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593 پیغام عشق قسمت خانم اعظم از زرین شهر اصفهان  

 خودم و دوستان گنج حضور   یبا عرض سالم و ادب خدمت پدر معنو

 ۲۸۰۸شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ی کن ی را تو مراعات یخَس   یگرچه در مست 

 ی کن ی محض باشد، گرچه اثبات ی  ف ن وآنکه 

در    میتوانی را م  ی مست  ن یا  میسبب آن هستی ب   یو شاد  ی مست زندگ  میگذاری جهان م   نیپا به ا  یها وقتما انسان   یهمه

هفت و هشت    نی ها تا سناست. بچه   ی شاد و مست زندگ  های دگیکه به دور از تمام همان  مینینوزاد تازه متولد شده بب  کی

کم کم  ی ول  کنند،ی نم   ی و رنگارنگ زندگ  یجهان ماد  نیدر ا  یی و گو  ،هستند  یسبب زندگ ی ب   یو شاد یغرق در باز یسالگ 

ها ما به چشمان آن   یگریپس از د  یک یآن را    یهانک یشده و ع  دهیهمان  ایدن  نیا  یزهایو پدر و مادر با چ  طیدر ارتباط با مح

  ی طور مسر را ناخودآگاه به   های دگ ی. و همانمیهست  ذهنیمن    ک یچون خودمان    میبندی م  هان عدم را در آ  د ی. و آن دمیزنیم

را    ذهنیمن   نیاست و ما دائماً مراعات ا   ارزش ی و ب   هودهیمانند خس و خاشاک ب  ذهنیمن   نیا  م،یدهی انتقال م   هان به آ

خودمان و    ذهنیمن و قانع کردن    ه یتوج  م،یکن ی که از آن م   ییجاه ناب  یهات یحما  ست؟ ی چ  ذهنیمن . مراعات کردن  میکنیم

ها سبب بزرگ  مراعات کردن   ن یو ا  میمخصوصاً فرزندانمان دار  گرانیو د  مانذهنیمن  که به حال    دهیفای ب  یهای سوزدل 

 . شودی م  ذهنیمن  شدن 

  ن ی و ا  کندی من حق هستم و حق دارم عمل م  کهن یجا با ااست. و همه   ذهنیمن   یهاازمراعات   یکیبه جانب بودن خود    حق 

عمل    د ید  نیو با ا  شود،ی م   ذهنیمن و حسادت و خشم و رنجش در    گران یدمانند توقع و انتظار از    یگرید  یهاسبب درد 

و باعث افتادن    شود،ی م  گرانید  یخود و هم برا  یهم برا  یسازدشمن و    یسازمانع  ،یسازمشکل   ،یسازکردن سبب مسئله 

 .شودی م شیهااست، و رفتن ما به اتاق ذهن و درد  ذهنیمن  ما در افسانة 

 میبا همان ذهن ادعا کن  میچند که بخواهکرده، هر  ی را نف   مانی هنگام است که ناخودآگاه اصل خودمان را و خداگونگ  نیهم  و

 .کندی خالف آن را اثبات م ذهنیمن عمل کردن با    یول  میخداپرست و خداشناس هست که



   

  

 

593 پیغام عشق قسمت خانم اعظم از زرین شهر اصفهان  

 ۲۸۰۸شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ش ی خو ی های از بد درون ست آنکه او رد ِّ دل 

 ی کن یکه طامات  ای ، یآر ششیپ  ینفاق  گر

انجام    ذهنیمن   ن یکه ا  ی که هر عملهمه مردود هستند چرا  شیهاو رفتار و عمل   ذهنیمن    نیاست ا  یدل که همان زندگ   نزد

خودمان    ذهنیمن  مواظب طامات    د یو نفاق است و ما با  ییدورو  ، یقطع شده است، پر از دورنگ  یچون از خدا و زندگ   دهد یم

گول    دینبا  م،یاشرکت کرده  یکالس عرفان   ک یدر    ایو    میحضور گوش کرد  گنجکه به موالنا و    یاز مدت چراکه بعد   م،یباش

خودم،    ذهنیمن   دی و تمج  فیکمک کنم و با تعر  رانگیبه د  توانمی ام و م که من به خداوند زنده شده   میذهن خودمان را بخور

تمام حواس    ده،یبه حضور رس   رفعا  کیکه  چرا   ستی ن  نیچن  نی. نه ادانمی خودم بکشانم که من بهتر م  سوی  به را    گرانید

که آن حضور جمع شده را از دست ندهد و از حضور    باشدی م   شایاریشخودش است و مراقب و مواظب ه   یو تمرکزش رو

 .ندارد گرانیبه د یاستفاده کند و کار رش ییتغ ی خودش برا

 ۲۸۰۸شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ی دم  یور تو خود را از بد  او کور و کر ساز

 ی کن یترک  زَلِّات  ایسر ِّ زشت  او،  مدح 

و    ذهنیمن    ن یا  یی شناسا  ی برا  یمهم است، ول   ی لی ودن خعدم درون خود ب  ی مان رولحظة حال بودن و تمرکز و توجه   در

به   ییهاب یآس گذشته  در  ما  آگاهکه  عدم  گذشته  م،یاخورده   مانی خاطر  به  نگاهاگر  درون   میندازیب  ی مان  را    یهای بد  او 

  چ ی خراب کرده است و ه  مانرامون یپ  یایو دن  گرانیمان را با دکرد که چگونه روابط  میمشاهده خواه  مانی زندگ   یجایجا

و اشتباهات    میرا بکن  مانذهنی من که مراعات    ن ینه ا  مینگاه کن  ینیببا روشن   دیلحظه با  نیما نداشت، اما ا  ی برا  ی و ثمر  وهیم

 .میریبگ دهیاو را ناد یهای و بد



   

  

 

593 پیغام عشق قسمت خانم اعظم از زرین شهر اصفهان  

 ها را بکنم؟؟ لغزش  ترک آن  ایعمل کنم  ذهنیمن  با س رِّ زشت   خواهمی امروز با گوش کردن به موالنا هنوز هم م ایآ

 ۲۸۰۸شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 او  ی ِّ چند باشد، آخر آن زشت آن تکلِّف 

 ی کن یهاتیو ه یزیتا تو بگر دیسر آ بر

ما را    درنهایت مان به ما القا شده است،  و مکتب  نیاساس دبر  ا یو    میاکرده   ف یخودمان رد  یکه ما در ذهن برا  ییهاف یتکل

ما نخواهد    یجز درد برا  یاو ثمره   میدهیرا انجام م  هان ذهن آ  یبسته شده و اجبار  یچون در فضا  کند،ی به خداوند زنده نم 

ا و جهان  م  یبرا  ردیشده انجام گگشوده   یفضا  نیکه در ا  یو هر کار  ییهم فضاگشا  نو آ  میدار  فیتکل  ک یداشت. ما فقط  

 .و آرامش است یبرکت شاد  ن یبرکت دارد. در ا یهست

  تشکر  با

 شهر اصفهان نیاز زر اعظم



 

 

 

593قسمت پیغام عشق   آقا یوسف از تبریز 

 ۸77-1شمارة    ی تلفن  ژةیوبرنامة  

 : تیبدر مورد   یشهباز یآقا  حات یتوض

 حضورگنج   ۶11، برنامة  19۴۸شمارة   شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 آبگون  رواق  نیز ی هر زمان دیبانگ آ

 وَ ا نِّا مُوس عُون نَاهَایْا نِّا بَنَ ت یآ

  ی عنی.  دهمی مام و من هم گسترش  کرده  جاد یکه: آسمان درون را من ا  دیآی بانگ م لحظه    نیطرف آسمان درون، ا  از

ت.  شده و در ما هس  جادیاز قبل ا  میشوی ، زنده ماو   ت یابد  و  نهایتبی و ما به    شه،ی م  تینهای داره ب آسمان درون که    نیا

 .مینکن جاد یاخالل ا «،یزندگ  دید» در  ذهنیمن   دیهست که ما با د نیا  یابر  ،ینید و  یمعنو یهاتمام آموزش 

باز بشه. از آن آسمان هر لحظه    خواهد ی هر لحظه م  ی ن جمع شده، ولاآلهست که    یآسمان   ک ی،  هان ما انسا  مورد  در

     نه، تو  دهمیمکرده و گسترش   جادیآسمان درون را ا نیخدا، که ا ای ی من هستم، زندگ  نی: که اشودی بلند م  ی بانگ

ب  ییکتای  نش یب  در ندارد. خدا، زندگ  «،ذهنیمن  »  قتیحقما هم هست، در  ی اصل   نشیکه  هست که    ییروین  ای  ی وجود 

  « ییدو  یکه »فضا  سازد،ی م   ییاابتدا فض  ی گر بکنه، منتهجلوه   ع«یصورت »آسمان وس ه ب  هانخودش را در انسا  خواهدیم

 .و لطف ی خوب ای کنهی ظلم م ایهم خدا. خدا هم به من   یک یمن،  ی کی ی عنیهست، 

اما در  اگر اتفاق  از جنس اتفاق نشو  نیبرابر  از چشم ما    ،ینیو دوب  یدگیهمان  یهانک یو ع  میلحظه، مقاومت نکرده، 

گر بکند، پس تمام کوشش ما  صورت ما جلوهه خودش را ب  خواهد،ی که فقط »او« هست، که م   دید  میبرداشته شود، خواه

را نگرفته و به خودمان لطمه    ن«یب»خدا  ی اصل   دید ی« جلویذهن  دیباشد،که با »د   نیا  دیبا  ،یمعنو  یهاعنوان آموزش ه ب

 .مینزن



 

 

 

593قسمت پیغام عشق   آقا یوسف از تبریز 

از قبل در س  د،یکنی نم   جادیشده را، شما اگشوده  یفضا  نیا  یعنی:  میابنهاده   اتنهیاندر س  شرح شما    نةیآن آسمان 

)در    « ینی!! ما »دوبیپوشان ی هر لحظه مرا م  ، ینیو دوب  یذهن  دیجا هستم، تو با دانسان من آن   یگذاشته شده است. ا

  د یبا »د  میا بتوانت  م،یلحظه را صفر کن  نی مقاومت به اتفاق ا  کهنیمگر ا  د، یفهم  م یذهن بودن و ماندن( را هرگز نخواه

 .شودی از ما پنهان م  ییکتای دید م،یکنی مرتب »من و تو« م ذهنیمن چون ما در   م،ینیبب «ییکتای

آزاد بکنه   ی زندگ  ایخدا    از ذهن  با »م بلد هست که چگونه خودش را    د یقضاوت« در د« و »مقاومت»  دانم«ی ، اگر ما 

 .مینکن  جادیخلل ا  ،ین یبخدا

 .زیو دوستان عز  یشهباز  یتشکر از آقا با

 .زیاز تبر وسف ی



 

 

 

593قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 به نام خدا 

 .داریجان و تمام دوستان و همراهان ب یشهباز  یو مهربانم آقا زیبا سالم خدمت پدر عز

 79۰، غزل ۸91 برنامة

 79۰شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 عشق گشود  یتا مدرسه  سَرمَد  واقف 

 چون عاشق و معشوق نبود  مشکل  یی ف رق

مکتب چون    ن یفکان خداوند در کار، تا از اکه با قضا و کن  میهست  ی خداوند، شاگردان  نشیها در مکتب آفرما انسان   همة

اما مسئله و مشکل انسان، به شکل و    م؛ییدرآ  یو به زبان زندگ   میشو  لیالتحصفارغ  ییمُمتاز، بدون کاراَفزا  یشاگرد

 .است ش یخو ل یاتحاد و جمع شدن با ذات اص  یعن ی ،یرسالت اصل  دنیصورت درآوردن و به فرم کش

 79۰شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 شدست   کی هست طُرُق، ل و دَوَران   اسیق جز

 مسدود  و مُتَنَج ِّم ب یو طب اُولُوالْف قْه  بر

ن و  پنها  یهاراه  ، ییو شکر و فضاگشا  میداشتن تسل  ها،ی دگیگ رد همان  دن یشرط نگردبه   ،یمکتب استاد زندگ   نیا  در

برا را  از چشم ذهن  به شهر    ی دور  م   ییکتایاتصال  و فق  ییهاراه   دهد؛ی نشان  بر عالمان و دانشمندان  و    هانیبسته 

 .با باورها  شدگان تیهوهم

 

 



 

 

 

593قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 7۶5 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ها و گذرهاو اگر بر تو ببندد همه ره 

 که کس آن راه نداند  دیره  پنهان بنما

 79۰شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 زیصورت و آن صورت بس فکرت  ت نیاندر

 بنمود  ضایب د یبحث و تفکِّر   ی پ  از

و خردراه از فضا  یحل  و عقل جزو   قضاوتی ب   م،یگشودة تسل  یکه  مقاومت  را    یو  راه بستة صدساله  ناگهان  ذهن، 

  دانند؛یاست که تندتند فکر کردن را هنر م  ی گوش یشاگردان باز  ندةیهم آ  یآفل و از پ   یبر فکرها  ی خط بُطالن  د،یگشایم

 .و افسردن در افکار پوچ ی رو ساختن؛ با ناکامفکرها روبه  نیا   قتیها را با حقاما استاد در کار  تمام شاگردان و آن 

 79۰شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 راه ببست  جامعشان   یگفتند بس  فرق

 ع چو نهادند دو صد فرق فزود به جام رو

که با گذاشتن    ی زن و در ره آورنده که جامع است و کامل؛ اما نه راهناظر حضور، ره   د یذهن را د  نیبو کثرت   ن یدوب  دید

  ی باطل، ط   الی و قضاوت را دوچندان کند و به خ  سهیو مقا  ینیخودبرترب  د؛یفزایبر موانع ذهن ب  گرید  یخاص، مانع   یباور

 !قیطر

 

 



 

 

 

593قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 79۰شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 حدی محدود بُد و جامع و فارق ب  فکر

 محدود بُد، آن محو شد از نامحدود  آنچه 

ذهن در انحصار اجسام است؛ پس    تیذهن گنجاند که خاص  تیرا در محدود   یازل   تیو ابد  تینهای ب  توان،ی م   چگونه

ب   دید  دیبا در  را  ا  تینهای محدود ذهن  تمام  از  رها کرد.  بعدم  تا در  و گم کردن    ی ش یخوی وصاف محو شد  و صحو 

 .محاسبات ذهن، گل حضور شکوفا گردد

 79۰شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 نیقی ، پس  محو بُوَد صَحوْ سُکرست  محوْ

 بُوَد ار چند بُوَد ظ لْ مَمدود  عاقب   شمس 

تا با محو شدن تمام    رودی م   یرضا و شکر، رو به کوتاه  م،یگشودة صبر، تسل  یدر پرتو نور فضا  های دگیدراز همان  ةیسا

  ی حضور و بودن  نیو ا ت؛یو ابد نهایتبی  یبه بلندا یبار قدنیمنطبق گردد و ا یاریبر هش یاریها، هشاوصاف و صورت 

 .ردیگی و جانش آرام م  شودی آگاه م شیوبر بودن خ  نیقیاست و انسان به   نیاست که راست

 79۰شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ی حْکیُبه زبان ال  ی طْویُاز آنست که  نیا

 وجود   ی نکته بُوَد نف  نیاثبات  چن زانکه 

و فضاو آن   های دگی و گردش گرد همان  طواف از حضور  با همان زبان  ن   ی گاه  را  صورت  به   زیعدم سخن گفتن و جان 

  گرددی ذهن امر بر انسان مشتبه م   یرکیکه با ز   کندی جان است و نه تنها مسئلة انسان را حل نم  ی نف   ن یدرآوردن، خود ع

 .سکون، ساکت شد و خاموش کرد  نیبرد در عمق ا ایدر  هکه ره ب هر کهی حال در پندارد؛ی و خود را از واصالن م 
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 باچه یگلستان، د  ،یسعد

 اموزیمرغ سحر عشق ز پروانه ب یا

 امد یسوخته را جان شد و آواز ن کآن

 خبرانند ی در طلبش ب   انیدعم نیا

 امدیباز ن  یرا که خبر شد خبر کآن

 79۰شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ی سخن فرع وجودست و حجابست ز نف  نیا

 به حجابش نَبُوَد جز مردود  یزیچ  کشف 

تند فکر  لحظه و تند  نیراه؛ چراکه با پوشاندن ا  نیخود پوشانندة ا  ییکتای  یایبه در  وستنیپ  ینوع تالش در ذهن برا   هر

 .گرددی که از آن دورتر م  شود ی ذهن، نه تنها مقصود حاصل نم یی کردن از مرکز انباشته، و اظهار خود از زبان دو

 1113 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سازدش   لتیوس ی هرچه صورت م

 بحر دُور اندازدش  لت، یوس زان

 79۰شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 نه ز مقبول خالص  ،یزیز مردود گر نه

 را که نگنجد نه به بحث و نه سرود  نیا  ب ه ل



 

 

 

593قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

زن و  را به تله اندازد، اعم از خوب و بد و قضاوت ذهن، مانع است و ره  یاریو در رشتة افکار، هش  دیبه تصور درآ  هرچه

کردن مرکز از  یدر حال خال  وسته یو پ  ستین  یتیحال و وضع  چیسالک و روندة راه حضور، محتاج و دربند ه  کی واقع  در

در زبان و وصف    یکه جان اصل   داند ی شود، است چون م  دهیکش  بدچه به قضاوت  خوب و  آنتمام اوصاف، حاالت و هر

 .دیاین

 ۸۰۴ تی، بدفتر چهارم  ،یمثنو ،یمولو

 ی ستی ب ییتو به هر صورت که آ

 ی ستی واهلل آن تو ن ن،یمنم ا که،

 79۰شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 تو را آن نَهلد   کیل ، یرا ب ه ل  ن یتو پس ا

 و به قُعود  امیقاعده نجْهد به ق  نیاز ا جان

خوب و بد و از زبان ذهن به   نیدارد و مثالً خوب است و هم  یگری د  ی و بد است، رورها شود    د یاز موضع ذهن با  چه آن

نه تنها تبد  ده یقضاوت کش نم   ل یشدن،  که تمام    میرسی م   جان ی. پس بازهم بدشودی که دورتر هم م   ردیپذی صورت 

 .کندی برخاسته از ذهن مردود است و نماز حضور را باطل م  یاعمال و رفتارها

 79۰شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ام یق ی قعود آرد، آنَش بکَشَد سو جان

 سجود  ی  آرد، آنَش بکَشَد سو امیق جان

  م یتسل  یو در هر حال  میکار قرار ده  یرا مبنا  ییتمام اعمال ذهن مردود است، اگر فضاگشا  میدانست  کهن یحال پس از ا  و

  م؛یمحو کن میتسل  نیو ذهن را در ا میو چرا باش چون ی ب
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  یی کتایقبلة    سوی به   ی و از هر شش جهت رو  میکنی م  ام یق  ی زندگ  یذهن، به پا   یساکت شدن و خاموش   ن یاثر اگاه درآن

 .میآوریم

 ۲۴، غزل شمارة اتغزلی  وان ید  حافظ،

 همان دم که وضو ساختم از چشمة عشق  من

 بر هرچه که هست   کسرهیزدم  ریتکب چار

 79۰شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ی بره  یکه از و ست نه دوگانه   گانهی نیا

 سالم و به تشهِّد نرهد جان ز شُهود   به

درهم    ی ذهن است که با باد  ادیبنی را بنا کردن، نه از نوع شالودة ب  یزندگ   یاریشه  یپا  یشدن به عشق و رو   زنده

ب   دهیحال شن  نیدر او اگر آواز غول ذهن    زد؛یفرور   دهیاز نظر گذرانده و د  قضاوت ی و ب  دخالتی شود، در همان حد، 

عشق    یروی باشندة عالم، ن یرویو سپاس و اقرار به تنها ن  درود در سالم و   یکه جان در اتحاد با کل عالم هست   شود یم

 .است ی و زندگ 

 79۰شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 رَوَد  لهیدرآمد، نه به تحل  مهیبه تحر  نه

 ببست و نه سالمش بگشود  رهیه تکبب  نه

  ی صورت  چیه  ایدر  نیپس هنگام ورود به ا  رد؛یپذی با برهم زدن معادالت ذهن صورت م   ییکتای  یایبه در  وستنیو پ  رفتن

 .بحر  نیبودن در ا یبرا   یناگسستن  یدر اتحاد  زیچو همه  ست یره زننده ن

 



 

 

 

593قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 79۰شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 دوغ  ابد   نیروح درافتاد در مگس 

 مسلمان و نه ترسا و نه گبر و نه جهود  نه

ندارد و تنها    ت یارجح  گریبر باور د  یباور  چی. هزدیخی برم  انیها از متمام تفاوت   م،یشناور شو  یاریکه در دوغ هش  یزمان

 .هاستی دگ یو نشستن و قعود از همان یی و فضاگشا  میهمان تسل ی مهم و اساس  زیچ

 79۰شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 که سخن پر زدن  آن مگس است  گوی م  هله

 نمانَد، چو رَود دوغ فرود  زیزدن ن پر

اما با    ؛ییگوی عدم م  یفضا یهنوز با حواس ظاهر از لذت و مست  ، ینشده باش  قیعم  ایدر  نیکه هنوز در ا  یتا زمان   حال

به اسرار آسمان    افتهیمرکز ره  ت یو هرچه هست از عقل و قدرت و هدا  ماند،ی جا نم از ذهن به   ی سخن  گر ید  ایغور در در

 .است تیو ابد تینهای ب

 79۰شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 بُوَد  زیزدن نوع دگر باشد اگر ن  پر

 نادر بُوَدت بر زبر  چرخ  کبود  رقص 

و    یی است از رها  یذهن که اظهار  جاناتیگفته شود نه از نوع سخنان برخاسته از ه  زین  یاگر سخن  ایدر  ن یدر ا  حال

 .یش یخوی و ب  یآزادگ 

رازیاحترام، سرور از ش  با -   والسالم 
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 زان ینام عشق و سالم بر همة عز به 

  سازد؟یذهن، ما را از خدا دور م  چرا

  م؟ یاو به درد افتاده  میاهست چرا باز از او جدا مانده   رتک یخداوند از رگ گردن به ما نزد  کهنی با ا میاز خود بپرس دیشا

 .دهدی به سوال ما پاسخ م  ات یاب  نیدر ا زیعز یموالنا

 ۲353 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یالْوَرست اَقْرَب از حبلُ ِّآنچه حق 

 دی فکرت را بع ر  یفگنده ت  تو

 :شانزدهم آمده است که  ةی)ق(، آ سورة قاف  م،یدر قرآن کر نیچنهم  و

 1۶(، آیه 5۰) (ق قرآن کریم، سوره قاف )

 «خَلَقْنَا الْإ نْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْو سُ ب ه  نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إ لَیْه  م نْ حَبْل  الْوَر ید ؛  وَلَقَدْ»

 .« تریمهاى نفْس او آگاه هستیم، زیرا از رگ گردنش به او نزدیک ایم و از وسوسه ما آدمى را آفریده»

 ۲355و  ۲35۴ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 برساخته  رهایکمان و ت یا

 و تو دور انداخته ک ینزد دیص

 دوراندازتر، او دورتر هرکه

 * گنج است او مهجورتر نیچن وز

 مانده، دور افتاده مهجور: جدا *



 

 

 

593قسمت پیغام عشق   خانم مهردخت از چالوس  

ماست.    قیو عم  زیت  یکه همان فکرها  می کنی پرتاپ م  ییرهایکمان ذهن، ت  نیما از ا  رای: زدیفرمای در پاسخ م  خداوند

است که    ییفکرها گونهنیذهن منبع ا  نیهست. ا  گرانید  یباورها  رشیپذ  یغلط و حت   یب باورهاحسکه بر  ییفکرها

و اصل ما هست دورتر    دیاز گنج درون خود که ص  م،یشوی فکرها گم م  نیدر ا  شتریو هرچه ب  میشد  دهیها همانبا آن 

 .میشویم

  جهینتدر  م،یکنی و با همان فکرها عمل م   میچسبی دار خود م من  یمستهان به فکرها  یمنطق   یفلسف   کیدر نقش    یگاه  ما

  م، یکنی گشوده استفاده نم   یگنج در فضا  ن یو از خرد ا  میکنی چون به گنج درون خود پشت م   م،ی شوی خود م   یباعث نابود

که    ی راه  د،یدر راه من بکوش   یعنیجاهدوا عنِّا«؛  نه »  نا«ی: »جاهدوا ففتکه خداوند به ما گی حالدر  م،یافتی پس به درد م 

ا  ی و گشودن فضا  میبا تسل ت  ینه راه   دهد،ی شده به شما نشان م گشوده   ی فضا  ن یدرون،  با پرتاب    ا ی  رهایکه ذهن 

ر  حضو دیبلکه ما با ر،یکمک بگ گرانیاز ذهن د ای. »جاهدوا عنِّا« با ذهن خود کار کن و دهدی به شما نشان م  شیفکرها

 .مینشو قراری تا ب  میحضور کار کن ن یو با ا  میناظر شو

 ۲35۸تا  ۲35۶ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 بکُشت  شه یخود را از اند ی فلسف

 گنج، پشت  ی : ب دَو کو راست سوگو

 دود ی : ب دَو، چندانکه افزون م گو

 شود ی مراد  دل جداتر م از

 ار یبگفت آن شهر  نایف جاهَدُوا 

 قراری ب  ی عنِّا نگفت ا جاهَدوا 

 :آمده است  ۶9 ةیدر سورة عنکبوت، آ نیچنهم  و
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 ۶9 ه ی، آ(۲9) سوره عنکبوت  م،یقرآن کر

 «جَاهَدُوا ف ینَا لَنَهْد یَنَِّهُمْ سُبُلَنَا وَإ نَِّ اللَِّهَ لَمَعَ الْمُحْس ن ینَ؛ وَالَِّذ ینَ»

 .« ستکنیم، و خدا با نیکوکاران ا هاى خویش هدایتشان مى را که در راه ما مجاهدت کنند، به راه  کسانى»

  ی جسم   دیحسب درا بر  هان یها و مذاهب و داست که انسان   نیا  شودی ما از خداوند م   یی که ذهن باعث جدا  یبعد  مورد

کار ذهن ما را از    ن یبودن و وحدت هست. ا  یک ی  ه یو عشق بر پا  ی که زندگ ی حال در  ند،یبیخود متفاوت و جدا از هم م

ما را با هم   ها،ی دگیهمان  ریو سا  دهیهمان دید  نیبا برداشتن ا  تو خداوند که جامع و جمع کننده اس  سازدی م   عشق دور

بر من   کند،ی م  یکی راه را  فعالً  ا  یذهن  یهااما    شان یخود و دردها  ییشناسا  یبرا  ی دارند و تالش  یجسم   دید  نی که 

 .افتندی م  ییبه جدا   شتریخداوند بروند ب  ایجامع    سوی به   ینیبتفرقه و جدا   دید  نیبسته است. و اگر بخواهند با ا  کنندی نم

 79۰شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 راه ببست  جامعشان   یگفتند بس  فرق

 ع چو نهادند دو صد فرق فزود به جام رو

 3۲۸۸ تبیدفتر چهارم،   ،یمثنو ،یمولو

 عقل  تو قسمت شده بر صد مُه مِّ

 *و ر مِّ(  ۲7بر هزاران آرزو و ط مِّ)

 و آب فراوان  ایط مِّ: در*

 و خاک  نیر مِّ: زم*

 .است  یویدن یآرزوها جا،ن یاز ط مِّ و ر مِّ در ا  منظور*
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 3۲9۰و  3۲۸9 ابیات دفتر چهارم،   ،یمثنو ،یمولو

 کرد اجزا را به عشق  دیجمع با

 خوش چون سمرقند و دمشق   یشو ات

 ز ا شتباه ی، چون جمع گرد *یجَوجَو

 پادشاه  یتوان زد بر تو س کِّه  پس 

 ذرِّه  جو و ذرِّه  ک یجو  ک یجَو: جَو *

 های دگیهمان  نی . مرتب در فکر ایقسمت کرد  ی دگیگونه همان: تو عقلت را در صددیگوی م   یذهنیهامن   نیبه ا  خداوند 

تا خوب    ی ها برسبه آن   ی خواه ی و م   یکوچک و بزرگ دار  یها. آرزو و خواسته یریبگ  یها زندگ تا از آن   ی هست  یک یآن    ای

شده  گشوده   یاز فضا  یل یسمرقند و دمشق هست که تمث  یشهرها  نی همدر    یکه زندگ   یهست  نی اما غافل از ا  ،یکن  ی زندگ

  زیعز  یموالنا  ات یاب  نیا قیطرو شاد بودن مشهور بودند خداوند چه در قرآن و چه از  ییبایدو شهر در ز  نی. اباشندیم

  ی ن یریش  دنیاز چش   گرید  یکه در سطح درک و فهم ما باشد؛ مثالً در جا  زنندی م  ییکتای  یفضا  ایبهشت    یبرا  ییهال یتمث

  میکن  ییرا شناسا  های دگ یهمان  نیا  دی: بادیفرمای . پس مکنندی م  ادیعدم    یدر آن فضا  ی زندگ  ینیریدرک ش  یعسل برا

  ی و با شاد میشو ی م یک یو با او  میشوی مستقر م ییکتای یها جمع کند و آن زمان هست که ما در آن فضاتا ما را از آن

ابه   .ردیگی صورت م  ج یتدرعمل هم آهسته و به   نیا  ،کرد  م یخواه  ی او زندگ   سببی ب ها را  ی دگیهمان  نیا  کهن یمحض 

شد بر ما سکه    تینهای درون ب   یفضا  یو وقت   میشوی ذره آزاد م ذره  م،یبرد  ی کرده و به اشتباه خود پ   یی اساشن  یکیی کی

 . میشوی م ی کیبا عشق و شاه   یبه عبارت  زنند؛ی م  یپادشاه

که جامع و فارق است و نامحدود را ندارد،    ی خداوند  شی و گنجا  ت یمحدود است و ظرف  یهافکر   ی حاو  نیهمچن  ذهن

اگر در ذهن    م،یکن  دا یاست، پ  یخداوند را که نامحدود و از جنس فراوان   دیمحدود محو شود و ما د  ی ذهن  دید  نیا  دیبا

ا  میبمان ا. درمینیو بب  میخداوند را بشناس  میتوانی محدود نم  دید  نیو با    ی دار روو من  دهیهمان  یفکرها  نیواقع ما با 
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  ی حت  خراشند،ی جان ما را م   یمثل ناخن پر زهر هستند که رو  دهیهمان  یفکرها  نی. چون امیکنیم  ی خود را زخم   یاریهش

که ی صورت در  ند، ها را حل کآن   خواهدیعقل م  نیو بعد با هم  کندی م   جاد یا  ی خود مسائل  یدر ذهن با عقل جزو  یذهنمن

  قت یما در حق  ی عنی  م؛یرا در کثافات فروتر ببر  ل یب  نیاست که زرِّ  نیمانند ا  نیو ا  کندی تر مگرهتر و پرمسائل را سخت 

. اما اگر حضور  میانداز  یفرو کرده و جان خود را به درد م   های دگیهمان  نیخود را در ا  یاریهش  شتریو عقلش ب  یذهنبا من

تا خداوند هم خردش را به ما بدهد و درست فکر و    میخدا برگرد  یسو به   م یتوانی م   م،یباش  یو مرض   ی و راض  میناظر شو

 .میاشده  ی کیبلکه با او  میستی از او جدا ن گر ید درنهایتو  میعمل کن

 557 بیتدفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 نفس  مطمئنِّه در جسد ی رو

 کشد ی فکرت م ی هاناخن  زخم 

 ۲9و   ۲۸ اتی، آ(۸9)سوره فجر  م،یکر قرآن

 «ى رَب ِّک  رَاض یَةً مَرْض یَِّةًأَیَِّتُهَا النَِّفْسُ الْمُطْمَئ نَِّةُ، ارْج ع ی إ لَ  یَا»

 .« پروردگارت بازگرد سوی به  دهیخشنود و پسند  افته،یروح آرامش  یا»

 55۸ بیتدفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 بد ناخن  پُر زَهر دان  فکرت 

 جان  ی در تعمِّق* رو خراشد یم

 .است ییاز عقل جز یرودنباله  یمعنبه  جان یدر ا ،یو کنجکاو ی ش یتعمِّق: دوراند*
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 559 بیتدفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 * ا شکال رایعُقده   دیگشا تا

 را  لیب نیحَدَث کردست زرِّ در

 عُقده: گره*

 مدفوع  ن، یحَدَث: سرگ*

 کمال تشکر و احترام  با

 از چالوس   مهردخت
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود 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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