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523 پیغام عشق قسمت خانم سمیه   

 گنج حضور، بخش دوم  890شمس، موضوع برنامه   وانید اتیو غزل  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ١935 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پوست  ریکرده ز ست یفناتان ن یا

 از عدم ز آوازِ دوست   دیگرد باز

خداوند را    یعنیدوست   آواز د،یاو فنا شده  دهی پوس ارزشْی آفل و ب  یهای دگ یو همان یذهنپوستِ من  رِیکه ز ییهاانسان  یا

 .دیمرکزِ درست، خداوند بازگرد یسوبه  یذهنمن  یِ ارزشی و ب   یزیتا از ناچ دیبشنو یی با فضاگشا

 ١93۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن آواز، خود از شَه بود  مطلق 

 بود  ه از حلقومِ عبداللّ  گرچه

او    تینهابی   به   و   کرده   باز  را   فضا  که   خداگرچه از زبان بنده    د؛یآی تماماً از جانب خدا م   کند،ی که انسان را زنده م  یآواز  آن

 .شود   یاست جارشدهزنده  

 ۴و   3 اتی(، آ53سوره نجم ) م،یکر قرآن

 « یُوحَى وَحْی    إِلَّا هُوَ  إِنْیَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.  وَمَا»

 «.شود ی م ی سخن جز آنچه بدو وح ن یا ست ی. ندیگوی نم  یهو یسخن از رو و»

 ١93۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او را من زبان و چشمِ تو  گفته

 حواس و من رضا و خشمِ تو  من
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  شوم، ی تو م   زیمن همه چ  شوم،ی من حواس و رضا و خشم تو م  شوم،ی به ما فرموده است، که من زبان و چشم تو م  خداوند

را رها کن و عدم را در مرکزت بگذار. بگذار من در تو به خودم    دهیهمان  یتو ذهنت را خاموش کرده، پنج حس و فکرها

 .زنده شوم

 ١938 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی تو بْصِریُ ی و ب   سْمَعیَ ی که ب رَوْ

 ی سِر توْ صاحب  ِیچه جا  ،یتو سِر

 یاده یرس یابه مرحله  زیو پره  ارانه یراحت باشد؛ چراکه با صبر، درد هش الت یخ  ،من خالصِ بنده    ی : برو ادیفرمای م خداوند 

. تو امتداد من و خودِ  یشنوی و با گوش من م  ینیبی بلکه با چشم من م  یشنوی و نم  ینیبی نم   ی ذهنکه با چشم و گوش من 

 .باشد  یزیاصالً وجود ندارد که صاحب چ  کهی درحال   زهاست؛یکند که صاحب چی فکر م یذهنمن ، یسِر و رازِ من هست

 ١939 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَن کانَ هلل از وَلَه  ی شد چون 

 لَه  هُ تو را باشم که کانَ اللّ  من

 رت یوَلَه: ح*

لحظه، اتفاق را    نیاتفاق ا  اطراف  در  ییگشامن باشد و با فضا   یتمامِ وجودت برا  رت،یعشق و ح  ی انسان، اگر از رو  یا

ت را از جنس خدا  و مرکز  یبده  تیشده اهمگشوده   یبه فضا  ،ینکن   یدخالت   چیه  یذهنعنوان من کرده، به   تیاهمی و ب  اثری ب

تو خواهم بود و در تو به خودم زنده    یتماماً براگاه من، خدا،  وارد وجودت شود؛ آن   ی برکت و خرد زندگ  کهیطوربه   یکن

 .شومیم
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 ث یحد

 « .لَهُ  اللّهُ  کانَ هللِ انَک مَنْ»

 «.اوست   یبرا  زیخدا باشد، خدا ن  یکه برا هر»

 ١9۴0 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 منم   ی تو را، گاه میگو یتو گَه

 آفتابِ روشنم  م،یگو چههر

تو به ذهن   یو من تو هستم، و گاه ی تو من هست م، یشوی م ی کیو با هم  دانم ی من خودم را تو م  یگشا، گاه انسان فضا  یا

من آفتابِ روشن    یحالت  در هر  یول  کنم؛یتو صحبت م  قیمن ازطر  ،یکن ی در جهان پخش م   یریگی و هرچه از من م  یرویم

 .انم ینما ییِکتای یو فضا

 ١9۴١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی کجا تابم ز مِشکاتِ دَم  هر

 ی شد آنجا مشکالتِ عالم  حل

 : چراغدان مِشکات*

  یقائم به ذات خود بوده، در زمان مجاز  ،ییگشابا فضا   کهی دان حضور و عدم به مرکز انسانو هر لحظه که از چراغ  هرجا

 .شود ی حل م شیهات وضعی  و  او عالمِ  مشکالتنداشته باشد، بتابم؛ همه   یذهننبوده و من 
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 ١9۴2 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را کآفتابش برنداشت ی ظلمت

 دَمِ ما، گردد آن ظلمت چو چاشتْ  از

 مروزی: هنگام روز و نچاشتْ*

بردارد،    انیاز م  تواندی نم   رونیاز جهان ب  یو عقل   ییآفتاب، روشنا  چیرا که ه   های دگیذهن و دَردِ همان  یکیظلمت و تار  آن

 . شودی ما روزِ روشن م  یو برا  داردی ما برم  ییِبا فضاگشا ی خود زندگ 

 ۶۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یزهر و قند ن چ یزمانه ه در

 ست ی را پا دگر را بند ن ی کی که

دارد   یذهنمن کهی انسان  یبرا[.  پا نباشد ریزنج  یگرید  یپا و برا  یکس یوجود ندارد که برا یزهر و قند چیزمانه ه نیا در

  تابد، ی م  ی زندگ  دی که در مرکزش خورش  یانسان معنو   یبرا  طورنیمثل زهر است و هم   یتابش مرکزِ عدمِ انسان معنو

 ].مثل زهر است  ی ذهنتابشِ من

 ۶۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بندیْ را پا، دگر را پا یکی مر

 چو قند   گریرا زهر و، بر د یکی مر

  ی و همان زهر و درد برا  بخشدی م   ییایپا بوده و به او حرکت و پو  ۀمنزلبه   یذهنمن  یبرا  های دگی و همان  یذهنو دردِ من   زهر

انسان    یبرا  زیچک ی ممکن است    طورنی. همداردی بوده و او را از حرکت بازم   ریپابند و زنج  ۀمنزلانسان زنده به حضور به 

 .باشد نیریمانندِ قندِ ش یذهنمن ی و برا هزنده به حضور مانندِ زهرِ کُشند



   

  

 

523 پیغام عشق قسمت خانم سمیه   

 ۶8 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اتی مار، آن مار را باشد ح زهرِ

 باشد مَمات ی با آدم  نسبتش

 : مرگ مَمات*

 رهد ی آن از شرِ دشمنان و مهاجمان خود م   ۀل یوسبه  رایز  کند؛ی است و به او کمک م  ریخودِ مار خ یمثال، زهرِ مار برا  یبرا

موجبِ مرگ آنان    رایز  شود؛ی شر محسوب م  گریجانوران د  ایبه انسان و  . امّا همان زهر نسبت کندی خود را حفظ م   یو زندگ 

  ی انسانِ معنو   یدردها برا   نیکار را دوست دارد. اما ا  نیاست و ا  یذهنمن   یِزهر و درد پا  ،یعزا، غصه، گرفتار[.  گرددیم

 ].که به خدا زنده است مثل پابند است 

 ۶9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چو باغ ایرا، بُوَد در ی آب  خلقِ 

 را بُوَد آن مرگ و داغ  یخاک  خلقِ 

امّا همان در  انیو آبز  ی مخلوقات آب  ی برا  ایدر باغ و بوستان است    ی زندگ   ی که در خاک و خشک   یموجودات   یبرا   ایمانندِ 

اند مثل مرگ  کرده  یذهن زندگ   ی که در خشک  ییهاانسان   یبرا  تیمعنو   یایدر  یعبارت. ]به آوردی بار م  به   مرگ  کنند،یم

 .[ دیآی و از آن بدشان م ماندیم

 ۷0 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مردِ کار یا  شمری بر م نیهمچن

 کس تا هزار ی کیاز  ن،یا  نسبتِ

 ق یکار: انسان ل  مردِ*
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  ی توانی مثال آوردم. و اِلّا تو م  دو ی ک یروشن شدن مطلب    ی بلکه من فقط برا  ست ین  تادوی ک یها  مثال  ن یا  ده، یانسان فهم  یا

 .ی کن دایپ  گریهزار نمونه و مثال د ایبودن امور دن   یدر بابِ نسب

 ۷١ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد  طان یاندر حقِّ آن ش د،یزَ

 دگر، سلطان بُوَد  ی حق شخص  در

صورتِ سلطان  به   ی گریممکن است در نظرِ د  دیز  نیجلوه کند امّا هم  طانیمانند ش  یممکن است در نظر کس   دیز  گر،ید  مثال

 .باکمال جلوه کند

 ۷2 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی سَن  ق یصدّ دی: زَدیبگو آن

 ست ی گبرِ کُشتن  د،ی: زَدیبگو نیو

 کومنش یدرستکار، ن   ن،ی: امقیصِدّ*

 : کافرگبر*

  ی شخص   نیاست؛ امّا ا  یمعنو  یمرتبه و شخص بلند   ن،یگو، بزرگوار، راستراست   دی: زدیگوی است م  یکه معنو  ی آن انسان   رایز

 .کافر است د،ی: زدیگوی دارد م  یذهنکه من

 ۷3 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جَنان  کیذات است، بر آن   کی دیزَ

 انیهمه رنج و ز  گرید نیبر  او
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 : باغ و بوستان جَنان*

  ی گر یامّا در نظرِ د  کندی جلوه م  زیمانندِ قلب، عز  ،یدر نظرِ شخص  ی است؛ ول  یی ذات خدا  کی  ینفر و دارا   کی  کهنیبا ا  دیز

 .کندی ظهور م انیمانندِ رنج و ز

 ۷۴تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کو تو را باشد شِکَر یتو خواه  گر

 ورا از چشمِ عُشّاقش نگر پس 

 .نیاو را از چشمِ عاشقانش ببو محبوب باشد  نیریبه تو شنسبت  د،ی که آن ز ی خواهی تو م  اگر

 ۷5 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از چشمِ خودت آن خوب را  منگر

 به چشمِ طالبان، مطلوب را  نیب

طالبان    دِ یاو را از د  د یبلکه با  ؛ یخودت نگاه کن  یهای دگ یو همان  یذهنو محبوب را با چشمِ من  بایز   یِ آن انسان معنو  دینبا  تو 

 .ی نیدرست بب  ی تا بتوان  یریو از خداوند چشم بگ  ی فضا را باز کن  دیبا  یعن ی؛  یبنگر  شناسند ی که او را م  اش ی و عاشقانِ معنو

 :تشکر با

 ه یسم
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 گنج حضور، بخش سوم  890شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۷۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چشم، تو خود بر بند ز آن خوشْ   چشمِ

 کن چشم از عُشّاقِ او  تیعار

 .است ی قیمعشوق حق یمعنبه   جانیدر ا نادل، یو ب وردهی: عارفان دچشمخوشْ *

برو از عاشقانش،    ینیاو را بب  یق یحق  ییبا یکه زآن   یخداوند، فروبند و برا  با،یآن معشوقِ ز  دنِی خود را از د  یذهنمن   چشمِ

 .ها، او را بنگراند، چشم قرض کن و با چشمِ خوش آن که به خدا زنده شده ی کسان

 ۷۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چشم و نظر  تیازو کن عار بلک 

 او نگر  یِز چشمِ او به رو پس 

  ی و از آن فضا  ی فضا را باز کن  ،یدیو خداوند را با آن چشم د  یکه از مولنا چشم قرض کرد  یاز مدتلزم است پس   بلکه 

 .یاو بنگر  یو با چشم و نظر خداوند به رو یشده، چشم قرض کنگشوده

 ۷8 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و مالل یّریآمن ز س یشو تا

 الل ذوالْج نزی لَهْ هُ: کانَ اللّ گفت

 ی دلتنگ ،یریس: دل یریس*
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خدا باشد، خدا   یکس براخداوند گفته است: »هر  رون ی. از ایدر امان باش یذهنمن   یحوصلگ ی و ماللت و ب  ی از دلتنگ  تا

  تیکه اهم  یز ی. تنها چریخ  ایکرد    کاری ب   توان ی م  دهدی را که ذهن نشان م   یزیآن چ  دید  دیبا   یعنیاوست.« ]  یبرا  زین

 شده و چشم عدم است.[ گشوده   یدارد فضا

 ۷9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او من باشم و، دست و دلش   چشمِ

 مُقْبِلش  هایرهد از مُدبِر تا

 ی : شقاوت و بدبختیمُدبِر*

 : سعادت مُقبِل*

 .در امان باشد  ی تا سعادتِ او از هرگونه شقاوت و بدبخت  شوم ی : چشم و دست و دل و مرکز او مدیگوی جانب خداوند م  از

 80 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ل یست، چون شد او دلمکروه  هرچه

 ل یو خل بستیمحبوبت، حب یِ سو

  ، یزندگ  یسومعشوقت، به   یِسوو زشت و مکروه است، اگر تو را به   ندیکه به نظر ناخوشا  یاهرکس و هر واقعه   ز،یهرچ

رف  تیهدا و  ]آن   ق یکند پس دوست  که در من توست.  است فضا   ندیناخوشا  یذهنچه  و صفر کردن    یی گشاو مکروه 

 مقاومت و قضاوت است.[ 
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 (تریشروع ت)

 جوشد ی در خُمِ اسرار بدان م یمِ

 نوشد   یهر که مجرَّد است از آن مَ تا

پاک و    های دگیاز همان  یعنیکه مجرد است    یکه تا هرکس  جوشدی م   لیدل  نیبه ا  ،ییکتای  یدر خُم اسرار، در فضا   یمِ

 .و خرد بنوشد  ی شده شراب شادگشوده  یشده، از آن فضا انیعر

 حرام است  یخوری که تو م  ی مَ نیا

 ی جز حالل   مینخور یمَ ما

 م یریگی شده م گشوده   یکه از فضا  ی حرام است، ما جز شراب حالل  یخوری و م   یریگیم  های دگ یکه از همان  یشراب   نیا

 .میخوری نم  یگریشراب د

 ی هست شو ست یکن تا ز ن جهد

 یمست شو  ی شرابِ خدا وز

شده  گشوده   یبراساس فضا  ، یهست شو  یخواهی اگر م  یعنی.  دیا یمرکز عدم، ب  ست«،یکن تا »هستِ« تو از »ن  کوشش

و ذات خدا بلند شو  یی و سِرّ  به   ی خودت  و    ،یذهنعنوان مننه  براساس    ی کیاز شراب خدا  و  او مست شو  با  شدن 

 . مساز یهست های دگیهمان

 ( تریت انیپا)

 5 ه ی، آ(۷۶سوره دهر )انسان( ) م،یکر قرآن

 « الْأَبْرَارَ یَشْرَبُونَ مِنْ کَأْسٍ کَانَ مِزَاجُهَا کَافُورًا إِنَّ»
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 «.به کافور ]عشق خداوند[ است  ختهیکه آم نوشند ی م  ییهازنده شده به حضور[ از جام  یها]انسان  کانین»

 ۶۴3 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سَحَر آگاه شد ی تُرک ی اَعْجَم 

 خواه شد خُمار خَمر، مُطربْ  وز

 .خارج شد  یهوش آمد، از مست  به   ی عنی جان یشد: در ا  آگاه*

 .شراب حاصل شود  یاز رفتن مستکه پس  ی رنج: خُمار*

در هنگام سحر    فهمد، ی سکوت و عدم را نم   ، یزبان زندگ   باستیکه ز  ی حال  ن یکه در ع  دهیترک، نماد انسان همان  ی اعجم 

خواه شده و دچار  درآمده؛ مطربْ   ، یبه خدا و زندگ  یک ینزد  یاز مست  ، یدگیجهان براثر همان  نی در ا  اتشیدر آغاز ح  یعنی

از ورود  قبل   یارتعاش کند تا دوباره او را به مست   یست که به شادی ااست. پس دنبال باشندهشده   یخمار شراب زندگ 

 . جهان برگرداند نیبه ا

 ۶۴۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جان مونس مستان بود  مُطربِ

 و قوت و قُوَّتِ مست آن بود   نُقل

فضا  مطرب اصل گشوده  یجان،  جان  و  ان  یشده  رامشگران  و  مطربان  همچون  اله   مونس  و  س یانسان،    ، ی مستانِ 

  ی را به مستانِ عشق اله   ی و توانِ روح  یحال و رزقِ معنو  ی نیریشده به حضور، است. آن مطرب جان، شزنده  یهاانسان 

 .کندی عطا م
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 ۶۴5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یکش یمست یِرا سو شانی ا مطرِب

 دیاز دَمِ مُطرِب چش ی مست باز

لحظه را، دوباره    نیآگاه به ا  یهاانسان   ،ی عشق اله   ۀ درون باز و مرکز انسان عدم شود مطرب جان مستانِ باد  یفضا  اگر

مجدداً  ها  . آندهدی م  شی آنان را افزا  سببی ب   یو شاد  یمست  یعنی.  کشدی م   یو به جانب مست  کندی وصل م  یبه زندگ 

 . چشندی م  یرا از نَفَسِ مطرب زندگ یمست

 ۶۴۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شرابِ حق بدآن مُطرب بَرَد  آن

 مُطرِب چَرَد  نیشرابِ تَن از ا نیو

.  بردی خداوند، م  ،یو به جانب مطرب روحان   کندی م  لیتبد  ییخدا  بخشی را به شاد  یشده، آدم گشوده   یفضا  ،یاله   شرابِ

مطرب از جنس جسم    نیا  صورتن یبتوان آن را با ذهن شناخت، در ا  کهی طورباشد به   ی و تجسم  یمطرب ذهن اما اگر  

 .دهدی بوده و به انسان شراب تن م

 ۶۴۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نام دارد در سخن  کی گر  هردو

 حَسَن تا آن حسن   نیشَتّان ا  کیل

 «»جدا است یمعن»دور است« و اِفتَرِقَ به   یمعنبَعُدَ، به  یمعناست به  ی: اسم فعل عرب شَتّان*

طور  ، همان١١5۶  ت یاز ب  ی شاعر و صله دادن شاه در دفتر چهارم مثنو  تیحَسَن تا آن حَسَن: اشاره است به حکا  نیا*

 .لیبخ اریبس  یگریبخشنده و د  اریبس ی کی»حسن« بود. اما  ریکه نام دو وز
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شراب    مییگوی به هر دو م   ی عن ینام دارند.    کی ( در لفظ،  های دگیشده و شراب همانگشوده   یدو شراب )شراب فضا  گرچه 

دارد نامش    یذهنکه من  ی انسان کی تفاوت دارد. ]  یل یحسن با آن حسن خ  نیا یول م،یریگی م ی باده و از هر دو خوش  ای

  دو ن یا  ن یب  ی لحاظ لفظ و ذهن تفاوتباشد، گرچه به   سن ممکن است نامش ح  ستی هم که معنو  ی حسن است و انسان 

 ی اریهش  اتیکجا و خصوص  یذهنمن  یهات یاست؛ خصوص  اریبس  دون یفاصله و فرق ا  یاریهش  تیفیلحاظ کاما به   ست،ین

 .[ میها را بفهمآن  نیبا ذهن فرق ب میخواهی که م جاستن یحضور کجا؟ اشکال ا

 ۶۴8 تیششم، ب  دفتر  ،یمثنو ،یمولو

 انی در ب  یهست لفظ  یاشتباه

 سمان؟یخود کو آسمان تا ر کیل

  تناسب ی ب  زیاز دو چ   هیکه کنا  سمانیکجا؟ ]آسمان و ر  سمانیوجود دارد. امّا آسمان کجا و ر  یلفظ   یاشتباه  ان،یب  در

باز و وس هرگز قابل    دو نیو رشته افکار پشت سر هم در ذهن که ا  سمانیدرون و ر  عیاست اشاره دارند به آسمان 

 .[ ستندین سهیمقا

 ۶۴9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زن استرَهْ  میلفظ دا اشتراک 

 گَبْر و مُؤمِن در تن است  اشتراک 

 : کافرگبر*

و مؤمن    یذهنکه اشتراک من . چنان شودی کننده و موجب سوءتفاهم مدر ذهن گمراه   میبا مفاه  یباز  ی عنیلفظ،    اشتراک 

 .اتیمملؤ از آب ح یگری پر از درد و زهر کشنده است و د  یک یهاست؛ زنده به حضور، در جسم و تن آن 
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 ۶50 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سر بسته یِهاها چون کوزه  جسم 

 که در هر کوزه چِه بْوَد؟ آن نگر  تا

سربسته است. تو نگاه کن که در درون هر کوزه   ییهاهمچون کوزه   دهد،ی که ذهن نشان م  یزیآن چ ان،یکالبد آدم مثالً 

 ست؟ یچ

 ۶5١ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اتیآن تن پُر از آبِ ح ۀکوز

 تن پُر از زهرِ مَمات نیا  ۀکوز

آور و  کالبد پُر از سمِّ مرگ   نیو کوزه ا  ستی و آرامش زندگ  یو شاد  اتیپُر از آب ح  ییگشاعلت فضاآن کالبد به   ۀکوز

 . ستی ذهنمن یدردها

درون    می. اگر بخواهمیقرار نده  اریو مع  میست که آن را مهم ندانآن  یبرا  دهدی که ذهن نشان م   یزیآن چ  یطور کل به [

و انسان زنده شده   یذهنانسان من  نیفرق ب  صورتن یا  ریدر غ  م،ی به درونمان زنده شده باش  دیبا  مینیها را ببکوزه آدم 

 ].میکنی قضاوت م میبا مفاه راکهچ م؛یده ص یاز هم تشخ  میتوانی به خدا را نم

 ۶52 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی شه  ، یبه مظروفش نظر دار گر

 یتو گمره  یبه ظرفش بنگر ور

 ظرف  ی که در ظرف گذاشته شده، محتوا یزی: چمظروف*
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  ی عنی  ینش یشاهِ حکمت و ب  ، یظرف خود نظر کن  ی صورت حضور ناظر ذهنت را تماشا کرده و به محتوابه   یتو توانست   اگر

بدان    ، یتجسم کن  ی و جسم  ی صورت ذهنها را به انسان   ، یها نگاه کنو اگر فقط به ظرف .  یهست  ی آگاه و از جنس زندگ 

 .یارا گم کرده  قتیکه راهِ حق

 ۶53 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جسم دان  نای را ماننده لفظ

 را در درون مانندِ جان شیمَعن

با  نیبنابرا آدم  دی مقدمه، لفظ را  هر لفظ به مسما و    ی عنیدر درونشان است؛    شانی روح و معن  ،یبدان   انیمانند کالبد 

 . اشاره دارد یی محتوا

 ۶5۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بود  نیبْ تن   ماًیتن دا دهید

 بود  نیبْ جان، جانِ پُر فن  دهید

  ن، یب. امّا چشمِ باطن ندیمحتوا و مظروف را بب  تواند ی نم  ندیبی ها را مهمواره ظاهرِ آدم   ، یجسم   یاریهش  ن، یظاهرب  چشمِ 

 .ندیبی را م یصورت حضور ناظر جانِ پُر رمز و راز، جان زنده زندگبه ،یی گشاجان با فضا  دهید

 ۶55 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یمثنو  ی لفظهاِ ز نقش  پس 

 ی معنو ی ضال است و هاد ی صورت

 .کننده استگمراه  یمعنبه  جان ی: گمراه، در اضالّ*
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و    یی گشااگر با فضا   یکننده است. ول گمراه  ، ینگاه کن  ی ذهنبا من  یو به ظاهر الفاظ مثنو   ی پرست باشاگر صورت   پس 

 .یشوی م تیهدا ، یحضور بخوان یاریهش

 سمانه   :تشکر با
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 گنج حضور، بخش چهارم 890شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۶5۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قرآن ز دل   نیفرمود ک ی نُب در

 را مُضِل  یو بعض   یبعض  یِهاد

 م ی: قرآن کرینُب*

 کننده  : گمراه مُضِلّ*

افرادِ    نیرا گمراه. بنابرا  یبعض   و  کندی م  تی را هدا  یبعض  ،یقرآن از نظر باطن   نیاست که افرموده   میدر قرآن کر  خداوند

  ی مثنو  یی که با فضاگشا  ی و افراد  شوند ی گمراه م  خوانند،ی م   یذهنو من  دهیپرست که اشعارِ مولنا را با افکار همانصورت 

 .رسندی م یی کتای یو به فضا شوند ی م تیهدا خوانند،ی را م

 2۶ هی(، آ2سوره بقره ) م،یکر قرآن

لَا یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَۀً فَمَا فَوْقَهَا  »   کَفَرُوا   الَّذِینَ   وَأَمَّا رَبِّهِمْ  مِنْ   الْحَقُّ   أَنَّهُ   فَیَعْلَمُونَ  آمَنُوا   الَّذِینَ  فَأَمَّا إِنَّ اللَّهَ 

 «الْفَاسِقِینَ إِلَّا  بِهِ یُضِلُّ  وَمَا کَثِیرًا  بِهِ وَیَهْدِی  کَثِیرًا  بِهِ یُضِلُّ مَثَلًا  بِهَذَا اللَّهُ  أَرَادَ مَاذَا فَیَقُولُونَ

که آن مثل درست و از جانب پروردگار    دانندی اند مآورده   مانیندارد که به پشه و کمتر از آن مثل بزند. آنان که ا  ییابا  خدا»

  کندی م  را بدان گمراه   یاریاست؟ بس  خواستهی مثل چه م  ن یکه خدا از ا  ندیگوی [ م یذهن  یهاهاست. و امّا کافران ]منآن

 «.کندی را گمراه م  فاسقان. امّا تنها تیرا هدا یاریو بس

 ۶5۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَی : گفت  عارف  چونکه ه اللّ ه اللّ

 ؟ یْبود مَعدوم شَ   یعارف ک   شیپ
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 و نابود شده، گم شده  ست ی: نمَعدوم*

چه را  چگونه ممکن است آن   آورد،ی که عارف نام شراب را بر زبان م  یموضوع مهم توجه کن: وقت  نیرا به خدا به ا  تو

شمار  به   د،یآی دست مبه   ی جهاننیا  یزهای را که از چ  یذهنعارف، شرابِ من   ی عنیو معدوم است، موجود بداند؟    ست یکه ن

م  آوردی نم ا  داند ی و  زندگ  نی که  او  به  بنابرا  دهدی نم   ی شراب  شد.  نخواهد  مست  آن  خوردن  با  عارف،    نیو  منظورِ 

 .دیآی دست مه ب  ییکتای یاز فضا  ییکه با فضاگشا ستی شراب 

 ۶58 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد  طانی ش یتو چون باده  فهم

 رحمان بُوَد؟  یِتو را وهمِ مَ  یکَ

آن   ی ول ذهناز  فهمِ  که  هم  یجا  است  محدود  م   ۀ کلم  کهنیتو  را  ش  ی شنوی باده  شراب  متوجه  شراب    طان،ی فکرت 

شده  گشوده   ی که از فضا  ییخدا  ی م  ،یرحمان  یچگونه ممکن است م  ،یتو که در ذهن هست   نی . بنابراشودی م  ،ییایدننیا

به خدا زنده    ،ینکن  ییو فضاگشا  ی نداشته باش  ی دسترس  ییکتای  یفضا   یِ لحظه به مِ  نیاگر در ا  ؟یرا تصور کن  دیآیم

 .یشوی نم

 ۶59 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دو انبازند مُطرِب با شراب نیا

 آرد شتاب نیبدآن و آن بد نیا

 .کنندی م ت یتقو را  گریکدیو  روندی هم شتابان م  یسوبه  گرند،یکدی نیو قر ک یمطرب و شراب، شر یعن ی دونیا

اگر با    ی ول  بردی م   ییکتای  ی فضا  ی عنیتو را به آن طرف    ،یم   نیا  ،یکن  دا یدست پ  یی خدا  یِ به م  ، ییاگر با فضاگشا  ی عنی[

 ].گرداندی برم  یجسم  یاریتو را دوباره به جهان ذهن و هش ، یم نیا  ،یدست آوربه  ینیزم یِ م ،یذهنمنِ
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 ۶۶0 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از دَمِ مُطرِب چَرَند پُرخُماران 

 بَرَند  خانهیمَ یسو مُطربانْشان 

خدا    خانهیم  ی سو. و مطربان، مستان را به یجهانن ینه مطرب ا  چرندی م  ،یزندگ   ،یمست از دَمِ مطرب واقع  یهاانسان 

لحظه به    نیکه در ا  یمطرب، با شراب   نیا  راینخور ز  دهد،ی لحظه به تو م  نیاتفاق ا  یعنیکه مطرب    یشراب   از  .برندیم

 .کند ت یرا تقو مانی ذهنفکر ببرد و من   کی ایو   جانیو ه  تیوضع ک یما را به  خواهد ی م دهد،ی ما م

 ۶۶١ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اوست  ان یپا نیو ا  دانیسرِ م آن،

 در چوگان اوست  ، یْچون گُو  شدهدلْ 

قرار دارد. و    دانیم  انیدر پا  دیگشایکه فضا را م  یشخص   ن،یاست. و ا  دانیدارد بر سرِ م  یذهنکه من   یشخص  آن،

 .هستند ی مانندِ گُو ، یدر مکان و لمکان، بدون مقاومت ذهن  ،یو عاشقان در چوگانِ زندگ  دلنی ب

 ۶۶2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سَر آنچه هست، گوش آنجا رود  در

 سَر اَر صَفْراست، آن سودا شود  در

عنوان مثال، اگر در  . به بردی م  دهد،ی که فکر نشان م  یی ما را به همان سو  زیگوش ن  د،یآ  دیکه در سر پد  یال یفکر و خ  هر

و ه به سودا مبدّل م  یذهنمن  یِمنف  جانیسر، صفرا، خشم، ترس  باشد،  را   جانیه  نیا  یعنی  گرددی وجود داشته  ما 

  م ی داشته باش  یاحساسِ عشق   کی. حال اگر  کندی م  تیآن فکر را تقو  ارهو دوب  بردی کرده م  جادی که آن را ا  یفکر  یسوبه 

 .بردی م ی زندگ  یسواحساس ما را به  نیا
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 ۶۶3 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روند  ی هوش ی دو به ب   نیاز آن ا  بعد

 شوند  کیو مولود آنجا  والِد 

  ق یخُمارآلود است، ازطر  ی شراب زندگ   دنیو نرس  ی دگ یهمان  اثرِکه بر   یو انسان   ی که مطرب زندگاز آن پس   ی عنیاز آن،  بعد

جا والد  شدند. در آن  هوش یبه ذهن بو نسبت  ی جهانن یا  یزهای. هر دو از چدندیرس  ییکتای  یفضا  ۀکد یبه م  ییگشافضا 

 . شوندی م  یک یانسان و خداوند  ی عنیو مولود 

 ۶۶۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و درد  ی شاد  یکردند آشت  چونکه

 کرد داریرا تُرکِ ما ب مُطرِبان

)جهان ذهن(   دَرد ( و  ییکتای ی)فضا یلحظه، شاد نیحضور در ا یاریهش تیفیو بال بودن ک  ییفضاگشا اثرِکه در یوقت

  ن یو حاضر بودن در ا  یی کرد تا با فضاگشا  دار یفضاگشا را ب  یهاتُرکِ ما، خداوند، مطربان، انسان  ریبا هم صلح کردند. ام

 . جهان شوند  نیا و جهانِ معنا )خدا(  نیب یالحظه، پُل و واسطه 

  د یجا که مقدور است بالحظه است که تا آن   نیما در ا  یِاریهش  تِیفیدارد، ک  ه یاول  تیو اهم  تی ما اولو  ی که برا  یزیچآن [

که ذهنمان    می لحظه آگاه هست  نیو در ا  اندازدی ما را به کار م  ی بخشی گاه خداوند موتور شاداز جنس حضور باشد؛ آن 

 ].دارد ه یثانو تیهما  شهیآن هدف هم یول دهدی هدفمان را نشان م

 ۶۶5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خوابْناک ی تیب دیآغاز مُطرِب

 مَنْ ل اَراک ایالْکَأسَ  ی اَنِلْنِ که
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  ی کرد: ا  یتیآمدن از جهان ذهن، شروع به خواندن ب  رونیو ب  ییگشا در آغاز فضا   ی عن ی  ،یآلودگدر حالت خواب  مطرب

 برمی هنوز در ذهن به سر م   را یبه من بده ز  ی از شراب اله   زیلبر  یجام  نم،یبی که تو را نم   ی کس  ی ا  ، یزندگ  یخداوند، ا

 . امنشده  داریو کامالً از خواب ذهن ب

 ۶۶۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 لعَجَب اَنْ ل اَراه ، یوَجه اَنْتَ 

 حِجابُ الِاشْتِباه  القُربِ ۀُیغا

 نمیبی هنوز در خواب ذهن هستم، تو را با ذهن م  رایز  نمیکه تو را نب  ستین  ی و تعجّب  ،یمن  قتِی جنس و حقتو هم   خداوندا، 

که   کردمی را حس م  قتیحق  نیا  قاًیشده بودم، عم لیبه تو تبد  اگر.  استمن شده   یموجب حجابِ اشتباه و خطا  نیو ا

 .نمیرا با ذهن بب  نیام اکرده  یتاکنون سع   یتو هستم ول 

 ۶۶۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ل عَجَبْ اِنْ لَمْ اَرَکْ ، یعَقْل اَنْتَ 

 وُفورِ الْاِلتِباسِ الْمُشْتَبَکْ  مِنْ

 : اشتباه شدن اِلْتِباس*

 .بافته شده در تور یهادرآمده مانند شبکه  گریکدیدر هم، به   ختهی: آممُشْتَبَک*

  ک یصورت  به   گر،یبه فکر د  ی از فکر  دنیپر  ده،یچیپدرتو و درهم تو   ادیاشتباهات زعلت  اگر من تو را به   ،یعقل من   تو 

 .ستین ی تعجب چیه ی جا نمینب یمفهوم ذهن 
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 ۶۶8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیالْوَراَقْرَبْ اَنْتَ مِنْ حَبْلِ  جِئْتَ

 د ینِداء  لِلْبَع ای ا،یاَقُلْ  کَمْ

به تو    دیو من با  یمن  زیهمه چ  ، یعقل من  ، یمن  نی. حال که تو عیمن هست   ن یتو ع  ،یترکیاز رگ گردنم به من نزد   تو

 کنم؟ی دللت دارد صدا م  یخدا« که بر دور  ایخدا و  یهمچون »ا ی ام و تو را با الفاظزنده شوم، چرا در ذهن مانده

 ١۶ هی، آ(50) سوره ق  م،یکر قرآن

 «الْوَرِیدِ حَبْلِ   مِنْ إِلَیْهِ أَقْرَبُ وَنَحْنُ  خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ  وَلَقَدْ»

  ی عنیتریم ]( آگاه هستیم، زیرا از رگِ گردنش به او نزدیک اش یذهنهاى نَفْس او )من ایم و از وسوسه آدمى را آفریده   ما»

 «.[ یمن هست نیتو ع

 ۶۶9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 القِفار  یفِ  ی اُغالِطْهُم اُناد  بَلْ

 مِمَّن اَغار ی اُکَتِّم مَن مَع  یْکَ

 .اندازمی : به اشتباه ماُغالط*

 .زنمی صدا م کنم،ی : ندا م یاُناد*

 هاابان ی: بقِفار*

 کهجهت آن : به یکَ*

 دارمی : مکتوم م اُکَتِّم*
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را که    ی آن کس  کنم،ی ها را صدا م ذهن آن  یهاابان یو عمداً در ب  اندازمی را به اشتباه م  یذهنمن  ی مردم نااهل و دارا  بلکه 

اجازه  دارد،    یذهنکه من   یکسبه هر   رت،یخداوند طبق قانون غ  یعنیاز نگاه نااهالن پنهان سازم.    ورزمی م  رتیبدو غ

 .دهدی مرا ن ،ییکتای یورود به درگاهش، فضا

 :تشکر با

 ران یج
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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   ازطریقِتوانید پیغام خود را  نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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