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 با سالم، 

  ی شرط  یها»توهم« باشد. انسان بر اساس باور   ا ی  «یپرداز  ال یانسان »خ  یمعنو  شرفتیموانع پ  نیتراز مهم  ی ک ی  دیشا

و دست به عمل    شود ی م  جان یها دچار هو بر اساس آن برداشت  کندی م  ییهابرداشت   شنود، ی و م  ندیبی شده از آنچه م 

 : گرددی م الیاما کار جهان بر خ  ست،ی ن ییو گو شود ی نم  ده ید الیخ  د،یگوی . موالنا مزندیم

 ۷0 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندر روان  ال یوش باشد خ  ستین

 روان نیب  یالیبر خ  یجهان   تو

و با   شوند؛ی وارد جر و بحث و جنگ و دعوا م  گریکدیو با   شوندیم  نی نسبت به هم خشمگ  ،یبا برداشت ،یالیبا خ  هاانسان 

گونه که هست، بلکه به زعم خود  را نه آن   گریکدی  ی. رفتارها و گفتارهاندیآی در م  ی و دوست   ی با هم از در آشت  ، یبرداشت

در   نند،یبی که م  یو هر حرکت  شنوندی هر کلمه که م  ی. برادهندی نشان م  العملو بر اساس آن عکس   کنندی م   ریو تفس  ریتعب

 .است ی واقع  ریکه اغلب غ کنندی تصور م  یذهن داستان 

و    کنندی م  ی ابیارز  ترنییپا  ایخود، خود را باالتر و    یزندگ   ط یآن با شرا  ۀسیو مقا  گران ید  یظاهر زندگ  دنیبا د  نطوریهم

  .کنندی احساس حقارت م ای و  شوند ی دچار غرور م 

 ۷۱ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صلحشان و جنگشان یال یخ بر

 فخرشان و ننگشان  یال یخ وز

و استدالل در ذهن انسان    سه یکه در اثر مقا  ی دارد، تصورات  ی تصورات  ی انسان در ذهن خود در مورد خالق هست   طورنیهم

 نا یب  د،یرا در وجود خود دار  ی آگاه  نیا  ای. شما  ستی به بحث و اثبات وجود خدا ن  یزاین  د،یگوی نقش بسته است. موالنا م 
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و عشق با سکوت    شودی عشق حاصل م ۀبا تجرب مانی. ادیآی به وجود نم  تداللبا اس مانی. ادیکور هست د،یندار ایو  دیهست

 .شود ی تجربه م  جانهایو آگاه بودن از جسم، افکار، ه  ،ییذهن، فضاگشا

 ۲۷۲0 بیتدفتر دوم،    ،یمثنو ،یمولو

 : آفتابا کو گواه؟ ییتو بگو

 خواه  دهیکور از حق د ی: ادتیگو

 ۲۷۲۱ بیتدفتر دوم،    ،یمثنو ،یمولو

 چراغ  د یروز روشن، هر که او جو

 دارد بالغ  ش یجستن، کور نیع

 ۲۷۲5 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جذوب رحمت است  ی صبر و خاموش 

 ن، نشان علت است نشان جست نیو

و منطق دارد،    لیبه دل   ازین  ی و اگر کس   ردیگی سکوت ذهن و صبر صورت م   نیبا تمر  مان،یا  جهی عشق و در نت  ۀ تجرب  یعنی

  دارند؟  ی و تصورات  االتیعارفان هم خ  ایآ اما، است بینصی ذهن، از عشق ب  یاست که به خاطر کور  نیا ۀ نشان

  شرفت ی دام راه آنها شوند و آنها را از پ  ، ییبایاز فرط ز  توانند ی که م  ی االتیدارند، خ  ی االتیعارفان هم خ  د، یگوی م  موالنا

بستان خدا«    انی عارفان را با »عکس مه رو  ال یمتفاوت است. موالنا خ  ی انسان معمول   الیعارف با خ  الیباز دارد. اما خ  یمعنو

 :کندی م  فیتوص
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 ۷۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 استیکه دام اول ی االتیخ آن

 بستان خداست  انیرومه  عکس

 عیکه وس  یمعنو  یدر »بستان خدا«، در فضا  م،یاذهن حبس شده  یاشه ی ش  یدر جسم، در گو  کهی ها درحالما انسان   ییگو

که ذهن    ی ما جهان   گذاردی شده است، نم   دهی پوش  شده ی که با گرد و غبار افکار شرط  یگو  نی. امیاقرار گرفته   انتهاست، ی و ب 

بستان است، بر آن    نیآنچه در ا  ر یو تصو  کندی غبار گرفته نور را منعکس نم   یگو  نیا  نطوری. هممینیرا در بر گرفته را بب

. کندی نور را منعکس م   نه،یهمچون آ  یو گو  شود ی پاک م   یگرد و غبار از سطح گو  نی. اما با سکوت ذهن، ابندندی نقش نم 

رازها ز  قت«ی»حق  ،یمعنو  یموالنا  به  آ  کندی م   هیتشب  یانیرو  بایرا  دنبال  به  وقت ستنده  نهیکه  پس  از    ی.  عارف 

  قت، یو حق  یآگاه  افتیدر  . شودی م  انیدلش نما  ۀنیبر آ  ییبارویز  ریهمچون تصو  قتیحق  شود،یرها م  های شدگتیهوهم

با    ی عنیمرحله متوقف شود.    نیو جذاب است که ممکن است عارف در ا  زیانگشگفت   یشناخت خود، و شناخت »او« به قدر

 .باز بماند   ریمس ۀپندار کمال به او دست دهد و از ادام  ،یمعنو ۀچند تجرب  ایو  غام یچند پ افتیدر

خود    یوجود  قتیکه با حق  دیگوی سخن م   ی از انسان  ییگنج حضور، گو  ۹۲۳  ۀ ، موضوع برنام۲۲۷۹  ۀ در غزل شمار  موالنا

 : شگفت زده شده است دنش یروبرو و از د

 ۲۲۷۹ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 در حلقه ناگاه آمده ن؟ یا ستیک نیا ن،یا  ستیک نیا

 اهلل آمده   شِیاز پ ن،یا  ستی نور اللّه  نیا
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»او« آمده    ش یاست و از پ  یی نور خدا  ییما آمده است؟ گو  ۀ است که ناگهان در حلق  یچه کس   نیاست؟ ا  ی چه کس  نیا

 .است 

  که ی. بطورشودی از آنها رها م  ییو با شناسا  شناسد یرا م  شیهای شدگ تیهوهم  رود،ی م   شیپ  یمعنو  ریهر چه در مس  انسان

که ذهنش آرام گرفته    شود ی . متوجه م شودی و دچار توهم نم  کندی نم   ی پردازال یخ  گریکه د  شودی ناگهان متوجه م  روزکی

  رد، یقرار بگ  گرانید  دییتا مورد تا  گنجاندی نم   یخود را در قالب خاص   گرید  ست، یو قضاوت ن  سهیدر حال مقا  گریاست، د

  ی خو  گریو د  کند،ی و حسادت نم  خوردی حسرت نم  گرید  رد،یگی نم   یرا شخص   انیاطراف  یو رفتارها  کندی برداشت نم  گرید

و صبر    کندی فضا باز م  تفاق بسازد، در اطراف ا   ه یدر اطراف اتفاق با تند تند فکر کردن حاش  نکهیا  ی ندارد و بجا  تیشکا

در قالب تن   نکهیبا ا رسد،ی م  ی که به بلوغ معنو  ی انسان  ی و حکمت اتفاق بر او آشکار شود. به عبارت غامیتا پ  کندی م  شه یپ

.  کندی م  اد ی  «یبا »نور الله   ، یو ابد  ی ازل  شکلی و ب   فرمی وجود ب   ن ی. موالنا از اکندی را تجربه م  یفرمی اما ب   کند،ی م  ی زندگ

 . اهلل آمده ش یاست و امتداد »او« است، از پ  یچون از جنس ذات هست

 ۲۲۷۹ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بخت و دولت را نگر  نیلطف و رحمت را نگر، و نیا

 چون ماه آمده   یِچاره بداختران با رو در

 . بد اقبال آمده است یهاانسان  یاریهمچون ماه به  یکه با رو نیلطف و رحمت و بخت و دولت را بب نیو ا ایب

را    شان یا  ی و زندگ  دانستندی شده است که تا بحال خود را بد اقبال م   ییها»او« شامل حال انسان   تیکه چگونه عنا  نیبب  ایب

 . سروسامان داده است رون یاز درون و ب
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  ۀ شدی شرط   یبا رفتارها  ی خود را نشکسته است. من ذهن  تیکه من  افتدی اتفاق م   یکس   ی در اصل برا  ی بدشانس   ای  ی اقبال  بد

و    دهد،ی و بر اساس آنها واکنش نشان م  شودی م  گر یمخرب د  جاناتی ه  ایدچار حسادت، خشم و ترس    سه،یقضاوت و مقا

رخ    ش یاتفافات ناگوار برا یخود است و وقت ی که خود عامل بدبخت  شودی دارند. اما انسان متوجه نم   ی ها عواقبواکنش   نیا

 .گشوده شوند  شی رحمت به رو یتا درهامن خود را کوچک کند  ستی. کافداندی خود را بد اقبال م  دهند،یم

 ۲۲۷۹ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 را نگر، خوش طالبِ مجنون شده بایز یِّ لیل

 در جذبِ هر کاه آمده   نیب روح  یِ کهربا وان

روح«   یو »کهربا  ایمشتاق وصال مجنون، عاشق عارف است. ب اریکل را نگاه کن که بس ی خدا، آگاه ، یزندگ  با،یز یل یو ل ایب

 .دیرا بربا یرا، هر روح  یکه آمده است هر کاه نیرا بب

فضا را    نیکشف شود و اگر با تمر  خواهدی م  زین  قتیاست. حق  قتیکه در طلب حق  ستیتنها انسان ن  نیا  د،یگوی م  موالنا

کل،   ی جذب خواهد کرد. آگاه  خود ما را ی زندگ م،یباش ی و در دسترس زندگ   میکن ییرا شناسا های شدگت یهوو هم میباز کن

  میگذاری و نم  میارا در پرده کرده   ی آگاه  نی خود ا  یکه با فکرها  میما هست  نی. ادیجوی به تله افتاده در ذهن را م   یآگاه

 .وندد یجذب شود و به کل بپ

 ۲۲۷۹ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 او   یِاو، وز حُسن و از خوها یِلذّتِ بوها از

 ها به درگاه آمدهاو جان  یِقُلْ تَعالوها وز

 . اندعاشق به درگاه لحظه آمده   یهاجان   ش،ی هاگفتن  د«ییایو درونش، و از »باال ب  رونیب  ییبایخوشش، و از ز  یلذت بوها  از
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دارند،    یدانش معنو  یادعا  یاریامروز که بس  یای. در دنکندی م  ان یمعتبر را ب  ی منبع آگاه  ک یمشخصات    ت، یب  ن یدر ا  موالنا

منبع   ک ی  دیگوی . موالنا م مینرو  راهه یو به ب  میتا وقت خود را تلف نکن  میده  ص یمهم است که منبع اصل را از نااصل تشخ

منبع بو   یمعتبر،  که  م  یاست  م   ی عن ی  دهد،ی خوش  ما  دل  خو  ی دارا  ند،ینشی بر  و  است،    ی حسن  ا  ی عن یجذاب    نیآثار 

خود    یمشتاق را به سو  یانسانها  شیهایی ها و راهنماآشکار است، و صحبت   ندهیها در چهره و گفتار و رفتار گوآموزش 

 . کشاندیم

 ۲۲۷۹ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 عَلَم نقش سازد بر عدم از چاکر و صاحب  صد

 و دلخواه آمده  بایخوشش ز االتِیدل خ در

  دار یپد  های دگیشده از همان  ی و خال  دیشود، صد نقش از »او« در صفحه سف  ستین  های شدگ تیهوانسان نسبت به هم   اگر

  ی که دارا   یکس  یعن یبشود، چه چاکر، چه خدمتگزار و چه صاحب علم،    تواندی م  ی لطف شامل حال هر کس  نیو ا  شود یم

  بندند،ی نقش م   شی خوی خوش که در دل انسان فضاگشا و ب   االتیخ  نی است. و ا  یاجتماع   ای  یعلم  یباال   ۀمقام و رتبه و درج

 . و جذاب هستند بایز اریبس

ا  ،یوجود  قت یدوست، شرط آگاه شدن از حق  داریشرط د  دیگوی م  موالنا   یی کار با شناسا  نی عدم کردن مرکز است که 

ذهن    یهاو توهم   هاال یند، به ناگاه خک  نیکار را هر لحظه تمر  نی. و اگر سالک اردیگی و ال کردن آنها صورت م   های دگیهمان

چشمان انسان برداشته    ی از جلو  یاپرده   ییو گو  شوند ی م   دیناپد  بست،ی که از پشت سر هم فکر کردن، در ذهنش نقش م

  ۀ تجرب  نی. و اکندی است، تجربه م  یو خواستن  نیدلنش  اریو بس  ییبایرا که پر از آرامش و ز  یزندگ   قتیو او حق  شودیم

  ی نوع زندگ   نیا  توانندی . همه مستیهستند، ن  رهیجاه و مقام و دانش و ثروت غ  یدارا  کهیسعادتمندانه مختص کسان  یزندگ

 . است  یعدل اله   ی معن ن یرا تجربه کنند و ا
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 ۲۲۷۹ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 کند هاقت یحق یرا آن صمد، روز هالییتخ

 اشکالِ گمراه آمده   ،یدررسد در زندگ  تا

. اگر انسان  گرددی بر انسان آشکار م   قت یو حق  شوند ی م  د یناپد  از،ینی آن ب تیذهن، به عنا  یهاو توهم  هاال یخ  ن یا  روزکی

تمر  یی فضاگشا را  سکوت  روز  نیو  فکرها  ،یکند،  از  انسان  خود،  وقت«  م  ی شرط  ی»به  رها  از    شودی شده  و 

انسان    ی. اما تا آن زمان در زندگکندی را تجربه م  یفرمی و ب   شودی م  جخار   یدار و قالب از وجود فرم   از،ینی ب  های شدگتیهوهم

 .رندیگی و گمراه کننده در ذهنش شکل م شدهی شرط   یبرسد، فکرها

 هاال یبر افکار و خ  د یکرد. تنها با  ی نیب  ش یپ  توان ی را نم   رسد ی م  انی ذهن به پا  یهای پردازالیتوهمات و خ   نیا  ی ک   نکهیا

جست و مرتب به    یاری  یمعنو  یهاکرد، از آموزش   نیقر  اند،دهیرا در  الیخ  یهاپرده   کهی نظارت داشت و خود را با کسان

  ی وجود  قتیو با حق  گریکدیمتعدد ما هستند که با    یهانقش   نیا  م،ی.  اگر دقت کنستمین  میهاکرد که من نقش   یادآوریخود  

ها از ما جان  . بلکه نقش کندی خود نم   ریتضادها ما را درگ  نیا  گرید  م،یها بشناسنقش   یدر تضاد هستند. ما اگر خود را وراما  

  رون یها بنقش   نی. اما تا آن زمان که خود را از اقتیپراکنده کردن عشق و حق  یبرا  شوند ی م   لیتبد  ی و به ابزار  رندیگیم

 . کنندی م نیی ما را تع یها ما را کنترل و خلق و خونقش   م،یبکش

  ه یدارد، تنب  جانیکه شکل دارد، ه  یی را بپرستد، خدا  ی تصور  یی شده که خدا  ی در مورد شناخت خدا، ذهن ما شرط   طورنیهم

اهمان در ترس  بخاطر کار اشتب  ایو    میخواهی م   یزیچ  یتصور  ی خدا  نی از چن  م یدار  میدی. هر وقت ددهدی و پاداش م   کندیم

را که عشق و    یواقع   ی روز، خدا  ک یها، باالخره  نظارت   نی. و با امیل هستیخدا فرم قا  ی برا  می بدان  دیبا  م،یمجازات هست

 . کرد میاست، مالقات خواه فرمی و اندازه و ب   حدی آرامش محض و ب 
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 ۲۲۷۹ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 جهان، در دلوِ قرآن رو، برآ  ن یچاهِ شورِ ا از

 دَلوِ در چاه آمده  نیآخر بهرِ توست ا  وسف،ی یا

  ن ینجات دادن تو به درون ا  یبرا  یزندگ  ی از سو  یو در قرآن، که همچون دلو  ایاز چاه شور توهمات ذهن، ب  ییرها  یبرا

  ر یخوار و حق  نیجهان بود و چن   ی که مقام تو پادشاه  یا  ،یرو  بایز  یا  وسف،ی   ی. آخر ازیاویچاه انداخته شده است، خود را ب

 .تو در چاه آمده  یراهنما برا نی دلو، ا نیا ،یادر ته چاه و ظلمات ذهن گرفتار شده 

مسلمانان    یبه قرآن پناه ببر. البته قرآن، کتاب راهنما  ،یپرداز  الیاز دام توهم و خ  ییرها  یبرا  د،یگوی م  ت یب  نیدر ا  موالنا

را دارد. موالنا قرآن را به زبان ساده    ریتاث  نیبه »کتاب« ترجمه شود. خواندن آثار بزرگان هم هم تواندی کلمه م   نیاست. ا

  ن یدر آن، ا  یشهباز  ی است که آقا  یبزرگ  یکتاب خوان   ۀ گنج حضور همچون جلس  ۀکرده است و برنام  ریتفس  مانیبرا  بایو ز

. پس اگر خود را  دهندی م  ح یتوض  مانیبرا  نی و دلنش  آنرا ساده تمام،    ی ارزنده و دلسوز  اتیو با تجرب  خوانندی را م  ریتفس

برنامه گوش بده  میمتعهد کن ا  م،ی بگذار  ک خود را به اشترا  یهاو برداشت   میبه  به  و از دام    میزیآوی رشته م   نیخود را 

شدن    یما از شرط   ییرها  ی رشته، برا  ن یکه ا  میتوجه کن  دیموضوع را هم با  ک ی. البته  میشویشده رها م  ی شرط  یفکرها

 . به چاه انداختن ما قرار دهد  یبرا یاله یذهن آن را هم وس میبگذار دیفرستاده شده و نبا

 ۴۲0۹ بیتدفتر سوم،    ،یمثنو ،یمولو

 هانکته  نیتا ز خواه ی خدا م  از

 در منتها ی و رس  ینلغز در
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 ۴۲۱0 بیتدفتر سوم،    ،یمثنو ،یمولو

 گمره شدند  ی از قرآن بس  زآنکه

 درون چه شدند   یرسن قوم  زآن

 ۴۲۱۱ بیتدفتر سوم،    ،یمثنو ،یمولو

 نود ع یا   یجرم  ستیرسن را ن مر

 سرباال نبود   یتو را سودا چون 

آنچه بر ذهن نوشته شده را کامل پاک    دی. باکندی ها در همان قالب کهنه، انسان را از درد رها نم آموزش   نیگذاشتن ا  یعنی

امن خود    ۀریانسان را گول بزند تا از دا  تواندی و م   زدیگری م  رییها باز شود. ذهن انسان از تغآموزش   نیا  یکرد تا جا برا

  ند، یتصور کند و جدا بب  گرانیآن برتر از د  ۀواسطشود و خود را به   تیهوها همآموزش   نیبا ا  یخارج نشود. ممکن است حت

 .یمعنو یهاانسان است و نه از آموزش  اشکال از ذهن  نیاست. و البته ا  یباز گمراه   نیو ا

 ۲۲۷۹ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 شده  ی گفتِ زبان، من از تو مستغن یباشد ا یک

 شاه آمده   هیآفتابِ معرفت در سا با

  ل ی»او« تبد  ۀیدر دل به سا  ی از کالم استفاده کنم و خود با ظهور آفتاب آگاه  قت،یحق  انیب  ی الزم نباشد برا  یروز  شود ی م  ایآ

  شوم؟ 

  نکار یاگر از ا  دیگوی . موالنا م گرددی برتر م   یروین  کی اثبات وجود    یبرا  یاو معجزه   ی ل یدر ذهن به دنبال دل  شه یهم  انسان 

 .کندی و گفتگو و بحث اثبات م کالمی که »بودن« را ب  میکه خود همان معجزه هست میشوی متوجه م م،یدست بردار
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 ۲۲۷۹ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 از اجل فارغ کن از عِلم و عمل  ش یرب، مرا پ ای

 در جمله افواه آمده  یز علمِ منطق  خاصه

شناخت تو به علم    یش شود، تا براذهن من خامو  ،یاز مرگ جسم  شیخود را شامل حال من کن تا پ  تیعنا  ،یزندگ   یا

 .نداشته باشم  یاز یاست، ن یها جارخصوص به علم منطق که بر سر زبانبّه  ،یو تجرب   ینظر

 !نیآم

 احترام،  با

      شکوه 
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 ۹۱8برنامه شماره 

   شمارۀ  شمس، غزل  وان ی د ،یمولو۱۳۳۲

 لنگ  یبا پا رد یتوبه سفر گ

 فرو افتد در چاه تنگ  صبر

 :شمس موالنا وانی از د  ۱۳۳۲شماره   غزل

همراه با حزم و طلب بازگشت و زنده شدن به    یا. توبه یقیآن از توبه حق  صیو تشخ  یاز توبه ذهن  ی قیعم  یی شناسا

 .یزندگ

 ۴۶۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مرکب است  بیتوبه عجا مرکب

 لحظه ز پست   کیفلک تازد به  بر

از    ی لنگ ذهن و آگاه   ی با پا  ی از توبه بدل   ی قیعم  یی است که شناسا  یشگفت، و پاداش طلب طالب   ی مرکب  یق یحق  توبه 

 .مخرب آن دارد جینتا

چون خشم و حرص و حسادت و    یجاناتیذهن و ه  یمرادی است که ناظر هر گونه ب  یپاداش طلب طالب  یق یحق  توبه

 .است  یاضطراب و نگران 

هر چه    ییدر شناسا  ز،یپره  است که ذوق و طلب زنده شدن را دارد و با حزم و صبر و   یپاداش طلب طالب  ی قیحق  توبه 

 .کوشدی م های دگیهمان شتریب
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 ۱۳08 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زند از جان کامل معجزات بر

 اتیجان طالب چون ح ریضم بر

که با ارتعاش مرکز عدم خود، قوه    ی زرگانبا بزرگان است. ب  ینیشدن و مصاحبت و همنش   نیپاداش قر  ، یقیحق  توبه 

 .کنندی م سریاز دردها را م ییو رها لی را زنده و معجزه تبد زیو پره  ییو شناسا ص یتشخ

 .کندی از آن م زیدم ناظر قضاوت و مقاومت ذهن و پرهبه را دم  ی قیاست که طالب حق یمرکب ی قیحق توبه 

 ۴۶۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مرکب است  بیتوبه عجا مرکب

 لحظه ز پست   کیفلک تازد به  بر

به مراقبت و    ازیکه ن  ی و زنده شدن را به همراه دارد. مرکب  اتیکه آثار ح  ییاست از جنس نور شناسا  ی مرکب  یق یحق  توبه 

 .همجنس خود را دارد نیبا قر ینیبه همنش  ازیبه حزم، و ن ازین

 ۴۶5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از آن داری مرکب را نگه م  کیل

 را نهان تیآن قبا د یبدزد کو

 .ذهن و ارتعاشات مخرب آن دارد دهیهمان یها و باورهابه حفاظت و مراقبت از آلوده شدن به فکر ازیکه ن یمرکب
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 ۴۶۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هم  زیندزدد مرکبت را ن تا

 مرکبت را دم به دم  نیدار ا پاس 

مخرب ذهن و قضاوت و مقاومت آن    یرو یشدن توسط ن  ده یدم در معرض خطر دزدبه است که دم   یمرکب  ی قیحق  توبه 

 .قرار دارد

 ۷0ۀ ی، آ(۲5)  فرقان  ۀ سورقرآن کریم، 

 «رَحِیمًا غَفُورًا  اللَّهُ  وَکَانَ حَسَنَاتٍ سَیِّئَاتِهِمْ  اللَّهُ  یُبَدِّلُ ئِکَ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَ»

  ریپذتوبه   اریآورد، که خداوند بس  یاست( را به جا  میو تسل  یی)که همان فضاگشا  کو یکه توبه کند و کار ن  ی کس  مگر»

 .« کندی م  لیتبد  کین یبه کارهارا   ست یناشا یاست و کارها

 .و خاموش کردن ذهن از مقاومت و قضاوت است یی ناظر بودن بر ذهن و شناسا توبه 

 ۷۷0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 همه جان کندن است  توبه، ی ب  عمر

 از حق بودن است   بیحاضر، غا مرگ

 یاز اورنج کانت میوالسالم، مر
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      سالم خدمت آقای شهبازی عزیز 

       و دوستان همراه گنج حضور

 ✨حضورِ بدون درد و واکنش ✨

ارم که با بیان ساده  زاز ایشان سپاسگ  .تأثیر خیلی زیادی روی من داشت   ۱-۹۱۷پیام خانم مرجان از استرالیا در برنامه  

 .پر از عشق بودم ،ز تا شبم و آن روهای روزمره، حس یکتایی با ایشان را احساس کردمثال  و ارائه

ست« که  دگی های زنحال ندیده بودم: »کار معنوی جدای از بقیه بخش ذهنی را به من نشان داد که تا به ای از منجنبه

ذهنی عمل  ها پیش گفته بودند که ما اتاق موالنا داریم و بیرون که آمدیم هرطور خواستیم با منالبته آقای شهبازی سال 

 .یمکنمی

پیادهمدت موارد مشابهی برایم پیش می   ایندر   ولی  .  روی صبحگاهی که من پذیرفتمآمد: درخواست خواهرم برای 

روی را ازدست دادی، بلکه باید  ساعت شنیدن برنامه در حین پیاده   ۱تنها فرصت  نه   .گفت حیف شدذهنی مدام می من

)و البته بعد از شنیدن پیام خانم مرجان،  . ستگی ناپخت  های خواهرت هم گوش کنی که پر از قضاوت و ترس و به حرف 

به  را هم  درخواست خواهرم«  کردن  قبول  و  نیاوردن  بخ »بهانه  دعنوان  پیشرفت خود  از  و چشمشی  به  زَهرهیدم  ای 

 .  (کنیای و فضاگشایی نمی کند که تو اصالً پیشرفت نکرده اش مالمتم می ذهنی رفتم که همه من

.  گرفتهای معلم پسرم که کالس اول هست، وقت زیادی از من می گیریوص سخت خصه و بپسرم  درس و مشق دختر و  

را   هاکنی و همه تماس چون هر برنامه را کامل گوش نمی کرد که  جا هم وارد می ذهنی حس نقص و شرم را تا این من

 .حضور رسیدن را نداری خوانی، لیاقت به های تلگرام را نمی شنوی، همه پیام نمی 
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ذهنی  آمد و من که به من بگوید، به منزل ما می از گاهی بدون این  کمک به من در انجام کارهای منزل، هر  برای   مادرم

آیم و کنم که از پسِ کارهایم برنمی عرضگی می آید و من احساس بی را بدون هماهنگی می کرد که چگله و شکایت می 

 .کردمحتی گاهی با خنده و شوخی بیان هم می 

مرجان چشمم را باز کرد که ارزش در کنار پدر و مادر و خانواده بودن را بدانم و قدردان این لطف زندگی باشم    خانم پیام  

 چقدر فشار روی من بود و این   ،قول خانم ساریناسالی که به لوی چشمم آورد که در طول یک را ج   ایازکه چارق  و این 

ست، من چقدر نسبت  های طالیی برای فضاگشایی ها، همه امتحانات خداست و فرصت فشارها و چالش پشت چالش 

ولی با شنیدن تجربیات  .  آوردمی بیند و جلوی چشمم  ها را می ذهنی فقط فضابندیمن.  کنمتر عمل میبه اول سال، پخته

یک پیشرفت بزرگ    ، شودکه وقتم تلف نمی ین بودن در کنار اعضای خانواده و احساس اینیاد آوردم که همه  دوستان ب

 .شکرگزار خدا هستم .  است

قرآن و   اند؟ آیاتهمه بیت گفته کنند؟ موالنا برای چه ایناند و می همه برنامه اجرا کردهمگر آقای شهبازی برای چه این

 تند؟ فرساحادیث، دوستان عزیزم برای چه پیام می 

خانواده و مردم( هستم، دردی ایجاد نکرده و به درد خودم و  یعنی  که من بتوانم در لحظاتی که با عیال خدا )برای این

 .  بتوانم »حضورِ بدون درد و واکنش« در کنارشان داشته باشم.  بقیه اضافه نکنم

حال دوستانی که سن باالتری دارند  به   گفت: خوشاذهنی می طلبی منور، حس نقص و کمال در اوایل آشنایی با گنج حض

و دلم    ؛و فرزند کوچکی در منزل ندارند و یا مجرد هستند و در خانه تنها هستند و خیلی فرصت برای شنیدن برنامه دارند

 .را گوش بدهند کنند برنامهسوخت که پس کِی فرصت می می  ،رفتندبرای دوستانی که سر کار می

 .برداری معنوی دارندخوشا به حال تو و دوستانی که شغل هم دارند و بیشتر فرصت وزنه   زندگی مهربان در گوشم گفت:
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ها قسمت  ها برآمدن، اینهرروز و هرلحظه با بچه کوچک ارتباط داشتن و در هر شغلی با مردم بودن و از پسِ چالش 

 .عملیِ کارگاه خداست

ای و با هرکسی که درحال زندگی  ای، در هر جامعه دنیا آمده به   ودن یعنی در هرجایی و با هر پدر و مادری کهمسلمان« ب »

ای، با هر کاری که انجام داده یا  سر گذاشته   ای که پشت هستی، با هر وضعیت جسمی و بیماری که داری، با هر گذشته 

« باشی و خودت را  آید، »تسلیماقی که این لحظه برایت پیش می ای، با هر همانیدگی که در مرکز داری، با هر اتفنداده 

 .چیزت را درست کرده و به خودش زنده کندطور قبول کنی و ببخشی به زندگی، تا خودش همههمین

 ️❣. شاد و سالمت باشید

 آباد مرضیه از نجف 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

ایمیل به   توانید پیغام خود را ازطریقِشود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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