شماره ٩١٢ ١

پیامهای تلفن☎

ده زکات روی خوب ،ای خوبرو

شرح جان شرحه شرحه بازگو

)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (١٧٩۵

چقدر مهم است ک ه شما زکات رویِ خوب را مدهید ،قانون جبران را رعایت مک نید .ما نمتوانیم
چیزهایی ک ه یاد مگ یریم برای خودمان نگه داریم .درعینحال مواظب هم هستیم چیزی را به ک س
تحمیل نکنیم .مثل سفره سیزدهبدر غذایمان را مگ ذاریم وسط ،هرک س هرچه دوست دارد برمدارد.
نه اینک ه تحمیل مک نیم بهک س و یا مرویم به قضاوتک ه بلد نیست.
)پرویز شهبازی ،برنامه گنج حضور شمارۀ (٩٠٧

☎☎☎متن کامل پیامهای بینندگان برنامه ویژه پیامهای تلفنی ٩١٢-١

اجرا :آقای پرويز شهبازی
تاريخ اجرا ٢۶ :فروردين ١۴٠١
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☎ پیام آقای پویا از آلمان

»گفتوگوی زمین و مرکز عدم!«
کره زمین با تمام موجوداتش مظهری
ْ
برای درک مفهوم زیبایی محض کاف است اندک به اطرافمان بنگریم.
آشار از زیبایی هستند .به اطرافمان نگاه کنیم .درخت که در بهار تازه دارد جوانه مزند و برگهایش سبز
روشن است ،را به دقت بنگریم .کم بعدتر رنگ برگها به سبز تیره تبدیل مشوند .به فصلها نگاه کنیم که با
خود پالت از رنگهای متفاوت را به همراه دارند .از خاکستری و قهوهای و سفید گرفته تا نارنج و قرمز و انواع
سبزها.
به انسانها نگاه کنیم فرای آسیبهای ژنتیای که ما در ط قرنها به خود وارد کردهایم هر انسان مظهری از
زیبایی است .به حالت چشمها بنگرید .به رنگ چشمها که آبی دارد و سبز و خاکستری و انواع قهوهایها که
هیچکدام با یدیر یسان نیستند تا مش و عسل و … .
بهصورت انسانها دقیق شوید چونه هر جزیی در تناسب با جز دیر در فضایی به این کوچ جا شدهاند و
اثری به این زیبایی آفریده شده است .ذقن یا همان چانه در همسای با لب است .لب در زیر بین پناه گرفته.
گونهها در دو طرف شادابی را منعکس مکنند .بین سر سپر کرده است.
مژهها از لطافت روح انسان خبر مدهند و پیشان نه تنها از بختبلند ما خبر مدهد بله آثار خشم و شادی
و مرور زمان را در خود پنهان دارد .اساساً هر انسان در زیباترین حالت خودش آفریده شده است .خﻼصه اینکه
از مثالهای آفریدههای پر از زیبایی و شفت در اطراف ما اندک نیستند.
سؤال اینجاست که آیا انسان که اینهمه ادعای پیشرفت مکند آیا توانسته است هنوز اینچنین سیستم زیبا و
درعینحال پیچیدهای را خلق کند؟ که زنده و پویا باشد! پاسخ به این سؤال هنوز منف است .ول موﻻنا مگوید
انسان که به فضای حضور بتواند بیواسطه دست یابد چنین آفرینشهایی از او بعید نخواهد بود.
اگر اینهمه زیبایی در اطراف ما هست چرا ما قدر بدن خود را نمدانیم .چرا سیار مکشیم؟ اصﻼ کس از
خودش پرسیده است که سیار برای چه اختراع شده است؟ کاربردش چیست؟ اگر اینهمه زیبایی در اطراف ما
هست چرا ما قدر طبیعت و کرهٔ زمین را نمدانیم؟
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تا به حال کس با خودش اندیشیده است که چرا ما مواد خام اولیه مثل مس و آهن و سدیم و غیره را نمتوانیم
خانه اصل ما کرهٔ زمین است ورای مرزهای تخیل که ما کشیدهایم.
ٔ
بیافرینیم؟ شاید باید از موﻻنا یاد بیریم که
شاید که نه حتماً باید از موﻻنا یاد بیریم
شماره  ٢١٠٨تفسیر شده
ٔ
کره ماه! غزل
ٔ
خانه قرار و آرامش گرفتن ما این جواهر زمین است نه
ٔ
»دارالقَرار« یعن
برنامه  ٩١٢گنج حضور را متوان از دو دیدگاه درشتبین و ریزبین بررس کرد .دیدگاه درشتبین به جهان
ٔ
در
و فضای پیرامون اطراف ما مپردازد اما درمقابل آن ،دیدگاه ریزبین است که به مرکز و هویت انسان مپردازد.
»کره زمین« و نقش دیدگاه ریزبین را »مرکز خال) عدم(« به عهده گرفته.
ٔ
نقش دیدگاه درشتبین را در این متن
در ادامه متن به گفتوگوی کوتاه میان این دو شخصیت مپردازیم.

منروم هیچ از این خانه من
در تکِ این خانه گرفتم وطن
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢١٠٨

»کره زمین« مگوید ای کاش انسانها مدانستند که خانهای بهجز من نخواهند داشت و باید با صلح با یدیر
ٔ
در این خانه وطن کنند» .مرکز عدم« مگوید ای کاش انسانها مدانستند از بهدست آوردن همانیدگها زندگ
به آنها ریخته نخواهد شد.

خانۀ یارِ من و دارالقَرار
کفر بود نیتِ بیرون شدن
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢١٠٨

»کره زمین« مگوید من یار شما و محل امن برای آرامش شما هستم .ناسپاس است اگر به کرهای بهجز من
ٔ
فکر کنید» .مرکز عدم« مگوید اگر مدانستید که اگر از همانیدگها برهید یعن از درد رهیدهاید و آرامش
میابید هیچگاه حت نیت و طلب همانیده شدن را به خود راه نمدادید.

سر نهم آنجا که سرم مست شد
گوش نهم سویِ تَنَن تَنْتَنَن
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل شمارۀ (٢١٠٨

صفحه6 :

شماره ٩١٢ ١

پیامهای تلفن☎

»کره زمین« مگوید به یاد نمآورید که اگر من و منابعم نبودم هیچگاه کاﻻ نمتوانستید تولید کنید و پیشرفت
ٔ
کنید! پس به ندای نابود شدنم گوش کنید و مراقبم باشید» .مرکز عدم« مگوید شادیتان از من بود پس چرا
به ندای اینکه همانیده نشوید گوش نمسپارید .تنن ،تن نه تن نه همانیدگ نه! تنتَنن یعن نه گفتن به تن و تن
و واهمانیدن!

بیکلید این در گشادن راه نیست
بیطلب نان سنت اله نیست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٢٣٨٧

سخنان آقای شهبازی در مورد پادکست و ارسال متن پیامها به گروه متن
»بیطلب نان سنت اله نیست«
خدمتتان عرض کنم که این آگه پادکست را روی صفحه مبینید:

پادکستها همان سدی هستند ،منتها سدی مدرن که بهراحت متواند به تلفن شما یا هر دستگاه موبایل
شما دانلود بشود یا از همانجا  playبشود با  playerعال .لینک پادکستها یعن که همان سدی است در
وبسایت ما ،در تلرام ،خیلجاها گذاشته شده .همینکه کلی کنید متوانید بروید پادکست را یعن سدی
را  playکنید .از این موضوع غافل نشوید.
هر برنامهای هم که تولید مشود تقریباً چند ساعت بعد ،پادکستش آماده مشود .مثﻼ پادکست همین برنامهای
که اﻵن داریم اجرا مکنیم بهصورت سدی است

نه سدیای است که دستتان باشد

صفحه7 :

بعد از هفتهشت

شماره ٩١٢ ١

پیامهای تلفن☎

ساعت آماده مشود ،یعن امروز عصر ما آماده مشود .بنابراین شما اگر مخواهید بهصورت سدی گوش
بدهید ،از پادکست غافل نشوید.
قبلها این لینک نبود و شما باید مرفتید جستوجو مکردید و  ...ول اﻵن برای راحت شما این لینک را ما
در زیر برنامهها در وبسایت مگذاریم ،همین وبسایت ما بروید  www.parvizshshbazi.comزیر هر برنامهای
پادکستش هست و همینطور در تلرام تصویری و پیغامهای معنوی.
مرتب خواهید دید» :پادکست لینک پادکست لینک ،لینک پادکست به فارس « کلی کنید فوراً اگر بخواهید
دانلود متوانید بنید به تلفنتان یا از همانجا گوش کنید و مزایایش این است که شما هرجا بذارید همانجا
مماند ،بعداً مآیید بقیهاش را گوش مکنید یا متوانید ه بزنید

ی دایرهمانندی دارد فلش برود جلو

کوتاه ،یا بیاید عقب .سدی را نمتوانید عقب برگردانید مر بیشتر از  ...یعن باید پنج دقیقه گوش کنید اگر
برگردید عقب بعض سدیها هم که مرود اولش ،آنکه اصﻼ هیچچیز.
اما ی مطلب دیر ،آقای زارعپور و یارانشان متن برنامۀ امروز را منویسند ،بهصورت  pdfآماده مکنند ،ما
هم ضمیمۀ برنامه مکنیم .مثﻼ برنامۀ جمعۀ قبل را نوشتند آماده کردند ،ما هم بهصورت  pdfدر سایت گذاشتیم
متوانید باز کنید ،از آنجا بخوانید یا اینکه دانلود کنید پرینت کنید .آگهاش هم روی صفحه هست:

آقای زارعپور سفارش کردهاند که متن نوشتهشدۀ پیغامتان را به این آدرس تلرام بفرستید یا اگر تلرام ندارید
به آن تلفن که روی صفحه هست زنگ بزنید و صحبت کنید .تلفن هست:
 ٠٠٩٨که مال ایران است ٩٣٣ ۴۵٧ ۵٠٠١
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☎پیام خانم یلدا از تهران

خﻼصه و پیامهای داستانِ »تُرک و درزی« از؛)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (١۶۵٠
شبی نَقّال داستانهایی دربارۀ حیلهگری خیاطان و پارچهدزدیهای آنها برای حضار تعریف مکرد .ی از
شنوندگان تُرک بود که ادعا کرد متواند پارچهای را نزد خیاط ببرد و او برایش لباس بدوزد ،بدون اینکه از
پارچهاش بدزدد!!
دیران به تُرک مگویند :این خیاط با نیرنگهایش از تو زرنگترها را هم مغلوب کرده است تو دیر »ادعا«
نکن .اما او با آنها شرط مبندد؛ که اگر خیاط توانست چیزی از او بدزدد او اسب تازیاش را بدهد .تُرک نزد
خیاط مرود و درنتیجۀ رفتارِ بسیار گرمش ،مهرش به دل تُرک مافتد.
خیاط برای گول زدنِ تُرک شروع به تعریف حایات کرد که او به خنده افتاد و در اثر خنده چشم تَنگش بستهتر
هم شد و در همین زمان خیاط تکهای از پارچه را دزدید .ترک به خیاط التماس کرد که لطیفهای بوید و خیاط
هربار لطیفهای خندهدارتر از دفعۀ قبل تعریف کرد و پارچۀ بیشتری از ترک دزدید.
پیامهای داستان:
 (١ما از افشاگریِ بزرگان ،یا حت کسان که به دغل بودن دنیا پِی بردهاند ،دربارۀ دزدی دنیا و حیلههایش
خوشمان نمآید .به عنوان مثال؛ فرض کنید میلیاردِری بعد از سالها درد کشیدن و پول جمع کردن ،به این
نتیجه مرسد؛ که »پول« زندگ ندارد .اگر این تجربه را در اختیار جوان قرار دهد احتماﻻ آن جوان ،اوﻻ :باور
نمکند ثانیاً :عصبان مشود و به میلیاردر مگوید :تو چون همهچیز داری ،از سر سیری این حرفها را مزن.
»اگر از تجربه دیران استفاده نکنیم خودمان مایۀ عبرت دیران مشویم«.
 (٢ما بهخاطر خام دچار این تَوهم مشویم که؛ »ما با بقیه فرق داریم« .ما فکر مکنیم متوانیم برویم در دنیا
ل همانیدگها بدویم و حضورمان هم کم نشود ،زندگمان دزدیده نشود .این ادعای
بچریم ،صبح تا شب دنبا ِ
پهلوان؛ ناش از کبر و غرور ماست .ما در خام ،فکر مکنیم دنیا از ما چیزی نمتواند بدزدد »چون خیل به
عقل جزوی خودمان منازیم«.
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 (٣خیاط با تُرک به گرم برخورد کرد تا مهرش در دل تُرک افتاد ،دنیا هم با کودکِ تازه به دنیا آمده بسیار
گرم برخورد مکند .ما تا بیست سسال بهسمت قُلّه مرویم و در هر چهار بعد شوفا مشویم» .دنیا تا
متواند به ما مدهد و ما هر روز حرص و خواستنمان بیشتر مشود و به این ترتیب مهر دنیا به دل ما مافتد«.
 (۴خیاط در حین خنداندنِ تُرک ،دارد پارچۀ او را مدزدد .دنیا هم با دادنِ همانیدگها ما را مست مکند ،عمر
ما را تَلف مکند و حضور ما را مدزدد .این به معن عدم برخورداری از نعمات و برکات دنیوی نیست بله به
این معن است که؛ »هرچه دنیا بیشتر روی خوبی به ما نشان مدهد ما باید پرهیز بیشتری داشته باشیم«.
ل محل را فراموش کرد .ما هم به این دنیا
 (۵تُرک از شدّت لذّت بردن از لطیفههای خیاط ،شرطبندیاش با اه 
آمدیم ،با خوردن شراب اینجهان طوری مست اجسام شدیم که جنس اولیۀ خودمان را فراموش کردیم ،خدا را
ب جهان نمگذارد ما کم
فراموش کردیم ،از همه بدتّر دغل بودن دنیا را فراموش کردیم» .همین مست از شرا ِ
شدن زندگمان و زیاد شدن دردهایمان را ببینیم«.
 (۶شوخ دنیا هرچقدر هم باغ همانیدگ ما را آباد کند قطعاً خزان به دنبال دارد و این باغ به تدریج خراب
مشود .شاید هم با حملۀ قضا به یباره کاخ ذهن ما فرو ریزد» .اتفاقات بد به ما مگویند :با خنده جهان
بیرون بیش از اندازه همهویت نشو«.
دغلکار است
ْ
 (٧مهمترین پیام این داستان برای من این است :که اگر من مگویم دنیا و نیروی همانیدگ جمع
پس؛ چرا هنوز عاشق دنیا هستم؟ چرا هنوز مخواهم اتفاق خوب بیفتد ،یا اتفاق بد نیفتد؟ چرا هنوز موقوف
اتفاقات هستم؟ اگر نیستم ،چرا حالم کم و زیاد مشود؟
ل شوخ بیشتر
این داستان مگوید :عشقت به قلبزن را ببین ،ببین که همۀ عمرت به یغما رفته اما هنوز دنبا ِ
دنیایی ،هنوز دنبال هرچه بیشتر ،بهتری.

ک نوش تو عشوه این جهان؟
تا به 
که نه عقلت ماند بر قانون ،نه جان
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (١٧١٢

تو مبین قَّبی این اختران
عشق خود بر قلب زن بین ای مهان
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (١٧٢۶
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☎پیام خانم دینا از ونکوور
»پندار کمال«:

مدتها بود که راجعبه این سؤال آقای شهبازی که فرمودند از خودتان بپرسید چرا ابیات زنده کنندۀ موﻻنا در
شما بهطور کامل اثر نمکند که این منذهن را بهطور کامل بیندازید فکر مکردم.
فرمودند :ببینید چه موشهایی هستند که انبار زندگ شما را خال مکنند و اجازه نمدهند شما درواقع رحمت
زندگ را بهطور کامل دریافت کنید ،آنها را شناسایی کنید و از شرِشان خﻼص شوید.
ذهنم درگیر این موضوع بود تا اینکه ابیات زیر مربوطبه دفتر پنجم مثنوی بیت  ،١٣۶۶را در برنامۀ  ٩٠٨شنیدم:

ای بسا سرمستِ نار و نارجو
خویشتن را نورِ مطلق داند او
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (١٣۶۶

جز مر بندۀ خدا ،یا جذبِ حق
با رهش آرد ،بردانَد ورق
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (١٣۶٧

تا بداند کآن خیالِ نارِیه
در طریقت نیست ا عارِیه
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (١٣۶٨

با اینکه بارها این ابیات را در برنامههای مختلف و پیامهای دوستان شنیده بودم ول ابد ًا بهصورت جدی
ایرادات خودم را نمدیدم و از کنارش مگذشتم .ول اینبار متوجه شدم که مخاطب موﻻنا شخصِ من است.
واقعاً تعجب کردم .پندار کمال را در خودم دیدم و جالب اینجاست که همان روزها بهخاطر صحبت که از ی
از دوستانم در مجلس شنیده بودم ناراحت شده و در خلوتم مرتب آن شخص را قضاوت و سرزنش مکردم و
ذهنم مرتب به من یادآوری مکرد که تأثیر قرین بد است که تو ناراحت شدی .اینگونه اشخاص قرین خوبی برای
تو نیستند .تمام توجه ذهنم روی آن شخص و حرف بهظاهر بدی بود که زده بود.
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ول خوشبختانه همین چند بیت مرا به خودم آورد ،متوجه شدم که اوﻻ عیب درون خود من است و زندگ از
طریق آن شخص ی همانیدگ را درون من مورد هدف قرار داده ،همانیدگای که بهصورت آگاهانه از آن خبری
نداشتم .ثانیاً دیدم که من از اطرافیانم انتظار دارم هیچ اشتباه نکنند و بیعیب و نقص باشند.
دیدم که تمایل به سرزنش کردن دیران از کمالطلبی من سرچشمه مگیرد .موﻻنا به من نشان داد من خودم
را »نور مطلق« مدانستم از دیران هم همین انتظار را داشتم .خوشحالم که ردپای کمالطلبی را در روابط
نزدی و حت دور ،در کارم و یا در برخورد با خودم شناسایی کردم؛ عیب دیدن ،مانع و مسئله ذهن ساختن
من از کمالطلبیام مآید .نارضایتام از کمالطلبیام مآید و واقع ًا باعث درد و کارافزایی در من مشود .برای
مثال با اینکه محیط کار خوبی دارم شاید خندهدار باشد که گاهاوقات بهخاطر ایرادات جزئ و پیشپا افتاده
ذهنم پیشنهاد مدهد که باید کارت را عوض کن.
پندار کمال و توقع بیعیب و نقص بودن و اشتباه نکردن از اطرافیان بهخصوص نزدیانم در من درد ایجاد کرده،
چرا که منذهن با درک نکردن واقعیت ،عدم پذیرش مسئولیت و همینطور نپذیرفتن تفاوتها ،زندگ این لحظه
را در من تبدیل به مانع ،مسئله و درد مکند و همینطور ادعای مدانم و کمال هم دارد.
در دفتر اول مثنوی ،ابیات  ٣٢١۴و ٣٢١٣داریم:

زآن نمپرد به سویِ ذوا ْلجﻼل
کو گمان مبرد خود را کمال
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣٢١٣

علّت بتّر ز پندارِ کمال
نیست اندر جانِ تو ای ذُودﻻل
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣٢١۴

ول خوشبختانه موﻻنا راهحل این مشل بزرگ یعن پندار کمال و پذیرش عیب و نقص در خود و دیران را در
ن مهمان ،یوسف را که آینه آوردمت ارمغان ،تا هربار که در وی نگری ،رویِ خود بین ،مرا
داستان آمدن» ،گفت 
یاد کن «.از دفتر اول مثنوی به من داده است.
این داستان زیبا و آموزنده به من نشان داد که با قبول مسئولیت و با صداقت و طلب واقع عیبهایمان را
پیش زندگ ببریم و با تسلیم مطلق بودن اجازه دهیم زندگ با کنفکانش روی ما کار کند .این داستان بهظاهر
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ساده به من این آگاه را داد که عیبهای من و دیر انسانها درواقع ی پتانسیل آبادان را در ما نشان
مدهد .پس چرا من اینقدر نسبت به عیبهای خود و دیران سختگیری مکنم؟ از زبان مهمان که همان نماد
ماست داریم:

آینه آوردمت ،ای روشن
تا چو بین روی خود ،یادم کن
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣١٩٩

آینۀ هست چه باشد؟ نیست
نیست بر ،گر تو ابله نیست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣٢٠١

نیست و نقص ،هرجایی که خاست
آینۀ خوبی جملۀ پیشههاست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣٢٠۴

خواجۀ اشستهبند ،آنجا رود
که در آنجا پایِ اشسته بود
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣٢٠٧

سخنان آقای شهبازی – رعایت قانون پنج دقیقه
امروز پیغامهای خیل خوبی خوانده شده تا حاﻻ و زیباییاش این بوده که حوال پنج دقیقه تمام کردهاند و البته
من به شما نمگویم پنج دقیقه تمام کنید ،منظورم این است که قانون را رعایت کردهاند و چقدر هم مفید بوده
پیغامها ،در همان پنج دقیقه چراغها را برای ما روشن کردند.
تشر مکنم از همۀ شما که این قانون پنج دقیقه را رعایت مکنید و قانون جبران را که واقعاً کار مکنید .این
چالش را قبول کردید که بهاصطﻼح آن جوهر پیغام را دربیاورید و خﻼصه به ما بویید.
☎پیام خانم سارا از آلمان
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»نیاز به حزم در خارزار و گلزار فکرها«:

شناساییهایی در رابطه با راهشا بودن حزم و نظارتِ مراقبهای به فکرها را به اشتراک مگذارم.
١

اقرارِ کامل و صمیمانه به اینکه بله! این احتمال بسیار زیاد است که در سرِ من ی خارزار شل بیرد:

منذهن دائم ًا فکر تولید مکند .فکرهایی که از جنس درد هستند و در درون و بیرونِ انسان خارزار مسازند.
پس در مسیر تبدیل همیشه احتمال دارد که قضا و کنفَکان خارزارِ منذهن را در ما فعال کند.
ی مثال شخص :من ذهن ًا مدانم که مقایسه ابزارِ من ذهن است ،اما در روزهای گذشته فکرِ مقایسۀ خودم با
همسفرانِ معنویام در مرکزم بلند شده بود که مگفت اگر بهزودی مثل آن شخص عمل نکن ،هیچوقت به
حضور نمرس.
ج حضور مرتب
اقرار به احتمالِ ایجاد خار در درون ،راه حزم و مراقبه را باز مکند .قبل از آشنایی با گن 
اوقاتتلخ درست مکردم و اصﻼ هم متوجه این کارِ خود نمشدم .اما حاﻻ ی خار و انقباض را زود شناسایی
مکنم .این شناسایی برخﻼف چیزی که پندارِ کمال منذهن مگوید نگرانکننده نیست ،بله پیغام زندگ است
که مگوید حاضری مرکزت را خال کن و به کارگاهم بیایی؟ باید زود تسلیم شویم ،از اشتباه یاد بیریم و آن
را تکرار نکنیم.

جمله استادان پی اظهارِ کار
نیست جویند و جایِ انکسار
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (١۴۶٨

ﻻجرم استادِ استادان صمد
کارگاهش نیست و ﻻ بود
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (١۴۶٩

٢

مسئولیت حزم و نگاه مراقبهای به فکرها برعهدۀ ماست .وقت اقرار کردم که در طول روز فکرهای خارزار

به سرِ من خواهند آمد ،پس مدانم که حتماً باید حزم داشته باشم.

پا برهنه چون رود در خارزار؟
جز به وقفه و فکرت و پرهیزگار
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (٨٣۵
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این قضا مگفت ،لین گوششان
بسته بود اندر حجابِ جوششان
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (٨٣۶

این بیت مگوید ما نهتنها وقت با جهانِ بیرون سر و کار داریم ،بله وقتهایی هم که تنها هستیم باید بسیار
بااحتیاط قدم برداریم .یعن فکرهای خودمان را ببینیم و با سوت درونمان به فکرها خوب گوش بدهیم .در
آن صورت خداوند پیغامش را درفضای ناظر به گوش ما مگوید ،ول وقت به فکرها مچسبیم و با آنها باﻻ و
پایین مشویم ،حجابی ایجاد مشود که گوشِ ما را از شنیدن پیغام زندگ مبندد.
متوانیم هر هفته ی زمان را در نظر بیریم و بنشینیم بازبین کنیم که در هفتهای که گذشت ،فرعون من ذهن
با چه فکرهایی ما را تهدید کرد؟ از چه ابزارهایی استفاده کرد؟ آیا موفق شد ما را نگران کند و از مرکز عدم
بیرون برد؟ آیا نعرۀ ﻻضیرِ ما به گردون رسید؟ به چه میزان توانستیم رحمتِ زندگ را بیریم و با آن فکر و عمل
سازنده در بیرون خلق کنیم؟
 ٣اثر قرین شدن با ابیات موﻻنا:
وقت درحین آنجام کارهای روزانه ابیات کلیدیِ موﻻنا را تکرار و روی آن تأمل مکنیم ،از فضای ذهن به فضای
تمییزدِه برمگردیم .در چالشها بارها ذهن من گفته حاﻻ بیت را وِل کن ،بذار من اول خودم فکرهایم را بنم،
ول در این موارد هر بار تُرمز زده و بیت مربوط به آن چالش را تکرار کردهام ،همیشه آن بیت ی هدیه به من
داده و نشان داده که حرف ذهن غلط بوده و من کامﻼ به خرد و فضایی که از آن بیت مآید نیازمند هستم.
 ۴قدرشناس بودن نسبت به تمییزدِه:
هر انسان بهخصوص انسان که روی خودش کار مکند ،قوۀ تمییزدِه را دارد .در خودم شناسایی کردم در این
زمینه دچار اینرس و کاهل ذهن مشوم ،خود را به نادان مزنم .وقت زندگ به ما نشان مدهد که چه فکری
مخرب و چه فکری سازنده است ،باید به آن قوۀ تمییز تکیه و اعتماد کنم ،نه اینکه دوباره با عینکهای دردساز
ﻼ مدان نباید نگران شوی ،پس نگران
کلَنجار بروم و بویم شاید هم حاﻻ این عینکها راست مگویند .مث 
نشو! مدان نباید بِرنج ،پس نَرنج!

صفحه15 :

شماره ٩١٢ ١

پیامهای تلفن☎

چون شوی تمییزدِه را ناسپاس
بِجهد از تو خَط رتِ قبله شناس
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٢۶٢٩

 ۵مهمانخانۀ فکرها:
موﻻنا انسان را به ی مهمانخانه تشبیه مکند و هر فکر را به ی مهمان ،که هرلحظه مآید و زود هم مرود.
وظیفۀ ما بهعنوان مهماندار این است که فضا اطراف آن فکر باز کنیم و پیغامش را بیریم .فکری را که از فضای
گشوده مآید شناسایی کنیم و بدون تأخیر و کاهل به عمل سازنده درآوریم و در بیرون محصول سازنده خلق
کنیم.
فکرهایی را هم که از جنس خار یا همان درد هستند با فضاگشایی شناسایی کنیم ،آنها را بههیچوجه به عملمان
نریزیم ،بله به کارگاه تبدیل زندگ ببریم تا او ایرادها و همانیدگ ما را نشان دهد و درمان کند .این کار با
حزم ،شناسایی ،صبر ،شر و قبول درد هشیارانه صورت مگیرد.

هست مهمانخانه این تَن ای جوان
هر صباح ضیفِ نو آید دوان
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٣۶۴۴

هین مو کین ماند اندر گردنم
که هم اکنون باز پرد در عدم
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٣۶۴۵

هرچه آید از جهان غَیبوش
در دلت ضیف است ،او را دار خَوش
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٣۶۴۶

و در پایان موﻻنا به ما امیدواری مدهد که درست است که ی باشندۀ فریبار و شَیاد همراه ما است ول فضل
زندگ همان شَیاد را به ی عاشق نوران تبدیل مکند.

تا فَضل تو راهش دهد ،وزْ شَید و تَلْوین وارهد
گ چون شَمس الضح
شَیادِ ما شَیدا شود ،ی رن 
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢٨
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شماره ٩١٢ ١

پیامهای تلفن☎
☎پیام خانم مریم از استرالیا

آقای شهبازی این هفته وقت مخواستم مطلبی بنویسم تمام ذهنم درگیر این موردی بود که شما در این دوهفته
اخیر راجعبه آن صحبت کردید .وقت که ما در جامعهای زندگ مکنیم م بینیم که آثار جنگهایی که در
۴٠٠٠هزار سال گذشته اتفاق افتاده و به همین صورت هم ادامه دارد پیدا مکند ،این که ما بهصورت فردی چه
نقش داریم در جامعه و تاثیر ما بهصورت فردی چطوری متواند باشد که افزایش هشیاری حضور را ما گسترش
بدهیم.
سه مورد نوشتهام که ی از موردهایش همان مسئولیت پذیری و آینده نگری ما است .گو اینکه به فکر آن
باشیم که فرزندانمان را طوری تربیت کنیم و نسلهای عشق را گسترش دهیم در جامعه ایران و انشاءاله در
جامعه جهان به امید اینکه در آینده جامعه ما بهدست این فرزندان بیفتد و بتوانند با عشق مملت را اداره
کنند .و بهجای کارافزایی درواقع روحافزایی کنند در جوامع آینده.
اگر ما دقت کنیم مبینیم که درواقع بیشترین خرابکاریهایی که در جامعههای دنیا اتفاق افتاده درواقع بهدست
کسان بودند که در رأس بودند ،در رأس قدرت بودند و چیزی که باید بدانیم انسانهایی که در رأس و قدرت
هستند درواقع قدرتشان را از من سرد مگیرند .اگر من نقش خودم را بهخوبی وظیفۀ خودم را احیا کنم روی
خودم بهصورت فردی کار کنم و ارتعاشم بهعنوان ی هشیاری حضور در جوامع اطرافم باشد ،خوب یعن اینکه
در آینده ما فرد مناسبتری را برای جامعهمان انتخاب خواهیم کرد ،و تصمیمگیریهای با هشیاری حضور و با
هشیاری بهتری گرفته خواهد شد .در مثنوی بیت  ١۴٣٣داریم که:

خود صﻼح اوست آن سرکوفتن
تا رهد جانریزهاش زآن شومتن
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (١۴٣٣

واستان از دستِ دیوانه سﻼح
تا ز تو راض شود عدل و صﻼح
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (١۴٣۴

چون سﻼحش هست و عقلش نه ،ببند
دستِ او را ورنه آرد صد گزند
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (١۴٣۵

صفحه17 :

شماره ٩١٢ ١

پیامهای تلفن☎

جناب موﻻنا م فرمایند درواقع ما با گرفتن عقل منذهن و سرکوب کردن آن عقلهای منذهن نه تنها خودمان
را بله منهای ذهن دیر هم در امان خواهیم گذاشت .و این مسئولیت بهعهده ما هست.
و ی چیز دیر وقت این ابیات را مخواندم آن چیز دیر که به ذهنم رسید اینکه حت در جوامع کوچتر حت
در اطرافیان ما ،بعض وقتها ما ی شخص را بسیار گنده مکنیم با آن تعریف وتمجیدهایی که از آن شخص
م کنیم ،درواقع بهقول گفتن هندوانه زیر بغلشان گذاشتنشان آن شخص را گنده مکنیم و اگر آن شخص باز
ضعیف که دارد و منذهن گندهتر داشته باشد ،تصمیمگیریهای غلط خواهد داشت و زیردستهای آنها و آن
کارگرهایی که در آن شرکت کار مکنند درنتیجه آسیب خواهند دید از آن منذهن.
مورد دوم  :اینکه ما نقش خودمان را کم نبینیم و متوجه باشیم چقدر اهمیت دارد که ما چراغ خودمان را روشن
کنیم بهصورت فردی و داریم که در دیوان شمس ،غزل :١١٩٧

تو مو همه به جنگند و ز صلح من چه آید؟
تو ی نهای ،هزاری ،تو چراغ خود برافروز
که ی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر
د خوش ز هزار قامتِ کوز
که به است ی ق ِ
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (١١٩٧

یعن نگوییم که هیچ کاری از دست من ساخته نیست حاﻻ که من در این جامعه نقش باﻻیی ندارم ،پول زیادی
ندارم پس من نمتوانم کاری بنم درحال که جناب موﻻنا م فرماید ی چراغ روشن از هزارتا چراغ خاموش
بهتر است.
و مورد آخر اینکه ما اصالت داشته باشیم و رفتارها و فکرهایمان را با فضای گشوده شده بیریم از زندگ کم
بخواهیم که خرد زندگ به زندگمان بریزد.
بهجای اینکه از دیران تقلید کنیم ،و رفتارهایی را که در جامعه ما بهصورت مد شده ،بخواهیم در زندگمان
پیاده کنیم .و هم چنین کاری نکنیم که دیران را منحرف کنیم که از ما تقلید کنند.
کورکورانه وارد بحثهای سیاس و یا اجتماع نشویم ،چون بازار این بحثها گرم است .و یا رفتارهایی در
جامعۀ ما بهصورت شرطشدگ رواج پیدا کرده ما آنها را دنبال کنیم.

صفحه18 :

شماره ٩١٢ ١

پیامهای تلفن☎

گفت تو ،زان سان که عکس دیریست
جمله احوالت ،به جز هم عکس نیست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (۴۶۶١

یعن اینکه رفتارهای ما ،حال خوب و بد ما نباید با توجه به این باشد که جامعهمان حالش چطور است،
همسایهمان حالش چطور است و حال ما نسبت به آن عوض بشود .در واقع بیت بعدش دارد که:

خشم و ذوقت هر دو عکس دیران
شادی قَواده و خشم عوان
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (۴۶۶٢

یعن اینکه همان شادی اصیل را داشته باشیم وقت در مورد خشم عوان صحبت مکنیم ،تجربۀ شخصمان که
وقت ی نفر راجعبه ی کس صحبت کرده بود که در زندگ به او اذیت کرده بود چقدر خودم را دیدم که
خشمین شده بودم از آن شخص که اصﻼ نمشناختم .و این دقیق ًا همان خشم عوان است.حواسمان باشد وقت
پای غیبت منشینیم ،متواند در ما ی شادی قَواده یا خشم عوان را بهوجود بیاورد ،به عنوان مثال.
☎پیام خانم پروین از اصفهان

منروم هیچ ازین خانه من
در تکِ این خانه گرفتم وطن
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢١٠٨

در را روی مزاحمهای بیرون و کارافزایان مبندم و مزاحم درون و دیو خود را در شیشه نگه مدارم .مدانم
که باید در این خانۀ امنیت و فضای یتایی بمانم و دیر به ذهن نروم .با برنامۀ  ٩١٢متوجه القای منذهن که
»مردن من مساوی نابودی توست و عدم چیز خطرناکست« شدم.
جواب این سؤال که »چرا وقت صادقانه تصمیم به آنجام کاری دارم ول کوتاه مکنم؟« را پیدا کردم .علت
این تأخیر ،عمل کردن با هشیاری جسم و نبو ِد عقل زندگست .چون منذهن تمایل به مانْد دارد و از شاخهای
به شاخۀ دیر مپرد .همان موش که به بهانۀ تازگ و تنوع زندگ را مدزدد.

روز نو و شام نو ،باغ نو و دام نو
هر نفس اندیشه نو ،نو خوش و نو غناست
صفحه19 :

شماره ٩١٢ ١

پیامهای تلفن☎
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۴۶٢

چرا تا به حال رحمت اله را دریافت نکردهام؟ جوشوخروشِ ذهن ،صفر نبودن ،تﻼش برای به حساب آمدن.

آینۀ هست چه باشد؟ نیست
نیست بر ،گر تو ابله نیست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣٢٠١

کارگاه صنع حق چون نیست است
پس برونِ کارگه بیقیمت است
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (۶٩٠

جز معطل در جهانِ هست کیست؟
ما مخواهیم بهعنوان ی باشندۀ ذهن و هیجان دیده شویم .زمان که این اجازه را به منذهن ندهیم و
خاصیتهای آن مثل دیده شدن ،اعتراض و توقع را صفر کنیم و با ستۀ حیران اقرار کنیم که نمدانیم ،وارد
بحر نیست مشویم .کارگاه خداوند شده ،با کوچ کردن منذهن این خار تبدیل به گل حضور خواهد شد و
خورشید وجود از پشت کوه ذهن طلوع مکند.

فکرت برون کن ،حیرت فزون کن
ن مرد فکری ،مرد صفایی
فکرت در این ره شد ژاژخایی
مجنون شو ای جان ،عاقل چرایی؟!
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٣١٣۴

☎پیام آقای مهدی از فوﻻدشهر اصفهان
جناب موﻻنا در غزل شماره  ۴۴۵مفرمایند:

عشقست و عاشقست که باقیست تا اَبد
دل بر جزین منه که به جز مستَعار نیست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل شماره (۴۴۵

صفحه20 :
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پیامهای تلفن☎

جناب موﻻنا مفرمایند این فضای گشوده شده است که تا ابد باقیست و ما باید با این فضا ی شویم و ما
مرکزمان را نباید به جز عشق و زندگ چیز دیری را قرار دهیم چون هرچیز دیر که قرار دهیم مجازی است ،از
بین رفتن است ی جوری و در دفتر دوم بیت  ٢۵٢۴مفرمایند:

غ بیهنگام را
ﻻجرم هر مر 
سر بریدن واجب است اعﻼم را
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (٢۵٢۴

مرغ بیهنگام ما مثال همان موش منذهن کار مکند است که ما را از خاموش این لحظه دور مکند و به ذهن
مکشاند .سروصدای ذهن مکشاند .و در دفتر پنجم بیت  ٣٣٣٩مفرمایند:

نعرۀ ﻻضیر بر گردون رسید
هین بِبر که جان ز جان کندن رهید
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٣٣٣٩

از ذهن ما وقت م خواهد که همهویتشدگها را بیندازد ی جور ترس از دست دادن همهویتشدگها به آن
دست مدهد.
و در بیت  ٢٨٩۵دفتر سوم مفرمایند که شرگذاری ما بهتر از هر نعمت است و ما با نعمتها و با تجلیات
اله نباید همانیده بشویم ،باید از فضای یتایی آنها را لذت ببریم و مقصد اصل ما محوریت عدم است .و ما
نباید داخل چیزهای گذرا گم بشویم .م فرمایند:

شر نعمت ،خوشتر از نعمت بود
شُرباره ک سوی نعمت رود؟
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (٢٨٩۵

☎پیام خانم سارا ٢٩ساله از فوﻻدشهر اصفهان:

برپر به پِ ر روزه ،زین گنبدِ پیروزه
ای آنکه در این سودا بس شب که نخفتست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢۵٨٢

صفحه21 :
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پیامهای تلفن☎

منذهن پرهیز ندارد ،قدرشناس و شاکر نیست ،ناراض و طلبار است .درحالکه اتﱠقُوا و پرهیز پرِ پرواز ماست
که از مرکز عدم و فضای گشودهشده مآید.
طالب و مشتاقِ رسیدن به حضور پرهیز مکند ،مراقب است ،عیببین و عیبجو نیست ،قضاوت و مقاومت
ندارد و اجازه نمدهد چیزهای بیرون توجه زندۀ او را ببلعند و مرکزش را عدم نگه مدارد و این »اتﱠقُوا«ست.

گر روزه ضرر دارد صد گونه هنر دارد
سودای دگر دارد ،سودای سِ ر روزه
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢٣٠٧

اتﱠقُوا و پرهیز در ابتدا ممن است دردناک باشد ،اما اگر سودای خداوند را داشته باشیم و بخواهیم به او زنده
شویم ،این درد هشیارانه است و نهتنها محرومیت محسوب نمشود بله صدگونه فایده دارد .بهدنبال اتﱠقُوا به
لذت بینهایت مرسیم که همان عشق و وحدت ما با خداوند در این لحظه است.

لذّتِ بیکرانهای است ،عشق شدهست نام او
قاعده خود شایت است ،ور نه جفا چرا بود؟
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۵۶٠

اگر اساس زندگ برپایۀ شایتِ ناش از زندگ نگرفتن از همانیدگها باشد ،درد و نارضایت ایجاد مکنیم،
خودمان را از رحمت خداوند محروم مکنیم .این ماییم که باید از جنس ابدیت و جاودنگ و بینهایت خداوند
شویم ،نه اینکه فکر کنیم با شایت و نارضایت خداوند به خواستههایمان توجه مکند و در این صورت آن
ابدیت و بینهایت را در حد منذهن کاهش دادهایم.
اما اگر اساس زندگ را برپایۀ صبر ،شر و پرهیز ،طلب اشتیاق بنا بذاریم و فضا را با درد هشیارانه بشیم،
خود زندگ راهنما و چراغ راهمان مشود.

چون دید که مسوزم ،گفتا که قﻼووزم
راهیت بیاموزم ،کان راه نَرفْتَست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢۵٨٢

راهنما و چراغ راهمان مشود.

صفحه22 :
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پیامهای تلفن☎
☎پیام خانم فائزه  ١۶ساله از فوﻻدشهر اصفهان:

زمان که ناامید مشویم در بیرون به دنبال کم مگردیم و از خداوند طلب کم مکنیم تا از ناامیدی ما را
بیرون آورد ،اما هیچ پاسخ دریافت نمکنیم ،بهدلیل اینکه با هشیاری جسم طلب کم مکنیم و از خدا در
ذهن خود جسم تجسم کردهایم که کممان مکند.
اما وقت فضا را باز مکنیم و ذهنمان را خاموش مکنیم ،خداوند از طریق فضاگشایی خودش را در ما آشار
مکند و ما از هشیاری جسم به هشیاری حضور تبدیل مشویم و دیر به دنبال چیزی در بیرون نمرویم و
متوجه شدهایم هیچچیز در بیرون نیست که ما را به حضور زنده کند .هرچیزی که در بیرون مشاهده مکنیم ،از
درون خودمان است.

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست
در خود بطلب هرآنچه خواه که تویی
)مولوی ،دیوان شمس ،رباع(١٧۵٩ 

☎پیام آقای عل از دانمارک
با درود و تقدیم احترام و با سپاس فراوان از آقای شهبازی عزیز و رعایتکنندگانِ محترم قانون جبران و همۀ
کسان که در تداوم این برنامه مشارکت دارند و جا دارد که از تﻼشهای جنابِ آقایِ زارعپور و گروه محترم
ایشان کمالِ سپاسگزاری را داشته باشم .عنوان متن هست :من سم

هر که او بیسر بجنبد ،دم بود
ش کژدم بود
جنبشش چون جنب ِ
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (١۴٣٠

کژْرو و شبور و زشت و زهرناک

م پاک
پیشۀ او خَستن اَجسا 
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (١۴٣١

موﻻنا در دو بیت باﻻ منذهن را به عقرب تشبیه کرده و برخ از ویژگهای آن را برشمرده است و تأکید مکند
که حرکت ما در ذهن و بدون استفاده از خرد زندگ مانند حرکت عقرب است.

صفحه23 :
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»کژْرو« است یعن خاصیت گمراهکنندگ در ذات این باشندۀ توهم است.

»شبور« است یعن توانایی دیدن و تشخیص راه درست را ندارد ،زیرا هشیاری جسم فقط قادر به دیدن اقﻼم
ذهن است» .زشت« است چون همۀ خصوصیات زشت و ناپسند را از خود بروز مدهد.
»زهرناک« است یعن محصول و بازده آن انرژی مسمومکننده و دردناک است که از خود متساعد مکند و آن
را در جان خود و دیران مریزد.
با این توصیفات چه انتظاری از چنین باشندۀ خطرناک متوان داشت؟ چطور مشود سان هدایت زندگ را
بهدست او سپرد؟ تابهحال کس را دیدهاید که به ی عقرب اعتماد کند و بوید که این عقرب بیخطری است
و با خیال راحت با ی عقرب در ی خانه بخوابد؟
مطمئناً هیچ ی از ما حاضر نیستیم چنین کاری را بنیم و چه بسا اگر از وجود عقربی در خانهمان باخبر شویم
از ترس خوابمان نبرد .حال با وجودِ این توصیفات که موﻻنا از عقربِ منذهن برشمرده است چطور ما حاضر
شدهایم با او همخانه شویم و حت او را موردِ لطف و نوازش هم قرار مدهیم؟ با چه عقل او را بهترین دوست
خود مدانیم و در تمام کارها با او مشورت مکنیم؟
موﻻنا مگوید کار و پیشۀ این عقرب نیش زدن و تزریق سم به هر آنجه در اطراف او است مباشد .یعن اوﻻ
نیروی زندگ که دستِ اول به ما مرسد را تبدیل به هیجانات مخرب و دردآلود مکند و ثانیاً خروج این من
سم دردهایی مانند خشم و ترس و همۀ رفتارها و واکنشهای زهرآلودی است که در محیط اطرافش پخش
مکند .هرچقدر حیطۀ قدرت و اختیار این من سم بیشتر باشد ،دامنۀ تخریب و آلودگاش نیز وسیعتر مباشد.
در ادامۀ ابیات داریم:

سر بوب آن را که سرش این بود
خُلق و خویِ مستمرش این بود
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (١۴٣٢

خود صﻼح اوست آن سرکوفتن
تا رهد جانریزهاش ز آن شومْتن
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (١۴٣٣
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واستان از دستِ دیوانه سﻼح
تا ز تو راض شود عدل و صﻼح
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (١۴٣۴

چون سﻼحش هست و عقلش نه ،ببند
دستِ او را ،ورنه آرد صد گزند
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (١۴٣۵

موﻻنا پس از اینکه از وجود چنین باشندۀ خطرناک که دائماً همراه ماست خبر مدهد ،راهکارِ برخورد با او را
هم ارائه مدهد .او صراحتاً مگوید باید سرِ این موجود زهرناک را که خلقوخویش را توصیف کردیم ،چنان
بوبی که از بین برود ،مبادا با او مدارا کن تا او هر روز قویتر شود و به خرابکاریهایش ادامه دهد.
آیا واقع ًا ما به این راهحل عمل کردهایم؟ به احتمال زیاد چنین کاری نکردهایم که اینهمه درد و عذاب کشیدهایم.
ن سم و قانع کردن خودمان که هرچه زودتر باید از شرِ این دیوانه خﻼص شویم ،کار دشواری
شناسایی این م 
است که نیاز به تمرکز و کار روی خود دارد .مشل اصل این است که این عقرب خودش را به صورتهای
گوناگون بزک مکند تا چهرۀ واقعاش شناسایی نشود ،زهرش هم در بیشتر مواقع مانند عسل به مذاق ما
شیرین مآید ،درحالکه خاصیت کشندگاش پنهان است و بهتدریج سم مهلش در جانِ اصل ما نفوذ مکند
و ما را در گور ذهن ممیراند.

بعدِ تو مرگیست با درد و نَکال
خاصه بعدی که بود بعدَا ْلوِصال
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٢٨٩۴

ن امتدادِ خدا وارد این جهان شدهایم بهخاطر همنشین بیش از حد با این کژدم خلقوخویِ او را
ما که بهعنوا ِ
گرفتهایم و بهجایِ اینکه بعد از مدت کوتاه با خود زندگ قرین شویم ،روزبهروز از خدا یا زندگ فاصله گرفتهایم
و هر اندازه که از اصلمان دور ماندهایم به همان اندازه باید سع و تﻼش کنیم و با راهنماییهای بزرگان چون
موﻻنا دوباره به وحدت با زندگ برسیم.
ول این کار بسیار سخت است چون از ی طرف اکثریت قریب به اتفاق جامعه همچنان تحت فرمان دیو یا
شیطان در حال ایجاد درد و کارافزایی هستند و از طرف دیر همانگونه که موﻻنا بیان مکند» ،ارجع «و
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برگشت بهسویِ خداوند کار هرکس نیست زیرا مستلزم چشمپوش از بسیاری از شهوات مباشد .در اینجا
متوان به اهمیت این حدیث پیامبر پی برد که گفته است:
»حفﱠتِ الْجنﱠةُ بِالَمارِه ،وحفﱠتِ النّار بِالشﱠهواتِ«.
»بهشت در چیزهایی ناخوشایند پوشیده شده است و دوزخ در شهوات«.
)حدیث(

با همۀ این احوال جای شر و سپاسزاری دارد که با تﻼش و کوشش بیوقفۀ شما و همراهانِ خستگناپذیرتان
ش بینظیر چهرۀ واقع این کژدم زشت و سم برای طالبان این راه برمﻼ شده است و جای
و پخش این دان ِ
امیدواری است که با گسترش روزافزون این روشنگریها تعداد انسانهای بیدارشده از خواب ذهن بیشتر شود.

دلِ من رای تو دارد ،سرِ سودای تو دارد
رخ فرسودۀ زردم غم صفرای تو دارد
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٧۵٩

سخنان آقای شهبازی
ماشاءاله شما امروز آواز خواندید ،معلوم است که حالتان خیل خوب است .فرزانه خانم جوان با مرکز عدم
خیل خوب است! ای کاش ما هم که به سنوسال شما بودیم ،مثل شما مرکزمان عدم مشد و بههرحال تبری
مگویم به شما و دوستانتان و همسنهای شما و حت جوانتر از شما .اگر کس بتواند مرکزش را در بیستسال
عدم کند ،ما خردورزی و عشقورزی از او خواهیم دید که تا حاﻻ نظیرش نبوده ،بله! شماها هم همانطور هستید،
ماشاءاله.
☎پیام خانم فرزانه از فوﻻدشهر اصفهان:

المنت و له که در میده باز است
زان رو که مرا بر در او روی نیاز است
)حافظ ،غزلیات ،غزل (۴٠
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حقیقت نه مجاز است ،در میده باز است

ی از منهای ذهنام که در خود شناسایی کردم نصیحت کردن دیران است و چه شد که تصور کردم من
مدانم و باید همه اینها را هم به دیران تحمیل کنم؟
حال مثل اینکه نصیحت کردن هشیاری نظر را خورده است و پندار کمال از ی جهت دیر سر بیرون آورده
است که تو معن این بیت و آن بیت را مدان و فهمیدهای و این هم به دیران بو تا بر طبق آنجه که مگویی
عمل کنند.
درست است که تبدیل شدن جبر خداوند است ول درصورتکه پای منذهن به عنوان تحمیل کننده و ی
فضایی بسته در میان نباشد .نتیجۀ این عمل در من سبب شد که بخواهم با همۀ اینها خودم را نشان بدهم و
بویم سب زندگ من با دیران متفاوت است و قطعاً دیران سطح پایینتر از من هستند و اشتباه مکنند.
حال زمان که مثﻼ به طور شوخ و خنده یا خواندن ی بیت قصد نصیحت افراد را با توجه به قضاوت ذهنام
ﻼ متوجه نوع درد و مقاومت افراد نیستم .شاید کوه از مقاومت در مقابل من
دارم تا کارشان حل شود ،اص 
است و با این کار دردی بیشتر به او مدهم و مرکزش را سفتتر مکنم و این دیر چه میدان مین است که
متوجه آن نیستم .احساس مکنم بسیار موذیانه کار مکند و مگوید نه من خداگونگ تو هستم.
(١

تا کن مر غیر را حبر و سن
خویش را بد خو و خال مین
مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٣١٩۶

تا بخواه دیران را دانا کن خودت بد خلق و خال مشوی.
 (٢در داستان وارد شدن مرد کور به خانۀ حضرت رسول و پنهان شدن عایشه از آن مرد:

چون درآمد آن ضریر از در شتاب
عایشه بریخت به ِر احتجاب
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (۶٧٢
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ن پاک
زآنکه واقف بود آن خاتو ِ
از غیوری ِرسولِ رشْناک
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (۶٧٣

پنهان کردن حضور ضعیف خود از هر منذهن .او ما را نمبیند ول ما که او را مبینیم و حاﻻ فاش کنندۀ
حضور در هر وضعیت منذهن است.
(٣

گفت حق که بندگانِ جفتِ عون
بر زمین آهسته مرانند و هون
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (٨٣۴

مواظب رفتارم با انسانها باشم بهطوریکه به آنها نسابم و فقط فضا را باز کنم.

از محبت ،مرده زنده مکنند
از محبت ،شاه بنده مکنند
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (١۵٣١

و مورد دیر اینکه از سینهها در سینهها از ره پنهان صﻼح و کینهها مرود .پس اگر فضا را باز کنم پیغام و
تنتنن زندگ به گوش خواهد رسید .عمل و نقل قول ذهن کاری نمکند.

غی ِر نُطق و غی ِر ایما و سجِل
صد هزاران ترجمان خیزد ز دل
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (١٢٠٨

به همین دلیل مگوید» ،تو چراغ خود برافروز«.

مردۀ خود را رها کرده ست او
مردۀ بیانه را جوید رفو
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (١۵١

شناسایی عیب خود را رها کردم و به دنبال تغییر دیران هستم پس توجه به مرکز و درون و روشن نگه داشتن
شمع حضور چه مشود؟ در واقع من باید هر گره که آن را از بیرون مبینم ،اول در خود باز کنم.
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در غزل  ٢٣۴۶در برنامه  ٧٩۶جناب موﻻنا دارند که:

شنیدَست که اَلدّین النﱠصیحه؟
نَصیحت چیست؟ جستن از میانه
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢٣۴۶

دین نصیحت است و نصیحت چیست؟ مگوید اینکه همان منذهن تو باید صفر شود و تو در میان نباش حال
خدا را تجسم نکن و از دین و آموختههایت ایدئولوژی درست نکن .ی نصیحت داریم آن هم دین است که رفتن
از فضای ذهن و همانیدگها و صفر کردن مرکز خود است و وارد شدن به فضای یتایی این لحظه.

🔹 🔹 🔹پایان بخش اول 🔹 🔹 🔹
☎پیام خانم فاطمه از آمریا
»طبیب زندگ«
طبیب زندگ در خانۀ عدم وجود دارد و هر دردی و بیماریای را با داروی فضاگشایی درمان مکند.
چونه به این طبیب دسترس پیدا کنیم؟ اگر این طبیب در خانۀ عدم وجود دارد پس باید مرکز را خال کرد،
باید مقاومت را صفرِ صفر کرد ،باید هیچچیز ،هیچکس و هیچ اتفاق در مرکزِ ما نباشد.
زمان مﻼقات این طبیب ،این لحظه است و اگر بخواهیم درمانش تأثیرگذار باشد باید در این لحظه بمانیم.
مخارج این مﻼقات فقط طلب است و رفتن به خانۀ عدم و ماندن در آنجا .وقت آمدیم به این لحظه ،وقت تمام
هیجانات را انداختیم و این طبیب را مﻼقات کردیم ،او از طریق فضاگشایی ما را درمان مکند.
مگوید درون تو بینهایت فضا وجود دارد ،چیزی در این فضا نگذار تا باز بماند و اگر تابهحال گذاشتهای آن را
م آرام آرام
بردار تا این فضا باز شود .مگوید اگر با چالش روبهرو شدی تسلیم تسلیم تسلیم باش .مگوید آرا 
باش .مگوید توکل کن بر من ،همۀ دردهایت را ماندازم ،همۀ کارهایت را درست مکنم.
مگوید تو هیچ مو ،بذار من حرف بزنم ،از ذهنت سفر کن به این فضایِ گشودهشده و ببین که لذتبخشترین
سفریست که تابهحال کردهای و وجود دارد.
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ن این فضاگشایی ،در شِ ر امانِ ی شدن با من ،در شرِ شناختِ
مگوید دائماً در شر باش ،در شرِ اما ِ
من و دیدنِ من ،در شرِ اینکه در این سفر هست و داری مآموزی و هزاران شر دیر.
مگوید همه را دوست داشته باش و تا متوان عشق بورز و محبت کن مخصوصاً به آنهایی که ممن است
سخت باشد.
مگوید تا متوان کم کن ،هر کم ،دل را شاد کن ،گره از کار کس باز کن ،ببین چطور گرههای خودت باز
مشود.
مگوید ببخش ،ببخش خودت را ،همهچیز ،همهکس و همه گذشتهات را.
مگوید بدان اگر دردی هست علت است فراتر از آنجه که تو بدان ،تو مسبب را ببین نه سبب را.
مگوید آهسته راه برو با حزم ،تأمل و پرهیز.
مگوید که هیچکس را به واکنش واندار ،هیچکس را نَبر در ذهن ،همه را من ببین ،همه را عشق ببین ،فقط
خوبیها را ببین ،هیچ ایرادی را نبین و بیان نکن.
اینقدر خودت را صیقل بده ،اینقدر مثل ی آفتاب بتاب تا دیران بهخاط ِر فقط وجودت ،فقط بودنت و نورت
به این راه کشیده شوند بدون اینکه هیچ بویی .هیچ توقع نداشته باش ،با خودت دوست باش ،با خودت با
نرم برخورد کن ،خودت را هرگز مﻼمت نکن ،پندار کمالت را بینداز.
به چهار بعدت توجه کن ،از بعد فیزیات نگهداری کن ،روزانه ورزش کن ،غذای سالم و اندازه بخور ،به موقع
و اندازه استراحت کن و بخواب.
مگوید با طبیعت در ارتباط باش ،به نفسهایت مرتب دقت کن.
مگوید شادِ شاد شادِ باش بدون هیچ دلیل بیرون ،اینقدر شاد باش و شاد بمان تا ذوق آفرینش در تو زنده
شود و بیافرین ،بیافرین سﻼمت برای خودت و دیران ،بیافرین آرامش برای خودت و دیران ،بیافرین هزاران
هزار نی ،زیبایی و برکت.
مگوید سب باش ،پویا ،کوشا ،تیز ،حاضر و بیدار.
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مگوید ببین چقدر تو را دوست دارم که گذاشتمت در این راه ،در راه مﻼقات با من ،قدرش را بدان ،جبران این
لطف را بن .مگوید به پیغام دادن ادامه بده.
مگوید فضا را که باز کردی ،فضای درونت که بینهایت شد ،هیچ دردی نمماند ،نه درد جسم نه هیچ درد
دیری ،من تو را شفا مدهم ،به تو قول مدهم ،به من اعتماد کن ،راهحل به تو نشان مدهم .به تو مگویم
چار کن در بیرون تا کم شفایت شود .شاید به تو گفتم به پزش بیرون هم مراجعه کن.

صفا آمد صفا آمد که سنگ و ری روشن شد
شفا آمد شفا آمد شفایِ هر نزار آمد
حبیب آمد حبیب آمد به دلداریِ مشتاقان
طبیب آمد طبیب آمد طبیبِ هوشیار آمد
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۵۶٩

منروم هیچ ازین خانه من
در تکِ این خانه گرفتم وطن
باق عمر از تو نخواهم برید
حلقه به گوشِ توام و مرتَهن
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢١٠٨

☎پیام خانم پریسا از کانادا
چند ماه بود که من با ی چالش که هرچند وقت یبار خودش را به من نشان مداد ،روبرو بودم .خیل
وقتها فضا را باز کرده بودم و به آرام از کنار آن گذشته بودم ،ول دو سه باری هم شده بود که همین چالش
من را به ذهن برده بود .متوجه شدم که من در برابر این چالش فضا را درست باز نکرده بودم و درس آن را
کامل نگرفته بودم و به همین خاطر بود که چالش مرتّب مآمد و تکرار مشد .تا اینکه دیروز اتفاق افتاد که
همه چیز را عوض کرد.
داستان از این قرار است؛ که آفیسِ من در سرِ کار ،درست در کنار آزمایشاه تحقیقات که دانشجوها در آنجا
کار مکنند ،قرار دارد .هرموقع که دانشجوها در آزمایشاه بلندبلند و طوﻻن مدّت با هم حرف مزدند ،صدای
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آنها در آفیس من هم به گوش مرسید ،البته به صورت کامﻼ گنگ .اما ذهن من از این مورد شروع به
مسالهسازی کرده بود و در گوش من مخواند :که دانشجوهایت تمرکزشان کامل روی درس و تحقیقاتشان
نیست ،وقت خود را با حرف زدن با همدیر به هدر مدهند و نخواهند توانست به موقع از پایاننامۀ خود دفاع
کنند.
از آنجایی که از آموزشهای موﻻنا یاد گرفتهایم؛ که کس را »حبر و سن «نکنیم ،دیو منذهن را مدّت در شیشه
کرده بودم ،اما چالش همچنان برجا بود .دیروز وقت دیدم دانشجوها خیل وقت هست که دارند با همدیر
تعریف مکنند ،به آزمایشاه رفتم و با لَحن که از آن مشد دلخور بودن من را حس کرد ،به آنها گفتم که:
"من از شما خواهش مکنم که موقع که در آزمایشاه هستید ،تمام تمرکز خود را بر روی کار و تحقیق خود
بذارید ،و تعریف کردنها را بذارید برای زمانهای دیر ،مانند وقت که برای ناهار مروید و یا بعد از کار".
دانشجوها هم از آنجایی که بسیار مؤدب هستند ،سریع گفتند :چشم.
به نظرم این درخواست من از آنها کامﻼ منطق بود ،اما وقت به آفیس برگشتم ،دیدم که احساس من خوب
نیست .پس فهمیدم که خطایی کردهام که »سمنزار رضا آشفته است«.

پس بداند که خطایی کرده است
که سمنزار رضا آشفته است
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (١٨۶٣

من همچنان دنبال راهحل برای این مسأله مگشتم .با خودم فکر کردم که شاید بد نباشد که از ی نفر که با
تجربهتر است مقداری راهنمایی بیرم .استادی در دپارتمان ما هست که پانزده بیست سال سابقۀ بیشتری از
من دارد .به پیش او رفتم و در مورد این چالش کم با او صحبت کردم .او هم یسری راهنماییها کرد که به
س من همچنان بد بود .فهمیدم که باید مقداری صبر کنم و فضاگشایی کنم تا
نوبۀ خود ارزشمند بود ،اما احسا ِ
درسهای این اتفاق را بیرم.چند ساعت به همین منوال گذشت ،و من همینطور که صبر و فضاگشایی مکردم،
چراغها یی برای من روشن مشدند و درسهای این اتفاق برای من باز و بازتر شدند.
درس اول :دیدم که چقدر خانۀ ذهن جای ترسناک است .من را مثل ی هیوﻻ مکند .میروم به »گله و شایت«
از دانشجوهایم که؛ چرا اینقدر حرف مزنید! آنها را »حبر و سن «مکنم .فکر کردم حاﻻ که آنها دانشجوی من
هستند ،دیر اختیار آنها را دارم و حق دارم به آنها امر و نَه کنم.
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درس دوم :دیدم که توصیههای همارم خوباند .از روی تجربه مآیند .ی سری راهحلها مدهد ،ول چون
از روی ذهن است آدم را خیل نمتواند جلو ببرد .بیشتر چیزهایی که گفته بود را خودم هم کمابیش از قبل
مدانستم ،ول آیا این دانستن کم کرده بود که من از این چالش بیرون بیایم؟
درس سوم :دیدم که چندین بار در ماههای قبل به خودم گفتم :که من با حرف زدن و سر و صدای دانشجوها
کاری ندارم ،و تا حدودی هم فضاگشایی کردم و یا دیو را در شیشه کردهام ،اما حقیقتاً این تبدیل و شناخت در
این مورد هنوز در من ایجاد نشده است و فضا اینقدر باز نشده که این وضعیت را کامل بپذیرم و تغییرش را به
نفَکان« بذارم.
عهدۀ »قضا و ک ْ
درس چهارم :در راه که از سرِ کار برمگشتم و حت تا مدّت بعد از رسیدن به خانه ،ی جورهایی ناراحت بودم،
که چرا امروز چنین برخوردی بین من و دانشجوهایم پیش آمد! حت منذهن خودم را مدیدم که مگفت:
"ببین ،تو داری اینقدر وقت و انرژی مگذاری برای دانشجوهایت ،ول آنها در عوضش وقت خودشون را هدر
حق بهجانب نشان مدهد".
ْ
مدهند و قدردان نیستند .دیدم که منذهن من ،خودش را خیل موجه و
درس پنجم :وقت به خانه رسیدم ،مادرم سریع متوجه شدند که حال من امروز با روزهای دیر فرق دارد ،و از
من پرسیدند :که آیا اتفاق افتاده است؟ جریان را برایشان تعریف کردم .مادرم گفتند" :هر موقع این فکر به
ذهنت آمد که بِروی به دانشجوهایت بویی ساکت باشند و چه کاری برایشان خوب است یا بد ،شاید بد نباشد
که به یاد این بِیفت که؛ همیشه کسان هستند که به تو میویند این کار را بن و یا آن کار را نکن ،ول تو اگر
»سوتزن «که در
ْ
به حال خودت باش کارهایت را بهتر آنجام مده ".دیدم حقیقتاً درست مگویند .این ایراد
دیران مدیدم ،در خود من هم هست.

گر همان عیبت نبود ،ایمن مباش
بوک آن عیب از تو گردد نیز فاش
)مثنوی ،مولوی ،دفتر دوم ،بیت (٣٠٣٨

درس ششم :مدت پس از رسیدن به خانه ،مقداری با خودم خلوت کردم .سع کردم اثر این انقباض را در بدنم
ببینم .ول آیا مدانید عوض آن چه دیدم؟ در آن فضای سوت ،ی عالمه عشق نسبت به دانشجوهایم را در
خودم دیدم .هیچ اثری از دلخوری و خشم در من نبود .فقط عشق بود .ی حس لطیف و خوب نسبت به همه
آنها بود و متوانستم ی زندگ را در آنها ببینم .احساس مکردم که چقدر از روی دلسوزی برای آنها بهترینها
را مخواهم .به یباره حس عشق خدا و جریان عشق موﻻنا را نسبت به خودم احساس کردم .با تمام وجودم
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عشق بدون شرط و شروط زندگ را دیدم که با وجود اینکه من این ایرادها را دارم و حت دیروز شاید دل
دانشجوهایم را هم آزردهام ،ول عشق خدا و موﻻنا ،بدون شرط و شروط همچنان آنجا بود.

لی من آن ننگرم ،رحمت کنم
رحمتم پ ر است ،بر رحمت تنم
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (٣١۵٩

درس هفتم :ی تواضع و خودشستن برایم پیش آمد .دیدم که بسیار عﻼقهمند هستم که با صداقت کامل برای
دانشجوها متن ایمیل را بنویسم و از صمیم قلب از آنها عذرخواه کنم به خاطر اینکه که با لَحن آزُردهخاطری
با آنها صحبت کردم .وقت شروع به نوشتن متن ایمیل کردم ،الوهای شرطشدۀ ذهن را مدیدم که در گوشم
مخواند :که آیا مطمئن هست که نوشتن ایمیل معذرتخواه به دانشجوهایت ،کاری حرفهای است؟ اما به
حرف او گوش ندادم .گفتم شما لطفا کنار بنشینید .من اختیارم به دست موﻻنا و زندگ است .ایشان مفرمایند،
خود را بشن و معذرت بخواه .پس این کار را مکنم.

سهل شیری دان که صفها بشند
شیر آن است آنکه خود را بشند
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (١٣٨٩

درس هشتم :پس از اینکه ایمیل را فرستادم ،بوی خوش سرزمین لیل دوباره آمد .بوی آرامش و عشق فضای
درونم را پر کرده بود .همان موقع فهمیدم که کار درست همین بود .مجنون گفت :که من درون خودم ،قَﻼووز
دارم که من را به سرزمین لیل راهنمایی مکند .این همان چراغ تشخیص و تمییز است که در دل روشن مشود.
با نور آن چراغ تمییز ،دیروز تا سرزمین لیل رفتم.

ندا کرد مجنون ،قَﻼووز دارم
کنَد رهنمایی
مرا بویِ لیل 
چراغ است تمییز در سینه روشن
رهاند تو را از فریب و دغایی
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٣١٢٠
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درس نهم :بازخوردی که از دانشجوها دیشب دریافت کردم بسیار زیبا بود .هرکدام جداگانه با زبان و بیان
صادقانۀ خود برای من ایمیل فرستادند .ی مگفت که از اینکه انعطاف و تواضع به خرج دادید ممنونم .دیری
مگفت که از اینکه با ما صمیم و باصداقت هستید ممنونم .دیری میفت در نیت خوب شما برای ما هیچ
ش نداریم .و دیری هم نوشت که پس از این ،تمام تﻼش خود را خواهیم کرد که کمتر در آزمایشاه حرف
بزنیم و صدای ما هم آرام باشد.
اینجا بود که به یاد بیت از موﻻنا افتادم که مفرمایند؛ از کوچ شدن منذهن خود نترسید ،چرا که »عشرت
و شادی در کوچ کردن منذهن است«.

بیا ای مونس روزم ،نگفتم دوش در گوشت
که عشرت در کم خندد ،تو کم زن تا بیفزایی
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢۵۶٢

☎پیام خانم نسترن از فوﻻدشهر اصفهان

گفت :دنیا لَعب و لهو است و شما
کودکیت و راست فرماید خدا
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣۴٣١

از َلعب بیرون نرفت ،کودک
بی ذَکاتِ روح ک باش ذَک؟
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣۴٣٢

سوره حدید آیه :٢٠
ٔ
و همینطور قرآن کریم
بدانید که زندگ اینجهان بازیچه است و بیهوده و آرایش و فخرفروش و افزونجویی در اموال اوﻻد .مانند
باران که روییدنهایش کافران را به شفت افکند .سپس پژمرده شود و بین که خاشاک شده و در آخرت
نصیب گروه عذاب سخت است و نصیب گروه آمرزش خدا و خشنودی او .پس زندگ در دنیا جز متاع
فریبنده نیست! تا زمان که در منذهن هستیم کودک هستیم و از بازیهای ذهن مثل کموبیش کردن ،خواستن
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و نخواستن ،خود را نمایان کردن ،هتک حرمت کردن ،دروغ ،شهوت ،حسادت ،کینه ،خشم ،نفرت ،به فضای
یتایی نرفتهایم .همچو کودک به دنبال مادر گریهکنان در این صحرای بیآب و علف سرگردان پرسه مزنیم.
ک هوشیار خواهیم شد؟ و بدون فَنا کردن روح حیوان هرگز هشیار نمشویم و بهجای
و بدون کشتن منذهن 
فضاگشایی ،فضابندی مکنیم و دوباره درد روی درد انباشته مشود .از کودک زمان به بلوغ معنوی مرسیم
که از بیرون سرعت خواستههایمان را به صفر برسانیم.

گفت پیغمبر که جنّت از اله
گر همخواه ،ز کس چیزی مخواه
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٣٣٣

حیرت آن مرغ است ،خاموشت کند
بر نهد سردی و پرجوشت کند
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٣٢۵٠

اگر از کس چیزی نخواهیم ،پس از خودِ زندگ تبدیل مشویم .پایه و بِیس ) (Baseخلقت امروزی بر فضاگشایی
و خاموش کردن مرر ذهن است .خوشگذران در امیالِ بیرون فریب ی دیو ذهن بوده است برای به تخریب
انداختن بشر در جهان.
تنها زمان شاد و خوشبخت هستیم که با کس کاری نداریم و کس هم کاری با ما ندارد و در فضای خاموش و
حیرت زندگ متوانیم پِی به رسالت خود ببریم که چه چیزی از دست ما به کم بشر برمآید.

گفت مادر :تا جهان بودهست از این
کارافزایان بدند اندر زمین
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (۴٢٩٨

هین تو کارِ خویش کن ای ارجمند
کنَند
زود ،کایشان ریشِ خود بر م 
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (۴٢٩٩

باید کار خودمان را بنیم ،نه اینکه دیران سوت مزنند ما جواب بدهیم و دائماً وقتمان را تلف کنیم.
سوتزنها از قدیم بودهاند و به هر صورت خواستهاند بویند کار خودت را رها کن بیا به من نگاه کن و از
جنس من بشو ،سوتزنها مگویند پرهیز نکن بیا همانیدهتر بشو.
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اﻵن در فضای مجازی ،واتسآپ ،تلرام ،اینستاگرام ،فیلمها و برنامههای مجازی سوتزنهایی هستند تا بشر
را از مرکز عدم خود جدا کنند ،تا برویم با صحبت کردن و مجادله با آنها بپردازیم و از خاموش بودن ذهن و
فضای اتﱠقوا و ﻻ دور شویم.
با علم جناب موﻻنا یاد مگیریم هیچ ﻻزم نیست صحبت کنیم تنها فضاگشایی مکنیم و از پهلوی سوتزنان
شیرانه عبور مکنیم .در این بازیِ جهان بهزودی سوتزنان خودشان رسوا و افسرده مشوند.

عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرونِ خویش
خونِ انگوری نخورده ،بادهشان هم خونِ خویش
هر کس اندر جهان مجنونِ لیلیی شدند
عارفان لیل خویش و دم به دم مجنونِ خویش
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (١٢۴٧

عارفان از شمع درون است که فضا را باز کردند و این فضاگشایی ،شمع بیرون و درون را تابانده است .کسان
که عارف نیستند شمعشان را منذهن روشن کردهاست .عارفان از شرابِ بیرون این دنیا نمخورند چه شرابِ
انگوری و چه شرابِ همانیدگها .بنابراین شادیِ بیسبب ،خرد زندگ ،حسِ امنیت را از درون به کل جهان
منعکس مکنند.
هرکس در جهان مجنون ی شخص ،زن و مرد از بیرون شده و نسبت به هم درحال باﻻ و پایین شدن هستند و
بهخاطر هم جنگ مکنند ،اما عارفان هم لیل و مجنون خود در خود هستند .پس بهعنوان ی حضور ناظر ،راه
و روش عارفان را همچو حضرت رسول ،جناب موﻻنا ،اُستاد شهبازی ،پی مبریم تا از درون به نیروی زندگ،
به یتایی ،فضاگشایی و شادی و شر تبدیل شویم.

شه ِر ما فردا پر از شر شود
شر ارزانست ،ارزانتر شود

)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٢۵٢٨

در شر غلطید ای حلواییان
همچو طوط ،کوریِ صفراییان
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٢۵٢٩
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نیشر کوبید ،کار این است و بس
جان برافشانید یار اینست و بس
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٢۵٣٠

☎پیام خانم سهیﻼ از فوﻻدشهر اصفهان
خاصیت دیده شدن یعن نداشتن تسلیم یا پیچیده شدن در هیجان عقﻼن ذهن همانیده ،و از ویژگهای این
هیجان عقل ،انتخاب زندگ بر حسب منهای درون مثل آبروی مصنوع و عدم تمایل به رهایی از این بایدها
و نبایدهای تکراری و سوخته.
پس ناخودآگاه ما بهدنبال پیدا کردن من بسیار بزرگتری بهنام من مدانم مرویم ،بدون در نظر گرفتن رنج و
مشﻼت که از پس دانستنهای منذهن مآید.

مدانید که چونید ،مدانید که چندید
)مولوی ،دیوان شمس ،مصرع اول غزل (۶٣٨

پس جناب موﻻنا در دفتر اول بیت  ١٣٨٩مفرمایند

سهل شیری دان که صف ها بشند
شیر آن است که خود را بشند
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (١٣٨٩

اعتراف کردن به ندانستن و خواستن زندگ از فضای گشوده شده از جنس هوشیاری ،باعث گشایش ،برکت و
آمدن عقل و هدایت زندگ مشود .پس انسان فضاگشا ،همانند شیر شجاع و دلیری است که بر صف
همانیدگها متازد.
اگر ما توان اعتراف کردن نداشته باشیم ،متوانیم خودمان را حقیر کنیم و این جمله را بیان کنیم :من بهدنبال
تغییر کردن هستم.
زیرا گفتن این جمله از نظر بزرگان بسیار مهم مباشد ،و آنها ما را به حساب خواهند آورد و عملردهای زندگ
را برای ما فراهم مآورند.
جناب موﻻنا در دفتر چهارم بیت  ٣٠٧٣دارند
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لی تو آیس مشو ،هم پیل باش
ورنه پیل ،در پی تبدیل باش
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (٣٠٧٣

ما با فضاگشایی ،پرهیز و اتقوا بهدنبال تبدیل شدن مباشیم .وقت ما پرهیز مکنیم ،در عمل ی همانیدگ را
با آلوده شدن با همانیدگ دیر پنهان نمسازیم و مصرانه و قاطعانه به فکر تبدیل مشویم و هشیارانه فقط
تبدیل شدن را درمان واقع م دانیم.
پس پیل مظْهر قوی شدن یعن همان هشیاری نظر مباشد.
ما باید شناسایی منهای ذهن را اتقو کنیم ،تا پِی به خاصیت خار بودن منذهن که همان آزار رساندن است
ببریم ،و ما موقعیت کارگاه را پیدا مکنیم که حاﻻ همۀ عوامل و ابزارهای تبدیل و تغییر در ما وجود دارد و این
امان ندارد ،مر در عدم شدن و محو شدن.

چون شنیدی شرح بح ِر نیست
کوش دایم ،تا بر این بحر ایست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (١۴۶۶

و از آنجاییکه اصل کارگاه همان نیست و عدم است ،که در حقیقت خﻸ و بینشان و ته است .پس مفرمایند

هر کجا دردی ،دوا آنجا رود
هر کجا پست است ،آب آنجا دود
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (١٩٣٩

آبِ رحمت بایدت ،رو پست شو
وانگهان خور خَم ِر رحمت مست شو
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (١٩۴٠

آینۀ هست چه باشد؟ نیست
نیست بر ،گر تو ابله نیست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣٢٠١
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از آنجاییکه هر کجا بستگ باشد ،پس طبیعتاً نیاز به گشایش را دارد .زیرا این گشایش حم درمان را برای
دردی که در فضای بسته شده است را ایجاد مسازد ،و ما متوانیم در پست شدن و حقیر شدن ...در اصل این
عقل منذهن است که صفر مشود.
یعن آب یا همان هشیاری حضور خداوند زمان خودش را به ما نشان مدهد که منهای ذهن در حال صفر
شدن مباشند و اینجا ما به برکت و هدایت و قدرت و عقل مرسیم .ما زمان به شراب حضور خداوند مرسیم
که قدرت اعتراف کردن به حقیر بودن و پست بودن را بهدست بیاوریم.
سخنان آقای شهبازی
بله ،عرض کنم که مبینید »صبر« کار مکند .صبر ،فضاگشایی ،تمرین .گاه اوقات مبینید که در خانواده
ی نفر کار مکند و به این برنامه گوش مکند .یواشیواش دو نفر ،سه نفر ..بعد مبینیم که تمام خانواده به
برنامه گوش مکنند و زحمت مکشند.
گ حضور ،باید زحمت کشید .و اتفاقاً اول فرد ،بعد خانواده ،بهترین جا
برای تغییر فرهنگِ منذهن به فرهن ِ
هست که این فرهنگ تمرین بشود .یادمان باشد تغییرِ این فرهنگ طول مکشد .علّتش این است که ما با فرهنگِ
منذهن بزرگ شدیم.
بجویی« است» ،تغییر دیران« است .همین عیبجویی
فرهنگ منذهن» :تقلید« است» ،مقایسه« است» ،عی ْ
و تغییر دیران را در نظر بیرید ،مدانید از کجا مآید؟ از اینکه »من مدانم« ،من مدانم ،این شُعار منذهن
است .من مدانم ،بهتر مدانم ،و درحالکه در نهان ما واقعاً قضا و خداوند مداند.
اصﻼ ما آمدهایم که دانستههای او را بیان کنیم ،نَه این عقل کوچ منذهن را .عقل ما با منذهن که جزوی یا
جزئ نامیده مشود بسیار ضعیف است ،مقایسۀ شمع هست با خورشید .ول بیشتر آدمها که هشتاد درصد
مردها آنطوریاند فکر مکنند مدانند.
امروز خانم پریسا پهلوان کردند .اگر رهبران سیاس ما همین کار خانم پریسا را مکردند جهان آبادان مشد،
سامان پیدا مکرد ،ضرر از نصف گرفته مشد .ول تخریب را تا آخر ادامه مدهند برای اینکه قبول ندارند
اشتباه کردند.
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پریسا خانم ثابت کردند واقعاً باید بهعنوان ی مورد مدیریت در نظر گرفته بشود .ی مدیر وقت فهمید اشتباه
کرده باید اقرار کند ،نَهتنها برای خودش ،خانوادهاش ،برای جامعهاش ،برای دنیا؛ که آقا منهم آدم هستم
اشتباه کردم ،اشتباه فکر کردم ،تخریب کردم .از وسط راه برمگردم.
حاﻻ در مورد جمع؛ ما نمتوانیم این کار را بنیم .در مورد دنیا شاید اگر تعداد زیاد باشد متوانیم اثر بذاریم
ول در مورد فرد و خانواده متوانیم .خانواده کوچ است و موﻻنا توصیه مکند که شما این کار را دستکم
نگیرید.
»تو چراغ خود براَفروز« نگو که جهان همه مجنگند» .تو ی نهای هزاری ،تو چراغ خود براَفروز« یعن تو چراغ
خودت را روشن کن .چراغ دو جور است برای واحدهای کوچ؛ ی :فرد است .ی :خانواده است.
حاﻻ ،برای چه گفتم این را؟ »زحمت« دارد .متأسفانه ما ایرانها نمدانم به خاطر بیزینس که من داشتم ،ی
مقداری در دنیا گشتهام .ما ایرانها نمدانم چرا به قانون جبران معتقد نیستیم! یعن بدون اینکه زحمت ﻻیق
و سزاوارِ ی چیزی را بِشیم انتظارش را داریم.
ما مگوییم :خانوادۀ گرم داشته باشیم ،زن ،مرد را دوست داشته باشد .مرد هم زن را دوست داشته باشد و
هردویشان بچهها را دوست داشته باشند ،عشق بورزند ،محیط گرم باشد ،همه باهم خوب باشیم ،همیشه
بوییم ،بخندیم .خانم ،آقا به دست آوردن چنین فرهنگ در خانواده آسان نیست باید زحمت بشید با مدانم
نمشود .با جهل این که من اشتباه کردم به قولِ ببخشید از این اصطﻼح؛ »ماستمال مکنم مگذرم مروم«،
و متأسفانه وقت آدم قدرت دارد به راحت مردم تسلیم مشوند.
اتفاقاً منذهن بزرگترین میدان تخریبش فرد نیست .اینطوری نیست که مثﻼ من ،منذهن دارم مروم به ی
شخص که دوستم است ضرر مزنم! این در سطح واقعاً پایین هست .منذهن خیل در این مسیر موفّق نیست.
یا منذهن خانواده را بههم مریزد .یدفعه مبینید که زنِ خانواده از شوهر متنفّر هست ،شوهر هم از زنش،
و بزرگترین عامل عدم موفّقیتش مداند و به ی بند مداند .و همینطور بچهها هم از هم ناراحت ،پدر و
مادر ناراحت !..حاﻻ این وضع خانواده است.
اینجا هم بزرگترین تخریبش را نمکند بزرگترین تخریبش باﻻ بردن ی نفر آدم نادان و منذهن ،پر از درد
به رأس است .وقت او تخریب مکند به او جایزه هم مدهند .چرا؟ تعداد زیادی منذهن تحسینش مکنند ،از
جنس خودشاند ،منافع همانیدگهایشان ایجاب مکند.
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حاﻻ ،برگردم دوباره به صحبت اولم دوستان ممنونم که واقعاً کار مکنید ،ول باید صبر کنید .سع کنید ،کار
کنید و صبر کنید .موﻻنا مگوید :آیِس مشو.

لی تو آیِس مشو هم پیل باش
ورنَه پیل ،در پِی تبدیل باش
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (٣٠٧٣

موﻻنا مداند ما آیِس مشویم ،ما ناامید مشویم .شما ناامید خواهید شد برای اینکه بِﻼفاصله که مسیرِ درست
سوتزنان مآیند که آقا این کارها چه هست؟ بعد آنموقع
ْ
بِروید ترسهای منذهن مآید ،تقلید مآید،
همینکه ترسیدیم و خودمان را مقایسه کردیم ،مرویم به تغییر دیران ،یا دیران میل مکنند به تغییرِ ما،
اینها در ما واکنش ایجاد مکند .درنتیجه »اتﱠقُوا« مآید به وسط .شما یعن باید دائماً مواظب باشید ،نَه اینکه
رها کن خودت را در اختیار منذهن هرچه بادا باد ،همه کار مکنم.
درست مثل این که در زمین مینگذاری شده راه مرویم .مگویند آقا مواظب باش ،خانم مواظب باش پایت را
روی مین گذاشت رفت .توجه مکنید! و آن موقع خودش مگوید ،مگوید :کس که در خارزار راه مرود با
وقفه راه مرود ،کار مکند.
»وقفه«؛ یعن بِایست تماشا کن بعد بروی .کس که پابرهنه است در خارزار مرود هرلحظه ممن است که
پایش را روی خار بذارد .البته اینها تمثیلهای روستایی هست .روستا خار هست دیر ،مردم هم ی
موقعهایی پول نداشتند کفش نداشتند ،مجبور بودند با همین پای برهنه در خارزار برند ،و باید نگاه مکردند.
جامعه هم همینطور است .مردم منذهن دارند شما از پهلوی ی رد مشوی ممن است بِسابی یا او به تو
بِسابد و واکنش نشان بده یا او واکنش نشان بدهد و از آنجا درد تولید بشود ی مانع در ذهنت خودش را
بارد .توجه مکنید! ی مسأله پیش بیاید.
و درنتیجه شما مبینید که باید مواظب مقایسه باش ،مواظب باش شما را کس تغییر ندهد ،مواظب باش
کس را تغییر نده ،ش نکن ،از جمع تقلید نکن ،توجیه نکن که مردم اینطوریاند من هم اینطوریام،
بِش عقب ،ذهنت را بیناظر نگذاری ،چون این منذهن را بیناظر بذاری خرابکاری مکند بعد آن موقع
مجبوری باز هم با منذهنات توجیه کن .توجیه نکن ،اشتباه کردی اقرار بن.
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شاید ی از مهمترین کارهای مفیدی که ما متوانیم بنیم مثل ی شیر ،که گفت» :شیر آن نیست که حمله
کند صف را بشند شیر آن است که خود را بشند و به اشتباهش اقرار بند ولو مقدار زیادی تخریب کرده«.
توجه مکنید! گاه اوقات یادگیری هزینۀ زیادی دارد.
بعض موقعها آدم کل سرمایهاش را از دست مدهد شما مگویید :آخر این چیزی نیست که ،من باید این را
مدانستم تمام سرمایهام رفت .بعض موقعها ی قسمت از بدنش مرود .بعض موقعها ی یار خوبی را از
دست مدهد ،همسرش را از دست مدهد بعد پشیمان مشود ،چرا؟ برای اینکه نمدانسته .و اگر فضا را باز
کند بوید :نمدانم .یاد مگیرد ،نمدانم.
عرض کردم دوباره ،علّت اینکه ما انتقاد مکنیم و سوت مزنیم به این علّت است که مخواهیم بوییم:
»مدانم« .شما حمله کنید به مدانم .هر کجا دیدید که مخواهید ی چیزی بویید ،نگویید .حبر و سن
ﻼ وظیفۀ من نیست .آن موقع میل مدانم در شما کم مشود .اگر میل مدانم کم
نکنید .بویید آقا این اص 
بشود زندگ متواند از طریق شما صحبت بند؛

پس شما خاموش باشید اَنْصتُوا
تا زبانتان من شوم در گفتوگو
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (٣۶٩٢

چون تو گوش ،او زبان ،ن جنسِ تو
گوشها را حق بفرمود :اَنْصتُوا
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (١۶٣١

یعن؛ خداوند از جنس زبان است ما از جنس گوش ،همیشه این درست است این .یعن به حضور هم که مرسیم
فرض کن شما هیچ همانیدگ ندارید بازهم او صحبت مکند اﻵن که منذهن داریم دیر »اتﱠقُوا« ،هرلحظه که او
صحبت کند» .اَنْصتُوا؛ خاموش باش«.
چون تو گوش ،ما از جنس گوش هستیم همیشه ،الَاﻻبد ما از جنس گوش هستیم او زبان ،برای این که او
صحبت مکند ،همیشه او صحبت مکند ،اصﻼ اینطوری آفریده شدهایم ما .حاﻻ حیوان و نبات و اینها را ما
کاری نداریم انسان آفریده شده گوش باشد ،او زبان باشد .پس ما تا زمان که حرف مزنیم براساس منذهن
گوش نیستیم .شما بویید :من گوش هستم .من گوش هستم .آقا شما هم بفرمایید من گوش هستم.
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نمگویم آدم حرف نزند! ول نَه با حرص و ولَع منذهن که ثابت کند مدانم .از آنور میل به تخریب و حرص و
شهوت منذهن را برای حرف زدن درنظر بیرید که مخواهد ثابت کند که مدانم ،بهتر مدانم.
شما بویید :من نمدانم ،بهتر هم نمدانم و دائماً همین را تماشا کنید ،مواظب باشید ،آن موقع خواهید دید
که ی دیر یواشیواش شروع مکند از شما حرف زدن .آن حرف زننده همیشه مخواهد حرف بزند ما مجال
به او نمدهیم.
امروزه به بچههایمان یاد مدهیم :که تو گوش ،همیشه گوش هست ،او زبان .بعد آن موقع مبینید بچههایتان
به حرفهای شما گوش مدهند اگر شما به اشتباهات اقرار بنید و معذرت بخواهید مبینیم بچههایمان هم
دارند مکنند.
وقت ما لَج مکنیم و فکر مکنیم اینکه نمفهمد بابا! این ده سالش است ،دوازده سالش است! مفهمد که
شما اشتباه مکنید و انکار مکنید و این اثر بد مگذارد و این اشتباه کردن و اقرار نکردن را از بچه تا باﻻ باﻻ
برو مقامات باﻻ مبینید که کاربرد دارد .هرکس متواند اشتباه کند ،هرکس .مخصوصاً هم که منذهن داشته
باشد اصﻼ منذهن وقت مرود باﻻ هر پلّه ،بعد بوید که آی مردم ممن است اشتباه بنم مواظب من باشید
من دارم مروم باﻻ ،خودش هم هرلحظه به خودش بوید :من ممن است اشتباه بنم ،نکند دارم اشتباه
مکنم؟ نَه این که هر حرف مزند فکر کند که وح است.
بله .ببخشید تصمیم مگیرم من صحبت نکنم بعد شما من را به شوق مآورید .چجوری به شوق آمدم؟ وقت
خانواده شروع مکند به کار ،واقعاً من دیر خوشحال مشوم .برای اینکه این خانواده متواند واحد سازندگ
بشود و تا به حرف بزرگان گوش ندهیم ما ،ما نمتوانیم فرهنگ منذهن را عوض کنیم .توجه مکنید! باید به
حرف بزرگانمان گوش بدهیم.
☎پیام خانم زهره از کانادا
در غزل  ٢١٠٨برنامۀ  ٩١٢داشتیم:

منروم هیچ ازین خانه من
در تکِ این خانه گرفتم وطن
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خانۀ یارِ من و دارالقَرار
کفر بود نیتِ بیرون شدن
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل شمارۀ (٢١٠٨

و سؤال که مطرح شد این بود که حاﻻ که متوجه شدیم این خانه یار و »دارالقَرار« ماست ،چه کارهایی باید بنیم
و چه کارهایی نباید بنیم که از این خانه خارج نشویم؟
مهمترین نکتهای که گرفتم این بود که هرلحظه باید در مقابل اتفاقات فضا را باز کنم که به زیبایی در ابیات ٨٣۴
تا  ٨٣٩دفتر سوم به آنها اشاره شدهاست:

گفت حق که بندگانِ جفتِ عون
بر زمین آهسته مرانند و هون
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (٨٣۴

پا برهنه چون رود در خارزار؟
جز به وقفه و فکرت و پرهیزگار
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (٨٣۵

این قضا مگفت ،لین گوششان
بسته بود اندر حجابِ جوششان
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (٨٣۶

چشمها و گوشها را بستهاند
جز مر آنها را که از خود رستهاند
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (٨٣٧

جز عنایت که گشاید چشم را؟
جز محبت که نشاند خشم را؟
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (٨٣٨

جهدِ بی توفیق خود کس را مباد
در جهان ،واله اَعلَم بِالسداد
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (٨٣٩
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با وجود اینکه قبﻼ هم این ابیات را خوانده بودیم ،اما تکرار آنها در برنامۀ  ٩١٢برای من خیل مهم بود و من
از این ابیات آموختم که در زمین به آهستگ راه بروم .این آهسته راه رفتن معن بسیار گستردهای دارد و بهنوع
دستورالعمل در شیشه کردن دیو است.
در زمین آهسته و »هون« راه رفتن به این معن است که مدام به خودمان یادآوری کنیم که این قضا و کنفکان
است که در دنیای درون و بیرون ما هرلحظه اتفاقات و فکرها را بهعنوان مهمان برای ما مفرستد .این اتفاقات
هرچیزی و دربارۀ هرموضوع متوانند باشند .ممن است همسرم چیزی بوید ،در محل کارم اتفاق بیفتد،
دوست زنگ بزند ،خودم یهو دلم بیرد ،یا حت یهو خیل احساس سرخوش بنم ،هر انسان که مﻼقات
مکنم ،هر تلفن ،هر برنامۀ تلویزیون ،هر فردی در خیابان ،فروشندۀ فروشاه ،یا هر فرد و هر اتفاق متواند
باشد و با »هون« راندن و آهسته راندن یعن آیا بدون توجه به اتفاق بیرون و درون ،آیا متوانم همۀ توجه و
تمرکزم را صددرصد به مرکز خودم بذارم و در لحظۀ رخداد هرکدام از این اتفاقات فقط ناظر درون خودم باشم
و ببینم چهچیزی را در من باﻻ مآید؟ آهسته راندن یعن به اتفاقات واکنش هیجان نشان ندادن و فضا را باز
کردن و ناظر و تمییزدهنده بودن.
موﻻنا به ما مگوید هرکدام از این اتفاقات دنیای درون و بیرون ،و بهطور کل تمام اتفاقات و همۀ قرینهای
ذهن ،همه برای ما مثل »خارزار« هستند ،مثل زمین مینگذاری شده هستند که ما باید بسیار مراقب باشیم،
هنگام برخورد با آنها وقفه کنیم ،فکر کنیم ،و از واکنش پرهیز کنیم که در ی کﻼم یعن فضاگشایی کنیم
وگرنه که زخم خواهیم شد.
قضا و کنفکان ،هرلحظه این هشدار را به ما مدهد و به گوشِ جان ما مگوید که فضاگشایی کن ،مراقب
باش ،در مقابل اتفاقات فضا را باز کن ،در اتفاق گیر نیفت ،اتفاقات تو را به واکنش نیندازد ،در دیران واکنش
برنینگیز ،از اتفاق زندگ نخواه که اگر هرکدام از این کارها را بن خار در پایت فروخواهد رفت و آسیب خواه
دید ول ما گوش نمکنیم ،اصﻼ کر شدهایم و نمشنویم چون درگیر تﻼشهای ذهنمان ،واکنشهایمان ،و
منممنمهای خودمان هستیم و گوشمان کر است.
البته خدا مگوید هرکس در این دنیا این بصیرت را ندارد که »خارزار«ها را ببیند و برای گذر از آنها چشم و
گوش خودش را باز کند و تنها کسان که به منذهن خود پی بردهاند و فضاگشایی مکنند این توانایی را دارند
و غیر از خدای متعال و عنایت او هیچ نیرویی نمتواند گوش و چشم ما را باز کند.
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و در پایان ،اله که هیچکس در این دنیا گرفتار تﻼش بیهوده و کار بیمزد یا کوشش بدون موفقیت نشود و
خداوند به راست و درست داناتر است.
☎پیام خانم ماریا از تهران

منَروم هیچ از این خانه من
در تکِ این خانه گرفتم وطن
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢١٠٨

منظور از وطن در اینجا ،جایی است که ما از آن زاده شدهایم ،اما نه بهعنوان تن و هشیاری جسم ،بله
بهعنوان روح و هشیاری حضور .وطن جایی است که ما به آن تعلق داریم ،وطن این لحظه است ،وطن فضای
ن سوت است.
گشودهشدۀ درون ماست ،وطن خلوتگاه حق است ،وطن دارالْقَرار است ،وطن مام 
موﻻنا مگوید با وجود تحریات بیرون ،من از فضای امن این لحظه بیرون نخواهم رفت ،زیرا در تکِ این خانه
وطن گرفتم؛ یعن در وطن ماندگار شدند و بهاندازۀ کاف عمیق و ریشهدار شده بودند ،و حس امنیت ،هدایت،
قدرت و عقل را از زندگ مگرفتند و نیازی به بیرون نداشتند ،پرهیز مکردند و خداوند را ستایش و از او کم
مگرفتند ،بنابراین از جذبه و عنایتِ او برخوردار شدند.
اگر ما بخواهیم در ذهن بمانیم ،دچار افسانۀ منذهن خواهیم شد و مقاومتِ ما دربرابر رفتن به وطن یا همان
فضای یتایی این لحظه بیشتر مشود و این کار باعث مشود ما بیشتر در ذهن بمانیم.
منذهن راه برای بازگشت نمداند ،جز مﻼمت ،و غافل از اینکه مﻼمت ی نوع مقاومت است برای بازگشت.

سر نَهم آنجا که سرم مست شد
گوش نَهم سویِ تَنَن تَنْتَنَن
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢١٠٨

گوش دادن به منذهن و سر و صدایی که در سرِ ما ایجاد مکند ،ما را از وطن دور ،و به بیرون مکشاند،
ش این لحظه را منذهن بههم مزند و ما را از این لحظه دور مکند؛ درنتیجه ما باید از
درواقع سوت و آرام ِ
گوش دادن به ذهن پرهیز کنیم ،تا صدای آهنگین زندگ را بشنویم.
صدای خداوند را فقط در وطن متوان شنید و آنجاست که ما از سر و صدای ذهن در امان هستیم.
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سرِ ما در آنجا مست است؛ یعن ما در آنجا آرامش داریم ،درجاییکه سرِ منذهن و عقلش را زمین مگذاریم،
تا از سر و عقل زندگ برخوردار شویم.

در سفر گر روم بین یا خُتَن
از دلِ تو ک رود حبالوطَن؟
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (٢۶٢٠

ما متوانیم بهعنوان ذهن و هشیاری جسم کارهایِمان را در بیرون انجام دهیم و مجدداً به این لحظه که وطن
ماست برگردیم.
در سوره الشرح ،آیۀ  ٧داریم که پس هروقت از کاری فراغت یافت برای کارِ جدید خود را به تَعب انداز.
هرچند که این کار برای ذهن سخت و عذابآور است؛ چون ما در ذهن فکر مکنیم که به ما خوش مگذرد،
درحالکه مدانیم وطن دیری داریم .بنابراین ما پس از انجام کار باید با شوق و اشتیاق به وطن یا به این
لحظه و فضای امن برگردیم ،کما اینکه در آیۀ  ٨همین سوره داریم که و با رغبت و اشتیاق بهسوی پروردگارت
رویآور .ما باید برگردیم و این کار را به تعویق نیندازیم ،زیرا از سوی ذهن دچار ضرر و زیان و درد خواهیم شد.
نباید درد ما را بهسوی وطن هدایت کند ،بله ما قبل از اینکه زیرِ فشار درد و زیانِ ذهن قرار بیریم ،باید
برگردیم.
و طبق حدیثِ »وطندوست از ایمان است« باید با شور و اشتیاق برگردیم نه با درد.

هیچ کنج بیدد و بیدام نیست
جز به خلوتگاه حق آرام نیست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (۵٩١

☎پیام خانم حورا از تهران

آدم کو علﱠماسماء بست
در تَکِ چون برقِ این س ،بیتَکست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (٢٧٠٨
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موﻻنا مگوید وقت خدا انسان را به فضای یتایی متصل کرد ،انسان از عقل و خرد خدا بهرهمند شد .زمان که
مرکز ما عدم باشد و فضاگشایی کنیم ،حس امنیت ،هدایت ،قدرت و عقل را از زندگ مگیریم و مستقیماً به
خ ردِ کل متصل مشویم و اینگونه است که ما برگزیدۀ کائنات هستیم.
اما زمانکه به ذهن مرویم و دچار هشیاری جسم مشویم ،ما دچارِ »من مدانم« و »عقل جزوی« مشویم،
بنابراین خرد کل از ما گرفته مشود و خردِ کل از ما دربرابر اتفاق این لحظه پشتیبان نمکند؛ درنتیجه قدرت
از ما گرفته مشود و دربرابر حمله منذهن خودمان و منهای ذهن دیران بیدفاع ممانیم و نمتوانیم جلوی
خشم ،کینه ،ترس ،حرص و غیره را بیریم.

چون مﻼئک ،گوی ﻻ علْم لَنا
تا بیرد دستِ تو علﱠمتَنا
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (١١٣٠

وقتکه ما دچار هشیاری جسم مشویم ،نباید با منذهن فکر و عمل کنیم و نگوییم من مدانم ،بله تسلیم
شویم و از خدا کم بخواهیم ،تا خدا دستِ ما را بیرد؛ یعن ما را از خردش برخوردار کند ،تا از قدرت و
حمایت و هدایتِ او دربرابر اتفاقِ این لحظه ،برخوردار شویم و اینطوری دیر کینه ،حرص ،خشم ،ترس و غیره
در ما قدرت نمگیرد ،چون ما از قدرت و خردِ کل بهرهمند شدیم.
☎پیام خانم مریم از اورنجکانت

منروم هیچ ازین خانه من
در تکِ این خانه گرفتم وطن
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢١٠٨
برنامه شماره  ٩١٢و غزل شماره  ٢١٠٨از دیوان شمس موﻻنا ،مرکز استقرار جان ،خانۀ امن و آسایش ابدی،
دارالقرار ،قبلۀ هر انسان درد کشیده ،درب رحمت و عنایت زندگ ،شمع و چراغ و روشنایی دیده برای شناسایی
هرچه بیشتر ذهن و عقل جزوی و همچنین لزوم رهایی از آن.

عقل جزوی آفتش وهم است و ظن
زانکه در ظلمات شد او را وطن
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (١۵۵٨
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سن گزیدن در ذهن و تاری آن ،انسان را دچار بزرگترین آفت یعن توهم و ظن مکند .توهم و ظن قراردادن
ی فکر یا باور در مرکز .توهم و ظن پندار کمال و دانستن ،درنتیجه دچار هیجانات چون :خشم ،ترس ،حسادت،
اضطراب و پریشان شدن.
سن گزیدنِ در ذهن و ماندنِ در تاری آن سبب قضاوت و مقاومت در برابر اتفاق این لحظه ،درنتیجه به دام
افتادن است .سن گزیدن در ذهن ،اختیار و حزم را فلج ،قدرت تمییز و تشخیص را محدود و فکر و عمل
انسان را دچار آفت و ضرر و زیان مکند.

گر وطن خواه ،گذر زآن سویِ شَط
این حدیثِ راست را کم خوان غلط
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (٢٢١٢

عقل جزوی آفتش وهم است و ظن
زانکه در ظلمات شد او را وطن
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (١۵۵٨

ساکن شدنِ در ذهن و دچار هیجانات چون اضطراب ،پریشان و آشفتگ شدن ،انسان را از وطن اصل خود که
همان مرکز عدم و برکات ناش از آن هست ،محروم مکند .سن گزیدنِ در ذهن سبب نفاق و تفرقه مشود،
بهطوریکه انسان در ظاهر چیزی مگوید و در عمل خﻼف آن را اجرا مکند.

ب ا ْلوطَن بذر مایست
از دم ح 
که وطن آن سوست ،جان این سوی نیست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (٢٢١١

سن گزیدنِ در ذهن و تاری آن ،دید حضور انسان را پوشانده و گوش را از شنیدن موسیق موزون و شادیآور
زندگ محروم مکند.

خانۀ یارِ من و دارالقَرار
کفر بود نیتِ بیرون شدن
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل شمارۀ (٢١٠٨

خانۀ یار ،مرکز خال از هرگونه همانیدگ و درد است .خانۀ یار ،مرکز امن و محل آسایش و قرار و محل شر و
پرهیز و صبر است که با نور شناسایی خود روشن مسازد که هرگونه فکر و عمل که در ذهن مهمتر از فضای
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گشودهشده و مرکز عدم باشد ،روی زندگ را مپوشاند و فکر عمل انسان را دچار آفت و ضرر و زیان مکند.
شناسایی بیشتر ذهن به یاری بزرگان و خردمندان تنها راه رهایی و نجات از آفتها است.

من نسازم جز به دریایی وطن
آبیری را نسازم من سن
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (٢٢٨۵

☎پیام خانم ریحانه از استرالیا
دلیل اینکه ما به خواستههایمان نمرسیم ،این هست که آنها را مرکزمان قرار مدهیم و وقت موضوع یا
شخص را در مرکزمان قرار مدهیم ،یعن این اجازه را به خودمان دادیم که از حال به آینده و گذشته برویم و
این کارافزایی است .مدت است برای ادامۀ تحصیل خیل دست و پا مزنم و تﻼش مکنم که موقعیت را برای
شروع این کار بهوجود بیاورم ول همیشه به ی درِ بسته مخورم و وقت نورافکن را روی خودم انداختم ،متوجه
شدم این موضوع را در مرکزم قرار دادم و از وجود خداوند و زندگ در مرکزم خبری نیست.
سع کردم این موضوع را از مرکزم بردارم ،با وجود اینکه خیل برایم سخت بود ،در این دوران روی خودم بیشتر
کار کردم ،و با برنامه و حفظ کردن ابیات و کار کردن ،مشغول کرده بودم خودم را ،و مگفتم حاﻻ بعداً اگر
زندگ بخواهد خودش برایم راه را باز مکند ،ول تﻼشم را مکردم نه مثل قبل ،خیل خیل کمتر ،ول بود.
با توجه به اینکه دیر سع در این داشتم که آن در مرکزم نباشد ،و مرکزم خال باشد از فکرهای منذهن.
خﻼصه نفهمیدم چطور شد که کمتر از دو سه هفته راه را که انگار همیشه جلوی چشمم بود ،ول چون با
منذهن دنبالش مگشتم ،نمدیدم .تمام چالشها به چشم بههم زدن از بین رفت و خدا را شر راه درست
برایم باز شد.

گر توکل مکن در کار کن
کشت کن پس تکیه بر جبار کن
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٩۴٧

متوجه شدم باید خاموش باشم ،خاموش ،خاموش .حت بعض جاها نیاز به هیچ تﻼش نیست .این اتفاق چند
بار دیر هم در کارهای مختلف برایم افتاد .حت چند بار امتحان کردم ،زمان که موضوع را در مرکزم قرار
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مدادم با اینکه تﻼش فراوان مکردم ،نتیجه صفر بود .با کل کارافزایی و در آخر ناامیدی .ول وقت از مرکزم
درمآوردم ،حت بدون تﻼش هم نتیجۀ رضایتبخش را مگرفتم.

صبح نزدی است خامش کم خروش
من همکوشم پی تو ،تو موش
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (۴١١

پايان بخش دوم
☎ پیام خانم الهام از شیراز
با سﻼم خدمت آقای شهبازی عزیز و همه دوستان عزیز ،الهام هستم از شیراز ،خواستم از دوستان عزیز تشر
کنم بابت پیامهای عالشان.
با اجازهتان دلنوشتهای نوشته بودم خواستم برایتان بخوانم ،اما قبلش خواستم چیزی را اقرار کنم ،بعد از
خواندن این نوشته احساس کردم من ذهنام این نوشته را از نور خود مدانست و حس مدانم داشت ،که این
موضوع مرا به یاد کاتب وح آورد که نتیجه ادعا و ناموس بدل که داشت چه شد! بنابراین تصمیم گرفتم قبل
از خواندن این متن اول به نمدانم خود اقرار کنم .با اجازهتان شروع مکنم.
بشنوید وصف سفرنامه حقیر قبل و بعد آشنایی با مولوی
در طفول شور و حال داشتم
لی آن را بی دلیل پنداشتم
رفته رفته غم درونم لونه کرد

جای شادی ،درد را هم خونه کرد
آرزو ها و خیالهای محال
شد سرابی بر سر هر شور و حال
اعتقادات و خرافات قدیم

شد همه ارزش به نام عشق و دین
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این چنین پروردگاری ساختم

تخت شاه زیر پایش انداختم
در تصور ،خانهاش در آسمان
مپرستیدم من او را اینچنان
هر زمان دردی نیازی داشتم
دست یاری سوی او افراشتم
از کرم گاه کرامت م نمود
دردهایم را طبابت منمود
لی من گستاختر از لطف او

خواستههای بیشتر هر دم از او
وصف حالم آتش شد از حسد
در قیاس خویش با اهل جسد
دشمنان بیشماری ساختم
روز و شب در جنگ و کین متاختم
از درون فاسد وجودم تیره شد

گرد غم حایل به هر اندیشه شد
نالههایم شد نوای هر دمم
کرد مختل روزگارم را به غم
در خیالم هر چه مپنداشتم
جز حقیقت آنچه بهرش کاشتم!
ناگهان شد رحمت و لطفش چراغ
از طریق عارف معنا براق

مولوی آمد به فریادم رسید
داد جان تازه به بندۀ اسیر
چشم کورم را به اندک باز کرد
شور و عشق تازهای آغاز کرد

صفحه53 :

شماره ٩١٢ ١

پیامهای تلفن☎
گیج و حیران بودم از احوال خود
شاد بودم بی دلیل در جان خود

کین منم؟ اکنون این شادی ز چیست!!
این رضایت این تمامیت ز کیست؟
گفت خام ،بس کن و با من بیا
نیست اکنون پاسخ در ابتدا
رفتم و دیدم به هر سویی شدم
تکه تکه بر سر کویی شدم
ﻻیه ﻻیه درد را انباشتم

تخم حرص وبخل را من کاشتم
گفت بنگر حاصل عمرت ببین

اختیارش هست با تو اینچنین
ماندن و خون خوردن و هر لحظه آه!
یا رهایی از غم و زندان و چاه!
گفتمش ای عشق خون خوردن بس است
وقت آزادی از آن بند خس است
گفت راه پیش رو داری بدان
نیست آسان ،مرد مخواهد ،جوان
هر چه را انباشت داغش کنم
همچو کاه بر سر بادش کنم
گفتمش خامم نجاتم دست توست
من نمدانم کجایم ره ز توست
کور و نابینا بدم بی سر پناه
تو شدی تنها پناه و ره گشا
کرد آغاز و بزد شخمم هزار

تا برون آرد همه تخم خراب
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هر چه را من کاشتم ویران برد
تخم و آب تازهای سیران برد

همچو طفل شاد گشتم من دوبار
خنده آمد بر لبم بی اختیار
مست گشتم از هوایش هر دم
همچو آهویی درون گلشن
نه دگر غم بود و نه افسردگ
هر چه بود شادی همه فرخندگ
این چنین کردم اسیر عشق خود

داد راهش را نشان با چشم خود
گفت اکنون که چشیدی مزهاش
تو نگه دار از بﻼ و آفتش

بعد از آن هم ابتﻼ آغاز شد
راه و درهای جدیدی باز شد
بارها منباختم در امتحان

مشد او بار دگر منج جان
مرسانید او کﻼمش را به من
که مشو مأیوس ،هین من با توام
لنگ و لوک و خفتهشل و بیادب
در همه حالت رویم را طلب
شر مگویم هزاران بارها

که برد از بند غم من را رها
آن خدایی که توهم ساختم
مولوی ویران بردش با عدم
گفت بیرون یا که باﻻ من نیم

من هم اکنون در درونت جاریم
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سالها در انتظارت چشم به راه
در کنارت بودم تو در هوا

لی اکنون که گرفت زلف یار
باش خاموش و به دنبالم بیا
تا چشانم مزه آزادگ
با سجودت هر دم در بندگ
این توهم ها همه پوشالیند
ما و من جمله همه توخالیند
هست تنها ی وجود اندر جهان
پاک گردان درون ببین عیان

من کنون دانم که این راه است دقیق
چون که دارد داوری عادل شفیق
گرچه در من دردها اندک ناند
لی ،دانم مایه آزادیاند
پس نگردم ناامید در ابتﻼ

چون که باشد آن کلیدی در نجاح
مگریزم تا رگم جنبان بود
ک فرار از خویش تن آسان بود
☎پیام خانم از سنندج که سه سال است با برنامه آشنا شدهاند:
قبﻼ شنیده بودم که فقر معنویت است اما من فقر را فقط فقر مال مپنداشتم .البته که انسان فقیر از نظر مال
هم اگر از کس چیزی نخواهد و با آن فقر بسازد ،با خدا ی مشود .اما فقری که مورد نظر است ،خال کردن
ذهن و انداختن همانیدگها است ،که من این را نمدانستم.
خیل وقتها اگر چیزی اضافه مکردم ،به جای این که از آن لذت ببرم ،عذاب وجدان داشتم تا این که از آقای
شهبازی عزیز شنیدم که ما هرچیز خوبی مثل خانه بزرگ ،ماشین خوب و تمام امانات زندگ را متوانیم داشته
باشیم اما نباید آنها را در مرکزمان قرار دهیم .اگر روزی پیش آمد که آنها را از دست دادیم ،برایمان مهم
نباشد و به خاطرش افسرده نشویم.
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فقر فخری بهر آن آمد سن
تا ز طماعان گریزم در غن
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٧١۵

پس فقیر آن است کو بیواسطه است
شعلهها را با وجودش رابطه است
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (٨٣۵

☎پیام آقای نصراله
چند بیت است بخوانم:

هیچ کنج بیدد و بیدام نیست
جز به خلوتگاه حق ،آرام نیست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (۵٩١

مرود از سینهها در سینهها
از ره پنهان ،صﻼح و کینهها
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (١۴٢١

از قَرین بیقول و گفتوگوی او
خو بدزدد دل نهان از خوی او
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٢۶٣۶

اختیار آن را نکو باشد که او
مال ِخود باشد اندر اتﱠقُوا
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (۶۴٩

اجازه بفرمایید معن آن را بویم .و مگوید که:

هیچ کنج بیدد و بیدام نیست
جز به خلوتگاه حق ،آرام نیست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (۵٩١
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انسان هیچ جایی ،هیچ سرزمین بدون همانیدگ و بدون منذهن وجود ندارد ،انسان در سرزمین خودش باشد،
کشور خودش باشد یا که به کشورهای دیر فرار کند و جایی دیر آرام بیرد ،وجود ندارد .زمان آدم متواند
آرام بیرد که ،در فضای عدم و فضاگشا باشد ،هیچ جایی نمتواند برای او آرام باشد مر که از درون و به
خلوت خودش فائق آید.
دوم اینکه :

مرود از سینهها در سینهها
از ره پنهان ،صﻼح و کینهها
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (١۴٢١

اهمیت قرین در زندگ ما را موﻻنا ،گوشزد کرده و اینکه قرین چقدر تأثیر مگذارد .حت اگر هم بدون گفتگو
باشد ،معناش این است که باید مراقب نزدیان خود باشیم.
اگر قرین ما انسان باحضور ،بهحضور رسیده باشد ،مانند موﻻنا و استاد عزیزم جناب آقای شهبازی ،انسان را
به فضاگشایی و عدم سوق مدهد و اگر اطرافیانِ ما آدمهایی باشند که دارای همانیدگ و منذهن باشند ،حت
اگر هم هیچگونه صحبت رد و بدل نشود روی ما تأثیر منف مگذارند و حال ما را خراب مکنند و تأثیر خودش
را مگذارد .بنابراین در چنین فضایی ،باید مراقب موشها و مینهای اطرافمان باشیم که خُلق و خوی ما را
ندزدد.
از قرین و اطرافیان ،بدون هیچ حرف و صحبت ،تأثیر خودش را خواهد داشت .در چنین مواقع باید با زیرک و
بدون برخورد با مینها از کنارش بذریم .بهطوریکه باعث تنش نشود.

اختیار آن را نکو باشد که او
مال ِخود باشد اندر اتﱠقُوا
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (۶۴٩

در چنین حالت بهترین و نکوترین راه ،این است که انسان تقوا پیشه کند و اختیار خودش را دست قرین ندهد.
و با حزم و به آرام از کنارش بذرد و مواظب منذهن باشد.
با فضاگشایی راه عدم را پیشه کند و با مراقبت و اینکه نورافکن را روی خودش قرار دهد و آن فضا را به صورت
فیزی ترک کند و یا در غیر این صورت با فضاگشایی فقط مواظب خود باشد.
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در اینگونه موارد بنده به خودم اجازه نمدهم بخواهم کس را »حبر و سن «کنم که در اینصورت خود را خال
و بدخو کردهام.

تا کن مر غیر را حبر و سن
خویش را بدخو و خال مکن
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٣١٩۶

چون مدانم که هنوز فاصلۀ زیادی تا ریشهدار شدن و قویشدن در راه عدم و فضاگشایی دارم ،لذا سع مکنم
فقط و فقط روی خودم کار کنم و حواسم به خودم باشد .که به فضای همانیدگ و منذهن نروم.
و در پایان هم جملهای دارم که اگر اجازه بفرمایید بخوانم مگوید که:
»اتفاقات برای خوشبختکردن یا بدبختکردن ما نمافتد ،بله اتفاقات برای بیدارکردنِ ما مافتد«.
ی نکته هم اگر اجازه بدهید بویم که» :رعایت قانون جبران فوقالعاده در زندگ من مؤثر بوده«
آقای شهبازی ،من واقع ًا همانیدگ زیادی داشتم اﻻن هم دارم .حداقل آن این است که مراقب هستم و وقت که
متوجه مشوم که همانیدگ مآید سراغم و نحوۀ برخوردم به این صورت است که با آن صحبت مکنم سع
مکنم از کنارش راحت بذرم و با فضاگشایی دوری مکنم از همانیدگهایم.
فقط تنها و تنها مسیری که من خودم به نظرم آمده در این مسیر پیشرفت حاصل مشود .این قانون جبران و
رعایت قانون جبران است ،که قانون جبران تنها نه مادی بله هم بیشتر معنوی هم هست.
گنجحضور را که واقعاً با چه زحمات آقای شهبازی عزیز و دوستانشان برنامه را
ِ
یعن اگر که کﻼسها و برنامۀ
تهیه مکنند و ارائه مدهند ،من مدانم و ی مقداری از آن را درک کردهام ،چقدر زحمت دارد.
قانون جبران مگوید که حداقل آن این است که این اشعار را که با این زحمت تهیه مشود و به شلهای
مختلف ارائه مشود و ی از اینها همین برنامه حضوری است و در تلرام یا جاهای دیر هم هست .برنامه
ارائه مشود با زحمات زیاد .این را باید وقت بذاریم ،این را به خودم عرض مکنم نه کس دیر .چون خودم
کس نیستم که بخواهم نصیحت کنم .اما این را خودم درک کردم که باید این کار را انجام بدهم.
و آقای شهبازی عزیز من ی مطلبی را دربارۀ زندگ خودم عرض کنم.
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ی دختر خانم دارم که ایشان در رابطه با این برنامهها که روی من اثر گذاشته و برخوردی که با دخترم در
این رابطه داشتم و فضاگشایی که کردم ،حقیقتاً اینقدر شیرین شده زندگام ،اینقدر لذت مبرم خودم .و
متوجه مشوم که چقدر اثر دارد این برنامۀ گنجِحضور در زندگام.
امروز درک کردم که باید حواسم فقط به خودم باشد نه دیری .و این شمع درونم که سوسو مکند ،این را
مواظب باشم ،فضاگشایی را روشن نگه دارم و زیرِ دامنم بیرم که خاموش نشود .این خیل مسئله مهم است.
سخنان آقای شهبازی در پایان صحبتهای آقای نصراله
آقای شهبازی :ی سوال دارم ،حاﻻ مدانم که نباید اینها را پرسید ول مخواهم ببینم آقا چند سالتان است؟
☎آقای نصراله :آقای شهبازی من  ۵٩سال دارم.
و علت اینکه مپرسم این است که جوانان گرچه که مورد نصیحت قرار نمگیرند .ما اینجا نصیحت نمکنیم.
ول توجه کنید کس که به مرز شصتسال رسیده و حرف مزند ،جوان باید گوش کند.
جوانان که البته عﻼقه به تغییرِ خودشان دارند ،ی اشاﻻت در خودشان مبینند و فکر نکنند که بیشتر
مبینند ،خیل از خانمها و آقایان که در اینجا صحبت مکنند و سنشان به مرز شصت مرسد ،این خانمها
و آقایان دارای تجربه هستند .ﻻزم است که شما یاد بیرید ،مجان است این بهترین راه یاد گرفتن است تا هزینه
زیاد بدهید ،پول بدهید ،اشتباه کنید ،تقاصش را پس بدهید ،به عواقب بد آن دچار شوید ،خوب گوش بدهید.
یاد بیرید مجان است.
ی موقع همچنین برنامهای نبود .اﻻن که ی سویی درست شده ،آدمهای با تجربه صحبت مکنند شما
جوانان گوش بدهید ،که دیر زندگتان را خراب نکنید مثل ما ،بعداً بفهمید ،شما را عرض نمکنم خودم را
دارم مگویم] ...مثل ما ،یعن خودم[...
☎ آقای نصراله:
حقیقتاً زندگمان متحول شده ،و حاﻻ فهمیدم که ای کاش ،خوب حاﻻ...خودم را مﻼمت نمکنم .چون شما
مفرمایید خودتان را مﻼمت نکنید .مگویم ای کاش که جناب شهبازی من بیست سال پیش از این با این برنامه
آشنا شده بودم.

صفحه60 :

شماره ٩١٢ ١

پیامهای تلفن☎

من واقعاً مگویم شاید خودتان واقف هستید که چقدر تأثیر گذار است در زندگ انسانها .و چقدر خانوادههایی
را مشناسم ،یا پیامهایی که مدهند ،و مبینم آنهایی که به این برنامه متصل شدند چقدر زندگشان شیرین
شده ،چقدر زندگشان شیرین شده و لذت مبرند .معن عشق را هیچجایِ دیر نمشود جستجو کرد .بهغیر
از این برنامه ،جناب آقای شهبازی .و چراغ که شما روشن کردید تبدیل به ی خورشیدی شده که تمام دنیا را
دارد مگیرد.
من آرزویم این است که این اتفاق را تا در حیات هستم ببینم که انشاءاله ،این اتفاق خواهد افتاد و ی سونام
آگاه و روشنایی در وجود انسانها و فضاگشایی پیدا بشود و انشاءاله و در واقع هم خیل این مسئله مهم
است که اگر رهبران کشورها چهار بیت از اینها را مخواندند ،چهار بیت را گوش مدادند ،بهخدا نه جنگ
بود ،نه کشت و کشتاری بود.
همۀ اینها برمگردد به منذهن و تسلیم جمع و به هر صورت نمدانیم شما چار کردید با دلِ ماها ...من
واقعاً نمدانم...فقط متوانم بویم ممنونتان هستم و سع کنم قانون جبران مادی را هم یجوری جبران کنم
در حدی که واقعاً در توانم هست ،شما زندگتان را وقف این برنامه کردید و مفرمایید که کاش زودتر این کار
را کرده بودید .من مبینم که آقای شهبازی چقدر گذشت شما دارید .من که خودم به گردِ پای شما نمرسم!...
ل شما در این زمان ،در این قرن ،و با تسلط به امانات رسانهای ،اینترنت،
خیل لذت مبرم که ی انسان مث 
تلرام و غیره ...این برنامه را فراهم کردید و به ما دارد سرویس مدهد .این بیانصاف است که ما گوش ندهیم
حقیقتاً!...
من خودم را عرض مکنم .من دوباره کاری به کس ندارم ،من خودم را عرض مکنم من باید حواسم ،نورافکن
روی خودم باشد .خودم را عرض مکنم جسارت نشود به کس ،هرکس باید روی خودش کار کند به هر صورت
من تشر ویژه دارم.
☎پیام آقای نیما از کانادا
»تکرار ،نه تکراری!«
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شناسایی کردهام که با اینکه به تکرار ،تعهد و هماهنگ یقین دارم ،هنوز دنبال چیز جدیدم .مثﻼ وقت بیت و یا
مطلبی را مخوانم که بارها تکرار شده ،بهصورت ناخودآگاه توجهام کم کاسته مشود .اﻵن به این موضوع
آگاهم و شناساییاش کردهام .مدانم که از منذهن است.

آنچه گوید نفسِ تو کاینجا بد است
مشنوش چون کارِ او ضد آمدهست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (٢٢۶۶

روزی ی از دوستانم راجعبه فوتبال مگفت که آخر که چه؟! یازده نفر دنبال ی توپ مدوند و از اینور به
آنور پاس مدهند! از دیدِ کس که با فوتبال آشناییت ندارد ،فوتبال سرجمع فقط شوت ،پاس ،و دریبل بیش
نیست .اما ترکیبِ این سه چیز ،با تاکتی و استراتژی بازی ،این ورزش را پرطرفدارترین ورزش دنیا کردهاست.
شدهاست که ی تیم ،کل نود دقیقه را با ی تاکتی پیش مبرد .مثﻼ آنقدر از طرفین بر روی دروازه سانتر
مکنند که باﻵخره گل شود .دراصل ی چیز را آنقدر تکرار مکنند تا نتیجه دهد .پس تکرار جواب مدهد.
هر تاکتی هم که بهکار مبرند ،شاید از نگاه شخص در بیرون یسان باشد ،ول تکراری نیست و هر دفعه با
دفعه قبل فرق دارد.
ٔ
منذهن» تکرار« را با »تکراری« اشتباه مگیرد .مثﻼ مگوید :چرا اینقدر این ابیات را تکرار کنم؟ چرا آقای
شهبازی این مطالب را هر دفعه تکرار مکند؟ که چه شود که در روز برای عبادت ی چیز را انجام دهم و تکرار
کنم؟
منذهن مانند کس است که فوتبال را نمشناسد .ی بار که بازی کند و پا به توپ شود ،مفهمد که هر بار
تکرار نه تنها تکراری نیست ،بله عین پیشرفت و نُویی است.

کل اَصباح لَنا شَانٌ جدید

کل شَء عن مرادی ﻻ یحید

)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (١۶۴٠

»در هر بامداد )هرلحظه( کاری تازه داریم ،و هیچکاری از حیطۀ مشیتِ من خارج نمشود«.
جهانِ ذهن ،جهانِ تکرار است .اما از نگاه ِحضور ناظر ،این تکرار به هیچعنوان تکراری نیست .در هر روز دو
بار ،ساعت دوازده مشود ،هر سال پنجاه و دو بار جمعه ،فصلها دائم تکرار مشوند ،هر ثانیه انسان از فرم
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فیزی خارج مشود و فُوت مکند ،و از طرف دیر هشیاریای بهصورت انسان در این جهان متولد مشود.
ن گذرا ،آفل هستند و درحال تکرار؛ ول تکراری نیستند .منذهن چون آفل و از جنسِ گذرا
همهچیز در این جها ِ
است ،همهچیز را تکراری مبیند.
وقت در ی صندوق ذهن ،گیر مکنیم ،همهچیز را از درون آن صندوق مبینیم .نمتوانیم ببینیم که مثﻼ برای
حفظ کردنِ ی غزل ،مبایست بارها و بارها ابیاتِ آن را تکرار کنیم تا حفظ شویم .نمگوییم که این بیت را ده
ثانیه پیش خواندم ،دیر چرا بخوانم؟ در صندوقِ خوانشِ ابیات گیر نمکنیم.
منذهن از این موضوع »تکرار و تکراری« هم متواند خیل راحت سوءاستفاده کند .مثﻼ مگوید که من این
دفعه دروغ مگویم ،کارم را راه ماندازم ،هیچ اتفاق نمافتد .من این دفعه جنگ مکنم تا به صلح برسم ،این
تجربه شخص ،مگفتم که من این دراگ یا مواد مخدر را مصرف مکنم
ٔ
ق
دفعه با دفعهٔ قبل فرق دارد .مثﻼ طب 
دفعه قبل فرق دارد!«
ٔ
دفعه قبل فرق دارد .امان از لفظ» این دفعه با
ٔ
ول معتاد نمشوم .این دفعه با
چقدر باید در ِد جمع متحمل شویم تا بفهمیم که عقل جزئ منذهن و هشیاری جسم جواب نمدهد؟ چقدر
بایست ی کار »تکراری« را »تکرار« کنیم و جواب متفاوت انتظار داشته باشیم؟
چرا وقت مبینم که هرکس که به هرچیزی اعتیاد پیدا مکند و بعد اظها ِر بدبخت مکند ،قبول نمکنم و
مگویم :من با بقیه فرق دارم؛ وقت هرکس به برنامه زنگ مزند و مگوید از تکرارِ ابیات نتیجه دیده و از
تکرارِ برنامه ،عبادت ،مراقبه و … نتیجه گرفتهاست ،باور نمکنم و گوشم بدهار نیست؟ با تکرار است که
ناگهان شمع منذهن مسوزد و شمع حضور روشن مشود:

اندک اندک آب بر آتش بزن
تا شود نارِ تو نور ای بوالحزن
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (١٣٣٣

حضورِ ناظر ،مراقب و آگاه ،دیدِ »تکراری« ندارد .دیدِ نُویی دارد .از کوه بودن و منممنم کردن که دست بردارم
همهچیز را رقصان مبینم .در عین تکرار و روان ،ساکن ی لحظۀ ابدی و بینهایت.

ک شود این روانِ من ساکن؟
این چنین ساکن روان که منم
شماره (١٧۵٩
ٔ
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل
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تکرار تجلّ حضور است .با دیدِ ناظر مبینم که ذهن چونه مخواهد مرا به صندوق تکراری بودنِ آموزش
ق فرم درآوردن معنا ،ستیزه با فرم بهجای آشت با معنا:
معنوی بشاند .صندو ِ

در تجلّ بنماید دو جهان چون ذرات
گر شوی ذره و چون کوه گران نستیزی
)مولوی ،دیوان شمس ،غزلٔ (٢٨۶٢

تکرار کلیدِ تبدیل است .هر تکراری ،تکراری نیست! حضور ناظر است که به این تفاوت آگاه است.
☎پیام خانم اکرم

گفت مادر :تا جهان بودهست از این
کارافزایان بدند اندر زمین
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (۴٢٩٨

هین تو کارِ خویش کن ای ارجمند
کنَند
زود ،کایشان ریشِ خود بر م 
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (۴٢٩٩

وقت ،تنگ و مرود آبِ فراخ
هجر گردی شاخ ،شاخ
پیش از آن کز 
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (۴٣٠٠

شُهره کاریزیست پر آبِ حیات
آب کش ،تا بردمد از تو نبات
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (۴٣٠١

ما مسئول افکار ،رفتار و گفتار خودمان هستیم .و فقط و فقط باید مراقب خودمان در لحظه باشیم و به تحری
کارافزایان پاسخ ندهیم .کارافزایان در اطراف ما بسیار زیادند .درصورتکه لحظهای غفلت کنیم و نورافکن را از
روی خودمان برداریم ،به چاه عمیق منذهن مافتیم و فقط و فقط با مراقبه ،پرهیز ،صبر و فضاگشایی ،متوانیم
از طناب و قﻼبی که کارافزایان ما را به سمت چاه منذهن مکشانند رهایی یابیم.
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ی از کارافزایان پنهان و خطرناک ،منذهن خودمان است و مدام با فکر ما را تحری به انجام کاری یا زدن
حرف مکند که باید مواظبش باشیم .عجله آفت است که گاه به وسیله آن حضور و نظارت ما را کم مکند و
با صبر متوانیم این آفت را از بین ببریم و با پرهیز و فضاگشایی از به دام افتادن در منذهن رهایی یابیم.

صد هزاران کیمیا حق آفرید
کیمیایی همچو صبر ،آدم ندید
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (١٨۵۴

و با انصتوا متوان نیروی صبر را در خودمان تقویت کنیم.

انصتوا را گوش کن خاموش باش
تا زبان حق نگشت ،گوش باش
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (٣۴۵۶

پس شما خاموش باشید ،انصتوا
تا زبانتان من شوم در گفتگو
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (٣۶٩٢

کارافزایان در اطراف ما ذهن کارافزای ما را تحری مکنند و ما باید هشیارانه مواظب ذهن خودمان در لحظه
باشیم و اجازه فعالیت به او از طریق فکر و عمل را ندهیم .آری وقت بسیار تنگ و خیل زود دیر مشود .پس
تنها راه رهایی از کارافزایان بیرحم ،کار کردن روی خود به وسیله تکرار اشعار موﻻنای عزیز و سخنان گهربار
آقای شهبازی ،مراقبه ،صبر ،متوان ذهن را خوب شناخت و از آن رهایی پیدا کرد.
»مواردی برای شناخت ذهن«:
 ١ذهن بسیار بیادب است .حت زمان که حرفهای زیبا و مودبانه یا حت معنوی مزند ،روی آنها مزبلهای
است که هر آن ممن است نمایان شود و کاف است عامل از بیرون یا درون موجب کوچ آن شود ،فوری
واکنش نشان مدهد و خود واقعاش را نمایان مسازد.
 ٢ذهن قانون جبران را نمداند و درک نمکند .بسیار فراموشکار و حریص است .فقط و فقط مخواهد .توقع
و انتظار دارد و طلبار همه است .ذهن ،صبر و فضاگشایی را نمشناسند و درک نمکند .بسیار زودرنج و
حساس است.
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به همین دلیل در ارتباط با دیران واکنشهای منف نشان مدهد .اگر ظاهراً معنوی باشد ،تحمل مکند ،نه
فضاگشایی  ،که تحمل با فضاگشایی بسیار متفاوت است و ذهن قادر به درک آن نیست .ذهن مﻼمتگر و
ناراض است .مدام گله و شایت مکند .چه از خود ،چه از دیران .زیباییها نمبیند و زیاد بد و خوب مکند.
☎پیام آقای بیننده از فوﻻدشهر
با تکرار این بیت از غزل  ۵۶٠جناب موﻻنا در برنامههای اخیر که:

لذت بیکرانهایست ،عشق شدست نام او
قاعده خود شایتست ور نَه جفا چرا بود
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۵۶٠

و بویی که از این لذت بیکرانه به مشام همۀ ما رسیده و متوجه شدیم آن چیزی که به نام عشق ما مشناختیم،
آن عﻼقههایی مثل عﻼقه به پدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،زن ،فرزند یا بهطور کلّ آن چیزهایی که ما بهعنوان عشق
و عﻼقه مشناختیم ،آنها فرع عشق زندگ است و مرکزی که عدم باشد و هیچ همانیدگای نداشته باشد ،آنجا
عشق کار مکند و کارگاه زندگ است و لذت بیکرانه از مرکز عدم انسان مآید و انسان که همانیده است،
هرگز نمتواند این لذت را بچشد.
همانیدگها آفلند و ما بهخاطر همانیدگهای آفل که در مرکز وجودمان داریم ،مرتب واکنش نشان مدهیم،
قضاوت مکنیم .امروزه متوجه شدیم که ،باﻻترین هنر و زیباترین هنر برای انسان این است که بتواند ذهنش را
مشاهده کند ،یعن فضا را باز کند و تماشا کند ذهنش را ،تماشای ذهن باعث مشود که ما متوجه بشویم که
بله ما دو بخش هستیم ،ی بخش آن چیزی که ذهن ما نشان مدهد و ی بخش آن چیزی است که ذهن را
مشاهده مکند.
این موضوع ی از زیباترین پدیدههایی است که واقعاً شناساییاش به من خیل کم کرده و داریم یواشیواش
بویی از این لذت بیکرانه را مکشیم و خدا را شر .الحمدله ،عجب ابیات ،عجب مجلس اینجا به راه هست
اجازهتان خداحافظ مکنم.
ٔ
استاد نازنین خدا را شر مکنیم ،ممنونیم ،سر تعظیم فرود مآوریم ،با
☎ پیام خانم مرجان از استرالیا
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ما برای امان زندگ در هر شهر یا کشوری ،بیچونوچرا موظف به رعایت قوانین آن هستیم .همچنین در
صورت عدم رعایت قوانین مجرم محسوب مشویم و باید جریمۀ آن را بپردازیم .برای مثال ،باید پشت چراغ
قرمز صبر کنیم تا سبز شود .یا در فروشاه برای داشتن لباس باید پول آن را بپردازیم .قوانین هست هم درست
به همین شیوه عمل مکنند .در ادامه به  ۵قانون مهم زندگ اشاره مشود:
قانون صبر:

ای دل روشن ضمیر بر همه دلها امیر
صبر گزیدی و یافت جان تو جمله مراد
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٨٨١

موﻻنا مگوید ،در اتفاقات با انتخاب صبر ،تو مرادت را میابی .مراد ما همان زنده شدن و ی شدن با
هشیاریِ کل است .قانون صبر بهمعنای گﻼیه نکردن ،مقاومت نکردن و بیواکنشست .صبر بهمعنای تحمل با
ذهن نیست .بله بدین معناست که با شر و رضایت ،اختیار خود را بهجای ذهن شرطشده تماما به دست
زندگ بسپاریم تا از طریق ما خردش جاری شود .صبر یعن با بیماری که در حال مراقبت از او سرم فریاد مکشد
با مﻼیمت و نرم رفتار کنم .و در مقابل ذهنم که مگوید تو هم دوتای دیر به او بو صبر کنم ،و پای درد
هشیارانهاش هم مردانه بایستم.
قانون شر :موﻻنا در غزل  ٧١٢مگويد ،شاکر باش ،چرا که شاکر هرلحظه از زندگ شیرین و شر مستاند.
شُر بهمعنای رضایت و قدردان و استفادۀ صحیح از هر امان که زندگ در اختیار ما قرار دادهاست .شر یعن
ورزش و تغذیۀ سالم برای حفظ تن سالم که کارگاه زندگست .شر یعن استفاده از امان فضاگشایی در
مواقع فشار و سختها.
قانون گردش:

جوی کوچ که دائم مرود
نه نجس گردد ،نه گنده مشود
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (٣۵٠٧
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قانون گردش یعن اگر دهتا پیراهن دارم که از آنها استفادهای نمکنم ،بهجای انبار در کمد ،آنها را به کس
که نیاز دارد ببخشم .یا اگر دانش یا تجربهای معنوی کسب کردم ،آن را در اختیار یارانم قرار دهم تا مورد
استفاده قرار بیرد .وگرنه راکد مماند ،مپوسد و از بین مرود.
رعایت قانون گردش برکت را در زندگ ما سرازیر مکند .هرگز تجربۀ خانم چهلوپنجسالۀ انگلیس را که از او
مراقبت مکردم فراموش نمکنم .او زن میلیونری بود که دراثر تصادف دچار معلولیت شده بود .به من گفت:
من از زمان که به یاد دارم بسیار خسیس بودم و تا جایی که ممن بود فقط ثروت جمع مکردم و نمبخشیدم.
حاﻻ طبق قانون گردشِ زندگ پولهای او صرف هزینههای هنگفت معلولیت مشد .به قول انگلیسها:
""...Use it or lose it
»استفاده نکن ،از دست مده«...
قانون پرهیز:

حزم آن باشد که ظن بد بری
تا گریزی و شوی از بد ،بری
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (٢۶٧

یعن از منذهن و نفس امارۀ خودمان که مدام با ظهور فکر و هیجان ،به ما امر و نه مکند فرار کنیم تا
بهآسان از دام آن بجهیم .همچنین بسیار مهم است که از قرین شدن با هرچیزی یا هرکس که دزد هشیاری
حضور ماست پرهیز کنیم.
پرهیز یعن دختر جوان چون من در مواجهه با پیشنهاد ازدواج هر آقای خوشتیپ و ثروتمند و تحصیلکردهای
کم صبر کند ،کم استدﻻل کند ،کم تأمل کند .بسنجد که آیا حفظ مرکز عدم ارزشمندتر است یا درد و رنج
دوری از آن .و
قانون جبران:
موﻻنا این جهان را به بازاری تشبیه مکند و به ما گوشزد کرده که با پررویی و خیرهسری در این بازار تردد
نکنیم .چرا که طبق قانون جبران ،این نده ،آن نبری .تو موظف که هزینۀ هرچیزی را که از آن استفاده مکن
پرداخت کن ،در غیر این صورت جریمه مشوی.
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اگر آقای شهبازی با سخاوت تمام ،این گنجینۀ جواهر را در اختیار ما قرار دادهاند ،بدون جبران مال و معنوی،
حاصل چیزی نیست جز درجا زدن و عدم پیشرفت ما .این ی قانون است ،و قوانین زندگ با کس شوخ
ندارند.
قانون جبران از سویی دیر ،یعن در ازای داشتن دل آرام ،همهویتشدگها و وابستگهایمان را رها کنیم.
حال از خود بپرسیم ،آیا قانونمندیم یا مجرم؟
☎پیام آقای عارف از اصفهان
موضوع متن» :من مدانم« و »پندار کمال«

هر که نقصِ خویش را دید و شناخت
اندر استکمال خود ،دو اسبه تاخت
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣٢١٢

زآن نمپرد به سویِ ذوا ْلجﻼل
کو گمان مبرد خود را کمال
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣٢١٣

وقت این من مدانم در من شناسایی شد ،دیدم که چقدر هم پندارِ کمال در من ایجاد کرده و این من مدانم و
پندار کمال ،چقدر در زندگ باعث شد به آزمون و چالش کشیده بشوم و متوجه شدم با این من مدانم چقدر
دیران را دچار رنجش کردم و بردم در فاز منف.
و باعث مشد فکر کنم کارم درست است و بقیه اشتباه مکنند و بیشتر وقتها به اطرافیانم عیب و ایراد
مگرفتم و اگر به کس چیزی مگفتم یا حرف مزدم و گوش نمداد ،اول مرنجیدم و به شدت خشمین
مشدم و بعد مگفتم چون به حرف من گوش ندادی ،حتماً به مشل برمخوری و اتفاق بدی برایت مافتد.
و حاﻻ بویم که این پندار کمال از کجا شروع شد به شل گرفتن؟ یادم مآید از بچ همیشه خانوادهام،
بهخصوص پدرم ،من را با برادر بزرگترم که سه سال از من بزرگتر است مقایسه مکردند و مگفتند :بله ،عارف
بهتر و عاقل تر است ،چون حرف گوش مدهد.
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اینجا اول بویم که بهجز این من مدانم که در من شل گرفت بهخاطر اینکه این برتری من حفظ بشود ،باعث
شد همیشه کاری بنم که بقیه مخواهند و حتماً توقﱡعات و انتظاراتشان را برآورده کنم که مبادا برای تصویری
که از من در ذهن اطرافیان شل گرفته اتفاق بیفتد! خوب در ادامه که قیاس من با برادرم شروع شد ،قیاس
کردن من با خواهر بزرگترم هم شروع شد.
در دوران مدرسه ،برادرم درس نمخواند و خانوادهام مدام سرزنشش مکردند و من مدیدم و به خاطر اینکه
ثابت کنم که بهتر هستم ،مرتب درس مخواندم و همیشه نمرههای باﻻ مآوردم .و بر خﻼف برادرم که درس
نمخواند خواهرم خیل به درس اهمیت مداد و او نمرههایش از من باﻻتر مشد و در اینجا حسادت من به
خواهرم هم بود که باعث مشد بیشتر درس بخوانم ،که در خانواده فقط تعریف از من باشد .خوب این از
خانواده.
این من مدانم ،قیاس ،حسادت و نیاز به تعریف و تمجید را با خود به مدرسه بردم و در مدرسه هم همین
داستان ادامه داشت .و تمام تﻼش من بر این بود که این من مدانم ،بیشتر و بیشتر شود تا جایی که به دانشاه
ﻼ درس نمخواندم.
رفتم و این من مدانم جوری در من شل گرفت که فکر مکردم همه چیز را بلدم و اص 
و من که در مدرسه نمرات ممتاز و باﻻیی داشتم ،در دانشاه کمترین نمرات را مگرفتم .یعن ی مدرک
کاردان که در نهایت با دوسال تمام مشد ،به چهارسال طول کشید .چرا؟ بخاطر من مدانم.

علت بتﱠر ز پندار کمال
نیست اندر جان تو ای ذو دﻻل
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣٢١۴

از دل و از دیدهات بس خون رود
تا ز تو این معجبی بیرون رود
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣٢١۵

علّتِ ابلیس أنا خیری بدهست
وین مرض در نَفسِ هر مخلوق هست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣٢١۶

اگر بخواهم بویم چه صدمههایی به من زد این من مدانم و هشیاری جسم بایست راجع به آن کتاب نوشت!!
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خوب در این چندسال دانشاه شروع کردم به خواندن کتابهای افراد فیلسوف و روانشناسهای معروف و حت
کتابهای عرفای معروف جهان و با اطﻼعات که از مطالعۀ این کتابها به دست آورده بودم شروع کردم به
تقلید ازین افرادِ معروف و شناخته شده .تقلید رفتاری ،گفتاری و حت ظاهری که به اطرافیان و دوستان ثابت
کنم من مدانم.

گفتِ تو ،زآن سان که عکسِ دیریست
جمله احوالت ،بجز هم عکس نیست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (۴۶۶١

خشم و ذوقت هر دو عکسِ دیران
شادیِ قَواده و خشم عوان
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (۴۶۶٢

بی ز تقلیدی ،نظر را پیشه کن
هم برایِ عقل خود اندیشه کن
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٣٣۴۴

و در ادامه در فامیل ما به پدر من بهاصطﻼح مگویند م ّیا میرزا .و مردم برای مشورت یا حل مشلهای خود
پیش افرادی مثل پدر من مروند تا راهنماییشان کنند و یا با علم که دارند )علوم غریبه( و با روشهایی که
بلدند ،برایشان دعا کنند تا اینکه مشﻼتشان حل شود )زه خیال باطل(.
و این موضوع هم باعث شده بود من از روی تقلید از پدرم بیشتر رفتارهایم مثل پدرم بشود که در میان فامیل
هم ثابت کنم من مدانم که در آخر بهخاطر این من مدانم و پندار کمال باعث شد کلّ از من توقع و انتظار
داشته باشند و خودم هم بر این باور شدم که نباید اشتباه بنم و اگر اشتباه ازم سر مزد هم خودم ،خودم
را سرزنش مکردم ،هم دیران که تو دیر چرا؟
و اگر کس از من سؤال مپرسید حتم ًا باید جواب مدادم و راهنمایی مکردم که مبادا طرف فکر کند من چیزی
نمدانم و یا حت گاه وقتها سراغ آدمها مرفتم که فﻼن تو مشل چیزی نداری؟ که چ؟! که بویم من
بلدم و بیا تا کمت کنم.
وقت هم با برنامه گنج حضور آشنا شدم و تعدادی از ابیات جناب موﻻنا را یاد گرفتم ،شروع مکردم با منذهن
ﻼ به حرفهایم گوش نمدهند و یا اگر گوش مدادند،
به حرف زدن برای افراد و متوجه هم مشدم که اص 
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اهمیت نمدادند .اما منذهن ادامه مداد به وراج .اگر بقیه هم صحبت مکردند و یا انتقادی مدادند،
مگفتم نه! به حرفهای من گوش بدهید .آن چیزایی که من مدانم را شما نمدانید.

دیده آ ،بر دیران ،نوحهگری
مدّت بنشین و ،بر خود مگری
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (۴٧٩

☎پیام خانم ﻻله از فوﻻدشهر اصفهان
زنگ زدم تشر کنم از برنامهتان ،از متنهایی که دوستان زحمت کشیدند تهیه کردند خصوصاً پهلوان خانم
پریسا ،اینکه پهلوان که ایشان داشتند و  ...ی از کمکاریهای من را به یادم آورد اینکه بنده هم موقع خودم،
زمان که کس مآمد و حاﻻ وکالتش را قبول مکردم بعد از آن احساس مکردم که ی جورهایی قانون ارباب
رعیت است و باید من هرچه که بویم آنها گوش بدهند و هرچه من بویم باید بشود ،خیل وقتها جوابشان
را نمدادم کمکاری مکردم و متقابﻼ هم در دادگاه امان داشت که همان رفتار با من بشود ،یعن قاض آن
رفتار را با من داشت ،کمکاری مکرد یا حاﻻرفتاری که در شأن من نبود با من داشت.
و احساس کردم که باید روی خودم کار کنم و بتوانم این پهلوان را انجام بدهم .به قول آقای نصراله تماس
گرفتند و طراح ذهن که داشتند خیل قشنگ بود اینکه گفتند :ای کاش رهبران ما دوتا از این ابیات را مرور
کنند به خودشان بیایند .گفتیم که ما در سطح کوچتر هرکدام ی مسئولیت داریم رهبر ی جریان هستیم
چرا اینکار را روی خودمان انجام ندهیم .من چرا باید کمکاری کنم زمان که مسئولیت کاری را دارم خوب این
اثرات منف روی تکتک حاﻻ زوایای زندگ من خواهد داشت .خیل آموزنده بود صحبتهای دوستان.
☎پیام خانم آمیتیدا یازده ساله از فوﻻدشهر:
پیامبر )ص( به ی از اصحاب فرمود» :اگر خواهان بهشت هست ،چیزی از دیری درخواست نکن« .پس ما
اگر مخواهیم تسلیم و شاهد شویم و فضا را باز کنیم ،نباید خواهان کس باشیم.

گفت پیغمبر که جنت از اله
گر هم خواه ،ز کس چیزی مخواه
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٣٣٣
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ور به امر حق بخواه ،آن رواست
آنچنان خواهش طریق انبیاست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت(٣٣٨

ما اگر تسلیم و فضا را باز کنیم مانند زیبای دلبری هستیم که چادر بر سر خود کشیدهایم و خود را نهان کردهایم.

در سر و رو در کشیده چادری
رو نهان کرده ز چشمت دلبری
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت(٣۴۶٢

فرق آنگه باشد از حق و مجاز
که کند کحل عنایت چشم ،باز
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (٣۴۶۴

خشَم
ورنه پش و مش پیشِ اَ ْ
هر دو یسانست چون نَبود شَم
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (٣۴۶۵

پس ما باید به لطف خداوند پناه ببریم و شرگزار خداوند باشیم و از او یاری بخواهیم.

در پناه لطف حق باید گریخت
کاو هزاران لطف ،بر ارواح ریخت
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت(١٨٣٩

از همه اوهام و تصویرات دور
نورِ نورِ نورِ نورِ نورِ نور
)مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم ،بیت (٢١۴۶

آقای شهبازی:
امروز خوشتان آمد از پیغامهای دوستان؟
☎خانم زهرا:
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بله ،عال عال بودند آقای شهبازی .به قول معروف ،به قول شما ی دانشاه هست ،ی عظمت برپا کردید،
هم برنامهها ،هم ابیات ،هم پیغامها.
آقای شهبازی:
شما برپا کردید .بینندگان برپا کردند و این کار درست است چون ،ما باید دست به دست هم بدهیم و ی سیل
هشیاری برپا کنیم .تعداد زیادی از مردم که با هم همار هستیم باید محقق بشوند بهجای مقلد ،باید ببینند که
اول فکر و تأمل و وقفه ،بعد تحقیق ،بعد درونشان را باز کنند و از آنجا فکرِ بِر بیاورند و دیر تقلید از بین
برود .ما اگر دست به دست هم بدهیم ،چون بهاصطﻼح منبع دانش کمیاب هستیم .ما بزرگان داریم در جهان
بینظیر هستند ،ی از آنها همین موﻻنا است.
یواشیواش شما تأیید مکنید که این موﻻنا ی انسان شفتانگیزی بوده ،اصﻼ ی پدیدهای بوده برای خودش
و همچون چیزی اتفاق نمافتد و خیل کم اتفاق مافتد ،درست است...؟ و اﻻن این ابیات را منویسید
یواشیواش روشن مشود موﻻنا چه بزرگ بوده است .درست است؟ برای شما روشن است؟
☎خانم زهرا:
بله...آقای شهبازی اتفاقاً شما این را فرمودید من یاد این مطلب افتادم که بعض مطالب روانشناس همانطور
ﻼ سخنان ایشان را ،کتابهای روانشناسها را مطالعه مکردیم.
که دوستان گفتند .خوب دنبال مکردیم یا مث 
اﻻن که هرچه جلوتر پیش مروم مبینم که یعن موﻻنا ی مجموعۀ خیلخیل کامل هستند .یعن روانشناس
هستند ،جامعهشناس هستند ،زمینشناس هستند ...متخصصِ همهچیز هستند موﻻنا،
یعن چند قرن یا چندین قرنِ پیش ،اصﻼ جای شفت است .این خودش حاک از این است که این ابیات و این
جمﻼت ،یعن چیزهایی کنارِ هم قرار گرفته یعن ساختۀ ی انسان ماورای زمین هست .یعن واقعاً در حیران
هستیم آقای شهبازی.
سخنان آقای شهبازی
مخصوصاً برای ایرانها شفتانگیز است که خوب ایرانها آدمهای دینداری هستند ،معتقد هستند و حاﻻ اصل
دین را در موﻻنا پیدا مکنند ،مبینند جواهرات خودش همراه با حدیثهایِ با معن ،آیههای قرآن که واقعاً
متواند ما را در زندگ هدایت بند و بهدرد مخورد و بهدرد زندگ عمل مخورد ،همینهایی که روی صفحه
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منویسیم شما متواند بهدرد زندگ عمل روزانۀتان بخورد و فقط موﻻنا نیست ،بزرگانِ دیر ما مثل فردوس،
ل عطار ،نظام ،اینها بزرگان ما هستند ،ما باید استخراج کنیم .خودمان استفاده
ل سعدی ،مث 
مثل حافظ ،مث 
کنیم اگر فعال مشدیم ما بهموقع ،امروز ] خانم اکرم[ ،مگفت خیل زود دیر مشود .بله ،خیل زود دیر
مشود!
سالهای سال اینها زیر زمین بوده ،حاﻻ ی گوشهای از این را بهکم هم داریم استخراج مکنیم و به مردم
نشان مدهیم و مردم مشناسند و از آن استفاده مکنند و شاید هم تعجب بنند ،که اینهمه مطلب عال در
آنجا بوده و ما تا حاﻻ توجه نکردهایم به آن ،بله .بله ،هست ،بعد آن موقع در سرزمین موﻻنا ،حافظ ،سعدی،
فردوس ،ما خرافات داریم .این هم عجیب است .چسبیدهایم به خرافات ،بعد هم ی ذره این خاکستر را بزنیم.
آن زیر ،حاﻻ ما هم درست است که گله مکنیم ،نمدانم حاﻻ ما دروغ مگوییم ،نمدانم ظاهرسازی مکنیم،
ول این ی چیز سطح است .خیل سطح است .با چندتا بیت اینها را مشود شست برد.
اصل آن ،اصوﻻ ایرانیان ،اصیل هستند نژاده هستند .بله؛ چرا که نسل فردوس و موﻻنا و سعدی هستند.
☎خانم زهرا:
من ی عذرخواه بدهار هستم ،چهارشنبه هم تماس گرفتم ،ول چون نتوانستم مطلب خودم را بخوانم،
عذرخواه کنم از دوستان که امروز مجدد زنگ زدم.
آقای شهبازی:
آره خیل ممنونم که این را مگویید ،یادآوری مکنید که من خواهش کنم ،البته شما را عرض نمکنم ،دوستان
که در هفته یبار زنگ مزنند ،دیر دوباره زنگ نزنند ،یبار کاف باشد که نوبت به دیران هم برسد.
عرضم شما نبودید ،یادم آمد ،همیشه نمدانم چرا این یادم مرفت ،شما یادآوری کردید .من مطمئن هستم که
خیلها خوشحال شدند.
☎خانم زهرا از زاهدان:
من همیشه مخواستم بویم آقای شهبازی ،ول ارتباط برقرار نمشد ،اﻵن خدا را شر این پیغام را رساندم.
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با درود و سپاس بر تمام کائنات عالم هست و آقای شهبازی نازنین .ی مطلبی درمورد عشق نوشتم ،اگر
اجازه بدهید به اشتراک بذارم آقای شهبازی.
بنام خداوند عشق

لذّتِ بیکرانهای است ،عشق شدهست نام او
قاعده خود شایت است ،ور نه جفا چرا بود؟
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (۵۶٠

هر انسان آتشفشان معناست .در آغاز عشق یعن شناسایی خود در دیران .عشق یعن مرکز عدم ،عشق یعن
وحدت با خدا .عشق یعن ابدیت و بینهایت .عشق یعن به ارتعاش درآوردن عشق و زندگ در دیران .عشق
یعن مرکز خال و عدم از همهویتشدگها ،عشق یعن دید و نگاه خدا .عشق یعن بیرنگ و با رنگ خدا دیدن.
عشق یعن زنده شدن به خدا .عشق یعن نهایت احترام و دوست داشتن خود .عشق یعن کلمه »ﻻالهاﻻاله« که
تسلیم بدون قیدوشرط و راض به رضای پروردگار و نهایت شیوۀ اسﻼم و مسلمان بودن.
ی از بزرگترین سرخوردگها و ناامیدیها ،انتظار زندگ و خوشبخت انسانها از همسرشان هست که تو باید
مرا خوشبخت کن و شاد .درحالکه ما معنا و مفهوم این کلمۀ سهحرف را که معجزهها از آن صورت مگیرد،
خﻼصه کرده و با مفهوم چیزها همهویت ساخته و به ذهن درآورده و دو خاصیت مهم ابدیت و بینهایت عشق را
در محدودیت ذهن زندان کرده.
ک خود را آغاز مکند ،که گویا شری
حال هر دختری با هزاران امید و آرزو ازدواج مکند و زندگ مشتر ِ
زندگاش متواند او را خوشبخت ،و از او زندگ مخواهد ،غافل از اینکه او هم دارای یسری خصوصیات
اخﻼق خاص خود مباشد و توانایی این کار را ندارد ،چراکه او هم به همین امید پا به زندگ مشترک مگذارد.
دو نفری که حت هیچ شناخت از خود ندارند ،به امید اینکه نفر دیری متواند او را خوشبخت کند ،از او
زندگ مخواهد و عشق ،درحالکه هیچکدام معنای واقع عشق را نمدانند .حال من زهرا هم با این دیدگاه
زندگ مشترکم را آغاز نمودم و از همسرم خوشبخت مخواستم و او نمتوانست این خوشبخت و عشق را به
من بدهد و این اولین گام برای برداشتن بهسوی ناامیدی و افسردگ بود و شاک شدن از خداوند که چرا بخت
و اقبالم اینگونه رقم خورده است و مرکزم و درونم را پر از انباشتگ نمود.

صفحه76 :

شماره ٩١٢ ١

پیامهای تلفن☎

و کینه و قضاوت و مقاومت را برایم به همراه داشت و چهار کیفیت زندگام را که حس امنیت و هدایت و عقل
و قدرتم بود را تحت سیطرۀ خود قرار داد .و برایم افسانۀ منذهن را بهوجود آورد و مرا در دردهایم گم کرد و
انرژی زندۀ زندگ را در آنها به تله انداخت و تیر سرزنش و مﻼمت را به چشمانم زد و دلم را تیره و تار ،که
نمتوانستم عشق را ببینم و از جنس عشق باشم.
آهسته آهسته شروع به شناسایی کردن خودم نمودم .هدفم را از آفرینش شناختم که آیا تو به این دنیا آمدهای
که عشق را از دیران گدایی کن؟! درحالکه تو از جنس عشق و شادی هست و مسئولیتت پخش شادی و
شادیخواری و زنده کردن دیران به عشق است.
حال از موجود درماندهای که در بیماری منذهن خود غرق است ،چونه متوان شادی و عشق و خوشبخت
خواست؟
عینکم را عوض کردم ،با عینک بیرنگ همهچیز را دیدم و به شناسایی نقصهایم پرداختم و آنها را لیست
کردم و آرام آرام با خدای درونم آشت .پذیرش و تسلیم و رضایتمندی را سرلوحۀ زندگام قرار دادم.
اعتماد و امیدم را به خداوند بیشتر کردم که در این مسیر و راه مخواهد مرا به خودش زنده کند .دل و درونم
را صیقل داد ،آن هم با دردهای هشیارانه و صبر و شر و سپاسگذاری.
پردهها و حجابها برداشته شد و افسانۀ منذهن با تمام خصوصیاتش به حاشیه رانده شد و خودش را به من
نمایان ساخت و مرکزم را خال خال ،و همان را از جنس عشق مبینم و شروع به عشقبازی با دنیای اطرافم
کردم.
هرچه بیشتر عشق مدادم ،از خداییتم عشق بیشتری را دریافت منمودم .این شد که همسرم را با تمام
ویژگهایش پذیرفتم و آغوش گرمم را در اختیارش .هرگونه آزمایش در این زمینه از من گرفته شد ،با آغوش
باز پذیرا بودم ،چراکه مدانستم که برای ریشهدار کردنم و قویتر شدنم گرفته مشد .درنتیجه هرکس در ابتدا
بایست عاشق خدای درون خود شود و از جنس عشق ،نرم و لطیف ،که بتواند پای به زندگ مشترک بذارد،
چرا که هیچکس نمتواند انسان را خوشبخت کند و خوشبخت و شادی و آرامش از درون به بیرون است .اگر
هزاران سرمایه و ثروت را داشته ،ول خودت را دوست و عاشق خودت نباش ،نمتوان به زندگات ادامه
بده .فقط مرکزت را باید از جنس عدم کن و خال و خال ،تا خداوند بتواند نور خود را در درونت بتاباند.
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دوستان عزیزم ،این نمونۀ کوچ از عشق درون است .حال اگر عاشق خودت باش ،همان بعد روحانیتت در
بعد جسمان و شهوان ی مگردد ،عشقورزی و عشقبازیات دوچندان مشود و پرشور و پرحرارت و هیچگونه
سردی در آن نیست ،چراکه عشق حومت دلها را در دست گرفتهاست و فرمانروایی مکند ،حال اگر در
بدترین و سختترین شرایط و موقعیتهای زندگ قرار بیری .درود بر عشق و زندگ.

عمر که بیعشق رفت ،هیچ حسابش میر
آبِ حیاتست عشق ،در دل و جانش پذیر
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (١١٢٩

و در پایان ،وقت که خرد بیمنتهای کائنات سرگرم کار است ،زندگ شخص کوچ ِمن زهرا را هم اداره مکند.

ای ز غم مرده که دست از نان ته است
چون غفور است و رحیم ،این ترس چیست؟
)مولوی ،مثنوی ،دفتر دوم ،بیت (٣٠٨٧

☎پیام خانم لیﻼ از استرالیا
بعد از مدت که با برنامه گنج حضور آشنا شدم ،متوجه شدم ذهنم از راه معنوی هم ،زندگ را از من مدزدد.
چون برنامهای برای کار معنوی خود نداشتم ،نمدانستم باید برنامه گوش دهم ،بیت حفظ کنم یا مثنوی بخوانم.
و در انتهای روز مدیدم که کار معنویام درست انجام نشده .پس چراغ برایم روشن شد» :داشتن برنامه معنوی
روزانه«.
به محض باز شدن چشمانم ،ساعت  ۶:٣٠صبح ویس ریوردر را روشن مکنم و تا به محل کار برسم ،مخواند:

انصتوا یعن که آبت را به ﻻغ
هین تلف کم کن که لب خشست باغ
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (٣١٩٩

پس شما خاموش باشید ،انصتوا
تا زبانتان من شوم در گفتگو
)مولوی ،مثنوی ،دفتردوم ،بیت (٣۶٩٢
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وارد محل کار شدم .همارم در حال قضاوت و شایت از مدیریت بود .با همه شلوغ کار تا ساعت ناهار ابیات
»انصتوا«در قلبم تکرار مشدند .ساعت ناهار شد و بیت این بود:

علت بدتر زپندار کمال
نیست اندر جان تو ای ذودﻻل
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣٢١۴

همارانم با هم حرف مزدند و گاه شایت و گاه مخندیدند .جان زندگ را در آنها مدیدم و جز دوست
داشتنشان چیزی حس نمکردم .از آنجایی که پرستار قسمت معلولین هستم ،ی از بیمارانم که قدرت تکلم
ندارد را برای دیدن متخصص همراه مکردم و در طول مسیر بیت را تکرار مکردم.

علت بدتر زپندار کمال
نیست اندر جان تو ای ذودﻻل
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣٢١۴

در کلینی منتظر نوبت بودیم و سر بیمارم را نوازش مکردم ،انگار فقط من بودم و او و ابیات موﻻنا .آقایی
نزدیم آمد و گفت :خانم نمدانم چطور باید از شما تشر کنم! چقدر ما به انسانهایی همانند شما که با عشق
ﻼ چیزی بیشتر.
کار مکنند ،نیاز داریم! تشر کردم و گفتم :واقعا ،من فقط وظیفهام را انجام مدهم و نه اص 
اما ایشان با چشمان پر از مهر همان حرف را تکرار کرد .بیمارم با لبخند به او نگاه مکرد ،انگار از پاک
وجودش ،چیزهایی را مدید که من نمدیدم.
خﻼصه به محل کار برگشتیم و مدیرم مرا صدا زد .مدیری که قبﻼ حت اجازه نمداد جملهام تمام شود ،گفت:
من برای نتیجه بهتر کار ،نیاز دارم از شما و بقیۀ پرسنل نظر بیرم .گفتم :بی نهایت سپاسزارم .چشم ،اگر
چیزی بنظرم رسید به شما خواهم گفت .بیت در سرم تکرار مشد:

جز عنایت که گشاید چشم را
جز محبت که نشاند خشم را
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (٨٣٨

کار تمام شد .به خانه رسیدم و چایی درست کردم و متن که در حال خواندن آن هستم را شروع به نوشتن کردم.
نه و نیم شب شد و وقت رفتن به استخر بود .ویس ریوردر تمام راه مخواند:
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ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم
چه مراد ماند زان پس که میسرم نیامد
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل شماره (٧٧٠

و تمام ساعت که شنا مکردم ،همین بیت تکرار مشد .ساعت حدود یازده و نیم قبل از خواب ویس ریوردر
مخواند:

جز خضوع و بندگ و اضطرار
اندرین حضرت ندارد اعتبار
)مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بیت (١٣٢٣

و تکرار مشد و تکرار مشد .به زانو درآمدم و به کوچام اعتراف مکردم .به کجا ببرم این حیران را که چه
مانده که بخواهم که ندارم

بس بودی بنده را کف باله
لیش این دانش و کفایت نیست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل شماره (۴٩٩

و این روزِ من بود با برنامهای که با کم زندگ نوشته بودم.
استاد عزیزم ،اگر تکتک سلولهایم و جزءجزء وجودم زبان گردند ،بعد از زندگ چطور متوانم از شما تشر
کنم که خواب شبت را ،راحتات را  ،عمر ،ثروت و سﻼمت خود را برای روشن شدن چراغ حضور هزاران همچون
من صرف کردی! شما که هست ،انگار همه هستند.

خُنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش
بنماند هیچش اﻻ هوس قمار دیر
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (١٠٨۵

فقط بدانید که مفهمم ،اما درک عمق آنجه شما در حق من ی انجام دادی و مده روح بزرگ ،چون خود
شما را مخواهد.
هنوز خیل کوچتر از آنم که بزرگ شما را بتوانم درک یا بیان کنم .اینطور مشود که کس ماندگار و جاودان
ابدی مشود.
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آقای شهبازی:

البته کاری نمکنم من ،شما مبینید که ما دستهجمع کار مکنیم .همین پیغام شما کم بزرگ است به
بینندگان ما ،و اثر خودش را خواهد کرد .پس بنابراین اگر تغییری ایجاد مشود ،اصﻼح مشود ،کار همه
است .و همینطور کمهای خودِ شما و هم در هماری با دوستان دیر ،هم تهیۀ این پیغام زیبا ،پیغامتان
خیل زیبا بود .بیتهایی هم که خواندید ،عال عال.
چقدر این بیانهای زیبای شما ،چه شما ،امروز چند نفر از جمله خانم پریسا بیان کردند .یعن واقعاً شما دارید
عشق را به معرض نمایش مگذارید ،همینکه مگویید مریضتان بهاصطﻼح روی چرخ بوده ﻻبد ،اشال دارد
و شما با موهایش بازی مکردید و نوازش مدادید و ی آمده به شما آنطوری تعارف کرده که چقدر عشق
دارید و آن حرفها را زده ،این نشان عشق شما است که نه تنها روی شما اثر مگذارد ،روی مریض اثر مگذارد.
و مطمئن هستم کسان که آنجا بودند و آن کار شما که با موی مریض بازی مکردید .چون خیلها دست
نمزنند .مگویند» :فقط این را هل مدهم مجسمه وار مبرم دکتر بر مگردانم« ،مطمئن باشید که اثر مطلوب
بسیار زیادی شما روی آن مریض گذاشتهاید .و همینطور با این بیان امروزیتان روی خیل از انسانهایی که
گوش مکردند گذاشتهاید .ممنونم .از لطفتون از زحمتتان و از عشقتان.
☎خانم لیﻼ از استرالیا:
شما واقع ًا ما را عاشق کردید واقع ًا دارم از حضرت موﻻنا ،زندگ ،شما چطور به ما واقعاً درسهایی دادید ،برای
من حداقل پدر و مادر بسیار ارزشمند هستند .ول ،پدری و مادری واقع ،دوست واقع را شما در حق من
کردید .و تﻼش من این است ،در حد کوچ خودم کم از این زحمتهای شما را ،یکم از آن را بتوانم جبران
کنم .همین .این قسمت کوچ است باید انجام بدهم غیر از این باشد دیر آن کملطف است واقعاً.
سخنان آقای شهبازی
بله ،شما هم بهعنوان قانون جبران بویید که من خودم را به چالش ماندازم و از این درسها هم خودم یاد
مگیرم و در جامعه و محیط خودم اجرا مکنم ،اجرا مکنم .عمل مکنم .مدانید و این بیتها مثل آیینه است.
یموقع هست شما ،مگویید که آینه آدم را در خودش نشان مدهد و اگر ی لهای روی صورتش باشد
آن را پاک مکند .فقط همینطوری مگویید و ی حالت اخباری دارد و اطﻼعات مدهید.
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آینه آدم را نشان مدهد .ی موقع هست خودتان به آینه نگاه مکنید و له را در صورتتان مبینید .اول ذهن
ﻼ روی
است .دوم عمل است .هر بیت آینه است .شما بیت را نمخوانید که بویید :بله ،این بیت مگوید ،مث 
صفحه است:

موش ،تا انبارِ ما حفره زدهست
وز فَنَش انبارِ ما ویران شدهست
)مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بیت (٣٧٩

موش اگر به انبار ما حفره بزند ،سوراخ کند بیاید به انبار ما گندم را مبرد .این یجور بیان است .بیان ذهن
است .ی موقع هم هست مگویید که من مخواهم ببینم که موش چیست در من و از من چهجوری مدزدد.
ی ذره دقت کنید مبینید که موقع خشمین شدن ،از شما زندگ دزدیده مشود.
پس این منذهن ،که امروز یادتان است ،ی از پیغامها بود که بینندهای از ونکوور گفتند که :ی تُرک بوده و
گفته که خیاط از من نمتواند بدزدد .و وقت وارد مغازۀ خیاط شده ،خیاط شروع کرده به لطیفه و جوک گفتن،
و مدانید چشمهای این تُرکها خوب کوچ است ،ی ذرۀ دیر که ببندند ،چشمهایشان بسته مشود ،و این
نشان مدهد که ما وقت چشممان را مبندیم ،یعن منذهن مآید از آنور ،خیاط دنیا مدزدد.
ی موقع هست که شما مخواهید ببینید که خیاط دنیا از شما چهجوری زندگ را مدزدد در شما؟ این آینه
است.
پس ،ابیات موﻻنا برای شما آینه است باید از آینه استفاده کنید برای شستن لههای صورتِ روحتان .شستشو
برای خودتان در عمل .نه فقط معن کنید که انبار موش داشته باشد خوب گندم را مدزدد ،انبار نباید موش
ع موش بند بعد ًا برود ]دنبالِ[ گندم .ول آیا در شما صورت
داشته باشد .خوب تمام شد رفت! آدم باید دف 
مگیرد؟ نه .نه ،شما از آینه و چراغ استفاده نکردید برای خودتان ،خودتان را ببینید ،بیت را بخوانید به دفعات.
امروز ]آقای نیما[ ،دوباره ی بیان و پیغام عال گفتند ،گفتند تکرار با تکراری فرق دارد .ی از بزرگترین
آفتهای منذهن ،یعن ابزارهای منذهن که متواند ما را زمین بزند ،ما را بهعنوان هشیاری ،همین قضیۀ
تکراری گفتن است .شما نگاه کنید گفتند نماز بخوانید .نماز چند کلمه بیشتر نیست ،گفتند هر روز باید تکرار
کنید.
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ی آدم مآید و مگوید که» :آقا یعن چه که من اینها را باید تکرار کنم؟« ،به ی دلیل گفتند تکرار کنید.
درست هم گفتند .یعن اگر اینها را هزاران بار تکرار کنید ی دفعه مبینید معن ی از آنها را فهمیدید .و
من به تجربه ،دیدید که شما هم تجربه دارید اگر به این برنامه مرتب گوش مکنید.
دیدهاید که برخ ابیات را من صدبار خواندهام .در صدویمین بار ی آمده گفته » :عجب بیت بوده این ،در
من تأثیر گذاشته ،من این را دیدم شما در برنامۀ  ٩١٢نوشتید ،خیل بیت خوبی بود این!« .بابا من این را صدبار
قبﻼ نشان دادم .پس توجه نکردید اعتراض به تکراری بودن نکنید ،شما تکرار کنید .آن چیزی را که کلید است،
یعن تکرار را منذهن ی چیزِ بدی نشان مدهد ،باید جالب باشد باید همین کلمۀ جالب است ،تازه باشد.
تازه از نظرِ مفهوم ،مثﻼ ی جملۀ جدید بوییم ،ی شع ِر جدید ،همینها را بوییم منتها با کلماتِ جدیدتر
من خوشم مآید ،نه .نه آنطوری نیست.
☎پیام خانم سوده از دانمارک
»اتوبانهای عقل و مغز جزویِ ما و جرقههای ویرانکنندهاش«
با این متن مخواهم با خودم و شنوندگان چراغهای زیر را مرور کنم:
به مغز و عقل منذهن نباید اعتماد کنیم .حت اگر همهکس و جمع کار دیری جز این نمکنند.
جایزین کردن الوهای مغ ِز منذهن ما ساده نیست ،ول شدن است .فقط با تکرارِ مداوم مشود اتوماتیِ
بیراهه رفتن مغزمان را درست کرد.
با اجازه نکات باﻻ را با ابیات مربوطه از موﻻنا و کم علوم زیست شناس و درسهایی که با کیمیا سهسالونیمه
آموختهام ،مرور مکنم .امیدوارم همین کار هم خودش گمراه نباشد.

چون دید که مسوزم ،گفتا که قﻼووزم
راهیت بیاموزم ،کان راه نَرفْتَست
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢۵٨٢

عقل جزویِ همچو برقست و درخش
در درخش ک توان شد سوی وخْش؟
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (٣٣١٩
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متن را آغاز مکنم .در دوران کودک بهخصوص از موقع شل گرفتن مغز ،یعن سههفته بعد از لقاح در رحم
مادر تا سهسال پس از تولد ،بین سلولهای مغزی ،نورونها ارتباطات شل مگیرد.این ارتباطات ،تا حدوداً
ت سلولهای مغز ،که مانند شاخههای درخت
سهسال به حداکثر خود مرسند .از آن زمان بهبعد این ارتباطا ِ
مباشند ،هرس مشوند.
یعن آن ارتباطات که بیشتر پیش مآیند ،قوی مشوند ،و آن ارتباطات که کمتر از آنها استفاده م شود یا
تکرار مشود ،هرس مشوند.
س علل و واکنش شل مگیرد .یعن وقت ی الو بارها
خیل از این ارتباطات با تجربههای انسان و بر اسا ِ
تکرار شود ،ارتباطاتِ سلولهای مغزی را مشود با ی راه که هرچه بیشتر از آنجا عبور بشود راه مشخصتر
مشود تا اینکه روزی مثل ی اتوبان آسفالتشده شل مگیرد.
مثال الوها» :سبب و واکنش«
کودکِ دوسالونیمهای شیرش را مریزد رویفرش ،شاید بار اول کودک این صحنه را فقط مشاهده کند ،بدون
قضاوت و هیجان خاص .ما از اینجا حرکت مکنیم که لیوان نشسته است و صدایِ بلندی ایجاد نکرده ،فقط
شیر مریزد و پخش مشود روی فرش.
برخوردِ مادر از طریق منذهن و از این فکر به آن فکر پریدن:
»ای وای شیر را ریخت ،آخ آخ فرش خیس شد .این چه وضعش است ،چرا لیوانت را سفت نمگیری آخر ،انگار
کم کار نداشتم و تو هم باید شیرت را بریزی .همین دیروز فرش را شستیم ...برو کنار ببینم«.
به احتمال زیاد پس از این برخورد کودک گریه خواهد کرد .اگر برخورد مادر چندین بار به این شل تکرار
شود ،کلنگِ اتوبان مﻼمت ،حسِ حقارت ،درد و ناراحت در مغز کودک شل مگیرد و عقل منذهن کودک
هم بار مگیرد.
امان دیر برخوردِ مادری که در حضور است و فضاگشایی مکند و قضاوت نمکند:
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»اوه شیرت ریخت ،بیا برویم ی دستمال بیاوریم ،شیر را با هم پاک کنیم .مادر و فرزند مروند ی دستمال
مآورند ،مادر از فرزند مپرسد م توان من را کم کن شیر را با دستمال پاک کنیم؟ مرس .مامان ،دفعۀ
دیر حواست را جمع کن که شیرت نریزد«.
در اینجا شاید در مغز فرزند ،اتوبان سازندگ ،آرامش خاطر ،اعتماد در تواناییهایش و احساساتِ مثبتِ دیری
خطکش بشود.
مثال دوم:
ما فقط وقت ابراز عﻼقه به فرزندمان مکنیم که او کاری را که ما از او خواستهایم انجام دهد ،پس فرزند بابت
وجودش و حضورش دوست داشته نمشود .بله بابت خوب و بد کردن کارهای او از طریق ما و قضاوت ما.
در بحث کودکِ دوسهساله اتوبان عشق که به همانیدگها و به قضاوتهای ما وابسته است ،شل مگیرد.
ول اگر برعکس ،ابراز عﻼقۀ ما به فرزند به کار خاص که او کرده باشد ،ربط نداشته باشد ،فرزند درک مکند
که به خاطر وجودش و نه همانیدگ مادر یا پدر دوست داشته مشود .ما با کم موﻻنا و برنامه گنج حضور
داریم مفهمیم که خیل از اتوبانهایی که در مغزمان درست شده است ،به هیچجا جز لحظۀ عمیق دردهای
منذهن ختم نمشود .پس نباید تعجب کنیم که اگر لحظهای در حضور نباشیم و آگاهانه تصمیم نگیریم ،به
صورت ناخودآگاه ماُفتیم در این اتوبانهای آسفالت شدۀ مغزمان .بهخصوص وقت که همهکس ،جامعه و
اکثریت انسانها ،در این اتوبانها حرکت مکند.
ماییم و فانوس ابیاتِ موﻻنا در دست ،تا این اتوبانهایی را که سالهای سال در آنها کورکورانه حرکت کردیم
را با صبر ،اتقوا و انصتوا ،ﻻ کنیم .به جای اتوبان آسفالت شده ،ما باید از جاده خاکها و راه باریهها عبور
کنیم ،تا با تکرار مداوم این راهها در وجود ما شل بیرند و راه اصلمان بشوند ،این کار ساده نیست .ول
شنوندههای این برنامهها ثابت کردهاند که شدن است.

عقل جزویِ همچو برقست و درخش
در درخش ک توان شد سوی وخْش؟
)مولوی ،مثنوی ،دفتر چهارم ،بیت (٣٣١٩
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☎پیام آقای مهران از کرج

این پیغام از غزل  ٢۶۶٠هست برگرفته از برنامه  ٧۵٣با بیت معروف بیت اول غزل  ٢۶۶٠که مگوید:

چرا ز اندیشهیی بیچاره گشت؟
فرو رفت به خود ،غَمخواره گشت؟
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل شماره (٢۶۶٠
این غزل تماماً از زبان زندگ خطاب به انسان همانیده است .در هر ده بیت این غزل ،ده مرتبه کلمۀ »گشت«
بهعنوان ردیف شعر استفاده شده است» .گشتن« در این غزل به معنای »شدن« است» .شدن«های این غزل
تبدیل شدن ما به منذهن را مگوید .این پیغام حدود بیست دقیقه است اما من به پنج دقیقه آن بسنده مکنم
دو بیتش را معن مکنم .و کاملش را خدمت شما مفرستم که انشاءاله پست بشود.
اسم پیغام هست» :لیست امراض منذهن«
من دو تا از این مرضها را شناسایی کردم از دو بیت این غزل که برایتان ارائه مدهم.

زِ دارا ْلملْ ِعشقَم رخْت بردی
درین غُربت چنین آواره گشت
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢۶۶٠

دارالْملْ ِیعن شهر حومت نشین یا پایتخت که فضای یتایی را اشاره مکند.
چرا موﻻنا فضای یتایی را با اصطﻼح »دارالْملْ ِعشق «بیان مکند؟ »دارالْملْ عشق« به معنای شهریست
که حاکم یا پادشاه در آنجا مستقر است .کس که از این شهر به شهری دیر مهاجرت مکند ،این بدان معناست
که او از مرکز حومت دور شده و طبیعتاً از امانات کمتری هم برخوردار خواهد شد و دیر در آن شهر کس او
را تحویل نمگیرد ،زیرا او آنجا غریب و »آواره« است .او از پادشاه فاصله گرفته است! پس از مدّت او مجبور
خواهد شد که به دیار خود بازگردد.
موﻻنا مخواهد بوید که تو از فضای یتایی به فضای محدود ذهن »رخْت بردی« یعن سفر کردی .در آنجا
»آواره« شدی.
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چرا ما در جهان بیرون غریب هستیم؟ زیرا ما به وطن خود تعلق داریم .وطن ما »دارالْملْ ِعشق «است .اگر ما
از جنس جهان فرم بودیم ،این چنین »آواره« و سرگردان نمماندیم.
شرخدا که در این »غربت« ،بزرگ همچون موﻻنا ما را از وطن اصل خود ،آگاه کرد و تابلوهای راهنما را مقابل
چشمان دلمان قرار داد ،تا ما قبل از مرگ تن ،حضور در »دارالْملْ ِعشق« را تجربه کنیم .انسانهای آواره،
منهای ذهن هستند که از هرکس و از هرچیزی که زندگ مخواهند ،دست رد به سینهاش مزنند .زیرا زندگ
را از آفلین طلب مکنند .این بیت را دوباره مخوانم:

زِ دارا ْلملْ ِعشقَم رخْت بردی
درین غُربت چنین آواره گشت
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢۶۶٠

مرضهای شناسایی شده در این بیت سه مورد است:
مورد اول :به غربت ذهن رفتن
مورد دوم :با مقاومت در فضای غریب ذهن ماندن
مورد سوم :آوارگ در همانیدگها
بیت بعدی:

زمین را به ِر تو گهواره کردم
گهواره گشت
فَسرده تَختۀ 
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢۶۶٠

زمین اینجا نماد فرم انسان است ،فرم همان چهار بعد ماست که مشود تن ،هیجان ،فکر ،جان حیوان ما
زندگ یا خدا مگوید من ،خودم را بهعنوان هشیاری یا روح در فرم یا »گهواره« تو دمیدم.
حال چرا موﻻنا مگوید فرم ما »گهواره« است؟ »گهواره« محلست برای آسایش و راحت کودک و باید جنس
لطیف و نرم داشته باشد ،زیرا کودک ،بدن بسیار ظریف و لطیف دارد .کودک نماد هشیاری ماست ،بسیار
لطیف است .پس باید »گهواره« به لطافت و نرم کودک باشد .ما باید با فضاگشایی و استفاده از خرد زندگ،
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فرم خود را به لطافت زندگ تبدیل کنیم ،تا در این زمان موقّت که در این جهان هستیم ،از جنس لطافت کودک
یا هشیاری حضور بشویم.
اما انسان با منذهن ،مدام این گهواره را به سفت و ناراحت» تخته« مکند و اجازه نمدهد ما از جنس لطافت
زندگ بشویم.
»فَسرده« شدن انسان همان غمخوارگست ،که در بیت اول به آن اشاره شد .که گفت:

چرا ز اندیشهیی بیچاره گشت؟
فرو رفت به خود ،غَمخواره گشت؟
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل شماره (٢۶۶٠

انسان با تغذیه غم ،افسرده مشود و لطافت و نرم خود را در همانیدگ با غم از یاد مبرد .چرا مگوییم از
یاد مبرد؟ زیرا او قبل از ایجاد همانیدگها تجربه زیبایی و لطافت زندگ را داشته است.

زمین را به ِر تو گهواره کردم
گهواره گشت
فَسرده تَختۀ 
)مولوی ،دیوان شمس ،غزل (٢۶۶٠

مرضهای شناسایی شده در این بیت دو مورد هستند:
مورد اول :انقباض و تخریب فرم یا چهاربعد
مورد دوم :فراموش کردن لطافت اصیل خود

من که خصمم هم منم اندر گریز
تا ابد کار من آمد خیز خیز
)مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت (۶٧٠

پیامهای تایپ شده خودتان را بعد از پخش از تلویزیون گنج حضور به آیدی
@Zarepour_b
در تلرام ارسال نمایید.

صفحه88 :

