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 گنج حضور، بخش دوم  924شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ١٣8١ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نَهَد از المکان ی قدم بر و  حق،

 فَکان او ساکن شود از کُن    آنگه

گاه  آن   گذارد، ی و درد ما م  ی دگ یبه مرکز پر از همان  ، ییکتای  یخداوند قدمش را از المکان، فضا  م،یدرون را باز کن  یفضا  ی وقت

مرکزمان عدم شده و ساکن و    گردد،ی شده خاموش مگشوده   یو خرد فضا  شود«ی فکان، »بشو و مکُن   یرویآتش درد از ن

 .میشوی برقرار م 

 4۶٧8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تنمُرده  نیبه من زنده شود ا چون 

 رُو آرَد به منمن باشد که  جانِ

اش که  است، فضا را باز کرده، و مرکز را عدم کند، تن مرده  یذهنکه در من ی :[ هرگاه انساندیگوی م  ی]موالنا از زبان زندگ 

خود    نیدرواقع ا  د،یآی سمت من م جانش به   یو وقت  شودی شده آزاد گشته و به من زنده م  یگذارهیسرما  های دگیدر همان

 .شومی و در او به خودم زنده م  کنمی خودم حرکت م   یسومن هستم که به 

 4۶٧9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جان محتشم نیکنم او را از من

 بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان

که به    یاشده جانِ زنده  نیو ا  کنمی اعظمت و بزرگ ممرکز را عدم کرده است، زنده، ب  ییرا که با فضاگشا  یجان انسان   من

 .ندیآن را بب ست یقادر ن  یذهنمن کهی درحال  ندیبی شود، بخشش مرا م لیتا به من تبد امدهیاو بخش
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 4۶8۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوست   یِرو ندینامحرم نب جانِ

 اوست  یِهمآن جان کاَصلِ او از کو جز

زنده به حضور است، همان جانِ    ، ییاثر فضاگشاکه در   ی . فقط جانندیخداوند را بب  ی رو  ست یقادر ن  یذهننامحرمِ من   جان

 .اصل آن از امتداد اوست   رایز ندیخدا را بب تواندی م  م،یجهان آمد  نیصورت آن به اکه به  یاه یاول

 5٧4 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دی ده هیمرا هد میگوی نم من

 دی شو ه یهد قِیگفتم ال  بلکه 

بلکه به شما    د،یمرا عبادت کن  ای  دیده  هیکه به من هد  میگوی ها من به شما نم انسان  ی[ ادیگوی م   ی]موالنا از زبان زندگ

حضور و زنده شدن    ۀ یهد  ق یتا ال   دیآفل را در مرکز قرار نده  یزهایو چ  د یمقاومت و قضاوت نکن  د،یفضا را باز کن  م یگویم

 .دیشو ی به زندگ

 2٣۶٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بدو  نایخدا، ب رِیاز غ کورم

 باشد بگو  ن یعشق ا یِمقتضا

 شده  : الزمه، اقتضا مقتضا*

  دهم ی را در مرکزم قرار نم  های دگیهمان  نم،یبی از خداوند را نم   ر یغ  یزیچ  چ یو عدم کردن مرکز، ه  یی هرلحظه با فضاگشا  من

 .مطلب را بگو و به آن عمل کن نیاست. ا نیهم عشق  ۀ. الزمنمیبی شده فقط او را مگشوده  یفضا ق یو از طر
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 ٣۶8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو را بَال داد   یهر جهت  از

 جَهاتَت ی بازکِشد به ب  تا

 ی مِ اله که برتر از جا و جهت است، عالَ  ی : موجودجَهاتی ب*

  ، یخواست  یو از آن زندگ  یشد  دهیهمان  یو با هر فکر  ی که رفت  ی[ از هر جهتدیگوی م   یذهنمن  ی]موالنا خطاب به انسان دارا

 .که همان مرکز عدم است، بکشد جهاتی سمت ب تا تو را به   ییفضا را بگشا خواهد ی به درد و بال ختم شد چراکه خداوند م 

 2۶٧۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق گُسترد بهرِ ما بِساط  حکمِ

 اِنبساط  قِیاز طر دیی: بگوکه

 مانند فرش و سفره  یگستردن  زی: هر چبِساط*

  ن یانسان در ا  یو گفت: ا   دیو انبساط را به ما بخش  ییفضاگشا  تیما گسترده کرد و خاص   یبِساط رحمت را برا  خداوند

 .با من صحبت کن  ییانبساط و فضاگشا ق یلحظه از طر

 ٣24۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نی د یِبسا کفّار را سودا یا

 ن یاو ناموس و کِبر و آن و ا بندِ

  ند، یگوی م یمعنو یهاصحبت  دنیاند، با شنحضورشان را پوشانده  یاریدارند و هش  یذهنمن کهی از کافران، کسان  یاریبس

محکم است،    یبند و حجاب   شانیو پندارکمال، برا  یبدل   ت یثیاما غرور، ناموس، ح  فضا را باز کنم و با خدا به وحدت برسم،
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را بخوانند و خود را    ی کتاب مثنو  ایبه برنامه گنج حضور گوش بدهند و    شوند، بار اشتباهشان بروند، خم    ریز  توانندی نم

 .دهند رییتغ

 ٣24٧ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از آهن بَتَر  کیپنهان، ل بندِ

 آهن را بِدَرّانَد تبر بندِ

بند    رایاست ز  تریاز آهن بدتر و قو   یمردم پنهان است، ول   انیبند پندارکمال، ناموس و ترس از کوچک شدن م  نیا  گرچه

 . از هم پاره کرد  توانی را با تبر م قابل مشاهده است و آن  نیآهن  رِیو زنج

 ٣248 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دن جدا آهن را توان کر بندِ

 را نداند کس دوا  ی بیغ بندِ

  چاره  تواند ی نم   یکس چ یرا ه  یذهنپنهان پندارکمال، جبر و تعصب من   رِیزنج  ی و قطع کرد ول  دیبر   توانی را م  نیآهن  ریزنج

 .کند

 ١٣۶۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بسا سرمستِ نار و نارجُو  یا

 را نورِ مطلق داند او  شتنیخو

وجو کرده و پخش  درد را جست  روند ی که سرمست آتش درد هستند، به هر کجا که م  یذهنمن  یهاانسان  ارندیبس  چه 

 .دانندید مدانسته و خود را زنده به نور مطلق خداون  یدگیاز همان  یپندار کمال، مرکزشان را خال   یاما از رو کنند،یم
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 ١٣۶٧ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جذبِ حق   ایخدا،   ۀمگر بند جز

 رهش آرَد، بگردانَد ورق  با

  ی عن ی»جذب حق«    قیاز طر  ایکند،    اش ی بدل  ناموس   متوجه   را   او   اش کنندهزنده   اشعار  با   موالنا  مثل  خدا  ۀ بند   ک ی  کهن یا  مگر

 .خداوند از درون او را به راه آورد و ورق را برگرداند و به خودش زنده کند ، ییفضاگشا

 ١٣۶8 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هینارِ  الِیبداند کآن خ تا

 ه یاِال عارِ ست ین قت یطر در

آفل    یزهایشدن با چ  دهیاز پندار کمال و همان  یکه ناش   ییو آن دردها  ن یآتش  االتیبداند که آن خ  ییگشاکه با فضا   یوقت   تا

 .ندازدیها را دور بآن  د یو با بوده   یو موقت  ه«یو زنده شدن به خدا »عار دن یرس ریاست، در مس

 2١4۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دور   رات، یهمه اوهام و تصو از

 نورِ نورِ نورِ نورِ نور   نورِ

برخاسته از    یِجسم  یِاریهش  چیاست که ه  یدور است. آن نور خالص   یذهن  یهار یوشده از تمام اوهام و تصگشوده   یفضا

 .حضور با مرکز عدم است  یاری در آن وجود ندارد بلکه تماماً نور مطلق هش ی دگیهمان
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 ٣۰٧2 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی ن اوباش هر کارِ ه اللّ اُذ کُروا 

 ست ی هر قاَلش ن ی بر پا  یاِر جِع 

 ولگرد، مُفلس   کاره،ی: بقَالش*

. و  ستین  یی سروپای ب   یذهنلحظه و از جنس او شدن است، کار هر من به لحظه   ییِ فضاگشا  ی کردن که به معن   اد یرا    خدا 

قائم    یاریصورت هشو به   یی فضاگشا  م،یتسل  ت،یو با رضا  «یو مرض   ی صورت »راض لحظه به   نی خدا در ا  ی سوبرگشتن به 

 .ست ی ن یولگرد و مفلس  یِ ذهنمنبه ذات کار هر 

 ٣۰٧٣ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باش  ل یمشو، هم پ سیِ تو آ کیل

 باش  لیتبد  یدر پ  ، یلی نه پ ور

از جنس    یعنی  ل«یشو. اگر هم »ف   ی باش و از جنس زندگ  ی قو  ل«یمثل »ف  ییگشانشو. بلکه با فضا   دیانسان ناام  ی تو ا  اما

  ل ینظر تبد  یاریرا به هش  ی جسم  یاریهش  یی با فضاگشا  یعن ی  ،یشو  لیکن ف  یسع  ،یامانده  ی و در نادان  یستین  یزندگ

 .یکرده و به خدا زنده شو

 2۰۰2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ن یآن سلطان ب  ییِو دانا یسازسبب   تو

 نیممکن نَبُوَد، در کفِ او امکان ب آنچه 
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فضا را بگشا و    ایرا رها کن. ب  ات یذهنمن  یسازو سبب   یی خداوند، دانا  تینهای به ب  یذهناز من   ل یانسان، در راه تبد  یا

چه که از نظر ذهنت  . آن کندی تو عمل م   یاریهش  ل یفَکان در تبدکه چگونه قانون قضا و کُن   ن یخدا را بب  ییِ و دانا  یسازسبب 

 .پس خودت را به او بسپار  شودی شده ممکن مگشوده  یو فضا  یدر دستِ زندگ ست، یممکن ن

 ٣١5٧ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 همه نمی پس من تو را ب  نی: زگفت

 سبب وآن دَمدَمه  یِسو ننگرم

 بی: شهرت، آوازه، مکر و فردَمدمه*

و    دیپس من فقط فضا را باز کرده و تو را خواهم د  ن یاست به خداوند گفت:[ از ا  یکه دربندِ علل و اسباب ظاهر  ی ]انسان 

 .نخواهم داشت  ی توجه افسون حاصل از آن   ایو دمدمه  ی ذهن یسازهرگز به علل و سبب 

 ٣١58 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : رُدُّوا لَعادُوا، کارِ توست دشیگو

 سُست   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 *

سست    اریمن بس  یو بازگشت به سو  ثاقیکه در توبه و م   یکس  ی: ادیگو ی است م   مانیاکه سست   یابنده   نیبه چن  پروردگار

که    یدهی و قول م  ییآی من م  ی سوبه   ییبا فضاگشا  ،یکه تحتِ فشار دردها هست  ی کارِ تو است که تنها زمان  نیا  ،یهست

 .یکنی اما به قولت عمل نم  ،یبه ذهن برنگرد
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 ٣١59 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من آن ننگرم، رحمت کنم  کیل

 پُرّست، بر رحمت تنم رحمتم

  یی گشابلکه دائماً درحال بخشش هستم. هرلحظه که فضا   کنم،ی تو نگاه نم   ی توجه ی و ب   ی : من به بدعهددیگوی م  خداوند 

تا به من    کنمی و به تو کمک م   کنمی و برحسب رحمتم عمل م  بخشم ی است را به تو م   تینهای و ب   عیرحمتم که وس  یکن

 .یشو لیتبد

 ٣١۶۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عهدِ بَدت، بِد هم عطا ننگرم

 مرا  یخوان ی دَم چو م  نیکَرَم، ا از

لحظه   نیبه ا ییآی م  کهنیهم ست، ی مهم ن یا در گذشته کرده  یهرکار  یکن  ییگشا. اگر فضا کنمی به عهد بد تو نگاه نم  من

 .یشوی از رحمت و کرم و لطف من برخوردار م یکنی و مرکز را عدم م 

 ١۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نجایا  ستیب  یدیبرجِ دل رس  به

 نجایا  ستی ب یدیآن مَه را بد چو 

 توقف کن ست، ی: باستیب*

گرچه گرفتار    ،یافتاد   ذهن و به   یگذشت   وانی ح  ۀ از مرتب  ی عنی  ،یدیانسان، اکنون که به »برج دل« رس  ی : ادیگوی م  موالنا

 کهن یا  یجابه   نیشد، بنابرا  ی به خدا زنده خواه  ، یاست که به دل اصل   ییهمان فضا  جان یا  یول   ،یهست  های دگ یدردها و همان
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فکر از  کمال،  پندار  د  یبا  فکر  به سبب   ی برو  گر یبه  کن   یسازو  توجه  وقت  ،یذهن  و  کن  باز  را  هم  ی فضا    ی فضا  نیدر 

 .به ذهن نرو  گریو د  ستیبا ،ید ید ا شده خداوند رگشوده

 ١۰8 ۀزل شمارشمس، غ  وان ید  ،یمولو

 ی رختِ خود را هر نواح ن یا یبس 

 نجایا ست یب  یدیکش ی نادان ز

  ی و مرتب از فکر  یدیکش  یمختلف فکر  یرا به نواح   اتیاریهش  یعنی  یزندگ   ۀیتمام سرما  ،ینادان   یانسان، تو از رو  یا

 .و ساکن شو   ستیبا یلحظه ابد نیذهن را رها کرده، در ا یسازسبب   تیفضا را باز کن و خاص  ،یدیپر گریبه فکر د

 ١۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 آن مه  یِّو از خوب   یعمر  بشد

 نجا یا ست یب یدیشن  ی هر نوع به

بس است، وقت آن است که در    ف ی. توصیدیشن  ی خداوند را به هر نوع  ی عنیآن ماه    یخوب   فیگذشت و دائماً توص   عمرت

 .یو به او زنده شو ی ستیلحظه با نیا

 85۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستمیکودک ن ست، ین ی سود چیه

 ستمیب ران یحَ م یبه زرّ و س تا

که با ذهنت ارائه    یی زهایآن چ  ی عنی  میکه گولِ زر و س  ستمیندارد. من بچّه ن  ی سود  چ یه  ]دیگوی موالنا از زبان خداوند م[

 .را بخورم و مبهوت آن شوم  یکنیم
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 85٧ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زبون   ی ا یسجده، نَر ه   یآرین تا

 تو مسجد را به کون  ییمایبپ گر

خود    منگاهِیاگر سرتاسر مسجد را با نش  یحت   ، یفضا را باز نکرده و در برابر خدا سجده نکن   کهی پست و زبون، تا وقت   یا

و    ی فضا را باز نکن  ی ول  ،یاگر هزاران کار خوب و صواب را با ذهنت انجام بده   یعبارتشد. به   یباز رستگار نخواه   ییمایبپ

 .د یرس ی نخواه  ییفکان خداوند کار کند، به جاو کُن قضا    یاجازه نده

 ١4۶۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیباد ب  ،یدیغبارِ نقش د چون 

 نیب  جادیقُل زُمِ ا ، یدیچو د کف

را هم    آوردی وجود مکه آن را به   یزندگ   یرویپس بادِ ن  ،یدید  ندیآی که فکرها باال م  یرا موقع   یذهن  ریگرد و غُبار تصو  یوقت

 .نیبب  زیآن را ن  ۀآورند  د یپد یایدر ، یدی. تو که کفِ فکرها و دردها را دنیبب

شده و به وجود    مرادی تا ب   رسدی نم   جه یما به نت  اما عمل   کندی فکرها را در ما باال آورده و ما را وادار به عمل م   ،یزندگ   یروین[

 ].میببر  یپ   رویآن ن

 ١4۶١ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به کار  دیکز تو نظر آ نیبب نیه

 پود و تار  یو لَحم   یّشَحم   تیباق

 ه ی: پشَح م*
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 : گوشت لَح م*

و گوشت و تار و پود    ه یوجود تو پ  هی. واِلّا بقدیآیکار منظر به   یاریبرحسب هش  دنید  نیباش، که از تو فقط هم  هوشبه 

 .استفاده است  رقابل یو غ  یجسم 

 ١4۶2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها نفزود تابتو در شمع   شَحمِ

 تو مَخمور را نامد کباب لحمِ

 : مست مَخمور*

  یکباب مناسب  زی و گوشت تو ن  شودی نور آن نم  ش یو موجب افزا  خوردی درد درست کردن شمع نم تو به   هیانسان پ  یا  امّا

 .[ یخوری نم زیچچ یدرد هبه   یو ظاهر ی از نظر جسمان ، یبه حضور زنده شو کهنی . ]جز استیمستان ن یبرا

 ١4۶٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جمله تن را در بَصَر   نیگداز ا در

 نظر رو، در نظر رو، در نظر در

در    وجه چیهباز شدن چشم عدمت، بسوزان. به   یحضور و برا  یینایرا در راه ب  اتیذهنمن   یعنی تمام وجود خود    نیبنابرا

 .نظر حرکت کن یاریدر راه حضور و هش  وستهیمتوقف نشو، پ یجسم  یاریهش

 ١4۶4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز راه ندیبی نظر دو گز هم کی

 شاه  یو رو  دینظر دو کون د کی
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هست که دو جهان   ی گری. و درمقابل چشم دندیرا ببدو قدم از راه زنده شدن به خدا   تواند ی فقط م   ی جسم   یاریهش چشم 

که آن چشم همان    ندیخدا را هم بب  ایشاه    ی رو  تواندی م   نیهمچن  ؛ییکتایجهان    یگریو د  یجهان جسم  ی کی  ند،یبی را م

 .حضور ناظر است 

 ١4۶5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شماری ب  یدو فرق   نیا انِیم در

 بِالسِّرار اَعلَم هُ جو، وَاللّ  سُرمه

  ی جسم   یاریهش  قیکه از طر  یو آن چشم   ندیبی نظر دو جهان و خداوند را م  یاریکه با هش  ی چشم  ی عنیدو چشم،    نیا  انیم

  ی اله   تیسرمه بوده و خواهان معرفت و هدا  یایاست. تو فقط جو  اریتفاوت بس  ند،یبی وجب جلوتر را م  ک یو فکر فقط  

از من  با صب  دیتقل   یذهن  یهاباش،  بلکه هرلحظه  تو    رنکن،  بدان که  پرنور کن.  را  را بگشا و چشم عدمت  و شکر فضا 

 .تر است و خداوند به اسرار نهان آگاه   یدان ی نم

 :تشکر با

 ه یمتن: سم کنندهمیتنظ

 ه ی: سمندهیگو

 

 (یشهباز  زیج حضور )استاد پروگن  924: 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  924شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 5٧٧ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ظاهر آمد چون غبار  یِگو و گفت 

 دارخاموش خُو کُن هوش   یمدّت

من   ی عنیظاهر،    یوگوگفت  براساس  گفتن  و سخن  نظرکردن  غبار  های دگیهمان  ،یذهناظهار  مانند  دردها    ی جلو  یو 

تأمل کن، ذهنت را خاموش کن و ساکت باش تا گرد و    یمدت  نیبنابرا   ،رد یگی را م  یاریهش  د یو د  یی فضاگشا  تیخاص

 .کند دایحضور در تو وسعت پ یاریبخوابد و هش تیغبار فکرها

 ١۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 او  دنِیآن حُسن را کز د نیبب

 نجایا ست یب ی دیو نابَد دیبَد

  ک یوجود دارد و    یجسم   یدایقسمت پ  ک یدر تو    دید  یزنده شو، خواه   ی فضا را باز کن و به زندگ  ایانسان، تو ب  یا

تو براساس    یداری هست   و  وجود  اصل  در  است درونت  ۀگشوده شد   یکه همان فضا  یجسم   ریو غ  دیناپد  یبایقسمت ز

را    تیاریهش  د ید  ی جلو  یکه مانند غبار  تیهای دگ یو همان  یاست نه آن قسمت جسم   دتی و ناپد  ی رجسمیقسمت غ

  ی مدت   یکرد  دا یرا پ  دت یو قسمت ناپد  یفضا را باز کرد  هکی گرفته و تمام توجهت را به خود جذب کرده است. وقت

 .یمستقر شو تینهای ب  یفضا نی تأمل کن و بمان تا در ا یلحظه ابد   نیو در ا  ستیبا

 ١۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 رست یتو که آن پستانِ ش ۀنیس  به

 نجا یا ستی ب یدیچش رش یاز ش که
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لطف،    ریاز ش  ،ییدرونت که پستان خداوند است و با فضاگشا  یدایشده و ناپگشوده   یفضا  نیتو، به هم  ۀنیبه س  قسم

بارها چش  تیعنا ناپد  یادهیو برکاتش  تأمل کن و    یاندک  ،یارا در خودت تجربه کرده   ییو سکوت خدا  دیو قسمت 

  ی اریعدم از درونت باال آمده و هش  دیخورش  بیترتنیکند. بد  دایدار تا آرام آرام وسعت پفضا را گشوده نگه   ی عنی  ستیبا

 .دهندی خود را از دست م  تیو اهم ت یخاص اتی توهم  یو فکرها  یجسم 

 ٣42۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یاپَرده   مِیاَلفاظِ حک بشنو 

 ی اهمآنجا نِه  که باده خورده سر

  ، یارا خورده و مست شده  یی ا شراب خدابگذار که در آنج  یی جاسَرَت را همان   دیگوی که م   یی سنا  م یسخنان حک  به 

  ن یسرت را در ا  دیبا  یشد  سببی ب   یو مست عشق و شاد   یرا خورد  یزندگ   یِ مِ   ییاگر با فضاگشا  ی عنیگوش کن.  

 .ییاین رونیو از آن ب یشده بگذارگشوده یدر فضا  یلحظه ابد

 ٣42٧ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چون ضال شد  یاخانه یاز م مست

 اطفال شد   ۀچیو باز  تَس خُر

 .که راه منزلش را گم کرده باشد یکس  نجای: گمراه، در اضال*

را در مرکزش بگذارد و از    یماد  زیچ  کیمست شده، فضا را ببندد و به ذهن برود،    یزدیاز شراب ا  کهی هرگاه کس  رایز

 .ردیگی قرار م یذهنفالِ من اط  ۀ چیخارج شود، گمراه و سرگردان شده و مورد تمسخر و باز  ییکتای یفضا
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 ٣428 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی سو و آن سو هر ره نیا  فُتدیم

 ی هر اَبله خنددشی گِل و، م در

فضا  یمست   آن م  یکه  را  م  بندد، ی درون  فکرها  رونیب  ییکتای  یفضا  ۀ خانیاز  جهت  در  گلِ    ی ماد  یشده،  دامِ  در  و 

  یلحظه ابد  نی دار، در ادرون را گشوده نگه   ی. ]پس فضاخنددی به او م  ی ابله  یذهنموقع هر من  آن   افتد،یم  های دگیهمان

 ذهن نرو.[  یهاها و جهتو به کوچه   ستیبا

 5۶۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دل، پُشتم شکست  یِتناقضها کز

 دست مالی م  ایسرم جانا ب بر

بود   اد یکه در دام ص  ی مرغ[ م  به   ]افتاده  و  تناقضاتِ درون گفتی درگاه خدا رو کرده  از  از    امی :  پشتم شکست، ما هم 

با    ایکمرمان شکسته است، خداوندا، ب  کشند،ی م  یسمتاند و هر کدام ما را به کرده   جادیدر ما ا  های دگیکه همان  ی تناقضات

 .و عدمِمان، دستِ لطف، رحمت و نوازشت را بکش فرمی ما، بر قسمت ب  ییگشافضا 

 ٣٣۶4 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ب یدر عهدِ شُعَ  گفتی م ی کی آن

 ب یعَ ستده ید یخدا از من بس  که

 ی ادیز  یهای دگ یکه همان  دانمی و م   است ده ید  یادیز  یرادهایو ا  بیکه خداوند در من ع   گفتی م   بیدر زمان شع  یشخص 

 .در مرکزم دارم
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 ٣٣۶5 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 هااز من گناه و جُرم  د ید چند

 مرا ردیگی نم  زدان یکَرَم  وز

 .استنگرفته و مرا مجازات نکرده یراد یلطف و بخشش به من ا یاز رو ی ول دهیبارها از من گناه و جرم د کهن یا با

 ٣٣۶۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ب یگفت در گوشِ شُعِ یتعال   حق

 بیاز راهِ غ ح یجوابِ او فَص در

 :و مشخص به گوشش گفت  حیصر اریو بس بیاز راه غ ب، یدر جواب شع  خداوند

 ]بعد ت یادامه در ب[

 ٣٣۶٧ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 چند کردم من گناه  یبگفت  که

 کَرَم نگرفت در جرمم اِله وز

و مجازات    ردیگی نم   رادیبخشش و کرم به من ا  ی ام و خداوند از روکرده  یادیاه زمن گن  دیگوی برو به آن شخص که م  تو

 :بگو کندی نم

 ]بعد ت یادامه در ب[
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 ٣٣۶8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ه یسَف یو مقلوب، ا  ییگوی م  عکس

 هیرها کرده ره و، بگرفته ت  یا

  : نادانهیسَف*

  ابان ی: بهیت*

اتفاقاً درست    ،یاگرفته   شیذهن را در پ  ابانیراه زنده شدن به من را رها کرده و ب  ،یهست  یذهننادان که در من   یا

 .ییگوی برعکس م 

  م یکنی م  یذهنکه برحسب من یکه هر کار م یشوی متوجه م دفعهک ی مینیبی را در خود م  بیشع میکن یی اگر ما فضاگشا[

 ].بردی ما اثر مخرب دارد و ما را به ذهن م  یواقعاً رو

 ٣٣۶9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 خَبَری و، تو ب  رمیچندت گ چند

 پا تا به سر  یاساَلسِل مانده  در

 جمع سلسله  رها،ی: زنجساَلسِل*

ز مسئله و مانع  روابط و شغلت پر ا  ،یفکر  ، یبه تو درد بدهم، بعد جسم  تیهای دگ یهمان  قی و از طر  رمیتو را بگ  چقدر

  ی ام ول بسته   های دگیهمان  ر ی! تمام وجودت را به زنجیآگاه نشو  اتیذهنو به من   ی باش  خبری شده اما تو در خواب ذهن ب 

 .یشوی متوجه نم
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 ٣٣٧۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اهیس  گِید  یتُو بر تُوت ا زنگِ

 درونت را تباه  یمایس کرد

درونت را تباه    یمایو درد مانند زنگ بر مرکزت نشسته و س  ی دگیاز همان  ییهاهیال   ی اهیس  گیچون دکه هم  یذهنمن   یا

حرف بزند،    قت یخداوند از طر  یدهی و اجازه نم  یندار  یخداوند توجه   یدگاریکه به صنع و آفر  یطورە کرده است. ب

 .شودی انجام م  ی مجس یاریو هش یذهنبراساس من  تیتمام کارها جهیدرنت

 ٣٣٧١ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دلت زَنگار بر زَنگارها بر

 شد، تا کور شد ز اسرارها جمع

انباشته شده که    هم یقدر روآن   یدگیمختلف همان  یهاهیال   نیاست، ا  دهیپوش  ی دگیو جانت را زنگار درد و همان  دل

 .یستی فکان خداوند ندر معرض قضا و کن  یی با فضاگشا گریفکان کور شده و دو نفوذ کن   یبیدرونت از اسرار غ

 ٣٣٧2 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ینُو   گِیزند آن دود بر د گر

 ی ار باشد جُو دیاثر بنما آن

.  شودیم  انینما   یخوب به   جُو هم باشد  ۀدان   کی  ۀ اندازاگر به   ندیبنش  دینو و سف  یگ ید  یرو  اهیمثال، اگر دودِ س  عنوانبه 

متوجه    میگرفتی و درد قرار م یدگ یدر معرض همان  کهن یمحض ابود به   ی خال   ی ذهنمن  یعدم و از دردها  ز یاگر مرکز ما ن

 .میشدیم
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 ٣٣٧٣ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شود  دا یبه ضِد پ یزیهرچ زانکه 

 رسوا شود  هیَآن س یدیسپ بر

. ما هم اگر  شودی و رسوا م  انیزود نما  یلی خ  یدیسپ  ۀنیبر زم  یاهی. وجود سشودی با ضدّ خودش شناخته م  یزیهرچ  رایز

فوراً    دیایجسم به مرکزمان ب  کی و    میشوی م   دهیهمان  کهنیمحض ابه   میو مرکزمان را عدم کن  میفضا را باز کن  یمدت

 . استشده درونمان آشفته   ی که آرامش و شاد میشوی متوجه م 

 ٣٣٧4 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دود  رِیپس تاث  گ،یشد د ه یس چون 

 زود زود؟  ندیکه ب یبر و ن یاز ا  بعد

را فوراً مشاهده کند؟    های دگیدودِ دردها و همان  رِ یتأث  تواند ی م  ی کس  شد چه   رهیو ت  اهیدرون انسان س  گِ ید  کهی وقت  اما

 کند ی از خشم، رنجش و ترس را حمل م   یادیمقدار ز  کهی کس   شودی نم   دهیدردها د  دِیاثر دود جد  ده،یمسلماً بر مرکز همان

 . شودی متوجه نم  شوداضافه   شیبه دردها گر یدرد د ی اگر کم

 ٣٣٧5 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد  یآهنگر که او زنگ  مردِ

 بُوَد ی رنگرا با رُوش هم دود 

 پوست اهی: سیزنگ*

 .شودی نم  دهیست و داش همرنگبا رنگِ چهره  اهیباشد دودِ س  پوستاه یمرد آهنگر س ی مثال، وقت یبرا
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 ٣٣٧۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یکو کند آهنگر ی روم مردِ

 یاَبلَق گردد از دودآور   شیرو

 د یو سپ اهیدورنگ، س  زی: هر چاَبلَق*

هم   ی . انسان شودی م  رهیآغشته و ت  یاهیس   به   دشیسف  ۀچهر  یکند، از دود آهنگر  یآهنگر  دپوستیمردِ سف  کیاگر    یول

  ی دگیگناه و همان  اهیدود س  نیترکوچک   ست،ی دگیاز درد و همان  ینظر دارد و مرکزش خال   یاریکه حاضر است، هش

 .دارد ی اشکال  فهمدی مآن را فوراً کشف کند و  تواند ی م کند،ی حالش را خراب م

 ٣٣٧٧ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 گناه  رِیبداند زود تاث پس 

 اِله   ی: ادیبنالد زود گو تا

آ  ی شخص  نیچن از جنس  و  کرده  باز  را  فضا  تشده   نه یکه  خ  ریثأاست،  را  م   ی لیگناه  مرکز    فهمد،ی زود  و  درد  متوجه 

 ! : خداوندا کمکم کندیگوی و م نالدی م نیبنابرا  شود،ی م  اشدهیهمان

 ٣٣٧8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 کند  شهیکند اِصرار و بد پ چون 

 کند شهی اندر چشمِ اند خاک

پندار   یسوذهن به   یسازاصرار کند، فضا را باز نکند و با سبب   های دگ یو فکر و عمل براساس همان  یذهناگر بر من   ی ول

 .ندیبی و مرکز عدم نم   ی زندگ   دیبا د  گرید  کندی کور م  های دگ یدردها و همانرا با خاکِ    اشیاریبرود چشم هش   ش یکمال پ
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 ٣٣٧9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شود   نیریدگر، ش شد ینند توبه 

 شود  نیدی دلش آن جُرم، تا ب  بر

به   گر ید  ی شخص   نیچن بازگشت    ی و عاد  نیریدر نظرش ش  های دگیگناه و همان  شد، یاندی خداوند نم  یسو  به توبه و 

 .ندیبی شده نمگشوده  یخداوند را با فضا ی عنی شود ی م نیدی تماسش با خداوند و مرکز عدم قطع شده و ب  د،ینمایم

 ٣٣8۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 رفت ازو اربیو  ی مانیپش آن

 زنگِ پنج تُو  نهییبر آ شِست 

 : مخفّف نشست شِست*

 ت ینهای تُو: پنج ال، ب پنج *

 گفتن و برگشت آگاهانه به   اربی  ،ییفضاگشا  ،یمان یآن پش  ندینشی م  های دگیعدم، زنگارِ دردها و همان  ۀنیبر آ  کهیهنگام

 .رودی م  انیاز م ی زندگ

 ٣٣8١ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ها خوردن گرفترا زنگ  آهنش

 را زنگ، کم کردن گرفت  گوهرش 

  تواند ی آمده و نم   نییپا  اش ی اری. هشپوساندی و م  خوردی را م  روح و گوهر حضورش   ی قل یو دردها، آهنِ ص  ی دگ یهمان  زنگِ

 .برگردد  ییکتای یبه فضا
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 ٣٣82 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بر دیکاغذِ اِسپ ی سی نو چون 

 در نظر  دینبشته خوانده آ آن

فوراً آن خط    یس یآن بنو  یرا بر رو  ی بار خط   ن یاول  ی است که اگر برا  ی کاغذ  د یسف  ۀمرکز عدم، مثل صفح   ، یاصل  دل 

 .شودی خوانده م 

 ٣٣8٣ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بر سرِ بن وشته خط  ی سی نو چون 

 خواندنش، گردد غلط   د،ینا فهم

 .دهدی و در خواندن آن اشتباه رُخ م   ینوشت  یزیچ چه  ستیمعلوم ن  ،یس یبنو  گرید ی خط ،یانوشته   یاگر رو ی ول

 ٣٣84 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اوفتاد  یاهیبر س  یاهیس کان

 نداد   یّیدو خط شد کور و، معن هر

  یزیچ  یعنی  رساند؛ ی را نم   ییمعنا  چیو ه  شودی هر دو خط نامفهوم م  شود،ی هم نوشته م  یرو  اهیس  یخطوط   ی وقت  رایز

 . را منعکس بکند ی مرکزت، عشق و خرد اله نهیینشو تا آ دهیو همان  اوریبه مرکزت نرا با فکر  

 ٣٣85 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بَر سَرش  ی س یباره نوسوم  ور

 چو جانِ کافرش   یکرد ه یس پس 
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درونت را مانندِ روحِ کافر،    ۀنییکاغذ و آ  ، یسیبنو  یو دردها را بر خطوط قبل   یدگ یبار خطوط همان  نیسوم  یاگر برا  و

 . کرد ی خواه رهی و ت اهیس  ،یجسم  یاریهش

 ٣٣8۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 گر؟چه چاره جز پناهِ چاره پس 

 نظر   رشیمسّ و، اِکس یدیناام

 ایمی: کریاِکس*

 های دی. ناامستین  از،ینی د ب خداون  ،یزندگ  دیو پناه بردن به تابش خورش  ییگشاپردرد جز فضا   و   دهیمرکز همان  نیا  ۀچار

 .ایمیک ۀمنزلمثل موالنا به  ی دالنمانند مس هستند و نظرِ عارفان و صاحب های دگ یو همان

 ٣٣8٧ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 د یاو نه  شِی ها به پ یدیناام

 د یجه رون یب دوا ی ز دردِ ب  تا

من عاجز و ناتوان هستم و به من    ای: »خدادییخود ادامه داده و بگو  یبه کار کردن رو  د،یفضا را باز کن  یدیناام  هنگام

  ، یذهنمن   درمانِی ب   یتا از دردها  د؛یبه نَزدِ خداوند ببر  یی را با فضاگشا  هایدیکرده و ناام  زیپره  های دگ یکمک کن.« از همان

 .دیابیو نجات  دیجه  رونیاز ما وجود ندارد، ب رونیکه درمانش در جهان ب

 ٣٣88 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بگفت  یها با ونکته  ن یا بیشُعَ چون 

 دَمِ جان در دلِ او گُل شکفت  زآن
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در دلِ    اشینینشهم   ریو تأث  بخشاتیح  بر اثرِ دَمِ   گفتی را به آن شخص م   قیدق  یهانکته   نی ا  بیحضرت شع  کهی وقت

  ی مرکز  نیو دردمند است و با چن  دهیکه واقعاً مرکزش همان  دیباال رفت و فهم  اشیاریهش  یعنی شکفته شد؛    یآن مرد، گُل 

 .ترا گرفته اس یجذبه و برکات زندگ  ت،یجلو عنا

 ٣٣89 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 آسمان  یِوَح   دیاو بشن جانِ

 : اگر بگ رفت ما را، کو نشان؟ گفت

  ۀ گفت: اگر خداوند ما را مؤاخذه کرده پس نشان   ب یو درک کرد پس به حضرت شع  دیرا شن  یآسمان   ی آن مرد وح  روحِ

 آن کو و کجاست؟ 

 :تشکر با

 متن: فاطمه  کنندهمیتنظ

 : فاطمه ندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 924: برنامه منابع 

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهانامه متن بر 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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishira
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 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


