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515قسمت پیغام عشق   خانم سمانه  

 گنج حضور، بخش چهارم 889شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۶1۶  تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فشاری و م ریصبر گ ی  گلو نیه

 سوار  ی خُنُک گردد دل  عشق ا تا

کن که    یکار  ی عنیشود.   خنک شدن با تو،   ی کیو فشار بده تا دل  عشق،    ریدر ذهن را بگ  ریصبر، تأخ  یخداوند، گلو  یا

که در شرم و حجاب صبر    ی من و توست و عشق  انیصبر و قرار حجاب و پرده م  رایصبر و قرار از من گرفته شود. ز

خداوند    اقتیکه من ل  دهدی در ما رخ م   یصورت حقارت و کوچک شرم به   نیا  ی. ]گاه ستیشود عشق ن  دهیپوش  یذهنمن

  ن ی. اما امیرا ندار  ی زنده شدن به زندگ  اقتیل  میکنی که گمان م  میاگناه کرده   مانخود  دیقدر از دآن   یرا ندارم. گاه 

 خودش کار کند خداوند به او کمک خواهد کرد.[   ی رو یطور جدکه بخواهد به  ی هرکس ست یدرست ن

 ۶1٧ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خُنک گردد دلش؟   ینسوزم، ک  تا

 دل  ما خاندان و منزلش  یا

  ده یو دل همان  یذهنمن   له یوسبه   شدهدهیخانه چ   نیتوست. تا ا  ۀ خداوند که دل ما خانه و کاشان  ی ا  ، یزندگ   ی معشوق، ا  یا

 شود؟ ی دل  عشق، دل خداوند و مرکز عدم شاد م ی را نسوزانم ک

 ۶18 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بسوز  ،یسوزی خود را هم  ۀ خان

 جُوز؟یَ: ل دیآن کَس که بگو ستیک

 ست ین  زی: جاجُوزیَل *
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و من    یمرا بسوزان، مجاز هست  یهای دگ ی. تمام همانی سوزان یخود را م  ۀ دل من خانه توست، و تو در اصل خان  نیا

 ست؟ ی ن زیکار جا نی: ادیکه بگو ستی. ککنمی نم  یمخالفت

 ۶19 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مست  ر یش یخانه را ا  ن یبسوز ا  خوش

 ترستیاول نیعاشق چن ۀ خان

 سزاوارتر :  تریاول*

ا  ده یخانه همان  نیا ا  ریش  یرا خوش بسوزان  ا  ۀ خداوند. خان  ی مست،  اگر  سوزانده شود    گونهنیعاشق، دل عاشق، 

 .باشد نیچنن یسزاوارتر است و همان بهتر که ا

 ۶٢٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سوز را قبله کنم  نیا ن، یاز ا  بعد

 شمعم من، به سوزش روشنم  زانکه 

. کنمی م  امییو مقصود نها  عبادت  قبله،  ،یی گشافضا   قیها را ازطرو سوزاندن آن  های دگ یهمان  ییلحظه، شناسا  نیاز اپس 

 .مانمی و روشن م   شوم ی ها آزاد مام و با سوختن آن افتاده   ریگ  های دگ یمانند شمعم که در همان  یاریعنوان هشمن به   رایز

 ۶٢1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پدر ی را بگذار امشب ا خواب

 گذر  خوابانی ب  ی  بر کو  یشب  کی
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  ن ینرو. بعد از  یذهنمن  جانات یکن. به خواب درد و ه  ییگشالحظه فضا بهانسان، امشب خواب ذهن را رها کن، لحظه   یا

 .بزرگان گذر کن  هیو بق  یمثل مولنا، فردوس  ی خوابان ی ب  یبر کو

 ۶٢٢ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند را که مجنون گشته نهایا بنگر

 اند پروانه به وُصلَت کُشته  همچو

 وصال  دن،ی: رسوُصلَت*

ها . آن دندیدی و م   کردندی م   یاند، تأمل کن چگونه فکر و زندگ و از کوچه عدم گذشته   گشته   وانه یها که دکن به آن   نگاه

  یذهنشدن با خدا زده و برحسب من   یک یخود را بر آتش وصل و    سوزد ی و م  زندی مانند پروانه که خود را به آتش م 

 .اندکشته شده 

 ۶٢٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خَلقان غرق  عشق   یِّکَشت  نیا بنگر

 حلق  عشق  یی گشت گو یی اژدها

  ی ک یعشق و حالت  ن یکه ا یی است نگاه کن. گوعشق غرق شده   یایمثل مولنا، که در در یی هاانسان   ق، یخال  ی کشت به 

 .را ببلعد یذهنمن  خواهد ی م یی شدن با خدا مانند اژدها

 ۶٢۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دلرُبا  د یناپد یی اژدها

 همچون کوه را او کهرُبا عقل 
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  ی و زندگ  یانسان شاد  بلعد ی را م   های دگ یاز همان  ی کی  ی وقت   رایاما جذّاب و دلرباست، ز  دای ناپ  ی همچون اژدها  عشق 

 .کشدی و به خودش م دیربای را مانند کهربا م ی ذهنعشق عقل  همچون کوه من ی. اژدهاکندی را تجربه م ی واقع

 ۶٢5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هر عطّار کآگه شد ازو  عقل  

 اندر آب  جو  خت یرا ر هاطبله 

 : صندوقچه طَبله*

و شکر آگاه شود،    ینندگیآفر  رش،یپذ  ، یشاد  ،یقیکه مرکزش را عدم کند و از عشق حق  ی هر عطّار، هر انسان  عقل 

 .کندی ها را رها م و آن  اندازد ی م ی آب زندگ  ی  خود را در جو  یدگیهمان یهاصندوقچه 

 ۶٢۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تا ابد  یی ایجو برن نیکز رَو

 حَقّاً لَهُ کُفْواً اَحَد  کُنیَ لَمْ

ا  ی راستبه  و    رینظ  ی برکت و عشق و شاد  یجو  ، یذهنمن  ی فنا  ی  جو  ی عنیشده،  گشوده   ی از فضا  یجار  یجو  ن یکه 

  رون یب  ی جو  نی برو که تا اَبد از ا  ،یکنی کار م   یزنده شدن خودت به زندگ   یکه رو  یکس  یعاشق، ا   یندارد. ا  یمانند

 .آمد ی نخواه

 ۴ ه ی،  آ(11٢سوره اخالص ) م،یکر قرآن

 « .لَهُ کُفُواً اَحَدٌ کُنْیَ وَلَمْ»

ه  و» ]  یهمتا  کسچ ینه  ا  زیچچ یه  ای  کسچیه  کهن یا  ی عنیاوست.  ن  ی جهان همتا  نیدر    د ینبا  نیبنابرا  ست،یانسان 

 «.[کندی م  یجهان نیا یزها یاو را مشابه چ را یدر مرکز  انسان باشد ز  یجسم 
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 ۶٢٧ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیو بب  ی مُزَوِّر چشم بگشا یا

 ن؟یآن و ا   ندانمی : م ییگو چند

 مکّار، دروغگو  گر،له ی: حمُزَوِّر*

تو در    رینه از جنس جسم و نظ  یکه تو از جنس عدم هست  نیچشم عدم خود را باز کن و بب  ،یذهنمن   یا  گر،له یح  یا

به حضور    دنیکه من از رس  یآوری بهانه م  یتا ک   یعن ی  دانم؟ی و آن را نم  ن ی: من اییگویقدر مچه .  ستی جهان ن  نیا

 ؟ یرس ی اللّه«، زنده شدن کامل به خدا، نملّا اما به مرتبه »ا  یکنی »ل« م  ی صورت ذهنرا به   های دگیفقط همان  ی عاجزم. تا ک

 ۶٢8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 برآ   یزَرْق و محروم  ی  وَبا از

 درآ  ی ومیّو قَ  یّجهان  حَ  در

 .است  یماریب ی معنص رفاً به  جان یدر ا  ،یماریب ی: نوع وَبا*

 ریو تزو  لهی : حزَرْق*

  دار یدر جهان زنده و پا قدم  و   ایب رونیو برکاتش ب  ی از زندگ  تیو محروم ریو تزو  له یح یمرض وبا  نیاز ا ،یذهنمن  یا

 .و ذات خودت قائم شو یبگذار و بر جهان زنده زندگ  ی اله

 1٢۴1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را  ه ل و ا لّا اللّ ی نخوان تا

 راه را  نیمَنهَج  ا یاب ین در
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 .: راه  روشن و آشکارمَنهَج*

که به مرتبه    دهی. وقت آن رسستین  ی از مرکز کاف  های دگ یهمان  یل کردن ذهن  ، یاز جنس خدا نشو  یی گشابا فضا   اگر

  ل ی و تبد  یاریراه روشن تکامل هش   یرا برا  ی طرح زندگ  صورت ن یا  ریدر غ  ، یزنده شدن کامل به خدا برس   ی عنی،  «الاهلل»

 .افتی ی حضور درنخواه یاریبه هش یجسم  یاریهش

 ۶٢9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شود   نمیب یهم نم،یبی نم  تا

 بود دانمیهات، مندانم  نیو

  ی برحسب عدم« مبدّل شود و تا زمان  نمیبی به »م  «یذهنمن  یهانمیبی قدم بگذار تا »نم  ،ییکتای  یفضا  ،یعالَم اله   به

 .ابدیی نم  رییتغ دانم«ی به »م  یذهنشناخت خداوند در من   مورد تو در «یها»ندانم  ی که به حضور زنده نشو

 ۶٣٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باش   بَخشی و، مست یّ از مست بگذر

 ست واش   تَلَوُّن نقل کن در ا  نیز

 حال  ریی: رنگ به رنگ شدن، تغتَلَوُّن*

 ی : ثبات الها ست وا*

زنده شدن به خدا عبور کن.    ی و مفهوم  ی ذهن  انیاز ب  یعن یبگذر.    ی زدیبه شراب ا  ی و توهم مست  ی تجسم ذهن  ۀ مرتب  از

که    ستن یا  گرانیمست کردن د  ۀعطا کن. ]لزم  یاله   یمست   زین  گران یباش و به د  بخش ی عمالً به او زنده شو و مست

گذر    یبه فکر بعد  دهیهمان  یاز فکر  دنیپر  ا،یاحوال دن  رییتغ  و  ی[. از رنگارنگیمست شده باش   یزدیخود ابتدا از شراب ا

 .ی و زنده شدن به او درآ  یثبات اله  تینهای کن و به ب
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 ۶٣1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  بس   ؟ یمست  نیتو بد یناز چند

 چندان مست هست   یسر  هر کو بر

  ا یدن  نیاز ا  یاهر گوشه   به  رایاست. ز  یکاف   گرید  ؟ینازیم  های دگیهمان  ریکوچک و حق  یهای سرمست   نیقدر به اچه   آخر

 .است بخشی شو که خود مست ی . تو آن مستشودی م  افتی اریبس یذهنمثل تو سرمست  من ی نگاه کن

 ۶٣٢ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اریدو عالَم پُر شود سرمست   گر

 خوار   ستین  کی باشند و، آن  ک ی جمله 

ها به  همه انسان   نیهستند؛ بنابرا  ی کیآن عاشقان    ۀهر دو جهان از حضرت معشوق، خداوند، سرمست شوند هم  اگر

  ن یگمان کرد اگر همه به حضور برسند ا  دی. نباستین ریواحد هم خوار و حق یاریو آن هش شوندی مست م یاریهش کی

 .شودی م  ارزشی کننده و ب خسته  یامر

 ث یحد

 « کَنَفْسٍ واح دَةٍ م نُونَؤاَلْمُ»

 «.اندتَن  کیاند[ زنده  یکه به زندگ  ییها]انسان  منانؤم»

 ۶٣٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یی خوار  ابدین یاریز بس نیا

 یینار ، یپرستکه بْوَد؟ تن  خوار، 
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ب   یاریهش  ک ی  آن شود  زنده  خدا  به  مالل   مقداری اگر  نو  کس ستیآور  چه  م   ی.  من  شود؟ی خوار  آن  که    ی ذهنمسلماً 

 .کننده، کارافزا و از جنس درد استپَرَست، خسته تن

 ۶٣۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جهان پُر شد ز نور  آفتاب گر

 التهاب؟ ْ بُوَد خوار آن تَف  خوش  یک

 : حرارت تَف*

آور  و مالل   ریآن حق  یبایز  یحضور پُر شود، مگر ممکن است که حرارت  درخشندگ  یاریهش  دیهمه جهان از نور  خورش   اگر

متوجه    کند،ی کار م  یطور جدخودش به   یداریب  یکه رو  مینیرا بب  یهم در ما طلوع کند هرکس  ی زندگ  دیشود؟ ]اگر خورش

آور مالل   نیو ا  کندی م  انیرا ب  یدارد زندگ   کندی م   نییتع  ی دگآن شخص به فراخور حال و سبک خودش که زن  میشویم

 .[ ستین

 ۶٣5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جمله بالتر خرام  نیبا ا کیل

 اهلل واسع بود و رام ارضُ   چونکه

شده،  گشوده  ی خداوند، فضا  نیزم  رای. زیمرتبه هم بالتر برو  نیاز ا  دیبا  ،یقدر هم که مست شراب حضور باشهرچه   امّا

 .و منعطف است  فیپهناور، هموار، و لط

 9٧ هی، آ(۴)  نساءسوره  م،یکر قرآن

وَاس عَۀً    اللَّه   أَرْضُ  تَکُنْ  أَلَمْ  قَالُوا  الْأَرْض   ف ی  مُسْتَضْعَف ینَ  کُنَّا  قَالُواالَّذ ینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائ کَۀُ ظَال م ی أَنْفُس ه مْ قَالُوا ف یمَ کُنْتُمْ    إ نَّ»

 «.مَص یرًا وَسَاءَتْ  جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ فَأُولَئ کَفَتُهَاج رُوا ف یهَا  
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ستم    شتنیبر خو  کهی حال [ دررندیمی م  ی ذهنکه با من   ییها]انسان   ستانندی هستند که فرشتگان جانشان را م   یکسان»

  م یبود  یمردم  نیزم  ی : ما در روندی[ گود؟ یماند  یذهن]چرا در من   د؟ یبود  ی: در چه کارپرسندی ها مکرده بودند. از آن 

  د؟ ی[ در آن مهاجرت کنیذهندرون شما رام و[ پهناور نبود که ]از من   ی خدا ]فضا نیزم  ای: آندیگشته. فرشتگان گوزبون 

 «.جهنم است و سرانجامشان بد نانیمکان ا

 5۶ ه ی، آ(٢9سوره عنکبوت ) م،یکر قرآن

 «ع بَاد یَ الَّذ ینَ آمَنُوا إ نَّ أَرْض ی وَاس عَۀٌ فَإ یَّایَ فَاعْبُدُون  یَا»

  دی[ فراخ است، پس تنها مرا بپرستتینهای شده، ب گشوده   یفضامن ]   نیزم  د،یاآورده   مانیبندگان من که به من ا  یا»

 «.[دیرا نپرست های دگی]و همان

 15 هی، آ(۶٧سوره مُلک ) م،یکر قرآن

 «.النُّشُورُ وَإ لَیْه  الَّذ ی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا ف ی مَنَاک ب هَا وَکُلُوا م نْ ر زْق ه   هُوَ»

.  دیو از رزق خدا بخور  د،یکن  ر یآن س  یآسان است.[ پس بر رو   ییگشافضا   ی عنی]  د یرا رام شما گردان  نیکه زم  اوست »

 «.دیروی او م  یسوبه  دییآ   رونیچون از قبر ]ذهن[ ب

 ۶٣۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چو باز  اَشْهَب است  ی مست نیا  گرچه

 قدس هست ن یدر زم  یاز و برتر

 د یو سف اهی: ساَشْهَب*

 د یاَشْهَب: باز  سف باز *
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است.    ترنییدر مراتب پا  یمست  ای  یذهنمن  یمست  نیاست، ا  ندیو خوشا  بایز  د،یشما همچون باز  سف یمست  نیا  گرچه

 .باز، در ماست تینهای ب  یفضا  ،یقدس اله نیدر سرزم  ینوع مست نیبدان که برتر کنیل

 ۶٣٧ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ازیشو اندر امت  یل یسراف رَو

 سازروح و مست و مست  ة دَمَند در

مرده در قبر ذهن را  به خدا زنده    یهاو انسان  دمدی حضور م  پوریمبدل شو که در ش  لیبه اسراف  یبخش ی و مست  یمست  در

 .کندیم

 ۶٣8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد   شهی اندرا چون دل م زاح  مست

 شد  شه یندانم و آن ندانم پ نیا

 طبع: شوخ شیاندمزاح *

  وستهی. پردیگی نم   ی ها را جدو فکر آن   های دگیهمان  ی عنی.  شودیم  ش یانددرون باز شود، دل  مست مزاح   ی فضا  ی وقت

 .کندی م «ل »را  های دگ یهمان دانم،ی آن را نم  دانم، ی را نم  نی: ادیگویم

 ۶٣9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست؟ یندانم و آن ندانم بهر  چ نیا

 ستیک  م،یدانی که مآن  یی بگو تا
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  نیکه ازآن  یبرا   ستم؟ی ن  یدگیآن همان  ستم،ین  یدگ یهمان  نی: اییگوی و م  یکنیرا »ل« م  های دگ یهمان  یچه منظور  به

  ق ی و او ازطر  یبه خدا زنده شو  قت یدر حق  ی عنی.  ستیخدا، ک  ی عنی  میو از جنس او هست  میشناسی که م   ی کس   ی بدان  قیطر

 .کند انیتو خودش را ب

 ۶۴٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بهر  ثَبت باشد در سخن ، ینف

 بگذار و ز ثَبت آغاز کن ی نف

در ما اثبات شود. پس    ییکتایحضور و    یکه فضا  ستن یا  ی برا  رد،یگی قرار م  ی که در کالم و ذهن مورد نف  یدگیهمان  هر

  ی شناسی خود را که م  تییخود، خدا  ی ذات اصل  یعنیبپرداز؛    ییگشارا در ذهن رها کن و به اثبات و فضا  های دگ یهمان  ینف

 .شو  دهزن  ومیّق  یّبه آن ح  ناًیبگذار و ع  شیبه نما

 ۶۴1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 واگذار  نیآن ه ستیو ن نیا  ستین

 آر  شی آن هست است، آن را پ کهآن

  دیو با  یکنار بگذار  را  در ذهن  های دگی همان  یل کردن و نف   یعنی  ست«یو »آن ن  ست«ین  نی جمع باشد که »ا  حواست 

خود    تییخدا  ی ذهن رها کرده و جنس اصل   ریخود را از زنج  یعنی.  ی را مطرح کن  ،یکه وجود دارد، آن هست واقع   یزیچ

 .یرا زنده کن 

 ۶۴٢ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پَرَست   یبگذار و همان هست  ی نف

 پدر زآن تُرک  مست   یدرآموز ا نیا
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  ن یانسان، ا  یخداوند، را پرستش کن و به آن زنده شو. ا  ،یقیحق  یرا رها کن و هست   یدگیهمان  ی ذهن  ینف   نیبنابرا

 .اموزی( ب یرا از آن تُرک  مست )در بخش بعد مثنو قتیحق

 111٣ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کن  میببند آن چشم و، خود تسل  تو

 در آن شهر  کَهُن ی نیرا ب ش یخو

  ، یمیکه در آن شهر قد  د ید  ی گاه ناگهان خواه کن؛ آن   م یدرون را بگشا، خودت را تسل  یرا ببند، فضا  ی ذهنمن  چشم 

 . یهست  ،ییکتای یفضا

 :تشکر با

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

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 
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