
ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۱-۱مشار

  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  

  ☎☎☎٩٢١-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎

  اجرا: آقای پرويز شهبازی 

  ١۴٠١ خرداد ٧٢تاريخ اجرا: 
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  2صفحه: 
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  3صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵   ای خانم مرجان از استرال ١

 ٩ ی شهباز  یسخنان آقا ٢

٢١  پویا از آلمان  یآقا ٣  

 ١٧  آقای نیما از کانادا  ۴

 ٢١  ی شهباز  یسخنان آقا ۵

 ٢٢ سارا از آلمان خانم  ۶

۶٢  سرور از گلستان خانم  ٧  

 ٣١  شهر اصفهان زرین از زرین خانم   ٨

 ٣٣  الن یاز گ  هی خانم سم ٩

۶٣ ساله  ٢١خانم نسترن  ١٠  

٩٣ خانم سهیال  ١١  

٢۴ دانمارک آقای عل از  ١٢  

۵۴  ی شهباز  یسخنان آقا ١٣  

 ۴٧  خانم مریم از استرالیا  ١۴

٠۵  ی شهباز  یاز ونکوور  با سخنان آقا نای خانم د ١۵  

٣۵  از ونکوور  نای خانم د ١۶  

  ۵٨تا یو خواهرشان   ارایخانم ت  ١٧

 ۵٩  یلدا از تهران خانم  ١٨

٢۶  خانم ریحانه از استرالیا  ١٩  

۶۶  ی شهباز  ی کانادا با سخنان آقاخانم زهره از  ٢٠  

 ۶٩ فرزانه خانم  ٢١

 ٧٧  خانم زهره از فوالدشهراصفهان  ٢٢

٩٧  مریم از اورنج کانت خانم   ٢٣  
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

١٨  شهربانو از کرج خانم  ٢۴  

۴٨ خانم الدن از کانادا  ٢۵  

٧٨  خانم آیدا از نجف آباد  ٢۶  

٩٨ پروین از اصفهان خانم  ٢٧  

 ٩٠  ) ٢۴خانم شهربانو از کرج (ادامه پیام  ٢٨

 ٩٣  خانم فرزانه از فوالدشهر اصفهان  ٢٩

۵٩ ی شهباز ی و فرزندانشان از بروجن با سخنان آقا  نبیخانم ز ٣٠  

 ١٠٠  از فوالدشهر اصفهان  میخانم مر ٣١

٢٠١  از اصفهان  یمهد   یآقا ٣٢  

٣١٠ از  اصفهان آقای عارف  ٣٣  

۶٠١ فائزه خانم  ٣۴  

٨٠١ افسانه از لرستان م خان ٣۵  

 ١١٣ آقای حسام از مازندران  ٣۶
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  5صفحه: 

   ای خانم مرجان از استرال‐١

صحبت    کمی  »ی«حس ارزشمندکه آماده کردم قصد دارم دربارۀ    غامیپ  نیمن در ا  یشهباز  جناب

بابت صراحِت    مستند است، از قبل  که. بعد چوننهیزم  نیخودم در ا  شخص  یهاکنم، همراه با تجربه

  . کنم م خواهکالمم معذرت

  است. اقتیعشق و حضور، احساس ارزشمند بودن و حس ل ق یتجربۀ حق  یاصول برا  نی تر از مهم  ی

به همان    م،ینکن   و درواقع آن را زندگ  میدر درونمان احساس نکن  قتاًیما حِس باارزش بودن را حق   اگر  

  . میرا تجربه کن بختخوش  میتوان هم نم زانیم

 یهاهستم، من بها دارم، فارغ از هرگونه داشته  مت یهستم، من ق  قیمن ال  عنی  »یارزشمند  «حس

خودم ارزش    یرا تجربه کنم. من برا  عال  زندگ  یکه    دارممن به خودم روا م  عنی .  رونیو ب  یظاهر 

  .  آورمحساب مهستم و خودم را به  کاف ییتنهابهخودم  یمن برا عن یو احترام قائلم. 

داشت  یتجارب  ط گذشته  در  خانواده،  م،یکه  در  جامعه    چه  در  رابطه  ایچه  حس    نیا  مان،یهادر 

 اش یدر درونمان اح  دیرا ما و فقط خود ما با  نیکه ا  میبدان  دیدر درون ما کشته شده. و با  یارزشمند

  . میکن

  .میتر شدن موضوع، از تجربۀ خودم بوملموس ی برا خواهم م

من    زندگ  یتو  ارزشیب  یهاآدم  شهیچرا هم  شوم؟م  ر یسؤال بود که چرا در روابطم تحق   میبرا  من

رابطه  ند؟یآ  م هر  تو  م  یاچرا  را کنترل  فرد  و  دارم  از دست دادن  را    ق یچرا عشق حق   کنم؟ترِس 

  یدارم هر روز رو  کهنیچرا با ا  رود؟باالتر نم  سقف    یدم از  درآم  زانِیتجربه کنم؟ چرا م  توانم نم

  تجربه کنم؟ توانم نم واقع  یمعنااما حس زنده بودن و حضور را به کنم،خودم کار م

  شدم. تر قیدق در درون خودم» یو حس ارزشمند اقتی«احساس ل قیمبحِث عم نیبه هم کهنیا تا

تجربه    رونیکه در جهان ب  ی ز یهرچ  ای  شود که با ما م  یکه هر رفتار  میگرفت  ادیرا از موالنا    نی! ادوستان

  انعکاس درون ماست. شی ب م،یکن م
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  6صفحه: 

 یی هاکه من عادت   دمیبه شخص خودم. دخودم نسبت   یافکار و رفتارها  یرا انداختم رو  نیبذره  نیبنابرا

  ها آگاه نبودم. به آنحال نسبت اما من تا به زنند،م ادی را دارند فر  ارزشیدارم که حس ب

م را با دندان  مثالناخن م ایپوست لَب ،نمگاه ک که خون م ییتا جا پوست کنار ناخنم را. ای د،یآ  

  ضرر دارد.   دانم م کهنیبا ا شنم، انگشتانم را م قولنج

  . کنمم میهاهیرا وارد ر انیقل دود

  . کنمو خراب م کنمها را ممرور آنالک داشته باشم به اگر 

  . دهم نم  تیاهم لیخ امظاهر و آراستگ به

  که بارها دهنم سوخته. خورمقدر داغ مغذا را آن ای ییچا

  شدن. ر یفقط جهت س خورم،را با عجله م غذا

  . کنمداغ حمام م لیآبِ خ با

  . کنمرا شانه م میموها ای کشم نخ دندان م  ای زنمتند و خشن مسواک م لیخ

و    خوردم  وار یو تخت و در و د  ز یم  یهامحم به لبه   میهادست  ای  میو بارها پاها  رومراه م  دقتیب

  بدنم کبود است.  یجا ی شهیهم

  . کنم خوب مراقبت نم نمیو ماش لمیوسا از

که من چقدر خودم   دمیدقت کردم و د  تر شیبه خودم بوگوها و افکار خودم نسبتگفتتر به  همه مهم   از

  . کنمم ر یرا تحق 

  . کنماشاره م میهابه نقص یمن فور کند، م انیرفتار من ب ایبه ظاهر نسبت که نظر مثبت هرکس
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  7صفحه: 

در درون به    یفور  دهم، العمل نشان مسوت کنم، عکس   دیکه با  ییمثال جا  کنم م  اشتباه   وقت 

  .مر قرار نبود ساکت باش ؟ی: باز هم زِر زدمیگوخودم م

  : ن یچننیا ز یرآمیجمالت تحق  ای

  خنگم،  لیخ من

  . کنممثل خر کار م من

  . ترسممثل س از سوس م  ای

  . کنم م  اش بابت مزاحم بودنم عذرخواهبودن دارم و همه  در مراوداتم حس مزاحمت و اضاف مدام

  . رمیبم اله میگوم یدردابراز هم یبرا ای

 ط ی شرا  ای  ر یافراد د  ونیو تماماً مد  رمیگ م  دهیخودم را ناد  یهاتالش  م،یهاشرفتیو پ  میهاتیموفق   در

  . نمیبم خاص

  . اندازمم ر یرا به تأخ امپزش یهایر ییپ

  . کنم م و تحرک جسمم کاهل سالمت در

  .شوداضافه م ستیل نیتمام نشده و هر روز دارد به ا ستیل هنوز

 توانم را شروع کردم. و م  ارزشیب  یالوها  نیاز تمام ا  ز یپره  یطور جدبشّخصه ده روز است که به  من

  . نمیب دارم م رامونمیدر خودم و پ  یاالعادهفوق  جینتا میبو

  ی جلو  بارن ینگاه کنم. ا  نه ییبه خودم و بدنم در آ   ه یاز چند ثان  تر شیب  توانستم من نم  ها،نیبر ا  عالوه

که   کنمم  ی ادآوریو هربار به خودم    کنمبه وجودم ابراز عشق مو نسبت  کنمخودم را نگاه م  نهییآ 

  چقدر ارزشمندم.
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  8صفحه: 

و مداوم به   کنم هرچقدر که سخت است، غلبه م  امبه تنبل  لیم  یاحترام به جسم و روحم رو  یبرا

  .رومباشاه م

  . می کنجبرانش م بخشمت، من دوستت دارم، من م میگو به خودم م کنم م اشتباه اگر 

  .  میکن م  تیرعا درستقانون جبران را هم به م،یخودمان ارزش قائل باش یبرا وقت 

  تیکه در درون حس کفاتوجه، چون  ی اگرفتن ذره  ی برا  می گذارنم  هیاز حد ما  شیب  مانیهارابطه  در

  . میکن م

را    لیخ  ینکته  نیا م  یهرکار  م،ی ر یب  ادیمهم  انجام  خودمان  خلوت  در  ما  حس   یرو  میدهکه 

دن  یارزشمند دارد و  اثر  ما  به  ایدرون  را  رفتار  همان  ما  انسان  ۀلیوسانعکاس  با خودِ  اتفاقات  و  ها 

  .  کند م

  .یشوم ر یتحق ،کن ریرا تحق  خودت

  کند را به تو اثبات م  ات ق یناال  زندگ   زانیبه همان م  ، یو وقت نگذار  زحمت نکش  یخودساز  یبرا

  . کن ی کار شیو برا اش نیتا بب

  .میبشو هیهد  قیال دی. بامیبپرداز دیدارد که با ییبها  یز یاما هرچ ست، یآسان ن الیو کنترل ام ز یپره

ل  یایاح  یبرا  اگر  نکن  اقتیحس  بتوان  م،یخودمان تالش  ندارد که  ب   ر یبه خ  م یامان    کرانیو برکت 

  .  میداشته باش دسترس زندگ

  :میگوموالنا م دگاهیآخر را هم از د یجمله

  ییبهاْ ارزان، که تو بس گران شیخو مفروش
  ) ٢٨۴٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  9صفحه: 

    یشهباز یآقا سخنان‐٢

  م، ی امتداد خدا هست  کهنیخاطرِ ابه   میهست   قیها المهم است. ما انسان  اریبس  اریخانم مرجان بس  صحبت

کامال بر    شود، پندار کمال م  مییگوم  شود، که منجربه پردۀ پندار م  ذهنمن  نیو ا  م یاز جنس او هست

ا  سه»ی«مقا و  شده  اعتمادبه  نیبنا   است.    نفساصطالح غلط   عنینفس  به  ماد «اعتاصال    به اعتماد 

دادند،   حیکامال توض  شانیدانستن خود که ا  ارزشیندانستن خود و ب  قیال  ن یو متأسفانه ا  »ذهنمن

  موفق بشوم. توانمکه من نم شود تصور م نیو ا منجربه تنبل 

تان را. همه  ارزشیحس ب  عن ی  ختم،یهم رسد را درواقع به  نیبنده، من بارهاوبارها ا  تجربۀ شخص  در

چقدر آدم را   ارزشیحس ب  نیثابت بشود به شما که ا  کهن یا  یروستا هستم. برا  یمن مال   دیدان م

 یی روستاهم  یسال، با    دهاست که شانزده سالمان بود مثال، هفده سال، شانز   ادمیمن    کند، ناتوان م

  . نمایس میبرو میخواستسمش قربان بود و ما مو ا ز ی تبر  میآمد

   و ه  دهندما را راه نم م یگفت نما،یس میبرو می ر یب طیبل میو من و قربان جرأت نکرد نمایدرِ س میآمد

و قربان گفت نه! ما را    م؟ی ر یب  طیبل  میبرو  م؟ینرو  م؟ یبرو  م،یستادیا  ساعتمین  یجا، نزدآن  میستادیا

  . مینگرفت  طیبل م،یرفت  می. برگشتدهندراه نم

شهر، از    طیبا مح  شودم   سهیمقا  روستا وقت  طیکه مح   دی ریرا درنظر ب  «حس حقارت»  نیشما ا  و

پندار   پردۀ  نیو در ا  میچون در ذهن هست  د،یآ وجود ماصطالح بهما، به  یبرا  دنید  چه کوچ   اسیق

  . میهست

. ما براساِس رونیب  آوردم   اسیما را از ق  درد،پردۀ پندار را م  نیاست که ا  نی ا  اشدهی خواندن فا  موالنا

را فقط با  یادیز یو من مجبور بودم واقعاً که سدها میبالذات باارزش هست م، یستیباارزش ن «داشتن»

درس بخوانم بروم دانشاه    خوبقدر  مجبور بودم بروم آن  عنیفقط با درس خواندن بِدَرم.    ل،یتحص

به خودم ثابت کنم که نه! تو را دانشاه هم   ر،یدر دانشاه بودم د  ر ید  ،رفتم دانشدۀ فن   که وقت 

  . دهندراه م
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  10صفحه: 

را   رانیا  ی  ست مال جمع هم هست. کاف  ست،ی فقط مال فرد ن  نی. ادیآ با تو م    حس ه  نیا   عنی

  دیگو . منیخودت را بب  ن،یرا بب  هان یکه ا  ندیو به او نشان بدهند بو  شرفتهی پ   اریمملت بس  ی  بِبرند

استعداد در   نیا  که . درحالتهانیدرمقابل ا  میستیبلد ن  ز یچچیما اصال ه  اند،شرفته یپ  لیخ  هانیآقا ا

  وجود دارد.  ی هر بشر 

ا  اقتِیل  پس به  ن   م،ی اقتیلیب   میکن که اآلن فکر م  ستین  نیما  نَفْسمان  . ست ین  ذهنبه من   ست،ی به 

آن  شرط   ذهنمن تربشده که  آن  تشی طور که  هست که    ذهن  ر یتصو  یرفتار کند.    یطورکردند، 

هرجا هستاستیپو از شما  ب  دی. هرکدام  ا  دیبا  د،ی کن م  اقتیلیحس  قانون جبران  پندارِ    پردۀ«  نیبا 

  کتاب است.  نیباشد، مخصوصاً خواندن، کتاب! ا دی. پشتش کار بادی را بَِدر »اقتیلیب

هفت  اریبس  یهابختانه کتاباآلن خوش  هاکتاب آمر خوب  در  دالر  ب  ،یخر  م  ای هشت     ی  نشیاز 

. و من مجبور  استفاده کن  توانبوده م  تیکه هفتاد سال در موفق   آدم باتجربه، کس  یدانشمند  

 باالتر اشال  یوبر   ذرهی«نه! تو  بخوانم و به خودم القا کنم که    نهیزم  نیدر ا  یادیز  یهابودم که کتاب

 که من نتوانم.»  ستین  ز یچچیو ه  توانم«من مکه    نشیب  نیاست که با هم  نیو ا   .»یبرو  توانندارد، م

  کنم.  شرفتیمقدار پ یتوانستم 

بشود،   تیرعا  دیمنتها قانون جبران با  د،یکن  تیفرمول را رعا  نیهم   دیتوان م  دیشما که جوان هست  حاال

  شود جلو برود، نم خواهد م ییو پررو با جهل و ندانستن و نادان  موقع ی  ذهن. من خواهدکار م

کار  ها،نیبا دروغ و ا یجوریو باالخره  یبازو با حّقه ییروش را انتخاب کردن که با پررو نی! و انیا

  . کندما را با شست مواجه م نیا برم،م شیرا پ

 کهنیا  ی. براشودآمد، بدتر م  رونیب  ریاز تحق   شود پا گذاشتن قانون جبران نم  ِریدروغ و دغل و ز  با

  !  توان نم یدی! دینشد یدیکه د دیگو م  ذهنبعد من خورد،آدم شست م

در   دیکه شما برو  ستین  نیو حاال که کار ما ا  دیشن  میما خواه  ذهنرا از من  أس»ی  ی«صدا  نیا  تبمر 

  طورن یهم هم   ی. در کار معنومیموفق بشو  یاست که در کار معنو  نیکار ما ا  د،یموفق بشو  یماد  یکارها
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  11صفحه: 

  ،  ستین  قیال  ، یزنده بشو  ر به حضو  توانتو نم  ،توان ! نمتوانکه تو نم  دیگو مرتب م  ذهناست، من

  به حضور زنده بشود.  خواهدخودش م م،یما امتدادِ خودش هست که درحال ،ست یخدا ن قیال

در کارِ   . هرکسفتدیخانم مرجان جا ب  یهاصحبت  دوارمی. امرمیوقت شما را نگ  نیاز ا  تر شیب  ر ید  من

به خودش   اقتمیلیمن ب  دیگو روز به خودش، چون مبهروزخودش، و    ِریخودش است با تحق   بِی تخر 

  .زند لطمه م

سر   دفعهی  دیدیکه رس  جان یا  د،یکار کن   د،یکار کن  د،ی کار کن  دیکن م  خوب گفتند! شما سع  لیخ

مرتبه   نیداشتن او ارزشِ نگه اقتندیلیب کنندکه حس م ییهاالو در آدم نی. انییپا دییآ م دیخور م

دوباره    خورندسر م  زنند،مبه خودشان ضرر    کنندم  ی کاریجا  در آن  ن یب م  دفعهیرا ندارند،  

  ! نتوانست یدید دیگو م شانذهن. بعد منشوندصفر م

بابه  وجهچ یهبه من  به  مینکن  یکار  دینظر  بکه  ب  ،اقتیلیاصطالح  م  اقت یلیحس  تو   کندالقا  که 

  مهم  ز ی. چمیکن  بی خودمان را تخر   جهیو، درنت  یرا ندار   اقتشیو ل  باش  توان نم  جانیو ا  توان نم

  !نیاست ا
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  12صفحه: 

  از آلمان  ایپو یآقا ‐٣

  حضور  انگشتان

دست از پنج انگشت     یکه    دیادهیشیموضوع اند  نی حال به اتابه  د؟یابه دستان خود نگاه کرده  حالتابه

  گنج   ٩٢١  ۀشده در برنام  ر یتفس  ٢٨۴٢هم نبود؟ غزل    است و اگر انگشتان نبودند دستشده  درست

  دارد.   تیحضور پنج ب

  انگشت از دست حضور درنظر گرفت. دست حضور دست   یعنوان  به  توانغزِل پر را م  نیاز ا  تیب  هر 

انگشتان   نیتا ا  م یکن را مرور م  ٢٨۴٢خواهد کرد. با هم غزل    ییراهنما  مانق یاست که ما را به خود حق 

  .میحضور را بهتر بشناس

    » یمرادیاول: انگشت «جهاِن ب انگشت

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

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  . ٩٢١در برنامه  یشهباز ی بودند از زبان شما آقا یادهندهتکان جمالت

 خواهم جهان مراد م  نیمن از ا  ایکه آ   دییو بو  دینیبار با خود بنش  ی  سالهجوان س  یعنوان  به  شما

  سخن با من بود.  ینه. رو ای

جهان،   ن یاست که ا  نیا  کندم  د یکه مسلم است و موالنا به آن تأک  چهآن  ول  دانم،نم  قتاً یرا حق   جواب 

را    زندگ  ،جهانن یا  یهادست آوردن خواستهکه با به  کنم است و اگر هنوز من فکر م  یمرادیجهان ب

که    ییبارویشود آن ز برسد م  قیدرک عم  نیبه ا  دست خواهم آورد، سخت در اشتباهم. اگر کسبه

  . دیآ از در درم یو شاد با مبارک دیگو موالنا م
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  13صفحه: 

«به مراد  مصرع:    یتنها    کنم،لحظه بارها و بارها با خود تکرار م  نیرا در ا  » یمرادی«جهان ب  انگشت

به    دم،ی«به مراد دل رس  ، »یمرادیبه جهان ب  دم،ی «به مراد دل رس  ، »یمرادیبه جهان ب  دم،یدل رس

  .»یمرادیبه جهان ب  دم،ی «به مراد دل رس  ، »یمرادیبه جهان ب  دم،ی«به مراد دل رس  ،»ی مرادیجهان ب

  دوم: انگشت «درآمد و برون شد» انگشت

  بپرس چون درآمد؟ که برون نرفت هرگز تو
   یبود جماد  درآمد و برون شد، صفت که

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

نرفته بود   یی اصال حضور جا کهدرآمد. درصورت بایاز خود بپرس که چونه حضور و بت ز  ایپو یا تو

  برود که.   دهی حضور از ما نپر  عنی، «که برون نرفت هرگز». می اوریدستش ببه میکه ما بخواه

به  یاریهش تنها  ما هست  مرکز  در  ما  پوشبر ودرهم  یفکرها  ۀل یوسخالص  ما  موالنا .  شودم  ده یهم 

و آن را به مرکز    میبه آن برس  دیرفته و ما با  رونیاست و ب  ییکه حضور جا  دنیشیاند  گونهنیا  دیگو م

  والسالم.   » یبود جماد «صفتذهن است.  یهاها حرفحرف نیا م،ی اوریب

  ی ر ید  ی. پس هر وقت حواسم رفت بر رو»یبود جماد  «صفتما    به خود واقع  دنیرس  یبرا  ف ی تعر   هر 

حالت  نیام که در اکار گرفتهرا اشتباه به «درآمد و برون شد»انگشت  عن یو از خودم حواسم پرت شد 

  .  »یبود جماد «صفت: میگوبا خود م

رو  هر  بر  تمرکزم  مبه   کس  یموقع  تکرار  است، صدبار  خودم  پو  نیا  کنمجز  تو  بود    «صفت:  ایکار 

  . »یبود جماد «صفت ،»ی بود جماد «صفت ،»یبود جماد «صفت ،»یجماد

  چونه»یسوم: انگشت «ب  انگشت

  برون شد   مو که: چون شد؟ ز چونگ  غلطم،
   یزاد چونهیتو ز ب نیول  ،یاچونه تو

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  14صفحه: 

  عنی چون هر به کالم آوردن م،یحرف زد دنی به حضور رس که از چونگ میاصال اشتباه کرد نه

  .  افتی میخواه ییرها ذهن که چونه از من میاست. اصال نپرسدر ذهن گنجانده شده یقبلش در قالب

چونه رها شوم؟ چونه؟    دگیهمان  نیاز ا  ایخدا  م،یگوموضوع هستم که با خود م  نیا  ر یدرگ  لیخ  من

 پرسم، از خودم م  افتمم   ذهنمن   ۀو به تل  کنمکه هر وقت اشتباه م   چونه؟ چونه؟ تنها سؤال

  چونه رها شوم؟  

با خود هزار بار   ییرها  چونگ  دنیپرس  یجاهست. به  نیمشل کار هم  دیگو م  چونه» ی«ب  انگشت

 ، »یزاد   چونهی«تو ز ب  ،»یزاد   چونهی«تو ز ب  ،»یزاد   چونهی«تو ز ب  ،»یزاد   چونهی«تو ز ببو،  

  .  شود به بعد ذهن خاموش م ییجا یاز  ،»ی زاد چونهی«تو ز ب

  قدم»  نیچهارم: انگشت «اول انگشت

  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یقدم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یقدم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  نیاست. هم  کاف آدم ییرها  یبرا تیب ی نیهم گفتبار بود که از ته دل م نیاول ی برا خواهرم

قدر  بهتر را در دل داشت، اکنون آن تر شیکه علم هرچه ب یاست. خواهر   تی درمان بشر  تیب ی

  است.  کاف مانیبرا میرا بفهم  تیب ی نیهم دیگوکه از ته دل م استکرده ر ییتغ

با    گرفتم قرار م  غزل بود که در دستانم بود و در هر جمع  نیابزار ا  نیکه اول  راستبه  لرزد دلم م   من

تو   ر یاست د  کاف  نیبردار. هم  ییقدم را با فضاگشا  نی قدم را، تنها و تنها اول  نی. اولگفتمخود م

  . انجام ده خواهد نم یز یچ
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  15صفحه: 

ا  اصال بب  نیدنبال  هش   نینباش که  تو پوما چونه بوده  م یقد  یاریمرکز عدم و آن  ا  ایاست.   نیدر 

  بِنه.  ویو ن یقدم را ن نیاول ،یکار دار یلحظه هست، تنها  نیا شهیلحظه، که هم

  کن صحبت م   با چه کس  ای  ،کنکار مچه   ستیلحظه اصال مهم ن  نیدر ا   عن ی  قدم»  نی«اول  انگشت

. بردار  یبردار  ویقدم را ن  نیاول  نیتنها و تنها هم  نیاست هم  کاف  ،یاافتاده  ریگ   در چه اتفاق  ایو  

  . قدم» نی«نگر اول ،م»قد نی«نگر اول، قدم»  نی«نگر اول، نه ای شود م وین ر یمس یۀبق  نیبب

  پسندم»  یخودیپنجم: انگشت «ب  انگشت

  پسندم، همه تن چو گل بخندم  یخود یب همه
  ی گشاد یدر  نیببندم، که چن انیطرب م به

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

دنبال   واقعاً چقدر سخت است که آدم  میو توجه نباشم. خودمان  د ییدنبال تأ   عنیپسندم،    یخودیب

سخت جلوه    اریو خود را صفر کردن بس  یخودیب  دن یمن که پسند  ذهنمن  ی و توجه نباشد، برا  دییتأ

  .  کند م

  : کند کار م  ول  ستیاز ک  دانماست نمروزها مرا بارها و بارها نجات داده  نی ا  رستانیاز دوران دب  تیب

   ض یآموز اگر طالب ف افتادگ
  که بلند است نینخورد آب زم  هرگز 

  ) ول یا ی(منتسب به پور

و تواضع و    افتادگ  ،یدنبالِ آباگر به  ایپو  یپس ا  رود،نم  ادیاز ارتفاع کم به ارتفاع ز  وقتچیه  آب

ا اموزیرا ب  ی خودیب اگر  شاد کردن    ی برا  دیو از آن به بعد با  دیگشادرت را خدا م  یکرد  نیچنن ی. 

  . یلحظه چون گل بخند نیو در ا  یمردمان کمر همت ببند

.  داردو خنده و طرب وام  یما را به شاد  یهادرگشا است و تمام سلول  پسندم»  یخودی«ب  انگشت

  .پسندم» یخودی«بو  پسندم» یخودی«ب، پسندم» یخودی«بپس 
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  16صفحه: 

ا  ٢٨۴٢  غزل انگشتان  بذار  نیتمام شد.  هم  را کنار  با  به  شودم  دست  م،ی متن  نام دست حضور. 

  . مینشو داریداشته محال است که ب که موالنا به ما ارزان یخرد همهنیا

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

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

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

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

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

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

 د، یدهپز م  لیخواهرتان خ  ی کنم که شما هم برا  یادآوری.  عال  ،عال  ،عال  ا، یآقا پو  آقای شهبازی:

  .  عال  ،واقعاً. عال می ندار یچون خواهر واقعاً، ما که هم دیکه, حق هم دار دیدان م
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  17صفحه: 

  از کانادا   ماین  یآقا ‐۴

  بخوانم. تانیبرا دیسرگذشتم است، اگر اجازه بده ییجورهایام نوشته  متن ی

  «فرصت»

نوجوان   و پول. مثال وقت   ،ی: زمان، انرژشوند سبد جا نم  یدر    ر یدیهرگز با    ز یکه سه چ  ندیگو م

و   دی زمان ندار  ول  دیدار  یپول و انرژ   د،یجوان هست  . وقت دی پول ندار  ول  د،ی دار  یزمان و انرژ  دیهست

  .دی ندار یانرژ ول دیپول و زمان دار یر یو پ انسالیدر آخر هنگام م

  یمرادیغلط است و فقط جهانِ ب  هیباور از پا  نیدادند که ا  ادیگنج حضور به من    یهاو آموزش  موالنا

  . کند م تهیرا د یز یچ نیاست که چن

  یاریدر بس گرفته بودم و تا نوجوان  اد یشناها را  تمام در کودک کهیطور کردم شنا م سه سال از

مدرسه،   معاونِ آموزش  یۀو به توص  یینها  یهاخاطرِ امتحانبه  رستانیمسابقات مقام آورده بودم. در دب

  فرصت هست. «بعدًا» کهنیخاطر اواترپولو را کنار گذاشتم. به  ناتِی تمر 

 اوقات را   شتر یکه پدر و مادرم هر دو کارمند بودند، ب  ییجاشاد و شنگول بودم و از آن  اریبس  بچ  از

  فتاده یکه هنوز کامل در دام ذهن ن  یخودم بودم. همان خود  نی قر   «خودم»بعد از مدرسه تنها بودم و  

  بود.  

را که دراصل، خودم نبودم.  یز یچ دمیدکه درحاِل بافته شدن بود. م کردمرا مشاهده م بافت کمکم

  . گفتم نم یز یچ هستم، به کس  وانهید ایحس نکنند خُل  کهنیا یو برا دمیترس م

من است که    ذهنمن   نیبترسم و ا  دیکه نبا  دمیفهمحضور آن موقع آشنا بودم، م  گنج  ۀبا برنام  اگر 

 رید  دیجذبش بشوم و با انداختن نورِ حضور، شا  گذاشتم وقت نم. آننم یبمن با حضور ناظر آن را م 

  .  شدمرها م
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  18صفحه: 

 شاد و شنگول  دیکردند که با  نیافتادم در ذهن و جامعه به من تلق   ر ید  دوازده سال در ده  خالصه

مدرسۀ    نی اول بهتر   دیرا داشتم، اما باور کردم که با  یکه شاد  . منبدان  ییایدن  نیا  یرا در مرادها

  قبول شوم که شاد باشم.   ییراهنما

نام کنم که شاد باشم.  ثبت  عال  رستانیبروم و دب  رستانیصبر کنم که دب  دی بعد گفتند که نه، با  ول

که   دمیرس جهینت نیکند که به ا بمیدختر خوب و عشق نصکه دوست خواستمدر دوراِن بلوغ از خدا م

  . رسد و شور م ی بعد کنکور شاد

 بود که به خودم   جانی. ارسد م  یر یب  سانسیکه ل  ن یبعِد ا  یکه قبول شدم گفتند که شاد  دانشاه

  چه بسا که  نه. ول ر یدفعه د نیگفتم ده سال گول خوردم ا

  تو را بال داد هرجهت از
  جهاتتیبازکشد به ب تا

  ) ٣۶٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

گرفتن از    یرا از من گرفته، به شاد  یاست که شاد  ییایدن  نیا  یکه مرادها  رمیب  ادی  کهنیا  یجا  به

آوردم. اما نشد.  یفجور رو و دراگ و مشروب و انواع و اقسام فسق و  اریو س ییایدن نیا یها اشیع

  . امدین یشاد

  ی. بدتر غرق در مرادهاامد ی. اما ندیآ م یمانم عوض شود و اگر بروم خارج حتماً شاد دیکه با گفتم

  . در عنفوان جوان و پوچ و افسردگ ید یو سپس ناام ییایدن نیا

  سرش   دیبال نا واریبه د تا
  پند دل آن گوش کرش  نشنود

  ) ٢٠۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  من آن ننگرم رحمت کنم  یل 
  پرست بر رحمت تنم رحمتم

  ) ٣١۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  19صفحه: 

  عهدِ بدَت بدهم عطا  ننگرم
  مرا خواندم چو م نیکرم، ا از

  ) ٣١۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بشمارم و عوض شوم.   متی گرفتم که فرصت را غن میآن تصم  یخدا چشمانم را باز کرد. در  تِیعنا

چه شد که گنج    دانم از آمدنم گذشته بود. واقعاً نم  سال یخارج،    دنم ید  یو مادرم که آمدند برا  پدر

  : میکه به برنامه گوش کن میو قبولم کرد. با پدرم نشست دیحضور مرا طلب

  د را دو سه روز ترک کردممرادِ خو تیپ ز
  امد؟ین سرمی پس که ممراد ماند زان چه

  ) ٧٧٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  نجات داده بود، باز هم آمد که مرا نجات دهد. با خانم دیشد دگیکه مرا از همان ت یب همان

 دیبا  نیهم  ینکرده بود برا  هیاستادم ته  داشتم که فعال   اجیاحت  نیدورب  یبه    سانسمیپروژۀ  فوق ل  یبرا

و غزل حفظ    کردمداشتم و هرروز به برنامه گوش م  ار یزمان بس  نیهم  ی شود. برا  ایکه مه  کردمصبر م

  . کردمرا م ایدن شِیو ع کردم م

استفادۀ    ی گرفتم را به جا  که از دانشاه م  شد. پول  ی خون جار  دهیپندارِ کمال آمد و از دو د  کهنیا  تا

  ! کنمم یدارم تجربۀ معنو نکهی ا الِیبه خ کردمزا مدرست، دوباره خرج مواد توهم 

و سبب   کردمقانون جبران از همان روز اول به برنامۀ  خودم پرداخت م  یکه برا  همان اندک پول  اگر 

  . یسازدر قعرِ جهنم درد و مساله ایخاک بودم   ریدر ز ا یآموزش شده بود، نبود،  نیوصل من به ا

پدر و مادرم با هزاران عشق   کهنیشده بودم که با ا  حیقدر وقگذشت و بدتر و بدتر شدم. آن  چندماه 

و   کردمدود م جوانایفرزندشان آمده بودند، در حمام گل و مار دنِید  یرا برا لومتریو محبت هزاران ک

  است!!!  نییپا هیهمسا یبو برا نیکه ا گفتم و دروغ م زدمتو چشمشان زل م

  بارهیکه به    یی. تا جادادطال، خاک بود. درد م  ی به جا  زدم،که دست م  ی . به هر مرادامدین  یشاد

  باز موالنا نجاتم داد: 
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  20صفحه: 

  ه بپوشم؟ اناِر خندانمخند چونه
   و قند نتاند نمود سماق نبات

  ) ٣١٠١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 دیگوکه موالنا م دیصحبت کنم باز هم کم است. فرمود تیب نیمن هر چقدر دربارۀ  ا یشهباز یآقا

  تو را چه شده است؟   مایام،  نمثل انار شفته شده یبپوشانم. از شدت شاد توانم ام را نممن خنده

ساعت    ٢۴او هم    یروز برا. او هم به اندازۀ  تو زمان داشته و شبانه هم انسان بوده، تو هم انسان  او

خروارها   ر یزنده شدن به اصل ذات، ناگهان از ز  یعزت و افتخارِ فرصِت انسان بودن برا  نیبوده است. ا

  ودم که بود.نب  آن ر یباال آمد و من د نیبکمحس حقارت و خود

جهان   نیو ا  کردمصرف م  ایدن  نیزمان، و پول را در مرادگرفتن از ا  ،یمن هستم که انرژ  نیکه ا  دمی فهم

  ها.  داشتن هرسۀ  آن عنیمرادِ دل  که درحال کند،اقالم را قبول م  نیفقط دوتا از ا یمرادیب

موقع که قانون جبران را چه از   بنم، آن  پراکنعشقخود و    موقع که زمانم را صرف خدمتِ ساق  آن

بله    شود،چند برابر م  امیتنها انرژکنم، نه   تیرعا  زندگ  یهاعرصه   در تمام  یو چه معنو  ی نظر ماد

  . کندم تو مرا غرِق نعمت و برک زدیرم ام خداوند هم به زندگ برکت و فراوان

و به خودم   رمیب میاستفاده کنم و تصم ،یلحظۀ  ابد ن یهم  عنیفرصت،  نی من هستم که از ا نیا فقط

  خرج کنم که  بشمارم که زمانم را در راه درست متی فرصت را غن نیهستم. ا یشاد قیکه من ال میبو

  د یآ شی دولت به پ نیکه ا  دی باقرن م   هزاران
        زم؟یبر  بارنیدگربارش اگر ا ابمی کجا

  ) ١۴٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

به من داده شده درست    که از طرفِ زندگ  یر یگ م یفرصِت تصم  نیاز ا  رمیگ م  میمنم که تصم  نیا  پس

را تجربه    سببیب  یشاد  ای  رم،یبم  یداشته باشم و در انتظاِر شاد  جهاننی نه. مراِد ا  ایاستفاده کنم  

  .رمیبم هایمرادیاز مرگ، به ب  شیکنم و پ
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  21صفحه: 

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

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی شهباز یآقا دیکه به من داد از وقت  ممنونم

  بخوانم؟ تانیرا با آواز برا تیب یدارم من  اجازه

  و لعل کان، جانِ مان و المان  ییجوهر 
  خلق کجا و تو کجا؟ ،ی ازمانه ۀنادر

  ) ۴۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

  

   ی شهباز یآقاسخنان  ‐۵

به    ماین  آقا هم  باز  و کوچهم  حقارت  تخر   خود»   ن یب«حس  واقعاً  فرمودند.  مخصوصًا    بِ،ی اشاره 

مواد   م،ییگوآن م  دراگ به  drug  جانیکه ما ا  یز یچاشاره کردند، آن  شانیکه ا  و دم  ها با دودجوان

  . دیآ کمال م پندار یهاخود است که از توهم ن یزبیو ناچ نیبحسِ کوچ نیخاطِر هممخدر، به

 مان با اضافه کردِن دود به زندگ  م،یستیهنوز کامل ن  مان ذهندر نَفْسمان، من  میکن ما فکر م  عنی

  .میبه آن کمال برس م،یبه آن پندار برس میتوان م

 زش یچفکر کند، و عمل کند! برود دنبال مواد که همه   یطورن یبد فکر کند که ا  د یانسان چقدر با  دی نیبب

  !  ند؟یآدم بد بب  دی. چقدر باردیرا با بهتر کردن و اضافه کردن اشتباه ب  بی تخر   عنی  کند،م  ب ی را تخر 

  . کنندمطرح م جوانان را یمهم را، مخصوصاً مهم برا اریمطالب بس نیکه ا مایاز آقا ن ممنون
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  22صفحه: 

  خانم سارا از آلمان   ‐۶

  : ذهنپندارِ کمال من یورا زندگ کمالِ

درِ    یبرا  خداوند کنانسان  و  درِ  فَکان»«قضا  ارا گشوده  »ییگشا«فضا،  شاه  نیاست.  و در  راه رشد 

. قفل باز  باشدانسان م  بسته شده و آن پنداِر کمالِ   میقفل عظ  یدر    نیبه ا   انسان است، ول  بالندگ

  .میبردار شدهگشوده  یقدممان را از فضا نیو اول ییاگر پندارِ کمال را شناسا  شود م

اما درمقابل آن  و درد  توهم   ذهنکماِل من  پندارِ و ناب وجود دارد که    قیکمال حق    یساز است، 

  ندارد.    ل دسترسانسان است. ذهن انسان به آن کما شدۀپندار کمال ذهن شرط  یورا

انسان که خودش را در زندانِ پنداِر     ِ ذهناز من  ر یهماهنگ است، غ   در عالم با آن کماِل زندگ  ز یچ  همه 

  جدا کرده.   کمال محبوس و از خرد و عشق زندگ

.  م ی کمال را رها کن  تا زندانِ پندارِ  کند به ما کم م   زندگ  لیو حس کردنِ کماِل ناب و اص  شناختن

به   م،ینگاه کن   است به عالم هست  . کافمی ببر   یپ   به کمالِ زندگ  میتوانم  مانما با پنج حسِ جسم

مند است. آن  درد و خرد  دونِب  با،یز  تینهایب  یها ساختارها و کوهدر جنگل  عتی بدنِ خودمان. طب

  کامل را از کجا آورده؟  خرد و هماهنگ ،ییبایز

طب  اها یدر  ریز  در هم  یرو  عتیو  ح  اهانیگ   ۀخاک،  هماهنگ  واناتیو  زندگ  با  هم  در کنارِ   کامل 

تنفس و گردشِ خوِن ما بدونِ فکِر ما    ستمیس  شود،بدن خود انسان اداره م  ییبایز  نی. به هم کنند م

  . شوند نم رقابت، حسادت و فراموش دچارِ وقتچیو قلبِ ما ه هاه ی. ردهدکارش را انجام م

ها را  جنگل  کند،. گردِش خونِ ما را فکرمان اداره نمکندم  میشل ترم  نی بدن خودش را به بهتر  نیا

 ن یو رشدِ جن  کندم  جادیکه شب و روز را ا   گردشِ منظومۀ شمس  نیچن. هم کندهم فکِر ما اداره نم

  . کنند مرا منعکس  در شم مادر کمال زندگ
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  23صفحه: 

به آن    هیشب  یگل رز  چیدرخِت گل رز ه  ی. در  میکن   ییشناسا  میتوان را هم م   اصل فراوان  عتیطب  در

وجود داشته باشد،   وهیانواع گل و م  همهن یداشته که ا  چه لزوم  دیگو با خودش م  . آدمستین   ی

  ها.  مختلف گل یعطرها همهنیآب، ا همهن یرنگ، ا همهنیا

پس تو    ،هست  یاریناب در دسترِس تو هم هست، تو خودت آن هش  یِاریهش  نیا  دیگوبه ما م  موالنا

گشوده که خانۀ    ی. اجازه بده فضافراوان و پربرکت خلق کن  با،یز  درد،یب   یساختارها   توان هم م

  کند.  جادیلحظه ا نیاست قدم اولِ تو را در ا فَکان»«قضا و کن

   یگشوده وجود دارد و    یفضا   یدر من    نمیب م  کنم،  آموزش به خودم نگاه م  نیا  یدر اجرا   وقت 

چه   داندو ترس بنا شده. او م  تیدرد، محدود  سه،یمقا  ۀیبرپا  ذهن. پندار کمال من پندارِ کمال ذهن

  بهتر است.   کس

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل یتو ا اندر جانِ ستین

  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بس خون رود  ات دهیاز دل و از د 
  رود   رونیب  یمعجِب نیزِ تو ا تا

  ) ٣٢١۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست بده یر یاَنَاخ سیابل علّت
  مرض، در نفسِ هر مخلوق هست نیو

  ) ٣٢١۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ذُودالل: صاحب ناز و کرشمه  

  نی: خودبیمعجِب 

که   است. او ما را از کمال نابِ زندگ   ذهنمن بهترم، تار و پودِ من  «من از آدم بهترم.»گفت:    سیابل

کمال و عمل نکردن    اطراف پندارِ  ییگشا. با فضاکندجدا م  کندتمام کائنات را و جسم ما را اداره م

  .میوصل شو فَکان»«قضا و کندوباره به  میتوانبه حرفش م
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  24صفحه: 

من  «من بهترم»  یالو  چند پندار کمالِ  آن  ییرا در خودم شناسا   ذهندر  و  اشتراک کردم  به  را  ها 

  :گذارم م

  برسد. یبیبه جسمم آس کهنی. ترس از مردن و ترس از ا١

ذهنمن   م ف  داند یز یکه زنده بودن در جسم  یز ی بهتر است از مردن، مرِگ ف  پندار کمال    دیاز د

مرده  کهن یتن بهترم تا ا نیصورِت زنده در امن به  دیگو م  ذهنمن  تیسیبد است. ابل اریاتفاقِ بس ی

  باشم. 

بدون ترس و مقاومت در   نیا  و الزم است، ول عی کامل از جسممان طب یِبه زنده بودن و نگهدار لیم

  . دیآ م  ذهناست. ترِس از دست دادنِ جسم از پندار کمالِ من ر یپذبرابِر مرگ هم امان

  :یدر راه معنو سهیبرحسبِ مقا یساز. سبب ٢

  کند  بهتر کار م  یمعنو  ارِیند، کدام بهتر    زنده شدن به زندگ  یبرا  ییکه چه کارها  داند کمال م  پندار

در    سه یدانستن از مقا  نیو ا   داندهم م  یمعنو  شرفتِیپ  نۀیرا در زم  «بهتر» کرده.    شرفتیپ  تر شیو ب

  کرد.   سهیمقا یر یبا د  توانرا نم  انسان چیه ول رد،یگ ذهن شل م

  «بهتر» دم نو است، پس  بهدم  فَکان»«قضا و کن.  میدان نم  یز یلحظه چ  نیلحظه و قدم ا  نیجز ابه  ما

  . کند م انی ب نفر به نوع کامال خاص  یخودش را در هر   ندارد، زندگ ییجا تیدر معنو

  :«من بهترم» در ابعاد مختلف زندگ یی. شناسا٣

چون موالنا    بهترم   یآدم عاد  یمن از    دیگوم  واش یو    ریآن ز   ذهنکه من  دنیدرونِ خودم د  در

  دارم.   دانِش خاص یمن برترم چون  کنم،خودم کار م یو رو خوانم م

کردِن    یدوست دارد، آشپز   یاصطالح کوچه بازاربه  یکه موز  من بهتر است از کس  ق یموس  قۀیسل

هستند با جامد    یها مساومن بهترم   نی. همۀ ار ید   ِمخف   «من بهترم»تر و بهتر است و هزاران  من سالم 

  .ر ید یهابا انسان دشمن تیو درنها ذهن محم کردنِ توهم من عنی رانیکردنِ خود و د
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  25صفحه: 

  ها: . ترس از ناشناخته۴

را با   هات یو وضع  ندهیبهتر است. او آ   شهیهم   شناسد که م  یز یآن چ   ذهنمن  دِیکه از د  دمیخودم د  در

تجربه ناشناخته مواجه شود، حتماً فضا را    ی. اگر با  کندم  ی ابیو ارز  سهیمقا  شناسدکه م  یز یآن چ

  .  استبهتر  شناسم که من م ی ز یآن چ دیگوم رایز کند،  و مقاومت م بندد م

  ییرویعشق و اعتماد را در دلمان به آن ن  میتوان م  عتیطب  و موزون  ییبایبه ز  ارانهینگاه کردنِ هش  با

را    ذهنپنداِر کماِل من   تِی بودن و محدود   توهم  م یتوان م   م،یکن  تر شیب  کندرا اداره م  ز یچکه همه 

  . میبسپار »َفکان«قضا و کنشده به گشوده ی و خودمان را در فضا میکن ییشناسا

عقل     ذهنمن  دی. از دنامدرا که از شَرِ پندارِ کمال ذهنش رها شده ابله م  انسان   ریز  ات یدر اب  موالنا

 دیگوبزرگ م  یموالنا   خودش خداست و هر کس آن عقل را کنار بذارد ابله است، ول  ی کوچولو

  .  کنندتجربه م ا لحظه ر نیپنداِر کمال هستند که بهشتِ ا لسوفیابلهاِن رها شده از ف نیا

 رونیب  یهاییبایبله از ز  کنند،جهان توقف نم  یبایز  ی هاها و صورتدر نقش   عنیدر صنعت    هاآن

ها  نقش  ی را در ورا   زندگ  ی. آن  برندم  یهاست پنقش  دگاری که آفر    زندگ   یبه آن    عنیبه صانع  

  . کنند م دایپ

  انداصحاِب جنَّت ابله شتر یب
  رهند م  لسوف یز شِر ف تا
  ) ٢٣٧٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  قانع شده  با صنعت رکان،یز
  از صنْع در صانع شده  ابلهان،

  ) ٢٣٧۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   : آفرينندگصنْع

  نندهی : آفر صانع
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  26صفحه: 

  خانم سرور از گلستان  ‐٧

  م؟»یکن مقاومت و قضاوت م «چرا

از خاص  مقاومت من   یتهایو قضاوت  اثر هش  ذهنمهم  در  پد  جسم  یاریاست که  ما   د، یآ  م   دی در 

  .  کند دارد حتماً مقاومت دارد و قضاوت م ذهنمن هرکس

اتفاق   یکه ممن است  دهدلحظه نشان م نیکه ذهن ما در ا یز یکار داشتن با آن چ عن ی مقاومت

بد و خوب   عنی و قضاوت هم،    میخواه م   که ما از آن اتفاق زندگ  دهد م  یلحظه رو  نیباشد که در ا

  کردن آن اتفاق. 

از دست   دگیهمان  ی که    . زمانمی هست  دهیکس همانو همه   ز یچبا همه  میدار  هنذما من   وقت  را 

  . م یکنو قضاوت م شودم جادیدر ما مقاومت ا شودما کم م یهاشدگت یهوو هم  میده م

 بهتر است، ول  تر شیدنبال هرچه ب  شهیهم   ذهنچون من  ست،یکم شدن اصال خوب ن  ،ذهننظر من  از

موضوع را بعداً   نیچقدر به نفع ماست، ا  م،یده را از دست م  ی ز یچ  ی  وقت   مینیبمواقع م  لیخ

  .میشو متوجه م

عوض شود   دیو با  ستیما ن  اصل  یاریهش  ،جسم  یاریاند که هشبه ما گفته  انیاد  نیچنن یعرفا و هم 

  نظر است.  یاریهش ایحضور  یار یکه هش ردیآن را ب یجا  دیبا یر ید یاریو هش

  زندگ  دهدلحظه نشان م  نیکه ذهن ما در ا  ییزهایاز چ  میدار  ذهنو من   جسم  یاریما هش  وقت 

بهمیخواه م آن  دی آن با  یجا.  باز کن  دهدما نشان م  که ذهن  یز یچ  در اطراف  از فضا  میفضا   ی و 

  زندگ  دهد که ذهن ما نشان م ییزهایاز آن چ ر یما د عنی میبخواه بختو خوش شده زندگگشوده

  .  میکن قضاوت هم نم  عنیها را بد و خوب ها مقاومت نکرده و آندر مقابل آن نیبنابرا میخواه نم

 که نیو آگاه بودن به ا  دهدکه ذهن نشان م  یز یکردن در اطراف آن چ  ییفضاگشا  عنینکردن    مقاومت

چ از  م  یز یمن  نشان  ذهنم  همانخواهم نم   زندگ   دهدکه  با  ما  من   دهی.  نگه   ذهنشدن،  زنده  را 

  .میدار م
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  27صفحه: 

پس از  م،یرا در شم مادرمان باش بوده که نُه ماه اول زندگ طرح زندگ نیا م،یست ین ذهنما من ول

جهان   نیو در ا  میکنخودمان را حفظ    رمیب  ادیتا    می ماندنُه سال، ده سال در ذهن م  دیتولد هم با

ا  شتر یب  دی نبا  م،ی بمان  باق  میبتوان باش  نیاز  ذهن  منمیدر  عقل  از  استفاده  و   ذهن.  سبب شست 

  . می ر یبم ذهننسبت به من  دیبا ست،ین فَکان»«قضا و کن ،جزو طرح زندگ  نیو ا شود ما م یدیناام

  م؟» یمقاومت و قضاوت را به صفر برسان عنی  میذهن را خاموش کن میتوانم «چونه

  نم یبب و م   شوم ناظر ذهنم م  ،یاریعنوان هشدائم در حال مقاومت و قضاوت است. به   ذهنذهن و من  

در من وجود داشته باشد، چون   دینبا قضاوت ایمقاومت  چیذهنم در حال مقاومت و قضاوت است. ه

به   را  ذهندو صفت زشت من  نیا  دیر باشد، باصف   دیهستم و مقاومت و قضاوت من با  یاریمن هش

  صفر برسانم. 

. فقط با ناظر ذهن بودن، با شود آرام خاموش مبا ناظر شدن، ذهن آرام   شوم، ناظر ذهنم م  دوباره

  . میمقاومت و قضاوت را به صفر برسان م،یذهن را خاموش کن میتواندر اطراف اتفاقات م ییگشافضا

گشا  و فضا  میهر زمان که مرکز عدم است، تسل  م،ی شو م  صفر شود ما کارگاه زندگ  «من»موقع    هر 

  . میذهن هست  یسازاگر مرکز ما جسم باشد ما در سبب  ول   کند،خداوند دارد کار م  عن یمسبب    میهست

.  میکن  را زندگ  ذهنیو ب  مییایب  رونیذهن ب  یسازبباشد که از سب  نیا  دیلحظه با  نیما در ا  کوشش

نم  کسچ یه  م،یبه خودمان کم کن  دیفقط خودمان با   ی به ما کم کند، اما    تواندجز خودمان 

  ول  د،به ما کم کن خواهد هرلحظه خواهان کم به ماست و م کند که بر جهان حومت م ییروین

  در اطراف اتفاقات است.  ییگشاو آن فضا میبردار دیقدم اول را ما با

  حب و دوا   مرضیندهد ب  یبیطب چیه
  درد شوم تا که به درمان برسم  هم من

  ) ١۴٠٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  28صفحه: 

ما را   دهد، به ما دوا و دارو نم  سد،ینو ما نسخه نم  یبرا  م،یهست  ضی مر   مییتا ما نگو  ،یدکتر   چیه 

نم اصل  بی طب  کند، درمان  درمانگر  م  و  درد  سراسر  من  است، پس    ارانه یدرد هش  شوم،خداوند 

  به خدا زنده شوم.  عنیو آرزومند هستم، تا به درمان برسم  کشم م

  جا رود دوا آن ،یدرد کجاهر 
  جا دود آب آن ست،پست   کجاهر 

  ) ١٩٣٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ساکت و آرام باش، بدون مقاومت و قضاوت، تو از   میگولحظه با ناظر شدن بر ذهنم، به خودم م  نیا

خاموش    دی ذهنت با  عنی   خاموش باش  د یخداوند خاموش است، تو هم با  ،جنس خدا و امتداد او هست 

خداوند    ش،نداشته با  قضاوت  چینکن، ه  مقاومت  چی ه  ،کن   زندگ  دیباشد، بدون مقاومت و قضاوت با

از    د؟یآ مقاومت و قضاوت از کجا م  نیخداوند که مقاومت ندارد، پس ا  کند، که مثل ما قضاوت نم 

  که فضا را بسته، فضابند، دردمند و دردساز است. دیآ  م  ذهناز من مارم،یذهن ب

کنم   ییگشادر اطراف اتفاقات فضا  دیگرفتم با  ادیداده،    اد یرا به ما    ییبرنامۀ گنج حضور فضاگشا  اما

ا با  نی مهمتر   نیو  در حرف،  فقط  نه  است،  من  ب  دیکار  در  عمل  فضابند  د،یایبه  را   ذهنمن  یپس 

م  کنمم  ییشناسا را  فضا  فضا  م،یگشاو  با  خا  ی پدریپ  ییگشاتنها  ذهن    شود،م  موشهست که 

  .رسدقضاوت و مقاومت به صفر م

  حق گسترد بهِر ما بساط  حم
  انبساط  قیاز طر  دیکه بو 

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

  کند،  م  لیتبد  ماناست که ما را به جنس اصل  ییگشااست، فقط فضا  ییگشاراه نجات ما فضا  تنها

لحظه  بهماست که لحظه   فۀ یتنها وظ  نیا  شود،تر مبزرگ و بزرگ  ییکه با فضاگشا  می هست  ما آسمان

  . میکن ییفضاگشا
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  29صفحه: 

خداوند   هیانسان که شب  ژگیتنها و  م،یشو خداوند م  هیاصل خودمان، شب  هیشب  ترشیب  ییهر فضاگشا  با

مثل:    کنم،م  ییرا در خودم شناسا  کندبه ما القا م  ذهنکه من   ییهاتیاست. خاص ییاست فضاگشا

  ..لین قبیاز ا ییو دردها دن،ینبودن، توقع داشتن، رنج کردن، راض تیمقاومت، قضاوت، شا

  سؤال  جانی. در ااندازمو م  کنمم  یی دردها را در خودم شناسا  نیپس ا  ستم،ین  ذهنمن که من  اما

و انداختن دردها باز هم در بند و زندان هستم؟ چرا هنوز اگر    یی پس چرا با شناسا  د،یآ م  شیپ  میبرا

    کند؟مراقب نباشم ذهن مقاومت و قضاوت م

کار غفلت    نیاز ا  یالحظه  دیهرلحظه مراقب و ناظر ذهنم باشم، نبا  دیبا  دهم،به خودم جواب م  خودم

  .  افدبعنوان حضور ناظر مراقب ذهنم نباشم، ذهن خودش را مکنم، چون اگر به

هست  به جوالهۀ  ذهن  موالنا،  جناب  هست   باف قول  دائم  نساج)،  بافنده،  (جوالهه:   بافد،  م   است، 

  .  کندم ر یس ندهیدر گذشته و آ  دهد،و به ما درد م بافد بماند، مدام غم و غصه م باق خواهد م

لحظه ذهن خاموش است،   نی در ا  عنیوجود ندارد    لحظه، ذهن  نیدر ا  شناسد، لحظه را نم  نیذهن ا 

 نیلحظه است، با در ا  نیخداوند فقط در ا  ند،ی آفر ذهن خاموش کارگاه خداوند است و نو به نو م

  .میشو م یو با او   می کنم انگیلحظه بودن، ما با خداوند احساس 

  وصالست و صنم حاضرست  روزِ
  را ندهیمپا مدّتِ آ چیه
  ) ٢۵٣ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

  : منتظر مباش مپا

  حضور  گنج یهااز برنامه برگرفته

  نه؟ ای میدار ق یامروز موس  آقای شهبازی:

  .ق یبا موس کند م نیمن را مز  یهاغامیپ ایهست. پو ایبله پو سرور: خانم
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  30صفحه: 

از درک    ، عال لیممنونم، خ  کند، م  نیشما درواقع کل برنامه را مز   یهاغامیپ  ر،یخنه  آقای شهبازی:

  خوبتان، ممنونم. 

     ایپو یآقا ق یموس یاجرا   

  

  

  

     اول  بخشپایان    
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  31صفحه: 

 اصفهان   شهرن یاز زر نیخانم زر ‐٨

  کشد م  رونی ز مرده زنده ب چون
  که مرده گشت، او دارد رشَد   هر 

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

عالم بر ا  طرح ذهن من   ۀاست که زندۀ ما را از مرد  نیطراح  شد    رونیبذهنمن   یری به تعب  ایب  موقت  ی بود و برا  

بعد از آن خودش توسط خودش    محدود با ما باشد، ول   مدت  یرفتن در انسان ساخته شده بود و برا  ن یاز ب

  . میماندگار شد ذهنما در من   نابود شود و انسان را آزاد کند ول

  د ی خواهد کش  رون یب   ذهنمردۀ من  نیحتماً ما را از ا  م،ی جا ماندگار باش که ما در آن   ست ین  نیبر ا  طرح زندگ   ول

اتفاق    نیا  میکن   یهمار   اساس است و اگر ما با زندگ  نیلحظه هم بر ا  نیو اتفاقات ا  «قضا»  یرهایو تمام ت

  . میر یاست که بم نی خواهد افتاد اما فرمولِ آن ا

    دیر ی عشق بم نیدر ا دیر یبم دیر یبم
  د یر ی همه روح پذ دیعشق چو مرد نیا در

  ) ۶٣۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  «من»   قیحق   میدر تسل میشو  ، متوجه م م یریب اد یرا   میبزرگان تسل  دِیاز د  ماست. وقت  ذهندر مردنِ من  راز

ندارد و همه  کامال خاموش   ذهنمن   عنی  شود شخص مرده محسوب م   ، قیحق   م یاوست. در تسل  ز یچوجود 

به چشم ما زد،   نکی ع  ی  شدگ تیهوهم و هر    میکرد  شدگتیهوشروع به هم   میجهان شد  نیوارد ا  است. وقت

  چه پنهان، چه آشار. 

هم   چشممان است و خودمان   یهستند که در جلو  ییها دگ یو همان   راداتیآشار همان ا  ذهنمن   یهانک یع

است که    ییاما مشل در جا  م،یدار  که چه مشل  مین یب چون م  ست،ین  ها کار سختو برداشتن آن   مینیب م

  م یها هست که آن   میپندار که ما م  اندده ش   یبا ما    یاند و جورپنهان شده   ییو در جا  میدار  ییها شدگت یهوهم

برود و آن    ز یچهمه   دیبزار  ند یگو است که بزرگان م  نی هم  یاست و برا    شدگتیهوهم   ن یکه ا  میکن و انکار م 

  . دییشما ماند که م  زیچ
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  32صفحه: 

کدام    چ ی. همیست یما ن   گنجد کدام از فکرها که در ذهنمان م   چ یه  عن ینماند،    زیچچ یه  عن یبرود،    زیچهمه   نیا

که به خودمان    ییهاتیهوکدام از هم   چیه   م،یستیجسم ما ن   نیا  حت  م، یست یما هستند ما ن  رامونیاز اجسام در پ

  .  میستیما ن م،یاچسبانده 

اراده   زند؟ م   دارد؟ چه حرف  ی اریمرده چه اخت   قتاًیکه حق  شخص مرده زبان باز کند،    نیدارد؟ اگر ا  یاچه 

  مان  که در تمام ابعاد زندگ    شرط   به   ست، همان مرِگ ذهن   یِمساو   دانم، من نم  نیو ا  دانم من نم  دیگو م

من محوم   کنم، من قضاوت م دانم، من م   دیگو مکه نمرده   خواهد بود و کس تی ما رشَد و هدا ی باشد و برا

  .  دیبه ما نخواهد رس  تیو هدا میانمرده  جان یو در ا زنم ن م من زخم زبا  کنم، م

  هم نبود. ت یهدا نیهم  یو برا  م یو زنده هست میدان م میکرد گمان م  ییهادر زمان  ما

  که بلند است»  نی نخورد آب زم «هرگز

لحظه    نیاتفاق ا  وقت   م، یافکارمان بترساز    م،یفکر کن   م،یاقدام کن   م،یحرف بزن  مان ذهنبا من   م یتوان ما م  وقت

فقط   تیرشَد و هدا  یبرا  ست،ین  تیزنده بودن قابل هدا نیو ا  میاپس ما زنده   میرا با مقاومت و قضاوت بپوشان

  . میمرده شو دیبا

  الصمد  اْلحشو تا مخِْرج مرده
  آورد   رونیمرده ب نی ز ییزنده
  ) ۵۵١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  33صفحه: 

    النیاز گ هی خانم سم  ‐٩

عز  با استاد  عاشقانۀ  زحمات  از  اعضا  یشهباز  یآقا  زمیسپاس  تمام  پ  یو  با  حضور که  خود،    یهاام ی گنج 

  . کنند ما هموار م   یو راه را برا دهند را به ما م  یادی ز یها ییشناسا

  یِ که از فضا   ما در راه  یراهنما  نیموالنا بهتر   اتیاز عشق و معنا است و اب  فشانبرنامۀ گنج حضور آتش   هر

  هستند.  م،یرو م ییتای یبه فضا  دهیذهن همان

  اش راه است. همه  ست،یدر کار ن  دن یرس  دیفرمود ریاخ ی ها در برنامه  یشهباز  یآقا

  خداوند مرکزمان را عدم کند.  ت یتا عنا می کن ییگشاو مرتب فضا  م یادامه ده دیبا میراه را تا زنده هست نیا

  .  م ییرا رها نما ذهنمن   و تنبل  و سست  میاستفاده کن تیآن هم با جد  ز»ی«صبر، تقوا و پرهاز سالح   دیبا

  بِاتَّقوا ور دو سه روز چشم را بند کن  
   کن انیچشم حس را بحر ُدر ع  چشمۀ

  ) ٢۴۶۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 یی را با فضاگشا   جهان  نیا  یزها یچ   ، را بسته و چشم عدم را باز کن   ذهنچشم من   ز»ی «تقوا و پرهبا     اگر مدت  پس

  ن یبتو از    چشم حس،   لحظه مقاومت نکن نیدرمقابل اتفاق ا ،ی نشو دهیهمان  دیجد  زیو با چ  یاور یبه مرکزت ن 

به   لیبله فضا در مرکزت باز شده و تبد  ،نیب نم   ذهنبا من  ریو د  شود م   فیضع  ات جسم   یار ی رفته و هش

  حضور شود.  یار ی در و گوهر هش یا یدر

   سست  ها کم کردم و متوجه شدم که در آن  ییها را شناساهستند که آن  یراه موارد  نیمتوجه شدم که در ا من

  .زنند دارم و راه مرا م 

من طلب    ایاوال صادقانه از خودم بپرسم آ عنیکنم.  قیراه رق نیاتوجه خود را در  دی من متوجه شدم که نبا ‐١ 

  ی بازکه فقط اسباب   ییزهایچ  یزنده شدن به خدا را دارم؟ اگر جواب مثبت است پس چرا توجه خودم را رو 

    گذارم؟ م شوند ذهنم م 

از موالنا و گنج حضور که راهزنِ راه    ریغ  یز یبا چ  تییو مشغول  لیرفت و آمد بدون دل  ارتباط،یب  یها کتاب   عنی

  .گذارم ها را کنار نم من هستند، دارم و آن 
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  34صفحه: 

  ی برا   یانه ی که هرکدام گنج   ییهاقدر برنامه   خوانم؟ را م  ات یو اب  دهم به برنامه گوش م  به اندازۀ کاف  ا یآ‐٢

  گذارم؟ ها وقت نمآن  یبرا دیکه با یقدرآن  ای دانم از خواب ذهن هستند را م  یداریب

لحظه را    نیا  ایام  فاضله ساخته   نۀیو مد  نمیب م  ندهیاز زمانِ آ  ییجا  ی از خواب ذهن را در    یدار یب   ایآ  ‐٣

  دارم؟  و درست برم  یکرده و قدم ن ق یعم ییگشافضا  هات یو در برابر وضع  شمارم م  متی غن

ام باشند رفتار کنم و گندم اعمال  اطرافم که ممن است خانواده   ذهن   یهابه خواستِ من   خواهم من م  ایآ  ‐۴

و ممارست به کارم ادامه دهم، از دل بخندم تا خندۀ من    زیبا پره  ایبدهم و    ذهندست موشِ منچل ساله را به 

  بذارد؟  ریتاث  زیام نبه خانواده

مرا برآورده کند و در برابرش قانون    یازها یام که نساخته مجسمه    یو از او    کنم همسرم را مدام کنترل م  ا یآ  ‐۵

  دهم؟  جبران را انجام نم 

او چ   شده عشقم به فرزندم شرط   ای آ  ‐۶ از  نما  خواهم م  ییزهایاست و من  قدر آن   ایدهم؟ آ  ش یتا خودم را 

  دهم؟  م  ادی درد را به او  ایکه او از ارتعاش آن برخودار شود  کنم م  پراکنعشق

  قت یکه حق   کشم آن خجالت م    بدل  تیثی و ح  ذهنمن   نقاب مصنوع  رِیواهمه دارم و ز  قتیاز گفتن حق   ای آ  ‐٧

  من امروز پول ندارم؟  میخودم را بازگو کنم، که مثال بو

با   ا یدارم  شیحزم و دوراند ا یاست و آ ذهنتحمل من   قتی خودم صبر است و در حق د یصبر من فقط از د ا یآ‐٨

  کنم؟ فکر و عمل م  ذهنعقل من 

  دارم؟  رانیکردن د در حبر و سن و سع دانم خودم را عقل کل م  ایآ‐٩

  کنم؟  و مدام چونه و چرا م سنجم کش ذهن مپندار کامل بودن داشته و زنده شدن به خدا را با خط  ای آ‐١٠

تر ذهنم و  روشن   ل یام غرق هستم، خکه از برنامه گنج حضور و موالنا گرفته   آرامش  ن یریکه از ش   لحظات  در

وقت مرا تلف کرده، راهم را    ییدر جاها  ذهنهنوز من   نم یب و م  دهم و جواب سؤاالت را م  نمیب آن را م  کاهل 

  دامه خواهم داد. ا یترش یب تِیبا جد ییشناسا هرراه است و با   نیا یشهباز  یاما به فرمودۀ آقا زند، م

  ی ها  دگی شناساندن همان  ی برا   اله  فَکان» «قضا و کن هست که از طرف قانون    لحظه مهمان  ن یدر ا   اتفاق  هر

  . می با او برخورد کن ییگشاو با فضا   میآن مهمان باش یرا یپذ قتاًیحق  دیبا د،یآ ما م
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  35صفحه: 

تلۀ ذهن   نیا  ، کن   ییگشافضا   خواه  جور شد چطور م  اگر فُالن   دیبدهد و بو  م»ی«تعماست که    نیکارش ا  ذهن

  دادند:  ریپاسخ او را به صورت ز یشهباز یهست و آقا 

   ی . شما فقط  دیزنده شدن به خدا را دار  ت یقابل  دهدکه ذهن نشان م   ییزهای لحظه شما بدون توجه به چ  نیا

و آن قدم   یدرست بردار  دی. آن را بامیقدم ندار  ی  ازشی ب  ،یبردار  توان م  شهیقدم هم  ی  کنم م  دیقدم، تأک 

  .  میلحظه هست نیما در ا شهیمچون ه   م، یقدم دوم ما ندار ،ی دارلحظه برم  نیاست که ا قدم

  د، یآن را بردار  دی خواه م   ی چجور  دیکن م   نیبشیقدم دوم و سوم را پ  دیدیقدم است. اگر د  ی فقط    «پس

  . دیرس  دیو نخواه دیدر ذهن هست  دیبدان
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  36صفحه: 

  ساله   ٢١خانم نسترن    ‐١٠

  ساله.  ٢١ُاستاد، خدا قوت. نسترن هستم،   سالم

  ، جناب موالنا دارند که  ٢٨۴٢غزل در

  پسندم، همه تَن چو گل بخندم  یخود یب همه
  ی گشاد یدر  نیببندم، که چن انیطَرب م به

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

لحظه   میندار  «من»  ای   «خود»ما    عن یموقع مرکز ما عدم است،    هر بقبهو  و  ب  ۀیلحظه  به  را    ی خودی عمرمان 

  . میکن مرتَعش م یرا به شاد  مانی وجود  یِو تمام اجزا  میخند با تمام قدرت م  ایو  میپسند م

ذهن را    توهم  ی هاها و سبب و علت   میکه در مرکزمان کاشت   شدهده یغم همان   نیخودمان، ا  ی کار کردن رو  با

  .ستیلحظه است و سخت ن ی کار  نیو ا میانداز باال و م  میآور م

برا  که از جنس خداگونگ  یمنظور را  از اآلن م  یباشد  را از    ۀیو بر پا  میانتخاب کن   میتوان خودمان  او خود 

  . می دعوت کن وین  نندگ یبه آفر منف   نندگیآفر

خودمان کار    یرو  میو از اآلن که دار  م یرا انتخاب کن  »یی«تنها فضاگشا  ای   »«تنها خاموش مثل    یمنظور   میتوان م

و    مینکن  توجه ذهن  چیه  هات یها و وضعو فرم  هالیها، دلبا برخورد با هر چالش و هر اتفاق به سبب  میکن م

کند، دور    ر یما را در خود درگ  خواهد که م    انیاز جر   راحت است و به    منظور دارم، خاموش   یتنها    مییبو

   راحتکه به   مینیب و م  میکن  اری اخت  ،یی موالنا  اریرا با اخت   خاموش  نندگ یلحظه آفر  ی. در  میو رها ساز  میشو

  . میکن عبور م  کند، م  دادیذهن ب یاهو ی که در آن ه  جهان یها ت یاز وضع

  ند یآ و در ذهن ما باال م  می داشتهم نگه    یکه در گذشته رو  ییاز دردها  میتوان م   انتخابِ منظور خداگونگ  با

  . میجدا شو ییبا فضاگشا

هستند که ما را   ر ید  بد ما کسان  ِی زیمقصر حالِ بد و ف  می کن و فکر م  میدار  از کس  مثال اگر رنجش  یبرا

   لیآمده تنها دل  شی ما پ  یکه برا   هان یهمۀ ا  مین یبا چشم عدم بب  میتوان م   ییها کردند، با هدفِ خداغم   نیدچار ا

   زنده به زندگ   ،یلحظۀ ابد  نیبود که ما به حضور ا  نیو سبب ا  لیوجود آمد و تنها دلما از ذهن به   یداریب  یبرا

  . میکرد ر یدر درد گ  به خاموش  وی و نخواستن و عدم طلبِ ن  ذهن ی هاآلودگ لیدلاما به  میشو یجار
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  37صفحه: 

ا  اگر لحظه، عدم در مرکز ما استوار و ثابت    نی. امیهست   «من»  یدر همۀ لحظات ب  م،یی ای ب  یلحظۀ ابد  نیبه 

  ن ی و با ا  شود به عشق زنده م  یدار یو ب  و تعهدِ ما به طلب خداگونگ   م یو خنده دار  یشاد   تینهایو ب  شود م

  . میکن انتخاب م عنوان جاودانگبه را   خودو   میشو م  زندگ  یهاو فرم  هات یحالت آگاه بر آفل بودِن وضع

  .دیآ م انیآن طرب در م   یجاو به رود م  انیاز م  نیآفل  نگونهیا

  ، جناب موالنا دارند که ٣١٨٧ ت یدفتر پنجم ب در

  ست جبر را که بس ته نیکن ا ترک 
  ست یسر سر جبر چ بدان تا

  ) ٣١٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جمع منبالن جبِر   نیکن ا ترک 
  از آن جبِر چو جان  یابیتا خبر  

  ) ٣١٨٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   کن و کن عاشق معشوق  ترک 
   ق ی گمان برده که خوب و فا یا

  ) ٣١٨٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

درد و    ب، یتخر  ب، یفتنه، آشوب، فر  جمع   نیو از ا  میر یب  شهیرا پ  طاق یفراِر ال  دیذهن خود با   ت یترِک جمع  از

   تا از آن جبر خداگونگ   می برسان   خاموش  ت یو در نها   پارچیوحدت،    ، خود را به سمت دوست  دیرنجش با

تا از جهان    م یو خداگونه شو  میبده   تعفاو از معشوق بودن اس  م یبرس   و به درک عاشق  م یهرچه زودتر آگاه شو

  . میزیشدۀ خود به جهان برعشق و خرد را از مرکز گشوده  م،یرینگ دیتوجه و تأئ رهیش

  د؟ یخوان . آن شعر معروفتان را نمبایز  لیخ  با، یز ل یممنونم. خ آقای شهبازی:

  بله استاد، حتماً.   نسترن: خانم

  ما فردا پر از شر شود  شهِر
  تر شودست، ارزانارزانَ شر 

  ) ٢۵٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  38صفحه: 

  انییحلوا  یا دیشر غلط در
    انییصفرا یِکور  ،طوط  چوهم

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

  است و بس  نی کار ا دی کوب  شر ین
  است و بس   نیا اری دیبرافشان جان
  ) ٢۵٣٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  39صفحه: 

    الیخانم سه  ‐١١

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

  
  تو بپرس چون درآمد؟ که برون نرفت هرگز 

  یبود جماد  درآمد و برون شد، صفت که
  

  برون شد   مو که: چون شد؟ ز چونگ  غلطم،
  یزاد چونهیتو ز ب نیول  ،یاچونه تو

  
  قدَم را؟  عدم را؟ چه نشان نه چه چونه بد 

  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 
  ) ٢٨۴٢ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

و قطب    ییستایو از حالت ا کند م  ییرا شناسا  ها شدگ به نور حضور زنده شده است و شرط   ها دگ یهمان   قلب

صورت گرفته است. حضور را در    دگیو همان  ییفضاگشاو    زندگ   انیم   رابطۀ وحدان  ی شدن در آمده است و  

  .شود م  ها دگی باعث کم شدن جان همان نیو ا میابی خود م

  ست یچ    دگیهمان  ن ینشان دهد که هدف ا  خواهد م  نی هستم، پس ا  خواه اده یمثال من خشم دارم، غرور دارم، ز  

را به سادگ  م،یکنبه مهر م   لیخشم را تبد  آن در کجاست. وقت  شۀیو ر را به قناعت    خواهاده یو ز  غرور 

  . میرس است م دهنام حضور عشق که قبال در ما خلق شبه  ییرویما به ن م یرسان م

  دیآ م  حالت زمان   نیو ا  دی آدست مدر حضور به   اصل  تیموفق  . ولمیدست آوررا به  تیموفق  میتوان ما م   ای  و

  . میباش ش یگشاو   ییکه در فضاگشا

دست تا به  می ساز با حضور است. رها م  ییتایراز    نیا   م،یشو همراه م  ییبا فضاگشا  میشو م  مرادیب  وقت

  . میداشته باش  حیصح  یانتخاب میتوان نم  میشو چون بسته و صلب م  ول م ی ما در خَلق هست رایز  میآور
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  40صفحه: 

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

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

ب  حیصح   انتخاب م   یمرادی در  ب  ردیگ صورت  ب  ها دگیهمان   یمرادیو در  و  و حضور   شوند م   جانیپژمرده 

  . ردیگ را م یینها میتصم 

و خلق من ناتوان    سازد م جادیهدف من اختالل ا  ریدر مس  دگیهمان  نیمن رنجش و توقع و انتظار دارم پس ا 

  . دینما م ف یو ضع

فکر و جسم را به    م،یشو م دهیهمان  ها شده با ناخالص بسته   یدر فضا  دهد، الشعاع قرار معملرد مرا تحت  و

درست    ری و ما از مس  باشدکردن م   ده یفکر، همان  نیو ا  ست ین  ا یسازنده و پو  ریو فکر ما د  میآور مرکز خود م 

ب رس  تینهایکه  به حضور  م  دنیو  مرا  کم   اظرن  یار یو هش  میشو است دور  از دست  همان  میدهکم    ده یو 

  .میشو م

و    تیهدا  نیاست و در اوارد شده  ناخالص  رایز  میآور دست مبه   ها دگ یرا از همان  تی عقل و امن  تیپس ما هدا 

هدف و    که درحال   گردد، منجربه درد م تیو درنها سازد م جادیا  ریتصاوو    هات یمسموم از وضع بافت  ت،یامن

من  عقل  از  استفاده  به   ذهنمراد  رس صرفاً  شاد  دنیجهت  م   یبه  حضور  خاموش  باشد و  فضاگشا  در    یی و 

  .  کنم را دفع م ها و ناخالص کنم را فقط نگاه م  ان یجر  نیا ارانهیو من هش  روند و م ندیآ م ها دگ یهمان 

  ی ار یو هش   ییفقط در فضاگشا  نیمن سوخته و باطل است و ا  یو برا  باشد م   قبل  شی پاال  جۀینت   ها ناخالص  نیا

  . رسد نظر به اثبات م 

  اَنْصتُوا دیشما خاموش باش پس
  گو  وزبانتان من شوم در گفت  تا

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   ول  م،یشو ها م آن   دنیشده ما موفق به دگشوده   یقطعاً در فضا   شوند؟ م  ییو آرزوها شناسا  الیموقع ام   چه

جذب    ییاهر ذره   و طبق قانون زندگ   میده  صیها را تشخ بودن آن   بودن و واقع  لی اص  میتوان ما م  در خاموش 

است   عیکه هم بد  ردیگدر ما شل م  ندگ از ز  دیجد  انیجر  ی  راحت   نیو به ا  شود جنس و مافوق خودش م 

  از خود ماست.  همو 
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  ت یو عشق و امن  شود م  یجنس، حاال در شعور و لطافت  هم  نیپس ا  کوزه همان برون تَراود که در اوست»  «از 

وحدت    یجنس در  هم   ی. همۀ اجزادیرعب و وحشت نما  جاد یوجود ندارد که ا  ناخالص   رایدنبال دارد زرا به 

  . سازد قرار گرفته و عشق را خلق م  و باطن یظاهر 

عقل،    ت،یبه امن  لیتبد  دیحضور خود ما هم با   ی و در فضا  باشند هم از جنس خود ما م   ذهن  ی هاو من   ذهن

 ا ی. حالِ خوب  گردد و شعور م  یبه حضور و شاد  لیو درد تبد  رود م  انی بشوند و آرام آرام تضاد از م  تیهدا

مهم است که ما متوجه   اریبس  جانیدر ا  یار ی . عدم، وجود و وجود، عدم، و هشدیآجا م   نی ما هم از همحالِ بد  

  شد.  میجنس خود خواه
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  42صفحه: 

  از دانمارک   عل  یآقا ‐١٢

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

  پندار کمال»  «مرض

  بتّر ز پندار کمال  علت
  ذُودالل  یاندر جان تو ا ستین

  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بس خون رود   اَتدهیدل و از د از
  رود   رونیب  یمعجِب نیز تو ا تا

  ) ٣٢١۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست بده یر یاَنَاخ سیابل علّتِ
  هر مخلوق هست مرض، در نفسِ نیو

  ) ٣٢١۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  م یکن درست م  ذهنهمۀ ما من   کهنیبه ا  است. با توجه   ذهنمن   اصل  یهاپنداِر کمال از ارکان و ستون   مرض

  است. مرض در وجودِ همه رخنه کرده  نیپس ا

پ  کس  توان نم ا  دایرا  نداشته باشد و  ن   عدۀ خاص   یفقط مربوط به    نیکرد که پندار کمال  . مثال  ستیهم 

 چی هم که ه   کس   مرض هستند. حت   نیدارند دچار ا  ییمهارت باال  ا یکه دانش    یگفت که فقط افراد   توان نم

  از ماست.     یهر    ذهنمن   ریناپذیی جدا  جزءپندار کمال    نیمرض مبتالست. بنابرا  نی ندارد، به ا  یابرجسته   ژگیو

صفت ناز کردن و عدم    نیاست. اصاحب ناز و کرشمه است استفاده کرده  که به معن   «ذودالل»از واژۀ    موالنا

در مقابل خداوند به انسان    سیطور که ابل. همان ردیگ از پندار کمالِ ما سرچشمه م  زین   به زندگ  ازی احساِس ن

ما به   ییدر مقابل جوهر و جانِ خدا ستیحاضر ن ،در وجودِ ماست سیابل ندۀی هم که نما ذهنسجده نکرد، من 

  و صفر شود.   فتدیسجده ب

خاطر   نی. به همباشد است، نم  ستیما که عدم و ن  گوهر اصل  دنِیقادر به د  جسم  یِاریو هش  ذهنمن   درواقع

  کند،  م  با پندار کمالش در ما حمران  ذهنمن   . تا وقتردیگ صورت نم  آساندر ما به  لیعمل تبد  است که

  بتِ ما رَخش را به ما نشان نخواهد داد.



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۱-۱مشار
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  صحبت اضداد یجا  ستیدل ن خلوتِ
  د ی رود فرشته در آ  رونیچو ب وید

  ) ٢٣٢غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

که    مییآ درصدد برم  شود، م    مانع سجدۀ ما در مقابل زندگ  نیو ا  میپندار کمال دارکه   میکه ما قبول کرد  حاال 

  علت   رد؟یپذ صورت نم  آسان کار به   نیچرا ا   . ولمیدام ستَبر خالص شو   نیو از ا  م یپندار دست بردار  نیاز ا

  م ی اُفت است، مپهن کرده   مانیراه برا  ن یدر ا   ذهنکه من  یر یباشد که ما دوباره در دام د  نیا  تواند آن م   اصل

  است.  » و چونگ «چون و آن 

  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  یی و فضاگشا  میما، تسل  لی کاِر تبد  دِی. کلردیگ ذهن سرچشمه م   یِسازسبب   تی چون و چند کردن هم از خاص  نیا

لحظه است پس تنها    نیا  شه یکه هم  ییجاو از آن   میکن  ییلحظه ما فضاگشا  نیدر ا  عنیبدون چون و چراست،  

  است. یترش یب یباز کردنِ فضا  م، یده که صورت م یکار

با علت و معلول کار را    میخواه  و م   میشو م   دچار چند و چون  م،یبه ذهن برگرد  یبعد   یهااگر در قدم   ول 

است که خودش را از    نیدنبال ادائم به   زندگ  ول  م،یشو   دوباره گرفتار سبب م   ب یترت  نیکه به ا  میادامه ده

  در ذهن رها کند.  مردگ

  است تو را هر لحظه، مرگ و رجعت پس
  است ساعت ای فرمود: دن مصطف
  ) ١١۴٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ول  م،یمان  دو فکر م نیدر فاصلۀ ب م،یکن  ییو ما اگر فضاگشا  آورد فکر درم ی خدا ما را از صندوق   عنی

با   دهد، انجام م  فَکانش»«کن کار را که خدا با قانون  ن یا چونگ م یخواه که ما م جاستن یاشال کار ا

  . میاُفت م  یری صندوق دیخاطر دوباره به  ن یبه هم م،ی قانون علت و معلولِ ذهن بفهم

  صندوق نُو نُو مسر است  فُرجۀ
  کو به صندوق اندر است   ابدین در

  ) ۴۵١۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  خدا  ندهیزفتست و، گشا قفل
  زَن و اندر رضا  میدر تسل دست
  ) ٣٠٧٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ها ذره گر شود مفتاح ذره
  ا یجز از کبر   ستی ن شیگشا نیا

  ) ٣٠٧۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

راه   ی  انیپا  در ذکر مو خلع   فی تضع  عمل  یهااز  را  اعتراف به اشتباه    کنم سالح کردنِ پندار کمال  آن  و 

پندار    یبراساس الوها   یها رفتاربه آن که نسبت   از کسان  ن یچناز خودمان است و هم    خودمان و عذرخواه

  .میاکمالمان کرده 

  م، یکن م  از خداوند و زندگ  یاز ینی است که اظهاِر بکه پندار کمال به ما داده  یا کار درواقع آن جرأتِ منف  نیبا ا 

  ن ی. امییکه از خداوند و مخلوقاتش طلبِ بخشش نما  م ی که ما توان آن را داشته باش  شود م   ه جرأتب  لیتبد

  : دیفرما است که موالنا م  یاارانه ی درواقع همان درد هش

  بس خون رود   اَتدهیدل و از د از
  شود  رونیب  یمعجِب نیز تو ا تا

  ) ٣٢١۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  که نیا و

  را شین نیسبب ا دانم: م گفت
  را  شیمن گناه خو شناسمم

  ) ١۶٨٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  او مانیشستم حرمت اَ من
  برد دادِستانِ او نمیمی پس
  ) ١۶٨٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شستم عهد و دانستم بدست  پس
  جرأت به دست  آن شوم دی رس  تا

  ) ١۶٨٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

    



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۱-۱مشار

  45صفحه: 

    یشهباز  یآقاسخنان  ‐١٣

  بداند کافر و گبر و جهود  تا
  صندوق، جز لعنت نَبود  نیدر ا که

    )۴۴٨٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ، به صندوق افتادن قاض   جالب است داستانِ  لی آقا اشاره کردند به صندوق ذهن، داستان دفتر ششم هم خ  عل

  .د یگو را م  ت یب نیجا ادر آن 

است،     به هر مسل  تا هرکس  دهم صندوق ذهن را، به همه نشان م  عنی  کنم، صندوق را باز م   نیمن ا  دیگو م

  . ست ین  یرید ز یاز لعنت چ ری که پر کرده، غ یابداند که در صندوقش، در هر جامعه 

هم به خودش،    کند که م  یدر صندوقش فقط لعنت دارد. هر کار   نیا  دانم، م  دیگو پندار کمال که م   نیا  عنی

  . کند که اشتباه م کند موقع   عذرخواه تواند . واضح است که نمزند ضرر م  رانیهم به د

  م، ی هست  زالخَطایکه ما جا  میشو ما متوجه م  میکن م  ییو فضاگشا  میدار قدم اول را که ما درست برم  نیا  فقط

  . میریب ادی  میتواننم  میتا اشتباه نکن م،یاشتباه بن دیو با میست یما کامل ن

اگر مردم بدانند اشتباه کردم ارزشم    ایاشتباه بنم،    دیو نبا  دانم م   دیگو با پندار کمالش، چون م  ذهنمن   ول 

  .رود اشتباه نم  بارِ ریز شود، خودم کم م  یارزشِ خودم برا ای شود، کم م 

آقا، پندار کمال را    قول عل است که آدم در جمع اشتباه بند و به اشتباهش اعتراف بند. بله، به   پهلوان  نیا

  سالح کند.  خَلع 

   ی صورت  به   دیشو وارد جمع م  وقت  د،یرا انجام بده  شیآزما  نیا  دیتوان شما م    عن ی  م،یخوب دقت بن  اگر

   یکه    د ید  دی. خواه دیکن تماشا م   ونیزیجا به تلوهمه   ا ی  د،یمردم توجه کن  ی هاگفتهناظر، بدون قضاوت، به  

  . کنند و دارند انتقاد م  اندهکرد دایرا پ  یمورد  ی که پندار کمال دارند، دائماً  یاعدّه

که    دید  دیخواه  د،یو اگر به خودشان خوب توجه کن  ندیگو را م   ستمیس  ی  بیع   ای  ند،یگو بد م  از کس  ای

  . رندیگ م  رادیجهان، نَه در آن جهان، فقط دارند ا ن ینَه در ا ستند،یاصال موفق ن هانیا
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  46صفحه: 

. و دانم تا ثابت کنم م   رمیب   رادیا  یزیاز چ   دیتَوهم را دارد که من با  نیپندار کمال است. پندار کمال، ا  علّتش

  د یبخواه  کهنینَه ا  ،ی ریادگی   یفقط برا  کنم . عرض مدی ساکت باش  د،یرو مجلس، شما مثال مهمان ماگر در  

  . رمیب ادی  خواهم فقط م م،ی بن میخواه  را نم کارن ی. نَه ادیریب رادیا د، یقضاوت کن د،یبشنو یزیچ  ی

«پندار  که    . مر آن کسهرکس   باًی تقر  رد،یگم  رادیا  ی زیچ   یاز    زند، م  هر حرف  ،که هرکس   دید  دی خواه

اول  نیرا شناخته و حواسش به خودش هست که در ا  کمال»   یی من است با فضاگشا  قدم زندگ  ن یلحظه که 

  بردارم.

لحظه    ن یپندار کمال از اتفاق ا  ول  خواهم، نم  یز یلحظه چ  نیاست که من از اتفاق ا  نیا  اش معن  ییفضاگشا

  ده یبد است تا خودش را نشان بدهد، د  نیا  دیبو  خواهد م  خواهد، که م   ییزهایاز آن چ  یو    خواهد م   یز یچ

  . دانم م  دیگو بشود، م

بد دربارۀ    زیچ  ی گفتن    ،یی جوب یرا با انتقاد، ع  دانمش م   . هرکسدانم امان ندارد قبول کند که نم  ذهنمن 

  . دانم» «من م: اشجه یو نت کند م  انی ب یبودِن تراف آب و هوا، شلوغ ، تی وضع  ،یز یچ  ای  ،کس ی

تا    ردیب  یرادیا  ی  دهدلحظه که ذهنش نشان م   نیا  تیاست که از وضع   نیکه هرلحظه به فکر ا  کس  خُوب

که من زدم    حرف  نیا  دیگو . م رود بارِ اشتباهش نم   ریواضح است که ز   داند، را راه م  نیخودش را ثابت کند و ا

  اشتباه بوده!  میثابت کردنِ خودم است، بعد بو یبرا

  ییفضاگشا  باشد، هرکس  ن یا  دیبا  ،ی خو  نی. اکنند م  ی موضوع را تحر  نیا  ن،یصورت قر به   ذهن  ی هامن   و

  یی جا   ی نم، یب را م رادشیدارد، ا رادیا نیا ن ی. بنابراستمین دهد، که ذهنم نشان م  ی ز یچ  نیمن ا د یکند، بو

ما خو دیگو اصالحش را هم به همه م  کنم، را اصالح م   نیا  تم یدر وضع  . ما  میدار  رشیاصالح و پذ  یِ. چون 

  . ستیکامل ن کس میدان م

. پس  که کامل باشد از نظر جسم  ستین  کسچیخداست. ه  عنیشده  گشوده   یفضا   نیکه کامل است، هم  کس

  مهمانِ شماست.    دهد لحظه ذهنتان نشان م   ن یکه ا  یزی. هرچ ماند مثل مهمان م   تی وضع   نیگفتند هم، گفتند ا

  ا ی    کس  ی  کهن ی. نَه ادیبده  رییتغ  دیتوان را در خودتان م   یز یچه چ  دین یتا بب   دیکن فضا را باز م  د، یکن م  نگاه

  . دیرا ثابت کن دانم م عن یتا پندار کمالتان را،  دیریب رادیا د یکن دا یپ یزیچ  ی
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    ای از استرال میخانم مر  ‐١۴

  ت؟ یو ابد  تینهای از جنس ب  ا یها هست  و جسم   نی جنس ما از آفل  ای لحظه جنس ما از کدام جنس است؟ آ  نیا  در

ذهن و    ییجواب به دو  یحالت چطور است؟ برا  دیاز ما پرس  اگر کس  میگرفت   ادی گنج حضور    ٩٢١برنامه    در

و    شود ما چونه نم  که جنس اصل  م یآور  ادی بله به    م،یتا به جواب آن برس  مینرو  ها  دگی حساب کتاب همان

  سرشار باشد.  سببی ب یاز شاد  و مان ط یدر هر شرا دیحال ما با

  برون شد   مو که چون شد؟ ز چونگ  غلطم،
  یزاد چونهیتو ز ب نیول  ،یاچونه تو

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

کردن آن حال را در خود   دائم  یبرا اق یو اشت  میباشرا تجربه کرده   سببیب یبارها مرکز عدم و شاد  دیشا 

در ما وجود دارد،   زین ذهنمن   به در ذهن ماندن و به تن به کاهل لیم   رید اما از طرف  م،یااحساس کرده 

  .  رهیو غ  تیو شا تی کردن، ناراض بت یبه غ لیمانند م

   عن ی   ذهن. جبر من اندازدم   ر یگ  ذهنما را در جبر من   یدر ذهن ماندن و کاهل شدن در راه معنو   جهیدرنت    

  ی فرد  یها شدگ و شرط   رانیبا د  سهیاست که اصوال از مقا  فعل  تیاز وضع   رییو تغ  ییگمان کردن بر عدم توانا

  . رسد به باور م و اجتماع

   ذهناست، باز هم در جبر من ما را مست کرده  زندگ  سببیب یلذت شاد  کهنیاست که چرا با ا ن یسوال ا حال

  م؟ یافت به درد م

    م؟یشو م  نیپس چرا باز هم از جنس آفل م،یادهی رس  م،یهست  تیکه ما از جنس ابد قتیحق  نیما به ا اگر

. مرکز  میشو م   دهیبه آن جسم  کش  میباش   از هر جسم دهد که ما  م  گونهن یسؤال را ا  نیموالنا جواب ا جناب

  کردن خودش دارد.   ادی به ز لیکند و هرچه که در مرکز ما باشد م   م  یرو یما از قانون جاذبه پ

    ستیجاذب بیعجا تیآنکه جنس ز
  ستیجاذبش جنس است هر جا طالب 

  ) ٢۶٧١ تیدفتر چهارم، ب ،ی (موالنا، مثنو 
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نجات جان فرزندش که به    ی برا  که زن  کند م  تیرا روا  جناب موالنا داستان   ٢٧٢٢  اتی تا اب  ٢۶۵٧  اتیاز اب 

  ر یطفل د  دیگو . آن حضرت م رود کم گرفتن م  یبرا  مرتض  ایو    حضرت عل   شی است به پناودان رفته   یرو

  . رود سمت پشت بام ماز ناودان به  آرامآن طفل آرام  دنی. کودک با ددیهم سن و سال کودک را به پشت بام ببر

به    یاعتبار   چیناودان که ه  یبر رو  اشده یباشد که با عقل همان   تیبشر  نیداستان کودک نادان هم   نیدر ا  دیشا

  .  رود  م  ش یخودش پ  ینابود  ی سوبه  ها  دگیانسان با عقل همان   عن یاست،    ستادهیا  ستیاستقامت و مقاومتش ن 

است که بشند ناودان ممن    نیها، هرلحظه ادر جامعه و در رأس قدرت   دهیهمان  یها از انسان   با انبوه  قتاًیحق

  شد.   میحتما نابود خواه  م،ی باش ستادهیآن ناودان ا  یو اگر ما بر رو 

ز  استفاده ا  ایو    رانید  یآن هم با تمرکز بر رو   یاصطالح اصالح طلببه  ای کم    ی تالش ما برا   ریطرف د  از

چاه ذهن گرفتار    اه یو جامعه را نجات نخواهد داد، بله در س  رانیتنها دو ترس، نه   دیتهد  تی ترب  یهاوه یش

در   شه یهم  یها پشت کردند و براانسان   ه کم ب  یمانند هاروت و ماروت که به بهشت خداوند برا  م،یشو م

  است.و کشنده  ی قو ار یند، چرا که جاذبه جنس بسجهان ذهن ماندگار شد  ا یو  ن یزم

  آن هاروت و ماروت از بلند   باز
  آمدند  ر ی تن بودند ز آن ز جنسِ

  ) ٢۶٧٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی (موالنا، مثنو 

ها از جنس آن   رانیچراکه با توجه به د  م،یکن   یاریرا کم و    رانید  میکه بتوان  میبرو  ییتای  یبه فضا   دیبا  ما

  .  میبرگرد ییتای یبه فضا  میتوان و نم میشو م  ریذهن درگ  ی و تار زهی ست یدر فضا  رید میشو م

. اگر جنس  میجنس مرکزمان تالش کن  ییشناسا  یو برا  میخودمان تمرکز کن   یبر رو  دیکرد؟ با  دیچه با  حال

استفاده    آگاهانه، با آگاه  ز یابزار حزم و پره  دیکه با  م یبرس  درک و آگاه  نیبه ا  م، یکرد  ییمرکزمان را شناسا

  .  میدرد نرو یسوکه به  می کن

فرصت     که زندگ  میخوشحال باش  د،یآ باال م  ی خواهد داد. اگر درد  رییکار جنس ما را تغ  ن یو تعهد در ا  تکرار

  . می باش راض  م،یاست، پس صبر کنبه ما داده  ییشناسا

   یبه    م، یرا  بشاف   ها شدگ تمام فکرها و شرط اگر    عن یما هست،    داستان همان اصل راض  نیدر ا  مرتض 

 ییگراکمال   یالو   یلحظه چه از رو   نیاز ا  تی. هر نارضاباشد م  که از جنس حضور و زندگ   میرس م  حالت راض
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خود     جنس اصل  یلحظه ابد  نیاز ا   تیما با نارضا  کهچراکفر و انکار خداوند است.    ها، شدگ شرط   ی الو   ا یو  

خودش را در ما متولد کند. در    خواهد نگران ما هست و م   شهیهم  است که زندگ  درحال  نی. امیکن م  را نف

  کند،  نجات کودک خود م  یبرا  و پستانش سع   رینشان دادن ش  است، با اشاره و حت   زندگ   لیمادر تمث  جانیا

  است.  اعتنای اما کودک باز هم به آن ب

  به دست  داندهم اشارت را نم 
  هم به دست  نیور بداند ، نشنود ، ا 

  ) ٢۶۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی (موالنا، مثنو 

  و پستان را بدو  ر یبس نمودم ش 
  از من چشم و رو  گردانداو هم 

  ) ٢۶۶١ تیدفتر چهارم، ب ،ی (موالنا، مثنو 

سمت ما به  کشد، ما را م ها  و جاذبۀ آن  ها دگیهربار همانپس  م،یاکرده  و مست میارا گرفته   زندگ  ۀ ریش زین  ما

در برابر   رشی. هر پذکند م  ترع یمرکز ما را وس  ییقدم فضاگشا  ی و هر  میشو م  تر ی نزد  به زندگ  م یها نروآن

. همۀ ما  میدار  اجی . ما به کم هم احتکند م   تریدرونمان نزد  ت ینهایبه ب  یاما را ذره  ها ی اتفاقات و نامراد

  ی را، آقا  امی پ نیا دیدیممنونم که شن  لیخ  . مینحس با هم در حرکت هست ذهنبردن من  نیمنظور از ب  نیبه هم

  . یشهباز

  ! نی! آفردیکن خانم، ماشاءاله! چقدر خردمندانه صحبت م  میخوب! مر  لی! خ بایز  لیخ  آقای شهبازی:

هم    ریکامال چندتا داستان د  ۵۵٩را در برنامه    نیشما ا  میبو. فقط  یشهباز   یممنونم، آقا  لیخ   :میمر  خانم

  . دیکه به من داد  ممنونم از وقت ل ی. خدیداده بود  حیما را در آن توض  ت یجنس   نیکه ا  دیآورده بود

  داستان کودک و ناودان؟  نیهم آقای شهبازی:

  بله.  :میمر  خانم

  . دیفرمود ۵۵٩پر معنا است. بله، چشم.  ل یخ نی ا م،یبخوان دیبا رید بار ی را   نیبله، ا آقای شهبازی:
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  ی شهباز  ی از ونکوور  با سخنان آقا نای خانم د  ‐١۵

عز  ناید  ، یشهباز   یآقا   سالم شما  همۀ  به  سالم  ونکوور.  از  ازانیهستم  با  دوستان  از  ممنونم    ی ها ام ی پ  نی. 

  !  دیچه بو داند واقعاً آدم نم  خردمند هستند و آگاه ل یواقعاً خ شان، عال

خداوند    نیمردم. ا  یباز شده به رو  همچو گنج   یشُر کند واقعاً. شُر، شُر که    دیبا  آدم  آقای شهبازی:

صورت   نندگانیشما ب  لۀیوسکه به   عال  یها غامیهمه پ  نی ا  . اوردی ب  رونیب  یدانش معنو  ما را از قحط  خواهد م

  .  قیدق ق یهمه تحق ن یو ا ردیگ م

  کنند  م  قیاست، تحق  رینظیمثل موالنا که ب  به بزرگهزاران نفر، صدها نفر دارند راجع  میگو صدها نفر، نم   حاال 

  غام یکه پ  هرکس  د،یکش . شما زحمت مکشند زحمت م  ند،یگو و برداشت درست را م  ندیگو و برداشتشان را م

  است.  دیقدر مفآن  سم، یرا بنو غامیپ همۀ خواهد است. من دلم م  دارکنندهیاآلن، واقعاً ب دهد م

هستم، واقعاً   که کامال معمول  انسان  یعنوان  واقعًا من هم به  یشهباز  یاست. آقا  طورن یهم   واقعاً  :ناید  خانم

  که من خودم نداشته باشم.    ست ین  ای دن  نیدر ا  یز یچ  ریواقعاً د   گفتم م  کردم، فکر م  شبید  نی. هم کنم شُر م

   روزمره را دارم، ول  یها بروم سر کار، چالش دیهر روز با ، معمول   زندگ  یهستم،   درست است معمول حاال 

 ز یپور عززارع   ی جا دارد از آقا  خواندم،  دوستان را م   یها امی را، داشتم پ  آگاه   نیقدر خوشحال هستم که اآن

  .  کنم استفاده م   رم،یگ م  نتی همارانشان، چون واقعًا کارشان ارزشمند است، من پر هم تشر کنم و

اند،  آرامم کرده   رون،یاند بکشانده  ذهن  منف   جاناتیه  نی هستند، چقدر خودِ من را از ا  دهنده آگاه   هاامی پ  چقدر

  بنم.   توانستم کار را نم  نیوقت ا چیمن ه   ییتنهاخودم تمرکز کنم. واقعاً به  یرو  توانم م

 کند را خاموش م   ام ذهنغول من  یصدا  نیا   عنی را، عشق را،    ی انرژ  نیاست که به من ا  جمع   ی روین   نیا  عنی

تشر    د یبا  یچطور  دانم موالنا واقعاً جانم را زنده کرده. نم  قیو عم  پرمعن  امیشما، پ  یدوستان، صدا   یصدا

  کنم؟  

  ل یم  ن یآمد، ا  ش یپ  له یوس  ن یآمد، ا  شی فرصت پ  نیا  کنم شُر که عرض م  نیرا شُر، هم   خدا  آقای شهبازی:

  ن یدادند که ا  صی راه کار کنند، تشخ   نیآمد و قبول کردند که در ا  شی بزرگوار پ  نیبه اراجع   قیمردم به تحق

  . ل یخ  م،یباش  راض دی . باتیسپاس دارد و رضا یهمه جا  هان یدرست است، ا
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من   کنم، قلبم از شما تشر م   می. واقعاً از صم دیشاءاله که شما سالمت باشخدا را شر. ان  واقعاً   : نای د  خانم

و خروش    جوش   نیرا، ا  ی داری ب  نیا  د، یرا پخش کرد  آگاه  ن یشما ا  کهن یاز ا  ریغ   م،ی بو  یز یچ  دانم که واقعاً نم 

همت شما بوده که، به قوال ارتعاش شما بوده که به    نیو واقعاً ا   دیاانداخته   هازبان را شما در ما مخصوصًا فارس 

شما گوش    یهااست که به حرف   نیهم  میبن  میتوان که م  یکار   نیترهرحال ما هم کوچ دل ما هم خورده و به 

  خودمان باشد.    یو تمرکز رو میبده

  که نیخاطر ابدهم به  توانستم ه قبال نمک   عشق  نی. اکنم م  افتی خودم واقعاً دارم در  هم من نوع  اشجه ینت  و

ها را به من  آن   کردم، ها را قبول م آن   خواست، م  ها شدگ  ذهنم را آن شرط   کهنیخاطر اذهنم پر از درد بود، به 

   واقعاً، ول  کشم درد م   حت دهم، ذهنم را گوش نم   یصدا  ر یواقعاً تکرار کم کرده که د   ول  داد، به زور م

  فش یبا زبان توص   شود بخش است که واقعاً نملذت   اشجه ینت  قدرنیو ا  دهم را انجام م  آن کار عشق   روم م

  کرد. 

به ما نشان داد که   طرح  یو    کنم نم  ینکردم، کار  ی! موالنا کم کرد، من کار ن ی! آفرن یآفر  آقای شهبازی:

  م یدان مان مراه را نشان داد و همۀ  ول  م،یکامال برگشت   میگو نم ،م یبرگرد میغلط توانست یما از آن عادت و خو

  م، یکن م  م یکار غلط دار میدان م   ول م،یهادامه ند مینتوان مدت   یراه غلط چه هست. حاال اگر راه غلط را هم 

  . میگرد برم م،یکن خودمان کار م  یرو  میدار واشیواشی ندارد و  جهیراه نت نیا

.  د یاز طرف خودش اشتباه را د  ندگیبه نما   . هرکسدیو برگشت   ن،یآفر  د،یکن کار م   دیاز شما تندتند دار  بعض

  هم قبول کردند مردم.   نیا ند،یخودش، بب  یبرگردد آدم رو  کهن یاشتباهات مردم آسان است، ا دنید

   خودش کار کند. حت   ی رو  دیآدم با  د،یگو که موالنا درست م   دند یکه توجه کردند فهم  ییهاهمه، آن   میگو نم

  خودمان است.    رییما است، هدف ما است، با تغ   لیکه در اطراف ما هستند اگر م  کسان   رییجهان و تغ   نیا  رییتغ

  بعد   م،یکن  جادیدرد ا  م،یبن  بیتخر  م، یهزار جور کار مضر بن   م، یما خودمان پندار کمال داشته باش   شود نم

  مان. همۀ  م،یراه برگشت نیامان ندارد و ما از ا نیا م، یکن  را حبر و سن  رانیآن موقع د

ام برنامۀ شماست. اآلن من نشسته   ست،یبرنامه، برنامۀ من که ن  نیاند به اکه دل داده   یی هاآن   کنم فکر م   من

آن   ول  د،یده م  ادی  دیشما دار  کنم، نم   یکار  جانی. من ادیده م  ادیرا    یزدیا  ییدانا  ریدبه هم  دیشما دار 

و    دیآن را شما انجام داد د،یده م  دیو دار دیاداده نجامکه مطابق قانون جبران ا یکار  د،یکه شما داد صیتشخ 

انجام دادنش و سخت لیم ریکه راه د دیدی فهم  د،یدیرا به جان خر اشندارد.   ی  
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ا  ادی بود به ما    موالنا ا  ی مرادی جهان، جهان ب  نیداد که    یرو  آن سمت م  شود، نم  یرو  سمت م  نیاست، 

  ، ی ریاز پول ب  ،ی ریاز همسر ب  ، یر یرا از بچه ب  بختخوش   خواه . م شود نم  ی رو آن سمت م  شود، نم

بسته، م اری ها را همۀ راه   ،یر یمقام ب بشو.   هباز کن به من زند دیگو  

 نیا  دانم دنبالِ تَوهم گرفتن، نم   م یرفت وگرنه ما تا آخر عمرمان م   م، یگرفت   اد یگفت    یطور نیبود که به ما ا  او

 خرم،  که من مل را من بهتر م   نندیبشوم، مردم بب  دهیرا هم بخرم بله بهتر د  یاآلن آن    دم، یمل را خر

  مل من بهتر است.  

واقعاً    اتِی. او بود که با ابنیسخت بود ا   ل یخ  ست،یدر مل ن  می ما بفهم  کهنی. امیگرفته بود  ادی را ما    زهایچ  نیا

تمث روشنش و ساده  نم   دیداد. ممنونم ببخش  ادیبه ما    شیهابا داستان   ش،یهالیاش، با  را   رم، یگ وقت شما 

  .  دییبفرما

با اجازه   دیببخش  کنم،  م  خواهش  :نای د  خانم که واقعاً من خودم    ییهااز داستان  ی  خواهم تان مشما. من 

تان  داستان را من خودم نگرفتم، با اجازه   امی آن پ   عنی به آن توجه نکردم.     ول  ام،ده یها شن ها در برنامه سال 

   عنی   ار،یمن بس  ی را که واقعاً برا  شما  ی هاکه آن داستان را با دوستانم به اشتراک بذارم و صحبت   خواهم م

 کنم  و فکر م  م یگو داستان را م   ول  م، ینتوانم بو  دیشا ست یرا چون فرصت ن  اتم یبود و حاال تجرب    پر از آگاه

نگفته، پر از معنا و پر از عمق هست و واقعاً خواندنشان، واقعاً    یطور ن ی را هم  داستان  چیموالنا ه  ، لیکه خ 

ارتعاش وا م  ان توجه کردنش در انسان رخ بدهد، انسان به    تواند م  می و تحوالت عظ  دارد جان انسان را به 

  . کنم تان شروع م. با اجازۀ برد م  یقدرت خودش پِ
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  از ونکوور  نای خانم د  ‐١۶

  ٣٧٢١  تیب ،ی اول مثنو دفتر

  آموز اخالصِ عمل  عل از
  حق را دان مطَهر از دغَل  رِیش

  ) ٣٧٢١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  است:شرح داده شده  یشهباز  یگنج حضور توسط آقا  ٩١۶و   ۵٩۴ یها داستان در دفتر اول و در برنامه  نیا

  آموز اخالصِ عمل  عل از
  حق را دان مطَهر از دغَل  رِیش

  ) ٣٧٢١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

 رون یب  یهااز جهان و فرم   یار یو هش  شود است که انسان به حضور زنده م   موالنا زمان   دگاهیخالص از د  عمل

  که از انسان سربزند خالص است.  موقع هر عمل   نیو در ا شود م  دهیکش

پاک    ذهنکه از من   باشد م   دهیپاک و به حضور رس  یها انسان   و تمام  حق هم که سنبل حضرت عل  ریش

  هستند. 

  آموز اخالصِ عمل  عل از
  حق را دان مطَهر از دغَل  رِیش

  ) ٣٧٢١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  افت یدست   غَزا، بر پهلوان در
  بر آورد و شتافت یریشمش زود،

  ) ٣٧٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   عل یِخَدو انداخت بر رو او
   و هر ول  یهر نب  افتخارِ

  ) ٣٧٢٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  تف انداختن.  عنی خدو
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که او را    آورد  را درم  رشیشمش   درنگی و ب  شود غالب م  ها بر پهلواناز جنگ   ی در    که حضرت عل   دیگو م

  هم:  و حضرت عل  اندازد تف م بشد. آن پهلوان بر صورت حضرت عل 

   آن عل   ر یزمان، انداخت شمش در
   او اندر غَزائش کاهل کرد
  ) ٣٧٢۵ تیاول، ب دفتر  ،ی مثنو ،ی (مولو

  .کند نظر مو از کشتن آن شخص صرف  اندازد را م رشیشمش یهم فور  عل  حضرت

  است که نیمطرح شده، ا  جانیکه ا  یجالب  اری سؤال بس حاال

شما با    ای و آ اندازند؟ بر شما تف نم  نی مخالفت و توه  ۀ لیوسمرتب مردم به  د،یروشما که هرروز سر کار م   ایآ

فرم  یار یهش از  بآزادشده  عمل  فضاگشا  یفضادار  د،یکن م  دارگونهیها،  عمل    یبرعکس    ای  دیکن م  ییو 

  است؟  مشابه زیآمن یتوه  یهاخشم و رنجش با واکنش  ی که دارا  دیکن م شده شرط 

  عمل  نیآن مبارز ز رانیح گشت
  محلینمودن عفو و رحمت ب وز

  ) ٣٧٢۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   افراشت ز ی ت غی: بر من تگفت
  ؟ مرا بذاشت ؟یچه افکند  از

  ) ٣٧٢٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

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

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

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

  ) ٣٧٣٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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بوده که آن شخص    موقع  عن ی   موقع،ی ب  عنی  محلیو عفو درواقع ب  عمل حضرت عل  نیاز ا  دیگو آن مبارز م 

  ن یکه من ا  که خشمت را فرونشاند؟ خشم   ی دیتو چه د  پرسد و از او م  شود زده مبشد، شفت   خواسته را م

  وجودت را خشم گرفته بود.  در ی که چطور دمید تیهارا در چشم 

   عنیو من هم که،    آورده، خشم تو را نشانده  دیپد  یاشعله   یکه ارتعاش آن در دل و جان من هم    یدید  چه

 ی ای ار ی هش  عنی  شود؟ و دلش روشن م  دیآ مرتبه دلش به ارتعاش درم    یکه منتظر کشته شدن بوده،    کس

  : دیگوادامه م  در. شود لحظه آزاد م  ی  یکه جذب جهان شده بود به خرد زنده شد و برا

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

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

که بهتر از مان و زمان و تمام جهان و موجوداتش    دیگو را م  رانیرمز به حضور رساندن د  ت،یب  نیدر ا  موالنا

  است.

   ل یخ  م،ی بخشش داشته باش  رانید  یمهری ب  ایکه اگر در مقابل تف    دارد م  انیقصه ب  نیکه موالنا در ا  مینیب م

  . میندازیو ما هم تف ب  میمثل کنبهمقابله   کهنیتا ا میگذار م  شانیرو یترق یعم ریتأث

  ادامه  در

  با آن جوان  ن یالمؤمن ر یام گفت
  پهلوان یبه هنگام نبرد ا  که

  ) ٣٩٧۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  من  یدر رو   خدو انداخت چون
  من  یو تَبه شد خو  دیجنب نفس

  ) ٣٩٧۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  هوا  میبهر حق شد و ن  مین
  اندر کار حق نَبود روا شرکت

  ) ٣٩٧٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی ار ی هش  ی فضا   ذهنو آن من   ، یکرد   دار یمن را ب   ذهنمن   ی من تف کرد  ی که تو رو   وقت   دیگو م    عل  حضرت 

«قضا و    ی کند و جلو   پندار کمال را ط   ر یمس  خواست  م  ام ذهنجا من بود که آن   ن یمن را تباه و آلوده کرد. ا

  را انداختم.   رمیبود که من شمش نیا ست،یروا ن  شدن در کار زندگ  یو شر  ردیرا ب  َفکان»کن 

  د ی شد پد یو نور  دیبشن نیا گبر 
  د ی بر  یدل او تا که زُنّار  در

  ) ٣٩٨٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

لحظه   نیکه در مقابل اتفاق ا  و انسان   دیگو م  جا، نیاست ا   ذهندرواقع که سنبل انسان من   عن یآن گبر    دیگو م

  ن ی با ا  ست،ین  شهیهم  دنیحاال شن  ن یا  ای  ن، یا  دنیبا شن دیگو است، م  تیهوهم   شی و با دردها  کند مقاومت م

  د یپد  ینور   ی که در دلش    دیگو تواند انجام بدهد، مم   هر انسان  جانیکه درواقع ا  ییفضاگشا  نیواکنش، با ا

بود   نیا  ، ییفضاگشا  نیکرد با ا  ییخودش را شناسا  آن جنس اصل  م،یهم داشت  قبل  یهاام یآن، در پ  عن ی  آمد.

  آمد.  رونیرا، از آن جهان ذهنش را از آن انگار ب شیها دگ یدرواقع آن همان  عنی  د»یهم بر ی«زُنّار که 

  کاشتم : من تخم جفا مگفت
  دگر پنداشتم تو را نوع من

  ) ٣٩٨١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

    دگر پنداشتم»  «من تو را نوع د،یگو آن گبر م  ،کاشتم» : من تخم جفا م«گفت

تو هم از    کردم و فکر م   کردم من داشتم به تو جفا م   ،هست   ی ریجنس د   یکه تو از    کردم من فکر م  دیگو م

آن    گر تداع   تواند م  ن یا  د،یآ که در ما باال م   و حسادت و درد و رنج و هر خشم  نه یجنس خشم و غضب و ک 

  باشد.

  یابوده شمیتبار و اصل و خو  تو
  یابوده شم ی فروغ شمع ک  تو

  ) ٣٩٨٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  کن بر من شهادت را که من  عرضه
  سرافراز زَمن  دمیتو را د مر 

  ) ٣٩٨۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  و قوم او  شیپنجه کس ز خو قُرب
  کردند رو   نی د یسو عاشقانه

  ) ٣٩٨٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

و فضا را    میبردار  یدردمند قدم ن  یهاو انسان   ذهن  یهادرمقابل من   وقت  د،یفرما درواقع م  جان یموالنا ا 

و آن   رسد، و ارتعاشش به آن شخص م  ردیگ تنها آن شخص را دربرم نه که    دیآ م یفضا خرد   نیاز ا  م،یباز کن

  . رسد ر هم مید یهابله به انسان  کند، شخص را به اصلش و تبارش وصل م

نکته هم جلب    نیتوجه من به ا  دهد، را نشان م  ذهنحضور و من  یار ی قصه که موالنا تفاوت عمل در هش  نیا  در

  داستان باشم.  نیا یهات یاز شخص یلحظه کدام  نیاب کنم که در اانتخ  توانم شد که من هم م

دارم   ار ی متوجه هستم که اخت  کهن یا  ا ی  رم؟ یو درد پخش کنم؟ و انتقام ب   ندازم ی تف ب  ران ید  ی رو  خواهم  م  ایآ

را   ام ذهنمن   ریشمش  ستیاست و در هر برخورد با   ادیز  ذهن  یهامن با من   ۀ و آگاهم که احتمال برخورد هرروز

  به من نشان دهد.   احل رکنم و اجازه دهم که خرد کل راه  ییو فضاگشا ندازمیب

از جنس آرامش و   اندازم،خودم م   یکه توجه را رو  است. وقت ریپذخودم امان   یتنها و تنها با تمرکز رو  نیا و

  را کوچ کند.   امذهن من   که زندگ دهم اتفاق و اجازه م ۀدرنیدربرگ یو فضا  شوم سون و سوت م

تر برنده   اری حوادث و اتفاقات بس  غیاز ت   یی فضاگشا  غیو آگاهم که ت  رمیپذ و صبر م  ارانهیرا با درد هش  اتفاقات

  است.  شتریاست و قدرتش از صد لشر هم ب

  زتریآهن ت غیحلم از ت غیت
  زتریز صد لشر ظفرانگ بل

  ) ٣٩٨٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  �🔹🔹�وم د  بخشپایان �🔹🔹�
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    تایو خواهرشان   ارایخانم ت   ‐١٧

  تان. ساله.با اجازه  ازدهی هستم،  ارایسالم استاد، ت 

  اوست ادِیمن، بن و هست  کوهم
  شوم چون کاه، بادم بادِ اوست ور

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

و    فتدی اتفاق ب   ی  دیکه حتماً با  میو توقع دار  میده به حرف همه واکنش نشان م  می هست   ذهنکه ما من   وقت

  . میده واکنش نشان م طورن یو هم میکن م  تیو شا میرنج  ما م فتدیاگر ن

بن  و هست   «کوهم بب  دِید  شود م  ایآ  اوست»  ادِی من،  را کوه  خودمان  وجودِ    م؟ینیما عوض شود،  ما،  وجودِ 

  خدا، لحظه باشد؟  تینهایبشود و براساس ب  یار یهش

  م یبشو  داریب  ذهناز خواب من   ارانهی است که هش  نیما سرنوشتمان ا  ۀهم  رد،یگ سرنوشت ما را م  یجلو  ذهنمن 

  .م یزنده شو تیبه ابد قیو عم 

  . میده و ما واکنش نشان م  کند م  رییجهان تغ  کهنیما مثل کاه است، درحالِ ا  میتسل  م،یشو م   میکه ما تسل  وقت

به جهان و    میکه ما رفت   البته وقت  می ما تمامًا به او زنده هست  عنیما خدا است،    ادیچون بن  می مثل کوه هست  ما

ما    ادِی آن وقت است که بن  ،دهند بزرگان، نشان م   طورن یو هم  زیعز  یموالنا  ،یشهباز   یکه آقا   ییهاراه  نیبا ا

  خدا است. 

  بخوانم.  تانیچندتا از شعر موالنا برا  خواستم ساله، م  هستم، هفت  تا یسالم استاد،  : تای خانم

  را شین نیسبب ا دانم: م گفت
  را  شیمن گناه خو شناسمم
  ) ١۶٨٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  تو را بال داد هر جهت از
   جهاتَتیبازکشَد به ب تا

  ) ٣۶٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  از تهران  لدا یخانم   ‐١٨

است باور   یمرادیجهان، جهان ب  نیا  ییبو  ساله جوان س  ی فرمودند اگر به    یشهباز   ی آقا  ٩٢١  ۀبرنام   در

اکند نم من  بود که  قضا  تصادف   نی. کار  را  خودم    ششپنج  بخش  به   اصال اول که  دفعات  دادم.  بار گوش 

است؟    یمرادی جهان، جهان ب  نیا  کنم باور م  ای آ  ساله، من جوان س  ای به خودم گفتم ب  دفعه ی. بعد  گرفتم نم

اپس  جوره، چ یه   ایآ دنبال کام   لونیدر حد  دن  ییجوهم  ن  ای آ  ستم؟ین   ایاز  از گذشته سرخورده   و    ستمیمن اصال

  ن یدر ا  یز یچ  چیو به ه  وزم مثل باد م   ایجهان جمع شدم؟ آ  نیکال از ا  ای ثمر برسم؟ آبه   ندهی در آ  خواهم نم

جهان دنباِل کامم، هنوز دنبالِ    نیهنوز از ا  دوارم،یام  ندهیهنوز به آ  دمیجوابش نه بود، من د  چسبم؟ جهان نم

  .ام انباشتگ

  ؟ییعاشقان جا انِیرا م ان یباشد دورو اکج
  یی با صد رو طمع دارد ز روزِ عشق فردا که

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

دارد، هنوز از صفر شدن و    دیام  ندهیهستم که به آ  ییدر مرکز من هست، من دورو  دگ یکه آثار همان  زمان  تا

  ی وپا زدن جلوو دست  با انباشتگ  یجور   ی  خواهمم   شوم، دارم کم م  نمیبو هرجا م  ترسمشدن م  ستین

جهان    در من هست، من دنبال شوخ  ها دگیاز همان  یاثر  نیترکه کم    . تا زمانرمیرا ب  ذهنکوچ شدن من 

  . افتم نباشد من به غم م  ها دگیشدن همان  ادیز  یکند و اگر اتفاقات در راستا  ادیمن را ز  یها  دگی هستم که همان

  کاختر مدام یبر م تمنّا تو
  بر دوام  یسعد بود یکرد الغ

  ) ١٧٢١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 فتدیکه دائماً اتفاقات خوب ب  دیباش  یگردش ستارگان، طور  یا   عنیاست که اختر،    نیتو و خواهش تو ا  یآرزو 

تا دم مرگ    عن یباشد    دائم  ای دن  که شوخ   ی تمنا را دار  نیشود و ا  اد یز  ها یهمان  عن یکند،    شوخ  ا یو دن

  .  فتدیب ها دگ یشدن همان  ادی ز یدر راستا  فقط اتفاقات ، جسم

  او عاتِیز ترب  تُولم سخت
  و آفاتِ او نهیدالل و ک  وز
  ) ١٧٢٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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و    رم م ،رنج  کند م  مرادیبا قانون قضا تو را ب  زندگ  کهن ی و هم  خواه مراد م ،یمرادیتو از جهان ب  عنی

  ن یمن انتظار داشتم تا آخر عمر از ا ؟ زن چرا ضرر م ؟ ده چرا به من مراد نم  ؟ده  که چرا عشوه نم ییگو م

رمیجهان مراد ب .  

  او  ز خاموش  رنجم سخت
  او  کوشنینُحوس و قَبض و ک  وز

  ) ١٧٢٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نم   وقت مراد  مدت  رنج  م  لیخ  دهد جهان  ن  که  اتفاق خوب  ز  فتادهیاست  پولم  جا  ادتریاست،    یی نشده، 

  افتد؟  نگرفتم، اوضاع خاموش است، چرا اتفاقات خوب نم  یترش یب  دیینکرده، تأ  شنهادیپ  مقام   کس  دم،ینخر

  .کند م  یتوز نه یکه خدا دارد ک  دیآ منظر . بهکند م مرادی که من را ب افتد م برعکس نحس است، اتفاقات 

  ست؟ یطَرب در رقص ن ۀچرا زُهر  که
  ست ی سعود و رقِص سعدِ او ما بر 

  ) ١٧٢۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست؟ یطرب در رقص ن  ۀچرا زهر  میگو وقت من مبشد، آن   جهت یکه من را به ب  دهد بال م   در هر جهت  زندگ

  شد؟   یطورنی چرا ا افتد، اش اتفاقات خوب نم همه  عن ی ست؟یدر رقص ن رونیب یشاد یچرا خدا 

نکن و دنبال    هیتک   جوان   کهنینکن. بر ا  هیجهان و رقص او و خندۀ او تک   شونبر خوش  دیگو موالنا م   حضرت

  ت یهومرکزت نگذار و با آن هم   ع یتو سر  افتد هم م  یبنباش. اگر اتفاق خو  یمرادیجهان ب   نیدر ا  دن یثمر رسبه

  نشو. اصال دنبال اتفاق نباش. 

  ی قول آقاباش که به   نی. دنبال اییای کم ب  ذهنبه من باش که هرلحظه نسبت  نیشدن باش. دنبال ا  ستین   دنبال

  . نباش   توهم ریتصو ی و دنبال کامل کردن  پندار کمال نباش ۀعمل   یشهباز

اند، انسان آمده   اردهای لیاست. مصدهزاران مثل من را برده  یدارد، آبرو   نییباال و پا  جهان گذرا، که گاه  نیا

  ی ثمر برسند، فقط برابه  کهنیا  یاند فقط برارا کشته   ریداند، هم هفتاد، هشتاد سال از عمرشان را تلف کرده 

  کامل شوند.   کهنیا

اند که از خودشان ساخته   ذهن   ریتصو  نیاند، اما نتوانستند بفهمند ااند، کامله جان آمده بوده کامل    کهن یاز ا  غافل

  بردارند.  ریتصو ینتوانستند دست از کامل کردن  ستند،ین
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  61صفحه: 

 ها ت یب  نیا  قدرن یا  ایجهان باشم    نیا  راه گذشتگان را بروم و هنوز دنبال الغ و شوخ   ا یمن دو انتخاب دارم    حاال

  نشوم. نیغم ذهناز درون من بجوشد که از کاهش من  یرا تکرار کنم که فضا باز شود و خرد 

  مشو ز کاهش   نیغم ش،یِفَزا  یمه پ چون
  یاد یز بعدِ کاهش، چون مه در ازد رایز

  ) ٢٩٣۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

کوچ نشود که تو    ذهن. تا من ذهنمثل ماه باش، نترس از کوچ شدن به من  دیگو موالنا به من م   حضرت

  .  رس است نم ستیکه ن و به کمال اصل  یشو آزاد نم 

و محل    ی شو م   چون تازه وارد کارگاه زندگ  شود،  تر مکارت درست   ،ییای کم ب  ذهنبه من نسبت  ترش ی ب  هرچه

توهم   ی کامل کردن    یاست برا  یمرادیجهان که جهان ب  نیشو. ا  ستیلحظه فقط ن  نی. پس ایشو کار خدا م

  است.  و هست شدن به زندگ  ذهنشدن به من  ستین یصرفاً برا  ست،ین

  .  دیکه به من داد  از وقت  یشهباز  ی آقا مرس

   عال لیخ  غامیپ نیخوب بود آخر. ا  لی. خ دیتمام شد؟ همه را خواند دیتمام شد؟ مطمئن هست  آقای شهبازی:

  خوب بود.   ل یبود خانم، خ

  از زحمات شما.  ممنونم. مرس  : لدای خانم

. می کن   خداحافظ  م یمجبور هست  ری. خوب دنی. آفردیکش ! نه بابا شما زحمت منی ! آفرنیآفر   آقای شهبازی:

  بود.   ادتری کاش ز  یخوب بود. ا  لیخ

  خوب بود.   لیخ
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  62صفحه: 

    ای از استرال حانهیخانم ر  ‐١٩

  . ای هستم از استرال  حانهیر  استاد، سالم

  م ی خدا بخواه  ۀاز بند  یز یچ  دیکه نبا  رود م  ادمان یها  ما انسان  کهن یبخوانم درخصوص ا  تی چند تا ب  تانۀ اجاز  با

  .میشو خدا م   ۀمدام دست به دامان بند ول  میاز خودش بخواه  دیو با

  :  دیگو ، موالنا م٣٣٨۶  تیدفتر ششم ب از

خدا گر آن جوان کژ رفت راه   یکا  
  ساختن جز تو پناه   دینشا که

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

    ر ی م یاز آنِ خود بن، از و تو
  ریچه او خواهد خالص از هر اس گر 

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

  خلقان همه   نیاند امحتاج زآنکه
  تا سلطان، همه    ر یگ  ییگدا از

  ) ٣٣٨٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  حضورِ آفتابِ باکمال  با
  جستن از شمع و ذُبال   ییرهنما
  ) ٣٣٨٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مساغ ْ حضورِ آفتابِ خوش با
  جستن از شمع و چراغ  ییروشنا
  ) ٣٣٩٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ادب باشد ز ما  تَرکِ گمان یب
  نعمت باشد و فعل هوا کفِر
  ) ٣٣٩١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  63صفحه: 

پناه ببرد. هرچه    ر ید  جز تو به کس  دیببخش اگر آن جوان راه کج رفت و ندانست که نبا  ا،یخدا  دیگو م  موالنا

دسِت بندگان تو  از مشالتش را به   ییرها  کهن یانجام بده و آن را مؤاخذه نکن، با وجود ا  دان که تو صالح م

  .  خواهد و م  ندیب م

مردم چه از گدا و چه از سلطان، همه به تو محتاج هستند. با وجود آفتابِ کامال روشن، از شمع و   ۀ هم کهن یا و

از   یادبی . بدون ش بمیکن ر از شمع و چراغ، طَلب م رفتا. با وجود آفتاِب خوش می خواه م  ییروشنا  لهیفت

  .دیآ شمار مبازانه به هوس  جانب ماست و کفرانِ نعمت و عمل 

  :  دیگو م  ١٩۵١ تیدفتر سوم ب در

  دگر؟   ییجوچه م   یمن دار مهِر 
  بشر؟ ییخدا با توست، چون جو چون

  ) ١٩۵١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  راز  یِدانا ی رب ا ای:  بفت او
    ازیدر دلم راه ن یگشود تو

  ) ١٩۵٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ام  بحر اگر بنشسته  انیم در
  امدر آبِ سبو هم بسته طَمع
  ) ١٩۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

تو که    ؟ییخدا  ۀکه خدا با توست چرا دنبال بند  وقت  ؟ دنبال چه هست   رید  ،یکه عشق من را در دلت دار  تو

تو هستم، اما چشمم   یا یدرست است که در در ،ی را نشانم داد  ازی که در دلم راه ن ییتو ، رازها هست  ۀ هم  یِدانا

  . خواهمم ترش ی و ب ستمین راض یی به تو تنها عن یبه دنبال آب درونِ آن کوزه هم هست. 

  . میخدا را بخواه  دیفقط با که درصورت 

  : دیگو موالنا م ٢٩۶٠  تیدفتر چهارم ب در

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

  ) ٢٩۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  64صفحه: 

  جز زخم شاه   نخواهم رحمت من
  آن شه را پناه  ِرینخواهم غ من

  ) ٢٩۶١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  امشه را بهِر آن ال کرده ِریغ
  ام شه تَوال کرده یِبه سو که
  ) ٢٩۶٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بِبرد او به قهِر خود سرم  گر 
  رم یبخشد شصت جانِ د شاه،
  ) ٢٩۶٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  :دیگو م  ٢٣٢۵ ت یدوباره در دفتر چهارم ب کهن یا ای و

   ن ار،یمل او را اندر   واحد،
   را جز او ساالر، ن   بندگانش

  ) ٢٣٢۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   خلقش را دگر کس مال  ستین
  ؟ کند جز هال یدعو شرکتش

  ) ٢٣٢۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست و نّقاشِ من اوستاو کرده نقش،
  کند، او ظلم جوست یاگر دعو ر یغ

  ) ٢٣٢٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : دیگو موالنا م  ٢٣۶٣ تیدر دفتر سوم ب و

  بدو  نایخدا، ب  ر ی از غ کورم
  باشد نکو   نیعشق ا یمقتضا 

  ) ٢٣۶٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ز کورانم مدار  ،یینایکه ب تو
  مدار  یبرگردِ لطفت ا  رمیدا

  ) ٢٣۶۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  65صفحه: 

  را  قیصد وسفِی آنچنانکه
  و گشتش متَّکا  یبنمود خواب

  ) ٢٣۶۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نمود یمرا لطفِ تو هم خواب مر 
  نبود یباز حدَمیب  یِدعا آن

  ) ٢٣۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نداند خلق اسرار مرا  م
  گفتار مرا   دانندم ژاژ

  ) ٢٣۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .  مانیبرا دیخواند ات ی. ممنونم. چه ابعال ،. عالحانهیخانم ر با، یز  لیخ  شهبازی:آقای 
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  66صفحه: 

    یشهباز  یخانم زهره از کانادا با سخنان آقا  ‐٢٠

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

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

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

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  م ی که برگشت   یاو از لحظه   می به کوه رفت  زیانگبعدازظهر دل   ی با چند نفر از دوستانم در    شیدوازده سال پ  حدود

  پا شدم.  یۀ من دچار درد در ناح

  بِ یآس   صِی جا بود که تشخ حاصل نشد، به پزش مراجعه کردم و از آن   ی بهبود  صبر کردم و وقت   ی روز  چند 

  داشت.  ام در کودک  شه یمفصل لن من داده شد، که البته ر  یۀدر ناح اساس

   شود، ول  ضی تعو  دیالقول بودند که مفصل بامتفق   کردند، هم  تیزیمرا و  یپا  رانیکه در ا  یمتعدد   پزشان

بهتر است تا   دارند و چون در سن کم هست  یعمر محدود  مفاصل مصنوع  نیبه من گفتند که ا  م همباز ه

  .  بده  جاممفصل را ان  ضیعمل تعو سالان ی م  نیو در سن ی درد بساز نیحد امان با ا

 م یاز پاها   که من حت  شد م  ن یدرونم مانع از ا   ارزشیجور که خانم مرجان هم اشاره کردند، حس ب همان   اما

جا کردم  را جابه  نیسنگ  یهاتهران و شهرستان سفر کردم و چمدان  نیب پاها کل  نی بنم. با هم یمراقبت خوب

  شد.  ترشیو ب ترش ی درد هر روز ب  نیبه کانادا آمدم و ا و حت 

پا    نیکردند که ا  انیب  عاًیمن، سر  یپا  تی وضع  ۀبا مشاهد  ییکانادا هم به دکتر مراجعه کردم و پزش کانادا  در

آن    ۀمن عمل شد و خدا را صدهزار بار شر که امروز هم  یعمل شود. باالخره سال گذشته هردو پا  دیبا  عاًیسر

  دردها رفته است.  

تا پاها  دیکرده که من با  دیاک   یۀپزشم توص  اما پ  میورزش بنم  روزانه و    یرو اده یدرواقع سالم باشد، مثل 

تنبل و    ار ی افتاده بودم و بس   در جبر کاهل  میدرد پاها  ۀ ها، به بهانسال   نیخاص، اما من در تمام ا  ی هاورزش 

  بودم.   رفعالیغ
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  67صفحه: 

فقط    کردم، م   و چون در خواباه زندگ  کردم و ورزش نم   رفتم م   ن یها را با ماشمسافت   نیترو کوتاه   نیترکم 

  لم یتخت ف  ی. رو دادم تخت انجام م  ی را رو  م یم کارهاتما  تنبل   ی کمد داشتم و از رو  ی و    ز یتخت و م   ی

  . خوردم تخت غذا م یرو   و حت  خواندمتخت درس م  یرو  دم،ید م

را    ی. هندزفر دهم تخت انجام م  یرا هم رو  امی معنو  ی هان یطبق عادت تمر   هفته متوجه شدم که من حت  نیا

  .  کنم را تکرار م اتیو اب کنم تخت به برنامه گوش م  یو رو  دارم برم یدفتر و خودکار گذارم،  در گوشم م

  ه ی من تخل ی انرژ  نگران ایاسترس  ا یمثل خشم   واکنش آن ی اما دو روز بعد در اثر  شد، حالم خوب م  ظاهراً 

به    دیبا  شود، م  ختهیکه در جان ما ر  زندگ  اتیآب ح   نیا  د،یاطور که شما بارها اشاره فرموده . همان شد م

در    یانرژ  نیا  م،یو فعال نباش  میو اگر ما حرکت نکن  ندی افریو برکت ب  زدیما بر  یدر کارها  دیبا  د،یای حرکت درب

  .شود م  هی مثل خشم و ترس از درون ما تخل ینحو نامناسببه ا ی و  شود تلف م ای درون ما 

  ار یبس  ار ی که بس  شناسم  را م   خانم  شوند.  دگ یاندازه رس   یبه    دیمتوجه شدم که اوال جسم و روح با هم با  من

ساعت کار   چهارده  روز  هر  و  هستند  م  ید یفعال  ساعت   دهند انجام  در  پ  ماندهباق  یهاو  به    ی رواده ی هم 

  پر از درد است.  نینش در کنارش م  اما وقت پردازند، م

  چ یه  باًیمتوجه شدم که من تقر  روزیاما من د  شناسد،را نم  اش ذهنخانم من   نیا  گفت کمالم به من م  پندار

  روحش را.   یریاز ما جسمش را فراموش کرده و د  یخانم ندارم.  نیبا ا فرق

ر  از همه   دیبا  ذهنمن   که کاهل   دمیفهم   کهنیا  دوم نم  کنشه یجهات  ورزش   شود شود.  را    کردن کاهل   در 

را    مان اهداف مال ای  م،یباش افتاده نداشته که کار عقب   می از خودمان توقع داشته باش حالن یاما درع م،یدارنگه

اب  میها را کامل گوش کنبرنامه   ای  م، یدنبال کن  یخوب  ی با انرژ در    . اگر کاهل می را پانصد بار تکرار کن  ات یو 

  . میهم دار اتیپس حتماً در تکرار کردن اب م، یورزش کردن دار

جبر    نیها در ا. من سال ستین   حفظ سالمت   یننشستن تنها برا  جا  یشدم که فعال بودن و    متوجه   کهن یا  سوم

است، اما    داشته باشم کاف  یخوب  یۀتغذ  شیجادردناک است، پس اگر ورزش نکنم و به   میبودم که چون پاها

  .  ستمیجسمم ن نیامروز متوجه شدم که من ا
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  68صفحه: 

طرز  به   ذهنمن   تلفش کنم. موش کاهل  قدر بدانم و حق ندارم که با سون و کاهل  دیزندۀ درونم را با  یانرژ

و   کردم نم  یکه ظاهراً کار   وقت   که خودم خبر نداشتم. درواقع حت   دیدزد را م  امی انرژ   ،انه یالعاده موذفوق

  .دیدزد نکردن از من م  تیعالو ف  کاهل قیاز طر ذهنظاهراً آرام بودم، موش من   حت

  . دیکه به من داد از وقت  یشهباز  یممنونم آقا  ل یزهره: خ  خانم

  درست است؟   د،یکن ورزش م  ریآموزنده بود. اآلن د لیخ  با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

هم    نیا  ر ی. دردیگ درد م   م یپاها  کنم ورزش نم   چون اآلن وقت  کنم،  م  واقعاً سع   ریبله، اآلن د  زهره:   خانم 

   عنی  گذارد، واقعاً نم  ارزشی حس ب  نیکه خانم مرجان کردند، ا  خُوب همان بحث انجام بشود، ول  دیحتماً با

و واقعاً خدا    رسمکه نم  دمید ورزش کنم، نم  دیکه با  ن نه اآل  دم،یرس م  میکه درد داشتم به پاها  نه آن موقع

  .  زندگ ۀدر هر جنب  دهد، و راه را به ما نشان م  شود ما آشار م یهر روز برا  ها آگاه  نیرا شر که ا

    



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۱-۱مشار

  69صفحه: 

  خانم فرزانه   ‐٢١

  . میو سفر، وحدت و تسل  ر یدرمورد طلب، س از قصۀ دقوق ییهاچراغ 

  موالناست.  یبرنامۀ گنج حضور و از دفتر سوم مثنو  ٩٢٠و   ٩١٩شده از برنامۀ  گرفته  اتیاب ترشیب

هر    تواند که م  مطلوب. دقوق  یاباچه یداشت و د  که او آغاز خوش  کنم و کرامات او شروع م   قصۀ دقوق  با

عاشق، عارف،    ریمن پ  دقوق  یِعاشق و صاحب کرامت که الو  و در راه کمال باشد و عارف  ده یحضور رسفرِد به

  . هستند یشهباز  زیپرو یدر  راه کمال و حضور و نور، حضرت موالنا و جناب آقا 

  بهِر گنج   ن  دیزم زدانی بهر 
  نه از خوف و رنج مردم زدانی بهِر

    )١٩١٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و قدم اول را بردارم، و   نمیروشن او راه را بب  دیرا فانوِس راهم سازم تا با د  از دقوق  ییهاچراغ   خواهمم  پس

راه را هزاران برابر بهتر از    نیکه ا  یریو پ   هیمنور، همسا  ۀیگرفتن نور از همسا  عنوانبله به   د،ی عنوان تقلنه به

  اند.و سفر رفته  اندده یمن د

  ترست : چشم من ز تو روشنگفت
  ناظرست  یاز آن هم از بلند بعد

    )١٧۵٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نهم  نشیقدم را از سِر ب  هر 
  وارهم عثار و، اوفتادن   از
    )١٧۵١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : دیکرد ری تفس بایز اریو بس د یشما خواند ٩٢١که در برنامۀ  یریاخ  تیب  طورن یهم  و

  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو
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و   ذهنو من  دگیرو را که در ظلمتِ همانو من شب  کند باشم که مثل ماه که آسمان را روشن م کس رودنباله 

  . نای و ب کند در فرم و جسم بودم را روشن م

  چو مه بر آسمان   شدم  ن،یزم بر 
  را گشته زو روشن، روان  شبروان

    )١٩٢۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   کم ساخت  مسن ، مقام در
   انداخت دو روز اندر دِه  کم،

    )١٩٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خانه گر باشم دو روز  ی: در گفت
ند در من فروز  عشقن کسآن م  

    )١٩٢٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ی کمتر از دو روز   ماند، جا مدر آن   یکمتر از دو روز   شد م  می که مق  و در هر دِه  یادر هر مقام و مرحله   دقوق

. از  کرد م   ز یطور مدام پرهبه   جا  یور نشود. از منزل و مسن کردن در  که عشق آن مسن در او شعله  ماند م

که در   دهم عادت نم ن یقلب خود را به مان مع شتِو سر ی من خو گفت و م کرد م  ی آرزو و هوا و هوس دور

  امتحان خالص باشم. 

  خود را بردانم به وقت  عادتِ
  بنشانم به وقت  ش،یغبار از پ نیا

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

  که:   ندیگو م ی محمود شبستر   نیهمچن ای

  آن بود کو بذرد زود   مسافر 
  شود چون آتش از دود  خود صاف ز

  )٢  تیگلشن راز، بخش هفدهم، ب  ،یمحمود شبستر  خی(ش

مسن    ذهنکه همان دِه هست که من   دگ یو هر همان  ذهنمن در هر من   دمیاست که فهم   نیمن ا  یاول برا  چراغ

   که باعث نشود به آن بچسبم و از آن زندگ چ،یه ای کم و   لیمدت خ  اینمانم  یاز روز  شیاست، ب می کرده و مق
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  ده ینگه دارد و دل از آن نَکنم و همان   ذهن  درور شود و من را  در من شعله   ذهنبخواهم و مبادا آن من   تیو هو

  و مرکزم شود.   ندازدی من را به دام ب  ذهنمن  شوم. و آن احمق 

  ع یهست، سر   دگ یهروقت در ذهن رفتم و امان همان   ل و  روم، و سفر و راه را م   ری س  ن یمتوجه شدم که ا البته

ها  و از آن   ستیجا مقصد من نآن   چسبم،  آن نم   یبه دروغ و باز   گذرم،  ناظر شوم، م  دی. من فقط باگردم برم

  د ی من با  ول  د،یآ م  یمرادیصورت قضا، سبب، بها بهسفر حوادث، مشالت، چالش   نیا  در  .رمیگ نم  زندگ

قالووز بهشت    یمرادی بدانم که ب  رم،یها نچسبم، قضا را بپذها عاشق نشوم. به سبب مراقب باشم که به آن   اریبس

  است. 

و منبسط شدن. باطن    ییها سفر کنم با فضاگشانخواهم و از همۀ آن   زندگ  ،از مقام دوروزۀ فان  یاز ینیب  یبرا

  به   تا در امتحان خالص باشم.  ستمیا . نمزمیقام بپره شدنِ جا و مسن و م  فتهیاست. از فر  یو ظاهر باز  یجدّ

  .» ستیاز تن ن یار ی صورت هشبه  ذهنبهتر از جدا شدن من  یزی«چ   یشهباز یگفتۀ استادم آقا 

  از تَن وز مزاج   دیاز تجر  خوشتر 
  ج یگ  الهامیفرعونِ ب  یا ستین

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

  ی از بدنِ ماد دن ی: مجرد شدن و رهدیتجر
  : نیهمچن وممال مزاج است.   جی. مزشود خوانده م جیمز  هیبه ضرورت قاف جان ی: در امزاج

  مرو، دِه مرد را احمق کند  دِه
  کند  رونقیو، ب  نوریرا ب  عقل

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

  یمجتب یا شنو غمبر یپ قولِ
  عقل آمد وطن در روستا   گورِ

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

  ، شام و یدر رستا بود روز هرکه
  عقل او نَبود تمام به ماه  تا

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

  : مخفَّف روستا رستا 
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  دوم:  چراغ

  بد، شب در نماز  ر یاَنْدر س روز
  اندر شاهباز، او همچو باز  چشم
  ) ١٩٣٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

شب    ای ذهن     یظلمت و تار  که و سفر بود و درحال  ر یبه س   ییتای  یو فضا   یینایحضور و ب  ییدر روشنا  او

 دی . پس به من آموخت که در راه مدام باکرد م   ییو فضاگشا  ،عن ی  «نماز»   شد، وصل م  به خدا و زندگ  آمد، م

  . ردمکنم و برگ  ییشناسا عیفضا را باز کنم. به ذهن نروم، اگر رفتم سر 

را چراغ راهم کنم و به او وصل باشم. از خدا فقط خدا را بخواهم، صفر شدن در مقابل او،    زیو حزم و پره  صبر

  نبودن. باز به شاهبازِ حق چشم دوختن را، و از او غافل  یانداختن پندار کمال، سجده کردنِ جان و مثل 

  است.  ذهنها مردن به من جوهِر همۀ سجده  ند،یفرما م  یشهباز  یطور که آقاآموختم و همان  دقوق از

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

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

  : ۴٧٢از غزل  و

  دل: هوش دار دیگو ار،ی شِیکنم پ سجده
  هاست جان در سجود، جانِ همه سجده دادنِ

  ) ۴٧٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  سوم: چراغ

  یی از بدْخو  از خلق، نَ منَْقطع
  یی از دو از مرد و زن، نَ منَْفِرد
  ) ١٩٣١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یها  دگیپندار کمال و همان  ، نی خاطر حسد، خودببه  کهنیبدخو باشد، نه ا کهن ینه ا جمع جدا بود، ول از

خود    نیکه ب دید نم نیا لی و جدا بودنِ خود را از مرد و زن دل یینه از دو . و منْفَِرد بود از مرد و زن، ول رید

  و خلق. 
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  کند  آب و به خلق دعا م  بود، مثل  و نافع  عیبا خلق مهربان و شف   که درصورت  من که دقوق  یبود برا   چراغ  نیا

فقط توجهش را به مرکز خودش    و بد مهربان است و از مادر بهتر و از پدر واالتر، ول   یو به ن  کند و قضاوت نم

  : میگو خودم م هاست. بهمنْفَرِد از آن  برد، م

  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت

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

  : نیهمچن  و

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

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

  . رمیگ م  ادی هان یاز ا و
  چهارم:   چراغ

  . میبشو لیتبد کهنیمر ا  ستی. خردِ ما به خرد کل وصل نستیاز کل جدا ن  جزء

  شد  اریاز کل قطع شد، ب جزو
  از تن قطع شد، مردار شد  عضو

  ) ١٩٣۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  به کل بارِ دِگر   ونددینپ تا
  باشد، نَبودش از جان خبر مرده

  ) ١٩٣٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

کل وصل نشود مثل مرده است و از  و مردار، و تا دوباره به  شود م  هودهیجزء از کل جدا شود باطل و ب  هروقت

  . ونندیشود و به کل بپ  لی تبد کهن یمر ا  ست،یبر زنده بودن او ن ی بجنبد سند خبر ندارد. اگر حت جان اصل 

به زنده بودِن من به    لیدل  رم، یگ م   زندگ   ذهناز من   الم یاگر در خ   تا من به اصل خود زنده نشوم، حت   پس

خردم به    ،یی با فضاگشا دیبا که و قطع خرد از خرد کل است. درصورت ست ودگهیو ب ییوکارافزا ست ین  زندگ

  : خوانند را م  نیا شهیبا جان هم یکه فر جورن یباشم و هم لیخرد کل وصل شود و در راه تبد
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  است مبدِل  یآن دل عطا  ۀچار
    ستیشرط ن تیاو را قابل دادِ
  ) ١۵٣٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دهنده ریی: بدَل کننده، تغ مبدِل

  : ند یگوهست که م  یاز جناب محمود شبستر  ت یدو ب نیهمچن  و

  وحدت آمد  نی که ع آن جمع  تو
  کثرت آمد  ن ی آن واحد که ع تو

  ) ٢٢  تیگلشن راز، بخش پانزدهم، ب  ،یمحمود شبستر  خی(ش

  راه داند کو گذر کرد  نیا کس 
  سفر کرد  ی  کل  یسو یجزو ز

  ) ٢٣  تیگلشن راز، بخش پانزدهم، ب  ،یمحمود شبستر  خی(ش

  پنجم:  چراغ

  امیو اَوراد و ق ٰىتقو  نیچن با
  مدام  یخاصانِ حق بود  طالبِ
  ) ١٩۴۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : ذکرها، جمع ِورد اَوراد

    یبد سفر معظَم مرادش آن  در
  ی زد  خاص ۀبر بند  دم که

  ) ١٩۴۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

فتوا   دقوق پ  یدر عرصۀ  پره  یشوایخلق بود  و در  ا  یزگاریمردم،   از فرشته جلوتر. منظور  تقوا  همه    کهن یو 

  و چراغ خلق باشد.  ی شهباز یمن آقا  مثل دقوق رند،یب دید  یینایاز او نور و ب توانند م

نوران   ریس  در از نظر جسم   کرد را مات م   و سلوک ماه  م  که ماه  ول  دهد نور    ق ی از طر  دقوق   و محدود، 

و   تینهای ب  تیو خاص  کندو راه را روشن م   کند نور پخش م  انی حضور منور بود. به جهان و جهان  یار یهش

  در آن نهفته است و ارتعاشِ نامحدود.  ییخدا تیابد
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او رش   یندار ی به اصول د نید  که حت مدام و هرلحظه طالب خاصان حق بود. کس  ،ی و اَوراد ییتقوا نیچن با

اش و قائم بودن  گشوده   یو تقوا و فضا  یزگار یحضور که همان پره   ی اریو هش   ادیز  ییبا فضاگشا  عنی  برد، م

  . داردباز هم طلب   را هم احاطه کرده بود، ول  ن ید ،یار ی هش ی رو  یار یهش

راه همواره    نیافزون کنم و در ا  شه یطلب را هم  دیچراغ طلب است که چقدر مهم است. پس من با  جان یا  در

  .  تینهای است و طلب هم در آن ب تینهایراه ب  نیطالب خاصان باشم، ا

شدن    نی حضور را در وجودم گذاشته و طلب قر یار یگفتم، طلبِ دوباره برگشتن به هش یمن اَلَست را لب  وقت

دنبال طلب  و به   آموزد . به من حزم و صبر و شر مکند  من را از پندار کمال دور م  نیبا خاصان خدا، که ا

من    ی برا  جانیکه در ا  خاص اله  ندگانِمند شدن از خواص ب و بهره   ترش یب  ییسفر و فضاگشا  نیدر ا  ترشیب

  گنج حضور هستند.   جان  ارانیو دوستان و  یشهباز  یحضرت موالنا و آقا 

  از دفتر سوم   ٢٣۵٣ تیب

  د یند یخواب نیکو چناََلست آن در
  د ینشد بنده و مر  ایدن نیاندر
  ) ٢٣۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از دفتر پنجم:  ١٧٣۴ تیب و

  طلب در تو گروگانِ خداست  نیک 
  سزاست یهر طالب به مطلوب زآنکه

  ) ١٧٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  طلب افزون شود  نیکن تا ا  جهد
  شود  رونیچاه تن ب نی دلت ز تا

  ) ١٧٣۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خواهد  از خدا م  هست و حت   ییتای  ی دنبال همان فضابه  شناسد،  شده را م گشوده  ی چون آن فضا   دقوق  و

حق،    یا یکه سخن اول  داند چون م   د،یباطن در حجاب بودند به او مهربان فرما  دیکه از د   ای که آن دسته از اول

  آکنده از اسرار است. 
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دم از    نیشود و دمساز، و ا ن یاز طرف حق باشم که با من قر  خاص  یار ی لحظه طالب هش  ن یا  دیمن با عبارتبه

و جنبش و حرکت را دارم    دهم و سفرم ادامه م   ریبه س  که و صحبت کند. درحال  اموزدیبه من ب  او زندگ   قیطر

  حضور.  ی اریخاصان با هش نیقر طالبِکنم و   یی ناظر باشم، شناسا دیبا دهم را ادامه م ی و کار معنو

  به راه رفتچو م ،گفت   هم نیا
  اله یخاصانم ا  نیقر   کن
  ) ١٩۴٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جان که:  لدایجان و  ای مخصوص پو اتیاب و

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

  ) ٢٣٨۶ تیبدفتر پنجم،   ،ی مثنو ،ی (مولو

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

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

 رم، یب  ادی جان    نایرا دارم که در کالس گنج حضور از د  نیاست که مشتاقانه طلب ا  نیمن مصداقش ا  یو برا 

  جان، نجمه جان، سارا جان، فائزه. با جان و دل گوش بدهم.   سایپر امی مشتاقانه پ

   و عل   دهی و سع  ای مرجان را گوش کنم و عمل کنم. از دن  ال،یل  ها،م یساراها، مر  ما،ی ن  نیدلنش  یصدا  مشتاقانه

  جان، از نسترن و فرزانه و اشرف جان. 

  اد ی   المیا  یفرشاد و آقا   یآقا   ات ی و از تجرب  اموزمیو عارف، از شوه و آزاده ب  یباقر، از مهد   ی جناب آقا  از

اموزمی ب یو مشتاقانه از تمام دوستان گنج حضور  رمیب .  
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  77صفحه: 

  خانم زهره از فوالدشهراصفهان    ‐٢٢

  ام یپ  یکه هرکدامشان    زی عز  نندگانیننوشتم فقط خواستم که از شما تشر کنم، از ب  هفته متن   نیمن ا  استاد

کار و زحمت و تالش شما    نی و ا  دهیرس   ان یجناب موالنا به گوش همۀ جهان   غامیشر دارد که پ  ی دارند، جا  دیجد

  انجام شده، ممنون استاد. 

  ارزش واکنش را ندارد.   قدرن یا یز یچچ یکه جهانِ ذهن، جهان وارونه است، ه  دیداد ادیشما به ما  استاد

را شما    ها نیهمۀ ا  م،یو تسل  یی خداوند هستند و شما ارزش خاموش بودن، ارزش فضاگشا  ت یرحمان  های مرادیب

  .  دیداد ادی به ما 

  د، یرا به من بو  میرادهایا   بود که دوست نداشتم که در جمع کس  نیداشتم استاد ا  شهیکه هم   ترس  ی  من

اآلن به لطف شما و جناب موالنا    ول  ، هست  یجور ن یزهره تو ا  ند یموضوع ترس داشتم که به من بو  نیاز ا   لیخ

  .  کنم م  ییندارم، شناسا ام ذهن  یها من  دنیاز د ترس چیه

آواز  ذهنم. با ذهنم هم   ناظرِ ذهنم باشم، نه قاض  کنمم   که بتوانم سع  ییتا جا  ول که صفرشان کنم    نتوانستم

جناب    یبا شعرها   بخواه  ی زیبا چ   ای   با ذهن درک کن  شود جناب موالنا را واقعًا نم   یشعرها   نیو ا  شوم نم

  .  کن زندگ  دیموالنا با

  من که:   یبوده برا دیشاه کل ی عن یکمم کرده،  لیجناب موالنا خ   یهفته شعرها نیا در

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سِرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

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

  ش یخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِگشتند از موال خبر با

  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که   یایمرادیو هر ب  خواندم  و م  کردم خودم تکرار م  یرا برا  هان یاستاد، ا  بار ینه    قه،یمن هر ده دق  عنی

که    دمیاآلن د  رید   ول  ها، ی مرادیبا ب  کردم قبال دعوا م  د یکه چقدر قشنگ، شا  کردم واقعاً شر م  دمید م

  کند.   ییکار فضاگشا نی ا اب تواند دارد و چقدر آدم م تیچقدر رحمان  یمرادیب
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  78صفحه: 

  ،یی طال تی دو ب نیدر آخر ا و

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

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

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

  ) ٣٣۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  79صفحه: 

   از اورنج کانت میخانم مر  ‐٢٣

  ی و شاد من ز در درآمد به مبارک  بتِ
  یمرادیبه جهان ب  دمیمرادِ دل رس به

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل شماره  وانید ،ی (مولو

  شمس موالنا.   وانیاز د ٢٨۴٢و غزل شمارۀ  ٩٢١شمارۀ  برنامۀ

  . ذهن ی وگوو گفت ، دگیهمان دوبندِ یرها شده از ق ی مرادِ دلِ مرکز ظهورِ

آن دانستن،    قیو چونه و خود را ال  چون یمبارک به جهانِ ب   قدم  .یمرادی به جهان ب  رینظی مبارک و ب  قدم

  .سببیب ی ظهوِر شاد  جهیدرنت

دردها    شتریبهتر و ب  ییشناسا  جهینتذهن از مقاومت و قضاوت، در    مبارک به جهانِ عدم و آغاز خاموش  قدم

  . دهیعلم همان یِها  ها و بدشومو پندار کمال 

  که عمرت دراز باد.  «طال بقا»  ای  و ظهورِ جاودانگ زمانیمبارک به جهان ب قدم

  تو  دنیدل ما بنگر کز هوس د یسو
  نشد از طلب و طال بقا  ر ی شد و س ستین

  ) ۴١شمس، غزل شماره  وانید ،ی (مولو

سزاوارِ قدم برداشتن    ار یکه بس  است از زندگ    درون انسان که عمرش دراز باد، امانت  شدۀجاودانۀ گشوده   یفضا 

  در آن راه و طلبِ آن را داشتن است.

  که فهم آن سو رود  دی با رسد،سو که فهمت م زآن
  کت دهد طال بقا، او را سزد طال بقا آن

  ) ٢١شمس، غزل شماره  وانید ،ی (مولو

  . ذهن اسیو اندازه و ق  تیفیک ی ب مبارک به اتصال قدم

  اس یقیب   فیتکیب اتصال 
  رب الناس را با جان ناس   هست
  ) ٧۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  80صفحه: 

  بار اشتباه خود رفتن.  ریدانان و ز بزرگان و راه  یار یمبارک و خجسته به سعادت و دولتِ جاودانه، به  قدم

  در جهان  زدی که از استا گر   هر 
  بدان  نیا زد یگر ز دولت م  او

  ) ٢۵٩١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

شود،    لیتبد  دیعالم به کل   ن یذرۀ اکه اگر ذره   ، یمرادیو ب  یخود یشده به جهانِ بگشوده  یمبارک به در   قدم

  راه نخواهد بود. نیا یگشا راه

  خدا  ندهی زفتست و گشا قفل
  زن واندر رضا  میدر تسل دست

  ) ٣٠٧٣  تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ها گر شود مفتاح ذرهذره
  ا یجز از کبر   ستی ن شیگشا نیا

  ) ٣٠٧۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از سؤال کردن.   زیکردن و پره  سهیاز مقا  زیاز پندار کمال، پره  زیپره  ز،یمبارک به جهاِن شر و صبر و پره  قدم

هرچه    ییو فضاگشا  شتریهرچه ب  ییدر راه شناسا  تینهای گشوده از رحمتِ ب  یبه در  رینظی مبارک و ب  قدم

  .شتریب

  باب رحمت تا ابد  یباش ا باز
  ما َله کفواً احد  بارگاه

  ) ٣٧۶۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  81صفحه: 

  خانم شهربانو از کرج     ‐٢۴

  را با آواز بخوانم خدمتتون.  ٧۶٧غزل  خواستم م دیاگر اجازه بده  یشهباز  یآقا

  روا ندارد  نیجفا رها کن کرم ا  صنَما
  که زِ کس دوا ندارد یدرد یِبه سو بِنگر

  غَرقه گشتم  طْی فَلَ فُتاد طَشْتَم به مح زِ
  درونِ بحر جز تو دِلَم آشنا ندارد به

  دم یپزکه م یخَبر دم یرس صبا هم زِ
  کنون دلِ من خَبر از صبا نداردغَمت  زِ

  خامت  میرخانِ چون زَرِ من به برِ چو س به
  به زَر او ربوده شُد که چو تو دِلْربا ندارد 

  تَر زِ درون بِبند آن در سب  ایساق هله
  که سرِ شما ندارد دیتو بو به هر که آ

  ست شاد و خُرم دم نَبده نیچن  نیعمر ا  همه
  که دِلَش وفا ندارد یاری یِحق وفا به

چه شادمان  نیاز بِه که تو جان  و جهان ؟  
  غم است عاشقان را که جهانْ بقا ندارد؟  چه

  مست امشب به ۇثاقِ آن شرلب  میبِرو 
  قَبا ندارد؟  چو کس زدی کن گرِز جامه چه
  ) ٧۶٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  دوستان.  ۀ به شما و هم میتقد یشهباز  یآقا

  .کنم م  باهاتون خداحافظ  هیپس د ن،یآفر ن،یآفر با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

  دارم.   غامیپ یشهباز  یآقا  شهربانو: خانم

  .کنم خواهش م   دیبود، بفرمائ نیهم  تونغام یفکر کردم پ د؟ یدار غامیپ آقای شهبازی:

  ی گرفتم، آقا   اد ی درس از آن     لیکردم، و خ   ییگشافضا   ل یکه خ  یاتجربه   یداشتم،     غامیپ   ی  شهربانو:   خانم 

  خدمت شما و دوستان به اشتراک بذارم.  خواهم م  ،ی شهباز

  .  میر یب ادیما هم   دیبله بفرمائ آقای شهبازی:
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  82صفحه: 

  شهربانو:  خانم

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

  ) ٢۶۶۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی ا تجربه  یمن    ؟یتو شار   ای  کن م  یدفعه شار   نی شهربانو ا  پرسم، من هرلحظه از خودم م   ،ی شهباز  یآقا

  .  یشهباز یداشتم آقا  ید یتصادف شد ی شیماه پ ی حدود  کهن یداشتم، ا

که از جلو، آن    ن یماش   یبه    داًیبود، برخورد کردم شد  ادی که سرعتم هم ز  زدم، دور برگردان داشتم دور م  در

لحظه که به     ی. که من  میداشت   ی دیشد   لیتصادف خ    یباال بود.    ل یاَش و  سرعتش خهم خانم بود راننده 

  .  چرخد ما دارد م نیکه ماش دمیخودم آمدم فقط د

  شد،  نم  هیکه اصال د  ی طور  کهنیبعد ا.  دید  یاد یز  ل ی خسارت خ  نمانیپسرم هم کنارم نشسته بود، ماش   بعد

  . می و آورد م یبا بسل کرد م،یاری و ب مینبود، که روشن کن  زیقابل چ

باال بود وارد مشاجره شدند. آن    ل یکه راننده بود و سرعتش خ  با خانم  ن،ییآن لحظه پسرم آمد پا  کهنیا  بعد

  به من.  دیزد  دیآمد که شما خب  گفت سرعتت باال بود؟ م  قدرن یچرا ا گفت زن م 

نه تصادف د  خالصه نه تصادف کرده بودم.     هم کم رانندگ   لیبودم. خ  دهیوارد مشاجره شدند. منم تا حاال 

  .  کنم م

را آرام    بودم، بعد رفتم جلو، پسرم  دهیساکت بودم. ترس  لی خ  دونم نگفتم. نم  ز یچچیواقعًا آن لحظه ه  بعد

  نگو، اتفاق هست حاال افتاده.   ز یچچیکردم، مامان ساکت باش، ه

سالش هست، جوان هست، باهاش وارد   ستی. پسرم بدی آرام باش  کنم جلو به خانم گفتم خانم خواهش م رفتم

  بچه دوساله نشسته و کمربند بسته.  ی خانم   نیا نیجلو ماش  دمیدفعه د  یمشاجره نشو. 

به هم خوردند، بعد خانم هم    هان یو ماش   م،یکه ما کرد   با آن تصادف  کرد، م  هیگر  اش هم هبود بچه   نیا  جالب

  تان را بغل کنم؟  بچه دیده بود، بعد گفتم خانم اجازه م دهیترس ل یخودش خ
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  83صفحه: 

اند نگرفته   ادیکه کوچند هنوز من را    ییهاکه بچه  دیشما گفت   ،ی شهباز   یحرف شما افتادم، آقا   ادِیلحظه    آن

ا ابچه  ن یتوسط خانواده، جامعه،  ندارند،  واقعاً بچه   هان یها من  آرامش    ل یرا بغل کردم، خ  خداوند هستند. 

  . یبود جا نیممنونم که ا ای گرفتم. گفتم خدا

  . میبود دهیند  یبیآس  چیجا حس کردم. و شر کردم که چهار نفرمان هخداوند را واقعاً آن   حضور

کرد. ما    ریخُرده د  ی  رانندگ  ییراهنما  سیپل  نیحاال، لطف خداوند بود، ا  دانم نم  ،ی هبازش  یآقا   جانیا  بعد

  کرد.   ریخُرده د  ی لی خ  ،کروک  یبرا امدن ی ن شانیا میزنگ زد ه

تصادف مرده بودم    ن یمرده داشته باشم. من اگر در ا  ی لحظه گفتم، من حالت    ی کنار بلوار نشسته بودم،    من

  کردم؟  چه کار م

  گفتم  م  ول  کردم، به همه، به همسرش، به برادرش، خواهرش. قضاوت نم  زند آن خانم رنگ م  دمید م  بعد

  . ترسند ها مآن

  . واکنش چیرا ناظر ذهنم بودم و ناظر آن صحنه بودم. بدون ه هان یمن واقعاً ا 

کم کننده     لیبه من خ  آمد م   هان یهمۀ ا  د،یکن اش مدام تکرار مکه شما همه   اتی اب  نیا  یشهباز   ی آقا  بعد

  :  تیب نیبود. ا

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

  ) ١٣٠۵ تیدفتر دوم، ب ،ی (موالنا، مثنو 

  گفت حق   تیاْذ رم تیرم ما
  حق بر کارها دارد سبق   کارِ
  ) ١٣٠۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  84صفحه: 

  خانم الدن از کانادا    ‐٢۵

که تحتِ عنوانِ عشق در ارتباط    یزیگرفتم که آن چ   ادی شفابخشِ موالنا و آموزِش برنامۀ گنج حضور    اتِیاب  از

  .  ستیمختلف ن   یهادر صورت  زندگ   یبایز  یجز انعکاس رو به  یز یچ  شود، تجربه م رونشیب  یای انسان با دن

. ندیب را م  گشودۀ درون، زندگ  یاما فضا   کند، را تجربه م  و نقش   ندیب انسان تنها صورت را م   جسم  حواس

  ورزد،  بر صورت عشق نم  . خودش هم عاشق است و هم معشوق. زندگ ندیب خودش را م  زندگ   ر،ید  انیبه ب

و آثارش    ورزد  عشق م  با یز   قیموس   ی   حت  ای   رید  مانند انسان  ر ید  یاده یفرخودش در آ  ی بایبله به وجود ز

  . شود در جهان محسوس، توسط انسان تجربه م

مختلف    ی هادر صورت   زندگ  یِ رو  ییشناسا  ، ها با حواس جسمصورت   یی و شناسا  دنیمقصود از تجربۀ د  دیشا

در    جان از بدنِ معشوق   که وقت  زند مثال را م  نیمطلب، ا  نیا  انی ب  یتجربه باشد. موالنا برا  نیهم   قیاز طر

  . کند به او نم  توجه ریشد، عاشق هم د رونیجهان ب نیا

و معشوقش نهان  دای او پ عشق  
  فتنۀ او در جهان   رون،یب ار،ی

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

  آن  ستی معشوق است، صورت ن آنچه
  جهان، خواه آن جهان  نیعشق ا خواه

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

  ی ابر صورت تو عاشق گشته آنچه
  ؟ یاهشته  شیبرون شد جان، چرا چون

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

  ست؟یز چ یر یس نیبرجاست، ا صورتش
  ست؟ یواجو که معشوقِ تو ک  عاشقا،

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

  یی وجوجست   نیوجو کن که البته ارا جست   ات معشوقِ اصل  ، که در ذات، عاشق هست  انسان  یا  دیگو م   موالنا

  .دهد وجود تو انجام م  قیخود از طر  وجو است که زندگجست   یاز ورا ییوجوبله جست  ست،ین ذهن
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  کند  تجربه م  چه که انسان با حواِس جسماست و آن  است، خودِ زندگ   دیکه اصل خورش   کند م   یادآوری  موالنا

  است.   واریبر د دیپرتوِ خورش  دنیمانند د

  ا ی عاشق شدن بر صورت    دیگو . موالنا مم یببر  دیبه وجود خورش  یپ  دیپرتو خورش  دن یاست که با د  نیا  مقصود

  مانند دل بستن به کلوخ است.  دهد، که ذهن نشان م یز یهرچ

  تافت  واریبر د دی خورش پرتوِ
  افت ی وارید ت یعار تابشِ

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

  م؟یسل یا یدل چه بند کلوخ  بر 
  م یکه تابد او مق  اصل واطلب

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

  است جمالِ دل جمالِ باق   کآن
  است ساق  وان،یَلبش از آبِ ح دو

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

  و مست  همو آب است و هم ساق  خود
  شد، چون طلسم تو شست  ی سه  هر 

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

  کند،  زنده م  هاستیی بایکه اصل همۀ ز  یاجاودانه   ییبایز  عنی  انسان را به جمالِ باق  د،یخورش  یوجوجست

که هم    کند درک م   شود،که انسان به وجود او زنده م   یا. در لحظه زندگ  ساق  ای   اتی همان سرچشمۀ آبِ ح

  .استه شد یو هم مست خودِ او بوده که در وجود انسان  آب و هم ساق 

مۀ مخلوقات،  ها و ه عدم، همۀ انسان  دیعدم است. از د  دِ یو زنده شدن به د  یی جدا  دِی لحظۀ شستن طلسم د  نیا 

  .ستین یار ی هش انی م  یهستند و مرز  ییتایاز بحر  جزئ

در هر    تواند سنجش م  نی. اکند ها آزاد مها و صورت به نقش   یازمند ی انسان را از ن  ،قی حق  معن   ایعدم    دِید

ب  ایکننده باشد که آکم   تی موقع با    دگ یاز همان  ای  شوم تر مبر نقش عاشق  رونیمن در ارتباط با خودم و 

  شوم؟ ها آزاد م نقش
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  آن باشد که بستاند تو را  معن
  از نقش گرداند تو را    ازین یب

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

  آن نَبود که کور و کر کند  معن
  تر کند را بر نقش، عاشق مرد

  ) ٧٢١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  از نجف آباد  دایخانم آ  ‐٢۶

  د یفکر کند و او با  دیعمل کند، او با  دیوجود دارد که او با  ییخدا  ی .  آورد م   یدی عمل کردن ناام  ذهنمن   با

  ا ی   م یبخواه  ی زیچ   دهد که ذهنمان نشان م  یز یاز آن چ  د ی. نبامیفضا را باز کن   دیکند و ما با   نییفکر ما را تع

  . میکه چار کن   دیذهنمان به ما بو

چون ذهن ما هنوز   شود که آن کار به درد ختم م میمطمئن باش م،یکه چار کن  دیگو ت ذهنمان به ما مهر وق 

خاطر  به   م،یاعمل کرده   ذهنمن   نیبراساس ا  شه یاست و همما بوده    ذهناست. مشاوِر ما من به عدم متصل نشده 

  . می باش مان ذهنمراقب من  دیبا نیهم

ماست. با    یها ها و سخت کوشش   ر یکردن است. بهشت زکارکردن و درست عمل   اندازۀ کاف به بهشت    یراهنما  

در آن    مَخرب است و خرد زندگ  ذهنمن   یها ها و روش فکر و عمل کردن، خوِد درد است. خواسته   ذهنمن 

  .زدیر نم

که ذهن ما نشان   زیچون آن چ  م؟ینیب . چرا ما آن را نممینیب هست که ما آن را نم   تناه یال  یفضا   یاآلن   

  ی زها یما چون چ   ول  دهد، مختلف خودش را به ما نشان م   وۀ یبه صد ش   . هرلحظه خرد زندگمینیب را م  دهد م

  .میاهو نه لمس کرد میاده یآن را نه د وقتچیه  م،ینیب را م ذهن

ب  رو   ترش یهرچقدر  از  را  چ   یتوجهمان  ا  م یکنده کن  دهد، که ذهن نشان م   یز یآن  رو   نیو  را    ی فضا   یتوجه 

توجه ما را   م یکار سخت است که نگذار  ن یا  ول  م،یشو ما خردمندتر م  م، یذهن بذار  شده و خاموش گشوده

مثل قضاوت    شود، انجام م  یاتومات   رتصوکارها در ما به   ی سر  یو    میاشده   ما شرط   کهن یا  یذهن نبرد برا

  و مقاومت.  

که آن را    میدانش دار  ی  ذهن. ما در ذهن و من میکن قضاوت م  یز یو هرچ  دهیبه هر پد ناخودآگاه راجع   ما 

  . زند به ما ضربه م نی و ا میبر کار مبه  یاتومات 

. در  دهد که نشان م  یز یچه ابزارها و دستوراتش باشد، چه چ  دهد، که ذهن نشان م  یزیاز آن چ   میکنده شو 

چ  بستین   زندگ   ز یآن  که  ما  چ  م،یهست  رینظی.  م  ییزهایبندۀ  نشان  ذهنمان  مقا  میاشده   دهد که  به    سه یو 

  .میاافتاده 
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است که    ریتصو  یندارد و فقط    زندگ  دهد، که اآلن ذهنمان به ما نشان م  یزی که آن چ  میکن ما درک نم  

.  م یاست و وجود دارد، خود عدم است که ما آن هست   قی که حق  یزیو اصال وجود ندارد. آن چ   میاخودمان ساخته 

  .  میده و مداوم به خودمان درد م میشو اتفاقات م  ما دائماً قربان

و وارد   میکن نم   ی ضرر چیه رد، یب میما تصم  یجا به   عقل زندگ   م یو بذار  م یلحظه عقلمان را صفر کن نیا اگر

  . میشو بهشت خدا م

  

  �🔹🔹�سوم   بخشپایان �🔹🔹�
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  از اصفهان  ن یخانم پرو  ‐٢٧

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

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

اجتناب کند و به    بد  نیبا قر  نینشخود را از جهان به صفر برساند، از هم   یهاانسان خواسته   لحظه وقت  نیا

را کنار بذارد و با ذهن خاموش،    زنده شدن به زندگ  یخود نباشد، عجلۀ ذهن برا  شرفتِیپ ی ریگدنباِل اندازه 

  و برکت خداوند زنده خواهد شد.  یشاد  تینهایب بهو  ردیگ وجودش را فرا م شورِ زندگ  رد،یآرام و قرار گ 

   زمان   دارم، لحظه برم  نیکه در ا   دارند. قدم   ازی که به زمان ن  ییاههدف   ست،ین   جسمان  یهاهدف   مرادِ دل  

بدون مقاومت و واکنش. وجودِ    یدر لحظه حاضر باشم، ناظر   ، توقع  چ یدرست است که با تمام وجود، بدون ه

  ندارد.  مفهوم  چیپس غم ه ست، دگیهمان یدادنِ غم، نشانۀ ترس از دست  

خراب کردن قدم اول و تنها قدم است. با درست برداشتن    ی دوم و سوم، مساو  ی هابرداشتن قدم    چونگ  نییتع

درد   قیاز طر  دنید نیزیخداوند و قضا، جا  قیاز طر دنید د،یگشا را م ها دگ یتنها قدم، خداوند قفل همان  نیا

  .شود م

  تو برپاست  امتِیق  امروز

  قدم بر آسمان نه  ز،یبرخ

  .  میشده بذارگشوده  یاز آسمانِ فضا  ر یغ ییتنها قدم را جا نیاست اگر ا ف یح

  .کند ها را آزاد م به دام افتاده در درد  و زندگ  لرزاند را م ها دگ یهمان نی گشوده، زم یفضا  نیا

  پسندم، همه تن چو گل بخندم  یخود یب همه
  ی گشاد یدر  نیببندم، که چن انیطرب م به

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  )  ٢۴  امیخانم شهربانو از کرج (ادامه پ  ‐٢٨

    ر؟ید میاَش بوبشود. خدا را شر. از ادامه  دهیمن شن  غامی پ خواست م  زندگ

  . دییبله از ادامه بو آقای شهبازی:

جا کنار بلوار نشسته  . من آن دیایب  دیطول کش  ،رانندگ   ییراهنما  سیبعد پل  م،یکرد  بله تصادف   شهربانو:  خانم

    ؟یکرد چه کار م  ی. اگر مرده بودیالحظه گفتم که فکر کن مرده   یبودم، و 

ا  د،ید  یادیخسارت ز  نمانیماش  واقعاً وام گرفته بودم،    ون،ی لیم  ست یمن آن موقع بدهار بودم، ب  کهنیبعد 

  د یبا یاکه گرفته   پول را، وام نیا دیاآلن با ی شد چارهی که ب کرد حمله م  ذهنم ه  نیرا بدهم. بعد ا  میبدهار

  .  را درست کن  نتی ماش یببر

  واقعاً کم کننده بود.  ات یاب نیو من ا کرد، ذهن واقعاً به من حمله م کهنی. بعد ایهم دار یبدهار  کل

  کند  او کوه شاف م  ریز زخم ت آنک
  اگر سپر برم  یاو وا  ر یگشادت شیپ

  ) ١۴٠٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ، اگر سپر برم»  یاو وا  ریگشادت  شی«پ  گفتم، م هرلحظه

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

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

کنم.   افتی در  توانمشده مگشوده  یاز آن فضا   تی عنا  یکنم،    ییگشالحظه، اگر من فضا   نیاتفاق ا  نیقضا، ا  و

واقعًا خودم را مرده تصور م  . کرد حمله م   ه  ذهنمن   ریمامان، چون د  گفت،م  آمد. پسرم مکردم بعد 

  ها، ن یو ا یشد  چارهیب

  چون عاجز شود در افتتان  وید
  ان یانس نیاو ز  دیجو استعانَت

  ) ١٢٢١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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که.    مقصر هم هست  م،یشد  چارهی. بمیبدبخت شد  ،یرا داغان کرد  نیماش   نیمامان بب  گفت آمد،مم  پسرم

. بعد فقط  میخودمان پرداخت کن دیرا با  نیخودت، خسارت ماش دی. باشود هم نم  زهایچ  جورن یو ا مهی شامل ب

  .میگو من واقعاً شر م  گفتم م

  و شر ر یدوست را در خ میگو شُر 
  هست اندر قضا از بد بتَر زآنکه
  ) ٢٣۵٧تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شرت را بو.   نیبنش گفت او هم م  بعد

. که ذهنم نتوانست من را  د یبه من رس ی ادی ز ت یعنا ل یشده من خگشوده ی فضا نی واقعاً از ا یشهباز  یآقا  بعد

   ل یجا که خ را احساس کردم آن   ییچنان فضا  ، . چنان آرامشدمید . خودم را مدمید بشاند. قشنگ ذهنم را م

  .اورمیب توانم اصال به زبان نم 

نهفته است. من اوال که    نیدر ا  درس   یمن اصال ناراحت نبودم، اصال ناراحت نبودم. گفتم حتماً    م،یآمد  بعد

    ، در رانندگ شهیهم کنم  عجله م

  و شتاب  لیاست تعج طانیش مِر
  رحمان است صبر و احتساب  لطفِ
  ) ٢۵٧٠تیدفترپنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  بعد   .یجورن یا  حوادث  ،اتفاق  نی. در ادیآ قدر به کم ما م. چه دیکن ما تکرار م   ی که شما برا  اتی اب  نیا  ۀهم

. بعد، چند روز برادرم  دیخسارت د  یجورن یهم ا  نیماش  نیکه ا  ، داشتم و مشالت  یمن واقعاً بدهار   م،یآمد

داد   شنهادیآمد پ برادرم. رفت فروش نم  م،یفروش گذاشته بود یها بود براداشتم که مدت  ن یزم  یآمد، من 

  مبلغ.   نیبخرم به ا خواهم شما را م  نیمقدار از زم  یکه من 

تومان به برنامۀ گنج    ون یلیم   ستیکردم. مبلغ ب  تیمن هم قانون جبران را رعا  م،یکرد  یامعامله   ی را شر    خدا

  .دهد روح م  یکه به ما غذا یارنامه خودمان. واقعاً ب ۀکردم. برنام   زیحضور وار

برنامه    نیا  . ولمیریگ نم  ادیهم    یاد یز  زیچ  م،یخر کتاب م  م،یکن م  نهیقدر هزدانشاه، چه   میرو ما مثال م  چون

  . دهد روح م  یواقعاً به ما غذا 
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  دِه ز حمت روح را نیر یچرب و ش
  رود جا مگردد که آن یتا قو
  ) ٨٢٣ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

  .دهد به ما م نی ریچرب و ش   یآن غذا واقعاً

  .کنم  م  یاز خدا، از موالنا، از همه سپاسزار  ،ممنون از شما، از زندگ   لیخ

که تو اول، چون قرار بود  گفتش . م انداخت م قیاش به تعوکار را همه  نیمن ا من ذهن م؟یهم بو یز یچ ی

شما اول    گفت . به من ممی را بساز  ییبنا  یسازه،    ی   رید  ن یآن زم  یقرا بود رو   م،یبودکه فروخته    ن یآن زم

  کن.   رداختپول را پ نیقانون جبران ا نیآن بنا، آن سازه را بساز بعد ا

موالنا  . من هم  چون  کنددارد به من القا م   دارد ه  یچجور   دم،ید را قشنگ م  میذهنمن   یباز  نیمن واقعاً ا  و

  : دیگو م

  ره، هر آنچه خر بخواست  ندان گر 
  آن کن، خود بود آن راه راست عکسِ

  ) ٢٩۵۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  زیجبران وار  یمبلغ را برا  نیکارها ا ۀکه کردم، قبل از هم یکار نیبه حرف او گوش نکردم، اول ریهم د من

  کردم.  
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  خانم فرزانه از فوالدشهر اصفهان   ‐٢٩

م  ی استاد شهباز  ٩٢١برنامه    در هم  آگاهانه  درد  اگر  نگه   ،کش فرمودند،  باز  را  دفضا  و  هر    کهن یا  ریدار 

شما    و باز هم فرمودند که زندگ  زدیر خودش فرو م   نی نگهدار، ا  اتی ار ی در هش  یاکرده   ییکه شناسا  ذهنمن 

  نه.   ای د یکن م ییفضاگشا یمرادیب ی برا ایکه آ  کند م ش یرا هرلحظه آزما

هم جمله   نیا آبها  برا  یچون  هنوز  تو  بود که  من  کمال  پندار  حاِل  آتشِ  و    ذهن   یهامن   یبر  از حسادت  پر 

نشان     نادان زندگ   ماه  تی توجه به وضع  طور ن یو هم   ی فضابند  نی هم  یدر پ  .شود بسته م  ت یفضا  ینظرتنگ 

  د یبا  کنم است که من تصور م   حالت   ی تنها    نیام. او بخل مانده   سهیبه اسم مقا  ذهنداد که من در جبر من 

  .میا ی ب رونیحالت ب  نیعوض شود تا من هم از ا رونیجهان ب

  ر یاز ز  ای که حاال ب  رمیگ منبسط شدن قرار م  شی هوش است، من هم مدام در آزما   هم   که زندگ  ییجااز آن  

به دست    اریانجام شود اخت   ییفضاگشا  اگربش.    رونیرا ب  ی ار ی هش  ات، قفل ذهن  نیا  ،شدگ شرط   نینفوذ ا

  .کند م  هات یام که جناشده همچو مست  ذهنمن  نی. من در استمین ذهنو در واقع در جبر من  افتد م  زندگ

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

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

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

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

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

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

   ذهنکه در زمان حملۀ من   تی . اگر وضعیپوزبا خوش   ایو    شود با مصحف کژخواندن انجام م  ای  ییفضاگشا 

لحظه تماماً    ی  نشو ول  میتسل  گفت و م  کرد در سرم اعتراض م  ذهنمن  کهنیزمان با اهم   م،یرا داشتم بو

باز کن. تو مباش    دوشرط یبار هم که شده فضا را بدون ق   یحداقل    گفتم .  رمیقرار ب  ی پوزدر خوش   خواستم  م
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را    نتیزم   دیشد  ییفرمودند فضاگشا  یاستاد شهباز  ٩٢١در برنامه    ای .  کن م  یبا ذهنت همار   اصال، چرا ه

  .لرزاند م

  النسلم و اعتراض از ما برفت  
  از مفقود، زفت  دی آعوض م  چون

  ) ١٨٧۵دفتر سوم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  رسد  آتش مرا گرم  یب چونکه
  گر آتشش ما را کشد  میراض
  )  ١٨٧۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی ز یاز هرچ  میخواه  که مچرا  میاها عادت کرده و اعتراض   ها شدگ ها و شرط ها به علتما انسان   ذهندر من  

 ن ی تلخ شده و غم  که زندگ  زانی. به هر مآورد حساب مسبب خودش را به   نیبه هم  ذهن. من می ریب  زندگ

. هر علت غم و واکنش را ما از جمع  شود راحت م زندگ  ییفضاگشا  ی و    نکیع ی تنها با برداشتن    میهست

  .میاگذشته آموخته  یهاوه یکردن از ش   دیمنبالن و از تقل 

  جبر جمع منبالن  نیکن ا ترک 
  از آن جبر چو جان  یابیخبر  تا

  ) ٣١٨٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ش ی از پ  یکه در جهت فکرها   قدم   م،ی ستیو در آن فضاگشا ن  میدار آن برم  یبرا  لحظه قدم   نیچه که در اآن 

  صورت ن یرایلحظه ماندن و زمان نساختن است، در غ  نی . قدم تنها در همست از زندگ  ر یدر غ  و قدم   شدهن ییتع

و شروع را با ذهن انجام    میاهد یقضاست پر  ذنفو  ریو بودن ز  ییلحظه که همراه با فضاگشا  نیقدم و ا  ن یاز اول

با   ست،یبا ذهن ن  یر یگقابل اندازه  نیآغاز شده که ا  به مراد جهان   اقیلحظه با اشت  نیا  جهیکه درنت  میاداده

مشخص    یمرادی در جهت نوع عمل، در ب  زندگ  شیدر آزما  یر یبله همان دم با قرارگ  ست،ین  یو چند  چونگ 

  خواهد شد. 

  تو   دنیدل ما بنگر، کز هوس د یسو
  نشد، از طلب و طال بقا  ر ی شد و س ستین

  ) ۴١شمس، غزل  وان ید ،ی ( مولو
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    ی شهباز ی و فرزندانشان از بروجن با سخنان آقا   نبیخانم ز  ‐٣٠

  بخوانم.   تانیشعر برا تیب ی  خواهم ساله، م ۶هستم از بروجن،  ترانازیسالم. م  :ترانازی م  خانم

   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخو و خال  شیخو

  ) ٣١٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  چون شد دلت با آن عدَن  متصل
  شدن  بو، مهراس از خال  نیه

  ) ٣١٩٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یراست یآمدش، کا نی قُل ز امر 
  نیا استینخواهد شد، بو در کم

  ) ٣١٩٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تا بر جانِ تو  ر،یبپذ اَنْصتُوا
  اَنْصتُوا  ی از جانان، جزا دیآ

  ) ٢٧٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

    د؟یشما اسمتان چه هست فرمود ن،یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

  . اشان ترانازیم  :ترانازی م  خانم

  چند سالتان است؟  آقای شهبازی:

  شش سال.   :ترانازی مخانم  

مهم    هاتیب  نیا  قدرنیبس است. ا  تانیبرا  ریشما، د  دی ریب  ادیرا    تیچند ب  نیشش سال! هم  آقای شهبازی:

  ادتان ی  هان یا  د،یرا شما خواند  هاتیب  نیسن، ا  نیحالتان که در ا  ممنون، خوشا به  لیخ   ریهستند که واقعاً د

  . رود نم

  را بدهم به داداشم؟ منتظر است.  گوش شود م  :ترانازی م  خانم

  صحبت کنند.   دی ، بله بدهبله  آقای شهبازی:



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۱-۱مشار

  96صفحه: 

  ت یب  ی  د یاگر اجازه بده  خواستم ساله. م از بروجن، دوازده   سامان هستم   ،ی سالم استاد شهباز  :ترانازی م  برادر

  شعر بخوانم.

  بله. د،ییبفرما آقای شهبازی:

  د یهمه به جنگند و ز صلح من چه آ مو تو
  چراغ خود برافروز تو  ی هزار یانه ی تو

  
  چراغ روشن ز هزار مرده بهتر  ی که

  قد خَوش ز هزار قامت کوژ  یبِه است  که
    )١١٩٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  تمام شد؟  ن،یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

  هم بخوانم استاد.  ریدانۀ د ی : ترانازیم رادرب

  . دیبخوان د یبله هر چندتا که حفظ هست آقای شهبازی:

    : ترانازیم برادر

  خارپشتِ هر بال خود را مزن تو هم، هال!  بر 
  ورد خوان: جاء اْلقَضا ضاق اْلفَضا   نی و ن،ینش ساکن

  
  ن ی با صابرانم همنش  نیاْلعاَلمرب  فرمود

  صبرنا نایصابران، اَفْرغ علَ نی همنش یا
  

  پدر یتو فرما ا دگر، باق یِبه واد رفتم
  نو ز ما  هر دم سالم رسانصابران را م مر 

  ) ٢٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

    د؟یدان را هم م هات یب نیا  ُخوب شما معن ن،یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:
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  : نه. ترانازیم برادر

  بدهند.  حیرا هم به شما توض هات یب نیا ی ها معن دیُخوب، از مامانتان بخواه  لیخ  د؟یدان نم  شهبازی:آقای 

  کم.کم  دهد م ادیدارد به من  : ترانازیم رادرب

  کنم با شما.  خُوب، خداحافظ   لیکم، خ کم  آقای شهبازی:

  مامانم.  دهم را م تان گوشبا اجازه  : ترانازیم برادر

  . نیآفر ن، یآفر د،یداد ادی  تانیهابه بچه  ییخُوب، چه شعرها شهبازی:آقای 

  . دییاستاد، نفرما میلطف شماست استاد، ما که بلد نبود :نبیز  خانم

  اد ی   آسانها به خُوب بچه   د،یبده  اد یرا    مهم   نیتان شعر به ابه بچه  دیخواه  شما م  کهن یهم   آقای شهبازی: 

  مه یفرزندتان را در مقابل حوادِث بد ب  ول  د،یکشزحمت بشد و شما زحمت الزم را م  دی. مادر بارندیگ نم

درضمن،    دیکرد  مه ی است. ب  کاف   ش یبفهمد، برا  را  تیهمان چند ب   سالۀ شما معن. اگر همان فرزند ششدیکن م

  .   ریها دهستند آن   مهم یها ت ی. چه بکند م  مهیب تی همان چند ب د،یبن  مهی ب ستیالزم ن رید

 د ی نی کنند، با حوصله بنش  فی صحبت کنند تعر  دییبو  د،یبده  اد یها  به آن   واشیواشیرا هم    هان یا   معن  شما 

  د یی. بفرمارندیگ م  ادیزود     ل یرا خ  معان  هان یکه ا  دید  دیآن موقع خواه  ن،یآفر  دیکن   قشانیو تشو  دیگوش بده

  در خدمتتان هستم. 

آن را بشم     عنی  م، یکه هزار را بلند بو  د یدفعۀ قبل از من خواست   د یگو استاد دخترم م  دی ببخش  :نبی ز  خانم 

  . دیببخش دیهزار را بشم. من متوجه نشدم با خواستم انجام ندادم. حاال م  ول

  ر، ید  دی. هزاااار، بله شما هم بشدهند آخر فرزندان شما واقعاً هزار را نشان م   کشند، ها م آن   آقای شهبازی:

  هزار را، نه؟ اعداد را؟  کشند م  ها بروجن کهنیا مثل  ر،ید  دیشما هم ماِل بروجن هست 

  : بله فکر کنم، لهجه دارند.نبیز  خانم

  درسته؟  م،یهزااااااار تومان بدهار آقای شهبازی:

  بله درسته.   :نبیز خانم 
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  د یهمه به جنگند و ز صلح من چه آ مو تو
  تو چراغ خود برافروز  ی هزار یانه ی تو

  

  چراغ روشن ز هزار مرده بهتر  ی که
  قَد خوش ز هزار قامتِ کوژ  یبِه است  که

  ) ١١٩٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  متنَم را بخوانم استاد؟  توانم اجازه م  با

کار باعث    نیا  کردم خود بودم، فکر م  ی هاب یع   صیدنبال تشخ   شهی. من هم کنم متوجه شدم دارم اشتباه م  من

 که  درصورتاز خود بسازم.    ییبایز  ریتصو  خواستم  به حضور برسم، هم پندار کمال داشتم، م   ترش ی هم ب  شود م

من   هابیع  نیا م  ذهنرا  نشان  من  به  ناام  داد، من  مرا  م   دیدوباره  در    . حتکرد و خسته  متوجه شدم که 

  است. منعکس شده   تیصورتِ شابه  میهاغام یپ

   ذهنها با من و نقص   بیع   ییبا خردِ حضور و شناسا  ییشناسا  نیمتوجه شدم ب  سا یاز خانم پر  قبل  غامیپ  در

 گفت  م  ذهنمن  ممنونم.  لیخ ل یخ شانیکار آگاه شدم. از ا نیبه ا شانیا غامیپ نی وجود دارد که من با ا فرق

تا رس   یدار   ب یع   لیخ   تو ندارد.    انی راه پا  نیا  کهراه بود، درصورت    لیخ   دادنشان م که او    یی به جا  دنیو 

  شر دارد.  ل یکردم خ دای من راه درست را پ کهن یهم

  بارگاه  نیحضرت است ا  تینهای ب
  بذار، صدرِ توست راهرا  صدر
    )١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و    بیهر موقع ع   کهن یا  یبرا  ت،یو نه به شا  برد م  ترش ی هرچه ب  یِ با خردِ خداوند، مرا به شرگزا  ییشناسا

آن انجام دهم،    برطرف کردنِ  یبرا   و تالش  سع   چیه  خواهد اصال نم  کردم، م   ییرا با خردِ خداوند شناسا  نقص

کار    نیاقدم به عقب برداشتن بود.     یکار    نیاخودش آن را برطرف کند و    خواست م  ذهنمن   که درصورت 

  توان را نم  ذهنمن   ،ذهنبا وجود من   وقتچیندارد. ه  دهیفا  رید  میشوم و بو  دیناام   ترشیمن ب  شد باعث م

  برد.  نیاز ب

ک را  شیدستۀ خو غ،یتَراشد ت  
  را  شیر نیسپار ا به جراح  رو،

  ) ٣٢٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  د ی کنم. نبا  ییشناسا  داندکه خودش م   خود را با اتفاقات  یها ب یمن ع  خواهد در دستان خداست، او م   زیچهمه 

  به من کم کند.   تواند نم  ریاو د  م،یآ م   رون یباشد، اگر باشد از کارگاه خداوند ب  ذهنذره من   ی کار    نیدر ا

  میاست و مستق  علتیمن ب  کار
  میسق  ینه علت، ا رمی تقد هست
  ) ١۶٢۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خود را بردانم به وقت  عادتِ
  بنشانم به وقت  ش،یغبار از پ نیا

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

  بِه ز صد گون اجتهاد  تیعنا ی
  را خوف است از صد گون فساد   جهد

  ) ٣٨٣٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  هست موقوفِ ممات   تیعنا وآن
  ره را ثقات   نیکردند ا تجربه

  ) ٣٨۴٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست ین ز ین تیعنا یمرگش، ب بله
  ست یما  ییهان و هان جا ،تیعنایب

  ) ٣٨۴١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ان ی در پا و

   فت یحاضر باش در خود، ا یل 
  مر تو را   ابدیبه خانه او ب تا

  ) ١۶۴٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نه خلعت را برد او بازپس  ور
  کس چیبه خانه ه  دمیابین که

  ) ١۶۴۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  از فوالدشهر اصفهان   میخانم مر  ‐٣١

  : ٢٨۴٢ غزل

    یو شاد من ز در درآمد به مبارک  بت
    یمرادیبه جهان ب  دمیمراد دل رس به

  
  بپرس چون درآمد که برون نرفت هرگز تو

  یبود جماد  درآمد و برون شد، صفت که
  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  همراه شدن است.  ییتای یمند است، در لحظه ماندن با فضا با طرح و برنامه و هدف  نشیآفر پس

آ   م،یشو م  دهی همان  ذهنبا من   وقت  ول . با  میکن م   دیو درد تول  میگرد م   زهایبه دنبال چ  ندهیدر گذشته و 

  چون در ذهن ماندن است.  م،یشو م  نییباال و پا ها دگ یهمان 

  . وست یو ن نیآفر یمبارک و شاد  زیچهمه  میدر لحظه باش است، وقت ریخ  زیچ همه  دیگو مرکز عدم م ول

   ره   دیآن باشد که بشا  فکر 
    شه  دیآ شی آن باشد که پ راه

  ) ٣٢٠٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  ) ٣٢٠٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  معنبود، به   ران یو پر از توقع و انتظار از د   ذهنمن   یدر راستا   میهاقبل از برنامۀ گنج حضور خواسته   شه یهم

شوند.    دهیحاضر هستند تراش  داشتن نبود. همه از جمله خودم دوست دارم الماس شوم، اما تعداد کم  اری اخت

  و عشق باشد.   که از سرِ آگاه  یخوردن دارد، درد قلیدرد ص  شهیهم  درواقع تعال 

.  ابد یرا در  اش واقع  یِو ارزش وجود   رد یبه خود ب  ییبا یشل ز  تواند بدون تحمل ضربه نم   الماس  چ یه  پس

  کردنم به الماس و ارزشمند شدنم است.  لیدرحالِ تبد  شدم، متحمل م  که در زندگ ییهاتمام دردها و چالش 
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موقع  به   ییو شناسا  صیخودم کار کنم و تشخ   یارزشمند هست که صبور باشم و با عشق رو  قدرنیمرکز عدم ا  پس

  داشته باشم. 

  بِدو  نایخدا ب ر ی از غ کورم
  باشد بو    نیعشق ا یمقتضا 
  ) ٢٣۶٣ ت یدفتر سوم، ب ،ی (مولو

  ز کورانم مدار  یینایکه ب تو
  مدار   یبر گردِ لطفت ا رمیدا

  ) ٢٣۶۴ ت یدفتر سوم، ب ،ی (مولو

و چه رحمت   باتریز  نیاز ا  تواند  م  ید یهمۀ ما بشارت داده است و چه نو  یسوآغوشِ پر مهرِ خود را به  خداوند

  باالتر باشد. نیاز ا تواند م  و عشق

که او   درستاست و به  انهی . خداوند  میعقل تنزل نده  یعشق به خدا   ی و او را از خدا  می ابیرا در  ییخدا  پس

  .عشق است  یخدا

 ز ی دانستن است. از هرچ  ی او را در همۀ امور جار  رِیخدا بودن و تأث   ادِیشدن و هرجا به  لیهرلحظه تبد  عن ی  حضور 

با    یو درخدمت خدا و همار   شود م   میشدن، رها شدن است. عاشق سراپا تسل   لی با تبد  جز خدا و مرکز عدم 

  . دیآ او درم 

  ست ز غم مرده که دست از نان ته یا
    ستی ترس چ نیا میغفور است و رح چون

  ) ٣٠٧٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  از اصفهان  یمهد   یآقا ‐٣٢

  ن یبهشِت عدم را؟ در ا  ای  م ی دارد که جهنم را انتخاب کن  به خود ما بستگ   نیانتخاب است. ا  ۀلحظه، لحظ  نیا

  انتخاب کند.  دیاز طرفِ عدم و انسان با غامی پ ی ام،یپ ی  افتد، اتفاق م  یلحظه 

خاب  لحظه انت  نیاگر در ا  ول  م،یاپس بهشت و آرامش آن را انتخاب کرده   م،یکن  ییلحظه فضاگشا  نیدر ا  اگر

  . میکن م  ادتری و ز اد یجهنم را ز  یهازم یگرفتن اتفاق باشد، ه یو جد   یما فضابند

  عشق بنوشم لحظه خموشم چو م نیا هله
اریجنگ بپوشم صِف پ زره  رآرمب  

  ) ١۶٠٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

لحظه را با فکر کردن   نیا  در اوست. پس خاموش لحظه دارد که تمام جهان هست نیبه ا بستگ  زیچهمه 

  . ممنونم استاد. م یداشته باش دیرا نبا ییو ترس از فضاگشا میحرام نکن 

  بود. خداحافظ.  عال با،یز  لیخ  با، یز   لی: خیشهباز  زیپرو یآقا
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  عارف از اصفهان   یآقا ‐٣٣

  سالم استاد، خدا قوت، عارف هستم. 

  . دییشما، بفرما ،ی اند. آقا مهدجا جمع شدهعارف، بزرگان آن  ی: آقایشهباز  زیپرو یآقا

  . دیمان نکنزده خجالت  عارف:   یآقا

  . دییبفرما کنم، م  : شوخیشهباز  زیپرو یآقا

  تان، با اجازه  عارف:   یقاآ

،تَرکِ هوا تلخ نیا الش است دِه  
   است ْبعدِ حق بِه  از تلخ یل 

  ) ١٧۶٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سخت است و خشن  جِهاد و صوم گر 
  بهتر ز بعدِ ممتحن  نیا یل 

  ) ١٧۶٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  که ذُوالْمنَن  مانَد دم  ک  رنج
  رنجورِ من  یتو ا ؟: چون دتیگو

  ) ١٧٧٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

است، تلخ است و    ذهنمن   یمرادطلبها همان  خواسته   نیکه ا  ذهنمن   یهاترک کردنِ هوا و خواسته   ش،یب

  تلخ   نیا  د،یگو درون و عدم نگه داشتن مرکز سخت است، اما جناب موالنا م   یِباز نگه داشتن فضا   طورن یهم

خداوند    ی با دور  سهیدر مقا  ست ین  یز یچ دنیب نخواستن و کام نطل  ز یچ عن یخداوند است،   یدور   تر از تلخ کم 

   ذهن و مراد نخواستن از من   ها دگی از همان  زیو پندار کمال و پره  ذهناز نفوذ من   ییرها   یاگر تالش برا  دیگو و م

  خداوند است.  یسخت و خشن و دردآور است، اما بهتر از دور 

ت،  ها اسخداوند که صاحب نعمت   ای   «ذُوالْمنَن»  م،یو مرکز را عدم کن  میاگر ما فضا را واقعًا باز کن   د، یگو م  و

شده گشوده   یاگر حال ما را فضا   میبدان  دیو ما با  کند م  نییحال ما را خداوند تع   و چونگ  پرسد احوال ما را م
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در   تیهدا  ت، یآرامش، برکت، حس امن   سبب،ی ب  یشاد  بله   ماند نم  باق  سخت  ریکند، د  ن ییو خداوند تع 

  دارند:  ٢۵٨٩و ٢۵٨٨  اتیدر دفتر دوم، اب و. شود م  یما جار رونیدرون و ب

   نوایبرهنه و ب نیکجا ب  هر 
  است از اوستا  ختهیکه او بر  دان

  ) ٢۵٨٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دلش  خواهدچنان گردد که م  تا
  حاصلشیدلِ کورِ بدِ ب آن
  ) ٢۵٨٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ترش یب   جان یاست، البته در ا  نوای برهنه و ب  یو معنو  یاز لحاظ ماد  ید یرا د  هر وقت کس  د،یگو موالنا م  جناب 

نکرده. چرا؟ چون از استاد فرار کرده    دایپ  ی زینکرده و تالش کرده، اما چ   دا یپ  یزیچ  عنیاست،    یمنظور معنو

  م ی گنج حضور است فرار کن   ۀبرنامکه جناب موالنا و    اداگر از است   میبدان  دیو حرف استاد را گوش نداده و ما با

  .  میشو م نوایو برهنه و ب م یرس نم یزیدست جناب موالنا به چ  میرا نده  ارمانیو اخت  میگوش نده اتیو به اب

از    ت،یب  ترق یدر بعد عم  نیچن هم  و  ی که از فضا  ما هر زمان  عن یشده است،  گشوده   ی، فضا «استاد» منظور 

  خواهد  م  ذهنکه من   یزی تا آن چ  میگوش بده   ها دگیو همان  ذهندر ذهن و به حرف من   میشده بروگشوده

  .میشو نظر م  یار ی از حضور و هش بشود، خال

  ن ی من بر زم نَهم از آن رو م سر 
  نید ومی گواه من بود در  تا

  ) ٣٢٧۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

یمزِْلزاکه زُلْزَِلت   نید وها ل  
  ها باشد گواه حال نیزم نیا

  ) ٣٢٧۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  تُحدِّث جهرًة اَخْبارها  کو
  و خارها   نیزم  دیسخن آ در

  ) ٣٢٧٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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مرکز عدم شود و    کهی طورلحظه، به  نیدر ا  میکن  ییو فضاگشا  میبشو  میهر وقت ما تسل  د،یگو موالنا م   جناب

  م، یکن   ییفضاگشا  لحظه، گواه خواهد بود و وقت  نیاست در ا  امتی که ق  نید  ومینماند،    باق   دگیهمان  چیه

  ها  دگیو همان  دهند را به ما نشان م  ودشانو خ  ندیآ ما مثل زلزله به لرزش درم  یها  دگیو همان  شود م  امتیق

تَلف    ها دگیکه در همان  زندگ   ۀزند  یرو ین  طورن یو هم  دهند خودشان را به ما م  ما خبر و آگاه  یو دردها 

  . گردد به ما باز م شد م

  ، که جناب موالنا داشتند: ٣١٨٩گذاشت، در دفتر پنجم،    ری من تأث  یواقعاً رو   ٩٢١  ۀکه در برنام    تیب  ن یاستاد ا  و

   کن و، کن عاشق  معشوق  ترِک
   ق ی گمان برده که خوب و فا یا

  ) ٣١٨٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

جدابافته است   ۀ تافت یکه  کرد فکر م شه یداشت که هم حالت  ی در  ذهنمن متوجه شدم که من   تیب نیا با

کنم که در اصل جناب    ییشناسا  تیب  ن یخوب بودن و پندار کمال داشت که من توانستم با ا  تَوهم    ی   لیو خ 

ما را    کس   ا ی  ی ز یکه اگر چ  م یو فکر نکن  م ینفضا را باز ک   عن ی  م، یکن   » «ترکِ معشوق   د یکه ما با  ند یگو موالنا م

در برابر اتفاقات فضا را    دی بله ما با  م، یدار  ی برتر  ی  ا ی  م یخوب هست  ریما حتماً د  کشاند،  سمِت خودش مبه

  و در آخر:  م یشده عمل کنگشوده  یبا فضا  م یو بتوان میباز کن 

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

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  خانم فائزه    ‐٣۴

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

  
  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه

  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 
  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

چطور،    ذهنکه من  شدم به اشتراک بذارم، مخصوصاً که متوجه م  تیب  نیبه اراجع   افتیدر  یداشتم    دوست

  ی و الوساز  یرساز یچطور دائماً تصو  د،یآ درم   ذهنشل من  به   م یناظرش نباش  همان ذهن که درواقع وقت   ای

  .  کند م

از آن    یی الوو    ریشده را، تصو  دهیدرواقع توسط حضور ناظر د  دهد، که حضور ناظر انجام م  افت ی در   ی   حت

و درواقع    کنند گرفتن م   تیبه هو  شروع   راتیتصو  نیبدون ناظر باشد، ا  نیذهن و اگر که ا  ی تو  سازد  درواقع م

  .شود جا بافته ماز آن  ذهنمن 

به زبان ذهن هم    حت عنی  شه،یدارد هم  شد که چطور زندگ   دهید  نیبود که ا  نیمن ا  یجالبش برا لیخ   نکتۀ

و ذهن    ذهنمن  نیو فقط ا  گذارد م   ویو ن  گذارد قدم را م  نیدارد اول  هرلحظه زندگ  م،یبن   انیب  میکه بخواه

  ار یبس  افتی درواقع در  ی  نیو ا  شود م   ذهنن درواقع م  میو اگر ناظر نباش  سازد م  شیرو  ریتصو  یهست که  

. و واقعاً  گذارد م  وین  اریدارد قدم را بس   جورن یهم  که زندگ  دهد قلب مهست که دائماً به ما قوتِ   دبخشیام

  :تیب نیشدنِ ا دهیو د افتی در نیا جۀینت

  پسندم، همه تن چو گل بخندم  یخودیهمه ب 
  ی گشاد یدر  نیببندم، که چن انیطرب م به

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ذهن هست که    نیا  یِرساز یتصو   نیدارد خودش، فقط ا  ان یدائماً مستدام درواقع جر   شهیکه هم  لطف زندگ  نیا

اگر که حضور    ول  کند، م  ی رساز یحضور ناظر درواقع تصو  ن یا  افتِی و از همان در  پوشاند را م  شی رو  دیآ م

ندارند    ندازند،یجا بخواهند به تله برا آن  یاریهش  کهنی ا  یبرا  درواقع قدرت  راتیآن تصو  ند،یناظر آن را هم بب 
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کرد    دیبا  یشاد  عنی  شود، ما گشاده و فقط م  یبرا  هست که زندگ   یدر  نیواقعًا ا  ،ی خودیدر ب  بایز  لیو خ

  . میندار یکار نیجز ا ر،ید

  بود که دوست داشتم به اشتراک بذارم.   یزی ممنونم از شما. حاال چ  لیخ  لیخ
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  خانم افسانه از لرستان   ‐٣۵

  وهیدل خود را به هزاران ش آزمودم
  به جز از وصل تو خشنود نکرد  زشیچ چیه

  ) ٧٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

نکرد   به خدا وصل بشوم مرا خشنود و راض کهن یاز ا ر یغ ز یچچ یخودم را به هزاران روش امتحان کردم و ه دل

... چون   کردند، م  دیو تمج  فی از مردم گرفتم، همه از من تعر دیی. پول در مرکزم گذاشتم، احترام و تأکند و نم

  به خدا وصل بشوم شادم. 

مت  من آو  یشهباز  یآقا   ن یسخن  با  ۀزیرا  دارد.  خداوند زحمت  به  بذارم،   د یگوشم کردم، وصل شدن  وقت 

ناظر ذهنم باشم،    مو انجام بدهم،کنم، قانون مزرعه را موبه   تیقانون جبران را رعا  ندازم، یخودم ب   ینورافکن رو 

  تلف نکنم.  هودهیبشم، از خودم مراقبه بنم و وقت را ب ارانهی درد هش

شیخو  مرغ ، شیخو  دِیص، خو ش یدام  
  شی بام خو  ،شیفرش خو ،ش یخو  صدرِ

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

تا   خودت کار بن   یفقط رو دیدر تو گذاشته شده، تو با زیچهمه  ، خودت هست ز یچهمه   ند،ی فرما م موالنا

  .  یخدا را بشنو غامیپ

شدن مرکزم را با عدم    لیتبد   ی برا  م،یای ب  رونی خودم ب  ذهناز دام من   دیبه من کم کنند، با  توانند نم   مردم

تعهد و مداومت    در مثلث تکرار و  دیخودم است. با  یکار مستلزم کار رو   نینگه بدارم تا خداوند کم کند. ا

  باشم.  

  دهم   لیزمان دل را دگر م  هر 
  نَهم نَفس بر دل دگر داغ هر 

  ) ١۶٣٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

است پاک    شدگتیهودل من را که پر از باور و هم   خواهد است، هرلحظه م  دی هرلحظه در کار جد خداوند

هرلحظه   دیندارد، ما با ی خداوند ما را فراموش کرده و با ما کار  میی. نگودهد کند و با قضا به من هشدار م

  . میکن  یهمار  ندو با خداو  میکن ییرا شناسا ها شدگ  تیهوو هم  میکن ییدرست فضاگشا
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  ها اندر زمان بو الحول هان
  جان  نیزبان تنها نه، بله از ع از

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

لحظه  نیباالتر از قدرت خداوند در ا قدرت چیه م،ییهرلحظه بو دیبا دیآ به سراغ ما م افکار منف  وقت

لحظه فقط خداوند است،   نیا م،ییفقط با زبان نگو  م، یلحظه باش  نیو در ا میدرست فضا باز کن دی. باستین

  وجود ندارد. یانده ی گذشته و آ

  مبر ارانیاز  ق،ینشد تحق  تا
  صدف مسل، نگشت آن قطره، در  از

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

هنوز   د،یاده یرا نچش سببی ب یهنوز شاد  گذارند، شما اثر م یرو  رونیکه اتفاقات ب تا زمان ند،ی فرما م موالنا

  دنید ایاز موالنا  تیبا خواندن چند ب دیمبر، نبا ارانیاز  ینشد لیتو محقق نشده و تبد یبرا آرامش اصل 

  . دمیرا فهم ز یمن همه چ ،ییگنج حضور بو ۀچند برنام

از بزرگان، مانند   اران،یصدف را ترک کند. پس من از  د ینشود، نبا لیآب در درون صدف تا به صدف تبد قطرۀ

برنامه   نیو ا  برم نم   آورند،را در من به ارتعاش در م   تیی و خدا  که زندگ  ی شهباز  ی رسول، موالنا و آقا   حضرت

  را ترک نخواهم کرد. 

   عشق و تلفن   ی هاغام یکه پ  و هماران محترمشان و دوستان  یشهباز  یجناب آقا   ۀوقفی تشر از زحمات ب  با

  .گذارند خود را به اشتراک م 

 

  


