
  ٩١١‐١شماره                                                                   ☎های تلفن پیام  

  1صفحه: 

  

  

  روده زکات روی خوب، ای خوب

  شرحه بازگو  شرح جان شرحه

  )١٧٩۵ تيدفتر اول، ب  ، ی مثنو  ،ی مولو (

  ميري گیم  اديکه    يیزهايچ  ميتوانی. ما نمدي کنیم  تيقانون جبران را رعا  د،ي دهیخوب را م  یِ مهم است که شما زکات رو  چقدر

را    مانيغذا  بدرزدهي. مثل سفره سمينکن  ليتحم  یرا به کس  یزيچ  ميمواظب هم هست  حالني . درعميخودمان نگه دار  یبرا

اداردیبرمهرچه دوست دارد    یوسط، هرکس  ميگذاریم به قضاوت که بلد   ميرویم  اي و    یبه کس  ميکنی م  ليتحم  کهن ي. نه 

  . یستين

  )٩٠٧ (پرويز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ 

  ٩١١-١های تلفنی های بينندگان برنامه ويژه پيامپيام متن کامل 

  اجرا: آقای پرويز شهبازی 

  ١۴٠١فروردين  ١٩تاريخ اجرا: 
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  2صفحه: 

  صفحه   پیام دهنده  ردیف 

 ۴ آقای صادق از ی روستای ایالم ١

 ٨ رهنمودهای آقای شهبازی   ٢

 ١٠ موالنا توضیحات آقای شهبازی پیرامون نمادهای استفاده شده در اشعار  ٣

 ١١ خانم نسترن از فوالدشهر اصفهان  ۴

۵ 

های  های آقای شهبازی پیرامونِ ضرورت توجه کودکان، نوجوان، و جوانان به آموزش صحبت
 ١۴ موالنا  

 ١۴ شهر خانم تیارا از زرین  ۶

 ١۴ شهرخانم زرین از زرین  ٧

 ١۵ های آقای شهبازی  صحبت ٨

 ١۶ مرکزی خانم پروین از استان   ٩

 ١٨ ی تلفن ی ویژه هاهای برنامه پیغام های آقای شهبازی پیرامونِ به نوشتار درآمدنِ صحبت ١٠

 ١٩ آقای نیما از کانادا   ١١

 ٢١ های آقای شهبازی صحبت ١٢

١٣ 

پیغام صحبت شدن  پست  پیرامونِ  شهبازی  آقای  رسانه های  در  بینندگان  معنویِ  های  های 
 ٢٢ مختلف  

 ٢٢ خانم فرزانه از فوالدشهر اصفهان  ١۴

 ٢۴ خانم سارا از آلمان   ١۵

١۶ 

توضیحاتِ آقای شهبازی پیرامونِ داستانِ «هدهد و سلیمان»، ارتباط معنایی آن با وضعیتِ  
 ٢٧ آن در پرورش جوانان  انسان، و اهمیت 

 ٢٨ خانم مرجان از سیدن استرالیا  ١٧

 ٣١ آقای پویا از آلمان  ١٨

١٩ 
 های آقای شهبازی پیرامون آثار مخرب هشیاری جسم در خانواده و جهان صحبت

٣٣ 

 ٣۴ آقای پویا از آلمان  ٢٠

 ٣۵ آقای عل از دانمارک  ٢١

 ٣٨ گشوده های آقای شهبازی پیرامونِ آثاِر بیرون فضای صحبت ٢٢

 ۴٠ خانم ریحانه از استرالیا   ٢٣

 ۴٢ خانم نرگس از نروژ  ٢۴

 ۴۶ خانم دیبا از کرج  ٢۵

 ۴٧ خانم زهره از کانادا   ٢۶

 ۴٩ خانم یلدا از تهران   ٢٧

 ۵١ آقای فرشاد از خوزستان  ٢٨

 ۵٣ پیام خانم فرح از تهران   ٢٩

 ۵۶   خانم لیال از استرالیا   ٣٠
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  3صفحه: 

  صفحه   پیام دهنده  ردیف 

 ۵٩ خانم زینب از بروجن  ٣١

 ۶٠ میتراناز از بروجن  ٣٢

 ۶٠ بروجن سامان از  ٣٣

 ۶١ خانم پروین از اصفهان  ٣۴

 ۶٢ خانم مریم از کانادا ٣۵

 ۶۴ های آقای شهبازی صحبت ٣۶

 ۶۵ آقای مهدی از اصفهان  ٣٧

 ۶٧ های آقای شهبازی صحبت ٣٨

 ۶٧ خانم بیننده از تهران   ٣٩

 ٧٠   خانم فاطمه از امریا ۴٠

 ٧٢ خانم پریسا از کانادا  ۴١

 ٧۴ آقای داریوش از ژاپن   ۴٢

 ٧۶ ذهن به خاطر قانوِن جذب  به خاصیت جذبِ دردِ منهای آقای شهبازی راجع صحبت ۴٣

 ٧٧ آقای مهران از کرج   ۴۴

  

  
   



  ٩١١‐١شماره                                                                   ☎های تلفن پیام  

  4صفحه: 

  پیام آقای صادق از ی روستای ایالم   ☎

  

م کنیم معموال مثالما چون در روستا زندگحاال من  . امدرروستا خودم مشاهده کردهزنم بیشتر مواردیست که هایی که م

ویمهخوادر رابطه با مشابهت مسیر گنج حضور و کشاورزی که شغل ما روستاییان است مکه برای خودم .  م مواردی را ب

ام  من با تمرکزی که روی کشاورزی داشتم متوجه شده.  خیل کم کننده بوده و امیدورام که بتواند به دوستان هم کم کند

  :که

دهد که  کشاورز هیچاه به خودش اجازه نم. ام که کشت نکند و منتظر محصول باشدمن هیچ گاه کشاورزی را ندیده ‐ ١

منطق به    قدر غیرنآبه کنار زمین برود که در آن هیچ بذری نکاشته و از خدا بخواهد که بهترین محصول بدهد این کار  

م نمنظر  را  این کار  هیچ کس  م  . کندرسد که  به وضوح  ما  نمچون  بذری   زمین وقت در  مثالبینیم  زمین    کاریم  به 

استراحت مدهیم در آن سال هرچه باران به آن زمین مخورد غیر از مقداری علف هرز چیزی  خورد و هرچه آفتاب م

موالنم ٩۵١نا در دفتر اول بیت روید من متوجه شدم که وقت زند فریاد م:  

 ر توکل من گدر کار ک کن  
  کشت کن آنگه تکیه بر جبار کن 

  )٩۵١، بیت اولدفتر مولوی، مثنوی، (

  . گیریم حتما باید باریمپس ما از کشاورز یاد م . رویدما نم  این جهان مزرعه است و حتما باید باریم وگرنه چیزی از

٢‐  ارد تا محصول او خوب باشد و به همین خاطر براساس موقعیت  کشاورز تمام تالشش را مکند تا بهترین بذر را ب

کند که بذر پوک و بذر بد نکارد.جغرافیایی زمین و شرایط منطقه و غیره در انتخاب بذر دقت م  

کشاورز مکند که چه بذری کاشته است و آفتاب و باداند زمین قضاوت نمای  گویند که چون بذر بدی کاشتهران هم نم

ما به او نمباریم و نمتابیم ، کشاورز مارد همان رشد مت.  کند ، پس به دنبال بهترین بذر اسداند که هر بذری ب  

ار رازها را مکند حق آش  
  چون بخواهد رست تخم بدمار

  )٣٩٧١بیت  ، دفتر پنجممولوی، مثنوی، (

    :دنیا فقط برای دو بذر خوب است عشق و مهر  ۀگوید این مزرع به ما م ١۴٧۵دیوان شمس غزل  موالنا هم در 

  پاک  ۀدر این خاک در این خاک در این مزرع
  به جز مهر به جز عشق دگر تخم نکاریم 

  )١۴٧۵مولوی، دیوان شمس، غزل (
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  5صفحه: 

پس در عالم حضور ما فقط کاف است عشق و مهر باریم تا بهترین محصول دهند غیر عشق هرچه باریم محصول خوبی   

نمد رودهد و هدر م  

بهترین محصول را هم    حتماً  ام در نتیجه حتماًام که بوید من بهترین بذر را انتخاب کردهمن هیچاه کشاورزی را ندیده  ‐٣

کند و به همین خاطر کشاورز از همه  گاه محصول او رشد نمداند که تا رحمت اله نباشد هیچمکشاورز    ،خواهم داشت

  :گویندخوانند که مکارند به زبان کردی دعاهایی مر همین روستای ما وقت بذر م. دبیشتر دستش به درگاه خداست

خدایا ما فقط به امید برکت تو بذر را مست تا محصولا ه خدا و در واقع امیدش بیشتر به توکل کنند ب پاشیم و توکل م  .  

فرماید موالنا هم م:  

  نیست کسبی از توکل خوب تر   
  چیست از تسلیم خود محبوب تر  

  )٩١٩دفتر اول ، بیت مولوی، مثنوی، (

او نابود شده به همین خاطر    هایِ کاشته  ۀها که نزوالت آسمان کم شده همکشاورز یقین حاصل کرده وقت در بعض سال

  ت.  امیدش فقط به خداس

  این همه گفتیم لی اندر بسیچ  
  بی عنایات خدا هیچیم هیچ 

  )١٨١٨دفتر اول ، بیت مولوی، مثنوی، (

داند که در قانون مزرعه  ام که نخود بارد و انتظار برداشت گندم داشته باشد چون ممن هیچ گاه کشاورزی را ندیده  ‐۴

  .  کندکارد همان را درو مغیر ممن است و یقین دارد هرچه ماین کار  

  ند:فریاد میز ٣١٨٣موالنا هم در دفتر پنجم بیت 

 همه ساله بپوش  زانک م باف  
کاری همه ساله بنوش  زانک م  

  )٣١٨٣، بیت  پنچم دفتر مولوی، مثنوی، (

پس تو از چیزی مو م نوشکاریخوری که آن را م  داند و چه خوبست ماهم خوب بدانیم که  و کشاورز این را خوب م

ما باید از کشاورز این را یاد    .و اگر بذر جنگ باریم صلح درو نخواهیم کرد  ،اگر خشم باریم مهربان درو نخواهیم کرد

  . بیریم

۵‐  ارد، هم کشاورز به وضوح مداند که اگر گندم ب  ارد    ،کند هم کاهگندم برداشت مکند و کاه ب اگر بخواهد زرنگ ول

رود و هیچتا هم کاه به دست آید و هم گندم آنگاه زحمتش هدر مگاه کشاورز این کار  پس هیچ  .آورد کدام را به دست نم

٢٢٢٩موالنا به زیبایی در دفتر دوم بیت . دکن را نم  فرماید م:  
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  6صفحه: 

  هرکه کارد قصد گندم باشدش  
آیدشکاه خود اندر تبع م  

  )٢٢٢٩، بیت دومدفتر مولوی، مثنوی، (

  اری بر نیاید گندمه بک  
  جو مردم جو مردم مردم  

  )٢٢٣٠، بیت دومدفتر مولوی، مثنوی، (

را باریم زحمت ما هدر   هاآید ول اگر فقط وضعیتها به دنبالش موضعیت ۀپس ما اگر عشق را باریم وضع مال و بقی

مروید رود و عشق هم نم  .  

ویم که کشاورز کامال به قانون مزرعه ایمان دارد و ماین نکته را بکارد انتظار ندارد که بعد از  داند که مثال گندم که م

د گندمش در هر  کند و برای هر رشپس صبر م  ،داند که باید سیر طبیع خود را سپری کند او م  ،ی ماه محصول دهد

  . کندممرحله شر 

  .  چه خوبست که ماهم در کار معنوی به قانون مزرعه و صبر ایمان داشته باشیم

  که را بین ی جامه درست   هر
  دانک او آن را بصبر و کسب جست 

  )١۴١٧، بیت ششمدفتر مولوی، مثنوی، (

  کسب را از کشاورز یاد بیریم  هم مثل کشاورز باریم و صبر کنیم و شر کنیم و صبر و  کاش ما 

ام دیر  ام که در وسط کار مراقبت از کشت را رها کند و بوید تا این اندازه مراقبت کردهمن هیچاه کشاورزی را ندیده  ‐۶

اتفاق افتاده که حت وقت محصول را خرمن کرده عدم  .  دکنبرداشت مرتب مراقبت م  ۀکافیست، کشاورز تا لحظ  بارها 

  . که آتش بیرد و کل زحمت او هدر رودمراقبت او باعث شده که خرمن او توسط حیوانات خورده شود و زیان ببیند یا این

  د:فرمایم  ١٨٣٢موالنا در دفتر اول بیت 

اندرین ره مخراش تراش و م  
 فارغ م آخر دم باش  تا دم  

  )١٨٣٢، بیت اولدفتر مولوی، مثنوی، (

زحمت ما    ۀپس ما نباید بوییم تا این اندازه روی خودمان کار کردیم دیر کافیست اگر مراقبت مستمر نکنیم چه بسا هم

  . که کشت مزرعه خود را رها کند و برود از مزرعه دیران مراقبت کند  اممن هیچاه کشاورزی را ندیده  ضمناً.  بسوزد  

اغش  ب ها روی کشت و زمین خود است وقت تمرکز آن ۀم کم م کنند اما در کل همهکشاورز با این که در خیل موارد به

است ، باغ خود را رها نم لب خشدهدکند و آب را هدر نم.  
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  7صفحه: 

  را به الغ  که آبت عنیَانْصتوا 
  است باغ  خُش  ْتَلَف کم کن که لب  نیه

  )٣١٩٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو( 

روند تا آن آتش را  که دارند مای  کشاورزان با هر وسیلهۀ  گیرد هم کس آتش م  ۀ در کشاورزی وقت قسمت از مزرع  ‐٧

هم خواهد سوخت دانند که اگر آن آتش خاموش نشود مزارع آن هاخاموش کنند و م .آ یند با چوب  و آن ها هیچ گاه نم

بزنند که مزرعهۀ  و چماق به سروکل گذارند من  کردن ماش آتش گرفته بله تمام تمرکز خود را روی خاموشکشاورزی 

م اوهمیشه  در  درد  آتش   شخص  وقت ای کاش  مشعله  گویم  به  ور   سع او  تحقیر  و  زدن  جای کتک  به  بقیه  شود 

بدانند اگر آن آتش خاموش نشود به مزارع آنخاموش بنند و  چون ما در اصل ی    .زندها هم لطمه مکردن آتش او 

کشد بقیه فقط باید تالش  و در سطح جمع هم وقت آتش جنگ از طرف ملت شعله م  .هستیم و مزارع ما بهم وصل است

  .را بسوزاند اگر به موقع خاموش نشود، چون ما به هم وصلیم  هاوش شود چه بسا آن آتش کل بشریت یا بیشتر آنکنند خام

 یریم اوالۀ  باید مواظب مزرع  ای کاش ما از کشاورز یاد ب  ران نشود وقتبرای خود و مزارع دی خود باشیم تا تبدیل به آفت

  .ما هم خواهد رسیدۀ  تش گرفتن است یقین بدانیم آن آتش به مزرعآر حال  ی نفر دچار آفت شده یا دۀ  هم دیدیم مزرع

به گذشتذپس باید تمرکز و تالشمان را روی خاموش کردن ب ۀ  اریم من به شخصه وقتکنم که زیاد درد تولید  خودم نگاه م

ام را  و حال تمام سع  .یده استاش به خانواده و روستا و همه رسام و هم شعله ام که هم خودم در آتش آن سوختهکرده

کنم که این کار را نکنمم .  

کنند  کنند و انبار را تمیز مکه محصوالت را به انبار ببرند اول دفع شر موش مپایان اینکه کشاورزان قبل از اینۀ نکت ‐٨

سوراخ ها را مم از   .را ویران نکند هازحمات آنۀ کنند تا موش همبندند و سمپاش ما خودمان همین دو سال پیش ی

  . ها از فرصت استفاده کرده بودند و کل گندم را خراب کرده بودندانبارهایمان که مقداری گندم در آن بود موش

  د:فرمایم  ٣٨١جاست که موالنا در دفتر اول بیت این

  جان! دفع شَرِ موش کن  یاول ا 
   در جمع گندم جوش کن وآنگهان

  )٣٨١، بیت اولدفتر ی، مولوی، مثنو(

  دزد در انبار ماست  گر نه موش
اعمالِ چل ساله کجاست؟ گندم   

  )٣٨٢، بیت اولدفتر مولوی، مثنوی، (

بود    هاآن در انبار خراب شده بود چون مدتۀ  من به وضوح دیدم که آن همه تالش که برای آن مقدار گندم شده بود هم

به    گذاریم باید ما از آن خبر نداشتیم البته االن انبارها مثل قدیم پر از غله نیستند اما همان مقدار غله را هم که در آن م
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  8صفحه: 

  ا ر هاجوری موش ی  طوری نیست که مثالموش نباید در انبار باشد و راه دیری نداریم این  .ها باشیمشدت مواظب موش

  .  ند و محصول ما را خراب نکنند این غیر ممن استقانع کنیم که در انبار باش

  طور است. ام همینمن متوجه شدم البته به کم اشعار موالنا و این برنامه که در کار معنوی

های دیر هست من هرچه گندم  انواع موش  ، موش مقایسه  و   ، موش حسادت  ،در مرکز من موش عجله  ، وقت در انبار من

نداشتند و  ای  های انبار ما هیچ استفادهگندم  .شودویران و غیر قابل استفاده م  کنم مسلماً  جمع کنم و هرچه کار معنوی

  . موش و بدبو شده بودندۀ خورند و پر از فضلها نمحت حیوانات هم از آن

تا او را مجبور به   روندنم آنۀ  و در آخر این را هم اضافه کنم که کشاورز اگر نخواهد چیزی بخواهد هیچ گاه بقیه به در خان

کنند  را راهنمایی م  هرچند گاه بقیه او.  یا نکارد فتوا دهنده خودش هست  دکه محصول بارو در واقع این.  کاشتن بنند

گیرداما در نهایت خودش تصمیم م ،  اش هم  که اگر ضرورت داشته باشد و نکارد جریمه دارد و جریمه  داند اما کشاورز م

  .خوردمانند و افسوس ممحصول مش بیاکه خانوادهبرداشت نکردن است و این ، در فصل برداشت

    د:فرمایم ۵٣٠موالنا در دفتر ششم بیت  

  ییضرورت هم تو گفت مفت
  ی مجرم شو  ،یگر خور ضرورتی ب

  ) ۵٣٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

 فرماید و عطار هم به زیبایی م:    

  تخم امروزینه فردا بر دهد 
  ور نکاری ای دریغا بر دهد

  عطار)(

  

  .  نکاشتن است چون کاشتن ضروری است و ضرورت دارد ۀ کردن ای دریغا همان جریمنو درو  

     

  رهنمودهای آقای شهبازی  

شما را واقعاً؟   یخردمند  نیکنم ا  نیتحس  یواقعاً چجور   نیاز ا  ترش یب  ریبر شما، د  نی آفر  ، عال  لیخ   با، یز   لیخ

و در    دیکرد  انیب  عال  لی. قانون مزرعه را خ میریب  ادی و    میبارها و بارها گوش بده  دیشما را ما با  غامیپ  نیا

که    ییزهایچ   ن یا  ۀقانون جبران و صبر و هم  م،یکش نم  را زحمت    نیو چطور هست که ما ا  م یکن  ادهی پ  مان  زندگ

چجور    نیبه انتقاد کردن، ا  م یکن شروع م   م،یسپار نفر م  یرا به    کار بزرگ  یآن موقع    میکن نم  تیرعا  دیگفت

  دهند  و کار را م  دهیساخته نشده، جامعه زحمتش را نکش  یکار  ی  یبرا  کس  یانحراف از قانون مزرعه است؟  
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 که نیا  یخُوب برا  ؟ستیکردن که چرا بلد ن  دادیبه دادوب  کنندو بعد شروع م  ستی کار را بلد ن  به او و بعد آن

موالنا و گنج حضور است.    ۀ ج یشما درواقع نت  ی هاصحبت  نی هم  دینیب اآلن اتفاقاً م  م،ینکاشت   م،یدی زحمت نکش

  م، یکن برنامه را پخش م نیا م یاست دارست سال یب م،یاکاشته  کهن یا ی برا دیکن که صحبت م یخردمند  نیبه ا

. شما،  میهست  ییما روستا د، ی هست ی به نظرم شما شهر  ،یی روستا د ییگو است. البته شما م غام یپ نیا اشجه ینت

که واقعاً شما    م یکن هستم تازه، در روستا حاال فرض م  ییمن روستا  دییگو م   د،ییگو را شما م   هاغام یپ  نیواله ا

راه    نیدر ا  همهن یمن ا  کهنی ا  لیاز دال   یها است.  دانش  جورن یدر روستا کمبود و قحط ا  د،یهست  تا در روس 

در روستا    دانم هستم، م  ییخودم روستا  کهن یا  یام، براپول گذاشته    حت  دم،یواقعاً وقت گذاشتم، زحمت کش

اصطالح خواست من و کاشتن من  به   نیکه هم  دینیب و م  میانها برسبه آن  میببر  دیپس با  ستین  دانش  نیهمچ 

 ا ی رهبران تمام دن  ران، یگم یشما به درد شاهان، تصم  یخردمند   ن یشما شده، اصال ا  ی اآلن خردمند   اشجه ینت

شما را گوش بدهند. به قول شما جنگ نکارند، صلح طلب کنند، نروند خراب    غامیپ  ن یهم  ن،یهم  خورد، م

بو بعد  آباد کرد  ندیکنند  پیهم   م،یکه  و هم   غامین  برا  اتیاب  نیرا گوش کنند  بخوانند  است،    کاف  شانیرا 

انجام بدهند و عج   توانند م زندگ  بی بروند کارشان را درست  برا  ر یرا تصو  نیا   است که    ن ی ما، هم   ی کرده 

که متوجه    میخودمان هست    ذهنمن   یچشمان ما است، از بس ما مشغول فکرها   یجلو  دیکه شما گفت   ییزهایچ

. اآلن می کن بعد آن موقع عکسش را عمل م  مینیب نم   چشمان ما است ول   یِ جلو  دی هرچه که شما گفت  م،یستین

  خوانند  از موالنا و مرتب م  خوانند را م   هاتیب  نیکودکان عشق که ا نیهم

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

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

  بنجد  زیبحر، همه چ نی بحر در نیدر
  دیمدران بانی گر  د،یمترس  د،یمترس 
  ) ۶٣٧شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

  مرتب

  است، خامش، کم خروش  ی نزد صبح
  تو، تو، موش یپ کوشم هم من
  ) ۴١١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

   وقت   شوند، ساله م فردا چهل  مانند چهارساله که نم  هان یساله، اچهارساله، پنج   یهابچه   خوانند را که م   هانیا

  ر، ید میتخم را بار ن یبهتر د ییگو است که شما م تخم گل نیهم  ن یاست، ا ادشانی هان یا شوند مصدر کار م 
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سه    نیهم   ن، یهم   شود، بذر کاشته م  نیدر دلشان بهتر  هابچه   نیاآلن هم  د،ییفرما و درست م  دییفرما شما م

  ن یبحر در  نی«در  افتند،  نم  ینظربه تنگ   افتند، نم   به قحط  هان یبذر هستند که ا  ن یهم که خواندم بهتر   ت یتا ب

  خوانند،  ها م: «دلبر بردبار من آمده برده بار من»، خُوب بچه خوانند مرتب هم م  بنجد»، ه  زیبحر، همه چ 

ساله،  هشتادوپنج   ۀ خوردسال   یهاآدم   د یاآلن ما، شما نگاه کن  م ی. جوانان عشق دارریتخم گل است د  نی هم  نیا

تخم کاشته    نیا  کهن یمش هستند، از کجا آمده؟ از اروشن است، پر از آرا  اریدلشان بس  هان ینودساله، ا  ینزد

کار   ل یخ  کنم، کار م  دیمن به، شد   که وقت  دهد م  انشما نش  غامی پ  نیواقعاً حاال که ا  ، عال  ، شد. بله، عال

ب   کنم م به شما م  ،خودمان باشد، من بعض   نیمن حاال  د  میگو اآلن  و محرم     ی  زمانیچهمه   ریکه شما 

  ) Edit(   تیرا اد  ن یا  نمینش بعد از نصف شب، من سه م   شود، من ساعت سه، ساعت سه برنامه تمام م  د، یهست

  شود  چرا؟ حاال چه م  ندیگو شش صبح، اگر بخوابم. حاال م  خوابم، من شش م   عنی تا ساعت شش،    کنم م

   یکه    دانم به دست مردم برسد، من هم م  ت،نترنیبرنامه هرچه زودتر پست بشود در ا  نیا  کهنیا  یفردا؟ برا

شا  یاعده هستند،  بذارد،    دی منتظر  پ  دفعه یاثر  گفت   د یایدرب    غامیهمچو  شما  خ   غامیپ  د، یکه     لیشما 

  کنم از شما.  یسپاسزار  یچجور  دانم ممنون، اصال نم  لی خردمندانه بود، واقعاً خ

     

  استفاده شده در اشعار موالنا  ی نمادها رامونیپ یشهباز  یآقا حاتیتوض

  

را من دارم    شانیرا داده بودند، موالنا، حاال صحبت ا  غامشان ی هرحال پبه  شد که قطع شد ول  فیقطع شد، ح

 ن ی ا  انی ب  ی. منتها از نمادها برامیدرست دقت کن  دینه به زن، با  کند، م  نیتوه  یینه به روستا  دهم، ادامه م

  م یکن درست م   ذهنمن   م،یشو م   تیهوهم   اکه چجور م   می موضوع نسبتاً ساده، واقعاً ساده است اگر دقت کن

  دن یهمان  تواند نم   ذهنبفهمد؛ مثال من   تواند را ندارد، نم  دیچون آن د  ذهنمن   ریاز طرف د   میکن توجه نم   ول

ا   دگ یاست، اصل همان  دهیخودش همان  کهن یا  یرا بفهمد برا  تواند چشم نم   م ییبو  کهنیاست، درست مثل 

  کنند،  دقت نم   یاعده  یالزم است.    لیمقدار تمث   ی از خودش و    ریغ   ندیب را م  ز یچهمه   ند،یخودش را بب 

ابزارها،   نیترکه موالنا از ساده   دینیب کرده، نه، شما م   ن یتوه   ییکرده، به روستا  نی موالنا به زن توه  ندیگو م

استفاده کرده بله به ما بفهماند    زهاین چیدم خر، همه از ا  دانم گاو، خر، مار، دم مار، نم  دانم کلنگ، نم  ل،یب

به   تواندنم  نیجهان ما. پس بنابرا  نیبه ا  میاچه آمده   یچه هست، حضور چه هست، برا  ذهنمن   نیکه بابا ا

  د یبده  ح یتوض  د ییای که شما ب  پرسند بدهم. مرتب از من م  حیتوض   دیکرده باشد. من نبا  ن یتوه  گروه   ای   کس

  د ی : «پس از نظر آدیگو . موالنا دارد مدیشو خودتان متوجه م  دین نکرده، شما دقت کنیکه موالنا به زن توه 
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زن را در     ذهنمرد. منتها ما با من    یزن شده،    یاست آمده    یار ی هش  ی شده»،    صور، اَشال مرد و زن 

  ن یا  وید  میی بو  ،ذهنمن   م،یما نداد  م،یمقابل هم قرار دادرا در   هان یا  ،جهت   یمرد را در    م،یراند  جهت   ی

  چ یاست، ه  ینه که خدا داده، هر دو    م،یما داد  م،یکه به مرد و زن داد  ییهاتیخاص   نیکار را کرده است. ا

در رو دو شل متفاوت   د،یآ م  یاریصورت از هش  دیگو م  د،یگو را م نیهم  ناًی. موالنا هم عبا هم ندارند فرق

   شدند و هر دو عال  بایز  ل یها خ شل  نیکه ا  مینیب م  م، یو حضور زنده بشو  نظر  یار ی که ما به هش  نیاست، هم

  بدهم.   حیتوض  ترش ی من ب  ستین  جان یا  ش یهم نسبت به هم ندارند، حاال جا   تیمز  چی م مرد. ههستند، هم زن، ھ 

     

  خانم نسترن از فوالدشهر اصفهان  پیام ☎

  

  العجب اَنْ ال َاراه  ، َانْت وجه
القُربِیغا   حجاب اشْتباه  ةُ

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

قْل  َانْتع  نْ لَمِا بجال ع کَار  
نم  شْتَبباسِ الُملتۇفورِا  

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

من شده است، تو   ی قرب حجاب اشتباه و خطاها تیغا  رایز  نمی که او را نب ستین یو تعجب   من هست قت یحق  تو

  اشاره به دور است.  ی برا ای ا؟ ی میدر خطاب تو بو تا ک  هست تر ی از رگ گردنم به من نزد

  ت ی هوو جهانِ هم   میهاخواسته   دمیهستم و درد دارم، فهم  تیهوجهان هم   یزها یکه متوجه شدم که با چ   هنگام

مستقر    به زندگ  توانمم  دمی را اجازه دهم بروند، فهم  ریی درحال گذشتن و تغ   زیگذرا است، توانستم هرچ  امشده

تا آرامش،    کنم جو مو جست  رونیاز ب  دنبالشکه به    ی ز یچشدم آن کنم، و متوجه    دایلحظه دست پ  نیدر هم

و    باعث گمراه  ام از حضور و ناآگاه   مییمرکز عدم کردم، و جدا  نیزیرا به من بدهد را جا  یشاد  ت،یرضا

  ام شده است.زنده   من در زندگ ناآگاه 

از بدست آوردن    دیناام  عنی   می برس  جهان   ِی ها شدگ  تی از سمت هم هو  ،ی د یبه مقام ناام  دیبا  یدوار یام  ی جا به

  . رونیب ی ا یاز دن  یو شاد  خوشبخت

  است.  ییراه خدا نیترو ساده نیترکوتاه   ییفضاگشا
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   مصطف شی قربان کن به پ عقل
   اُم کفاله گو که اله  یحسب

  ) ١۴٠٨ تی،دفتر چهارم، ب  یموالنا، مثنو(

  : طورن یهم  و

  باله  ٰ بنده را کف یبد بس
  ست ی ن تیدانش و کفا  نیا  شیل
  ) ۴٩٩شمس، غزل شماره  وانی(موالنا، د 

     خدا را خواستن ریخدا غ از
  کاستن   و کل ستیافزون ظن

  ) ٧٧٣ تی،فتر پنجم، ب یمثنو  (موالنا،  

  است. کاف میعقل خداوند برا میی و بو م یرا در راه حضرت حق قربان کن من ذهن  عقل

نداشت، و    ت یتا اآلن کفا  مان یما را گرفته است برا  یار ی هش  ی و رو  میاجهان آمده   نیکه از اول به ا  ییهاعقل

   و خداگونگ  خداشناس   دی د  ن،ینو  د یبه د  د یاآلن با  م،یکرد   رهی درد ذخ  یو درد رو   میاشتباه شد   نش یو ب  د یدچار د

  .م یبشو لیتا تبد میمحقق شو

  علت در اوست   ما چون بس یدهید
  دوست  دیخود در د دیفنا کن د رو
  ) ٩٢١ تیدفتر اول، ب ،ی(موالنا، مثنو  

اگر از دست    ای بهتر است و    م یاوریبدست ب  شتریدادند هرچه ب  ادی به ما    میکه در ذهن رفت   سال  ١٢   ال  ١٠  از

   قبل   یها ز یتا «حالِ بدمان» از چ  م،یکن  نیزیجا  رید   کس   ی  ا ی  ز،یچ   ی سراغ    م یبرو  میشد  مرادی و ب  میداد

  خوب بشود.  نیزیبا جا میاکه از دست داده

شده   اآلن هست  م،یابزرگ  هست  م،ینوجوان  هست   م،ی جوان  ن  میکهنسال  خوب  آن ستیحالمان  و  رو !    ی قدر 

  . می زنده را ندار توان زندگ  ریکه د میادرد جمع کرده  ها وابستگ ها شدگت یهوهم

فضا    کهن یقدرت، قدرت از دست دادن است! ا  نیتربزرگ   دهد، م  اد یبه ما    ییفضاگشا  دیجد  نشِ یو ب   ن ینو  دِید

  .میتا به عشق زنده بشو می نداشته باش تی مال  م،یندار عبور کند، نگه  زیچتا همه  م،یرا باز کن

گران را دارد و ما فکر    یدهایمسافرت و خر  مت،یقگران  یهان یماش  ،ی اردیل یم  یهاکه خانه   ستین  کس  قدرتمند 

  و عاقل است!»   ی کوش، قوسخت   لیاست! حتما خ   دارد، «به چه کس   است چه قدرت  اردی ل یمکس که    میکرد م
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  !  ریخ  دیگو موالنا م  جناب

با  اردهایل یم  چراکه ب  ندیایب   دیهم  آگاه  نشیاز  استفاده کنند،    و  موالنا  از    یمعنو   یها نیتمرجناب  تا  کنند 

ف    ذهن  یدردها  انباشتگ  یزیو  وابستگ   ها شدگتیهوهم    و  جا  ی رو   ها و  را  خدا  و  رها شوند،    ن ی زیهم 

  است.  کاف مانیخدا برا  میو بدان میشده بذار  دیهمان ی هاارث، ثروت، عشق  ن،یخانواده، خانه، ماش

     ریبدْهم تو را من جمله خ  م،یکاف
  ریغ یِاری واسطۀی ب سبب،ی ب

  ) ٣۵١٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  دهم یریتو را س نانی ب میکاف
  دهم یر یو لشرت م سپاهی ب

  ) ٣۵١٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  داروت درمان کنم  یب میکاف
  کنم دان یرا و چاه را م گور

  ) ٣۵٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

    لیرا غم کنم چون آبِ ن تی شاد
    لیسب ها یشاد  یسو  یابین که

    )٣۵٢۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  سازد،  بدون دارو ما را از درد رها م   رسد، و شَفا م  یمرکز عدم او با درمان و شاد  یبرا  میکن که طلب م   هنگام

  ر یتا د  کند، به غم م   لیرا تبد  شدهت یهوهم   ی های و شاد  کند م رونی بدون لشر ما را شاه جهان از درون و ب

  . میکردن برس یشاد  سببیو ب لیدلیب  مقامتا به  میشو مرادیب م،یرینگ  یشاد  ها دگیاز همان

  و شفابخش جناب موالنا:   بایز  تیدر آخر ب و

  است عشق شده است نام او یکرانه ا  یب  لذت
  است ورنه جفا چرا بود؟  تی خود شا قاعده

  ) ۵٠۶شمس، غزل   وانیموالنا، د(

ََبه برنامه گنج حضور. تَرلَل......َتَرَلَل .....  
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  موالنا   یها ضرورت توجه کودکان، نوجوان، و جوانان به آموزش رامونِی پ یشهباز یآقا   یهاصحبت

  

  ن، یآفر  ن،یبه ما. آفر  دییبو  شود سنتان را اگر م  د، یمردم بدانند جوان هست  کهنیا  ی برا  با، یز  لی خوب، خ   لیخ

در معرض    دیُخوب، خداحافظ شما. کودکان و جوانان با  لی. تنها، خ کنم خواهش م ،عال  ،عال  ،عال   ن،یهم

  بشوند.  دیجامعه مف  یبرا وبشوند   دردی ب یهاتا بتوانند آدم  رند،یدانش قرار ب نیا

     

   شهرن یاز زر ارای خانم ت پیام ☎

  

  من کم کنم ترازو کم کن از
  من روشنم  تو با من روشن تا

  ) ١٩٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

 مییآ که م   هنگام   عنیاست،    ذهندست من ترازو به   وقت  عنی  زان،یکفۀ م   م،یکن درست م   ذهنما من   وقت

و هشتاد درصد    میحضور دار یار ی درصد هش  ستیکه ب میمثال فرض کن م،یکن درست م  ذهنجهان و من   نیبه ا

  ذهنمن   جسم  یار یدرصد هم هش  دحضور و نو  یاریده درصد هش   میفرض کن   ای   ذهنمن   جسم  یاریهم هش

  د یما با  تر، ولاست و ترازو به سمت حضور سب  نیسنگ ذهنترازو به سمت من  م یریگ م  جهی. و حاال نتمیدار

سب   .ذهنمن  جسم یار یبشود و به سمت هش  نیبه سمت حضور سنگ دی. کفۀ ترازو بامیترازو را برعکس کن

  . میباش م  ذهناکنون دائماً من و ما هم 

نظر و نفوذ    ریز  شهیما هم  نیاست، پس بنابرامرکزش قرار دادهرا    ذهنمن   عن یاست،  ساخته   ذهنکه من   کس

  . بافند م ذهنمن   شه یکه هم میهست  ییهاآدم

     

  شهرن یاز زر نیخانم زر پیام ☎

  

است و دارد    ذهندرد از من  ن ینکردم که ا یی در لحظه داشتم و شناسا  نییپا ار یبس یِ اریهفته سطح هش  ن یا در

   ذهن جدا کنم و بر من   ذهنخودم را از من   توانستم لحظه نم  نیو بر من غلبه کرده بود، ا  دهد م   بیمن را فر

  .ددرد و مشالت خودش کر مرا قربان ذهنناظر بشوم، تا من 
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تا ما    شود م  روز یپ  ذهنو من  میشو لحظه م   نیو اتفاقات ا  ذهنمن   یدردها   با قضاوت و مقاومت، قربان  ما

  م، ی کن دایپ تی فیک  یو هرلحظه ارتقا مینشو ذهنمن  یدردها  که ما قربان خواهدکند. خدا م  یرا با خودش 

  . مینشو جهو متو میتر بشوگم  ذهنمن  ینه که تازه هرلحظه در دردها 

    ست؟یلحظه چ  نیاتفاقات ا مقصود

  ت ینهای و آرامش و ب  یشاد  خواهد درد استخراج کند، اما حضور، درونِ ما م  یز یاز هرچ  خواهد م  ذهنمن 

خداوند    تینهای رواست که ما ب  ای . آمی بشو  میو تسل   م یکن  یلطفش را به ما ببخشد. پس با حضور درونمان همار 

  ی برا   کند، نم ما قبول    یرا برا یزیچ   نی چنو خدا   ستی روا ن  یز یچو چهم   م؟یشو  ذهنتوهم من   قربان  م، یهست

  . کند لحظه ما را به حضور خودش دعوت م نیهم

  د یایبِ  ایمی تا ک دیمس بِبا میتَسل 
  یی ایآس رونِی ب نیول  گندم تو
  ) ٢٩۶۴شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

. اگر ما فضا را در برابر  شود حضور م   یا یمیبه ک   لیهست، تبد  ارزشی مسِ وجودِ ما که ب  م،یشو  میتسل  اگر

  رون یاما ب  ،تو گندم هست  د یگو . مکند خودش م   فراوان  تِینهایبه ب  لیحضور خدا ما را تبد  م،یاتفاقات باز کن 

  کند.  لیتبد اخدا تو ر ابی تا آس ینشد میهنوز تسل  عنی. هست اب ی از آس

     

    یشهباز یآقا   یهاصحبت

  

موضوع   یو به  دیخواند عال  د،یخواند بایز ل یخ ست؟یکه ن یریخُوب کس د ن،یآفر با،ی ز لیخ  با،یز  لیخ

  ل ی دل نیا افتد، جا اتفاق م و آن  جان یا تنها که ه  عنی  یانفراد یهات ی وضع نیا د،ی توجه کن دیهم شما البته با

خودتان    ی رو  همه ن یکند؛ مثال شما ا  د یکه ما را ناام  خواهد مرتب م  ذهننکرده، من   شرفتیکه انسان پ  شود نم

همه هم    د،یشد  نیخشم   اری بس  موضوع  یهمه درموردِ    نیب  مجلس  ی در    دینیب م  دفعه ی  د،یاکار کرده 

است از طرف    یهشدار  نی. اوال ا دیریب  دینبا  یجد   لی را خ   نیشما ا  ول   ها،نیرفت و ا  تانیظاهرًا آبرو  دند،ید

   ذهن و من   میاکه ما کامل نشده   میریگ را ما م  غامیپ  نی. اد یخودتان کار کن  یرو   دیو با  دیاکامل نشده   شما قضا که  

کار کردم چرا مثال حالم فالن    همهنیکه ا  میشو هم نم   دی ناام   ما سوءاستفاده کند، ول   ی هاشرفت یاز پ  دیای ب  دینبا

. اصال  دیشما کار را ادامه بده  دیو با  گذرند هستند و م   موقت  هان یاآلن؟ ا  نمیغم  قدرن یموقع گرفته شد؟ چرا ا
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من اتفاق افتاد،   یاست که برا  یمورد   نیا  د ییبرود، بو  رید  یجاها   دینگذار  دیاصطالح محاصره کنرا به   نیا

اشال  نم یبب با چه هم    که چه  دارم؟ معن  تیهودارم؟  درد را  آن   ن یا  هستم؟ کدام  جا  اتفاق چه بود که من 

شما را متقاعد کند که پس چطور     ذهنمن   کهن ی. نه ادیبه کار ادامه بده   دم؟ ولواکنش نشان دا  ی طورنیا

  ها ده یپد  نیو ا  م یستیما کامل ن  رود، نم  ییآبرو  چیرفت. ه  میآبرو  ن،یحاال، رفتار من را بب  نیندارد، بب  دهیفا

  ،  ممنونم از شما، عال  نم،یرا در خودم بب   بیع    یاتفاق افتاد، من    ن یهستند، چه خوب شد که ا  د یاتفاقًا مف

  خداحافظ شما.  کنم،  خواهش م

       

  ی از استان مرکز  نیپرو خانم پیام ☎

  

  ی قبادیو ک شاه ، دلق رِیبه ز گرچه
  یادی نهیدر جان و س ،یز چشم دور ورچه

  ) ٢٩٣۵شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

سخن از    نیاست. اها است که فراموش کردهکه مدت   آوردی انسان ب  اد یرا به    قتیحق  خواهد  غزل م  نیدر ا  موالنا

به خودش هست. م  ا ی   یار ی جانب هش ز  دیگو امتداد خداوند  ز  ، دلق هست  ر یگرچه در  لباس    ر یگرچه که در 

ها و  و خودت را با نقش   یادهیرا پوش   ها دگیگرچه که لباس مندرس همان  ،یاپنهان شده   ذهننام من به  یاکهنه 

نداشته  ت یهاورها، دردها، داشته با ا  ،یادانسته   ی  تیهاو  افسانۀ من را بدان هرچه   نیاما     ذهنقدر هم در 

و به آن    هست  یزدیفر ا  یدارا  عنی  ، هست  قبادیهنوز شاه و ک   ، هنوز از جنس خداوند هست  کرده باش  شرفتیپ

  وارد نشده است.  یا صدمه  چیهتو   ییجنس خدا

و     به شاه  توان اما مرکز تو و کل وجودِ تو خود اوست. تو م  شود نم   ده ید  به چشم حس  که اصل تو   اگرچه

پ  یقباد یک ا  یشو   م یلحظه تسلبهلحظه  که درصورت   کن  دا یخودت دست  اتفاق  اطراف  را در  فضا  لحظه   ن یو 

که ذهنت    یزیچ   عن یاتفاق    صورتن یا. درنخواه   یزیچ   دهد لحظه که ذهنت نشان م  نیو از اتفاق ا  ، بازکن

و خداست، اصل توست مرکزت    گشوده شده که خود زندگ   یو آن فضا   رود  م  رونیاز مرکزت ب  دهد نشان م 

  کند  م  هی اول یار یلحظه تو را از جنس همان هش ن یدر اطراف اتفاق ا ییو فضاگشا میلحظه تسلبه. لحظه شود م

  ت ی نهای و ب  تیبه ابد  عنی  ،یشو  م  قبادیدوباره از جنس شاه و ک   صورتنیو درا  ،ی که از اول از جنس آن بود

  .  یشو خداوند زنده م
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   بر آسمان شدست  ، به نقش پست گرچه
  ی نُه چرخ را عماد ، آسمان لیقند
  ) ٢٩٣۵شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

حاال در    نیذات همقائم به  یرو یاست، اصل ما در آسمان است. ن  نیینقش ماست که پست و سطح پا  ذهنمن 

کند و    دای گسترش پ  تواندوجود دارد که فوراً م   . در ما آسمان میاست به آن توجه کن  ما وجود دارد فقط کاف

است که نُه    جنس ما از همان جنس  و  میآسمان درونمان هست   دیخورش  عنیآسمان    لیشود. ما قند  تینهایب

و از    ستاده،یآن ا  ی رو   نات یکه کائ   میشو م  از جنس  م یستیذات خود با  ی ما رو   است. وقتآن بنا شده   یرو   چرخ

  .  کند را اداره م  ناتیکه کائ میکن استفاده م یخرد

ا  با عقل،    ت،یامن   نقش پست هستم؟ اگر هنوز هستم  نیمن هنوز ا  ای: آمیاز خودمان بپرس   اتیاب  نیخواندن 

  ن ی پس من هنوز نقش پست هستم. اگر هنوز استرس دارم، خشم   د،یآ م  ها دگیو قدرت من از همان   تیهدا

م دارم،  توقع  پست من   رنجم هستم،  اگکنم را حفظ م   ذهنپس هنوز نقش  را    ر.  هنوز حسادت دارم خودم 

  د یتأئ  یاگر هنوز گدا   کنم، م  و بزرگ   احساس کوچ میها دگیهمان  زانیبه م  رانیدر برابر د  کنم، م   سهیمقا

تعداد   زانیاگر ارزش خودم را به م  سنجم، احترام مردم م  زانیو توجه مردم هستم، اگر ارزش خودم را با م

ام  دانسته   یهستم و خودم را با آن     ذهنسنجم، پس من در نقش پست من  و آمدوشد مردم م   لیدوستان و فام 

  ام.کرده لیتبد  چارهیو ب لیذل تیمحدو  ی  خداوند را به تینهایو ب

  هرگز  ادی دیرا نکن ما
  مای ب ادی میخود هست ما

  

  ست بنده قبادیما دل ک  با
    مایب  قبادی چو ک ستبنده

  ) ١٢٨شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

   عن یبدون من و ما    کهنیا  ی احوال مرا بپرسد برا  ندارد کس  من به خدا زنده شدم لزوم   وقت   دیگو م  موالنا

به ذهن    میما من و ما دار   خداوند هستم، او در دل و جان من است. وقت  ادیدر    شهیمن هم  ذهنبدون من

بدون    مردم، ول  پرساحوال   یای ازمند جویو ن  شود م  ذهناست بندۀ من   قبادیو دل ما که ک   میشو م  دهیکش

  از مردم.   ازینی بما بندۀ خداوند است و   قبادیدل ک  ذهنمن  یما 

  مطلق  ستیتو هستِ ما را، بر ن بست 
  یمرادی مرادِ ما را بر شرط ب بست 
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  دیایتو ن یِدر کو ،ییسست پا چیه تا
  ی رزادیو ش یر ی ش د،یآ ریتو ش  شِیپ

  ) ٢٩٣۵شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

. هرچه فضا  میکن م دایپ هست شود عدم م  عنیمطلق  ست یمرکز ما ن  وقت میندار  واقع هست ذهندر من  ما

  ذهن. اما من میشوتر مما هست  میشو م   هیاول  یاریاز جنس هش   شتریو ما ب  شود باز م   شتریدر درون ما ب

بذارند و    یشتر یهرچه مردم به تو احترام ب  دیگو م  ذهن . منداند در نظر مردم م   شتریب  شدنده یرا د  هست

ب   یشتریب  تیاهم تو  من   نیهم   ی برا  ،هست   شتریبدهند  م  ذهنما  درست  کمال  پندار  کمال  میکن با  پندار   .

  ما کمتر.   واقع را دارد. هرچه پندار کمال ما بزرگتر هست   رواقعی هست غ نیبزرگتر

 ی انباشد. به اندازه   در مرکزش  جهان  نیمراد ا  چیکه ه  شود به او زنده م   ما زنده شدن به خداست، کس  مراد

در مرکزمان هستند   ها دگیکه همان  یا. و به اندازه میو از جنس خدا هست میهست رزادهیکه مرکز ما عدم است ش

  دا یخداوند راه پ  ی هست در کو  رزادهیکه ش   . و تنها کسمیهست  یو سست پا   میهست  ذهناز جنس فرعون من 

ها اقرار  و به آن   ردیپذ را م  شیهاو نقص   هاب ی ر کمال ندارد و عکه پندا  انسان  شود، و به او زنده م  کند م

خود را به    یاریهش   تیو مسئول  کند لحظه باز م  نیکه فضا را در اطرلف اتفاق ا   هست. کس  رزادهیش  کند م

  هست.  رزادهیش  ردیگ عهده م

  ها بشند دان که صف یری ش سهل
  آن است آن که خود را بشند ریش
  ) ١٣٨٩ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

     

    تلفن یژه یو یهابرنامه  یها غامیپ به نوشتار درآمدنِ  رامونِی پ یشهباز یآقا   یهاصحبت

  

م  دوستان  کوشش  دارند  پ  کنند ما  به  یهاغام یکه  را  جمعه  دربروز  نوشته  آقا   اورندیصورت  و  زارع   یو  پور 

و نوشته    دیس یرا بنو  تانیهاغام یقرار شده که شما پ  شانی کم به ا  یراب  کار را بنند.  نیگروهشان حاضر شدند ا

. البته  دیبفرست   میده که بعداً م  و به آدرس  دیبن  پیتا  ر،یاست د  عال  لیشده باشد که خ   پیرا، اگر هم تا

 هانیو ا  تیو وبسا  رهیو در تلرام و غ  میکناعالم م  ونیز یآدرس در تلو  یبعد    د،یکن  لیمیبه من ا  دیتوان فعال م

 ی کتاب خوب  ی  تواند هر جمعه م  یشما در روز جمعه، برا  یهاغام ی . پدیجا بفرستکه به آن   میکن هم اعالم م
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ا  م یدار  کهن یکه علت ا  دینیبخوب هستند و خوشبختانه متنوع هم هستند. م   اریبس  اریبس  هاغام یپ  نیباشد، 

  د یمحققان را بدان  نیقدر ا  دیاآلن و شما با  میما هزاران محقق دار  حققم  ی  یجا به  کهنیا  یبرا  میکن م  شرفتیپ

 داند،  نفر م   ی  را فقط   زی چکه همه   مییآ م  رونیب  میهم ما دار  ت یذهن  نیو از ا  دیگوش بده   شانیهاو به حرف 

گفته    رصدها نف  قیاز طر  دیبا  غامی. پستین  یطورنیا  م،یصحبت کند، ما گوش کن   جانیا  دیای ب  یشهباز  نیهم

  شرفت یپ  میدار  نیهم  یبرا  م،یرو م  میکه دار  میآن راه را برو  دیو قابل فهم است، با  باستی بشود و آن موقع ز

  . میکن م

     

  از کانادا   ماآقای نی  پیام ☎

  

  انه» یب یسروپا ی ب چاره،یب مرادِی«ب

  است.» جنگ کرده دِیفقط تول  خیدر طوِل تار ذهنمن  ییجز  «عقل فرمودند: یشهباز  یآقا  ٩١١ ٔ برنامه  در

گذاشته  شدم. اسمش را عشق و عاشق دهیتر بود، همانسال بزرگ  ۶که از خودم  با خانم  شیسال پ ١٠ باًیتقر

لحظات فقط و فقط    بود، آن هم تا عمق پوست و گوشت و استخوان. صبح و شب و تمام  »دگ ی«همان  بودم، ول

  . ام زندگ  ت یبود و محور شانیفکرم ا

ه  من موقع  تا  گاهچ یکه  تصم   آن  نداشتم،  ازدواج  همه   میقصدِ  خانم گرفتم.  آن  با  ازدواج  اطرافٔ به  و   انی 

که    یاکردم، به چه فالسفه   هاه یو گر  دمیها نخوابشب  اری. بس دادند نشان م  دیمادرم مخالفت شد  الخصوص عل

    نباشد، تماماً جنگ است. یزدیکه عشق ا  رجوع نکردم! اما واقعاً وقت

نداد. کل   مشاوره دروغ جواب  و  سها  و  در    های بازاست ی ها  تَنش  پشِت  تَنش  نداد.  بهٔ رابطه جواب  اصطالح  

که با گذاشتن عقل هم    زدم تا صبح حرف م    که با دوست  ییهانداشت. چه شب   مشل   چ یکه ه  یاعاشقانه 

که از فالسفه و    یا. چه جمالتِ قُلنبه سلنبه تردهیدبیو آس  ترف ی روز نح که نشد. روزبه   میکن  دایپ  حلراه   میبتوان

  روز…   ی که   تاشد. نشد که ن فکران از حفظ بودم، ولروشن 

  مرادِ خود را دو سه روز ترک کردم  ت یپِ ز
  امد ین سرم یپس که م مراد ماند زان چه

  ) ٧٧٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی مولو(
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  20صفحه: 

  شان یمرا و ا  تیب  ی   نیها کردم. همرا ر  (وصلت با آن خانم)ادم  سخت بود، رها کردم. مر  اریبسار یبس  کهنیا  با
  .  تیتک ب ی ن یفقط هم ، ینجات داد. آر  ز، یرا ن

  نهفته است. های و ناگوار ها که بهشت در سخت زه   ول ه،یپشت گر هیپشِت درد، گر درد

  کن یآموزکه جان را چاره شاد آن صبح  
   کن یروز چارگیکه تُش ب  ابدیاو  چاره
  ) ٢٧٧٧شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی مولو(

  روشن شدم.   و کم دینور به شبِ ذهنم تاب یاه یاقرار کردم، بار  ام چارگ یبه ب که وقت واقعاً

  ی هاگرفتم و جنگ پشت جنگ در چالش   ش یرا باز پ   ذهن(ناگفته نماند که قدرش را ندانستم و راه عقل من 

  .دمیچش   را اندک   از دانستگ  یی رهأ اما مزه  )زندگ یبعد

نبود که آموزشِ    یحس و طلب  همان صبح. اما نبود؛  عنی   چارگیبه ب  ارانهیکه اقرارِ هش  دانستم آن زمان م   کاش

  را بطلبد. الحق که:  عشق

  بس خون رود  اتدهیدل و از د از
  رود  رونیب  یمعجب نیز تو ا  تا
  ) ٣٢١۵ تیدفتر اول ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  سرش  دیبال نا وارِیبه د تا
  پنِد دل آن گوشِ کرش   نشنود

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

. فکر  کرد ها نگاه مبود و به چشم ابزار به آن  زاریب  شده بودم که از هر جنس مؤنث   افع  یمار   رید  اکنون

  .رم یانتقام ب دیکه با کردم م

  است.»جنگ کرده   دیحل مشالت فقط تول  یبرا ذهنمن  «عقل  ... واقعاً که:یآر

  م یایآمر  یزایو   نشده بود. وقت  بمیکه نص   یی«پرِ روزه» چه مرادها  یرفت که فقط با    ادمیرفت.    ادمی  یمرادیب

نتواستم بروم خارج و مجبور شدم بروم خارج از    که . وقتدادم به خدا م   ییها و ناسزاهاشد، چه فحش   جتیر

ا  دانستم کار کنم، نم   ریکارخانه در وسط کو  ی   یشهر تو  رفت که    ادمیبسازد.  لطفِ خداست که مرا    نیکه 

  نهفته است. ها سخت  ریبهشت در ز

باز شد و من آمدم    ییهاسازم هم خبر نداشت، راهکه عقل جنگ   ییاعتراف کردم، از جا  ام چارگ یباز به ب   وقت

  را فراموش کرد.    نوشآن عسل ام و ناسپاس  باز قدرنشناس  کانادا. ول
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  21صفحه: 

را خرج فسق و فجور    میها. تمام پول و زحمت و تالششدم از آدم نممرا به گنج حضور وصل کرد. اما ب  تشیعنا

  مطلق برسم.   چارگیشامل حالم شد. تا به ب تش ی. باز هم عناکردم زا م دِراگ و مواد توهم دن یو کش

آن    هیراز به من گفت و هر ثان   ی .  خواهم نخواستم و نم   یجز او مراد  ریدر سرم افتاد، د  ش یسودا   وقت  ی آر

ماهش هم همان لذت را   را ندارم، ول  دی . تابِ نگاه در خورشکنم م  شیو صدا  کنم و نگاه م  بوسم راز را م

  : آورد به ارمغان م  میبرا

  شد  پای و ب  سری سخرۀ سودا شد، دل ب سر
   زآن راز که گفَتست  ، مه که نمودست زآن

  ) ٢۶٨٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی مولو(

 م یرا برا  مای من، آن ن  رِی الضٔ نعره   ول  د،یهراس داشت، م  یمتن، ترس و لرز  نیگذشته هنگام نوشتن ا  ی ماین  آن

  :مرادی ب یاچارهیب سروپا، یب یاانهیب ی است. آرکرده  انهیب

  ال یخ ایدو چشم که خواب است  نیا  مالمم
  منم  نی دوست کا یعجب ا  کنم نم  باور
  ) ١٧٠٨شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی مولو(

  من هرگز به عقب برنخواهم گشت.  ،ی آر

  عشق و احترام  با

  از کانادا  ماین

     

  ی شهباز یآقا   یهاصحبت

  

خ  ن،یآفر   د،یمف  لی خ  با،یز   لیخ من فکر کنم  ا  ها  لیممنونم،  و   غام ی پ  نیمخصوصاً جوانان سپاسزار  شما 

 یهم هست برا  یموالنا، مثال خوب  یبا استفاده از شعرها  دییگو تان را مهستند که تجربه  رتانید  یهاغام یپ

  ن یاول هم که مال هم  غامی است، پ   ر یمس  آندر    هاغام ی پ  دینیب که من از شما کردم و امروز م   ییتقاضا  ن یهم

ما روشن کردند با استفاده از قانون   یها را برابود، درواقع آن جوهر را برداشته بودند، چراغ   مان المیدوست ا

  . عال ،عال  ما،ی مزرعه. ممنونم آقا ن
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  22صفحه: 

  مختلف    یهادر رسانه  نندگانیب  یِمعنو ی هاغام یپست شدن پ رامونِی پ یشهباز یآقا   یهاحبتص

  

  ن یا  دیدان خدافظ شما، خداحافظ، خداحافظ. م  کنم،  خواهش م  ، عال   لیخ  د،ی مف    لیخ   ، ل یخ  با،ی ز   لیخ

  د ی برو  www.parvizshahbazi.com  تیوبسا  قیاز طر   دیتوان شما م  شود، زود پست م  ل یما خ  تیدر وبسا  هاغام یپ

تلرام تصودینیبب پ  شود، پست م  ی ری. در  از طر  نی شود و هم  عشق پست م  ی ها غامیدر  و    سبوکیف  ق یاآلن 

م  وبیوتی پخش  مشود  دارد  خواهش   .  ا  کنم خ   د، یمردم گوش کن   ی هاغام ی پ  ن یبه  ما  زحمت     لیدوستان 

بکرده  قیتحق  اند،ده یکش استعداد  عال  انیاند،  را  ا  کنند م  انیب  دارند، مطلب    کاف  ۀاندازبه   جانیو من هم 

. شما  شود فرصت نم  رید  کنم ول  انی را ب  شانیهایی بای کنم و ز  نیتحس  کنم م   سع  عنیکنم،    نیتحس  توانم نم

برنامه روز جمعه     یاست به    شما کاف   عنیو باارزش هستند.   دیمف   هاغام یپ  نیکه چقدر ا  دیدان و م دینیب م

که    دانش  د، یریب  اد ی  دیتوان م   ند، یگو را دارند م   زیچهمه   باًیواقعاً، تقر  دیاگر درست گوش بده  د، یگوش بده

  . خواهد م  یادی شر ز برکت و فراوان جور ن یا ن،یموقع در دسترس نبوده و ا چیه

     

  خانم فرزانه از فوالدشهر اصفهان  پیام ☎

  

  سالم استاد، فرزانه هستم. 

که هر لحظه با    یاریو خداگونه است. هوش  و ازل  یابد  یاریکه آن هوش   میجنس هست  یها از  همۀ ما انسان 

  ا یو    م ینیب به خود نم  یکه آن را از شدت نزد کند ما را اداره م  ی ار ی هوش نیو هم  ستین   ماست و جدا شدن

ا  میکن  پنهانش م  هات یدر وضع    ی هابه آن را در فرم   ازیو شدت ن  عشق وجود دارد که ذهن عمق و    قدرن یو 

را به دو صورت    ی اریهش  نی است که ا   ذهنکار من   نیاست که حاال ا   ختهیها و ... ر  تیمختلف مثل پول و هو

  صورت ن یکه درا  کندم  لیتبد   سهی مقاِ ها را به گونۀ مختلفِ محدودِ قابل و انسان  آورد در م   حضور و جسم 

  . میشو م ی جزوعقل  ریدرگ

  دارند که:  ١٩٨۵و  ١٩٨٢ تیدر دفتر اول، ب موالنا

  منْکر بود عشق را  ،یعقل جزو 
  سر بود که صاحب  دیگرچه بِنما  
  ) ١٩٨٢ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  23صفحه: 

    ستیال بود، چون او نشد از هست ن 
  است  طَوعاً ال نشد، کرهًا بس  چونکه

  ) ١٩٨۵ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

را از جنس خدا    رانیو د  میکن  ییکه در آن فضاگشا   نگرفتن ذهن، جهان  یذهن، جهانِ جد  خاموش  جهانِ

ا   ذهنمن  یِ جزوجهان عشق است. عقل   م یو دوست بدار  می نیبب مدام عقل من درست    جهان است و   ن یمنکر 

  . آورد خود را به کار م دانم و من م  میگو م

جبر خداست.    نیو ا  زند م تیبر سر شاخ ما در آن وضع  زندگ میگشوده شده ندار ییبه هر چه که در آن فضا 

 ذهناما ما آن را در من  به صورت درد م عنی. اگر ما با اطاعت،  مینیب  تیاز وضع  میدید  دردمند    ایو    میشاد شد

 ییامرِ فضاگشا  نیا  عملرد خود،  اریاخت   یر یدستگبه    عن ی  میو از آن بجه  میبن  ییهمان لحظه فضاگشا   م،یشد

  . کندو بهشت اصحاب خدا م  یو قند  یعاشقان شر دالن،یدر هرلحظه، ما را وارد بهار ب

  ت یدرد ما اهم   اصالح  .مینداز ی و ب  م یکن  ییدردها را شناسا  میرا از مرکز بران   دگیهمان   د ی: بادیگو جبر خدا م 

گسترده است و با رفع هر درد از هر کدام از ما آن درد از    دارد چرا که هر انسان به وسعتِ جهان هست  ییباال

  .شود م دهی کش رونیجهان ب گستردگ

  دارند که:  ١۴٠٨ تیجناب موالنا در دفتر چهارم، ب 

   مصطف شِی عقل، قربان کن به پ  
   اَم کفاله گو که اله  یحسبِ

  ) ١۴٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  گذارد  نم  ذهنعقل من   است ول  ی ها جارو همان جنس در همۀ انسان   میمحضر و بارگاه حضور بزرگان هست  در

  .  میزن م  توانم» و «من م دانم» حضور دست هم «من م  نیها به او هرلحظه با هتک حرمت  می نی آن را بب

  من یاو کار خودش را بند و ما را در ا  میگذار اعتبار ندارد چرا که نم  زیچ  چیه  بارگاه جز خضوع و بندگ  نیا  در

 م یگو م   عنیو خضوع در آن لحظه،    رشیپذ  عنی  تیدر هر وضع  ییگرفتن فضا گشا  یقرار بدهد. جد  آباد زندگ 

  یی فضاگشا    .کنم نم  دایخود پ  یبرا   یاَلست سر   مانِ یاست و بر طبق تعهدِ به پ  من کاف  یو خدا برا   زندگ   نیا

  . کند آشار م  مان یرا برا  ذهنمن  تیکفای و ب زندگ   تیکفا

  ر یبدْهم تو را من جمله خ  م،یکاف
   ریغ یِاری واسطۀی ب سبب،ی ب

  ) ٣۵١٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  24صفحه: 

  دهم  یریتو را س نانی ب میکاف
  دهم یر یو لشرت م سپاهی ب

  ) ٣۵١٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

 ی کار   ذهنمن   نیذهن، به تصور کم و چاره، کم از ذهن است و ا  رید  اه یذهن به جا  اه یجا  یاز    دنیپر 

  ی ها واسطه  ایبه جهان فرم    یاز ینی خدا در مرکزمان نمود آن ب  تیبودن و کفا  . کافستیاز دستش ساخته ن 

  شدن است.  لیتبد حت ای و  زندگ   یبرا ذهن

  از ی ن  هاستت ینگرفتن وضع  یشر، صبر، جد  ز،یکه شامل پره  ییجز فضاگشا  زی چ  چیه  زندگ  یکه برا  چرا

ب  صورتن یا  ریکه در غ   م،یندار را به ما م  یاز ینی درد  جز    ،از هرچه جز زندگ   ریتا د  فهماند به جهان فرم 

  . می نخواه زندگ   ییفضاگشا

   مصطف شِی قربان کن به پ عقل،
   اَم کفاله اله گو که  یحسبِ

  ) ١۴٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

     

  سارا از آلمان   خانم پیام ☎

  

  کجاست؟  هدهد

گنج حضور را به اشتراک    ٩٠٩در برنامۀ    رشده یتفس  ٢٩٣۵از غزل    ت یب  ن یچنو هم   ٩١١از برنامۀ    یی هاچراغ  

  است:   نیا تیب .گذارم م

  که گم شدم من یآر  مان،یبر سل عیتَشن
  ی شو چو هدهد اَر تو دربندِ افتقاد گم

  ) ٢٩٣۵شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

که چرا من   کند  اعتراض م ست که نماد زندگ  مانیسرزنش کردن. در مصرع اول انسان به سل  عن یزدن  عیتَشن

    شوم؟ نم دهیگم شدم؟ چرا حالم بد است و د

افتقاد    »،ی: «گم شو چو هدهد اَر تو دربندِ افتقاد دیگو دوم م   مصرع   که گم شدم من»  یآر   مان، یبر سل   عی«تَشن

. گم  یمثل هدهد گم بشو  د یبا  دیگو و م  دهد دستِ ما مبه   دیکل   یمصرع موالنا   نیکردن، در ا  ییدلجو   عنی

  هد اشاره به سورۀ نَمل دارد. شدنِ هد
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  25صفحه: 

  که،  شود م انیسوره ب نیدر ا 

»بِينالَْغائ نانَ مك مَد ادْهى الْهرا  ا لم فَقَال رتَفَقَّدَ الطَّيو «  

  » است؟ شدگانب یاز غا ا یآ نمیب هد را نم وجو کرد و گفت: چرا هدمرغان جست انِی در م  خداوند«

  ) ٢٠)، آیۀ ٢٧(سورۀ نَمل قرآن کریم، (

ابا «   » شَدِيًدا او ذْبحنَّه او لَياتينّ ِبسلْطَاٍن مبِينعذِّبنَّه عذَ

  » كه براى من دليل روشن بياورد. مر آن  برم، سرش را م ا ی کنم عذابش م وجه نیتربه سخت«

  ) ٢١)، آیۀ ٢٧(سورۀ نَمل قرآن کریم، (

.  افت یزود به بارگاه خداوند برگشت و حضور  را یخوب گم شده بود، ز هدکه هد  شود ادامۀ سوره مشخص م در

  است:  نیا کند من روشن م   یبرا تیب نیکه ا چراغ

موجب  وگرنه به   یزود از ذهن برگرد   عن ی  ،یمثل هدهد گم بشو  دیبا  ؟ حاضر هست  لحظه در حضورِ زندگ   نیا  ایآ

  کن  حس م  انقباض  اگر  . یشو م  هیسخت تنب   زندگ  ت یو ابد  تینهایعدم و زنده نشدن به ب  یاز فضا   بتیغ

  . یبرگرد دی که با تا بفهم  ی شو م  هیتنب یو دار   ستیحاضر ن   عنی

فکرها، در    است. بشر در جهتِسالِ گذشته اجرا نکرده  ۴٠٠٠در طول    تیالعمل موالنا و قرآن را بشردستور   نیا

 جادیدرد و ا  سبِ زندگ  نیا جۀینتاست. گم شده ، جسم  یِاریدر هش  عن ی دهد،که ذهنش نشان م  یز یآن چ

  است.ها، در درون خانواده و در کل جامعۀ بشر بوده تِک انسان بهجنگ در درون تک 

  ن ی لع سِی هزاران سال ابل صد
  نی رالْمومنیَابداِل اَم بود

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

بق   موس  ،مصطف   ح،یحضرت مس  امیپ  ، جسم  یِار یهش  دِید ذهن  غمبرانیپ  ۀیو  خرافاتِ  به  کرد،    لیتبد   را 

  ن یها توقفِ انسان در ذهن را با ابعد از قرن   جسم  یِاریو همان هش  باعِث درد شد.  خیکه در طولِ تار  خرافات

  ند، یب انسان آن را با چشم م   عنی  دهد، م  صی انسان تشخ    ِ که عقل جسم   یز یکه آن چ  دهد ادامه م   دیطرزِ د

  . ستیاج نی احت یرید  زیاصل آن است، به چ  کند، ثابت م  اضی فرمولِ ر ی ای دهد نشان م روسوپ یم

رها  درست ذهن  ییاست که   علم با  جامعه  ادارۀ  و  خرافات  ا  یبرا  یماد  یها شرفتیپ   از  آورده،    ن یبشر 

 دیگو کرده، که م   جادیبشر ا   را در حافظۀ جمع   میپنداِر کمالِ عظ  یخصوص تکنولوژ و به   ی ماد  یِ هاشرفتیپ

  دارم.    ذهن شرفتِیو پ یهستم چون رفاه ماد  من عال 
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  26صفحه: 

از     آلمان که دو جنگِ جهان  مثل  یشده که در کشور  چطورچطور؟   عتیطب  بِیتخر  افته؟ی   انیدرد هم پا  ایآ  اما

 لیاست بدون تبد  شهیکه درون ش  یوی د  و از آن نگرانند؟  کنند  ها به جنگ فکر م جا آغاز شده باز هم انسانآن

  خواهد آمد.    رونیباز هم ب  یار یهش

  بتّر ز پندار کمال  علّت 
  ذُودالل  ی اندر جانِ تو ا  ستین
  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

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

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

صلح و    جاد یا  ینبود برا   سال کاف  ۴٠٠٠ ای که آ  کند  م   سوال را تداع  ن یگنج حضور ا  ٩١١تکان دهندۀ    برنامۀ

  هدِ گم شده برنگشته!  جواب را موالنا داده است، چون هد  شود؟  چرا نم بشر؟  ِ آرامش در خانوادۀ جهان

ادامه    یجور نیا   توان نم  دیگو شده م  جاد یا  و جمع    شخص   ِ که در زندگ   یی هافَکان» با درد و «کن   «قضا» 

  .ده

  کنَد م رونیز زنده مرده ب چون
  تَنَد م  مرگ  یزنده سو نفسِ

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

  عنیلحظه عدم نگه داشتن مرکزم و «اتَّقوا»،    نیااست که:    نیمن روشن شد ا  یبرا  ٩١١که از برنامۀ    چراغ

هستم، موالنا را به لطف    زبان که فارس   منکارم است.    نیترفکر مرکزم را جامد کند، مهم   ی  کهن یاز ا  زیپره

  خودم کار کنم.  ی رو دیبا امده یاز عشق را چش یاام و مزه شناخته   یگنج حضور تا حد  برنامۀ

چه را   دیفکر کن  دیآن تأمل کنم. گفت  یها تکِ جمله بهتک   یرو   دیعاشقانه است و با  لرزۀن ی زم  ی  ٩١١  برنامۀ

نم  داَشینیب نم   یکه از شدتِ نزد  دیدار  تانینزد را  برنامۀ گنج   نی من هم  یبرا  اَش  اول   د؟یدان و قدرش 

  حضور و موالنا است.  

اصل   کهن یا  به درکِ  کم کند  نمیب به خودم نم  یرا از شدت نزد  یی هاز یچه چ  کهن یا  یتأمل رو   نیهم   دیشا

  . مینیب از حد نم ش یب ِ ینزد ن یخاطر همخودمان را هم به  تینهایو ب یاَبد  اَزل

  رشده یتفس  ۵٩۶. در غزل  کند مان جلب محس پنج  یار یاز هش  ریغ   ِی ار ی توجه ما را به هش  اتشیدائمًا در اب  موالنا

  :  دیگوگنج حضور م  ٩٠۴در برنامۀ 
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  27صفحه: 

  دیآ در چشم نم ییدا یمه که ز پ آن
  دیزا  هم گشنیاز مزۀ عشقش ب  جان

  
  ش یوز تابشِ آن رو   شیاز مزۀ بو عقل

  دیخا هم دست هم  خندد، هم رهیخ هم
  ) ۵٩۶شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

  عشق و احترام، سارا از آلمان  با

     

آن   ت یانسان، و اهم   تِیآن با وضع  ییارتباط معنا  مان»،ی داستانِ «هدهد و سل  رامونِیپ  یشهباز   یآقا   حاتِیتوض

  در پرورش جوانان 

  

نمادِ خداوند است،   مانیاست، سلنشسته  مانی : سلدیگو قرآن که م ۀ یآ نیاصطالح هم بود! در به   عال غامی چه پ

اند است که همۀ باشندگانِ عالم در خدمتِ خداوند نشسته  نیا اش از هدهد. معن ری همه در بارگاهش هستند غ 

  از انسان. ریفکان، غ قضا و کن  عنی  کنند، م  زندگ  کنند،  لحظه حرکت م نیو به امرِ او در ا

   عن ی  برم من سرش را م  اوردین  ی! و اگر عذر خوبست؟یانسان، کجاست؟ چرا ن   عن یهدهد،    نیکه ا  دیگو م  و

است    هشت، نه، ده سال  م یاست که ما ب  هیاول  یها که همان سال  میفهم ما م   جانیو از ا  برم سرِ ذهنش را م

از ذهن خودش را    یزود اگر انسان به  عن ی  کنم م  هشینب ت  د یایاگر ن  دیگو و م  میدر ذهن باش   میتوان که ما م

  .شود م  هیو دارد تنب  شود م ه یتنب داًیباشد، شد هیوجور نکند و به حضور نرسد که جزوِ بق جمع 

تار  چهارهزار  م   خیسال  نشان  تنب  دهد بشر  را  بشر خودش، خودش  همان کرده   هی که  طور که سارا خانم است 

است صلح را در جهان برقرار  که بشر نتوانسته   دهد در برنامه نشان م  مین دادهم که نشا  لمیفرمودند و آن ف

را در جهان    و فراوان  تیاست صلح و امنخواسته   اشجسم   یاریهش با    .کند کار نم  جسم   یار ی کند، چرا؟ هش

  م، یجنگ دار  ای ما اآلن در دن  شهرِ عال  یجا بردد. به   شهر عال  یصورت  همه برقرار کند و جهان به  یبرا

.  م یجنگ  دائماً با خودمان م  م،یدر خودمان هم دار میدر خانواده دار م،یدر سطح جامعه دار و حت میدار زهیست

  هدهد است.  بتی غ ۀ یهمان قض نیو ا کند فکرمان را خراب م کند، که تن ما را خراب م میکن م  ییفکرها
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  28صفحه: 

است که است که موالنا از قرآن درآورده    العاده مهمفوق   غامیاست که عرض کردم پ  نیا  اش هدهد معن  بت یغ

ها را ما از دست  فرصت  نیاست که واقعاً ا  ف یح دیبخوان  دیرا برو  هان یشما ا  دیاست باداده   ح یبعد خودش توض

  .میبده

اول که گذشت در ذهن   ی هاآن سال   دوازده سال،  ده سال،  است که اگر بعد از دوازده سال   نیا  اش معن

که من رفتم، وقت را تلف نکردم،   دیگو و گفت هدهد م   رانیزد هم به د  میهم به خودمان لطمه خواه  م،یبمان

قدرش    کنند، دارند، شُر نم  زیچهمه   کنند، م   صبا زندگ  نیدارند در سرزم   یاعده  یمن رفتم متوجه شدم  

  را.  نیا م ینیب و نم  م یما هست  نیو ا دانند را نم

  د، یگو م  مانیدر بارگاه من. سل  هی مثل بق  نیعذرت موجه است حاال بنش  یدیبود گفت حاال که تو د دهیهدهد د

ناشُر    اگر در ذهن باش  جان یکه ا  یدیبه جهان و با ذهنت د  حاال انسان دوازده سال رفت  دیگو خداوند م   عنی

   جا باش آن   دیو نبا  ده کل را از دست م  ردخ،  ده من را از دست م  ،ده و صبر را از دست م  یشو م

  . میریگ نم اد یما  ول  یخوش آمد دییخُب بفرما برگرد. و برگشت 

  کند؟  بدنش را خراب م دانم و مشروب، نم اریبه مواد مخدر، س آورد ساله رو م چرا آدم پانزده  دییبو شما

برا  یبرا پروگرام  کهن یا  یچه؟  براشده   )program(بد  فکرها   یجا به  کهنیا  یاست،  او  در  مسموم   یعشق، 

  د یاست بهش نگفتند بابه حضور برنگشته   است، در دوازده سالشده   دهیمسموم همان  یاند. با فکرهاکاشته 

  مثل هدهد.  یبرگرد

به بارگاه خداوند با حضور    میفوراً برگرد  دیده سال، دوازده سال، با  میدیجهان را د  کهن ی هم  میهمه هدهد هست  ما

  تا خردِ کل ما را اداره کند.  می نیجا در خدمتشان بنش نظر در آن  یِ اریو هش

     

  ا یاسترال دنیمرجان از س  خانم پیام ☎

  

که    غمبریاز پ   ثیاشاره دارد به حد توجهم را به خود جلب کرد. که ٩١١ یدر برنامه   ١٨۵٠  یاز غزل شماره تیب

  : ندیفرما م

»موالنَّار»   الص ننَّةٌ مج  

  » است در برابرِ آتشِ جهنم یروزه سپر «

  (حدیث) 



  ٩١١‐١شماره                                                                   ☎های تلفن پیام  

  29صفحه: 

. و  دارد نگاه م   یاز خدا. پس روزه مرا به اصلم نزد  ی از اصالتم است. عذاب دور   یمن دور   ی جهنم برا  آتش

    همان روزه باشد. تواند م  با زندگ  ت یوحدان   یاز راهها ی. پس کند م  یمرا با اصالتم 

  آن را ری بفت: اَلصوم جنَّة، پس ب غامبریچو پ
  سپر مفکن  نیزِنهار، ا  رانداز، ینَْفس ت شی پ به

  ) ١٨۵٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی مولو(

  

  روشن کرد.   میروزه را برا  قیحق  یمعنا  تیب نیا

  دوچندان کرد.   می را برا زیپره ت یاهم تیب نیا

  جز روزه.    ستین یز ی. آن هم چیاست پس تو سالح الزم دار راندازیکرد که نفست ت یادآور یبه من  تیب نیا

  . تیخواهد شد برا  یو روزه سپر زیپره کهن یا دیرا صد چندان کرد، با نو دیدر درونم ام  تیب نیا

سپر   نیو ولش نکن. تو هر لحظه به ا  ریروزه را ب  نی. ای نداز یسالح را ب  نیبه من هشدار داد که مبادا ا  تیب  نیا

    . یازدارین

  نم:  ابخو دیکرد. که اگراجازه بد انی نما میرا به صورت منظوم برا رمیب روزه  دیکه با ی موارد ستیل تیب نیا

  گفته است اَلصوم جنَّة مبریپ  پس
  ست سنّه آن سپر، روزه  گرفتم

  
  از ضاللت  زی بپره دیگو شهم

  از هر ضاللت  زی روزه، گر بود
  

  ملعون ویروزه فرار از د بود
     فرعون  یهات ی دارد عنا خطر

  
  از حرص و شهوت   زی روزه گر بود
  از خشم و مر و کبر و فکرت   فرار

  
   پرستبت از  زی روزه گر بود
   پرست از ظاهر و صورت فرار
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  30صفحه: 

  
  از گول و ابلَه زی روزه گر بود

  شوم کژره نی از هر قر فرار
  

  از آن قالووز  زی روزه گر بود
  گمراهت کند در شام و در روز که

  
   نی ریکام ش  یدستت به سو کشد

   نی ریدام و شد پوزت به ز یدیبد
  

  از ناس و از خلق  زی روزه گر بود
  دلق  نشناسند گوهر از کف که

  
    ؟ییجو دارو ز دردت چاره  یپ

  ییجواز چاره زی روزه گر بود
  

  چاره؟  یچاره دوان در سو  یپ
  تو چاره؟ چارهی ز ب یابی کجا

  
  زان تک چه ییرها ییجو چرا 

    گدا اندر خم ره؟ محبوس ز
  

    شنو زآن گوش جانت ییواال تو
  خسان کوز قامت از  زی بپره

  
    الهاز هر إلَ زی روزه گر بود
  خلوتگاه امن و گرم اله به

  
  یدی از ناام زی روزه گر بود

  ! یدیبر درش، هر چه که د یصبور
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  31صفحه: 

  زه یروزه فرار از هر ست بود
    زهیامر آن شه چون کن قبول

  
  ت یحا  از قضا تلخ  یدید چو

  ت یاز هر شا زی روزه گر بود
  

   اریاز جستن  زی روزه گر بود
  از وجودت، در شب تار  رونیب ز

  
  راه جنّت؟  یابیکه  یدار  طلب
  کانِ سنت  نیز از مصطف شنو

  
  هااز خواستن  زی روزه گر بود

  هاخلقش، جز ز حق آن خواستن ز
  

       

  از آلمان  ای پو یآقا پیام ☎

  

که   تیب  نیام. بعد، عرضم به حضورتان که اکرده   ریگ  تیدو ب  نیاست در ا  یاچند هفته   یمن    یشهباز  یآقا

  : ۴٢٩٨ تی گفت از دفتر سوم ب میداشت

  نیست از ا مادر: تا جهان بوده گفت
  ن یبدند اندر زم انیکارافزا 

  ) ۴٢٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  

  : مییبو م، یبده ر ییکم تغ ی را  انی کارافزا نیاجازۀ موالنا، اگر اجازه بدهند، ا با

  ن یست از امادر: تا جهان بوده  گفت

  ن یبدند اندر زم  انیافزاجنگ 
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  32صفحه: 

  : میی بو میتوان م  م،یبده  رشییتغ ریکم د ی ای

  ن یست از امادر: تا جهان بوده  گفت

  ن یبدند اندر زم  انیافزادرد

 راه که    خواهم ببینمفقط م   نوشتم.  کوچ خیل  متن    ی   م،یافزا هستو جنگ   میدردافزا هست  کال  کهنیا  وستِیپ

  حلش را هم در ادامه موالنا به ما داده: 

  ارجمند یکن ا  شیتو کارِ خو نیه
  کنَند  خود بر م شِیر شانیکا  زود،

  ) ۴٢٩٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  

طور  همان   م، یافت یشده و ما وجود    ده یکه تا جهان بوده، تا جهان آفر  دیگو به ما م    زندگ   ای مادر»، مادر    «گفت

   ذهن و عقل من   جسم  یار ی هش   نیو اگر با هم  کند کار نم   جسم   یاری که هش  دیثابت کرد  ٩١١که شما در برنامه  

هم    هاضافه را شما ب  ییو دردافزا  ییافزا. جنگ م یدارن  یکار   ییو دردافزا  ییافزابه جز جنگ   م،یجلو برو  میبخواه

  پوشش داده. ییکارافزازیرمجموعه موالنا   دینب

کند که، پیشنهاد چه عرض کنم دوایمان  م   شنهادیموالنا به ما پ   م، ینشو  هودهی چرخۀ ب  نیما دچار ا  کهنیا  یبرا

 گوید: را م  

  ارجمند یکن ا  شیتو کارِ خو نیه
  کنَند  خود بر م شِیر شانیکا  زود،

  ) ۴٢٩٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  

را   اکانمانیو آن راه ن  میخداوند کار خودمان را بن  شاهیدر پ  می که ارجمند هست  یحضور  یعنوان  به   دیبا  ما

  م ی خودمان را انجام بده  دی کار جد  یکردند. ما    جادیاش جنگ ااند چهارهزار سال، همه که اشتباه رفته   مینرو

خودمان را مسخره  داریم    عن ی  م،یکن م   میدار  راخودمان    شیر  می دامه بدهآن راه را دوباره ا  میکه اگر بخواه

ا  میکن م اما انتظار    انجام بده  را با روش قبل  یکار   یکه    د یکرد که قبال نقل م  نینشتی مانند آن عبارت 

  . و خودت را مسخره بن خودت را بن  شیاست که ر نیمثل ا  ،داشته باش  ی رید جۀینت
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  33صفحه: 

  در خانواده و جهان   جسم  یار یآثار مخرب هش رامونی پ یشهباز یآقا   یهاحبتص

  

  توانند  زن و شوهر نم مییبو  دونفر   که هفتاد سال، هشتاد سال، دینیب م آقای پویا  است    نیخانواده هم هم   در

همراه با درد و    جسم   یاریکه هش   کنند درواقع زود به خودشان ثابت م   عنیآرام درست کنند،    طی مح   ی

اشالش چه هست    م یمهم است که ما بفهم   لیاست. خانواده خ   طورن یو خانواده هم هم   کند کار نم  ییکارافزا

که    میتاآلن گذش  نیرا هم هم  تیآن بخیل ممنون بفرمایید  .  شود جامعه درست م   م ی . اگر رفع کنمیفوراً رفع کن

  که:  گفت م

   نی لع سی هزاران سال ابل صد
  ن یالمؤمن ریبود ز ابدال و ام 
  ) ٣٢٩۶ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  که داشت  یزد با آدم از ناز پنجه
  وقت چاشت  نیرسوا همچو سرگ  گشت
  ) ٣٢٩٧ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

   کار مثبت  چ یسال بشر که خودش را مسخره کرده، اآلن رسوا شده، مشخص شده که ه  بعد از چهارهزار  اآلن

که   برد، کرده، اآلن هم جنگ است و ما از ترس جنگ شب خوابمان نم   جادینتوانسته انجام بدهد، فقط جنگ ا

دانم مواد  ه م مثل چ  وسائل کشتار همان  دانم بعد نم  ندازدیب  ی  بعد آن   ،ندازدی ب  یبمب اتم    یمبادا  

  .  کنندرا تهدید م ریرهبران عالم همد  کنند م  دیتهد را پراکنده کنند، ه  هان یو ا ییای میش

آدم که نظر است و درواقع    یار ی با هش  جسم   یار یهش  عن یحضور و    ی اریهش   عنی بله «پنجه زد با آدم»، آدم  

  . مینیب خودمان را نم  ییگرفته، رسوا شده و ما رسوا ماست، پنجه زده، کشت   قیزدن خدا از طرحرف 

آقا من چهل سالم است، پنجاه سالم    میگو م  م،ی نیبب  میتوان هم م   خودمان را به لحاظ شخص  ییما رسوا  و

جهان نتوانستم حال خودم را خوب کنم؟ خودم را سالمت نگه دارم؟ همه   نیاست، شصت سالم است، من در ا

چرا حال   ،یسواد دار   ٰىدکتر  دانم من   سانس،یل  کرده، آن کرده؟ تو چه؟ تو که مافوق   نیا  ،کنم را هم مالمت م

  وقت چاشت».  نی«گشت رسوا همچو سرگ  ؟ خوب کن  توان خودت را خودت نم

  م، یحال خودمان را خوب کن  حت   م،یکه ما موفق نشد م یکن به خودمان ثابت م هشتاد سال،  هفتاد سال در

آبادان کن  میحال همه را خوب کن  میخواست  م  بعد آن موقع در ما    میدیفهم که م  بوده . بهتر م می و جهان را 

  . است نشسته نظر  یاری هش  عنی  نیرالمؤمنیام یجابه  س یابل ندۀینما ذهنمن 
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  34صفحه: 

       

  از آلمان  ای پو یآقا پیام ☎

  

پِل  لم ی منتظرم تا ف  ونیزیتلو  یدر جلو شام را آماده کرده و    ، طوالن  یای بعد از روز کار   یشب   )   )playرا که 

  ام شروع شود و با آن، شام را بخورم.  کرده 

 کند  ترک م   جوان ه  نی. اشود با مواد مخدر آشنا م  است که از سن نوجوان   جوان  در مورد زندگ  لم یف  خالصۀ

  که با آن روبرو است.  چالش  نیو خالصۀ ا گردد برم ه  با کم پدر و مادرش، ول

. من تحت  کند خودش را بمباران م  نی است که شخص با سرنگ، بدنِ نازن  ییجا  لمی دهندۀ فتکان   یهااز صحنه  

تپۀ سرسبز    ی   یبر رو  یاکه در خانه   جوان  نیکه چونه امان دارد چن   روم ام و به فکر فرو مقرار گرفته   ریتأث

. اصال چرا دیآ به جنبش درم   یریدر ذهنم سؤال د  ای کار را با خودش بند؟    نیا   کند، م  و پر از رفاه زندگ 

  را خلق کند؟    یازننده ب یمادۀ آس نی چن  کند، م  ادی که خدا از آن  نششیقدرتِ آفر همهن یبا ا دیانسان با

  ی ز یمثال چرا ما چ   یکرد. برا  ییشناسا  توان م   یخوبجهان را به  نیمخربِ ما در ا  یهاده یآفر  یالوها  ی ردپا  نیا

انگشت     یبا    ول  م یکن  بی را تخر  ساختمان  با موش   میتوان انگشت فشار دادن م   یکه تنها با    میادهیآفر

  م؟ یرا بساز  پل ای ساختمان و  میتوان فشار دادن نم

باشد نه   عتیبا طب   هارمون  یدر  لهی که آن وس دهیشی ندی ن نیبه ا ونقل کسحمل ل یخلقِت وسا ی چرا از ابتدا 

  د یموضوع فکر نکرده که زباله تول   نیرا به خطر اندازد؟ چرا بشر از ابتدا به ا  ن یزم  دشیاکسی دبا کربن   کهنیا

  ؟ ی رید ستمیس یباشد برا یای ورود ستمشیاز س یا نکند بله هر خروج

شناسا  در  مطلب  آفر  کنندۀب یتخر  یردپا  ییخالصۀ  در  ردپا  مانیهاده یما  چرا  و    مانیهاخلقت   یاست. 

 ی ابا فشار دادنِ دکمه   کهنی. مثل ا شوند ختم م  بیبه تخر  تیدر نها  عنی  ستند؟ی کننده نزنده   مانی هادهیآفر

  .  مینی افریدرد ب ترش یب کهن یتمام شود نه ا مانی دردها

  نش یآفر  ا یصادقانه بند. آ  دهوزن    ی  دیبا  نگرد چندهزارسالۀ خود م  خچۀیبه تار  وقت    آدم  کهن یا  خالصه

  ت ینهایکوثر و بخششِ ب  یردپا   نندگانی شما ب  ایهمه؟ آ  ی برا  و راحت   شی آسا  نشیآفر  ایبوده    ترش ی درد و جنگ ب

  .  م یبدون منَت، عشق و محبت و دانش ببخش  رید یبه    کهن یا  یردپا   د؟یکشف کن  دیاتوانسته    ملت  خیرا در تار

  ن ی . جواب در امیحضور شافت گنج  ٩١١و مرز را در برنامۀ   حدی درد و جنگ ب نشِیآفر ی ردپا  نیوجودِ ا ییچرا

  !  ندک  کار نم ذهنمن  ی اریو هش جسم ی اریجمله است: هش مین



  ٩١١‐١شماره                                                                   ☎های تلفن پیام  

  35صفحه: 

 نیترع یکه در سر  م یدار  اجی احت   یبه درمانگر   شود م  ییاز درد رونما  ید یبازار جهان که هر روز از نوع جد  نیا  در

که با خوب    ییموالناست. موالنا  درمانگرِ جهان  نیحضور به ما ثابت کرد که ا  زمان به ما کم کند. برنامۀ گنج 

  ی اریهش   توان در عرض چند ماه م  کنم  تکرار م  ،در عرض چند ماه  شیهاسپردن به حرف سپردن و دل گوش

    آزاد کرد.  را در آدم  یاد یحضور ز

با مادۀ    ریاز جوانِ درگ   یسرنوشت بهتر  شدم حضور و موالنا آشنا نمهم به ضرسِ قاطع اگر با برنامۀ گنج   من

 تواند م   بشر خلق کرده که آدم   یر ید  ارِی سب  یابزارها  ول  شدم با مادۀ مخدر معتاد نم  دیمخدر نداشتم. شا

  . می نیبرا م  بیتخر ی. باز هم ردِپا شدب ی ها معتاد کند و به مرز جنون و نابودخود را با آن 

  گفتا که قالووزم  سوزم،که م دید چون
   کان راه نَرفْتَست  اموزم،یب تیراه
  ) ٢۵٨٢شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

  ستیدر گشادن راه ن نیا  د،یکل  یب
  ست یطلب، نان سنَتِ َاله ن یب
  ) ٢٣٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

     

  از دانمارک عل  یآقا پیام ☎

  

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

  ٩١١  ۀاز برنام ییهاچراغ 

  بود  مانیا  نیاو را برِگ ا  کههر
  لرزان بود نیا  میبرگ، از ب چوهم
  ) ٣٢٨٩ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ی ا دهیاز آن خند ویو د سی بِل بر
  یا دهیمردم د ِیتو خود را ن که
  ) ٣٢٩٠ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  م ی تا بفهم   می قرار ده  شیخودمان را موردِ آزما  دیبا  میهست  مانیخودمان آدم با ا  الِیشده: اگر به خ روشن  چراغ

شده    لیما تبد  ی اریهش   یادی تا حدود ز  عن ی  م یداشته باش   واقع  مانِ ی. اگر اذهن  مانِ یا  ا ی  م یدار   عمل  مانِ یا
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  36صفحه: 

نشود و از حالت رضا و شر   ذهنمن  یها وسوسه  ریحضور دائماً ناظر و مراقب است که اس یار ی هش نیباشد، ا

به خشم و بروز   لیتبد تیعصبان نیکه ا میمراقب هست  ای آ میشو م  عصبان   امتحان وقت یال براخارج نشود، مث

  در ما نشود؟   واکنش منف ی

در    نیو ا  م؟ یگرد مفوراً به حالت آرامش بر  و با صبر و عذرخواه  م؟یشو م  ذهنحالتِ من   نیناظرِ ا  ای آ  عنی

  ی اریهش   ۀشدن کف  ترن یسنگ  ۀ رفتار از ما سر بزند، نشان  نیگفته شده است. اگر ا  ظی به کظم غ   نیاصطالح د

  حضور در ماست.  

  م یبدان  نقصی خود را کامل و ب  حالن یدر ما صورت نگرفته باشد و درع  لیتبد  چیکه ه  ستیی جالغزش آن   یجا 

حالت ممن باشد    نیبدتر  تواند حالت م  نیا  م،یهست   ذهنمن   ای  ویاوامر د  رداربو فرمان  عیعمال مط  که درحال

در   که درحال   م،یکن خدمت م  انمانی به خودمان و اطراف  میکه دار  میکن م الیخ   ذهنچون ما با عقل ناقص من 

  : دیگو هم که منسوب است به موالنا م تیب  نی. امیحال ضرر زدن هست 

  کس که نداند و نداند که نداند آن
  ابدالدهر بماندجهل مرکب  در

  منسوب به موالنا) (

  . ندیبنش ت ییخدا ی جادر ما توانسته است به  تیسیپندار کمال است که ابل نیهم خاطربه

  ست ی ریتو، زآن سان که عکسِ د گفتِ
  ست یاحوالت، بجز هم عکس ن جمله

  ) ۴۶۶١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ران یو ذوقت هر دو عکسِ د خشم
  قَواده و خشم عوان  یِشاد

  ) ۴۶۶٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  د یبا  رد،یگ خودمان نشأت م   تیاز خالق   ا یاست و    دیتقل   ی از رو  مانی ها و کارهاکه گفته  م یبدان  می خواه م  اگر

امتحان کن را  ناظر مراقب گفته به   میتوان کار م   نیا  یبرا  م؛یخودمان  بب  م یباش  مان یهاصورتِ    ۀ سرچشم  م ینی و 

چه مورد  و چنان   میها تعصب هم داربه آننسبت   اشد،و کورکورانه ب  ید یما تقل  یهاها از کجاست. اگر دانسته آن

 م یاخودمان جدا شده   ۀشیکامال از ر  . وقتزند از ما سرم  ی دیشد  ی هاواقع شوند، واکنش   رد کس   ا یانتقاد و  

  . میاگرفته  ادی است که  و دانش  دیتقل یگفتار و کردارمان از رو  ۀهم
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  37صفحه: 

مرکزمان    رایدر ما وجود ندارد ز  ثبات و سون  چ یاست، ه  هنذ  یها ت یوضع  ر ییاز تغ   ما هم ناش  جانات یه   ۀهم

 ی دانشِ معنو  نیخودم کمبودِ ا  ۀبه گذشت ها است. با نگاهاز آن  ناش  یو دردها  دگ یو پر از همان  ستین  خال

  .  کنم ک مدر  یخوبرا در آن زمان به 

پر از درد داشتند   یکه مراکز   انم یاطراف   جانات یها و هحرف   ر یتأثو غفلت تحت   دارم که چطور با ناآگاه  اد یبه  

م متقابال من هم ه  شدم واقع  نزدرا نسبت   مشابه  یهاالعمل و عکس   جاناتیو  م   انمیبه    ۀ. همدادم بروز 

با کوچ   سطح   میها خوش چراکه  عصبان  لیتبد  یتحر  نیتربود  م  تیبه  همشد و خشم  به نسبت   نی چن. 

  ها را در مرکزم قرار داده بودم. داشتم که کورکورانه آن  تعصب خاص یمذهب ایو   اسی س ی باورها یسری

  کنَد م رونیز زنده مرده ب چون
  تَنَد م  مرگ  یزنده سو نفسِ

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

   رسانب یو آس  بیکه چونه در حال تخر  میشو متوجه م  مینگاه کن   مان  ذهنمن   یصورتِ ناظر به کارها به  اگر

 که نیا  ی. برامیشو واقع م  ب یمورد آس  م،یخود را از او جدا نکن   یار ی عنوان هشو اگر ما هم به  باشد به خودش م

  .  میخودمان را امتحان کن   میتوان م میشو  واقع م  مان ذهنمن  بیتا چه اندازه مورد آس  میبفهم

  ی کارهم   ذهنکه کجاها با من   م یو بسنج   میقرار ده   یاب یهر روز عملرد آن روزمان را مورد ارز  ان یمثال در پا

 م؟یامخربمان در امان مانده   ذهنو از گزند من   میاهمراه بوده  و کجاها با زندگ   میاو به خود ضرر زده   میاکرده 

خاطر  است به   دهیرس  بیاز خودمان آس  یاهرجا به هر جنبه   میشو متوجه م   میندازی مان ببه گذشته   اگر نگاه

  .میاو ما هم با او همراه بوده  تاخته مرگ م یِسوبه  ختهیصورِت افسارگسبه  مان ذهنبوده که من  نیا

  که رزقش کم شود  آن صوف شاد
  شود  میگردد و او  ش درشَبه  آن

  ) ١٨۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  خاص هر که آگاه شد یِآن جِرا  ز
  شد گاهی قرب و اجر یسزا  او

  ) ١٨۶١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  روح چون نُقصان شود  یآن جِرا  ز
  از نُقصان آن لرزان شود جانش

  ) ١٨۶٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  رفته است   ییبداند که خطا پس
  زارِ رضا آشفته استسمن  که

  ) ١٨۶٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  مان یکه قبال برا  ییزهایکه چ   م یرس درک م  ن یآموزش به ا  نیا  یر یوجهد در فراگخود و جد   یکار رو   از مدت   پس

و عدم کردن مرکز    ییکه از فضاگشا  افتاده است و در مقابل برکات  تیاهم  ۀاز درج  ر یبود، د  یمهم و جد  لیخ

  .  ستین داند م  مها را مهکه ذهن آن  ییزهایبا چ  اسیشده است، قابل ق  بمانی نص

  زان یم   ی ریگهرچند که اندازه   م، یاوقات در حالت شر و رضا هست   ترش یب  م یبرکات برخوردار شو  ن یاز ا  وقت

  م ی توان حضورمان م  یار یو مراقب بودن هش  ی ابیارز  یبرا   ول  ست، ین  ریپذامان   ذهن  یارها ی مع  ۀلیوسحضور به 

از حالت شر و رضا خارج    میو هر وقت احساس کرد  م ی سنج لحظه را ب  نیو شاکر بودنمان در ا  تیرضا  زانیم

آن   ییشناسااست پس با    دهی کش  تیو عدم رضا  یناشر  یِ ما را به فضا   ذهن   زیچ   ی که شهوت    میبدان  میاشده

  . یممنون جناب شهباز   لی. خ میبرگرد یابد ۀلحظ نیبه ا میتوان م  دگ یهمان 

     

   گشودهی فضا  رونی آثارِ ب رامونِی پ یشهباز یآقا   یهاصحبت

  

آن   آثارِ ول ستین یر یگقابل اندازه جسم   یِاریهش لۀی وسنظر به  یِاریحضور و هش   ندیفرما که م  طورن یهم بله

را در    ییشما آثار خوبش را و عدم کارافزا  شود تر مدرون گشوده  یفضا  کهن یهم  م ینی بب  رونیدر ب  میتوان را م

  .شود تر انجام مکارها آسان  دی نیب م د ید دیخودتان خواه

     

  سرور از گلستان  خانم پیام ☎

  

  ت ی: معموضوع

  است.   دیسوره حد ۴  ٔه یبرگرفته از آ تیخداوند با ما، مع  همراه تیمع

» «... نتُما كم نيا مكعم وهو...  

  د» یاو با شماست هرجا که باش «و

  ) ۴  هی، آ)۵٧(  دیسوره حد م،ی(قرآن کر
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خدا خود ماست، ما هم خودش    ایاست    تر یخدا با ماست، خدا از رگ گردن به ما نزد یداریخواب و در ب  در

آگاه    همراه   نیاز ا  میتوان م   . زمانمی ستیآگاه ن  ارانهی خداوند هش   و همراه   تیبودن، مع  نیاز ا  . ولمیهست

  .  میفضا را کامال باز کرده و ذهن را خاموش کن  م،یباش واقع م یکه تسل میشو

موقع خواب    ما  ذهن   نی چنما و هم   یهاچون حس   میخداوند هست  اری کامال در اخت  ما در هنگام خواب جسم  همۀ

تا او ما را اداره   میخداوند باش  اری در اخت  دیبا  ییما هرلحظه با فضاگشا  عنیخداوند است.    اریو در اخت   اریب

  گونه ن ی. امیخداوند قرار بده  اریخودمان را در اخت   دیبا   ییما هرلحظه با فضاگشا  عبارت. به ذهنکند، نه من 

  .  میکن خداوند را با تمام وجود درک م  همراه تیو مع  میشو است که ما هم آگاهانه با او همراه م 

و تمام وجود ما را احاطه    رونیخدا در درون ماست نه در ب  که در حال  م، یجستجو کرد  رون یخدا را در ب  شهیهم   ما

ما اوست،    زیرا در ما نفوذ داده، همه چ   صورت عدم خودشاست خدا به   درصد از بدن ما خال  ٩٩/٩٩است.  کرده 

اما    میچ یاو ه   ی. ما بردیگصورت م   یار ی هش  لۀیوسما به  یهمۀ کارها  عن ی  میرو راه م  میشنو م   م،ینیب با او م

  م یرها شو  ذهناز من   میتوان م  میست ین   ذهنما من   کهنیا   یی است، با شناساوجود ما را اشغال کرده    ذهنفعال من 

مقاومت و قضاوت را صفر کرده و در    می مرکز را عدم کن ییبا فضاگشا  دیاست. با  یآزاد   ی مساو ییچون شناسا

  . مییبا خدا مالقات نما ندرو

است    سببی و ب  چونی همراه است، ارتباط خدا و موجودات ب  یدر همه جا و در همه حال با هر موجود  خداوند

از خدا غافل و دور   ذهنمن  جادیو ا  شدنده یما با همان   با ماست ول  شهیپس خدا هم   د،یآ به فکر و حرف درنم

و    م یساخت  و ذهن   جسم  یخدا  ی بله    ست، ین  تپد که در درونمان م  ق یحق یاصال حواسمان به خدا  م،یشد

با    دیبا  م یدیکه فهم   به ما نگفته بود اما االن  کس  م، یدر ذهن باش   دیکه نبا  میدانست چون نم  م یپرست آن را م

  ت ینهایو ب تیبه ابد میی آیب رونیذهن ب تیاز محدود می با عدم کردن مرکز از ذهن زاده شو میو تسل ییفضاگشا

  . میخدا زنده بشو

  مانی تو باشد در مان و، ب با
  از سرا و، از دکان بمان چون

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

مقام    ی اقتصاخداوند به   یجدا شو  ذهناز من    عنیخدا همواره با توست اگر تو از خانه و دکان    ،انسان زندگ   یا

بازشده است    یو المان که فضا   و جان جسم  جاناتیدر مان که چهار بعد توست، جسم، ذهن، ه  تیمع

و    ی شو  ییتای  یفضا کن تا وارد    ش یارا ست   قیحق   یشو و خدا  می همراه تو خواهد بود. پس فضا را بشا، تسل

  .  یبه خدا زنده گرد
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  رود در گوش من  ک تیمع آن
  نگردم گرِد دورانِ زَمن تا

  ) ۴١٧٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

ا  رود که جسم است فرو م  ام ذهندر گوش من   ک   د»ی«خدا با شماست هرجا باش   کهنیا در زمان    کهن یمر 

از جنس    ریکه د  کنم درک م   را موقع  تیلحظه برگردم. مع  نیلحظه به ذهن بروم و دوباره به ا  نیا  عنیبردم  

در آن   زیو همه چ  رد یگ را دربر م ز یباشم که همه چ عیوس تینهای ب ی فضا  ینباشم بله در  ذهنو من  ر یتصو

   معن  میبرا  تیخدا زنده شوم مع  تیانهیمرکزم عدم شد، و به ب ییو فضاگشا  میدر اثر تسل  . وقت افتد اتفاق م

  کند.   م دایپ

  فهم راز؟   تیکنم من از مع ک
  دراز  ی که از بعدِ سفرها جز

  ) ۴١٧٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

مر    کنم، م    دارم و در ذهن زندگ   جسم  یار ی هش  که آگاه شوم در حال  تیبه اسرار مع   توانم چونه م   من

بله سفر به    ییایجغراف   یاست، نه سفرها   ریپذامان   اد یز  یهم پس از سفرها   نیبه خدا زنده بشوم و ا   کهنیا

وبرگشت به  رفت   نیها، او انداختن آن  ها دگ یهمان  ییشناسا   ،ی لحظه ابد  نیو برگشت به ا  ها دگ یجهان همان 

در ذهن    دیکه نبا  میدانست  نم   م،یدانست چون نم  م،یاز حد ادامه داد  شیما ب  نبوده ول  هودهیلحظه ب  نیجهان و ا

  . میماند لحظه م نیو در ا میآمد لحظه م نی و به ا میشد جمع م  ندهیبله از زمان گذشته و آ میباش

لحظه ثابت و مستقر بمان به    نیسفر نکن و ا  ریانسان در حذر د  یلحظه حاضر و آماده است، ا  نیدر ا  خدا

  خدا زنده شو.  تینهایب

  یواریتوام حاضر، گرچه پسِ د شِی پ من
   توام، گرچه با جور تو جفتست شِیخو من

  ) ٢۵٨٢شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

     

    ایاز استرال حانهیخانم ر پیام ☎

  

   کان ، در طلِب گوهِر کان  تا
   نان ، نان  ۀدر هوسِ لقم  تا
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   دان  ،رمز اگر بدان ۀنکت نیا 

   آن  ،که در جستن آن زیچ هر
  ) ١٨١۵شماره  ات،یشمس، رباع  وانید ،ی مولو(

تالش   یلحظه که دار  ن یهم   حت ، یو طلبِ خداوند را دار   که به عدم برس  هست نیکه دنبال ا  تا زمان دیگو م

  ای و منال دن  هست و مال   ذهن من   ی ها دگ ی. منظورش از «لقمۀ نان» همان همانیدی به آن رس   قت یدرحق  ، کن م

  . میهست  ذهندر من  میهست  زهایچ ن یکه دنبال ا  که ما تا زمان 

که دنبالش    ی زیکه هرچ   دانا هست    لیخ   ، و درک کن   نکته را اگر بدان  ن یا  »دان  ، رمز اگر بدان  ۀنکت  نی«ا

هست  ، هست رس همان  دنبال  اگر  هست  دنی.  حضور  رس   ، به  آن  اگر  یدیبه  رس .  من   دنیدنبال  و    ذهنبه 

  هنوز.   سته ذهنبدان که در من  ،یو یدن  یزهایمثل پول و مقام و چ   هست ها دگ یهمان 

برند، کفش برند، لباس   فیمهم بود برند و مارک، ک   می برا  لیبود که من خ   نیا  دمیکه من در خودم د  یز یچ

که    . از وقت گشتم خوب م   بوت باران ی و دنبال  کردم م  نییرا باال و پا نترنتیداشتم ا شیبرند. چند وقت پ

که   ییاضافه خرج کردن ناظرِ رفتارم باشم و جا ولِکردن و پ دی کردم که در خر سع  کنم، خودم کار م  یدارم رو 

  خرج نکنم.   ستیالزم ن

است.    کاف  اندازد ا بخر، کارت را راه مارزانش ر  یبه خودم گفتم که فعال    گشتم، داشتم دنبال بوت م  وقت

برند، دنبال بوت    تِیکه دوباره دارم در وبسا  دمیبه خودم آمدم د   وقت   چقدر زمان گذاشتم ول  قاًیدق  دانم نم

چه است؟ تو هم    ر ینبود.» بعد گفتم حاال د  نیها! قرارمان است یبه خودم گفتم: «ا! حواست ن  عی. سرگردم م

  و ساالنت؟  سندوستانت و هم  هیبا بق یدار  چه فرق ، آدم هست

و درد و اضطراب    شود م  وتار ره یجا دارد تبودم که احساس کردم دوباره همه   ذهنمن   رودارِی گ  نیدر هم  خالصه

! بدون کفش  شود؟ چه م    آمد که اگر کفش برند نپوش  ینور   ی   ی. در تارواشیواش ی  دیآ هم دارد باال م 

من هم کفش برند    د،یکه چشمانتان را باز کن   تیهابه دوستانت و به آشنا  پز بده  خواه  ! بعد م؟یر یمبرند م

  دهد؟ آن؟ چقدر لذت به تو م  یاند برامر گذاشته زهیجا پوشم؟ م

به   حاال   به   هم گفتند خوش   های سر ی هم خوشحال شدند،    هایسر ی و    ی نشان داد  هیفرضِ مثال به بقهم 

  ی . تو هم خوشحال شد دندیآن کفش را خر  نیهم رفتند ع  های سر یشد و  شانی هم حسود ها یسر ی حالت! 

  دلم! ز یزمهم است ع تیهنوز برا ذهنمن  ی آبرو کنند، م  دیکه دارند از تو تقل
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  ر یآدم د  یبه حساب برنامه،    یزیپول را هم بر  ۀیو بق  یتر بخرارزان کفش    یفکر کن که    یطورن یا  ای ب  حاال

  دهند؟  را به تو م  یوحاِل بهترحس   هانیاز ا  ی  . کدامرا داشته باشد که آشنا شود با برنامه   نیهم امان ا

  دهند؟  به تو لذت و آرامش م  شتریکدام ب

که به حضور     وقت   ؟ یو حضرت موالنا آشنا شده بود  یهباز ش  ی حضور و آقا  که با گنج   اول  یروزها  دیآ م  ادتی

ها هم بروند برنامه را نگاه کنند، که حالشان هم مثل  که آن گفت تیهالیبه همۀ دوستانت و فام  رفت  ،ید یرس

از    ستند،یبا من در تماس ن  ر یاز آشناها هم د  دتاچن  نگاه هم نکرد، حت  کسچ یحال تو خوب بشود. بمانَد که ه

  هستم، خدا را شر!    که حالم خوب است راض  ن یکه من شروع کردم به دنبال کردن برنامه. البته بهتر! هم   قتو

خودت کار کن!» چرا همۀ   ینگو، فقط رو   یز یچ  گفت: «سوت، خاموش، اَنْصتُوا! به کس  یشهباز   یآقا   چقدر 

  ها هم خوب بشود. حال آن خواست  چون م ؟ی چرا جار زد ؟ی کارها را کرد نیا

که   ییهاحساب برنامه و بذار آدم  به   زیپول را بر  ست،ی اضافه که اصال الزم ن   یهاخرج   نیا  یجاپس به   خُوب

   ی فراهم شود و امانش را داشته باشند. من هم نگذاشتم    شانیبرا  طیشرا  نیاستفاده کنند، ا  خواهند واقعاً م 

از ته دل    آمد باال و مرا سرزنش کرد ول    ذهنهم بعد از آن من   ا کردم، کلکار ر  ن یهم ا  ع یبه دو برسد، سر

  بو و برو.»  ز یچندتا چ  ی  ای خوشحال بودم و گفتم: «اشال ندارد، حاال تو هم ب

زنگ   خواه : مدیگو آمده باال م  ام ذهنمن  سمینو متن را م  نیاآلن هم که دارم ا  ن یکه هم   میاست بو  جالب

 به گنج   یزیر پول م   یدار  ییبو  عنیکه    بخوان  نندگانیو ب  یشهباز   یآقا  یمتن را برا  نیبه برنامه و ا  بزن

  حضور؟ 

  آتشَش باشد مقام  انِیسمنْدَر در م چون
  شوق و وال  نینچن یدارد در دل و جان، ا  هرکه

  ) ١۴٢شمس، غزل  وانید ،ی مولو( 

     

  نرگس از نروژ  خانم پیام ☎

  

  ن ی لع سی هزاران سال ابل صد
  نی رالْمؤمنیَابداِل اَم بود

  ) ٣٢٩۶  اتي دفتر اول، اب  ،یمثنو ،یمولو( 
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  که داشت  یزد با آدم از ناز پنجه
  وقِت چاشت  نیرسوا، همچو سرگ  گشت

  ) ٣٢٩٧  اتي دفتر اول، اب ،یمولو( 

وقت مدت   تا م   ی رو  ها  من   میدار  ذهنچون من   م، یکن خود کار  م   ذهنبا  من   می کن کار  تبد   ذهنو  به    لیما 

و    زند عنوان حضور جا مها خودش را بهدر ماست تا مدت   سیابل  ندۀیکه نما  ذهن. من شود م  یمعنو  ذهنمن 

   ذهنز من فکر و عمل ما ا  ندارد، گاه تیقطع واست  ی ما چون نسب یاریو هش کند م  نییفکر و عمل ما را تع

  حضور است.  ی اریاز هش  است و گاه 

. دیآ ها و دردها باال م در زمان چالش  رید  یها با حضور در درون ما و حضورِ درون انسان  ذهنزدِن من   پنجه

 که از مادرِ  یدرد  ایاز گذشتۀ ما باشد    یدرد   ادآوریهر فعل او    عنی  مینی درد همسر خود را بب  نکی ما با ع  کهنیا

به   شهیکه چرا هم  میبفهم می توان هست و ما خود نم مادر  نکی صورت عو به دهیما درمورد جنس مرد به ما رس

  . میده واکنش نشان م   ای شود م  جادیمقاومت در ما ا ای  میدار تیهمسرمان حساس  یرفتارها  یسری

چرا   میدان و نم دهیارث رس به ما به    که از بچ  مان یهابچه  ی هارفتارها و چالش   دنیدرد د  نک یبا ع  طور ن یهم

  .  میده به رفتار کودکمان نشان منسبت  ید یواکنش شد نی چن

.  د یموجود بسنج   تِ یهمواره واکنش خود را با واقع  دیگو هست که در آن م   مفهوم   یفرزندپرو    روانشناس  در

  ت یاز واقع   شتریب  اری بس  م،یده او م   حیتصح   یبه رفتار کودکمان براکه ما نسبت   واکنش   مینیب اوقات م   گاه

ناظر رفتار خود و واکنش خود به    دیو با  دیآ م  ش یدرد پ  نکِ ی که اعوِجاج ذهن دراثر ع  جاست ن یموجود است و ا

  نه ی از ک  نیا  ایکودکمان؟ و    تیترب   یو عشق است برا  ییو فضاگشا   ت یحسِ مسئول  یاز رو   ای که آ  م یفرزندمان باش

  است؟ ده یپدر و مادرمان رس ایبرادر  ایاز گذشته است که مثال از خواهر  ی و درد

  ان ینی شیتو هست اخالقِ آن پ در
  همآن؟  که تو باش ترس  نم چون
  ) ٣١١۴  تیدفتر دوم، ب ،ی مولو(

  آخر چه کرد   فیعوان را، آن ضع آن
  زجر و درد  نهیدهد او را به ک که

  ) ۴۶۶٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

 هاعلت سخت  به  دیآ باال م  ی درد   ها وقتصورت است، در چالش   ن یهم  به  زین  هات یمورد خودمان و وضع   در

  ا ی با حضور    س،ی ابل  ای  ذهنپنجه زدنِ من   د،یآ درد باال م  یفضا  وقت  م،یاکه در گذشته تجربه کرده  ییدردها  ای
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نامتناسب با    فکر و عمل  ایو واکنش    میشو م  هندرد دچار اعوِجاج ذ  نکی با ع  تی وضع   دنیآدم است و با د

  . میموجود دار تِ یو واقع  قتیحق

   ذهن   یها شدت از رجوع کردن به منشدن به  ج یکه داشتم در گذشته در زمان باال آمدن دردها و گ  اتیتجرب  از

راه آن ِ و  از  با  حل گرفتن  ما  م،یکن  زیپره  دیها  مدت   مخصوصًا  پره  میاخود کار کرده  یرو   که  قر  زیو    ها نیاز 

در پوسته   ی حل نامناسب ِو دردِ خود راه نهیاطراف ما هستند که ممن است با ک ذهن  یها من . برخمیاداشته 

  ما کامال زهر است.  یکنند که برا ممانی و درست تقد کامال منطق

طبق قانون    است که حتکه به شما شده  خاطر ظلماست، به  انتقام دارد و در ظاهر کامال منطق   یکه بو  حل  ِ راه

به   دنیبعد از آن و نرس  مانی فرزندان و پش  و آوارگ زندگ  ی دگ یپاشهمآن جز از   جۀینت درست است ول زین

  .ستیبخت نخوش   ِ فاضله زندگ نۀیمد

  ان یحضور نزد  یاریهش  یو تمرکز رو   دنیصفر کردن توقع و بخش  ارانه،یهشدرد    دنیو کش  ییصبر و فضاگشا  با

است، بر توهم و درد است نه   ذهنفقط بر من   ریتقص  ست،ین  کسچ یدست ه  ریتقص  کهن یها و اآن   ذهننه من

  ما.  انینزد ایانسان 

گرفته از درد گذشتگان را در خود  درد و اعمال و افکارِ نشأت   حرکتِ  نیبو با چشم عدم   میکن فضا را باز م  وقت

  زش یو باعث ر  میتن م   انیرا در اطراف خود و اطراف   من ی از ا  یادر همان لحظه هاله   ایگو  م،ی نیب م  انی و اطراف

دنِ  شده، کم به روشن شگشوده   ی از فضا  ی و انرژ  رخورد. با عمل و بمیشو م  رانیتوهم و درد در خود و د

  . میکن لحظه م نیا

  چشم را؟ دیکه گشا  تی عنا جز
  محبت که نشاند خشم را؟ جز

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

آمد و من به شدت به واکنش در آمدم.    شیهمسرم و پسرم پ  نیب  که داشتم هفتۀ گذشته چالش  یرید  تجربۀ

  در همسرم شدم و باز خود ترس را احساس کردم. یشتریب یباعث باال آمدن دردها جتاًینت

و چه بسا مانند    دیآ و درد باالتر م   نه یک   ز یدر طرف مقابل ن  ی شو    یبا ترس    تجربه را داشتم وقت  ن یا  بارها 

خود   ا یو گو دهد م شیدرد خشم را افزا یدرد ترس، انرژ  ی انرژ ای. گوشودم ترن یو خشم  ترن یخشم یاگربه

  خشم است.  کنندۀ یترس تحر
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اتفاق موجود    قتیباالتر از حق    العملاعوجاج ذهن است و باز عکس   نیکه ا   و بفهم  ن یکه ترس خود را بب   آنی

  . شود م  نیزیآرامش جا کند،  است، ترس فروکش م 

   وقت  ول  استده یتحت حمله و خشونت قرار گرفته شدن به ما رس   ایترس از مردن و    یما از گذشتگان برا  ترس

ب  م یکن نگاه م از  برارود م  نیآن  و    سوس مصنوع   یتولدش    ی کادو   ی . پسرم  روز من را     یگرفته بود 

شد ترس را     یمن نزد  ی به پا  وقت باز هم    ول دمیشن را م یباز اسباب   ی صدا  کند، من ول ریگخواست غافل 

  . دمیخود را عقب کش  یو پا  دمیدر خود د

  ی رو  م یاست بذار بذار  سوس مصنوع   نیا  ن یکه مامان بب  کردند بود پسر و دخترم به من اصرار م   جالب 

که از سوس کرده بودم، که   از وحشت خاطر خاطرات کودکباز من به  نیبا وجود ا صورتت ول  یرو  ایدستت 

   یدر من شل گرفت و    یی شناسا  هلحظ  یکار را بنم.    نیا  توانستم صورتم بود نم  یخانه رو   اطیدر ح   یشب

  صورت است. ن یهم  به ز یمن ن  یهاتمام ترس  دمیربع نشستم د

ب جاءیالرالْخَطَر  ع و الشتاء طَر زالالب و  
نالْخَطا م لک ندَهع ِبر لتُغْتَفَر  ای فَض  

  ) ١١٧٢شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

  .» شود بخشوده م ششی که همه گناهان پ یآمد، زمستان و خطر رفع شد، از فضل پروردگار  یو شاد «بهار 

 کهنی. با اشد ترس درون مانع م  ایدستم بذارم و آن وحشت و    یرا رو  روز نتوانستم آن سوس مصنوع  آن

ندارد. تمام افکار   قدرت چی من است و ه  یتمام ترس و دردها  دمیاست. فهم  مصنوع نیا دمید و م  دانستم م

  است.  قدرتیما ب  یار یبه هشما هم نسبت   انی خشم اطراف ای دردآور ما 

خشم    آن یو    گذارد م   ریما تأث  انی و بر خود و اطراف  شود اعوجاج نقطۀ آرامش در ما مرتعش م  ن یا  دنیبا د  تنها

  .شود م ن یزیو آرامش جا رود و ترس هم م  ندینش فروم

  ما فردا پر از شر شود  شهرِ
  تر شود ست، ارزانارزانَ شر

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

  انییحلوا  یا  دیشر غلط در
    انییصفرا   یِکور ،طوط چوهم

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

  است و بس  نیکار ا  دیکوب  شرین
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  است و بس   ن یا  اری دیبرافشان جان
  ) ٢۵٣٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

     

  از کرج  باید خانم پیام ☎

  

   از لحاظ مال   کردم م  زندگ  شیک   رۀیجز  در   دارد.  امی پ  یکه،    میگو ام مگذشته   از زندگ    قصۀ کوچ  ی

. کردند م   د یخر  شیوبرقِ ک پرزَرق   ی که چونه از بازارها  دمید را م   صفر بودم. جوان بودم و پر از آرزو، مردم  ریز

  . اورمیام دربخانواده  یبرا لقمه نان یتا  کردم کار م  دیبا فروشت یو من دخترِ کبر

  ی ها مهمان   کردم. ول  هیته  یی غذاو    دمیچ  یام گوجه و سبز خانه   یروز مهمان داشتم از باغچه جلو   یاست    ادمی

   زندگ   خواهد هم برود م   درون مرغدان  با ی شروع به مسخره کردنِ من کردند و گفتند د   ذهنآن روز با داشتن من 

  .  کنم  زندگ   یدار پزد، م  یندازیب ن یزم  یمرغ را رو که از گرما تخم  جا ن یبند، چطور ا

شد قالووزِ بهشت»، و به من گفت که    ی مرادی«ب  کردم ول  هی گر   لیاست آن روز خ  ادمی بود،    دیشد  شی ک   ی گرما

  یِ ا ی را که در  رهیآن جز  ییموقع بود که من دارا  چه که دارد لذت ببرد و تازه آن است که از آن  ثروتمند کس

  .  دمیبود د رانشیب

از گرما   از و    دیبا  ام زندگ  ره یمن است که در جز  بیعج   زندگ   تی پناه بردم. حا  ای هوا به در  یِ سوزش دلم 

 ی افاصله   دیبا  رهیآن جز  یبایز  یهااطرافم باشم که مثل کاکتوس   یهاآدم   ذهن  یهاخودم و من   ذهنمواظِب من 

نا سپردم و  خرد موال  رانِیب  یِ ا یخودم را به در  ن. مآورد در م  یها مرا از پا آن   یرا حفظ کنم، وگرنه خارها 

  .کند تر ماش مرا زنده و زنده کننده زنده   اتیاب خنک 

  شد قالووزِ بهشت  یمرادی ب 
  سرشت خوش یالْجنَّة شنو ا  حفَّتِ 

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

  مطلق  ستیتو هستِ ما را، بر ن بست 
  یمرادی مرادِ ما را بر شرط ب بست 
  ) ٢٩٣۵شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

  . م یرس م مان به مراد اصل  هاست دگ ینخواستن مراد از همان  ، یمرادیب  نیکه ا میما درک بن اگر
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  زهره از کانادا    خانم پیام ☎

  ٩١١از برنامه   درس

   کاف ای دن نیدر ا سامان و سازندگ  جادیا یبرا ذهنموضوع بود که عقل من نیحول محور ا  ٩١١ یبا ی ز برنامه

  شوند  زنده م  که هر روز به خرد زندگ  ییهابه تعداد انسان   دیشود با  یبهتر   ی جا  ا یدن   میخواه  و اگر م  ستین

را از آن دناضافه شود، تا همان  موضوع درباره    نی جهان پخش کنند. هم  نیا  درو    اورندی ب  ای ها عشق و خرد 

تعامل    میتوان نم  م،یما در ذهن هست  که تا زمان   هم مصداق دارد و به عبارت  رانیما با د  ارتباطات انسان

  .  میداشته باش  انمانیبا مردم و با اطراف  یاسازنده 

  وجود به   ل یفام  یاز اعضا    ی  ی برا  متوجه شدم که مشل   کردم، صحبت م   رانیام در اگذشته که با خانواده  هفته

به آن فرد کم    توانم کرد که چونه م  ریساعت ذهنم مرا درگ  ٣‐٢آمده است. بعد از قطع کردن تلفن تا حدود  

  کنم.  

انداخت و    ر یآن فرد مرا گ  ی برا   آمدهش یدر قبال مشل پ  تیو احساس مسئول   یبا ارائه حس دلسوز   امذهنمن 

را بردارم و به آن    گوش  کهن یاز جمله ا  کرد، ه مهم ارائ  شنهادات یدر انقباض ذهن فرورفتم. پ  من چندساعت

بعد خودش خودش را    .را بن  کارن یاست ا  هترب  من)  ذهن(البته ازنظِر من به نظر من    میفرد زنگ بزنم و بو

را   غامتیزنگ بزن و بو او پ  انشیاز نزد یریاو بربخورد، به فرد د نه ممن است به گفتو م کرد نقض م 

وگوها گفت   نیا  کهنیخالصه ا  نه ممن است ناراحت شود.   گفت باز م   به گوش او برساند.  میرمستق یبه صورت غ 

  داشت.  هدر ذهنم ادام

حل دادن و    وارد شد و سپس شروع کرد به راه   ی چونه با حس دلسوز  ام ذهنذهن ناظرم شاهد بودم که من   با

 ام ذهنکه من   و با ذهن ناظر از دام   ییهر صورت توانستم با فضاگشاها را رد کردن. در  حل  خودش هم راه 

  ی فقط و فقط رو   کم کن  واقعاً به کس  خواه در گوشم گفت اگر م  . زندگمیای ب  رونیپهن کرده بود ب  میبرا

را از    بخششات ی آب ح  در آن حالت است که زندگ  و فضاگشا باش   خودت کار کن   یخودت کار کن. اگر رو

و از    ا یدن   نیرا از ا  ماتیو نامال  ها آلودگ  تواند که همان آب عشق و خرد م   کند، پخش م   ای دن  نیتو در ا  قیطر

  .  دیبزدا انتی اطراف زندگ

  پاسخ من را داد: ییبایهم حضرت موالنا به ز ٩١١برنامه  در

لب است و فقط موالنا از کوثر خش  ریعباست و به ت یدچار رنج و گرفتار  اش در زندگ اگر کس کهنیاوال ا ‐١

با    نکن  و سع   کن   یاز او دور   د یفرد به تو باشد، با  نیتر ینزد  کهن یولو ا  کند، کار م   ذهنمن   یها حل  با راه 
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 ی ر یپذت یمدام با حس مسئول  ام ذهنچون من  افتاد من جا نم یموضوع برا  نی. اکمش کن    ذهن  ی هاحل   راه

مطرح    ٩١١له که در برنامه  ْ له و اَبغَض َّمرتبط با اَحب   اتیاما اب  آمد به سراغم م  رانیدر مورد د  یو دلسوز

  روش کننده بودند. میبرا ل یشدند خ

  کرد   خدا دشمن  یرضا   یله: برا َابغَض

به: برا اَحخدا دوست  یرضا   یل  خدا   یدوست داشتن برا ای کرد  

  نام من دیاَحب لـِلَّه، آ تا
  کام من  دیکه َابغَض لـِلَّه، آ  تا

  ) ٣٨٠٣ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  حق  شِیپ  ییکه اَبغَض لـِلَّه آ تا
  بر تو رشِ عشق دق  ردینگ تا

  ) ١٢۴٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

خلوصِ    ، عشق اله  رتِیحضرِت حق است، تا غ  یبرا  زی که خشم و غضبشان ن   ییبه شمار آ  در شمارِ کسان   «تا

  قرار ندهد.»  رادیتو را مورد طعن و ا قانِیو ا  مانیا

من به   ییبه من گوشزد کرد که هرگونه کم و راهنما  ٩١١در برنامه    ماری داستان کر و ب  یادآور ی  نکه ی دوم ا  ‐٢

در ذهنم داشتم    امشده شرط   ی الوها  یکند. من کر برمبنا   ادتیع   ماری ت که از آن بمصداق من کر اس   قاًیافراد دق

هزار جور    کردم راستا م  نی در ا  ممن بود اگر اقدام   اام   دمیچ مشالت آن فرد م   ی برا  ییهاحلمالمات و راه 

  . آمد م  رونیدرد از آن ب

در    توان نم  یری و کارخ  سازندگ   چیه   ذهنکرد که تو با من   یادآور یبه من    ٩١١در برنامه    یی بایموالنا به ز  ‐٣

  ی ا ی دن  نیهم   ذهن   یهامن   یتالشها  جهینت  ، هم داشته باش  ریخ  تیظاهراً ن  اگر   حت  ، جهان انجام بده  نیا

   در جهان سازندگ   طور کل به   ای و    ات یشانِ نَسبیخو  در زندگ  خواه . اگر م میاست که در آن هست  نابسامان

  ی فقط رو   ،را به طرف ارائه کن   ات ذهنبرخواسته از من   شنهاداتیو پ   یرا بردار  گوش  ستیالزم ن  ، داشته باش

و به جهانت    انتی اطراف  پرتو نور و عشق و خردت از تو به زندگ  یاز ذهنت خالص شو   خودت کار کن. وقت

  .  افتد اتفاق م واقع  که سازندگ تو آنجاس تابد م
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  از تهران   لدای خانم پیام ☎

  

  نیست از ا مادر: تا جهان بوده گفت
  ن یبدند اندر زم انیکارافزا 

  ) ۴٢٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ارجمند یکن ا  شیتو کارِ خو نیه
  کنَند  خود بر م شِیر شانیکا  زود،

  ) ۴٢٩٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

    زنند؟ من سوت م    چونه در زندگ  انیکارافزا

  ) با انتقاد ١

سوت   گونهنیا  م از  م  دانمزنان که  فکر  م  کنند دارند،  انتقاد  تالش  جادی ا  سازندگ   شود با  هر    ی برا   کرد. 

   . فقط سع میگرفته شو یبه خر شود باعث م  ست،یانتقادشان وارد ن ای  کند ها که انتقاد کار نمفهماندن به آن 

  رد شوم.   ستیو اگر انتقاد وارد ن بردارمهست  یایی شده گوش کنم اگر شناساگشوده یبا فضا  کنم م

  توان نم  امی ) با دادن پ٢

   توان تو نم  یکامال بو  ند،ینگو   میاگر مستق   . حتباردم   تیو محدود  توان تو نم  امیپ  ذهن   یهامن   واریدرود  از

ب  . کسرسد از رفتار و گفتارشان به مشام م نم  خبر یکه از کوثر خدا  از مرد کار    یقدر هر روز   داند است، 

بدهد. هر    ران یبه د  ام یپ   تواند هم نم  ن یاست، جز ا  خبر یعدم ب  تینهایهزار سال است و از برکات بپنجاه

با    دی. بامیفت یب  رونیعدم ب  یو از فضا   میفته شوگر  یبه خر  شود باعث م  هانیاثبات خودمان به ا  یبرا  تالش

  . می ریب تیو از آن فضا قدرت و حس امن   میفضا را باز کن م،ینی را بب  هانیلحظه ناظر بودن سوت زدن ابهلحظه

  سه ی) با مقا٣

ما و خودشان را   سه،یو با مقا نندیب م   ذهن ر یچون خودشان جسم هستند، ما را هم جسم و تصو  ذهن یهامن 

و در    کند م  سه یمقا  رانیدارد هر لحظه کودکش را با د   ذهنکه من   ی مادر ایعنوان مثال پدر  . به کنند م دییتأ

تمام    ریز  د؟یکجا رس   فالن  ن یچه کرد؟ بب   ن فالنیچونه است؟ بب  فالن  ن یبب  دیگو . م زند او سوت م   زندگ

چرا من    کهن یبه ا  . هر نوع اعتراضیشد  ی زیچ   د یبخور شا  تکان   یو    ستین  چ یاست که تو ه   نیا  هان یبب  نیا
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. سرمان میگرفته شو  یما به خر   شود باعث م   د،ین یمن را هم بب  یهامن هم خوبم ارزش   ای   د،یکن م   سهیرا مقا

  . میکار خودمان را بن ن ییپا می ندازیرا ب

  د ی) با تهد۴

ما سوت    و در زندگ   کند م  د یکه دارد ما را تهد   بزرگ بودن منش و بسته به امانات  زانیبسته به م   ذهنمن 

و اگر   ست»ین  دامی و ب  ددیب   کنج   چیعدم، «ه   ی بود که جز فضا  نیبه من کم کرد ا  کهی زیچ   ن ی. اولزند م

  .زندبه من ب  یبیآس تواند نم  فضا را باز کنم و خدا پشتم باشد، کس 

   ذهن  فی با تعر )۵

و ارتباط ما    کند من ما را بزرگ م  آورد، م  نیی ما را پا یاریکه سطح هش  ستیمثل شراب  ذهن  یهامن   فیتعر

  د یزنان، باسوت   نیمقابل ادر   نی. بنابرادیایشده بگشوده  یِاز فضا   دیهم با  فیتعر  . حت کند قطع م   را با زندگ

    یمست و خواهان من هستند. بدانم اگر کار ن  میمن نگو  کنند م  فیحواسم باشد حزم آن است که اگر تعر

پشتش   یاله یح  ای دارد    یدر مقابلش انتظار  کند م  فیتعر   ذهنبوده است و اگر من  انجام شده از طرف زندگ

  است.

  ) با سؤال ۶

کنند،    حتینص   خواهند م   هدفشان کنترل ما است، گاه   گاه .  کنند سؤال م  مختلف  ی با منظورها  زنان سوت 

تر کم   خواهند م   . گاهندیا یکنند و برتر درب  سهیخودشان را با ما مقا  م،یبفهمند ما چه هست  خواهند م  گاه

و    آورند با سؤاالتشان حرص را در ما باال م مه  و درد بشند و دردشان را به ما هم منتقل کنند، گاه ندیایدرب

در کل با سؤال و    ؟یدار نشدهنوز بچه   ؟ی هنوز ازدواج نکرد  ؟ مثال هنوز نرفت  کشند م  جهاننیا  یبه سوها 

است که فضا را باز کنم، آن فضا    نیا  کند که به من کم م  یز ی. تنها چزنند ما سوت م  در زندگ  فضول

  ندهد.  یاصال جواب  حت  ایجواب بدهد  ت اندازه به سؤاالبه

  خواستن   یی) با راهنما٧

خودشان فضا را   کهنیا  یجا زنان بهاز سوت   گونهنی. اها فکر کن آن   یجا تو به  خواهند که م   از کسان  یوا  یا

 ز یچهمه  ت یو درنها دی ها فکر کنآن   یجا از شما بپرسند، شما به  خواهند  م اورند یباز کنند و از آن فضا خرد را ب

و ممن است   میشو م  خودمان بدخو و خال  م،یفتیب  ییهنماهرحال اگر در دام را. بهندازندی شما ب  ریرا هم تقص 

فقط   مییگو م  یز یاگر هم چ دانم، نم  مییاست که بو نیدائماً به ما درد بدهند. تنها راه ا ییراهنما  نیا قیازطر

  حل دادن.راه نشان دادن باشد نه راه 
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  ) با کنترل ٨

اصل کم صادقانه    نی. اولزنند و کم با ذهن، که درواقع کنترل است نه محبت، سوت م   حتیبا نص  هاانسان

ها به آن   میتوان م ما به چه صورت خواهند و اگر م  خواهند؟ کم ما را م  ای آ  میاست که ما از مردم بپرس  نیا

عمل    حشیدارد تمام و کمال به نصازن انتظار  بودن آن است. سوت   ینما، زور نشانه کنترل محبت  م؟یکم کن

بعد    فتدیب  کم را نگرفت، به سخت  ایعمل نکرد    حتی دارد، منتظر است اگر طرف به نص   شود، انتظار قدردان

بو  دیایب او  اگر به حرف من گوش م  دیبه  ارضا به   هانی. اشد نم   یطور نیا  یکرد حقت است،  من    یدنبال 

گر به کنترل   یهاگونه   نیتوقع و انتظارم را از ا  دیکه با  نمیب هستند. در خودم م   انو پندار کمال خودش   دانم م

اگر ضرورت دارد بخواهم هم بهتر است نخواهم چو بالفاصله در دام    ها نخواهم. حت از آن    چ یصفر برسانم و ه 

  .دهم و تاوانش را پس م افتم م

     

  فرشاد از خوزستان  یآقا پیام ☎

   

دارند،    ذهنهستند که من   رانید  شود، ما م   شرفتیو مانع پ  کندم  اثری ما را ب  یهاکه زحمات   از عوامل  ی

  . میبخواه یز یها چ از آن  میاطرف هم خودمان عادت کرده ی . از کنند ها ما را وِل نمآن

 م، ی مراقب باش  میخواه . اگرچه م مینخواه  یز یچ  رانیاز د  میتوان نم  م،ی فضا را باز کن  میتوان و نم  میش دار  ما

در ما هست که    یی هاعادت    ی.  میتوان نم    ول  م، یدور نگه دار  ذهن   ی هاخودمان را از من   می خواه اگرچه م

  ما دخالت کنند.  که در زندگ  دهد و جرئت را م جازها  نیا رانیها به دعادت  نی و هم  میکن ها را رها نم آن

  : دیگو شمس دارد، م وانید  ٩۶در غزل  تیب ی موالنا

  ی زی که ز معده و لب هر خام گر خواه
   ایچو در باش و روتلخ هم  پرگوهر

  ) ٩۶شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

پرگوهر و روتلخ باش. پرگوهر   صورت ن یدرا  ، در امان باش  ذهن   ی هامن   عن ی خامان  ٔ از معده    خواه اگر م    عنی

جالب است.    لی. اما عبارت «روتلخ» خ یکن تا پر از گوهر حضور بشو   ییرا شناسا  ها دگیمدام همان  کهن یا  عنی

  چه؟   عنی ا»ی«روتلخ باش چو در دیگو موالنا م  کهنیا
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جرأت نکند    حت   که کس  ی طور من را بدزدد، به   ی گوهرها  کس  دهم باشد که من اجازه نم  معن   نیبه ا  دیشا

    را بند. ی کار نی چن

  شوند  و باعث م  کنند  ما دخالت م  در زندگ  ، ینزد  شاوندانیاز جمله خانواده و خو  ران یمواقع اگر د  شتریب

  ها. از آن  می خواه م  یز یخودمان است، چرا؟ چون چ  یخاطر کارهابه  م،یبه ذهن برو ما 

ر گوش محضو   گنج :  مثال  و هرجا م   میاش درباره خودمان با مردم صحبت کن همه   میدوست دار  م، یکن م، ینینش  

. خُوب  خوانم که من مثال موالنا م   میگذار م  ییهاعکس   یمجاز   یمثال: در فضا  ای.  می را بن  نیبحث ا  میخواه م

  د، یمن دخالت کن   در زندگ   دییای که ب  میکن را دعوت م   هیبق  می خودمان، چرا؟ چون دار  یدام هستند برا   هانیا

  تا من کمتان کنم.  دییایب

  من را باال ببرد.  کس دهم من تمرکز کند، اجازه نم یرو  کس دهم من اجازه نم  کهن یا عنیبودن  روتلخ

جا پخش  و همه   مییگو را به خانواده و اقوام م  اتی تمام جزئ  میرو و م  م یرس م   تیموفق  ی به    وقت  :رید  مثال 

و    د یمن دخالت کن   در زندگ   د ییای که ب  میکن را دعوت م   رانید  صورت ن یدرا  م،یشو نما مو انگشت   شود م

  .برد م ذهنِ ها ما را به من دخالت آن 

و گرفتار   وقت پ  مانیهای مشالت  م  میدار  م،یی گو م  م ینینش م   هرکس  شیرا  زندگ  میکن دعوت  در  ما    که 

  . دیدخالت کن

با خو  :رید  مثال  است. وقت  ،ی نزد  شاوندانیرابطه  توقع  براساس  احوال    همه  و  فکر سالم    پرسمدام در 

  م ی دار  صورت نیابه من زنگ نزد، در   چرا فالن  ای زنگ بزنم و    که به فالن  می هست  نیمدام در حال ا    وقت  م، یهست

  . دیمن دخالت کن  و در زندگ مین براساس توقع درست ک  یارابطه  ی با هم  دییایکه ب میکن دعوت م  رانیاز د

فالن کار را بن فالن کار را    م ییو به او بو  م یرا بن  شی کارها  م یو مدام بخواه  میباش   ده ینفر همان  ی با    وقت

  ما دخالت کند.   هم در زندگ آن شخص شود رابطه براساس توقع است و باعث م نیا صورتن ینکن، درا

را    یزیچ   یقانون جبران است.    تیعدم رعا  کنند، ما دخالت م  در زندگ  رانید  کهن یعامل ا  نیترمهم   دیشا

  م، یهست  ونیدارند توقع دارند و چون ما مد  ذهنها هم اگر منخُوب معلوم است که آن   م،ی خواه م  مفت و مجان

  .میشو مواقع گرفتار م   بعض
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ی   مثال   را که من خودم م  یکار ضرورت ندارد را به دوستم م  ا ی انجام بدهم و    توانم اصال انجام    میبرا  میگو

به ناچار    نیبنابرا  شود،  دارد و اگر انجام ندهم ناراحت م  رمنطق یغ  ی تقاضا   یآن روز، او از من    یبده. فردا

  . ستروابط ما براساس توقع ا به بعد نیو از ا دهم انجام م

دارد   پارت   فالن ، معمول خاص است و فالن   فالن مییگو  م  م،یکن ها را کوچ و بزرگ مآدم  ، ذهنما در من  

ما دخالت    هم از ما توقع دارند، در زندگ  یاعده  یو    میتوقع دار  یاعده   یخاطر از    نیندارد. به هم  فالن

  . کشند م  ذهنمدام ما را به من  نیو بنابرا  فالن کار را بن دینبا ندیگو و م کنند م

از ما    جهیشود، و درنت   دهیبا ما همان   کس  میده است که ما اجازه نم   معن   نیخالصه، روتلخ بودن به ا  طوربه

  . میکن  ما زندگ  گذارد  نم صورتن یانتظار و توقع داشته باشد. چون درا

     

   خانم فرح از تهران امیپ پیام ☎

  

  ٩٠٩از برنامۀ  نکات

حضور    یار ی به هش  جسم   ی اریما از هش  لیو تبد  کنداز ما تابش پپدا م   یزدیفر ا  شود، مرکز ما عدم م  وقت

  . ردیگ صورت م

خود    یبرا  ذهنلباس من   دنیدراثرِ پوش  میشو وارد جهان م   وقت  ول  م،یشاه وجود خود و امتداد خدا هست   ما

  م، یخود داشته باش   یحضور ناظر رو  وقت  ول  زند، که دائماً به ما ضرر م  می ساز پردۀ پندار م  افتهیکمال   ذهنمن 

  . میشو فصل از فکرها من م،ینی اشتباهات خودمان را بب میتوان م

چشم ما    یینایسبب ب  یاریهش  نیا  م،ینظر دائمًا در ما وجود دارد که اگر ناظر ذهن خود باش  یار یو هش  عدم

  .شود م

که اگر از    ستیی تایاصل ما آسمان    که درصورت  م،یشو پست م  میآن را نگه دار  یهاو نقش   ذهنما من   اگر

بردارنقش م  دیخورش  م، یها دست  خودمان  درون  بتوان   میشو آسمان  اگر  با  یرو   میو  خود  همۀ    م،یستیذات 

  دارند.  ازیما ن یار ی هش نیموجودات به ا

که    شود به او زنده م  . مراد ما زنده شدن به اوست و کسمیندار   واقع  مرکز ما عدم نباشد ما هست    وقت  تا

  در مرکزش ندارد.  یریمراد و خواستۀ د
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  شد قالووِز بهشت  یمرادی ب
  سرشت خوش یالْجنَّة شنو ا  حفَّتِ 

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

  » شده است. دهی چ یو دوزخ در شهوات پ ها در سخت  بهشت«

  ) ثی(حد

پاست سست   لیدل  نیهمبه خدا زنده بشود، به  خواهد مند بشود و هم مبهره   ها دگیاز همان  خواهد هم م  ذهنمن 

  ست» یخودمان را «ن   ذهننسبت به من  دیبا  ما  .کند نم  دایخدا راه پ  یباشد به کو  در مرکزش  دگ یکه همان    و کس

  . میکن  دایتا درنظر خدا مرتبه و مقام پ می کن

  » ی اعباد ی خطاب «   تا بدون گوش حس  دیآ خدا م   شیو پ  دهد را م   ذهنسرِ من   کند که مرکزش را عدم م  کس

  : دیفرما را بشنود که م

  د، ینباش دینفع خود اسراف کردند بو هرگز از رحمت خدا ناامبه انی رسول رحمت! به آن بندگانم که به عص یا

  آمرزنده و مهربان است. اریکه او بس  د،ی] خواهد بخشدیخدا همۀ گناهان را [اگر توبه کن رایز

»تَقْنَطُ   قُل  هِمنُْفسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي  هال ةمحر ننَّ  ۚ◌ وا ما  هال  رغْفي   ا  الذُّنُوبيعمج   ◌ۚ  نَّها  وه   الْغَفُور  

 «يمحالر  

ايد، از رحمت خدا مأيوس مشويد. زيرا خدا همه گناهان را  : اى بندگان من كه بر زيان خويش اسراف كرده «بو

 آمرزنده و مهربان.»   آمرزد. اوستم  

  ) ۵٣ ۀی، آ)٣٩سورۀ زمر( م،یکر قرآن(

  

   راه کوتاه را طوالن   نیا  دهی مرکز همان  هست ول  لحظه یصورت روان  به حضور به   جسم  یار یهش  لیتبد  راه

  .کند م

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

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

. اگر عاشق  اوریرا ب  اتاصل  دارد؟ انبار جان   تو چه ارزش  زر و ثروت در مقابل جان اصل   دیفرما م  موالنا

  بده برود. یاکرده  یگذاره یها سرمارا که جانت در آن   شدگتیهوهم  خدا هست بخشندگ
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  55صفحه: 

 شده ت یو هدا  کنندهتیهدا  عن ی  »یو مهتد   یچون «هاد   میبه راهنما ندار  یازین  م،ی ما ناظر ذهنمان هست   وقت

را از    ل یمزارِ ل  ی طور که مجنون بو. همان دهد خودش را به ما نشان م   یار یسوار بر هش  ی اریهش   ست،ی

  . رود م  زندگ ی سوو به  ردیگ عشق را م یبو  کند م  ییفضاگشاکس که  شناسد، صدهزار خاک م 

قدر  بعد آن   شود،نم  دهیکه د  شود قدر کوچ م و آن  ترسد که ماه شب چهارده از کوچ شدن نم   طورهمان 

  ذهن. تا نسبت به من میبترس  ذهناز کوچ شدن من   دی ما هم نبا  شود، م  لیتا به ماه کامل تبد  شود بزرگ م

است که مانند   ذهن. بعد از صفر شدن منمیکن  دایپ  شی افزا  میتوان نم  من اصل  نسبت به  م،ی نکن  دایکاهش پ

  . میشو ماه کامل م

را ادامه بدهد هم در درون و هم    لیراه تبد  نیا  ،ی شما استاد معنو  یها موالنا و آموزه   اتیبا استفاده از اب  هرکس

است که    یشدن از فکر و اتحاد خوب  مندرنج خودش و بهره دست   جۀیها نتگل  نیو ا  ند ی چ گل حضور م  رونیدر ب

  دست آورده. با مرکز عدم به ییاز فضاگشا

  د یده هیمرا هد میگو نم من
  دیشو هیهد قی گفتم ال بله

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

  . میو برکات خداوند بشو هیهد قیتا ال میکن فضا را باز م  پس

  که گم شدم من یآر  مان،یبر سل عیتَشن
  ی شو چو هدهد ار تو دربندِ افتقاد گم

  ) ٢٩٣۵شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

  الطَّير فَقَال ما ل  ارى الْهدْهدَ ام كانَ من الْغَائبِين.»  وتَفَقَّدَ«

  است؟»  شدگانب یاز غا ا یآ نم،یب  مرغان جستجو کرد و گفت: چرا هدهد را نم  انِی م  «در

  ) ٢٠ ۀی، آ) ٢٧سورۀ نمل ( م،یکر قرآن(

  

»نَّهذِّبع  «بِينلْطَاٍن مِبس ّنيتالَي وا نَّهحذْب وا شَدِيدًا ااب   عذَ

  برم، مر آنكه براى من دليل روشن بياورد.» كنم يا سرش را م ترين وجه عذابش م سخت «به

  ) ٢١ ۀی، آ) ٢٧(  سورۀ نمل م،یکر قرآن(

  

  : دیفرما قرآن م ٢١و   ٢٠ اتی سورۀ نمل آ در
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  56صفحه: 

  ی . اگر برانمیب را در بارگاهم نم  ‐ که رمز انسان کامل و راهنماست‐گفت هدهد   ‐ که رمز خداست ‐   مانیسل

  .  کنم و زود برنگردد، سرش را از تنش جدا م اوردی ن لیدل بتشیغ

خدا زنده    تینهای به ب  عنی   کند م  دایحرکت کند، حضور پ  ییتای  یبه ذهن رفته و اگر از ذهن به فضا   هدهد

  برسد.  ییبود که به شناسا لیدل ن یهدهد به ا بت ی. غشود م

   وقت ‐مانند هدهد ‐ ما  شوم، نم دهیخوب د ذهنصورت من که چرا به  یریگ م رادیبه خدا ا دیگو غزل م تیب

  گذارد  که نم   یو آن سر   دهی است که آفر  یای ار ی دنباِل آن هشخداوند به   م،یزود برگرد  دیبا  میشو م م در ذهن گ 

  ی غذا  ریمرشد کامل بشود و به موجودات د  دیبا  سان. انبرد م   نیخدا حاضر بشود را ازب  تینهایکه انسان به ب

  روح برساند.  

ول  دیفرما م  موالنا برخواسته  روشن کرد  آفتاب حضور  را  با چراغ ذهن    که درصورت  م، یما هنوز چراغ ذهن 

  .می مرشد کامل بشو میتوان نم

  چراغ دیروشن، هر که او جو روزِ
  دارد بالغ  شی جستن، کور نیع
  ) ٢٧٢١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

 ها دگ یخدا ما را از همان   می بمان   از خواب ذهن است. اگر در مرکز عدم باق  ییاکنون سرآغازِ رها  د،ی صبح دم  پس

و برکات او به ما    یدر ما نخواهد ماند و هرلحظه شاد  درد و غم   چیه  ها دگ یهمان  یی. با شناساکند آزاد م

  خواهد کرد.  دایروز گسترش پما روزبه  و سرمست رسد م

     

   ا ی از استرال ال یل خانم پیام ☎

  

  نکردن.  ای سؤال کردن  

به راجع   مان ذهنکه در حالِ دست و پنجه نرم کردن با من   م یدار  مان  در زندگ  رنجش  ا ی   ما چالش  ۀهم  باً یتقر 

خوب فالن    میکن ما را درک کنند پس فکر م  توانند م  مان ی هانیقر  میکن که احساس م   ییجاو از آن   میآن هست

به من   حلراه   کند، و ییچالش مرا راهنما نیدر ا تواندمببرم او  امی حضور گنج  نینزد قر  مسئله را به ای چالش 

. غافل از  میرنجش خود که چطور آن را رفع کن   ایسؤال در مورد چالش    دنیبه پرس  میکن بدهد. پس شروع م

  .  ابدی  ییخودش رها  ذهنآمده تا از دستِ من    زندگهمانندِ خودمان بر درِ خانۀ زی ما ن نیکه قرآن
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  57صفحه: 

 تر ن یچالش را صدها برابر سنگ  ایخود، آن رنجش    نیقر   یآن برا  فی تعر  ای با تکراِر آن رنجش در ذهن خود    ما

   . بعد از مدت میهست   ماننی خودمان و قر  ذهنمن   نیکردن سوخت بنزدر حال پر  می ستی. چون متوجه نمیکن م

نم رنجش    میپرس از خودمان م  شود که چالش حل  فالن  نم  لشچا  ایچرا  ناام   شود؟ حل  و سرخورده    دیو 

 ش ی خودم پ  ی چون مسئله برا مخرب دارد، ریهم تأث  مان ی معنو یبا یز  یِ ها دوست  یبسا که بر رو و چه   میشو م

  آمده بود. 

  راد ی. اکند شدم و آن را نگاه کردم که چه م  زیخودم ر  ذهندارد. من در من   رادیکارم ا  یجا یشدم که    متوجه

  ن یفکر نکن چون قر  ،مسئله را حل کن  خواه م  رانی خودت و د  ذهنو با من   ،کن تو سوال م   الیبود ل  جانیا

   زندگ   ازمندی همانند خودت ن  زیتو را کمتر کند، آنها ن   درد   ای مشل تو را رفع کند    تواند راه است م  نیتو در ا

  مطلق اوست.  ازِینی. بیبر م  رید یازمند ی خود را بر درِ ن ازی هستند، پس چطور ن

سؤال کنم. بله    نیام از قرچالش   ایحل رنجش    یبرا  دی متوجه شدم که نبا  یشهباز  یآقا  و  لطفِ زندگبه  پس

   ی در    ها را حتجواب تمام سوال   یشهباز   یآقا  طور کامل گوش کنم.برنامه را به    یمتعهدانه    دیآن با  یِجا به

  اند. برنامه به طور کامل داده 

را با   بود: هر چالش  نیکه مرا نجات داد و در را باز کرد ا  ید یکنم و کل  تیرا رعا  ی و معنو   یجبران ماد   قانون

  ر یو غ ببرم، اعتراف کنم که از حل و رفع آن عاجز هستم    زندگ  شیو با تمام وجودم به پ  یخضوع و تضرع قلب

درد   ای دفعات تکرار کنم و منتظر رفع آن چالش  ه را ب ید یکل  اتیو صبر کنم و اب خواهم نم یز یچ  از او از کس

  باشم.   از طرف زندگ

  و اضطرار  جز خضوع و بندگ  
  حضرت ندارد اعتبار  نیاندر

  ) ١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

اند، بعد از  که کهنه شده  ییمخصوصًا دردها ستین راه نیاز ا ریغ  ندیفرما موالنا م  م،ی توجه کن کلمه «جز»، به

پس   یجوابم را داد و همۀ درها   به درگاهش رفتم و زندگ موضوع شدم، با خضوع و بندگ  نیمتوجه ا کهنیا

  فکرش را بند.  حت  توانست جز خودش نم  یاحد  چ یکه ه  باز شد. از راه ییبه طور معجزه آسا  یریاز د

  برانَد اریکه تو را  نباش  دینوم هله،
  امروز برانَد نه که فردات بخوانَد؟  گرت
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  58صفحه: 

  اگر بر تو ببندد، مرو و صبر کن آنجا  در
  پسِ صبر تو را او به سِر صدر نشانَد  ز

  
  اگر بر تو ببندد همه رهها و گذرها و
که کس آن راه ندانَد  دیپنهان بنما  ره  

  ) ٧۶۵شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

  خوانَد.   بخوانَد: فردا تو را م فردات

  یِو شاد   ت یبه عشق شده و رضا  لیتبد  زانم یو عز  انیها از اطرافمتوجه شدم تمام آن رنجش    از مدت کوتاه  بعد

  آن را حل   توانم هست که نم  ام در زندگ   یز یچ  کهن یاعتراف به ا  و  به قلبم آمده. خضوع در برابر زندگ   سببیب

  به بهشت کرد.  لیمرا تبد ها و مسائل مرا حل کند، زندگ رنجش  تواند جز او نم کسچ یه کهن یا رفتنیکنم و پذ

  ا ی . چون در صورت جواب دادن  میکن م  ییکارافزا  ن، ینازن  یِ شهباز   ی آقا   حت  ا ی  مان ی هان یبا سوال کردن از قر  ما 

  م یده . با سؤال کردن ما اجازه نم کند م  یساز مسئله   ایرنجش    ما، ذهن ما شروع به قضاوت کردن   ندادن سؤالِ 

  . شود م تر ما طوالن یبه ما کم کند. و راه برا زندگ

 د راهچالش و مسئلۀ  ما با سؤال کردن، خودمان س مان محل شده در وجودِ خود و   رهیذخ  ی. فقط انرژمیشو

  . میچون صبر ندار م،یکن م  هی را تخل مان ی هانیقر

  ترست یبا خود گفت صبر اول باز
  تا مقصود زوتر رهبر است  صبر

  ) ١٨۴۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  زودتر کشفت شود  نپرس  چون
ان مرغرد صبر از جمله پوتر ب  

  ) ١٨۴٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو( 

  حاصل شود  رتری د بپرس  ور
  مشل شود  تی صبری از ب سهل

  ) ١٨۴٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو( 

  د ی حق آفر ایمیهزاران ک صد
  دیهمچو صبر آدم ند ییا یمیک

  ) ١٨۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  59صفحه: 

  از بروجن نبیز  خانم پیام ☎

  

  کرددل طلب جام جم از ما م هاسال 
    کرد تمنا م  انهی خود داشت ز ب وآنچه

  
  است   رونیکز صدف کون و مان ب یگوهر

  کرد  م ای از گمشدگان لب در طلب
  ) ١۴٣غزل  ات،یغزل وانیحافظ، د(

شود که   یانه یی و آن دل، آ م ی پاک کن ها دگ یکه دلمان را از همان  خواهد سال است که خداوند از ما م یهاسال 

ها  آن   میکرد که فکر م  و کسان  ها دگیسمت همانبه  ترش یکار ب   ن یا  یجا به   . ول مین یرا در آن بب  فقط خوِد اصل 

ما    ی اریو هش   م یگرفت   و آدرس اشتباه  میرفت   ها دگیمانبه همان ه  دنیباشند در جهت رس   یاله یوس   توانند م

  رفت. ترن ییو پا نییپا

گم   درواقع دراز  لب  م  یز یچ  ایشدگاِن  درخواست  معن  میکرد را   اصال نم  که  را  اگر    چه   دانستند، آن  بسا 

  .دادند خود را نجات م دانستند م

   فت یحاضر باش در خود ا  یل
  مر تورا ابدی به خانه او بِ تا

  ) ١۶۴٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  خلعت را برد او باز پس  ورنه
  کس  چیش هبه خانه  دم یابین که

  ) ١۶۴٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

   خود نگه داشتن و مراقب بودن که مبادا به طرف   شیحواس و توجه زنده را پ   عنیدر خود حاضر بودن،    عنی

لحظه   نیو خلعت را در ا  هیو آن وقت است که هد  کند م  دایپ  خداوند به ما دسترس   م،یکار را بن  نیبرود. اگر ا

  به ما خواهد داد.  

  ست نام او عشق شده  ستیا کرانهی ب  لذت
  است ور نه جفا چرا بود  تی خود شا قاعده

  ) ۵۶٠شمس، غزل  وانید ،ی مولو(
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  60صفحه: 

چون ما     بخش است. وللذت   ار ی بس  م، یدیتجربۀ عشق را در خود د  ن یشدن، هر وقت ا   یبا خدا    عن ی  عشق

   منف  جانات یو ه    از افکار منف  ناش  یعدم رواداشت، دردها   ا ی  شیاندت یمحدود  ،ی ابیو کم   ت یدائمًا درون شا

  . میکن نم کارنفع خود که  به  چیه  م،یو نداشتن انصتوا هست  زیو عدم پره میهست

ها هست  وقت   لیخ  ام،دهید  اریرا بس  تیشا  نی. من در خود امیکن ظلم و ستم م   رانیفقط به خود و د  بله

  شوم  ناشر و ناسپاس هم م  دارد، وام  تیمرا به شا  زها یخواستن از افراد و چ  که توقع و پندار کمال و زندگ

  . کنم دنبال مقصر گشتن، خود را مشغول م  ای ها و با حرف  بندم ها هست که فضا را موقت  ل یو خ

     

  از بروجن  ترانازیم پیام ☎

   

   را حبر و سن  ریمر غ  کن تا
   کن م را بدخو و خال شیخو

  ) ٣١٩٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  چون شُد دِلَت با آن عدَن متَّصل
  شُدن  بِو مهراس از خال نیه
  ) ٣١٩٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  نیراست  آمدَش ک  نیقُل ز اَمرِ
  ن یا  استینخواهد شُد بو در کم

  ) ٣١٩٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  که آبت را به الغ عنی اَنْصتوا 
  خُش است باغ کن که لب تَلَف کم  نیه

  ) ٣٢٠٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

     

  از بروجن  سامان  پیام ☎

  دان آواز غول تید یو نوم ترس 
  گوش تو تا قعر سفول  کشدم
  ) ١٩۶١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  61صفحه: 

  د یکه تو را باال کش ییندا  هر
  دیکه از باال رس دانندا م آن

  ) ١٩۶٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

   را حبر و سن  ریمر غ  کن تا
   کن م را بدخو و خال شیخو

  ) ٣١٩٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  چون شُد دِلَت با آن عدَن متَّصل
  شُدن  بِو مهراس از خال نیه
  ) ٣١٩٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  نیراست  آمدَش ک  نیقُل ز اَمرِ
  ن یا  استینخواهد شُد بو در کم

  ) ٣١٩٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  که آبت را به الغ عنی اَنْصتوا 
  خُش است باغ تَلَف کم کن که لب  نیه

  ) ٣٢٠٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

     

  از اصفهان  نیپرو خانم پیام ☎

  

  ٩١١کوتاه از برنامه  برداشت

  .میدیو درد آفر  میدرست کرد ذهنجهان من نیدر ا م،یدرست شد هیرمایخم  یما از   همۀ

از بخشش خداوند است.    انعکاس   . هر عفو و بخششم یو همه را عفو کن  دمیندازیب   خود نگاه   قبل   زندگ  به

  . میرا در وجود خود به صفر برسان رانیخشم از د ای هر احساس گناه، 

قدرت را از    دیاست. با  رانینکردن از رفتار د  تیها و شابخشش، نبستن فضا در هنگام چالش   حیمس  غامیپ

نگه    شهیرا در ش  وید  شیحداقل با حزم و دوراند  مینشد  لیکه تبد  و تا زمان   میدرآور   ذهنمن  وانهیدست د

  . میدار

با غم   سهیدر مقا  ول   رسدنظر سخت م به  ارانه ی نخواهد شد، گرچه درد هش  نیریش  ذهنکام ما با من   گاهچیه

  است.   زیاز خداوند ناچ  ییفراق و جدا



  ٩١١‐١شماره                                                                   ☎های تلفن پیام  
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  تو ی زمان ب یتو مبادا  ی جهان ب  نیا  عذابست
  تو شنجه است و بال بر ما  ی جان تو که جان ب به

  ) ۶۴شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

   شناخت و زمان روان   زهایآوامانات، دست   م،یجان نده  توهم   یبا سحر به فکرها   م،ی ما ساحر   ذهنمن   در

  .میرا کامل کنار بذار  ذهنمن 

  . میچراغ خود برافروز  دیاشتباه کرده است، با کنار گذاشتن تقل شهیجمع هم   خیطول تار در

  نشان حرم  ستیاگر محرم است چ عشق
  دوست در نظر او فناست  یبجز رو آنکه

  ) ۴۶٢شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

     

  از کانادا  میمر  خانم پیام ☎

  

  «إتَّقُوا»؛ 

   بِرفتست  میپا جا، نیکه روم ز خواهم
   در دل بِنشستست ، را بِربودست دل

  
  شد  پای و ب  سری سخرۀ سودا شد، دل ب سر

   زان راز که گفتست ، مه که نمودست زان
  

   روزهی گنبد ف نی پر به پر روزه، ز بر
   سودا بس شب که نَخفتست  نیکه در ا آن یا 

  ) ٢۵٨٢شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

را گرفته    میدلم را پوشانده بود و بغض گلو یرو   اهیباز شدند. ابر س میبرا روزیشعر موالنا د تیسه ب نیا  معن

  :شد حرف بزنم اما در گوشم خوانده م   خواستم بود، م 

  جذوب رحمت است  و خاموش  صبر
  سخن گفتن نشان علّت است  نیو
  ) ٢٧۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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لطافت از نور    نی. اکردمحال لطافت را هم در خود احساس م   نیو در ع   کردم م  میدر گلو   انقباض  احساس

  آورد،  م  ادمی آزار دهنده به    یو ذهن فکر   شد چون هرلحظه که مرکز از عدم شدن خارج م  آمد، اشعار موالنا م

و دوباره    شد روشن م   میبرا  . چراغ شد از اشعار موالنا وارد عمل م   تیذهن وارد عمل شود ب  کهن یقبل از ا

  . دیگرد مرکزم عدم م 

جناب   یها آموزه  نی! در دل و جانم ای. آردندیرقص در جان من م  اتی طور ادامه داشت و ابکشاکش همان   نیا

آقا  و  به کم من مکرده   انهی آش  نی نازن  ی شهباز  یموالنا  م  می پا  ند،یآ اند و هرلحظه  طوفان    رندیگ را  تا در 

رنونبین   ألمنَو قضا و ک   ت ی ب  ن ی. بالفاصله ادمیرنج   خواهم،  م   ی زیچ   سرم . متوجه شدم که از همفتمیفَکان 

  حضرت موالنا به گوش دلم خوانده شد: 

  : که جنَّت از إله  غمبریپ  گفت
  مخواه یزیز کس چ خواه هم گر
  ) ٣٣٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

   از کس  خوشبخت  میدر گوش جانم خوانده شد که؛ مر  میتفکراتم، مال  انی الْن شد از صحبت کردن، در م  زبانم

  .دان و تو نم دانم نباش، توقع نداشته باش، بو نم متّک  نخواه، به کس

  ی در دلم بر پا   و او را به باد مسخره گرفت. آرامش   ختی هم رذهن را به   ی هادمان یشده تمام چگشوده   یفضا   نیا

به رقص درآمد و ذهنم    نیآتش  ییدل من مانند گو  د،یرس به نظر م   ترف ی آسمان هم لط  ی که از ابرها  شد، لطافت 

  آرام شد. 

به او وصل است، او مرکز من    یبی غ  یمن با طناب  ی . پاکشد را م  میاو پا  روم،  م  یبه سمت فکر    وقت  هرلحظه

!  گذاشت؟  ذهن م صبر کنم و حرف نزنم، مر    توانستمکرده است و دل من را ربوده است، و إ کجا م   ریرا تسخ 

داده و آن پرِ    یقو   یراها را بسته است. اما پر   مۀه   ار،ی ما    ی دوستان برا  ی که از او دفاع کنم. آر  داد دستور م

  باشد؛ و إتَّقُوا م زیپره

  شد  پای و ب  سری سخرۀ سودا شد، دل ب سر
   زان راز که گفتست ، مه که نمودست زان

  
   روزهی گنبد ف نی پر به پر روزه، ز بر

   سودا بس شب که نخُفتست  نیکه در ا آن یا 
  ) ٢۵٨٢شمس، غزل  وانید ،ی مولو(
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ا  موالنا ا   دگیاز هر همان  یی ما آشار کرده و آن رها  ی بزرگ را برا  یغزل راز  نیدر  جهان با کم پرِ    نیدر 

و    بندد م   شود،  را که به ذهن ختم م ییهاراه تمام    زی. إتَّقوا و پره یاز فضابند   زیاست، پره  ز»یو پره  «إتَّقوایِقَو

  . راند م  به سمت خاموش شود ورتر مشعلۀ خواستن ذهن را که هرلحظه شعله

  هردو بهم زمن شنو  دتیو نور با هیسا
  درخت إتَّقوا  شی بنه و دراز شو پ سر

  ) ٢١۵۵شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

آموزش   حضرت پرها  یقو  یبرا  رینظیب  موالنا  ا  یآموز به ما داده است و آن چاره   زیپره  ی شدن   که ن یاست. 

  :  میی و بو م یگر عرضه کنرا به چاره   چارگیب

و رحمت    کنم را به تو اعالم م  ام چارگ یمن ب  خواهم، چاره نم   دهد، که ذهن نشان م  ییمن از راها   زندگ  یا

  دهد،  که ذهن به من نشان م  ییزهایو چ  ها دگ یهمان   یاز رو   ی چون بازتو «پر» است؛ کم کن تا بتوانم هم 

  آسان بِجهم. 

  کن یکه جان را چاره آموز آن صبح شاد
   کن یروز چارگیکه تُش ب  ابدیاو  چاره

  ) ٢٧٧٧شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

به ما    تواند خداوند نم  و إ ستیدر مرداب ذهن جز با پرِ إتَّقُوا ممن ن   فتادن یها و ن  دگ یهمان  یاز رو  دنیپر  و

  کند.  یآموز چاره 

  بِه  زی پره  نباشد ُقوت چون
  آسان بِجِه  طاقیفرار ال در

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

     

  ی شهباز یآقا   یهاصحبت

  

  ن ییپا  یار ی و هش  ست یآدم حواسش ن  وقت   . میصحبت کن   ل یبه حزم خراجع   دیهمان اسمش حزم است، ما با

  . نشاند خواستن را فرو م نیواژه اتقو ، ا نیاصال گفتن ا کند، موالنا به ما کم م  ت یب یاست، خواندن 

 ز یپره  عنیاتّقو،  میبا خودمان قرار بذار میتوان باال م دیآ و موج خشم دارد م میرنج  م  میدار میدیهر موقع د 

فضا    کهن یعوضِ ا  عنی  خداوند،  ای   زندگ  یجا به   از جسم  ، از کس  کن از خواستن زندگ  زیکن از خواستن، پره
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  ا ی   باال، حواسمان هست که از کس  دیآ موج خشم م  وقت  م، یواه بخ   و از خداوند زندگ   م یلحظه باز کن  نیرا در ا

  غلط است.  نی و ا میخواه  را م نیا یز یچ

است و شما   ربطیب  زن که م  ییهاحرف   کهن یا  یخاموش باش برا  ذهن،  خاموش  یاز خواستن، انصتوا برا  اتّقو

عرصه تنگ    شعرِ موالنا وقت  یپناه بردن به    عنیحزم است، حزم    نیا  دییدو کلمه را بو  نیهم   ن،ی هم  دیدار

  . رسد شعر به دادِ آدم م تیب ی  آن موقع  فکر کند، تواند و آدم نم  نیی پا دیآ م ی اری. هششود م

   من کاف   یاست، اگر خداوند برا  تو کاف  یخداوند برا  دیگوم  دادم که االن نشان م  ییشعرها  نیهم   ن،یهم 

  هستم االن؟  . من در چه حالت دهم خودم را دارم آزار م  قدرنیچرا ا ریاست من د

که    کند م  دایآدم به همسرش پ  ،ی که حالتِ عشق و دلسوز  دینیب م  آن موقع  و  خواهم را م  نیاز همسرم دارم ا 

را    ن یکنم ا  دایبه من بدهد، من خودم بروم پ  د ینبا  ریهمه کار دارد، د   نیبابا ا  :دیگو م   ندیب او را م   یکارها 

  نخواهم. رید

     

  از اصفهان  ی مهد  یآقا پیام ☎

  

  و الف  قیاز حق خواهم و توف قوت
  کوه قاف   نی به سوزن بر کنَم ا  تا
  ) ١٣٨٨ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

من عمل    یهاام طبق حرف خواستم که خانواده   اش مهمه  کردم،م  تیام را اذو حرص دادن خانواده  یلجباز   با

و آرامش    ت یامن  ،ی بودم، شاد   هی و توجه از بق  دییاش به دنبال تأبه زور، همه    کنند، به برنامه گوش دهند حت

  به جنس مخالف.  شدن نسبت   ی مخالف و تحر  نسمخصوصًا از ج  خواستم  ها م انسان    عنی از خودم،    رون یرا از ب

باب م  یدختر   هر با  لیکه  او  با  بود  م  سع  کردم، م  جادیا  یارابطه  دیخودم  را  هم که    . موقعکردم خودم 

  . شدم م  یو عصب کردم م  یخودخور  رفت نم  شیپ امذهن  یهاطبق نقشه   زیچهمه 

که در کنارم بودند را هم    ی معنو   ارانی از    گرفتن توجه را حت  نیو توجه را با خود کشاندم، ا  دییگرفتن تأ  نیا

  . خواستم  و م دمید م ها دگ یهمان دهیرا از د زیچبودم که همه  ییانسان گدا ی . مثل خواستم م
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تا درد   گفتم، م میهادر مورد آن در متن  شتریب که آگاهانه را اصال نتوانستم تا به حال تحمل کنم، درصورت درد

  ی و چه ماد   یکه با قانون جبران آشنا شدم، چه معنو   از آن، از وقت  کردم فرار م  آمد آگاهانه به سراغم م 

  .  گذاشتم پا م ریها زموقع  شتریب

آ  با حضور  دبرنامۀ گنج  از  اولش  خوب  شدم  م   ی باز  ی   د یشنا  برنامه گوش  م   موقع   دادم،به   دمید که 

ا  میمن هم تصم  زنند و زنگ م  سندینومتن م   امی معنو  یهانوع هم   د یخوب از د  کار را بنم، ول   نیگرفتم 

و زمان گذاشتن    امی معنو  یها نوع هم   ی هاخوب با تالش    و هستم بود، ول  توانم بله، من هم م   کهن یحسادت و ا

  برداشته شد.   یباز  نیکم ابرنامه کم  یپا

بابت متن خوبشان، حسادتم    دیکرد م قیرا تشو   کس  زی شما استاد عز  وقت   کرد، ام محسادتم داشت خفه  یبو

  م، یای استاد درب  قینشده تا مورد تشو  اندازۀ فالنکه متن من چرا هنوز به   گفتم اش با خودم مهمه   کرد،ام مخفه 

  گرفتم.    م رقرا قیمورد تشو شد هر موقع متن من تمام م که درصورت 

  نوشتم  که م   ییهامتن   شتریکار انجام بشود. ب   نیا  شتریو ب  شتریدوست داشت که ب  ه  ام ذهنخوب من   ول

  بوده.  زیو توجه از شما استاد عز د ییتأ یبوده و  چشم خاطر چشم و هم ها به گفت نود درصد آن  شود م

به ذهنم بوده، و     رسانسوخت  یجور   ی  شدم م   ادیز   قیمرور زمان متوجه شدم که اگر هم مورد تشوبه   که

  زیدادن به مردم باشد نه چ  غامیپ  ینباشد بله برا  ذهن  یزها یبزنم برحسب چ  حرف  ای  اگر بخواهم متن  کهنیا

  . یرید

کم   ی خوب حاال که   ول زدم،  لحظه م نیحرف از حس حضور ا  زدم، حرف از درد آگاهانه م میهامتن  داخل 

  نتوانستم عمل کنم.  وقتچی من ه  نمیب م کنم صادقانه دارم به خودم نگاه م  دیاز د

آن درست است. در    میگوکه من م   یز یمن باشد، هرچ  یها طبق حرف   د یبا  زیچهمه   دم،یپندار کمال رس  به

جور با     ی.  شد مربوط م  رانیکه به د  ی زیو چه چ   شد که به من مربوط م  یزی چه چ  دادم نظر م  یز یهرچ

  .دیشو متوجه نم  ی زیبفهمانم که آره من بلدم شما چ  ه یکردن خواستم به بق هی توج

  ن ی نبود، اآلن در ا  طورنیا  هک  درصورت   زدم جا م   دهیانسان به کمال رس  یجاها خودم را    مواقع بعض  گاه

  . ریجور د  ی رید یدر جا  جور ول  ی ت یموقع

و توجه را    دییتأ  نیا  خوانم، متن را م  نیاآلن که دارم ا   نه حت   ام،ده یکه عارف شدم به حضور رس  میگو نم  اآلن

قرار    رانیو مورد توجه د   شما استاد گرام   قیکه مورد تشو  خواهم اآلن هم م  نی هم  . حت خواهم م  هیاز بق

بابت متنم، ول رمیب  خوب دارم تالش م شدگت یهوهم  نیاز ا مکن  زیکه پره  کنم ها.  
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  بِه سازد مرا  چ،یندارم ه خود
  صد عنا  نیز وهم دارم است ا  که

    )٢٣٣۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

     

  ی شهباز یآقا   یهاصحبت

  

  )  سال ١٨( شما چند سالتان است؟ 

  واش ی  واشی  دیکه با  کندم   جابی. سن شما خوب ادیحوصله کن   دیبا  .دیکن   با خودتان مدارا  دیبا  دینی خوب بب

از     ذهنکه من   ،جوان  ییشوفا  نیا  ها، شدگت یهوهم  د، یتقل  ، ذهن. باالخره عوامل من ردیصورت ب  رییتغ  نیا

  آن سن و سال وجود دارد.   عنی. در شما، و کند آن سوء استفاده م 

  . دیباش دیاست. مواظب با  ذهنمن  یطلب کمال  نیهم  آل،ده یو ا عال یهاانتظارِ حالت  نیبنابرا

آدم ممن    حت   د،یدیرا د  تاناشاالت   .دیکرد  شرفتیچقدر پ  دین یتا... االن بب  دیصبر کن   دیبا  دیمدارا کن  دیبا

  ... هان یخودش را جا بزند، نفاق کند، خودش هم بداند که دروغ است و ا د،یدروغ بو ییجا یاست 

سببِ مالمت     عامل  چ یکه ه  د یخودش را مالمت کند. مواظب باش  کهنینه ا  رد،یبپذ  دیندارد با   هم اشال  هانیا

  تر. بله، است. و مالمتِ خود از همه خطرناک   ذهنمن   یهاابزار   ن یاز مهمتر  ینشود. مالمت    رانیخود و د

  . میبشو نیشااله کامال راست . تا ان میکار کن  م،یصبر کن  م،یمدارا کن  م،ین ی. بب مینی خودمان را بب یها رادیا ول

     

  از تهران  نندهی ب خانم پیام ☎

  

   برفتَست میپا  نجا،یکه روم ز خواهم
   بِنشَسَتستدر دل  ، را بربودست دل

  ) ٢۵٨٢شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

بازشده    یفضا   نیتا از ا  میکن فضا را باز م  افتند لحظه، اتفاقات م  ن ی. مستقر در امی هست   تینهای ب  ی. ما فضا ١

است. در    رهیبه قدرت و غ  لینشدن، م  ری همان حسادت، رنجش، حس س  ها دگی. درد در همان دیایب  تیخالق

  عشق است، حضور است.   هیبازار خدا سرما
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کنند. خشم هم از    دایشفا پ  دیدردها با  نیدرد کجا جمع شده و ا  مین یبب   دیدرد است. ما با  هیسرما  ذهنمن   یبرا

  یر ید ز یچ ریدبه هم  م یو عشق بورز م یمحبت کن رید ی به  کهنیرا جز ا  انسان  یذهن است. دردها  یدردها 

  کند.   درد هست که حرکت م ذهنشفا بدهد. در بازار من  تواند نم

درصد    ستیها هشتاد درصد «درد» دارند، و بدرصد «درد» و زن   ستیدارند، ب  دانم» مردها هشتاد درصد «م

  .  دانم که م  کند اقرار م  کند م   یو هرکس فضابند   دانمکه نم   کند اقرار م  کند م  ییفضاگشا  . هرکسدانم» «م

  ی ا دهیاز آن خند ویو د سی بِل بر
  یا دهیمردم د ِیتو خود را ن که
  ) ٣٢٩٠ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  م، یاتوجه نکرده   منظور زندگ  . چون به میکن خودمان را خراب م   ما زندگ  ذهنو عقل من  جسم   یاریهش  با

.  میعدم سرسبز کند ما موفق هست  یار ی در ما هش  است. وقت  دهیو ضررش به خودمان هم رس   میاکرده  بیتخر

هست    تیخالق  اشجه یو در نت  ییضاگشا. فمی هست  ذهناگر من   دهییکثافات مانند سبزه رو  یما رو  یهاشرفتیپ

  را بنم.   کار سازندگ  د ی. پس بو که من بام یخدمت کن میتوان که ما م

و خودش را   دیبه جهنم خواهد رس  جسم یار یهش  نیخرافات است که در هر … جنگ راه انداخته است. ا  نیا

به آن    شود حضور هست که م   ی اریجهان هش   نی. در امیستیآدم ن  میهست   ن یما ماش  ذهن. در من کند نابود م

  .  با زندگ  م یکن خودمان را کوک م  میاعتماد کرد. اگر فضا را باز کن

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

  ) ١١٩٧شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

است. مرکز ما را او تصرف کرده است پس چرا   اشی اری هش  یخاطر اقتضابه  رانیبه خودش و د  ذهنمن   ضرر

  کنند  م   می که تعظ  بدهد؟ به هرکس   به ما عقل و زندگ  میخواه  شده نمگشوده   ی چرا از فضا  م؟یشو نم   میتسل

  عقل ندارد.   کند را قبول م  میو او تعظ

از    افتد م   هر اتفاق  دهدباال. ذهن ما هرچه نشان م   دی ای ب  جا خرد و عقل زندگتا از آن  میفضا را باز کن   دیبا  ما

  .  میر کن چا  دیتا آن فضا به ما بو  می. فضا را باز کنمینخواه  یزی آن چ

  ی اریاما با هش  م یو استفاده کن  م یجهان هست لذت ببر  نیکه در ا  ییزهاینگه داشتن مرکز عدم از چ  عن ی  زیپره

  حضور.  
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خاطر  ما به   ی. تمام دردهادهد و خدا کارها را انجام م  م یبن. چون حضور دار  خواه م   یرا عدم کن هرکار   مرکز

را. اگر    دهد که ذهنمان نشان م  یزینه چ   میکن  شیخود او را ستا  دیاز مرکز عدم. ما با  میشو است که دور م  نیا

  . میکن م ییفضاگشا میکن مرکز را عدم م فوراً م،ی کن م جادیاست مسئله ا دهیمرکزمان همان  میبفهم

نم   ذهنمن   افسانۀ آرسد عقلش  روشن هست؟ حق   یبرا  ا ی.  م  یوجود   قتیما  ادامه  را  ه  میده انسان    چ یتا 

  در ما نماند.   دگ یهمان 

 می خواه  ما م  کند؟ کار نم  ذهن من   نیو ا  جسم  یار یهش  نیکه ا  کنم من باال آمده چرا قبول نم  یدردها  یبو

  . گذارد نم  ذهنحرص من   ول م یبه طرف خدا برو

  دل به سما رو، به چراگاه خدا رو یا  هله
  یدیچند چر یستوران چو   چراگاه به

  ) ٢٨٢٠شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

  م یبا همسرم دعوا کنم. اگر عمل کن خواهم مثال نم دیسال جد نیکه من در ا میتعهد کن میتوان م دیسال جد در

  شست خورده است.  طانیش

 ۀی و با خرد هست. چون ما  شود انجام م  فکانکه با قضا و کن   ستیخداوند ن  ریتدب  هیشب  وقتچ یبنده ه  ریتدب

  .  میتا درد را پخش نکن می خاموش بشو د یدرد که ما با  یسوبه  مییآ طور خودکار مما درد هست ما به  ذهنمن 

بهتر است.    لیخ   یماد   یزهایشده از چگشوده   یفضا   نیا  می نیب م  شودتر مهرچه فضا گشوده   میکن را باز م  فضا

مرکز ما عدم هست متوجه     . وقت ستیجا ن   نیبهتر از ا  ییواقعًا جا  مینیب م   شودفضا واقعًا گشوده م   و وقت

  .ییابه ما با فضاگش دهد نشان م   و زندگ می ستیبلد ن میشو م

عشق، خرد،    قیطر  نیبه خداوند زنده بشود و از ا  هر انسان   عنیدر انسان به خودش زنده بشود.    خواهد م  خدا

امن حس  هدا   تیآرامش،  م  تیو  باز  را  فضا  پخش کند.  جهان  در  م   میکن را  طر  مییگو و  از    ی فضا   قیخدا 

  ی جلو. گو  میو برو  میبشو    یبا او    ودرست کند    مرکزمان را زندگ  میگذار کند. و م   تیشده مرا هداگشوده

تا    میما مواظب هست  ایآ  را بدهد.  ز یپره  تیتا مرکز عدم به ما خاص  می. فضا را باز کندانم نم  م ییو بو  میبشو

از    میکن  زیچشم عدم انسان. پره  عنی  نیراه رفتن ا  نی زم   یبا مواظبت رو   عنیمان نرود؟! «اتقوا»  توجه زنده 

  .  می نکن سهیو انقباض و مقا یفضابند 
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مواظب    عن یبه جسم. «برپر به پر روزه»    میاخودمان را کاهش داده   م یبفهم  دیآ حسادت م   مثال وقت   عن ی  «اتقوا» 

  یی است و فضاگشا  یمن باز   ی و اتفاقات برا  نمیب شده مگشوده   یرا در فضا   من زندگ  قطع   میباش و تسل 

  درآمدن.   کنترل و ادارۀ زندگ  ریدر ز عنی زیهست. پره یجد

  روزه ضرر دارد صد گونه هنر دارد گر
  سرِ روزه یدگر دارد، سودا  یسودا 
  ) ٢٣٠٧شمس، غزل  وانید ،ی مولو(

  ت یدرد، درد شا  عنی  تیشده است. شاگشوده   یدر ذات فضا  زیبه ذهن. پره  م یکم دار  ل یخ  میحق دار  ما

  ت ی من دائم در مرکز تو هستم. دست و پا نداشته باش. شا  دیگو بستن راه کرم است. خدا م  تیهست. شا

. م یسوز ما نم   مینشو  هیجنس اول  از که ما    ییتر شود. تا جاو وضعمان خراب   میر ینگ  یز یما از خدا چ  شود باعث م

  ما دعا کند، نماز بخواند. یخداوند برا م یبذار میفضا را باز کن 

آفر   تمام هش   نندگیذوق  م   یار ی از  وقتدیآ حضور   .   م  ییمن فضاگشا تعل   کنم من  به  با  دهد م  میخداوند   .

  .  میهست  چارهیو ما ب  دیایور چاره باز آن  میفضا را باز کن دیبا م،یکن دایچاره پ  دینبا ذهنمن  یفکرها 

  . گردد به خودمان برم   میکن  نیدرست نشد. نفر  زیهم همه چ  نیهم   یبرا   میبزرگان را به ذهن درآورد  یهاصحبت

     

    ایفاطمه از امر خانم پیام ☎

  با عشق   (درس) کار

گرفتم که در همان رشته شروع به درس   می و کار، دوباره تصم  ل یدر رشتۀ تحص  بیسال فراز و نش  انی از سال  بعد

دوست داشتم و به آن علت درسش را    شهیکه هم   یخواندن کنم و امتحانات الزم را بدهم تا بتوانم همان کار 

  میبرا  هایادوره جدا شده بودم از گروه هم   کهن یو ا  خواندن بعد از وقفهدرس   نیا  خوانده بودم را انجام دهم. ول

  بود. شده سخت   لیخ

عشق و عالقه را    توانم موضوع که چونه م  نیا  یاست، به روسخت شده  میمتوجه شدم چقدر برا  کهنیاز ا  بعد

که شروع    یای کارم را با همان انرژ   توانم چونه م   زم؟ی که در دست دارم را بر  یاپروژههر    ای درسم و    ایبه کار و  

  کردم ادامه بدهم و خسته نشوم؟  

و    ی که حضور، آرامش، شاد  شده بود موش  راًی شدن اخخسته   ا ینداشتن به کار در دست و  عالقه موضوع    نیا

راه حل متوجه   داکردنیپ  نی بودم. در ع  راه حل   یو دائماً در پ  ذهنبود آفت من . شدهدیدزد را از من م زندگ
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  ی انظر از هر گذشته امان دارد. صرف واقعاهمه  یلحظه برا نیدر ا با زندگ شدن یشدم که تجربۀ حضور و 

 بردنن یها و واقعًا از بموش   ییشناسا  یطلب باشد و هم در پ  که شرط به   یاذهنهر من   ای و    دگیو هرچقدر همان

  ها.  آن موش 

داشته     موش  ن یچن  خواهم  نم   ر یبا تأمل، با طلب که د  ؟یی برد بعد از شناسا  نیرا از ب   موش   شود م   چونه 

  من باشد.  از من اصل تری آن موش قو   خواهم کنم. نم مشی و حضورم را تقد زندگ   خواهم نمباشم، 

که    دمیاز غزل رس   تیکه در مورد کار و عشق به کار هستند. به ب  اتیکردن اب  دایپ  ی حل مشل رفتم در پ  یبرا

  : دیفرما م

  تو   وهی بشادم نظر از ش چو
  تو   وۀیکارم چو زر از ش بشد

  ) ٢١٨۵شمس، غزل   وانیموالنا، د(

قدر نه که بتوانم خوب و با عشق درس بخوانم  هنوز آن    کم بود ول   کم  میبرا  ت،ی ب  ن یکردم به تکرار ا  شروع

  :تیب نیبه ا دمیرس کهن یتا ا یرید ات یو کار کنم. پس رفتم سراغ اب

  عشق شدست نام او   ستیکرانه ا  یب  لذت
  جفا چرا بود؟  ورنه تست ی خود شا قاعده

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانیموالنا، د(

ا  آگاه   ن یا  میبرا  تیب  نیا دوست    میگو م   کنم،  م  تی که شا  کنم علت با عشق کار نم   ن یرا آورد که من به 

که قبال بوده    آن عشق  نی. ببنداشته باش   جانیه  چیه  ،نکن   یفکر  چیکن ه  را اصال نگو. سع  نیو ا  ایندارم، ب

م درون  م  یرو   و   رون یب  دیآ از  و کارت  شایب  نیا   زد؟ یر درس  را  کم  دیت  با  کردم،  تکرار  بار  هزاران     من 

اثر گذاشت و کم کرد تا باز بهتر و    لیخ   می. برادادم گوش م  و را ضبط کردم    می. صداخواندم م   آوازخوان

  و با عشق تمام درس بخوانم.   راحت روان نبودم که بههنوز کامال کار کنم ول تر درس بخوانم و روان 

کار به نفع من است، چرا    نی هست که ا  آگاه  نیا  وقت  توانم نشستم و گفتم پس گره کجاست؟ چرا نم   کهنیا  تا

من    ذهنمن   ن یبود که ا  نیروشن شد و آن ا  میبرا   چراغ  کهنیاست را انجام بدهم تا ا  دیکه مف   ی کار  توانم نم

  م ی . براشود و خسته م زندو دوست ندارد و غر م  کندو ناله م   دهد نفع است را انجام نم که به   یاست که کار 

  خود را نشناخته بودم.   ذهنحال من چراغ روشن شد که من انگار تا به  نیا

خودم را    ذهنمن من   ر،یخ  ول  ستیچ  دانستم که م  کردم بودم و فکر م  دهیشن  ذهن و بارها من از من   بارها

شناسا دنبال  فقط  بودم.  م  ها دگیهمان  یینشناخته  فکر  بودم.  انداختنشان  هم  کردم و  خ  نی که  از    ل یکه 
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  دگ یهمان   با کار، ول  شدنده یهمان  حت  ،امآزاد شده  ر یراندم، من د  هیبه حاش  ا یرا انداختم و    ها دگ یهمان 

 ی زی من چ  ذهندارد و در من است. من   قتیتوهم کامال حق   نیمن واقعاً در ع    ذهن. من ستین   ذهنمن   یمساو 

  بشناسمش.    شتریب  دیو من بابوده است    شهیاست در من. هم   آدم  ی خودم    نیاست در من، ع   است در من، کس

   یخود، در    ژۀیو  اتیبا خصوص  ی. در  تری قو   یو در    ترف یضع   یها وجود دارد در  در همۀ انسان   ذهنمن 

   با آن و با نرم    شناختمش شروع کنم به دوست  خودم را بشناسم. وقت    ذهنمن   دی. من با یرید  ات ی با خصوص

وجود آمده  من به   ی بقا   یبوده است، برا   ر یخ  اشه یقصد اول   ذهنبدهم که مزاحمم نشود. من   ح یآن توض  یبرا

  نیو با آن صحبت کنم. هرموقع گفت دوست ندارم ا  میبدهم و دائماً بو   حیتوض  شی را برا  نیا  دی. بایتا حد   ول

ضرر است.    ش یکه تمام کارها  داند نم    به من نزند ول  ی ضرر  خواهد چون م   دیگو را م  نیکار را انجام بدهم ا

  توانم  م  ست،یقدر سخت نکار به نفع من است. بذار بخوانم، آن  نینگو، تو ساکت باش ا  چیم هیبو  دیبه او با

  انجام بدهم.

اآلن، بذار آرام باشم، بذار    م ینگو  ی زیبذار چ   ،ی رواده یگوش بدهم، بذار بروم پ  شتریبذار برنامه را ب 

کارها به نفع   نیا دیوبدهد و ب حیتوض ام ذهنمن  یدائماً برا دیمن با  توکل کنم، بذار نگران نباشم. من اصل

در ما    اشی قدر که انرژ باشد و تکرار آن  تفاوتممن است م   هرکس  ی که برا   تیب   داکردنیماست. پ  ی هر دو

  توانم  کردم و ضبط کردم و گوش دادم، م  ت یکار را با ب ن یهم کرده، که من ا  یریمن کم د  ی زنده بشود، برا

  را انجام بدهم، بخونم و ضبط کنم.   کار ن یهم هم میهابا درس 

  سوزم گفتا که قالوزم  که م دید چون
   کان راه نرفتست اموزم یب تیراه
  ) ٢۵٨٢شمس، غزل   وانیموالنا، د(

  . دهم انجام م کار را با توکل به زندگ نیو تعهد کنم که ا رمیب میاست که واقعا قلبا تصم  نیا ریحل د راه

     

  از کانادا  سا یپر خانم پیام ☎

مختلف پندار    یهابا جنبه   شتریهر بار ب  یشهباز   یآقا  یها آموزش   با   .یسالم خدمت دوستان و همراهان معنو   با

  .شوم کمال آشنا م 

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت 
  ذُودالل  ی اندر جانِ تو ا  ستین
  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  73صفحه: 

  ست بده یریَانَاخ سی ابل علّت
  مرض، در نَْفسِ هر مخلوق هست  نیو

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

نفس هر مخلوق   «در  تکرار کردند:  د،ییرا با تأ  ت یب  نیاز هم  باال، قسمت   ات یبار با خواندن اب  ی  یشهباز   یآقا

  بله! در نفس هر مخلوق هست!  دم، یفهم ید یجد  زیانگار من چ باره یبه  و هست»

که پندار کمال دارند.    ستندیها نبرتر هستند، فقط آن   ران یاز د  کنند که فکر م  ییهافقط آن   دمید  بارهی  به

  ها هم پندار کمال دارند. آن   کنند، و حس نقص م  ترندن ییپا رانیاز د کنند هم که فکر م ییهاآن

  به نام «پندار کمال». یبیدر وجود خودشان دارند. مرض عج  دشمن  یمرض و  یها همۀ انسان  پس !عجب

 ها ن ی. ا(نه دو سۀ مختلف)سه    ی   قایسه هستند. دق   ی  ی کامل بودن و حس ناقص بودن، دو رو  حس

  است. ی شانشه یهستند. ر ی

زخم پندار    یدارم استخوان ال   کنم، حس نقص را به او منتقل م  ی ریگرفتن از انسان د  رادیمن با ا  وقت  پس

. پس تعجب نکنم اگر فرد مقابل منفجر  گذارم م  نیم  ی پا رو  گذارم، . دارم پا در خارزار م گذارم کمال او م

اگر بخواهد به من ثابت کند که خوب   ا ی و  ، شود، اگر واکنش نشان دهد، اگر شروع به دفاع کردن از خود بند 

  ندارد.   نقص چیئل است و هو بهتر متوجه مسا  داند است و خوب م

ام و حس نقص را به او منتقل  که به او اشتباهش را گفته   . هم من ردیگ همه از پندار کمال سرچشمه م  هانیا

هم طرف مقابل من    رم،یب  رادیا  که از کس  ام برتر هستم و حق دارمام، پندار کمال دارم، چون فکر کرده کرده 

مراقب بود. هرجا که    لیخ   دیبا  ن یهم  ی . براردپندار کمال دا   پردازد، خود در ذهن م  تیث یکه به دفاع از ح 

  انداخت:  ریز  تیب ادیجا خارزار است، من را به همه   کهنیخارزار است. ا میرو م

  حق که بندگانِ جفتِ عون  گفت
  هون  رانند آهسته م نیزم بر

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

  چون رود در خارزار؟  پابرهنه
  زگاریبه وقفه و فکرت و پره جز

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

 دانند  ها م . چون آن روندراه م   آهسته و با فروتن  نیزم   یبر رو   کنند، م  یار یکه از خدا طلبِ    بندگان  عنی

ها به خاطر داشتن پندار  خارِ درد دارند. انسان که دارند، خارزار هستند. کلّ    خاطر پندار کمالها به همه انسان 
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  74صفحه: 

نفر، پندار کمال را در او     یاز    یر یرادگیاست که با ا  . کافباشند هستند و آمادۀ انفجار م   نیم  دانیکمال م

  .  شود منفجر م نی وقت مثل مآن  ، کن یتحر

  است:   نیا دهند، به من م   اتی اب نیکه مجموع ا درس

  ها پندار کمال دارند، پس آمادۀ انفجار هستند. همه انسان  ‐ ١

راه بروم.   خدا، آهسته و با فروتن  نیمحتاط باشم و به قول موالنا بر زم   اری در ارتباطات خود بس  دیمن با  ‐  ٢

باعث شوم مرض پندار    جهیو در نت   رم،یب  رادیا  ریانسان د   یبشود که از    نینکند پندار کمال در من باعث ا

  . دیایکمال در فرد مقابل هم باال ب

ها  که با آن   خود و کسان  انیبه اطراف  توانم و کم کردن پندار کمال در خود، م   یزگاریو پره   من با فروتن  ‐  ٣

  ی کار و کمتر خراب   د،یایحداقل کمتر باال ب  ای و    د، یای ها باال نهم کم کنم تا پندار کمال در آن   رمیگ ارتباط م 

  کند. 

     

  از ژاپن  وشیدار یآقا پیام ☎

  

 ها سال   نیگذشتۀ خود را که در ا  تیاز وضع   . خواستم گوشۀ کوچرمیگ از ژاپن تماس م   یشهباز   یآقا  سالم

  از موالنا.  تیارتباط آن را با دو ب و. میداشتم خدمتتان بو

خود    چهل سال در زندگ   کردم، و درک م  دهیاز آن را فهم   ت یدو ب   موالنا آشنا بودم و معن  یهامن با آموزه   اگر

قولِ معروف آدم  به و    کردمنم    ولخرج  اد یبودم و ز  آدم کارکن و پرتالش  دانم که م  ییجا  . تا آن زدم درجا نم 

  بود.   یرید زیو اما درون انگار چ   ان،ی خانواده و اطراف  دید زبودم و ظاهراً دلسوز و مهربان البته ا یکار قناعت 

که    برسند. حقوق   بختبود که خود و خانواده به آرامش و خوش  نیو هدفم ا  کردم تالش و کوشش م  قتاًیحق

  فرستادم،  م   رانیخانواده در ا  ی آن را برا  ۀیخوراِک خود برداشته، بق  خورد و  یاز آن را برا  ی مختصر   گرفتم م

  باشند و حق ما هم محفوظ باشد.  شغولخودشان م  طورن ی انجام دهند و هم ی تا بله برادران با آن کار

، نُه هشت  نیبعد از ا  ادی، نُه سال ادامه داشت. با کاِر سخت و تالش زو روشِ کار هشت   هیرو  نیمدت زمان ا 

 یاه ی سرما  چیاطالع دادند که ه  ده،یو کار به کجا رس   دیمرر که چار کرد  یهاها و تلفنسال و بعد از آن با تماس 

  اند. رفته  نیمختلف و توسط افراد مختلف خورده شده و از ب  ن یعناو به  هیوجود ندارد؛ بله! سرما
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  75صفحه: 

  رفته  نم   شیپ  یخوباوضاع به   کردم طور که من فکر مآن   کهن ی! مثل اصفر  جهیو اعتماد نت  نانیهمه اطم   نیبا ا 

  بوده.  می اوضاع وخ لیبله هم خ  چ،یکه ه

، نُه سال هم  هشت   دیحاال با چ،ی، نُه سال ه ها هستم، هشت حرف   نیتر از اسال هم نگو که من ساده   نُه   ،هشت

  هم، آن بماند.   میدینه! که نرس ای  میرس به حقمان م ا ی و دعوا آ زهیکشمش و ست 

دادگاه و پاساه    ری! خود خانواده را درگچیه  میدینرس  بختتنها خود و خانواده به آرامش و خوش نه   کهنیا  خالصه

  راه انداختن جنگ!   به  عنیمشت کالهبردار و تبهار کرده بودم،  یو 

و    ی سازدشمن  ،ی سازمسئله  ،ییفر، درعوض کارافزاها صسال  ن یآوردِ اشده بود زهر مار. حاصل و دست   زندگ

باال و صددرصد، ر خراب و خشم در سطح درد و روابط نون ُ بیتمام معنا.  به الْم  

موالنا در    کهن یادامه داشت تا ا  زهیها، ستها، کشمش منوال جدال  نیهم  بود که عرض کردم درجا زدم، به   نیهم

  راهم قرار گرفت.  ریمس

مسئول    ست،یمقصر ن   کسچ یو رو شد متوجه شدم که ه  ریعوض شد و ز  تیکه کال وضع  دیطول نکش  یاد یز  مدت

با من  رو  دیمنم،  با  ی حواسم  نورافکن  باشد،  تقص  ی رو  دیخودم  باشد،  آدم   ر یخودم  ها، سرنوشت،  خانواده، 

و آن بردارم    ن یدست از سرِ ا  دیباو    ست یها نحرف   لیقب  نیخراب و از ا  تی موقع  ایبودن، ژن، مان     شانس، ارث

اگر  ست ین ی ریها جز خودم، کسِ دهمۀ آن   وبانختم شده و باعث  جان یاز خودم شروع شده و به ا ز یچکه همه 

  بدتر هم خواهد شد.  نی و آن را مقصر بدانم، وضع از ا ن یبخواهم تا آخر عمرم ا

و    دهیکس بخشو همه   ز یچوجود آمده و همه نو به   نش یب  د، یبدهم، بله با موالنا راه جد  رییخودم را تغ   د یمن با 

راه    نیا  یما ینفَس رهپ   نیاست که تا آخر  یریمس  نیرا آموختم، و ا  دنیاند. از موالنا عشق و عشق ورزعفو شده 

  خواهم بود.  

عنوان  بله به  هم نداشته باشد، ول   یآور اد یارزش    دیشا   رفته و حت   ن یو استرس از ب  نهیو ک    همۀ آن دشمن  بله

   ها را ط شدن   نییباال و پا  ن یخواسته بوده که من ا  طورن یا  زندگ   د یکه شا  کنم و فکر م  شد تجربه گفته م  ی

  کنم.   مراحل را ط   نیا بوده که الزممثل من   آدم یبرا دیکرده و بعد به موالنا برسم و شا

 ران یخود و د ذهنمن   توانستم م  د یو درک کرده بودم، شا دهیموالنا را اگر شن   تی بود که عرض کردم دو ب  نیا

  سال طول نکشد. همهن یکنم و ا ییرا زودتر و بهتر شناسا

  : ۵٩١و  ۵٩٠ اتی هستند از دفتر دوم اب  هان یموالنا ا  تیدو ب نیو ا 
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  76صفحه: 

   راحت دِیبر ام یزی گر گر
   آفت دی آ شتیطرف هم پ زآن

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

  د یبا  خود فرار کن  فعل  طی و از شرا  یپناه ببر  به هرکس  ،یبه هر شهر   ،یی به هرجا  شی و آسا  راحت  دیام  به  اگر

   ذهن من   نیبا ا  د،یرا در مرکز خود دار  پردرد  ذهنکه من   . چون دیآ م  شیپ  یری آفت د  ی که هرجا رو  بدان

  زندان است.  ی شما  یبرا ای دن نیا یهرجا 

  ست ین دام ی و ب  ددی ب  کنج چیه
  ست یگاه حق، آرام نبه خلوت  جز
  ) ۵٩١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

. تنها  ردیگ قرار م   رانیخود و د   ذهنخود گرفتار است به هرجا رود مورد آزار من   ذهندر چنگال من   انسان

  ن یگشوده شود و ا   در درون هر انسان  د یاست که با  ییتای  ی است، فضا  سببیگاه آرام، محل آرامشِ بت خلو 

   و ثبات تیامن شود، شدن فضا در درون م  شوده است که باعث گ لحظه نیاتفاق ا شرطدویقی ب رشیو پذ میتسل

  .  ماند م  داریدر انسان پا شهیکه هم

     

    به خاطر قانونِ جذب ذهنجذبِ دردِ من  تیبه خاصراجع   یشهباز یآقا   یهاصحبت

   

  ی ها جنس خودش را اطراف خودش، ولو از فرهنگ دارد که هم  تی خاص  ی  م،یرا با خودمان هر جا ببر  ذهنمن 

کنند، طبق قانونِ جذب چون    تیکه به او آزار بدهند و او را اذ  کند،  دور خودش جمع م  ر ید  یها از زبان   رید

  که :  ،را عمل کند  تی آن ب دیدارد و با خاص  ی انرژ ی کند، درد حمل م 

  کنَد م رونیز زنده مرده ب چون
  تَنَد م  مرگ  یزنده سو نفسِ

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

م  نیا  ذهنمن  اجرا  هرلحظه  به   کند،  را  ما  هرکس   ذهنعنوان من پس  به  خودمان  لحظه  لطمه    م یرس م  هر 

قانون   گذارد، پا م  ریقانون را ز  نیا  کهن یباطن آن، با توجه به ا  است احسان است، ول  یظاهر آن خوب  م،یزن م

پس از   د یانسان خلق شده، نباصورت  به   و کس اگر اسم او انسان است    چیاست ه   نی قانون عبارت از ا  ست؟ یچ

ها فکر کند عمل  آن   قیاز طر  خودِ زندگ   دیحرف بزند عمل کند، بله با  ذهنعنوان من به   دوازده سال‐ده
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  77صفحه: 

به خودش و به  گذارد پا م ری قانون را ز نیتو حرف بزنم. اگر ا ق ی: تو خاموش باش تا من از طردیگو کند، که م 

  ی موتور   ی   د،یهستم فرض کن   دستگاه  یمن    د یگوهر جا باشد، م   ذهنمن   یزد. پس    دلطمه خواه  رانید

  رسد  هم به من م  هرکس  زنم،  لطمه م  نمیب را م  هستم که هرکس  یاباشنده   یهستم،    ستم یس  یهستم،  

  به من لطمه بزند.  دیبا

مثال باور    یبخاطر    ییهاآدم   . وقت شود چقدر خطرناک م  نیا  صورت جمع که به  د ینی بب  دیشما نگاه کن   حاال

هم لطمه بزنند، به   رانیبه خودشان لطمه بزنند، به د خواهند  م  هان یکه ا شوند، دارند دور هم جمع م   خاص

  . دیآ م  شیپ ضاع او نیهم د،یآ م  شیها پجنگ   نیلطمه بزنند، هم رید ی ما ها

او هم   ۀجنگ. البته بهان  یبرا  شده آماده م   ای جنگ کرده،    ای انسان فقط    سالِ گذشته،  ۴۵٠٠درمدت    میگفت

در انسان   تواند نم   یار یهش  نیا  یزدیاست که بنابه قانون ا  یاریآن نوع هش  علت اصل  هستند. ول  ها دگ یهمان 

  حضور برسد.  یار ی به هش دیبا مدت یباشد. انسان پس از 

     

  مهران از کرج   یآقا پیام ☎

  

    دهیجوان همان   ی یلَعادوا»ها  «ردوا

  ت ینهایب  یو فضا   شن هستکه تو توبه   دانم من م  دیگو شستن عهد انسان که خدا در قرآن م   عن یلَعادوا    ردوا

  .  فروش را به جهان فرم، مفت و ارزان م  زندگ

  ات ی خصوص  نیا  کهن یشد. با ا  ییحضور شناساگنج   سال، به برکت  ٢٨بد دارد که پس از    ت یچند خصوص مهران

شد.    دایپ  یموالنا و جناب شهباز   ق یشد، باز هم شرخدا که درمانش از طر  دارشهیدرمان نشدنش ر  لیدلبه

هم دارد. مثال    یادی درمان ز  لبه طو  ازین  دهد، آن را پرورش م  یادی ز  لی در مدت خ  ذهنکه من   ییهامرض 

«صبر    ای تابع امر «اصبِرو»  دی ؟ پس باشود  کنشه یدو ساله ر ای  ی شود سال با من بوده، چطور م  ٢٨که  مرض

  . ست زندگ  یکه از سو میباش  د»ی کن

  چون شاه فرمود: اصبِرو   همچنان
  تو رو  ی کز آن تاب  دیبا  رغبت

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

    میتو رو: از آن جدا شو یتاب
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  78صفحه: 

  جدا بشوم.   میهاها و مرض شاه به من فرمان صبر داد، من رغبتم را قوت دادم تا از علت  وقت

  : دیگو پر از مرض م من ذهن   یعنوان به  مهران

  همه نمیپس من تو را ب نی : زگفت
  سبب و آن دمدَمه یِسو ننگرم 

  ) ٣١۵٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

محض  . اما مهران به یببر  ن یها را از بتا مرض   دهم، پس من فقط تو را در مرکز خودم راه م  نیز دیگو م مهران

  :  دیگو م . و زندگ دیآ ها باال مو مرض  کند م  یدوباره فضابند  کند، فضا را باز م  اندک  کهنیا

  : ردوا لَعادوا، کارِ توست دشیگو
  سست  ثاق،یتو اندر توبه و م یا 
    )٣١۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

فضا   قهیدق  ی ساعت روز،    ٢۴است. تو اگر در    و سست  کار تو عهدشن   دیگو خدا به مهران م   ای   زندگ

  سست شده است.  ل یتو خ ثاق ی عهد و م نی. ایبند فضا را م قهی دق  ۵٩ساعت و ٢٣ ، بازکن

  ی کارمن فراموش   رادیا  نیشده. و ا  ی ادی ز  اریبس  ی هاییباعث کارفزا  نیدارم که ا  یراد یا   یمن    یشهباز   ی آقا

   ذهنهمه امور به دست من   روم،  من به ذهن و خواب تسلسل افکار م  که وقت دمی هستش. در کالس شما فهم

ن  آ   رایز  خورد،  م  واریمحم به د  شود بلند م  رود که در شب در خواب راه م  شوم م   کس  هیو من شب   افتد م

  .رود در خواب راه م 

م  ااش رنمونه   ی ینزد  شی ماه پ  نیکنم. اواخر هم   فیتعر  مه خوا  ل یبود. دو روز مانده بود که از کارم تعط  دیع  

هر پشت چ را چ گرفتم م   های از مشتر    یاز    بشوم. حسابدار شرکت با من تماس گرفت و گفت که وقت

از  رمیده بودم ب فراموش کر   ی رفتم برا   یتا فروشاه مشتر   شرکت. از خانه تا شرکت رفتم چ را گرفتم. و 

   عن ی  ندیفرآ   نیچ رفتم و از شرکت تا خانه هم رفتم. ا  لیتحو  یهر و از فروشاه تا شرکت برام  یگرفتن  

  . یو مصرف انرژ  نیو سوخت بنز نیماش   دوندگ  لومتر یک   ٢٠٠ ینزد

 یی کارافزا نیچن  کردم و تمام حواسم را متمرکز بر کارم م  رفتم چ به خواب ذهن نم لیمن آن لحظه تحو اگر

  .کردم را نم یاد یز



  ٩١١‐١شماره                                                                   ☎های تلفن پیام  

  79صفحه: 

ا  عالوه به من    یاریبس  یداشتم که واقعاً ضررها   یر ید  ادیز  یها ییکارافزا  مورد در خصوص فراموش   نیبر 

آن    ای است که موالنا با «فرمانِ مر»     زندگ   ن یقوان  ت یاز خاص  ییکارافزا  ی هامه ی . جرزند م تلخ از   اد یفرمان 

  .  کند م

  را با شتر  هیشتربانِ س آن
  با فرمانِ مر دی من آر یسو

    )٣١٣٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

    :دیگو م  با شتر». زندگ هی«شتربان س شومیبه گفته موالنا م شوم، کار مفراموش  وقت  من

  را با شتر  هیشتربانِ س آن
  با فرمانِ مر  دی من آر یسو

    )٣١٣٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  . دیمن بشان یسوبه  هامه ی و جر ها را با تلخ  ردیگ کار شده و از ذهن امر م که فراموش ذهنآن من  عنی

تلخ است که    یمانند دارو   تلخ   نیاست. ا  رحمت زندگ  تلخ   نی. اما امیشو کشانده م  است که با تلخ   درست

   حالیو ب  به من گلودرد و کسل  سرماخوردگ   نیا  خورم، من سرما م   . مثال وقت کند ما را از امراضمان آگاه م

 غام یپ  زندگ   عنی  نیا  شوم، م  هیو تنب   مهی جر  فراموش  قی من از طر  تا من به فکر درمان باشم. وقت  دهد م

  برسد.   انی به پا ها و تلخ   میود بازگرد تا جرابه اصل خ دهد م

  من آن ننگرم، رحمت کنم  یل
  پرست، بر رحمت تنم  رحمتم

    )٣١۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  عهدِ بدت، بِدْهم عطا ننگرم 
  مرا  خواندم چو م نیکرم، ا  از
  ) ٣١۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  است  ر همان رحمت زندگفرمان م ای ها  تلخ  پس

  زی که خصمم هم منم ، اندر گر من
  زیخ ز یابد کارِ من آمد خ تا

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

  

       


