
ۀ  تلفنی های پیام ویژه  برنامه☎      ۹۱۶-۱مشار

  1صفحه: 

  

  

  شرحه بازگو  شرح جان شرحه               روده زکات روی خوب، ای خوب 

  )١٧٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را م دهید، قانون جبران را رعایت م توانیم کنید. ما نم 
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دارد.  گذاریم وسط، هرکس هرچه دوست دارد برمبدر غذایمان را متحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده

  رویم به قضاوت که بلد نیست. کنیم به کس و یا م که تحمیل م نه این 

  )٩٠٧(پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارۀ  
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  3صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵ ی شهباز  یآقا یهاهمراه با صحبت نسترن از اصفهان خانم  ١

 ١٠ خانم سهیال از اصفهان  ٢

٢١ مرجان از استرالیا خانم    ٣  

۵١  خانم نرگس از نروژ   ۴  

 ١٩  بیننده خانم  ۵

 ٢١ از کانادا  پریساخانم  ۶

 ٢۵  ی شهباز  یآقا ٧

 ٢٧ ی شهباز یآقا   یهاهمراه با صحبتاز داالس باقر  یآقا ٨

 ٣١ ی شهباز  یآقا یها همراه با صحبتخانم سارینا از مشهد  ٩

 ٣٧ ی شهباز  یآقا ١٠

١١  ۴٠ خانم مریم از اورنج کانت 

 ۴٣ خانم شهپر از اتریش  ١٢

 ۴۶ ی شهباز یآقا  ی هاهمراه با صحبتالهام از شیراز  خانم ١٣

 ۵٠ زهره از کانادا خانم   ١۴

 ۵٣  ی شهباز یآقا  ی هاهمراه با صحبتآقای مهران از کرج  ١۵

 ۵٧  ی شهباز یآقا   یهاهمراه با صحبتپویا از آلمان  آقای ١۶

 ۶٠ خانم مریم از کانادا ١٧

 ۶۴ ی شهباز  یآقا یهاهمراه با صحبت  آقای شمس از لرستان ١٨

 ۶۶ یلدا از تهران خانم  ١٩

 ٧٠ خانم سارا از آلمان  ٢٠

 ٧۴ فرزانه از فوالدشهر اصفهان خانم  ٢١

 ٧۶ ی شهباز  یآقا یها همراه با صحبت آقای تیمور از سنندج ٢٢

 ٧٩ شهر اصفهان زرین از زرین خانم   ٢٣
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ٨٠ شهر اصفهان   نیساله از زر ١١ ارایخانم ت  ٢۴

 ٨١ زهرا از زاهدان خانم   ٢۵

 ٨۴ فاطمه از آمریا خانم  ٢۶

 ٨٧ ی شهباز آقای ٢٧

 ٨٨ الناز از ایتالیا خانم  ٢٨

 ٩٠ فاطمه از گلپایان خانم  ٢٩

 ٩٣ ی شهباز یآقا   یهاهمراه با صحبتخانم اکرم از تهران  ٣٠

 ٩٧ ی شهباز  ی آقا یهاهمراه با صحبت بیننده از شیراز خانم  ٣١

 ١٠٠  خانم فریده از هلند  ٣٢
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  5صفحه: 

  از اصفهانخانم نسترن ‐١☎

  ره عمارت است  نی دو کون در رانیو
  ست دهیدر عشق فا دیهمه فوا ترِک

  ) ۴۴۶شمس، غزل   وان ی(موالنا، د

  را که جهان را همه   کس خاصه
  شقاق یکند، فرد شود ب تَرک

  ) ١٣١٣شمس، غزل   وان ی(موالنا، د

و از   میاگر تَرک کن دهد،که ذهن نشان م یادهیجهان باشد در بهشت است. هر فا نیکه کورِ ا هرکس

  .میشوم یلحظۀ ابد نیحضورِ خداوند، مستقر در ا  و درِک حسِ به خودشناس مینخواه یز یجهان چ

هر    م، راه نجات و رفتن به بهشتِ درونیکه در مرکزمان گذاشت  ییها دگیاز همان  ذهن  دۀیهر فا  ترکِ

  است. انسان

 نیدر ا  جهت   یبه     نندگی و آفر   عشق زندگ  از هر انسان  دیدر کار است و با  زندگ  نش ی و آفر   تیخالق

  . میاو به عشق زنده می ندار یکار مییبو ایو  مینیبنش  یاگوشه  ی شودنم زد، ی جهان بر 

طراح عشق در    میتوان م  خواهر یو خ  یو شاد  ییا یهمراه است. با پو  ییایو با پو  خواهر یبا خ  عشق

و هم در آن جهان    نیهم در ا  یدر رشدِ معنو  و هرلحظه سازندۀ خداگونگ  میبشو  رانیخود و د  زندگ

  .میجهان بشو

هم از درون باشد   یازینیو ب  خاموش  ،ییفضاگشا  ت،یف یک  ییایاست که طراح و خالقِ دن  کس  عاشق

و پهلواِن   پسندد هم م  رانیبر د پسنددچه بر خود مهرآن  »«حضرت عل مانند  عاشق .رونیو هم از ب

  . شود محبت و عشق م ،راه دوست

  اخالصِ عمل آموز  عل از
  حق را دان مطَّهر از دغَل  ر یش

    )٣٧٢١ تیدفتر اول، ب  ،ی (موالنا، مثنو 
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  6صفحه: 

  ده ی آفر   یی جهانِ فضاگشا  یبرا  است. جهاِن ذهن آدرس  ییفضاگشا  ق یجهانِ حق   نۀییجهان در آ   نیا

دست    عشق، وحدت و خداگونگ  یایلحظه، از پشت پردۀ ذهن به دن  ی  م،یاست. اگر طلب کنشده

  . میکن م دایپ

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرت خوش یشنو ا الجنَّهحفَّتِ

    )۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی (موالنا، مثنو 

 هیثاندر صفر   میتوان ها مدگ ی شدن همان  ادیکم شدن و ز  یِاست. با باز  زندگ  یبایز  یِ باز  ،یمرادیب

  . میبشو داریخداوند زنده و ب رحمتِ  یِای در تینهایبه ب

که دارد ما را    عشق   یِرویو خداوند با ن  . زندگستیخداوند جدا ن  تیمش  طۀی در جهان از ح  یز یچچ یه

و   میکن  ر یو گ   می بِجه  در هر جهت  یمثل باد  دیتا به ما نشان دهد نبا  کند و منبسط م  کند منقبض م 

  . میکن م دایدست پ زندگ نشِی به عظمت خود در آفر  زندگ یِمرادی. با بمیخود را در جزء محدود کن

که    وقت  را یز  م،ی بذار  زندگ  شِ یرا در پ  یمرادی. بمیکن  دایآرامش پ  میتوانمان و زمان نم  ر ییتغ  با

نظر که در عدم   یِاریو با هش  می کنحالت فضا را باز م  نیو در ا  میشوم  مراد یب  اُفتدم  یاتفاق بد

  .میشو م لینهفته است تبد به علم و عقل خداوند که در خردِ زندگ دیآ  م

   در زندگ   است. وقت شل گرفته  ها یمرادیب  قی بشر از طر   و ذهن  جسم  یهاخستگ  یامروز  زندگ  در

دوست، عشق، خانواده    ن،یکند، خانه، ماش  دایپ  شیافزا  ز یچهمه   متیق   م،یپول را از دست بده  یامروز

  . میشوم دهیدو رنج  نیو خشم حوصلهیدردمند، ب د،ینااُم م،یرا از دست بده

لحظه و    نیدر ا  زندگ  نیو ارزشِ نو   یانسان تو خردمند  یکه ا  دهدم  ادیموالنا اآلن دارد به ما    جناب

وابستگ ش  کاف  . هست  ها بدون  اطرافِ  در  را  فضا  شو  نیبب  زندگ  یِهاوخاست  متوجه  که   یو 

  . سته  و تمام نشدن یلحظۀ ابد ن یو خداوندِ زنده در هم زندگ تِیهرلحظه مورد عنا

و پا به    را اصالح کن  قبل  یهانسل  تفکرات قبل  ،ییجناب موالنا و فرهنگِ موالنا  نشِیبا ب  توان م

  .یببر یپ ییموالنا و زندگ نشیعرصۀ ب
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  7صفحه: 

  گشت و وجود او نَماند   ته چون
  خواند  شیجانش را خدا در پ بازِ

  ) ٢٢٧۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی (موالنا، مثنو 

  مرادیاو ب شست آن کشت چون
  فتاد  ا یکنارِ رحمتِ در در

  ) ٢٢٧٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی (موالنا، مثنو 

  شد  هوشیچون ب وست یبه حق پ جان
رحمت آن زمان در جوش شد  موج  

  ) ٢٢٧٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی (موالنا، مثنو 

  از ننگِ تن  دیجانش واره  چونکه
  شتن ی اصل خو شِی شادان پ رفت

  ) ٢٢٧٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی (موالنا، مثنو 

  برگشاد  شیهوشش رفت و پا جونکِ
  قُباد یک  یِ آن باز سو پردم

  ) ٢٢٨١ تیدفتر پنجم، ب ،ی (موالنا، مثنو 

  الغر شرف و زَفت شد  ذرۀ
  اطلس و زَربفت شد  خاک  فرشِ

  ) ٢٢٨٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی (موالنا، مثنو 

  شد زِ گور  رونیصدساله ب مردۀ
  رشِ حور  یملعون شد به خوب وِید

  ) ٢٢٨۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی (موالنا، مثنو 

  :  یشهباز یآقا

به شعر   شود مند معالقه   قدرنیساله ا  ٢١دختر خانم     یاست که    ز یانگشفتهم    نیا  با،یز  لیخ

پ  آغاز شفت  نیا  ،یمثنو ا  دوارمیام  است.  شرفتیو  ا  انیرانیهمۀ  تشخ  نیبه  برسند که   ص یدرجه 
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  8صفحه: 

 م ی هم داشت  ت یب  یکار ببرند.  به   شان است و در زندگ   است، چه با معن  یکه چه شعِر نَغز   دهند م

  . دیصحبت کرد الجنه»«حفَّتِحاال که شما از  م؟یرا چار کن هایدی ناام ها،یدی: نامکه گفت

  : نسترن

  دیاو نَه  شِیبه پ  هایدینااُم
  د یجه رونی ب دوایز دردِ ب تا

  ) ٣٣٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

را با   یدیکه نااُم  کند م  دی. نااُمدواستیدرد ب  ذهنمن  دواست،یذهن دردِ ب  ن،ی آفر   :یشهباز  یآقا

ندارد، آزاد کند شفا    رونیب  یدوا  چیکه ه  دوا»ی«درِد بتا ما را از    می خداوند بذار  شِ یبه پ  ییفضاگشا

هم که   تی. بدی بر او م  شِی به پ  دیکن. پس فضا را باز ممی بر  مردم نم  شیرا به پ  یدیپس ناام  بدهد.

  چون عل  کهنیبه اگفت راجع  ر ید  ز یچ  ی  »«سه ماه در    ،»«حضرت عل   دییبو  بهاآلن راجع  دیخواند

  چار کن؟ آه را کجا بو؟ 

  : نسترن

  راه کن   نیوقت مشورت، ه ستین
  تو آه اندر چاه کن  عل چون

  ) ٢٢٣٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   به کس  را  نیا  ،یشو م  دیناام   را وقت  «سرت»  عن ی،  تو آه اندر چاه گو»  «چون عل: بله  یشهباز  یآقا

را مثل   «سر»فقط    د،یگو نگو. فضارا باز کن به خودت بو م  را به کس  نیا  یشوم  مرادیب  نگو. وقت

  . دیداردر خودتان نگه د،یینگو به کس  عنی دییدر چاه بو شانیا

  : نسترن

و    دادمرا از دست م  یزیچ  یو    شدمم  مراد یبرنامه، خُوب من هر وقت ب  نیا  کهنیاستاد ا  بله،

و   کردمم  هی گر   ع ی سر   داد من انجام نم  یبرا  توقعاتم را مثال از جهان مثل دوست، پدر و مادرم، کس

  خواستبرنامه دلم م  که اآلن اصال سِر  دمیبرنامه فهم  نیبا ا  ول  ،شدمو افسرده م  شدمناراحت م
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  9صفحه: 

را از دست   یز یچ   که وقت  دانستم بشوم. من نم   داری ب  بشوم تا به عشق زندگ   مرادیکه هرچه زودتر ب

ناراحت   دادمکه از دست م  یز یچ  ن یاز ا  دیکند و من نبا  داریجا عشق آمده که من را بآن  دهم، م

 تواند م  لیبود و خ  دارکنندهیاستاد برنامه ب  لیخ  در مرکزم بروند.  نیآفل  نیا   گذاشتمم  دیبا  شدم، م

  درد نکشم ممنونم از شما.  ر یبه من کم بند و د ندهیدر آ 

  : میکه بارها خواند تیبه آن بشما راجع حت نندگان یشما ب دوارمیام ن،ی آفر  عال :یشهباز یآقا

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سِرشت خوش یالجنَّة شنو ا حفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هم ارزشمند است  لیمثال دستگاه ما که خ روزی. ددیآ م شیدر روز مرتب پ  یمرادیب فِیط میگفت که

کار به   کندرا که اآلن دارد کار م  ریکه دستگاه د  میکوشش کرد  ول  م،یدرست کن  میخراب شد، نتوانست

. میحداکثِر کارمان را کرد م،یدنه، فضا را باز کر   م؟ی ناراحت شد  ا یآ   بود، ول ی مرادیواقعًا ب  م،یندازیب

  . میشد، که برنامه در خدمتتان هست  ول میبرنامه را اجرا کن حت  میاحتمال داشت نتوان

  کند، کار م  یمرادیبا ب   و زندگ  میفضا را باز کن  دی با  رد،یگ قضا صورت م  ای  زندگ  لۀیوسبه  یمرادیب 

وقت م   چون  مرادمان  م  ذهنمن   میرسبه  خوشحال  موقعشودما   .  ب در   حت  میشوم  مرادیکه 

رد  ی مرادیدنبال ب  دیشما با   زهایچ  ن ی تر کوچانتظار داردی ب عصبان  دی. شما مثال  ی  د،ینشو دفعه  

  یمرادی. بدینکرد  شرفتیاز خودتان که اصال پ  دیشو م  دیاصال ناام  ر یکه د  دیشو م   عصبان چنان  

که از عقل    یتر بزرگ  یرو ین  ی  عامل  یکه    میبدان  دیبا  شهیهم  .دیفضا باز کن  دیاست. در اطرافش با

  فضا باز کنم. دیکار است، من با نی تر است پشتِ امن بزرگ

   ماه   ،. ماهزند ، مثال متو آه اندر چاه کن»  «چون عل  دیکه اآلن شما گفت  کنند باهم کار م  ز یچندتا چ 

 د ییبو  به کس  دیرا نبا  یمراد ی. بمیگو نم  را به کس  «سرم»گفت من    ای در  یسوبه  رفتکه داشت م

نخواهم    خواهم شد و عصبان  مرادیبکه    میبن  یمراد یب  یدائماً تماشا  طورن ی و هم  دیفضا باز کن  دیبا

 ی راهنما  دن»یرس   «مراد  .دنیبهشت است نه به مراد رس  یراهنما  نیا  دانم شد و فضا باز خواهم کرد و م

  . ستیبهشت ن



ۀ  تلفنی های پیام ویژه  برنامه☎      ۹۱۶-۱مشار

  10صفحه: 

   از اصفهان الیخانم سه ‐☎٢

  ستهدهیب عیچپ و راست طعنه و تشن گر 
  ستکس که دلشده عشق برنگردد آن از

  ) ۴۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

در حال    ذهناست که من  نینشانگر ا  نیکردن است و ا  دیو ناام  ییطعنه زدن و بدگو  ذهنمن  تیخاص

  .دنیکه هدف کمال است رس یبه حالت بعد  از حالت قبل عنیهم  لی . تبدباشد شدن م  لیتبد

 ن یکردن در هم   تیو رو  ییشناسا  نیاما ا  شناسد،هم م   ندیب را هم م  شیخو  فعل   تیموجود   ذهنمن

به   دنیشدن و رس  تینهایاطالع ندارد. ب  میدر تسل  شیخو  یبعد  یندهایاز فرآ   عنی  باشد، حد م

 ها  دگیاست که همان  مهم  ار ینکته بس  نیو ا  هاست دگیو خلق همان  طراح   حضور خداوند هدف اصل

  . کنندقضاوت، مقاومت و کنترل را انتخاب م جهی ، درنتباشندمعلت ذات ناآگاهشان از آن غافل به

مانع  ی سازو دشمن  توهم از مگشوده  ی در فضا  نیبو  ا  رودم  انیشده عدم  راهار مورد    ن یو  تنها 

 ها دگیاست که همان  یاتجربه  پارچیوحدت و    ...اندکرده  است که بزرگان به ما معرف  یاعتماد

نشان    ماشدن به    لیدر پس تبد  است که زندگ   یا ه ی هد  نیدست آوردن آن ناتوان است، پس ادر به

  .دهد م

ن را تجربه آ   انسان  چیکه تا به امروز ه  یاتازه و ناشناخته  ر یمس  ی  خواهدم   تیب  نیموالنا در ا  جناب

  .باشدم ییفضاگشا ر یهم مسآن دهداست نشان منکرده

 ده یباعث ورز  ها دگی همان  ن یشده و ناگفته نماند ا  ییما شناسا  یها دگی شده همانگشوده  یفضا  نیا  در

  . شودعضالت مانع از جسم شدن مرکز ما م نیشدن ا یما شده و قو یشدن عضالت معنو

  کس نَجست صبر و حزم یب ن،ی کم نیز
  را خود، صبر آمد پا و دست  حزم

    )٢١٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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 ر ید  معن  صبر .  باشدصبر م   شود،م  ر ید  یها دگیکه مانع از آلوده شدن ما به همان  یبعد  تجربه

  .باشدم ییفضاگشا

  شد قالووزِ بهشت  یمراد یب
  سِرشت خوش یالجنَّة شنو ا حفَّتِ

    )۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ، یمثنو  ، یمولو ( 

  یاصول و قواعد  یاز رو  ذهن  یهاکامال آگاهانه و دفع حمالت من  حرکت  یی گشافضا  ،یمرادیب  در

است که آگاهانه ما را   یپارادکس شعور   ی  نی. اشود  م  یاست که از حس حضور خداوند بر ما جار

است و با    تندست آوردن در نخواسقانون است که راز به  ی  نیا  قاًیدق   ول  اندازد، م  یکاربه مغلطه

ما هر روز به   مانی اند، اعتماد و اشده  طراح  هست  نیبراساس قوان  یها براآموزش  نیا  کهنیدانش بر ا

  .شودم تر شیب شانیا   یهاجناب موالنا و آموزه
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  ایخانم مرجان از استرال‐٣☎

  » هاصورت  یباز«: موضوع

عم  اگر  ا  قاًیما  برس  نیبه  انسان  میباور  ما  همۀ  هست  یاریهش  یها  که  ب  ر ید  م،یواحد    نیتفاوت 

  .  شود برداشته م انیرنگ پوست، زبان و مرزها از م ت،یجنس

و   مینیب نم  یز یجز صورت و ظاهر چبه  م، ینگاه کن  جمع  یهاشدگشرط  نی بکج دیاگر براساس د اما

  ماند.  میخواه اسیدر سطح پست ق

لوِل   می پندارم  بهی را غر   پوستاهیس  یی قایآفر   ی . میها و ظواهر هستصورت  سطح  )Level(  چون در 

به   نیچ  ی به   تیانسان  دنید  یجارا  فقط  فارس  می نیب م  نیچ  بۀی غر   یعنوان  او،  زبانش    چون 

  . میاکرده اسیق را با زبان فارس نیچون زبان چ ست،ین

که از جنس    یی. مرزهاکندم  طرف مرز زندگ  چون که در آن  م،یکننگاه م  به ی غر   دیعرب را با د  ی

را از هم جدا    شیهاو انسان  هان یسرزم  ن یا  )جمع   ذهن یهامن می(بهتر است بو  خیخاک است، اما تار

  اند.ها تفرقه انداخته آن نیکرده و ب

رفته    باشدکه زادگاه من م  المیخوش آب و هوا در شهر ا   ٔبه منطقه  ینی پ  یبرا  یروز  دیآ  م  ادمی

زمان حدود پنج    آنبود.    دیکه خاک عراق به وضوح قابل د  یو عراق. طور  ران یا  ی. منطقۀ مرزمیبود

  ذهن.  نیظاهرب  دیتا د دمید عدم م   دیبا د شتر یسالم بود و ب

  گونهن یخط ا  یچطور ممن است  بود که    بیعج  میقدر براآن  کردمنگاه م  یبه آن خط مرز  وقت 

    جدا کند. ر یدیاز  گونهنیاو هرچه که در آن است،  شیهاعالوۀ انسانخدا را به نیزم

چه   شیطرف مرز آدماها  : بابا آندمیبودم که از پدرم پرس  بهی طرف مرز غر آن    یاینسبت به دن  قدرآن

    هستند؟ شل

  ندازد؟یها فاصله بآن  نیجدا کند و ب  خ ی تا مر   نیها را از زمانسان  گونهنیمرز ا   یممن است که    چطور 
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است، چرا که طبق قانون     ع یو طب  یعاد  یامر   یز یرو جنگ و خون   دشمن  ،ییخطرناک جدا  دید  نیا  با

اگر   حت  شوند، نم   بیترک  ر یدیبا    دو مجسمه   ن یا  ر ید  م،یگل دو مجسمه بساز  یاگر از    عتیطب

خود بازگردند.    ۀیهردو شسته و خُرد شوند و به جنس اول  کهنیجنس باشند مر ا   یدر ذات از    هردو

  یآزاد  دانیمثال مجسمۀ م  م،ی هردو بذار  یاسم را رو  یاگر    جدا هستند، حت  ریدیدو از    نیا

  .ای آمر یو مجسمۀ آزاد رانیا

اصل مذکور در دو جنس مرد و   نیوجود داشت؟ هم  ی به وجود آمد مرز  نیکه کرۀ زم   مر زمان  اصال

جدا و متفاوت از  عتاًیناخواه، جنس مرد را، طبخواه  م،ی داشته باش جسم دیصادق است. اگر د  ز یزن ن

شوند.   ر یدیعاشق    توانندمتفاوت چطور م  یهابا اشال و صورت  . دو مجسمهمینیب جنس زن م

را تجربه کنند؟ مر    انگیشده و وحدت و    بیترک  ر یدیبا    ذهن   نیجداب  دیا دب  توانندچطور م

ها  انسان  انیتجربۀ عشق م  صورتنیا  ر یبرده و به آن زنده شوند. در غ  یهردو به اصل خود پ  کهنیا

   است. رممنیغ

همۀ   :دیگوبا زبان ساده م  ٢٢٨١  . در غزل شمارۀم یکن  بررس  نهیزم  نینظر موالنا را در ا  دییایب  حال

پرست توست که زن و مرد را جدا و  و صورت  نیظاهرب   دیاز د  نی. امیجنس هست   یها از  ما انسان

  . نیب متفاوت م

  صور  دی آنظر، آن جنس م   یکانداز یسو زآن
   صور، اَشال مرد و زن شده دیاز نظر آ پس

  ) ٢٢٨١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 نیمرد بخواهد توه  ایزن    به جنس  یاهی نظر   نیبا چن  امان دارد شخص  ایها، حال، آ صورت  عنی  صور،

  چرا که هر انسان  م،ینکن  ریها گکه در صورت و ظاهر انسان  خواهداز ما م  ١٢۶٣کند؟ در غزل شمارۀ  

  ذاتًا نور خداست: 

  ستآسمانست او نورِ صورَتش بهانه نیا
  ست جانَش زِ نَقش و صورت جانَش خوش بذر

    )١٢۶٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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 لیرا درک کنند و به آن تبد  ٢٠٢٩مصراع از غزل شمارۀ    ینظرم اگر جهان و صاحبان قدرت فقط    به

  . دینخواهند د  ها و موجودات هستجز عشق در انسان  ر یخواهند شد که د  فیقدر نرم و لطشوند، آن

   است: نیآن مصراع ا و

    دنیبِنگر در آفر  دهیز آفر  بذر
    )٢٠٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  دن یاز شن  چقدرو افغانستان است.    ستانیوطنم از تاجهم   نینازن   شاوندانیصحبتم با خو  یرو  بارن یا  و

و هربار با  میآ  به وجد م  ام یافغان و تاج  کودکانِ عاشق الخصوص، خواهران و برادران و عل  یصدا

جدا    ی خاک و مرزها  تواندم  یی بایچون موالنا به چه ز  که ارتعاش بزرگان  آورمم  مانیتمام وجودم ا

  کند.   نیز یرا با عشق جا هاافکنزند و تفرقه وندیعشق پ ر یناپذگسست  سمانی افتاده را با ر

که   یطور .میهست  یمثل من بقبوالند که ما همه با هم  یطلبییتوانست به موجود جدا ییبایچه ز به

  وطنم.  هم   انیتمام جهان وطن من است و تمام جهان میبزنم و بو  ادی فر  خواهم حاال م

برادران عشق   خواهران اما امیدان نم  چیه  ما  !امو  م  نی.  با تک  میدانرا خوب  بزرگ  هیکه  چون   بر 

 م یافروزما به شخصه چراغ خود را م  تکتک  !میاآوردهبه حساب    ر ین را دموالنا، هر کداممان خودما 

.  میکنم  جادیو صلح ا  میکن  م  جهان را نوران  م،یدهقدرتمندِ عشق، جهان را تکان م  یِ و با اتحادِ انرژ

  بارنیا  اما را به جهان نشان دهد.    یر یدوباره تصو  ٩١١پخش شده در برنامۀ    یویدیهمانند و  خیتار  تا

  : از نورعشق و صلح و دوست ز یانگرتیح یر یتصو

  د؟ یمو همه به جنگند و ز صلح من چه آ تو
  تو چراغ خود بر افروز  ،یهزار  ،یانه ی تو

  ) ١١٩٧ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

  عشق، اثر دارد! اثر دارد!  یرویکه ن راست که، به میبو دیدر آخر با و
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  خانم نرگس از نروژ  ‐۴☎

خود به اشتراک    یبا دوستان معنو  خواستماند را مبه من کم کرده  ر یاخ  یهاچراغ که در هفته  چند

  بذارم:

  بودن و عدم قضاوت:   . چراغ خنث١

  است یگ  نیزهر  نیکن از خورد، ک حزم
  استیکردن زور و نورِ انب حزم

  ) ٢١۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و   خوب  معنکر بودن به  م،یلحظه کر باش  نیو اتفاق ا  تیوضعداشتن مرکز مهم است به عدم نگه   یبرا

باز مرکز ما از عدم خارج    میاگر بد کن  ایو    دیآ مرکز ما مبه  تیوضع  م،یبد نکردن، چرا که اگر خوب کن

  . شود م

  شدن:  مرادی. چراغ ب٢

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب 
  خوش سرشت  یالجنّة شنو ا حقَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شده و دوزخ در شهوات»  دهیپوش ندی خوشانا  ی زهایدر چ «بهشت

  ) ینبو  ثی(حد

 دید  نی. با امیرا داشته باش  میخود دار  چه در پارِک ذهنبه آن  شدن نسبت   مراد یلحظه انتظار ب   هر 

  یبرا ر ییو تغ می را ندار یز یاز چ گرفتن زندگ  دیرا داشته و ام هر اتفاق یبرا  ییفضاگشا ی برا آمادگ

  یبرا  فرصت  یمرادیو هر ب  میچسبخود نم  یهاشدگبه الوها و شرط   ر ی تر است چرا که دما آسان

  . ستیو گرفتن خرد از زندگ ییفضاگشا

  :  از زندگ لیاص . چراغ عذرخواه ٣

لحظه    نیرا ا  و زندگ  میکن  ز یپره  ندهیو از رفتن به گذشته و آ   میمستقر شو  یَابد  ۀلحظ  نیدر ا  کهنیا

  به پارک ذهن  نسبت  یمراد یب  نیکه ا  میشو  ادآوری  میو هر آن دچار قبض شد  میکن  تمام و کمال زندگ
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  یر ییجهت تغرا گرفته و به  زندگ  امیو پ  میکن م  است و فضا را باز کرده و عذرخواه   ما  شدگو شرط 

  . م یکن عمل م خواهداز ما م که زندگ

  : هاتی ها و وضعشاه در لباس اتفاق و انسان  دنیها و دبودن انسان ی. چراغ وحدت و ۴

  خواهم که باشد شه شناس  یادهید
  شناسد شاه را در هر لباس  تا

  (منسوب به موالنا) 

ما در جهت   یو رحمت برا  ر یندارد و همه در جهت خ  از زندگ  ر یغ  یو اتفاق سبب  تیهر وضع   کهنیا

چه که اکنون هست در مقابل  به آن  تیو با رضا  م یکن خود مشورت نم  ذهناست پس با من  لیتبد

  .می را دار لی و تبد ییکه فرصت فضاگشا میهست نیو سپاسزار ا میکن سر خَم م زندگ

  آفتاب:  یزدن برا  غی. چراغ ت۵

  در حراب   تمیاذ رم تیرم ما
  و آن زننده آفتاب  غم،یچو ت من

  ) ٣٧٨٧ تی دفتر اول، ب یمثنو ،ی (مولو

  » بله خدا پرتاب کرد.  یتو پرتاب نکرد  ،یپرتاب کرد  ریکه ت هنگام و«

  ) ١٧ ه ی، سوره انفال، آکریم  (قرآن

 ساده است نه از واکنش  شده و از ذهنگشوده  یلحظه ناظر باشم که عمل و حرف من از فضا  نیا  کهنیا

عمل    ستمیو اگر حس کردم وصل ن  زنمکه م  لحظه حاضر و ناظر باشم بر حرف و عمل  نیا  ،ذهناز من

  . شودنزنم که مقاومت محسوب م نکنم و حرف

  : دی. چراغ عدم تقل۶

  کن  شهینظر را پ ید یز تقل یب
  کن  شهیعقل خود اند یبرا هم

  ) ٣٣۴۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

من اثر    یجمع رو  ایخودم    ذهنتا القائات من  ز،یخودم با پره   ذهنو من   ذهن  یهااز من   دیتقل  عدم

  وصل بمانم.  زندگ نگذراد و به
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  . چراغ آه در چاه کردن: ٧

  راه کن    نیوقتِ مشورت، ه ستین
  تو آه اندر چاه کن  عل چون

  ) ٢٢٣٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

فکر پشِت سِر هم کردن در ذهن فضا باز    حت  ای  ران ید  یکردن آن برا  فی تعر   یجابه  هر چالش  با

 میو منتظر باش  مییشده بوگشوده  یخود را با خود در فضا  یهاو تمام حرف  میسیبنو  یادر برگه  م،یکن

  . مینکن دیتقل رانید ذهنو من شدهشرط  یحل بدهد و از واکنش و الواز درون به ما راه تا زندگ

  :  عیاز طعنه و تشن زی. چراغ پره٨

  است  هدهیب عیچپ و راست طعنه و تشن گر 
  ستعشق بر نگردد آن کس که دل شده از

  ) ۴٠۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی خود با فضا  یها دگیهمان  ییخود، در واقع شناسا  یرادهایا  ایو    ها دگیاطراف همان  ییفضاگشا  با

دارد، بله با باز کردن آغوش    و طعنه»  یر یرادگی«ناله و ا  عیکه تشن  ذهنشده نه با مالمت و منگشوده

  . میچه که هستآن ی برا ی خود و شرگزار رش یبر خود و پذ

  : . چراغ شستن کشت ٩

  مرادیاو ب شست آن کشت چون
  فتاد  ا یکنار رحمت در در

  ) ٢٢٧۶  تیدفتر، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خود    ذهنمن  یما و بدون مصرف شدن ما برا  یها دگی همان  ما سبب سوراخ شدن کشت  یهایمرادیب

و   میشو م  شامل رحمت زندگ  ییبه عدم و فضاگشا  و ما با پناه آوردن  شود م  رانید  ذهنمن   ایو  

  .می ر یگ دوباره م جان

  :ختنی. چراغ افزون شر ر١٠

  افزون کند  سرکه سرک  چونکه
  بود  شر را واجب افزون پس
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  18صفحه: 

  ) ١٧ تیدفتر ششم، ب مثنوی، ،ی (مولو

خود کار   یرو دیبا شتر یکه ب ستیزمان  کنند عرصه را به ما تنگ م رانید ایخود  ذهنکه من  هنگام

 شتر یتا فضا را ب میوصل نگه دار شتر یب اتیبرنامه و تکرار اب یتماشا ایو خود را با خدمت کردن  میکن

  . میمقاومت در ما مصون بمان جادیو ا نی قر  ر یو از تاث میباز کن

  : رانهی. چراغ ده و١١

  تو گنج نهان است زهو رانهیده و در
  به بغداد مده  ز یتو را ن رانیده و نیه

  ) ٢٢٨۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 ی فرصت برا  نی است بهتر   ختهیبه هم ر  سامان است و پارک ذهنبهنا   هاتی از نظر ذهن وضع  وقت 

تازه    یبنا  یبرا  ستیو سپردن خود به زندگ  و واهمانش با پارک ذهن  شتر ی ب  ییو فضاگشا  یابیگنج

  خواهد. ما م ذهنکه من  ینه آن طور کندم جابیا و نظم زندگ خواهد م که زندگ یاست آن طور

  : یپوز. چراغ خوش ١٢

  خون تو شود همه مش ختن  یآهو چو
  ی تو زما به خوش پوز  یبچر  دم اگر 

  ) ٣٠٧۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

از    ز یپره  ،ییشده در خودنماگشوده  یفضا  یخرج کردن انرژ  ایو    ها دگ یگرفتن از همان  یاز انرژ  ز یپره

از انقباض و واکنش، در عوض   ز یپره  ،ذهناز فکر پشت هم و آموزش با من  ز یپره  ،ذهنمن  یهانی قر 

عدم   یفضابه  شتر یو وصل بودن هر چه ب  یبا دوستان معنو  یی فضاگشا  یهاوهیبه اشتراک گذاشتن م

  برنامه. دنیو د اتیبا تکرار اب
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  19صفحه: 

   نندهیخانم ب ‐۵☎

  حد چو بشد دردم در عشق سفر کردم از
  سفرم آمد  نیچه سعادتها که زا اربی

  ) ۶٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ران،یاز دو انتظار  ترس، توقع  با    ذهنوپا زدم و با منها دستناآگانه سال  ی در بند دردها  قدرآن

 ذهنشدم و دائماً آه و ناله و در اسارت من دهیهمان ران یخود با د سه یحسرت، کنترل، حسادت، مقا

  .بردمنم ییراه به جا دهیفایبودم و ب

م  ذهنمن دور  مرا  ندارگفتم  و   زددر چرخۀ خراب خودش  ندار  ،یندار  نیماش  ،ی: خانه    یپول 

  . کرد م تداع میرا مرتب برا ندهیترس از آ  گونهن یو ا ،بدبخت

برا  بختخوش با پول  را  تا اکردم م  دیو درد تول  کرد،م  یر یگ اندازه  میشدن  اب  کهنی.  جناب    اتیبا 

است تا با   دینو و تازه و جد  آوردن طرح  دیخداوند هرلحظه در حال پد  دمیموالنا به خودم آمدم و فهم

با شناسا  ییفضاگشا از چنگال   ودمدرد آگاهانه آماده شدم خ  ییجانمان را شستشو و جال دهد.  را 

  بشم.  رونیببه  ذهنمن

عالم  یهای دادم تمام شاد صیو تشخ ییدر عشق و عدم افتادم و آگاهانه شناسا یمعنو ر یبا مس وقت 

  دیو ترس از فردا مرتب درد تول  روزی در حسرت د   ذهنمن   شد، ول  افتیدر مرکز عدم    هابختخوش

چه را که آن   تمامدر سفر با عشق و عدم    هیاز ثان  یلحظه و کسر   نی. و از لحظه غافل بودم تا در اکرد م

  کنم:  یهم کار را تجربه کردم. آماده شدم با خداوند و زندگ ییو رها افتمی کردم،جستجو م

  پر نشد  صانیچشم حر  کوزۀ
  صدف قانع نشد پر در نشد  تا

  ) ٢١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

بود و مرتب تمام   رانیگرفتن از د  قیو تشو  دیو توجه و تمج  دییتأ  ،ییکارم بدنبال خودنماطمع   ذهنمن

 ی ر یو زودگذر و س  هستند و مقطع  لیذل  دمی فهم   . وقتگرفتمم  ها دگ یرا از همان  یالزم و انرژ  یقوا
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  20صفحه: 

را آموختم که هرلحظه ما    یتمندیو مقام رضا، رضا  ییتمنایرا به دنبال داشتند، هدف مقام ب  یر یناپذ

  . کنممناسب را انتخاب م نی قر  م،یشوو به مرور زنده م دکن م لیرا تبد

  بود ابندهی ندهیجو عاقبت
  بود ندهیفَرج از صبر زا که
  ) ۵٩۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

سپر است که مرکز عدم را    نی باتر ی. صبر زرمیب  ادیرا    میصبور هستم تا بتوانم تسل  کنم،صبر م  همواره

از صبر عبور کند.   ذهنمن  تواند با آن را ندارد و نم  ییارویتوان رو   ذهنکه من  دهد، به ما نشان م

  . کند گشوده شده ما را احاطه م یفضا میشوپخته م گونهنیا
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  21صفحه: 

  از کانادا   سای خانم پر  ‐۶☎

 ی مرادیاز ب   ییهاهفته جنبه  ن یو موالنا، ا  ی شهباز  یآقا  یهاآموزش  منیو به    فکان زندگقضا و کن  با

  من آشارتر شد.  یالجنّه براو حفت

  شد قالووز بهشت  یمرادیب
  خوش سرشت  یشنو ا الجنّهحفت

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که انتظار آن را   چهآن   عنیبه مراد خود    دنینرس  عن یشدن    مرادیاست که ب  نیا   تیب  نیسادۀ ا  معن

  .  کند م تیبهشت است و ما را به سمت بهشت هدا یقالووز و راهنما م،ی دار

م پحّفت   ثیحد  نیا  ،سرشت هستکه تو ذاتاً خوش  انسان  ی: ادیگو موالنا    امبریالجنّه را بشنو که 

  است و دوزخ در شهوات. شده دهیپوش هابهشت در سخت ودفرم

    برد؟و ما را به سمت بهشت م شودقالووز بهشت م یرادمیکه ب شود چطور م حاال

. فتدیاتفاق ن  میکه انتظار دار  یز یآن چ  عن ی  م،یبشو  مرادیو چندبار ب  نیممن است در روز چند  ما

  م ی بند فضا را م  ایو    م،یشو  م  ییتای  یصورت وارد بهشت فضا  نیکه در ا  م یکنفضا را باز م  ایحاال  

وارد دوزخ   صورتنیدرا ه برود ک شیپ میطور که ما انتظار داراتفاق آن میخواه و م می کن و مقاومت م

  . میشو مقاومت و قضاوت خودمان م

کردن    مرادیدر ذات خودش خوب است. خدا با ب  عنیاست،     مبارک  ز یچ  ی مرادیدر هر حالت ب  اما

  .رساندمرر ما را به حضور م یهاو فضا باز کردن م،یکه فضا باز کن دهدرا م فرصت یما به ما 

توجهم را جلب کرد. فرمودند که اگر ما در   لیخ  یشهباز  یقسمت از صحبت آقا  ی، ٩١۶برنامۀ    در

در عرض چند روز به حضور زنده    م،یبار فضا را باز کن  ۵٠و در برابر هر    می بشو  مراد یبار ب  ۵٠روز  

ببعج  .میشو م پس  پشت  یمرادی!  فضاگشاو  آن  چن  ییسر  عج  نیما  زندگ   یبیقدرت  و   دارد، 

  زنده کردن ما درست کرده است که کامال قابل دسترس است. یرا برا سمیمان
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  22صفحه: 

سخت است. به خودم گفتم حتماً در    قدرن یا  دنیاست که پس چرا به حضور رس   نیحاال سؤال ا  پس

و چندبار هم نه.    کنم م  ییچندبار فضاگشا  دیشا  عن ی.  کنم درست نم  ییفضاگشا   هایمرادیبرابر ب

  مرادیو چندبار در روز ب نیبله، چند  دمیخودم. د  ی هایمرادیناظر شدم بر ب  ریشد که در هفتۀ اخ  نیا

  یهایمرادیاز ب ییهادارد. نمونه  عیوس فیط هایمرادیمن هم در برابر ب یهاالعملو عکس شوم م

  بودند: هانیو درشت من در هفتۀ گذشته ا ز ی ر

  . مینیرا بب  ر یدهم   میتوانآمده و نم   شیپ  شیبرا  یبودم، گفت که سفر   دنشیمشتاق د  لیکه خ  دوست  •

  گرفت.  یرادیاز من ا میاز دانشجوها ی •

کار کند، چون   تواند نم  م یاز پروژه که در دست کار دار  قسمت  یاز همارانم اعالم کرد که بر رو  ی  •

  سرش شلوغ شده است.

  شد. ماریب زانمیاز عز  ی •

  نرفت. شیطور که انتظار داشتم پام آنبرنامۀ روزانه •

در برابر    نمیمدت ناظر خودم شدم بب  نیبود. در ا  ر ی من در هفته اخ  یهایمرادیمثال از ب  نیچند  هانیا

است که همه  نیا  قت یحق   بندم؟ فضا را م  ای  کنم م ییفضاگشا  ای. آ کنمچونه برخورد م  ها یمرادیب

  کردم.   یهم فضابند  و گاه  ر یبا تأخ  فضا را بالفاصله باز کردم، گاه  گاه  عن یآمد،    شیپ  میبرا  حالت

 طور ن یکمم کرد که بهتر خودم و هم  نیو هم  کنم،چار م  یمرادیمن در موقع ب  کهن یشدم بر ا  ناظر 

  :آورمم ر یاز آن را در ز ییها. مثال نمیخودم را بب شدۀشرط  یالوها

  یحس انتظار یکه   دمی د م،ینیرا بب ر یدهم  میتوانآمده و نم شیپ شیدوستم گفت که سفر برا وقت 

  م در من خودش را نشان داد.  توقع و انتظار از دوست شدگحالت شرط  یاز او در من باال آمد، و 

  د یبرکند و درد شد  شهیانتظار و توقع من را از ر  نی ها نبودم که بذارم اخدا را شر مثل گذشته  البته

  بدهد. ناظرش شدم و فضا را باز کردم.
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  23صفحه: 

گفت که سرش    م،یده را انجام م  تخصص دارد و با هم کار مشترک  یر ید  نه یهمارم که در زم  وقت 

مقالۀ مشترک ما در حال   که کند، آن هم درحال  لیاز پروژه را تکم  قسمت  تواندشلوغ شده است و نم

ن  بررس و  از تخصص من است، د  ی  نیبه هم  ازیاست  دارد که خارج   ا  دمیقسمت کوچ ن ی که 

همارم چطور  تخصص یکرد که حاال چار کنم و بدون همار  جادیدر من ا حس ترس ی یمرادیب

  افتادم:  تی ب نیا ادی. بعد میرا چاپ کن مقالۀ در حال بررس

  شد قالووز بهشت  یمرادیب
  خوش سرشت  یشنو ا الجنّهحّفت

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و ظاهر هستند، با هر سخت یاتفاقات باز نیاست و ا خودم گفتم من مقصودم زنده شدن به زندگ با

فضا باز شود و خرد    عی کم کرد که سر   ر یز  تیفضا را باز نگه دارم. تکرار ب  دیهم که شده با  یو زور

  را در جلو من بذارد.  ییهاحلراه زندگ

  د یبر گردون رس ر ی الض نعره
  د ی ببر که جان ز جان کندن ره نیه

  ) ٣٣٣٩  تیدفتر پنجم، از ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  میاتن نه  نیما ا میبدانست ما
  مییزم زدانیتن به  یورا از

  ) ٣٣۴٠  تیدفتر پنجم، از ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ب  ر ید  مورد به  مربوط  بهبه  یمرادیکه  رخاطر  روزانه  ختنیهم  ابرنامه  متوجه  را  من  بود،    نیام 

م  ذهن  شدگشرط  خ  ی  خواهمخودم کرد که  بچ  لیپارک  مرتب  و  انمیمنظم  برابر  در    ن ی. 

  هم فضا را باز کردم. شدگشرط 

از من. اول نتواستم فضا را باز کنم و به ذهن رفتم    می دانشجو  ی ر یرادگ یبه ا  شدمربوط م  رید  ی مرادیب

  یی اگشافض  نیبعد هرچه توان داشتم گذاشتم تا فضا را باز کنم. ا  دفاع کردم. ول  میو از خودم و کارها

 دمی. درمیب  یر یپس از د  یاتفاق را    نیا  یهاانجام شد، به من کم کرد که درس   ر یکه البته با تأخ

  . دهدرا به من م  بزرگ لیخ یهادرس هایمرادیدر برابر ب ییفضاگشا قتاًیکه حق 
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  24صفحه: 

   یصورت  به  هایمرادیدارم به ب   رید  کرد.  جادیرا در من ا  نشیب  ر ییتغ  ی  ٩١۶برنامۀ    ،کل  طوربه

  کنم.  ییکه فراهم شده تا فضاگشا . فرصتکنم نگاه م ییفرصت طال

 اش  باق  ر ی. دشتر یب  سر آن زنده شدن به زندگو پشت  ییفضاگشا  یفرصت برا  شتر،یب  یمرادیب  چههر 

نه فضا را    ایو    کنماستفاده م  یی فرصت طال  نیو از ا  کنمم  ییفضاگشا  ایبه خودم دارد که آ   بستگ

  دهم؟ و فرصت را از دست م بندم م
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  25صفحه: 

    :یشهباز یآقا ‐٧

  هم کم گفتم. مهم است، باز تیب نیا میمن خدمت شما بو هرچقدر

  شد قالووزِ بهشت  یمراد یب
  سِرشت خوش یالجنَّة شنو ا حفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

سرشت   یفعال    ذات انسان از جنس خداست. سرشت او خوب است، ول  کهن ی ا  عنی  سرشت،خوش

 م یخوانبرنامه م  نیکه در ا  ییهاث یحد  د،یکن توجه م  طورن ی و هم  ذهننام منکرده به  دایپ  مصنوع

 ث یحد  نیدرآمده، ا  شانیاصطالح، از دهان ا به  است،  همه معتبر   عنیهمه مال حضرت رسول است،  

م   که اشاره  آن  به  ب  کندموالنا  در  بهشت  آن    ۀلیوسبه  ایشده،    دهی چیپ  ماتینامال  ای  هایمرادیکه 

  مهم است. لیخ لیاصطالح خشده، به دهیچیشده، و دوزخ در شهوات پ دهیپوش

. در  میاشده  دهیکه با آن همان  یز یبه چ  دنیرس  عنیشهوت    جا،نیشهوت را هم در ا  معن  دیکن  توجه

چ  که حال با  دائماً  آن  میشو م   دهیهمان  زهایما  به  مو  وقت میبرس  میخواه ها   .  م لیخ  میرس    هم

  . دیآ خوشمان م

. شهوت، دوباره  ستین  جاها در موالنا جنس   لی. خستین  شهوت جنس  به معن  جانیدر ا  شهوت،

  ده یکه با آن همان  یز یبه چ  دنیرس  ایکردن،  کوشش  ای  دنیرس  عنیمشخص بشود.    کهنیا  ی برا  میگو م

  م، ی ده هستیکه با آن همان  یز ی. چون به چمی حتماً در ذهن هست  م،یرس م  و در مرکز ماست، وقت   میهست

  . می دیرس

به    میکنکه ما شروع م  جاستنیدر ا  میبرس  میتوان نم  میهست  دهیکه با آن همان  یز یبه آن چ  وقت  اما

  بد.  یهاواکنش

 یمان روحواس  ۀهم  میدر روز با ناظر بودن به خودتان، بارها هم گفت  دیبن  داینقاط را پ  نیشما ا  اگر 

  .زهایچ نی تا بزرگتر د ی ر یب زهایچ ن ی تر . و از کوچمیشوم مراد یب یخودمان است. که چجور 
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  26صفحه: 

  ربعی  قهیدقده  شود، زود حاضر بشود، زود حاضر نم  رون،یب  دیروهمسرتان م  دیدار  لیمثال شما م 

با    دی. مجبور هستخوابدم  رودم  دیشودندانش را نم  تانۀبچ  شود،حاضر نم  تانۀبچ  دهد،طول م

  است.  یمرادیهمه ب هان ی. ادیاو صحبت کن

امروز    ،یمرادیب قرار است  نم  یز یچی خالصه  م  شود،درست بشود، درست  درست   اهدخوفردا 

  است. یمرادیهمه ب ر،ید زهایچ جورنی. و اشود. پنچر مشودخراب م تانلیبشود. و اتومب

گوش   تیب  نیاگر درست به ا  کند، م   ییو شما را به بهشت راهنما  دیکن در اطراف آن فضا باز م  و

پ  در مدت کوتاه  د،یبده به  ا  انیشا  یهاشرفتیشما  زم  نه،یزم  نیدر  از من  ۀنیدر    ذهنآزادشدن 

  . دیکن م دایدست پ
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  27صفحه: 

  داالسباقر از  یآقا ‐٨ ☎

  .خوانمتان را مدارم با اجازۀ متن ی

  ستهدهیب عیچپ و راست طعنه و تشن گر 
  ستکس که دلشده عشق برنگردد آن از

  ) ۴۴۶شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

طرف کنا  بله، هر  طعنه   هاهیاز  م  هودهیب  یهاو  مشنوم را  آن  مسئول  را  خودم  و   .،با    رایز  دانم

ام را هم به پز  کل خانواده  م،یهایو بدآموز  ییافزاو با کار  شتریهرچه ب  یهادگیو همان  هایسودآور

  ام.بهتر آلوده کرده شتر یهرچه ب شدندهیدادن و پندار کمال و همان

ام اتفاق افتاده و مطمئن شده  امدر زندگ  یاکه به کم موالنا و برنامه گنج حضور معجزه  ت یب  نی ا  ول

و طلب استغفار کنم. و آن هم با آوردن عشق و خرد    عذرخواه  از زندگ  دیکهولت با   یهاکه در سال

  زنان. تخودم باشد نه سو یم روتمرکز  رانیکردن به د یو ن ییگشاجهان، با فضا نیبه ا زندگ

  ن یست از امادر: تا جهان بوده گفت
  ن ی بدند اندر زم  انیکارافزا

  ) ۴٢٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ارجمند  یکن ا  شی تو کار خو نیه
  کنند خود بر م   شیر شان ی کا زود،

  ) ۴٢٩٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ابداً    ذهنکه با من   راتییاز تغ    ی. به لطف برنامه  د ییخودتان بو  راتییاز تغ  ندیفرما م  یشهباز  یآقا

  .  کنمحاضر به انجام آن نبودم را عرض م

به    باری  یاهردو هفته   می گذاشتبوده، قرار م  ر یگ و گوشه  ماریسالِ من که ب واز دوستان هم سن   ی  با

ها را از حفظ غزل  شتر ید و بحافظ عالقمند بوبه حضرت  ل یخ  شانیا  م،یخورناهار م   میرفت رستوران م

  .خواند م
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  28صفحه: 

ا  ی  پسر  منزل  در  بود  یبرا  شانی روز  مهمان  ماند  میناهار  منتظر  ا  یخبر   می هرچه  نشد.   شانیاز 

نبود.    ی خانه و اطراف را گشتند و اثر   ر یتماس گرفتند، مس  س ی. با پلداندند هم جواب نم  را   شانلیموبا

را   شانیا  لیبکرده بود که اتوم  شمال تگزاس اعالم  ایالتاوکالهاما    سیبعد از نصف شب پل  یساعت  

 مریبه آلزا  شانیرا به خانه برگرداند. ا  شانیاروز یعد  رفت و صبح    شانیاز پسران ا  ی.  میامتوقف کرده

به    منتها  ماند.ایشان در خانه م   ندادند و  شانیبه ا  رانندگ  اجازۀبعد  از آن به  مبتال شده بود، خانواده  

قرار م  و  زدمن تلفن مم  گذاشتند م  لیبا اتومب  شان،یمنزل ادرِ    مرفتپارک، رستوران و حافظ   میرفت

  . کردمخداحافظ مو  دادمشان مخانم لیرا تحو شانی. امشتیگ و برم وانخ

اول  ا را  پاند که  فراموش کردهخواب متأسفانه  رختهنگام ترک    شانیا  خبردار شدم که  شیهفته پ  سه

 زان یآو   آهن ِطوق  شانیدر گردن ا  ،بذارند و دچار عارضه گردن شدند. بعد از عمل جراح  نیزمبه  

و    ICUبود که در   ابعد در بیمارستان،  رفتم به مالقاتشان  سالمندان   شاهیدر آسا  شانیباالخره االن 

  هستند. 

برا  وانیجلد د  ی  تفعل  شانیا  یحافظ  ا  روزید  و   میخوان م، باهم م نیزم    بردم.  در حال    شانیبا 

غزل ا  میبود  اتیخواندن  پسر  آسا  شان یکه  ورود  شد.  شاهیوارد  درب  کنار  به    ستاد یا  اتاق  یدر  و 

گذاشتم. و    نهاکردم و پدر و پسر را ت  خداحافظ  قهیشده بود. بعد از چند دق  ره یپدرش خ  خوانغزل

 کاشیکرد گفت که ا  که خود را مالمت م  دنبال من آمد. و در حال  شاه یدر راهرو آسا  شانیپسر ا

  دانستم.  م شتر یقدر پدرم را ب

  گر؟ چه چاره جز پناه چاره پس
  نظر رشیمس و، اکس یدیناام

  ) ٣٣٨۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دیاو نه  شِیبه پ  هایدیناام
  د یجه رونی ب دوایز دردِ ب تا

  ) ٣٣٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  29صفحه: 

با مسن  ذهندرد من  خواستمم  ی ادیز  یهاسال  بله، دردآور درمان کنم. شر که باالخره    یهارا 

  است.   درمانیو ب دوایب ، ذهنمن  یدردها دمی فهم

و   برمگر پناه مام و به چارهرها شده  یدیاز ناام  ات یو غزل  یو تکرار مثنو  ی شهباز  یآقا  ییراهنما  با

  شده است.  بمینص سببیب یزنان شادطعنه و  عیتشبه  توجهیب

  خت یگر  دیپناه لطفِ حق با  در
  خت یهزاران لطف بر ارواح ر  کاو

  ) ١٨٣٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  د ی آن عارف بزرگ را در نماز ع  ،بسطام  دیز یبا  م یقد   دوست   ی. روزمیداستان کوچ را هم بو  نیا

د احوال  دیفطر  از  پس  با  پرسو  هم  خیش  د،یپرس  دیز ی از  هم   کالسما  بودهو  تو هر   م،یامتب  آنچه 

و چرا من   ؟یادهیمقام رس  نیبود. حال چونه تو به ا  ی  ز یام. استادمان نمن هم خوانده   ،یاخوانده

  ام؟ مثل تو نشده

و خواندم، عمل کردم. ما هم تعهد   دمیمن هرچه شن  ول  ،اندوخت   ،یدیپاسخ داد تو هرچه شن  دیز یبا

  . والسالم.میاموزیب  یشهباز یو عمل به قانون جبران را از آقا

  . واله. میاموزیاز شما ب میخواهما م دی: بله، شما لطف داریشهباز یقاآ 

اباقر   یآقا  را   دگیهمان  یِبازگل  ساعت،شانزده  یبودم، امان نداشت روز  دهیبرنامه را ند  نی: اگر 

من را    ریتلفن نکرد. و د  از من به کس  ر یکه غ  اصطالح دوستکه به  بذارم کنار و بروم دنبال دوست

  . شناسد هم نم

. کنم واقعًا تشر م  باقر.  یشما آموزنده است، آقا  یهابر شما و چقدر صحبت  نی آفر   :یشهباز  یآقا

  ممنون هستم. 

  .رمیگ م ادیاز شما  دی: لطف دارباقر  یآقا

    :یشهباز یآقا 
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  30صفحه: 

 ند یآ  م   کشند، مان، واقعاً زحمت مکه دوستان خردمند   دینی ب  خردمندانه. بله، م  لیخ  خوب، لیخ

بس  اریبس  دهند م  غامیپ است،  است. کسان  ار یآموزنده  هستند س  آموزنده  جوان  دارند،    که  سال 

که اشتباهات   اشند،مثل خودِ من نب  . مثل ما نباشند،رندیب  ادی  ر،یخوب توجه کنند د  سال دارند.چهل

نه، حاال   ایآدم عمل بند    ستیباال معلوم ن  نیبرسند. در سن  زهایچ  نیباال به ا  نیبنند و در سن  یادیز

  اد ی  ر یداز هم  م،یبده  ادی   ر یدو به هم  میعمل کن  دسته جمع  دیبا  باقر لطف دارند. بله، ول  یآقا

خوبمی ر یب .ر یداست که از هم   نیبرنامه ا   نیا  ی  م  اد ی  د ی دار  دی. هزاران نفر محقق،که شما هستمی ر یگ 

  تا همه از آن بخورند.  دیز یرسفره م نیتان را در اعمل  جهیخودتان را، نت نشیو ب  دیکنکم م
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  31صفحه: 

  از مشهد  نایخانم سار ‐٩☎

  اشتراک بذارم. را با دوستان به غامیپ ی خواستم هستم از مشهد م نایسار

گنج حضور از جناب    تمام دوستانِ  یجلو  خواهمبنم، م  ام اصل  امیشروع به خواندن پ  کهنیاز ا  قبل

ا  عذرخواه  یشهباز ا  اممیپ  نیکنم.  به  م  نیرا  من  خوانمجهت  از    ام ذهنتا  و دست  کوچ شود 

  . کنمشما شروع م   زشتش بردارد، پس با اجازه یکارها

  خواهم داد.  حیبعداً توض ست،ی بیعج عنوانِ  »انگل سس!«: امیپ عنوانِ

 کرد،  نم  خاطر اشتباهاتش عذرخواهبه  زدند که اگر رگش را هم م  ییهمان دختِر قُلدر و پررو  نایسار 

  اندازن یدر گوشِ جانش طن  تیب  نیا  کندم  خواهعذر  از کس  و وقت  ردیگ االن از اشتباهاتش درس م 

  : شود م

  ایعشق که ما راست خدا  عشق زه  زه
  ا یخدا باستینغز است و چه خوبست و چه ز چه

  ) ٩۵شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

ساعت مطالعه و درس   یو بعد از هر   دیلرزم  شی هاخاطر شدتِ استرس دستکه به  یینایسار  همان

 قدر بود، االن آن  ادیشدت زاز سِر درس خواندن بلند شود، چون استرسش به  شدخواندن، مجبور م

اش مطالعه  میکه چقدر از تا  داند و نم  رودم  شاد و مست است و آرامش دارد که زمان از دستش در

  است. گذشته 

  بر کنار بام  نیتو مست چن نیرا بب ما
  میاکنارهیکنار بام که ما ب داند
  ) ١٧٠٩شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

فقط و فقط خشم بود بدون   لشیو دل  شدبازودرد و پادرد مدچار    ادیخشم ز  ل یدلکه به   یینایسار  همان

و مست و خراب از   ستین  الش یخ   نیبه او فحش هم بدهد ع  ضربه بزند، االن اگر کس  ییجابه   کهنیا

  .شودمردم رد م  یهاکنارِ حرف
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  32صفحه: 

  خَلق در کشاکش، تو خراب و مست و دلخَوش  همه
   هله از کنارِ بام کن،را نَظاره م  همه

  ) ٢۴٨٣شمس، غزل شماره  وانید ،ی (مولو

است که فتوسنتز    اهیانگل سس است. انگل سس گ   ی  نایاعتراف کرد که سار  دیبا  راتییتغ   نیبا ا  ول

که همۀ   وقت   .کنداستفاده م  هیتغذ  ی سبز برا  اهانِیخور از مواِد حاصل از گمفت  یو مثل    کند نم

  التِ یو تحص  یمعنو  شرفتِیپ  رِ یدر مس  گفتندبودند که م  ی بسته بود تنها جناب شهباز  میها به رودر

   ِشدم و عذاب   لیپست و ذلخوار و  از دوهزار نفر    ش یب  یجلو  وقت  نشو و ادامه بده.  دیناام  اتیماد

آقا  ریگ دامن  یخوار   ر یو د  ر یبه من گفتند از اشتباهت درس ب  هبودند ک  یشهباز  یمن شد، فقط 

عهده خودشان  به   تشینکن چون مسئول  توجه  کننددرمورد تو چه فکر م  رانید  کهنیتکرار نکن و به ا

  است.

   عنی  داشتندوست  ۀیهمسا  نیبا ا  نیخاطر برکِت همنشرا به  راتشییتغ  همهنیخور امفت  ینایسار  ول

شده.   راتییتغ نیکه استعداد خودش بوده که باعث ا کند و گستاخانه ادعا م داند نم یجنابِ شهباز

  شانیپر بود از درد و خشم و جسارت به ا  امیپ  نیمرد بزرگ دادم و ا  نیبه ا  ام یپ  شیحدود چند روز پ

و  کردن    ه ی گر نشدند. شروع کردم به    با آرامش جوابم را دادند و عصبان  داشتن مرد دوست  نیا  ول

  . دمیدصحنه را نم نی االن مرده بودم و ا کاشیا گفتمو م ختنیاش ر

  رِ یاند که سؤال کردن مسبارها گفته شانیکنم. ا عذرخواه یشهباز  یدوستان از آقا یالزم است جلو 

را    اممیو اگر پ  کنمسؤال م  شانیمن کر است و باز هم از ا  ی هاگوش  ول  کند ما را کند م  شرفتیپ

!  ؟ کنکمال م  یادعا  قدرنی! چرا انایسار  خُوب.  شوم م   نیکنند و جوابم را ندهند خشمseen(  (  نیس

  یخاک پا دیبو چشم، تو با م،یسؤال کن دینبا ندیگو  م  وقت خواهند،تو را نم یِکه بد یشهباز یآقا

  م یاشعار برا  نیخواندن ا  اری. هرچند که بسکنمخالصه م  تیآخرم را در چند ب  یهاحرف  .یبزرگان شو

است تا   تیتربیو ب  بینااد  نایتا همۀ دوستان گنج حضور بدانند که سار  خواهم من م   درد دارند ول

که   اول  تِیدر ب  حسدیکه ب  میرا بو  نیفقط قبلش ا  .بردارد  شیهادست از قضاوت  قی طر   نیمر از ا

  . یچون موالنا و جناب شهبازهم یادهیرس  حضورعارف و بزرگ و به یهاانسان  عنی خوانم م
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  33صفحه: 

  مر و حسد  حسدیبر ب کن چون
  رسد  هااهیزان حسد دل را س  

   )۴٣۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  پا  شیخاک شو مردانِ حق را پ 
  خاک بر سر کن حسد را همچو ما  

  ) ۴٣۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  خرابات خرابند  ر ی به در پ جمع
  دند یمناجات مر  خیبه بر ش قوم

  ) ٢٢۶اشعار، غزل   وانید ، بسطام (فروغ

  زی سحرخ رانیطلب از باطن پ همت
  دند یرا ز دو عالم طلب  یکه  رایز

  ) ٢٢۶اشعار، غزل   وانید ، بسطام (فروغ

  ادب  قی توف مییخدا جو از
  محروم گشت از لطفِ رب  ادبیب

  ) ٧٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  تنها نه خود را داشت بد   ادبیب
  آتش در همه آفاق زد  بله
  ) ٧٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  من  نیکن، غره مشو، ب  شر 
  من  نیخودب چیدار و ه گوش
  ) ٣٢۵٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ش یرپشت یز مرهم سر مش ا نیه 
  ش یو آن ز پرتو دان، مدان از اصل خو 

  ) ٣٢٢٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  درآيد  یپِ خضر مبارک  مر 
  گشايد  ی يمن همتش کار  ز
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  ) ۶ تیب ، وحش  یآهو  ی اَال ا یِ(حافظ، مثنو

  قُدس   ِریطا یبدرقه راه کن ا همتم
  دراز است ره مقصد و من نوسفرم  که

  ) ٣٢٨غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

کوچ   ذهنمن   نیکنم ا  دوستان اعتراف کنم، از شما هم عذرخواه  یجسارت بنده را خواستم جلو

  ؛سؤال نکند ه قدرنیشود و ا

   

  د یدهنشان م  دی و شما دار  دیاچقدر خردمند شده  دینیاست، بب  : نه، شما نوزده سالتانیشهباز  یآقا

  واقعاً خردمند شد. ست،یهجده، نوزده، ب نیدر سن شودکه م

   عن ی  د،یرا مطمئن باش  نی شما ا  رند،یب  ادیمطلب    توانندساله مشصت  یهاشما آدم  صحبت  نیاز هم 

  می ر یگ  م  ادیمطلب  ما  ساله  ساله، نُه از کودکان هشت  د ینیب امروزه م  رود،آدم راه بزرگان را م  وقت 

که بزرگ هستند   ییهااست، توهم است که فقط آن که اشتباه  ذهندرواقع عوض شده آن طرز فکِر من

  . خورددرد مخرد به ِریپ خورد،درد نمسن به ِریان باالست. پشسن عن ی دانند، م

و عمل    دیزن که م  ییهاحرف  نیهم  ،سالخرد بشود، مثل شما در نوزده  ِریپ  سالدر ده  تواندآدم م 

پهلوان  پهلوان  هان یا  دیکن م بب  است،  شما  تغ  دین یاست؛  پ  د،یکرد  ر ییچقدر    د،یکرد  شرفتیچقدر 

 نیما در سن  میدان هم م  ار  نیو ا  دیبود  نیو خشم  دیکه قبال استرس داشت  د یکنخودتان االن اقرار م

دردِ   نیاز ا دیتوانشما فوراً م عن یاست؛  جوان نی سن هان یا سالستیب ،سالهجده ،سالنوزده

  دوا:موالنا است درد بی اصطالح!  دوایدرِد ب نی ساله جاافتاده در ا! آدم پنجاهدیبجه رونیب دوایب

  دیاو نه  شِیبه پ  هایدیناام
  د یجه رونی ب دوایز دردِ ب تا

  ) ٣٣٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  35صفحه: 

ب   نیا  ست، یقرص ن  شیو دردها  ذهنمن  یدوا  ،می ر یب  اد یاست که ما    یهم اصطالح جالب  دوایدردِ 

خودشان را دارند،   یها هم جاآن  ست،یمشاوره با روانشناس ن  ست،ینسخۀ روانشناس ن  ست،یشربت ن

  ممنونم.  بایز لی. خیماز ذهن خارج بشو دی درمان کنند با توانندرا نم دوایدرد ب ول

  اتشان یدانش ادب  دیبدهم که شما گفت  شنهاد یترها پبزرگبه    خواستم هم م  ی ز یچ   ی:  نایسار  خانم 

  کنم.  کتاب معرف ی خولستم . من م ستین کاف

  از جان گنج حضور.  زتر یو دوستان عز  یخدمت جناب شهباز سالم

بزرگساالن در خواندن اشعار و    گفتندم  شانیکه ا  دمیبار شن  نیچند  یجناب شهباز  یهاگفته  نیب  در

  دوستان دارم. نیبه ا یشنهادی. بنده پشوندها دچار مشل مآن فهم معان 

هستند که بنده بخاطر    ی، کتُبشودهای معنوی فرستاده مها در کانال پیغامهای آنکه عکس  ییهاکتاب

 که   را هرچند  آموزش  یهاکتاب   ن یا  کنم م  شنهادی ام و به دوستان هم پا را مطالعه کردهکنکورم آنه

 خورند به درد م  یدانش ادب  شیافزا  ی کتُب صرفا برا  نیکنند. ا  هیرا ته  باشدداوطلبان کنکور م  ی برا

ون چهم  ییبایز  یهاهیباشند. دانستن آرانم  یکامل و مفصل جناب شهباز  حاتیتوضبا    اسیو قابل ق

کنکور در    ات یاستاد ادب  نی که بهتر   سبطهامون  دکتر    منیتنها به دست استاد نازن  هیاستعاره و تشب

  بود.  سر یم میهستند، برا رانیا

  : دیانجام ده  کنمکه عرض م یبیترت نیکتُب را به ا نیکنکورم مطالعه ا اتیاستاد ادب یهاگفته طبق

  .دیبپرداز هاکتاب نیدر روز به مطالعه ا میساعت و ن یحداقل  دیکه با دی. ابتدا بدان١

تناسب مفهوم  حتماً   و. حتما٢ً برا  دیشروع کن  شانیا  با کتاب  آسان   تانیتا خواندن اشعار بزرگان 

   متفاوت   یمعنا  «را»حرف    تر است»جان   نیری«او مرا از جان شاول    بزنم، در مصراع  شود. اگر بخواهم مثال

 ن یاست و جمله مرتب شده ا »ی«براحرف اضافه یمصراع به معنا نیباشد که در ا بیعج دیدارد و شا

  تر است» جان   نی ریمن از جان ش  ی« او برا  شل است نیمصراع به ا
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باشد   «همتِ من»  هک  است  دیبع  «همتم»منظور شاعر از    قدس»  ریطا  ی«همتم بدرقه راه کن ا  در مصراع  ای

  ن یمصراع به ا  نیکه مرتب شده ا  یهست. به طور  «راه من»صورت گرفته و منظور    ر یبله جهش ضم

  بدرقه راه من کن»  راقدس همت   ریطا ی«ا شل است

  . دیدور دوم آن را شروع کن ،. بعد از اتمام دور اول کتاب تناسب مفهوم٣

  .دیبرو یادب یهاهی.سپس به سراغ کتاب آرا۴

  . دیبرو به سراغ کتاب دستور زبان فارس هی. بعد از اتمام کتاب آرا۵

کتُب   دی هنگام خر   حتماً  ول  ،نداردوجود    یشده باشند که مورد  راتییاست جلد کتُب دچار تغ  ممن

کتُب   نیبا خواندن ا  دیندهد. مطمئن باش  یرو  دی خر   ندیدر فرا  تا اشتباه  دییرا هم بو   نام دکتر سبط

  خواهد کرد.  پیشرفتا شم ی دانش ادب د،یکه هست در هر سن
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    :یشهباز یآقا ‐١٠

م  کم دوباره خواهش م  نا،یاز خانم سار  رمیگبه من م  یاگر مطلب  کنم ی من را در ترازو  د،یفرست 

شد   دهید  شانیبه قول ا  شد،   )seen(. اگر  دیانتظار جواب نداشته باش  عنی.  دیقانون جبران قرار نده 

  ی  من  د ییبو  عن ید،  یمن را در فرمول قانون جبران قرار بده  دیخواهاگر م  . ولدی شما، نرنج  غامیپ

با  فرستم،م  یز یچ بده  دی شما  بدان  نی. ادیجواب  ا  دیرا  نبا  طان یتله ش  نیکه  از من    دیاست. شما 

  جواب بدهم، چرا؟   توانمو من نم  دی ر یجواب ب  دی انتظار دار  د،یفرستکه م  غامیآن هم سِر پ  د،یبرنج

   یحاال    غام،یهزار پ  نی. ادیباور کن  رمیگ  از شما م  غامیپ  تامن در روز هزار  میاگر بو  کهنیا  یبرا 

 د،یآ  م  غامیپ  قدرنیواتساپ، ا  قی از طر   . ولکننددوستان ما کم م   ها،نیتعداد مال تلرام هست و ا

 د، یرنج. و میجواب نداد  شده،  )seen(  ندیگوم  که نیا  یبرا  ند،یها را بباز آن  یآدم جرأت ندارد  

 ن یال کردم، اؤمطلب فرستادم، س  دم،یمن زحمت کش  دییگو م  د،یکن قانون جبران را اعمال م  چرا؟

که حتماً    کنددارد، فکر م  ذهنکه آدم من  لیمخصوصاً در اوا  دهد، نم  تیاهم   یشهباز  عنیشخص  

نم نجبران کن  دیبا ن  م،تواند و من   یکه چا   یطورن یها هم موقع  وقتش را ندارم که بعض  ستمیقادر 

  ا یو    هان یبه عنوان سپاس و تشر و ا  ایداشته باشم،    یو اگر جواب  نمیبرا م  غامیچهار تا پسه  خورم م

  و  یمطلبیم  میبو گرنه نممی گو .نم  یمن روز  توانم بروم به هزار نفر جواب بدهم. اصال،شود 

اصال امان   نیواتساپ شما جواب بدهم. ا  یهاغامیکه فقط به پ  رم،یب  ندده نفر کارم  دی من با  عنی

  .دیخواهکه، جواب من را م دیخواهها را نمندارد. تازه شما جواب آن

من حالم خوب است، نه حال من را    کنم،من وجود ندارد. من از شما خواهش م  یی جوابو  امان

کن  د،یبپرس تشر  تبر   د،ینه  ا  د،ییبو  دیع  ی نه  همان  .  دیبفرست  یز یچ  ی  من  یبرا  مهم،  امینه 

تبر   دانم، نم ا  کدامچی . ه دییبو  ی نه روز معلم را به من  ن   هان یاز  شما کار   کهنیا  یبرا  ست،یالزم 

 جواب بدهد و   تواندآدم نم  فرستندم  غامیمردم پ  دیکنفشارهای روح ... شما نگاه    و  دیکنم  ییافزا

ش   داند م تله  و  دارد  جواب  انتظار  آن شخص  م  طانیکه  اگر   د،یبفرست  یز یچ  ی  دیخواهاست. 

لم خوب من حا  دینفرست  د، ی . اگر نه که نفرستدیاست، بفرست  دیشما مف   ی. اگر نوشتن آن برادیبفرست

  خوب است.  ز یاست، همه چ
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کالس   دانم اداره کنم، فکر پول آن را بنم، نم  دیرا من با  ونیز یتلو  نیکه تمام ا  دی هم توجه کن  نیا

با را  ا  دیدارم، درس  با   برد، جلسات وقت م  نیطرح کنم، طرح  را  آن  انتخاب کنم، مطالب   دیغزل 

با  یمثنو ا  دیرا  م  هان یانتخاب بنم.  من، روزها  رد،یگ   وقت  زوم    قی طر   ازاست،    شنبهی  یکالسِ 

)zoom (شش ساعت طول م  ، خودش پنج،ی . خودِ برنامه که چهارشنبه صبح براشتر یهم ب  دیشا  کشد  

  ،  دست کسبه   دهم نم.  کنم  م  ت ی. خودم روز بعد آن ادکشد ساعت طول م هشت   کنم، شما اجرا م

دداده  کهنیا  یبرا م  دمیام،  مکنندخراب  خودم پست  و   .عنی   کنم  ا خودم   ت،یساوب  نترنت،یدر 

  ر ی که غ  کنم که م  یکه من تنها کار  دییشما بو  عن ی.  کنمرا خودم اداره م  یر یکانال تصو  گذارم، م

تمام    نرود. ول  نیتوجه دارم، که از ب  امنسیز یخُرده هم به ب  ی. فقط  نیاز کار است، ورزش است. هم

  .شوددمت به شما موقِت من صرف خ

من جواب   دیو انتظار داشته باش  دیبفرست  غام یپ  دانم و نم   دیکه به من نامه بفرست  دیاگر شما بخواه 

  . وقتش را ندارم. توانم بدهم نم 

خودتان را، به خاطر خودتان   دی. عوضِ آن اگر دوست داردیبه من نفرست  غام یپ  چیه  نیپس، بنابرا 

  ... ر یبرنامه هم مال شماست د نی. ادیکن . به خودتان کم مد یکن تیرا رعا قانون جبران مال

   نه اجتماع  م،یدار  خدمت به شماست. نه مقاصد مال  ی من فقط برا  کنمدو برنامه در خدمتتان اجرا م 

  . فقط خدمت به شما است.م یبرس  ییبه جا میخواه . نه ممیدار اسینه س م،ی دار

  .به طور کامل. و وقت گرفته نشود میکه بنده و همارانم در خدمت شما باش دیاجازه بده پس

سار سار  نایخانم  خانم  فقط  و  زدند  مثال  م  غامیپ  میکن   م  )seen(  ستندین  نایخوب  حاال   م ییگو را، 

که:    ن،خش  لیخ  دیآ  م  غامیپ   یروز     یبعد از    کشد،. سه روز طول مسمی جواب بنو   ی  گردمبرم

 اج یخودت کار کن. اصال تو به من احت یمن، رو ز یشده، چرا جواب داده نشده»، عز  )seen(من  غامی« پ

  .یندار
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و   چیاز من سر ه  دیرنج  شما م   شود؟است، چرا؟ چه م  طانیتله ش  نیکنم که ا  دیهر چقدر من تاک 

نم نگاه  را  برنامه  بعدی کن پوچ،  به   هاض.  هستند،  اعضو  جواب  کهنیخاطر  ندادهآن  من  را    امها 

  است.  طانیتله ش .دیجواب ما را نداد ندیگو م .کنندرا کنسل م شانتیعضو

خاطر خودتان،  به   د،یکن  تیفقط قانون جبران را رعا  دیندارم. لطف کن  اجیاز شما احت  یز یچ  چیبه ه  من

. صرف خوِد شما  دیکن م  تی عنوان قانون جبران، که رعاشما به    برنامه بده  نیهم که به ا    تمام پول

نداشتم. و هر ماه اگر از    اجیموقع احت   چیه   ندارم. و  اجیام، به پول شما احتبارها گفته  من  .شود م

  .رودجلو نم ونیز یتلو نیپول نگذارم، ا بمیج

بپرداز  و را  ادی. به خودتان کم کندیشما هم سهم خودتان   اگر شما جبران مال  میرا هم بو   نی. 

سال،    هدر برود، بعد از ده  تانسال زندگ  ده  دی کرد. نگذار  دینخواه  شرفتیتک شما، شما پتک   د،ینکن

  نکردم. شرفتیمن پ دییبو دییایب

  . : نهدییگو م د،ی کن م تیرا رعا مال که شما قانون جبران پرسم م

!؟ شود نفر کم نکند. چه م یحاال  کنند،مردم همه کم م  ر،ید دهند چرا؟ آقا همه م میگو م

  .  کند نم شرفتیپ

هم  و  می. زحمت بشمیکن تیقانون جبران را رعا م،ییاست که ما راست بو نیراه ا نیدر ا ز یچ نیاول

  حاال... 

به برنامه    دیشما با  دالر  صد  پرسند، م  ها است، بعض  دالر  صد  انهیماه  رانیقانون جبران در خارج از ا 

هرچقدر بتوانند.   رانیما، ا  می کنرا صحبت نم  رانیا  د،یهست  رانیخارج از ا  اگر   د،ی کم کن  انهیماه

هر برنامه حداقل   د،یکن م   تماشااست و چهار برنامه شما    ماه ی  یبرا  دالر  صد  رانیخارج از ا  ،ول

است.   یمعنو  یزهایچ  یکانادا و اروپا که برا   ای آمر   یارهایشما، با مع  یدالر ارزش دارد برا  هزاردو

  شرفت یپ  د،ی نده  دالر  صد.  دی بده  دالر  صد  مییگو. م دیکنهزار دالر تماشا مهزار، دههشت   شما  عنی

  . دیرا مطمئن باش نی. ادی کن نم
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   از اورنج کانت می خانم مر  ‐١١☎

  ستهدهیب عیچپ و راست طعنه و تشن گر 
  ستکس که دلشده عشق برنگردد آن از

  ) ۴۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ذات خود.  اصل تیدر استفاده از خاص دعوتِ زندگ یِصدا دنِیشن ۀقاعد

  حضور.  ۀمخرب ذهن از قاعد ۀقاعد  صیو تشخ ییشناسا

  حضور.  دیمقاومت و قضاوت به د دید ِرییتغ ۀقاعد

  .ها دگی جستن از همان دهیترکِ فا ۀقاعد گوش ذهن، یِکر  ۀقاعد

  .حیمشورِت صح ۀترِک فکر و عمل کردن با ذهن، قاعد ۀقاعد

  فروخوردن خشم. ۀقاعد ،ذهن ۀآتش زدن به هرگونه بهان ۀقاعد

  و جهل ذهن. از کاهل  ییرها ۀشدن، قاعد اری و محوِ ست ین ۀقاعد

  . و عدِل زندگ نید ۀذهن. قاعد یِمرادیب ،یمرادیب ۀقاعد و

  بو یدیمهتاب رو آنچه شن  مطربِ
  بو  یدی آنچه بد م، یهمان محرم ما

  ) ٢٢۴۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ذهن از قضاوت و مقاومت   درون، همان خاموش  ی از فضا  دعوتِ مطربِ زندگ  یِصدا  دنیشن  ۀقاعد

  است.

    د یکه مرا زآن عکسِ د یدی چه د آن
  د؟ یآمد پد یادل و جان شعله در

  ) ٣٧٣٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  41صفحه: 

د  ۀقاعد قاعد  دِیانعکاس  د  ۀحضور،  مصاحبتِ  خال  یدیانعکاِس  در  تنها  قضاوت  و  مقاومت  با   از 

  . کندور مرا شعله صیو تشخ ییبزرگان و خردمندان هست که آتش و نورِ شناسا

  خشمت نشست  نیکه چن  یدی چه د آن
  نمود و باز جست؟  چنان برق  تا

  ) ٣٧٢٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

از خشم و   ی احضور در مصاحبتِ با بزرگان، قاعده  دیانعکاس و بازتابِ د  ۀقاعد است که انسان را 

  .سازد آگاه و دور م عیحرص و طعنه و تشن ،بدگمان

  برتر از کون و مان  یدی چه د آن
  جان؟  میدی بِه از جان بود و بخش که

  ) ٣٧٣١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

با بزرگان هست که انسان را زنده و جان   ن ینشحضور در مصاحبت و هم  دیانعکاس و بازتابِ د  ۀقاعد

  است. که برتر از صد جان ذهن جان بخشد، م

نجات   ۀو قاعد  از بعد زمان و مان ذهن  ییرها  ۀحضور از بزرگان، قاعد  دیانعکاس و بازتاب د   ۀقاعد

  است.  ندهیاز بند غم گذشته و استرِس آ 

  بو یدیمهتاب رو آنچه شن  مطربِ
  بو  یدی آنچه بد م، یهمان محرم ما

  ) ٢٢۴۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  وسته یحضور، ناظر بودنِ پ  دیمقاومت و قضاوت به د  دید  لیو تبد  مطربِ زندگ  یِصدا  دنیشن  ۀقاعد

  آن است. یهاو جهل و حماقت  از کاهل  ز یبر ذهن و پره

  : حماقت با تو استگفتش م  عقل
  شست  دی حماقت عهد را آ با

  ) ٢٢٨٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  42صفحه: 

  یذهن و تمرکز بر رو  یِها یمرادیناظر بودن بر ب  ۀآن، قاعد  یهاناظر بودن بر ذهن و خواسته  ۀقاعد

د و  خود  نکردن  مالمت  پذ  ،رانیخود،  راهنما  ییو فضاگشا  رشیبله  است.    ییبا  تعهد  و  بزرگان 

. کند م  دهزن  هیوگو و استدالل خاموش و به اصل و ذات اولاست که ذهن را از هرگونه گفت  یاقاعده 

مرکز عدم   ای  نیکه انعکاس و بازتاب آن در فکر و عمل انسان آشار و تنها گواه صادق بر د  زنده شدن

  . ستیسازِ آن و عدل آن نزنده  نیو قوان بندگان مورد قبول زندگ دییو تأ است و گواه

  ست ی بندگان، مقبول ن گواه  چون
  ست یغول ن ۀاو باشد که بند عدل،

  ) ٣٨٢٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  43صفحه: 

  تریشاز ا شهپر خانم  ‐١٢☎

  ی افروزمرا دل  ارِیآمد  مسلّم
  یروز   عشق داد مرا فضل حق، زه چه

  
  سرم برود، گو برو، مرا سر اوست  اگر 

  ی دوزکلَهاز کلَه و از سر و  دمیره
  ) ٣٠٧۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 یی توانا  ،جمله منها منانسان  ۀهم  کهنیدارم؟ به ا  یی استعداد فضاگشا  کهنیقطعاً باور دارم به ا  ایآ 

قطعاً   نیبله ا  دیفرما م  ٣٠٧۴موالنا در غزل    م؟یلحظه فضا باز کن  نیکه در اطراف اتفاق ا  می را دار  نیا

دِل ما را روشن کند و    تواندکه م  ت اس   . تنها زندگهمان زندگ  ای  ار ی  قی منتها تنها از طر   ،وجود دارد

و گرما عشق  ما  به  و  زنده کند  خودمان  اصل  به  را  من  زندگ  یما  نه  همان   ذهندهد،  و    ها دگ یو 

  . شیهایسازسبب

عشق را   تواندکه با بخشش خودش م ست زندگ عن ی ار،یکه تنها   میموضوع را باور کرد نیموقع ا هر 

عدم،   دیما با د  ر یچون د  ، برود  دیبا  ذهنسِر من   نیکه ا   میشو آن موقع است که متوجه م  ،به ما بدهد 

. پس از کندرا اداره م  اتکه تمام کائن  عقل  م،یکنو از عقل عدم استفاده م  می نیبخداوند م  دِیبا د

  . میشورها م  شیهایسازو سبب  شیها شیاندیابیکم   ش،یهاتیمحدود،  شی ها دگیو همان  جزئعقل  

هستند    مانیها دگی کالهمان که همان همان  ییبایو ز  میخودمان کاله درست کن  یبرا  میخواه نم  ر ید

 د ی آ  دست مبه   تنها زمان  نی. البته امیابرده  یها پبودن آن  ارزشیچون به ب  م،یبش  رانیرا به رخ د

 م ی و اجازه بده  میبشنو  ار  زندگ   یهاصحبت   میتوان و خاموش، همان موقع است که م  میکه ساکت باش

  ما کار کند.  یرو که زندگ

   دگ یبه همان  یا دگی از همان  م، ی نپر   ر یبه فکر د  یو از فکر  میذهن را خاموش کن  یکه سروصدا  وقت 

 چ یه  ر یکه د  . زمانیرا جد  زندگ  ایو مسبب    میر یب  یکه اتفاقات را باز  موقع  .میجذب نشو  ر ید
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  44صفحه: 

  زندگ  نیکه قوان   ن. زمامی ذهنمان را خاموش کن  ذهن با من  میدر مرکزمان نباشد و نخواه   دگی همان

   : قانون جبران، قانون صبر، قانون مزرعه، قانون شر.م یکن تیرا رعا

را از   مان که جانِ زندگ  زمان .میلحظه را مدام تکرار کن نیلحظه و ماندن در ا نیکه بودنِ در ا موقع

  . مینی بب زندگ  دیعدم، د دِیو تنها با د میبش رونیب مانیها دگ یجاِن همان

 ران یو د  میشو  لیتبد   عدم و زندگ  عنی  میادمان که از ابتدا بودهبه اصل خو  م یتوان موقع است که م  آن

ها خواستن یِکه ورا . زمانمی کن تیهدا و آِب زندگان به زندگ لیتبد یِسوبه را هم با ارتعاشِ زندگ

پروباِل    مثل آتش  ذهنمن  یهان خواست  نیکه ا  میو با تمام وجود باور کن  می برو  ذهنمن  یهاو هوس 

  . کند م و در درد زندان داردو ما را از اصل خودمان دور نگه م سوزاند ما را م زندگ

و مرکزمان را   کند دلِ ما را روشن م  طورِ قطعکه تنها فضل حق است که به  کند م  یادآوری  موالنا

  .  کند م لیاست تبد و ما را به اصل خودمان که همان زندگ کند عدم م 

  ی افروزمرا دل  ارِیآمد  مسلّم
  یروز   عشق داد مرا فضل حق، زه چه

  ) ٣٠٧۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  مستقر باشم؟   یابد ۀ لحظ نیدر ا توانمم ایآ ‐

    نم؟یبم رانیها و انتظاراتم را از دخواستن ایآ ‐

   کنم؟ م عذرخواه و از زندگ کشم عقب م میها دگی همان دنِیبا د ایآ ‐

با    خواهم هنوز م  ایمن را اداره کند؟    فکان زندگکن  یرویکه فضل حق با قضا و ن  دهماجازه م  ایآ ‐

   را اداره کنم؟ ام زندگ ام ذهنمن

ت  امیاریهرلحظه هش  ایآ ‐ رو  کنم م  ز یرا  م  یِو  متمرکز  زندگ  شوم خودم  اجازه ندهم که شراِب   تا 

  بشود؟   دهیدزد ام ذهنموشِ من  ۀلیوسبه

   نم؟یخوب و بد کردن اتفاقات و فکرها را در هرلحظه در خودم بب توانمم ایآ ‐
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  45صفحه: 

    نم؟یبرا م رانیو انتقادم از د ی ر یرادگ یا ایآ ‐

  به زندگ لمیتبد ۀانداختن پروس ر یو به تأخ ام ذهنبزرگ کردن من یبرا هانی ا ۀقبول دارم که هم ایآ ‐

  و ماندن در درد است؟  

روزباور    ایآ ‐ شاد  ایحق    یِدارم که  امن  سببیب  یِ همان  هدا  ت،یو حس  قدرت،  با    تیعقل،  تنها 

   د؟یآ دست متوسط فضل حق به یافروزو عدم کردن مرکزم و دل ییفضاگشا

  ات یخصوص  یسر   یذهن    دِیفوراً با د  رانید  دنِیبا د  ایآ   نم؟یبم  رانیرا در د  اصال من چقدر زندگ‐

 ا یآ   نم؟یها ببرا در آن  عشق و زندگ   توانم نه، م  ا ی  شود؟ م  تداع  میها برااز آن  شدهن ییتع  شیاز پ

جنس   یو از    میهست  تاشاجهخو  یمان  هستند و همه  هم از جنسِ زندگ  رانیکه د  نمیبب  توانم م

  م؟ یهست

  جان  دی در رخ خورش ز ینظر کن تو ن ز یت
  جمال  نینظر من نگر تا تو بب وز

  ) ١٣۴٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  46صفحه: 

  شیراز از  الهامخانم  ‐١٣☎

از   . ممنونمردیگ  نم  ول  رد،یب  کنم متالش    لیرا شر گرفت، خخدا    ،یشهباز   یممنون آقا  لیخ

خاطر وجود موالنا، و همه به  ن،یخاطر وجود شما نازنرا شر بهشما. خواستم از شما تشر کنم، خدا  

  .  یشهباز یآقابه من کم کرده!  لیخ لی خ شانیهاغام یگنج حضور، که واقعاً پ ز یدوستان عز 

پر   مخصوصاً  از خانم  دارد  ب   سا ی جا  ا  تینهایتشر کنم، که  ا  شان یسپاسزار  را    غامیپ  راًیخهستم. 

  من.   یبود برا دارکننده ی گفتند، که واقعًا ب » ذهنمن  «کاهل به راجع

  یهاییکه چقدر واقعاً کارافزا  نمیب م. و  کنمم  دیکأت   » «کاهل  ات یاب  یدارم رو  لیآن موقع تا حاال خ  از  و

  عن ی  آن موقع تا حاال،  من شده بود. از  ذهنمن   باعث کاهل  یدر چه موارد ذهنمن داشتم! و    یادیز

  .شان یممنونم از ا ر را ش خدا  ،یشهباز یکرده آقا ر یی تغ لیمن، خ یروند کار

  :یشهباز یآقا

زحمت   لیشماها هم خ  یبرا  کشند، زحمت م  لیخانم خ   سا ی پر   ،لیخ  شانی ا  شان؛یممنون از ا  واقعاً

 قسمت  یاست که    نیشان او شاهار  کشند زحمت م  ل یخ  کنند، شان هم کار مخود  ی. روکشند م

  ! کنندروشن م تیب ی شان را با خود از زندگ

زندگ  قسمت  ی  آن چراغ،   وقت  را هم   ر ید  یهاقسمت  ،آن  ییبا روشنا  ،کند مرا روشن    شان از 

را، به شما    شانزندگ  یهااز قسمت  کلّ  جان یتا حاال در هم  عنیآن بعداً.    سراغ  روندم  نند،یب م

  .درا گفتن مهم اریدادند و روشنش کردند، بله، امروز هم مطلب بس حیتوض

قول  را به  ذهن»   «کاهلرا مطرح کردند،    » کش ذهنبا خط   ی معنو  شرفتیپ  ی ریگ«اندازهمثال    جانیا  از جمله 

  یکردند، رو  دیتأک  شیواقعاً رو  شانی، اتاز»زمان کار است، بذار و ب   ی«  تِیب  نیشما مطرح کردند. ا

را مطرح    »یمرادی«ب. و امروز هم، بله،  گذاشت  یاالعادهشان اثر فوقخود  یهمۀ ما اثر گذاشتند، رو

  نبود. نیهم مطرح کردند، فقط ا ر ید یزهایچ لیخ بله بله تشر، کردند.
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  47صفحه: 

کم   آدم معمول  ی  از  کهنیخاطر ا، به از حد در زندان ماند»  شتر یچند سال ب  وسف ی«که مطرح کردند  نیا

  د ی ایب  ادمی  جیتدرهست، من اآلن به  زهایچ  لیخ  لیرا جا انداختند، خ  نیا  خدا،  ی جاخواسته بود به

  ..دییشما. بفرما هب میگو م

  :الهام خانم 

که غم  صحبت کرده بودند، که وقت  «غم»به  قبال هم راجع  ، حتاست  درست  قاًیدق  ،یشهباز  یآقا  بله

انقباض   ما  در بدن  ،ییهاها و استرس صورت چه واکنشو به  می ر یرا بغم    ی گلو  دیبا  یچجور  دیآ  م

  !آوردموجود به

با   شانیکه ا  شوم مکم کرده، چون کامال من متوجه    لیواقعاً به من خ   شانیا  یهاصحبت   ۀهم  عنی 

تجربه  شان تجربه کردند و همه وجود به اشتراک  شان  آن  ما  با  واقعاً جا دارد از گذارندمرا دارند   .  

  کردند:  انیب شانیا دی کلصورت به د،یکه شما فرمود تی ب نیهم  ن،یچنکنم. هم ی سپاسزار شانیا

  زمان کارست بزار و بتاز  ی
  کوته را من بر خود دراز   کارِ

  ) ١٨١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بخواهم آن را   ام،زندگ  اتیکه، در جزئ  کردمنگاه نم  دید  نیبه ا  ام، ذهنمن  به کاهل  وقتچ یمن ه 

چه    یهاجنبه   لیواقعاً در خ  دمیرا مرتب تکرار کردم، بعد از آن روز د  تیب  نی که ا  . بعد وقتنم یبب

 ،را بخواهم بزنم  یماد  یهااز حاال مثال  مثالوجود دارد.    ذهنمن  کاهل  نی من، ا  یِو چه معنو  یماد

   لیبپردازم، خ  دیرا به کارم بام  تایم  شتر یکه حاال، ب  ام یکار  طیخاطر شرامن نگاه کردم، در خانه به

! بعد متوجه شدم  دیکه با  ی طورهم برسم آن  که من به کار خانه  گذاشت نم  ام ذهنمن  ها کاهلوقت 

  را خواندم، گفتم: تیب نیدوباره آمد سراغ من، من ا تنبل نیمن است! ا نذهمن از کاهل نیکه ا

  زمان کارست بزار و بتاز  ی
  کوته را من بر خود دراز   کارِ

  ) ١٨١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  48صفحه: 

   ل یخ   عنیخانۀ من بوده که  از    ییچه جاها  دمیکردم و بعد د  ز یرا تمبلند شدم، کل خانه    لحظه   همان

  من نگذاشته است. ذهنمن  کاهل را انجام بدهم ولآن کار  ها خواستمزمان

من خراب شده بود! کاهل  خچالِیداخل    هایسبز   مثال  ذهنمن    مکه    سریمن هر ز ی را تم  نیا  خواستم 

  ی ماد  یهااز حاال مثال  نی. و ارا انجام بدهکار    نیا  خواهد بذار بعداً، اآلن مثال نم  : حاالگفت مکنم  

  من هست!   زندگ

که     رِخنه کرده! مخصوصاً وقت  یچجور  ذهنمن   کاهل  دمیدوباره، من د  قاًیدق  ،یمعنو  یهامثال  در

. بعد متوجه سینو مکار را انجام بده بعد    نیاآلن ا  ،یاگفت: نه اآلن خسته  سم،یبنو  غامیپ  خواستم م

چ پ  ردق شدم  من  هست  بنو  یمعنو  غامیوقت  همان  ای!  سمینتوانستم  دارم،    ییها دگی نتوانستم  که 

  ! سمیکنم بنو ییشناسا

  لیرا خ  ام ذهنمنبودن    منافق  نی! متوجه شدم ایشهباز  یآقا  دمید  ادیرا ز  کاهل  یهاجنبه   لیخ

 ، کندم  نیبه من توه  کس  یمثال، مثال    د،یآ م  حس منف  ی  که  که مثال، وقت  دمی. ددمیقشنگ د

  ع ی سر  دیگوم  ، فقطخواهد من نم  یبرا  یصبر   چی و ه  فهمد و صبر نم  کاهل  چیلحظه ه  آن   ذهنمن

  ست آن لحظه.جواب بده! عجله

همراه    مانیبا پش  شهیرا انجام بدهم که هم  یکار  ی  که با عجله  خواهد مآن لحظه فقط از من عجله   

  شود  م  یصبر   ی  به  لیآن، تبد    ِ آن کاهل   سمیبنو  ت یبِ  ی  خواهم که مثال م    که، وقت  دمید  هست. ول 

  شودمبه صبر    لیمن تبد  یمعنو  یکارها  یآن برا   ٔندازد، عجلهیب  ر یرا به تأخکار    نیا  خواهد مکه حاال  

. و واقعًا منافق بودن شود م  به عجله   لیتبد  هادگیهمان   ییکه به قوال شناسا  ییکارها  ی آن برا ِو صبر 

  . دمید نهیرا به عخودم   ذهنمن

  خدا را شر   .خدا را شر  ،سپاسزارم  شانیا  واقعاً از  ، بوده  ز یعز   ی سای پر   غامی از پ  هاییشناسا  نیا  همه

تر از تر و پاکتر و سالم امن  ایدن   یجا  چیکه، ه  دیگذاشت  ما  یرا برا  یجمع معنو  ن یشما ا  کهنیخاطر ابه

  . ردیجمع قرار ب نیبا آرامش در ا تواندم که آدم  ست،یجمع ن نیا
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معنو   عنی  خانوادۀ  اصل  یواقعاً  خانوادۀ  همان  آقا  ما،  هستند  وقتیازشهب  یما  ما   .    خانوادۀ در 

 وقت   هست. ول  عیاش طعنه و تشنقول شما همه! تمام مدت بهمی ندار  آرامش  چیه   م،یخودمان هست

 باید   یچجور  دانم عشق است. واقعاً نم  ز یچکم هست، همه   ز یچهمه   م،یهست  یجمع معنو  نیکه در ا

  تشر کنم هم از شما، هم از خدا. 

را متأسفانه را گذاشته بودند، اسمشان    غامیپ  ی  ز یاز دوستان عز   ی  راًیاخ  نیچناز شما. هم   ممنونم 

به مسلَّم و محال راجع  غامیپ  ی  بود که باعث شد من   «محال»و    «مسلَّم»به  راجع   غامی پ  نیا  دانم، نم

را. دست شما درد   غامیپ نیا فرستمم عشق غامیبه پ ، شودم  طوالن  غاممیپ  ریُخوب د ول سم،یبنو

  ممنونم. خیل نکند، 
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  کانادا از  زهرهخانم  ‐١۴☎

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت  خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  میرا برا  ییهاچراغ  یاالعادهطرز فوق  بودند به  ٩١۶از طرح برنامۀ    که بخش  ۴۴۶و غزل    تیب  نیهم

  بودم. رشانیدرگ ذهنکه در من بر سه مشل اساس دندیتاب یچو نورروشن کردند که هم

  .یطلباز جهنم کمال  ییرها ی قالووز بهشت من برا یمرادیاول: ب چراغ

 شه یهم  ،را داشت  دادهایو رو  طیطلب که انتظار کمال از شراو کمال   دطلبیی فرد تأ  یعنوان  من به 

البته در بس  یز یرو درشتم از قبل برنامه  ز یر  یهمۀ کارها  یعادت داشتم که برا مواقع به    یاریکنم. 

و بدانم و مطمئن    نمیرا بب  ز یچاز قبل همه  شد کار باعث م  نیاما ا  ،کردم ام عمل نمبرنامه خودنوشته

  من خارج باشد.   نیبشیپ طۀینخواهد افتاد که از ح شوم که اتفاق

از حرف زدن اجتناب   ،از ترس خطا کردن  ایو    زدمرا نکرده بودم حرف نم  اش ن یبشیهم که پ  ییجاها

  ده یمن از قبل د  طور کهها کارها آنوقت  لیبود که خ  نیا  افتادکه م  . اما اتفاقکردمو فرار م  کردم م

  .  دمیرنج م ایو  شدمو من دچار اضطراب و تنش م رفت،نم شیبودم پ

  ، ندیکند و از قبل جوانب کار را بب  یز یربرنامه  شی کارها  یانسان برا  کهنیداد ا  ادیبه من    ٩١۶  برنامۀ

 برود، غلط است.   دیو نبا  روددرزش نم  یکرده مو ال  یایز یراما اگر فکر کند که برنامه  ،ستیاصال بد ن

داشته باشم و بدانم که طعنه و   ی مرادیب   ظارها و اتفاقات، اتفاقاً انتانتظار کمال از آدم  یجاآموختم به

 نی عاشق ا  دی، با»امدلشده«خواهند آمد و من اگر    میراست برا  و  از چپ  ،و چالش  یمرادی و ب  عیتشن

  بهشت بدانم.  یها را راهنماباشم و مثل موالنا آن هایمرادیب

و صبر    ییفضاگشا  یبرا  بله با آمدنشان فرصت  ترسمشدن نم  مرادیتنها از باست که نه   گونهنیا 

  خدا را شر کنم.   دیهم با یمعنو یسازعضله نیکه بابت ا کنم م دایپ
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  ستهدهیب عیچپ و راست طعنه و تشن گر 
  ستن کس که دلشدهعشق برنگردد آ  از

  ) ۴۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  از جهنم مقاومت.  ییرها ی قالووز بهشت من برا یمرادیدوم: ب چراغ

 ٩١۶خواستن از اتفاق. برنامۀ  یز یلحظه و چ نیدر برابر اتفاق ا میعدم تسل عن ی مقاومت  فی طبق تعر  

  ، یگر کنترل  ی ها متوجه شوم که چونه من با تالش براکرد که به کم آن  معرف  میدو قاعده را برا

  لحظه بودم.   نیاز ا یز یهمواره درصدد گرفتن چ

 یی روو توجه و احترام و خوش   دییام، دوستانم تأخانواده  رم،یمثل همسرم، مد   رانیاز د  ای  شهیهم   من

روز   سه  نیبرود. اما از هم  شیکه من دوست دارم پ  طورکارها آن  خواستمم  کهنیا  ایو    خواستم، م

  من عمل کند.  ذهنمن شاتیفرماکه طبق خرده ستین نیا بود که متوجه شدم اتفاقًا طرح زندگ شیپ

 حالنیباشم و درع  میو تسل  رمیرا با عشق بپذ  کندم   کشمشیپ  چه زندگباشد که هرآن  دیبا  نیمن ا  هنر 

و در خودم   افتد که م   کر باشد. از آن روز هر اتفاق  ها متیها و نامالمالمت  نیبه همۀ اگوشم هم نسبت 

م  نمیب م مقاومتم  ب  خواهد که  م  زنمم  یلبخند  ع ی سر   د،یایباال  به  شدم!»  مرادی«ب:  میگو و  طرز  و 

را خلع   ام ذهنحضورش، من  یو لبخند زدن برا  یمراد یب  نیا  رش یکه چقدر پذ  نمیبم  ییآسامعجزه

  . کندسالح م

  که مالمت بود ز عشق نیست اقاعده گر 
 ست قاعده  ز یگوش عشق از آن ن یکر  

  ) ۴۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  و حزم. ز یاز جهنم عدم پره  ییرها یقالووز بهشت من برا یمرادیسوم: ب چراغ

داده    حیترج  امذهناست که همواره من  نیا  ی ندارم برا  کاف  ز یبه من آموخت اگر پره  ٩١۶برنامۀ    طرح

و بلبل در انتظارش    گل  طیهمواره شرا  کندببندد و چون فکر م  هایمرادیب   یاست چشمش را بر رو

  .  داشته باش شیدوراند  عنیو حزم  ز ی. اما پرهنهد است، پابرهنه در خارزار قدم م 
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حواست   دهد،انجام م  تی برا  یکار  ای  ،دهم  انجام  ش یبرا  یکار  ای  ،کن مالقات م  اگر با کس  بدان

  کند.   مرادتیجوره ممن است بفرد همه نیباشد که ا

ارزش  ایموقع نباشد، به ایکارش را درست انجام ندهد،  شودبداخالق باشد، م لیروز خ آن تواند م

  ،در دل هر فرد و هر اتفاق عن ی شی. حزم و دوراندر یو خارزار د ی مرادیجور ب کارت را نداند و هزار

   معن  نیبه ا  ،باش  اشتهکه سوءظن د  ندیفرما حضرت رسول م  . وقتنیو خارزارها را بب  هایمرادیب

  ها برچسب بزن.  باش و به آدم نیکه بدب ستین

  مرادیجوره ب، بله با سوءظن بدان که احتماال همه نخواه  ی مراد  چیه  ز یچچ یو ه   کسچیاز ه  ندیفرما م

بزن و   یها را دستت داد لبخندوزنه   زندگ   و وقت   نیرا از قبل بب  ییلویک  ٢٠  یهاآن دمبل  .شد  خواه

  !  دهدتو م به رت درونت چه قد ٔشدهگشوده یکه فضا نیشدم! و در آن لحظه بب مرادیبو: ب

  ی آن باشد که ظن بد بر  حزم
  ی از بد بر  یو شو  یز یگر  تا

  ) ٢۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست آن رسول سوءالظن گفته حزم
  فضول  یا دانقدم را دام م  هر 

  ) ٢۶٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  والسالم
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  آقای مهران از کرج ‐١۵☎

بودم به  غامیپ  یقبل    آماده کردم خدمتتان، من مدت  غامیپ  ی  یشهباز  یآقا عنوان ارائه داده 

  ی ر ید  یهاراه  یاز    ،از نقشۀ گنج  دیورژن جد  ی  نیقول معروف ورژنش هست. ابه  نینقشۀ گنج. و ا

  حضور.   گنج  نیبه ا دنیرس یحاال برا

  درست است؟ ،است دینقشۀ جد نیا :یشهباز یآقا

  است.    ر یراه د یبله از : آقای مهران

  . ستیراه چ نیا مین یبب دییخوب بفرما لیخ: ی شهباز یآقا

  هست.   ۴٩۶ تیدفتر ششم، ب تیب درمورد ،گنج اول  نقشۀ: آقای مهران

  بِه  ز ی پره ،نباشد قوت چون
  آسان ِبجِه  طاقیفرارِ ال  در

   )۴٩۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کند را شروع م  یافکار  ذهنمن  م،یداشته باش  سالم   ۀیتغذ  ی  ای  می کن  ورزش  ی  میخواه م  وقت 

جانب بهاو قادر است که ما را در استنباط حق  عنیاست.    تحرکیو ب  یبه بافتن که براساس پرخور

  جلوه بدهد. 

و  مثالم  جوریچ  ختهیکه سرت ر  یهمه کارنیتو با ا  دیبخواه  ورزش کن م  ای  ؟ مثالاگر کم    دیگو

و زشت میشوم  ماریب  ،یشوم  فیضع  یغذا بخور الغر  را    نیا  که  ! زمانشود! صورتت  فکرها 

  .  میرا هرچه رشته بود پنبه کن ذهنمن  میتوانم تیب نیما با ا بافد م

  بِه  ز ی پره ،نباشد قوت چون
  آسان ِبجِه  طاقیفرارِ ال  در

   )۴٩۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ،می پا به سن بذار  اما وقت  م،ی قوت را دار  نیا  . اآلن در جوانمی ندار  تحرکیو ب   یپرخور  ی برا  قوت  ما

قانون جبران درمورد   تیبا رعا   ،که خردمند باشد  . کس میشو و ناتوان م  قوتیب  ار،یبس  یهایماریبا ب

  ازمند یبماند تا ن یو پرانرژ لمقدر ساآن ی ر یدر پ تا آخر عمر حت کندخودش، تالش م تیبدن و معنو

  فرزند نشود.

انرژ  وقت  فضاگشا  یمنبع  ب  ییاز  پره  د،یایدرون  قدرت  بر  مشالت    یر یجلوگ   یبرا   ،ز یما عالوه  از 

که    ؛درک کند  تواند آن را نم  یا ذهنمن   چیکه ه   م ی کنذهن را در خود حس م  یماورا  قدرت  ،جسم

  .  شود م قیبه انسان تزر یی است که از فضاگشا آن قدرت، قدرت زندگ

  بو:   تو، بخور و تکان نخور دی گو ذهن م  وقت نیبنابرا

  بِه  ز ی پره ،نباشد قوت چون
  آسان ِبجِه  طاقیفرارِ ال  در

   )۴٩۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  هست:   ۵٩١ تیدفتر دوم ب تینقشۀ گنج دوم از ب و

  ستیدام ن یدد و ب یب کنج چیه
  ست یگاه حق، آرام نبه خلوت جز 

  ) ۵٩١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

فوق   یمن    یبرا  تیب  نیا  یشهباز  یآقا هر   عنیدارد.    یاالعادهعمق  در  ممن   خواهم لحظه که 

  .  شود م من تداع یبرا تیب نیکنم ا ییفضاگشا

دام و دد   ایدن  نیکه اصال تمام ا  میبو  دی. بامیپر از دام و دد دار  ییهاکنج   اری بس  اریبس  ایدن  نیما در ا 

  . میمر از درون فضادار باش م،ی ندار ت یامن چیه رونیما در ب عنیاست. 

  . میرا زمزمه کن ییطال تیب نیها ادرمقابل آن دیکه با برمدها را نام مدام و د نیاز ا ییهانمونه 

ها با آن  دیو اجبارًا با  میها سروکار دارو با آن  میهست  ذهن  یهامن  عیدر محل کار در جم  که   . وقت ١

  . میمراوده داشته باش
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  ستیدام ن یدد و ب یب کنج چیه
  ست یگاه حق، آرام نبه خلوت جز 

    )۵٩١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کنترل کنند.  خواهند مخالفت هستند و م یپدر و مادر با دانش معنو حت . وقت ٢

  ستیدام ن یدد و ب یب کنج چیه
  ست یگاه حق، آرام نبه خلوت جز 

    )۵٩١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

درون قطع   ییفضاگشا  ی رویما را از ن  خواهد و م  شود م  داری پد  ذهناز جبهۀ من   یفکر   ی  . وقت٣

  کند. 

  ستیدام ن یدد و ب یب کنج چیه
  ست یگاه حق، آرام نبه خلوت جز 

    )۵٩١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کنند.  نییحال ما را تع خواهند م رونیکنندۀ باتفاقات نگران . وقت ۴

  ستیدام ن یدد و ب یب کنج چیه
  ست یبه خلوت گاه حق، آرام ن جز 

  ) ۵٩١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . میشوما دچار ترس، خشم، استرس و غم م ،رونیتوسط عوامل ب . وقت ۵

  ستیدام ن یدد و ب یب کنج چیه
  ست یبه خلوت گاه حق، آرام ن جز 

    )۵٩١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ادامه بدهم.  رمیاخ یتجربۀ معنو یبا  خواستمرام غاممیآخر پ یشهباز یآقا
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در جمع    هستم. مثال وقت   رتیکه خودم در ح  دمی رس  آرامش  یواقعاً به    لطف زندگ   اواخر به  نیا

از درون سپر    ییروین  ی  رم، یب  ر یها تأثاز آن  خواهمم  کهنیمحض ابه  رم،یگ قرار م  ذهن  یهامن

  . کند م ی ر یو جلوگ  شود م

  یی مند بودم، اما ذهن اجازۀ شناسابهره  قیآرامش عم  نیبود که من از ا  مدت  دیجالب است که بدان  حاال

اول   ذهنمن   عنی!  نداشت  شرفتی! تو اصال پینکرد  ی تو هنوز کار  گفتو م   دادآرامش را نم  نیا

  .  ردیگ را م شرفتیپ ییشناسا یجلو ،کن  م شرفتیکه پ شبعد رد،یگ را م شرفتیپ یجلو

که با من است. درست    کنم آرامش را احساس م  نیاش شدم و در طول روز، ااآلن واقعاً متوجه  اما

لحظه    یو    شودلحظه حضور قطع م  یوآمد است.  در رفت   عن یاما هست.    ستین  داریاست که پا

  .  شودو وصل م دیآ  وجود مواهمانش به

  شرفتیشما پ  ،که صددرصد  میبو  دیبا  کننددست و پنجه نرم م  یطلبکه مثل من با کمال  زانی عز   یبرا

تا به آرامش درونتان واقف   دیبا حضور ناظر فقط به خودتان نگاه کن  دیو با  دی و دار   دیداشت  یمعنو

  .دیبشو

  زی که خَصمم هم منم، اندر گر  من
  زی خ ز یابد کارِ من آمد خ تا

  ) ۶٧٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . یشهباز یآقا ممنونم
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  57صفحه: 

  آقای پویا از آلمان ‐١۶☎

  یی بعد اآلن مثل معتادها  نم،یبب  توانم خانه قطع شده، من اصال برنامه را نم  کشم یکال س  نترنتمانیما ا

گرمتان را    یِکوتاه بدهم، صدا  امیپ  یزنگ بزنم،    ع ی هرحال گفتم سر به  شدم که خمار هستند، ول

  بشنوم.

که خودم،   یکاربرد  ی. بعد  دهمکوچولو درموردش م  حاتیتوض  ی  خوانم،از غزل را م  تیب  یمن  

خودم جواب داده    یکه برا  ی راهار  ینظر همه،  به  دیآ سخت م  لیکه خ  ییکه فضاگشا  یراهار  ی

قولش را دادم.   شیپ  ۀهفت  که  کنمصحبت م  وحشاتیکم درموردِ ح  یهم    تشیو درنها  میگورا م

  که: دیگوغزل است، م تیدرموردش صحبت کنم ب خواهم که م  تیب نیبعد ا

  که داد، داد  ییدرآ ویبارگاه د در
  ستهمه دده نجایخواه که ا یاز خدا داد

  ) ۴۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 پاسخ  نیا  د،یآ م  تیب  نی که در ا  یطورنینظر من ا. داد بهبردکار مداد را به  تیب  نیبار موالنا در ا  سه

پاسخ   ایداد  نیکه ا دیگواست و موالنا به ما م شودم انیلحظه از ما ب نیاست که ما در مقابل فرم ا

قائل بشود   ییاستثنا  کهنی و بدون ا  دیایب  دهشگشوده  یِاز فضا  ای  دیایاز خدا ب  دیلحظه با  نیتو به فرم ا

شده انسان  گشوده  یِاز فضا  کهنیاز ا  ر ی. اگر غوالی ه  و،ید  عنیهمه دده است، دده    جانیکه ا  دیگو م

  است. ویلحظه پاسخ بدهد، کاِر د نیبخواهد به فرم ا

برا  ییدر کال فضاگشا  بعد م  یاگر  به ذهنم رس  یراهار  یمن    د،یآ دوستان سخت  حاال    ده،ی که 

  رومبوده که من هر موقع از دِر خانه م  نیمن ا  یکه جواب داده برا   یراهار  یبه ذهنم،    میگو م

به صحبت   کندم  وعشر    کردم با خودم تا هر انسان  سع  ه  قدرنیا  نم،یبها را م کال انسان  ای  رونیب

کردن ه  وی  ، ییفضاگشا  ،ییفضاگشا  میب    سع  یطور  ذهن   یِ را از فضا ییفضاگشا  میکن خودآگاه

  . می ناخودآگاه ببر  یِبه فضا
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  58صفحه: 

کم داشتند،    یو باال    ن ییپا  دیشامثال  که    ی ، با افرادندکه در آن آشنا هست  ییهاطیخصوص در محبه  و

 د، یایب  ش یپ  ی ز یچ  یبند،    زیچ  ست کساافراد و هرلحظه ممن    ادترندی در محل کار که مثال ز  ای

من در ذهنم   م،سال  دیگوم  سالم، مثال کس  ندیگوتا م   کند،مصحبت    اش در ذهنم هست تا کسهمه 

مییفضاگشا  ،ییاست که فضاگشا  نیا باعث   . ا  شود و  بدهم  و گوش  باشم  فقط ساکت  من    ن یکه 

  ،که از حالت خودآگاه رفته به حالت ناخودآگاه  ییطرف حرف بزند و فضاگشا  ی بذار  کهنیسوت و ا

 شیپ  شیکه برا  ییآدم بفهمد از کنارِ خارزارها  کهنیبدون ا  لیکه خ  شود  که، باعث م  شود  باعث م

  لحظه بدهد. نیرد بشود و پاسخ درست به فرم ا دیآ  م

صحبت کنم،    خواستم م  وحشاتیآخرش هم درمورد ح  تینها  نیا  ،یوقت نگذرد من    کهنیا  یبرا

. ما در وحش»ات ی«بارگاه ح بذارم  خواهماسمش را م شهیرا هم انیسخنان پا نیقسمت سخن، ا نیا

گفت  م  اشکه در آن داستان پرنده به شارچ  میمحال صحبت کرد  ایمحال  امر  درمورد    شیپ  ۀدو هفت

  را باور نکن.  امِر محال چیکه ه

  عت یو بدون طب   وحشمانات یکه بدون ح  میاست که ما فکر بن  نیا  دیآ  م  شیکه پ   محال  یِاز امرها  ی

در جان سالم به   ندهیآ   یهانسل   م،ی کن  ستیزها هم با آن  کهن یبدون ا  میتوان که در اطرافمان هست ما م

زندگ و  پ  ببرند  ح  دایادامه  رو  ات یبند.  در  تو  نیزم  ۀ کر  یانسان  هم  جهبدون  با    اش ستیزبه 

  . شودمحال محسوب م امر  یاطرافش امان نخواهد داشت،  عتیو طب وحشاتیح

  م ینده   مشیرا تعم  نیاست. چرا ا  زندگ  انیمحل ب  که هر انسان  دییگو م  شهیهم  یشهباز  یآقا  شما

است که   ی است؟ پس چطور  زندگ  انیاز ب  هم محل  عتیدر طب  وانیهر ح  ،هر چمن  ،اهیکه هر گ

که به   می کن نم  سع  ول  میرا بده  شدن زندگ  انیب  ۀاجاز   ر یدبرنامه به هم  نیدر ا  می کنم  ما سع

  م؟ی شدن بده انیب ۀهم اجاز وحشماناتیو به ح عتمانیاطرافمان، به طب  طیمح

که من   ی به مساحت کل کشور، طبق آماردرصد است نسبت   ی  رِیمساحتشان ز  رانیا  مل  یهاپارک

 د یکم درموردِ شا  یبعد    ۀشاءاله هفتان  ،وقت تمام شده  .قیچقدر نادق  ق،یدرآوردم، حاال چقدر دق

مل  ای  مانمل  یهاپارک  واناتیح پارک  ا  میدار  چندتا  م  رانیدر  م  م،یکن صحبت  در    میتوان بعد 

به نظرمان   ییهادگاهید  ی تا    میهم صحبت بن  اشدرموردِ جهان  را  مل  یهاپارک  نیا  یبعد  یهاهفته
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  59صفحه: 

در    ن،یزم  ۀ در کر   نیعنواِن زمبه  میکه ما اشغال کرد  با مساحت  ما در چه نسبت  وحشاتیبرسد که ح

  قرار دارد.  ت یچه نسب

  . خوانمآخر را م  تیب برم، م انیبه پا  جانیسخن را هم من

  ست یدر گشادن راه ن نیا د،یکلیب
  ست ینان سنّتِ اَله ن طلب،یب

  ) ٢٣٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

اگر    رودم  ادمانی  اشهی است معموال، بق   تیسه ب  نیا  د؟یخوانرا نم  هات یب   یۀشما بق   : یشهباز  یآقا

  چه گفت؟  ،غمبر»ی«گفت پ. بله، دینخوان

  گفت:   :آقای پویا

  فَتا  یکه: بر رزق ا غمبریپ گفت
  ها ست و بر در قفلفرو بسته در

  ) ٢٣٨۵ نیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و آمد شدِ ما و اکتساب  جنبش
  بر آن قفل و حجاب  مفتاح  هست

  ) ٢٣٨۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست یدر گشادن راه ن نیا د،یکلیب
  ست ینان سنّتِ اَله ن طلب،یب

  ) ٢٣٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  با اجازه.   ،یشهباز  یآقا : مرسآقای پویا

  . ست»ی نان سنّتِ اله ن طلب، ی«بخداحافظ، خداحافظ. بله،   ن،ی آفر   :یشهباز یآقا
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  60صفحه: 

  خانم مریم از کانادا  ‐١٧☎

کردند. متوجه شدم   جادیمن با گنج حضور در من ا  ییدر طول مدت آشنا  ید یجد  دید  یشهباز  یآقا

آور و دردناک بود. مشالت  من رنج  یبرا  ز یچکبود داشتم و از آن جهت همه   شۀیچشمم ش  شیکه پ

 توانستند اند که مشده  جادیمن ا  یحال براتا به  از دوران نوجوان  ها دگیهمان  دیبراساس د  یادیز

  .فتندیها اتفاق ناز آن بعض

  کبود  شهیش چشمت داشت شیپ
  نمود سبب عالم کبودت م زان

  ) ١٣٢٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ش یدان ز خو یکبود نیا ی نه کور گر 
  ش یرا بد گو، مو کس را تو ب شیخو

  ) ١٣٣٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

و آقا  ییایدن  د،یجد  دید  در   جادیمن ا  ی د براهمهربان و متع  یشهباز  یمتفاوت توسط جناب موالنا 

  . نم یبم من خودم را در آغوش زندگ دید نیاست، در اشده

  ار یها را بست راه  قانیرف یا
  شار  ر یو او ش  میلنگ  یآهو
  ) ۵٧۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ندارد خواب و خور چون آفتاب  او
  و خواب  خوردیب کندرا م  هاروح

  ) ۵٧٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  من   یهم خو ایبا من باش  ایب که
  من  یرو   در تجل نیبب تا

  ) ۵٧٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یخوتا هم   میدر حال خضوع و اضطرار باش  شهیهم  د یو با  می هست  فرهنگ حضور ما در آغوش زندگ  در

 رم،یپذرا با جان و دل م  دیفرهنگ جد  کنم،. به خودم که نگاه ممیشو  لیبه او تبد  میو بتوان  میاو بشو
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و با    دهدم  بی فر   راموالنا من    اتیبا آوردن اب  حت   دارد که گاه  ییهاشدگمن شرط   ذهناما من

  .  دزددحضور ناظر من را م ،سروصدا

با   در ما  حضور  باشسپاس  اریبس  دیفرهنگ  زندگ  میگزار  برا  از  به  یدیناام  مانیکه  اصطالح  و 

  . کندم جادیرا در طول روز ا ییهایمرادیب

ر ید قوم  ما یز اول  شناسم  
  دهاْنشان بسته باشد از دعا  که

  ) ١٨٨٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رضا که هست رام آن کرام از
ستنقضاشان شد حرام  ج دفع  

  ) ١٨٨١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خاص  نندیب هم   قضا ذوق در
  طلب کردن خالص   دیآ  کفرشان

  ) ١٨٨٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

سنظَنّ  ح گشود   شانی بر دلِ ا  
   کبود ٔ جامه  نپوشند از غم  که

  ) ١٨٨٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کردن. چراکه،  یمعنو نی به تمر  لیرا تبد یمرادی ب عنیجامۀ کبود از غم  دنینپوش

  . دینماما آشار م یرا برا  هایمرادیو ب هایدیناام نیآفل بودن ا ‐١

در مرکز خودمان براساس دردها    انیرا که در طول سال  ییها دگ یو همان  میشناسرا بهتر م  ذهنمن  ‐٢

  .  میران م هیآرام شناخته و به حاش آرام م،یااز جامعه قرار داده دیو باورها و فرهنگ و تقل

در لحظه ذهن را    میکه بتوان  میکنم  یقدر حضور ناظر بودن خود را قوآن   عنی  ،ییفضاگشا  نی تمر   ‐٣

  . میخاموش کن
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  62صفحه: 

اما    میستیکامل ن  ییکار ما قادر به فضاگشا  یکه در ابتدا  لیدل  نیبه ا  ،یمعنو  ۀیکردن بن  تر یقو  ‐۴

  جادیدرصورت ا میتا بتوان ،کوچ یهاییفضاگشا  ،کوچ یهایروزانه ابتدا نامراد نی با تمر  جیتدربه

  . میو ذهن را خاموش کن میبن ی تر بزرگ یهاییفضاگشا بزرگ یهاینامراد

شده است  حاصل  یمرادها  و حت  ها یدر برابر نامراد  ییکار ما در طول روز همان فضاگشا  نی بهتر   ‐۵

  . رندیچراکه در هردو صورت امان دارد که در مرکزمان قرار گ

  مشتاق مست  یآن کار است ا  کار
  آن کار ار رسد مرگت خوشست  اندر

  ) ۴۶٠٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جوان   یا مانینشان صدق ا شد
  خوش تو را مرگ اندر آن    دیآ آنکه

  ) ۴۶٠٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یجان چن یتو ا  مانینشد ا گر 
  ن ی کامل رو بجو اکمال د ستین

  ) ۴۶١٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

فضا باز    هانیاطراف ا  ،دی و فرهنگ جد  دیبهشت است چون براساس د  یراهنما  هاینامراد  نیا  پس

  م یمن تصم  و اجازه بده  ی تا از وجود من مطلع شو  کنمم  دیمن تو را ناام  دیگو م  . زندگمیکن م

رمیب.  

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تن مرده نیچون به من زنده شود ا
  من باشد که رو آرد به من  جانِ

  ) ۴۶٧٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  63صفحه: 

صبر با     ،شیکردن حزم و دوراند  دایپ  یکه برا  خواهدحزم م  هایمرادیب  نیاما باز کردن در اطراف ا   و
  . کندبه ما اهدا م ییفضاگشا

  کس نجست  حزمیو ب  صبر یب ن،ی کم نیز
  را خود، صبر آمد پا و دست    حزم

  ) ٢١٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

است که البته با   رانید  ع یطعنه و تشن   دیآ  م  شیمن پ  یبرا  که گاه  ییهاینامراد   نی تر از بزرگ  ی

   ذهن  یهاگرفتن من  یو باز  واکنشیموضوع ب   نیا  یشهباز  یآقا  حاتیکم فرهنگ حضور و توض

 خواهد  م  زندگو    دیآ  از آن به سراغم م  ناش  یمرادیب  گاه  باز شده، ول  میبرا  یادیتا حد ز  رانید

  . یاکه بند پنهان است را کامال پاره نکرده بدل تیثیبه من نشان دهد که تو هنوز آن ح

  ستهدهیب عیچپ و راست طعنه و تشن گر 
  ستعشق برنگردد آن کس که دلشده از

  

  کند و س بانگ م  فشاندنور م مه
  ستبده نیس چن تیرا چه جرم؟ خاص مه

  ) ۴۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 کردمم  سع  رانید  ذهن  یهامن  ی سروصدا  ایبا گنج حضور من در واکنش به طعنه    ییاز آشنا  قبل

نرنجانم، اما همۀ    اینکنم    را عصبان  رانیمراقب باشم تا د  کردم م  ندهم و سع  یآرام باشم و جواب

من آن رنجش را در مرکزم قرار    چونمن ربط داشت.    بدل   تیث ی. و به حآمد من م  ذهناز من  هانیا

. کردم م  را زخم  امیاری و با فکر پشت فکر هش  ماندمپروردگار محروم م  ت یاز جذبه و عنا   دادم، م

فرهن  اما مقابل طعنه و تشن  اد یگ حضور  در  رفتار آن  یبا جد   رانید  عیگرفتم که در  و  نگرفتن  ها 

ها بتوانم فضا را باز کنم و بند پنهان پندار کمال خودم را که هنوز کامال پاره  آن  یاز عوعو  دنینترس

  . نمب «استاد استادان صمد» ستیبه کارگاه ن لیتا بتوانم خودم را تبد نمینشده بب

  حق که بندگان جفت عون  گفت
  و هون  رانندآهسته م  نی زم در

  ) ٨٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  64صفحه: 

  آقای شمس از لرستان  ‐١٨☎

چند   یاآلن    باً ی هستند. ما تقر   عال  اریها بسبرنامه   واالبدهم خدمتتان.    خواستم عرض ادب و سالم

وب زبانمان اما خُ  ،است  ادیکه ز  صحبتبرنامۀ گنج حضور.  .  میبرنامه آشنا شد  نیبا ا  ر یهست د  سال

  واقعاً.   شودقفل م

،  ور تماس گرفتن خیل سخت است. من هم بروم از آن طرف تماس بیرم: بله، از آنیشهباز  یآقا

 من هم همین حالت را پیدا م ش  قینفس عم  نیاش هم چارهحاال،    شود آدم بله.کنم که هول مو    دی ب

  ؟بوده  دیبوده، از چه لحاظ مف   دیمف   تانیبرا  برنامه  نیا  دی. فرموددی. با آرامش صحبت کندیعجله نکن

    ؟دییبو دیتوانرا م تانیهاشرفتیچند تا از آن پ

است که واقعًا   نیهم  هاشرفتی. پخدا را شر   میداشت  ادیکه ز  شرفتیپ  یجناب شهباز:  آقای شمس

هم   یهم از لحاظ معنو  ، ودانش کامل است  ی  ییجورها  یچشم نظر به ما داده و    ییدانش موالنا

  . کندساپورت م یو ماد یویاز دن

م  عرضم آگاه  را  انسان  حضورتان  ا  کندبه  ابد  ن یبه  ا  ،یلحظۀ  خ  نیبه  واقعاً  و  عشق     ل یلحظۀ 

  .  میکنو استفاده م میبر  م  ضیف  تانیهااست. ما از صحبت ز یانگشفت

شر    ا ر  خدا   ر ید  ،رمیتماس ب  خواستمهست که م  چند وقت  ی  ،رمیتماس ب  خواستممن م  و

به انسان به اصل خودش    ی ز یچ  چیه  ز یعز   یجناب شهباز  میرا بو  نیشد و خواستم ا  ما  حاال قسمت

  عنی.  شودم  تریبه جنس خودش و اصل خودش نزد  ،سون  و که از جنس سوت است و سوت  

همان سوت   اشنه یاش، زمالزمه   یداری ب  نیو ا  که تجربه کردم، الزمۀ آگاه   یز یبنده چ  زانیعز   نجا

  . میشوم دارتر یو ب میشوتر مآگاه م،یشواست و سون که به اصل خودمان زنده م

و خدا را   میهست  ر یکه در مس  میشانسخوش   لیو خ  میبختخوش   لیو خ  می بختخدا را شر خوش  و

  میگو م  شهیاست که من هم  زیسه چ   یخدا و    یبه رضا   میهست  ما راض  ز ی عز   یشر. جناب شهباز

  . میگو هم م انمیبه اطراف میگوبه خودم هم م
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  65صفحه: 

است.    ز یانگشفت  ز یچ   ی. واقعاً صبر  دیند  زادیجز صبر آدم  ییا یمیک  د،ی حق آفر   ایمیهزاران ک  صبر،

  ر یهم باالخره در مس  دیداشته باشد، شا  زانیهم اُفتان و خ  دیهم تلخ باشد، شا  دیشا  دهدجواب م

  اما واقعًا صبر، بارش شر است.   ،دیآ هم م  ییهاهمان چالش

که شهود دل،    یز یخدا آن چ  دیبه ام  ر یمس  نیخدا در ا  دیبه ام   میدواریو پربار و ام  دیآ  م  بیرون  سربلند

ام  یندا به  قلباً، صم  دیدلمان  وجود جبران کن  مانه،یخدا  تمام  ام  میبا  به  ان  دیو    ر یشاءاله دخدا 

بس شهباز  اریصحبت  جناب  نمز یعز   یاست  هم  را  وقتتان   . رمیگ  .  خیل من  حضورتان،  به  عرضم 

 م م. شود که من تماس نگرفتخوشحال شدم با شما صحبت کردم. تقریباً چند سال  
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  66صفحه: 

  تهران زخانم یلدا ا ‐١٩☎

  کند م  هیزمان است و توص  ی حضور    یاریبه هش  جسم  یاریاز هش  لیتبد  دیفرماموالنا م  حضرت 

 کرده؟ داستان ماه  دایکش پ  قدرنیچرا کار کوتاه ا  پرسم. از خودم مم یکش نده  خودیکار کوتاه را ب

  . دهدنادان جواب من را م

  ز ی باشد، حماقت آن ن  ذهنکه من   . تا زمان کن و حماقت آن کار م  ذهنچون تو با عقل من  دیگو م

ناگز  و  هست  من  انینس  ر یهمراهش  اگر  دارد.  وجود  هم  حرص  آن که    یمحتوا  عن یهست    ذهنو 

  .  ارمها را دکردن آن ادیو حرص ز نمیبها مآن نکیوجود دارد پس من از پشت ع ز ین ست دگی همان

و   کنمرا نقض م  عهدم با زندگ  ،لحظۀ اتفاقبهگرفتن لحظه  ی. با جدرمیگ م  یاتفاق را جد  جهیرنتد

  بله از جنس اتفاقم.  ستمیمن از جنس تو ن میگو م

  : حماقت با تو استگفتش م  عقل
  شست  دی حماقت عهد را آ با

  ) ٢٢٨٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  توست رِیم  انینس ست،یعقلت ن چونکه
  توست  ِریو باطل کن تدب دشمن

  ) ٢٢٩٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ،یحماقتش را نگه دار  یو خو  ذهنامان ندارد تو من  دیفرما م   کندموالنا حجت را تمام م  حضرت 

عهد الست را   بتوان  طیشرا   نیو در ا  و با آن فکر و عمل کن  یبلند شو  ذهنصورِت منلحظه به  نیا

از پشت    یدار  نچو  ،نیمسبب را بب  . امان ندارد بتوانیر یب  و اتفاق را شوخ  یاوریب  ادیهم به  

  .  کننگاه م ایبه دن ات ذهن یهاسبب ۀ پرد

اندازۀ  به  است، حت  ارزشیب  سمتِ زندگبه  هر بازگشت  ،مانیهر توبه، هر اظهار پش  ،حالت  نیا  در

که منافق است و اصال قصد صفر شدن،   میکن عمل م  ذهنمن  قی . چراکه ما از طر ارزد خاک هم نم

  و قصد زنده شدن را ندارد.   ها دگی قصد از دست دادن همان
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  67صفحه: 

 اش  مانی است. ندامت و پش  طانیحضور ما را پوشانده و از جنس ش  یاست که رو  بافت توهم   ذهنمن

  . ستین ق یو برگشت حق  لیاما توبۀ اص  ،ت استسخ طیرفتن از شرا رونیب  یهم صرفاً برا

  کند پرش سوخت، توبه م چونکه
  زند بر آتش م انَشیو نس آز

  ) ٢٢٩٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رنج بود ۀ جیندامت از نت آن
  ز عقل روشن چون گنج بود  نَه

  ) ٢٢٩۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد رنج، آن ندامت شد عدم  چونکه
  خاک، آن توبه و نَدَم  رزَدینَم

  ) ٢٢٩٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

توبه و   شودزار رضا آشفته مو سمن  دیآ باال م  یاگر درد   دیگوشفاف است. حضرت موالنا م  لیخ

نکن، نگو   ییرا شناسا  ها دگی. همانگردم بازم  زندگ  یِسوبه   دمیفهم  ر ینکن، نگو د  مانیاظهار پش

  نکن.  یکار چیانداختم، اصال ه ر یرا د دگی همان نیا

حالت مرکز تو بسته    نیآمده، در ا  نییپا  یاریو سطح هش  یتو در ذهن افتاد  عنیدر حالت درد    چراکه

   ذهننماز و روزه با من   حت  ی. هر کار کن فکر و عمل م  ذهنو من   دهیبا مرکز همان  یشده و تو دار

و  جهینت ،اما قطعاً با رفتن درد ،کند خداخدا م دیآ درد م وقت  ذهناست. من  اریو ب قیتوفیجهد ب

  .رود بوده هم م زاده آن که همان توبه و ندامت ذهن

   زنها رفت، بر سر مسبب چون
   کن و ربناها م ربنا

  ) ٣١۵۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  همه  نمیپس من تو را ب نی: زگفت
  سبب و آن دمدَمه  یِسو ننگرم
  ) ٣١۵٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  68صفحه: 

  برفت آن ظلمتِ غم، گشت خَوش  چون
  اش و زاده جهیرود از دل، نت هم

  ) ٢٢٩٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بعد در حالت درد گفتم من    .شده  جادیخودم درد ا  یکردم و برا   را حبر و سن  انیشده که اطراف  بارها

 یی هاقضاوت  دمیکار را انجام دادم. بارها شده د  نی اما باز هم ا  ،کنم نم  را حبر و سن  کس  رمیبم  ر ید

اما   ،کنمبا ذهن قرار گذاشتم که من قضاوتم را صفر م  ، گذاردم  ر یروابطم تأث  ی چطور رو  کنمکه م

  دست.   نیاز ا یادیز یهانکردم و مثال

 ن یماست. تنها انتخاب ا  ذهنخالص شد هم از حماقت من  ذهنبشود از من  ذهنآرزو که با من  نیا

طور که جو خودش را همان  م،ییمرکزمان را بشو  میتواننم  جورهچ یکه ما ه  می کن   ییاست که ما شناسا

هست،    دگ یکه همان   . تا زمانمیرا از مرکزمان خارج کن  ها دگیهمان   میتوان پاک کند ما هم نم  تواند نم

من  ایخدا میپس اعتراف کن است هم همراهش است. انیآن که حرص و نس یِهم هست و خو  ذهنمن

  کنم.   یبا ذهنم کار توانم من نم دانم، نم

  را بِشُست  نیا د،یرس نجایمن ا دستِ
  اندر شستن جان است سست  دستم

  ) ٢٢١٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  پوست را ایحدَث شُستم خدا از
  دوست را  نیحوادث تو بشُو ا از

  ) ٢٢٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ،کال ذهن و ابزارش   ،ما  شدۀشرط   یما، الوها  دۀی همان  یفکرها  عنیکه دست ما    می اوریب  مانیا  اگر 

 ی و دست و پا  میکنخودمان را مرده م  عاقلم ین  واقعًا مثل ماه   ،ستین  ها دگیقادر به شستن همان

  .میاست بشو » ستی«نتا وارد کارگاه صنع حق که  میکن م اریرا ب ذهن

  استادِ استادان صمد  الجرم 
  و ال بود  ستی ن کارگاهش

  ) ١۴۶٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  69صفحه: 

  تر است افزون  ستین نیکجا ا  هر 
  حق و کارگاهش آن سر است   کارِ

  ) ١۴٧٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ذهنبه مننکن بله نسبت  توبۀ ذهن  خود یب  ،یرا ندار  ذهناگر حماقت من   ،ستیاگر ابله ن  پس

  بدهد.   یدیبه تو سر جد تا زندگ ندازیرا ب ذهنشو و سر من ستین

  به دل  دی آفتابِ مشتعل هر دم ندا آ از
  سر را بِهِل، تا باز شمعت سرزند  نیشمع ا تو

  ) ۵٣٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

را   سر عقل زندگ  نیکه ا  دهد م  یبه ما سر   زندگ  می ندازیرا ب  ذهنسر من  عاقلم ی ن  مثل ماه  اگر 

  .دردرا م  فراموش ۀو پرد کنددارد، به عهد الست وفا م
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  70صفحه: 

  خانم سارا از آلمان ‐٢٠☎

  نفاق: گون

ام، ذهن مانده  ریباز هم در آب،  ذهنسؤال که چرا با وجود شناخت من  نیو ا  »«سه ماهداستاِن    روِیپ

چشمم گذاشت و گفت   ینفاق را جلو  گون  ی  چشمم آمد. انگار زندگ  یجلو  امدهیمرکِز همان  ِریتصو

  . یماند ر یدر آب  لیدل نیبفرما، به ا

را با ذهن بفهمد و آن    قتیحق   توانددارد و آن داشتن نفاق است. انسان م  بیعج  ییتوانا  یانسان   

  هماهنگ نباشد.  قتیهنوز جنسِ مرکزش با آن حق   کند ول  انیب یخوبرا به

  ذهنمن   شدگو شرط   یگرله ینماد ح  جانیدر ا  سارا»«نبود.    یخوب  یراهنما  «سارا»شدم که    متوجه

  شده.  اشیسفران معنواز هم یسالِ گذشته، دچاِر حسادت به  یاست که در  «سارا» نی. اباشد م

و    زده هم زنگ م   «گنج حضور»که به برنامۀ    ییهااست که در ساِل گذشته در همۀ آن هفته  «سارا»  نیا 

من  ،داده م  غامیپ سماجتِ  وارد    ذهنبا  خواسته  یخودش  براساس  و    ذهنمن   یهارابطه  شده 

  آگاه نبوده.  اشده یبه اَعمال هماننسبت 

  م یو آن را مستق   ندیبب  انشیدر نزد یرادیاستفاده کرده تا ا  یادیز  یهات یاست که از موقع  «سارا»  نیا 

 ، «انتقاد کردن قدغن است» کرده که    ادداشتیبارها در تلفنش    کهنیا  با  د،یها بوبه آن  میرمستق یغ  ای

  انتقاد نکند.  انهیموفق نشده که موذ  ول

انواع ترس    «سارا»  نیا از فکرهااها به دلش راه داشتهاست که  از   ز یآموسواس  یند،  تا ترس  گرفته 

  .    ابانیبلند در خ یصدا ی دنِیشن

کارگاه شدن و پنداِر کمال نداشتن   یهاتیب  زند، ما را شخم م  نیکشاورزْ اول زم   یمثل    زندگ  ییگو

و    گذارد چشممان م  یرا جلو   نفاق»  «گونشد    ادیتحملمان ز  بعد که کم  دهد،م  ادمانیرا خوب  

به   لیبدها تهمان  ، کن ییشاگپر از نفاق فضا گون  نیدر مرکِز تو هستند. اگر اطراف هم هانیا دیگو م

  .  یساکت شو دیتو با کنم،. مرکزت را من پاک مشوندبذِر حضور م
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  71صفحه: 

  مرده بساز  شتنیبذار، خو لتیح
  ندهم  یر یو سِر تو که تا نم جان

    )١١٨٩ شمس، رباع  وانید ،ی (مولو

  گشا بود:راه میبرا تیب نیاطراِف نفاق ا ییگشارابطه با فضا در

  چاه تَنگ  نی ز دتیبا ییرها گر 
  درنگ یبرادر رو بر آذر ب یا

  ) ۴٩۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. میفوراً برو درون آتش، مثل حضرت ابراه  ،یذهن رها بشو  ِریآب  نیچاه تنگ، از ا  نیاز ا  خواهم  اگر 

 ی هاآتش  نیاز ا   بله هرروز زندگ  ست،یاتفاقِ بزرگ ن  یرفتن مربوط به    آتش  به  نیمتوجه شدم که ا

  هستند. یمرادیکه مثل همان ب کندم جادیکوچ ا

مطب     یکه از سمتِ    دیرسنظر مآمد. به  شیپ  میبرا   ِموضوع پزش  یدرموردِ    هفته چالش  نیا 

پزش  عدالتیب  بزرگ  سالمت  حق ذهن شود  م  ام در   من   !   م من    ادی فر   خواست به  را  خشمش 

و   درنگ»ی«رو بر آذر ب.  اخلنشدن آتِش تو است، برو د  نیاصال خشم  نیبه خودم گفتم ا   بقبوالند!  ول

  . آمدندم شیها پآتش نیحل شد. هرروز از ا ییآساروز کل موضوع به شل معجزه یظرِف 

  : نیچنهم  و

  اهل کرم نقدِ روان  وعدۀ
  نااهل شد رنج روان  وعدۀ

  ) ١٨١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

و   ی دار از یرنجش ن نیتو به ا ،بترس د یکه اآلن با  دهداست. او وعده م  ذهنمن ا یهمان سارا  نااهل

  ذهن گوش دادم. یهاذهن ماندم چون به وعده رِیها رنج روان هستند. در آبوعده  نیا

 ی هاوعده گنج روان است، همۀ جنبه  نینهفته. و ا  یی گشاتو در فضا  بختین  دهدموالنا وعده م   ول

  .خواهد اخالصِ عمل م عاقلمه ین  ِمثل ماه ییتای یبه فضا رفتن .دهدرا سامان م  زندگ
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صورتش    به  شخص  ،هنگام جنگ   . او وقتمیرا داشت  نمادِ حضرتِ عل  ٩١۶رابطه در برنامۀ    نیا  در

که بعد از تُف انداختن   شودآگاه م  رایز  کشد،و دست از جنگ م  اندازدا مر  ریفوراً شمش  اندازد تُف م

شده باشد. موالنا    قاط  شمو با خ  دیایطور خالص از مرکز عدم نعملش به  ر یاحتمال دارد د   ،آن شخص

را انداخت. پس من هم   ر یفوراً، فورًا شمش   عنیزمان    در،  » آن عل  ری زمان، انداخت شمش  «در:  دیگو م

شوم و بعد   نیاول خشم کهن یو خاموش شوم، نه ا ندازمیرا فقط زود ب شدهفورًا ابزاِر ذهن شرط  دیبا

   .فتمیب ییگشاخشم به فکر فضا جانیکلنجار رفتن با ه   از مدت

وصل    نیعشق وصل شد که از ا  ی و فضا  چنان به زندگرا انداخت بله فوراً آن  ریتنها فوراً شمشنه   عل

نور که از زمان  نیشعلۀ عشق به جانِ آن شخص که تف کرده بود افتاد و او تعجب کرد که ا ی ،شدن

  فضا را باز کنم؟ گونه ن یا توانم من هم م ایآ  ست؟یچ کندو مان برتر است و جانِ مرا زنده م

   آن عل   ر یزمان، انداخت شمش در
   غَزائش کاهلاو اندر  کرد
  ) ٣٧٢۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  عمل  نیآن مبارز ز رانیگشت ح
  محلینمودن عفو و رحمت ب وز

  ) ٣٧٢۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   افراشت ز ی ت غی: بر من تگفت
  ؟ مرا بذاشت ؟یچه افکند  از

  ) ٣٧٢٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  من  ارِیبهتر از پ یدی چه د آن
  ؟ تو سست در اشارِ من یشد تا

  ) ٣٧٢٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  خشمت نشست  نیکه چن  یدی چه د آن
  نمود و باز جست؟ چنان برق  تا

  ) ٣٧٢٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  د یکه مرا زآن عکسِ د یدی چه د آن
  د؟ یآمد پد یادل و جان شعله در

  ) ٣٧٣٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  برتر از کون و مان  یدی چه د آن
  ؟ جان میدی بِه از جان بود و بخش که

  ) ٣٧٣١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  خانم فرزانه از فوالدشهر اصفهان ‐٢١☎

  ش یخو  یِهایمرادیعاشقان از ب
  ش یخو یِگشتند از موال خبر با
  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

که در دلت هست    شدگاگر به آن شرط  دیگوکه م  ر ید  اتیچون همۀ ابپرقدرت جناب موالنا هم  تیب

که ذهن خواسته، توقع    ییجا  است. از آن  شدهپنهان   تِیوضع  نیهم  ی برا  ییبهشت در فضاگشا  یدینرس

که در   تیضعخود دارد، حال اگر و  یبرا  شناختدر طول زمان روان  یاشدهنییتع  شیاز پ  یو فکرها

ا  می ر یگ آن قرار م و    یدیخشم و ناام  ایو    میترسم  ایها  نظم پارک ذهن نباشد، ما انسان  نیبرطبق 

  .دیآ  رنجش به سراغمان م

از  ذهنمن  یها ختگیرهمبه  نیا  .درست کند را زندگ ز یچتا همه   میفضا را باز کن دی تنها با کهالدرح

ب  ست عشق زندگ ها انداختن آن  یبرا  ییو از فضاگشا  میکن  ییرا شناسا  مانیها دگ یهمان  میاموزیتا 

  .می ر یگ بهشت و جهنم قرار م راهدر دو پارک ذهن ختگی رهم. در حالت به مینترس

  . میکن جادیا آبادان ،ییگشابا فضا ‐١

  . می ر یب شی را پ رانیخود و د زندگ  بی تخر  ،یبندبا فضا ‐٢

  : تیب بار  نیچند یاستاد شهباز ٩١۶و برنامۀ  ٩١۵جمعه برنامۀ  تلفن یهاتماس در

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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باز شد.   میبرا  تیتکرار، ب  همهنیکردند و بعد از ا  انیمختلف آن را ب  یهاتکرار کردند و باز هم جنبه   را

 یی و راهنما  شدخودش تکرار م  تیب  ،گرفتممختلف قرار م  یهاتیکه در وضع  در طول هفته زمان

  .کرد م

خُوب   ول  ،کنم  هیرا ته  ن یپول آماده کنم تا ماش  یقرار بود که مقدار   یاچند هفته  مثال در ط  طوربه

به او    دمیکه شن  . زمانر یکار موکول شد به چند ماه د  نیبعد از گذشت چند هفته، اطالع دادند که ا

  ندارد و خداحافظ.»  یممنون، مورد  لی«ُخوب باشد خ گفتم: 

در    قهیذهن شروع شد که کارت عقب افتاد و و و... بعد از چند دق  انیزدم و ناگهان طغ  قدم  چند

! فضا را  ؟یی گو م  ی «چه دارگفتم:    دفعهیو    دمی پر م  یفکر به فکر بعد  نیکه از ا  دمیخود را د  هپروت

  شد قالوز بهشت.»  یمرادی ب ر،ینگ  یباز کن، جد 

بود و   یمرادیدر اطراف ب   ییفرصت فضاگشا  نیحال ا  .مختلف خاموش شدند  یهمان لحظه فکرها  و

  . شدمم  رانیمختلف درمورد خودم و د یهادچار درد و قضاوت صورت نیا ر یدر غ

مما ریت مْذ رایفت حق   تگ  
  حق بر کارها دارد سبق   کارِ

  ) ١٣٠۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  را   ر یخشم خود بشن، تو مشن ت
را   ر یخشمت خون شمارد ش چشم  

    )١٣٠٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

باشد   تیلحظه در آن هستم اولو  نیکه ا  تیدارد، اگر توجه به وضع  تیاولو  یبر هر کار   ییفضاگشا  کار

ذهن   شدگبه شرط  دنیاز نرس  حاک جانیصورت خشم که هنی. دراشود من تنگ م ی قطعاً فضا برا

  . کندو کار را خراب م دیآ است باال م
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  آقای تیمور از سنندج  ‐٢٢☎

  حضور.   گنج نندگانِیسالم بر ب

کلمه    ن یزنده چهارشنبه و جمعه، که ا  یهادارم. در برنامه  شنهادیپ  یدرمورد برنامه    ،یشهباز  یآقا 

  خودش را دارد.   ییحتماً کارا م،یدر طول برنامه داشته باش ونیز یتلوصفحۀ ا گوشۀ ر )live( اینده ز

برنامه   داندم  ر ید  ،و متعهد است  کندحضور گوش م  که به برنامۀ گنج  کس  بله، ول:  یشهباز  یآقا

زندۀ ما ک     ول  ،دستگاه را  نیاداریم  است؟ ما  استفاده نم ر، ید  کهنیا  ی. برامیکن  ی  ای     ًنفر واقعا

  ا ی  ست،ین  شتر یاست، دو بار هم در هفته ب  برنامه زنده ک  داندپس م  ،برنامه  نیمند است به اعالقه 

  ندارد. دهیکه دانستن آن هم فا ستیمند نعالقه 

بار نگاه کرده،    چند  که به برنامه  وقت  یانندهیب  یها  وقت  . حاال بعضدییفرمادرست م:  آقای تیمور

  شترشیداشته باشد در جذب و توجه ب  ر یتاث  دیشا  شود،پخش م  برنامه زنده ک  نیحاال ا  داند نم  قیدق

  خودتان. دی دبه برنامه، حاال به صالح

  .دییبله، ممنونم بفرما: یشهباز یآقا

که من هم از    میگومباقر من هم    ی آقا  امیدر ادامۀ قسمت آخر پ  م،یها: در ادامه صحبت تیمورآقای  

و اجرا و    هیگرفتم، درس تکرار و تداوم و تعهد که از استمرارِ شما در ته  ادیکه    برنامه درس اول  نیا

همان قانون    ی با شرکت در برنامه، اجرا  که  ز یعز   تلفن  یهادهندهامیاز پ  نیچنها بوده و همادامۀ برنامه

  شد. تیتعهد به برنامه در من هم تقوایجاد  موجب، ند اعمال نمود تیرا که عرض کردم با جد ر ییتغ

افتادن   اد یبا    ،بدهد، گول بزند  بی فر   خواهدمن را م  ذهنکه من  یالحظه  نیمواقع، در آخر   لیدر خ  و

  انت یعمل موجب خ  نیلحظه به خودم گفتم: هان، مواظب باش که ا  ی  نندگان،یآن همه تعهد شما و ب

شده، باز هم    شموجبِ عدم لغز هم    نیحضور است و هم  گنج  نندگانیب  به  ،یشهباز یبه موالنا، به آقا

  ممنون هستم و تشر دارم. تاناز همه
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نه به موالنا. شما به   د،یشو بنم که، شما نه به من متعهد م یادآوری .کنمخواهش م : یشهباز یآقا

 دیو هرلحظه با  دیکه از جنس خداوند هست  دیآورم  ادی. شما  دیشو به خداوند متعهد م  ،خودِ زندگ

  . دیبشو وندخدا  میتسل د،یبشو زندگ میلحظه و تسل نیبه اتفاق ا دییو بله بو دیاقرار کن

  ،  شد قالووزِ بهشت»  ادیمری «برا تکرار کردند دوستانمان:  تیب نیبار ا نیچندکه امروز هم  

. چون دیهم بشو  دینبا  د،ینشو   ای  دیکه شما به من متعهد بشو  ستم،یاصال من مهم ن  نیگفتند. و بنابرا  را

  یشخص ممن است    نی . ار ید  یواقعاً، حاال من نباشم    کند نم  دایپ  نفر معن  یمتعهد شدن به  

شما موالنا را در نظر   الخداوند، حا  ،از خودِ زندگ  تر ن ییپا  عنینباشد.    مدت  یخوب باشد،    مدت

بنابرا  د،ی ر یب نه به من، بله به خودِ    دیشومنه به برنامه متعهد    نیبزرگان هستند.  نه به موالنا، 

  خواهم من م  دییبو  دی توان شما نم  ،دییایدرب  دیتواننم  نیا  ی. جلو..شما به خداوند متعهد    ،زندگ

  . دییبو دیتوان را نم نیار کنم، اخودم را، ذاِت خودم را انک تیجنس

ها  از بهانه  ی  .دیشما دنبال بهانه نگرد  کردمعرض م  نیهم  یبرا  د،یکار باش  نیمواظب ا  ن،یبنابرا 

  ن یکه من دارم ا یهستم. اثر  یهستم، بد یمن آدم خوب ،دی ندار یخودِ من هستم. شما اصال با من کار

را   هانیشما ا  ات، یاب  نیا  نوشته  وار ید  یرو  کهنیشما. ولو ا  ی صفحه نوشتم برا  یِرا رو  تیاست که آن ب

به موالنا صحبت  که راجع   به کسان  دیده . تازه گوش هم نمدیکناستفاده م  تان در زندگ  ،دی ر یگ  م  ادی

  بوده. یطورنیبوده، ا یبوده، بد یکه آدم خوب کنند م

  نی. به اکنند م  تیمن را به ذات خودم هدا  اتیاب  نیا  عدب  .کار دارم  ات یاب  نی: نه آقا، من با ادییبو

  .رونیب میایاز آن ب کنند کم م کنند،دور م امذهنکار دارم، من را از من اتیاب نیبا اهم  لیدل

م  یز یآن چ  نیبنابرا منو در ذه   ندیب را که چشمتان  آن    د،یتجسم کن  دیتوان تان شما  شما اصال به 

  . رومم  نیاز ب  رم،یمم  ری. من هم چند وقت درودم  نیآن دارد از ب  ست،ین   یز ی. آن چدیست یمتعهد ن

. من اصال آن  دیو تله است اگر متعهد به من بشو  کند  نم  دایپ  تعهد شما به من اصال معن  ن،یبنابرا 

  د ی تعهد با  زد،یر هم م هن شما عمل نکنم بهچون آن تعهد بالفاصله من مطابق ذ  ،خواهم تعهد را نم

  شما. دی بن یبزرگتر  ز یچ یبه 
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دوستان    هیبق   ای  میکه اسم شما را برد  میحاال ما عرض کرد  ز، یعز   یشهباز  ی: باشد چشم آقاتیمورآقای  

را به آن    نیا  شود، برقرار م  هانیا  قی که از طر  اتصال   یکه    پل  یخوِد برنامه، حالت    ای حضور   ِگنج

شعر هم که در    تیب  یمورد  در  چشم.  می کنشما را اجرا م  یهامنظور عرض کردم. چشم، حتماً فرموده

  بدهم.  کوچ حیتوض ی دیفرمود انیب ٩١۶بخش چهارم برنامه 

  د یکه مالمت ز تو آ زمیمالمت نگر  ز
  د ی تو جان را همه طعم شر آ ز تلخ  که

  ) ٧۶٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

شده  د یمقاومت تول جادیو در آن حال مالمت را منشا ا آورد وجود مقضا، مالمت را به لهیوسبه زندگ

  نی ر یشود. و با فضا باز کردن، شر و ش  یی گشاموجب فضا  دیمالمت قضا با  بله  م،یی ننما  ذهناز من

 دن،یکش  ارانهیهشدرد    است. تلخ   نی ر یش  چون پس از هر تلخ  شود،م  ریحضور به مرکزِ ما سراز

ما    به زندگ  ی و نصاب  حدیو لذتِ ب   ی و شاد  نی ر یمرکز، شهد و ش   کردن   قلیکندن و جدا شدن و ص

ازدیر م زندگ  نی.  تلخ  کار  همان   است،  بخر  دیبا  ها دگیانداختن  جان  نکن  می به  مقاومت  تا    ،میو 

  .یشهباز یممنونم از شما آقا لیبخشد، خ حضور را به ما ارزان نی ر یش ،زندگ

   



ۀ  تلفنی های پیام ویژه  برنامه☎      ۹۱۶-۱مشار

  79صفحه: 

  شهر اصفهانخانم زرین از زرین ‐٢٣☎

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سِرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

   )۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نیا  این مرادها به  دارد و ما را دائم با  یادیز  یدنبال خواسته و مراد است و مرادها  شهیهم   ذهنمن

، فرزند داشتن،  دنی خر   نی ، ازدواج کردن، ماشدنی مانند خانه خر   ییمرادها  .کشاند طرف م  و آن  طرف

پز دادن آن و  به بچه خوب داشتن  از   ر ید   ی  کهنیا  ر ید   وها  مدرک خوب داشتن، مغرور شدن 

خود را    خواهیممها  آن  ر ی و تحق   ب ی و تخر   اینو    آن  یپا گذاشتن رو  ااست که ب  نیا  ذهنمن  یمرادها

   ول   .توانم من داناتر هستم، من م  دانممن بهتر ممن بهتر هستم،  بله    میی و بو  میدهخوب نشان  

سراغمان    به  یدیو ناام  میدشم  مراد یو ب  برد بست مبه بن  ، ما رابود  ذهنچون مراد و خواسته با من

خواسته را   و  آن مراد  کهنیا  یبرا  میکردم  یشتر یو تالش ب  میداشتنمما هنوز دست بر   ول  ،آمد م

  ، م ی ر یب  جهینت  دیتا شا  میکن م  جادیو درد ا  مدیی پر شاخه به آن شاخه م   نیاز ا  قدرن یو ا  می اوریدست ببه

  .م ینبود وقت راض چیه ،می گرفتم جه یکه اگر هم نت

غافل   کهدرصورت  ،ردب م    سمت خشم، نفرت، غرور، جلب توجه و...  ما را بهها  تالش و کوشش  نیو ا 

ما  خواهد م است که زندگ نیو ا کندما کار م یرو خواهد م  ناکفکن وکه قانون قضا  میاز آن بود

  مرادی تا ب  میشومبرنامه متوجه    نیحال با ا  .بشاند، تا خودش وارد شود  یمراد یرا از مراد ذهن به ب

به   شتر یما را ب  زندگ  ،میکنفضا باز    هایهرچقدر در برابر نامراد  .کند ما کار نم  یرو  زندگ  ،مینشو

که کجا   مینیب م   و  میفهمرا م  یمرادی ب  لیاست که علت و دل  ییگشاو با فضا  کند خودش زنده م

باز   را   ده بار فضا   میشد  مرادیبده بار  اگر در روز  .  م یندازیو ب  میکن  ییو آن را شناسا  میاشده  دهی همان

  . میو گم شو جیگ  و میبرو یر یو به سمت و جهت د میشو دیامنا که ، نه این میکن

  دیاو نه  شِیبه پ  هایدیناام
  د یجه رونی ب دوایز دردِ ب تا

  ) ٣٣٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  80صفحه: 

  شهر اصفهانخانم تیارا از زرین ‐٢۴☎

  ساله  ١١هستم  ارایاستاد خدا قوت. ت سالم

  » یکه همان ارز  دانم ،یلرز هر چه هم  بر «
  ) 609(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  ذهنمن   میتوان . ما نممیندازیخودمان ب  یرا رو  شدگتیهوهم   میتوان که م  می هست   ذهنعنواِن منبه  ما

 ای  زندگ  دانِیم  عنی  دانیبنم و در م  خواهممن خدمت خدا را م  مییو بعد بو  میکن  یرا نگهدار

  مورد حرف بزنم. نیهرحال در ابه  ایکنم  تیمردم را هدا خواهم م

ما را بزرگ کنند و ما را محدود   ذهنمرتب بخواهند من  رانیاست که د  نی راه ا  نیا  یهااز اُفت   ی

وقت آن چ  یر یباز است، اگر د  ش یفضا  کس  کنند.  بوناراحت  یز یبه  نم  د،یکننده    شود ناراحت 

مهم   ش یاحرفِ بد هم بر   یاست که  خودش کار کرده  یقدر روشده دارد. آنگشوده  یفضا  یچون  

  . ستین

   یاشعار موالنا ارزش نداشته باشد، داخل    طورنیهم  شیمهم باشد و برا  ذهنمن  شیبرا  یر ید  اگر 

ها  از آن  ،ارزش داشته باشد  ش یاگر اشعار موالنا برا  که پر از آن درد است. ول  افتدم   چالۀ بزرگ

حضور  فهمدآن وقت است که م  شود،و به حضور خدا زنده م کندخودش کار م یاستفاده کند و رو

  استاد تمام شد. .را ذهن من ای خواهدخدا را م
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  خانم زهرا از زاهدان ‐٢۵☎

  . دهنپاک عنی ،یپوزگنج حضور، موضوع: خوش ٩١۵ۀ برنام ٣٠٧۴از غزل  تیب یاز  برداشت 

  نام خداوند عشق  به

  خونِ تو شود همه مش ختن  یِآهو چو
  ی پوز تو ز ما به خوش یبچر  دم اگر 

  ) ٣٠٧۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  یو شاد  «مش»خوش    یبو  تواندم  که   میهست   »ختن  ی«آهو ما    کهدرحال  م؟ی ستیخوش پوز ن  ر ید  چرا

حاصل   یو صرف دردها  می ابه جوش آورده  ذهنمن  ی هاما آن را در رگ  ول  از ما ساطع شود.   سببیب

  یو برا  م؟یاخود را فراموش کرده  »یپوز«خوش و چرا    .میاخود را از دست داده  »ی پوز«خوش از آن کرده و  

 ی در فضا  میتوان نم  ذهن  و خاموش  ییلحظه هم که شده خالصِ خالص با مرکز عدم و فضاگشا  ی

  م؟ی بچر  ییتای

.  میباش  ییتای  ییکه در فضا  میخواه م  و هم   می چر  م  ی هم از جهان ماد  ،رانیو توجه از د  دییتأ  یبرا  و

کار   نیا  یو برا  ستین  »ی پوز «خوش  ،ییبه کار فضاگشا  ایو ر  رنگیو ن  ذهنمنکردن    قاط  کهدرحال

  ذهن خاموشِ خاموش باشد. دیبا

که خداوند از روح   فيه من روح»«نََفخْت  عهد الست و    مانیخوش پ  یو بو  م؟یستیپوز نخوش  ر ید  چرا

فراموش کرده  دهیخود در ما دم را  پذ  م؟یااست  و عدم  و مقاومت کردن  با قضاوت  اتفاقات    رش یو 

  ؟میاکار خود قرار داده  شۀیرا پ یو جفاکار ییوفایو ب میاشده  کار»«نااصل 

به    ر ید  خوش زندگ  یشده بو هانباشت  یهاکه با درد  م؟یاخود را فراموش کرده  »یپوز «خوشو چرا   

نم  د  رسد؟ مشام  برا  م؟یست ین  پوز» «خوش   ر یچرا  د  ر ییتغ  یکه  رو  رانیدادن  بر  داشتن  تمرکز   ی و 

  م یارا از دست داده  ناک»یو طوقِ اَعط   اله  یِ«تاج کرمنا اشرف مخلوقات و    عیرف  اهیخود را از جا  رانید

  م؟یاو باش شیاندفراوان از جنس  میتوان نم که
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  82صفحه: 

و   سببیب  یو شاد  زار رضا آشفته شده است»«سمن   که  م؟یاخود را فراموش کرده  »یپوز «خوشچرا    و

  و ناسپاس.  میهست و ناراض شاک قدرن یو ا می کنآرامش درون را حس نم

خود   ییو قدرت فضاگشا  داده  خود را از دست  شناسقبله   تیخاص  که   م؟یست ین   پوز»«خوش   ر ید  چرا

  . می کنم یاریرا آب ندهیگذشته و آ  یو دردها کرده یگذارهیرا در دردها سرما

و   میابسته  مانیرا به رو   فضل و بخشش اله  یدرها  که  م؟یاخود را فراموش کرده»  یپوز «خوشچرا    و

را   مان زندگ  میخواه م  مان ذهنمنکه با عقل    میارا قبول کرده  ذهنمن  یننگ و خفت و خوار   نیا

  .میسامان ببخش

با د  م؟یست ین  پوز»«خوش  ر ید  چرا و هش  دید  یجلو  ها دگیغلط همان  دیکه  حضور خود را    یارینظر 

  یداری خودمان خر   ی ننگ را برا  نیوا  م؟یارا بر چشمانمان قرار داده  ها دگیکبود همان  شهیو ش  میاگرفته

  .میانموده

فراموش کرده  »یپوز«خوش چرا    و را  بزرگ  م؟ یاخود  شده  نی ترکه  خودمان  خودمان،  و    میادشمن 

  خواهد  م   هرلحظه خداوند و زندگ   که . درحالمیضربات را به خودمان وارد نمود  نی و بدتر   نی تر بزرگ

  دهد. هیخود را به ما هد ییما کار کند و خرد و دانا یو جذبۀ خود رو تیبا عنا

پذ  م؟یستین  پوز»«خوش   رید  چرا داده  ر ییتغ  رش یکه  دست  از  را  عدم  مرکز  به  بودن  متعهد    و  میاو 

مال و صاحب    میتوان که نم  م؟ یاخود را فراموش کرده  »ی پوز«خوش   چرا   م؟یده   ر ییخود را تغ  میتوان نم

ما را در دست    اریقرار داده که اخت  هادگیهمان  طرۀیو ارادۀ خود را تحت س  می آزادمان باش ارادۀ  اریاخت

  .میابرده ادیخود را از  ز»ی «اتَّقوا و پرهگرفته است و 

د  و و   میدر درونمان بشو  یخداداد  »ی و ترازو   نهی«آمتوجه    میتوان نم  که   م؟یستی ن  پوز»«خوش  ر یچرا 

  م؟ی ابودنمان را از دست داده ضرورت» «مفت  و م؟یبرسان خود را به تعادل زندگ

: ندیگوم  از جمع و جماعت را که  یرویو پ  دیفرهنگ تقل  و  م؟یاخود را فراموش کرده  »یپوز«خوش چرا    و

و   میاقرار داده  مانیرا سرلوحۀ کارها  شتر یو فرهنگ هرچه ب  رسوا، همرنگ جماعت شو»  ینشو   «خواه
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  زه ی. و شروع به قضاوت کردن و با اتفاقات لحظه ستمی کن م را روشن مان ذهنمن یهاخواستنموتور 

و   .شود به جنگ و جدال م  لیتبد  مانیهایگر زهیها و ستمقاومت   ن یا  ،جمع تو مقاومت، که در حال

فرهنگ    میستیکه حاضر ن کند، م   «مصنوع کافر»و ما را    ردیگ را م  یزدیفضل و بخشش و خرد ا  یجلو

  .میساز ن یز یجا ی زدیو فضل ا یاریهش دیرا با فرهنگ سازنده و جد ذهنمنمخرب 

و هرگونه خطا و   »تند م  «بر رحمت است و    «پر»همواره    »«رحمت اله که    م؟یست ین  »پوز«خوش   رید  چرا

  .میو فضاگشا باش می کن تیرا رعا زندگ نیماست اگر قوان یرایو پذ بخشدم لغزشمان را

  م؟یاخود را فراموش کرده »یپوز«خوش چرا  و

آسمانما    کهدرحال  رو  میتوانم  که   میهست   »«مرغ  از  را  ده  هادگیهمان  یخود  با   ول  میپرواز 

 ی رو  »«مرغ خانگ . و مانند  میاخود را به سطح کاهش داده  ،و منافق و دورو بودن با زندگ  هایکارنفاق

  اد یعلوم خود را به ما    مامکه ت   میخداوند هست  »معان  ی«آهو ما    که. درحالمیاساکن شده  ها دگی همان

  ما قرار داده است. اریداده و در اخت

  دن ی آمد گه پر  ، مرغ آسمان یا
  دن یآمد گه چر  ،معان  یآهو  یو

  ) ٢٠٢٩  شمس، غزل وانید ،ی (مولو

 کوچ من زهرا را هم اداره   شخص  زندگ  ،کائنات سرگرم کار است  یمنتهایکه خرد ب  وقت   انیدر پا  و

  . کند م

  است ز غم مرده که دست از نان ته یا
  ست؟ی ترس چ نیا میغفور است و رح چون

  )  ٣٠٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  84صفحه: 

  خانم فاطمه از آمریا  ‐٢۶☎

  :   خود روزانه یها یمرادیمورد از ب چند

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سِرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیب ، دفتر سوم ،ی مثنو ،ی (مولو

اختصاص   یکار  ی را که برا  است که زمان  نیا  شوممرتب با آن مواجه م  لیکه خ  یی هایمرادیاز ب  ی

 از کار مرخص  امتحان  یاست که برا  نم. مدت ب  ستیکه دلخواه ن  یر یصرف کار د  دیام، آن را باداده

بود که به   ی مرادیب  یهم خود    مشل بود و آن  ار یام و مشغول به درس هستم. در ابتدا بسگرفته

درس بخوانم،   خواهم که م  مدت   است، ولبرنامه گنج حضور و قانون صبر بهتر شده  ،لطف زندگ

 ا یو    دیآ م  شیپ  یر یدر روز کار د  بخوانم، ول  خواهم که م  شوممواجه م  یمرادیب  نیمرتب با ا

 رم یبپذ  دیاست که با  اتفاق  کهنیا  ایو    ستیمرادیب  نیکه ا  دانستمبروم. در ابتدا اصال نم  دیبا  ییجا

  ی مرادی ب  نیکه ا  دانم . حاال مطیشرا  نیاست در چن  عیکه قبض طب   مکردو فضا را باز کنم و فکر م 

  . یشدن بعد معنو یقو  ی است برا شیآزما ی

ام. کرده  یمعنو  شرفتیپ   ام و کمشده  روزیپ  شیاگر اطرافش فضا باز کنم و واکنش نشان ندهم، در آزما 

  شیآزما  نیدو روز. اول  یهم مهمان آمد برا  و  دعوت شدم  دورهم  یدر طول هفته هم    شیدو هفته پ

و مثل ماه ماه  عقلیب  رفوزه شدم  ول   نی سوختم. دوم  تابهدر   روز یپ  چنانهم   بار کمتر سوختم، 

  مرا قالووز بهشت کرد.   یمرادیدفعه سوم ب ،آموزشات نیو ا  به لطف زندگ ول  ،نبودم

در   . رفتم، ولرفتم م  دی با  بود که اصال دوست نداشتم شرکت کنم، ول  دورهم  ی  شیآزما  نیاول

 یانرژکارم و  یروز من را گرفت که گذاشته بودم برا  دی ساعت وقت مف   هفت، هشتچون    ،دلم قبض بود

 دفعه یکه    شیآزما  نیآمده بود. و دوم  نییپا  امیفضا باز نکردن باعث شد تا چند روز بعد انرژ  نییپا

  آمد منزل و من بهتر توانستم در مقابلش فضا باز کنم… کس
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  85صفحه: 

ن  برگشتم آن شخص هنوز خانه ما بود و م  وقت  طورنیبخوانم و هم  رونیرفتم تا درسم را ب  رونیب  به

  ی بار برا  نیبرادرم آمدند، ا  یهابچه  سوم وقت  شیو آزما  .گذراندم  را در کنارش با خوش  ساعتدو  

شاد بودند   دهم و هم   اررفتم که ادامه ک  رونیب  کردم و بعد با عذرخواه   یها بازساعت اول با آن  دو

  .  میدیموضوع و طعم در بهشت بودن را چش نیاز ا

مخالف برنامه   مخصوصًا وقت  ،در روز  شود هرچه م  ،در یرا راحت ب  ز یچخوب است که آدم همه   چقدر

راه    ران یبه دل د  ایراحت گرفتن    ن یراه است. ا  دیراحت گرفتن کل  نی. واقعاً اردیروز است را سخت نگ

  .  کند آمدن چقدر کم خود شخص م

که ناراحت   شوممواجه م   با کس یروز است. وقت انمیاطراف مرادم خوشحال وقت  کهنیدوم: ا مثال

  که اگر اطراف آن ناراحت  ییطال  تیب  نیبه لطف ا  دانم ام و اآلن مشده  مرادیدارد ب  یگرفتار  ایاست  

اگر هم نتوانم    و حت  کنمکنم و هم آن شخص را آرام   کم   توانمم  که هم  دیآ م  ی فضا باز کنم، خرد

که    شود م  طورنیو ا  به زندگ  سپارمو م  شود  خودم نم  آن شخص باعث ناراحت  کنم ناراحت  یکار

باز هم م ییبه بهشت راهنمامیشو .  

 ارزشیب  ایکوچ و    لی خ  ز یچ  ی  ی اگر برا  : حتکس  حتینص  ایانتقاد    ایگرفتن و    رادیسوم: ا  مثال

  ایحرف درست بوده و    ای   طیشرا  شتریدر ب  نمیب باشد، اگر فضا را باز کنم و واکنش نشان ندهم، م

  راد ی که مراد ا  یمراد یو آن ب  کند که آن شخص هم قبول م  زنمم  حرف  از آن فضا با آرام  کهنیا

و هم   رمیگ م  ادی  ی ز یچ  ی و هم من    کند م  ییهردو طرف را به بهشت راهنما  ،بوده  کس  چینگرفتن ه

  آن طرف.  

است و تا    انیو اطراف  و آرامش هم من: مراد من دوست  یو حرف دو نفر جلو  چهارم: ناراحت  مثال

و  پسندد را نم  نیدو نفر از هم اوقاتشان تلخ است، ذهن من ا ایو   زند ذهن م یحرف از رو ی کس

که مردم   رمیبپذ  اگر ام که  آگاه شده  ز یانگشفت  تی اآلن با آن ب  کند، ول   حبر و سن  خواهد م  یفور

و واکنش نشان   مینگو  چی است که ه  نی من ا  فهیمن از هم ناراحت باشند و تنها وظ  یحق دارند جلو

  آن که از آن فضا بتوانم کم  ایها هم کم کند و  آرامش آن فضا به آن  دیندهم و فضا باز کنم تا شا 
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به   هم  ز یعز   یشهباز  یو آقا  نابه لطف جناب موال  کهن یاست انجام بدهم تا ا  که عصبان  به شخص

  .میشو ییبهشت راهنما

است و آن که   اش شیهم  ی. مراد من شادشودخاطر تلفن ناراحت م پسر برادرم به  پنجم: وقت   مثال

برنامه یوتیوبونیز یتلو  ،تلفن  ،میبا گ   رندیگ از او م  ا یها را ندارد و  آن  وقت  است وشده  دهیهمان  ، 

که   ی احال فکر کردم که چونه پسر بچهتا به  لی. خکندهم ناراحت مرا  من    شود، سخت ناراحت م

او من را    ام اگر نارحتاآلن متوجه شده  کهنیجدا کرد، تا ا  دگیهمان  نیاز ا  شودساله است را منه 

شعر موالنا بخوان    شیشروع کن برا  دیگوکه م  دیآ م  یفضا را باز کنم، از آن فضا خردناراحت نکند و  

  .  ندازدیاو ب یرا برا دگ یهمان نیکم بخواه که ا از زندگ کهنیا ای  بو و یداستان مثنو ایو 

  یفرصت است برا  ی  نی کنم، ا  هام که اگر اشتباششم: مراد: اشتباه نکردن خود: متوجه شده  مثال

بهشت را خواهم استشمام   یو خود را مالمت نکنم، بو  رمیکه اگر بپذ  یشدن بعد معنو  یو قو  شرفتیپ

  کرد.  

 ط یمن سوت در مح  یاز مرادها  ر ید  یهفتم: صدا در هنگام کار، صدا هنگام استراحت.    مثال

ادامه    نکند و به کارم با آرام  تیصدا من را اذ  نیا  و وقت  شومم  مراد یاست ب  اد یصدا ز  وقتاست و  

  .  کنم م صدا سوت اطرافش را بشنوم، آن وقت است که در بهشت زندگ یجابه کهن یا ایبدهم و 

به  بودن است. اگر کس غمیب ایشاد بودن  شهی: مراد همدیآ  م  غم ایکه قبض  هشتم: هنگام  مثال

مهم فضا باز کردن    د…یا یکه قبض ب  استزنده شده باشد باز هم امانش    ی ادیهم به مقدار ز  زندگ

  . اردما اثر بذ یکمتر رو ایشود و  دیو زودتر غم ناپد یاطرافش است تا در بهشت برو

و   شومم  مرادیب  د،یآ م   . وقتدیایسراغم ن  یفکر   چیاست که ه  نیا  میاز مرادها  ر ید   ینهم:    مثال

امدهیاز فکرها به بهشت رس رمیاگر فضا اطراف فکرها باز کنم و فاصله ب  .  
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  :  یشهباز یآقا ‐٢٧

   ل یدوستانمان که واقعًا از قدرت تحل  یهاخواندند و صحبت  خانم فاطمه پزش هستند، پزش  بله

به   ییباال  اریبس هستند  برخوردار  همهم  دانششان.  م   ییهان ی خاطر  زنگ  شما   ر،ید  زنندکه  واقعاً 

شما که    یرااست ب  فرصت  یاند،  دور هم جمع شده  دوستانمان که به برکت زندگ  نی. ادیاستفاده کن

 همه نیدرواقع که ا  میینعمت بو  نیو ا  دیخوب گوش بده  کنندصحبت م  وقت  د،ی ر ی ب  ادی  دیخواه م

 کنند، م  انیخودشان مطلب را ب  یباال  لیو تحل  انیو با قدرت ب  کنند م  قیما که تحق   میدار  نندهیب

  .دیاستفاده بن  دیگوش کن کنند،ساده م

   



ۀ  تلفنی های پیام ویژه  برنامه☎      ۹۱۶-۱مشار

  88صفحه: 

  خانم الناز از ایتالیا ‐٢٨☎

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

چون خوشحال    شود، سفت م  ذهنمن   دن،ی. موقع به مراد رسکند کار م  یمراد یبا قضا، با ب  زندگ

است. پس   لیو تبد  ییفرصت فضاگشا  ی مرادی. بگرددمطمئن م  شیهاو به خودش و به راه  شود م

ب با  یمرادیموقع  باش  دیتنها  آگاه  موقع  آن  و  باز کرد  را  فضا  و  ذهن شد  ب  میتماشاگر    یمرادیکه 

چه   یچه فکر   م،یدار  چه واکنش  یمرادی وقع بکه م  میناظر خودمان باش  ستی بهشت است. با  یراهنما

  هستند.  هادگ یهمان ییشناسا یراهنما هان ی! اد؟یآ  م جانیه

  ه یو تنب  قیرا ابزار تشو  مثبت و منف   جاناتیاست و ه  شیبه مرادها  دنیرس  یدائمًا در پ  ذهن   ِت یهو

  عنیکار گرفته شود،  و فرار از دردها به  ندیآ خوش  جاناتیه  جادیا  یما در راستا  یقرار داده تا تمام قوا

خ  ی برا  جاناتیه واسطهو مهم شده  یجد  لیما  به  و  ه  ی جد ٔ اند  فکر   جانات،یگرفتن  تحت کنترل 

  .میادرآمده

زده نشده  درد وحشت  دنی را، و از د  منف   جاناتیمخصوصاً ه  م ی ر یب  را شوخ  جاناتیه  کهنیا  محضبه

نه   میناظر افکارمان باش  میتوانو م  شود، زده م  یار یهش  لیتبد  دیکل  م،ینگرد  شان ی غم پر   دنیاز د  ای

  کارگر افکار. 

 جاناتیه  ،شیرفتار هم رغمبار عل نیاول ی تا باالخره ما برا آوردم شیرا پ ی مرادیقضا ب  نیبنابرا

جنس   عن ی  م،یفکر را تجربه کن  رونِیب  یِاریو هش  می فکر خارج گرد  وغی  ریاز ز  گونهنیو ا  می ر ینگ  یرا جد

 ی رو  ینتوانند اثر   جاناتیه   ر یدتا    میکار را ادامه ده  نیقدر مستمر او آن   م،یخودمان را بشناس  اصل

  . میمان حضور م یو در بهشت فضا خوابدزور فکر هم تماماً م ریما بذارند. آنگاه د

  باطن  یظاهر، معنا  نیا  قی از طر   است و زندگ  یکه ظاهر اتفاقات باز  میقانع شو  دیبا  یروز  ی  باالخره

از خودش در فرم است،    انهی  یاریما آگاه شدن هش  زندگ   باطن   یِمعنا  ندیگو. عرفا مبردم  شیرا پ
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با  نیکه بد متالش  موهوم ذهن  تیو هو  جسم  کاذب  یِاریهش  ستیمنظور  از هم  و  گردد،    بشند 

کاذب ذهن   تی هو ٔخواسته  رغم که عل  یز یچ  رش یتا با پذ  آوردم  شیرا پ  هایمرادیقضا ب  نیبنابرا

  است، پوستۀ آن تَرک بردارد و بشند.

  دیاز د  ناش  نیهرچه بهتر است و ا  دنیبه مراد رس  یبرا  هاییکه فضاگشا  کردمبه اشتباه تصور م  بنده

هم  عنیبود.    نیبجسم بهتر   نیتا  در  ناخودآگاه  هم  ابزار  ییحالت، فضاگشا  نی اآلن  تنها   ی برا  یرا 

   خراب کنم، ول   را  ذهناز پارک من  اگر حاضر شده بودم قسمت  عنی  دم،ید م   میبه مرادها  دنیرس

باطل، که در اصل،    الیخ  زه  ول  ر، ید  یهابه ثمر رساندن قسمت   یکرده بودم برا  یالهیآن را وس

  بشود.  رانیو ستیپارک، سر برخواهد آورد و تمام آن با نی  تمام ا ٔخرابه ر یاز ز زندگ

م  جانیا  زیپره  ق یحق   معن  و وقت  شود باز  نف   یی را شناسا  ها دگی همان  که   د ینبا  رید  م،یکرد  و 

  نظر برسد.خوب به لیخ یمعنو دیاگر با د کرد حت نی ز یرا جا یر ید ز یچچ یه

 د یاموراتم را دارم و درواقع به ام  ی آساانتظار حل شدن معجزه  میهاییکه برابر فضاگشا  امشده  متوجه

به اجسام   ها،ت یبه جهان، به وضع  دمی. هنوز چشم امکنمم  ییسامان گرفتن بهتر اموراتم دارم فضاگشا

 هست   قتیو حق   ت،حفظ خودش اس  یبرا  ذهنمن  ت یروباه  یهابی فر   هانی تمام ا  کهنیاست. حال ا

  . دینماو انتظاراتش رخ م دهایها و دبا تمام خواسته ذهندر مرگ من

حال  عاشق، ننه عاشق بر م    
   تَنحال بر من م دِیام بر 

  ) ١۴٢٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است، نه کارِ دراز  میتسل شرط 
  نَبود در ظَاللَت تُرکتاز  سود

  ) ۴١٢٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دگر فرهنگ چیمردن ه ِریغ
  گرلهیح یا ، یبا خدا ردینگ در

  ) ٣٨٣٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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   انیگلپاخانم فاطمه از  ‐٢٩☎

امروز    خواستم من م  یشهباز  یآقا  .هابعد از مدتباالخره    رمیخوشحال هستم که توانستم ب  لیخ

  را بخوانم. شکدام دانم نم  دارم بخوانم ول ادیمطلب که ز

خودم افتادم   ادی  عنیافتادم که    تیب  دو  نیا  ادِیمن    ،جان که زنگ زدند  نایسار  ز،یدوستان عز   ول 

 م، یهست  ر یمس  ن یهرحال در اسال است به  نیچندشاید تجربه ما هم به درد دوستان بخورد،  گفتم که  

از من    قبلهم واقعاً نبود حاال    و کس  م،یدیکه کش  ییبا تمام دردها  به زندگ  میاعتماد کردهرحال  بهو  

به من   لیخ  تیب  دو  نیو ا  .  رمی ب  کم  ایزنگ بزنم    شانیبرنامه گوش کرده باشد، من به ا  نیکه به ا

  کم کرد که: 

  بهاران مضمرست اندر خزان  آن
  از آن  ز یبهارست آن خزان، مر  در

  ) ٢٢۶۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

غم باش، با وحشت بساز  همره  
  در مرِگ خود عمِر دراز  طلبم

  ) ٢٢۶۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

، میدوستم را هم بو  نیکه تجربۀ ا  شناسم، هم من م  دوست   یبه من کم کرده و    لیواقعًا خ  نیو ا 

 د یمن، من شا یاست برا یبی عج لیبه برنامه زنگ نزده، واقعًا دوست خ وقتچ یدوست من ه نیا که

هفت  ا  اصال از  بود که  م  شانیسال  خبر که دورادور  نداشتم،  از    مثال  که  دمیشنخبر   شهرشانحاال 

خاموش هم    لشانیموبا  تلفنشان، گوش  حت  شانی ا  یشهباز  یبرگشتند، و آقا  بارهودمهاجرت کردند  

  . دیشاحال  اوقات    خاموش بود، حاال فقط گاههم    شانگوش  د،یزد زنگ م  شان یبه ا  المث.  شهیبود هم

 هم درد خیل   شانی. و ادوست  چیه  ،حضور بود  برنامۀ گنج  شانیتنها منبع ا،  یواتساپ  نه  ،نه تلرام

درد   شانیا  ل یداشتند و خ  ادیاعت  عن یکننده بودند،  داشتند، همسرشان مصرف  شاندر زندگ  یادیز

خودشان به   هچند وقت ک   نیا  کنم هم خودشان داشتند. فکر م  یادیز  لیخ   لیخ  یِ. دردهادندیکش م

نم را  اسمشان  من  زدند،  زنگ  اینبه  م،یگومن  شاخُکه  خاطر  فام  کسان  دیوب    شانیا  یهالیاز 
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 خودشان راض  دیشنوند، شام  عنیاند به حضور،  زنده شده  شانینباشند. من احساس کردم که ا   ًواقعا

  است.   تیواقع یمن احساس کردم 

ا  یبرا نم  فیتعر   یطورنیمن  خودشان.    دیشا  گفتند، کردند، خودشان که  نبودند  تنها   عنیمتوجه 

ها را بر خودش  همۀ راه  عنی  کس،چیبا ه  ،کردند صحبت م  حضور بود، نه با کس  منبعشان برنامه گنج

  حضور.  بسته بود، فقط خودش بود و خودش و برنامۀ گنج

خودشان   عنی  کردند،برنامه را ساپورت م  یاز لحاظ ماد  کردند، هم که م  یتنها کار   میگو من م   حت

اند به شدهزنده    شانیسال ا  . اآلن بعد از هفتکردندم  تیو قانون جبرانشان را رعا  کردندکم م

  حضور. 

که داشتند   یاحس کردم که زنده شدند. تجربه   ها،نی و ا  امدهیشن  شانیکه من از ا  ییزهایو با توجه به چ 

ب  ر یکه د بودند.  ب  شقاقیوصل شده  تمام ست  زه،یستیو  ا  ییهازهیبا  از  که   دانستم م  شانیکه من 

آدم   کهن یهرحال همکه به  ارندشدند. البته هنوز راه د  آدم متفاوت   داشتند. و اصال آرامش نداشتند ول 

 که نیا  یراه دارند برا  شانی ا   . ولستیکه ن  سانیهمه    یبراشرایط  که،    ستین  یجورنیا  شود، زنده م

  کنند.  ر ییباز تغ

  باشد.  کس  ایکم بخواهد    ایزنگ بزند    آدم به کس  که اصال  ستین  ازیمن متوجه شدم که واقعاً ن  ول 

تو   توانمجان، من اصال نم: نگارمیگو م  زندها که به من زنگ موقت  دختر خودم نگار، بعض  من،

فقط رفتم    دم،یچه درد کشهر   ؟سال چار کردم  . من هشتنیبرنامه را بب  نی کنم. فقط هم   ییرا راهنما

  موالنا.  یهاتیسراغ ب

کرده بودم،   ها برنامه را معرفمن به آن  تر شیکه حاال...، پ  بودند دوستان  م،ی کس نبوده به او بوچ یه 

 ی هاسؤال کنم، زنگ بزنم. و واقعاً با وحشت  کس  به  دیبودم. کال متوجه شده بودم که نبا  دهیمن زودتر د

.  نزدم به کس  حرف  ول  دمیچیبه خودم پ  مثل مار  دم،یساختم، هرچه درد کش  ها در این مدت  خودم

  است.  ییهمان فضاگشا دمیاومدم جلو د کهن ینبوده هم ازیکه ن  دمید
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که شما    واقعاً چراغ هستند. دوستانِ جوان  شانهستند که هرکدام  ز یدوستان عز قدر  که اینهم    راًیاخ

که آدم نگران باشد که اآلن چار کنم،   ستیاصال ن  ازین  ر یکننده هستند، دکم  قدرنیواقعاً ا  دیفرمود

واقعاً،   ، خیلسخت است  لیاست، خ  درستنگران بشود.    دل بشووه  آمدهشیموضوع پاآلن که این  

  شود، م  جیگ   قدرنیها آدم اوقت   بعض  خیل  ،دیر چند سال است  میبود  ر یمس  نیدر ا  میگو ما هم م 

خیل م جیگ  قدرنیازیادی داشتم،  من خودم دردهای خیلار کنم؟   دیکه اآلن با  شدمچ  

  ن یا  فهمد،م  تر عی جلوتر، سر  دیآ آدم م  کهن یهم  دو روز، ول  بعد از  روز،  یمثال    دیبعد از شا  ول

این برایش مرتب باز   .باش  میتسل  دیبا  ،آرام باش  دیبا  ،کن  ییفضاگشا  دی با  که  شودباز م  شیبرا

 شود. م  

کار    هان ی هم  ی. فقط رومیندار  ازین  یر ید  ز یچچ یما به ه  ،هابیت  نیاز ا  ر یغ  یازین  چیو واقعاً اصال ه 

خودمان    یاست که رو  نیآن ا  یِ . که حاال معنویچه معنو  ،یچه ماد  ،میکن  تیقانون جبران را رعا  م،یکن

  ش ی همۀ ما پ  ی تمام آن برا  ندیگوکه دوستان م  ییزهایچ  همهبرای این  . و من خودمدیر   میکار کن

  هرروز هست، هرلحظه هست. هایمرادیاش، بهمه  د،یآ  م

ما    تر،ش یب  ل یاز آن هفته تا حاال، مثال روز چهارشنبه که خ  د،یدهکه شما هرروز به ما م  ییهاچراغ 

کرد  تیب  نیهم  یرو  نماهمه  ب  میتمرکز  م  یمراد یکه  چقدر  ما  و  بوده  خوب  از    می دیترسچقدر 

 خوانم نم  من دیر آن را  هم نوشته بودم که  یها و مطلببا آن  میکن م  زهیست  چقدر  ،مانیهایمرادیب

  :دیگو که م خوانمرا م تیب نی. ارمینگ ادیوقت را ز چون من

  هر بال خود را مزن تو هم، هال!  خارپشتِ بر 
  ورد خوان: جاء اْلقَضا ضاق اْلفَضا   نی و ن،ینش ساکن

  ) ٢٠شمس، غزل  وانید ، ی(مولو  
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  خانم اکرم از تهران ‐٣٠☎

برنامه اگر اجازه    نینوشتم از ا  . متنکنمتشر م  تان و عال  ذهنندۀ منربرنامه و طرح قاطع و ب  از

  بخوانم.  دیبده

  ستهدهیب عیچپ و راست طعنه و تشن گر 
  ستکس که دلشده عشق برنگردد آن از

  ) ۴۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

حضور ناظر به    صورتِخدا به  عن ی  کند،مرکز ما عدم باشد، خدا از چشمان ما به جهان نگاه م  اگر 

کند   ما را عصبان  خواهدم  یمردم.    عیبه طعنه و تشنکر بشود نسبت  دی. عاشق باکندجهان نگاه م

  .  یورزش هست، ورزشِ معنو ی نیو ا میکن ما فضا را در برابِر آن باز م

ما   ینند روبز   عیو تشن  ییمردم هرچه بدگو  میکند. اگر به خداوند بزرگ بشو  نیتحس  تواند نم   ذهنمن

  م، یشوهست. اگر با طعنه و انتقاد مردم از جا کنده م  عیو تشن  ییبدگو  ذهنمن  تِیاثر ندارد. خاص

 د ی. ترک فواهستکر    رونی. گوشِ عاشق از مالمت بمیکوه هست  م،یکن م  یی. اگر فضاگشا میپشه هست

  جهان، برکت گرفتن از آن جهان است. نیاز ا

  ی چون زرِ جعفر  یی نظم و نثر گو گر 
  ستسو که جعفرست خرافاتِ فاسده آن

  ) ۴۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .ستیدر ما ن بیآن ع م،یما اثر نگذارد، فضاگشا باش یرو کنندم ییو بدگو عیمردم تشن اگر 

  مرادیاو ب کشت شست آن چون
  فتاد  ا یکنارِ رحمتِ در در
  ) ٢٢٧٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  دایصبر و حزم نجات پیب   کسچ یه  ذهنزندان من   نی. از امیفضا را باز کن  دیبا  ها یمرادیتمام ب  در

شما بلد    دیگو و م  زند که سوت م  ذهن. هر منکنمها را من اداره مهمۀ انسان  دیگونکرده. خدا م

  اگر فضا را باز کنند.  ختهی ها ربه انسان . هزاران لطف زندگشودخودش رسوا م یزودبه د،ی ستین

  بر باد داد دشانیمرا تقل مر 
  باد  دیصد لعنت برآن تقل دو که

  ) ۵۶٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ب پشه  از تقل  م،ینکن  دیتقل  حاصالن، یها،  بزرگان  بمیکن  دیاز  اگر  ا  یشد  مراد ی.  باز کن.  را    نیفضا 

و حس وجود   تیو من   میندازیرا ب  ها دگیهمان   نیا  خواهد خداوند ببر، چون خداوند م  شیرا پ  یمرادیب

   ذهن  یهامالمتِ من  وردم م،یما عمل کند، حرف بزند. اگر دنبال عشق برو قی تا او از طر  میرا صفر کن

  . میبرگرد دیکه نبا می ر یگ قرار م

خداوند صحبت کند. نوح نهصد سال   گذاشت م  کرد،اگر عقل داشت، خودش صحبت نم  ذهنمن

. آوردشده مگشوده  یالبته روشش را از فضا  کرد،دعوت م  ییمردمش را به فضاگشا  عنیقومش،  

  .میشوم مراد یب تر شیب میشوم یتر معنوهرچه کم 

  ختند ی رها مسرکه یبر و قوم،
  قند   ختیرفزون م  ایرا در نوح

  ) ٢٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و مرکز    میکن  ییکه ما فضاگشا  کندم  مرادیبخورد. خدا هرچه ما را ب  تواند را نم  نور زندگ  ذهنمن

طرف  و آن  طرفنیبه ا  ر ید  میو مرکز را عدم کرد  میفضا را باز کرد   . وقتمی کنما گوش نم  م یرا عدم کن 

است که با    یاست. حضور ما با خدا    ی  طانیهست که با ش  بی . نفس ما کارش تخر مینشو  لیمتما

  .آوردوجود مرا به آبادان خرد زندگ

  ی اخوانده زدانی  ِریکه خود را ش یا
  ی ادرمانده شد، با س  هاسال

  ) ٢٩۶١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  آموز اخالصِ عمل  عل از
  حق را دان مطَهر از دغَل رِیش

  ) ٣٧٢١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

هن کلم و صبر و داد  م،یکوهم ز ح  
  تُنْدباد؟ د ی در ربا را ک کوه
  ) ٣٧٩۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

قبل   ۀدفع  دیبعد ببخش  .یشهباز  یممنونم آقا  لیپاک باشم. خ  لیخ  دیخدا با  یبرا  ذهن دارم ول  من

بخوانم.   دیکردم. اگر اجازه بده  ادداشتیدفعه  نیمن داشته؟ ا  یرو  یاچه اثر سازنده  اتیاب  نیا  دیدیپرس

من و انسان با   یدرس هست برا  ی  ز ین  خود غفلت نکنم. روش حضرت عل  یکار رو  یبرا  کهنیا

زنده شدن هست برسد، البته با خواست پروردگار    ندگ ز  به منظور خداوند که به  تواندم  ن ی تکرار و تمر 

  شدم.  دیناام ذهنباز از من کهنیو ا

  بنم.  خواستم هم م اعتراف یدرضمن  یشهباز یبعد آقا 

  . کنمخواهش م د،یاعتراف هم بن: یشهباز یآقا

برنامه گوش کردم و تلفن  تر شیب  فم،یضع  ات یمن در اب  کهنی بله ا  ،: مرساکرم  خانم ها را،  وقتم را 

  . مرس م،یرا بو نیگذاشتم، خواستم ا شانیرا برا را حفظ نکردم. وقت کم یادیز اتیاب

از حاال  ر یروزها د نیرا ا  اتیدرست است؟ اب د،یکنرا تکرار م اتیاب ر ی: خُوب حاال دیشهباز یآقا

  د؟یکنبه بعد شما تکرار م

آن    ات،یاز اب  دی ر یکه عکس ب  دیفرمود  دیکه کرد  ییخصوص که شما راهنما: بله، بله بهاکرم  خانم

  و حفظ کنم، تکرار کنم. رمیعکس ب کنمم سع ر یبه من کم کرد، اآلن د لیخ

عکس   دیتوان و شما م  سمینورا من م  هات یتلفن، ب  نی تلفن، با هم  نی. با همنی : آفر یشهباز  یآقا

معکس  د،ی ر یب بعد  باشد.  برو  دیرو ها  کن  د،یبخوان  دیتوانم  ،ییجا   یپارک،    د،یراه    د،یتکرار 

  ممنون.  لیجا هست، خها آنعکس
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  ممنون، حتماً چشم. لی: بله، خاکرم خانم

  : خداحافظ شما.یشهباز یآقا

  :  یشهباز یآقا

خواندم من، خدمتتان ارائه   ٩١۶که در برنامۀ  اتیاب نی. همدی ر یآسان بشود عکس ب کهنیا یبرا بله،

محرکۀ    یروین  توانندم  ات یاب  نینظرم ابه  د،ی ر یب  ادیرا شما خوب    هان یبا دوستانمان. اگر هم  میکرد

  شرط به  کنند،را روشن م  شما  مختلف زندگ  یهارا به شما بدهند. جنبه   ها دگیهمان  نیبلند شدن از ا

  . دیکه تکرار کن

 تیکه از ب  دیشوکردن، متوجه م  بار تکرار  صدیس  ست،یپس از تکرار که مثال بعد از دو  دید  دیخواه

حرف من    نیبسته است، حاال ا  اتیاب  نی. ادی دیدکه قبال نم   دیفهم م  یز یچ   د،ی فهم م  یدیجد  ز یچ

   یباز شد و در شما روشن کرد    تیب  نیکه ا  دیدیرا، د  تیب  ی  دیتکرار کرد  ادیز  باشد. وقت  ادتانی

از    ر یو د  دیقبول کن  د،یدیاست و خراب شده، د  دهیرا که همان  تاناز زندگ  را و قسمت مهم  چراغ

حرف درست    نیا  دید  دیخودتان خواه   د،یتکرار کن  د،یتکرار کن  د،یرا تکرار کن  هاتیب  نیآن به بعد ا

  است.
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    رازیاز ش نندهی خانم ب ‐٣١☎

  هم  لیاست، خ  ی برنامۀ خوب  لیشما خ  برنامۀ  کنم،هست برنامۀ شما دنبال م  شش سال  ی  من

دارو   ر یاش خوب شده، دهمه   هان یکمر داشتم، ا  س یگردن داشتم، د  سی من گذاشته، د  یرو  ر یتأث

  . بعد قند و فشار هم داشتم، اآلن خوب شدند. کنممصرف نم

 گذارد م  ر یمن تأث   یرو  لی هم خ  هاام ی. بعد پ کنم است، من دنبال م  یبرنامۀ خوب  ل یتان خبرنامه  بعد

 ی هام ایخوب هستند، پ   لیخ  هاام ی. همۀ پگذارد م  ر یتأث  لیخ  کنمحورا  که گوش م  یهاامیمخصوصاً پ

  شدم.  ر بهت لیخوب شدم خ  لیمن، خ یرو گذارندم ر یشان تأثبزرگان، همه

  شش   ی، اآلن  «گنج حضور»به حساب    ختمیهم که برنامه را نگاه کردم، نُه روز بعدش پول ر  یروز

  . «گنج حضور»پول بابت  زمی ماه نشده که مثال نر  یتا حاال  کنماست که برنامه دنبال م سال

 ام، در زندگهگذاشت  ر یتأث  امزندگ  یرو  لیالغر کردم تا حاال. خ  لویآن روز که گوش کردم، دوازده ک  از

 یی هان یا  که حت   چرخانم خوب م  لیخ  ام زندگ   عن یکم    لیخاصال با حقوق  خیل  شده،    یز یربرنامه

  بچرخانند.  نرا مثل م شان زندگ توانندچند برابر من است، نم شانیهاکه مثال حقوق

با    توانستم نم  لیخوب هستند با من، اول خ  لیخ  میها. بچهدمید  ی خوب  یزهایچ  امدر زندگ  لیخ

ندارم اصال کال    .اعتراض  چیه  ر یزنگ بزنند نزنند د  عنیراحت،    ر ید  توانم ها صحبت کنم. اآلن مآن

که    یشهباز  یندارم آقا  هم  یسواد  کنم،را فراموش م  زهایچ  نیب، مثال اوکار دارم هنوز خُ  لیخ   عنی

  . عن یدر ذهنم  که بمانَد یز یچه کنم، هر چ ایکنم  ادداشتی یز یمثال چ

و اصال اخبار   هیحاش  یزهایو مثال چ  بت» ی «غ  دیگوم  «گنج حضور»که   ییزهایمثال از نظر چ   کنم م سع

شما روشن است در    ونیز یبرنامۀ شماست، فقط تلو  درکه    یز ی. فقط تنها چکنمگوش نم  یز یچچ یه

  .یز یچچیخانۀ ما اصال ه

 دانم که، تشنجات و نم   یی دردها  ،یخوب شد، نه؟ دردها  تانیموقع آن دردها بعد آن:  یشهباز  یآقا

  خوب شدند؟  هانیبودند، ا هانیدرد و اپشت دییگودرد و مگردن
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ها تا صبح شب  عنی  یشهباز  یبود که آقا  ی طور  ی گردنم    عنیاش خوب شدند.  : همه نندهیب  خانم

 . او به من معرفکنددوازده سال است برنامۀ شما را گوش م  ، پسر بزرگمپسرم  نی. ما ادمیخواب نم

که، قبول   خواستبار هم به من گفت، اما خدا را شر خدا    یبرنامه نگاه کن،    نیکرد، گفت: مامان ا

ا من  خدا که  اآلن  برنامه    نیکرد  دنبال کنم.  سال  یرا  ه  شش   اصال گوش   یابرنامه  چیهست که 

  شاءاله که شما هم ... خوب شده، ان لیخ حالم گذاشته. ر یثمن تأ  یرو ل یخ کنم، نم

سبب تشنج   ذهندردناک کردن در من  یکه فکرها  دهدنشان م  نیپس ا  ن،یآفر   ن،ی آفر :  یشهباز  یآقا

همراهش    م،یشو ما منقبض م  عضالت فشرده بشوند. وقت  کهنیها، سبب اسبب تمام استرس   شود، م

هستند،    همم  اریعضالت بس  هانیعضالت پا که ا  ایعضالت مثال پشت    نیو ا  شود تن ما هم منقبض م

  . شوند منقبض م

عضالت    نیا  دیشو شما منبسط م   . وقتدهند ها را مورد فشار قرار مخُب عصب   شوند منقبض م   وقت 

دارد    فکر کنند که چه ربط  ی اعده  یفشارات را. ممن است    نیا  کنندو رها م  شوندم  دهیکش

  ؟ درد»«گردنبرنامۀ موالنا به  ایموالنا  تیاصال ب

  ی. میکشغلطمان به طرف خودمان م تمام امراض را ما با زندگ باًی تقر  کهنیا ی ربط دارد، برا لیخ

وقت   موقع من  هست  م  نیاو    دیآ  م  ذهناسترسِ  م  دیآ وسواسش  حرف  اصال   م،یزنتندتند  ما 

ب  و خُ  کند،م  نیسنگبدن را    خوردن  ادی. زمیخورم   ادیز  موقع  ی.  میکن م  میچه کار دار  میدان نم

  . کنداز امراض م لیانسان را دچار خ ،خوردن ادیبدن و ز نیسنگ

ها  حرف  ن یاز ا  مقدار   ی  ،میحرف بزن  ادی. زمیشومزاحم مردم م  م،یکش درد م  م،یکنفکر م  یادیز

 م یما مجبور  زنند،به ما لطمه م  گردندها برماست، آن  «طعنه»است،    ع»ی«تشنمربوط به مردم است،  

بشو دچار گردن  م،یمنقبض  بشوند.  جمع  پشتعضالتمان  نمدرد،  ب  دانمدرد،  فقط  میشوکمردرد   .

  درست است کامال. بدهم. حرفتان درست است، حرفتان حیخواستم توض
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 امیاصال انرژ  کنم، م  یروادهیساعت، دو ساعت مثال پ  ی  یروز  یشهباز  ی: بعدش من آقانندهیب  خانم

خانه را هم   یداخل خانه، کارها میآ  م کنمم یروادهیکه دو ساعت پ یروادهیاست که از پ یطور ی

  حاال من شصت سالم هم هست. دهم، انجام م

  سالتان هست؟ چند: یشهباز یآقا

سال،   یو    شصت  ،یاسن من کم است، شصت سالم هست، شصت و خرده دینکن  فکر   :نندهیب  خانم 

وقت   یطوری  امی انرژ  عنیسال. بعدش اصال    یو    اآلن امسال شدم شصت ب  هست که   رون، یاز 

   آدم  یمن    کهنی. با وجود اشوم ام هم نماصال خسته  رونیب  زمیتمام خانه را اگر بر   م،یآ م  یروادهیپ

 م ی. کار هم داشتهانیو ا  کردمم  یمثال خسته بودم مثال کار  کرد،درد م  میپا  سالبودم در ده، دوازده

م نبودم. اما اآلن اصال دلم ه  نه که مثال، آدم راحت  هان یتا بچه هم بزرگ کردم و امثال من پنج   شه،یهم

لحظه   ی  چیخوب شدم که ه  اآلن  ثالم  ل یکنم، خ  ادیهم را    شمیکه مثال هفت، هشت سال پ  خواهد نم

  اآلن خوب شدم. لیخ ها،ن یکنم و ا ادیرا  میهاگذشته ترسم م کهنیخاطر ابروم عقب به توانم نم

ها را  مرده  عنیها را زنده کرده،  آمده آدم  ی شهباز  ی که آقا  میگوم  شهی. اصال همکنم م  تیدعا  شهیهم

نگاه   حضور»  «گنج   نی. من اگر ادیرا زنده کرد  مرده را زنده نکرده، شما مرده  کس  چ یه  عنیزنده کرده،  

  ری. خهانیخراب بود و ا  لیخ  عمخاطر گردنم و اوضابه  مردمم  شیاآلن چهار، پنج سال پ  کردم نم

  شاءاله که ... ان  نیبب

  آسان است. اریبا موالنا بس درست کردِن زندگ بله، :یشهباز یآقا

شما    یبرا  هم   ییروین  ی   ،قُوت  یاصال خدا رحمتش کند موالنا. خدا    عنی  لی: بله خنندهیب  خانم

مالمت   دینبا  عنیکاش،    میگو م   شهیمدت که آدم، کاش، هم  نیدر ا  میکه ما بتوان  دیبدهد که شما باش

  که  کردمم نگاه بودم برنامۀ شما که  دهیمن فهم شیسال پ ستیکاش ب میگو م ول ،خودت بن

  : الو، قطع شد.یشهباز یآقا

   



ۀ  تلفنی های پیام ویژه  برنامه☎      ۹۱۶-۱مشار

  100صفحه: 

  از هلند  دهی خانم فر  ‐٣٢☎

  جلب کرد:  لینظرم را خ تیب نیاز دفتر چهارم بودم که ا بود، مشغول خواندن داستان سه ماه صبح

  و بر خود زنم شمی زآن نند یل 
  زمان مرده کنم نیرا ا  شتنیخو

  ) ٢٢۶٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هرجا فرصت   دیگوم یشهباز ی. آقاست ذهنحل فقط مردن به منمهم دارد که راه امیپ ی تیب نیا

  . دیرا به عمد کوچ کن تان ذهنمن  دیکرد دایپ

. ماندن در گذشته دیاست که به گذشته حسرت نخور  نیا  پردازد، که حضرت موالنا به آن م  مهم  نکته

شدن، فقط در    لیو تبد  ذهنو لحظه حال را از دست دادن. مردن به من  ندهیرفتن به سمت آ   عنی

است که به   نیا  دهد، در آن داستان انجام م  عاقلمین  که ماه  یاست. کار جالب  ر یپذلحظۀ حال امان

درست است که    دیگو خاطر م  ن یبه هم  کند،در عمل استفاده م  یخوب گذشته حسرت نخوردن را به

غصه خوردن به گذشته، خودم را به مردن    یجابه  عاقل نرفتم و وقت را از دست دادم، ول  همراه ماه

شارم کند و دست از سرم   دنتوان  ر یجهان د  ادی که ص  کنمچنان صفر م  را آن  ام ذهنو من   زنم م

  بردارد.  

  و بر خود زنم شمی زآن نند یل 
  زمان مرده کنم نیرا ا  شتنیخو

  ) ٢٢۶٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   هم موالنا ماه   نیهم  یکرده بوده، برا  دایپ  اش ذهنراز نجات خودش را در مردن به من  عاقلم ی ن  ماه

ماه  عاقلم ین م  را  خطاب  زمان کندبهتر   .  ص ص  عاقلم ین   ماه  ادان،یکه  غصه    کنند م  دیرا  و 

ح  خوردند م بمرد، ماه  ماه  ف،یکه  آ   عاقلمین  بهتر  و  تجربه کرده  را  با    هانجهان فرم  را همراه 

و سپردن خود به    میتسل  درضمن،  .ردیگ کار مدر عمل به  یخوبشده توسط موالنا بهداده  یراهارها

چنان  . خودش را آنکندم  یشل همار نی به بهتر  فکان را هم کامال درک کرده و با زندگقضا و کن



ۀ  تلفنی های پیام ویژه  برنامه☎      ۹۱۶-۱مشار

  101صفحه: 

ببرد    نییها باال و پابا چالش  خواهداو را هرطور که م  آب زندگ  دهدکه اجازه م  سپاردم  ایبه آب در

  کند.  تشیو هدا

  دگر فرهنگ چیمردن ه ر یغ
  گرلهیح یا ، یبا خدا ردینگ در

  ) ٣٨٣٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 مان  ذهنمن  م،یفقط بر خود بزن  گذارد،سرِ راهمان م  فکانِ زندگکه قضا و کن  در هر چالش  ما هم  پس

که تمام کائنات را قادر است اداره کند، ما    ییکه خدا  میو باور داشته باش  میباش  می. تسلمیرا صفر کن

  کن.  یاریراه خودت  نیاداره کند. پروردگارا ما را در ا تواند را هم م

  و بر خود زنم شمی زآن نند یل 
  زمان مرده کنم نیرا ا  شتنیخو

  ) ٢٢۶٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  


