهایهم چ  یکی  م،یکنی استراحت م  یروز که چند ساعت در شبانه   ی ک ی  میجور خواب دار  دو 

هرچه زودتر خودمان    دیو با  ستی خواب ترسناک  اریکه بس  میکنی ها فکر و عمل م و برحسب آن   میدهیمرکزمان قرار م

 .میکن دار یکابوس ب نیرا از ا

 1144شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 ست بجنب بر خود آخر، که چاشتگاه شده 

 خواب شد مهجور   دیاز آنکه خفته چو جنب

را   هاییبایز  میا. ما آمده میشو  داریاز خواب ب  میتوانی هم م  ییگشابا فضا   م،یروی به خواب م  زمیپنوتیکه با ه  طورهمان

  ن یا  گیدر د  میافتاد   های دگیهمان  میاما از حرص حل  م،یده  اتحی  آبو سوسن مژدۀ    نینسر  یهاو مانند گل   میتجربه کن

 .میو لب و دهان خود را سوزاند ایدن

ذهن و    یساز. قدم اول: از سبب میکامل ندار  یتا بهبود  شتریقدم ب  اما دو  ،باالست  یاست که درصد سوختگ   درست

  ی و رو   دارد ی م خودش بر   ی را زندگ  یقدم بعد  ،میکنی و تماشا م  میمانی جا منلحظه، هما   نیبه ا   مییآی م  نده یگذشته و آ

 .میکن کاری را ب  مشو جهان و اقال میآورتا سر از عدم در  کندیما کار م

 



 

 

 

1146قسمت پیغام عشق   خانم سیمین از تهران  

 14۸۲شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 مینیکارگه دوست چو بر کار نش بر

 میآرجمله جهان را همه از کار بر مر

واقع  به خواب نروم. در  گرید  کنمی ندارم و خودم را متقاعد م  یزندگ  غامیو گرفتن پ  ییگشااز فضا   ریغ  یمن کار  پس

  گران یخودم باشد. ساعت که زنگ بزند د  یو رضا کوک کنم و تمرکزم رو  میتسل  یساعتم را رو  کهن یندارم جز ا  یاچاره

تا    پس  .ساعتم را از کوک درآورد  دیایشب ن  یهامه ین هم باشم که نیو البته که مراقب قر  شوند ی م  دار یب  ش یهم از صدا

از    یزدای  نور  تابش   با   را   حضورم بلند شوم، جوجۀ    م یبخورد که نتوانم از جا  بال   وار یچنان به دسرم آن   کهنیقبل از ا

 .آورم رونیب  امیذهنمن

 ۷6۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهبُ   نا ی عشق  که را دامانِ هر

 شده   بهرهی ب  ،نور نثارِ نآ ز

بارها    مثالً   .ردی گی لحظه درصد عشق خونم را اندازه م به لحظه   ی برنامه متوجه شدم زندگ  نیا  ق یشاکرم که از طر  اریبس

نا   ی معنو  نیتمر  نتریآسان   »اَنْصِتوا« در تصورم اما در  تا خدا    رمینتوانستم افسار اسب چموشم را بگ  هایمرادبوده، 

  ک یکه گرگم دارد نزد نمیبی به او زنده باشم و م  کهن یاثبات خدا نام او را به زبان آوردم بدون ا ی بارها برا ا ی حرف بزند

 .حضورم را بدرد  ش یتا م شود یم

 

 



 

 

 

1146قسمت پیغام عشق   خانم سیمین از تهران  

 ۳۹۹۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش ی پ ،یمَنه تو پا نیه ،یریچون نه ش

 ش یاَجَل گُرگ است و، جانِ توست، م کآن

 :تشکر با

 از تهران  نیمیس

 



 

 

 

1146قسمت پیغام عشق   خانم بتول از مشهد  

 .دیکنی ماندن تالش م  داریکه در راه ب یو دوستان معنو زمیعز   یشهباز ی سالم به آقا

 «خلقِ جهان  نیا اظهارست بهرِ »

  تا  بود  یاهسینقطۀ    لم موبایصفحۀ    ی. رومیکنی م   افتیرا در  امشیپ  م، یباش  داریکه اگر ب  افتدی م  ی ما اتفاقات   اطراف   در

ذره را چرا خدا    ن یکردم. واقعاً ا  تعجب  یلی جاندار بود. خ  ی . بله آن موجودکندی دارد حرکت م   دم یکنم د  زش تمی  آمدم

  ،یذره هم کمتر  ن یکائنات از ا  نیمقابل ا  در  یذهنانسان تو در من   یا   دیبه من بگو  خواستهیم  دی! شادانمی خلق کرده، نم 

کند. چرا   انیخداوند از تو خودش را ب یدهی ! اجازه نم یو پرحرف  ادبی ! چقدر تو ب یکنی دانستن م یادعا قدرن یچطور ا

 ؟ یکنی منم منم م قدرنیا

 1۳۲۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و، اضطرار یّجز خضوع و بندگ 

 حضرت ندارد اعتبار نیاندر

ناام  یا ا  ذهنیمن  در  تو درسته نشو،  دیانسان  از  فرم  کمتر  نیو  ب   یول   ،یذره  از جنس  تو  ابد  تینهای دراصل    ت یو 

 .و باطل خلق نکرده هوده یتو را ب ی . زندگ یشد  دهیآفر یمقصود  یدر درون توست، برا یدی. خورشیخداوند

 4۵۸٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ذَرّه نهان   یک یدر  ی آفتاب

 دهان  دیآن ذرّه بگشا ناگهان

  ، ی و ارزش خودت را دانست  کندی که ناگهان طلوع م   ستی دیکه در درون تو خورش  یدیخبر خوب را شن  ن یکه ا  حاال 

نگو    یعنی  ،و ناز کردن  یازینی و ب  یدارد در ناسپاس  شهیرا رها کن که ر  یذهنمن   یو کاهل   تنبلی   و  دار  بلند  همت پس



 

 

 

1146قسمت پیغام عشق   خانم بتول از مشهد  

از خدا را کنار بگذار    یازینی حس ب   یعنیو مقاومت کردن    اوتقض  ، استفاده نکن  اتذهنی   دانش  از  بلدم،   خودم  ،دانمیم

 .را اداره کند اتی و بگذار خدا زندگ 

 ۵44 تیپنجم، ب  دفتر ،یمثنو ،یمولو

 از شِکَر  دیتر آناز کردن خوش 

 که دارد صد خطر  ش،یکم خا ک،یل

 ۵4۵ تیپنجم، ب  دفتر ،یمثنو ،یمولو

 از یآبادست آن راهِ ن منیا

 و، با آن ره بساز   رینازش گ ترک

 ۵4۳ تیپنجم، ب  دفتر ،یمثنو ،یمولو

 بسا نازا که گردد آن گناه یا

 مر بنده را از چشمِ شاه افگنَد

باشد و    اتهیقرار بده. اگر موالنا دا  ستی اله  تعنای  و  لطف   همه  که حضور  گنج برنامۀ    ی نفخات اله  ریرا در مس  خودت

 .کشاندی م ابدیلحظۀ   نیو به ا کندی رها م ده یهمان فکرهای از  را تو

 4۲1 تی ل، بدفتر اوّ  ،یمثنو ،یمولو

 اش ه یچو باشد دا زدان ی ۀیسا

 اش هیو سا ال یاز خ  وارهانَد



 

 

 

1146قسمت پیغام عشق   خانم بتول از مشهد  

بلندنظر  حال ارادۀ    ی سع   ی با  و  کوشش  خورش  ی الهۀ  یهد  قالی  طلب  و  قوی و  تا  طلوع    دیشو  مرکزت  از  حضور 

 .شاءاهللان کند

 6۸۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پدر  یصد هزاران امتحان است ا 

 من شدم سرهنگِ دَر  دیگو هرکه

طمع، حرص، تکبر، ترس، باورها،    خشم،  :تیهای دگی. همانیو زحمت بکش  یخودت کار کن  یو رو  یوقت بگذار  دیبا

هم   ،یروی م  یذهنمن   یطلببه کمال   یاگر ادعا کن  وَاِلّا یندازیو ب  یکن  ییرا شناسا  گرید  یاریکهنه و بس   یها، دردهاآدم

  ج ی تدربه   زیبا صبر، شکر و پره  یکنیم  یی اتفاق فضاگشا  اطراف . هر لحظه در  یزنی ضرر م گران یبه خودت و هم به د

 .شاءاهللان  یدهی درون را گسترش م   یو فضا  یشوی منبسط م

 1۸۲۲ تی ل، بدفتر اوّ  ،یمثنو ،یمولو

 خراش ی و م   تراشی ره، م نیاندر

 فارغ مباش  ی دمِ آخِر، دَم تا

 1۲٠4شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 و مترس  رانی عشق و دَرو کوکبه م  نیعشق گز

 حق، مُصْحَفْ کژ خوان و مترس  تِ یدلِ تو آ یا

 



 

 

 

1146قسمت پیغام عشق   خانم بتول از مشهد  

 ۷۹1شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 در رحمت آخر   دیگشا  شیقراری ب

 د یاست کل نیکوب پَر ا ی در و سقف هم بر

  سپاس فراوان با

             مشهد از  بتول



 

 

 

1146قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 « خدا  نامبه»

 «ندارد  یمفهوم شجاعت قبل از جنگ »

شجاع باشم.    های دگ یتا در نبرد با همان  کنمی م  یی فضاگشا  شتریو ب  زنمی حرف م   یذهنموالنا کمتر با من  ات یتکرار اب  با

موالنا که    تیب  نی ا  .کنمی سست عمل م   یزندگ  یهاخاطر ناموس و پندار کمالم در امتحانکه به   خواهمی عذر م  یاز زندگ

و شکر و صبر استفاده    زیپره  یبد دردها خو نکنم و از دارو  ی عنصر است کمک کرد که با بوپدرانه به من سست  حتینص

 .شوم  داریموالنا هرچه زودتر از خواب ذهن ب ات یکنم تا با عطر خوش اب

 ۲۹۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ست یسود ن  حتیهر که را مُشکِ نص

 ست ی بَد خُو کردن   یِبا بُو الجَرَم

 ۳۹۹6 تیب  ، دفتر سوم  ،یمثنو ،یمولو

 از واقعه، آسان بُوَد  شتریپ

 و بَد ک ین  الیدلِ مردم، خ در

 ۳۹۹۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندرونِ کارزار  دیچون درآ

 زمان گردد بر آن کس کار، زار آن



 

 

 

1146قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

حرف    اد یرا درک کنم، در موردشان ز  شواست یعشق پ  یپر از بالست ول   یکه راه   یذهنمردن به من   ت یواقع  کهنیاز ا  قبل

  ی کنم و آزاد شوم. وقت  ییبا فرزند، پول، خانه و خانواده را شناسا  یدگیکه همان  ستی کار آسان   کردمی و فکر م  زدمیم

نشوم، کنترل نکنم،   نیکنم، واکنش نشان ندهم، خشمگ ییفضاگشا ی عنیوارد کارزار شوم  دی که با آمدی م  شیپ  یاتفاق 

بدل  پندار کمال و ناموس   های دگیمانو ترس از دست دادن ه  یقضاوت نکنم، توقع نداشته باشم، نرنجم و نرنجانم، 

درک کنم و   خواستمی چون با ذهن م  شد،ی بود که کارم زار م  نیشود و ا ستین  امی ذهنکه من  گذاشتندی و نم   آمدندیم

 .کنم یی فضاگشا

 ۳۹۹۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش ی پ ،یمَنه تو پا نیه ،یریچون نه ش

 ش یاَجَل گُرگ است و، جانِ توست، م کآن

قدم اول را سست    دیرا از دست بدهم نبا  های دگیهمان  ترسمی م  یمواظب حرف زدنم باشم. وقت  دیدارم با  یذهنمن   یوقت

کوچک است و   یشیرا که هنوز م امیاری و هش افتدی م امیاریمثل گرگ درنده به جان هش طانیش ایبردارم چون نفس 

 .بلعدی و م دردی نشده م ل یتبد ریبه ش

 4۸۵6 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یقیست نفسِ بَد،  گرگِ درّنده 

 ن؟یبر هر قر ی نهی بهانه م  چه

نفس خودم است، پس    نیقر  نیاز موالنا آموختم بدتر  یول   گذارند،ی ما اثر م  ی رو  یرون یب  ی هان یاست که قر  درست 

 .ندازمین گرانیرا گردن د میدردها  تیدنبال بهانه نباشم و مسئولبه 



 

 

 

1146قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 ۳۹۹۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد   ریش  شَتیو، م یّ ور ز اَبدال 

 شد   ریسرْزآ، که مرگِ تو  منیا

 4٠٠٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اَبْدال، آنکه او مُبْدَل شود  ستیک

 خَل شود  زدان، ی لِیاز تبد خمرش 

 : سرکه خَل*

و به خواب   میعنصر نباشحضور سست   یار یبه هش ی جسم  یاریهش  ل یتبد  ی برا میاگر جزو ابدال هست  دیفرمای م   موالنا

و    م ینترس  میشو میتسل  کهن یحضور شود. از ا ریبه ش  ل یما تبد  شیتا م  میرا خم کن  یذهنو عاشقانه سر من  م یذهن نرو

حضور    ۀ ما به سرک  یهای دگیو خمر همان  میریمی م  ی ذهنبا قدرت عدم به من  رایز  م،یاَمن عدم رها کن  یخود را در فضا

 .شودی م لیتبد

 4٠٠1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گمان  وز یریرگیش  ،یمست  کیل

 مران  نیتو خود را ه یپندار ریش

 

 



 

 

 

1146قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 4٠٠۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیگفت حق ز اهلِ نفاقِ ناسَد 

 دیشَد بَأس   نَهُمْبَیْما بَأسُهُمْ 

 4٠٠۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند همدگر مردانه  انِیدر م

 اندغزا چون عورتانِ خانه  در

  !پندار باطل  یزه  ندازم،یرا ب  میهای دگیخودم همان   توانم یم  کنمی و گمان م   شومی م  ریرگیش  ی توهم  یذهنبا من   یگاه

و دَم از    کنندی اظهار شجاعت م داًیشد  یذهنهستند که در جمع خودشان با من   ی اهل نفاق، مردم ناراست  د فرمو  خداوند 

 د یفرمای م  موالنا  .گذارندی مثل زنان برهنه پا به فرار م   های دگیاما موقع عمل و جنگ با همان  زنند،ی م   تیو انسان  یمردانگ 

چون خدا انسان را    ،یذهنت را خاموش کن  دیبا  ،یرا بشکن  یذهنمن  یتوان ی نم  تیآگاه باش که با پندار کمال و دردها

 .را بشکند یذهنتمام من میو توکل و تسل   ییداد تا از صد راه با فضاگشا اریداشت و به او قدرت اخت  یگرام

 44۷٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اش از اضطرار عاقالن، اشکسته 

 اریعاشقان، اِشکسته با صد اخت

 

 



 

 

 

1146قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 46۸ تی ل، بدفتر اوّ  ،یمثنو ،یمولو

 تمام مِیجُز توکّل جز که تسل

 و دام مکرستغم و راحت همه  در

 4٠٠4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وبیسپهدارِ غُ غمبر،یگفت پ

 الْحُروبقَبْلَ   یفَت  ای الشُجاعَه 

جوان شجاعت    ی ا»  :آوردند، فرمودند  غامیپ  ب یغ  یمثل موالنا که سپهدار حضورشان بودند و از فضا  یو بزرگان   برمغیپ

 «.ندارد   یمفهوم  قبل از جنگ 

 4٠٠۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وقتِ الفِ غَزْو، مستان کف کنند

 فنندی ب  کفْ، چون جنگ  وقتِ جوش 

 4٠٠6 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دراز  رشیوقتِ ذکر غَزْو، شمش

 ازیچون پ غش یت  ،و فَرّ کَرّ وقت 

 : جنگ غَزْو *

 



 

 

 

1146قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 4٠٠۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جُو ْ دلِ او زخم   شه،ی وقت اند

 او  کِ یشد خ ی سوزن ته ک یبه  پس 

 د یآی م  ش یپ  یاتفاق  ی وقت ی ول  ،کندی که دهانش کف م زندی قدر الف م گو از جنگ و مردن به نفس آن ودر گفت  یذهنمن

  ر ی. شمشترکدی که خشم او هر لحظه مثل حباب م  شود ی م   یو عصبان  دیآی عمل کند، چنان جوش م  ریمثل ش  دیکه با

زبان ذهن    به  .دیآی م  ازیپ  یدرد مثل بو  ی ندارد و از فکر و عملش بو  ی زبان و کالمش دراز است و حضورش شکوه

او    یخال   ک یو خ  رودی از جا م  یبا باد  یدر عمل مثل کاه  یول  ،کنمی هستم و فضا باز م   ریپذمن در روابطم زخم  دیگویم

 .ترکدی حرف است م  نیترکوچک   ایزخم و  نیتربا سوزن که نماد کوچک  ی مثل بادکنک

 4٠٠۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صفا  یِایمن عجب دارم ز جُو

 از جَفا قل یرَمَد در وقتِ ص کو

کند و با تابش نور   یقل یص مرا ۀدیتا مرکز همان دیآی و حوادث تلخ م ی زندگ  ی از موالنا آموختم که جفا  کهنیعجبم با ا  در

  ی و از جو  کنمی فرار م   ارانهیو از درد هش  زمیستی چرا م   شود،ی آزاد م   امیاریذهنم است که مرغ هش  ۀعدم بر پوست

 شوم؟ی عدم محروم م  یصفا

 4٠٠۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گواه  دنی جَفا د  ،یعشق چون دعو

 تباه  یشد دعو  ست، ینگواهت   چون 



 

 

 

1146قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 4٠1٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَرَنج  ،یقاض  ن یگواهت خواهد ا چون 

 تو گنج ی اب یدِه بر مار، تا   بوسه

  م یاگر مقاومت کن م،ییبگو یتا با حضور ناظر به اتفاق لحظه بل  کندی هر لحظه ما را دعوت م ستی زندگ  ی که قاض عشق 

تا عشق از ما متولد شود.    میبده  یزندگ  یرا به قاض   های دگیهمان  دیما با  .میارا باطل کرده   یدعوت زندگ  م،یو فضا را ببند

آن مار باورها، فکرها و   یگنج حضور ماست که رو یرو های دگیهمان  ختچون سنگ س  ،میشو  لیتبد  میتوانی با ذهن نم 

قانون جبران    ی و با تعهد و اجرا  روند یمارها کنار م  ،میکن  ی لحظه آشت   ن یاگر با اتفاق ا  است، ده یخواب  یذهنمن   یدردها

  یدرپی محکم و پ   ضرباترا مثال زدند، ما هم با    های دگیکه شکستن سنگ سخت همان  زیصادق عز  یقول آقابه   میتوانیم

 .میسنگمان را بشکن

 1۷4 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قضا  ی  قاض  زِیدِهل  نیما در ا

 ی و بَل  میاَلَست ی  دعو بهرِ

 1۷۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و آن را ز امتحان میگفت ی که بَل 

 ان یو قولِ ما شهود است و ب فعل 



 

 

 

1146قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 مییگوی م  ی و به اتفاق لحظه بل   میکنی فضا باز م  ی وقت  ، ینه قاض  می چراغ باش  ی زندگ   یو در راهرو  میفضا باز کن  د یبا  ما

  ذهن تا از پوستۀ    مینکن  ق یتوفی جهد ب   ی ذهنبلکه با من  م،یو کار نکن  م یمنفعل باش  کهنینه ا  .میشنوی را م   ی زندگ  غامیپ

 .میاز درون ماست بشناس  یشَفَق« را که اظهار شدن نور اله   یسول »ر  میتوانی م  گونهن یا .مییایب رونبی

 14۸٠شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 شفق را بِشِناسد   یِّهرکس که رسول 

 میدیدر اظهار بَرو فاش و پد زین ما

 ۸4٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بود  ق یتوفی چو ب   ،یجَهدِ فرعون 

 بود  قیآن تفت دوخت، ی م او   هرچه

 : پاره شدن قیتفت*

تخم   یذهنو فکر و عمل من کندی آن را پاره م ی حرف نزنم و جهد نکنم چون زندگ ی ذهنکه با من شوم ی مراقب م  ایخدا

 .است ق یتوفی فاسد و عمل ب 

        ی گرام اران یساز گنج حضور و سپاس از برنامه انسان  با

 از کرج  باید



 

 

 

1146قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه از مازندران  

 نام عشق و خدا قوت.  به 

 .گنج حضور  ۹4۵از برنامۀ  ی برداشت

 .عاشق ایعاقلم  ایآ ییِ شناسا

 4۳۵غزل شمارۀ  ات،یغزل  وان یحافظ، د

 د یکارِ جهان سر آ یعاشق شو اَر نه روز

 ی نقشِ مقصود از کارگاهِ هست ناخوانده 

گنج   یو معنو  رینظبی سال به برنامۀ  نیچون چند  م، یپندار کمال حتماً عاشق  لیدلخنّاس ما به   یذهنمحدود من  دگاه ید با

دردها فشار    یاما وقت   ، یدرمانده در هوس عاشق  یعاقل   ی آر  ام،چارهی ب  ی عاقل   کنمی اعتراف م   ولی،  میدهی حضور را گوش م 

حد همت و جوهر    نیخناس هم  یذهندر من  .کنمی م  ی گاه هوس عاشق آن   شوند، ی م  ی و سردرگم  ی ج یباعث گ  آورند، یم

  م، یآگاه باش  س ی گنج نف  نیعذاب است که ما از اۀ یآور و مارنج   اریبس   ن یا  . خام است   را یز  ،کندی را م   ش یدارد فقط آرزو

 .میعمر را تلف کن  گونهنیننگ و عار است که ا مانیبرا نیا م،ی . ما اشرف مخلوقاتمیریو بم میبمان  یدر حد عاقل  ی ول

العاده  فوق   یبلکه امر  ست،یهدف ن  یزنده شدن و عاشق  میگوی راسخ و تعهد و مداومت مستمر به خودم م  یبار با عزم  نیا

مرد کار و عمل باشم    دیپس با  م،یریمی م   یو آب که اگر نباشد از تشنگ   ژنیچون اکس  دنیمانند نفس کش  ست،ی اتیح

که هر لحظه    ی به آن لطافت  زندی م  اد یکه عشق را فر  میهاگاه من به اصلم با تمام سلول ن آ  ام.را باخته  امی وگرنه کل زندگ 

را برطرف کند،    میو کمبودها  راد یو ا  بعیهمۀ    تواندی راه م  نیا  ،و عاشق ماندن  ی عاشق  یسوحرکت به ،  خواندی مرا م

اوبهدم   یوقت با  غن  میدم  غن  یمرا  ه  یطور  کند،ی م  تری و  به  سرمامندار  یازین  یرون یب  زیچچ یکه  فقط  لحظه ۀ  ی.  ام 

. شاکر  ستی نخواهم. خدا مرا بس است، خدا مرا کاف   یزیبال و سبک جانم و جز عشق احد چسبک   اریحضورست بس

 .کنمی م ثاریعشقش را به جهان ا  گونه نیدرگاهش و ا
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 4٠1٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَرَنج  ،یقاض  ن یگواهت خواهد ا چون 

 تو گنج ی اب یدِه بر مار، تا   بوسه

   زدانیاز عشق  زیلبر

 فاطمه از مازندران 



 

 

 

1146قسمت پیغام عشق   

کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  های عشق خود، از  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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