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902 پیغام عشق قسمت خانم فرزانه   

 گنج حضور  929شمس، موضوع برنامه  وان ید  ۱۸29خالصه شرح غزل 

 ۱۸29 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 من  ارِیو   نیتو قر یدوش عشق را: ا گفتم

 من کنارِ نیاز ا بی نَفَس غا ک یمباش  چیه

و وحدت مجدد با    یذهنخروج از من   تواندی او خطاب به عشق که م  ی را از زبان دل انسان و با درک درون   ت یب  نیا  موالنا

و    اری  یو عشق گفتم: »ا  یشده به زندگ گشوده  یو در فضا  میدر حالت تسل  شی پ  ۀ لحظ  کی:[  کندی م  انیباشد ب  ی زندگ

مباش و از کنار من دور نشو.« ]من با تمام    بیلحظه از من غا ک یو  فس ن  کیبه قدرِ   یحت من، ۀکنندکمک  ی من و ا نِیقر

خدا    خواهمی شود. من م  دهیحرف بزند و د  خواهدی که م   ستمین  یذهنمن   نیام که ارا درک کرده   قتیحق  نیجان و دل ا

لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن،    ن یدر ا  کهن یمگر ا  شود ی ممکن نم   ی زیچ  نیچن  دانمیو مو همدم من باشد    نیقر

 ].حاضر باشم ی کنم و با تمام وجود نزد زندگ  ی فضاگشاب 

 ۱۸29 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دور مشو ز چشمِ من  ، یمن ۀ دیدو د  نور

 کم مکن از شرارِ من ،یمن  ۀنیس  ۀشعل

و هم چشم    امی نور تو، هم دو چشم حس   ۀل یوسو به  یمن هست  دگانی:[ تو نور ددیگوی م   ی]انسان در ادامه خطاب به زندگ

فقط به چشمان من،  . نور تو نه دینخواهم د  نم،یبب  د ی. پس اگر مرکز من عدم نباشد آنچه را باکنندی م  دا یپ  یینایعدم من ب

آتش    نیا  یی. از گرما و روشنایمن هست  یزندگ  یمن و گرما  ۀنیس  ۀدهد. تو شعلیبلکه به تمام بدن من قدرت کار کردن م

ذهنم خاموش    یوگونکنم و اگر گفت   ییلحظه فضاگشا  نیکه همان آتش عشق است، کم مکن. ]اگر در اطراف اتفاق ا
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قدرت و حس    ت،ی هدا  که همان عقل،   ی و از برکات زندگ  زنمی م  خ یذهن    یو من در سرما  ردیگی آتش شعله نم   نینشود، ا

 خواهم ماند.[   بهرهی است ب تیامن

 ۱۸29 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 من  فِیمن، خوبِ من و لط فِیمن و حر ارِی

 من، باغِ من و بهارِ من  فِ یمن و ظر چستِ 

و با ظرافت به  . تیو در حرکت  یی ایکه مدام درحال پو  ی من هست   ف یو لط  بایز  اریو همدم من و تنها    نیتو قر  ، یزندگ  یا

  ی که وقت  یهست  یهمان باغ و بهار  . تو ندیبی را نم   اتیکند است و جزئ  یذهنمن  کهی درحال  ،یاحوال من توجه دار  اتیجزئ

 .چهار بعدم را در آن شکوفا کنم  توانمی و م شودی من م بینص کنمی فضا را باز م 

 ۱۸29 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 من سحابِ تو   ۀ دیتنِ من خرابِ تو، د یا

 من قرارِی دلِ ب نیآفتابِ تو، ا ۀذرّ

  زد؛ یهم بربه   امی شوند تا پارک ذهن  ی متالش  د یبا  ی عنیمن خرابِ تو هستند    یهای دگیو همان  ی ساختار جسم  ، یذهنکه من   یا

  ۀ یبرسانم،؛ نه با گر  انیرا به جهان  خرد تو باشند تا آن خرد  و   یینایب  ی محل تجل  یعنیتو    انیمن ابر گر  دگانید  خواهمیم

که از مرکزم    ی آفتاب  توست،  آفتاب  ۀ تو و ذر  قراری . دلم باقیشوق و اشت  ۀ یبلکه با گر  مداشت  های دگ یهمان  یکه برا  ی معمول

 .سازدی و مرا به تو زنده م کندی طلوع م 

 ۱۸29 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بگشا و مشکلم حل کن و شاد کن دلم  لب

 تا کجا رسد پنج و ششِ قمارِ من  کآخر
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ها را باز و با من صحبت کن. من فضا را باز  در ذهن سکوت کنم و خاموش شوم لطفاً تو لب   دیکه من متوجه شدم با   حاال 

حل و دلم شاد شود. من اگر با   را کنار بگذارم و مشکلم   یذهنمن   کهیطوربه   ، یکن  ان یمن خودت را ب  ق یتا تو از طر  کنمیم

جهتم هم و شش  حاال    طورنیپنج حس  تا  جاکرده  کارکه  به  کنم  کار  رس  ییام  بادینخواهم  پس  و    دی.  تو  به  توکل  با 

 .باشد   یذهناز من  ییقمار، زنده شدن به تو و رها  نیکنم که آخرِ ا کاری را ب ی ذهنعقل من  ، ییفضاگشا

 ۱۸29 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 من  یِ برا شبِ حامله از ن یا دیکه چه زا تا

 من؟  خمارِی ب  یِ به کجا کشد بگو مست تا

خمار و    ی ب   یِخواهد داشت و مست  یدر پ  یش ی من چه زا  یبرا  امیی شب ذهن که در آن هستم، پس از فضاگشا  نیا  نمیبب  تا

و سردرد    ی خمار  ی حاصل از شراب ذهن   ی ]مست  د؟ یشده، مرا به کجا خواهد کش  جاد یا  یی کتایسردرد من که از شراب    ی ب

  ی است و خمار  دار یپا  یی دنبال فضاگشابه   ی . اما مست شودی حاصل م   توجه و    دییو تأ  داریناپا  یهای دگ یاز همان  رایز  آوردیم

 .[کندی انسان م  بیخدا را نص  تینهای ندارد و عاقبت هم زنده شدن به ب 

 ۱۸29 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 د عجب شُکرِ من و سپاس من چه عمل کن تا

 من  نهارِیچه اثر کند عجب ناله و ز تا

از    یزیانگچه اثر شگفت   رمیگی م  یزندگ   یو خرد کل را از تو ا  گذارمی کنار م  ارانهیرا هش  امیذهنلحظه که عقل من   نیا  در

تو    دنِیبخش  یمنیبه پناه دادن و ا  ازمیو از ناله و اظهار عجز من به تو و ن  د؛یآی وجود م من به   ییشکر و سپاس و فضاگشا

 است.[  ی همان زنده شدن به زندگ ستی قابل تصور ن  یذهنمن یکه برا  جه ینت نیا. ] شودی م دم یعا ی بیعج  ۀجیچه نت
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 ۱۸29 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دوتو   یخنک تو را که تو در غمِ ما شد  گفت

 کارِ من دهیبگز  یتو راست در جهان ا کار

در راه زنده    ی عنی  ی:[ خوشا به حال تو که در غم ما دوتو شد دیگوی خطاب به انسان فضاگشا م   ی زندگ   ]موالنا از زبان خدا و 

به زندگ  به آن   یجا. به یشویم  میو تسل   یکنی م  یی هرلحظه فضاگشا  یشدن  مرا کار    کند،ی م  کته ید  یذهنچه من توجه 

 .دیآی شدن به خدا فقط از دست تو برم   لیانتخاب، کار تبد نی. بدان که با ایگذاری را کنار م های دگیانتخاب کرده و همان

 ۱۸29 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 من پرستِ ی و پستِ من، عاشق و م  ی من مستِ

 بارِ من دیاو ز دستِ من، هر که کش برخورد 

را   ی جهان نیا  یِ و م  ی . تو عاشقِ منیاصفر شده  ی عنیپَست   ،یذهنمن نسبت به من  ش یو پ ی انسان، مستِ من هست ی ا تو 

از دستِ من و از فضلِ من برخوردار شود که بار مرا بکشد.    تواند ی م  ی . بدان که کس یپرست ی مرا م  یِبلکه م   ی دوست ندار

لحظه    ن یدر اطراف اتفاق ا  یی ذهن با فضاگشا  یسازخارج شدن از سبب   له دارد ازجم   ی مختلف   یها بار خدا صورت   دنِ ی]کش

  مقابل   ۀدرست در نقط  داندی واجب م   یذهنآنچه را من  یعنیذهن    یمطلب که اقتضا  نیدرک ا  زیو ن   ارانه یهش  دنِیو درد کش

 فکان است.[ قضا و کن  یاقتضا

 ۱۸29 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نِهْ ز سَر  ش یع که تو راست کرّ و فر، مجلسِ  رو،

 هد نظر، عاقبت انتظارِ من نظر د زانکه 



   

  

 

902 پیغام عشق قسمت خانم فرزانه   

  یارا که با سَرَت در ذهن درست کرده   یشیازآنِ توست. مجلس ع   متی و تسل  ییخاطر فضاگشاکه جالل و شکوه من به  برو

نظر است که انتظار مرا    یاریهش  ن یعاقبت، ا  رایپا کن، زو عشرت به   ش ی. با سِرِ من فضا را بگشا و مجلس عندازیدور ب

و   تینهای و به ب  یندازیرا دور ب  یذهنمن   و   ی است که فضا باز کن  ن یاز تو ا  رم . انتظاکندی خدا برآورده م   ای  ی عنوان زندگ به 

 .ی من زنده شو تیابد

 ۱۸29 ۀزل شمارشمس، غ  وان ید  ،یمولو

 تو مرده را؟  یوانما که چون زنده کن گفتم

 اعتبارِ من یِ تنِ مرا از پ   نیکن ا زنده

 و اعتماد کردن  نانی: عبرت گرفتن، اطم اعتبار*

را زنده    ام یذهنمن  ی عنیتن مرا    نیا  ؟یکنی :[ نشانم بده که چگونه مرده را زنده م دیگوی ]از زبان انسان خطاب به خدا م

که    شودی م  ادآوریاز اشتباهات انسان را به او    یک ی  تیب  نیشود. ]موالنا در ا  ادیو علم و اعتبارم ز  رمیبگ  ادیکن تا کار تو را  

ها ذهن انسان و  که منشأ آن  ی سؤاالت   نیچن  یجابه .  اوست  کردن  کار  ۀ و جنس خدا و نحو   اهمان سؤال کردن در مورد خد 

 کرد.[  یسپارو جان  ییفضاگشا  دیاو هستند، تنها با  یجسم  یاریهش

 ۱۸29 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 از تنم مجو، زنده کنش به نورِ هو  ترمرده

 تنِ جانسپارِ من   نیجان شود تنم، ا  همه تا

 نیدر ا  یزیوجود ندارد و هرچ  امیذهنتر از منکه در جهان مُرده   امدهیرا فهم  نی:[ من ادیگوی ]در ادامه انسان به خدا م 

زنده من  از  بجهان  پس  است.  ا  ایتر  هش  نیو  تا  کن  زنده  خودت  نور  به  مرا  من  امی اصل   یاریتن  توسط  در    یذهنکه 
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و به جان تو   رندی می م  یذهنتن من نسبت به من   یتمام اجزا بیترتنی . بدشودشده رها و آزاد  یگذارهیسرما های دگیهمان

 .سپارِ« تو خواهند بود »جان  یعن ی شوندی زنده م

 ۱۸29 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 اعتبارها یاده ی: ز من نه بارها دگفت

 نشد عجب قدرت و کار و بارِ من؟  نیقیتو  بر

و    ب یعج  ؟یو اعتماد ندار  ن یقینسبت به قدرت من    ایآ  ؟ یادهیتو بارها اعتبار و کاروبار مرا ند  ایبه من گفت: »آ  خداوند 

به انسان    وان یو از ح  وان یکه تو را از جماد به نبات و از نبات به ح  یدی]ند   «یندار  نانیاست که هنوز به من اطم  زیانگشگفت 

بارها از من   یدادم و پس از آن در ذهن قرار گرفت  ت یجا  درکه در شکم ما  یدیکردم؟ ند  لیتبد کردم؟    تیرها  یذهنو 

 ست.[ دان   یرا خواه  هانی ا  یاگر فضا را باز کن آورم؟ی را به هست م ست یکه من در کارگاهم ن یدان ی نم

 ۱۸29 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی کجا شود دل  ریس  یدل، ول  دی: دگفتم

 من؟  ارِیشه و شهر  یا  بت،یلُطَف و عجا از

 احسان  ،ی: نرم لُطَف*

  دن یام از لطف و احسانت و از دکرده  ییاما حاال که فضاگشا  ام،دهیبه خدا پاسخ دادم: »درست است کاروبار تو را د   من

به حضور    یذهنچگونه مرا از من  بدانم تو   خواهم ی نم   گری. ]حاال دشومی نم  ریس  یآوری وجود م که در من به   ییهای شگفت

م نم یکنی زنده  چ  خواهمی .  من  اصل  کس  ا یست  یبپرسم  چه  دیهست   ی تو  ا  گری.  مگذشته   هانیاز  فقط  با    خواهمی ام.[ 

 .«شاه و سلطان من یتو باشم ا   بیتماشاگر عجا  ،یسپارو جان  یی فضاگشا
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 ۱۸29 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یادر زمان گوشِ مرا به گوشه   دیکش عشق 

 فسون، فسونِ او دامِ دلِ شکارِ من   خواند

جدا کرد و به    یذهن  یهامن   گریدخودم و    یذهن من  یهاوحدت با خدا مرا از مزاحمت   ایلحظه متوجه شدم که عشق    نیا  در

شد با عشق تنها شدم و به خلوت خداوند رفتم. آنگاه عشق    شتر یب  یاز حد  امیی فضاگشا  ی وقت قتی. درحقدیکش  یاگوشه 

 .از جنس ذهن نبود و دل مرا به دام انداخت و عاشق خودش کرد  هک ی در گوش من کرد. افسون  یشروع به خواندن افسون 

 ۱۸29 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ز فسونِ او چه شد؟ دم مزن و مگو چه شد  جان

 محرم و رازدارِ من  ی ستیتو ن ، یبِچَخ ور

 کردن  یدشمن دن،ی: حرف زدن، کوش دنیچَخ*

ا به انسان م  ن ی]در  از    ت یو از ذهن جدا  دی کش  یاتو را به گوشه عشق من    ی : وقت دیگوی لحظه خدا  کرد بگو که[ جانت 

خدا    ت یو ابد  تینهای ات جانت به بلحظه بهلحظه   یی با فضاگشا  کهنینه ا  ایکه عشق به گوش تو خواند چه شد؟ آ  ی افسون 

که   ییو بگو یسروصدا کن  ،ییایدم مزن و نگو چه شد. اگر به حرف ب  شد، اما تو  نیلحظه ساکن شد؟ هم  نیو در ا وستیپ

و محرم    یستیاز جنس من ن  گرید  صورتن ی. درایگردی و باز به ذهن برم  یشوی افتاده از آن حالت خارج م  یچه اتفاق 

 .بود  یاسرار من نخواه

 :تشکر با

 متن: فرزانه  کنندهمیتنظ

 : فرزانه ندهیگو
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 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 929: برنامه منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا
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 گنج حضور، بخش اول  929شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 2۸۴2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 قِدَم را؟  ی چگونه بُد عدم را؟ چه نشان نه   چه

 یادقَدَم را که تو بس نکو نه  نیاوّل نگر

 ]مقابلِ حدوث[  میقد ،ینگیری: دقِدَم*

  ک ی  یتوان ی . تو نم یاوریعمالً آن را به مرکزت ب  ،ییبا فضاگشا  دیندارد؛ فقط با   یعدم چگونگ   د،یفهم  توانی را نم   عدم

قدم را در   نی که آن جسم، خداوند است. خوب نگاه کن و اول ی نشان را که از جنس فکر است به مرکز آورده و گمان کن

 .عدم کن  افضا را باز و مرکز ر ی عن یبردار  کو یلحظه ن نیا

 ۱299 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شتن یهم به گوشِ خو ییتو گو ، ین

 هم تو من یمن، ا رِیغ  یمن و ن  ی ن

نه   میگوی که اصلِ من و تو عدم است، نه من آن راز را به تو م  ی کس ی انسان، ا ی ! استین طورن ی:[ نه ادیگوی ]موالنا م 

را تجربه و    یز یچ  ک یکرده و در درون،    ییگشاکه فضا   صورتنیبد   ییآن را به گوشِ خود بگو  دیاز من. تو خود با  ریغ

و    یشوی از جنس جسم م  ، یبلند شده و حرف بزن  یذهنعنوان من به   اگرکه    یشوی مثال، متوجه م   ی . ]برایکنی درک م

 .[یکنی را تجربه م  ی و آرامش  شی آسا  کی ، یاگر ساکت بمان

 ۱۳0۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زناناز دم   یمَزَن تا بشنو دَم

 انینامد در زبان و در ب آنچه 
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به زبان و گفتار درنم  قتیرا ساکت کن تا آن حق  ذهنت لحظه در درونِ تو سخن  بهکه لحظه   یاز خداوند   دیآی را که 

 .یبشنو  د،یگویم

 ۱۳0۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زآن آفتاب یمَزَن تا بشنو دَم

 نامد در کتاب و در خطاب آنچه 

 یکه هرگز در نوشتار و گفتار  ین بشنورا از درو   یاز خداوند، خرد و اسرار  ی عنی  قتیباش تا از آن آفتابِ حق  خاموش 

 .استامدهین

 ۱۳0۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَزَن تا دم زند بهر تو روح  دَم

 نوح  یِّبگذار در کشت  آشنا

 آشنا: شنا*

را رها کن.    یذهننوح، شنا کردن با من  ی تو شروع به حرف زدن بکند. در کشت  یباش تا روحِ بزرگ، خداوند، برا  خاموش 

به   یذهنمن  یگوو گفت   گر،یعبارت دبه  با ذهن حل نکن و    ی فضا  یِبه کشت  یاریعنوان هشرا کنار بگذار، مسائلت را 

 .سوار شو ییکتای

 ۱ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 مشو حافظ  ب یاز او غا ی خواهی گر هم  یحضور

 وَ اَهْمِلْهَا  ایَدَعِ الدُّنْ یمَا تَلقَ مَنْ تَهْوَ یمَتَ
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و دور    بیهرگز از خداوند غا  ،یلحظه حاضر باش   نیدر حضورِ خداوند بوده و در ا  یخواه ی : اگر مدیگوی به خود م  حافظ

را   تتیهو ،ید یرس یداری که او را دوست م  ی و پس از آن، به خداوند ی کرد ییمشو. هرگاه در اطراف اتفاقات فضاگشا

 .یفتین  یذهنمن یسازکن تا به سبب  رونیرا از مرکزت ب هانبِکَن و آ   دهدی که ذهنت نشان م ییزهایو چ ا یاز دن

 22۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کَشَدا  نیقر یِرا سو نیآن که قر اریب

 کَشَدا  نیرا ز فَلَک جانبِ زم فرشته

عبارت  جذب شود. به   ن«ی»قر  ی سوبه   ن«ی»قر  شود ی باعث م  رایز  اوریعدم را به مرکزت ب  یعنی  ی انسان، آن عاملِ اصل   یا

لحظه »بله« بگو و به    ن یپس فضا را بگشا، به اتفاق ا  ی از جنسِ او شو  د یتو شود با  نِ یخداوند، قر  یخواه ی اگر م   گرید

بدهد. ]اگر از جنس    یغام یتا به تو پ  کشدی م  نیزم  یسوبه   ی را از زندگ  هحالت خداوند، فرشت  نیاَلَست اقرار کن. در ا

  یی شناسا  یبرا  فرشتگان  جمله  از  عالم  موجودات  ۀگاه همآن   شود ی از تو به جهان پخش م   یو برکت  یانرژ  ، یشو  یزندگ

 دارند.[   اجیخود، به تو احت

 22۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ریز جهان همچو آهوان از ش بِجِه بِجِه 

 کَشَدا  نیهمه کان است، کان به ک گرفتمش

  یی با فضاگشا  کنندی حمله م  تیسوبه  های دگیو همان  یذهنکه من  ی هنگام   زیتو ن  جهد،ی م  ریکه آهو از چنگال ش  طورهمان

نِ جواهرات است؛ اما بدان  همه معد  ،یهست  دهیو با آن همان  دهدی که ذهن نشان م   یزی. فرض کن آن چزیها بگراز آن 

 .کشاندی م  بتیصدرد و م نه،یمعدن سرانجام تو را به ک نیکه ا
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 22۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی تو خارِ جفاها، از آن که خارکَش  بِکَش 

 کَشَدا  نیاسمی و  حانیسبزه و گل و ر  به

  ن یاسمیو    حانیتو را به گلستان و ر  تیدرنها   ارانه، یدردِ هش  نیبِکش، چراکه ا  ارانهیانسان، فضا را باز کن و دردِ هش  یا

  ی راحتبه   ی دگی همان  ک ی  ی خود را به تو نشان دهند. ]گاه  رون، یدرون و ب  یهایی بایز  ۀهم  شود ی و باعث م  د یخواهد کش

 .[ دیشرا ک  یادیز ۀ ارانیدرد هش دی با ، یدگیهماناز آن  زیپره  ی برا حالت نیادر  افتدی نم

 ۱09۱ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یخَور  یزیچ ، یهر کس یلِقا از

 یبَر یزیچ  ن،یقِرانِ هر قَر وز

  ک ی که در    ندی را گو  یادو ستاره  یاست. در اصطالحِ نجوم   گریکدیبه    زیدو چ  وستنِ یبستن و پ  یِ: در لغت به معن قِران

 .درجه رسند ک یبرج به 

[  را یمن اثر بگذارد.« ز  ی رو  تواند ی نم   کس چ ی: »هییو بگو  یبا تکبر و غرورِ فراوان بلند شو  یذهنصورت منبه   ی توان ی ]نم 

  ی خواه   یاو بهره  یریپذی م   ریتأث  ،ینینشبا هر هم  یک یو نزد  ی کرد و از همراه  ی کسب خواه  یزیچ  ی هرکس  داریاز د

تو، انسانِ    نِیو اگر قر  شود ی م   بتینص  یخوب   زِیو چ  یشوی فضاگشا م  زیتو حضور داشته باشد، تو ن  نِیبرد. ]اگر همنش

 .[ یبری م یبد زیپر از درد باشد، چ  یذهنمن

 ۱092 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ن یستاره با ستاره شد قر چون 

 ن یقی دیهر دو اثر زا قِیال 
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خواهد شد.    دایها پمناسبِ آن   یآن دو، اثر  ی نینشاز هم  گمانی شود، ب   نیقر  گرید  ۀبا ستار  یامثال، هرگاه ستاره  یبرا

ب انسان   گرید  یان یبه  انسان   یهرگاه  با  به حضور زنده است،   ده ییزا  ییبایز  زیشوند، چ  نیمانند خودش قر  گرید  یکه 

 .به درد منجر خواهد شد زی ن یذهنبا من   یذهنمن یِنینش هم  طورنیو هم شود یم

 ۱۱00 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شد با زُحَل   نیکآن قر ینیزم هر

 گشت و کِشت را نبْود مَحَل   شوره

با س  «ینی زم  هر» قر  ۀاریکه  نم  یجا  گریو د  گرددیزار مبه شوره   لیتبد  ن یشود، آن زم  نیزُحَل  .  باشدی کشتِ گندم 

گاه  آن   شود؛ ی نحس و پر از درد م   ز یشود او ن  ن یو پُر از درد، قر  دهیهمان  ی ذهنمن  ک یکه با    ی هر انسان   گریعبارت دبه 

 .آوردی به بار م  ی خراب  کند،یکه م یهرکار

 ۸۸۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 برون کن ز گوش عقل و بصر را مپوش  پنبه

 رود ی بصر م ی پوش سوصنم حلّه  کان

را با    ی زندگ   دِی خرد و د  ی بکن. رو  یی گشافضا   ی عنیدار  کرده و چشمِ عدمت را روشن نگه   رونی عدمت برا از گوشِ   پنبه

  ق یکه فضا را باز کرده باشد و از طر  رودی م   ی کس  یسوخداوند به   یعن ی  رپوش یحر  یِبارویآن ز  راینپوشان. ز  های دگیهمان

 .ندینظر بب یِاریهش

 ۸۸۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زنند  ی گوش   یِ و دف و چنگ را از پ ینا

 رودی نگر مجهان جانبِ نقش  نقشِ 
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 .که به نقش و نگار نظر دارد یکس  ن؛ی: ظاهربنگرنقش *

. خداوند  شنودی صداها را نم   نیکه گوشش کَر است، اآن   نوازند؛ ی که گوشِ شنوا دارد م   ی کس  یو دَف و چنگ را برا  ی ن

فَکان«، که به آهنگِ »قضا و کُن   یانسان  کندی که مرکزش عدم است، پخش م   ی انسان  یرا برا  ی زندگ  غامِیو پ  یق یموس  زین

  ی الگو و پیغام  ،یذهن  یهامن   رای. زرودی م   یذهنانسانِ من   ی عنی  نگرقش ن  یسوجهان به   نیا  یها. نقش و فرم دهدی دل م 

 .کنندی خود جذب م  ی سوکه از جنسِ فکر است را به

 ۸۸۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 م یجو که آن هست ز نورِ قد ینظر آن

 رودی همچو شرر م ت ینظرِ نار نیکا

مِ  دو . ]نورِ دست باشدی م ی و زندگ  یو از جنسِ نورِ اَزَل  دیآی از مرکز عدم م  ییرا بجو که با فضاگشا ی و نظر یاریهش آن

و بدرد    رودی آتش و درد م   یسوو پر از درد به   ی آتش   یِاریهش  نیا  رایرا انتخاب نکن.[ ز  یجسم   یاریو هش  یذهنمن

 است.[  دردی شده ب گشوده ی. ]اما فضاخوردی نم

 ۸۸۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 امتحان  ن یجنس، بس بُوَد ا  یِرَوَد سو جنس

 رودی خر م  یِ خر سو  رودی شَه م   یِسو  شَه

که فضا    ی . انسانگری! بس است دیامتحان بکن  ی خواهی موضوع را م  نی. چقدر ارودی جنس خودش م   ی سوبه   یجنس   هر

  ی عن یاما اگر فضا را ببندد، از جنسِ خر    شود؛ ی م   دهیاو کش  یسوخداوند شده و به   یعنیاز جنس شاه    کند،ی را باز م

آن    ی سوبه   یکه باش   ی . ]از هر جنس رودی م  گر ید  ی ذهن  یهاجهان و من   یسوو به شده    یذهنو من  یجسم   ِ یاریهوش

 .[ یشوی جنس جذب م
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 ۸۸۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نهالِ تَرَست، جانبِ بستان برند  هرچه

 رودی تبر م  رِیشود، ز زمیچو ه  خشک

.  برندی تبر م  ریخشک شود، آن را به ز  زمیچون ههم  ی اهیاما اگر گ  برندی گلستان م   یسوتَر و تازه را به   یهانهال   ۀهم

و از جنس جسم    یو اگر فضا را ببند  برندی م   ییکتای  یفضا  ی سوتو را به  یشو  ف یو لط  یاگر فضا را باز کن  گریعبارت دبه 

 .سوخت ی و سرانجام خواه یروی م ی نابود ی سوخشک شده، به  ت یدرنها ، یشو

 ۸۸۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تر  بخور، هر دم چون شاخِ   یمعان  آبِ

 رود ی شِکَر م یِکه در باغِ عشق، جو  شکر

. خدا را  دیآیشده مگشوده   ی که از فضا  ی را بنوش، آن آب   ی که تشنه است، آبِ معان   یتَر  ۀ چون شاخهم   لحظهبه لحظه 

  ی نیریش  یاز جو  یتوان ی در آن باغ م   شود؛ی م   انیباغِ عشق و وحدتِ خداوند، بر تو نما  ،یکنی فضا را باز م   یشکر که وقت 

 .ی شو ات ی ل و از جنس خودِ اص یبهره ببر  سببی ب  یو شاد

 ۸۸۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 که تو نفسِ حَرون  نیب  ،یامر و نه  نیکن از ا بس 

 رودی : مرو، لنگ بَتَر مییبگو چونْش 

 : سرکش، نافرمانحَرون*

به    ی را کنار بگذار. بدان که وقت   یامرونه   ن ی. ایرا درست بکن  گرانیخود و د  ی ذهنمن  ی توان ی کردن، نم   یزور و امرونه   با

انجام    یشتریو آن کار را با شدت ب   رودی م   شتریلنگ، ب  نیکار را نکن« ا  نی: »اییگوی م   یذهننفسِ سرکشِ من  نیا
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]بادهدیم را    دی.  از جنس زندگ   یشو   یاز جنسِ زندگ   ،یباز کنفضا  پ  یو آن شخص هم  تا  ردوبدل شود.    غامیشود 

  ، یذهنداشته باشد وگرنه با من  ریتا تأث  ییشده، سخن بگوگشوده   یاز فضا  ،یعشق   ۀنیزم  ک یدر    دیبا  گریعبارت دبه 

 .[ ستیپذیر نکار امکان  نیا

 2۱۴۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مستِ مُدام یا  یکنارِ بام بر

 فرود آ، وَالسَّالم  ای ن یبنش پَست 

 : شرابمُدام*

 .نیتر بنشعقب  ی عنی جان یدر ا ن؛ی: آسوده بنش نیبنش ستپَ*

  ک ی به لبِ بام نزد  ،یذهن  یکارها  نیمواظب باش! با ا  ، یمست هست  ،یذهنو غرورِ من   های دگیکه از شرابِ همان   یکس  یا

  گرید  ا،یب  نییپا  های دگیبامِ همان  یاز باال   ایو    نیتر آسوده بنشبرو عقب  ای  ؛یگون شوو سرن  ی فت یممکن است ب  ،یاشده 

  ت یاما در واقع  ی شوی موفق م   یکه دار  یکنی فکر م ی را انجام نده و با ذهن حرف نزن، وَالسَّالم. ]گاه  یذهنمن  یکارها

 .[ یگردی رفته و سرنگون م نییپا

 2۱۴۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو کامران ی که شد یزمان هر

 دمِ خوش را کنارِ بام دان آن

  یکه به اوجِ برخوردار  ی[ آن زمان ،یشد  دهیهمان  یجهان  نیا  یزهای و با چ  یدرست کرد  یذهنانسان، تو در ابتدا من   ی]ا

بدان که در اصل،    ، یشو  دهید  ی خواهیو م  ی موفق هست   ی ل یخ  ی ذهنمن   ۀ لیوسکه به   ی و گمان کرد  ی دیرس  های دگ یاز همان

 .یسقوط هست   شکست خورده و درمعرضِ ،یاستاده یبر لبِ بام ا
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 ۳۷0۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وَهْم از او   نیدفع کرد ا  مبریپ پس 

 نباشد در غلط سوداپز او  تا

 .کردن است اساس ی و ب  ی هوا یو آرزوها االتیخ  ی: سوداپزنده، سودا پختن به معن سوداپز*

  ی واه  یو آرزوها  االتیاشتباه دچارِ خدفع کرد تا او به  د،یآی باال م دهیهمان یرا که براثر فکرها  ی از انسان، توهمات  امبریپ

  گران یاز د  شانی های دگ یباال بودنِ همان  لِیدلبه  کنندی م   الیکرده و خ  یکه در هپروت زندگ   ییهانشود. ]انسان   اساس ی و ب 

 است.[  ی توه گاه،یجا نیبدانند که ا د یبرتر هستند با

 ۳۷0۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندر وَهْم او ترکِ ادب وآنکه 

 داد رب  یرا سرنگون  ادبی ب

کار، ترکِ    نیا شود، ی بلند م  ده،یهمان  یفکرها   ۀ ل یوسو هرلحظه به   کندی م   ی زندگ  یذهنفضا باز نکرده، با من   کهی کس   امّا

ادب در مقابل خداوند    تی. ]رعاکندی م   یرا دچار سقوط و سرنگون   ادبی . خداوند بشودی دب در مقابلِ خداوند محسوب م ا

 .[یاوریمرکزت ب هو عدم را ب   یاست که فضا را باز کن  نیا

 ۳۷0۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر یز  یِآن بُوَد کو سو یسرنگون 

 ر یپندارد او کو هست چ رود، یم

 غالب، مسلّط   ره،ی: چریچ*



 

 

 

902قسمت پیغام عشق   خانم جیران  

انرژ  یسرنگون  تمامِ  انسان،  که  است  برا  یآن  را  تمرکزش  همان  ی و  و شکوفا شدنِ  مبه   های دگ یگسترش    برد، یکار 

 .رودی م نییبه پا ت یدر واقع کهی است درحال  روز یکه غالب و پ کندی بلند شده و گمان م یذهنبرحسب من 

 ۳۶2۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ه از سَر دور ماند زآن شد، ک سرنگون

 راند  ش یرا سَر ساخت و تنها پ ش یخو

را    یزندگ   ییتنهاسَر، درست بکند و به   یذهنو خداوند دور مانده، در من  یکه مرکز را جسم کند، از سَرِ زندگ  یهرکس

 .سرنگون خواهد شد  شکی ببرد سرانجام ب  شیپ

 ۸۴0 تیدفترسوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بود  ق یتوفی چو ب   ،یفرعون   جهدِ

 بود  قیآن تفت دوخت، ی هرچه او م 

 : شکافتن قیتفت*

. ]پس فضا را باز کن  شدی ازهم گسسته م  دوختی بود، هرچه م  حاصلی ب   یذهنفکر، عمل و تالشِ فرعون در من  چون

 نماند.[  جهینتی ب  تو حرف بزند و تالشت  ق یخداوند بشو تا او بتواند از طر  نِیو قر

 2۵۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیتناقض اندر ، یشَتّ  کُمیُسَع

 دیدَری م شب بر  د،یدوزی م روز

 : پراکندهیشَتّ*
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که در روز فضا را باز کرده  . چنان دیپراکنده و گوناگون است و در دامِ تناقض گرفتار اثر،ی ب   ی ذهنشما در من   یهاتالش 

.  دیکنی م   خراب  را  تالشتان  ۀ شده و هم  نیقر  یذهن  یهابا من   د،ی بندی در شبِ ذهن، فضا را م   یول  دیکنی م  شرفت ی و پ

  تِ یخود نگه داشته و در هرلحظه مسئول  یتمرکز را رو   د، ینگرد  ی جهانن یا  یاحولِ محوره  د،یبکن  شرفتیپ  د یخواهی ]اگر م

 .[ندیهزاران نفر به شما ناسزا بگو کهن یولو ا دیریرا به عهده بگ تانیاریهش تِیفیک

 ۴ ۀی، آ(92)  لیل ۀ سور م،یکر قرآن

 ی.«سَعْیَکُمْ لَشَتَّ  إِنَّ»

 .«گون است شما پراکنده و گونه  یهاهمانا کوشش  که»

 ۳۱9۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حَبْر و سَن  ریمَر غ یکن تا

 یکنی م  یرا بدخُو و خال  ش یخو

 : دانشمند، دانا حَبْر*

 بلندمرتبه  ع،ی: رفیسَن*

گاه  آن   ،یمرتبه بکنها را دانشمند و بلند آن   یخود برداشته و بخواه  یتمرکزت را از رو ،یشو نیقر  یذهن  یهابا من   اگر

 .کرد یخواه  ی زندگ یِاز انرژ   یخود را بدخو و خال 

 ۱۵۱ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست او خود را رها کرده   ۀمرد

 رَفو  دیَرا جو گانهیب ۀمرد
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 .کندی م  حتیها را نص است و آن   گرانید  یذهنمن   ۀدنبالِ زنده کردنِ مرد  را رها کرده و به   شیخو  یذهنمن   ۀمرد   انسان،

 ۴۷9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یگرنوحه  گران،یآ، بر د دهید

 یگِری و، بر خود م  نیبنش  یمدّت

 .کن و خود را درست کن  هیبه حال خودت گر نیبعد از ا ، یکرد هیگر گران یچشمِ من، تاکنون به حال د یا

 ۷۱ ۀشمارشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 در روز و شب ما را  یبُد  نیالدنه عشقِ شمس  اگر

 !ز دام و از سبب ما را؟ ی کجا بود هافراغت 

به   م،یو تسل  یی]با فضاگشا آفتاب ما  .[ اگر  میآفتاب درواقع خداوند و ما هست  نیا  م؛یکنی در مرکزمان طلوع م   یصورت 

ما در دامِ    کرد،ی خداوند در ما طلوع نم   ی عن ی  نیالدوجود نداشت و آفتابِ عشقِ شمس   یی لحظه امکانِ فضاگشابه لحظه 

و آس  ،یذهنمن  یسازو سبب   های دگیهمان ]به مینداشت  ی شی اآرامش    ی سازبه سبب   ،یذهندر من   یشدگ ی شرط  لِیدل. 

 .[ میبجه رون یاز آن ب دیبا م،یاافتاده 

 ۷۱ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دَمار از ما ز تابِ خود   ،یشهوت برآورد  بتِ

 تاب و تب، ما را  یاز تابش عشقش، نبود  اگر

گاه بتِ  آن   کردی از درونمان طلوع نم  یزندگ  دِینبود و خورش  ییگشاو امکان فضا   یخرد زندگ   تابشِ عشقِ خداوند،   اگر

 .آوردی دارد، دَمار از روزگار ما درم   یاریشهوت بس  ی جهاننی ا یزهایکه به چ یذهنمن
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 :تشکر با

 رانیمتن: ج کنندهمیتنظ

 ران ی: جندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 929: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

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

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 

@parvizshahbazishira
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 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


