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 گنج حضور، بخش دوم  914شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 4۶88 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صَبا  ۀکم از خاکست کز عِشو  نه

 پوشد، سَر برآرَد از فنا  سبز

سبزه و    یستیدر زمستان، براثر نوازش بادِ صبا در بهار از دل آن ن  یو خشک  یست یکه بعد از ن  ستیاز خاک کمتر ن  انسان

با عدم کردن مرکزش، به گل    های دگ یاز دل خاکِ همان  تواند ی م   زی. ]انسان نشودی و سرسبز م  دیروی گل م  سربرآورد و 

  حضور شکوفا شود.[ 

 4۶89 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز آب ِنطفه نَبْوَد کز خِطاب کم

 رُخ چون آفتاب ندیزا وسفانی

  دهییزا  وسفیچون  هم   یانیبارویز  ،یزندگ  یِتکامل  یرویکه از دلِ آن، از خطاب، ن  ستینکمتر    یاانسان از نطفه   نیچنهم

خدا عشق و برکت    دِیعنوان خورشو به   شوند ی حضور زنده م   یاریبه هش  ،یاریهش  یِتکامل   روندۀ  که درصورت ادام   شوند یم

 .کنند ی را در جهان پخش م

 4۶9٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد از اَمْرِ کُنْ ست، ین  یز باد کم

 سُخُن رَحِم طاوس و مرغِ خوش  در

 ]. باد جنس نر به ماده است دنِیرس  قیمعتقد بودند که زاد و ولد پرندگان از طر میدر قد[
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  لیسخن تبدغِ خوش امرِ کُن، فرمانِ خداوند، در رحمِ پرندگان به طاووس و مر  قیکه از طر  ستین  یکمتر از باد  انسان

 .شود یم

 117 یۀ، آ( ۲بقره ) ۀ سور م،یقرآن کر

 .«فَیَکُونُ کُنْ لَهُ  یَقُولُ فَإِنََّمَا  أَمْرًا  ىقَضَ   وَإِذَا  السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَدِیعُ»

 «.«شودگوید: »موجود شو. و آن چیز موجود مى چیزى کند، مى   ۀها و زمین است. چون اراد آسمان  ۀآفرینند»

 4۶91 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز کوهِ سنگ نَبُوَد، کز واِلد کم

 کآن ناقه ناقه زاد، زاد  ،ییناقه 

 دنیی: زاوِالد*

 : شترِ ماده ناقه*

شتر    ک یکه به فرمان خدا    اورد، یشتر در ب  کی   کوه   دلِ  از  بخواه  پروردگارت  از  گفتند  او  به   صالح   قوم  صالح، ۀ  در داستان ناق[

 ]. برآمد کوه دل  از  هم آن که  خواستند  را شترۀ  درآمد، سپس بچ

از دل   تواند ی م ی زندگ  گریعبارت د. به اوردیدرب  را  شترۀ  شتر و سپس بچ  ک یکه از دل آن  ستین   یکمتر از کوهِ سنگ  انسان 

 .اورد یب رونیحضور را ب  یِاریهش یذهنرا متولد کند و سپس از من یذهنمن  ،یجهان ماد

 4۶9۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عدم   یۀهمه بگذر، نه آن ما نیز

 دَم به دَم؟ دیَزاد و بزا عالمم
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شده و    دهییزا  یستیعدم و نۀ  یکه جهان از ما  ستین  طورنینکته دقت کن، مگر ا  نیها بگذر و تنها به اال مث  نیاۀ  هم  از

چون  حضور هم   یاریعنوان هشزاده شوم و و به   ی ذهناز من  توانم ی شدن است پس من هم م  دهییدرحال زا   زیلحظه نبه لحظه 

 .میایباال ب دیخورش

 4۶9٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و شادِ شاد دیو برطپ  دیبرجَه

 زد، سجود اندر فتاد  یدو چرخ  کی

زد و به رقص درآمد و با مرکز  ی چرخ   یانسان عاشق ناگهان برخاست و به جوشش درآمد، سپس از شدت ذوق و شاد آن

 .آورد  یجارا به  میتسلۀ  عدم، سجد 

 ۲۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چاک شد  ی که را جامه ز عشق هر

 پاک شد   یبیعز حرص و جمله   او

  ز یاز شدت عشقِ زنده شدن به خداوند چاک شود، قضا و کن فکان ن  اش یذهنمن ۀ  هرکس فضا را باز کند و جام  نیبنابرا

 .پاک خواهد کرد  هاب یعۀ وجودش را از حرص و هم 

 ٣۲۵9 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یولوم

 غالمِ آنکه اندر هر رِباط من

 را واصِل نداند بر سِماط ش یخو

 سرا: خانه، سرا، منزل، کاروان رِباط*
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 گشوده شده  تِینهای ب  یِ فضا ، ییکتای ی: بساط، سفره، خوان، فضاسِماط*

باشد، ادعا    افتهیهرچقدر هم که روابط و کارش رونق    یعن یکه هست،    یتیهستم که در هر سرا و وضع  یغالمِ آن کس   من

  را یادامه دهد. ز  یی خود از جمله صبر، شکر و فضاگشا  یِمعنو  یهانی و همچنان به تمر  دهیرس  یی کتای  ینکند که به فضا

 .دیایخودش را ببافد و باال ب هدوبار تواند ی م یذهنکه غفلت کند، من ی درصورت

 ٣۲۶٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تَرک کرد دیکه ببا یرِباط  بس 

 روز مرد  ک یرسد به مَسْکَن در  تا

 ی هاو مرتبه   هاتیرا ترک کند و از وضع  یادیز  یسراهاکاروان   دیبا  ،ییکتای  یدر طول سفر خود از ذهن به فضا  انسان

 یای دگ یهمان  چیفضا در درونش گشوده شود و ه  ی عنیبرسد    خواهد ی که م   ی روز به شهر  ک یعبور کند تا باالخره    ی مختلف

 .نماند

 1٠۵7 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اهیصد گ زد یور بر  د،یَبِرو گر

 الهۀ آن کِشت دیَرو بَر   عاقبت

گ  اگر   انسان  در  را  خودش  که  خداوندۀ  همان کشت  تیکاشته شود، رشد کند و پژمرده شود درنها  ی دگ یهمان  اهیهزاران 

 .شودی او زنده م تینهای و انسان به ب  شودی ذهن خاموش م  یاهوی ه کند،ی است رشد م حضور کاشته یاریشه صورتبه 

 1٠۵8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بر کِشتِ نخست  دینو کار کِشتِ

 است و آن اَوَّل دُرُست  ی دوم فان  نیا
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  که ی را کاشته است. درحال  های دگ یخداوند است، کشت نوِ همان  تیو ابد  تینهای کشتِ نخست، که همان ب   یبر رو  انسان 

فان  دوم  ا  یکشت  و  م   نیو گذراست  ثمر  به  که  است  اول  درست   رسدی کشت  با  یو کشت  ما  انداختن    دیاست. پس  با 

 .میزنده شو ند خداو تیو ابد  تینهای و عدم کردن مرکزمان به ب  های دگیهمان

 1٠۵9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است  ده یاوَّل کامل و بُگز کِشتِ

 است  ده یفاسد و پوس ی ثان  تخمِ

است و الزم    دهیو برگز  نقص ی است که کامل، بعنوان کشت اول کاشته خود را به   ت یو ابد  تینهای در روز الست ب   خداوند 

  خواهد ی است و معنوان کشت دوم کاشتهخود را به   یهای دگیهمان  ز یبه آن اضافه شود. انسان ن  یاز جهان ماد   یزیچ  ست ین

 .هستند ده یفاسد و پوس کهی درحال  ردیگقرار ب   دییشود و مورد تأ دهیها دبراساس آن 

 1۶۲۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جنسِ تو   یاو زبان، ن   ،یتو گوش  چون 

 را حق بفرمود: اَنْصِتُوا  گوشها 

از    دیو فقط با  یاز جنس گوش هست   یکه از ذهن خارج شو  یو چه در زمان  یهستکه در ذهن    ی انسان تو چه در زمان  یا

 .دیتو سخن بگو قیخداوند از طر یاجازه ده یی فضاگشا قیطر

 ٣۶9۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اَنْصِتُوا   دیشما خاموش باش پس 

 گو  وزبانتان من شوم در گفت   تا
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زبان زندگ  از  بادیگوی م  ی ]موالنا  باش  دی[ پس شما  باز کن  د،ی»خاموش«  را  را اجرا کن  دیفضا  »اَنْصِتوا«  تا من    دیو فرمان 

  ده یمن سخن گفته و شن  قیهم از طر  تانیها وگو . و در گفت میشما سخن بگو  ی جابه   یی کتای  ی»زبانتان« شوم و از فضا

 .دیکنی کرده و دعوا م دا یدائماً با هم اختالف پ صورتآن در رایز  یذهنمن  قیشود نه از طر

 ٣4۵۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 را گوش کن، خاموش باش  اَنْصِتُوا

 گوش باش   ،یزبانِ حق نگشت چون 

گوش    دیموقع هم فقط با  آن   یبرسد که تو زبان خداوند بشو  یفرمان »اَنْصِتوا« گوش کن و ذهنت را خاموش کن تا زمان  به

 .د یتا خداوند از زبان تو سخن بگو  یبده

 ٣1۵8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : رُدُّوا لَعادُوا، کارِ توست دشیگو

 سست   ثاق، یتو اندر توبه و م یا

 .اند، باز گردندشده   یجهان برگردانده شوند، دوباره به آنچه که از آن نه  نی لَعادُوا: اگر آنان به ا رُدُّوا *

 ،یذهن  یهاو با سبب   یکه در توبه و وفا به عهد الست سست هست   یکس  ی: ادیگوی [ م یااراده سستْۀ  بند  نی]خداوند به چن

که    یکارِ توست که تنها زمان  نیا  ،یروی م  دهدی م  نشان   تو   به   ذهنت  که   چهآن   دنبالبه  من،ۀ  بدونِ توجه به خواست و اراد

اما به قولت   ی و با من بمان ی که به ذهن برنگرد یدهی و قول م  ییآی من م  ی سوبه   ییبا فضاگشا  ،یتحتِ فشار دردها هست

 .یکنی عمل نم

 ۲8 ۀ، آی( ۶)  انعامۀ کریم، سور قرآن

 .«لَکَاذِبُونَ  وَإِنََّهُمْ   عَنْهُ  نُهُوا لِمَا لَعَادُوا رُدَُّوا  وَلَوْ بَدَا لَهُمْ مَا کَانُوا یُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ  بَلْ»
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جهان باز آورده شوند، دوباره بدآنچه    نیبر آنان آشکار شود، و اگر آنان بد  داشتندی م   دهیپوش  شی پ  نیآنچه را که ز  بلکه »

 .«زناندروغ   اندشان یزگردند. و البته ااند، باشده   ی از آن نه

 ٣1۵9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من آن ننگرم، رحمت کنم  کیل

 پُرَّست، بر رحمت تنم رحمتم

بلکه دائماً درحال بخشش هستم   کنمی تو نگاه نم  یهایی وفای و ب ی:[ البته که من به بدعهددیگوی ]و باز در ادامه خداوند م 

 .کنمی و برحسب رحمتم عمل م  بخشمی است به تو م تینهای و ب  عیو از رحمتم که وس

 1۵۶ۀ ی، آ(7)   اعرافۀ سور م،یقرآن کر

 ...«  وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلََّ شَیْءٍ»... 

 ...«  را فرا گرفته است اءیاشۀ ( هم یرحمت من )حق تعال  و»... 

 4۲٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا ۀ  بوَد بند  زدان یۀ یسا

 خدا ۀ عالم و زند نیا  ۀمُرد

است  مرده   یجهان ن یآفل ا  یزهایچۀ  به هماوست، نسبتۀ  یجهان سا  نیعنوان امتدادِ خداوند در اچون موالنا که بههم   یانسان 

الست وفا کنند    مان یدند، به پخداوند شوند اگر کمر همت ببنۀ  یسا  توانندیم  هاانسان ۀ  است.]همزنده شده  یو تماماً به زندگ 

 پاک کنند.[  شانرا از مرکز های دگ یو همان
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 4۲4 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گُمان ی زوتر ب ریاو گ  دامنِ

 در دامنِ آخِرزمان  یره تا

ل  وچرا دست به دامان آن انسان کامبدون چون   ،یروی و اوهام ذهن م  االت یخ  ی سوو به  یهست  هاه یسا اد یکه ص  ی کس   یا

 .ی کن دا ینجات پ ، یابدۀ  لحظ  نیا یعنیشو تا در دامن آخرْزمان 

 4۲۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 استیمَدَّالظَِّلَّ نقشِ اول فَیْکَ

 خداست  دِینورِ خورش لِ یدل کو

بر نورِ خداوند    لیخدا دل   یآن ول   یعنی  ه،یخدا مظهرِ کاملِ خداوند است. و آن سا  یکه ول  نستیمَدََّالظَِّلََّ« ا»کَیْفَ   یۀاز آ  منظور

 .خداوند است   یِسومردم به  یِاو راهنما ی عنیاست. 

 4۶و   4۵ اتی، آ(۲۵)  فرقان ۀ سور م،یقرآن کر

 .«جَعَلْنَا الشََّمْسَ عَلَیْهِ دَلِیلًا  ثُمََّ سَاکِنًا لَجَعَلَهُ   شَاءَ  وَلَوْ  الظَِّلََّ مَدََّ کَیْفَ  رَبَِّکَ تَرَ إِلَى أَلَمْ»

 .«قَبَضْنَاهُ إِلَیْنَا قَبْضًا یَسِیرًا ثُمََّ»

آن را ساکن و    خواستی را امتداد داد و گستراند؟ و اگر م  ه یکه چگونه سا  یست یبه ]قدرت و حکمت[ پروردگارت ننگر  ایآ»

. سپس آن را ]با بلند شدن آفتاب[  میها[ قرار دادانسان   یراهنما ]  ه،ی]شناختن[ آن سا   یرا برا  دی گاه خورشآن  کرد،ی ثابت م

 «.میریگیخود بازم ی سواندک به اندک 
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 4۲۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 لیدل نیا  یمرو ب  یواد نیاندر

 لیگو چون خَل  نیاالفِل اُحِبُّ  ال 

 : راهنمالیدل*

 .)ع( است  میضرتِ ابراهلقبِ ح   اللَّه،ل ی: دوست؛ خللیخل*

کن و بگو    ییرا شناسا  یذهنماه من   نیآفل بودنِ ا  ل، یخل  میموالنا قدم مگذار. تو هم مثل ابراه  ییذهن بدون راهنما   یِواد  در

روح    رد،یو اگر جسم در مرکزت قرار گ  یتو از جنس عدم هست  رایپس آن را به مرکزت راه نده ز  ،یرا دوست ندار  نیکه آفل

 .رودی م نیشده و از ب  ژمردهپ تاًیو نها کندی و فکرت را خراب م 

 7۶ۀ ی، آ(۶) انعامۀ سور م،یقرآن کر

 «الْآفِلِینَ أُحِبَُّ  لَا  قَالَ  أَفَلَ فَلَمََّا رَبَِّی  ذَاهَ قَالَ کَوْکَبًا جَنََّ عَلَیْهِ اللََّیْلُ رَأَى  فَلَمََّا»

گفت: »این است پروردگارِ من.« چون فرو شد، گفت: »فرو شوندگان را دوست    اى دید.شب او را فروگرفت، ستاره ونچ»

 .««ندارم

 4۲7 تی ب دفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 ابیرا ب ی آفتاب هیز سا رو

 بتاب یزیشه شمسِ تبر  دامنِ

زنده شده و همچون    ی کن و دامن او را که تماماً به زندگ  ادیمثل موالنا را پ  یآفتاب   ،یذهنمنۀ  ی برو و از شرِ نفوذ سا  پس

 .او استفاده کن  یهایی و از راهنما ریبگ کندی عشق و برکت خداوند را در جهان پخش م د،یخورش
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 14۲۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی او موقوفِ حال است، آدم  آنکه

 ست ی در کم  ی به حال افزون و، گاه گه

است. با کم شدنِ    یذهنانسان من  هاستی دگ یو وابسته به همان  رییو محکوم حال است و دائماً درحالِ تغ  دیکه مق  یکس  آن

  د ی او با  ست، ین  ستهیانسان شا  یحال برا  رِیی تغ  نی. اشودی شدنشان سرخوش و مست م   ادیها ناراحت و پژمرده، و با زآن

 .تا حالِ خوبِ ثابت داشته باشد زد یبر  دشبه چهار بع  یفضا را باز کند و برکات زندگ

 14۲۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 الوقت باشد در مثال ابنُ   ،یصوف 

 فارغ است از وقت و حال   ،یصاف  کیل

است، حالِ او را    ندهیگذشته و آ  یِفرزند زمان مجاز  یعنیالوقت  ابن   کند، ی م   یکه در ذهن زندگ   ی انسان  ،یمثال صوف   یبرا

است که مرکزش را عدم کرده و حال او در    ی انسان   ی. اما صاف خواهدی م  ی زندگ  شیهای دگیو از همان  کندی م  نییزمان تع

 .است  یشناختو زمان روان  یذهنو مستقل و فارغ از حال من دیآی م ی لحظه از زندگ نیا

 14۲7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او یِموقوفِ عزم و را هاحال 

 او  یِآساح ی از نَفْخِ مس زنده

  ک ی به    ی بلکه وقت  ستین  های دگیحالِ او موقوف همان  رایدارد ز  ی بستگ  یانسان زنده به زندگ ۀ  شیهمه به عزم و اند  احوال

و    آسا ح یدمِ مس  قیرا از طر  یو حالِ خوبِ زندگ   اوردیرا در او به ارتعاش درب  ی زندگ  تواندی م  رسدی م   یذهنبا من  ی انسان 

 .به او بدهد  دارکنندهیب
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 14۲8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ینه عاشق بر مَن ، یحال  عاشقِ 

 ی تَنی حال بر من م   دِیام بر

 ی های دگ یکردن همان  اد یکه از ز  ی هست  ی انسان، تو عاشق حال خوش   ی :[ ادیگوی دارد م   ی ذهنکه من   ی ]خداوند به انسان

که حالت خوب  آن  دیو به ام  ی خودت هست  یذهنشده. عاشق حال من گشوده  یفضا  نیاشق من و انه ع  ،یریگیمرکزت م

 .یکنی شود دعا و عبادت م

 14۲9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کامل بُوَد  ی دَم کم، دَم  کی  آنکه

 آفل بُوَد  ل،یمعبودِ خل ستین

و    زدیری حالش بد است و مرکزش فروم   های دگیلحظه از کم شدن همان  ک یکه مرکزش از جنس جسم است،    ی کس   آن

چراکه    ست ین  لیو دربرابر اتفاقات، قضاوت و مقاومت دارد پس معبودِ خل   شودی ها حالش خوب مشدن آن   ادیز  از  بعدۀ  لحظ 

 .ندارد  یثبات چ یگذرا و آفل است و ه

 14٣٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یا و ن  آفِل باشد و، گه آ وآنکه 

 ن یالْآفِلدلبر، ال اُحِبَُّ   ستین

. پس او  زیچ  با آن   ی و گاه  شود ی م  دهیهمان  زیچ  ن یبا ا  ی داشته باشد و مرکزش از جنس جسم باشد، گاه  یذهنمن   یهرکس

 .گذارمی و آن را در مرکزم نم ست یو آفل است و من آن را دوست ندارم، دلبر من ن رییمرتب درحال تغ
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 14٣٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صفاجو ابنِ وقت  یِّصوف  هست

 را همچون پدر بگرفته سخت  وقت 

وقت«    »ابن   کند،ی وجو مو صفا را در ذهنش جست   کندیم  یبا تظاهر و نفاق عبادت و کار معنو  یذهنکه در من  یانسان  اما

و وابسته به    دیَّو سخت مق  دهیرا مانند پدر، محکم چسب  ندهیو گذشته و آ  هات یاست، وضع  ی شناختفرزند زمان روان   یعنی

 .هاستآن

 14٣4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 غرقِ عشقِ ذوالجالل   ،یصاف  هست

 فارغ از اوقات و حال  ، یکَس ن ابنِ

فارغ    یو اوقات مجاز  یو از احوال ذهن  ستی ن  کسچ یانسانِ زنده شده به خداوند، غرقِ عشق خداوند است، فرزند ه  آن

 .ندارد   یبستگ   رونیدر ب  یزیاست و حالش به چ

 14٣۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ولَدستیُکه او لَمْ  ینورۀ غرق

 زدست یآنِ ا ولَد یُلَمْ   لِدیَ لَمْ

  شود ی و زاده نم  دیزای که نم   یزیچ  . آندیزای و نم   شود ی که زاده نم   شودی م  یو غرقِ نور  کندی ]آن انسان عاشق[ فضا را باز م

 .شده است گشوده  ی و فضا یزدینورِ ا نیهم
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 ٣ یۀ(، آ11۲اخالص ) ۀ سور م،یقرآن کر

 .«ولَدْیُوَلَم   لِدْیَ لَمْ»

 .«زاده است و نه زاده شده نه»

 :کرتش  با

 سیمتن: پارم کنندهمیتنظ

 س ی: پارمندهیگو

  

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 914: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا
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 گنج حضور، بخش سوم  914شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 1۵7۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن عنوان چو اِقرارِ زبان هست

 را کن امتحان نه یس ۀنام متنِ

. یکنی آن چهره را ارائه م  ز، ین گران یکرده و به د ف یاست که به ذهن و زبان، خود را توص ی اقرار زبان نیفهرست هم آن

 .یو از درون خود آگاه شو ی بخوان ، یکن باز کرده،  امتحان را  مرکزتۀ نام متن  دیبلکه با ی به آن قانع شو دیتو نبا

 1۵7٣ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 موافق هست با اقرار تو؟ که

 وار نَبْوَد کارِ تو منافق  تا

در مرکز    یدگیهمان  چیکه ه  یکنی با زبان اقرار م  کهن یا  ایهماهنگ است؟ آ   ییگوی چه که به زبان ممرکزت با آن  نیبب

و درد است؟ تا مبادا کارِ تو هم مانندِ اهلِ نفاق    ی دگیمرکزت پر از همان  ایموافق است؟    اتی واقعاً با اقرارِ قلب  ستی تو ن

 کنندی ه که ادعا مگونو مرکزشان آن   کنندی عمل م   ندیگوی که م   یزیبرعکس چ   و   ندیگوی م  ز یچ  ک یباشد که در ذهن  

 .ستین

 ٣٣٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ه که جَنَّت از ال  غمبریپ  گفت

 مخواه  یزی ز کس چ ،یخواه ی هم گر
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از خداوند خواستارِ بهشت، فضافرموده   امبریپ اگر  انسان  ،یشده هستگشوده   یاست که  و چاز    ی جهان   نیا  یزهایها 

را در مرکزت قرار نده؛ فضا را باز    ی آفل   زیچچ ی ه  گریکس به صفر برسان و دو همه   زیچنخواه توقعت را از همه   یزیچچیه

 .کند تیتو را هدا  ی و بگذار زندگ ریکن، از مرکز عدم کمک بگ 

 ٣۶97 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در جهان  ی شاد گرد  یاز و چههر

 آن زمان  شیندیب فراقِ او  از

آفل بوده،    زیباشد که آن چ   ادتیو تو را شاد و مسرور کند، همان لحظه    یاوریکه به مرکزت ب  ی دگ یجهان هر همان  نیا  در

 .شیندیاز آن ب   ییجدا  و  فِراقۀ خواهد کرد؛ پس دربار  جادیدرد ا ت یاست و از تو جدا خواهد شد و برا رییدر حال تغ

 ٣۶98 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شاد، بس کس شاد شد   ی گشت  زآنچه

 جَست و همچون باد شد   یو از  آخر

شاد و سرمست شدند اما    یادیز  یهاانسان  یخاطر آن شاد شدلحظه ذهنت به تو نشان داده و به  نیا  کهیزیچ  آن   از

مانند باد از    نی برابودند؛ بنا  یرفتنن یها آفل و ازبرا از دست دادند، چون آن   های دگیو همان  های خوش   آن ۀ  سرانجام هم

 .ها جدا شده و رفتندآن

 ٣۶99 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَنه یدل بر و  تو هم بجهد، تو  از

 تو بِجِه  یاز آن کو بجهد، از و   شیپ
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از دستِ تو هم خواهند رفت؛ پس    دهد،ی که ذهنت نشان م   ییهای دگ یآن همان  ، یو سرمست  ی شاد  یهاه یآن ما  باالخره

  خودتۀ  با اراد  ی لحظه ابد  نیآفل بودن از تو جدا شوند، در ا  لیدلاجبار و به به   کهنیها را در دلت قرار نَده و قبل از اآن

 .کن رونیکرده و از مرکزت ب یی شناسا  را هاآن

 ۵4 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 : روزِ روشن کو؟ ییو گو  یفروبند  دهیدو د  تو

 من، تو در بُگشا  نکیابر چشمت که  د یخورش زَنَد

من  تو طر  ،یذهندر  عدم   ،ینیبیم  های دگیهمان  قیاز  بسته   نتیبچشمان  م  یارا  خدا    د«ی»خورش  یی گوی و  کجاست؟ 

خودش را    گری د  یهاچه از راه درد و چه راه   ،یقیخداوند به طر  یعنی  زندی بر چشمت« م  دیکجاست؟ و باالخره »خورش

 «. را »بُگشا تیاهچشم   هستم، تو  جان یمن ا دیگوی و م دهدی به تو نشان م

 ۵۶٠ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 چرا بُوَد؟   ایدلبر مرا شرم و ح عاشق 

 بُوَد، رسمِ وفا چرا بُوَد؟   نیجمال ا  چونکه

کند؟    لیرا به خود تحم  یذهنمن   نیغلط و دروغ  دیو د  تیَّاشته باشد و محدودد  ایعاشقِ دلبرِ من شرم و ح  دیبا  چرا

از    ناًیو با مرکز عدم ع  دیبگشا  دهد،ی که ذهن نشان م   یزیهر لحظه فضا را در اطراف اتفاقات و هرچ  دیبا  کهی حالدر

 .گردد ت یهدا یزندگ ۀ ل یوسجنس خدا شده و به 

بخشش و    ،ییبایخداوند در ز  کهی اوست؛ وقت  ی شدن به جنس و ذات اصل  لیو تبد  یی که جمالِ خداوند، فضاگشا  یوقت  

وجود    یذهن  ری گوپا زنده شدن به خدا و وفا به الست، آداب و رسوم و عبادات دست   یبرا  دیاست، چرا با  رینظی عقل ب

 داشته باشد؟ 
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 441 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش ی و ک نید  دمیرا گُز یو تقو زهد

 ش ی خو  شِی اجل را پ دمیدی م  زآنکه

 .دمیخود برگز ی را برا ییگشاو فضا   یدگ یاز همان زیپره  یعن یزهد و تقوا  دمیدی م ک یرو که مرگ را  به خود نزدآن  از

 44۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مرا واعظ شده ه،یهمسا مرگِ

 و دکَّانِ مرا برهم زده کسب

 : وعظ کننده، پند دهنده، اندرز دهندهواعظ*

  یۀکرده، ما  حتیبود[ مرا نص  های دگیکه براساس همان  یذهنشدن من  ی ها و متالشمردن انسان  یعن ی]  هیهمسا  مرگِ

 .مرا برهم زده است یذهنعبرت من شده و کار و بارِ من

 44٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به آخر، فرد خواهم ماندن  چون 

 کرد با هر مرد و زن دینبا خُو 

  نیخدا زنده شدم[ تنها خواهم ماند، بنابرا  تینهای جهان به ب   نیکه در ا   ی چه پس از مرگ و چه وقتسرانجام ]  چون 

 .رمیرا بگ یذهن یهامن  یِخو  دینبا ی عنیمأنوس شوم  ی با هر مرد و زن دینبا
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 444 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بخواهم کرد آخِر در لَحَد رُو

 که کنم خُو با اَحَد دیبِهْ آ آن

به   چون  رو  هم  یسوسرانجام  که  بهتر  همان  مُرد،  خواهم  و  نهاد  خواهم  خداوند  قبر  با  کنم؛    کتا یاکنون  با    ی عنیخو 

 .می نما ی آفل خال یهای دگیمرکزم را از همان ییگشافضا 

 44۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صنم یخ را بست خواهند ازَنَ چون 

 که زَنَخ کمتر زنم  دیبِهْ آ آن

حرف بزنم، همان بهتر    توانمی نم   گریام را طبق رسوم خواهند بست و من دمحبوب، چون سرانجام زمانِ مرگ، چانه   یا

 .ذهنم را خاموش کنم  یعنیاکنون کمتر حرف بزنم، که هم

 44۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به زَربَفْت و کمر آموخته  یا

 نادوخته ۀ جام آخِرستت 

 : گور لَحَد*

 : چانه زَنَخ*

را   های دگیکردن همان  ادیو حرص ز  یاعادت کرده  نیزر  یهافاخر، زَربفت و کمربند  یهالباس   دنیکه به پوش  ی کس  یا

 .برد ی نخواه یزیچچ ی و با خودت ه یروی جهان م  نیا از  کفنۀ نادوختۀ امبدان که عاقبت با ج  ،یدار
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 447 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میارُسته ی کز و میبه خاک آر رُو

 ؟ میابسته  انیوفای چرا در ب  دل

  ی اگر از جنس فضا  پس   .میاو برخواسته  دهییجا رواز آن   را یآورد. ز  می خواه  ی شده روگشوده   یبه خاک، به فضا  سرانجام

  م؟یادل بسته  دهدی که ذهن نشان م یآفل  زیهر چ یعنی انیوفای چرا به ب  م،یشده هستگشوده

 418ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یعطار، د

 چه هست تا دل و جان نفقه کنره او هر  در

 باش  زاریاز همه ب  یازنده  ی ک یبه   تو

  ی را کنار بگذار برا   یذهنو درد است نثار کن. منِ   یدگ یرا که پر از  همان  اتی ند، دل و جانِ ذهنراهِ زنده شدن به خداو   در

  زار یب دهدی که ذهنت نشان م یزیپس از هر چ  ،یخداوند زنده هست  یعن ی یکیتو فقط به  ،یدار  یگریتو جان د کهنیا

 .ها را رها کنباش و آن 

 ٣۲٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ما مَباش  یِنقضِ وفا صورتِ

 فاش   هودهیرا مکن ب یی وفای ب

  ییوفای . ب یبه الست را نقض کن  یمکن که وفادار  یآفل در مرکزت، کار  یزهایو گذاشتن چ  یآداب و رسوم ذهن   تیرعا  با

 .بلند نشو و به ذهنت توجه نکن یذهنصورت من هرلحظه به  یعنیآشکار نکن.  هودهیرا ب
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 ٣۲1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مد شعار سگان را چون وفا آ مر

 اریم ی سگان را ننگ و بدنام رَوْ،

  یزهایها مشو و مرکزت را از چسگ   یننگ و بدنامۀ  یسرکش برو و ما  یشعار سگان است. پس ا  یوفادار  گمان،ی ب

 .کن یخال  دهدی که ذهنت نشان م یآفل 

 ٣۲۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چون سگان را عار بود  یی وفای ب

 نمود؟   یچون روا دار یی وفای ب

  ی عن ی  ؟ی نشان ده  یی وفای که از خود ب  یدان ی م  زیسگان است، تو چگونه جا  یننگ و بدنام ۀ  یما  یی وفای که ب  یی جا  در

 ؟یکنی و به آن افتخار م  ستمی ن یمن از جنس زندگ   ییگوی در مرکز م  نیچگونه هر لحظه با گذاشتن آفل

 ٣۲٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فخر آورد از وفا   ،یتعال   حق

 رِنا؟یْبِعَهْدٍ غَ ی : مَنْ اوْفگفت

  وفادارتر است؟  مانیبه جُز ما در عهد و پ  یفخر و مباهات کرده و فرموده است: چه کس   ،یوفادار  ی نسبت به خو  خداوند 

عدم کردن مرکز وفا به عهد   م،یلحظه بله گفته مرکز را عدم کن  نی به اتفاق ا  د یبا  میریخداوند را بگ  ی خو میاگر بخواه[

 ].است
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 111ۀ ی، آ( 9)  توبهۀ سور م،یقرآن کر

 .«الْعَظِیمُ  الْفَوْزُ هُوَ  لِکَ وَذَ بِهِ  بَایَعْتُمْ الََّذِی  بِبَیْعِکُمُ  فَاسْتَبْشِرُوا  اللََّهِ  مِنَ بِعَهْدِهِ وَمَنْ أَوْفَى  »...

اید شاد باشید که کامیابىِ بزرگى  و چه کسى بهتر از خدا به عهد خود وفا خواهد کرد؟ بدین خرید و فروخت که کرده »...  

 .« است

 ].است  یو فروش پرسود دیخر  نیا میمرکز را عدم کن های دگ یر با انداختن هماناگ[

 ٣۲4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دان، وفا با ردِّ حق یی وفای ب

 حقوقِ حق ندارد کس سَبَق بر

 .مردود است ی که از نظرِ حق تعالحق: آن   ردِّ*

بر حقوقِ حضرتِ    کسچ یه  رایز  ؛یحساب آوربه   ییوفای واقعاً ب   دیبا  کند،ی چه را که خداوند مردود مبه هرآن   یوفادار

 .یخداوند را در مرکزت بگذار  یتوان ی فقط م   یعنی. ردیگی نم  ی شی حق، مرکز عدم انسان، پ

 49۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِهْ زیپره  ،ینباشد قوَّت  چون 

 آسان بِجِهْ  طاق یُفرارِ ال  در

  ز یپره  ی دگیهمانۀ  بهتر است از خوردن دان  ، یرا ندار  ارانه یدرد هش  دن یو قدرت کش  ییآی برنم  واهمانشۀ  از عهد   چون 

 .یبجه  یو بدون تنبل   یبه آسان  یچه که طاقت آن را ندارو در فرار از آن  یکن
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 ۲۲٣۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن حَذور  رفتی را پا ساخت، م  نهیس

 مقامِ با خطر تا بحرِ نور  از

 .و محتاط آمده است  شی انددور   یبه معن   نجایکه سخت بترسد. در ا ی کننده، کس زیپره اری: بسحَذور*

از    یی فضاگشا  ق یاز طر  ی عنیرا پا ساخت«    نهیکرد، »س  شهی و تقوا پ  زیلحظه پرهبه لحظه   شی عاقل و دوراند  یماه  آن

 .حرکت کرد ییکتای یایدر یِبه سو  یذهنپُرخطر من  یدرست کرد تا بتواند شنا کند و از فضا  ییخود پا ۀنیس

 ٣٠8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 و ی: مکن شتاب که آن هست فعلِ دیگفت

 تو شتاب یِسو   نکندی او بُوَد که م  وید

  ز یاست. ]من ن  طانی که عجله کار شعجله نکن، سؤال نپرس و فضا را بگشا چرا   ی ذهندر من  یتو به من گفت   خداوندا، 

را   یذهنماندن در من د،یگشای است که فضا را نم  ی کس  طانی ش می گوی دارم[ اما به تو م مانی و به آن ا رمیپذی را م نیا

 .گرددی باز نم تو  یسو و با شتاب به  اندازد ی نکرده و نم  ییرا شناسا شیها ی دگ یهمان دهد،ی ادامه م

 ث یحد

 « مِنَ اهلل والعجلۀ مِنَ الشیطان التأنَّی »

 «.است  طانی درنگ از خداوند و شتاب از ش»
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 ٣٣۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید ،ی مولو

 خرابات رِیپ  یجام، ا ک ی بده

 آفات رِیالتَّأخ ی فردا، که ف مگو

 یمعنو ریمس  یخرابات: راهنما رِیپ*

 ]مَثَل[  هاستانیز ری آفات: در تأخ رِیالتَّأخ ی ف*

  ی ک یدر اطراف اتفاقات به تو وصل شده و با تو    ییگشاو من با فضا   یکه در درونم هست  یی خدا  یخرابات، ا  رِیپ  یا

که در  چرا   اندازم؛ی به فردا نم   نده،یکار را به آ  نیبه من بده. من ا  ییکتای  یفضا  نیجام پُر شراب از ا  کی  شوم؛یم

قانون جبران و عدم تمرکز    تیعدم رعا  ،یجسم   یاریدادن به هش  دامهاز خواب ذهن و ا   یدار یبۀ  دیپد  تنِانداخر یتأخ

 . است هاانیخود ز یرو

 ۲٠۲٠ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تردر عالم ز هجران تلخ   ستین

 آن مکُن   کنیکُن ول یخواه  هرچه

ما را    ی بکن ول  یخواه ی م  ی. خداوندا: هر کارستیترنتلخ   یذهناز هجران خداوند و بودن در من  یزیچچ یجهان ه  نیا  در

 .از خودت جدا نکن

 ۲89٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مده یشب را روز، مهجور ارِی

 مده یرا دُور دهیقربت د جانِ
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لحظه    نیکه در شب ذهن با بله گفتن به اتفاق ا  ی ن انسا  ی عن یشب تو است را در روز هجران مده،    ار یکه    ی کس   پروردگارا 

است را گرفتار    دهیرا که تو را مالقات کرده و با تو به وحدت رس  یارها شده را از خودت جدا نکن و جان بنده  یذهناز من

 .مفرما یدور

 ۲894 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 با درد و نَکال  ستیتو مرگ  بُعدِ

 که بُوَد بَعْدَ الْوِصال یبُعد  خاصه

 یی جدا  ،ی: دوریمهجور*

 فری: عقوبت، کنَکال*

از خداوند   یدور   فریک ی دگیو مرکز پر از همان  یذهنمن  در  بودن ۀ است، ادام  ی با درد و بدبخت  یاز تو همچون مرگ   یدور

مرکزمان عدم بوده   مییایجهان ب  نیبه ا کهن یر روز الست قبل از اکه بعد از وصال باشد؛ ما د   یاست، مخصوصاً آن دور

 .میداشت ه یو با خداوند وصال اول

 ٣٠7۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست و تَن مادر را چو عقل پدر بوده  تو

 ی پدر درنگر، اگر پسر ِی رو جمالِ

هر    یاگر از جنس خداوند و پسر او هست  ن،ی، بنابراعقل کُل، خداوند، پدر تو بوده و ذهن مادر توست  کهی انسان، وقت  یا

 .او نگاه کن یبه رو  یی گشالحظه با فضا 
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 18۶۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روح چون نُقصان شود  یِ جِرا زآن

 از نُقصان آن لرزان شود  جانش 

 انیز ، یکاست ،ی: کم نُقصان*

است    سببی ب   ی و شاد  ی روح آشنا شده، فضا را ببندد و آن غذا که برکات معنو  ی با غذا  ییکه در اثر فضاگشا  یکس   اگر

 .گرددی م ی شانیکاهش، جانِ او لرزان شده و دچار پر  نیکم شود، از ا

 18۶٣ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رفته است  ییبداند که خطا پس 

 زارِ رضا آشفته استسَمَن  که

 .دیَآنجا که سَمَن رو اسمن، یانبوه از درختِ  یو جا اسمن یزارِ: باغِ سَمَن *

ها را به مرکزش آورده و از آن   یدگیهمان  ایجسم    ک یفضا را بسته،    یعن یکرده است    ییکه خطا  شودی متوجه م  گاهآن

بار از ذهن، به  زهایو نخواستنِ چ ییفضاگشاۀ  جیاو که درنت تیکه گلزار و گلستان رضا فهمدی خواسته است و م  یزندگ

 .رفته و آشفته شده است نیاز ب آمدیم

 :تشکر با

 ه یمتن: سم کنندهمیتنظ

 ه ی: سمندهیگو
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 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 914: 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

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 
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