
                               ۹۱۸-۱های تلفنی مشاره برنامه ویژه پیغام

  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  

  ☎☎☎٩١٨-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎

  اجرا: آقای پرويز شهبازی 

  ١۴٠١ خرداد ۶تاريخ اجرا: 
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  2صفحه: 

  

  

  

  

   



                               ۹۱۸-۱های تلفنی مشاره برنامه ویژه پیغام

  3صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵ ی شهباز یبا سخنان آقاهمراه  آیداخانم   ١

 ٧ فرزانه از اصفهان خانم  ٢

 ٩  خانم زهره از اصفهان  ٣

٠١  ی شهباز  یآقا ۴  

١١  ی شهباز یهمراه با سخنان آقا  ای خانم مرجان از استرال ۵  

 ١۴ ا ی خانم مرجان از استرال ۶

 ١٧  ی شهباز یهمراه با سخنان آقا  ای خانم مرجان از استرال ٧

٨١  ی شهباز یهمراه با سخنان آقا  بتول از زاهدان خانم  ٨  

٠٢  ی شهباز یهمراه با سخنان آقا  حسین آقا از زاهدان ٩  

 ٢٣ آقای پویا از آلمان  ١٠

 ٢٧ آقای عل از دانمارک  ١١

 ٣١ آقای نیما از کانادا  ١٢

 ٣۵  دینا از ونکوور خانم  ١٣

 ٣٩  بیننده از سنندج خانم  ١۴

 ۴٣  خانم سارا از آلمان  ١۵

 ۴۶  شهپر از اتریش خانم  ١۶

 ۴٨ ی شهباز  یآقا ١٧

 ۴٩  نسترن از اصفهان خانم  ١٨

 ۵٢  ی شهباز یهمراه با سخنان آقا  سهیال از اصفهان خانم  ١٩

 ۵۶ زهره از کانادا خانم   ٢٠

 ۶٠ آقای مهران از کرج  ٢١

 ۶٣ خانم مینا از اصفهان  ٢٢

 ۶۵  خانم مریم از فوالدشهر  ٢٣
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۶٧  ی شهباز یهمراه با سخنان آقا  محبوبه از تهرانخانم   ٢۴

 ٧٠ یلدا خانم  ٢۵

 ٧٣  بیننده  یآقا ٢۶

 ٧۵ ی شهباز  یهمراه با سخنان آقا لیال از کرج خانم  ٢٧

 ٨٠  فرح از تهران خانم  ٢٨

 ٨۴  خانم زهرا از زهدان  ٢٩

 ٨٨ مریم از اورنج کانت خانم   ٣٠

٠٩  اصفهان پروین از خانم  ٣١  

 ٩٢  آقای مهدی از اصفهان  ٣٢

 ٩٣ ی شهباز  ی همراه با سخنان آقا اکرم از قزوینخانم  ٣٣

 ٩٨ فاطمه از آمریا خانم  ٣۴

 ١٠١ الناز از ایتالیا  خانم   ٣۵

 ١٠۴ ی شهباز یهمراه با سخنان آقا  افسانه از لرستانخانم  ٣۶

 ١٠۶ مریم از استرالیا  خانم   ٣٧

 ١٠٨ ی شهباز یهمراه با سخنان آقا پریسا از کانادا  خانم   ٣٨

 ١١٠ ی شهباز  یهمراه با سخنان آقادیبا از کرج   خانم   ٣٩

 ١١۴ مریم از کانادا   خانم   ۴٠
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  5صفحه: 

  ی شهباز  ی با سخنان آقاهمراه  دایخانم آ ‐١

  تو غم خوردنِ دل است یِ جان، اگر رضا یا
  تو  یِدل به غم سپارم بهِر رضا صد

  ) ٢٢٣۶شمس، غزل   وانی،دی (مولو

  ا ی   که زندگ   میکن . اگر فکر م ستیرنجش از ما ن  ای  نهی ک   قصد ضربه زدن به ما را ندارد. در دل زندگ    زندگ

وجود  به   لی. تنها دل میبه ما برسانند، سخت در اشتباه هست  یبیآس   کهن یا  ای کنند،    تی ما را اذ  خواهند  اتفاقات م

از ما عبور کند، تا هم ما را    خواهد م خرد زندگ   انیدرون ماست. جر یا آمدن اتفاقات گوناگون، باز شدن فض

  کند.   ی ساز پاک  ذهننام من به  خردمند و پخته کند، و هم جهان را از آلودگ

تا آن را از    کنند  . اتفاقات با ما و اصل ما مهربان هستند. اما به درد درون ما برخورد ممیاز اتفاقات نترس   پس

  درون ما حذف کنند.  

. اگر ما به  میکند تا ما به آرامش برس  د یما کار دارد که آن را ص  ذهنندارد، با من   یبا ما کار  خرد زندگ  پس

بذار   م یاعتماد کن   زندگ به   ان یجر  میو  زندگ از     راحتآن  اخت   ما عبور کند،  را در  اماناتش  ما    اریهم همۀ 

  . گذارد م

برکات ماد   ی ما مساو  یکردن فضا  باز با  معنو  یاست  زندگی و  به  ما دل  اگر   .  زندگ   م،یبده   به    راحت هم 

  و ی درد د. از  مینترس   آورد وجود مکه خرد کل به   . از اتفاقاتگذارد ما م   اریرا در اخت   میکه ما بخواه  یز یهرچ

  بزند.   بیبه ما آس خواهد م  شهی. او هممیبترس ست ذهندرونمان که من 

  در جهان  یشاد گرد یاز و هرچه
  آن زمان   شیندیفراقِ او ب از

  ) ٣۶٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شاد، بس کس شاد شد  گشت زآنچه
  جست و همچون باد شد  یاز و آخر 

  ) ٣۶٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  منه  یتو هم بجهد، تو دل بر و  از
  تو بِجِه  یاز آن کو بجهد، از و شیپ

  ) ٣۶٩٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  6صفحه: 

 ا ی  دیارها شده   تانذهنمن   ی سازسالتان است از دردها و مسئله   ١۶سن که    نیشما اآلن در ا  آقای شهبازی:

   د؟یانشده

خودمان   ی را برا  یادی ز ی دردها میبرنامه آشنا شو نیبا ا  کهنیبله استاد. درست است که ما قبل از ا :دایآ خانم 

  ر ید یسازمسئله   م،یرا به درون خودمان آورد  و خرد زندگ میکه با برنامه آشنا شد وقت  ول  م،یدیبه جان خر

  . میکن و مسائل قبل را حل م میکن نم

  م؟ یکن نم یخود یپس جذب مسئله ب آقای شهبازی:

  بله استاد.  :دایآ  خانم

  من معذور هستم؟   دیگو م  کند م   تیکه جنا  دیگو که، آن مست م  دیگو م  د،یآن شعر را هم بلد  آقای شهبازی:

  کند  هاتیکو جنا ، مست همچو
  او: معذور بودم من ز خَود  دیگو

  ) ۴١٠۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زشتکار  یسبب ا نیل   دشیگو
    اریتو بد در رفتن آن اخت از

  ) ۴١٠۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی نآمد به خود، توش خواند یخودیب
    یخود نشد، توش راند  ارتیاخت

  ) ۴١٠٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

پا ندارند دردها، دردها را    ند،یآ . دردها خودشان نممیکن ما مسائل را جذب م   ند،یآ خودشان به ما نم   مسائل

  . دیما بخوان یدفعه بعد انشاءاله برا د،یرا شما حفظ کن  ت یسه ب نیبه خودمان. آره ا میکن ما جذب م 

  چشم.  :دایآ  خانم
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  7صفحه: 

  خانم فرزانه از اصفهان  ‐٢

  حم کن فَکان  یها چوگان شیپ
  اندر مان و المان   میدوم 

  ) ٢۴۶۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ان ی جر  نیکه هم   دهد را نشان م  ر ید  انی جر  ی گل رز قطعاً    ییشوفا  کند؟ گل رز را شوفا م  ی زیچ   چه  

  . میست یاز آن آگاه ن ذهنان است که ما در من َ فکن  ان یانسان است که همان وصل شدن به جر ۀ شوفاکنند

ما    م یستین   میکن که تصور م  یفرم سخت و سلب  نی. چراکه اصال امیهست   انی جر  نی ها خود همما انسان   درواقع

  .  میمحو هست  صورت خود زندگبه

  شود  طرف و آن طرف م  نی باد ا  دن یکه با وز   کاه  نیکه اصال جنسمان ا  دهد نشان م  انی جر  نیعمق ا  پس

  .داری و پا میبله کوه هست  ستین

  ریدم او جان دهدت رو ز نََفخْت بپذ 
  نه موقوفِ علل  ست،ونیاو کن فَ کارِ

  ) ١٣۴۴شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

بو  اگر زبان  لحظه   م، یبه  نکردن  قضاوت  با  است  برابر  عدم  مرکز  نکردن بهعمل  رقابت  مقالحظه،    سه یها، 

  ...   رهیغ و  دنینترس ران،یها، مالمت نکردن و مقصر ندانستن دنکردن

همان   نیا  ۀهم  که از هر  ر  دگ یموارد  مرکز  زندگ  ردیگ م  شهیدر  حاال خود  هم  و  انسان   انیجر  نیو خود  هر 

  است.   نیعشق خون  دیگو خاطر م  نیعوامل از مرکزمان هست و به هم نیاز ا ی هر  ۀکنندقطع

  در کار است.  ر ید یرو ین  یاست و  شود و کارش بشو و م  ستین ذهن  یهاموقوف علت   زندگ

از وضع  دنید  ند  ها ت یهرکدام  ا  دنیتنها  به   ان یجر  نیکار کردن  انسان در ذهن در ما است. ما  و    هات یعنوان 

  .  میهست مانیها تی نارضا  ایها و به خواسته  دنیرس  یدست گرفتن برابه  اریحرص و طمع و اخت  ها رانشهوت 

قرار گرفتن ما در هرکدام از    ۀدهندنشان   یمرادیمرکز ما در کار است و هر ب  ریدر جهت اصالح و تطه  زندگ   ول

  برود. رونیاز دلمان ب هان یکردن است تا ا ییحاالت است و تنها عملرد فضاگشا نیا

  .دهد را م  رانشهوت  غامیپ ، زندگ دن یو ند یز یسمت لذت بردن از چشدن به  دهیهربار کش  
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  8صفحه: 

  .دهد را به ما م   یورزطمع   غامیپ زهایحفظ چ   ایبهتر  شتریهرچه ب ی تالش برا هربار

  خشم و بادِ شهوت، بادِ آز   بادِ
  او را که نبود اهل نماز   برد
  ) ٣٧٩۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  اوست  ادیمن بن و هست  کوهم
  شوم چون کاه، بادم باد اوست  ور

  ) ٣٧٩٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  است.    ذهنبه دست من   اری اخت  یر یبه دستگ  رونیاز ب  زندگ   افتی در  یبرا  ذهنمن   ۀ سراغ خواست  هربار رفتن به  

  ت یعنا  هانیعدم بر ا  یمرکز  ای  زندگ   انی عنوان جرلحظه ناظر شدن ما به   یندارد با    اری اخت  ذهنمن   هیدرحال

  .  شوند موارد خاموش م نیو قطعاً همه ا شود شامل حال ما م 

  قاًیکه عم   زمان   نیهم   فتدیب  تواند زمان هم اتفاق م  ی تنها در    ذهنموارد و عملرد من   نیا  ۀرفتن هم  کنار

  فضاگشا باشم.   تیطلب شود که تنها در هر وضع

است. قطعاً    دهیرس  یفضابند  به   وبی چرخه مع  دنیرس  ان یو زمان به پا  میهست   که هرلحظه در امتحان زندگ  چرا

  :ردیرا با دل و جان بپذ  ریز تیجنس هر انسان قادر است که ب

  وز دل و جان صد رضا  ز،ی ت غیاز تو زدن ت 
  مر اگرم، ن  سخنم چون قضا، ن ی 

  
  دار یذوالفقار، ثابتم و پا ِبش گر 

  بِمرم چون شرر   چو باد، ن زمیبر  ن
  ) ١١٢۶شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 
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  9صفحه: 

  خانم زهره از اصفهان   ‐٣

  بود که نوشته بودم.  ییبه فضاگشاراجع   یمطالب استاد

  لحظه بدون قضاوت.  نیاتفاق ا  رشیپذ عنی ییگشا. فضا ١

  خوب و بد نکردن با ذهن  عنی. ٢

  توقفِ من  یرشد من آمده نه برا یبرا زندگ یرو ین کهنیاعتماد کردن به ا عنی یی. فضاگشا٣

  م یستیتن ن نیما ا کهن یدرک ا  عنی. ۴

  م یو ناظر بر احساسات و افکار خودمان باش  میرا کنار بذار میکن م  لیو تحل مینیب که با ذهن م  نیا  عنی. ۵

  که مباش اصال  نیا عنی ییگشا. فضا ۶

  صبر و رضا  عنی یی. فضاگشا٧

  ودنب گزار زندگ سپاس  عنی. ٨

  سپردن   و خود را به دست زندگ  دنیها را دفرصت  ها در سخت   عنی. ٩

  خاموش کردن ذهن   عنی ییگشا. فضا ١٠

  نخواستن از شخص و اتفاقات   یز یچ  عنی ییگشا. فضا ١١

  ران یدر خود و د شناخت زندگ  عنی  یی. گشا١٢

  لحظه نیو برگشت به ا عذرخواه عن ی. ١٣

  طور کامل و به دنبال مقصر نبودن خود به   تیمسئول رشیپذ عن ی. ١۴

  درس گرفتن از اتفاقات  عنی ییگشا. فضا ١۵

محق گسترد بهِر ما بِساط  ح  
  انبساط  ق یاز طر  دیی: بوکه

  ) ٢۶٧٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  در آخر  و

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

  ) ٣٣٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  10صفحه: 

  مر تو را لمیمن کف  نخواه چون
نَّتخدا  دارِیو د ی اَْلمأو ج  

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

  ی شهباز یآقا  ‐۴

  : دیگو م موالنا

  و قصدها در ماجرا  ها عزم
  تو را  دیآراست م   گاه گاه
  ) ۴۴۶٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

را شما توجه کن   ب یترک   ن یهم ماجرا» «عزم   دیماجرا  در  و قصدها     خودِ زندگ  ، اتفاقات زندگ    عنی، ماجرا  ها 

و شروع    میکن  ریگ   زندگ  یها ت یو وضع  اتفاقات زندگ   عن یخوب و بد بودن ماجراها،    ریدر تفس  دی. ما نباستین

 ی دار یب  ی فقط برا  ها،ت یقرار گرفتن وضع  همسرِپشت  عن ی  زندگ   ی ماجرا  نیها، ابه بد و خوب کردن آن  می کن

است که     اتفاقات  ۀقص  یزند  یفرق دارد. ماجرا    زندگ  یبا ماجرا  است. زندگ   است. اصل زندگ  ما به زندگ

 نی. مهم استیاصال مهم ن   دی گو افتاده، بد، خوب، هرچه ذهن م  یجور    یهم    هرکس   یما افتاده، برا  یبرا

   خودِ زندگ   زندگ   یپس ماجرا  ، شناخت زندگ  ،ی داری ب   یبرا  دیچقدر استفاده کرد  ااست که شما از ماجرا شم 

  . ستین

.  دیآ مطابق ذهنت م  ، گاهتو را»   دیآ راست م  گاه  «گاه .   و قصدها در ماجرا، ماجرا، نه خودِ زندگ  هاعزم

  . کند م  مرادیما را ب زندگ  ول

    شیخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
    شیخو یِگشتند از موال باخبر 
  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی خانم گفتند و دخترشان اشاره کردند. از موال   که زهره   طورن یشدند، فضا را باز کردند. هم  مرادیب  عاشقان 

  فرق دارد.  لیبا موال خ   ، زندگ یها ت یبا وضع باخبر شدند. ماجرا در زندگ خداوند، از زندگ عن ی ش،یخو
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  11صفحه: 

  ی شهباز  یبا سخنان آقا   ای خانم مرجان از استرال ‐۵

  . ایمرجان هستم از استرال  ،یشهباز  یآقا سالم

  آقای شهبازی: 

  به شما.  میشعر را بده  نیا دی. اصال بامیاآلن شعر شما را خواند نیمرجان خانم، هم بله

  شعر را؟  کدام مرجان:  خانم

  : یشهباز  زیپرو یآقا

  مهم است.  ل یشعر خ نی! اد؟یبخوان ریبار د  ی . شما کند»  هات یکه کو جنا «همچون مست که  نیهم

    مرجان:  خانم

  کند  هاتیکو جنا ، مست همچو
  او: معذور بودم من ز خَود  دیگو

  ) ۴١٠۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زشتکار  یسبب ا نیل   دشیگو
    اریتو بد در رفتن آن اخت از

  ) ۴١٠۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی نآمد به خود، توش خواند یخودیب
    یخود نشد، توش راند  ارتیاخت

  ) ۴١٠٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آقای شهبازی: 

  خانم.  دیرا به اسم خودتان ثبت کن  تیسه ب  نی. شما اصال انیآفر ن،یآفر

  مرجان:   خانم

  فقط به اسم من نباشد!   شیهات یجنا  یهاآن قسمت   دوارمی! ام یجناب شهباز  نیباالتر از ا یافتخار  چه
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  12صفحه: 

  آقای شهبازی: 

  . دیبده  ح یدادم، شما هم توض  حیخُرده توض    ی را، من    مهم   اریبس  ت یسه ب  نیا  نندگانمان یب  یبرا   دیهم بن   معن

  مرجان:   خانم

  تِ یمسئول  رشی. و در پذکنم تکرار م  ل یاست که خ  یاکه حدود سه هفته  م یبو  توانم م   باً ی را من تقر  تیسه ب  نیا

   و هر حالت  کنم که من م  ی . هر کار کند کمم م  لیدرواقع خ  ام،ی ار ی هش  تیمسئول  کنم، که م  یمن در هر کار

   مسئولش خودم هستم و نه کس   ردیگ من انجام م   قیطر  زکه ا  یحاال هر کار  ایکه در ذهن هستم    که دارم، وقت 

 کند،  م  تیجنا  رود م   شود، و مست م   خورد که شراب م  مست   ی که مثل    دیگو. که م رید  زیچچ یه  ای  رید

که تو آن    شود به او گفته م  لآن شراب بوده! و  ریام که، تقصنکرده   یکه من که کار   دیگو م  گرددبعدش برم

خود  شدن، خودش خودبه  خودی آن حالت از خود ب  ،. و آن مستیآن شراب را خورد  که رفت  را داشت  اری اخت

را    شدگتیهو. و آن هم یکه به سمتش نرو   را داشت  اری و اخت  یکه آن را به خودت کشاند   یآن تو بود  امده،ین

  ..؟! به سمت خودت..؟! م یدرواقع چطور بو

  آقای شهبازی: 

مثل آن مست است،   ذهن. پس منرا هم جذب کن  شیدردها  ، که مسائلش هم جذب کن  ،جذب نکن  ،نکش

خودم که نبود،    ریکه ُخوب خودم که نبودم، تقص   دیگو بعد م   زند ضرر م   رانیبه خودش و د  کند، م   تیجنا

خودش آورده در مرکزش گذاشته.    راکه آن الو    داند کار را کردم! آن نم  نیرا کرد من هم افالن کار    فالن

کنند،    تیبهتر ترب   خواستند پدر و مادرم است، م   ریمن است، تقص  تیترب   نیالوها هستند، ا  نیا  دیبو  تواند نم

  درست است؟  کند،  خداست که من را درست اداره نم  ریتقص

  مرجان:   خانم

  کامال  بله

  آقای شهبازی: 

خودت    ،ی کار، انتخابت که رفت، قدرت انتخاب را که از دست دادزشت   یکه ا   ض، ی مثل آن مر  ندیگو او م  به

  که..  دی بار بخوان  ی آخر را هم  تی خود که نرفته است که! بله آن ب! خودبه یاز دست داد
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  13صفحه: 

  مرجان:   خانم

ب  عن ی  ،» یخود ی«ب خود  از  م  خودی همان  خود»  یخود ی«ب:  د یگو شدن،  به  خودبه نآمد  ن ،  «تُوش    امد،یخود 

نرفت،    نیخود که از بخودبه  ارتی، آن اخت خود نشد»   ارت ی«اخت .  یتو آن را به خودت دعوت کرد   ، »یخواند 

  .  یرا از خودت راند ار ی تو آن اخت ،» ی«تُوش راند 

  آقای شهبازی: 

برود شراب بخورد    ییجا   ی   دی. بادیآ طور که به مست، خودش که نمهمان   ، ! مستدیآ موقع نم   چیه  ی خودیب

  ها نیبا ا  کهن یخاطر ابه  ،ییبا ی غرور، مقام، علم، ز  یِخودی ب  جه،ینرود! بعد درنت  توانست مست بشود. پس م

  !  میو ما آورد م یآوردرا   هانی خودش، ما ا  یبا پا  امدهیخودش که ن  م،یهست  تیهوهم

خود آدم که خودبه   اری، اخت خود نشد»  ارتی «اخت .  یتو به خودت جلب کرد  »ینآمد به خود، توش خواند   یخود ی«ب 

بارود نم بو  دی!  براند.  د  دیخودش  اخت  ریمن  خوردم  هم  ارم ی شراب  دادم.  دست  از  ا  تیهورا    ن ی شدم، 

تو شراب    ، خواه تو شراب توجه م   ،خواه  م  دییتو شراب تأجا!  آن   . تو گذاشتکند مرا اداره م   شدگت یهوهم

  ! یخور ها، تو مبه آن  یعالقه تو دار  ، خواه را م ذهنناموس من  دِیحد غرور و صدمن 

  . دیببخش د،ییبفرما بله 

  مرجان:   خانم

  . کنم تان شروع مام، با اجازه آماده کرده  » ارزشی«حس بدر رابطه با  ی مطلب ی
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  14صفحه: 

    ایخانم مرجان از استرال  امیپ ‐۶

  »  ارزشیب «حس 

و    رد،یگ بر او احمال شده شل م   که از کودک   تیترب وه یبراساس ش  نوع نگرش و رفتار هر انسان   ت،یشخص 

روابط، کار، و در مجموع در ک  پ  زندگ   تیفیدر  گنج حضور گوش    ۀبه برنام  شتری. هرچه بکند م  دایاو نمود 

از شروع رابطه،    شی. پبرم م  یخود پ  یکار بر رو   تیاولو  ۀن یدر زم   یجناب شهباز  دی تأک  تیبه اهم   شتریب  کنم، م

ازدواج و پ  شیپ برا  شخص  ۀاز تجرب  دار شدن. در ادامه از بچه  شیاز  . میگو تر شدن مطلب مروشن  یخود 

  . نیریش  یتلخ، با دستاورد  یاتجربه

خشن، و برخورد    ی. به کرات شاهد رفتارهادمیپدر و مادر خود ند  انی م  هرگز عشق  دارم،   ادیکه به     زمان  از 

  اک ی تر  یکوچمان، دود و بو  ۀام. و در خانشدنِ مادرم بوده   ریو تحق  نیام. بارها شاهد توه در خانه بوده   یزیف

  ی متر   ٧٠  یاسوز به خانه نمانخا  شدگت یهوهم   نیکه با ا  ی متر  ٣٠٠  ۀ . خانکردمرا هرروز در مشامم حس م 

  از مادر!  تیو از پدر، شا دمیشن از پدر م  ت ی. از مادر، شاافتیتنزل 

  ،  ارزشی احساس ب  اقت، یرا با تمام وجود تجربه کردم. احساس عدم ل   بارها حس بدبخت  ، و نوجوان  کودک  در 

. کردم که بارها مرگ پدرم و مرگ خودم را آرزو م  آورم م  ادیحس حقارت، حس کمبود، و در کل غم و رنج! به

  چونه خواهد بود؟!   ه،رشد کرد  طیشرا نیدر چن یکه از نوزاد یدختر  ٔ نده یآ  د،یتصور کن 

بدون استثنا با   ،یاطهدر هر راب  به دنبال خوشبخت  ،ییها شدگ شرط   نیدختر بزرگ شد. او براساس چن   نیا

  بودن.  شده بود. حس کم بودن و ناکاف در او درون  ارزشی که حس ب. چراشد شست مواجه م 

که در آن    گرفت قرار م  و در روابط  کرد را به خود جذب م  ارزشیب  ی هااساس، ناخودآگاه، انسان   ن یهم  بر

خاطر  به   سال  ١٩در سن    ش،یهااز رابطه   ی. در  دیدم   ری. چرا که در اعماق درون، خودش را حقشد م  ریتحق

را    ز یچهمه   طی شرا  نیدر بهتر    دختر حت  نیزد. ا   توجه گرفتن، دست به خودکش  نیچن ترس از دست دادن و هم 

چراکه از    کرد» م  لیبه خار تبد  یداد به دست او م   زهرمار بود. گل  یا ی می «ک. به قول موالنا  کرد م  بیتخر

  د، ید م  و خوشبخت  یاز شاد  ییو بو  رنگ   ییو اگر جا  نمود،  م  رممن یاو غ  یبرا   حس خوشبخت ٔ تجربه   کودک

 ن ی. اکرد زهر م   رانیخود و د  یدرد، آن را برا  قیقول معروف با تزربه   ای  کرد خودش از آن فرار م  ای ناخودآگاه  

را   ستم»یشغل ن  نیا  قی«من الو   توانم» «من نم  ی. چراکه الوکرد را رد م  شغل  عال   یهات یدختر تمام موقع

  کرده بود.  در خود درون 



                               ۹۱۸-۱های تلفنی مشاره برنامه ویژه پیغام

  15صفحه: 

. و  داد نم  ییو هرگز به خود بها  گرفت م   رادیقدرنشناس بود. مدام از خود ا  ار یمتناسب، بس  یوجود ظاهر   با

او بها م    اگر کس با   ت یرنجش و عدم رضا  نه،یک   ، ی. پرخاشر کرد بود و تعجب م  ی رعادیغ  شیبرا  داد به 

  شده بود. نیاو عج   زندگ  یهالحظه

همزمان با گوش دادن به    که کرد،  یکار   ن یدر اوج درد با گنج حضور آشنا شد. اول  سال  ٢۶در سن    کهن یا  تا

؛ سه ماه گذشت و من  )دهم ماول شخص ادامه    ری(با ضم.  کرد م  زیبه برنامه وار   تکلف مبلغ  ی برنامه، از رو

  .دادم فقط گوش م یداور شیقضاوت و پ چیهرروز بدون ه

نسبت به    ریشدم و حس کردم د  دار یروز صبح از خواب ب   ی.  میگو را م  قت یحق  نیاما ع   د یشو  ران یح  دیشا 

و    یها تند با آن   نهی ک   یکه از رو   . تلفن را برداشتم و به تمام کسانآمد ندارم. اشم بند نم   یانه ی ک   کسچیه

. بله دوستان،  دمید شما را نم  یهای که من خوب  گفتمها مکرده بودم زنگ زدم. با طلب بخشش به آن  یبدرفتار

خود را    تیو ترب   می . از آن به بعد، تعلد»ید  ر یی«تغ   یآوردم. معجزه  مانیا   از آن زمان به بعد، به معجزه در زندگ

که نه در خانواده، نه مدرسه و نه جامعه به من آموزش داده شده بود از او   را  م یبه دست موالنا سپردم و مفاه

. اکنون پدر و مادرم  دمیپدرم را بخش  الخصوص  خود را عل   ۀموالنا، گذشت  ی هاکردن آموزش   . با عملفتمگر  ادی

به    توانم نداده بود. اکنون تا م  ادیکردن و عشق را    زندگ   زیبندگان خدا ن  نیبه ا   . چراکه کسکنم را درک م 

  . کنم ها خدمت مآن

  ی روز   توانم . منمی پدرم را بب  یها یخوب  توانم م  دید  نی داد. با ا  اد یرا    » «قدردانو    » ی«شُرگزار به من    موالنا 

دارد،    یبیو آواز مهارت و استعداد عج   قیکه در موس  ی دارم. پدر   یصدبار ُشر کنم که پدر سالمت و هنرمند 

به    خدمت   نیترجبران گذشته است و از کوچ   ددکه هرلحظه درص  یدارد. پدر   ییبای ز  ار ی خط بسکه دست   یپدر

   که نتوان  شود م  یاپرده  ندهی . گذشته و آابیلحظه را در  ن ی. از موالنا آموختم که همکند نم   غیاش درخانواده

  . ن یخدا را بب 

ام که باران رحمت خود  اجازه داده  به زندگ  و حس قدردان  ی و با سپاسزار  برملذت م   میهااز لحظه   اکنون،

  کند.  ریمن سراز ی سورا به

. پس چطور ممن است خودم کند جهان را اداره م  نی هستم که ا  ییرویبه من فهماند که من از جنس ن  موالنا 

  ق ی«تو ال  دیگو ام که م چسبانده    اتاقم عبارات  واریکنم؟ به در و د   تلق  ارزشی خودم را ب  ای   رمیکم برا دست 

  ،  باارزش  لی تو خ  ،ارزشبا   لیکه مرجان تو خ   میگو به خودم م  نمیب م  نهیی . هربار خود را در آ»هست  هان یبهتر
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  16صفحه: 

داده شده. بدن    هیکه به من هد  درست از هر نعمت   ۀاستفاد   عن ی  ، » «قدردانگرفتم که    اد ی.  باارزش   لیتو خ 

. کنم بد وارد آن نم   یو غذا  دارم، نگه م   دهیو ورز  یداده شده، پس آن را با ورزش قو  هیبه من هد  بایسالم و ز

 ی و برا  برم . او را به ماساژ مکنم قهوه گرم م   و دلش را با فنجان  برم م  شاپمرجاِن ارزشمند را به کاف  نیا

پر از    عت یپرندگان و طراوت طب  یو روحش را با صدا  برم م  عتی. او را به طب کنم پرداخت م  نه یسمش هزج

و     استقالل مال  ی . براگذارم درونم وقت م  ٔ نه یی آ  ی جال  ی و برا  کنم خودم کار م  ی. با تمام قُوا رو کنم م  یانرژ

  . کنم خودم تالش م   عاطف 

  ،  کن  ی بد  ا ی  یخوب  یا. ذره  هست   تیقانون دارد، و تو مسئول افکار و رفتارها  ، داد که زندگ  ادی به من    موالنا 

خودم را    ن ی. در کارم بهترختم یآشغال نر  نیزم   یهرگز رو  ری. دگردد چه در ظاهر چه در خفا، به خودت برم 

  ی ها . اکنون، فرصت کنم با مهر و محبت رفتار م ، تیلم   ایها، با هر مقام با تمام انسان  عشق،  دی. با دگذارم م

خود، کارم  یسال کار بر رو   ی. بعد از  نمیب م   هانیبهتر  قیو خود را ال  نمیب م   از زندگ  را موهبت  شغل   عال

  . شیاند کردنِ قانون جبران و فراوان   عملٔ است ثمره نیبرابر شد. ا ۴رونق گرفت و حقوقم   رونیدر ب

  است: نیا غاممی پ ،تیدر نها و

  م یامان را دار   نینبوده. ما ا  نی. اصال قرار بر امیبرس  یی و درد و رنج به جا  زندگ   لیکه با س  ستین   یازین   ما

. فرزندانمان را در آغوش عشق با  میبده  ل یتش  عشق یاو بدون درد و رنج خانواده  م یخودمان کار کن یکه رو 

  ساخت.  م یموزون خواه   جهان ل،است که جامعه و در ک ن یچننی. امیسالمت روان پرورش ده 

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

  ) ١١٩٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  17صفحه: 

  ی شهباز  یبا سخنان آقا   ای خانم مرجان از استرال ‐٧

  مرجان خانم!   چقدر عال ن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

  ن یبر هم   لیشما هم، دل  عال  غامیپ  نیا  میاما همه شاهد بوده   ن،یآفر  د،یکرد  شرفتی شما در عمل، در عمل پ  و

نفر قانون جبران را انجام    ی دانش موالنا، درس موالنا، اگر    نیا  پس هم در مدت کوتاه!    شما است. آن   شرفتیپ

رو  واقعاً  و  م  یبدهد  نمونه، شما. دلندک  خودش کار کند، کار  ُخوب،    ل،ی.  واقعاً.  به    یاه یتوص  یشما  هم 

  . رید می ما شما را رها کن  دیخودتان بن یها سنهم

قدر زحمت  و آن   دیسال برنامه اجرا کرد  یاندو ستیماشااله ب  ریواله شما که د  یشهباز   جناب  مرجان:   خانم 

 ر یبار گوش بدهد، اصال د  نیطور کامل، و چندبرنامه، به   یاگر حداقل به    که واقعاً هرکس  مانیبرا  دیدیکش

  مان  لحظۀ زندگ. واقعاً در لحظهمی بن  عمل  دییفرماها را که شما م و همۀ آن آموزه   شود را متوجه م  زیچهمه 

  م، ی. قانون جبران، قانون شُر، صبر کننیتمام قوان  تی . همان رعامیو انجام بده  م یکن  نیها را عج آموزه   نیا

   درواقع به دست زندگ  عنی واقعاً،    میتوان م    عنیخودمان را،    ار ی اخت  دیگو م  میکه اول خواند  یشعر   تیب  ن یهم

. و بعد  می: چشم، و صبر کنمییبو  د،یگو که موالنا م   زی هرچ  میو بذار  م یبه دست موالنا بسپار  قلحدا  م،ینسپار

  .  کندآن قانون مزرعه واقعًا کار م   دهد، که م ییهاوه یواقعاً م 

  ش یهاوه یهمۀ م   دمید کم مافتاد. و مثال کم   میهانه ی ماه اول، ک   من همان سه   یخُوب مثال، حاال خدا را شُر برا  من

که    ییهاپربرکت است. و اصال از جنبه   زندگ  ل یدو سال اصال خ  یکه بعد از مثال    شود م   دفعه یرا، اما  

  ع یرا سر  تیها شدگت یهو. تو همای که تو سمت من ب  دیگو . فقط مدهد م  هیبه ما هد  زندگ  میکرد فکرش را نم 

   «من هم :  دیگو . و ممیآ من هزار قدم م ، یقدم تو فقط قدم بردار ی. میآ کار کن، من به سمت تو م  نداز، یب

  تو با ذهنت تالش نکن.  تو، تو موش» یکوشم پ

    آقای شهبازی:

 دیدان طور که م ! خداحافظ. همان عال  ، بود، عال  کنم. عال  مرجان خانم. خُوب با شما خداحافظ  ن یآفر  ن،یآفر

  . زنند زنگ م  ای مرجان خانم از استرال
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  18صفحه: 

    یشهباز  یخانم بتول از زاهدان با سخنان آقا ‐٨

   

  و شهامتشان.  شانیی همه عشق خدا ن یو ا زیعز  ینایسالم و تشر از شما و تشر از سار با

با    کنم کار م  قسمت   یو    به اشتراک بذارم. من شاغل هستم   خواستم تجربه داشتم م   دوتا که سروکارم 

  یها که همۀ خانم بود    ییو گردهما  دیسازمان تدارک د  ی ابرنامه   یهم شلوغ است.    ل یرجوع هست و خارباب 

  بت ی استراحت به ما دادند که همه شروع کردند به قضاوت کردن و غ  میتا  یو    میشاغل سازمان جمع بود

  کردن. 

افراد را، اآلن در آن جمع، سوت و شنونده بودم و از من سؤال    نیا  کردم م   من که قبال همراه  یشهباز  یآقا

  ول  دانم نم  میگو اش مکه چرا من همه   امدیخوششان ن  ادیو از برخورد من ز  دانمنم   گفتم من فقط م  کردند م

  بشاش و خندان بودم. شهیمن هم 

ها گفتم همان  من به آن   ؟کن  عتراض نمشده، ده درصد شده، تو چرا ا  قدرن یکه اضافه حقوق امسال ا  گفتند م

  .  رسانَد برکتش را خدا در آن مو   ر یهم خ

.  میکرده بود، کارش را راه انداخت  ر یگ  یبود که ارباب رجوع آمده بود ادارۀ ما و کارش بدجور   نیهم ا  رید  تجربۀ

  من آورد.   ی برا اتی از لبن یاجعبه  ی نش یرفت از داخل ماش  دمید

  گفت که شعر موالنا افتادم که   ادِی دمیرا که د یاصحنه  دفعهی

  ییضرورت هم تو  : مفتگفت
  ی مجِرم شَو ،یضرورت گر خور  یب

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

  د یلطفًا برگردان  خواهم، کار از شما نم  نیدر قبالِ ا  یزیچ   چیگفتم هدفِ من راه انداختن کارتان بود و ه   شانیا  به

هم   دهد م   ادیدارد به ما    یی هادرس   زیعز  یکه موالنا   ی شهباز   یهم خوشحال هستم آقا   لی. و خ نتانی به ماش

گزارم از شما که من را  سپاس  ،ی شهباز  یآقا   رمیگ اد میهم در کارم، هم در برخوردم، واقعاً دارم    ، در زندگ 

  . یشهباز  یآقا دیکرد  داریب و  دیآگاه کرد
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  19صفحه: 

بله. دانش    د،یمتعهد بود  د،یبود  یجد   د،ی. شما خودتان کوشا بوددیممنون، شما لطف دار  لیخ   ای شهبازی:آق

هم هنوز با     برخ  کنند،  مثل مرجان خانم واقعاً استفاده م  رند،یگ مثل شما م   برخ  م،یکن موالنا را ما ارائه م

  . نندیب م  دید نکِیع

 ن یهم   ی درد است غلط است، برا  دِیکه د  ذهنمن   دِیهمان اول که د  دیدیفهم   د،یکرد  شرفتیکه پ  نندگانی ب  شما

  . دیبله ببخش د،یی. بفرمادی برو دینگرفت  شی درد را پ دِی راه د رید د،یکرد شرفتیپ

به من    دیرا دار  تیانسان  د،یگزارم از شما که آگاهم کردواقعاً سپاس   ،ی شهباز  یآقا  کنم م خواهش خانم بتول:

  با شما صحبت کند.  خواهد هم م  ن یگزارم از شما. حسبرنامه و سپاس  نیبا ا دیده م ادی
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  20صفحه: 

  ی شهباز  یآقا از زاهدان با سخنان آقا نیحس  ‐٩

  م یسالم عل  آقا: نیحس

  شما؟  دی آقا، خوب  نیسالم حس  آقای شهبازی:

  آقا ما که  آقا: نیحس

   م یمست ب شهیهم مییما
  ما  یشاد ب  شهیهم مییما

  ) ١٢٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ام خوش عشق خُفته کشت  در
  روانم   ،حالت خُفتگ در

  ) ١۵۶۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

به   ،ی شهباز  یآقا  روانم  مرجان خانم که صحبت کرد درود، خوش  روانم، درود بر  واله  ابه    ی آقا   ها،ن یحالِ 

. سرِ هان یحال اروشن شدند، خوش به   هانیا  نوجوانان، جوانان که از سن نوجوان   نیحالِ اخوش به   یشهباز

  . یشهباز یآقا  آورم فرود م هان یا یبرا میتعظ

  . هان یحال ابله خوش به ن،یآفر آقای شهبازی:

با برنامه آشنا    هانیا  که خوب مطلب را گرفتند، خوب سن  هان یحال ابله، بله به خدا خوش به   آقا:  نیحس

  زبانان  آقا، تمام فارس  کند چه دختر چه پسر فرق نم   ران یدرود بر همۀ جوانان ا  ن،ی شدند آقا، خدا را شر. آفر 

  . ایدن

ا  هرکس واله روشن    نیبا  ا  رد،یگ م  اد یرا    یی فضاگشا  شود، مبرنامه کار کند به  که ماها    ییهاچالش   نیاز 

  خوش هستم. به خدا خوش هستم.  ها اَش خوش هستم، در ناخوشمه ها ه . من که در چالش میدار

  : دیگو موالنا م ییجا  ی

  است  شَه ِریرا مشن که آن ت ر یت
  است ز شَصتِ آگه  ،یپرتاو ستین

  ) ١٣٠۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  21صفحه: 

  ما.   می ریب ادیفضاگشا باش،  شود، از طرف خداوند است، صبر کن درست م  ؟شن را م   ریت چرا

  م ی را بشنو  تان ی شما تنگ شده بود که صدا  یبخوانم. دلم برا  خواهمام مهم نوشته   متن کوچ   ی آقا    خوب

  ما. 

  . دییممنون، بفرما  لیخ  آقای شهبازی:

    آقا: نیحس

  . ای گنج حضور دن یهادرود و سپاس بر خانواده  ، یمعنو   یشمس و مثنو وانینام دو به   خالق هست نامبه

  کو جهان هرچه شود، کارِ تو کو، بارِ تو  کار
  تو کو  ارِیجهان بتکده شد، آن بتِ ع دو گر 

  ) ٢١۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی ا  دیطولَش نده   قدرنیا  رید  است،ده ی ماها رس  دنِیزماِن پر  ری. دمی هست  ییخدا  مرغ آسمان   نی ماها بهتر  ول

  . میبپر ای میپرواز کن  د یقفسِ زنداِن ذهن خودمان با نیفرزندان خدا، از ا یا ا، یدن  یهاانسان  یجوانان، ا 

  یِآهو   نیها را دارم و ما بهترمدرک   نیهستم و بهتر  زدانیچمن همه   میینگو  م،یغُد و مغرور نباش  قدرنیا  رید

و خوردن و    دنیو موقع چر  م ی ریرا ب  یزدیو نوِر خردِ ا  می کن  هیتغذ  دیبا  ییتای  یکه در فضا   میچاب هست  معان 

  .استده یما رس ییخدا ۀیتغذ

 ا ی اول ای  انیبزرگان مثل حافظ و اد یشعرها نیشود. هم   ادی سن ما ز دیمن، نگذار زی برادران عز یها، ان جوا یا

  ی در هر کار  م یو تعهد داشته باش  می و جبران کن  میعمل کن   و   م یکن  هیرا تغذ  هان یاول ا  د یو موالنا هست. به واله با

  فرمود:  نینازن  یکه موالنا میانجام بده

  دن ی آمد گه پر  ، مرغ آسمان یا
  دن یآمد گه چر   ،معان یآهو یا

  ) ٢٠٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

من را زود خواب    خوانم،  م  یمعنو   ی مخصوصًا مثنو  کنم با خودم کار م  یابه خدا من که هرلحظه  یشهباز   ی آقا

آقا تو چرا    ند یگو که همه م  برد داخل مغازه خوابم م  قدرنی. اامی واله چجور  دانم نم  ،ی شهباز  یآقا  برد م
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  22صفحه: 

  ؟ کن تنها چار م تو    ،ی ریگ تو وقت من را م   ،ی مزاحم من شد  ی آقا تو آمد   م یگوم   ها نیبعد من به ا  ؟ یخواب

  . یمن را تنها کرد ی تو آمد دیگو م

م  خواب  نمیشهباز   ی آقا   شوم خواِب   . اعضا  ست، یچ  انی جر  دانم واله.  است  خانواده سالم   ی اصال عشق 

  . رسانند م

  ی اعضا   ۀیبه مادر و بق  دی. سالم برسان دیخوان را م  یمثنو   یشعرها  ریخوب د  ن،یآفر  ن،یآفر   آقای شهبازی:

  خانواده.
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  23صفحه: 

  از آلمان  ایپو یآقا ‐١٠

  ستیزانکه وقتِ خواب ن فان،یحر  یا دی باش جمع
  ستیکو بِخُسبد، واله از اصحاب ن فیحر   هر 

  
  راه بستان گم کنَد  نَد،یبستان را نب یِرو

  ست ی دوالب ن ۀویکه او گردان و ناالن ش  هر 
  

  بِجسته کام دل اندر جهانِ آب و گل  یا
  ست یآن جو، کاندر آن جو آب ن یِسو دوانم

  ) ٣٩٣شمس، غزل   وانی،دی (مولو

در    یکه از همراهان معنو  کنم خانه، من احساس م  نترنتی و خراب شدن ا  یمشغلۀ کار   لیکه به دل  ست مدت

  ر یو ز  دیبه چالش کش  یتصور   رقابلیباال با حجم غ  تیتعهد من را با سه ب   زیعز  یام. موالناراه حضور دور شده 

حضور خرج نشود،   یار یدر راه پخش هش  گرا  مان لحظه از زندگ   ی  لحظه، حت   یکه    دیگوسوال برد. او م

  یی زنده شدن به حضور و فضاگشا  یکه برا  بود. هرکس  میاو نخواه  ارانیاز    ریو د  شود  ما محسوب م  دنیخواب

آن    یکه از رو   یابی آس  عنیبه مثال دوالب    د ی. بادیباغ و بوستان را نخواهد د  ی بودن تالش نکند، رو  م یو تسل

 ی که کام دل و آرامش ابد ییهاانسان  ی. ا دیچرخ دیبا بود، ول  کند، و ناله م کندم  ریرج یو آن ج  گذرد آب م 

م  رونیب  یرا در جهان ماد که آب م ییدر آن جا د،ییجو ستیآب ن د،ییجو  !  

  ستیزانکه وقتِ خواب ن فان،یحر  یا دی باش جمع
  ستیکو بِخُسبد، واله از اصحاب ن فیحر   هر 

  
  راه بستان گم کنَد  نَد،یبستان را نب یِرو

  ست ی دوالب ن ۀویکه او گردان و ناالن ش  هر 
  

  بِجسته کام دل اندر جهانِ آب و گل  یا
  ست یکاندر آن جو آب نآن جو،  یِسو دوانم

  ) ٣٩٣شمس، غزل   وانی،دی (مولو
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  24صفحه: 

و    ییگرااز کمال   ییرها  یبرا   حلدرمان راه   تیب  نیکنم. ا  انی را ب  ت یب  ی معجزات تنها    خواهم  متن م  نیا  در

  لحظه است.  نی نبودن نسبت به فرم ا راض

یفْ نََفخْتروح   ه نم ست دهیرس  
  و غم کم را رها کن  شیب غم

  ) ١٩٠۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که حدوداً پنجاه   یاهستم در اطراف محل کار. خانه  یادنبال خانه صورت فشرده بهبه دو ماه است که به  ینزد

خودرو داشته باشد، حمام و آشپزخانه حتماً پنجره داشته باشد،    ی برا  یگاراژ   حاً یتا هفتاد متر مربع باشد. ترج

  ی خانه مهم هستند، مهم است که باال  یهاه یهمسا  د،نباش  روانیرش یهم داشته باشد، خانه طبقۀ ز بالنخانه  

خانه  سوت محض باشد، صاحب   حاً یآرام، ترج   ار یبس  ساکن نباشد، مهم است که خانه در محل   یامن بچه 

انتخاب    یها شاخص   ستیموارد و ل  نیترمهم تنها    هانی با من بند، خالصه ا  یزادپندارو هم   دلاحساس هم 

  لحظه است.  نینبودن نسبت به فرم ا و راض ییگرااز کمال  ییرها یبرا  حلراه  رماند تیب نیخانه بودند. ا

یفْ نََفخْتروح   ه نم ست دهیرس  
  و غم کم را رها کن  شیب غم

  ) ١٩٠۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

بعضاً مصاحبه هم داشتم،    ا ی وگو و  خانه گفت کردم و با ده صاحب   دیمورد خانه را بازد  ودوست یبه ب  ینزد

  ی اخانه   چیه  کهن یا  جهیکار بودم. نت  ن یها چند ساعت مشغول اها بعد از کار و در آخر هفته ها کار و شب صبح

: من در تو و در  گفت که به من م  دیدادم رس   به   تیب  ن یا   نشد که تمام نکات را داشته باشد. ول  دا ینبود و پ

  و کم رها شو.  شی. تو از غم بدمم و م دهیلحظه دم نیا

را که با خود    تیب  نیا  مرا داشت. ول  یها تنها دو سه مورد از خواسته   دیکردم که شا  دایپ  یاخانه   تیدرنها

  . میبو » «بلشوم و به خانه،  راض ت یدر نها توانستم خواندم م

  : کرد در گوشم زمزمه م  موالنا

  ست، ی. اگر بالن ندارد، تو فضا باز کن. اگر هفتاد متر ن و کم رها شو»  شی«از غم ب.  و کم رها شو»  شیغم ب  «از

که چه مهربان است.    نیخانه را بب. اگر سه طرف خانه پنجره ندارد، تو صاحب باستی چه ز  نیتو پارکت خانه را بب

  و کم رها شو.    شیاز غم ب



                               ۹۱۸-۱های تلفنی مشاره برنامه ویژه پیغام

  25صفحه: 

  ی کار معنو  یبرا  دنیآمد به محل کار و وقت خرو تر کردن مسافت رفتخانه کم   ییجامن از جابه   اصل  هدف

درمان    تیب  نی. ارسم م   یو نه به کار معنو   ابمی م   یاخانه  بروم نه   شیفرمان پ  نیاگر با هم  دمید   بود ول  شتریب

  است. لحظهنیا فرمنبودن نسبت به  و راض ییگرااز کمال  ییرها یبرا  حلراه

یفْ نََفخْتروح   ه نم ست دهیرس  
  و غم کم را رها کن  شیب غم

  ) ١٩٠۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

بود او   تیهای اخانه با هم   یزکارینوبت تم  نیبب  دیگو ذهنم م  هم کاربرد دارد؛ مثال ه  یریدر موارد د  تیب  نیا

ذهن بشنو   ی است پس تو اانجام شده  یتا اندازۀ خوب  یزکار یتم  میگو نبرده است! با خود م  ن ییها را پاآشغال 

  لحظه است. نینبودن نسبت به فرم ا و راض ییگراکمال از  ییرها یبرا حل درمان و راه تی ب نیکه چونه ا

یفْ نََفخْتروح   ه نم ست دهیرس  
  و غم کم را رها کن  شیب غم

  ) ١٩٠۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که دو سه حرکت را    شوم و من مجبور م شود م رید  قهی و باشاه بروم صبح زود، پنج دق شوم روز که پا م ی

 یتا حد خوب   آن روز، چند حرکت را حذف کنم. در هرصورت برنامۀ ورزش   از برنامۀ ورزش   ایکم انجام بدهم. و  

  :  میگو طبق برنامه انجام نشده است، من م رزشغُر بزند و مقاومت کند که و دیآ و تا ذهن م رود م شیبه پ

یفْ نََفخْتروح   ه نم ست دهیرس  
  و غم کم را رها کن  شیب غم

  ) ١٩٠۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

لحظه است. در محل کار،   نینبودن نسبت به فرم ا و راض ییگرااز کمال  ییرها یبرا حلدرمان و راه  تیب نیا

که  ردیفرمان را دست ب خواهد م عیسر ذهن. من دهد رخ م  اشتباه ل یمیدر ا ول دهمرا انجام م امفه یوظ

  ل ی می ا  نیام و تنها در اانجام داده  یخوبرا به  فمیدر طول روز وظا  میگو ! من میچقدر کار را خراب کرد  نیبب

   حلدرمان و راه   تیب  نیرا رها کن. ا  شی تو غم کم و ب  ای پو  آمد که آن هم جبران خواهد شد، ول  شی پ  ییخطا

  لحظه است؛ نی نبودن نسبت به فرم ا و راض ییگرااز کمال  ییرها یبرا
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  26صفحه: 

یفْ نََفخْتروح   ه نم ست دهیرس  
  و غم کم را رها کن  شیب غم

  ) ١٩٠۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 ی بله. برا   کنم فکر م  ینَه؟ تا حد خوب  ای رفت    شیپ  یمتن به خوب  پرسم و از خود م  سمینو متن را م  نیهم

نبودن    و راض  ییگرااز کمال   ییرها  یبرا  حل درمان و راه  تیب  نی. اکنم و کم را رها م  شیهم من غم ب  اشهیبق

  لحظه است. نینسبت به فرم ا

یفْ نََفخْتروح   ه نم ست دهیرس  
  و غم کم را رها کن  شیب غم

  ) ١٩٠۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   ، مادرم را مثال بزنم. انسان «طلب»و مقام    ی واد  تی اهم  انی در ب  خواهم  و م  خوانم را م  تم یسه بِ  ان، ی پا  در

هاست و درها فرو بسته است  که بر درِ زنده شدن ما به حضور، قفل   داند باهوش، کوشا و مهربان. او م  اریبس

  شود،  م   ها، از چهار صبح پاها. پس صبح قفل   آنبر    ستی دیکه جنبش و آمد شد ما، راه و کل   داند او م  ول

  ت یب  ی هول شود و     در آخر کم  د ی. شاسدینو کاغذ صد بار م   یو بر رو   کند، را تکرار م   ت یب   یبارها و بارها  

است. کرده   رییتا آسمان تغ  نی سال گذشته، زم   یاز    اشه ی. و روحکند در او کار م  تی ب  بخواند ول   نییرا باال و پا

  «طلب» .  کند را به خودش زنده نم   هم خداوند کس   طلبی و ب  شود باز نم  قفل  چیه   دیکلیب  داند م  یخوببه  وا

  است.  که کار خطرناک  میرا با ذهن نطلب

  فتا  یکه بر رِزق ا غامبر یپ گفت
  هاست ست و بر در قفلفرو بسته در

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

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

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

  ست یدر گشادن راه ن نیا د،یکلیب
  ست ینان سنت اله ن طلب،یب

    ) ٢٣٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  27صفحه: 

  از دانمارک  عل  یآقا ‐١١

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

  و مأکول»   «آکل

  . باشد شده مخورده  معنبه  «مأکول»خورنده و   معن در لغت به  «آکل»

  ز ی چ  یفکر    است که وقت  نیبله منظور ا  ست،یمتن، صحبت از خوردن متداول ن  نیا  یانتخاب  اتیدر اب  اما

که شده به چنگ    متیکه آن را به هر ق  مییآ ما درصدد برم  بلعد، ما را م   یار یو تمام هش  دیآ آفل به مرکزمان م

  م، ی هست شدگت یهوکه ما خورندۀ آن هم میکن م ورتص گونهن یا میشو کار موفق م ن یدر ا . و وقتمیخود درآور

را تصرف کرده   ز یآن چ  که درصورت  خورده    زیفکرِ آن چ   لۀیوسبه   یاریعنوان هش است و درواقع ما به مرکز ما 

  است:کرده  انیب ییبایدفتر پنجم به ز ٧١٩ تی موضوع مهم را موالنا در ب نیا .میشو م

  اندر شارِ کرم بود   مرغک 
  او را در ربود   افتیفرصت  گربه

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

  خبریو مأکول بود و ب آکل
  دگر   یادیشارِ خود ز ص در

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

خوانده باشم،    رید  یی جا  ا ی   آن را در کتب درس  ت،یب   نیا  یکاربرد  م یبا مفاه  ییمن خودم قبل از آشنا   دیشا

  ت یب  نیا  بسا اگر در آن زمان به مفهوم عمل. چه شدمو رد م  کردم م   یظاهر   را معن  تیآن موقع فقط ب  ول

  ، یار ی عنوان مرغ هشکمتر به  ل یهستم، خ  نهمه خود م   «مرغ و کرم و گربه»توجه داشتم که منظور موالنا از  

  . شدم آفل نم یزها یدر غفلت مشغول شار چ  همهنیو ا شدم و قدر م شارِ گربۀ قضا 

  : میشمس دار  وانی د ۶۵٢در غزل   چنانکه

  ی شار چیشه باش و مجو ه یِاشار
  تو را بازِ اجل بازستاند  کاشارِ
  ) ۶۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  28صفحه: 

با دروغ گفتن، شهادت دروغ دادن، جعل    که شده حت   متیبه هر ق   خواستم م  بودم و  نیشار آفل   یدر پِ  چقدر

لحظه در چنگال  بهلحظه  کهن ی. غافل از ااورمیدست بآفل مثل پول و مدرک را به  یزها یچ  ،ی اسناد و فاکتورساز

  خواهد ستاند.  نشارها را از م نیا ِی یکه   دانستم بازِ قضا هستم و نم

صورت  به   زیفکر آن چ  میده است که اجازه م   نیا  میشو آفل م  زی چ  یشار    راحت که ما به   از عوامل مهم  ی

  و ما را مقهور خود کند. ردیب ی نقش در مرکز ما جا ی

و ما را از   پردازد امر م نیبه ا شود شروع م  ٣٧٠٠ تیکه در دفتر سوم از ب  م یحضرت مر  تیحا  انی در ب موالنا

  :دارد کار برحذر م نیا

  از فوِت ملْ  شیپ  یگو م،یمر  همچو
  را کالْعوذُ ِبالرحمن منْک  نقش
  ) ٣٧٠٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ، ی (مولو

انسان و منظور از نقش    ی و معنو  یامانات ماد   جان یمنظور از مل در ا  ، زمان  میاستاد کر  ریترجمه و تفس   طبق

  دارد.   میسورۀ مر ١۶ ۀیهم اشاره به آ تی دون است. مصرع دوم ب یا ی گذرندۀ دن  یهاهم صورت 

ر خود  ما را شا  کهنیقبل از ا  د،یای به مرکز ما ب  خواهد و جذاب م  بایآفل هرچند ز  ز یچ  یکه فکر    هنگام  پس

  .  میکن زیکار پره  نیاز ا »یی«حزم و فضاگشا با   عن ی م،یبه خداوند پناه ببر  دیکند، با

  بس جانْ فزا صورت  میمر  دید
  در خَال  ییربادل ،ییفزا  جانْ
  ) ٣٧٠١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ، ی (مولو

هم بزنند و در مرکز  خلوت ما را به   ییربادرصددند که با دل   ی وی ظواهر دن  م،یابا خدا خلوت کرده  که درحال  ما 

  .  نندی خدا بنش  یما به جا 

  ی خودیو، در ب میمر  خودیب گشت
    یزدی: بِجهم در پناه اگفت

  ) ٣٧٠٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ، ی (مولو
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  29صفحه: 

  بیجعادت کرده بود آن پاک زآنکه
  ب یغ یرخت بردن سو متیهز  در

  ) ٣٧٠٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ، ی (مولو

  قرار یب مل  دیجهان را د چون
  ساخت زآن حضرت حصار  حازمانه،

  ) ٣٧٠٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ، ی (مولو

  : کند جلب م  ریفوق موالنا توجه ما را به مطالب مهم ز تیسه ب در

م   جهان  نیا  کهنیا  اول نشان  را  آن  ما   ذهن ب  دهد، که   متغ  ثباتی کامال بنابرا  ریو  و    دیبا  نیاست  حزم  با 

  است.  ییتای یامن، فضا یو آن حصار و جا  میخود بساز  یقابل اتکا برا پناهاه  شیدوراند

ماست، با کم    ی اریآفل در حال شار کردنِ هش  زیچ   ی لحظه فکر    نیکه اگر در ا  می دائماً مراقب باش  کهنیا  دوم

  . میببر پناه  یخودی و ب یفکر یب یکردن سرعت فکر و خاموش کردن ذهن به فضا 

   عن ی  عادت بشود که در هنگام سخت  یصورت  ما به  یکار برا  نیا  ،یی و تکرار فضاگشا  نیبا تمر  کهنیا  سوم

  . می کن  ییبه فضاگشا لیبه سرعت آن را تبد یفضابند 

 دِ یو با د  شود ما باز م   نیب قت یو چشم حق   میریگ خدا قرار م  تیخود، مورد جذبه و عنا  یکار رو   از مدت  پس

   اصل ی و ما از غذا شود متوقف م  ذهنشدن در من  چرخۀ خوردن و خورده نیا جهی و درنت  دید م یدوست خواه

  بود:  می فضا خواه نیشاِر برکات از ا دنبالو به  میشو آگاه م   شود، ما م  بِینص  ییفضاگشا قیخود که از طر

ومت خور علف، کآن را خدا  رز ح  
  غرض داده است از محضِ عطا  یب

  ) ٣٧۴۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ، ی (مولو

مت ا ،ینان کرد فهمره   ینه ح   
  حق گفتت: کلُوا من رِزْقه  زآنچه
  ) ٣٧۴۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ، ی (مولو
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  30صفحه: 

  حق حمت بود در مرتبت  رزقِ 
  نباشد عاقبت  رتیگلو گ  کآن
  ) ٣٧۴۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ، ی (مولو

  باز شد  دهان ، دهان بست نیا
  راز شد  یها خورندۀ لقمه کو

  ) ٣٧۴٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ، ی (مولو

  

  

  �🔹🔹�بخش اول  انيپا�🔹🔹�
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  31صفحه: 

  از کانادا   ماین  یآقا ‐١٢

  : تیدر گروِ عنا یرضاطلب

 نی ا  بیخداوند، نص   تِیباشد که از عنا  یاندک شُر  دیتا شا  سمیقانونِ جبران، بنو  تی رعا  شدم که به منزلۀ  برآن

  است.شده  یزیفرم ف

  بر آسمانِ رضاست  تیابِر عنا هزار
  ببارم از آن ابر بر سرت بارم  اگر 

  ) ١٧٢٣شمس، غزل شماره  وانید ،ی (مولو

.  خَرد  خود م  ی بهشت را برا ناچار و الجرم. پس به خواهد نم  یز یچچ یه کسچ یاز ه  عن یدارد،  تیکه رضا کس

  همان طلب.   عنی درون،  یباز کردنِ فضا  عن یشدن با ذاتِ خود،   ی عنیبهشت هم 

چه  دارد، پس آن   مانی خود ا  ی هادانم قانع هم هست چون به نم  ، انسانِ راض  عنیبا قناعت فرق دارد.    ت یرضا

   ی من بس است. به    یبرا  نیهم  دیگو . نمماردش خداوند م  تِیاز عنا  ،ی و چه معنو   یرا که دارد، چه ماد 

  کار کند.  شیبر رو زندگ گذارد و م کند سرا بسنده نمکاروان 

   محلو به بد و خوب و خشم و کم   کند دارد، حرفش را گوش م   یمعلم معنو   ایکه طلب دارد، اگر استاد    کس

  بر سرش ببارد.  یشود و ابر بشینص  تیعنا  دیچشم، تا شا دیگو و فقط م  کند چرا نمورضا دارد. چون  زیاو ن

قانونِ جبران    تِیرعا  یطور که عرض شد، فقط برااست و همان   ر یحق  نیا  شخص  یهافقط تجربه   رینکاتِ ز  تمام

  :دارم م  انیب

گفتم    تیقاطع   طلب! من به   دردِ  ؟ی دردان را دار در خودت درد هم   ن یفرمودند که بب  یشهباز   ی آقا   بار ی   ‐١

خداوند و استادِ    تِ یکه از عنا  دمیخودم نبستم. اگر د  یرا بررو   یدر   گونهچ یدارم. پس ه  میگو دارم. هنوز هم م 

  را نبستم.  یاپنجره چ یپس ه ست،اشده  ریسراز ام گنج حضور، برکات به زندگ یمقرب و برنامه 

  آن طرف  ستچهی را کش در یاخانه
  شَرف  وسفی آن  انر یاز س دارد
  ) ٣٠٩۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  32صفحه: 

همان آسمانِ درونِ خودم، راه دارد، پس   ،ییتای  یآن فضا   یروگنج حضور به   یخانه   نیکه ا  دمید  وقت  پس

خدا.    به خدمت در راه خدا و خلق  ت یمشغول  ، تلرام  یها همانند کانال   ییهاچهیرا باز کردم. در   ش یهاچهیدر

عشق و کودکان و جوانان عشق و خالصه    غامیپ  را عضو باشم، ول    اصل  با خودم گفتم، چرا مثال کانالِ تلرام 

  را عضو نباشم؟  رهیها و غ برنامه 

هم سر نزنم، عضوم،    بار ی   اگر سال  عضو شو، عضو شدم. حت   کند، کمت م  دیگو م  یشهباز  یآقا  اگر

  ! . آن هم چه باراندیآمد و باران بار  وسفی هاچه یدر نیاز ا ی باز است. ناگهان از  چهیدر

  اثر دارد، اثر دارد.    هاچه یدر  نیکرد، نبستن ا  یابی ارز  شود که با ذهن هم م  یجور  حت   دهم، قول م  جان یهم   در

  وب یبه داشتن ع  تیرضا ‐٢

داشتم که وحشت    رهیذخ  دانم کپه درد و مکپه   قدرن یباز ا  ها رو برد، ولدرد از    میدلبِر بردبار بخش عظ  کهنیا  با

  ا، ی ر  ،چرانالبقر، چشم شهوِت خواب، جوع   ،شهوتِ جنس  ،عدم قدردان  ، نیب. حسادت، خودبزرگکردم م

  . رهیدروغ، پندار کمال و غ 

نشان بده و خودت با بارانت بشور.     . زندگستمیبلد ن  دانم، شدم. گفتم نم  که باالخره راض  دیسال طول کش  سه

  ن یا  نم،یب باران را م   عنی  شورد،  دارد م   نمیب مهم است که م  شورد، ها را هم دارد م   لیرا شُست، خ   ها لیخ

  چونه شر کنم؟  نیا ینعمت است. برا نیتربزرگ

با    که حت   نم یب را م  و ید  یها به قولِ موالنا بشن زدن   د،یآ که باال م  نم یب را م  فصل بهار، شهوتِ جنس  در

پل اکنون به     ول  زدم،  م  بی به خودم آس  دنشانیبا د  لی و من اوا  گردد م  زین   یمعنو   ارانِی  رامونِ یپ  د،یافکارِ 

که پشت   نمیب م  شوم م  قی که دق   . کم میگو نم   چیکنم و ه نگاه م   ویدارم. در چشم د  مانیخود ا  یهادانم نم

زنگار   دشیپل  یها و حرف   ویاست. د  یانه یآ  و،ید  نیا آ  یمانند  است. همان  را پوشانده   وسفی  ینه یاست که 

  است.مهم بوده  هاچهی که چقدر بازکردن آن در فهمم . مشود م  ابیشرف  ییهاچه یکه از پشت در وسفی

 ام یزیف   ازِیغالب شوم، بر ن   جاناتم یزنم، بله بر هرا شخم ب  میتنها باورهانه   دیکه با  فهمم  م  کار را موقع   سخت

   و به داشتنش راض   نمشیسرکوب کنم و تحمل کنم؛ بله بب  کهنیانه   م، یآ  قیفا  شود م  لیتبد  دگ یکه به همان

  ا ی را دارم؟ آ  دردانواقعاً دردِ هم   ند یکه بب   کند امتحان م   داوند که خ  دانم لنگ از وجودم برود. م   یباشم تا با پا 

  طلب دارم؟ 
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  33صفحه: 

هم هستند، فقط    هی تماماً شب  ذهنمن   یها ژگیکردم. و  نیتمر  زهایچ  نیرا در کوچتر  دنیو خند  تیرضا  ‐٣

  فرمشان فرق دارد. 

  ترسم؟  سوس م  یجثه! چرا از    نی. پس من با اترسد نم   چیکه عاشق است، از ه  ترس شروع کردم. کس  از

  ی هاسوس   ول  ست،ین  ل یخ  رانیحمام ا  یهااز آن سوس   جان ی. ادمیترس از سوس م  واقعاً از بچ  یآر

  ی بررو  سوس  ی  دمید  ونشسته بودم    باریاست که    ادمیتر هستند.  کوچ   یمقدار   یهست که    یچوب

  ده، یقولِ خانم سعد. بعد بهها نگذاشتم مرا به خود جلب کنن با نظارت با آن  ول دمی را د جاناتمیدستم است، ه 

  .  دمیطلب ناظرِ آرام شدم و سوس را برانداز کردم. با وحشت ساختم، چون عمرِ دراز را م

  د، یآ باال م   جانیه   کردم و توانستم آگاه شوم که چونه وقت  ییترس را در خودم شناسا  جانیکار، ه  نیا  با

  شاءاله جذبش نشوم.شاءاله، انتمام تالشم را بنم که ان عنی شوم و نگذارم من را جذب کند.  ناظرش 

کردم و به   ییرا هم شناسا  رهیو غرور و غ  مانند خشم، حسادت، نگران  ذهنمن  رِید  جاناتِیه  آگاه  نیا  با

  بشورد.  زیها را نو بارانِ رحمت آن   شود بمیخداوند نص  تیکه عنا کنم کار م  شانیدادم و رو  تیداشتنشان رضا

م  زیبه م  میکه پا لیاوا مثال  ،ناخودآگاه فحش م خورد م  ر ییتغ امافه ی و ق دادم نم چیکم ه. بعداً کم کرد  و    گفتم

  است.  تیاَه گفتن هم مصداق نارضا ن یهم لدایقول خانم . به میبو یز یچ  ییوا  ایآخ   حت گذاشتم نم

  یی هم بتوانم سواره باشم، نه خربنده. خدا را شر اکنون به جا که در موارد اساس کنم م  نیتمر جانیپس از ا 

آن را به خنده    کند م   رییکه تغ  امافه یق  هیثان   ی  ریز  شود، و زخم م  خورد م  زیم  یکه به گوشه   میکه پا  امده یرس

  .  خندم و م  کنم و خدا را شر م  نگرم م  نمی خون  یوار به پاو مجنون  کنم م لیتبد

درد   ام ذهنمن   شیهاام یخواندِن پ  ا یصدا و    دنِ یکه با شن  یای معنو  ارانِی  ی هاام یخواندِن پ  ای گوش دادن و    ‐۴

  . کشد م

   ذهنبه منهرچه نسبت   کهنیمر نه ا  افتند؟ من از خواب ذهن م   یدار یب  یاست که اتفاقات برا  ن ینه ا  مر

 نکوچ زندگسبت تر،  نقطه بزرگ   به  حاال که  من تر؟ پس  مجان  ام ذهنضعف  و  مفت  اخت  زندگ  را    ارم ی در 

  .  کنم گذاشته، پس فرار نم

  .  نمی را بب وسف ی دیتا شا گردم م  چهیدنبال درو به  خوانم را م  اشخاص ای آن شخص  یهاام یپ
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به  حت   ‐۵ ذهنشده  تلق  صورِت  دائم  خودم  انسان   کنم م   ن یبه  ما  شاخه که  هست   ی  ی هاها  و    م یدرخت 

  .   یزیدر فرم ف م یهست عشق و آگاه  دگاریآفر انهی  ی تجل  عنیتاش. خواجه 

که  دانم و م  شمارم م تی عدم رضا ٔ را به منزله  رانیخود از د  دنِیو جدا د  رانشهوت  ،چرانهرگونه چشم  پس

شود و    بمینص   تشیندارم تا خداوند عنا  یمراد  چیپس صبر دارم، ه  د،یخواهد دزد  از انبارِ طلبم   ذهنموشِ من 

  را بشوراند.    الو پندار کم   نیو حجابِ خودجداب ن یدوب نیبارانِ رحمتش ا

را عاشقانه دوست    اهانیو گ  واناتی. حکنم م  نیرا تمر  نیا  زی باشندگان نٔ همه   یها، بله براانسان   یبرا   تنهانه

  متفاوت.   یهاخداست، در فرم ز یچدارم. همه 

  بی و شِر رق نیو مقام رضا بعد از ا من
  دل به دردِ تو خو کرد و ترک درمان گفت  که

  
   مقبل ٔ ز چون و چرا دم که بنده مزن 

  کرد به جان هر سخن که جانان گفت  قبول
  ) ٨٨غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

  در آخر:   و

  د ی من برآ   از طلب ندارم تا کام دست
    دی جان ز تن برآ  ایتن رسد به جانان،  ای

  ) ٢٣٣غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د
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  از ونکوور  نای خانم د  ‐١٣

ا  ار یاز شما بس  یشهباز   ی آقا بابت  داد   ی دیواقعًا جد  دِید  ن یممنونم  هم  من  به  و    یبه سپاسزار راجع   دیکه 

  به من کم کرد.  ل یبود خ  که مربوط به ناسپاس اتی، اب٩١٧در برنامه  قدرشناس 

ما اگر فعاالنه در جهت گذاشتن عدم به مرکز    کهنیا  د،یارائه داد   یکه شما از سپاسزار   فیتعر  نیهم  کهن یا  عنی

زار  سپاس  میتوان و نم  میرا بدان   زندگ  ی روین  نیا  ا ی کس    ا ی  ز یقدر هرچ  میتوان نم   م یکن تعهد به مرکز عدم کار نم  ای

  . میباش

را در    ن یامان ندارد و واقعاً من ا  نیا   جسم  ی اریچون در ذهن با هش م،یکن م یکه سپاسزار  میکن فکر م   ما

  . دمیخودم د

بودم و حالم گرفته بود. در ذهنم او را قضاوت    نی ناراحت شده بودم غم  انمیاز نزد  یاز رفتار    شیپ   چندروز

  : دمیشن  ٩١٧از دفتر ششم را در برنامه  ۴٧٧٢ تیکه ب کردم و سرزنش م

  را دل، درد کرد از فکِر او  شاه
  بِِر او یِعطا ناسپاس

  ) ۴٧٧٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   تو به درد آمده زندگ   ی فکرها  نیاز ا  که دل زندگ  کندزد م خودم آمدم، متوجه شدم موالنا دارد به من گوش   به

  از زبان موالنا به من گفت، 

  اَدب خَسِ واه  ی: آخر اگفت
  عجب یدادِ من بود؟ ا یِسزا نیا

  ) ۴٧٧٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ادب: گستاخ  واه

 ها  دگ یهمان   نیاز ا  جاناتتی و ه  کن فکر و عمل م   ها دگ یبراساس همان  یگستاخ که دار  ذهنمن   یا  گفت م

  ا ی ام است؟ آ گذاشته   ارتیلحظه در اخت   نیکه در اشده)  گشوده  ی(آن فضا   بر  یآن عطا  یسزا   نیا  ایآ  د،یآ م

  د؛یپرس  م  تعجب ندارد؟ زندگ  ی کرد تو جا رفتار و عمل  نیا
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  س؟ی گنج نف  نیمن چه کردم با تو ز 
  س؟ یخس یِبا من از خو  یچه کرد تو

  ) ۴٧٧۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی و ترسو  شیانداب ی کم  یو خو   یارا در مرکزت گذاشته   ها دگ یهمان   ا یآ  کرد از من سؤال م  ی صورت جد به    زندگ

  ؟ یابرده  ادیرا  اتیی کجاست؟ امان فضاگشا ستیگنج نف  ؟ی ریگ کار مرا به  ذهنمن 

  خطاها شده بودم.  نی من مرتکب همۀ ا  متأسفانه

که   ییاش شده بود و تمام آن بالهاکه عاشق دختر خواجه   ییقصۀ غالم هندو  که زمان  ٨٩٣آمد از برنامه    ادمی  به

گرفتم که   م یتصم  دمی بر او وارد آمد را شن  از طرف زندگ  اشآن غالم نسبت به خواجه   یادبی خاطر حماقت و ببه

به من کم کند تا هر   اجازه دهم تا زندگ  اًی ثان  دهم،را در مرکزم قرار ن  یزیچ   ایشخص    چیکنم و ه  زیاوال پره

  شود.  ام را هم رها کنم و مرکزم خال که در مرکزم گذاشته  ی رید زیهر چ  ایشخص 

کار رو انجام    نیبودم تا ا   هم منتظر فرصت  شهیو در ذهنم گرفته بودم و هم   یدصورت جرا به   میتصم   نیا  بله

 ن یکه از ا  ی. مثال به شل دردکرد به من کم م   ریو تدب  وهیهمراهم بود و با صد ش  شهیهم هم  دهم. زندگ

   را رها کنم ول  دگ یهمان   ن یا  دیاست که با  آن فرصت  نیکه متوجه بشوم که ا  آورد بر من وارد م  ها دگ یهمان 

نشان   ، دگیاز دست دادن آن همان  و ترس و نگران  ،کنترل و حبر و سن  جتاًیمتأسفانه با مقاومت و قضاوت ونت 

  چنان در مرکزم نگه دارم.را هم  دگ یآن همان خواهم و عمال م  ستم یکه سر قولم ن دادم م

  باد  نیصد دستان به کارِ توست ا به
  ی حق گزار یِخو ستیرا خود ن تو

  ) ٢۶۶۶ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

را بر   ها دگ یبه همان   دنیو ماندن در ذهن و چسب  جسم  ی اریگزار و قدرشناس نبودم چراکه هش واقعاً حق   من

  . دادم م  حیترج  از وابستگ ناش یدردها نیاز ا ییو رها دنیدرد آگاهانه کش 

  ی ار ی را که در هش  متفاوت داستان انسان   یهال یو با تمث   یمختلف مثنو   ی هاشدم که موالنا هم در داستان   متوجه 

  شده است.  ادآوری برگردد را  که به زندگ  ردیگ م  میو در موقع درد و بال تصم   جسم

  



                               ۹۱۸-۱های تلفنی مشاره برنامه ویژه پیغام

  37صفحه: 

  دهند را چون بدل ره م صورت
  دهند ندامت آخرش ده م از

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

  وارهم پروانه  آرندم توبه
  کار  یِسو کشَدشانم  انی نس باز

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

    ای و

  از شنجه وز بال  گفتهم او
   جانِ کافران قاُلوا بل همچو

  ) ٢٢٨٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بار من  نیاو که گر ا گفتم  باز
  شن محنِت گردن نی رهم ز وا

  ) ٢٢٨۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  وطن  ییاینسازم جز به در  من
ن  یریآبرا نسازم من س  
  ) ٢٢٨۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

درد و مسئله خودم    جادیها در مرکزم و اموالنا با قرار دادن انسان   ی هاداستان   یو پروانه ماه  ن یا  نیهم ع  من

(البته     عذرخواه   ام، و حتو ندامت هم کرده    مانیدرد، اظهار پش  ن یام و درعرا بارها به بال و رنج گرفتار کرده

ها دوباره فراموش کرده و همان  محض آرام شدن اوضاع و تمام شدن آن درد به   ام، ولانجام داده   )ام ذهنبا من 

  ام.کرار کرده را ت  قبل ی ها و کارهاو رفتار 

را دوباره به من    ام ذهنو مخرب من   شیانداب یو کم   سی خس  یخو   مربوط به ناسپاس  اتیموالنا در اب  خوشحالم

  نشان داد و فرمود که 

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

  ) ٩١۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  . ناسپاس است» ارینسبت به پروردگارش بس آدم   «همانا

تا وقت   اتیاب  نیا را    ها دگ یهستم و همان   جسم   یار ی در هش  مرا متوجه کرد که  در مرکزم است اصل خودم 

نف قدر گنج  نشناخت،  اگشوده  ی فضا  ا یدرونم    سینخواهم  در  را  نم   نیشده  نم  دانم،لحظه  هرگز    توانم  من 

  انم یتوانم از وجود و موهبت نزد نم  جسم   یار ی حالت هش  نیدر ا   بودن خودم باشم، و حت  شرگزار و قدردان

  با من خواهد ماند.  شهیها همام لذت ببرم چراکه ترس از دست دادن و کنترل آن شده  دهیها همانکه با آن 

همراه    وض کنم، با زندگ را ع  دمیرا تجربه کنم، د  واقع  یگزارکه سپاس   دهد است که موالنا به من پند م  نیا

عشق و    یزد یسازنده است، دم ا  یزدیدم ا  ن یدردآگاهانه بشم، که ا  رم،یلحظه ب  نیرا در ا  یزد یباشم و دم ا

  اد یام، و نگران کم و زآن را تجربه کرده  هم  و سون که گاه  یدردیب  ی همراه دارد فضارا به   سببی ب  یشاد

  نباشم.  ها دگ یشدن همان

    انی در پا و

یف نََفخْتوح   هر نم ست دهیرس  
  و غم کم را رها کن  شیب غم

  ) ١٩٠۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  از سنندج   ننده یخانم ب   ‐١۴

  .  فرع یِساز و مسئله  اصل ۀدر مورد مسئل  ٩١٨  ۀاز برنام ییهاچراغ 

   طرح زندگ   نیهم  میو حل کن  میآن را بشناس  دیوجود دارد و با  که در زندگ  یامسئله   نیتر: تنها و مهم ی  چراغ

  است.  ذهناست، مسئلۀ ماندن در ذهن و ادامه دادن به من 

حل    اصل ۀمسئل نیاست که ا نی. و جبر اشوند خود حل مخودبه  ریمسائل د ،اصل ۀمسئل  نیبا هم عبارتبه

   کوچ و با ذهن، با زندگ  یهای نامراد در اطراف    ییگشا. فقط با فضا میبن  ی کار دیحل آن ما نبا یشود. برا

  مسئله را حل کند.  نیتا او ا م یکن م ی همار

م، عشق را ب  لفظبرکرد    صبر یج  
  حبسِ جبر کرد  ست،یآنکه عاشق ن و

    )١۴۶٣ اتیاول، اب  ،دفتری مثنو ،ی (مولو

    ستی با حق است و جبر ن تیمع نیا
    ستیابر ن نیمه است، ا تجلّ نیا

  ) ١۴۶۴ اتیاول، اب  ،دفتری مثنو ،ی (مولو

و ماندن   صورت کاهل است. که به  ذهنجبر من  ، ذهنو ادامه دادن به من   اصل ۀدر حل مسئل  ریدو: تأخ  چراغ

 ترده یچ یو پ  ترش یو مسائلمان را ب  م،ی رسان ضرر م  رانیکه به خودمان و د  ستدر ذهن و فکر و عمل ذهن 

  . میکن م

  و صبر شر یب  ماند از کاهل  هرکه
  جبر    یپا ردی داند که گ  نیهم او

  ) ١٠۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  40صفحه: 

ا  ییگشاسه: با فضا   چراغ  زندگ  ن یدر اطراف اتفاق  به فکر و    در درونمان، و ورود خرد زندگ   لحظه و حفظ 

صورت عقل کل    نیو به ا  میدار و از علت و معلول ذهن دست برم   شود، وارد عمل م  ونیفعملمان قضا و کن 

  .کند مسائل ما را حل م 

  انداخت حوادث به تو هم  ر یکه ت  قضا
  ی از آن سپس سپر   تیرا کند به عنا تو

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 ،ییگشاتر است. با عادِت فضا کودکان آسان   یبرا  ییگشافضا   نیهم   ی گشاست و براچهار: اصل ما فضا   چراغ 

   صورت مسائل قبل  نیتا به ا  م،یو مقاومت کن  یمانند فضابند  حیناصح   یهاعادت   ن یخود را جانش  عادت اصل

خودمان   یبرا  د یجد  ۀ هست مسئل  زیخداوند ن   که خصلت اصل  ییگشافضا   ی ویحل شده و با عادت ن  جیتدرما به 

  . میکن درست نم 

    ره دی آن باشد که بشا فکر، 
   شَه  دیآ شی آن باشد که پ راه،

  ) ٣٢٠٧ ات یدفتر دوم، اب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  آن باشد که از خود شه بود شاه
  ها و لشر شَه شود به مخزن نه

  ) ٣٢٠٨  اتیدفتر دوم، اب ،ی مثنو ،ی (مولو

با    نیکه ا  می؟ در آن به کار نبر  اری. و اخت میدر حل مسائلمان استفاده کن  مان خودِ اصل  اریپنج: از اخت   چراغ

و به خود و    میشو از آن م   ناش  جاناتیدچار ه  میدار  ذهنمن   . وقت ردیگ صورت م   یی فضاگشا  یبا ی عادت ز

  ی برا  ید یکه مسائل جد  میفکر و عمل نشو   وارد  عیسر  جانات،یه  نیپس الزم است در هنگام ا  میکنبد م  رانید

  .  میکن خود درست م 

  ات ی خود را به دست آن اب  اریموالنا اخت   ات ی و با تکرار اب  می صبر کن  آورند به ما فشار م  ذهنمن   جاناتیه   وقت

  . م یفکر و عمل کن اتی آن اب ما گشوده شود و براساسِ ی تا فضا برا میبسپار

  آن را نکو باشد که او   اریاخت
ِتَّقُوا   مالخود باشد اندر ا  

  ) ۶۴٩ اتیدفتر پنجم، اب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  41صفحه: 

    نهاریز ،ٰىنباشد حفظ و تقو چون
    اریاخت ندازیکن آلت، ب دور
  ) ۶۵٠ اتیدفتر پنجم، اب ،ی مثنو ،ی (مولو

قر   چراغ ز   ِن یباشد که قر  مانیهانیشش: توجهمان به  را  ما     ذهنما من   ِ نیقر  نیتر. مهم کند م   ادی بد مسائل 

  . میو حضور ناظرمان را بر او نگه دار  میستیکه ما او ن میباش ار ی هش دیخودمان است که با

  مان  و ما را از هدف اصل  نندی دوش ما بنش  یحل مسائل خود، رو   یکه برا  میاجازه بده  دینبا  یفرد   یهانیبه قر 

  . ستندیخود با یپا  یکه بتوانند رو  می کم کن ییهابه انسان  دیر کنند و بادو

دارد و    یکه جمع احتمال اشتباه کمتر  میکن ما فکر م  کهنیا  یاست برا  یفرد  نیاز قر  ترش یب  جمع  نیخطر قر 

  . کنند ما اشتباه نم یِکه فقط بزرگانِ معنو  میبدان  دی. بامیساز خود م  یو مسئله برا  میکن م  دیها تقلاز آن 

  او یوگوو گفت  قولیب نی قَر  از
  او   یبدزدد دل نهان از خو خو

  ) ٢۶٣۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  را هیاو افکند بر تو سا چونکه
  را هیاز تو ما هیمایآن ب دزدد

  ) ٢۶٣٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

حل    ییتای  یتا مسائل ما در فضا   میشو خودمان محل کارگاه خداوند م   یهاهفت: با اعتراف به نقص   چراغ

  ق ی عم  یهاب یع   ییتا شناسا  می کن و فضا را باز م  میدار نفاق را برم   ۀخود، پرد  وبیشود. با اعتراف به نقص و ع 

و   دهیمرکز همان  با   عنیکارگاه    نی. خارج از ادتر شود و ؟ نمانَدرونمان گشوده   یو فضا   ردیصورت گ  ترش ی ما ب

  .مانَد م  نحلینفاق مسائل ما ال

نع حق چون ن  کارگاهستیص  است  
  است  متیقیبرونِ کارگه ب پس

  ) ۶٩٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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را به زندگ  میگذار را کنار م  زانیاز مسائل که بدون حل هستند مانند مرگ عز   هشت: بعض  چراغ  و     و آن 

و قضاوت    میسپار م  ماست که به زندگ  نحلیبا ذهن هم جزو مسائل ال   ذهن. ؟ شدنِ من می سپار فکان مکن 

  بشد. رونیخودش، خودش را از ذهن ب  تا زندگ م یکن و مقاومت نم

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

  ) ٣٣٨۶  اتیدفتر دوم، اب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دیاو نه شِ یپ یب  هایدیامنا
    دیجه رونی ب دوایز درد ب تا

  ) ٣٣٨٧  اتیدفتر دوم، اب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  خانم سارا از آلمان   ‐١۵

  :  اوریلحظه خبر ب نیا از

 بودن صفِ    از طوالن  تیدرمورد حس نارضا  ٩١٧برنامۀ    جمعۀ  یهاغام یجان در پ  سایپر  غامیپ  یاز تأمل رو  بعد

   .اَم لحظه و حاالتِ درون نیاتفاق ا اتِی به جزئ ترش یقهوه، من هم شروع کردم به ناظر شدنِ ب

لحظه را اول خوب   نیخودم در ا  جاناتِیلحظه، فکرها و ه   نیاتفاقِ ا  دیمن با  رایاست، ز  دارکنندهیب  اریکار بس  نیا

  .  رمیفکر را ب یهامهمان  غامیکنم و پ ییگشاها فضا تا بتوانم اطرافِ آن  نمیبب

پ  چندمثال:    ی غذا    انتخاب کردم. وقت   آفتابمه ین   یجا   ی  رون یرستوران رفتم، ب  یبه    یی تنها  شیروز 

 رسد نظر مبه   وانهیمن د  دِیاز د  ای   یرعادیهم غ   احتماال گدا است و کم  آمد نظر مکه به  یناگهان مرد  خوردم م

  جا؟» نیا آمد م  دیچرا با ست؟یک  نی«ا دمیرا در خودم د  تیحسِ ترس و نارضا عیسررستوران شد،  طی واردِ مح 

رستوران فرستاده. قبال    نیمرد را به ا  نیا   فَکاِن زندگکه کن   نمیب ! نم کنم و قضاوت م  زهیپس من دارم ست

  .شدم نم یموارد   نیچنن یخودم در ا   تیمتوجه انقباض و نارضا

  .نمیب بهتر از قبل م  ل یاز کوچ شدن و مردن را خ   ذهنمن  در خودم، ترسِ دائم   ذهنمن  یها خواستن 

  ی ها. درس نمیرا خوب بب   میلحظه فکرها  نیا  دیکنم با  ییگشافضا   کهنیا  یبود: برا  نیکه گرفتم ا  یدیکل  پس

ها هستند که هرلحظه  همان مهمان  هانیگرفت و ا توان مره و کوچ مظاهر روز و بزرگ را از اتفاقات به قیعم

ها زود از خانۀ ما  صورت آن  نیا ری. در غمیدست نده از گرفتن را  غامیفرصتِ پ دیو ما با ندیآم  زندگ  غامیبا پ

موالنا تن    ر یز  ات ی. در ابمی به ما بدهند، استفاده کرده باش  خواستند که م  از نور و برکت   کهن یبدونِ ا  روند م

  . کند م  هیمهمان تشب  عنی  فی را به ض جانات یخانه و فکرها و ه انسان را به مهمان 

  جوان  یتَن ا نیمهمانخانه ا  هست
  دوان  دینو آ فِیض  صباح هر 

  ) ٣۶۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مانْد اندر گردنم  نیمو ک  نیه
  هم اکنون باز پرد در عدم  که

  ) ٣۶۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  وش بیاز جهانِ غَ دیآ هرچه
  او را دار خَوش  ست، فیدلت ض در

  ) ٣۶۴۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مهمان فیض :  

  حزم: 

آمدن از ذهن و لمس    رونیبله ب   ستین  ریفکرِ د  یفکر به    ی درک کردم که توبه، رفتن از    ٩١٨برنامۀ    در

خارزاِر چسبنده هستند که من را از حالتِ ناظر    یمثل    دهیهمان   یناظر است. فکرها  یِار ی هش  یکردِن فضا

اب  قیحضور از طر  یِار ی با هش  دنش  نیحل، قر. راه سازند م   ذهنو دوباره من   کنند بودن خارج م    اتِ ی تکرار 

   ی نوشتن    نیمثال در ح  یانه یبودن را در خود حفظ کنم و در هر زم   حالتِ ناظر  شهی هم  دیموالنا و حزم است. با

  کنم.   زیاز تندتند فکر کردن پره یمعنو  غامیپ

  برهنه چون رود در خارزار؟  پا
  زگار یبه وقفه و فکرت و پره جز 

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

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

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

  حزم و استدالل را یِعصا  آن
  شوای پ کنم   د،ید یندار  چون
  ) ٢٧٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : زندگ تِیرضا و خالق   ،یمرادیب

از    یدر جهاِن ماد   ات ی از اختراعات و کشف  یار ی. بسست لطفِ زندگ   ی و هم معنو  یهم از لحاظ ماد   ،یمرادیب

  شد.   د،یآ م  نیآنال یها که از کالس  ند. مثال کرونا باعِث رونق و برکت اآمده  یمرادی ب نۀی زم

در ما،    ازینی و ب  تینهایبه جنسِ ب  کند، آگاه م  مان سرشت ما را به خوش    ذهنمن  یِمرادی ب  یمعنو   نۀیزم  در

.  میریمراد ب    ذهن   ی زهایاز چ  م یبخواه  کهن ینه ا  میجهان مراد بده  نیا  ی زهایبه اتفاقات و چ   د یما با  کهنیبه ا

  . کند م  تیهدا تییخدا  دارِید به سمتِ  ،یی تای یما را به بهشتِ فضا یمرادیب
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ب  دیگو م  موالنا ما در  باش   ذهنمن   یِمرادیاگر  داشته  رو  یدرها   م،یرضا  به  م   یبهشت  باز  ما    وندش ما  و 

  . میکن  تجربه م ی و هم معنو یرا در همۀ ابعادِ وجودمان، هم ماد  ییشوفا

  خُلد وا شد   یِرضوان درها  یِاز رضا باز
  روح تا به گردن در حوضِ کوثر آمد   هر 

  ) ٨۴١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   : جاودانگ خُلد

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

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

  لشر شروِیپ آهنگ،ش ی: پقَالووز

  : رانیخانم و ح  بایفر غامیپ

من    یرو   ییبایز  اریاثر بس  ٩١٨بعد از برنامۀ    در تماس تلفن  شانیا  غامیتشر کنم. پ  بایاز خانم فر  خواستم م

از جنسِ   شانی ا  غامی که از پ  ی زی چداشت.      ی . مثل  ستیفکر ن  یحضور،    کهن یاز ا  ذهن نبود. درک   گرفتم 

و    کند عطر که سِر آن برداشته شد و احساسش جان را تازه م   یباز شد و مثل     حسِ فراوان   یکه سو   چهیدر

  با ارزش است. اریبس نیا

  غامیخودش بتواند پ  که هر کس به نوع خاصِ  دیکرد  سر یرا در گنج حضور م   فراوان  نیشما ا  کهنیشر از ا 

  . کنند شان کم مندارند و همه  انیمختلف پا  یهانوع  نیکند و ا ان یعشق را ب

  و سِجل  ماءیا ِری نطق و غ ِریغ
  ز دل زدیهزاران ترجمان خ صد

  ) ١٢٠٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : اشاره كرد ايماء

  مطلق نوشته   جا به معنسِجل: در اين

  عشق و احترام، سارا از آلمان   با
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  ش یخانم شهپر از اتر  ‐١۶

علت  که به   دم یکردم و د  نگاه   اَم زدم به گوش  رونیگذاشتم. از خانه که ب   قرار مالقات  ی زیبا دوست عز  روزید

  کنم  ندارد، من فضا را باز م  کردند. با ذهنم گفتم: خوب اشال  دادند و قرار را کنسل  امی همسرشان پ  خستگ 

  کردم.  یمرادیب تیشدم و شروع به خواندن ب مرادیخواسته و ب  یجور ن یا و زندگ 

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحَفتِ

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

  ی که من    د،یو بو  ردیتماس ب   ی  توانست ذهنم شروع به حرف زدن کرد که حداقل م  ه یبعد از چند ثان 

چموش    ذهنمن  نینه، ا  کردم ذهنم را ساکت کنم ول  نزنم. سع   رونیخودم بذارم و از خانه ب  یبرا  ریبرنامۀ د

  بردار نبود. دست

ها را  حرف   نیزده بودم. فکر کردم که ا  رونیکه از خانه ب  دمید  را وقت   امتیکه پ  میبدهم و بو  ام یگفتم، به او پ 

  افتادم که تیب نیا ادیبه  کهنی نبود. تا ا طورن یا ول زنم، شده م گشوده  یدارم از فضا 

  یی در آخر زمان، کرد طَرب ساز اری
یی او جِدِ جد، ظاهر او باز باطن  

  
  علم کشت  نیبد اریعشاق را  جملۀ

  یی نکند هان و هان جهل تو طناز تا
  ) ٣٠١٣شمس، غزل   وانی ،ی (مولو

و خداست    جمله دوستِ من هم از جنس زندگها من که باطن همۀ انسان دمیآرام شدم و د تیب نیبا خواندن ا 

  منم کردن دارد.  کردن و منم  یدر طناز  من، سع  ذهناوست و جهل من  یِاتفاق، باز  نیو ا

جالب    میموضوع برنگردم. برا  نیبه ا  ریروزم لذت ببرم و د  ۀیذهنم ساکت شد. توانستم از بق   از لحظات  بعد

   ذهن کنم و بتوانم نشخوار من   یموالنا به من کم کرد تا باطن را از ظاهر تفک   تیب  ی با    زندگ  یبود که چطور

  آمد که  ادمیاز موالنا  ی رید اتیو شارش نشوم. اب  نمینادانم را بب 
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  47صفحه: 

  و رضا شد  میخُنک آن کس که چو ما شد، همه تسل
  عشق و جنون شد، گهر بحر صفا شد گرو

  ) ٧۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  لطف و رضا شد  آن کس که چو ما شد، هم  خنک
  و وفا شد  یجفا رست و ز غصه، همه شاد ز

  ) ٧۶٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  آشار شدند. ّییها دگ یاتفاق، چه همان  نیاما پشت پردۀ ا و

قضاوت، رفتن به گذشته و ماندن در آن، رنجش، خشم،    ران، یخواستن از د و زندگ  ی شاد  ران،یاز د  انتظار 

  ی ساز گرفتن خود، جفا به عهد الست، مسئله   یگرفتن آن، جد  یاز اتفاق و جد   تیگرفته شدن، نارضا  دهیحس ناد

آمدن از    رونیتالش در ب  ر،یفکر د  هب  یاز فکر  دنیپر  ، ذهنو همه کس با من   زیهمه چ  دنید  ،ی سازو دشمن 

  تحمل.  ای  ذهنصبرِ من  ،ذهن اتفاق با ذهن و عقل من 

  : انی در پا و

  نداند  ر یکند بنده و تقد  ر یتدب
  خداوند نمانَد  ر ی به تقد ر یتدب

  
  ند یچه ب داستی پ شدی ندیچو ب بنده
  نتواند  ییخدا یبند ل  لهیح

  ) ۶۵٢شمس، غزل   وانی ،ی (مولو
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  48صفحه: 

    یشهباز  یآقا ‐١٧

   . خداحافظنی! آفرنی! چقدر هم خوب گفت نیمتوجه شد  زی.. چقدر چ رینظی! اصال ب عال  ، . شهپرخانم عالنیآفر

  .کنم م

رابطۀ ما را که از جنس    میگذار م  م، ی هست   از جنس زندگ  م،یکه از جنس خدا هست. ما  ست ینکتۀ بار  چقدر 

  کند.   نییخداوند است، تع  یِ، که باز «اتفاق»  م،یهست  زندگ

  زه ی! ستخورد هم م، به کارها»   تِی«وضع ، و  ها» «حرف .  خورد هم م به   ها»ت ی«وضع  لۀیها به وس انسان   روابط

  ی اتفاق باز   نیا  دیفهم   کهنیا  ی هم نخورد. برارابطۀ خانم شهپر با دوستش به   دینیب که م  طور ن یهم   کنند،  م

  کرد.   دایرا بند، پ  رهافک نیا کرد مضر پشت او را که مجبور م  یاست و الوها 

دادند. بله، واقعاً   ح یتوض نا شیکه ا  زهایچ  ل ی، و خنفر»  یاز   «توقع زندگو  «انتظار از دوست»،  «توقع»  مثل؛

  . نی ! آفردیکن م انی ب بای چقدر هم ز  د،یشو است! چقدر مطلب متوجه م کنندهران یتوجهات شما ح نیا
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  49صفحه: 

  خانم نسترن از اصفهان   ‐١٨

  ساله.  ٢١استاد خدا قوت، استاد نسترن هستم   سالم

  جناب موالنا دارند که  ١٣٣٢غزل   در

   بنمانَد کس  من و ساق جز 
  کند آن چنگ ترنگاترنگ  چون

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

خود    هات یوضع  نیکند، اما ا  یلحظۀ ابد  نیبه ا  داریکه ما را ب  افتد اتفاق م  از خودِ زندگ  زندگ  یهات یوضع

  . ستندین  زندگ

بردن   ینگرفتن و پ  یجد   های باز   نیا  تا در آخر از تمام    اله  یهای و باز   ها شوخ   یهستند برا   نقِش زندگ  تنها

توقعات و انتظارات    دنیاز دست دادن و به انجام نرس  یبرا   ذهن   ی هااز غصه   یو جداساز   ن یجهانِ زم   تِ یبه آفل

  جهان است.  نیا و ترِک ذهن  یوجود  رزشخود و شناختن ا یوجود  قتِیبردن به حق یو پ  رونیما از ب

  عن یدارد، گوش خدا    ییکه گوش خدا  شنود آواز را م  نیکه ابه آواز است و هر آن   شدهگشوده   یفضا  ترنگاترنگِ 

به گوش،    میخود را از ذهن جدا بساز  میبتوان   که است. هنگام   خاموش از خواستن و نخواستن ذهن  یفضا 

  .میشو متصل م ییچشم و زبان خدا

است، اگر شاد شده  دهیآفر  یناظر و شاهد   ،ییداکه انسان از جنس خ  رایشاد باشد؛ ز  شهیاست که انسان هم  قرار

و    یی. درواقع ناآگاه از وجود خدامیدان نم  تییعنوان خداو خود را به  میانکرده  دای پس خود را هنوز پ  میستین

  . میخود هست  یِزدیا

ناب    آگاه  ی است، بله با    دهیفای و ب  فیتعری ب  ،معن ی که کوچ، ب  ستین  نیبر ا  ل یبودن انسان دل  ناآگاه

 می توان م   ذهن  ی هان یاز قر  یحضور و دور   و گوش دادن مرر به برنامۀ گنج   شانیا  اتی از جناب موالنا و تکرار اب

  . میریب  زندۀ زندگ ی رویاز ن  رانیو د ودرا به خ یو شاد  میخود شو تیی آگاه به خدا هی در صفر ثان

 دهد  م  ادی اما جناب موالنا به ما    م،یجهان خوشحال و ناراحت بشو  نیا  ت یلحظه از آفلهر   د یاست که نبا  درست

  آگاهانه گوش کن و آگاهانه صحبت کن. ن،یکه آگاهانه بب
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  50صفحه: 

  ست یقرار ن  م،یجدا شو  هرگز ناراحت و غصه به دست آوردن و از دست دادن ذهن  ریقرار است ما د  عنی

و اگر    میکن م  یباز شاد   یپس با فضا   میهست  یشدۀ ابدگشوده   یه بر فضابله حاال که آگا  م،یخوشحال نشو

  م ی خوشحال هست   م،یکن فضا را باز م  تیرفتن آن فرم و وضع  نیعلت گذرا بودن و از ببه  میبه دست آورد  یز یچ

  ارِ ی با اخت  بر غم ذهن  گونهن یو ا  میشو ناراحت نم  میشده است اگر از دست دادگشوده  ی و چون آفل در فضا

و    ی و از خود نگهدار  م یریگ را م   ذهنمن    تیغصه و نارضا  یِگلو   ز یبا اتقوا و پره  م، یشو خاموش م  ییموالنا

از دست    ی برا  یز یچ  میدانو م   م ییگو و بله م  ی لحظه لب  نیدر ا  یزدیا  ی فضا  یو به ساز و نوا  میکن مراقبت م

  ن یدر ا  و به وحدت خود و زندگ  میاشده   دهیو ناظر و شاهد آفرکامل    تییکه از جنس خدا  رایز  م؛یدادن ندار

  جناب موالنا دارند که   ١٢۵٨غزل   در .میرس لحظه م

  ریاو ب یگلو دیآ  غم گر 
  داد باش  ِری از او بِستان ام داد

  ) ١٢۵٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  دارند که  ٢١۵در غزل  طورن یهم  و

  جهان زِ کجا نیا یِاز کجا غَم و شاد من
  از کجا غَم باران و ناودان زِ کجا  من

  
  جان  یا ستمیخَر ندارم و خَربنده ن چو

  از کجا غَم پاالن و کودبان زِ کجا  من
  ) ٢١۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

به سمت    ها نیی همۀ ما با باال و پا  تیما از کجا؟ و در نها  حاالت روانشناخت   نیما از کجا آمده و ا  یِابد  اصل

  . میرس عدم است، م یدر فضا  یخود که از جنس شاد  مبدأ اصل

  جناب موالنا دارند که   ١٣۶۴  تیدر آخر در دفتر سوم ب و

  فرمود او که اندر هر قضا  باز
  رضا  د،یمسلمان را رضا با مر 

  ) ١٣۶۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و رضا انداخت.  می از تسل ییداشتم مرا به جدا به مسلمان که راجع  غلط  نشی ب کوچ از
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  51صفحه: 

است و قضا    زندگ   ی هاو فرم  هات ی بر وضع  میاست که تسل   مسلمان کس   رمیگ م  ادی اآلن به گفتۀ جناب رسول    و

  . کند خود م تیو قدر او را پخته به ابد

که    ی لحظۀ ابد  نیحضور و مستقر در هم   ی دار یبه ب  ییشوفا   ی ها براهمۀ انسان   از ی بودن ن  می و تسل  مسلمان   و

  در عدم است، دارد. یدارشه یر

  ممنونم استاد   لیخ

  جناب موالنا.   یبایز  تیدر آخر ب و

  ما فردا پر از شر شود  شهِر
  تر شودست، ارزانارزان شر 
  ) ٢۵٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  انییحلوا  یا دیشر غلط در
  ان ییصفرا یِکور  ،طوط همچو

  ) ٢۵٢٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است و بس  نیکار ا د،ی کوب  شر ین
  و بس  نستیا اری دیبرافشان جان

  ) ٢۵٣٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  52صفحه: 

  ی شهباز یبا آقا  الیخانم سه  ‐١٩

  هستم، مادر نسترن.   الی. سه دیخسته نباش   ن،ی: سالم استاد نازن الیسه خانم

  خوب شده، نه؟!  ل یممنون. بله، نسترن خ  ل یسالم، خ آقای شهبازی:

  خوب.  ل یخ  ،بله، عال :الیسه خانم

  کردن.   رییچقدر ماشاءاله تغ آقای شهبازی:

   عن ی  م، یکن    نیبش یما پ  میتوانست نم  شود، را نم  شرفتی پ  نی. اصال الیخ   ، لیبله، استاد جان خ   : الیسه  خانم 

جناب    ی از اعجاز آموزشها   ن یسن برسد، ا  نیقول معروف در ابه   ، ییخرد و دانا  نی دختر جوان به ا  ی واقعاً  

انگ  لی جالب، خ   ل یموالناست. خ واقعاً خ  زیشفت  از شما تشر   لیخ  م،یما خدا را سپاسزار  لی است و 

  .  میکن م

جلب    شان یهاتوجه کنند تا توجه بچه  د یمادرها اول با  بله، چقدر الزم است به قول شما که پدر و  آقای شهبازی:

  ر ی ز  کنند،  برنامه توجه م   نیپدر و مادر به ا  سه ساله، چهار ساله، وقت    حت  در هر سن  م ینیب اآلن م   مابشود.  

  .  رندیگ موالنا قرار م  ماتی نفوذ تعل

. حاال اسم  زنند حرف م مانهی اآلن، چقدر ح م ینیب م شوند،  هفت ساله مشش  چهار ساله. و وقتسه  یهابچه

  برنامۀ کودکان عشق.   د،ینیب ها م برنامه  نیشما در ا ر،ید برم نم

آ  شوند، تر م خُرده بزرگ   ی   وقت   و   زنند،  نوجوانان، چقدر خردمندانه حرف م   ۀ یمثل نسترن، و بق  دا یمثل 

. در  زبانان فارس   مخصوصاً.  دیآ وجود مبه   یادهیچون پدهم   ی ها  همۀ ملت   خینظرم در تاربار به   ن یاول  یبرا

اثرگذار است، مخصوصاً در    قدرن یبزرگ مثل موالنا، ا   یدانش    ان یکشف که ب  نیاست ا  رینظی ب  رانیا  خیتار

  .  میموضوع آشنا هست نیآدم مسئله درست کنند، همۀ ما با ا یبرا  توانند م  جوانانجوانان. 

اصطالح به اند به ده گذشته   ن یشان چه دختر، پسر از سنبچه   انکار کند که وقت   تواند نم   بچه داشته،   هرکس

  و … .   زهیخشونت و انکار و ست   کل اندده یرس  )Teenager(  یجرین یت هایی جان یقول ا



                               ۹۱۸-۱های تلفنی مشاره برنامه ویژه پیغام

  53صفحه: 

  ن یبه ا  ی طور جداست که پدر و مادر به   ن یراه هم  نیدعوا کند که، بهتر  تواند اش هم که نم آدم با بچه   خوب

که توجه    نندیب موقع عمال م   بدهند، ارزش بذارند، آن   تیها توجه کنند، به برنامه گوش بنند، اهم آموزش 

  جلب شد.   شانیهابچه

  وسط صحبت شما.    دیببخش د،ییبفرما بله

  موقع چ ی. ما ه زیاست استاد عز  طورن یهم  قاً یگفتار شما درست است، دق   تمام   کنم،  نه خواهش م  : الیسه  خانم 

  .میبد ر ییتغو  تیرا هدا مانیهاحمتِ خداگونه بچه  ن یلطافت و با ا نیبه ا  ،ییبایز  نیبه ا میتوانست نم

  لنگ  یِبا پا  ردی سفر گ توبه
  فرو اُفتد در چاه تنگ صبر 

  
   بنمانَد کس  من و ساق جز 
  کنَد آن چنگ ترنگاترنگ  چون

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ر ید  م،یکن صبر را درک م   دیآ حضور خداوند م  حضور خداوند، وقت  عنیهم    . آگاهآمدن آگاه    عنی  صبر

  ت، یامن  سبب،ی ب یشاد  اق،ی اشت باشد، م  طیشرا نیا  اصل ی ها ژگیاز و اقی ندارد و اشت  درد و تحمل آن معن

  .  ی قدرت و هدفمند

ذکر شده قرار    طیباز هم در شرا  ن،یو انتخابِ آفل  دگیما در حالت همان   ایآ  د،یآ م  ش یپ  مانیسؤال برا  ی   حاال

  بود؟  میدردآلوِد ذهن خواه  انحراف یها که در جهت   اینه؟  ای گرفت  می خواه

  ی ها دگ یحضور ناظر در همان    یعنوان  و به  م یهوشمندانه عمل کن  د یما با   ول  دهد م   ب یما را فر   ذهنتوبۀ من  

نگاه هوشمندانه مانع از به تله افتادن در    نیا  م،ی را مالحظه کن  تینهای ب  ی حضور و    ی جهان و اطرافمان  

و حس    مینیب ها م شدن جسم   لیرا در تبد  مانیها دگی شدن همان  لیتبد  ما.  گردد م   جسم  یار یباورها و هش

  .  میکن مختلف هم باز حضور را دنبال م   یهاما در جهت   رایز م، یریگ م  دهیرا ناد مان ی گناه و پش

  تو را بال داد هر جهت از
   جهاتَتیبازکشد به ب تا

  ) ٣۶٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  54صفحه: 

تنها هدف   نیو ا شود هم باعث حضور در ما م  رانید  تیکه جسم و آفل دید میرفتن به سمت صبر ما خواه با

  .  شدن و انباشتگ دهیجهت همانخواهد بود، نه به  یبعد یرها یانتخاب جهان در مس ی ما برا

  در زندگ  که زندگ   یی جاحضور است، از آن  ایجهت درد  به  ایآ  باشد مهم م   اریتوبه بس  ییشناسا  جانیا  در

خواهد آمد و چراغ    لیتبد  از زندگ   تیبا تعهد به عدم و نگرفتن هو  رایز  میشو  مانیدچار پش   دیپس ما نبا  دیآ م

  در ما روشن خواهد شد.  فعل مردگ  نیاز ا یبعد  زندگ

مرحله باعث کم شدن    نیاست که در ا  یاو آگاهانه   قیعم   یی شناسا  ن یا  م،یرو م  ییتایدر وحدت به سمت    ما 

  .  شودقضاوت، مقاومت و کنترل م 

  .  م یاست که جسم را درک کرده باش حال در  ن یو ا دیآ م  خرد زندگ عقل

  قضا صد بار، قصدِ جان کند   گر 
  قضا جانت دهد، درمان کند  هم

  ) ١٢۵٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

و    ذهنما در طرح من   رایباشد ز  یجد  دیطرح نبا  نیو ا  شود م   ی واسطۀ قضا بر ما جاربه    زندگ  یبعد   یهاطرح 

که    دیآ م  زمان  طرح زندگ  رایز  میکن عبور م  ذهنپس فضا را باز کرده و از من  میشو م  تیهوهم   نیبا آفل

  و انقباض دارد.    بستگ ذهنمن  که باشد درحال ییفضاگشا

  ندیفرآ   نیا  سازد، م   یرا به شل زالل و حضور در ما جار  زندگ   انی انقباض جر  نیحاصل از ا  فشردگ  جانیدر ا 

  انقباض، انبساط.   باشد، م لیتبد

کننده است  زنده   انی جر  ی  ش یپاال  نیا  جۀینت  شود، شروع م  ها دگیهمان  شیدر چرخۀ پاال  یزمان مجاز   انقباض

کننده باعث انبساط  زنده  انی جر  نیهم   کهنیتر او به زبان ساده  شود م  دهیشدۀ انبساط دگشوده   یکه در فضا 

  . باشد و حضور م  دگو اساس زن  هیشدن با جهان پا دهی. پس انقباض و همان گردد م

  و رو  ر ی گ  یدنبِ خر  ،ی خر  کونِ
  نَبود در مدنگ  ید یکه کل رو

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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جهت درد و  اما نه به   دینما م   هی جهان را به ما توص  دنِیشدن و طلب  ده یهمان  حاًیجناب موالنا صر  تیب  نیا  در

  و حضور .  جهت زندگکه بله آگاهانه و هدفمندانه به  ییستایقطب و ا

  . دیآ م  ذهن ی هادر پس قفل من  شیگشا

  .  میدست آوررا به  تا زندگ میکن م  طلب

  .  ٩١٨جان است از برنامۀ   یموالنا  ام یپ نیا
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  خانم زهره از کانادا    ‐٢٠

  سالم با

  حضور گنج  ٩١٨چراغ از طرح برنامۀ  پنج

  اول: توبه  چراغ

از ذهن    م، ین یرا بب   مان ذهنناظر من   دِیبا د  م،یکه ما فضا را باز کن  افتد اتفاق م   زمان    که توبۀ واقع  دیفرمود

بش ب  دگ یو آن همان   میعقب  اما توبۀ من میندازی را  آن فکر   حالت  ، ذهن.   ر ید  یتوسط فکر   یاست که در 

  .شود م  هخورد دیتوسط فکر جد و درواقع فکر قبل شود م  نیزیجا

و در حالت درد   ام ذهن  یهادر چند مورد از توبه   وقت  بود ول  فتادهیموضوع جا ن  نیخود من به شخصه ا  یبرا 

ذهنم مرا    ییفضاگشا  یبه جا   شوم، ار انقباض مدچ  وقتها وقت   لیاست. خ   نیهم  قاًیکه دق  دمیتأمل کردم، د

که اگر در    ندی چ م  ییویبعد دوباره سنار  ووجو کند  که علتِ آن درد و انقباض را جست  برد سمت م   نیبه ا

با    همان خورده شدِن فکر و سبِب انقباض قبل   نیعمل کند. و ا  متفاوت   وۀ یافتاد، به ش  اتفاق مشابه  ندهیآ

  . ارزد همراه نبوده به قول حضرت موالنا به اندازه خاک نم   ییتوبه با فضاگشا  نیاست و چون ا  دیجد  حل ذهن راه

  دوم: صبر و حزم  چراغ

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

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

است که همۀ تمرکز    مواظب بودن و خود را تحت نظارت خود قرار دادن و درواقع حالت   ار ی بس  عنی حزم    دیفرمود

رو  به  یفرد  و  است  مخودش  نگاه  را  خودش  ناظر  هم  کند صورت  صبر  فضا    عنی.  با  منتها  زمان،    ی گذرِ 

  . ردیصورت پذ لیتبد کهن یشده تا اگشوده

بود. من تا چند    امذهنصبرِ من   دنیمن روشن شد، د  ی برا   ٩١٨صورت چراغ از برنامۀ  که به   مهم   اری بس  نکته

   معن   ن ی. البته ادانستم م  لیتبد  یعجله نداشتن برا    صبور هستم چون صبر را به معن  کردم فکر م  ش یروز پ

خودش     نرسیو ا  نفع کاهل به   صبر به نوع   فِی تعر  نیاز ا  ام ذهنمن متوجه شدم که من    صبر هم درست است ول

  است. استفاده کرده 



                               ۹۱۸-۱های تلفنی مشاره برنامه ویژه پیغام
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ا  میبود  را بارها خوانده  تیب  نیا  دیشا با هم    د یمن روشن شد که صبر و حزم حتماً با  یچراغ تازه برا  نیاما 

.  شوم م  لیتبد  ک   نمیصبور هستم تا بب  مییو بعد بو  م یکه ما فقط برنامه را گوش کن  ستین  نیا  عن یباشند.  

و هرلحظه    کنم خودم کار م  یرو   ام،انداخته خودم    یلحظه نورافکن را رودر کنارش هر   صبور هستم ول  ر،یخ

  حواسم به خودم است. 

  سوم: طلب  چراغ

   زندگ   ذهنو در فرهنگِ من   میکه در ذهن هست   ما است که طلب دارد. ما تا زمان  نیبعدم   دِید  نیا  دیفرمود

و   میکن خودمان کار م  یرو اندک  . اما وقتمیکن طلب م زندگ  ها دگیاز همانو  می را دار زهایطلب چ  م،یکن م

  جاد یدر ما ا  طلبِ زندگ  نیکم اآن موقع است که کم   م، یچش را م  یاریو مزۀ هش  شود ما باز م  نیبعدم  دِید

  . شود م

  و نَسب دارند  شیخو با قوم  فهیطا  هر 
  و نَسب دارم شیبا غم عشق تو خو من

  
  ده ی نور پسند یا  دهی مشو از د  رونیب

  دولت نور تو مطلوب طلب دارم کز 
  ) ١۴۵۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  بود که  تیب نیهم توجه من را به خود جلب کرد ا ٩١٨که در برنامۀ  اتی از اب ی

  یی شهی تو، ز مال و پ یچه دار  هر 
  ؟ ییشهیطلب بود اول و اند نه

  ) ١۴۴٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

در حد فکر و خواسته    یابیهمه قبل از دست   ایآ یدار  یماد  که از مال و شغل و زندگ  ییزهایهمه چ  ایآ  دیگو م

  نبودند؟ 

  خواستم  که م  ییزهایو به لطف خدا به اکثر چ   امدهیدو  زها یبه دست آوردن چ   یکه سالها در پ  من   یبرا  تیب  نیا 

  ی ها به خواسته   ام با طلب و تالش، و با عقل جزع  زندگ  یجانیبود که بدانم اگر تا ا  ید یروزنۀ ام  ام،ده یرس

  موفق باشم.   توانم هم م یمعنو  یدار یب  ریمس نیدر ا ناًیقیام، پس کرده دایدست پ ام ذهن
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ام است. به خواسته   نیمحرکۀ ا  یرو یهم ن  هم صددرصد پشت و پناهم است و جذبۀ زندگ   زندگ  تیکه عنا  حاال

که   شود و باعث م   کند م  دا یپ  شیطلبم هم افزا کنم،خودم کار م  یرو  ترش یکه هرچه ب  نمیب در خودم م  نهیع

   د، درست مثل همان مواقعباش  می همۀ کارها  لِاو  تِیاولو   به منظور زندگ  دنیکنم و رس  زیپره  زهایچ  لی از خ

  .کردمتالش م امی ماد   یهاهدف  یو برا خواندم مختلف درس م   یکنکورها یکه برا

  ن یچهارم: اثر قر  چراغ

 ت یکه مسئول   . کسدیآ وجود م به  نیبعدم   دِیشدن مرکز و باز شدن دشد، طلبِ ما دراثر عدم   انی که ب  گونه همان 

  .  ستین  یخوب نیقر آورد،  و مسائلش را بر سرِ ما م ردیگ عهده نمرا به  خرد زندگ  و آوردنِ  ییفضاگشا

.  میاموزی ها مستقل بودن را باست که به آن   نیا  میبن  ران یبه د  میتوان که ما م  به ما گفت تنها کم   موالنا

ها  آن   یبرا  یحل خوب  راه   ران،ید  یغصه خوردن برا  ران،یبار مسائل د  دنی حل، کشِ کردن، ارائۀ راه   یدلسوز

  .  ستیما ن یو برا

مرکزش را عدم کند و از    ییبا فضاگشا  تواند نم  وصل باشد و اگر کس  خودش به زندگ   شۀیبا ر  د یبا  هرکس

تعهد  و نخواهد گذاشت ما هم به عدم م   ستیما ن  یبرا  یخوب  نی بهره ببرد، قر  و قدرت زندگ   تیخرد و هدا

  . میباش

  پنجم: رضا  چراغ

   نوعاتفاقات به   دوشرطیق  یب   تیو رضا  رشیو پذ  کندها کار م ها و قضاوت سبب  ی بر مبنا  ذهنمن   فرهنگِ

  . کند ذهن خالص م یِساز که رضا ما را از سبب  . حال آن شود فرهنگ محسوب م نیدر ا وانگید

  رفت در کتَش نم  ام ذهنداشتم دچار مقاومت شدم. من  رانیدر ا   که با سازمان  یحسابخُرده  ط   شیدو هفته پ 

  ی ا کننده قانع  لیبود که دل  نیچه که مرا به واکنش وا داشته بود ابه آن سازمان پول بپردازد. آن   لیکه بدون دل

  موضوع وجود نداشت.  نیا یبرا

  لیخ  کهنیا  لیبه من نشان داد که دل  روشن به  ٩١٨ۀ  چالش و درس مبسوط مبحثِ رضا در برنام   نیا  زمانهم

  گردد  و سبب م  لیدر همۀ اتفاقات دنبالِ دل  ام ذهناست که من  ل یدل  نیندارم به ا  دوشرطیق  ی ب  رشیجاها پذ

  که به زَعم خودش قانع بشود. 
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و قبل از قضاوت،   دوشرطیلحظه بدون ق  نیو رضادادن به اتفاق ا  رشیدر فرهنگِ حضور به پذ  که زندگ   آن   حال

کننده بودن، نه  قانع   لینه خوب و بد کردن، نه دنبال سببِ تفاق بودن، نه دنبال دل   عنی .  کند م  ت یما را هدا

  به حم قضا.  رضادادنو  رفتنیفقط پذ ر،ید زیچچ یو نه ه  دن،یشدن، نه ترس  عصبان

چشممان    هو ی  م، یکننده بردقانع   ل یاتفاق دنبال سبب و دل  ن یدر ا  م ییای لحظه، اتفاقِ قضاست و تا ما ب  ن یاتفاقِ ا 

  در دام ذهن و تمام.  میاکه افتاده  مینیب و م   میکن را باز م
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  مهران از کرج   یآقا ‐٢١

    یصبریب  ،ی طلب: مثلث سنجش حضور با ذهن، کمال غامیپ عنوان

  ها  شدگت یهوهم   ای آن و    ی ها با حذر کردن از کشش   ای شب دن  نیو در ا  میکن   خودمان کار م   یکه ما رو  زمان

  ن یا  ج ینتا  خواهد  او م  رای. زبرد سوال م   ریتمام زحمات ما را ز  ذهنمن   ر،یمس  نیدر ا   م،یرو م    زندگ  یسوبه

  کند:  ییمثلث شناسا  نیا قیرا از طر  یکار معنو 

  . سنجش حضور با ذهن ١

  ی طلب. کمال ٢

  . نداشتن صبر ٣

با ذهن مکمال   ذهنمن   یترازو و  ا  نی. اسنجدطلبانه، بدون صبر  به  را  او  ا  رساند م  جهینت  نی ترازو    ن ی که 

  است. هودهی ب یمعنو  یکارها 

  موضوع است.  نیبه همکه مربوط  دهم دفتر سوم را خدمتتان ارائه م یمعنو یاز مثنو  اتیاب

  یشب گفت اله م   ی آن
  یاز ذکرش لب شد م ن یر یکه ش تا

    )١٨٩  تیدفتر سوم، ب ،یمعنو   یمثنو ،ی (مولو

  ا ی در شب دن   ییاست که با فضاگشا  ی . مقصود، انسان در راه معنوستین   موالنا از اله گفتن، ذکر زبان  منظور

  .کند م  گفتار و عمل او را از جنس زندگ  د،یآ ذکر که از مرکز عدم م نیو ا دیگو اله م  با زبان زندگ 

او اله    یجابه   و زندگ  دیرس   اندک   یمعنو   شرفتیپ  یبه     قرار گرفت و پس از مدت  یمعنو  ریدر مس   زین  مهران

  گفت. 

  ارگویبس ی: آخر ا طان یش گفت
  کو؟ ی همه اله را لب نیا
    )١٩٠  تیدفتر سوم، ب ،یمعنو   یمثنو ،ی (مولو
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شروع کرد    )طانیش  ندهی(نما  او   ذهنحضور را تجربه کرد و اله گفت، من   ی زیدرصدِ ناچ   ی تا    که زمان  مهران

  . »ی صبریب ،یطلب «سنجش حضور با ذهن، کمال مثلث  یِساز به فعال 

طور  به  میآن را حس کنم؟ چرا دردها  توانم گفت: اگر من حضور را تجربه کردم پس چرا نم  نیمثلث چن  نیا  با

  برسم؟   عیتجربه کنم و به آرامش طب  دیگو صبر کنم تا آن را که موالنا م  دیچقدر با  ابد؟ی خاتمه نم  کل

  تخت  شیجواب از پ  ی دیاینم
  سخت  یبا رو  زناله م  چند

    )١٩١  تیدفتر سوم، ب ،یمعنو   یمثنو ،ی (مولو

اآلن    داد اگر پاسخ م  شنوم؟  نم  زندگ   یاز سو   پاسخ   چ ی: چرا هدیگو مهران در ادامه با آن مثلث م   ذهنمن 

  نداشتم.  دگیدرد و همان قدرنیا

هم دارد؟    یادهیخودم و ناظر بودن فا  یکار کردن سخت رو  همهنیبدانم ا  خواهم. اصال مریسر آمده د  صبرم

  . کردم را تجربه م  لیاگر داشت من اآلن تبد

  شد و بنهاد سر دلشسته او
  در خواب او خَضر را در خُضر دید

  ) ١٩٢  تیدفتر سوم، ب ،یمعنو   یمثنو ،ی (مولو

  زار  : سبزه خُضر

بالش    یخود را بر رو   یار یشد، سرِ هش  دیخسته و ناام   ذهن که از سخنان من   آن شخص  دیگو نمادگونه م   موالنا

وگو  خود شروع به گفت   نی راست   شتنیبا خو  ،. در آن خواب پر از لطافت زندگ حضور گذاشت و به خواب رفت

شروع کرد به کار کردن    زندگ  ، طوفان کردن ساعات   یمهران در خواب حضور رفت و پس از سپر  ناگهان  .کرد 

  در او. 

  ؟ یااز ذکر چون وامانده نی: هگفت
  ؟یااز آن کش خوانده مانیپش چون

    )١٩٣  تیدفتر سوم، ب ،یمعنو   یمثنو ،ی (مولو

  ن ی وجود راست  ییبایز  نیبه ا  چه شد؟ تو که داشت   د،ی گو خود به مهران م  یِار یو هش   حس  رِ یبا زبان غ   زندگ

تو را قطع کرد.    ذهنمثلث من  نیا  !؟ی قطع شد  یاتصال معنو  نی! چرا از ایکرد م یبردارخود را در خود پرده
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«سنجش حضور با ذهن، . مثلث  یکرد! تو معصومانه گرفتار آن مثلث شد   مانتیاو تو را در ش انداخت و پش

    »یصبری ب ،ی طلبکمال 

  جواب  دیآنم می: لبگفت
  ترسم که باشم ردِ باب  هم زان
    )١٩۴  تیدفتر سوم، ب ،یمعنو   یمثنو ،ی (مولو

هم نشدم،  یسمت تو نزداز وجود تو حس نکردم. من به یز یمدت چ نیگفت من در ا ذهنعنوان من به  مهران

اله دارم که دوباره اله   یصبر  رینه من د  ،ی داد  ی. نه جوابدمیشن تو را م   ی لب  یصدا   دیبود با  نیاگر چن   رایز

  بوده باشد. دهیفایب امی جهد معنو نیتمام ا ترسم کنم. م

  و تمام کننده  ید یکل تیبه ب م یرس  م و

  ماست  ی: آن اله تو لب گفت
  ماست   یو درد و سوزت پ  ازین آن

    )١٩۵  تیدفتر سوم، ب ،یمعنو   یمثنو ،ی (مولو

چن  یار ی در گوش هش  زندگ زمان  نیمهران  از  مس  که زمزمه کرد:  به  پا  زمان  ،یاگذاشته   یمعنو  ریتو   که  از 

که   ستیصوت ن  ی من    یلب   گفتم.   ی من به تو لب  ،ینداز ی ها را بآن    گرفت  میو تصم   را شناخت  ها دگ یهمان 

  شرفت یپ  نیمن هم    یذوقِ تو به زنده شدن است. لب  ن یمن هم   ی . لبیو بشنو  کن   زیخود را ت  تو گوش حس

  من اعترافِ تو به جسم بودن مرکزت است.   ی توست. لب یمعنو

روزنۀ نور من را بسته است. او    ، »ی صبریو ب  یطلب«سنجش حضور با ذهن، کمال تو با مثلث    ذهنمن   ن یا  منتها

   بدان   دیتا خاموش بشود. با  کند طلبانه زنده شود. او صبر نمکمال   خواهد  . او مدی نی با ذهن من را بب  خواهد م

  . استمن   یتو لب  ارانۀیو دردِ هش  ازی ذوق و ن نیکه تمام ا

  زی که خصمم هم منم اندر گر  من
    ز ی خ ز یابد کار من آمد خ تا
  ) ۶٧٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمعنو   یمثنو ،ی (مولو
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  63صفحه: 

  خانم مینا از اصفهان   ‐٢٢

ام را  برده  یپ  که به آن   مثال  اتیاب  نیو درخصوص ا  کنم دوستان م  میتقد  ١٢۴٧شمس غزل    وانیاز د  تیب  دو

  .  کنم م ان یب

  میدل تر خوش خورند و ما ز م   نانیغم باده
   شیخو  ونیاف ایمحبوسان غم ده ساق به رو

  
  غم ماران ی گلونه ست بر رخسار ب باده

  ش یو چهره گلون خو میخوش از رنگ خود ما
    )١٢۴٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

به رنگ    یاز ی ن  ،ییبایبه آرامش و ز  دنیرس   یبرا  دهیاست که افراد به حضور رس  نیا  انگریب  اتیاب  نیکل، ا  طوربه

اند برده  یو پ  اندافته ی را در اعماق درون خود    ق یحق  ییبا یها آرامش و زندارند. آن   رون یب  یهاها و مسن و لعاب 

  .  شود نم افتی رونیدر ب گاهچیه  قی حق که آرامش 

اند. کرده  دایتمام مشالت را پ شهیو ر دانده یو حوض کوثر رس  به درون، به سرچشمۀ آگاه بایز یبا سفر  هاآن

  . رونیب مصنوع ی هاحلراه   ازمندی هستند. ن ازمند ی ن ذهن  یهااما من 

  .  می درصدد حل مشالت هست  رونیاز ب  م،یو آن را حل کن  می کن  دایمشالت را پ  شهیر  کهن یا  یجا از ما به   یار یبس

  است:  نیام ابرده یپ که شخصاً به آن  مثال 

و    میجوشش آب را متوقف کن   میآتش در حال جوشش است. ما قصد دار  ی که بر رو  دیریرا در نظر ب یآب ظرف 

  .  میزیر آب سرد درون آن م  ی. مقدارمیآب را کاهش ده  یدما 

. دوباره  کند شروع به جوشش م   یزودو به  ستین  داریپا  یسرد  نیا  ول  شود آب سرد م  نیچند لحظه ا  یبرا

  . جوشد و بازهم م ماند آن آب سرد م  یمدت زمان محدود ی و باز برا میزیرآب سرد درون آن م  یمقدار 

    م؟ یچونه جوشش آب را متوقف کن  پس 

  .  میظرف را خاموش کن  ریآتش ز دیبا
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  64صفحه: 

اصالح   شهی. اما از رمین یطور موقت حرارت را کم مو به مییافزا آب م  زانیما فقط به م  ه،یحل اولبا راه  چراکه

  . میکن نم

ها، مخدرها،  به دنبال مسن   کهن یا  یجا به   ، قیبه آرامش حق   دن یخود و رس یهارفع درد و رنج  ی جاما به  پس

حسادت، حسرت    نه،ی . آتش خشم، ک میآتش ذهن را خاموش کن  دیبا  م،یباش   یوی دن  یها   یو شاد   مشروبات الل

  و شاهد بودن.    ییمر با سوت ذهن، فضاگشا  ستیممن ن ن یو ... ا

  �🔹🔹�بخش دوم  انيپا�🔹🔹�
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  65صفحه: 

  از فوالدشهر  میخانم مر  ‐٢٣

  لنگ  یِبا پا  ردی سفر گ توبه
  فرو افتد در چاه تنگ صبر 

  

   بنمانَد کس  من و ساق جز 
  کند آن چنگ ترنگاترنگ  چون

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

و     موقتاً و مقطع  ذهنواقع رو دادن به من و در   میگنج حضور و جناب موالنا با تسل  با برنامۀ  ییقبل از آشنا  تا

بود و دوباره تکرار و    ذهنبا من   نیا  بسِ من است، ول  ریتوبه، خسته شدم، د  ایکه خدا  کردم، زودگذر توبه م

  د یبودن و درد تول  ازمندی و ن رانیتوقع و انتظار از د  له،از جمله: خشم، عج   ، رونیب   یزها یشدن، با چ   دهیهمان 

  همراهم بود. ،ذهنکردن با من 

را    قیدر کار نبود که صبرِ حق   رگذاریمنبع موثق و تأث   ی نداشتم و ثبات هم نداشتم، چون    قی حقٔ واقع توبهدر  

هم بود مرا به سمتِ برنامۀ   ل ین که خاز آ  ناش   یکرده بودم که خست  دیقدر درد تولکنم. خدا را شر آن   نیتمر

  یی ها آگاه شدم و شروع به شناساکردن و با کم گرفتن از آن   نیگنج حضور آورد و شروع کردم با اشعار تمر

داشته    ها دگیاز همان  ق ی حقٔ موقع در لحظه آموختم، توبه به  صِیاز عدم کردم. و با تشخ   ذهنمن   ی خودم و تفک

موقع و آگاهانه  به   ییو شناسا  ص ی گشوده را به من نشان داد تا توانستم تشخ   ی باشم و صبر با مرکز عدم، فضا 

  داشته باشم. 

   قیحق   م یجناب موالنا با کمش آگاهانه کمم داد که توانستم فضا را باز کنم، آموختم تسل  با ی که چقدر ز  بهبه

را با مرکز عدم بِچشم، در    مرور شرابِ روحانرا با او آغاز کنم، تا به  یشوم، صبر کنم، خدا را بشناسم، همار 

  همراهم خواهد بود. وارهو آرامش هم   یبخشش، شاد ش،ی عشق، گشا با،ی مرکزِ ز نیا

  ی امعشوق است و عاشق پرده جمله
  ی معشوق است و عاشق مرده زنده

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

  او ینباشد عشق را پروا چون
  او  یپروایماند ب   چو مرغ او

    )٣١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  66صفحه: 

  و پس  شیچونه هوش دارم پ من
  و پس  شیپ ارمینباشد نورِ  چون

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

حضور، حضرت عشق چون مرغ    یو بدونِ پروا  ابدیم  یابد  اتِی است که معشوق ح  یخود پرده و حجاب  عاشق

حضرت دوست به    ت یبر هوش خود بدون عنا  ه یاست گوشۀ چشم معشوق به عاشق نباشد، عاشق با تک  پریب

  .» ند یجز خدا نبکه به  ییجا به  «رسد آدم کهن یتا ا رسد نم ییجا

  باش و فارغ و آمن که من  شاد
  کنم با تو که باران، با چمن  آن

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

  تو غم مخَور   خورمغم تو م من
  ترم از صد پدر تو من مشفق بر 

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

است که    سببی ب  یهمان شاد  ی شاد  نیکه ا  شوم خواندن اشعاِر جناب حضرت موالنا چنان شاد و مسرور م   با

و به حضور زنده    تَک درسِ زندگبهجناب موالناست که اشعارش تک   غامیپ ن یا کند، بندِ وجودم رِخنه مدر بند 

اشعار به همراه شما استاد    نیواقع ادر   یر ییمستمر و پ  نیبا تمر  کند،  را راحت م  لمانیشدن است و کارِ تبد

  انتان یتا به ب  دیبلند اشعار را بخوانبلند   د،یکن   نیتمر  د،ی کن م  و مرتب تداع  دیما هست  ق یکه دلسوِز حق  نینازن

  . میکن افتیدر بایز  قدرن یا م یتوانست را کجا م  قیحق  یشاد  نیو ا ندیبنش

  استاد عشق سپاسزارم
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  67صفحه: 

    یشهباز  یخانم محبوبه از تهران با سخنان آقا   ‐٢۴

از همه حواسم    ترش یو ب  کنم خودم کار م   یدارم رو    لیهستم از تهران که دختر خودم را از دست دادم. خ  محبوبه

   لیجا را اشغال بنند. چون من درد خ به مرکز و آن ندی ایب خواهند م زهایچ  لیباشد. خ هست که مرکزم خال

  بشوم.  تیهوهم  ی زیبا چ  خواهم نم ر ید نیهم یخاطر دخترم و سم. برابه  دمیکش یاد یز

  نم ی بب  خواهم  گفتن ندارم، فقط سر تا پا گوش هستم، م  ی برا   . اآلن هم حرفکنمخودم اآلن کار م   ی رو   لیخ

فقط    م یندارم بو  یز یبنم؟ چ  دیدر وجودم هست؟ چار با  یامن گره   د،یگو شما به من چه م   قیاز طر  زندگ

  ط شخص خودم.از شما بشنوم درمورد فق  خواهم م

  د یتوان . از خود برنامه هم م د یریب  ادیها  خوب از آن   کنند ما دارند صحبت م   یهاهمه دوست  نیا  آقای شهبازی:

ابدیریب  ادی از  م   اتی .  هم  به حرف دیریب  اد ی  دیتوان موالنا  بده  ی ها.  دار  د،یخودتان گوش    د یاآلن خودتان 

  که در مرکز شما درد وجود دارد.    دییگو م

درست   دییگو که خودتان م  یزیچ نیجهان، خودتان، خداوند، درد است، اگر ا دنید یشما برا نکیع نیبنابرا

که اول چون با   دیبدان  د یکار با  نیا  ی و برا  دین یدرد نب  نکی با ع  ر یشما. د  د یاوریبرا در  نکی ع  ن یا  دیباشد و با

  غلط است.   نکمانی ع م،ینیب درد م نکیع

. متوجه  میرو درد م  یسوبه  ول   م،یخواه  را م  یدردیب   مییگو مرکزِ ما درد باشد، ما م عنی  دهد، نشان م  بد

با ول دیباش   دیموضوع   .   ببه ادهند م  عال  یهاغام یپ  نندگانمان،ی نظر من همارانمان،  به    ها غام ی پ  نی. شما 

  نه! ای د؟یکن گوش م  درستبه

.  دیخودتان هست   ریاشعار موالنا و استاد من د  نی. همپسندم دوستان را نم   یهاغام ی پ  قتیمن حق  محبوبه:  خانم

  دارد.  دهی فا میفقط برنامه خودتان برا

عنوان  به  دیستیا م   تان ذهنمن   ی رو  ها شما رو در موقع  . بعضدیر یب  دیرا با  دید   نیا  یجلو   آقای شهبازی:

   که مانند مست   میشعر را خواند  نیامروز ا  نی. شما هم ذهندست منبه  دیده را نم  ارتانی ناظر و اخت  یار یهش

  من معذورم.   دی گو و م کند م هات یکه جنا

. شما  دیستیمعذورم. نه معذور ن   د ییگو بعد هم م  د، ینیب درد م   نک ی. شما با عدی کن رفتار او را م  د یدار  شما 

  .  دیکه بدان ستیبا و م  دی مسئول هست
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  68صفحه: 

براساس همان   ییرفتارها ما  من  ها دگ یکه  براساس  زندگ  میکن م   مان ذهنو  ن  با عقل  از     ی.  ستیدرست 

  . می نیب م م، یعاقل هست لیطلب خودمان، که ما خ کمال  دِی. ابتدا ما با دلیاشاالت مهم ما است در تبد

  ست بده یر یأنا خ سیابل علّتِ
  مرض در نَفسِ هر مخلوق هست  نیو

  ) ٣٢١۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی ا   هست. هر مخلوق  ذهنمرض در جانِ هر من   نیو ا  دانم و بهتر م   دانم که من م   دیگو م  طانیش  یِ ماریب

«أنا  که موالنا به ما داده در جانمان مرضِ    ییهابا قرص   میخوب شد   کم   ی از ما    مرض را دارد. حاال بعض

  . میدارد، خوب ما هم دار طانیکه ش »یر یخ

  اند  تن بوده یهر دو  طان،یو ش نفس
  اند را بنموده شی در دو صورت خو 

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

موقع از جهان است. اگر انسان به  دگیدرد و همان  یرویهم ن   طانیرا دارد. ش  طانیش  یها ت یهمه خاص  ذهنمن 

   ول   ست ین  خاص  یجا   کند، م    ها زندگدر ذهن آدم   طان ی. پس شآمد وجود نمبه  طان یش  شد ذهن متولد م

  . دانم» «من م است که  نیاش اعمده  تیخاص ی

.  دیآ نظر درست م. ابتدا بهندیب است م  نکشیکه ع   دگیهمان  نک ی با آن ع  کهن یا  یبرا  دانم؟ من م   دیگو م  چرا

جا  همه   دییگو . مدیقرمز به چشم بزن  نکیشما ع   دی. حاال فرض کندینی بب  رنگیبا نور ب  دیجهان را با  نیشما ا

  .  دینیبم  یطور زعم خودتان ، آن به  د ییگو قرمز است. درست م

همۀ جهان که قرمز    دینیبم   د،یزن م   رنگیب  نکیع  د،یآور مرا در   نکیع  نیا  یروز  یغلط است. چون    ول

  .  دیدید رنگیجهان هست. چرا؟ با نور ب نیمختلف در ا  یهارنگ  ست،ین

موالنا،    اتیدست اب  دیرا بده  اریشما اخت   دیگو که م  مییچقدر بو   ر،ید  میگفت   م،ینیحضور بب   رنگیما با نور ب  تا

نفر   ی   دینیب . شما اآلن نمبارند ما باران خرد م   ی هااست که دوست  زندگ  فراوان  نی. اتفاقاً ادیرا بده   ار ی اخت

  .رد یب ادی ی زیکه آدم نتواند از آن چ  ند، حرف بز قهیبرنامه زنگ بزند، پنج دق نیبه ا

  شنهادم یمن پ  نی. پس بنابرادیکن استفاده م تان و در زندگ  دیریگ م  اد ی ی زیچ   ی. حتماً یزیچ  ن یهمچ  ستین 

.  کند صحبت م  خوبمان زندگ   نندگانیب ۀاز هم کهنیا ی برا م،یگوش بده ریدهم ی هااست که ما به حرف  نیا
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  69صفحه: 

دوستانمان،    یهاغام ی. پدیچرا اسم من را نبرد   دییگو بعداً م  برم من، چون اسم که م  برم . اسم نمرید  مینیب م

  . مانذهنمن   ارِیاخت  یجاموالنا، به  اتیاب

  آن را نکو باشد که او  اریاخت
ِتَّقُوا   مالخود باشد اندر ا  

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

  حرف نزند.  دگ یلحظه باز کند و برحسب همان  نی را در ا  یار ی هش یفضا  عنی

  نهار یز ،ینباشد حفظ و تقو چون
  ار یاخت ندازیکن آلت، ب دور
  ) ۶۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 د، ی عادت بذار  دیتوان آلت م  یجا به   د، یبذار   شدگشرط   د،یخو بذار د،یعادت بذار دیتوان آلت م  یجا به

   دور، بو تا زمان  ندازیرا ب ذهنمن  نیا عن ی ار»ی اخت نداز ی « ترک کن آلت ب. دیبذار شدگ شرط  د،یخو بذار

  . ستین ار ی اخت  ارم،یدارم، اخت  ذهنکه من 
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  70صفحه: 

    لدا یخانم   ‐٢۵

اند، حضرت موالنا هم خودش حجت را تمام  کرده  دیتأک   اتی تکرار و حفظ اب  تیبارها درباره اهم  یشهباز   یآقا

  :دیفرما کرده م 

  ها تا به روز شب ر یگ  ییآشنا
  وسوزید ی هااستاره نیچن با

  ) ۴٢٣٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

گمان  وِ یدر دفع د ی  هر    بدْ
  اندازِ قلعۀ آسمان ْ نفت هست

  ) ۴٢٣١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 یِ آسمان را که فضا  ۀقلع  نیا   خواهد م  کند فکر و عمل م   ها  دگیاست و براساسِ همان    بدگمان  و یکه د  ذهنمن 

  ن یهم  ی. براسوزاند را م  وید  نیاست که ا  آتش  یهاحضرت موالنا گلوله  اتیاب  نیشده است، ببندد. اگشوده

اما چه    م یشو  ن یها قرستاره  ن یبا ا  دیبا  دهد بد نشان م   ا ی که ذهن خوب    ت یشب و روز، هرلحظه، در وضع   دیبا

  شد؟ م  اتیاب نی شدن من با ا ن یمانع قر شده شرط  یباورها  ایرفتارها 

  غزل را کامل حفظ کنم.   دیبرنامه را حفظ کنم، با اتی تمام اب دی) با١

. به خودم شدم م  ید یاز پندار کمال بود دچار ناام  رفتار که ناش  نیو من با ا  شد نم  کردم تالش م  هرچقدر

حفظ    یترش یاگر تعداد ب  کنم م  تیحد را رعا  ن یو ا  کنم م   نیی در روز تع  تیب  یمثال    نییحد پا  یگفتم من  

  است.   کردم عال 

  ناآشنا  ات ی ) حفظ کردن اب٢

. با خودم گفتم  رفت م  ادمیمرور به  کردم که حفظ م  ییها ت یحفظ کنم و ب  تیمن سخت ب  شد امر باعث م  نیا

ا  کنم پرتکرار را حفظ م   یهات یاول ب  آقا   ادی خاطرِ تکرار زبه   اًی است، ثان  ید یکل  هات یب  نیچون اوال   ی توسط 

  ات ی اب  ری. از طرف دشوم را حفظ م  اتی اب  یترو وقت کم  ی حفظ کم شده و من با انرژ  نه یو دوستان هز  ی شهباز

که هنوز در من باز    اتیبشد تا اب  رونیمن را از ذهن ب  تواندم  ترع یکاربردش هم باز شده و در عمل سر  ید یکل

که من را در حفظ    شود م  مثبت   دبیخودش ف  نیهم   رسند، در عمل به داد من م   ی دیکل   اتیاب  اند. وقتنشده

  . کند م  قیتشو اتیاب ترشیب
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  .کند کار م  ات یاب نیا کهن یبه ا مانی) عدم ا٣

ا  یها، نخواستن است. از روز نتوانستن  ترش یب  میگفت: خودمان هست   کس  دمیشن   باری ا  مانیکه   نیآوردم 

سخت    تیحفظ ب  کهنیبه ا  رید  رسند، لحظه به داد من م   نیهستند که در مواجه با اتفاق ا  ییابزارها  اتیاب

  گذاشتم.  اتیاب حفظ  ینه، فکر نکردم تنها تمرکزم را رو ای توانم آسان، و من م ایاست 

  ) در وصف بودن ۴

مثل من    فات یکنم. توص  خال   کنم م  فی ها خودم را توصخودم را از تمام اوصاف که با آن   دیگرفتم با  ادی  من

  ن یسخت است و ...، تمام ا  یعرب  یهات یحفظ ب  سم،ی بنو  دیمن با  شوم، من کند حفظ م  شوم، حفظ م  عیسر

  :میبود که به خودم بو نیمن ا یحجاب بود. تنها راه برا  فاتیتوص

  کن از اوصافِ خود  را صاف شیخو
  ذاتِ پاکِ صافِ خود  نیبب تا

  ) ٣۴۶٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

را مشاهده   میو برکت عظ  یانرژ   کنم،م  تر خال  فاتیاز جمله حفظ اشعار، هرچقدر خودم را از توص  یهر کار  در

  . ستیدسترس نکه با ذهن قابل  کنم م

  سه ی) مقا۵

و عمال من را در    کند خودم غافل م  ی هایی است که من را از توانا   ذهن  یابزارها   نیترخطرناک از    ی  سه یمقا

من    ا یدارد. خدا  دانم و نم  یی به فضاگشا  ازی ن  یر یهم مثل هر کار د  تی. حفظ بکند فروبرده و فلج م  ید یناام

چونه   دانم حفظ کنم، من نم   زمان  چه  دانم نم منچونه حفظ کنم،   دانم حفظ کنم، من نم  ت یچه ب دانم نم

  استفاده کنم.   اتیاز اب

 دمیکم ددارم. کم  ازین هانیرا دارم، با گوشت و پوست و استخوان حس کردم که به ا اتی فقط طلب حفظ اب من

  .شود حفظ م  راحت و خودشان هم به  دهند حفظ کنم خودشان را به من نشان م د یکه با ییهاتیب

  کش ذهنبا خط  یریگاندازه ) ۶

  نی. اکردم حس کمبود و نقص م  تیجا که پندار کمال دارم درنهاو از آن   دیکش م   عامل من را به چندوچون   نیا

کور است،     ذهنمن   نی. ابرد فروم  ذهنمن  بله من را در کاهل   شد، نم  اتیاب  ترش ی حس نقص باعث حفظ ب
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ذهن تازه بخواهد تعداد   کهنینه ا ،خاموش کردن ذهن است  ت یفظ بکر است، عقلش دنگ است. اصال هدف ح

  . رد یرا اندازه ب ام حفظ تیب

  ) عجول بودن ٧

 ها ت یبارم و بعد صبر کنم. صبر کنم تا ب   دیهم من با  جان یا  کند کار م  یانه ی که قانون مزرعه در هر زم  طورهمان 

شود.   ترش ی ب  میحفظ شوم و ابزارها  تیب  یترشیباز شوند، صبر کنم تا انجماد ذهن کم شود، صبر کنم تا تعداد ب

  . میرا حفظ کن هات یالزم است که با تکرار و با صبر ب نیبنابرا

  . قبل اتی تکرار اب یجا به  دیجد  تی) حفظ ب٨

است بدون   د یجد  زیدارد. ذهن مدام دنبال چ   ت یارجح   د یجد  تیبه حفظ ب  قبل   اتی گرفتم تکرار اب  ادی  کمکم 

   تی ب دمیبوده باشد. اما من به تجربه د م یقد زیقدردان چ  ای چار کند  خواهد را م  دیجد نیبداند اصال ا کهنیا

 دیجد  ت یبعد ب  کنم، را تکرار م  ها م یاول قد  نیبرااست. بنا  یتکرار شده در عمل هم ابزار قدرتمندتر   ترش یکه ب

  .  کنم حفظ م

  حفظ کنم  ت یب در زمان خاص  دی) با٩

و حفظ و تکرار    کنم استفاده م  تیحفظ ب  یبرا  . اآلن از هر فرصتدیای زمان مناسب ن  وقتچیه  شد باعث م  نیا

  .دهم و غزل را فعاالنه گوش م   اتیحفظ کنم خوانش اب توانم کردم. اگر هم نم نشخوار ذهن نیزیرا جا تیب

  د یمن بود که من ناام   یبا صبر و قانون جبرانش، الو  تیگزارم که در حفظ باز مادرم سپاس   ل یخ  تیدرنها

  کار ببرم. به   نهیزم  ن یاستفاده کنم، فقط تالش کردن را در ا  تیحفظ ب  یذهن برا  ی از ابزارها  کهن یا  یِجا نشوم و به 
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  ننده یب  یآقا ‐٢۶

  از دفتر اول:  ٢٢ تیتوجه به ب با

  چاک شد  که را جامه ز عشق  هر 
  پاک شد  یبیز حرص و جمله ع او

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

  :گذارم تان به اشتراک م کردم با اجازه ه یته تی ب نیمربوط به هم با ی تقر اتی اب چند

  داد غامیهرکه را فتح و ظفر پ 
  مراد یشد مراد و ب یاو  شیپ

    )۴٠۵٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ار یشد وصل  یو  ندانیپا هرکه
  چه ترسد از شست و کارزار  او

    )۴٠۶٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خدا را    غامیکه پ  و هرکس  م یشنو خدا را از درون م  غامیپ  میشو م   واقع   میتسل  عن ی  میکن فضا را باز م   وقت

لحظه فضا را باز    نیکه در ا   کس  یبرا   دگیاز دست دادن همان  ا یبه دست آوردن    شود م   روز یبشنود حتما پ

  . ستیمهم ن شنود را م زندگ   غامیپ کند م

  کند  م  خودش در ما شروع به زندگ   زندگ  عنیزنده شدن ما به خداست    نیگشوده در ما ضمانت و تضم  یفضا  

  . میهراس ها نمو انداختن آن  ها دگی و ما با از دست دادن همان

  برخوردار شد   داری که از د  هر 
  جهان در چشم او مردار شد  نیا

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

متوجه  .  شود خدا نائل م  داریبه د  کند م   دایعمق پ  اندازۀ کافبشود به  یدرپیپ  میواقعاً و مشتاقانه تسل  هرکس

که آن    دهد که ذهنش نشان م  ی زینه از آن چ   دیآ از اعماق خودش م   و آرامش و برکات زندگ  یشاد   شود م

  جهان است. 
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  خداست.  داریدر ما تجربه د سببیو آرامش ب سببی ب یشاد شود  جهان در چشم او مردار م نیبنابرا 

  بنشست آخر کار  یکه استاد به کار   هر 
  آن دارد آن که از طلب آن ننشست   کار

  
  د یجماد تو شن ح یاو نعره تسب هرکه

  رحمان ننشست ینبردش به سرا پرده  تا
  

    دیگلستان وصال تو رس  یرا بو  هرکه
  رقص کنان تا به گلستان ننشست   نیهمچن

  ) ۴١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

و   میرس ما به شغل، سواد، همسر، فرزند، مقام م   شود را مرتب انجام داد در آن کار استاد م  یکار  هرکس

و از طلب زنده    کند م  ییدارد که مرتب فضاگشا  کار مؤثر را کس  دیگو بس است. جناب موالنا م   رید  مییگو م

  . ندینش شدن به خدا نم

شروع به کوچ شدن    ذهنمن   کند، م   ییباشد فضاگشا  دده چه نشان م تماشاگر ذهن و هرآن   ارانه ی هش  هرکس

 شنود  م  ند،یب گلستان وصال را م  یتا سراپردۀ رحمان بو   دهد ادامه م   ست، در خدمت زندگ  ندیب م   کند، م

  ارانه یو هش  شود صفر م  اش ذهن. من کند شروع م  یشدن با خدا و با شر و رقص و شاد   ی  عنی  .چشد و م

  . شود به خدا زنده م

  چاک شد  که را جامه ز عشق  هر 
  پاک شد  یبیز حرص و جمله ع او

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

و درد است نجات    بیع  کلکه به  ذهندر من   و زنده شدن به عشق از زندگ  ییگشابه فضا   کند شروع م   هرکس

  .شود ها پاک م بیصورت از همه ع  نیدر ا کند م دایپ

  ن یاستاد نازن  ممنونم
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  از کرج  الیخانم ل ‐  ٢٧

  شود  خوشحالم که نم  لیخ  و   زیبا شما صحبت کرد و دوستان عز  شودهست که م  ی واقعاً افتخار   نیا  :الیل  خانم

  . ادندیراه چقدر ز نیتعداد واقعاً عاشقان ا کهن یا عنیگرفت، 

پ  آقای شهبازی: فراوان  دینیب که م   طورن یهم دارند. و هم   یخوب  ی هاغام یبله و     زندگ  تیتوجه و عنا  واقعاً 

   ل یخ لیو عاشقان، خ   نندگانی. همت شما ببارد م  زبانان بر فارس   دارکنندهیو ب  عال   یهاغام یپ  نیصورت ابه

  ن ی شاءاله اکه ان   دهد بندگان خدا م  ۀیشما به بق  قی را از طر  غامشیپ   زندگ  عنیهمت خداوند شده.    رید

  لۀ یوسرا به   ها غامیپ  ن یشر کنند که ا  دیبا  زبانان  واقعًا فارس   مختلف هم گفته بشود. ول  ی هابه زبان   هاغام یپ

اند. به حضور زنده شده   یاد ی ها به درجۀ زانسان   نی. اشنوند ها م. از دل انسان شنوند  از دل مردم م   زندگ

  .  ستین  افتنیندست ز یچ  یباشد حضور  ادمانی

با  یکار   ی.  ند یگو م   نی د  یهاکتاب   دند،یکه رس   ییهاآن   ند، یگو را درواقع همۀ بزرگان م  نیا   دیاست که 

براردیصورت ب میکار است، ما مزاحم و مقاوم هست  ن یلحظه دنبال ابهو خداوند لحظه   می آمد  ن یهم  ی . اصال  .

  جهان به حضور زنده شده بودند.  دممر تی اآلن اکثر ذهنمن   لۀیوسما نبود به یها ی کژرو نیاگر ا

  زان، یخدمت شما بزرگوار و همۀ عز سالم

  د؟ یاو را د تییدارد را دوست داشت و خدا ذهنکه من  کس شود م چطور 

است. دشوار آن    و کامل است، او را دوست داشتن آسان  نقصی: خدا بیزیاز چهل قاعدۀ شمس تبر  ١۶  قاعدۀ

  .  را با خطا و صوابش دوست داشته باش است که انسانِ فان 

  قتاً یرا حق   ی ر یبشناسد. پس تا د  تواند را فقط تا آن حد که دوستش دارد، م   ی زینکن که انسان هرچ   فراموش

نه به    ،ممن است بدان  قدر کاف  نه به   ،دوست نداشته باش   دگاریخاطر آفررا به   ده یتا آفر  ، در آغوش نکش

  .  ممن است دوست داشته باش  قدر کاف

  یی بودم و هستم را با عشق و فضاگشا  ذهنمن   یِ. شما مرا که پر از خطا دیکن است که شما م  ی همان کار  نیا

اند و حضور را شناخته   یاریکه هش  ییهان یکردن و کنار آمدن با قر  زندگ  ندیفرما . حضرت شمس م دیرفتیپذ

  است.   نیریهم ش  اری بس بله چ،یه ستی که ن کرده کار سخت نایها را شنوا و بخداوند آن   تیعنا
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در برابر    یی. دوست داشتن و فضاگشامیکن م   پر از خشم و رنجش زندگ   ییای است که ما در دن  نیا  تیواقع   اما

که    میکن م   زندگ   یااز ما در خانه   یتعداد محدود   دیشا  رست؟یپذکه پر از درد هستند چونه امان   ییهاانسان

  .  کنند حضور را تماشا م همۀ خانواده برنامۀ گنج 

.  م یکن خودمان کار م   یو رو  می برنامه توجه دار نیکه فقط شخِص خود ما به ا میهست ییهاما در خانواده  ترشیب

را    ذهن   یهامن   شود چطور م  م؟یکه چه کن  میاافتاده   ریدائم به ما حمله کنند. گ  ذهن  یها ممن است من 

    د؟یها درا در وجود آن  تییدوست داشت و خدا

  د یی فرما م  شه ی. شما همگذارم به اشتراک م  زانیام که با شما عزسؤاالت نوشته   نیخودم را در جواب ا  تجربه

  د ی را خواه   جهی. نتنی. همدی خودتان ادامه ده  یو به کار بر رو   دیصبر کن   د،یخودتان و صبر کن   یفقط نورافکن رو 

  . دمی. من به تجربه به صحت صحبت شما رسدی. عجله نکن دید

سال    ١٠  نیبرنامه همراه هستم. در ا  نیسال است که با ا  ١٠و   کنم م   زندگ  ایسال است که در استرال  ١٠  بنده

قدر که  آن   شدم، از رفتنم م  مان ی پش  رفتم م   ران ی. هر بار که به ادمیام را در کردم و خانواده سف  رانیسه بار به ا

  گشتم.   م باز  شهیاز هم مرادتریو من ب  کردند همه جنگ م 

  وار یبود که در و د  ادی قدر زترم آنخواهر و برادر کوچ   ن یخصوص بدارم دعوا و مشاجره به   اد یکه به    از زمان 

  .  انی خودشان و اطراف  یدرد و استرس و رنج برا جادیا شهیدر خانۀ ما نمانده بود و هم   سالم

  ر یو د  کرد افتاده بود و دارو مصرف م  ار ی به درد بس  کردند م   مرادیکه او را ب  خاطر روابطترم بهکوچ   خواهر

و    حدیو دائم جز بحث کردن و توقع ب  خورد تکان نم  شیجا  که اصال از  ی. برادرمیبه بهبود او نداشت   یدیام

  قابل تحمل نبود.   میبرا یابلد نبود، لحظه یکار  تنبل

کرده بود و مشالت خودش را    چارهیهمه را ب  رانید  ی برا  اشذهنمن   یها ی ترم هم که با دلسوزبزرگ   خواهر

 مار یب  ادی ز  اری با مصرف س  م ی نداشت  یرابطۀ خوب  وقتچی . پدرم هم که هکرد کم م  رانیرها کرده بود و به د

  .  می گفتن نداشت یبرا هاست که حرفشده بود و سال 

سال   ١٠بعد از  رانیه اب رمی از سفر اخ  دی. اما بشنومخف ی هاها و رنجش پر از خشم   ذهنگلولۀ من  ه یهم  خودم

  :ام در زندگ ی شهباز ی حضور حضرت موالنا و آقا 
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.  کنم که سفر م  ستمیبار من ن  ن یکه ا  کردم حس م  تی بل  دی. از لحظۀ خر گذرد م  رانیهفته از آمدنم به ا  پنج

  از قبل حاضر بود.   زیچهمه گذاشتم هرجا که قدم م

عنوان خانواده  سال به   ٣۵هستند که    ییهاهمان   هانیکه ا  شد باورم نم   رفتم م  زانمیعز  دنید  یکه برا  یبهی

  معجزه بود.    یفقط  رییتغ  همهن ی. اشناختم ها را مآن

  راتش یی اشتباهات، همه در خوِد او بوده و تغ  کهنیها از موالنا و ااعصاب بود ساعت   یداروها   یکه رو   جوان  خواهر

م   دی. مستقل شده و کار خرگفت م فروش پوشاک  برا  کند و  آرامش در  کند م   اریتالش بس  اش زندگ  یو   .

  .  زند وجودش موج م

آهسته و از سر عشق، آرام    ییبا صدا  هیگر  رفتم بعد از کل  می سال و ن  ٣بعد از    دنشی د  ی زود که سرزده برا  صبح

  ؟  بزن  با او حرف  شد کلمه نم   یهمان مژگان بود که اصال    نیواقعاً ا  .»خواندم نماز م  تیداشتم برا  الی«لگفت:  

: د یگوو دائم م  زند و با احترام حرف م  دیآ م  رونیتر از اطاقش ببلد نبود کم  یکه جز مشاجره کار   یبرادر

    حاللم کن.» «آبج 

خودش را رها کرده بود    ذهنکرده بود و مردۀ من   مانچارهیب  شا ذهنمن   یها ی که دائم دلسوز  یتربزرگ   خواهر

زرنگ   لیاگر خ   ستم ی«من که خدا ن:  گفت خردمند شده بود و م   اریپرداخته بود بس  رانید  بدبخت  یو به رفو 

  .» ابمیهستم خودم را در

هر    دیشد  یماریب  لیدلبودم در رختخواب به  دهیاز او شن  زیآمکلمه محبت   یسال ندرتاً    ۴٠که در مدت    یپدر

    کنارم.»  ن یبنش ایب زمی«دختر عز: دیگو م  زیآمآرام و محبت   ییبا صدا کند پنجه نرم مونفس با مرگ، دست 

حاال او را    .» زمی«دختر عز:  گفت پدر من بود که م   نی. واقعاً ادمشیبوس نوروز با اکراه م  دیع   که حت   یپدر

  جانش یبه پوست خش و ب  دهم، رفتن به او کم م  ییدستشو  یبرا  گذارم، را به دهانش م  شیغذا  بوسم، م

    .» میکردن بلد نبود زندگ ما«:  دیگوو به من م  کند با محبت تشر م اریو او بس زنم کرم م

شو:  دمیپرس دوباره جوان  اگر  س   ی«بابا  هم  مگفت:    ؟»کش م  اریباز  دانشاه  به   .اصال و درس    روم «نه 

  .» آموزم و عرفان م خوانم م
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که شما    ی. مادر کند و خدمت م  گذراند با لبخند روزگار م   ت یشا  چیصبورانه و بدون ه  شهیهم مثل هم  مادر

 دهد و در حد امان وقتش به شما گوش م   ندینش کنارم م  شوم کرد و هربار که با شما همراه م   را به من معرف

هم دارد که موقع کار    امان  نیکه چن   دانست گنج حضور نصب کنم چون نم  پادکست  شیو از من خواست برا

  کردن به برنامه گوش کند.  

شده همه را   جاد یا  رییهمه تغ  نیچطور ا   . اگر از من بپرسستیبلد ن  ی ر یاو جز سوت و گذشت کار د  انگار 

  جزه هستند.  همه مع هان یمن ا ی. برانمیب م  زیشما عز یهاو تالش  زندگ تیلطف و عنا

تر از خانۀ ما  کم ری. دستی ذهن قابل درک ن یبرا رییتغ همهن یرخت بربسته اما ا ذهندر خانۀ ما من  میگو نم

  و خانه آرام شده.  شود م ده یشن ییصدا

  چشم را    دیکه گشا تیعنا جز 
  محبت که نشاند خشم را  جز 

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

ام فضا را باز  شما با تمام اشتباهاتم تالش کردم در برابر خانواده   یها سال در حد توانم با آموزه   ١٠  نیا   ط  در

  .» ستیکارها دشوار ن  مانی «با کراما   ستی. راه اصال آسان ندمیکش ادی ز ارانه یهش  یکنم و سوت کنم. دردها 

که چقدر کار کردن    کردمتصورش را نم    هم نبود. من حت  راتییتغ  نیو شما نبود ا  زندگ  تیاگر جذبه و عنا 

که بدانم ارتعاش  ها بدون آن . آن گذارد م   ریتأث  ایسر دن  ن یام در اخانواده  یبر رو   ایخودم در آن سر دن  یمن بر رو 

  .  گرفتند برنامه را م نیا

  شه ینشده بودم. فقط هم  خصوص به   رییتغ   چیآمده بودم متوجه ه  رانیسال سه بار قبل که به ا  ١٠  نیدر ا  حت

نبود چون با روشن شدن    ی ازیدعا هم ن  نیکه البته به ا  کردم از ذهن م   ییاز حضرت موالنا طلب رها  شانیبرا

  ز یها را نروشن شدن شمع حضور آن   میتوان که م  رسد م  یاشمع حضور در وجود خود ما، ناخودآگاه لحظه

  . می نیبب

خودم   یرو   برنامه و رها نکردن آن باعث شد من تالش کنم به  نی«تعهد تو به اترم به من گفت:  کوچ   خواهر

  توقع داشته باشد تا گندم برداشت کند.   توانست ها جو کاشته بود و نمسال  ال یل کار کنم.»

  .کنم که شروع به کاشتن گندم حضور کردم محصول گندم هم برداشت م   زمان از
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  .  دیها را دآن  تییرا دوست داشت و خدا  ذهن یهاکه من  شودکه چطور م  کنم درک م حال

غلبه    ذهنحضور در ما بر من   یار ی که هش  یخودم، صبر کردن و تعهد به راه. روز   ی با کار کردن بر رو  فقط

  . دیرا د تیی همه خدا در توان م کند م

هم عرض کنم  ن یشما. ا وستۀی بر همت شما و تعهد شما. کار پ نی. آفر. عالآموزنده. عال ل یخ  آقای شهبازی:

  .  نی. آفردیخانم. موفق شد  دیگرفت  جهیام. شما نتشما بوده  ی و جد وستهی که بنده هم شاهد کار پ

  شماست.   ی هااز کم  تیموفق نیا :الیل  خانم

گزارم. شب  خانه برقرار شده سپاس   نیکه واقعاً در ا  آرامش   نیا  یبرا  بوسم ممنون. دستانتان را م   تینهایب

  شما خوش.  

  . خداحافظ.  . عال. عالکنم خواهش م آقای شهبازی:

.  کند آموزش کار م  نیا  جیتدر . به میبرنامه را ادامه بده  نیا  دیکه ما با  دهد ها نشان منمونه   جورن یا  دینی خوب بب

  . میادامه بده م،یصبر داشته باش دیبا
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  خانم فرح از تهران   ‐٢٨

  :گذارم با دوستان به اشتراک م دییکردم که اگر اجازه بفرما ادداشتی را  یاخالصه  ٩١٧برنامه  از

  ؟ یبه باطن در چه کار جا،نیتن ا به
  ؟ یتو شار ای ،کن م  یشار

  ) ٢۶۶۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

در    ییمرکزمان عدم است با هرلحظه فضاگشا  باطن ما وقت   جهان است، ول   نیاست که به تن ما در ا  درست

مقام    ۀستیشا  ران،یو توقع داشتن از د  دنی. شار شدن ما و رنج می قرار دار  ییتای  یفضا  عن ی  یر یجهان د

   ول   شود، ها ممرتب شار آن   گذارد را در مرکزش م  زها یکه چ  . کسستیما که اصلمان از جنس خداست، ن

که اصل او از جنس    داندو م   شود هستند واقف م  جهانن یکه از جنس جسم و ا  زها یکه به آفل بودن چ  کس

برکات    تواند م   ییو با فضاگشا  شود ها نمو شار آن   گذارد را در مرکزش نم  دگیهمان  چیه  ریخداست، د

  را شار کند.   تیقدرت و هدا و  تیرد و عشق و حس امنخ  عن یخداوند 

  د یمر  یمش گردد ا که پش  تا
  د یدر آن روضه چر  دیبا هاسال
    )٢۴٧٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خودش و    یها کار رو دارد با سال   ذهنکه من   کس  شود، م   لیتبد  حانیبه گل و ر  نی که کود و سرگ  طورهمان 

  حضور بشود.    یبه هشار لیتبد تواند شده، مگشوده  ی ماندن در باغ فضا

  مرده تن  نیبه من زنده شود ا چون
  من باشد که رو آرد به من   جانِ

  )  ۴۶٧٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

او  یسوواقع جانِ خود خداوند است که دارد به که در تن مرده است اگر به خدا زنده شود، در  یاده یهمان انسان

  . رود م

  که اندر هر رِباط  غالم آن من
  را واصل نداند بر سماط   خود
  ) ٣٢۵٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ترک کرد  د یکه ببا رباط بس
  روز مرد  یبه مسن در رسد  تا

  ) ٣٢۶٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

کس  . هر میحضور برس  یاریو هش  ییتایتا به شهر    می ترک کن  دیرا با  )ها دگ ی(همان   سراهااز کاروان   یار یبس

خودش    طرفاو را به   یز یدارد و اگر چ  شیدوراند  عنیحزم    ند،یبب  ها دگیشار شدن خودش را توسط همان

  انجام داده.  زیصبر و پره عنیبشاند و به آن سو نرود، 

  باد  نیصد دستان به کار توست ا به
  ی گذارحق یِخو ستیرا خود ن تو

  ) ٢۶۶۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

تدب  با ول  یو کارها   اوردی خودش را به مرکز ما ب  خواهدم   زندگ  ر، یصد نوع   یِ ما خو    ما را سامان بخشد، 

  . میکن نم زیو صبر و شر و پره میآور عدم را به مرکزمان نم   عنی م،یندار  یگزارحق 

  عالم آکل و مأکول دان  جمله
  را مقبل و مقبول دان   انیباق

  ) ٣٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جهان و ساکنانش منتَشر نیا
  مستمرجهان و سالانش  وان

  ) ٣١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

فقط انسان است که   شود، خورده م   فکر قبل د ی. با آمدن فکر جدشوند و هم خورده م  خورند عالم هم م  همه

است و هم مورد قبول درگاه خداوند است. ما    بختهم خوش   انسان  ن یجاودانه بماند. چن   تواند در باطنش م

  ی ها . من میخوردرواقع آن را م  م،یبذار  انو در مرکزم   میتصرف کن  می خواه را که م  یزیچهر   ذهنعنوان من به

ول   ذهن که مرکزشان را عدم کردند، جاودانه در    سالان، کسان   در جهان پراکنده و ساکن جهان هستند، 

  . هستند ییتای یفضا 

  آنست کو خود را دهد  میکر  پس
  که ماند تا ابد وانیح آب
  ) ٣٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  م یالصالحات آمد کر  اتیباق
  م یاز صد آفت و اَخطار و ب رسته

  ) ٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

اگر به خودمان  .  دهد م   اتی و عدم کردن مرکزش به خودش آب ح  ییاست که با فضاگشا  بخشنده کس  انسان

که    م یاز خداوند نگرفت   برکت  م، یمند بشوتا از خرد و برکات خدا بهره   م یدرلحظه نباش    عنی  م،ینده  ات یآب ح 

حضور     انباشتگ  در ماست. وقت  ماندن   حضور و باق   الصالحات، انباشتگ  اتی. باقمیبده   رانیبه د  میبتوان

  . می مان در امان م رون یما از هزاران آفت و خطر ب شود، در ما ساکن م

و   میموفق شو  دهد ها اجازه مموقع   خداوند بعض  م،یکن را م   یز یتصرف چ  ای ما در ذهن قصد انجام کار    وقت

ناام   شند ما را م  تیو قضا ن  کند طمع م  ذهنمن   م،یشو موفق م   . وقتمیشو هم موفق نم  گاه   د یو ما 

اگر هم   میشو م بدهد.  نشان  ما  به  را  ب  شهیتا خودش  را  ناام  مرادی ما  د  میشو م   د یکند،  آرزو    ر یو  دل  در 

  . میشو موفق نم  م،یبرس  دهیهمان یبه مرادها میو بخواه  میبار دهیهمان ی. اگر آرزومیکار نم

  تو را بال داد هر جهت از
   جهاتتیباز کشد به ب تا

  ) ٣۶٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  . می و او را در مرکزمان بذار مینرو دگیهمان یسوتا به  دهد خدا به ما بال م  م،یبرو دهی همان یسوهر  از

  ش یخو  یهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِخبر گشتند از موال با

  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  خوش سرشت  یشنو ا ۀالجنَّ حفَّتِ

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

  ی شده که برا   دهی پوش  ییزهایاست و دوزخ در چ  ندیذهن ما ناخوشا  ی شده که برا  دهیپوش   ییزهایدر چ  بهشت

ضرر ماست. حال چرا خدا ما را   به دیآ م  ندی خوشا ذهننظر عقل منکه به   زیچاست. پس هر ندیذهن ما خوشا

واکنش    دینبا  م،یشد  دیناام  . وقت می اوری ب  داز قبل به مرکز خو  ترش یتا او را ب  کند م   مرادیب  کند؟  م  مرادیب

با وجود کار و    شده است. من هم در زندگ گشوده   یفضا   یسوما به   یراهنما  یمرادیب  م یبدان  دی. بامینشان بده
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که مرا    کنم بزرگ را شر م  یموالنا هزار بار خدا   تیب  نیشدم. اما اآلن با ا  مرادیها بع موق  لی خ  ادیتالش ز

  ی در مرکزم قرار بدهم و چه هدف و مراد  ز یچو باالتر از هر   ترش یمداوم او را ب  ی هایی تا با فضاگشا  دکر  مرادیب

  :  دیفرما هست، فقط در آخر غزل موالنا م متن من طوالن نیباشد. البته ا تواند انسان م  یبرا نیباالتر از ا

  ی به آخر هر مراد یابی ازو
  ی اریدهد، هم هوش مست همو

  
  زیتبر  نی شمس الدّ  ست؟یاو ک  بپرس
  ی جز در عشق او تا سر نخار به

  ) ٢۶۶۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   زندگ   یرویبه ن  یی. با فضاگشایریب  توان درون م   یتو مراد را فقط از خدا با باز کردن فضا   دیفرما م  موالنا

  ی اثر   ،برس  جهان  نیحضور اگر به مراد ا  یار یو هش  مست  نی. با اشود حضور م   اتی ار ی هش  ،یشو مست م

  . کشدرد م  یجهت برو وبه هرسو   ذهنبا من  درد نخواهد داشت، ول یآور  که بوجود م

است.    عشق، وحدت مجدد انسان با زندگ   دیخورش   نیو ا  کند است که از باطن انسان طلوع م   ی دیخورش   او

هم وقتت را در    دنیسر خار  ۀاندازبه  لحظه ی   و حت  عشق بن  نیرا صرف ا  اتی وقت و انرژ  ۀمواظب باش هم 

برکاتش به جهان استفاده کند،    وپخش خرد    یبرا از ما    تواند . آن موقع است که خداوند م ینگذار   رید  یجا 

  ماند.    میخواه  باق مصرفیجهان ب  نیوگرنه در ا

  حال خود وا مذار. هم زدن به چشم به  ی  ۀاندازبه  حت  یاما را لحظه  ا،یخدا  کنم دعا م ان یپا در

  ممنونم.    د،یگذاشت  ارمی که در اخت  وقت از
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  84صفحه: 

  خانم زهرا از زاهدان   ‐٢٩

  . نینازن  یشهباز یو آقا  کائنات عالم هست درود و سپاس بر تمام  با

  ٢٣٢۵ ال ٢٣٠١  ات،ی اب ،ینصوح از دفتر پنجم مثنو  ۀتوب تیحا

  به نام خداوند عشق   

است  نیو دلنش نیریچنان شو آن  گنجد ها نمآن در زبان  رفتنیعاشقانه که لذت پذ نصوح: توبه و برگشت  ۀتوب

  .دیآ نم یند یفرآ  چیکه در ه

  . میکن مان را نگاه م ناظر ذهن  یار ی صورت هشاست که، فضا را باز کرده و به  موقع  واقع ۀتوب و

  تکان دهنده بود. میقدر براکه چه  دمیکردم، د نصوح را دنبال م ۀکه توب ٧۴۶ ۀدر برنام  

قرار دادم. نصوح همواره    ن ی مورد بازب  ام نمودم و در زندگ  افت یرا از آن در  یاد یز  ی هاو درس   هاغام یچرا که پ 

  .داد دوباره آن کار را انجام م ول شد م مان ی زشت خود پش  یو از کارها کرد اظهار تاسف م

  . ردینَفسش را ب یجلو  توانست دارند، نم فراوان ۀقدرت جاذب ها دگیبود و همان  دهیکه همان  ییاز آن جا ول

که مرا   شد مختلف بر من بال وارد م یها و سوها بر من قالب و از جهت  و مشالت زندگ ها که سخت  و وقت 

  سست.  ثاقیو در توبه و م  کرد بال برخورد م  واریبشنود و به د توانست گرداند. گوش کرم نم جهاتیب

خداوند را صدا و از او طلب مغفرت و   م یها. و در مناجات کردم رجوع و برگشت م امگونه  مار یذهن بدوباره به  و

بودم که   نیغافل از ا  ول ؟ده که پاسخم را نم ی شنو را نم م یکه خداوندا: مر صدا آمرزش. و چه بسا شاک 

  .کردمم ن افتی در یرا تکرار کرده و جواب  وهیش نیبارها و بارها ا

داشته باشم و هم خداوند را مهمان     در مرکزم انباشتگ  توانم نصوح دانستم که نم   ۀنِ توب گوش دادن به داستا  با

را خودم به    بی خسارت و آس  نیترش ی. دانستم که بسمی خود بنو  ی برا  یاگرفتم که ترازنامه   م یدلم کنم. تصم  ۀ خان

  ام.خودم زده 

قدر  . و چه میو خدا دانستمصورت گرفته بود و فقط خودم م  ام ذهن افکار و اعمالم بر اساِس من که تمام  چرا

  .دانستم او به من لطف داشته و من نم
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  85صفحه: 

  دانم و آن ستّارِ من  من هم 
  کردارِ من  ها و زشت  جرم

  ) ٢٣٠۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بپردازم و چه بسا که حوادث    میها شدگتیهوهم   ییکه به شناسا  داد و مهربانم به من فرصت م  زیپروردگار عز  و

  .ردیتر و بهتر صورت براحت  امییکه شناسا  آورد وجود مرا که به   ییو قضا و قدرها

را   س یکه ابل رفتم  م ش یپ یی خاص خود تا جا ی ها حاصل از آن و زرنگ  ی و فکرها  ها انباشتگ ن یمن در ا  ول 

  .دادم هم درس م

  مرا استاد بود سیابل اول،
  باد بود  شمیپ  سیاز آن، ابل بعد

  ) ٢٣٠۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کرد که من شرمنده و خجالت زده نشوم. م  پوشو چشم  دیدرا م  هان یخداوند همه ا ول 

  کرد  دهیآن جمله را، ناد دی بد حق
  زرد   یرو حتینگردم در فض تا

  ) ٢٣٠۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خودم خسته شده بودم و عاجز و درمانده. و    آب  یهاها و مغفرت بودن و از توبه   و شاک  دنیاز جنگ   رید

از    ینصوح محم و استوار که مرا به خودم زنده کند. و در حالت تضرع و زار   ۀاز جنس توب  خواستم م  یاتوبه

  . ردیبار توبه مرا بپذ نیکه ا خواستم او م

  بارِ دگر نیا ر یام بپذ توبه
  ببندم بهِر توبه صد کمر تا

  ) ٢٢۶۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و از   رم یب قطع  میتصم  ستینصوح بشوم با ۀاز جنسِ توب کهنیا ی نصوح آموختم، برا ۀ از داستانِ توب جهینت  در

کنم، تا   شه یانجام بدهم و وقت بذارم و صبر پ  قیعم  یی از او بخواهم که شناسا مانهی ته دل و با صداقت و صم

ا  رِعالوه انکابتوانم به شناخت خودم بپردازم که من جسمم به که شامل دردها و    ها انباشتگ  نیجسم و من 

  . ستمین باشد غلط م  یها و باورها رنج
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  86صفحه: 

و    بایرا ز  ام را مانند سرو آزاد و سوسن عشق و زندگ در من صورت گرفت و م  دارشهیو ر  قیعم   ییشناسا  نیا  و

  ارمغان آورد. به میبرا ی درونم را گسترد و اتفاقات خوب ییزبان خردم را و فضا

  سرو و سوسنم آزاد کرد  همچو
  بخت و دولتم دلشاد کرد  همچو
  ) ٢٣٠٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 یی ام اگر فضاگشادر گذشته انجام داده  یهاندارد که چه خطاها و لغزش   یسوابق من کارآموختم، خداوند به  

  اتفاق لحظه را داشته باشم.  رشیکنم و پذ

ل   در  مرا  فقط فضا   یبرا  سدینو پاک م  یها انسان   ستِینام  زندگ   ییگشاخداوند  ا  و  در  لحظه مهم    نیکردن 

  و ناظر بر ذهن خود بودن. باشد م

  من در نامه پاکان نوشت  نام
  بهشت  دمی بودم ببخش  دوزخ
  ) ٢٣١٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

آه،    نیاز ته دل با کمال صداقت انجام بدهم تا ا  آه  ست یبا  ابمی   ییذهن رها   یاز چاه تار  کهن یا  یبرا  آموختم،

  گردد.  ها دگ یآمدن از چاه همان رونی رسن حضور شود و باعث اتصال من، و ب

  آه کردم چون رسن شد آه من  
  رسن درچاه من  زانی آو گشت

  ) ٢٣١١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و مرا خالق و قدرتمند    شودم   ان یو آرامش و خرد در چهار بعدم نما  سببی ب  یطنابِ حضور شاد   نیآموختم، با ا 

  . سازد م

  شدم   رونیرسن برفتم و ب  آن
  و زفت فربه و گلون شدم  شاد

  ) ٢٣١٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

جان و    ییو اشعار موالنا  اتی و پست شده بودم و با کم خداوند و خواندن غزل  ری درته چاه ذهن حق  آموختم،

  . گنجم در همه عالم نم ارانهی درد هش دنیکش
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  87صفحه: 

  بودم زبون  هم در بن چاه  
  گنجم کنون در همه عالم نم 

  ) ٢٣١٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .شوم م  سپاسزار و شاکر خداوند باشم خشنودتر و بهتر از جنس زندگ شتریآموختم، هر چه ب 

است    لیفعاالنه و اص  ییاو را که همان فضاگشا  ق یو حق   شرگذار واقع  توانم چند که زبانم قاصر است نم  هر

  . اورمیجا برا به

  زبان   ابدیمن   یسر هر مو گر 
  ان یدر ب دیایتو ن یشرها

  ) ٢٣١۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و من    کند استحام توبه و قبول شدن آن، با عوامل مختلف امتحان م   یآموختم، پروردگار هر لحظه مرا برا 

  . دیمرا به طرف خود بشد و جذب نما رونی عوامل ب تواند، نم ریخداوند توبه کرده، و د  شاهیدر پ

  با خدا   قتیکردم حق  ییتوبه  
  تا جان شدن از تن جدا  نشنم

  ) ٢٣٢۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . 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  مرده که دست از نان ته زغم یا
  ست؟یترس چ نیا میغفور است ورح چون

  ) ٣٠٧٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . دیو سالم بمان یانرژ پر

  ممنون، خدا نگهدار شما.   لیخ

  �🔹🔹�بخش سوم انيپا�🔹🔹�
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  88صفحه: 

   از اورنج کانت میخانم مر  ‐٣٠

  لنگ  یبا پا  ردی سفر گ توبه
  فرو افتد در چاه تنگ صبر 
  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  شمس موالنا.  وانیاز د ١٣٣٢، و غزل  ٩١٨ ۀشمار ۀبرنام

  .  قیحق  ۀآن از توب  صی لَنگ و تشخ  یاصطالح توبه با پابه  ایذهن  بدل  ۀاز توب قیعم  ییشناسا

  .ست و طلب بازگشت و زنده شدن به زندگ  همراه با حزم یاتوبه  قی حق ۀتوب

  مرکب است  بیتوبه عجا مرکب
  لحظه ز پست   یفل تازد به  بر 

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

لنگِ ذهن و    یبا پا  بدل  ۀاز توب  قیعم   ییاست که شناسا  یآور، و پاداش طلِب طالبمرکبِ شفت   ق یحق  ۀتوب

  آن دارد.   جینتا ییشناسا

چون خشم و حرص و حسادت    جاناتیذهن و ه   یمرادی است که ناظر هرگونه ب  یپاداش طلبِ طالب  ق یحق  ۀتوب

  و استرس است.  

شدن آگاه   دهیاست که ذوق و طلب زنده شدن را دارد و از خطرات مخربِ همان یپاداش طلب طالب  قیحق  ۀتوب

  است. 

  . کوشد م  ها دگیهمان  شتری هر چه ب  ییدر شناسا  زیاست که با حزم، با صبر، و پره  یپاداش طلبِ طالب   ق یحق  ۀتوب

  زند از جان کامل معجزات   بر 
  ات یجان طالب چون ح ر ی ضم بر 

  ) ١٣٠٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ارتعاش    با بزرگان و خردمندان است. بزرگان   نینششدن و مصاحبت و هم   نیپاداش قر  ،ق یحق  ۀتوب که با 

  .  کنند م سریاز درد را م ییو رها لیتبد ۀرا زنده و معجز زیو پره ییو شناسا صی تشخ  ۀخود، قو



                               ۹۱۸-۱های تلفنی مشاره برنامه ویژه پیغام

  89صفحه: 

  ۀ . توب دارد از آن نگاه م  زی دم ناظر مقاومت و قضاوت و پرهبهرا دم   قیاست که طالب حق   یمرکب   قیحق   ۀتوب

  . دارد از بازگشت به ذهن نگه م زیپره ییگشافضا   یانسان را حاضر برا ق یحق

  مرکب است  بیتوبه عجا مرکب
  لحظه ز پست   یفل تازد به  بر 

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

به    ازی که ن  یو زنده شدن را به همراه دارد. مرکب  اتی که آثار ح  ،یی است از جنس نور شناسا  یمرکب  قیحق   ۀتوب

  جنس خود را دارد. هم  نیو مصاحبت با قر نینشبه هم  ازیبه حزم، و ن  ازیمراقبت و ن 

  از آن  داریمرکب را نگه م یل 
  را نهان  تیآن قبا دیبدزد کو

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

ذهن و ارتعاشات مخربِ ذهن    دهیهمان  یبه حفاظت و مراقبت از آلوده شدن به فکرها و باورها   ازی که ن  یمرکب

  را دارد.  دهیهمان 

  هم  ز یندزدد مرکبت را ن تا
  مرکبت را دم به دم   نیدار ا پاس

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

مخرِب ذهن و قضاوت و مقاومت   یرو یشدن توسط ن   دهی دم در معرض خطر دزدبهاست که دم  یمرکب   قیحق   ۀتوب

  آن قرار دارد.  

ا»  کولٰئا فَاحصال ًمع لمو ع نو آم ن تابم ی دِّلبهال هِمیِساتانَ   ىناٰتٍ وکسح حا رغَفور هایالم «.  

است.)    ییگشاو فضا   میکنند (منظور همان تسل  ستهیشا  یآورند و کارها   مانیکسان که توبه کنند و ا  آن   «مر

  و خدا آمرزنده و مهربان است..»  کند بدل م ها  یخدا گناهانشان را به ن

  ) ٧٠  ۀی)، آ٢۵سوره فرقان ( م،ی(قرآن کر
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  90صفحه: 

  از اصفهان   ن یخانم پرو  ‐٣١

  لنگ  یِبا پا  ردی سفر گ توبه
  فرو افتد در چاه تنگ صبر 

  
   بنمانَد کس  من و ساق جز 
  کند آن چنگ ترنگاترنگ  چون

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  م یها را بشناسد، و ما فکر کردتا انسان بتواند جهان جسم   شد م  لیتش  ذهنمن   د یورود به جهان با  یابتدا

  .  هان یجهان دنبال بهتر  نیو در ا میجسم هست  نیا

با سبب   در معلول زندگ ذهن  برامیکن م   ها و علت و  و عادات    شدگ شرط   یهادر چرخه   داشتن زندگ   ی. 

  ،  ذهنو صبر من   توبۀ مصنوع   ، لحظه، تنبل  نیعادت به انقباض و نه گفتن به ا  ران،یمخرب مثل کنترل د

  یو حس اجبار در ماندن در    هاشدن آن   ادیاز ز  تیو رضا  شدگت یهوشدن هم  از کم  رنجش و توقع، نگران

  است. ذهنمن   یهاهمه حس  هانیا  ول  .میگرفتار هست ،ت یوضع

    شی خو نیبحس  ۀدی زن در د خاک
  ش ی حس، دشمن عقل است و ک  ۀدید

  ) ١۶٠٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و توبه،   زهیو کنار گذاشتن ست ییگشااست، با فضا  بخش زندگسامان  انیسد ورود جر ، ذهنمن نیبحس  دۀید

  . رود شده، کنار م اریب یعقل جزو  نیا

  کرد   میدوز ن یرحمت پوست  باز،
  کرد  میچو جان روز نیر یش ۀتوب

  ) ٢٣٠٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کردم، جمله ناکرده گرفت   هرچه
  ناکرده آورده گرفت  طاعتِ

    )٢٣٠٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  91صفحه: 

بازگشت به اصل خود از رحمت    یبرا   ، و انداختن آن، و آه و طلب واقع  ذهنمن   ییشناسا   عنی  ن،یریتوبۀ ش  با

  .میشو مند ماست، بهره  ان یو کم خداوند که دائماً در جر
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  92صفحه: 

  از اصفهان  یمهد   یآقا ‐٣٢

  استاد.  سالم

  «رضا» ام با موضوع  نوشته  متن  استاد

که     چه اتفاق  افتد، که م   بابت هر اتفاق   میتشر کن  است از زندگ    که زبانِ زندگ   زبانی ما با زبانِ ب  عنی  رضا

برسرمان    «ابر رضا»  م،یرا بخواه  «رضا»  نیا  ذهنکه به ضرر ما است. اگر با من    به نفع ما است و چه اتفاق

  .  بارد نم

   ییایم یک  مبر یاز پِ اموزیب
    ییرضا  دههر چِت حق دهد م که

  
  د ی لحظه درِ جنَت گشا همان

  ییدر ابتال  یشو تو راض چو
  ) ٢۶٧۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  فرمود:  غمبریکه پ همانطور

در همان لحظه رضا هم با همان    آورد، وجود مرا به   یو فکر   ی ریتصو  ، ذهنمن   قی هرلحظه که از طر   زندگ   که

  .دهد م  ذهنمن  یفکرها 

که به مدت زمانِ    ست است فقط کافاست و جواب مسئله هم داده شده داده   یاکه به ما مسئله   مانند معلم 

  لحظه. ن یبه اتفاق ا می ده تیرضا ست، که زبان زندگ  زبانیزدن با زبان ب همپل به  ی

  وش بیاز جهانِ غَ د یهرچه آ 
  او را دار خَوش  ستفیدلت ض در

  ) ٣۶۴۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی شهباز  یبا سخنان آقا نیخانم اکرم از قزو  ‐٣٣

  م یآ من، اآلن آنقدر راحت کنار م  ی صبر  یسر ب  شد م  جادیدر خانه دعوا ا  من اصال صبر نداشتم، کل   اکرم:  خانم

بشوم،    دیتر بااست که به خدا وصل  نیا  ۀ نشان  های مرادیب   نیا  میگو م  شوم خوشحال م    لیهمسرم، خ    خُلقبا بد

  . وداست که فاصله برداشته بش نیا یبرا های مرادیب نیا

  نی ، آفر  نیآفر آقای شهبازی:

  م یاله الرحمن الرحبسم  اکرم: خانم

  ست تو را هر دم مرگ و رجعت پس
  ست ساعت ا یفرمود دن مصطف
  ) ٢٢١ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی ( مولو

    ستی مو ما را بدان شَه، بار ن تو
  ستیکارها دشوار ن انیمیکر  با

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

  ی برا  هات یو وضع   اتفاقاتاجازۀ وصل به پروردگار را دارد.    است که هرکس  ادی قدر زو بخشش پروردگار آن   عطا

  ماست.   یدار یب یبرا هر اتفاق درس  پشتدرون است.  یها  یو تار هانفس و پاک کردن آلودگ ۀیتزک 

  بخوانم.   دینوشتم اگر اجازه بده متن  ی استاد

  . دیی بله، بله ، بله بفرما آقای شهبازی:

من    دیی گو هر هفته م  د،یخوان که شما هر هفته م  اول اتیبا اجازه استاد مربوط به آن قسمت از اب  اکرم:  خانم 

  ن ی به مرور زمان ا  م،یبود  خال   ره یدا  ی ما    نکه ی ما، و ا   شدگ  تیهم هو  دهم،  م  ح یقسمت را دوباره توض  نیا

    د؟یکن تکرار م  یرتکه را چرا هر س نیا کردم پر شده اول من احساس م رهیدا

  قه، یسه دق   م یتا  ی ا در  ر  نی نوشتم ا  قه یشش دقدر پنج   باً ی و در تقر  البداهه که نوشتم ف  متن  نیقدر اواقعاً آن   ول

  .  ندهیآ  یهاهفته  یهم بماند برا اشه ی و بق خوانم م  قهیچهار دق

  .  دییبفرما کنم خواهش م  دیبله بخوان د،یبخوان آقای شهبازی:
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. دهد م  صیرا از شر تشخ   ریدر وجود خود دارند که آن نور حق را از باطل، خ  یها نورتمام انسان   اکرم:  خانم

  .  دیاست که خدا در انسان دم  نور همان روح نیا

    م؟ی در خود چه کرد دهیروح دم ن یو با ا  دیکه از روح خود در انسان دم ست اله رحمت

تا    م،ینداشت  و مصنوع   جعل   تیکه ما هو  وقت   تا  ؟بود تا چه زمان   پاک و صاف و خال  دهیروح دم  نیا  ابتدا

  .  میها نبودخواستن از آن  تیو هو رون یاجسام ب ر یاس م،ینداشت یباور م، ینداشت نام چیکه هنوز ه  وقت

با خودتان    و بزرگ خدا به ذهن محدود و حرکت چونه شروع شد؟ کم   فیشروع شد؟ لوح پاک و لط  که نیا  تا

  .  دیر کن فک

    ست؟یپسر، اسمت چ  ایدختر  میاسم گذاشتند، ما صاحب اسم شد مانیبرا م یکه زبان باز کرد کمکم 

  ی تکرار  یها تر است؟ حرف باادب   باهوشتر است؟ چه کس  است؟ چه کس  باتریز  کس   چهشروع شد.    هاسه یمقا

  . ست ذاتخصلتش  نیا ست، فُالن ه یاخالقش شب نیا ده،یکش  به چه کس شینجایا

را از   مشی گل  گفتند و م  می گرفت قرار م  قیمورد تشو  می ساده است، اگر زرنگ بود   لیخ   گفتند م   میبود  مهربان

  . کردند و توجه م دیی تأ یکودک را گدا رون،یب کشد آب م

کودک را    کسچ یدردها شروع شد، ه   کمکم .  شد آن پنهان م  ریو در ز  ساخت از خود م  جعل   ریتصو  ی  کودک

غلط پدر    یهاو شرط کودک را دوست نداشت، اگر کودک آموزش   دیبدون ق  کسچی ه  د،ید صورت عشق نمبه

و    شد، م  رینبود تحق رایبود، اگر پذ شیبرا طور مصنوع به  داشتنبود، و دوست  دیی بود مورد تأ رایو مادر را پذ

  . زدند او م هب عرضهی برچسب احمق و ب

که هنوز فراموش    میرا دار  م یندار  اقت یل  م، ی هست  شعور یب  م، ی ما خرابار هست  کهنی ا  لیاز قب  ما خاطرات  اکثراً

  .  مینکرد

  ،  تینهای تو ب  ، تو شعور کل هست  توانانجام بده اشتباه هم شد، شد دوباره انجام بده تو م  دیبو  امدین  کس  ول

  م ی دیو فهم  میرفت   ز یخنه یس  ، در جاده زندگ  م یدیقدر درد کشآن   کهن یتا ا  ، تو باارزش  ، تو گنج پنهان خدا هست

  .  میجسم دار  نیدر ا ت یمأمور  که فقط چند مدت می ت هس نوران  یما موجود  م،ی هست  وما موجودات آسمان



                               ۹۱۸-۱های تلفنی مشاره برنامه ویژه پیغام

  95صفحه: 

، ابتدا    کردم هم خدا، خدا م  زبان   بودم ول   رونیب  یزهایدر چ  بود، دنبال زندگ   وخمچ یمن پر از پ  زندگ   جاده

   بعد دنبال زندگ  گشتم م  افه یدر ظاهر و ق   دنبال زندگ  گاه خواستم،  م  زندگ  انیاز توجه پدر و مادر و اطراف

  آخر.  در فرزندان و ال  کم دنبال زندگبودم، کم  یماد   یزها یدر چ  در جنس مخالف بودم، بعدها دنبال زندگ

   رونیب  یزهایچ   خُوب  دهد، در وجودم مرا آزار م  یدرد  دمیو باورها و اجسام شدم د  اتی در ماد  ریاس  هرچقدر

  چرا؟   شوم نم  من راض  هم هست ول

  قلب من.  نبود جز شلوغ  یز یسؤال من چ جواب

رفته بود قلب من فقط مختص    ادمیکرده بودم، قلب من گرفته بود،    اصوات و باورها پر  زها،یقلبم را با چ  من

با را ز  دمید اشال کار را م  دیخداست. من  ابتدا کنترل   ریشروع کردم خودم  خود را   ییگرانورافکن گذاشتم 

   که زندگ  خودیب یرها یخود را دارد، گ  گانهجدا  که هرکس زندگ در صورت کردم من همسرم را کنترل م دم،ید

  .  کرد را تلخ م

دردآور    شدم، رو مخود روبه   یها یبا تار  کردم،م  ییکه شناسا  طورن یهم  دمیخود را د  صداقتیگام دوم ب  در

  یی من روح پاک خود را توسط چه رفتارها  رفتم،یپذ م  دیابتدا با  نبود ول  کار راحت  هابیع  نیا  رفتنیبود. پذ

  .کردم م ییساشنا دیآلوده کرده بودم با

را داشته    ا ینداشت اگر تمام دن  میپروردگارم لذت برا  ی هاکه چرا نعمت    دمی آلوده شده بودم حاال فهم  ل یخ 

ه   ول  باش باشد  آلوده  بقیبر نم    لذت  چیدرونت  استاد  ان   اشه ی.  بماند  عمر هم  اگر  برا   یشاءاله    ی باشد 

  . ندهی آ یهاهفته 

  ندارد   اگر اشال دیرا هم بخوان اشه ی خوب است بق  لیاکرم خانم خ  دیبخوان آقای شهبازی:

  . دیای که صدا خوب ب  دیریدهانتان ب یرا جلو   ممنون، فقط گوش  لیخ

  بله، بله، چشم.  اکرم: خانم

فقط   زهایچ   نیا  ۀبدهند پول، همسر، فرزندان، پدر و مادر، خانه و هم  به ما زندگ  توانند نم   رونیب  یزهایچ

در خودت عشق را     کن  دای خود دست پ   داشتنبه روح پاک و دوست   که تو بتوان  دهند به تو لذت م  زمان

  . کن ییها عشق را شناسا در آن  ،عشق بده  رانیو به د ، نیبب



                               ۹۱۸-۱های تلفنی مشاره برنامه ویژه پیغام

  96صفحه: 

  اکارم، ی ر  کنم، م  یدارم، عبادت ظاهر  زرنگ  یوغگو هستم، الودر  رفتمیگرا هستم، من پذکنترل   رفتمیپذ  من

  .  رید بیهستم و هزاران ع و فضول بتیاهل قضاوت و مقاومت و غ رفتمیحسودم، پذ  رفتمیمن پذ

را فراموش    بودم، رسالتم   فی . من بالتکلکنم م   ییکنم تا روز مرگ هم شناسا  ییشناسا  دیبا  کشم هم نم   خجالت

  .  دیبن یبیو غر  بیکار عج   یکه شما  ستین نیکرده بودم. رسالت ا

   به کم خرد کل، کس  ییفکر و عمل خدا   عنیخود، رسالت    زنده شدن و قائم شدن به ذات اصل  عنی  رسالت

ه لحظه وصل بودن به خدا، ببه جهان و لحظه   یعشق و شاد  قیرا به واکنش وادار نکردن، عشق بودن، تزر

  . یکار یتازه ابتدا  دانست ها م و خود را صاحب آن   ،یمرور زمان به قلبت کرد که به  ییها یتار رشیپذ

  ی شو مواظب م   ،ی اندازبا لطف پروردگار م   ،کن م  ییرا شناسا  ها خود تمام ناخالص  یتمرکز و کار رو   با

  . دیآاز طرف خرد کل به کم تو م  هاحل کم راهکم   ،یآن بذار یرا جا   یرید زیمبادا چ 

ننشسته، او هم    اریذهن هم ب  زیبا پره   ، ی نگه دار  که مرکز را خال یشو و انداختن، متعهد م   یی از شناسا  بعد

  .  کند استفاده م رانید ذهنمن   قیخودت نتوانسته وارد شود از طر  ذهنمن قی. اگر از طرکند تالش م

حضور تو    یها برا تمام چالش   ی شو  دیمبادا ناام   کند، شعله گرم حضور تو را سرد م  دهد،  درد م  اندازد،  م  فتنه 

  رنگ توست.  

  ی از فضا  ای  دیآ عمل تو از ذهن م  ن یتا بب   یگذار نورافکن م  ریعملت را ز  ،کن فکر را خاموش م  ،کن م  صبر

  حضور؟  

محدود ذهن است    یاگر از فضا    ول   تداوم داشته باش  د یراه با  نیدر ا  ست، حضور بود که عال  ی از فضا   اگر

  ق ی عم  یندارند، شاد   یمطلوب جۀینت   ذهن   ی هاعمل  ،یگرد لحظه برم  نیا  تینهایب   یو به فضا   کن استغفار م

  . ستندیندارند، دردآور هستند، از جنس عشق ن  و ثابت

ز  یادهی فا  ذهن  یها عبادت   حت   عمل   رایندارند  بودند،  معامله  نداشتند،  و    قیعم   یشاد   یقلب  یهاحضور 

از جنس عشق، از جنس فضا آرامش   دهند، م  هیبه تو هد  سببیب شده هستند، پاک و  گشوده  یآور هستند، 

 م یتقد  نیا  زمیعز  استاد.  یگردکه به اصل خود بر  نیاز ا  باتری ز  و چه حس  ،یندار   نیخالص، احساس درد و سنگ 

   در زندگ   دیدان واقعاً نم   یشهباز   یکه واقعاً از داشتنشان خوشحالم و آقا  یبه شما و همه دوستان گنج حضور 

  .  دیگذاشت  ی من شما چه اثر
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  مؤثر بوده.   لیالبته کار خودتان خ نیآفر آقای شهبازی:

  .  کند حبت مکلمۀ قرآن با من صبهکلمه   خوانم قرآن را م  ممنونم از شما وقت  لیخ  اکرم: خانم

    نیآفر آقای شهبازی:

  م، یهست   یهمه ما    م،یهست  یکه همه ما    حالت  نیاصال استاد ا  نمیب گل را م  ی   ییشوفا  اکرم: وقت  خانم

را من اول اصال شما    هانیااست.    یار ی هش  یاست، فقط    یار یهش  ی  کهنیو ا  تپد قلب تپنده در همه ما م   ی

نم  د،یگفت م فضا به  شدم متوجه  زمان  مگشوده   یمرور  شما  متوجه  گشوده   ی فضا  د یگفت شده،   اصال شده 

  . شدم نم

 رینظیبرنامه ب  نیاست ا  رینظیب  دی ول نکن  میبو  کنندکه تازه برنامه را نگاه م   زمیبه دوستان عز  خواهم م  فقط

  است.

   د؟یابپرسم چقدر درس خوانده  توانم خانم شما م   اکرم، ن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

  ام. خوانده  ییندارم تا سوم راهنما ادی من سواد ز یشهباز  یآقا اکرم: خانم

  عجب!   آقای شهبازی:

  : خواندم شعرها را م  نیمن اول که ا یشهباز  یآقا اکرم: خانم

  ری او جان دهدت رو ز نفخت بپذ دم
  است نه موقوف علل  ون یفَاو کن کار

  ) ١٣۴۴شمس، غزل شماره  وانید ،ی (مولو

  . ل یممنونم از شما، خ  لیخ شدم را متوجه نم هان یاز ا کدامچیه

  ماشاءاله واقعاً ماشاءاله  ن،یآفر آقای شهبازی:

 کهن یارتباط برقرار بشود و ا نیعاشقانه دوست داشتم ا  د یدان خودتان م  ی شهباز  یگزارم آقا سپاس   اکرم:  خانم 

  . دمید . خوابتان را م شد هر موقع من طلب داشتم، هر موقع دوست داشتم با شما حرف بزنم نم

   



                               ۹۱۸-۱های تلفنی مشاره برنامه ویژه پیغام

  98صفحه: 

  از آمریا خانم فاطمه   ‐٣۴

    ییفضاگشا

ول  اتفاقات باشند  متفاوت  است  زندگ   کسهر   ممن  بزرگ  اش در  اتفاق  روبرو   ییهازمان   ا یزمان    ی   با 

  ا ی   جسم   یماریبا ب  رید   ی  شود، روبرو م   یبا موضوع اقتصاد   ی.  میما کجا هست  کند فرق نمو    شود م

.  با جنگِ خانوادگ   یرید  ی کشور   جنگِبا    یدر رابطه و ازدواج.    یریبا مشل در کار و شغل، د  ی.  روح 

  ی  ها،ن یبا همۀ ا  یهم با هر دو،    کس ی.  با از دست دادن اموال  یرید  ،یزیبا از دست دادن عز  ی

با موضوع  کدامچیبا ه   رید نم  و  ما هم  هم   کس یسر گذاشته،  ِ را پشت   اتفاق  کس ی.  رسد که به فکر 

  چرا.  داند و نم ستین دشا  او خوب است ول زیچهمه 

هم  روزانه روبرو م با اتفاقات کوچ ز یچ چیه  لیدل  زیچ   چیکرد. ه دیکرد. قضاوت نبا دینبا سهی. مقامیشو  

  است.  ییگشاو فضا  میمهم است تسل کهی زی. تنها چ ستین

. دیآ شده مگشوده   یِحل از فضا. راهمیاز مسائل حرف بزن  کهن ینه ا  میراه حل بده  دیحل موضوعات با  یبرا

و راه    شود ذهن ما خاموش م   م،ینی آن مسئله را نب  ری قدر که دآن   م،یکن فضا را اطراف آن مسئله باز م   وقت

  . و زندگ فضا و اعتماد به آن  میکن صبر م  می نیب . اگر نممینیب حل را م

  ست، یهم ن   یبی و غر  بیعج   زیو چ   میاش کنتجربه   دیبا  عن ی  شود، کرد و هم نم  فیتعر  شود را هم م  یی فضاگشا

  ن یتمر  ر،یآسان است؟ خ   ایآ  ول  ،یای مراد  یب  ای  طیشرا  ای  چالش ای  خود و اتفاق نی. بمیگذار فقط فاصله م 

  . ستیهم سخت ن  لیکوچ و متوسط خ   اتفاقات  یکار ماست. برا  نیترو واجب   نیترکه مهم   و آگاه  خواهد م

  است. ییگشاباشد که اآلن وقت فضا  ادمانی  دیفقط با 

  م یتوان داد هر چقدر م   رییتغ  شود را نم  . اگر اتفاقکند کم م  ییاتفاقات بزرگ، صبر در امر فضاگشا  یبرا

  د یکه ذهن را با  م یو آگاه هست  میباز کن   یشتر یب  یفضا   می تا بتوان  میکن و صبر م  می کن فضا را اطراف آن باز م

  . می لحظه بمان نیو در ا  میخاموش کن

گفت   شود خاموش شده باشد. م دیچون ذهن با  ستیهم ن    . کار ذهنستین   یاکار به ظاهر عمل  ،یی فضاگشا

تصور    یباالتر از تصور و حس است. چون برا  حت   خود و آن اتفاق، ول  نیب  تینهایب  یحس فضا   ای که تصور  

  است.   قیق تصور است چون ح یورا ییفضاگشا باشد ول  ازیبه ذهن ساده شده ن د یکردن شا
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و     کار درون  یی . فضاگشارسد که دست آن اتفاق به ما نم   دیآ بوجود م   ما و اتفاق   ن یب  یی فضا  قتاًیحق   واقعاً

  است.  یمعنو

چون حرف مردم  .  ستین  مانی کار برا  نیترچون مهم   م؟یتوان نم   می کن  ییفضاگشا  دیاالن با  میدان م  که هنگام   چرا

از فضا ما مهم  یبرا  ران ید  یو فضابند  است. چون ناراحت  ییتر از فضاگشاما مهم   یبرا خودمان   ییگشاتر 

   تر از زندگمهم   زیچ  چیکه ه  میست ی. چون آگاه نمیپر کن  زندگ  میتوان االن نم    به هر علت  میکن است. چون فکر م

  .زند االن ذهن دارد حرف م که  میست ی. چون آگاه نستیلحظه ن نیپر در ا

اتفاقات  هر قرار است با  را اطراف   د یکه با  م،یکوچ مواجه شو  ل یهر چند خ  روز صبح  شان باز کنم و فضا 

کار چون    نیترهم مهم   دیامروز و هر روز ما است شا  یمعنو   ی کارها  نیتراز مهم    ی  نی. امیواکنش نشان نده

  . ردیگ را در بر م  یمعنو  ریاکثر اصول د

خوش بو، با درک طرف مقابل بو. که    یآن نه را با رو  ،یر ینه به خواسته د  ییگو اگر نه م  عنی  ییفضاگشا

احترام به   عنی  یی. فضاگشاخواهدرا از من م  نیو ا  کند چرا او مرا درک نم   کهنیچرا آن خواسته را دارد نه ا

  .  انیطرف مقابل و اطراف 

خود را صفر     عنی  ییگشا. فضا رانیدرک خشم د  ران،یدرک قضاوت د  . حت رانیدرک د  ن عی  یی فضاگشا

  .  دنیکردن و ند

ا  م؟ یکن   ییفضاگشا  دی بماند که با  ادمانی   چونه ا  عیسر  لی خ  دیبا  ییفضاگشا  کهنی اول   که ن یانجام بشود نه 

 د یبا  ییگشا…فضا ییگشابه فضا   میو بعد شروع کن   میآن باش  ر یدرگ  یروز چند   ا یو     و ما چندساعت   فتدیب  اتفاق

  ی و برا  م یکن  نیاول تمر  دی بماند با  ادمانیکه  آن   یبماند و برا  ادمانی   دیبا  نیا  یاتفاق انجام بشود. برا  ن یدر ع

را تکرار   نیقدر او آن  میکنم  یادآور یروزانه به خود  ییگشادر مورد فضا  تیکردن، اول روز با خواندن ب نیتمر

ما فضا    هم حالت اصل  قتاًیما که حق  عی خود حالت طببشود خودبه   ییفضاگشا  عنیکه بشود جزو ما.    میکن م

  باشد. تیب نیا تواند اول روز خواند م شود که م ییهاتی از ب  یعدم است. انهم  ای

  کوهم ز حلم و صبر و داد  م،ین که
  تندباد؟ د ی در ربا را ک کوه

  ) ٣٧٩۴  تیدفتر اول، ب ، ی(مثنو 
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  م ی خبر نده  دیبا  ییگشافضا   ی . ما هم براکنند م   ریما را غافل  دفعه یو    کنند که اکثر اتفاقات خبر نم  طورهمان 

  . می کن   ریاتفاق را غافل عیو سر

   که حت  ی مشل شود در حد  اریانجام بشود ممن است بس  ریاگر با تاخ   اتفاق کوچ  در قبال حت   یی فضاگشا

د باز   ریشخص  به  ن قادر  فضا  استیکردن  چرا  فضابند   طورن ی.  آن  چون  انرژآن   هی اول  یاست؟  و   ی قدر  بد 

را از شخص    ییقدرت فضاگشا  ،ی ار ی آمدن هش  نییو آن پا  ماند م  اثر آن باق  دارد که تا مدت  یاکننده بیتخر

  . ردیگ م

  د یقدر با. آن و درنگ  یابدون وقفه  م،یانجام بده  عیسر  لی خ لیرا خ  ییدارد که فضاگشا  تیدر اهم پس چق 

  . میاکه ما انگار خود فضا شده ییگشادر فضا  میکن  دایمهارت پ

  قدر خود فضا. آن   میشو که ما م  نیقدر تکرار و تمرو آن  قیو تحق  میاتأمل کرده  ییموضوع فضاگشا یرو  قدرآن

تا باز شود، هر چند که باز وجود دارد.    ماند نم  ییاتفاقات انگار فضا  یدرون ما گسترده شده که برا  یفضا 

  وجود دارد.   تینهای ب یدرون و اطراف ما فضا  طورن یهم

. اصال  گذارد در ما اثر نم   اتفاق  چیو ه  ییماجرا  چیه  ، حرف  چیاطراف ما باز شده است که ه  یآن فضا   انقدر

شده است    اد یقدر فاصله ز. آن رسند ها که به ما نمو حرف   ذهنیِ هااتفاقات و من   ن یاست ب  ادی قدر فاصله زآن

و آن فضا    ردیگ در بر م   را با لطافت و آرام    اتفاق  رقدر فضا بزرگ است که ه. آن مینیب نم   ر یرا د  که اتفاق

  ر ی و اگر غ  دهد م   ر ییباشد خرد آن فضا آن را تغ   ریرپذیی گر اتفاق تغ . اکند به آن اتفاق نم  ت یناله و شا  چیه

 نواز قدر آن فضا مهمان . آندهد و شفا م  کند و دردش را آرام م  کند آن فضا آن اتفاق را مرهم م  ر،ییقابل تغ

و در بر    داند م    . همه را از طرف زندگرمیپذ  را نم   ؟توهست    ک  ریتو د  دیگونم    مهمان  چیهست که به ه 

  آن مهمان راحت و آزاد باشد.   گذارد و م  کند م  شیو بعد هم رها ردیگ را م   غامیو پ کند م ییرایو پذ ردیگ م

   احترام و قدردان با

  ا یاز امر فاطمه
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  ا ی تالی خانم الناز از ا  ‐٣۵

  با اجازۀ شما.  خوانم الناز هستم. متنم را م  ریخوقتتان به  سالم

  .» شود نم  دهیپژول  «عاشق

  ظَفَر  شانیبر دل ا ابدین کس
  بر گوهر ضرر ن  دی صدف آ بر 

  ) ٣۵٠۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

ها تنها  و آن   می ستیها نکه ما آن   میبدان  دیاوال با  م،یکنم   ییرا تحتِ عنوان اشال در خود شناسا  یموارد   وقت

القا    ذهنکه من   یا احساسات منف  ستیپس نبا  م،یتظاهرات هست  نیا  ریو المتغ   صدف هستند و ما گوهرِ باطن

را    را جبران کنم»  یخرابار   همه نیا  توانم من نم  ام،دادهرا هدر    ام اشال دارم، من زندگ  لی«من خ که    کند م

  . میریب یجد  ا ی میباور کن 

  را بِشُست  نیا د،یرس نجایمن ا دست
  اندر شستن جانست سست  دستم

  ) ٢٢١٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  پوست را ایحدَث شستم خدا از
  دوست را نیا ی حوادث تو بشو از

  ) ٢٢٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ها آن   میتوانست دهد، وگرنه ما اصال نم  رییآن اشاالت را تغ  خواهد خودش م  که زندگ  میمتوجه باش   دیبا  دوماً

که چطور قرار است    میما نگران بشو  ستیپس الزم ن  م،یریرا بپذ  تشانی و مسئول  میها اقرار کن و به آن   مین یرا بب

  . میکن جادیرا در خود ا راتییتغ نیا

دچار آن   نگه داشته و وقت   ی ار ی را در هوش  ها ییاست، پس شناسا  ی برابر آزاد  ییکه شناسا  میدان م  شه یهم

و اصال قضاوت و    میکن و فضا را باز م  م یخوان به آن م راجع    تیو ب  میده م  صیتشخ   میشو م  دگیموارِد همان

  ا یکنم    رییتغ  توانم «من نم   مییگو مثال نم  م،یکن من  رییروندِ تغ   نیدر ا  با ذهن دخالت   عن ی  م،یکن مقاومت نم 

  .شوم من بدبخت م  شود؟ چه م  ردیانجام نگ  رییتغ نیااگر 
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  ست که مالمت بود زِ عشق قاعده گر 
 ست قاعده  ز یگوش عشق از آن ن یِکر  

  ) ۴۴۶شمس، غزل شماره  وانید ،ی (مولو

اگر   ول   م،یکن   ییفضاگشا  شده آن رفتارِ شرط   یتا به جا  میدار نگه م   یار ی و در هوش  میکن م  ییما شناسا  اول

  ی مرادیو آن ب  میکن توبه م  یموقع از فضابندهمان   م،یکرد  یبندو باز فضا   می نتوانست  ایرفت    ادمانی  تیدر موقع 

  .میریپذ  کردن را م  ییدر فضاگشا

ا  نیا  ات یح  ٔ نکته  نا  نیاست که اگر در  و  ناتوان   ید یاممواقع احساس شست  پ  و  آمد،    شیو جبر و مالمت 

ا  م یباش  اری هوش د  هان یکه  نبا  ذهنخود من   رِیهم مقاومتِ  فضا را در    د یفقط با  میریب  یجد   ستیاست که 

  . میبرابرشان باز کن

  دان آواز غول  تیدی و نوم ترس
  گوش تو تا قعر سفول  کشدم

  ) ١٩۵٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   ذهن من  وی احساسِ منقبض کننده از خودِ دو  منف جانِیکه هر ه میو آگاه باش میمهم است که بدان اری اربسیبس

  .ِ میبمان اش باقتحت سلطه  شهیکند تا هم   دیناام  کردنر ییما را از تغ خواهد است و آن م 

   هر غم پژولم  یمن ِز دست باز  گر 
   و خردمند غولم  نبودم  رک یز

  ) ٢٩٩۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

کند و نتواند به ما عذاب بدهد و آگاه   شان ینتواند ما را پر ی درد ایغم و  چ یکه ه میشو و خردمند م   رکیز  وقت

  گمراهمان کند.  تواند هرگز نم ذهنغولِ من  رید می باش گونهن یهستند، اگر ا زندگ   شوخ هان یکه ا میباش

  دل سودات مبارک باد یا یاشده عاشق
  آن جات مبارک باد  جا و مان رست از

  ) ۶٢٣شمس، غزل شماره  وانید ،ی (مولو

همان  کس  پس م  شیهاشدگ و شرط   ها دگی که  آن  ندیب را  به  مو  اقرار  مسئول  کند ها  تمام  را هم    تیو  آن 

 کشد  و عذاب نم  شود و از درد آشفته نم  ردیگ نم   یدرد را جد  ول  رود هم م   ارانهی بار دردِ هوش  ریو ز  ردیپذ م
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فکان مرکز او را هم از ْ صبر کند تا خود کن  د یو با  تاس ذهنمن  یپسماندها  جانات، ی ه  نیو تنها آگاه است که ا

بودن به زنده شدن به    ذهنر یاو از تصو  لیاست و تبدعاشق شده  ریاو د  د،یبشو  ها دگ یدردها و هم از همان

  دارد.  ی ُشر و تبر  لیخ لی خ  یجا نیشروع شده که ا فرمی و ب تا ی زندگ
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  خانم افسانه از لرستان   ‐٣۶

 د یخداوند، اگر اجازه بده  یار یام با  کرده   هیعادت است ته   تا که حدود س   ذهنبدِ من   یهابه عادت راجع   متن 

  با شما به اشتراک بذارم. 

  ممنون.   ل یخ  م،یتاشان را ترک کن شاءاله حداقل دوسهان  میکن بله گوش م  آقای شهبازی:

  افسانه:  خانم

  بِنوش و سر دِه  لیستان، شر دِه، س َتلْخ
  ی چون گل، گر زان که اَرجمند ر ی خندان بِم 

  ) ٢٩۴٨ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

  ن ی ا ۀ ارانی و درد هش ندازیاست را بشناس و دور ب اتذهنکه مربوط به من  یبد  یهاعادت  عن ی، ستان»  «تلخ 

  اصل  یِو شاد  زیکن و شر بر  ییتا از تو جدا بشود. فضا را باز کن، فضاگشا  را بِش  ها دگیها و همانعادت 

  . کن  ییمن را فرمانروا تو زندگ  خواهمبو من نم  ات ذهنو به من  اور ی ب ات خداوند را در زندگ

  م ییگو م  مان ذهنپس ما به من  ،تو از جنس و الست هست ،هست تو انسان بزرگ ،ی تو ارجمند دیگو م  یل 

  .  ستمیو ساکت باش چون من تو ن نیبنش یابرو گوشه 

من   من هستم،  تنگ   سیخس   ذهنبخشنده  م و  من  باش!  ساکت  من  م  بخشم نظرِ     ذهن من   کنم، و گذشت 

  من ساکت باش!   رِیگانتقام 

من ساکت باش!    یِگودروغ   ذهنگو هستم، من دلِ من ساکت باش! من راستسنگ   ذهنمهربان هستم، من   من

من ساکت باش! من    ِیتار  ذهنمن ساکت باش! من نور هستم، من   زیانگنفرت   ذهنمن عاشق هستم، من 

  ساکت باش!  من   ۀیسا ذهنمن ساکت باش! من آفتاب هستم، من  نیخشم   ذهنآرام هستم، من 

من    گرِله یدغال و ح  ذهننکار هستم، م زنِ من ساکت باش! من درست تهمت   ذهنهستم، من   گوقت یمن حق  

  ساکت باش! 

من ساکت باش! من   ی ترسو ذهنناتواِن من ساکت باش! من شجاع هستم، من  ذهن مند هستم، من قدرت  من

  من ساکت باش!    دِیپل ذهنناداِن من ساکت باش! من پاک هستم، من   ذهنکامل هستم، من  یدانا
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  ی منافق و دورو   ذهنهستم، من   رو یمن ساکت باش! من    یگوب یو ع  نیبب یع  ذهنپوشاننده هستم، من   من

خ من  باش!  ساکت  من   رخواهیمن  ز   ذهنهستم،  من  باش!  ساکت  من  من   رت یباسی حسوِد     ذهنهستم، 

  من ساکت باش! رتِیسزشت

کن قهار من ساکت باش!  مسخره  ذهن، من عجولِ من ساکت باش! من باوقار هستم ذهنصبور هستم، من  من

من    یِکار دررو   رِیاز ز   ِ ذهنهستم، من   ریپذت یناسپاسِ من ساکت باش! من مسئول  ذهنمن شاکر هستم من 

  ساکت باش! 

دار من ساکت باش! من مرحم  غم  ذهننگران من ساکت باش! من شاد هستم، من   ذهنآرامش هستم، من   من

هستم،    نی قیناقصِ من ساکت باش! من    ذهندآور من ساکت باش! من کامل هستم، من در  ذهنهستم، من 

  شاکِ من ساکت باش! ذهنمن 

من ساکت   لیبخ   ذهنو کوثر هستم، من    من ساکت باش! من فراوان  ۀندیگذشته و آ  ذهنحال هستم، من   من

  مردۀ من ساکت باش!  ذهنباش! من زنده هستم، من 
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  ا ی از استرال میخانم مر  ‐٣٧

  .  ستین  یو معنو  که قانون جبران فقط مال  نیا

که قانون جبران را    ییهاخاطر راجع به زمان  ن یروزمره ما هم هست، به هم   هم هست، در زندگ  ر ید  یزهایچ

  بخوانم.  دیکردم و چند مورد نوشتم اگر اجازه بده کوچ قیتحق  ی دیصحبت کرده بود

    شناسحق  ‐١ 

  باد  نیصد دستان به کار تو ست ا به
  ی گزار حق یخو  ستیترا خود ن 

  ) ٢۶۶۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  شه یهم  زندگ  ق؟یدرست کند چرا صد طر  ق یکار ما را به صد طر خواهد  م  شه یهم    است که زندگ  نیا  اش معن

  . کنند م  لیآن را به درد تبد قدردان یوخواست. اما نداشتن خُلق  ی ما جار یار ی یبرا

  همه قانون جبرانند.   هان یا یگذار قدر دانستن، ارزش  ،شناس حق  ،ی گزارسپاس 

جبران    قانون  .میدر مرکز خود بذار  رید  زیچچیه  دیپس ما با  ست مرکز ما تنها حق زندگ   دیگو جبران م  قانون

. انقباض ما در  میرا قَالووز خود نکن  ذهنکل را به ما بدهد. و پس ما عقل من   عقل   خواهد خداوند م  عنی

نامراد و  شده   کهن یا  با  ماست.   نشناسحق   ۀ نشان  ها ی اتفاقات  متوجه  نفعمان    مانیهای مرادیب  میابارها  به 

  . میکناست باز هم مقاومت م بوده

  رو شِ یرا پ  نیشیپ  ۀهزارسال  یهست، پس چرا باز الوها  یخداوند هست، نوآورعقل  وقت  دیگو جبران م  قانون

  ؟ ی ریگ م

  زمان کار است   ی ‐٢

کار    نیو ا  میبشو  لیتبد  دیکه با   می درک برس  نیبه ا  ات ی اب  نیاست که ما با خواندن ا  نیقانون جبران ا  ۀ جنب  ی

و موالنا    میبشو  لیاست که تبدلحظه فرصت داده  نیبه ما در ا  زندگبه بعد موکول شود.    دیضرورت دارد پس نبا

  . انجام بشود پس آن را به بعد نسپار  لیکارِ تبد  دیزمان با نی ا عنی زمان» ی «: دیگو م

  است.   رییدر تغ و کاهل  ذهنمن  ی کند جهیتعهد به مرکز عدم نت  عدم
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  حم حق گسترد بهر ما بساط ‐٣

و با    فضا را باز کن  د،یکه از آن استفاده کن  دیگوقانون جبران م  پسرا در ما گذاشته است.    ییفضاگشا  زندگ

  .  دیصحبت کن با زندگ ییفضاگشا

  هم هست.  زندگ   جا که هستآن  ‐۴

اما ما    بشو   یبا او    پساست.    تر یحاضر است و از رگِ گردن به ما نزد شهیخداوند هم  دیگو جبران م قانون

  ،  تو امتداد خدا هست  ر،یکم نگخودت را دستِ   دیگو جبران م  قانون.  مینیرا بب  نیا  م یتوان نم  اقتی ور عدم لبا با

  .  یموفق بشو  خواه  که م یانهیاستفاده کن، تالش کن تا در هر زم تیهایی پس از توانا

    ذهنشرم من  ‐۵

ما حسِ کم  ذهنمن   شرم انجام قانون جبران است؛ چراکه شرم و خجالت در  ا  و کاف   نیبمانع    جاد ینبودن 

  . باشد م ست خالف ذات اصل ما که فراوان نیذهن و ا تیمحدود  عنی ذهنمن  شرم. کند م

   جا که هستحاضر است آن  فتیحر 
  ی شرم دار  د، یگر بو ن یول  

  ) ٢۶۶۶شمس، غزل  وان ید ،ی ( مولو

  و ین  اری اخت ‐۶

قانون جبران    یانتخاب کند پس با اجرا  ارانهیهش  تواند قدرت انتخاب دارد از تمام مخلوقات، انسان م   انسان

  کند  انتخاب م   قدرت انتخاب ندارد و وقت  ذهنچراکه انسان با من   م؛ینده   مان ذهنرا به من   ارمان ی اخت  دیما با

  . داند حق خودش مرا   شیهاخواسته 

در ما    وقت   کند کم م   زی ما ن   لیقانون جبران به تبد  یاجرا   شناسد،  قانون جبران را نم    ذهندر من   انسان

چراکه قانون جاذبه قانون جبران    دهد؛ را در ما رخ م  لیبا قانون جبران تبد  طلب باشد، کار و جهد باشد، زندگ 

  . کند جذب م   را از سمت خود زندگ

  . خواهد مداومت و کار هرروزه م   خواهد،م   وستگیاست که قانون جبران پ نیا میبدان دیبا چهآن
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  از کانادا   سایخانم پر  ‐٣٨

  است.  یهمراه شدن با جمع معنو رود، م   من ذهن که به مقابله با کاهل  یاز موارد  ی سالم، با

  یهمره شو  هالیبا س ،یقطره گر آگه شو یا
ه نب ایدر یسو لَتیسد، در ررنیب آفَت   

  ) ٢۴۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   ی است. اما اگر ما در    ی زیبرانگکار سخت و چالش   ییتنهابه   ذهنمن    و کاهل   نرسی اوقات غلبه بر ا  اغلب

  ن یچرخش و از جا کندِن ا  قدرتِ  م، ی کن  م یجمع تنظ  نی خود را با ا  یکار رو   ی هادندهو چرخ   م یباش  یجمع معنو 

  . کند ما غلبه م  ذهنمن  نرسیبر ا ،ی معنو  میعظ  یروین

  ن ینرسد. اما هم   ای به در  وقتچ یممن است ه   ا،یقطرۀ تنها و دور از در  ی است که    نیا  زند که موالنا م   مثال 

و در راه    رود م   ای تا در  راحتو به  برد او را با خود م   لی س  نیا  ندازد،یب  لیس   انیقطره اگر خودش را به درون جر

  . رسد به او نم آفت چیه زین

خود    یهادندهکردن چرخ   می ما، تنظ  یروش برا  نیتر و عمل  نیترراحت   دیخود، شا  ذهنمن   مقابله با کاهل  یبرا

چرخ  عظ   یهادندهبا   به   ییهاانسان   می موج حضور  گنج  با  که  جد باشد  م  یرو   یصورت  کار    . کنند خود 

  : لیاز قب ییها هماهنگ 

  برنامه.  دنیدر هنگام د یصورت زنده و نکته بردارروز چهارشنبه به  یهاگوش دادن به برنامه  ‐ ١

مورد را با    نی(من ا.  نندگانیب  یهاام ی از پ  یصورتِ زنده و نکته بردارروز جمعه به  یهاگوش دادن برنامه   ‐  ٢

  .) شمیندیب نیا یبرا یاهستم که چاره  نیکار هستم و دنبال ا سرِ کهنیا لیدلبه دهم انجام م  ریتأخ 

  در هفته.  یکاربرد عال  امی پ یحداقل   ، یمعنو  یها امی پ ۀی ته ‐ ٣

  . یو معنو یقانون جبران ماد  تی راه و رعا نیو خدمات در ا س یشدن در سرو میسه  ‐ ۴

  ن یدر از ب یز یانگشفت ییاست، تواناحلقش را باز کرده   ییاژدها ی عشق که بلند شده و مثل  م یموج عظ نیا

  آن دارد.   یها و تمام کاهل  ذهنبردنِ من
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  خَلقان غرقِ عشق  کشت نیا بِنگر 
  حلق عشق  ییگشت گو ییاژدها
  ) ۶٢٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دلربا دِیناپد یاژدها
با   عقلهرهمچون کوه را او ک  
  ) ۶٢۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  صحبت شد.  قهیشما اآلن سه دق د،یاآلن صحبت کن قهیپنج دق م یگفت ر ی. شما دبایز  لیخ  آقای شهبازی:

   عن ی  ،ی برکت بوده البته جمع معنو  ل یبودنِ با جمع خ  نیا  قتشیحق  ،ی شهباز  یممنون آقا  لیخ  :سایپر  خانم

تماماً    ی در مقابلش جمع معنو  م،یکن  یها دور از آن   دیرا با  ذهنکه جمع من   طورن یبرکت هست. هم  یجمع معنو 

  استفاده را ببرم. تِیکنم نها را م م ی آمده من حاال سع شیکه پ  فرصت نیبرکت هست و از ا

خودمان    ، یکه    ن ی. و همشان یهاام یگوش دادن به پ  د،یآ م ای و سراسر دن  رانیکه از ا  زانیعز  ی هاام یپ   خواندنِ

که کال دارد در    اتفاقات   نیهم   قتیزنده که در حق   ی هاها، چه برنامهبرنامه   نیبا ا  میکن  هماهنگ م  قتیرا در حق 

  . رود م  شیعشق، کودکان عشق، جوانان عشق که دارد پ غامی پ ،یمعنو  ی هاام یپ اُفتد، گروه گنج حضور م  نیا

  ها نیا  کنم الزم هست. من فکر م   لی خ  هان یا  ر،یدهردو با هم  یو ماد  یهم قانون جبران معنو  طورن ی هم  و

ذهن ما    میرا انجام بده  که جبران مال  آمده، وقت   شیما پ  یکه برا  فرصت  نیکننده است و اکم   ل یخ  لیخ

م ا  دهد اجازه  ما  درک کن   نیکه  بهتر  را  بفهم  میمطالب  بد  عن ی.  میو   مالاصال  باً یتقر  شرفتیپ  ، ونِ جبرانِ 

  .گردد است، ذهن برم رممنیغ

هم کممان    و زندگ   می مان م  راه باق  نیدر ا  م،یکن م  یو جبران معنو   میکن م  که ما جبران مال  وقت  ول 

  .کند م

  با یز  لیخ  ن،یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:
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    یشهباز  یاز کرج با سخنان آقا بای خانم د  ‐٣٩

  هستم از کرج.  بای د زمیعز یشهباز  یآقا سالم

  شما؟  د یخوب هست با،ی بله خانم د آقای شهبازی:

دلم    د یخوشحالم که توانستم، خسته هم هست   لیباالخره قسمت ما هم شد جماعت رحمت است و خ  خانم دیبا: 

که پهن    عشق  همهنیزحمت، از ا  همهن یبنم، از ا  قدردان  یچجور   دانم نم  ول  رم یب  ادی وقتتان را ز  دیآ نم

  همۀ جهان.  یتو  دیگستراند د،یکرد

هستند، چه    نندگانیب  ۀیبق  د، ی شما هست  ستم،ی. من تنها نمیکن م  مینکردم، با هم دار  یمن کار   آقای شهبازی:

که    ییهاآن   کنند، م  تیحما  یطور معنو که به   ییهاچه آن  کنند، م  تیبرنامه را حما  نیا  یکه از نظر ماد  ییهاآن

  . کنند م  تیخانم هر دو جنبه را رعا  سایقول پربه

  ، ی شهباز   ی. آقامیریب  جهینت   میتوان موضوع است که ما م  نیا  تیاهم   عن یهر دو جنبه، هر دو جنبه،    :بای د  خانم

دو سال است    و   ست یساعت، چهار، پنج ساعت نشستن، ب  نی. هر هفته تعهدتان تا اد یداد  ادی را شما به ما    هانیا

بودم که از    . من خودم آدمآورم  فرود م میتعظ  سر کشم، من واقعاً خجالت م  ،ی . چجوردیکش زحمت م  دیدار

   . ولکشم من خودم را م ا یمن را بش  ای ای خدا گفتم م کردم، م هیگر نشستمم ابان ی وسط ب رفتم درد م ریز

  کنم  خودم کار م   ینفر دارم رو  یکه گفت من    یاننده یآرامم. همان ب  قدرن یشادم، ا  قدرن یا  یشهباز  یاآلن آقا

. اصال من متنم را فراموش  طورمن یبود، واقعاً من هم هم   دهیاش دخانواده   یرا رو   رشیبعد از ده سال تأث  ول

کارکردن،    ها،غام یپ  دنیشن  کند، برنامه کار م   نیکه چقدر تعهد در ا  م یخودم بو  ر ییاز تغ   خواهد کردم دلم م 

  پرداخت کردن.  پول ی نوشتن، قانون جبران را هر ماه 

کنم. کاغذ هم    شتریرا ب  امقانون جبران، پول پرداخت   کنم، م   ییکه شناسا  دگ یبا خودم عهد کردم، هر همان   من

   ی دارد، نه.    خاص  طیکه عضو شدن مثال شرا  کننددم فکر م از مر  یسر  ی  دیکردن ننوشتم. شا عضو   یبرا

  م، یکن پرداخت م   ها گوش  نیبا ا  ایبانک    ابرع  میرو ما م  د،یگذار م شهیشما هم  یشماره حساب  یرا به    پول

  م یچقدر دار  مینیب وقت مآن  م،یکن  ادی ز  م،ی کن  ادی ز  م،یکن   ادیز  میکرد  شرفتیپ  م،یراحت. از کم شروع کن  لیخ

  شده.  عشق و خرد آگاه وۀ یدرختتان پر از م م،یکن رشد م 
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من چند    ،ی شهباز  ینه چندبار آقا  یروز  یمن،    یروز  ی.  زدم زجه م   از درد و بدبخت  ابانی ب  یکه تو  من

نداشت،    تمام   هالجن  نیبعد ا  رون،یب  کشم لجن م  در درون خودم ه  یداریکه حالت خواب و ب  دمید بار، م

  المنون ب یکه همان حوادث ر  یندی ناخوشا  لیخ بعد از اتفاقات    کهن یکابوس است. تا ا  نیا  کردم فکر م  شدم پا م

گم شدم، بعد آمدم در خانۀ    ییای دن  ی   یکه من تو   دمی من خواب شما را د  شناختم،  را نم   ذهنبود و من من 

من    میگو من گم شدم، م   میگو چه شده؟ م   دییگو بعد به من م   دیمن گذاشت   یجلو   ی استکان چا   ی شما، شما  

لبخند    نیبا هم   د،یده خودم را گم کردم، دوباره سرتان را تکان م  میگو . مکن م  دایپ  دیی گو گم کردم. شما م

ن است که  م  یها دگ یها تمام همان آن لجن   نمیب . و اآلن من مکن م  دایپ  ،کن م  دایپ   د،ییگو م   تان شیهم

  روز.  اآلن با کارکردن شبانه 

  ها تا به روز شب ر یگ  ییآشنا
  سوز وید ی هااستاره نیچن با

  ) ۴٢٣٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

دوست دارم    کنم شدم که احساس م  ما را. من اآلن آدم   کند سوز است، ستاره است، روشن م  وی موالنا د  ات یاب

   طانیش  د،یساخت ریآدم د   یباشم. شما از من  دی بشود، بتوانم مف تر که عمرم طوالن  کنم را، ورزش م   زندگ

 یاچاره یبه شما. ب  نیآفر  د،یکش واقعاً زحمت م   بوسم،. من دستانتان را م دیکرد  لیبودم که من را به انسان تبد

  اگرفت.را فر  یموالنا چاره آموز   اتیسوز و تکرار اب وید  یهابا ستاره  ییکه از آشنا

   هرکس   د،یکرد  نندگانی. شما بدیوسط صحبتتان، من نکردم، شما کرد  میبو  یزیچ   ی  بایخانم د  آقای شهبازی:

کرد، موفق شد.   تیرا رعا ی کرد، قانون جبران معنو  تی را رعا  یقانون جبران ماد  خودش، هرکس  ی کار کرد رو

گرفتند، گذاشتند    موضوع را شوخ  نیا  دند،ها نکرموقع   کار کردند، بعض  هاموقع   که کار نکردند، بعض   ییهاآن

است، من بهتر   »ی ری«انا خ   طانیمرض ش  نی: ادیگو ها باشد که مدر آن   طانیش  مرض اصل  و،ی د  اصل  تی خاص

  است.  طانیهمان مرض ش نیا دان خب بهتر م   دانم،من بهتر م  دیگو م  خواند،موالنا را م  ت ی. خب بدانم م

  : بای د خانم

  . مرض در نفس هر مخلوق هست»  نی«وو  

رفت و شروع کرد    تیبار مسئول  ریدرد درست کردم، من درست کردم، ز  همهنیگفت بابا ا  هرکس  آقای شهبازی:

  : دیگو م  ،» یر ی«انا خ نی به کارکردن و آگاه شد از ا
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  بدست  یر یانا خ سیابل علت
  مرض در نفس هر مخلوق هست  نیو

  ) ٣٢١۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

. خب  دانم من م   کند،  که اشتباه م  مییگو م   م، یخوان موالنا را م   ت یو ب  دانم است که من م  نیا  طان یش  مرض 

  ؟ ی به کم کار  ؟ یابی به کم  یاست. چرا رو آورد   ی طورنیا  ات  چرا زندگ دیدان همان مرض است، اگر شما م  نیا

  ؟ ی ریگم  رادیا  رانیچطور به د  ب هست یخودت جمله ع  ؟ییجوب یبه مالمت به انتقاد به ع  ت،یعدم مسئول

  . ریمرض است د  هانیچرا؟ ا  شود؟ م  رانیکردن دتمام وقتت صرف درست  ، یاشال دار  همهن یچرا خودت ا

  ی دادند، رو  غامیخط و پ  یکه امروز آمدند رو   کسان  مثل همۀ  سا،یکه مثل شما، مثل خانم پر  آن کسان   خب

  یی هاآن   دوارمیهم کار نکردند، ام   ها لیخودشان و کار خودشان نجاتشان داده. خ   یخودشان کار کردند، خردمند 

پخش   ون یزیتلو  یموالنا دارد تو   اتی که اب  اوندلطف خد  نیا  ، فراوان  نیها را بشنوند. احرف   نیکه کار نکردند، ا

 هات یب   نیتک اتک   ی. براندی را بب  هات یب  نیرا روشن کند، ا  ونیزیتلو  تواند اش نشسته م خانه    کس  د،شو م

دوساعت    آمد او هم م  ،کس  سخنران  رفت م  ،ی کردم   مسافرت طوالن  دیشما با  ش یچهل، پنجاه سال پ  دیشا

  خودش را ممن بود بزند. یها حرف  اشه یبق  خواند، م  تیتا بدو ساعت پنج یتو  کرد، صحبت م

کوچ    ونیزیهر صفحۀ تلو  ای  ید یهر اسال  ، میهر فر  ت، یسه ب  ت،یدو ب  ت،یبه ب  ت یتابلو ما ب  نیا  یرو   امروز

است؟    موالنا، آدم بزرگ  میی گو که چرا م  میشو متوجه م   می گنج است، گنج موالناست. تازه ما دار  یپنجرۀ ما،  

موالنا، موالنا شده و همه قبول دارند، همۀ    ا شده؟ چر   فردوس  ، بزرگان، بزرگ شدند؟ چرا فردوس    چرا بعض

  .  دیکن دایهم جوابش را خودتان پ نیا م؟یادارد. و چرا ما استفاده نکرده علت  یجهان قبول دارند. چرا؟ 

  ر ییتغ  قدرن یاش از راه دور، اسال، خانواده که بعد از ده   خانم  ن یدوستان، هم  ی هاغام یپ  ر یواقعاً تأث  :باید  خانم 

  : ای خورد م  رید یبادش به جا  ییاز جا موالنا که روم تی کردند. پس همان ب

  و سجل   ماءیا ر ی نطق و غ ر یغ 
  ز دل  زدیهزاران ترجمان خ صد

  ) ١٢٠٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  .  میگذار اثر م ریدهم  یما رو کند، کار م  دارد

  .میما صحبت شما را قطع کرد دییبفرما ن،یآفر آقای شهبازی:
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ا  ییکه، اگر فضاگشا  میبو  خواهم من فقط م  دیدار  اریاخت   :بای د  خانم ما واقعاً    د،یکن تکرار م  قدرن یرا شما 

  زندگ  یرو   توانست  کوچ، م ٔ بچه   ی   درد داشتم، منقبض بودم، حت  شه یهم  کهنیا  ی . برامیباش  د یفضاگشا با

و خانواده و    لیبچه، چه برسد به حرف فام  یدر فکر و غم و غصه، با حرف    رفتم بذارد. من م   ریمن تاث

  ان یخانۀ من را  یکه تو   برنامۀ دانشاه  نیبا ا  اتش،یموالنا، با اب   یشعرها   نی. من اآلن با خرد موالنا، با اهانیا

  ت. طلب مفتاح مطلوبات توس  نیمن، ا  اری هست در اخت

  م ی برو  نما ی س   ی  ا ی  م، یکن    نفر وقت گذران   یبا    میرا بردار   است که گوش  نیطلبمان چه هست، ما طلبمان ا  ما 

خوب استاد،    یحال خوب، انرژ  ،ییبا فضاگشا  هانیهمۀ ا  الزم است، ول  هان یالبته که همۀ ا  م،یکافه برو  یو  

  :نیو ا  فکر کردن در جهان هست

  ها ببند چاکروار به خدمت دل کمر 
  ی اسرار  قیدر تو طر  دی که برگشا 

  ) ٣١٠۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

فضاگشاهمه   هانیا ما    ییاش  به  شما  م دیداد  ادی است که  را  دستان شما  من   . ،ان  بوسم را  شاءاله  مطلبم 

  ی . آقا ونمیمد  زمیبه دوستان عز  لیسپاسزارم، خ   لی آخر وقت است، خ  رید  خوانم، م   میآ بعد م  یهاهفته 

  ن یکه با ا  زیخانم اکرم عز  لدا، یخانم    ز،یعز  یسایتکان دهندست، خانم سارا، خانم پر  شانیهاغام یاصال پ  ماین

  نا، یخانم سار  ایها.  به آن  نی سطح سواد به من ثابت کردند که چقدر تواضع داشتند، چقدر فضاگشا بودند، آفر

ا  دا،یآ  یها خانم  ا  شود،  اصال گلستان دارد م  نیآفر   ها،نینسترن، همۀ  افتخار    ن یدلم گرم است به  دوستان، 

بودم بشنوم، افتخار    قشیرا ال  هاغام یپ  نیا  کنم، م  ام. افتخارقرار گرفته   یاهمچون خانواده  ی  یکه تو  کنم م

  ر ی تفس   نمیرا بنش  غزل  یبلندشوم    کهنیکه صبح به عشق ا  کنم که شاگرد موالنا و شما هستم، افتخار م   کنم م

  کنم، بخوانم. 

   را معن  تیب  نیحاال ا  ،یحاال آن را خواند  میخودم را. که بو  حت  کنم، من قضاوت نم  ریاصال د  یشهباز  یآقا

برنامه   د،یآ م  جلو. هر غزل  روم م   ا یدر  نیع   ،ی کرد برا   د،یخوان که شما م  یاهر    نم ینش خودم م  یمن هم 

   به کس  ریآرامم د   لیشاد هستم، خ   لیاست، خ   وبحالم خ  ل ی. خکنم م  یآورجمع   ه   کنم، م  را معن  هانیا

رها کردم    ر یکنم. اآلن د  ن ییتع   دیها را من باآن   انگار زندگ  م،یهادختر    اش به زندگندارم. اوائل همه   یکار

به  رسد، به مادرم م  رسد، ها م خوبم به آن   یآرام باشد، خوب باشم، انرژ  ام خدا. خودم زندگ  یها دست  یتو

  . رسد م امهخانواد
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  از کانادا   میخانم مر  ‐۴٠

  بود که  نیاولش ا تیکه ب ٢۶۶۶غزل  رو یمن از پ یشهباز  یآقا

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

  ) ٢۶۶۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

حضور ناظر هستم    کنم،  خودم را نگاه م  شهیو حاال من هم   کردم مداوم نگاه م  تیب  نیطول هفته خودم را با ا  در

آرام در گوشم   تیب  نیا  خواندم، را م  نیا  کردم که خودم را نگاه کنم که وقت  سع  شتریب  ل یدفعه خ  نیا  ول

  خوانده شد که 

  به گوشم پست پست  د یگوم  عشق
  است  یادیبودن خوشتر از ص دیص

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

  را و غره شو  ش یمن کن خو گولِ
  را رها کن، ذره شو یآفتاب

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

ساده باشم،    کنم م  من سع  شهیرا که خواندم با خودم گفتم که هم   تیب  نیهست. ا  ۴١١  ت یدفتر پنجم، ب  که

با گنج حضور با    ییقبل از آشنا  کردم،فکر م  خودم را   اتی اخالق  نینکنم، قضاوت نکنم. قبال خودم ا  زرنگ 

  خورم؟  گول م شه یهم ام؟ی نجور یچرا تو، چرا من ا گفتم خودم م 

حال باش که انسان  باز شد و در گوشم خوانده شد که خوش   لیدرونم خ  یشعر فضا   نیبا خواندن ا  کهنیا  خالصه

  . ده را گوش نم  ات ذهنو حرف من  ست یباز نو زرنگ و دغل هست  یاساده

  ام ذهنگرفتم که من   می. خالصه تصم ردیگ م  رادیمن ا  یظاهر   تیو وضع  تیاز شخص  شهیمن هم  ذهنمن   چون 

که رفتارش    رونیب  میرفت   انم،ی از آشنا  یبا    شنبهیبود که روز    طورنیقرار بدهم. اولش ا  نیبذره  ریز  ل یرا خ

  شد.   توقعی دچار ب  ذهنبود که من  یبا من طور
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خواست    چیحاال دو تا ساندو  ید یدختر زحمت کش  نیا  ی همه برا  نیمن بلند شد و گفتش که تو ا  ذهنمن   بعد

   . عصبانکند که دارد قضاوت م  دم ی. ذهنم را دکند که ذهنم دارد قضاوت م  دمیدخترانت حساب نکرد. د  یبرا

  . با خودم گفتم: شوم دارم شار م  دمیاست. به خودم آمدم، دشده  یمرادی شده، دچار ب

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

  ) ٢۶۶۶ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخو و خال  شیخو

  ) ٣١٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نبا  نیا  دوباره اما د  دیرا …  ... ذهنم شروع کرد به صحبت کردن  را از دست بدهم  که چه حس   دمیآرامشم 

  شعر قضا را،  نیهستم و ا  قدر راضدارم. چه  یاعتماد

  همچون شَبت  ه، یقضا پوشد س گر 
  عاقبت  ردی قضا دستت ب هم

  ) ١٢۵٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  «هم قضا جانت دهد درمان دهد» ، همچون شَبت»   ه،یقضا پوشد س  «گر

که   دانم نم   ،ی شهباز  یدارم و آرام هستم و بعد واقعاً آقا  تیکه چقدر من اآلن رضا  دمیخواندم، د  را وقت  نیا

 ت یچقدر من حس امن نم یب. م نمیب خودم را دارم لحظه به لحظه م رات یی از شما تشر کنم که من تغ یطور چه 

  .  رمیگ دارم م

ارزشم خ   من نم    یاز    شتر یب   لیبه ذهنم گفتم من  به  توانم خانه است. من    ی ز یچ  نی چن   یخاطر  خودم را 

را خشم امن  دمید  . دمیکنم. و واقعاً آرامش را در خودم د  نیناراحت کنم. خودم  از خانه    تمی که حس  را من 

  .  رمیگ را من از پول نم تمی حس امن  رم،یگ نم

کردم.    ر ییقدر تغشدم و چه  یقدر قورا، همه را تجربه کردم. و من امروز واقعًا احساس کردم که چه  هان یا  امروز

من    م یچند روز آماده کنم. فقط خواستم بو  نیآماده نداشتم چون نتواسته بودم ا  ی ز یچ  چیمن ه   دیمن، ببخش

  را تجربه کردم.  ت یامروز واقعاً حس امن
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را من کامال    تیرضا  نیهستم و ا  خودم گفتم که چه بشود چه نشود، من راضبا     عنیرا تجربه کردم.    تیرضا

  که خوانم  شعر را با خودم م نیا  شهینبود و قبال من، هم یجورن یاحساس کردم که قبال ا

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظنلّ  ستو ک  کاستن  

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

. اگر  دهداش مکه او اگر بخواهد به بنده   دانم از خدا نخواستم. چون م  یزیچ   چیهست که ه   ییهامدت من    و

من را در هرصورت برآورده    ازیو ن  دهد داشته باشم، آن را به من م  یازیالزم باشد، اگر من الزم داشته باشم، ن 

  .  کند م

آماده     غامیکه من پ  دیممنونم. ببخش  لی ز شما خ. فقط ارمیگ هرحال من آخر وقت هست، وقتتان را نم   به

  م ی حد گفتم که حتماً زنگ بزنم و بو  نیدر هم   ریخوب د  بدهم ول  ح یتوض  م،یدرست بو  لینکرده بودم که خ 

  را در خودم احساس کردم. تیکه من چقدر امروز حس امن 

   لیبود که خ   دیقدر هم مفبود خانم. از دلتان برخاست و چه   عال  لیآماده نکرده خ  غامیپ  نیا  آقای شهبازی:

قدر خوب شد،  که چه   میشو ها متوجه م . بعدشود نم  م، یرا بخر  ییجا  ی  میهست  زده جان یه   اری ها ما بسموقع 

  نشد. 

  ی برا  دیفکرش را نکن   چی. اصال هدیناراحت بشو  کهنیکه نشد. نه ا   دیشر کن   دیاگر امروز نشود، شما با  عنی

قدر  بخرم، نشد. بعد متوجه شدم، چه   خواستم را م   یز یچ   ی بار اتفاق افتاده که    نیمن چند  یبرا  نیا  کهنیا

  . دمیخوب شد نخر

. شود خوب نم   شود، نم  یکار   یدل شما صاف است،    است که وقت   نی. ادیکن. توجه م نیبود ا  اشتباه  چه

  .  شود م  رید  ی.  شود م  رید  یقدر خوب است نشد.  . چه می ما رفت  دییگو ! شما ممیخداحافظ شما، ما رفت

دل نشو. آن  حتماً به صالح ماست، آتش   شود نم  ها هم بدانند که وقت. خانواده، آن مییبه همه بو  دیرا با  نیا

  د، یآ م  وقت  قبض ذهن  دت؟ یآ  که قبض دل نشو؟ چون آتش دیگو که م  دیشعر را بلد

  : میمر  خانم
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  رو راه یا دت یآ  قبض چونکه
  دل مشو صالح توست آتش آن

  ) ٣٧٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  البته. نشد،   شود شاءاله که محمله کند که نشد. ان خواهد  اآلن قبض م ن،یآفر آقای شهبازی:

  رو راه یا دت یآ  قبض چونکه
  دل مشو صالح توست آتش آن

  ) ٣٧٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ه دل نم کن که آتش نیبه خودت تلق یشو .  

  منتظر من است.   یفرصت بهتر ی  حتماً

  شعر که نیبله و ا :میمر  خانم

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

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

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

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

  خاص  نندیب  هم   قضا ذوق در
  طلب کردن خالص   دیآ  کفرشان

  ١٨٨٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ظَنّ  حسن گشود   شانی بر دلِ ا  
  جامۀ کبود   نپوشند از غم  که

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

  اگر نشد. د یشعر را بخوان نی. هملاع  ،لاع  آقای شهبازی:
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  دوباره بخوانم؟  :میمر  خانم

  .ری نرود د ادتانی ن یری. اگر هم شد که ش دیخودتان بخوان ی نشد. نه برا آقای شهبازی:

از شما    ادی   ریمن د  ممنون. ول  لیچشم. خ   : میمر  خانم  آقا   ادیگرفتم.  در هر    دیکه من با  ی شهباز  یگرفتم 

  قدر ارزش دارم. که من چه  دانستم که قبال نم زهاستیچ  نیاز ا شتریب ل یآرام باشم و ارزش من خ صورت

  

  �🔹🔹�بخش چهارم  انيپا�🔹🔹�

  

 


