
  ٩١٢‐١شماره                                                      ☎های تلفن پیام  

  1صفحه: 

  

  

  شرحه بازگو  شرح جان شرحه               روده زکات روی خوب، ای خوب 

  )١٧٩۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

 میتوان. ما نمدیکنم تیقانون جبران را رعا د،یدهخوب را م یِمهم است که شما زکات رو چقدر

 را به کس یزیچ میمواظب هم هست حالنی. درعمیخودمان نگه دار یبرا می ریگ م ادیکه  ییزهایچ

س می گذاررا م مانیغذا بدرزدهی. مثل سفره سمینکن لیتحم . داردبرمهرچه دوست دارد  وسط، هرک

 .ستیبه قضاوت که بلد ن میروم ایو  به کس میکنم لیتحم کهنینه ا

  )٩٠٧  (پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارۀ

  ☎☎☎٩١٢-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیامپیاممتن کامل ☎☎☎

  اجرا: آقای پرويز شهبازی 

  ١۴٠١فروردين  ٢۶تاريخ اجرا: 
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  2صفحه: 

  صفحه   پیام دهنده  ردیف 

 ۵ آقای پویا از آلمان  ١

 ٧ ها به گروه متن متن پیامسخنان آقای شهبازی در مورد پادکست و ارسال  ٢

 ٩ خانم یلدا از تهران  ٣

 ١١ خانم دینا از ونکوور  ۴

 ١٣ رعایت قانون پنج دقیقه  –سخنان آقای شهبازی  ۵

 ١٣ خانم سارا از آلمان  ۶

   

 ١٧ خانم مریم از استرالیا  ٨

 ١٩ خانم پروین از اصفهان  ٩

 ٢٠ آقای مهدی از فوالدشهر اصفهان  ١٠

 ٢١ خانم سارا از فوالدشهر اصفهان  ١١

 ٢٣ خانم فائزه از فوالدشهر اصفهان  ١٢

 ٢٣ آقای عل از دانمارک  ١٣

 ٢۶ سخنان آقای شهبازی  ١۴

 ٢۶ خانم فرزانه از فوالدشهر اصفهان  ١۵

 ٢٩ خانم فاطمه از امریا  ١۶

 ٣١ خانم پریسا از کانادا  ١٧

 ٣۵ خانم نسترن از فوالدشهر اصفهان  ١٨

 ٣٨ خانم سهیال از فوالدشهر اصفهان  ١٩

 ۴٠ سخنان آقای شهبازی  ٢٠

 ۴۴ خانم زهره از کانادا  ٢١

 ۴٧ خانم ماریا از تهران  ٢٢

 ۴٨ خانم حورا از تهران  ٢٣
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  3صفحه: 

  صفحه   پیام دهنده  ردیف 

 ۴٩ کانت خانم مریم از اورنج  ٢۴

 ۵١ خانم ریحانه از استرالیا  ٢۵

 ۵٢ خانم الهام از شیراز  ٢۶

 ۵۶ خانم از سنندج  ٢٧

 ۵٧ آقای نصراله  ٢٨

 ۶٠ سخنان آقای شهبازی  ٢٩

 ۶٠ آقای نصراله  ٣٠

 ۶١ آقای نیما از کانادا  ٣١

 ۶۴ خانم اکرم  ٣٢

 ۶۶ آقای بیننده از فوالدشهر اصفهان  ٣٣

 ۶۶ خانم مرجان از استرالیا  ٣۴

 ۶٩ آقای عارف از اصفهان  ٣۵

 ٧٢ خانم الله از فوالدشهر اصفهان ٣۶

 ٧٢ خانم آمیتیدا از فوالدشهر اصفهان  ٣٧

 ٧٣ های آقای شهبازی با خانم زهرا از زاهدان صحبت ٣٨

 ٧۵ خانم زهرا از زاهدان  ٣٩

 ٧٨ خانم لیال از استرالیا  ۴٠

 ٨١ سخنان آقای شهبازی  ۴١

 ٨٣ خانم سوده از دانمارک  ۴٢

 ٨۶ آقای مهران از کرج  ۴٣
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  4صفحه: 
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  5صفحه: 

    پویا از آلمانپیام آقای  ☎

  

  »و مرکز عدم! نی زم  یگوو گفت«

اندک   محض کاف   ییبایدرک مفهوم ز  یبرا تمام موجوداتش مظهر  نی زم ْ کره .  میبه اطرافمان بنگر  است    ی با 

سبز   شیهاو برگ   زند که در بهار تازه دارد جوانه م  . درخت می هستند. به اطرافمان نگاه کن  ییبایآشار از ز

که با    می ها نگاه کن. به فصل شوند م   لیتبد  ره یها به سبز تبعدتر رنگ برگ   . کممیروشن است، را به دقت بنگر

و قرمز و انواع    گرفته تا نارنج   دیو سف  یاو قهوه   یمتفاوت را به همراه دارند. از خاکستر  یها رنگ از    خود پالت 

  سبزها. 

از    یمظهر  هر انسان  میاها به خود وارد کردهقرن   که ما در ط  یا یژنت   یهاب یآس  یفرا  میها نگاه کنبه انسان 

که    های او انواع قهوه   یدارد و سبز و خاکستر  یها که آب. به رنگ چشم دیها بنگراست. به حالت چشم   ییبایز

  و … .   و عسل  تا مش  ستندین  سانی رید یبا  کدامچیه

اند و  جا شده   کوچ  نیبه ا  ییدر فضا  ر یدر تناسب با جز د  یی چونه هر جز  دیشو   قیها دق انسان   صورت به

پناه گرفته.    ن یب  ریبا لب است. لب در ز   یهمان چانه در همسا  ا یشده است. ذقن    دهیآفر  ییبایز  نیبه ا  یاثر

  سر سپر کرده است.   نی . بکنند را منعکس م  یها در دو طرف شادابگونه

  ی بله آثار خشم و شاد   دهد بلند ما خبر م نه تنها از بخت   شانیو پ  دهند خبر م   از لطافت روح انسان  ها مژه

که این  شده است. خالصه  دهی حالت خودش آفر  نی باتریدر ز  و مرور زمان را در خود پنهان دارد. اساساً هر انسان

  .  ستندیما اندک ن  افدر اطر و شفت  ییبایپر از ز یهاده یآفر یها از مثال 

و   بایز  ستم یس   نیچنن یتوانسته است هنوز ا  ا یآ  کند م  شرفتیپ  یادعاهمه  این   که  انسان   ایکه آ  جاستن یا  سؤال

  دیگو موالنا م  است. ول   سؤال هنوز منف   ن یباشد! پاسخ به ا  ای را خلق کند؟ که زنده و پو  یاده یچ یپ  حالن یدرع

  نخواهد بود.  دی از او بع ییهانش یآفر نی چن ابدیدست  واسطهی حضور بتواند ب  یکه به فضا  انسان

از    اصال کس   م؟یکش م  اری . چرا س میدان در اطراف ما هست چرا ما قدر بدن خود را نم  ییبای زهمه  این  اگر

در اطراف ما    ییبایزهمه  این  اگر  ست؟ یچه اختراع شده است؟ کاربردش چ  یبرا   اری است که س  دهیخودش پرس 

    م؟یدان را نم نی  زمٔ و کره عت یهست چرا ما قدر طب
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  6صفحه: 

  م ی توان را نم ره یو غ میمثل مس و آهن و سد ه یاست که چرا ما مواد خام اول دهیشیبا خودش اند  به حال کس تا

. میاده یکه ما کش    لیتخ   یمرزها   یاست ورا  ن ی زم ٔما کره    اصلٔ که خانه   م یریب  اد یاز موالنا    دیبا  د یشا  م؟ ین یافریب

    میریب  ادیاز موالنا  دیکه نه حتماً با دیشا

شده    ریتفس  ٢١٠٨  ٔ  ماه! غزل شماره ٔ است نه کره   نیجواهر زم  نیار و آرامش گرفتن ما ا قرٔ خانه   عنی  «دارالقَرار»

به جهان    نیبدرشت   دگاهیکرد. د   بررس   نی زبیو ر  نیبدرشت   دگاهیاز دو د  توان حضور را م  گنج  ٩١٢  ٔ در برنامه 

  .  پردازد انسان م  تیاست که به مرکز و هو  نی زبیر  دگاهی اما درمقابل آن، د  پردازد اطراف ما م  رامونیپ  یو فضا 

. به عهده گرفته   (عدم)»   «مرکز خالرا    نیزبیر  دگاهیو نقش د  ن»ی  زمٔ «کره متن    نیرا در ا   نیبدرشت   دگاهید  نقش

  . میپرداز م  تیدو شخص نیا انی کوتاه م  یوگودر ادامه متن به گفت 

خانه من    نیاز ا چیه نروم م  
  خانه گرفتم وطن  نیتکِ ا در

  )٢١٠٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

 ر یدیبا صلح با    دیجز من نخواهند داشت و بابه   یاکه خانه   دانستند ها مکاش انسان   یا   دیگو م  ن» یزم   ٔ «کره 

  زندگ  ها دگیدست آوردن هماناز به دانستند ها مکاش انسان  یا دیگو م «مرکز عدم»خانه وطن کنند.  نیدر ا

  نخواهد شد.   ختهیها ربه آن

  من و دارالقَرار   ارِی خانۀ
  شدن  رون یب تِیبود ن کفر 

  )٢١٠٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

جز من به  یااست اگر به کره  آرامش شما هستم. ناسپاس  یبرا  شما و محل امن   ار ی من    دیگو م  ن»یزم  ٔ «کره 

و آرامش    دیاده یاز درد ره   عن ی  دیبره  ها دگیکه اگر از همان  دیدانست اگر م  دیگو م  «مرکز عدم».  دیفکر کن 

  . دیداد نم  هشدن را به خود را دهیو طلب همان  تین  حت گاهچ یه دیابی م

  نهم آنجا که سرم مست شد  سر 
  تَنَن تَنْتَنَن یِنهم سو گوش

  ) ٢١٠٨شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو
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  7صفحه: 

  شرفت یو پ دی کن  دیتول  دیتوانست کاال نم  گاهچ یکه اگر من و منابعم نبودم ه   دیآور نم ادیبه  دیگو م ن» یزم  ٔ «کره 

از من بود پس چرا   تانی شاد  دیگو م   «مرکز عدم».  دیو مراقبم باش  دینابود شدنم گوش کن  ی! پس به ندادی کن

نه گفتن به تن و تن     عنینه! تنتَنن    دگی، تن نه تن نه همان. تنن دیسپار گوش نم  دی نشو  دهیهمانکه  این  یبه ندا

  ! دنیو واهمان

  ست یدر گشادن راه ن نیا دیکلیب
  ست ینان سنت اله ن طلبیب

  )٢٣٨٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

     

  به گروه متن  هاامی در مورد پادکست و ارسال متن پ یشهباز  یسخنان آقا

    ست»ینان سنت اله ن طلبی«ب

  : دینیب صفحه م یپادکست را رو آگه نیعرض کنم که ا خدمتتان

  

 ل یهر دستگاه موبا  ای به تلفن شما    تواند م   راحتمدرن که به  ید هستند، منتها س  ید ها همان سپادکست  

در    ‐است  ید که همان س عنی ‐ها  پادکست  نکی. لعال   playerبشود با    playجا  از همان   ایشما دانلود بشود  

 ید س  عن ی‐پادکست را  د یبرو د یتوان م د یکن ی کلکه همین  گذاشته شده. جاها ل ی ما، در تلرام، خ تیوبسا

  . دیموضوع غافل نشو  نی. از ادیکن play ‐را

  ی ا برنامه   ن ی. مثال پادکست همشود اده مچند ساعت بعد، پادکستش آم  باً یتقر  شود م  دیهم که تول   یابرنامه   هر

هشت بعد از هفت   ‐است که دستتان باشد  یای دنه س‐است    ید صورت س به  میکن اجرا م   میکه اآلن دار
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  8صفحه: 

گوش    ید صورت سبه  دی خواه  شما اگر م  نی. بنابراشود  امروز عصر ما آماده م  عن ی  شود، ساعت آماده م 

  .  دیغافل نشو از پادکست د،یبده

را ما    نک ی ل  نیشما ا  راحت   یاآلن برا   و ... ول  دیکردوجو م جست   دیرفت  م  دینبود و شما با  نکیل   نیا  هاقبل

ز وبسابرنامه   ریدر  در  برو  تیوبسا  نی هم  م،یگذار م  ت یها  برنامه   ریز  www.parvizshshbazi.com  دیما   ی اهر 

  . یمعنو   یهاغام ی و پ یر یتلرام تصودر  طورن یپادکستش هست و هم

  د یفوراً اگر بخواه  دیکن  یکل  »‐ به فارس‐پادکست    نکیل   نک،یپادکست ل  نکی«پادکست ل:  دید  دیخواه  مرتب

جا  همان   دیاست که شما هرجا بذار  نیا  شیایو مزا  دیجا گوش کن از همان   ایبه تلفنتان    دیبن  دیتوان دانلود م

فلش برود جلو    ‐ دارد  یمانندره یدا  ی   ‐  دیبزن   ه  دیتوان م  ای   دیکن را گوش م   اشه یقب  دییآ بعداً م  ماند،  م

اگر    دیگوش کن  قهیپنج دق  دی با  عنیاز ...    شتریمر ب   دیعقب برگردان   دیتوان را نم  ید عقب. س   دیای ب  ای کوتاه،  

  . زیچچ یکه اصال هاولش، آن  رود هم که م های د س عقب بعض  دیبرگرد

ما    کنند، آماده م  pdfصورت  به  سند،ینو متن برنامۀ امروز را م   ارانشانیپور و  زارع   یآقا  ر،یمطلب د  ی  اما

  م یگذاشت  تیدر سا  pdfصورت  . مثال برنامۀ جمعۀ قبل را نوشتند آماده کردند، ما هم به میکن برنامه م  مۀی هم ضم

  صفحه هست:  یهم رو  اش . آگهدیکن نتیپر  دیدانلود کنکه این  ای دیبخوانجا آن  از  د،یباز کن دیتوان م

  

  د یاگر تلرام ندار  ای   دیآدرس تلرام بفرست  نیرا به ا  غامتانیشدۀ پاند که متن نوشته پور سفارش کرده زارع   یآقا

  . تلفن هست: دیو صحبت کن د یصفحه هست زنگ بزن یکه رو به آن تلفن

  ٩٣٣ ۴۵٧ ۵٠٠١ ‐است  رانیکه مال ا‐  ٠٠٩٨
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  9صفحه: 

  از تهران  لدایخانم   امیپ☎ 

  )١۶۵٠ تیدفتر ششم، ب ، یمثنو  ، یاز؛(مولو  » ی«تُرک و درز داستانِ   یهاام ی و پ خالصه

تعر  یها براآن   یهای دزدو پارچه   اطانیخ   یگرله یدربارۀ ح  ییهاداستان    نَقّال  یشب از    ی.  کرد م  فی حضار 

از  که  این   بدوزد، بدون  لباس  ش یببرد و او برا  اط یرا نزد خ   یاپارچه   تواند کرد م بود که ادعا    شنوندگان تُرک 

  اش بدزدد!!پارچه 

  «ادعا»   ریترها را هم مغلوب کرده است تو داز تو زرنگ   ش یهارنگ یبا ن   اط ی خ  نی: ا ندیگو به تُرک م  رانید 

را بدهد. تُرک نزد   اشی از او بدزدد او اسب تاز  یز یتوانست چ  اطیکه اگر خ  بندد؛ها شرط م نکن. اما او با آن 

  . افتد دل تُرک م هگرمش، مهرش ب اریرفتارِ بس  جۀیو درنت رود م  اطی خ

تر ر اثر خنده چشم تَنگش بسته کرد که او به خنده افتاد و د   اتیحا  فیگول زدنِ تُرک شروع به تعر  ی برا اطی خ 

  اط ی و خ  دیبو  یافه یالتماس کرد که لط  اطی . ترک به خدیاز پارچه را دزد  یاتکه   اطی زمان خ  نیهم شد و در هم 

  .  دیاز ترک دزد یترش یپارچۀ ب وکرد  فی دارتر از دفعۀ قبل تعرخنده  یافه یهربار لط

  داستان:  یهاامیپ

  ش ی هاله یو ح  ا یدن   یاند، دربارۀ دزدبرده  یپِ  ای که به دغل بودن دن  کسان  حت  ایبزرگان،    یِ) ما از افشاگر١

  ن یو پول جمع کردن، به ا  دنیها درد کش بعد از سال   ی اردِری لیم   دیعنوان مثال؛ فرض کن   . بهدیآ خوشمان نم

قرار دهد احتماال آن جوان، اوال: باور    جوان  ار ی اخت   در تجربه را    نیندارد. اگر ا  زندگ  «پول» که    رسد؛ م  جهینت

  . زن ها را محرف   نیا  یریاز سر س  ،ی دار  زیچ: تو چون همه دیگو م  اردریل یو به م  شود م  : عصباناًی ثان  کند نم

  .  م»یشو م  رانیعبرت د یۀخودمان ما  میاستفاده نکن رانیاز تجربه د «اگر

  ا ی در دن  میبرو میتوان م  میکن . ما فکر مم»یفرق دار هی«ما با بقکه؛   میشو تَوهم م نی دچار ا خاطر خام) ما به ٢

 ی ادعا   نینشود. ا  دهیدزد  مان و حضورمان هم کم نشود، زندگ   میبدو  ها دگ یصبح تا شب دنباِل همان   م،یبچر

به    لی «چون خبدزدد    تواند نم   یز یاز ما چ  ا یدن  م یکنفکر م   ، از کبر و غرور ماست. ما در خام   ناش  ؛پهلوان

  . م»یناز خودمان م  یعقل جزو 
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  10صفحه: 

  ار یآمده بس  ایهم با کودکِ تازه به دن  ایبرخورد کرد تا مهرش در دل تُرک افتاد، دن  با تُرک به گرم  اطی ) خ٣

تا    ای «دن.  میشو و در هر چهار بعد شوفا م  میرو سمت قُلّه م به  سال س‐ستی . ما تا بکند گرم برخورد م

  .» افتد به دل ما م  ای مهر دن  بیترت  نیو به ا  شود م  ترشی ب  انمو ما هر روز حرص و خواستن   دهد به ما م  تواند م

عمر    کند، ما را مست م  ها دگ یهمان   هم با دادنِ  ای. دندزدد خنداندنِ تُرک، دارد پارچۀ او را م  نیدر ح  اطی ) خ۴

بله به   ستین یو یاز نعمات و برکات دن یعدم برخوردار  معن به نیا . دزدد و حضور ما را م کند ما را تَلف م

  .» میداشته باش  یترش یب ز یپره دیما با دهد به ما نشان م یخوب  یرو  ترش یب ای«هرچه دناست که؛  معن  نیا

  ا ی دن  نیبا اهل محل را فراموش کرد. ما هم به ا  اشی بندشرط   اط، ی خ یهافه یشدّت لذّت بردن از لط) تُرک از  ۵

خدا را  م،یخودمان را فراموش کرد  ۀیکه جنس اول میمست اجسام شد یطور  جهان نیبا خوردن شراب ا م،یآمد

ما کم    گذارد از شراِب جهان نم   مست  نی«هم .  میرا فراموش کرد  ای از همه بدتّر دغل بودن دن  م،یفراموش کرد

  .  م»ین یرا بب  مان ی شدن دردها ادیو ز مان شدن زندگ 

خراب    جیباغ به تدر  نیدنبال دارد و ا  به   ما را آباد کند قطعاً خزان  دگ یهرچقدر هم باغ همان   ایدن   ) شوخ۶

: با خنده جهان  ندیگو «اتفاقات بد به ما م  .زدیما فرو ر  کاخ ذهن  بارهی  هم با حملۀ قضا به   دی. شاشود م

  . نشو» تی هواز اندازه هم  شیب رونیب

کار است  ْ دغل   جمع    دگیهمان   یرو یو ن  ای دن  م یگو است: که اگر من م  نیمن ا  یداستان برا  ن یا  امیپ  نیتر) مهم ٧

چرا هنوز موقوف    فتد؟یاتفاق بد ن  ای   فتد،یاتفاق خوب ب  خواهم  هستم؟ چرا هنوز م  ای هنوز عاشق دن  چرا  پس؛

   شود؟  م  ادی چرا حالم کم و ز  ستم،ین اگراتفاقات هستم؟ 

 ترش یب رفته اما هنوز دنباِل شوخ   غمایکه همۀ عمرت به  نیبب  ن،یببزن را : عشقت به قلبدیگو داستان م نیا

  . یبهتر  تر،شی هنوز دنبال هرچه ب  ،ییایدن

  جهان؟ نیتو عشوه ا نوش به ک تا
  نه عقلت ماند بر قانون، نه جان  که

  ) ١٧١٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  اختران    نیا یقَّب نیتو مب 
زن ب عشق هان  یا ن یخود بر قلبم  

  ) ١٧٢۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  11صفحه: 

  از ونکوور  نایخانم د  امیپ☎

  » کمال:   پندار«

زنده کنندۀ موالنا در    ات یچرا اب  دیکه فرمودند از خودتان بپرس   یشهباز   ی سؤال آقا  نیبه ابود که راجع   هامدت 

  . کردم فکر م  دیندازیطور کامل برا به  ذهنمن   نیکه ا کند  طور کامل اثر نمشما به 

شما درواقع رحمت    دهند مو اجازه ن   کنند م   شما را خال    هستند که انبار زندگ  ییها چه موش   دی نیفرمودند: بب 

   .دیو از شرِشان خالص شو دیکن ییها را شناساآن  د،یکن افتی طور کامل دررا به   زندگ

  : دمیشن   ٩٠٨، را در برنامۀ  ١٣۶۶  ت یب  یبه دفتر پنجم مثنو مربوط   ریز  ات یابکه  این   موضوع بود تا  ن یا  ریدرگ   ذهنم

  بسا سرمستِ نار و نارجو  یا
  نورِ مطلق داند اورا   شتنیخو

  )١٣۶۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جذبِ حق  ایمر بندۀ خدا،  جز 
  رهش آرد، بردانَد ورق  با

  )١٣۶٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ه ینارِ  الِیبداند کآن خ تا
  ه یا عارِ ستین قتی طر  در

  )١٣۶٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

اکه  این  با برنامه   اتی اب  نیبارها  پ  یهارا در  و  ول  دهیدوستان شن  یها امی مختلف  به  بودم    ی صورت جد ابدًا 

متوجه شدم که مخاطب موالنا شخصِ من است.    بارنیا    ول.  گذشتم و از کنارش م   دمید خودم را نم   راداتیا

   یکه از    خاطر صحبتن روزها بهکه هما  جاستنیو جالب ا  دمیپندار کمال را در خودم د  واقعاً تعجب کردم.

و   کردم بودم ناراحت شده و در خلوتم مرتب آن شخص را قضاوت و سرزنش م  دهیشن  از دوستانم در مجلس

  ی برا   یخوب  نیقر   اصاشخ   گونه ن ی. ایبد است که تو ناراحت شد   نیقر  ر یکه تأث  کردم   یادآور یذهنم مرتب به من  

  بود که زده بود.  یظاهر بدآن شخص و حرف به   ی. تمام توجه ذهنم روستندیتو ن
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  12صفحه: 

از   درون خود من است و زندگ   بیمرا به خودم آورد، متوجه شدم که اوال ع  تیچند ب  نیبختانه هم خوش   ول

  ی صورت آگاهانه از آن خبرکه به  یا دگ یرا درون من مورد هدف قرار داده، همان   دگیهمان   یآن شخص    قیطر

  و نقص باشند.  بیعیو ب  نکنند اشتباه  چیانتظار دارم ه انمی که من از اطراف دمید اًی نداشتم. ثان

. موالنا به من نشان داد من خودم  ردیگ من سرچشمه م   ی طلباز کمال   رانیبه سرزنش کردن د  لیکه تما  دمید 

را داشتم.    نیهم هم  رانیاز د  دانستم م   «نور مطلق»را   ردپا   خوشحالمانتظار  را در روابط    یطلبکمال   یکه 

ساختن    مانع و مسئله ذهن  دن،ید  بیکردم؛ ع  ییدر برخورد با خودم شناسا  ایدور، در کارم و    و حت   ینزد

  ی . براشود در من م  ییو واقعًا باعث درد و کارافزا  دیآم  امی طلباز کمال   ام ت ینارضا  .دیآم  امی طلبمن از کمال 

افتاده    پاش یو پ  جزئ  راداتیخاطر ابه   اوقات دار باشد که گاه خنده  دیدارم شا  یکار خوب  طیمح که  این  مثال با

  .  کارت را عوض کن  دی که با دهد م  شنهادیذهنم پ

کرده،    جادیدر من درد ا  انمیخصوص نزدبه   انی و نقص بودن و اشتباه نکردن از اطراف  بیعی کمال و توقع ب  پندار

لحظه   نیا  ها، زندگ تفاوت   رفتنینپذ  طورن یو هم   تیمسئول  رشیعدم پذ  ت،یبا درک نکردن واقع  ذهنچرا که من 

  و کمال هم دارد. دانم م  یدعا ا طورن یو هم  کند به مانع، مسئله و درد م  لیرا در من تبد

  : میدار ٣٢١٣و  ٣٢١۴  اتیاب ، یدفتر اول مثنو  در

  ذواْلجالل  یِبه سو پردنم  زآن
  خود را کمال  بردم  گمان کو

  )٣٢١٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

  )٣٢١۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

را در    رانیو نقص در خود و د  بی ع  رشیپندار کمال و پذ  عنیمشل بزرگ    نیحل ابختانه موالنا راه خوش   ول

مرا   ، نیخود ب  یِرو   ،ی نگر  یآوردمت ارمغان، تا هربار که در و   نه یرا که آ  وسفی«گفتن مهمان،    ،داستان آمدن

  به من داده است.  ی از دفتر اول مثنو .» کن ادی

را    مانی هاب یع   قعو با صداقت و طلب وا  ت یو آموزنده به من نشان داد که با قبول مسئول  بایداستان ز  نیا

ظاهر  داستان به نیا ما کار کند. یفکانش رو با کن  زندگ  میمطلق بودن اجازه ده م یو با تسل میببر زندگ  شیپ
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  13صفحه: 

ا را در ما نشان   آبادان  لیپتانس  یها درواقع  انسان  ریمن و د  یهاب یرا داد که ع  آگاه   نیساده به من 

از زبان مهمان که همان نماد    کنم؟ م  ی ریگسخت  رانی خود و د  یها ب ینسبت به عقدر  این   پس چرا من  .دهد م

  : میماست دار

  روشن یآوردمت، ا نهیآ
   کن ادمیخود،  یرو  نیچو ب تا

  )٣١٩٩ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

   ستیچه باشد؟ ن هست  نۀیآ
   ستیبر، گر تو ابله ن ستین

  )٣٢٠١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  که خاست  ییو نقص، هرجا ستین
  هاستشهی جملۀ پ یخوب نۀیآ

  )٣٢٠۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  بند، آنجا رود اشسته خواجۀ
  اشسته بود  یِدر آنجا پا که

  )٣٢٠٧ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  

  رعایت قانون پنج دقیقه  –سخنان آقای شهبازی 

اند و البته تمام کرده قهیدق پنج بوده که حوال نیا اشییبایشده تا حاال و ز خوانده  یخوب لی خ یهاغام یامروز پ

بوده    دیو چقدر هم مف  اندکرده  ت یاست که قانون را رعا  نیمنظورم ا  د،یتمام کن   قهی پنج دق  میگو من به شما نم

  روشن کردند. ما یها را برا چراغ  قه یپنج دقدر همان   ها،غام یپ

  ن ی . ادیکن و قانون جبران را که واقعاً کار م دیکن م تی را رعا قهیقانون پنج دق نیاز همۀ شما که ا کنم م تشر

  . دییو خالصه به ما بو  دیاوریرا درب  غامی آن جوهر پ ‐اصطالحبه‐که    دیچالش را قبول کرد

  خانم سارا از آلمان   امیپ☎
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  14صفحه: 

  » به حزم در خارزار و گلزار فکرها: ازین«

  .گذارم به فکرها را به اشتراک م یادر رابطه با راهشا بودن حزم و نظارتِ مراقبه یی هاییشناسا

  : ردیخارزار شل ب  یمن    است که در سرِ  ادی ز  اریاحتمال بس  نیبله! اکه  این  به  مانهیاقرارِ کامل و صم   ‐١

.  سازند انسان خارزار م   رونِیکه از جنس درد هستند و در درون و ب  یی. فکرهاکند م  دی دائمًا فکر تول  ذهنمن 

  را در ما فعال کند.    ذهنفَکان خارزارِ من احتمال دارد که قضا و کن  شهیهم لیتبد ر یپس در مس

خودم با    سۀ یگذشته فکرِ مقا  یاست، اما در روزها    ابزارِ من ذهن  سهیکه مقا  دانم : من ذهنًا م مثال شخص  ی

به   وقتچ یه  ، مثل آن شخص عمل نکن  یزوداگر به  گفت در مرکزم بلند شده بود که م  امی همسفرانِ معنو 

   . رس حضور نم

ا  اقرار احتمالِ  راه  جادیبه  درون،  در  م  خار  باز  را  مراقبه  و  آشناکند حزم  از  قبل  مرتب    یی.  گنج حضور  با 

  یی خار و انقباض را زود شناسا  ی . اما حاال  شدم کارِ خود نم  ن یو اصال هم متوجه ا  کردم درست م  تلخ اوقات 

است    زندگ  غام یبله پ   ست،یکننده ننگران   دیگو م  ذهنکه پندارِ کمال من   یز یبرخالف چ  ییشناسا  نیا  .کنم م

و آن    می ریب  ادیاز اشتباه    م، یشو  می زود تسل  دیبا  ؟ییای و به کارگاهم ب  کن  مرکزت را خال یحاضر  دیگو که م

  . می را تکرار نکن

  اظهارِ کار  یاستادان پ جمله
  انکسار  یِو جا  ندیجو ستین

  )١۴۶٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  استادِ استادان صمد  الجرم 
  و ال بود  ستی ن کارگاهش

  )١۴۶٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

خارزار    یاقرار کردم که در طول روز فکرها   به فکرها برعهدۀ ماست. وقت  یاحزم و نگاه مراقبه  ت یمسئول  ‐٢

  حزم داشته باشم.   دیکه حتماً با دانم من خواهند آمد، پس م به سرِ

  برهنه چون رود در خارزار؟  پا
  زگار یبه وقفه و فکرت و پره جز 

  )٨٣۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  15صفحه: 

  گوششان  نیل گفت،قضا م  نیا
  بود اندر حجابِ جوششان  بسته

  )٨٣۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ار ی بس  دیبا  م یهم که تنها هست   یی هابله وقت   م،یسر و کار دار  رونیبا جهانِ ب   تنها وقتما نه   دیگو م  تیب  نیا

. در  می و با سوت درونمان به فکرها خوب گوش بده  می نیخودمان را بب   یفکرها    عنی  .میقدم بردار  اطیبااحت 

ها باال و  و با آن  م یچسب به فکرها م  وقت  ول  د،یگو ناظر به گوش ما م یرا درفضا   غامشیآن صورت خداوند پ

  .بندد م  زندگ غامیپ دنیکه گوشِ ما را از شن شود م جادیا یحجاب م،یشو م  نییپا

  که گذشت، فرعون من ذهن  ی اکه در هفته   م یکن   نیبباز   مین یو بنش   م یریرا در نظر ب    زمان  ی هر هفته    میتوان م

موفق شد ما را نگران کند و از مرکز عدم    ا یاستفاده کرد؟ آ  ییکرد؟ از چه ابزارها  د یما را تهد  ییبا چه فکرها

و با آن فکر و عمل    میریرا ب   رحمتِ زندگ  میتوانست  زانید؟ به چه میما به گردون رس  رِینعرۀ الض  ایبرد؟ آ  رونیب

  م؟ یلق کنخ  رونیسازنده در ب

  موالنا:   اتیشدن با اب نیاثر قر ‐٣

  ی ذهن به فضا   یاز فضا  م،ی کن آن تأمل م   یموالنا را تکرار و رو   یِدیکل   اتی روزانه اب  یم کارها جاآن   نیدرح   وقت

را بنم،    می کن، بذار من اول خودم فکرها  را وِل  تیها بارها ذهن من گفته حاال ب. در چالشمیگرد مبر  دِهز ییتم

به من   هیهد  ی  تیآن ب  شهیام، هم به آن چالش را تکرار کرده  وطمرب  تیموارد هر بار تُرمز زده و ب  نیدر ا  ول

  هستم.  ازمند ین دیآ م  تیکه از آن ب ییداده و نشان داده که حرف ذهن غلط بوده و من کامال به خرد و فضا

  : زدِهیین نسبت به تمقدرشناس بود ‐۴

  ن یکردم در ا  ییرا دارد. در خودم شناسا  زدِه ییقوۀ تم  کند، خودش کار م   ی که رو   خصوص انسانبه   انسان  هر

  ی که چه فکر   دهد به ما نشان م    زندگ   . وقتزنم م   خود را به نادان  شوم،  ذهن م  و کاهل    نرسی دچار ا  نهی زم

دردساز   ی هانک یدوباره با عکه  این   و اعتماد کنم، نه  ه یتک  زییبه آن قوۀ تم  د یسازنده است، با  یمخرب و چه فکر 

پس نگران    ،ی نگران شو  د ینبا  دان . مثال مندیگو راست م  هانک یع   نیهم حاال ا  دیشا  میکلَنجار بروم و بو

  پس نَرنج! ،بِرنج  د ینبا دان نشو! م
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  16صفحه: 

  را ناسپاس  زدِهیی تم یشو چون
  از تو خَطرتِ قبله شناس  بِجهد
  )٢۶٢٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  خانۀ فکرها: مهمان  ‐۵

.  رود و زود هم م  دیآ مهرلحظه    مهمان، که  یو هر فکر را به    کند م  هیخانه تشب مهمان  یانسان را به    موالنا

  ی را که از فضا   یفکر  .میری را ب  غامشیو پ  م یاست که فضا اطراف آن فکر باز کن  نیعنوان مهماندار ا ما به   فۀیوظ

محصول سازنده خلق    رونیو در ب   میآوربه عمل سازنده در   و کاهل  ریو بدون تأخ   می کن   ییشناسا  دیآ گشوده م

  . می کن

به عملمان   وجهچ یهرا به ها  آن  م،یکن  ییشناسا  ییهمان درد هستند با فضاگشا  ایرا هم که از جنس خار    ییفکرها

کار با    نیما را نشان دهد و درمان کند. ا  دگیو همان  رادهایتا او ا  میببر   زندگ  لی بله به کارگاه تبد  م،یزینر

  . ردیگ م ت صور ارانهیصبر، شر و قبول درد هش  ،ییحزم، شناسا

  جوان  یتَن ا نیخانه ا مهمان  هست
  دوان  دینو آ فِیض  صباح هر 

  )٣۶۴۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ماند اندر گردنم  نیمو ک  نیه
  اکنون باز پرد در عدم هم  که

  )٣۶۴۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  وش بیاز جهان غَ دیآ هرچه
  است، او را دار خَوش  فیدلت ض در

  )٣۶۴۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

فضل     همراه ما است ول  ادی و شَ  باری باشندۀ فر  یکه درست است که    دهد م  یدواریموالنا به ما ام   انیدر پا  و

  . کند م  لیتبد عاشق نوران  یرا به   ادی همان شَ  زندگ

  وارهد  نیو تَلْو  دیفَضل تو راهش دهد، وزْ شَ تا
   الضحرنگ چون شَمس  یشود،  دایما شَ ادِیشَ

  )٢٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  17صفحه: 

    ای از استرال  م یخانم مر  امیپ☎

دوهفته    نیبود که شما در ا  یمورد   ن یا  ریتمام ذهنم درگ  سمیبنو  یمطلب  خواستم م   هفته وقت  ن یا  یشهباز   ی آقا

آن صحبت کردراجع   ریاخ وقتدیبه   .    در جامعه ما  آثار جنگ   مینی ب  م   م یکن م   زندگ  یا که  در    ییهاکه  که 

چه   یصورت فردکه ما به   نیا   کند، م  دایپ  دصورت هم ادامه دار  نیهزار سال گذشته اتفاق افتاده و به هم۴٠٠٠

حضور را ما گسترش   هشیاری  شید که افزاباش  تواند م  یچطور  یصورت فردما به   ر یدر جامعه و تاث  میدار  نقش

  .  میبده

آ  یریپذ  تی همان مسئول  شیاز موردها  یام که  مورد نوشته   سه به فکر آن  که  این   ما است. گو  ینگر   ندهی و 

در    شاءالهو ان   رانیدر جامعه ا  میرا گسترش ده   عشق  ی هاو نسل  می کن  ت یترب  یکه فرزندانمان را طور   میباش

و بتوانند با عشق مملت را اداره    فتدیب  دانفرزن  نیدست اجامعه ما به   ندهی در آکه  این   دیبه ام    جامعه جهان

  .  ندهیکنند در جوامع آ ییافزادرواقع روح  ییکارافزا یجا کنند. و به 

دست فتاده درواقع به اتفاق ا  ای دن  یها که در جامعه   ییهای کارخراب   نیشتریکه درواقع ب  مینیب م   میاگر ما دقت کن 

که در رأس و قدرت    ییهاانسان   میبدان  دیکه با  یزیو چ  ندبودند که در رأس بودند، در رأس قدرت بود  کسان

  ی کنم رو  ای خودم را اح  فۀی وظ  یخوب. اگر من نقش خودم را به رندیگ هستند درواقع قدرتشان را از من سرد م

که  این   عنی حضور در جوامع اطرافم باشد، خوب    یار یهش  ی عنوان  ارتعاشم بهکار کنم و    یصورت فرد خودم به 

حضور و با    یاریبا هش   یهای ریگم یکرد، و تصم   می مان انتخاب خواهجامعه   یرا برا  یترما فرد مناسب   ندهیدر آ

  که:  میدار  ١۴٣٣ تیب  یمثنو در خواهد شد.گرفته   یبهتر یار یهش

  سرکوفتن صالح اوست آن  خود
  تن  زآن شوم اش زهی ررهد جان تا

  )١۴٣٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  سالح وانهیاز دستِ د واستان
  شود عدل و صالح  ز تو راض تا

  )١۴٣۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  سالحش هست و عقلش نه، ببند  چون
  او را ورنه آرد صد گزند  دستِ
  )١۴٣۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  18صفحه: 

نه تنها خودمان     ذهنمن   یها و سرکوب کردن آن عقل   ذهن عقل من   درواقع ما با گرفتن  ندی فرما  موالنا م  جناب 

  عهده ما هست. به  تیمسئول نیگذاشت. و ا میهم در امان خواه   رید  ذهن ی هارا بله من 

   تر حتدر جوامع کوچ   حت که  این   دیکه به ذهنم رس  ر ید  زیآن چ  خواندم را م   اتیاب  نیا  وقت   رید  زیچ  ی  و

که از آن شخص    ییدهایتمج و   ف یبا آن تعر  م یکن گنده م   ار ی شخص را بس   یها ما  وقت    ما، بعض  انی در اطراف

و اگر آن شخص باز    م یکنبغلشان گذاشتنشان آن شخص را گنده م   ریهندوانه ز  قول گفتن درواقع به   م،یکن  م

ها و آن  آن   یها ردستیخواهد داشت و ز  غلط  یهای ری گم یتر داشته باشد، تصمگنده  ذهنکه دارد و من   فیضع

    .ذهناز آن من  دیخواهند د  بیآس جه یدرنت کنند که در آن شرکت کار م ییکارگرها

دارد که ما چراغ خودمان را روشن    تیاهم   ر چقد  میو متوجه باش  مینی ما نقش خودمان را کم نبکه  این   دوم :  مورد 

  : ١١٩٧شمس، غزل   وانی که در د می و دار یصورت فرد به  می کن

  د؟ یمو همه به جنگند و ز صلح من چه آ تو
  تو چراغ خود برافروز  ،یهزار  ،یانه ی تو

  
  چراغ روشن ز هزار مرده بهتر  ی که

  قِد خوش ز هزار قامتِ کوز  یبه است  که
  )١١٩٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

 یاد یندارم، پول ز  یی جامعه نقش باال  ن یحاال که من در ا  ستیاز دست من ساخته ن   ی کار   چیکه ه   میینگو   عنی

چراغ خاموش    چراغ روشن از هزارتا   ی  د یفرما   که جناب موالنا م  بنم درحال  یکار   توانم ندارم پس من نم

  بهتر است.  

از زندگ کم    ما اصالت داشته باشیم و رفتارها و فکرهایمان را با فضای گشوده شده بیریم که  این   و مورد آخر

 به زندگ مان بریزد.  بخواهیم که خرد زندگ  

مان  هیم در زندگ صورت مد شده، بخوااز دیران تقلید کنیم، و رفتارهایی را که در جامعه ما به که  این   جایبه

    چنین کاری نکنیم که دیران را منحرف کنیم که از ما تقلید کنند.پیاده کنیم. و هم 

ها گرم است. و یا رفتارهایی در  های سیاس و یا اجتماع نشویم، چون بازار این بحثکورکورانه وارد بحث  

  کنیم.  ها را دنبال شدگ رواج پیدا کرده ما آن صورت شرط جامعۀ ما به 
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  19صفحه: 

  گفت تو، زان سان که عکس دیریست 
  جمله احوالت، به جز هم عکس نیست

  )۴۶۶١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  باشد که جامعهکه  این  یعن این  به  با توجه  نباید  بد ما  مان حالش چطور است،  رفتارهای ما، حال خوب و 

  حالش چطور است و حال ما نسبت به آن عوض بشود. در واقع بیت بعدش دارد که:  مان همسایه 

  خشم و ذوقت هر دو عکس دیران 
  شادی قَواده و خشم عوان

  )۴۶۶٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

که  این   یعن وان صحبت مدر مورد خشم ع همان شادی اصیل را داشته باشیم وقت که    مانکنیم، تجربۀ شخص

نفر راجع   ی را دیدم که  وقت بود چقدر خودم  اذیت کرده  او  به   زندگ بود که در  به ی کس صحبت کرده 

که اصال ین شده بودم از آن شخصخشم   نم  شناختم. و این دقیقًا همان خشم عوان است.حواسمان باشد وقت

 پای غیبت م نشینیم، ماده یا خشم عشادی قَو وجود بیاورد، به عنوان مثال.  وان را به تواند در ما ی  

  از اصفهان نیخانم پرو  امیپ☎

  خانه من   نیاز چیه نروم م
  خانه گرفتم وطن   نیتکِ ا در

  )٢١٠٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

 دانم . مدارم نگه م   شهیخود را در ش  ویو د  درون  و مزاحم   بندم م   انیو کارافزا  رون ی ب  یهامزاحم   یرا رو   در

که   ذهنمن   یمتوجه القا  ٩١٢به ذهن نروم. با برنامۀ  ریبمانم و د یی تای یو فضا   ت یخانۀ امن  ن یدر ا دیکه با

  شدم.   ست» خطرناک  زیتوست و عدم چ ینابود  ی«مردن من مساو 

کردم. علت    دایرا پ  کنم؟» م   کوتاه  دارم ول  یم کارجا آن   به  میصادقانه تصم  «چرا وقتسؤال که    نیا  جواب

 یابه مانْد دارد و از شاخه   ل یتما   ذهن. چون من ست و نبوِد عقل زندگ  جسم  یاریعمل کردن با هش   ر، یتأخ   نیا

  . دزدد را م زندگ  ع و تنو که به بهانۀ تازگ  . همان موشپرد م  ریبه شاخۀ د

  نو و شام نو، باغ نو و دام نو روز
  و نو غناست نو، نو خوش شهی نفس اند هر 
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  20صفحه: 

  )۴۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  آمدن.  حساب  به یوخروشِ ذهن، صفر نبودن، تالش براام؟ جوش نکرده  افتیرا در  حال رحمت اله تا به  چرا

   ستیچه باشد؟ ن هست  نۀیآ
   ستیبر، گر تو ابله ن ستین

  )٣٢٠١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  نع حق چون نکارگاهستیص  است  
  است  متیقیبرونِ کارگه ب پس
  )۶٩٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،مولوی(

  ست؟ی معطل در جهانِ هست ک  جز

ذهن  ی عنوان  به   میخواه م   ما ه  باشندۀ  زمانمیشو  دهید  جان یو   .  ا من  نیکه  به  را  و    مینده   ذهناجازه 

وارد   م،یدان که نم  م یاقرار کن  رانی و با ستۀ ح  میشدن، اعتراض و توقع را صفر کن   ده یآن مثل د  یهات ی خاص

به گل حضور خواهد شد و    لیخار تبد  نیا  هنذ. کارگاه خداوند شده، با کوچ کردن منمیشو م  ستیبحر ن

  . کند وجود از پشت کوه ذهن طلوع م دیخورش

  فزون کن  رتیبرون کن، ح  فکرت
  یی مرد صفا ،یمرد فکر  ن

  
  یی ره شد ژاژخا  نیدر ا فکرت

  !؟ییجان، عاقل چرا یشو ا مجنون
  )٣١٣۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  از فوالدشهر اصفهان  یمهد  ی آقاپیام ☎

  : ندیفرما م  ۴۴۵موالنا در غزل شماره    جناب

  تا اَبد  ستی و عاشقست که باق عشقست
  ستیمستَعار نمنه که به جز   ن یبر جز  دل

  ) ۴۴۵شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو
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  21صفحه: 

و ما    م یشو   یفضا    نیبا ا  دیو ما با  ستیگشوده شده است که تا ابد باق   یفضا   ن یا  ند یفرما موالنا م  جناب 

است، از    یمجاز   می که قرار ده  رید  ز یچون هرچ  میرا قرار ده  ی رید  ز یچ  به جز عشق و زندگ   د یمرکزمان را نبا

  : ندی فرمام   ٢۵٢۴ تیو در دفتر دوم ب  یجور  ی است  رفتن نیب

  را  هنگامیهر مرغ ب الجرم 
  عالم راواجب است ا دنی بر  سر 
  )٢۵٢۴ تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو 

و به ذهن    کند لحظه دور م  ن یا  است که ما را از خاموش  کند کار م  ذهنما مثال همان موش من   هنگامی ب  مرغ

  : ندی فرما م  ٣٣٣٩ تی در دفتر پنجم ب و. کشاند م  ذهن ی. سروصداکشاند م

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

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

به آن    هاشدگت یهوجور ترس از دست دادن هم  ی  ندازدیرا ب  ها شدگت یهوخواهد که هم  م  ذهن ما وقت   از

  .دهد دست م

  ات یها و با تجل است و ما با نعمت   ما بهتر از هر نعمت  یکه شرگذار  ندیفرما دفتر سوم م  ٢٨٩۵  تیدر ب  و 

عدم است. و ما   تیما محور  و مقصد اصل می ها را لذت ببرآن  ییتای ی از فضا دیبا م، یبشو دهی همان دینبا اله

  : ندی فرما  . ممیگذرا گم بشو یزها یداخل چ  دینبا

  نعمت، خوشتر از نعمت بود  شر 
  نعمت رود؟  یسو ک  شُرباره

  ) ٢٨٩۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

  

  : از فوالدشهر اصفهان ساله٢٩خانم سارا   امیپ☎

  روزه ی گنبدِ پ نی به پِر روزه، ز  برپر 
   سودا بس شب که نخفتست نیآنکه در ا یا

  )٢۵٨٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  22صفحه: 

پرِ پرواز ماست    زیاتَّقُوا و پره  که و طلبار است. درحال  ناراض   ست،یندارد، قدرشناس و شاکر ن  زیپره  ذهنمن 

  .  دیآ شده مگشوده یکه از مرکز عدم و فضا 

قضاوت و مقاومت    ست،ین  جوب یو ع   نیبب یمراقب است، ع  کند، م   زیبه حضور پره   دن یو مشتاقِ رس  طالب

  ست. «اتَّقُوا» نیو ا دارد توجه زندۀ او را ببلعند و مرکزش را عدم نگه م رونیب یزهایچ  دهد ندارد و اجازه نم

  روزه ضرر دارد صد گونه هنر دارد  گر 
  سِر روزه  یدگر دارد، سودا یسودا

  )٢٣٠٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

به او زنده    میو بخواه  میخداوند را داشته باش  یدر ابتدا ممن است دردناک باشد، اما اگر سودا  زیو پره  اتَّقُوا

دنبال اتَّقُوا به  دارد. به   دهیبله صدگونه فا  شود محسوب نم   تیتنها محروم است و نه   ارانه ی درد هش  نیا  م، یشو

  لحظه است. ن یخداوند در ا  اکه همان عشق و وحدت ما ب میرس م  ت ینهایلذت ب

  ست نام اواست، عشق شده یاکرانهیب لذّتِ
  است، ور نه جفا چرا بود؟ ت یخود شا  قاعده

  )۵۶٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  م، یکن م  جادیا  تیباشد، درد و نارضا  ها دگینگرفتن از همان  از زندگ  ناش  تِیشا  ۀیبرپا   اساس زندگ  اگر

خداوند    تینهای و ب   و جاودنگ  تیاز جنس ابد  دیکه با  م ییما  نی. امیکن خودمان را از رحمت خداوند محروم م 

صورت آن    نیو در ا  کند توجه م  مانی هاخواسته خداوند به    تیو نارضا  تیبا شا  میفکر کن که  این  نه  م،یشو

  .میاکاهش داده ذهنرا در حد من  تینهایو ب تیابد

  م، ی بش  ارانهی و فضا را با درد هش  م یبنا بذار  اق یطلب اشت  ز، یصبر، شر و پره  ۀیرا برپا   اگر اساس زندگ  اما

  . شود راهنما و چراغ راهمان م  خود زندگ

  گفتا که قالووزم سوزم،که م   دید چون
   نَرفْتَستکان راه  اموزم،یب تیراه

  )٢۵٨٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  .شود راهنما و چراغ راهمان م 
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  23صفحه: 

  : از فوالدشهر اصفهان  ساله  ١۶خانم فائزه پیام  ☎

ما را    ید یتا از ناام  میکن و از خداوند طلب کم م  میگرد به دنبال کم م  رونیدر ب  میشو م  دیکه ناام   زمان

و از خدا در   م یکن طلب کم م  جسم   یار ی با هشکه این لیدلبه  م،یکن نم افتی در  پاسخ  چیآورد، اما ه رونیب

  . کند که کممان م میاتجسم کرده ذهن خود جسم

خودش را در ما آشار    ییفضاگشا   قیخداوند از طر  م،ی کن و ذهنمان را خاموش م   می کن فضا را باز م  وقت   اما

و   میرو نم   رونیدر ب  یزیبه دنبال چ  ریو د  میشوم  لی حضور تبد  یار ی به هش  جسم  یاریو ما از هش   کند م

از    م،یکن مشاهده م رونیکه در ب  یز یکه ما را به حضور زنده کند. هرچ  ستین در بیرون    ز یچچیه  میامتوجه شده 

  درون خودمان است. 

  هرچه در عالم هست   ستیز تو ن  رونیب
  ییکه تو خود بطلب هرآنچه خواه در

  ) ١٧۵٩   شمس، رباع وانید ،ی(مولو

  

  از دانمارک عل ی آقاپیام ☎

  ۀ محترم قانون جبران و هم   کنندگانِت یو رعا  زیعز  یشهباز   یاحترام و با سپاس فراوان از آقا   میدرود و تقد  با

پور و گروه محترم  زارع   یِجنابِ آقا   ی هابرنامه مشارکت دارند و جا دارد که از تالش   نیکه در تداوم ا   کسان

   را داشته باشم. عنوان متن هست: من سم ی گزارکمالِ سپاس  شانیا

  بجنبد، دم بود  سر یکه او ب  هر 
    چون جنبِش کژدم بود جنبشش

  )١۴٣٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شبور و زشت و زهرناک و  کْژرو
  او خَستن اَجسام پاک  ۀشیپ

  )١۴٣١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کند  م  دیآن را برشمرده است و تأک  یها ژگ یاز و  کرده و برخ  هیرا به عقرب تشب  ذهنباال من   تیدر دو ب  موالنا

  مانند حرکت عقرب است.   که حرکت ما در ذهن و بدون استفاده از خرد زندگ 
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  24صفحه: 

  است.   توهم ۀباشند نیدر ذات ا کنندگ گمراه   تیخاص عن یاست  «کژْرو» 

اقالم    دن یفقط قادر به د  جسم   یاریهش رایراه درست را ندارد، ز صیو تشخ   دنید ییوانات   عن یاست   «شبور»

  . دهد زشت و ناپسند را از خود بروز م  اتیخصوص ۀن هم است چو «زشت»است.   ذهن

و آن    کند است که از خود متساعد م   کننده و دردناکمسموم  یمحصول و بازده آن انرژ   عن یاست    «زهرناک» 

  .  زدیر م  رانیرا در جان خود و د

را   زندگ   تیسان هدا  شود داشت؟ چطور م  توان م  خطرناک   ۀباشند  نیاز چن   یچه انتظار   فات یتوص  نیبا ا

است    یخطری عقرب ب  نیکه ا  دیعقرب اعتماد کند و بو   یکه به    دیاده یرا د  حال کسدست او سپرد؟ تابه به

    ابد؟خانه بخو  ی عقرب در  ی راحت با  الیو با خ 

  م یمان باخبر شودر خانه   یو چه بسا اگر از وجود عقرب   م یرا بن   یکار   نیچن   میستیاز ما حاضر ن  ی  چ یمطمئناً ه

برشمرده است چطور ما حاضر     ذهنکه موالنا از عقربِ من    فاتیتوص   نیاز ترس خوابمان نبرد. حال با وجودِ ا

دوست    نیاو را بهتر  با چه عقل  م؟یده نوازش هم قرار م  واو را موردِ لطف    و حت میخانه شوبا او هم  میاشده

  م؟ ی کن کارها با او مشورت م و در تمام  میدان م  خود

اوال     عنی  .باشد در اطراف او است مجه  ن آ  سم به هر  قیزدن و تزر  شی عقرب ن  نی ا  ۀشیکار و پ  دیگو موالنا م

من    نیا   خروج  اًی و ثان  کند مخرب و دردآلود م  جاناتی به ه  لیرا تبد  رسد که دستِ اول به ما م  زندگ  ی روین

سم  ی است که در مح   یزهرآلود   یها رفتارها و واکنش   ۀمانند خشم و ترس و هم  ییدردهااطرافش پخش    ط

.  باشد م  ترع یوس  زین  اشو آلودگ   بیتخر  ۀدامن  باشد،  ترش یب  من سم  نیا  اری قدرت و اخت  ۀطی. هرچقدر حکند م

  : میدار اتی اب ۀدر ادام

  بود نیبوب آن را که سرش ا سر 
  بود  نیمستمرش ا  یِو خو خُلق

  )١۴٣٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  صالح اوست آن سرکوفتن  خود
  تن  ْ ز آن شوم اش زهی ررهد جان تا

  )١۴٣٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  25صفحه: 

  سالح وانهیاز دستِ د واستان
  شود عدل و صالح  ز تو راض تا

  )١۴٣۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  سالحش هست و عقلش نه، ببند  چون
  او را، ورنه آرد صد گزند  دستِ
  )  ١۴٣۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

برخورد با او را    کارِراه   دهد، که دائماً همراه ماست خبر م  خطرناک   ۀباشند  نیاز وجود چن که  این   پس از  موالنا

چنان   م،یکرد  فیرا توص  شی وخوموجود زهرناک را که خلق   نیسرِ ا  دیبا  دیگو . او صراحتاً مدهد هم ارائه م

  ادامه دهد.  شیهای کار شود و به خراب  تری روز قو رتا او ه برود، مبادا با او مدارا کن  نیکه از ب یبوب

  .میاده یدرد و عذاب کش   همهن یکه ا  میانکرده   یکار   نی چن  ادی به احتمال ز  ؟میاحل عمل کردهراه   ن یواقعًا ما به ا  ایآ

  ی کار دشوار   م،یخالص شو  وانه ید  نیاز شرِ ا  دیو قانع کردن خودمان که هرچه زودتر با  من سم   نیا  ییشناسا

رو  ازیاست که ن  ا  نیا  مشل اصل  خود دارد.  ی به تمرکز و کار  را به صورت   ن یاست که    ی هاعقرب خودش 

مواقع مانند عسل به مذاق ما    ترش ینشود، زهرش هم در ب  ییشناسا  اش واقع  ۀتا چهر  کند گوناگون بزک م

 کند  ما نفوذ م  در جانِ اصل شسم مهل جیتدرپنهان است و به اش کشندگ تیخاص که درحال د،یآ م نیریش

  .راندیم و ما را در گور ذهن م 

  با درد و نَکال  ستیتو مرگ  بعدِ
اْلوِصال   یبعد خاصه   که بود بعدَ
  )٢٨٩۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

او را    یِ وخوکژدم خلق   نیاز حد با ا  شی ب  نینشخاطر هم به  میاجهان شده   نیعنواِن امتدادِ خدا وارد اکه به   ما

 میافاصله گرفته    زندگ  ا یروز از خدا  روزبه  م،یشو  ن یقر  با خود زندگ    بعد از مدت کوتاهکه  این   یِجا و به   میاگرفته

چون    بزرگان  یهایی و با راهنما  میو تالش کن   سع  دیهمان اندازه با   هب  میااندازه که از اصلمان دور مانده   و هر

  . می برس موالنا دوباره به وحدت با زندگ

اتفاق جامعه هم  بیقر  تیطرف اکثر   ی است چون از    سخت   اری کار بس  نیا  ول   ا ی  وی چنان تحت فرمان دبه 

ا  طانیش د  ییدرد و کارافزا  جادیدر حال  از طرف  و  ب  ونهگهمان   ریهستند  و    » «ارجع  کند، م   انیکه موالنا 
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  26صفحه: 

به  کار هرکس  یِسوبرگشت  م   یار ی از بس  پوشمستلزم چشم   را یز  ست ین   خداوند  جا  این   ر . دباشد از شهوات 

  برد که گفته است: یپ امبریپ ثی حد نیا ت یبه اهم توان م

  الْجنَّةُ ِبالَمارِه، وحفَّتِ النّار ِبالشَّهواتِ.»  حفَّتِ«

  شده است و دوزخ در شهوات.» دهیپوش ند یناخوشا  ییزهایدر چ «بهشت

  ) ثی(حد

  رتانیناپذ شما و همراهانِ خستگ   ۀوقفیدارد که با تالش و کوشش ب  یشر و سپاسزار   ی احوال جا  ن یا  ۀهم  با

ا ب  نیو پخش  ا  یبرا   کژدم زشت و سم  نیا  واقع   ۀچهر  رینظیدانِش    ی راه برمال شده است و جا   نیطالبان 

  شود.  ترش یاز خواب ذهن ب  دارشدهیب  ی اهتعداد انسان   های روشنگر   ن یاست که با گسترش روزافزون ا  ی دوار یام

  تو دارد یتو دارد، سرِ سودا یمن را دلِ
صفرا رخ تو دارد  یفرسودۀ زردم غم  

  )٧۵٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  

  سخنان آقای شهبازی  

با مرکز عدم    خوب است. فرزانه خانم جوان   لیمعلوم است که حالتان خ   د،یماشاءاله شما امروز آواز خواند

   ی هرحال تبرو به  شدمثل شما مرکزمان عدم م  م،یوسال شما بودکاش ما هم که به سن   یخوب است! ا  لیخ

   سال ست یبتواند مرکزش را در ب  تر از شما. اگر کسجوان  شما و حت   یهاسنبه شما و دوستانتان و هم   میگو م

  د، یطور هست نبوده، بله! شماها هم همان   رشیکه تا حاال نظ  دید  میاز او خواه   یورز و عشق  یعدم کند، ما خردورز

  ماشاءاله.

  پیام خانم فرزانه از فوالدشهر اصفهان: ☎

  باز است دهیالمنت و له که در م
  است  ازین یرو که مرا بر در او رو زان

  ) ۴٠(حافظ، غزلیات، غزل 
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  27صفحه: 

  باز است دهیم   در، نه مجاز است قتیحق

است و چه شد که تصور کردم من    رانیکردن د  حتی کردم نص  ییکه در خود شناسا  ام ذهن   یها از من   ی

  کنم؟  لیتحم رانیرا هم به د هان یهمه ا دیو با دانم م

آورده    رونیسر ب  رید  جهت  ینظر را خورده است و پندار کمال از    هشیاریکردن    حتینصکه  این   حال مثل 

  یی گو که مجه  آن   بو تا بر طبق  ران یهم به د  نیو ا  یاده یو فهم   دان را م  تیو آن ب  تیب  نیا   است که تو معن

  عمل کنند. 

   ی کننده و    لیبه عنوان تحم   ذهنمن   ی پا  کهدرصورت   شدن جبر خداوند است ول  لیدرست است که تبد 

خودم را نشان بدهم و    هانیا  عمل در من سبب شد که بخواهم با همۀ   نیا  جۀ ینت  نباشد.  ان ی بسته در م  یی فضا

  . کنند از من هستند و اشتباه م  ترن ییپا سطح  رانیمتفاوت است و قطعاً د رانی من با د سب زندگ  میبو

 ام  با توجه به قضاوت ذهن افراد را حتیقصد نص  تیب  یخواندن  ایو خنده   که مثال به طور شوخ حال زمان

از مقاومت در مقابل من    کوه   دی. شاستمیتا کارشان حل شود، اصال متوجه نوع درد و مقاومت افراد ندارم  

است که    نی م  دانیچه م   ری د  نیو ا  کنم ر م تو مرکزش را سفت   دهم به او م   شتری ب   یکار درد   نیاست و با ا

  تو هستم.  نه من خداگونگ دیگو کند و م  کار م انهی موذ  اری بس کنم. احساس م ستمیمتوجه آن ن

١(  

   و سن را حبر  ر ی مر غ تا کن
    نیم را بد خو و خال شیخو

  )٣١٩۶ تی ب   ،پنجم  دفترمولوی، مثنوی، 

  . یشو م  خودت بد خلق و خال را دانا کن   رانید تا بخواه 

  از آن مرد:  شهیحضرت رسول و پنهان شدن عا در داستان وارد شدن مرد کور به خانۀ )٢

  از در شتاب  ر ی چون درآمد آن ضر 
  بهِر احتجاب  ختیبر  شهیعا
  )۶٧٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،مولوی(
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  28صفحه: 

  زآنکه واقف بود آن خاتوِن پاک 
  رشْناک رسولِ  یِوریاز غ

  )۶٧٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،مولوی(

  و حاال فاش کنندۀ   می نیبما که او را م   ول  ندیب او ما را نم  .ذهنخود از هر من   فی کردن حضور ضع  پنهان

  است.  ذهنمن   تیحضور در هر وضع

٣(  

  گفت حق که بندگانِ جفتِ عون 
  و هون  رانندآهسته م نیبر زم

  )٨٣۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،مولوی(

  ها نسابم و فقط فضا را باز کنم. به آن که طوری به ها باشمرفتارم با انسان  مواظب

  کنند از محبت، مرده زنده م
  کنند محبت، شاه بنده م از
  )١۵٣١ تی وم، بددفتر  ،یمثنو ،مولوی(

و   غامی اگر فضا را باز کنم پ  پس   .رود م  هانه یاز ره پنهان صالح و ک   هانه یدر س   هانه ی از سکه  این   ریمورد د  و

  .کند نم  یکار  . عمل و نقل قول ذهندیبه گوش خواهد رس تنن زندگ تن

  و سِجل  ما یا ِری نُطق و غ ِریغ
  ز دل   زدیهزاران ترجمان خ صد
  )١٢٠٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،مولوی(

  . »چراغ خود برافروزتو  « ،د یگو م لیدل  نیهم به

  مردۀ خود را رها کرده ست او
  رفو دی را جو  انهیمردۀ ب

    )١۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،مولوی(

هستم پس توجه به مرکز و درون و روشن نگه داشتن    ران ید  ر ییخود را رها کردم و به دنبال تغ  ب یع  ییشناسا

  اول در خود باز کنم.  ،نمیب م  رونیهر گره که آن را از ب دیواقع من با در  شود؟ شمع حضور چه م
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  29صفحه: 

  جناب موالنا دارند که:   ٧٩۶در برنامه   ٢٣۴۶در غزل   

  حه؟یالنَّص ن ی که اَلدّ دَستیشن
  انه  یجستن از م  ست؟یچ حتینَص

  )٢٣۴۶شمس، غزل  وانید ،یمولو(

حال    نباش   انی صفر شود و تو در م  دیتو با  ذهنهمان من   کهاین  دیگو م   ست؟یچ  حتیاست و نص  حتینص  نید

است که رفتن    ن یآن هم د  می دار  حتینص    ی  درست نکن.   یدئولوژ یا  تیهاو آموخته   نیخدا را تجسم نکن و از د

  لحظه.  نیا ییتای ی و صفر کردن مرکز خود است و وارد شدن به فضا ها دگ یذهن و همان یاز فضا

  ��  ��  �� پایان بخش اول��  ��  ��

  ا یخانم فاطمه از آمر  امیپ☎

  » زندگ   بیطب«

  .کند درمان م  ییفضاگشا یرا با دارو  یای ماری و ب ی در خانۀ عدم وجود دارد و هر درد زندگ بیطب 

کرد،    مرکز را خال  دیعدم وجود دارد پس با  ۀدر خان   ب یطب   نیاگر ا  م؟یکن  دایپ  دسترس   بیطب  نیبه ا  چونه

  در مرکزِ ما نباشد.  اتفاق  چیو ه  کسچیه  ز،یچچیه  دیمقاومت را صفرِ صفر کرد، با دیبا

ا  زمان و اگر بخواه   نیا  ب، یطب   نیمالقات  تأث   میلحظه است  ا  دیباشد با  رگذاریدرمانش  .  م یلحظه بمان  ن یدر 

تمام   لحظه، وقت   ن یبه ا  میآمد   . وقتجاآن   عدم و ماندن در   ۀ رفتن به خانمالقات فقط طلب است و    نیمخارج ا

  .  کند ما را درمان م  ییق فضاگشایاو از طر  م،یرا مالقات کرد بیطب   نیو ا  میرا انداخت  جاناتیه

آن را    یاحال گذاشته ا باز بماند و اگر تابهفضا نگذار ت  نیدر ا  یز یفضا وجود دارد، چ  تینهای درون تو ب  دیگو م

آرام آرام آرام    دیگو باش. م  م یتسل  م یتسل  م یتسل  یرو شدروبه   اگر با چالش  دیگوفضا باز شود. م   ن یبردار تا ا

  .  کنمرا درست م   تیکارها ۀ هم اندازم، م ار  تیدردها ۀتوکل کن بر من، هم  دیگو باش. م

 نیتربخشکه لذت   نیشده و بب گشوده   یِ فضا  نیمو، بذار من حرف بزنم، از ذهنت سفر کن به ا  چ یتو ه  دیگو م

  و وجود دارد.   یاحال کرده که تابه  ستی سفر
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شدن با من، در شرِ شناختِ     یدر شِر امانِ    ،ییفضاگشا   نیدائماً در شر باش، در شرِ اماِن ا  دیگو م

  .ریو هزاران شر د یآموز  م  یو دار  سفر هست نیدر اکه این  من، در شرِ  دنِیمن و د

که ممن است    ییهاعشق بورز و محبت کن مخصوصاً به آن  توان همه را دوست داشته باش و تا م  دیگو م

  سخت باشد.

ت باز  خود  ی هاچطور گره   نی باز کن، بب   را شاد کن، گره از کار کس    دل  ، کم کن، هر کم  توان تا م   دیگو م

  . شود م

  ات را. کس و همه گذشته همه  ز، یچببخش، ببخش خودت را، همه  دیگو م

  نه سبب را.  نیتو مسبب را بب  ، که تو بدانجه آن  است فراتر از هست علت ی بدان اگر درد دیگو م

  . زیآهسته راه برو با حزم، تأمل و پره دیگو م

نَبر در ذهن، همه را من بب   کسچ یرا به واکنش واندار، ه   کسچ یکه ه   دیگو م فقط    ن، ی همه را عشق بب  ن،یرا 

  نکن.   ان یو ب نیرا نب یرادیا چیه  ن،یرا بب  های خوب

خاطِر فقط وجودت، فقط بودنت و نورت به   ران یآفتاب بتاب تا د   یمثل  قدر  این  بده،   قل یخودت را ص  قدرنیا

نداشته باش، با خودت دوست باش، با خودت با    توقع  چ یه  . ییبو  چیه که  این  شوند بدون  دهیراه کش  نیبه ا

  .  نداز یبرخورد کن، خودت را هرگز مالمت نکن، پندار کمالت را ب نرم

موقع    سالم و اندازه بخور، به  یکن، روزانه ورزش کن، غذا   ینگهدار   اتیزیچهار بعدت توجه کن، از بعد ف  به

  و اندازه استراحت کن و بخواب.  

  مرتب دقت کن.  تیهادر ارتباط باش، به نفس  عتیبا طب  دیگو م

در تو زنده    نشی شاد باش و شاد بمان تا ذوق آفرقدر  این  ، رون یب  لیدل   چیشادِ شاد شادِ باش بدون ه  دیگو م

هزاران    نی افریب  ران، یخودت و د  یآرامش برا  ن یافریب  ران، یخودت و د  یبرا   سالمت  نی افریب  ، ن یافری شود و ب

  و برکت.   ییبای ز ، یهزار ن

  . داریحاضر و ب ز،یکوشا، ت ا،یسب باش، پو دیگو م
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  ن ی راه، در راه مالقات با من، قدرش را بدان، جبران ا  نی چقدر تو را دوست دارم که گذاشتمت در ا  ن یبب  دیگو م

  دادن ادامه بده.  غامیبه پ دیگو لطف را بن. م 

درد    چ ینه ه  نه درد جسم  ماند، نم  یدرد   چیشد، ه   ت ینهایدرونت که ب  یفضا   ،ی فضا را که باز کرد   دیگو م

 میگو . به تو م دهم حل به تو نشان م به من اعتماد کن، راه   دهم، به تو قول م  دهم، من تو را شفا م   ،یرید

  . هم مراجعه کن ونر یب زشبه تو گفتم به پ دیشود. شا تیتا کم شفا رونیدر ب  چار کن 

  روشن شد   یآمد صفا آمد که سنگ و ر صفا
  هر نزار آمد   یِآمد شفا آمد شفا شفا

  
  مشتاقان  یِآمد به دلدار  بیآمد حب بیحب
  آمد  اریهوش بِیآمد طب بیآمد طب بیطب

  )۵۶٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  خانه من    نیاز چیه نروم م
  خانه گرفتم وطن  نیتکِ ا در

  
  د یعمر از تو نخواهم بر  باق

  به گوشِ توام و مرتَهن  حلقه
  )٢١٠٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  از کانادا  سایخانم پرپیام  ☎

  ل ی روبرو بودم. خ  داد، خودش را به من نشان م   بار ی چالش که هرچند وقت    یبود که من با     ماه  چند 

چالش    نیهم شده بود که هم  یسه بار‐دو  از کنار آن گذشته بودم، ول  ها فضا را باز کرده بودم و به آراموقت

چالش فضا را درست باز نکرده بودم و درس آن را    نی من را به ذهن برده بود. متوجه شدم که من در برابر ا

افتاد که   اتفاق  روزیدکه  این  . تا شد و تکرار م  آمد خاطر بود که چالش مرتّب م  نی ودم و به همکامل نگرفته ب

  را عوض کرد.   زیهمه چ

جا  آن   که دانشجوها در  قاتیتحق  شاهیمن در سرِ کار، درست در کنار آزما  سِیقرار است؛ که آف  نیاز ا  داستان

  ی صدا   زدند، مّدت با هم حرف م   بلندبلند و طوالن  شاهیکه دانشجوها در آزما  قرار دارد. هرموقع  کنند، کار م 
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آف در  م   س یآنها  به گوش  هم  صورت کام  د، یرس من  به  ا  الالبته  از  من  ذهن  اما  به    نیگنگ.  شروع  مورد 

م  یساز مساله  من  و در گوش  بود  دانشجوهاخواند کرده  رو  تی: که  تحق  یتمرکزشان کامل  و    قاتشان یدرس 

خود دفاع    نامۀان یو نخواهند توانست به موقع از پا  دهند به هدر م  ریوقت خود را با حرف زدن با همد  ست،ین

  کنند. 

  شه یدر ش  را مدّت   ذهنمن   وی د  م،ینکن  » «حبر و سنرا     که کس   م؛یاگرفته   اد یموالنا    ی هاکه از آموزش   یی جاآن   از

  ر یوقت هست که دارند با همد  لیدانشجوها خ   دمید  وقت  روزیکرده بودم، اما چالش همچنان برجا بود. د

ها گفتم که:  دلخور بودن من را حس کرد، به آن   شدکه از آن م    رفتم و با لَحن  شاهیبه آزما  کنند، م  فیتعر

خود    قیکار و تحق  یم تمرکز خود را بر روتما  د،یهست  شاه یکه در آزما  که موقع  کنم  "من از شما خواهش م

بعد از کار."    ایو    دیرو ناهار م  ی که برا   مانند وقت  ر،ی د  یهازمان   یبرا  دیها را بذارکردن   ف یو تعر  د،یبذار

  گفتند: چشم.   عیمؤدب هستند، سر   اریکه بس ییجاآن  هم از  جوهادانش

که احساس من خوب    دمیبرگشتم، د   سیبه آف   بود، اما وقت  درخواست من از آنها کامال منطق   نینظرم ا  به

  . زار رضا آشفته است»«سمن ام که کرده ییکه خطا دمی. پس فهم ستین

  کرده است ییبداند که خطا پس
  زار رضا آشفته استسمن که

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

نفر که با    ی بد نباشد که از    دی. با خودم فکر کردم که شاگشتم مسأله م  نیا  یبرا  حلهمچنان دنبال راه   من

از    یشتر یسابقۀ ب   سال  ستیب‐در دپارتمان ما هست که پانزده  ی. استاد رمیب  ییراهنما  ی تر است مقدارتجربه

کرد که به    هایی راهنما  یسر یکردم. او هم    بتبا او صح   چالش کم   نیاو رفتم و در مورد ا  ش یمن دارد. به پ

کنم تا   ییصبر کنم و فضاگشا ی مقدار دیکه با دمیفهم نوبۀ خود ارزشمند بود، اما احساِس من همچنان بد بود. 

  کردم، م  ییکه صبر و فضاگشا  طورن یمنوال گذشت، و من هم  نی.چند ساعت به همرم یاتفاق را ب  نیا  یها درس

   من باز و بازتر شدند.  یاتفاق برا نی ا یهاو درس  شدند من روشن م یبرا ی یچراغها 

  ت» ی«گله و شابه    رومی. مکند م  والیه  یاست. من را مثل     ترسناک  یکه چقدر خانۀ ذهن جا  دمیاول: د  درس

من    یفکر کردم حاال که آنها دانشجو.  کنم م   » «حبر و سن! آنها را  دیزن حرف مقدر  این   که؛ چرا  م یاز دانشجوها

  کنم.  و نَه  امر آنها را دارم و حق دارم به آنها  اری اخت ر یهستند، د
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چون    ول  دهد، ها محل راه  یسر   ی.  ندیآ تجربه م  یاند. از روهمارم خوب   یهاه یکه توص  دمیدوم: د  درس

از قبل    ش یکه گفته بود را خودم هم کماب  ییزهایچ   شتریجلو ببرد. ب   تواند نم  لیذهن است آدم را خ   یاز رو 

  م؟ یای ب رونیچالش ب  نیدانستن کم کرده بود که من از ا نیا ای آ ول دانستم، م

دانشجوها    یقبل به خودم گفتم: که من با حرف زدن و سر و صدا  یها بار در ماه   ن یکه چند  دمیسوم: د  درس

و شناخت در   لیتبد نیا قتاًی ام، اما حقکرده  شهیرا در ش  وید ایکردم و  ییفضاگشا هم یندارم، و تا حدود  یکار

را به   رشییو تغ رمیرا کامل بپذ  تیوضع نیباز نشده که اقدر این  نشده است و فضا  جادیمورد هنوز در من ا نیا

  بذارم. فَکان»ْ «قضا و کن عهدۀ 

ناراحت بودم،    ییجورها  ی به خانه،    دنیبعد از رس  تا مدّت  و حت   گشتم مچهارم: در راه که از سرِ کار بر   درس

امروز چن  : گفت که م  دمید خودم را م  ذهنمن   آمد! حت   شیپ  میمن و دانشجوها  نیب  یبرخورد   نیکه چرا 

آنها در عوضش وقت خودشون را هدر   ول  ت،یدانشجوها  یبرا  ی گذار م  یوقت و انرژقدر  این   یتو دار   ن،ی"بب

  ."دهد جانب نشان م  بهْ موجه و حق   لیمن، خودش را خ  ذهنکه من  دمی. د ستندیو قدردان ن  دهند م

فرق دارد، و از   رید یمتوجه شدند که حال من امروز با روزها  عیمادرم سر دم،یبه خانه رس پنجم: وقت درس

فکر به    نیکردم. مادرم گفتند: "هر موقع ا  فی تعر  شانیرا برا  انی افتاده است؟ جر  اتفاق   ای ه آ: ک دندیمن پرس

بد نباشد    دیبد، شا  ایخوب است    شانیبرا  یرساکت باشند و چه کا   ییبو  تیبه دانشجوها  یذهنت آمد که بِرو

تو اگر    آن کار را نکن، ول  ا ی کار را بن و    ن یا  ندی ویهستند که به تو م   کسان  شهی که؛ هم   فتیبِ  نیا  اد یکه به  

که در    » زنْ «سوت   رادیا  نی. اندیگو درست م  قتاً یحق  دمی." د ده م مجاآن   را بهتر   تی کارها  به حال خودت باش 

  در خود من هم هست.  دم،ید م رانید

  مباش  منینبود، ا بتیهمان ع گر 
  فاش  ز یاز تو گردد ن بیآن ع بوک 

  )٣٠٣٨ تی دفتر دوم، ب ،یمولو ،ی(مثنو

انقباض را در بدنم    نیکردم اثر ا  با خودم خلوت کردم. سع   یبه خانه، مقدار   دنیپس از رس  ششم: مدت  درس

را در   م یعالمه عشق نسبت به دانشجوها   یسوت،    ی در آن فضا  دم؟ یعوض آن چه د  دیدان م   ا یآ   . ولنمیبب

و خوب نسبت به همه    فیلط   سح  یدر من نبود. فقط عشق بود.  و خشم    یاز دلخور  یاثر  چی. هدمیخودم د

 ها ن یآنها بهتر  ی برا  یدلسوز   ی که چقدر از رو  کردم احساس م  .نمی را در آنها بب  زندگ  ی  توانستم آنها بود و م 

موالنا را نسبت به خودم احساس کردم. با تمام وجودم   عشق  انی حس عشق خدا و جر  باره ی. به  خواهم را م
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زندگ و شروط  بدون شرط   عشق   د وجود  دمیرا  با  اکه  این  که  حت   رادهایا  نیمن  و  دارم  دل    د یشا  روزید  را 

  بود. جا آن  و شروط همچنان  عشق خدا و موالنا، بدون شرط  ام، ولرا هم آزرده  میوهادانشج 

  من آن ننگرم، رحمت کنم  یل 
  پر است، بر رحمت تنم  رحمتم
  )٣١۵٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی مند هستم که با صداقت کامل براعالقه   ار ی که بس  دمیآمد. د   ش یپ  میبرا   تواضع و خودشستن  ی هفتم:    درس

  ی خاطرکه با لَحن آزُرده که  این   کنم به خاطر  قلب از آنها عذرخواه  می و از صم  سمیرا بنو   ل یمی دانشجوها متن ا

که در گوشم    دمید ذهن را م  شدۀ شرط   ی لوهاکردم، ا لیمی شروع به نوشتن متن ا با آنها صحبت کردم. وقت

به  است؟ اما    یاحرفه   ی کار  ت، یبه دانشجوها   خواهمعذرت   ل یمی که نوشتن ا  مطمئن هست  ای : که آخواند م

  ند، ی فرما م  شانیاست. ا  به دست موالنا و زندگ  ارمی . من اختدینی حرف او گوش ندادم. گفتم شما لطفا کنار بنش

  .کنم کار را م  نیبخواه. پس ا عذرتخود را بشن و م 

  دان که صفها بشند  یریش سهل
  که خود را بشند آن است آن ر یش

  )١٣٨٩ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ی آرامش و عشق فضا   یدوباره آمد. بو  ل یل  نیخوش سرزم   یرا فرستادم، بو  لیمیاکه  این   هشتم: پس از  درس

بود. مجنون گفت: که من درون خودم، قَالووز   نیکه کار درست هم  دمیدرونم را پر کرده بود. همان موقع فهم 

. شود است که در دل روشن م   ز ییتم  ص وی همان چراغ تشخ   نی. اکند م  یی راهنما  ل ی ل  نیدارم که من را به سرزم 

  رفتم.   لی ل نیتا سرزم  روزید ز،ییبا نور آن چراغ تم

  کرد مجنون، قَالووز دارم  ندا
  یی کنَد رهنما لیل   یِبو مرا

  
  روشن  نهیدر س  ز ییاست تم چراغ

  ییو دغا ب یتو را از فر  رهاند
  )٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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بازخورد   درس دانشجوها د  ینهم:  از  بس  افتی در  شبیکه  زبان و بهرکدام    بود.  بایز  اریکردم  با    ان ی جداگانه 

 ی ری. دممنونم   دیانعطاف و تواضع به خرج دادکه  این  که از  گفت م   یفرستادند.    ل یم یمن ا  یصادقانۀ خود برا

  چ یما ه  ی خوب شما برا  تی در ن   فت یم  یر یممنونم. د  د یو باصداقت هست  می با ما صمکه  این   که از   گفت م

ش  ری. و دمینداراهیکرد که کمتر در آزما  میتمام تالش خود را خواه  ن،یهم نوشت که پس از ا  یحرف    ش

  ما هم آرام باشد.  یو صدا میبزن

شرت  «عچرا که    د، یخود نترس  ذهناز کوچ شدن من  ند؛ یفرما از موالنا افتادم که م  ت یب  اد یبود که به    جا نیا

  . است» ذهندر کوچ کردن من یو شاد 

  مونس روزم، نگفتم دوش در گوشت یا ایب
  یی فزایخندد، تو کم زن تا ب  عشرت در کم  که

  )٢۵۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  

  اصفهان  فوالدشهر پیام خانم نسترن از ☎

  و لهو است و شما لَعب  ای: دنگفت
  خدا  دی و راست فرما تیکودک 
  ) ٣۴٣١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

   کودک  ، نرفت  رونی َلعب ب از
  ؟ ذَک باش َذکاتِ روح ک  یب

  ) ٣۴٣٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  : ٢٠  هیآ دی حدٔ سوره  میقرآن کر طورن یهم  و

آرا   هودهی است و ب  چهیباز   جهانن یا  که زندگ   دیبدان اوالد. مانند    ییجوو افزون   و فخرفروش  شیو  در اموال 

رو  باران افکند. سپس پژمرده شود و ب  شیها دنییکه  را به شفت  که خاشاک شده و در آخرت     نیکافران 

   جز متاع  ای در دن  او. پس زندگ  یآمرزش خدا و خشنود   گروه  بیعذاب سخت است و نص  گروه  بینص

کردن، خواستن   شیبوذهن مثل کم یهای و از باز  میکودک هست میهست  ذهنکه در من  زمان تا !ستین بندهیفر
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  36صفحه: 

  ی خشم، نفرت، به فضا  نه،ی کردن، هتک حرمت کردن، دروغ، شهوت، حسادت، ک   انی و نخواستن، خود را نما

  . میزن پرسه م ردانو علف سرگ آب یب یصحرا نیدر ا  کنان ه یچو کودک به دنبال مادر گر. هم میانرفته  ییتای

  ی جا و به  میشو نم  اریهرگز هش  وانیشد؟ و بدون فَنا کردن روح ح   میخواه  اریهوش  ک  ذهنبدون کشتن من  و

  م یرس م  یبه بلوغ معنو   زمان  . از کودک شود درد انباشته م  یو دوباره درد رو   میکن  م  ی فضابند  ،یی فضاگشا

  . میرا به صفر برسان   مانیهاخواسته سرعت   رونیکه از ب 

  که جنّت از اله  غمبریپ گفت
  مخواه  یزیز کس چ ،خواه هم  گر 

  )٣٣٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  آن مرغ است، خاموشت کند   رتیح
    و پرجوشت کند ینهد سرد بر 

  )٣٢۵٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  یی بر فضاگشا  ی) خلقت امروز Base(  سیو بِ  هی. پامیشو م  لیتبد  پس از خودِ زندگ  م،ی نخواه  یز یچ  از کس  اگر

 بیبه تخر  یبوده است برا  ذهن   وید  ی  بیفر  رونیب  الِ ی در ام  گذرانو خاموش کردن مرر ذهن است. خوش 

  انداختن بشر در جهان. 

و    خاموش  ی با ما ندارد و در فضا  یهم کار   و کس  میندار   یکار   که با کس  میشاد و خوشبخت هست   زمان  تنها 

  .دیآ از دست ما به کم بشر برم یز یکه چه چ میبه رسالت خود ببر یپِ م یتوان م  زندگ رتیح

  ن یست از امادر: تا جهان بوده گفت
  ن ی بدند اندر زم  انیکارافزا

  )۴٢٩٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ارجمند  یکن ا  شی تو کارِ خو نیه
  کنَند خود بر م   شِیر شان ی کا زود،

  )۴٢٩٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بن   دیبا را  خودمان  م  رانیدکه  این  نه  م، یکار  بده  زنندسوت  جواب  تلف کن  میما  را  وقتمان  دائماً  .  میو 

به من نگاه کن و از    ایکار خودت را رها کن ب  ندیاند بواند و به هر صورت خواسته بوده  میها از قدزن سوت 

  .وبش تردهی همان اینکن ب زیپره ند یگوها م زنجنس من بشو، سوت 
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  37صفحه: 

هستند تا بشر    ییهازن سوت   یمجاز  یهاو برنامه   هالم یف  گرام،نستا یآپ، تلرام، اواتس  ،یمجاز   یدر فضا  اآلن

و از خاموش بودن ذهن و    م یها بپردازبا صحبت کردن و مجادله با آن   م یرا از مرکز عدم خود جدا کنند، تا برو

  . میاتَّقوا و ال دور شو یفضا 

زنان  سوت   یو از پهلو   میکن م   ییتنها فضاگشا  میصحبت کن  ستیالزم ن  چیه  میریگ م  ادیعلم جناب موالنا    با

  .شوند زنان خودشان رسوا و افسرده مسوت  ی زودجهان به  یِ باز ن ی. در امیکن عبور م رانهیش

  ش یخو رونِی از ب ستی را شمع و شاهد ن  عارفان
  ش یشان هم خونِ خونخورده، باده یانگور خونِ

  
  شدند  ییلیاندر جهان مجنونِ ل  کس  هر 

  شیو دم به دم مجنونِ خو ش یخو لیل   عارفان
  )١٢۴٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

   بانده است. کسان و درون را تا   رون یشمع ب  ،ییفضاگشا  نیاز شمع درون است که فضا را باز کردند و ا  عارفان

چه شرابِ   خورند نم   ا یدن  نی ا  رونیاست. عارفان از شرابِ بروشن کرده  ذهنرا من  شمعشان   ستندیکه عارف ن 

امن  ، زندگ  رد خ  سبب،یب  یِشاد   نیبنابرا.  ها دگیو چه شرابِ همان  یانگور  جهان    را از درون به کل   تی حسِ 

  . کنند منعکس م 

شدن هستند و    نییشده و نسبت به هم درحال باال و پا  رونیشخص، زن و مرد از ب   یدر جهان مجنون    هرکس

حضور ناظر، راه     یعنوان  و مجنون خود در خود هستند. پس به   لی اما عارفان هم ل  کنند، خاطر هم جنگ م به

  ،  زندگ  یرویتا از درون به ن  میبر م  یپ  ،ی رسول، جناب موالنا، اُستاد شهباز  چو حضرت و روش عارفان را هم 

  . میشو لیو شر تبد یو شاد ییفضاگشا ،ییتایبه 

  ما فردا پر از شر شود  شهِر
  تر شودنست، ارزاارزان شر 
  )٢۵٢٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  انییحلوا  یا دیشر غلط در
  ان ییصفرا یِکور  ،طوط همچو
  )٢۵٢٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  است و بس  نیکار ا د،ی کوب  شر ین
  و بس  نستیا اری دیبرافشان جان

  )٢۵٣٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  پیام خانم سهیال از فوالدشهر اصفهان ☎

  ن یا  یها ژگیو از و  ده،یذهن همان   عقالن   جانیشدن در ه   ده یچ یپ  ای   می نداشتن تسل  عنیشدن    دهید  تی خاص

 دها یبا  نیاز ا  ییبه رها  لیو عدم تما   مصنوع  ی مثل آبرو  درون   ی هابر حسب من   انتخاب زندگ   ، عقل   جانیه

  و سوخته. یتکرار  یدها یو نبا

بدون در نظر گرفتن رنج و   م،یرو م  دانم نام من مبه   یبزرگتر   اری کردن من بس  دایدنبال پناخودآگاه ما به   پس

  .دیآ م  ذهنمن   یها که از پس دانستن  مشالت

  د ی که چند دیمدان  د،یکه چون دیمدان
  ) ۶٣٨شمس، مصرع اول غزل  وانید ،ی(مولو

  ند یفرما م  ١٣٨٩ تیجناب موالنا در دفتر اول ب پس

  دان که صف ها بشند  یریش سهل
  آن است که خود را بشند  ر یش

  )١٣٨٩ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

برکت و    ش،ی باعث گشا  ،یار ی گشوده شده از جنس هوش  ی از فضا  خواستن زندگ  کردن به ندانستن و   اعتراف

هدا و  عقل  ششود م  زندگ   تیآمدن  همانند  فضاگشا،  انسان  پس  دل  ری.  و  صف    یریشجاع  بر  است که 

  . تازد م ها دگ یهمان 

دنبال  : من به میکن  انیجمله را ب نیو ا  میکن ریخودمان را حق   میتوان م م،یما توان اعتراف کردن نداشته باش اگر

    کردن هستم.  رییتغ

   زندگ  یو آنها ما را به حساب خواهند آورد و عملردها   باشد، مهم م  اری جمله از نظر بزرگان بس  نیگفتن ا  رایز

  . آورند ما فراهم م یرا برا

  دارند  ٣٠٧٣ تیموالنا در دفتر چهارم ب  جناب
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  باش  لیمشو، هم پ سیتو آ یل 
  باش  لیتبد یدر پ ،لیپ ورنه
  )٣٠٧٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

را    دگیهمان  یدر عمل    م،یکن م  زیما پره  . وقت میباش شدن م  لیدنبال تبدو اتقوا به  زیپره  ،یی با فضاگشا  ما

فقط    ارانهی و هش  میشو م  لیو مصرانه و قاطعانه به فکر تبد  میساز پنهان نم  رید  دگیبا آلوده شدن با همان

    . میدان م   شدن را درمان واقع لیتبد

  .باشد نظر م یار یهمان هش عنیشدن  یمظْهر قو  لیپ پس

که همان آزار رساندن است    ذهنخار بودن من   تی به خاص  یتا پِ  م،یرا اتقو کن  ذهن  یها من   ییشناسا  دیبا  ما

  ن ی در ما وجود دارد و ا ر ییو تغ لیتبد یکه حاال همۀ عوامل و ابزارها   میکن م  دایکارگاه را پ تیو ما موقع   م،یببر

        امان ندارد، مر در عدم شدن و محو شدن.

   ستی شرح بحِر ن یدیشن چون
   ستیبحر ا نیتا بر ا م،یدا کوش

  )١۴۶۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ند ی فرما م  پس   است.   و ته  نشانی خأل و ب  قتیو عدم است، که در حق   ست یاصل کارگاه همان ن  کهیی جااز آن   و

  دوا آنجا رود  ،یکجا درد  هر 
  است، آب آنجا دود  کجا پست   هر 

  )١٩٣٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  رو پست شو  دت،ی رحمت با آبِ
  خور خَمِر رحمت مست شو   وانگهان
  )١٩۴٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   ستیچه باشد؟ ن هست  نۀیآ
   ستیبر، گر تو ابله ن ستین

  )٣٢٠١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  ی حم درمان را برا  شیگشا  نیا  رایرا دارد. ز  شیبه گشا  ازی ن  عتاًیباشد، پس طب  هر کجا بستگ   کهیی جاآن  از

  ن یشدن... در اصل ا  ریدر پست شدن و حق   م یتوان و ما م  سازد، م  جادیبسته شده است را ا  ی که در فضا   ی درد

  .شود است که صفر م ذهنعقل من 

در حال صفر   ذهن  یاهکه من   دهد خودش را به ما نشان م  حضور خداوند زمان  ی اریهمان هش   ای آب    عنی

  م یرس به شراب حضور خداوند م   . ما زمان میرس و قدرت و عقل م  ت یما به برکت و هداجا  این   و  باشند شدن م

  . میاوریدست ببودن و پست بودن را به ریکه قدرت اعتراف کردن به حق

  سخنان آقای شهبازی  

که در خانواده    د ینیب اوقات م  . گاه نیتمر  ،یی. صبر، فضاگشاکند کار م   «صبر»   دینیب عرض کنم که م  بله،

که تمام خانواده به    می نیبم   بعد   دو نفر، سه نفر..  واشیواش ی.  کند برنامه گوش م  ن یو به ا  کند نفر کار م   ی

  .کشند و زحمت م کنند برنامه گوش م 

جا    نی. و اتفاقاً اول فرد، بعد خانواده، بهتردیزحمت کش  دیبه فرهنِگ حضور، با   ذهنفرهنگِ من   رییتغ  یبرا

است که ما با فرهنگِ    نی. علّتش اکشد فرهنگ طول م  ن یا  رِییباشد تغ  ادمان یبشود.    نیفرهنگ تمر  ن یهست که ا

 ذهنمن میبزرگ شد  .  

  یی جوب یع   نیاست. هم   ران»ید  ر یی«تغاست،    » ییجو ْبی «ع است،    سه» ی«مقااست،    د» ی «تقل:  ذهنمن   فرهنگ 

   ذهنشُعار من   نیا  دانم،من م   ،دانم» «من م که  این  از  د؟یآ از کجا م  دیدان م   د،یری را در نظر ب  رانید  ر ییو تغ

  . داند ما واقعاً قضا و خداوند م  اندر نه که درحال  و دانم، بهتر م دانم، است. من م 

نینَه ا م، یکن  انی او را ب یها که دانسته  میاما آمده  اصال  من ذهنعقل کوچ  .عقل  را   ذهنما با من ا ی ی که جزو  

ها که هشتاد درصد  آدم   شتریب  . ولدیشمع هست با خورش  سۀ یاست، مقا  فیضع  اریبس  شود م  دهینام   جزئ

  .  دانند م کنند فکر م اندی طور مردها آن 

  شد، جهان آبادان م  کردند را م   سایکار خانم پر  نیما هم  اسی سکردند. اگر رهبران    پهلوان   سایخانم پر  امروز

قبول ندارند  که  این   یبرا  دهند را تا آخر ادامه م   بیتخر  . ولشد ضرر از نصف گرفته م  کرد، م   دایسامان پ

  اشتباه کردند. 
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اشتباه   دیفهم وقت ریمد ی در نظر گرفته بشود.  تیری مورد مد  یعنوان به  دیخانم ثابت کردند واقعاً با سایپر

با نَه   دیکرده  کند،  برااقرار  خانواده   یتنها  براخودش،  براجامعه   یاش،  آقا من   ا؛ی دن  یاش،  آدم هستم  که  هم 

  .گردم برم اهکردم. از وسط ر بیاشتباه کردم، اشتباه فکر کردم، تخر

  م ی اثر بذار میتوان باشد م   ادی اگر تعداد ز د یشا ای . در مورد دنمیکار را بن  نیا میتوان در مورد جمع؛ ما نم حاال 

کم  کار را دست   ن یا  شما  که  کند م  ه یکوچ است و موالنا توص  خانواده.  میتوان در مورد فرد و خانواده م  ول

  .  دیرینگ

تو چراغ    عن ی  تو چراغ خود براَفروز»   ، یهزار   یانه    ی«تو  .  جنگند نگو که جهان همه م  چراغ خود براَفروز»  «تو

  : خانواده است.  ی: فرد است. یکوچ؛   یها واحد   یخودت را روشن کن. چراغ دو جور است برا

   یکه من داشتم،    نسیزی به خاطر ب  دانم نم   هارانیما ا  متأسفانهدارد.    «زحمت»را؟    نیچه گفتم ا  یبرا  حاال،

  ق یزحمت الکه  این  بدون  عن ی!  میست یچرا به قانون جبران معتقد ن  دانم نم  هارانی. ما اامگشته   ایدر دن  یمقدار 

  . میانتظارش را دار می را بِش  یزیچ   یو سزاوارِ 

زن، مرد را دوست داشته باشد. مرد هم زن را دوست داشته باشد و    م،یداشته باش  : خانوادۀ گرممییگو م   ما

 شه یهم  م،یگرم باشد، همه باهم خوب باش  طیها را دوست داشته باشند، عشق بورزند، مح بچه  شانی هردو

 دانم با م  دیزحمت بش  دیبا   ستیدر خانواده آسان ن   فرهنگ   نیآقا به دست آوردن چن   خانم،.  میبخند  م،ییبو

  ، روم»  م گذرم م  کنم م مال«ماست اصطالح؛  نیاز ا دی که من اشتباه کردم به قولِ ببخش نی. با جهل اشود نم

  . شوندم   میمردم تسل  آدم قدرت دارد به راحت و متأسفانه وقت 

   یبه  روم  دارم م ذهنکه مثال من، من  ست ینطوری این . ستیفرد ن بش یتخر دانی م نیتربزرگ  ذهنمن   اتفاقاً

.  ستیموفّق ن ر یمس  نیدر ا   لیخ   ذهنهست. من  نییدر سطح واقعاً پا نی! ازنم که دوستم است ضرر م  شخص

خانواده از شوهر متنفّر هست، شوهر هم از زنش،    که زنِ د ینیب م دفعه ی .زدیر هم مخانواده را به  ذهنمن  ای

ها هم از هم ناراحت، پدر و  بچه   طورن ی. و همداند بند م  یو به    داند م   تشیعامل عدم موفّق  نیترو بزرگ

  وضع خانواده است.  نیمادر ناراحت..! حاال ا

پر از درد   ، ذهنر آدم نادان و من نف  یباال بردن    بشیتخر  نیتربزرگ  کند را نم   بشیتخر  نیترهم بزرگ   جانیا

از    کنند، م  نشیتحس  ذهنمن   یاد ی. چرا؟ تعداد زدهند هم م   زهیبه او جا  کند م  بیاو تخر  به رأس است. وقت

  . کند  م جاب یا ناشیها دگیاند، منافع همانجنس خودش 
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کار    د، یکن    . سعدیصبر کن  دیبا  ول  د، یکن کار م واقعاً  برگردم دوباره به صحبت اولم دوستان ممنونم که    حاال،

  مشو.    سیِ: آدیگو . موالنا م دیو صبر کن دی کن

  باش  لیمشو هم پ سیِتو آ یل 
  باش  لیتبد یدر پِ ،لیپ ورنَه
  )٣٠٧٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

درست    رِیبِالفاصله که مسکه  این   یشد برا   د یخواه  د ی. شما نااممیشو م  دیما ناام   م،ی شو م  سیِما آ  داند م   موالنا

م ْسوت   د،یآ م  د یتقل  د، یآم   ذهنمن   یهاترس   دیبِرو ا  ندیآ زنان  آقا  آن   نیکه  بعد  چه هست؟    موقع کارها 

  ما،   رِ ییبه تغ  کنند م  لیم  ران ید  ای   ران،ید  رییبه تغ  میرو م  م،یکرد  سهیو خودمان را مقا  م یدیترسکه  همین 

که  این   نَه  د، یدائماً مواظب باش   د یبا   عنی به وسط. شما    دیآ م  «اتَّقُوا»  جهیدرنت .  کندم   جاد یدر ما واکنش ا  هانیا

  .  کنم هرچه بادا باد، همه کار م ذهنمن  ار ی خودت را در اخت رها کن 

را    ت یآقا مواظب باش، خانم مواظب باش پا  ند یگو . ممیرو شده راه م  ی گذارن یم نیکه در زم  نیمثل ا  درست

با   رود که در خارزار راه م    : کسدیگو م  د،یگو! و آن موقع خودش مدیکن . توجه مرفت  گذاشت   نیم   یرو

  . کند کار م رود، وقفه راه م 

است که    هرلحظه ممن  رود که پابرهنه است در خارزار م   . کسیبعد برو  تماشا کن   ست یبِا  عن ی  ؛ «وقفه»

رو   شیپا ا  یرا  البته  بذارد.  د  ییروستا  یهال یتمث   هان یخار  هست  خار  روستا  هم    ر،یهست.     ی مردم 

  . کردند نگاه م دیبرهنه در خارزار برند، و با ی پا ن یمجبور بودند با هم  پول نداشتند کفش نداشتند، ییهاموقع 

او به تو    ای  یممن است بِساب  یشو رد م   ی  یدارند شما از پهلو  ذهناست. مردم من   طور ن یجامعه هم هم 

در ذهنت خودش را   مانع   یبشود  دیدرد تولجا آن او واکنش نشان بدهد و از ای  بِسابد و واکنش نشان بده

  . دیای ب شیمسأله پ ی ! دیکن بارد. توجه م

   ندهد، مواظب باش  رییتغ   شما را کس  مواظب باش  ،  باش  سه یمواظب مقا  دیکه با  دینیب شما م  جهیدرنت  و 

ا  اندی طور نیکه مردم ا  نکن   هی توج  ،نکن  دیاز جمع تقل   ، ش نکن  ،نده   رییرا تغ   کس   ام، ی طورنیمن هم 

بعد آن موقع    کند م  ی کارخراب   یبذار   ناظری را ب  ذهنمن   نیچون ا  ،ی نگذار  ناظری عقب، ذهنت را ب  بِش

  . اقرار بن یاشتباه کرد   ، نکن هی. توج کن ه یتوج ات ذهنهم با من  باز یمجبور
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که حمله   ستیآن ن  ری «شکه گفت:    ر،یش   یمثل    م یبن  میتوان که ما م  ید یمف  یکارها   نیتراز مهم    ی  دیشا

  .» کرده  بیتخر  یادی آن است که خود را بشند و به اشتباهش اقرار بند ولو مقدار ز  ریکند صف را بشند ش 

  دارد.   یاد یز  نۀیهز ی ریادگی اوقات  ! گاه دیکن توجه م

را    نیا  دیکه، من با  ستین  یز یچ  نی: آخر ادیی گو شما م  دهد را از دست م  اشهیها آدم کل سرما موقع   بعض

را از    یخوب  اری   یها  موقع   بعض  .رود از بدنش م  قسمت  یها  موقع   رفت. بعض  امه یتمام سرما  دانستم م

. و اگر فضا را باز  دانستهنم که این  یچرا؟ برا  شود، م  مانیبعد پش دهد همسرش را از دست م دهد، دست م

  .دانم نم رد،یگ م  ادی. دانم : نمدیکند بو

علّت   عرض  دوباره،  م که  این  کردم  انتقاد  م   میکن ما  ا  میزن و سوت  م  نیبه  است که  :  مییبو  میخواه  علّت 

  . حبر و سندیینگو  د، ییبو  یز یچ  ی  د یخواه که م   دیدیکجا د  . هردانم به م  دی. شما حمله کندانم» «م

کم    دانم م  لی. اگر مشود در شما کم م   دانم م   لی. آن موقع مستیمن ن  فۀیاصال وظ  نیآقا ا  ویید. ب دینکن

  شما صحبت بند؛  قی از طر تواند م  بشود زندگ

  اَنْصتُوا دیپس شما خاموش باش 
  وگو تا زبانتان من شوم در گفت 

  )٣۶٩٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جنسِ تو او زبان، ن ،تو گوش چون
  را حق بفرمود: اَنْصتُوا  هاگوش

  )١۶٣١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  م ی رس به حضور هم که م  عن ی.  نیدرست است ا  نیا  شهی خداوند از جنس زبان است ما از جنس گوش، هم  ؛عنی

که او  هرلحظه    ، «اتَّقُوا»  رید  میدار  ذهناآلن که من   کندبازهم او صحبت م   د یندار  دگ یهمان   چیفرض کن شما ه 

  .  «اَنْصُتوا؛ خاموش باش»صحبت کند. 

که او    نیا  یاو زبان، برا  می ما از جنس گوش هست   االبد الَ  شه، یهم   م یگوش هستما از جنس    ، تو گوش   چون

را ما   هان یو نبات و ا  وان یما. حاال ح  میاشده   دهیآفرطوری  این   اصال  ، کند او صحبت م  شه یهم  کند،  صحبت م

  ذهنبراساس من   میزن که حرف م    ما تا زمان  پس  شده گوش باشد، او زبان باشد.  ده یانسان آفر  میندار  ی کار

  من گوش هستم.  د یی: من گوش هستم. من گوش هستم. آقا شما هم بفرمادیی. شما بومی ستیگوش ن
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و حرص و    بیبه تخر  لیور م. از آن دانم که ثابت کند م  ذهننَه با حرص و ولَع من    آدم حرف نزند! ول   میگو نم

 ذهنشهوت من  حرف   یرا برا که م د یریزدن درنظر ب ثابت کند که م خواهد  ،بهتر م دانم دانم  .  

  د ید  د یآن موقع خواه  د، یمواظب باش  د،یرا تماشا کن  نی و دائماً هم  دانم بهتر هم نم  دانم، : من نمدیویب  شما 

حرف بزند ما مجال    خواهد م  شهیاز شما حرف زدن. آن حرف زننده هم کند شروع م  واشیواش ی رید  یکه 

  .  میده به او نم

  تان یهابچه   دینیب او زبان. بعد آن موقع م  ، گوش هست  شهیهم   ، : که تو گوشمیده م   ادی  مانیهابه بچه  امروزه

هم    مانیهابچه   مینیب م  دیو معذرت بخواه   دیاگر شما به اشتباهات اقرار بن  دهند شما گوش م   یهابه حرف 

  . کنند دارند م

که    فهمد ده سالش است، دوازده سالش است! م   نیبابا! ا  فهمد نم که  این  کنیم فکر م  و  میکن ما لَج م   وقت

اشتباه کردن و اقرار نکردن را از بچه تا باال باال    نیو ا  گذارد اثر بد م  نیو ا  دیکن و انکار م  دیکن شما اشتباه م

داشته   ذهن. مخصوصاً هم که من اشتباه کند، هرکس تواند م  هرکس که کاربرد دارد.  د ینیب برو مقامات باال م

 من ذهنباشد اصال  وقت  م و  رودردم    یکه آ  دیباال هر پلّه، بعد بن است منم مواظب من باش  ممد ی اشتباه ب  

 تباه : من ممن است اشتباه بنم، نکند دارم اشدیوبباال، خودش هم هرلحظه به خودش    روم من دارم م

  است. فکر کند که وح زند م  که هر حرف نینَه ا کنم؟ م

   به شوق آمدم؟ وقت   ی. چجور دیآور صحبت نکنم بعد شما من را به شوق م من    رم یگ م  میتصم   دی. ببخشبله

   واحد سازندگ  تواند خانواده م  نیاکه  این   برای  .شومخوشحال م  ریبه کار، واقعاً من د  کند خانواده شروع م

به   د ی! بادیکن . توجه م میرا عوض کن  ذهنفرهنگ من  م یتوان ما، ما نم دهیم بشود و تا به حرف بزرگان گوش ن

  .می حرف بزرگانمان گوش بده

  خانم زهره از کانادا    امیپ☎

  : میداشت ٩١٢برنامۀ  ٢١٠٨غزل   در

  خانه من   نیاز چیه نروم م
  خانه گرفتم وطن  نیتکِ ا در
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  من و دارالقَرار   ارِی خانۀ
  شدن  رون یب تِیبود ن کفر 

  ) ٢١٠٨شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  م یبن  د یبا  ییماست، چه کارها  «دارالقَرار»و    اری خانه    نی ا  میبود که حاال که متوجه شد  نیکه مطرح شد ا  سؤال  و

  م؟ یخانه خارج نشو  نیکه از ا میبن  دینبا ییو چه کارها

  ٨٣۴  اتیدر اب  ییبایدر مقابل اتفاقات فضا را باز کنم که به ز  دیبود که هرلحظه با  نی که گرفتم ا  یانکته   نیترمهم 

  است:ها اشاره شده دفتر سوم به آن  ٨٣٩تا 

  حق که بندگانِ جفتِ عون  گفت
  و هون  رانندآهسته م نیزم بر 

  )٨٣۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  برهنه چون رود در خارزار؟  پا
  زگار یبه وقفه و فکرت و پره جز 

  )٨٣۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  گوششان  نیل گفت،قضا م  نیا
  بود اندر حجابِ جوششان  بسته

  )٨٣۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  اند ها را بستهو گوش هاچشم
  اند مر آنها را که از خود رسته جز 

  )٨٣٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  چشم را؟ دیکه گشا تیعنا جز 
  محبت که نشاند خشم را؟  جز 

  )٨٣٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خود کس را مباد  قی توف یب جهدِ
  جهان، واله اَعلَم بِالسداد  در

  )  ٨٣٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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مهم بود و من   لیمن خ  یبرا ٩١٢ها در برنامۀ اما تکرار آن  م،یرا خوانده بود  اتیاب نیقبال هم اکه این  وجود با

   نوعدارد و به   یاگسترده   اریبس  آهسته راه رفتن معن   نیراه بروم. ا  به آهستگ   نیآموختم که در زم  اتیاب  نیاز ا

  است.  ویکردن د شهیدستورالعمل در ش

فکان  قضا و کن   نیکه ا  میکن   یادآوری خودمان    است که مدام به  معن  نیراه رفتن به ا  «هون»آهسته و   نیزم   در

اتفاقات   نی. افرستد ما م  یعنوان مهمان براما هرلحظه اتفاقات و فکرها را به   رونی درون و ب  یا یاست که در دن

  فتد، یب  در محل کارم اتفاق   د،یبو  یز یچ  همسرمباشند. ممن است    توانند م  و دربارۀ هرموضوع   یز یهرچ

که مالقات   بنم، هر انسان احساس سرخوش  لی خ هو ی  حت ا ی رد، یدلم ب هو ی زنگ بزند، خودم   دوست

 تواند م  هر فرد و هر اتفاق  ا یفروشندۀ فروشاه،    ابان،یدر خ   یهر فرد  ، ونیزیهر تلفن، هر برنامۀ تلو  کنم، م

همۀ توجه و    توانم م  ایو درون، آ  رونیه اتفاق ببدون توجه ب  ای آ  عنیراندن و آهسته راندن    «هون»باشد و با  

اتفاقات فقط ناظر درون خودم باشم   نیتمرکزم را صددرصد به مرکز خودم بذارم و در لحظۀ رخداد هرکدام از ا

نشان ندادن و فضا را باز    جان یواکنش ه  فاقاتبه ات  عن یآهسته راندن    د؟یآ را در من باال م یزیچچه   نمیو بب

  بودن.  زدهندهییکردن و ناظر و تم

  ی ها ن یتمام اتفاقات و همۀ قر   طور کلو به   رون،یدرون و ب  یا یاتفاقات دن   نیهرکدام از ا  د یگو به ما م  موالنا

  م، یمراقب باش  اریبس  دیشده هستند که ما با  ی گذارنی م  نیهستند، مثل زم   «خارزار»ما مثل    یهمه برا  ،ذهن

  م ی کن  ییفضاگشا  عنیکالم    ی که در    میکن   زیپره  شو از واکن   م،یفکر کن  م،یها وقفه کنهنگام برخورد با آن 

  شد.  میخواه   وگرنه که زخم

کن، مراقب    یی که فضاگشا  دیگو و به گوشِ جان ما م   دهد هشدار را به ما م   نی فکان، هرلحظه او کن   قضا 

واکنش    ران یدر د  ندازد،یاتفاقات تو را به واکنش ن  فت،ین   ریباش، در مقابل اتفاقات فضا را باز کن، در اتفاق گ 

   خواه  بیفروخواهد رفت و آس  تیخار در پا  را بن  اکاره  نینخواه که اگر هرکدام از ا  از اتفاق زندگ  ز،ینگیبرن

نم   ول  دید نم  میاکر شده  اصال  م، یکن ما گوش  و    مان،یهاواکنش   مان، ذهن  یهاتالش   ریچون درگ  میشنو و 

  و گوشمان کر است.   م یخودمان هست   یهامنم منم 

ها چشم و  گذر از آن  یو برا  ندیها را بب «خارزار»را ندارد که    رتیبص  نیا  ایدن  نیدر ا  هرکس  دیگو خدا م   البته

را دارند   یی توانا نیا کنند م  یی اند و فضاگشابرده یخود پ  ذهنمن که به  گوش خودش را باز کند و تنها کسان

  گوش و چشم ما را باز کند.  تواند نم  ییروین چیاو ه تی متعال و عنا یاز خدا  ریو غ
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نشود و    تیکوشش بدون موفق   ای  مزدی و کار ب  هودهیگرفتار تالش ب  ای دن  نیدر ا  کس چ یکه ه   اله   ان،ی در پا  و

  داناتر است. و درست  خداوند به راست

  پیام خانم ماریا از تهران  ☎

  خانه من   نیاز ا چیه نَروم م
  خانه گرفتم وطن  نیتکِ ا در

  )٢١٠٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

ا  منظور در  زاده شده  ییجا  جا،ن یاز وطن  از آن  به   م،یااست که ما  نه  بله    ، جسم   یار ی تن و هش  عنواناما 

  ی لحظه است، وطن فضا   نی وطن ا  م، یاست که ما به آن تعلق دار  یی جا  وطن   حضور.  یار ی عنوان روح و هشبه

  گاه حق است، وطن دارالْقَرار است، وطن مامن سوت است. شدۀ درون ماست، وطن خلوت گشوده

خانه    نیدر تکِ ا  راینخواهم رفت، ز  رونیلحظه ب  نین اام  یمن از فضا  ،رون یب  اتیبا وجود تحر  دیگو م  موالنا

  ت، یهدا  ت، یشده بودند، و حس امن  دارشه یو ر  قیعم    اندازۀ کافدر وطن ماندگار شدند و به    عنیوطن گرفتم؛  

و از او کم    شیو خداوند را ستا  کردند م   زیپره   شتند،ندا   رونیبه ب  ی ازیو ن   گرفتند م   قدرت و عقل را از زندگ 

  او برخوردار شدند.  تِیاز جذبه و عنا نیبنابرا گرفتند،  م

همان    ا یشد و مقاومتِ ما دربرابر رفتن به وطن    میخواه  ذهندچار افسانۀ من   م،یدر ذهن بمان   میما بخواه  اگر

  . میدر ذهن بمان شتریما ب شودکار باعث م  نیو ا شود م شتریلحظه ب نیا ییتای یفضا 

  بازگشت.   ینوع مقاومت است برا  یمالمت  که  این  جز مالمت، و غافل از  داند، بازگشت نم  یبرا  راه  ذهنمن 

  نَهم آنجا که سرم مست شد  سر 
  تَنَن تَنْتَنَن یِنَهم سو گوش
  )٢١٠٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  کشاند،  م  رونیما را از وطن دور، و به ب  کند، م  جادیکه در سرِ ما ا   ییو سر و صدا  ذهندادن به من   گوش

از    دیما با جهیدرنت  کند؛ لحظه دور م  نیو ما را از ا  زند هم مبه  ذهنلحظه را من   ن یدرواقع سوت و آرامِش ا

  . می بشنورا  زندگ  ن یآهنگ یتا صدا  م،یکن  زیگوش دادن به ذهن پره

  .م یذهن در امان هست  یجاست که ما از سر و صداآن و  د یشن توان خداوند را فقط در وطن م یصدا
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  م، یگذار م   نی و عقلش را زم  ذهنسرِ من   کهیی جادر   م،ی آرامش دارجا  آن   ما در  عنیمست است؛  جا  آن   ما در  سرِ

  . میبرخوردار شو تا از سر و عقل زندگ

  خُتَن  ای ن یسفر گر روم ب در
  الوطَن؟ حبرود   دلِ تو ک  از

  )٢۶٢٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

لحظه که وطن    نیو مجدداً به ا  م یانجام ده  رونیرا در ب  مان یِ کارها  جسم  یار یعنوان ذهن و هشبه  م یتوان م  ما 

  . م یماست برگرد

  خود را به تَعب انداز.   دیکارِ جد یبرا  افتیفراغت  یهروقت از کار  پس که م یدار ٧  ۀیشرح، آالسوره  در

  گذرد،  که به ما خوش م  می کن آور است؛ چون ما در ذهن فکر مذهن سخت و عذاب  یکار برا  نیکه ا  هرچند

  ن یبه ا  ای به وطن    اقی با شوق و اشت  دیما پس از انجام کار با  نیبنابرا  .میدار  یری وطن د  میدان م  که حالدر

پروردگارت    یسوبه   اق یکه و با رغبت و اشت  می سوره دار  نیهم  ٨ ۀیدر آکه  این   کما   م، یامن برگرد  یلحظه و فضا

  شد.   میو درد خواه   انیذهن دچار ضرر و ز  یاز سو   رایز  م،یندازی ن  قیکار را به تعو  نی و ا  میبرگرد  دیبا  ما  .آوری رو

  د یبا  م،یر یذهن قرار ب  انِیفشار درد و ز   رِیزکه  این  کند، بله ما قبل از  تیوطن هدا  یسودرد ما را به   دینبا

  .میبرگرد

  نه با درد.  میبرگرد اقیبا شور و اشت دیبا است» مانیاز ا دوست«وطن  ثِ یو طبق حد

   ستین دامیو ب ددیب کنج چیه
  ست یبه خلوتگاه حق آرام ن جز 

  )۵٩١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  

  از تهران  خانم حورا  امیپ☎

  اسماء بست کو علَّم آدم
  تَکست یس، ب نی تَکِ چون برقِ ا در

  )٢٧٠٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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که    زمان   مند شد.متصل کرد، انسان از عقل و خرد خدا بهره   ییتای  یخدا انسان را به فضا   وقت  دیگو م  موالنا

به    ماًی و مستق  میریگ م   قدرت و عقل را از زندگ  ت،یهدا  ت،یحس امن   م،یکن  ییمرکز ما عدم باشد و فضاگشا

  . میکائنات هست دۀیاست که ما برگز گونهنی و ا میشو خردِ کل متصل م

  م، یشو م  »ی«عقل جزو و  »دانم «من مما دچارِ   م،یشو م  جسم یار ی و دچار هش م یرو به ذهن م که زمان  اما

قدرت    جهیدرنت   کند؛ نم  بان یلحظه پشت  نیو خردِ کل از ما دربرابر اتفاق ا  شود خرد کل از ما گرفته م  نیبنابرا

  ی جلو   میتوان و نم   میمان م  دفاعی ب  رانید  ذهن  یهاو من  مان خود   ذهنو دربرابر حمله من   شود از ما گرفته م

  .م ی ریرا ب رهیترس، حرص و غ نه،یخشم، ک 

  ال علْم لَنا   ی مالئک، گو چون
  دستِ تو علَّمتَنا ردیب تا

  )١١٣٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  م ی بله تسل دانم، من م  مییو نگو م یفکر و عمل کن ذهنبا من  د ینبا م،یشو م  جسم یار یما دچار هش  که وقت

ما را از خردش برخوردار کند، تا از قدرت و    عنی  رد؛یتا خدا دستِ ما را ب  م،یو از خدا کم بخواه  میشو

  ره یحرص، خشم، ترس و غ  نه، ی ک  ریدطوری این  و میلحظه، برخوردار شو نیاو دربرابر اتفاقِ ا تِیو هدا تیحما

    .میمند شدبهره چون ما از قدرت و خردِ کل   رد،یگ در ما قدرت نم

  کانت پیام خانم مریم از اورنج☎

  خانه من   نیاز چیه نروم م
  خانه گرفتم وطن  نیا کِت در
  ) ٢١٠٨مولوی، دیوان شمس، غزل  (

  ، ی ابد  شی شمس موالنا، مرکز استقرار جان، خانۀ امن و آسا  وانیاز د  ٢١٠٨و غزل شماره    ٩١٢شماره    برنامه

  یی شناسا  ی برا  ده ید  ییشمع و چراغ و روشنا  ، زندگ  تی درب رحمت و عنا  ده، یهر انسان درد کش  دارالقرار، قبلۀ 

  از آن.   ییلزوم رها نیچنو هم  یذهن و عقل جزو ترش یهرچه ب

  آفتش وهم است و ظن   یجزو  عقل
  در ظلمات شد او را وطن  زانکه

  )١۵۵٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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. توهم و ظن قراردادن  کندتوهم و ظن م   عنیآفت    نیترآن، انسان را دچار بزرگ   ی در ذهن و تار  دنیگز  سن

چون: خشم، ترس، حسادت،   جاناتیدچار ه  جهیباور در مرکز. توهم و ظن پندار کمال و دانستن، درنت   ایفکر    ی

  شدن.   شانیاضطراب و پر

به دام   جهیلحظه، درنت  نیسبب قضاوت و مقاومت در برابر اتفاق اآن   یدر ذهن و ماندنِ در تار دنِ یگز سن

را محدود و فکر و عمل   صی و تشخ   زییو حزم را فلج، قدرت تم  ار ی در ذهن، اخت  دن یگز  سن   افتادن است. 

  .  کند م  انیانسان را دچار آفت و ضرر و ز

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

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

  آفتش وهم است و ظن   یجزو  عقل
  در ظلمات شد او را وطن  زانکه

  )١۵۵٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

خود که    شدن، انسان را از وطن اصل   و آشفتگ  شانیچون اضطراب، پر   جاناتیو دچار ه شدنِ در ذهن  ساکن 

  شود،  در ذهن سبب نفاق و تفرقه م  دنِیگز   سن  .کند از آن هست، محروم م  همان مرکز عدم و برکات ناش

  . کند و در عمل خالف آن را اجرا م دیگو م  یزیانسان در ظاهر چ  کهی طوربه

  ست ی دم حب اْلوطَن بذر ما از
  ست ین ی سو نیجان اوطن آن سوست،  که

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

  آور ی موزون و شاد  قیموس  دنیحضور انسان را پوشانده و گوش را از شن   دیآن، د   یدر ذهن و تار  دنِیگز  سن

  .کند محروم م   زندگ

  من و دارالقَرار   ارِی خانۀ
  شدن  رون یب تِیبود ن کفر 

  ) ٢١٠٨شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

شر و    و قرار و محل  شیآسا  مرکز امن و محل  ار، یو درد است. خانۀ    دگیاز هرگونه همان  مرکز خال  ار،ی  خانۀ 

  ی تر از فضاکه هرگونه فکر و عمل که در ذهن مهم   سازد خود روشن م  ییو صبر است که با نور شناسا  زیپره
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  . کند م  انی انسان را دچار آفت و ضرر و ز  عمل و فکر    پوشاند  را م   زندگ  ی شده و مرکز عدم باشد، روگشوده

  ها است.و نجات از آفت  ییبزرگان و خردمندان تنها راه رها یار یذهن به  ترش یب ییشناسا

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

  پیام خانم ریحانه از استرالیا ☎

را مرکزمان قرار مهست که آن  نیا  م،یرس نم  مانیهاما به خواسته که  این  لیدل    ا ی موضوع    و وقت  میده ها 

و    میو گذشته برو  نده یکه از حال به آ  میاجازه را به خودمان داد  نیا   عنی   م،یده را در مرکزمان قرار م  شخص

  ی را برا  تی که موقع  کنم و تالش م  زنم پا م  ودست    ل یخ   لیادامۀ تحص   یاست برا   است. مدت  ییکارافزا  نیا

خودم انداختم، متوجه    ینورافکن را رو   و وقت  خورم  درِ بسته م  یبه    شهیهم   ول  اورم ی وجود بکار به   ن یشروع ا

  .  ستین  یدر مرکزم خبر دگموضوع را در مرکزم قرار دادم و از وجود خداوند و زن نیشدم ا

  تر ش یخودم ب  ی دوران رو  نی سخت بود، در ا  میبرا   لیخ که  این   بردارم، با وجود   کزمموضوع را از مر  نیکردم ا  سع

حاال بعداً اگر    گفتم و کار کردن، مشغول کرده بودم خودم را، و م  اتیکار کردم، و با برنامه و حفظ کردن اب

  بود.  تر، ولکم  ل یخ  لیخ نه مثل قبل،  کردم تالشم را م  ول  کند، را باز م راه میبخواهد خودش برا  زندگ

  .  ذهنمن   یباشد از فکرها داشتم که آن در مرکزم نباشد، و مرکزم خال نیدر ا  سع ریدکه این  با توجه به

چون با    چشمم بود، ول  یجلو   شه یرا که انگار هم  سه هفته راه‐تر از دوچطور شد که کم   دم یخالصه نفهم

درست     شر راه  را   رفت و خدا   ن یهم زدن از بها به چشم بهچالش   م. تمادمید نم  گشتم،  دنبالش م  ذهنمن 

  باز شد.  میبرا

  در کار کن  کنتوکل م  گر 
  بر جبار کن   ه یکن پس تک  کشت

  )٩۴٧ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

اتفاق چند    ن ی. استین  تالش  چیبه ه   ازیجاها ن   بعض   خاموش باشم، خاموش، خاموش. حت   دیشدم با  متوجه

را در مرکزم قرار    که موضوع   چند بار امتحان کردم، زمان   افتاد. حت  میمختلف برا  یهم در کارها  ریبار د
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از مرکزم   وقت . ولیدیو در آخر ناام ییافزاکار صفر بود. با کل جهینت کردم، تالش فراوان مکه این با دادم م

  . گرفتم را م بخشت یرضا  جۀیبدون تالش هم نت حت آوردم، درم

  است خامش کم خروش   ینزد صبح
  تو، تو موش  یپ کوشمهم من

  )۴١١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  

        پايان بخش دوم        

  راز یالهام از ش خانمپیام   ☎

تشر    زیخواستم از دوستان عز  راز،یالهام هستم از ش  ز،یو همه دوستان عز  زیعز  یشهباز   یسالم خدمت آقا  با

  .ن اش عال یهاام یکنم بابت پ

دلنوشته اتهاجاز  با برا  یان  خواستم  بودم  بخواتینوشته  خواستم چاما  نم،  ان  از    یز یقبلش  بعد  کنم،  اقرار  را 

  ن یداشت، که ا  دانم دانست و حس م  نوشته را از نور خود م   نیام ا نوشته احساس کردم من ذهن  نیخواندن ا

گرفتم قبل    میتصم   نیکه داشت چه شد! بنابرا  لادعا و ناموس بد  جهیآورد که نت   کاتب وح   ادیموضوع مرا به  

  . کنم ن شروع ماته اقرار کنم. با اجازخود  دانم متن اول به نم نیاز خواندن ا

  ی با مولو ییو بعد آشنا قبل ر یوصف سفرنامه حق  دیبشنو
  

  داشتم شور و حال طفول در
  پنداشتم  لیدل یآن را ب یل

  
  رفته غم درونم لونه کرد  رفته

  درد را هم خونه کرد ،ی شاد  یجا 
  

  محال   یهاال یها و خ  آرزو 
  بر سر هر شور و حال  یشد سراب

  
  م یو خرافات قد اعتقادات

  نیشد همه ارزش به نام عشق و د
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  ساختم یپروردگار  نی چن نیا
  انداختم شیپا ر یز تخت شاه

  
  اش در آسمانخانه  ،تصور  در
  چنانن یمن او را ا دمیپرست م

  
  داشتم  یازی ن یزمان درد  هر

  او افراشتم  یسو  یار یدست 
  

  نمود   کرامت م کرم گاه  از
  نمود  را طبابت م  میدردها

  
  تر از لطف او من گستاخ  یل

  هر دم از او شتر یب یهاخواسته 
  

  شد از حسد  حالم آتش وصف
  با اهل جسد شیخو اس یدر ق

  
  ساختم  یشمار یب دشمنان

  تاختم م   نیشب در جنگ و ک  روز و
  

  شد رهیاز درون فاسد وجودم ت 
  شد  شهیبه هر اند لیگرد غم حا

  
  هر دمم  ی شد نوا میهاناله 

  کرد مختل روزگارم را به غم 
  

  پنداشتم  هر چه م المیدر خ 
  چه بهرش کاشتم! آن  قتیجز حق 

  
  ناگهان شد رحمت و لطفش چراغ 

  راقعارف معنا ب قی از طر
  

  د یرس  ادمیآمد به فر یمولو 
  ر یاس داد جان تازه به بندۀ

  
  کردچشم کورم را به اندک باز 

  آغاز کرد  یاشور و عشق تازه 
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  بودم از احوال خود  رانیح  و جیگ
  در جان خود  لیدل یشاد بودم ب

  
  !! ستیز چ   یشاد  نیمنم؟ اکنون ا  نیک

  ست؟ی ز ک   تیتمام نیا تیرضا نیا
  

  ا یبس کن و با من ب ، گفت خام
  در ابتدا اکنون پاسخ  ستین

  
  شدم ییبه هر سو دمیرفتم و د

  شدم  ییبر سر کو تکه تکه
  

  درد را انباشتم  هیال هیال
  تخم حرص وبخل را من کاشتم 

  
  نی گفت بنگر حاصل عمرت بب 

  نی چن نیهست با تو ا ارش ی اخت
  

  ماندن و خون خوردن و هر لحظه آه!
  از غم و زندان و چاه! ییرها ای

  
  عشق خون خوردن بس است یگفتمش ا 

  ستا  از آن بند خس ی وقت آزاد
  

  بدان یرو دار ش یپ گفت راه
  جوان  خواهد،  آسان، مرد م ستین

  
  داغش کنم   هر چه را انباشت

  بادش کنم سر بر همچو کاه 
  

  گفتمش خامم نجاتم دست توست
  ره ز توست میکجا دانم من نم 

  
  سر پناه  یبدم ب نایکور و ناب

  پناه و ره گشا  تنها  یتو شد
  

  کرد آغاز و بزد شخمم هزار 
  ون آرد همه تخم خراب تا بر
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  برد رانیهر چه را من کاشتم و
  برد ران یس یاتخم و آب تازه 

  
 شاد گشتم من دوبار  همچو طفل

  ار یاخت  یخنده آمد بر لبم ب
  

  هر دم  ش یمست گشتم از هوا
   درون گلشن  ییهمچو آهو

  
  نه دگر غم بود و نه افسردگ

   همه فرخندگ یهر چه بود شاد 
  

  عشق خود  ریکردم اس نی چن نیا
  داد راهش را نشان با چشم خود 

  
  اشمزه  ید یگفت اکنون که چش

  تو نگه دار از بال و آفتش 
  

  بعد از آن هم ابتال آغاز شد 
  باز شد  ید یجد یراه و درها 

  
  باختم در امتحان بارها من 

  جان   او بار دگر منج  شد م
  

  او کالمش را به من دیرسان م
  من با توام ن ی، هوس یأکه مشو م 

  
  ادب یشل و بلنگ و لوک و خفته 

  را طلب  میدر همه حالت رو
  

  هزاران بارها  میگو شر م
  که برد از بند غم من را رها 

  
  که توهم ساختم  ییآن خدا

  بردش با عدم رانیو یمولو 
  

  می که باال من ن   ای رونیگفت ب
  م یمن هم اکنون در درونت جار
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  ه راهها در انتظارت چشم بسال 
  در کنارت بودم تو در هوا 

  
  اریزلف  اکنون که گرفت  یل

  ا ی و به دنبالم ب باش خاموش 
  

   تا چشانم مزه آزادگ 
  در بندگ  با سجودت هر دم 

  
  ند یتوهم ها همه پوشال  نیا

  ند یما و من جمله همه توخال
  

  وجود اندر جهان  ی تنها  هست
  انیع  نی درون بب پاک گردان

  
  ق یراه است دق  نیکنون دانم که ا من

  ق یعادل شف  یچون که دارد داور
  

  اند گرچه در من دردها اندک ن
  اندی آزاد  هی دانم ما ،یل

  
  در ابتال  دیامپس نگردم نا 

  در نجاح ید یچون که باشد آن کل
  

  تا رگم جنبان بود  زمیگر م
  تن آسان بود شیفرار از خو ک

  
  اند:از سنندج که سه سال است با برنامه آشنا شده خانم  امیپ☎

است اما من فقر را فقط فقر مال   تیبودم که فقر معنو  دهیشن  قبال  م از نظر مال  ری. البته که انسان فقپنداشتم  

کردن     که مورد نظر است، خال  ی. اما فقرشود م   ینخواهد و با آن فقر بسازد، با خدا    ی زیچ    هم اگر از کس

  .  دانستم را نم نیاست، که من ا  ها دگیذهن و انداختن همان

  ی که از آقا  نیکه از آن لذت ببرم، عذاب وجدان داشتم تا ا  ن یا  یبه جا  کردم، اضافه م  یزی ها اگر چوقت    لیخ

داشته    میتوان را م  خوب و تمام امانات زندگ   نیمثل خانه بزرگ، ماش  یخوب  زیکه ما هرچ  دمیشن   زیعز  یشهباز

مهم    مانیبرا  م، یها را از دست دادآمد که آن   شیپ   یز. اگر رو میها را در مرکزمان قرار ده آن   دیاما نبا  میباش

  .مینباشد و به خاطرش افسرده نشو



  ٩١٢‐١شماره                                                      ☎های تلفن پیام  

  57صفحه: 

    بهر آن آمد سن یفقر فخر 
   در غن  زمی ز طماعان گر  تا

  )٧١۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  است  واسطهیآن است کو ب  ر یفق  پس
  را با وجودش رابطه است  هاشعله

  )٨٣۵ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  

  نصراله  ی آقا امیپ☎

  است بخوانم: ت یچند ب

  ستین دامیو ب ددیب کنج چیه
  ست یگاه حق، آرام نبه خلوت جز 

  )۵٩١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،مولوی(

  ها نهیدر س هانهیاز س رودم
  ها نهیره پنهان، صالح و ک  از
  )١۴٢١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،مولوی(

  او یوگوو گفت  قولیب نی قَر  از
  او  یبدزدد دل نهان از خو خو
  )٢۶٣۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،مولوی(

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

  )۶۴٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،مولوی(

  که:  دیگو م  و .میآن را بو  معن دییبفرما اجازه

  ستین دامیو ب ددیب کنج چیه 
  ست یگاه حق، آرام نبه خلوت جز 

  )۵٩١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،مولوی(
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خودش باشد،    نیوجود ندارد، انسان در سرزم  ذهنو بدون من   دگیبدون همان  نیسرزم   چیه  ،یی جا  چ یه  انسان

  تواند آدم م زمانوجود ندارد.   رد،یآرام ب  ر ید ییجا  فرار کند و  رید ی که به کشورها  ایکشور خودش باشد 

نم  ییجا  چیعدم و فضاگشا باشد، ه   یکه، در فضا  ردیآرام ب ر که از درون و  یبرا  تواندبه   او آرام باشد م

  . دیخلوت خودش فائق آ

  : که این دوم

  ها نهیدر س هانهیاز س رودم
  ها نهیره پنهان، صالح و ک  از
  )١۴٢١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،مولوی(

اگر هم بدون گفتگو    . حتگذارد  م  ر یچقدر تأث  نیقرکه  این   ما را موالنا، گوشزد کرده و  در زندگ  نیقر  تیاهم

  .  میخود باش ان یمراقب نزد دیاست که با نیا اش باشد، معن

انسان را    ،ی شهباز  ی جناب آقا  زمیباشد، مانند موالنا و استاد عز  ده یحضور رسما انسان باحضور، به  نیقر  اگر

   باشند، حت  ذهنو من   دگی همان  یباشند که دارا  ییهاما آدم  انِیو اگر اطراف   دهدو عدم سوق م   ییگشابه فضا 

خودش    ریو تأث   کنند و حال ما را خراب م گذارند م  فمن   ریما تأث ی بدل نشود رو و  رد   صحبت گونه چ یاگر هم ه

ما را   یکه خُلق و خو  میمان باشاطراف   یهان یها و ممراقب موش  دیبا  ،ییفضا  نی در چن   نیبنابرا  .گذارد را م

  ندزدد.  

و  رک یبا ز دیبا مواقع  نی خودش را خواهد داشت. در چن  ریتأث ،حرف و صحبت چیبدون ه  ان،یو اطراف نیقر از

  باعث تنش نشود.  که طوری به  .م یاز کنارش بذر هان یبدون برخورد با م 

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

  )۶۴٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،مولوی(

ندهد.    نیخودش را دست قر  ار ی کند و اخت  شهیاست که انسان تقوا پ  نیراه، ا  نیو نکوتر  نیبهتر  حالت  نیچن  در

  باشد.   ذهن از کنارش بذرد و مواظب من  و با حزم و به آرام

صورت    خودش قرار دهد و آن فضا را به   ینورافکن را رو که  این   کند و با مراقبت و  شهیراه عدم را پ  ییفضاگشا  با

  فقط مواظب خود باشد.  ییصورت با فضاگشا نیا  ر یدر غ ایترک کند و  یزیف
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   خود را خال صورتن یکنم که در ا  » «حبر و سنرا    بخواهم کس  دهم موارد بنده به خودم اجازه نم  گونهن یا  در

  ام. و بدخو کرده 

   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخو و خال  شیخو
  )٣١٩۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،مولوی(

 کنم  م   دارم، لذا سع  ییدر راه عدم و فضاگشا  شدنی شدن و قو   دارشه یتا ر  یاد یکه هنوز فاصلۀ ز  دانم م   چون

  نروم.  ذهنو من  دگیهمان ی خودم کار کنم و حواسم به خودم باشد. که به فضا  یفقط و فقط رو 

  که:   دیگو بخوانم م دییدارم که اگر اجازه بفرما یاهم جمله  انی در پا و

  .» افتد ما م دارکردنِیب یبله اتفاقات برا افتد، کردن ما نمبدبخت ایکردن خوشبخت  ی برا «اتفاقات

    »من مؤثر بوده  العاده در زندگقانون جبران فوق  تیرعا«که:   میبو دی بده نکته هم اگر اجازه  ی

که   است که مراقب هستم و وقت نیا حداقل آن داشتم االن هم دارم. یادی ز دگ یمن واقعًا همان ،ی شهباز یآقا

   سع   کنم صورت است که با آن صحبت م  نیسراغم و نحوۀ برخوردم به ا  دیآ م   دگ یکه همان   شوم متوجه م

  .  میها دگ یاز همان کنم م  یدور  ییاز کنارش راحت بذرم و با فضاگشا کنم م

قانون جبران و    نی. اشودحاصل م   شرفتیپ  ریمس  نیکه من خودم به نظرم آمده در ا  یریتنها و تنها مس  فقط

  هم هست.  ی معنو  شتریبله هم ب ی قانون جبران است، که قانون جبران تنها نه ماد  تیرعا

شان برنامه را  و دوستان   زیعز   یشهباز   یآقا   زحمات  حضور را که واقعاً با چه ِ ها و برنامۀ گنج اگر که کالس   عنی 

  م، چقدر زحمت دارد.  ااز آن را درک کرده  یمقدار   یو  دانم من م دهند، و ارائه م  کنند م  هیته

ا  دیگو قانون جبران م ا  کهاشعار را    نیاست که ا  نیکه حداقل آن    ی ها و به شل   شود م   هیزحمت ته  نیبا 

هم هست. برنامه    رید  یجاها   ایاست و در تلرام    یبرنامه حضور   نیهم  هانیاز ا  یو    شود مختلف ارائه م

. چون خودم  رینه کس د  کنم  را به خودم عرض م  نیا  م،یبذار  وقت  د یرا با  نی. ااد ی با زحمات ز  شود ارائه م

  کار را انجام بدهم. نیا دیرا خودم درک کردم که با نیکنم. اما ا حتی که بخواهم نص  ستمین کس

  خودم عرض کنم.   را دربارۀ زندگ  یمطلب ی من   زیعز یشهباز یآقا  و
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در    که با دخترم  یمن اثر گذاشته و برخورد  یها که رو برنامه   نیدر رابطه با ا  شانیدارم که ا  دختر خانم  ی 

و فضاگشا  نیا زندگ   نیریشقدر  این  قتاًیکه کردم، حق   ییرابطه داشتم  و    برم لذت مقدر  این  ام، شده  خودم. 

  .ام زندگ رحضور د ِبرنامۀ گنج  نیکه چقدر اثر دارد ا شوم متوجه م

را    نیا  کند، شمع درونم که سوسو م  نی. و ایریحواسم فقط به خودم باشد نه د  دیبا  درک کردم که  امروز

  است.   مسئله مهم  ل یخ  نی که خاموش نشود. ا  رمیدامنم ب  رِ زی  و  روشن نگه دارم  را   ییمواظب باشم، فضاگشا

  نصراله یآقا   یهاصحبت  پایاندر  یشهباز  یسخنان آقا

  آقا چند سالتان است؟   نم یبب   خواهم  م  ول  دیرا پرس   هان یا  د یکه نبا  دانم سوال دارم، حاال م    ی:  یشهباز  ی آقا

  سال دارم.  ۵٩من   یشهباز ی: آقاآقای نصراله☎

  . میکن نم  حتینص جا  این   . مارندیگ قرار نم  حتیاست که جوانان گرچه که مورد نص  نیا  پرسم مکه  این  و علت

  گوش کند.  دیجوان با زند، و حرف م   دهیرس  سالکه به مرز شصت  کس  دیتوجه کن  ول

تغ  جوانان  البته عالقه به  دارند،    رِییکه  ب  نندیب در خودشان م   اشاالت  ی خودشان  نکنند که    شتر یو فکر 

ها  خانم   نیا  رسد، به مرز شصت م   شانو سن   کنند صحبت مجا  این   که در   انیها و آقااز خانم   لیخ   نند، یب م

  نه ی گرفتن است تا هز  ادیراه    نیبهتر  نیاست ا  مجان   ،دی ریب  ادیتجربه هستند. الزم است که شما    یدارا  انیو آقا

.  د یخوب گوش بده د،یبه عواقب بد آن دچار شو د،یتقاصش را پس بده د،یاشتباه کن  د،یپول بده د،یبده ادیز

  . است مجان  دیریب ادی

شما    کنند با تجربه صحبت م  ی هادرست شده، آدم   ییسو   ینبود. االن که    یابرنامه   نیهمچن   موقع  ی

خودم را    کنم شما را عرض نم  د،یمثل ما، بعداً بفهم  دی را خراب نکن   تان زندگ  ری که د  د،ی جوانان گوش بده

  خودم]... عن ی... [مثل ما، میگو دارم م

  :  نصرالهآقای  ☎

. چون شما  کنم کاش، خوب حاال...خودم را مالمت نم  یکه ا   دمیمتحول شده، و حاال فهم  مان زندگ   قتاًیحق

برنامه    ن یبا ااز این    شیسال پ  ست یمن ب  یکاش که جناب شهباز   یا  میگو . م دیخودتان را مالمت نکن  دییفرما م

  آشنا شده بودم.
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  یی هاها. و چقدر خانواده انسان  گذار است در زندگ   ریکه چقدر تأث  دیقف هستخودتان وا  دیشا  میگو واقعاً م  من

  ن یریش  شان برنامه متصل شدند چقدر زندگ   نیکه به ا  ییهاآن   نمیب و م  دهند، که م  ییهاام ی پ  ای  شناسم، را م

  ر ی غجستجو کرد. به   شودنم   ر ید  یِجا چ یعشق را ه  . معن برند شده و لذت م  نی ریش   شان شده، چقدر زندگ

را    ایشده که تمام دن   یدیخورش  یبه    لیتبد  دیکه شما روشن کرد  . و چراغ یشهباز  یبرنامه، جناب آقا  نیاز ا

  . ردیگ دارد م

   سونام   یاتفاق خواهد افتاد و    نیشاءاله، اکه ان   نمیهستم بب   اتیاتفاق را تا در ح   نیاست که ا  نیا  میآرزو  من

مسئله مهم    نیا  ل یشاءاله و در واقع هم خبشود و ان   دایپ  ییها و فضاگشادر وجود انسان  ییو روشنا   آگاه

   خدا نه جنگ به   دادند، را گوش م  تیچهار ب  خواندند،  را م  هان یاز ا  ت یاست که اگر رهبران کشورها چهار ب

  بود.  ی بود، نه کشت و کشتار

با دلِ ماها... من    دیشما چار کرد  میدان نم  و به هر صورت  جمع   میو تسل  ذهنبه من   گرددبرم  هان یا  همۀ

جبران کنم    یجور یرا هم    ی کنم قانون جبران ماد   تان هستم و سعممنون   میبو  توانم ...فقط مدانم واقعاً نم 

کار    ن یزودتر ا  که کاش   دیی فرما و م  د یبرنامه کرد  نیرا وقف ا  تان شما زندگ   ،که واقعاً در توانم هست  ی در حد

  ...!رسم شما نم  ی . من که خودم به گردِ پادیچقدر گذشت شما دار ی شهباز  ی که آقا  نمیب . من مدیرا کرده بود

  نترنت، یا ، یاقرن، و با تسلط به امانات رسانه  نیزمان، در ا ن یمثل شما در ا  انسان  یکه  برم لذت م  لیخ

  م یاست که ما گوش نده  انصافیب  نی. ادهد م  سیو به ما دارد سرو  دیبرنامه را فراهم کرد  نی... ارهیتلرام و غ

  ...! قتاًیحق

حواسم، نورافکن   دیمن با کنم  ندارم، من خودم را عرض م به کس یمن دوباره کار .کنم خودم را عرض م من

خودش کار کند به هر صورت    یرو  دیهرکس با  ،جسارت نشود به کس  کنم خودم باشد. خودم را عرض م  یرو

  دارم.  ژهیمن تشر و

  از کانادا   مای ن ی آقا امیپ☎

  » ! ینه تکرار تکرار،«
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  ا یو    تی ب  . مثال وقت دمیجد  زیدارم، هنوز دنبال چ   نیقی   به تکرار، تعهد و هماهنگکه  این  ام که باکرده   ییشناسا

موضوع    نی. اآلن به اشودکاسته م   م کماصورت ناخودآگاه توجه که بارها تکرار شده، به  خوانم را م   یمطلب

  .است ذهنکه از من  دانم ام. مکرده اشیی آگاهم و شناسا

  بد است  نجاینفسِ تو کا دیگو آنچه
  ست چون کارِ او ضد آمده مشنوش 
  )٢٢۶۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

به    ورن یو از ا  دوند توپ م  ی نفر دنبال    ازدهیکه آخر که چه؟!    گفت به فوتبال ماز دوستانم راجع    ی  یروز 

  ش یب  بل یندارد، فوتبال سرجمع فقط شوت، پاس، و در  تییکه با فوتبال آشنا  کس  دِی! از ددهند ور پاس م آن

  است. کرده   ا یورزش دن نیرزش را پرطرفدارترو ن یا ،ی باز ی و استراتژ  ی با تاکت ز، یسه چ  نیا بِ ی. اما ترک ستین

دروازه سانتر    یبر رو  نیاز طرفقدر  آن  . مثالبرد م  شی پ  یتاکت  یرا با    قهیکل نود دق  م،یت  یکه    استشده

.  دهد  دهد. پس تکرار جواب م  جهیتا نت  کنند تکرار م قدر  آن   را  زیچ   یکه باآلخره گل شود. دراصل    کنند م

و هر دفعه با    ستین  یتکرار  باشد، ول  سانی  رونیبدر    از نگاه شخص   دیشا  برند، کار مهم که به   یهر تاکت 

   قبل فرق دارد. ٔ دفعه

  ی را تکرار کنم؟ چرا آقا   اتیاب  نیاقدر  این   : چرا دیگوم   . مثال ردیگ اشتباه م   »ی «تکراررا با    «تکرار»  ذهنمن 

را انجام دهم و تکرار    زیچ  یعبادت    یکه چه شود که در روز برا  کند؟ مطالب را هر دفعه تکرار م  نیا  یشهباز

  کنم؟ 

که هر بار   فهمد توپ شود، م  به  کند و پا   یبار که باز    ی .  شناسد است که فوتبال را نم  مانند کس  ذهنمن 

  است. ییو نُو شرفتیپ نیبله ع ت، سین یتکرار نه تنها تکرار 

لنٌ جد کَلنا شَا باحد یاَص  
لشَ  کراد  ءم نال  یعد ی حی  

  )١۶۴٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  » .شود من خارج نم   تِیمش  طۀیاز ح یکارچ یو ه  م،یتازه دار یلحظه) کار هر بامداد (هر  در«

روز دو    . در هر ستین  یتکرار  عنوانچیتکرار به ه  نیتکرار است. اما از نگاه ِحضور ناظر، ا  ذهن، جهانِ  جهانِ

از فرم   انسان  هیثان  هر  شوند، ها دائم تکرار مهر سال پنجاه و دو بار جمعه، فصل   شود، بار، ساعت دوازده م 
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. شود جهان متولد م  نیانسان در ا  صورتبه  یای ار یشه  ریو از طرف د  کند، و فُوت م   شود خارج م  یزیف

چون آفل و از جنسِ گذرا    ذهن . من ستندین   یتکرار   جهاِن گذرا، آفل هستند و درحال تکرار؛ ول  نیدر ا  زیچهمه 

  .  ندیبم  ی را تکرار زیچاست، همه 

  ی که مثال برا  م ین یبب م یتوان. نم مینیب را از درون آن صندوق م   زیچهمه  م، یکن م  ریصندوق ذهن، گ ی در  وقت

را ده    ت یب  نیکه ا  میی گو . نممیتا حفظ شو  می آن را تکرار کن  اتِیبارها و بارها اب  ستی با غزل، م  ی حفظ کردنِ  

  . میکن نم  ریگ  اتیاب خوانشِچرا بخوانم؟ در صندوقِ    ریخواندم، د شی پ هیثان

 ن یکه من ا  دیگو راحت سوءاستفاده کند. مثال م    لیخ  تواند هم م  » ی«تکرار و تکرار موضوع    نیاز ا  ذهنمن 

  ن یتا به صلح برسم، ا  کنمدفعه جنگ م   نی. من اافتدنم   اتفاق  چیه  اندازم، کارم را راه م  م،یگو دفعه دروغ م

  کنم  مواد مخدر را مصرف م  ای دراگ  ن یکه من ا گفتم م   ، خصش ٔ  قبل فرق دارد. مثال طبق تجربه  ٔدفعه با دفعه 

   قبل فرق دارد!» ٔ با دفعه  دفعه  نی«ا قبل فرق دارد. امان از لفظ  ٔ دفعه با دفعه  نی. اشوم معتاد نم ول

چقدر   دهد؟ جواب نم  جسم  یار ی و هش  ذهنمن   که عقل جزئ  میتا بفهم  میمتحمل شو  درِد جمع  دیبا  چقدر

  م؟ یو جواب متفاوت انتظار داشته باش  میکن  »«تکرار را   »ی«تکرار کار   ی ستیبا

هر   نمیب م  وقت   چرا بدبخت  کند م  دای پ  اد یاعت   ی زیچکه به هر   کسکه  اظهاِر  نم   کند، م   و بعد  و   کنم قبول 

و از    دهید  جه ینت  ات یاز تکرارِ اب  دیگو و م   زند به برنامه زنگ م  کسهر    فرق دارم؛ وقت  ه ی: من با بقمیگو م

تکرار است که    با  ست؟یو گوشم بدهار ن  کنم باور نم  ،استگرفته   جهیتکرارِ برنامه، عبادت، مراقبه و … نت

  :شود و شمع حضور روشن م سوزد م  ذهنناگهان شمع من 

  اندک آب بر آتش بزن  اندک 
      بوالحزن یشود نارِ تو نور ا تا

  )١٣٣٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

منم کردن که دست بردارم  دارد. از کوه بودن و منم   یینُو   دِ یندارد. د  »ی «تکرار   دِیناظر، مراقب و آگاه، د  حضورِ 

  .تی نهای و ب یلحظۀ ابد یساکن  ، تکرار و روان نی. در عنمیب را رقصان م  زیچهمه 

  روانِ من ساکن؟  نیشود ا ک 
  ساکن روان که منم نیچن نیا

  )١٧۵٩  ٔشمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو
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آموزش    یمرا به صندوق تکرار   خواهد  که ذهن چونه م  نمیب ناظر م  دِیحضور است. با د  تجلّ  تکرار بودنِ 

  با معنا:  آشت یجا با فرم به زهیبشاند. صندوِق فرم درآوردن معنا، ست  یمعنو

  دو جهان چون ذرات  دیبنما تجلّ در
  ی ز ی ذره و چون کوه گران نست یشو گر 

  )٢٨۶٢  ٔ شمس، غزل وانید ،ی(مولو

  تفاوت آگاه است.  نی! حضور ناظر است که به استین  یتکرار ،ی است. هر تکرار لیتبد دِیکل  تکرار

  پیام خانم اکرم  ☎

  ن یست از امادر: تا جهان بوده گفت
  ن ی بدند اندر زم  انیکارافزا

  )۴٢٩٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ارجمند  یکن ا  شی تو کارِ خو نیه
  کنَند خود بر م   شِیر شان ی کا زود،

  )۴٢٩٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  آبِ فراخ  رودتنگ و م وقت،
  شاخ، شاخ  یاز آن کز هجر گرد شیپ

  )۴٣٠٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ات یپر آبِ ح  ستیز یکار شُهره
  کش، تا بردمد از تو نبات  آب

  )۴٣٠١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   ی و به تحر  میمراقب خودمان در لحظه باش  د ی. و فقط و فقط بامیمسئول افکار، رفتار و گفتار خودمان هست ما 

و نورافکن را از    میغفلت کن   یالحظهکه  درصورت   .ادندی ز  ار ی در اطراف ما بس  انیکارافزا  .میپاسخ نده   ان یکارافزا

  م ی توان م  ،ییگشاصبر و فضا   ز،یو فقط و فقط با مراقبه، پره  میافت م  ذهنمن   قیبه چاه عم  م،یخودمان بردار  یرو

  . میابی ییاره   کشانند م ذهنما را به سمت چاه من  انیکه کارافزا یاز طناب و قالب
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زدن   ای  یبه انجام کار   یخودمان است و مدام با فکر ما را تحر ذهنپنهان و خطرناک، من   انیاز کارافزا  ی

و    کند آن حضور و نظارت ما را کم م  لهیبه وس  است که گاه  . عجله آفتمیمواظبش باش  دیکه با  کند م  حرف

  .  میابی ییرها ذهنافتادن در من از به دام  ییگشاا و فض  ز یو با پره  میببر نیآفت را از ب نیا میتوان با صبر م 

  د یحق آفر  ایمی هزاران ک  صد
  د یهمچو صبر، آدم ند ییایمیک 

  )١٨۵۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . میکن  تیصبر را در خودمان تقو  یرو ین توان و با انصتوا م 

  را گوش کن خاموش باش  انصتوا
  گوش باش  ، زبان حق نگشت تا

  )٣۴۵۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  انصتوا د،یشما خاموش باش پس
  زبانتان من شوم در گفتگو  تا

  )٣۶٩٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

مواظب ذهن خودمان در لحظه   ارانهیهش  دیو ما با  کنند م   یما را تحر  یدر اطراف ما ذهن کارافزا  انیکارافزا

. پس  شود م  ر یزود د   لیتنگ و خ  ار ی وقت بس  ی. آر می فکر و عمل را نده  قیبه او از طر  تیو اجازه فعال  میباش

و سخنان گهربار    زیعز  ی تکرار اشعار موالنا  لهیوسخود به    ی کار کردن رو  رحم،یب  ان یاز کارافزا  یی تنها راه رها

  کرد.  دایپ ییذهن را خوب شناخت و از آن رها توان مراقبه، صبر، م  ،یشهباز  یآقا

  : »شناخت ذهن  یبرا ی موارد«

 یاها مزبله آن   یرو   زند، م  یمعنو  حت  ایو مودبانه    بای ز  یهاکه حرف   زمان   است. حت  ادبیب  اریذهن بس  ‐١

  ی آن شود، فور   درون موجب کوچ  ای   رون یاز ب  است عامل   شود و کاف   ان یاست که هر آن ممن است نما

  . سازد م  انی را نما اش و خود واقع دهد واکنش نشان م

. توقع  خواهد است. فقط و فقط م   صی کار و حرفراموش   ار ی . بسکند و درک نم  داند ذهن قانون جبران را نم   ‐٢

رنج و زود   اری. بسکند و درک نم  شناسند را نم  ییگشاو انتظار دارد و طلبار همه است. ذهن، صبر و فضا 

  حساس است. 
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نه    کند، باشد، تحمل م   ی. اگر ظاهراً معنو دهد نشان م   منف   یهاواکنش   رانیدر ارتباط با د  ل یدل  نیبه هم  

با فضاگشا  ییگشافضا  ن  اریبس  یی، که تحمل  و . ذهن مالمت ستیمتفاوت است و ذهن قادر به درک آن  گر 

  . کند بد و خوب م  ادیو ز  ندیب نم  هاییبای. زرانی. چه از خود، چه از دکند م   تیاست. مدام گله و شا  ناراض

  از فوالدشهر نندهیب ی آقا امیپ☎

  که:  ریاخ  یها جناب موالنا در برنامه  ۵۶٠از غزل  ت یب نیتکرار ا با

  عشق شدست نام او ست،یاکرانهیب لذت
  ور نَه جفا چرا بود تستیخود شا  قاعده

  )۵۶٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  م، یشناخت  که به نام عشق ما م یز یچ آن   میو متوجه شد دهیما رس  به مشام همۀ  کرانهیلذت ب نیکه از ا ییبو و

عنوان عشق  که ما به   ییهازیچ  آن   طور کلّ به   ایمثل عالقه به پدر، مادر، خواهر، برادر، زن، فرزند    ییهاآن عالقه

جا  آن   نداشته باشد،  یا دگی همان  چ یکه عدم باشد و ه  یاست و مرکز   ها فرع عشق زندگ آن   م، یشناخت  و عالقه م

است،    ده یکه همان  و انسان  دیآ م  از مرکز عدم انسان   کرانهی است و لذت ب  و کارگاه زندگ  کند عشق کار م 

  لذت را بچشد. نیا تواند هرگز نم 

  م، یده مرتب واکنش نشان م  م، یآفل که در مرکز وجودمان دار  یها  دگیخاطر همان آفلند و ما به   ها دگ یهمان 

است که بتواند ذهنش را    نی انسان ا  ی هنر برا  نیباتریهنر و ز  ن یکه، باالتر  م ی. امروزه متوجه شدم یکن ت مقضاو 

که   میکه ما متوجه بشو  شود ذهن باعث م   یاشا فضا را باز کند و تماشا کند ذهنش را، تم   عنیمشاهده کند،  

است که ذهن را    یز یچ  آنبخش    یو    دهد که ذهن ما نشان م  یز یچ  بخش آن  ی   م،ی بله ما دو بخش هست

  . کند مشاهده م

 واشیواش ی  م یکم کرده و دار   لی به من خ  اشییاست که واقعاً شناسا  ییهادهیپد ن یباتریاز ز   یموضوع    نیا

به راه هست  جا این عجب مجلس ، اتیو خدا را شر. الحمدله، عجب اب میکش را م کرانهیلذت ب نیاز ا ییبو

  . کنم م  تان خداحافظٔ با اجازه  م،یآور مفرود  می سر تعظ م،یممنون م،یکن خدا را شر م  ن یاستاد نازن

  ا یخانم مرجان از استرال  امیپ ☎
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زندگ  یبرا  ما  رعا  وچراچون یب  ، یکشور   ا یدر هر شهر     امان  به  در    ن یچن . هم می آن هست  نی قوان   تیموظف 

پشت چراغ    دیمثال، با  ی. برامیآن را بپرداز  ۀم یجر  دیو با  میشو مجرم محسوب م   نیقوان  ت یصورت عدم رعا

هم درست    هست  نی. قوانم یپول آن را بپرداز  دیداشتن لباس با  یدر فروشاه برا  ایتا سبز شود.    میقرمز صبر کن 

  :  شود اشاره م زندگقانون مهم  ۵. در ادامه به  کنند عمل م وهیش  نیبه هم

  صبر:  قانون

  ریها امبر همه دل ری دل روشن ضم یا
  جان تو جمله مراد افت یو  یدی گز  صبر 

  )٨٨١غزل   شمس، وانید ،ی(مولو

م   د،یگو م   موالنا را  مرادت  تو  انتخاب صبر،  با  اتفاقات  زنده شدن و  یابی در  همان  ما  مراد  با    ی.  شدن 

تحمل با   ی معنا. صبر به ست واکنشی نکردن، مقاومت نکردن و ب هیگال ی معناصبر به  قانون  کل است. یِار یهش

تماما به دست    شده ذهن شرط   ی جاخود را به   اریاخت   ت، یمعناست که با شر و رضا  نی. بله بدستیذهن ن

 کشد  م  ادیه در حال مراقبت از او سرم فرک   یماری با ب  عن ی  صبرشود.    یما خردش جار   ق یتا از طر  میبسپار  زندگ

درد    یبه او بو صبر کنم، و پا  رید  یتو هم دوتا  دیگو  رفتار کنم. و در مقابل ذهنم که م   و نرم   متیبا مال

  . ستمیهم مردانه با اشارانه یهش

. ستاند و شر م  نی ریش  هرلحظه از زندگ  شاکر باش، چرا که شاکر  گويد، م  ٧١٢در غزل   موالناشر:    قانون

   عنیاست. شر  ما قرار داده   ار ی در اخت  که زندگ  از هر امان  حیو استفادۀ صح   و قدردان  ت یرضا  ی معناشُر به

برا  یۀ ورزش و تغذ تن  یسالم  امان فضاگشا  عن ی. شر  ست سالم که کارگاه زندگ   حفظ  در    ییاستفاده از 

    .ها مواقع فشار و سخت 

  گردش:  قانون

  رود کوچ که دائم م یجو
  شود نجس گردد، نه گنده م نه

  )٣۵٠٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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   ها را به کسانبار در کمد، آن   یجابه  کنم،  نم  یاها استفاده دارم که از آن  راهنیتا پاگر ده  عن یگردش    قانون

ن  ببخشم.    ازیکه  اخت   ی معنو  یاتجربه   ای اگر دانش    ای دارد  آن را در  تا مورد    ارانمی  ار ی کسب کردم،  قرار دهم 

 وگرنه راکد م ردیاستفاده قرار ب . ،م  ماند م نی و از ب پوسد رود  .  

را که از او    س یانگل  ۀسالوپنج. هرگز تجربۀ خانم چهل کند م   ریما سراز   قانون گردش برکت را در زندگ  تیرعا

شده بود. به من گفت:    تی بود که دراثر تصادف دچار معلول   یونر یل ی. او زن مکنمفراموش نم   کردم مراقبت م 

. دمیبخش و نم   کردم که ممن بود فقط ثروت جمع م  یی بودم و تا جا  سیخس   ار یدارم بس  اد یکه به     من از زمان

  :ها س ی. به قول انگلشد م  تیهنگفت معلول یها نه یاو صرف هز یهاپول  حاال طبق قانون گردشِ زندگ 

"Use it or lose it "... 

  ...» ده از دست م  ،نکن  «استفاده 

    :زیپره قانون

    یآن باشد که ظن بد بر  حزم
  ی از بد، بر  یو شو  یز یگر  تا

  )٢۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

تا    میفرار کن   کند م  به ما امر و نه  ، جانیخودمان که مدام با ظهور فکر و ه  ۀو نفس امار  ذهناز من   عنی

  ی ار ی که دزد هش  هرکس  ای  یز یشدن با هرچ  نیمهم است که از قر  اریبس  نیچن . هممیاز دام آن بجه   آسانبه

  . میکن   زیحضور ماست پره

 ی اکردهل یو ثروتمند و تحص  پیتخوش   یازدواج هر آقا  شنهاد یچون من در مواجهه با پ  دختر جوان  عنی  زیپره

درد و رنج   ایحفظ مرکز عدم ارزشمندتر است    ایتأمل کند. بسنجد که آ  استدالل کند، کم  صبر کند، کم   کم 

  از آن. و  یدور

  جبران:    قانون

بازار تردد    نیدر ا  ی سررهیو خ   ییو به ما گوشزد کرده که با پررو  کند م  هیتشب   یجهان را به بازار   نیا  موالنا

   کن را که از آن استفاده م ی زیهرچ   نۀ یکه هز   . تو موظفیآن نبر ، نده  ن ی. چرا که طبق قانون جبران، امینکن

    . یشو م مه یصورت جر  نیا ریدر غ ، پرداخت کن
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 ، ی و معنو   مالاند، بدون جبران  ما قرار داده   اریجواهر را در اخت   ۀ نیگنج   نیبا سخاوت تمام، ا  یشهباز   ی آقا  اگر

پ  ستین  ی ز یحاصل چ ا  شرفت یجز درجا زدن و عدم     شوخ   با کس   زندگ  نیو قوان  قانون است،    ی  نیما. 

  ندارند. 

.  م یرا رها کن  مانیها و وابستگ  ها شدگت یهوآرام، هم   داشتن دل  یدر ازا   عنی  ر،ید  ییجبران از سو  قانون

    مجرم؟ ای  میقانونمند ای آ م،یاز خود بپرس حال

  عارف از اصفهان  ی آقا امیپ☎

  » پندار کمال«و   »دانم من م« متن:  موضوع

  و شناخت  دیرا د  شیکه نقصِ خو هر 
  استکمال خود، دو اسبه تاخت اندر

  )٣٢١٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ذواْلجالل  یِبه سو پردنم  زآن
  خود را کمال  بردم  گمان کو

  )٣٢١٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

و    دانم من م نیکرده و ا  جادیکه چقدر هم پندارِ کمال در من ا  دمیشد، د  ییدر من شناسا  دانم من م نیا  وقت

چقدر    دانم من م   نیبشوم و متوجه شدم با ا  دهیباعث شد به آزمون و چالش کش   پندار کمال، چقدر در زندگ

  . را دچار رنجش کردم و بردم در فاز منف رانید

م  و بق  شد باعث  و  ب  کنند اشتباه م   هیفکر کنم کارم درست است  اطرافوقت   شتریو  ا  بیع   انمیها به    راد یو 

نم  زدم م    حرف  ا ی   گفتم م  یز یچ    و اگر به کس  گرفتم م   ن یو به شدت خشم  دمیرنج  اول م   داد، و گوش 

  .افتد م  تیبرا یو اتفاق بد یخور  حتماً به مشل برم   ،ی چون به حرف من گوش نداد  گفتم و بعد م شدم م

ا  میحاال بو  و ام، خانواده   شهیهم  از بچ  دیآ م  ادمی   پندار کمال از کجا شروع شد به شل گرفتن؟  نیکه 

: بله، عارف  گفتند م  و  کردند م  سهیخصوص پدرم، من را با برادر بزرگترم که سه سال از من بزرگتر است مقابه

  .دهد بهتر و عاقل تر است، چون حرف گوش م
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من حفظ بشود، باعث    یبرتر  نیاکه  این  خاطر که در من شل گرفت به  دانم من م  نی جز اکه به   میاول بو  جانیا

  ی ریتصو  یرا برآورده کنم که مبادا برا  حتماً توقُّعات و انتظاراتشان  و   خواهند م   هیبنم که بق   یکار  شهیشد هم

  اس یمن با برادرم شروع شد، ق   اسی در ادامه که ق  خوب   ! فتدیب   شل گرفته اتفاق  انی که از من در ذهن اطراف

  کردن من با خواهر بزرگترم هم شروع شد. 

که این   و به خاطر   دمید و من م  کردند ام مدام سرزنشش مو خانواده  خواند دوران مدرسه، برادرم درس نم   در

بر خالف برادرم که درس    و  .آوردم باال م  یهانمره   شهی و هم  خواندم ثابت کنم که بهتر هستم، مرتب درس م 

حسادت من به  جا  این   و در  شد از من باالتر م   شیهاو او نمره  داد م  تیبه درس اهم   ل یخواهرم خ  خواند نم

م  باعث  بود که  تعر  شتریب  شدخواهرم هم  فقط  در خانواده  بخوانم، که  ا  فی درس  باشد. خوب  من  از    نیاز 

  خانواده.

  ن ی را با خود به مدرسه بردم و در مدرسه هم هم  دیو تمج   فیبه تعر  ازی حسادت و ن  اس،یق  دانم، من م  نیا

که به دانشاه    ییشود تا جا  شتریو ب  شتریب  دانم، من م  نیه ابود ک   نیتمام تالش من بر ا  و  داستان ادامه داشت.

  . خواندم را بلدم و اصال درس نم   زیهمه چ کردم در من شل گرفت که فکر م یجور  دانم من م ن یرفتم و ا

باال  من  و و  نمرات ممتاز  مدرک    ی  عن ی.  گرفتمنمرات را م   نیداشتم، در دانشاه کمتر  ییکه در مدرسه 

  .دانم بخاطر من م چرا؟   .دیبه چهارسال طول کش شد، با دوسال تمام م تیکه در نها کاردان

  بتَّر ز پندار کمال  علت
  ذو دالل یاندر جان تو ا ستین

  )٣٢١۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )٣٢١۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ست بده یر یأنا خ سیابل علّتِ
  مرض در نَفسِ هر مخلوق هست  نیو

  )٣٢١۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  راجع به آن کتاب نوشت!!   ستیبا  جسم  یار ی و هش  دانم من م  نیبه من زد ا  ییهاچه صدمه   میبخواهم بو  اگر
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   معروف و حت   یهاو روانشناس   لسوفی افراد ف  یها دانشاه شروع کردم به خواندن کتاب   چندسال   نیدر ا  خوب

ها به دست آورده بودم شروع کردم به  کتاب   ن یکه از مطالعۀ ا  معروف جهان و با اطالعات  ی عرفا  یها کتاب 

و دوستان ثابت   انیرافکه به اط  یظاهر   ت و ح  یگفتار   ،ی رفتار   دیافرادِ معروف و شناخته شده. تقل   نیاز  دیتقل

  .دانم کنم من م 

  ستیر یتو، زآن سان که عکسِ د گفتِ
  ست ی احوالت، بجز هم عکس ن جمله

  )۴۶۶١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ران یو ذوقت هر دو عکسِ د خشم
  قَواده و خشم عوان یِشاد
  )۴۶۶٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  کن  شهینظر را پ ،ید یز تقل یب
  کن  شهیعقل خود اند یِبرا هم

  )٣٣۴۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

خود    یها حل مشل  ای مشورت    ی . و مردم برارزایم  ا یمّ    ند یگو اصطالح مما به پدر من به   لیدر ادامه در فام  و

که    ییهاو با روش )  بهی(علوم غر   دارند   که   با علم   ا یکنند و    شانییتا راهنما  روند مثل پدر من م   ی افراد  شیپ

  . باطل)  الیخ زه(  ودمشالتشان حل شکه این  دعا کنند تا شانیبلدند، برا

  ل یفام  ان یمثل پدرم بشود که در م   میرفتارها  شتریاز پدرم ب  د یتقل  یموضوع هم باعث شده بود من از رو   نیا  و

از من توقع و انتظار    و پندار کمال باعث شد کلّ  دانم من م  نیخاطر اکه در آخر به   دانم هم ثابت کنم من م 

هم خودم، خودم   زد ازم سر م و اگر اشتباه بنم اشتباه دیباور شدم که نبا نیداشته باشند و خودم هم بر ا

  چرا؟   ریکه تو د رانیهم د کردم، را سرزنش م

  ی ز یکه مبادا طرف فکر کند من چ   کردم م  ییو راهنما  مداد  جواب م   دیحتمًا با  دیپرس از من سؤال م   اگر کس  و

من   می! که بو؟ که چ  ؟ی ندار  یز یچ  تو مشل   که فالن  رفتم ها مها سراغ آدموقت  گاه   حت  ایو    دانم نم

  تا کمت کنم.  ایبلدم و ب

   ذهنبا من  کردم گرفتم، شروع م   ادیجناب موالنا را    اتی از اب  یهم با برنامه گنج حضور آشنا شدم و تعداد  وقت

  دادند،  اگر گوش م  ایو    دهند گوش نم  میهاکه اصال به حرف   شدم هم م  افراد و متوجه   یبه حرف زدن برا
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وراج   داد ادامه م  ذهنمن   اما  .دادند نم  تیاهم بقبه  اگر    دادند،  م  یانتقاد  ایو    کردند م  هم صحبت  هی. 

  .دیدان را شما نم  دانم که من م  ییزای. آن چ دیمن گوش بده یهانه! به حرف  گفتم م

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

  )۴٧٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  پیام خانم الله از فوالدشهر اصفهان  ☎

هایی که دوستان زحمت کشیدند تهیه کردند خصوصاً پهلوان خانم  تان، از متن زنگ زدم تشر کنم از برنامه  

بنده هم موقع خودم،  که  این  را به یادم آوردهای من  کاری از کم   پهلوان که ایشان داشتند و ... یکه  این   پریسا،

 م که کس زمان کردآمد و حاال وکالتش را قبول م جورهایی قانون ارباب  م بعد از آن احساس م کردم که ی

ها جوابشان  ها گوش بدهند و هرچه من بویم باید بشود، خیل وقت رعیت است و باید من هرچه که بویم آن 

 کمدادم  را نم آن  کاری م قاض ان داشت که همان رفتار با من بشود، یعنهم در دادگاه ام کردم و متقابال

  کرد یا حاالرفتاری که در شأن من نبود با من داشت. کاری م را با من داشت، کم  رفتار

و احساس کردم که باید روی خودم کار کنم و بتوانم این پهلوان را انجام بدهم. به قول آقای نصراله تماس  

گفتند: ای کاش رهبران ما دوتا از این ابیات را مرور    کهاین  گرفتند و طراح ذهن که داشتند خیل قشنگ بود

ی مسئولیت داریم رهبر ی جریان هستیم  هرکدام    تر کنند به خودشان بیایند. گفتیم که ما در سطح کوچ

کاری کنم زمان که مسئولیت کاری را دارم خوب این  کار را روی خودمان انجام ندهیم. من چرا باید کمچرا این 

  های دوستان.  خیل آموزنده بود صحبت تک حاال زوایای زندگ من خواهد داشت.اثرات منف روی تک 

  ساله از فوالدشهر:   هازدی دایت یآم پیام خانم ☎

. پس ما درخواست نکن»  یر یاز د  یز یچ  ،«اگر خواهان بهشت هستاز اصحاب فرمود:    ی(ص) به    امبریپ

  . میباش خواهان کس  دینبا م،یو فضا را باز کن  میو شاهد شو میتسل م یخواه اگر م

  که جنت از اله  غمبریپ گفت
  مخواه  یزیز کس چ ،خواه  هم  گر 

  )٣٣٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  آن رواست  ،به امر حق بخواه ور
  استیانب قیخواهش طر  چنانآن

  )٣٣٨تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  . میاو خود را نهان کرده   میاده یکه چادر بر سر خود کش   می هست   زیبای دلبریمانند    میو فضا را باز کن   می اگر تسل  ما

  ی چادر  دهی سر و رو در کش در
  ی نهان کرده ز چشمت دلبر رو

  )٣۴۶٢تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  آنگه باشد از حق و مجاز  فرق
  چشم، باز  تی کند کحل عنا که

  )٣۴۶۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   اَْخشَم  شِیپش و مش پ ورنه
   چون نَبود شَم  سانستی دو  هر 

  )٣۴۶۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .می بخواه یار ی و از او  میگزار خداوند باشو شر   میبه لطف خداوند پناه ببر د یما با پس

  خت یگر  دیپناه لطف حق با  در
  خت یهزاران لطف، بر ارواح ر  کاو

  )١٨٣٩تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  دور  راتیهمه اوهام و تصو از
  نورِ نورِ نورِ نورِ نور نورِ

  )٢١۴۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  

    :یشهباز  یآقا

  دوستان؟  یهاغام یخوشتان آمد از پ  امروز

  زهرا: خانم☎
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  د، یبرپا کرد  عظمت    یدانشاه هست،    ی. به قول معروف، به قول شما  یشهباز  یبودند آقا    عال  عال  بله،

  . هاغام یهم پ ات،ی ها، هم ابهم برنامه 

  : یشهباز  یآقا

 لیس  یو    میدست به دست هم بده  دیکار درست است چون، ما با  نیبرپا کردند و ا  نندگانی . بدیبرپا کردشما  

که    نندیبب  د یمقلد، با  یجا محقق بشوند به   دیبا  میاز مردم که با هم همار هست  یادی . تعداد زمیبرپا کن   یار یهش

  ن ی از ب  دیتقل  ریو د اورندی فکرِ بِر بجا  آن  کنند و از  زشان را با درون   تحقیق، بعد  اول فکر و تأمل و وقفه، بعد 

در جهان    میدار  . ما بزرگانمی هست  ابی اصطالح منبع دانش کمچون به  م،یبرود. ما اگر دست به دست هم بده

  موالنا است.  ن یها هماز آن  یهستند،  رینظیب

خودش    ی بوده برا  یادهیپد   یبوده، اصال    ی زیانگشفتانسان     یموالنا    نیکه ا  دی کن م   د ییشما تأ  واشیواشی

همچ  نم   یز یچ  نوو  خ  افتد اتفاق  م  ل یو  اتفاق  ا  افتد، کم  االن  و  است...؟  م  اتیاب  نیدرست    د یسینو را 

  شما روشن است؟  یبوده است. درست است؟ برا موالنا چه بزرگ  شود روشن م واشیواشی

  زهرا: خانم☎

طور  همان   مطالب روانشناس  مطلب افتادم که بعض  نیا  ادی من    دیرا فرمود  نیاقاً شما ااتف  یشهباز   یبله...آقا

.  میکرد ها را مطالعه مروانشناس   یهارا، کتاب   ایشان  مثال سخنان   ا ی  میکرد که دوستان گفتند. خوب دنبال م

روانشناس    عنی کامل هستند.     لیخ لی مجموعۀ خ  ی  ا موالن یعن  که    نمیب م  رومم   شیاالن که هرچه جلوتر پ

  هستند موالنا،   زیچ ... متخصصِ همه شناس هستندزمین  شناس هستند،هستند، جامعه 

  ن یو ا اتیاب نیاست که ا نی از ا خودش حاک  این است. شفت  یاصال جا  ش،یقرنِ پ نیچند  ایچند قرن   عنی 

   رانیواقعاً در ح   عن یهست.    نیزم   یانسان ماورا    یساختۀ     عنیکنارِ هم قرار گرفته    یی زهایچ    عنیجمالت،  

  .  یشهباز  ی آقا میهست

  ی شهباز  یسخنان آقا

هستند، معتقد هستند و حاال اصل    یندار ید  ی هاآدم   ها رانیاست که خوب ا  زیانگشفت  ها رانیا  ی مخصوصاً برا

که واقعاً   قرآن  یهاه یآ  ، با معن  یِها ثیجواهرات خودش همراه با حد  نندیب م  کنند، م   دایرا در موالنا پ  نید

صفحه   ی که رو  ییهان یهم  خورد،  م  عمل  درد زندگو به خورد  درد مبند و به  تی هدا  ما را در زندگ تواند م
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  ،  ما مثل فردوس  ریبزرگانِ د  ست،یبخورد و فقط موالنا ن  تانروزانۀ   عمل  درد زندگبه  تواند شما م  میسینو م

. خودمان استفاده  م یاستخراج کن  دیبزرگان ما هستند، ما با  هان یا  ، مثل عطار، نظام ،ی مثل حافظ، مثل سعد

  ر ی زود د  ل ی. بله، خشودم   ریزود د  ل یخ  گفت موقع، امروز [ خانم اکرم]، مما به  میشد اگر فعال م  می کن

  !شود م

و به مردم    میکن استخراج م  میکم هم داررا به  نیاز ا  یاگوشه   یبوده، حاال    نی زم  ریز  اهنیسال ا  یهاسال 

  در   مطلب عال همه این  هم تعجب بنند، که  دیو شا  کنند و از آن استفاده م   شناسند و مردم م  میده نشان م

  ، ی موالنا، حافظ، سعد  نیهست، بعد آن موقع در سرزم بله،  به آن، بله.  میابوده و ما تا حاال توجه نکرده جا  آن

.  م یخاکستر را بزن  نیذره ا   ی به خرافات، بعد هم    میادهیاست. چسب   بیهم عج   نی. امیما خرافات دار  ،فردوس

  م، یکن م   یظاهرساز  دانمنم   م،ییگو حاال ما دروغ م  دانم نم   م،یکن حاال ما هم درست است که گله م  ر،یآن ز

  شست برد. شود را م  هان یا تیب تااست. با چند سطح  ل یاست. خ  سطح  زیچ  ی نیا ول

  هستند.  یسعد و موالنا و   هستند نژاده هستند. بله؛ چرا که نسل فردوس لیاص  ان،ی رانیآن، اصوال ا اصل

  خانم زهرا:☎

ول  عذرخواه    ی  من تماس گرفتم،  هم  هستم، چهارشنبه  بخوانم،    بدهار  را  خودم  مطلب  نتوانستم  چون 

  کنم از دوستان که امروز مجدد زنگ زدم.  عذرخواه

  آقای شهبازی: 

   دوستان  کنم، که من خواهش کنم، البته شما را عرض نم   دیکن م  یادآور ی   د،ییگورا م   نیممنونم که ا  لیخ   آره

هم برسد.   رانیباشد که نوبت به د  کاف  بار یدوباره زنگ نزنند،    رید  زنند،زنگ م   بار یکه در هفته  

. من مطمئن هستم که  دیکرد  ی ادآوری شما    رفت، م  ادمی  ن یچرا ا  دانم نم   شه یآمد، هم  ادمی   د،یعرضم شما نبود

  خوشحال شدند.   ها لیخ

  از زاهدان:  زهرا خانم☎

  را رساندم.   غامیپ نیاآلن خدا را شر ا شد، ارتباط برقرار نم ول ، یشهباز  یآقا  می بو خواستم  م  شهیهم  من
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درمورد عشق نوشتم، اگر    ی مطلب   ی.  نینازن  ی شهباز  ی و آقا  کائنات عالم هست    درود و سپاس بر تمام  با

  . یشهباز  یبه اشتراک بذارم آقا  دیاجازه بده

  بنام خداوند عشق 

  ست نام اوشدهاست، عشق  یاکرانهیب لذّتِ
  است، ور نه جفا چرا بود؟ ت یخود شا  قاعده

  )۵۶٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  عنیمرکز عدم، عشق    عنی. عشق  رانیخود در د  ییشناسا  عن یآتشفشان معناست. در آغاز عشق    انسان  هر

. عشق رانیدر د  به ارتعاش درآوردن عشق و زندگ  عن ی. عشق  تینهایو ب  تیابد  عنیوحدت با خدا. عشق  

. دنیو با رنگ خدا د  رنگیب   عنی  عشقو نگاه خدا.    دید   عنیعشق    ها، شدگتیهوو عدم از هم   مرکز خال  عنی

که    االاله»«الاله کلمه    عنیاحترام و دوست داشتن خود. عشق    تینها  عنیزنده شدن به خدا. عشق    عنیعشق  

  اسالم و مسلمان بودن.  وۀی ش تیپروردگار و نها یبه رضا  و راض دوشرطیبدون ق میتسل

  د یها از همسرشان هست که تو باانسان   بختو خوش   انتظار زندگ  ها،ی دیو ناام   هاسرخوردگ   نیتراز بزرگ   ی

  رد، یگ ها از آن صورت ممعجزهرا که   حرفکلمۀ سه  نیما معنا و مفهوم ا که و شاد. درحال بخت کنمرا خوش

عشق را   تینهایو ب  تیمهم ابد  تیو دو خاص  درآوردهساخته و به ذهن    تیهوهم   زهایخالصه کرده و با مفهوم چ

  کرده. زندان  ذهن تیدر محدود

دختر   حال ام  یهر  هزاران  م  دیبا  ازدواج  آرزو  زندگ  کند و  م   و  آغاز  را  خود     یشر  ای که گو  کند، مشترِک 

  ات ی خصوص  یسر ی  یاو هم داراکه  این   غافل از  خواهد، م   بخت، و از او زندگ او را خوش  تواند م  اش ندگز

  . گذارد مشترک م  پا به زندگ  د یام  نیکار را ندارد، چراکه او هم به هم  ن یا  ییو توانا  باشد خاص خود م   اخالق

بخت کند، از او  او را خوش   تواند م   ی رینفر دکه  این  د یاز خود ندارند، به ام  شناخت  چیه   که حت  ینفر  دو

  دگاه ید  نی. حال من زهرا هم با ادانند عشق را نم  واقع  یمعنا   کدامچ یه  که و عشق، درحال  خواهد م   زندگ

و عشق را به    بختخوش   نیا  توانست و او نم  خواستمم   بختمشترکم را آغاز نمودم و از همسرم خوش   زندگ

شدن از خداوند که چرا بخت    بود و شاک و افسردگ ی د یناام یسوبرداشتن به  یگام برا   نیاول نیمن بدهد و ا

  نمود.    رقم خورده است و مرکزم و درونم را پر از انباشتگ  گونهن یو اقبالم ا



  ٩١٢‐١شماره                                                      ☎های تلفن پیام  

  77صفحه: 

و عقل  تیو هدا تیرا که حس امن  ام زندگ  تیف یبه همراه داشت و چهار ک  میو قضاوت و مقاومت را برا نهی ک و

گم کرد و    م یوجود آورد و مرا در دردهارا به    ذهنافسانۀ من   میو برا  . خود قرار داد  طرۀ یو قدرتم بود را تحت س

و تار، که    رهیسرزنش و مالمت را به چشمانم زد و دلم را ت  تیر  ها به تله انداخت ورا در آن   زندۀ زندگ  یانرژ

  و از جنس عشق باشم.  نمیعشق را بب  توانستم نم

  ی اآمده   ای دن  نیتو به ا  ا یشناختم که آ  نشی کردن خودم نمودم. هدفم را از آفر  ییآهسته شروع به شناسا  آهسته

را از د و    ی پخش شاد  تت یو مسئول  هست   یتو از جنس عشق و شاد   که ! درحال؟ کن  ییگدا  رانیکه عشق 

  عشق است. به  رانیو زنده کردن د   یخواری شاد

  بختو عشق و خوش   یشاد  توان خود غرق است، چونه م  ذهنمن   یماری که در ب  یااز موجود درمانده  حال

  خواست؟ 

  ست یها را لپرداختم و آن   میهانقص   ییو به شناسا  دمیرا د  زیچهمه   رنگی ب  نکی را عوض کردم، با ع   نکمیع

  قرار دادم. ام را سرلوحۀ زندگ ی تمندی و رضا م یو تسل رشی. پذدرونم آشت یکردم و آرام آرام با خدا 

مرا به خودش زنده کند. دل و درونم    خواهد و راه م  ری مس  نیکردم که در ا  شتریرا به خداوند ب  دمیاعتماد و ام

  . یگذار و صبر و شر و سپاس ارانهیهش  یداد، آن هم با دردها قلیرا ص

رانده شد و خودش را به من    هیبه حاش  اتشی خصوص  با تمام  ذهنمن   ها برداشته شد و افسانۀو حجاب   هاپرده

اطرافم    ی ای با دن  یباز و شروع به عشق  نمیب و همان را از جنس عشق م  ، خال  ساخت و مرکزم را خال  انی نما

  کردم. 

م  شتریب  هرچه خدا  دادم، عشق  ب  تم ییاز  در  یشتریعشق  انمودم م   افتی را  تمام   نی.  با  را  همسرم  که     شد 

از من گرفته شد، با آغوش   نه یزم   نیدر ا  شی. هرگونه آزماارشی و آغوش گرمم را در اخت  رفتمیپذ  شیها ژگیو

در ابتدا     هرکس جهی. درنت شد گرفته م  شدنم   تری کردنم و قو  دارشه یر  ی که برا  دانستم بودم، چراکه م  را یباز پذ

مشترک بذارد،    به زندگ   ی که بتواند پا  ف، ی درون خود شود و از جنس عشق، نرم و لط  یعاشق خدا   ستیبا

است. اگر    رونیو آرامش از درون به ب  یو شاد   انسان را خوشبخت کند و خوشبخت  تواند نم  کسچ یکه ه   چرا

ثروت را داش  ه یهزاران سرما نباش   ول  ته،و  ادامه    ات گبه زند   تواننم   ، خودت را دوست و عاشق خودت 

  تا خداوند بتواند نور خود را در درونت بتاباند.  ،و خال  و خال از جنس عدم کن  دی. فقط مرکزت را بابده
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در    تتیهمان بعد روحان   ،از عشق درون است. حال اگر عاشق خودت باش    نمونۀ کوچ  نیا  زم،یعز  دوستان

  گونه چ یو پرشور و پرحرارت و ه   شود دوچندان م  اتی بازعشق و    یورز عشق   گردد،م    ی  و شهوان  بعد جسمان 

ن  یسرد را در دست گرفته چراکه عشق حومت دل   ست،یدر آن  و فها  در    کند، م   ییروارمان است  اگر  حال 

  .. درود بر عشق و زندگ یریقرار ب زندگ   یهات یو موقع   طیشرا نیترو سخت نیبدتر

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

  )١١٢٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  . کند کوچِ من زهرا را هم اداره م  شخص    کائنات سرگرم کار است، زندگ  یمنتها یکه خرد ب   وقت  ان،یو در پا

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

  )٣٠٨٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ا ی از استرال الیخانم ل  امیپ☎

. دزدد را از من م    هم، زندگ  ی که با برنامه گنج حضور آشنا شدم، متوجه شدم ذهنم از راه معنو   از مدت  بعد

بخوانم.    یمثنو   ای حفظ کنم    ت یبرنامه گوش دهم، ب  دیبا  دانستم خود نداشتم، نم  یکار معنو   یبرا  یاچون برنامه 

  ی برنامه معنو   «داشتن روشن شد:    میبرا  . پس چراغ هدرست انجام نشد  امی که کار معنو   دمید روز م   یو در انتها 

  .  روزانه»

  :خواند ه محل کار برسم، م و تا ب  کنم را روشن م   وردر یر  سیصبح و  ۶:٣٠محض باز شدن چشمانم، ساعت    به

  که آبت را به الغ   عنی انصتوا
  تلف کم کن که لب خشست باغ  نیه

  )٣١٩٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

    انصتوا د،یشما خاموش باش پس
  زبانتان من شوم در گفتگو   تا

  )٣۶٩٢ تی دفتردوم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  ات یکار تا ساعت ناهار اب  بود. با همه شلوغ   تیریاز مد  تیدر حال قضاوت و شا  محل کار شدم. همارم   وارد

  بود: نیا تی . ساعت ناهار شد و ب شدند در قلبم تکرار م«انصتوا»

  بدتر زپندار کمال   علت
  ذودالل  یاندر جان تو ا ستین

  ) ٣٢١۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

و جز دوست   دمید را در آنها م  . جان زندگدندیخندم   و گاه   تیشا  و گاه  زدند همارانم با هم حرف م

که قدرت تکلم    مارانم یاز ب  یهستم،    نیکه پرستار قسمت معلول  ییجا. از آن کردم حس نم  یز یداشتنشان چ

  . کردم م  تکراررا  تی ب ریو در طول مس کردم م  متخصص همراه  دنید یندارد را برا

  بدتر زپندار کمال   علت
  ذودالل  یاندر جان تو ا ستین

  ) ٣٢١۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  یی موالنا. آقا  اتیانگار فقط من بودم و او و اب  کردم،را نوازش م   مارمیو سر ب  میمنتظر نوبت بود   ین یکل  در

همانند شما که با عشق    ییهااز شما تشر کنم! چقدر ما به انسان   دیچطور با  نمادآمد و گفت: خانم نم   مینزد

.  شتر یب  یز یو نه اصال چ  دهم را انجام م  امفه یفقط وظ   ن تشر کردم و گفتم: واقعا، م  !میدار  از ی ن  کنند،  کار م

ا ب  با چشمان   شانیاما  را تکرار کرد.  او نگاه م   مارمیپر از مهر همان حرف  به  لبخند  پاک   کرد، با     انگار از 

  . دمید که من نم  دید را م ییزهایوجودش، چ 

ام تمام شود، گفت:  جمله   داد اجازه نم   که قبال حت  یریمرا صدا زد. مد  رم یو مد  می به محل کار برگشت  خالصه

سپاسزارم. چشم، اگر   تینها  ی. گفتم: برمیپرسنل نظر ب  ۀیدارم از شما و بق  ازی بهتر کار، ن  جهینت  یمن برا

  : شد در سرم تکرار م  ت یبه شما خواهم گفت. ب دیبنظرم رس  یز یچ

  چشم را   دیکه گشا تیعنا جز 
  محبت که نشاند خشم را   جز 

  )٨٣٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که در حال خواندن آن هستم را شروع به نوشتن کردم.    درست کردم و متن   ییو چا  دمیتمام شد. به خانه رس  کار

  :خواند تمام راه م وردریر  سیشب شد و وقت رفتن به استخر بود. ونه و نیم 
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  مراد خود را دو سه روز ترک کردم  تیز پ 
  امد ین رمسی مراد ماند زان پس که م چه

  ) ٧٧٠شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو 

  وردر یر  سیقبل از خواب و  یازده و نیم. ساعت حدود  شد تکرار م  تیب  نیهم   کردم، که شنا م   تمام ساعت  و

    :خواند م

  و اضطرار   خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاندر 

  )١٣٢٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

را که چه     رانیح   ن یبرم اب. به کجا  کردم اعتراف م  ام. به زانو درآمدم و به کوچ شد و تکرار م   شد تکرار م  و 

  مانده که بخواهم که ندارم  

  باله   بنده را کف  یبود بس
  ست ین تیدانش و کفا نیا شیل 

  ) ۴٩٩شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو 

   نوشته بودم. که با کم زندگ  یاروزِ من بود با برنامه  نیا و

از شما تشر    توانم چطور م   جزء وجودم زبان گردند، بعد از زندگو جزء   میهاتک سلول اگر تک   زم،یعز  استاد

روشن شدن چراغ حضور هزاران همچون    یرا ، عمر، ثروت و سالمت خود را برا  اتکنم که خواب شبت را، راحت 

  انگار همه هستند.  ،! شما که هستیمن صرف کرد

  که بباخت هر چه بودش  یآن قمار باز  خُنک
  ریاال هوس قمار د چشیه  بنماند

  )١٠٨۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

بزرگ، چون خود   روح  ده و م  یانجام داد  یشما در حق من  جه  آن   اما درک عمق  فهمم، که م  دیبدان  فقط

  .  خواهد شما را م 

ماندگار و جاودان    که کس  شود م طورن یکنم. ا  انیب  ای شما را بتوانم درک    کوچتر از آنم که بزرگ  ل یهنوز خ

  .  شود م یابد
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  : یشهباز  یآقا

به    است  شما کم بزرگ  غامیپ  نی هم.  میکن کار م   جمع که ما دسته   د ینیب من، شما م  کنم نم  یالبته کار  

کار همه    شود، م    اصالح  شود،  م  جاد یا  ی رییاگر تغ  نیپس بنابرا  ما، و اثر خودش را خواهد کرد.   نندگان یب

 تانغام یپ  با،یز  غامیپ  نیا  ۀیهم ته   ر،یبا دوستان د  یخودِ شما و هم در همار  یها کم   طورن یاست. و هم

    .عال عال د،یهم که خواند ییهات یبود. ب  بایز  لیخ

  د یواقعاً شما دار  عنیکردند.    انی ب  سایامروز چند نفر از جمله خانم پر  ،شما، چه شما   یبا یز  یهاان یب  نیا  چقدر

دارد    چرخ بوده البد، اشال   یاصطالح رو به   تانض یمر  دییگو مکه  همین   د،یگذارم   شیعشق را به معرض نما

تعارف کرده که چقدر عشق  طوری  آن   آمده به شما  یو    ددادی و نوازش م   دیکرد م   یباز   شیو شما با موها

  . گذارد اثر م  ضی مر  یرو   گذارد، شما اثر م  یتنها رو  نشان عشق شما است که نه  نی ها را زده، او آن حرف   دیدار

دست    ها ل ی. چون خدیکرد م  یباز  ضی مر  یبودند و آن کار شما که با مو جا  آن  که  و مطمئن هستم کسان 

که اثر مطلوب    دیمطمئن باش   ،گردانم» دکتر بر م   برممجسمه وار م   دهم را هل م  ن ی«فقط ا:  ندیگو م .  زنند نم

که    ییهااز انسان   ل یخ  یرو   تان ی امروز  ان یب   نیبا ا  طورن ی. و همدیاگذاشته   ض یآن مر  ی شما رو   ی ادی ز  ار یبس

  تان.عشق تان و از . ممنونم. از لطفتون از زحمت دیاگذاشته  کردند گوش م

    :خانم لیال از استرالیا☎

  ی برا   د، یداد  ییهاواقعاً درس به ما  شما چطور    ، موالنا، زندگواقعًا دارم از حضرت    د یشما واقعًا ما را عاشق کرد

را شما در حق من     واقع   دوست   ، واقع   یو مادر   ی پدر  ،  ارزشمند هستند. ول  اریمن حداقل پدر و مادر بس

از آن را بتوانم جبران   کم ی را،    شما  یهازحمت   نیاز ا  است، در حد کوچ خودم کم   نی. و تالش من ادیکرد

  است واقعاً.  لطفآن کم دیر باشد  نیاز ا ریغ  دهمانجام ب دیاست با قسمت کوچ نیا .نیهم  کنم.

    یشهباز  یآقاسخنان 

  اد یها هم خودم  درس  نیو از ا  اندازم که من خودم را به چالش م  دییعنوان قانون جبران بوشما هم به   بله،

  است.   نهیی مثل آ  هات یب  نیو ا  دیدان . مکنم . عمل مکنم اجرا م  کنم، خودم اجرا م  طی و در جامعه و مح   رمیگ م

صورتش باشد    یرو   یاله  یو اگر    دهد آدم را در خودش نشان م  نهیکه آ  دییگو هست شما، م  موقع ی 

  .  دیده دارد و اطالعات م یحالت اخبار   یو  د ییگو م  یطورنی . فقط هم کند آن را پاک م
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   ذهن   . اولدینیب و له را در صورتتان م  دیکن نگاه م  نهی موقع هست خودتان به آ  ی.  دهد آدم را نشان م  نهیآ

  ی مثال رو گوید،  این بیت م : بله،  دییکه بو  د یخوان را نم  تیاست. شما ب  نه یآ  تیاست. هر ب   عمل  است. دوم 

  صفحه است:

  ست تا انبارِ ما حفره زده موش،
  ستشده رانی فَنَش انبارِ ما و وز

  )٣٧٩ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،مولوی(

   ذهن  انیاست. ب   انیب  جوری  نی. ابرد به انبار ما گندم را م   دیای اگر به انبار ما حفره بزند، سوراخ کند ب  موش

  . دزدد م  یجور در من و از من چه   ستیکه موش چ   نمیبب   خواهم که من م   دییگو هم هست م  موقع  یاست.  

  . شود م  دهیدزد شدن، از شما زندگ  نیکه موقع خشم   دینیب م  دیذره دقت کن ی

تُرک بوده و     یاز ونکوور گفتند که:    یاننده یبود که ب  هاغامیاز پ  یاست،    ادتانیکه امروز    ، ذهنمن  نیا  پس

و جوک گفتن،    فه یشروع کرده به لط  اطی شده، خ  اطی وارد مغازۀ خ  بدزدد. و وقت   تواند از من نم  اط یگفته که خ 

 نی و ا  شود، بسته م   شانیهاکه ببندند، چشم  رید  ۀذر  ی کوچ است،  خوب  ها  تُرک  نیا  یها چشم   دیدان و م

  .  دزدد م  ایدن اطی ور، خاز آن  دیآ م  ذهنمن  عنی م،یبند مان را م چشم ه ما وقت ک دهد نشان م

  نه یآ  نیدر شما؟ ا  دزدد را م   زندگ  ی جوراز شما چه   ا یدن   اطی که خ  د ین یبب  د یخواه هست که شما م    موقع  ی

  است. 

  صورتِ روحتان. شستشو   یها شستن له   ی برا  دیاستفاده کن  نهی از آ  د یاست با  نهیشما آ  یموالنا برا  اتیاب  پس،

موش    دیانبار نبا  دزدد، که انبار موش داشته باشد خوب گندم را م  دیکن  خودتان در عمل. نه فقط معن   یبرا

در شما صورت    ایآ  دفع موش بند بعدًا برود [دنبالِ] گندم. ول  دیبا  آدم  داشته باشد. خوب تمام شد رفت!

  به دفعات.   دیرا بخوان  تیب  د،ینیخودتان، خودتان را بب   ی برا   دیو چراغ استفاده نکرد  نه ینه. نه، شما از آ  رد؟یگ م

پ  انیب  ی ]، دوباره  ماین  یامروز [آقا    ن یاز بزرگتر  یفرق دارد.    یگفتند، گفتند تکرار با تکرار  عال  غامیو 

  ۀ یقض   نیهم   ،ی اریعنوان هشبزند، ما را به  نیما را زم  تواند که م   ذهنمن   یابزارها   عن ی  ،ذهنمن   یهاآفت

تکرار   دیگفتند هر روز با  ست،ین  شتری. نماز چند کلمه بدیگفتند نماز بخوان  دیگفتن است. شما نگاه کن  یتکرار

  .  دی کن
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.  د یگفتند تکرار کن  لیدل  ی، به  ر کنم؟»تکرا  دیرا با  هان یچه که من ا  عن ی«آقا  که:    دیگوو م  دیآ م   آدم  ی

. و  دیدیها را فهماز آن   ی    معن  د ینیب دفعه م   ی  دیرا هزاران بار تکرار کن   هانیاگر ا    عنیدرست هم گفتند.  

  . دیکن برنامه مرتب گوش م  نیا بهاگر  دیکه شما هم تجربه دار  دیدیمن به تجربه، د

در    ن،یبوده ا   تی«عجب ب آمده گفته :     یبار    ن یمیام. در صدو را من صدبار خوانده   ات یاب   که برخ  دیادهید

را صدبار    نی. بابا من ا!»نیبود ا  یخوب  تیب  ل یخ  د،ینوشت  ٩١٢شما در برنامۀ    دمیرا د  نیگذاشته، من ا  ریمن تأث

است،    دیرا که کل   یز یچ  . آندیشما تکرار کن   د،یبودن نکن  یاعتراض به تکرار  دیقبال نشان دادم. پس توجه نکرد

کلمۀ جالب است، تازه باشد.    نیهم   دیجالب باشد با  دیبا  دهد، نشان م   یبد  زِیچ  ی   ذهنتکرار را من   عنی

 دتر یمنتها با کلماتِ جد  مییرا بو   هان یهم   د، یشعِر جد   ی  م،یی بو  دیجملۀ جد  ی مثال،     تازه از نظرِ مفهوم

  . ستین طوری آن  نه. نه د،یآ من خوشم م 

  خانم سوده از دانمارک  امیپ☎

  اش»کنندهران یو  یهاما و جرقه  یِعقل و مغز جزو  ی ها«اتوبان 

  را مرور کنم:   ریز یها با خودم و شنوندگان چراغ  خواهم متن م نیا با

  . کنند نم نی جز ا  یر یو جمع کار د کساگر همه  . حت میاعتماد کن  د ینبا ذهنبه مغز و عقل من 

  ِ ی اتومات  شود فقط با تکرارِ مداوم م  .است  شدن  ول  ست،یما ساده ن  ذهنمغِز من  یکردن الوها   نیزیجا 

  رفتن مغزمان را درست کرد.  راههیب

 مه ینوسال سه   ای میبا ککه    ییها و درس   شناس  ستیعلوم ز  مربوطه از موالنا و کم   اتیبا اجازه نکات باال را با اب

  نباشد.  کار هم خودش گمراه نیهم  دوارمی ام  .کنم ام، مرور مآموخته 

  گفتا که قالووزم سوزم،که م   دید چون
   کان راه نَرفْتَست اموزم،یب تیراه

  )٢۵٨٢شمس، غزل  وانید ،مولوی(

  همچو برقست و درخش  یِجزو  عقل
  وخْش؟  یتوان شد سو ک   درخش در

  )٣٣١٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،مولوی(
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هفته بعد از لقاح در رحم  سه  عن یخصوص از موقع شل گرفتن مغز،  به   . در دوران کودک کنم را آغاز م  متن

ارتباطات، تا حدوداً    نی.اردیگ شل م   ها ارتباطاتنورون  ، یمغز   یهاسلول   ن یسال پس از تولد، بمادر تا سه 

درخت   یهامغز، که مانند شاخه  یها ن ارتباطاِت سلول یبعد ا. از آن زمان به رسندثر خود م به حداک سالسه

  . شوند هرس م باشند، م

  ا ی شود    ها استفاده مکه کمتر از آن   و آن ارتباطات  شوند، م  یقو  ند،یآ م  شیپ  شتر یکه ب  آن ارتباطات  عنی

  . شوند هرس م  شود، تکرار م 

الو بارها    ی  وقت  عنی.  ردیگ انسان و بر اساِس علل و واکنش شل م  یهاارتباطات با تجربه  نیاز ا   لیخ

تر عبور بشود راه مشخص جا  آن   از  شتریکه هرچه ب  راه  یبا    شود را م  یمغز   یهاتکرار شود، ارتباطاتِ سلول 

  . ردیگ شده شل ماتوبان آسفالت  ی مثل   یروزکه این  تا شود م

  » سبب و واکنش«  الوها: مثال

صحنه را فقط مشاهده کند، بدون   نیبار اول کودک ا دی شا فرش،ی رو   زدیر م را  رشیش یامه ینوکودکِ دوسال  

نکرده، فقط   جادیا یبلند  یِنشسته است و صدا  وانیکه ل م یکن حرکت مجا  این  . ما ازخاص   جانیقضاوت و ه 

  فرش.  ی رو شود و پخش م زدیر م ریش

  :دنیفکر به آن فکر پر نیو از ا ذهن من  قی مادر از طر  برخوردِ

آخر، انگار    یر یگ را سفت نم  وانت یچه وضعش است، چرا ل  ن یشد. ا  س یفرش خ  آخ آخ  ، ختیرا ر  ر یش  ی وا  یا«

  » . نمیکنار بب... برو میفرش را شست روزید نی. هم یزیرا بر  رتیش  دیکم کار نداشتم و تو هم با

ا  ادی به احتمال ز  شل تکرار    نیبار به ا  نی خواهد کرد. اگر برخورد مادر چند  هیبرخورد کودک گر  نیپس از 

کودک    ذهنو عقل من   ردیگ در مغز کودک شل م   شود، کلنگِ اتوبان مالمت، حسِ حقارت، درد و ناراحت 

  . ردیگ هم بار م

  :کند و قضاوت نم  کند م ییگشاست و فضا که در حضور ا  یبرخوردِ مادر  ریامان د
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دستمال     ی  روند . مادر و فرزند م میرا با هم پاک کن  ر یش   م،ی اوری دستمال ب  ی  می برو  ا یب  خت، یر  رت یاوه ش«

. مامان، دفعۀ  مرس  م؟یرا با دستمال پاک کن  ریش   من را کم کن   توان  م   پرسد مادر از فرزند م   آورند،  م

  » .زدینر  رتیرا جمع کن که ش  حواست رید

  ی ر یو احساساتِ مثبتِ د  ش یهاییآرامش خاطر، اعتماد در توانا  ، در مغز فرزند، اتوبان سازندگ  د یشاجا  این   در

  بشود.  کشخط 

  دوم:  مثال

انجام دهد، پس فرزند بابت   میارا که ما از او خواسته  ی که او کار  میکن ابراز عالقه به فرزندمان م فقط وقت ما

  ما و قضاوت ما.  قی او از طر ی . بله بابت خوب و بد کردن کارهاشود وجودش و حضورش دوست داشته نم 

  . ردیگ ما وابسته است، شل م یها و به قضاوت  ها دگی که به همان ساله اتوبان عشقبحث کودکِ دوسه  در

 کند  که او کرده باشد، ربط نداشته باشد، فرزند درک م    کار خاص  اگر برعکس، ابراز عالقۀ ما به فرزند به  ول 

ما با کم موالنا و برنامه گنج حضور    .شود پدر دوست داشته م  ایمادر    دگ یکه به خاطر وجودش و نه همان 

  ی دردها   قیجز لحظۀ عم  جا چیشده است، به ه  ستکه در مغزمان در  ییهااز اتوبان   ل یکه خ  می فهم م  میدار

به    م،ی رینگ  میو آگاهانه تصم   میدر حضور نباش   یاکه اگر لحظه  میتعجب کن  دی. پس نباشود ختم نم  ذهنمن 

م  ناخودآگاه  ا  میاُفت صورت  مغزمان.  ی هااتوبان   نیدر  وقتبه   آسفالت شدۀ  و  که همه   خصوص  کس، جامعه 

  . کند ها حرکت ماتوبان نیاها، در انسان  تیاکثر

  م یها کورکورانه حرکت کردسال در آن   ی هارا که سال   یی هااتوبان   ن یموالنا در دست، تا ا اتِیو فانوس اب  میی ما

عبور    هاه یو راه بار  ها از جاده خاک  دیاتوبان آسفالت شده، ما با  ی. به جامیال کن  انصتوا،  را با صبر، اتقوا و

   . ول ستیکار ساده ن  نیا  بشوند،   مان و راه اصل  رندیب  شل  اها در وجود م راه  ن یتا با تکرار مداوم ا  م،ی کن

  است.  اند که شدن ها ثابت کردهبرنامه  نیا یهاشنونده 

  همچو برقست و درخش  یِجزو  عقل
  وخْش؟  یتوان شد سو ک   درخش در

  )٣٣١٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،مولوی(
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  86صفحه: 

  مهران از کرج  ی آقا امیپ☎

  گوید: که م  ٢۶۶٠بیت اول غزل با بیت معروف  ٧۵٣برگرفته از برنامه  هست ٢۶۶٠از غزل  غامیپ نیا

  ؟ گشت چارهی ب ییشهی چرا ز اند
  ؟ به خود، غَمخواره گشت رفت   فرو
  ) ٢۶۶٠شمس، غزل شماره  وانید ،مولوی (

  » «گشت مرتبه کلمۀ    ده غزل،    نیا  تیاست. در هر ده ب   ده یخطاب به انسان همان  غزل تماماً از زبان زندگ   نیا

ا  «گشتن»استفاده شده است.    شعر  ف یعنوان ردبه غزل    ن یا  یها «شدن»است.    «شدن»  ی غزل به معنا  نی در 

  کنم  ن بسنده مآ  قه یدق  پنجبه    ن است اما م  بیست دقیقه حدود    غامیپ  نی. ادیگو را م  ذهنشدن ما به من   لیتبد

  شاءاله پست بشود.ان که  فرستم شما م  خدمت  اکاملش ر  و. کنم م  را معن  تشیدو ب

  »  ذهنامراض من  ستیل«  :هست غامیپ اسم

  دهم.ها را شناسایی کردم از دو بیت این غزل که برایتان ارائه م من دو تا از این مرض 

  ی دارالْملِْ عشقَم رخْت برد زِ
   آواره گشت نیغُربت چن نیدر

  ) ٢۶۶٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

ِْلالْمدار  ومت نش یعنتای یفضا که  تختیپا ای نیشهر حیی  کند. را اشاره م  

 ست ی شهر   یبه معنا   »عشق  «دارالْملْ  کند؟ م  انیب  «دارالْملِْ عشق»را با اصطالح    ییتای  یموالنا فضا   چرا

بدان معناست    نیکند، ام مهاجرت    رید  ی شهر به شهر   ن یکه از ا   مستقر است. کسجا  آن   پادشاه در  ا یکه حاکم  

او    در آن شهر کس   ر یبرخوردار خواهد شد و د  م ه  یتراز امانات کم   عتاًیکه او از مرکز حومت دور شده و طب 

او مجبور   فاصله گرفته است! پس از مدّت  است. او از پادشاه  «آواره» و    بیغرجا  آن  او  رایز  ،ردیگ نم   لیرا تحو

  خود بازگردد.   ار ی خواهد شد که به د

جا  آن   . دریسفر کرد   عنی  » ی«رخْت برد محدود ذهن    ی به فضا  یی تای  یکه تو از فضا  دیبو  خواهد موالنا م 

  .  یشد  «آواره»
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  87صفحه: 

است. اگر ما   «دارالْملِْ عشق» . وطن ما  میما به وطن خود تعلق دار رایز  م؟یهست بی غر رون یچرا ما در جهان ب

  . میماند و سرگردان نم «آواره» نیچن  نی ا م،یاز جنس جهان فرم بود

راهنما را مقابل   ی خود، آگاه کرد و تابلوها  اصل  طنهمچون موالنا ما را از و   ، بزرگ«غربت»   نیشرخدا که در ا

آواره،    یها . انسان میرا تجربه کن  «دارالْملِْ عشق»ما قبل از مرگ تن، حضور در    چشمان دلمان قرار داد، تا

   زندگ   رای. ززنند م اشنه یدست رد به س  خواهند، م  که زندگ  ی زیهستند که از هرکس و از هرچ   ذهن یهامن 

  خوانم: این بیت را دوباره م . کنند طلب م   نیآفل  ازرا 

  ی دارالْملِْ عشقَم رخْت برد زِ
   آواره گشت نیغُربت چن نیدر

  ) ٢۶۶٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  سه مورد است:  شناسایی شده در این بیت هایمرض 

  به غربت ذهن رفتن  :مورد اول

  با مقاومت در فضای غریب ذهن ماندن مورد دوم: 

  ها آوارگ در همانیدگ مورد سوم: 

  بیت بعدی: 

  را بهِر تو گهواره کردم   نیزم
   تَختۀ گهواره گشت فَسرده

  ) ٢۶۶٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  حیوان ما  فکر، جان جان،یتن، ه  شودماست که م   چهار بعد  فرم همان ،است  نماد فرم انسانجا این ن یزم

  .  دمیتو دم «گهواره»  ا یروح در فرم  ای  یار ی عنوان هشمن، خودم را به  دیگو خدا م   ای  زندگ

جنس    دیکودک و با  و راحت   شیآسا  یبرا  ست محل  «گهواره»است؟    «گهواره»فرم ما    دیگو حال چرا موالنا م

  ار یماست، بس  ی اری کودک نماد هشدارد.     فیو لط  فی ظر  ار ی کودک، بدن بس  رایداشته باشد، ز  و نرم   فیلط

  ،  و استفاده از خرد زندگ  یی با فضاگشا  د یکودک باشد. ما با   به لطافت و نرم  «گهواره»  د یاست. پس با  فیلط
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  88صفحه: 

از جنس لطافت کودک    م،ی جهان هست  نیکه در ا  زمان موقّت   نیتا در ا  م،یکن  لیتبد   فرم خود را به لطافت زندگ

  . میحضور بشو یار ی هش ای

ما از جنس لطافت    دهد و اجازه نم  کند م   «تخته»  و ناراحت  را به سفت گهواره    نیمدام ا  ، ذهنبا من   اناما انس

  . م یبشو زندگ

  که گفت: اول به آن اشاره شد. تیکه در ب ست، خوارگ شدن انسان همان غم »«فَسرده

  ؟ گشت چارهی ب ییشهی چرا ز اند
  ؟ به خود، غَمخواره گشت رفت   فرو

  ) ٢۶۶٠شمس، غزل شماره  وانید ،مولوی(

از    میی گو . چرا مبرد م   ادیبا غم از    دگ یخود را در همان   و لطافت و نرم  شود غم، افسرده م  هیانسان با تغذ 

  را داشته است.   و لطافت زندگ ییبای تجربه ز ها دگیهمان جادی او قبل از ا رایز برد؟ م ادی

  را بهِر تو گهواره کردم   نیزم
   تَختۀ گهواره گشت فَسرده

  ) ٢۶۶٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  دو مورد هستند:  تیب نیشده در ا ییشناسا هایمرض 

  چهاربعد  ایفرم   بتخری و انقباضمورد اول: 

  خود   لاصی لطافت کردن فراموش مورد دوم: 

  زی که خصمم هم منم اندر گر  من
  زی خ ز یابد کار من آمد خ تا
  )۶٧٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  

  های تایپ شده خودتان را بعد از پخش از تلویزیون گنج حضور به آیدیپیام 

@Zarepour_b 
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