
ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۱۹-۱مشار

  1صفحه: 

  

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

  )١٧٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را م دهید، قانون جبران را رعایت م توانیم کنید. ما نم 

 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  

  ☎☎☎٩١٩-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎

  اجرا: آقای پرويز شهبازی 

  ١۴٠١ خرداد ١٣تاريخ اجرا: 
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  2صفحه: 
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  3صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵ ی شهباز  ی همراه با سخنان آقا فرزانهخانم  ١

 ٩ طاووس از تهران خانم   ٢

 ١٢  خانم زهره از اصفهان  ٣

٣١  فرشاد از خوزستان  یآقا ۴  

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

 ٢٣ ی شهباز  یهمراه با سخنان آقاآقای باقر از داالس  ۶

 ٢٧  ی شهباز  ی همراه با سخنان آقا کانادااز  زهرهخانم   ٧

 ٣٢  آلمان سارا از خانم  ٨

 ٣۵  سارا از آلمان خانم خواهر   ٩

 ٣٨ آقای عل از دانمارک  ١٠

 ۴٢ شهر اصفهان خانم زرین از زرین  ١١

 ۴۴ شهر اصفهان خانم تیارا از زرین  ١٢

 ۴۵  دینا از ونکوور خانم  ١٣

 ۴٨  ی شهباز یهمراه با سخنان آقا  نسترن از اصفهانخانم  ١۴

 ۵٢  سهیال از اصفهان خانم  ١۵

 ۵۴  الدن از کانادا خانم   ١۶

 ۵٨ ی شهباز یهمراه با سخنان آقا  ریحانه از استرالیاخانم   ١٧

 ۶٠  ی شهباز  ی همراه با سخنان آقا پریسا از کانادا خانم  ١٨

 ۶٧  ی شهباز  یهمراه با سخنان آقا آقای پویا از آلمان ١٩

 ٧٢ پیرامون طلب و ضدّطلب  یشهباز  یسخنان آقا ٢٠

 ٧٣ تهران خانم یلدا از  ٢١

 ٧۶    الناز از ایتالیاخانم  ٢٢

 ٨٠  خانم پروین از استان مرکزی  ٢٣
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ٨۶  آقای منصور از استان مرکزی  ٢۴

 ٨٧ ی شهباز یهمراه با سخنان آقا  سعیده از ونکوور خانم  ٢۵

 ٩١  خانم مریم از فوالدشهر اصفهان  ٢۶

 ٩٣ ی شهباز  ی همراه با سخنان آقا آقای صادق از ایالم ٢٧

 ١٠٠  پروین از اصفهان خانم  ٢٨

 ١٠٢  ی شهباز  یهمراه با سخنان آقا زینب از بروجن خانم   ٢٩

 ١٠۴ ی شهباز یهمراه با سخنان آقا بیننده از آلمان  خانم  ٣٠

 ١٠٨  ی شهباز یهمراه با سخنان آقا هنگامه از رشت خانم  ٣١

 ١١١  خانم نازنین از هرمزگان  ٣٢

 ١١٢ ی شهباز  یهمراه با سخنان آقا فائزهخانم  ٣٣

 ١٢٢ نرگس از نروژ خانم  ٣۴

 ١٢۵ فاطمه از آمریا  خانم   ٣۵
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  5صفحه: 

  همراه با سخنان آقای شهبازی  خانم فرزانه ‐١

که حاال    ستیبدان معنا ن   تسل   نیاست و اداده  هر انسان را خدا از ذات خود تسل  ندیگو موالنا به ما م   جناب 

   کن. چراکه اصل زندگ  دای و آرامش پ  واسطۀ آن تسلو به  ریرا از خدا بخواه و ب  خواه چه که مهر آن   ایب

که از    مینیب م   ورتصنیدر ا   هست  ن یکه تو هم  نک   ییرا در خود شناسا  تینهایو ب   خودت زندگ  ا یب  دیگو م

   کار هست   یتو اآلن کجا   دیگو و جناب موالنا م   میاگذشته    ذهنمختلف و اعمال دستورات من   یهاحالت ترس 

  از دفتر سوم، جناب موالنا دارند که:  ١٧۴٢و   ١٧۴١ تیدر ب ؟هست  ذهنمن   ریکه هنوز درگ 

   و زانواَش نلرزد هر دم  پا
  ؟ دارد او از هر غم تُرش ک رو

  ) ١٧۴١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  میستیفرعونا که ما آن ن ز یخ
  میستی ب و، غول   به هر بانگ که

  ) ١٧۴٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و   لرزد نم  پارک ذهن   ختگیهم رو به   ذهندادنِ منکرد از هر از دست  ییرا در خود شناسا  که زندگ هر آن 

نم   ن یغم تسل   شود کن   میچراکه  و  قضا  ولکارِ  است  تسل    فکان   عدم رضا  میحاال   عدم درنت   تیو  و    جه یما 

که همان عمل فرعون   ذهنعنوان من ما به   ردک با عمل   شود م  یاست که مساو   ذهننکردنمان کار من  یی فضاگشا

  کوچ است. 

  اند  تن بوده یهر دو  طانینفس و ش 
  اند را بنموده شی دو صورت خو در

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  :دیگو که م  میدار تیب در

جناب    اتی با اب  ییبودن استعفا بده. تا قبل از آشنا  طانینفوذ و سلطۀ ش   ر یاز ز  دی گو ، به ما مفرعونا»   زی«خ  

   ذهنکردن است و حاال نشان داده شده که منکار است که در مرکزم درحال    طانیکه ش  دمید نم  گاهچ یموالنا ه

  هستند.  ی  طانیو دستورات ذهن و ش 

  جناب موالنا دارند که:   رید ییدر جا 
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  6صفحه: 

  توست و فرعون در هست  موس 
  جست  شیدو خصم را در خو نیا دیبا

  ) ١٢۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

فرعون را    یها گرفته است. و حاال من چونه حم   شهیبا خدا از درون خودمان ر   ساخت فرعون و دشمن   پس

  کنم؟  م  عمل

و بعد هم    رانیدر د  خدا و زندگ  دنیند  جهی، من برتر هستم و درنتمنه»   ری«أنا خَ   ست؟یچ  طانیکار ش  ‐١

زدن و طرح    دانم همان دست به من م  ایفکان نشدن  کن  می لحظه و تسل  نیا  زندگ  دن یو حسادت. با ند  سهیمقا

   لحظه و خداگونگ   نیدر ا  به زندگ  ردننکردن و سجده نک  ییفضاگشا  شود م  جه یکردن و درنت را رد   زندگ

  که بله من از جنس تو هستم.  رانید

  ذهن خود  تیری کنترل و مد یجا ها به آن تی ریمد ها و کنترل انسان ‐٢

  ن یدرون من با ا  طانیها هستم پس قطعاً شو قضاوت   شیاندو عدد   شیاندتیمحدود  ریکه من درگ   زمان   ‐٣

  .دیآ هم خوشش نم  رانیاوضاع از روشن شدن شمع د

  ز آنکه هر بدبختِ خرمن سوخته   
  نخواهد شمع کس افروخته  م 

  ) ٢۶٧٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دست آور تا تو هم   کمال نیه
  به غم  نُفت رانیاز کمالِ د 

  ) ٢۶٨٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بخشد درون   ییتو را مشغول  مر 
  برون  یِاز آن سو ینپرداز  که
  ) ٢۶٨٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

اترسد م  کهچرا  نم   نی.  ارتعاش د  خواهم بدان معناست که من  و  اثر    رانیخدا آشار شود  من  بر مرکز  هم 

نفوذ   ریام که آن زکرده دایپ  یر ید تیپس قطعاً مأمور ستم یشده نگشوده  یلحظه از جنس فضا نیا اگر بذارد.

  . ستیشدنمان با زندگ  یهمان رد کردن فرصت  نیاست و ا طانیبودن ش
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  7صفحه: 

نظر شما  به   د،یکن و عمل م  دیرا بلد  زهایچ   نی. خانم فرزانه شما که انیآفر  نیآفر  با،ی ز  لیخ   آقای شهبازی:

  وسال شما؟ سن  یسخت است، برا دیگرفت ادی که شما  ییزهایچ  ن یا یریادگی

  . خواهد لحظه توجه م یفقط  ست،ینه استاد سخت ن فرزانه: خانم

را    شان دانش توجه کنند و واقعاً زندگ  ن یمثل شما به ا   که الزم است جوانان  طیخُوب آن شرا  آقای شهبازی: 

  ست؟ یشما چ شنهاداتیرها کنند، چه هست؟ پ ذهن هرچه زودتر از دستِ من 

که اآلن    یفکر   نیفقط محدود به هم   کهن یجنسمان چه است، ا  کهن یبه ا  م یاستاد خُوب توجه کن  فرزانه:  خانم 

 د ییدورمان هست، توجه خواستن، تأ  میکن که احساس م  ییزهایچ  نیمحدود به هم   در زندگ   م،یستین  مینیب م

ا  میکه زد   ییهانک یخواستن، ع  ا   لیخ   ست،ین  هان یبه چشممان،  خودمان است،    یی است، شناسا  ن یا  زفراتر 

هر    م، یکن که فکر م  یز یمحدود به هرچ  نیو اصال ا  م یهست   که چه کس  م یخودمان را بشناس  کهن یدرواقع ا   عنی

  . میانجام بده یر یکار د یکه  میو آمد میست ین میکن که فکر م  ت یذهن

دانش    ن یو سال شما توجه کنند به ا  در سن   ی شتریما که جوانان ب  میبن  دیُخوب چار با  ن،ی آفر  آقای شهبازی:

  ؟ اتی ح

بزرگان را که    میکن  ییشناسا  کهنیا  م،یگوش کن   م،یجناب موالنا توجه کن  اتیبه اب  دی استاد خُوب با  فرزانه:  خانم

  ست ین  یاآخر دوره   ر،ید  عن ی اآلن    م،یکن   دایخودمان اآلن پ  یرا برا  اصل  ی  دیبا  عن ی  ند،یگو چه دارند به ما م 

علتش    نیا  نمی آمدم، پس بب  ایدناگر که من واقعًا به   عنی   ،هست که اآلن    ی زینسبت به چ   کار یب  ، باش  کاری که ب

  دا یپ  دیداشته، آن با  یاشهیر   ی داشته،     لیدل   یپس    ستم، ین   جان یکه ا  ی جورن یمچه بوده که من آمدم، آخر ه 

 ۀ که در برنام  ی زیهرچ   د،یگو که جناب موالنا م  یز یجناب موالنا. صددرصد هرچ  اتیبشود و توجه بشود به اب

  ست ین نیو بدون ا لیدلیجناب موالنا ب اتیاز اب کدامچی . ه ستین هودهیاست و ب یجد   لیگنج حضور هست خ 

  . نکن ها توجهبه آن  که بخواه

آمدند سوار شدند،    خانم   ی از سرِ کار خانه، بعد    گشتم در اتوبوس بودم، داشتم برم  شیمن دوسه روز پ  استاد

که صحبت هم بند. دِر اتوبوس محم خورد    توانست کوچ و دوساله داشتند، بعد اصال نم   لیبچه خ  ی

کوچ بود، دو سالش بود، بعد به او    ل یلحظه نگاه کردم خُوب اصال خ   ی.  دمیهم، بچه گفت که من ترس به

که من اآلن چه دارم به او    دانست  . خُوب باز هم نم دمیترس  ییگو که م  ست؟یترس چ  دان گفتم مر تو م 
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  8صفحه: 

  ر یکرده، د هیشده گر نیسوار ماش ،یام شهرباز کرد. بعد مادرش گفت که او را برده نگاه کم یفقط  م،یگو م

  گرفته بود. اد یاو  ،ی د یمادرش به او گفته ترس جا ن یانگار ا

که    میدانست اصال نم  چ،یه  عنی  هات یاز ذهن   یسریاند،  داده   ادمانیرا    هات یذهن  یسری  از بچ  کهنیا  و

   که اطرافمان باشد و ارتعاش عشق   اآلن هرکس  طور ن یساخته شد و هم   مانیبرا  تیخُوب ذهن   ول  ست،یترس چ 

  شۀ یپ  ی ها اگر که  ها و همۀ جوان بچه  همۀ  طورن یو هم  زند در ما جوانه م   شهیر  نیبه ما بدهد، صددرصد ا

  خواهد،  ها. فقط توجه مانسان به    دهد ارتعاش را م   نیشما، جناب موالنا، برنامۀ گنج حضور ا  طورن یهم   ،عشق

  .خواهد وقت گذاشتن و کار م 
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  9صفحه: 

  خانم طاووس از تهران   ‐٢

  گنج حضور  ٩١٨از برنامه  ١٣٣٢غزل  اتیاب خالصه

  لنگ  یِبا پا  ردی سفر گ توبه
  فرو افتد در چاه تنگ  صبر 
  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ر ی با ساختن تصاو  ریمس  نی. در امیقرار دار  یاریدر سفر تکامل هش  و طرح زندگ   اله  یها با حم قضا انسان   ما

مرکزمان در رحم    ی ها دگیگرفتن اتفاقات و همان  یها و جد شدن با آن   تیهوباورها و دردها هم   زها،یاز چ   ذهن

  .  میخودمان که همان عدم هست را ندار صلا  اهیجا جز بازگشت به  یاو چاره  میاشده  ذهن زندان

   لنگ و نارساست، ول   یبا پا  ذهن. پس توبۀ من ستیممن ن  ذهنمن   یکار با توبۀ سست و ردوالَعادو   نیا  لو

  همراه است نجات دهنده است.  مانیها دگ یکه با برگشت و کندن از همان توبۀ واقع

  شو از هر عدو  زاریکن، ب توبه
  ندارد آبِ کوثر در کدو  کو

    )١٢٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  فرو افتد در چاه تنگ صبر 
  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

و فشار دارد،   است که اقامت در آن سخت است که چون چاه تنگ  تیتحمل بدون رضا هم نوع ذهنمن  صبرِ

صبر کارساز   نیدارد که ا  تی در باطنش شر و رضا  دیآ وجود ممرکز ما به   ییکه از فضاگشا  ی صبر  که درحال

  . کند است و ما را برخوردار از خرد کل م

  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 

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

  ) ٢١۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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  10صفحه: 

   بِنمانَد کس  من و ساق جز 
  کنَد آن چنگ ترنگاترنگ  چون

  ) ١٣٣٢شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

  ی هایی جوتمام چاره   کهنی. و با اآورند دردها به ما هجوم م   جهیدر نت  شود م  اقامت ما در ذهن طوالن  وقت

  ی د ی و ناام  و درماندگ   چارگی دچار ب  و.  شود روز به روز اوضاع بدتر م  میبند کار مخودمان را به   یعقل جزو 

نور   یسو وحشتناک به یزندانِ تار   نیاز ا که روزَن دهی که وقت آن رس م یفهم که م جاستن ی. و تازه امیشو م

و    شود ه محضور نواخت  ینواساز خوش   ی صدا  که زمان  و   .میباز کن    و ازل  یلحظه ابد  نیا  ییتایو    یار یهش

که عطا کنندۀ  ساق خلوت من و یبرا شود م  ییشده جا گشوده   یفضا نیو ا ختهیمرکز ما فرو ر  یها دگ یهمان 

  . میشو م  یاست و با او  شراب زندگ

  امد یز تو خوشترم ن  ازمودم،یرا ب  همه
  امد یچو تو گوهرم ن ا،یفروشدم به در چو

  ) ٧٧٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  دم یخُنبها گشادم، ز هزار خُم چش سر 
    امدیشرابِ سرکش تو به لب و سرم ن چو

  ) ٧٧٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  برون جست و رفت  د،ید نیچو ا  عقل
  ست جنگ؟که کرده وانهیدلِ د با

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانی،دی (مولو

ذهنمن   عقل  وقت    م که صاحِب اصل  ندیب    مفرمانمرکز ما بر وجود ما ح    م خودمان    ۀ یو ما به جنس اول  کند

که در آغوش اَمن و پرمهر    دا یدل عاشق شدۀ ش  نیوقت او آن   رود م  رید  میاشده  لیکه همان عشق است تبد

  .تپد ش م یدر آسا یازه یمزاحم و ست چیقرار گرفته، بدون ه عشق اله

  شو وانهیدشو  وانهیرها کن عاشقا، د لتیح
  اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو و

  ) ٢١٣١شمس، غزل   وانی،دی (مولو
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  11صفحه: 

  را بود  خرابات کس  صدرِ
  رهد از صدر و ز نام و ز ننگ  کو

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانی،دی (مولو

حضور است و جهد و همت بلند دارد تا به صدر مرتبۀ    یاریبه هش  جسم  یار یاز هش  لیکه طالب تبد  انسان

  ی ها و اگر در قالب   خود را خالص کرده باشد.  ذهنمن   ساختگ  یو آبرو  از ناموس بدل  دیخود برسد با  اله

بدهد    تی اهم  دیاو را طَرد کردند نبا  ها نبود و حتّ آن   رشیقرار نگرفت و مورد پذ  ذهن   یهامرسوم و معمول من 

او کار کند و از    یفکانش رو قانون قضا و کن   ق یاز طر   او وجود خودش را کارگاه خداوند کرده تا زندگ   چرا که 

ا  ها دگ یهمان  شده توسط ما کارگاه خداوند    گشودهی که فضا   دیرا در برنامه فرمود  مله ج  نیآزادش گرداند و 

  .شود م

نع حق چون ن  کارگاهستیص  است  
  است  متیقیبرونِ کارگه ب پس

  ) ۶٩٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  12صفحه: 

  خانم زهره از اصفهان  ‐٣

برنامه    دنیقبل از د  یبا روزها   کنم، را مشاهده م   افتد م  میکه برا  ییهاو اتفاق   گذرد که دارد م  ییروزها  نیا

به نسبت  دشید  تواند و خوشحالم و سپاسزار شما و جناب موالنا. چقدر آدم م  کنم گنج حضور و خدا را شر م

پدر و   یکه با   میو بزرگ شد  میآمد ای که به دن وقت آرامش داشته باشد. از  تواندعوض بشود. چقدر م   زندگ

ده بودند،  بزرگ ش  ذهن  ی ها که خودشان هم با من   ی پدر، مادر  یهاما با آموزه   م،یبزرگ نشد  یمادر معنو 

  بود.  ذهنمن  ی هاما براساسِ داشته   تی. تربمیشد تیترب

  ی ها ی بازعروس من، اسباب   است. از بچ  مامال    زیچهمه   د، یجنگ   زیچهمه   یبرا  دیداده بودند که با  اد یبه ما  

داد   ادی جناب موالنا به ما    مالِ من، ول   زیچمن، پولِ من، کال همه   ۀمن، خان  ۀشوهر من، بچ   میمن. بزرگ شد

.  یپرست بشوکه بت   گذارد و نم   شند بت را م   ن یا  زندگ  ا یو خدا    شود بت حساب م   ی که من دارد    یز یهرچ

بت    یام  از بچه  عن یمن،    ۀبچ   م ییگو م  م،یگو م   پرست. وقتنه بت  باش  تاپرستیجهان که    نیبه ا  ی آمد

  مال من است.    نیکه ا میگو درست کردم م

  ن یاست و وصل است به زم  تینهایب  یمن است، آن    ۀبچ   میگو که م  داد که آن کس  ادیجناب موالنا به ما  

نجنگ،    یز یچ  یکه هرگز برا  دیداد  ادی بزرگوار به ما    زی دارد. جناب موالنا و شما عز  ییجدا  زندگ  ی   ، زندگ

هر   ست،یتو ن یمقصر کارها  کس چی. ه خودت کار کن  یو فقط ر دی. باخاموش باش ، فضا را باز کن دیفقط با

هست درون خودت است، زشت،    یز ی. هرچخود را قبول کن  ی کارها  ت یمسئول  ، قبول کن  دیبا  ی که دار   اشتباه 

خوشبخت کردن    یاشتباهات برا  درست کنم تا جهانم درست بشود.  دیبد، راست، دروغ، خودم را با  ب،خو   با،یز

و    ریرا با ذهن تعب  اتفاق کنند. وقت داریتا ما را از خواب غفلت ب افتند اتفاقات م  فتاده،یبدبخت کردن ما ن ای

  ،  نی بدون ذهن بب  د یرا با  داد که زندگ  اد یما    ه. جناب موالنا ببا زندگ  جنگ م  یدار  کهنیا   عنی  ، کن م  ریتفس

  جناب موالنا  ییطال   تینه با ذهن و در آخر ب

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

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

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

   ) ٣٣۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  13صفحه: 

  آقا فرشاد از خوزستان  ‐۴

  ممنوع»   «درد

م  دار یساعت دو ظهر از خواب ب  قبال ی   م،یشد  م   دار ینفر صبح زود ب ما غذا آماده م  ی و برا  شد ما بعد  کرد .

  ن ی کردن، که ا  تلخ و اوقات   تیبه سروصدا کردن و عصبان  میکرد شروع م   م،یشدکه بلند م    از استراحت کاف

  . میکردفالن اشال را دارد و درد درست م  ای ست یغذا خوب ن

  ش ی را داشت که برا  نیمهم بود و ارزش ا   لیما خ   شیغذا پ  عن یغذا.    یبرا  م؟ یکرددرد م   جاد یا  یز یچه چ   یبرا

  ما درد درست کردن. یبود برا  ی. اصال عادمیکن  جادیدرد ا

بود که درد    نیبهتر از ا  میمرد م   که اگر از گرسنگ   میدانست درد مثل زهرمار است. ما نم  نیکه ا  میدانست نم  ما

  مرکز ما.   دیای را ندارد که ب  ن یارزش ا  زیچچ یکه ه   میدانست کننده است. ما نم درد فلج  میدانست . ما نم میکن  جادیا

  : رید مثال

.  م یکن را آماده م  لیو همه وسا  میکش زحمت م  لی. خحیتفر  ایمسافرت    میکه برو  میکن م   یزیربرنامه   لیخ

همه   یبرا  شود و مسافرت زهرمار م  کند م  جادیو درد ا  تلخ نفر اوقات   یجا  مسافرت و در آن   میرو خالصه م

درد و درد درست    نیبله هم   ست، یمسافرت ن   ا که مشل م  میدانست . ما نمو همه دوست دارند برگردند خانه 

  کردن است. 

  : رید مثال

.  آورد  درم  تلخ و اوقات   زند اش داد مبچه   ینفر رو   ی  دفعه یاند.  و همه جمع شده   رون یب  میرو م   هال یفام  با

  . چرا؟ چون سم پخش شده، درد پخش شده.زند نم حرف  چیه کسچ یه قهیفوراً تا پنج شش دق

دو    ی. بعد از  میشد  میچهار نفره تقس  یهادر اتاق   صورت تصادفکه رفتم دانشاه، در خواباه به   اول  سال

از او ک  م یهااتاقهم از     یماه، با     ی ها برادر آن اتاق بمانم و شب   توانستم نم  رید  گرفتم.  نهی بحثم شد و 

  شد  . چرا؟ چون آن اتاق باعث مرفتم آن اتاق نم  ول  کردم و سرما را تحمل م  رفتم م   یو خواب به اتاق ت 

  آدم را.  کند و درد فلج م د یایدرد من باال ب
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  14صفحه: 

دارند و فرزندان هم پر از درد    نهیآن پر از درد است. زن و مرد از هم ک   یخانواده را که فضا   ی  دیتصور کن   حاال

و    و آدم هزار جور بال و بدبخت شود خانواده زهرمار م نیدر ا  خانواده پر از توقع است. زندگ   نیاند. ابار آمده 

  است. کنشه ی. درد، رکند مرگ م  یو آرزو  ردیگ م  ض یمر

  وجه چ یهما به  زند، م یهر ضرر  ای و    کند م هر اشتباه  خانواده درد ممنوع. هرکس در  .«درد ممنوع»  نیبنابرا

نفر درد درست    ی  اگر  و اما و اگر هم ندارد.  ستیدرد ن  جادیا  یبرا  هیو توج   لیدل  چی. همیدرد ندار   جادیحق ا

  نند و عسل پخش کنند. ک  ییگشافضا  عیسر دیبا هیبق کند، و سرکه پخش م کند م

  افزون کند  سرکه سرک  چونکه
  بود  شر را واجب افزون پس

  ) ١٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

طرف مقابل پر از    ای که آ میپرس دار و زرنگ هست؟ نمطرف مقابل پول   ایکه آ مییگو موقع ازدواج، با خود م   ما

را زهرمار م  اردها یل یم  اگر  نه؟  ای درد هست   ا  یز یهرچ  .کند پول باشد، درد آن  با  که    اد یز  یدردها   جادیرا 

  : دیگو زهرمار است. موالنا م  زیآن چ م،یاشار کرده یزیچ  م یکن و با خود فکر م میآور دست مبه

  ی خور که تو نان م  یتو پندار ای
  ی خور مار و کاهشِ جان م  زَهِر

  ) ٣۴۵٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ما   عنیهستند.  دگ یهمان   یمار یکه دردها، عالئم و اثرات ب میتوجه کن  دیبا درد، جهنم است. با زندگ نیبنابرا

و    میبرگرد  د یامان ندارد. با  ن یدرد درست نکنم، ا  دهم قول م   ول  دارم را نگه م  ذهنمن   مییبو  میتوان نم

به درد     ذهنبا من   هر حرف   ،یاهر رابطه   ، ی. هر کار مینداز یو ب  م یکن  ییرا شناسا  ها دگیهمان   عنیمشل    شۀیر

  .شود منجر م 

پس در مسافرت هم درد    م،یکن نم  جادیآقا فرشاد، چشم چشم ما درد ا  عال  خُوب، عال  ل یخ  آقای شهبازی:

  ممنوع! درست است؟  

  کال درد ممنوع!  فرشاد: یآقا
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  15صفحه: 

  ی شهباز  یبا سخنان آقا همراه ایخانم مرجان از استرال  امیپ ‐۵

  ام.نوشته  یمعنو  اران یزنده با   به اسم زندگ یمطلب یجناب شهباز   مرجان:  خانم

  ی خوب  ی هات یب  ها،نی. اکند»  هات یکو جنا  «همچو مست  د؟یاست بخوان  ادتان ی را    تی اول آن سه ب  آقای شهبازی:

  است؟  ادتانی. دیخوان ما م  یهستند که شما برا 

    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
  ار یتو بد در رفتن آن اخت از

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

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

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

    آقای شهبازی:

قدم به بهاست که قدم   مانند مست ،جهان   نیا  ی زهایشده است با چ  تیهوکه هم   ذهن : من دیگو ! پس م نیآفر

  مست هستم.   کهن یا  یکه عذر من خواسته است، برا  دیگو م   کند، م   تیجنا  کند، م  جادیفرشاد درد ا  یقول آقا

    د؟یگو خردمند به او چه م آن  ول

  زشتکار  یسبب ا نیل   دشیگو
  ار یتو بد در رفتن آن اخت از

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

. ما هم  را نکن  تیجنا  نیو ا   ی شراب نخور  توانست از دستت رفت. م  ارتی اخت  کهن ی. ایاآن خودت بوده   سبب

و    دییتأ  د،یآ م   ها دگ یکه از همان   ییها و آن خوش  شراب غرور و خودخواه  م، یرا نخور  ا یشراب دن   میتوان م
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  16صفحه: 

قدردان و  م  توجه  مردم  از  نخواه  هان یا  د،یآ و … که  آن   هک   میرا  بشومست  ام یها  است؟    ی طور ن ی. درست 

  شما؟   دییگو م

  بله کامال درست است.  مرجان:  خانم

  ن ی من خودم نبودم که! ا  خواهم معذرت م مییگو بعد م  م،یکن جنابت م  میها را بخورآن شراب   آقای شهبازی:

  کار را کرده است.   نیمن ا پرتحواس   نیمشروب، ا

من را    مدم فالنمن آ  رونی از ب  مییگو بعد م   م،یکن م  جادی: در خانواده ما درد اگفت فرشاد که م   یقول آقا  به

  .  اری زشتکار، رفتن آن اخت  یاز تو بود، ا نی: ادیگو م  موالنا. ستیقابل قبول ن  نیکرده بود. ا عصبان

    گفت؟ آخر چه م تیب

    مرجان:  خانم

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

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

  . د یکن  معن شهبازی:آقای 

که آن را به خودت   ی . تو بودامد یخود ن بهشدن، خود   خودی از خود ب   عنی   ،ی خودیآن حالت ب  کهن یا  مرجان:  خانم 

  .  یخواند 

شهبازی:  مست  آقای  شدن،  نخودبه  امد، ین   یخود یب   مست  خوانده   امده ی خود  خودت  به  تو  ایااست.    ن ی. 

.  ندیای ما ب  ی ها که پا ندارند به سو. آن میکن ها را ما به خودمان جذب مو بالها و دردها و مسئله   هابت یمص 

  .  نران  خواست . م یخودش نرفته است. تو با لد از خودت راند ز یتو ن ار ی اخت

که    دیآ م  ادمان یو ما    دیما بخوان  یبرا  د یرا با  ن یا  د،ییآ . هر دفعه که شما مدیخوان را م   نیممنون که ا   لیخ

  .  استی دن مست  نیاثر ا ست،یبه ما مربوط ن  مییگو م ز یتند نو تند  میکن م  تیجنا م یو دار میهست  ای ما مست دن

   . دییبفرما خوب
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  17صفحه: 

  مرجان:   خانم

  ی معنو   ارانی زنده با   زندگ

  من اثر دارد.  یرو  نیقر قیشما از طر ارتعاش

پس   ریماه د  یکه از من قرض گرفت را تا    فکر فرو رفتم که اگر آن فرد دو هزار دالر پول  نیدر ا  ش،یپ  ماه

  ق یهم از طر  دی. شادیایخشمم باال ب  ترسم م  و صحبت کنم. ول  رمینه، با او تماس ب  ای کنم.    تینداد، از او شا

  سر به تنش نباشد.   خواست  شدم. دلم م نشد. عصبا لیتبد جانیافکار به ه نیاقدام کنم. ا لیوک  ی

    :دی چ یدر گوشم پ تیب نیفرشاد با ا یآقا یصدا  ناگهان

  ند یخود ب  شِیر  یِامشب، سزا دَمیخواب آ اگر 
  ند یهمه مشت و َلد ب نیمْفرش و بال   یِجا به

  ) ۵٨٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

خواب راحت، به خواب ناخوش ذهن فرورفته بودم.    یجا ساعت گذشته و من به    ی که    دمیخود آمدم و د  به

  ی نکردم؛ چراکه رفتارها   عمل   شد . آن افکار را که در خواب ذهن به من القا مرفتم یهمان شب اتفاق را پذ

  جز مشت و لد ندارد.  ییذهن سزا ٔ ساخته شیپ

 ت یآرامش و حس امن  یمرا در فضا  ییرویآن روز، ن   یدا. فر دمیسپردم و راحت خواب در عوض، بار را به زندگ  

نه    کنم،  عمل م  زندگ   تیکردم. کامال واقف بودم که تحت هدا   ی ادآوری دادم و فقط    ام ی . به او پکرد م  تیهدا

 مه ینکرد. البته نصف آن را، به گمانم نصفه   زیروز بعد، آن فرد پول را به حسابم وار  دو  .شدهن ییتع  شیاز پ  یرفتار

        کرده بودم!  ییفضاگشا

که رانندگان    دیرس. به نظر مکردم م   رانندگ  و شلوغ  ی در ساعت تراف  دیبا  میانجام کارها  یبرا  شیروز پ  دو

با من سر جنگ داشتند.    ،دنیس م    یآن روز     در حرکت   ی  رفت، م  راژیو  نمی ماش  یجلو   ی  زد، بوق 

ا  ادآوریبه من    سایمهربان پر  یام گرفت. صداخطرناک از من سبقت گرفت. ناگهان خنده  همه    هان یشد که، 

  است.   ییتو فضاگشا اتیلحظه، کار ح  نی. در همستی جد   زینرود که چه چ ادتی است. ول  زندگ   شوخ
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  18صفحه: 

  یی در آخر زمان کرد طَرب ساز اری
یی او باز او جِدِّ جِد، ظاهِر باطن  

  ) ٣٠١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

سفارش    ازمی نٔ از اندازه  شیگرسنه بودم. حرص داشتم که ب  ل یرستوران بودم. خ  ی حال نگاه کردن به منو   در

  : دیچ یدر گوشم پ نی ر یش ی آشنا  ٔبا لهجه  زیصادق عز یآقا  ی بهتر. ناگهان صدا ترش ی هرچه ب عنیبدهم. 

  ییضرورت هم تو  : مفتگفت
     یمجرم شو ،یگر خور  ضرورتیب

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

  گفتند:  شانی نصف پولم افتادم که ا ادیدر حال خوردن غذا باز  سپس

  ! انهی یکن ماجرا را ا  رها
  ) ٢٣۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ن یخودت را در ا  ا یخدا  که  کنم از او طلب م   لدای  یبا صدا  کنم، خدا را گم م    در گرد و غبار طوفان زندگ  هرگاه 

  اتفاق به من نشان بده.  

  مروحه پنهان مدار ،ی رب نمود ایرا  باد
  پاکان شده  نۀیچراغ س دنید مروحه

  ) ٢٣٧٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  بمانم.  ید یکه در ناام گذارد و نم  شنوم در گوشم م تیب نی را با ا  الیپر از عشق ل یصدا

  است، خامش، کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو، موش  یپ کوشمهم من

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

  ی اد ی که مدت ز  ییکرده بودم که با تمام رفقا  دایپ  لیتما  ترشیو ب  کردم کمتر به برنامه گوش م  شیوقت پ  چند

تازه کنم. آن روز با چهار نفر قرار گذاشتم و در آخر به قول معروف    ی داریبودم قرار بذارم و د  ده یها را ندبود آن 

  که گفت: نگفتم؟  دمیشنرا    دهیسع یبرگشتم خانه. شب، قبل از خواب صدا  شدهت یبا مخ تل
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  19صفحه: 

  نر یو اژدرها  ریاز ش ز یگر  کم
  کن حذر؟   شانیو ز خو انیآشنا ز

  ) ٢٢٢۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سارا از آلمان گفت:  و

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

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

  خودت و نفست باش.    اری اخت کن و صاحب  زیپره

  گفت:   ایسادات از آمر و

  بِه  ز ی پره ،نباشد قوت چون
  آسان ِبجِه  طاقیفرارِ ال  در
  ) ۴٩۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ی صداانتظار،    ی انتظار داشته باشد. با باال آمدن الو  که از کس   دهند به ذهن من اجازه نم   ان ی عباس   عل  ی آقا

  : شودبلندتر م  رمیدر ضم  زیعز نیا

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

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

که من بتوانم    شود درست م  رید  ک   مانی زاهایو  نیا  ا،یخدا  گفتم:   زایو  یبعد از هفت سال انتظار برا  شیپ  مدت

  درسم را ادامه بدهم و سفر کنم؟  

  گفت:  زهره

  صبر و شُر شۀیتو به ت ینگرد  دهیتراش تا
  الصابرون و ا  خوانفرو م  لَّقاهایال

  ) ١٩۴٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  20صفحه: 

 باش بایاگر ش  ، پاداش را از خود زندگ نیبهتر  م یر یگ  .  

. رسد به اتمام م   ری دٔ کار دو هفته   نیو قرارداد ا  میباش  ی ریدنبال کار د  دیکه با  دمی شن  رمان یاز مد  ش یروز پ  سه

  .  پولیو ب  یاریدر درونم موج زد. ترس از ب  ناگهان ترس 

  در قلبم گفت:  زهرا سالمت  خانم

  است ز غم مرده که دست از نان ته یا
    ست؟ی ترس چ نیا م،یغفور است و رح چون

  ) ٣٠٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

دوشم    ی بر رو  یبار    زندگ  کنم  کار. هرگاه حس م  یو در عوض شروع کردم به اقدام برا  دمینترس  رید  واقعاً

  :  میگو م  به زندگ ماین  یگذاشته با صدا

  کشم م  یدوست، آر یا کشمم
  ) ١۶۶٣شمس، غزل   وانید ، ی (مولو

  : نیب نم که او را گاه ست یتوست و از شدت نزد قتیکه خدا حق شود م  ادآوریبه من  نرگس

جه اَنْتو، ب اَنْ ال اَراهجالع  
  القُربِ حجاب اشْتباه  ةُیغا

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

  :شود شهپر مانعش م  ردیرا اندازه ب  شرفتمیپ  خواهد که ذهن م   حالت در

  د ی که چند دیمدان  د،یکه چون دیمدان
  ) ۶٣٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. در لحظه حاضر باش و با  یریگ درد ماز کانادا گفت: آرام... معده   می که خانم مر  خوردم تند غذا م  داشتم

که    کردم شده بودم خودم را مجبور م  ر یس  کهن یبودم. با ا  دهی از اندازه غذا کش  شیبلذت ببر.    تیآرامش از غذا

.  می هست  یجالب  یهاافتادم که گفت ما آدم   ای از استرال  می ف با نم مرحر   ادی   ناگهاندور.    زمیهمه را بخورم که نر

روز به بعد بهگفت م  راستدر شمم.    زمیر سطل آشغال م  زمیبر  کهن یا  یجابه  مییگو  م از آن  اندازه غذا . 

  : شنوم نسترن م یرا با صدا زندگ   نیریو قند و عسل و ش ی. شاد کنم اسراف نم ریو د کشم م
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  21صفحه: 

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

  انییحلوا  یا دیشر غلط در
  ان ییصفرا یِکور  ،طوط  چوهم

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

  :  استیدر دستان پو دیو در آخر، کل 

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

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

. شما امروز  میریگ م  ادی  ریدرا از هم    زندگ  ییکه ما دانا  د ی. چقدر ثابت کردعال  . عالنیآفر  آقای شهبازی:

  .  میریگ م  ادی ریدما از هم  زیو روشن است. چقدر چ  د،یکرد انیرا ب  نیواقعاً ا

   کس  حرف چه   ادی به    د،یآ م  شیپ  چالش  ی   که وقت  دیو شما ذکر کرد  م، یگرفت  ادی اآلن از شما    زی چ  چقدر

  و اروپا و …   ایو استرال رانیمختلف ا  یو جاها  رانیو ا ای. از کانادا و آمردیهم گفت  ای. از تمام دن دیافت م

  . درست است؟  م یریب ادی ریداز هم دیبا ای ما در تمام دن پس

.  دهند  . واقعًا من را نجات مکنم م   زندگ  زانیعز  نیبا ا  طیهر روز من در هر شرا  واقعاً.  قاًی: بله دقمرجان  خانم

صدا م  اتیاب  نیا  شانیبا  حرف   شنوم، را  وجودشان.  دیآ م   ادمیبه    شهیهم  شانیهاو  از  واقعاً  خداروشر   .

  . یشما جناب شهباز  یها آموزششما و   ٔه یسا ریز نیچن هم

    آقای شهبازی:

  ان ی را ب  نی. شما امروز واقعاً امیریگ م  ادی  ریدرو از هم    زندگ  ییکه ما دانا  دیچقدر ثابت کرد  ، عال  عال   ن،یآفر

و شما ذکر    م یگرفت  اد یاآلن از شما    زیخانم. چقدر چ   میر یگ م  ادی  ریدما از هم   ز یو روشن است. چقدر چ  دیکرد

  ران یو ا  ای: از کانادا، آمردی را هم گفت   ا ی. تمام دن دیافتم   حرفِ ک   ادیبه   د،یآ م  شیپ   چالش   ی   وقت  که   دیکرد

  درست است؟  م،یریب ادی ریداز هم  دیبا ایما در تمام دن   پس و اروپا و ...  ایو استرال  رانیمختلف ا یو جاها 
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  22صفحه: 

با    دهند، واقعاً نجاتم م   طیدر هر شرا  کنم، م   من زندگ  زانیعز  نیواقعاً هر روز با ا!  قاًیبله دق  مرجان:  خانم

  ن ی. خدا را شر واقعاً از وجودشان. همچن دیآ م  ادمی  شهیهم   شانیهاو حرف   شنوم را م  اتیاب  نیا  شانیصدا

  . ونمممن  ل ی. خیشما جناب شهباز  یهاشما و آموزش  ۀیسا ریز
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  23صفحه: 

  ی شهباز یآقا   همراه با سخنانباقر از داالس  یآقا ‐۶

  کالبدِ ما ز خواب کاهل و مشغول خاست
  آنکه به رقص آورد کاهل ما را کجاست 

  ) ۴٧٢  ، غزلشمس  وانید ،ی (مولو

آن    و به دنبالِ   ران،یبودم، و با پِندار کمال مشغول به کنترل د  ریبه فکِر د  یاز فکر  دنیمشغولِ پر  ذهنمن   در

  یرا بعد    ام عمر و زندگ   ذهنمتوجه نبودم که من   دمید م  ها دگ یهمان   نکِیقضاوت و مقاومت، و خالصه با ع

  عمر تباه کرد.  

  اندر جهان   هر شهوت  نیهمچن 
  مال و، خواه جاه و، خواه نان  خواه

  ) ٢٢۵۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کند   تو را مست نهایز  یهر 
  زند آن، خُمارت م  یابین چون
  ) ٢٢۵٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست آن شده ل یخُمارِ غم، دل  نیا
  ست بده اتبدان مفقود، مست که

  ) ٢٢۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

را    رانیخود و د  می. و اگر نتوانست اتی مهم و ح  لیخ   رانیخود و د  دنِیبخش  ، رفع مشغول  یبرا  دیفرمود

من   یها دنیمصداقش تعداد بخش  م،ینیب م  و گمراه  غول  نکِیاست و با ع   هودهیو ب  تالشمان ذهن  م،یببخش

  بود که مؤثر نبود. 

  خوانَد تو را هم  طرف غول  هر 
  ا یب نیه ؟برادر راه خواه  یکا

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

  ق یهمرهت باشم رف م،ینما ره
  ق یراه دق  نیقالووزم در ا من

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



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۱۹-۱مشار

  24صفحه: 

  ره دانَد او  قالوزست و، ن  ن
  خو آن گرگ  یِکم رو سو وسفای

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

 شُد،  پدرم خوشحال م   کردم، م  شان همراه  وار من هم طوط  خواندند پدر و مادرم در منزل ما قرآن م  جوان   در

پدرم    خواندم، م  م یرفت گرفتم، سر خاک م  ادی و الرحمن و جمعه را    نی اسیکم سورۀ  کم   داد به من م  الی ر  ی

 ترش ی بهتر است، و ب  تر،شی پول درآوردن است، هرچه ب  ٔ له ی قرآن اسباب و وس  کردمفکر م   داد، به من م  الیدو ر

  .شدم م  دهیبا پول همان 

  قرآن هست در قطع سبب  جمله
ِزو، هالکِ بولهب  شی درو ع  

  ) ٢۵٢٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .ستذهنکه قرآن به دنبالِ قطع سبب و هالِک من  میاموزیب د یموالنا با از

دهنده آمد   ن یتلق خینزد ش  ییدادانش، دانا نیمرده بود هنگام تلق  : شخص دیگو م  زاکان دیاز عب  داستان ی

نتوانستم    د،یکتک زد، و چون زورم به او نرس  ی بار مرا با چوب   ی  اتش یمرد در زمانِ ح   ن یا  خیش   ای و به او گفت:  

خود را از او ب رده م  رم،یانتقامحاال که م رد  خواهماو    ام،ده یرا که من کش  یاو را چند ضربه چوب بزنم، تا د

  زده با خود نَبرد. را که به من  هم بِشد و گناه کتک 

تا   فهمد،  نم  ، زن را که به او م یکه مرده است و درِد چوب ن یا ،رو به آن مرد کرد و گفت: تو مر مجنون  خیش

  . گرفت انتقامت را م دیزنده بود با

  ! فهمد؟ و اما درد چوب مرا نم فهمد و م   شنود تشهد تو را م یکرد و گفت: چونه است صدا  خیرو به ش مرد

  ست اوخود را رها کرده مردۀ
  رفو دی را جو  انهیب مردۀ

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

کرده    لحظه محروم و دچار خرافات   نیدر ا  را از زندگ  ذهن با من   دهیهمان  خیش  فروشو بهشت  دهیپوس  یباورها

  بخواند.  جسم مرده تشهد یبرا  ذهنبا من  خواهد که م 
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  25صفحه: 

  میو واعظ کمتر شناس خیش ما
  قصه کوتاه  ایجام باده  ای

  ) ۴١٨یات، غزل (حافظ، غزل

آِب سرد  یاقورباغه   اگر رو   د یبذار  یرا در  اجاقِ گاز قرار دارد و در حالِ گرم شدن است، قورباغه    یکه بر 

مرور که آب گرم و  به   کند، نم   طی شرا  نیخروج از ا  یبرا  قرار دارد و تالش  ی مناسب  طی در شرا  کند احساس م 

و    شود عضالت قورباغه دراَثرِ گرما سست م  جیرتدو به  شود و دما نم  راتییقورباغه متوجه تغ  شودتر مگرم

ندارد، و    دن،یپر  رونیب  یبرا  توان  ریبِپرد، د  رونیاز آب ب  دیو با  ستیمناسب ن  طیشرا  شود که متوجه م  زمان

  .دهد و جانش را از دست م پزد قورباغه در همان آب م  تیدرنها

شده بود که     مانع  ذهنبودم و به وضع عادت کرده بودم، و من  یاکنندهنامناسب و کسل   ط یهم در شرا  من

  است. یپنج ساله چقدر مردن نزدومن هفتاد   یمتوجه نشوم که برا

  رسد   تیناگهان آن عنا  مر 
  چنان ناگهان   من غالم یا که

  ) ٢٠٨٩  ، غزلشمس  وانید ،ی (مولو

شدن با دوستان    نیو قر  زیعز   یشهباز   یآقا   یزحمات شبانه و روز   موالنا و حافظ و برنامۀ گنج حضور  حضرت

  به من زد. یگنج حضور، تلنگر 

  کنند   ایمیکه خاک را به نظر ک  آنان
  به ما کنند   بود که گوشه چشم ایآ

  ) ١٩۶یات، غزل (حافظ، غزل

   مدع  بانِینهفته بِه ز طب  دردم
  دوا کنند بمیکه از خزانۀ غ   باشد

  ) ١٩۶یات، غزل (حافظ، غزل

  در آخر  و

بحر است و گفتن همچو جوي  خامش  
  م جويد تو را ، جو را مجوي  بحر 

  ) ٢٠۶١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  اشارت هاي ساق سر متاب  از
  اعلم بالصواب  كن واله ختم

  ) ٢٠۶٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نرود. ادمانیجبران هم   قانون

  والسالم

  ! عال عال  عال لی ماشاءاله به شما، خ  عال  لیخ  آقای شهبازی:

  من باعجله آمدم، درست هم نتوانستم مطلب را ...   دیببخش باقر: یآقا

اَدا    یکه چجور   ستیمطلب اسانس دارد، جوهر دارد، مهم ن   وقت .  باستیز دیخوان هرجور که م  آقای شهبازی:

  .  دهد به آن م یترش یب ییبایز باست، یآن هم ز  رد، یگ اصطالح زبانِ آدم هم مبه  نی. هم شود م

  . عال ممنونم
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  ی شهباز یخانم زهره از کانادا همراه با سخنان آقا ‐٧

واقعاً     عنیجامع و کامل بود،     لیکه خ   ٩١٩  رینظیتشر کنم بابت برنامۀ ب  خواستم من فقط م  یشهباز   ی آقا

  دم ینرس  تشیدرآوردم و واقع   ٩١٩را از برنامه    نکیع  تاوسه من س   د،یکه شما اشاره کرد  ذهنمن   یهانک یآن ع

   حاتیتوض   یهم    شیدوتا  ،  ی. در مورد  میگو م حاال     ستیصورت لبه   شان تأمل داشته باشم، ولهمه   ی که رو

  . خوانم م  دییام اگر اجازه بفرمانوشته 

شهبازی: س  آقای  ما    تا،وسه بله،  بتوانده   یخانم؟!  هم  با  م،یاوری درب  میتا  را  هوا،    میندازیب  دیکالهمان 

  ماشاءاله.

  ار ی بس  ار،ی بس  د،یگفت   نکیع  دیو درواقع همه را با د  دیکه از دفتر سوم آورد  یرینظیب   اتینه، واقعاً اب  زهره:  خانم

 کنم  فکر م   برنامه را گوش کردم، ول  ی حاال تا اآلن دو، سه بار  کنم خود من فکر م  عن یمن خوب بود.    یبرا

  ممنون.   لی. خ تشیبرنامه را گوش کنم واقع نیا دیبار هم با ست یب  یهنوز جا دارد من 

ا  دی ن یبب   ن،ی آفر  آقای شهبازی: خوب موالنا را    ت یشما، قدر ب  ی شما، خردمند  یار یهش  ن یشما، ماشاءاله به 

چند هفتۀ    نیدر ا  راً، یاخ   نیهم   د؟یاکرده   ر ییچقدر تغ   دیدان زهره خانم. شما م   د یکنم   رییتغ   نیهم   یبرا  د،یدان م

ا  ر، یاخ از  و قانون    م یما اگر متعهد باشکه    دهد نشان م  نی. ادیاه رو شدبه آن   رونیدر دو ماه گذشته، واقعًا 

ساده    ل ی. خشود رو مبه آن  رون یاز ا  مان . زندگ میکن م  رییتغ  م، ی خودمان کار کن  ی رو  م،یجبران را انجام بده

  ؟ فقط کار الزم دارد، توجه الزم دارد، درست است  ست؟ین  ا یکار ساده است    نیکه ا  دییاست. شما اول به ما بو

جامع و   لیشما خ   یهاحضور، صحبت  برنامۀ گنج   عنی  ،یشهباز   یاست آقا   طورنی هم  قاًیبله، دق  زهره:  خانم

   ل یکه خ   عنوانِ کس که خود من به  میبو  خواهم . من فقط ممی ندار  ازین  یرید  زی چچ یما ه  عن یکامل است،  

  ی رها یمس    یبا برنامه آشنا شدم، منتها اشتباه کردم و رفتم    ش یمن هشت سال پ  ر، یمس   نیاشتباه کرده در ا

تر از برنامۀ گنج حضور و  تر و جامعکه کامل امده یرس جهینت نیبه ا قاًیو دور زدم، دوباره برگشتم و اآلن دق رید

بذارد و واقعًا ممنون    ریما بتواند درواقع تأث   یو رو   ما را بسازد    ما که زندگ  یبرا   ستیموالنا ن   یهاآموزش 

  . بود، عال  هم که اصال عال ٩١٩برنامۀ   می گو . ملی از شما، خ میهست

شهبازی: با  آقای  مردم  حرف   د یو  به  به   آدم   یهاصحبت  ،ی هاتوجه کنند  نظر  از  هم  که  شما  اصطالح مثل 

intelligence  ی . شما مدرک دکتر دیهم دانش باال دار  د،یدر سطح باال هست   هان یو شعور و فهم و ا  یار ی و هش  

هم شر دارد    نی. ادیزن و دانش م  تجربهرا براساسِ    هان یا  د،یزن حرف م   . وقت دیستین  آدم معمول  یو    دیدار
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مردم    اریدر اخت   انیرا را  قاتش یتحق   جۀینت   کند، م   قی تحق  زند،  حرف م  ونیزیمثل شما آمده در تلو   که آدم

  واقعًا شر دارد.   گذارد، م

است، من    رس. حاال اآلن به زبان فامیکن در جهان پخش م   میرا دار   ییشر کنند که ما دانا  دیبا  زبانان فارس

 د یوانت م   د، یرا خوب بلد   سیانگل  د،یبلد  س یخُوب شما انگل  د، یمثال شما اآلن کانادا هست   ،یزود مطمئنم به 

جا را بلدند.  هستند، زبان آن   یناوی اساند  یاز دوستان ما در کشورها    . بعضدیکن  ان ی هم ب  سیرا به انگل  هانیا

  . دیکن  انیب  دیتوان م  رید یهابلدند. به زبان  آلمان مثال در، چه است، آلمان هستند،  ها بعض

  ی چقدر رو دی نیبب   م، یدفتر سوم را چندتا ما خواند  ی هات یفقط ب  ٩١٩،  ٩١٩  د ییگوشما م   ها،ت یب   نیاآلن با هم 

  م،یخوان که ما م   ی زیچ   یدانش،     یهست     موقع  ی چه.    عنیآدم بزرگ    دهدنشان م   نیشما اثر گذاشته، ا

اصطالح غذا واقعاً به   نیا  د،یخور م  است که وقت  ییمثل غذا  نیجوهر دارد. ا  م،یخوان  با ذهن م  ستدرست ا

قولِ  قول معروف آشِ تُتماج، به داخلش ندارد، به  یز یچ  چ یه  ،ی خور غذاها هم که م  دارد. بعض   هیتغذ  تیقابل

موالنا، جوهر دارد در  الخصوص ما، عل  ن بزرگا  ی هاو حرف   د یزن که شما م  ییهاحرف  نیاست که ا  ن یموالنا. ا

.  دیکن م   دیو شما دار  دی را بهتر کن  تان زندگ   د،یاز آن استفاده کن  دیتوان مجا  همان   دی خوان که م  تی آن، هر ب

  کنم.  ییجو. من فقط خواستم حسن دیببخش د،ییبفرما

استفاده    م یشاءاله که بتوانان   عنی  م،یده درس پس م   م یما که دار  ی شهباز  یممنون آقا   لیبله، خ   زهره:   خانم 

اجازه ممنون همه   لی. خ میریب  ادیرا خوب    هاو درس  م یبن  یخوب با  را اش لطف شما است. من  تان متنم 

  .  رمیوقت دوستان را هم نگ  لی که خ خوانم م

  . دییبفرما آقای شهبازی:

    زهره:  خانم

ع  می ندار  درست   دید  می که ما هست  جسم   یار یکه درون درواقع هش  دیفرمود به    ها دگ یهمان  نکیچرا که  را 

  ها نک یع  نیا  دیبا  م،یزنده بشو  ییخدا  تیو ابد  تینهایدرست بشود و به ب  دمانید  میو اگر بخواه  میچشممان زد

  : کنم را اشاره م دیکه شما اشاره کرد ذهن  نکی. حاال من آن چند مورد ع مین ی عدم بب دیو با د میرا بردار

خودش را به ما    دهیهرلحظه حم و عق  ذهنکه من   دی. فرموددیگرفتن با خدا را گفت  کشت  نکیاول ع  مورد

به    ، و استفاده از خرد زندگ  ییفضاگشا  یِجاما هرلحظه به  کهن یکه، ا  دیگو و حضرت موالنا م  کند م  لیتحم
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و شجاعت کاذب است و درواقع    جرأت  نینوع جرأت است که ا  ی   نیا  م،یگوش کن   مان ذهنمن  ۀدیحم و عق

  قطعًا منجربه شست و گسترش درد خواهد شد.   نیگرفتن با خدا است که ا  کشت

  د، یداد  مفصل و جامع  حاتیتوض   ل یکه خ دیرا فرمود   ذهن   و علت و معلول یسازسبب   نک ی ع  ی بعد  نکیع

خواب است.    ریتعب  اشیمثال    تش،یعام واقکرده  دایخودم پ  یکه برا   ییهابود. من خودم حاال سبب   عال  اریبس

در خانواده ما مثال مادرم، مادربزرگم اگر    کس . مثال هرمیداشت   میام ما از قدالو را در خودم و خانواده   نیمن ا

  ی شاهد   ی  افتاد م   ی مثال اتفاق ناگوار   وقت  ا ی  دادندصدقه م   ع یسر  دند،ید م  یخودشان خواب بد   ری به تعب

اصطالح خواب  و اگر مثال به  نمیب الو را م  نی. من در خودم هنوز اکردند م  دایآن اتفاق پ  یبرا  شانیهاخواب از  

  است.  ام ذهنمن   یِسازخُوب سبب  نیکه ا شوم سرخوش م نمی خواب خوب بب  شوم، م  شیدچار تشو نمیببد ب

  یشروع کار   ای رفتن مثال    رون یاگر قبل از ب  کهن یمثال ا  نم،یب خرافات و باورها را هنوز در خودم م   یسر  ی

پوش   ای.  کنم عطسه کنم، مثال صبر م  دنیمثال   رنگ مش مرا در مناسبت   لباس  مثال    ای.  دانم ها بدشون 

اعتقاد داشتم.   ارت ی ز  یهابه مان  ایرفع بال    یکردن و صدقه دادن برا  ها باور مثال داشتم که حاال قربان سال 

پول   کردم نذر م ا  کردم خاص خرجش بنم، چون فکر م   زمان  ای خاص بدهم     را به مان  که  به    نیبا  کار 

  .  رسمام مخواسته 

  ی سر    یبراساسِ    اکثراً   دیآ که مثال در من باال م   جاناتیکردم که ه   دا یپ  جاناتم یه   ی برا  ییهاسبب   یسر   ی

  کنم  خشم خودم تأمل م  جانیدر ه    ثابت دارد؛ مثال من وقت  ی الوها  یسر   ی  باً یاست و تقر   ها شدگ شرط 

  ا یبند    لیرا به من تحم  یاده یبخواهد عق   کسکه    دیآ وجود مبه   ها خشم در من موقعکه اکثر وقت   نمیب م

  ا یمثال من از ارتفاع    نم،یبم   ترس را در خودم  جانیمثال ه  ایانجام بدهم.    یکار  لم ی قرار باشد که برخالف م

   اگر حس کنم کس   ترسم، خلوت م  یاز جاها   ترسم، و درشت م   زیر  واناتیاز ح  ترسم، م  یشهرباز   لیوسا

جسمم    کهن یاز ا  ترسم، نکرده از دست بدهم م   ی را خدا  زانمیعز  کهن یاز ا  ترسم،  م  دیآ م  نبالمد  ا ی  کند م   بم یتعق

  است.   جانات یه  یهادرواقع سبب  یسر  یهم  ها نیا ترسم، بشود م  ض یمر

در   جاناتیه یسر یکه  شود ها باعث ممثال که آن  رانید یدر مورد رفتارها ری د یهاسبب  یسر ی  حاال

من را    غامی و پ  لیم یحاال جواب ا   مثال کس  آورد؛ وجود مرا در من به   جانیکه ه  یعنوان سبببشود به   triggerمن  

   قضاوت   ی  عیمن سر  دیبند، لباسش نامتعارف باشد، شا  یبی رفتار عج   کس  ای  شوم، ندهد، دچار رنجش م 

 نم، یب را در خودم هنوز م یطلب د ییمثال تأ ای. کند توجه م دارد جلب  ای خل است  ایطرف حاال   میبنم، مثال بو

  .  سازد است که ذهنم دارد م  ییهاهم از سبب  نیم که ابشو و مثال ناراحت دچار سرخوردگ دیشا رمیاگر نگ
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و   ادبانهیعنوان بکه به  میاکرده  یبندها را در ذهنمان دسته از کلمات و عبارت   یسر  یکه مثال ما    دمید  ای

کار ببرد، است در مورد ما به  ادبیب  میی گو اصطالح ما مکه به   ییهاعبارت   ی سر  ی   مؤدبانه مثال، و اگر کس 

که   ذهن است و کس   نکیاش عهمه   هانیا  که صورت شده، در  نیبه ما توه   میکن و حس م  میشو ما ناراحت م

قول حضرت موالنا از  و به   رد یگ نم  یرا جد  نینام توه به  یز یاصال چ  کند رفتار م یزد یفضاگشا است و با خرد ا

  خودمان.   یدر رفتارها   یساز حاال سبب   ا یبحث آبرو    ای.  جهد  و آسان م  ع یهم سر  زیآمن یآن حرف توه   ایآن اتفاق  

   زندگ  نکی ع  د، یها را فرمودبرحسِب جسم   دنید  نکیع  د، یناموس را فرمود  نکیع د،یفرمود  یبعد   یهانک یع

  . دیوهم و ترس و ش و گمان را فرمود  نک ی ع د،یرا فرمود رید یهاو انسان  زهایخواستن از چ

من به    ذهنکه من   دمید  کردم، هم مثال تأمل داشتم م  نیا  یکه من باز رو  دیرا فرمود  ذهنمن   دیتهد  نکیع

را رسوا     ذهناگر من   شود؟  نکنند چه م   دت ییتأ  رانی اگر د  دیگو مثال م  کند؛ م  د یمختلف من را تهد  ن یعناو

از پولت بذر  رود، خودت م   ی آبرو   کن ب   کن  جش و راحت خر   یاگر راحت    ، ی بشو  پولی بعداً ممن است 

  کنند  فکر م  هیبق  اگر از خودت دفاع نکن   دانم نم   ،یشو م   فیضع  ینخور   ادیز  ی اگر غذاها  ،یبدبخت بشو

 ا ی  ، مان و تنها م   یشو مهم نباشند طرد م  تیبرا  رانی اگر د  رود، م  تیآبرو  نکن  دیاگر از جمع تقل   ،احمق 

اگر واکنش    دیگو مثال م  ای .  هست  دلممن است از دست تو برنجند و فکر کنند مثال آدم سنگ   ران یمثال د

عقب   از زندگ   دانم مثال نم   باش   خبریمثال اگر از اتفاقات و اخبار روز ب  ای  شوند، سوارت م   هیبق  نشان نده

  .  زهای چ یسر  ی  ،یماند 

   بفهمند و رفتار درست   دیهمه با  می ما فکر کن  کهنیا  دیگفت  بود که   نیا  دیاره کردکه مثال شما اش  یبعد  نکیع

  د، یرا گفت   هایمرادی در هنگام ب  ناراحت   نک ی ع  ایهاست.  است و توقع از آدم   ذهن  نکیع  نینشان بدهند، ا

که    میکن فکر م   ذهنما در من   کهن یکه، ا  دیرا گفت   ییخشم و زورگو  نک ی . عدیرا اشاره کرد  دانم من م  نکیع

   ذهن من   یهاتیو گوش کردن به هدا  دیرا اشاره کرد  غول  نکی . عمیبرس  مانیهابه خواسته   میتوان م   ییبا زورگو

  . دیرا فرمود

است.   از پندار کمالمان  نیو ا م یریگ م  یکه خودمان را جد  میدار ذهنما در من  یر ید نک یع  یکه   دیفرمود

است.    ذهنمن   نکیع  نیا  که  ماست، درصورت  ی و همه توجهات رو  میخوب و مهم هست   ل یما خ  م یکن فکر م

   دارد، گاه    مختلف  لیحاال دال دیکه گفت  دیکردنشان را فرمود  و حبر و سن  رانیدادن د  رییبه تغ  لیتما  نکیع

   تی اعتراض و نارضا  نک یع  د، یرا فرمود   کاهل  نک ی . عمی دان م   لیخ   م یکن فکر م  ای  م یکن م  تیاحساس مسئول  ای
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  31صفحه: 

  د، یرا ندارم را گفت   اقتشیل   ای   توانم من نم  نکیع   د،یبهشت و جهنم بعد از مرگ را فرمود   نک ی ع  د، یرا فرمود

  برعکس همان است.  ام،ده یرس کهن یا نکیع

  ت، یناله و شا نک ی گرفتن اتفاق، ع ی جد  نک ی حرف مردم، ع  نکیدر کار خدا، ع   فضول نک ی حرص، ع  نکیع

من   نکیع ع  سهیمقا  نکیع   ،ذهنکوشش  حسادت،  طلب   نکیو  و  ع  قدرشناس   یِجا به  یکارتوقع    نک ی و 

  . میتعم نکیو ع  یسازو مسئله  نیبمسئله 

ها تأمل بنم و در خودم  آن  یبند رو   یار ی   که زندگ  دوارم یام  ام، ولنوشته   ستی را در حد ل   هان یمن ا  حاال 

  باشد.  د یشاءاله که مفرا و ان   شیبنم الوها ییشناسا

  یی و شناسا  دیکرد  لیاز کار شما. چقدر خوب تحل  رانی. من اصال ح دهم بله، دارم گوش م   ، عال  آقای شهبازی:

  . نیآفر ن،یآفر د،یاکرده 

  . دیکه به من داد از وقت  مرس ،ی شهباز یمتشرم از شما آقا  ل یخ  زهره:  خانم

  . می کن ی جار  مان بزرگان را در زندگ یها حرف   میتوان ما م یطور ن ی، ا. بله عال  ، عال ،عال آقای شهبازی:
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  خانم سارا از آلمان   ‐٨

مشغولِ ما   کاهل  

توقف کرده در ذهن را با اصطالح کاهل و   گنج حضور انسانِ  ٩١٩  یشده در برنامه   ریتفس  ۴٧٢در غزل    موالنا

  .کند م  فی مشغول توص

  ما ز خواب کاهل و مشغول خاست کالبد
  به رقص آورد کاهل ما را کجاست؟ آنکه

  ) ۴٧٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

تنبل و    عن یبه ظاهر متضاد. کاهل    دو صفتِ  بیموالنا هستند. ترک   زیانگشفت   باتیو مشغول از آن ترک   کاهل

امروز    یها تنبل مشغول، چقدر به ما انسان   نیمشغول هم هست. ا  اریکه بس  دیگوسخن م   کند. موالنا از تنبل 

مشغول است در    ار ی بس  حالن یاست و درع   د کن  ار یخودش بس   قیکردن جان حق   دای که در پ   است. انسان  هیشب

  .شوند و آفل مربوط م یزیکه همه به اجسام ف ییفکر به آن فکر، فکرها نیرفتن از ا

  دارد.  ش یکاهل و مشغول خو بیبا ترک  ار ی داشتم که بس یاتجربه

نام  در شهر به   از مان  یزیر آمدم. بدون برنامه   رونیاز خانه ب  بدون هدف خاص  لی روز تعط ی در    ش یپ  هفتۀ

  است.  خ یتار یها مراکز موزه  نیاز بزرگتر  یجا که آن  دانستم موزه سر درآوردم. م رۀیجز

ها شدم. موضوع  موزه   نیاز ا  ی. و باالخره وارد  کردجلب توجه م   میها براشوه موزه با   اری بس  یهاساختمان  

ها را از قبر  طال که آن   ی هاباستان تا امروز، مثال موضوع ماس   ونانیمختلف، از زمان    یا یبشر بود از زوا  خیتار

رفته و موقع دفن آن شخص    ایدن   نیاز ا  شیسال پ  دوهزاراز    شی ب  آورده بودند که  رون یب  یثروتمند   یانسانها 

به دست    یمختلف برا یهاقوم   نیها بها و رقابت انواع جنگ   خیصورتش گذاشته بودند. تار  یماسِ طال را رو 

جانبه  و همه   خ یعلم و دانش تار  نی. و همان انسان با همۀ استندین   ریکه د  یی داستان قصرها  ،ی آوردن منابع ماد

برا رقابت  درحال  بمب   یهنوز  تخر   اتم  ی هاساختن  امان  هم    حت   میقد  ی هاکه شاه   یبی است.  را  خوابش 

  . نندیبب  توانستند نم

مشغول است که وقت    قدرنی که مشغول است، ا  انسان  ست؟ ین   دیشد  و مشغول  دیشد  همان کاهل  قاًیدق  نیا  ایآ

  چه مشغول است.  یبرا داند ورزش کردن ندارد اما نم
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  33صفحه: 

ها  موزه  نیها با سرعت درحال گردش در اما انسان  دیرس نظرم م. بهدمید و مشغول را در آن موزه هم م کاهل 

مبه    م، یریگ م  یادگار یعکس    م، یهست اضافه  نم   لیخ    ول  می کن معلوماتمان     ی   افت یدر در  م، یخور تکان 

که در    . در تمام مدتمیکنوجو نم دهد جست  موزه م  ن یرا که ا  قی عم  غامیو اصال پ  میکاهل هست   ق یعم  غامیپ

  :شدند در ذهنم تکرار م  زیآمطور خودکار و سحر به تیدو ب نیموزه بودم ا نیا

    نیلع سیهزاران سال ابل صد
   نیرالمؤمنیابدال ام بود

  ) ٣٢٩۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بود. بدل یشوا یخدا و پ ی س یصد هزاران سال ابل عنی

    تیعار نی و درد ک  غی در صد
  را دور کرد از اُمت اُمتان

  ) ٣٢۵٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  دور کرد.    قیحق  یها را از خدا ها، انسان امت  یباشندۀ تقلب نیو درد که ا غیدر صد

موزه  یبا    جانیو با ه   دیشد  قدرن یا  میحال در زندگ بهتا   چیهنده بودند. هدتکان   طی در آن مح   میبرا  ات یاب  نیا

  هزار سه   نکهیمثل ا  حس  ی شده بود.    زیمان مقدس و سحرآم  یمثل    میجا براارتباط برقرار نکرده بودم. آن

  ن یلع  سیکه همان ابل  جسم  یاریهش  یها چشم   یو. انگار تمیدید چشمم م  یلحظه جلو   یرا در    خیسال تار

  است زُل زده بودم.  

  است: نیکه من در آن مان گرفتم و مرا تکان داد ا درس

درست است.    نیمثل گنج حضور رخ نداده است ا  یادهیدر هزاران سال گذشته پد  ند یگو م  یشهباز   یآقا   وقت

در عمق وجودم حس    یادهندهحالت تکان آن را به    درست  بارن یا   حرف درست است ول  نیا  کردم قبال هم فکر م

و جوان و    ریو پ   شوند پخش م   ادی ز  عمق عموم مردم، آن هم با    ن یعارف بزرگ جهان در ب  ات یاب  کهن یکردم. ا

  . کنند استفاده م جسم یار یاز خواب هش یداری ب  یبرا اتیاب نیکودک از ا

که در شهر   عموم مردم   اریدر اخت  شود نم   دایجهان پ   یها آموزشاه   نیترمت یدانش که در گرانق  نیترمهم   کهنیا

  آمده.   ش یپ بارن یاول یبشر برا خیدر تار یزیچ  ن یچنن یقرار گرفته، ا کنند م  و روستا زندگ 
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  34صفحه: 

رد    ایاثرانگشت     ی  میعظ  ی تابلو  نیاست و اگر من در ا  همتایباشوه و ب  اریبس  دۀی پد  ی گنج حضور    نیا  پس

  است.  میموهبت عظ ی نی کوچ داشته باشم، ا یپا

  روند،  اوِرست راه م   یکه رو   م یهست  ییهامثل مورچه   می با گنج حضور در ارتباط  یاز نزد   شیما که کم و ب  ییگو

نزدآن از شدت  نم   یها  را  آن کوه  ولنندیب عظمت   .    مورچه بر خالف  م ما  ناظرمان    ی اریبا هش  میتوان ها 

  .  میببریپ شود ما مردم پخش م   نیب عیدانش موالنا که در سطح وس  و به بزرگ می کن  ییفضاگشا

  : گزارم ها را با شما دوستان به اشتراک مداشت که آن  عمل  یکاربردها  میتجربه برا نیا

که    . کسان دانم از قبل م  شتریب   لیخ   دهد در راه گنج حضور انجام م  را که کس   ی کار   نیترقدر کوچ   نکیا

و    کنند  مردم خدمت م  ی هاغام یدر راه پخش پ   کنند،خودشان کار م   یرو   کنند،راه خرج م   نیپولشان را در ا

  ارزش است. چقدر با  هاانسان  نیکه کار ا کنم مبهتر درک   لی. اآلن خ دهند م  غامیپ

خودش را به    یجا   شتریب  ل یخ  اشی ر یرادگیمن و ا  ذهنمن قضاوت و مقاومت   یمعنو  یهاغام یخواندن پ  موقع

و تلرام   ونی انسان در تلوز  یموالنا از زبان    تیب  ی   کهن یهم  کنم خواندن داده است. درک م  یبرا  اق یاشت

  دارد.   از زندگ  یشر و سپاسزار  ادی ز ل یخ شود پخش م

با    که هر قدم  کنم از قبل درک م  ترش یب  لی خ  نیچن هم  و ا   زندگ   یِار یکه خودم  گنج حضور    ریمس  نیدر 

  خوب قدرش را بدانم.  دیمهم است که با  اری موهبت بس ی دارم برم

  که:  قتاًیحق

  د یآ شی دولت به پ نیکه ا  دی باقرن م   هزاران
  زم ی بر  نباریدگربارش اگر ا ابمی کجا

  ) ١۴٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  35صفحه: 

  خواهر خانم سارا از آلمان  ‐٩

  شان ی, دارم رودهیفعال حاال ذهنم فهم  کنم هستم. چندتا نکته که فکر م   ش یهست که درحال کار کردن رو  متن 

  در روزمرگ اورم ی را هم ب شی هاکه مثال  کنم م   حاال دارم سع ندهیآ ی هادر هفته  خوانم را م  هان ی. اکنم کار م

  .  هات یو با ب

  ست یتر است اول ل که مهم آن  قی از طر دیشا کنم که تا اآلن فکر م یز یبه آن چ بشیهست که به ترت  ست یل هانیا

  درست آمده.   یجورن یاست که به ذهن من ا یز یچ  نیاند، حاال اشان مهم است، خوب همه 

  : سوت

سوت  نیدرح . سوت ذهن (قهر)  با خوِد سوت و اشاره حت مایبا زبان و با بدن و هرگونه ا  یزیف سوت

  نباشد.   رهیو غ  تی و مالمت و عصبان  هیو توج ت یدر ذهن شروع به بحث و جنجال و شا یزیف

    را خاموش کن و فقط ناظر باش.» «ذهن

  : رانید سوت

  یی جامشو تا آن   رانیاز د  ی برخورد   ا یالعمل، حرف، فکر  را مشن، باعث عکس   رانیسوت د  عنوانچ یه  به

. باز هم  ریباز بپذ  را با آغوش  سوتسوت نترس.  نی احترام قائل باش، از ا رانی سوت د ی برا توان که م

    !»اوریرا به سمت شستن سوتش به حرکت درن  کسعنوان  چیه  «به: کنم تکرار م 

  :صبر

  ی هادرحال تحمل کردن هستم. نشانه   تیدر واقع   ول  کنم  صبر م  المی اوقات به خ   ل ی. من خستیتحمل ن  صبر

  ا ی ه آک   میبفهم   میتوان م   م،یاگر به بدن خودمان توجه کن   هست. ما حت  تحمل، مقاوت، تشنج، انقباض و ناآرام 

  صبر.   ایتحمل است  یما، انرژ  یانرژ

ها از انقباض در آن   یاو نشانه  م یها توجه کنبه آن   مان، یهاصورتمان و حالت شانه   مان،یهاچشم   یهاچه یماه   اگر

  .  میکن تحمل م میدار ادی که به احتمال ز میبدان د یبا میحس کن 
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  36صفحه: 

 تواند م   . تحمل حتمیریب  با صبر اشتباه  های حضور گنج که ما    خصوص تحمل خطرناک است، به  اریبس  تحمل

و پس   م یکن مان انباشته مبسته  یرا در فضا   یاکننده بی تخر  یانرژ  یدر ما بشود، چون    بدن  ی باعث ضررها

در درون ما و در    شتریداد که باز هم ب  اهدرخ خو  یزود انفجار  ای  رید  کننده،بیتخر  یِانرژ   نیاز نگه داشتن ا

  خواهد کرد.  بیتخر رونیب

  است.   ییو فضاگشا رشیاست، آن هم پذخورده  وندیکامال پ ی با نکتۀ بعد صبر

  خواستن از اتفاقات:    یز یبرخالف مقاومت، قضاوت، چ ییفضاگشا رش،یپذ

به  افتد م  اتفاق اما  بدون  بدان  کهنیسرعت  م   م یخودمان  م  م،یکن قضاوت  و خوب  بهم یکن بد  ا.   ن یسرعت 

نفس  در بدن ما بذارد مانند باال رفتن ضربان قلب ما، عرق کردن، نفس    یولوژیزیف   ریتأث   د یشا   حتقضاوت  

چه بهتر. اگر   می باز کن  قیعم  فضا را با نفس  رات،ییتغ  ن یقبل از ا  میتوانست  اگر.  رهیزدن، انقباض عضالتمان و غ 

از بدنمان    دیاست و ما بانشده  رید  ییفضاگشا  یدر بدنمان اتفاق افتادند، باز هم برا  یولوژیزیاتفاقات ف   نیا

  .  دهد مقاومت و قضاوت را به ما نشان م ی هاکه نشانه  میشاکر باش

  ن یدرح  نهیها، صاف کردن قفسۀ سآوردن آن   نییها و پاآرام کردن عضالت و تکان دادن شانه  ق،ینفس عم  ی  با

  .  میباز کن ییفضاگشا یسو و به  یِراه را برا میتوان م  دن،یو آرام کش قینفس عم 

  .  میفقط ناظرش باش ای  میریآن را بپذ دیآ به ذهنمان م یفکر هر

نکن  سه فرامش  را  بدتر  حت   م،ینوع سوت  قضاوتمان،  براساس  اشتباه   نیاگر  ما  حرف   نیترو  شده،  زده  ها 

  .  باشد مانیی سوت و فضاگشا ی تمرکزمان رو

قاعدتاً    ییما با فضاگشا  شود، مان، جور حساب مکه با قضاوت آن لحظه  یاکه ما شاهد صحنه  طیدر شرا  حت

  .  میبذار  میتوان م  یشتر یب ریو تأث  میر یب میتوان م  یبهتر  میتصم 

  : توکل

  کن، فقط به خودت توکل دارم»   دست خودت، خودت درستش  سپارم م   ای «خدا:  میی که ما بو  ستین  نیا  توکل

غلط است را، چه خوب   زیچه چ درست است و  زیچ فرمول چه  خدا و زندگ   یبرا قاًی در ذهنمان دق حالن ی و درع

  .  میباش دهیاست و چه بد است را کش 
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  37صفحه: 

. من واقع  دانم باشد. من نم   دیاساس توکلمان با  دانم» «من نمخوردند.    وندیپ  ییگشاو فضا   رشیو پذ  توکل

باز    شه یبله هم  کنم،  باز و بسته نم   م یها. من فضا را در اطرافِ، براساس قضاوت کنم . من قضاوت نمدانم نم

  . کنم عدم اعتماد دارم و توکل م ی رژو ان  بدون خوب و بد کردن. بله به خرد زندگ دارم نگه م

  .  خوانم د مشاءاله دفعۀ بعرا ان  هانیهست که ا  رینکتۀ د چهارتا 

  طلب و رضا.    ،یمرادی و ب یدطلبییو تأ  کمال

  

  �🔹🔹�بخش اول انيپا�🔹🔹�
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  38صفحه: 

  از دانمارک   عل یآقا‐١٠

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

  جدا است»  ذهنمن از سرنوشت  یاری هش «سرنوشت

  کشد م  رونی ز مرده زنده ب چون
  مرده گشت، او دارد رشَد   هرکه
  ) ۵۴٩ تی، دفتر پنجم، ب  یمثنو ،ی (مولو

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَند م مرگ  یزنده سو نفسِ

  ) ۵۵٠ تی، دفتر پنجم، ب  یمثنو ،ی (مولو

  الصمد  الح شو تا مخرج مرده
  آورد   رونیمرده ب نی ز یازنده
  ) ۵۵١ تی، دفتر پنجم، ب  یمثنو ،ی (مولو

از خودش    خواهد است که خدا م  نیو آن ا  میشو  مهم   اریما متوجه موضوع بس  خواهد فوق، موالنا م   اتیدر اب 

  رون یاست، بوجود آمده مرده به  ی زهایرا که بر اساس چ  ذهنمن لحظه است،    نیدر ا   یزنده و جار   که زندگ 

  بشد. 

کال پس   دیاست و با  ینابود  تینهادر   ذهنمنسرنوشت    چون  رد؟یکار حتماً صورت ب  نیا  خواهد خدا م  چرا

  برود.   نیاز ب  هرکسسالِ اولِ عمر  از چند 

که خداوند در خلقت ما به منظور تکامل    تمام زحمات   م،ی نکن  یکار مهم همار  نی اگر ما با خدا در ا  نیبنابرا

  ند.  خواهد ما جهینتیب است، دهی کش یار یهش

اگر    حالاز آن به سالمت گذر کند.   دیبا  یار ی است که هش   گاهمنزل   ی   ایدن  نیا  میی بهتر است بو  ای  ذهنمن 

  ی خدا برا  که صورتدر نخواهد بود.    ی جز نابود یزی سرنوشت ما هم چ  م،یهمراه شو ذهنمن نیبا ا  میما بخواه 

  است. را در نظر گرفته  یابد اتی ما ح



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۱۹-۱مشار

  39صفحه: 

به  توان داستان م نیتعمق در ا بااست. شده  ان یب کنْد، را م   شیکه پرها  داستان طاووس ان یفوق در جر ات یاب

  .کند به ما کم م  ها دگیبرد که در راه شناخت همان یپ فینکات ظر 

ارزشمند و منحصر    اریجنس هم بس  نیو ا  میها است که از جنس خداوند هستاز ما انسان   ینماد هر    طاووس

ول نم   دگی همان  ی هانک ی ما با نگاه از پشت ع  به فرد است،  را  و ارزش آن   ن یا  لیدل  ن یبه هم   م،یدانقدر 

  : می کن تلف م هودهیبها را بگران   ۀیسرما

   پرِ سن  نی : طاوسا، چنگفت
  ؟ کنچون بر م  خیاز ب غیدریب

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

  است؟  باک یو چه ب یچه ناشُر  نیا
  است  که نّقاشش ک  داننم تو

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

آشنا  من از  قبل  تا  ا  یی خودم  به آموزه   نیبا  را  قدر خودم  واقعاً  نمها  امتداد خدا  و در غفلت،    دانستم عنوان 

که قابل مشاهده     مثال کوچ در جنبۀ جسم  ی   عنوانبه به خودم وارد کردم.    ی ادی ز  و روح  جسم  یهاب یآس

تا  اشاره کنم که موجب از دست رفتن چند   میهادر مراقبت از دندان   یانگار به سهل  توانم است م  یریگو اندازه 

اشت دندان پرداخت  درمان و ک   ی برا  یاد یز  اریبس  نۀیها بردم که هز آن    به ارزش واقع  یپ  ها شد و وقت از آن 

  را پر کنند.   اصل یدندانها یجا   توانند وجود باز هم نم نیکه با ا دمنمو

کل   یاریعنوان امتداد هشخودم به  به ارزش واقع یپ ی بعد ما است تا حدود نیتر هم که اصل یجنبۀ معنو  در

ولبرده استغنا  هنوز کاهل  ام،  قدرشناس  ام ذهنمن   یو  از  جانبه    مانع  همه  همۀ    عن یو کار  انداختن 

  .  شود م میها دگ یهمان 

  ؟ کنم ی و ناز  دان  هم ای
  ؟ کنم  یقَلع طراز  قاصداً

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

  از شر دی کردن خوشتر آ ناز
  که دارد صد خطر ش،ی کم خا ،یل 

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



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۱۹-۱مشار

  40صفحه: 

راز» «قلعدر لغت به معن  ط  است.   نت»ی«کندن نقش و نگار و ز  

به چهار بعد ما   رسان بیو آس یکار دائماً مشغول خراب  م یرا اگر به حاِل خودش وابذار ذهنمن طرف،    ی از

  . داند ما را نم  یو درواقع قدر گوهِر وجود  باشد م

و    نینشاحتمال دارد که به گوشه   م یریرا ب  شیهای کار جلو خراب   ذهنمن   دِیبا د  م یاگر بخواه  ر، یطرف د  از

دردسر من است،    ۀیو هنر من است که ما  هایی بایز  نی وانمود کند که اصال هم   گونهن یو ا  اوردی ب  یرو  تیرهبان

  محروم کنم.    هانیخودم را از ا  دیبا کلبه نیبنابرا

  ن ی چن  نیا  ذهنمن   دیبا د  د یو نبا  میهست  همتایب  و   رینظیب  بس   ییخدا  ی اریعنوان هشما به   ر،یز  اتیطبق اب  ول

  .می را تلف کن  باارزش  ۀیسرما

  رفو   ردیمن آن پر که نپذ بر 
  خوب رو  یمخراش از عزا ا ،یرو

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

  که چون شمِس ضحاست ییچنان رو آن
  خطاست  دنیچنان رخ را خراش آن

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

 تیهوها هم با آن   دینبا  یاکتساب  یهاهنرها و مهارت   ایو   یخداداد یهایی بای داشتن همۀ ز  رغم ما عل  نیبنابرا

ها در جهت  و از آن   میها بندل از آن   دیبا  ریز  اتیبله طبق اب  م،یبخواه   و زندگ  تیها حس هوو از آن   میشو

  . می خود بهره ببر ی تکامل معنو

شدن    یاست که موجب قو   ای دن  ی هاو جاذبه   هایی بایکه صبر کردن بر کشش و وسوسه ز کند م دیتاک   ن یهمچن

  نداشت:  ییمعنا  زیصبر و پره رینبود د هانیو کشش ا لیچرا که اگر م   شود، ما م  یپر و بال معنو

  من پر را و دل برکن از او  بر 
  جِهاد، آمد عدو   نیشرط ا زانکه
  ) ۵٧۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  41صفحه: 

  تو  لینبود چون نباشد م صبر،
  تو؟  لی چون نبود، چه حاجت خَ خصم

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

  رهبان مشو  ،من خود را خَص نیه
  عفّت هست شهوت را گرو  زآنکه
  ) ۵٧۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کلُوا از بهِر دام شهوت است پس
  از آن ال تُسِرفوا آن عّفت است بعد

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

  رنج صبر نبود مر تو را  چونکه
  جزا دینبود، پس فرو نا شرط 
  ) ۵٧٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن شرط و شادا آن جزا  حبذا
  دلنوازِ جانْفزا  یِجزا آن

  ) ۵٧٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  42صفحه: 

  شهر اصفهان   نیاز زر نیخانم زر   ‐١١

    انیاو مسبِب را ع ند یب کهآن
ک جهان   یِهانهد دل در سبب  

    )٣٧٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی ( مولو

نشدن، رفتن به   ری فکرِ س  نه،ی هستند از جمله حرص، آز، شهوت، خشم، رنجش، ک   ادی ز  ، ذهنمن   یها سبب

رقابت    ا، ی ترس، حسادت، ر  نده، یاز آ  مقاومت، نگران  ،ی سازمانع  ،یساز گذشته، حس تأسف و مالمت، مسئله 

که به    دهد و اجازه نم   استرفته را گ  دِمانید  یو جلو   م یشد  دهیها همان آن   ۀکه ما با هم  رید  یزها یچ   ل یو خ

  . میاو اصل خود را فراموش کرده میادهیجهان چسب  نیا یزها یبه چ ما. میاصل خودمان بازگرد

جهان گم    نیکه ما را در ا  داد را نشان م  ذهنمن   یهارا خواندم که سبب   داستان  شیچند روز پ  نینازن  استاد

  بود. کرده 

را    یگرفت تا فرد  میشدن بود تصم  ریجا که پادشاه درحالِ پ نداشت از آن   یفرزند  چیبود که ه    پادشاه  یروز 

  ان یبا دربار  مشی تصم  ۀدر بار  پادشاهتا بعد از مرگش وارث تاج و تخت شود.    ندی خود برگز  نیعنوان جانشبه

قصر از هشت صبح تا هشت شب    یها روز مشخص دروازه    یشد که در    نیبر ا  میصحبت کرد و سرانجام تصم 

فرد را    نیترسته یجا با مردم مالقات کند تا شاشد تا شاه در قصر بمانَد و آن   نیبر ا  قرارمردم باز شود.    یبه رو

  خود اعالم کند.   ن یجانش

اه  ها باز شد و مردم وارد قصر شدند. همه اجازه داشتند تا وارد شوند و شخصًا پادش دروازه   د،یموعود فرا رس  روز

  .  نندیرا بب

   تمام کسان   یبرا  یشد تا حمام خوب  داده  یبیترت  نیبنابرا.  داشتند آراسته م   یظاهر  دیبا شاه با  داریبا د  شیپ

شده بود    تدارک داده   شانیکه برا  ییاز انواع عطرها  توانستند شود و بعد از حمام م  ا یمه  شدند که وارد قصر م 

  استفاده کنند.  

  د یبا شاه با  دارید  یجا وجود داشت. برادر آن   مت یقگران  اریبس  یها که لباس   شدند م   از آن وارد مان  بعد

فام بود، انتخاب  که زربافت و نقره   ییهاانبوه لباس   نیرا از ب  شان یهالباس   نی. بنابرادندیپوش م   یلباس مناسب

  کردند.  
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  43صفحه: 

و رقص برگزار    ق یباشند. و بعد از آن مراسم موس  ریبا شاه، خوب س  داریاز د  شیتا پ  دیاز آن وقِت ناهار رس  پس

از مردم درونِ    دیها آمدند تا با پادشاه مالقات کنند. چرا که حاال در ... حاال بشنوآن   ها،نیا  ۀشد. بعد از هم

  قصر. 

اماناتش    ریساخانه و  بودند که تمام وقتشان را صرف حمام و گرم  حمام   فتۀیشدت شها به انسان   ها بعض

  کردند .  

تمام وقتشان به امتحان کردنِ عطرها    نیمختلف شده بودند، بنابرا  یشدت مشتاق عطرها ها هم بهاز آن   برخ

  شد.   یور سپر و آن  ورنی تمام وقتشان ا نیبود. بنابرا

جا بود  که آن   ییشدند و تمام غذاها  دن یبودند، عاشق خوردن و نوش  پرستها که پرخور و شم از آن   ی رید  عدۀ

. انگار همه  رفتند شاه م  دنیبه د  د یوقتِ آن شده بود که با  ر یهمه غذا را خوردند و د   وقت  را امتحان کردند.

  آمده بودند.   یکارچه  یفراموش کرده بودند که برا 

بلند به همه هشدار داد که آمادۀ رفتن    یر یآژ یصداشد تا ساعت هشت شد و ناگهان    یشد، سپر   ی سپر  زمان

  شوند.  

  . کردند خود را با آن عطرها پر م  یهاسه ی.... ک  ی عطرها فتۀیکه ش مردم

  .  داشتند غذا برم  انشانیهمسر و اطراف  یکه عاشق غذا بودند برا ییهاآن

  تا با خودشان ببرند.  گذاشتند م  شانیهاشانه  یرا برداشته و رو ها... لباس  یهاکه مشتاق لباس  ییهاآن

  ن ی ها بود. و امتعلق به آن   زیچهمه   رساندند، فراموش کرده بودند که اگر خود را به پادشاه م  کلهمه به   ول

  . میاده جهان کر نیا یزها یها و چ و خود را مشغول هوس  میاجهان آمده   نیو ما به ا شود، قصه مربوط به ما م

  جا که آشنات منم  مرو آن نگفتمت
  منم   اتیح  ۀسرابِ فنا، چشم نیا در

  

   که به نقش جهان مشو راض  نگفتمت
  بندِ سراپردۀ رضات منم نقش که

  

  دام مرو   یسوکه چو مرغان به نگفتمت
  که قدرت پرواز و پر و پات منم   ایب

  ) ١٧٢۵شمس، غزل  وان ید ،ی ( مولو
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  44صفحه: 

  از زرین شهر اصفهان  ارایخانم ت   ‐١٢

  ساله   ١١هستم  ارای استاد خداقوت ت سالم

  ست یکه ن ،مدارس طالبِ علم در
  ست یکه ن ،صوامع طالبِ حلم در

  ) ١٣۶۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شود  م  تیهوهم    مدت   ی   است، از جنس خدا بوده، ولبوده   ت ینهای«که انسان از اول از جنس ب:  دیگو م  موالنا

  باشم.»  نیبان یپا دیمن تا آخر عمرم با دیباشد که بو نیبان ی پا د یاما با شود و گرفتار م 

و به    م یبشو  نندهی آفر  میتوان . ما نم میهست  نندهی ما آفر  م،ی ریدرِس خوب ب  ی  ها شدگتیهواز هم   میتوان نم  ما

خدا،    نشیآفر نیا م،یشو تی هواگر هم عنیمرکز ما از جنس عدم بشود،  کهنیمخزن خدا دست پيدا کنيم مر ا

  . میخوب باش نیبان یپا ی دیآن از ما صورت نخواهد گرفت. پس ما با انیبه مخزن خدا و ب یابیدست
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  45صفحه: 

  از ونکوور   نای خانم د  ‐١٣

  . گذارم اشتراک م به  ییجو  بیرا با موضوع قضاوت و ع  اممیپ

در آن لحظه متوجه نبودم    دی را در خودم مشاهده کردم. شا  گذشته در محل کارم قبض   یروزها   ن یاز هم  ی  در

  عوض شد.  بارهی و چرا احساسم به  ست،یچ  لشیکه دل

همان لحظات روز     شدم. وقت  یطور نیکه چرا ا  کردمبرگشت در خودم جستجو م   ر یبعد از اتمام کار و در مس 

احساس را تجربه    نیمحل کار وارد شده بود من ااز همارانم به   یکه    وقت  قاًیکه دق  دمید  کردم را مرور م 

  کردم.  

.  گفتم را م  ش یهاب یو در دلم ع  کردم م  لیو تحل  هیاو را تجز  یرفتارها   دم،ید به آن شخص م  را نسبت   قضاوتم

افتاد   ادمی اوضاع کارت چطور است؟  د یاز دوستانم به من زنگ زد و از من پرس ی جالب است همان شب هم 

  کنم.   ییفضاگشا توانم من نم ستم،ین وب من خ  خوب است ول  لیبه دوستم گفتم کارم خ که آن روز گند زدم.

  نم یب م   پردازد، م  یساز دشمن   و حت  یساز و مسئله   ی ساز به قضاوت، مانع   لیدلی که ب  نم یب را م  ام ذهنِ من  

  خواند.   میاز موالنا برا ت ی. دوستم چند ببه جهنم کنم  لیخودم تبد یکارم را برا طی مح  توانم که چطور م

  راهرو  یا دت یآ  قبض چونکه
  صالح توست آتش دل مشو  آن

  ) ٣٧٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یکه ا  کنند م  یادآوری گنج حضور دارند مرتّب به ما  ۀدر برنام  یشهباز  ی: حضرت موالنا و آقاگفت م  دوستم

  .  میهست  یدر چه کار  می نیو بب  میخودمان را مح بزن می که ما بتوان ندیآ ها م قبض 

بب  مانیهانقص  رو  م ینی را  ا  م، ی کار کن  شانیو  ب  کهن ینه  فضاگشا  های مرادی با  عدم  صدا  هایی و  غولِ    ی به 

  . میخودمان بردار  یو دست از کار رو میبشو د یو ناام میگوش بده  مانذهنِ من 

درست م  کامال رید  ی. در روزها گفت   عنیموضوع    نیا  یِام را گذاشته بودم روتوجه  دن ید  بیقضاوت و ع  .

د  دمید م   امی ارینورافکن هش  ریز رفتار  ذهنم قضاوت م  رانیکه چطور  . نمیب ها را مآن   ب یو ع  کنم را در 

  آنها را خودم دارم.  شدم که بعداً متوجه م  ییهاب یع
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  46صفحه: 

مشغول هستم   رانیموضوع نبودم که چطور به قضاوت و خوب و بد کردن د نیاندازه متوجه ا نیقبال ا راستش

آثارش در    آن افراد بوده، ول  یو کم برا  یدلسوز   یاز رو   من حت  یهاگرفتن  رادیا  نیاوقات ا  شتریچرا که ب

  .شد و درد آشار م  ، دل گرفتگشل غممن به 

را    دنید  ب یقضاوت کردن و ع  عنینقص ناپسند انسان،    نیمختلف ا  یها تیهم در حا  زیعز  یکه موالنا   دمید

  :  ندیفرما دفتر دوم م ٩٠٢و  ٩٠١ ات ی آور شده. در اب ادیبارها 

  او  ستین نیکه خود ب نیا ر ید بیع
  جو بیخود ع  او در هست هست
  ) ٩٠١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خود بده ست  یجو  بیو ع یگو بیع
  و با خود بد بده ست وی همه ن با

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

و با    نمیب خودمان است که در آن اشخاص م  یها بیدر واقع آن ع   میکن م   انیرا ب  رانید  یهاب یما ع   وقت

  . میکن خودمان بد م  یاریدرواقع به هش هاب یع ن یو گفتن ا دنید

  : ندی فرما است که م نیا

  نگر وین  نیکه کژ مب فکرتت
  آن فکرت شعاع آن گهر  هست
  ) ٨۵۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

چرا که    ندینباشد و خوب بب  نیبو که کژب  اتشهیانسان به اند  یا  دیفرما م   است که موالنا از زبان زندگ  نیا

  است.  افتهی  انی است، که در تو جر از نور زندگ ی پرتو ینشان دهنده  و،ین یشهیاند

از پندار کمال من   ییجو بی قضاوت و ع عن ی د، یطرز د  نیخودم به من نشان داد که ا ی موالنا و تمرکز رو ات یاب

ها را در حد  آن   پردازم م  ر ید  ی هارفتار انسان   لیو تحل  ه یبه قضاوت و تجز  اممن، با من ذهن    . وقتدیآ م

  .  کنم م  یها تعدآن  می و به حر کنم م  ارزشیب راها ها جدا کرده و آن را از آن  ت ییخدا دهم م  لیجسم تقل

خود است    ی که تمرکز رو  قانون زندگ  نیتر متوجه باشم اصل  کهن یبه من نشان داد که من بدون ا  نیتر از امهم   و

  ام.مشغول شده  رانید بیبه ع ام وپا گذاشته  ریز  را به سادگ



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۱۹-۱مشار

  47صفحه: 

  پدر  یخلق از خود ا نیا غافلند
  همدگر  بیع ندیگو الجرم 

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

و به    د، یگو بله راه حل را هم به من م  دهد را به من نشان م  میهاب ینه تنها ع   زی عز  ی را شر که موالنا  خدا

دست از    رم،یبد و بزرگ باشد بپذ  ام را هر چقدر هم از نظر من ذهن  ست ینقص و ن  نیکه ا  کند من کم م

  : میدار  ١۴٧۴و    ١۴٧٠  اتیباشم در دفتر ششم اب  درد بردارم و اجازه دهم که کارگاه صنع زندگ  جادیو ا  تیشا

  ترست افزون  ستین نیکجا ا  هر 
  حق و کارگاهش آن سرست   کار

  ) ١۴٧٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بر مدار  تیز درد اکنون شا پس
  راهوار  یاسپ ستین یکوست سو 

  ) ١۴٧۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  48صفحه: 

    یشهباز یخانم نسترن از اصفهان همراه با سخنان آقا   ‐١۴

  ساله.  ٢١خداقوت نسترن هستم  سالم،

.  ستند ین   هستند، اما خود زندگ  زندگ   تیوضع  هم  هان یها، امثل شغل، پول، خانواده، بچه و آدم   ییزهایچ

   زندگ  یهاون ی اشانت  هاتیوضع   نیو ا  میهست  هات یهمۀ وضع  یورا   عنی  م،یخودمان هست  که خود زندگ  رایز

در    ییبایعشق، وحدت، ز  ، یکردن شاد   دایپ   یهستند. برا  خودش از زندگ   ییعنوان شناسابه   هر شخص  یبرا

  . هرکس

.  م یآور دست نمو به  میده را از دست نم  یزیچ   میهست  که خودمان زندگ  هاتیوضع  نینسبت به ا  نیبنابرا

  .  میخودمان هست زندگ   ،است، نه خود زندگ  زندگ تی هم، وضع ن ییچون باال و پا

  است دیکه جهان درون د رونی جهان ز ب نیمب تو
  ز جهان، جهان نماند  را ببست  دهیدو د چون

  ) ٧٧١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  دارند که،  ٢٨۴٠در غزل  و

  ییکه تو خاص از آنِ ما ییبه هر گدا منگر 
  ییارزان که تو بس گران بها شیخو مفروش

  ) ٢٨۴٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی هاو در حد اتفاقات و فرم   می بفروش  زندگ   یهات یبه وضع  خود را به راحت   میتوان نم   پس   خودِ زندگ  عنوانبه

  .م یو گم بشو میبچسب م،یبشو  تیهوو هم  می فکر کن رونیب

   لحظۀ زندگ   نیا   ِت یاز وضع  هان یا  ها، گذرانسس، شغل، خوش   ، عروس  ، چون مسافرت، مهمان  ییهات یوضع

  ها ن یو بعد حول مرکز ا  میکن   یها  و خود را با آن   میگم بشو  هان یدر ا  دینبا  و ما به عنوان خود زندگ   ندیآ باال م 

  .میو رنجش بشو و دچار درد، ناآگاه  دیای ب شیخواسته و توقع پ

م   خود به  نیهم  میتوان را  زندگ اآلن  ا  یجار   ، عنوان  درک کن  نیدر  بب  می لحظه  ه  مینی و  ب  چ یکه    رون یعامل 

نم  ها) و عامل درون(انسان  تع  نییجنس ما را تع  تواند (ذهن)  ابد  نیی کند، جنس خدا    ت ینهایب  و   ینشده، 

  از جنس خداوند است.  است. زندگ
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  49صفحه: 

از    زیچچون همه  می و درون ندار رونی از ب  یازمند ی ن  چیو ه  م یکامل و کامل هست  م، یهست    حاال که خود زندگ  پس

  .می شل گرفته و اول و آخر خودمان هست  رونی خود ما به ب

 ها ت یندارد. وضع  ییمعنا  یز یپس چ   میاگر ما نباش   رد،ی گ شل م   رونیاز ب  تیوجود خودمان است که وضع  با

. ظاهرِ  می کن  ر یها گنقش   نیدر ا   ست ی. قرار نبوده و ندیآ م   زندگ  ی بایهستند که از نقش ز  ییهای و باز   شوخ

  یاتفاقات، فضا  نینشان دهد باطن ا خواهد م نیها بد است. و اموقع ها خوب و بعض موقع بعض  هات یوضع

  است. شده و از جنس زندگ گشوده

  دارند که:  بایز  لیجناب موالنا خ ٣٠١٣غزل   در

    ی در آخر زمان کرد طرب ساز اری
  یی او جد جد ظاهر او باز باطن

  
  علم کشت  نیبد اریعشاق را  جمله

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

. کند نم  نییجنس ما را تع  یز یچ  رونیچون در ب  م،یداشته باش ترس دینبا هات یوضع شدن ادیاز کم شدن و ز 

  هم ندارد.   پس ترس

از درونِ محوِ    هاتیوضع  نیناظر به ا  دیهستند که با د  تی وضع  یهاطلسم   هانیدلهره، استرس، دلشوره، ا  ترس،

  . کنند نظر عبور م  یما با 

  است پاک انِیب تیب طَهِراٰ
سمش خاک گنجلنور است، اَر ط  است  

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

  ش ی از پ  تِ یطلسم، وضع  ستم،یطلسم، سحر و جادو ن  می کن و ما درک م  شود، مرکز ما پاک م  ییفضاگشا  با

  شدن است که انسان را پخته کند.  نیی در حال تع ایشده و  نییتع
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  50صفحه: 

  ن یبه ا  ی داری ب  یبرا  ییهاونی اشانت  هان یا  م،یستیها ما ن طلسم   ها بستگ   نیا  میشو متوجه م  به عنوان زندگ  

  ن یاز ب  خص باز هر ش  یها در فضا همۀ سحرها و جادو   ،ییفضاگشا  ، خاموش  یهستند و تنها با    یلحظۀ ابد

  . کند اصال اصابت نم  ای  رود، م

موالنا    اتی لحظه به لحظه، تکرار اب  ییحضور و فضاگشا  برنامه گنج  کردناز جناب موالنا و گوش   نشیب  نیا  با

  ی فضا  یبه    رایز  توانند کنند، نم  افتادند، بخواهند ما را دچار بستگ   ذهنکه در دام من  یافراد  هاارد یلیاگر م

  شوند. م  خودیب و خودشان از خود  خورند و عدم برم یابد

عنوان خود هستند و به  دشدنیو ناپد  رفتننیدرون آفل، ازب  یهات یوضع   رون،یب  یهات یوضع  نیا  تمام   میبدان

  چون   ستین نگران  یجا  ج یو ه شوند صفر م هم هان یا یناظر رو  دیبا د زندگ

  : دیفرما جناب موالنا م  ییطال تیب

  ست یمو ما را بدان شه بار ن تو
  . ستیکارها دشوار ن مان یکر  با

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

 ان یها و آقابه خانم   دیدار  یشنهاد یسالتان است، شما چه پ  یو    ست یشما که ب  با،ی ز  ل یخ  آقای شهبازی:

  وسال خودتان. سنهم

. اشعار جناب  میتوجه داشته باش  لی حضور خِ که به برنامۀ گنج   نیخوب، استاد با اجازۀ شما، ا  نسترن:  خانم

  ی ها. داستان میآن بخوان  ی . اشعار را از رو می کن  هی. هفت جلِد جناب موالنا را تهمیموالنا را حتماً گوش بده

   فارس   است را حتما با معان  استاد زمان  ریکه تفس  می . قرآن کرمیرا بخوان  . معانمیجناب موالنا را تکرار کن

  .  میستین  هات یوضع  نیا  میبدان  کهن یا  شتریو ب  میکار کن   ل یجناب موالنا خ  اتیخودمان با اب  یرو  کهنی. و امیبخوان

وقت  چون  از  بود  یار ی که هش  که  ا  م یناپخته  به  آمد  نیو  کرد  میجهان  و  می هست  هات یوضع  می فکر  به نسبت . 

آفل    هان یو ا  ستمین  هات یوضع  ن یکه نه، من ا  میلحظه متوجه بشو  ی اگر که    میواکنش نشان داد  هات یوضع

  ی من ماندگار  یبرا  یز یچچی سنم از دست دادم و ه  نیدست آوردم را تا به اکه اآلن به  یز یهستند، چون هرچ

با اشعار جناب    ترش ی. بشود نمان فاسد م . چون هدف با ذه میبا ذهنمان هدف را دنبال کن   مینداشت. نخواه

  .می هدفِ کمال را دنبال کن میشما بخواه یهاموالنا و گفته 
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  51صفحه: 

.  م یاور ی به بزرگان ب  یو رو  می اشعار جناب موالنا را تکرار بن  ل یخ لیخ  کهنی. اکند م   تیاذ  لیچون ذهن خ  

چون حضرت رسول، جناب موالنا، حضرت  هم   م،یبزرگان را گوش بده  . حرفِمیو خاموش بزرگان بشو  میتسل

  .میو اشعار را با جان و دل بخر میرا دنبال بن  هان یعطار، ا ، فردوس ، ی...، جناب حافظ، سعد ها ل یو خ عل
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  52صفحه: 

  از اصفهان  الیخانم سه‐١۵

  و خانواده گنج حضور  ی سالم و درود خدمت استاد شهباز با

  از تن وز مزاج   دیاز تجر  خوشتر 
    جیالهام گ  یفرعون ب  یا ستین

  ) ١٧۴۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

از سمتِ    دوگانگ   نیدارند وا  ها دگ یفرم همان   جادیحالت را در ا  نیشتریب  دوگانگ  تیخاص   ذهنی هامن   در

 یی تایحضور، فقط و فقط در انتخاب    و آمدنِ  شدنی است که    در حال  نی. اباشد به آن م   اق یجهان و اشت 

  است.

  ر ی مرکز سخت و سست و غ  را ی. زرفتیپذ  توان نمود؟ نه، صراحتا نم   جادیرا ا  ییدو  در بارگاه اله  توان م  ایآ 

  شود  نم  داریهرگز پد  دهیبستر شور  نی. و شور و الهام در ادیاتخاذ نما  تواند را نم   دگیجز همان  می انعطاف تصم

  .شود از فرد شروع م  یمجاز  شناخت وانخشم، حسرت و زمان ر  ،بر دور باطل، افسردگ و زندگ 

  حق گسترد بهر ما بساط   حم
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که
  ) ٢۶٧٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

 گردد م  ها دگی هماندر  تی خالق جادیدرک الهام و ا یبرا فیآرامبخش و معطر و انبساط، بستر نرم و لط یفضا 

مرکز    تواند ذهن، فرعونِ مرکز ماست. که فقط و فقط بواسطه حضور است که م  یگرجهان ستم   ای  تیو عدم خالق

  . دیو پاک نما قلیرا ص رانیما و د

  شد  اریو از کل قطع شد بجز 
  از تن قطع شد مردار شد   عضو
  ) ١٩٣۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  به کل بار دگر   ونددینپ تا
  باشد نبودش از جان خبر   مرده
  ) ١٩٣٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  53صفحه: 

  آنرا خود سند  ستی بجنبد ن ور
  هم جنبش کند   دهینو ببر  عضو
  ) ١٩٣٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی گستردۀ آن را که در فکرها  ی هاف یما را در ط   یها ها و واکنشکنش    زندگ  حاًیباال جناب موالنا صر  ات ی اب  در

ماجرا است. که    تیو تنها وصل و اتصال به کل  دینمارا مردود و رد م   شود شل گرفته و اجرا م  ذهنی هامن 

ا  رایز.  ییگشامر در فضا   ستین  یز یماجرا هم چ  تیکل   نی. اگردد ما در ابعاد گسترده م  باعث زندگ   ن ی در 

  ن ی شده از ا  یجار  زندگ  م یتوان و م  میگرد باالتر از خود و مرکزمان م  یموفق به درک فضا   شدهگشودهی فضا 

  . مییفضا را درک و ثبت نما

که از قبل ما را احاطه کرده است   عشق و حضور زندگ  ت، یبرکت، امن ،فراوان یهاشدن جزء با کل راه  ی در

  . ابدی م ان یجر

 تواند  که م یز یو تنها چ  شود بواسطه قضاوت و مقاومت ناآگاهانه خود مانع از درک حضور آن م  ذهنمن   اما

  ی کرده و صبور  یدور   ذهنمن  نیدروغ   یها ان یکم کند. صبر کردن و حزم است که از جر  اناتی جر  نیما را در ا

  . میابی را در  زندگ انی تا دانش و جر میکن م
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  54صفحه: 

  خانم الدن از کانادا    ‐١۶

  ) ٢٢٠٢  تیدفتر چهارم، از ب ،یمثنو   ،ی(مولو   از قصۀ سه ماه برداشت

عاقل، و نادان که در   مهیعاقل، ن انسان را در قالب قصۀ سه ماه یِدار یمختلف ب ی ها قصه جنبه  نیدر ا موالنا

زندگ  یریآب  م ،م ان ی ب کنند کند .  

   ماه  سه  است.   ییتای  ینماد فضا   ا ینماد ذهن، و در   ر یآب  ، ینماد جهان ماد   ادانیانسان است، ص   نمادِ   ماه 

انسان باشد.     یحضور در    یار ی هش  زان ینماد م  ا یحضور و    یار ی ها در سطوح مختلف هشنماد انسان   تواند م

   ذهن موقت   رِیدر آب   د که زندگها در ذات آگاه هستنانسان   عنیاند،  شده   ادانیواقف به آمدنِ ص  هر سه ماه 

  حضور است.   یاریو زنده شدن به هش جسم   یاریگذر کردن از هش  ،یاست و مقصود از آمدن به جهان ماد 

  عاقل بود عزم راه کرد  آنکه
ناخواه کرد عزم لمش راه  

  ) ٢٢٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

انسان    قیرا درست بشناس. وطن حق   «حب الْوطَن»  قیحق   یمعنا   دیگو . موالنا م کند عاقل عزم به رفتن م  ماه 

شطّ    یو مقصد، آن سو  شود مسافر است. سفر از ذهن آغاز م  یاست و انسان در جهان ماد  ییتای  یفضا 

  حضور است.    یار یهش

  شَط  یِگذر زآن سو  ،وطن خواه گر 
  راست را کم خوان غلط  ثِیحد نیا

  ) ٢٢١٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   جمع   ذهنمن نماد    تواندکه م   رید  و از مشورت با دو ماه  افتهیلزوم به سفر را در  کند،  عاقل درنگ نم  ماه 

  لیتبد نیا تواند نم است، کسکه مسافر بودن خود را درک کرده   به جز کس دیگو . موالنا م کنَد باشد دل برم

  و لزوم به آن را درک کند. 

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

  ) ٢٢٣٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  55صفحه: 

رمحاست بس  ابیآن آه، کم  م  
  کن چون عسس  یرو رو و، پنهان شب

  ) ٢٢٣٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که    دهد نشان م  کند، م   هیرا توص  یپنهان رو   نیچنآه در چاه کن و هم   مانند حضرت عل  دیگو موالنا م  کهنیا

و مشورت خواستن از او، کم کننده    ستین  ریمس  نیکه در ا  انسان  یبرا  لیتبد  رِیو فرازِ مس  بیبازگو کردِن نش

  . رانیاز ذهن خود و د ل،یدنگه داشتن راز سفر و تب  دهیپوش  عنی ی. پنهان رو ستین

  کند م مرکز عدم شدۀ ما، راه بحرِ نور را ط عنیعاقل وجودِ ما    ماه  ،ییو فضاگشا زیاومت بر پرهمد  شرطبه

  . ونددیپ و به آن م 

  آن حذور  رفترا پا ساخت، م نهیس
  مقام با خطر تا بحِر نور  از
  ) ٢٢٣۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گرفت  ایره در ، آن ماه رفت
ور و  راهپهنۀ پهنا گرفت د  

  ) ٢٢٣٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

کام  تلخ  ادانی با او را از دست داده و با آمدن ص  اما فرصِت همراه  دهیعاقل را د  عاقل، رفتن ماه   مهی ن  ماه 

و ماندن در ذهن    دنیهمان  ر یباشد که در مس  انسان  یبرا   نماد اتفاقاتِ تلخ زندگ  تواندصحنه م  نی. اشود م

  . ندیآ م شی انسان از خواب ذهن پ یداریرفته است. اتفاقاتِ تلخ توسط قضا، به منظور ب شیپ

  دام  آوردندیب ادانیچو ص پس
  کام  عاقل را از آن شد تلخ مین

  ) ٢٢۴١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

است.    ذهنمنمردن به    شد،یاند م  یجهان ماد   ادانی از ص  ییرها  یعاقل برا  مهین   که ماه  یاچاره   تینها  در

.  م یکلمه: تسل  ی در    ایآبِ خردِ کل،    انیو سپردن خود به جر  شی و ابزارها  ذهنمن و خاموش کردن    اریب  عنی

دست    دینبا  یمعنو  ریشناگر. پس در مس  ای سباح    ی  مثلنه    رود، آب م  انیکه بر جر  مانند خَس  روم م  دیگو م

  است.   آبِ زندگ  انیو سپردنِ خود به جر   میکار تسل ن یا زد، بهترو پ
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  56صفحه: 

  چنانکه خَس رود  یبر و روم م
  چنانکه کس رود   به سباح ن

  ) ٢٢٧٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بسپارم به آب   شیگردم، خو مرده
  از مرگ، اَمَنست از عذاب  شیپ  مرِگ

  ) ٢٢٧١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی دچار آتش دردها   تیو در نها  زد، نجات، خود را به چپ و راست م  یذهن ماند و برا  رینادان در آب  ماه 

بله. پس   دیگو و او در پاسخ م  امد؟ینزد تو ن  یاهشدار دهنده   ایآ  گفت حال، عقل او م  نیشد. در ا  ذهنمن 

فرار از رنج   یاقرارِ او، برا  ن یکه ا  د یگو م  والنا اما م  آورد، م  ادی را به    اشی وجود  قت یحق  ز ینادان ن   ماه   حت

کر    ازمندی . بازگشتن به بحرِ نور، نشود م   انی است و به محض رها شدن، دوباره دچار نس   ادآورنده یبه    ای مذَ

  .ستگشودۀ درون و اتصال به عقل زندگ  یاست که همان فضا 

انسان  انیپا  در به  متصل    موالنا  زندگ  هیکه  به    کند م   هیدر ذهن است توص  اشی اریو هش  ستی ن   عقل  که 

  . یوندی حضور بپ  تیامن و عاف یای تا به در ریمرده شو و در پناه انسانِ عاقل و زنده به حضور قرار ب ذهنمن 

رده کن   ست،یکامل ن  عقلخود را م  
  سخُن   زنده پناه عاقل  در

  ) ٢١٩٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : دیفرما م  ٢۴۴٣در غزل شماره  موالنا

  یهمره شو لهایبا س ،یقطره گر آگه شو یا
د، در ره نب ایدر یِسو لَتیسرنیب آفَت   

  ) ٢۴۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۱۹-۱مشار

  57صفحه: 

  ی شهباز  یهمراه با سخنان آقا ای از استرال حانهیخانم ر  ‐١٧

   وارد رابطۀ اشتباه   (حرف مردم)  ذهنبد و ناموس من   ی هان یداشتن قر  لیدلبه   شیپ   میسال و ن  ی حدود    باًیتقر

که در    اتفاقات   لیدلبه   تمام شد، ول  دهیماه نرس   یاشتباه است. آن رابطه به    دانستم از اول م  که شدم درحال

 کردم لحظه آرزو م که هر   یمتنفر بودم در حد خص  آن ش  ازشدت  ماه رابطه و بعد از تمام شدنش افتاد به   یآن  

  از او نماند.   یز یآدم رد بشوم که چ  نیا ی قدر از روآن نیبا ماش  توانستم کاش م

شدت  به   میکرد هم برخورد مبه   ابانی در کوچه و خ  اتفاق  ایو    شد بندۀ خدا برده م   نیاز ا  اسم    که اتفاق  هربار

  . آمد و حس انتقام به سراغم م شدم م  عصبان

را من خودم     طرف رابطه من بودم و اشتباه اصل  یقبول کنم که    توانستم بود که من نم   نیاشتباه من ا  باور

و انداختن تمام اشتباهات   تیدنبال فرار از واقعبشود و مدام به  لیتش   کرده بودم که اجازه دادم رابطۀ دوست

  م. به گردن آن بندۀ خدا بود

 نم ی که به من درد داده نب  شخص را به چشم کس  نیدر تالش بودم که ا  کنممکار  خودم    ی که دارم رو  ماه   چند

  نیکردم درمقابل ا  . سعآمد  تنفر بود که باال م  درد و   شتر یبود و ب  دهیفای ب  ول  نم یو امتداد آن شخص را بب

خودم هستم. من با  متوجه شدم مشل اصل کهن یا اادامه دادم ت سخت بود، ول اریکنم، بس ییاتفاق فضاگشا

درد    شتریو ب  نمی بود که من امتداد آن شخص را نبباعث شده  نیو ا  دادم مدام به خودم درد م   جا یب  ییکارافزا

  . اورمیو نفرت باال ب

  خواستم  و هربار که م   کردم م  خواه معذرت   دیبود که با  نیدرمقابل آن بندۀ خدا ا  ، ذهناز درد من   ییرها  یبرا

 ش ی کرد پ  ی ریو آن شخص برداشت د  ی کار را کرد  نی : اگر تو اگفت و م   آمد باال م  ام ذهنبدهم من   جیمس

مسأله را که حل    کن  ییفضاگشا  دادن و زنگ زدن کرد و تو آن لحظه نتوانست غامی خودش و دوباره شروع به پ

 امی گرفتم با دوستان گنج حضور   می پس حاال ولش کن. در آخر تصم  ، یکرد  ییهم کارافزا   تازه کل  چیه   ینکرد

روز بدون   یتا  کرد کار منصرف م  نیدادن ا را از انجاممن   و  آورد م لیدال باز هم  ذهنمن   مشورت کنم ول

  را برداشتم و گفتم :   شفکر کردن گو

  را بشُست  نیا د،یرس نجایمن ا دست
  اندر شستن جانست سست  دستم
  ) ٢٢١٧ تیدفترچهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  58صفحه: 

  ز تو کس گشته جانِ ناکسان   یا
  ها رسان فضل تست، در جان دست

  ) ٢٢١٨ تیدفترچهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م یبود، کردم من لئ نیمن ا حدِّ
  میکر  یکن ا حد را نق یِسو زان

  ) ٢٢١٩ تیدفترچهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هم جوابم را داد و برخالف    سپردم. زندگ  را به زندگ اش ه ی کردم و بق دادم و عذرخواه جیمحترمانه مس  لیخ

  نکردم.   افتی در یاز آن آدم جواب ذهنمن  یفکرها 

  : تیب نیا

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

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

قدر قشنگ متوجه  بود که آن   یبار  نیاول  بودم ولبود و بارها خودم تکرار کرده اواخر بارها تکرار شده  نیکه ا  تیب

  بودم.به درد کرده لیبودم و تبدها با خودم حمل کرده را ماه   روزه یمن کار  شدم م

  ازی: آقای شهب 

آفر  لیخ   .ای از استرال  حانهی . خانم رنی آفر  با،یز  لیخ انیخوب بود  به   نی. خوب  و روزها  نظر خودتان شادتر 

  اشعار موالنا؟   نیبا ا دیستیتر نبختخوش 

خدا را شر    لحظههر   قه،یدق  هر  ه،یثان  . هرکنم روز خدا را شر م  استاد هر   لیاستاد، خ  لی خ  :حانهیخانم ر

چند ماه    نیرا من در ا  رییممنونم از شما استاد. واقعًا تغ  ل یبرنامه. خ  نیداشتن ا  یداشتن شما، برا   یبرا  کنم م

  لحظه. هر  نمیب خودم دارم م  یتو

    د؟یخودتان دار ی هاسال وسنهم  یبرا یشنهادیپ  ،یاه یخوب شما توص ن،یآفر آقای شهبازی:

  ی ز یچ  ،ی تر از آن هستم که بخواهم کارکوچ   ل یبنم البته من خ  توانم که م  یاه یاستاد تنها توص   :حانهیخانم ر

که  نیکنم اول ا  شترفت یچند وقت که توانستم پ  ن یدر ا  نهی زم نیدر ا  دهم خودم انجام م  کهی ز یمن چ ول  میبو
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  59صفحه: 

شروع    داًیانجام بدهم و استاد جد  توانم م   کهیی ام تا آن جاکرده   سع   شهیکردم و هم   ت یرا رعا  قانون جبران مال 

با برنامه    کهن یبه من کم کرده و ا   لیخ   ن یو ا  دهم کار را انجام م  نیروز او هر   یگزارام به نوشتن شر کرده 

در    ترش یکردم ب  سع   یکنار گذاشتم و با دوستان گنج حضور   ستمتوان  کهیی جابدم را تا آن  ی هان یهستم و قر

  بود که توانسته به من کم کند استاد.  یز یتنها چ نیتماس باشم و با برنامه و شما، ا

  . عال ، عال ن،یآفر آقای شهبازی:
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  60صفحه: 

  ی شهباز  یهمراه با سخنان آقا از کانادا سایخانم پر  ‐١٨

  ی بودند. روز   یر یدر آب  قرار است که سه ماه   نیاست، از اآمده   یکه در دفتر چهارم مثنو    سه ماه  داستان

را    ریآب  عیسر  ران،یگ نشانه از وجود ماه  نیعاقل است با اول  اول که ماه   . ماهندیآ م  ریبه آن آب  ادانیص

 ادان ی تا ص  ماند جا مدوم در آن   . ماه کند م هم مشورت ن  رید  انیبا ماه    کار حت  نیا  یو برا  کند ترک م

که    فهمد عاقل نرفته است، اما م  کرده است که با ماه   که چه اشتباه   شود در آن موقع متوجه م  گردند، برم

شوند و او را    دیاز او ناام   ادانیتا ص  زند خود را به مردن م   عاقلمه ین   ماه  نیندارد. ا  یاده یفا  رید  مانیپش

  . شود و کباب م رندیگ او را م ادان یص ،ماند م  ریسوم که نادان است در آب  و اما ماه  نند،رها ک

و هر سه   رمیگ ارتباط م   احساس کردم که من با هر سه ماه  دم،یرا شن  همان بارِ اول که داستان سه ماه  از

در هرلحظه    عنیها در من موجود هستند،  اند و هنوز هم هر سۀ آن در من بوده   ام مختلف زندگ  یها ها در برهه آن

  ن یمن در ا  یاریبه سطح هش  بستگ  روم م   ماه  کدامدر قالبِ    کهنیو ا  روم، سه قالب م  نیاز ا  یمن در  

  لحظه دارد.

  عاقل:  اول، ماه قالب

از    که از چند ماه قبل  دیشد اری بس  یوجوطلب و جست   ی ، در پسِ  ٢٠١٨ ۀیمن با گنج حضور در ژانو  ییآشنا

تجربه کردم، و   ٢٠١٧را در شش ماه آخر سال   یادی ز ل یخ  ل یخ  یمعنو  تشنگ  ی آن آغاز شده بود، رخ داد. 

آشنا   یخصوص  به از  قبل  برا   ییماه  طلب  آتشِ  در  من  حضور،  گنج  م  یبا  ه   سوختم شناخت    ز یچچ یو 

  عطش من را فرو بنشاند.  نیا توانست نم

  م ینزد  انی از آشنا  یاست که    ادمی.  دادم روز داشتم برنامه را گوش مبا گنج حضور آشنا شدم، شب و    وقت

   بهتر شود، خوب است، ول  ات که زندگ   یبشو  یو معنو  بن  شرفتیپ  کم  خواه «حاال اگر م:  گفت به من م

    .»به حضور برس خواهددنبال حضور نباش! نم  رید

گرفت، گوش به حرف ندادم   شیرا پ  ای با آن آشنا نکرد و راه در  عاقل که مشورت   هم آن موقع شدم آن ماه  من

  و کار خودم را کردم. 

  ندارم مشورت  نهایبا ا گفت
  سستم کنند از مقدرت  نی ق ی که

  ) ٢٢٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  زاد و بوم بر جانشان تند   مهر 
  بر من زند  و جهلشان کاهل 

  ) ٢٢٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

برم مشورت نم   گفتم من با کس  عنی بر من    و جهل من ذهن   چون اگر مشورت کنم، کاهل  کنم، از دور و 

  ادامه دهم. گذارد و نم  زند م

مشورت کردم، آن    ی شهباز  یگنج حضور، و شب و روز با موالنا و سخنان آقا   به برنامۀ   دمیچسب   دودست  رید

همۀ کارها ر  میهم در  ترازو   زیاز  با  را  م  یتا درشت. مرتب خودم  و موالنا  نقص   دمیسنج  گنج حضور  و  و  ها 

  .کردم م  حیترازو تصح  نیخودم را با ا ی های کژ

  نکو  دیبا  یارا زنده مشورت
  ترا زنده کند، و آن زنده کو؟  که

  ) ٢٢٠٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زن  یمسافر با مسافر را یا
  زن  یِلنگ دارد را  تیپا زآنک

  ) ٢٢١٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ده ی است، مناسب مشورت است. فهم  ییتای  یای حضور که خودش مسافر رفتن به دربهفقط انسان زنده   عنی

  بروم آن طرف.  دیو با ست،یماندن ن   ی جا ای دن نیا ریبودم که د

  ست یالوطن بذر، مادم حب از
  ست ین ی سو نیوطن آن سوست، جان ا که

  ) ٢٢١١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شط  یگذر آن سو   ،وطن خواه گر 
  راست را کم خوان غلط  ثِیحد نیا

  ) ٢٢١٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هوشمند    ار ی بس  یار ی هش  یبودم، بله    ده یبروم را من نفهم  جان یاز ا  د ینکته که من با  ن یا  م،یرا هم بو  ن یا  البته

اآلن بعد از    اندک بود.   لیبا ذهن، در آن موقع خ   شدهجمع  یِدانشِ معنو   کنم بود. چون اآلن که نگاه م  ده یفهم

از آن هم با ذهن است. احساس   یاما مقدار  است،هشد  شتریب  لیمن خ   یگذشتن چهار سال، اطالعات معنو 
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   روزَن   یگرفتن،    ادیو    دنیفهم  یبرا  ادی با گنج حضور، اقرار به ندانستن و طلبِ ز  ییآشنا  لیدر آن اوا  کنم م

و ذهنم کمتر    برد م  شیمن را در دست گرفته بود و خودش من را پ  تیهدا  خالق زندگ  یروید که نرا باز کرده بو

  .کرد دخالت م

  د یعاقل د  مهی ن  ماه  نیانداخت. چون ا  عاقلمه ین  ایدوم    ماه  ادیکه االن گفتم، من را    یاجمله   نیاما حاال هم  و

  که بهتر است خودش را مرده کند و بذارد آب او را ببرد.

  برآرم اشم خود بر زَبر پس
  بر آب بر رومو م ر ی ز پشت

  ) ٢٢۶٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بر آب چنانک خس رود  روم م
  چنانک کس رود   به سباح ن

  ) ٢٢٧٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خودم را    ،دانم» که نم   دانستم «م حال   نی و در ع  دانستم» «نمبا گنج حضور    ییهم چون در آن موقع آشنا  من

شده بود، سپرده بودم و فقط گوش به مشورت با   یکه توسط برنامۀ گنج حضور در من جار آبِ زندگ ان یبه جر

  زندۀ نکو بودم. 

  نادان:  اما ماه و

عاقل   مواقع ماه   نیو در ا رود،  جلو م  ییو با فضاگشا  کند م  دیشد ییفضاگشا که گاه  ییسایهمان پر خوب

خود، گوش به مشورت با  معلومات ذهن یر یبه کارگ یجا و به کند خودش را مرده م ییهاو در زمان  شود، م

و   کند که با ذهنش هم مشورت م  دیآ م  شی پ  سایپر  نی عاقل، هم  مه ی ن   ماه  شود م  عنی  دهد، زندۀ نکو م 

فعال بوده    در من هر سه ماه  میگو است که م   نیهم  نادان و جاهل؛  ماه  شود و م  کند هم م  و تنبل   کاهل 

  و هنوز هم هست. 

  رون یو هم درون و هم ب  م،یشو که ما لحظه به لحظه نو م  امده یفهم  یشهباز   یموالنا و آقا   یهابا آموزش   البته

را    میاریسطح هش  توانم که من چطور م   جاستن ی. حاال سؤال اردیگ قرار م   دیجد  تی وضع   ی ما در هرلحظه در  

  نادان؟!  ای و  عاقلمه ین  عاقل باشم و کمتر ماه ماه شتریباال ببرم که ب  قدرنیا
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عاقل     ماه  در مواقع  نم یب م  کنم، ه م به خودم نگا   مهم است، وقت   لی مسئلۀ طلب خ  نیشدم که ا  متوجه 

نبود. حاال من هم اگر   ایبود و در در  ریعاقل در ابتدا در آب  دارم. ماه  یادی ز  لیخ  که طلب و تشنگ  شوم م

باز هم داشتن    نیام، با وجود اآزاد نشده  کامال  هاتیو از تمام محدود  دمینرس  ییتای  یپهنا یب  یا یهنوز به در 

  . کند  عاقل م به ماه لیمن را تبد د،یشد طلب و تشنگ

   س یع   ادی  م،یافت م  دهیبرگز  یاریو هش   مصطف  ادی  م،یافت موالنا م   ادیما زود    د،یآ عاقل م  اسم ماه   وقت

 ست یالزم ن  م،یعاقل باش  ماه  کهن یا  یاما برا  دند،یرس  ییتای  یا ی هستند که به در  ییهای ار ی هش  هانی. امیافت م

  .  میشده باش لیبرقرار شده باشد و ما کامال تبد عللحظه در ما بالف  نیخدا در ا  تینهایزنده شدن به ب

. البته  میشو عاقل م  لحظه ماه  نیدر ا  م،ینیب را در خود م   ریمشخصات ز  یسر  یلحظه    نیدر ا  کهن یهم

  .مینادان بشو  و ماه میبعد دوباره به ذهن برو ممن است لحظۀ

  م؟ یعاقل بشو  به ماه لیلحظه تبد نیدر ا میتوان و چطور م ست، یعاقل چ  اما مشخصات ماه و

  :رود جلو م   قیعم  ییخود و با فضاگشا عاقل با دل اصل  ماه کهنیاول ا

  آن حذور   رفترا پا ساخت م  نهیس
  مقام با خطر تا بحر نور  از
  ) ٢٢٣۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

سرعت گرفتم    یدر راه معنو  هم   لیکردم و خ   قیعم   ل یخ  یهایی است که فضاگشابوده  ام در زندگ  یموارد 

  نادان شدم. به ماه لینکردم و تبد ییهم فضاگشا ییها، اما وقتعاقل)  (مانند ماه 

  ندارد.  ییآن ابا یهاو رنج  های بودن راه، پرخطر بودن آن و دشوار عاقل از طوالن ماه کهنیدوم ا

  گرفت  ایره در  آن ماه رفت
  دور و پهنه پهنا گرفت  راه

  ) ٢٢٣٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و عاقبت  دید ار یبس رنجها
  ت یامن و عاف یآخر سو  رفت

  ) ٢٢٣٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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با خرد زندگ  کنم م   ییکه فضاگشا  مواقع ندارم و مثل ماه   اصال ترس  شوم،م   تیهدا  و  با    از راه  عاقل 

به    شوم م  لیتبد  سنجم، خودم را با ذهنم م   کهن یاما هم  کنم، م   شرفتیو پ   روم جلو م  ع یتند و سر  یی فضاگشا

  . سوزمم  تابه نادان و در ماه  ماه 

  را با خودش ببرد.  یریکس د کند نم . تالشرود عاقل تنها م ماه کهنیسوم ا

  : ره کنمرک ی ز آن ماه  گفت
  و مشورتشان بر کنم   یز را دل

  ) ٢٢٣١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

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

رو    مواقع  من حواسم  تمام  م  ی که  است،  متمرکز  ول   ماه  شوم خودم  برا  کهن یهم  عاقل،    انم ی اطراف  یدلم 

  .شوم سرخ م تابه نادان و در ماه  به ماه  شوم م  لیرا هم با خودم ببرم، تبد  شانیا خواهم و م سوزد م

  . رود سر و صدا م یب کند، م  یروعاقل پنهان  ماه  کهن یچهارم ا

  بس  ابستیکم آن آه  محرم
  کن چون عسس  یرو رو و پنهان شب

  ) ٢٢٣٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خواهم  م   شوم، را متوجه م  یمسئلۀ معنو   یاست. تا    ادیز  میسر و صدا  ام که من گاهرا متوجه شده   نیا  البته

  شوم  م  لیزود تبد  شوم، م  نیخودم قر  بعد چون با گفتن و حرف زدن، با من ذهن  م،یداد بزنم و به همه بو

  کنم.  نیتمر شتری ب دیاست که با ی از آن موارد ی روپنهان  نی. اسوزم م تابه نادان و در ماه  به ماه 

  . در آن اقامت کرد شود است و نم  خطرناک  ار ی بس یبود که ذهن جا دهیعاقل فهم  ماه کهنیپنجم ا

  او س بود یآهو کز پ همچو
  رگ بود  ی تا در تنش  دودم

  ) ٢٢٣۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  خطاست یخرگوش و س اندر پ خواب
  در چشم ترسنده کجاست  خواب،

  ) ٢٢٣٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

اما عملرد من در هنگام مواجهه با    شوم، زود متوجه خطر م   ند، یآ دردها م  ایو    کند حمله م  ذهنمن   وقت

رفتن درد، از ذهنم و    یهم برا  گاه  ول  کنم، م  ییفضاگشا  گاه   ست، یعاقل و فضاگشا ن  درد لزوماً مثل ماه

  .  رمیگ کم م شیالوها

  ییرها  لۀیآن را وس  در موقع درد است که ذهن من  هات یکم گرفتن از ذهن، خواندن ب  یظاهر معنو به   نمونۀ

با تأمل باشد، اما اگر از    کهن یمشروط بر ا کند، کم م  ل یخ ییبه فضاگشا  ات یخواندن اب  ند،یب من از درد م 

  .  میافت دور م  ییتایبدتر از بحر  م،یاستفاده کن ذهن لۀیعنوان وس ها به آن

من    یاری هش  یدارم تا آهو  از یکه من در آن لحظۀ حملۀ دردها واقعاً ن  یزیآن چ  دیاست و شا   سببیخدا ب  کارِ

  است.  قیعم  ل یخ  ییفضاگشا ی از دست س رها شود، فقط  عیسر

   چراغ داستان سه ماه   ریبا گنج حضور را در ز   ییخودم از زمان آشنا زندگ   انات یکه جر    وقت  ، طور کلبه  پس

  است که:عاقل بوده  لرد من مثل ماهعم  مواقع شوم متوجه م  کنم، م بررس

  ام.کرده قیعم  ییاوال فضاگشا ‐١

  راه ببرم.  نیرا با خودم در ا ی ریخودم بوده و نخواستم کسِ د ی دوماً تمرکزم رو ‐٢

  و موالنا و گنج حضور مشورت نکردم.   جز زندگ سوماً با کس ‐ ٣

  اد یاز موالنا و گنج حضور    دیو با  دانم که نم  دانستم داشتم و م  یادی ز  ل یطلب و عطش خ  کهنیو چهارم ا  ‐۴

رمیب.  

  به همراهانمان؟  دیدار یاه یچه توص د؟ یدار ی شنهادیشما چه پ آقای شهبازی:

که از موالنا از    خوب از درس  کنم، ول   یاه یهستم بخواهم توص  نیتر از امن کوچ   یشهباز  یآقا   :سایپر  خانم

  یی کردم که فضاگشا  ستیمهم هست که آخر ل   لیچهار مورد خ   نی هم  کنم گرفتم، فکر م  داستان سه ماه   نیا

  هست.  نیفقط هم با تمر نیو خوب ا می بن نیرا تمر  قیعم
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   باشد ول   ذهن   لی خ  دیبد است. اصال شا  لیما خ   ییفضاگشا   نیخوب ا  م،یشو که با گنج حضور آشنا م  لیاوا

  .  ییدر فضاگشا میشو کردن بهتر م نیبا تمر

در دلمان هم   . حتمینخواه  هم حت   ذره ی   اصال حت  چیخودمان باشد و ه  یتمرکزمان فقط رو  کهنیا  دوم

  هست.  ذهناز من  نی. چون ااد یراه ب  نیبا ما در ا یریکس د ، که حتماً کس مینخواه

نرفت مشورت ک    ماه  آن  با دعاقل اصال اگر   دانست . چون مدییا یشما هم با من ب  کهن یا  یبرا  ران یند  که 

همان ارتعاش بود که   دیکم کند همان، شا  تواند م  هی وقت به بق  برسد آن   ییتای   یا یخودش برود به آن در

     کند. داینجات پ دیکه با  دیگرفت و فهم   ادیهم از او  عاقلمه ی ن ماه 

اش از همه   کنمو طلب هم فکر م  میحضور مشورت کن و موالنا و گنج  راه فقط با زندگ   نیدر ا  کهنیا  رید  و

در    یزیچچ یه  میو بدان  میداشته باش  شهیرا در خودمان هم  ادی ز  لیطلب و عطش خ   نیا  میتر است، اگر بتوانمهم 

  .برد باال م   لیرا خ   شرفتمانیسرعت پ  نیکه ا  ستوقت هآن   ست،ین  به زندگ  دنیتر از رسما مهم   یبرا  زندگ  نیا

  

  �🔹🔹�بخش دوم انيپا�🔹🔹�
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  ی شهباز  یاز آلمان همراه با سخنان آقا  ایپو یآقا ‐١٩

  آن را   خوانم م  بار ی . من کند قبل خواندم هنوز کار م  ۀکه هفت  تیب نیبه حضورتان که ا کنم عرض م 

  ست دهیرس من روح  هینََفخْت ف 
کم را رها کن  شیب غم و غم  

  ) ١٩٠۵  ، غزلشمس  وانید ،ی (مولو

دارم. چرا قرارداد    ش» یبو«غم کم  ل یمن خ  ول  ر؟ید  یها انسان   ای هستند؟    یچطور   ریافراد د  دانم نم   من

  ی است؟ چرا برا  ادیز  یچرا حقوق کم است؟ چرا آن   کند؟ نم  امق یتشو  یاست؟ چرا آن    یطورنیا  امی کار

لحظه    نیکه در ا  کند به من کم م  لیخوانم، خ  را م  تیب  نیکه ا  وقت  کم»و شی«غم ب  نیاست؟ کال ا  ادیشما ز

  را رها کن.   وکم»ش ی«غم ب ،ی ندار ازی ن یز یچ چ یو تو به ه امده ی من در روح تو دم د،یگو خداوند م 

کم     ی  ول   د،یخوان وقت است م   لیرا که شما خ  تی ب  ی   خواهم م  ت،یب   نیکوچ فقط در هم  حیتوض  ی

ب ا  ی برا  شتریاواخر  بنم.  داده، صحبت  نشان  من  به  را  خودش  راه  شما     معروف  تیب   ی  ت، یب  نیمن  که 

  : دیخوان م

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

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

تمام    لغزد، م  شیکه آدم پا  »گاه ن ی«کم  یاست که،    یی. جامیافتاست که ما به دام م  ییجا  ن»ی«کم   نیا

به   م،یافت م  عن ی  م،ی غلتها م هستند که ما در آن   »گاه ن ی«کمها،  ها، تمام مقاومت تمام قضاوت   ها،ت یشا

  . میافت دام م

   هستند که ه   یتکرار   یها  دگیهمان  یسر یمن    یبرا  است؟ ول   یچطور   رانید  یبرا  دانم نم   هرکس  یبرا

ها رها بشوم،  از آن   خواستم با ذهن مثال م    لیهستند که من خ   »ییهاگاه ن ی«کم با ابزار ذهن. و    شوند،  تکرار م

  و اصال راه ندارد. شود که نم

 تواند نم   » و حزم کس  صبریب   گاه، ن ی«کمکه از    دانستمو م   شدم آرام م    لیخ   خواندم را م  تیب  ن یکه ا  وقت  ول

  ن» ی«کم از    تواند نم  کس  و حزم»   صبری «بکه    گفتم من م  کرد که ذهن حمله م  بِجهد و فرار بند. پس وقت
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به    دفعه یداشتن خودش    «حزم»کردن و    «صبر»  نیاقضاوت رها بشود. پس    ن»ی «کمرها بشود، از    تیشا

  . شود منجر م  خاموش

آن چند قدم را    ای  شیآن دوراند  ای  «حزم»که    دیگو و در ادامه موالنا م  «حزم را خود، صبر آمد پا و دست» 

را    «دام چرب و نوش»  نیهست آن، تو ا   «دام چرب و نوش»که    دیگو هم م  آن  ۀو، چون در ادام   دنیجلوتر د

   است ول   «دام چرب و نوش»   دهد، نشان دارد م  تو   یکه ذهن برا  یز یچکه آن   آن است که بدان  «حزم».  نیب م

  است. کرده  ن»ی «کمتو   یو برا اندازد م  ریتو را گ  یپا

 ا ی   د،یتصور بن  انسان  یرا    «حزم» نظرِ من، اگر  است به  ی جالب  ه یو تشب   را خود، صبر آمد پا و دست»   «حزم 

آدم باشد، دو     یاگر    عنی است.    صبر»  شی«دست و پاکه    بدان  دیرا هم با  «حزم»  نیا  دیگو م  ،ی موجود   ی

  . اشدصبر ب  دیتا پا و دو تا دست داشته باشد، کال چهار چرخش با

آخر    عنی.  خواندم جا ماش هم آخر آن را جابهحفظ بشوم. همه   توانستم اصال نم  خوانم  را که م  ت یب  نیا  من

«حزم را    ای  «صبر را حزم آمد پا و دست» گفتم  بعد با خودم م «صبر را خود، حزم آمد پا و دست»  گفتم آن را م 

  ؟  صبر آمد پا و دست»

  .  رمیگ وقتتان را نم نیاز ا شتر ی. من بکند کم م کم   یبود که  تی ب ی خالصه

باالتر از    لیخ  «صبر».  کند به خداوند وصل م  کند، وصل م  به زندگ  فوراً  م،یما را مستق  «صبر»  آقای شهبازی:

 د یخوان را که م  ت یب  نیالو است. مثال شما هم   یها درواقع تفکر براساس  موقع    لیخ  «حزم» است،    «حزم»

    د؟یکن حزم است. توجه م نیا

   خوب معن    لیچه که؟ خ   عن ی  دیدان م   ن» ی«کم .  خوانم من مرتّب م  نیهم   یاست برا  ی جالب  ت یهم ب  ن»ی«کم  و

   د؟ یریگ م   انه یماه؟ ماه   ا یشما    د یریگ حقوق م  یاآخر هفته، حاال هفته   د،یکن . فرض کن که شما االن کار مدیکرد

  . رندیگ حقوق م  انهیدر آلمان ماه  :ایپو یآقا

حال  هرهست. به   انهی کم ماه  ل یخ  ،یادو هفته   ها بعض  دهند، م   یاهفته   ها بعض  ای آمر   انه، ی ماه  آقای شهبازی: 

ِبشن    د، یرو راه م  دیبغلتان، دار  بِ یج  بتان،ی در ج  دیاگذاشته  دیاشما آخر ماه حقوقتان را گرفته   دیفرض کن

  . کنم  م  رجپولم را خ برم االن م د،یخوان و آواز م دیزن م



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۱۹-۱مشار

  69صفحه: 

به ما؟ خوب در    د یرا بده  دی که اآلن گرفت  آن پول  شودکه م   ند یگو م  شوند شما سبز م   یدو نفر جلو   دفعهی

شما، حواسشان بود که    یسبز شدند جلو  دفعه یبودند،  پنهان شده  ییجا ی.  رونی اند بآمده   ن»ی«کماز    جانیا

  .  میریاز دستش ب جاستاش آن خرج نکرده، همه  م. هنوز هبشی االن حقوقش را گرفته و گذاشته در ج ا یآقا پو

آواز    م،یزن خداوند، بِشن م  شیاز پ  مییآ ور م از آن   یار ی ما هم که هش  یکردند. برا  ن»ی«کم  دیگو م  نیهم  یبرا

  دفعه  ی  م،یشو جهان م   ن یکه وارد ا  ها دگیهمان  نیکرده است. و هم   ن» ی«کم   ذهن من   دفعه ی  م،یخوان م

  است.  مهمپول   نیکه ا ندیگو که پدر و مادرمان م  میشو متوجه م

  شوند،  نگران م  کنند، م  تلخ سِر پول اوقات   مینیب ما م  کنند  که رفتار م  ن یهم  ندیگو به حرف هم نم   حاال 

کار    نیو خوب ا  شوند همه نگران م  شود؟  که اگر کارم را از دست بدهم چه م  دیگو ور پدرمان م از آن   دانم نم

  . دیآ از آن پول درم کهن یا یدارد؟ برا  ارزشچه 

. پس  مینی بب  نکی آن ع  قیمرکز ما، ما از طر  دیای کرده ب  ن»ی«کم است. و    مهم   زیچ   ل یپول خ  می فهم ما م  باالخره

  .  آورند م  رون یسر ب دفعه یاند که اند، پنهان شدهکرده  ن»ی«کم  یار ی در راه هش زها یچ   لیخ

اصطالح اند و شما مرتّب بهکرده  ن»ی«کمسر راه شخص شما  زها یچ   لیخ  ی اریعنوان هشکه به   دینیب هم م االن

   خانم   یبا    دیباالخره با  دی ازدواج کن  دی. مثال اگر شما بخواهییجا یاز    زنند باالخره سر م  د،یرو راه م  دیدار

  اند. کرده  ن»ی«کم  هانیا  ،یر یموضوع د  ی ای  دیکن  دایپ یتر کار به  دیشا دیگرد دنبال کار م ا ی د،یآشنا بشو

ه   جلو که م ی  د، یرو   مباال، م  دیآ ار کنم؟    د ییگوزم»حاال چبر و حم«ص .  ن یاز ا  گاه» ن ی«کم  ن یاز ا  دیگو  

را گرفتند    شان ذهناصال. من  «حزم» دارند، نه  «صبر»مردم نه   جست. ول  شود م «صبر و حزم» خطرها فقط با 

  . روند دنبالش م  شوا،یعنوان قالووز و پبه

ب  ار ی واقعاً اخت  نیا  کند، م   تهید  شانذهنکه دارند، درواقع من   ی اریاخت   نیا  کنند م  فکر   ی ها ت یاست. در 

   ذهن من   اری اخت  عنیوالسالم.    کن»   اریاخت یرا ب  ارتی کن. اخت  اری اختی را ب  ارتی«اخت که    گفت بود، م  ٩١٩برنامه  

  امان ندارد.   ییفضاگشا بدونِ  «صبر»کن،  «صبر» .  زندگ ارِیرا بِن اخت 

  ی زها یچ   د،یشو م   است. شما مرتّب عصبان  ذهنو تحمل را گفتند. تحمل مالِ من   «صبر»  نیتفاوت ب  امروز

  ترسم م  ای  ترسم، م  ای  کنم، کنم، من تحمل م  «صبر»  کنم من فضا را باز نم   دییگو اصطالح خشن به من م به

  .  کنم تحمل م نیبنابرا پس  زد،یروابطم به هم بر



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۱۹-۱مشار

  70صفحه: 

   به زندگ  آورد  را م   زندگ  ی خردمند  «صبر».  کند اوضاع را درست م  «صبر، صبر».  شود  آخرش منفجر م  تحمل 

  . کنند مردم تحمل م  شتریچقدر فرق دارد، و ب  دینیب . م آورد را م   ذهنمن  یخرد یواقع بما. و تحمل در 

  ماند  م   ادش ی  ول   شود، دعوا م  مینگو  یز یکه حاال االن چ  ندیگو م   کنند  م   که با هم زندگ  خانم  ای آقا    ی 

را    هانیاز ا  کدامچ یهمراه است، رنجش همراه است، با خشم همراه است. صبر ه  نه ی که چه گفته، تحمل با ک

 ار یبس  صبر، حزم»  ن،ی«کم  نیهم   ن،یکه ا  بدهم  ح یاست، مرکزِ عدم است. خواستم فقط، گفتم توض  ندارد، خال

    .دییاند. بفرمامهم   اریبس

با  د، یشما با  ما  پ  م یروراه م   میدار   وقت  واریکه از پشتِ د  میباش   ن»ی«کممواظب    دیهمۀ    ابان ی خ  چیاز، سر 

ما شا  دیآ م  حوادثما؟    ی جلو  دیآ ور چه درماز آن   م، یرس م   ش ی پ   وقت  ول  م،یانکرده   اش نیبش یپ  دیکه 

  ش ی ما حواسمان نبود، پ  م،یادر گذشته کرده   ییکارها  کهنیخاطر ابه   هات یحوادث و وضع  نیاوقات ا  گاه  دیآ م

  «صبر و حزم» دوباره    د،یآ م  شیپ . و وقت دیآ م

ا  میدار  ما در زندگ  مسائل نت  نیاالن، که  . توجه  میاکرده  شیاست که ده سال پ  ییکارها  ۀج یمسائل درواقع 

 دانم نم   خورند، مشروب هم م  چ،یکه ه  کنند . ورزش که نمکنند ورزش نم  مثال در جوان  ها ل یخ  د؟یکن م

کار مهم    ست،یدرواقع اورژانس ن  کنند  را م  هاکار  نیا  و وقت   کنند را هم، دودها را هم مصرف م   زها یچ    بعض

  . دهند را انجام نم 

. مثال  ستندیمهم اورژانس ن  ی کارها   است که ضرر دارد ول  ییزهایمهم، ورزش است. کار مهم، اجتناب از چ  کار

   . ول میکن تماشا م  لم یف  می حاال نشست  د ییگو ورزش م  د یبرو  دیشما بلند شو  ستیخانه اورژانس ن  د یشما نشست

  .گذارند ما اثر م  در زندگ جیتدرمهم به  یزها یمهم است، چ 

  شود  م  کند، سته م  وقت  دفعه یسال، ورزش نکرده و آن کارها را هم کرده،    ستیده سال، ب  کس   وقت  ول

  اورژانس. 

که ما را   آورد م شیپ که حوادث مینیب و اآلن م شوند اورژانس م شهیهم  میده انجام نم مهم را وقت  یکارها 

  دیبا  دمیشدم د  داریمثال فرض کن من پنج تا قرار گذاشتم، صبح ب  امروز  .کند م  دایپ  تیو حالت فور  کندفلج م

کنار،    رود اورژانس آن پنج تا قرار م  دیشو م   ن یخوب ا  م، یگو قلبم ناراحت است. مثال م  کهن یا  ی بروم دکتر برا

  .  میرا انجام بده  هان یهرروز ا جیتدربه  مان در زندگ می کن دای مهم را پ یزها یما چ   دیکه اول ما با  دینیب م
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در   ست،یاورژانس ن مهم است ولما،  میکن ورزش است، توجه به غذاست. توجه به غذا نم نیها هماز آن  ی

   .میشو چاق م  می که ذره ذره ما دار  دینیب سال، دو سال، سه سال م یطول زمان، 

  پردازند،  به اورژانس م  شهی هم  ذهن  یها من   شه،یاورژانس نبوده، مردم هم  غذا مهم بوده ول  تیفیتوجه به ک   بله

  ن ی نزاع در ب  حت  ایجا که مقدور است،  کشور، اجتناب تا آن   یجمع برا  یشد، اجتناب از جنگ مثال برا  یفور

و    به نزاع و دعوا نرس   هزارتا کار کن  » کن  حزم«  ،کن  «صبر»جا که  مهم است تا آن   اریافراد در خانواده بس

  . ینداریبزرگ راه ن یهاجنگ   طورن یهم

 م، یریعزا ب  دیبا  ردیم م  وقت  رد،یم م   دانم نم   ی  شود، م   زخم   ی  شود، اورژانس م   زها یراه افتاد چ   وقت

  پس   . ردیگ مهم را م  ی کارها  یکه جلو   دیآ م   ش یهزار تا مسئله اورژانس پ  مانند،  م  شیهابچه   م،یدفنش کن

  . میرا انجام بده  هانیموقع ا اورژانس بشود به مان و جمع مانی فرد  کارها در زندگ  م یمهم است که نگذار

  : خوانم را م تیب  رید بار ی من  :ایپو یآقا

  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

  : کنم م  خداحافظ  خوانم آخر را م تیفقط سه ب من

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

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

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

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

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

  ) ٢٣٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  طلب و ضدّطلب  رامونِیپ یشهباز یآقا  ی هاصحبت  ‐٢٠

ضد طلب هم دارد. کاهل است، چون مرکزش    چ،یطلب که ندارد ه  ذهنمهم است. من  لیطلب خ   نیا  واقعاً

حالش    خواهد نم   است ول  ضی مر  داند که م  ضی حالش خوب بشود درست مر  خواهد درد دارد. در مرکز درد نم

  خوب بشود. 

   وقت  خوب بشوم ول خواهم هرجور شده م دیطلب داشته باشد، بلند شود برود دکتر بو دیاول با  ضی مر ی

علت در ما کاهل   نیطلب به ا  د؟ یکن انجام دهد، توجه م یکار  تواند بد بشود دکتر نم خواهد خودش دلش م 

  ی برا  م؟یزن به خودمان ضرر م  میکن م  ییچرا کارها م؟یده چرا قانون جبران را انجام نم  م،یخواه  است که نم

  طلب و،   کهنیا

اگر    د،یخواه  که نم  دید  دی کار انجام بشود؟ شما خواه   نیا  خواهم خواستن، اصال خواستن، من م  عن ی  طلب

  ابزارها دستتان است. دیخواست  م

مثل    انسان بزرگ  یبار است که دانش    نیاول  خیخانم هم گفته از اول تاربرنامه گنج حضور که سارا    نیهم

  . سادگ  نیدر روستاها، به ا حت  ردیگ قرار م  ی مردم عاد اری در اخت ستین  رشیموالنا که نظ

هم هست. گروه گنج حضور    ها هم هست، طلب بخش آنهست اآلن و طلب نشان دادن آن  یتکنولوژ  کهنیا  یبرا

از هر طبقه    دیکه در هرجا که هست  میاوریشما ب  دیرا به معرض د  اتیاب  نیتا ا  میکش م  یاد یدارند. ما زحمت ز

  ن یدارد، از ا  زهایچ  نیدانه از ا  یاست    خانمانیکه ب  کس  هیامروزه د  د،یریفق  د، یهست   ثروتمند  د؛یکه هست

  را دارد.   نیا ول خوابند م  ابانی دارند، در خ هان یاز ا جانیمردم ا  خوابند هم م ابانیدر خ  ها، حت تلفن

اصال طلب    ا ی  د یطلب دار  دی ن یدر خودتان بب   دیشما با  نیبنابرا  اتی اب  نیکند به ا  دای پ  دسترس   تواند م  نیا  با

  طور ن یاست درست هم  رممنیغ  نیا  دییبد بماند، نگو  شهیحالتان هم  دیخواه که م  دیضد طلب دار  ول  دیندار

  شما.  یبرا شود جا ابزار م همه  که  د ینیبم  دفعه ی دیما اگر طلب داشته باش  میاست. طلب ندار 

  . کند م  دایدکترش را پ  گردد خودش دنبالش م   پرسدفوراً م   شود م   دایکه طلب داشته باشد دکتر پ  ضی مر  ی
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  از تهران  لدا یخانم   ‐٢١

از گذشت مدتم یرفت  انیاز آشنا    ی  ش یقبل پ  هفته شروع به حرف زدن با من کرد. آن فرد    دفعه ی  . بعد 

قضاوت    ی بو  شیهاحرف   دمیشروع کرد د  کهن یمحض امهم است. به    لیکه رابطه و معاشرت خ  گفت داشت م

و گوش    کنم شر م  دهد، ام می فرد به من پ  نیا  قیدارد از طر  اما با خودم گفتم زندگ   دهد م    و حبر و سن

  اد یز  ختیر که م   یو درد  کرد که م  قضاوت  یشد و به قدر  طوالن   شیهاصحبت  ی. اما نتوانستم. به قدر کنم م

ساکت شد و از من فاصله گرفت   کهن یرضا آشفته شده و من به قبض افتادم. هم  زارسمن  دمیبود که من فقط د

  به ذهنم آمد.   ریز تیسه ب

  از زُکام   ز یدار و بپرهنگه بو
  بپوش از باد و بوِد سردِ عام  تن

  ) ٨٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مشامت را ز اثر  دینداینَ تا
  هواشان از زمستان سردتر یا

  ) ٨٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  ) ٨٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ب  نیا بو  ت یسه  و  باز کن  را  فضا  من گفت  فضا  ی به  از  را  بگشوده   یِ عشق  مرض    ریشده  باشد  حواست  و 

ن  ها دگ یهمان  اثر  را از  که جامدند، مرکزشان جسم است، درد است،    دهیهمان   یهاانسان   نیا  ندازد،یمشامت 

  . کم اندازند تو را از کار م  امو مش  دیآ درونشان م  ی از سرما   شانی دارند انرژ   بزرگ   ذهناند و منافسرده

 ی حضرت عطار به من گفت، حواست هست تمرکزت رفته رو   تیرا تکرار کردم و موج درد نشست که ب   هاتیب

  .رسد به تو نم  از طرف زندگ یز یکه چ ی طورنیا ؟ یو از خودت غافل شد رانید

  بیع ییایبه جو تو مشغول چون
  ب؟یغ ییبای به ز یشاد کن  ک 
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  74صفحه: 

  ن یبْ بی! تو به چشم عایجو بیع
  ن؟یببیبود هرگز غ توان ک 

  عذر آوردن مرغان)  ر،یالط(عطار، منطق 

افتاد    ادمی  . کنم که وارد شده دارم آن فرد را قضاوت م  یدرد  ۀواسطمن از خودم غافل شدم، من هم به   دمید

در کنار هم    ذهناست، ما حضور و من   بستانیو نصفمان از غ   بستانیما نصفمان از ع   دیفرما حضرت موالنا م

  . ردیگ مبه خودش   ندیگو م  رانید یبیکه هر ع  پس خوش به حال کس م، یهست

  د ید شیخو بِیکه ع خُنُک جان  یا
  د یگفت، آن بر خود خر  یبیع هرکه

  ) ٣٠٣۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست بده بستانیاو ز ع مین زآنکه
  ست بده بستانیز غ  مشیآن دگر ن و

  ) ٣٠٣۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

دارم که    مانی من برخورده است، کامال هم ا  ذهنمن  دارم، اآلن هم به  ذهنمن   ستم،یخودم گفتم من کامل ن  به

  ر ییکه اآلن وقت تغ  دهد فرد به من تذکر م  نیا  قیدارد از طر  که زندگ   کنم انتقاد آن فرد وارد است، پس شر م

  ل یه طال تبدمن را ب  ذهنکار کند و مس من  بشم کنار، بذارم زندگ  یمن معلوم نشود چجور   بیاست. اگر ع

  کند؟ 

  ها برمال مس  و دون یخوار
  ا؟ یمیک  دی نما نباشد، ک گر 

  ) ٣٢٠٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

نپذ  اگر ن  بیع  رمیمن  اگر    یچجور  د؟یایب  ای میک   ی به کم دارم، چجور   ازیدارم،  ممن است اصالح شوم؟ 

: دیگو شوم؟ حضرت عطار به من م   لیممن است تبد  یچجور   رمیو بپذ  نمیرا بب   بمیمانع شود ع  ذهنناموس من 

چقدر    دمیرا به درد انداخت، د  مناتفاق    نیدر ا  صد من   ی و آبرو   من  نی، هم هنوز»   یدار    من  رنج  «تا تو م

گل    نیاست که دنبال آزاد کردن خودش از ا   زندگ  ی اصال وجود ندارد،    . من رمی گ م  یخودم را جد   خودیب

   شوم و وارد کارگاه صنع زندگ   ستیاست که نباشم، فضا را باز کنم، ن  نیلحظه ا  ن یمن در ا اری است. تنها اخت

  شوم.
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  75صفحه: 

حق، چون ن  کارگاه نعستیص  است  
  است  متیقیبرونِ کارگه ب پس

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

کارگاه    نیو خارج ا  کند خارج م  من را از کارگاه زندگ   یز یهرچ  ذهنبه من و صفر شدن نسبت   ستیاز ن   ریغ

عنوان من وجود ندارد که بخواهد به او بربخورد. حضرت عطار  به  ی ز ی. پس چستمین  ترش ی ب  ارزشی ب  ذهنمن 

  : دیگو هرلحظه به من م

  است و بس  نیمباش اصال، کمال ا تو
  است و بس  نیز تو ال شو، وصال ا تو

  نان و نم خورده را نکشت)  ر یکه اس یار یع  تیجل و عال، حا تعال  یبار  دیالتوح ف ر،یالط(عطار، منطق 

که کامل    یشو م   زندگ  یشو   ستیشو، اگر ن  ستیرا رها کن، ن  ذهن  ریتصو  نیکرد کمال ا  یادآور یاتفاق    نیا

  . ریوالغ یشو  ستیاست که ن نیا یشو، اتفاقات هم فقط برا ستیاست. تو فقط ن 
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  76صفحه: 

    ای تالی خانم الناز از ا  ‐٢٢

  :شود شروع م  ٢١٩٩  تیکه از دفتر چهارم از ب ان یاز داستان ماه  ییهاچراغ 

  ری آن آب یِسو  یادیص چند
  ری آن ضم دندیو، بد برگذشتند

  ) ٢٢٠۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  تا دام آورند  دند یشتاب پس
  واقف شدند و هوشمند  انیماه
  ) ٢٢٠۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   بانگ ارجع شمول. همه ١

که پس از دچار شدن به   می تجربه را دار نیهمۀ ما ا بایباخبر شدند. تقر  ادیاز خطر ص انی تمام انواع ماه دیگو م

کار باشم    نیدنبال ا  دینبا  دانستم از اول هم م   مییگو با خود م  دگیهمان   یاز رفتن در جهت    بال و درد ناش 

   عنیگرفته بودم.    یکاش آن حس سوظنَّم را جد   ی نخواهد داشت، ا  کارعاقبت خوش  نیاز اول هم حس کردم ا

  یهنگام رفتن به سو   کهنیپهن شده است و ا  ییهادام   ایدن   ی هات یهر وضعدر ظا  کهنی از ا  یها به نحو تمام انسان 

  ن ی گرفتن ا  یجد   زانیها با هم در متفاوت آدم   اند، ولرفتار کرد باخبر شده   اطیبا احت   ستیبا  های مند عالقه

    و نوع برخورد با آن است.    بانگ ارجع  عنی رهشدا

  عاقل بود عزم راه کرد  آنکه
    )٢٢٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شرط عقل است: . دفع خطر احتمال ٢

گرفت و عزمش را جزم کرد    یجد   اریجهان را بس  یهابود که هشدار مربوط به خطر دام  نیعاقل ا  ماه   تفاوت

حوزۀ    عنی  ری در آب  عاقل متوجه شد تا وقت  . ماه وفتدین  ای دن  یهات یوضع  عنی  ادی عنوان در تلۀ ص  چیکه به ه

  ر ی که آب ییدرها نیاز ا کدامچ یخواهد کرد او درک کرد که ه  دیاو را تهد ادیباشد خطر ص و فکر عقل جزئ دید

  س یدرصد هم ر  ی  ارزش به خطر انداختن جانش را ندارد پس گفت من حت   دهد را به باغ سبز نشان م  ذهن

  .  مانم نم ر یآب نیکنم و اصال در ا نم
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  77صفحه: 

بهتر از    شتریهرچه ب  یمند بهره   ی علم و دانش و فن برا   که کل  ستین   انسان عاقل کس  میشو متوجه م   پس

  رغم  که عل  نمیبچ   راتیتدب  توانم و من م   دانم من م   دیکه بو  ست ین  جهان داشته باشد و انسان عاقل کس

است     نخورم، بله انسان عاقل کس  هاناز ج  ی بیآس  چی ه  خواه بهدل   یو رفتارها   ام ذهن   ی استفاده از الوها

است که    سوظن دارد. انسان عاقل کس   التشیو تما  یرفتار  یبه تمام باورها و الوها   عنی  اش که به عقل جزئ

دارد    یز یت  اریشامۀ بس  یار ی هوش  یهادام   دنیگرفته و در بو کش  یجد   لیرا خ   هاتی بودن وضع   خطر شارچ

  . اندازد اش را م ذهن  یاستفاده از ابزارها  اری دهنده بدون درنگ اخت اراو به محض حس کردن عالئم هشد

ناخواه کرد عزم لمش راه  
    )٢٢٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : ستیآسان ن  جسم  ی اری. راه ترک کردن هوش ٣

نه تنها به طول مدت عمر    ن یماش  نیا  یهاچرخ   رایز  ستیآسان ن  جسم   یاریو هوش  دید  نیکردن ماش  خاموش

تار ن  ییبشر دور گرفته و سرعت باال  خیما بله به قدمت  ترمز    یرو یدارد و متوقف کردن آن مستلزم کاربرد 

  چ یه   یبرا  ن یکند و ا  جادیرا ا  یر ید  یهانه یهز  حت   ایو    جانیو ه  که ممن است درد جسم   باشد م    میعظ

ا  ول  ست یآسان ن  انسان و    ارانهی درد هوش  دنیراه و کش  ن یا  هست که او آگاهانه سخت  نیباز تفاوت عاقل 

ذهن    ریکاذب و آفل آب  یها  چرا که عاقبت خوش خرد به جان م    را با ارادۀ شخص یانه یپرداخت هر گونه هز

  . دهید شیاست از پ ادانیص تابهی را که ماه

  ندارم مشورت  نهای: با اگفت
  سستَم کنند از مقْدِرت  نی ق ی که

  ) ٢٢٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نشدن با سست نهادان؛ نی. قر۴

  رد، یتواند خودش را صفر ب  است که او در همۀ موارد فورا م   نیعاقل ا  در مورد ماه   ریچشم  اریبس  ی نکته

موضع را    نی هم هم  نینگفت برابر قر  دانم م  چینکرد و ه  اظهار پهلوان  چیه  ادیاو همچنان که برابر خطر ص

  ی نگفت چرا که احتمال داد که خو   یز یچ  رانیموضوع با د  نیگذاشت و درباره ا  یر یشیداشت و اصل را بر پ

که گرفته مردد کند. در    می بر او هم نفوذ کند و او را در تصم   جمع  دید  جمع تنبالن و جهل و گمراه   سست
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  78صفحه: 

بود که او    نیا  اشی بود بله نشان خردمند   ریعاقل نبود که برابر اثر جمع نفوذ ناپذ  ن یا  یعاقل برا    واقع ماه

  .  کرد بد حفظ م نیخودش را از محدوده اثر قر  یادی و با دقت ز گرفتنم  هدینادرا اصال   نیقر ریتاث

  ست ی مااْلوطَن بذر  دم حب از
  ست ین ی سو نیوطن آن سوست، جان ا که

  ) ٢٢١١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  شَط  یِگذر زآن سو  ،وطن خواه گر 
  راست را کم خوان غلط  ثِیحد نیا

  ) ٢٢١٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : شرانهیپ ی رویبه ن  دوستوطن  کاهل لی. تبد۵

گرفته و بدون    یخو   ط یتعامل با مح   ی برا  ییعادت دارد و به رفتارها  گذرانده م  که زندگ  به روش  یاباشنده   هر

   خاص ذهن  تیو امن   فرد راحت یبرا نیکه ا ردیگ را به کار م ها نو همان قبل شۀیاند  دیزمان و تول چیصرف ه

  شده.   هیالوطن تشبکه به حب  کند م جادیا

در وطن    را یز  م یدوست دار  شتریناشناخته ب  ط یمح  ی با اقامت در    اسی در وطن خودمان را در ق  قامت ما ا   عنی

 ی   ه یزبان ما وبق  خودمان اوال  ر یاست و همد  را م را م  زیهمه چ   ی جا  دوماً   . میفهم و    نی و کوتاهتر  م یشناس

در     ول  شود،  و نرم انجام م  انآس    لیخ   ی هر کار  ن یهم  ی برا  ،م یرا هم بلد  ییبه هر جا  دنیرس   یها راه   نیبهتر

   لیما وطنمان را خ   میشو موقع متوجه م بشود که آن   ل ینان هم به چالش تبد  دنیممن است خر   دیجد  طیمح 

  . میبه وطنمان باز گرد خواهد و دلمان م میدوست دار

کرد و در    سالوطن را احساموضوع حب   نیا  جسم  یِار ی شناختۀ هوش  یا یعاقل هم هنگام ترک ذهن و دن  ماه 

که خردمند   یی جااز آن  را احساس کرد ول  قبل  ی و فکر و واکنش و خو  دیبه استمرار روش د لیتما ن یخودش ا

الوطن  استنباط کرد که درست است که من احساس حب   گونه ن ینگاه کرد و ا  متفاوت   ۀی موضوع هم از زاو  نیبود به ا

  .  ستیمن ن  ذهن که وطن واقع  زیبرکۀ محدود حادثه خ  نیا دارم ول

گرفته باشد    یخو  دگاهشی شده و به تبع  ریشاه اس  یاست که    نیمثل ا  جسم  یار ی هوش  یعادت من به خو  نیا

  جا پادشاه است برگردد!  آن  خودش که  نیو نخواهد به سرزم
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  79صفحه: 

  ن یا   سمج  دیامانات د  یو ب   ید یکوچ تبع   رۀیجز  نیکه اگر من به ا   میاستنباط کن  گونهن یا  میتوان و ما هم م

  نش ی که منبع آفر  یو ابد  تی نهایب  یخودم در فضا   اصل  نیام پس در سرزمگرفته   ی ام و خوگونه عالقمند شده 

  ی ار ی هوش  استنباط بر کاهل  نیعاقل با ا  داشته باشم! و ماه  توانم م  قیاست چونه استقرار و ثبات و قرارِ عم 

  برساند.   ییتای انوسی و خودش را به اق دهراغب شد تا برکه را ترک کر  شتریفائق آمد و ب  جسم

وطن    نیاست" منظور هم   مانیا  ی هااند "دوست داشتن وطن از نشانه فرموده حضرت رسول هم که    شی فرما  نیو ا 

  است.   هوش کل ییتای یفضا عنی اصل

  آن حذور  رفترا پا ساخت، م نهیس
  مقام با خطر تا بحِر نور   از
  ) ٢٢٣۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . رفتن با شرح صدر: ۶

متداول    لۀی نه به وس   ترک کرد ول  یار ی منبع هوش  یرا به سو   جسم   یار یکوچ خطرناک هوش   ر یعاقل آب  ماه 

بله    ها قبل  یبه جا   دیکردن فکر و باور جد  نیزیو نه با جا  و دانش ذهن  راتیاستفاده از تدب  عنیو معمول  

لحظه و صفر کردن    نیخوب و بد ا  وتِ ها و صفر کردن قضا از تمام سبب   زیو پره  ییبا شرح صدر و فضاگشا

عاقل با محو و عدم شدن    ماه   عنیلحظه،    ن ینخواستن ا  ا یلحظه و    نیاز ا  ی زیخواستن چ    عنی   مقاومت ذهن

  رفت.   از عقل جزئ 

  ) ١۵٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  80صفحه: 

  ی از استان مرکز ن یخانم پرو  ‐٢٣

    یکه از شدت نزد  دیدار  تان را در زندگ   یز یچه چ  دی فرمودند فکر کن  یگنج حضور استاد شهباز  ٩١١  برنامۀ  در

    د؟یدان و قدرش را نم دینیب آن را نم

برنامۀ گنج حضور و موالناست. مسلماً    نیمن هم  یبرا  اش فرمودند که اول  شانیهاام یاز پ  یدر    زیعز  یسارا 

که از طرف پروردگار    لطف اله  نیتربزرگ   م،یده که به برنامۀ گنج حضور گوش م  هازبان  همۀ ما فارس  یبرا

اب  نیشامل حال ما شده هم و  روز و هر ساعت در    زیعز  یموالناکنندۀ جناب    داریب  اتی برنامه  است که هر 

و    مینیب آن را نم  یزدو ن  ییدایشده که از شدت پ  ختهیو با ما آم  ی قدر به ما نزدقرار دارد و آن   ارمانی اخت

  .  میستیو شرگزار آن ن میدان آن است نم  ستۀ یطور که شاقدرش را آن 

رخ   ام که در زندگ   همراه بودم. اتفاقات  سخت  ار یبا چالش بس  ر یو مخصوصاً در چند هفتۀ اخ  ریچند ماه اخ   در

زارم را آشفته کرده  سمن   احساسات منف   نیکرده بود و موج سهم   داریشدت برا در درونم به  دیسف  ویداد، د

  ی حس دلسوز ت،یحس مظلوم   ، شیهم  یها بود که به جان من بتازد و درد  افتهیبود. و دشمن درونم فرصت 

  کنند.   هیبا در دست گرفتن افکار من خود را تغذ خواستند فعال شده بودند و م  عدالتیب خود، حس  یبرا

رنج خرد شوم    نیفشار ا  ریکه هرلحظه به من قوت داد و مرا سرِپا نگه داشت و اجازه نداد که در ز  یز یچ  اما

   .کرد ذهنم را روشن م یچاه تار جان بود. که مانند چراغ   یکنندۀ موالنا   داریب  اتیاب

 کرد درد از هرسو که حمله م   و یبودم که د  را تکرار کرده   ی دی کل  ات ی قَدَر ابها آن سال  نیرا شر در تمام ا  خدا

  . شد و دهانش بسته م  دید موالنا را روشن م  یهاچراغ 

مرا با فشاِر غم و اندوه خرد کند. اما    خواست و م   شدمسلط م   وی که د  شد هم م  یی هاناگفته نماند وقت   البته

  .کردند سالح م و دشمن را خلع  آمدند به کمم م  اتیاب قی از طر  دوباره سربازان زندگ

ها  ده    است که در هر چالش  نیا  ر ید  ی معنو  یها به آموزش فرد موالنا و برنامۀ گنج حضور نسبت منحصربه   ژگیو

ها  آن   لۀ یوسدر دست تو هستند که به    ها مانند مهمات. که آنیدار   اری گشا و چراغ روشن در اختراه   تیو صدها ب

  . سالح کنو او را خلع  نفس حمله کن ویبه د توان م

و آتش    ندیآ به کمم م  صورت سربازان زندگبه   را که هرلحظه و در هر چالش  اتی از اب  ت یتنها چند ب  جا ن یدر ا

  .  کنم م  انی ب کنند، سوزان درد را گلستان م
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  81صفحه: 

  بود  ینور یچون رو  د،ی زِ دور آتش نما آن
  ابتال  یبرا که آتشِ موس همچنان

  
  د یپروانه جانان قصدِ آن آتش کن اَلصال
  اندر بال  دی اول، در رو دیگفت  بل چون

  
  آتشَش باشد مقام انِیسمنْدَر در م چون

  شوق و وال  نینچنیدارد در دل و جان، ا هرکه
  ) ١۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  گول  جانِیگ  یآتش: ا  زدم  بانگ
  آتش، منم چشمۀ قبول  مین من

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

  نَظَریب یاند اکرده یبند  چشم
  از شَرر  ز یمر  چیو ه یمن آ در

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

  ست یشرار و دود ن نجایا لیخل یا
  ست ی که سحر و خُدْعۀ نمرود ن  جز 

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

که آسوده   ند یگو به ما م  اتیاب  نیا  دهد، صورت آتش سوزان به ما نشان مرا به   تی درد، وضع  دِ یسف  وی د  وقت

  . کند م لیتو به آب تبد یآتش را برا  نیخداوند ا  ییو فضاگشا می. با تسلسوزاند آتش تو را نم  نیباش ا

  قهرها   انِیدر م مخف لطفِ
  بها   یب قیحدَث پنهان، عق در

  ) ١۶۶۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مضمر اندر قهرِ او   یِها لطف
  بهرِ او   دیسپردن جان فزا جان
  ) ١۶۶٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  82صفحه: 

   یدر آن پنهان شده و خداوند دارد ما را از     لطف بزرگ  د،یآ نظر قهر خدا مکه به  یدشوار   تِیهر وضع   در

  .کند و درد بزرگ آزاد م دگ یهمان 

  که کوبد مر تو را محنت؟ ترسچه م  دیگو مرا
  در هاون   دهییشد، چو شد سا  دهی سرمه نور د که

  
  خنجر نه   شی جا؟! تو گردن پ نیا کش خنجر م چه

  تو درون چشمه سوزن   نگنج تا زَفْت که
  ) ١٨۴٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 ده یو به نور د  کوبد نترس، چراکه رنج تو را مانند سرمه م  ارانهیدرد هش  نیاز ا  ،کش م   یکه دار   رنج   نیا  از

از درِ    کن را فربه م  ذهنمنو    ده که واکنش نشان م  باش. تا وقت  می. پس مقاومت نکن و تسلکند م  لیتبد

  . کن بورع توان که مانند چشم سوزن تنگ است نم  ییتای یفضا 

  شماست   ِریدوست تطه یِبال  که
شماست    ِری تدب یاو باال علم  
  ) ١٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   و پاک  ریبه ماست و سبب تطه   درواقع لطف زندگ شود، و قضاوت ذهن بال محسوب م ارها ی که با مع  اتفاقات

  ماست.  ذهنمن   یرهایو علم خداوند باالتر از تدب شود، ما م

  ها در اوست  گنج آمد، که رحمت رنج
  پوست   دیتازه شد، چو بخراش مغز 

  ) ٢٢۶١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و سرد   ی برادر موضع تار یا
  و درد   کردن بر غم و سست صبر 

  ) ٢٢۶٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است   و جام مست وانیح  چشمۀ
  است  همه در پست  هایبلند  کآن

  ) ٢٢۶٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۱۹-۱مشار

  83صفحه: 

  بهاران مضمرست اندر خزان   آن
  از آن   ز یبهارست آن خزان، مر  در

  ) ٢٢۶۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

غم باش، با وحشت بساز   همره  
  در مرگ خود عمِر دراز   طلبم

  ) ٢٢۶۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بدَست   نجاینَْفسِ تو ک  دیگو آنچه
  چون کارِ او ضد آمدست   مشنوش 

  ) ٢٢۶۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

شافته شود، قلب و روح    ذهنپوستۀ من  ارانهی دراثر درد هش  نهفته شده، وقت فراوان ی هارحمت   هر رنج  در

  .ردیگ م  رویو ن  شود تو تازه م

    شیبرادر صبر کن بر دردِ ن یا
    شینَْفسِ گبِر خو شیاز ن ره  تا

  ) ٣٠٠٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  صفا  یِایعجب دارم ز جو من
  از جفا   قلی رمد در وقتِ ص کو

  ) ۴٠٠٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گواه   دنی جفا د  ،یچون دعو عشق
  تباه   یشد دعو ست،ی گواهت ن چون

  ) ۴٠٠٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

موقع    زنده شدن به خدا و صاف شدن مرکزش را دارد، ول  ی که ادعا  از کس  کنم من تعجب م  گويد م   موالنا

  د ینبا  ی را ندار  ارانهی . پس اگر طاقت درد هشکند از درد فرار م  رسد که م   ها دگیو انداختن همان  ارانهیدرد هش

  .  کن  عاشق یادعا

  بود؟ از اول چرا خون عشق
  بود  رون یآنکه ب زدیگر  تا
  ) ۴٧۵١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  84صفحه: 

  با صبر و رضا   وبیسال ا هفت
  خدا   فِیبال خوش بود با ض در

  ) ٣۶٨٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سخت رو    یِچو وا گردد بال تا
  به صد گون شُرِ او   دیحق گو شِیپ

  ) ٣۶٩٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  محبت با من محبوب کش   کز 
  لحظه تُرش    ی وبیرو نکرد ا 

  ) ٣۶٩١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  وفا و خجلتِ علم خدا  از
  و عسل او با بال   ر یچون ش بود

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  همچون شبت    هیقضا پوشد س گر 
  عاقبت   ردی قضا دستت ب هم

  ) ١٢۵٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  اگر نالم اگر عذر آرم   من
  در گوش کند دلدارم  پنبه
  ) ١۶٧٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ند یآ من م  ی اریشمس هر روز و هرلحظه به    وانیو د  ی مثنو  رید  تیبه همراه صدها ب   هاغزل   نیو ا  ات یاب  نیا

  .  کنند و آتش درد را خاموش م

  مهم است.    هیقض  نی. و چقدر اکنند م  دیتأک اتیاب نی بر حفظ و تکرار ا شهیسپاسزارم که هم  زمیاستاد عز از

   اندازۀ کاف به   تیو اگر در زمان عاف  کنند م   جیما را گ  کنند و دردها فوران م  رسند ها م چالش    وقت  چراکه 

  . کنند م   دیکرده و ما را ناام   هی و خود را تغذ  رندیگ دست مافکار ما را به   ار ی راحت اخت  ل یخ  می نکرده باش  نیتمر

و    کنند م   ییو ما را راهنما دهند تک ما گوش مسپاسزارم که صبورانه به تک   اری بس  زمیاز استاد عز  انیپا  در

  .کنم طلب بخشش م  میها و قدرنشناس  ها خاطر همۀ ناسپاس و استاد بزرگوارم به   زیعز یاز خداوند و موالنا 
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  85صفحه: 

  : ردوا َلعادوا، کارِ توست دشیگو
  سست  ثاق،یتو اندر توبه و م  یا

  ) ٣١۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  من آن ننگرم، رحمت کنم  یل 
  پرست، بر رحمت تَنم رحمتم

  ) ٣١۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  عهدِ بدت، بِدْهم عطا  ننگرم
  مرا خواندم چو م نیکرم، ا از

  ) ٣١۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  86صفحه: 

    از استان مرکزی منصور   یآقا ‐٢۴

    دیآخدا م یبو هرکجا
  د ی آو پا م سر یب نیب خلق
  ) ٨٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

دست را به   زندگ   یرا از دست داده و سر و پا  ذهنمن   یکه سر و پا  رسد به مشام م   خدا از مرکز انسان  یبو

  . کند عمل م   آورده و با عقل و خرد زندگ

  تا سرت همه نور خدا شود  یپا از
  ی و سر شو پایذوالجالل چو براه  در

  ) ۴٨٧  ، غزلحافظ  وانیدحافظ، (

که تنها از مرکز عدم    سببیب   یشاد   ی عشق است، بو  یاست، بو   است، ارتعاش زنده زندگ   ی زدیخدا، دم ا  یبو

را از فرم انسان   یبو  خواهدلحظه م  نی. خداوند در ارسد شده درون به مشام مگشوده   یو فضا    ها خوشش 

   اند و به زندگ خود را خراب کرده   اهو خودخو  تیمن   واریکه د  دیآ م  ییهاخدا از درون انسان   یمتصاعد کند. بو 

و    ییو شوفا  کنند ها با مهر و محبت با هم رفتار مو انسان  کند م  ییکه عشق فرمانروا  جاآناند.  زنده شده

  است.   آبادان

  او را برد  یکه چو بو برد بو کس خُنک
  چشم گشود افتیب یکه گشاد کس خُنک

  
  وسف یکرته  یبو نیکه از ا کس خُنک
  خسته واشد زود  عقوبی دهی چو د دلش

  ) ٩١۴  ، غزلشمس  وانید ،ی (مولو

شد و    نقش زندگ  عنیاو را با خودش برد،    یبو  رسد، به مشامش م   زندگ   یبو  که وقت   حال کسبه  خوشا

کرد.    دایپ  نیبدرونش را باز کرد و چشم عدم   یکه فضا   حال کسبه   خوشارا از مرکزش پاک کرد.    ها دگ یهمان 

حس   یرا از موالنا و استاد شهباز  یبو   عنیحس کرد،   وسفی  راهنیخدا را از پ یبو  که وقت   حال کسبه   خوشا

  د. والسالم.زنده ش  شد و به زندگ  نایب عقوبیکرد، چشم دلش مانند چشم 
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  87صفحه: 

    یشهباز یونکوور همراه با سخنان آقا  از دهیخانم سع  ‐٢۵

مختلف    یهاکه شما هم بارها و بارها در برنامه   مهم  ار یموضوع بس  یدر رابطه با    خواهم ن مابا اجازت   امروز

  دهند  برنامه را گوش م  نی که به ا  صحبت کنم. البته هم از شما و هم از بزرگواران   د یفرمود  د یبه آن اشاره و تأک

امر مهم    نیبه ا  شتریب  دیو تأک   یادآور ی  ی. فقط برادهم که اآلن انجام م  اظهار فضل  بابت.  کنم م   عذرخواه

  ام.مسئله شده   نیا تیمتوجه اهم داًیاست. چون خودم جد

  رابطه با ورزش کردن.  در

جسم   نیکه اگر ا  نیکالبد ما مهم است. و ا  ایجسم    نیچه قدر سالمت ا  دیفرمود  یاهست که در برنامه   خاطرم

اصل وجود    ی در واقع رو   ای   اتی معنو  ی اصال نتواند رو   باشد، انسان ممن است حت   مار ی ب  از حد رنجور و  شیب

  رنج خواهد بود. درد و ریخودش تمرکز کند. چون مدام ذهن درگ 

هم    ییغذا  میرژ  نیترسالم   حت  میبو  خواهم ورزش کرد. م  دیبا  کنم، م   دیتأک   دی داشتن جسم سالم با  یبرا

  . میدر روز هم شده ورزش کن قهیچند دق  حتمًا حت د ی. و ما باشود ورزش کردن نم   نیزیجا

روزانه   ی انجام کارها یو امانات برا لیوسا قدرنیبوده است. چون ا نیبا ورزش عج  نوعبه  ها زندگ   میقد در

  . شود ما هم کاسته م  ۀروزان  یهااز حرکت  کند، م شرفتیوجود نداشته. اما ُخوب هر چه علم پ 

. پس دهد استفاده از دست و بدن را کاهش م   که حدامان   میدار  یاله یوس   ای   نیماش    ی  ی هر کار  یما برا   و

 خواهم  م    حت  د، یریسخت ب  ست ین  از ی باشد. اصال هم ن  د یمورد تأک  د یبا  ش یاز پ  شی ضرورت ورزش روزانه ب

  شروع کرد.   شود هم م ییدمپا  باخانه و  اطی در ح  . حتستیهم الزم ن   خاص  طیمح  ا ی که کفش ورزش  میبو

  شود  ها مورزش   نیپر اثرتر  ی  حالن یدر ع  ول  نیترنه ی و کم هز  نیترشروع کرد، از آسان   شود م  ربع ی  ی روز  از

 اط، یخانه، در ح   اطی صورت مداوم، حاال در حبه  ربع ی  ی است روز  است. فقط کاف  یرواده ی شروع کرد، که پ

  . میتمرکز کن نتنفس خودما  یو رو  میاطراف خانه، فقط قدم بزن یادر محله 

  یقشنگ روزانه حدود    میشاءاله بتوان تا ان   میبده  شیافزا  ترش یساعت و ب  میرا به ن  زانیم   نیآرام اآرام  بعد

خوب    . ولمینگه دار  ی. و بدنمان را سالم و پرانرژمیو ورزش کن  میکن  یرواده یراحت و با لذت پ  لیساعت خ 

  در نظرم هست که:   ت یب نیهم ا تیحاال در نها
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  میاتن نه  نیما ا میبدانست ما
  میایزم زدانیتن، به  یِورا از

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

مدام خودم را   ه میایب دهی سع نکرده من نوع  یینشود که خدا دگ یهمان  یورزش کردن هم خودش  نیا حاال

  سالمتم باشد و تنفسم.  یشده تمرکزم رو  چ کنم حاال چه قدر الغر شدم چه قدر چاق شدم، وزنم چ

  ممنونم.    لیخ

کم    ل یخ  ربع ی منتها    م، یکن  ورزش هم م  میرو م   ده،ی ممنونم، چشم خانم سع   لیخ   با، یز   لیخ   آقای شهبازی: 

خوب    میبتوان   د یسالم باشد. مثال ما با  د یذهن ما هم با  ن یا  ست، یباشد و فقط جسم ن  تر مدتش طوالن   دیاست. با

  ی فکر   یاست، الوها   اساسیاصطالح ببه  یبا فکرها   ها دگیکه معموال همان  ها، دگی خرافات، همان  و.  می فکر کن

  .اندازد است، ذهن را از کار م

اسث   یانسان    یها ییتوانا  از دارد دجسمش  بعد  چهار  توانا  ییتوانا   ی.  ری.  است.  کردن    جاد یا  یی فکر 

لحظه موظف    نیو صبر، انسان ا  ییگشافضا   ییتوانا  عنی.  میاَش صحبت کرداحساس خوب است که امروز درباره 

  کند.   جادیاست احساس خوب ا

ست، رضا است،  شده هگشوده  یفضا   یاست، گرما   یشاد  یخوب از جنس عشق است از جنس گرما   احساس

  .  میریگ م  ادی یز یشر است، که من دارم چ

  جاد یما حال خوب ا  دی. و با صبر و حزم باندیآ م  رونیب  گاهن یاز کم   دهند، مرتب خودشان نشان م  هاچالش 

  .  می کن

و قضاوت و مقاومت و واکنش    ینظرمثل خشم و ترس و حسادت و تنگ   کند، م   شنهادیپ  ذهنکه من   ییهاحال 

و حس تأسف از گذشته و احساس گناه و احساس کمبود و حقارت و    زها،یچ  نیو ترس و ا  ندهیآ  یها و اضطراب

  . هان یاز ا میکن  زی پره  دی. بامینکن  جاد یرا ا هان یا دیهستند که ما با حزم و صبر با یبد ی هاحال  هانیا

را   مان ی ماست، و واقعاً جان دار   جانیهم بعد ه   نی. ام یخوب برو  جاناتیدنبال ه  دیبا  اریبا اخت   م یدار  ار ی اخت

ثابت کن  مانی جان دار با حرکت کردن  ما جان دار  میرا  حرکت    م،یزنده هست  دینیب م  م،یخور تکان م  م،یکه 

  جان دارد.   ترش یب کند حرکت م  ترش ی ب . هر کسکند مرده حرکت نم  کند، م
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دارد. و درست   یترش یدارد او هم جان ب  جسماً سالمت  جان دارد، هر کس ترشیب  کند فکر متر خالق   کس هر

  کم است. ربع یخانم   دهیکم است. سع ربع ی  از آن است، ول شما، ورزش قسمت مهم دییگو م

کم     ی  م، یگو شروع، چون من خودم را م  ی گفتم مثال برا  عن ی  د، ییفرما م  حیخانم: بله، بله کامال صح   دهیسع

ذره قدم بزنم بعد     ی  ربع ی . حاال  رمیفقط م   ربع، یگول زدم. گفتم حاال    ینجور ی تنبل بودم ورزش ذهنم را ا

  .  عتشد دو، سه سا ریبخش بود دقدر لذت آن   ربع یآرام آرام

حرکت است. در    یِبه اصطالح خو  ی کار    نی. بهترمی ما ورزش کن  دوساعت   ی  دیبا  ن،یآفر  آقای شهبازی:

عادت حرکت    د،یگذار که اسمش را م   یز یمزاج، هر چ  ، یخو   مییگو و م   )Etitode(   تود ی ات  ند،یگو م  نگلسیا

  به حرکت.  میکردن، که داوطلب بشو

م  ییچا  مثال که وقت  نی ا  یبرا   اورم،یب  ییمن بلند شوم چا  آورند    پا م پا م  ،یشو اوال خودت    یِپا   یرو   یشو

  . من بروم فالن کار را بنم.  کشد آدم را م  یخو  نیدارند. ا حرکت ی نشستن دارند، ب یِخو ها ل یخ  ،یرو  راه م

باال،    روم ساختمان پله داشته باشد من از پله م  یهرجا فرصت ورزش است. مثال اگر    د،یداوطلب بشو  دیبا  و

  . نییپا میآ م  از پله ای. کنم از آسانسور استفاده نم

ما را انجام    یکارها  رانید  مینی نش  م،یروزمره ما باشد که حرکت بن   یهاجزو عادت   دیحرکت کردن با  خالصه،

  ماشااله.   دیباال شما جوان هست رودسن آدم م  بدهند. مخصوصاً

  حرکت کنم.   خواهم من دائماً م   د یبو  ستمش یحرکت را بذارد در س  یخو   نیا  دیباال با   رود  سنش م  کس   هر

  من انجام بدهم.  دیرا بده کارها 

. آقا بذار پا شود  آورم م  ت یبرا  ییباال تکان نخورها، من چا  رود سنش م  هر کس  میکن برعکسش را م  ما 

  هم بند که بتواند حرکت کند.  رید ی کارها زد،یبر ییخودش چا

  ند یبدهند، بو  هی تک  نند یبروند بنش  خواهند  از پنجاه م   یاعده    ی  ستند، یهم ن  ریحاال پ   رزن،یپ  ا ی  رمرد یپ  نیا 

خودت را خودت انجام بده. حرکت کن، حرکت    یو تکان نخورند. نه! بلند بشو کارها   د،یاوریغذا ب  د،یاوریب  ییچا

  . تانی ادآوریممنون از   لیاست. خ  زندگ
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فقط در ارتباط با صحبت شما    کنم، باز اظهارنظر م   دی ممنون از شما، فقط ببخش  د، یدار  اری اخت  خانم:   دهیسع

در درون آدم هست، در درون من هست،    یصحبت شما. انگار انرژ   دییدر تأ  م،یکه در خودم حس کردم بو  یز یچ

  نیذهن بشود. ا  منف  جاناتیبه خشم و ه  لی. تبدشود جمع نم   شود، سرف م  یبه خوب  نیهمچ   روم راه م  وقت

  م یصحبت شما بو  دییامه و تأرا خواستم در اد

  خانم.   دهیسع گذارم، من سربه سرتان دارم م با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

  

  

  �🔹🔹�پایان بخش سوم�🔹🔹�
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  از فوالدشهر  میخانم مر  ‐٢۶

  ما ز خواب کاهل و مشغول خاست کالبدِ
  به رقص آورد کاهل ما را کجاست؟ آنکه

  ) ۴٧٢  ، غزلشمس  وانید ،ی (مولو

. کردم به سر م   ها دگ یو غافل و ناآگاه، با همان   ذهنمن   د یبا برنامه گنج حضور، در خواب شد  ییاز آشنا  قبل

خودم، با مرکز عدم آگاه شدم. به خودم آمدم. برنامه گفت از خواب ذهن    یبا اشعار جناب موالنا و کار کردن رو

  یی تای  یگشوده شده ما را به فضا   ی. فضا نی خدا بب  را تجل  زیبران. همه چ  هیرا به حاش   ها دگ یشو. همان   داریب

 کند ما را به مرور زمان آرام م   ،ییگشابا صبر و فضا   شود فعال م   ذهن. خواب ذهن که توسط من کند م  تیهدا

  . دمیرس  و از درون به آگاه

  اور، یشو، کم ب   دیناامبترس،    گفت کند و م  رونیب  یزهای من را مشغول به چ  خواست مرتب م   ذهنمن   دمیفهم 

سب   ذهنکه خواب من  نجاستی جالب ا  ؟خودت کار کن  یرو  دیبا ندارد، آخر تا ک دهیول کن، ادامه نده، فا

  مییآ به خودمان م و زندگ  یاری تلنگر از هش یاست و با 

که   داد هولم م  شدم، م  دی کرد و هر جا ناام  ام گشوده شده، مرتب همراه  ی. مرکز عدم با فضا میخور تکان م   و

به    شد م  تیکه توسط مرکز عدم هدا  دیرا عوض کنم و با نگاه جد  دم یبرو و با عشق ادامه بده، تا توانستم د

صبور و    . ییتو نور خدا  ،ییکه امتداد خدا  نچو  توانم  تو   دیگو. عشق مکنم حرکت م  سمت عشق و زندگ

است که سختش    ذهنمن    ول  شود م  ترراه خداست. راه خدا دارد مرتب کوتاه   نیادامه بده. اپرقدرت راه خدا را  

  .کند م

  ریحسابش م چیرفت، ه  عشقیکه ب  عمر 
  ری عشق، در دل و جانش پذ اتستیح آب

  ) ١١٢٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  ی . شما معبد ستیبه رفتن به عبادتگاه ن   یاز ی است. ن  یزادیعشق آغاز آدم   است.   یاست. عشق آزاد   یشاد   عشق

  شه یهم  واقع   رییمعشوق در عاشق نهان شده است. تغ  که خداوند در آن نشسته است. پنهان در درونتان.  دیهست

  . شود از درون آغاز م 
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را بشناسد، عاقل است    رانی. هر کس که درانیکن نه در مقابل د  رییتغ  که در خلوت خود هست  هنگام  پس

و در عمق    میشو عاشق م  م، ی آگاه شو  کس خود و مرکز عدم و درون خود را بشناسد، عارف است. وقت   و هر

ما هستند و    نهیآ  رانی. در واقع دمیدان را جدا از خود نم   رانیو د  میریپذ را م   جانمان، خودمان و هر کس 

  . دهند خودمان را به ما نشان م

  در صف بندگان ما باش و مترس  رو
  در آسمان ما باش و مترس  خاک

  
  جملۀ خلق قصد جان تو کنند  گر 

  تنگ من از آن ما باش و مترس  دل
  ) ٩٨٣  شمس، رباع  وانی(موالنا، د
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  ی شهباز یهمراه با سخنان آقا  المیصادق از ا یآقا ‐٢٧

بو  یابتدا    در ا   میبار  مانند گنج   نیکه  موالنا  پوش  انی است که سال   آثار  است که  و کس   دهیسال     مانده 

امان را نداشتند که در    نی برده بودند ا  یپ  یهست. و اگر هم افراد  یابینا  یکه در آن چه گوهرها  دانست نم

  عموم قرار دهند.  دیمعرض د

  ن ی تک از ا. و تک دیصندوق جواهر را باز کرد  نیا  ادیز   نۀیو هز  ادی و با زحمت ز  د یکرد  شما واقعاً پهلوان  اما

در دست    دها یمروار  ن یکه ا  دیده ها را هم توضيح م استفاده از آن  قۀیو طر  دیده به دست ما م  ابینا  یگوهرها 

  ما بالاستفاده نمانند.  

آن   ی  و زندگ نمونۀ  که  تغ  ها  را  ارزشمند    ریی ما  گوهر  در    ۵٣۵داد   قبال بود، که  دفتر ششم  و  از  آن  مورد 

  ام. آن توضيح داده   یهااستفاده 

آمده و در آن مورد از چه   شی پ  میکه برا  یحرف بزنم و موارد   در مورد خودم کم  دیاگر اجازه بده  خواهم م  حاال

  استفاده کردم.   چراغ

تازه هستند شما    نندگانیاز ب  برخ  دیشا  د،یبن  دی خواه لطفا اگر م  معرف  یخودتان را    ن،ی آفر  آقای شهبازی:

  . شناسند را نم

  کنم.   تا چقدر معرف دانمحاال نم  ری. دالمی. از استان ازنم زنگ م المیا یاز روستاها   یمن از   صادق: یآقا

  د یزود درک کرد  ل ی. خدیکرد  شرفتیهم ماشاءاله پ  ل ی. خریبود د  و روستا کاف  المیا  نی هم  آقای شهبازی:

  شما.  یبه هردو میگوم  ی . هم شما و همسرتان. واقعاً تبردیکار گرفت به تان موالنا را و در زندگ معان  نیا

  نیدر ا م یواقعاً خبر نداشت  زهایچ  ن یگنج حضور است. وگرنه ما از ا یشما و اعضا  یها همۀ زحمت  صادق:  ی آقا

  روستا. 

شما و از زبان شما    قیاصطالح از طردارد از به  یزدیا  یی دانا  نیکه ا  دیشو اآلن شما متوجه م  آقای شهبازی:

از زبان    دیگو موالنا م  کهنی دادن، ا  ادی   نی. و اند یگودوستان ما م   ییهاغام یکه چه پ  دینیب . م شود م  یجار

  خداوند:  
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  اَنْصتُوا دیشما خاموش باش پس
  زبانتان من شوم در گفت و گو تا

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د ی زن م  ییهاکه، مثال   دییگو م  دیدار  ییهاغام یبرنامۀ روز جمعه. و شما پ  نیدر هم  ردیگ دارد اآلن صورت م   نیا

را درست    اش زندگ  یهاتی استفاده کند و وضع   اش و در زندگ  ردیب  تواند که عالقمند باشد م  که فوراً هرکس

  کنند.  اشچاره یو اتفاقات نتوانند او را ببلعند و ب رونیب دیایب باتالق  تِیکند. از آن وضع

بودم او گفت    میشب من خانۀ پسرعمو  ی   شیپ  یچند .  دیی فرما است که شما م  طورن یهم  قایدق  صادق:  یآقا

بار    نیاول  یآن کار نبودم و برا  انی من اصال در جر  کهات زن گرفته، درصورتکه خواهرزاده  کنم عرض م  یتبر

  است.بوده اشی مراسم خواستگار  شبیکه گفت د دمیشن میاز دهان پسرعمو

و    نهیو ک   بلندمدت و شروع دشمن  ییافزاکار   یشروع    عن یخبر آن هم در سطح و فرهنگ روستا    نیا  دنیشن

اگر   ستم،یداداش تو ن  ریمن د  ،ییایخانۀ ما ب  یق ندارح  ریتو د  میمن به خواهرم بو  کهن یا  و  .یگله باز

  یهادر مراسم بچه   گرفتمم   میو... . من هم تصم   یداد به ما اطالع م   یداداش تو بودم که در مراسم خواستگار 

در  . و  خورد ما را م  و زندگ  دیکش ها طول مسال   ییو کارافزا  نهیک   نیا  وها را دعوت نکنم.  خودم خانوادۀ آن 

ارزشمند گنج حضور    ار یخانوادۀ بس  ن یکه شاگرد موالنا و جزء ا  . اما من کرد استفاده م  ذهنفقط من   نیب  نیا

  را باز کردم.  افض  ینامردا  نیفضا را باز کردم. در مقابل ا واکنش چیآن خبر بدون ه  دنیبودم فوراً با شن

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت ْ خوش یشنو ا اْلجنَّة حفَّتِ

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

ما    خوشحال شد. چون او وقت   اریو او هم بس  می گفت  یچند روز بعد هم من و همسرم از ته دل به خواهرم تبر  و

. او هم  می گفت  ی باز به او تبر  ه یجنگ و گله کردن آماده کرده بود، اما ما با روح  ی   یخودش را برا  دیرا د

ما    د،یشرکت کن   در مراسم عروس  د ی. و او گفت بامینبود   لیآورد که چرا به ما نگفته، اما ما دنبال دال  لیدال

  تر از قبل شد. گرم  ل یو ارتباط ما خ میرفتیهم پذ

  شد.  یریجلوگ  ییو کارافزا  یسازو دشمن   نهیهمه ک موالنا از آن   ییبرنامه و اشعار طال نیاستفاده از ا با
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  د یچشم ما باز شد با  وقت  کهن یدر مورد باز شدن چشم ما به درون خود و ا  شیپ  ی من چند   کهن یا  یبعد   مورد

  . مینیب را نم   یخوب  یزهایچ  ادیز  اریهرچند به احتمال بس میشرگزار باش اریبس

یخانم هم در    سا یرا گفتم و پر  یموارد  قبال    تلفن  یهااز تماس  است که    نیا  تیکرده بود. واقع  لیآن را تکم

  رهیها و غو ترس   های درون خودش را از آلود  تواند. و هرکس فقط خودش ممیبه درون هم راه ندار  کدامچ یما ه

 د، یشد و چشمش باز شد و درون خود را د املشخدا ش  ت یبله اگر عنا کند،  پاک کند. او هم خودش پاک نم

  نگه دارد تا پاک شود.  اشی اریها نگاه کند و آن را در هش به آن  نظر فقط دِیکه با د ست آنگاه کاف

بد   یبو  نیا  دانم خاطر نم  نی، به همهستم   نایو ناب  کنم م  منزل تک و تنها زندگ  یاست که من در    نیا  مثل

که    یاحشره   ایآ  ستند،ین  ایهستند    خطرناک   زیچ   ا یآ  خورد ها مکه دستم به آن   نرم  یا ی اش  نیمال چه است، ا

  مثال پروانه است. ای ست دست من نشسته حشرۀ خطرناک یرو

  ص ی کنم و نه خطرات را تشخ   زیمنزلم را تم   توانم هستم واقعًا نه م   نایناب    موارد، که من تا وقت  نیاز ا   لیخ   و

چشمم باز شد    چشمم باز شود، وقت  یز یهرچ  ایمعجزه    یشامل من بشود که دراثر    تی اگر عنا  اما.  دهم م

باز شدن    نیا  ی از شاد  دیبا  کهن یا  ای است؟    یجور   نیناراحت شوم که چرا اوضاع ا  دی با  ا یآ  نم یاوضاع را آشفته بب 

  چشم در پوست خودم نگنجم؟ 

  ی ن غذا بد مثال مال آ  یبو  نیکه ا  نمیب است. و دارم مبوده که چشم من را باز کرده  یزدیا  ت یعنا  نیا  کهنیا  و

  . رود م  نیخود از بپروانه است. پس ترس خودبه ی دست هست من  یکه رو  یاحشره   نیا ایمانده است و 

  چشم را؟ دیکه گشا تیعنا جز 
  محبت که نشاند خشم را؟  جز 

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

است که    یاکهنه   نۀی بد مال ک   یبو  نیکه ا  نمیب دارم م  ریمن د  رای. زندینش که باز شد خشم هم فرو م  چشم

 توانم م   ی پس کار  نمیب . و چون درست مکند م  تیما را اذ  شیکهنه بو کرده و بو  یها مانده و مانند آن غذا سال 

  . کند درست م رانظر است و خودش اوضاع   دِید  رید دید نیبنم و ا شیبرا

  است، خامش، کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو موش  یپ کوشمهم من

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



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۱۹-۱مشار

  96صفحه: 

از    میتوان را نم  یکار   چیه  ییناینباشد ما در عالم ناب   د ید  نیو تا ا  کوشد ما م   ِ یاست که پ  ید یهمان د  نیا  و

  . می ها نگذارآن   یو پا رو میها عبور کن که ما از کنار آن  دهد ها را نشان م مار و کژدم  دید نی. امیببر شیپ

مار بوده که   نیاز زهر ا امدهی درد که من کش همهنیکه ا ست که حسادت چه مار خطرناک  دهدنشان م دید نیا

  .امدهی زده و من او را ند شیبوده و مرتب ن زیوخجسم و روح من در جست   یشب و روز رو

  ار یبس  د یام باز شد، باشامل من شد و چشمم به درونم، به درون آلوده  اله   تیعنا   وقت  م یرا بو  ن یا  انی در پا  و

گزار روشنم سپاس   یهاچشم   نیا  ی و شر برا  یشاد   نی گزار باشم و فرار نکنم. در ع شرگزار و سپاس   اریبس

  آلوده نکنم.  اآن ر ر یکنم تا درونم را پاک کند و د یهمار  باشم. با زندگ

  ن ی به ا  دیما، اما ما با  یهم باعث رشد معنو   ییو فضاگشا  شود،  م  ییفضاگشادرست است که باعث    ی نامردا

و   میبشند و نامراد شو  مان ی تا پا  م یکه عمدًا خودمان را از کوه پرت کن  میکه ما حق ندار  مینکته هم توجه کن 

  . دیگو را نم نی. موالنا امیفضا را باز کن  ینامردا  نیا رامونیآنگاه پ

و    اط یتمام جوانب احت   میرو کوه م   را به هالکت انداختن است. بله ما وقت  شتنی همان با دست خود خو  نیا

  د ی. و باستی نامراد  ریآمد آن د  شیما پ   یبرا  مشل  یآن کارها    رغم. اما اگر علرمیرا در نظر ب  تی امن

  . می استفاده را از آن ببر تیو نها میفضا را باز کن 

  ت یبراساس قانون قضا آمده، و از آن نها  ریآن د  دیایدنبال ما ب  یاما اگر نامردا   میرو  نم  ینامراد  ما دنبال  پس

  خداست.   ی چون پ م، یکن را م ییرایپذ

  . میخور هم ما م و شست حتم  شود او هم با ما وارد جنگ م  میجنگ کن   یپ نیبا ا اگر

  زیتند و ت یقضا پنجه مزن ا  با
  ز یهم قضا با تو ست ردینگ تا

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

  شود،  و خودش سپر حوادث ما م رسد به داد ما م  اله  یچون پ  م،یو قضاوت نکن  میاگر فضا را باز کن  اما

  انداخت حوادث به تو هم  ِریکه ت  قضا
  یاز آن سپس سپر   تیرا کند به عنا تو

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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نور   نیاست. اگر من از ا نوران  ۀ یکه از پنجرۀ اتاق من وارد شده از همسا یکه نور مهتاب م یرا بو ن یدر انتها ا و

ام به خانه   می مستق  دیکه خورش  رسد فرا م  ی استفاده را بنم آنگاه روز  ت یاست نها  مهتاب که انعکاس نور زندگ 

  ن ی اش هم هم. و نمونه بردم  نیرا از ب ها  یو تار ماتی آن نور هم نامال وستم.  . و من از جنس آن نور هتابد م

  برنامۀ ارزشمند و اشعار موالناست.   نینور مهتاب ا

دل ما را روشن کرده، چقدر چشم ما را به   چقدر خانۀ  دیآ م   از زندگ  میرمستق یمهتاب است و غ  کهنیبا ا  که

به خانۀ ما بتابد، ما را    وقت  د یمانند خورش  زندگ   میکه نور مستق  دهد نشان م   نی است. و ادرونمان باز کرده 

  .  کند م لیو درواقع به خودش تبد دیبه خورش

که تو در پرتو نور اشعار    کنم م  یادآور یبه خود    شهینباشم و هم  مواظب باشم که مانند کاتب وح لیخ   دیبا  و

  .  نمیب موقع فکر نکنم که با نور خودم م  ی تا  ، نیب م  مصطف   ثیموالنا و احاد

باز هم نور   د یایب  نور زندگ  و وقت شوم م نا یچنان نابو اگر مهتاب نباشد من هم نمیب فعال با نور مهتاب م  من

  اصال من وجود ندارم.   ند،یب است که م  زندگ

  :  خوانم دارم م مانیها عالقه دارم و ابه آن  لی دو شعر را هم که خ نیدر آخر ا و

  جامه درست    ی نیکه را ب  هر 
  که او آن را به صبر و کسب جست  دان

  ) ١۴١١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   نوایبرهنه و ب یدیکه را د  هر 
  او آن گواه  یِصبر یبر ب هست

  ) ١۴١٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که کسب کردم و صبر کردم    طی. که در هر شرانمیب دو شعر را م  نیا  یخودم ردپا  در زندگ  نهیعمن به   واقعاً

  باهم باشند.   دیمهم است، که با ل یصبر و کسب هم خ بیترک  نیدست آوردم. و ابه   جامۀ درست

 کنم  دوتا شعر را تکرار م   نیا  شه یام. و من همکردم به خودم لطمه و ضرر زده  یصبری که از جلو ب  یدر هر مورد   و

  ها استفاده کنم. تا ملۀ ذهنم شوند و در عمل هم از آن 

  اسمتان را؟  میگو صادق، درست م یخوب بود، آقا  لیخ  آقای شهبازی:
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  بله  صادق: یآقا

  د یی گو شما م  البته  د،یکن م  د ییخوب بود، ماشاءاله. و پس شما هم تأ  تینهایخوب بود، ب  ل یخ  آقای شهبازی:

. چقدر  دیدیخوب فهم لیمطالب را خ  نیا  ! ولدیهست  یی روستا یشما چجور  دانم هستم، من نم   ییمن روستا

  .  دیبر کار مخوب به 

قول شما صبر باشد، کسب باشد، کوشش باشد، کار  اگر طلب باشد، به   که در هر سطح   دهد نشان م  پس

خواهرزادۀ شما بود    دیبا، فرمود  توانست م   نیو ا  دیکنم   دایشعرها را پ  نیخوب شما کاربرد ا  چقدر.  نیا  کند م

  نه؟   رید

  بله.  صادق: یآقا

  ند یایحساب باز حال هم خبر داشته باشند و مشورت کنند و به   دیکه همه با  ییدر جامعۀ روستا  آقای شهبازی:

  د یاحترام بذارند به شما؛ شما فضا را باز کرد  دیاست که با  یز یو مخصوصًا هم که خُوب شما سنتان در وضع چ

  .دیسالح کردو خواهرتان را خلع دیرفتیو پذ

  اورند، یوجود ببه   ل بهانه هستند که اوقات تلخ هستند. دنبا  زهیچقدر آمادۀ ست  ذهن  یها که من   دینیب شما م   و

من اجازه بدهم    داند، کار را کرده اندازۀ من م  نیکه حاال که او ا  دیفکر نکرد  کهنی ا  ی. برادینکرد  دیو شما تقل

  .  فتدیراه ب اوقات تلخ  نیا

پس حاال که آن کار را کرده    داند طرف مقابل هم اندازۀ من م  نیا  میفکر کن  دینبا  م،ی خودمان را حفظ کن  دیبا  ما

  . نه. اندازم راه م و اوقات تلخ  کنم مشابه آن م یز یمن هم چ

  م ی توان ما م  ندازندیراه ب  با ما جنگ و دعوا و اوقات تلخ   خواهند م   رانی. دمیخودمان را حفظ کن  زندگ  دیبا  ما

  .  میندازیراه ن

  کند؟  شما را حفظ م  سالمت کند؟ ب شما را راحت مچقدر اعصا  دیدان م نی. خُوب ادیشما نگذاشت که

  د، یرابطه دار  یشما و خواهرتان    حاال،.  کند م   لیدر فام  مرض و ناسالمت   جادیا  هانه ی ها و ککدورت   جورنیا

را    ذهن  یهابرخورد من   نۀی هز  دیدارد؟ با  یر یازدواج کند، او چه تقص  خواهد تان که جوان است مخواهرزاده

  خوب بفهمند.  دیبدهد، که ظاهراً با
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ا  ول برنامه   کهن یبا  ا  کنند م  یزیرعمداً  م   نیکه  را  نم   م،یکنکار  برادرمان  ما    م، یی گومثال به  بعد هم گفتند 

را کرد  ادتانی  مییگو م است    نیحزم هم  کاربرد.  دی کار را گرفت  نیا  یشما جلو   د؟یاست فالن موقع فالن کار 

  حزم و صبر.   ر،ید

شما فکر   مثال کرده.  نی. کم دیآ م  شی. و هرروز پ کند ما را خراب م  کوچ است که زندگ کوچ  یزها یچ نیا

نفر    ی.  دیایکرده باال ب  نیجا کمآن   چون اوقات تلخ هم  یکند،    عروس  خواهد تان مکه خواهرزاده   دیکرد نم

  . دیبشو بند که شما عصبان یکار یمنتظر است که 

اگر    م،ینکرده بود  دا یبرنامه را مثال پ  ن یکه ا   است، ما در سطح روستا، تا زمان  طورن یبه خدا هم   صادق:   ی آقا

که   ی برنامه در آن شب نیا  ول شد تکرار م افت،ی ادامه م   دشمن ن یسال ا ن یحداقل ما چند افتاد  اتفاق م نیا

برنامه فضا را باز کردم،    نیبا استفاده از ا   قدرن یا  تم،کردند و من اطالع نداش  یخواستگار   هان یکه ا  دمی من شن

  . دمید نشان دادم. واقعاً کاربرد برنامه را داشتم در خودم م کردم، نه واکنش نه قضاوت  چیه

خوشحال شد، اصال برق    ل یخ ل یاو خ  م یگفت    یکه ما به او تبر  جالب است که مثال تا زمان    لیخ   م یاآلن برا  و

است که واقعاً،    یجور    عنی تر شده.  از بچۀ دادشم گرم    لیخ ل یارتباطش با ما خ  ری بود که اآلن د  ی جور  ی زد.  

  .. . ازبرنامه، با استفاده  نیکه با استفاده از ا  حرکت ی

دو سال    ی، باعث شده که ما  روستا اتفاق افتاده  نیبرنامه در هم   نیموردها قبل از ا  نیخودم ا  یما برا  وگرنه

  .  آورد م  شیروح پ یبرا آورد،  م  شیجسم پ  یکه برا با هزار مشالت نه،ی. با ک میبن  با هم دشمن

  .کند واقعاً کار م  م،ی بن  تیاگر ما قانون جبران را رعا کند،  واقعاً هم کار م  کند،  اشعار کار م نیا واقعاً

. شما که  میتکرار کن  میتوان را در خانواده هم ما م  نی حزم و صبر را، هم  ن یهم  ن،یآفر   ن،یآفر  آقای شهبازی: 

  ی ز یچ  ی دفعه ی گاهن یخطرات هستند که از کم نیکه در معرض ا میگو م  من دارم به جوانان د،یکن البته م

  .  دیآ درم

پنهان    ر،یجسته د  ن یاز کم  م، یکه ما انتظارش را ندار  دی گو م  یز یچ  ی همسرمان    م یما نشست  دینیب م  دفعهی

که ما    خواهد . حزم و صبر م جانیا  خواهد  حزم و صبر م  حاال،.  ی زیچ    یجست،    رونیب  دفعه ی شده بود  

  . ممنون، عال  لی. خمیرا نجات بده مان  زندگ  میبتوان
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  از اصفهان   ن یخانم پرو  ‐٢٨

  ما ز خواب کاهل و مشغول خاست کالبدِ
  به رقص آورد کاهل ما را کجاست؟ آنکه

  ) ۴٧٢  ، غزلشمس  وانید ،ی (مولو

  دگیهمان   نکِیع   م،یجهان شد  نیساکن ا  ما  .ست درون و زنده شدن به زندگ  خلقت انسان، شناختِ گنج   فلسفۀ

  اد ی و اصل خود را از    میعادت کرد  دیطرزِ د  نیبه ا  م،یو با ذهن تجسم کرد   میجهان به چشم زد  ییشناسا  یبرا

  .میبرد

  علّت دروست  ما چون بس  دهید
  دوست  دیخود در د دی فنا کن د رو

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

  اْلعوضاو نعم د یما را د دید
  او کل غَرض  دیاندر د یابی

  ) ٩٢٢ ات یدفتر اول، اب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی ا  ها شود.آن   نیزیعشق جا  جانیمحو شوند و ه   ذهنمن   جاناتیتا دردها و ه   مین یبا چشم خداوند بب   دیبا

  ران یخود و د  یبرا  یطلبکمال  نکِیع   م،ینی را بب  زهیخود و حزم، مقاومت و ست  یافکن رولحظه با انداختن نور 

  . میکن ییرا شناسا

  م ی هادار من است؟ ضرورت خواسته دوست  کنم از من خواست فکر م  یکار   اگر کس  کند؟ م  تیذهن مرا هدا  ایآ

هرلحظه طمع   ؟ییگشابا فضا  ا یبا سرکوب همراه است   می در مقابل حوادث تسل ایآ  دهم؟ م ص یرا با حزم تشخ 

    نم؟یب را در خود م  زهایخواستن از چ   و حرص زندگ

و مرکز عدم، انسان به    ییگشاخود هستم؟ با حزم و فضا   ذهنمغلوبِ خواستۀ من   ای   هست  ز یحواسم به پره

  . دیآ م رون یب دگیرقص آمده، از خوابِ همان 

  به شاه  دیآن باشد که باز آ باز
  کور است آنکه شد گم کرده را  باز

  ) ١١٣١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  فتاد  رانیرا گم کرده و در و راه
  بِر جغدان فتاد   رانیدر و باز،
  ) ١١٣٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : من چه در خوردم به جغد دی گو باز،
  فدا کردم به جغد   رانی و نیچن صد

  ) ١١٣٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی شهباز  یاز بروجن همراه با سخنان آقا نبیخانم ز  ‐٢٩

  ستیر یتو، زآن سان که عکسِ د گفتِ
  ست ی احوالت، بجز هم عکس ن جمله

  ) ۴۶۶١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ران یو ذوقت هر دو عکسِ د خشم
  قَواده و خشم عوان یِشاد

  ) ۴۶۶٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آخر چه کرد؟ فیعوان را، آن ضع  آن
  زجر و درد  نهیدهد او را به ک  که

  ) ۴۶۶٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 دهم  است. اجازه م رانیتحتِ سلطۀ رفتار د  ارمیهستم. اخت  رونیب  ریتحتِ تأث شهی که هم نمیب در خودم م من

  .رندیدست بمرا به  جانات یه کهنیمرا کنترل کنند، ا رانیکه د

از    امبری برا پوشش به درون خانه رفت، پ  شهیشد و عا  امبر ی و آن مرد کور که وارد خانۀ پ  شهیداستان عا  درمورد

کور هستند. من که   ذهن  یها من   عنیها  . بفهمم که آن ندیب او که تو را نم  ؟پوش چرا خود را م  دیاو پرس

ها را بدهم،  جواب آن   دینبا  کنم فکر نم   یاچرا لحظه   کنم؟ ها رفتار مهستند، چرا مثل آن   نا ی ها نابآن  دانم م

  یی فضاگشا  دینشان بدهم، با  یها چه رفتاردربرابر آن  دیبا  دانم ها دارم. من که م آن  یبرا  هن پاسخ دوباره از ذ

  کنم. 

  شود،  بر من غالب م  ییروی ن   ی  دفعه یبزنم؟ چرا    یخود را به کور   خواهم م   ای   ستمیها کور نچرا مثل آن   کهنیا

  ص ی تشخ   توانم . چرا من هنوز نمدیآ هم در ذهنم نم  هات یب  نیاز ا   ی  که حت  رد؟ی مرا از من ب  اری اخت  تواند م

  ست؟ یدرست ن  ذهن  یها دهم که رفتار من 

رفتارشان درست    شهیها هم هم آن   د یبا  کنم را توقع داشت. چرا فکر م  نیجز ا  یز یچ  دینبا  دگ یمرکز پر از همان  از

ها  مثل آن   خواهم چرا م  کنند؟ نم   دای پ  ها به مرکز من دسترسکه آن   ستییبا فضاگشا  فهمم باشد؟ چرا نم 

  رفتار کنم؟ 

  موضوع:  نیدانستن ا با
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  ی نفس از اندرون راهت زد گرنه
  ؟ یبد ک  را بر تو دست  رهزنان

  ) ۴٠۶٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

توجهم    رون،یدر ب  به رفتار کس  دیهم نبا  لحظهم ین  یبرا  خودم باشد، حت  یحواسم رو  ست راه فقط کاف  نیا  در

رفتار کنم    هیمثل بق  کنم م  . سع روم و دوباره به ذهن م  کند م   تیبه من هم سرا  هی بق   یجلب شود، چراکه کور

  است که فضاگشا باشد. نیا هرکس فۀیکه وظ رود م  ادمیو 

   فت یحاضر باش در خود، ا یل 
  مر تو را   ابدیبه خانه او ب تا

  ) ١۶۴٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خلعت را برد او بازپس  ورنه
  کس چیش هبه خانه  دمیابین که

  ) ١۶۴۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ؟ ی خانه ندار  ندیگو مشغول بدارند، مثال م  آفل  یزها یمرا به چ   خواهند زن هستند و دوباره مکه سوت   کسان  به

ها  بردن به خداوند دربرابرِ آن  جز پناه  یاچاره   ایگوش بدهم. آ د ینبا کنند،  م  مانیو پش برند مرا به گذشته م  ای

  ها  دگیبه همان   حت   میمنع؟؟؟] ندار  ای[حق؟؟؟    م،یکرد  دایدست پ  سببیب  یبه شاد  کهنیپس از ا  ایدارم؟! آ

  !  م؟یستیمرکز عدم ن  ن یکه ما قدردانِ ا ستین  معن  نیبه ا نیا م؟یهم فکر کن

ا  «اصرار»   نم،یبرا م   «اصرار» در خودم    من به کارها   خواهمم   کهن یدر  را  بدهم.     کس  یتوجهم  مثال شوهرم 

درست  دانم اگرچه م «اصرار دارم». من شود جلب م رونیدر ب یز یتوجه او به چ ] وقت که؟؟؟ن یا ایجز؟؟؟ به

را تکرار کنم،     قبلٔ شده  شرط   یهمان رفتارها   رهدوبا «اصرار دارم»رفتار کنم،   اصرار دارم مثل او  ول  ست،ین

  ...  «اصرار دارم»

  شوم.  دهیکش ها دگ یکه به طرف همان  کنم» «اصرار م . من  کنم که اگر او را کنترل نکنم اشتباه م  کنم نم فکر
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  104صفحه: 

  ی شهباز  یاز آلمان همراه با سخنان آقا ننده یخانم ب   ‐٣٠

  د یکرد  دیبه آن تأک را راجع   ات یو اب  دیفرمود  دیتأک   یمرادیبه براجع   ریاخ  یهاشما در برنامه   زیعز  یشهباز  یآقا

  . مین یرا چراغ بب  یمرادی را نوشتم تحت عنوان ب متن   یرابطه   نیکه من در ا

روشن شد. خدا را    میبرا  ریچند چراغ د هات یب  ن یا  یشما رو   د یو تأک   ر یاخ   ۀ چند برنام ی و اجرا  ها یی رمزگشا  با

  شر.

  ش یخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِگشتند از موال خبر با

  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ
  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

امر   نیا  کنم حضور آزار دادند، تمرکز م  با گنج   ییقبل از آشنا   زندگان   که من را در ط  ییهای به گرفتار  وقت

  ی ز ی در خواستن چ  شهیر  یمرادی داشته، که خودِ ب  های مرادی در ب  شهیر  های گرفتار  نیکه تمام ا  شود روشن م 

  است. داشته 

و    ا یشخص     یانسان    وقت گنج حضور در مرکز قرار    ی هاخود، مهم و به قول درس   ی را برا  یزی چ  ایاتفاق 

 ن یاست و اشده   مرادیکه شخص ب  شود گفته م  فتد،یاتفاق ن  نیاگر ا  فتد،یدوست دارد که آن اتفاق ب  دهد، م

موضوع چونه    نیاما موالنا با ا  کند، آن را با ذهن قضاوت م   است، چون فوراً  ندیناخوشا   اریبس  ذهنمن   یبرا

آمد، آن را قضاوت نکن،    شیتو پ  یشست برا  ای  یمرادی که هرگونه ب  آموزدم  ن یموالنا چن  کند؟ برخورد م 

  : دیفرما که م  رایآن فضا باز کن ز یو برا ریبله بپذ

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

  ) ١٣٠۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 کس چ یو ه   میو قضاوت نکن  یابی اصال ارز  ایو به اتفاق اعتراض    میو فضا را اطراف اتفاق باز کن  میریبپذ  قتاًیحق  اگر

هم آمد، درد   یو اگر درد  می خود تمرکز کرده و صبر کن  یبله فقط رو   م،یرا مورد مالمت قرار نده  زیچچ یو ه
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  105صفحه: 

رشد ما. مسلماً    یبرا  شودم   یاپله   یمرادیشست و ب  نیرا. اتفاقاً هم   یبندو نه رنج و فضا   میکن  شهیپ  ارانه یهش

  : ندیفرما که توکل را به دنبال دارد. که م خواهد نظر م دِید ی نیا

  انداخت حوادث به تو هم  ِریکه ت  قضا
  ی از آن سپس سپر   تیعنا را کنَد به تو

  ) ٣٠۵۶  ، غزلشمس  وانید ،ی (مولو

  ا ی و

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

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

  ن یهمچن  و

  ترساندت که م  نیکرم دان ا از
  بنشاندت  منیبه ملِ ا تا

  ) ١٢۶١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

جزء باز کردنِ چشم حضور من ندارد. اگر من به   ی منظور  چیاز جانب خدا بدانم که ه  یاه یاتفاقات را هد  پس

 تواند پس چونه م  آموزدچه موالنا و گنج حضور به من م و توکل کنم، به آن  نانیواقف شوم و اطم   آگاه نیا

که کل   ییرویاست و توکل به ن  ذهنکار عدم اعتماد به من کند. پس راه  نیغم  ایبترساند    ای  ازاردیمرا ب  اتفاق

اعتماد   و خوشحالم چون اصال وقت  راض  شه یبا اتفاقات من هم  یارابطه   میتنظ  نی. با چنکند کائنات را اداره م

ها  در خواستن   اششه یر  ت،ی بشوم، چون عدم رضا  ناراض  ای  که از اتفاق راض  خواهم نم  یزیچ  ریاست که من د

  پس است.

هن کلم و صبر و داد  م،یکوهم ز ح  
  تُندباد؟ د ی در ربا را ک کوه
  ) ٣٧٩۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  . کنم م  را چراغان  میشاءاله زندگان  اتیاب نیبا ا و

  گفتا که قالووزم سوزم،که م   دید چون
   کان راه نرفتَست اموزم،یب تیراه

  ) ٢۵٨٢  ، غزلشمس  وانید ،ی (مولو
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  . کنم باز هم تکرار م و

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ
  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ش یخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِگشتند از موال خبر با

  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . کنم م  انیرا ب  ید یکل تیچند ب  انی در پا و

  ریبپذ او جان دهدَت، رو ز نََفخْت ِ دم
  ست، نه موقوفِ علل ا ونیفَاو کن  کارِ

  ) ١٣۴۴  ، غزلشمس  وانید ،ی (مولو

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظنلّ  ستو ک  کاستن  
  ) ٧٧٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یهمچن  و

  دلِ تو در غم ماست   یِرضا چون
   ستیچه باشد؟ هزار با ی

  ) ٣١۵۶  ، غزلشمس  وانید ،ی (مولو

  ادداشت یکه نکته    کردم م  العاده بود و هر چه من سعهم واقعًا فوق   ٩١٩  ۀبرنام  یشهباز  یممنون آقا   لیخ

واقعاً دستتان    د،یبار م  یزدیمثل باران رحمت ا  طورنی واقعاً هم   شد، کردم که تمام نم  ادداشتیقدر  کنم، آن 

شما   قیرا که از طر  یزدیباران رحمت ا  نیا  واقعاًرا داشته باشم که   ستگیشا  نیکه من ا  دوارمیدرد نکند. و ام 

و هم از نظر    یقانون جبرانش را به همه صورت هم از نظر معنو   نیواقعاً ادا کنم ا  د،یرسان برنامه به ما م  نیو ا

  ممنون   لی. خ یماد 
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  دی نیب واقعاً الوست. شما اآلن م   و خانوادگ   لحاظ شخصشما هم به  شرفتیو پ  دی شما ادا کرد  آقای شهبازی:

  اند، درست است؟  کرده  شرفتیچقدر پ تانیدخترها

برنامه، اصال من که    نیواقعاً و بدون ا  میبر بهره م   میبله خدا را شر، واقعًا خدا را شر. همه دار  :نندهیب   خانم

  شرگزارم.  اریبسار یگرفتم و بس  ادیبرنامه  نیا قیندارم. از طر  از زندگ  یتصور  چیه

با  آقای شهبازی: الو هست  د یخانواده  واقعاً  باشد.  رو  دی خانوادۀ، مثل شما  کار کرد  و    ی شما. مادر  خودش 

«صدر را  : دیگوصفحه م ی هست رو  تیب یاآلن  نی. هم تینهایدر حد ب شرفتیهم کار کردند، اآلن پ هادختر 

شما، صدر مجلس شما درواقع راه است، همۀ ما    دیجهان انتخاب نکرد  نی. صدر را در ابذار صدر تست راه» 

اله که همۀ  شاءو ان دیکار بردبه  د،یدقت عمل کرد تیدر نها  ریاز شما د خب خوشبختانه برخ راه است، ول

  ها مثل خانوادۀ شما باشند خانم. خانواده

برنامه است واقعاً. من    نیاش برکات اهمه   هان یا  م،یواقعًا چه بو  زیعز  یشهباز   یممنونم آقا  لیخ   : نندهیب   خانم

  ز ی چچ یکه واقعاً من ه  دیکرد  ی. شما اصال کاردیبه من برکت رساند  لیبرنامه و شما خ   نیجز اندارم به   ز یچچیه

  د، یکن و شما مرتب تکرار م  دیگو که موالنا م   یز یچجز همان به  خواهم  نم   زی چچیجهان، واقعاً ه   ن یاز ا  خواهم  نم

  . چیاست، ه چیکم است واقعاً، ه  لیاست، خ سطح  ل یخ  زیچوجود ندارد اصال. همه  ز یچچیه

   حت ینص   هی  د، یدار  یشنهاد ی پ  یاه یفن را، توص  نیا  دیاادگرفتهیعنوان مادر که واقعاً  خب شما به   آقای شهبازی: 

  خانم.   دیما را بن

ما که از    م، ییگو دهن ما، ما م   ی تو   دیگذار را شما م   زی چتو را به خدا، همه   دیی نفرما  ی شهباز  ی آقا  :نندهیب  خانم 

آوردم   مانی شما را گوش کردم، واقعاً فقط به حرف شما اعتماد کردم، ا. من فقط حرف میدان نم  یز یخودمان چ

  عنوان سع  چیخودم کار کردم و به ه  یو رو  دادمدچار ش نشدم، ادامه    وقتچیو عمل کردم، خدا را شر ه

نها  . نه ت حت کردم م خصوص اصال مخفرابطه، به نیبدهم در ا  اد یو  م یبو یز یبخواهم حاال چ  نکردم به کس

کردند، خدا را    دایپ  ریاز دستم برود، تا خودشان د  دمیترس گوهر م  یمثل    پوشاندم، بله اصال م  گفتم نم

  شر.
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  ی شهباز  ی خانم هنگامه از رشت همراه با سخنان آقا  ‐٣١

فضاگشا  میبو  را   نیا  خواهم مآمده،    من   یبرا  ی انکته   ی   هنگامه:  خانم  کلمۀ  ییدرمورد  با  خودم  من   .

با قسمت گشاکنم مچنان  و هم   کردم در درونم احساس م   مقاومت  عن ی  ی   شهیهم   یی فضاگشا با اشیی .   .

را داشته باشند و     مقاومت   نیچن   ی   ردمو  نیهم در ا  هیبق  دیکه شا  کنم م. و حس  اشیی نه با گشا  شیفضا

  .  نی فضاب مییبو  ییفضاگشا یجااست که به  نیمن آمده ا ی که برا یز یچ

ها که در آن ستاره   شده هست. مثل آسمانفضا گشوده   م ییگشا درواقع، ما نم  مییرا بشا  فضا   میتوان ما نم   چون

  م، ینی را بب  هاستاره   مییایب  کهن یا  ی جابه    عنی.  دنیبه د  م یرا شروع کن  شدهگشوده  یفضا   میتوان مهستند. ما  

  به سمت کجا؟   میرا برگردان   دمانینگاهمان را، د م ییای ب م،ی نیرا بب  ذهنمن 

.  ییفضا بشا   خواه مکه تو    دیگو م  جانیا  دیآ م   ذهنمن که وجود دارد. وگرنه    یاشدهگشوده   یسمت فضا   به

 دانم  نم.  دیگو . خوب درست هم مهکه انجام بد  ستی کار را بلد ن  نیتو اصال ا  ؟ییفضا بشا  توان م  رمتو 

  درسته.  یجور ن یا کنم آمده حس م یجور ن یخودم ا یدارم و حاال برا  حس  نیمن، من چن

  د یبا  نیا  یجا . که به دیفتیها ناصطالح تلۀ واژه بدهم. اوال شما در به   حیمن توض  دینه اجازه بده   آقای شهبازی:

  ی شما، جلو  یپا   یتنها در جلو در نه   ذهنمن است که    یاتله   نیا  م،ییبو  را   نیا  دی آن با  ی جابه  م ییبو  آن را 

  گذاشته.   تیبشر یپا

یما   مثال   م جنگ   با هم   ان یاد  ن یا  م،ی ندار  شتر یخدا ب م فیرا بد تعر   که شما خدا   کنند ف ی ما خوب تعر  دیکن  

   یدرواقع    یی هست که فضاگشا  نی. استین  فیتعرقابلهم    یی . فضاگشاستین  فی تعرخدا اصال قابل  م، یکن م

  .ستی زدیکار ا

 د، یفضا را باز کن   دیاگر شما بخواه   دیدان مآگاهانۀ شما که    میآن اراده و تصم   به   شود ممربوط    » یی«گشامنتها  

  ارانه ی مفهوم درد هش  نیهم  یو برا   دیکار ببرشما به  ییروین  ی   دیبا  جان یا  جهینتمقاومت خواهد کرد، در   ذهنمن 

  .دیکش مدرد   ارانهی که شما هش دیآ م شیپ

و اگر کاهل    دیانجام بده  دی با  یکار   ی  زندگ   یرویعنوان نبه   دیشما با  کهنیا  یدرست است. برا  »یی «گشا  ول 

  و ی اکت  دیبا  )passive(  ویپس  ی جابه    عنی،  ) passive(  ویپس  ندیگو م    سیهست در انگل   لغت  ی  اصطالحو به   دیباش

)actives( دیقدرت داشته باش  دیبا د،ی باشکننده بايد عمل  د،یفعال باش دیبا د،یباش .  
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.  مین یبب   دیکه با  دییگو مکه    ستین  یطور نیانجام بشود. ا  دیاز طرف شما با  یکار   یتوجه و    یاست که    نیا

و ما    دهد که ذهن انجام م   ی. آن کار کشد مذهن    نیا  دیشما تا کار انجام نده  به کار ندارد ول  اجیاحت   دنید

  کار ذهن است.   عنیکار جذب ذهن هست   م،یکن را عادتاً صرف م  مان ی روین

  م ی شو م ن عصبا یطور عادکرده. مثال ما به  لیرا به ما تحم  شیهاو ابزارها و راه  می آن هست ما  کند فکر م ذهن

.  دیصرف کن   رویبايد ن  د یحسادت نکن  دیاگر بخواه  . ولمیکن حسادت م   ی طور عاد. به میده واکنش نشان م

 خودتان را، من دارم   د ینی بب  د، یباش   ز یت  د، یباش   ارید، هش ی را حفظ کن  تانیار ی که هش  خواهد م   یی روین   یاوال    دیبا

  .  کنم حسادت م 

حزم داشته باشم، و صبر داشته باشم،    د یگفته اآلن با  ی زی چ  ینفر    ی .  کنم م  سهیمن دارم خودم را مقا  پس

کار بخواهد    کس   یاگر    دیدان م  د،یی گو م  کهن ی. درست مثل ادیکن مصرف م   روی پس در گشودنِ فضا شما ن

  .  روستین شود مکه مطرح   مفهوم  نیانجام بدهد اول

. رونیب  د یاز چاله بيا  نی که ماش  دیکن مصرف م   روین   د؟ی کن چه کار م   د، یده را هل م  ن یماش  د یزن زور م  شما 

  ده یلغز  خی  یرو   افتاد، که به چاله م   موقع   دوست دارد در چاله بماند. ول  ن یماش  د،یرا مصرف نکن  رو یآن ن

کم    دییایآقا ب  ند یگو . می جو   داخل  خیدر    افتد م  دی اآلن هم شا  رانیهست که در ا  ادتان ی   ،ی افتاده در جو

  .  دیایدرب  یاز جو دیهل بده دی کن

در    جهینتدر   افتد، م   لغزدخودش م   ن یافتادن ماش  یبه جو   ی برا  خواهد،  م   رو یدرآوردن ن  یاز جو   یبرا   خوب

دار  ییهاعادت  ما  به   ذهنمن   میکه  را  ب ما  ما هش   لزوم  ردیکار  نمی باش  اریندارد  ما    لۀیوسبه  زندگ   یروی. 

  . شود متلف   رود م یطور آن

نشد  میشد   ما عصبان  نیب م   یادفعه ی   مثال متوجه  هم  ولمیاصال خودمان   .  بخواه  ی نشو   عصبان  اگر 

درست است خانم. درواقع باز کردن فضا کامال   یی. فضاگشاخواهد م  ییموقع حزم و صبر و شر و فضاگشاآن

  درست است.  

  خواهد  م  ییموضوع، فضاگشا نیا  یتوجه و تمرکزتان رو  یدارنگه   یبرا  حت  دیکنم  ییاگر شما فضاگشا  عنی

مثال روزَن    گفت که، م  گفت بود م  عال   اریصادق هم که بس  یحرف آقا  ن ی. امروز همخواهد  م  روی صرف ن  عنی

که    یی کارها  ی رو  افتد نور م   کند، را باز م  اندرست روزن دلم   ییفضاگشا  بارنیاول  ی برا  میکن دلمان را باز م 

  . میکن ما در ذهن م
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 م یکرد تا حاال فکر م  م،یکن . ما مقاومت ممیکن م  تلخ که ما اوقات   مینیب م  م،یکه آه ما حسود هست  مینیب م 

اش بد که همه   یبیغر  بیعج   یکارها   لیکه خ   مینیب م شود مروزن باز   وقت   ول  م، یکن را ما نم   کارها   نینه، ا

و نگاه   ی را گشوده نگه دار فضا  می صرف کن روین ا یراه دارد   تادو  م،یو خبر نداشت می کن هست، ما در ذهنمان م

  چرا؟    ،ییفضاگشا خواهد، م رو ین نیخوب ا . کنم و کار م کنم هستم، حزم دارم، صبر م  نیمن ا ییبو  کن

  ز ی چ   م یدیهم که د  نیا  ست،ین   میزیآقا من چ   د یبو  ،پرستآن کمال   ببندد برود به   خواهد طبق عادت م   ذهن

  د؟ یکن اصال. توجه م دمید خود ینبود. ب مهم 

دق   هنگامه:  خانم هم  قاًیبله  را    نیدر  م   آن خستگ   احساس   عنیکلمه، ذهن خودش  احساس    آورد را  باال، 

  .  کند و مجادله م کند م  یکلمه باز  ن یبا هم  دیآ م قا ی دق که،ن یاحساس ا ، ناتوان

را  فضا  دیکش م عن ی. دیشن آن را م مقاومت  یار یعنوان هش. شما به کند بله ذهن مقاومت م آقای شهبازی:

منقبض    مینیرا جمع م  فضا   میکند و ما دار  عصبان  خواهد نفر آدم را م  هیها  موقع  بعض  دیدی. ددیکن باز م

اوضاع    قه یبعد از پنج دق  ند،یدار گشوده نگه م  را  فضا   د،ییگو نم  چ یه   یار یشما در صبر و هش   ه  م،یبشو

  . خواهد م  روین نی. اشودمدرست  
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  از هرمزگان  نیخانم نازن   ‐٣٢

  م یاله الرحمن الرح بسم

  کجاست  اریسحر آرامه  مینس یا
  کجاست  اریآن مه عاشق کش ع منزل

  

  ش یدر پ منیا یتار است و ره واد شب
  کجاست   داریطور کجا موعد د آتش

  

  دارد  یکه آمد به جهان نقش خراب  هر 
  کجاست  اریکه هش  دیی خرابات بو در

  

  کس است اهل بشارت که اشارت داند آن
  محرم اسرار کجاست  هست بس هانکته

  

  ست مرا با تو هزاران کار ا  یسر مو هر 
  کجاست  کاریو مالمت گر ب مییکجا ما

  

  شن در شنش  ی سوی ز گ دی بازپرس 
  زده سرگشته گرفتار کجاستدل غم نیکا

  

  کو  نیشد آن سلسله مش وانهید عقل
  دلدار کجاست یز ما گوشه گرفت ابرو دل

  

  ول استی جمله مه و مطرب و م  ساق
  کجاست  ارینشود  ا یمه ارییب شیع

  

  از باد خزان در چمن دهر مرنج حافظ
  کجاست  خاریمعقول بفرما گل ب  فکر 

  ) ١٩ ، غزل اتیغزل  وانی(حافظ، د

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۱۹-۱مشار

  112صفحه: 

  ی شهباز  یخانم فائزه همراه با سخنان آقا  ‐٣٣

واقعاً،    شانیهاام یاشاره کردند در پ  از دوستان  که هم بعض  جور ن یکه هم   ٩١٩از شما به خاطر برنامه    تشر

است مثل حالت    یجور ی  ات یبرنامه و اب  نیها اثر اوقت  شخص من هم، و بعض   ی اثرگذار بود رو    لیخ  لیخ

  کند  که اصال م  ماند مثل موش م  عموق  بعض  ول  شود،  در قلب آدم روشن م  جور ن ی است که چراغ هم  نیا

  .شود چطور م ریکه د ستیاصال معلوم ن  برد، م

را شما    تیب   یکه،    یجالب  ل یخ  زیچ   یبودند، و حاال    جورن یدفتر سوم هم هم  ات یرا، اب  ٩١٩برنامه    نیو ا 

  : دیخواند

  قرآن هست در قطع سبب   جمله
زو، هالکِ بولهب  شی درو ع  

  ) ٢۵٢٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  قاً یاست و شما هم دق   تیشده بودم و گفتم عجب ب  زدهرت یمن کامال ح   دیشما خواند  را وقت  تیب  نیاصال ا  و

   ی   نیهست و خالصه حاال ا  تی ب  نیچنهم   دیدانست که اصال شما م  دیجمله را بالفاصله در برنامه گفت  نیهم

و اگر    د یکه شما خواند  یقسمت از مثنو  نیهم   بهراجع     ت یچند ب  یبخوانم و    شتریرا ب  ات یشد که من اب   الهام

  آن را بخوانم که...  ی بعد ت یچند ب  دیاجازه بده

شهبازی:  ادییبفرما  آقای  فائزه  خانم  بو  نی.  هم  خ  م یرا  شما. د یکرد  شرفت یپ  ل یشما  به  ماشاءاله   .   اصال  

  د یموفق شد دیکرد  کار  ....رید  میماشاءاله، چار کن   میی گو م   شما. ماشاءاله. ه  شرفتیاست پ  زیانگرت یح

  واقعاً. 

  ممنونم سپاسزارم.   ل یخ  دی. سالمت باش شر خدا، شر زندگ ، یشهباز  یآقا  دیدار ار ی اخت فائزه: خانم

  ن ی که چقدر در واقع ا  دهد نشان م   قرآنی و داستان ها  قرآن  اتی از آ  زنند م  ییهابخش موالنا مثال   نیدر ا 

 کنند  ما اصال کار نم  ذهنسبب  ستمیدر واقع با س  هانی. امیی گو معجزات م  عنوانو ما حاال به  افتد که م  اتفاقات

  ی در آن فضا   م یتوان را م  هان یا  قاً یاگر چه که ما دق   مینگاه کن  کههم    به صورت داستان   حت  یبعد   ی و اصال از  

ذهن هم    ی برا  م، یکن هم که نگاه م   به صورت داستان  . ول می را درک بن  ات یهم اب   ذهنحضور و من   ن یهم

  ا آن ر   تیچند ب  نیو حاال ا  افتند نم   ذهناتفاقات بر اساس علت و اسباب   نیقابل درک و لمس است که ا  لیخ
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من. دوست داشتم    ی..! اثر موش را داشت براند یگوکه همان چه م   میگو . چون واقعاً من م خوانم فقط من م 

  را به اشتراک بذارم.  نیا

  قرآن هست در قطع سبب   جمله
زو، هالکِ بولهب  شی درو ع  

  ) ٢۵٢٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

لیباب مرغ  دو سه سنگ افکند  
  زَفْتِ حبش را بشند   لشر 

  ) ٢۵٢١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  را سوراخ سوراخ افکند  لیپ
  کو به باال پر زند  سنگِ مرغ  

  ) ٢۵٢٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زآغاز قرآن تا تمام  نیچنهم
  اسباب است و علت والسالم  رفع

  ) ٢۵٢۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که ما    قرآن  نیهم  حت  ن،ی که اصال از اول تا آخر قرآن، و حاال ا ندیفرما موالنا م   و قطع   حیصر  نیچقدر ا عنی

خود ما    کتاب و حت   یممن است قرآن را بخواند به عنوان    و هر کس  نیمسلمانان به عنوان حاال کتاب د

  . میده قرار م  ننورافک ریرا ز  مان کل زندگ یار یعنوان هشکه به وقت نیا

در واقع علت    نیکه ا  میکنکار را م   نیهم  میما فقط دار  عنی،  ست و علت والسالم»«رفع اسباب اکه    ندیفرما م 

   هست   قتی حق  نیدر واقع ا  کهن یفکان، و اکن  نیمان به صنع باز بشود، به او چشم   رون یب  میندازیها را بو معلول 

   و م  برد م   ش یتکامل را پ  ندی فرا  نیدارد ا  ی چ سببیعدم که معدن تمام امانات است. بدون ه  یدارد از رو 

  که:   ندیفرما

  نه از عقل کارافزا شود  نیا کشفِ
  شود دایکن تا تو را پ  بندگ 

  ) ٢۵٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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ا  بفهم  کهنیا  و را هم با عقل کارافزا    هانی اش آمده که فقط علت و اسباب را رفع کند، تو اقرآن همه   نیکه 

  ی برا  نیکه در واقع ا م ییایراه ب  نیدر ا دیو با ،ییگشاو فضا   میتسل ن یهم ، کن  بندگ دیبا ، کشف بن  توان نم

دارم که    مان ی که من ا  د یفرما م   م یکه ابراه  افتد م   هم  م یبه آن داستان حضرت ابراه  ادم یبشود. حاال    دایما پ

ها  پرنده  نیکه پس برو ا  دیفرما وقت خداوند مقلبم مطمئن بشود. آن  خواهم م  ول م، یشو بعد از مرگ زنده م

 دایپ  وراکن تا ت   «بندگ  دیفرما هم م   جان یبشود و ا  دایتو پ  ی برا  نیتا ا  کار را انجام بده  نیا  د یبا  عنیرا بش،  

  شود» 

  باله  بنده را کف  یبد  بس
  ست ین تیدانش و کفا نیا شیل 

  
  است اتیمشل و کنا نیا دیگو

    ستین تیکنا نیاست ا حیصر  نیا
  ) ۴٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

و صراحت    تیقطع  نیبه ا  کند توجه م   یمقدار  یآدم    است. وقت  حیصر  ل یخواقعاً    نیکه ا  کنند م  دیتأک  چقدر

در واقع از    تواند م   یار یو هش  کند حالت ذهن را خاموش م   نیا  ییهو ی  نیکه ا  شود م   یتلنگر   یخودش  

  آن فضا آگاه بشود. 

  زآغاز قرآن تا تمام    نیهمچن
  اسباب است و علت والسالم  رفع

  ) ٢۵٢۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

    آقای شهبازی:

ب  دانم م  دی را گفت   یسازحاال که سبب   خانم فائزه  خواستم من م خوب بلد   ل یرا هم که شما خ  تیآن چند 

ذهن   شدۀ شرط   یِساز سبب  ستمیس  نیخارج شدن از ا  نی... و اهانیو ا  سست  مانی پ  و  «ردوا لَعادوا».  دیهست

معلول    یعلت برا  شود . آن مشود معلول م  هب  لیعلت، تبد  یسبب،    یکه    دینیب است. م   سخت  اری کار بس

همرید م  طورن ی.  دارد.  ادامه  و    دیگو ذهن  قرآن  چ   ای موالنا    ای   ثیحد  ای که  م   زی هر  ما  ا  میخوان که    نیاز 

  ،  به زندگ   میاعتماد کن   دیو با  میخارج بشو  د یبا  میو تسل  ییگشافضا   ، با بندگ  دیهم خوب گفت  ل یخ  یساز سبب

  خودش است.   یساز به سبب که متک ر؛یاعتماد ندارد د یساز اتفاقاً آن سبب 
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اعتقاد دارم.    ،که من اگر واقعًا به خداوند، به زندگ   د یبو  ندیخودش را بب   یساز سبب   ستمیس  دیبا  هرکس

  کند، هستم که کار من را اداره م   عمال متک  از اعتقاد، حت   شتریفکان معتقد هستم. بهستم. به قضا و کن   متک 

  کنم،  م   یساز عقل محدود دارم که با آن سبب  ی  من  کند، اداره م   یزیچکائنات را پس چه   نیا  میاگر نه که بو

  م یایب  نیاز ا  دیداشته، من بادارد، من را در ذهن نگه   ان یو علت و معلول که در ذهن من جر  یساز سبب  نیا

و    رمیگ م غامیو پ کنم م  یی. من فضاگشاکند لحظه را درست م   ن یبه قضا باشم که قضا اتفاق ا   و متک  رونیب

  .  کنم م  درسترا  ام زندگ

   ی و    دیما بخوان  یبرا  شود و... م  میادهیها را دسبب     . که از طفلدی را که شما حفظ هم هست  ت یآن چند ب  و

  .  دیبده ح یتوض

  :  تیهمان ب را هم هست در مورد سبب از ری د تیب یسر ی :خانم فائزه

  ی ادهیها دچون سبب ز طفل  تو
  یيدهی سبب، از جهل بر چفس در

  ) ٣١۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   ها از مسبِب غافلسبب با
   لیها زان ماروپوش نیا یِسو

  ) ٣١۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خاطر  شده است ذهن ما، و به   تیها در واقع ترب ها و علت  ما با سبب ِ ذهن   ستم یس  میخودمان را آمد    از بچ  عنی

  . میااز مسبب غافل شده  ریو د میاوارد سبب شده   نیهم

ا  ول جاها  نیخوب  خداست که  رحمت  و  نم   ییلطف  اجازه  ا  دهد درواقع  همان    ستمیس  ن یکه  ما،  سبب 

  ن ی و ا  دهد جلو و جواب نم  میرو ما م  آن است که با همان اسباب و علت ذهن  مثال  یما     ِی های مرادیب

  و لطف خداست که گفت: تیعنا

   زنها رفت، بر سر مسبب چون
   کنو ربناها م  ربنا

  ) ٣١۵۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . کند که سبب کار نم یشو جا متوجه م آن  عنی
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م  ربسبب یِ: برو سود یگو  
  عجب!  یا ؟یکرد ادیز صنعم  چون

  ) ٣١۵۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جور  یدر واقع    نی. حاال ایتو چطور االن متوجه صنع شد  ت،یهاسبب   یکه برو برگرد سو  دیگو م   زندگ   و

  ماست و:   یاریهش  یتلنگر برا

  همه  نمیپس من تو را ب نی: زگفت
  دمدَمه سبب وآن  یِسو ننگرم

  ) ٣١۵٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. و متوجه  رونیب میادهیاتفاق را آورده که از سبب پر نیما ا  یبرا که زندگ عنوان شخصحاال ما به   ندیفرما م و

که   یجور  کنم ذهن، نگاه نم  ی هادمدمه  نیبه ا کنم نگاه نم ریکه من متوجه شدم. و د  مییگو و م میصنع شد

بروم. و   شیها پکه بخواهم بر اساس آن  کنم نگاه نم ندیچ سر هم م ِ من اتفاقات را، عوامل را، پشت ی ذهن برا

    .  نمیدر واقع فقط تو را بب  خواهم م رید

  : ردوا َلعادوا، کارِ توست دشیگو
  سست  ثاق،یتو اندر توبه و م  یا

  ) ٣١۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی مقدار   ی  کهن یبه ذهن. هم  یگرد که تو دوباره برم  دانم است. م  «ردوا لَعادوا»کار تو    ول  دیفرما م   زندگ

وسط،    پرد بعد م  ، ذهناست من  نیذهن. هم  میگرد...برم هانیو ا  شود مان خوب م حاال، حال   به قول گفتن

  نم، یب در خودم م   لیکه خ   ی ز یچ ی. اتفاقاً من  کند م   ه یکار هم خودش کرده، و دوباره توج  نیا  کند فکر م 

استفاده    شیهافرمول   نیبعداً از هم  خواهد م  نیرا فرموله بند. و ا  زیچکه همه   کند م   تیدائماً ذهن من فعال

در    نیذهن است. و فقط ناظرش باشد و بداند که ا  یباز   نیمتوجه بشود که ا  تواندم  یاریخوب هش  بند. ول

  و نخواهد کرد.  کند کار نم  سازد که ذهن دارد م  ییهاواقع با آن فرمول 

  من آن ننگرم، رحمت کنم  یل 
  پرست، بر رحمت تنم رحمتم

  ) ٣١۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  عهدِ بدت، بِدْهم عطا  ننگرم
  مرا خواندم چو م نیکرم، ا از

  ) ٣١۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و بازهم    کن تو اشتباه م   دانم که م   دیگو م   تشینهایهست که از لطف و رحمت ب   زندگ  نیهم  نیخوب ا  ول

  و...،   کنم   یسازبه ذهن و سبب  یرو و دوباره م   کن م  «ردوا لَعادوا»و   یگرد راه برم نیبه ا

که تو متوجه    دم  نی، الحظه  نی. و اتَنم و من فقط بر رحمت م  کنم عهد بد تو را نگاه نم   نیخوب من ا  ول

  . کنم من عطا م دیآ م  و توجه تو به صنع خوان  و من را م یشو م

  به شما.  می به ذهنم آمده بو یجور ن یکه اتفاقاً هم  یریبخش د ی  دیاگر اجازه بده و

  است مبدِل  یآن دل عطا  ۀچار
    ستیشرط ن تیاو را قابل دادِ
  ) ١۵٣٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دادِ اوست    تیشرط قابل بله
  هست پوست   تیُلب و قابل داد،

  ) ١۵٣٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  را عصا ثُعبان شود  موس نکهیا
  کَفش رخشان شود  ی دیخورش همچو

  ) ١۵٣٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اء یمعجزاتِ انب  صدهزاران
  و عقل ما   ر ینگنجد در ضم  کان
  ) ١۵۴٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خداست فیاز اسباب تصر  ستین
  از کجاست؟   تیرا قابل  هاستین

  ) ١۵۴١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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عطا چارۀ دل    نی. هم کنم. و به عهد بدَت نگاه نم کنم  من عطا م  دیگو م    که در واقع زندگ  ییعطا  نیهم   و

  ت یفقط عنا  نیا  ست،ین  لیدر آن دخ   ذهن   یساز سبب  چ یه   ،ت یقابل  چیهم باز ه   نیبشود و ا  لیماست. که تبد

  و لطف خداوند است. 

ران که همان افکار و  و همۀ آن مر ساح  شد و اژدها م   شد مار م  شیدر واقع عصا   موس  ند یفرما م  کهن یو ا

که در    ینور  نیو هم  شد دستش درخشان م  کهنی. اخورد ها را مدر واقع، آن   ریذهن ماست د  یهای ساز سبب

 میشو و متوجه م   میکن م  می که ما دار  راتییتغ  ان. هم دهد و برکت م   زدیر است که به کارها م   خرد زندگ  واقع

از همۀ دوستان    م یو. دار  م یستیو آن آدم ن   م یهست  یریکس د  ی که    میشو زده ماصال انگار خودمان شفت 

  .گنجد مان نم اصال در عقل  ای. ماند خداراشر. که خودش مثل معجزه م  مینیب م

  علت ی«کار من ب  ماً،ی خداست، دخل و تصرف خداست که مستق  فین از تصریا  ستیاز اسباب ن  نیکه ا  ندیفرما م

 ستی. نمیهست   ستی. اصال ما نستیما ن  ذهن   یهات یبا قابل  نیو ا  کند ما کار م   ی، دارد رو »  میاست و مستق

ما بهبه  اصال اعنوان ذهن، که  م  مان  بعد جسم   ن یعنوان  ذهن  ن   تواند که  ما  نمیهست   ستیتصور کند    ست ی. 

  . ندی فرما داشته باشد و م تواند نم  تیقابل

  ی گر شرط فعل حق بد  قابل
  ی نآمد به هست معدوم چیه

  ) ١۵۴٢ تیدفترپنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که ما در واقع    کند علت و سبب را بنا م  ستمیس  نیخداوند ا  ،البته زندگ   دهندادامه م   اتیاب  نیحاال در ا  و

  که:  ند یفرما . مم یکار بن میدر جهان فرم، ما بتوان میدر آن کار بن میبتوان

  بِنهاد و اسباب و طُرق  سنّت
  اَرزَق تُتُق  نیا ِری را ز طالبان

  ) ١۵۴٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  احوال بر سنَّت رود  شتر،یب
  قدرت، خارقِ سنَّت شود گاه
  ) ١۵۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  و عادت نهاده با مزه  سنَّت
  کرده خارقِ عادت معجزه  باز،
  ) ١۵۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

دارد، علت و معلول دارد   ییهاستم یس   یبر اساس سنت بنا شده،    ی جهانِ ماد  ستمیس   هرحالکه به   ن یا  عنی

 د یآ قدرت م ول رود جهان بر همان حالت م یندها یهم آن فرآ  شتریبر اساس آن. و ب میکار بن  میکه ما بتوان

  م ی نشو  ستم یاست که ما وارد آن س   ت یعنا  کهن یسنت را، بخاطر ا  کند پاره م   دیآ و م شود سنت م  ن یو خارق ا

  که:   ندیفرما . و م میو متوجه صنع باش میفت یب ریو گ

    ستیگر عز به ما موصول ن سببیب
  ست یاز عزلِ سبب معزول ن قدرت
  ) ١۵۴۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

کار را   نیکه تو ا  دیخوب با  دیگو م  کند شروع م مانی ما، حاال در همان کار معنو  ی برا خواهد که ذهن م وقت

حاال تو با آن مبارزه نکن، و بو که    دیگو م  ، که در واقع به حضور برس  کار را بن   ن یا  ، کار را بن  ن یا  ،بن

    ستیگر عز به ما موصول ن سببی«ب

    ،ست»یاز عزلِ سبب معزول ن  قدرت

  را.  هاب یکه عزل بند س  تواند که همۀ اسباب را بنا نهاده م قدرت نیا کهن یا عنی

  مپر   رونی گرفتارِ سبب ب یا
  عزلِ آن مسبِب ظن مبر یل 

  ) ١۵۴٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و    با آن مبارزه بن   ییایهم که با ذهنت ب  خواهد نم   ، سبب هست  ستمیس  نیدرست است تو اآلن گرفتار ا  حاال،

  بند.   ییها حاال گستاخ   خواهد ها هم ذهن م وقت   هم که...، در واقع بعض خواهد نم

  ا ی  یر یم م نم، ی بب نیماش  ری ز ندازیخودت را ب  نمی بب ای...حاال بهان یاست و صنع است و ا یجور ن یحاال که ا پس

تر در مثال کوچ   بود ول  زش یمثال اغراق آم  ی  نیحاال ا  ما..!  یبرا  ییزهایچ   ی   خواهد م   عن ی!  یریم نم

کار را بن   نیا  ، ست یتو در سبب ن  نید که خوب االن بب ی بو  خواهد  که حاال ذهن، م  م ینی بب  میتوان م   مان  زندگ

  مهم.    اری موضوع بس  نیما را به مقاومت بشاند در ا  عنی. خوب نمیبب
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جهان    یکارها  یسر  یمقاومت نکن و واقعاً تو    عنی  ،ی بپر   رونیب  خواهد تو حاال نم   ندی فرما وقت موالنا م  آن

علت   نیدر ا  ده یها را در واقع آفرکه سبب   یمسبب  نیگمان نکن که ا  ول   ،یبر م  شی اساس سبب پرا بر    یماد 

  عزل شده. نیتو، ا و معلول ذهن

  خواهد آن مسبِب آورد   هرچه
  ها بردرد  مطلق سبب قدرتِ

  ) ١۵۴٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که ما    یزیحاال آن چ   ند،یآفر ما م  یاتفاقات را در واقع برا  نیهست که فقط مسبب است که ا  طورن یواقعاً ا  و

قدرت     سطح   یبه هرحال حاال در    است. ول  یری آن هم خودش موضوع د  م،یکن عنوان اتفاق درک مبه

  .کند  ها را پاره ممطلق سبب 

  اغلب بر سبب رانَد نَفاذ   یل 
  جستن مراد   یبداند طالب تا

  ) ١۵۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

    د؟یمر  دی چون سبب نبود، چه ره جو 
  د یبد دیبا پس سبب در راه م  

  ) ١۵۵١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

کار    میها دارسبب  نی. و ما بر اساس اکند ها دارد کار مسبب   نیما ا  یاوقات برا  شتریکه به هرحال ب  ندیفرما م

کار را    نیا  دیکه ما با  مییگو م  .میکن ها کار م  حضور براساس سببِ ما در گنج   میکه دار   نی. اتفاقاً هممیکن م

عنوان  را به   هانی. همۀ امیبده  غامی پ  دی. بامیتکرار بن  د یبا  م،ینی ببرنامه را ب  د یکه ما با  م ییگو . ممیانجام بده

  . میکار را بن  نیا دیکه درست هم هست، ما با کند به ما کم م  یمعنو  ریکه در مس میگذار م  ییهاسبب

  م ی . تا بتوان میده کارها را انجام م  ن یا  می فرم دار  طۀ یباشد که ما فقط در ح  نیبه ا  د یمان باتوجه   شه یهم  ول 

  یی زهایچ  نیصنع خداوند است نه اکه    میمتوجه باش  دیبا  جلو ول  میراه برو  نیدر ا  میبتوان   م،یانجام بده  یکار   ی

  . میکن م  فی مان تعرکه ما با ذهن 

  هاست  ها بر نظرها پردهسبب نیا
  صنعش را سزاست    دار،یکه نه هر د 

  ) ١۵۵٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  سبب سوراْخ کن  د،یبا ییدهید
  و بن  خیحجب را بر کنَد از ب تا

  ) ١۵۵٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اندر المان  ندیمسبِب ب تا
  داند جهد و اَکساب و دکان  هرزه

  ) ١۵۵٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و شر ر ی هر خ رسدمسبِب م  از
  پدر  یا طیاسباب و وسا ستین

  ) ١۵۵۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

را   نیو ا  م ینی صنع را بب  میکه ما نتوان  شوند م   یاپرده  ی ، در واقع  هاسبب   نیکه ا  م یمتوجه باش   د یرا با  نیهم   و

با سبب م یدقت بن  دیبا دائماً در جهان فرم  م  میها دار. و ما  راه معنو  حت   واقعاً،  میکن کار  هم،    مانت یدر 

اصل با صنع است و    م یمتوجه هست  شه یهم  . ول میکنو بر اساس آن کار م   م یکنم   فی را تعر   ذهن  یها سبب

که    می شاءاله وصل به مسبب باشان   می تا بتوان  به آن صنع.  دهد م که ما را در واقع دسترس  ییهمان فضاگشا

  ت یاست. آن عنا  یجهد ما هم باز   ن ی. تمام ااست   ی در واقع باز  هان یا  می از مان و زمان خارج است و بدان  رید

  .کند دلِ ما نازل م  ی مبدل را برا  یآن عطا دهد، را انجام م   لیتبد تاًینها
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  خانم نرگس از نروژ    ‐٣۴

گذشته تکرار کردم را خدمتتان    یکه روزها  ت یچند ب  خواستم  حاضر نکردم، م   هفته متن   نیا  یالبته برا  من

را تکرار    تیب  نیمن اثر بذارد ا  یرو   خواهد م  نیکه قر  کردم که احساس م  که داشتم، وقت  چالش  دربخوانم.  

  کردم که 

  ره داند او   قَالووز است و، ن  ن
  آن گرگ خو   یِکم رو سو وسفای

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

  تو را بدیآن باشد که نَفر   حزم،
  سرا نیا یهاو نوش و دام  چرب

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

اتفاق دارد    نیمسبب آن هست و ا   که ُخوب فالن  شوم م   دهیذهن کش   یِ ساز که دارم به سبب  دمید   وقت  بعد

  کمم کرد که تیب نیا افتد، م

  در روز و شب ما را  ی بد  نیالدنه عشق شمس اگر 
  ز دام و از سبب ما را  یکجا بود  ها فراغت

  

  دمار از ما ز تاب خود یشهوت برآورد  بت
  تاب و تب ما را  یعشقش نبود از تابشِ اگر 

  ) ٧١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  . شودمبسته   میو فضا برا شود م  یجد میدارد باز برا تیکه گذشت احساس کردم وضع  از مدت بعد

  یی سازدر آخر زمان، کرد طَرب اری
یی او جِدِ جِد، ظاهر او باز باطن  

  
  علْم کشت  نیبد اریعشاق را  جملۀ

  یی نکنَد هان و هان، جهل تو طَناز تا
  ) ٣٠١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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کردم     را سع  ت یب  نیا  آورد،  م   ش یپ  م یچالش برا   یرا بابت     تیبعد احساس کردم که باز ذهنم دارد نارضا  و

  تکرار کنم: 

   ییایم یک  مبر یاز پ اموزیب
  یی رضا  دِههر چِت حق دهد، م که

  
  د ی لحظه درِ جنّت گشا همان

  ییدر ابتال یشَو  تو راض که
  ) ٢۶٧۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 ت یب  نیکردم که ا  سع  آورد، ذهنم فشار م  ترشیتر بودم و بهم خسته   یزیروز که باز، خُوب از نظر ف  انیپا  در

  را تکرار کنم : 

  چشم را؟ دیکه گشا تیعنا جز 
  خشم را؟  محبت که نشانَد  جز 

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

از آن را بخوانم اگر    کم  ی آماده کرده بودم، اگه وقت هست   شیهم داشتم که هفتۀ پ  یر یاستاد متن د  بله،

  بعد.  ی نه، که بذارم برا

  .دیبخوان  دیتوان م  قهیسه دق قه،یاندازۀ دو دقبه خواهد،  محاال هر جور دلتان   آقای شهبازی:

خشم آمد باال، خُوب که از پندار کمال بود که   یکه داشتم، در من الو  چالش  قتشی حق   شیپ  هفتۀ  :خانم نرگس

  بود با مطلَع:  ۶٢۴که به من کم کرد غزل برنامه  را بشناسم و غزل ام ذهنمن   دِیکردم صد من حد سع

  باشد ز ی گر  ی شو، کز و  بر آن کس  نی خَشم
  باشد  ر یکس دستگ ش، یخاکِ پا ِریغ ای

  
  ی و فرد  ر یشاه و ام ، یکز او برد  رمیگ

  باشد  ر یبر تو ام یمرگ روز ناچار
  ) ٨٣٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  : خوانند م  شهیکه خانم مرجان هم تیب نیتکرار ا طورن یهم

  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

  داشت: میکه برا ییهاییشناسا که

  خشم بود،   یالو

  ، ی طلب  قدرت

  ، ی طلب  احترام

  رنجش، 

  ، یگرکنترل  طورن یهم  و

    ت،یمن

  حسادت، 

  ، یابی کم حس

  دارد.  یساز و مسئله  و نگران یبه دردساز  لیذهن که تما طورن یهم
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  ا یخانم فاطمه از آمر  ‐٣۵

  نکردن اشتباهات و قضاوت نکردن   خود و بازگو   یهاشرفتیپ دنِید

 خواب و نادان   ر ینوع د   ی روشن شد که من را از    زی عز  ی شهباز  ی و آقا  به لطف زندگ   هفته چلچراغ   نیا

سر زد بازگو نکن تا   یی ندارد. جزوِ راه است. تا خطا  یب یع   چیاشتباه، ه    بود که هرازگاه  نیو آن، ا  کرد   داریب

انگار دار اشتباه خود، آن را پررنگ   گفتن است. فقط با  و گفته شده   دان. راه حل را م یابی ب  راه حل    ی تر و 

  نبوده.   نی اگر قصد چن حت شرفت،یاز عدم پ تی. شاکن م  تیشا

جداگانه   غامیپ   ی  د یبا  م،ی بو  هاشرفت ی. اگر بخواهم از پندازمیب   نگاه  هاشرفتی بر آن شدم که به پ  جه یدرنت

دائما خود را    ای  عادت و   یاز رو   ای نکرد. منتها پندار کمال و    شرفتیپبرنامه بود و    نیبا ا  شود . مر م سمیبنو

  نگاه   مانیهاشرفتیما به پ  گذارد نم   ونقص، ب یع  دنید  یموجود برا   نیبذره   نیتربزرگ   ریدرست کردن و ز

  . میندازیب

پ  به  شدم که  آن  د  میهاشرفتیبر  و  برا   دمیتوجه کنم  دارند.  وجود  چقدر  بس  یکه   انداختن از    یار یمثال: 

را تجربه   سببیب  یرا در جهان نزدن، شاد   یز یچچ یدر مرکز نگذاشتن، حرصِ ه  یدی جد  دگیو همان  ها دگ یهمان 

 دم ید را م  هان یا  و و و …وقت   بودن   حس آرامش دائم   یبه گذشته سر زدن و با    ترکم    لیخ لی کردن، خ

مطرح کنم. متوجه شدم اشتباه جزوِ راه    و   میایسر زد ب  خطائ   یمتوجه شدم که چقدر از شأن، دور است که تا  

. میریگ را م  غامیو پ  مشان ی نیب م   یکه زود  نیهم باشد. مهم ا  اشتباه  ندارد هرازگاه  یبیع  چیاست. واقعاً ه

را    مانیهاشرفت یو پ  میاندازی به خودمان ب  یترق ینگاه عم  یما    باشد که   مشَوق  د یشا  همتن را نوشتم ک   نیا

 می و مطمئن باش   میری. درس را بمیکن   تیهاتمان رعانکردن اشتبا   انی ب  ی. حتماً وجود دارند. اَنْصتوا را برامی نیبب

  کرد.   دیبا چاهآه در  تکرار خواهند شد تا به صفر برسند. چون عل ترتر و کم که کم 

    گفت، فاش نیخود را من ز  یکور
  و در انتظارِ فضل باش   خامش

  ) ٢٧٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

در راه است     قیحق   نشِ یکه ب  م یو بدان  می. خاموش باش می کردن آشار نکن  انی عدم را با ب  دینداشتن د   عنی  ی کور

  لحظه.  نیو در ا
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   یاست. آن     عال  نینبودم ا  ییبار هم قادر به فضاگشا  ی و    کنم م   یی از هر پنج بار، چهار بار فضاگشا  اگر

  مان یهایی تواناو   هایخوب  ترش ی. هرچه بنیو زود از آن عبور کن و مطرحش هم نکن. آن چهار بار را بب  نیبار را نب

که قادر    هنر است که کس   یخود    نی. اشوند م  ترشیب  و  تری و قو  رندیگ م   یترشی ها هم جانِ ب آن   مین یرا بب

  خود است.  ر ییو تغ  شرفتیو پ های خوب دنیبه د

  ز ی دوستان عز  نیام که او من مانده  زنند دوستان از حسادت حرف م  امده یخودمان را. بارها شن مینکن   قضاوت 

  مر امان دارد حسادت وجود داشته باشد.    کنند خود کار م یقدر رو اند و آن راه قدم گذاشته  نیکه در ا

  ۀ منظورمان است. در رشت    سطح   ز یچ   ی حسادت    ۀاز کلم   ا یو    میاحسادت را متوجه شده   ق یحق  یمعنا   ایآ

باز    ، لیورود، نمرات، بعد هر سال تحص   ی اول برا  م،ی شو م  سهیبارها و بارها مقا  اد یعلت رقابت زبه  امی کار

است که باعث    یدیمف   سهیمقا  سه،یمقا  نیا  لو  میشو م  سهیکار در مصاحبه باز مقا  ی بعد برا  قات،ینمرات و تحق

موقع    چیشود. ه   جاد یا  از لحاظ دانش و تجربه و کارِ عمل  شرفتیپ  تالش و خود بهتر کردن و   اقِی اشت  شود م

  است. نشده جاد یسد و من برسم احسادت که فالن کس نر

من    ول  نباشد   یریمعنا که د  نی. حسادت به امیشوم   قیو تشو  رمیگ م  ادیما از هم    تیدر راه معنو  طورن یهم

معنا که ما هم   نیبه ا  قتاًیحق ایدر من حسادت وجود دارد، آ  میی گو ما که م  ایدر شأن انسان است؟ آ  ایباشم آ

اگر واقعاً هم وجود دارد پس خود را   ر؟ ید کسچ ینه ه  م یطور باش آن  نه فقط ما  ا یو   م یطور باشآن  م یدوست دار

  .  میزشت حسادت را به خود موصوف نکن  ۀکلمو  می قضاوت نکن

که    یر یمثال د  دارد.  مختلف  ی است و کاربردهاگسترده  د، ید  رِییو تغ  رانیقضاوت نکردنِ خود و د  نیا  چقدر 

که هزاران    یا. خانواده شود تر از اشتباهاتشان م رنگ کم  انیاطراف  یها یخوب   است که چرا گاه  نیبزنم ا  توانم م

است.  بوده  دانستند، نم   کهن یخاطره اکه آن هم به    هچند اشتبا  ی برا  م یاند قضاوتشان نکندر حق کرده   یخوب

بار نه،    یکرد. و باز به خودت اگر     اشتباه  ی بار    ی است را قضاوت نکنم، تا  کرده   یها خوبکه ده    دوست

  .  یری را نچسبان. نه به خود نه به د جانیاز تو سر زد، برچسب آن ه  جانیبو ده بار ه 

از     هرازگاه  دم،یو د  ندازمی هم ب  م یهاغامیبه پ  ریاز نوع د   باعث شد که نگاه  رید  ۀگون  ی خود به    دنِید

 م یها را بازگو کن الزم است آن   ا یآ   ول  افتند  ام. درست است که اتفاقات سخت مصحبت کرده  موضوعات منف 

ها جنگ است؟ چون  واقعاً در خانواده  ا یدارند. آ  د آن اتفاقات وجو  م ییگو که م  ی طورن یواقعًا ا  ا یتکرار و آ  ا یو  

هزاران بار   میادهیند  ا ی بر جنگ است؟ آ  ل یدل  نیاز هم ناراحت هستند ا   که زن و شوهر جوان  میاده یدو بار د
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وجود نداشته باشد؟    یبیع  چ یو توقع است که انتظار است که ه   ییگرااز کمال   نیا  ا یخوبشان با هم را؟ آ  ۀرابط

  ا یخوب و بد نکردنِ موضوعات و    هک ن یو بهتر ا  از اتفاقات مثبت   شتریب  میهاغام یگرفتم که در پ می خالصه تصم

  .  میبو ت یو راه معنو ییو فضاگشا  شرفتیاز پ کهنیا

  تا بر جان تو   ر یبپذ اَنْصتُوا
  اَنْصتُوا    یاز جانان جزا دیآ

  ) ٢٧٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  


