
ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۲-۱مشار

  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  

  ☎☎☎٩٢٢-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎

  اجرا: آقای پرويز شهبازی 

  ١۴٠١ خرداد ٣تاريخ اجرا: 
  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۲-۱مشار

  2صفحه: 
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  3صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵   ای خانم مرجان از استرال ١

 ٩ ی شهباز  یسخنان آقا ٢

٣١  ی شهباز  ی با سخنان اقا ی از استان مرکز نیخانم پرو ٣  

 ٢١  خانم فرزانه  ۴

۴٢  خانم زهره مادر خانم فرزانه  ۵  

۵٢ ی شهباز  یاز ونکوور با سخنان اقا عل  یآقا ۶  

٧٢  از فوالدشهر اصفهان  میخانم مر ٧  

٠٣  ی شهباز  ی از ونکوور با سخنان آقا نای خانم د ٨  

۵٣  ی شهباز  یسخنان آقا ٩  

 ٣٧ ش یخانم شهپر از اتر ١٠

 ۴٠ ی شهباز  یسخنان آقا ١١

٢۴ خانم الدن از کانادا  ١٢  

۵۴  نیما از کانادا  یآقا ١٣  

 ۵١  ساله از اصفهان  ٢١خانم نسترن  ١۴

۴۵  مادر خانم نسترن  الیخانم سه ١۵  

۶۵  ی شهباز  یسخنان آقا ١۶  

٩۵ حسام از مازندران   یآقا ١٧  

 ۶۴  آقای باقر  ١٨

٧۶  سیمین از تهران خانم  ١٩  

٢٠  ٧١  خانم مریم از اورنج کانت 

 ٧٣  ی شهباز  یبا سخنان آقا خانم سحر از خراسان شمال  ٢١

 ٧٧  از ونکوور  دهیخانم سع ٢٢

 ٨٠  آقای امیرحسین  ٢٣
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

٢٨  آقای فرشاد  ٢۴  

۵٨ خانم پروین از اصفهان  ٢۵  

٧٨  استرالیا مریم از خانم   ٢۶  

٩٨ فرخنده از نجف آباد پخانم  ٢٧  

١٩  ساله  ١۶آیدا خانم   ٢٨  

۴٩  از اصفهان  یمهد   یقا ٢٩  

۶٩    ای تالیخانم الناز از ا ٣٠  

 ٩٨  ی شهباز  یسخنان آقا ٣١

٠٠١  ی شهباز  ی خانم سارا از آلمان با سخنان آقا ٣٢  

۴١٠ ی شهباز  یخانم سوده از دانمارک با سخنان آقا ٣٣  

٧٠١ یلدا از تهران خانم  ٣۴  

١٠١ آقای مهران از کرج  ٣۵  

 ١١٣  ی شهباز  یخانم زهره با سخنان آقا  ٣۶

 ١١٧ خانم دیبا از کرج  ٣٧
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  5صفحه: 

  ا یخانم مرجان از استرال‐١

  ی و ارزشمند اقتیحس ل یها شاخصه  رید

و   اقتی احساس ل  ی الزم است که رو  ، زندگ  تینهای و برکات ب  به گنج حضور، فراوان   دسترس  یکه برا  میگفت

هستم،    قیکه من توانمند هستم، من ارزشمندم، من ال  می باور برس  نیو به ا  میکار کن  ی طور جدخود به  یارزشمند 

  . میآ به حساب م کران،ی ب یاری هش یاز  عنوان جزئجهان به  نیو من در ا

که    مینخواهد بود. و گفت  ریپذدر کار و روابط امان   تیموفق   ،بختعشق، خوش   قیتجربۀ عم   صورت،ن یرایدر غ 

فارغ از    م،یکن  جادیرا در خودمان ا  یو ارزشمند   اقتیانسان مسئول، حس ل  یعنوان  ماست که به  فۀیوظ  نیا

  .میاکه تجربه کرده  یاهر گذشته 

  .  تو در و گوهر و مرجان   ،طان تو باِز سل  ، تو شاه هست  ، بها هستخودت را ارزان نفروش. تو گران  دیگو م  موالنا

   به آن دسترس  م، یکشف کن   م،یخاک کرد   خروارها ناآگاه  ر یگنج پنهان درونمان را که ز  ن یبا هم ا  د ییایب  پس

حفظش کن  م،یکن  دایپ در چنگالمان  عقاب  بدان  م،ی مانند  را  زندگ   میقدرش  در  پس  زان  لذت    ینمودها  ،و 

  . میرا بچش اشرانهیب

  : میبو تانیرا برا اقتیاز احساس عدم ل یترق یدق  یهاخودم، شاخصه  یها با ذکر چند مثال از تجربه خواهم م

  در روابط:  ارزشی ب احساس

  ی ها من به ارزش یها و ارزش کشم، خودم دست م  یفرد  یهاو ارزش   هاتیکه در رابطه، از تمام اولو زمان  • 

برنامۀ گنج    تیاز اولو  دنیمثال، دست کش  ی. براستمی ن  یمن انسان ارزشمند   عنی  کنند، م  دایپ  رییآن فرد تغ

  حضور، درصورت مخالفت آن فرد. 

  جز خودم.  ست،ی ن کسچیام هشدن در رابطه   حرمتیمسئول ب ن،یبنابرا

فرد کنم.    اول قرار دهم و خودم را بعد از او. مثال تمام وقتم را صرف آن  تی• هرگاه در روابط، آن فرد را اولو 

  کنم.    دگی مهم خودم رس ی در خلوت و سوت موالنا بخوانم، ورزش کنم، و به کارها توانم که م ییهازمان 
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  6صفحه: 

  ی برا  شانیبود که با خودم بستم، با درخواست ا  یام را که همان قول و قرار و تعهدروزانه   یزیرتمام برنامه   وقت

  که نینداشته باشم. مر نه ا  انتی خ حت  ایآن فرد  یتعهدیاز ب تیگله و شا ریپس د کنم، پا له م ریز دارید

  . یپا له نشو  رینکن، تا ز انتیخودت خ  ی هامن هستند؟ پس به ارزش  نۀیآ رانید

انتظار دارم   حالن ی و درع  کنم، نم  امی ارزشمند شدن خودم و خودساز  یبرا  و حرکت   کشم زحمت نم   • وقت 

  دا یکه آن گوهر را در درون خودم پ  من ظاهر شود که قدر من را بداند، کور خواندم! تا زمان  واال در زندگ  یفرد

  محال است، تو باور نکن.   یامر نینکنم، چن 

.  » ی آن نَبر  ،  نده  نی«اندارد.    شوخ   و با کس  ستی جد  نیقوان  یدر اجرا   ار ی بس  قانون است و زندگ   ی  نیا

جهد کنم و قدم اول را خودم   دیساله، من با  نیچند یازنده کردن رابطه   ی برا  حت   ا یپس قبل از ورود به رابطه  

  ن ی همۀ ا  ا یحاال خودت را نگاه کن. آ نیاز هم   پس   ،خواه و موفق م  ، متی توانگر، ق  ،یمعنو  یبردارم. اگر فرد

  . کند م دای و او تو را پ  آن فرد هست قیاگر جوابت بله است، پس تو ال ؟یموارد را شخص خودت دار 

  :  اجتماع یدر رفتارها ارزشی ب احساس

ام شده  مهیسرعت رفتن، بارها جر  ایپشت فرمان،  خاطر استفاده از گوشکه به کنم شخصه اعتراف م• من به 

آن را   مۀیگرفتم، که هنوز هم جر ریبود و چند جوجه اردک را ز ام سرم در گوش ،بار درحال رانندگ  ی  و حت

  .  دهمبا حال بد و عذاب وجدان م 

    ی  ن ی. و اارزشی ب   لیتو خکه    کرد در درونم زمزمه م  یینداجامعه،   ا یکارم    نیپا گذاشتن قوان  ر یهر بار ز  با

  در من بود.   اقتیلیحس ب   تیاز موارد تثب رید

خودم را بر   فۀیو وظ   فرستمم   و مفهوم  نگارش   یهاخود را پر از غلط   یمعنو  غامیکه من پ  زمان   ر،یمثال د  •

  .  کنند صرف م یمن وقت و انرژ  غامیاصالح پ یها براکه ساعت  اندازم م  زانیدوش عز

درون، دچار  . پس باز ناخودآگاه، در  ستمیقائل ن  آورد خودم ارزشخودم، و محصول و ره   یمن برا  عنی  نیا

تا    نم یب خودم م  نمودش را در زندگ  ن،یبدون آن که خودم متوجه بشوم. بنابرا  حتشوم، م    ارزشی احساس ب

. چرا؟ چون  ام رونیب  یبست خوردن کارها به بن   ای در کارم،    تیعدم موفق   مثال، کنم.    ی رفع آن زودتر کار  یبرا

. ست و تنبل  به دست سست  ارزش،ی من ب  نیا  اری ام. چون اختنکرده  جادیرا در خودم ا  تیموفق  اقتی که من ل

  قانون است.  ی نی ، امن کم کنم» ، «از ترازو کم کنپس گله نکن، چرا که 
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  7صفحه: 

تر از  که دستمال را استفاده کرده من هستم و خسته   یخانه، نفر آخر  حت  ای سر کار    ، در توالت عموم  • وقت  

    میگو در خلوت خودم م  کنم،  نیزیجا  یریهستم که دستمال د هاحرف  نیا

م  فهمد  م  کن! چه کس  ولش فرار  بعد بالفاصله  و  بودم!  آن مسئول   کنم من  رو   ت یو    ر ید  دوش کس  یرا 

  .  ردیگ تنها وجودم، بله تمام کائنات را فرام نه ارزش یو ب  اقتیلی ب همان آن، حس نهان درگذارم،  م

که جهنم در شهوات است.    میدیو درون. ما بارها از موالنا شن  رونیدو جهان مسئولم. جهان ب  نیدرقبال ا  من 

  .  از زندگ یانه یدر هر زم  ،ما به هنجارشن  دیشد التیتما  نیهم ست؟یاصال شهوت چ

  أس،ی و     مانی شآتش سوز پ  ل،ی شدن به آن م   م ی. و بالفاصله پس از تسلالیام   ن یروزانۀ هم  ی ارضا   عنی  شهوت 

«چرا  است جواب سؤالِ    نی. ا و درجا زدن در زندگ   اقتیلیجهنم دست و پا زدن در جبر ب  و، درد سرزنش درون

  !» کنم؟ نم  شرفتیمن پ

که بهشت    دیگو ام. موالنا راست م خود متمرکز شده   یحس ارزشمند   یرو   یطور جد هفده روز است که به  من

پس از آن اصال قابل     نیریسخت است، اما با ش   ار یبس  یرضرور یغ  التِ یشده. کنترل تما  دهیپوش  ها  در سخت

  .  ستین  سهیمقا

در    . حسکنم در خود حس م   یبی عج   یانرژ  کنم،  غلبه م  یدیشد  لیو بر م   خرمرا به جان م   که سخت   هربار

  .  یارزشمند  لی و تو خ ق یتو ال ، مرجان! تو توانست ن یکه آفر زند م  ادی درونم فر

دادن، شانه   مهی جر  تیکه پس از بازخواست شدن، از مسئول  مینباش   تیمسئولیمثل آن مست ب  دییای آخر ب  در

رفتارها . چرا کند م    خال در دستان گذشتۀ به   یکه معتقد است که  او  نرسنادرست  جامعه،    ت یوضع  ده، یثمر 

  ی موجود   چیخودمان، دست ه  یرفتارهاافکار و    ارِی که اخت  میدان ما اکنون م  اوست. همۀ  انی و اطراف  ط،یشرا

 نی . هم میخود هست   اقتی و عدم حس ل  ارزش یب  ، ی. پس خود ما مسئول احساس عدم توانمند ستیجز خود ما ن

  .  میشدن بردار  هیهد قیال ی اول را برا یقدم ن  حاال با توکل به زندگ 

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

  ) ۴١٠۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  8صفحه: 

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

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

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

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

  .ی ممنون جناب شهباز   لیخ

  د یگو خداوند م  دییگو شما درضمن، مخصوصاً که م  درمورد. ممنونم.  عال  ،. عالبایز  ل یخ  آقای شهبازی:

  .  ریواقعاً صادق است، درست است؟ اسمتان هم مرجان است د  ،شما در و گوهر و مرجان هست

  .  میو حفظش کن می و قدرش را بدان  میکن  شیدایبله، کامال صادق است، اگر پ مرجان:  خانم

  . خداحافظ شما.  دیکن م  انی مهم و چقدر هم شما خوب ب  لی. خ بایز  لی . خنیآفر آقای شهبازی:
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  9صفحه: 

    یشهباز یسخنان آقا ‐٢

را نم   رانید  م، یاگر قدر خودمان را نشناس  ما  ارزشبه  ران ی. دشناسند قدر ما  رو  اندازۀ  خودمان    ی که ما 

ب  م، یگذار م را  اگر خودمان، خودمان  ارزش خواهندداد.  ما  باش   میتوان نم  م،یکن  ارزشی به  داشته    م یانتظار 

  ما ارزش بذارند.   یرو  م، یکن م  یگذارکه خودمان به خودمان ارزش از آن  شتریب رانید

انجام بده   یتمرکزمان رو  د یبا  ن یهم  یبرا را  قانون جبران  و  باشد  توان دار  عن ی.  میخودمان  و    م،یهرچه در 

  .  میصورت انجام بده  نیو کار را به بهتر م، یخودمان صرف کن   یوقتمان را رو 

  . گردد انعکاسات به ما برم نیو ا شود منعکس م  رونیکه درون ما در در ب  دیکن م  توجه

   ارزش یبه ما حس ب  هانیو بازتاب آن بد است، همۀ ا   م ی فرست م  رونیکه ب  یز یآن چ  عنی  ،رون یانعکاس ب  وقت

  قانون جبران است.   ن یها هماز علت  یپس  .می که ما کوچ هست دهند را م نی. حس ادهند م

م  برخ  کهن یا  علت اجرا  اول  را  جبران  نم  کنند، قانون  انگل   ستی حالت   ی   کنند، بعد  واژۀ  آن    سیکه 

»complacency«    .است»Complacency«  عنی    در فارس  و  میاگر بخواهاز    ی رضامند  ،ی از خود رضامند  م،ییب

  خود. 

و    میگذار توجهمان را م   م،یگذار کارمان را، تالشمان را، تمرکزمان را م   نیبهتر  دی ما شا  یهر کار   یابتدا  در

  یی جابه آن  میدی رس  ریکه ما د  دهدحالت به ما دست م  نیا  م،یکنم  شرفتیپ  کهن ی هم  . ولم یکنم  شرفتیپ

  .  میکن درست است و آن تالش را رها م  زیچهمه  م،یبود دهیکه رس 

رستوران باز م  مثال ی  نیاست، ا  یطورنیجا اآنجلس، همه لس  نیدر ا  کنند  هرحال، وقت قانون است. به    شما

  ز یمثال برنج آن خوب باشد، گوشت آن خوب باشد، و مردم ن   که   د یکن اولش دقت م  د، یکن رستوران باز م   ی

  چطور است.   شیرستوران غذا نیا مین یبب  میبرو ندیگو م  دهند، به آدم فرصت م

 دیاستاده یهم خوب است، آشپزتان هم خوب است، خودتان هم ا تان ی شما هم که خوب است، غذا سیسرو خب

ه  نگاه م توجه م  د،یکن  م   ادتری ز  یمشتر   د،یکن ،م  ادتریز  شود به آن م  نی. اشود همه م  د،یگو جا ن یا  فهمند  

  است.  یرستوران خوب ی
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 دی دیرس  رید  د یکن فکر م  د،ی کن به رستوران شما و شما هم تماشا م  ندیآ نفر م  صدی س   یروز   دینیب م  دفعهی

اصال    رید  ا یبزنم،    ر ید  ی که بروم    د یکن است. فکر مخوب    به! من درآمدَم درست است به   ز یچجا، همه به آن 

  .  هانی دنبال مسافرتتان و ا دیروو م  دیکن م  نییتع س یرئ ی . سشیرئ نیبدهم دست ا

که   ندیگو م  مردم به هم  واشیواش یپنجاه نفر. و    یشده روز  یکه مشتر   دینیب م  د ییآ چهار ماه بعد مسه   ی

ن   ش یغذا  رید  جا نیا و  ستیخوب  م   ا ی.  نم   م یکن مثال ما فکر  مردم که  افهمند خب   قبال ما هم  را    نی.  برنج 

آن آشپز قهر    دانم، . چه مد یکن مردم. گوشتش را عوض م  فهمند  تر است، چه مارزان  نیاالن حاال ا  م،یداد م

  .  دیکن نم ادی حقوقش را ز کهن یا یبرا رود،  م کند م

در    م ییمثال بو  ی. خودرضامند دیشو از خود رضامند م   عن ی  شود،  و تالشتان متوقف م  رود که م  توجهتان 

  . رود  م  نیاز ب نستانیزیو ب دیستیا . از تالش بازم فارس

هرچ  نیا در  حاال    یز یقانون  من  است.  مادرها   کنم م  ی شنهادیپ   یصادق  پدر  با کودکانشان کار    ییبه  که 

از    شتریب  دیاالن با  گذاشتند، وقت م  کردند تالش م  کردند، م  تیصورت که اول جد  همان . کودکان به  کنند م

  آن بنند.  

که    کودک تکرار کرده   نیا  قدرن یکه شعر را ا  دیعنوان مادر مطمئن باش به   د،یریگ کودکتان را م  یوی دیشما و  اگر

  .  افتدپته م ان بود، االن به تته رو ل یخ  خواند، از حفظ م  لیاوا کهنیا . نه خواند از حفظ م 

و    لیو فام   ه یهمه هم قبول دارند، همسا  ر،یاند دپخش کرده  ون یزیما را در تلو  لمی که حاال ف   دیگو کودک م  و

  جا. به آن  امدهی رس ریمن د کنند،  م  فیهمه از من تعر 

  م یکن قبول نم   ریمثال ما د  ر، ید   مدت   یرفتن، پس از    نییو پا  دنیبه لغز  دیکن جا شروع م. همان ید ینرس   نه،

  لطمه بزند به کودک.  تواند م ن ی. ایکار نکرد   بد است، به اندازۀ کاف مییگو را، م  نیا

فکر کرد ما   سالهرخ داد. بچۀ ده  یاز خود رضامند   کهنیا  یبرا  کنند؟ االن نم  کردند، تا حاال قبول م  چطور

  : دیگو م نی هم  یجا. برابه آن  میدیرس

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  را بذار، صدرِ توست راه  صدر
  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  م، یبرس  می خواه که م  ییجا. صدر ما، آن «صدر بذار»  دیگو ، البته شعر م «صدر توست راه» را رها کن،    صدر

  .  میبذار دیتالشمان را با نیبهتر شه، یاست. و راه را هم «راه»

برنامه    نیا  که ن یا  یبرا  د، یکن شما اآلن گنج حضور را نگاه م  کهن یاست. علت ا  نی حضور هم هم  گنج   درمورد

  . میتالشمان را نگذار نیکه ما بهتر ستین یابرنامه  چیاست. چرا؟ ه شی سال پ ی احتماال بهتر از 

  .  میتوان نم عنی رید  ستیاگر بهتر از آن ن  عنی

  ا ی برنامه است، و    نیبرنامه بهتر  نیا  ای برنامه را اجرا کردم    ن یکه بهتر  حس به من دست نداده  نیا  موقع چیه

بذارم    دیهرچه در توان دارم با  عنیتالشم را،    نیبرنامه باشد. بهتر  نیحواسم به ا  دیام باام و گفته کرده   سهیمقا

  برنامه بشود.   نیبرنامه بهتر  نیا

تمرکزتان    د،یکه مثال وقتتان را بذار   دیدان م  ق یاز شما قرار گرفته و ال  لی مورد قبول خ  دیهست که شا  یطورنیا

  .  دیبرنامه نگاه کن نیبه ا دیرا بذار

امان ندارد    عنیبه شما دست خواهد داد.    ی رضامند. خوددیمواظب خودتان باش   د یاز آن طرف هم شما با  ول

است. جزو پندار کمال    ذهنمن   یهات یاز خاص   ی  نیا  کهن یا  یمر. برا  د،یاین  شی پ  کس   یحالت برا  نیکه ا

  .  میدیرس  ر،ی د میجا هست است، که ما آن 

  ا ی  د، یده مردم گوش م  فی مرگ. اگر شما به تعر    عنی.  کنند  م   ف یو تعر  گذارند و احترام م  ند یگو هم که م  همه

  . رید که خب اآلن کارم گرفته   دییگو م  د،یکن تماشا م 

با  یبرا  رید   م، یآ بعد م   خوابم، ماه م   ی   ره،ی. بروم فالن جزمیکن   زندگ   دیچه تالش کنم؟ باالخره ما هم 

  چ، ینمانده، ه   یز یچ  چ یه  ن یب م  ییآ م   ر ی. دو ماه دکنم را رها م  نسمی زیجا، بفالن  روم جا، بعد م فالن   روم م

  تمام شد.  

  ن یشتریتالش و ب  نیشتریباشد. ب  دی. حواستان بالیتبد  نیباشد. مخصوصاً در ا  دی حواستان با  د؟یکن م   توجه

  خودم.   ی تمرکز رو

   اند که ازخودراضبوده  ییهاننده یسال، ب  ستیاز ب  شتریب   نیالبته، در طول ا  امدهیمهم است که، من د  لیخ ل یخ  و

  خودش را بافت، آمد. همان آدم شدند که بودند.    ذهنجا، رها کردند رفتند، دوباره من به آن  دندی شدند، رس
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  د یآ م  خورد  باال، سر م   رود دوباره م  شود، م  داریب  ذره  ی. دوباره  نییپا  دیآ م  خورد  آدم باال، سر م   رود م

  . ستیخوب ن  یطور ن ی. انییپا

اندازۀ مشتاق هستند. اگر کودکتان به   ل یها خبچه  نیاز پدر و مادرها مخصوصاً، ا   کنم . خواهش مدیکن  توجه

   م یقد  یویدیآن و  رید  م،یکن ما پخش م  کهنیا  ی. برادیبه ما بفرست  دیریرا نگ  لمشی، فتالش نکرده   کاف

  ست یتان خوب نبود، و خوب ن برنامه   ریکه د ندیگو هم م  هان یو ا  لیو فامدوستان    حت  واشیواش ی. و  ستین

  ضرر دارد.   اشه ی به روح ها، نیو ا

  ت ی موفق  رونیو انعکاسش در ب  دیکن تالشتان را م  نیشتری شما ب  حقارت انعکاس خودمان است. وقت   نیحاال، ا  و

بازخورد مثبت است، سازنده است. شما حس ارزش    نیا  دب، ی ف  نیخوب ا  د،یشو تر مروز موفق است، روزبه 

  .  دیدان. ارزش خودتان را م دیکن م

پندار کمالشان، ما را    کند، . البته حضورشان اشتباه نم کنند اشتباه م   ها ل یخ  کهنیاست، ا  مهم   زیچ  لیخ  و

آدم به حرف   تیاآلن. و در آن مقام و موقع  ریهستم د خود، که من ازخودراض  دنیاشتباه و ند  نیبه ا  کشد م

  .  ذهنمن   یهات یخاص  ۀیبه مالمت، بق کند شروع م  دهد، مردم هم گوش نم 

  ام. نکرده  دایپ دی هم شا بایاصطالح. حاال اصطالح زبه  یحالت خودرضامند  نیاز ا میباش  دیبا مواظب

مسطلح   حاال در فارس دانم که من نم ستیی هاواژه  هان ی. اییبودن، از خود رضا  از خود راض ،یخودرضامند 

  .تیری است در مد  مهم اری، واژۀ بس»Complacency«آن هست  سیانگل  نه، ول ایاست 
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  ی شهباز  یبا سخنان اقا یاز استان مرکز نیخانم پرو ‐٣

  ی از آقا  طورن ی. هم میکن استفاده م  ل یاست، خ  عال  ها غام یپ  ل یاز دوستان، خ  کنم اول تشر م  :نیپرو  خانم

  . هاغام یاز پ میکن استفاده م   لیخ  کشند، که م  زحمت کنم، تشر م لیپور، خ زارع 

از واقعاً    د،یحاال شما هم کم کن   م،یپور و گروهشان. واقعاً تشر. تشر کنزارع   یواقعاً، به! آقا   آقای شهبازی:

  .  کشندتمرکز، توجه، زحمت م  همهن یگنج حضور که واقعًا بدون پول ا اندرکارانهمۀ دست 

  اف یدی صورت پو به   آورند کاغذ م  یو درعرض دو روز برنامه را رو  رندینظیپور، گروهشان، اصال بزارع   یآقا

)pdf به ما م ( ،م   مهی ما ضم  فرستند رام و    میکنکه شما م   تمانیبه سا  ایبه تل د، یبخوان  ای  دیکن   نتیپر  دیتوان  

  نوشته شده را.  

کتاب    یو هرکدام واقعاً    آورند کاغذ م  یرا رو  هانیا  د،یکن صحبت م  دی مردم را که اآلن شما دار  یها صحبت  ای

   ها، هم از کساناست واقعاً سپاس، هم از آن   رینظی. اصال بتیشمارۀ ب  ش، یهاتی! با بشیهات یاست با ب  یخوب

  .رید  میریبیپِ  دیتالش را با  نیا  ن،ی. هم دیکن م   یرینظیب  ارک   کنم، هستند، واقعاً تشر م  رانیکه در خارج از ا

  . دیی. بفرمادیخوب خواند ی هاغام ی پ د،یتوجه کرد همهن یخانم که ا  نیشما پرو از

  ش یها ها را بعضمثال من قبال تلفن   کشند،  زحمت م  ل یپور واقعاً خزارع   یممنون استاد. آقا   لیخ   :نیپرو  خانم 

آدم درست متوجه نموقت   بعض   د،یآ خُب صدا مبهم م  مقدار یرا   آقا  طورنیا   . ولشود ها  پور زارع   یکه 

  بوده.  دیمف می برا لی خ  نمخوا ها را مغام ینکته پ بهخوب است. من نکته  ل یخ  ها،ن یو ا سندینو م

پور زود  زارع   یتلرام به آقا   ق یاز طر  د یبا  دهند، م   غامی که پ  که از تمام کسان   د ییرا هم بفرما  نیا  آقای شهبازی:

  را.  شانیهاغام یبفرستند پ

اگر بخواهند    هست، ول  شانیا  یبرا  ترع یبله اگر زحمت بشند، خودشان بفرستند خُب کار سر  :نیپرو  خانم 

  .ستیدرست ن مقدار یباشد، خُب  شانیدوش ا یهمه زحمت رو

نفرستاده بودند    رانیچند نفر نفرستاده بودند، هفتۀ قبل، هفتۀ ماقبل چند نفر مخصوصاً از خارج ا  آقای شهبازی:

  امروز.   دیکرد ی ادآور ینفرستادند. خوب شد شما  میدیحال ما دهرو به



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۲-۱مشار

  14صفحه: 

ا  هرکس  کنم م  خواهش  در  پ  نیکه  جمعه  روز  نوشته   غامشیپ  دهد، م   غامی برنامه  آقا را،  به  پور  زارع   یشده 

  .شانیبه ا فرستم پور را، بفرستند به بنده و من مزارع  یآدرس آقا  ستندیبفرستد. اگر بلد ن

  بخوانم. نوشته بودم، بااجازه درمورد داستان سه ماه   غامیپ ی بااجازه استاد  : نیپرو خانم

و    عاقلمه یانسان ن  . انسان عاقل،کند م  میبه سه دسته تقس  و آگاه   یار ی ها را از لحاظ درجۀ هشانسان  موالنا

  انسان نادان. 

  ن یچنن یرا در دست دارد و ا  زنده شده و مشعلۀ خرد زندگ   است که فضا را باز کرده و به زندگ   عاقل کس  انسان

  باشد.    قافله انسان یاشویو پ لیتواند دل  م انسان

  .دیآ شده و مرکز عدم مگشوده یو عقل او از فضا   ستین جهان نی تابع اتفاقات ا انسان نی چن

  است آن باشد که او با مشعله  عاقل
  ستقافله ا یشوای و پ لیدل  او

  ) ٢١٨٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شرو ینورِ خودست آن پ روِیپ
  رو  شیخویاست آن ب شیخو تابع

  ) ٢١٨٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

اما   ست،یدرست را هم بلد ن  ییندارد و فضاگشا  یخود اعتماد  است که به عقل جزئ  انسان  عاقلمه ین  انسان

و مانند انسان    کند چون موالنا وصل م  خودش را به انسان عاقل   نیرا دارد، بنابرا   طلب زنده شدن به زندگ

  .کشد م  ییتای یلوک خودش را به فضا  و و لنگ  دهد او را چشم و چراغ خود قرار م نایناب

  عاقل آمد او  میکه ن یر ید
  خود داند او  دۀیرا د عاقل

  ) ٢١٩١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ل ی زد چو کور اندر دل   یدر و دست
  ل ی شد و چست و جل نایبدو ب تا

  ) ٢١٩٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۲-۱مشار

  15صفحه: 

گم شده و تنها    ذهنمن  ۀدر دردها و افسان  کند، نم  ییفضاگشا  گاهچ یدارد و ه  جسم  یار ی که فقط هش  انسان

  . ردیم م  ذهنمن  ۀو در افسان کند هم به سخن بزرگان نم  ییو اعتنا داند خودش را مالک م یعقل جزو 

  دوباره زنگ زدند) (بعد از قطع شدن تلفن 

  اش بخوانم استاد؟ از ادامه  : نیپرو انمخ

  دفعه.   نیشاءاله که قطع نشود ااگر ممن است. ان د،یبخوان از ادامه  ریبله د آقای شهبازی:

  با اجازه.   بله، : نیپرو خانم

انسان نادان  فقط هش  انسان  ه  جسم  یاریاست که  و  افسانۀ    کندنم   ییفضاگشا  گاهچیدارد  و  دردها  در  و 

و در آخر هم   کند  هم به سخن بزرگان نم ییو اعتنا داند خودش را مالک م   گم شده و تنها عقل جزئ ذهنمن 

  . ردیم م ذهندر افسانۀ من 

  نداشت  کز عقل، جوسنگ یخَر  وآن
  نبودش عقل و عاقل را گذاشت  خود

  ) ٢١٩٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ر ی آب  ی که در    کند م   هیتشب   و او انسان را به سه ماه   دهد مطلب را بسط م  نیا   در داستان سه ماه   موالنا

زندگ یری که نماد ذهن است، در آب  م کنند .  

خود   یها که دام  روند و بالفاصله م  افتد م   که چشمشان به آن سه ماه   گذشتندم   هیاز آن ناح   ریگ سه ماه  

  کنند.  دیرا ص ها تا آن ماه  اورندیرا ب

  . کندم  ریفوراً عزم ترک آب نیاست بنابرا نیدر کم یکه خطر   شود عاقل متوجه م ماه  

با مختصر   دن  یانسان عاقل  بودن  آفل  راه جهان و  م   برد م   یپ  هات یو وضع   ا یتفکر،  هر    شود و متوجه  که 

  . گردد بازم  شیخو  شتنیو به خو  کنَد جهان برم  نیدل از ا  نیاوست، بنابرا  دیص  یدام است و در پ  ی  دگ یهمان 

  عاقل بود عزم راه کرد  آنکه
ناخواه کرد عزم لمش راه  

  ) ٢٢٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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ذهن،    تیانسان به محدود.  ستین  ندیخوشا  انسان  چی ه  یآن برا  تیذهن و محدود  ۀشد شرط   یالوها   حت

آفل از   یها ها و رفتارها و خوش و دل کندن از تمام عادت  داند خود م یبرا امن  یجا را فضا عادت کرده و آن 

و تنها شدن و قدم گذاشتن در   نیاثر قر لیلدبه  رید یِهاو فاصله گرفتن از انسان  ذهن ها، ترک دوستان من آن

  ترسناک است.  ست،یآن با ذهن قابل شناخت ن انیراه ناشناخته که پا ی

و با   خرد راه را به جان م  دارد، اما انسان عاقل سخت  شیرا در پ یکه راه دشوار  داند انسان عاقل م نیبنابرا

  . کند هم مشورت نم کس

  ندارم مشورت  نهای: با اگفت
  سستَم کنند از مقْدِرت  نی ق ی که

  ) ٢٢٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زاد و بوم بر جاْنشان تَنَد   مهِر
  و جهلشان بر من زند  کاهل 

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

چون ممن است مرا    کنم مشورت نم  من با کس  دیگو و م   خرد را به جان م   ها سخت  ۀعاقل هم  ماه   اما

  کنند.  مانیپش

اند، به شده   ده ییکه در آن زا  طی و توجه مردم و عالقه به آن مح   د ییتأ  ، جهان ن یا  یها خوراک به    لیم  دیگو م 

  . گذارد من هم اثر م یو جهلشان رو   و آن تنبل زند دلشان م

مشورت کن که او هم مسافر است و    با کس ، هست  ییتای یِ اگر در راه سفر به فضا کند م  ه یموالنا به ما توص 

  .ردیپذ راه را م نی ا رنج سخت  نیرا دارد بنابرا  ن به زندگطلب زنده شد

عبور    ها دگی شطّ همان  نیاز ا  دیبا  خواه اگر وطن را م  ست،یذهن ن  یِاست، وطن فضا   ییتای  یِتو فضا   وطن

  . کن

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

  ) ٢٢٠٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  17صفحه: 

  ست یماالْوطَن بذر دم حب از
  ست ین ی سو نیوطن آن سوست، جان ا که

  ) ٢٢١١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

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

و اگر   خوانند ذهن م یرا برا  لْوطَن»«حب  ثِیو حد شناسند وطن را نم دو ماه نیبود که ا دهیعاقل فهم  ماه 

  ها مشورت کند، فقط باعث اتالف وقتش خواهند شد. با آن 

راه ندارند    نیدر ا  یطلب  چیکه ه  میکن م   با کسان  قیحقا  نیرا صرف آموختن ا  مانی ما وقت و انرژ   وقت  کهچنان 

رفتارها و عادت  به  و شرط و  کنار گذاشتن دعادت کرده   ذهنمن  یو دردها   ها شدگ ها  و  و    ذهنمن  دیاند 

  . میانداز م  قیبه تعو   زنده شدن خودمان را به زندگ فقط تصور است،  رِقابلیغ  شانیبرا دهیهمان یباورها

و اَسرارت را به    آه در چاه کن  بهتر است مانند حضرت عل  ،یابی نم  نهی زم  نیدر ا  اگر محرم   دیگو م   موالنا

  باخبر نشود.  ی راه دار  نیکه در ا ییهاتو و چالش  ل یو تبد ر ییاز تغ و کس کن ی روپنهان  د یبا ،یینگو کس

ا  ردیگ م  شیرا در پ   ا یعاقل راه در  ماه   ا  ییلحظه فضاگشابهلحظه   عنیراه افتادن  به   ن یو  اتفاق    ن یکردن و 

  .رفتنیلحظه را پذ

  : ره کنَمرک ی ز آن ماه  گفت
  و مشورتْشان بر کنَم  یز رأ  دل

  ) ٢٢٣١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  ) ٢٢٣٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

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



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۲-۱مشار

  18صفحه: 

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

  و عاقبت  دی د اریبس هارنج
  ت یامن و عاف یِآخر سو  رفت

  ) ٢٢٣٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ژرف  یِایافگند در در شتنیخو
  طرف  چیحدِّ آن را ه ابد ین که

  ) ٢٢۴٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

لحظه  انسان با فضاگشابهعاقل  پره  ،ییلحظه  و  و شر  از فضا   ارانهیدرد هش  دنیو کش  زیبا صبر  را    یِ خود 

به  و  آزاد  امن   سالمت   ینور که سرا   بحرِ  یِسوخطرناک ذهن  م   تیو  قدم  ب  گذارد است،    دا یپ  تینهایو عمق 

  .کند م

حسرت   دیگو با خود م  اند،ده یاز راه رس  ادانی را ترک کرده و ص ریآب قشیکه رف   ندیب م   وقت عاقلمه ی ن  ماه  

  ندارد. یاده یگذشته را خوردن فا

بزند. م  ردیگ م  م یو تصم  پردازد م   شیاندبه چاره  نیبنابرا به مردن  را  باال    دیگو خودش  را  من شم خودم 

  .روم آب م  یو مانند خس رو  آورم م

. او سپارد فکان م و خودش را به قضا و کن   کند را خاموش م  اش ذهن  ی تمام ابزارها  عاقلمه ی انسان ن  عنی

  یی خودنما  یاجنبه   چیدر ه  ن یبنابرا  شود تا دست از سر او بردارند.   مصرفی ب  ذهن  ی هامن   ی برا  دیکه با  داند م

  است.  ذهنمن  بهمردن و کوچ شدن   عنی دهد نم شیو خودش را نما کند نم

  :د یگو م عاقلمه ی ن ماه  پس

  گذشته حسرت آوردن خطاست  بر 
  آن هباست  ادِیرفته،   دینآ باز

  ) ٢٢۴۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  19صفحه: 

  خود بر زَبر برآرم اشْم پس
  بر آب بر رومو، م ر یز  پشت،

  ) ٢٢۶٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

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

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

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

ها  آن   یهای کار در خراب   روزیبلد بوده و تا د  یخوبرا به    جهانن یرا که فنونِ ا  انسان  کهنیاز ا  جهان ن یا  ادانیص

  خورند،  تأسف م  ار ی بس  دهند ها را کنار گذاشته، از دست مآن   ۀو حاال فضا را باز کرده و هم   کرده شرکت م 

  .اندازند م  اکخ  یو او را رو  اندازند او تف م یبر رو  نیبنابرا

  زآن قاصدان بس غُصه برد   ی  هر 
  بهتر بمرد  ماه   غایدر که

  ) ٢٢٧۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  غَلْطان رفت پنهان اندر آب  غَلْط
  اضطراب  کردآن احمق، هم  مانْد

  ) ٢٢٧٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  میآن سل جستچپ و از راست م از
  م یبِرهانَد گل شیبه جهدِ خو تا

  ) ٢٢٧٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  افگندند و اندر دام ماند  دام
  او را در آن آتش نشاند  احمق 
  ) ٢٢٨٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  20صفحه: 

  ی و تا آخر عمر به سوها   کند م  زندگ  جسم   یار یانسان نادان که توجه به سخنان بزرگان ندارد، با هش  اما

مسائلش را حل کند و عاقبت در    خواهد م    و با عقل جزئ  خواهد م   زندگ  ها دگیو از همان   رود مختلف م

  . ردیم و م سوزد م  ها دگیدردها و همان

  یاتابهسرِ آتش، به پشتِ  بر 
  ی احماقت گشت او همخوابه با

  ) ٢٢٨١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

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

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

  ن یاگر دوباره به من فرصت داده شود و از ا  دیگو م  شود، و در تابه سرخ م  کشددرد م   که نادان درحال  ماه 

  را وطن خود نخواهم کرد.  ایو جز در مانم ذهن نم  ریآب نیدر ا ریکنم، د دایبال نجات پ

و عقل   ییچون از فضاگشا  ستین  واقع   ۀکه از سر اجبار و فشار دردها باشد، توب  یاتوبه   دیگو اما موالنا م 

  زندگ   یِسوو به  کند دوباره اشتباه خود را تکرار م یاز آن گرفتار  ییمحض رهابه  انسان  نیو چن  دیآ نم   زندگ

  .رود  م  ها دگیگرفتن از همان 

  رنج بود ۀ جیندامت از نت آن
  چون گنج بود  ز عقل روشن نَه

  ) ٢٢٩۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد رنج، آن ندامت شد عدم  چونکه
  خاک، آن توبه و نَدَم  رزَدینَم

  ) ٢٢٩٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  21صفحه: 

  خانم فرزانه  ‐ ۴

  سالم استاد، فرزانه هستم.   فرزانه: خانم

  د؟ ی. خوب هستکنم . خواهش مدییبله فرزانه خانم، بفرما آقای شهبازی:

  خوب، بله.   لیخ  فرزانه: خانم

  که ذُوالـْمنن  مانَد دم  ک  رنج
  رنجورِ من  یتو ا ؟: چون دتیگو

  ) ١٧٧٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تان. خوب هستم. با اجازه   لیخ  بله،

  .گذارم کردم که به اشتراک م  ه یته ذهنبه مندر رابطه با هرلحظه مردن نسبت  یمطلب

  دارند که  ۴۶٠٩ تیجناب موالنا در دفتر سوم، ب 

  جوان  یا مانینشان صدق ا شد
  خوش تو را مرگ اندر آن   دیآ آنکه

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

 دهد  نشان م ذهنمن   یهاعنوان عملچه که ذهنت به به آناست که نسبت  نیو صداقت تو بر ا جوان راست یا

  . و نرنج  دیایکار هم خوشت ب نیو از ا ی ریبم

کار شدن  دست به   یبرا   ،یجناب موالنا و استاد شهباز   یهامختلف و آموزش   طیناظر شدن بر ذهنم در شرا  با

  . کند م  دایپ دیجد ا یو   یبا عمل تکرار ا ی ذهنمختلف، هر من   ذهن یهامن  ییشناسا

  ، یی مراحل شناسا  ایها نباشم  عمل آن   وغی  ریدر ز  کهنی ا  یبرا  ند،یآ باال م  هانیهربار که ا  دمید  نیحن ی هم  در

در جبر چند نمونه    ایو    دهم انجام م  زندگ  قیرا با توف  دگیهمان  ای و    ذهنو انداختن من   دنیدرد آگاهانه کش

  ام.نوز مانده ها هاز آن 
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  22صفحه: 

شده که    گونهن یبا خود گفتم حال که اوضاع ا  ول  رد،یگ مختلف هم صورت م  یهابا سرعت   ییرها  نیو حاال ا 

  ان ی چطور ب  دانم نم   رم،یب  دیبا  غام یپ  کهن یمثل ا  رم،یگ قرار م   هات یو از دست دادن هو  یمرادی مدام درحال ب

  . زدیر فروم قیعم  ییبا فضاگشا ذهنن ناقص است، چراکه م هاییگشافضا  نیاحساس کردم ا کنم ول

. حال انگار کف  گردم ها برمو قضاوت   سطح  یهابه حرف  ها گاه من دوباره به جهان فرم، به خواسته  دمید 

  . ردیصورت ب  دیو مرگ هرلحظه با ییفضاگشا کهن یشود، مثل ا شتریحضور قصد دارد که ب  یترازو

ب  یی فعال است و در هرجا  اریبس   زندگ را  . حال شدت مردن به تمام  کشد م   رون یکه حبس شده باشد خود 

  . میشو دهیکش  رونیب ینظرتا از بخل و حسادت و تنگ  ردیگ اوج م  ،یانحصارطلب ،ی طلبها، منفعت خواسته 

لحظه    نی که تنها همچرا  ،ی ر یبم  دهد م   بت یچه که ذهنت فربه آن نسبت   میتوان م  دیگو به ما؟ م  دیگو م  چه

  . ستیدار نصورت ادامهبه  انی جر نیاست و ا

  ی ها برا انسان   یبرا  یطلببه انحصارلحظه نسبت  نیرا چار کنم؟ اگر ا  اشه یپس حاال بق  مییبو  ستین  یاز ین

  شود؟  مردم، لحظۀ بعدم چه م  میهاخواسته 

 ر ید صورتحفظ شده بودم به شیبود که چهار سال پ  اتی جناب موالنا که جزو اب ات ی از اب ی نیح  نیدر هم  

  متوجه آن شدم: 

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

. اگر  میهست   دیتمام شد و ما در لحظه جد  کنم که قضاوت م  تی وضع  نیاآلن ا  نیاگر اآلن دچار قضاوتم، هم  

  هم تمام شد.  ن یخواستن توجه هستم، هم  ریاآلن دچار حسادت هستم تمام شد. اگر اآلن درگ

  و ما  ایدن شودنََفس، نو م  هر 
  از نو شدن، اندر بقا  خبر یب

  ) ١١۴۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  م؟ یکن  مرگ را انتخاب م  و به چه شهامت به چه پناه  حال
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  23صفحه: 

  است  یعدم خود چه مبارک جا  نیا
  وجود از عدم است  یمددها  که

  ) ۴٣۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  شد؟ دهد، چه م  یعدم نبود که همۀ اوضاع را در خود جا اگر

خاطر  شُر به و    دیآ وجود از آن م   ی دهنده است و هم مددهاهم بسط   ، دگ یاز همان   شده مرکز عدم و خال  پس

  پناه در ما چه شده است؟   نیوجود هم 

اشتباه جزو  ها را به هستند که ما آن  ییهاقضاوت و خشم، تنها واکنش  سه، یچون حسادت، مقاهم  ییهاواکنش  

و    شو، بترس  نیغم   یشد  مرادی گفته اگر ب  کسوگرنه چه   میاکرده   دیها تقلو از آن   میادانسته   زندگ  نیقوان

  دچار خشم شو! 

عمل در ما ناخودآگاه    نیو ا  می نیکن و خدا را بب   ییاز دست بده و فضاگشا  یشد   مرادیاگر ب  میااموخته ی پس چرا ن 

  .ستین

را داشته باش و توقع کم کردن را داشته باش و تو اصال قانون جبران    گفته از همه درخواست زندگ    کس  چه

  نکن.  تیرا رعا

  ها هم اثر گذاشته است. موارد بر روابط ما با انسان  نیو همۀ ا اندشدهن ییتع  شیاز پ یهمه فکرها هانیا

اتکرار کرده  اد یز  ار ی بس  یکه استاد شهباز  از جمالت   ی  ا  نیاند،  بود که    نیهفته توجه مرا به خودش برد، 

  باشد.   با زندگ  زندگ ق یاز طر رانیروابطت با د

  ا ی آ  ؟ یدار   یانه یک   از زندگ   ای آ  ؟ قضاوت کن  توان را م  زندگ  ای   ؟ خواه م   یز یچ   از زندگ  ایآ  شود چه م   حال

و به کنترل     را محدود کن  زندگ   توان م   ای آ  ؟ اعمال نفوذ کن  بر زندگ  توان م   ای دارد؟ آ  یانه ی با تو ک  زندگ

.  نی را بب  زندگ  جهیو درنت یر یبم  ذهنبه مننسبت  ییهرلحظه با فضاگشا   توان نه، فقط م  ای  ؟ی اوریخود درب 

  .ندیب تو رو م  زندگ
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  24صفحه: 

  خانم زهره مادر خانم فرزانه‐۵

  بارگاه   نیحضرت است ا تینهایب
  را بذار، صدرِ توست راه   صدر
  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که    ما را از جهت اصل  شود، شدن و گمراه شدن ما م   باعث گم   نیجهت است و ا   ی  یکه هر فکر   یی جاآن   از

 «هلَيوا ايمتَقم  است دور  «فَاس ذهنمن .  کند   فکر م  ی  است که   نیا  دن یکه به حضور رس   کند  تی شخص  دا ی پ  

دادن:    عادت دارد به دستور  گردد، م یو وقت مناسب  دنبال مان و زمان   م، یبرس   مقام و منزلت    یبه    م، یبن

  .» رس به کمال م ا یحتماً به حضور   کار را بن نی«ا

انشا م   شه یهم  م، یبچه که بود  ما  بنو  گفت معلم  انشا  آراجع   د یسیکه  خُب    د؟ یچاره بشو  د یخواه م   نده، یبه 

  مشخص بود، چون با ذهن بود. نی. انوشت م  یز یچ  ی هرکس

  ن ی. پس امیکند، قرار است که عدم بشو دا یپ تی شخص ا ی بشود  یاکاره  که کس ستی عرفان قرار ن ر یدر مس ول 

  م، یمهارت خوب گوش دادن به حرف بزرگان را داشته باش  د یباخود دارد.    ی به زحمت و کار کردن رو  ازیکار ن 

  عدم شدن فقط   نیو ا م،یرا داشته باش  ذهن ی هامهارت شناختن من  م،یمهارت کنترل خشم خود را داشته باش

کار را انجام    نیسال ا  انیسال  دیبا  کند مشل است و فکر م  ل یخ  نیذهن ا  یبرا  ول  افتد، اتفاق م  لحظه یدر  

  : تیدر آخر ب وتمام شد.   استاد. دهدب

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

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

  مر تو را   لمیمن کف  ، نخواه چون
نَّتاْوجخدا   داریو د  ٰىالم  

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

  جان تمام شد.    استاد

  ممنونم.    ،بایز  لی: خ یشهباز استاد
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  25صفحه: 

    یشهباز یاز ونکوور با سخنان اقا  عل  یقا آ ‐۶

دوستان گنج حضور و چقدر خوشحالم که لطف خدا شامل حالم    ۀ و هم  یشهباز   ی به آقا  کنم سالم م  : عل  ی آقا

  باشم.   شانیبایز  یهاام یپ ۀشنوند توانم شده و م

من که    کردم، و من فکر م  دینی عشق بب  ی از رو  د، ینیب را م  تانۀبچ    که وقت  فرمودند م  یشهباز   یآقا   شهیهم

  .  کنم ودم کار مخ  یو دارم که رو دهم او عشق م  را دوست دارم و به مانۀبچ 

اش    کهن یبا ا  دم یکرد، بغلش کردم و در چشمانش نگاه کردم و د  هی من گر  ۀ ماهروز، که پسر پنج   ی  کهن یا  تا

  شروع کرد به خنده.   د،یآ از چشمانش م

 که ن یبدون ا  خندد، فقط م  ،یانه ی ک   چیو بدون ه  ندهیبه گذشته و آ  یفکر  چیپسرم بدون ه  وقت  دمیلحظه د  ی

لحظه هست و   نیو فقط در ا  رید  ذهن ل یهزاران دل ایمن را گرسنه رها کردند و    ای من را تنها گذاشتند  دیبو

    نم؟ ی فرزندم را عشق بب توانم م ی طورچه که  دمیسرِ نخ رس نیبه ا خندد،او هستم م  شی اآلن که من پ

   کودک وقت  ی  کهن یچه؟ ا  عن یهستند،    ینزد  کودکان به زندگ  مییگو م   من توانستم بفهمم که وقت  بله

ا  ها دگیخارج از همان در     قدر که وقتلحظه است آرام و ساکت، آن   نیاست و مرکزش عدم هست، فقط در 

  .  نیب نم  یز یجز صبر، شر چ  ،کن چشمانش نگاه م 

از قضاوت و    دارد و چقدر آرامش دارد و خال  که چقدر صبر و بزرگ  ن یو بب  به چشمانش نگاه کن  بتوان  وقت

موج  ها دگیهمان  که چقدر در وجودت آلودگ بفهم توان وقت تازه م است، آن  ازینیهست و چقدر ب سهیمقا

  .  ارزشی و کوچ هست و ب ریحق  ، ذهنکردم و چقدر من  چقدر کاهل  م،یگو را به خودم م نی. و ازند م

درد گذشته، خشم    ی  ۀنی . ک دهم م  تیرا اهم  ارزشیب  یزها یبرخوردارم و اآلن دارم چه چ  اهیاز چه جا  و

. نه، همه فقط رهیخوب و غ   نیجمع کردن پول و ثروت، کار خوب، مقام خوب، ماش   ها،ی مرادی از ب   ناگهان

  .  در مقابل اصل زندگ اندیی گردوها

تاسِ قضا به من برسد، فقط آرام نگاهش کنم    یاز رو   ی درد  است که وقت  به آرامش  دنیمن، رس   زندگ  اصل

  آلود باشد از درد. اگر چشمانم اش و بخندم، حت

  . دیگفت یخوب  زیچه چ  ن،یآفر با، یز  لیخ  آقای شهبازی:
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  26صفحه: 

  اش از زحمات شما و دوستان است. ممنون هستم استاد، همه  ل یخ  :عل  یآقا

  موقع چ یبو، که من ه  حتی نص  ی  ندیهفتادوشش سالم شد، بو  رید  که منواآل اگر به من    آقای شهبازی:

مخصوصاً    شوند، دار مو بچه  کنند و سال شما که ازدواج م  به سن   جوانان  نیکه هم  میگو م   کنم، نم   حتینص

  .  شانیهاوقت صرف کنند، عشق بدهند به بچه شانیهابا بچه  ان،یآقا

  ن ی را، ا  یماد  یزها یتوهم که من اگر انباشته کنم چ   نیکردن. ا  ادی به فکر خواستن و زنَدوند، شب و روز    اشهمه 

  م،یکرد وقت صرف م  دی. که ما هم بامیوقت صرف کن   د یغلط است واقعاً. با  نیا  رسد، م  من به خوشبخت  ۀبچ 

  .  میو سال شما بود به سن  وقت م،یدیکه البته ما نفهم

 س  مثال    فکر. وقت  ن یاش در اسالم بود، مرتب دنبال پول و همه   آدم در فکر انباشتگ    است، متأسفانه از فکر

  موقع  ی بچه،    نیموقع، مثل هم   ی.  دیآ م  شیآدم پ  در زندگ   دفعه ی  ریکه د  دیآ م   رونیب   زهایچ   نیبهتر

  .شود پنج ماهش م  موقع ی شود، پنج سالش م 

ممنون،    ل ی. خدیکن صحبت م  یطور ن یکه واقعًا ا  دیهست  افته یکمال   از نظر روح  م یو شما پدر بالغ و چه بو 

  آقا چند سالتان است؟    شما هم، عل یهاسن و سال هم  دوارمی من ام

  . یشهباز  یسالم، آقا سهو س  :عل  یقاآ

باالخره    ر،ید  دانند . مادران که مانی و سال که بچه دارند مخصوصاً آقا  سن   نیبله، در ا  وسه س  آقای شهبازی:

  شد.   رید جور ی دیرا بغل کرد تانۀبچ   د،یدیشما هم د شود، بچه در آغوش مادرش بزرگ م

مادر برود   چه  یدارد، برابرود بر  دیمادر با  کند، م  هیگر  کند، داده بودند فقط بچه را مادر بزرگ م   ادی به ما    حاال

  بردارد؟ چرا آقا برندارد؟  

آدم  ۀحس عشق از بچ   نیداشته باشد در عشق دادن، حس عشق اصال، حس عشق. بهتر  سهم   ی   دیهم با  آقا

  . ندیب بعداً ضررش را م نی که پر از عشق است. اگر قرار باشد که شب و روز آدم به فکر پول باشد خُب ا دیآ م
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  27صفحه: 

  فوالدشهر اصفهان از  میخانم مر ‐٧

  و ناداشت بدَم کار درآورد مرا کاهل
  او همچو شر َخورد مرا  شۀی اند طوط

  
  ازل، پرورِش جان و جهان  دِی خورش تابشِ

  صفتِ گل به شر پخت و بپرورد مرا بر 
  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

داشتم و    و تنبل  سست  اتیدادن به ابحضور در برنامه و گوش   لیخو گرفته بودم که اوا  ها دگیبا همان  قدرنیا

ول کن،    شود، نم  گفت م  ذهنچون من   دادم نم  اساس  رییدل به تغ  شد و وقت گرفتن باعث م  ذهنبا من 

مصمم بودم   ول   شد، ساطع م  ذهنکه از من   ود ب   منف   پالس  ی دیناام   و مرتب تداع  ، تکرار کن  د یقدر باچه 

  برنامۀ گنج حضور راه خداست و ادامه دادم. 

و   نم یشدن را به واسطۀ استاد نازن  م یخودم، تا تسل یرو  کنم خدا را شر استارتِ ساِل چهارم را زدم و کار م   و

را ادامه دادم و به  تیفیبه سمت ک   تیجناب موالنا آموختم و به کار سازنده مشغول شدم و از کم به! حرکت 

  آشنا شدم. »یی «فضاگشابا مفهوم واژۀ پرقدرتِ   بایچقدر ز

تشخ   و همار به  ییو شناسا   صیتوانستم  باشم، چون مرکز عدم  اشت  یموقع داشته  با  را  راه    اقِ ی با خداوند، 

تر کرد و آرامش  همواره هموار  میرا برا  میشده و راه تسل گشوده   یباز کرد و فضا میکه داشتم همواره برا تینهایب

  و جاودانه است.  تینهایبود که راه خداوند بود و ب بایمرکز ز نیا ۀیهد

  تا بر جان تو  ر،یبپذ اَنصتُوا
  اَنصتُوا  ی از جانان، جزا دیآ

  )  ٢٧٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

است و   تر ی چون او از رگ گردن به ما نزد  ست،یو قاصد و واسطه ن  ی به پ  یاز یگفتن با خداوند نسخن    یبرا

  است.  ها خاموش. ارمغان خداوند به ما انسان داند م امده،یچه که هنوز به زبان ن آن
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  28صفحه: 

ن روح  نََفخْتم فيه است دهیرس  
  و غم کم را رها کن  شیب غم

  ) ١٩٠۵شمس، غزل  وان ید ،ی ( مولو

  است. ریناپذجاودانه و فنا  او

من روح   هیف  «نََفخْت «،  تا آغوش پرمهرش    میشو  می آماده است تا ما بخواهيم و تسل  ده،یاز روح خود در ما دم

چه  است. رها کن آن    کاف  م یهمان تسل   ست،یالزم ن  یامقدمه   چ یه  کردن زندگ  با یز  ی ما باز کند. و برا  ی سورا به 

  است.   ی نزد  ینور بر تار  یِروز یکه پ  جاستن یو در ا  اردهمراه د  به   خاموش   م،ی. تسلدارد باز م   میتو را از تسل 

  تو را بال داد هر جهت از
  جهاتتیباز کشَد به ب تا

  ) ٣۶٨شمس، غزل  وان ید ،ی ( مولو

چون ترس،    ییها دگ یخوشبخت که نشدم فقط دچار درد شدم و در همان   ذهنجهات را تست کردم و با من   تمام 

از  ر یاز خدا، و در غ ریگشتم به غ  یز یچغرق شدم و در هر  ران یاضطراب، استرس، حسرت و توقع و انتظار از د

  درد تَلَنبار کردم.  یخدا آلوده شدم، درد رو 

کند همۀ    یادآور یرا با صبر وارد وجودم کرد تا    ییکند و فضاگشا  ان یخواست عشقش را بر من نما   زندگ  ول 

او   یبه سو  م یمستق ه»یالَ موای «فاَستَقکه آن جهت عدم و   ، جهت یها فقط بال داد و بال داشت، پس برو به بجهت 

  به اوست. شدنل یو تبد

اتفاق   در آرامش،    ،یی. آن جهت عشق، شوفاافتمیرا    ز کردم و جهت اصلفضا را با  هاتی ها و وضعاطراف 

  .زینبود فقط صبر بود و شر بود و پره ریجز خ  یز یو چ شیگشا

  سرش   دیبال نآ واریبه د تا
  پند دل آن گوش کرش  نشنوند

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

  گذار است. تأثير دهنده و کم  ار یجناب موالنا که بس یبا یز تیب و
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  29صفحه: 

  حق گسترد بهر ما بساط  حم
  انسباط  قیاز طر  د ییبو که

  ) ٣۶٧٠ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی ( مولو

  ن ی شدن کرد و عشق و صبر و شر و رضا ارمغان خداوند در ادل و جانم شروع به باز   با،یز  اتیاب  نیتکرار ا  با

  . را با مرکز عدم جال بده تا عشق را تجربه کن  گوش کن، عمق جانت دیگو هست که م   اتیاب
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  30صفحه: 

    یشهباز  یاز ونکوور با سخنان آقا نایخانم د ‐٨

  :گذارم را به اشتراک م  امم یتان پهستم از ونکوور، با اجازه  نایبه شما و همۀ دوستان. د یشهباز  یآقا سالم

  تن مرده نیبه من زنده شود ا چون
  به من  من باشد که رو آرد جانِ

  ) ۴۶٧٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جان محتشم   نیکنم او را از من
  بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان

  ) ۴۶٧٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دوست  یِرو  ندینامحرم نب جانِ
  اوست  یِهمآن جان کاَصل او از کو  جز 

  ) ۴۶٨٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مان» یپشه از باد نزد حضرت سل   «دادخواه، در ادامۀ داستانِ  ۴۶٧٨  تیب   یکه از دفتر سوم مثنو  اتیاب  نیا

و   شود حضور م  یاریاز جنس هش  تانی اریو هش   دیکنشما فضا را باز م   وقت   د،یگو آورده شده، موالنا به ما م 

و با    رود خودش م  ی سوما آزاد شده و به  ی ها دگ یاست که از همان   زندگ  ا یخود خداوند    نیمرکزتان عدم، ا

  . شود م  یاصلش 

انسان    آورده، و تنها زمان  ی رو  که به زندگ  ست اگر به من زنده شود، جانِ خود زندگ  ذهنمن  ایتن مرده    نیا  و

  جان زنده شود.   نیکه با گشودن فضا به ا شود مثل اصلش بزرگ و محتشم م

 ست جان  نیچن نیا  بخشم،من به انسان م   فَکان»«کن گشوده و    یفضا   قیکه از طر  ن جا  نیا  دیگو به ما م   زندگ

 دانم  ذهن و پندار کمال و من م   ی که در فضا  کس   عنیجان نامحرم    بخشش من است، ول   دنیکه قادر به د

  کند.  هخداوند را درک و تجرب  بخشش و مهربان ستیقادر ن  برد، سر مبه

صادقانه حاضر    دیهستم، با  بود که اگر طالب بخشش زندگ  نیمن ا  یبرا  اتیاب  نی ا  طورن یقصه و هم  نیا  امیپ

لحظه    نیدر ا  عنی  دهد، لحظه به من نشان م  نیچه را که ذهنم در اکنم هر آن   «ال»و    رمیبم  ام باشم به من ذهن 

  . نمیرا بب ام ذهنذهن بودن فضا را باز کنم و محو و فنا شدن من  با ناظرِ
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  31صفحه: 

  هست. ییمن ناظرِ ذهنم بودن و فضاگشا یموالنا برا  امیپ

کار  نیخودم تمرکز کرده و با ا یاند تا بتوانم رو چند هفتۀ گذشته، به من کم کرده را که ط  اتیدر ادامه اب و

  . گذارم ستانم به اشتراک مآرامش را در خودم تجربه کنم را، با دو

  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت

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

کن، به فکر    هیبه حال خودت گر  نینکن، بنش  کار را  نیا  ؟ کن م  هیگر  رانیچشمان من، به حال د  یا   عنی

  کن!  هیخودت گر  یخودت باش و برا

  : تیب ای و

  ر ی ست حق کالصلْح خَفرمود چو
  انه ی یکن ماجرا را ا  رها

  ) ٢٣۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ذهن    یلحظه و رها کردن ماجرا   نیاتفاق ا  رشیو پذ  ییفضاگشا  عن ی  ، فرموده است صالح تو در آشت  خداوند

  است.

  . کردم موالنا را در خاموش کردن ذهنم تجربه م   اتی قدرت ارتعاش اب واقعاً

رنجش کند، تنها    جادیدر دلم ا  ایو قضاوت و مالمت کند و    ردیب  رادیا  از کس  خواست که ذهنم م  ییهازمان 

  .کردمو سون را تجربه م  ییرها ،انه» ی ی «رها کن ماجرا را اآوردن   ادیبا ناظر بودن و به

  ا ی حل آن مسئله    یرا برا   که مثل قبل نقش ناج  کرد و تالش م  شد آگاه م  یاکه ذهنم از مسئله  ییهازمان 

و    »یگر و بر خود م نیبنش «ساعت کردم کند، با خودم تکرار م فایام اخانواده   یاعضا یمشل، مخصوصًا برا

  است. برداشته و آرام شده  که ذهنم دست از تقال دمید حواسم به خودم بود و م 



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۲-۱مشار

  32صفحه: 

  ران، یکردن د  قول موالنا، حبر و سنبه  ایمتقاعد کردِن خودم و    یبرا  ام ذهن   یهاکامال متوجه استدالل   البته

بله    کند نم  تنها کمنه  ده، یآن هم با مرکز همان   ران،یکردن د  من بارها تجربه کردم که حبر و سن  بودم، ول

  . کند را هم خراب م  رانیحال خودم و د

   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخُو و خال  شیخو

  ) ٣١٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

را    یی توانا  ن یموالنا، به من کم کرده تا ناظر ذهن بودن را تجربه کنم و متوجه باشم که ا  اتیتکرار اب  معجزۀ

نکنم،    جادیو درد ا  اورمیبر زبان ن  دیآ را که به ذهنم م   یام را رها کنم و مثل قبل هر فکردارم که عادات گذشته 

که شده، نشان دهد و    به هر شل  خودش را  خواهدم   وکه حق با اوست    کند م  ه یاگر ذهنم کامال توج   حت

  کند.   جادیانقباض ا

   نکنم و بخشش زندگ   دیبرتر و باالتر که من متوجه شدم که قادر هستم که درد تول  ن یاز ا  و چه لذت و بخشش 

  را به شل سون و صلح در خودم تجربه کنم. 

  تن مرده نیبه من زنده شود ا چون
  به من  من باشد که رو آرد جانِ

  ) ۴۶٧٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جان محتشم   نیکنم او را از من
  بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان

  ) ۴۶٧٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دوست  یِرو  ندینامحرم نب جانِ
  اوست  یِهمآن جان کاَصل او از کو  جز 

  ) ۴۶٨٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . والسالم
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  33صفحه: 

مهم هستند. خواهش    اریبس  د یکن م  دیکه شما تأک   طورنی هم   ت یسه ب  نیواقعاً، ممنونم. ا  بایز  ل یخ  شهبازی:آقای  

بلند   یبود باز هم. با صدا   ن ییپا  کم ی   تانیصدا  دی. البته ببخشدیبلند بخوان  یبا صدا  رید  بار ی  کنم م

  آدرسش را.   دییهم بفرما تی توجه کنند. شمارۀ ب بخو   تی سه ب نیبه ا کنم هم خواهش م نندگانی. از بدیبخوان

در ادامۀ آن    عنی  مان»یپشه از باد نزد حضرت سل  «دادخواهدر دفتر سوم در داستان    تیچند ب  نیا  :ناید  خانم

  .شوند شروع م  ۴۶٧٨ تیاز ب اتیاب نی. ا۴۶٧٨ تیداستان آورده شده، ب

  تن مرده نیبه من زنده شود ا چون
  من باشد که رو آرد به من  جانِ

  ) ۴۶٧٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جان محتشم   نیکنم او را از من
  بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان

  ) ۴۶٧٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دوست  یِرو  ندینامحرم نب جانِ
  اوست  یِهمآن جان کاَصل او از کو  جز 

  ) ۴۶٨٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . شود که چرا مهم است، اگر م  دیبده حیتوض مختصر هم   ی بله،  آقای شهبازی:

ا. به کنم بله، خواهش م  :ناید  خانم  موالنا  ا  ، دادخواه  ن یدرواقع حاال من داستانِ هم  جا ن ینظر من    ن یرفتم 

  داستان را هم خواندم خودم. 

را نگه دارم و با    ذهنمن   نیا  توانم بود که من نم   نیبود، ا  )bold(بلد   لیکه خ   یز یمن چ یداستان برا  نیا  در

که اگر من،    به اصل خودم برگردم، چراکه وقت  کهنیا   یدارم برا  که من واقعاً طلب واقع   میبو  ذهنمن   نیا

را    بخشش زندگ   نیمن واقعاً ا  ا یکه آ  دمیاز خودم پرس   راسؤال    نیمن واقعاً ا  عنیرا،    ذهنعالئم من   ن یا  عنی

  شده؟   ی ام من واقعًا جانم با جان اصل ای آ کنم؟ تجربه م

تجربه    داًیرا هنوز شد  هانیرنجش، ا  ،نه یمثل غم، درد، اضطراب، حسادت، ک   ذهندر خودم عالئم من    وقت  ول

که من واقعاً هنوز    دهد نشان م  کنم، را، تجربه م   از همه   ترمهم   دانم، من م   ای است که،     معن  نیبه ا  کنم، م

  هستم و مرده نشدم.  ذهندر من 
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  34صفحه: 

   عنی،  تن»مرده  نی«چون به من زنده شود ا  دیگو م  د،یآ را که در ذهنم م  یز یهم که من واقعاً هرچ  و تا زمان 

  . دهد را که ذهنم نشان م یزی کنم هرچ «ال»که  شود به من زنده م  زمان ذهنمن  نیا

  ی من برا  دیشا عنی ،ییکنم، واقعاً فضاگشا ییاست که فضاگشا نیتنها راهش ا است که درد دارد، ول درست

  د یگو باال و به من م  دیآ که دارد م  دمیدرا م  ام ذهنمن   نیا  ات،ی اب  نیرا نوشتم، چون واقعاً تکرار ا  امیپ  نیا

که   دمید واقعاً ناظر بودنش را م   ول  .کرد م  حیتوج  امالکارها را انجام بده و ک   نیاها را بزن،  حرف   نیمثال ا

  بود که به هر حال.   نیو ا کردم نم  یکار  چیفقط با ناظر بودن. من ه  رود، م  نیاز ب رود، م  ذهنمن  نیچطور ا

به اشتراک    دیرا راستش را بخواه  امی پ  نیا  خواستم م  نیا  یام براتجربه   دیخود من شا  یاش هم برابخشش  و

  د ی و درد تول  اوردمیها را به زبان ن من آن حرف   ریرا که خودم تجربه کردم که د  بذارم، چون آن صلح و آرامش

  را مثل قبل انجام بده.  کار نیکه تو ا  آورد چون ذهن فشار م دم،یدرد کش کم  ینکردم، 

مؤثر است و واقعاً من    لی خ لی خ  اتیکه تکرار اب  میبود که خواستم با دوستانم به اشتراک بذارم و بو  نیا

  : تیب نیاز کجا مثال ا دانم ، واقعاً من نم «ابزار»  دییگو شما م دانم نم

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَند م مرگ  یزنده سو نْفسِ
  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : تیب نیا ای د،یآ من باال م  ی برا عیسر که

  الصمد  شو تا مخِْرج اْلح مرده
  آورد   رونیمرده ب نی ز ییزنده
  ) ۵۵١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

اش است کار  موقع که    ییجاآن   د،یآ م   ریو آن لحظه خودش د  دمیببت را شن  نیهزاران بار واقعًا من ا  دیشا

  تکرار.  کند، م

  کنم با شما، خداحافظ.   ! خداحافظعال  ، ! عالن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

  خداحافظ.   ،ی شهباز  یممنونم، ممنونم آقا   د،یزنده باش   :نای د خانم
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  35صفحه: 

  ی شهباز یسخنان آقا  ‐٩

  ی خواندند. درواقع نگهدار  شانیکه ا تیسه ب نیاند، مخصوصاً امهم  اتیاب نیبدهم چرا ا یمختصر  حیتوض ی

  کند.   لیکه خداوند را به جسم تبد ،یکار اشتباه و ندانم  یتالش انسان هست از رو  ،ذهنمن 

  جا ن یبدون ناظر است. ذهن بدون ناظر که در ا  دهندۀص ی تشخ   ستمیس   یجسم است،     ی  ذهنمن   درواقع

که از    فاتیو با توص م یهست  ذهنمن  م یکن شتباهاً فکر ماست. ما ا  » ذهن«من است، خداوند است،    ناظر زندگ

  . میده آن را ادامه م دهم، نم  حیمن توض رید دیدان م  د،یآن دار

و    کند که جهان را تماشا م  میبشو  لیتبد  دیبا  یانه یترازو و آ  ی و هرچه زودتر به    میاز جنس خداوند هست   ما

آ  یکار نم  عنیندارد    یکار  ایندارد.  ندارد؟ کار  ب  خواهد هدف  اتفاقاً  نه،  ب  نیترشیبند؟   ن یترش یتالش، 

از جنس خداوند هست، هم ترازوست، هم    ناظر  نی. امی که ما حضور خردمند ناظر هست   ست موقع  آن   ،سازندگ 

  . ندیب را م زیچهمه  کند، تماشا م  هم   عنی . نهییآ

  م، یذهن را نداشته باش  لۀیوسبه  شدهادگرفته ی  یارها یمع   نیو ا  مینده  صی تشخ   ذهناگر با من   میکن فکر م  ما

در انسان خودش را نشان   خواهد م  یزودکه به   م،یدار  یر ید  زِیو مم  دهندهص یتشخ   ی. ما  میده نم   صیتشخ 

 شلی است، ب  فرمیب  یمنتها ترازو   ،است   عال  ی که هم عرض کردم ترازو  ، سالهشتهفت   نیبدهد در هم

  بشناسد.  تواند است، ذهن نم 

را    نیا  یو ضررها   میکن  لیخداوند را به جسم تبد   میکن م  سع  میما دار  شناسد،ذهن خداوند را م   که زمان  تا

  .  شود موضوع است که خداوند جسم نم نیما از ا یها ی ما، گرفتار  ی. تمام دردهامینیب هم م

او در ما    عن ی.  میخداوند جسم بشود، ما هم، او هست  تواند م   ی. چجور افتد م  تی بشود، از صنع و خالق   جسم

  .  شود او. او در ما به خودش زنده م میشو ما م  عنی کند»  م  «تجل. کند م تجلّ

  ن یتحول و ا  نیموضوع و ا  ن ی. امیستیجسم ن  نیا  میشو ما متوجه م   شود، به ما، در ما به خودش زنده م  وقت

  ادیقدر فالن کتاب را بخوانم، فالن   دیبا کند که فکر م ست ذهنهم توهم من  نیبه سواد ندارد. ا اجیاحت  شیزا

نیتا ا رمیب ردیموضوع صورت ب .  

اگر    د، یبخواند تا بزا  دیخانم حامله که نُه ماهش است، فالن کتاب را با  ی  م ییگو م  میدار  کهن یمثل ا  درست

  .  میها هست. ما هم مثل حاملهدیزا م  یاهست؟ هر حامله یز یچو چهم . کدیبزا تواند نخواند نم
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  36صفحه: 

  شود  م  ده یی. چه زامییزا موقع مرا. به   هان ی. اصال موالنا چقدر خوب گفته امیحامله هست  رید  دیگو م   درواقع

ا  نینظر، هم   ی اریهش  ن یحضور، هم  ن یاز ما؟ هم از درون ما،  آفتاب خداوند  بدون    شود درست م  نیطلوع 

  دخالت ما.  

کار را   نیکه مربوط به جسم است، ا ذهن  فاتیو با توص  ذهنمن   یهابا چارچوب  می کن دخالت م ترش یب هرچه

  . میکش هم م  ش ی. عرض کردم دردهامیانداز عقب م

به قدرت و   ل یو حس کنترل و م  یینشدن و حس تنها  ر یمثل خشم و ترس و حرص و س  ذهنمن   یدردها   تمام

  م ی خواه موضوع است که ما م   نیهمه، از ا  هانیندارد و ا  تیفیو ک   شود نم   زندگ  ،زندگ  کهن یپندار کمال و، و ا

  د یگو ازجمله قرآن م  ،نید  ی هاو هم کتاب   هاو هم موالنا بار   میکن   لیبه جسم تبد  می خداوند را که ما هم او هست

  . ستیجهان ن نی. پس مثل ما هم در استیجهان ن  نیکه مثل خداوند در ا

  م ی ده . ضرر ممیده را هم م  شیو ضررها  ر،ید  نیهم  عن ی  ذهنمن   نی. امیساز خداوند مثل م  یما برا  اما

را حل    زیچهمه   شود و پندار کمال م   ذهنکه با ذهن و من  میکن فکر م   م،یشو نم  داری. بمیشو نم  داریب  ول

  . کند م  لیخودش خودش را تبد نی! اشود کرد، نم

از زبان    م،یکن م  ییدر ما، ما فضاگشا  کند ارتعاش م  زندگ  نیکه ا  چون درواقع وقت  د،یگو م  نیبنابرا  پس

  تو دخالت نکن.  روم خودم م  یسومن خودم هستم دارم به  دیگو م  د،یگو خداوند م 

  است، خامش، کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو موش  یکوشم پ هم من

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

  خوب بود.  غامی خوب بود، پ  لیموش. بله، خ   ذهنبا من  عنی موش
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  37صفحه: 

    شیخانم شهپر از اتر  ‐١٠

  بدَم، کار درآورد مراو ناداشت  کاهل
  او همچو شر َخورد مرا  شۀی اند طوط

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

    آورم؟ حساب مچه؟ من چونه خودم را به  آوردنِ خود يعن حساببه

در    ام رونیو ب  از تمام امانات درون  ایآ  برم؟ کار مبه   ذهناز من   ییرها  یحداکثر توانم را برا  ییبا فضاگشا  ایآ

  کنم؟  راه استفاده م نیا

يا نه، من    كنند؟  ها، حوادث و پندار كمالم، سرنوشت و حال من را تعيين م رفتار ديران، فكرها و حرف آن   آيا

  ی فضاگشاي و با    رم یگ عهده مرا به   امی ار ی هش  ت یلحظه مسئول  نیو ا  شوم و تلخ نم  آورم حساب م خودم را به

م  به   کنم انتخاب  مکه  اجازه  و  بروم  مشرق  و  نور  شده،  گشوده   ی فضا  عن ی  ،شه» یاند  «طوطکه    دهم سمت 

  بخورد.   نی ریرا با شر و ش امذهنمن 

برم  اولين را چونه  زندگ  سمت   روم، آيا مدام سمت مشرق م  دارم؟ قدم  م    كه خورشيد     يعن   كند، طلوع 

نه، تلخ م   ؟یبا فضاگشاي    سمت روشنبه خورشيدِ    سمت مغرب و درد، تاريبه   رومو م   شوم يا  و غروبِ 

    شوم؟ و اسير اسباب و پندار كمال م ذهنو زيرِ بار جبر من   زندگ

ِسوان  یِخُّفاشت، سو  حمغرب د  
ِسپاشت، سو  حرمشرق روان  یِد  

  ) ۴٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 مشرق روان»   ی«سو حضورِ ما    یِاریهش   مصرف كند، ول  یبايد انرژ   است، يعن  مغرب دوان»  ی«سو   ذهنمن 

   سمت مشرق و طلوع زندگ به   ،یو شاد   یرويو رضايت، خوش   یكه با فضاگشايهمين   است، يعن  یاست، جار 

مت و قضاوت  بدون مقاو   آب. اگر سنگ هم سر راهمان باشد، مثل  میشو م  یبرداريم، دير مثل آب جار   قدم

هستيم و زنده به    یچون جار   م؟یگذر م   شیزياد هست كه از رو  قدر جريان زندگيا آن  شويم، يا از كنارش رد م

  . زندگ
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حال خوش   توانم و شرگزار؟ و اگر هم نم  شوم حال م و منقبض يا نه، خوش  شوم تلخ م  شوم م  مرادیب   وقت  آيا

را    ام ذهنمن    ، تلخ «كن فَكان»  ی نيرو  دهم، اجازه م  یی و با فضاگشا  كنم؟  را نگاه م  ام و ناراحت    باشم، تلخ 

  حضور تبديل كند؟   یِبه شاد

  کنم؟  و مالمت م  دانم را مسئول م  طیو شرا  رانینه، د  ای   رم؟یگ عهده مرا به   امی اری هش  تیلحظه مسئول   نیا  ایآ

کنم    ییلحظه، فضاگشا  نیانتخاب دارم که در اطراف اتفاق ا  یی لحظه توانا  نیکه در ا  امده یرس    آگاه  نیبه ا  ایآ

را  و زندگ  کنم م  ینه، فضابند  ای شده وارد عمل بشوم؟ قدم درست را بردارم و با ذهن ساده  و با کم زندگ

  کنم؟  م  لیبه درد تبد

    نم؟یب را م ام ذهنمن  یها ی سازباورها و سبب   ها، شدگ و شرط  کاهل  ایآ

  دانم؟  خداوند را م   عنی امشدن به ذات اصل لیو تبد دنیبه حضور رس قیخودم را ال ایآ

  فَکان» «کن در کارِ    ، ذهننه، هنوز با عجلۀ من  ای دارم؟    میها دگیدر انداختن دردها و همان  زیصبر و شر و پره  ایآ

    ؟ییو کارافزا کنم دخالت م زندگ

من و   لیتبد یسرعت خاص خودش را برا ،زندگ  فَکانِ»«کن   یرویموضوع واقف هستم که ن نیهرلحظه به ا ایآ

  دارد؟   ام زنده شدن به ذات اصل

  قدح عشرت و، وز بند برون جِه   ِبستان
  یو جواب بند سؤال  ،یباخبر تا

  ) ٢۶٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

آن    اتی تو را آزاد کند و سؤال و جواب نکن، به گذشته و جزئ  که فقط ناظر باش! تا زندگ  کند اشاره م   موالنا

  یی دنبال چرااحوال ذهن و به   دن ی. َنوردندازیکن و ب  ییرا شناسا  تیها دگیو همان  ر یرا ب  ینرو، تنها قدح شاد

  . برد فرو م نذهدر من  ترش یرفتن، غلط است و انسان را ب  و چونگ

  که ناگه گاهیمراقب شو و آگه، گه و ب تو
  د یشه ما در بصر آ یزیکحل عز مثَل

  ) ٧۶٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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خالص    ی اریلحظه و تو هش   ن یقدرتِ ا  کند،  که جهان را اداره م  باش! که قدرت خداوند پشت توست، قدرت  آگاه

  . یعدم را دار عنی اته یشدن به جنس اول لیتبد اقتی و ل هست

  ؟ و چه جان  که چه کان تو چه دان ،چه دان تو
  د ی کز بشر آ  یهنر  ند یخدا داند و ب که

  ) ٧۶٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : انی و در پا 

  دیایگشت، چنان راست ن ن یگشت و چن چنان
  د ی که چند دیمدان  د،یکه چون دیمدان

  ) ۶٣٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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    یشهباز  یسخنان آقا ‐١١

خودش    یبشد رو  رونیخودش را از ما ب  خواهد خداوند م  ،لحظه زندگ  نیکه خدمتتان عرض کردم ا  طورن یهم

  .  م یاو استفاده کن یدگار یبشود و ما از صنع او، آفر تینهای قائم بشود، ب

  نک ی ع  قیمن از طر  که تو برحسب پندارِ کمال من فکر کن، که  مییبو  م،یزور خداوند را بشبه   میخواه م   ما

  م ییگو م کند، که تمام کائنات را اداره م  یبه خرد   میما دار  واقعدر .  نیبب  ی طورنیا  تو هم   نم،یب م  ها دگ یهمان 

و    نی آن بب  ق یوجود آمده، از طربه   ها  دگی برحسب همان  دنید  ق یمن، که از طر  ی عقل جزو  ن یمطابق ا  ا یکه تو ب 

  کن.   لیرا تعط  یدگاریصنع و آفر  عن یمن را اداره کن،   زندگ

و    گذرانم  اصطالح از ذهنم مرا دارم به   شی چهار هزار سال پسه   ی فکرها  ن یهم  ستم،ین  ننده یهم موجود آفر  من

  مثل من فکر کن.   ای تو هم ب فهمم، افکار را هم نم نیا یی و عدم کارا  دگیاصال پوس

 کهن یاست؟ و غافل از ا  چه وضع   نیو ا  ست یرا بلد ن  ییخدا  ، ستیو گله و، بلد ن   تیشا  کند، هم که نم  بعد

هم در    مان، شخص   . هم در زندگمیخودمان درست کرد  ذهنرا ما با عقل من    دردها و نابسامان   نیتمام ا

  .  مان جمع  مان، اجتماع زندگ

ن است، بشر  شیپ  یطورنیاگر ا  اصالعنی  تیبرود ما مم، ذهنخودش را نابود کند. با عقل من  نم نیا  شود 

دارد    رنگانسان کجا است و چه   کند فرق نم  م،یجنس هست  ی ما از    م،یاجهان را اداره کرد. ما دشمن هم شده 

  است.   یو چجور

 شود و آن بشد و در همۀ ما به خودش قائم ب  رونیاز همۀ ما خودش را ب  خواهد و او م  میهست  «او»ما    همۀ

از    کند، جهان را نگاه م   نهیصورت ترازو و آ همۀ ما خودش صحبت کند، خودش هم بشنود و به  ق یموقع از طر

  است. نی همۀ ما، و راه نجات ما هم

  که واقعاً:   میشو آن موقع ما متوجه م م،یندار یر یراه د چیه 

  رند یدی  یآدم اعضا بن
  گوهرند  ی ز  نشیدر آفر  که

  ) ٨ تی، ب١٠  تیگلستان، حا ،ی (سعد
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کافر   یاست، آن  عقلیب دانم نم  ن یتفاوت، من متفاوت هستم. ا میی بو  . همیفهم نم  ذهنرا با من  ن یا ما

ا  نی، ااست   یطور ن یا  ی  نیاست. ا  نیدی ب  ی  نیاست، ا    ذهنمن    دگیپوس   دۀییزا  هان یدشمن من است. 

نم  رید  ذهنمن  شود هم م  ییجا  یاست.   تا از   خورد، م  که ه   مثل آن کرم  د؟یکن توجه م   کند، کار 

خودش    دیبا  ها،نیو ا  بخورد، از بس چاق شده  تواند تکان نم  رید  ییجا  ی.  رونی ب  دیای شاپرک ب  دیداخلش با

آو ا  زانیرا  زا  نیکند،  آن  درون  از  ب  دهییشاپرک  ا  تیبشر  رون،یب  دیای بشود  بشر    عنیشده،    یطورن یهم  کل 

  شده است.  یطورنیا

  دن یترساندن و حمله و ترس  دانم با مذاکره و نم   ،ذهنبا من   میخواه  ما م  کهنیو ا جنگ و نابسامان همهنیا 

ا  یر یارگیو   ما با  شود،  . نممیمسائلمان را حل کن   میخواه م  ها،ن یو  بزرگان    ی هابه حرف   دینخواهد شد و 

  . م یخودمان گوش بده

موالنا است.    ن یهم  هان یاز بزرگتر   یاست.    ران یا  نیدر سرزم  فرستاده   که زندگ   بزرگان   نیباشد، بهتر  ادمانی 

به   د یاوریب  ی داده شده، رو   حی توض  اندازۀ کاف به   ریشما، حاال د  کنم م  شنهادیواقعاً من پ  م،یرها کن  دیما نبا

. خودتان  د یشمس را بخوان وان ید ،یمثنو   ریتفس د،یریرا ب  استاد زمان یهاکتاب  د، یکن قی موالنا، خودتان تحق

  .  دیراه خودتان را نجات بده  نیو از ا  دیو باش   دیمحقق هست

  فکر کن، بعدش هم   ی طورنیا  کنم که خواهش م  دییو بو  د یکن  لیخداوند را به جسم تبد دینکن  سع  لحظههر

 خواهند که مردم دارند، م   جانات یه  نیهم   ها،نیو خشم و ا  تیبعدش هم ناسزا و شا  دهد، گوش نم  که او

  منفجر بشوند.  

م  نیاول  درواقع خداوند  را  نم  دانند، مقصر  را  ع  دانند خودشان  با  نگاه    یهانک یکه  را  جهان  دارند  پندار، 

  ی اصال برا  ست،ین  دنیروش د  ن یا  میکه ما بفهم   کند، م   جاد یخداوند درد را ا   عنی  ، لحظه زندگ و هر     .کنند م

  .  می امدین نیا

ما و روش آن و سبش غلط    زندگ   نیا  مییگو م   کهنی . اما امیکن  زندگ  ی طورنیا  م، ین یبب   یطور ن یا  م یامدین

  . ستیخداوند ن  ست،ین  زندگ  ی است مطابق الوها

  �🔹🔹�اول  بخشپايان �🔹🔹�
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  خانم الدن از کانادا    ‐١٢

تا به او نشان دهد که    بندد را بر انسان م   . قضا راهاش ذهن  یهاانسان به خواسته   دنی نرس  عن ی  یمرادیب

  ده یانسان از جهات پراکنده و همان   یار ی و واهمانش، هش  میدنبال تسلافتاده. به   ری در آن جهت گ  اشی ار یهش

  .شود قائم م  جهاتی همان ب ای ش یخو ۀیپاو بر  شود جمع م

  . ردیگ مختلف قرار م   یهادر نقش   و جمع   یفرد  در زندگ  جهات، ارتباطات انسان است. هر انسان  نیاز ا  ی

شدن با نقش و    تیهو. هم میست ین  م، یکن که در ارتباطاتمان تجربه م   ییهااز نقش   کدامچ یما ه  دیفرما م   موالنا

و   روند م   انی از م  دهیکه ارتباطات همان   رسد م  و درد است. زمان  زهیست  اشجهی نت  ده،یارتباط همان  یبرقرار

  .گذارند م  باق  ییفرد را در غم و تنها

ا  برداشت اشتباه    ت یهوارتباط هم   ی کردم که در    ییشناسا  بار یبوده که اگر    نیداشتم ا  نه یزم   نیکه در 

لحظه دارد. هرلحظه که دانسته بهبه مراقبت لحظه  ازیو واهمانش ن  ییشناسا  نیا  که درصورت   ست، هستم، کاف 

  .افتم دوباره به دام م گذارم، را در مرکزم م  یرینادانسته تصو ای

  خود را باخته  ار، یتو در پ یا
  را تو ز خود نشناخته   رانید

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

   ستیب ییبه هر صورت که آ تو
   ستیواله آن تو ن ن،یمنم ا که،

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

  تو ز خَلق  زمان تنها بمان ی
  تا به حلْق  مان   شهیغم و اند در

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

  ی که تو آن اَوحد ؟باش  تو ک  نیا
  ی و سرمستِ خَود بایخوش و ز که

  ) ٨٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  تا ی انه،ی: اَوحد

. اما  دین یها ببرا در آن   زندگ  رید  یهامختلف فرمودند: در ارتباط با انسان  یهابارها در برنامه  یشهباز  یآقا

  یالوها   عن یمن، من دارد،    . اگر ذهنندیب م   را زندگ  زندگ   د،ید  یریرا در د   زندگ  شود نم  ذهنبا من 

 ن یا  دِیبا د   ذهن. متوجه شدم من نمیب الوها م   نیا  لتری ف  قیرا از طر رید  یهادارد، پس من انسان   شده شرط 

حت تفاوت   لترها،یف و  اانسان   یهاتیمز  ها  را  ناخوشاندیب م  رادیها  رفتار  آن  د  یندی .  انسان  در  من    ر یکه 

  من با اصل وجودم است.  ذهنمن   ندیدر اصل رفتار ناخوشا نم،یب م

مانند    ی نقش نزد  ی از    ، من آمده در هر نقش    که به زندگ  بوده که هر انسان  نیاز آموزش موالنا ا  برداشتم

  اصل وجودم   ای   از طرف زندگ   امی آمده و پ  لیدل  به   ه،یهمسا  ینقش دورتر مانند    ی عضو خانواده تا    ی

  ی از خودم برا   ام ی . پشود م افتی عدم در  دیو د  ییفضاگشا  ۀی نه با ذهن، بله فقط در سا  ام یپ  ن یدارد. ا  میبرا

  خودم. 

   هستند. آگاه باشم آن شل  یو رفتار  یفکر   یها هم مانند خودم، فراتر از قالب  ری د  یهاآگاه باشم انسان   دیبا

  کند»  م  نیی«ناظر جنس منظور را تع و طبق قانون    ستی او ن   خود اصل  نم،یب را م  ر ید  که من با ذهنم انسان

  است.  کنندهن ییتع  انی م  نیمن در ا دِید

سطح از    ن یوجود و در ا  نیدر ا    تجربۀ زندگ  کنم، تجربه م   ا یدن   نیجسم و در ا  نی چه که در اشدم آن   متوجه 

زندگ  یار یهش ب  است.  در  هش  رون،یمن  انعکاس  ز  امی ار یتماماً  آنچه که  است.  درون  مبه   بایدر    د، یآ نظر 

درونم است    یار ی هش  ی هاگره  د،یآ م  نظربه   بایاز خودش هست و آنچه که ناز  جهات ی همان ب  ای   زندگ  ییشناسا

  ام.به تله انداخته  که در جهات ذهن 

  ن ی هم  خوانند، بزرگان دولت م   که موالنا و باق  یز یآن چ  دی. شاباستی و ز  زیانگشفت  یاتجربه  ات،یح  تجربۀ

بوده که من    نیجهان، ا  نیا   اتی تجرب  از خودش در وجود انسان باشد. مقصود از تمام  زندگ   ییتجربۀ شناسا

و   نگرد جسم خودش را م  ی ای و فرازِ دن  بیکه چونه در نش  نمیاو را بب   یبا یز یِباشم. رو  بایتجربۀ ز  نیشاهد ا

  . دهد وسعت م

  ش یدام خو ،شیخو  دیص ، شیخو  مرغ
  شی بام خو  ،شیفرش خو ،ش یخو  صدر

  ) ٨٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  با خودست  میِآن باشد که قا  جوهر 
  عرض باشد که فَرع او شدست  آن

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

  ن یچون او نش  ،ییزادهتو آدم گر 
  نیرا در خود بب اتیذُر جمله

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

  نسل ه،ی: جمع ذُراتیذُر

همۀ مخلوقات جزئانسان   همۀ  و  و   زیچ که همه   نم یبب    عنی  ییتای  دیعدم، د  د یهستند. د  یی تایاز بحر    ها 

. ست زندگ  نندگ یبرکات و آفر  عدم سرچشمۀ  دی. دستی مخلوقات ن  یار ی هش  نیب  یکس خودم هستند و مرز همه 

  ر ی مانند خُم در برابر نهر و خانه در برابر شهر است. ماندن در تصاو  ،یی تایذهن در مقابل بحر    دیگو موالنا م 

  است.    تینهای محدود و در نهر ب  گنجد  که در خُم م  یوجو کردن. آبنهر در خُم جست   ی جا آب را به    عنی  دهیهمان 

  ست؟ ی که اندر نهر ناندر خُم،  ستیچ
  ست؟یاندر خانه، کاندر شهر ن ستیچ

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

  آب یِست و دل چون جوجهان خُم نیا
  ست و دل، شهِر عجابجهان حجره نیا

  ) ٨١١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  45صفحه: 

  از کانادا   ماین  یآقا ‐١٣

   قانونِ اساس یجادو 

   من ذهن   وِیکردنِ د  شهیدرونِ ش  یبه منزله    اساس  کردند که قانون  شنهاد یپ  یشهباز  یآقا   ش،ی سال پ  چند

  ز یپره  خواهم را دارم و م   ی ترکِ چه عاداتِ بد   طلبِ واقع  کهن ینوشته شود. من هم شروع کردم به نوشتن ا

ممنوع! دروغ    بتی مثال: غ  یرا نوشتم. برا  ضورماز دزدانِ بزرِگ ح   برخ   بارهیکنم. شروع به نوشتن کردم و به  

  .. .عنوان و صفِر صفر و و و چیهممنوع! توقع به 

  . دهد خودش را نشان نم   جان ینوشته در ا ن یا یجادو   و خوب است، ول  هم عال لیخ  هان یا خُب

  ت یمز  نیترکردند که بزرگ   معرف   همان فلوچارت و طرح  ایگنج    ینقشه   ی  یشهباز  یآقا  ٩٢١  یبرنامه   در

ما   کهن ی. ایریگم ی؛ قدرتِ تصم «انتخاِب آزاد»:  داد م  حی طور کامل توضعنوان اشرفِ مخلوقات بهانسان را به

و افتادن به زمان    راه من ذهن  میکن م خابکه انت میهست «خودمان»   نیو ا میهست ی ابد یلحظه نیدر ا شهیهم

و    م،یباز شده و عدم ده  یدست فضا را به  اری اخت  کهنیا  ای   م،یآخر را انتخاب کن   و ال   دگیو همان  روانشناخت 

. به  میخداوند و وحدتِ وجود را که همان اصل ذاتِ ماست تجربه کن   یبرکت و عشق و آرامش و نور و صدا

  که ن یا  ای  م، یبرو  شی و پله پله به مات شدن و به درد افتادن پ  می ری، راه شطرنج ذهن را ب٩٢٢ یعبارتِ برنامه 

  . میو با تاسِ خداوند برقص  مینرد شوتخته  یتخته

. ما را حضورِ  آورد انتخاب م   یلحظه ما را به نقطه   نیدر ا  کهن یا  ست؟یچ  قانوِن اساس  ینوشته   نیا  ی جادو   حال

بدون ناظر؟ پس قانونِ    ذهن  عنی  ذهن  من   کهنی. مر نه امیذهن خود را مشاهده کن   میتوان و م  کند ناظر م

  .آن ی آن هم در   کند، و ما را از جنسِ الست م یر یگم یتصم ینقطه  گذارد و م  آورد  ما را م اساس

  آن را نکو باشد که او  اریاخت
ِخود باشد اندر اتّقوا   مال  

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

  دم یهرگز! بعد د ن یسنگ و دراگ و مشروبات الل ار ی نوشتم: س (اولم) ام قانونِ اساس ١١مثال در بند   یبرا 

موارد    جورن یافتادم که فرمودند که ا  یشهباز   ی حرف آقا  ادی.  کند را فراهم م   ویکه تبصره داشتن، راه فرار د
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  46صفحه: 

اصالحش کردم   عی! پس سر ستیبا  د»ی«با  ر،یخ. نهستمیبا  کنم م   پشت چراغ قرمز سع  مییاست که بو  نیمثل ا

  خودم را راحت کردم.   الی کال ممنوع! خ و دراگ و مشروباِت الل اریبه: س

  جادو.  حال

و مرا حضور ناظر   بندد در ذهنم نقش م   ع یسر  ١١بند    نی ناگهان ا  د،یآ م  ش یپ   تیموقع  ا ی   یاکه وسوسه   هرموقع 

  فراذهن   زیچ   ی  ست،ین  داد. ذهن  حیضتو  کس  یهم برا  شود ام. نمجنسِ حضور ناظر را شناخته   نی. اکند م

  خودِ انسان تجربه کند.  ست یعسل است. فقط با یاست. مثل مزه 

از    ا ی  ست، ذهناز ذهن و من   می تصم  ن یکنم که ا  ییشناسا  ز ین  رید  ی در جاها  توانم حس را که شناختم، م   نیا

  حضور: 

  او  سورِیاز برون م  حس پنج
  از درون مأمورِ او  حس پنج

  ) ٣۵٧۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  : ممن، مقدور سوریم

 که ن ینور بشناسم. ا  یغول را از صدا  ی که صدا  دهد را به من م  زییشناخت و قدرت تم   نیا   قانونِ اساس  یجادو 

  راه نور؟   ای: راه غول، رمیگ  شیدر پ چه راه دهد به من قدرت انتخاب م

  چون شود؟  دان ز ییرا تم حس
  بِنورِ اله بود نظُر یکه حس  آن
  ) ٢۶٣۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

قانونِ اساس  نوشتن،   ذهنمن رهارا به ما م شیو م شناساند :  

  زها یچ دمیز مِر نَْفس د من
    زهاییبرد از سحِر خود تم کاو

  ) ٢٢٧٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  47صفحه: 

به دنبالش در درونِ   دیاست که خود انسان با ی هر نفر متفاوت است. شتر یاست و برا  جادو کامال شخص نیا

قهوه دوست داشتم و هم حس خوب از قهوه    ار ی مثال، من بس  یکند. برا   د یکه بخواهد تقل  نیخودش بردد، نه ا

   اتفاقات  زی ا همان صدا و نج   ی  کهن ی. تا ادادم و بازده باال انجام م   ت یفیبا ک   ار یرا بس  میو هم کارها  گرفتم م

مر چه    خورم نم   ری. پس گفتم که دخواهم م   هستم و از آن زندگ  دهیبه من نشان داد که من با قهوه همان 

  ی قراری و ب  و من حسِ اضطراب و ناخوش  شود نم  دمی باز د  کهن ی. تا ارهیباشد و غ  یاشود و مثال آخر هفته 

  ی فقط برا  ن ی! الزم به ذکر است که اخورم قهوه نم رینوشتم که هرگز د ام در قانون اساس ناگهان . پس کنم م

گزار  سبب شد که سپاس   ام از قانونِ اساس   ٣۵بند    نی قهوه خوردن بد باشد. هم  کهن یشخص من است، نه ا

و چه  کشاند، م  رِ ذهنجب ابِو انتخ   یمن را به راه فضابند ییزهایدهم که چه چ  صی شوم. بتوانم تشخ  زده ییتم

  مرا به قبله.   یز یچ

  آگاهانه عمل نکنم که:  ام که به قانونِ اساس امان از موقع اما

  را ناسپاس  دهز یی تم یشو چون
  شناس از تو خطرتِ قبله بجهد

  ) ٢۶٢٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  یی رها  یبرا  ارانه ی با دردِ هش  ز یاز خدا را ن  یی جدا  و فرقِ دردِ   کند ما را رها نم    قانونِ اساس  یکه جادو   جاست نیا

  .شناساند به ما م دگیاز همان

ما هم هست و  ازِیچارق ا یی جورا ی. میو اآلن چه هست میدر قد میاکه چه بوده  کند م یادآور یبه ما  طورهمان 

    .دارد باز م و جبر و کاهل  یدی ما را از ناام

  د، یکه شر، ام   کند خواندِن آن و تکرارش، ما را بر ذاِت خود منطبق م  ،ساسقانوِن ا  نیبه طوِر خالصه ا  پس

و از همه   سببی ب  یباشندگان، شاد    خود با تمام  دنید    یحسِ قدرت، سوت،    ن، یق یصبر،    ،ی گزارسپاس 

  را به ارمغان دارد:  زده ییتر تممهم 

  ده ما را به خواست  ز یی رب آن تم ای
  کژ ز راست آن نشانِ میشناس تا

  ) ٢۶٣٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(
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  48صفحه: 

  ممنون  لی خ  ،یشهباز  ی آقا نیکه به من داد از وقت  ممنونم

م نیآفر  با،ی ز  یا ی خ  آقای شهبازی:  ! اساس   نی ا  ماین   یآقا   میگو نم   قانونِ  بده  دیتوان را  هم  ما  هم    دیبه  ما 

  م؟ یاستفاده کن 

ا  : مای ن  ی آقا م   چه حرف  نیبزرگوار  تا  تانیبرا  توانم است؟  ول  ییدو سه  . همان  ستین   خاص  ز یچ   بخوانم، 

  است. دیاکه شما زده  ییهاحرف 

  نه؟  تاست،وپنج  س تا،وپنج س  دییای شما ب دفعهی  میگو خُب م آقای شهبازی:

  بند است.  تاوهفت اضافه شده، اآلن حدودًا س داًیهم جد دوتا ی اآلن  :ماین  یآقا

  ن یبا ا  میحاال ما به آن عمل کن   د؟یها را بخوانتا از آن ده   ی  د،یرا بخوان  شیچندتا  د یخواه م   شهبازی:آقای  

  تا.ده

  . خوانم م  تانیاول را برا یتاچشم، چشم، ده   :ماین  یآقا

  ممنوع  بتی غ ‐١

  دروغ ممنوع  ‐٢

  عنوان و صفِر صفر چیتوقع به ه  ‐٣

  ممنوع  شناخت در زماِن روان  ریو س ندهیماندن در گذشته و آ ‐۴

  ممنوع   زرنگ ‐۵

  ممنوع  نیبو خودبرتر  نیبغرور و خودبزرگ  ‐۶

  قضاوت هرگز و هرگز و هرگز  ‐٧

٨‐ رونیب  یزهایشدن از چ نیشاد و غم   ممنوع  

  شن یتیادامه دادنِ ورزش و ترک نکردن مد ‐٩

    یزیو توجه بخصوص به بدن ف  یخواراه یگ  ‐١٠

  بروم.  ١۵تا  دیخواه  م  حاال

  . دییبفرما آقای شهبازی:



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۲-۱مشار

  49صفحه: 

  کال ممنوع، هرگز!   و دراگ و مشروباِت الل اریس ‐١١

  به عقب بازگشتن ممنوع ‐١٢

  ممنوع   یش نکن! ش کردن به راه معنو  ‐١٣

  رو باش. گنج حضور را ادامه بده و سخت ‐١۴

  و فحش و ناسزا ممنوع  یادبیحرف ب  ‐١۵

  ممنونم 

  خوب هستند آخر.  ل ی. خدی را هم بخوان  رشید یتاپانزده میگو م  شهبازی:آقای 

  : چشم، چشم ماین  یآقا

  نشو د یهرگز قهر نکن و ناام ‐١۶

  را ادامه نده و اصرار نکن   عقب بش و بحث ‐١٧

  گزار شُر کن، ممنوِن حق باش و سپاس  ‐١٨

  ران یتمرکز فقط و فقط بر خود، نه د ‐١٩

  بترس رانید دیمج و ت  فیاز تعر ‐٢٠

  عجله نکن و عجول نباش ‐٢١

  نکن  یابی را با ذهن ارز  یمعنو  شرفتِیپ ‐٢٢

  قدغن رانیخود با د  یسه یغبطه خوردن و حسادت و مقا ‐٢٣

  سوت کن  ‐٢۴

  را عاشق باش  ارانهی درد هش ‐٢۵

خواهم بود و از    کشم که نفس م  یاه یثان   ن یتا آخر  یگزاِر موالنا و عطار و استاد شهبازقدردان و سپاس   ‐٢۶
  .گردانم رو برنم شانیا

  باش!  میو تسل دانم سؤال نپرس و بو نم ‐٢٧

  لحظه) نیا تی(محدود یانگار خودت انتخاب کرد  ریبپذ یلحظه را طور  نیاتفاقِ ا ‐٢٨

  به استاد مقرب اعتماد کامل کن. او تو را انتخاب کرده و قدرش را بدان. ‐٢٩
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  50صفحه: 

  و کال ترس ممنوع! (چون که قَسام اوست، کفر آمد گله)  نده یترس از آ ‐٣٠

  بخوانم تا هفت و تمامش کنم؟  حاال

  . دییتا مانده است. بفرماهفت ر، یبله د آقای شهبازی:

  چشم   :ماین  یآقا

  بشود، پس صبر کن.  دیکه با  داشته باش که خواهد شد آن نی قی ‐٣١

   و راض  نخواه، نخواستن هنر است و اصل راض زی چچیه  ‐٣٢

  شرکت نکن.   کالس و گروه  چیدر ه ‐٣٣

  .رنجم نم  ریمن د ‐٣۴

  .خورم قهوه نم  ریهرگز د ‐٣۵

  خودت باشد   ی ت رومقرب را قضاوت نکن و تمرکز  یموالنا و استادها   ،یشهباز  یهرگز آقا ‐٣۶

  از دست نخواهم داد. کشم، که نفس م   را هرگز و هرگز تا موقع  شبشنبه  ی  یهاکالس  ‐٣٧

  شد بزرگوار  تمام

    ما ی ! آقا نعال عال با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

  شما  خداحافظ
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  51صفحه: 

  ساله از اصفهان   ٢١خانم نسترن   ‐١۴

  ساله  یوست یاستاد خداقوت، نسترن هستم ب سالم

  جناب موالنا دارند که   ۴٣غزل   در

  ازل، پرورِش جان و جهان  دِی خورش تابشِ
  صفتِ گل به شر پخت و بپرورد مرا بر 

  ) ۴٣ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

.  دهد و پرورش م  پزد ، ما را هم م«گل به شر»شده است و مانند  گشوده  ی دهنده و پزنده، فضا پرورش   نیبهتر

باز م  وقت اما هنگام  میشو پرورش م   زندگ  قیاز طر  م،یکن فضا را  جهان    قیاز طر  م،یکه در ذهن هست   و 

  .میشو پرورش م 

و    یاکتساب  ی ها و دچار آلودگ  میاجهان بزرگ شده   نی شده در پرورشِ اگشوده   یآگاه بودن از فضا نا   علتبه

  ی های را دچار اختالل و فضابند   دار عملردمان من   یهاو با خواسته   میگرفت   میذهن، تصم   دِیو با د  میجامعه شد

خود و هم   یهم برا  ،و دچار ارتعاشات سم   میشد   جسم  دیبه د  لیجهان تبد  نی. در پرورش امیمرر دچار کرد

  . میشد رانی) دی(برا

و    میاپخته و آگاه شده   زندگ یدرد آگاهانه در باز   کردنِ  یخود و صبور  یر جناب موالنا و کار کردن رو اشعا   با

   از سمت زندگ   ان یجر  هم  نه،یحسادت، خشم، ک   ،یی مثل حس رقابت، خودنما  ،ییها ن یی. باال و پامیشو م

  شود.  دارتریو ب تره تر، آگاپخته  قبل ۀو فرم از مرتب تی است که انسان، در هر وضع

   ی لب   و اله   م یعظ  نشیآفر  نیدر ا  ذهنمن   یها به انداختن خصلت   ویو طلب ن  ییفضاگشا  ی با    میتوان م  پس

  . میرها ساز  راحتخود را به و ذهن   منف نندگ ی و آفر بیفر نیو از ا مییبو

و    یکار کارها قطعاً اضافه   یۀ . بقافتد اتفاق م  ییو صدق در فضاگشا  ویتنها با طلب ن  به زندگ  یداریب  نیا

  است. انداختن و تلف کردن وقتمان  ریبه تأخ  یبرا  ذهن ییکارافزا

  جناب موالنا دارند که   ۴٣غزل   در
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  52صفحه: 

سندو جهان  بِیتو مرا، کرد غر  بِیغر  ح  
  تو چون نکند از همان فرد مرا؟  یِفرد

  ) ۴٣ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

و فرم، درک    تیو قطع توقع و انتظار از مان، وضع   رونیاز ب  مان ی هاخود و کم شدن خواسته   ی کار کردن رو  با

  حضور را.   حس   ییبایز  میکن م

ا  و ندارد و هم  نیدر  مانند  باز م  نیجهان  را  از دو جهان غر  میکنرا درک م   ییبای ز  نیا  میکن که فضا    ب ی و 

در    ییبایز  ۀهم  میشو متوجه م.  میخواه و نم   نمیب زنده را در جهان نم  یی بای ز  رِینظ   ، یی. با فضاگشامیشو م

انسان  ییتای  یفضا  انسان  و  دیآ باال م  ییبایز  است و در درون هر  به  تواند م  هر  را    یی بایعنوان زخودش 

  خواهد کرد.   تایاو مرا حتماً  ییتای میرس م  نیقیو به  شود جدا نم ییخدا نشیب  نیاز ا ریکند و د ییشناسا

لطف    م، یکار و خطاکار باش و هر چقدر هم که گناه   ردیگ از ما م  راحت را اوست که به   ذهنمن   ۀ ماند باق  نیا  و

شدن از سمت او ما را فردِ   تا یو  کند عشق ما را قطعًا از جهان جدا م ییبایز دنیاز جرم ماست. د ترش یخدا ب

  . میشو م مخودمان قائ   ذات اصل یرو  تیو در نها کند دو جهان م 

  جناب موالنا دارند که:  بایز ل یخ   ۶٢۶  تیتر ششم بدف در

  تا ابد ییایجو بر ن  نیکز  رو
َلم نی   دْفواً اَحک ّقاً لَهح  
  ) ۶٢۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی عاشق! ا  ی ندارد. ا  ی و مانند  ر ینظ  ،یی تای  یشده از فضا   ی جار  یِجو   ، ذهنمن   ی فضا   یِ جو  ن یکه ا   راستبه

   آب پربرکت زندگ   ان یو خودت را در معرض جر  یو عشق را در درونت حس کرد  یاکه فضا را باز کرده   کس

  آمد.  نخواه  رونیب  ،یجو  نی برو که تا ابد از ،یقرار داد

  ! نسترن خانم، عال بایز  لیخ  آقای شهبازی:

  شعرم را بخوانم؟  دیاستاد. استاد در آخر اگر اجازه بده  ممنونم نسترن: خانم

  . دییشر دست شماست، بفرما  متی نه؟ بله ق ر؟یرا د «شر»بله، بله.  آقای شهبازی:
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  53صفحه: 

  ممنونم  نسترن: خانم

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

  انییحلوا  یا دیشر غلط در
  ان ییصفرا یِکور  ،طوط همچو

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

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

  ) ٢۵٣٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  54صفحه: 

  مادر خانم نسترن  الیخانم سه  ‐١۵

  بدم کار درآورد مرا و ناداشت کاهل
  او همچو شر َخورد مرا  شۀی اند طوط

  
  ازل، پرورش جان و جهان   دی خورش تابش

  صفت گل به شر پخت و بپرورد مرا بر 
  

  آزرده کند  گنهیآنم که مرا ب بندۀ
  مرا  ازردیدارد از آن مه که ب صفت چون

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 ن یو ا  کندم  دایادامه پ  رانیشدن به د  دهیتا همان  انیجر  نی. دامنۀ اشود از مرکز ما شروع م  ها دگ یهمان   نیقر 

شدن ذهن    لیحالت، حالت تمام و تبد  نیا  رای. زمیده  انیذهن پا  کاهل   ای  نرسیا  انی به جر  میخواه ما نم   عنی

  زنده ماندن خود.   یبرا کند را انتخاب م  ن یقر عاًیذهن سر  است؛ پس کاهل

دو حالت را در    تواند کند که م  داریما را ب  ،از جنس حضور و آگاه  دیجد  یاشهیبا اند  تواند اآلن م   ییفضاگشا

مقاومت   ، ییشدن و اطاعت از مافوق. و حالت دوم: چالش، عدم شناسا  میتسل  ،یی: چالش، شناساندیافری ما ب

  ی تکرار  یهاو با عجله فرم   وار و طوط توانم م  و دانمرا م  ن یبهتربه مافوق که من   نی قر قیو حمله کردن از طر

  .کنم م  دیتول  ییستایو انقباض و درد و ا رمیپذ را م

تا باعث شسته    کند شروع به آزار دادن آن م  لیو بدون دل  ردیگ را هدف م   ها دگی درون ما قلب همان  دیخورش

  پس از خُرد شدن و محو شدن.  و بالندگ یی شوفا عن ی نیقالب سفت و سخت گردد. ا نیشدن ا

آگاه  صبر نداشتن  نم  یمعنا به   و  نشستن  خوب  اتفاق  انتظار  به  و  کردن  ا  باشد تحمل  صفت    نیکه 

 باشد  ساختن و نظارت کردن آگاهانه م  یمعنا بله به  رد، یگ سرچشمه م  یعلم تکرار  یکه از    هاست دگ یهمان 

و     آن حضور، فراوان جۀیکه نت  دینظر شروع به پردازش نما ی اریکه با هش  میداشته باش   آگاه ی  دیکه حاال با

نظر تا به چشم کوته   سازد م  انینما  دیجد  ی ساخت و بنا  نیخداوند است که خداوند خودش را در ا  داشت گرام

  رجمند گردد.و ا گرام ها دگ یهمان 
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  55صفحه: 

  ن یی . اگر فضا گشوده باشد تعگردد م  ریدرون ما سراز  یجنِس منظور توسط ناظر از فضا  نیینظر و تع   یار یهش

  . سازدجنسِ بد، انتخاب ما را دردآلود م  ی اگر فضا بسته باشد   ول میینما جنسِ خوب م

حالت در    نیشدن را عنوان نمودند که ا  م یبودن و تسل  سو ی برنامه مطلب مهم،    نیدر ا  حاً یموالنا صر  جناب 

  . کند تر مها را راحت از آن  ییو رها ها دگ یهمان  ییو شناسا شود م  دهید اریبس  خاموش

پس مقاومت و   هاست، دگیهمان نیما از هم  ۀیرمایو خم  میاشل گرفته  ها دگ یکه چون در همان  میدانست نم ما

  گرفته  تر صورت م راحت   اری بس  می تسل  انی جر  م،یرفتیپذ را م  نیبوده است و اگر ا  ع یطب   یقضاوت و کنترل امر 

  .است

از درون ما    یدیدر اصل، خورش   عنیاسباب حضور خداوند هستند.    هان یکه ا  میدانست ما اگر م   طور ن یهم   و

و   میکرد مقاومت نم  ر ید  د،کن م   ان یوجودش باال آمده و نما  یی را با روشنا  ها ی تار  ن یطلوع کرده است که ا

فضاگشا م   یبعد  یها دگ یهمان  ییبا  اصال  میرفتیپذ را  زودتر  ب  حتا  صورت  درمان   شه یهم  رایز  رد،یو 

  مورد اصابت نور حضور خداوند قرار خواهند گرفت. هانیترده یهمان 
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  56صفحه: 

  ی شهباز  یسخنان آقا ‐١۶

   عنی.  «کنترل»طور که گفتند قضاوت، مقاومت، مخصوصاً  همان   ، ذهنپندار کمال، من   یهات یاز خاص  ی

   ذهن که من   ست در مقابل انسان  م یخور م   نیکه معموال زم   م یریگ م  ییعنوان فضاگشاکه ما به   یا کشت  نیترمهم 

  .کند  م «کنترل» دارد و ما را 

کننده است.  واقعًا معذب   کند، ما را کنترل م  ن» ی«قر  یِبا اثرگذار   یاز نزد   ذهنمن   یپندار کمال،     ی   وقت

 داند، کند، خودش نم  لیخودش را، طرز فکرش را به ما تحم  طرز زندگ  خواهدم   ،داند» «نمکه    کس  عنی

  بزرگ است. ذهنخودش من 

عنوان جنس او. وگرنه  عنوان خداوند، به به   م یریرا ب  واقع    و کشت  م یکن   ییفضاگشا  دیاست که ما با  جا ن یا  در

  .  می خور شست م ریخُب د  م،یشو که غالبًا رفوزه م میشو م  دهیبه ذهن، که کش میبشو دهیاگر کش

  شان یکه ا  دیآ نظر شما مکند و به   عصبان  تواند م  راحت آدم شما، شما را به  ن»یتر ی«نزدباشد    ادتانی  شما

را، طرز فکرش را، طرز رفتارش را،    اشده یبدهد و عق  ادیبه من    خواهد م   ستیرا بلد ن  اش خودش طرز زندگ

  ی چجور   در مهمان  روند،م   مهمان  یچجور   خورند، غذا م  یچجور  نند، ینش م  یچجور  زنند،  حرف م  یچجور 

  .  کنند  م   لیرا تحم  هانیکرد؛ ا  دیصحبت کرد، چه کار با  دیبا  با چه کسان  شوند، بلند م  یچجور   زنند، حرف م

را با  که ما آن توان و قدرت واقع   جاستنی. اکند کار را م   ن یا  «جمع»اوقات     گاه  و   د یخداگونۀ خودمان 

   «که عشق آسان نمود اول ول:  دیگو م(حافظ)  جا است که  سخت است، همان   اریو بس  میبذار  شیمعرض نمابه

  ها» افتاد مشل 

نَه   د،ین یها بب را در آن  شده و زندگ گشودهی از جنس فضا د، یبمان   باق از جنس زندگ  د یاست که با جا ن یا شما

   ذهن ما را از جنس پندار کمال کنند، من   خواهند دارند م  «پندار کمال»ما که    یها نیپندار کمال را. چون قر

  . میبذار شی نمارا به  ذهنمن کنند و ما  

را تع  ناظر قر  کند؛ م  نییجنس منظور  هست که    ن»ی«قانون قر  نی. خُب ارید  دیگو را م  نی هم هم   نیقانوِن 

ما هم جنس   کند، م  نییما جنس ما را تع  نیقر .»کندم  نیی«ناظر جنس منظور را تعکرده است که  دایپ یزیف

  .  میکن م  نییاو را تع
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  57صفحه: 

. اگر فضا  خود زندگ  شود؟ م  شما چه کس  نیقر  دیکن م  ییشما فضاگشا  است. وقت  «خداوند»  نیقر  نیبهتر

وگو، بدون اظهارنظر  شما خداوند است. بدون گفت  نیکه ذهن شما خاموش بشود، قر  دیباز کن  را به اندازۀ کاف

  .گذارد اثر را م  نی بهتر گذارد، شما اثر م  یرو

.  می خور ما شست م  گذارند ما م  ی اطرافمان رو  ذهنمن   یهان ی که قر   چالش و کشت  ن یعرض کردم در ا  ول

 م   نیخشم کاف  م،یشو   عن ی  م یبشو  نیاست خشم  فدا   ز،یچچیه درواقع  ما  و    ان یوفای ب  یفضا بسته شده 

    »ی شو م  انیوفای ب ی«چون فدا: گفت بود م  تیبِ  یاآلن  نی . هممیشد

است، پندار    ذهناز جنس من   وفاست،یکه ب  میشد  نیقر   یفدا   »یشو م   انیوفایب  ی «چون فدااست:    نیهم  بله

  ی ، برا «کنترل افراد»  ستیمضرتر از کنترل ن  یز یچچی. هکند مورد کنترل م  نیکمال. از جنس فکر است و در ا

  یی «تواناو    «ارادۀ آزاد»که خداوند به ما داده و آن هم    یاه یهد  نیتر و اصل  نیتربه مهم   کند که حمله م   نیا

را با هزار فشار    نیو ا  کنمانتخاب م   تیمن برا  ، انتخاب کن  ستیتو بلد ن  دیگو . ملحظه ن یماست در ا  انتخاب»

  ی فداو    میرو از کوره درم   م،یتحمل کن  میتوان نم   عنی  میشو ما معّذب م   اوقات و گاه  کند م   لیبه ما تحم

  .  میشو م  انیوفایب

را خشم  هرکس  هرموقع، ما  کنترل  فدا  ادتانی  تیب  نیا  کند م  نیبا  که من  قربان   تیوضع  یباشد     شدم، 

نگه   دی فضا را باز کن دیتوان م  د،ی. اگر شما قدرتمند باش شوم شدم، دارم م ذهنمن ی شدم، قربان  تیوضع

  ذهن   یهامن   رود، راه کمالِ خودش را م  . او دائماًکند خداوند دائماً به ما کم م  ،زندگ   دی. توجه کن دیدار

  .گذارند نم  اطرافِ ما 

  ن ی . قبول ادیدربِرو  ت یبار مسئول  ریو از ز  دی اطرافتان را مالمت کن  ذهن   یها من   دیتوان شما به هر حال نم  ول 

.  ستیکار آسان ن  نیاند آقا ابزرگان ما گفته   نیهم   ی. براستیو انجام آن، آسان است؟ نَه آسان ن  ت یمسئول

بتوانم انتخاب    لحظهنیمن ا  ستیکنند، آسان ن  ل» ی«تحمما را به ما    سبِ زندگ   خواهند ده نفر، صد نفر م  وقت

  کنم.  

ا  ای آ  ول ا  نیتوان  به  توجه  با  دارم؟  هست  کهن یرا  خداوند  جنس  به    د،یاز  و  باشد  خودتان  به  حواستان  اگر 

خوب،    دیآ هستم. هرچه م  ییاز جنس فضاگشا  ستم،یکه من از جنس پندار کمال ن   دیی باشد، بو  ییفضاگشا

«صبر و  با    ول  ستی. آسان ننمیب م را    زندگ  کنم کنترل بند، من فضا را باز م  خواهد هرجور م   بد، هرکس

  کار را کرد. نیا شود م  شُر»
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  58صفحه: 

که خداوند به تو داده   و قدرت انتخابت و آن توان ییقدرت فضاگشا نیکه از ا نیهم عن یچه؟ شُر   عنی شُر

  جا نیمر من ا  دیگو خداوند به شما م   ، که زندگ  دی. فرض کنکن شُر نم  ، کن. اگر استفاده نم استفاده کن

  ؟  کم گرفتچرا من را دستِ   ؟ کن من حساب م  ی رو  یطور ن یاتفاقاً در غزل هفتۀ قبل بود گ، گفت چرا ا  ستم؟ ین

  چه؟   عنی

خداوند به شما    دیشو م  نی خشم   د،یده واکنش نشان م  دفعه یو شما    کند شما را کنترل م  کس   ی  عنی

  . دیتوجه کن  ؟ کن او حساب م  یچرا رو  ؟ کن من حساب نم   یچرا رو  ؟کم گرفت : من را دستِ دیگو م
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  59صفحه: 

  حسام از مازندران   یآقا ‐١٧

راه، راه درست است و با طلب و    نیکه ا  دمیرس   نیقیکه با گنج حضور آشنا شدم به  پس از آن   ش،یپ  هاسال 

آن را پرداخت    نۀی هز  دیبا  زنده شدن به زندگ   یکه برا  رفتمیخودم کردم و پذ  یکار کردن رو   شروع به   دیتعهِد شد

  کنم.  تیکنم و قانون جبران را در تمام ابعاد رعا

شد که با حساب و کتابِ    جادیمن ا  در زندگ  بزرگ  یهاشرفت یو پ  رات ییکار کردنِ متعهدانه، تغ  از مدت  پس

  .ستین ریپذامان  ی و باورشان با عقل جزو خوانَد نم ذهن

معنو   یماد   رفتِشیپ  هاسال  ا  یو  تا  داشت  جد  کهن یادامه   اله  ید یفصل امتحاناتِ  شد.    از  از   یشروع 

موضوع، او من    نیو پس از آشار شدنِ ا  کند م   انتی بود که متوجه شدم همسرم به من خ  نیها اآن   نیتربزرگ

  . مدوجود آبه  ما مشالتِ فراوان  یو دخترم را ترک کرد و در ادامه برا

   ناش    منزل از دست دادم و مشالت مال  یمراقبت از دخترم و کم به او در کارها   یکارم را برا  کهنیجمله ا  از

مثل کابوس بود،    میکه برا  ق. همان اتفادیوحقوق توسط همسرم در ادامه اضافه گردو مطالبۀ حق   یکار یاز ب

  آمد.  شیپ

که در جامعه     معضل  نیترواهمه داشتم و بزرگ   کندم   انتیکه همسرش به او خ   ی از تصور کردنِ مرد   شه یهم

و   لیتبد  یبرا  نقصیو ب  قیدق  یاگونه  به   اله  یفَکان و قضاکن   لۀیوساتفاقات به   نیبود. ا  انتی خ  داد، آزارم م

  ش ی من پ یاتفاق برا نیچرا ا کهن یو قضاوت کرد و ا متوجود آمده بود اما ذهن من شروع به مقاوبه من   آگاه

  ام.در حدِ توان در حق همسرم انجام داده ز ی ام و قانوِن جبران را نخود کار کرده  یها رو آمد که سال 

که به ظاهر خوب بود!    زیهمه چ  م؟یبود  شرفتیو روابط درحالِ پ  یو معنو   حاال که به سرعت از نظرِ مال  چرا

  ر… یاتفاق وجود نداشت که با عقل و منطق من بخواند! و هزاران سؤالِ د ن یا یبرا ل یو دل نهیزم  چیه

وجود آمده بود استفاده  ها در من بهها و پرسش ها و مقاومت قضاوت   نیکه دراثرِ ا  نماند. از ضعف  کاریب   ذهن  من

  قرار گرفتم.  المنون»بی «رن شل گرفت که موردِ  باور در م  نیمرور اکرد و به 

و در    دمیکش   اریمواظبِ ابعاد مختلفم بودم چند روز س  اد یکه متعهدانه و با عالقۀ ز  اما من  ستین   کردن  باور

که    به من، و خشم و نفرت رساندنِ  ب یبه وضوح شروع کرد به آس ذهنورزش کردن سست و نامنظم شدم و من 
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رفته  برنامه کاهش داد و رفته   ی را رو  تمرکزموجود آمده بود،  شدن در من به   و قربان  تیواسطۀ حسِ مظلوم به

  خود، کند شدم.   یِدر کار رو

  مرده است   اَژدرهاست او ک نَْفست
  افسرده است آلت یغم و ب از

  ) ١٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

فضا را در    گونهنیکارها زدم و ا  نیاگر دوستانِ گنج حضور بفهمند که من دست به ا  کهن یپندار کمال و ا  آفَتِ

  تر کرد. تنگ و تنگ  میبرابرِ اتفاقات بستم، عرصه را برا

  بدتر ز پندارِ کمال  آفَت
  ذودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

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

اتفاق فضا را بستم و به مقاومت و قضاوت افتادم، از دوستانِ   نیموضوع را که چونه در برابرِ ا  نیا  هامدت 

  نگشت.  بمی ها که از پندارِ کمال نص کردم و چه آفت مخف امی معنو

  ی دی. ددهد راه جواب نم ن یاصال ا ای کنم خودم کار م  یدارم اشتباه رو ای گفتم خودم م  شیاوقات هم پ گاه

  رخ داد؟  میسال تالشِ صادقانه دوباره حوادث ناگوار برا همهن یبعد از ا

هم    ی: من که از هر لحاظ کامل هستم و در کار معنوگفتم و م  شدم خودم قائل م  یبرا  ریاعتبارِ د  کل  و

  نبود!  ن یا ریکه د  یآخر حق من   دهم، دارم انجام م دیگوم   یشهباز  یکه آقا  یز یهرچ

  شان یکردم و ا  ان یام بقرار گرفته  الْمنون»  ُب ی«رموضوع را که مورد    ن یا  یشهباز   ی به آقا   غامیخاطر دارم در پ  به

باشد که    یز یدرست برعکِس آن چ  د یاست؟ شابوده   المنون ب یکه ر  دیدان در جواب فرمودند: شما از کجا م 

  ن ی اتفاقِ ا  د،ینگاه دار  زیخود را ت  یِاریهش  دیتوان مکه    ییتا جا  د،یصبر کن  دیتنها با  دهد؟ ذهن شما نشان م

ها چقدر اتفاقات و چالش   نیکه تمام ا  دید  دیخواه  یزودشما کار کند. به   یِرو  تا زندگ  دیر ینگ  یلحظه را جِد 

  است! شما خوب بوده  یِمعنو  شرفتِیپ یبرا

ما دارند،    بخش آگاه   یکه برا  ی و آن تعهد  ی شهباز  ی عاشقانۀ آقا  یهاحق و به لطفِ موالنا و تالش   یِار ی  به

  تر شد.آسان میاتفاق برا نیا رشِیپذ
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و در صددِ    زدم م  خطرناک  یدست به کارها   دیشا  داد رخ م  میاتفاق برا  نیکه اگر فقط چند سالِ قبل ا  من

و    یر یعاقبت به خ  ی آرزو  ش یقلب برا  م یاز صم  چ، یاز همسرم ندارم که ه  یانه یک   چ یامروز ه  آمدم، برم  تالف

 ده یمن و فرزندِ مشترکمان کش   یکه برا  زحمات   ومشترک    در زندگ    ها همراهو از او بابتِ سال   کنم م  خوشبخت

کار    رید  یااو هم به گونه   یِ اندازۀ من دوست دارد و رو  که خداوند او را هم به   دانم است سپاسزارم و م

  خود.   نیخود، و با من به د نیبا او به د کند، م

  آزرده کند  گنهیآنم که مرا ب بندۀ
  مرا ازردیدارد از آن مه که ب صفت چون

  
  قسم قضا و قدر است  را هوس  کس  هر 

آورد مرا ره  هیآورد قضا هد یو  عشق  
  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که در همۀ ما هست، من مجالِ بروز را به    یحضور   شدم؟ زنده شدن به حضور نم  چرا من متوجه   فهمم  م  حاال 

  بودم. را گرفته  لی تبد یجلو   ییها با کارافزاسال کهنیا ی. برادادم آن نم

همان روز اول داشته باشم. خودم مسائل  ییبا فضاگشا توانستم که امروز در من هست م رش یآرامش و پذ نیا

  کردم.  طوالن   ذهن شدۀ شرط  یها را با واکنش 

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

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

زنده کردِن من بود.   یمن بود و نشانه عطشِ خداوند برا  یِداریب  یاتفاق از هزاران اتفاقِ خداوند برا  یفقط    نیا

  باشد؟  تواند م  یر ید زیچ نی از ا ر یغ تشیجذبه و عنا ایآ

  نامه فرستادم، صد راه نشان دادم  صد
   خواننامه نم ای دانراه نم ای

  ) ٢۵٧٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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تبد  خدا روندِ  و گواهش هم هم   لیهرلحظه درحالِ کوتاه کردِن  اگر من هنوز در    نیدر ماست  اتفاقات است. 

  ی را برا  دگ یهمان   یو چونه    ردیرا هدف ب  زیچه چ  داند م  ی ن  زندگ  عنی  دهم، برابرشان واکنش نشان م

  . اوردیانداختن باال ب

  موالنا نگفت:  مر

  بنجد  ز ی بحر همه چ نیبحر در ا نیا در
  دیمدَران بانیگر دی مترس  دی مترس 

  ) ۶٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  نگفت:  مر

  ظَفَر  شانیبر دلِ ا ابدین کس
  بر گهر ضرر ن  دی صدف آ بر 

  ) ٣۴٩۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست؟ یمقاومتِ من چ  لیدل پس

. حق دارند که بروند، اصال دوست دارند که بروند. حق دارند  روند و م  ندیآ م  هات یو وضع   زهایو چ   هاانسان

چه که ما  از آن   ریغ  می خودشان تصم   زندگ  یکنند و برا  رییدوست نداشته باشند، حق دارند که تغکه ما را  

  اتخاذ کنند.  میدوست دار

  کند؟  مداخله م  مر خداوند در کارِ کس   ستم؟یمقاومت کنم؟، مر من امتداِد خدا ن دیچرا با من

را   اشجه یخودش نت   کند، که م   و با هر عمل   ردیگ که م  م یتا هر کس با هر تصم   کند فضا را باز م  خداوند

  همان را ِدرو کند.  کارد کند و هرچه که م افتیدر

   ذهن ها من از آن   یکه    یباز  نیا  رانِیلحظه و باز  نی ا  یهای لحظه و باز  نیاتفاِق ا  کهنیشرت بابتِ ا  ایخدا

  . نمیب خودم است را م

  یی سازدر آخر زمان کرد طرب اری
  یی او جِدِجِد ظاهر او باز باطن

  ) ٣٠١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  ها ی باز  نیا  ریکه تحتِ تاث  و ناموس و شرم   های باز  نیا  تِ یام و اهمباطن تو شده   قتِی شرت که متوجه حق   ایخدا

  رنگ شده است. کم میاست، برادر مرکزم شل گرفته 

  علم کشت  نیبد اریرا   عشاق جملۀ
  یی نکند هان و هان جهل تو طناز تا

  ) ٣٠١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   ذهنشرم و ناموسِ من  نیاز ا  دن یره  یپندارِ کمال و مختصر نیشرت که پس از اعترافِ به ا ای سرانجام خدا و

  آزاد شدم. یاد یمقدار ز

  و ناداشت بدَم کار درآورد مرا کاهل
  او همچو شر خورد مرا  شۀی اند طوط

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  باقر  یآقا ‐١٨

  که گفت:    دیحافظ را خواند  وانید ٢٨۶از غزل  ت یب ی حضور گنج   ٩٢٢برنامۀ  در

  طبع    یبر خود کارها کز رو ریآسان گ  گفت
  جهان بر مردمان سخت کوش  گرددم سخت

  ) ٢٨۶غزل  دیوان حافظ، (حافظ، 

اصطالح که خواندن و به  دیاست و اشاره فرمود    ذهنکار من  ، یریگکردن و سخت   زه یکه ست   دیفرمود  حیتوض   و

  .  میکاربرد آن را در خودمان کشف کن   دیو با ستیکارساز ن ات یاب نیا و سطح  یادب دنیفهم

  ح یعنوان زنگ تفراز آن، به   و بدون درک درست   خواندم غزل را از حفظ م  نیا  شی سال پ  افتاد که پنجاه   ادمی

  .  میها دگیدنبال همان  رفتم و م  خواندم شعر را م 

  گفته شُر ما را برد غول   قوم
  از شُر وز نعمت ملول  میما شد 

    )٢۶٧۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و    شیها درد و غم بود و آساآن   د یو تول  گرفتند در مرکزم با هم مسابقه داشتند و از هم سبقت م  ها دگ یهمان 

  در کار نبود.  آرامش

  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

 داد م   شیدائمًا پز و نما  امذهنو من   انداختم م  رانیرا گردن د  رهایتقص  دیپندار کمال و ناموس صدمن حد  با

  .  کرد و مرا سرگرم و مشغول دردها م یبر م نی من را از ب یکه آبرو   ریعهده نگرا به   زیچچ یه گفت و م
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  بود  قیتوفیچو ب  ، فرعون  جهدِ
  بود  قیآن تفت دوخت،هر چه او م 

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

ها تکرار آن   نیموالنا و بزرگان و همچن  اتی و ارزش اب  یشهباز   یبا شرح شما آقا   حاتیشما و توض  انی ب  قدرت

 سبب یب  ی برانم و شاد  هیرا حدوداً به حاش  ها دگ یو صبر و شر، همان   ییبه من کم کرد که با فضاگشا  لیخ

  را در وجودم حس کنم. 

 ی زها یبرحسب چ   دنیها و خالصه، دو پزدادن   هاییو کارافزا  ستیشده نوجود چالش من با خانواده تمام   نیا  با

  است.تر کرده گذرا و آفل که در خانوادۀ ما به غلط مرسوم شده، کار را مشل

  است.   ییتنها راه فضاگشا د ییفرما طور که مهمان ام، ولهکرد  قیتوفیبا پندار کمال جهد ب بارن یچند 

را کنار بذارد چه مقاومت     ذهنمن   یهاکند و عادت   رییدر خانواده بخواهد تغ   نفر ی    که وقت  دانند م   دوستان 

  .  شود مواجه م ییهای بازبا چه لج  و حت ی ریگو موضع 

به صبر    از ی و ن  ستین   و خالصه کار آسان  کنم  م  ییفضاگشا  ا ی   و متناوب همراه  انی در م    یصورت  بنده به   لذا

دارد.   ادی ز ییو فضاگشا ییبایو ش  

  و الف  قیاز حق خواهم و توف قوت
  کوه قاف   نیبه سوزن بر کنَم ا تا

  ) ١٣٨٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

ها هر روز جروبحث آن   د،یای با همسر خود کنار ب  توانست هرگز نم    رفت، ول  د یازدواج کرد و به خانۀ جد  شخص

  .کردند م

  بدهد تا بتواند با آن همسر خود را بشد.    رفت و از او تقاضا کرد سم م ینزد داروساز قد یروز  

  فی پس سم ضع  کنند، به تو بدهم که همسرت فورًا کشته بشود همه به تو ش م  ی قو   گفت اگر سم   داروساز

به   توان مدت تا م  نیکرد در ا  ه یو توص  یدرآور  یکم او را از پاو کم   یزیکه هر روز در خوراک او بر  دهم م

  به تو ش نکند.   کن تا پس از مردنِ او کس همسرت مهربان
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او کار خود را کرد و اخالق     ها گذشت، مهربانداروساز عمل کرد. هفته   ی هاه یفرد معجون را گرفت و به توص 

  داد.   رییهمسر را تغ 

و    ردیاو بم   خواهد  دلم نم  ر یقدر مادرم دوست دارم و دجا که او نزد داروساز رفت و گفت من او را به آن   تا

  بده تا سم را از بدن او خارج کند.  ییدارو

بود و حاال با مهر و محبت آن سم  چه به تو دادم سم نبود، سم در ذهن خود تو  زد و گفت آن   ی داروساز لبخند 

  .  کند نفرت و خشم را نابود م ن یصورت تضم که به ست معجون   نیموثرتر  است. مهربانرفته  رونیاز ذهنت ب

  شود  نیر ی ها شمحبت تلخ از
  شود نیها زر محبت مس از

  ) ١۵٢٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شود   محبت دردها صاف از
  شود  دردها شافمحبت  وز

  ) ١۵٣٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کنند محبت مرده زنده م از
  کنند محبت شاه، بنده م وز

  ) ١۵٣١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  از تهران   نیم یخانم س   ‐١٩

خدمت    د ییاگر اجازه بفرما  امسؤال و جواب نوشته   یسر  یآخر،    ۀ هستم از تهران، در رابطه با برنام  نی میس

  شما عرض کنم. 

  .  فهمد خدا نم فهمم،  . من مداند خدا نم دانم، من م ست؟یحرف زدن چ  مفهوم

  .  فهمد خدا م  فهمم،. من نم داند خدا م دانم، من نم  ست؟یسوت چ  مفهوم

  . فهمم م از هرکس  ترشی من ب فهمم،  . من مدانمم  از هرکس ترش ی من ب دانم، من م  ست؟یکمال چ پندارِ

اصطالح به   زیکه آن چ  بافمرا در خود م   یز یپس چ  دانم، که من م  دانم من م   وقت  ست؟یپندارِ کمال چ  یضررها 

  است.  ذهنمن 

   ذهندانش من   را یز  ر یاست؟ خ  شده غَن    ذهنمن   نیدانِش ا  ای. آداند در وجوِد من وجود دارد که م   ی ز یچ  پس

که   یاست. پس پندار  آوران ی ناقص است ز کهی زیتوهم خودم. پس چ  ای  د،یتقل ا یکتب گذشته است، براساس  ای

  . رساند خود مرتب به من ضرر م    من از خودم دارم با ناقص

حس کامل بودن    نیناقص دارد. پس ا   علم  که آورند؟ حسِ کامل بودن درصورت   انی در پندار کمال ز  کسان  چه

مقاومت،    یبرا درنت من،  و  بهبه  جهیقضاوت  نرسعلت  ا  دهیثمر  جدا  آزردگ   جادِیشدن،  و حس  رنجش    یی و 

  . آورد م

  بر ما دارد؟  یو چه اثر  ستیچ نیقر

   به ما حق آزردگ  رانیو د  میکه ما آزرده شد  ییجاآن  ران،ید  ذهن  یهادر من   ق یتشو  د،یی تأ  ن،ی: تحسنیقر

شما    دانم شما را نوشتم. م  یهاخالصه از گفته   ل یخدمتتان عرض کنم که من خ  ،ی. البته جناب شهباز دهند م

  تالش کردم جمع و جورش کنم.  لیاما من خ   د،یده و به ما درس م  دیکن پرتر صحبت م  ل یتر و خگسترده    لیخ

  .کند دور م   ریما را از مس  دها یتقل نیاست. ا رانیاز د دیتقل ن،یقر

  ست؟ یعدم چ مرکز

  . رانید ای بد کردن خود  ای بدون حِس خوب  ،ییبدون قضاوت و مقاومت، بدون حسِ جدا یفضا 
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  68صفحه: 

  د؟ یآ وجود م عدم چونه به  مرکز

  .  فهمم من نم دانم، من نم  عنی دار را صفر کردن. لحظه، مقاومت، قضاوت و حس وجودِ من  نیهم  در

  م؟ ینگاه دار داریمرکز عدم را در خود پا  چونه

  اال در سوتِ ذهن.    ستین  سر یکه م  می خداوند شو  میو تسل  میریبدون واسطه بپذ  شرط،دو یقیرا ب  لحظهن یا  اتّفاق

  م؟ ییای ب رونیب  ذهنمن   وغی  ریاز ز چونه

  ی موجود   ذهنمن   ن یکه ا  می بفهم   د ی. بات یهمراه با درد، اما پر از امن  ی ندیبخش. فراسخت، اما لذّت   یندیفرا

  وانات ی در جمادات و نباتات و ح  که و زمان   میاوال ما از جنس خداوند هست  رایاست؛ ز   مثال انگار سرِراه  ایاضافه  

  م یتوان . حاال تنها ممیرا به خود اضافه کرد  ذهنمن  نیا   ری. انگار سر راه مسمینداشت  ذهننام من به  یز یچ  میبود

  . مییایب رونی ب وغش ی ریبا انکار آن، از ز

  م؟ ی را انکار کن  ذهنمن   چونه

  .میالست متعهد شو  به هرلحظه

  م؟ یشو به الست متعهد م  چونه

. با  میکن را باز م  لحظهنیاطراف اتّفاق ا  یو فضا   میگردبرم  لحظهنیبه ا  م،یکن م  از خداوند عذرخواه   هرلحظه

دو خوشمزه   ،ییگشافضا  و قضاوت که هر  برا  نیترمقاومت  را صفر م   ذهنمن   ی غذا  ا  میکن است  به    بارن یو 

مرر،    ییگشاامان ندارد. بله فقط با فضا   ذهنپروسه خشم گرفتن به من   نیاما ا  م،یده م  گرسنگ  ذهنمن 

  است.   سریم

  خودِ درون؟    نیا ای ذهنمن  نیدر قبال ا ستیما چ   فیتکل

و    موجود ساختگ   ن یو ا  کند م   ییگشافضا   ا ید ندارد،  جز دو راه وجوانسان به   یبرا   فیتکل   ا یسرنوشت    چیه

م   گذارد قدر گرسنه مرا آن   سرراه    توهم ا  کند م  یفضابند   ای  رود تا خود  و    و توهم  خودِ ساختگ   ن یو 

در   نیعطور که به . همان آورد درد م یرو ددر جهیو درنت کند و اصل خود را کوچ م کند را بزرگ م  سرراه

  . ستی و درد ن  ریجز زمهر یز یموجود چ نیکه ا مینیب جامعه م
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  69صفحه: 

  ست؟ یچ  ذهن  وشنودگفت

   . زندگ کند و حرف نشخوار م   اهویدر ذهن ما ه   رانید   ذهنمن   ا یخودمان    ذهنکه از من   و خس  گردوخاک 

  است.  و گردوغبار ذهن  اهویه  نیوابسته به ا ذهنمن 

  ست؟ یچ فکر

فکر    ذهنپرداختن. در اصل در من   زندگ   یوجوبه جست  ندهیدر آ  ایبه گذشته رفتن،    عن یکه فکر    می گرفت  ادی  ما

  .  میهست  دنبال زندگ به  ندهیدر آ ای  میکن فکر م مانیها در گذشته به ناکام  ایمعنا است که ما  نیبه ا

ما اثر    ی رو  دیتقل   ۀواسطکه به  هان یقر  ا ی  ذهنسوت ذهن و اجازه دادن بدون دخالت من    عنی  ق یفکر حق  اما

  و تکرارِ سوت.   نیا به تمر ستین سریکار م نیو ا دیای درونمان ب ۀشدگشوده  یاز فضا  گذارند م

  ست؟ یک  شاه

  و شُر ادامه دهد. رشیدرون خود را باز کند و با پذ یفضا بتواند در هر اتّفاق  که کس آن

  م؟ ی هست اری ما هش زمان  چه

 م، یی چرا نگو  م،یونال نکن است که در اتفاق نک   نیاَش اتر شدهساده   ای   م،یلحظه نکن  نیبا اتفاق ا  زهیست  که زمان

از خداوند    با عذرخواه  م،یباز کن و فضا را در اطرافِ اتفاق    میریبپذ  به سادگ  م،یاتفاق نباش  نیا  دنبال چونگ

  . میدرون خود باش ۀشدگشوده  یحل از فضا  و با سوت منتظر راه  میبرگرد لحظهنیبه ا

  ست؟ یو کافر ک ستیچ  کفر

به   قتی. در حقمیپوشان را م  لحظهنیپس ا  م،یرو در توهم ذهن فرو م  وقت   عنیعملرد ما در ذهن است.    کفر

  . مییگو و کفر م میشو پس ما کافر م ، ی تو وجود ندار مییگو است م لحظهنیخداوند که فقط ا

. ذهن  خواهد م  دهیبردن در شطرنج با خداوندْ ذهن همان  رایز  م؟یشطرنج مات خداوند شو  ی در باز  دیبا  چرا

است.    . پس شست ما حتمستیخداوند ن  یمر مطابق با قضا  نیمر کند و ا  دیمار است، پس او با  دهیهمان 

  .  کند خداوند به نفع ما حرکت م   یچراکه قضا   باشد؛ ما م  یراه برا   ن یپس مات شدن در شطرنج با خداوندْ بهتر

  چه؟    عنی توکل
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  70صفحه: 

  ی ثل باز م   صورت ن ی. دراذهن ذهن ما اوست نه من   ۀو فرماند  سی شده خداوند با ماست و رئگشوده   ی فضا  در

  . میکن فکر نم جهیو به نت  م یکن حرکت م یینرد ما در فضاگشاتخته

  �🔹🔹�پایان بخش دوم�🔹🔹�
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  71صفحه: 

   از اورنج کانت میخانم مر  ‐٢٠

  ٩٢٢شمارۀ  برنامۀ

  و ناداشت بدَم، کار درآورد مرا کاهل
  او همچو شر َخورد مرا  شۀی اند طوط

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

امر   ن یکار و ا نیا ص یو اما اشتباه ذهن انسان در انتخاب و تشخ   ،ییگماشته شدن انسان در کارِ فضاگشا  کاربه

  مهم. 

کار اشتباه در ذهن مانند جذب اتفاق شدن و از اتفاق    ص ی و تشخ   ییدر ذهن. شناسا  و مفلس  کاهل  ییشناسا

  خواستن.   لحظه زندگ نیا

ا  ریز از طر  نیبار  تاث  ییتوانا  نیچن و هم   دید  رییتغ  ق یاز طر  م، یتسل   قیاشتباه رفتن و غلبه بر آن    ر ی انتخاب و 

  کار و امر مهم و شُهرۀ آفاق شدن. نیدر ا ن» ی«قرآور  شفت

  . ذهن  یهادادنانجام  طۀیو ح  جسم  یارینکردن به هش  اکتفا

  . شانیچون ترس، اضطراب و پر ییمخرب آن از جمله دردها  جیاز نتا پندار کمال در خود و آگاه  ییشناسا

  از آن.  زیو پره  ذهن یهای ساز سبب  ییشناسا

  را کار نَبود با وجود  عاشقان
  سود  هیسرما یرا هست ب  عاشقان

  ) ٣٠٢١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی ریو طلب د  ریکار د  ، وصل شدن به خرد زندگ  جهیشدن، درنت  کارِ مات و    شهیاز اند  ر یدل عاشقان غ  در

  وجود ندارد. 

لحظه قبل از قضاوت و مقاومت، بدون در نظر    نیاطراف اتفاق ا  ییگماشته شدن انسان در راه فضاگشا  کاربه

و صنع و   کار گماشته شدن انسان در راه پختگ به .لیتبد نیاز ا دنیو نترس ذهن ان ی سود و ز گونهچیگرفتن ه

  .ز یصبر و شر و پره قی از طر سببی ب یو شاد ی دگاریآفر
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  72صفحه: 

مهم   غامی ذهن، گرفتن پ  یها ی مرادیذهن، در راه نظارت بر ذهن و ب   گماشته شدن انسان در راه خاموش کاربه

  . یار یو آزاد شدن هش یمرادیبه دنبال هر ب ییبه فضاگشا از ین

  مشتاق مست   یآن کارست ا  ارک 
  استآن کار، ار رسد مرگت، خوش کاندر

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

  ی وگو سخت که قابل گفت   . گذرگاه ستین  یر یو اندازه گ  ییکه با ذهن قابل شناسا  ی گماشته شدن در کار  کاربه

  .ستین  اسیو ق  یریگو اندازه  ذهن

  نکردن و اندازه نگرفتن.  سه یذهن، و مقا دیو پنهان نگه داشتن کار از د یشبرد

  نکرد آن کار، مزدش هست؟ ال  چون
   لْنساِن ا ما سع سیَل

  ) ٢۵۴۵ تیب دفتر چهارم، ،ی مثنو ،ی (مولو

اَعمال    ریتاثو تحت  اوردنیو خود را به حساب ن  هرگونه جبر ذهن  ، هرگونه کار و کوشش ذهن  صورت،ن یرایغ  در

که    آورند  وجود مرا به  ییادعاها   ، جسم  ی اریقرار گرفتن و واکنش نشان دادن و هرگونه هش   رانیو افکار د

  ندارند.  ینبوده و مزد مورد قبول زندگ

و طلب    نیقر  ریتاث   قیگماشتن انسان از طر  کارو به  لیدر امر تبد  زندگ  انیپایب  یهات یو عنا  یاگر یم یسرِ ک   اما

  آن.

  ی سفر، معظَم مرادش آن بد  در
  ی زد  بر بندۀ خاص  دم که

  ) ١٩۴۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  به راه رفتچو م ،گفت   هم نیا
  اله یخاصانم ا  نیقر   کن
  ) ١٩۴٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  73صفحه: 

  ی شهباز یبا سخنان آقا  شمالخانم سحر از خراسان    ‐٢١

آمده بود    شی پ  ها، مشالتچالش   یسر ی  کهن یهم از برنامه دور شده بودم، هم ا بود کم   چند وقت   ی  من 

رمیکه نشد که تماس ب .  

داشتم که دوست    ییهاچند وقت داشتم، تجربه نیدر ا ییهاام، اما خُب! چالش آماده نکرده غامی من پ راستش

  به اشترک بذارم.  تان یبرا جانیداشتم ا

   ل یچند وقت داشتم خ  نیکه در ا  یاهست که پدرم را از دست دادم و راستش تجربه  یادو هفته   یمن    راستش

  بود.  بیدرواقع عج  میبرا

که    ج ینتا  د،ینیب که م  ییزهایچ  درواقع از  دیخودتان، با  یرو   دیکن کار م   که که زمان  دیگفت م   شهیهم  شما

  . دیبشو زدهرت ی ح  د،ینیب م

تعجب   نیو ا رتیح نیدرواقع ا کهن یبشوم اما غافل بودم از ا زدهرت یح  یمنتظر بودم که از نظر ماد شهیهم  من

  اتفاقات باشد. رشیدرون و پذ  یباز شدن فضا  نیهم  تواند کردن از درواقع اتفاقات م 

ترس از دست    ،بود که من در دوران نوجوان  یطور   عنی بودم    ییشدت بابابودم که به  یمن دختر   یشهباز  یآقا

  نه.  ای کشند که خواب هستند نفس م  که موقع نمی بب رفتم م  شهیدادن پدر و مادرم را داشتم و هم 

را خودشان    شان یها دردهاکه بچه  تانیهادر برنامه   دیگفت م   شهیبودند، شما هم   ماری که پدر من ب  چند وقت  نیا

آنها    خورند، ها هم غصه م پدر و مادرشان و خُب آن   یبرا  آورند  م  دردها را   نیو ا  شان در زندگ   کنند حل نم 

  . شانیهابچه  یدردها  نیاز ا نند یب هم باالخره ضربه م

البته خُب    کهنیخانوادۀ ما افتاد، ا  یگفت برا  شود م   باًیتقر  زندگ   یبرا  ریسال اخ   دو ی  نیکه در ا  خُب اتفاق  و

که برادر من از   که در ظاهر بود وقت یزی خُب چ الزم ندارد ول علت چیاست، کار خدا ه  ذهن  یهاسبب  هانیا

را از پا درآورد.    شانیواقعاً ا  ذهنمن   یآبرو  نیکند و ا  ممسئله را هض   نیهمسرش جدا شد، پدر من نتوانست ا

  سرطان که کل بدنش را گرفت.  ی شد به  لیتبد زخم معدۀ معمول  ی کهی طور

دختر   و من  م  یخُب  خ   میگو بودم که  به   ییبابا   لیهم  هم  استرس بودم،  ا  شدت  در  واقعاً    طی شرا  نیبودم 

  . گرفت اصال تمام تَنَم را اضطراب م  دمید را م   مارستانیب ی من فضا حت   توانستم، نم
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  74صفحه: 

  ها؟! برنامه  نیا دنیاز د رمیب جهینت یمن قرار است چطور گفتم با خودم م  شهیمن هم  یشهباز  یآقا

از روز قبل درواقع الغرتر    رفتم و هروقت م  شد روز حالش بدتر مبهبود و روز   ض یچند وقت پدرم مر  نیا  که زمان

  ان درم م یچون ش   ختهیر  شیموها  دمید م  رفتم روز م   ی  کرد، نم   صحبت  چیتر شده بود، اصال هبود، ساکت 

  الغر شده. دمید م رفتم روز م   ی رفت، م

من خاموش یشهباز  یآقا اصال چند وقت  نیذهن را در هم با تمام وجودم حس کردم.   مار یکه پدرم ب بود کامال  

 کردم احساس م  سمت خودش ول  من را درواقع بشد به   خواست و م  آمد  ها دردها باال موقت    بعض  البته

  . کند همه را پاک م عیکن سرپاکبرف  ن یاز درون ع یزیچ  ی

  پدرم بودم. ش ی فقط پ کردم، فکر نم یزی چچ یپدرم، ذهنم کامال خاموش، به ه شیپ رفتم م  وقت

موالنا بود که واقعاً به من کم کرد. فقط با    اتیاب  نی آخر فقط ا  یروزها   عنیبودم    مارستانیهم که ب  زمان 

 ستم ین  یااست. من اصال کاره   یباز   فتدیکه ب  است، هر اتفاق  یکه همۀ اتفاقات باز  گفتم م   کردم، خودم تکرار م

  دعا کنم.   که من حت گذاشت نم یز یچ  ی یشهباز  یآقا  که بخواهم حت 

پدر من خوب    ایکه خدا  کردمدعا هم نم   بدهد اما حت  شی ا شفاکه خد  کردند پدر من دعا م   یبرا  دیشهر شا  کل

  بشود.  یجور بشود، آن  یجور نیبشود، ا

خودم کار کرده    ی من اگر واقعاً رو گفتم  پدرم م ش یپ رفتم م  که خاموش است و وقت کردم کامال حس م ذهنم

نت و  ن   جه یباشم  الزم  باشم،  را دلدار   ستیگرفته  طرم یبو  یز یچ  ای بدهم    یپدرم  از  و    به   نیقر  ق ی.  قول شما 

  .شود منتقل م شان یارتعاش، آن به ا

  شه ی رفتم مثل هم  بار آخر با چنان آرامش یرا برا شانیا نندیبب  ند،ی ایب شیهاهم که گفتند بچه یشب آخر  حت

  حالت خودم.  ن یبودم از ا زدهرت یافتاده و من واقعاً ح انگار که اتفاق مالقات پدرم که اصال انگارنه

من   یشهباز  یصدا، آقا سرو  ه،یداد، گر  غ،یج   داد،یوبرفتند در مراسمش همه داد  ا یاز دن   شانیهم که ا  وقت  و

 دم یکش من، خجالت هم م   ذهنمن   ینبود برا  عی بودم، هم که درواقع چون طب  زدهرت یآرامشم هم ح  نیواقعاً از ا

  ه ی گر  ندیگو اطرافم به من م  ذهن  یهامن   قدرنیا  ام هستم؟! چرآرا  قدرنی! چرا من اکنم؟ نم  هیکه چرا من گر 

 کردم، در آن لحظه به خودم و به درونم نگاه م   کن، وقت  بزن خودت را خال  غیداد بزن، ج   دانم کن، چه م
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  ه ی را و گر  هیقض  نیکنم ا  که بخواهم خال   کنم حس نم   یزیچچ یکردن ندارم. واقعاً ه   خال  یبرا   یزیچ  دمید م

  کنم. 

ام  بنم که کرده  هیبه خودم و به بق  . اگر من با آرامشم توانستم کمکند را دوا نم  یدرد   چیکردن ه  هیواقعاً گر  و

  واقعاً بنم.  توانمنم  یکار چ یه  هیوگرنه با گر

  ه ی که دخترش شوکه شده گر  گفتند را، م   هی قض  نیا  ذهن  یهامن   یکنند جلو   هی توج  کهن یا  یبرا  گفتند،  همه م   و

  .  کند نم

  ی دختر   ط،یشرا  نیآرامشم که چطور من در ا  نیدادن پدرم. شوکه بودم از ااز دست   ی شوکه بودم اما نه برا  من

و   کردم که من چه فکر م  گفتم  بودم و با خودم م  زدهرت یآرام است، و واقعًا ح   قدرنیبود ا  ییبابا  قدرن یکه ا

    چه شد؟!

ادعا کنم که    خواهم بشوم اما خُب نم  زدهرت یح  ازنظر مال  ام، در زندگ  یازنظر ماد  دیکه من با  کردم م  فکر

که درست    گفتم اش با خودم م همه   کردم، حس م  طیرا که در آن شرا   ندارم اما آن آرامش    ذهنمن، من   رید

شما هستم که واقعاً    ونیمن است همه را مد  قلبکه در    آرامش  نیرا از دست دادم اما ا  ام نی است من پدر زم

  . دیکرد یمن پدر  یبرا

  لی خودم و خ  یرا هضم کنم برا  هیقض   نیا  ی قرار بود چجور  طیشرا  نیدر ا  دانم اگر برنامۀ شما نبود من نم  و

  تان. ممنون هستم از شما و از برنامه 

کنم فقط درحد    برنامۀ شما را معرف   کردم م سع   دیپرس از من م    که اگر کس  کردم م سع   اطی با احت   لیخ   و

  بدهم.  حیبخواهم توض ایکنم،  لیتحم  بخواهم به کس کهن ینه ا شنهاد،یپ

  د یبدان  دیخواه را م   یز یاگر چ  گفتم . م گفتم نم   چ یه  دیگو برنامه چه م  نیا  دیپرس از من م  اگر کس   حت  

هست و   دیبرو  دیکه بخواه  در هر کانال  شود، دارد پخش م  ریبرنامه در همۀ ابعاد د  نیا  د،یتوان خودتان م

  . دی نگاه کن دیتوان م

از    ل یشما هستم و خ  ونیروزها تجربه کردم را مد   نیکه در ا  ییزهایروزها و چ  نیکه در ا   و واقعاً من آرامش 

  شما متشرم. 
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  ی . برادی. امتحانتان را پس داددیکرد  دای. آرامش پدیشد  لیبر شما! تبد  نی. آفرکنم خواهش م  آقای شهبازی:

نمرۀ    د،یدیو امتحان را د  د یخودتان خودتان را شناخت    ول  د یکن م  شرفتیخودتان البته، من مطمئنم که شما پ

  . دیدیخوب را د

  شرفت یکه بله چقدر خوب پ  دیگو مثال م   کند،  م  ام ذهنمن   ییکه اگر ادعا  کنم م   سع   شهیبله و هم   سحر:  خانم 

  . چون رمینگ یرا هم جد هان یا کنم م  سع ! حت به چه آرامشبه  ،ی کرد

  کردم. شرفتیپ ریمن االن بردم و د ر یخُب د میداشته باشد و من بو انیکه درواقع پا ستین یر یراه مس نیا

ول   مدت  ی  میگو م بودم،  شده  دور  برنامه  با    حت  از  کانال    غامیپ  یشده  در  حضور که  دوستان گنج 

  را گوش کنم.  هاغام یبرنامه کامل جدا نشوم، پ نیکه از ا کردم م  سع گذاشتند،  م

را،    طی آن شرا  کردم در اتاق، تحمل نم  آمدم بود، م  ی عزادار   یروزها   قولکه درواقع به  همان زمان   آمدم م

  ختم یر هم م   که چقدر به من کم کرد و اگر اش  کردم گوش م  ای   خواندم م   ای دوستان را    غامی اتاق و پ  آمدم م

  ن یکه من ا کنند دارند به من دارند کم م  طیشرا  نیدارم که در ا   که چه دوستان  دمید بود که م   نیخاطر ابه

  ممنون هستم.  ل یز برنامۀ شما خشان واقعاً متشرم، ا روزها را بذرانم. از همه 
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  از ونکوور  دهیخانم سع  ‐٢٢

   . تنها راه ارتباط دهند خود نشان م  نیرا به والد  شانیازها ی ام که نوزادان از همان بدو تولد نآموخته    تازگبه   من

خاص خودشان را دارند و اگر   یمعنا   هاه یاصوات و گر  نیتک اتک   کردنشان است. ول  هیها صداها و گرآن

  ازها ی ن  نیاو در خصوص نشان دادن هرکدام از ا  تلفمتوجه حاالت مخ   میتوان م  م،یدقت به فرزندمان دقت کن به

  .میبشو

و    میدقت کن   ست خودش را دارد. فقط کاف  ی کردن فرق دارد و هر کدام معنا  هیگر   ن ینوع اصواتشان ح   حت

ندارد. او فقط    ی . بچه که با ما سرِ لج و ناسازگارمی بچه را ساکت کن  ی فقط صدا  ذهنمن   یصبری با ب  مینخواه

  هست را به ما نشان دهد.  ازی مورد ن شیچه اآلن برا در تالش است آن 

 داند  خودش را م ازیموجود خودش ن  نیکه ا  میامر واقف باش   نیا  که ما هرلحظه به  جاستن یحاال نکته مهم ا  و

نه اآلن نخواب تا شب زود بخوابانمت،    م ییبو  م یحق ندار  د،یآ . مثال اگر خوابش م می ط به آن عمل کنفق   دیو ما با

. (پس  مین و غذا دادن به او را به بعد محول ک   میبپردازمتفرقه    یبه کارها   م یاگر اآلن گرسنه است، حق ندار  ای

  قول جناب موالنا: .) به میصبور باش

   یول  زدینَه است هیبا دا طفل
    یاو، گر چه نَه بد داند، نه ن دیگر 

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

نوزادان را از    نیاز احساس ا  دارم اندک   مثال سع  نی. من با ا میمسئله بشو  نیمثال بهتر متوجه ا  نیبا ا  دیشا

  نوزاد بذارم. یدرواقع خودم را جا  عن یکنم.  انی خودم ب دید

  . دیببخش ،ی شهباز  یآقا   لحظه گوش یدر حال صحبت کردن هستند.)  دهیچندماهۀ خانم سع (فرزند  

  حرف بزند خُب.  خواهد برنا هم م آقای شهبازی:

  صحبت کنم.   خواهم من هم م دیگو م  قاًی دق قاً،یبله دق  :دهیسع خانم

  مشارکت کند.   غامیدر پ خواهم  من هم م دیگو م  آقای شهبازی:

  :غامیپ ادامۀ
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  ی و برا  میست یو قادر به حرکت دادن دست و پا و بدن خود ن  م یاز نخاع فلج هست  آنن ی که ما در هم  میکن   تصور

 دار  از یکار روزمره خود ن  نیترکوچ ی مثل    قاً ی. (دق ستین  شی که قادر به انجام کارها  یمثل نوزاد  م،یبه کم   

  از ی رفع ن   یزیط توان ففق  م،یدار  از ی ن  ی زیچ   چه در هرلحظه    میدان م  قاً ی که ما دق  نجاستینوزاد!) اما نکته ا

و    میاحاجت کرده   یقضا   ایآ   م؟یبه خواب دار  از ی و ن  میاخسته   ا یآ  م؟یاگرسنه   ای آ  میدان . ما ممیخودمان را ندار 

  حمام کند؟   ای کند   ضیپوش ما را تعو  کس میدار از ین

پرستار قرار است به ما در    نیمادر. و ا  ایدر نقش پدر    میپرستار ما شده، حاال آن پرستار ما هست  شخص  حال

با اصوات و حرکات خود    می کن م  و ما سع   ستیبان ما را بلد نشخص ز  نیا  روزانه کم کند، ول  یکارها 

ما تصور    ی چه خودش براپرستار حق دارد براساس آن  نی ) اای. حاال (آمیخود را به آن شخص بفهمان  ازی ن  نوعبه

  رفتار و عمل کند؟  کند م

خودم    یزیچون من برنامه ر  ، ستیبه تو غذا بدهم هر چند گرسنه ن  خواهم من اآلن م  دیدرست است که بو  ایآ

   ول  م،یابرعکس ما گرسنه شده   ای وقت به تو غذا بدهم  همان   ی فرصت ندارم هروقت تو گرسنه شد  ا یرا دارم  

کند؟    توجه یباشد و به ما ب  اشقه برنامه مورد عال  یتماشا   ایپرستارمان درحال صحبت کردن با تلفن است  

باشد    ادمانی .  میفت یب  ه یبه گر  دیو شا  میشو و خسته م   حوصلهیب  م، ینیب را م  توجه ی از ب  زانیم   ن یا  قطعاً وقت

  .  میدست خودمان ندارانجام کار خودمان به یبرا  ییتوانا چیما ه 

رنگارنگ، پر از صداها و   با،یز  اری بس معلول، مسافر مان جسم   تیوضع نیکه با ا میکن  را هم تصور نیا البته

تازه و    مانیبرا  اری بس  مینیب و هر چه م  میاطراف را تماشا کن  هیهر ثان  میو دوست دار  میاشده   دیجد  یزهایچ

چون بدن ما از    م،یست یکارها ن  نیانجام ا  بهاما قادر    م،یو کشفش کن   میلمسش کن   م یت دارجذاب است و دوس

  مغز ما فعال و پر از سؤال.   فلج است ول یزینظر ف

 بود ما م  ی پرستار ما دست و پا  ن یا  میدوست ندار  ا یآ  م؟ یشو کالفه نم   ا یآ  دهد؟ به ما دست م    چه حال  حاال 

که  امده یرس  جهینت نیخُب من هم به ا داد؟ لحظه انجام م نیدر ا م یخواست چه را که ما مآن وچرا و بدون چون 

و    لیچرا و دلوو بدون چون   ستیاو چ   ازی که ن  نمفرزندم باشم و در هرلحظه فقط توجه ک   یدست و پا  دیمن با

  دارد را انجام بدهم. ازیلحظه ن نیچه که او در اهر آن  منطق ذهن 
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اگر م  مثال  ش خراب شده نگو  ا یصبر کن تا تلفنم تمام شود،    میغذا بخورد، من نگو  نیهم   خواهدم ی اگر پوش  

که توجهش را جلب کرده و تالش    دهیرا د  یزیلحظه چ  نیصبر کن تا هروقت فرصت کردم عوضش کنم. اگر ا

  . برسمن حوصله ندارم به تو اآل  میو لمس کند، نگو ند یبب یآن را از نزد کند م

ا  البته به  نبا  یریادگ ی امر هم واقفم که هنوز در پروسۀ    نیمن  توقع داشته باشم  کمال   دیهستم و  گرا باشم و 

هست    نیتمام تالش و تمرکزم ا  ول  کنم،  بدهم و اشتباه م  ص ی تشخ   درست تک حرکات و اصوات فرزندم را بهتک 

 ترع یتوجه کنم تا هرچه سر رید یهانه یبه گز عیکردم، سر  ریرا به خطا تفس  که هرلحظه ناظر باشم و اگر حرکت

  برطرف کنم.  یخوبآن لحظه فرزندم را به ازی بتوانم ن
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    نیرحسیام یآقا‐٢٣

  سالم استاد : نیحس  ریام یآقا

  .میاوقت هست با شما صحبت نکرده لی . خدییبفرما آقای شهبازی:

است که    نیا  کنم که در خودم حس م   یز یهشت ماه است چ  ای  حدود هفت   کم ی : بله استاد  نیرحسیام  یآقا

. رم ینداشتم که بخواهم تماس ب  حت   که واقعاً آمادگ  یتاحدّ   عنی .  یادی پندار کمال شدم، واقعاً مقدار ز  ریدرگ

  کردم. حس م   دم،ید واقعاً م  ذهنمن  انی خودم را درواقع در جر  عنی

  ن یا  نمیب درکل م   کهی ز یخُب چ  سخت است ول  میرا به من داد، واقعًا حرف زدن اآلن برا   خواهرم اآلن گوش

  م، یریگ که ما در آن قرار م اتفاق   یباشد چه     تیوض ی که قابل تجسم در ذهن باشد چه    ی زیاست که هرچ 

  .  میکه در مرحلۀ اول قضاوتمان را به صفر برسان میکن سع دیبا

که    میباش   اری هوش  م،یفکر کن   دیما هرلحظه با  کهنی. اکشد م   از زندگ  یاد یقضاوت کردن ما را به ابعاد ز  چون

است که ما فکرها   نیا شود فضا به ما م نیکه در ا ییهااز کم   ی. و دیآ در سر ما م یچه فکر  ا ی  چه حرف

  . میکنار بذار د یکه خودمان با می دار ادتکه چه ع میدان م  م،یکن م ییرا شناسا  نیروت  یرا، فکرها 

همۀ   ندی نفر بخواهد بنش   ی که    ستین   نگاه شخص  چی است، ه  ی که هست کا  یز یدر گنج حضور چ  کهن یا  و

است. مطالب    ریمربوط به اشخاص د  ست،یکه به من مربوط ن  ش یجاها  ن یخُب ا  د یمطالب را گوش بدهد بو

  م، یکن لیتحل مین یبنش میدار ودمانکه خ نشی را با توجه به ب  نیا دیما با شود، گفته م کلطور است، به  انهیعام 

  دارد؟    لیچه دل کند؟ هر چهارشنبه دارد برنامه اجرا م  یکه چرا استاد شهباز  م ی نیبب

 اش زندگ   ریکه خودش را بشناسد جهت و مس    هرکس  کهن ی. ام یخودمان کار کن  ی است که ما رو  نیا  لش یدل   واقعاً

چقدر عذاب    م،یدیچقدر رنج کش  م،ی هست   از زندگ   تیکه ما در چه وضع  ست یکند. مهم ن  دایپ  تواند م  راحترا به

عذاب    نیما رنج است، ا  یبرا   نیا  مییگو خودمان م  میری گ هم که ما در آن قرار م  ییهات یکه وضع. چون میدیکش

  کند  خوب م ای حالتِ  یاش شده و همه  یزیرکه دارد برنامه  حاالت یسر یاست. چون ذهن است، براساس 

  . کند بد م ای

  ل یکه اآلن از آن خ  ی زیاز دستمان فرار کند. همان چ   می را نگذار   عامل  چیه  م، ی کن  یی شناسا  دیما با  کهن یا  عنی

ب  کهنیا  نه   م، یبه آن بچسب  دیرا، با  میت مطمئن هس   د یبا  عاً ی است، سر  ذهنمن  . هر عامل میندازی پشت گوش 
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اآلن که دارم    بودم، ول   ریهم هستم چون درگ  دم. حاال من خوکن  رونیموقع از مرکزت بهمان   ، کن  ییشناسا

  . کنم آزاد هستم رها شده خودم را احساس م  لیخ  کنم صحبت م

  . دیخُب مواظب خودتان باش با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

  که من متن ننوشته بودم استاد. دیببخش : نیحس  ریام یآقا

  بود.  عال غامیندارد، پ ب یع آقای شهبازی:

  است.  خواهرها، نعمت بزرگ  نیندارند ا. همه دیدار ی خوب ل یخواهر خ  د،یخواهرتام را هم بدان نیقدر ا واقعاً
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  82صفحه: 

  فرشاد   یآقا ‐٢۴

  ی مرادیب جهان 

  : دیگوالمثل هست که م ضرب  ی

  : بدوش!  دیگو: نر است. او م میگو م  «من
  : بدوش!دیگو : نر است. م میگو م
ه م نر است. باز ممیگو : بدوش!» دیگو :  

از گاو نر را ندارد. حاال    دنی دوش  ر یانتظارِ ش   بدهد. کس  ریش   تواند بدهد و گاو نر نم  ر یش  تواند گاو ماده م  فقط

  .دهد نم  ریاصال ش بدوش، ول مییگو ما م

   . درواقع وقت کند م   ی پافشار  رممنیکار غ  ی بر انجام     که کس  شود استفاده م  المثل معموال زمان ضرب   نیا

او باز هم به علت جهل   است، ول رممنیکه انجام فالن کار غ شود داده م حیو منطق توض لینفر با دل یبه 

  . ندیگو المثل را مضرب  نیا صشخ  نی به چن کند، م  یاصرار و پافشار  د،یو حرص شد و نادان

هم  نیا  حاال نر،  چ   ذهنمن   نیگاو  همان  زهایماست.  م  ییها دگیو  تجسم  ذهنمان  در  ما  و     زندگ  میکنکه 

ما    زندگ  همهن ی: بدوش! امیی گو دوباره م  م،یدیدرد کش  همهن ی: بدوش! امییگو م  ما ه   ندارد، ول  بختخوش 

  : بدوش! مییگو ندارند، ما باز هم م   ریش  ذهن  یزهایو چ  ها دگیکه همان  دهد م  غامیو به ما پ  کند م  مرادیرا ب

  د ی گو . صاحب فروشاه مم یرو م  دی خر  یفروشاه برا  ی. به  میاز پول دار  خال   کارت بانک  ی   دیکن  تصور

  م ییگو و م  میکن نم  موضوع را بررس  ری. درونیب  مییآ و م  میشو زده ماست و ما خجالت   کارت شما خال

سراغ    بیترت  نیو ما به هم  دهد م  لت. باز هم صاحب فروشاه ما را خجایسراغ فروشاه بعد  روم حاال م

  اصال پول ندارد!  نیکه بابا ا مییگو . اصال نممیرو م  یبعد  یهافروشاه 

  ز ی چ   میکه متوجه بشو  دهد و خدا هم مرتب ما را درد م  میخواه  م   زندگ  ها دگیو همان  زها یهم مرتب از چ   ما

  . میریگ نم  ادی ما   ول  م،یرا باور نکن  رممنیغ

   و اگر هم برود و متوجه شود که خال  رود با کارت بدون پول به فروشاه نم   کسچ یه   ،واقع  یای در دن  البته

و درست است. آن شخص مطمئن است که    کار کامال منطق   نیو ا  رود نم  یبعد   یهاسراغ فروشاه   ریاست، د

  . هست ضی تو حتماً مر ندیگو د، همه به او م(کار) را بن نیاز ا ریکارت پول ندارد، اگر غ 
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  83صفحه: 

   ذهنمن   ض ی چرا؟ چون مر  م،یامتحان کن  می خواه و م  میکن را عوض م  ها دگ یکه ما مرتب همان   مینیب م  ول 

  بشود. دفعهن یا دیشا مییگو م  م،ی در ما هست، چون ش دار

ذهن    ای آ  ول  شود، ندارد، فورًا ذهنش خاموش م   زندگ  دهد که ذهنش نشان م  یزی که مطمئن باشد که چ   کس

  شود؟  ما خاموش م

که    میگذار م   یاز گاو نر. چقدر انرژ   ریش   دنیدوش  یبرا  میکن م   تلفکه ما چقدر وقت   شود مشخص م جانیا  از

بشوم. چقدر    بینصی. نکند تنها بمانم، نکند من بندیگو درمورد من چه م  کنند،چه م و    ندیگو چه م   رانید

  : بدوش!» مییگو : نر است. ما مدیگو «مکه من بهتر و خاص هستم،  می که ثابت کن  میگذار م  یانرژ

  .  ست»یبدتر ز پندار کمال، ن  «علت :  دیگو که چرا موالنا م میشو متوجه م  جانیا از

  م؟ یباش  نیکامل و بهتر  یانهیدر هر زم   می خواه م   یدر ذهنمان؟ چجور  میکامل کن  میخواه  را م  یز یاصال چه چ  ما

  : بدوش! مییگو ندارد. ما م  ری: شدیگو م

   عرض یاحساس ب  نیاست، بنابرا  رممن یو چون غ  میاور یدست ببه   م یخواه که وجود ندارد را م   توهم   زیچ   ی

  . میکن م و کوچ  ارزشی و ب  و ناتوان

پندار   عنی ذهنچرا؟ چون من  م، ینکن   و ناتوان  ارزشیو احساس ب  میرا نگه دار ذهن امان ندارد ما من  عنی

  است.  توهم  زی چ  ی کمال، و پندار کمال 

  موالنا:   ییطال تیب 

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَند م مرگ  یزنده سو نْفسِ
  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   به آبادان   شود م  یکاردرست شده. چونه از خراب   ی کار خراب   یکار است و براذاتاً خراب   ذهنمن   دیگو م

  . رممنیغ  زیچ  ی عن یگرفت؟  بختخوش  شود م  چونه از بدبخت د؟یرس

ندارد و ما    جهان زندگ   نیگفته بشود که ا   ساله جوان س  یفرمودند که اگر به    یشهباز   یآقا  ٩٢٠برنامه    در

  زند؟  حرف را م  نی. چرا ایمرادیشد جهان ب دیحاال که به ما رس دیگو او م  م،یشو م مرادیمدام ب
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  84صفحه: 

 داند ببرم. نم  شیمن خودم بلد هستم کارم را پ  دیگو است و با خود م  حتینص  یحرف    نیا  کند فکر م   چون

  .دهد نم ری ش ذهنگاوِ من  نیکه اصال ا

ا  ها که بعض  ستین  یطور ن یا  عنی از همان  ییتوانا  نیزرنگ باشند و    بختخوش   ها دگیرا داشته باشند که 

ول رند،یب بعض همان ها دگ یناتوان باشند، اصال ذاتًا زندگ ها  .ندارد  

اگر   میکن و فکر م میکه ما در ذهنمان دار ییمرادها نی ا عنیچه؟  عن یاست  یمرادیجهان، جهان ب نیا کهنیا

وگرنه    م، یکن م  یباز اش فکر است و ما فقط با فکرش عشقهمه   هان یا  م،یشو بخت مخوش  میها برسبه آن 

  نبوده.  یخبر   مینیب م می دیرس زیبه خود آن چ  وقت

قضا    نی. بنابرامیها را نداربوده و ما اجازۀ کام گرفتن از آن   و ساختگ  بوده و مصنوع  مرادها فقط ذهن  نیا

   ذهن  ی مرادها   نیما اگر به ا   ول  م، ینخواه   بوده که مراد ذهن   ن یا  یبرا  ی مرادیب  نیو ا  کند م   مرادی مدام ما را ب

  .م یکن م  ارزشی احساس ب ییفضاگشا یجا به  م،یدیسنر

  اقتِ یارزش داشتن و ل  که. درحالردیگ ما را از ما م   یو شاد  و پوچ، زندگ  چیپندار کمال در ما، سر ه  نیا  عنی

  است. یداشتن، در ذات ماست. ما جنسمان شاد  یشاد
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  85صفحه: 

  از اصفهان  ن یخانم پرو  ‐٢۵

  کار در آورد مرا   و ناداشت بدم کاهل
  او همچو شر خورد مرا  شۀی اند طوط

    )۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

    آورده است.  هیعشق و وحدت با خداوند را هد قضا،

  ن ی ا  افتیمانع در  ،ذهنمن   دیفکر عمل با د  ها، دگ یلحظه برداشتن قدم اول برحسب همان   نیحضور ما در ا  عدم

  ارزشمند است. ۀیهد

  ذهن، ما را از اصل خود دور کرده است.   ی طلبو قدرت  یطلبو فکر و عمل برحسبِ منفعت  دید نیا انعکاس

کام گرفتن از جهات شده و دچار تکرار    یدر پ   ذهنبا جبر من  م،ینیب را نم  و برکت زندگ  فراوان  تینهایب

به درد ختم شده   کرده و هم خیکه بشر در طول تار ی. تجارب میهست  خواهاده یدر ز  ذهنمن  جۀینتی تجارب ب

  است. 

  که دور از دعوت رحمان بود  هر 
  گداچشم است، اگر سلطان بود  او

    )۵٨٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثتو ،ی (مولو

  و ناداشت است.  اگر سلطان هم باشد بدون زندگ  ذهنمن 

  ستین دامیو ب ددیب کنج چیه
    ستیحق آرام ن گاهْ به خلوت جز 

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

    شود م حرکت به هرجهت از جهان به درد منته   دگیهمان دِید با

  ذهن»  دانم «من م و    یاثبات برتر  یکردن برا  بتی گرفتن و مشارکت خود در غ  رادیپندار کمال و ا  ٩٢٢برنامۀ    با

که    یفرد   ای  ت یشرگزار وضع  کهن یخزان حضور است و ا  زیربرگ   یِمساو   ذهنرونق من   کهن یکردم. ا  یی را شناسا

  باشم.   شود م  دگ یهمان  ییشدن و شناسا  مرادیباعث ب
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  86صفحه: 

  ی روین  میده اجازه م   میباش  نیچشمۀ قبول است و اگر راست   ییتحمل به نظر ذهن با فضاگشا  قابلر یغ  طیشرا

  ما را به حرکت درآورد.   زندگ   یدایناپ

  آذر   یها برادر، تو ز شعله یا ز ی مر 
  ؟یی امتحان را چه شود اگر درآ  یبرا که

  ) ٢٨۴٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  خدا تو را نسوزد رخ تو چو زر فروزد   به
    ییآشنا میتو، ز قد یازادهلیخل که

  ) ٢٨۴٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  87صفحه: 

  ا ی از استرال میخانم مر  ‐٢۶

  برخوردار شد  دار،ی که از د  هر 
  جهان، در چشم او مردار شد  نیا

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

آوردن    مانیا  قاًیعم  عنیخودت را از او جدا ندانستن و    عن یبا خداوند    داریکند، د  داریکه خداوند را د  هرکس

   یو اتفاقات فقط  ها دگیهمان  رید یبودن با او را احساس و تجربه کرد یگه که آن  ،که تو خودِ خدا هست 

  خردمند.  ر یباز  یهستند و ما   یباز

است که هرچه    ذهنافتادن در مردار من   قتیرفتن درحق  ذهن   یهاماندن و به سبب  شناخت در زمان روان  

او    لیاز مراد و م  زیچهمه   است و   ی دیاما خداوند هر بامداد در کار جد  میرو فروم  ترش یب   میتالش کن  ترشیب

  .کند نم  چ یسرپ

لد کنٌ جَلنا شَا باحد یاَص  
لشَ  کراد  ءم نال یعد یحی  
  ) ١۶۴٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

لحظه که    نیما هست، پس ا  اریدر اخت   میکه زنده هست   که تا زمان  یابد  ۀلحظ  نیهم   عنیصبح، هرلحظه،    هر

  گه:  و آن  میشو لحظه ساکن م نیدر ا م،ی شو می و تسل می ریب میتصم 

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

  ) ١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ما را دگرگون مبا حم کن    زندگ  ما کار کند،  یفکان بر رو کن   میبده  اجازه را آماده    کند فکان درون  و ما 

.  یی ایب  رونیب  ذهنمن   ۀزود از پوست  دیبا  خواه و اما اگر آرامش م  کندم  جادیدر ما طلب و ذوق را ا  کند، م

  .کند است که ما را از خودمان جدا م یامانند پوسته  ذهنمن 

  پسر یجبه بشاف ا ،خواه  روح
  زود سر یاز آن صْفوت بر آر تا

  ) ٣۶٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  88صفحه: 

  .ا یب رونیب ات ذهنمن  ۀزود، زود از پوست د یفرما م موالنا

  از مل  َبه جان وان،یبه تن ح تو
  هم بر فَلَ  ن،ی هم بر زم  یرو تا

  ) ٣٧٧۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

اما    م، یزنده ماندن دار  یبرا  ییازهایو ن   میدست و پا دار   واناتی مانند ح  نی اگرچه که در زم  م،یهست  آسمان  ما

به کمال    یمعنو   یا ی هم در دن  م،ی کن   زندگ  نیهم در زم   میتوان ما م  عن یهست    زی جنس ما از جنس فرشته ن 

  . میبرس

  سر ز خواب  یچون برآر بدان خود
  شد واله اَعلَم ِبالصواب  ختم
  ) ١٩٢٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . کند آشار م تیرا برا قش یاسرار و حقا زین زندگ   ،ییایب رونیکه از خواب ذهن ب گاهآن

  داناتر است. و درست  چراکه خداوند به راست  کنم وگو را کوتاه مبحث و گفت  نیا نیبنابرا
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  89صفحه: 

  خانم فرخنده از نجف آباد  ‐٢٧

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

  ) ۶٣٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  خواهد  است که م  نیا  کند،  به جهان نگاه م  ها دگ یهمان   دِیکه با د   انسان  ، ذهنمن  ی هاعادت   نیترمخرب   از

  دهد.   حیآن توض ۀکند و دربار  ر یغلط خود تفس  دِید ن یرا با ا ز یچمدام همه 

  کند.   انی محو ب  به حالت زنده شدن به خدا و تجلّ  ذهنرا از حالت من   رانیخود و د  لیتبد  چونگ  خواهد م

 ل یتبد  یبرا  دیگو و تصورات غلط، مدام م   دید  نی. و با اشود او در ذهن م   شدن دائم  خود باعث زندان  نیا  که

   نداشته و شباهت  فکان هماهنگ خود با قانون کن   نیانجام دهم که ا  دینبا  یکار انجام دهم و چه   دیبا  یکار چه 

  ندارد.

قبول کند که    خواهد نم  رای . زردیگ در قعر چاه ذهن قرار م  ، و چونگ  چون  ریبسته به زنج   ییبا دست و پا  و

  است. ییانجام دهد، آن هم فضاگشا دینبا ترش یکار ب  ی لیتبد یبرا

و     ذهن  ی ارها یغلط با مع ما به   . ولردیگ ما صورت م   لیشده است که تبدگشوده  ی فضا   نیا  ق یاز طر  درواقع

تصور    نیکرده و به ا  د یکارها ما را ناام  ن ی. که امیکن   انیرا ب  ران یحضور خود و د  زان یم   م یخواه کش آن م خط 

  .میانکرده  شرفت یکه پ اندازد اشتباه م

  م یکن ها مراجعه ممدام به علت  یبندبا فضا   است. ول  ما حتم  شرفتیپ  میباز کن   درست اگر فضا را به   که درحال

علت    نیکه به ا  میکن م  یابیها را ارزو آن   میریگ درنظر م  ران یسنجش خود و د  ۀو وزن   اریها را مع چون علت 

  ،  شدن خرد زندگ  یفکان و جارقانون کن   یاجرا  یها راه را براعلت   یر یکارگبا به  درواقع  بد هستند.  ایخوب  

  .  میبندبه خرد و فکر و عمل خود م 

  میعلت است و مستق  یمن ب  کار
  میسق  ینه علت، ا رمی تقد هست

    )١۶٢۶ تیدفتر دوم، ب ، ی(مثنو 
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  90صفحه: 

  خود را بردانم به وقت  عادت
  بنشانم به وقت  ش،یغبار از پ نیا

    )١۶٢٧ تیدفتر دوم، ب ، ی(مثنو 

  پرنار شو  نیکه: ه میرا گو  بحر 
  آتش را که: رو گلزار شو میگو

  ) ١۶٣٢ تیدفتر دوم، ب ، ی(مثنو 
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  91صفحه: 

  ساله  ١۶ دایخانم آ  ‐٢٨

  ما فردا پر از شر شود  شهر 
  تر شود ارزان است ارزان شر 
  ) ٢۵٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  انییحلوا  یا دیشر غلط در
  ان یصفرائ یکور  ،طوط همچو

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

  د؟ یخوان  م  دیشعرها مال نسترن است، شما دار نیا دیدانست بله! شما م آقای شهبازی:

  ام راستش. استاد، گوش نداده دانم نم  :دایآ  خانم

ب  نیا  ر،یبله د  د،یگوش نداد  آقای شهبازی: ا  تیسه  .  د یندارد شما هم بخوان  است. خب اشال   شانیمال 

  . کنم م  شوخ

  استاد، بله.  دانم م  :دایآ  خانم

  . د یبه اصطالح دار . سرقفلدیااز شما شعرها را مال خودتان کرده  برخ  آقای شهبازی:

را   هات یکدام ب  دیدان از آلمان م  ای پو  یآقا   ،» «همچو مست:  خواند را م   «مست»آن    ا یخانم مرجان از استرال  نیا

    خواند؟ م

  .دیگو م  یز یچ  ی آخر متنش  د،یگواستاد همان که م  :دایآ  خانم

  ست» ینان سنت اله ن طلبی «بکه  دیگو بله م غمبر، ی گفت پ آقای شهبازی:

  است. شعرها را به اسم خودش ثبت کرده  نیا رید شانیا

  برند خودشان است. :دایآ  خانم

  . خوانند برندشان، بله! واقعاً هم برندشان است. هردفعه هم م  آقای شهبازی:
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  برند درستم کنم.  یخودم  یبرا دی استاد من هم با :دایآ  خانم

  د؟ یده م ح یترج  لیکدام شعر را خ  د؟یشما خودتان برند خودتان را ندار  آقای شهبازی:

  دوست دارم، هنوز برند مشخص ندارم.   لیشان را خ استاد من همه  :دایآ  خانم

  . دیخوب برند ندار آقای شهبازی:

  خوب   لیخ

  برند من است. یهست هست، استاد همۀ مثنو :دایآ  خانم

  :دیگو را که م دیاصطالح کانادا، آن شعر جدبه  هم از ونکوور نا ی بله خانم د آقای شهبازی:

  مرده تن»   نیبه من زنده شود ا «چون

  . مین یبب دی کن  دایبرند پ ی اند. بله! شما هم حاال را برند کرده  نیا

  .شود نم رید میکن  دایبرند پ ی  دیبله استاد با :دایآ  خانم

  . دییبفرما خوب،  لیخوب، خ  لیخ  آقای شهبازی:

  شود، م   ادیز  نیکرۀ زم  یدر رو  یشاد   عن یکه شر    دید   میخواه   م،ی اگر ما به حرف موالنا گوش بده  :دایآ  خانم

  . شود تر مارزان 

و آن را به    شود م   ادی در ما ز  یکه شر و شاد  دید  میخواه م،یکن  یهمار   و با خرد زندگ  میفضا را باز کن   اگر

  . میده هم انعکاس م ایدن

پول    میبرو  مییگو . مثال می تقلّب  یها یبه شاد  میاو رفته   میارا رها کرده   مان درون  سببی ب  یشاد  نیما ا  االن

.  ستندیشر ن   هان ی. نه ادیای ب  رمانیتا شر گ  میلباس خوب بخر  م،یهتل خوب برو  م، یمسافرت برو  م،یاوریدرب

  . ستین خوب است اما شر اصل  زهایچ نیا

 ی شاد  میما باز کرده است. اگر کوشش کن  یرا برا  سببیب  یراه شاد   که زندگ  دی بو  خواهد موالنا م   جناب

  خواهد شد. اد یدر جهان ز سببیب
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  در شر و   هست ییانسان که حلوا یا

  . هست یغوطه بخور. تو از جنس شاد سببیب یشاد  و

که شر را دوست دارد    است. مثل طوط  ذهنو غم مال من   میبه غم ندار ل یو م می هست طلبی در اصل شاد  ما 

  را طلب کن.  سببیب  یشاد ییفضاگشا ای تو هم ب

  ی سمت شاد   اتییو فضاگشا  میرا دوست دارد، تو با تسل  ییکارافزا  غم و  عنی  ستیکه صفرائ  ذهنمن   یکور

ا  زندگ  سببیب ا  تیو خالق  یشاد  نیبرو.  و فکرها و عشق  غم  نه  دارد  ارزش    ی گرفتار   ، ذهنمن   یست که 

  .ذهنمن 
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  از اصفهان  یمهد   یآقا ‐٢٩

    یفکری : جهان بموضوع

برداشت کند،    ندهیاز گذشته و آ  یز یچ  خواهد م  عنیلحظه نباشد،    نیکه انسان در ا  دیآ وجود مبه  موقع   فکر

  . میکنمصرف م  هودهیخودمان را ب  ذهن  یِانرژ  می برو ندهیگذشته و آ اگر ما به  که درصورت 

   ی به او نزد  شتر یدر حال باشد شاه هم ب  شتر یکه انسان در حال باشد، هرچقدر ب  ست جهان  یفکری ب  جهان 

  . شود م

  .  خود و گرفتن قدرت از زندگ   حساب آوردنِبه  عنی یفکریب جهان 

    یبا او    م یو جنس او از گذرا بودن است، بتوان  کند را کنترل م  که کل جهان هست   ییروین   عن ی  یفکری ب  جهان 

  .میبشو

آن جنگ    خاطربه   میخواه که ما م   یزیحاکم باشد چون هرچ   که صلح در تمام هست   ییجا  عنی  یفکریب  جهان 

   عنی  م،یدرست کن  جنگ و ناامن  میخواه ما اگر م  عنی. دیآ وجود مبر اثر فکر به  هم میدرست کن  و ناامن

  . میکن فکر مراقبت م ی از  میدار

  م یرا انجام ده   رهیکردن، و غ  بت یکارها مثل قضاوت، مقاومت، و غ   لیکه خ   ستی الزم ن  عن ی  ی فکریب  جهان 

  . میراه را هم انجام ده  نیکه ا ستی. پس الزم نرود م  نیچون تفکرات ما از ب

وجود    چارچوب ذهن   چیجهان ه  نیچون در ا  میداشته باش  ستیپندارِ کمال الزم ن  رید  عن ی  یفکری ب  جهان

  . مینی را بب  او جهان هست قی از طر می ندارد که ما بخواه

طور که جناب حافظ در  . همان میغرق کن  و دل را در سادگ  می را کنار بذار  یریگسخت   عنی  یفکریب  جهان 

  فرمود:   ٢٨۶غزل شماره  

  طبع   یبر خود کارها کز رو ریآسان گ  گفت
  کوش جهان بر مردمانِ سخت گرددم سخت

  ) ٢٨۶غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د
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  95صفحه: 

را    زندگ  یروین  نیکه ا  شود م  ادیز  قدرن یدرونمان افراوان در    اقیو اشت   یعشق، فداکار  عنی  یفکری ب  جهان

   است که زندگ  نیمسلمان، مهم ا  ایکه فرد مورد نظر کافر باشد  ستیو مهم ن میده از خودمان هم م رونیبه ب

  . م یهبد به او تابش زندگ دیکه باشد ما با یزیخداوند درون هرچ  ای

  . خرد هستند را م ها دگی ما را که همان ی هاو آهن قراضه  خود زندگ شود ما م یِ مشتر   عنی یفکریب جهان 

  ٰىاشْتَر ماست اله یِمشتر 
  برتر آ   نیه   یغم هر مشتر  از

  ) ١۴۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   عنی یفکریب جهان 

  ؟ یگرددر آن گوشه؟ چرا تو هم نم یچه افسرد 
  ؟ یگردکه جز بر غم نم تو فکِر منحوس  مر 

  ) ٢۵٠٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

  �🔹🔹�پایان بخش سوم  �🔹🔹�
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    ای تالی خانم الناز از ا  ‐٣٠

  رای ز یاز خود ستیشو ن ستین
  ستین تی جنا تیبتر از هست 

  
    اتَستیمشل و کنا نیا دیگو

  ست ین تیکنا نیاست ا حیصر  نیا
  ) ۴٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

صورت  لحظه به  نیاست که ا  ست یاست. ن  ست یاست عدم است، ن  هست  اصل  شۀی است و ر  قتیکه حق   چهآن

با پنج حس و ذهن    ییبعد قابل شناسا  چیه  است، ول  اتی ح  یرویهمان ن  هست  قتی. حق دینما م  فرم تجل

  است. ندارِ آلحظه وام  نیا که هست یا ستیاست، ن  ستی ذهن ن یواقع براندارد و در 

است، مغز و جان   یاتنها پوسته   . هستگردد م   ییو توسط عدم تجربه و شناسا  زدیخ لحظه از عدم برم   نیفرم ا 

  است.  ست ین هست

 گردد  را دارد. انسان متوجه م   ستیجهان فرم ن  نیمحدود به ا  اششهیر  کهنیا  ییشناسا  ییتوانا  انسان  یار یهش

  . ستیو اصال قابل اصل گرفتن ن ستین  قتیتمام حق  فهمد چه با ذهنش مکه آن 

خودش    تواند آشنا بداند، نم ذهن   یها جسم متحرک از خود و معلوِل علت   ی عنوان  خودش را به   تواند نم   انسان

  .ردیرا اصل ب داند م چه که من هستم» «آن ن  عنواکه ذهنش به  ی ریتصو تواندجسم بداند، نم   یرا صرفاً 

نم  به  تواند انسان  را  مجموعه خودش  شناسأ عنوان  جسمش  سرگذشت  نم   یی   چون   ی چند   تواند کند،  و   و 

  کند.  فی و توص  حیخودش را تشر ایخودش را بسنجد و  چونگ 

  ی ر یمتوجه بشود آن تصو  عنی  داند، نم  چیو ه  ستین  کسچ یکه متوجه گردد که ه  شود انسان م  موقع  انسان

اش ضبط شده و چه که از دانش و تجربه در حافظه و فکر و مجاز است و آن الی خ یکه در ذهنش از من دارد 

  .شود محسوب نم   قتیحق  دهد،انجام م  ریو تفس لیتحل ذهن یها شدگ  شرط ٔ واسطهبه

شده از بدن را ما قلب خارج   یمثال    م،یعضو جدا از بدن دار  یاست که نسبت به    یا مثل همان آگاه  نیا 

نم  یعنوان  به تپ   هرچند که حت  م،یشناس شخص  نم  دنیزنده باشد و درحال   باشد. مثال قلب    نیا  مییگو
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مثال   م،یشناس نم  داند عنوان م  پر از کتاب را هرگز به ٔ خانه کتاب   ی   ای.  است  یشخص بد  ایاست    یشخص خوب

  .داند م  ل یخانه خکتاب  نیا مییگو گز نم هر

خانه است،  حالت، آن کتاب   نیدر بهتر  میچه در حافظه دارحاال تمام بدن ما درواقع همان قلب است و تمام آن  

  و مجالت زرد است.  لیتخ  یهاو کتاب   جعل  یهاالبته ذهن ما انباشته از کتاب 

ا  هرحالبه شخص محسوب    تواند خاطر جسم داشتن نمکه انسان به  میرا بن  ییشناسا  نیا  دیبا  کهنیمنظور 

  دانا فرض گردد.  تواند صرف وجود اطالعات در ذهن نمبه  ایبشود 

   هست  نیرا دارد که متوجه گردد که ا  یار ی هش  نیاست که جهان را برپا ساخته، اآلن انسان ا  یی روین  ق یحق  هست

  است. فرمی ب تهس  قتی. حقستی ن هست  قتیدار تنها حق فرم

متوهم شده    کند،  م  ییشناسا  دهد چه ذهنش نشان مخودش را برحسب آن   متوجه بشود وقت  تواند م   انسان

فکر    ذهنمن   یماریاختالل توهم. انسانِ مبتال به ب  یدارا  مارِیب  ی را باور کرده، مثل    اساسیفکر ب  ی  عنی

را    دهد م   ش ینما  قتیعنوان حق به   ذهنشچه  باور دارد. انسان آگاه آن   قتیعنوان حق را به   «من شخص هستم»

  برابر آن دارد. دانم و موضع نم کند م نف

و حرف زدن و واکنش نشان    جان یو به فکر و ه   مینگه دار  ی اریرا در هش   ستم»ی«من شخص ن که     آگاه  نیا  دیبا

را اصل   یانه یزم   یفضا   ستی باشد. با  دهد ذهن نشان م  چهآن   حواسمان به نف  ست یفقط با  م،یدادن تن نده

عنی   م،یریب   که در سرمان م  ییزهایناظر را، نه چ  یار ی هش  بدن احساس م  در   ا ی  جنبد ،ها فرع وجودند  آن   شود

 بار به باشند، وگرنه فاجعه    جانیمنبع و مرکز کنترل فکر و عمل و ه   توانند مشاهده بشوند، نم  ستیو تنها با

  .دیآ م
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  ی شهباز  یسخنان آقا ‐٣١

  تو مات و من ز زخم شاه مات  یا
  رخت هات  ِری شَه شَه به ز زنمم

  ) ٣۵١۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نکند، شطرنج با فکر است،    یانسان با خداوند شطرنج باز   می مهم است و درواقع گفت   ل یخ لیخ   ت یب  نیا  بله

  .  دیکن فضا باز م  نیبنابرا د،یکن م  یشما باز و  زدیر م  نَرد باشد و تاس را زندگبله تختۀ تخته 

کند مقاومت    ی. اگر فضابند دانم من نم  داند، خداوند م  دیگو کند دارد م  ییکه انسان اگر فضاگشا  دیگو م  و

  . کند خداوند را مات م نیپس بنابرا داند، خداوند نم دانم، که من م دیگو کند، پندار کمالِ انسان م

مثل ترس و خشم    یبد  جانی ه   دهد، واکنش نشان م  و   کند  لحظه مقاومت م  نیدر ا  ی ریهرکس د  ای شما    کهنیا

  عنی. مات کردن میکن خدا را مات م عنیواقع شاه را در  می ما دار ،یی فضاگشا یجابه دیآ وجود م و رنجش به

  .»دان «نم   مییگو م

که چار    دانند باشد، و نم   ی طورن یا  دینبا  تیوضع  نیاست که ا  نیبه ا  شانیهارنجش  مردم و   یها ت یشا  اکثر

را   زهایچ نیهست که ا شانی فکرها کنند،بد فکر م دانند دارند. نم ذهنمن دانند خودشان، نم کنند دارند م

  . رونیدر ب آورد وجود مبه

  ی اقصه   ی موالنا    جه یاست. درنت  ذهنمن   ی فکرها  ست،ین   خرد زندگ  ای شده و  گشوده  یآن فکرها مطابق فضا  

  مات.  ش، یک  عن ی «شَه شَه»  دیگو و م برد و دلقک از شاه م کند م  ی درست کرده که دلقک با شاه شطرنج باز

است که انسان با خداوند   نیا  اش معن  ؟ ی چه تو شطرنج را برد  ی دلقک را که برا  ن یا  ردیگ کتک م  رِ یشاه ز  و

که چطور تو    ردیگ م  کتک   رِ ی. خداوند او را زبرد خودش در توهمش از خداوند م  الِی و به خ  کند م   یشطرنج باز

  . ریفکر است د اچون شطرنج ب  ؟ کن م  یبا من شطرنج باز کن جرأت م

م  بعد من  به  موقع  م   مات!»  ش،ی «ک  ییگو آن  مات  را  من  تو  با    ؟کن چطور  تو  پس  هستم.  خرِد کل  من 

  نه با خرد، پس کتک بخور.  کن با من صحبت م ینفست دار  ی هابراساس خواسته ها دگ یهمان 
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تو مات    یهاخداوند که من تو را مات کردم! من حاال از کتک   یا  عنی،  تو مات و»   ی«ا:  دیگو م   نیهم  یبرا

از تو م   عنیتو را مات کردم. مات کردن    دانم، بهتر از تو م  من گفتم   عنیشدم!     ن یهم  یبرا  دانم من بهتر 

  لحظه را قبول ندارم.  نیو اتفاق ا کنم م  تیشا

  . دگ یهمان  یهارخت  رِیمات، در ز  شیک  ،یمات شد ، تو مات میگو تندتند م ه  عنی «شَه شَه» زنم م

. ما  دیایدردش ن زند، م که شاه که شیرو گذارد را م ز یچلحاف و تش و همه  نیآن دلقک آخرسر تمام ا چون

  ی هرحال ضرباتش رو به  ول  د،یای دردمان ن  زند که اگر خداوند کتکمان م   میشد  میقا   دگ یهمان   ۀیهزار ال  ریهم ز

  ما کارساز است. 
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  100صفحه: 

  ی شهباز  یخانم سارا از آلمان با سخنان آقا  ‐٣٢

کردنشان    تیچند مورد را که رعا  کنند؟  کم م  یی تای  یفضا   یِا ی در رفتن به در   چه عوامل  پرسم خودم م   از

ذهن نگه    رِینادان در آب ِ  نکردنشان من را مثل ماه  تیرعا   حالن ی و درع  دهند هل م  یی تای  یا ی در  یسومرا به 

  .گذارم به اشتراک م دارند م

استاد گوش    یهاساز به حرف . اگر با ذهن دردییگشاآن هم با فضا   ،ی استاد معنو  ای   ریمتعهد شدن به پ  ‐١

حرفِ    ییگشاکند. در حالتِ فضا    مخربِ ذهن  یهابه خرافات و الو   لیآن سخنان را تبد  تواند ذهن م  میده

  . مییگو خودمان به خودمان م  شهیرا هم اصل

اشتباه   ی هانک یدشمن هست که ع   یکنم که در درونم    ییشناسا  ق یطور عمبار به   ی است که    نیکار ا  نیترمهم 

ا  دیگو چه استاد م به آن   ارانه ی کامال و هش  د ی. پس باگذارد چشم من م  ی رو نه  به    که نیعمل کنم     ی فقط 

  استاد عمل کنم.  یهااز حرف  یدرصد

 ذهنمن  مطمئناً مقاومت نشان م م یمقاومت به حرفِ استاد عمل کردم برا  نیکار. هر وقت با وجودِ ا  نیبه ا  دهد 

  برده.  ای در یسو و به  رونیب ریمن را از آب  قتاًیگشا بوده و حقراه  اریبس

  مثال:   چند

شنبه و جمعه و استفاده از  زندۀ روز چهار   ی هابه برنامه   یبردارادداشت ی کامل و متمرکز همراه با    کردنِ  گوش

  پدکاست.  ق یتکرار از طر یها در طول روز برا فرصت

اب  تأمل،  درموردِ  حفظ کردن  و  ز   اتی تکرار  برنامه  در  م   اد یکه  رو شوند تکرار  وقت خوب  هر  و    تی ب  ی  ی . 

  خود انجام شده. بهکارِ حفظ کردن خود  شتریکردم ب ارتباطش به خودم تأمل

ی داشتن که آن را از قبل م  یبرنامۀ معنو به آن متعهد م  طی و در همۀ شرا سمینو مانم .  

  نوایبرهنه و ب نیکجا ب  هر 
  است از اوستا  ختهیکه او بر  دان

  ) ٢۵٨٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  101صفحه: 

  دلش  خواهدچنان گردد که م  تا
  حاصلشیدلِ کورِ بد ب آن
  ) ٢۵٨٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  طلب:   ‐٢

  داشته باشم.  دردیب  ِ زندگ یو  یماد   یهاشرفت یپ یشدن به خدا را ورازنده   طلبِ

  آسمان  ی هااز باده یاقطره
  ان یوز ساق  جان را ز م  برکنَد
  ) ٨٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی را هم ماد    و راحت    حالو خوش   دانم م  هان یبهتر  قیخود را ال    عنی:  اقتیهمراه با حسِ ل  سخا و بخشندگ   ‐٣

  . کنم استفاده م بخشندگ یهستم و از فرصت برا شیاند. فراواندارم به خودم و به همه روا م  یو معنو 

  رضا:  ‐۴

  بودن.  رضا داشتن، راض لحظه دروناً نیا در

  . چسبم نم  خاص یِفکر  یالو چیها: به هرسم وفا   تِیرها کردنِ محدود ‐۵

  ترازو:  ‐۶

  .کنم  م  تیرعا ام زندگ   یهاجبران را در همۀ جنبه   قانون

  لحظه، قدم اول:  نیا ‐٧

  رِ ی ام را بشنم و به آبان توبهناد   ِ مثل ماه  شود کردم که باعث م  ییرا در خودم شناسا  مورد لغزش  نیا  در

  . فتم یب تابه ذهن و به ماه

م   ارانهیدردِ هش  ییگشافضا   نیاست. اگر ا  ییگشافضا   شهیاول هم  قدم یآن را قبول کنم،    دیبا  طلبد   نقطه ٔ  

  است.لغزشِ بزرگ در من فرار از درد بوده 
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  102صفحه: 

  ذهن  یهامن به واکنش   ییگشافضا   آمدها ش یاز پ  یار ی هنوز در بس  آورند  دردسازِ ذهن هجوم م  ی هاال ی خ   وقت

  .  شود آلوده م

  مثال:   ی

به گوش دادن به    لشیبا موبا  کند است شروع م  میاز بستگانم که نزد   یو    سمینو م یمعنو غامیپ  ی  دارم

 یی گشافضا  دیکه با دانم برخورد م نیمن در اول  بلند. خُب یآن هم با صدا اد،یبرنامۀ خشن و پر از دادوفر ی

   که از پشتِ گوش   نم یب گوشم. بعد م  ی رو  گذارم را م  نگم یکنسلز ینو  و گوش   شوم بلند م   کنم، پس به آرام 

  شود  «م  میگو م  زیآممالمت   یصدا  یپشتم به آن شخص است با    که لحظه درحال  نی. در ادیآهم صدا م

  ند یگو دارند که م   انی گر جرمالمت   یو در درونِ من فکرها  ،شنوم» هم صدا را م   دارم از پشتِ گوش  ؟ کمش کن

  بذارد؟  گوش  دیکه با فهمد چرا نم دهد؟ را گوش م   یخود یب زِیچ  نیا اصالچرا 

  . ستین گنجد م  در آن زیچکه همه یحالتِ بحر نیا خب

پندار کمال    نم؟یب شاه را در لباسِ آن سروصدا م  ایدارند؟ آ  فکان الهجز قضا و کن   یریاتفاقات منشأ د  مر

  خدا را؟  ای  پرست ذهنت را م

اتفاقات را    یِ به جبرِ درد و انقباضِ پندارِ کمال؟ منظوِر خداوند از باز  ایلحظه به بهشت برد    نیتو را ا  یمرادیب

  ؟  خواه  ها مراد مو از آن  یرو  ها مبه جهت  ای یریگ م

  بله پندار کمالِ تو است؟  ستندیتو مردم ن یهاکه سبب درد  دان م

  پندارِ کمال؟  نکینگاه کردن از پشتِ ع  عنی گناه  دان م

  . یدار نمبر  ویجمله است: قدم اول را ن   یدردِ تو در  علتِ

دردسازش    االتِی که ذهن و خ  یز یکنم که چ   ییگشاچنان فضا    عنیبردارم    ویقدم اول را ن  دیلحظه فقط با  نیا

  نداشته باشند.  یاثر  چیه کنند دمدمه م

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

  ) ٣٧٢٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  103صفحه: 

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

  ) ٣٧٣٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  مثل مثال باال بارها و بارها بهم ثابت شده که: ی موارد در

  حرون  یا زندیست ،ی ز یتو ِبست تا
  ) ٢۶٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

طور که انبساط  همان   کند،م   جادیمقاومت ا  رید  یهاشده باشد، در انسان  دهیاگر با سوت پوش  حت  مقاومت

  . کند م ریپذرا نرم و انعطاف  رانید ، قیحق  یِخاطر و آسوده 

  باش که هر که راز دانَد  خوش
  کشاند  خوش  که خوش داند

  ) ٧١٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  نده ی و با حرکت ذهن به آ  دهم جان م   یاست که به زمان مجاز   نیا  برد ذهن م  ریکه من را به آب  یر ید  اشال

  .  روم م

  از دلِ ما طلوع کند.  خواهد م  زندگ  دیاست که خورش نیها نشانِ الغزش ییشناسا کهن یا انی در پا و

  زند   دیخورش یدم سرد زند، از پ صبح
  نََفسِ سرد مرا نیتُوست ا دِیخورش یپ از

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

و    دیآ که از ذهن و دهان شما م  ییهاغام یپ  نی چن  ی. واقعاً  عال  عال  سارا خانم، عال   نیآفر  آقای شهبازی:

  دارکننده، یب  اری بس  م،یشر کن   دیاست. واقعاً با  رینظیاست، ب  رینظیاصال ب  جا،نیا  شود مجسم م  شود، گفته م

  جا و مربوط.  از خالصه، مختصر، به 
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  104صفحه: 

  ی شهباز یسخنان آقا خانم سوده از دانمارک با   ‐٣٣

  .کرد اآلن سارا صحبت م آقای شهبازی:

  چون خودم وصل شدم. دمی. تکۀ آخر را نشن دانم بله م  سوده: خانم

  آره، چقدر جالب صحبت کردند، ماشاءاله ماشاءاله.  آقای شهبازی:

.  رند یگ نهنگ م  هانیا  ،ییها قالب چه    ،یی رهایگ . چه ماهیشهباز  یآقا   دیدرست کرد  ریگ شما ماه  سوده:  خانم

  . واقعاً عال  ،همه واقعاً عال هاغامیپ ، عال اریبس

اگر    ... .است، از نظرِ  رینظیب  نندگان،ی شما ب  د، یکن برنامۀ روز جمعه که شما صحبت م  نیبله، ا  آقای شهبازی:

برنامۀ مردم    نیبرنامۀ مردم. ا  ن یو استفاده از ا  ی گذارارزش   ، استفاده واقعاً، قدرشناس    عنی شر    م،یشر کن 

  . دییبفرما د،ی خشاست. بله بب دیمف   لیاست واقعاً برنامۀ شماست. خ

من    دیدان که م   طور ن یاآلن هم   هاغام یپ  نیدرست است واقعًا و چقدر واقعاً خودِ ا  کنم، م  خواهش   سوده:   خانم 

تر شدند، چقدر فرمشان کامل    خوب بودند، ول شهیهم  هاغام یبرنامه آشنا هستم و پ  نیهشت سال است که با ا

  است. زیانگفت واقعًا چقدر ش هاغامیپ نی در هم شرفتیو پ دتریمف  لیخ ل یچقدر واقعاً خ

  م، ی ها را اگر ندانهست که آن   یو بار زیر  اری موالنا و عرفان نکاتِ بس نی. در اینکاتِ بار  بله  آقای شهبازی:

  جا چ یه   اتی جزئ  نی. اکنندم   انی و ب  اندده یرا اآلن مردم فهم   ات ی جزئ  نیدارد و ا  اتی که جزئ  ر یمثل هر کاِر د

همه    اریدر اخت    اآلن مجان  کند، ول  کشفسال زحمت بشد    چهل خودِ آدم مثال س   کهن یمر ا  شود نم  دایپ

خب در عرض پنج    ول  سد،یبنو  تواند کتاب م   یرا    غامشیپ  نیبدهد هم  حیسارا بخواهد توضاگر    .ردیگ قرار م

 دیآ دستش م  ییزهایچ  ی را مثال پنجاه بار گوش بدهد،    غامیپ  نیا  . اگر کسکند م   انی ب  قهیشش دق  قه،یدق

چند بار گوش    د یبا  شود، نم   دن یفقط با شن  شود، نم   دهیهم هست. خوب د  ن یهم هست، ا  نیها ا  د یگو که م

و چقدر    کند م  انی ب  آسان  نیرا به ا  هان یو ا  دهیشخص چقدر زحمت کش  نیکه ا  باز بشود، بفهم   نیتا ا  بده

  . دییبفرما دی. بله، ببخشدیگو هم روان م

امروز    خواستم که م   از نکات   یاست و    طورن یهم  قاًی است کامال، درست است واقعًا دق  درست   سوده:   خانم 

رو نگذاشته و شما  در گفته، راه  اتشیکه در اب   موالنا با نکات دمیاست که فهم  بود که چند وقت  نیهم  میهم بو
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  105صفحه: 

  ن ی ا  شیکه مادرم حدود نُه سالِ پ  ین باریاول  میگو که مثال م  من  یبرا  دیکن م  انیرا ب  نیا  دییآ که م  یطور

  .  فهمم موالنا است، گفتم من که نم  ی گفت خوب است شعرهاسارا   ست؟یچ نیا گفت و م   دیشن برنامه را م

که خواندم،    ییهاکتاب   التم،یبه بعد خب در خارج بزرگ شدم، تمام تحص  سالمن از ده  دیدان که م  طورهمان 

  گوش کن.   فهم گفت نه تو هم م  ول  سم،ینو م نیاقرار کنم به زبان الت د یبا نمینش  هم که م  ییهاغام یپ  حت

رو، چه  در راه  یجا و  ی دیکن و باز م  دیشاف کس مهمه  یرا واقعاً برا نیا دییآ که شما م  یجورنیا خالصه

  .  دیاستفاده کرد یچجور  یاز تکنولوژ  د،ی رو نگذاشتدرکه واقعاً راه   دیکه شما کرد یر یکار د ی ند، یگو م

ه   عنی ما  بو  میندار  رید  ی ابهانه   چیواقعاً  نم  مییکه  اآلن  نه   مثال عنی.  شود   نم تلرام،   دانم پادکست، 

واقعاً   عن ی.  تیخودش استفاده کند، وبسا  یزها یممن است به چ  که هرکس  ییزهای چ   حاال  سبوک،یف   وب،یوتوی

امروز، از لحاظ تلفن،    دیهم حل کرد  یتکن   مشالتِ ممنون    لی خ لیو خ  ست یرو واقعاً ندرراه   ر یآن د  میگو م

  ممنون.   لیخ

  .  کنم خواهش م آقای شهبازی:

   نشود ول ترش یب قه،یشش دق قه، یکردم، چند بار خواندم که پنج دق  زی که چ ام یپ ن یمن ا د یببخش سوده: خانم

  بوده کوتاه باشد.   قرارکه کردم از وقتم کم شود.  ییهافکر کنم با صحبت 

  . دییندارد بفرما بینه ع  آقای شهبازی:

بذارم    خواهم را با شما به اشتراک م   ی انوشته تجربه  نیدر رابطه با کنترل است و با ا  غامی پ  نیا  سوده:   خانم 

بوده است و    کاره چ یتجربه ه  ن یا  داد. من من در  ن یو توکل تمر  م یتسل  رش، یآن من را در پذ  ق یاز طر  که زندگ 

  هست.

چار کنم؟ به   ست؟یبچۀ دوم چ  ۀیقض   نیکه مامان ا  دمیپرس   شانیاز ا  کردم، با مادرم صحبت م  شیپ  یچند 

  ی چجور  ست؟یدرست چ  می ها باشد خوب است؟ اصال بچۀ دوم خوب است؟ تصم بچه   نینظر تو چند سال ب

    ست؟یدرست چ  می تصم ای نه؟  ا یهست  درست  میتصم  دانم نم   ول م،یدوم را دار عالقۀ بچۀ رم؟یب میتصم 

   دست تو است؟ من در جواب گفتم درست است که وقت   مش ی زد و گفت مادر مر کنترل و تصم  ی لبخند   مادرم 

خب مامان اگر آدم نخواهد حامله    نه، ول  ای  دیایب  شیپ   که حامل  ستیباز هم معلوم ن  ردیرا ب  مشیآدم تصم 

  دست آدم هست.  ن،یپس کنترل ا کند، م یر یبشود جلوگ 
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  106صفحه: 

روشن    میبرا  ز یچشل گرفته؟ ناگهان همه   ی ریبا وجودِ جلوگ    چقدر حامل  دان و گفت م  دیباز هم خند  مادرم 

آن هم    ،می فکرها و منطق محدودم تصم   نیکنم با ا  و سع   رمیب  میکه تصم   ستمین  یاکه من کاره   دمیشد فهم

  چه؟   عنی. اصال درست و غلط رمیب درست  میتصم 

اش کردم. مادرم گفت شما اگر عالقه   ییآمد و احساس رها  نییاز دوشم آناً پا  نینسبتاً سنگ  یبار  آگاه   نیا  با

روشن و آشارا شد.    میابر  زیچصحبت کوتاه همه   نی. با ادیخوش آ  دیو هرچه آ  دست زندگ   دیبسپار  دیرا دار

  .  ستیکنترل دست من ن

که    دمیو من باز بهتر فهم   م یحال شدخوش   ار ی حامله شدم و ما بس  رمنتظره یبعد من به شل غ   کوتاه  مدت 

که آمد، بارش    قیکه به ما اهدا شده بود، از همان طر  ی اده یرس. چند هفته بعد مهمان نو ستیکنترل دست ما ن

به شل    که حامل  دمیو فهم  دمیشن  را  شیجواب آزما  مارستانی در ب  . وقترا بست و باز رفت به اعماق زندگ

پرستاران تعجب کردند و گفتند     که حت  ی بودم. طور  می آرام و کامال تسل  یبی صورتِ عج رفته، به   نی از ب   عیطب 

  .دیریپذ م  آرام نیاتفاق را به ا نیچقدر خوب که شما ا

و اطاعت از زندگ   دمی بودن خود را فهم  کوچ  را تجربه م زندگ  جانی. اکردم   داد.    نیبودنم را تمر  میواقعاً تسل

که آن را    رمیبعد از من خواست که بپذ  یروز به آن روز و چند  نیدر عمق وجودم کاشت از ا  یانطفه   رمنتظرهیغ

  است.  نیاکنون ا که خواست زندگ  رمیرها کنم و بپذ دیبا

  م یو از صم  کردم بودن را م   میتسل  نی تمر  م،یرفت م  شیآزما   ی  یاولم افتادم. هر وقت که برا  دوران حامل  ادِی

  . دیخوش آ د یهرچه آ مم،یپس تسل کنم، اعتماد م زندگ ییو دانا   به زندگ گفتم قلب م

حامل    دگیچ ی پ  چیاولم بدون ه   رفت ول  ش یپ   زندگ  ش یبار که وقت آزما  نیحالم که اخوش    د، ی از من رس  

در    رم،یرا بپذ  ندیآ وجود م به   قیطر  نیکه از ا  راتییرا اجرا کنم و تغ  توانستم به قولم عمل کنم و احترام به زندگ

  رشد کند.  ترشیو ب ترش یب رشیپذ کهنیا  د یام بهعمل و نه در حرف. 

  ی و شاد من ز در درآمد به مبارک  بت
  یمرادیبه جهان ب  دمیمراد دل رس به

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  از تهران  لدا یخانم   ‐٣۴

  رون یرفت، اما من از کافه ب  شیپ   ظاهراً عال  ز یچاز دوستانم رفتم. همه   ی  دنِیها به دهفته بعد از مدت   نیا

از غزل   ریز  تیبه ب ی شهباز  ی گوش دادم که آقا را باز کردم، کم  ٩٢١برنامۀ شدم.   ی جور یآمدم، حس کردم 

  . دندیرس  ٢٨۴٢

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

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ،  نی بب  «چونه»جز    یز یو چ  یبرو   ذهن   یها جهانِ من به    شود . اصال نم میاها در چونه چقدر ما انسان   دمید

در    م،یااآلن چونه   م،یبود که قبال چونه بود  نیدوساعتۀ من با دوستم حول ا  یوگو. تمام گفت ییبو  ای  یبشنو

  بود.   میچونه خواه  ندهیآ

نام گنج حضور نبود، من هم اآلن مثل  به  یامن معجزه   . اگر در زندگشود بار چونه له م  ریدوستم دارد ز  دمید

   توهم   ریتصو  ی صرفاً    ذهنمن   نینکرده بودم ما اصلمان عدم است و ا  ییدوستم بودم. اگر من هم شناسا

    کنم. لیتبد رید ونه»«چ یرا به  «چونه»  ی کردم م  اآلن داشتم فقط سع است،یپو

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

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

لحظه است و فقط    نیلحظه است، فقط هم   نیهم   دیگو بخش است، چقدر کامل است. م آرامش   تیب  نیا  چقدر

قدم را بس نکو   ی  نیاست. ا  ذهنمن  بهشدن نسبت  ست یو ن  ییقدم فضاگشا  ی   نیقدم وجود دارد. ا  ی

  .  ستیمهم ن ی ز یچچ یه ریو د یشو بردار تا وارد کارگاه صنع زندگ

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

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  ن ی صدر هم   ، برس   ییبه جا   خواه نم   ، ییکجا  دان نم  ،ی شو م  خبری ب  از چونگ   رید  ی صنع که شد  وارد

  است.   ستیقدمش که ن  نیلحظه است و اول نی. همستین  دنیراه است، رس 

  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 قدم است، فقط فضاگشا  یلحظه است و فقط    نی. فقط ا کند مالمت را در لحظه خاموش م  وید  ت،یب  نیا

و    من.  میمالمت کن   شیرا برا  رانیخودمان و د  ای  میحسرت بخور  شیبرا  میکه بخواه  ستین  یااست. گذشته 

لحظه است و اتفاقش که فقط    نیوجود ندارد که اشتباه کرده باشد و اآلن بخواهد در سر خودش بزند، هم   ییما

  شدن است.  شدن و وارد کارگاه صنع زندگ ستین یبرا

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

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ل یبه جسم تقل  توان م   یکرد؟ چجور  سهینشان گذاشت و مقا  توان م  یو نشان ندارد را چجور  که چونگ   عدم

عدم    یلحظه فقط    نی. امیی ای ها دربتر از آنکم   ایبرتر    میوجود ندارند که بخواه  ران ید  د؟یبخش  نیداد و تع

  . کند است که دارد خودش را از فرم خارج م 

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

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

وجود ندارد که من   ن یوجود ندارد، حسن و حس یی. من و مارونیبشد ب ییاست که من را از دو کاف تیب نیا

 ن یلحظه و اول نیقدم است، آن هم صفر شدن و خروج از فرم. ا یلحظه فقط  نیکنم. ا زهیها ست بخواهم با آن

  است. رانیعدم در د یهمان   ییشناسا یقدمش تنها برا

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

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  ر ی تصو  یپندار کمال باشم و    ۀعمل  ستیقرار ن   . وقترهاند جهان م  نیمن را از مراد خواستن از ا  تیب  نیا

  کنم؟   ادشی چونه هستم و بخواهم ز رمیاندازه ب دی را کامل کنم، چرا با  توهم

دارد     تیچه اهم   م،یای تر درببرتر و کم   ست یو قرار ن  ستمین  تیوضع   نیباشد، اگر من ا  یلحظه هرجور   نیا  فرم

  .  باشد لحظه م نیمقابل اتفاق امطلق در   ییقدم است که فضاگشا نیو اتفاق چه است؟ تنها مهم اول تیوضع

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

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

به ثمر برسد، پس از گذشته جمع شو،   ندهی که بخواهد در آ   ستین  یاده یثمر نرس تو بافت به  دیگو م  تیب  نیا

  نرو، ترس را رها کن.   ندهی حسرت نخور، حس خبط و نقص را رها کن، به آ

  ی لحظه برا   نیو فقط ا  ننشایتو آن عدم ب  ، ستیاست. تو که چونه ن   و غم گذشته مال چونگ  نده یترس آ  نیا

  شدن به آن است.    لیآن عدم و تبد ییشناسا

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

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

را به خودش    ده یوجود ندارد که بخواهد آفر  یی و صنع است، تو  نش ی لحظه عدم درحال آفر  نیا  دیگو م تیب  نیا

ذر از هرچه م ردیبپس ب .نیآفر ،  را نم   دهیآفر قدم را بس نکو    نیلحظه اول  نیکرد. ا  زانیبه عدم آو  توان

  شود. یجار  بردار تا صنع زندگ 

  » یا«چونه ارگاه  ک   رونینه ب  ای  شوم، م   و وارد کارگاه صنع زندگ   دارم قدم را درست برم  ن یاول  ای   تیدرنها

  . کندرا کامل م  یمجاز  ریتصو ی پندار کمال است و دارد  ۀعمل هستم که در زمان توهم
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  110صفحه: 

  مهران از کرج    یآقا ‐٣۵

  : سر شستن هنر است.غامیپ عنوان

  ب یبا رق  خواهد  فوتبال م  می ت   ی که     عنواِن مثال زمانقول موالنا سر است. به به   ایذهن    ، ذهنراه نفوذ من   تنها

هم     ذهن. من یروز یغلبه بر آن و پ  ی برا  میضعف و نقطۀ نفوذ آن ت دنبال نقطه به  گردد خود مسابقه بدهد، م 

  است ذهن است.   افتهی  هک  یو غالب شدن بر ما، تنها راه نفوذ  یروز یپ یبرا

  کند  نفوذ انتخاب م  یفوذ کند، ذهن را برابدنمان به ما ن  ی اعضا  رید  ای پا،    ایدست    قی تواند از طر  که نم  او

  . کند م  تیدست گرفته و آن را هداگانه را به. ذهن است که تمام حواس پنجباشد تن م یرواکه فرمان 

    ؟ زندگ ای  ذهناز من  رد،یگ که ذهن از کجا فرمان م می نیبب  دیبا حال

  راه نفوذ است.ذهن شاه  دۀیما، پد جسم  ا یمرکز عدم  ن ییتع یبرا پس

و در درگاه    می سر را بر خاک بمال  خواهد  از ما م   که زندگ  میشو متوجه م   مینیب سجده کردن را م  در نماز وقت  

   و تمام برکات زندگ   میبشو  میتا از آن به مرکز ما نفوذ کند و ما تسل  میبده  لیذهن را تحو  ای و    میبشو  سریاو ب

  .  می را تجربه کن

ا  ریغاست که به   جالب   ل ی دلفقط انسان است که به  نیاز انسان، تمام باشندگانِ عالم، سر بر خاک دارند اما 

  کند.  است استفاده م اصل خود که زندگ هیو آن را برعل زند سر را بر خاک نم ،ذهنداشتن ارادۀ آزاد و من 

مرکز او را عدم    شه،یاند  یبرا  یینداشتن توانا  نیفکر کردن ندارد و ا  یراب  ل یپتانس  د،یآ م   ای به دن  وقت  انسان

نام به  یادهیبه ساختِ پد  کند شروع م  شود او افزون م  ذهن  ییو توانا  کند که رشد م  . پس از مدتدارد منگه

  من. 

  . من، تو هست  نیا دی گو و م کند م  تیمن را در او تقو  نیو خانواده ا جامعه

و بدِ   ین  دیگو اما موالنا م  کنند م  شیاندصحبت از مثبت   شهیگرا همو مثبت   زشی انگ   سندگانِیو نو  سخنرانان

هردو از جنس    میدان را که ما بد م یزیو آن چ   میدان را که ما خوب م  یز یچاست. آن  ذهنذهن هردو کار من 

  . ستین  زندگ
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  111صفحه: 

  ذهن را عدم کرد تا به حضور زنده شد. دیکه با دیگو سخنان م  نیتمام ا یماورا  موالنا

نَم آن نیچرک  دلقربرکجا زِ س  
  پاکم دهد بارِ دگر خلْعتِ

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

. شستن  میآن را بشن   دیاست و با سر حضور ما حجاب شده   ی است که رو   ذهنهمان سر من   ن»یچرک   «دلق

   هنر، نزد زندگ   نی. اطلبد را م  یی است، هنر فضاگشاحضور ما را محجوب کرده   ی اریکه هش   ذهنسر من   نیا

  است.

  .استی کامال گو ر یز تیعنوان در ب  ن یشستن هنر است. ا سر

  که او خود بشد عاشق خود را خاموش 
  را  یهنریدامن هر ب چند کش  تا

  ) ٩٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

شستن سر   یبرا  ییانسان فضاگشا  اصل  . هنر اصلکند نم   ییکه فضاگشا  ست کس  هنری ب  دیگو م  موالنا

  است.   ذهنمن 

و آن را    اوریدرب   ذهنذهن خود را از چنگال سر من   عن ی .  «خاموش که او خود بشد عاشق خود را»  دیگو م

  .  دیخود خواهد کش  یسوعاشق به   یعنوان تو را به  که چونه زندگ   نیخاموش کن تا بب 

اول    دارد، معن  دو معن   »ی هنری«بمصرع کلمه    نی، در ارا»   یهنری دامن هر ب  «تا چند کش   دیگو م   سپس

  شخص خودمان است.  یهنری دوم خطاب به ب است و معن  ذهن  یها من  ای هنرانی خطاب به ب

   عنی  »ی هنریدامن هر ب  دنی«کش  ران،ید   ذهن  ی هاسوق داشتن به من    عنی  ،»ی هنری دامن هر ب  دنی«کش  

  ماست.   یِهنر یدر خودمان که نشان از ب ت یسوق داشتن هر خاص

   هنرمند زندگ   دی. بامیکشانده شو  زندگ   ی سوتا به   میکن   ز یو خودمان پره  رانید  یِهنری از ب  دیما با  نیبنابرا

  .  میباش
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   جنگ آمد، آواز ِ چنگ آمد  ِانیپا
  ! به رقص آهنر یب یزِ چاه آمد، ا  وسفی

  ) ١٨٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

جنگ توسط سرِ ما آمده است. سر که شسته شود   انیپا  ر یکه د  کند از زبان عارفان اعالم م  تیب  نیا  در

  .دیآ م  رونیما از چاه ب تیوسف ی. کند شروع به نواختن م و چنگ زندگ رسد م  انیجنگ هم به پا

  ا ی ب  رونیرا بنواز و از چاه ب را خاتمه بده و چنگ زندگ  ذهنجنگ من   نی! تو هم اهنری ب  یا  دیگو و در آخر م 

  آ.و به رقص 

  زی که خَصمم هم منم، اندر گر  من
    ز ی خ ز یابد کار من آمد خ تا

  ) ۶٧٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی شهباز یسخنان آقاخانم زهره با   ‐٣۶

دارد به     لیخ   ی ریاز مسائل د  ی سر   یهفته شد در مورد تاس و درواقع شطرنج و حاال    نیکه ا  ییهاصحبت

م  من کم عنی.  کند   اتفاق که  م   افتد م    هرجا  بب  م یگومن  حاال  و  انداخته  تاس  قضا  شما چطور    د ینی که 

  زهره خانم.   دیکن  یباز  د یخواه م

  .ستیشطرنج ن  : زندگ دیگو جالب بود در مورد شطرنج م   لیهم خ  تی ب  نیا نیآفر شهبازی:آقای 

   شطرنج تا تو فکر کن ستین
  مهره چو نرد!   ز یبا توکل بر  

  ) ٩۶٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

بله با توکل مهره را بذار خداوند    ،کن   یکه با خدا تو شطرنج باز  ستیشطرنج ن  ، زندگ شطرنج»   ستی«ن 

  زد، یبر  باش بذار مهره را زندگ  ییرایپذ  یفضا   یفقط    ر،یتختۀ نرد باش، دخالت نکن، فقط بپذ  نیو هم  زدیبر

  درست است؟  د،ی دیرس  جهینت  نیشما هم به ا

که امروز من توانستم با شما   کنم از شما و واقعاً خدا را شر م ممنونم  لی. خ کنمم  بله دارم سع زهره:  خانم

  با شما حرف بزنم.  خواستم آماده نکردم، فقط م  غامیمن پ   دیصحبت بنم، ببخش

  . غامتانیبود پ بایز  لیخ  آقای شهبازی:

   ل یرا خ  ٩٢٢مۀ  که من برنا  میخواستم بو  ول  رم،یگکه وقت برنامه را دارم م   کنم م  عذرخواه   زهره:  خانم

من داشت    یتا نکته چراغ برادوسه   عنینکاتش واقعاً    یسر  ی   گوش کردم ول  سختبسته در راه حاال به شسته 

.  میکه ما فکر بن  ست ین  ازی ن  چ یهمان بحث تاس و شطرنج بود که فرق تخته با شطرنج که ه   یبرنامه.    نیا

که من   نیجلو بب   ای ب ست،یآتش ن  نیا ا یب دیگو که خدا م  د یبحث آتش بود که گفت د،یکه شما فرمود یبحث بعد

توکل   میتوان نم   م،یکن بسته شده جسارت نم  مانی که به پاها  …یی بسا ما با آن بندهاو چه   کنم تو چه کار م   یبرا

  یی هاداخل آن تمام نقشه   میافت م   ر یو ما گ  شود و درواقع فضا باز نم  میاعتماد بن   م یتوان نم  ، دگ به زن  میبن

ممنونم از شما، دوست داشتم    ل یبرود. درهرصورت خ  شیپ  دیجور که باآن   میکنفکر م   ای   میدیکه خودمان چ

من    حاال شما به   یمقدار   ی   دیکن   طف هفته که دوست راه من باشد، اگر که ل  نیاز شما بشنوم، ا  یاجمله   ی

  ذره.  ی دییبو
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 نیاول  لحظهن یدر ا  کند، که فضا را باز م  هرکس  میگفت  م،یکرد  یر یگجه یکه امروز نت  یز یچهمان   آقای شهبازی:

 لحظهنیاست، در ا  یی. کار ما از جنس فضاگشادانم من نم  داند، خداوند م   دیگو م   دارد، قدم را خوب برم

  یی هستم، فضاگشا  یدگاریاز خودم بنم، من آفر   هم  فیکه اصال من اگر بخواهم تعر  میانتخاب را بن  نیا  دیبا

  . کنم م ییهرلحظه فضاگشا ن یهستم، من صنع هستم، من صنع خداوند هستم؛ بنابرا

من که امتداد او هستم، از جنس او هستم،    کنم، م  لیدارم خداوند را به جسم تبد  دانم، من بهتر م  میاگر بو  اما

. شما چرا کنم م  زهیست  نیهم  یبرا  داند، او نم   دانم، من م  دانم، پس من بهتر از او م   دانم من م  میگو م   وقت

بد است؟    دیدان بد است. از کجا م  لحظهن یکه اتفاق ا  دییگو م   کهن یا  یبرا  د؟یکن م   زه یست  لحظهنیبا اتفاق ا

. و در داستان  د یاز او ببر  د،ی کن   یشطرنج باز   دی. خُب پس شما حاضر شددیدان از خداوند م  ترش یب  کهنیا  یبرا

باز   قدرن یا  عن ی  که اگر کس   میدیفهم   ی مثنو با خدا شطرنج  او ک  یگستاخ باشه که  تازه ببرد هم،    تک کند، 

 ، دان تو نم   دانم، من م  کهن یبابت است که ما به انتخاب ا  نیاز ا  میخور م  میکه ما دار  ییها. و کتک خورد م

تبد به جسم  را  ا  م یکنم   لیخداوند  به   نیو  را  ما  و  اتومب   اندازد،م   ریاصطالح گکار دردآور است     ل یما مثل 

  م ی شد  یطور برود و آن   تواند نم  کند، بدهند برود، دود م   گاز   خواهند م  اندده یرا کش  اش که ترمزدست  میشو م

  ی من شطرنج باز دیگو است که م نیعکس ا ای همۀ قضا که درحال دانم، من م  اد،ی مقاومت ز کهن یا یچرا؟ برا

اگر    کنم،  نرد مصفحۀ تخته   به  ل یو تبد  کنم فوراً خودم را مات م   کنم، م   ی شطرنج دارم باز  دمیاگر د  کنم،  نم

  .میصحبت کرد  همهنیا دی. بله، ببخشکند م  دایفوراً پ کارها را بند راهش را نیا کس

خوشحال شدم با شما صحبت کردم. آخر    ل یخ لیخ   د،ی لطف کرد  ل یخ  ،یشهباز   یممنونم آقا   لیخ   زهره:  خانم

  .شوم مزاحم شما نم  ریاست د برنامه 

از جنس خداوند هست  آقای شهبازی: تبد  وقت  دیشما  به جسم  را  مقاومت    دیکنم   لیخودتان   د ی دار  عنیبا 

بود،    نا ینظرم خانم ددادند، به   ح یهم که امروز آمد. گفت، توض  ت یو در آن ب  د یکنم   لیخداوند را به جسم تبد

  که  گفتم  نایدوستتان خانم د نیهم

  تن مرده نیبه من زنده شود ا چون
  به من   جانِ من باشد که رو آرد 

  ) ۴۶٧٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  م یآ من خودم هستم دارم م  دن،یبه جنب  کند شروع م  ییبا فضاگشا  ذهنمن   عنیتن مرده،    نیا  وقت   عنی

درواقع    لحظه،ن یاتفاق ا  رفتنیبا جسم کردن من، با مقاومت کردن، با نپذ  ر،یمن را نگ یخودم، تو جلو یسوبه

خودمان با جسم کردن او و اصرار به    درخودش    تینهایزنده شدن خداوند را به ب  ی که جلو   میما خودمان هست 

  ح ی موالنا توض  ریموضوع آشار است اصال، چقدر د  ن یا  م،یرا بن  کارنیا  دینبا  م،یاگرفته   دانم با م  کار،نیا

  بدهد.

  هست: تی ب  یصفحه  یاآلن هم رو 

  اندر برد و مات   میشطرنجچو  ما
  خوش صفات یو مات ما ز توست ا برد

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

  ا ی   کنم، با فکر توست، پس هرلحظه فضا باز م   ست،یخداوند، برد و مات من با فکر کردن خودم ن  یا   عنی

   ل یهم خ  لدایموضوع را خانم    نیامروز ا  دارم، برم  وی را ن  نیقدم است، ا  نیاول  شه یقدم، هم   نیاول  لحظهنیا

  . دییبو یز یچ  دیخواه  شما اگر م ری داد. ممنون د حیخوب توض 

 دانم حاال نم   ییجورها  ی صحبت شما    نیاز ا  ریندارم، غ  من حرف  ،یشهباز   یممنونم آقا  ل یخ  زهره:  خانم 

کم خسته شده بودم    یآمدم،  ران یمن در راه بودم، ا ی بوده برا یاکننده مقدار هفتۀ خسته   ی ر یهفتۀ اخ دیشا

  خدا را شر که توانستم دوباره با شما صحبت بنم.  ول

ا  د،یخسته شد  آقای شهبازی: . میبده  حیتوض  ریبار د  ی و واقعًا ارزش دارد    میداد  حیرا هم توض   نیامروز 

  ، ی نزد  یهان یقر   چالش است که وقت  نیا  کند، بردن قدرت خداوند که در ما کار م   کاربه   یجا   نیتربزرگ

بدهند و    ادی به ما     کنند و سب زندگ  رلما را کنت  خواهند م   کنند، م   با ما زندگ  که کسان  ، یهمراهان نزد

با مزاحمت با    رند،یآن را از ما ب  م،یانتخاب کن   لحظهنیا  میتوان م   م،یرا که ما ارادۀ آزاد دار  موهبت اله  نیا

 نیتربزرگ   عن ی.  جاستنی با پندار کمالشان، ا  ند یگوکه م   دانم با م  اندازند،  ما م  یکه رو   یاه یکنترل با سا

   ی   کن وقت  یتو فضابند   دیگو است که م  نیهم ا  طانیفن ش  نیترو بزرگ   یندازیبه کار ب  جان یا  دیرا با  روین

ما را    ندیآ ها مآن شخص. آدم   اتفاق، قربان   قربان  می شو م  م،یبند و فضا را که م   کند شما را کنترل م  کس

با ما    خواهد  دلش م  یکه هر کار  ،ذهنمن   تدس  نیبه هم  میافت و ما م  کنند حرف و عمل خودشان م  قربان

  پندارکمال.  میافت م  ر،ید کند م
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پندار کمالمان   م،یبردار  میاما نتوانست  م،یلحظه قدم اول را خوب بردار  نیدر ا  می انتخاب کن  میخواست م  راحت به 

  کند  م که با من زندگ    شخص  ن یمقابل اقدم را در   نیا   ا یکه آ  م یمواظب باش  ار یبس د یبا  جان یبرداشت و ما در ا

 ای دارم قدم را درست برم  نیهمار من است، اول ایدوست من است،  ایمن است   لیفام ایاطراف من است  ای

  .  کند که آن م ییکارها زند، که آن م   ییهاقدم نه حرف  نیبه ا میحواسمان را بده  دارم؟ برنم

فضا بسته   م،یده و واکنش نشان م  میدار او ما قدم را بد برم  یهاحواسمان برود به حرف   کهن یمحض ابه  چون 

  آن شخص.  قربان میشو م  شود، م
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  از کرج   بای خانم د  ‐٣٧

  هستند.  زندگ قتیکه آموزگار عشق و حق  یجان و جناب شهباز  یبر موالنا  درود

  درخشد  م  ترش ی ب  دیروز مثل خورشبله روزبه   شود تنها فراموش نمبعد از هزاران قرن نه   دانست که م  ییموالنا

  .کند و دل عاشقانش را گرم م 

  هزاران قرن و من رفته ابدیعالم بقا  اگر 
  عاشقان هر شب سمر باشم سمر باشم انیم

  ) ١۴٣٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  و هو دارد  یها  باغ گل سرخ انیم
  دهان مرا چه بو دارد؟  دیبو کن که

  ) ٩٣۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ان ی انسان را که مرکز عدم است نما  قیبافت حق   اتش،ی اب  یهووی با ها   د،ییکه رو  گل سرخ  نیمثل اول  موالنا

  ها فرسوده نشود. آن   یها را بخوانند و بافت وجودغزل  نیکه ا خوش به سعادت کسان  کند، م

  خوانند   نیغزل که به صد قرن خلق ا بو
  د یرا که خدا بافت، آن نفرسو جینَس

  ) ٩١۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  شود تا آسمان  از مش و عنبر پر  نی زم گر 
  ستیسود ن نیرا راه ب  نباشد آدم چون

  
  ریچون خم ترش و خام   یزیگر ز آتش م تا

  ستیسود ن ن یگز و دلبر م اریهزاران  گر 
  ) ٣٨٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ول   یخوشبو   یهااز عطر گل  نیاگر تمام زم   دهیفا  چه به   ییایحس بو  موالنا پر شود  و   سیخاطر علت ابلما 

  ت ی قانون جبران را رعا  در دسترس ماست ول  انیاگر برنامۀ گنج حضور به را  دهی کور باشد؟ چه فا  ذهنمن 
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و خام و ترش   میپندار کمال ذهن برو و یساز و به سبب  میزیبر ارانهیهش یکه از آتش دردها  دهیچه فا م؟ینکن

  . میو پخته نشو میبمان باق

  ل یهر گلستان جم تازگ
  ل یدل  بر باران پنهان هست

  ) ٢٧٢۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ها را  است و سبب   نیبکه جسم    ذهنرا من   . باران پنهان کند درک م  دیگشا که فضا را م  را انسان   پنهان  باران

  است.  ثمریو باغ جانش خش و ب کند پندار کمال دارد درک نم  ا یو  ندیب م

   بردم، چون از بچ  یبود پ  ان ی که ترس از قضاوت اطراف  ام دگیهمان  نیترگنج حضور به بزرگ   ٩٢٢  برنامۀ  از

خنگ    ندینگو  رانیاست، خوب درس بخوان که د  نظمیب  ندینگو  رانیرا درست کن که د  تیبه من گفتند موها

  گار ندار. خواست  ندی وو ازدواج کن که نگ ست یکار بلد ن  ندینگو رانیلست، خوب کار کن که د

با لطف و    ادامه دادم تا که زندگ   طورن یرا هم   دیصدمن حد  ناموس بدل  نینازاست و ا  ندی شو که نگو  داربچه

  کنم.  ییها را در مرکزم شناساترس  نیرحمتش مرا به دامن برنامۀ ارزشمند گنج حضور انداخت و من ا

    یشهباز  ی فراوان از شما آقا سپاس

  

 


