
ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۰-۱مشار

  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  

  ☎☎☎٩٢٠-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎

  اجرا: آقای پرويز شهبازی 

  ١۴٠١ خرداد ٢٠تاريخ اجرا: 
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  2صفحه: 
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  3صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵   فرزانهخانم  ١

 ٨ ی شهباز یهمراه با سخنان آقا  بتول از زاهدان  خانم ٢

٠١  ی شهباز یهمراه با سخنان آقا  حسین آقا از زاهدان ٣  

٣١  پویا از آلمان  یآقا ۴  

٧١  مریم از فوالدشهر اصفهان خانم   ۵  

 ١٩ خانم نی از ساکرامنتو کالفرنیا  ۶

 ٢١  ی شهباز  ی همراه با سخنان آقا نسترنخانم  ٧

 ٢۵  و پسرشان  از اصفهان  هیالس خانم  ٨

 ٢٨  آقای نیما از کانادا  ٩

 ٣٢ فرشاد از خوزستان آقای  ١٠

 ٣۶ آقای عل از دانمارک  ١١

٠۴ یلدا از تهران خانم  ١٢  

٣۴  ی شهباز یهمراه با سخنان آقا  سرور از گلستانخانم  ١٣  

 ۵١  آزاده از نوشهر خانم   ١۴

۴۵  از اصفهان  آقای مهدی ١۵  

۶۵  از اتریش  شهپرخانم  ١۶  

٩۵ ی شهباز  یسخنان آقا ١٧  

 ۶٠  دینا از ونکوور خانم  ١٨

۴۶  خانم پریسا از کانادا  ١٩  

 ۶٧ خانم مریم از استرالیا  ٢٠

١٧ خانم مرجان از استرالیا  ٢١  

۴٧    الدن از کاناداخانم   ٢٢  

 ٧٧  سعیده از ونکوور خانم  ٢٣
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

٠٨  کاناداخانم مریم از  ٢۴  

٢٨ آقای عارف از اصفهان  ٢۵  

 ٨۴  آقای مهران از کرج  ٢۶

 ٨٧ خانم سارا از آلمان  ٢٧

 ٩٠  افسانه از لرستان خانم  ٢٨

 ٩٣  زینب از بروجن  خانم   ٢٩

 ٩۶ زهرا از تاجیستان خانم   ٣٠

٨٩  پروین از اصفهان خانم  ٣١  

٠٠١  زهره از کانادا خانم   ٣٢  

 ١٠٢ آباد اصفهان مرضیه از نجف خانم   ٣٣

٠۵١ الناز از ایتالیا خانم  ٣۴  

٠٩١ م لیال از کرج خان ٣۵  

 ١١٣ آقای حسام از مازندران  ٣۶
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  5صفحه: 

  خانم فرزانه ‐١

ن    داستان سه ماه   در ا  عاقلمهیعاقل و  نادان هستند که در  ب   یاریبا سه سطح هش   انسان  جا نیو  و    ان یمختلف  شده 

  حضور هستند.   عنوان شارچبه  ذهن یهامن جانیهستند که در ا  سه ماه نیا  دیص  که در ط   ادان یص طورنیهم

  زانی م که هر انسان به  کندم ان یرا ب  یاو زنده ایپو اری، هوش بس واقف شدند و هوشمند» انی«ماه: دیگو در ابتدا م موالنا

  است.   زندگ  ی هوشمند نیو ا  شودطلب از آن آگاه م  زانی م که هر انسان به یهوشمند نی . در اشودطلب از آن آگاه م 

  یآگاه شد و ماجرا زندگ  یو ماجرا از تفاوت خود زندگ  زندگ یسطح هوشمند نیبه باالتر   یاب یعاقل با دست  ماه حال

  دارند که،  ت یرا رها کرد و عزم راه مشل شد. در ب  ر یگآب

  آن حذور   رفترا پا ساخت م  نهیس
  مقام با خَطَر تا بحِر نور  از

  )٢٢٣۵ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو 

راه سخت را انتخاب کرد، فضا    ماه   ند ی گوچه جناب موالنا م آن  ی و در پ   ست ین   ت یامن   یعاقل آگاه شد که ذهن جا   ماه

  ی طلبراحت  جهی و درنت   و تنبل   کاهل  گاهیبخش است، چراکه جالذت   ذهن من  یخطر برا  نی است و با هم   خطرناک  اهیجا

  است.   ذهن من  یبرا

شدن    از محو شدن و شسته  تر نیر یجهان ش  ن یبه قدرت ا  یابیتر از شر است و دستخوش  شیناز کردن برا   طورنیهم  و

  است.   ذهن من

  کرد. ماه  ییفضاگشا  یکرد و تا حدود زیموارد پره   نیذهن از همۀ ا  ریگعاقل با رفتن از آب ماه   ندی گوجهت م  نیهم  در

است، توجه  عاقل که راه را رفته   االمر ماهبه عاقبت  رید   هم هست، چراکه در ادامه دو ماه  ر ید   دو ماه  یعاقل راهنما

  .  کنندم

  تیکرد و گفت مشورت با هر ذهن   تینهایب   یفضا  ن یو مشورت با ا  دیدعاقل مسئلۀ درون خود را    ماه   کهنی ا  ریمورد د  و

  .  کند دور م مرا از مقام خداگونگ  رید

دارند. من   ذهن   یهامن ا   د، ی هست  تایشما مجرد    قت ی حقدر  ؟یارا از کجا آورده   ذهن مهر زاد و بوم در دلشان    ن یپس 

  است.    موارد ساختگ ن یاند؟ پس تمام اها از کجا آمدهگاه آنآن  ن،یتمام اگر ا  شده، نیتع  شیاز پ یفکرها

   موارد سرانجام   نیاز ا   کدامچی . و حاال همیاخود درست کرده  یبرا  ها را ساخته و ما هم مطابق آن پارک ذهن تو آن  ذهن

  :ندیگوکردن. جناب موالنا م  ییندارند، جز فضاگشا
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  6صفحه: 

  نکو  دیبا  یارا زنده مشورت
  ترا زنده کند وان زنده کو؟  که

  )٢٢٠٩ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو 

و   ت یجنس ابدهم  مقاومتیو ب  قضاوتیب   تیدر وضع  یریاست. هرگاه با قرارگ و ازل  یلحظۀ ابد نیزنده، خودِ هم انسان

و تنها   م یاکرده  یی الوطن را به اشتباه شناساحبپس    م، ین یب. اگر آن زنده را نم مین یبو قطعاً آن زنده را م   م یشوم  تیازل

ب   نیا   و از نف   میاشده  رانید   ایمحصور به جسم خود   وجود   اهیو درواقع به ذهن جا  م یامانده  خبریفرم و محو شدن 

  .  میترساز مرگ جسم هم م  نیسبب ا که حاال به  میاداده 

  .  دهندموالنا به ما آموزش م جناب  طورنیرا، حضرت رسول و هم  از مرگ» ش یپ «مرگ  

   فت یاز مرگ امن است ا شیپ  مرگ 
   فرمود ما را مصطف نیچن نیا

  )٢٢٧٢ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو 

  موتوا کلُّم من قبل اَن  گفت
  الْموت تموتوا بِاْلفتن  اتی

  )٢٢٧٣ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو 

را انتخاب   از مرگ» ش ی«مرگ پ  که   میشوو غم گذشته را نخوردن، مختار م   از زمان توهم ییلحظه و رها نیبودن در ا از

  .  میشو مصرفیجهان ب  ی برا  ذهن مصرف مندهندۀ خدمات پرعنوان ارائهو به میکن 

کرد و با قضا   اریاخت یرا ب  اریختعاقل مرگ را قبلۀ خود قرار داد، ا کار را کرد و با توجه به ماه  ن یعاقل هم  مهین  ماه  آن

  رها شد.  ادیشروع به حرکت کرد و از دام ص 

اند و چقدر مهم و آموزنده است!  را آورده  آه اندر چاه کردن»  «چون عل     یروو پنهان  یداستان، جناب موالنا، بدرو  در

شده گشوده   یو فضا  ییآن را با فضاگشانبر!    ذهن من  یعنوان هرکس خودت را پنهان کن، دلت را براانسان، به  یا  ندی گوم

  است.    ذهن یهامن یهاو نگو نگاه دی شوها را مکار حدث  نیببر که تنها هم

  د یکه جهان با   م یکنو تصور م   م یامانده   ذهن که در جبر هر من  عنوان کس به  م، یها هستنادان، ما انسان   ادامه ماه  در

  .  میشودر تابۀ جهان سرخ م  صورتنیابرود و در  ذهنمن ن یعوض بشود تا ا



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۰-۱مشار

  7صفحه: 

ها  ما انسان  ییبا فضاگشا  زندگ  یروی و ن  دهدهست که خود را صلح نشان م  تیذهن  م،یدار  ذهن که از هر من  یجبر  نیا

عاقل    درد برود و عاقبِت ماه  نیا  میخواه گاه مو آن  رسدم  المنونبیکار ما به درد ر  صورتنیا ریغ   . درکندآن را محو م

  ممن است.    ر یغ   ییبدون فضاگشا  ییرها  ن ی. امیشوم   دچار ردوا لعادوا و فراموش  صورتنیا که در  م یخواهرا م   ییو رها
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  8صفحه: 

   یشهباز یسخنان آقا ه همراهخانم بتول از زاهدان ب ‐٢

  . موالنا عال یشما، شعرها یهابا برنامه  ،عال یشهباز یآقا عال  عال عال م، یما خوبِ خوب  بتول: خانم

  ماشاءاله به شما  آقای شهبازی:

ا  ای« خدا   :  مییگواش م همه  و  هست، ما    بختکه خوش   شودباورم نم  .»محال است  ،بختهمه خوش  نیشرت! من 

  . میبست   زیچهمه یرا به رو  بختخودمان درِ خوش

منتها    شود، داده م  حق شماست، موقع زاده شدن به هرکس    بختت. خوشحق شماس   بختخوش  ن،یآفر  آقای شهبازی:

  ، خرد زندگ   ، زندگ   یداشته. شاد  به ما ارزان    را زندگ  بخت وگرنه خوش  اش، ذهنبا من  کند خودش همه را خراب م 

  همه مالِ انسان است، اگر خودش خراب نکند.  ، بخت خوش

  و خارج. رانی و خدا قوت به شما دوستان برنامه و کارکنان زحمتکش ا زی عز یشهباز یبر آقا سالم  بتول: خانم

  گشته  و غزل  تیمن از عشقت ب یمو  هر 
  گشته   عضو من از ذوقت خُم عسل هر 

  )٢٣٢٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو 

  رونی و ب   میو عشق بورز  میبپراکن   رونی عشق را از درون به ب   دیموالنا از دل بر کاغذ آمده، ما هم با  اتیکه غزل  طورهمان

  .  میخودمان را بساز

  ریحسابش م چیرفت، ه  عشقیکه ب  عمر 
  ری عشق، در دل و جانش پذ اتستیح آبِ

  )١١٢٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو 

  بافتن  ، نوع بافتن    یو دستش    شودخانم وارد اتاقم م   ی   شی . چند روز پ میخواستم بو  یاتجربه   ی  یشهباز  یآقا

بله به او پول هم دادم و خوشحال   دمیتنها ازش نخر من نه  از او بخرم، ول  کردحمام بود، آمد در اتاقم اصرار م  سهیحمام ک

ه آن آقا هم کم  کم کرد. ب   یکه پا نداشت و آن هم وارد اتاق شد تقاضا  دآم  ییآقا   یشد و رفت. دوسه ساعت بعد  

  کردم. 

کم کنم و عشق به    توانملحظه م  ن یجانان چه کرده با من؟! شاکرم که ا   عشق عسل  نی خودم خودم که ا   نیخودم ا  و

  شاکرم.   یشهباز ی. شاکرم آقادمیورزعشق نم  کردم،هستم که کم نم  نوع خودم بورزم و واقعاً من همان بتولهم
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  9صفحه: 

  ن یآفر نیآفر آقای شهبازی:

  . رمیوقتتان را نگ  ادیز  ن،یرا بدهم به حس دو خط هم شعر با آواز بخوانم گوش دیده اجازه م یشهباز یآقا بتول: خانم

  .  دییبفرما  آقای شهبازی:

    بتول: خانم

  اندک  اندک

  رسند اندک جمع مستان م اندک

  رسند مستان م جمع

  اندک  اندک

  رسندپرستان م  اندک م  اندک

  رسند پرستان م  م

  اند نازنازان در ره دلنوازان

  اند نازنازان در ره دلنوازان

  رسند از گلستان م  گلعذاران

  رسند از گلستان م  گلعذاران

    عال  عال خانم عال بای ز لیخ آقای شهبازی:

  . دیببخش  تان،ی برا میبخوان  کهیطوردلمان تنگ شد. به نیا رید  میچند وقت است صحبت نکرد یشهباز یآقا بتول: خانم
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  10صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا همراه باآقا از زاهدان  نیحس‐٣

آواز بخواند، مثل شما    ش یخانمش برا   شفاف و بلند. خُوب هرکس   ار یبس  ی آقا با صدا  نی حس  ماشاءاله  آقای شهبازی:

  . ر ید شودم

  خانمم چه شده.  نیکه ا   دین یبشما خودتان م  ریآقا د آقا: نیحس

  . عال  عال شما، ماشاءاله، عال د یمرد جهان هست ن یتربختشما خوش  شهبازی:آقای 

که به عشق    میسر گذاشت را پشتِ  هانیو ا  م یداشت  چه مشالت   ،ییهاو چه چالش  م یدی که ما زحمت کش  بس  ر ید  آقا:  نیحس

  . میلحظه، زنده شد  ن یخودمان تا هم ییخدا واقع

  . موالنا کم کرده به شما.دیو قدر موالنا را بدان  د یشر بن  ن،یآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

. آثار  دی همه گذاشت  ارِیدر اخت  دوم از شما! گنج حضور را مجان   کنم،اول از شما تشر م   یشهباز  یآره، آقا  :آقانیحس

  .  یشهباز یآقا دی دست همه را گرفت دیشما بود د،ی. اول موالنا بعد شما بودیشهباز  یآقا از خودت گذاشت  یخوب 

ا  هرکس  ب   یشعرها  نیاز  ش    عن یاش گرفتار است.  اش پژمرده است، همهبواله همه   ردیباشد، اگر نگ   بینص یموالنا 

چند    ی کاغذ نوشتم،    یها بودم. تمام مشالت خودم را به مردم روچالش  نیدر همۀ ا  ر یبه قرآن. من خودم د  دینکن 

  بخوانم.  یاقهیدق

  ایگنج حضور دن یهادرود و سپاس به خانواده ،یمعنو یشمس و مثنو وانینام د نام حضرت حق و به به

  ها!  انسان یا

  ش آرزو جهان دامست و دانه نیا
  آر زو  یها رو از دام ز ی گر  در

  ) ٣٧٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

  شو؛ مراد یب 

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سِرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ
  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 
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  11صفحه: 

و    میبال هست بال و مردهزنده  شهی چرا، چرا ماها هم  میبپرس  ای  م یها، ما از خودمان سؤال کنانسان  یتا حاال شده ا  ایآ   راست

  ییزناشو  ،خانوادگ  یهاچالش   ای  هایماها گرفتار  یبرا  قدرنی ا  م؟یکار هست هم طلب  شهیهم  م،یکن شُر نم   مانیهابه داشته

اندوه و غصه  یویدن  یزهایبه چ  ای  ل یفام  ایمردم    یهاخاطر حرفبه  ای  افتد،م و افسردگدر غم و  و    میرو فرو م  هاها 

  م؟ یکش پژمرده و آزرده هست و آه و ناله سر م  شهیدلمان هم

ا به  ب  نیا   کهنیخاطر  ابه  رون،یجهان  ب  ن یا  کهنیخاطر  دانه  به  رون یجهان  و  است!  دام  تأ  اش رون یب   یهاخدا    د یی مثل 

  . زندان ای م یها گرفتار هستدام نیها، تکبرها، مل و امالک، ماها در ا ها، پست و مقامقضاوت ها،گرفتگ 

  ر ی . ماها، ماها را اسمیگرفتار هست باز هم    میداد  رات ی . نذر و خمیباز هم گرفتار هست   مینماز خواند  م یعبادت کرد  هرچند 

  میزندانِ جهانِ ذهن خودمان آزاد شو  ن یاز ا  دیخواه. و اگر م میما به عشق حضرت حق زنده شو  گذارد کرده است که نم 

  یهاقانونو تمام    رد یگ را ... ماها را م   یی . فضاگشامیوجودمان زنده شو   واقع  یبه عشق خدا  د یبه واله اول از همه با

  ها!  انسان ی . امیانجام بده  د یرا با ییخدا  یهاجبران

و بدنمان    ی قرب معنو  یبرا  می وقت دار  ز ی چهمه  ی برا  د؟یگذار. چرا وقت نممیخدمت کن   دی روح و روان و بدنمان با  ی برا

  اقیاز درد اشت   دل  ن یچن   یبرا  پاره شده باشد. تاپاره  د یاز درد سوز فراق با   خواهدم    دل  ز یکه خداوند عز   م؟ یگذاروقت نم 

  فرمود: ن یزننا یکه موالنا د،یبه وصال سخن بو

  خواهم شرحه شرحه از فراق   نهیس
  اقیشرح درد اشت میبو تا

  )٣ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

ها، ها، منم منمکدورت  ها،نهیاز تمام ک   عنی.  میبدو   دیها بابه واله در دل آتش  دی ش نکن  د، یپرواز کن  د یها بادل آتش  از

  م یاست و در ماها زنده کن  جانی. عاشق بدون معشوق ب میکه به خندۀ فرخندۀ تابنده او زنده شو  میرا آغاز کن  که عاشق

  عاشق عشق است.  اتیح  ۀی. مامیرسم خودمان  ع یتازه ما به حالت طب

  اریدر اخت   و جان از برنامه گنج حضور بابا! مجان  عشق بزرگان مثل موالنا، حافظ، فردوس  یمعنو  یاز آب شعرها  هرکس  

که شخص خام    چون  م، یبه... افسرده و گرفتار و غرق هست   میباش   ب ینص یاگر ب   شودما هست، پاک و ساده و رسا پخش م 

  درک کند.  ای مد پختگان را بفه ی حال و هوا تواند نم  وقتچیه

  .. عشق! . یا

اش خوابم!  همه  خوانم را که م   یمعنو  یکه مثنو  د یده  ح یمن توض  ی برا  قه یدق  م ین  یشهباز  یگل، آقا  یشهباز  یبر آقا  درود

  . رسانندبدهد. خانواده سالم م   تمام. خداوند سالمت
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  12صفحه: 

که    دیی که، بفرما  ردیشما الو قرار ب   بختخانوادۀ خوش  نی ا   دوارمیبود، ام   آقا عال  نیحس  دیسالم برسان   آقای شهبازی:

هم   نیو ا   د یکنم    بخت احساس خوش  همهنیدر زاهدان، که ا  د یمشغول هست   فروشو دوچرخه   یسازشما به شغل دوچرخه

  شنوندکه همه م  ونیز یدر تلو  خوانند آواز م   بخت و خوش  یخانم شما ثابت کردند و از فرط شاد   ر یاست چون د  ت ین یع

  .  دیو باالخص از موالنا گرفت د یرا از بزرگان گرفت هانیخانواده است. ا بخت نشان خوش  نیخوب ا

  کنم.   م  خداحافظ  ، عال  آقا عال نیبود حس  عال

    



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۰-۱مشار

  13صفحه: 

  از آلمان   ایپو یآقا‐۴

  اول: یپرده

  او را مقتدا سازد، بِرست   هرکه
  نشست  یمقام امن و آزاد  در
  )٢٨۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

  هاعتیسوزان تابستان در انواع طب   یدر گرما  ا یسخت زمستان و    یروز در سرما  ییروشنا  یدر پهنا  ایشب و    یدل تار  در

  کند جا مآجر جابه  کارگر ساختمان  ی   کند م  رانندگ   نیسنگ  یهاونی کام  ٔراننده  ی   دیکه فکرش را بن   ط ی و در هر شرا 

  .  کنندحضور م گنج عن ی خودشان  ٔرا خرج برنامه انو درآمدش کندکشاورز کشت م   ی  ایو 

از جهان    یری د ٔدر نقطه  یریتا مردمان د  کننداز درآمد خودشان را خرج م  عیو دو قران بخش وس  الیر   یدر حد    نه

کار مهم   نیکار مهم است و ا   نی مهم است، ا کار    ن یکه چرا؟ خواهند گفت چون ا   ها بپرساز آن   به خدا زنده شوند. وقت

  است. 

  کس نجست  و حزم  صبریب نی کم نیز
  را خود صبر آمد پا و دست   حزم
  )٢١٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

من از خود    ن»یکم   نی«ز   :  دیگوموالنا م   ن؟یاز کدام کم  پرساز خود م  کنرا به کرار تکرار م   ت یب   وقت   ن»یکم   نی«ز  

  یفضابند  ییفضاگشا  یجااست که ما به  داماه همان لحظات   ایو    نیکم   ن؟یکم   نیکدام   راست به  ن؟یاز کدام کم   پرسمم

  .  میکنو مقاومت و قضاوت م 

  دگ یهمان    یدر   که نیا   نیاز کم   ، کن  را حبر و سن   ران ید  کهنیا   نیاز کم   ، یبذار  ران ید ی که تمرکزت را روآن  ن یکم  از

  شهی وجودت ر  یهاتک سلولپندار کمال در تک  کهنیا   نیاز کم  ، نی بب  ری خودت را خار و حق  که نیا   نیاز کم   ،یغرق بشو

کم  از  تن  اتزندگ  کهنیا   نیدوانده،  زده  ی به    هارا  کمیاشخص گره  از  بانک  کهنیا   نی.  حساب  طول  و  عرض    ات با 

  .  و اگر صبر و حزم داشته باش مر  د،یره   نخواه  هانیاز ا  یادهیهمان

و    سپاردرا ندارد و آن را به دستان پروردگار م   دگ یتوان رها شدن از همان  ندیبکه م  یشعورِ آگاه و ناظر  ی   عن ی  حزم

  صبر است.   اشیاستوار یستون و پ  عن ی شی حزم هم صبر و پا ن یهم د یگو. موالنا م سازدم  شهیصبر را پ
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  14صفحه: 

آن خواهد   یبندصبر استخوان  م یر یب   ساختمان. اگر حزم را به مانند بدن  ی بدن و اسلت   ی اسلت   عنیو پا   دست

  صبر داشت.    یمعنو  ری در مس دیبود. پس با 

  او را مقتدا سازد، بِرست   هرکه
  نشست  یمقام امن و آزاد  در
  )٢٨۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

   هرکس   د یفرما ما است. موالنا م   یشوایمقتدا و پ  یزی و چه چ   دانست که چه کس  د یبا  ادیصبر داشتن ز  برعالوه  لیراه تبد   در

  خود سازد او ِبرست و رها شد.    ٔشهیرا پ  شرط ودیقیب  ییکه خداوند و مرکز عدم و فضاگشا

بله   رهدم  تنها آدم که در باال صحبتش شد. نه  ن ی . از همان دام و کمذهن من  یرها شد؟ از تنگنا  یزی چ  : از چهسؤال

اکنون     عنی  دهد؟ما را خطاب قرار م   گونهنیکجاست؟ چرا موالنا ا   ی. مقام و امن و آزادندی نشهم م   یدر مقام امن و آزاد

  ست.  ا طورنی . البته که ادیخواهد رس یاست که بعداً به مقام امن و آزاد یر یو اس ما در مقام ناامن   زندگ

  است.   ی ریو اس مقام ناامن  اش شدهو اعمال شرط هاتیبا تمام محدود  ذهن در من  زندگ

  دوم: یردهپ 

  است مبدل  یآن دل عطا  ٔ چاره
  ست یشرط ن تیاو را قابل داد

  )١۵٣٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

  داد اوست   تیشرط قابل بله
  هست پوست  تیلب و قابل داد
  )١۵٣٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

حضور بارهاوبارها دو    ما در گنج  ی. براایفرن یکال  التیا  یاز شهرها   یحضور است و ساکن در    از مشتاقان گنج   ی  او

.  امدهی نشن  چ یو ه   شدندبسته م   م یهاگوش  دمی شنرا م  تیب  ن یهربار که من ا   یی اما گو  ،را خوانده و تکرار کرده است  ری ز  ت یب 

  از نو.   یروز از نو روز

و به گوش دادن    میاست که وقت را تلف کن   ن یا   ری مس  نیها در اها و پرتگاهتله  نیتر از خطرناک   یبار با خود گفتم    نیا

را بارها و بارها تکرار    تی دو ب   نی. پس همت جمع آورده و ا میرد بشو  حسابیب   هاتی ب   یو از رو   م یعادت کن  ر ییبدون تغ

  کردم. 
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  15صفحه: 

  است مبدل  یآن دل عطا  ٔ چاره
  ست یشرط ن تیاو را قابل داد

  )١۵٣٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

  داد اوست   تیشرط قابل بله
  هست پوست   تیُلب و قابل داد،

  )١۵٣٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

بخشش و محبت    عن یما عطا     ٔشدهدهی دل همان ٔپس چاره  میدار  یی رها  یبرا   به راه  ازیاست و ن   ری ما کارمان گ  عنی  چاره

عطا را دارد؟ موالنا    ن یا  افتیدر  ستگ یو شا  اقتیل   است که چه کس   ن ی، اما ا تیدو ب  ن ی جالب ا ٔاست. نکته  ی اکنندهلیتبد 

  . ستین  م یاکرده جادیجهان ماده ا نیکه ما در ا  یو قرارداد  ذهن  یهاتیما قابل ل یبدت یخداوند برا  یداد و عطا دی گوم

  است مبدل  یآن دل عطا  ٔ چاره
  ست یشرط ن تیاو را قابل داد

  )١۵٣٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

و   ن یترعیکه مردمان آن کشور سر   ستیمعنا ن  ن یدر صدر است بد یبودن و تکنولوژ  شرفتهیاز نظر سطح پ یاگر کشور  عنی

حضور    و به  لیتبد   برندسر م کشور در فقر و جنگ به   یدر    برعکس اگر مردم   ایتر به حضور زنده خواهند شد. و  راحت

  نخواهد بود!   افتنیها دستآن یبرا  دنیرس

. موالنا در  ستین   طورنیتر است! البته که ا سهل  لش یتر باشد تبد پر پول  بش ی که هرکس ج  م یااگر ما با خود قرارداد کرده 

عادل است پس    ی ابد ٔلحظه  نی که خداوند در ا  ییجا  و از آن  داندبه داد خداوند مرا منوط  تی تمام شرط قابل   ی بندجمع  ی

  .  کندم ایرا مه ل یتبد  طیدر حال عطا کردن داد خودش است و شرا  ظهلح  ن یدر ا  خداوند به هرکس  عنی

  است مبدل  یآن دل عطا  ٔ چاره
  ست یشرط ن تیاو را قابل داد

  )١۵٣٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

  داد اوست   تیشرط قابل بله
  هست پوست  تیلب و قابل داد
  )١۵٣٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 
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  هست پوست»  تی«داد لُب و قابل :  دیگو م  وقت  کندهم حجت را تمام م  تیدرنها و

رفتن    «داد»  رفتن پوست است و دنبالِ    هاتیتو باشد و دنبال قابل   کار اصل  دی با  ی اب یلحظه داد را در  ن یدر ا  کهنیا    عنی

  اصل مطلب و لُب مطلب است. 

  ی و فرد  شدن جمع  ر یحق  زبانانپارس  نیو سرزم   رانیکه اگرچه چند صد سال است که در کشور ا  جانیبه ا   م یرسم   پس

ما وجود دارد و آن را موالنا    یبرا   یی راه رها  م، یاو کوچ کرده  ر یرا ناآگاهانه تحق   ر ید هم  و از کودک   باردم   واریاز در و د 

  .  دهدم  نحضور نشا آن را گنج دهد نشان م 

تو   شرفتیپ  یگوش نکن برا  د یگو . موالنا مکن  شرفتی پ  تواننم   ند یگو م  ابانیصد سال است که به تو در گوشه و خ  چند

و تو     تواناست، ول تو بدان که تو م   ادیدر کشور ز   شرفتیپ  ی. درست است کار براخواهم   «داد»  تو   خواهنم   تیقابل

.  یرا دار  ییخدا   رانیب   یهابه نعمت  دنیشاد بودن موفق بودن و رس   اقتیتو ل  که هست   ا یدن  ی. در هر کجایدار  اقتیل

  .  دیرس  و به آن خواه یپاک و منظم را دار  یدر کشور  زندگ  اقتیتو ل

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

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

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

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

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

  )٢٣٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 
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  از فوالدشهر اصفهان  میخانم مر  ‐۵

  آن خنده را؟   ینهان دار چند
  مه تابندۀ فرخنده را آن

  
  تو صد شاه را  یِکند رو بنده

  کند خندۀ تو بنده را  شاه
  )٢۵٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو 

فرخنده است،    یاریهش   نیطلوع کند. ا  م یدهاجازه نم   ذهنکه با من  میما هست  خداوند در درون ماست، ول  درخشندگ

  .  میورود خداوند باز کن  یراه را برا ییبا فضاگشا

  است.   مدع   فهمم،م  توانم،م   دانم،م  دیگو چون م د،یآخودش کوتاه نم ۀدنباِل پندار کمال است و از خواست ذهن من

  یِکند و در ما بخندد. فضا  می ما را تسل   زندگ   می. اجازه ده کندم  یسازسبب   ذهن من   است، ول  یها از شادما انسان  ذات

  تا شروع به کار کند.   م، یشده آماده است تا ما به آن تلنگر بزن گشوده

جز    که خدا را شناخت، عاشق او شد و نشان عشق آن است که آدم    همان مرکز عدم، نشان معرفت است و آن کس  عشق

  م یتسل   ذهن است و با من  ماری از خدا دوست بدارد، قلبش ب   ش یرا ب  یزیچ  . اگر کس هر عشق  ایجهان    نیاو را نپسندد، ا 

  است.  کرده

  وجود کم گردد  د،یهر کجا عدَم آ به
  عدَم که چو آمد ازو وجود اَفزود   زه

  )٩۴٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو 

َبود و زم فَلنی همچو کورِ راه نش  نیک  
  رهد زِ کور و کبود  ند یکه ماه تو ب کس 

  )٩۴٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو 

خدا عاشق   قتی . درحقست یقادر به فهم و درک او ن  ق یطر   چی از ه   رای عاشق خدا شود، ز  یخود   ِیخود  به  تواندنم   انسان

همان مظاهر خداوند در    ،اله  ات یعاشق تجل  تواند . انسان مباشدم    انسان است و انسان معشوق و مشمول عشق اله

  .  گرددم  مرحله است که مشمول عشق اله  نیشود و پس از ا   جهان هست



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۰-۱مشار

  18صفحه: 

  شودعدم م  هایمرادیب   ن یا  م، یکنما، فضا را باز م   ی از طرف خداوند برا  ستییبای که طرح ز  هایمرادیما دربرابرِ ب  وقت

  و مرکز ما را فراخواهد گرفت. 

  شوم   انیآن آمد که من عر  وقتِ
  بذارم، سراسر جان شوم  نقش

  ) ۶١٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

شدن به    ی نزد  یبرا  رونی. از ا» من روح  هی«نَفَخْت ف  است    دهیخداوند از روح خود در او د  رایاست، ز  الهتیب  انسان

من    هی«نَفَخْت ف  را ندارد. درک    رانید  م یحق تجاوز به حر   انسان  چی کرد و ه  تیها را رعاتقدس آن  دیها با انسان  میحر

  وجود ما قرار دارد. ز او در مرک کهنیا  عن ی  »روح

زو  عقله نگون  ره،ی گاه چ ،یجگ  
کلّ  عقل، منیا  از رینُون  باْلم  

  )١١۴۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 
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  19صفحه: 

  ا یفرنیاز ساکرامنتو کال  یخانم ن‐۶

  قول موالنا:به  و آرام بود، ول بایساکت و ز   زندگ  ظاهر

   فَت  یا نیتگِ جو هست سرگ  در
  مر تو را دینما  صاف  جو گرچه

  )٣٢١٩ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

و آب صاف جو آشفته شد و    دیبزرگ از راه رس   و طوفان آمد، نه طوفان بود بله سونام  د ینکش    ظاهر آرام طول  ن یا  ول

  خود را بروز داد.   نیسرگ

. پنج ماه در  میلطف اجازه داد موقتاً در آن بمان  ی شد که از رو اتاق در خانۀ دوست  ی به  ل یدو طبقۀ پنج خوابه تبد  خانه

  نبود.  ون یزی و از همه بدتر امان تلو ل، یوسا یاتاق و مختصر ی

  ما گذاشت.   اریکم در اخت  اجاره با مبلغ یبرا یاخانه یریتا به لطف خدا دوست د گذشت

  م؟یو آواره شو  م یخانه را ترک کن  دیبا  بپرسم: چرا؟ به چه جرم که دهانم بسته بود که    دانمرا م   نیروز طوفان فقط ا  از

فقط پنج    لحظه قبل از قضاوت و مقاومت. وقت   ن یاتفاق ا   رشی : پذدمیدردناک د  قیبعدها که برگشتم به آن روز و آن دقا

  :دمیاتاق گذشت د   یماه در 

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

  )٣٠٨٧ تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو 

  ذهن   دیصاحبخانۀ جد   ایبود که صاحبِ قصر    نیا  ریمشل د  حم قصر را داشت، ول  میبرا  یاخانۀ کوچ اجاره   نیا  حاال

  اشال نداشت:  داشت، ول ن یبشیپ رقابلیکار و غمغشوش و فراموش

  چشم را؟ دیکه گشا تیعنا جز 
  محبت که نشاند خشم را؟  جز 
  )٨٣٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

و گله از    تیدنبال شا  کردم، ول  شده بود زندگ   ادیسست بن   یهاشن  یدست آمده که روقصر تازه به  نیسال در ا  پنج 

که قالووز بهشت    دمیدم  یها را نامرادبله آن دانستم،که مرا رانده بودند را مقصر نم  ییهاعوامل طوفان نبودم. اصال آن

  شده بودند.  
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  20صفحه: 

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سِرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ
  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

ب   هاآن بودند دروازه  مراد یبا  به رو  یهاکردنمان باعث شده  ب  اد،یاعت   باز شود. دردِ اصل  مان یبهشت  رفت. درد   ن یاز 

 ی اش را دانست. بهااز دست رفته  یهاشد قدر داشته  داریرا پراند، ب  ادیاعت  و خوش  بود که مست   دی قدر شدآن  یدردربه

  » یآن نَبر نده   نیا  ،یو شَر ع یبِ  ن ی«زآنکه در بود،    نی سنگ

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

  )٢۴۵۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو 

وقت   عذرخواه  یبعد  قدم عذرخواه   بود.  بنده  عذرخواه   کنم    از  معبود  از  ا   یاکرده   درواقع  حل  نیو  شدن    آغاز 

  و درمان درد است.  هایگرفتار

  چشم را؟ دیکه گشا تیعنا جز 
  )٨٣٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

  کار کرده بود.    ... عذرخواه  یرانده بودند بازگشتند با   رون یها که بشد. آن دوباره سر راه  ت یعنا

  به سبو آمد   به جوش آمد، م  چشمه
  نفس حافظ فال نکو آمد  از

    (ترانه سرا: اسحاق انور) 

دست هم دادند و دوباره بهشان دست. همهمیتر ساکن شد بزرگ  تر از قبل، ول با عشق کوچبه مراتب  یادر خانه امروز

  ها نرفتن.  و دنبال سبب رش ی بهتر از اول، فقط به پاس صبر، پذ  زی چخانه، خانه شد پر از نور، پر از عشق، همه

برگشت،   ز یچداشتنمان، عذرخواهان همه  ها را دوباره دستور ساختن داد. همه آمدند، عاشق، شاکر، خندان از آن  مسبب 

  صبر، شُر.  رش،ی فقط با اسم اعظم، پذ

من     . زندگکندکار م   دی. باور کن کندپند موالنا کار م   کند،کار م  میهمۀ دوستان بو  یبرا  خواهمفقط م  یشهباز  یآقا

  زندۀ آموزش موالنا و باورش است.  لیتمث 
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  21صفحه: 

    خانم نسترن‐٧

ما را دوست    کس   م یخواهکه رها کن! نم  دیفرمود  جانیشما ا  کهنیبود و ا  ری نظ یب   لیخ  ٩٢٠استاد برنامۀ    نسترن:  خانم

قشنگ بود استاد،     لیکرد، خ   مهیمن را ب   جمله زندگ   نیا   دی شا  ، لیخ   ن ی. امیعاشق هست   م،یست یداشته باشد. ما معشوق ن 

  ممنونم. 

  داده شما را.  ریی تغ یچجور  مین یبب   د،ی بده  حی توض  کم  ی .  نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

ما را دوست داشته باشد. من توقع داشتم     عاشق، کس  میخواهکه نم   د یخُوب گفت  کهنیو ا  ل یخُوب استاد خ  نسترن:  خانم

گرفتم، فکر کردم    ادیو   دنیبد د نکِی آمدم با آن ع   جانیکه به ا  وقت   عن یکه دوستَم داشته باشند. توقع داشتم،   رانیاز د

  لیمن را دوست داشته باشند، من را تحو  دیبا  روم،م   وقت  انیآشنا  زان،ی که هر روز در جامعه، در خانواده، دوست، عز

ی .  رندیبو نم  نکم یع  نیدرست شده بود با ا   میتوقع و انتظار برا   یجوردرست زندگ  توانستم  که خُوب    یی کنم و هرجا

  .نهی باال، رنجش، خشم، ک  آمدم امذهن نداشتند، من  مثال دوستَم

  م،ی ستیما معشوق ن   عن یما را دوست داشته باشد، چون،     که کس   م یخواهکه نه، اصال نم   دم یبرنامه د  ن یخُوب با ا  ول

  جا عشقه مثال آنباشم ک  دیمن با  رم، یگ که قرار م ان یعاشق باشم، عشق ِبورزم در جر  دی. من بامیعاشق باش  دیدرواقع با

انتظار نداشته باشم حاال دوستانم بخواهند    فتد، یاتفاق ب   نیا   تواند از سمِت من م  ست ه  محبت   ، ی. اگر مهردیایوجود ب به

عاشق باشم، انتظار نداشته باشم، توقع نداشته    توانممانجام بدهد.    میکار را برا  نیجامعه ا  ایمن بنند    یکار را برا  نیا

  کنم.   مستقل بتوانم زندگ   کهنیا  یبه من کم کرد برا  لیخ  نی. خُوب ا ستمیخودم با یپا ی باشم و مسلط رو

  که مردم بدانند شما چند سالتان است. د یی. نسترن خانم شما سنّتان هم بو نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  سالم است.  یوستی ، من ببله استاد نسترن: خانم

  جناب موالنا دارند که: ٢٨۴٢غزل  در

  یو شاد   من ز در درآمد، به مبارک  بتِ
  ی مرادیبه جهانِ ب دم، یمرادِ دل رس به

  )٢٨۴٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو 

بله همان    ، جهان  یهادگی همان  قینه مراد از طر  م یرسبه مرادِ دلمان م  میو دار  یو شاد  از در آمد به مبارک  خداوند

  ی اریگذشتن از بس  ران، یخود، و کار نداشتن به د  یمرر، کار کردن رو  یی. با فضاگشازنده شدن به زندگ  عن ی  مراِد اصل 

  در آن وجود ندارد.   ذهنکه مرادِ من  میرسم  می دار  به جهان  زندۀ زندگ  یروی ن  قیها از طر ها و رنجاز چالش
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  22صفحه: 

  ، خداگونگ    عن یکم به مرادِ دلمان  کم  م،یدار دست برم   ذهناز مراد من  میکه دار   ن یخودمان هم  یمرر رو  کار کردنِ   با

  نیدر ا  یدگاری. به صنع و قدرت آفر دهیمطرح است نه آفر   دنیآفر   میفهمم   جانی. در امیرسعشق، صنع خدا، وحدت، م 

  . میبرم  ی ِپ لحظه

در    میتوان م میشو  داریب  نندگ ی . اگر به قدرت آفرم یبرس  ییفضاگشا  نندگ یو آفر   لحظه  نیبه هم  تیتا به رضا  میشد   مرادیب 

  . مین یافریرا ب  در چالش و درد خاموش   عنی م، ینی افریرا ب ییفضاگشا  عنی م یلحظه فضا را باز کن ی

و من را به رقابت،    کند م    طانی و ش   منف   نندگی ن آفرکه چونه دارد در م  دم یدوضوح م را به   ذهندر خود قدرت من   مدت 

فروم  نهیک  ،ییخودنما با دوستانِ معنو  بردو رنجش  را  عنوان  به  گذشتکه م  یو هر روز  اندازدبه چالش م  امیو من 

  .کردم  ییبرتر هستم، شناسا ای  ترشیو من ب ورترتر، مغرمن بداخالق  طان ی ش ذهن من

جلوتر بزند     یاز آن    خواهدم   زرویمثل دو اسب ت   ییخودنما  ن یا  دم یباقر د  یقول آقاگرفتم و به  ییاو را در جا  قۀی   کهنیا  تا

  شد: ادآوری م یبرا شانیبا ی ز یکوچ با صدا یسویخانم گ غامیناگهان پ  که نیهستم تا ا دانیم  نیمن برندۀ ا  د یو بو

   تو مهمان یفقط چند  ،دانی که م یعمر نیا در
  را مراقب باش   قانیجان و دل تو عاشق باش، رف به

  
  نرنجان یدل مور  ،باش تو به آن مراقب

   خاک، که از آن و مشت مان در آخر تو م که
  (شاعر نامعلوم) 

استفاده    تیبزرگوار نها  نیبذارم و از تجربۀ ا  ییدر عرصۀ تاختن در رقابت و خودنما  یپا  دی با تجربۀ جنابِ باقر نبا  دمیفهم

  را بنم. 

  ذهن است. بیفر  میهست  مان یپش ماناز کرده ای م، یهست آن ریکه اآلن، همه درگ ییو دردها رنجش

مراقب خود و دوستاِن    دیجهان گم بشوم. با  نیدر ا   کهنینه ا  کند، است که من را به خداوند زنده م  جهت   نیا   میکه بدان  رایز

  کنم.  رهیها ذخرا برنجانم و درد در دل آن هم دلِ کس باشم. نخوا امیمعنو

  زانم، ی را با برخورد با عز  شودم   ن یزیکه خداوند جا  کنم حرمت خاموش   برخورد کنم و سع  رانیو عشق با د  ییبای ز  با

که در اطرافم    به تمام کسان   توانمکه م  یاهیهد  نیترشی احترام، ب   نیکنم و بدانم بهتر   تی رعا  امیمعنو  ارانیام،  خانواده 

من با تو خدا هستم را    کهنیا  غام یو ارتعاشِ عشق و پ   ارتعاش خاموش  شنوند،را م   میصدا  و حت   نندی ب هستند، من را م 

  ساطع کنم. 
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  23صفحه: 

و    طیشده به اطراف خود، مح گشوده  یباز کردن فضا  دن، یو عشق ورز  جز خاموش  ز یچ   چیکه ه   می دانستم   د یما با  درواقع

  نیبه ا   م یکامال بازگشت کن  د یاشتباه است و با   م یکن م   یو درد سپر  نه یو اآلن اگر در رنجش و ک   میندار   یریها کار دانسان

  . میلحظه و از جنس خدا شو

  دارند که: بایز  لیحافظ خ جناب

  می و خوش باش میو مالمت کش میکن  وفا
  دن ی رنج  ستیما کافر  قتی در طر  که

  
  راه نجات؟  ستیگفتم که چ دهی م ر یپ به

  دن یپوش بیو گفت ع  جام م بخواست
  

  ست؟ یباغ عالم چ  یدل ز تماشا مراد
  دن یدست مردم چشم از رخ تو گل چ به

  
  از آن نقش خود زدم بر آب پرستم به

  دن یتا خراب کنم نقش خود پرست که
  )٣٩٣غزل   ات،یغزل وانی(حافظ، د 

  . می، اما خاموش باشمین یبب  م، یینگو  بیو ع  م ینی نب ب ی. عم یو شاد باش م یکن ییفزای شاد

با جسممان،    شدهتیهونقشِ هم  نیا و  .میببند   شانیچششمان را به رو دیجهان، اما با  نی خوب است در ا ل یخ زیچهمه

و از   م، یستین  هاتیوضع نی که ا  م یبفهم  عن ی.  میخراب کن  یی است را با فضاگشاو اطرافمان که درست شده مانیهانشی ب 

  . میببر  یِپ  ییجهانِ خدا شِی و آرا  نندگ یبه آفر   دهیرخ آفر

همراه با من    شنود،که دارد م  خواهش کنم هرکس   نندگانی را بخوانم و از ب  خوانم م  شهیکه هم   یشعر  خواستمم  استاد

  :دیبلند بو

  ما فردا پر از شر شود  شهِر
  تر شودارزانست، ارزان شر 

  )٢۵٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۰-۱مشار

  24صفحه: 

  انییحلوا  یا دیشر غلط در
  ان ییصفرا یِکور  ،طوط همچو

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

  است و بس  نیکار ا د،ی کوب  شر ین
  است و بس  نیا اری دیبرافشان جان
  )٢۵٣٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 
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  25صفحه: 

    الیخانم سه‐٨

  آن خنده را؟   ینهان دار چند
  مه تابندۀ فرخنده را آن

  
  تو صد شاه را  یِکند رو بنده

  کند خندۀ تو بنده را  شاه
  )٢۵٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو 

و    میا شده  هادگی و همراه همان  میادانستهرا نم   ن یثابت شده است، ول تا به امروز ا  یبرا  ر یبودن جهان حاال د  یمجاز 

   دگ یهمان  ن یو از ا  م یمانم   تی مرکز  ن یدر ا  م یاست ما اگر پندار کمال داشته باشباعث سخت شدن مرکز ما شده  ان یجر  نیا

  .  میسازم  جادیچنان درد و رنج ا و هم م یروم  رید  دگیبه همان 

  دهیحضور را ناد  ذهن من جاناتیو با ه   برد م انیرا از م   یو شاد  زند ناموس تعصب را بر چشم ما م   ذهنمن  نک ی ع ول 

و    گرددم   تر ی قو  ییشناسا  شود فضا گشوده م  در ماست وقت  هادگ یهمان  اصل  شۀیکه ر  مین ی ب را م  ییو دو  میر یگ م

که    مین یبو ما م  شودم  فیضع هادگ یهمان یهاکشش جانی است و ا همان زنده شدن و خاموش هدف . میاب یهدف را م 

  .  میستین  ندیآ م  یریپس از د   یکه   ذهن  یهامن یبه دنبال حل معماها ر یاست و دشده تر عیا وسحضور م دان یم

و کام گرفتن     ندگی. حضور و پارساندم  ندگ ی پا   یثبات و    ی ما را به    یاریهش  ن یو ا  می رسم   یاریدراصل ما به هش  

  . میاب ی ندارد ما در لحظه، لحظه را در م یاعتبار رید  شناختو زمان روان شودم  یهمزمان جار

و کام گرفتن    ت یرضا  جاد یا  ی. برا کندعمل م   بان ی ستاد پشت   ی که به شل    باشند م    ذهنمن  یهاهیسرما  نده یو آ   گذشته

  .  میر یچرخه بپذ  نیرا در ا  لی و تبد ییکه فضا گشا شودم  یجار حالت فقط زمان   نیو ا   ذهنیهاما از عقل من

  یی دو  ن یحاصل از ا   دگی چیرا ساده و سب کرد و پ  ران یمرکز د  توان که از مرکز ما هم م   نی ا  جا نیدر ا  ت ینکته حائز اهم  

  ن یا ییتوان شناسا  باشد خود که همان عشق م  ت یدر ماه نی وا گردد و عدم مقاومت م  یو شاد یاریبه هش  ل یو ذهن تبد

  را دارد.  ییدو

 سازدمنتقل م  ران یزالل و صاف را هم به د انیجر سازد،بودنش را شفاف م  ساخته و دروغ انیرا عر ذهن من ناموس

به    ل یها را تبدآن   و فکر ذهن   رسند م  باشدم   و سفت   دگیچ یکه همان پ   ذهنهم به درک ، شناخت عقل من  رانیو د

حضور خودش    ندگ ی پا   ذهن  ری. گل سرخ تصو کندرنگ مرا کم  ذهن من  یهانکی کم عو کم  سازدکشت و مفهوم عدم م 

  . دهدبه ما نشان م  گونهنیرا ا
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  26صفحه: 

  شد قالووزِ بهشت  یمراد یب
  سِرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ
  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

  نیگشوده شده ا  یاست که در فضا  د یهمان صد من حد  ای  ذهن که عقل من  میکن م  افتیرا از گل سرخ در  امیپ   نیما ا   و 

  صنع خداوند را بوجود آورده است.

جاست   نیاشال کار ما هم  قاً یو دق می و عدم شو م یری ب هایمراد یرا در ب   زندگ غامیو پ  م یدخالت کن  در کار زندگ  د ینبا ما

چرخه    نیچون ا  م یکن  آشت  تهایوضع  نیگشوده شده با ا  یدر فضا  دیما با  م یریمراد ب    زندگ یتهایاز وضع  میخواهکه ما م 

  . است نه خود زندگ   زندگ

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

  
   حاضر است آنجا که هست  فتیحر 

  ی شرم دار د،یگر بو  نیول 
  )٢۶۶۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو 

  هاتیوضع  رش ی دراصل پذ  عنی است.  ساخته  یعاد  یما امر  یرا برا   رونی به ب   ش یو گرا   میجهان قرار دار  ن یجسم در ا  واسطۀبه

  سازد ذهن است که زنده شدن در حضور را از ما دور م  یسازاز اسباب مسبب  قسمت   نیا   ول  کند،م  و اصول  را منطق 

  . م یدن به حضور خجالت بشیرس ی برا ها تیوضع رش ی از پذ د یو ما نبا

ما در همۀ  عنی  دهدرا جناب موالنا به ما نشان م   یمرادیو ب   کشاندم  ما را به سمت و جهت اصل  قاًیها دقجهت  نیدر ا 

فضا به ما اصابت    ر یت  میحضور و اگر هرچه قطب شد  یباز هم برا  م،ی ستین  جهت   چیحضور، و در ه  یبرا  میها هستجهت

  . میر یگ مراد نم  ت یچ وضع یپس ما از ه   م؛یتا فضا را باز کن کند م

  انداخت حوادث به تو هم  ر یكه ت  قضا
    یاز آن سپس سپر   تیرا کند به عنا تو

  )٣٠۵۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو 

  . میابیو اشتباه بودن جهت را درم  میکش درد م  م،ی خورم  ری ت  م،یابیرا درم ها زندگجهتدر  ییفضاگشا  عنی



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۰-۱مشار

  27صفحه: 

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تند م مرگ  یزنده سو نفس

  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

  نیوا  شودم   دگ یچ یپ  نیا  شی حوادث باعث عدم شدن و گشا  ریو ت   م یکنم   دگ یچی پ   جادیو ا  میشوقطب م   ییستایدر ا  پس

  دی. و ما با میرا گشوده کن  انی جر   ن یمختلف تا ما راز ا   یهاما در جهت  ی تکرار مرر شود برا  از یدرصورت ن  د ی روند شا

و کبر و ناموس    دگیچ یکه سخت افسرده است همان پ   ییجا  رایز  دیفضا را باز نما  خواهدم  حوادث  ری که ت  میدار  نانیاطم

  .  کندمطابقت نم   هست نیبا قوان   حالت چ یذهن است که در ه   بدل

به حضور     ذهن من  یدر مرادها  م یآموزصبر است که ما در صبر کردن م   سازدم   جادی را ا  لی تبد   ند ی فرآ  ن یکه ا   یعنصر  تنها

شل که از    نیبه ا  شرف دارد؛   ها فرقحالت  یو تکرار  یبا لجباز زندگ   تیاز وضع  . صبر کردن به شل آگاهم یرسنم

  .  میا ما عقل عدم را درک کرده  عن یتر شود، کم و کم دی به قبل باقضاوت و کنترل ما نسبت  مقاومت ناآگاه زانیم

  د ی جد  زش یو ما به پردازش و ر  د یخواهد رس   قانون به انقضا   ن یکم اکه کم  باشدجبر ذهن م  رفتن یاتفاق نپذ   نیا   ج یاز نتا   ی

شسته    واسطۀ صبر و آگاه شده، جبر ذهن بهگشوده   یفضا  در.  میر یگ کارخانه م  نیو مراد را از ا  میشوخود مشغول م

کارخانۀ صنع  از    مین یبدر مرکز خود را م  و عشق واقع  مییآم   رونی و ما از چرخه خرافات، حسرت و اسارت نفس ب   شودم

  .  مییآ م  رونی خداوند ب 

هدفمند    ل،یآرامش اص  یناخودآگاه    میشن ذهنمان م  یباالتر از خودمان را در فضا  یروین   یاز    نشیجبر آفر   و ما وقت 

لق را  چنان خو هم  میمانو در خلق م  میشوم   لیعنوان حضور ناظر از بالقوه به بالفعل تبد و به  میاب یمرا در  دارشهیو ر

است و  و خلق شده  دهی از قبل هم آفر  ز یچکه همه  میادهیفهم  ی خوب حاال به  را یز   میکن م  یهم دور  دن یاز آفر    حت   م، ینی ب م

  است.رفته ییو چرا ییدنبال دوو به استکردهاست که ما را محروم م سفت مرکز ما بوده  یفضا ن یفقط ا

  :ال یخانم سه پسر
  به الغ   انیجمله و گو زناندست
  و طاق  ن یو طُرنب نیو طُرنب  طاق

  
  را که زرش دزد برد  کس  مژده
  را که دهد زن طالق  کس  مژده

  
  را که جهان را همه کس خاصه
  شقاقیکند، فرد شود ب   ترک

   )١٣١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو 
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  28صفحه: 

  از کانادا ماین یآقا ‐٩

  را برسان به صاحبش»  «بادکنک 

  یها. سپس بادکنکسند یهر بادکنک اسمشان را بنو  یباد کنند و رو   از شاگردانش خواست که بادکنک   یاستاد  یروز

  کنند.   دا یفرصت داد که بادکنکِ خودشان را پ  قهی پخش کرد و به شاگردانش پنج دق  بادشده را در اتاق

ها خواست که اکنون در همان پنج  . استاد سپس از آنابندیبادکنکشان را ب ها، موفق نشدند که در انبوه بادکنک کدامچیه

  در دست صاحبانش بودند.  قهی ها در پنج دق بادکنک ٔبه صاحبش بدهد. همه  ابد،یرا که م  هر بادکنک   هرکس قه،یدق

خرد و   ختن یدن به عشق و ر با زنده ش فقط م؟یها را به عشق دعوت کن آن ران،یکردن د   بدون حبر و سن  میتوانم چونه

  نه دست و عقل و فکرِ ما.  کند،  کارها را م ٔمرکز ماست که همه  نیبه اعمالمان. ا  عقل زندگ 

  کس چیه  ایاست و  نرفته  ن یاز ب  اشناگهان نگران   شود» «نگران نباش، درست م   حرف،    نیبا ا    شخص  چ ی ه  خ، ی طول تار  در

باطن اتفاق که    نیهستند و ا   یکه اتفاقات باز  نیقی   نیرا کنار نگذاشته است، ول من اگر با ا  ترسش  «نترس»     ٔبا جمله 

  .  رسانمدارم بادکنک را به صاحبش م لعشق است، فکر و عمل کنم، در اص تِ یهمان جد

با تمرکز بر خودم و خودم را . پس میآورم  ادی. بله به میر یگنم ادیرا   یزیکه ما چ  دیفرمود ٩٢٠  ٔدر برنامه یشهباز یآقا

با عشق  قیال چه را که  که آن  اورندیب   ادیبه    رانیکه د   شومسبب م  دن،یرا از جنس عشق د   رانیو د  پراکن دانستن، 

  ! ستندیهستند، دراصل ن  پندارندم

  است،افتهی  به شمع حضور دست   کند. هرکس   ل یخردش را پخش کند؛ نه که تحم   د یکه خردمند است، با   هرکس   دیفرمود

  . شودم  ادتریوقت ز  آن کند،پخش م   اش نور را پخش کند. وقتهمه  دیبا

  ننده ی به من ب   د ی. بعد رو کرد دهد و م  بخشددائماً م    ول  خورد،برهم نم   ش یکه خداوند هرگز ترازو   د یفرموده بود  ترها قبل

  .» دیباش  گونهنیهم  دی«شما هم با  : دیو ادامه داد

که سبب شده    دارمم   انیرا ب کنماستفاده م   امام و در زندگگرفته  ادی عشق   شانِ یخو  ریکه از شما و د   مثال شخص  چند

  کنند.   دایکرده باشمشان پ  من حبر و سن  کهنیرا بدونِ ا شان یهانفر بادکنک ن یچند

وجود   یاخوردهفی در فروشاه جنسِ تخف  یامثال اگر در قفسه  یمنجر شود. برا  ر یبه باختن شخصِ د   د یمن، نبا  بردنِ 

آخر  برنم  نش یدارد، هرگز  اگر کس دارمرا   .   م م   کند، مهمانم  نمشتریب   ل یخ  حت   کنم،حتمًا حتماً جبران   . در    گذارم

برنده باشم.   گذارم م ن   ذهن  اسِیق  چ ی، ول در ه ستیباختن ن   معنببرم. الزم به ذکر است که نبردن به  از کس   اتیماد

  کردن ممنوع.   زرنگ
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  29صفحه: 

.  کنمشده، من کارِ خودم را م ختهیندارم که چرا آشغال ر  یسطل آشغال. کار  اندازمو م  دارمبرم نمیبم   نیکه زم  آشغال

نگاه داشتن بند و    زیدر تم   سع   زیببرد و او ن   یدرونش پ   به پاک   یاکردهبادکنک گم  دیکه شا  کنمم   زی را تم  رونیمن ب

  پراکن عشق  االمانو حت  دارممن برم   زد،یر آشغال م  کس  ت ی که چرا و با چه ن  ارمند  ی. کارزدیآشغال نر   رید  دیشا

  . کنمم

خُوب لفظش   م؟یازنده  تییشنونده به خدا  یمن و تو  عن ی  کهنینفر. سالم مر نه ا   نیآن هم اول  کنمم   پرس و احوال  سالم

بادکنکش   که کس   ستین   نیا  ت یکارها هرگز به ن  نی. الزم به ذکر است که اردیارتعاشش را ب  دیادا کنم؟ شا  توانمم  را که

گم است. پس من   اسمنی  شیصنم دارم که تو  قدرنیکنم. ا  دای است که من خودم بادکنکم را پ  ن یا  یکند، بله برا  دای را پ 

  خودم است.   یفقط تمرکزم رو

و دراگ و … را گذاشتم کنار. نگفتم که    اریمشروب و س  هی ثان   ی. مثال در  گذارمکنار م   یادفعهی زشتم را    یرفتارها

ی  ی اهفته  ایو    طورنیاز فردا ا   مثالعشق   رِی . اگر به غرهیو غ  بار    یدارم، پس آن را    نیق یبودنِ آنم   هوکنار. بارها   گذارم

  . ست»یکارها دشوار ن  مانی«کر  با    چونه ممن است؟ ول کهنیاز ا  عجبمت یکه افراد امدهیشن

  نکرده در دام   یکه خدا شومرد م  ر یخَرگ یهااز کنار انسان  » «هون و نرم   با   عن ی. شومو وارد بحث نم  دهمنم  ح یتوض

و    رمیگ کنم. لبانم را گاز م   ییبسته نشود و فضاگشا  میاست که فضا  ن یو تمام تمرکزم بر ا  خندم . م فتمی ها نآن  یِ ریخَرگ

  . گرددها جدا م انسان لنگ از من و کال یپاعادت جروبحث با    نیکه ا  دانم م

  . دهندپراکن م راحت به کلمات و عباراتِ عشق  لیرا خ  شانیجا  زبان یهاشدگو ناسزا ممنوع. شرط  فحش

  بمی . چقدر برکت نص کنمجبران م   یو معنو  ی. چه مادکنم. با عشق و لذت خرج م دانم م  م یرا در گنج حضور سه  خودم

  .اورمیبه نوشتار درب  توانمشده که نم 

کنم که در    نیمن است که شاد باشم، الاقل در ظاهر تمر   ع یاست. حق طب  خنده مجان   ،ی دائماً بخندم. آر  کنمم  سع

و    دنیهمان دائم بخش   نیا  ول  ،کنم    ترش)  ذهن   یها(من  ها  با تُرش  دیکه با   دیگوکند. البته موالنا به من م   اثر  زیباطن ن 

  . مثال:ردترازو برهم نخو  کهیطوردادن است، به

و کار خودم را    گردانم سرم را برم   ای  ره،ی و غ  کندم   تیشا  کند، م   زهی ست  کند،قضاوت م  کند، م  بتیدارد غ    کس  اگر

که    اوردیب  ادیکه شخص مقابل متوجه شود و به    کنم و نه خنده. خودم را جمع م  کنمم   نه شوخ  کنم؛. سوت مکنمم

  را.  زهینه مقاومت را، و نه ست ، را بتی ذاتاً نه خشم را دوست دارد، نه غ
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  30صفحه: 

  ری دهنده تأثشخصِ انجام  یاول بر رو  یمخرب   زِی هرچ  که نیما به خداست؟ مر نه ا  حالتِ  نیتری سوت، نزد  کهنیمر نه ا  

ما، نام     ٔنهیکار در آ  نیگم کرده و با ا  بادکنک   اوردیب   ادیکه به    دهداجازه را به طرفِ مقابل م  نیپس سوت ا  گذارد؟م

  .ند ی ب خود را بر بادکنک خود م

  ادمان یو    دیدانه به دست ما دادو دانه  دی ها را باد کردو دو سال بادکنک  ستینم که ب ممنو  ی شهباز یاز شما آقا  جانیا  در

  .می و پخش کن  م یاب یجهانِ پرآشوب عشق را ب نیچونه در ا  دیداد

.  میرا به واکنش وادار  کس   کهنیآن هم بدون ا   م، یبرسان   رانیدست د و به  م یها را باد کن چونه بادکنک  د یداد  ادمان ی 

  ، جهانِ خاک  نیچه در ا  ،بزرگان هست  تمام   پراکن و عشق  شیهاموالنا و آموزش   ٔهیسا  ری  ما را در ز ٔو همه  دیاعتماد کرد

  یا  کنم «باور نم  .  شناسمو نم  کنمبه چشمانم نگاه م  نهیاوقات در آ   من بعض  کهی طوربه  د؛ ی چه گذر کرده از آن، جا داد

  ! منم»  نیدوست، کا

  خندم شان م  ٔرا دوست دارم. با خنده   حضوِر زندگ   گنج ٔتاشاِن شاخه خصوص خواجه باشندگان و به  و آگاهانه تمام   عاشقانه

  رای . زدانم. چونه؟ نم رودم  لنگ است، ول   شی از خونِ ما برود. پا  دی. حس حقارت و خرافات با میگر م   شانهیو با گر 

  .مدار مانیخود ا  یهادانمبه نم 

  کس که تو را فکنده اندر تک و پو   کآن
  داند و او داند و او داند و او او

  ) اتیرباع  ام،ی(خ 

«چنگ    آن موقع است که    ُخوب که چه؟ ول  دیذهن ممن است بو  م،یرساندست صاحبش م که بادکنک را به  موقع  آن

  ش یدنبال نفع خودش باشد و برابه   ذهناگر من  . حت داندو عشق و رقص و خنده. انصافاً که تنها اوست که م   و رباب» 

  .هودهیابتر و ب  پراکن و عشق ییکارِ فضاگشا

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

  
   بنمانَد کس  من و ساق جز 
  کند آن چنگ ترنگاترنگ  چون
  )۴٧٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو 

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۰-۱مشار

  31صفحه: 

  آن خنده را؟  یچند نهان دار 
  مه تابندۀ فرخنده را آن

  
  به طمع ناله برآرد رباب  ور

  بشا آن کفِ بخشنده را  خوش
  

  من گر غزل ابتر بماند  بیع
  وفا خاطِر پرنده را  ستین

  )٢۵٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو 

  .د یکه به من داد از وقت  ممنونم 

 �🔹🔹�پایان بخش اول �🔹🔹�
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  32صفحه: 

  فرشاد از خوزستان یآقا ‐١٠

  «طلب»  

 کس چ یو ه   ز یچچ یحتماً دکتر بشوم، و ه  خواهم من م   دیگو نفر م  ی فرمودند    یشهباز   ی ، آقا٩١٨برنامه    در

  حتماً دکتر بشوم.  خواهم را قبول ندارم، من م   هیحرف و توج   چی. من هرد ی من را ب  یجلو  تواند نم

و توجه   دییبا تأ  دگ یمن، همان   دگیهمان  نیکردم که بزرگتر  ییکه با برنامه آشنا شدم، شناسا  ل یاست اوا  ادمی

  درستش کنم.  دیبنم، حتماً با دگیهمان نیا یبرا  یکار  ی دیاست. همان موقع به خودم گفتم من با

و توجه گرفتن    دییتأ  یبرا  عال   تیاگر موقع  ؟ خواه که واقعاً م  دمیهمان لحظه شروع کردم. از خودم پرس  از

  گفتم بله.   ؟که آن کار را نکن  حاضر هست  ای آمد، آ شیپ

چه هست اصال؟   ذهنمن  نیبودم که ا  نیها، ابتدا به دنبال ادست به کار شدم و با دنبال کردن برنامه   نیبنابرا

  .ابتدا رفتم که صورت مسئله را متوجه بشوم عن ی ست؟یساختارش چ کند؟ چونه کار م

از   رد یگ م  خوش  و توهم  ی صورت مجاز و به  کند م  یباز با جان دادن به فکرها عشق  ذهنشدم که من  متوجه 

موضوع بود که چه   نیو هرلحظه حواسم به ا کردم حواسم را جمع م  شتریرفته برفته  نیو توجه. بنابرا د ییفکر تأ

  ب یحاال ع   گفتم م  خوردم، م  نی و زم  رفتم داشت. هر دفعه که خواب م  تیاولو  میکار برا  نیو ا  دیآ موقع باال م 

  . کنم ندارد، دفعه بعد حتماً جبران م

  ات یبا استفاده از برنامه گنج حضور و اب  خواهم م  ایکه آ  میبه عقب. ابتدا از خود بپرس  میباز هم برگرد  حاال،

  کنم؟   رییتغ  خواهم م  ایموالنا خودم را درست کنم؟ آ

انجام دهم، من با   نی ا  دیمن با  مییبو  دیپس با  م،ییگو جواب ما واقعاً بله است و صادقانه م  اگر  د یکار را 

ب  میدردها آدم حسودندازمی را  من  با  ی.  ب  دیهستم،  را  باندازمیحسادت  من  و    ییرا شناسا  ذهنمن  دی.  کنم 

  .  مکن ییگشافضا  نیتمر دیکنم، من با رونیرا از مرکزم ب ها دگ یهمان 

  .میشو و موفق م  میده کار را انجام بدهم، حتماً انجام م نیا دیمن با  مییگو م  وقت

  چیانسان، ه  یبرا  عنیباشد.    ، ذهنگفتن»   دی«با  است که آن    نیمانع ما باشد و آن هم ا  تواند م  زیچ   ی  فقط

  وجود ندارد به جز ذهن خودش.   تیمحدود



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۰-۱مشار

  33صفحه: 

  بشود؟  طلب ما ذهن  شودو باعث م  کند م تیمحدود  جادیچونه ذهن ما ا  حاال،

  : یدی و ناام  ذهن یریگاندازه  ‐١

 م یشو م   دیناام   نیو حالمان خوب است، بنابرا  میکرد  شرفتیپ  ندیگو همه م   مینیب و م  میکن را روشن م   ونیزیتلو

  .م یکن م  یر یگو با ذهن اندازه   کنم نم شرفتیکه چرا من پ

ا  میذهن. اگر ما فضا را باز نکن   تیمحدود  ندیگو م   نی. به اذهنمن  زند؟ م  حرف را ک   نیا حرف    نیو به 

  . میگفت  را ذهن   میکه گفت یدیو آن با م یدار طلب ذهن  عنیپس  م،یادامه نده ر یو د میتوجه کن  ذهنمن 

  دوم ذهن:  تیمحدود ‐٢

اصال توانش را    ا یو    ست ین  ق یال  نیبنابرا  ، یدار   ی ادی ز  ل یخ یدردها   ا یو    ی کرد  یبد ار ی تو در گذشته بس  دیگو م

با گوش    شود م  ی آخر چطور   م،یرها شو  ذهناز من   می خواه  . ما مذهنمن   زند؟ م  حرف را ک  نی. ایندار

  را؟»   شیدسته خو غیتراشد ت «ک   کار را انجام داد؟  نیا ش،یهاتیکردن به حرف خودش و محدود

  سوم ذهن:   تیمحدود ‐٣

  . ست ین زیچچ یو ه  هست ریتو کوچ و حق  دیگو م

و   م یده رو م  ذهنبه آن، به من   دنیبخش  تیاست که ما با جان دادن و حس هو  ذهنفکر از من   ی فقط    نیا

  ارزش ی ها بما در برابر آن   میی گو و م   میکن م  رانید  از زندگ  یرساز یتصو  میرو . تازه ممیشو باعث تسلط آن م 

  .  فکر توهم  یطلب ماست، فقط و فقط با    انعم   نیتربزرگ  نیاست. ا  ذهن  تیمحدود  نیتربزرگ   نی. امیهست

  . کنم و فضا را باز م  دهمجان نم   فکر توهم   نیدارم؟ اگر دارم که به ا  طلب واقع  ا یآ  میبپرس  دیکه با  جاستنیا

 ن یکه ا  میدان م  م،یچرا دانستن صورت مسئله مهم است؟ چون اگر ما صورت مسئله را متوجه شده باش  حاال،

. پس  میرها شو  ذهنمن  نی از ا  میخواه  ما اآلن م  م،یست ین  ذهناست و ما من   ذهنبودن از من   ارزشیفکرِ ب

  تر بشود. کوچ  ذهنتا من   می فرصت است که فضا را باز کن ی یمرادی ب نیاتفاقاً ا
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  34صفحه: 

 م ییگو و م  می کن م  ن ییها را باال و پاکه در آن ما آدم   توهم  یفکرها  نیکه ا  مییو با خود بو  م ینی بنش  میتوان م  ما

  ی ها ت یفکرها و محدود  نیبه ا  نیبنابرا  م،یستین  ذهناست و ما من  ذهنهمه از من   هان یاست، ا  نیبهتر  فالن

  . میکن نم قیتزر تیو حس هو میکن ذهن توجه نم 

  ستمی ها نمن از آن فانیحر  یا
  ستَمیره ب  نیدر ا االت یخ  کز 

  ) ۴١٠٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  . ستمیراه با  نیاز ا  د،یآ که به سرم م  ییفکرها  لۀیوسکه به  ستم یها ندوستان! من از آن آدم   ی ا  دیگو م  تیب  نیا

  ذهن:  و تنبل  نرسی پنجم ذهن: ا تیمحدود ‐۵

 توانم  من نم   د یگو اصال م  ا ی. و  که سر کار نرفت  لی. بذار روز تعطیابذار از شنبه، فعال خسته   دیگو م   ذهن

ا  رییتغ مرا درست کنند، من حال ندارم زحمت بشم و قانون    ندیای ب  هیاصال بق  ایهستم و    یطور ن یکنم، ذاتًا 

  .شود مشخص م  و طلب ذهن  طلب واقع   نیکه فرق ب جاستن یکنم. ا تیجبران را رعا

شب که حالم خوب است با    ای است؟ آ  ذهنمن   جانیکار را بنم، فقط براساس ه   نیا  د یبا  مییگو م   وقت   ایآ

   و دوباره همان زندگ   کنم درد، فرار م  ی آن، با باال آمدن    یفردا  شروع به کار کنم، ول  دیبا  میگو خود م

  دهم؟  را ادامه م ذهنبا من   شیهم

  ند، یگو چه م  هیبق  ندازم،یرا ب  میها دگ یاگر من بخواهم همان   مییاست که بو  نیذهن ا  یهات یاز محدود  ی  ‐۶

قطع    ای بدم و    رییتغ  ام را با فالنرابطه   توانم دارم، نم   ذهنمن   ی من آبرو  مییبو  ای نکند بروند و تنها بشوم.  

  .ترسم چون م  شوم،جدا ب  رانیرا ندارم که از د نیا ییکنم. من توانا

   که ک   کند فکر نم   نیبه ا  رید  صورتن یکار را انجام دهم، درا  ن یا  دیمن با  دیگو دارد و م  که طلب واقع   کس

  . ستندیمهم ن هان ی. ارود م کند ول م   ک  کند،  قهر م ک  د،یآ خوشش م  ک  ایو  دیآ بدش م

 ی زیاست که ما چ   نیا  شیهااز علت   یو    کنند او را رها نم   هانیکه قر  داند را م  نی که طلب دارد، ا  کس  حاال،

را خودم انجام دهم و   میهمۀ کارها دیکه من با دیگو که طلب دارد، با خود م کس  نی. بنابرامیخواه ها م از آن 

  . خواهم نم  یز یچ  از کس
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  35صفحه: 

  ست؟ یکار چ  م،یکار کن  میخواه  ما م  ان،ی در پا و

ست   یآن کارست ا  کارشتاقِ مم  
  آن کار، ار رسد مرگت، خوش است کاندر

  ) ۴۶٠٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  جوان  یا مانینشانِ صدقِ ا شد
  خوش تو را مرگ اندر آن   دیآ آنکه

  ) ۴۶٠٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

. میکار باش   نینشان صدق ماست که ما دنبال انجام ا  نیبشود. و ا  ذهنتر شدن منآن است که باعث کوچ   کار

ما فقط در راه   یشهباز  یقول آقااست. به  ییبله کارافزا  ست،یکار ن  ، و مالمت و سرزنش و کاهل  ید یناام

و در    میده و ادامه م   میکن و ناله نم  تیاش  م،یشد  مرادیو ب  نیزم   می. اگر خوردمیستیا نم  یاو لحظه   م،یهست

  . میشو قفل نم هات یوضع

  غالم آنکه اندر هر رِباط   من
  را واصل نداند بر سماط  شیخو
  ) ٣٢۵٩ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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  36صفحه: 

  از دانمارک  عل یآقا‐١١

  ست؟ یباغ عالَم چ  یدل ز تماشا مرادِ
  دن یچگلدستِ مردم چشم، از رخ تو  به

  ) ٣٩٣غزل  ات،یغزل  وانی(حافظ، د 

  را یز  ست ین  دگ یکدام دل؟ مطمئناً منظورِ حافظ دِل پر از درد و همان    مراد دل، ول  دی فرما فوق، حافظ م  ت یب  در

   کار اصل    عنی، پس  باغ عالَم»   ی«تماشا    دیگو به ما م تیب، ول  باشد   فقط تماشاچ   تواند اصال نم  دل  نی چن

  .  تیو شا اوتو اتفاقات آن است بدونِ قض  ا یما فقط تماشا کردنِ دن

با    عنیمنظور از چشم، همان چشم عدم است    ناًی قیکدام چشم؟    ، ول«مردم چشم»     دیگو مصرع دوم، م  در

  .  دگ یهمان نکیع چیاست بدون ه دنیچشم عدم د

ندارد، پس   یر ید زیو هزاران برکت چ ییبایبه جز ز و رخ خداوند هم که ،دن»یچ«رخ تو گل از  میدار نیچن هم

از    عنیو از رخ خداوند    میو اتفاقات آن بپرداز   ایدن  یبا چشم عدم و بدون قضاوت و مقاومت به تماشا   عنی

  . میپخش کن معال نیو در ا میعشق و هزاران ترجمان را شار کن  ،ییتای یفضا 

  تو را بدیآن باشد که نَفر   حزم،
  سرا نیا یِهاو نوش و دام  چرب

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

است که مادرمان    پشتکوله  یتوشۀ سفرمان فقط  . رهمیدرحال حرکت هست  ا»ی«دن  به نام    ابان ی ما در خ  همۀ

  است. در آن گذاشته و ما را روانه کرده «عشق»   ایدن  یدر آغاز سفر، 

راه به   انیام. مبادا در م سفر الزم است، گذاشته   نیتو در ا  یچه که برااست که هرآنزد کرده گوش به ما    مادرمان

ها  ات را از آن کوله آن بدزدد و بخواه یزها یو همۀ هوش و حواست را چ یمتوقف شو ید یکه رس یاهر مغازه

  ن ی تو را به سرزم  خواهد  مقصد منتظر توست، م. پدر در  رس تر به مقصد م راحت   بارتر باش هرچه سب ،   پر کن

  : میی گوو م  میقولمان نزن  ریو ز میکه به حرفش گوش ده میده ببرد. ما هم قول م تیآرزوها
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  37صفحه: 

  نهم نشیقدم را از سِر ب  هر 
  عثار و، اوفتادن وارهم  از

  ) ١٧۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  : لغزش عثار
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

کار نداشته باش و هرگاه    باشد، به کاِر کس   «خودت»  همۀ حواست به    ری : در طول مسدیگو م   نی چنهم   مادر 

  . رسد کن، کم به تو م ادیپدر را  کم خواست 

  حق که بندگان جفت عون  گفت
  و هون  رانندآهسته م نیزم بر 
  ) ٨٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

   آرام  ،: نرم هون
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ارت» ی«اخت   و تو    خوانند خود م  یسوبه   دیو تمج   فیحتمًا تو را با تعر  ریدر طولِ مس  کند م  دیتأک  نیچنهم   مادر

درضمن بارت هم    د،یآ مگران در  تیکه برا  فروشند به تو م  یز یچ  ، حالتِ مست  ن یو در ا  ده را از دست م

  . شود م ترن یسنگ

  آن باشد که چون دعوت کنند  حزم
  اند : مست و خواهانِ منیینگو تو

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

  مرغ دان  ر ی صف   شان،یا دعوتِ
  در ممن نهان  ادیکنَد ص که

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

منتظر توست.    ریمس یکه در انتها  فتیپدر ب ادِیبه  دیخود خواندند تو با یسو: هر وقت که تو را بهدیگو م  مادر

  داشت.  تَوان حرکت نخواه ریو د افت م  «طمع»  و  «حرص»  به دام  ،ی پدر غافل شو ادیاز  یااگر لحظه

  ندانَد مِر او ا خدا کس
  و واره زآن دغا  زیخدا بر  در

  ) ۴٧٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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  38صفحه: 

  که ره تا دِه برد  دی با حازم 
  نبود طمع طاعون آورد  حزم

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

به هنگام حملۀ    ،یخبر یها بهست که از آن   یاد یز  یهاگاهن یدر طول راه کم  کند با نگاه مهربانش اضافه م  مادر،

باارزش   ی ز یبه چشمان آنان نگاه کن. آنان به دنبال چ  ییبا صبر و فضاگشا  ، و وحشت کن   دزدان مبادا بترس 

است، نخواهند    «عشق»  آن که تنها    اتیدن محتویچون قادر به د  افت،ینخواهند    یز یچ، ول  ات هستنددر کوله 

  بود.

  کس نجست و حزم  صبر یب ن،ی کم نیز
  را خود، صبر آمد پا و دست  حزم
  ) ٢١٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

به مقصد وجود    دنیرس  یبرا  یبران ی راه م  ایو    راههیب   چیاست و ه  میراه، مستق   رِ یکه مس  دهد ادامه م   مادر

  سراغ دارند.   یبهتر  ری مس کنند که ادعا م  ی را بخور ن یدروغ انی مدّع  بیندارد. پس مبادا فر

  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  نیقَالووزَم در ا من

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

  ره داند او  قَالووزست و، ن  ن
  خو آن گرگ  یِکم رو سو وسفای

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

باعث   هان یخوردن ا  ،ی هوله نداربه خوردنِ هله  ی ازیو ن ست کاف تیآذوقۀ همراهت برا کند خاطرنشان م   مادر 

  .  مان راه باز م  و از ط شوند م ات ض یمر
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  ییضرورت هم تو  : مفتگفت
  ی مجرم شو ،یگر خُور  ضرورتیب

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

  بِه   ز یضرورت هست هم پره ور
  ضمانِ آن بده  یبار ،یخور  ور
  ) ۵٣١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  و، 

  بشر نورِ خداست اصل قْوتِ
  مر او را ناسزاست وانیح قوتِ

  ) ١٠٨٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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  40صفحه: 

  از تهران   لدا یخانم   ‐١٢

فقط    دهد، که ذهن نشان م  ی ز یلحظه و اتفاقش فارغ از چ  نی. اآورد وجود ملحظه اتفاقات را به  نیا  زندگ

«عهد    آوردنِ    ادی   یلحظه و اتفاقش، تنها و تنها برا  نیاست. ا   دیشدن و شناختن شاه در لباسِ جد  ستین  یبرا

  است. الست»

  یی شوفا  تیبه نها  که داشته باشد، حت   تیهرچه که شود و هر وضع  ذهنمن  نیدادند ا  ادیبه من    یشهباز  یآقا 

  بسوزد و شمع حضور را روشن کند.  دیاست که با  تی فقط کبر تیبرسد، در نها

و در کارگاه صنع حق بودن. پس    ذهنبه من شدن نسبت  ستیلحظه نبهلحظه   عنیروشن شدنِ شمع حضور   

    شوم؟ م  «هست»  ذهنورتِ من صچرا به   شوم؟ نم  ست»ی«ن  چرا من 

است.    ذهنشدنِ منکوچ   یبرا  عال  فرصت  نیفارغ از قضاوت ذهن، ا  کند، از من انتقاد م  لحظه کس  نیا

  کوچ شود.   ذهنبشود که من  بمی نص چون دولتبشود که هم   فرصت را از دست بدهم، ک نیاگر ا

. دیآ نم  دارد، اما قدردان  شود و انتظار قدردان   دهید  خواهد م   ذهنمن  کنم، م  زانمیعز  یبرا  یلحظه کار   نیا

برنجم   م،یای صورتِ توهم باال باگر به   است.  ذهنبه من شدن نسبت  شدن و کوچ   ستین  یفرصت برا   نیبهتر  نیا

صنع حق شدن را از دست  شدن و واردِ کارگاه    ستیابراز کنم، فرصت ن  رزبان یغ  ا ی   زبان  تِیو هر نوع شا

  .دهم م

به حقوق خودم و تمام رانندگان احترام بذارم،    کنم را م  می و تمام سع  کنم م   رانندگ  ابانی لحظه دارم در خ   نیا

  رِ یتصو  یو با   میای باال ب نی خشم   ریتصو  یصورت . اگر بهدهد و فحش م شوداز کنارم رد م   کس دفعهی

  .دهم شدن را از دست م  هست ۀ نییشدن و آ ست یبختِ مبارکِ ن نیشوم، ا ریدرگ رید

م   نیا مانع  مختلف   عوامل برنامه   شوند لحظه  م آن   م یهاکه  تصور  پ  دیبا  کردم طور که  اگر   شیباشد،  برود. 

  و کاهل   چار سستد  ایشوم    دیشوم، ناام   برآورده نشده، عصبان   کمالِ توهم  رِیتصو  یتوقعاتِ    کهن یخاطرِ ابه

  . دهم شدن را از دست م شدن و قلم زندگ  ست یشوم، فرصت ن

من درست    من توهم   نیا  که براساسِ نظم پارک   کنندم   یهستم کار   تیهوها هم که من با آن  لحظه کسان  نیا

کلمه، فکر کنم    ینگاه، در حد  ی در حد   خودم بردارم و اگر حت ی تمرکز را از رو  ه یاز ثان ی . اگر کسرستین

  . شوم پرت م  رونیصنع به ب گاهشدم و از کار «هست» کنم،  »«حبر و سن  را  کس توانم که م 
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  41صفحه: 

و کوچ    فرصت عذرخواه  نیا  ،ذهن   رموجهیموجه و غ  لیاگر به هر دل  شوم،لحظه متوجه اشتباهم م   نیا

  د یو درد تول  خورد من را م یار ی که هش ذهننام من به  و توهم مانم را از دست بدهم، من م   ذهنشدن به من

  .کند م

   ذوق  نیترکم  حت ای  خواهم و توجه م  دییتأ کنم، م  توبۀ ذهن کنم، و مالمت م  روم لحظه که به گذشته م نیا

خارج   » ست ی«ن  از  کنم،  م  ذهنبا من  جانیعمل و ههر فکر،  کنم،  م  نشخوار ذهن  کنم،  و توجه م دیی تأ یبرا

  . شوم م

شوم و وارد کارگاه صنع    ست» ی«ن  شوم،    من» ی«ب  که من    افتد لحظه م  نیو درشت ا  زیاتفاقات ر  نیاز ا  کل

  است.  به زندگ شدن» «هست   توهم و  نیبه ا شدن» ست ی«ن  من،  و ازل یشوم. اصال مقصود ابد زندگ

بترسم،    «عدم» بدانم، اگر از    ی   توهم  ریتصو  نیبترسم، اگر خودم را با ا  توهم   ر یتصو  نیا  ختنیاگر از فرور 

 شود  بترسم، درِ کارگاه صنع خدا بسته م   ذهنبه من نسبت  «صفر شدن»  بترسم، اگر از    شدن»  ستی«ن   اگر از  

اتفاقات م  »«هست     کند هستم که فکر م  واقع   ستِ»ی«ن     یکارگاه    رونِیو من ب تمام    که من   افتند دارد. 

  است.  تازه سرآغازِ هست  ، ستین  نیشوم و ا ست»ی«ن

  وجود کم گردد  د،یهر کجا عدَم آ به
  عدَم که چو آمد ازو وجود اَفزود   زه

  ) ٩۴٠شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

نکنم، نرنجم، نورافکن را فقط    بتیبشَم غ   ارانهیدرد هش  کهن یشدن، ا  کوچ   نیا   ، ذهنصفرشدن به من   نیا

باشم    اری هش، اما  نمیرا بب  ذهننباشم، کوچ شدنِ من   ییدفاع نکنم، در جدا  ذهنخودم نگه دارم، از من   ی رو

بافتِ سفتِ پردرد باال   یصورت و به  وابمبخ  نیزم یهرلحظه رو کهن یا ستم،یمن ن زدیر که فروم  یز یکه آن چ

توهم است که من در   نیآمدن از ا رون یسرآغازِ ب نیمن است. ا  ییو خدا  ، سرآغازِ وجودِ اصل«عدم»     نیا م، یاین

  اصال وجود داشتم.  ذهنمن 

وجود داشتن و    جاناتش،یه  همهن یبهتر و با ا  ترش یبا هدف هرچه ب  ذهنبار در من نکبت   توهم که زندگ   نیا 

  ،  ذهنبود و مرگِ من   »«مردگ  نبود    »«زندگ     نیتا من بفهمم ا  زدیبر  دیو با  زدیر کردن است، دارد م    زندگ

  شدن است. و زنده  زندگ ست،یمرِگ من ن
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  42صفحه: 

  رو  خوِن من آن دوست زدی بر  گر 
  جان برافشانم بر او  کوبانیپا
  ) ٣٨٣٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  ست مرِگ من در زندگ  آزمودم
  ست ندگیپا ،زندگ ن یرهم ز چون

  ) ٣٨٣٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  ی و دوباره به همار   کنمم    عذرخواه  کنم، اگر نکردم درد که آمد ناله نم  کنم، م  ی همار   لحظه با زندگ  نیا

  . ستیشدن ن  زندگ شدن و وارد کارگاه  ستیاز ن  تری جد  یزی چچی. هزدیتوهم را فروبر نیتا ا گردم برم

حق، چون ن  کارگاه نعستیص  است  
  است  متیقیبرونِ کارگه ب پس

  ) ۶٩٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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  43صفحه: 

  ی شهباز یسخنان آقا  ه همراهخانم سرور از گلستان ب  ‐١٣

    اتیاب تکرار

کار  به   تان و در زندگ  دیحفظ کن  د،یبخوان  ادیرا ز  ات یکه اب  کنند مرتب تکرار م   یادر هر برنامه   یشهباز   جناب

ها زندگو تکرارِ آن  اتیبا خواندن اب د،یریب  دیکن مهی خود را ب  .  

مانند اسب    رید  رد، یگ ما قرار م  اریشده و در اخت   من»ی «ب  ذهن ساده و    م، یکن را مرتب تکرار م  اتی اب  وقت 

ما را در لحظۀ حال نگه    اتی اب  نی چنداشته باشد، هم    منف   ریما تأث  یرو   تواند نم  کند،  تاز نموتاخت    چموش

  .  بخشد م  سببیب یو به ما شاد دارد ناظر نگه م   وما را مراقب  دهد، م شیبه ما حزم و دوراند  دارد، م

چون   م، یرا ادامه ده   اتیخواندن اب  میتوان اگر ذهن خاموش نباشد نم  کند ذهن را خاموش م  اتی اب  خواندن

  لحظه خارج نکند.  نیتا ما را از ا می دائم ناظر ذهن باش دیلحظه خارج کند، پس با نیما را از ا تواند ذهن م

 م یتوان مزاحمش نشود، با نظارت بر ذهن م  تا کس  باستیاست که همراه دختر ز  ذهن ما همان لَـلۀ زشت   چون

  . میحضور را مالقات کن  ی با ی تا دختر ز میکن  کارشیب

  .  میشو لیخداوند نا  داریبه د میتوان م ییگشابا فضا  هرلحظه

را ز  تواند نم   دهنمن  رید  می را حفظ باش  هاتیب  اگر   رد ینفوذ خودش ب  ریبر ما مسلط شود، تا بخواهد ما 

  . می رهان م  ذهنخودمان از چنگال من  اتیو به کم اب میشو متوجه م

   آمده را به گردن کس شیو درد پ  م یخوان را م   تیآن ب  د یایدر ما باال ب ی که درد زمان  میرا حفظ باش  ات یاب اگر

  .  میانداز نم رید

  ز درد   دیآ شیتو را هر غم که پ پس
  گرد   شیتُهمت منه، بر خو کس   بر 

  ) ١٩١٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  ن یداشت که ا  ریتقص   نگو فالن  نداز، یم  را در تو باال آورد آن را به گردن کس  یافتاد و درد  تیبرا  اتفاق  اگر

  یی چون شناسا ، ینداز ی و ب   کن  یی درد را شناسا  ییگشابا فضا   ، به خودت نگاه کن د یآمده، با  شی پ  میاتفاق برا

  است.  یآزاد یمساو 
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  44صفحه: 

   ذهنترس من   میرا حفظ باش  ریز  تیمانند ب  تیاگر ب  م،یشو م  د یو ناام  میترس هر موقع م  ترساند، ما را م   ذهن

  است:  ذهنمهم من  یهات یاز خاص  ی . چون ترس دینما دیبر ما غلبه کند و ما را ناام  تواند نم

  دان آوازِ غول  تیدی و نوم ترس
  گوشِ تو تا قَعِر سفول  کشدم
  ) ١٩۵٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

   : پستسفول
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

از    ییو صدا  یانجام داد   که انتظارش را نداشت   ی کار  ا یو    ی شد  ن یخود، خشم  ی ها کار رو پس از مدت   اگر

و   ردیگ که گوشِ تو را م  بدان   ذهنمن    عنیآوازِ غول،    د یخود را با ید یترس و ناام  ن یکرد، ا دیدرون تو را ناام 

  . کشاند م  و پست  جسم  یار یسطح هش نیترن ییبه پا

  : میرا تکرار کن   تیب نیا ،م یشد نیآمد و غم  شی پ اگر اتفاق ن یهمچن

  تو استغفار کن  نیغم ب کهچون
  به امر خالق آمد کار کن  غم

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

از خداوند    دیغم به سراغت آمده، با  نیا  دگ یهمان   یخاطر بهکه    بدان  دیبا  یشد وقت دچار غم و اندوه  هر

غم به امر خداوند    نیا  فتد،ی تا ب  ینگه دار   اتی ار ی را در هش  دگ یآن همان   ،ی لحظه برگرد  نیو به ا  کن  عذرخواه

  . یخداوند شو می فضا را باز کرده و تسل عن ی آمده تا تو کار کن 

و    خاطرده یرنج   م،یهست  نیخشم   م،یشد  مرادی خودش کرده و به ظاهر ب ریما را اس دگ یهمان  ی  میدیجا د  هر

دست گرفته و ما را به دام انداخته،    را به   اری اخت  ذهنکه من  میبدان  م،یکن م  تیدائمًا ناله و شا  م،یشد  توزنه یک

  : می خودمان را نجات ده  نذهاز چنگال من  میتوان م  میرا حفظ باش  تیب نیاگر ا

  ار یع یا  نیرا گر نب حافظان
  اریاختیب  نیرا بب ارتیاخت

  ) ٢٠٨١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

اریعمخفّفِ ع : به معن اری   جوانمرد  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  45صفحه: 

که   نیرا بب ات ذهنپس من ،نیب حضور را در خود نم  یاری هش عنیانسان آزاده، اگر آن فرشتگان نگهبان  یا

  را از تو سلب کرده. و اراده  ار ی اخت

داشته    شیحزم و دوراند  دی بله با  م،یبدان  اریو آن را اخت   میفکر و عمل کن   ذهنبا من   دینبا  یار ی عنوان هشبه   ما

  .  می کن ار ی اختیرا ب   ذهنمن  اریو اخت  میباش

  ار یو به ما اخت   زدیبه فکر و عمل ما بر  رد زندگ تا خ  میرا به دست خداوند بسپار  اری موالنا اخت  اتیخواندن اب  با

  و قدرت انتخاب درست بدهد.

بر ما    تواند نم  ذهنمن   م،ی تکرار کن   م،یها بخوانو هنگام مواجه با چالش   میرا حفظ باش  یدیکل  اتیاگر اب  پس

  شود.  رهیمسلط و چ 

است     اله  یها پربرکت گنج حضور را که پر از برکات و نعمت   که سفرۀ  گرام   ی از جناب شهباز  کرانی سپاس ب  با

  .دهد م  هیرا به ما هد  یزد یعشق و خرد ا یهادو برنامۀ زنده، بسته  یما گستراند، و هر هفته با اجرا  یبرا

انۀ  از زحمات عاشق  یاتا ذره  می را انجام ده  یو معنو   یقانون جبران ماد   م،یما هم قدردان و شاکر باش   شاءالهان

  . ستیقابل جبران ن یشهباز  یالبته کار بزرگ آقا م،یجبران کن م یرا بتوان یجناب شهباز 

م  هرلحظه را شر  ا  کنمخدا  به  مرا  لطف خداوند شامل حالم شده،  و   نیکه  زندان  از  و  برنامه وصل کرده 

  نجاتم داد. ذهنمن  یها شنجه

  ش یچندتا  ست،ات ی تکرار اب  ی شما را که برا  انات یب  خواهم قسمت م   نیدر ا  د،ییاگر اجازه بفرما  یشهباز   ی آقا

  ام. کرده  یآور مختلف جمع   یهارا بخوانم. در برنامه 

که واقعاً زحمت    که کسان  دهند هم اجازه م   نندگانمانی. من فکر کنم بد ییبفرما  کنم م   خواهش  آقای شهبازی:

حرف   کنند م  قیتحق  کشند، م م   زنند م  ییهاو  همه  درد  به  اندک آن  خورد، که  صحبت کنند،    ترش یب  ها 

  .  دییبفرما

  سرور:  خانم

مختلف    یهاکه از برنامه   اتی را درمورد تکرار اب  ی شهباز  یآقا   اناتی ب  غامم،یقسمت از پ  نی. در اکنم خواهش م 

  : میهمۀ ما با گوش جان بشنو شاءالهان . خوانم ام مکرده  یآور گنج حضور جمع 
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  ٨۶۴ مهبرنا

  د، یبار گوش بده   ن ی. چنددیرا از اول تا آخر گوش بده   یاهر برنامه   د، ی مداومت داشته باش  د،یصبر کن  د یشما با 

  .  دمیرس دییاگر حالتان خوب شد نگو د،ی موالنا را تکرار کن یشعرها 

نرس  لۀیوسبه حضور  به  نشده   دیینگو  د،یذهن  هنوز  شدم،  زنده  خدا  بدهبه  ادامه  از    د،یاست.  مرکزتان  تا 

  کند.  جادیشما ا ینتواند غم و غصه را برا رونیجهان ب ریشود، د خال ها دگ یهمان 

ما را    ذهنمن   وقت   د یایب  ادمان ی و    م یرا اگر حفظ باش   ات ی اب  نیا، ول  می بمان  درحال حضور باق  میتوان نم   ما 

 م یریگ م  شی را در پ  میدوباره صراط مستق  میگرد از آن جهت برم  یفور   م،یبرو  جهت  یکه به    کند م  یتحر

  .  میکن فضا باز م عنی

اب  اگر را    ات ی کارتان درست است. پس مرتب اب  رد،یگ را م   ذهنمن   ی فضابند  یکه جلو   دیبلد باش    اتی شما 

  . دارد م نگه  ریشما را در مس اتی چون اب  دیکن  ییگشاو فضا  دیبخوان

  ٨۶۵ برنامه

  م یتوان موقع م تکرار شوند، به   اندازۀ کاف به   اتیاب  نیاگر ا  م،یکرده و تکرار کن   ادداشتیبرنامه را    ات ی اب  دیبا  ما

  میافت دوباره به ذهن م  وقت  ای   م،یکه نلغز  کنند کم م   اتیاب  نیا  لغزد، ما م  یپا  . وقت میها استفاده کن از آن 

  .  میدوباره بلند شو کنند کم م 

   سخنان بزرگان   د،یشنو م  حتینص  از چه کس   د، یشودوست م   که با چه کس  دیمواظب باش  دیشما با  نیچن هم

  هستند.  کنندهیی مثل موالنا واقعاً راهنما

  ٨۶٨ برنامه

  دفعه  یزنده شده و    موالنا به زندگ  اتیبار گوش دادن به برنامه و خواندن اب  یبا    دیشما انتظار نداشته باش  

 هنذمن شما متالش  دگ یشود و همان ه با زد،یبر تان یهادی را بارها تکرار کن  اتیاب دیبل  .  

خودتان    ی که رو  در مدت   کهنیضمن ا  رد،یدر شما صورت ب  ر ییتا تغ   دیها مداومت داشته باش امر سال   نیا  در

  باشد.   تانیهاب یو ع راتتان ییتان به خود و تغتمام حواس، تمرکز و توجه  دیکن کار م 
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کند، فضا باز شود و او خودش را از درون به شما نشان دهد و     تا خداوند لطف  د،ینداشته باش  یکار   کس  به

  گرفته شود. ذهنمن  زنندۀبی مضر و آس   یرفتارها  یجلو 

   ل یخوب خ  درآوردم، ول  ری است، من تا برنامۀ اخ  طوالن   لیچون خ  کنم تمام م  خوانم  را م   ر یبرنامۀ د  ی

  . شود م  طوالن 

    آقای شهبازی:

خودم را خودم هم بشنوم، خودم   ی هاخوب است، من گفته    لی. خ دیبخوان  دی خواه . هرچقدر مکنم م   خواهش 

  .  دیخوان  را م  هان یخوب است ا ل یهم گوش کنم و عمل کنم خانم. خ

  سرور:  خانم

نگاه    قدر برنامه را وقتآن  د، یشما واقعاً پر هست قدر . آندیینفرما یجناب شهباز  دی دار اریاخت  کنم، خواهش م  

    ماشاءاله، خدا را هزار بار شر واقعاً شر.  د یقدر وصل هستآن  کنم م

  ٨٧۶ برنامه

مثال    کهن یکه پس از ا  دید  دی خواه  د،یها را بخواناست، شما آن   شنیت یمد  ایمراقبه    یابزار برا   نیموالنا بهتر  اتیاب

فکر    یاز    ریبه آن شدت د  عنی  دیآ م  نییخود دارد پاسرعت فکرتان خودبه   د،یکن را تکرار م  تیچندتا ب

  .  دیرو نم رید دهیبه فکر همان دهیهمان 

حل کرد.  شود نم  ذهنِ را با من   ذهنِ من  لۀیوسشده بهکه، مسائل ساخته میکن ما در درون درک م واشیواشی

  شده است.گشوده  یمرکز عدم و فضا  نی که هم خواهد م  یباالتر  یار ی هش ی

  ٩٠٧ برنامه

  یی هاسخت است. فقط آن  ار یاربسیاز آن بس  ییو رها  ییکه شناسا  میهست   ذهننام منبه   بافت ذهن  یدچار    ما

  .شوند ها موفق م آن  دهند، قانون جبران را انجام م  کنند، موالنا را تکرار م اتی اب دهند، که دل م

  ٩٠٨ برنامه

  .شود م  جادیدر ما ا ی رییکه چه تغ  مین یبب  م،ی و حفظ کن میبخوان  ادیز  دیرا با  اتیاب
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  م، یبار بخوان  صدی بار، س  ستیصد بار، دو   دیها باموقع   . بعضشوند مثل چراغ روشن م   اتیاب  نیا  اد،ی با تکرار ز 

  .  مینی خودمان را بهتر بب  یرادهایا میتوان م  اتی مثل چراغ روشن شدند. با نور اب هان یکه ا دید می خواه

  بفرستم.   تانیبخوانم برا توانم را م   هیمن بق  ری. دیشهباز  ی آقا ممنونم

  آقای شهبازی: 

  هان یاگر شما ا  ریمهم است. د   لیخ   اتی تکرار اب  نیا  د، یهم بخوان  رید  قۀیدوسه دق  د، یکه بخوان  دی خواه م 

  صحبت کنم.   قدرن یکه ا رمیگ وقت شما را نم  نده یدر آ ریمن د رید د،ییرا اآلن بو

    سرور: خانم

کار است. ما فراموش  ما واقعاً ذهن فراموش   شود م   یادآور یاست.    عال  دییاست اتفاقاً هردفعه که بو  خوب

  .  میبخوان شتر یرا ب ات ی که اب میشو بر ما هم ملزم م دیکن م  یادآور ی هردفعه وقت  میکن م

  آقای شهبازی: 

  .  دیی. شما بودیی. شما بود ییگوخوب م   لیممنونم. شما خ  

  ٩٠٩ برنامه

که حفظ    دیبخوان  قدرنیو ا  د یسیرا بنو  هانیشما ا  دوارمی ام  خوانم، غزل م  تیاز هر ب  را خدمتتان بعد  اتیاب  نیا

  دهد، عمل به شما م   ی الو   یو    شود موقع روشن مبه  د، یاست که اگر حفظ بشو  ییهاچراغ   ها نی. ادیبشو

  . دیشو نم جیگ رید

 م یدان و ما نم   ستدیا م   مانیجلو  ذهنمن   عمل ما بشود که وقت   ی که الو  میخواه تعداد الو م   ی در ابتدا،    ما

  . میبن  دیچه کار با  میفهم م  می را بخوان هاتی ب نیاز ا ی م،یچه کار کن

  ٩١٠ برنامه

شعر موالنا را خواند.    شود در ما زنده نشود؟ دو جور م  اش معن، ول  میموالنا را تکرار کن  اتیاب  د یما با  ک   تا

از درون در شما    در شما زنده بشود، فضا باز بشود و زندگ  د،یبخوان  قدرن یرا ا  اتیاب  نیکه ا  نیجورش ا  ی

  . ستیانعکاس ن نی. ازدیبر رونیو به ب دیایاز درون شما ب یشاد  د،یکند، خالق بشو خودش را زندگ
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شعر    ذهنمن   عن ی  م، یکن   زندگ   ذهنو با من   میداشته باش   ذهنمن   م،یاست که ما فضا را ببند  نیا  رش ید  جور

خواندن    نیکند، ا   و معن  بخواند  طور ن ی . فقط همدیگوموالنا را بخواند و عکسش را عمل کند، اصال نفهمد چه م 

  . دیبمان  باشد و در ذهن باق ذهن

  ٩١١برنامه  

ع    وقت  دارد،  درد  ما  نم  نکیمرکز  پ  گذارد نم   م، ی ما گوش کن  گذارد درد  شما   نک ی ع  م، ی کن  شرفتیما  دردِ 

به زور   د،یکار ببر را به  زیپره  عنی اتَّقوا  دیبا ول  د،یتمام برنامه را تماشا کن  وستهیطور پنخواهد گذاشت شما به

  در شما زنده شود.  اش تا معن دیکن  ر و تکرا دیرا بخوان  اتیاب د،ی گوش بده دیهم که شده با

  ٩١٢برنامه  

قانون جبران الزم است، البته شما    ی که اجرا دیاست که شما قبول کن   نیکوشش ما در برنامۀ گنج حضور ا  تمام

  ندارد.   دهیفا می. هرچه هم من بودیبا مطالعۀ خودتان، خودتان را متقاعد کن  دیبا

  د، یگوش بده   د یبرنامه را تماماً با   یشما    کهن یا  عنیقانون جبران الزم است. قانون جبران    م یگو م  نیهم   یبرا

هم   ی. مادستی قانونِ جبرانِ معنو   نیا  د،یکن   ادهیخودتان پ  یو رو  دیتکرار و تأمل کن  د،یبن  ادداشتیرا    اتیاب

  شد.  دیموفق نخواه دیو اگر نکن   د،یکن  یجبران ماد   دیکه حتماً با نیا

  ٩١۴ برنامه

  ن یخودتان با ا یدوسه ساعت رو  یروز  د،یمن مطمئن هستم اگر شما قانون تعهد و قانون جبران را انجام بده 

 د، یو فضا را باز کن  دیتا متعهد بشو  دیرا هم انجام بده  یو قانون جبران ماد   دیرا تکرار کن  اتی اب  د،یکار کن  اتیاب

  .رود سمت م نیدر ا زندگ قانون تکامل کهن یا یشد، برا  دیزنده خواه  شما به زندگ 

  ٩١۵ برنامه

  .  دیتوان م ییبا فضاگشا د،یذهن را ساکت کن  دیکن  نم سع ذهنشما با من  

  .رد یگ گشوده بشود، صورت م  خواهد  از ما که اآلن وجود دارد و م  آن قسمت  لۀیوسبه   ییباشد فضاگشا  ادمانی
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شما از آن    ، قبل  یهانک یو ع   دهیهمان   یذهن و فکرها یو ابزارها  میاز ذهن استفاده کن  کهن یا  یجاما به  عنی 

  . دیکن استفاده نم

استفاده     ذهنمن   دِ یاز د  د،ی کن رفتار م اتی اب  نیشما مطابق ا  . وقت کنند کم م   لیخ ات ی در ابتدا خواندن اب

  . دیکن نم

   ل یخ   م، ی، استفاده بن شنو» «سوت   و    ن»یب«عدم   و استفاده از آن جنسِ    ییفضاگشا  ات،ی احتمال دارد تکرار اب 

  است.  ادیز

  ٩١۶ برنامه

ا   می خوان را م  اتیاب  نیا با هم کار    اتیاب  نیا  د،یاگر واقعاً حوصله و تمرکز داشته باش  د،یای ب  جا ی  هانیکه 

  تکرار است، دانم که تکرار است، م   دیرینگ  رادی. اکنند م

را که مرتب تکرار    اتیاب  نی که ا  دید  دیخواه   د،یکن تکرار م  د،یگذار هم م   یها را پهلوشما آن   خوانم را م  هانیا

  .کند ذهن بلند م ی دارد که شما را از فضا یامحرکه  یرو ین ی  هان یهرکدام از ا د،یکن م

  حضور   گنج  یها از برنامه  برگرفته

  و برنامه گنج حضور  ی سپاس فراوان از زحمات عاشقانه جناب شهباز با
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  خانم آزاده از نوشهر   ‐١۴

  د ی را مطالعه کن  ات ی که اب  دی فرمود  ر یاخ  ی هاجمع کردم. در برنامه   ی مرادی را درمورد ب اتی اب  یسر   ی   خواستم

   طرح   ی  ات ی اب  ی سر  یرا،  اتیاب  کردم که مطالعه م   را شل بدهد در ذهنتان. وقت    طرح   یتا    دیبخوان

  باشد.  د یمف دوارمیبذارم ام تراکبا دوستان به اش خواهم کردم م ادداشتی که  جادیمن ا یرا برا

  : یمرادی حول موضوع ب  اتیاب

  : بهِر شاه، مبذول است جان گفت
  ان؟ یاندر م عیشف  دیچرا آ او

  ) ٢٩۵٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  اله وقت بود آن دم مرا َ مع ل 
  یمجتَب ینَب هیف سع ی ال

  ) ٢٩۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

مالقات با    دارد، درواقع لحظۀ   ییبه فضاگشا  از ی و ن  دی آ م  ش یپ  مان یفکان براکه توسط قضا و کن    اتفاق  هر

  ی مراد یگفت ب  توان . پس مگذارد کرده و نور قدم به مرکز ما م  که مرکز را از جسم خال  یاخداوند است. لحظه

  است.   و توبه واقع  عذرخواه لحظۀهمراه باشد، لحظۀ خلوت با خداوند است.  ییکه با فضاگشا

  د یبر گردون رس ر ی الض نعرۀ
  د ی که جان ز جان کندن ره بِبر نیه

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

است که جان   بیترت  نیذهن قطع شود. به ا  یتا دست و پا  میده و رضا م  میشوم  م یما تسل  یمرادیلحظۀ ب  در

  .  میکن  م  دایپ باق

  تو را چون برگ شد  برگ ی ب برگ 
  و مرگ شد   افتی  جان باق 
  ) ١٣٧٨ ات یدفتر دوم، اب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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  افزودن گرفت  یچون تو را غم شاد  
  روضۀ جانت گل و سوسن گرفت  

  ) ١٣٧٩ ات یدفتر دوم، اب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  آن امن توست   ران ی آنچه خوف د 
  از بحر و، مرغ خانه سست  یقو بط

  ) ١٣٨٠ ات یدفتر دوم، اب ،ی مثنو ،ی (مولو 

اتفاق    رشیو پذ  میبا تسل  که . درحال دیآ تحمل م  رقابلیترسناک و غ   ذهنمن   دگاهیبه ظاهر و از د  ،یمرادیب

   و خرد و آگاه   یدار یحادثه را درهم شست و به هستۀ ب  م یپوستۀ ضخ   توان قبل از قضاوت و عدم مقاومت، م 

  . دی لحظه است، رس نیدم ابهدم  هیکه هد

  ما را حالل  بود مرگ یب  مرِگ
  بود ما را نَوال برگیب برِگ

  ) ٣٩٢٧ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

   مرگ و به باطن زندگ  ظاهرش
   ندگ یاَبتر، نهان پا ظاهرش

  ) ٣٩٢٨ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  را رفتن است  ن یرحم زادن جن در
  جهان او را ز نو بشفتن است  در

  ) ٣٩٢٩ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  اَجل عشق و هواست یمرا سو چون
  مراست  م یدی التَلُقوا بِاَ نه

  ) ٣٩٣٠ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

ماندن  هایمرادیب  نیا ناکام  به مرگ   یظاهر   ،یی ایدن   یهاو  البته  که  دارند  بآلود  و    مار،یواسطۀ ذهن  ساخته 

است بخش است. انسان چون در ذهن به تله افتاده و تولد، جان   شیدر اصل مانند عمل زا  است، ولپرداخته شده 

  قرآن  هیاست، طبق آگرفته   یرا جد  و ظاهر زندگ
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  53صفحه: 

و»  «ةُلالتَّه َلا مدِييتُلْقُوا بِا  

  .» دیندازیبه هالکت م  شی«خود را با دست خو 

  ) ١٩۵ ه یسوره بقره، آ م،ی(قرآن کر 

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

  
  علم کشت  نیبد اریعشّاق را  جملۀ

  یی نکند هان و هان، جهل تو طنّاز تا
  ) ٣٠١٣شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

   واقع  و درواقع در پسِ ماجرا، زندگ   ستین  شیب  و نقش  یلحظه باز  نیکه اتفاقِ ا  کند به کرات اشاره م   موالنا

است که   دم زندگبهدم  بخشدربرابر جان   میو تسل  رفتنیجاودانه وجود دارد. پس با تن دادن و پذ  اتی و ح

  . می نک  را زندگ  و زندگ م یستیبر اصل خود قائم با میتوان م

  ن یا  ریکه د  ستیطبق هشدار موالنا معلوم ن  میخود تن ده  و به مردگ  میذهن بمان  یِخبر ی اگر در ب  راکهیز

  نه. ا ی دیآ م ش یفرصت دگربار پ

  د یآ شی دولت به پ نیکه ا د ی با قرن م   هزاران
  زم؟ یبار بر  نیدگر بارش، اگر ا ابمی کجا

  ) ١۴٢٩شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 
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  54صفحه: 

  از اصفهان  یمهد   یآقا‐١۵

  به اشتراک بذارم.   خواستم  تان مبا اجازه  ،» بخت«خوش  ام با موضوع نوشته  استاد متن  :یمهد  ی آقا 

  چند سالتان هست شما؟   یمهد  آقا آقای شهبازی:

  سالم است. ١٨ استاد :یمهد   یآقا

  . دییساله، ماشاءاله، بله بفرما١٨ آقای شهبازی:

    :یمهد   یآقا

  » بختخوش  «موضوع 

  . میو پابرجا بمان میلحظه بشو ن یوارد ا می ما بتوان   عنی »بخت«خوش  

وجود ندارد که    اتفاق و قضاوت چیلحظه ه  نیچون در ا  میو لحظۀ قبل را نخور روزیما غم د  عن ی »بخت«خوش  

  .  میرا ببند مانی ها فضاخاطر آن به  می ما بخواه

  . می را کنار بذار  هانک یو ع  میکمال برو ریما در مس  عنی »بخت«خوش  

  برسد.   ییتای یبه فضا  دیآ م  شیاو پ یانسان بتواند با هر اتفاق و چالش که برا  عنی »بخت«خوش  

خوش   عن ی  »بخت«خوش   خوِد  و  ا  بختعشق  توان  ما  و  است  ما  درونِ  دار  نیدر  بتوان   میرا  خرِد کل    میکه 

    می است را پخش کنساخته شده   که از عشق و از شرِ زندگ بختخوش 

  .  میخود برگرد و به جاودانگ می . پروندۀ پخش کردنِ عشق را ببندراجِعونَ» ه ی«انَّا له وانَّا الَ  بعد هم  و

  . آموزد کردن را به ما م  به نام گنج حضور وجود دارد که طرز زندگ یا برنامه   عنی »بخت«خوش  

  ما بازگو کرد.   یرا برا  ییتای یفضا  یبه نام جناب موالنا آمد و تمام رازها کس  عنی »بخت«خوش  

  ه یاز بق یز یچ  ریکس عالم هست و د ن یاست و ثروتمندتر  پدرم که صاحب کل جهان هست عن ی »بخت«خوش  

  . خواهم نم
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  55صفحه: 

  ترم از صد پدر.مشفق تو غم مخور، بر تو من   خورم من غم تو م  عنی »بخت«خوش  

  .دهد که به ما آرامش م  نی زم  اتیمردن نسبت به تمام ماد  عنی »بخت«خوش  

     عنی »بخت«خوش  

  بِنوش و سر دِه  لیستان، شر دِه، س تلخ
  ی چون گل، گر زانکه ارجمند ر ی بم خندان

  ) ٢٩۴٨شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 
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  56صفحه: 

    شیخانم شهپر از اتر  ‐١۶

واو مانده چشمروان   یِست در ج  
  از ذوقِ آبِ آسمان  خبر یب

  ) ٣٧٨۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  : کنند محروم م  ییتای یفضا  کرانِیب  یای در دنیکه ما را از د ذهنمن   یهای از جو  یتعداد

  پندار کمال.   ‐١

  صد من آهن.  د،ی همان ناموس صد من حد عن ی ،ذهنمن   و توهم بدل ت یثی داشتن ناموس و ح ‐٢

  .ران یخود و د  دنینبخش ‐٣

  . «من»  عنوان و بلند شدن به   ذهنمن  یهادانم م  ‐۴

  و خارج شدن از کارگاه خداوند.   فَکانِ زندگقضا و کن  ی روین دنِی و ند ذهنناز کردنِ من  ‐۵

  . ریبه فکر د یاز فکر دنیذهن و رفتن به هپروت ذهن با پر یساز سبب  ‐۶

  . ها دگیاز همان   کام گرفتن و مرادخواه ‐٧

  . و محروم کردنِ خود از رحمت اله شیاندیابیکم  ‐٨

  .داندلحظه نمبهو لحظه  یابد  یِشاد قیخودش را ال  ذهنمن  کهنیا ، اقتیلیاحساس ب ‐٩

  است.  ده یو با آن همان  دهد که ذهن نشان م ییبه ماجراها و اتفاقات، ماجرا دن یچسب  ‐١٠

  . ذهنمن   و کاهل  تنبل ‐١١

  هم جسم و فرم ساختن.   تیاز معنو  عنی  ت،یدر معنو ییبه جا دنیرس  ‐١٢

  . ذهنخود براساسِ من  دنیسنج  ‐١٣

  .ها دگ یشدن براساس همان  هست  ‐١۴
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  57صفحه: 

  . تیناله و شا ‐١۵

  : ذهنمن  یاز دردها ییاما راه رها و

ب  یی فضاگشا من   ار ی اختی و  ا  ذهنکردنِ  تمام  سپردِن  زخم   نیبا  و  زندگدردها  به  من   ، ها  به  چون  ذهننَه   .

خودش را درمان کند و بتراشد. بله    تواند هم نم   ذهندسته خودش را بتراشد، من   تواند طور که چاقو نمهمان 

از   میتوان هاست که م کردن به آنموالنا و عمل اتیبچون موالنا، با خواندن و تکرار ا  نبا کم گرفتن از بزرگا

  . میدردها رها شو نیا

ک را  شی خؤ دسته غ،یتراشد ت  
  را  شیر نیسپار ا به جراح  رو،

  ) ٣٢٢٢ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  هر دم نام پاک   خوانندم عام
  نَبود عشقناک عمل نَکند، چو  اين
  ) ۴٠٣٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

درد   یسوبه  ریو د  میداشته باش ذهنکردنِ من  ار ی اختیب ی برا طلب و خواستن واقع کهن یطلبمان ا شیافزا با

  ار ی اختی ب  یخود، طلب خود را برا  یلحظه بر روبهبا صبر و حزم و تأمل، با شاهد بودن و ناظر بودن لحظه  م،ینرو

  . میکن ترش ی ب ذهنکردن من 

  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 

نکته توجه   نیبه ا شهی. و هم رانیخود و د دنِیبا بخش  ،ذهنعنوان من دخالت نکردن در ماجرا و اتفاقات به  با

. اگر  میراه اشتباه کن  نیباشد، ممن است در ا  ادمانیاست.    «راه»    ی شدن به حضور    که زنده   میداشته باش

.  م یبرس  ییبه جا  دینبا  تیکه در معنو  می. بدانییو شناسا  ییبا فضاگشا  م،یاشتباهمان را درست کن  میاشتباه کرد

  .دیآ م  ذهنو از من  «پندار کمال» از  نیکه ا  می بدان م،یبرس  ییبه جا ت یدر معنو م یهروقت خواست
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  58صفحه: 

انرژ  می نیبب و  اندازه وقت و پول  ا  مانی چه  دار  ای آ  م ینی بب  م؟ یکن راه خرج م   نیرا در  حزم  مثل    ای آ  م؟یصبر و 

پخش عشق، پخش    یبرا  ، پخش زندگ   یدر جنبش و حرکت برا  م؟یو در جنبش و حرکت هست  ا»ی«پو    ، زندگ

ما بخندد،    قی از طر  خواهدم   ندگکه ز  میمتوجه باش   شهی. همآن، بله با ارتعاش زندگ  لیبدون تحم  ،ی شاد

  . میجهان را سامان بخش  میتوان است که م گونهنیا

  ی که دردها  میو عشق کن سببی ب یو سرشار از شاد  قدر نوران و جهد، که چراغ دلمان را آن  میکن  «جهد»  پس 

و عشق درونمان را نداشته باشند،    یخاموش کردنِ چراغ درونمان و شاد  ییتوانا  ران، یخودمان و د  ذهنمن 

  و طَرب.  یاش خنده است و شاد همه  زندگ  رایز

  اندر طرب است او كه در عقل شست او  طرب
  قدرت حق را چو درآمد خوش و مست او  نیبب تو

  ) ٢٢١٠شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

  : انی پاو در  

  دیایگشت چنان راست ن نیگشت و چن چنان 
  د یکه چند دیمدان دیکه چون دیمدان

  ) ۶٣٨شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 
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  59صفحه: 

    یشهباز  یآقا ‐١٧

  . قیبا سپاس از زحمات و تحق دیده م نندگان ی که شما ب ییهاغامیاست پ زیانگرت یح  واقعاً

  ی ها به خانه   شود،  نعمت دارد پخش م  نیرا بدانند. شُر کنند که ا  هاغام یپ   نیقدر ا  نندگانیکه ب  دوارمیام   من

  .  دی . استفاده کندیآ شما م

   افتن یندست   سخت است، حت  اریکردنشان بس  دایو... که پ  عال  اریاربسیو مطالب بس  کنند م   قیما تحق  دوستانِ

  ها!  موقع   بعض

هستند   قیکه چقدر دق  نمیب  دارم م  شانیها. من از انتخاب کنند به گنج حضور گوش م  هاستدوستان سال  نیا

  .  نندیب م  و چقدر باز شدند و با چه چشم

   ل یخ  د،یده م   ادی را    یزدیا  ییدانا  ریدبه هم   د یدارد که شما دار  قدردان  لی، خ مردم بر مردم»   یی«دانا    نیا

  .  دیکار هست نیدتریدر مف د،یکار هست نیدر بهتر  عنی  د،یهست  ری. در کارِ خ نیمهم است ا

کار را   ن یقدر ا  م،یکه قدرش را بدان  کنم م   د یتأک  ن ی. بله هممیده م   ادی مطالب بزرگان را    ریدبه هم   م یدار  ما 

  .میبدان
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  60صفحه: 

  از ونکوور   نای خانم د  ‐١٨

  .گذارم به اشتراک م  «راه بودن» را با موضوع در   اممی تان پهستم از ونکوور، با اجازه ناید یشهباز  یآقا سالم

  هات از نسخ اوست  حروفِ حال نیا
  و فسخت هم ز عزم و َفسخ اوست  عزم

  ) ٢٧٨١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  نوشتن.  عنی نسخ

و آن را فسخ   کن قصد م  ایعزم    ذهندر من   کهنیخداوند است، ا  ٔ حاِل تو نوشته   ن یانسان ا  یا   دیگو م  موالنا

  است.  هم از زندگ  نیا ،کن م

جالب   اریبس میبرا دم،یشن م  ٩٢٠را در برنامۀ  «راه بودن» بحِث در  نیچنآن و هم   حاتیو توض  تیب نیا وقت 

  م ی هست از کجا آمد  ادتانی«     دند یسؤال پرس  یشهباز   یآقا    خصوص وقتبه   کردم،بود و خودم را با تأمل نگاه م 

  که؟» 

  :کنم م  انیاز داستان را ب  بخشٔ و چارقش هم افتاد که خالصه  نیو پوست  از یبه ا ادمی

بود، که در دستگاه سلطان به مقام و منصبِ     نماد انسانِ کامل، غالم محبوبِ سلطان محمود که نماد زندگ  ازیاَ

و    انی چوپان بود، و لطفِ شاه به او، حسادتِ دربار  ی موردِ توجه شاه باشد    کهنی قبل از ا. او  دیرس  حومت

  بود.  ختهیبرانگ  اری شاه را بس رانیام

 کهن یبود و هر روز قبل از ا  ختهیجا آورا در آن   اش و چارقِ دوران شبان   نیداشت که پوست   خصوص  یاحجره   ازیا

  . رفت خود م  بعد بر سرِ مقام دولت  آورد، م  ادیخودش را به  نیشیپ  امیا  و  رفت جا مکارش را شروع کند به آن 

  را داد: هایی شناسا نیداستانِ پر رمز و راِز موالنا به من ا نیا

 کرد  عنوان چراغ استفاده م را به نشیآورد که از کجا آمده، او پوست   ادیتا به  زند سر م  نشی هرروز به پوست  ازیا

سخت از  و  نکند  گم  را  راه  ناام   یها که  پوست  دیراه  از  مبه   نشینشود،  استفاده  حزم  دام    کرد عنوان  در  که 

  و وفادار به سلطان بماند.   فتدین ریگ ها دگ یهمان 

  .دمید را م لطف زندگ دم، یشن و م کردم را تماشا م ٩٢٠ و آگاه  دی  پر از عشق و ام ٔ برنامه  وقت
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  61صفحه: 

  ؟ ی از کجا آمد دیآ م  ادتیتو  ناید دمیاز خودم پرس 

و    دمیکش و درد م  افتادمم   ریکه در ماجراها گ  ییایدن  ،ذهنجبرِ من   یا یذهن، دن  ِیسخت و تار  یِا یدن  از

  تیو شا  کردم ناز م   زندگ  یو برا  شدم م  مرادی ب  ها، دگ یشدن همان  اد یکه با کم و ز  ییای متوجه نبودم. دن

  من افتاد؟   یبرا اتفاق نیخوب است، چرا ا  میچه برا دانم من م   گفتم و م کردم م

  .ذهنمن  یقالب یترسناکِ تکلف و آبروها ی ایدن

و    بیعیبه من داده بود، انتظارِ ب  ییکه پنداِر کمال چه دردها  نمیب را م   ازمیو چارق ا  کنم قضاوت نگاه م   بدون

و از جمع    ناآگاه   ،ت یو درک نکردنِ واقع  رفتنیو رفتارم را نپذ  زندگ  تیمسئول  ران،ینقص بودن از خودم و د

  . ها دگی ان کردن هم اد یداشتن و زنگه  یکردن برا  دیتقل ذهنمن 

  ها  دگیکه چه اندازه همان  ستیدردناک است و مهم ن  ل یرا تجربه کردن خ   جسم  یِار ی خواب بودن و تنها هش  در

  . و رقابت هست سهیاش در مقاو همه کن و آرامش را تجربه نم  تیاست، رضا ادی ز ا یکم 

و در آن موقع هم تو در راه    نوشته خدا حالت را م   یبود   ذهنآن موقع هم که در من   که حت  د یفرما م  موالنا

از    بد بوده، زندگ  ا ی   یکه مرکزت از جنسِ ن  یابا تو بوده، و تو به اندازه  شه یهم  یار ی و هش  و زندگ   ، یبود

  است.شده  انی ب قتیطر

  بر قدِر خَود  قلم داند ول  ن،یا
  و بد  یکند در ن دایخود پ قدرِ 

  ) ٢٧٨٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

اب  ییآشنا ا  میموالنا، راه را برا  وسوزِید  اتِی با برنامۀ گنج حضور و  اند که  شده   فانوس  اتیاب  ن یروشن کرده. 

  نکنم و رها باشم.   ر یگ  ها دگیو همان  ای دن  ی هابمانم، حزم را بشناسم و در نقش   باق  آگاه   رِ یمس  نیدر ا  توانم م

. صبر  کند موالنا مقاومت م   یهاکه ذهنم در برابر عمل به آموزه    زمان  دهد، صبر را به من نشان م  اتیاب  نیا

من کار کند، و من متوجه هستم که    ی َفکانش روْ با کن   تا زندگ   دهم خودم ادامه م   ی کار کردن رو و به   کنم م

  . کند م  مرا همراه  راه تمام هست نیدر ا
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  ابر رافشانِی باد و ش یِهو  یهو
  ساعت تو صبر  یغم مااَند،  در
  ) ١٩۵۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  : ای 

  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 

 وند یهم پو عشق، به   یار یواسطۀ هشو تنها به   نسبت خون  چیبدون ه  روشن شده که حت  میبرا  ییهان یقر  تیاهم

 رید ی   یار ی کردِن هش  داری خودمان در ب   یو با کار کردنِ متعهدانه رو   میدار را دوست م  ریدو هم   میاخورده

  . میگذار اثِر سازنده م ریدهم  ی رو  میها از هم دور هستفرسنگ  کهن یبا ا دیو شا میکن تالش م

  او  یوگوو گفت قولیب  نیقر  از
  او   یبدزدد دل نهان از خو خو

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

دست از پندار    رم،یپذ م  میهاب یو خودم را با تمام ع   کنم که چشم دلم را باز م   زمان  آورد م   ادیبه  میرا برا  شر

  تا کارگاه صنع حق شوم.  شوم، و صفر م  دارم برم دانم» «من م  کمال و 

  است   ستیصنع حق چون ن  کارگاه
  است متیقیبرونِ کارگه ب پس

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

  یی خودنما  بت،یبه غ   کند م  ب یمرا ترغ  ذهنکه من    زمان  کنم، را تجربه م   ز یاستفاده کرده و پره  ارمیقدرتِ اخت   از

  بپردازم.  رانیو خود را برتر دانستن و قضاوتِ د

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

  ) ۶۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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و در    اماستفاده کنم که بدانم از کجا آمده   یعنوان ابزار از چارقم به   دیبا  ازیرا نوشتم تا بدانم که مانندِ ا  هانیا

ن  پ   ستیراه بدانم. بدانم راه آسان  از  براو خم خواهد بود، همان   چیو پر  غول    ی بود و به صدا  ازیا  یطور که 

با به حساب آوردن    ی گوش ندهم، و متعهدانه و جد  کنم تجربه م   را به هر شل   ی مرادی ب  ی  وقت   ذهنمن 

من در گروِ     باشم، که آزادگ   و غالم زندگ  م یتسل  از یخودم ادامه بدهم، مانند ا  یبه کار رو  هست   ن یخودم در ا

  راه است.  نیبودن در ا  و غالم زندگ میتسل

  افت ینور   از تو غالم ازیا یا
  گردون شتافت  یسو  از پست نورت

  ) ٣٣۵٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

   آزادگان شد بندگ  حسرت
   زندگ یرا چون تو داد  بندگ 

  ) ٣٣۵۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  آن باشد که اندر جزر و مد  مومن
  او حسرت خورد  مانِیاز ا کافر 

  ) ٣٣۵۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  

  

  �🔹🔹�وم دبخش پایان  �🔹🔹�
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  از کانادا   سایخانم پر‐١٩

  با حضور:  ای با ذهن  بینقص و ع دنِید

خود اقرار    بیکه به نقص و ع   میآموخت   ، و کاتب وح  نه ی و آ  وسف ی دفتر اول مربوط به    یمثنو   یهاداستان   در

که در دل ما    ی نور  و آن   میی ای باال ب   ذهنما کار کند. نکند که با من   ی و خدا رو  م یشو  تا کارگاه هست  می کن

از خود بدان  دهیتاب امیرا  از همسا  نی. حواسمان باشد که  باشتافته   منور  ۀینور  نداشته  پندار کمال    م، ی. پس 

  ما کار کند.   یرو  زندگ  می و اجازه بده میمتواضع باش

موالنا را ما از     کالم نوران  ن یاما اگر هم  ،هستند    و درست  راست   تِ یو درنها  قتیحق   نیها ع صحبت   نیا  تمام 

  . گذارد ما م  یاثر مخرب بر رو  م یعمل کن ذهنمن   د یو با د می ذهن رد کن لتریف

،  شوم   و اجازه دهم کارگاه هست  نم یخودم را بهتر بب   ی رادهایو ا  هاب یع  کردم م  بود که من سع   چند ماه  مدت 

خودم    یرادها یو ا  هاب یبا ذهنم دنبال ع  دینبا  وجهچیهدر هفته گذشته افتاد که من را آگاه کرد که به   اتفاق اما  

  گذارد.   جا م در وجود من به  یآثار مخربکار  نیبردم چون ا

فکان خودش  با قضا و کن   اعتماد کنم و اجازه دهم خود زندگ  باشم و به خود زندگ  میتسل  دیآن با  یجا به

  .من کار کند  ی رو  و من تنها فضا باز کنم تا زندگ  اورد ی من را باال ب  یهاو نقص  هاب یاتفاقات و از جمله ع

    ینفره قرار گرفتم که جمع سه  یقرار داد که در  ت یموقع   یقرار بود که دستِ قضا من را در  نیاز ا انیجر

ها و نحوۀ  در حرکات و صحبت  راحتبه  شد را م  نیبه من داشت. انسبت  نییآن نگاه از باال به پا  یاز اعضا 

  . دیبرخورد او د

ها  از من کرده است و دنبال نقص   ی ریرادگ یمن شروع به ا  ذهنآمدم، متوجه شدم که من   رونیجمع ب  نیاز ا  وقت

  خواستم  برخورد کرد و م   گونه ن یکه آن فرد با تو ا  یدار  که ُخوب حتمًا نقص  دیگو . مگردد من م  یرادهایو ا

  موالنا در ذهنم نقش بست:  تیب نیا گهانفکر بودم که نا نیکنم. در ا  دایها را در خودم پآن نقص 

  خود  بیتا بپوشد ع رد،یتو گ بیهمه ع او
  چرا؟ دانو م  یزیرجان  بیبر او از غ تو

  ) ١٣٧شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 
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  ب یع  ) یار ی عنوان هش(بهاز تو   دیآ م   است، ول  ب یاست. خودش سراسر ع  ی ریگبی کارش ع    ذهنمن   ن یا  عنی

و    ناب هست  یار یانسان که تو هش  یا، اما  خودش را بپوشاند  یهاب یکار تمام ع  نی تا بله با ا  ردیگم  رادیو ا

تا او به تو    بخش خودت م  ذهنو به من   یریگ را م   زندۀ زندگ   یآن انرژ   ب یتو چرا از غ  ، هست   امتداد زندگ 

  ؟ کن کار را م  نی چرا ا  ریتو د رد؟یب رادیا

شدم.   ذهنبا من  هاب یع دنیحضور و د دیبا د هاب یع  دنید نیمتوجه تفاوت ب باره یلحظه بود که به  نیا در

  . شود م  بیاطراف آن ع یآن است. فضا  یرایفقط پذ ند،یب را م یبی حضور ع نشِیب وقت  کهنیاول ا

. کند  م  ریما را درگ   ذهنبا من   هاب یع  دن یاست، اما د  بخشی و آزاد  بخشییحضور، رها  نشیبا ب  هاب یع  دنید

خود را    میتوان و نم  میهست  رادهایو ا  هاب یکه ما همان ع  میکن چون ما فکر م   آورد، م   نیینفس ما را پااعتمادبه 

  . می نیجدا بب  هاب ی از آن ع

  ، یر ییکه هر تغ  داند رفع آن ندارد. م  یبرا  یاعجله   ند،یب ما را م   ذهنمن   بیحضور، ع  نشیب  وقت  کهنیا  دوم

که زمانش برسد درست    فکانِ خدا، وقتو نقص هم با قانون قضا و کن   بیمشمول قانون مزرعه است و آن ع

  .شود م

  خود را بردانم به وقت  عادت
  بنشانم به وقت  شیغبار از پ نیا

  ) ١۶٢٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  . کشاند سمت مالمت مو به  کند و حوصله م صبریما را ب  ذهنخود با من   یهاب یع دنیمقابل د در

  تر ش یما و خالص شدن هرچه ب  ترش یرشد ب  یاست برا   فرصت   هاب یع   دنیکه د  داند حضور م  نش یب  کهن یا  سوم

و    دیما را ناام  تواند م  ذهنبا من   هاب یع  دنیاما د  کند، باز برخورد م   یو فضا   د ی درون ما. پس با آن با ام

  کند.   وسیمأ

 م یانداز م   یامعنا که ما فاصله   نی. به اشود انجام م   یافاصله   یحضور، با    دیبا د  هاب یع  دنید  کهن یا  چهارم

که    داند حضور م  نشیکه در لحظه باال آمده است. ب  ییهاو نقص   هاب یماست و آن ع  ت ییاصل خود که خدا  نیب

  که  . درحالمیو به اصل خود آگاه شو  میآن باز کن   افچشم ما آمده است تا ما فضا را در اطر  یدر جلو   هاب یع  نیا
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و نقص است    بیاست که پر از ع   یاصل ما همان موجود  میکه ما فکر کن  شود باعث م  ذهنبا من   هاب یع  دنید

  است.  دگ و زن تییو اصل ما که همان خدا می هست یکه ما چه گوهر  میکن و فراموش م

  ف یسر آن تضع از ما، تا ما را مالمت کند و پشتِ  هودهی ب  ی های ری رادگیشروع کرد به ا   ذهنبار که من   نیا  پس

  :میی با خود بو میتوان کند، م 

  خود بیتا بپوشد ع ردیتو گ بیهمه ع او
  چرا؟ دانو م  یزیرجان  بیبر او از غ تو

  ) ١٣٧شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

. پس با  دهد که ذهن ما به ما نشان م  ییهاو نقص   بی ما است، نه آن ع   تییباشد که اصل ما خدا  ادمانی  و

  : مییگو خود م

  ؟ و چه جان که چه کان  ،تو چه دان ،چه دان تو
  د ی کز بشر آ یهنر ند،یخدا داند و ب که

  ) ٧۶٢شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

  م ی هست   حاال، چون ما خود زندگ   نیلحظه و هم  نیدر هم   م،ی هست  زنده شدن به زندگ   قیباشد که ما ال  ادمانی  و

  . مینیب که م ییهاب ینه آن ع
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  ا ی از استرال میخانم مر  ‐٢٠

  .میدیاز ذوق نخواب ریاآلن ساعت پنج صبح است، ما د خانم مریم:

  . ستیهستند، ن عال هاغام یپ د، یدیرا شن هاغام یپ آقای شهبازی:

.  کند دوستان کم م   غامی پ  یشهباز   یواقعاً آقا    لیو خ  دمیشن   هاغام یاز اول پ  ،عال  ل یبله، بله خ  خانم مریم: 

مالک ذهنت    قاً ی در ذهنت، دق  دیآ دوستان م  غام ی پ  دفعه، ی  ده انجام م   یکار   ی   ریمس    در ط  ییهاوقت   ی

تماس    میتوان که ما م  دیکرد  جادیکه ا  یفضا و بستر   نیهستم از ا   نونمم   لی. خکند باز م  تیو راه را برا  شود م

م یو دوستان را بشنو میریب .  

ا  ،یشهباز   یآقا ا  لیرا خ   نیخانم بهار بودند تماس گرفته بودند  از  را    ویتا سنارسه   کهن یمن دوست داشتم 

 یی هاوقت   یمن جالب بود چون واقعاً    یبرا  ل یکنند و خ  دایپ  یی باعث شده بود شناسا  نیکرده بودند که ا  فیتعر

  بشود.  ییساشنا عی سر میخواه ما همان موقع م افتد ما م  ی اتفاق برا ی

لحظه    ی.  شود و بعداً ما چشم ناظرمان باعث م  افتداتفاقات در چند مرحله م   ییهاوقت    یکه     در صورت 

و    وسف یمن داستان    و وقت  آورد  م  یی شناسا   یما    ی اتفاقات برا و کنار هم گذاشتن آن    م ینی را بب  ییشناسا

  را داشت.   وی حالت سنار  نیقاً اینظرم آمد دقمن جالب بود که به  یبرا لی . خخواندم را م  مهمان

  جا ن یکه ا  م یبشو  ی  م،یرو بشوروبه   که با خوِد زندگ   دهد به ما م  فرصت  یاول    زندگ  کهن یاول ا  ی وی سنار

  آمده بود.  شیاو پ یفرصت برا ن یا وسفی حضرت   داریداستان مهمان رفته بود د نیدر ا

که در    میواقعًا ندار  یز یچچی که ما ه  مینیب که م   شودلحظه چشم ما باز م   یبود که    نیدوم آن ا  یو یو سنار 

. م یشو م   زندگ  ۀنیبه نقصمان و آ  میکن اقرار م   میکن ما اعتراف م  کهن یآخر آن ا  یو ی باشد. و سنار  خود زندگ

  کنم به خواندن.   عشرو دینوشتم اگر اجازه بده یمطلب ی قصه  نیحاال در ا

است و حضرت  رفته   وسفیحضرت    دارید  یکه برا  دیگو را م  دفتر اول از جناب موالنا، داستان مهمان  ی مثنو  در

    ؟یاچه آورده هیهد پرسد از او م 

  وسف ی یاما بعد او برا ،کشد باشد ندارد خجالت م وسفی در خور حضرت  یز یچچی ه کهن یابتدا مهمان از ا در

   ن یب ام که هربار خودت را در آن مآورده   یانهیآ  تیبرا  دیگو و به حضرت م  آوردم   رونیرا از بغلش ب  یانه یآ
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   ناظر با زندگ  لحظه با چشم   نیاست که در ا  انسان  دو خداوند است و مهمان نما  نماد زندگ  وسفی.  کن  ادیمرا  

  . شود رو مروبه 

  ارمغان  اوریب  نی: هوسفی گفت
  تقاضا زد فغان  نیز شرم ا او

  ) ٣١٩٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،ی(مولو   

  گفت: من چند ارمغان جستم تو را  
  در نظر نامد مرا ارمغان

  ) ٣١٩٣ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

که ذهنمان ساکت شده است و با چشم ناظر    . در لحظاتمیاتجربه کرده   زیشرم و خجالت مهمان را ما ن  نیا

خداوند    ی برا  ارزش   چی. همیادست آوردنش خودمان را به آب و آتش زده به   یکه هرچه که برا  میامتوجه شده 

 ی هادانم که غرور و من م   و لحظات  ستنجات داده ا  و درماندگ   چارگیما را از ب فکانکه کن  ندارد. لحظات

  .  می کن م  ییرا شناسا ذهن

   خدمت به خودِ زندگ  ی. اگر برامیاداشته  یکه بعد از هر نامراد ییهاتلخ از اوقات  میاشده  مانیکه پش لحظات

در مقابل عظمت و شوه خداوند    ارزش  چی. همیادهیآن زحمت کش  یروز براو پول و کارکرد که شب  ۀنباشد. هم

  ندارد.

  کرمان آورم  یِرا من سو  رهیز 
  تو دل و جان آورم  شیبه پ گر 

  ) ٣١٩۵ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

تو مانند    یها براآوردن آن   دیگو . م کند م   نییاست که حالِ ما را باال و پا  ییهادگ یهمان  نی هم  جان»و    «دل 

کردم که    ییزهایعمرم را صرف چ   ۀ من هم  دادیداد و ب  یا   مییگو که م  یااما آن لحظه  ، به کرمان بردن است  رهیز

است که بستر و    ذهنو نقص در من    چارگیاقرار به ب  ، ندارم  چیو داد و فغان که من ه  دیآ حساب نماصال به

  . کند م ا یشدن ما با خداوند را مه   ی یفضا 
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   یانهییکه من آ دمیآن د ق،یال
  یانهیتو آرم، چو نور س شیپ
  ) ٣١٩٧ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  او از بغل  دی کش رونیب نهیآ
  باشد مشتَغَل  نهییرا آ خوب

  ) ٣٢٠٠ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

است که با صداقت و   یاو آن لحظه، لحظه  دهد را موالنا بشارت م   شدن ما و خوِد زندگ  ی  تیب  نیا  در

  . میکن  اقرار به نقص خود م عن ی میده نشان م درون خود را به زندگ  قتاًیحق

   ستیچه باشد؟ ن هست  ۀنیآ 
   ستیبر، گر تو ابله ن ستین
  ) ٣٢٠١ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

 باست ی ز  اری بس  . زندگکند در ما به فکر و اعمالمان ارتعاش م   نباشد زندگ   ذهننباشد، من  که من  زمان   تنها

در دستش است و خودش    نهیاش آاست که همه   ییبارویخودش را مرتباً در ما انعکاس بدهد. مانند ز   خواهد و م

  . دیگو م  نیبه و آفرو به خودش به کند  را نگاه م

شد. حال چونه    ست ین  دیبا  دیگو . او مکند م  ییرمزگشارا     زندگ  ۀ نیشدن در آجناب موالنا منعکس    جا ن یا  در

  م؟ یشو ستین

غولِ    یرا به گفتار و صداها   مانیهاو گوش   مینادرست و مخرب ببند  یهاو صحنه   ریرا به تصاو   مانیهاچشم   دیبا

بودن    دهیو نخراش  دهیتر از همه به نتراشو مهم   میالل کن  ذهنمن   یها زبانمان را به گفته   ای و    میکر کن  ذهنمن 

  . میرفع آن تالش کن   یو برا م یخودمان واقف شو

  و شناخت  دیرا د  شینقصِ خو هرکه
  اسبه تاخت استکمال خود دو اندر
  ) ٣٢١٢ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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و اعتراف به    ییمشخص خواهد شد. پس ما با شناسا  هاکمال است؛ چراکه کمال با وجود نقص   ۀنقص نشان  هر

را در ما    واروسف ی  یو او هرلحظه خودش را در ما نشان خواهد داد و آن رو   میشوم   کارگاه زندگ مانیهانقص 

  . میشو م زیو عز  باروی . زدهد انعکاس م زین

خودتان   ل یخ  ن،یخانم. آفر  میمر  دیکن خردمندانه، چقدر هم خوب صحبت م   لیو خ  بای ز لیخ  آقای شهبازی:

  . دیکن م  انی خوب ب
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  ا ی خانم مرجان از استرال – ٢١

رعا  مادرم عدم  علت  به  بارها  برده  یها ه یتوص  تیرا  اورژانس  به بخش   برا  م یاپزش هربار که     اتفاق   شیو 

  .  آمدممن به واکنش درم   افتاد، م

موضوع واکنش نشان    نیبه اباز نسبت   روزیدوباره به سراغش آمده و من د  شیدردهامعده   ریدو روز اخ  ط   در 

 ی و چراها  کند؟ چرا اعصاب من را خرد م   دهد؟ نم  تی خود اهم  دادم و با او وارد بحث شدم که چرا به سالمت 

  .  رید انۀیشاک 

  .  افتاد  من به دست ذهن م  اری . درواقع، اختشدم موضوع آشفته م  ن یدو روز من بارها به ذهن رفتم و از ا  نیا  در

  ی که از دردها   ییپراکنده، فکرها  یبه فکر کردن دارد، فکرها   یدیشد  لیذهن ما تما  ، اتفاقات زندگ  یپ  در

پاسخ مثبت    نامد م   «شهوت»  که موالنا آن را    ذهن»  دِیشد   لی«م     نی. ما به اردیگ نشأت م  نشدهدهیگذشتۀ بخش

  .  میشوافکار همراه م  نیداده و با ا

جز    یز یفکرها چ  نیچراکه ا م،یشو ها ماصطالح موالنا مستِ آن فکرها غرق شده و به   نیدر ا  هیاز ثان  یکسر  در

افکار   نیبا ا دارد،  انی در آن جر زندگ لحظۀ حال را که  ن، ی. بنابراندهیآ ایاند مربوط به گذشته  ا ی ستند، یتوهم ن

  ست؟ی ن تیجنا کشتن لحظه   ای. آم یکش کار م نیبا ا م،یکش م

رفتار    ایحرف    م،یشو م  نیکه خشم   . زمانافتد و اعمال ما به دست ذهن م  جاناتیکنترل ه   صورتنیدرا

خود را    یار ی هش  ار ی که من اخت   شدم. زمان  دست خودم نبود، عصبان  مییگو و بعد م   زند از ما سر م   نادرست

  . کن تو اعصاب مرا خرد م میگو به مادرم م  سپارم، به دست نفس اماره م 

من    جاناتیبله مسئول ه  ستم،یمعناست که مادر، من معذورم، من مسئول اعصاب خود ن  ن یبه ا  قاً یدق  نیا

  . شما هست

وسط    ن یافکار و رفتار من در اعمال شماست. من ا  اریعنصرم که اخت و سست   ف یقدر ضعآن من    ر، ید  ان یب  به

  .  رمیتقصیب

  رفتار! که آخر دختر خوب خوش  د یگفت  به من نم دیجا بوددوستان، آن لحظه اگر آن شما
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است،    رانیو در دستان د  ستیافکار، گفتار و رفتار خودت دست خودت ن  اری اگر اخت  ست؟یچ  وانیتو با ح  فرق

    ست؟ یبز چ ای خر   یپس فرق تو با 

    اندازد، جفتک م  زهیغر یو از رو  اریاخت یشده و ب خودیاز خود ب رند، یگ را م   یدم خر وقت

  ز یفکرها پره  از مست  را دارم که در اتفاقات در درجۀ اول،   اری اخت  نیا   انسان که اشرف مخلوقات هستم، ِ من   اما

  .رمیدر دست ب  خود و با اقتدار زندگ  یار ی هش تیمسئول رشیخود را با پذ  اری کنم و بعد اخت

  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 

  عشق.   مست حضور،   مست دهد، خبر م   از مست یر یادامه، موالنا از نوع د در

  تو جهدِ یب یامست  ی دیرس  گر 
  جان، عهدِ تو  ساق یکرد حفظ

  ) ۴١٠٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

و در عوض همان لحظه سوت    شدم خشم و رنجش نم  جان یه   قیتوفیمن غرق در جهد ب  در آن اتفاق،   اگر

که    شد اجازه داده م   در همان لحظه به زندگ  کردم، را تکرار م   اتیاب  نیبحث با مادرم، ا  یجا و به  کردم م

داشتم، عقل و   زیعز  نیبا ا  جاناتیه  یفضا بار در    هاونیلیکه م  دهیفایبحث ب  یجا باشد و به   بانمی و پشت  حام

  باشم.  رگذاریآرامش تأث یرا به من بدهد که بتوانم در فضا  قدرت
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  او و عذرخواه یبود  دارتپشت
  غالم زَلَّتِ مستِ اله من

  ) ۴١٠٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  یاجمله عاَلم ذَره یعفوها 
  ی از تو هر بهره یعفوت، ا عکسِ

  ) ۴١١٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

خدا هر    ی. ااز انعکاس عفو زندگ  ستی اتمام عالم ذره   ی عفو شوند، عفوها  دیگذشته با  ی هاو رنجش   دردها

    .ما را پاک کن  گذشتۀ ی که تمام دردها یفقط تو قادر  عنیاز توست،  یابهره

  عفو تو یگفته ثَنا عفوها
  النَّاس اتَُّقوا هایکفوش اَ ستین
  ) ۴١١١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  ش ی: مدح، ستاثَنا
  ر ی: همتا، نظکفو

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
.  د یکن  یدارشتن یامِر خدا خو  انِی مردم از عص  یندارد. ا  ییهمتا  چیکه ه  ندیستا ها، بخشش تو را مبخشش  همۀ

  . میاز وجودمان پاک کن زندگ   یرویو آن را با کم ن  میمحض آمدن درد در مرکزمان ببخشبه
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  خانم الدن از کانادا   ‐٢٢

از   ی. صبح  گذراندم را م مارستانیدر ب  نترنیدوران ا  ران،یدر ا  لمیاز مدت تحص  سال قبل در بخش  نیچند

را به   مارانیاز ب   ی  ش یروزانه بودم، پرستارِ بخش جواب آزما یکارها   مشغول کهکارم، درحال   ی روزها  ن یآخر

  اطالع بدهم. ماری را به آن ب  شیمن داد و خواستند تا جواب آزما

کار را زودتر انجام بدهم؟ پرستار    نیا  دی: چرا بادمیپرس  شد،  روزانه انجام م یهاتی زیکار معموال هنگام و  نیا 

  است.   ششیمنتظر جواب آزما  لیخ  ماری ب نیگفتند: ا

 ترف ی خف  یای مار یب  یمردد بودند.    شیبرا  هیاول   صیدو تشخ   نیبود که پزشان ب ساله حدوداً س جوان  ماریب

. جواب  اوردی درب  یرا از پا  مار یب  توانست چند ماه م   که در ط   خطرناک  یماریب  ی ریو قابل درمان بود و د

  خطرناک بود.   یمار یاو ب ص ی را خواندم، تشخ   شیآزما

ا  انسان   دیچرا با  گفت از غم و اعتراض درونم باال آمد. ذهنم م  موج بزرگ  ناگهان   ن یبه ا  سن جوان  نیدر 

و کار و شب  درس خواندن    همهن یپس هدف از ا  د؟یآاز دست پزشان برنم   یکار  چ یمبتال شود؟ چرا ه  یماریب

  دهد؟ خبر را به آن شخص م   نیباشم که ا کس دیو چرا من با ست؟یچ دنینخواب

  ی ار ی من هست نه هش  ذهنموج غم و اعتراض، از من   نیا  دانستم آشنا نبودم. نم   یروزها با دانش معنو   آن

  نبودم.   ییو در برابرش مجهز به ابزار فضاگشا اماصل

نشان داد که غم و اعتراض از   روشنتجربه به  نیا  یادآوریگنج حضور آشنا شدم،    ۀبا برنام  بعد وقت  هاسال 

  را یاست، ز  زاریاز مرگ ب  ذهن. من ردیگ با مرگ منشأ م  ذهنمن   ۀزیو در عمق، از ست  زدیخ  برم  ذهنذات من 

هر    ۀسرچشم  حضور است. یِاریبه هش  نسانشدن او و زنده شدن ا  با فان  یمرگ مساو  قیو عم  قیحق  رشیپذ

 اش  توهم  اتیح   ۀادام  یبرا  ذهنلحظه، تالش من  نیبه اتفاق ا  هر اعتراض  ۀترس از مرگ است و سرچشم  ،ترس

  است.

لحظه از چشم انسان کنار    ن یاعتراض به اتفاق ا  نک یع  شود،  حضور در درونِ انسان گشوده م  یِ که فضا   هنگام

  حضور جاودانه است.    ی اریهش  رایاست، ز رشیو پذ  میحضورِ درون انسان، سرشار از تسل ی. فضا رود م

به هش  انسان آتش   یار ی که  از  است،  زنده  پذ  از ینی ب  جهان نیا   یهاحضور  او  زندگ  یرایاست.  که    ست آتش 

  ندارد.  یماد یها از خاموش شدن چراغ  غم  ری. پس دکند او روشن م  یو راه را برا کند درونش را پاک م 
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بزند   حرف کهنیزد و بدون ا یلبخند  د،یرا شن  ششیجواب آزما ماریکه آن ب هنگام ام، ذهنتصور من  برخالف

  .رفتیحم قضا را پذ

  ُنسلّم و اعتراض، از ما برفت  ال
  از مفقود، زَفْت  دی آعوض م  چون

  ) ١٨٧۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  رسد  مرا گرم  آتشیب چونکه
  گر آتشش ما را کشد  میراض

  ) ١٨٧۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

   چون دهد او روشن  چراغیب
  ؟ کنچراغت شد، چه افغان م  گر 

  ) ١٨٧٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  شويم ُنسلّم: تسليم نم ال

 ن یاست، عاشق زرگر که نماد ا  ذهنکه نماد انسان در من   زک یکن  ،یدر دفتر اول مثنو   زکیشاه و کن   ۀقص   در

ست حضور در انسان   ی اریهش   ای   شاه که نماد زندگ   که است. درحالشده   مار یاو ب  یجهان است شده و از دور 

انسان  ، اما  آزاد کردن اوست  نبالِدعاشق انسان و به   زندگ   عنیبه اوست؛    دنیو خواهان رس   زکیعاشق کن 

  است. شده  ماری ب لیدل نیگرفتن از ذهن است و به هم  دنبالِ زندگ به

  رسد  نماد قضا باشد از راه م  تواند که م  اله  ب یتا طب  ستند ین  ز یکن  ی قادر به مداوا   جهانن یا  بانیاز طب  یچیه

  کنند  و رنجور م   مار یاو را ب  ،ییو با دادن دارو  ندکن . به دستور او زرگر را حاضر مبرد م  زیکن   ی ماری به ب  یو پ

 برد م  نیانسان را از ب  ذهنمن   یاجزا  ای  ها دگیقضا همان  عنی  ود؛از بند او آزاد ش   ز یتا جان کن   کشند و سپس م 

  ها آزاد شود.انسان از آن  یار ی تا هش

جان    یکه روز   ییو دست او دست خداست، همان خدا  کند به دستور خداوند کار م  اله   بیطب   دیگو م  موالنا

کرد، انسان هم جان    زندگ  غ یت  م یکه جانش را تسل  لیاست که مانند اسماع   ن ی. پس بهتر ادهیرا به انسان بخش

  او زنده شود. کند تا به جاودانگ  زندگ میرا تسل اش ذهن
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  و جواب او وح ابدیاز حق  آنکه
  صواب نیبود ع د،ی فرما هرچه

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

  جان بخشد اگر بشَد، رواست  آنکه
  است و، دستِ او دستِ خداست بینا

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

  سر بِنه  ششی پ ل،ی اسماع همچو
  جان بده  غشیت  شِی و خندان پ شاد
  ) ٢٢٧ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  بمانَد جانْت خندان تا اَبد  تا
  جانِ پاکِ احمد با اَحد  همچو

  ) ٢٢٨ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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  77صفحه: 

  از ونکوور  دهیخانم سع  ‐٢٣

  آن خنده را؟  ینهان دار چند
  مه تابندۀ فرخنده را آن

  ) ٢۵٣شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

  ی هاست شاددر خودم شدم که مدت   بزرگ  ار ی فرشاد از خوزستان متوجه اشال بس  یآقا   غامی با خواندن پ  امروز

  من است.   دیصد من حد یرا از من گرفته است و آن پندار کمال من و آبرو 

 نیترکوچ   دیپس من نبا  کنند تصور م   ی و معنو  ده یفهم  من را انسان  ه یکه بق  کنمصورت که چون فکر م   نیا  به

  . کند م ام ذهنمن  یداشتن آبرو و صرف نگه  دزددرا م  و زندگ  یاز من انرژ  هیقض  نیا بنم و مدام ییخطا

  ی شهباز   یو در حضور آقا   ی. مدام در جمع دوستان معنوکنند م   یدر موردم چه فکر   هینگران هستم بق   مدام

که در کالبد جسم    دم یبزند. من فهم  تپق   ا یبند    ییخطا  نیترتک حرکاتش هست که مبادا کوچ مراقب تک 

  . ستین نقصی ب یکالبد چینقص داشتن، چون ه عنیبودن 

و   امی اریهش  شیافزا  یتمرکزم را رو  دیباشم. فقط با  ام ذهنمن   نیو خش و ناقص بودن ا  نگران خط   دینبا  پس

و شوخ    یشاد  شهیتوجه نباشم. همو    دییدنبال تأهم به  وجه چیهبذارم. به  یلحظۀ ابد  نیحاضر و ناظر بودن به ا

  خودم را نشان دهم و حفظ کنم.   و شنگ 

 کردم  غلط ذهن است که فکر م  یها هم از عادت   نیشخص بچه هست. ا  نیفکر کنند البد ا  هینباشم بق  نگران

  ی شاد   هان ی. ادهد البد آدم را پخته و بزرگ نشان م  دنی را نشان ندادن و نخند  ی زدن و شاد  قلمبه سلمبه حرف 

و انسان را شاد    جوشد  را که از درون م  ین شاد یا  دی. شا کند م   دور    انسان را از زالل  کشد، درون را م  واقع

  را حفظ کرد.  کند م  حیو شوخ و شنگ و مل

هرچه    میبذار   دیآن را سرکوب کرد. باو توجهشان   دییدادن تأ  ترس از دست   ای و    رانیاز ترس قضاوت د  دینبا

  ذهن است.   یو خطا  بدل یا یچون خجالت هم ح   د،یای ب جوشد م

  عاشق مست از کجا؟ شَرم و شست از کجا؟  
  یییگر گروِ اََلست ،ییبود حیو وق شنگ

  ) ٢۴٨۴شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 
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  78صفحه: 

که    جاست ن یا  رد،یگ و عشق م  یشاد   یرنگ و بو   ز یچهمه   م یشاد  وقت   خندد،  م  ا یهمۀ دن   م یخند ما م   وقت

و    شود خوب م   رون یاز درون و ب  زندگ   کند،  ذهن را احساس نم  جاناتیه  نیاز ا  یچ یه   درد و نگران   آدم

  سب و رقصان.   انسان مثل پر کاه 

هم چند    انیه. در پاتکشان لذت برداز تک ، ول  او گذشته  یبرا  اناتیچه جر   ندیب م  کند که به عقب نگاه م  بعد

  بخوانم.  دیاگر اجازه بده  تیتا ب

  ملَ  ی: اندیدر حشر گو  مؤمنان
  که دوزخ بود راه مشْتَرک؟  نَ
  ) ٢۵۵۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  گذار  ابدیو کافر بر او  مؤمن 

  ره، دود و نار   نیاندر میدیند ما
  ) ٢۵۵۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  بهشت و بارگاه ايمن نک
  ؟ کجا بود آن گذرگاه دن پس

  ) ٢۵۵۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  خُضر  یکه آن روضه دی ملَ گو پس
  اندر گذَر  د یادهیفالن جا د که

  ) ٢۵۵٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  سخت  استگاهی آن بود و، س دوزخ
  شما شد باغ و بستان و درخت  بر 

  ) ٢۵۵٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  را  یخُو نَفسِ دوزخ نیشما ا چون
  را ی جو گبِر فتنه آتش

  ) ٢۵۵٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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  79صفحه: 

  و او شد پر صفا  د یکرد جهدها
  از بهِر خدا  دیرا کشت نار

  ) ٢۵۶٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  ی زدشهوت که شعله م آتشِ
  ی شد و نور هد  یتقو  یسبزه

  ) ٢۵۶١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  خشم از شما هم حلم شد  آتشِ
  جهل از شما هم علم شد  ظلمتِ

  ) ٢۵۶٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  شد  ثاریحرص از شما ا آتشِ
  آن حسد چون خار بد، گلزار شد  و

  ) ٢۵۶٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  ش یخو یِجمله آتش ها   نیشما ا چون
  ش یپ شیجمله پ دیحق کشت بهِر
  ) ٢۵۶۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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  80صفحه: 

  از کانادا میخانم مر  ‐٢۴

  ذهن:  یساز سبب

 رغم  مشاهده کنم، متوجه شدم عل  توانم ها و حرکاتم را مصورت حضور ناظر رفتار و واکنش که به  هاستمدت 

    فضا را باز کنم. توانم تر مرها شده و من راحت  ی ادی ز اریها، ذهن من به مقدار بسشدن آن  ادیکم و ز

 بندد  بتوانم فضا را باز کنم، فضا را م  کهن یقبل از ا  مواقع  شده صورت شرط ذهن من به   ن،یدر ارتباط با قر  اما

کس ناکس، من را به    نیو هم  کند بفهمم رها م  کهنیرا بدون ا   ریکه چونه ت  نمیب  م و من آن کِس ناکسم را  

  …  ترس، ترس از و  مانیمالمت، پش شده، افکار شرط 

  آن را  ر یبفت: اَلصوم جنَّة، پس ب   غامبر یپ چو
  سپر مفکن  نیزِنهار، ا رانداز،ینَفْسِ ت شِیپ به

  ) ١٨۵٠شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

 تواند  انداختن م  ر یت  نی. ااندازد را م  رشیو نفس ت   رود کنار م  ز یسپر تقوا و پره  ع، یسر   لیدر لحظه خ   گاه

صورت رنجش، توقع، حسادت که من هربار،  به   گاه  ، صورت حرفبه   مختلف انجام شود، گاه   یها صورت به

  یام، خودم را مساو استداللم را کنار گذاشته   وحزم    یکه عصا   شوم را متوجه م   دیآبه سراغم م   هان یهرکدام از ا

  که دوباره اشتباهم را تکرار کردم. دانم م  نادان آن ماه

و من    کند دارم آن را تکرار م  ییها شدگتیهوچه هم   رم یمن از اشتباه درس ب  کهنیا  یفکان براو قضا و کن  

و ذهن    رمیگ نم  ادیرا کامال    سوختم و سوختم و سوختم، اما درس اصل  میگو و م مسوز م  تابه هربار در ماه

  . شود من دوباره وارد عمل م شدۀ شرط 

ا  قتیحق انسان  جاستن یدر  با  من  نکه  راحت  مستم یها  فکر   . زندگ  کهن یا  یجابه  کنم   آن در  ببرا   ، نم یها 

اصطالح و به  کندگو ذهن من را قفل موبدون گفت   ها حتآن  ذهنو ارتعاش من   نمیب م  ترش یرا ب  شانذهنمن 

  . بندد را م  زنو رو  اندازد م  ریلحظه نفْسم ت نیو من در ا شود م جیگ

.  رش ینه با پذ  رش،یدر ظاهر خاموش است، اما خاموش بدون پذ  لحظات من معموال ساکت هستم و ذهنم   نیا  در

  .  افتمی ی مقاومت ذهنم را تا حدود  ی شهباز  یآقا یهااز صحبت 
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  81صفحه: 

  ها بجه از زخم دندان گره،یآب باش و ب چون
  مییساو م  یکوبم نی ق یتا گره دارم،  من

    )١٣٧٨شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

  ن یاما ا ،و توجه بود، و حس قدرشناس  دییقبال تأ زیحاال آن چ خواهد، م  یزیها چ من از برخورد با انسان  ذهن

  بدل  تیث یح   نکیع  ریام و درها نشده   هانک یع  نیکامال از دست ا، ول  تر شدهرنگ ذهن حاال کم   یهانک یع

  . دیآ ذهن من است که از پندار کمال م 

  شاه ی. آزماکردم م  پیرا تا  مارانی ب  شیآزما  یها بزنم. چهارشنبه صبح داشتم برگه  خواهم م   خصوص  مثال 

 کرد  و من را مالمت م  آمدم   شاهینداشتم مسؤل آزما  پ یدر تا  ییباال  لیشلوغ بود و من چون سرعت خ  لیخ

  د یکه شا  دم یرس  جهینت   نیتا به ا  کردم به حرفش گوش نم، اما  کردم نگاه م  صورت حضور ناظر به او و من به 

  طاق» ی«فرار ال    صورت  را به  ییباشد و فضاگشا  بدل  تیث یعلتش نگه داشتن ح   پ یماندن من و اصرار به تا

  کردم.   ییشناسا

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

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

  ی ساز را رها کردم ذهنم دوباره شروع کرد به سبب  پیتا   کند. وقت پیتا ی جااز همارانم خواستم که به   ی از

  . دمید امی ار ی ترس را در هش  نکیو من ع 

به چشم من گذاشت و    یرید  نکیسپس بالفاصله ع  کردم،  عجله و استرس را هم مشاهده م  نکیع  نیچن هم

  را …    ارتعاشات منفآمد،  شی پ یادامه نداد پت یکه چرا به تا ن یا لینفس بود که به دلبهاعتماد  عدم  نک ی آن ع

  صدا تماس را قطع کردند.) یخراب لیدل(به
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  82صفحه: 

  عارف از اصفهان   یآقا ‐٢۵

  بارگاه  نیحضرتست ا تینها یب
  را بذار صدر تست راه   صدر

  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  یی جابه   ستی. ما قرار نمیرس به حضور برسد، ما به حضور نم  دیبا  کند فکر م  ذهنفرمودند، من   یشهباز   استاد

   است. در راه هم بعض  «راه»  اش  ندارد و همه   تیشدن به خداوند نها  زنده   عنی.  میدار  «راه»  و فقط    میبرس

  . کند اما اشتباهش را درست م کند،  ها آدم اشتباه موقت

شدن به خداوند   ما و زنده   «صدرِ»  واقع  از پندار کمال ما در   و قسمت  میکمال برو  ِ راه پندار   دیگفتند، ما نبا  و

در    ییهست و مقام باال  «صدر»   نیکه ا  دهد که ذهن به ما نشان م  ی زیچ   آن   دیو نبا میرو باشد. ما فقط راه م

  دور.    میندازی دارد آن را ب تیمعنو

. ما موالنا را  میانداز و م میکن م  ییرا شناسا ها دگ ی. همانمیکن م  ییو مرتب فضاگشا میرو م  «راه»  ما فقط  و

  یی وجود دارد با فضاگشا   اگر ناهماهنگ   م ینیب و م  میکن صورتِ حضور ناظر به ذهنمان نگاه م و به   م یخوان م

  . می کن درست م

  ندارد.  تیشده نهاگشوده  یفضا  نیا  عن ی بارگاه» نیحضرت است ا  تینها ی«ب  : دیگو م و 

  غالم آن که در هر رِباط   من
  را واصل نداند هر سماط شیخو
  ) ٣٢۵٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،ی(مولو   

  ترک کرد  د یکه ببا رِباط بس
  روز مرد  یبه مسن در رسد  تا

  ) ٣٢۶٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،ی(مولو   

  . کنم م و خداحافظ خوانم دفتر سوم را م ١٨٧٧تا  ١٨٧۵ اتیاب و
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  83صفحه: 

  نُسلم و اعتراض از ما برفت  ال
  از مفقود زفت  دی آعوض م  چون

  ) ١٨٧۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،ی(مولو   

  رسد  آتش مرا گرم  یب چونک
  گر آتشش ما را کشد  میراض

  ) ١٨٧۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،ی(مولو   

   چون دهد او روشن  چراغ یب
   کنچراغت شد چه افغان م  گر 
  ) ١٨٧٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،ی(مولو   
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  84صفحه: 

  مهران از کرج   یآقا ‐٢۶

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

  )٣٢٠٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  

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

  )٣٢٠٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  

  ش یمربع گشانام : رساند به  طرح ی مرا به  ت یدو ب  نیا

  .  میگومربع را خدمتتان م   نیضلع ا ۴

  

  ییاول فضاگشا ضلع

  ییگشادوم ذهن ضلع

    ییسوم پاگشا ضلع

    ییگشاچهارم راه  ضلع

  

را به ذهن بسته و محدود شده   وسعت زندگ  تیماه  عن ی  م،یکنم   شهیاند   زندگ   تینهایبا ب  ،ییفضاگشا  قیاز طر   وقت

   ش یاندتینهایب   نی . ام یکنم  شی اندتینهایو آن را ب   م یبخشم  شی را به ذهن محدوداند  تینهایوسعت ب   عن ی.  میکن القا م

ما گشوده   ی با پا  ی گشوده شود و راه ما هم مواز  هادگ یما از همان  یشود پاشدنش موجب م   ان یکه با نما  ست قدرت

  .  کندزنده م   زندگ  ت ینهایعارفانه، ما را به ب  یمعنو ند یفرآ  نی. پس ا خواهد شد

  

جبران در     کاغذ آوردم و بر اساس قانون اساس  یرو  ٣٢٠٩و    ٣٢٠٨  ت یدفتر دوم ب   ت یرا من از دو ب   شی مربع گشاطرح   نیا

  . گذارمم  یگنج حضور زانیعز اریاخت

  

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

  )٣٢٠٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  85صفحه: 

  

بشود، راه ما در   ت ینهایبه فکر ب  ل یفکر بسته تبد  ن یا  . وقت کند شده باز م گشوده یفضا عن یبسته و محدود را شاه    فکر

  . شودجدا م    ذهن یهاو از راه من شودتن که زنده شدن است باز م  نیا

  

شاه    ای  حضور زندگ   دی گشوده شده است، ما با   زندگ  یسوبه  اگر راه  عن ی  » شَه  د یآ   شی «راه، آن باشد که پ   د یگو م  سپس

  تجربه حضور حاصل شده باشد.    عن ی. میرا حس کن

  

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

  )٣٢٠٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  

که   تینهای ب   یشاه را از فضا  دی با  عن ی.  تجربه کن   ،حواس ذهن   یفراسو  دیرا با  زندگ  ایشاه    دیگو م  تیب   نیدر ا  اکنون

شود.    ییاز درون شناسا  د یشاه با   عنی  «شاه آن باشد که از خود شه بود»   د یگو. م ماست تجربه کن   ن یدرون من راست 

  شده. گشوده یفضا  عنیدرون هم 

  

    :خونمم  ییضلع پاگشا در مورد  تی ب 

  

  تو  یهاییجوو چاره هالهیح
  تو یپا نیما بود و گشاد ا  جذب
  )١٩۶ ت یدفتر سوم، ب  ،یمعنو یمثنو ،ی(مولو

  

خودش به فکر تو رخنه کرد و آن    قیاز طر   بود. زندگ   گشوده شد کار زندگ  دگ یهمان  یادیتعداد ز از  تیتو پا   وقت  دی گوم

  .  داشته باش  از جنس زندگ  یهالهیو ح ییجوچاره توانست  تیکرد. و تو در آن موقع  شیاند تینهایرا ب 

  

    خونمم  ییفضاگشا از ضلع  تی در آخر ب  و

  

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

  )٢۶٧٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  86صفحه: 

  

نوشتم و خواندم    غامیبود که پ    است که اوقات  نیا   یمن برا   عذر خواه  ن یکنم از دوستان گنج حضور. ا  م    آخر عذرخواه  در

  ی رو فقط برا  غاممیکه پ  کنمم  ط به اشتراک گذاشتم. عذرخواهاستفاده نکردم و عمل نکردم و آن را فق  غامیو خود از آن پ

  خودم کار کند سپس به اشتراک بذارم.  یرو غامیکه اول پ  کنمو اآلن تالش م  نوشتمم  شینما

  

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

  )۶٧٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  87صفحه: 

  از آلمان   خانم سارا   ‐٢٧

  . کند دور م  ما را از زندگ  ذهنکمال من  پندارِ

  بتّر ز پندار کمال  علت
  ذُو دالل  یاندر جان تو ا ستین

  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

مرض در نفس هر   نی«و : دی گو م نیچن و هم ستیبدتر از پندار کمال ن یا ضی ما مر  ِ ذهندر من  دیگو م موالنا 

  مخلوق هست» 

از آن و درمانش را با    ییجدا یمار یب  نیا  ییهمه بدونِ استثنا مرِض پندار کمال وجود دارد. شناسا   ِ ذهنمن   در

  .  ردیگ ما را دربر م  ِ زندگ  یها. پندار کمال همۀ جنبه کند م  سریم  فکان زندگکن 

 د یآ م   اشه یگر  ی متوجه شدم که هروقت صدا  کردمم    ام زندگ ساله سه ٔ زادهکه در کنارِ خواهر   یچند روز   در

  ن یبخش بود و باعث شد که اآرام   ار ی کمال دارم بس  ام انتظارِ زادهمن از خواهر   کهنی به ا   . آگاهشوم منقبض م

  .  فتدیب یادی انتظارِ کمال تا حدِ ز

مرتبط با    اتِیاگر اب کند . پندارِ کمال فکر مشود ذهن م پندارِ کمال مانع خاموش   سفر زنده شدن به زندگ در

م   خاموش ذهنش خاموش  تکرار کند  ول  شود را  ب  خاموش،     خاموش    خاموش  ست، ین   خاموش   تِیتکرار 

  است.

کار را   نی. اگر اکند م  یساز سبب   آورد، مفهوم درم  ی صورتِ  را به   زنده شدن به زندگ  یکمال معنو   پندارِ

. پندارِ کامل  گنجد نم  تیب   یدر    ای. حضور در مفهوم  شوم را بخوانم به حضور زنده م  اتیاب  نیبنم، اگر ا

موالنا به ما در  ، ول  زنده شوم  توانم اآلن هنوز نم  دانم م  شوم، زنده م  ک   دانم م  ست،یحضور چ   دانم م   عنی

  .  می باش و بل الیو ب رانی ح  م،یها را رها کن همۀ مفهوم  دیبا دیگو م  اتشیاب

ابزارِ فکر کردن و به   نیراحت ا  الِ ی با خ  توانم م   کهنیاز ا    هفته آگاه  ن یا  م،یستین   مان  ذهنپندارِ کمال من   ما 

از   کدامچ یما به ه  کهنیگشا بود. اراه   اریرا کنار بذارم بس   آوردن در سفر زنده شدن به زندگشل مفهوم در 

  ی جد   قتاً ی. موالنا حقمیکن  دایرا پ   زندگ  کهن یا  یبرا  میندار  اجی احت  میاکه در ذهنمان ساخته   یی هاابزارها و مفهوم

  : که  دیگو م
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  88صفحه: 

  سازدش  لتیوس چه صورت م   هر 
  بحر، دور اندازدش  لتیوس زان

  ) ١١١٣ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  یِ ار ی با هش   بود. وقت  ها شدگ شرط   دنیخاطرِ دتر شد شرم بهروشن   میمخربِ پندار کمال که برا  یهااز جنبه   ی

 شده شرط   جاناتِیصورتِ فکرها و ههستند که خودشان را به    زشت  ی هاخار    ذهنکه در من  میشو ناظر متوجه م

  .شود م  جادیا شرم  یآگاه ناخود  دهند نشان م

حاال    ،یزنده شو    به زندگ  توان است که خوب تو اآلن که نم  نیاست. حرفش ا  ی شرم جزو پندار کمال معنو  نیا 

  .کند م  یابی و ارز داند هست که م   کس  جانیا پس شود،  اصال نباشند بعد اآلن نم ریخارها د نیا دیبا

دچار شرم شوم،    دیکردم نبا  ییرا در خود شناسا  انقباض  ای مثال ترس    ، ذهنخار من   ی شدم که اگر    متوجه 

خودم   دمیدرد را در درون خودم د یکه   حالت در آن  دی. باستمین ذهنمن نیکه من ا اورمیب ادیبه  دیبله با

  ما را از زندگ  یدر سفر معنو   یساز. هرگونه سبب فتمین  مبدانم و به تلۀ شر   زنده شدن به زندگ  قیرا کامال ال

  . کند دور م 

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

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

ندانستن و قطع سبب  درونِ  قرآنِ نداشتن، در  زمان . کنشود ذهن خوانده م  یِسازما در  ما کار    یرو   فکان 

  . میشرم قرار نده تِی و خودمان را در محدود می که ما شرم پنداِر کمال را مانع زنده شدنمان نکن کند م

  : دیگو م موالنا

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  توست راه را بذار، صدرِ  صدر

  ) ١٩۶١ تیدفترِ سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

. فقط  کند موقع ذوب ممن را به   ِ ذهنمن   یهاو لطف است پس همۀ خار   یریپذانعطاف   تینهایب   زندگ   وقت

  یی از شناسا  خواهد کنم. پنداِر کمال م  ییخودم کار کنم و فضاگشا  یلحظه رو  نیاست که با تمام قوا و ا   کاف
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  89صفحه: 

مانع زنده شدن ما    قیطر  نیخود بسازد تا از ا  سرزنشِو    اقتیلیما احساسِ شرم، احساسِ ب  یهارادیها و انقص 

 ذهنشود و من   .را حفظ کند  

بزرگ را در خودم    رادِیا  ی که    یدر همان روز   دی. شام یفتیبه دامش ب  دیتلۀ ذهن است که نبا  یکمال    پندار

  بودم. دهیرا ند رادیشده باشم تا روزِ قبلش که هنوز آن ا تر ینزد لی خ  کردم به زندگ ییشناسا

  ی برا  دیخودمان با آرامش و رضا همراه شود. ذهن ما نبا  یما رو  یِکار معنو  شود پندارِ کمال باعث م  ییشناسا

  . میشو به خدا زنده م  یو چجور   کند که ک نییما تع 

  که ناگه گاهیمراقب شو و آگه، گه و ب تو
  د یشه ما در بصر آ یزیکحل عز مثَل

  ) ٧۶٢شمس، غزل  وانِی د ،ی(مولو   
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  90صفحه: 

  خانم افسانه از لرستان  ‐٢٨

 ش ی چند سال پ  کهنیگفت خطرناک. تا ا  شود داشتم، م   بزرگ  دگیهمان  یمن قبال    ،یشهباز   یآقا  جناب

در همان لحظه من را متحول کرد و همان لحظه   ریکه آن تفس دمیموالنا د  تیب یشما را از  یبا ی ز اریبس ریتفس

  .گزارمسپاس  اریکردم و انداختمش. از شما بس ییرا شناسا  شدگتیهوآن هم 

  د؟ یصحبت کن  دیخواه  م  کنم، خواهش م آقای شهبازی:

  را با دوستان به اشتراک بذارم که من را متحول کرد.  تیآن ب دی اگر اجازه بده  خانم: افسانه

  بله، بله  آقای شهبازی:

  افسانه:  خانم

  زُهره را  یخَرمهره را، زَهره بِدَر کن  گوهر 
  سلطانِ ما  یرا، شاباش ا بهره یب کن سلطان

  ) ٢٩شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

با    یکه امروزه هم به رنگ آب  ارزشیسنگ ب  ی.  انداختند گردن خر م   یاست که بر رو  درشت  ۀمهر  خرمهره

که اکثر مردم فکر    . خرافاتکنند زخم استفاده مْ عنوان چشم چشم در مرکزش در بازار است. که مردم به  ی

  .کردمفکر را م  نی. از جمله خودم هم همکند ها را از چشم بد دور مآن سنگ آن  کردند م

نوع   ی نی. و اکند آن سنگ تو را از آن بال دور م کن است که فکر م اتذهنتصور من  نیا ندیفرما م موالنا

  سنگ تو من را از چشم بد حفظ کن.    یا  ییو بو یاست که به سنگ احترام بذار  پرستبت

  ند یفرما خرافه است. موالنا م  نیاست و ا  اشذهنمن   ریکند درگ  زانیاش و گردنش آوسنگ به خانه   هرکس

  تا مرکزم را پاک کند.  د یآ م میقانون قضا برا گذارم م  دگ یمن در مرکزم همان   بالست. وقت  ذهنخودِ من 

خداوند است که ما را از چشم بدِ   گوهر واقع  رد؟یگ خداوند را م  یجلو قانون قضا   ارزشی سنگ ب  ی  ایآ

  .  ارزشیسنگ سخت، پست و ب  ینه  کند، حفظ م  مانذهنمن 
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  91صفحه: 

  تو، به چشم خود نگر یدار چشم
  خبریب ه یاز چشم سف  منگر 

  ) ٣٣۴٢ اتیدفتر ششم، اب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  تو، به گوشِ خود شنو  یدار گوش
  گرو؟  گوالن را چرا باش گوشِ

  ) ٣٣۴٣ اتیدفتر ششم، اب ،ی مثنو ،ی (مولو 

گرفته بودم و آن را    انمیاطراف  ذهن  یها من را از چشم بد حفظ کند، از من   تواند سنگ م  یباور را که    نیا  من

  .کرد م تی باور را تقو نیخودم ا  ذهندر مرکزم گذاشته بودم و من 

در قرآن    ؟  ها هستها و نادان است. تو چرا وابسته به احمق خداوند به تو چشم و گوش داده   ند،یفرما م  موالنا

   دگ ینفرت، غم و همان  نه،یپر از درد، ک   ذهنمن من   وقت  .دیاز دوهزار بار فرمودند تعقل و تدبر کن  شیخداوند ب

خُوب معلوم است    کنم، م   ازیراز و ن   ذهنمن   ۀساخت  صنوعم  یام و با خدا برده   هیرا به حاش  واقع   یدارم و خدا 

  . رمیگ خداوند قرار م   یمورد قضا

 ف ی تعر کس  ای  یزیاز چ  شخص شِیپ  وقت م،یاده یما د  ۀخدا درون تخته است. هم کردند مردم فکر م میقد در

تخته    دیگو م   میکن م به  م  ایبزنم  دود  م  تخم  ای   کنند، اسپند  خانه   ای .  شنند مرغ  در   نم هاشان  سنگ 

  .  کندخرافه است و شما را از خدا دور م  هان یا ۀ. هم گذارند م

  ی سپر ساز ریاز ت ،یزۀ غَمازغَم تو
  رم؟ ی پس من چه سپر گ  ، ی تو انداز ریت چون

  ) ١۴۶١شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

  فتد، یمن ب  یبرا  . مثال اگر اتفاقرود بار نم   ریز  وقتچی . و ه اندازد م  رانیرا گردن د  ر یتقص  شهیهم   ذهنمن 

. زند م   تیها دگیرا به همان  ریخداوند ت  ندیفرما چشمت زد. موالنا م   فالن  نیبب  د،یگو به من م   عیسر  ذهنمن 

  .  کندالبته مثل سپر هم حفظت م 

.  کند و لباس عدم بپوش، همان لباس عدم تو را از بال حفظ م  اوریمرکزت را عدم کن، خدا را به مرکزت ب   تو

  :  ندیفرما م ٢۴  یۀتوبه آ ۀ خداوند در سور



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۰-۱مشار

  92صفحه: 

خْشَونَ كسادها ومساكن  كانَ آباوكم وابنَآوكم واْخوانُكم وازْواجم وعشيرتُكم واموال اقْتَرفْتُموها وتجارةٌ تَقُل ان    «

  » يات اله بِامرِه واله ال يهدِي الْقَوم الْفَاسقين تَرضونَها احب الَيم من اله ورسوله وجِهاٍد ف سبِيله فَتَربصواْ حتَّ

اگر در نزد شما از خدا و    د،یاها دل خوش کرده که به آن   ییهااگر پدرانتان و فرزندانتان و اموالتان و خانه   «بو

  .» اوردی ب تا خدا فرمان عذابش را دی ترند پس منتظر بمان و جهاد در راهش، محبوب  امبرشیپ

  )  ٢۴ ۀی، آ)٩(  سورۀ توبه م،ی(قرآن کر

  : ندیفرما م  ثی و حضرت رسول در حد 

  .» دی. از چشم زخم به خداوند پناه ببرنند یآفر را م   زخم آدمْ و حسد هستند که چشم  طانی«ش 

  

  

  �🔹🔹�پایان بخش سوم  �🔹🔹�
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  93صفحه: 

  از بروجن   نبیخانم ز  ‐٢٩

  سامان از بروجن:  ینب،آقا یخانم ز پسرِ

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

  

  چراغ روشن ز هزار مرده بهتر  ی که
  قِد خوش ز هزار قامتِ کوز  یبه است  که

  ) ١١٩٧شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

  ن، یشما. آفر  دییگو به اندازۀ هزار م  «ز هزااار»  :  د ییگوم   دیچه هزار را هم شما با تأک   ن،یبله! آفر  آقای شهبازی:

هزار را   «ز هزااار ...» ؟ «هزااار»   دیی بو دیتوان خانم شما هم مثل پسرتان م نبیز میگو م  خوب!  لیخ  ن،یآفر

  .کشد واقعاً م 

  خانم زینب: 

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  رم یبپذ  توانم که نم  کند م  یکار   امساله ست یکه هر وقت دختر ب  نم یب . منمیب پندار کمال را م   لیدر خود خ   من

باز هم مثل    ول   ست،یکه درست ن  دانم حال که م  نیبا ا  کشم، درد م  لیپندار کمال من است، خ   رغم و عل

 خواهم  و م  دانم و نقص خود را م  بیع  انجام دهد.   ستخود را کامال در   ی کارها  دیتوقع دارم که او با   لیقبل خ 

  داشته باشم تا با صبر برطرف شود.  یار ی وقت خود را در هش دیکه آن را برطرف کنم. حتماً با

  توانَد پاک کرد؟  خود را ک  ،یجو
  علم مرد از علم خدا شُد  نافع

  ) ٣٢٢١ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  د یباشم. با  دیناام  دینبا  کهنی بمانم. ا  ها باقدر آن   توانم . نمییگشاندارم جز فضا   خود راه   یهانقص   یبرا  من

   لیخداوند را خ   دیبا  کهنیها از وجود من کنده شوند. اصبر داشته باشم که هر زمان خواستِ خداوند بود، آن 

  برنامه مرا وصل کرد. نیشُر کنم که با ا
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لحظه من مواظب خود هستم در هر   کهن یدهد ا  رییتغ  خواهد م  دانستم،  را نم  زیچچی قدر ه   ذهنکه در من    من 

  کنم.  خواهمعذرت  کنم م  سع ول  کنم، هم اشتباه م نینه؟ که ا ایدرست است  کنم که م یکه کار 

  را بردانم به وقت  خود عادتِ
  بِنشانم به وقت  ش،یغبار از پ نیا

  ) ١۶٢٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

خود را    خواهم ندارم. نم   هراس  چیها ه آن   دنیو از د  کنم م  ییخود را شناسا  یهادر خود، نقص   هر اتفاق  با

که آن هم ممن است در من هم    فهمم  م  نم، یب م  رانیکه در د  هستم. هر نقص   نقص ی من ب  م یگول بزنم بو

  باشد.

  مباش  منینبود، ا بتیهمان ع گر 
  فاش  ز یاز تو گردد ن بیآن ع بوک 

  ) ٣٠٣٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

با حزم و  ، ول  شدم. گفتم چقدر مغرور است   هاام یاز دوستانم در پ  یدرمورد    برنامۀ قبل من دچار قضاوت  در

  . نمیب  را م تأمل در خودم هم آن  

  ست یبرادر راست ن ی و ناموس، ا عشق
  ست یعاشق ما یدرِ ناموس ا بر 
  ) ۶١٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  شوم   انیآن آمد که من عر  وقتِ
  بذارم، سراسر جان شوم  نقش

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

  آ یب شهی عدوِ شرم و اند یا
  ا یشرم و ح ۀپرد دم یدر که

  ) ۶١۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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  95صفحه: 

خود    رید  با کسان  شهیرا، چرا که هم  کشد خود م  یسوو مرا به  دیآکه هرلحظه م  ذهنشرم و ناموس من   دیبا

اتفاق  شودباعث م   کنم، م   ادیو خود را کم و ز  کنم م   سهیرا مقا با هر  هر    ،که خود، مانع راه خود باشم. 

  . عقب هست ل یخ  ،راه کار کن  نیدر ا توان تو نم  میگو دوباره به خود م کنم که م اشتباه 

  د یرا با  ذهنو نقص خود را، همۀ من   بیراه نپوشانم. همۀ ع   نیرا در ا  یز یچ  چیو فاش باشم، ه  انی عر  دیمن با 

برود. حاال   رون یدست من ب  ر یاز ز یبیع  چیکار را انجام بدهم و نگذارم ه نیشاءاله بتوانم اکنم که ان  ییشناسا

را    ایپردۀ شرم و ح  نیو ا  کند هم دوبرابر به من کم م  وندخدا  ندازم،یب  را به کل  ذهنهمۀ من   خواهم که م

  . شود جز خودش، به خودش زنده مو در خود به  دراند م

فکر    دادم چند بار گوش م  کردند،  با من صحبت م  یبنم که هر وقت استاد شهباز  دیهم با  ر یاعتراف د  ی

که   کردم بود و من اشتباه فکر م  ذهنمن  کنم، بود و آن هم جزو ناموسِ، فکر م  قی تشو  یبه عنوان    کردم م

  . دندار انیراه پا نیکه ا برسم درصورت دی است که با ییجا  یخوب 

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  را بذار، صدرِ توست راه  صدر

  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  : انی در پا و

   فَت 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 هخانهبه   دمیابین که

  ) ١۶۴۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  د؟ یریگ م   ادی   دهند، م  غامیکه پ  رانید  عنی  دهند م  غامیشما از دوستانتان هم که پ  نبی خانم ز  آقای شهبازی:

  استاد. ل یبله، خ :نبیز  خانم
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  96صفحه: 

٣٠‐  ستان یخانم زهرا از تاج  غامی از پ یاده یچ  

    م،یبه حضور برس میخواست  م  ما

  است.   تینهایراه ب  نیکه ا  دیشما گفت استاد

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  را بذار، صدرِ توست راه  صدر

  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  استاد.  م یخوان م  میالْمستَقبار در سورۀ فاتحه، صراطَ ما هر روز در نمازمان پنج   

  . گفتند نم م یالمستقبود، صدر بود، صراط  دن یقرار بر رس اگر

. دهد و باز به راهش ادامه م   زدیخ برم   شهیاستاد هم   شود، نم   د ی! ناامخورد م   نیو زم   افتد کودک راه م  وقت

هستند، پندار کمال است و خدا را    هان یاست، قر  زانی ها هست، افتان و خ راه هم مانع   ن یدر ا  میدان ما هم م

  . دیده م حیوضو ت د یکن شر که در هر برنامه پندار کمال را تکرار م

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  بس خون رود   اتدهیدل و از د از
  رود   رونیب  یمعجِب نیز تو ا تا
  ) ٣٢١۵ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

 ام ذهنپندار کمال را. هر روز من   نیکه ا  کنم م  ییپندار کمال داشتم و دارم، هر روز شناسا  اریراه بس  نیدر ا  من

به ذهن من    غام یکه پ  وقت  دیباور کن  ول  ، بده  درست  غامی پ  ستیبرنامه ن  نیا  ق یکه سخنان تو ال  دیگو م

  .  دیگو دل من را م یها انگار سخن د،یگو م غامیبرنامه آن پ نیا یاز اعضا  ی میاگر من نگو د،یآ م

اعضا و با خداوند    نیبرنامه، با شما، با ا  نیکه ما را با ا  کنم خدا را شر م  م،یکن م  هر روز با شما زندگ  ما

  .  مینیب خود را م  یهاو نقص  م یکن م  و خودشناس  زندگ م،یخند برنامه م نی. ما با ادیهمراه کرد
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  97صفحه: 

که   کند مذمت م   من را امذهنوقت من کنم. همه  ییگشافضا  توانم که در برابر همسر و فرزندانم نم نمیب م  من

  است.   نیمن ا  یگرفتار  ،بن توان نم  ییگشاو در برابر فرزندان خودت فضا  ن یب برنامه را م نیتو چطور ا

به دل ما   کند، نم  فرق ا،یدن  یاز همه جا  کنند م  انیب  نیکه چن  هارسان غام یو پ هاغام یپ نیرا شر که با ا خدا

  .م یو دوست دار می شناس را مثل فرزند خود م  دهند م غامیپ که . همه کساننندینش م

  بزرگ.    یها و اشعار موالناغزل   نیبا ا  دیباش  بانه یاشما بر سر ما س  خواهم . از خدا ممیکن م  را شر زندگ  خدا

شما    شاتیبرنامه و فرما  نی از ا  یالحظه   حت  خواهم  نم  کنم خودم کار م   یو رو   خوانم را م  هات یهر روز ب  من

  .کنم خودم کار م   یو تا حد توان رو خوانم در کار، در خانه، دفتر دارم و م  ابان،یغافل باشم. در خ 
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  98صفحه: 

  از اصفهان  ن یخانم پرو  ‐٣١

  آن خنده را؟  ینهان دار چند
  مه تابندۀ فرخنده را آن

  
  تو صد شاه را  یِکند رو بنده

  کند خندۀ تو بنده را  شاه
  ) ٢۵٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  یِ جا و به  میاشد. چرا ماه درخشنده را پنهان کرده   دهیو برکت آفر  فراوان   تینهایاست، ب  یاز جنس شاد   انسان

   من توهم   نیجهان و کامل کردن ا  نیدنبال گرفتن مراد از ا  ذهندر من   م؟یکنم   انی غم و درد را ب  ،ی شاد

  .  میهست

  مراد خود را دو سه روز ترک کردم تیپِ ز
  امد ین سرمی مراد ماند زان پس که م چه

  ) ٧٧٠شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

  م، یبه گذرا بودن جهان ندار  توجه   چی. همیهست  رانیذهن، دنبال کنترل د   منف  جاناتیکنترل افکار و ه  یِجا به

  . ستیمهم نبوده و ن   یز یچچیکه ه می درک کن دی. بامیاگرفته  یجد   لیو جسم خود را خ 

  د یکو از عدم آمد پد یادهید
  د ی را همه معدوم د  هست ذات

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

  .  میکن اوضاع نم  رییتغ یبرا  تالش چیو ه میا. به درد عادت کردهمیدر مقاومت هست ذهنمن   کاهل با

  پوسد م دیپر و بال ام  کاهل به
  د ییدگر چه را شا زدیپر و بال بر  چو

  ) ٩۴۵شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 
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  99صفحه: 

  ن یاست. با نه گفتن به ا  رانیدنبالِ جلب توجه دبه  ذهن. من ستیخداگونه شدن ناب ن  یما برا  اقی اشت  حت

. ذات ما  میکن عادات ذهن را تکرار م  هدف،یو سرگردان و ب  میادور افتاده   خود به کل  لحظه از مبدأ اصل

  . میاخته فرو  هاتیحاصل از محدود  جاناتیما خود را به ه، ول  است  ازینیب

  کند خنده   بخشبت خندان م  امروز
  همه خندان شد بذشت ز حد خنده عالم

  
  دم  نیا یپرغصه ول  ی حسد بود وستهیپ

  حسد خنده  نیاز ع د ی روو م  جوشدم
  ) ٢٣١۶شمس، غزل   ون ید ،ی (مولو 
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  خانم زهره از کانادا   ‐٣٢

  آن خنده را؟   ینهان دار چند
  فرخنده را؟ مه تابندۀ آن

  ) ٢۵٣شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

  تیکردن و ترب   حتینص   یبرا  نیو بنابرا  داشت دوست م  شیهااز همۀ نوه   ترش یمرا ب   امرزمیخداب  مادربزرگ

  ها کم زمزمه ساله بودم کم که حدوداً ده  از زمان  دیآ م  ادمی .  گذاشتند کم نم  یز یکردِن من هم به زَعم خودشان چ

نبا رنگ  نیسنگ   دیدختر با  بخندد،   اد یز  دیدر گوشم شروع شد که دختر  بلندبلند    باشد،  ن یو  دختر خوب که 

مراقب دخترش    چهارچشم  دیدختر دارد با  که هرکس  کردند و مدام به پدر و مادرم هم گوشزد م  خندد نم

  .  کردند تر برخورد مروشنفکرانه ینداشتند و تا حدود  تفکرات نیباشد. البته خوشبختانه پدر و مادر من چن

   ها حت اما امروز بعد از گذشت سال   دم،یخند مادربزرگم م  ها به تفکرات فوقِ سنتوقت   لیخ  کهن یوجود ا  با

  د یو شا  خندم، . هنوز هم بلند نمنمیب ها را در خودم م آثار آن آموزه   شرفته، یکشور پ  ی در    با وجود زندگ 

   ل یبلند بخندد را هم خ   ایبخندد    ادی من ز  ش یپ   اگر کس   حت  رم، یگ خندۀ خودم را م  ی جاها عمداً جلو   لیخ

  دوست ندارم. 

است و    ی. ما ذاتمان خنده است و شاد میبخند  دیبا  زندگ  یرو یعنوان ن«ما به   که  د یفرمود  ٩٢٠اما در برنامۀ  

را به   حضرت موالنا عوامل   ٩٢٠برنامۀ    . درذهن است»  یسازهمه سبب   م،یکه نخند  میکه ما دار   ذهن  لیآن دال

  .  رندیگ ما را م زندگ  سببِی ب یشاد  یکردند که جلو یادآوری ما 

ا  ا یاست،     ندرت راضطلب به است. انسان کمال   یطلبکمال   اول در    ا ی  کند م   ییرا شناسا  رادات یدر خودش 

   . اندازد م  تیو درشت، او را به اخم و نارضا زیر  یرادهایا نیدوروبرش و همۀ ا یهادر انسان  ای و  رونی ب طیمح 

را رد    که در اتوبان حواس همسرم پرت شد و خروج   می گشت از کنسرت استاد کلهر برم   میبا همسرم داشت   روزید

  ی از خندۀ او لجم گرفت و برا   م،ی. من که دوست داشتم زودتر به خانه برسدنیکرد و بعد شروع کرد به بلند خند

چنان  اما همسرم هم  ؟یخند  م   یدار  حت  ، یاکرده   مانو عالف   یارا رد کرده   تنها خروج غر زدم که، نه   هیچند ثان 

 م ی ادهیحال نداز شهر را که تابه   ییبسا جاهاو چه   میزن دور م  دارد؟ کم   به خنده ادامه داد و گفت: چه اشال

من هم  ، اما  را بدون نقص انجام بدهم   ی من هر کار  یدوست دار   که تو  دانم م  زمی . و بعد گفت: عزمی نیب را م

  .کنم و خطا هم م ستم ین املک
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در    شهیکه ر  یطلبکمال   نی. ااستده یها را از من دزدمن چونه خنده  یطلبکمال   نیا  دمیجا بود که فهمواقعًا آن  

  از وجودمان پاک شود.  تواند م  دارد، تنها با کم زندگ میاکه در آن رشد کرده  یا و نظام آموزش کودک

   متوجه شدم که عوامل  کردم، تأمل م  زندگ  یِشاد  نیبر ا ذهنمن   جادکردنِیو مانع ا  دربارۀ خندۀ زندگ وقت

عد  است. البته ب  »یمرادی«ب    رفتنیهم نپذ  هانیاز ا  ی.  شوندلحظه م  نیمن در ا  یچند هستند که مانع شاد 

  : تیاز خواندن ب

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

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

  شدم.»  مرادی «ب  می لبخند بزنم و بو های مرادی هنگام ب کنم م  نیتمر دارم

  :تیگرفتن اتفاق هرلحظه است. ب یجد  ، مانع در راه خندۀ زندگ ن یسوم

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

  ) ٣٠١٣شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

اتفاق    ن ی! ارینگ   یلحظه را جد   ن ی: اتفاق ادیگو به من م   چرا که زندگ  کند، مورد به من کم م   نیدر ا   لیخ

  ! شدنِ ما به زندگ  لینام تبدبه  یتری اتفاقِ جد یاست برا زندگ   یِباز

   ی ذهن است. ذهن ما هرلحظه    یساز گر شود، سبب در ما جلوه  زندگ  یشاد   خنده و   گذارد که نم   ی بعد  مانع 

  ی فالن حرف را زد؟ چرا هوا سرد شد؟ چرا کارم گره دارد؟ کارها   که شاد نباشد. چرا فالن  کند م  دایپ  لیدل

  ی تا جلو  کندم  دایهرلحظه پ  ذهنر که من یو درشت د  زیر  لیام، و هزاران دلافتاده دارم، استرس گرفته عقب

  سرپوش بذارد.   ی  ،یآن منبع بزرِگ شاد 

و باال آمدن    ،ذهنمن   تیدفاع کردن از هو  ها،دن یها، رنج بد کردن   وخوب    نیقضاوت است، هم  یبعد  مانع

خودمان    یو هرلحظه نورافکن رو  م یخاطر داشته باش  به  د یاست. فقط با  ی هرلحظه عامل ناشاد  ، جسم  یار یهش

  م ی و اجازه نده  م،یکن  ییفضاگشا  م،یکن   ییزار رضا آشفته است شناسااصطالح سمنو به  می ستیباشد که اگر شاد ن

  را از ما بدزدد.   لحظه زندگ  ی حت ذهنکه من 
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  از نجف آباد اصفهان   هی خانم مرض  ‐٣٣

ا  : هیمرض   خانم  بابت  تشر  برنامه  نیخدا قوت،     تلفن   ی هاتماس   ، یشهباز   ی آقا   اند عال  لی خ  تانیهامدت، 

  ممنون.   لیخ اند، عال   لیخ

  است. است، واقعاً عال شما عال  یهاغام یپ ه،یشما د یها غام یبله، پ  آقای شهبازی:

 دانم  چندوقت شده، اصال نم  نیا  ییهایی شناسا  یممنون نظر لطف شماست. من راستش    لیخ   :هی مرض  خانم

البته    ا،ی خدا  گفتم م  سال که من منتظر بودم ه  همهنیچه شده، بعد از ا  میانقالب در درونم است، بو  یمثل  

  دنیرس   چ یهمه راه است و منتظر ه  ها نیا  ه ک  د یقشنگ گفت   لیخ   ٩٢٠همه اشتباه بود، شما در برنامۀ    هانیا

بدن من گوش شده بودند، اصال خودم هم احساس    یهاخوب بود، تمام سلول   ل یخ  ٩٢٠آن برنامۀ    بعد،.  دینباش

  . ٩٢٠خوب بود برنامۀ    لیخ  نم،ینم بب اصال فقط گوش ک  رد،یرا ب  هان یهمۀ ا دی من تمام وجودم با کردم م

  ی رو یو ن  شوم خارج م  برسم، از جوان  سالبه چهل   وقت   کردم فکر م   شهیاست. هم   ام سالتولد چهل   امروز 

ام، درد و غم شده  ام سالست یب  و حت  از س  تری که من چقدر پرانرژ  نمیب اما م   گذارد، رو به کاهش م  امبدن

  م یهاو رنجش   نهی از ک   لیچقدر کم شده، خ  م یهاترس   کنم، م  ها زندگ لحظه  ن یاز قبل در ا  ترش ی دارم، ب  ی کمتر

ها  جو و دخالت وچقدر کمتر شده، جست   ها ت یو نارضا  هات یافتاده، مخصوصًا از پدر و مادر و برادرم، گله و شا

  . افتهیکاهش 

  ی ها یی بای با خودم قرار گذاشتم فقط ز  ، ید یو ناام  أسیموشِ    دنیو د   اساس  ییشناسا  ی با    شی ماه پ  ی  از

  ببندم.   ها و زشت   هات یوشاو گله   رادهایوابیچشم بر ع  نم،یخودم را بب   یهاشرفتیفقط پ  نم،ی هر اتفاق را بب

  ی برا   تر از قبلکه مرا مشتاق   کنم در درونم حس م  یاد یز  ی دوم از عمرم، رضا و شاد   مۀ ی آستانۀ ورود به ن  در

  . میبشو  لیهست، تبد  تیو ابد  تینهایچون قرار است ما به جنس خدا که ب  کند، م  لیتبد  یانتهایب  رِیادامۀ مس

.  یو جلو برو  کن  شرفتیپ  دیبا  ر یروز د  یهنوز    عنی  تیمنزل بعدش هست و ابد   یهنوز     عنی  تینهایب

  . و ادامه ده یبرو  دیهنوز با ، که هست ییپس در هرلحظه و در هرجا

 میدر گنج حضور برا  سالتا چهل    که از س  کالِس عشق»  دهه ی «  و مهربان، ممنونم از   فی لط  رِینظیب   زندگ

دوستان همراه، کودکان عشق و کائنات به سمتم   ،یشهباز  یو آن را از زبان استادانم: موالنا، آقا  درنظر گرفت

  و بشناسم و ارزان نفروشم. نمیتا خودم را بب  یکرد  یجار
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  ییکه تو خاص از آن ما ، ییبه هر گدا منگر 
  ییبهاْ ارزان، که تو بس گران شیخو مفروش

  ) ٢٨۴٠شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

فرستادم،    که در تلرام  ان»یو را  وچهارساعتهستینام در باشاه ب«ثبت   اسمش بود    یشهباز   یآقا   اممیپ  نیا

   ی »  )ی(نورد   بروند، «کوه  چه کالس ورزش  دانند که مثل من نم  کنم، دوستان    را معرف   نیدوست داشتم ا

  به من کم کرده.  لی خوب است، خ  ل یورزش خ

  . دییگو بله، بله، درست م آقای شهبازی:

  .  خوانم م  یغزل از سعد ی :هی مرض  خانم

  از دلش آرام رفت  دالرام ديد کههر 
  که در اين دام رفتندارد خالص هر  چشم

  
  بديم  دلیو ما عاشق و ب رفتتو م ياد

  کار به اتمام رفت  برانداخت  پرده
  

  نتابد به روز چيست که در خانه تافت ماه
  نرويد به بام کيست که بر بام رفت سرو

  
  برفروخت پرتو خورشيد عشق  یامشعله
  خاصان بسوخت خانگه عام رفت خرمن

  
  مجموع را در پسِ ديوارِ صبر عارف

  صبرش نبود ننگ شد و نام رفت طاقت
  

   به همه عمر خويش با تو برآرم دم گر 
  ايام رفت  عمر آن دمست باق حاصل 
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  نسوخت  نپخت يا به فراق ییهوا  هرکه
  عمر از جهان چون برود خام رفت  آخر 

  
  در طلب دوستان   قدم از سر کنيم ما
  نبرد هرکه به اقدام رفت  یبه جاي راه

  
   ول  یبه عشق ميل نکرد یسعد همت

  چو فرو شد به کام عقل به ناکام رفت م
  )١۴١غزل   ات،یغزل  ،ی(سعد  

که   ییهازنگ بزنم، چون در برنامه   دادم من به خودم اجازه نم   د ی. ببخشمیهم در آخر بو  یر یمطلب د  ی

به تلرام دارم، فرصت را بدهم به دوستان،    دسترس   توانم، زنگ زدم، گفتم من که م  ل یاول آشنا شده بودم خ

  .میزد زنگ م  میداشت تلفن را برم احتکه ر ییآن روزها ی تنگ شده بود، برا تانیدلم برا لیراستش خ  ول

شده بودم،    تانیچون تولدم بود و دلتنگ صدا  گذاشته بودم زنگ نزنم، ول  یقرار  یام که  من شرمنده  حاال

  جسارت کردم. 

  د؟ یخانم، چرا نزن د ی. زنگ بزندیدار اری اخت آقای شهبازی:

  کنم  فکر م  دانم، کردم، نم  جادیخودم ا  یاست که باز برا  تیمحدود  نیبعد هم احساس کردم ا  :هیمرض  خانم

ها حق داشته باشند، سوادش  آن   دیکنند، شا  پیرند تافرصت ندا   کهن یا  ای ندارند    که به تلرام دسترس    کسان

  ها. بعد از سال   دمیرا شن   تانیشدم صدا  ال خوشح    لیحاال امروز جسارت کردم، زنگ زدم. خ  ریرا ندارد. بعد د

  تولدتان هم مبارک باشد.  آقای شهبازی:
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  ا ی تالی: خانم الناز از ا٣۴

  . شود شروع م ٢٢٠٢ ت یکه از ب یاز دفتر چهارم مثنو  داستان سه ماه از

   کرد سه ماهعمل  ۀویش  ۀسیمقا

  عاقل:  ماه 

  آن حذور  رفترا پا ساخت، م نهیس
  مقام با خطر تا بحِر نور  از

  ) ٢٢٣۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  ژرف  یِایاَفکند در در شتنیخو
  طَرف  چیحدِّ آن را ه ابد ین که

  ) ٢٢۴٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

جهان را    یها دگ یهمان   یهاخطر و دام   یکه بو   عاقل که درواقع نماد انساِن کامل و عاشق است، هنگام  ماه 

شد و تمام   زاریاست ب  ایدن  ادِیقالبِ ص   یشدن و جا   دیکه محل ص  اش نکرد و از عقل جزئ   یا کاهل  چیه  د،یشن

را ادامه    نیشیپ   چنان سب زندگتا او هم   کرد م   نیبه او تلق  الوطن»  ُّ«حب   که ذهنش تحتِ عنوانِ    ییو خو  تیهو

و عملش را شرح صدر    دیتنها ابزار د  نیکرد. بنابرا   نف  ش،یخو  اریرا با اخت   شیها دگی چنان تمام هماندهد و هم 

هوشِ کل عدم    تِینهای ب  یمحو و به فضا   ،ی مجاز  ذهن  تِ یبه هونسبت   ییقرار داد و با شرح صدر و فضاگشا

  .آزاد رفت   یهابه آب  ریدر داستان از آب نی صورت نمادبه که زنده شد، 

ماه  عاقلم ین  ماه  ص  و  خطر  همان  ادانینادان که  جد   ها دگیو  هم  یرا  و  بودند  ذهن  نگرفته  در  چنان 

  . افتندی  شانیپا ریها را زسرشان و دام آن  یرا باال  ادان ی ص یۀزمان سا  یمانده بودند در   باق شانده یهمان 

  د یآ م  شیپ  ها دگ یبه همان   دنیو چسب  دانم با پنداِرکمال و من م   ، نیبییجدا  دِیاست که انسان با د  وقت  نیا 

  .رسد بزرگ م  یِمرادیب ی ا یو   خورد اماناتش م  ایو   دگ یقضا به همان ریتا ناگه ت 

به تله افتادند،    ها ماه   نیا  یهردو   . وقت کند م  دایپ  زینادان تما   از ماه   عاقلم ین  مرحله هست که ماه   نیدر ا 

مسئله خودش هست که  ستند،ین ادانیکرده، او متوجه شد مسئله ص متوجه شد که چه اشتباه عاقلم ین ماه 
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او متوجه شد مسئله و درد  باق   هنوز در عقل جزئ کرده   جادیا  اش ذهنو من    که با عقل جزئ  ار  یمانده. 

خودش، خودش را مرده    راتِیو تدب  ت یثیبه دانش و ح نسبت   نیحل کند، بنابرا  نشیبا همان عقل و ب   تواند نم

  کرد. 

  و بر خود زنم شمی زآن نند یل 
  زمان مرده کنم نیرا ا  شتنیخو

  ) ٢٢۶٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  برآرم اشْم خود بر زَبر پس
  بر آب بر رومو، م ر یز  پشت،

  ) ٢٢۶٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  چنانکه خس 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، اَمنست از عذاب  شیپ  ِ مرگ 
  ) ٢٢٧١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

 اشی نکند و فرم ماد   ی و شناگر  رک یخودش محو شده و ز  تِ یو هو  اری به اختگرفت نسبت   میتصم   عاقلم ین  ماه  

  بسپارد.  رود  م  رونیبه ب ری و از آب دیآ م  ریبه آب رون یکه از ب یآب  ان یبه جر چون خسرا هم 

گرفت خودش  میتصم نیساخته، بنابرا ستیز یگودال کوچولو را جا  نیآب هست که ا انی جر نیاو متوجه شد ا 

   وقت    برود و به منبع آب برسد. او حت  رونیب  ریعاقل از آب  بسپارد تا مثل ماه   بخش  زندگ   انیجر   نیرا به ا

من بلند نشد و    راتِیمن و تدب  اریاخت   وعنوان من  ف انداختند، به تُ   شیسخت فشرده شد و رو  ادیدر چنگاِل ص 

  ی دور انداختندش. او چند غلْط رو   و به  افتند ی دردنخور  او را به  ادانی ص  ن یهم  ینشان نداد، برا    واکنش  چیه

  . افتی یی و رها دیآب رس  ان یبزند و رفت و به جر ییدست و پا چ یه کهن یخورد بدونِ ا ن یزم
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  غَلْطان رفت پنهان اندر آب  غَلْط
  کرد اضطراب  آن احمق، هم  مانْد

  ) ٢٢٧٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  میآن سل جستچپ و از راست م از
  م یبِرهانَد گل شیبه جهدِ خو تا

  ) ٢٢٧٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  ی هاها و قالب در همان چهارچوب    عنیوراست  و دام، مضطرب شد و در چپ   ادانی ص  دنیاحمق با د  ماه  ول

   احمق بود که به عقل جزئ   نیا  ی. او براگشت دنبال راه حل م  انی از جمع و اطراف  دی و فکر سابقش و در تقل  دید

  بود.  متّک   لیدارش خ و دانش من 

  افگندند و اندر دام مانْد   دام 
  ند او را در آن آتش نشا احمق 

  ) ٢٢٨٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  یاسِر آتش، به پشت تابه بر 
  ی احماقت گشت او همخوابه با
  ) ٢٢٨١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

با همان خودش را از تله برهاند    خواست که خودش را به تله انداخته بود م  بود که با همان عقل  نیاو ا  حماقت

تا    چاندیپ  ادانی در تور ص  هیالبهه یخودش را ال  ق،یتوفیو جهد ب   هودهیب  یهابود که با دست و پا زدن  گونهنیو ا

  سرخ شد. ادانی در آتشِ ص تاًینها

  هست که:  تیب نیا  ادآوری  داستاِن سه ماه عاقلم یعاقل و ن  ماه تفاوت

  اش از اضطرار اشسته عاقالن، 
  ار یاشسته با صد اخت عاشقان،

  ) ۴۴٧٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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انتخاب دارد،     لیکه هنوز خ    خودش زمان  ار ی عاقل داستان درواقع همان انسان عاشق است که به اخت  ماه 

  .کند و عمل م ندیب نظر م  دیو با د  کند شسته و فقط فضا را باز م ذهنمن   ارِی دست از اخت

باالخره به خودش    و اظطرار  ی ناچار  یاز رو   یمرادیب  دادِی همان انسان عاقل است که هنگام رو  عاقلم ین  ماه   و

  . سپارد از جمع، برگرفته و به عاشقان و بزرگان م دیو تقل  ذهنو عملش را از من  دید ارِی و اخت  دیآ م
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  از کرج  الیخانم ل   ‐٣۵

  و چشمه کوثر  پرواز

در آسمان    نیهمانند عقاب و شاه   ییهاخصوص پرواز پرنده ها بودم، به پرواز پرنده  ی عاشق تماشا  شه یمن هم 

.  کرد موجودات مرا مست م  نیا  ییبای . عظمت و زتینهای ب  انوسی نهنگ در اق  یشنا کردن    یتماشا   ای  انتهایب

  .چِشَم م  یحضور را تاحد   یار ی هش و میآ م رون یاز ذهن ب ها لحظات آن دن یبا د دانستم آن زمان نم

خودم حساب    یفقط رو   دی رفتم و آموختم که با  شهیهم  یاز خانۀ پدرم برا  سالدر سن هجده  اتفاقات زندگ  با

اگر    ای قادر به حل آن چالش بودم،    ای   دم،یرس م   هانباشم. هرجا که بر سر دو راه   کنم و منتظر کم کس 

  ها یمرادیب  نیو ا  کند م  مرادیمرا ب  که زندگ   دماما متوجه نبو  دم،یپر و از آن م  کردم نبودم آن چالش را رها م 

  . کنندرا انباشته م   ییدر من دردها

آغاز شد. شروع به   ها دگیهمان یاز رو دنیپر یآگاهانه برا نی هدفمند شد و تمر هادن یپر نیشما ا یهادرس  با

. وسط  ریخ  ای بله است    ایسؤاالت    نیو گفتم جواب ا  دیپرس م   شهیاز خودم کردم که شما هم   نوشتن سؤاالت 

را نگه دارم    دگیاز همان  حاال کم  عنی ر»یخ«  باشد و نه   «بله» سؤاالت اگر نه   نیدادن به ا  ندارد، چون جواب 

  .شود چه م  نمی تا بب

بعد از چند    دادم؟ و جواب م   نوشتم م   یبه یو سؤاالت را    نشستم خلوت م   هر روز در اتاق   مدت  یبرا  پس

هم مشخص شده   میهاخودم را نوشته بودم. هدف   زندگ  با خودم معلوم شده بود و قانون اساس  فمیروز تکل

  : خوانم سؤاالت را م نیاز ا یبودند. تعداد

اگر پول    ؟ یدار    و استقالل مال  کن م   کار و تالش  ای آ  ؟ده برنامه گوش م  نیچرا به ا  ست؟ یچ    از زندگ  هدفت

  سبب یب  اتی شاد   ا ی   شاد هست  ات در زندگ   یر یوجود شخص د  ای با وجود پول    ایآ   ؟ خواه  چقدر م   خواه م

  است؟

 لیرا به پش تبد  مش زندگ  عنی  ؟ کنم  لیبه زهرمار تبد  ای  را شاکر هست   زندگ  یبایز  یهانعمت   ایآ

  ؟ کن م

از سر    ایداشته باشم؟ آ  دینبا  نقص   چیباشند و خودم هم ه   خواهم طور که من مکه همه آن  یپندار کمال دار   ایآ

  عشق؟  ایهستند  ی و آبرودار ازیارتباطات تو از سر ن  ایبا عشق؟ آ ای ده را انجام م   یکار  فیتکل
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و مردۀ   یامردۀ خودت را رها کرده   ای آ  ؟ی دار روا م  رانیرا به خود و د  و زندگ   ی خودت را دوست دار  ایآ

  ؟ ی بذار یریدرخت خودت را بر درخت د وۀیم  خواه م  ای آ ؟ کن را رفو م رانید

مثل   ییای دن ی زهایچ  د ینبا  عنی  تیمعنو  ای آ ؟ی در خودت دار سه یخشم، توقع، قضاوت، درد، حسادت و مقا  ایآ

  . ریو سؤاالت د ؟ داشته باش و امانات رفاه  ن یهمسر، شغل، ماش

   ذهن از من  هاست که در باتالقافتادم و متوجه شدم سال   هیسؤاالت به گر  نیجواب دادن به ا  نیدرح   خالصه

ام خوب  رابطهن خودم  درو   ام. خودم با زندگمانده   ری فق  ذهنهاست در من . سال کارم هستم و علف هرز م 

  . گفت اما دروغ م است، ات با خودت خوب رابطه  دیگو اما ذهن م  ستم،یعاشق خودم ن ست،ین

م  نیا  خُوب ا  توانست پرنده چطور  همان  نیبا  بب   ی فضا   دگیهمه  را  با حس سب  ند یگشوده  پرواز کند؟    و 

و فقط    کردم به انداختن نورافکن فقط برنامه نشانم داده بود. پس شروع    نیراه چاره را با ا   بختانه زندگخوش 

  کنم.  «ال»  گفت چه ذهنم مهر آن  کردم خودم و تالش م   یبر رو

درونم اعتراف کردم، هر روز گوش خودم  تییها را به خداو صفات آن را دارم، بعد آن  ذهنکه من  رفتمیپذ اول

  راتمیی تغ شد، م  ترش یکم تعهدم که ب. کم نشاندم به برنامه او را م کردنگوش  یزور هم شده براو به  گرفتم را م 

  . دمیچش م یترش یب ن یریو ش شد م ترش یهم ب

به خودم    ها دگ ی. از درد هماندادند را نشانم م   میها شدگت یهوو هم   دندیکش مرا به ذهن م  رون یب  یماجراها 

را    یی طال  ی هات یب  کردم،طلب م   کردم، التماس م  کردم، م  هیگر  کردم، اما باز برنامه را گوش م   دم،یچ یپ م

ام را  . اشاالت روزانه گشتم و باز برم  رفتم  به ذهن م  از . بکردم م  «ال»     ول  آمد،م   ادمی گذشته به    خواندم،  م

  . نوشتم م

  بس خون رود   اتدهیدل و از د از
  رود   رونیب  یمعجِب نیز تو ا تا
  ) ٣٢١۵ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

 ترش ی شنونده بودم، ب  ترشیب  زدم، تر حرف محمله کند. کم   تواند تر مکم    ذهنآموختم با سوت زبان، من   کمکم 

   باشد. با نشستن کنج خانه که کس   اجتماع  دیچه؟ آدم با   عنی«  :  گفتند م  رانی. د ماندم در خلوت خودم م

  .»دیآ آدم نم   به زندگ
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  ر ید  یادر کنار پرنده  تواند نم  ست،یکه خود پرواز را بلد ن  یاپرنده   دانستند ها هم ناآگاه بودند و نمآن   اما

  ی جا را به   م یدردها  ترش ی. آموختم بشد ذوب م  ترشی ب  م یو دردها  شدم تر م زنده   پرواز کند. هر روز به زندگ

  . میقابلمه بو ی در  ای ها، با چاه آدم

و   شدم و قضاوت داشتم، متوجه م   بتی غ  زه،یو حسادت، توقع و ست  نهی خشم و نفرت، ک   کردم، م  تیشا  تا

کاشته بودم و دِرو    انیسال   بودند که در ط   یهرز  یها. همه، علف کردم و باز برنامه را گوش م  کردم توبه م

  گندم بارد.  زندگ  دادماجازه م  بارن یا ول کردم، م

ا  فقط ا  ادیز  به من داشت، چون در زندگ   زندگ   لطف  ی  انی م  نیدر  پر  نیاز  بودم    دهیشاخه به آن شاخه 

نرفتم.   شد که م   ییشنهادهایبا تمام پ  یریدرِ د  چیدرگاه ماندم و به ه  نی. پس بر درِ ادهد جواب نم   دانستم م

م حضور گوش  نداکردم فقط گنج  م  یی.  نمسال که    لقف  نیا  دیکل  گفت درونم  باز    ی ها درس   شود هاست 

  موالناست. 

 ی همانند معتاد  کردم، م  تیدر حد کوچ خودم رعا   ،یو معنو   یماد   توانستم که م  یجبران را به هر نحو   قانون

  کنم،  و پرواز م   رقصم شادم، م  سببی خودم حاال ب  یبعد از ده سال کار بر رو  کهنیکه در حال ترک بود. خالصه ا

  غلبه کرده.  میهابر درد امی شاد، اما ندارم، بله دارم هنمن ذ دی فکر نکن

بعض  ذهن و  دیشا  هاچون تنها زندگ  ای   یچون زود مستقل شد  دیب   تر بوده، اما تو آسان   یبرا  طی شرا  ،یکرد

تر گذاشته، پس آسان   اشدارد در سفره  یر یادگی را که الزم به    یز یهر کس آن چ  یبرا   . زندگستیطور ن  ن یاصً ا

    .میدار مانیراه ا نیو ا  به زندگ قدراست. بسته به باور ما دارد که چ ذهنتر هم حرفِ من و سخت

«تو از من به دل    :  گفتم و م  زدم درونم حرف م  تییبا خدا  ام، ذهنمن   یهات یو شا  هاه یاوج دردها و گر  در

و از صد پدر و    خواه من م  یرا برا  نیمن گوش نکن. من باور دارم که تو بهتر   یهاتو مرا بتراش، به ناله   ر،ینگ

  .دیتراش داشت م ودکه به خ  و او هم از سرِ عشق .»یترمادر به من مهربان 

  ی دامادمان حملۀ قلب  برد،سر م آخر عمر به  یام، پدرم در روزها آمده   رانیهفت هفته که به ا  نیحاال در ا نیهم

  د یشد  ذهندر دردِ من   یاست. برادر  ن یپدرم سنگ  ی ماد  ی هانه ی زنده مانده. هز  یوبار با شوِک التر داشت و د

  ی و هم معنو   یهم ماد   ،اما چشمۀ کوثر زندگ  نم،یب م  ها ی مهریب  شنوم، م  ذهنمن  یها حرمت ی ب  اریدارم، بس

  .کند فوران م  میبرا
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  د یبر گردون رس ر ی الض نعرۀ
  د ی بِبر که جان ز جان کندن ره نیه

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

  ت ییخدا  ستم، یدنبال رنجش نبه   ران یدر حرف د  ریمختلف. د  ی هابا لباس   نمیبکس را شاه م و همه  زیچهمه 

را با    هان یاما ا  نوشتم، را هم نم  رونیاتفاقات ب  نیاز ا  کدامچ یقانون جبران نبود، ه   ی. اگر برانمیب ها را مآن

  .نی جبران کنم، هم  دیرا شا  یهبازش یاز زحمات آقا  یاتا ذره گذارم شما به اشتراک م 

را هم به من بدهند، دست   ا ی. اگر دن باارزشم و درونِ خودم شادم و راض  ار یخودم را دوست دارم چون بس من

  . امدیآزمودم، اما ز تو خوشترم ن زندگ نیرا در ا ز یچراه بر نخواهم داشت، چون همه  نیاز ا

کند.    یسپر   ها ساخت تا مرا از سخت   میبرا  یکار انداخت و زره و سپر به   میحضرت داوود را برا  یها دست   زندگ

تا   اموزم، یشدن را ب وارعقوب یرا برد تا من  وسفم یگلستان کرد.  میبعد آن را برا مرا به آتش نمرود انداخت، ول

چراغ حضور را از چشم نامحرمان    نیو شاد باشم و ا  رقصما به من نشان دهد، تا از درون بخندم و بچشمۀ کوثر ر

  پنهان کنم. 

   زندگ   رونیفقط اتفاقات ب  میبرا  ریماجراها د  نیو ا  دهیکرد. هزاران نعمت به من بخش  ازین  یمرا ب  لحاظ مال  از

. مهم  یپر ها مبا عقاب   یبا کالغ بپر  توان نم  رید  یدوست دارم. عقاب که شد  یآزاد   نیهستند. همه را در ع 

  خوردن.   نیکارش سرگ  وکالغ، خودش را چقدر بزک کند، کالغ، کالغ است  ستین

گوشم را  زندگ تیکه عنا یاش از روز چون همه   ستم،یهم ن  یزنده شدن به حضور  ا ی یاجه ینت چیمنتظر ه  رید

  دنبالِ صدر آن باشم. ندارد که به  ییراه انتها نیام و اقبل از آن در راه بوده  شنوا کرد و حت

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  را بذار، صدرِ توست راه  صدر

  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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  حسام از مازندران  یآقا ‐٣۶

  خوب است؟   زیچاز شما، همه میوقت است خبر ندار  لیخ  آقای شهبازی:

  کم کار شدم.  یمقدار   ی خوب است، خوبم، ول  زیچخدا را شر همه  حسام:  یآقا

  . دییخُوب، بفرما ل یخ د، یکار شدکم  آقای شهبازی:

  ن ی به امن راجع   ی شهباز  یموالنا. آقا   ی دفتر پنجم مثنو  ١٨٢و    ١٨١  اتیام از ابآماده کرده  غام یپ  حسام:  ی آقا

اعتراف، اگر شهامتش را داشته باشم   یهمراه دارم که خدا قسمت کند به یادیز ی هاغام یها و پتجربه تیدو ب

  .ی بعد یها غامیدر پ

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

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

  زمان  ی در صد سال، خواه خواه
  وارهان امانت واگزار و   نیا
  ) ١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

 های مرادیجز در موارد نادر در برابر ببه  دهم که به گنج حضور و اشعار موالنا گوش م  ان یسال   نیدر طول ا  باًیتقر

  ام. نشده  میتسل  اله یطور کل قضا و به

  را قورت بده!  اتخواندم به نام قورباغه   یکتاب شیپ هاسال 

  بود:   نیکتاب ا مضمون 

پس هر روز   ،کار نداشته باش  نیجز انجام ا یاچاره  چیو ه   قورباغه را قورت بده  یهر روز  یمجبور شو  اگر

تا    ات را قورت دهباشد که قورباغه   نیا  ، ده که انجام م  ی کار  ن یاول  دیبا  یشو صبح که از خواب بلند م

  آور و سخت نباشد. کار چِندش   نیا ریروز فکرت درگ  مابق
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بهره گرفتم که    لیروزمره خ   و زندگ   ی کتاب در اُمور ماد  نیکارت را اول انجام بده. من از ا  نیترسخت   عنی

  یی طال  تیب  نیگوشم به ا  یدر اُمور معنو ، ول  کند م  موالنا را تداع   قی عم  تِیاز ب  یمحدود  اریبس  انگار معن 

  . زنددر گوشم زنگ م  یدیشد یو با اک تیب نیروزها ا نیاما انگار ا ،استبوده موالنا کر 

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

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

   ی   سخت  ، ذهنمن   دِیرا از د  می اگر تسل، اما  نباشد  یجامع و مربوط به کار معنو    ل یمثال، خ  نیآوردن ا  دیشا

که انجام دادن    ست یدرست ن  ن یا  م،یبدان  زندگ   ۀشدگشوده یروز را فضا  لحظه، خوردن قورباغه و آرامشِ باق

  . میو کارِ کوتاه را بر خود دراز کن  میندازیب ری آن را به تأخ

  یامانت از ماست و بها   نی به دنبال گرفتن ا  . زندگمیآن را انجام ده   دیکه بر گردن ماست، با  ست امانت   نیا

  و آرامش خواهد پرداخت.  یو پس دادن آن را با شاد  ی نگهدار

 

 


