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  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 

 یاد م برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کس گیریم 

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  

  ☎☎☎٩١٧-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎

  اجرا: آقای پرويز شهبازی 

  ١۴٠١ ارديبهشت ٣٠تاريخ اجرا: 
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  2صفحه: 
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  3صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵ فرشاد از خوزستان  یآقا ١

 ٨ از دانمارک  عل  یآقا ٢

٢١  خانم سرور از گلستان   ٣  

۵١  حسام از مازندران   یآقا ۴  

 ١٨  ی شهباز  یاز مشهد همراه با سخنان آقا  نا ی خانم سار ۵

 ٢٣ خانم سارا از آلمان  ۶

 ٢۶  ا ی خانم مرجان از استرال ٧

 ٢٨  از کانادا  سایخانم پر ٨

 ٣٠  خانم زهره از فوالدشهر اصفهان  ٩

 ٣۵ ی شهباز یو سخنان آقا دایخانم آ ١٠

 ٣٩ از آلمان  نندهی خانم ب ١١

 ۴٢ ا ی از استرال حانهیخانم ر ١٢

 ۴٧  خانم فرزانه از فوالدشهر اصفهان  ١٣

 ۵٠  ی شهباز  ی خانم زهره از کانادا و سخنان آقا ١۴

 ۵۶  ی شهباز یو سخنان آقا  ایپو یآقا ١۵

 ۶۵  ی شهباز  یخانم نرگس و سخنان آقا  ١۶

 ٧١ ا ی تالیالناز از اخانم  ١٧

 ٧۵  خانم فائزه  ١٨

 ٨٠  ی شهباز  یآقا ١٩

 ٨١ ی شهباز  یشهرام از تهران و سخنان آقا یآقا ٢٠

 ٨۵ راز یخانم سرور از ش ٢١

 ٨٩ ی شهباز  یآقا ٢٢

 ٩١  کمال از سنندج  یآقا ٢٣
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ٩۶  خانم نسترن از اصفهان  ٢۴

 ٩٨ از اصفهان  الیخانم سه ٢۵

 ١٠٠  ی شهباز  یآقا ٢۶

 ١٠٢ یشهباز  یو سخنان آقا ماین یآقا ٢٧

 ١٠۵  ا ی از استرال میخانم مر ٢٨

 ٩٠  ننده ی خانم ب ٢٩

 ١١٠ خانم زهرا از زهدان  ٣٠
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  5صفحه: 

  فرشاد از خوزستان  یآقا ‐١☎

  من خودم را دوست دارم؟»   ای«آ

باال نشسته و دارد تمام اعمالِ خوب و بد ما را    ی آدم قدرتمند   یکه    میدر ذهنمان تجسم و تصور کرد  بچ  از

  ،  ذهن   ی خدا  نیکه ا  میکرد  ی رسازیها را بدهد. بعد از آن باز در ذهنمان تصوآن   یسزا  م،یمرد   که وقت  سدینو م

  ها دارد. است و ارادت و احترام خاص به آن  ینزد ل یها خآدم خاص در ارتباط است و به آن  یبا تعداد

  د ی دعا کن  میبرا  م یبو  هانیبروم به ا   د یهستند و با  نیزم  ی خدا بر رو  ول  هانیکه ا  مییگو خود در ذهنمان م   با

  بخت بشوم. تا من خوش  د،یبش م یبه رو  دست ای

را    دیآ برنم  اش کار شخص   نیترنفر را که از عهدۀ کوچ    ی.  میکرد  زندگ   طورنی سال است که ما هم   هزاران

. با خود  میدان و غالم او م  ر یو خود را حق  میاو کرد  زانِیباال و خود را آو  میو هل داد  م یدر ذهنمان گنده کرد

لطف و محبت   که خداوند به اشخاص خاص   استعلت    نیبه ا  ستیخوب ن  ام من زندگ  کهن یعلت ا  مییگو م

  دارد و به ما ندارد. 

نم   آخر م  میپرس از خود  پارت  شود که مر  زندگ  یباز  خدا  در  ما  بدان  میهست  رانید   کند؟ آخر مر    م ی که 

  چونه است؟   شان زندگ

  ست؟ یچ  اشجه یکه نت  مینگاه کن. حاال  میکرد  خرافات زندگ  نیعمر با ا  ی ما و پدر و مادر ما و خود ما    اجداد

  .مینه نکرد م؟یکرد  واقعاً ما زندگ  ای آ جه؟یجز درد چه بوده نت

  ها ن یذهن ما بود، ا  یهمه فکرها   هان یکه ا  میدانست . ما نممیدانست است که ما نم  نیعلتش ا  ست؟یچ  علتش

  . میکرد همه خرافات بود. ما با خرافات زندگ هانیذهن بود، ا  یرساز یهمه تصو

وجود دارد که    داشته باشد، و نه کس   وجود دارد که پارت   آن باال نشسته، نه بندۀ خاص   یقدرتمند   یخدا  نه

  . توهم ذهن یما طلب شفاعت کند از آن خدا  یبخواهد برا

  ی خوب   زندگ   م یندار  اقتیما ل  ا یآ  م؟ ی را ندار   زندگ  یِشاد  اقت یما واقعاً ل   ای که آ  میموضوع فکر کن   نیبه ا  حاال،

   آمده، چه فرق  ا یخانواده به دن   ن یامانات و ثروتمندتر  ن ینفر که در بهتر   ی  م؟ یبا هم دار  ما چه فرق  م؟ ی کن

  آمده، دارد؟   ایبه دن ری نفر که در خانواده فق  یبا 
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  6صفحه: 

دارند، چرا؟ چون     عال   ها زندگآن   کند و فکر م  سازد  م  ریمحروم از خانوادۀ ثروتمند در ذهنش تصو  خانوادۀ

  نیبدتر ده،یچسب هانیکه به ا که کس دانند خوب به پول و مقام و شهرت است. نم  ارزش و زندگ کند فکر م

  را دارد.   زندگ

که ما    م یکن چون فکر م  م، یکن  نم  سهیها مقاو خودمان را با آن   م یساز م  عال  ر یدر ذهنمان تصو  یاعده    ی  از

  ها کجا و ما کجا؟! . اصال آنمیسر ها نم به آن  وقتچیه

 تواند  را نم   رید  کسِچیو ه  ز یچچ یکه خودش را دوست ندارد، ه  و کس  میخودمان را دوست ندار  کهنیا  خالصه

فقط    داند، که حقش است را نم  اشی قدر آرامش و شاد   داند، و بدنش را نم  دوست داشته باشد. قدر سالمت

  ذهن. خاطر توهمات و فقط به 

  . میندار فرق  چیه م، یهست   ی. ما م»یتاشما جمله خواجه  م،یدرخت  ی«ما شاخ :  دیگو م موالنا

خودمان را دوست   کهنی. علت امیکه ما از هم جدا هست   کند در ما است که به ما وانمود م  ضی مر  ی  منتها

  :دیگو از دفتر سوم م  ١۴٣٨ تیدر درون ما مسلط است. موالنا در ب ، ضی مر  نیاست که ا نیا میندار

    فیضع ای یر ی آن که تو حق  منگر 
  فیشر  یاندر همت خود ا بنگر 

  ) ١۴٣٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   هست  فی تو ضع  ندیگو که م  انت یاطراف  ی هانگاه نکن. به حرف   کند القا م  ذهنبودنت که من   ف یتو به ضع  عنی

انسان    ی. بله به همتت توجه کن که تو  زنند دارند حرف م  ذهندارند و با عقل من   ذهنها من توجه نکن، آن 

  . هست  فیشر

.  میقدر خودمان را بدان  م،ی وقت را تلف نکن   ریفکرها از توهم و خرافات ذهن است، د  ن یهمه ا  می دیکه فهم  اآلن

  خودمان کار کردن.  یبا همت رو  میشروع کن 

که تو   کند و به ما القا م  کند باز هم به ما حمله م ها،  دگ یبا به خطر افتادن همان   ذهنکه من  م یرا هم بدان نیا

سرزنش    نیتربا کوچ   ایدرد و    نیتر. با کوچ میو مصمم باش  مینخور  بیفر  رید  دفعهن یا  . ولیارزش ندار

   ضی با همان مر  میکار دوباره دار  نی. چون با امینکن  ازو ن   میقهر نکن   ران،ید  ایخودمان    ذهنو مالمت از من 

  . میکن م  خرافات درونمان زندگ
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  7صفحه: 

.  میندازیرا ب  مان ی دردها  میکه بتوان  می کن با کم هم کار م  می. اتفاقاً دارمیدرد هم دار  م، یدار  ذهنما اگر من   همۀ

  . میبا تمام وجود تالش کن نیبنابرا

خواندن    صورتنیادر   م،یتلف شد و ما خودمان را دوست نداشت  ذهناگر عمرمان با من   دیگو موالنا م  انی در پا  و

  ی عمرت را در غفلت به سر ببر هیاست که باز هم بق نیا ترنم ی ب است. ول نمی ب ذهنفاتحه و أعوذ با من 

  ندارم. اقتیل  ریمن د ییو بو

و حقت    یرا دار  زندگ  یشاد  اقتی ل  هست   ت یاست. تو اآلن در هر وضع  نمیب  ل یحرف خ  نیا  دیگو م  موالنا

  . است که باز هم ناز کن نمیاست. ب

 ی فضا   نیلحظه فضا را باز کن و از ابهخودت کار کن و لحظه  یبه بعد، با طلب صادقانه رو   نیاز ا  دیگو م  موالنا

. چون خداوند قادر است  کند خداوند به ما کم م   م، یکه ما فضا را باز کن    ب کم کن. هر زمانشده طلگشوده

  و سرتاسر رحمت است. 

  فاضحه  ویعمرت برد د چونکه
  باشد اَعوذ و فاتحه  نمیب
  ) ۵۵٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن یاکنون حن نمیباشد ب گرچه
  ن یق یزآن،  نمتر یغفلت ب هست

  ) ۵۵٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  زین نال م نمیهم ب  نیهمچن
  زی عز  یرا نظر کن ا  النیذل  که
  ) ۵۵۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  به گاه  ایباشد  گاهیب ،ی قادر
  اله؟  یشد ا فوت ک  یز یتو چ از

  ) ۵۵۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  



                               ۹۱۷-۱های تلفنی مشاره برنامه ویژه پیغام

  8صفحه: 

  از دانمارک  عل یآقا ‐٢☎

  محترم قانون جبران.  کنندگانتیو رعا زیعز یشهباز  یاحترام و با سپاس فراوان از آقا  میدرود و تقد با

  ی ها و رفتارها دارد به همان عادت   لیاست. ذهن تما  رییبه تغ  لیو عدم تما  کاهل   ذهنمخربِ من   یهات یخاص   از

  : می دفتر اول دار  ١٠۶٨  تیندهد. در ب  رییرا تغها  است بچسبد و آن گرفته   ادی   دیاطرافش با تقل  ۀکهنه که از جامع

  و صبر شُر یب که مانْد از کاهل  هر 
  جبر  یِپا ردی داند که گ  نیهم او

  ) ١٠۶٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  که جبر آورد، خود رنجور کرد   هر 
  در گور کرد اش،یهمان رنجور تا

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

است. آن اشاره شده   ییو عاقبت نها  امدهای پ  ،ذهناز مسائل انسان در من   یطورِ خالصه به  فوق به   تیدو ب  در

  ی و ب   یشر  یعبارت است از: ب  از کاهل   ناش   یامدها ی . پرییبه تغ  لیو عدم تما  مسئله عبارت است از: کاهل 

طرز فکر هم عبارت    نیا  ییعاقبت نها   ام ندارم. فعل  تی جز ماندن در وضع  یامن چاره   کهن یا  رفتنیو پذ  یصبر

  .کند دفن م  ذهنانسان را در افسانۀ من  تیگرفتن که درنها  و روان جسم   یهاشدن و مرض  مار یاست از: ب

ام گفتن سرگذشتم  از گذشته   یاخالصه   ان ی. هدفم از بآورم از گذشتۀ خودم م  ییهاروشن شدن مسئله مثال  یبرا

  ات یخودم و براساسِ اب  با توجه به تجربۀ شخص  ذهنجنبه از من  نیبر ا  لیو تحل  هیتجز  خواهم بله م  ست،ین

   از کاهل  نام ببرم که ناش توانم م  یاد یز یهانمونه   گردمبرم  ام نوجوان  نیموالنا داشته باشم. حال که به سن

  اند. بوده  رییبه تغ لیو عدم تما

 ۀ نیکه درس بخوانم و در زم   رفتم  م  رستان ی. به دبکنمشروع م   رستانیدر دب  لیمثال از دوران تحص  عنوانِبه

داشتم در مدرسه همه کار    یخوب  ییکه استعداد و توانا   حالن یمتأسفانه درع   کنم، ول   شرفتیپ   لیو تحص   یفکر

 دیاگر بلد بودم با  ست،یبلد ن  شر و قدردان  ذهنمن   جز درس خواندن، چرا؟ چون انسان در کاهلبه  کردم م

  م ی برا  که زندگ  دانستم را م  یرینعمات د  ل یقدر خ  دیو با  دادم و هدر نم   دانستم قدر لحظات عمرم را م

  کنم.  لیفراهم کرده بود تا بدون دغدغه تحص
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  9صفحه: 

ورود به دانشاه خودم را آماده کنم که باز    یبرا  توانستم داشتم که م  ی ادی وقت آزاد ز  یدوران خدمت سرباز  در

  . دادم بودم و وقتم را هدر م ذهنو جبر من  کاهل  ریهم اس

زندگ   بعد هم  باز  اتمام خدمت  د  از  برا  لیتحص   شرفتیپ  ی برا   یر یفرصت  دانشاه  ول  میدر     فراهم کرد، 

  گذراندم.  نییهفت سال با معدل پادورۀ چهارساله را در  ذهنمن   و قدرنشناس  خاطرِ تنبلچنان به هم

شانه    فمیکارها و وظا  ر یبا تمام توان کار کنم از ز  کهنیا  ی جابه   شرکت شدم، ول  ی استخدام    ل یتحص  نیح   در

لکردم م    خال ناگفته نماند که مدرک  رعا  سانس ی.  بدون  از    تیهم که  نتوانستم  قانون جبران گرفتم،  کردن 

شرکت بودم که چرا مدرکم    نیمسئول   المتو م تیآن در شرکت استفاده کنم و دائماً مشغول شا حقوق ی ایمزا

  . کنند را قبول نم 

  ن یا  ۀباشد که از حوصل  ازیها وقت نبه ساعت   دیرا ذکر کنم شا  امذهنمن   اگر بخواهم موارد کاهل  خالصه

را از وجود زندۀ خودش   و کاهل   مردگ  نیاست ا  نیدنبالِ ادائماً به   جا که زندگ از آن   برنامه خارج است، ول

  خارج کند، مرا به حال خود وانگذاشت.  

    کندم  رونی ز زنده مرده ب چون
  تند م مرگ  یِزنده سو نفسِ

  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   ذهن من   و تنبل  . من که در کاهلاورمی رقم خورد که من سر از کشور دانمارک درب  گونهنیو قدر خداوند ا  قضا

که نه زبان مردمش را    دادم ادامه م   به زندگ  یدر کشور   د یرا از دست داده بودم، با  یر یادگی   یهاتمام فرصت 

حدود    که درحال   نیچن بشم. هم  رونیرا از آب ب  ممیبلد بودم که بتوانم گل  سیزبان انگل  و نه حت   دمیفهم م

مهارت کسب    نهی زم  نیدر ا  کاف  ۀاندازبه    کار کرده بودم، ول  رانیشرکت در ا  یپانزده سال در قسمت حسابدار

  مشغول به کار شوم.   جان یدر ا یحسابدار  ۀنی نکرده بودم که بتوانم در زم

   وزن کم کردم، ول  لو یسه ماه حدود پانزده ک بعد از حدود    کهی طور بود به   ادی ز  لی اول مقاومتم خ  ی هاماه   در

برنامه   نیا یهامن با برنامۀ گنج حضور گذشته بود با آموزه  ییخوشبختانه در آن زمان که دو، سه سال از آشنا

   آخر خط کاهل  رید  جانیام و اشده  المنون» ب ی «رو    القلم»«جف که دچار    دانستم داشتم و م  ییآشنا  یتا حدود

اجازه بدهم که     قانون جبران به زندگ  تیو رعا  ارانه ی درد هش   دنیبا صبر و کش   د یو با  ست ذهنمن   و تنبل

  بشد.   رونیب ذهندر من  مردگ  نیخودش را از ا
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  10صفحه: 

در    کنم و روزنامه پخش کنم، ول  ی رواده یده، دوازده ساعت پ   یورود به دانمارک مجبور بودم روز  لیاوا  در

هندزفر   ن یح برنامه   یکار  و  بود  گوشم  آو  ی هادر  حضور  اب  ۀزیگنج  تفاس  ۀدارکنندی ب   اتیگوشم.  و    ر یموالنا 

و مانند نخود در    فتمیاز پا ن  شد پر از عشق همراهان باعث م   تلفن  یهاام یو پ   یشهباز  یجناب آقا  دبخشیام

  :اورمی در برابر قضا و قدر خدا فرود ب میسر تسل دیباکه  دانستم بجوشم و م زندگ  ید

  همچون شَبت   ه، یقضا پوشد س گر 
  عاقبت  ردی قضا دستت ب هم
  ) ١٢۵٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  قضا صدبار، قصدِ جان کند   گر 
  قضا جانت دهد، درمان کند  هم
  ) ١٢۵٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  قضا صد بار اگر راهت زند  نیا
  فراز چرخ، خَرگاهت زند  بر 
  ) ١٢۶٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ترساندت  م  نکهیکرم دان ا از
  بنشاندت  منیبه ملِ ا تا
  ) ١٢۶١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

«جمعه به متب  قولِ معروف:  به   رفتم، بعد از کار به کالس زبان م  دیبودم با  زانیکه از مدرسه و متب گر   من

و    شد م   ترش یروز در من بروزبه   ی ریادگ یمدرسۀ موالنا شوق    ی هابه لطف آموزه    ، ولرا»   یزپا یآورد طفل گر

  .بردم لذت م دیزبان جد  یریادگ ی از  شیها سخت رغم عل

قانون   تیو رعا  کوشام از جمله: سختگرفته   ادیشان  روزمره   از مردم دانمارک و طرز زندگ  یاد یز  یزهایچ

ا  رونیجبران در کارِ ب  اد یالزم را    یهاو آموزش   التیتحص  دیبا  ورود به هر شغل  ی برا  جان یو در کارِ خانه. 

  را پشت سر گذاشت.  هسالدورۀ حدودًا سه ی دیکه با ییمثال شغل نانوا گرفت، حت 

که    کنند با هم برابرند. مردها در خانه به همان اندازه کار م   باً ی زن و مرد تقر  جا نیا  ی داربچه   خانه و حت  کارِ  در

و در سن    کنند  ها کار مدر سوپرمارکت  لیتحص   ن یدر ح  سالزده یدوازده، س   ن یها از سن. بچه رونیها در بزن 
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  11صفحه: 

است و همه   لیاز اتومب   ترشی تعداد دوچرخه ب  جانید. اکنن   دگ مستقل زن  بتوانند از لحاظ مال  دیبا  سالهجده

  کنند  م  زندگ   ییتنها. افراد مسن اکثراً خودشان بهکنند اغلب از دوچرخه استفاده م  تی و با هر جنس  در هر سن

  .  دهند خودشان را انجام م  یو کارها

جنب  ییهانمونه   هانیا از  ا  تیرعا  ۀبود  جبران که مردم  به هم  کنند م  ت یرعا  یخوببه   جانیقانون    ل یدل   نیو 

  اند.خود ساخته   ینسبتاً سالم و کارآمد برا یاجامعه 

  شتریخویمردم در او ب  شتر یب ات یجا ح  هر 
  ) ١٣٨٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

   جسم  یاریاز هش  لیدر تبد  ذهنمن   ییستایو ا  تنبل  تِ یخاص  ات،ی اب  نیدر ا  از کاهل  که منظور اصل هرچند

در    میتوان نم   م یو اصالح نکن  ییروزمره شناسا  آن را در زندگ   ی هاجنبه   ۀ تا هم  حضور است، ول   یاریبه هش

  . میموفق باش   لیکار تبد

 تواند  دوست خوب م   یکنم چراکه    د یتأک  در سرنوشت هرکس  نیو قر  نینشهم  ریبر تأث  دانم الزم م  انیپا  در

  . م یهست  نینشهم  یبا چه افراد میدقت کن نیما باشد، بنابرا یبرا یخوب  یرفتار یالو

  او یِوگوو گفت قولیب  نیقر  از
  او  یِبدزدد دل نهان از خو خو
  ) ٢۶٣۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  خانم سرور از گلستان   ‐٣☎

  : »ی مرادیب«

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  خوش سرشت  یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

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

م   یز یچ  ذهنمن   عنیشدن،    مرادیب  ا ی  یمرادیب نم  ول  خواهد را  آن  د  رسد،  به  از    ار یبس  ذهنمن   دیکه 

راه درست را به ما نشان   کند، م  تیو ما را هدا دهد شدن به ما هشدار م مرادیب که است، در حال  ندیناخوشا

وارد    رویآن ن   ،اجازه بده  ییگشابا فضا   دیکند با هست که تو را اداره م  یرید  ی روی: ندیگو داده و به ما م

  خداوند است،   رویشود، آن ن ات زندگ

چون    م،یو صبور باش   میدر اطراف اتفاق فضا باز کن  م،ی خدا را شر کن  دیبا  میشد  مرادی که ب  میکن حس م  اگر

  یِ از نور و انرژ   ییهابسته   ،ی در هر نامراد  کند، م   ییلحظه راهنما  نیا  ییتای  یما را به بهشت، فضا   یمرادیب

که    عشق و خرد اله  ی هابسته  م،یکن م  افتیدر  ار  یانرژ  یهابسته   نیا  ییگشانهفته است که با فضا   یار یهش

  ن ی از ا  میتوان م   ییگشا. فقط با فضا باشد مخصوص آن شخص م   هرکس  ی و برا  ده یما تدارک د  ی براخداوند  

  . می برخوردار شو عشق و خرد اله  ،یانرژ

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  خوش سرشت  یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

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

    :خوانم م تی در دفتر سوم آمده، که چند ب کوتاه در قصه  تیب نیا

را اداره کنم،    ات من زندگ    اجازه بده  دی: بادیتا به ما بو  زدیر هم مو اهداف ما را به  ماتی تصم  گاه  زندگ

دن  ما انجام دهد زنده کر یرو  خواهد که م یکار نیهر لحظه به دنبال ماست، چون اول به من توجه کن، زندگ 

  ما به خودش است. 

  و قصدها در ماجرا  ها عزم
  تو را  دیآراست م   گاه گاه

  ) ۴۴۶٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  13صفحه: 

  کند تیبه طَمع آن دلت ن تا
  را بشند  تتین ر ید بارِ

  ) ۴۴۶٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  داشت مرادتیب  به کلّ ور
    ؟کاشت  اَمل ک  د،ی نوم یشد دل
  ) ۴۴۶۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  حرص، آز ، خواهادهی : زطَمع
  : آرزو  اَمل

  دان : مکند . جناب موالنا از ما سؤال م دیآ تو در کارها درست از آب درم  یرهایو تدب  ماتیتصم   گاه گاه

  ست؟ یامر چ نیعلت ا

  م یتصم  کند،  م  ت یبه طمع آن دوباره ن  دیآ درست درم  یدر مورد کار   رش یو تدب  میتصم   دید  کهن یهم  ذهنمن   تا

به خدا توجه کند، نه    تیتا درنها  خورد شست م  ذهنو من  شند و خداوند عزم او را درهم م  ردیگ م  یرید

  م یاجازه بده  دیبا  کند، هست که ما را اداره م  ی که عقل بزرگتر  م یمتوجه شو  دیبا  ما  و عقل محدودش.  ریبه تدب

  ما.  دهناو ما را اداره کند نه من 

  ی برا  ییآرزو  چیه   رید  کرد، م  و ناکام   مرادی و ما را ب  شست عزم و ارادۀ ما را در هم م  شه یخداوند هم  اگر

در    دیبذر ام   میتوانست م  ک   صورتن یدرا.  مینداشت   ییآرزو و تمنا  ریو د  میشد م  دی امقطعًا نا   ماند، نم   ما باق 

دست    میشو م  مرادیب  وقت  میو بدان  میرا از مرکزمان پاک کن   ها دگیهمان  میریگ م  ادی   میپس دار  م؟یان بارمدل

  .کند م مرادی و ب دیخداوند، در کار است که ما را ناام  ، زندگ

    شیخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
    شیخو یِگشتند از موال باخبر 

  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت ْ خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  14صفحه: 

در   یر ید یروین دهناز من  ری تأمل کردند، متوجه شدند به غ دندیبه مراد نرس  هستند که وقت کسان عاشقان 

  ی شدن بود که از سرور و موال  یمرادی به او زنده شوند، از ب  دیو آن خداوند است که با  کند جهان حومت م

  خداوند باخبر شدند.  عنیخود 

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت ْ خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

که با    ستن یآن ا  غام یبهشت است. پ  یما دارد و راهنما   یبرا   غامیشدن از آن، پ  دیامنا   به هدف و   دنینرس

ما به    یراهنما  دیبا  یمرادی ب  م،یفضا را باز کن   دیبا  م،یابرده   ادیما خدا را از    د،یرس  نخواه   جهینتبه  ذهنمن 

  .کند م  را عصبان ذهنهر من  یمرادیگشوده شده باشد، ب یفضا 

  شده است. دهیچ ی پ ماتی و نامال ها : بهشت در سختدیگو را بشنو که م   ثیحد  نیا سرشت، ین یا

»فَّتِ   قاله: حال سولفَّتِ رحو ارِهنَُّة بِالْماِت؛الْجوبِالشَّه النَّار «  

    »است و دوزخ در شهوات. شده دهیچ یپ  مات ی و نامال ها رسول فرمود: بهشت در سخت حضرت«

  ی) نبو ث یحد(
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  حسام از مازندران   یآقا   ‐۴☎

  ؟یبه باطن در چه کار  نجا،یتن ا به
  ؟ یتو شار ای ،کن م  یشار

  ) ٢۶۶۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

است. همان   یی فضاگشا  یهمان ظاهر است و باطن، همان مرکزِ عدم است که درونِ ماست و جا   جانیا  تن،

  است که، شده  ان یب رید یاشمس موالنا به گونه  وانی ، د٣٠١٣معروفِ غزل   تِیموضوع ب

  یی سازدر آخرزمان کرد طَرب اری
یی او جِدِّ جِد، ظاهِر او باز باطن  
  ) ٣٠١٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

دار   پرسد م   موالنا ابه   یتو  فضاگشا  یدار   ای   ؟ کن م  یشار   جان یظاهر  باطن  زندگ   کن م   ییدر  شاِر     و 

  ؟ یشو م

اما ناشر    کنم گذرا را شار م   ی زهایاوقات دارم چ  ترِش یخودم اعمال کنم، من ب  ی را رو  تیب  نیبخواهم ا  اگر

  کنم  را هم که شار م  جهانن یا  یزهای. تازه چ شوم هم م  شاِر زندگ  ییبا فضاگشا  اوقات چون گاه ستم،ین

باز مرا متوجه اصل کار    ها، دگیدردِ حاصل از همان   وکار    جۀیشار او هستم، چون نت   ،از، به امر زندگ درواقع ب

اما درون   م،ینظر ساکن هستبه   میکن نگاه م   ریما به جسم همد   که وقت  میدان م  همه   .کنند م   و باطن زندگ 

  پاست. به  ییما غوغا

  :پرسد را از ما م   غزل، سؤال مهم یو در همان ابتدا کند با مرکز ما صحبت م ماًی مستق  موالنا

هستند که    رونیب  یزهایچ  نیپاک و آرام، ا  یبا مرکز  ای  میاافتاده   ریگ  ها دگ یدر دام همان   یمانند شار  ایآ  که

  م؟ یاکه ثبات و آرامش و قرار را شار کرده  میما هست  نیو ا رقصند در حضور ما آزادانه م 

بودن است و    شاِر زندگ   جان یبودن، ا   . درواقع شارچدهد م  ادیرا به ما    وارونه زندگ  یِباز  نی قوان  موالنا

ما ناممن و ناگوار    یرا برا  یی و فضاگشا  دهد شل درِ آتش به ما نشان مبه   ذهناست که من  یز یهمان چ   ن،یا

  . دهد نشان م
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صورتِ  ها، همان شار شدنِ ماست و ذهن به ها و گره زدنِ حالِ خودمان به آنو کنترل کردنِ آن  زهایچ  شارِ

و در    نیتر عیها را طب و واکنش نشان دادن براساِس آن   زهای. ذهن، کنترل کردنِ چ دهد دِر آب به ما نشان م 

  آراسته نشان خواهد داد.  تواند را تا م  وهی ش نیو ا دهدراه حل نشان م  نیتردسترس 

  ساعت به ساعت  نهیاو در آ کز 
  ی عجب نقش و نگار  تابدهم

  
  بازِ سلطان است هر نقش  مثالِ
  ی شار دیجواست او و م  شار
  ) ٢۶۶۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  . دیآ ما م  یی فضاگشا  یبرا  زندگ   ق یدق  نشِ یبازِ سلطان است که با چ   ، و هر نقش و هر شخص  ت یوضع  هر

گران  هات یوضع جدا  ،یار ی ب  ، مانند  و  منف   ییجنگ، طالق  حت  که  و  و    هستند  ازدواج، کار  رفاه، صلح، 

تعب  اجتماع   تِیموقع بازِ خدا و    کند، م   ریمناسب که ذهن ما، خوب  خدا هستند که به شارِ ما    رِیشهمه، 

  م ی درمقابل همه، فضا را باز کن عنی! میتر شواندامخوش د،یهنگام صبه  دیبا معان   یعنوانِ آهو اند و ما به آمده 

  .میی ایبه چشم شاه ب ترش یتا ب

  ارِ ی که به اخت  شارچ   نیاما ا  م یو ما شار هست    درواقع موقتًا او شارچ  م،یشو  م ی که ما تسل  دیآ م  تیوضع

  . کند خداست که شار م یبله برا استامدهی خود ن یخود و برا

شاه را نزِد ما بشاند و    قتیدرحق   ایجز شارِ شاه ندارد نزدِ شاه ببرد    را که هدف   ق یحق  تا شارچ   استآمده 

  کند.  ی ما جار لحظه در زندگ نیبرکِت او را ا

  : ستیاز لطف ن خال جا،ن یکوتاه در ا  داستان ذکرِ

 گرفتند  م  یادی ز  روز ماه  ی. همه در انتها رفت م  یریگ به ماه  ادانیص  ریبود که هر روز به همراه د  یریگ ماه 

باعث شد تا از او سؤال کنند که    ادان یص   یِکنجاو  کهن یا  تا  .گشت به خانه برم  ، خال  اما او هر روز با دست 

که    نندیب و همه با تعجب م   دهد کند؟ او قالبش را نشان م   دی ص  یا ماه  تواندقِّب او چونه است که نم 

  قالبِ او صاف است!  نوکِ
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  17صفحه: 

  خواهم  که من م  یا ماه   کند اما او اصرار م   رد،یب  کج باشد تا ماه  دی! نوکِ قّب باوانهی که د  ندیگو او م  به

ماه  رمیب خاص  قالب م  نیاست که فقط با ا کرد. دشیص شود  

  ر یو کم کم به گوشِ وز  شود مردم پخش م   انِی او در شهر، م  خبرِ کارِ   کهن یتا ا  دادکار ادامه م   نیهر روز به ا  او

  را شار کند.   خاص با قالبِ صاف، ماه خواهد شده است که م دایپ یاوانه یکه شخصِ د رسد، و پادشاه م

  کند اما او به قاصد   فیاو تعر  یو داستانش را برا  اوردیتا او را به قصر ب  فرستد م  یو قاصد  شود کنجاو م  شاه

دارد، خودش نزدِ من    هستم، اگر شاه سؤال  خاص   ماه   دِیمن وقت ندارم، چون سخت مشغول ص  دیگو م

  ! دیایب

حاضر   حت  ادی است که ص  یا چه ماه   رید  نیکه ا  شود و شاه کنجاوتر م  رساندخبر را به گوش شاه م   قاصد،

است    یا چه ماه  رید  نیکه ا  پرسد را از او م  انی و جر  رود نزدِ او مبه  نیاست دعوتِ مرا قبول کند، بنابرانشده

  ؟ با قالبِ صاف شارش کن  خواه  که تو م

قالبِ صاف، پادشاه    ، ی! آر ییایخودت نزدِ من ب   یتو بودم که خودت با پا   دِ یمن به دنبالِ ص  دهد پاسخ م  ادیص

  . کند شار م

 ری در قالبِ صافِ ما گ   ند، یآم   ها دگیاتفاقات و همان  است. وقت  م یو تسل  ییهمان فضاگشا  جا ن یصاف، ا  قالبِ

  . میتا شاه را شار کن میکار ادامه ده  نیقدر به اآن  دی. ما باکنند نم

ها به قالبِ کج قضاوت و مقاومتِ ما با خبر شود،  نکردنِ آن   ریبه دام ما و گ  ها دگی همان  فتادنِیاز ن   وقت    زندگ

  ی ها به امرِ خدا و برا چون آن   م یمالمت کن  د یرا نبا  هاتی خواهد آمد. پس ما اشخاص و وضعنزِد ما  خودش به

  . ندیآ خدا به شارِ ما م

  ها، ظاهرِ آن   غام ی گرفتن باطن پ  یجا اگر به    شاه و برکاتِ او را نزد ما خواهد کشاند، ول  م، ی فضا را باز کن  اگر

  م یخواه   ذهنمن   یهاشارِ دردها و افسانه   تیدرنها  می شو  ریها درگ و با خودِ آن   می ها را قضاوت کنداستان آن 

  شد.
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  18صفحه: 

  ی شهباز یاز مشهد همراه با سخنان آقا  نایخانم سار  ‐۵☎

را چون انسان هستند دوست دارم نه    هاآدم  چون انسان هستند دوست دارم.»  اها رعاشق شدم و آدم  لیخ   «من

  چقدر است!  التشانیتحص  ای پول دارند  کهنیا

از مدارس برتر مشهد درس     یکه مثال    التمیخاطر تحصغرور داشتم به   لیها و خ آدم  نیب  گذاشتم فرق م  لیخ

  کسب کردم. چه افتخارات ا ی خوانم م

بودند    یمشهد قبول شدم، دوستان از دستم فرار   دارس عالاز م   یکه     ها خودشان نبودند. وقتاصال آدم   و

نشد  گفتند م قبول  که  و وقت  رید  نایسار  حتماً  میخوب ما  ندارد  نتا   دوستمان  آمد، قشنگ    ام قبول  جیکه 

ما را، ما که قبول    ندینب  نا،یسار  یجلو   می ستما معذب ه  گفتند و م   کردند که دوستان راهشان را کج م  دمید م

  .مینشد

موفق    لی و خ  میکن م   قصر زندگ  ی ما در    نای آره سار  گفتند م  عن ی.  یشهباز  ینقاب داشتند آقا  ی  شهیهم  و

  از تو هم باالتر است. التمانیو تحص  میدار التیتحص لیو خ  میهست

هرچه    میخَم شوم و بو  کم یرا بذارم کنار،    که باعث شد غرورم  یز یو تنها چ  اورند ی کم ن  خواستند م  ول 

  التم یکه به تحص  ییهاالمنون ب یکار خودم بوده، ر  کهنی دارم، خدا به من داده نه ا  الت یاستعداد و هرچه تحص 

  آمد که باعث شد خم شوم. 

  م، یهست  ما رفوزه  نا،یآره سار  م،یهست  نیما هم  ند،یگوتان آشنا شدم، مردم م که با برنامه   میونسال و ی  نیا 

و من اصال قضاوتشان    ؟کن   مانیی راهنما  توان م  م،یما کنکور قبول نشد   ندیگوبه من م  ندیآ راحت م   لیخ

  . میخانه هم ندار ما نا ی اصال سار ندیگو  م  ندیآ مثال م  ای. کنم نم

وسط حرف، گفتش    ییهوی  میکرد صحبت م  میکنکورم بود. داشت  است. همالس  اریاز دوستانم اسمش مه   ی

در مثال کنکور، هتل! خانه    یارتبه   نیچن گرم! تو با هم در هتل هستم. گفتم دمت   م، یما اصال خانه ندار   نایسار

مثال   ایبا من راحت بود که نقاب نداشت    نیا  قدرنیا  بوده، اصال قضاوتش نکردم و  تی همه فشار رو  نیا  ،نداشت

کدام کالس را بروم و کدام کتاب    ییو بو  کن  امیی راهنما  توان گفت من قبول نشدم م  میها از همالس  ی

  رم؟ یب اتست ر
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  19صفحه: 

از تو هم سوادمان   م، یهست   آدم عالم   ل یآره ما خ  گفتند  م   آمدند م   غرور داشتم مردم با نقاب   قدرن یکه ا  من  و

  است.  شتریب

الس  دیایب  نیدوستم حس  مثالهم  و  اتمیکالس ادبقبول نشدم، ا  دیب یراحت    قدرنیمن اصال  به من    دیای ب

  که بتوانم کمش کنم.  ییرفوزه هستم و من اصال قضاوتش نکنم و تا جا  یکه من  دیبو

  ی از اصفهان، آقا   دایخانم سرور، خانم آ  با،ی به من لطف داشتند. من اصال خانم د  لیدوستان گنج حضور خ   و

 ت ینهای ب  است ول  یچجور  دانم را نم  التشان یو تحص  دمیرا ند  شانافه یآلمان را اصال قاز    ا یپو  یفرشاد، آقا 

  . ت»ینهای ب میگو «من م ؟ ی دوست دار  قدرچ  ادوستان گنج حضور ر ندی اگر به من بو عنیعاشقشان هستم. 

حسادت   نیخدا را شاکرم و ا  ل یخ  ستند،یمن ن  یمردم با نقاب جلو   کهن یکردم و از ا  ییغرورم را واقعًا شناسا  من

که بتوانم کم    ییتا جا  ردیب  ییاز من راهنما  ها را گذاشتم کنار و اگر کسکه داشتم نسبت به آدم  یامسخره

  .کنم م

شناس ست یسر کالس ز  مثال  ی  است، درصدم    فی ضع  اتمیمن ادب  یکه آ   ودادغ یاز دوستانم شروع کرد به ج

  نکنم.   اشییمقاومت کند که راهنما خواست ذهنم م د،یآ باال نم

مشل    ات تست  یها که توانستم کمش کردم گفتم منبع   ییتا جا  نکن ول  اشییحسادت کن، راهنما   گفت م

  . عوض کن دیهمه را با دیدارد با رادیا  یرو که م  ییهادارد، کالس 

که توانستم کمش    یی بهتر شود و تا جا  اتش ی به آن پسر نکردم که نکند او مثال موفق شود، ادب   حسادت  چیه

از من بهتر    التش یتحص   کس  خواست  همه غرور و حسادت داشتم و دلم نم  نیکه ا  کردم او هم تشر کرد. من 

  باشد.

با خودم گفتم مثال    کهن یاصال امتحانم کرد. با ا   لی که با برنامه شما آشنا شدم خدا خ  میونسال  یحدود    نیا

. که واقعاً  امی جلو   آورد م   اتفاقات  ی سرهم  پشت  سال کنکور فشارات را کمتر کند ول   ی  نیخدا لطف دارد ا

کم مراعات من را    ی سال را    ی   نیخدا لطف دارد ا  گفتم مثال م    وقت  و  بشند.  توانست آدم را م  یکمر  

دوستان بزنم،   ی مثال برا مثال،  .رششیسخت بود پذ ل یکه خ امی جلو  ردآو م  و بازهم اتفاقات د یخند بند، م

کردند، همۀ    جادیوحشتناک ا اری بس  یدعوا   ی   ابانی خ  ی تو   ییهو ی  ، مشاورۀ درس  رفتم  داشتم با خانواده م

  . یگنج حضور بردار  دست از برنامۀ دیبا گفتند  . که پدر و مادرم مکردند داشتند نگاهمان م ن اابیخ  ی مردم تو
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  20صفحه: 

تنش   نیو ا یدست از برنامه گنج حضور بردار  دیبا گفتند مادر و پدرم م  چه است ول  هیقض  دانستند مردم نم  

که   دانم کنم اصال نم   ییتوانستم فضاگشا  یچجور   شود من فشار بود و باورم نم   یرو   لی بود و خ  ابانی خ  یتو

  . خواندم روز بعدش داشتم با آرامش داشتم درسم را م

  ن یآنال   مدت  ی  شود اگر م  و بعد به مشاورم گفتم  ابان یخ   ی تو  کردند چپ نگاه مهمه مردم به ما چپ  کهن یبا ا 

  . آورند فشار م  لی . چون خانواده خم یایب یحضور  توانم کند، چون نم

 شدم م   دیکمم کردند، داشتم ناام    لیکردند، خ  همراه  لیستان خ سال، دو  ی  ن یمن ا یفشار بود رو   لیخ

و    نشو و ادامه بده»  د ی«ناام  دیگفت م   د،یکرد م   ) seen(من را    ام یپ  دادم م  ام ی پ  است وقت  ادمی  شه یو شما هم 

که دارم همۀ آن را    حد از آرامش  نیو ا  کرد م  یبا روح و روان من باز  یچجور   دانم شما نم  «ادامه بده»  نیا

غرور داشتم. خدا من    قدرنی بودم و ا   قدر استرسکه آن   . من میبو  ی چجور  دانمشما هستم. واقعًا نم   ونیمد

  را مجبور کرد که کمرم را خم کنم. 

   ل یخ چون    شدم م   دی داشتم واقعًا ناام  به من کم کرد. من   لیسال کنکور خ   ی   نیدوستان در ا  یهاغام یپ

و حواسمان    می را دار  تیهوا  گفتند  که م  یاهمان خانواده   اتفاق حت   ی هر روز    عنیامتحان کرد،    لیواقعاً خدا خ 

  به من فشار آوردند.  ل یسال اصال خ ی نیبه تو هست ا

فحش رو هم پدر و مادرم   نیکه آخر   گذاشتم توانستم واقعاً سوت کنم و م   یمن چجور  شود باورم نم  عنی 

م  بده  گفتم بدهند،  با  دیشما فحش  نم  دیمن  کوتاه  اگر  و  دوازده   دیبا   آمدم سوت کنم،  باتا  دعوا    دیشب 

  :  گفت کمم کرد که م لیت خ یب  نیو ا دییحرف را بو ن یو شما آخر دییشما بو  گفتم و م میکرد م

  است گر نشد آواز ما بلند  پختگ از
  از سپند سوخته گردد صدا بلند  ک 

  )۴٢١٢غزل  ،یز یصائب تبر(

  ی خسته بودم،    شدم، م  دی ناام  ل یداشتم خ  ییجا  ی   ها را هم پدر و مادرم بدهند. فحش   نی گذاشتم آخر  و

آرامش    قدرن یا  شود باورم نمماه مانده تا کنکورم،    ی کمم کرد و حاال    لی فرشاد داده بودند خ  یآقا   غام یپ

  م ی بذار  دیکه ما با  دی. شما گفتدمیشن که م  که بود، با هر فحش  یدارم و توانستم ادامه بدهم. با هر فشار 

من راحت    ی جلو   لیخ  میها من همالس   و  ما راحت باشند.  یرا دراز کنند، جلو   شانیما پا  یجلو   هاانسان
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  21صفحه: 

و باورم    می خواب و در هتل م  میکه خانه ندار   م یما رفوزه هست  م،یهست  نیما هم  نای سار  ندیگو م   عن یهستند،  

  شما هستم.   ونیکه داشتم رفته. و همه را مد با من راحت هستند. آن زمخت  قدرن یدوستان ا شود نم

مشاورم  که    ییداشت. تا جا  ب یفرازونش  لیسال کنکورم که خ   ی  نیاز دوستان تشر کنم. ا  خواستم م   نیهم

پانزده سابقه کار واقعاً  ول  یسال  م  یمن    د یگو م   دارد  بنو  خواهم  کتاب  تو  ا  سمیاز کنکور  از    نیبا  حجم 

مفهوم است هم   لیخ  تیب  نیکه ا...  ست؟ین  یحجم از اتفاقات آخر نامرد  نیا  گفتم به خودم م  گاه  من  اتفاقات.

  : دیگو که داشتم که م یر یمس نیبا ا

  ست دل و دستِ من بستهو  خسته
  کنعاِن من  وسفِیغم  دستِ

  
  ست؟ ینمودم که بو زخم ک  دست
  : ز دستِ من و دستاِن من گفت

  
  ست خون شده ن یبنمودم که بب دل

  دلستاِن من  دیو بخند دید
  

  به خنده که: برو شُر کن  گفت
  شده قربانِ من  یمرا، ا دِیع

  
  گفت  اری م؟ی: قربانِ ک گفتم
  آِن من   ،من آنِ  ، من آنِ

  ) ٢١١۴شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

در   خواهد خدا چه م  مینیبب  د یایب  یاجه یهم کنکور دارم. هر نت  ریماه د  ی  تشر کنم، حاال  خواستم م  ن،یهم

  کند.  ان یمن ب  قیرا از طر  یز یمن بذارد و من را آورده که چه چ  ریمس

  شرفت یپ  ل یتا حاال. خ  دیهم موفق شد   اریشد و بس  دی خواهممنونم، موفق    ، عال  ،  . عالنیآفر  آقای شهبازی:

  . دیموفق شد  لی. خ دیکرد
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  22صفحه: 

گوش   دیتوانست و نم  دیزد و تندتند حرف م  د ی! که چقدر استرس داشتازیچارق ا  د، یای ب  ادتانیاول    یروزها  

  . دیو پاسخ پخته بده دیبپز د،یریمردم را بپذ  یهاحرف  دیتوان و اآلن م  د یو اآلن چقدر آرام شد دی کن

پر از عشق    د،یهست  جانیچه پسر چه دختر، شما پر از ه    سال  باشد نوزده سالتان است شما! نوزده   ادتان ی 

  .  دیخوب خدارو شر شما مواظب خودتان هست ول  د،یهست رو یو پر از ن دیهست

  یِ که پا  ی بار  ن یاست اول  ادم ی سالم بود و  برنامه آشنا شدم هفده   ن یمن آن اول که با ا  دا، یفقط خانم آ  : نایسار

من    دایو اصال خانم آ  سالمن بود در سن هفده   یفشار رو  لیچون خ   کردم م  هیبرنامه نشستم داشتم فقط گر

دش و سوا  التیتحص   ایتر است  که از من کوچ   کس  گذاشتم با حجم از غرور که داشتم و من اصال نم  دانم نم

سالشان  چهارده   دایخانم آ کهنیباال و با ا دادمرا م ام نیب ل یکند و خ حتیمن را نص دیایاست ب ترن ییاز من پا

  بود.

وقت  ناشیا  اصال   م  غامیپ ،ی   یانگار   دادند   من م   ی رو  یآب سرد و حت   . ختندیر   ی حسادت    شانیهم به ا  بار

  د یکه باعث شد ناام  یز یو تنها چ  دادم با جان و دل گوش م   ،ی شهباز  یآقا   گذاشتند م  غامینکردم. هربار پ

 دانم  واقعاً نم  ر یسال کنکور د   یآن     من فشار بود، حت  ی رو  ل یخ  کهن یدست برندارم با ا  ر یمس  ن یاز ا  نشوم و

فحش را    نیکه آخر  گفتمو م   کردم م  ییفقط خودم بودم که فضاگشا   عنی.  کردندنم   اتپدر و مادرم اصال مراع 

    کنم، و من سوت م دیهم شما بده

که با روح و    میبو  یچجور   دانم اصال نم   ناشیا  ی هاغامیو پ  شانیا  ی هاخنده   دا،یخانم آ   ی هاتک لبخند تک   و

  شتر یخاطر سن بکه داشتم به یحجم از غرور نیحسادت نکردم. با ا شانیبه ا وقتچیو ه کرد م  یروان من باز 

دوستان    هیفرشاد و بق  یاز آقا  راز،یعباس از ش  یاتشر کنم. آق  یچجور   دایاز خانم آ  دانم اصال نم  ها،نیو ا

  تشر کنم.  یچجور 

با کوله یشهباز   یآقا  د یکرد  یصبور  لیخ   شما  پ  یبار. من  به شما  درد  ا  دادم م  غامیاز  که    نیو  کلمه شما 

ماه    ی و حاال انشاءاله    گذاشت  م  ر یمن تأث  یکه رو   میبو  یچجور  دانم نم  نشو  د یادامه بده، ناام  دیگفت م

توانستم بخوانم و ادامه بدهم من اصال    یرآرامش دارم. چجو   قدرنیا  شود هم کنکور من است باورم نم   رید

  سپاسزار هستم از دوستان و شما. ممنونم.   لیآرام هستم، خ  لیاآلن خ  استرس داشتم ول توانستم، نم
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  23صفحه: 

  از آلمان خانم سارا ‐ ۶☎

  :گذارم گشا بودند به اشتراک مراه  میهفته برا نیچراغ را که ا دو

  خود  یو کار رو  ی معنو  یهاغام ی پ یگذارر ی. تأث١

پ  چند از کارها  ه یته  ست یل  شیهفته  انداخته ها را ماه که آن   ییکردم  کارها مثل    نیا  ادیام.  ها است که عقب 

  ، ی ادار  یخانه، انواع کارها   یهامثل نظم دادن به کمد   یی . کارهاآورد در ذهنم به من فشار م   دائم  یبارکوله 

پزش،   دگ یرس  به کم     یکه به    بودم ول  هاز بستگانم قول داد   انجامش نم کارها    نیاکثرِ ا  ی. برادادم

  ربع  یهر مورد    ی و برا  کردم کار م  ست یل  نیچند تا از مواردِ ا  یهر روز رو    عن یکردم،    نییتع  ربع ی   یهازمان 

  . گذاشتم وقت م

  : دیگو کردند که م   دیتأک  تیب  نیا  یرو   شانیهاغام یاز پ   یدر    زیعز  یسایآغاز شد که پر   جِد و جهدِ از زمان  نیا

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

  ) ١٨١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ند، بنم و متوجه شدم  امن شده   کاهل  که قربان  یی کارها  ستیوارِد ل   دیرا با  یدیچه مواردِ جد  فکر کردم   روزید

سال عقب     یکه    ییاز کارها  یاریبس  نمیب م   کنم، به خودم نگاه م   و وقت  ندیآ به ذهنم م   که مواردِ نسبتًا کم

  نیآوردم که در ا ادی. به کنم م  ند و من چقدر احساسِ سباشده  مامچند هفته انجام و ت  نیانداخته بودم در ا

زمان کار    ی«  غامیبا پ  سای پر  یصدا   کردم، به عقب انداختن غلبه م    ذهنمن   لیو م    مدت که بارها بر کاهل

ندارد،    گفته شد بستگ   غامی که در آن پ   ییهاتنها به حرف   نیکه ا  کنم من احساس م  و.  آمد در گوشم م   است»

را از طرف   یاکننده اثر زنده   ی  دهد هم م غام یو پ کند  خودش کار م   یو از ته دل رو  قتاً یحق  انسان  بله وقت 

  . رساند ها مبه دل   زندگ

  : دیگو که موالنا م طورهمان 

  کنند  چو در مهِر تو آه روم
  رسد جانبِ شام و عراق  دود
  ) ١٣١٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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  24صفحه: 

  لیشام و عراق که خ   ی هاکند اثرش به شهر    ارتعاشِ عشق  یانسانِ زنده به عشق در شهر روم    یاگر     عنی

  . رسد دور از روم هستند، م

  شده:. انسانِ عاق ٢

  پدر و مادر عقل است و روح  چون
  دوست عاق؟ یچون شَوم ا  ،ییدو تو هر 

    )١٣١٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  گنج حضور»   ٩١۴شده در برنامۀ  ری«تفس

پدر و مادر    است که وقت  نیا  تیب   ِ باز کرد. معن  میمقاومت کردن را برا  از معن  یاکننده داریدرکِ ب  تیب  نیا

زندگ  توانم خدا است، پس چطور م    عنی  «تو»ها  آن   یعقل و روح هستند و هر دو  شوم. اصطالح عاقِ     عاقِ 

دچار    یظلم به پدر و مادرش به رنج و گرفتار   جۀ ینت  رکه د   برند کار مبه   یفرزند  ی شدن را معموال برا  نیوالد

  شده.

  ار ی اخت  ن یما به عنوانِ انسان ا   . ول دیای ب  یی تای  یاز فضا   ، از زندگ   دیاعقل و روحمان ب   زمان،یچها همه انسان   ما 

  ده یهمان  ی هاکه از فکر   میاستفاده کن   و مخرب    عقل و روح مصنوع   یو از    میرا کنار بذار   که زندگ   م یرا دار

و درد    شوم من گرفتار م   عن یشدن است.    عاق  ده، یاز هر فکر همان  هاستفاد  یِکه سزا دیگو م تیب  نی. ادیآ م

  .کشم م

مالمتِ    سه،یحسادت، مقا  ، آغشته به رنجش، ترس و نگران  یهادست آوردن، فکر مثال: فکرِ حرصِ به   یبرا

تنها  ، یر ید  ای خود   ها عاق  و استفاده از آن   فکرها در مرکزم  نی. ماندن هر کدام از ااقتیلی حِس ب  ،یی حسِ 

عقل و روح    واناتیو ح  اهانیگ  رایز  م؛ی عاق شو  میتوان که م   میهست  یشدن را به همراه دارد. ما تنها موجود

  باشند.  یرید جور  توانند و نم رندیگم  خودشان را فقط از زندگ 

جدا شده،     که از زندگ  . از انسانبرندسر مشده بهو در حالتِ عاق   از زندگ  ییها دائماً در جدااکثر انسان   ول

  . دیآ برم  ستیهر کار ناشا کند استفاده نم  و از عقل و روح زندگ 

در سطح    م، یرنج  و از هم م  می کن در خانواده با هم دعوا م  م، یریگ خودمان حال خودمان را م  ، ییدر تنها  ما 

  .دهد کارها را انجام نم نیا وانی ح چی . هم یکش را م ریدو هم  می کن م  جادیجمع هم جنگ ا
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  25صفحه: 

  پدر و مادر عقل است و روح  چون
  دوست عاق؟ یچون شَوم ا  ،ییدو تو هر 

  ) ١٣١٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  در حال کار کردن است.  شهیو هم  طور قطعکه به  قیدق ییاست. ترازو  زندگ   یو ترازو  دوست آوراد ی تیب نیا

بر   ندازم، ی را عقب ب زمان کار»   ی «و من  دیبه مرکزم آ  ده یفکِر همان  یلحظه  نیگرفتم که اگر ا اد ی ت یب نیا از

آن    ی بلند شدن از رو   یبرا  ارانه ی غلبه نکنم و دردِ هش  شده جدا شدن از فکر شرط   ی ذهنم برا   و تنبل  کاهل 

تمام    م یو دردها  کارم بادام پوک م   شوم، م   اق من حتماً ع  صورت ن یدرا  نکشم،  ییتای  یفکر و تماس با فضا

    .شوند نم

به عقل و روح   کهن یا  ایدر حالِ عاق شدن هستم    ایاست که آ  نیلحظه ا  نیسؤالِ من از خودم در ا  نیترمهم   پس

  رم؟ یگ جا برکت موصل هستم و آن   زندگ

  یِ دگار یو آفر   دوست  یبلند شوم و راه را برا  دهیفکِر همان   یفورًا از رو    عنی  زمان»  ی «با من است که در    اری اخت

  باز کنم.   زندگ

  : انی در پا و

  باش و فارغ و آمن که من  شاد
  کنم با تو که باران، با چمن  آن
  ) ١٧٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  مخَور تو غم   خورمغم تو م من
  ترم از صد پدر تو من مشفق بر 
  ) ١٧٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  26صفحه: 

    ایخانم مرجان از استرال  ‐٧☎

بزرگوار، در اوج قبض و    نی. امیشو م   «خبردار» خود    »ی «موال از    » یمرادی «ب: ما در حالت  دیگو به ما م  موالنا

ما    اْلجنَّة»«حفَّتِ   ، گرفتگ به  سخت   عن ی.  شود م   ادآور ی را  در  است»  دهیپوش   ها  «بهشت  م شده   . ند یگو  

دارد و تو دو قدم    یدرون خودت جا   تینهای ب  یدر فضا   بهشت.  «بهشت»  ی سوبه  شود م  تیراهنما  »ی مرادی«ب

  .  تجربه کن  توانرا م  که در آن عشق و آرامش و تمام برکات زندگ  یی. جایبا آن فاصله ندار شتریب

  ش یخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِگشتند از موال باخبر 

  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

نهفته است،    مان»یهای مرادی «بدر دل    «بهشت». اگر  می ریو درشت خود را دست کم نگ   زیر  » یها ی مرادی«ب  پس

  .  می نیرا بب  ش یخو  »ی«موال تا   میدرونمان باز کن تینهای و فضا را در بحر ب میریها را بپذ آن  ریپس بدون تأخ 

من در اطراف آن   ییبزرگ باشد تا فضاگشا  ار ی بس  دیاتفاق لحظه با  ای   »ی مرادی«ب  کردم به شخصه فکر م  من

به من نشان داد که   با اتفاق  زندگ  تی. اما عنالیقب  نی از ا  اتفاقات مهم   ای  یزی. مثال مرگ عزدیای به حساب ب

  دسترس کند.   رقابلیو غ تر من طوالن یبود تا راه را برا ذهنمن  ٔ له یح نیا

قول ذهنم عقب  روز جمعه به   یهاغام ی زنده و پ ٔمدت چهارهفته از برنامه کار به سفر رفته بودم و به  یبرا  مدت  من

وقت   تم یمعنو  یرا قبول کردم که برا  یبود که چرا کار   تی بودم. ناگفته نماند که مدام ذهنم درحال شامانده  

بارها در    کهی طور. به کندم   ی مثال از کار تفک  ، ندگرا از اتفاقات ز  تینداشه باشم. جالب است که ذهنم معنو

کرده   جادیا  میرا برا  . ذهن حالت دنیبرگشتم به س  کهنیا  تا.  کند غافل م   تیمرا از معنو  زندگٔ اتفاقات روزمره 

هرچه    ها غامیتمام آن چهار برنامه را با پ  دیکه با  ی بود که انگار در مسابقۀ دو ماراتون شرکت کرده بودم. طور

  دن ید  درحال  .یظاهر معنو   مانند حرص. اما انگار حرص به   وقت از راه عقب نمانم. حالت  یکه    دمید زودتر م 

. ساعت بعد پدرم از من خواست که مشل حجم پر  میبا هم شام بخور  ایزد که ب  میبرنامه بودم که مادرم صدا

  م؟ یقدم بزن میبا هم برو ییآ را حل کنم. و بعد خواهرم، م  اش  گوشٔ شده
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  27صفحه: 

ام هستند.  خانواده خودم    یاز موانع کار رو   یکه    گفتم و در دل م  شدمن بسته م  یموارد فضا  نیتمام ا  در

  خودم کار کنم. ی بهتر رو توانستم م کردم م   خودم زندگٔ اگر مثال من مستقل در خانه 

  دن یبرنامه برسم. سر کار در وقت استراحت در حال د  چهار  نیرا با دوستانم قطع کرده بودم که به ا  روابطم

. گفت  خود و خاطراتش م ٔ رد مسن از گذشته م  نیبه سراغم آمد و شروع به صحبت کرد. ا   ضی برنامه بودم که مر

ها  را به قول ما جوان   شانیا   یاماشااله. به بهانه   زنه گفتم که چقدر حرف م  من بسته شد و در دلم   ی بازهم فضا

  و برگشتم سر برنامه.  چاندمیپ

 ز یعز  نیبار از ا  هاون ی لیکه م  یاکلمه   »یی «فضاگشاشد،    دهیبر سرم کوب  یمانند گرز   ی شهباز  یآقا  یصدا  ناگهان

که مادرم    یاب خورد به لحظه. ناگهان فلش دمیشن م  یریبار جور د  نیرا ا  »یی«فضاگشا  ٔ کلمه   انگار.  دمیشن

گرم خانواده.    ی هرگز تکرار نشود. شام خوردن در فضا  دیکه شا  یی بای زٔ خوردن شام مرا صدا زد. لحظه   یبرا

  ی . پدر دیمرا بر دوش خود کش  ی عمرکه    یمن طلب کم کرده بود. پدر ام از  هفت ساله وکه پدر شصت   یالحظه

  زنده باشد.  ریچند سال د  ستیکه معلوم ن 

با من    نیکه آن مرد نازن   یابا من وقت بذراند و با من قدم بزند. لحظه  خواستکه خواهرم دلش م   یالحظه 

را داده بود و من نادان منتظر اتفاق    »یی «فضاگشابه من فرصت    که زندگ  . خالصه، تمام لحظاتکرد دل مدردو 

  کنم.   ییشازعم خودم فضاگبه خودم بدهم و به  بودم که تکان  مثال خاص

  ی اندوست یدر طول ب  یشهباز  یآقاکه:    کرد در درونم زمزمه م  یینشست. ندا   ام شانیپ  یرو  یعرق سرد  ناگهان

.  شوند م  یهاست که سپرلحظه   نیدر هم   مثل تو بفهمانند که زندگ  ابلهبرنامه اجرا کردند که به    ٩١٧سال  

  زت یتا عز  صبر کن   د یحتما نبا  ییفضاگشا  ی. براکن  نیتمر   دیاتفاقات کوچ با  نیرا در هم  »یی «فضاگشا  کهنیا

که   دیگو به تو م  یهم غافل نشو اشه یثان یتا از  زن که حرص م  یابرنامه  همان.  فتدیب اتفاق خاص  ایبرود 

  .کن  نی عج  ات  زندگٔ لحظه را با لحظه تیبود که معنو خواه  یمعنو  تو انسان زمان

  فضا را باز کن.   آورد،  م  شیپ تیفکان برابا کن   که زندگ در هر اتفاق ه،یبودن. هر ثان یجار   عنی  زندگ

  ر» ی شو و دربر گ ی جار  ر،ی«بپذ

     بخش اول  انی پا   
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  28صفحه: 

  از کانادا  سایخانم پر  ‐٨☎

  ات ی . اب. ساعت صبحانه بود و صف طوالنرمیصبحانه قهوه ب  یمنتظر بودم تا برا  شاپ  کاف   یدر صف    روزید

  .دادندمن را به من نشان م   یار یهش تی و وضع شدند م  یدر ذهن من جار ی یموالنا 

  ؟یبه باطن در چه کار  نجا،یتن ا به
  ؟ یتو شار ای ،کن م  یشار

  ) ٢۶۶۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  یِ ار ی هش  یچطور است؟ دار   اتی اریهش   تیدر باطن وضع  نم،ی . اما بو ببهست  جان یتو در ظاهر و به تن ا  عنی

  . یاو شار آنها شده   هست  تیها دگیدر فکر همان  ایو     کن و شار م  یریگ م   حضور، خرد و عشق را از زندگ

«چرا  :  گفتم آن لحظه موجود است. م  ت یاز وضع  فیظر    ت ینارضا   یافکارم    ریدر ز  دم یافکارم شدم. د  ناظر 

هستم که    ییدر فکر کارها  دم ید  تا زود برگردم سرِکار.»  رم،یام را باست. کاش زودتر قهوه   طوالن  قدرنیصف ا

. من در آن لحظه از صف  کردم م  یزیررنامه انجام دهم و داشتم ب  س یپس از برگشت به آف  باالفاصله  خواهم م

  کهنینه ا  ای چطور؟ آ  سیبرگردم به آف  وقت  دم،یشینبودم. با خودم اند  لحظه بود راض  نیا  تیکه وضع  طوالن 

  کنم  آن کار م   یکه رو  نباشم و بخواهم موضوع  کار هم راض  تیکار کردن، ممن است از وضع  یپس از مقدار

لحظه که معادل بود با عدم    نیا  تیمن از وضع  تیعدم رضا  ییشناسا  ؟ی کار بعد  راغدهم و بروم س  رییرا تغ

هم از برکت    نیا  م، یرا هم بو  ن یا  البته  کننده بود.   داریب  ار ی بس  ست، که خود زندگ  یابدلحظۀ   ن یمن از ا  ت یرضا

باز شود و هم    تانیتا هم معنا برا  د یرا تکرار کن  اتیاب  ند، ی فرما م  شهیاست که هم   یشهباز   یآقا   یدها یتأک 

  . کنم را داشتم تکرار م ر یز ت یبود که ب یشما. من هم دو روز  یشوند برا چراغ

  ست نام اوست، عشق شده یاکرانهیب لذت
  است، ور نه جفا چرا بود؟ ت یخود شا  قاعده

  ) ۵۶٠شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

   کنند و راض  تیاست که شا  نیاند، اکه مردم بنا را بر آن گذاشته   قاعده و اصول ذهنمن   یا یدن   نیدر ا  عنی

. شد ها جفا نمبه آن   قدرنیکنار، آن وقت ا  گذاشتند را م   تیو نارضا  ت یقاعدۀ شا  ن یها انباشند. اگر انسان 

 ت یب  نیا  تکرار  .کردند است درک م  ییمنتهای را که لذت ب  شقبله ع  دندید و جفا نم  رفتند به ذهن نم  قدرنیا
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ما    ها، تی و نارضا  هات ی. انداختن گله و شانمیخودم را بهتر بب  یهات یو شا  ها تی که نارضا  کند دارد کمم م

  . برد م  تیرا به حالت صبر و سپاس و شر و رضا

 ی ز یچچ یاز ه  باًی داشتم. تقر  ام در زندگ   تینارضا  کل   ش،ی سال پ  ۵چشمانم آمد.    ی من بر جلو  ازیچارق اَ  یالحظه

و به ظاهر   کننده ناراحت  یهانبودم، چه برسد به قسمت   هم راض ام خوب زندگ یاز قسمتها   نبودم. حت راض

  من روزن دل من را بسته بود.   ناسپاس. داند غافل بودم که خدا م قدرنی. اام دار زندگ ‐درد

  ما بسته است روزنِ دل  ناسپاس ز
  گفت که انسان لربِه َلنود یخدا

  ) ٩١۴شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

. خدا فرموده است که انسان  میکه ما ناسپاس هست   دی آ روزن دل بسته شده و از آن نور نم  لیدل  نیبه ا  عنی

از    ییهاکه انسان از قسمت   شود واقعًا چطور م  عنینگزار است.  ناسپاس و حق   اری نسبت به پروردگار خود بس

همه    نیا  شود ر م ها. چطوقسمت   نباشد، چه برسد به باق  هم راض  دهد که ذهن خوب نشان م  اش زندگ

  م؟ یدر دل و عشق را نپراکن  می که عشق نداشته باش شود را شر نکند؟ چطور م   فرصت زندگ

دردها    مرسوم است. اما فرهنگ حضور فرق دارد. در فرهنِگ حضور حت  ل یخ  ذهندر فرهنگ من   یناشر

  د ی فرهنگ حضور به درد خود با د  کند. در   داریآن است که ما را ب  یکه خدا پ  میدان هم شر دارند. چون م 

 که ن یبار فرمودند، هم   ی  الم یصادق از ا  یآقا   شود.  لی تا آتش درد به نورِ حضور تبد  م،یکن ناظر نگاه محضورِ 

  م ی کن خوب هستند، بله شر م  هات یوضع   کهن یا  یبرا  م یکن شر دارد. شر نم  نیهم   شود،  چشم ما باز م

  . مینیب درست م  میچشم ما باز شده و دار کهنیا یبرا

من    یها ناسپاس  است که شر کنم. به لطف زندگ  ن یمن ا  فۀیو وظ   نم،یب االن دارم بهتر م  برکت زندگ   به

که هنوز کامل    نمیب و م   دانم هم کمتر شده. اما خودم م  میهات یکمتر شده و گله و شا  شی سال پ  ۵نسبت به  

 ی هات یو شا  ها تی و نارضا  های ناشر  هتردارم ب  ر،یز  تیموالنا و به خصوص ب  اتیتکرار اب. با  ستمیشاکر ن

  . نمیب لحظه را م نیخودم از اتفاق ا

  ست نام اواست، عشق شده یاکرانهیب لذّتِ
  است، ور نه جفا چرا بود؟ ت یخود شا  قاعده

  ) ۵۶٠شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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  خانم زهره از فوالدشهر اصفهان ‐ ٩☎

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

را برآورده کند و ما هم    تی خدا آرزوها  ،شااله به مراد دلت برسکه ان   کردند دعا م  مان یبرا  از بچ  شهیهم

  . حاال مراد دلمان چه بود؟  میرفت   مانیو همه جا دنبال مراد دلمان و آرزوها  زیخبر از همه چ  یب

شوهر خوب، شغل خوب، درآمد خوب،    ن،ی. مثال خانه، ماش شد و با آن شاد م  خواست که ذهنمان م  ییزهایچ

. من از همه  میاز همه توقع وانتظار داشته باش  م،یخوب. کدام را از همه بهتر بدان  لی خ  یهابچه خوب، مسافرت 

که کارها بر وفق مرادم    ییشما بهترم. مادر نمونه هستم. سر کار از همه بهترم. حالم با ذهنم خوب بود. تا جا 

   ی. با ذهنم  ختمیر . به هم مشد که خالف ذهنم بود، واقعًا حالم بد م  یی روزها  بود، حالم خوب بود. ول

  من دستور بدهد.    به کس چیه  دیخودم داشتم. نبا یبرا ییهاقانون 

ما را باز کرد جناب   نیبقتی. چشم حق میکه لطف خدا شامل حالمان شد و با برنامه گنج حضور آشنا شد نیتا ا

  ل یتبد  دیهم با  آنآرزو هست.    ی. فقط  دیدادن کامل به ما آموخت  حیبا توض  زیموالنا با اشعارش و شما استاد عز

 ز یچ  چینه با پول نه با ه  ن،ی که نه با ماش   ییایاست. دن  یابزاری ب  یای انسان، دن  یا یبه اصل خودت. دن   یبشو

  ی هاقانون   تیرعا  ،ییگشا....؟... انصتوا، فضا . ابزار خدا فقط صبر، شر، یبه خودت زنده بشو   توان   نم  یرید

  جناب موالنا است. 

قانون صبر و شر و رضا است.  در    جناب موالنا به ما آموخت که اصل زندگ   قانون جبران، قانون مزرعه، 

شل تمام    نیو...؟... شر و رضا است. جناب موالنا با ا  های مرادیگشوده شده در ب  ی. فضا هاستی مرادیب

  .کند ما را خاموش م ذهنمن   یجا ی توقعات و انتظارات ب

  که جنَّت از اٰله  غمبریپ گفت
  مخواه  یزیز کس چ ،خواه هم  گر 

  ) ٣٣٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  مر تو را  لمیمن کف  ، نخواه چون
نَّتأو جخدا  دارِیو د ٰى اْلم  

  ) ٣٣۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  آقای شهبازی: 

از    یریادگ ی  دییتأ  نی. هم بود، عال   عال  غامتانی! اوال که پدیکن م   دییتأ  دیباز هم شما دار  دین یبب  با، یز   لیخ

درست است؟    د،یهم دانش باال دار  د،یسالش است، شما هم که ماشااله هم پخته هست که شانزده   دایآ  غامیپ

    م؟یگو درست م د،یدار ٰىشما سواد دکتر 

  . یشهباز  یآقا  بله خانم زهره:

دار  همهنیا  کهنیا  با  آقای شهبازی: نگاه کن   د،یاموالنا خوانده   همهن یا  د،یدانش  را  در  دیتواضعتان    ی ! که 

دار  ی هال یفام   حت  شنوند که همه م    ونیزیتلو : من از  دییگو م  دیشما ممن است بشنوند و دوستان شما، 

  آموختم!    یساله مطلبجوان شانزده 

  ل ی تواضع، م   ن یاستعداد که در شما کشف شده، ا  نیحالت و ا  نی. امیکن  واقعاً قدرشناس  دیحالت را ما با  نیا

  !  دیریباد ب یمطلب  ،زندگ یرو ین لۀ یبه وس دیکه شما بتوان ذهن ِبه جذب، و اجازه دادنِ من  لیم  ،ی ریادگیبه 

. من  افتد اتفاق دارد م  نی بهتر  افتد؟ دارد م   چه اتفاق  دی. اآلن نگاه کن می مان شُر کنواقعاً همۀ   دیرا با  نیا

  ! دید م  ادی درس ریدبه همم  دیاما شما دار  کنم، نم  یکار  چینشستم ه جانیا

 وشش  س  وپنج، س  به نظرم حوال  پرسم که به هرحال، حاال سن شما را نم   انسان  ی ساله به  انسان شانزده   ی

  ز یدارد چ   د،یکن م  در کانادا زندگ  دیدار  یهم تجربۀ کار  هاسال   د،یهم دار  یی.. سواد باالرید  دیهست   طورهانیا

  .  دهد م ادی

حالت آموزش و پرورش    نی حالت است بهتر  ن یبهتر  نی ا  ریو د  میده م  ادی   درس زندگ  ریدبه هم   م یدار  ما 

همه هم   قیو از طر  کند همه صحبت م  قی: خداوند از طردیگو که موالنا م  نیهم  می است! که اجازه بده  نیهم

 ق ی گوش کند تا از طر  هیدر بق  مهمان جنس خداوند در ما حرف بزند، جنس خداوند ه  می! بذاردهد گوش م

  . رندی ب ادیاو  قیهم از طر هیبدهد، بق ادی ی
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منتها    نی! اافتد؟ م   چه اتفاق   دیشما نگاه کن  م؟ یگو حالت است. درست م  نیبهتر  نی. اافتد اتفاق م   نیهم   دارد

که    یز ی! آن هم آن چدهند م   ادی  زیچ  ریگنج حضور، مردم دارند به همد  یسو  نیا  قی ماست که از طر  ییدانا

  است.  زندگ  ییسطحش باالست! دانا اری اربسیبس

  .  میریگ م  ادی  یزیچ  ی م یکن را که گوش م  غامی. هر پریتان به همدهمۀ  دیدم  ادی  درس زندگ دیدار شما

آن    عنیلطف شما و تعهد شماست!    ۀیسا  ریاش زهمه   هان یو ا  ،یشهباز   ی هست آقا  طورن یهم  قاًیدق  خانم زهره:

ما شده که درواقع هم    یهم برا  فرصت  نیها، که اسال   دیبرنامه را سرپا نگه داشت  نیو ا  دیکه شما کرد  همت 

  باارزش است.   اریبس می ریب ادی  ریو هم از همد می خودمان را ابراز بن

 نیا  لحظه ی   کنم ول  ادداشتی   ییجا   یتکرارش هم نبود که من دوباره از    ی   حت  دا، یخانم آ  غامیپ  امروز 

به    عیکرد! من سر  لیشده تبدگشوده   یاتفاق را به فضا  شود م   هیثاناز صدم   یکه گفتند: در کسر  شونیجملۀ ا

  هست!  ید یکوتاه کل لۀ جم یخودم هم   یخودم گفتم. واقعاً برا  غامیعنوان خط آخر در پ

  ی را در جاها  نیا  تواند و م  ماند م  ادشینفر، درجا به     ی جملۀ کوتاه از    یهست که آدم    ییهاموقع   ی  عنی

و خانم    میریگ م   اد یکه ما از دوستان    ییهاهستند، نکته   ید یکل  اتیاب  ن ید. مثل هممختلف از آن استفاده بن

ممنون از شما    ل ی. خمینگرفت  ادی  شونیو کم از ا  ندخردمند هست  اریهم ماشاءاله واقعاً با سن کمشان بس  دایآ

  و دوستان. 

و    میکشف کرد  ریما! جمعاً با همد  م یکرد  دایروش را هم که پ  نیبرنامه و ا  نیاست. بله ا   عال  آقای شهبازی:

مردم  ی چجور  نمیب . من مدیآ رو م  شود،  هم کامال مشخص م جا ن یهستم من، من ا  مرکز ارتباط ن یچون در ا

  !  رندیگ م  ادی  ریاز همد

  :  دیگوم  کهن یگرفتند! و ا  ادیها نفر آن مطلب را ده  دینیب م دفعه ی  زند، حرف م  کس ی

  کس نجست   و حزم یصبریب ن،ی کم نیز
  را خود صبر آمد پا و دست   حزم
  ) ٢١٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   ! هخوانم  سال است دارم م نیرا چند شد قالووز بهشت» ی مرادی«برا،    الْجنَّة»«حفَّت  نیمن ا د ینگاه کن واقعاً

  خانم زهره؟   میگو اند. درست م. اآلن مردم به آن توجه کرده کنم م  دیتأک 
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 دانم  نم  دیشا  ایدارد.    ریتاث  ل ی، خ«تکرارها»   نیا  عنیهستش که،    ییهاموقع   ی  ،یشهباز   یآقا  بله  خانم زهره:

گذشته که در مورد    . و هفتۀ دیای ب  شیپ  دیکه با  یاآن درواقع نکته   افتد آدم م   یبرا  یی جا ی است که    کار زندگ

تکرار شده، شما    نیهزار بار ا  دیشا  کهن یا  رغم گشا بود علراه  اریخود من هم بس  یصحبت شد برا  »ی مرادی«ب

  . دییفرما طور که شما م همان  قاًیاش باز شد دقنکته  شی خود من واقعاً هفتۀ پ ی. برا دیقدر تکرار کردآن

بحث شار و    عن ی!  کنند هم اتفاقاً ما را شار م  ها»ی «بامرادکه   دمیمن فهم  ها،ی مرادی هفته در کنار ب  نیا  و

بامراد    وقت   ییجاها   یکه    دمیمن د  قاًیدر برنامه، دق  دی را که آورد  قشیو مصاد  دیشارشدن را که شما باز کرد

  !کند همان من را شار م شوم، م  دییتأ ییجاها  ی  آورم، به دست م یز یچ  ی شوم، م

خودشان    ی هاو تجربه   ندیآ که م  یز یممنونم از شما و همۀ دوستان عز  ل یهست، من خ  دارکننده یب   هان یا  اریبس  و

  .گذارند را با ما به اشتراک م

! دکن خداوند کار م    عنی قضا،    یها کار با طرح   نیا  م؛یمهم است توجه کن  ار ی هم که بس  یز یچ  ی   آقای شهبازی:

در   د،یگو م  یز یچ  یدفعه   ی د،ی خط، اسمش خانم زهره است که شما باش  یرو دیآ نفر م  ی  دینیب اآلن م

  را بشنوند!   غامی پ نیهم  دیکه با  کنند ها نفر دارند گوش مواحد ده  آنِ

مطلب    نیاآلن گوش کنند ا  دیبا  و چه کسان   دیبو  یزی اآلن حرف بزند و چه چ   دیایب  چه کس  داند قضا م  ؛عنی

ها است. اآلن ده   د یمف  قدرنی سو ا  ن یا  میگو م  نیهم   ی . برامیدان از ما نم   کدامچی . هدانم را بشنوند! من نم 

موالنا که   بزرگ    یمحقق شعِر  ما    نیتراز  م  هست،بزرگان  م  زند دارد حرف  انجام    حیدارد تصح   دینیب و 

  .  خواهد م «صبر»  م یدیطور که دو درست شدن هم همان  حی. و تصح شود م

ه  مرتّب موالنا م ر»  صبری«بصبر،    ز،ی: صبر، صبر، صبر. پرهدیگوُر. ُخوب مو شُصبر، ش ! ردم    مینیبکه م

ا   ! ولدندیفهم  دند،ی شن  بار  ی:  کنند فکر م  را اآلن    ی مطلب  ی : که  میبرنامه ما به خودمان ثابت کرد  نیدر 

  بودم.   دهیرا نفهم نی! که بابا من افهمد سال م آدم، بعد از ده  شنود م

ها صحبت  با مثال   ییاست..! امروز خانم مرجان راجع به فضاگشا  ییاست، فضاگشا  یمرادی ب  نیهم  شیهانمونه 

  م، یقدم بزن  رونیب  میبرو  ای: بدیگو خواهرم م   که مثال؛ وقت  میگرفت  ادیاز ما    لیهستم که خ  نیکردند. من مطم 

  کنم.  یی فضاگشا دیبا جان یهستم! ا ریکار د  یو من در فکر 
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را که آدم با مادرش بتواند شام بخورد، عوض نکند    ییفرصت طال   نیبا من شام بخور، ا  ای: بدیگو مادرم م   وقت

  .. بن دیبا یی انجام بدهد، فضاگشا اهدخو که ذهن م یز یچ  یبا 

ما گذاشته    یجلو   فرصت است که زندگ  نیترکن، بزرگ   حافظۀ تلفن من را خال  نی.. ادانم : نمدیگو م  پدرش

هم    تبادل عشق    ی  هاانجام دادن  نی! و در امیانجام بده  یکار   ی  ده یزحمت کش  همه نیپدرمان که ا  یبرا

ردیصورت ب  .  

. با کمال  گذارد ما م   یقضا جلو  گذارد، ما م  یجلو    که زندگ   ست فرصت  یکردن حافظۀ تلفن،    خال  نیا

  غام ی وجود آورده، پرا قضا به   نیاتفاق چه هست؟ ا  م ینیلحظه بب   نیاست که در ا  نیهم  ی! برامیکن تعجب ما رد م 

از دهن خانم    منته   دهد؟ م  غامیمن پ  هدارد ب  قیطر  ن یاز هم   نکند زندگ   شنوم؟ چه هست؟ من اآلن چه م

  ..! دیآ درم نایسار د،یآ درم دایآ د،یآ زهره درم

که کس  ستیهم ن  یطورنیسال، بشنوم. اهفتاد سن دارم، هفتاد   یکه باال  من  وری: بابا من ددی ب    هفتادوپنج

سال دارند،  سال و شانزده نوزده  هان یکه ا  دایو آ  نا ینَه. من از سار  رم، ینگ   اد ی  ر ید  دانم، م  زیسالم هست، همه چ 

 ی ر یزهره خانم. مطلب د  . عال میهست   یطور ن ی. همۀ ما اکنم . خودم را دارم درست م رمیگ م   ادیمطلب دارم  

  د؟ یدار

چند هفته قبل هم که تماس گرفتند، اولش    شونیهم تشر کنم. ا  نایاز خانم سار  خواستم من م   فقط   خانم زهره: 

  د، یکه االن داشت  و صحبت  هاشون ی ر یادگیداشتند و از همه تشر کردند و    یبلندباال  ستیل  یند  شروع کرد

خودم دارم،    یبرا  کوچ   فترچۀ د  یگرفتم که؛    ادیهم    شونیگرفتند. من از ا  ادیچه    ، گفتند: که از چه کسان

بود    درواقع حاال چون طوالن  یهم برا    غامی پ  ی .  کنم م  ادداشتی از هر کدام از دوستانم بوده    ی ر یادگیهر  

جا به اشتراک  داشتم را آن   زان یکه از عز  ییهای ریادگیمورد بود که تمام    یاخُرده س  ی کانال فرستادم که باال  یبرا

  گذاشته بودم.  

گرفتم. و ازشون    اد ی  نا ی را هم از خانم سار  نیبنم، هم   انی را ب  گرفتم   ادی چه    رانیکه از د  ست همان اخالق   نیا  و

  از شما. خدانگهدار.  ن یو همچن کنم تشر م
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  35صفحه: 

  ی شهباز  ی و سخنان آقا  دایخانم آ ‐١٠☎

  ساده شو تمام را رها کن و دل شهیاند
  ستی که به نقش و نگار ن نهیآ یِرو  چون

  ) ۴۵۵شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

لی ما خ یِو سلوکِ معنو ریساده در س ذهن دارد. ذهن ریتأث یاست هرلحظه  دهیچ یکه پ م زیچ و سع دیگو   

  شتر یما هم ب  یتر باشد، شاد . هرچقدر ذهن ساده کند م  جاد یما درد ا  ینظر بدهد برا  ز یچبه همه راجع   کند م

قضاوت و مقاومتِ ما    شود، تر مساده   نماناست؛ هرچه ذه   یکامال جد   ی ذهن ساده و شاد  ن یاست. رابطۀ ب

شاد   زندگ  دیو ما با د شود م  زندگ دِیما د دِیو د شود م قل یدرونِ ما صاف و ص نۀیو آ شود کمتر م  کمتر و

  .  میشو م

  اند.و افسرده شده نیو پرقضاوتشان، بدب دهیچ یخاطر ذهن پبه  هاانسان

و از کنار    میما هم مثل اتفاق، راحت با آن برخورد کن  که ن یا  یجاو به   دیآ وجود مبه   راحتلحظه به  نیاتفاقِ ا 

  . میساز م  اتفاق آن از  ذهنمان در بزرگغول  ی با قضاوتمان  م،ی آن رد شو

ا  اتفاق   کهن یقبل از  ما    و سرزندگ   یخنده، شاد   ، زندگ   دِ ید  میاز خودمان بپرس  م، یواکنش نشان ده   به هر 

  ! م؟یکن جادیبا مقاومتمان با آن درد ا م یخواه آن اتفاق که م ایتر است؟ مهم 

  ن یکه سرنش    ها هم درنظر کسخانه   نیبزرگتر   حت   د،یآ و باالتر م  شود دورتر م   نیهرچه که از سطح زم   مایهواپ

از  است، کوچ   مایهواپ م   یتر  م   شود، نقطه  هم  رو   میباش   ییمای هواپ  م یتوانما  زندگ  ی بر    ان، می اتفاقات 

  م ی که فقط بخند  میکن  تیاهمیخودمان کوچ و ب  یاقدر اتفاقات را برو ذهن ساده، آن   ییبا فضاگشا  میتوان م

  .  میباش نیآفری و شاد  م یلذت ببر زندگ   انِیو از جر

و دردمند    قراریها بما با مقاومت و قضاوتمان در آغوشِ آن  کهن یدر آغوشِ ما به آرامش برسند، نه ا  دیبا  اتفاقات

  . میشو

  زمان کار است بزار و بِتاز  ی
  کوته را من بر خود دراز   کارِ

  ) ١٨١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  36صفحه: 

به    ییکه ما با فضاگشا  میبدان  دیبا  م،یابه مقاومت و قضاوت کرده   لیرا تبد  ییدر ذهن، کارِ کوتاه فضاگشا  ما

   عن ی  م؛یشو اطرافِ اتفاقات م  یبه فضا   لیبا اتفاق، تبد  یر یدرگ  ی جا زمان، به   نیترکه در کوتاه   م یرس م  یی جا

است     هر اتفاق فرصت   م،یشده کنگشوده   یبه فضا  لیتبد  ه،یاتفاق را در صفرصدم ثان  میتوان ما با قدرتِ خدا م

  جهان.   نیبه ا کنندۀ زندگآوردنِ دم زنده  یبرا

  . میجهان هست  نیبه ا کنندۀ زندگزندهدم  کنندۀی کانالِ جار   ما

  ری بپذ او جان دهدت رو ز نََفخْت ِ دم
  نه موقوفِ علل  ست،ونیفَاو کن کارِ

  ) ١٣۴۴ غزل شمس،  وانی د ،یمولو (

  تمام شد.   د،یکه به من داد ممنونم استاد از وقت  

    لطفاً؟! د یویسنّتان را هم ب! نیداد  عال غامیخانم، چه پ دایخوب بود آ  لیخ  آقای شهبازی:

  چشم. من شانزده سالم هست.   بله، خانم آیدا:

!  د ی را شن  یاپخته   اریبس  غامیپ  شود ساله م جوان شانزده  یکه از    نندیخُوب همۀ مردم بب   ن،یآفر  آقای شهبازی:

  ! عال عال بود. عال  پخته و عال لیخ  غامتان یپ

!  میدور بشو  نیو از زم   میبشو  مای است که سوار هواپ  نیا   هی شب  م، ی فضا را باز کن  شتری : هرچقدر ما بد ییفرما م  که

  شتر ی. و هرچه بشوند م  دهیتر د..! کوچ ن یزم  یزهای چ ، نیزم  یزهایها، چ خانه   م، یدورتر بشو  نیهرچه از زم

  . رسند م نظربه ترت یاهمیتر و باتفاقات کوچ  م،یکن م  ییفضاگشا

   زندگ  لحظهن یاست و اصل، در ا  تیاهمیاتفاقات چقدر ب  میبفهم   کهن یا  یبرا  عنی هستند.    تیاهمیو واقعاً ب 

طر از  مگشوده  یفضا   قی است که  نشان  را  خودش  م  دهد، شده  هرچه  است که  ا  میتوان بهتر   لحظهن یدر 

  . میاتفاق نشو تا قربان می کن  ییفضاگشا

  بود.  عال ن،یبود آفر بایز  لیخ  بله،

  غامیدارد پ  دینیب شما م  قی شما را انتخاب کرده از طر   زندگ  کهنیا  لیبه دل  ن؛یبد  غامی ضمن مرتب لطفاً پ  در

  شد.   انیب ون یزیکه، شاهدش امروز در تلو میگورا که من نم  نی! ادیکن اصالحات م  د یو شما دار دهد م
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  37صفحه: 

به ما    خواهد م  ی زی چ   ی! خداوند  شود راز برمال م  یطور ن یا  د،ییای و بعدش شما ب  دیآ م  نایشما، سار  کهنیا

به اصطالح ناتوان   نا یسار  یرو   ریدر تأث   کنم قضاوت م   دی حاال ببخش  نا، ینشان بدهد؛ که چقدر پدر و مادر سار

  من خودم!  نا، یهستند، نَه حاال پدر و مادر سار

من! و    ی هابچه   رییدر تغ  دیساله توانا هست شانزده   یو چقدر شما   م، یهابچه  ی رو  ریچقدر من ناتوان هستم در تأث 

 ش یهاو درست کردن بچه  تی خودش در ترب   که به ناتوان  ست ین  یپدر و مادر   چ یدر مورد همه صادق هست. ه  نیا

  اعتراف نکند!  

  خواهد  که دلش م  یطوررا آن  شیهابچه  تواند که نم  نیا  یبرا  ردیاسترس قرار نگ  ریکه ز   ستین  یپدر و مادر   چیه

اش قصد خوب دارند.  مضر نروند، همه   یزها یدرس بخوانند، دنبال چ   خواهد  که دلش م  یطور آن   ای کند.    تیترب

  ! رفمانح کند نم  ر ی. تأثمیاجرا کن میتوان قصد خوب را ما نم ول

خود    لۀیمن نَه، به وس   لۀیبه وس  شود شما گذاشته م  به عهدۀ  ،سالدر شانزده   نی هم   فه، یوظ  نیا  نیبنابرا  پس

تلفن،    نیدر ا  دیکه امروز داد  غامیپ  نیبه دهن شما. ا  دیآ م  غامیپ  دینی! ببدیبده  غامیخدا. که مرتب پ  زندگ

  مهم بود!   اری بس اریبس

  ن یزم  یدر رو  یزیچ  ی رود باالتر م مایرا تجربه کردند. هرچه هواپ  نیمهم بود! همه ا ل یهم خ تانل یتمث نیا 

 تر مبه نظر کوچ اتفاقات زم دیآ تمام  اتفاق ماند نی! و  با ذهن مان ما به صورت  اثر    مینیب . هرچه که  در 

  موالنا هست.. ت یقرآن هست، ب ۀی. آدی به ما گفته: شما فضاگشا هست که زندگ  ییفضاگشا

است.    » یی« فضاگشاخداست،    ه یانسان که شب  تیتنها خاص  د یخداست، شا  هیانسان که شب  ت یص: خادیگو م

  د؟؟ ی شده برخورد کنگشوده  ی: خداوند گفته با من با فضا دیگو م  یی شعر فضاگشا  ر؟ ید  دیشما آن شعر را بلد

    خانم آیدا:

  حق گسترد بهر ما بِساط  حم
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

  ) ٢۶٨٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  . درست است؟ دیکن برخورد م یز یبا اتفاقات و هرچ «انبساط»با ابزار   شهیپس شما هم  ن،یآفر آقای شهبازی:
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  38صفحه: 

هر راه     عنی.  شود م   جادی ما درد ا  یبرا   میبن   یکه هرکار . چون میندار  اصأل راه  ر یاستاد، د  بله   خانم آیدا:

و ذهن هم کارخانۀ    شود حساب م   ذهن  میبن  میکه بخواه  یهرکار  ییاز فضاگشا  ریغ   عن ی  م،یبرو  م یبخواه   ذهن

  سمتش رفت اصال!   شود  نم هستفعال پر از قضاوت و مقاومت  م یکه ما دار  ذهن  نی..! اریدرد هست د

 ن ی. آفرعال   عال.  کند خرد صحبت م ریپ   یساله که مثل  شانزده  ی دایبر آ  ن ی! آفرنیآفر  ن یآفر  آقای شهبازی: 

  بر موالنا.   ن یبر جِدّوجهد شما، طلب شما، و آفر

و   یمظهر تند  دیساله که باجوان شانزده  ی از  دیدست هم دادبهام که! موالنا بوده و شما دست نکرده  ی کار من

و نافرمان  یهانندهی از ب   یو به قول    عاقّ ا  و سرکش  امروز،  و..  موجود    یباشد،    هانیو واکنش و درد 

  .  زندگ غامی ها.. بله، درست کرده! منبع پکنندۀ دل فضاگشا و روشن 

! ممنونم، مواظب پختگ  نیبشود به ا  زندگ   غامیساله واقعاً محل پجوان شانزده   ی معجزه است که    هیشب  نیا

  د ی شما! چقدر مؤثر هست   دیکه چقدر مؤثر هست   دینیب مو    دیبفرست  دئویو  د،یبده  غامیخانم، پ  دایآ  دیخودتان باش

  خوب..!  لی شما! ممنونم، خداحافظ، خ
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  39صفحه: 

  از آلمان  نندهی ب خانم ‐١١☎

  .  »قانون جبران و توکل و وابستگ وستگ ی پ«آماده کردم درمورد  ی مطلب ی

لحظه، توکل همام با قانون جبران    نیحضور متوجه شدم که در روند کارها در ا  گنج  موالنا و برنامۀ  ی هادرس   با

لحظه فضا را باز کنم    نیاگر در ا   عنی.  رمیگ م   ی زیو چ   دهم م یز ی. چافتد دادوستد اتفاق م  ی .  کند عمل م

   ، غم گذشته و نگران رنجش  ،ی کار طلب   ، ینگرنده یو ترس و دلهره، آ  نگران  جانات، یه  ،یی و فکر خود، دانا

  .  رمیگ را بدهم، فضل خدا را م ندهیآ

را    یزدیفضل ا  ش ی«سرت را بده و در ازابود که    نیا  د،ی کن شما که مرتب تکرار م  ی د یجملۀ کل   ٩١۵برنامۀ    در

ر .»ریبم  یکه دراثر فضابند ی س حل م و فکر و راه دیآدهد ریرا بده و عقل کل را ب .  

که به    زیمراقب باشم با شُر و صبر و پره   دیمرحله با  ن یو البته بعد از ا  شود دادوستد آرامش تجربه م   ن یا  در

  . کنم را تجربه م  سببی ب یمرحله هم موفق بشوم، شاد نی ذهن دوباره نلغزم. اگر در ا

من    شوم؟» «من چونه مجاناً به خدا زنده مکه    شودم   دهیسؤال از من مرتب پرس  ی  دیفرمود  ٩١۵برنامۀ    در

امر محال     ی  ست،ین  شدن   قانون جبران زنده شدن به زندگ  ی گرفتم که بدون اجرا  ادی از برنامۀ گنج حضور  

  است. 

  مرو، جانب بازار جهان  رهیخ  ا،یم رهیخ
  ی نَبر آن  ، نده نیا ،یو شَر  ع یبِ نیدر زآنکه

  ) ٢۴۵۵شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  ندهم  ،یر ینگ شیتَرکِ دلِ خو تا
  ندهم  یر یگفتم، تا نپذ  وآنچت

  ) ١١٨٩ شمس، رباع  وانی د ،یمولو (

عهد و قرارداد   یبر اساس  لیتوجهم را جلب کرد. صحنۀ دادگاه که وک جهان نیمثال ا یارتباط با توکل  در

   قرار گرفته شخص   سخت حقوق  طی شرا  ی که در    کس  و  .کند از او دفاع م   ای   زنداو حرف م   یبا موکل خود برا 

و با توجه به علم و    پردازد م  شان یهم بابت کار ا   نیسنگ   نۀیو هز  کند خود انتخاب م  یبرا   لیعنوان وکرا به 

  شود.   عیدارد از حق او دفاع کند و نگذارد که حقش ضا که بر امور حقوق اشراف
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  40صفحه: 

  کند،  سوت م  زند، نم  شانیرا بدون مشورت و اجازۀ ا  حرف  چیو ه  کند اعتماد م   لیوک  نیبه ا  بیترت  نیبه ا  و

 ل ی برود و نگذارد وک   ادشیبشود و قراردادش    یاعتمادی. حاال اگر وسط دادگاه موکل دچار ترس و ب کند توکل م

    افتد؟ م  حرف بزند چه اتفاق

«عقل  ،  وکال»   لی«وک کار را با    نیکه چرا من ا  دیآ م  شیسؤال پ  جان یحاال ا  از جمله خود من.  میاتجربه کرده  همه

    دهم؟ انجام نم کل»

که همۀ امور را وکالت کنم و    خواستم خودم م   ذهنخودم، درواقع با من  شه یبا گنج حضور هم  ییاز آشنا  قبل

که در قرآن   یاسوره  یبا  دیداد ادی شما به ما  که درحالپراکندۀ خودم کارها را به ثمر برسانم.  اری با افکار بس

  :تریبه من است، از رگ گردن هم نزد ی نزد اری هم آمده که خداوند در هرلحظه و هرجا بس

  .» دِیمن حبل الْورِ  هی... و نَحن اقْرب الَ«

  .» میتریو ما به او از رگ گردن نزد «…

  ) ١۶ ۀی)، آ ۵٠سوره ق (  م،ی(قرآن کر

  : خوانم دربارۀ توکل م ت یب چند

  تراز توکل خوب یکسب ستین
  تر؟ خود محبوب م،یاز تسل ستیچ

  ) ٩١۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دن یاز خود واره ست؟یچ توکل
  دن یگوش جان کالم حق شن به

  ) وانیا نیافش(

  دم برگشا  نیدر گوشیب گوشِ
  شا یاله ما  ْفعلیرازِ  بهِر

  ) ۴۶٨۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

لحظه    نیکه در ا  کالم عقل کل بشوم. کالم  دنیخود را بدهم تا آمادۀ شن  ییگفتم، دانا  امی طور که اول پهمان   و

  ارتباط:  نیدر هم هیو چند آ  یدیکل  تی چند ب  انی پا در شاءاله.الزم است. ان  مینو به نو برا
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  41صفحه: 

  ریبپذ او جان دهدت، رو ز نََفخْت ِ دم
  است نه موقوفِ علَل  ون یفَاو کن کارِ

  ) ١٣۴۴شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظنلّ  ستو ک  کاستن  

  ) ٧٧٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

یف نَفخْتوح   هر نم ست دهیرس  
کم را رها کن  شیب غم و غم  
  ) ١٩٠۵شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

یف نََفْختوح هر نمخود در او دم مورد:  نیدر ا هیچند آ نی همچن و  آدم است. نشِی. اشاره به آفردمی: از روح  

لتکعل  «تَو فه و کال  وک هال» یبال  

  و کارساز است»  لیبس که خداوند وک  نی خداوند توکل کن و هم  «به

  ) ٣ ۀی احزاب، آ سورۀ م،ی(قرآن کر

  : نیچنهم  و

هو  «ال َش کل ل  خالقع هو وک ش ل»یکل    

  ز» یاست و هم اوست نگهبان هرچ  زیهرچ نندۀیخداوند آفر «

  ) ۶٢  ۀی سورۀ زمر، آ م،ی(قرآن کر

  د یرا داد دهایها و همۀ کلمتعهدانۀ شما که واقعاً همۀ چراغ  اریمن شخصاً با توجه به زحمات بس  کهن یا  دیام  به

لحظه    نیو در ا  شهیهم   رمیواقعًا فاصله ب   ذهنوکالت من   نیاز ا  دیما روشن کرد  یها را برادست ما و همۀ چراغ 

  ی شهباز  یممنون آقا   ل یهست. خ میگشوده و تسل یخودم بنم که همان مرکز عدم و فضا  ل یکل را وک  لیوک  و

  صحبتم تمام شد.  

جا  و به   یجبران را از نظر معنوکه قانون   دوارمی. امادتانیخاطر زحمات زاز شما ممنون هستم واقعاً به   ایدن  ی

  ممنونم.   لیها اجابت کنم و ادا بنم. خ آموزش  نیآوردن ا
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  42صفحه: 

  ا یاز استرال حانهیخانم ر ‐١٢☎

 ن یهستم و ا  دهیهمان  ز یاز هر کس و هر چ  ترش یاست که با خواهرم ب  نیمشخص هست ا  میبرا  ل یکه خ  یز یچ

  ی چند بار   کنم خودم کار م یکه رو  . در مدتذهنهست، البته عشق و عالقه از من   ادی خاطرِ عشق و عالقه زبه

  .  میبا هم نداشت  گونهچ یه هاحثمورد ب نیحال از اام که تابه کرده  نی هست که با خواهرم بحث سنگ

  د یشد و توانستم بفهمم اشتباه از من هست و من با  نینشکه خشمم فرو   دیل کشطو   یچند روز  یبار    نیاول

انتظار داشته باشم، حاال آن آدم خواهرم    خودم، نه از کس   ی و متمرکز بشوم رو  ندازمی خودم ب  ی افکن را رو نور 

  باشد. بهی انسان کامال غر ی ای

سرزنش    آمد، درد بود که باال م   ول  شد، تر م منوال کم   نی سوم و چهارم به هم  ی تر از بار اول و بارهابار دوم کم  

بار بعد از بحث که    نیشما استاد. آخر  و حت   انمیو دوست داشته نشدن از طرف نزد  ییکردن، احساس تنها

بودم   مانی خودم پش  ۀوارد اتاقم شدم از کرد  نه، وقت  ای   برم کار م بحث درست هست که به   ۀواژ  حت  دانم نم

که باور داشتم از    که چقدر از خواهرم، کس  داشتم و حس  داشتم، بغض   یمدت درد  نیا  در  .ریبود، د  رید  ول

با من چه کرده    ذهنبا خواهرم وسط جنگ هستم. من   کهن یمثل ا  ام، حسدوستش دارم، دور شده   ترش یخودم ب

  اسه بود. دوباره همان آش و همان ک  کردم م  خواه معذرت  بود. هر بار که از زندگ 

  سوخت  در آتشِ بال م  کهافتاد، درحال   ادانیدام ص  رِیگ  کهن یاحمق بعد از ا  که ماه  م یداشت   در داستان سه ماه 

اتفاق    ن یهم ا  ریاگر صد بار د  زد حرف م   ذهنچون از من   ول   روم، م   ا یکنم به در   دایاگر نجات پ  گفت م

از    تیب  چند  .کنم سوم را با پوست و گوشتم احساس م  کامال ماه .  کرد کار را م   نیباز هم هم   شد، تکرار م

  . خوانم م  ٢٢٨۴ ۀشمار ت یدفتر چهارم، از ب ،ی مثنو

  بار من   نیاو که گر ا گفتم  باز
  شن محنِت گردن نی رهم ز وا
  ) ٢٢٨۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  وطن   ییاینسازم جز به در  من
ن  یریآبرا نسازم من س  

  ) ٢٢٨۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  43صفحه: 

  و آمن شوم  میجو حدیب آبِ
  روم ابد در امن و صحت م تا
  ) ٢٢٨۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : حماقت با تو است گفتش م  عقل
  شست  دی حماقت عهد را آ با
  ) ٢٢٨٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : دیگوم  رید ی جا ی دوباره  بعد

  توست  رِیم  انینس ست،یعقلت ن چونکه
  توست  ِریو باطل کن تدب دشمن

  ) ٢٢٩٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

    سیخس  ۀعقل پروان کم از
  س ینآرد ز آتش و سوز و حس ادی

  ) ٢٢٩١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  کند سوخت، توبه م پرش چونکه
  زند بر آتش م انَشیو نس آز

  ) ٢٢٩٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  :دیگو م  رید یجا   ی و

  اوست  عقلیهم ز ب تمنّ نیا
  کان حماقت را چه خوست   ندینب که

  ) ٢٢٩۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  رنج بود ۀ جیندامت از نت آن
  چون گنج بود  ز عقل روشن نَه
  ) ٢٢٩۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  44صفحه: 

  :دیگو بعدش م  تیچند ب و

  برفت آن ظلمتِ غم، گشت خَوش  چون
  اش و زاده جهیرود از دل، نت هم
  ) ٢٢٩٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خرد  ِری او توبه و، پ کندم
  زند َلو ردوا لَعادوا م بانگِ

  ) ٢٣٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن ی چند وقت هر بار خواندمش به من تس  نیاستاد ا  لی را بخوانم که خ   نظام  ی هااز شعر  ی  دیده اجازه م   اگر
  .داد م

  مجنون نمازش را شست  یشب  ی
  نشست  الی وضو در کوچه ل یب

  
  آن شب مست مستش کرده بود  عشق

  از جام الستش کرده بود  فارغ
  

  زد بر لب درگاه او یا سجده 
  شد دل پر آه او   الیز ل پر

  
  ی ا رب از چه خوارم کرده ای : گفت
  ی ا عشق دارم کرده  بی صل بر

  
  یا را به دستم داده الیل جام 
  ی ا شستم داده یباز نیا  واندر

  
   زنعشقش به جانم م  نشتر

   زنآنم م الستیاز ل دردم 
  

  عشق، دل خونم من نیز  ام خسته 
  که مجنونم تو مجنونم من من
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  45صفحه: 

  
  ستم ین  رید  چهی باز نیا  مرد

  ستم یتو، من ن یالی تو و ل نیا 
  

  منم تی الی ل وانهید ی: ا گفت
  منم تی دا یرگ پنهان و پ در

  
   ساخت الیبا جور ل هاسال 

   کنارت بودم و نشناخت من
  

  در دلت انداختم  الیل  عشق
  باختم  جا ی قمار عشق  صد

  
  صحرا نشد ۀآوار کردمت

  اما نشد  یشو عاقل م گفتم
  

  ربت  ای ی در حسرت  سوختم
  از لبت  امدیبر ن الی ل ریغ

  
   ول  یو شب او را صدا کرد روز
   گفتم بل امشب با من  دم ید

  
  زن بودم به من سر م مطمئن

  زنام در مخانه می حر در
  

  که خوارت کرده بود  الی ل نیا  حال
  کرده بود  قرارتی عشقش ب  درس

  
  راهم باش تا شاهت کنم  مرد

  کشته در راهت کنم الیچو ل صد
) (نظام  
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  46صفحه: 

چرا تو    و از من طلب کن  فت یمن ب  ادیکه به    دهم مشالت و دردها را به تو م  نیا   ۀهم  دیگو م   جان یخدا ا  که

ه  م  ادت ی  ن که کار من    رودفَ«کون» ی    عن یاست؟   را انجام بدهد فقط م   یآن بخواهد هر کار بشو و    دیگو

  تمام.  شود، م
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  47صفحه: 

  از فوالدشهر اصفهان  خانم فرزانه ‐١٣☎

  راد یو ا  بیکار کردن مدام ع  نی شخص در ح  نیهمارم که چرا ا  ر یاز همارانم به د  یادامه قضاوت کردن    در

  ن ی کار کردن در هم   نیدر ح  دمیوضوح دبه  یچند روز   ی بیطور عج به  زند اصطالح غر مبه   ای  ردیگ را م  رانید

  شد.  ته زار رضا آشفکه سمن  میکه قضاوت کردم قرار گرفتم و بو حالت 

  ن یزدن را در خود دارم و مدام با ا  عیطعنه و تشن  نیگرفتن و هم  رادیو ا  بیع  نیهم   قاًیحاال چه شد؟ من دق 

در     ذهنمن   نیو حاال ا  کنم را سرزنش و کوچ م  رانید  شناسد او را م   ب یبه عنوان ع  ذهنکه من   یمورد 

  : دیگو شد و حاال مر جناب موالنا نم ودستش ر کهن یتا ا زد م  یصورت کامال آزاد دست به هر کار من به 

  مباش  منینبود، ا بتیهمان ع گر 
  فاش  ز یاز تو گردد ن بیآن ع بوک 
  ) ٣٠٣٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  . شود از تو فاش م بیپس آسوده نباش که آن ع ستی از تو ن  یریگ م  یر یاز د یکه دار   یبیع  یتصور کرد اگر

 کردم، م   یی که در آن قضاوت و بدگو   مختلف  ی هانظر گرفتن چالش  ریز  طورن یروز و هم  ن یاز گذشت چند  بعد

  بود که از آن آگاه شدم.  ییبایدرس ز انی درس قضاوت نکردن اطراف

  .شوم م  شیو عدد اند  تیظاهر وضع ریو تنها درگ  کنم  را رد م  چرا که با هر بار قضاوت قطعاً طرح زندگ 

است که    یی فضاگشا  دیو تنها با د  میکن اتفاق را قضاوت م   ا یکه شخص و    را یز  م ینیب  بد م   ا یرا خوب    هات یوضع

انجام    ییفضاگشا  دیو شرط با  دیقیهست که هست فقط ب  نیهم  تی. وضعرود کنار م  هودهیب  یهاقضاوت   نیا

صورت مخرب  به   ذهنمن  نی هر قر  صورتن یا  ریگشوده شده تمام شود که در غ  یشود و هر چه هست به نفع فضا 

  . گذارد ما اثر م  یبر رو

  من شد: ادآور ی  لدایخانم  یبا صدا ریز  تیحالت ب  نیهم  در

  از زُکام   ز یبپرهدار و نگه بو
  بپوش از باد و بوِد سردِ عام  تن
  ) ٨٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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  48صفحه: 

  مشامت را ز اثر  دینداینَ تا
  هواشان از زمستان سردتر یا

  ) ٨٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شرف جمادند و فسرده و تن چون
  اَنفاسشان از تَل برف  جهدم

  ) ٨٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  برف درپوشد کفن  نی ز نیزم چون
  بزن   نیالدّحسام  دِیخورش غیت

  ) ٩٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  را  الهفیبرآر از شرق، س نیه
  درگاه را  نیکن زآن شرق، ا گرم
  ) ٩١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ی خود را صفر کرده است و در هر برخورد کامال خود فضا   ذهنتنها انسان زنده به حضور و کامل است که من   

  گشوده شده است.

که   در جهت او حرکت کنم و حاال زمان دیبا ییاز خود دارم قطعا تنها با فضاگشا که من هر گونه واکنش  زمان

هر     ذهنقطعاً من   کنم نه، برخورد م  ای و    کند آن کار م   ی رو  ای خود است که حاال    ذهن من   ری با هر انسان که درگ

  چه بنم؟   دیدارد. من با  واکنش  ایدارد و    بیع  چرا شخص  میبو  توانم من نم  جهیپس در نت  دیآ ما باال م   یدو

  . از زُکام» زیدار و بپره« بو نگه : دیگو نم  مر

  ی هوا  یدچار سرد  رانیکردن است تا هم خودمان و هم د  ییفضاگشا  برخورد با هر انسان تنها درس زندگ در

  : ت یاز زمستان هم سردتر است و با توجه به ب ذهنمن  ی. هوا مینشو ریدهم

  ؟یبه باطن در چه کار  نجا،یتن ا به
  ؟ یتو شار ای ،کن م  یشار

  ) ٢۶۶۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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  49صفحه: 

شار    کهن یا  یحاالت داشتم جناب موالنا به من گفت که به جا   نیکه پس از گذشتن ا  یر یبعد هم درس د  و

لحظه فضا گشوده    نیکن و از آن بجه تا در ا  ییو درد را شناسا  دگ یهمان   یو در آن گرفتار بشو   یبشو   تیوضع

و در واقع   را شار کن زندگ  غامیپ که در آن هست  تی کار است، تا از وضع نیو ا ی شو  زندگ شود و شارچ 

  . لحظه را از دست نده نیفرصت کار در ا

  هر دم را عوض  ی بِنه بر جا پس
  غَرض  یابیز واسجدْ واقْتَرِب  تا

  ) ١٢٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

و به او    یآور   یجا خدا را به   شاهیسجده در پ  صورتن یرا بذار تا درا  ییلحظه فضاگشا  نیهر کار ا  یجا به

  . ی شو ینزد
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  50صفحه: 

    یشهباز یخانم زهره از کانادا و سخنان آقا ‐١۴☎

  م ی است که از خودمان بپرس  نیشد، ا  ان یهم ب  ٩١٧حضور مطرح شده و در برنامه    که بارها در برنامه گنج  سوال

در دلِ اتفاقات    جانات یو ه  ها دگ یشار همان   ا یآ  م؟ یکن تلفش م   ای   میکن م  را زندگ   لحظه زندگ  نیدر ا  ایآ

    م؟یدان م  ییفضاگشا یبرا اتفاقات را فرصت  ای میشو م

  ؟یبه باطن در چه کار  نجا،یتن ا به
  ؟ یتو شار ای  ،نیم  یشار

  ) ٢۶۶۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

م  حضرت به  ندی فرما موالنا  مرکزمان خبر دارهر   ایآ   ول  م،یظاهر در تن هستما  از  اتفاق  میلحظه  در    که چه 

  کند  ارتعاش م مرکزمان به زندگ زنده زندگ   یو انرژ (درونمان)  مرکزمان  ایمرکزمان در حال رخ دادن است؟ آ

  است؟به دام افتاده  دگیهمان ی توسط  ایو 

شار کردن   ی و پلنگ برا  ریدرنده مثل ش   واناتی که ح  می نیب م  م، یکن وحش را تماشا م   ات ی ح یها برنامه   وقت

وارد   عاًیلحظه سر   یکردند درعرض    دایزمان مناسب را پ  وقت   ول  کنند، م  نیرا کم  خود مدت زمان  یغذا

  . اندازند و شار خود را به دام م شوند عمل م 

اتفاق   عیلحظه سر   ی صورت  هم به   ذهنو من   ها دگی همانکه شار شدنم توسط    کردم فکر م  نیبه ا  داشتم

لحظه شار شوم    یخودم نگذاشته باشم، ممن است    ی و اگر حواسم به خودم نباشد و نورافکن را رو  افتد م

اگر شار هم بشوم،    روزها حت  نیا  هلطف برنام. اما به فتم یب  ریگ  دگ یهمان  نیها در چنگ او چه بسا ساعت 

در طول روز اشاره    میها. در ادامه به چند مورد از شار شدنجهم م  تر از چنگال آن شارچراحت   و  ترعیسر

  .  کنم م

انرژدر منزل خودم نشسته  اول:  یوی سنار و  است، حس    ی لحظه در درونم جار  نیرا که هم   زنده زندگ  یام 

  ران یدر ا  زانمیو دلشوره درباره عز  حس نگران  ای   د،یآگذشته به سراغم م   ای  ندهیدرباره آ  ی. ناگهان فکرکنم م

است که توسط    ییجاهمان   قاً یدق   نیو ا  شومافکار غرق    نیممن است در ا  قهیچند دق  ی. برادیآ به سراغم م 

  . کنمرا تلف م  و زندگ  شوم لحظه شار م  یافکار در  نیا
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  51صفحه: 

 ن یاز ا  امه ی ها بپرسم. هدف اولاز آن   و حال   رمیتماس ب  رانیام در ابا خانواده   رمی گ م  میتصم   دوم:  ی وی سنار

اما پس از چند دق کردن عشق به سمت آن  یها و درواقع جار تماس ابراز عالقه و محبتم به آن   قه یها است. 

   و فضول  هیققضاوت کردن درباره ب  ریمس   رممن است صحبت به درازا بشد و د  هیاول  پرسمالمه و احوال 

که قرار بود به سمت    جا است که عشقهمان   ن ی. و انجامدیب  دهد رخ م  ل یکه در فام  کردن من درباره اتفاقات 

  . شود و شار شده و تلف م افتد م ری گ ها ها و فضولشود، در همان قضاوت  یخانواده جار 

  ت یاست. خرد و عقل و هدا  ریگسخت   کم  رم یمد  دارم، ول  یدر محل کارم هستم. شغل خوب  سوم:   ی وی سنار

توسط استرس   هی از ثان یگرفته، در کسر راد یاز کارت ا ری مد  ندیگو به من م   است، اما وقت یدر من جار   زندگ

را   همانجا است که زندگ  دیآ باال م منها در  واکنش  نیکه ا ییهاقه ی در همان دق قاًیو دق شوم و خشم شار م 

  .کنم  نم و زندگ  کنم تلف م

انرژ  جسم سالم  چهارم:  ی وی سنار است و به من    یهم در من جار   زنده زندگ  یدارم، هوا هم خوب است. 

و   شوم م  امذهنمن   لحظه شار کاهل  ی. ناگهان در  بن   یرواده یپ  و کم   یبرو  رونیب  ستیبد ن  دیگو م

و    شوم شار م   امذهنمن    لاست که توسط کاه  ییجاهمان   نیا  قاًی! و دق؟ی : ولش کن! حوصله دارمیگو م

  . کنم و نشاط من بود را تلف م سالمت  شیرا که درصدد افزا   ایپو زندگ

لم کم  پو  کم  کهن یاما از ا  ست،یاست و خدا را شر درآمدم بد ن  یجار  ام در زندگ   برکت زندگ  پنجم:  یوی سنار

 رمیپذ اتفاق را نم  نیا  . وقتدیآ اصطالح زورم مپول بدهم، به  رانیدر ا  بخواهم به سازمان  لیشود و بدون دل

با پول   ام دگی. همان همانکنم را تلف م  و زندگ شومجا است که شار م همان  کنم، و در مقابلش اعتراض م 

  . کند است که شارم م ام ذهنو ناموس من 

در    م،یهای صبریرخ بدهد: در ب  میبرا  مختلف  یوهایروز ممن است در سناردر طول شبانه   کردن زندگ  تلف

 یدردها   م،یهادادنواکنش نشان   م،یهاشیاندیابیدر کم   م،یهاشدن   دییتا  م،یهااز برتر درآمدن  حس سرخوش

  .  رید درشتوز یاتفاقات ر لیو خ  ام جسم

  ل یخ  ل یرا خ   حضور قدر و ارزش زندگ  لطف برنامه گنج است که به   نیارزشمند است ا  میکه واقعاً برا  چهآن   اما

روز مجاز  هم در طول شبانه   هی چند ثان  یبرا  حت   که تلف کردن زندگ  دانم م  ریو حاال د  دانم از قبل م  شتریب

  ر ی گ  کهن یا  باتریتر شده و زکم  لیها هم خ شار شدن   نی ا  زمیلطف برنامه و استاد عز. خدا را شر و به ستین

  است.کوتاه شده ل یهم خ ها شارچ نیدر چنگال ا میهاکردن 
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  52صفحه: 

  ی اتفاق را به فضا   هیاز صدم ثان  یدر کسر   شود آموختم که م  دایامروز خانم آ  غامیو از پ  ٩١٧طرح برنامه    از

ها بشوم، خودم فضا را باز کنم  را در اتفاقات تلف کنم و شار آن   زندگ   کهن یا  یکرد. به جا  لیشده تبدگشوده

  شوم.  لیتبد به زندگ یشااله روز کنم و ان  لحظه زندگ  نیزنده را در ا و زندگ 

  ن ی . همعال  ، بود، عال  عال  ن اغامتی. اوال که پدیکن م  دیی تا  د یباز هم شما دار  د ینی! بب بای ز  ل یخ  آقای شهبازی:

  د، یهم دانش باال دار د، یسالشان هست، شما هم که ماشاءاله هم پخته هست ١۶که   دایآ غام ی از پ یر یادگی  دییتا

    م؟یگو درست م  د،یدرست است؟ شما سواد دکترا دار

  . یشهباز  یبله، آقا  خانم زهره:

   ی که در    دیتواضعتان را نگاه کن  د،یهمه موالنا خواند  ن یو ا  دیهمه دانش دار  نیشما که ا  دینی بب  آقای شهبازی:

من از    دییگو م   دیشما ممن است بشنوند و دوستان شما، دار  یهال یفام  حت  شنوند،  که همه م   ونیزیتلو

استعداد که در    نیحالت و ا نی! امیکن   قدرشناس   واقعاً دیحالت را ما با  نیآموختم. ا  یساله مطلبجوان شانزده 

  له یوسبه   دیکه شما بتوان  ذهن به جذب و اجازه دادن من   لیم   ،ی ری ادگیبه    لیتواضع،و م   نیشما کشف شده، ا

  !  می واقعاً همۀ ما شر کن دیرا با نیا د،یری ب ادی مطلب  زندگ   یروین

  د ی اما شما دار  کنم، نم  یکارچ ینشستم ه  جان ی. من اافتد اتفاق دارد م  نیبهتر   افتد؟ م   چه اتفاق   دینگاه کن   اآلن

  پرسم، حال، حاال سن شما را نمهرکه به   انسان  یساله به  انسان شانزده   ی.  دی ده م  ادیدرس    ریدهم  به

  .  رید دیهست  طورهان یا ٣۶، ٣۵ نظرم حوالبه

  بله.  خانم زهره:

  اد ی  زیدارد چ   د،یکن م   در کانادا زندگ  د،یدار  یها هم تجربه کار سال   د،یهم دار  ییسواد باال  آقای شهبازی:

حالت آموزش    ن یحالت است. بهتر  ن یبهتر  ن یا  ریو د  میده م  ادی   درس زندگ   ریدبه هم   می . ما داردهد م

همه    قیو از طر  کند همه صحبت م  قیاز طر  دخداون  دیگو موالنا م   کهن یهم   د،یاست که اجازه بده  نیپرورش هم 

  ق ی گوش کند تا از طر  ه یهمان جنس خداوند در ما حرف بزند، جنس خداوند هم در بق  میبذار  دهد، هم گوش م

  .  رندی ب ادیاو  قیهم از طر هیبدهد، بق ادی ی

    م؟یگو حالت است. درست م  نیبهتر نی . اافتد اتفاق م نیهم  دارد

  بله.  خانم زهره:
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  53صفحه: 

 ی سو  نیا  قیاز طر  ن،یما است که در ا  ییدانا  یمنتها   نی! اافتد؟ چه اتفاق م  دینگاه کن   شما   آقای شهبازی:

سطحش باال است،    ار یبس  ار یهم که بس  ز یهم، آن چ. آن  دهند م   ادی   زیچ   ریدگنج حضور مردم دارند به هم

  م، یکن را که گوش م  غامیپ . هر  ریدتان به هم همه   د،ی ده م  ادی  درس زندگ  دیاست. شما دار  زندگ  ییدانا

  .  میریگ م  ادی  یزیچ  ی

لطف شما است و تعهد شما است،    ۀیسا  ریاش زهمه   هان یو ا  یشهباز   یاست، آقا   طورن یهم   قاًیدق  خانم زهره:

ما شده   یهم برا  فرصت نیها که اسال  دیبرنامه را سرِ پا نگه داشت  نیو ا دیکه شما کرد آن، درواقع همت عنی

  باارزش است.  اری بس م،یریب ادی ریدز هم و هم ا   میکه درواقع هم خودمان را ابراز بن

جمله    نیلحظه ا  ی   کنم، ول  ادداشتی   ییجا  یتکرارش هم نبود که من دوباره از    حت  دا،یخانم آ  غامیپ  امروز

ثان  ی که گفتند در کسر  شانیا را به فضا  شود م   هی از صدم  تبد  گشوده   ی اتفاق  را    نیا  عیکرد، من سر   لیشده 

 یی هاموقع   ی   عنیاست،    ید یکوتاه کل  مله ج   یخودم هم    یخودم گفتم واقعًا برا  غامیخط آخر در پ  عنوانبه

مختلف استفاده    یرا در جاها  نیا  تواند و م  ماند م  ادشی  نفر درجا به   ی کوتاه از    ل یجمله خ  یهست که آدم  

هم ماشاءاله، واقعاً با سن    دایو خانم آ  میریگ م  ادیهستند. که ما از دوستان    یدی کل  اتیاب  نیبند. مثل هم 

  ممنون از شما و دوستان.  ل ی. خمی نگرفت ادی شان یهستند و کم از ا ردمندخ  لیکمشان خ

و    میکشف کرد  ریدما، جمعاً با هم  میکرد  دای روش را هم که پ نیبرنامه و ا  نیاست! بله، ا  عال  آقای شهبازی:

مردم از   ی چجور  نمیب . من م دیآ رو م   شود، هم کامال مشخص م   جان یمرکز ارتباط هستم من، ا  نیچون در ا

   د؛ یگو م   کهن یگرفتند و ا  ادیها نفر آن مطلب را  ده   د ینیبم   دفعه ی  زند،  حرف م  کس  ی .  رندیگ م  ادی  ریدهم

  نَجستکس  و حزم  صبر یب ن،ی کم نیز
  را خود، صبر آمد پا و دست  حزم
  ) ٢١٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   . ه خوانم سال است دارم م   نیچند  شد قالووز بهشت»   یمرادی «برا،    الجنّة»«حفّت  نیمن ا  د،ینگاه کن   واقعاً

  خانم زهره؟  م،یگو  اآلن مردم به آن توجه کردند. درست م کنم، م  دیتأک 

است    کار زندک   دانم نم  دیدارد. شا  ریتأث   لی ها ختکرار   نیمهم هست که ا  نی. ایشهباز   یبله، آقا  خانم زهره:

  ی مرادیهفته گذشته در مورد مثال ب  نیو ا  دیایب  شیپ  دیکه با   یاآن، درواقع نکته   افتد، آدم م   یبرا  ییجا یکه  

 قدر ن یهزار بار تکرار شده، شما ا  نیا  دیشا  کهن یرغم اراهشا بود، عل   اریخود من هم بس  یکه صحبت شد، برا
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  54صفحه: 

  د یی فرما هست که شما م  یجور همان   قاً یاش واقعاً باز شد. دق نکته   ش یخود من هفته پ  ی برا   ول  د، یتکرار کرد

  بحث   عنی  کنند، هم اتفاقًا ما را شار م  های مرادکه با   دمیهفته من فهم  نیا  ها،ی مراد یهفته در کنار ب  نیو ا

  یی جاها یکه    دمیمن د  قاًی در برنامه، دق  دیرا که آورد  قشیمصاد  ،دیشار و شار شدن را که شما باز کرد

  . کند همان هم دارد من را شار م  شوم، م  دییتأ ییجا ی آورم، دست مبه  یزی چ  ی شوم، بامراد م  وقت

خودشان را    یها و تجربه  ندیآ که م   یزیان عزممنونم از شما و همۀ دوست  لیاست و خ   دارکنندهیهم ب  ار یو بس

  و  گذارند با ما به اشتراک م 

خداوند    عن یقضا    یهاکار با طرح   نیا  م،ی مهم است توجه کن  اریهم که بس  یز یچ  ی ! به  نیآفر  آقای شهبازی:

 ی زیچ    ی  دفعه ی  د،یخط، اسمش خانم زهره است که شما باش  یرو   دیآ نفر م  ی   دینیب . اآلن مکند کار م 

   کس   چه   داند قضا هم م  عن یغام را بشنوند،  یپ  ن یهم  دیکه با  کنند ها نفر دارند گوش مدر آن واحد ده   دیگو م

  دانم،  مطلب را بشنوند. من نم  ن یاآلن گوش بنند، ا  دی با  و چه کسان  د یبو  یز یچ  اآلن حرف بزند و چه   دیایب

  است.   دیمف  قدرنی سو ا نیا میگو م  نیهم  ی. برامیدان از ما نم کدامچیه

  ح یدارد تصح   مینیب و م   زند بزرگان ما هست دارد حرف م  نیتراز بزرگ   یها محقق، شعر موالنا که  ده  اآلن

صبر،    دیگو مرتب موالنا م  . هخواهدصبر م  میدیکه د  طورن یو درست شدن هم هم  حی. و تصح شود انجام م

  دند یشن   بار ی که    کنند که مردم فکر م  مینیب صبر، شر. ُخوب، م   ،و شر   صبری صبر، ب  ز،یصبر، صبر. پره

ا  ول  دند،یفهم ثابت کرد  ن یدر  به خودمان  ما  م   ی مطلب   یکه    م ی برنامه  اآلن  ده سال    شنود را  از  آدم، بعد 

  است.   ییاست، فضاگشا یمرادی ب نیهم شیهابودم. نمونه  ده یرا نفهم نیمن ا. که بابا فهمد م

   که مثال وقت   میگرفت   اد یاز ما     لیها صحبت کرد. من مطمئنم که خ با مثال   ییبه فضاگشاخانم مرجان راجع   امروز

   کنم. وقت   یی فضاگشا  دیبا  جان یهستم، ا  ی ریکار د  ی و من در فکر    می قدم بزن  رونیب  م یبرو  ا یب  د یگو خواهرم م

را که آدم با مادرش بتواند شام بخورد، عوض    ییفرصت طال  نیبا من شام بخور. ا  ای: بدیگو مادرم به من م 

  .  بن دیبا ییانجام بدهد. فضاگشا خواهدکه ذهن م  ی زیچ  ی نکند با 

ما گذاشته    یجلو   فرصت هست که زندگ  نیترکن، بزرگ   حافظه تلفن من را خال  نیا  دانم نم  دیگو م  پدرش

هم صورت    تبادل عشق   ی انجام دادن    نیو در ا  میانجام بده  ی کار   ی  ده،یهمه زحمت کش  ن یپدرمان که ا  یبرا

خال  نی. اردیب    یکردن حافظۀ تلفن  فرصت  است که زندگ   ما م  یجلو  ،ما م  یقضا جلو   گذارد ،با    گذارد

  .  میکن کمال تعجب ما رد م
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  55صفحه: 

من اآلن چه    ست؟ یچ   غام یوجود آورده، پ را قضا به   نیا  ست،یاتفاق چ  مین یلحظه بب  ن یاست که در ا  نیهم   یراب

  د، یآ درم   دا یآ  د،یآ منتها از دهان خانم زهره درم   دهد، م  غام ی دارد به من پ  قی طر  نی از هم    نکند زندگ  شنوم؟  م

بابا من    د یبو  که کس  ستی هم ن  یطور ن یبشنوم. ا  سالهفتاد سن دارم. هفتاد    ی. من که باال دیآ مدر   نایسار

  نه.   رم،ینگ  ادی رید دانم، م  زیچوپنج سالم هست، همه هفتاد  رید

. خودم را دارم درست  رمیگ م  ادی نوزده سال و شانزده سال دارند مطلب دارم    هان یکه ا  دا یو آ  نا ی از سار  من

  ی ر ی. مطلب ددییبفرما  د،یی بو  دیخواست م  یرید  زیزهره خانم. اگر چ   ، . عالمیهست  یطورن ی. همۀ ما اکنم م

  د؟ یدار

چند هفته قبل   شانیهم تشر کنم. ا  نایاز خانم سار  خواستم من م  فقط  ،یشهباز   یسپاسزارم، آقا   خانم زهره:

آن    ،شیهای ر یادگیداشتند از همه تشر کردند و    ییباالبلند   تیب  یهم که تماس گرفتند، اولش شروع کردند  

  ی برا   وچدفترچه ک   یگرفتم که    ادی هم    شانیگرفتند. من از ا  ادی چه    کسگفتند که از چه   میکه اآلن داشت   لغت

درواقع حاال چون    ، یهم برا   غامیپ   ی  کنم،  م  ادداشتیم بوده  از هرکدام از دوستان  ی ریادگ یخودم دارم، هر  

  که از دوستان داشتم و  ییهای ری ادگیمورد بود که تمام   یاخرده و س یکانال فرستادم که باال  یبود، برا طوالن 

  نا یرا از خانم سار  ن یبنم، هم   ان یگرفتم را ب  ادی چه    رانیاز د  که   اخالق  نی جا به اشتراک گذاشته بودم و همآن

  از شما.  نیچنو هم  کنمتشر م  شانیگرفتم و از ا ادی

     بخش دوم  انی پا   
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  56صفحه: 

  ی شهباز  یو سخنان آقا ای پو یآقا ‐١۵☎

ما بذارد، ابزار    یپا  یکال اتفاقات را جلو   کهنیبدهم. خداوند قبل از ا  خواهم کوتاه م  امیپ  یمن    شرمنده،

باال  ی ده روز    ی.  گذارد ما م   ار یرا در اخت   اشییگشافضا  ا  یاست،  روز،  به  نترنتیده  شدت خراب  خانۀ ما 

  ی به دور هستم. و در اوج فشار کار   یمعنو   ی امن کال از فض   ،است داخلخراب شده   کشم یس   عنیاست،  شده

است. حاال قبلش  من هم با گنج حضور قطع شده  ارتباط  یهاتمام کانال   هو یمختلف،    یهای زیرو اوج برنامه 

  موالنا گفت که: 

  سفر کنند  رتیکه بر براقِ بص قوم
  غبار در آن مه نظر کنند  یابر و ب یب

  
  آتش زنند زود   شهوت یهادانه در

  تَک عبر کنند  یداماه صعب به  وز
  ) ٨۶٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

اهعب ا  دامهستم، فقط م  ه یقض  نی بود که هنوز در ح  نیص  ی  خواستم   گرمتان را    یزنگ کوچولو بزنم صدا

  من را از شما و گنج حضور دور نکند.  طانیش ر ید لیبشنوم، خ 

ا  یهاموالنا و صحبت   ی هادرس   تمام    در ما    نیگوهربار شما،  ب   یخواهر  من    یبرا  کند، جدا م   تی چندتا 

  ها را... برنامه  کنم م سع  کنم،  است، و من هم با خودم تکرار مخودش کار کرده  ی برا لیکه خ  فرستد م

دوستان   کنم م  تشر برنامه   از  بهکه  را  صوتها  پ  صورت  کانال  برنامه    گذارند م   یمعنو   یهاام ی در  از  بعد 

  م یر ما جدا کرده برااست که خواه  تیچندتا ب  ی.  دهم گوش م   نیدر ماش   کنم، استفاده م   لیبالفاصله، من خ 

 یی نگاه کوچولو  ی  ریدو با هم  میبو  تانیبرا  گفتمکار کرده بود، کم کرده بود،    ل یخ  میهفته، برا  نیفرستاده ا

  بود:  نیا هاتی از ب ی. کنم م  خداحافظ  عیسر م،یداشته باش شیرو

  طالبِ خوش حمله، من راست کنم جمله  یا
   که پختَست یهر د ،دست یخواب که د  هر 

  ) ٢۵٨٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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  57صفحه: 

یاز کاربرد زنده شدن به حضورش  کال کم کارها  م،یریفاصله ب روزانه آدم م یدر تمام مراحل که با   تواند

  حمله باشم. خوش  ای خواهم شد،  مرادی که من ب  ردیرا ب  میتصم  نیخودش ا

او    شی شدن و بامراد شدن پ  مرادیکال ب  کهن یا  عن یحمله  . خوش خوش حمله، من راست کنم جمله»  طالبِ ی«ا

  بشود. ی

  داد غامیکه را فتح و ظَفَر پ  هر 
  مراد یشد مراد و ب یاو  شِیپ

  ) ۴٠۵٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ار یشد وصل   یو نْدانِیکه پا  هر 
  چه ترسد از شست و کارزار؟  او

  ) ۴٠۶٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

هست   رید  تیتا بسه  یکم ناقص خواندم.    ی  نیکم کرده بود به من، حاال ا  ل ی است که خ  تی چندتا ب  نیا

و موالنا مهر    کنند  واقعاً دشوار م  یکارها   شان ذهنها با منآدم   کنم  فکر م  شه یکه کال من خودم هم  ی از مثنو

  که:  دیگو م  زند، حرف م  نیبر ا ی دییتأ

  را  ماری: مر آن بغمبریپ گفت
  کن دشوار را ْ سهل یبو کا  نیا

  ) ٢۵۵١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  حسن   انایداِر دن ف آتنا
  دارِ عقْبانا حسن  ف آتنا

  ) ٢۵۵٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ف یرا بر ما چو بستان کن لط راه
  ف یشَر  یا ما، خود تو باش منزلِ
  ) ٢۵۵٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  58صفحه: 

گاه ها که سخت است و دامچالش   در تمام  دارمکه برم  به من کم کرده. من هر قدم  لیخ  تیتا بسه  نیا

با خودم م با ذهن راه   میگو  صعب است،   که صورتکنم، من دشوارکن سهل هستم، در   دایپ  حلاگر بخواهم 

  کن دشوار است.خداوند سهل 

  را  ماری: مر آن بغمبریپ گفت
  کن دشوار را ْ سهل یبو کا  نیا

  ) ٢۵۵١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  حسن   انایداِر دن ف آتنا
  دارِ عقْبانا حسن  ف آتنا

  ) ٢۵۵٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ف یرا بر ما چو بستان کن لط راه
  ف یشَر  یا ما، خود تو باش منزلِ
  ) ٢۵۵٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

عطا بن.    ایرا در آن دن  ییو یو ن  ایدن  نیرا در ا  ییویبه ما ن  ای: خداندیگو است که در قنوت نماز همه م   ییدعا

دن آن  فضا    عنی   ای حاال  زمانگشوده   یآن  د   شده.  ما  به   ریکه  حاال  را  فدستمان  ا   یزیصورت  جهان    نیاز 

  جا بماند. به  ییویحسن و ن  یاز ما  است، ولبسته

  ف یرا بر ما چو بستان کن لط راه
  ف یشَر  یا ما، خود تو باش منزلِ
  ) ٢۵۵٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

من قول    شود، و مهربان. وقت من دارد تمام م  فیشر  یخدا   ی ا   بن که منزل ما تو هست  فی را بر ما لط  راه

پارک  بودم درمورد  ا  مل  یهاداده  منابع  تمام  از  متأسفانه من  ا  نترنتیصحبت کنم،   نترنت یدور شدم، اصال 

   ی باالست و    یکار   هیروح   لیخ   نه، ول  ه فشار ک   عنی شدت  جدا شدم. حاال سر کارم به   ای انگار از دن  م،یندار

  خواستم  آماده نکردم. فقط م   ی زیچ   ل یخ  نیهم  یاز کارِ سر کار، برا  ریبپردازم به غ  ر ید  یبه کارها   توانم کم نم 

را آماده   یز یچ   یبعد    یهاهفته   کنم م  دوستان. سع   رندیب  یرا جد   وحشمانات ی که ح  میبو  یاکلمه   ی

  . دابنم، شرمنده به خ
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  59صفحه: 

آن چندتا شعر را    دی. لطف کندیکرد  ما معن  یشعرها را که برا  نیبود، هم  عال  ل یخ  غامتانیپ  آقای شهبازی:

  منتها.  دیبخوان واشی ، یطور ن یهم  دیدوباره بخوان

  آقای پویا: 

  طالبِ خوش حمله، من راست کنم جمله  یا
   پختَستکه  یهر د ،دست یخواب که د  هر 

  ) ٢۵٨٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

کار    نیاول من ا  میریگ که در نظر م  ییایکه هر موقع در هر کار دن   کند نظر به من کم م  نیاز ا  ل یخ  تیب  نیا 

باشد که من    حواست  ول  ،  حمله هستکه درست است که خوش  دیگو را بنم، بعد آن کار را بنم، خداوند م

  . یبپز خواه که م  ی هر د ای  ید یکه د یهر خواب  کنم تمام کارها را درست م

  از:  تی تا بسه  ی هم من  بعدش

  را  ماری: مر آن بغمبریپ گفت
  کن دشوار را ْ سهل یبو کا  نیا

  ) ٢۵۵١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

دشوارکن    ا یکن دشوار هستم؟  از خودش بپرسد: من سهل   تواند لحظه م   ن یدر هرلحظه در مقابل اتفاق ا  آدم

  سهل هستم؟ 

 ام؟  ذهنبا من   کنم من دارم دشوارش م  شود، آسان انجام م  شود، که سهل انجام م  یکار   یاگر    کهن یا  عنی

  کند؟  دشوار را سهل مکار  یهستم که   کس کنم، فضا را باز م من وقت  ایو 

  حسن   انایداِر دن ف آتنا
  دارِ عقْبانا حسن  ف آتنا

  ) ٢۵۵٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

که    می بن   را چه معن  یعقب  دانم حاال نم   ،ی در دار عقب  ایرا. خدا  ییوین  ای دن  نیبه ما عطا بن در دار ا  ایخدا

  عطا کن.  ییوین ها بخورد، ولکم به آموزه ی
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  60صفحه: 

  ف یرا بر ما چو بستان کن لط راه
  ف یشَر  یا ما، خود تو باش منزلِ
  ) ٢۵۵٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  آقای شهبازی: 

که م  ستی همان قصۀ مثنو  نیشده است. اگشوده  یفضا   ن یهم  یقبع ی   ادت یحضرت رسول رفت به ع   د یگو   

جهان را سخت گرفتم که آن جهان    نیگفت من ا ؟ یشد  مار یشده بود. گفت تو چرا ب   مار یب ارانش یاز   ی مار، یب

من خوب کن،    یرا برا  ا یدن  آن دعا را بن که هم    نیمن گشاده بشود، خوب بشود و رسول فرمودند که ا  یبرا

  .را   ایدن نیهم ا

.  م یدچار هست  ذهنکه به من   میهم ما هست  ضی نماد خداوند است، مر  جان یاست که حاال، رسول در ا  نیا  اش معن

مسئله    کنم،  م  ی ریگکه دارم سخت  م ییگو که ما م  دیگو  ما م  ادت یلحظه آمده به ع   ن یخداوند ا  نیپس بنابرا

  شتر یهرچه ب  ایدن  نی. چون ابه من پاداش بده  تو  ا،یمردم رفتم به آن دن  بله وقت  کشم،  زجر م  کنم، درست م

  . نیب م  اصطالح آسانبه  ای آن دن ،بش سخت

که    دیگو . م دیگو م  ماریطور که حضرت رسول به آن بدعا را بن، که همان   نیلحظه ا  نینه، ا  دیگو م   خداوند

که اصل توست،    شدهگشوده  یلحظه فضا   نیفضا را باز کن، ا  عنیرا خوب کن، هم عاقبتم را.    میای «هم دنبو  

توست خوب بشود. هردو    یلحظه که قسمت ماد  نیا  رونیخوب بشود، هم انعکاس آن در ب  جان یدرون توست، ا

  . » از من بخواه دیبد بشود، هردو را با یخوب بشود آن   ی ن یکه ا ستین یطور ن یبه تو، ا دهم را من م

  که نینه ا  د،یدوتا را بخواه  ن یبشود، هم درونتان. ا  لعا  رونتانیکه شما هم ب  خواهدلحظه م  نیخداوند در ا  پس

  د ی د  نیهم  نیغلط است، ا  ن یممن است عاقبتتان هم خوب بشود. ا  ، توهم  یفضا   یسخت بشود در    رونیب

  ذهن است.

  بخوانم:  تانیبرا ری د بار یکه جالب است خواندم،  تی دو ب  ی آقای پویا:

  داد غامیکه را فتح و ظَفَر پ  هر 
  مراد یشد مراد و ب یاو  شِیپ

  ) ۴٠۵٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  61صفحه: 

  ار یشد وصل   یو نْدانِیکه پا  هر 
  چه ترسد از شست و کارزار؟  او

  ) ۴٠۶٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  هفته به من کم کردند.  نیا  لیدوتا خ  نیا

  آقای شهبازی: 

. اگر شود بشود، او کارش درست م   اریوصل    . اگر ضامن هرکسنیاست ا  شد قالووزِ بهشت»  یمرادی «ب  هیشب

  . شود کارت درست م ، فضاگشا باش ،وصل باش ماًیدا

 ردیگ صورت م   لحظه موقع   ن یدر ا  تی موفق  ست،فتح و ظفر موقع  نی، بنابراداد»  غام یکه را فتح و ظَفَر پ  «هر

  ا ی رسد ذهنت به مراد م ، کن م ییگشالحظه فضا  نیآن هست. پس اگر در ا  غامیپ د،یبن ییگشاکه شما فضا 

  باشد.  ی دیهمه با یاست، برا یتو  یبرا رسد، نم

شما    یبرا  دم، ینرس   ای   دمیبه مراد رس  دیگو ذهن م  عنیذهن کجا؟!   یمرادی و ظفر خداوند کجا؟! مراد و ب  فتح

  د یدار  یاهم خداوند است، پس چه غصه   دنتان یو ضامن به ثمر رس   شما وصل هست  کهنیا  ی برا  ست، یمهم ن 

  . زیچچ یه ر؟ید

  ! میزن ما زنگ نم ر،ید دیی گو را م ها معن  دیرا شر که شما هست خدا  آقای پویا:

  . دیرا دوباره بخوان تیدو ب نی. ادیخوان  م  شما آخر شعر عال نه،  آقای شهبازی:

  آقای پویا: 

  داد غامیکه را فتح و ظَفَر پ  هر 
  مراد یشد مراد و ب یاو  شِیپ

  ) ۴٠۵٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ار یشد وصل   یو نْدانِیکه پا  هر 
  چه ترسد از شست و کارزار؟  او

  ) ۴٠۶٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  62صفحه: 

م  من را  ا  دهم اعتبارش  خواهرم که  سه   ر ید  کنند، م  ن یرا گلچ   هان یبه  بمن  م   تی تا  را  ازتان    خوانم آخر 

  . کنم م  خداحافظ

  واقعاً.   دیدار یچو خواهر به شما که هم  میده هم اعتبار را م ما آقای شهبازی:

  آقای پویا: 

  فتا  یکه: بر رزق ا غمبریپ گفت
  ها ست و بر در قفلفرو بسته در
  ) ٢٣٨۵ نیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

  ) ٢٣٨۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

  ) ٢٣٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  .ستینان سنّتِ اله ن  طلب،یبه، ممنونم. ب به آقای شهبازی:

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

  ) ٢٣٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

به طلب و رضا مردم صحبت کردند. طلب  و امروز راجع   م،یطلب داشته باش   م، یما واقعاً بخواه  کهن یبدون ا  عنی

  ن یو حاضرم همه کار بنم به ا  خواهم را م  ی زیچ   یکه واقعاً    دنیطلب را فهم   نیمهم است. و ا  اری و رضا بس

   ذهنمن    کاهل  کهن یا  یبرا  د، یای وجود ببه  کشد طول م   کم   یطلب در مردم،    نیهمان طلب است. ا  ن یبرسم، ا

  . دیآ نم شیاز جنس درد است، پ کهنیو ا

و    یطور جد در ما به   یطلب خردمند  ش،یطلب گشا  ت،یطلب عاف  خواهد، درد مرکز ماست، درد درد م  وقت

طور که حزم را هم صبر آمد  . واقعاً طلب را هم صبر آمد پا و دست. همان میصبر کن  دیبا د،یآ وجود نم به لیاص
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  63صفحه: 

اآلن، واقعاً    خواهد  چه م  خواسته،  چه م  شود ها آدم متوجه مپا و دست، طلب را هم صبر آمد. پس از مدت 

  اآلن.  خواهد م

قانون    کهنیا  یبرا  خواهد،را اآلن واقعاً م   یزیچ   ی  فهمد سال آدم م  نیبعد از چند  است فقط  موقع  ی  عنی

  د؟ یکن توجه م خواسته، . آن موقع نمکند م  تیجبران را رعا

  سا یقول خانم پراآلن به   نیکه هم  شود کند، متوجه م   دای دست پ  تیبه رضا  رضا. هرکس  ت،یرضا  طورن یهم  و

چرا؟    رون، یب  دیآ م  تیکه از درون من نارضا  دمیبودم د  ستادهیبخرم، در صف ا   گفت رفتم قهوه بخرم، کاف

جا هم نه، آن  دمیرفت؟ رفتم د   تینارضا  نیاداره، که ا  نم، یبب   سی است. بعد گفتند بروم آف  طوالن  قدرن یصف ا

  .دهد دارد خودش را نشان م  تی نارضا

  : دیگو موالنا م تیب نیا کهن یو ا میه باشهرلحظه رضا داشت کهنیا

  بر آسمان رضاست  تیابر عنا هزار
  ببارم، از آن ابر بر سرت بارم  اگر 

  ) ١٧٢٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

طلب هم، طلب   نیصحبت شما، ا  ن یما رضاست. درمورد ا  دیکه کل   میفهم نم   د یو شا  د یکه با  یطور رضا را آن   ما 

  که:   کنند م  تیرضا شا  یجااست. مردم به دیو رضا کل 

  ست نام اواست، عشق شده یاکرانهیب لذّتِ
  است، ور نه جفا چرا بود؟ ت یخود شا  قاعده

  ) ۵۶٠شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

لحظه ذهن ما عادت  نیدر ا م؟ ی. چرا رضا ندارمیرضا ندار کهن یا یبرا م؟یشو خداوند مواجه م  یما با جفا  چرا

  شوند  رد م  ندیآ مردم است م  هی خداوند هم مثل بق  م،ی ناله کن   م،یکن  تیشا  ه  میکن کند. فکر م   ت یکرده شا

  خراب است.   لیو وضعش خ  کند م ت یشا  لین خ یبرود دنبال کارش، ا دیبده نی به ا یز یچ  ی بابا  ندیگو م

خوب    لیکه وضعش خ   . آن کسکند تر موضعش را خراب   نالد، که وضعش خراب است و م  به هرکس  خداوند

  ی اصال نان ندار   ،ی ریم م  از گرسنگ  یکه تو دار  کند نگاه نم  نی. بنابراکند م  شتریاست و رضا دارد، آن را ب 
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  64صفحه: 

و رضا داشته    ی بخند  کهنیمحض ا به   داخل. ول  ندازد یسوراخ ب   نیاز ا  اورد ی به تو نان ب   کن چون ناله م  ، یبخور

  که در را زدند به شما نان دادند.  نیب م  ،باش

  آقای پویا: 

  ی گره بشا  نیبه داده بده، وز جب رضا
  نگشادست  اریبر من و تو دِر اخت که

  ) ٣٧غزل   ات، یحافظ، غزل (

  آقای شهبازی: 

  ی گره بشا  نیبه داده بده، وز جب رضا
  نگشادست  اریبر من و تو دِر اخت که

  ) ٣٧غزل   ات، یحافظ، غزل (

که    دی. آن شعر هم بلدستین  ار ی دست ماست که اخت   ذهنمن   ار ی . اختستیدست ما ن   زندگ  اریآن اخت   عنی

  د؟ ی؟ حفظ آن را نکو باشد که او» اری «اخت دیگو م

  آقای پویا: 

  آن را نکو باشد که او  اریاخت
ِتَّقُوا   مالخود باشد اندر ا  

  ) ۶۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  نهار یز ،ینباشد حفظ و تقو چون
  ار یاخت ندازیکن آلت، ب دور

  ) ۶۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

با  ذهنمن   اری اخت  نیا  آقای شهبازی:  وقت  د یرا  ما  ندار   انداخت، چون  را    ی جلو  میتوان نم  م یحفظ  خودمان 

ناله  یجلو   م،یریبوقت  م،یریمان را ب   دور، شعر موالنا   میندازیرا ب  ارمانی اخت د یبا م،یرا ندار ی مرادی ب تیظرف

  . میبرس  تا به رضا و طلب واقع مانی رو  یآن چراغ باشد فعال جلو  م،یرا بخوان
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  65صفحه: 

    یشهباز  ی خانم نرگس و سخنان آقا‐١۶☎

  بخوانم خدمتتان:   ٩١٧در مورد برنامه  متن کوتاه ی  خواستم  نرگس هستم، از نروژ م

  بچه ها اول، بعد من بخوانم خدمتتان:  دیشعر بخواند شما گفت  تی ب ی  خواست اول پسرم م

  : کنم خواهش م  دییبفرما بله آقای شهبازی:

  ی شهباز یسالم آقا  :نیراد

  ن؟ یبله سالم خوب  آقای شهبازی:

  آره  :نیراد

  ست یدر گشادن راه ن نیا دیکل یب
  ست یطلب نان سنت اله ن یب

  ستیطلب نان سنت اله ن  یب، نیآفر  نیآفر آقای شهبازی:

  ن ی که ا  دیشر کن   را  خدا  دی با  واقعاً  مینیب هم م  ا ن راشو یدیهستند و  ن یریش   لیشما خ   یها بچه  ن یخانم نرگس ا

ربچه دار  اها  ا   دیشما  در  ا  ،سن هستند  نیو  و در  نیدر  شما خردمند شد  نیا  سن هستند  قدر    دیسن هم  و 

  نه؟  رید دیناد را م   یتانهابچه

  چشم  کنم م  سع شاءالهان  :خانم نرگس

  ن چقدر؟ اشیهانه؟ سن دین هم هست امواظبه، آگاه از سنش  آقای شهبازی:

  هست  اشاش هست دخترم هفت سالهپسرم هشت ساله :خانم نرگس

ها و کار کردن و عشق دادن و عشق  ن آندن شما با  اشما و وقت گذر  یهابچه   یهاسن   نیبله ا  آقای شهبازی:

به سن    دیآ االن، سنتان م  مویگ من دارم به شما م  میاز آن بهتر ندار دیر    ستینعمت زندگ  ن یبهتردیر    گرفتن

با  دیر  ،دیبشنو هیدخواشما م  به شما، حاال میگو من االن دارم م ،د یچرا به ما نگفت  ییگو  م  بعداً رسد ما م

به فکر    دوجود ندار  نعمت  ا یبهتر در دن   ن یعشق دادن و عشق گرفتن از ا  ،ندن اکردن وقت گذر  یباز   هایتان بچه
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  66صفحه: 

  د ی ارذب  ا ر  هان یا  ها،نیگفته و ارا  آن   گفته و همسرم   هچ   نده و چه کساکارم م   رونیب  نم،اد مقام و پول و نم

  . دییله. بفرماءاشاان  بله م،ی بچسب کنار، به اصل زندگ 

شود م   د سال دار  ٢٢  ای  ٢١و چند    ستیمن االن ب  دن باشا ماد ی،  تجربه شما  طورنی و هم   من دارم تجربه زندگ 

ها را از  فرصت   نیرا از دست دادند، ماها هم ا  هافرصت  نیا  یاده  عیکه    دمیکه با مردم سر و کار دارم و د

شود  م   بار   ی شش ساله     ی دیر    بچه ما شش سالشه   می بفهم  کهن یا  یجا بچه ما شش سالشه به   م،یدست داد

هم حوصله    میهم جوان   م،یوش بار م   ی   سال  ۴٠،  ٣۵  که ما هم در آن سن در سن مثال    ودش دوبار که نم 

چرا    ،را گفته  نیاآن    چرا   نماد نم   نیا  شیپآن    ش ی رفته پ  مانحواس  م ینیب   دفعه می     ل و  میدار  یهم انرژ  میدار

اگر    درو ایدر ن   های باز  نیااز    ذهنکه من   شاءالهانهم شب کار کنم هم روز کار کنم   رمآو در نم   شتریمن پول ب

و    ن یاول  نیاستفاده کنم ا  می کنار من از زندگ  ات سینه وا  م یویب  م یریب  اجلوش ر  میما متوجه باش   درو ای هم در ب

  ن یا  کن   بچه شش ساله نخواهم داشت توجه م دیر    من   ،م استفاده کنمیهاکه از بچه  است  فرصت من  نیآخر

    د.گرد بر نم دیر  دوران

  د. ییم بفرماویگ من دارم تجربه خودم را م  کنم نم حتیمن نص دیببخش

  ر ی گ   یآدم تو چالش کار   دیی گو  که شما م  طورن یهم   ،ست ه  طورن یهم   چون واقعاً  ده یمف  لی نه خ  :خانم نرگس

  ی ها حرف   نیا   ول  است،   خوب متداول  می که ما هست  سن  نیخوب تو ا  د که به کارش برس  خواهد  م  مثال  ا ی  کند م

  . دیکن  م  داریب ار ممنون که ما   ددار ریتاث  ل یشما خ

 رد یگ آدم م  اطالعی آدم ب  یخبر یب  ردیگ نم   اکار ر  نیا  ینه چالش کار جلو   کنم نه بابا خواهش م  آقای شهبازی:

  ی امروز آقا   ،د درست کار کن  دهشت ساعت کار کن  نیدر آن هم  دکن هشت نه ساعت که کار نم  یکار که آدم روز 

   عن ی  میما درست کار کن   میکن که هشت ساعت کار م  دکن  م  جابیکه قانون جبران ا گفتند از دانمارک م   عل

که    شود ما هم متوجه م یکارفرما   ،م یهلحظه قانون جبران را انجام بدبهو اگر لحظه  م یاش کار کنلحظهبهلحظه

 با  ، دهند به ما م یو پول خوب دکن کار م  دحواسش هست به کار و دار ، دجد و جهد دار  نیدارم ا آدم ی  بابا 

به اصطالح   دمید  زیچ  تو  دی م که شما گذاشته بوده  ییویدیو  نیمن حاال ا  و.  کرد   زندگ  وبخشود  م   پولآن  

  ، د یکن م   شرفتیپ  دیشما هم دار  کنند خوب رشد م   دارند  سالمند واقعاً  هایتانخداوند به شما لطف کرده بچه

  ت ی و وضع  هایتانن و بچها شما سنت  البته مخصوصاً  میشر کن   دیبا  مانهمه   دیلحظه شر کن بهلحظه  دیشما با

    دیقدرشناس باش  دیبا هانیها و اهمه فرصت  نین و اابودنت  شرفتیو در حال پ نات فعل
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  67صفحه: 

   ممنون مرس  یشهباز  یممنون آقا   ل یبله چشم خ :خانم نرگس

  ما بسته است روزن دل   نا سپاس ز
  فرمود انسان لربه لنود  یخدا
  ) ٩١۴شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

مرکز عدم و برکات آن و بازگشت دوباره به تعهد و مرکز    حقارت ذهن و عدم وفا به عهد و فراموش   ییشناسا

  بزرگان  یار یعدم به 

  چرا بود ایدلبر مرا شرم و ح عاشق
  بود رسم وفا چرا بود نیجمال ا چونکه

  ) ۵۶٠شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

   اصل  شیخو   است در حال  یو نسب  یسبب  یو بر اساس روابط قرارداد   هاست دگیما در ذهن به همان  ی وفا  رسم

  است.  ما در تمام لحظات زندگ  اوری و  اریکه همواره با ما بوده و هست و تنها   ستیزندگ  نیا ستیما زندگ 

  باد  نیصد دستان به کار توست ا به
  ی حق گزار یخو ستیرا خود ن تو

  ) ٢۶۶۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

    ست؟یبه مرکز عدم در من چ  یشرگزار یهاخود به مرکز عدم، نشانه   یشرگزار ن یبباز

  مرکزم عدم هست؟  ا یدهم و هرلحظه ناظر باشم که آ اتی هستم که به خود آب ح میقدر کرآن  ایآ

   زندگ   دهم مرکزم اجازه مبا عدم نگهداشتن    ای شار شدن جهان هستم؟    ای ها    دگی در حال شار کردن همان  ایآ

  من را شار کند؟   یها دگ یهمان 

  م یو صالحات آمد کر   اتیباق
  م یاز صد آفت و اخطار و ب رسته

  
نو    است در خلق    زندگ  ییای پو  ا یها     دگیشدن همان  شی کم و ب  ی ذهن است برا  ی قرار  ی صورت آرام من ب  پشت

    ؟به نو
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  68صفحه: 

  کنم؟  درونم را حس م  راتییتغ ایآ

  فکر من خالق هست؟  ایآ

  و ثابت بودن در مرداب ذهن را دارم؟  مصرف یحس ب ای

  کنم؟  لحظه چطور به خود اثبات م  نیخود را به ا  و قدردان سپاس

  است؟  ذهنمن کج   دید ای  ست؟یزندگ   نانهیواقع ب دیمن د دیلحظه د نیا

  را دارم؟  لیو تبد  ییکه فرصت فضاگشا نمیب خود را م   خوشبخت ایآ

  حضور هستم؟   یو فضا  نیگزار چشم عدم ب شر

  ذهنم؟  ییهنوز در جدا ای  کنم؟ ها مخود را کنار گذاشته و حس وحدت با انسان یتمام نقش ها  ایآ

  شوم   انیآن آمد که من عر  وقت
  بذارم سراسر جان شوم  نقش

  ) ۶١٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ا یب شهی عدو شرم و اند یا
  ا یپرده شرم و ح دم یدر که

  ) ۶١۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

خش در توهم    یمثل چوب  ای مرتعش کنم؟    زیکنم و به اطرافم ن  راب یدارد که خود را س   انی عشق درونم جر  ایآ

  و خدا هستم؟   رید ی هاذهن منقطع از انسان 

  قانون جبران است.  تیذهن با رعا حقارتذهن و تیدر درون و شست محدود روح زندگ  ییشناسا

ها و دردها را منعکس   دگی همان   یهاکه صورت من را ببخش در عدم نگه داشتن مرکزم چون   کوتاه   زندگ  یا

تعهد خود را به تو دوباره اعالم کنم و با سپردن خود به کن فکان در    خواهم  م  زندگ  یا  ، نقش تو  یکردم به جا 

  برابرت سر خم کنم.  

  وسف یخواهم مانند حضرت    بله م  اندازمیو کمان ب ریها به طرفت ت دگی مثل نمرود با چشم همان  خواهم نم

  ها خارج شوم.   دگیبا طناب عدم از چاه همان 

  راه کوشش خواهم کرد :   نیلحظه عمرم در ا نی پس تا آخر ذهنمن کار فقط به دست توست نه  نیا ول
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  69صفحه: 

  تا رگم جنبان بود  زم،یگر م
  آسان بود؟  شتن یفرار از خو  ک 

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

  ذهن و قدرت گرفتن بود.  شیاند تیبر من داشت، برداشتن حس محدود  ٩١٧که برنامه  یاثر

   حاضر است آن جا که هست  فتیحر 
  ی شرم دار د،یگر بو  نیول 
  ) ٢۶۶۶شمس، غزل  وانید ،ی مثنو(

  : ردیگاز بدو تولد در ما شل م  ذهنمن که در   ییهاشرم  انواع

  که  در حال   م،ی زنده شو  به زندگ  م یتوان   ما نم  یاعمال مذهب  یسر یکه بدون انجام دادن    ؛یمذهب  ی باورها  شرم

درا   زندگ ماست  بر  ن یدرون  نظارت  و  مرکز  عدم کردن  با  شناسا  ذهنمن لحظه  با  آن    یی و کوچ کردن 

  . میزنده شو  به زندگ میتوان ها م دگ یهمان 

باورها  ناش  شرم ن  ؛اجتماع  یاز  پولدار  اگر  عدم    ایحس حقارت    جهیدرنت  م،یندار  التیتحص  ای  می ست یمثال 

  به ما دست بدهد.  تیصالح

  ت یبا جنس  دگ یچون مثال من زن هستم جنس دوم هستم و در واقع همان   ؛تی جنس  ل یتحم   یاز باورها    ناش  شرم

به ذات  مئقا خود زندگ  یبه خود تی هر جنس که که اگر ازدواج نکنم بدون همسر کامل نخواهم بود در صورت

  هست.

ما را   ذهنن م  لهیوسه ب ،یها در راه معنو زان یکه در اثر دردها به علت افتان و خ  ؛ذهنمن   یفضابند  ناش شرم

م با نظارت  ت توانس  و م   میست ین   ذهنمنما    که زنده شوم در حال  ندارم که به زندگ  اقت یکه من ل   کند م  دینا ام 

  . میکن  تری ما از آن آزاد شده و حضور ناظر خود را قو   یاریتا کم کم هش  می نی بر آن خود را جدا از آن بب

 ی عدم توانستن را در ما دارند چه در جنبه ماد   ایحس حقارت    لیکه قصد تحم  ؛ذهنمن های  ن یاز قر  ناش  شرم

  . یو چه در جنبه معنو 

با عدم کردن مرکز به    کهخود در حال  یهایی شدن بر توانا  لیقا  تیو محدود  دن؛یاز خود را جسم د   ناش  شرم

  . میخود را دار  در خود و زندگ ریی و توان تغ میشو وصل م خرد زندگ
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  70صفحه: 

 دهد  سفر م یار ی ما را منزل به منزل در جهت تکامل هش که زندگ  ؛از عدم اعتماد و توکل به زندگ ناش شرم

  . م یو توکل داشته باش  میصبور باش دیتا ما را به خود زنده کند تنها با

ها   دگیو همان  هات یوضع  خود با  سهیمقا  دنیاست در اثر جسم د  ذهنمن  لیکه شرم تحم  سه؛یاز مقا  ناش  شرم

  .می هست رینظی خود ب یو به خود  م یخداوند ی تایما امتداد ذات  که ها در حال و انسان 
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  از ایتالیا  خانم الناز‐١٧☎

  مشغول کردن از مالل   شتنیخو
  قصد از کالم ذوالجالل  باشدَش

  ) ٣۴۶۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  مان  گرفتگماللت و دل   یآتش کوچولو  نیتس  یمسن برا  یصورت  را به  ایسخن اول  کهنینشانه از ا  ستیب

   ذهن مردن به من   عنی  مانی ار یهش   لیو تبد  یگرفتار   شۀی و طلبِ کندِن ر  میانبرده   یو به سرِ حمت پ  م یخوان م

  . میرا ندار

ذوالجالل، خداوند، محروم    ی هاآدم را از لطف   ، ذهنمن   گرفتگقول شما دل کردن به، به  مشغول   آقای شهبازی: 

  .کند م

آتش و درد  نیاست که ا نیا یبرا نیا کهنیو ا دیرا خواند تیب نیا ٨۴۴شما در برنامه  کهن یو ا بله، خانم الناز:

ا را اح  نیو  فقط    کهن یا  یبرا  م یشو مشغول خواندن حاال موالنا م  م ییآ م  م،یبرطرف کن  م یخواه م  اناً ی مالمت 

  مسن.   یصورت به

را نگه م   عنی.  نیآفر   آقای شهبازی: دواها  م، یدار درد  .  نیقول شما آسپربه   میدار  دهندهن یتس  ی فقط مثل 

ما،    یو دردها   کند درد را خوب م   نیآسپر  نه که حتماً، ول  دیدارد در درون ما، شا  علت  ی   دیسردرد ما شا

موالنا،    تیب  ت،یمسن ب  لۀ یوسرا به   شیدردها  ول  م،یدار را نگه م  دگ ی. همان ست دگیمالمت ما، از همان

م نیتس ستیدرست ن نیا م، یده.  

بشناس   ذهنمن   دیبا همان  م، یرا  بشناس  دگ یو  همان   میرا  ب  دگ یو  زمان  م،یندازیرا  تا     دگ یهمانکه    وگرنه 

موالنا بخواهد تا دو ساعت ما را آرام نگه دارد،   تیدو ب ای  تیب یوجود خواهد آمد. جاست، باز هم درد به آن

  .دیی. بله بفرما ستیدرست ن نیا

خودم متوجه نباشم،    مسئله بشوم، ول  نیکردم که ممن است من دچار ا  ییدر خودم شناسا  کهن یا  و  خانم الناز:

برنامه    ای خواندن موالنا هستم    نیعنوان مسن مشغول اماللت دارم به   یماللت، از رو   نیحال ادر    کهن یا  ول

قطعاً    می نیدر خودمان بب   ار  شیها داشته باشد، که اگر چندتاممن است نشانه   یسر   یگنج حضور هستم،  
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را   دمیدر خودم د  دوره زمان   باًیرا که تقر  شیتاستیاست. که حاال من ب  یطورنی که ا  میریب  جهینت  میتوان م

  عنوان کردم. 

  . متعهد نبودن: ١

  گاه بودن  برنامه و مطالعات و گه  یر ییروزه در پنبودن هر  وستهی. پالف

  . اتیتکرار نکردن و حفظ نکردن اب عنیروزانه   در ذهن و زندگ ات ی. عدم روشن کردن چراغ ابب

  در عملردمان.  اتیاب یکار نبردن ترازو ها و به آموزه   ییبه بعد اجرا  توجهی. بج

  دن یند  ایطور کامل و  برنامه به   ی   دنیخود، مثال ند  یبرا   در روند آموختن و نداشتن طرح آموزش   نظمی. ب٢

  !  جا یصورت به  یابرنامه  چیه

  حضور.  برنامۀ زندۀ گنج   دنیبه د دن ی. اهتمام نورز٣

  . شانیا انات یکم گرفتن بهمراهانمان و دست  یمعنو  یهاام یبه پ  توجه. کم ۴

  خود.   انیگرفتن ب کمدست  یاز رو  ایو   کاهل یندادن از رو  امی. پ۵

و تصور   اتی اب  نۀیخود در آ  رادات ینکردن ا  دایو پ  مانیها ی  دردها و گرفتارٔ همه   تی . برعهده نگرفتن مسئول ۶

  . سازند مشل م میبرا انمی من و اطراف  ِط یندارم بله مح  من اشال خاص کهنیا

روزانه اَعمال خود    یابیعدم ارز  ایو    به روز نکردن قانون اساس  ای  حضور و  نکردن قانون اساس  نیو تدو  هی.ته٧

  . قانون اساس نیبرحسب ا

   ی   یبهتر و عدم تمرکز و تعمق بر رو  شتریهرچه ب  یو انبار کردن دانش بر طبق الو  سطح   یگر. جستجو ٨

  .  تیب ی و  ،ی بخش از مثنو ی  ای شمس،  وانیغزل د ی  ایبرنامه گنج حضور، 

حضور اگر    گنج   نندگانیبه هر بزرگ و کوچ، که ما ب  کشراه و سرک   ریپ  ی. انتخاب نکردن تنها و تنها  ٩

و   میاخود انتخاب کرده   ریعنوان پو برنامه گنج حضور را به  یشهباز   یجناب موالنا، آقا   م،ی داشته باش  اقتیل

  خودمان است. رهرچقدر کوتاه هم مردود و اخالل در کا  یر ید یبه هر جا  کشسرک 

  باشد.  ری اگر در جمع همراهان و پ و توجه حت دییو جلب تأ  یمعنو  یهادانسته  شی . بلند شدن برحسب نما١٠
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  ن یشتریجناب موالنا ب کهنی ا رغم ن علگو درآوردن حمت بزرگاوو بحث و گفت  غی و به تبل  یپر. عدم پنهان ١١

  اند.کرده  خموش  تیرا بر رعا دیتأک 

  . ای سخنان اول وار ها و تکرار طوطآن  حبر و سن   ای و قضاوت   رانید ی. تمرکز رو١٢

برنامه١٣ از  نکته  ننوشتن  پ.  و  اب  هاغام ی ها  شن  اتی و  صرفاً  روزنامه   ای   دنیو  نکردن  وارخواندن  مرور  و   !

  . مانیهای بردارنکته 

را    ها ت یهنوز غم وضع   عنیشدن آموختن،    لیاز تبد  ریغ    تی ها را با نخدا را خواستن و آموزه   ر ی. از خدا غ١۴

  ها. آن  یداشتن و دعا کردن برا

خاطر داشتن دانش  به کهنیو احساس ا ده،یبر ما تاب ریشدن با نور پ نیکه از قر تی. از خود دانستن پرتو عار ١۵

  به من دارد.  خاص تیعنا  زندگ کهن یا ایشدم  رانیدارم و برتر از د خاص  تیدر ذهن شخص یمعنو

درگ١۶ سطح    ری.  در  داستان   هالیتمث   الفظتحت  ی معنا  عنیشدن  آن   یجا به  ات، یاب  یها و  از  ها  استفاده 

  . وکشید ی هاو ستاره  نهی صورت چراغ و ترازو و آبه

  دن یپندها، و رنج   نشیکار بردن گزو اشارات نادلخواه و به   راداتیا  رشیها و مقاومت برابر پذضاوت آموزه . ق ١٧

  اشال خود.  ییشناسا یجابه  ریگرفتن از مالمت و تنبه پ نهی و ک

مذهب    میبحث کن  کهن ی. مثال اشانیها و درس اآموزه  یتمرکز رو  ی جابه  ر یو رفتار پ   شخص . توجه به زندگ ١٧

  . م یکن لیبه برنامه را تحل  رندگانیگبا تماس ی شهباز یبرخورد آقا  ایجناب موالنا چه بوده و 

  ی پندها  ق یدق  ی اجرا  یجا بشود به   تمان ی در وضع  ر ییباعث تغ  تواند م یشهباز   ی صحبت با آقا  کهن ی. تصور ا١٨

از درون خودش به او    حل مسئله هرکسراه  آموزش قدغن است، و  نیدر ا  دنی: سوال پرسندیفرما که م  شانیا

  . شود گفته م

مثل   رید یهابرنامه  آمدن شیکردن آن با پ نیزیخود و برهم زدن و جا  مطالعاتٔ . متعهد نبودن به برنامه ١٩

  ی ها و شبه  هاو کتاب  هالم ی ها و فآثارشان مثل رسانه  ای ذهن  یهاشدن با من  نی و قر دیو خر  و مهمان حیتفر

  . یمجاز 
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  74صفحه: 

شروع   ی دیمثل رابطۀ جد ییهاو بهانه  زندگ   نیروند روت  ریی محض تغخود به  ی . سست شدن تعهد به کار رو٢٠

ام، در مسافرت  ام، شغلم را عوض کرده ام، دانشجو شدهشده داراست، بچه شیدر پ ام، اآلن جشن عروسکرده 

  مار ی هم خورده، بام بهدرحال مهاجرتم، رابطه  کنم، ام را عوض منه هستم، مهمان دارم، درس و امتحان دارم، خا

  ام.ام، ورشسته شده شده  کاریام، برا از دست داده  یزیام، عزشده

و عزم   میانبرده   یپ  ای اول  امیپ  گرل یتبد  یرو یو ن  مانهی ح  یهااست که ما به مغز آموزه   نینشان از ا  هان یا  تمام

و   میرا ندار  ذهنو مردن به من  مانی اریشدن هش  لیغم تبد  عنی.  میرا ندار   خیاز ب مانیهای گرفتار  شۀیکندَنِ ر

  ی فرونشاندن آتش کوچولو   ایو    ها دگ یو بهتر شدن همان   شتریب  یبرا  میها دارآموزه   نیبه ا  چشماگر هم گوشه 

آموزش   نیاحتماال از ا  م،یابیب  یمسن جالبتر   ایبشود    بزرگ  لیآتش خ   ایآتش بخوابد    نیماللتمان است و اگر ا

  .میجدا شده و در ذهنمان غرق بشو
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  75صفحه: 

  خانم فائزه   ‐١٨☎

جسارت کردم و    هفته را، ول  نیا  ۀبرنام  نم،ی از سفر برگشتم و اگرچه موفق نشدم که هنوز برنامه را بب  شبیپر

  تان.را با اجازه   یمثنو  تیدوست داشتم که چند ب یمقدار ی  اتشی اب یِحاال از رو

به  لیخ  هانیکردن و ا دیبه صموالنا راجع  اتیاب نیکه در ا میداستان طاووس هست که از چهار مرغ ابراه ی

  د یتأک   یهفته هم    نیغزل ا  ن یرا از آن بخش جدا کردم و حاال ا  تش یچند ب    یو حاال من    کنند  ما سفارش م

داستان طاووس از دفتر پنجم هست، از    اتی اب  ات،یاب  نیر کردن و شار شدن داشت. حاال، اشا   ی رو   خاص

  ها را جداجدا ندارم، ولآدرس  خوانم، بخش را م   نیا   ات ی از اب  یسر ی . حاال، من  شود شروع م  ٣٩۵  تیب

  دفتر پنجم. ٣٩۵ تی کرد، از ب شیدایکه بشود راحت پ دوارمیام

  اکنون به طاوسِ دو رنگ  میآمد
  نام و ننگ   یکند جلوه برا کو
  ) ٣٩۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  و شر ر یخلق، از خ  دیاو ص همتِ
  خبریآن ب ۀدیو فا جهینت وز
  ) ٣٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دِ ی درواقع ص  میخواه  است که م  نیخاطرِ ابه  تاً ی نها  م،ی کن را هم که م  دگیهمان  یِشارها   نیاز ا  ل یما خ  ایگو

 اشجه یکه از نت   می کن کار را م  نیا   و در حال  م یاست که نام و ننگ داشته باش  ن یخاطر ادرواقع به   ن یا  م،یخلق بن

خُوب ما اصال بدون    ول  ست،یخود ما ن  یبرا  دیجز سردرد و ق   اشجه ینت  ن یکه ا  ندیفرما م   تاً یکه نها  میخبریب

  . میفقط مشغول شار کردن هستخبر 

  ست از وقتِ وِالد؟بوده نیا کارت
  مردم کردن از دام وِداد؟  دِیص
  ) ۴٠٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ارائه   نیهم   ای . حاال از دام وداد، از درِ محبت  مردم بن دیفقط ص  یشروع کرد   یآمد  ای که به دن  از وقت  نیهم

  .  هاشدگت یهوکردن هم 



                               ۹۱۷-۱های تلفنی مشاره برنامه ویژه پیغام

  76صفحه: 

  و باد و بود  شار و اَنْبه زان
  تار و پود؟  یابی  چیدر کن، ه دست
  ) ۴٠١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  است روز  اهیست و برفته  شتر یب
  هنوز   خلقان  دِیبه جِد در ص تو
  ) ۴٠٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  همه ن یاما نگاه کن از ا  ،خلقان   دیدر ص  تیتو هنوز با جد   ول  شود، م  ریدارد د  ر یو د  رود دارد عمرت م   و

  اما  ،و تو فقط در فکر شار کردن هست  روندم   ند،یآ مردم م نیا ؟ی دار ی زیچ  چ یه یکه کرد  یشار 

   ن دیص یشود، در دام تو  شب
   ن دیبر تو جز صداع و ق دام

  ) ۴٠۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

تو    یدام فقط برا  نیو ا  یهم ندار  دیص   یکه در دامت    نیب م   ول  رسد، م   انی عمرت به پاکه    ندیفرما م

  خودت بوده.   یبرا دوبندیسردرد و دست و پا بستن خودت بوده، ق

  به دام  یکردم د یتو خود را ص پس
  ز کام   محبوس و محروم یشد  که

  ) ۴٠۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   و نتوانست  یکه درواقع خودت را حبس کرد   ی که انداخته بود   ییهادام  ن یبا ا  یکرد م   د یتو خودت را ص  پس

  و فکر نام و ننگ.    یکردن مردم بود دی در فکر ص کهن یخاطرِ افقط به  بن زندگ   آزادانه حت

  بود؟  زمانه صاحبِ دام در
  خود کند؟  دِیما احمق که ص همچو

  ) ۴٠٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  که:   ندی فرما در ادامه م و
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  را، عشق است و بس  دی ارزد ص آنکه
  گنجد اندر دام کس؟  او ک  یل 

  ) ۴٠٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  یاو شو دِیو ص  ییمر آ تو
  ی به دام او رو ،یبذار دام

  ) ۴١٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  به گوشم پست پست  د یگوم  عشق
  است  یادیبودن خوشتر از ص دیص

  ) ۴١١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

که تو    ست ین  یز یهم چ  نیخُوب ا    کردن دارد، عشق است، آن وحدت است، و ول  د یکه ارزش ص  یز یتنها چ  و

او    د یص  د یدرواقع تو فقط با.  به آن برس   ذهن  که بخواه  ستین   یز یچ  ،ی ندازیبا ذهنت آن را به دام ب  بتوان

آن وحدت   ،ی بشو  ل یو تبد  باش   دگزن  د یفکان درواقع صقضا و کن   ن یهم   ق یتا از طر   باش  م یتسل  د یبا  ، یبشو

د بشود.  دام  ر یمحقق  بذار  ی هاآن  هم  را  زم  ی ذهنت  هر  در  م   ، یانه ی کنار،  حاال  شار    یهادام   مییآ چه 

حاال آن    کنار، ول  میگذارکنار، دام نام و ننگ را م   می گذار خلق را م   دیکنار، دام ص  میگذار را م  ها دگ یهمان 

که   میمتوجه باش  دیدر سرمان و با  میگذار به عشق م   دنی رس یذهنمان که همان اسباب هم هستند برا  ی هادام

  . میاو باش  دیشدن است که ص میفقط تسل  م،ی بذار دیها را هم بادام نیا

  نشده. ریشار هست، بخوانم اگر د نیبه هم هم هست از دفتر ششم، که راجع  تی چند ب  ی دیبدهاجازه  اگر

  . دیکن  و معن  دیبله، بله، بخوان آقای شهبازی:

    فائزه: خانم

  که  میدار ت، یهم هست چند ب ٢٨٠٨ تیچشم، از دفتر ششم، ب

  ست  چشم شه، بر چشم بازِ دل زده 
ست ت شدهّ بازش سخت با هم چشم  
  ) ٢٨٠٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  از نظر دیابیز بس همت که  تا
  نر   ِریبازِ شه جز ش ردینگم
  ) ٢٨٠٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ی بازِ معنوْ چه؟ کان شاه ِریش
  ی تو دشیشارِ توست و هم ص هم

  ) ٢٨١٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

. حاال باز را هم  میکن که ما چشممان را باز م  وقت  زندبر چشم دل ما م   که چشم شاه، چشم زندگ  ندیفرما م

باز    معن باز را به   شود آموز شاه هست و هم مباز در نظر گرفت که درواقع دست  ۀپرند  ی عنوانِ  به  شود م

  ار ی چشم ما بس  نیو ا  زندکه به چشم دلِ ما م   استشاه    چشم  نیو ا  میمتوجه هست   م،یهست  اریبودن که ما هش 

 ر ینر د  ریجز شبه  رید  ،زندگ   ۀتوجه زند  نیهم   ردیگنظر درواقع م   نیکه از ا  همت  نی. پس اشود با همت م

  آن هم چه.   دیگو م  حت  ول رد،یگ نم  یز یچ  رینر د رِیبازِ شاه جز ش ری د دیگو م  عنی  ست،یقانع ن

رید  یشاهباز معنو   نیا  اصال  ار تو است، هم ص  ده،یبه وحدت رسعنی  ،ی تو   دشیهم ش    همان درواقع همان

و هم    هم شارچ   د،ی. درواقع هم شار و هم صیهست، نه شار   ید یکه نه ص  ر یهست د  وحدت با زندگ 

  . ید یهست و نه ص ی درواقع نه شار  ول د،یص

  ن یجان در مرج د بازِ ِری صف  شد
   نیافلال اُحب یها نعره

  ) ٢٨١١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  را دوست ندارم. نیکه من آفل  کشددارد نعره م  نیمرغزار د نیبازِ جانِ ما درواقع در ا نیا و

  د؟ یدوباره بخوان شود آخر را م تیب ، لیخ  با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

    فائزه: خانم

  ن یبازِ جان در مرج د ِری صف  شد
   نیافلال اُحب یها نعره

  ) ٢٨١١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  لطفاً.  دیهم بن آره معن آقای شهبازی:

  ن ی در هم  ن،یمرغزار د  ،ن»ی«مرج د ما در    یار ی بله، بازِ جان، حاال همان جان ما که درواقع همان هش  فائزه:  خانم

که ما در فکر شار    ییزهایچ   نیرا دوست ندارم. تمام ا  ن یکه من آفل  کشد م  ادیشده، درواقع فرگشوده   یِفضا 

را    زندگ  ۀبا همت شده، نظر دارد، توجه زند  رید  که  ی چشم باز   نیُخوب ا  آفلند، و ول  هان یا  میکردنش هست 

 ز یهر چ  ،ی ریهر تصو  ، یهر فکر  د،یآ که به ذهن درم   یز یرا، هرچ   نیآفل   ن یاز ا  کدامچ یدرواقع ه   ر یدارد، آن د

و    رود م   نیا  م یکن لحظه تجربه م  ن یکه ما ا  یز یهرچ  ،ی اکه، هر تجربه   یز یهرچ  ،جان یهر ه  ،ی هر درد  ،یماد 

که   زندگ  دیص م،یباش دیص  دیو با میچسب  نم هانیما به ا  م،یرا دوست ندار هانیما ا ها،ن یما ا جورن یهم رید

درواقع همان، همان وحدت و    ریشار ما که د  و هم زندگ  میباش   وحدت باشد که هم ما شار زندگ  نیا

  ماست. نش یهمان منظور آفر

   



                               ۹۱۷-۱های تلفنی مشاره برنامه ویژه پیغام

  80صفحه: 

    یشهباز یآقا ‐١٩☎

  است: عال اریبس ار یبس تیب بله،

    نیباز جان در مرج د ر ی صف  شد
  ن یال احب االفل یها نعره 

  ) ٢٨١١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

باز جان   ری«شد صف.  ن»ی«در مرج دزار،  اصطالح گلستان، سبزه چمنزار، به  عنیباز جان در مرج، مرج    ریصف  شد

است،    نیعنوان باز خداوند، باِز جان، بازِ روح، بانگمان اشده ما به گشوده   یفضا   نیدر ا  عن ی  ،ن» یدر مرج د

من    م ییگو رفتارمان، با گفتارمان، با حالمان م  ا ب  عنی   نیال احب االفل  یها است، هرلحظه نعره  ن یآوازمان ا

من    میی گو م  یی ما با فضاگشا  افتد، م   اتفاق   یاست، هرلحظه    نیرا دوست ندارم. پس تنها آواز ما ا  نیآفل

نم   زیچ  نیا ندارم،  دوست  را  ا  چسبم آفل  بله  آن،  ا  شدهگشوده   یفضا   نیبه  و  دارم  دوست    ی فضا   نیرا 

  است. ن»ی«مرج دشده گشوده

    نیباز جان در مرج د ر ی صف  شد
  ن یال احب االفل یها نعره 

  ) ٢٨١١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  ی شهباز یشهرام از تهران و سخنان آقا  یآقا ‐٢٠☎

شهرام هستم از تهران    نندگان،ی . من سالم و عرض ادب دارم خدمت شما و همۀ بکنم درود بر شما، خواهش م

  .شوم مزاحمتان م 

  شما؟  دیآ خوشتان م  مانی همدالنمان، رفقا یهاغام یپ  نیاز ا آقای شهبازی:

که کاشته    ییهادانه  نیبخش است او چقدر لذت   کنند ها واقعاً چه مجوان   نیبله، ماشاءاله استاد ا  آقای شهرام:

 یی هاها چه بهره و از آن  دهد دارد م  وهی م  شیها لیشده، خ  ییهانهال  یبه    لیتبد  رید  یایشده و حاال  

  . دیگلستان را باغبانش خودتان هست ن یباغ و ا نیواقعاً. خوش به سعادت شما که ا  م،یریگ م

  کنند  . همه لطف دارند به من فکر مدی. شما لطف دارستمین  یامن کاره   ستم،یقربان من باغبان ن  آقای شهبازی:

شما بوده و طلب    یهانکردم. نه، لطف خداوند بوده، لطف موالنا بوده، کوشش  یکردم، نه بابا من کار   یمن کار 

خداوند    ییدانا  ریدبه هم  د یشما دار  جانیا  شستم. من ندی فراموش نکن  دیرا با  نیشما بوده، خواست شما بوده، ا

  وسط.  دیاوریمن را هم ب  دی. شما لطف دارکنمنم  ی من کار  د،یده م  ادیرا 

  که:   دیگو جناب موالنا که م  امیخدا را هزاران بار شر، بله واقعًا پ آقای شهرام:

  آن آواز خود از شه بود مطلق
  گرچه از حلقوم عبداله بود  
  ) ١٩٢۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

در    ی جورن یشما ا  لۀیوسبه  نینازن   یواقعًا جناب شهباز   امی پ  ن ی، امن آوازت، آواز خداست»   ش ی«پخدا،    ام یپ   که

است. آن    زیانگو شفت   زی انگرت یهمه از کوچ تا بزرگ قرار گرفته و واقعاً ح   اری در اخت  دسترس و به آسان

پنج سال، ده سال    م یگذارچشم به هم م   شان یایکه     کودکان  یتو   م، ی نیب جوانان عشق م  نیا  ی بخشش که تو 

  معلم موالنا هستند واقعاً و خدا را هزار مرتبه شر.  یشان همۀ  ر،ید

به من    زدند زنگ م   یاعده   ی کردم    شنهادیپ  اول که من کودکان را  م، ینیب را م   اشجه یبله نت  آقای شهبازی:

ا  گفتند م آخر؟ موالنا را آدم پنجاه ساله، هفتاد ساله    فهمند چه م  هان یکه ا  د؟ یکن کار را م   نیآقا شما چرا 

بفهمد و    تواند است از ما بوده، م  تر ی نه، بچه نزد  هک  شوند بچه چطور بفهمد؟ اآلن متوجه م  نیا  فهمد،  نم

تکرار    خواند، را م  تیآن ب  ، شش سال،  در پنج سال  نیا  دیکار تخم گل را م  نیکه. شما ا   ماندبچه بچه نم
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که از شش، هفت    ییهاآن   د،یشما نگاه کن   ند،ینش و دارد م   ندینش به بار م  در ده، دوازده سال  نیا  کند، م

سال    ،اآلن شده پ   ازدهیشروع کردند،  چه  طغ  ی چجور   دهند، م  ییهاغام یسالشان،  از  و    جوان  انیشدند. 

  ها زنده شد.در آن  یجستند، عشق زود  ذهنمن من  کردنض یجستند، از نفوذ و مر نوجوان 

دور،    م،یدور کن  م،یرا از خدا دور کن  نیبه خداست، ما ا ینزد  لیکه اآلن خ   یموجود   ی که    ستین  فیح   آخر

 د یبخش را از اول نکن خب. م  نیبشو، خب آقا ا  یبه خدا نزد  ا یحاال ب  م ییگو دور شد، م  ل یخ   دور، دور، وقت

  . دییبفرما

جناب    امی مأنوس شدند با پ  ی جور نیسن، ا  نیکه از ا  ییهابچه   نیبله واقعاً خوش به سعادت ا  آقای شهرام:

آقا  نیا  دیحاال که شما فرمود  دیموالنا. من اجازه بده    ی هم    نیا  ، یشهباز   یرا هم عرض کنم که دختر من 

شما و    یبوده، زنگ زده برا  شکه نه سالش بوده، هشت سال  موقع  شیهفت سال پ  باًیاش است که تقرجنبه 

کاشته شده در وجودشان،    هان یاگرچه که تخم ا  را خوانده و حاال در سن نوجوان  هان یو ا  ن»یبنش  «دال نزد کس

  کند،  دنبال نم   ریهم د  ل یخ   دیدر ظاهر شا  هم دارند، ول   عالقۀ خاص  یچه پسر من چه دختر من، هر دو  

  بود.  تر یکنار من نزد  رد کم   یموقع با برنامه هم آن

دارد آن شعر    که هست  شود تکرار برنامه گنج حضور پخش م  یتو   هویکه اآلن هفت سال گذشته و    ن یهم   ول 

 کند آن شعر هنوز دارد کار م   ندیب م   ول  م،یچشم به هم زد  شنوند، م   رانید  ای  شنود، و خودش م  خواند را م

ها، اثرش ماندگار  آن غزل  ها، ت یآن ب  یایهر    هاچهب  نیواقعاً تا آخر عمر ا  دیگذاشته که شا  را باق  یاثر  یو  

  گذرد  سال م  ن یچند  م، یزن چشم به هم م  هان یخود من است با دخترم که واقعاً، ا  هم تجربۀ شخص نیاست. ا

دارم،     کوچ  غام یپ   یتان  با اجازۀ   رم، ینگ  ل ی. بله من وقت را هم خکند و بعد چقدر هنوز هم دارد کار م

  . معرض کن

   عال تیب نیا م،ی داشت  قبل  یهابرنامه  نی چنو هم  ریاخ  ٩١٧ ۀدر برنام  ما

  د یحق ناموس را صد من حد  کرده
  د ی بسته به بندِ ناپد بس یا
  ) ٣٢۵٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ،  ذهنمن   بدل  ی ، آبرو«ناموس»موضوع    نیخودم با ا  ۀعرض کنم و تجرب   خواستم  م  «ناموس»به  من راجع   د ینیبب

  . میموالنا آموخت  عال ات ی و از اب عالمختلف ما از زبان جناب  یها در درس  بایز ل یو خ  عال  لیکه خ
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سال    ازده ی  سال، حداقل من شخصاً ده   نیدارد که من چند  ییدر تو  و تو   هیالبههیشناختِ ال  ی واقعاً   «ناموس»

به که خواستم راجع   لیدل  یکه چقدر کار دارم و اصال    دانم ناموسم و هنوز هم م نیاست که در راه شناخت ا

بشود، خدا   که بله کم   می هاداشتن  ناموس   نیبه ا  جانیاست که اعتراف کنم ا  نی در برنامه صحبت کنم ا  نیا

  است که گفت از زندان آهن بدتر است.  زندان پنهان  یبندِ پنهان،  نیاز ا میبند، آزاد بشو هم لطف

  که،  میداشت ریاخ ۀبرنام نیباز در هم و

  د یمر  یمش گردد ا که پش  تا
    دیدر آن روضه چر  دیبا هاسال

  ) ٢۴٧٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بشود.  «مش»شاءاله ان  «پش»هستم که  ن یروضه هست که من دنبال ا  نیها در اسال  واقعاً

دفترِ   ٢۴_٢٣ نامه،  ن  اتِیآن اب   وقت یمثنو   یاز همان ابتدا   به ناموس خواستم عرض کنم که من حتراجع  حاال 

  .شدم اشتباه متوجه م شدم؛ و متوجه نم  خواندم سال م  نیاول، را چند

هم   ریشب د  ی وقت سعادت باشد،    یشاءاله اگر  ، حاال ان «سخا»   ۀواژ  یهست و    «ناموس»  ۀواژ  ی

امیجداگانه صحبت کن  «سخا»به  راجع  ما   برعکس  معن    ی  هان ی.  ذهن  پبه  در  رفته.    فرضش یطورِ   معموال

  . میدان م ی رید زیچ  ی  همرا   »ی مند«سخاوت و   «سخا»و   میدان م  خوب و مثبت زیچ   یرا  «ناموس» ما 

خوب و    معنبه   «ناموس» و حاال آن    دهد م   ادی و    دهد به ما نشان م   هان یاز ا  یر ید   معن   یکامال    موالنا

  . می هست ناموسِ بدل نیکه ما چقدر گرفتار ا  میفهم م  خود، ول   یمثبتش که جا

  :م یکه در دفتر ششم خواند ییجارا آن  «ناموس» که    وقت

  ست یبرادر راست ن  یو ناموس ا عشق
  ست یعاشق ما یدرِ ناموس ا بر 
  ) ۶٣٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

کنار هم جور    «ناموس»با    «عشق»   نیکه ا  م یگرفت  ادی بود که در کالس درس شما    یی هاهم جزِو آن   تیب  ن یهم

  . ندیآ درنم
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  84صفحه: 

هم   لیاوا  نیاصال    ا مصراع ناموس  و  ن  ی«عشق  راست  نم  ست» یبرادر  متوجه  هم  فهم   شدم را  بعد  که    دمیو 

  گفته بود که،   یمثنو یکه ابتدا  » «ناموس

  ما  یسودا خوش ِ عشق یا شادباش
  ما  یهاجمله علت ِ بیطب یا

  ) ٢٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  نخوت و ناموسِ ما  یدوا یا
  ما  نوسِیتو افالطون و جال  یا

  ) ٢۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

تو افالطون و    ی«انخوت و ناموسِ ما بشود.    یدوا  دی ای عشق قرار بود ب  نی، انخوت و ناموسِ ما»  یدوا   ی«ا

 کردم متوجه شدم، فکر م   کردم هم فکر م  ل یخ  خواندم، را م اتی اب  نیسال که ا  ن ی. من تا چندما» نوسِی جال

ناموس است   یدوا  «عشق»که نه،    دمیبعداً فهم  ماست، ول  «ناموسِ»ماست و خودش    «نخوتِ»  یِدوا   «عشق»

ا  ندیآ جور درنم   ریدبا هم  «ناموس»و    «عشق»و   بر درِ  تعارفات گرفته،    ول  ستم،ینَا  دیبا  «ناموس»  نیو  از 

  م، یدار رانیکه از خودمان در ذهن د لیتبد نیتا ا دیا یب شنشرم دیکه با میتعارفات روزانه تا شرم که خواند

را    «پش»   نیبله ا  م،یروضه بچر  نیها در اشاءاله سال و ان   کنم خودم کار م  یرو   هم ها. در همه، من  نقش

  . میبن  «مش»به  لیتبد

     بخش سوم  انی پا   
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  85صفحه: 

    رازیاز ش  سرورخانم  ‐٢١☎

  خدا  بنام

خود    عشق اران ی  نیچن و هم ی شهباز ی آقا زمیدر ابتدا خواستم از زحمات عاشقانه پدر و استاد عز غام یپ  نیا در

ما را    ۀآموختم که هم   شتریو ب   شتریب  شانیاز ا  شهیرا هم  ییکه فضاگشا  یشهباز   یکنم. از آقا   تشر و قدردان

 ق ی چنان ما را تشو. اما هم نندیب را م   ها دگیهمان  وها دلشان نقص  ۀ نی. هرچند در آرند یپذ م  می گونه که هستآن

  و همواره از خطرات راه آگاه. دهند م  دیو ام   کنند م

شوق و    نیا  دانستم مشتاق بودم و م  اریکردم در ابتدا بس  غامیکه شروع به نوشتن پ  شیدوسال پ  دیآ م  ادمی 

 زم یاز خواهران عز  یقو   اریبس  یها غامیبا خواندن پ  کشش و جاذبه از طرف خداوند است. اما پس از مدت کوتاه

  زم یاستاد عز  ۀاشار  کوتاه   کردم و در جمالت  ارسال  زمیعز  یشهباز   ی آقا  یکوتاه برا  خانم و سارا خانم، متن   سایپر

حالت در من پس از خواندن    نی. اخورد من به چه درد م  غامیپ  رید  یادارکننده ی ب  یهاغام یپ  نی با وجود چن

در مورد داستان آن زن که خداوند خانه را گفت: باران فروگرفته،    ٨٣٨خانم سارا از آلمان در برنامه    غامیپ

  بماند، شدت گرفت.   دنمهمان در گر

ها از  به نوشتن خالصه  دیت و بااس  طانیکردند و فرمودند مر ش  کار نه  نیدر دوجمله من را از ا  یشهباز  یآقا

به دور نباشم و آن    ارانیوجب از جمع    ی  عنیبدست    ی  یدرپی هر برنامه ادامه بدهم و به طور مستمر و پ

ذهن    طانیکه ش  نمیب . و مامده ید  زیآن را ن  رکاترا انجام داده و ب شانیا  شیشد که از آن روز تا به امروز فرما

  ی بعد   یهارنگ ی و بعد مر و ن  غامی در دادن پ  و کاهل    . اول تنبلسازد و قدم به قدم ما را از راه خارج م  پلهپله

 که   ییهانخواهد بود. خصوصاً انسان   مهیجر  پرداختیب  ز ین  نیکه ا  مین یبب  ارانی  ۀکه خود را خارج از حلق  تا زمان

 زیاند. و نپرداختن آن را انکار کرده و پوشانده ییایامور دناند. و بعد با رفتن به ذهن و به را درک کرده  قتیحق

که در خاطر انسان     غامیبر خوب و بد نکردن و همواره هر پ  ی شهباز  ی آقا  دیتاک   غام یپ  ن یارسال ا  رید  لیدل

  قانون جبران را به جا آوردن است. نوع ارسال کردن و به  قضاوتی گونه با بهمان  ندینش م

  م ی تشر کنم و بو  رندیگکه با برنامه تماس م   عشق و کسان  دهندگانغام یپ  ری واستم از دخ   کهن یا  رید  و

جمعه شب،    تلفن   یهاغام ی پ  ۀژیو  ٩٠۴من راهشا بوده است. در برنامه    یبرا  شانیهاغام یو پ  اتی چقدر تجرب

تلفن  از  ز  پس  و خانم زهرا سالمت  نب یخانم  بروجن  زاهدان     از  آقا  و از  ز  ی شهباز  ی تشر  که    نب، یاز خانم 

همسرم از خودم شدم. که    یها ناگهان متوجه رنجش   خواهد  م   پهلوان  ر یکردن و اقرار به تقص   خواهمعذرت 
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  86صفحه: 

  کنم  خودم کار م  یدارم رو  کهن یا  ۀام که چقدر به بهانخواسته و ناخواسته سبب رنجشش شده  اه،یچقدر گاه و ب

  ی هم به قول آقاآن  دادم پوزش انجام م  ی  ،خواه معذرت   یها  رنجش  نیا  یبرا  د یبافاصله گرفتم و    شانیاز ا

بر   ی. عرق سرد کردم اعتراف م  ام و کوتاه  ریبه تقص   تی با جد  ر،ی و تفس  ح یبدون اما و اگر، بدون توض  ی شهباز

  ان یو تا پا  نی. بنشاندگرفته حاال فردا را که از تو ن  گفت نشست هنوز برنامه تمام نشده بود و ذهنم م  ام شانیپ

سخت بود.     من معذرت خواه  ی، چقدر براآفات»  رِ یالتَّاخ   «فکه    دانستم گوش بده، اما م  هاغام یها به پتلفن

مانع شدن   یخود را برا  یتمام ترفندها  بار فرق داشت و ذهنم  نیاما ا  دادم کار را انجام م  نیا  ادی هرچند لفظًا ز

  داد. انجام 

سخت   میبرا هیقض نیا دنی چقدر باور و د کم خواستم ول گرم به خدا پناه بردم. از زندگ شر ذهن وسوسه  از

کار را    زمان  ی   دیو با  شد تمام م  د یدشوار شده، اما هرچه بود با  قدرن یا  میساده برا   خواهمعذرت    یبود که  

  رم، یرا بپذ  رهایتمام تقص  کهنی قدم اول سخت بود. ا  شتنچقدر بردا  .کردم از نم و کار را بر خود در  دادم انجام م

امور خانه را بدون عشق، فقط از سر    کهن یعذر بخواهم، از ا  میهاو کم گذاشتن   ها خاطر تمام نامهربان از او به 

  تا مثال به خودم کم کرده باشم.   امتندتند انجام داده فی رفع تکل

راه   و تمام  ا   و خودشناس  ت یمعنو  ی هاشفتا که  ه   شود ختم م  ن یبه     و خواستن ذهن  گونه مقاومت   چیکه 

برسانم و عشق بپراکنم. حاال آن شب چه شد و چه    انی را به پا  مینداشته باشم. تنها عشق بدهم و با عشق کارها

  . دانم نم د،ین بر دلم تابدهندگا غامیپ نیاز دل ا ی نور

که گناهم    یاکالم اضافه   چیبا تمام وجودم، بدون اما و اگر و بدون ه   خواستم،  فقط عذر م  دیکه با  دانستم م  فقط

.  سپارم چونه، اما خودم را به تو م  دانم من نم  ایکند. از خدا کم خواستم و گفتم خدا  هی را بپوشاند و توج

   و آزاد شوم. و به لطف زندگ  میتو بشا  تیبا عنا  امادهبه تله افت   یاری هش  یاز پا  نیبند آهن  نیکمم کن تا ا

  شد.   دیبا شد آنچه م

که چونه    دمیآن را نداشتم. د  ۀحال تجربنشان داد که تا به  یادر من خود را به گونه   و روان  ییرها  احساس

و    یرا و تفاوت آن را با شاد   شان یا  ت یهمسرم و رضا  ۀ و خند  یرفتند. شاد   ن یاز ب  باره ی درونم    یها رنجش

  ذهن مشاهده کردم.   تیرضا

ب  دمید و  برا  گاهیکه چونه گاه  را  اسباب  م  یرو   کهن یا  یتمام  فراهم  دکند خودم کار کنم  که چونه    دمی. 

   که وقت   دمی. درقصد نم   یر یکانال د  چیه  یحضور جا خوش کرده و رو گنج   ۀشب یدر خانه فقط رو   ونیزیتلو
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  87صفحه: 

   ی مثل    ش یدر تابستان سالِ پ  لدا،ی  ماز خان  ام ی. پدهد چونه خدا بعد پاداش م  شنم در ذهن خود را م 

نگاه    ونیزیسوت کنم. خودم را مشغول نکنم، تلو  دیآذهنم باال م   که وقت  شد نوار ضبط شده در سرم مرور م

  فقط ناظر آرام باشم.   دهی قول خانم فرمشغول نشوم. بمانم و بنالم و به  یم. به کار پناه نبر یینکنم، به جا

قرار گرفتم که    طیدر شرا  ر یاخ  ۀآن همان قدم اول است. در چند هفت   ابتدا چقدر سخت است. اما سخت  در

من  خشم  ب   ذهن  یهامورد  شدم.  رنجششانآن   یواقع  دانسته سبب  شرا  که  در  و  باشم  آن     ی  ط یشده  از 

اتفاق اشخاص به  است و وقت وقتِ    زندگ   ارِ که کار، ک   دانستم من قرار گرفت و م   یمتر  در چند سانت  طور 

  . ستیبودن جا نو کم به من نشسته و علت آن شلوغ  ینزد قدرن یا طور اتفاقشخص به  نیامتحان. و ا

  :کردم را در دل زمزمه م تیب نیا

  چشم را؟ دیکه گشا تیعنا جز 
  محبت که نشاند خشم را؟  جز 
  ) ٨٣٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شفتا! که:  و

  د یآخدا م یِبو هرکجا
  د ی آو پا م سر یب نیب خَلق

  ) ٨٣٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  از هلند، وقت   دهیخانم فر  قول. و به کند مست م   ز یطرفِ مقابل را ن  ش یو پراکندِن مهر بو  ییکه فضاگشا  دمید

که    دم ید  نهی چند هفته به ع  نی. در اکند احساس م  زیخوش را طرفِ مقابل ن   ی. عطر و بومیکن  فضا را باز م

چقدر    کنم م   ییفضاگشا  شانیها نامهربان   رابردر ب  وقت  دمیدارند. د  یشتریبه محبت ب  ازی رنجور ن  یها انسان

که چقدر جهان    دمی. دشوند م   می . و چقدر با انسان راحت و صم گردند کودک از آن حالت برم  یزود مثل  

حساب و کتاب    ریدبه هم  دنیاست. و چقدر در مهر ورز  ازمندین  ریدها به هم مهر ما انسان  ذره ی  نیبا هم 

. و اگر  دیگو با ما سخن م رید  به نوع  زین  . زندگ میکن  و کتاب ذهن را خاموش م  سابح  . اما وقتمیکن م

  . دهد ما را م ییفضاگشا ذره یخداوند مضاعف و مضاعف پاسخ   میدر اخالص با خداوند باش 
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  88صفحه: 

  من کم کنم  ترازو کم کن از
  من روشنم   تو با من روشن تا
  ) ١٩٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

گرچه    کهن یا  ری. و دکند که همواره ما را به گشودن فضا دعوت م   حضرت موالناست   اتی اب  زان،یو ترازو و م 

و    نیشود کم از زم  دهیدر او د  ریخَ   یا. اما اگر ذرهکند و اشتباه م   رود و سلوک، سال خطا م  ریدر راه س

گاه  را داشت. و آن   و زنده شده به زندگ   ی داریب  بطل  دیما با  ا،یپو  ی آقا  زمیقول برادر عزو به   رسد آسمان م 

  باشد.  زبانیم  نیچن  همانیکه م   . و خوشا انسانکند م  مهانی طلب او را به آستانش م دِ یخداوند با همان کل

   ی مهمانند در عالم ول  جمله
  ست یداند که او مهمان ک  کس  کم

  ) ۴٣٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

و رحمت و برکت    ریطلب خ   تانی. و از خداوند برافشارم م   را به گرم  عشق  ارانیتک شما  دستان تک   انیپا  در

و چقدر    میگو گزار وجودتان هستم. و خداوند را بخاطرتان شر و سپاس مقدردان و سپاس   شهی. و همکنم م

حضور را دارم. با زحمات    انیپایگنج ب  نیابه    برهه از زمان امان دسترس  نیکه در ا  کنم م   احساس خوشبخت

  ن یشان از نور و لطافت است. خداوند حافظ و نگهدار اکه جنس   زمیعز  یشهباز   یسرور و ساالر عاشقان، آقا 

  شاءاله.گنج باشد. ان 
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  89صفحه: 

    ی شهباز یآقا  ‐٢٢☎

  د یکرد عذرخواه  کهنی. از ادی. پهلوان هست دیبهتون، واقعاً پهلوان هست میگو م ی . واقعاً تبرعال  ، عال ،عال

  . پهلوان نی ا م،یگرفت ادی ما   ۀکه هم دی هم گفت جا ن یاز همسرتان، ا

.  میریب  میتوانست را امروز از شما نم   عال  غامیپ  نیما ا  دیشد اگر م   د،ینشد  تانیذهنمن   رِیتحق  میکه تسل  نیاز ا 

که ما    کند م   یادآور یدوباره    د،یگرفت   ادی   را از چه کس  یزیچه چ   دیده که واقعاً پهلوانانه دوباره ارجاع م   نیا

  . میریب میتوان م  ادی  ریرا از همد زندگ  ییدانا

. میرا خداوند درست کرده ما قدرش را بدان  نیا  ر،یهمدبه   اطالع رسان  نی. هم میسو باش   نیمواظب ا  دیبا  و

  .  میرا پخش کن   مانی هاغام ی پ نیو بهتر مینگه دار

  غام یاگر پ  هان یاز خانم سارا، خُوب ا  ده،یاز خانم سع  ا،ی پو  یاز آقا   دیکن اقرار م  دیخودتان دار  د،ینیب اآلن م  شما

  .  میده م ادی  ری. درسته؟ پس ما به همدگرفتند نم ادیها انسان  نی ها را از اشما آن  دادند نم

و   ؟ یاکاره  اصال تو چ  ؟بده  غامیپ   هست   آقا تو ک  گفت م  تانیذهنکه من   دیشد م  ر یتحق  میاگر شما تسل   و

به جبر    لیتبد  . کاهل شود م  به کاهل  لیتبد  ریتحق  ،. کاهلنینشد  اَش کاهل   میتسل   جهیدر نت  نینشد  میتسل

  . شود م

نتوانست به شما غلبه کند. من اآلن    ذهن. ناموس من دیرا شست   ذهنشما ناموسِ من   د،ی جبر را شست  شما 

من دارم از    خواهم، من از شوهرم که معذرت م د،یگو م د؟یگو م بروم از شوهرم معذرت بخواهم. حاال او چ

خداوند رنجش را    یجا در واقع به  ام،ه من رنجش را در دلم جا داد  کهن یا  ی. چرا؟ براخواهم خدا معذرت م 

  ام. گذاشته

پس شما    د؟یکن . توجه م کند دارد از خدا م   کند، از آن شخص نم  کند، م   ز ته دل از کسکه ا  معذرت   هر

  .  دیصداقت خواست  یو از رو   مانهی . معذرت را ته دلتان صمدیچه قدر هم خوب گفت  دیمعذرت را با

که   مییگو م  مثال از همسرمان  م،یمعذرت بخواه  مییآ . ممیما درست معذرت بخواه گذارد نم ذهنمن   ناموس

  د، یها شما فالن موقع فالن کار را کردباشه   ادتانی. اما  خواهم شد من عذر م  یطورن یخوب، حاال که ا  لیخ

  .دی اکار را کرده  نیشما هم هم 
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  90صفحه: 

  معذرت بخواهم.  گذارد ناموسم را کوچ کنم. ناموس نم توانم من نم   عن یکه   ستیمعذرت ن نیا

  ب ی ع  ن یا  مینیب م  .مینیب خودم را م  بیمن دارم ع  عنیندارد. معذرت    دیکار را کرد  نیاما و اگر و شما ا  معذرت

  د یخواه م   د،یبدان  دی خواه حاال م  د، یمردم بدان  ی آ  کنم،  به مردم اعالم م  دارم لطمه زده.    ران یمن به خودم و د

  ه یطرف قض   یچون شما هم    ول  زند من، به من، و به شما لطمه م  بیع  نیا  امده یمن خودم فهم   د،یندان

  .  دیبدان دیهست

که با شما در ارتباط بودم، من تا    شناس  که من را م  کس   یپدر و مادر من ا   ی همسر من ا  ی فرزندان من ا  یا

  .دیآ . آقا مردم خوششان مکنم کردم و دارم رفع م شیدای ام، پرا داشته   بیع  نیحاال ا

  ق ی از طر رونیاثراتش از درونمان به ب ول می کن م میکه ما قا نی. اپهلوان  ندیگو به آدم، م ندیگو م  نیآفر مردم

  نه ، د ینی خودتان را بب  یکه، شما کارها ستیما ن  ریتقص شماست ری. نه آقا تقص میکن . انکار مگذارد اثر م نیقر

  معذرت است، نه اصالح است.  نیا

  ف یتکل  ی خانه را از رو ی . کارهادیده عشق انجام م  یخانه را از رو  ی . کارهادیقدر خوب گفتعشق، چه  ی رو از

  .  دیده انجام نم

  د ییگو خانه را م  یهمسرم که اصال دوستش هم ندارم. شما کارها  یها، برابچه  یانجام بدهم برا  دیکارها را با  نیا

خواهد خورد که من دوستش    یغذا را    نیا  دییگو غذا را م  نیا  دهدیانجام م  . وقتدیده عشق انجام م   یاز رو 

  ن یچون دوستشان دارم، ا  ند،یبنش  دیایام بهمسرم، بچه  کهنیا  یبرا  کنم م   زیجا را تم  نیا  د؟یکن دارم. توجه م 

.  فیتکل   ی . نه از رودهم عشق انجام م  ی خانه را دوست دارم، خودم را دوست دارم، همه را دوست دارم، از رو

  بود.  عال

  . دیدر پناه خدا باش بوسم، دست شما را م زیعز یشهباز  یممنونم آقا ل یخ  :سرور خانم
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  91صفحه: 

  کمال از سنندج  یآقا  ‐٢٣☎

  ی و نامراد   به مقابله با ناکامشما راجع   ر،یدو برنامه اخ   نیتشر از شما بنم بابت ا  یسالم. استاد جان اوال    با

را انجام    قیتحق  یگرفتم    می ، تصم٩١۶  ۀ. من هم از همان برنامدیمطلب را باز کرد  در واقع کل  د،یگفت  هانیو ا

اگر هم    خوانم، من قسمت چهارمش را م   قسمت است ول  ار. چه کنم شروع م  تانۀ بدهم که متن را با اجاز

  خدمتتان.   میگو م قهیپنج دق  انیشد، من خودم در پا طوالن  مقدار یزمان 

  د؟ یخوان چرا حاال اولش را نم  آقای شهبازی:

 که نیحاال من با توجه به ا  شود، م  قهیدق  ستیاز ب  ترشی ب  لیخ   یشهباز   یکردم آقا  یاولش آخر من هرکار  از

   ق یتحق  تان، یبرا  فرستم کاملش را م  افیدی مهم است و من پ  ل یقسمت آخرش خ  نیا   اش هم کردم ولخالصه 

  بخوانم. خواهم  موضوع است، م  نیحول هم  شتریکه انجام دادم، قسمت آخرش هم ب

  م، یترس م  م،یشو م  مرادیکه ما ب  دیشما فرمود  ٩١۶  ۀدر برنام  ها،یمرادیب  نیا  کهنیبه اکردم راجع   قیتحق  ی

  ها ن یو ا  کند معشوق، عاشق را جذب م   کهنیبعد ا  ندیآ به سراغمان، بعد سرزنشران م   دیآ بعد از مالمت م

قول معروف  به   یرا رفتم    د یکه شما انتخاب کرده بود   ات یو اب  زمان  می کر  یکتاب آقا   یرا از رو  نیو من کال ا

مبحث که عنوان  نی به آخر دی صدرجهان شروع کردم، آمدم جلوتر تا رس لیرا انجام دادم. از داستان وک  قیتحق

  . «از فراق تا ظفر»است که اسم آن را گذاشتم   »ه یبی بازگشتن حضرت رسول از حد مرادی «سر بآن 

  قسمت است :   چهار

  از مراد   م یاول: ب قسمت

  جهنم  انی قسمت دوم: راهنما 

    مالمت وانِی قسمت سوم: د 

  قسمت چهارم: قالووِز جنت  

    قالووزِ جنت    «از فراق تا ظفر»  قالووز جنت را فعال بخوانم. نیا خواهم حاال من م 

ما مقسمت قبل هست که ان   که حاال در ادامۀ سه    موضوعات  ۀ ادام  در که    م ینیب شاءاله ارسال خواهد شد، 

نصا به  توجه  بدون  م   اهال  حی مهمان  داخل  به  عظ   رودمسجد  گنج  با  م  م یو    ِل یوک  نیچن هم  . شود روبرو 

  . کندصدر جهان را مالقات م  عنی معشوق خود  ز یصدرجهان ن
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  92صفحه: 

 آورند ها به عالم ارواح را مشدن جانموضوع جذب هر عنصر با جنس خود و منجذب   ،ی اما در مباحث بعد  و

باشندگان مشترک است.    تمام  نیکه در ب  کنند  صحبت م  یا. از جاذبه دهد م  حیتوض  رید  ات ی ها را با ابکه آن 

   سوم هستند:  فتراز د اتیهمۀ اب  ند،یگو از حرکت معشوق به سمت عاشق نامراد م 

  و جماد   نبات وانیح آدم
  مراد یعاشق هر ب یمراد  هر 

  ) ۴۴۴٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تنند م یبر مراد مرادانیب
  کنند م  شانی مرادان جذب ا  وآن

  ) ۴۴۴۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

عاشق شسته   یو قصدها  حرکت معشوق، عزم   نیا  ۀبه واسط  میکن مشاهده م   ریز  ت یدر دوب  میرو که م جلوتر

  :شود م

  بهر سفر  کنم  متیعز  صد
  دگر یمر ترا جا  کشاندم

  ) ۴۴۵۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دلت را بر دو صد سودا ببست  او
  کرد پس دل را شست  مرادتیب

  ) ۴۴۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

متوجه    ریز  تیو با توجه به ب  کند معشوق جلب م   ی شستن عزم از سو  ج یتدر  ۀتوجه ما را به سمت نحو  موالنا

  : گذارد عاشق را ناکام م  ج یتدرکه معشوق   میشو م

  داشت مرادتیب  به کلّ ور
  ؟ کاشت  اَمل ک  د،ی نوم یشد دل

  ) ۴۴۶۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

جز     شود، راه  حضور متجل  یِفضا   ای او باشد، تا راه بهشت    یسوبه   مانیرو  خواهد چون معشوق م   عبارتبه

ها اشاره  به آن   شیکه در پ ییها و سخت  ستیدر دسترس او ن   جهانن یا  یزها یچبه   یابیناکام کردن ما در دست 

  اند:آورده  درستبه  ریز تی مهم را در دوب نیکه ا ردیگشد در سر راه عاشق قرار م 
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  93صفحه: 

  ش یخو  یهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یگشتند از موال باخبر 
  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  خوش سرشت  یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

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

   برگرفته شده است.  ریز ثیالْجنَّة، از حد حفَّتِ

  «حفَّتِ اْلجنَّةُ بِالْمارِه و حفَِّت النّار بِالشَّهواتِ.» 
  شده و دوزخ در شهوات»   دهیپوش ندی ناخوشا ی هاز ی«بهشت در چ

  ) ثی(حد

آن دارد. موالنا   یریبه فراگ  ازین  است، که آدم های مرادی مقابله با ب بخش چونگ  نینکته در ا نیترمهم  حال

عاقالن، به اضطرار .  سازد روشن م  اتیبرخورد هر کدام را با اب  ۀویعاشقان و شدو گروه عاقالن و    یبه خوب

  ر یز  ات ی اند. طبق ابابتدا آن را از دل خود رانده   ان و از هم   اریمراد در دل خود دارند و عاشقان، به اخت   ی هوا

  است.  شانیا یو رضا  یدر خرسند   زیاست و بهار عاشقان ن لی میکراهت و بافسارِ عاقالن  

  اش از اضطرار اشسته عاقالن،
  ار یبا صد اخت  اشسته عاشقان،

  ) ۴۴٧٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اند یبندگان بند  عاقالنش،
  اند یو قند  یشر عاشقانش،

  ) ۴۴٧١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

تىهاً مهار عاقالن  ایارک  
تىعًا بهار ب ایادالن یطَو  

  ) ۴۴٧٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بهار عاشقان است)  د،ییا ی ب یرضا و خرسند یافسار عاقالن است، اما از رو  د، ییای ب لیمی کراهت و ب ی (از رو
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  94صفحه: 

   بررس   یتوسط دو دسته عاقالن و عاشقان در دو داستان بعد  های و نامراد   ها حال، روش مقابله با ناکام  و

  : کنند م

داستان    روش در  اس« عاقالن:  به  رسول  حضرت  تبس  رانینظرکردن  او  ا  شانیم کردن  جهت    ران یاس  کهن یبه 

آن   دانستند نم را  که حضرت  و مقاومت و اضطراب    تیو هدا  به سمت روشن ها  با کراهت  لذا  خواهد برد، 

که در کتاب    یریمهم د  ثی نداشتند. الزم است حد  و از موضوع آگاه   دادند حضرت را مورد قضاوت قرار م

  :شود آمده بود ذکر م  ریبا مضمون ز زمان می کر ی جناب آقا یشرح مثنو 

» مقَو نم مبر جِبعونَ یقَاد .لسَبِالس نَّةالْج َلا «  

  » در شفت است. شوند بهشت رانده م یبه سو  رهایکه با زنج  شما از مردم پروردگار«

  ی) نبو  ثیحد(

  : مینیب م شانیا  دگاهیمؤمن به بال، را از د یابتال  دیفوا هم ریز  تیدر ب و

  است ینشان مؤمنان مغلوب چون
  است  یدر اشست مؤمن خوب یل 

  ) ۴۴٩٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ت  نکیا  و از حد  مرادیسر ب» صورت خالصه  به   تریروش مقابله عاشقان:  ب  هیبی بازگشتن رسول  . کند م   انی را 

برا از حد  امبر یپبازگشت    یخداوند متعال  ا  هیب یاکرم  آورده باشد، عنوان مقصود خود را به  کهن یبدون  دست 

بود    در ظاهر قفل  رایز  ،م»یرا گشاد یروزیپ  هراما   نکی«ا:  (خداوند فرمود)گونه که  داده است: همان   »یروز ی«پ

بودن بر مش   یدییتأطور که له کردن مش ظاهرًا خرد کننده است، اما درواقع  است. همان   شیگشا  قتیو در حق 

  . افتندیدست   میعظ  یهای روزیها به غنائم و پجنگ آن  نیآن است. بعد از ا واقع لیفضا شیآن و نما

  قسمت: نیاز ا یانتخاب تیب و

  از دولت که رو  غامیپ آمدش
  مشو نیظفر غم نیزمنع ا تو

  ) ۴۵٠٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی شدن با دلبر و معشوق راه معنو   نیدوم قر  تیو ب های مراد نا  رشیاول درمورد پذ ت یکه ب  ریز تی را با دوب  متن

    . رسانم م ان یاست، به پا



                               ۹۱۷-۱های تلفنی مشاره برنامه ویژه پیغام

  95صفحه: 

  شادند اندر قعر چاه  آنچنان
  ترسند از تخت و کاله  هم که

  ) ۴۵١٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یدلبر بود خود همنش کجا   هر 
  ن ی زم ر یگردونست نه ز  فوق
  ) ۴۵١١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. عرضم  نیشما، آفر غامیپ نی چقدر خوب بود ا د،یرا بفرست هان یا دی. لطف کننیخوب، آفر ل یخ  آقای شهبازی:

  حتماً.  دیو دو و سه را هم بخوان یآن  دیر یب ندهیشاءاله هفتۀ آان  ریهست که دوباره د نیا
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  96صفحه: 

  خانم نسترن از اصفهان ‐٢۴☎

  جناب موالنا دارند که  ١٩٠۵غزل   در

یف نََفخْتوح   هر نم ست دهیرس  
کم را رها کن  شیب غم و غم  
  ) ١٩٠۵شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  دارند که  ٢۶۶۶در غزل  طورن یهم  و

  باد  نی شاخ، از یتو سو به سو ا مجه
  ؟ یاریباد است  نی کز  داننم

  ) ٢۶۶۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  ی به آخر هر مراد یابی ازو
  ی اریدهد، هم هوش مست همو
  ) ٢۶۶۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  ال ی که در خ ی زیهر آن چ  می بدان م یو تصم   است. قبل از شروع هر عملشده  نه ینهاد  در دل جهان هست تیآفل

  »  من روح  ه ی«نَفَخْت ف و    شود  تمام م  ی روز   ی   دن،ی مالقات، خوردن، خواب  دار، ی گرفتن، د  یز یمثل چ  م، یدار

  است.شده  داریو توقعاتمان ب مانی هاو خواسته   از دل زندگ

شارِ کم شدن و  ای آ م،یاول به خود نگاه کن ؟ییمست فضاگشا ای م؟یجهان هست  نیاز خود، مست ا میکن سؤال

و   می فکر کن  با خود کم   م؟ی خود هست   شناختحاالت روان   شارچ  ا یو    م؟یاشده  ها دگیشدِن همان  ترشیب

را معلوم کن  فیتکل آ  میخودمان  عبور کن  ؟از شارِ   میدار  لیم  ا یکه  ا  ا ی  م؟یجهان  آن شاخه    نیاز  به  شاخه 

  م؟ یداشته باش  یترش ی ب یو دردهاها غم  جادیا م یخواه م

مرگ انسان   شناخت . در آخر زمان روان میستیبا  ذهن  یسراکاروان   چیدر ه   دینبا  ییتای  یِمسافِر فضا  عنوانِبه

ا  یی. بدون فضاگشادیآ انسان م   یساز و طرب   رسد به ذهن فرام مراد    میرس م  جهانن ینه به مراد  و نه به 

 میشو مست م   زندگ  یروی به ن  م، یکن را باز م  ضا. فکند هدف ما را فاسد م  رونیخواستن از ب . مراد  جهانآن

مثل قدرت، شهرت، ثروت، شهوت ما    جهانن یا  جهان زنده شدن به خداوند است. مست  نیو تنها مراد ما در ا

  درد خواهد داشت.  میاور یدست بو هرچه به  کند و کوروکبود م  اهی را در غم ذهن س
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  97صفحه: 

  ی ها و بدون تجربه   ریتأخ   ،یکار بدون اضافه   ه،یمثل عشق، صفر ثان  خداگونگ  یها از خصلت   یانتخاب    با

  ت ی. در دفتر ششم، بمیشو در عدم دارد، زنده م  یابد  یدارشه یلحظه که ر  نیمستقر در هم  ،مخرب به زندگ 

  جناب موالنا دارند که   بایز  لیخ  ۶١٣

  شوم   انیه من عر آن آمد ک وقتِ
  بذارم، سراسر جان شوم  نقش

  ) ۶١٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  آ یب شهی عدوِ شرم و اند یا
  ا یشرم و ح ۀپرد دم یدر که

  ) ۶١۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

وقت    م،یکه هست   تیلحظه در هر وضع  نیا  کهن ی. به امیخودمان، هر روز، هشت ساعت کار کن   یبر رو   میکن   نیتمر

و تماماً    م یندازیرا ب  شدهتیهوهم   ی هانقش   ن یو ا  م یاوریرا درب  ها دگ یو لباس ذهن و همان   م یبشو  ان یآن است عر

با اشعار جناب موالنا    کند م  ت یبه غم هدا  ی شاد  زکه ما را ا  ذهن   د ید  نیو ا  میو جان بشو  میبه او زنده بشو

  .  شود م دهیدر

و عقل    اهویاز ه   م،یکن هرلحظه مرکز را عدم م  کهنیشده است، اگشوده   یِفضا   منف  ۀشیو اند  شرم  دشمن  تنها

  .  میکار و شر و صبر، اَنْصتُوا، اتَّقُوا و طرب را در مرکز م  میشو جدا م  ذهن  یهامن 

  نش یو ب  میرینگ  رادیها او فرم  هات یو از وضع  میخود جا بده  ییتای  یرا در فضا   ز یچو آگاهانه همه   ارانهیهش

در کنار ما    هر شخص   کهنی ا  م، یرا انعکاس ده    آن عشق، محبت و دوست  ی و جا  م یرا اصالح کن   ذهنغلط من 

م   میباشد، نخواه  باب  را  تغ   لیاو  ع  املاو ک  میبله بدان  م،یده   رییخود  و  ا  بی است  ندارد و    ی رادیو  وجود 

فضا را باز   می ما فقط مجاز هست شود، م  و سلوک اوست و دارد زنده به زندگ ریدارد نوع س هر حالت  ،هرکس

  یی عشق فضاگشا  ۀبه نورِ جاودان  وندیو پ  ییو تنها راه خدا  می و خود برخورد کن  رانیو با محبت و عشق با د   می کن

  جناب موالنا دارند که  ٣٨٨است و در آخر غزل  کل هست یزالحظه با اجبهلحظه

  است وستهیپ در اندرون خود خدمت  دوست
  ستین وستیخدمت جز محبت در جهان پ چیه

  ) ٣٨٨شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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  98صفحه: 

  از اصفهان  الیخانم سه  ‐٢۵☎

  ؟یبه باطن در چه کار  نجا،یتن ا به
  ؟ یتو شار ای ،کن م  یشار

  ) ٢۶۶۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

ما را    تییشدن خدا لیتبد  نیدر ح  توانند فقط م  ها دگیو همان  باشد م یگشوده شده و یفضا  هر انسان اصل

  از جهان و فکر.  ای میاز جنس حضور هست  ایآ شود ما مشخص م  ت ییماه  جانیدر ا حاال به ما نشان دهند. 

و    میما هم شار هست  عنی ما حل شده است    یدر واقع مسئله برا  میکن  دایرا اگر پ   شار و شارچ   انی م  رابطه

  ؟ میهست چه موقع شار و چه موقع شارچ  اما . هم شارچ

و فضا را باز    میشو ما عدم م وقت  میهست  گشوده شده شارچ   یودر فضا   میابسته شده شار شده  یفضا   در

  دا یرا پ  ها دگیو همان  میشو م   کم کرده و شارچ  ها دگیشده به ما در شناخت همان  یو خرد جار  میکن م

ما را شار    خواهد که بعداً م  چون عامل   میشو شار نم   ر ید  میریرا بپذ  لیتبد  ان یجر  م یاگر توانست  میکن م

در   میو همسو شو ی مانیها دگ یاگر ما با همان ول م،یساز م  کاشته شده خنث ن ی االن مانند م نیکند را هم

که خرد جهان را    زمان   عنی  میده پس به اضافه کردن جهان به مرکزمان ادامه م   م،یباش حال شار شدن م 

  باشد  ما از جنس حضور م  جنس   .میبه اصالح امورات خودمان بپرداز  ذهنبا عقل من   میخواه و م  میریپذ م

  .می ابی بودن خودمان را در  شار و شارچ عن یحضور هم 

   و زمان   سازد م   نییما را تع  تی فیکمال عملرد و ک   ری که آگاهانه در مس  باشد نظر م  یار ی داشتن هوش  حضور

. شار یو سار   یمستدام جار   انی جر  ی   نه شارچ  مین یب نه شار م  ر یو د  میکه حضور ناظر شو  دیآ م  شیپ

سبب   یب  ی عشق، قدرت، شاد  ت، یامن  حسو    رود م   انی وحدت قرار گرفته و تضاد از م   یبا هم در     و شارچ

  و صبر را بدنبال دارد. 

  م یریگ سون قرار م   یو درواقع ما در    کشاند م  یترگسترده  فیط   ی ما را به    به عدم  بهتر تعهد  در حالت  اما

به   لیتما  ریو د  شود به مش م  لیطور ناخود آگاه تبدو مرکز ما به   گردد م  جادی و حرکت در سون در ما ا

  شه یکم به اصل و رو ما کم   م یندار  ندیآ ما م  یبه سو   انشدن با جه   ده یکه از سمت همان  ییهانمودن زباله اضافه  

مهندس آگاه و خبره به پردازش   یو مانند    میشو و هوشمند م  یقو   دید  ی   یو ما دارا  میشو م   ی خود نزد

  . مقاومت و قضاوت و کنترل آگاهانه شده در جهت اصالح و سازندگ   جانیا میشو وجود و مرکز خودمان م
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  99صفحه: 

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

  ) ١٨١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  و هم حضور را.  دک یهمان  یاما نه برا میخواه  ما هم جهان را م  حاال

در مرکز ما به   ها دگیلحظه همان ن یو در ا م یآور جهان را به خدمت خودمان در م واسطه حضور و خرد آنبه ما 

   هم آگاهانه و سازمان ده  ها  دگ یهمان  آلوده ساختن ما ندارد و به نوع  یبرا  و کشش  لیتما  چیتله افتاده و ه

  و نقص.  بیو اصالح و نه تخر لیبه قصد تبد ندیآ شده به سمت ما م

  تن مرده نیبه من زنده شود ا چون
  من باشد که رو آرد به من  جانِ

  ) ۴۶٧٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  100صفحه: 

  ی شهباز یآقا ‐٢۶☎

ها مدرسه  بچه د، یمان  خانه تنها م یی هاموقع   یحال، هرکه احتماال، به   ها: مخصوصاً شما خانم یشهباز  استاد

  د، یکن م  یکار  ی  ای دیپزاست، سِر کار است، تنها خانه مثال غذا م  رونیهمسرتان ب رونیاند برفته  ا یاند، رفته 

.  د یبغل دستتان بذار  ن یهم  ،را با شعر خوان   رهیخانه و غ   ی ارهاکردن خانه و ک   ز یغذا پختن و تم  ن یهم  دیتوان م

هم ورزش    د، یراه برو  دیتوان بعد خانه م  ای.  دیرفت دوباره بخوان  ادتانیبعد    د،یکنم   ی کار  ی  د، یشعر را بخوان

آواز    ی برا  دیخودتان آهنگ بذار  دیتوان م   دی بخوان   معمول  دیتوان هم، هم م   د، یخور است تکان م خودتان 

  . شود لحظه چراغ روشن مبهکه اوال لحظه  دید دیخالصه در روز خواه د،یبخوان

حالتان    دیکن فضا را باز م  د،یخوان  را که م  تی. بردیحال شما را ب  کند که ذهن دارد حمله م  دینیب شما م 

م  ا  دیسرِ هم بخوانرا پشت  هاتی. اگر بشود خوب  آگاهان  هاتیب  نیو  به هم  خودتان    ۀخودتان و عالق  لی مه 

  . دیانده خوا تی در روز صدتا ب د ینیب دفعه م ی د،یانتخاب کرده باش

بعد    دیاخوانده   تیکه صدتا ب   دینیب دفعه م    ی.  شوند مرتب به هم وصل م  ها تیب   نیا  ی بعد  ی زهایدر چ   حاال 

  .  دی خوان م دیآ م  ادتانیهم   رید ی هات یدفعه ب ی

خوب. آن موقع    دِ ید  ، زندگ  ی و شاد  بله مست   ، ذهنمن   ی و شاد  . نه مست دیدار  ی و شاد    دائماً حالت مست  و

مست    د،یخانه، شما شاد هست  ندیآ م   زند، زنگ م  کند، به شما مراجعه م  ریکس د  ی  ایتان، همسرتان،  بچه

او هم شاد    د یریبا آغوش باز بپذ  د،یشما شاد هست  دین یبب   د ییای است. بچه شما ب  ی مسر    مست  ن ی. و ادیهست

  .شود م

مرده، اخبار بد هست، شما    از همسرتان که زنگ زده، فالن  تیو شا  دن،یبه نال  دی کن خانه شروع م  دیایب  اگر

  ندارد.   یادهیفا چیاخبار بد ه د،یندار یبا اخبار بد کار 

  . کنند ها بهتر فکر م آن  دیگذار اطرافتان اثر م  نی قر قیکه از طر دید دی خواه  د،ی را بخوان اتی اب نیا شما

ا  دیکل بذار  نیکار  زندگ  قیاز طر  زندگ  میاست، که  خرد  کند،  زندگ  ، ما فکر  ب  دیای ن  تا خرد  در    رون یما 

بد    یو انرژ   یگرفتار  جهیدر نت  گذارند، را در دلشان م  های گرفتار  شتری. مردم بمیمان را حل کنمسائل   میتوان نم

حل    رید  شود . نمکند م  ده یچ یرا پ   هات یکند. وضع را بدتر خراب م  که آن زندگ   کنند را پخش م  یخردیو ب

  کرد. 
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  101صفحه: 

.  میکن مسئله را حل م   ذهنو با من   میکن م  جادیمسئله ا  می. در جهان ما دارریاست د  نیجهان هم  تیوضع

  . شود تمام نم مینیب م

  ، جمع  ،که دائماً در سطح عموم   مینیب . م شود م  دهیی زا  ریچهارتا مسئله د  م،ی کن مسئله را حل م   یتا   

. دیآ سازمان ملل م   جا،نیا   روند م  گذارند، م   )meeting(   نگ ی تی جا مآن   گذارند،جلسه م   جان یا   ها هدولت

  . کنند م رانیمرتب دارند و  ایدن  یدوباره چند جا دینیب دفعه م یبعد 

. ممنونم  دیآ به دست نم  یطور نیحل اراه   ست،ین  یجور ن یا  م،یبن  یفکر   ی حاال    د،یبدَوند بابا نکن  دیبا  ه

  . دیها را روشن کنچراغ   د،یرا بخوان  هاتیب نی. ادیاکرده  یشما فکر خوب

  شود  م  ادی نور ز  دیخوان را م  هات یکه ب  نیدر خودتان. هم   دینیب م  یترش ی ب  یزهای که چ  دید  دیبعداً خواه  حاال

  . دید دیمرتب خواه راده، یآن هم ا راده،یجاست، آن هم ا  نیهم رادیا دینیب م

  ممنونم از شما.  خُوب

که از طرف شما، از سمت    ام یو پ  دیمن گذاشت  اریکه در اخت   ممنون از شما از وقت  کنم، خواهش م  :الیسه   خانم

  کردم. افتی من در  شما و زندگ
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  102صفحه: 

  ی شهباز  ی و سخنان آقا مای ن یآقا ‐٢٧☎

  بزرگوار   سالم

  . رمیگ از کانادا خدمتتان تماس م ر،یعصرتان بخ 

  شما؟   دیسالم خوب آقای شهبازی:

  . خدا رو شر دیهست  له عالخوبم، شما هم که الحمد   لی ممنونم من خ آقا نیما: 

  ر؟ ید م یخواه ما هم حالمان خوب است، چه م   د،یده م  عال یهاغام یشما پ مینیب م  ر یما د  آقای شهبازی:

  غام یپ ی  . هرکسدیکن اضافه م دیدار )نندگانی(بشما    عنی. میکن مردم را اضافه م  یمعنو یه یسرما می ما دار

خرد دارد    انباشتگ   گذارد،  طال م  یسه   ا چندت   یخداوند    ن یدر اصل دارد در بانکِ زم  گذارد،  م  جان یا  عال

   ل یخ  د،یانه، احتماال شما سر کار بوده   ای  دیشما توجه کرد  دانم امروز را من نم   یبرنامه   نی. هم شود م  ادیز

  . دییاضافه شد، بفرما نیزم یدر رو  یزدیا ییدادند و به دانا عال یهاغامیما پ نندگانِ ی خوب بود. ب

  تان یبرا  د ینوشتم، اگر اجازه بده  غام یپ   یواقعاً. خدا را شر!    یشهباز   یآقا   می خوشبخت    لیما خ   آقا نیما:

  بخوانم.

  » مرادها یب بهشت«

. دیآ به کمت م   شیخداوند، با مالء اعال  نخواهم، واقعاً   یز یچ   ، شاهد بودم که اگر از کس ٩١٧  یبرنامه   در

فن   کهنیا مشالتِ  پس  به ییای برب  توان م   از  ا .  غ   کهنیشرط  خدا  نخواه  ریاز  را  خدا  ه  ، از  از    ، کسچ یو 

  است بهشت.  نیا ؛یز یچچیه

. قالووز  ادگرفتمی  ٩١٧  یصفر باشد. توقع صفر را تازه در برنامه   دیتوقع با  ندیگو م یشهباز   یآقا   دمیشن  بارها

  . مرادهایذهن سخت است، در اصل همره تو است به بهشتِ ب دِیکه چونه آنچه که از د دمید نیبهشت را در ا

  درک کرد. چون ذهن «خواستن»   توان را با ذهن نم  نی . اخواه  نم  چی«ه  عن ی  ، که نداشته باش  یمراد  چیه

  است.  «خواستن»نوع  یهم   نخواه  توان که چونه م بدان بخواه کهن یبهتر. ا شتر،یهم هرچه ب آندارد،  
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  103صفحه: 

مرا تکان دادند    اریشما را که بس  یچند جمله   دیاجازه بده  یشهباز  یگرفتم. آقا  ادیبرنامه    نیرا تازه در ا  میتسل

به آنچه که واقعاً    تان،ذهن من. نه به  دیبه خودتان افتخار کن  د،یشرم نداشته باش  د یدارم. بارها فرمود  انیرا ب

  است، عشق است.  مرادیاست. ب لفقط هست، کام خواهد، نم  چیچه که ه به آن د،یهست

  خنده بپوشم؟ انار خندانم چونه
   و قند نتاند نمود سماق نبات

  ) ٣١٠١شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

چرا   مای ن  یرا بخورم، تو   امخنده   توانم نم   ، زندگ یِکه من از شدت شاد  دیفرما مانند موالنا م انسان  دیفرمود

  چون هستم!   توانم،  . من مستمین دمیکه من افکارِ پل دمیبه من عزت داد، فهم  ن یا ؟یپر قدرنیا

گرفتم که    ادی .  دینکن    در دوست  انتی خ  انه،یبه عبارت عام   ای .  دیرا تموم نکرده شروع نکن   یاکه رابطه   دیفرمود

آدم    بیمراد است که فقط و فقط جهنّم نص  بله نوع   چ،یکه ه   دهد نم   زندگ   ادی ز  یها دوست دختر داشتن 

  :  داشتن زندگ یاز آن برا دنیکش ره یو استفاده و ش  دگ یبه همان دنیرس  عنیکه شهوت    دی. فرمودکند م

  که هر شهوت چو خمر است و چو بنگ  دان
  هوش است و عاقل زوست دنگ   یپرده

  ) ٣۶١٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

. مرادِ من  رسم نم  گل و دراگ، و خوردنِ مشروب و انجام فسق و فجور، به زندگ  دنِیکه با کش  دمیفهم  پس

  است.  خوش   نی، که آن ع«آن»باشم. بله خوشم در   اشی نباشد که وسط هفته به فکرِ آخر هفته و ع نیا

   ول   کنم، بزرگان هم عمل نم   یها شما و آموزش   ی درصد از حرفها  ٩٩  می بو  ایدرصد    ٩٠من به    ، یشهباز   ی آقا

درصد هم فقط   یآن    .گنجد کرده است که واقعاً در گفتار نم  ام عشق وارد زندگ  اریدرصد، بس  یهمون  

از د  چ یبماند. ه   مبر گردن  یز یچ  نی و توجه به قانونِ جبران است. که نگذارم دِ  یریادگی نخواهم،   رانیکه 

.  دم ینپرس  چیه  سال یکردم و به مدّت    صبر   که قَسام اوست.  دهد مزدم را آن م   د،ی همانگونه که خودتان فرمود

  که سوال نداشت! یبه خودم فرصت دادم و تجربه کردم، جوابش را گرفتم. جواب سالی

  مرادِ خود را دو سه روز ترک کردم تیپ ز
  امد ین سرمی اند زان پس که ممراد م  چه

  ) ٧٧٠شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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   یو دوستش فقط در    دیزی باقر، فرقِ با  یبه قولِ آقا   ها ندارم. ول اثباتِ آن   ی برا  ل یدل   ست،ین  اوهیها  حرف   نیا

  گر. باشم، نه اندوخته  گرکه عمل  کنم م شاءاله)شاءاله، ان (ان تالشم را   بود: عمل کردن! تمام  زیچ

  پرخون  استطَشت ن،یزم نیاست اخاک نه
  خونِ عاشقان و زخم شَهمات  ز

  ) ٣٣۶شمس، غزل  وانید ،ی (مولو 

  م، یسرمان بزن  یو تو   میریکه نوحه ب  ستین  معن   نیبد  نی. استین  گذرانخوش   ی جهان جا   نیکه ا  دیفرمود

   عن ی  یمرادی شد. ب   خواه  مرادی ب  ، مراد گرفت. تا مراد بخواه  توان نم   ا یدن  نیاست که از ا   معن  نیبله بد

. هر یزیرا بر  تیها دگ یخونِ همان   یبذار  ، . مرادِ برد نداشته باشیاز خدا ببر  در شطرنج زندگ  نخواه  کهنیا

  . یشو شار م یدر اصل دار  ، شار کن بخواه ای دن نیچقدر از ا

اخت  پس ب  یار ی چه بهتر که  را  مزه   تا بفهم  ،کن  مرادی خود  امتداد خداوند بودن چه  ا  یاکه  است   نیدارد. 

  که:  پرسد هرلحظه از تو م  اریوقت  ! آن سرشتخوش 

  ؟ کشم امتیغم تا ق نیا گفت
  کشم م  یدوست، آر یا کشمم

  ) ١۶۶٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

کم شود و به    میکه دردها  ستین  نیمرادم ا  وقت  نم؛ینشسرِ صحبتِ بزرگان م   مرادیدانستن و ب  بدونِ   وقت  پس

باال و    ام آگاه  شوم، بله ناظر م  کنم، گنج حضور را نگاه نم  یبرنامه    وقت  عنی برسم،    ییای دن  نیا  ی زهایچ

  . مرادهایاست بهشِت ب نی. ارود باالتر م

  که جنّت از اله  غمبریپ گفت
  نخواه یزیز کس چ خواه هم  گر 

  ) ٣٣٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  ا یاز استرال میخانم مر ‐٢٨☎

  » تجربه«

که نکرده بودم    یکرد و من را به کار  تیبا من تماس گرفت و از من گله و شا  زانمیاز عز  ی  ش یهفته پ  چند

  :  دیکه به ذهنم رس یزیچ  نیابتدا اول درمتهم و سرزنش کرد. 

  جنس تو    او زبان ن تو گوش چون
  را حق بفرمود انصتوا    هاگوش

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

از خودم دفاع کنم اما نکردم    خواستم بودم که م  نیگوش کردم. متوجه ا  زیعز  نیا  یها با سوت به صحبت  پس

چراکه    حرف بزن  دی«اآلن نبا:  کرد در گوشم زمزمه م  ییام. صداکردم که باعث رنجش او شده  و فقط عذرخواه

  کن.»  اریپس سوت را اخت  استآمده  وجودهاز حرف زدن ب یدلخور نیا لیوجود دارد. اصال دل جانات یدر تو ه 

وجود  در من به  زیرا ن  رنجش و ناراحت  یخو   شانیرنجش در ا  جادیبه مقصر دانستن من در ا  شانیاما اصرار ا 

  در ذهنم روشن شد.  رید آورد، اما باز هم چراغ

  آن را نکو باشد که او   اریاخت
  مال خود باشد اندر اتقوا  
  ) ۶۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ها نینباشد حفظ و تقوا ز چون
  اریاخت نداز یکن آلت ب دور

  ) ۶۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

را در خودم    رنجش و ناراحت   کنم؛ چراکه    خداحافظ  دی «من بارا به دست گرفتم و به دوستم گفتم:  اریاخت   پس

  .» میکن و بعد صحبت م   کنم قطع م ده . پس فعال اگر اجازه م کنم احساس م 

  ی . آقا کردم را احساس م   کردند صحبت م  یشهباز   یاتقوا را که آقا   ی حالم آرام بود و فضا  اری چند روز بس  تا

بعد از چند روز    است. اما وقت   سریحضور م   ی اریگشودۀ هش  ی تنها در فضا  زیپره  یگفته بودند فضا   ی شهباز

  زار رضا آشفته شده بود. کردم چمن  افتیدر  زیاز همان عز یرید امیپ



                               ۹۱۷-۱های تلفنی مشاره برنامه ویژه پیغام

  106صفحه: 

نبود ذهنم    ز یپره  ی فضا  ری را از دست دادم. د  اریاخت   دمیو رفتارش ند  امی در پ  مان ی و پش   اظهار ناراحت  کهن یا  از

اگرچه    ست،دان چطور من را مقصر رنجش خود م  کهنیشده بود که به من زده بود. ا  ییهارفتارها و حرف   ریدرگ

   سادگ  ن یمن چطور به ا  یار ی خودم هستم و هش  ی اریمن خودم مسئول هش   گفتم مدت با خودم م   ن یدر تمام ا

    است؟!آمده نییپا

عشق در قلبم باشد    خواستم م   رید  باشد؟! از سمت  یر ید  یتمرکزت بر رو  دهچرا اجازه م   گفتم خودم م  به

ب اما  نباشد  رنجش  بودم، دوست  مرادی و  برا  یا شده  م  اریبس  میکه  و گمان  بود  آس  کردم ارزشمند    ب ی هرگز 

  بود. دهید بیآس  یشل ناپسندکه به آمد نظرم مبه  ند،یب نم

  شد قالووز بهشت   یمرادیب
  خود سرشت  یشنو ا الجنّهِ حفت

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

 ام  ذهنمن   یاز رو   دنیبه عشق ورز  لیم   هست پس حت  ارمی در اخت  یصبریمتوجه شدم ابزار ب  یالحظه   اما

به ناله و    م یشو م  مرادیب  وقت    ذهنکردم که در فرهنگ من   یی است؛ پس فضا را باز کردم و در خودم شناسا

   همراه  رانیما را در مقصر دانستن د  ایاحساس ترحم کنند    مان یبرا  ا یکه    مییگو م  رانی. به دمیافت م   تیشا

  کنند. 

  مراد ی. بدهد خودش راه را به من نشان م  صبور باشم. زندگ شوم م  مرادیگرفتم که ب ادی اتفاق  نیمن از ا  اما

   باز کنم جواب من به زندگ  یمرادی اگر فضا را در اطراف ب  کند م   پرساز من احوال   زندگ   عنی  شوم که م 

ناراحت بشوم و قضاوت کنم زندگ  .»پرس «خوشحالم که حالم را م خواهد بود:   اگر  را د  دیشا   و    ر یحالم 

  نپرسد. 

و ناظر    اریهش   دی. در هرصورت بادنیبا به مراد رس   گاه  ،ی مرادیبا ب  گاه  میشو هرلحظه ما امتحان م  در

  . میهنمان باش ذ

  پدر   یست ابر امتحان امتحان
  به کمتر امتحان، خود را مخَر ن،یه

  ) ٧۴۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (



                               ۹۱۷-۱های تلفنی مشاره برنامه ویژه پیغام

  107صفحه: 

است؛ چراکه هر  نرفته   شیما پ  نیبش یو پ  لیندارد که اتفاقات به م   یرادیگنجد پس ا  م   زی بحر همه چ  نیدر ا 

  ی ار ی از هش  ی. مقدار میو به خودش زنده بشو  میتا فضا را باز کن   دهد به ما م   است که زندگ   فرصت  یمرادیب

  . می کن  دار یحضور را در خودمان ب

ب   ییفضاگشا هر  اطراف  چراغ  یمرادیدر  روشن شدن  همان   شود م  باعث  ما  رفتارها   یها  دگیکه  و    ی خود 

را باز   میده م  ریلحظه گ   نیبه اتفاق ا  اما وقت  م یندازی و ب  م ینی کهنه را بب  یدردها   ای و    شده شرط    ی آن اتفاق 

  .  م ینیب نم زندگ

. اما ما با نگاه کردم به خود  می نیتا ما مسبب را بب  دهداش را به نشان م انگشت اشاره  است که زندگ  نیا مثل

  . میفضا را باز کن میتوان و نم  میافت م ریها گاتفاق در سبب  ایانگشت 

  یدوبارۀ صدا   دن یکر بشود و تنها با شن  ذهنمن   یهابه حرف   اهدخو اتفاق من متوجه شدم که گوشم نم   نیا  در

  : تیبا ب یشهباز  یآقا

  د یشو فکرتیو ب  گوشیو ب حسیب
  د یرا بشنو  خطاب إرجِع تا
  ) ۵۶٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  سه یمقا   دوستم بهتر باشد. ه  ذهنکند از من   م   من سع  ذهناست که من   نیشدم علت مقاومت من ا  متوجه

من    یفضا   گذارد نم  یروز یپ   یبرا   ذهنجنگ من   نیو ا  »کن «تو فالن کار را که او کرده نم :  دیگو و م  کند م

  باز باشد.  

  یی فضاگشا  یکه عدم قدرت برا صبور باشم چرا   دیبا  زین   ام ذهنگرفتم در برابر مقاومت من   ادی اتفاق    نیاز ا  من

ب  زین برا  ی مرادیخودش  باز کردن  را به گوشمان    إرجِع   امیپ  میاکرده   ی بندکه فضا   ییهازمان   ی است و فضا 

  .  دید میرا خواه ی رید ییو شناسا رساند م
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    نندهیخانم ب‐٢٩☎

  ؟یبه باطن در چه کار  جانیتن ا به
  ؟ یتو شار ای کن م  یشار

  
  ساعت به ساعت  نهیکز او در آ 

  ی عجب نقش و نگار  تابدهم
  ) ٢۶۶۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

به باطن و اصل خودمان    ای.  میده و واکنش نشان م  می نیب و ظاهر را م   هاست دگی و همان   ذهنما با من   نگاه

وجو  جست   میرا با تسل  ییتا ی  یشده، مرکز عدم و فضاگشوده   ی. با فضامیکن خودمان کار م  یو رو  میبرگشت

  .  میکن م

 م یابه رسالت خودمان آگاهانه برده   یپ  ای. آمیبر نم  ییو راه به جا   میگرد م  ها دگیچنان دنبال همان هم  کهن یا  ای

و    میهست   ذهنمن   دیدنبال ص است. به   ما در جهان هست  رسالت اصل  نیا  میو بدان  م؟یبرس  زیکه به باطن هرچ 

با اشعار جناب موالنا    هاییشناسا  نیا  م؟ یهست   ودمانخ   دیهمان د  دیمروار  دیص  ی در پ  ا ی  میکن م   د یدرد تول

  است.  ریپذامان 

  دمان ید  رییشروع به تغ   وقت  م؟یشار مرکز عدم، آگاهانه هست   یدر پ  ای   میده را با ذهن ادامه م  ذهنمن   شار

انتخاب امروز ما است. انسان    ییتای  یو حرکت به سمت فضا   شود شما اصالح م  دیمرور زمان دبه   میکن م

  . دشود و به حضور زنده شو لیآگاهانه تبد تواند امتداد خداست و م 

آفر  میبه عظ  یپ  و برنامه   نشیبودن طرح  و  را جست ِ که پشت  یاببرد که طرح  متوجه  پرده است  وجو کند. و 

  ی و اصل ماجرا   قتیحق و خلقت انسان. ول نشیاست آفر م ید دیگوو م پراند م ی زیچ  ی ذهنمن  میشو م

  . شود انجام م است که با خودشناس ییگشاعدم و فضا  ی بایانسان مرکز ز

  تن مرده نیبه من زنده شود ا چون
  من باشد که رو آرد به من  جانِ

  ) ۴۶٧٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  جان محتشم   نیکنم او را از من
  بخششم   ندیکه من بخشم، بب جان
  ) ۴۶٧٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  د یو رنجش و درد تول  رمیغم بغل ب  ی زانو  ای شوم    ریممن است دل  ا ی  م یریگ قرار م  های مرادیکه در ب  بارها 

شده گشوده   یدر فضا ا یشوم.  دهیو روش غلطش ادامه دهم و همان  وهیو ش  ذهنو من   آگاهبا نا  کهن یا ایکنم. 

شو، واکنش نشان    میفرصت در لحظه به من داد که تسل  ی  های مرادی. برمیجناب موالنا قرار ب  شنهادیبه پ

  کند.  داریآمده تا تو را ب یمرادی نده، صبر کن، او با ب

درس به حضور زنده شدن نهفته است. پس فضا را   یمرادی ب  قتیدر حق  میایتکان بخورم و به خودم ب  کهنیا  و

  باز کن.  

  و صبر   شر یب  ماند از کاهل  هرکه
  جبر    یپا ردی داند که گ  نیهم او

  ) ١٠۶٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  جبر آورد خود رنجور کرد    هرکه
  در گور کرد  اشیهمان رنجور تا

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  خانم زهرا از زهدان ‐٣٠☎

  . نینازن  یشهباز یو آقا  کائنات عالم هست درود و سپاس بر تمام  با

  . شخص  اتیهمراه با تجرب ،ی انتخاب اتیو اب  ۴۴۶ ،غزل  ٩١۶ ، برنامه 

  نام خداوند عشق به

  ستهدهیب عیچپ و راست طعنه و تشن گر 
  ست از عشق برنگردد آنکس که دلشده 

    )۴۴۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

طعنه   ذهنمهم من   ی هاتی از خاص   یکه    شود م ادآوریرا به ما   مهم   اریمطلب بس  ت یب  نیدر ا  زیعز  ی موالنا

رفتار و کردارت    رییو تغ  شود م  ادی ات زکه از جمع و جماعت فاصله   هم زمان  آن  کردن است.  ییزدن و بدگو

 می صورت مستق به   ای که    ترشی بر تو ب  رانیو تمرکز د  یر یگ قرار م  رانید  ری. مورد تمسخر و تحقگردد آغاز م

  . فهمانند با رفتار و کردارشان به تو م میرمستقیصورت غ به  ای  کنند خود را شروع م یها طعنه زدن 

  خانواده   یاز چپ و راست، از جانب افراد چه اعضا   ،ها و کار کردن اساسکه متعهد شدم به نوشتن برنامه   زمان 

رفتار و    یبر رو  رانید  نیو دورب   گرفتمو مسخره شدن قرار م  عیو چه در جمع همارانم مورد طعنه و تشن

  . کرد اوقات آرامش درون را از من سلب م کردارم روشن که گاه 

وقتم    شتریب   چراکه  است.من گذاشته شده  یرو   یو خود را کنترل که دست از پا خطا نکنم که اسم گنج حضور 

  .شد ها مصرف برنامه 

دلشده و   ام شدن خرد در زندگ   یبا گذشت زمان و جار   بود. ول  ترشیب  امارانه یهش  یهادن یدر ابتدا درد کش 

 یبه افراد نسبت ام کرد و آگاه ترشیو ب ترشیمرا ب شیو گرا لیطلب و م   ،کار شدم و آرامش درون نیعاشق ا

  خود غافلند.  نشیآفرکه از  تر،ش ی قرار ندارند ب ریمس  نیکه ناآگاه هستند و در ا

. و کار  رندیدادن و شفاف کردن مرکزم در کنارم قرار ب  قلیص  یاست که برا  نیهم   انمی اطراف  ذهنکار من   و

  . ستین یر ید زیبشد چ رونیرا از درونم ب تییکند تا خدا بیکردن، که خود را تخر بیجز تخر ذهنمن 

  . کند نم  ن یرا تحس کس ذهنمن 
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  . خواهد را نم  و شرف و شهرت کس بزرگ ذهنمن 

  .ستی ابیاز جنس کم  ذهنمن 

  کردن است. بیکارش تخر ذهنمن 

  و طعنه زدن و خساست است.   نیکارش توه  ذهنمن 

  کارش به واکنش وادار کردن من است.  ذهنمن 

  گدارو و گداصفت است. ذهنمن  

 تمییتا مرا به فل و به خدا  رسانند را به گوشم م   آواز عشق و زندگ    ذهن  یهامن   یها چپ و راست کردن   نیا  و

  پناه برم.  زندگ یسوها به سازد تا از جمع آن  ترینزد

  چپ و راستاز  رسدنفس آواز عشق م هر 
  عزم تماشا که راست م یروما به فل م 

  ) ٣۶٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

راه قدم بردارد مورد مالمت و سرزنش  نیکه در ا  که هرکس  ست قاعده و روش زنده شدن به عشق و زندگ   نیا

  عاشق.  ی و اما قاعده و روش  ردیگ قرار م رانید

واقع  دلشدۀ  و  من عاشق  با  اگر  ندا   ذهن  یها به مننسبت  میهاگوش   دیهستم  بتوانم  تا  باشد     درون   یکر 

  ارانه ی هش  یهادن یمانند آب روان بذرم و با درد کش  رانید  یهان یانتقاد و توه  یرا بشنوم و از رو  اله  یآوازها

  کنم.  ییفضاگشا نیتمر

  ران یکردن به د  ن یر حال طعنه زدن و توهمن هم د  ایقرار دهم و به درونم رجوع که آ   ن یخودم را مورد بازب  و

  ها؟ در آن  رادیو ا ب یع افتن یدنبال به  ایهستم 

  که ن یانجام بدهم که تا کمرنگ شود؟ بدون ا  دیبا  یو چه کار  باشد م   اگر در من وجود دارد در چه سطح   و

  به طرف مقابلم داشته باشم. نسبت  بخواهم واکنش 

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

  ) ۴۴۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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عشق و خداوند    . ولباشدم   ی ادی ز  ی هاب یام پر از بال و پر از فراز و نشکه انتخاب کرده    راه  نیبدانم که ا  دیبا 

  . سازد است و مرا رها نم میشوایپ ندیب م نهیزم   نیمرا در ا تیچون جد

   شواستی عشق پ پر از بالست ول  راه
  ) ١٧١٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

 ترش یو ب  مینما م  افتیخداوند را در  یهاو کم   نیو تحس  قیتشو  ترشیفضاگشاتر باشم ب  نهیزم   نیو هرچه در ا 

  گرداند. مرادیآورده شود و مرا ب رون یدرونم ب  یها  تا ناخالص رمیگ قرار م شیمورد آزما ر یمس نیدر ا

مرا به    خواهد م  یمرادیب  ق ینخواهم و خداوند از طر  رانیو توجه از د  دیی از جمله تأ  یماد   یزها یتا مراد از چ  

مختلف به من بال    ی ها و سوهاکند و از جهت   یی که وحدت مجدد با خودش هست، راهنما  ییتای  یبهشت فضا 

  .دهد م

  قالووز بهشت شد  یمراد یب
  خوش سرشت  یشنو ا الجنَّهِ حّفت

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

م   امبریپ  ا  ندیفرما اکرم  ا   یکه  و  سرشت،  ن   انسان  یخوش  سرشت  پسند  ویکه  خاص  دهیو  مجهزبه    ت یو 

عدم   ییشنوسوت  م  نیبو  دارا  نامال  بدان  ،باش را  در  بهشت  ناکام   ماتیکه    ده یچ یپ  های نامرادو    هاو 

را    که زندگ   ، ذهندر جهنم من   ستی ماد   یزهایبه چ  دنیو خواستن و رس  لیاست و دوزخ که همان مشده

  . سازد جهنم م  مانیبرا

ها که به آن   و آزرومند   خواستم م    ها مراد و خوشکه از آن  ها دگ یکه همان   افتاد ها اتفاق م  یمرادی ب  نیا  و

شاند.   یسوتا مرا به  ردیبرسم، از من بخود ب  

اوقات در    شتریب  شود،اداره م  فتیکه کتابخانه در دو ش  ییجااز آن  دانستم را نم  یمرادیب  یگذشته معنا   در

  .داد شدن به من دست م   و همواره احساس قربان شدم مواجه م   های با نامراد هافت یش ییجامورد جابه 

اتفاق لحظه را نداشتم    رشیو پذ   دادم جا کند واکنش نشان مرا با من جابه   فتش یش  خواست  که م  ی همارهر   

  ! رد؟یگ صورت م  فتیش رییتغ  نیمن ا  یکه چرا برا کردم از خودم سؤال م شهیو هم 
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روند ادامه    نیو ا  ساختم   مرادیمرا ب  نهی زم  نیدر هم   دانست ضعفم را مکه نقطه  ییجاهمواره از آن   خداوند

  رش یقبل از قضاوت کردن ذهنم پذ  واکنش  نیتر. حال بدون کوچ دمیخود رس  رشیبه نقطۀ پذ  کهنیکرد تا ا  دایپ

  را دارم. یکار  یهافت یش  رییتغ

 زد یر ها در فکر و عملم م آن  نیری که طعم ش  شوم مند مبهره   یی فضاگشا  یا یو هدا  وضوح از خرد زندگ به   چراکه 

  خود برسم.  ییتا به مراد و مقصود نها کند م مرادیکه مرا ب باشم م میهای مراد یگزار بو سپاس و شاکر 

د  جه یدرنت شرانسبت  ر یخداوندا،  شرا  ط یبه  و  شا  ام خانوادگ  طی موجود  و  تو    ت یناله  به  را  خودم  و  ندارم 

 ؛ ده  قلی ص  یآور  وجود مبه   میکه در طول روز برا  ییهاو چالش   ها ی مرادیکه مرا با ب  خواهم  . از تو مسپارم م

  .دانم م  یبه تو نزد ترشی خودم را ب  کنم، م ییکه فضاگشا  چراکه با هر چالش

آورده و    م یها براحل چالش  ِو راه   شود م  ختهیر  ترشیدر فکر و عملم ب  خرد زندگ  ز یو شر و پره  ی و با صبور 

  . سازدها م عاشق چالش  شتریمرا ب

  و ترسم که او باور کند  نالم
  کرم آن جور را کمتر کند  وز
  ) ١۵۶٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  . کند کوچ من زهرا را هم اداره م  شخص  کائنات سرگرم کار است زندگ  یمنتها یکه خرد ب  وقت  ان،ی و در پا 

  است ز غم مرده که دست از نان ته یا
  ست؟ی ترس چ نیا میچون غفور است و رح 

  ) ٣٠٨٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  . دیو سالم بمان یپر انرژ 


