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715 پیغام عشق قسمت خانم سرور از شیراز  

 «به نام خدا»

 17۴۶ ۀ، غزل شمار۹۰۲ ۀ. برنامداریجان و تمام دوستان و همراهان ب یشهباز  یو مهربانم آقا زیبا سالم خدمت پدر عز

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 رانم یبگ  یست دلم کآتش آن شده  بر

 رانم یتو، بم شِی هر که او نَمُرَد پ که

سر  ها بهامروز و فردا کردن   گریدرزند؛ د  نی آتش به آفل  خواهدی و کشش تو، دل را با همت و بلندنظر کرده و م   تیعنا  ا،یخدا

مألوف و   اریو جان قصد رجعت و بازگشت به د طلبد ی شعله گرفته، دل تو را م هایدگیهمان نیعشق در زم  نیآمده و آتش ا

 .را کرده  ش یخو ی ازل

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 م که تا بداند عقل عشق بدَرّ کمانِ

 رانم ینظی ب  و سلطانِ  رمینظی ب  که

  دُردانه   ی هر انسان   ابم،یفضا در  نیتا در  پرتو ا  کشمی گشاده و باز م  ش،ی خرد کافرک  دخالتی را چنان ب   میعشق و تسل  کمان

دو عالم است؛ همان    ۀافتی  ی و برتر  نیکه رشک آسمان و زم  ستی بازگردد، همان   شی و اگر به اصل خو  رینظی است و ب

ها مادام  ما انسان   زین  قت یحقو به   افتنشیو در  دنیفرشتگان عاجزند از د  هک  ندیبی م   یزیکه خداوند در وجودش چ  ی انسان 

  ی و ابد   تینهای غافل. و تنها با اتصال به آسمان ب   شیو از ارزش خو  میشیخو  ۀمرتب  نیترنییدر پا  م،یکه در ذهن هست

 . میابیی مرا در  شیخو ی عدم، ارزش وجود

 

 



   

  

 

715 پیغام عشق قسمت خانم سرور از شیراز  

 ۳۰ ۀی، آ( ۲)  بقره ۀ سور م،یکر قرآن

وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ  وَ إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِكَۀِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَۀً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا  »

 .« وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

 ن یدر زم  ی کسان  ایخواهم گماشت، گفتند: آ  یافه یخل  ن،یکه پروردگارت فرشتگان را فرمود، که من در زم  ی آر( وقت  اد ی)به    و»

! خداوند فرمود:  م؟یکنی م   سی و تقد  حیکه ما خود تو را تسبو حال آن  زندیها برو خون   گماشت که در آن فساد کنند  یخواه 

 .« دیدانی که شما نم  دانمی )از اسرار خلقت بشر( م  یزیمن چ

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نشد؟  رینظی تو که ب رفت در نظرِ  که

 رانم یو نهادِ نیست اگنج شده  قامِم

 .افكند ی به حال تو نظر م  اریگاه شود، آن  داریدرد طلب در تو ب اگر

 ۶۳ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 به حالش نظر نكرد   اریکه شد که  عاشق 

 هست  ب یوگرنه طب ست یخواجه درد ن یا

 :ی ابیرا در  ت یب  نیو ا  یساز  لیتبد  ی به زندگ   یداریواحد، غم ب  یخود را به غم   یهاشود، و غم   داری درد در تو ب  نیاگر ا  گاهآن

 1557ۀ شمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 هَمّاً ومِ لْهُمُجَعَلَ اَ  مَنْ خود 

 استم رسول خوانده  لفظِ  از



   

  

 

715 پیغام عشق قسمت خانم سرور از شیراز  

 .شود ی و گنج حضور آشكار م  دیآی سعادت به پرواز درم  یهما ن،یاز خاکستر »ال«کردن به آفل گاهآن

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 !سلطنت ز کجا   از کجا و مباهاتِ من

 رانم فقی  ۀفقرم و افتاد  رِیفق

 ۳۴۶ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 دست  به  ی گنج سلطان ییکه دارم در گدا من

 پرور کنمطمع در گردش گردون دون  یک

 ۳۴۶ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 ها و لعل اشک دارم گنج  اقوت یکه از  من

 بلنداختر کنم  د یخورش ض ینظر در ف یک

شد و از تمام    ری فق  ران، ینظی شد و سلطانان ب  رینظی ب   د، یتو کوش  یوصال و مقام قرب و بندگ   ی که در کوهر آن   خداوندا، 

و او را چه حاجت به مباهات اجسام    افتیفقر رها شد و نزد تو افتخار و آبرو   نیدر ا  زهایچ  ییو گدا یشناختروان  یازهاین

 !دنیرا پرست نیو آفل

 :  ثیحد

  «ی»اَلفَقرُ فَخر

 فقر فخر من است.«  »



   

  

 

715 پیغام عشق قسمت خانم سرور از شیراز  

  ی دگیهمان  چیه  ۀ و از الش   یستین  کسچیو ه  زیچچ یه  یگدا  گریکه د  یافتخار است و سربلند  زها، یدر نخواستن چ  یعنی)

 .( یکشی نم  رهیش

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 « دانمی »نم  ،یآن کسم که تو نامم نه  من

 رانمیم رِیم، پس اماتو رِیمن اس چو 

و همواره در حال »ال« کردن و   بازدی از خود ندارد که نَرد عشق با تو م ینشان   چیه گریبه تو، د داریانسان زنده و ب خداوندا، 

و چه    آوردی جا م تو را عاشقانه به   ی در ذهن،  بندگ   ی . و همواره در اقرار به عجز و ضعف و ناتوان ن یو آفل  های دگیراندن همان

 !توست و پادشاه دو عالم  میو تسل ری! اسیداری نم   یبدو ارزان  ریکردن مرکز از غ ی ها که در خالعزت 

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 هست  گرید مقامِ  یریو م یریاز اس جز

 رانمیدو گذر کردم از مُج نیا من از  چو 

 .ستین ی انیو پا  تیراه وصال به تو را نها خداوندا، 

 ۹۴ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 صورت کجا توان بست؟  ت یراه را نها نیا

 ت یاست در بِدا ش یکش صدهزار منزل ب

  داند ی نم   افتد،ی حضورش نم  یریگاندازه   یرو دارد، به قضاوت ذهن برا   شی را پ  شیکه همواره مقصود خو  یخوشا انسان   و

توکلش برخداوندست، کار را از چشم ذهنش    رود،ی م   شی خداوند پ  ۀو جذب   تیکه چون است و چند است و همواره با عنا

و    یریو نه م  شودی م  یو ذهن   یرونیو توجهات ب  دییتأ  رینه اس  کند؛ی بر جبار م  هیو تك  دهدیآن را انجام م  دارد؛ی دور م



   

  

 

715 پیغام عشق قسمت خانم سرور از شیراز  

 ندکی و صبر م  افتدی است، به شتاب و عجله نم   ی راض  یدر هر حال  رانست؛یفق  ۀفقر است و افتاد   ریکه فق  خواهدی م  یپادشاه

 .شود ی م  نیو مُقرب  افتگانیحالت است که از نجات  ن یو در ا  یدگیاز هر همان زیو همواره در پره

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 محو شوند   ریو اس ریم د،یایشب ب چو 

 رانم ینداند که از اس چ یه ریاس

است، از اتفاقات   كسانی زیچشده و به خواب حضور رفته، همه   داریب های دگینظر انسان زنده به عشق که از خواب همان در

که از    ن،یاز ا  ترش یو نه ب  دیجوی تقرب مدد م  یو از هر مقام  برا  كسانیدر نظرش    یریو م  یکه شاه  خواهد،ی نم   ی زندگ

 .و بد اتفاقات گذشته و آزاد گشته خوبو پاك است و از  یعار  ی هر قضاوت و مقاومت

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 رانیم یِریشب گرو آمد ام  خوابِ  به

 رانم ینخسبد، ز عشق گ چی عشق ه چو 

در جان، در رهگذار باد نگهبان شمع    یدر دل دارند و نه عشق  یبند است که نه مِهر  یپادشاهان، در شب ذهن به باد  یریام

 .پاشدی و فروم  شود یمتزلزل م گاهشانیجا ها،تی در وضع یرییتغ نیترهستند و با کوچک  خاموشمهین

 ۲1۴ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان ید  حافظ،

 د ینچ یگُل  یکو نكاشت مِهر و ز خوب  هر

 رهگذار باد نگهبان الله بود  در

مشتعل    د،یجاو  زنده و   ی رویاست که با ن  اشی از خاموش   یو نه ترس   شود ی آتش برخاسته از مرکز عدم، نه خاموش م   اما

 .دهیشده و زبانه کش



   

  

 

715 پیغام عشق قسمت خانم سرور از شیراز  

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست روزه  کی آفتاب نگر پادشاهِ  به

 رانمیکز وز زیگدازد مَه نیهم

از جمال    دیآفتاب مدد جو  ن یو زنده و هر که از ا  داریجهان گذراست و آفل، جز ذات خداوند که قائم است و ب  نیدر ا  زیچهمه

 .نَفَس آفتاب فرخنده و مبارك  ن یو طلعت ا

 1۲۴7 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 صور همچون مردگان  فخِنَ موقوفِ  میَنِ من

 ش یخو  ز افسونِ دهدی م  یزمانم عشق جان  هر

 1۲۴7 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کز جمال و طالعش  ؟ ما هِ که باشد با مَ مَه

 ش یخو اکبر گشت بر گردونِ  عدِ سَ  ،اکبر حسِ نَ

 .رودی و نور م  ییوجودش رو به روشنا یهای كیتار نیچنن یا و

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 عمَطَخام   و خام  نه  عشقم، ۀ که پخت منم

 رانم یاز آن خم  ،یریکرد خم یخدا



   

  

 

715 پیغام عشق قسمت خانم سرور از شیراز  

مرکز است تا مبادا    نیاز ا  یو پاسبان   یحواسش به مرکز عدم و تعهد به نگهدار  شود،ی عشق خداوند، خام حوادث نم   ۀپخت

کن  یدگیهمان  یهان یچنقطه  امر  در  دخالت  با  مبادا  بكشند؛  خمسَرَك  و  دهد  نسبت  خود  به  را  امور  وجودش    ریفكان، 

 .شود هان یچدستخوش نقطه 

 ۸۳۹ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تن را  ریگر تو خم هیرمایآن خم ی ب

 باشد  رینانش فط  ،یگرم دار سال صد

 .د یفزای م یو مست   دهدی م ی مست پزد،ی شكل م  نیدست خداوند است که نانش به بهترفقط به  و

 ۶۸۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دی من اگر، گندم برآ خاك  ز

 دیفزا  یمست یآن گر نان پز از

 ۶۸۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گردد   وانهیو نانبا د ریخم

 د یامستانه سُر تیب تنورش 

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 وات است مفاطِرُالسَّ ؟ چون کند او  ریفَط

 رانم ینسماوات از مُ  اخترانِ  چو 



   

  

 

715 پیغام عشق قسمت خانم سرور از شیراز  

و فلک را به کار   دیهاست و ابر و باد و مه و خورش ما انسان  یداریکه هر لحظه در کار ب ی حال چگونه ممكن است خداوند  و

و تمام اتفاقات فارغ از ظاهر قضاوت   ستی ن  نیما واداشته تا نان حضورمان بپزد، با ما سر جنگ داشته باشد؛ نه! هرگز چن

و عطر نانمان    ختهیو صبر و شكر، ب  زیپره  ابیوجود ماست تا آردمان در آس  ریبر خم  هیافزودن ما  یخوب و بد ذهن، برا

  م، یااگر نخورده   ز یو مانند ندارد. و ما ن  رینان به قول خورندگانش نظ  نی ا  ۀ ان حضور گرداند که مزجهان را گرسنه و مشتاق ن 

 .میادهید  یعشق   ارانیآن را در دست 

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 باش ی ش ممُ را؟ خَ شیخو  یچند نام نه   تو

 رانم یکه من ز پ  یی است که گو ی کودک  که

  ش، ی ب  یکه من نوآموز  بندمی خطرناك ذهن، پس دهان م  دانمی رد است و نشان از م  یخداوند هر نوع اظهار و گفتار  برابرِدر

  ارانیجان و    یشهباز  یجهان آقا  ریناپذی ساالر خستگ و همواره در مكتب حضرت موالنا و قافله   ستم یعشق، ن  ۀ در مدرس 

  ی تا متوجه بهانه و مقصود اصل   کنمی خود را به بهانه در ره م كریپغول  ی نذهنروش، م  نیو به ا  آموزمی دل مو زنده  یعشق 

 .شاءالل ان  مینائل آ  شیزنده شدن به اصل خو ی عنی نش،یآفر

 ۴۹۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 د یچیگرم درپ  تْیوجود  سردْ اگرچه 

 ست؟ نش به بهانه، بهانه را چه شده ره کُ به

 والسالم 

           رازیبا احترام، سرور از ش



 

 

 

715قسمت پیغام عشق   خانم رقیه از اردبیل  

 .۹۰۲ ۀ، از برنام17۴۶غزل  ۀ با سالم. خالص

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 رانم یبگ  یدلم کآتش  ست آن شده  بر

 رانم یتو، بم شِی هر که او نَمُرَد پ که

بسته   نیلحظه، تعهد راست  ن یدر اطراف اتفاقات ا ی پدری پ   یهاییو فضاگشا میبر اثر تسل  م،ا یاریدل من، هش خداوندا 

خاموش نشود. و    گریدر خودش چنان روشن کند که د  ست، ی شدن با زندگ  ی كیآتش عشق را که وحدت مجدد و    تا

تو    ش یبخواهد، پ  یحالت برنخواهم گشت و اگر کس   نیداشتن مرکزم متعهد و صادقم، و از اطور در عدم نگه نیهم

 . رانمیرا ذوب کرده و بم اشی نذهام، منشده گشوده  یدارد، با تابش نور تو از فضارا نگه  اشیذهنمن

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 که تا بداند عقل م رّعشق بد کمانِ

 رانم ینظی ب  و سلطانِ  رمینظی ب  که

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نشد؟  رینظی تو که ب رفت در نظرِ  کِه

 رانم یو نهادِ نیست اگنج شده  قامِم

که در حال    کشمی م  قدرن یکمان عشق را ا  نیو ا  کنمی م  یزیانگشگفت  یی فضاگشا  چنان  ام،ی اطراف اتفاقات زندگ   در

  د یبا  امی ذهنعقل من  نی. بنابراشوندیآزاد م  های دگیام در همانبه تله افتاده  ی وقت است که زندگ پاره شدن باشد؛ آن 

  ی ادیز  یدارشه یبه عمق و ر  توانم ی و م   رانم ینظی از من استفاده کند. پس من سلطان ب   تواند ی و نم   رم ینظی بداند که من ب 



 

 

 

715قسمت پیغام عشق   خانم رقیه از اردبیل  

  ی به خدا زنده شود و آن کس  تواند ی در جهان نم   یموجود  چ یجز انسان، هبشوم و به   ی ابد  ۀ لحظ  ن یزنده شوم و آگاه از ا

 ها ی دگیکه در اثر دردها و همان  رانشیشد و نهاد و  رینظی نظر فنا کرد، ب  دِیرا در د  یجسم  یاریهش  ییهم که با فضاگشا

 .گنج شد و به گنج حضور زنده شد  یران بود، جایو

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ! سلطنت ز کجا  از کجا و مباهاتِ من

 رانم فقی  ۀفقرم و افتاد  رِیفق

و    دیآی شده م گشوده  یفضا  نیمن از ا  ی فضا را باز کنم، شاه  ی درپی پ   دیهستم که با  ی عنوان امتداد خدا، انسانبه   من

  بالد، ی و به آن م  کندی را که ذهنم تجسم م  ی زیو هر چ ت یموقع  ایمقام   یذهنانتظار را از من دارد؛ نه در من   ن یخداوند ا

تر  تر هستم و از من افتاده افتاده متواضع و    ست، ین  زیچچی. در مرکزم هستمین  زهایچ  یگدا  یعنیفقرم    ریفق  من  .کنم  یی گدا

 .ستیدر تمام موجودات جهان ن

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 « دانمی »نم  ،یآن کسم که تو نامم نه  من

 رانمیم رِیم، پس اماتو رِیمن اس چو 

  توانم ی که ذهنم بتواند بشناسد و من نم  ست ین  یزیو آن چ  م،یکه من ک  یکنی م  نییلحظه تو تع  نیهستم که در ا  یکس  من

با ذهنم که من    ی بفهمم و بدانم حت  دیلحظه با  نیدر ا  نیکنم؛ بنابرا  فیتوص  میهای دگیذهن و همان  حسبِخودم را بر

.  خوردی شناخت خدا و اصلم به درد نم  یبرا   یالزم بوده ول  جهان نی من در ا یبقا ی. درست است که ذهن برادانمی نم

اجسام    ریاس  دی که نبا  امدهیها بودم. حاال فهمآن   ریمن بود. من هم اس  ریام  آمد،یکه به مرکز من م  یزیهر چ  یذهندر من
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درست شده    رونمیو چقدر درون و ب  کنمی هستم و چقدر فضا باز م  یمن ک  ،یکنی م  نییتو هستم و تو تع  ریاس  من  .باشم

 .است

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 هست  گرید مقامِ  یریو م یریاز اس جز

 رانمیدو گذر کردم از مُج نیمن از ا چو 

و    یو زار  هیندارد و دائماً گر  زیچچیکه ه  ی. کسدهدی هستند که ذهن نشان م  یدوتا فرم و صورت ذهن  یریو م  یریاس

 هان یا  دیگوی دو قطبند در ذهن. موالنا م   هانیاوست، ا  ۀ سلط  ریز  زیچاست و همه   ر یکه امهم    ی و آن کس  کندی م  ت یشكا

رها کن رو  را  از  ب  ها آن   ی و  ا  رونیبپر.  حالتن یاز  وقت    گرید  یها  از ذهن جداست. پس هر  و  است  است که حضور 

 .دهدی به من پناه م ی صورت زندگ نیابپرم، در رون یدو قطب بردارم و از ذهن ب نیکنم و توجهم را از ا یی فضاگشا

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 محو شوند   ریو اس ریم د،یایشب ب چو 

 رانم ینداند که از اس چ یه ریاس

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 رانیم یِریشب گرو آمد ام  خوابِ  به

 رانم ینخسبد، ز عشق گ چی عشق ه چو 

. کندی او را آزاد م   ی ذهن  ی داریخواب از ب  یعن یرها شده است    یر یکه از اس  ندیبی خواب م   خوابد، ی م  ریشب اس  ی وقت

است،    یگریخواب د  دیگوی است؛ اما موالنا م   ی آدم معمول  ایکه گدا شده و    ندیبی خواب م   خوابد،ی م   یپادشاه هم وقت 
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باشم،    یریام  خواهمی هم م  من   .و آزاد است  ست ی. در ذهن نریام  ه است و ن  ر یاست، نه اس  دارینام حضور که انسان ببه 

که    ی بمانم و تو من را با عشق روشن کن  دار یب یابد  ۀ لحظ   نیدر ا یی و با فضاگشا  ست ی ن  ی جهانن یا  زیچچ یکه در گرو ه

 .و جاودان است خوابد ی عشق نم  نیا

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست روزه کی آفتاب نگر پادشاهِ  به

 رانمیکز وز زیگدازد مَه نیهم

به کوچک شدن و    کندی و شروع م  گدازد ی نگاه کن که م روزه و موقت است و به ماه  ک ی  ی جهانن یکن که آفتاب ا  نگاه

روزه  ک یپادشاه    یذهنمن  صورتِبه   میخواهی ما نم   .ماه شب چهارده طلوع کند  صورتِتا دوباره به   رودی سه روز به مُحاق م 

به  مانند ماه نسبت   ، ییبا فضاگشا  میخواهی است؛ بلكه م  ی نور قرض  ۀکنندکه منعكس   میباش  یریو نه وز  م یو موقت باش

 .دیایب  رونیب  یو پادشاه  ریوز چ،ی تا از آن ه میو صفر شو می نشو دهیذوب شده و د مانیهای دگیو همان یذهنمن

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 طَمَعخام   و خام  نه  عشقم، ۀ که پخت منم

 رانم یاز آن خم  ،یریکرد خم یخدا

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کجا بماند خام؟  زدان ی ۀ کرد ریخم

 رانمیطنه از فَ  رم،یپذ هیرمایخم
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شدن با خداوند    یك ی  شود،ی مرکزم عدم م  کنم،ی فضا را باز م  ی. وقتدهدی عشق هستم و عشق من را پرورش م  ۀپخت  من

بالغ م   پزدی مرا م از د  یو خوشبخت   های دگیهمان  فیاز توص  گریو من د  کندی و     ی طمع و خام  ی که خام  گرانیخواستن 

  ی و رو  زندی م  ه یما ما  ر یبه خم  م،یکنیما را قبالً به عمل آورده و هر وقت فضا را باز م  ر یخم  خداوند  .شومی است، رها م 

تا  م،یریبپذ ری خم ۀیو ما میکن یو همكار میاجازه بده  یبه زندگ  دی. ما بارهاندی م یذهنمن  یو ما را از خام  کندیما کار م

 .بود  میخواه  ران یاز فط م یدر ذهن بمان میما را بپزد و اگر بخواه انما کار کند و ن ریخودش با خم یهاخداوند با دست 

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 است   واتالسَّمفاطِرُ  ؟ چون کند او  ریطفَ

 رانم یناخترانِ سماوات از مُ چو 

در اطراف اتفاقات    میکن  ییآسمان است. اگر فضاگشا  ۀ . او شكافندستین  یذهن. مثل منکندی نم   رینان ما را فط  خداوند

صورت  و اگر به  کندی ما فرم و چهار بُعدمان، را درست م نیو زم کندی باز م تینهای لحظه، خدا آسمان درون ما را ب نیا

 .درخشندی و م  دهندی که نور م  میشوی م  یمانند اختران  م،یندازیو ب مینک یی را شناسا مانیهای دگیحضور ناظر همان

 17۴۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 باش ی ش ممُ خَ ؟را  شیخو  یچند نام نه   تو

 رانم یکه من ز پ  یی است که گو  یکودک  که

 های دگیهمان  حسبِکه بتوانند از درون به او وصل شوند و خودش را بر   کند،ی دعوت نم   ییمردم را به فضاگشا  یکسهر

و خاموش    میها دست بردار برچسب   نیاز ا   دیبا  .دارد و کودك است  یذهندانم، منراه  ریمن پ  دیگویو م  کندی م   فیتوص

که هر لحظه    م یباش  یریو وز  میکه شمع عشق را روشن کن  میریقاطعانه بگ  م یو تصم  میکنرا عمالً عمل    دانم ی و نم   میباش

 .شودی نم  دهیو د  شود،ی ذوب م
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 گنج حضور   ۀسپاس فراوان از برنام با

       ل یاردب هیرق
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            با سالم 

از آن عوامل حفظ نكردنِ    یك یداده شد.    ح یشود، توض  یدر انسان م  رییکه موجبِ سخت شدنِ تغ  ی عوامل  ۹۰۴  ۀدر برنام

قر اثرِ  از  به طور  ن یخود  آس  ی است؛  از  را  بتواند خودش  اگر شخص  به   نیقر  بِ یکه  و شبكه چه  رسانه   ی هاصورت 

  ی لی خ  شرفتِ یها خودش را در امان نگه دارد، پآن   بِیحفظ کند و از آس  یذهنیهابا من   ینینشصورتِ همو چه به   یاجتماع 

 . ددار  یی موضوع، ارتباطِ معنا نی ام که با اکرده  یآوررا جمع  یات یخواهد کرد. اب یادیز

 1۲۳5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و رُز کوثر سرخْ یدیکه را د هر

 خُو   ریبا او گ وستمحمّدخُ  او

 ۹۰۴ ۀ ، برنام1۲۳7 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 لب  ز کوثر خشک یدیکه را د هر

 همچون مرگ و تب  داری م  دشمنش

 :کندی باال، دو موضوع را مطرح م  ت یدر دو ب موالنا

  م؟ یشو  نینشهم ی با چه کس  کهن یا ی كی 

  م؟یچگونه برخورد کن  یبا هر انسان  کهن یا گر ید و

رفتار    ی با او به دوست  کند،ی خدا در او کار م   یِ شده باشد و کوثر و فراوانگشوده   یو فضا  ی از جنسِ زندگ  یمرکزِ انسان   اگر

همان   .شد  مینخواه  ن یو با او قر میشوی از او دور م   کند،ی ارتعاش م  ی دگ یبه درد و همان  یو در مقابل اگر مرکز  میکنیم
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  یِو فضا  میخودمان هست  یدر حالِ کار کردن رو  ینشود، وقت   کیتا دزد به آن نزد  کشندی خاردار م  میکه دورِ باغ را س  طور

 . نشوند  کیها به ما نزدتا آن   مینشان نده  یذهنیهارا به من   ی حالتِ درون  نیگشوده شده، بهتر است ا  یدرونمان تا حدّ

 1۰۲۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تُرُش چون خارپشت و رُ عارفانِ

 پنهان کرده در خارِ دُرُشت  ش یع

 1۰۲7 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پنهان، گِردِ باغ آن خار، فاش  باغ

 ر دُور باش د نیز دزد   یِعَدو یکِا

حالت    نیا  یوقت   ل یدل  نیبه هم  ست،یآگاه ن  ی نندگیو ذوقِ آفر  سببی ب   یِاز شاد  یذهنباشد که منِ  نیامر ا  نیا  لِیدل  دیشا

 .سطحِ خودش کندهم زیاو را ن خواهد ی هست م  ی جسم یِاریشچون نگاهش با ه ندیبی م ی را در کس

 ۲1۴۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جنگ شود  ، یخنده زن ، یشان الغ کنرُ تُ با

 بارم از او ی اشک هم  ،نهان کردم من خنده

 ۲1۴۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تُرُشانش تُرُشم، با شكرانش شكرم  با

 من او، پشتِ من او، پُشتِ طَرَب خارم از او  یِرو
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  مت یبا او را غن  ی صحبتهم  کند،ی راه تالش م   ن یهست و در ا  ی که دلش زنده به زندگ  یدیرس  ی به کس   ی وقت  نیبنابرا

  ۀ نیناخوش است، آ  ،یجسم   یِاریشاز ه  که  یبه کس شود و نسبت   ترق یتا حضورت عم  نیبنش  شش ی پ  نهیبشمار و مانند آ

 .حضورت را پنهان کن

 ۸۸۹ ۀ برنام - 5۳7 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ن ینش  ششیپ  نهیچون آ  ،یشاهد  ینیجا که ب هر

 دَرکَش در نَمَد  نهییآ ، یناخوش   ینیجا که ب هر

مراقبت    ی لیخ  دیاند، پس بادارند و تماماً آزاد نشده   یذهناست که هنوز خودشان منِ   یکسان   یدستورالعملِ موالنا برا   نیا

از    تواندی دائماً متّصل است، م  ییكتای  یِو خوشِ فضا  بایو به بُستانِ ز  ستی که تماماً سرمستِ زندگ   یانسان   ی کنند ول

 .کند یر یهم دستگ یذهنیهامن

 1۶۹ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کنی مدارا م ، شیو با خو  یاریشکه هُ تا

 هرچه که بادا بادا  یسرمست شد  هچونك

  رفتار کند؟ جورک یمتواضع باشد و با همه  دیبپرسد مگر انسان نبا ی است کس ممكن

  ن یو ا  ی تواضع نشان ده  دیدارند، نبا  شانیذهنبه خسان و آنان که اصرار به حفظ کردنِ منِ تو نسبت   دیگوی م  موالنا

به  شده است. فقط مراقب باش که نسبت گشوده   یِفضا  تِیبلكه خاص  ست ین  یذهنمنِ  یِ نیبو خودبزرگ  ایر  یکِبر از رو

  ی حلقه دور خواه  نیکه از ا  یریدو را اشتباه نگ  نیا  یِو جا  ینورز  رکه به واقع شاه هستند، تكبّ  ییهابزرگان و انسان 

 .شد
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 ۲۲۲5 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ابلهان شِ یتواضع بُرده پ یا

 شهان  شِی رده تو پتكبّر بُ یو

 ۲۲۲۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تكبّر بر خَسان خوب است و چُست  آن

 مرو معكوس، عكسش بندِ توست  نیه

که همه دارند از خودشان حرف    دیهست  ی است؛ مثالً شما در جمع  زیجا  یذهنیهابه من نسبت   ی تُرشرو   نینگاهِ موالنا ا  از

  یِ که از رو  ییهاال ؤجوابِ س   یو حت   یسكوت کن  دیتوانی شما م  رسدی نوبت به شما م  ی وقت  کنند،ی م  فیو تعر  زنندیم

ناراحت    گرانی ترس را دارد که اگر حرف نزنم ممكن است د  نیا  یذهن. منِیرا نده  شودی م  دهیپرس  یِمنِ ذهن  یِکنجكاو

 یذهنیهامن  انِ یفرزندانمان از ز  اینكردن از خودمان    فی. با تعرمیستین  گران ید  یِ ذهنشاد کردنِ منِ   شوند اما ما مسئول 

 .میشوی بُعدِ آن حسادت است، رها م  کیکه 

 71۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 انیطوط  شِی مشو چون قند پ نیه

 انیاز ز ایمن شو، شو  یهرزَ بلكه 
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 71۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در خِطاب یباش شاد  یِبرا ای

 *کاِلب شِی ردار کن پچون مُ ش یخو

 کِالب: سگان *

 د ینبا  د،یآی م   یچه که از طرفِ زندگبه آن نسبت  کهی حال رو بود. درگمان و تُرُش بد  یذهنبه منِ نسبت  دیبا  شه یهم  جهینتدر

در انسان مهمان است. با   د،یآی م یزندگ یِکه از سو یو هر انقباض  یهر غم ،یهر فكر .تُرُش کرد گمانِ بد داشت و رو 

 .و انبساط بدهد ش یرا به گشا شی را همانند شكر دانست تا جا ی و ترش ی کرد و آن تلخ ییرایاز آن پذ دیصبر با

 ۳۶۹۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دار   وتُرُش را پاس رُ رِیضم آن

 شمار نیری كر شتُرُش را چون شِ آن

 ۳۶7۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زَنَدی م  یغم گر راهِ شاد  فكرِ

 کندی م یشاد یِهایکارْساز

 کهی درحال   ،یشوی خم م  شانیبُرد و تا کمر برا  ی پناه خواه  یذهنیهابه من   ،یبدگمان شو  یبه زندگ نسبت   یوقت  چون

پاسخِ    ،یلحظه حاضر باش   نیاگر با صبر و شكر در ا  ی به تو نخواهند کرد ول   ی کمك  تیهستند و درنها  وفا ی شان بهمه

 .گرفت یخواه  ی کردارت را از زندگ
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 ۳۳۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یشوی م انیوفای ب  یِفدا چون 

 ؟یروی د، بدان سو م مانِ بَگُ از

 ۳۳۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یربَ  هایی وفای ز سهو و، ب من

 ؟یرد بَمانِ بَگُ ، ییمن آ یِ سو

 ۳۴۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر، که تو ر آنجا بَبد بَ  گمانِ نیا

 و همچون خود، دوتُ  شِی در پ یشویم

 ده یو: خمدوتُ *

            سپاس فراوان با

 سمانه از تهران 



 

 

 

715قسمت پیغام عشق   

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

ایمیل به   توانید پیغام خود را ازطریقِشود 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 


