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 گنج حضور، بخش دوم  898شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۲5۳۶ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دزدند ی دوست هر چَش هست طرّاران هم رِیغ  به

 ی فعل، بر طرّار طرّار نیکرده او ز یمعن  به

 بُر  ب ی: دزد، جطَرّار*

.  برندی را م  ز یچ  فان و بزرگان، همه در مرکز ما باشد دزدان، عار  دیبازشده با  ی صورت عدم و فضااز خداوند که به   ریغبه 

آموزه   یعنی کمک  با  م  یعارفان   یها ما  اجازه  موالنا  من  یزندگ  میدهی چون  که  را  همان  دهیدزد  یذهنما  در   ها ی دگیو 

 .مقدور است  ییگشاامر با فضا  نی. و امیریگ کرده، از او بازپس  یگذارهیسرما

 ۲5۳۶ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 را  شانی کُنَد مشغول ا  شان، یتا خلوت کند ز ا که

 یاریّو خلوت را به ع  دیخانه تجر  ردیبگ

 ییو به طاعت و عبادت پرداختن، تنها ی ویو اغراض دن قی: ترک کردن عالدیتَجر*

 : جوانمرد اریّعَ*

 کند، ی را مشغول و سرگرم م  یذهنمن   شود،ی خلوت م  یذهنشده از من گشوده   ی فضا  ن یفضا گشوده شود، ا  کهن یا  محضبه 

دوباره    یاریرا با ع  یذهنشده توسط من  دهیدزد  یخداست که زندگ   ییکتایخانه    د،تجری  ة شده خانگشوده   یفضا  نیهم

 . متوجه نخواهد شد یذهنکه من یطور ردیگی پس م
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 ۲585 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شَهان  یِّل یتو را دشنام و س مر

 گمرهان یِاز ثَنا دیآ بهتر

 حمد، دعا  ش، ی: ستاثَنا*

تو بهتر و سودمندتر از   یبرا ستیکه به مزاق تو سازگار ن  یاستاد معنو کی   یریرادگیو ا یخداوند، درشت یل یس کهی درحال

 .است  رون یب یذهن یهامن یو دعا ش یمدح و ستا

 ۱۴8۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندر گردنم  میتسل یخرقه 

 خوردنم ی لی من آسان کرد س بر

قبل از    دوشرطیلحظه را بدون ق  نیاتفاق ا  کنم،ی لحظه فضا را باز م  نیدائماً در ا  یعن یکه بر تن دارم،    یم یتسل  ة خرق  نیا

  ی خوردن را برا  یل یس  نیکنم؛ بنابرا  ییرا شناسا  های دگ یموجب شده که موضوع همان  رم،یپذی رفتن به ذهن و قضاوت م 

 . استمن آسان کرده 

 ۲۲8۱ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 مکن، کاو تار و پودِ صورت است  بایجز ز شه یاند

 اَحسن شده   یاحسن تَنَد، هر صورت  یشه یاند ز

  شودی م  ل یاست که به عمل تبد  شهی اند  ن یا  رایباشد. ز  بایو ز  دیایشده بگشوده   یاز فضا  دیبا  ةشی کن، اند  بایرا ز  ات شه یاند

است، که از    ی لیتار و پود صورت است. مرکز عدم قوّه و پتانس   شهیاند   قت یدرحق  سازد،ی را م  یزیچ  رونیدر ب  زیو عمل ن

 .شده است  دهی آفر بایز ةش یشده از اند بایکه ز ی . هرصورتدیآی و سازنده م بایز ة شیجا اندآن
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 ۲8۲۰ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یدیتو ز من گوشه گز دم،یبه شهرِ تو رس چو 

 ی دیند میز شهرِ تو برفتم، به وداع چو 

 ن ییتکامل باال و پا  ر یکه در مس  ستیاریهش   ک یبرتر از تو وجود ندارد. تماماً    یی رویخارج از تو، و ن  یی انسان، خدا  یا

  یِ اریهش  نیو ا  شود ی م   دار یب  ی لحظات   یبا عشق، برا  ایو    ادیو دوباره با دردِ ز  سازد ی را م  یذهنمن  رود،ی خواب م به   شود، یم

 .شودی م ت یهدا اَش ی داریتناسبِ ب و به  فهمدی را م  ییفضاگشا شناسد، ی را م م یلدر تو داننده است. تس دارشده یب

 ۲55۳ ةشمار  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یی گوی نم  ؟یکردیکه م ی مانیشد عهد و پ کجا

 یی جوی نم  دیرا کو به جان و دل تو را جو یکس

که تو از جنس خدا    یبست  خدا  که در روز اَلَست با  ی مانیکجاست آن عهد و پ  ؛ یو امتداد خدا هست  یاریانسان، تو هش  یا

من از    ییگوی و نم  یی گشای عهد خود وفا نکرده، فضا را در اطراف اتفاقات نم  نیکرد؟! چرا عمالً به ا  دییبوده و او هم تأ

  ل یتبد  اش ی در تو به جنس و ذات اصل  خواهدی و م   د یجوی را که با جان و دل تو را م  یکس   ارانهیجنس تو هستم. چرا هش

  ده یهمان  ی جهاننیا  یزهایدر تو با چ  نکیو ذات تو خداست اما ا  اصل؟!  یی جوی کند نم   انیتو خودش را ب  قیشده و ازطر

 .کندی وجو مخودش را به جان و دل جست  قتاًیشده و حق

 ۲55۳ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یزار ن یبد ی بُکشی که م  یبا لذت جفاکار  چه

 یی خوچو خوش  د یآنگه عاشقِ کُشته تو را گو پس 
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  یکنی و تو به من کمک م  کنمی باز م  شود ی وارد م   امیذهنکه به من   یجفا و ظلم   ها،ت یمن فضا را در اطراف وضع  خداوندا، 

سپس انسان    .بخش استآزادشده لذت   یزندگ   نیآزاد شود و ا  میو دردها  های دگ یافتاده در همان  به تله   ی و زندگ  یاریکه هش

خو  اخالق و خوش : »تو چقدر خوش دیگویم  شودی و به تو زنده م   کشدی م  ارانه یدرد هش  رد،یمی م  اش ی ذهنکه به من  یعاشق 

 «. استکرده ل یکشته و به جنس تو تبد امی ذهنمن لطف تو بوده که مرا به  نی. ایهست

 ۲55۳ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 تو  یاری یکو مِیتو مق یگر چه نزار دال 

 یی بس شد ز جان و تن، تو را مژده کز آن کو مرا

  ی کو میمق ی توانی م یی گشااما تو با فضا   یهست  رمقی و ب  هشد  ضیالغر و ناتوان و مر ی ذهندر من نک یدل من، اگرچه ا یا

من    یدل اصل   یا   ام؛ده یدرد کش کافی  ةاندازام و به خسته شده   شیو از دردها  دهیجان و دل همان نیمن از ا  ؛یخداوند باش 

شده خدا را  گشوده  یفضا  قیو از طر  یفضا را باز کن  یتوان ی . م یو امتداد خدا هست یاریتو از جنس هش دهمی به تو مژده م 

 .ی وجو کنجست 

 589 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق براند رِیال در قتلِ غ غِیت

 زآن پس که بعدِ ال چه ماند؟  دَرنگر

 کندی م  یی صورت حضور ناظر شناسابه   یعنی]  رد؛یگیکار ماز خدا، به   ر یغ  یزیهر چ  دنی»ال« را در بر  ریشمش  یق یحق  عاشق 

نگاه کن پس    نی [ بنابراستی ن  ی گرید  زیاز خدا چ  ریو غ  ست یاو ن  ندیبی ها مو برحسب آن   دهدی که ذهن نشان م   یزیهرچ

  ماند؟ ی م  هچ  یذهنو انکار من   های دگیاز »ال« کردن همان
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 59۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جمله رفت باقی  ، ه اِلَّا اللّ ماند

 سوزِ زَفت ْ عشقِ شرکت ی باش ا  شاد

 رومندی: درشت، فربه، نزَفت*

را که در مرکز ما و    یزهرچی  درون   ة شدگشوده   یشدن با خدا و فضا  ی ک ی  ست،ی از »ال« فقط خدا در مرکز انسان باق   پس 

 . باش  شاد  شرک،  ةکنندو نابود رومندیعشق ن  ی. اسوزاندی خداست م  کیشر

 ۳8۳9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِه ز صد گون اجتهاد   تیعنا کی

 را خوفست از صد گون فَساد  جهد

  دیتهد  ریکوشش و جهد ما ز  رایبهتر است؛ ز  یذهنمنشده از هزارجور جدّ و جهد با  گشوده   ی با فضا  یزدیتوجه ا  کی

 .خواهد شد  یدچار فساد و تباه یذهنمن

 ۱۲۴۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ما بر غم حرام و خونِ غم بر ما حالل  خونِ 

 ش یشد در خونِ خو  د،یکو گِرد ما گرد ی غم هر

حرام است. اما    م،یرا گرفته، آن را به مانع، مسئله، درد و دشمن تبدیل کن  زندگی  ةزند  یروین  یذهنکار که ما در من  نیا

خون غم را    های دگ یو رها کردن همان  ییماست و با شناسا  دهیما، مرکز همان  یهاو غصه   همه غم   لیدل  میمتوجه شو  کهنیا

  گردد، ی حوش مرکز عدم ما موکه حول   یاکار حالل است. هر غم و غصه  نیا  میرا از تله ذهن آزاد کن  یاریو هش  میزیبر

 . رودی م نیو از ب غلتدی ما در خون خود م  ییو شناسا  یی دراثر فضاگشا
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 ۱۰۶8 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و صبر  شُکری ب  یکه مانْد از کاهل  هر

 جبر  یِپا  ردیداند که گ  نیهم او

 ی : تنبلیکاهل*

راه    ینادان   یخود نکند ناچار از رو  شه یو صبر را پ  اوردین  یجارا به   ییگشاشکر و فضا   ، یو سست  یتنبل   ی که از رو  یهرکس

 .ردیگی م ش یرا پ یذهنجبر من

 ۱۰۶9 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که جبر آورد، خود رنجور کرد هر

 در گور کرد   اش،یهمان رنجور تا

 ماری: برنجور*

او    ،یماریو ب یشانیکرده است و سرانجام همان پر  ماریو ب شانیمتوسل شود خود را پر  یذهنمن  یجبر  ی به زندگ  هرکس

 .فرستدی به بستر گور م  ذهنیمن  ة را در افسان

 ۳۱8۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی جبر را که بس تُه  نیکن ا ترک

 ستیسِرِّ سِرِّ جبر چ  یبدان  تا

 .  یابیرا رها کن تا راز سرّ سرّ جبر را در یذهنمن  اساسی و ب  یجبر توخال  یی گشابا فضا  ،یانسان جبر یا
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  ن ی را در ا  یزیهرچ  دهدی شده به انسان فرصت م گشوده   ی است که فضا  نی]سرّ سرّ جبر زنده شدن انسان به خداست، ا

کرده،    لی به ما تحم  ی ذهنکه من   یذهنباشد. ماندن در من   او   شرفت ی و پ  رییمانع تغ  تواند ی نم   یزیچچ یدهد و ه  رییجهان تغ

 .[ ستیجبر ن  قتیحق

 ۳۱88 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جبرِ جمعِ مَنبالن   نیکن ا ترک

 از آن جبرِ چو جان  یاب یخبر  تا

 کاری: تنبل، کاهل، بمَنبَل*

به حرف    ،یبه خدا زنده شو ،یکن رییتغ یخواهی را رها کن و اگر م  کنندی خود کار نم یافراد تنبل که رو ،یذهن یهامن جبر

چون  که هم  یاز آن جبر  ییگشاتا با فضا   ؛یها که سست، تنبل و پر از درد هستند، گوش نده تا با جبرِ مثلِ جان آشنا شو آن

 . یکن دایپ یشدن به خدا آگاه  لیآمدن از ذهن و تبد رون یب ی عنیقدر است و گران  زیجان عز

 ۳۷۲9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 برکَنَد تیعنا  یزمان از و کی

 ندکُیم های ابله  رکیز عقلِ 

 .خواهد کرد   یاریبس  یهاحماقت   رک،یز  یذهنعقلِ من   نیهم  رد،یلحظه خود را از ما بازگ  ک ی  یحت  یزدیو توجه ا  تیعنا  اگر

 ۴8۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  عِیْنباشد رَ ی مانیپش جُز

 او  عِینآرَد بَ ش یخسارت ب جُز
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 بالیدن، نموّ کردن : رَیْع*

 و فروش   دی: خرعیبَ*

جز خسارت    یزیچ  یذهنندارد و از معامله و دادوستد با من   ی حاصل   یمان یجز پش  یذهنمن  یهادنبال خواستهواقع رفتن به در

 .دیآی دست نم و درد به 

 ۷9۰ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ست شُده   کی و دَوَران هست طُرُق، ل  اسیق جُز

 مَسْدود و مُتَنَجِّم،  ب یاُولوالْفِقْه و طَب بر

 سه ی: مقااسیق*

 گر ید زیچ  رامونی پ یزیگردش کردن چ ،یز یدور چ دن ی: گرددَوَران*

 هان ی: فقها، فقاُولُوالْفِقْه*

 شناس، مُنَجِّم: ستارهمُتَنَجِّم*

شدن به خدا  هزند  یهم برا  یگرید  یهاراه   های دگیخود را کاهش دادن به جسم و گشتن حول محور همان  سه،یاز مقا  ریغ

  ی با الگوها  کنندی فکر م  یجبر  یهاکه فقها و انسان است؛ چرا شناسان بسته شده و ستاره  بانیوجود دارد که بر فقها، طب

شناسان گردش افالک و  داشتن جسم و ستاره  سالم نگه   بانیشد. طب  زنده   ابه خد  توان ی م  یباورها و دانش کتاب   ،یفکر

  درون   ةشد در آسمانِ گشوده   ی زنده شدن به زندگ  یهاراه   کهی حالدر   دانند؛ی ستارگان را در زنده شدن انسان به خدا مؤثر م

 د.ریگی انسان قرار م اریدر اطراف اتفاقات در اخت  گشاییفضا  با  و  است 
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 ۳۷۱۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کوه قاف یِسو  نیذُوالْقَرْنَ رفت

 او را کز زُمُرُّد بود صاف  دید

نماد انسان    جانی در ا  زیکوهِ قاف رفت ]کوه قاف ن  یسو[ به کندیخودش کار م  یکه رو  ست ی نماد انسان  جان ی]در ا  نیذُوالقرن

 .است  ف یکه آن انسان کامل مانند زُمُرّدِ صاف و لط دیاست[ د ی کامل و زنده به زندگ 

 ۳۷۱۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 طیعالَم حلقه گشته او مح گِردِ

 طیاندر آن خَلقِ بَس ران یحَ مانْد

 بزرگ  یمعنبه  نجای: گسترده، پهن، در اطیبَس*

نفوذ و اثر حضور انسان    رایاطرافِ عالم و هرچه که موجود است را احاطه کرده است، ز  ،یاکه آن انسان مانندِ حلقه  دید

 .شد رانیآن مخلوقِ بزرگ ح  عظمتِ  یاز تماشا  نیگسترده است. و ذُوالقرن اریکامل بس

 ۳۷۱۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستندیدگرها چ ، ی: تو کوهگفت

 ستند؟یعُظْمِ تو باز  شی به پ که

 ی : بزرگ عُظْم*

  ی ا چه یچه هستند که دربرابرِ عظمتِ تو باز  گرید  یهاپس کوه   ،یخطاب کرد: »اگر تو کوه   نیبه آن انسان کامل چن  نیذُوالقرن

 دارند چه هستند؟  یذهنها که منانسان  هیبق  یاگر تو انسان هست  دیگو ی به انسان کامل م  نیذوالقرن ی عنی ستند؟«ین  شیب
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 ۴5 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یاگر اِسکندر ی شمس آ  مَطْلَعِ

 یکوفَرین ی از آن هرجا رَو  بعد

  ی دارا  یاز آن پس به هرجا که برو  ، یو به خدا زنده شو  یحضور برس   دیمانند اسکندر به محل طلوع خورش  ی تو بتوان  اگر

 .آن فکر و عملت را فاسد کند یکه انرژ یندار   یذهنمن گر یبود. د  یخواه  ی قیشکوه و جالل حق

 9۰ هی، آ(۱8سوره کهف ) م،یقرآن کر

 .«سِتْرًا  دُونِهَا  مِنْ لَهُمْ  نَجْعَلْ لَمْ  قَوْم    إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى حَتَّى»

ایم. آن برایشان هیچ پوششى قرار نداده   یکند که غیر از پرتو به مکانِ برآمدنِ آفتاب رسید. دید بر قومى طلوع مى   تا»

 دیتابی اند، م که به خدا زنده شده   یمثل موالنا و بزرگان   یبر قوم   ی زندگ  د یکه خورش  دیجا دآن   د،یرس  نی]چون به مشرق زم

و    نندیبی وجود دارند که بدون حائل آفتاب را م  ییهاانسان   یعن ین قرار نداشت.  خداوند حجاب ذه  د یها و خورشآن  انیکه م

 « .[کنندی از تابش خرد او استفاده م

 ۴۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مَشرق شود  یاز آن هر جا رَو  بعد

 بر مغربت عاشق شود  هاشرق 

.  گرددی م  ی انوار زندگ  مشرق   زیجا نآن   یکه رو  ی به هر سو و سمت  ،ی واصل شد  ،ییکتای  یکه به مشرق، فضااز آن   پس 

دارند،    یذهنهنوز  من  ی اند ولکه روشن و زنده شده   کنندی مشرق هستند، گمان م   یلحاظ ذهن که به  ییهاآن   یعنیها  شرق 

 . شوندی بر مغرب وجود تو عاشق م 
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 ۴۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مغرب دَوان  یِخُفّاشت، سو حِسِّ 

 رق روان مش یِدُرْپاشت، سو حِسِّ 

 انسان  یِ از حِسِّ روحان هیکنا د،یمروار یپاشنده د،یمروار ی: نثار کننده دُرْپاش*

که    رودی م  ییشتابان به جا  ند،یبیم  های دگی همان  قیتو مانند خفاش کور است و از طر  یذهنحواس من  ای  یظاهر  حس

 . حضور و خرد تابان است د یکه خورش رودی م یی سو  تو به   ییخدا یاریهش ای ی حس باطن ی حضور نباشد. ول  دیخورش

 ۴8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 سوار  یحِس، راهِ خران است ا  راهِ

 خران را تو مزاحم، شرم دار  یا

راه خران است.    های دگ یو همان  یذهنمن  یبدان که راه حواس ظاهر  ،ی هست   یسوار بر زندگ   یاری عنوان هشانسان که به   یا

  ی مزاحم حواس خران و حت  ،یکنی م   جادیمدام درد ا   یذهنکه در من   ی دارند. ا  زین  وانات یرا خران و ح  یحس ظاهر  رایز

از حواس    دگانیها را ترک کن و به راه رهکن و راه آن   ایح  ،یترنییاپ  اریو از خران هم بس  یا شده   گرید  یذهن  یهامن

 . درآ یذهنمن

 ۳۷۱۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هااند آن کوهمن یِها: رگ گفت

 من نَبْوَند در حُسن و بَها مثلِ

 و درخشش   یروشن  ی : مخفّف بَهاء، به معن بَها*
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و در    ندیآی حساب ممن به  یهادارند، رگ   یذهنکه من   گرید  یهاها، انسانقاف ]انسان کامل[ در جواب گفت: آن کوه   کوهِ

 .ستندیو ارزش مانندِ من ن یگرجلوه  ،ییبایز

 ۳۷۱5 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دارم نهان   یرگ  ،یبه هر شهر من

 عُروقم بسته اطرافِ جهان بر

 رگ  یمعنعِرق به : جمع عروق *

فرد  ،یدر هر شهر  من هر  رگ  ی گروه  ا ی  یدر  افراد،  هم  ده یپوش  ی از  و  دارم  پنهان  به رگ   ة و  جهان  بسته    میهااطرافِ 

 .[ جنبدی کوه واقعاً آگاهانه به انسان کامل دل بدهد و در حضورش باشد، رگ او بهتر م ک یعنوان است. ]اگر انسان به شده 

 :تشکر با

 سمانه 
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 گنج حضور، بخش سوم  898شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۳۷۱۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مرا یشهر یچو خواهد زَلزله   حق

 او، من بَرْجَهانم عِرْق را  دیگو

و    دهدی او به من فرمان م  زد؛ یهم بررا به   ی ذهنپا کند و منزلزله به   ی :[ هرگاه خداوند بخواهد در شهردیگوی ]موالنا م

  ة لیوسرا به   شی ها. ]خداوند رگ دیآی م  د یآنگاه زلزله پد  جنبانم؛ی را که به آن شهر متصل است، م   میهااز رگ   یکیمن  

با خواندن اشعار موالنا و عارفان،    نیها فرستاده است. بنابرابه درون انسان  ازنده شده به خدا مثل موالن  یهاانسان 

 .[ پاشدی ازهم م  یذهنو من  دیآی وجود م درونمان زلزله به 

 ۳۷۱۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بجُنبانم من آن رگ را به قهر  پس 

 ست شهر بِدان رگ متّصل گشته  که

 .لرزدی شدّت م که به آن رگ متصل است به  یو شهر دهمی آن رگ را با قهر و شدّت حرکت م  زیمن ن پس 

 ۳۷۱8 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بَسْ، شود ساکن رگم دیبگو چون 

 فعل اندر تَگم یِ وز رو ساکنم،

 : دویدن تَگ*



 

 

 

595قسمت پیغام عشق   خانم جیران  

شده و  گشوده   یسبب فضا. هرچند که خود به شودی م  حرکتی : »بس است«؛ آن رگم ساکن و ب دیخداوند بگو  کهنیهم

کامل هستم    م یدر تسل  یعنیدائما در حالِ تکاپو هستم    یاله   ة سکون و ثبات دارم امّا به سبب فعل و اراد  ت،ینهای ب   ةشیر

 .من فکر و عمل کند قیطرتا خداوند از

 ۳۷۱9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مرْهم ساکن و بس کارْکُن  چوهم

 خِرد ساکن، وزو جُنبان سخُن  چون 

مانندِ    ا یاست.    حرکتی ساکن و ب  اش یبخش است امّا صورتِ ظاهر و درمان  ارمؤثریکه بس  مانندِ مَرهَم هستم گرچه  من

  م، ی. ]ما ساکنِ روان هستدیآی م   رونیو ب  جنبدی است امّا کالم و شعر از آن فضا م  حرکتی ظاهر بعقل و خرد هستم که به 

جهان    نیو به ا  ردیگی گشوده شده خرد م   یو قسمتِ روان، مرتب از فضا  دارد  تینهای ب   ةشیقسمتِ ساکنِ ما، ثَبات و ر 

 .[ زدیریم

 ۳۷۲۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یآنکس که ندانَد عقلش ا نزدِ

 نیهست از بُخاراتِ زم زلزله

 نیزم  یها از بخارهاانسان   ی و تحوالت درون   که زنده شدن به خدا، زلزله   کندی دارد فکر م  یذهنکه عقلِ من   ی آن کس   امّا

منجر به وحدت و    ده، یهمان  یبر سرِ باورها  یذهن  یها. ]بحث و جدلِ من شودی م  ی ناش  یذهناز درد و تحوالت من   یعنی

 .[ شودی زنده شدن به خدا نم 
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 ۳۷۲۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او قلم دید  یبر کاغذ یمُورَک

 راز هم ن یدگر ا  یبا مور گفت

مسئله را با    ن یسپس ا  کند؛ی حرکت م  ی که بر کاغذ  دیرا د  ی کوچک، قلم  یااست.[ مورچه   ذهنیمن  نمادِ   کوچک  ة]مورچ 

 .گذاشت انیدرم  گرید یامورچه 

 ۳۷۲۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها آن کِلْک کرد نقش  ب یعجا که

 زار و وَرْد و چو سوسنْ   حانیر همچو

 ی : قلمِ نویسندگ کِلْک*

 : گُل، گُلِ سرخ وَرْد*

کرد که   الیو سوسن و گُل است. ]خ حانیکه همچون ر ییهانقش  کند؛ی رسم م ی بیعج یهاقلم چه نقش   نیکه ا گفت

 از قلم است.[   شودی هرچه بر کاغذ نوشته م 

 ۳۷۲۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ورشه یآن مور: اِصْبَعَست آن پ گفت

 قلم در فعل، فرعست و اثر نیو

 : انگشت اِصْبَع*
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قلم در عمل، فرع    نیا  سد؛ینوی است و م   ورشه یپ  دهد،ی انگشت است که قلم را حرکت م   نی مورچه گفت: نه ا  ی کی  آن

 .و تابعِ انگشت است

 ۳۷۲۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن مورِ سوم کز بازُوَست  گفت

 اصبعِ الغر زِ زُورش نقش بست  که

 .ردیگی م رو یانگشتِ الغر از بازو ن رایبلکه بازو است، ز ست یانگشت ن ،یسوم گفت: فاعلِ اصل   ةمورچ  امّا

 ۳۷۲5 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی کیباال تا   رفتیم نیچنهم

 ی موران، فَطِن بود اندک  مِهترِ

 دانا  ار،ی: هوشفَطِن*

مورچه   نیا در  د  پس   ی کیها  موضوع  م   یگریاز  نظر  رفت،ی باال  هم  دادند ی م   ی هرکدام  پخته   طورن یو  و  نظرشان  تر 

ها نماد انسانِ  مورچه   سِ یتر و داناتر بود. ]رئزرنگ   ی و او اندک   دیها رسمورچه   سیتا آنکه نوبت به رئ  شدی تر م عالمانه 

 .[ باشدی م شدهتیهوهم اریباسواد و بس

 ۳۷۲۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هنر ن یا دینیکز صورت مب گفت

 خبری به خواب و مرگ گَردد ب  که



 

 

 

595قسمت پیغام عشق   خانم جیران  

مرگ،    ایجسم و ظاهر با خواب و    رایز  دینیانگشت، بازو و بدن نب  ،یهنر را از صورتِ ظاهر  نیها گفت: امورچه   سیرئ

 .شودی م خبری و ب  هوش ی ب

 ۳۷۲۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آمد چون لباس و چون عصا  صورت

 ها به عقل و جان نجنبد نقش  جز

عقل و جانِ    ة ل یوسها جز به نقش   نیچون لباس و عصاست و اهم  یها ادامه داد:[ جسم و صورتِ ظاهرمورچه   سی]رئ

انسان و   تواند ی م  ییتنهابه   یباور را دارد که عقل و جانِ جسم  نی. ]او ا شوند ی و نوشته نم  ندی آی به حرکت در نم   یجسم 

 جهان را اداره کند.[ 

 ۳۷۲8 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اد ؤ بود او که آن عقل و فُ خبری ب

 خدا باشد جماد  بیز تقل ی ب

 : قلب ادؤ فُ*

 : برگرداندن بیتقل*

ا  زیها نمورچه   سیرئ  یحتّ مرکز عدم، اتصال و    ، ییبدونِ فضاگشا  ،یذهنقلب و عقلِ من   نی نکته غافل بود که ا  نیاز 

 کهی عقلِ کل است؛ درصورت   یذهنعقلِ من  کنندی فکر م  های لی است. ]خ  یجامد و محدود  زِیچ  کی خدا،    یسوبازگشت به 

 .[کندی م د یمسئله، مانع و دشمن تول ماًکه دائ هاستی شدگی و شرط  ی دگ یهمان نیعقل، هم نیا
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 ۳۷۲9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 برکَنَد تیعنا  یزمان از و کی

 کُندیم های ابله  رکیز عقلِ 

  رکِیعقلِ ز  نی قطع شود هم  ی و انسان اتصالش با خدا و زندگ   ردیبگ  ی ذهنخود را از عقلِ من  تِیعنا  یاخداوند، لحظه   اگر

 .رساندی به ما م  یادیز یکرده و ضررها یاریبس یهای ابله  یذهنمن

 5۶۰ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 چرا بُوَد؟   ایدلبرِ مرا شرم و ح عاشقِ 

 بُوَد، رسمِ وفا چرا بُوَد؟   نیجمال ا  چونکه

را    یذهنمن   تیّ داشته باشد و محدود  ایشرم و ح  ست یخدا و زندگ ی قیعاشقِ حق کهی کس   یعنیعاشقِ دلبرِ من   دیبا  چرا 

زنده شدن به   یبرا  دیاوست؛ چرا با ی و زنده شدن به ذاتِ اصل ییکه جمالِ خداوند، فضاگشا   ی کند؟ وقت لیبه خود تحم

 وجود داشته باشد؟  یخدا و وفا به الست، آداب و رسوم ذهن 

 5۶۰ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ست نامِ او است، عشق شده  یاکرانه ی ب  لذّتِ

 است، ور نه جفا چرا بُوَد؟  ت یخود شکا  قاعده

و    دهیهمان  یو نامش عشق است؛ اما قاعده و باورها  ستیاکرانه ی خدا، لذّتِ ب   تِینهای و زنده شدن به ب   یی فضاگشا

 .شودی جفا م بوده و منجر به   تیشکا  ،یذهناساس من حرف زدن بر
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 ۱۷۲۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و دلدارِ من  شمیانده یقاف

 من  دارِیجز د  ش،یمَند دمیگو

  ی کنم؛ ول   فیاشعارم خداوند را به حرف درآورم و او را توص   ة لیوسهستم تا به   یسازه یشعر و قاف  ة شیدر اند  نکه یا  با

 .نیشده، مرا ببگشوده  یکن و درفضا باز : حرف نزن، فقط فضا رادیگوی دلدار، خداوند، به من م 

 ۱۷۲8 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من  شِیانده یقاف  یا  نینش  خوش

 من  شِی در پ یدولت تو یه یقاف

فضا را باز   ،یاو آنجا نشسته  به ذهن رفته  با،یجمالتِ ز  افتنِیمن و  ف یتوص ی که برا ی عاشق  ی :[ ادهدی ]خداوند ادامه م 

  ؛ یمن هست  نِیتو ع  یعنی  ی دولت خودت هست  ه یدر نزدِ من، قاف  رایز  نیشده، درست و خوش بنشگشوده   یکن و در فضا

 گردد؟ ی م  هیقافخود به دنبال  فِیتوص ی برا ی کسچه  نیبنابرا

 ۱۷۲9 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از آن   یش یبْوَد؟ تا تو اندچه  حرف،

 رَزان وارِیبْوَد؟ خارِ دچه  حرف،

 .باغ آمده است یبه معنا نجای: درختِ انگور، در ارَز*

چون  که هم  گریبه فکر د  یاز فکر  دنیپر  ست؟ ی. سخن چیش یاندی ها مآن   ةلیوسکه به   یذهنمن  یفکرها  ست؟یچ  حرف

 .باغ است  واری خارِ د یهابوته 
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 ۱۷۳۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و صوت و گفت را بر هم زنم حرف

 هر سه با تو دم زنم  نیا ی که ب تا

. ]خدا  میسه مانع، با تو سخن بگو  نیتا بدون ا  گذارمیکنار م  د،یآی را که به ذهنم م  یزیحرف، صوت، سخن و هرچ  من

 کن تا خداوند راه را به تو نشان بدهد.[  یی نکن، حرف نزن و فضاگشا فیرا توص

 :تشکر با

 ران یج
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  ارسال پیغامهمراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای  

توانید پیغام خود را ازطریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 پیغام عشق گروه تهیه مجموعه 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


