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  1صفحه: 

  

  

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

  )١٧٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را م دهید، قانون جبران را رعایت م توانیم کنید. ما نم 

 یاد م برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کس گیریم 

دارد.  گذاریم وسط، هرکس هرچه دوست دارد برمبدر غذایمان را متحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده

  رویم به قضاوت که بلد نیست. کنیم به کس و یا م که تحمیل م نه این 

  )٩٠٧(پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارۀ  

  ☎☎☎٩١۴-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎

  اجرا: آقای پرويز شهبازی 

  ١۴٠١ ارديبهشت ٩تاريخ اجرا: 
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  2صفحه: 
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  3صفحه: 

  صفحه   پیام دهنده  ردیف 

 ۵ اطمه از آمریا خانم ف  ١

 ٧ نیما از کانادا آقای  ٢

 ١١ فوالدشهر اصفهان از  فرزانهخانم  ٣

۴ ٢١ دانمارک از  آقای عل  

 ١۶ سارا از آلمان خانم  ۵

 ٢٠ سخنان آقای شهبازی  ۶

 ٢٢ نرگس از نروژ همراه با سخنان آقای شهبازی خانم  ٧

 ٢٧ خانم پروین از اصفهان  ٨

 ٢٩ همراه با سخنان آقای شهبازی  مهدی از اصفهانآقای   ٩

 ٣۴ خانم شهپر از اتریش همراه با سخنان آقای شهبازی  ١٠

 ٣٧ همراه با سخنان آقای شهبازی  فوالدشهر اصفهاناز  زهرهخانم   ١١

 ٣٩ پویا از آلمان آقای  ١٢

 ۴٢ ناشناس از فوالدشهر  همراه با سخنان آقای شهبازی آقای  ١٣

 ۴۴ تهران یلدا از خانم  ١۴

 ۴٧ آقای عل از ونکوور  ١۵

  ۵١ از آلمان همراه با سخنان آقای شهبازی خانم ١۶

 ۵۵ اکرم  خانم ١٧

 ۵٧ همراه با سخنان آقای شهبازی  خانم پریسا از کانادا  ١٨

 ۶١ زینب از بروجن  همراه با سخنان آقای شهبازی خانم   ١٩

 ۶۵ نسترن  و آقای شاهین خانم  ٢٠

 ۶٨ چنگیز همراه با سخنان آقای شهبازی آقای   ٢١

 ۶٩ سهیال  خانم  ٢٢

 ٧٠ سخنان آقای شهبازی  ٢٣
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  4صفحه: 

  صفحه   پیام دهنده  ردیف 

 ٧١ ریحانه از استرالیا همراه با سخنان آقای شهبازی خانم   ٢۴

 ٧۴ شهر اصفهان زرین از زرین خانم   ٢۵

 ٧۵ شهر اصفهان مبینا از زرین خانم   ٢۶

 ٧۶ شهر اصفهان زرین تیارا از  خانم  ٢٧

 ٧٧ زهره از کانادا خانم   ٢٨

 ٨٠ زهرا از زاهدان خانم   ٢٩

 ٨۴ الناز  همراه با سخنان آقای شهبازی خانم  ٣٠

 ٨٩ از استرالیا  یمخانم مر ٣١

 ٩١ عارف   آقای ٣٢
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  5صفحه: 

  ا یفاطمه از امر خانم☎
  

  خوانم:برایتان م  »و گفتگو  طلب«عنوان  ای بهی نوشته 

  طلب تو دارد دلم بس گفتم 
  گفتا که دیدم طلبت و بس 

  
  گفتم پس این دلتنگی چیست یارا؟

  گفتا زین افکار است و بس
  

  گفتم با این افکار چه کنم آخَر من؟
  گفتا که سفر کن و بسپار به من و بس 

  
  بار من چه شود؟و گفتم کار 

  گفتا چو با منی این غم بس 
  

  گفتم چه لذتی است این یکتایی 
  کرانه است و نامش عشق و بس گفتا بی 

  
  گفتم چه کردم که الیق این مهر تو شدم؟

  گفتا تو عیدی خواستی ز من یادت نیست و بس 
  

  خواستم می  گفتم هیهات که زودتر ازین
  گفتا تمامی این لحظه است و بس 

  
  گفتم از این همه عشق سیر نشوم

  انتهای من و بس گفتا که سیری ناپذیر است مهر بی 
  

  چشیدند گفتم ای کاش که دیگران هم می 
  گفتا که تو نظر به خود کن و بس 

  
  گفتم پس کاری نکنم برای دیگری؟

  و بس  گفتا عشق بورز و هیچ مگو 
  

  گاهی؟ روم هنوز گاهگفتم چرا خطا می 
  گفتا پیغام را بگیر و نومید مشو و بس 

  
  حیران قوانین زندگیمگفتم در 

  گفتا مراعات کن و بس 
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  6صفحه: 

  گفتم چه عظمتی و چه شکوهی دارد این ره تو 
  گفتا که درون خود آیت آنی و بس 

  
  گفتم چه دریایی و چه آسمانی و چه برکاتی 

  گفتا همگی در خود توست و بس 
  

  گفتم چه قوی است حسی که دارم
  گفتا که مراقبش باش و بس 

  
  و راه تو  گفتم شب و روز من شدی تو

  گفتا شب و روزی نیست و همه این است و بس 
  

  گفتم بهر چه بود آوردن من؟
  گفتا از برای آفریدن بود و بس 

  
  گفتم راهی بیاموزم تا بیافرینم؟

  گفتا شاد شاد باش و شاد کن و بس 
  

  گفتم شاد شاد بودن امکانش نیست دم به دم
  گفتا تو شاد باش این دم و خاموش و دیگر بس 

  
  گفتم در شگفتم زین استادی 

  گفتا شاگردی کن و بس 
  

  ست اشعار موالنا و گفتار استاد شهبازیگفتم چه شیرین
  کار گیر و خاموش و بس گفتا گوش باش و به 

  (فاطمه) 

   

  



ۀ   برنامه       Program #914                                                     ۹۱۴ مشار

  7صفحه: 

  آقای نیما از کانادا  ☎

  درد و نکاِل پس از اعتناق 

  دیر انداختن است.دست در گردن هم معنمعن درد و رنج و اعتناق به نکال به 

اینترنت مثل اآلن خیل راحت نبود. در چت  ارتباطاِت   ،رومدر زمانِ نوجوان شدیم و با افرادی  هایی عضو م

 آن صحبت م مهرِ ما به دلش بیفتد و به چت کردن و صحبتِ  کردیم و امید داشتیم که از بین ،ها دختر خانم

  بتوان شماره تلفن رد و بدل کرد برای دوست بیشتر.  خصوص راض شود تا شاید 

ها را با چت کردن به روز رسانیده بودم، تا شاید بتوانم دلش  یادم است که ی زمان با ی شخص بسیار شب 

جای دختر جا زده دست آورم. تا که ی روز متوجه شدم که آن شخص، در اصل پسری بود که خودش را به را به

شد، دیر هیچ کردم، قند توی دلم آب م تا قبل از آن هر وقت پیام از آن شخص دریافت م بود. من که  

 ه بدتر خود را مالمت مکه نداشتم هیچ، بل رفت بودم که گول خورده  کردم که چرا این احساسو خ قدر ناش

  بودم.

 گویند که عشق از ریشه م ٔ   بدون ریشه م اند.  عشقه است که آن گیاهبپیچد آن را بخش باشد که اگر بر درخت

 زردرو م اما عشق معنوی بیخ درخت هستعشق صوری درخت جسم صاحبش را، خُش و  را    کند،  عاشق 

 م خش میراند. سازد و او را از خود م  

؟ گفت: این غم تا قیامت مکش  
مکشم کشم ای دوست، آری م  

  ) ١۶۶٣(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

ی های این بار از آفل و ناپایدار بودن خوش  جای دختر  شوم، همانند آن پسری که خودش را به   «آگاه»جهان

 ر هر جا مزد، دی  نم، نمتوانم دوباره جذبش شوم. کار هم ب  

ی را ببینم، ی باربار فقط حبیب و یارِ اصل   ونه مو عشق را قیاس کنم  عشقش را بچشم، چ توانم آن خوش

 های این دنیایی؟ با همانیدگ  

  شب و روز را هم که با ذهن بخواهم آن عشق را مجسم کنم، هیچ درمان ندارد که: 
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  8صفحه: 

  دوای دردِ عاشق را کس کو سهل پندارد
  ز فکر، آنان که در تدبیر درمانند در مانند

  ) ١٩۴غزل شمارۀ (حافظ، دیوان غزلیات، 

 آشفته   زار رضا»«سمن کنم که چه شده که حالم خوش نیست. من که همه چیز دارم، چرا پس  با خود خلوت م 

 است. چرا م گریم؟ خندم و حیران و سروپا گم کرده، م  

؟ گفت این غم تا قیامت مکش  
مکشم کشم ای دوست آری م  

  ) ١۶۶٣(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

  ات را بخشاند. راه را یا نباید شروع کرد، یا وقت شروع کردی، باید بذاری غم عشق ریشه این 

  دیدی که مرا هیچ کس یاد نکرد؟ 
  جز غم که هزار آفرین بر غم باد 

 ۵۶۶(مولوی، دیوان شمس، رباع (  

  : کشم دردش را که واقعاًام، م ام، اشتباه کرده ام، فکری کرده الحق که اگر کاری کرده 

  سخت بود هجر و فراق، ای حبیب 
  خاصه فراق ز پی اعتناق

  ) ١٣١٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  اعتناق: دست به گردن یدیر انداختن 

  که فرمود: جاها ثابت کن. دلم فقط خوش است به آن  طلبت را باید این 

  گفت: آن اله تو لبیِ ماست  
  وآن نیاز و درد و سوزت پیِ ماست 

  ) ١٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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  9صفحه: 

 (ع)  عل بیبا آن عظمت سر در چاه م جا جز  مصرف و حقیرِ قدرنشناس معلوم است که دردم را به هیچ کرد. من

 توانم ببرم.دِل خون خود نم  

جاست که  گردد. اینکن که برگردد، بر نمهم که م   فهمند درد دلت را. هرکاریکس جز خویشانِ عشق نم هیچ

 تازه م  ارزَن ب فقط ی .نیست که آقای نیما، تو هیچ چه! یعن ستایش، عنایت و جذبه یعن من» فهم» 

 .تمام شد عنایت و مهر و محبت زندگ یعن  

عدِ تو مرگست با درد و نَکال ب  
  خاصه بعدی که بود بعدَالوِصال 

  ) ٢٨٩۴، مثنوی، دفتر ششم، بیت (مولوی 

  نَکال: درد و رنج 

 گویم غلط کردم و اشتباه تا بانگ بیاید: هرلحظه م  

؟ گفت این غم تا قیامت مکش  
مکشم کشم ای دوست آری م  

  ) ١۶۶٣(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 آید:باز هم م  

؟ گفت این غم تا قیامت مکش  
مکشم کشم ای دوست آری م  

  ) ١۶۶٣لوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ (مو

 در آخر م ول گوید:خندد و م  

  گفت که خمش کنم نکردی 
خندد عشق بر ثباتتم  

  ) ٣۶٨(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  
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  10صفحه: 

  از فوالدشهر اصفهان خانم فرزانه ☎

  .شود رانده م رونیمرکز است و به ب نیو هرچه جز خدا رد ا ردیپذ که تنها خدا را م  ستی عدم مرکز مرکز

   تازگمرکز عدم را حفظ کن به   کهن یبا تکرار ا  یگوهربار استاد شهباز   انات ی همه ب  نیو ا   متوال  یهابرنامه    در ط 

روشن شده   میصورت حفظ مرکز عدم، از سرچشمۀ نور برا  نیاز آن و به ا  ییو رها  ذهنمن   ییآموزش شناسا

  است.

  ن ی ا  شدِن حرف و عمل هم جزو رشتۀ اصل  یفرمودند که حاال    ٩١۴هم که مجدداً در برنامه    طور ن یهم   ول

  دارند که  ٢۵٨٢در غزل  ٩١١کار قرار گرفت. در برنامه 

   برفتست میپا جا،نیکه روم ز خواهم
   در دل بنشستَست ،دل را بِربودست 

  ) ٢۵٨٢شمس، غزل  وانید ،ی (مولو

به   خواهند  از عوامل م   یسر  ی   . ولکند تو در تصرف خداست و اوست که کار م   دل   دیگو مدام م   تیب  نیا 

  حالت خارج کنند.   نیو مرکز عدم را تصرف کنند و تو را از ا  ندیای او ب یجا 

  یی امرکزت را پر کند شناس   خواهد  چه که ماست که آن   ن ینشان داد ا  لحظه زندگ   نی حالت که در ا  نیحال بهتر  

  و  رانیتوجه خواستن از د  ا یو    رانیتوجه دادن به د  تواند م نی. ادیای به مرکزت ن یز یباش که چ  اریکن و هش 

  آن است.   از ییرها ییشناسا نیا جۀیباشد که نت  جهان اتی توجه به ماد

  یی انجام شود و شناسا  ییگشاکه فضا   یاکرم و رحمت دارد و در لحظه   که زندگ   را یز  ؟ییو رها  ییشناسا  چرا

طرفمدد آن  ردیصورت ب  م انجام م  ییو رها دیآ را به من نشان م ی بیعمل ذوق عج  نیو ا شود دهد  .  

  : تیب برطبق

  ز عشق   دیکه مدد بر مدد آ چون
  و تنگ   یبرهد از تن تار  جان

  ) ١٣٣١  شمس، غزل وانید ،ی (مولو
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  11صفحه: 

  دارند که  ١٢٠۵. جناب موالنا در غزل دیآ م  آن طرف مدد

  جنس خود انیگرفت هرچه او پخت م ذوق
  هم به هم   میاز عدس ما بپز  مینه کم ما

  ) ١٢٠۵شمس، غزل  وانید ،ی (مولو

  در ادامه جناب موالنا دارند که  طورن یهم  و

  جز عشق است شد مأکول عشق  هرچه
  نول عشق  شیدانه پ ی جهان  دو

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

  مر مرغ را هرگز خورد؟ یا دانه
  مر اسب را هرگز چرد؟  دانکاه

  ) ٢٧٢٧تیدفتر پنجم ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  عاشق لعل    یکن تا شو بندگ 
  در عمل  دیآ  ست،یکسب بندگ 
  ) ٢٧٢٨ تیب ،دفتر پنجم  ،ی مثنو ،ی (مولو

، مردۀ    کند م  ر ییما از خود تغ   یینوع شناسا  بلعد، که م  شود چه م   بلعد، حال عشق هرچه جز خودش را م  و

که نه! جنس    می نیب حاال م  ول  میمختلف هست   ی هاتی که وضع  میکرد ما تصور م  .کند م   دنیما شروع به جنب

تا جبر    آموزد دارد به من م  را زندگ   ییفضا، فضاگشا  ن یجنس و ا  نیحفظ ا  یاست و برا   من خود عشق و زندگ

  . اموزمی را ب یآور خ یو همچون درخت سدره ب  ردیصورت ب ذهنبر من

  زندگ   د یبا ادامه کار کردن شا  برم سر م مختلف در نفاق به  یهاام و با واکنش و حاال که هنوز عاشق نشده 

  بدهد.  هیرا به من هد  عاشق

  تو بخشش کند  دیچو خورش یرو
  که ندارد فراق  وصال روز

  ) ١٣١٣شمس، غزل  وانید ،ی (مولو



ۀ   برنامه       Program #914                                                     ۹۱۴ مشار

  12صفحه: 

  آقای عل از دانمارک ☎

  محترم قانون جبران.  کنندگانِت یرعا  و تمام زیعز یشهباز  یاحترام و با سپاس فراوان از آقا  میدرود و تقد با

  شود.»  در ما م ییتَوهم دو جادِیموجبِ ا  جسم یار ی«هش

 ب یترت  نیبه ا  یاریهش  عی . روال طبشود ناچار وارد ذهن م  جهان به   نیدر انسان، پس از ورود به ا  یار یهش

آن به   قیبتواند از طر  زندگ ای تا خداوند    ردیقرار گ   زندگ  اریکامال در اخت   ،یاست که پس از ظهور در عالم ماد 

  . دیفعل و عمل درآ 

.  میهست  ندیفرآ   نیبه وضوح شاهدِ ا  میگر باش نظاره را    ینظر، جهانِ ماد  یِاریهش  دِ ید  قیاگر با تعمق و از طر  

تنها    انیم  نیا  است. در   وچرا و در خدمت زندگکامل و بدون چون   میکائنات تسل  نی در ا  زی چهمه   ر یعبارت دبه

  انسان است.   است،دهیکامل را برگز میجز تسلبه  یر یکه راه د یاباشنده 

  است؟  خارج شده  یار یهش  طرح تکامل   ر یو از مس  ستی ن   زندگ  می که چرا انسان تسل  دیآ م   ش یسؤال پ  نیا  حال

علتِ  تواند م  ژگیو نیموجودات وجود دارد و ا ریانسان و سا نیو عمده ب تفاوت اساس یکه  رسد م نظربه

  است.   «قدرت انتخاب»مشل باشد و آن   نیبروز ا

مزاعالوه   ژگیو  نیا برا  ییای بر همۀ  ا  تواند انسان دارد م  یکه  در ما بشود که    مشل اساس  ی  جادیباعِث 

تشخ به به   صِی خاطر عدم  نادرست  از  ا  دیآوجود م راه درست  از هش  نیو  استفاده    ی جابه   جسم  یار ی همان 

  حضور است.    یار یهش

است داشته   ر، ما را گراممنظو   نیهم   ی جهان فکر و عمل کند و برا  نیما در ا  قیبوده که از طر  نیا   زندگ  طرح

  ر یعبارت داست. به   «عشق و وحدت با خداوند»است و آن  داده   «انسان»به فرد را فقط به  منحصر   توانائ  نیا  و

را از    یبی گذاشته و برکات و مواهب غ  یی تای  یا ی در  هپا ب  یی و فضاگشا  م یآگاهانه و با تسل  تواند انسان، هم م

  عالم پخش کند.   نیذهن برگردد و آن برکات را در ا خش  یبردارد و هم آگاهانه به فضا جا آن

ن  تو نٰا بـمـرز ک آدم شَـه   
    پا نَه ایهم به در به خش  هم

  ) ٣٧٧٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ست یبر، راه ن  یرا سو یمال مـر 
  ست یهم ز بحر، آگاه ن وانیح جنسِ

  ) ٣٧٧۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از مل  َبه جان وان،یبه تن ح تو
  هم بر فَلَ  ن،ی هم بر زم  یرو تا

  ) ٣٧٧۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سورۀ اسراء آورده است:   ٧٠ هی فوق را با استناد به آ ات ی موالنا اب و

  قْنَا تَفْضيً» آدم وحملْنَاهم ف الْبرِ والْبحرِ ورزَقَْناهم من الطَّيِباتِ وفَضلْنَاهم علَ كثيرٍ ممن خَلَكرمنَا بن  «ولَقَدْ
و به    م ی(بر مرکبِ) مراد روانه داشت   ا یو در    و آنان را در خش  می داشت   که فرزندان آدم را گرام   به راست  «و

  .» میدیبخش یبرتر دیو شا دیچنانکه با میادهیاز آنچه آفر ی اریو آنان را بر بس میداد یها روز  زهیاز پاک شانیا
  ) ٧٠(  هی)، آ١٧سوره اإلسراء ( م،ی(قرآن کر

  

  م ی و تسل  ییو راه فضاگشا  میاذهن به خواب رفته   خش  نیچرا ما باز هم در ا  ات یو اب  ات یآ  ن یبا وجود همۀ ا  ول

    م؟یر یگ نم  ش یرا در پ

  م؟ یکن چرا ما از قدرت انتخابمان درست استفاده نم  . ولگردد باز هم به قدرت انتخابِ ما برم مشل

  : دیفرما م موالنا

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

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

  نهار یز ،ینباشد حفظ و تقو چون
  ار یاخت نـدازیکن آلت، ب دور
  ) ۶۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی ار ی هش قیاز طر دنینکردن از د زیو پره ارمانی فوق، عدم استفادۀ درستِ ما از قدرتِ اخت  اتیبراساسِ اب پس

  . شود و ماندن در ذهن م و کاهل باعثِ بروز تنبل  جسم
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و طبق    یبهتر است قدرت انتخابت را کنار بذار   ی از رفتن به ذهن را ندار  زیپره  ییاگر توانا  دیگو موالنا م و  

  . از خواب ذهن برس یداریو به ب ده صی راه درست را تشخ  تا بتوان گفتۀ بزرگان عمل کن

ا  ول طر  دنید  ،یدار یب  نیالزمۀ  به  جسم  یار یاز هش  ریغ  ری د  یاریهش  ی  قیاز  داست.  اصال   ریعبارت 

شناسا  جسم   یِار یهش به  ا  ییقادر  و  ا  کهن یعشق  در  جلوه   ن یهرچه  است  است،    یاعالم  خداوند  جمال  از 

  است.کار ساخته نشده  نیا یچون برا باشد، نم

  دوست  یِرو  ندینامحرم نب جانِ
  اوست  یِهمان جان کاصل او از کو  جز 

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

که در    آن جنسِ اصل  قیاز طر  میتوان کامل ذهن م   خاموش  جهیو درنت  ییو فضاگشا  میما فقط با تسل  نیبنابرا

از کار   جسم  یِار یهم که شده هش لحظات یبرا عنی م،یشو یو با او  مین یماست و دائم درحالِ کار است، بب

  .  فتدیب

  .  میشو توهم م نیاز ا  ناش نی و دوب ذهنمن  نیبودنِ ا موقع متوجه توهم آن

  خداوند وجود ندارد.   ی رویاز ن  ریغ  ییروین  چیه میشو متوجه م

. زند است که ساز مخالف م    توهم  ذهنو فقط من   رقصند  م   عالم به سازِ زندگ  نیدر ا   ز یچهمه   میشو متوجه م

  .  میشو م  جسم یِار ی در حالتِ هش دمانخو  ییمتوجه نفاق و دورو

است که   ی اریخود هش  نیوجود ندارد، بله ا یی چون اصال ما م، یشو مطالب م نیکه متوجه ا می ستیما ن  درواقع

  .ردیگ در ما صورت م  هایی شناسا نیو ا  شود م  داریاز خواب ذهن ب

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

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

  جان محتَشَم  ن یکنم او را از ا من
  بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان

  ) ۴۶٧٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ان یما در م ،ییو آخر تو اول
  ان یدر ب د یایکه ن  چیه چیه

  ) ٣۵٠١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی به فراق و جدا  یما پِ  شود خاطرِ انتخابِ غلط ما باعث م وجود آمده به به   یدردها   نیو همچن   هاییشناسا  نیا

هم وجود دارد و    » «وفاق و وصال  یکه پس    میبر م  یطبق اصل اضداد، پِ  جهیو درنت  م یاز اصل خودمان شو

  :می خاتمه ده   ییفراق و جدا نیتا به ا  م یکمر همت ببند دیبا

  نفاق  یو سر تو که بو ب جان
  تو طاق؟  ییکرم و حسن چرا  در

  
  تو بخشش کند  دِیچو خورش یِرو

  که ندارد فراق  وصال روزِ
  

  ز همه برکنم از بهِر تو  دل
  تو ببندم نطاق  یِوفا بهِر
  ) ١٣١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  



ۀ   برنامه       Program #914                                                     ۹۱۴ مشار

  16صفحه: 

  خانم سارا از آلمان   ☎

  » و طاق   نیو طُرنب نیو طُرنب  طاق«

  ِ معن اصطالح به نیا .بردکار م را به  »نیطاق و طُرنب «اصطالح  ٩١۴شده در برنامۀ    ریتفس ١٣١٣  در غزلِ موالنا

 م ی. مثال در قدکند اعالم م    رونینماد ب   ی  ا یجالل و شوه و عظمت است که معموال خودش را با سروصدا  

  است. آنان بوده  «طاق و طُرم»نمادِ   نیو ا نداساخته  خودشان م یمجلل برا  اریبزرگ و بس یها پادشاهان قصر 

و عظمتِ خودش را اعالم    «طاق و طُرم» دارد     عن ی  د،یآ و سروصدا م   پوریلشرِ قدرتمند که با طبل و ش  ی

  عنیکلوخ است،     جسم  یار ی هش  «طاق و طُرم» هستند. آخرِ خط     جسم  یِ اریهش  «طاق و طُرم»   هان ی. اکند م

  لشرِ زورگو که همه آفل هستند.   ی ایچند قصرِ بزرگ   ای  ی ن،یزم

  یِ ار ی که از هش  یی قدرت و شاد  ت،یخرد، هدا  ، یزدیفرِ ا  انی ب  یارا بر  «طاق و طُرم»  ١٣١٣موالنا در غزلِ    ول

  . برد کار م به دیآ حضور م

 دم یشن شدت ماز درد به   ی و    دیآ از عشق م    یمتفاوت را که    «طاق و طُرم»دو    نی ا  ی گذشته صدا  ی روزها  در

  . گذاشت من اثر م یو رو 

  رون یجهانِ ب  راتییبا تغ  یر ینوع دگذشته به   ی در روزها  کنم، م   ز یاخبار پره  ها است از خواندنِکه مدت    من

برل   ِ خ یمهم و تار  یها بام ساختمان   یمواجه شدم. رو جا جنگ  ها در آن روز   نیرا که ا  یپرچم کشور  نیشهرِ 

  ی از مردم خواهش کردند که برا   گوکه در بلند   دمیروز در سوپرمارکت شن   یاند.  نصب کرده   شود، برگزار م

و    دوند م  ن ییکه باالوپا  شوم م    نییوکرایبچۀ    یمان متوجه تعدادپله آپارتمان نکنند. در راه   د یکردن خر  رهیذخ

  ند.اها قرار داده آن  یهاخانواده   اری در ساختمان را در اخت  دو خانۀ خال

اطالعات در موردِ     موالنا کم   اتِ ی سپر اب   معتبر با همراه  یاز چند منبع خبر   یاصورِت مراقبه به   رمیگ م  میتصم 

اندرکاران و دست   رانیجا دعوا است، مداست که همه   نیا  شود که فورًا مشخص م   یز یجمع کنم. چ  رونیب  عیوقا

هم   ریدکردنِ مقصر و انتقاد از هم   دایمشغول پ  بیجنگ تصو  ی راب  وروی  اردیل یم  صد. آن وسط هم  تندهس  

و خدمت،    آبادان  ینه برا  ورو ی  اردی لیم صد  به اروپا.    شود م   یسالح جار   لیهم س  ای . و از آن طرفِ دنشود م

خودش   یِ است؟ چرا دنباِل نابود  ی چه موجود  قتاًیحق    ذهنانسان در من   ن یا  جنگ، بله.  ی رو ین  ت یتقو  ی برا  ول
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  همان فرج   ن یاز کرۀ زم  ه یناح  نیدر ا  ی بشر  یِ اریهش   ایآ  ست؟ یآور ن شرم   د یتانک و تهد  «طاق و طُرم»   ای است؟ آ

  !  رود م  اختگس  و او خوش و خرم به عروس شودکه به آن بارها تجاوز شده؟ اآلن هم دارد تجاوز م  ستین

  که نیا  آورد،  چشمم م  ی را جلو  ی مثنو  اتِ ی اب  تِی نیبه اخبار ع   یالطفِ برنامۀ گنج حضور نگاه کردِن مراقبه   به

  . زنان»کس از دف   دی«از برون نشن  کهن ی. اتند» م  مرگ  ی «نفسِ زنده سو

  دف و کف و نعرۀ مرد و زن  ضربِ
  زن پنهان نعرۀ آن نعره کرد
  ) ٣٠٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اند ها و گوش ها را بسته چشم
  اند مر آنها را که از خود رسته جز 

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

  بیطفل نااد  رانیپ نیاز یوا
  ب یهر رق  یِاز قوت بال گشته

  ) ۴٧٢٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  به هم  دی سالح و جهل جمع آ چون
  سوز از ستم جهانْ فرعون گشت
  ) ۴٧٢٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 و   مشغول هستند.  شانیهاتانک   «طاق و طُرم»ها به  آن   شنوند،  جهنم را نم  یدرد و بو   یصدا  بیادطفل نا   رانیپ

  ی نور و بو   ن یاثر ا  کند،  م  ری را تفس  ی مثنو اتِی اب  بائ یکه به ز  یی : کودکانِ عشق، هورارید  «طاق و طُرم» نکیا

و چه    ی!! چه نور میدار  . واقعًا ما چه گنج کنم از قبل احساس م  شتریب  زدیخ را که از گنج موالنا برم   بهشت

گنج   نیبرنامه، با ا  ن یکه با ا  . و من شود گنج حضور بلند م  ارانِی عاشقان و همۀ    ی هاکه از دل   یا عطرِ زندگ 

  به من کرده!    زندگ  ام! عجب لطفآورده م عجب شانساه آشنا شد

است که در دلِ کودکان   جالل و شوه بذرِ عشق  نیعشق جوشان و خروشان است. ا  «طاق و طُرم»گنج حضور    در

  ن ی است که در ا  عاشقان  ییدایهمت و ش   «طاق و طُرم»عشق، مادارانِ عشق، پدرانِ و جوانان عشق کاشته شده.  
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نور به    نیاثرِ ا  دیگو موالنا مطور که  . و همان کنند م   یو نور و شراِب عشق را به عالم جار   کشند راه زحمت م

  .شوند مند مو همۀ موجودات در کائنات از آن بهره رسد ها مدوردست 

  کنند  چو در مهِر تو آه روم
  رسد جانبِ شام و عراق  دود

  
  عشّاقِ تو نۀیتُتُق س در

  ساق  میرخان، قند لبان، س ماه
  

  کنان در خُضِر لطفِ تو رقص
  ق و وِفاق کنان ساغِر صد نوش

  
  به الغ  انیجمله و گو زناندست
  و طاق  نیو طُرنب  نیو طُرنب طاق

  ) ١٣١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 یی گشارا بدان. قدر گنج موالنا را بدان. فضا   ی داریب  نیرا داد که قدرِ ا    آگاه   نیبه من ا  اتیتجرب  نیهمۀ ا  پس

است که با    نیکارِ من ا  نیتر است، پس مهم   رونیبزرگِ ب  ِ ذهن من امتدادِ  در من    ذهن من کارِ تو است.    نیترمهم 

باشم تا به لطفِ    لحظه کارگاه زندگ  نیرا روشن کنم و در ا  راغمچ ستم، یبا  دشمن درون نیا یجلو ییگشافضا 

  شوم.  لیدر دست مطربِ عاشقان و استاِد استادان تبد یبه ابزار  زندگ

  راهشا هستند:   اریبس میبرا ذهن من با اخبارِ    از گنج موالنا که در تالق  ید یکل تِیچند ب  انی در پا و

  مو  چیقمر ه  ر یغالم قمرم غ من
  مو چیمن جز سخن شمع و شر ه شیپ

  
  رنج مو جز سخن گنج مو  سخن

  مو  چیرنج مبر ه  یخبر یب نیاز ا ور
  ) ٢٢١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  بهِر نشان  یقدر  نیتُرشان، اکن شرح  بس
  طَلبد در دو جهان طبع شربار تُرش؟   ک 

  ) ١٢١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  افزون کند  سرکه سرک  چونکه
  بود  شر را واجب افزون پس

  ) ١٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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    :آقای شهبازی

  خیل خوب بود آفرین، ممنونم.  اله.آفرین سارا خانم، آفرین، ماشا 

مان، با ابیات بسیار بسیار عال  امیدوارم که بینندگان شنیده باشند، بارها این پیغام شما را گوش بدهیم همۀ 

  موالنا. آفرین بر شما. 

بخوانید که چراغ عمل شما    قدراین بنید، این ابیات را    «جهدِ باتوفیق» خانم کوشش کنید،   اگر شما مثل سارا

 خواهش کردم این ابیات را بخوانید، بخوانید، بخوانید  شما   تان، و بارها ازباشد در زندگ    تکرار کنید و گاه

 ر مویم پانصد بار، هزار بار. همین سارا خانم از تکرار ابیات به ایناوقات دیجا رسیدند. ترسم ب  

اید؛ فرق ندارد  وانده، ایشان وصل به زندگ شدند. خیل از شماها هم شده دیر پیغام موالنا در ایشان ریشه د

  زنم. پیغام عال را خواندند دارم ایشان را مثال م این ایشان امروز آمدند 

کم نگیرند و به دنیا اعالم کنند. من حداکثر سعیم را در این  وظیفۀ ایرانیان است که گنج تاریخشان را اصال دست

 وچهارم. بیست کنراه م   ساعته، شاید شانزده ساعت در این زمینه کار م زبانان  کنم. و اگر شما ایرانیان، پارس

توانید به دنیا کم  کم نگیرید خودتان را؛ م ها را بخوانید، یاد بیرید، دست حاال بوییم کوشش کنید، این بیت 

  کنید.  

 بلد ما م شیاری جسمکنیم. ه نیست، مهم نیست که توانیم به دنیا کمراهنما از    چه کس هست! باید پیغام

  ور بیاید. با آن کاری ندارند ما به تخریب مشغول هستیم. پیغام سارا خانم خیل عال بود. آن

اینطاق  کنند کار درست  جهان ارزش ندارد ول برای کسان که هشیاری جسم دارند، داره! فکر م وطُرنبِ 

 شت است. تخریب، آوارگوه من وکشتار، نهایت طاق ، جنگ، کوطُرنب جالل و ش بارها ثابت م کند به ما  ذهن

 که من کار نم در  کنم! من نم جمع نه به طور کل ،شما را درست کنم! نَه فردی، نه خانوادگ توانم زندگ

  جهان.  

بین کرده شما بیایید لطف کنید این  در جهان ما ممن است خودمان را نابود کنیم موالنا این چیزها را پیش 

 نید این وسیله فراهم شده، ابیات را راه بروید تکرار کنید، ابیات را تکرار کنید، خواهش مکنم این کار را ب

  شود گفت.  نم بذارید مثل چراغ درونتان روشن بشود. بیشتر از این دیر 
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  21صفحه: 

 ل نمهزار دفعه خواندید خواهید دانست که او بعد آن موقع وقت ل نمکه  شود فهمید. برای اینفهمیدید! او

 م شیاری جسمکند، دستور زبان و این ه کند، همین لغت معن جور چیزها، نَه. خواهد معن  

اصطالح از راغ است. ی مجموعۀ ابیات به چ  «غزل»شود،  باید درون شما روشن بشود، چراغ روشن م   «چراغ»

  فقط امان دارد.    «تکرار» اش ی چراغ است آن باید روشن بشود، با  ی جایی آمده باهم ترکیب شده، مجموعه 

  با تکرار، تکرار، تکرار، و تأمل. تکرار، تأمل، تکرار و نگاه کردن به زندگ خود، روشن کردن چراغ درون خود. 
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  22صفحه: 

  خانم نرگس از نروژ  ☎

 از گزیده با اجازۀ شما م قسمت صورت متن خدمتتان بخوانم: های برنامه را نوشتم بهخواستم ی  

  جان و سر تو که بو بی نفاق 
  در کرم و حسن چرایی تو طاق؟ 

  ) ١٣١٣(مولوی، دیوان شمس، غزل 

که به زبان بوییم از  درد داشتن، این  فرمودید نفاق یعن به زبان حرف معنوی زدن ول در مرکز همانیدگ و

 قدرت و امنیت و هدایت م زندگ در عمل براساس دردها و همانیدگ گیریم ول با  ها عمل م کنیم، از زندگ

فضاگشایی بخواهیم که او از طریق ما حرف بزند و این عامل نفاق را از مرکز ما بردارد که همین باعث عدم  

اجتم  روابط  ما در  ما مموفقیت   و سالمت  زندگ و   اع نم روی  شود، چون هشیاری جسم کار  باید  و  کند 

  خودمان کار کنیم. 

  روی چو خورشید تو بخشش کند 
  روز وصال که ندارد فراق 

  ) ١٣١٣  (مولوی، دیوان شمس، غزل

 به ما هدیه م وصال ر جدایی  با فضاگشایی در این لحظه و تداوم در فضاگشایی، زندگندارد که  کند که دی

  الزمۀ آن کمر همت بستن برای دل کندن از هرچه انسان، چیز و درد است.  

که حواسمان به خودمان باشد که ی وضعیت بیرون در اثر ستیزه یا مقاومت به مرکزمان نیاید و از چیزی  این

 اک نکنیم، نتیجتاً نرنکه این لحظه ذهنمان نشان منخواهیم و یا ایجاد اصط ین نشویم  دهد زندگجیم و خشم

  ها آزاد کند. ، بتواند ما را از همانیدگ «قضا و کن فَکان»وسیلۀ  تا زندگ به 

علت حمل درد و   دیدن ی از این سه چیز ِ آفل، مقاومت و قضاوت نشانۀ نفاق هست و نتیجتاً نداشتن کرم به

زندگ با فضاگشایی،   صورتکه ما به صورت   تجربۀ آن و نداشتن زیبایی به علت خود را تصویر ذهن دیدن. در

 کند. دردهایمان شفا پیدا م  

 بیبا صبر و حزم و تأمل و فضاگشایی اجازه م از طریق ما حرف بزند و فکر و عمل کند و ما   نفاقدهیم، زندگ

 ر و پرهیز خو مبه دو خاصیت ش را تجربه م کنیم.  گیریم و عنایت و جذبه و توجه زندگ  
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نمایی،  بخشیم ول دروناً رنجش و کینه داریم. عشق به قدرت ذهن ما هیچ بخشش نداریم، زباناً م در حالت من 

ر افکار پوسیده را  تأیید و زورگویی داریم درحالکه با عدم کردن مرکز میل به صلح و عشق و نرمش داریم، دی

مثل آچار فرانسه استفاده نم فکر این لحظه را به ما بدهد.کنیم و ساکت م شویم تا زندگ  

 جهت شدن با فضاگشایی تنها  کنیم که بی تجربه کردیم که به هر جهت فکری رفتیم، درد داشته، پس یقین م

چراکه هر همانیدگ سبب نفاق است و عامل درد و گرفتاری است. پس برای کار کردن روی خود   ،حل استراه  

اینرس  تأخیر نکنیم، من  ذهن ممن است حت درس بدهد که هشیاری جسم خطرناک است ول به علت 

  تن به جبر ندهیم. ذهن هستیم و باید اقدام کنیم و عنوان زندگ صاحب من ذهن عوض نشود، ول ما به من 

  شر و صبرهر که ماند از کاهل بی
  او همین داند که گیرد پای جبر

  ) ١٠۶٨ (مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت

فرق دارد. ی زمان کار است، فضا باز کنیم. صبر و شر و    ذهن با صبر و تأمل ناش از فضاگشاییکاهل من 

  ذهن کشیده نشویم و فضا را باز نگه داریم.  حزم و تأمل در زمان بسته شدن فضا بسیار مهم است تا به جبر من 

 فضا را باز م وقت ن فَکان»کنیم  از طرفندی خودش را دارد و ما کندی   «قضا و کاش را قبول کنیم و عجله ک  

  نکنیم و صبر و شر و حزم داشته باشیم. 

  زین کمین بی صبر و حزم کس نجست
  حزم را خود صبر آمد پا و دست 

  ) ٢١٣ بیت (مولوی، مثنوی، دفتر سوم، 

  حزم کن از خورد کین زهرین گیاست 
  حزم کردن زور و نور انبیاست

  ) ٢١۴ بیت (مولوی، مثنوی، دفتر سوم، 

  کاه باشد کو به هر بادی جهد 
  کوه ک مر باد را وزن نهد؟ 

  ) ٢١۵ بیت (مولوی، مثنوی، دفتر سوم، 
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  بار دیر بخوانید!  خانم آن بیت اول را ی  نرگس  آقای شهبازی:

  :  خانم نرگس

  صبر و حزم کس نَجست زین کمین بی
  ) ٢١٣ (مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

  است، درست است، فکر کردم نجست خواندید.  «َنجست»له  : نَجست، بآقای شهبازی

  خواهم.  : ببخشید. پس اشتباه خواندم. معذرت م خانم نرگس

  ذهن بدون شُر.. گویید زین دام من یعن م  «زین کمین». معن کنید این را،  «نَجست»: پس آقای شهبازی

  ، دست و پا آمده. «صبر»تواند بجهد. و حزم را  ذهن بدون صبر و حزم کس نم : بله، از این دام من خانم نرگس 

بپرسم آیا من حزم دارم که هر قدم ممن است ی چیزی بیاید مرکزم و خوشم بیاید، سوءظن داشته   از خودمان

  شده؟ زنم یا از فضای گشوده ام، حرف م ذهنباشم که این لحظه با من 

ترس،  بودن،  خسیس  رنجش،  خشم،   ،جسم انرژی  و  درد  انرژی  و   همانیدگ خوردن  این  باشم که  مواظب 

اضطراب، احساس گناه و میل به قدرت و تایید و توجه و قدردان مسموم است. مثل کاه واکنش نشان ندهم،  

و گنج حضور و موالنا را    های ذهن گوش نکنمکارهای ذهن من فضا باز کنم تا به خداوند زنده بشوم و به راه

  نکنم.  رها

  تن چون به من زنده شود این مرده
  جان من باشد که او آرد به من 

  ) ۴۶٧٨ (مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

را م بخشش زندگ قصاب آن جان وار در او بدمد و جان ما را از  بیند که فضاگشایی کند و اجازه بدهد زندگ

 مثل انتقاد،  هاهمانیدگ برهاند. با شناسایی رفتارهای مضر ذهن مقایسه، خود نشان دادن و کارهای ذهن ،

  ها پرهیز کنیم. دهد، از آن گری با هرچیزی که ذهن نشان م هرگونه جلوه  جویی، تحقیر دیران وغیبت، عیب 
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ضا باز کنیم و فضای اطراف اتفاق این دانیم، شایت نکنیم، ف را نم   «یفعل ما یشاء»که ما راز  با توجه به این 

 م است که گوش لحظه را جدی و اتفاق و وضعیت را به الغ و شوخ اش به بیگیریم، این عمل انسان باز    گوش

  است.شده

  چون صالی وصل بشنیدن گرفت 
  اندک اندک مرده جنبیدن گرفت 

  ) ۴۶٨٧ (مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

  با نه کم از خاکست کز عشوۀ ص
  سبز پوشد سر برآرد از فنا 

  ) ۴۶٨٨ (مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

  کم ز آب نطفه نَبود کز خطاب 
  یوسفان زایند رخ چون آفتاب 

  ) ۴۶٨٩ (مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

ل مهرموقع جسم را از مرکزمان ه دهیم کنار، عدم م در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز م کنیم.  آید، یعن

یواش مردۀ  کند، یواش پذیریم و این دعوت را زندگ هرلحظه از ما م واقع دعوت خداوند را برای ی شدن م در

  کنیم به زنده شدن. کند به جنبیدن، یعن ما شروع م ذهن شروع م من 

  چون تو گوش او زبان ن جنس تو 
  ها را حق بفرمود اَنصتوا گوش

  ) ٣۶٩٢ (مولوی، مثنوی، دفتر دوم،بیت

  پس شما خاموش باشید اَنصتوا
  تا زبانتان من شوم در گفتگو 

  ) ٣۴۵۶ (مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

  اَنصتوا را گوش کن، خاموش باش 
  چون زبان حق نگشت گوش باش 

  ) ٣١۵٨ (مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت
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اید؟ کاری  را در خودتان دیده   «نفاق»کنم؛ به من بویید ببینم شما این  : خیل زیبا، خواهش م آقای شهبازی

  اید؟ برایش کرده

ها هستند، این خودش  که این دردها هستند، یا همانیدگ طور که شما گفتید، همین بله، من همان   خانم نرگس:

 یا به زبان م خواهد مرکزش را عدم کند... خُوب نفاق هست خوب، توضیح دادید که وقت  

  اید؟ اید؟ دردها را انداخته دانم، دردها را انداخته : م آقای شهبازی

کنم  آیند باال، ببینم و انکارشان کنم. ادعا نم وقت که م   کنم که ناظرش باشم و هر: دارم سع م انم نرگسخ

 دارم سعیم را م کنم و بله.  که کامل، ول  

  خوب، آفرین. ممنونم دیر، عال.   : خیل آقای شهبازی

  توانیم، مرس. های شما آقای شهبازی. وگرنه ما که تنهایی خودمان نم : با راهنمایی خانم نرگس
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  خانم پروین از اصفهان ☎

      نفاقیو سِر تو که بو ب جان
    تو طاق ییکرم و حسن چرا  در

  ) ١٣١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ،خوب  به زندگ  ییوفایب  ها،  دگ یهمان  ذهن   ر یتطابق حرف و عمل، شعار دادن، منافق بودن، مهم بودِن تصو  عدم

  . ها در خود شدممتوجه آن   ٩١۴که با چراغ   راداتیبرداشت، ا نیبراساس ا میو بد کردن اتفاق و تصم 

  : دیفرما جناب موالنا در دفتر پنجم م  وقت

  قضا  قاض ِزی دهل نیدر ا ما
  و بل میالست یِدعو بهِر

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

  ای

  زمان کار است بزار و بتاز  ی
  کوته را من بر خود دراز    کارِ

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

  . ستین جسم   یار یجز هش یز یچ  ریتأخ  نیا علت

  د یشو فکرتیو ب  گوشیو ب حسیب
  د یرا بشنو  خطابِ ارجِع تا

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

. با مرکز عدم  شنود را نم  زندگ   یصدا  و شاهد شدن به اتفاقات است. مرکز جسم   ییدرد نفاق فضاگشا  درمان

  از آن صبر و حزم است.  ییو راه رها زند فقط ضرر م ذهنمن .  میو بشنو می نی بب میتوان م  ییبدون دورو

  کس نَجست صبر و حزم یب ن،ی کم نیز
  را خود، صبر آمد پا و دست  حزم

  ) ٢١٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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است و جسم و فکر و روحمان خراب و پژمرده   طاقیال  جسم  مرکز  باشد.  دهیساخته نشد که مرکزش همان   انسان

  خواهد شد. 

  کم از خاکست کز عشوۀ صبا  نه
  پوشد، سر بر آرد از فنا  سبز 
  ) ۴۶٨٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ای

  که نَرست  نی دانه فرو رفت در زم کدام
  گمان باشد   نیبه دانۀ انسانت ا چرا

  ) ٩١١  شمس، غزل وانید ،ی (مولو

    م؟یانسان ش دار ییچرا به شوفا  م،یکن م  رتیو ح  م ینیب هر دانه را م  ییشوفا

  .  میسبز و شوفا شو میتوان هم م ما
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  آقای مهدی از اصفهان ☎

  ، جناِب موالنا دارند: ٢۶٩تا  ٢۶٧ اتِیدفتر پنجم، اب در

  تو رود   ِریخوانِ غ   یِسو هرکه
  کاسه بودبا او دان که هم وید

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

  تو رود    یاز همسا هرکه
  شود  شهیکه همسا شیب وید

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

  دست  تو سفر او دور یرود ب ور
  است  یو یسفرهبد همراه و هم وِید

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

ما با عوض کردنِ مان و    ذهنو من  شود م  یبا ما   وی د م،یبرو ییگشااز فضا  ریطرف به غ  هر  یسواگر به  ما

  برسد.  که به برکاِت زندگ خواهد م یصبریب

ا  استاد،  خودم قبال فکر    من  به اشتراک بذارم.  خواستم داشتم که م  یاتجربه   یموضوع    نیمن خودم در 

درون خودم    دِید  نیمثال ا  توانم گذرا م  یِزها یچ   نیا  یِگذاشتن پا  با وقت  ای رفتن با دوستان    رونیکه با ب  کردم م

   که دورم بودند، ه  ها، با کسانرفتن   رونینگرفتم. مثال با ب  یاجه یخوب نت   تسلط داشته باشم، ول  شیرا رو

آن از   خواستم  م ارتعاش آن   ایبشوم    لیتبد  گها به زندطرق     زنده بشوم، ول    ها استفاده کنم که به زندگاز 

  نبود.   طور نیا که صورت در

  :میدار ٢۶٩۴ تِیدر دفتر سوم ب و

  شود  سنگ  ،یگوهر یر ی ب گر 
  شود  مهرِ دل، جنگ یر ی ب ور

  ) ٢۶٩۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو



ۀ   برنامه       Program #914                                                     ۹۱۴ مشار

  30صفحه: 

  م، یاستفاده کن   یخوباز آن به   میتوان و نم  شود مثل سنگ م  م،یاوریدست ببه   یز یچ  مان  ذهنمن   ق یطرما از   اگر

درونمان    یفضا   یو کوشش برا   اگر سع   ول  م، یرس بزرگ م   لیخ   زِ یچ ی که به    م یکن ذهن فکر م  دِیاز د  ول

  .کند به ما سجده م  ویو د رسد م  تینهایدرونمان به ب یِفضا  نیا م،یانجام بده

  دارند:   ٩٠  ۀشمار در رباع امی استاد، جنابِ خ و

م   ردلَّت ببخور که زِ دل کثرت و ق  
  هفتاد و دو ملت ببرد  ۀشیاندو

  
  که از او ییایمیمن زِ ک  ز ی پره

  هزار علّت ببرد   یجرعه خور ی
  ) ٩٠ ۀشمار رباع  ام، ی(خ 

  : یشهباز  یآقا

سنگ    د،یری«گوهر بکه    دی هم وسط که گفت   تیب   ی  د،یاول خواند  ی مثنو  تیمنتها سه ب  ،عال    لیخ   ، یآقامهد 

اش شماره   م،یکن همۀ ما هم توجه م  د،یآرام بخوان  د،یبخوان  ریبار د   ی  تیب  یرا با آن    تیسه ب  نیا  ،شود» م

  . دییرا هم بفرما

  :  یمهد   یقاآ

  هست:  ٢۶٩تا  ٢۶٧ اتِیدفتر پنجم، اب در

  تو رود  ِریخوانِ غ   یسو کههر 
  کاسه بودبا او دان که هم وید

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

  تو رود   یاز همسا کههر 
  شود  اشهیکه همسا شیب وید

  ) ٢۶٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  تو سفر او دوردست  یرود ب ور
  است  یو یسفرهبد همراه و هم وِید

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

  :  یشهباز  یآقا

  را.   نیا دیکن  معن   کم ی

  :  یمهد   یقاآ

  یی جا  ی مانش عوض بشود، مثال    خوب دوست دارد ه  ذهنکه من   ندیگو را استاد، جناب موالنا م  نیا

رو   ندیبنش  تواند نم   یبا عوض کردنِ جا   ه  خواهد واقع مخودش کار کند و به حضور زنده بشود و در  یو 

ا  رونیمثال با ب  خودش، ه  مان    خواهد م  ه  ر،یبه شهر د  جان یکشور به آن کشور، از ا  نیرفتن، مثال از 

  ی جور نیا  که صورتدر   داوریدرب  زهای چ  نیاز درونِ ا  تواند کردن را م  زندگ  کند بدهد و فکر م  رییخودش را تغ 

  . ستین

  :  یشهباز  یآقا

  . دیاول را لطفاً بخوان  تیب آن .شود همراه م ویخداوند برود، فوراً با د   یاز همسا کسهر  دیگو م پس

  :  یمهد   یقاآ

  تو رود  ِریخوانِ غ   یسو هرکه
  کاسه بودبا او دان که هم وید

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

  :  یشهباز  یآقا

سِر سفرۀ    عنی برود،    رید  یجا   م، ینیب ما او را م   ییفضاگشا  ق یطراز سرِ سفرۀ خداوند که از   ریغ   هرکس   بله،

  . شود کاسه مبا او هم  طانی ش عن ی وید دهد، برود که ذهن نشان م  یماد  یزهایچ

را هم   نیآن وسط بود، ا شود، سنگ م  رد،یاگر گوهر ب که من ذهن  دیهم گفت تی ب ی د،یرا گفت نیا خُوب،

  د؟ یبخوان شود م
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  :  یمهد   یقاآ

  شود سنگ  ،یگوهر یر ی ب گر 
  شود  مهرِ دل، جنگ یر ی ب ور

  ) ٢۶٩۴ تیدفتر سوو، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  :  یشهباز  یآقا

بورزد    ،عشق  ،ی اگر مهر  شود، سنگ م  رد،یاگر گوهر ب  ذهناست. من   ذهنواقع کارِ مندر   نیا  دینی بب  ن،یآفر

من نخوانم    دیشما بخوان  ر،یاست د  ادتانیکه    د،یگواست که م   تیهمان ب  ه یشب  نی. اشود به جنگ م   لیتبد

  ز زنده...»   «چون است؟  یآن چجور  کند، م   رونیرا ب  که از زنده مردگ

  :  یمهد   یقاآ

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

  :  یشهباز  یآقا

که از    زندگ   ای خداوند    دهد که نشان م  کنند م  لیرا تکم  ریداند که هم هم   هیشب  تیدو ب  نی. انیآفر  ن،یآفر

  ست، یخودش است، منتها متوجه ن   دنبالِ خودکش   زند نفْسِ زنده دائماً ضرر م  کند، م  رون یرا ب  زنده مردگ

  دست بزند.  یبه هر کار 

را در عالم بده به   زهایچ  نی . بهترشود م  سنگ   دیریشما گوهر ب  اتذهنکه اگر با من   دیگو م  تیب  ی  نیا

  م ی بله؟ که همان دار  ر،ید   میکن م   می همان را دار  که  کند دردش م  ۀ یما  کند، فوراً خرابش م  ، ذهنمن   ی

دار  نیبهتر   ر،ید  میکن م را  م  میجاها  م   م،ی کن خراب  از  آدم  م،یکش م  م،یکن بمباران  را  تکان    شانیجاها 

گوهر    نیهم گوهر است. زم  ن یزم  نیبروند آواره بشوند، درد بشند. گوهر است. ا  رون،یب  میده هل م  م،یده م

  . جسم   یاریماست با هش  کارِ جمع  نی. اطورِ کلبه م یکن خرابش م   میاند به ما، داراست، جواهر است، داده 

  . دیرا بخوان اشی بعد  مصرع  شود»  سنگ  ،ی گوهر یر یب «چون
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  شود»  مهرِ دل، جنگ   یر یب «ور: یمهد   یقاآ

  :  یشهباز  یآقا

از ته  ینزد  زن  یمرد به    یاگر    عنی،  شود»  مهِر دل، جنگ  یر یب  «ور  دل، منتها  ِ بشود با تمام قُوا و 

که فضا    میندار   یاچاره   چیما ه  عن ی  شود،  به جنگ ختم م  رد یباشد، مهرش را بخواهد به دل بداشته   ذهنمن 

  . میعمل کن  ذهن دارِمن   یِاریبا هش  میتوان منظر؛ ن یاریهش  م،یحضور استفاده کن   یاری از هش م یرا باز کن

بار    ی . چند سالتان هست؟  نیسن، آفر  نیدر ا  دیخوان شعرها را م  نیبر شما که ا  نیآفر  ،ی مهد   یآقا   ممنونم

  . نندگانی ب یبرا دییبو رید

  هجده سال هستم استاد.  من : یمهد   یقاآ

آدم    شود تان مسال   تان، چهلسال    س   وقت دیخوان شعرها را م  نیسن، ا  نیدر ا  ن، یآفر  ن یآفر:  یشهباز   ی آقا

  .  دیاآلن هم هست عن یشد از هر لحاظ،  د ی خواه  یاپخته  اری بس اریبس

  که  دیگو که م  تی طبق آن دوب  شما

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

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

  نهار یز ٰىنباشد حفظ و تقو چون
  ار یاخت ندازیکن آلت، ب دور
  ) ۶۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یا  جیتدرچراغ راه شماست به  نیو ا  دیریگ موالنا کم م  تیکنار، از ب  دیرا گذاشت  ذهنمن   ارِیاآلن اخت   شما

  خواهد کرد، راه مردم و اطرافتان را هم روشن خواهد کرد.    خودتان را روشن   تنها راهچراغ پرنورتر خواهد شد، نه 
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    شیشهپر از اطر  خانم☎

  . گذارم نوشته بودم که با اجازۀ شما به اشتراک م متن ی

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

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

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

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

به    ت،یو ابد  تینهای. به بمیشو  لیتبد  میاکه از ابتدا از جنس آن بوده   به همان زندگ  دیبا  تجربۀ زندگ  یبرا

که از    چراغ   رد،یچراغ خودش را به دست گ  دیانسان با  کهنیبه ا  کند م  هیرا تشب  نیحضور. موالنا ا  یار یهش

  . شود درون خودش روشن م 

را از درون خودش روشن کرده    عاقل است. انسان عاقل کس  انسان   نی چن است. به است که مشعل خودش 

در دست داشته باشد،    چراغ   کس  اگر.  کند نم   دیو تقل  ستیوابسته ن  رونیب  یو معنو  و ذهن   یجهات فکر

.  ییتای ی و از فضا دیآ است که از درونش م ی. بله تابع نور کند نم دیها تقل و از آن  ست ین رانید رو یپ رید

ما    یاست که جهان را برا   چراغ چراغ   نی. و اذهنبدون من   یشو   من»   ی«بکه    دیآ  دست م  به    نور موقع  نیا

چراغ درونشان را روشن کنند و خردشان را از    توانند ها دارند و م استعداد را همۀ انسان   نیا.  کند روشن م 

  نه از جمع.   رندیب ییتای یفضا 

  مه ی اول عاقل، دوم ن  بودند. ماه   یر یکه در آب  کند م  ان ی را ب   موضوع موالنا داستان سه ماه  ن یا  حیتوض  یبرا

  ادان ی که ص  دندیفهم   آمدند. هرسه ماه   ریها به کنار آبآن   دیص   یبرا  ادانیصسوم نادان بود.     ماه  عاقل و 

  .  کرد فهمشان با هم فرق م  آمده بودند ول

عن ی  ریآب   انم  عنوان انسان که آب زندگ است. ما هم بهکرده   ریجا گآب مقاومت کرده و آب در آن  ی که جلو   

  . میاذهن افتاده  ریدر آب مانی و فکرها مانیهااز ما رد شود با مقاومت دیبا
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در   دیآ لحظه م  نیا  یلحظه که از فضا   نیلحظه و حضور آگاه ما در ا  نیا  عنوان آگاهحضور ماست که به  ماه 

بعضاست.  کرده   ریذهن گ  ریآب   از ما نه د  ریتنها آبه سو حضورمان را در ذهن زندان   میادرست کرده   یبل   

  . میاکرده 

  افت یشده درگشوده   یشد و او که از فضا   ادانیکه داشت زود متوجه ص  ییعاقل با فضاگشا  داستان ماه  نیا  در

و از    د یکار باور داشت و ترک کرد. نظر جمع را نپرس  نیبه ا  او  . دیره  ادانی ص  رفت و از دام   ییطرف فضاکرد به 

  ی و حزم خردش از فضا   زیو با پره  خود ساخت و مشعل درونش را روشن کرد   ینکرد. بله عشق را پا  دیجمع تقل 

  دست به کار شد.  عیشده گرفت و سرگشوده

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

به    عن یرها شود    ادان یخود را به مردن زد تا از دست ص  ت یدر نها  کرد و  ریتأخ   عاقلمه ین   ماه  عن یدوم    ماه 

عاقل هم   متوجه ماه  شده بود و حت ریآب  موقت ی های که داشت سرگرم شاد  در حوض کم اومرد.  ذهنمن 

  افتاد.   ریه را بر خود دراز کرد و گ انشد و کار کوت

را باور کرده بود،    به امر محال  و دلبستگ   یی تای  یخاطر عدم باور به فضا نادان به   ماه   عن یسوم    اما ماه   و

  او را در تور کردند.  ادانیافتاد و ص ادانی به دام ص تینها

اتفاق بد شد. گرفتار جبر     عن ی  المنونب یدچار ر  شیها دگی و همان  ذهن پارک    خاطر ترس و ازنادان به   ماه 

تا به بال گرفتار نشوند از همان   مصداق کسان  سوم   . ماه اشذهنمن   از .  کنند دل نم  شانیها دگی است که 

    باور ندارند. ییتای یو به فضا   کنند اند دل نمکه در ذهن درست کرده توهمات

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

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

  ی فضا  راه   ییموقع با فضاگشارا بشنوم و به  شانیموقع صداام که بتوانم بهکرده  ییرا شناسا  ادانی من هم ص  ایآ

  شوم؟   ییتای
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  ری رفتن، از به تأخ  ندهیهمسرم، از به گذشته و آخواستن از پولم، از روابطم، از شغلم، از    مثل زندگ  ادانیص

  حضور.   ی اریبه هش لیو تبد ییتای یخودم و از رفتن به فضا   یکار رو یبرا یتعهدو کم  م،یهاانداختن 

 یی است. چون با شناسا  یآزاد   یمساو   یی بارها و بارها فرمودند که شناسا  ی شهباز  یاست که آقا   نیهم   یبرا

  ی به فضا   م،یشو  المنونبی دچار ر  کهن یموقع و بدون ابه   میتوان حضورمان م  یاریکردن هش   زیو ت  ادانیص  نیا

  ی از شاد  میو سرشار شو  تی و ابد  ت ینهایب  هب میکه بود  یاه یاول   یار ی به همان هش  . میشو  لیو تبد  م یبرو  ییتای

  . نش ی و آفر ت یخالقو سببیب

  جز درد و رنج ندارد.    یاجه یماندن در ذهن نت است و تیمحدود  یکه ذهن فضا امده یرس ن یقی نیبه ا ایآ

   یلحظه و تنها    ی  تواند که م   راه کوتاه را بر خودم دراز کنم. راه  عاقلمه ین   مثل ماه  خواهم من م   ایآ

  لحظه طول بشد.  

  زمان کار است بزار و بتاز  ی
  کوته را من بر خود دراز    کارِ

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

  زمان  ی در صد سال، خواه خواه
  امانت واگزار و وارهان  نیا

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

  د؟ یهست  ماهکه شما کدام  میگو . خانم شهپر م بایز  لیخ  با، یز  لی: خ یشهباز  یآقا

  .  گردم و برم  روم م  ییتای   یبه فضا    چون ه  عاقلمه ین   کنم فکر م   نادان نباشم ول  ماه  دوارم ی: ام شهپر  خانم 

  .  دیرو م  عاقلمه یبار ن رینه؟ ز د،یرا قبول دار عاقلمه ی : پس نیشهباز  یآقا

  شاءاله  ان  :شهپر خانم

  خداحافظ شما.   عال ، . عالنیآفر با، یز  لی: خ یشهباز  یآقا

  �🔹🔹�پایان بخش اول   �🔹🔹�
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  زهره از فوالدشهر اصفهان   خانم☎

  در جهان  یشاد گرد یاز و هرچه
  آن زمان   شیندیفراق او ب از

  ) ٣۶٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شاد بس کس شاد شد  گشت زآنچه
  جست و همچون باد شد  یآخر از و 

  ) ٣۶٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  منه   یتو دل بر و  تو هم بجهد از
  تو بجه  یاز آن کو بجهد از و شیپ

  ) ٣۶٩٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

انسان در    کهنیخداوند است. حال ا  تینهای انسان زنده شدن به ب  نش ی. هدف آفرمیهست  زندگ و عدماز    ما 

  ده یچسب   جهانن یشده، به اجسام و اقالم ا نیبغلط  دشی . دندیب را وارونه م  زیچافتاده و همه   غفلت و فراموش

رونده و گذرا و آفل    نیاز ب  ی زهایچ  نیبنابراارتقا داده است.    جسم  یار ی حضور به هش  یار ی و خودش را از هش

و درد پخش    کند م  دیخودش درد تول  یو برا  خواهدم   و زندگ  تیها حس هورا در مرکزش گذاشته و از آن

برسد. اکثر مواقع   اش ذهنمن  یهاتا به خواسته  ییبه کارافزا کند . شروع م ورزداز حد حرص م  ادیو ز کند م

  .  رید یزها یو چ  از دست دادن سالمت متیبه ق  ؟مت ی رسد، اما به چه ق م شیهابه خواسته 

که خواسته و آمال و آرزو    می و بدان میبرسد آن را رها کن   ش یهابه خواسته   ذهنمن   کهن یبهتر است قبل از ا  پس

  ها  و مرکزمان را از آلودگ  م یکن   ش یاست. پس آگاهانه رها  از ینی که ب  زندگ  ا یاست. وگرنه خدا     ذهنفقط مالِ من 

  آفل و گذرا.   ی زهایدر چ نه  میکن دایرا در خودمان پ زندگ   میتا بتوان م یپاک کن

  ی بار، استاد برا  ی  قهیرا هر پنج دق  نیمن ا  دیمرتب بخوان  دیدوست داشتم و شما گفت   ل یکه خ  یشعر  «استاد،

  : در خانه» کنم، خودم تکرارش م 

  که جنت از اله  غمبریپ گفت
  مخواه  یزیِز کس چ خواه  هم  گر 

  ) ٣٣٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  مر تو را  لمیمن کف  نخواه چون
  خدا  داریو د ی الماو جنت

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

  .  میر یب ادیما هم  د،یپس بخوان ریبار د ی. میبخوان د یشعر را همه با نیبله، بله، ا بایز  لی: خیشهباز  یآقا

  : زهره  خانم

  که جنت از اله  غمبریپ گفت
  مخواه  یزیِز کس چ خواه  هم  گر 

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

  مر تو را  لمیمن کف  نخواه چون
  خدا  داریو د ی الماو جنت

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

  ل ی. پس من کف دیگو م   غمبر ی را پ نیمن ضامن هستم. ا د،ینخواه  یز یچ اگر از کس   دیگو : پس میشهباز  ی قاآ

که ذهنتان نشان    یز یاز چ   کهن یشرط ا. به دیخدا نائل بشو  دار یکه شما به د  دهمهستم، ضامن هستم، قول م 

  . دینخواه  یزیاست، چ  رونیو در ب دهد م
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  از آلمان   ایپو ی آقا☎

  » مشاق مثلث«

راستا    نیاست. در ا  رانید   یبرداشتن توجه از خود و گذاشتن حواسمان بر رو   ذهنمن   جیرا  یهااز آفت   ی

از   یاتکه  ییهفته گو نیند. با آمدن غزل اهست  راهشا اریهستند که بس هااز قبل  یاخوانده شده   اریبس تیدو ب

  .  تاس «مثلث مشاق»به من داد که نامش  یشد و ابزار  لیتکم پازل

  ر یضلع د  ، » «بدخو و خالضلع    ی  «مثلث مشاق» . در  طورن یهم هم  «مثلث مشاق»سه ضلع دارد.    هر مثلث

  است.  «کژ و مژ»  ییو ضلع نها ش»ی «کارِ خو

  شرح اضالع:  

  »  «بدخو و خال ضلع

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

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

و کار    دانم م  ترش یمن ب  دیبو   خواهد و م   زند و کنترل از هر نوعش م  یریدست به کنترل د  که آدم  زمان

کار عبث    ی را فنا  لحظۀ زندگ   نیناب ا  یانرژ    عنی   کند، م   برود، دارد خودش را بدخو و خال   شیپ  گونه نیا  دیبا

  .کند م

  ش» ی«کارِ خو رید ضلع

  ارجمند  یکن ا  شی تو کارِ خو نیه
  کنَند خود بر م   شِیر شان ی کا زود،
  ) ۴٢٩٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ی ها و ابزارهاما، آدم  جاست که در زندگ. قصه آن میشافت   ریاخ  یها در هفته   رید یبا    ضلع را اندک   نیا

خوردنِ ما از جهان حضور    یاری و مزاحم آبِ هش زنند هستند که سوت م ) اجتماع  یهاشبه  ی(ابزارها  یاد یز

  .شوند م
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دست از    عنی کار خودش باشد  که شخص، خودش را ارجمند بداند و سرش به  داند م نیحل را در اموالنا راه  

که    ی و خالصه هر کار  رانیکردن و قضاوت کردن و مالمت کردنِ د  دایها را پآن   ی هاب یو ع   رانیبا د  زهیست

ارجمند  ندارد که  مانیکار را نکند ا نیخودش بذارد. اگر ا یخارج از خودش است، تمرکزش را بردارد و بر رو

 ست ی ر یجز خودمان به رفتار دکه ما تمرکزمان به   یاسرعت انجام بشود چرا که هرلحظهبه   دیکار با  ن یاست. و ا

  هم ندارد.  یاو ثمره  میکن که خودمان را مسخرۀ عالم و کائنات م م یکن م ی کار میدار عنی م،یکن م ش یر میدار

  «کژ و مژ» آخر   ضلع

  کژ و مژ، راست کن  بفتم هرچه
  و من مشاق  ییمهندس تو چونکه

  ) ١٣١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  . رد یدو کاربرد را درنظر ب تواند شخص م تیب نی. در استفاده از ا«مثلث مشاق»  کنندۀل یتکم تیبه ب میبرس

  . زنند ما سوت م و در زندگ  رندیگ م  رادیکه از ما ا یکاربرد اول در مقابل افراد  

دانا است، تا    ا یمهندس و    رندهیرادگ یاگر تصور کند که شخص ا  خوانَد، را م  تیب  ن یبا خودش ا   شخص وقت 

  .شود خاموش م  آدم  ذهنمن  نیا یاد یمقدار ز

من از    کژ و مژِ  نیا  .»ییگو «من کژ و مژ گفتم و تو درست م:  مییگو در دلمان م   رندهیرادگیما به شخص ا  پس

  هستم.  سنده»یمشق نو  ای«مشاق پس کار مرا راست کن. و من تنها با   است و تو مهندس هست بینظر تو ع

  ن ی باز شده باشد به ا  هدف درست است؟ چون اگر ما چشممان کم  یسوبه   گونهنیا  یبردارگام   نیحاال چرا ا 

   حرف  و اگر شخص  دهد م  ام یو به ما پ کند  مافراد صحبت  قیاست که از طر  تنها زندگ ن یکه ا میرس درک م 

اش را کله   میخواه است و ما م ما سوت زده   ندگو در ز  استامدهی کرده که به مزاق ما خوش ن  یااشاره   ایزده و  

کار کند    میاجازه بدهم خدا رو  خواهم و م  سمینوکه مشق  عنوان مهندس به من دارد به  زندگ  عن یپس    م،یبن

  رم یب  ادی   دیجد ییتوانا  ایکنم و    یی را در خود شناسا  رادیآن نقص و ا دیدارم و با  یراد یا  دیگو و مرا بتراشد، م 

  گرفتن.  ادی را  »یی«فضاگشاو  «صبر کردن» لمث

  ن ی در ا  زندگ  یا  میگو و خدا م  باشد که من به زندگ   تواند ما با خدا م  یهای وگودر گفت   تیکاربرد دوم ب 

  ی برا  کن م   مهندس  یاست، تو دارمن برخورده   ذهنلحظه با آن همراه است و به من   نیکه اتفاق ا  یالحظه
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. کند بله فضا را باز م   کند نم  زهیلحظه و اتفاقش ست   نیبا ا  رید   . پس آدمکنمرا صاف م   «کژ و مژ»من، و  

  مشق نوشتن درست را آموخته است.   آدم عن یفضا که باز شود 

را    «الف»باشد قصۀ من و دختر    ادتانی  دی. شاکنم رجوع م  شمیبه مثال هفتۀ پ  «مثلث مشاق» کاربرد    یبرا

. سمینو م  «کژ و مژ»و من    » «مهندستو   «الف»هفته هزار بار با خودم تکرار کردم که دختر   نی. من از امیگو م

  .میشۇ م  شمباشد چ م،یبشۇ خواه که تو م یطور آن   دیاگر چاقو را با

بدهد و    دنیاجازۀ نفس کش  رانیاوال سرش به کار خودش باشد و به د  دهد هشدار م  به آدم  «مثلث مشاق» 

  که دانشمندتان کنم.    دییای و ب دانم ها که من بهتر از شماها مبه آن  دینگو قدرنیا

   زن سوت م   رانید  که در زندگ  یکار داردر کار خودت. چه   ندازیارجمند سرت را ب  ی: ادیگو به آدم م  دوماً

  یطور نیغذا بخور، ا  یطورن یراه برو، ا  یطور نیکار و بن، ا  نیا  ییگو م  انت یات و همسرت و اطرافبه بچه   و ه

  است. بس ییکندن و کارافزا شی بخند. بابا ر یطور ن یحرف بزن، ا

مخَت رفت، از کوره در نرو. او خودش   یرو   ش یهای ریگب یبا ع    که اگر کس  د یگوم   مشاق»  «مثلثو در آخر   

  .کند و کژ و مژت را صاف م  کند م  او در تو مهندس قیدارد از طر زندگ  ول داند نم

  است.   مهندس، زندگ کهن یو ا  میباش یخوب سِینوکه چونه مشق میریگ م  ادی ما   «مثلث مشاق»با  ت ینها در 

. اوست که  دیایو به فرم درب  ردیو شل ب  ابدیهندسه    دیچونه با  لحظه  نیا  داند است که م  مهندس کس  

بسازد    ید یکل  اتده یکند و از کندۀ نتراش  مهندس  شود» «بشو و ملحظه با ابزار    نی تو را در ا  تواند و م  داند م

  .  درها را باز کن تا همۀ

«کژ و  تا از خواستن    دیما آفر  یطلب را برا  دِیموالنا بود و او هم کل  نشیخداوند، آفر  مهندس   انیرانیما ا  یبرا

  .  ندی افریرا ب ییبهاطلِب گران   دیکل  مژمان»

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

  ) ٢٣٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ناشناس از فوالد شهر ی آقا☎

  جناب موالنا در دفتر ششم دارند:

  دلربا دِیناپد ییاژدها
  همچون کوه را او کهربا   عقل
  ) ۶٢۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هر عطّار کآگه شد از او   عقل  
  اندر آبِ جو  ختیرا ر هاطبله
  ) ۶٢۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

وو برن نیکز  رتا ابد یی آیج  
لَمنی دْفواً اَحک ّقاً َلهح  
  ) ۶٢٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

استاد     را. ول  اتی اب  نیا  دیتکرار کن  د ییفرما باز م  ،کاش  یا   ات،ی اب  نیحال و هوا است در مورد ا  نیو ا  جانیه

ما   ات ی اب  نیو موج ا  میشنوم   میرا ما دار  اتی اب  نیاز زبان شما اکه  اینرا گفته و    اتی اب  نیموالنا ا  انصافاً  ن ینازن

  ات، یاب  نیواقعاً مشتاق هستم که از ا  لی خ  اتیاب  نیو من در دل ا  میشو م  قراریب  ل ی. و خردیگ را هم دارد م

  و...  اتیاب نیداخل ا میبرو

  نفاق یتو که بو ب و سِر جان
  تو طاق؟  ییکرم و حسن چرا  در

  ) ١٣١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ش یو سر تو که بو باق جان
  اقیدهنم بسته شد از اشت که

  ) ١٣١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  هوا و جناب موالنا و... و حال  نی. انی استاد نازن دیما را مشتاق کرد  لیخ
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و    دلربا» دِیناپد یی «اژدها. و کند را در ما زنده م ات یاب  ن یندارم و ممنونم. جناب موالنا خودش ا  صحبت رید 

  ن یو ا  ییبایز  نیو ا  نشیب  نی دانش و ا  نیو ا  کشاند به معراج م  کند زنده م  و ما را  دیآ ما م   یپا   رِیکه به ز  براق

  ی ها شما به خانه   ی و رو  میاماجرا را گرفته  نیو ا  اتیاب  نی ا  فرکانسِکه    میهست و ما خوشحال هست   جان یفرهنگ ا

  . نیبه ما بدهند استاد نازن هی..! هددانم نم د،یخود جناب موالنا با  رید جناِب موالنا.  اتیما باز شده و اب

مثل چراغ روشن بشود.    دی. بذار دیاست. شما بخوان   هی هد  هان یا  ر یاند به شما، دداده  ه یهد  بله،  :یشهباز   ی آقا

  االن.   دارد هرکس شیدر پ مشل  میی بو باًیو ما تقر

  آورد،  وجود مبه  ذهنمن   ی و   را دارد  ذهنمن  ی ساخته شده و خو  ذهنکه از من    فرهنگ ی در  کهن یا یبرا

من  تغ  دیبا  ذهنآن  را  فرهنگ خداگونه  رییخودش  و  از فضا   بدهد   فرهنگِ   مییبو،  دیآ شده مگشوده   یِکه 

  ی برا  درون   فرهنگ سالمتِ    یشما    ، رونیبفرهنگ مضر    ی شعرها باعث خواهد شد که داخل    نی. اییموالنا

  .  دیداشته باش تانۀ خودتان و خانواد

اگر در خانواده شما     حت. و  د ی. تکرار کندی. صبر کندی جر بذار   ی اصطالح دندان رواولش به   دیواقعًا با  ول

م   ل یجلسه تش دیده  ا  ، یاجلسات را، هفته   نیا  د یبده  لیو تش م  جمع  ساعتمی روزها ن  نیمثال ن ی . امیشو  

 ی غذا  دربهزده یس  ۀمثل سفر  و هرکس  دیگو زور نم  هم به کس  . کسمیکن م   با هم معن  میخوان شعرها را م 

  م یکن برداشت خودش را بردارد. و با احترام باهم رفتار م  هرکس  ،خودش را بذارد وسط  درکِ  عن یخودش را  

سال  نه که من سنم شصت ، م یاست که ما در خانواده به هم بذار راماحت ،ییرفتار موالنا نیاصطالح ابه  نیو اول

فرهنگ احتمال    نیا  در  نه.  م، فه . من بهتر مدیشما قبول کن   دیبا  میگو هرچه من م  ،است  سال است مالِ تو س 

آدم هفتاد ساله بفهمد  ترشیب  ل یساله خآدم ده   یدارد   اش گوش همه   دیما با،  را)  موضوع خاص  ی(  از 

  . میباش

  جنس تو او زبان، ن ،تو گوش چون
  را حق بفرمود: اَنْصتُوا  گوشها

  ) ١۶٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   یبسا  چه   کند با قضا کار م   زندگ  ،خوب گفتند    لیهم خ  ای را. و امروز پو  غامیپ  دی تا بشنو  د یخاموش باش  عنی

از طرف خداوند به شما    غام یپ  یآن ناسزا    قیاز طر  د یو اگر شما فضا باز کن  دیگو اآلن به شما ناسزا م  کس

   .دیآ نم دیدعوا کن، د یچون فضا را باز کرد دیایب
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  خانم یلدا از تهران  ☎

آبرو  ناموس  پ  شود باعث م  ذهنمن   مصنوع  ی و  تواضع  ببرم.   ش یمن    ن ی ا  دیفرما حضرت موالنا م  ابلهان 

  .  داشته باش  ذهن  یهادرمقابل من  دیرا با  یازینیاحساس ب نیو ا یدار که درمقابل زندگ یتکبر

  ابلهان  شِی تواضع برده پ یا
  شهان  شِی تکبر برده تو پ یو

  ) ٢٢٢۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تکبر بر خَسان خوب است و چست آن
  مرو معکوس، عکسش بندِ توست  نیه

  ) ٢٢٢۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  من کجاها درمقابل خسان و ابلهان تواضع دارم؟  پرسم خودم م از

هرلحظه که    شنم، خودم است. هرلحظه که انصتوا را م  ذهنخطاست من   ششیکه تواضع بردن پ  ابله  نیاول

  کنم،  و مقاومت و قضاوت م ستمیا درمقابل خدا م  ذهنهرلحظه که با خرد ناقص من  رم،یگ م  یاتفاق را جد

   زندگ  ایاز شاه    نیبنابرا  برم ابله م   نیا  شیپ  ضعدارم توا  میآ باال م   ذهنعنوان من کال هرلحظه که هستم و به 

  .شوم که اصل است غافل م

دارم    کنم م   هالم یو ف  هاالیسر  ای   اجتماع  یها وگذار در شبهحفظ کردن شعر صرف گشت  یجا وقتم را به  اگر

ها وقتم را صرف خواندن  آن  امی و درآوردن پ  ی مثنو   ی هاخواندن داستان   یجا . اگر بهبرم خسان م  شیتواضع پ

   مراقب وقت  ارانهی. پس هشبرم  ابلهان م شیاند دارم تواضع پپردرد نوشته  ذهن یها من که  کنم م ییهاکتاب 

ها فکر کنند من  و آن   ستمی فعال ن   شبه اجتماع   چیدر ه  میها بوبه آدم  ترسمهستم و نم   کنم که صرف م

حضرت موالنا    تیر برا نخوانم. ه  خواند که جمع م   ییهانکنم و کتاب   دیاز جمع تقل   ترسم خرفت هستم. نم

  کتاب است.  ی من خودش  یبرا

  گونه ن یمن منعکس کنند. ا  یهم برا   ذهن  ریتصو   ی  خواهند و م   نند یب هستند که خودشان را صورت م   کسان

را هم به من   فات یتوص  یسری    کنند،  م   سه یخودشان را با من مقا  کنند،  ابلهان دائماً خودشان را وصف م 

 افتم  مثبت به فخر و غرور کاذب م  ف یتوص  دنیبه جلزوولز و با شن   منف  ف یتوص  دنیاگر با شن  دهند،  نسبت م
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خودش را با   ام. اگر کسچراکه به صورت رفتم و خودم را به جسم کاهش داده برم ابلهان م  شیدارم تواضع پ

  ر ینه، بس است، من د  م،ی گو عقب م  کشم م  کند م  سه یمقا  یریمن را با د  اگر کس  ای  کند م   سهیمن مقا

  دهم.  لیقلخودم را به جسم ت  خواهم نم

که در حالت   ییهاارزش   روم، م   رونیب  ذهن  یهابا من    است که وقت  نیابلهان ا  شیتواضع بردن پ  رید  نمونه

  ت ی را رعا  خاص   میعنوان مثال رژبذارد. به   ریمن تأث  یرو   تواند و جمع م  گذارم حضور انتخاب کردم را کنار م

  م یکجا برو  ندیگو دوستانم م   رفتن وقت   رون یموقع ب  اما  کنم م   زیاز دود پره   ای   نوشم را نم  دنیهر نوش   کنم، م

  کنند.    نیتوه   ای   ندازندیب  هیت  ترسم ابلهان است چون م   شینمونه بارز تواضع بردن پ  نیا  کند؟ فرق نم  میگو م

 ت یو شا  نالند م   شان یهااست که از بدبخت   ابلهان گوش دادن به حرف کسان  شی تواضع بردن پ  رید  نمونه 

من    شیدارد از دوست پ  کند م  تیکه شا  از خدا همه دشمن هستند و تنها خدا دوست است کس  ری. غکنند م

  چ یآورده و ه شی. اگر باور دارم اتفاق را خدا پکنم م دیی دارم کار او را تأ کنم و اگر من گوش م کند م تیشا

تلف کردن وقت و تواضع   شانیها مردم درباره بدبخت  یها پس گوش دادن به افسانه   ست یبد ن  ای خوب    اتفاق

   ابلهان بردن است.  شیپ

کارش را    کنم  م   قیدادنم او را تشو  وسط با گوش  نیو من ا  شمارد را م   رانید  بیو ع   کند  م  بتیغ   کس   وقت

. پس صادقانه و با دیگو م هی بق شیمن را هم پ بیفرد حتماً ع نی. ابرم ابلهان م شی ادامه دهد، دارم تواضع پ

 ی تف در رو   کس  نیچاگر هم  ترسم شود و نم  هزد  حرف  هیکلمه از بق  یمن    یجلو   خواهم نم  میگو شجاعت م

  را با من قطع کند.   اشو رابطه ندازدیمن ب

ثروت    کسان  وقت ز  ای که  م   یادی قدرت  برتر  را  م   دانمدارند  کنار  را  خودم  عقل  مقابلشان  در  و   گذارم و 

  ر یپ  تواند واسطه سنش مبه  کس  کنم فکر م  . وقتبرم ابلهان م  شیدارم تواضع پ  کنم را قبول م   شانیهاحرف 

مستهان با اظهارفضل کردن خودش را     منطق  فلسف  دهم اجازه م  وقت.  برم ابلهان م  شیباشد دارم تواضع پ

را که    کس  . وقتبرم ابلهان م  شیو محدودش تلف کند دارم تواضع پ  ید یباد کند و وقت من را با دانش تقل

  . برم ابلهان م  شیدارم تواضع پ  دانم دارد را به حساب شهرتش معتبر و واال م  ی ادی ز  ی رومشهور است و دنباله 

بله مثل کوه باش، فضا را باز کن   رود از جا م ی مثل کاه نباش که با هر باد  دیگو به من م ت یدو ب ن یکل ا در

  نترس چراکه:  ندیگو چه م  ذهن ی هامن  نیو از آن فضا فکر و عمل کن، از ا
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  گرم باشد پشت دیکه از خورش  هر 
  او را، نه شرم  میباشد، نه ب  رو ْسخت

  ) ۴١٣٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  حذَر یآفتابِ ب   یِرو  همچو
  در سوز و پردهخصم شی رو گشت
  ) ۴١۴٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ها ن یا  یمن را کنار بذارند هرچه برا  و حت   ندازند یب  می بذار تف در رو  برم، تواضع نم  ذهن   یها من  ن یا  شیپ

  .شوم تر مکه خداست باارزش  شاه اصل یبشوم برا ترارزشیب
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  آقای عل از ونکوور  ☎

را    تشیدادند اما من چندتا ب  حیتوض  لیبار و دوستان هم خ  نیاز شما چند  میدیمان شنرا همه   ماه  داستان

   در قسمت ماه   جان یاز ا   ل یکه خ  اول   تیشروع کنم. ب  دیبخوانم. اگر اجازه بده  رید  بار ی    دوست داشتم

عاقل بود،    ماه   ی:  دیداد  ح یتوض  ما که ش   میداشت   بدهم. ما سه نوع ماه   حیتوض  خواهم است م  عاقلمه ین

 عاقل مه ی . اما خُوب نمیباش  عاقلمه ی که ما جزو حداقل ن  دوارمی نادان بود. ام  ماه   یبود و    عاقلمه ی ن   ماه  ی

  :دهم م حیحاال هست توض  تیهم چندتا ب

  و بر خود زنم  شمی زآن نند یل 
  زمان مرده کنم نیرا ا  شتنیخو

  ) ٢٢۶٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

به آن   ر یعاقل رفته و د  آن ماه  ر یکه د  برد م  یپ  عاقلمه ین   است که آن ماه   وقت   تش ی ب  نیا  جا ن یا  استاد

   ی   دیگو م  د،یآ به خودش م   ریبه آن فکر نکند، خودش را مالمت نکند. د  رفته، ه  ریو آن د  ستین   یدیام

دستم را به خودم بزنم و برگردم و   د یبا رید اال ح  د یگوم  کند،  م  ییخرده هم فضاگشا  یکم به حضور برسم، 

من    لیخ  ن یحاال ا رشیقسمت د ی از آن فضا درواقع.  شمیندی ب یفکر   یو  رمی م ذهن و فکرم ب نیبه ا رید

  :دیگو که، م  اندازد آن قسمت م ادیرا 

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

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

   فکر کند که از چه کس   دیکم با  یواقعاً    ،از ذهنش، از انجام دادن کار ذهن   شودم   دیکه آدم ناام   وقت   جانیا

  :گفت که م میداشت  رید تی ب ی خواهد؟ چه م   یچه؟ برا  خواهد م

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظنلّ  ستو ک  کاستن  

  ) ٧٧٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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شد توانست از   دیناام که ما، وقت  کند را بازش م تی ب نیجالب است، ا  جانیا  لیخ  ت یدوتا ب نیرا، ا نیا و

  بخوانم: خواهم  که م  یر ید تیتا بکه سه  و در قسمت .کرد داینجات پ ریو د  ردیب  کم یآن فضا 

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

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

    غیاو از آن گفتِ در شدم شاد
  غ یرستم ز ت ام،یباز   نیرفت ا شیپ

  ) ٢٢٧۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ارجمند   ادِیص   یگرفتش  پس
  بر او تُف کرد و بر خاکش فگند  پس

  ) ٢٢٧٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

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

بهتر    ماه  نیکه ا  رندیب  اند ماه که آمده   ییهاآن، آن  خورند که به آن غصه م   قسمت  نیشد. ا  تیب  چهارتا

لیرد. چرا بهتر است؟ خ م  ماه  نیجالب است که ا  بهتر وقت   ی قولِ آن  به  م،یکه هنوز در ذهن هست  میهست   

  :رید تیب

  : ردوا َلعادوا، کارِ توست دشیگو
  سست  ثاق،یتو اندر توبه و م  یا

  ) ٣١۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

از    حت  شود،  هم م  ترشیب  حت   ۀاستفاداز ما سوء   میگرد مدام برم  ه   م،یمان سست هستکه ما در توبه   وقت

  خود ذهنمان درواقع.    ،ذهنهمان اهداف من   یبرا کنند ما استفاده م
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از آن    میتوانستکه م  نیمرد، ا  نیا  فیکه ح   خورند به ما غصه م  میر یواقعاً بم  است که وقت  ییآن جا  نیا  و

   یدارد    تیوبشند. اما آن که در معن  یکار   توانند از آن نم  ری. آن احمق که احمق است دمیسوءاستفاده کن 

   ل ی است خ  یمعنو  ذهنکه من  که آن کس دیفتبارها گ   لیاست که شما خ   جانیاست که، ا  ن یو ا  کند م   ی کار

 کنم  خاطرِ فکر م به   نیتر است، اخطرناک   لیخ   نیاست که احمق است و اصال در ذهن است و ا  بدتر از آن کس

  باشد.  نیهم

  ، ی جور ن یا  قتاًیرا من حق  اشی شاد  نیخُوب ا  ،غ»یاو از آن گفتِ در  شد «شاد م   نیکه، ا  گفت م  ریقسمت د  ی  و

دوتا   نیگرفته است. ا  امی شاد شد و به خودش آمد که گفت من آقا باز   که وقت  افتم یدر   «ردوا لَعادوا»همان  

در    ل یو خ  میخواند م    از نظام  تی ب  ی از،      قسمتی چون در    دانم را من خوب نم  ی شاد  نیا  قتاً یحق  ،ی شاد

  :گفت موالنا هم هست، که م

    رزدیغم ن  ایکن غم که دن  رها
  رزد یهم ن یکه شاد  یشاد  من

  را)  نی ری بانو ش نیکردن مه تی، وص۴۶خمسه، بخش   ،(نظام 

جفتشان    د،یآ از ذهن م  و غم جفتش  یندارم که شاد   جانیرا اآلن ا  شیهات یبار گفته حاال ب  نیموالنا هم چند  خود

جفتشان، خودشان همان     و غم ذهن  ذهن   یشاد  نی. اما امیذاتاً شاد باش   دیدرواقع، اما ما با  ستندیخوب ن

اما دوباره چون برگشته و خودش را باز    اد،یص  ردشیگ م  شود شاد م   وقت  نیو ا  دهند  ذهن را نشان م  ییدو

دوباره    . وقت«پس بر او تُف کرد و بر خاکش فگند»زد     واقعاً به مردگ  ریواقعاً زده، د  هم، ادامه داده به مردگ

و آن وقت بود که به او تف کردند و بر خاک انداختش    عیگرفتندش اما خودش را نباخت، دوباره برگشت سر

بود، واقعًا خودش   تیواقعاً، همان توبه نصوح که درنها  ریقدر خودش را رها کرد دآن  عن یباز هم به او،  عنی

واقعاً مرد، به ذهن مرد و آن وقت به او تف کردند و انداختند،    ،دست حق، خودش را به مردگ   شیرا رها کرد پ

رفت،    «غَلْط غَلْطان»   دیگواست که م   جالب   شیجان یرفت و ا  «غَلْط غَلْطان» شدند از او، آن ذهن. و    دیناام   رید

  : دیگو است که م همان بحث ش یجا  نیبعد که ا

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

  ) ٨٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  کند.  داینجات پ توانستکه م  ییای . افتاد در درریرفت، آرام رفت، خدا کمش کرد د  «غَلْط غَلْطان»که   وقت

همان حزم را    یمقدار  ی  نیکه ُخوب ا  «رفت پنهان اندر آب»قسمت پنهانش هم جالب است،    نیپنهان هم، ا  و

  که:  دهد نشان م

    یآن باشد که ظن بد بر  حزم
  ی از بد، بر یو، شو  یز یگر  تا

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

  ات ی شاد  واقعاً حت   دیگورها کرده بود، آرام و پنهان، پنهان که م   ریحزم داشت، آرام بود، خودش را د   وقت  و

  ی به خودش، نه برا  دنیرس  یآن هم برا ، و از خودش کم بخواه  را هم پنهان کن ات ناراحت  ، هم پنهان کن 

  . رید  شود با ذهنش بود گرفته م   ت یکند و آن احمق هم خُوب درنها  دا یو توانست نجات پ  ییای دن  ن یا  رید  ز یچ
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    یشهباز  ی از آلمان و صحبت آقا خانم☎

  : از آلمان خانم

از    خواهم  م  ول  ، قبلشبا اجازه شما   به اشتراک بذارم  خواهم را م   کوتاه  امیپ   ی من    زیعز  یشهباز   ی آقا 

بنام روکو     دستگاه  بهراجع   راًیخود، اخ  ی به جا  دیکش که م   تشر کنم به خاطر حاال همه زحمات  لی شما خ

)ROKU(عن ی د،ی، شما ما را در واقع آگاه کرد ل یخ می من برا ساده   نیا لهیارزشمند بود که به وس نیا دستگاه

وپا، از همان امانات ماهواره در ارتباط با  ماهواره ندارم االن در ار  کهنیدر واقع با ا  توانم و راحت و خوب م

  چار کنم،   دیبا  دانستم بابت خوشحال هستم، چون واقعاً نم  نیاز ا  لی خ  لیحضور استفاده کنم و خ برنامه گنج 

  حل کرد مسئله را کامل؛ نیو ا

  ؟ )ROKU(روکو    کندخوب کار م   :یشهباز  ی آقا 

  :  از آلمان خانم 

خصوص اگر واقعاً امان  که در اروپا هستند به  دوستان   ن یبخاطر هم  است،  واقعًا عال  ی شهباز  یاست آقا   عال

را بذارند،    بزرگ و آهن  رۀیدا  اصطالحبه   نیا  حت  ایشان  دوست ندارند حاال در بالن   کهنیا  ا یماهواره ندارند،  

  یی زهای چ  نیهمچن  یخودش دوست ندارد   هم که آدم ها  عضو ب ست،یها اصال اجازه ناز ساختمان  حاال بعض 

  .است  دستگاه واقعاً عال نیکند، ا زانیجا آورا آن 

    :یشهباز  یآقا

که اوال دو کانال    میدار  عالاپلیشن    یما    روکو  .)ROKU( روکو    ستین  سهیو فقط، اصال با ماهواره قابل مقا 

Live    تا  دارد، دوStream  ی  میدار  ی  برنامه زنده است،  نی هم  هم اضافه م عنی  م یکن  کانال زنده است.    تادو

  ار یبس  ریبا تصو  دیکن   play  د یتوان م دیرا بخواه  یابرنامه   رشما ه  عنیها قابل دسترس هستند.  همۀ برنامه   ول

  ی ا جا حجم مسئله آن  کهنیا  ی برا  میگذار بهتر م  ریها را با تصوبرنامه   ‐ند یگو در واقع چه م‐جا ما  بهتر، چون آن 

  ا یاروپا و آمر  یکه از تمام جاها   کسان   نی. بنابراکند م  playجا  ما، از آن   تیساوصل است به وب   ر؛ید  ستین

 ‐ جعبه ‐های کوچولو دارد  باکس   یهست،  کمپان    ی   روکو   وصل بشوند.  روکو  ستم یبه س  توانند و کانادا م 

که   ونیزیتلو  پشت  رود م  ‐م،یداد مرتب ما نشان م  ه   جان یا  ...!رود م‐و    تیکبر  قوط   دیاندازۀ کمتر از شا
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internet ready  دارند، وصل م   نترنتیهمه ا  دیدج  یهاون یزیاتلو  اصطالح،است به ر یجا، و فوراً تصوبه آن  شود  

  . دیاوری ب دیتوان را م

هم ندارد چون آنتن را    یخراب  و  .نندگانیاز ب  برخ   یِادآوری   دیتکرار و شا  یبرا  حاتیتوض  نیاست ا   عال  بله،

   ی است، نترنتیبا ا رید  نی. ادیکن  می. تنظ دیبچرخان  دیبرو دیبا ه شود ور م آن  شود، م ورن یو ا زند باد م

  GLWiz  قیاز طر  دیدان . ممیکن م   استریمآن    قی روکو هست که ما از طر  نیکه هست، هم   ییهاباکس   نیاز بهتر

  ها  و پاکستان   ها هم هست که ماِل افغان   ریباکس د  تا و چند  م یفرست م  نالیس  عن ی  م یکن م  میهم ما استر

  . کنندها نگاه م که خوب به آن   هستند زبان فارس یسر ی  هاآن  قیاست که از طر هانیوا

  :  از آلمان خانم

که در    سال  نیبعد از چند  دمی در اعمال و رفتار خودم رس  ییشناسا   یمن به    راًیدر واقع اخ   یشهباز   ی آقا

 بشود   یمؤکد  دِیتاک   یخودم هم    کهنیبه اشتراک بذارم. ضمن ا  خواستم را م  نیخدمت شما هستم، که ا

  . لغزش نکند.  ورد، تکان نخ واقعاً   حضور آدم بماند  یشاءاله در فضاان ام که اصطالح زندگدر به برایم

حضور خارج بشوم در واقع، و   یمن از فضا  شود که باعث م  از عوامل   یکه    دمیرس  ییشناسا  نیبه ا  راًیاخ

ا  ییگرفتار ذهن بشوم. عدم توکل است. واقعاً فقط عدم توکل. شناسا  ن یکردم واقعاً، از هر لحاظ که من به 

  . بدون استثناء؛ آمد نم  شی لغزش پ  اینافتاد   اتفاق نم  نیکه اگر توکل بود ا  دمیکردم د  دگیرس  امورات و موارد

  :گذارم را به اشتراک م امیپ  نیاز موالنا ا اتی کم اب به

  مات شو  ، یاشه آمده یِپهلو
  ماتِ من  ،ماتِ من  ، من ماتِ

  ) ٢١١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  بخر رانی بفروش و ح  رک یز
  نظر رانیظن است و ح  رک یز

  ) ١۴٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

دام و تله     ی   به راست   جسم  یار ی که هش  را ی. زبرندسوال م   ریرا ز   ذهن  ی ار یسخن هش  هرگونه   تی دو ب  نیا

.  آورد راهار نم  جسم یار یکه هش  دینشان داد ییبایبه ز  ریاخ یهادر برنامه عزیز   یشهباز  یاست. و شما آقا
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آن آمدن    امدیو پ  شود من فعال م  ذهن   یار یام که بر اثر عدم توکل هش. من شخصاً تجربه کردهبله کارافزاست

امن  نگران  عن ی  ذهن  یار ی هش  یهال یفام  رید عدم  ترس،  مسئله   ت،یو  مقاومت،  و  و    ی سازقضاوت 

  ۀ ن در مثلث افسان پرداختن است. در واقع افتاد  به حرکتِ چرخش  ندهیو مسلماً در فراق گذشته و آ  ،ی سازدشمن 

  .ذهنمن 

پهلو  ت یب  در اگر من طلب  باشم مات م  ی باال  بودن را داشته  است.    ران ی. مات خاموش است، حشوم شاه 

  است که:  نیا داند که م یز یتنها چ .داند نم

بپذ دم ری او جان دهدت رو ز نََفخْت  
  نه موقوفِ علل  ست،ونَیاو کن فَ کارِ

  ) ١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

خودش را نشان    رونیو چه در ب  کنم خودم باشد که متصور م   ذهنعلل و اتفاقات، چه خودِ من، من   دیبا  پس

به حرف من    اج ی. احت افتدنو اتفاق م بهلحظه نو   ن یلحظه صفر بشود که ا  ن یشان در مقابل قدرت اد. قدرت نبده

  ندارد.  

  امِر کن که ز  رایکن و خامش کن، ز خامش
  آمد  دیبر گفت مز  رانیستۀ ح آن

  ) ۶٣١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ت یب ِری ز قرآن بازخوان تفس تو
   تیاذْ رم ِتی: ما رمزدیا گفت
    )۶١٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  خُنُک آن را که ذاِت خود شناخت  یا
  بساخت   یقصر  یامن سرمد  اندر

  ) ٣٣۴١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

را زمان  من ا   شناسم م  قدر خودم  به وقوع    زمان   خاموش  نیکه مرکزم عدم باشد. ذهنم خاموش باشد. و 

  هست.  یبهتر ۀداشته باشم که حرف زنند نانی. که من توکل داشته باشم. اطم ونددیپ م
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  او را من زبان و چشم تو  گفته
  حواس و من رضا و خشم تو من

  ) ١٩٣٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  در مقابلش سجده کنم:  د یکه با تیب ن یاما ا و

  دم برگشا  نیدر گوشیب گوشِ
  شا یاله ما  ْفعلیرازِ  بهِر

  ) ۴۶٨۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بازهم:   و

بپذ دم ری او جان دهدت رو ز نََفخْت  
  نه موقوفِ علل  ست،ونَیاو کن فَ کارِ

  ) ١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  و توکل:   در مورد خاموش تی باز ب و

  و مِر خود بِهِل  نیحق را ب  مِر
  ز مرش مِر ماران َخجِل  یا

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

  :بخشات ی و ح ید یکل اری بس تیب انی در پا و

  ا را خواستن خد  ِریخدا غ از
افزون ظَّنلّ  ستو ک  کاستن  

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

  : نیچنهم  و

  تراز توکل خوب یکسب ستین
  تر؟ خود محبوب م،یاز تسل ستیچ

  ) ٩١۶ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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    اکرم خانم☎

ام باز هنوز ردوالَعادوا دارم  دست آورده گنج حضور به   موالنا و برنامۀ  قیکه از طر  ییها چرا با توجه به آگاه  ایآ

  لۀ یوسکه ذهن به   ییابزارها  زیعز  یِ شهبازآقای  موالنا و جناب     ام؟ واقعاً چرا؟ وقتو به حضور، کامل زنده نشده

، قضاوت  توقع داشتن   ت،یکه مالمت کردن، گله و شا   میادهی را به ما شناسانده و فهم  کند ها ما را گمراه مآن

ذهن    یرفتن، عجله کردن، همه، ابزارها   ندهیمقاومت در اتفاقات، به گذشته و آ  ران، یکردن، کنترل کردنٍ د

از خوابِ ذهن    ی داریب  یبله برا  اُفتند، خوشبخت کردنِ من نم   ای بدبخت    یکه اتفاقات برا  دانم م  وهستند  

رفتن و مقاومت و قضاوت در لحظه،    ندهیبدونِ به گذشته و آ  عنیدور از ذهن  به  ییو فضاگشا   می. و تسلباشد م

  و عشق برساند.   ییتایحضور و  یذهن آزاد کند و به فضا  یما را از زندانِ هزارتو تواند م

ها  بارها در برنامه   ز،یعز  یشهباز  ی که از ذهن آزاد شوم؟ جناب آقا  شوم هنوز موفق نم  ها آگاه  نیچرا با ا  واقعاً

  یِ مرِر جناب شهباز   ی هاهی بنابه توص  . وقتست یو ذهن هم    ست  یاند که حضور  وع اشاره کردهموض  نیبه ا

و ناظرِ ذهن شدن    میشو ناظِر ذهن م  م،ی برنامه گوش کن  به و متعهدانه    میتکرار کن   ادیاشعار موالنا را ز  ز،یعز

  . یو ذهن   یحضور  ن یمدام زمزمه کنم که ا دیمهم و حساس است و با  اریبس

  اند:چرا؟ چون باز موالنا فرموده   حاال

  چون عاجز شود در افتتان  وید
  ان یانس نیاو ز  دیجو استعانت

  ) ١٢٢١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ی جا در لحظه غافل شوم، به   کهن یمحض ابه   شوم، از وجودِ خودم در قالب اشخاص م  رونیناظرِ ذهن در ب   وقت

  جه یو درنت  نمیب قالب را م   م،یبهتر بو  ایکامال ناظر ذهن خودم باشم و کال ناظرِ ذهن باشم، اشخاص    کهنیا

  خواهم شد.   دهیخودم برداشته و به ذهن کش ی بالفاصله نورافکن را از رو 

ذهن را در قالب اشخاص    ارانهی ذهن باشم، هش  و ناظرِ  نمیقالب را نب   اینخورم، شخص    بیباشم، فر  ار ی اگر هش  اما

 دهم  واکنش نشان نم  جهی درنت  مانم، چنان ناظرش مرا نخواهم خورد و هم   بشینه خوِد اشخاص را، فر  نم،یبب

نباشم و    نیخودم حفظ کنم و دوب  یرا کامال رو   کندر لحظه نوراف  کهن یو ا  کنم از دامش عبور م   ییو با فضاگشا

  بخش است. مهم و نجات  اری بس نم،ی اشخاص را نب
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  شود.   بمانیخدا نص   تیتا عنا میداشته باش طلبِ واقع  دیبا البته

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

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

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

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

  خود کس را مباد  قی توفیب جهد
  جهان اله اَعلَم بِالسداد  در

  ) ٨٣٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  از کانادا سایپر خانم☎

  . ذهن" من  "Inertiaنرس یا و  ام درارتباط با کاهلآماده کرده  ام یپ  یتان با اجازۀ  :سایپر خانم

که در   میریب اد یو ما واقعاً  دی . واقعًا شما بشافنیاست ا  و عجب موضوع مهم !نی ! آفرنیآفر :یشهباز  ی آقا 

که چرا    گفتند . که چرا، االن هم اتفاقاً اکرم خانم م می" را ادامه نده  "Inertiaنرسیا  ن یرا و ا  کاهل  نیا ذهنمن 

  .دهد را ادامه م ذهنبازهم من  ول  خواند، شعرها را م  نیا داند، هم م کهنیآدم با ا

  است.من کم کرده  به زندگ  اری اواخر بس نیدر هم  یاز مثنو  تی: تکرار سه بسایپر خانم

  است:  نیاول ا تیب

  و صبر شر یب که ماند از کاهل   هر 
  جبر  یپا ردی داند که گ  نیهم او

  ) ١٠۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

که دارد را حفظ کند و    تیوضع   خواهد دارد، م نرسیکاهل است، ا ذهنکه من  دیگو  طور خالصه مبه تیب نیا

ا  طورن یهم تغ  ت یوضع  نیبه  از  تبد  رییادامه دهد.  نم   لیو  دارد،  انسان    لیخ کند.    ر ییتغ   خواهد ابا  ها هم  از 

  .  شوند م صبریو ب شریو ب  دهند، را ادامه م  کاهل  نیا ذهنداشتن من  لیدلبه

وجود دارد    که در درون هر انسان  رییو تغ  لیو تبد  ییفضاگشا  ییکه از توانا  شود م   جا ناشاز آن  یشریب

  گذارند  و نم   کنند نم  تیچون عجله دارند و قانون مزرعه را رعا  شوند م  صبریها بو انسان  شود، استفاده نم 

  .  ردیپذ انجام کند م  نییتع که زندگ  ها با سرعتدر درون آن  لیکه تبد

  د یگو م   عنی   رد،یگ جبر را م  یپا  دیآ است، مشده  صبری و ب  شریدارد و ب  ذهنمن   که کاهل   انسان  نیحال چن

به بهانه آوردن، مثال    کندکنم. شروع م   رییتغ  توانم ندارم، من نم  اری است که هست، من اخت  نیهم   تیوضع

ا  دیگو م جامعه خوب    گذارد، ام، همسرم نمداشته   سخت   مقصرند، کودک  اماست، خانواده   یطور ن یژنِ من 

  .ریبهانۀ د  یو هزار و  ستندیخوب ن  میهمارها  ای ست،ین

 ن یشروع کردم به تکرار و تکرار و تکرار هم  ،یشهباز   یآقا   هی توص  طبق  ؟من کار کرد   یرو   تیب  نیاما چطور ا  و

  ی من در جاها   دمیچشمم باز شد، د  بارهی    چند صد بار تکرار کردم.  دانم بار، نم  صد بار، س  ستی. دوتیب
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بهانۀ    یباشد.    رانیاز د  تیمعمول که گله و شا  یها نه از بهانه   دی. شاآورم دارم بهانه م  ام مختلف زندگ

  .  یو موذ  مخف  لیخ

انجام   رسم کارها را نم  یسر ی جهیاست، درنت  اد یز میشلوغ است و کارها ل یبود که من سرم خ نیمن ا بهانۀ

روز ممن است    یمثال در سر کار، من در    رسم، ها مبه آن   ریکارها دارم که با تأخ   یسری    دمیبدهم. د

ها را مرور کنم  آن  توانم م  عیهستند و سر  رسانها محض اطالع از آن   یکنم. تعداد  افت ی در  لیمیصدتا ا  ای  پنجاه

را انجام بدهم. انجام آن کار ممن است  یای کار ادار  دی ها باهم هست که در آن  لی م یا یسر ی  و بذرم، اما

چند    کهنیتا ا  رتر، ید  یبرا  گذارم کار را م  نیاما من چون سرم شلوغ است، ا  رد،یاز من وقت ب   قهیدق  ستیب

  نیخوب من در ا  د؟یلطفا آن فرم را بفرست  شود م  دیگو  و م  ردیگ فرد با من مجدداً تماس م   مانروزِ بعد ه 

  ی پروسۀ ادار   ی   ای و    رمیمجدد به خودم ب  لیم یوقت همارم را با فرستادن ا  دیام. چرا باکرده   ییحالت کارافزا

  فتد؟ یدوسه روز عقب ب

آقا  واقعاً و  موالنا  جناب  ا  یشهباز  یدست  تکرار  با  نکند، که  کاهل  ت،یب  نیدرد  اثر  در    ذهنمن   متوجۀ 

بهتر کردن  یو بشناسد، دو اسبه برا ندیخودش را بب بی که هرکس ع  ییجاشدم و از آن ام از زندگ ییهاقسمت

  .کنم قسمت کار م نیخودم در ا یمن هم دارم رو  تازد،  خود م

  است:  نیا د،یآ اول م  تیدرست پشتِ سر ب یدر مثنو  دوم که تیب

  که جبر آورد خود رنجور کرد   هر 
  در گور کرد  شیهمان رنجور تا

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

بنم  توانم نم  یاست و من کار  نیجبر ا دیو بو اوردی خود ادامه دهد و بهانه ب ذهنمن  به کاهل  هرکس عنی

.  راندیم م   عن ی  کند،  او را در گور م  ی رنجور  ن یا  کهنیتا ا  کند،  فرد خودش را رنجور م  ن یکنم، ا  ریی تغ  توانم و نم 

روزمره به   یکارها   انداختن بعض  ریزدم. من با به تأخ  ی کار  نۀی ماست. حاال من مثالش را در ز   نیهم هم  قتاًیحق

  تِ ی هزار برابر اهم  یمسئله درمورد کار معنو   ن یام. اما اکرده   ییکارافزاهم    رانید  یام و برا زده   ب یخودم آس

کار نکنم، شر و صبر نکنم،   ی طور جدّ خودم به   یادامه بدهم، رو   ذهنمن   اگر من به کاهل .کند م  دا یپ شتریب

زنده بشوم و  به خدا    قبل از مرگ جسم  توانم نم  مانم، م  باق   ذهننکنم، آن وقت در گور من   یی فضاگشا

  قابل جبران است.  ریو غ میعظ  اری اربسیبس یب ی آس  نیحاضر و ناظر شوم. ا
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  : ذهنمن  یها کاهل   یباشد برا یبه من کم کرده تا پادزهر   تینهایسوم که ب تیاما ب  و

  زمان کار است، بزار و بتاز  ی
  کوته را من بر خود دراز   کار

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

لحظه است، فضا را باز کن، انجام     یقرار گرفته،    تیرو  ی که االن جلو  یکار   نیا  سای پر  د، یگو به من م  تیب  نیا

که    دان اوال که تو نم   را بند.  شی تو تندوتند کارها  قی از طر  خواهد م  . زندگیبده و برو. برو به مرحلۀ بعد

  ی ا ی معروف آس  تیقول بتو قرار است چار کند. به  قی چه است و خدا از طر  یبرا  ده که انجام م   یکار   نیا

فراهم کند،   شینانوا را برا ی روز  ایمردم درست کند، و   یکه قرار است قوت و غذا برا داند نم  ای آس نیموالنا، ا

را    ردیگ قرار م   نمایِرو  یکه جلو   ییکارها  نیا  م، یهست  طورن یچرخد. ما هم هم و او هم م  چرخاند  او را م  یآب

هم به خودمان سود    د یبا  چرخد، ما م  ق یدارد از طر  . چرخۀ زندگمیو تمام کن   میانجام بده  یی با فضاگشا  دیبا

دارم در    ندازم،یب   ریانجام بدهم را به تأخ  عیسر  توانمکار کوتاه را که م   ی. حاال اگر من  هیو هم به بق  میبرسان

  ع یکائنات تند و سر   ن یدر ا  زیچکه همه   گذارد  نم   ذهنمن   کاهل   عن ی  کنم،  م  جادیاختالل ا   چرخۀ زندگ  نیا

  بچرخد.

  زمان کار است، بزار و بتاز  ی
  کوته را من بر خود دراز   کار

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

  ذهندر خودم و عالقه من   من ذهن   کاهل   ییاست. شناسابه من کم کرده   اریبس  ری در چند هفتۀ اخ   تیب  نیهم

شدت به جنبش و جوش  نهفته است، من را به  ت یب  نیطرف، و پادزهر آن که در هم   ی به کش دادن در کارها از  

و هر روز سب و    دهم تند انجام مو انداخته بودم را تند   ریها را به تأخ که انجام آن   ییکارهاو خروش درآورده.  

 تر مسب ی. تا شوم  من م ی جلو یکار لیم یمثال ا د،یآ  م م  د،یآ میگو:  

  زمان کار است بزار و بتاز  ی
  کوته را من بر خود دراز   کار

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

   ذهنمن  به مقابله با کاهل شدتکرده و به جادیدر من ا یبیمحرکۀ عج  روین تیب نیا. پردازمبه آن م عیسر و

ا  درست  است.پرداخته  دن  یکه من زدم، در    مثال  نیاست که   ی کارها  نیهم    عنی بود،    یو ماد   ییای جنبۀ 
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  کاهل  ییام در جاهاروزمره   ی است که اگر من در کارها   نیهم کردم، و آن ا  رید  ییشناسا  ی روزانه، اما من  

 ذهنمن  کاهل  نیهم   م،ه  یو کار معنو   لیدر پروسۀ تبد  اد،یز  اریربسا یاربسیدارم، به احتمال بس  من موانع   یبرا   

  . کاهد در من م لیو از سرعتِ پروسۀ تبد کند م  جادیرا ا

نسبت  آن به  صیو روزمره که تشخ   یدر جنبۀ کار   ذهنمن    با نشان دادن کاهل  است که زندگ   نیبر ا  حدسم

  ب ی به من آس  ییهم دارد در جاها  یدر قسمت معنو   کاهل  نیبه من نشان دهد که ا  خواست تر است، مراحت 

  . شدتر باو پنهان است، سخت  مخف کهنیا لیدلآن به دنید دیاما شا زند، م

دارم و    ذهنمن   که کجاها کاهل  دهم م   صیدارم تشخ   ،ی دیکل   تیسه ب  نیا  ادیز  اریبا تکرار بس  کهن یا  تینهادر

شاءاله به لطف که ان کنم را هم دارم در خودم اعمال م زمان کار است بزار و بتاز»  ی«پادزهر آن را هم که 

بشوم و هم    لیتبد  عیبچرخد. هم خودم سر  ع یمن تند و سر  یِچرخ وجود   نیدر من کمتر شود، و ا  کاهل    زندگ

  بچرخد. ذهنمن  ییمن بدون کارافزا قی از طر چرخۀ زندگ

  : یشهباز  یآقا

  هردفعه   .دیما صحبت کن   یموضوع برا   نیبه اراجع   دیبازهم اگر توانست  ن،یآفر  ن،یآفر   .عال  خانم، عال  سایپر 

را در    کاهل میتوان که ما هم م  م ینی و بب شود روشن م  یامورد، واقعًا ابعاد تازه  نیدر ا  د یکن که شما صحبت م

از ب تبد   ی  م، یانداز که مرتب عقب م  مان،یی ایدن   نیا  ی کارها   ی.  میببر  نیدو جنبه  ا  ل، یهم کار   ها ن یکه 

  د یکن نم  ییافزاکار   رید  د،ی موقع برسبه   ییای دن  نیا  یبه کارها  شمااگر    عنی کم کنند،    توانند هم مدرواقع به

از    لیتبد  و هرچه زودتر کاهل  کند تر مرا مشل  لیعمل تبد  ،یساز مانع   ،یساز مسئله  د،یکن  یسازکه مسئله 

مردم   و‐کارافزایی نخواهد بود.    میکن فکر م  م،یکن حضور ما عمل م  یِار یبا هش  کهنیبرود، با توجه به ا  نیب

 یی کنند، کارافزا  یرییدوباره پ  گردند همۀ ما، مردم برنم   عنی  د،یموقع انجام بدهشما اگر کارها را به   ‐هم،

را شما    یخوب  زیچ  ل یخ  . بله،کنند ما درست م   یها هم براآن   م،یدرست کن  ییمردم کارافزا  یکنند، اگر برا

  شما خانم...! ممنونم.  دیکشف کرد

گویم هزاران نفر واقعاً صدها  که خداوند به ما در این برنامه داده شوق تحقیق است حاال نم   هاییی از برکت 

 توانند ایننفر شوق تحقیق موالنا پیدا کردند حاال م شوق تحقیق را جا صحبت کنند نم توانند، کاری ندارم ول

    کند.در اولین مرتبه به خود ما کم م پیدا کردند و تحقیق 
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  از بروجن  نبیز  خانم☎

هایم گرفته شده بود دیدم، همان وقت بود که دیو درون خود  توسط بچه  دیوی کهمن خودم را برای اولین بار در 

زنم ممن است برای  که اصال به آن شناخت نداشتم. در همان وقت بود که دیر فهمیدم هر حرف م   را دیدم

  حال خود و اطرافیانم مضر باشد.  

  ن یرا، خود را بب وید ید یگر ند
  ن یدر جب یجنون نَبود کبود یب

  ) ٣٢٨۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،مولوی (

 خواستم م   نم چرا که مب اعتراف ی شود دچار پندار کمال نشوم.  دانم اعتراف کردن به گناه و اشتباه باعث م

 همانیده هستم، در مورد کارهای او دچار قضاوت م من با همسرم خیل دهم که کار بد شوم و به خود جرأت م

 نم. این اخالق خود را همیشه مهم ب کردمدانستم و آن را سرکوب م  .  

 خواستم آن بیشتر اوقات م   االن م ویم مقصر اوست. ولگویم مقصر خودم هستم. که  را اظهار نکنم و یا ب

  خواهم کس در بیرون من را کنترل کند.  ، دیر نم ام کس در بیرون من را کنترل کند گذشته

رفتم ی خانم توجه من را به  های عاطف و... که من امروز به مالقات ی مریض در بیمارستانی از نمونه 

که نگذارم همچون اتفاق بیفتد باز هم به خود جرأت دادم که در مورد شوهرم  این   جایخود جلب کرد، بعد هم به 

که او را متهم کنم که به من اهمیت نداده و به آن خانم توجه کرده است. ایشان که دکمه  هم قضاوت کنم، این 

  ام به در آسانسور خورد و درد گرفت.  نشده بودم شانه اسانسور را زدند من که سوار 

توجه ایشان گرفتم، باعث شدم بحث و این که کار ایشان اصال عمدی نبود ول من آن کار را جدی و حمل بر بی

تمام کنم این کار را نکردم با   جاث را همان خواه کنم و بح توانستم معذرت که م جای اینبه  و   ادامه پیدا کند، 

ها کار تن ندادم و به درون خانه هم کشید و بچهخواه کنم ول با لجاجت به اینخواستم معذرت که م وجود این 

  هم متوجه شدند. 

این خطا از جانب من بود این که بعد که ایشان رفتند من ... به دستم آمد و کل به این موضوع فکر کردم اولش 

که حواسم کامال  جا، این و عصبان بودم ول بعد از مدت فهمیدم خودم دچار قضاوت، انتظار، توقع بیناراحت  

  روی خودم نیست، شدم. 
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  کبود  ۀشیش چشمت داشت شِیپ
  نمود سبب، عالم کبودت م زان
  ) ١٣٢٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  ش یدان ز خو یکبود نیا ،ی گر نه کور
  ش یرا بد گو، مو کس را تو ب شیخو

  ) ١٣٣٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

گونه اتفاقات نباید ناامید شوم و قدر خودم را  که در این راه با این این مشالت را من دارم نه کس دیر، این 

ها نشوم. بیشتر  کنم و نبادا دچار قضاوت و ستیزه و زندگ خواستن از افراد و وضعیت  بدانم، بیشتر فضاگشایی

کش دائم  ام بدانم اگر صد سال طول بشد ریاضت م و بیشتر روی خودم کار کنم نگویم من خیل پیشرفت کرده

 دانیقین م  دان که ما در کمین باشدما باشیم یقین م .  

  اخت و شن دیرا د  شیهرکه نقصِ خو
  اسبه تاخت استکمال خود دو اندر
  ) ٣٢١٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،مولوی (

  ذواْلجالل  یبه سو  پردنم زان
  خود را کمال  بردم  گمان کو
  ) ٣٢١٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،مولوی (

  بتّر ز پنداِر کنال   علّت
  ذُوادالل یاندر جانِ تو ا ستین

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

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

  ست بده یر یأنا خ سیابل علّتِ
  مرض در نَفسِ هر مخلوق هست  نیو

  ) ٣٢١۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،مولوی (
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  او  ندیگرچه خود را بس شسته ب
  جو  ِریز  نیدان و سرگ  صاف آبِ
  ) ٣٢١٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،مولوی (

  بِشورانَد تو را در امتحان  چون
رگ آبنگ گردد در زمان  ن یسر  
  ) ٣٢١٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  'فَت  یا نیدر تگِ جو هست سرگ 
  مر تو را  دینما چه جو صاف  گر 
  ) ٣٢١٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  دان پر فطَن راه ِری هست پ
  کن  ینَفْس و تن را جو یها یجو
  ) ٣٢٢٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  تواند پاک کرد؟  خود را ک  یجو
  از علم خدا شد علم مرد  نافع

  ) ٣٢٢١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  را  شیدسته خو غیتراشد ت ک 
  را  شیر نیسپار ا  به جراح رو
  ) ٣٢٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  ش یرپشت یز مرهم سر مش ا نیه
  ش یآن ز پرتو دان، مدان از اصل خو و

  ) ٣٢٢٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،مولوی (
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  . نیواقعاً، آفر دیپهلوان هست نب،ی. خانم زنیآفر ن،یآفر ن،یآفر :یشهباز  یآقا

  استاد.  دیداد ادیرا به ما  ممنون استاد، شما پهلوان  لی خ:  نبیز  خانم

  : یشهباز  یآقا

که م   هرکس ی  ساعت،   م ین  قه، یدق  ده   قه، یپس از پنج دق  ند، ی اشتباه خودش را بب  تواند   و اقرار کند و    ساعت

ها را  که جامعه هم آن  ، ذهنمن  ی ها شدگ از شرط  میتوان خودش کار کند پهلوان است. عرض کردم ما نم ی رو

   عذرخواه   د،یکش آن را م  ۀارانیاست که شما درد هش  ن یهم  خوب، پهلوان  .مییایدر ب  به راحت   کند، م  قیتشو

  د، یکن اقرار م  شنوند جا م آن   تانیهابچه   د،یکن همه اقرار م  شیاالن هم پ  د،یکنخودتان را اصالح م   دیکن م

صدمن آهن بود، ناموس  اگر    کم شده،  ل یخ لیناموس دارد در شما خ   مییگو که م   د،ی صدمن حد  نیهم   نیاخوب  

  . دیکار را بن نیا دیتوانست نم  ،شما 

همه   د ینیبب ضعٔ ما  تالش  در  من   فی مان  رو  مان ذهنکردن  آن  سلطۀ  هست  ی و  حاال  ٔ همه   م،یخودمان  مان، 

ا  کمتر ول  مانیها بعض  شتر،یب  مانیها بعض و  کار م راه    نیاگر در  و صادقانه کار   م یکن فعاالنه کار مکنیم 

  .دی و شما هم پهلوان هست  میمان پهلوان هستهمۀ  م، یکن م

ول  لی. ممنون استاد خ بله:  نبی ز  خانم  . را  نیمن ا  ممنون  حاال    ول  شدم م   دیناام  ییجورهای    اتفاقات 

  کامل شدم.  کنم خاطر خداوند بوده، چون من پندارِ کمال دارم، فکر مکه به  شوم م دوار یام

  :  یشهباز  یآقا

  ی ادی به حضور برسد، مقدارِ ز  کهنیکه حاال ولو ا  خواهد شست. هرکس  . نه، شما...! پندارِ کمال را زندگ   نه

   اتفاق   ی  پندارِ کمال را فوراً زندگ  نیمن در حضور کامل هستم. ا  دیبو  کهنیمحض احضور داشته باشد. به 

فرض    نیحس را، ا  نیا  زنده بشود به طور کامل،  دکه به خداون  آورد که بفهمد که نه. آدم  م   ش یپ  شیرا برا

  بله.  شود تمام م زیهمه چ یبه زود دیبن  پهلوان نی هم دیرا ندارد. شما نگران نباش  ذهن  ریتصو نیرا، و ا

  �🔹🔹�پایان بخش دوم  �🔹🔹�
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  نسترن   خانم☎

  جناب موالنا دارند که   ١٣١٣غزل   در

  به الغ  انیجمله و گو زناندست
  و طاق  نیو طُرنب  نیو طُرنب طاق

  
  را که زرش دزد برد   مژده کس 

  را که دهد زن طالق   کس مژده
  

  را که جهان را همه   خاصه کس 
  شقاق یکند، فرد شود ب ترک 

  ) ١٣١٣  غزل شمس،وان ید ،ی (مولو

  ی است آن فضا   یکه جد  یز یاست و چ   شوخ  دهد که ذهن نشان م  یز یآموختم آن چ  ٩١۴  برنامۀدر    تیب  نیا  با

فضا را    میشو م   تایهردفعه که    سبب،ی ب  یو شاد  یدار یب  یاست. برا   زندگ  شوخ  نیشده در پشتِ اگشوده

را و گذرا بودن جهان از     زندگ   راتییکار تغو شاد   میشو  زنان حاضر مدست   یبا شاد  از زندگ   ،میکن باز م 

   که طلب کند تا زندگ  حال کس  به  و خوشا   .میآور را به عمل در م  ییو فضاگشا  میر یگ م  را شوخ   تیجنس آفل 

  .  شود او م تیماه ییطاق طُرم فضاگشا  کند م ییکه فضاگشا  کس  ببرد. نیرا بدُزدد و از ب شیها دگ یهمان 

 هات یاز وضع   م،یخواه  نم  یز یچ   رید  و ما از کس  شود خواستن کم م   میآور م  یشاد  وقت  م،یکن  ییفزا  یشاد

و از توهم   ، میشو و نفرت و جدا م نهیاز درد و غم و ک  ، گذشته را  میکن رها م  م، یریگ و ارزش نم  ها زندگو فرم 

  .میشو و با شر و رضا مستقر م  وچرابدون چون  شقاق،ی ب یلحظۀ ابد نیبه ا ندهیآ

  جناب موالنا دارند که   ٣٣٣  تیدفتر ششم ب در

  که جنت از اله   غمبریپ گفت
  مخواه  یزیِز کس چ خواه  هم  گر 

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

    ۴۶٩٣ تیدر دفتر سوم ب و
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  و شاِد شاد   دیو بر طپ دی جه بر 
  زد، سجود اَندر فُتاد   دوچرخ ی

  ) ۴۶٩٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

سحر و   نیبر ا  ر»ی«الضنعرۀ    ی با    میتوانو م  میاو سحر شده  میاو توقع از خود جادو شده   رونیخواستن از ب  با

از    حوادثِ آفل میکن فضا را باز م  یکه با شاد  . هنگاممیاوریب  «ال»و    «اتَّقوا»و    و رو به خاموش  میجادوها بزن

  . شوند و محو م کنند عبور م  یشاد نیا

   با کس  وقت   م، ی کن  را در عالم ساطع   شیو بخشا  م یاوری ب  ی سجدۀ شُر را به جا  م،ی رقص سما برو  کنان ی شاد

  . می کن م ی و ماد  یمعنو شرفتیخودمان است پ یو همۀ حواسمان رو  میندار یکار

  . میآور  م یرا به جا   ن»یاآلفلاُحب«ال آواز  لیمثل آن خل  و

  جناب موالنا دارند که   بایز ل یخ  ٢١٣ تیدفتر سوم ب در

  کس نَجست صبر و حزم یب ن،ی کم نیز
  را خود، صبر آمد پا و دست    حزم

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

    استیگ  نیزهر  نیکن از خورد، ک حزم
   استیکردن زور و نورِ انب حزم

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

  جهد  یباشد کو به هر باد کاه
  نَهد؟  مر باد را وزن ک کوه
    )٢١۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خواستن نفس و خواستن   از  .م یحزم داشته باش   ذهنمن   و درون   رون یب  یوها یاست که د  زمان  یخردمند   نیبهتر

  . میبپر رون یذهن ب گاهن یتا از کم میکن حزم م   م،یو حزم کن   میبترس دیدار بامن 

و حزم، صبر فضا را باز    زیو با پره   کنند،  زدن م درون شروع به سوت   یها و من   رونیب  حملۀ  شرفتیهنگام پ  در

  شود. «ال»، «اَنصتوا»  یها در فضا زن سوت  یتا صدا میکن م
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  . کنند ما را مسموم م   و جسم  ذهن یکه دارند انرژ میکن م  ها دگیاز خوردن همان طاق»ی«فرار الو   یدور

باش   دگیاست که همان  زمان  حزم نداشته  آوردن وضع  م یمجدد  از  پرهو فرم   ها ت یو  . کاه  میکن  ز یها در مرکز 

و با گوش کردن برنامۀ گنج  میاجنس کاه شده  از .میتکان بخور راحتبه ذهنمن  یوها یاز د یکه با باد مینباش

  . میها هم فرکانس نشوبار با بادها، سوت که هر  میشوبثابت    یبه حضور  لیحضور با تکرار اشعار جناب موالنا تبد

رو   با رعا  یکار کردن  و  معنو   تیخودمان  جبران  ماد   یقانون  آوردن   یو  دست  به  و  دادن  دست  از  از، 

  . میشو نم ر یخوشحال و ناراحت د هانآفل ج یِها شدگت یهوهم

بله    م،یده  ر ییمراد خود تغ   را وفق  هات یوضع  میو نخواه  م یجا بده  زی چلحظه همه   نیا  یی تای  یبحِر فضا   در

  . میاز جهان بشو مرادیهرلحظه ب

    ۶٣٧ جناب موالنا در غزل  یبایز  تیدر آخر ب و

  بنجد  ز یبحر همه چ ن یبحر، در ا نیا در
  د یمدران بانیگر  د،ی مترس  دی مترس 

    )۶٣٧غزل  شمس، وان ی(موالنا، د

  ن یشاه  ی آقا☎

  شعر آماده کردم. ی  تانیبرا من

  زمان کار است بزار و بتاز  ی
  کوته را من بر خود دراز   کارِ

  ) ١٨١ تیدفتر پنجم، ب ،ی (موالنا، مثنو 

چهل،    ن یاز ذهن خارج بشوم و به سن    سن چهارده سال  ن یدر هم  توانم که م  ٩١۴متوجه شدم در برنامۀ    استاد

پنجاه، شصت سال   چ   سببیب  یِسن شاد   نینرسانم و در هم رانیاز د  هازیرا بدون خواستن   تجربه کنم و

  . میرا نکش ذهن  یدردها 
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    زیچنگ ی آقا☎

خودتان و    فتۀیش   جورنیخوبتان که ما ا  یها ممنونم. تشر از برنامه   زم،یاستادِ عز  دیسالم استاد، خسته نباش 

أ من دست همه   جا ن یواقعاً ممنونم و از هم  د یبرنامۀ حضرت موالنا کرد که به    بوسم را م  های گنج حضور  نی 

  : زی. استادِ عزکنند  خوب شما توجه مٔ برنامه 

  حق گسترد بهر ما بِساط  حم
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

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

درون است    یحم خداوند بر ما باز کردِن فضا   م،یکن  ییفضاگشا  دیبا   که از هر اتفاق  دهد م  ادی به ما    تیب  نیا

  ی ها  گنج حضور به سوت ٔ برنامه   دن یو با د  م یکن تالش م   خداوند در زندگ  ی و به نور ابد  ذهناز من   یدار یو ب

  . میذهن گوش نده 

خوب    دگ یهمان   کنم،  شما را نگاه مٔ برنامه   نیکه مرتب ا  کنم م هست و خدا را شُر مسالَ  ۵٣من که    زیعز  استادِ

و    با توقعاتمان   رونی از ب  م یخواست م   که در زندگ  یز یهرچ  م، ی داشت  اد یز  رونیب  ما، واقعاً وابستگ  م یداشت  ادیز

  یِ شاد  نیب  کنم  شما را که نگاه م ٔ سال هست من برنامه   که سه   کنم و خدا را شر م  میرفت م   ش یبا ذهن پ

  م، ی کن  دا یخودمان را پ  زندگ  میتوان نم  رونیکه ما از ب  ست،یچ  اصل  ی که اآلن متوجه شدم معنا  یی فضاگشا

  . میبرد دیبا هرچه هست در درونِ خودمان هست ما از درون دنبال زندگ

 ٔ هم دست شما و همه   جا ن یو از هم  کنم را شر و شُر و سپاس م هستم خدا    هم راض  ام خوشحالم و زندگ  ول

  د یی موقع اجازه بفرما  یاگر    شوم ندارم مزاحم اوقاتتان نم   عرض  استاد  .بوسم را م  دندیکه زحمت کش  زانیعز

  . دییهم چند کلمه صحبت کنند، شما اجازه بفرما و وقت هست تا خانمم 

سالۀ شما و    ٢١عنوان پدر خانواده که دختر  . به میگو م  ی. من به شما تبر کنم : بله، خواهش میشهباز   ی آقا

    خوب خود شما هم.  کنند، م  معن  خوانند، م ی به موالنا رو آوردند، شعر مثنو  یطور نیسالۀ شما ا ١۴پسر 

  به موالنا، به شما، ممنونم از شما.    ی: تبرزیچنگ  یآقا

     .دیموفق هست  و دین،خوشبختی: آفریشهباز  یآقا
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    الیسه خانم☎

بنم    ه یته   من، من متأسفانه نتوانستم متن  یداشت برا  ید یکل  لیخ   یها برنامۀ شفاف و نکته   ل یخ  ٩١۴  برنامۀ

  برنامه.  نیباز شد با ا شد، من باز م یبرا دی که با یآن مطالب  خُوب ول

من، من در    یبود برا  یریگ   یبه قول معروف    ن،یدر ا  کنم من مهم بود فکر م  یبرا  لیکه خ   ییهااز نکته   ی

 کهنیبر ارا متوجه شدم که عالوه   نیا  من   ذهن بود.  کاهل  نرس یا  نیا  ، نرسیا  نیکرده بودم، ا ریگ  گلوگاه   ی

واسطۀ به   دگ یهمان  نیا  میاست که بدان   نیتر امهم   لیخ   م،یبن  ییخودمان را شناسا  دگ یهمان   میبتوان  دیما با

  . شود م  دگیهمان نیا ِی باعثِ تحر یز یچ و اصال چه  شود م  تیتقو ییرویچه ن

 شود است که دارد جدا م  نیدراصل ا  شود، م   ییذهن هست که دراصل دارد شناسا  کاهل  نیا  ای  نرسیا  نیا 

و ما را به سمتِ    کند قضاوت م  کند، قول معروف مقاومت مجا نگه دارد و به خودش را آن  کهنیا  یاز ما و برا 

 ی زهایچ  ل ید و خباش   خواهاده یباشد، ز  بخلباشد،    ینظرحاال فرضاً خشم باشد، حسادت باشد، تنگ   دگ یهمان 

  مهم است.  لیخ   نرسیآن ا ییکه به نظر من شناسا رید

که من در    یادی ز  یهاحمله   نیا  یهفته و در پ  نیبه من کم کرد ا  لیمن شفاف بود، خ   یبرا  لینکته خ   نیا

  یساز آن متبِ انسان   با، یوضوح من متوجه شدم که چقدر جناب موالنا موشافانه و ز   به   عن یهفته داشتم،    نیا

   ل یخ   شد، بود ول ادتر یز  لیمن خ  مانیا جا ن یاجهان، و باز   یرو  کند م  ی را جار ان ی جر  نیقول معروف ارا، به 

  . دمیواقعاً د  دم،یشد. بله درمان و شفا را من د ترشیب
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  آقای شهبازی 

او را تماشا    شوخ   میکه دار  م،یخداوند هست   یِدارشهیر  تینهایب  م،ینسترن خانم، ما سون خداوند هست  قولبه

  ت ینهایو ب  دارشه یسون ر  ن ی. هممیریگ نم  یجد  وجهچی هماست، به   زندگ  راتییرا که تغ  اش و شوخ   م،یکن م

  .  اورد ی ن رونیب شهی ما را از ر افتد، اتفاق م  نجها   نیکه در ا ییزهایتا چ م،ی مان م  باق ق یعم دارشه یر

که اگر   دیدان آورده. م  یرو طور کل که موالنا را شناختند، و خانواده به   ییهابه خانواده  میگو م ی واقعاً تبر  و

   ی  رود بچه م  رون،یدر ب  مانی هابچه  ییکارافزا  میدان . ما م رودم  نیاز ب  ییبشود، کارافزا  ییخانواده موالنا

  یی کارافزا  هانیو ا  دیکن شما با او دعوا م  کند، شما دعوا م   اب   کند، م  یر یکار د  ی  شود،  معتاد م   موقع

  رود،  م   یو دردساز   یینکرده سمتِ کارافزا  یخانواده خدا  یاز اعضا   یخانواده را مختل کند.    تواند هست و م

کرد.    زیتم   ا را و خانه ر  ویبست راه د  د ی. همان اول باکند حمله م  و یجا دو از همان   کند تمام خانواده را فلج م

ها را و  را و رنجش   ها دگیهمان  ن یکند همۀ ا  ی و جار  دی دلش را هرروز بشو  هرکس  د یکردن خانه با  زیتم   یبرا

  در امان بماند.  طان یدور، تا خانواده از تخم فساد ش زدیرا بر  زهایچ   نیو خشم، ا نهیک
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    ای از استرال حانهیر  خانم☎

همه را شما خودتان در   زنم، که م  ییهاحرف  ن یآماده کردم خواستم بخوانم. البته که ا  متن  یاستاد  دیببخش

مواظب    دیکه با  د یشما گفت  ٩١١  ٔ برنامه اش کردم. در  کم اضافه    یحاال من    ول  د،یگفت  ٩٠٣و    ٩١١  ٔ برنامه 

  :دیگو . حضرت موالنا م میدرونمان باش 

  در دلت آمد، نشست  ال یخ چون
  با تو است یزیگر کجا که م  هر 

  ) ٣٧٧۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

با تو هست، اگر از جنس حضور باشد هر کجا که   یباشد، هر کجا که برو  جسم  یاریاز جنس هش  الیخ  اگر

ها نشان  موقع   بعض  الی . موالنا هردو را با خمیبه حضور کن   لیرا تبد  جسم  الیخ  دی با تو هست. پس ما با  یبرو

  ا ی استرال  دیبرو  رانیاز ا  کند فرق نم  نشسته،در مرکز شما    جسم  یار ی عنوان هشم با درد بهٔ توا   الی. اگر خدهد م

  . دیزنلطمه م  رانیو به خودتان و د  دیکن درد با شما هست و دائماً پخش م نیش ااهمه 

ا  زمان از  استرال  رانیکه  به ه  ایبه مقصد  نم  زیچچیحرکت کردم،  از خوشحال   کردم فکر  در پوست خودم    و 

کشور    نیسخت شده در ا  میهم برا  دنینفس کش   حت  ریبود که من د  نیام ا. تمام حرفم با خانواده دمیگنج  نم

 بردم، لذت نم  زیچچ یسخت بود، از ه  میراب  زیچ. همه کنم  م  احساس خفگ  جانیا   مانم، م   شتریو هرروز که ب

  . دادم   یبودن به من حس خوب میهابودم و نه از کنار دوست   بودن راض لینه از کنار فام

که    ی زیکامل، هرچ   یخوب بود انگار بهشت بود. آزاد   لیخ   ا یاول در استرال  ی ها. سال می رفت  رانیاز ا  باالخره

و من   شد هر شب. هرروز به تعداد دوستانم اضافه م   یها  مهمان  ، پارت  ، گذرانبود، خوش  جان یا  خواستم  م

ا  کند م  جذبدر من وجود دارد که همه را به سمت من    ی زیچ   کهن یخوشحال از ا تماً  ح  کهن یو خوشحال از 

  . دمیبال خوب است که همه دوست دارند با من دوست بشوند و من به خودم م  ل یاخالق من خ

به من    ریرفتن را مثل قبل ندارم، د  حوصلۀ مهمان   ریمتوجه شدم د  کهن یمنوال گذشت تا ا  نیبه ا  وقت  چند

که نه    آمد باال م  یی. هرروز دردهاستم یاول ذوق و شوق ندارم و خوشحال ن  یهامثل روز   رید  گذرد، خوش نم 

 شد،  که هرروز به تعدادشان اضافه م   ییهادوست   آنداده بود.    یفرار  رانیبود که من را از ا  ییانگار همان دردها

ا هر زنگ تلفن،  مثل اضطراب ب  ییو باعث شده بود دردها  آوردند را باال م  ییدردها  میهرروز هم داشتند برا

با خانواده   یبا صدا  وانه، یچو دهم   ییدادهایو داد و ب  ت یپرخاش و عصبان ام در هر بحث و بلند حرف زدن 
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  م یاگر فالن زمان فالن کار را برا  د،یهمه درد در من شد  نیشماها باعث ا  کهن یاز ا   شه شاک یو هم   ییوگوگفت

  . کرد فرق م  ل یخ  اآلن زندگ  دیانجام داده بود

  یی رویتر از پدر و مادرم؟! نمظلوم   و آن چه کس  ندازمیبودم که اشتباهات خودم را گردنش ب  دنبال کس  شهیهم

چقدر دلم   ران یداشتم. ا رانیدر ا  را زمان ها نیآشنا بود، ا  میکه داشتم برا ییهاحالت  کرد، من را داشت خفه م

 ی تازه. فکرها  شهیهم   ی درد  اندازم، و م  کنم م   دمرا خو  از وجودم  یاانگار تکه   دیآ تنگ شده، اسمش که م

 ذهنمن  ا یاروپا، فقط از استرال  ایاگر نه بروم کانادا    ران، یراه شد برگردم اکه روبه  ط یدوباره به سراغم آمدند، شرا  

ل اشتباه کرده بودم به استرال بروم، اصالآمده بودم.  ایاز او  

ا  با در  م  رانیدوستانم  ا  ندیگو م  وقت   زنم که حرف  به حالت که  ا  ذهنمن،   ستین  رانیخوش  با  را    ن یمن 

   ی کجاست؟!   جانیا دیفکر کرد میگو و م  نالم م شهی هم یو من هم در اوج ناشر  آورند باال م  شان یهاحرف 

قول شما  که شده بد جلوه بدهم. به  مت یق  هررا به    جانی هستم که ا  نیدهات باکالس است و من مدام در تالش ا

  شه یهستم. هم   نیزم   یآدم رو  نیترخودم بدبخت  ذهنمردم از دل من خبر ندارند که من در من   دیگفت که م 

  .داد نم تیبه من حس رضا زیچ چیه وقتچ یبودم، ه  شاک 

که داشتم    شیدوسه روز پ  از آن رد بشوم،  گذاشت نم  ی رو ین  کنم، را دنبال م  ٩٠٣  ٔ هست که برنامه   ماه  چند

  کردم.  هیشروع به گر اری اختیمن را شست و ب تیب کردم دوباره برنامه را دنبال م 

  بود  ینور یچون رو  د،ی زِ دور آتش نما آن
  ابتال  یبرا که آتشِ موس همچنان

  

  د یپروانه جانان قصدِ آن آتش کن اَلصال
  اندر بال  دی اول، در رو دیگفت  بل چون

  

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

    )١۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که من   کن درد را هم تحمل نم ن یا که حت  کس ی ا ، یز یگر م  ارانهیکه از آتش درد هش  کس یا  دیگو م  موالنا

! نترس،  ترس مردم م  نیب  ذهناز کوچ شدنِ من   ارانه،یاز درد هش   یکوچ بشو  ترس اشال را دارم، م   نیا
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به پژمرده   لیهست. اگر ما ما طورن یهم  شهیهم هست،نور  نیا یرو داخل م  وقت ول دیآ نظر درد ماز دور به 

را   مان ذهنکه ما من   دهدم   بیترت   یبا قضا اتفاقات را طور  زندگ  ، به زندگ  میداشته باش  ها دگیکردن همان 

مخصوصاً اگر سنش    ،یاز    میمعذرت بخواه  دیآ . ما زورمان ممی کوچش کن  میکه بتوان  دیآ که باال م  مینیب م

خودمان را و    میکن  هیکه توج   میکش ور مو آن   ورنیرا به ا  موضوعپولش از ما کمتر باشد.    ای کمتر باشد،    مااز  

که    ییاز قرآن من را به خودم و جواب تمام دردها  یاهی . آم یصادقانه اشتباه خودمان را قبول کن  میستیحاضر ن

  داشتم را گرفتم. 

»تلَسا…  مِبقَالُوا ۖ◌ بِر  «…َلب  
  من پروردگارتان نيستم؟…»  «…آيا

  ) ١٧٢ هی)، آ٧سوره اعراف( م،ی(قرآن کر
  

از تَه    داشتم که کس  بار حس  ن ینداشتم. ا   درک   چیه  بودم، ول   دهیبودم، د  دهیاز هزار بار شن  شیجمله را ب  نیا

سرم را هم    خجالت حت یاز رو  کردم، م  هیگر  اری اختیزده بودم و ب . خجالت پرسدسؤال را از من م  نیوجودم ا

  .  اورمی باال ب توانستم نم

و پخداوند، حضرت موال  ٔ شرمنده  پدر  زندگ   رینا، شما  ، دوستانم چه گنج خانواده   عت، ی جهان، طب  ،مهربان، 

   خودم بودم. ٔ و در آخر شرمنده  یگنج حضور رِیو چه غ  یحضور 

با آغوش و آرامش امن خداوند را    زندگ  ی   ،ذهنبدون من   زندگ  ی با حضور،    زندگ   ی به خودم    بدهارم

و فقط توکل کنم، فقط از خدا    رید  کسچ یبه خودم بدهار هستم. درس گرفتم که فقط او، او و او و او، نه ه

   زمان   شر کنم حت  دیباشم، فقط با  می تسل  دی. من فقط بایبخواهم، نترسم اگر به من نداد، نپرسم که چرا نداد 

  . دهد که خداوند م  یاز درد ترن ی ریش یچه درد  شم،ک  م ارانه ی که دارم درد هش

  است، نه؟ با موالنا و گنج حضور حالتان خوب شده اآلن :یشهباز  یآقا

  خدا را شر.  ، لی با گنج حضور و موالنا و شما آشنا بشوم، خ کهن یقبل از ا بهنسبتاستاد،  لی خ  :حانهیر  خانم

  ! درست است؟ ها؟ن یو ا ایبه کانادا و آمر دیبرو د یخواه نم ایاز استرال رید :یشهباز  یآقا

   استاد!  نه :حانهیر  خانم
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  شهر اصفهان   نیاز زر نیزر   خانم☎

  از طلبِ قرارِ توست  تیقراریب جملۀ
  دت یشو، تا که قرار آ قراریب طالبِ

  ) ٣٢٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  قرار یو ب  م یاتفاقات، ما قرارمان را از دست داد  ی سر   ی و بعد از    می جهان آمد  نی ابتدا ما با قرار کامل به ا  از

  م، یشد  ده یکه همان  یز یو با هرچ  م یکرد  شدگت یهوشروع به هم  م، یشروع به خوب و بد کردن کرد   . وقتمیشد

غلط، وارد    د یو د  ترس، خشم، کنترل کردن، وابستگ  ، شدگت یهو. ما با هم میکم قرارمان را از دست دادکم 

  .  میشد یقراریب

  م، یندازیو ب  میکن   ییها را شناساآن   کهن یا  یجا و به   کردفرق م   مانیها شدگت یهونوع هم  م،یتر شدبزرگ   هرچقدر 

م   نیزیرا جا  رید  ی من میکردآن  همان   ذهن. هرچقدر  ب  یها دگ یو  ب  شتریما  ن  یقراریشد،   شتر یب  زیما 

  .میشد م  قرارتریو ب  میخواست م رونی . چون ما قرار را از بشد م

  شود؟  باعث قرار ما م  چه عامل ای ما شد  یقراری باعث ب چه عامل   میاز خودمان سؤال کن دیبا حال

ما شد، و اگر با  رفتن قرار   نیبه افراد از جمله فرزند، همسر، باعث از ب  اتفاقات، افکار، اجسام، وابستگ   تمام

را    یو بعد از آن قرار   میندازی را ب ها دگ یهمان  نیتا ا میکش م  ارانهیدرد هش  م،یکن ییو شناسا  مینظر نگاه کن  دید

  . می کن که از اول با ما بوده را کشف م

بازگشت به اصل    راه  نیکه ا  میو ش نکن   میداشته باش  مانیو به خودمان ا  مینترس  م،یقرار باش  الباگر ما ط 

و توجه را از    می باش  ذهنگر منو دائم نظاره   میخودمان کار کن   یرو   میاست و با تکرار، تعهد و تسل  خود شدن

و انداختن    میانداز و م  میکن م  ییشناسا  ار  ها شدگتیهوکم هم کم   م،یندازی خودمان ب  ی و رو  میبردار  ران ید  یرو

  . آورد وجود م قرار در ما به  ی ادی مقدار ز ذهنهر من 

  ی جا و به  د،یرس  مینخواه  یی و به جا  هاست دگ یو همان   ذهنمن   یهابه خواسته   دنی ما از نرس  یها ی قراریب  تمام

و درد    م یخودمان کار کن یو رو   میدار  ذهنکه من   م یقبول کن  . با فروتن میشو رو مروبه  ها دگ یکار، با همان  نیا

  است و ما را به قرار خواهد رساند.  یقراریطالب ب  نی. امیبش ذهنرا از انداختن من  ارانه یهش
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  شهر اصفهان  نیزر ساله از ١٣ نایمب   خانم☎

  آمد بهتر از ملِ جهان  درد
  مر خدا را در نهان  بخوان تا

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

  یرا خاموش و فضا   زیچ  لحظه همه  نیکه ا  دهد م  غامیبه ما هشدار و پ   آورندۀ اتفاق  شیلحظه پ  نیقضا، ا  قانون

  .  میثروتمند و بزرگ هست م،یکش درد م یزی چ  یبرا  گونهنیو اگر ما ا یاب یدلت را باز کن تا من را در

را به ما نشان دهد،    ذهنو من    دگیکه هرلحظه همان   م یخواه  م  و از زندگ   باست ی و ز  ارانه ی درد، هش  نیا  چون 

  .  میکن دایپ ییرها  ذهنتا از بندِ من  میو ناظرِ ذهنمان باش میاافتاده  در چه دام  میبفهم  می تا بتوان

  بسط خود را آب دِه  ی دید بسط
  با اصحاب دِه  وهیم دی برآ  چون

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

باز م  د،یباش   دهیرا چش  ییلحظه مزۀ فضاگشا   ی  اگر ا  دیکن تُندتُند فضا را     ی   ها دگیهمه همان  نیکه در 

  . دیبه اشتراک بذار رانیآن را با د وۀی درونمان کاشته شود و م درخت 

  توکل کن ملرزان پا و دست   نیه
  تر است تو بر تو زِ تو عاشق رزقِ 

  ) ٢٨۵١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

    یرزق آمد یبد  یتو را صبر گر 
    یچون عاشقان بر تو زد شتنیخو

  ) ٢٨۵٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

از مرکزِ عدم شده   میتوان با اقرار به الست م ها دگ یگر بودن بر همان با باز کردن فضا و نظاره  یلحظۀ ابد نیا در

  . می و حضور هست  یاریما از جنِس هش  ست، یجنسِ ما از جنِس ترس ن  رایز م،ینداشته باش ترس
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  شهر اصفهان  نیساله از زر  ١١ ارایت  خانم☎

  و رنجور شد.  هوشی عطر ب یکه در بازار عطاران از بو  خوانم  م  از دباغ ی اخالصۀ قصه  ن ینازن استاد

گشوده    یکه همان فضا   دباغ به بازار عطرفروش  یو کثافت بود. روز  واناتی بود که کارش با پوست ح  دباغ

  ها  ذهنمدفوع که همان من   ی. دباغ که به بو کند را پر م  زاربا  یمختلف فضا   ی خوش عطرها  ی. بو رود است م

شد.    هوشیافتاد و ب  ن یجا به زم  مان عطر ها کالفه شد و ه   ی از بو  د یجا رسبه آن   هستند عادت کرده بود، وقت 

آن را به هوش   کردند تالش م  هرکدامبود. مردم دور آن جمع شده بودند و    حرکتیو ب  هوشی ب  نیزم  یرو   مدت

 که نینداشت تا ا  یاده یکارها فا  نی. اسوزاند عنبر م   عود و  یریو د  زد گالب به سر و صورتش م   یآورند.  

دباغ    او زد، پس از مدت  ن یمدفوع را به ب  یجا رفت و بو . برادرش به آن د یساز برادرانش ر   یخبر به گوش  

  به هوش آمد. 

از آن    م یتوان و نم  میاعادت کرده  ذهن   ی هاکه به من   می دباغ که همان ما هست   :دیبه ما بو  خواهد قصه م  نیا

با   . ولشود و حالمان بد م  کنند ما مقاومت م  ذهن  ی هامن   خورد حضور به ما م  یبو   که وقت  میجدا شو

بر    میتوان ها مو عمل کردن به آن   نی زنشما استاد نا  یهابه حرف گوش دادن  موالنا و    اتی و تکرار اب  یی فضاگشا

  . میابیعدم دست  ای  ییتای یو به فضا میغلبه کن  ذهن  یهامن 

  د یو خَم هوشیافتاد ب  ی آن
    دی در بازارِ عطاران رس چونکه

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

  عطاران راد  عطرش زد زِ یِبو
  سر بر جا فُتاد  دش ی برد تا

  ) ٢۵٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  زهره از کانادا    خانم☎

  اند تن بوده یهر دو  طانیو ش نفس
  اند را بنموده شی دو صورت خو در

  
  بدند  ی شانیفرشته و عقل کا چون
  حمتهاش دو صورت شدند  بهر 

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

برنامۀ    وقت  کرد. همان عقل و    ریدر من تکان خورد و ذهنم را درگ  یز یچ   دیرا خواند  تیدو ب  نیا  ٩١٣در 

  اما من توجه نکردم.   رمیو ردشان را ب تیدو ب نی درونم آشارا به من فرمان داد تا بروم دنبال ا زده ییتم

من باز   یشنو را همان زمان تجربه کردم و گوش عدم   ییاوج فضاگشا   دیحالم خوب بود و شا اری آن هفته بس  در

بود که پندار کمال به سراغم آمد و فکر    و آن هنگام   کردم تجربه م  یبی عدم را به طرز عج   یشده بود و فضا 

  ام.کرده  شرفتیکردم چقدر پ

 شرفت یبودم و به زعم خودم پ فضاگشا  ار ی که بسکمتر از بیست و چهار ساعت بعد   یعن  همان روز  ی فردا قاًیدق

 یی چنان دعوا  ل یدل  چی. بدون هشود کردم که خودم هم هنوز باورم نم  یساز چنان خشم و مسئله کرده بودم، آن 

  .ندکردند و جواب من را نداد ییفضاگشا شان ی. خدا را شر که اکشم خجالت م  انش ی با همسرم کردم که از ب

نفس و    اتیها شدم و دوباره ابکه داشتم دوباره دست به دامان موالنا و برنامه   یبعد از آن خشمم و حال بد 

کامل    ۶٢۴را در برنامۀ    اتیاب  نیشما داستان ا  دمیوجو کردم و دها جستبرنامه   وی. در آرش به ذهنم آمد  طانیش

  برنامه هم دربارۀ خشم بود.   نیکه موضوع کل ا دبو بی عج  اریو بس دیاداده حیتوض

که به    دهد م   بیرا فر  شیسپاه قر  طان،یاند که در آن شدر دفتر سوم آورده شده   در قلب داستان   تیدو ب  نیا

.  زارم یمن از شما ب  دیگو م  شان یو به ا  زند ها م آن   نۀ یبه س  طان یش   خورند شست م  جنگ مؤمنان بروند و وقت

است که هرلحظه از    ی مثل سوسمار  ذهنکند که من م   انی موالنا ب  ات،ی اب  نیکه در ادامۀ ا  جاستن یو جالب ا

ب  یها  دگیهمان   یهاسوراخ  را  ن  آورد م   رونیمختلف سرش  ا  شود م  میو دوباره قا  زند م  شیو  نام  را    نیو 

  است.  غیتخنوس و پنهان گشتنش مثل کار جوجه   نیخُنوس گذاشته است و ا
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درونم    زدهییکرده بودم و تم  تکراررا خوانده و    اتیاب  نیمن همان هفته اگر دچار پندار کمال نشده بودم و ا   دیشا 

ناسپاس آن اژدها   وینکرده بودم، آن د  را  ب  یدرونم و  با آن قدرت  آن   آمد نم  رونیدرونم  خشم را تجربه    و 

  .کردم نم

  اند تن بوده یهر دو  طان،یو ش نفس
  اند را بنموده شی دو صورت خو در

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو(مولوی، 

  بدند  ی  شانیفرشته و عقل، که ا چون
  حمتهاش دو صورت شدند  بهر 

  ) ۴٠۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو(مولوی، 

  ش یدر سر خو ن یچن یدار دشمن
  ش یعقل ست و خصم جان و ک  مانع

  ) ۴٠۵۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو(مولوی، 

  نفس حمله کند چون سوسمار  ی
  در فرار  زدیگر  به سوراخ  پس

  ) ۴٠۵۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو(مولوی، 

  دل، او سوراخها دارد کنون در
  برون  آردز هر سوراخ م  سر 

  ) ۴٠۵٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو(مولوی، 

  از نفوس  وی پنهان گشتن د نام
  آن سوراخ رفتن، شد خُنُوس  واندر

  ) ۴٠۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو(مولوی، 

  خُنوسش چون خُنوس قُنُْفذست  که
  سر قُنْفُذ ورا آمد شد است  چون

  ) ۴٠۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو(مولوی، 
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  تیغ.  معن جوجه خُنوس به

  : کنماشاره م  دیاکه شما اشاره فرموده  ۶٢۴از برنامۀ  ییهاادامه نکته  در

  ان یداستان ب  نیا  اتیجنس هستند و در اب  یاز    هردو  طانیو ش  ذهنکه من   دیگو  موالنا به صراحت م  ‐١

پس    رسد؛ نم  از خدا به ما کم  ذهندر من   جه ی. درنترسد از خدا به من کم نم  دیگو م  طانیکه ش  کند م

آزاد ا  یتنها راه  اثر تسل  میلحظه، تسل  نیدر  و  و  میاست، تا در  ایپذ  فضاگشایی  اتفاق  لحظه، قبل از   نیرش 

  بند.  دایپ به ما دسترس لحظه زندگ  نیو شرط، در ا  دیقضاوت و بدون ق

  در درون خود ماست.  زی. همه چمیندازیب یریکس د ا ی طانیرا گردن ش  یاری هش ت یمسئول دیما نبا ‐٢

حضور ما، هر دو  و    ، عقلآورد  را م   غامیما پ  یبرا  آن  ق یاز طر  که زندگ  ارتباط   ۀل یوس   ایکه    یاله ی هر وس  ‐٣

  است.  زیچ  ی

مانع عقل حضور و عقل    نیکه ا   یدار    دشمن  ن یچن  یطور پنهان،  در درون خودت به  دیگو به ما م   موالنا  ‐۴

و با او    م،یشو م  تیهوما با او هم  وقت  کهنیا  یتوست، برا  ۀکل است و خصم جان توست، دشمن جان زند

  . میشو دشمن خودمان م م،یشو آواز مهم

هم   ‐۵ ا   ی  شدگت یهوهر  است که  آن   نیسوراخ  از  بسوسمار  را  از  آورد م  رون یجا سرش  آن    هرکدام.  از 

   جسم   ی ار ی چون هش  م،ییای ما را بزد و به سوراخش دربرود. و تا ما به خودمان ب  د،یای ب  رون یب  تواند ها مسوراخ 

تو که بچۀ من    ، یکرد   تو که همسر من هست  ،ی کرد تو    م ییگو م انمانی به اطراف  م،ی کن را نگاه م رونیو ب  میدار

  خود ماست.   سوسمار در درون نیکه ا میدان نم ول دشمن کرده؛ ،یکرد  هست

پندار کمال گرفته    خبرانه یهنوز در درون من زنده است و من چه ب  ییچه اژدها  دمی از آن روز بود که فهم  واقعاً

 ی جاخودم باشد. به  یچقدر کمم کرده که نورافکن رو  نمیب و م  کنم را از آن روز تکرار م   اتیاب  نیبودم. ا

چه گفت، فقط حواسم به سوسمار درونم    رمیمد  ،باشد که همسرم چه گفت، مادرم چه گفت   ن یحواسم به ا  کهنیا

  وحشتناک بود.  اریاربسی که بس اوردیب  رونینکند که دوباره سرش را ب دایپ یر یاست که مبادا سوراخ د
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  زهرا از زاهدان    خانم☎

  . نینازن  یشهباز یو آقا  کائنات عالم هست درود و سپاس بر تمام  با

  » زهرا  یها ران یح« موضوع: 

ها کار کردن  «پس از مدت فرمودند که    انیب  نینازن   یشهباز   یآقا   ٢١١٠گنج حضور همراه با غزل    ٩١٣برنامۀ    در

  م؟» ینیب را در درونمان م راتییو تغ میبر سر مبه  رانیدر ح  ا ی که آ می از خودمان سؤال کن

که   دهم اجازه م   ا ی«آاست که   نیا  م یفرمودند که از خودمان داشته باش  شان یکه ا  ریپرسش سازندۀ د   ی  ا ی  و

 زندگ  یهاکم   «به من برسد؟  

گوناگون از جمله اتفاقات    ی هاخود را در قالب فرم یهاکم   نیدارد به ما کم کند. و ا  هرلحظه سع  زندگ

  . آورد رشد و تکامل ما فراهم م ری بزرگ و کوچ در مس یهاو چالش 

  نام خداوند عشق به

    کندرب که چه سان م   ایرب  ای
    مافات من کفویب دلبِر
  ) ٢١١٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

کنم     از خودم سؤال م  برمسر م به   و سرگشتگ   رانیتو در ح  یرینظی و ب  یمانند یکه از ب   ییجابار الها! از آن  

نمودم؟ که خود موجب    افتیدر من صورت گرفت و پاداش خود را در  راتییتغ  نی آهسته آهسته ا  چونه  که

  است.من شده   و سرگشتگ  رانیح

  .می نما انی خود را ب یها  رانیاز ح یداشت که تعداد نیمرا بر ا ٢١١٠غزل  تیب نیا حال

  نم؟ یبب وانمت افکارم را م  ناظر بر ذهنم شدم و تمام  که چونه ام رانیدر ح  ‐١ 

  رم یگونه که هست بپذو همسرم را همان   مینما  افتیدر  توانم را م   دادیهر رو  یهاغام یپ   که چونه  ام رانیدر ح  ‐٢ 

جدا    اشی مار یکرده و او را از ب  ییرا در او شناسا  تییو همواره او را در آغوش گرفته و غرقه در بوسه؟ و خدا 

  سازم. 
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  عمل و رفتار و کردار به فرزندانم داده شد؟  یکه چونه آزاد ام رانیدر ح  ‐٣ 

شدم؟ و ارتباطم   لیسخن تبدآرام و کم  یساکت و خاموش و به فرد یمقدار ذهنم که چونه  ام ران یو در ح ‐۴

  رانده؟ هیرنگ و به حاش کم  انمیاز دوستان و اطراف یار یبا بس

فقط    کهن یو جز ا  کرد ها وقتم را تلف م ساعت   هدفیو ب  جهتی که ب  تلفن   مالمات   که چونه  ام رانیدر ح   ‐۵

  رفت؟   نیرا انتقال بدهم از ب  میمخرب دردها یانرژ

همراه شد؟ و سخن گفتنم از    رفتن و غذا خوردن و کار کردنم با آرامش و تأن   راه  که چونه  ام رانیدر ح  ‐۶ 

  گ. رنو بلند صحبت کردن در من کم یجنس عشق و پرخاشر 

  ؟  از جنس عشق و مهربان  ذهن و مخرب من   منف  جاناتیو ه  فیبعدم نرم و لط  چهار  که چونه  ام ران یدر ح  ‐٧

  نم؟ یبب توانم و چونه همان را از جنس عشق م

آن را    رندۀیدربرگ  یو فقط فضا   نمیب حاصل از مصرف مواد را در خانه نم   ی دودها  که چونه  ام رانیدر ح   ‐٨ 

  گر باشم؟ مشاهده  توانم م

  خواهم؟ نم  تیو شخص تیها هورنگ شده و از آنکم  ها دگ یهمان  که چونه ام ران یدر ح ‐٩

را به  مفت  که چونه  ام رانیدر ح  ‐١٠ را    زیو پره  تیرعا  یخوبضرورت در من شل گرفت و قانون جبران 

  .ییشناسا

تر از خود  کوچ   یراغب شدم که برا  و خانوادگ  آداب و معاشرت اجتماع  در  که چونه  ام رانیدر ح  ‐١١

  م؟ ینما تیرعا  شانیقائل باشم و ادب را بهتر برا یترش یاحترام ب

 مم یاتفاقات لحظه و تسل   رشیو شر و صبر، پذ  کنم م  ییفضاگشا  ترش یب   هرچه  که چونه  ام رانیدر ح   ‐١٢ 

  .تران یمادر صورتم ن نیچن و هم  شود م ترشیب

 رفت  دلخواهم نم   ریو اگر راننده از مس  کردم که با آژانس رفت و آمد م  زمان   هر  که چونه   ام رانیدر ح  ‐١٣

احساس    و  .میدان را بهتر از شما م   ر یکه ما خود مس  شدم  رو م ها روبه و با جواب قاطع آن   کردم اعتراض م

  گرفتم  م   ادیرا هم    دیجد  یرها یدو چندان که مس   میبرا  د یجد  یرها یمس   تیو جذاب  ترش یرا در من ب  یمند ت یرضا

  .یی مرا رها  نواختیو هم از 
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قانون جذب کائنات را    توانم کردم و م   دایفرکانس خود را پهم   یهان یو همنش  نیقر  که چونه  ام ران یدر ح  ‐١۴

  نم؟ یبب  نهیبه ع

  د یای هم به سراغم ب  پولیب  ، یاوضاع اقتصاد   نیکه اگر در ا  شیاندجنس فراوان   ازچونه  که  ام رانیدر ح  ‐١۵

  شود؟  م ی و سار  یجار ام خانوادگ  خداوند در زندگ   چونه فراوان  و نخواهم داشت. نده یاز آ ترس و نگران

  . مواقع درک و لمس و زندگ  ترش یرا ب سببی ب یدرون و شاد  آرامش  که چونه  ام رانیدر ح  ‐١۶ 

  م یها دگیو همان  ذهنمن   یشدن دست و پا   دهیو از بر  دی بر گردون رس   رمیالض  نعرۀ  که چونه   ام رانیدر ح   ‐١٧ 

  و دلهره و اضطرابم کنار رفت؟  نگران

فضا باز کنم و اجازه    شیمخالف خود را با دل و جان بشنوم و برا  یصدا  توانم م  که چونه  ام رانیدر ح   ‐١٨ 

اظهار نظر کنم و نه نسخه   انی دهم سخنانش به پا نه  پ  یعنوان  به   و  .چ یپبرسد و فوراً  را    غامیشنونده  آن 

  . مینما افتیدر

   مسائل خانوادگ   تمام  سع داشتم  خانواده بودنم کنار رفت که همواره  ییبلندگو  که چونه   ام رانیدر ح  ‐١٩

از آش شده که مداغ   یاگوشزد و کاسه  رانیرا به د و    رانید  مشالت همه را حل کنم و ناج   خواستم تر 

  خود.  یخودسوز 

و  رشیبه پذ میهاو قضاوت کردنم کم و مقاومت  بتیکنار رفت و غ نیدروغ  یآبرو که چونه  ام رانیدر ح ‐٢٠ 

  ل؟ یتبد میتسل

اگر خداوند    که  .کرد  ترش یبرا    ام شیخودم زوم شد و حزم و دوراَند  یرو  نیدورب  که چونه  ام رانیدر ح  ‐٢١ 

  . ییفوراً به خودم رجوع کنم و آن را در خودم شناسا دهد به من نشان م  یریرا از د یراد یو ا بینقص و ع 

خود سبب   نیشد که ا  ترشی در من ب  میهادانم و من نم  رانینکردن از د  سؤال   که چونه  ام ران یدر ح  ‐٢٢ 

  نداشته باشند.  هم از من پرسش رانیکه د دیآرامش گرد

و     و خانوادگ شخص در زندگ نظم و هماهنگ  شومتر ممتعهدتر و متداوم   هرچه  که چونه ام رانیدر ح  ‐٢٣

  .ترشیب ام اجتماع 
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و چه برسد که    آورم شخص خودم کم م   یخود وقت برا ی کار کردن رو   سلول  با   که چونه  ام رانیو در ح ‐٢۴

  کار کنم و دخالت و مداخله.  رانیو در دل و درون د  نیبخواهم در زم

  مردمان خانه من  نی زم در
  من  انهی کار خود کن کار ب 

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

  من  یها ران یاز ح یابود گوشه  نیا

نموده است   را به من ارزان  یاکرانهی که لذت ب  و سرگشتگ  رانیح  نیکه بتوانم قدر ا خواهم تو م  از خداوندا! 

  بمانم و شاکر و سپاسزار .  باق بندی و پا دار یپا و را بدانم.

  که ز امر کن  رایکن و خامش کن ز خامش
  آمد  دیبر گفت مز  رانیستۀ ح آن

  ) ۶٣١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  . کند کوچ من زهرا را هم اداره م شخص   کائنات سرگرم کار است زندگ یمنتهای که خرد ب وقت  انی در پا و

  است ز غم مرده که دست از نان ته یا
  ست؟ی ترس چ نیا میچون غفور است و رح 

  ) ٣٠٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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    یشهباز  ی و آقا الناز خانم☎

  از شر دی کردن خوشتر آ ناز
  که دارد صد خطر   شی کم خا یل 

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

  ازیآبادست آن راه ن منیا
    و با آن ره بساز  ر یترک نازش گ  

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

  ر، یرغم روندِ چند سالِ اخ   مطالعه کنم، متوجه شدم عل  ندهی آزمون هفتۀ آ  یشروع کردم برا  وقت  شیهفته پ  دو

و درس بخوانم، بالفاصله متوجه شدم که    نمیبنش   ها، بدونِ خستگساعت   توانمدارم و م   ییتمرکز باال   لیخ

هم  شر    نیمن آرام گرفته و ظاهراً بابتِ ا  قرارِی برنامۀ گنج حضور است که ذهن شلوغ و ب  زِیانگشفت   رِیتأث  نیا

  باال آمد.  امی از ینی طورِ نامحسوس احساسِ ببه  ول ، کردم ول

  ن ی در ا  توانم آرام گرفته م  ریهم، د  ذهناوضاع، تحت کنترل هست و من   قدرنیخودم گفتم خُوب حاال که ا  با

از   یبردارمتن و نکته  برنامۀ خواندنِ عنیتر کنم. به امتحان، برنامۀ کار با گنج حضور را سب  سه هفتۀ منته

   و ط  نمی گرفتم فعال فقط برنامۀ زنده را بب  میکردم و تصم   حذفو مؤثر بوده را   دیمف  میبرا  اریبساریآن را که بس

  شده هم گوش کنم.   ضبط  لیهستم، به متن و فا میمشغولِ کارها  روز وقت

  تاش خواجه یا یخود جذب است، ل  اصل
  آن جذبه نباش  کن، موقوفِ  کار

  ) ١۴٧٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بود  یترِک کار، چون ناز  زآنکه
  بود  یدرخوردِ جان باز  ک  ناز،

  ) ١۴٧٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. متوجه نشدم کنم م  دانم، ام. متوجه نشدم دارم اظهاِر م گرفته   خطرناک   میآن موقع متوجه نشدم چه تصم   ول

  .  کنم ناز مدارم 
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ذهن آن  م،یکن تر مخود را سب  یکار رو  کهن یاست که هم نینکتۀ مهم ا د،یفرمامهم که جناب موالنا م  نکتۀ

که   رید  زۀ یآن هدف و انگ  ی جاو به   ردیگ در نظر م   یدار یاول خارج کردن و منظوِر ب  تِ یرا به منزلۀ از اولو

در مرکز قرار    عنی  نیو ا  شود اول در نظر گرفته م  تی ما را به آن اختصاص داده، الو  زمان و دغدغۀ  تر،شیب

نظر بسته   دِید  ریچشم و د  یرو   دیآ آن هم م  نکِیع  رد،یجسم در مرکز قرار ب  ی  کهن یدادنِ آن جسم و هم

  .گردد و دنگ م   شده و عقلمان هم جسم

ا  ول برا  نیمتأسفانه من متوجه  نبودم،  تو    ذهن   یهرچند کارها  د،یفرما هم جنابِ موالنا م  ن یهم  ینکات 

  تو تالش کن، تو دغدغه داشته باش.  در جذبۀ حق ندارد، ول ی ریتأث

  شروع شد و صال دادند که  ٩١۴برنامۀ  کهن یا خالصه

  مس قابل کجاست می جوو زر نم  ایمیک 
  سرد کو گرم مین ابدی  رو را خود ک  گرم

  ) ٢٢٠۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

لس  فَضس یِها را سو مکرانْد  ر ی ا  
  زَراَنْدود از کرم محروم مانْد  آن

  ) ١۶٨۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 که متوجه بشوم آن یب ،و هر حال طیشامل حالَم شده بود و در هر شرا میسال و ن  یکه  و فضل زندگ  تیعنا

  ی و ادعا   یبار با نازآور  نی. انشاند برنامه م   یو جلو   کرد م   داریبودم ب  که چونه، مرا با ذوق و شوق از هر حالت

  تنها گذاشت. «من» زر بودن، مرا با 

  بد یبد از وسوسه نفر  ارِیکه  زنهار
  را  نی مر عهد سالط   از سست نشن تا

  ) ٨١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

تا برنامۀ    ینشو   داریبرنامه ب  یرا خوردم که گفت بهتر است اآلن برا  جسم  یار یهش  بِیچطور شد که فر  دانم نم

  . ن یو بعدًا تکرارِ برنامه را بب  زدیهم نربه ات درس
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  ی جور نیاش هم اادامه  شروع شد. ول  برنامه تلفن   سم،ی نتوانستم بنو  بود که متأسفانه  متن  ریاش را دادامه  بله

  ن یناظر ذهن بودنم از ب  ری دً و اصال  گرفتم قرار م  دهنمن   اتیتحت تحر  طور متوالآن روز به  که در طبود  

  واقع،  رفته بود و در 

  ست دکان هر زرنما خندان شده بر 
  ست سنگ امتحان پنهان شده زآنکه

  ) ٣٢٩٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

از طر  یشدم، متوجه نشدم چطور   رانید  نیکه قر  وقت و سوت زدن    افتادم شده م  شرط   یها واکنش   قیو 

ها  به آن   نمینش م  میرا در منصب تعل  رانیو د  زنم چقدر قشنگ سوت م  رانید  یکه دارم برا  دمیخودم را د

  باالخره،  کهن یرفت تا ا شی پ یطورن ی. و هم میگو  م  «چار کن چار نکن»

  روح چون نُقصان شود  یِجِرا زآن
  از نُقصان آن لرزان شود  جانش

  ) ١٨۶٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رفته است   ییبداند که خطا پس
  زارِ رضا آشفته استسمن که

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

فرو رفتم و   جسم یار یمرکز بسته شده و من کامال در هش نیدر من هست که ا مشل یمتوجه شدم قطعاً  و

برنامۀ تکرار    ریجاست که د  نیهم کرده بودم و جالب ا  ییشناسا  نیا  کهن یروند ادامه داشت، با ا  نیباز هم 

  توانستم،  نم   آمد، م  شیپ  ی ز یچ  ی  دهم،گوش ب  آمدم دفعه مهر    عنیگوش بدهم،    توانستم برنامه را هم نم 

 توانم هم نم   ام درس  یاصال کارها   دم ید  کهن یکه ببندم برنامه را. تا ا  شدم مجبور م  آمد م   ش یپ  ی کار   ی   عنی

نم و ذهنم اصالیقفل شده بود،    ای شلوغ شده بود    ی انگار  ب    حالت  ی. و متوجه شدم    دسته بسته است جلو

  دست من.  

 ی انقطه   ی  هان یا  د،یکردم و با  ییخطا  ی بود که مطمئن شدم من    جاآن   ر ید  و  کنعان من»  وسفیرمۀ    «دسته

  .  دیآم   شیپ یجور ن یروند را دارد، ا نیاقرار کنم که مشل از من است که ا دیاست که با
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  و اضطرار   خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاندر 

  ) ١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

همۀ     عنیو،    کنندهت یواقعًا اذ  لیخ   هان یدرسم را بخوانم و ا  توانستم نم  کهنیا  شدم م   تیهم داشتم اذ  ل یخ  و

  مان یبرا  ریکه شما د  یز یباال آمده بود، که چون با خودم عهد بسته بودم که چ  رید   ام ذهنمن  منف  جاناتیه

انداخت  ا  ی که ظاهر باز   دیجا    د یمن هست من نبا  یبرا  ام ی پ  ی است، فقط    یاش باز همه   هان یاست، گفتم 

 نی. ادهم ذهنم گوش نم   نی من به ا  ریگفتم د  عن یفضا،    بشود. وقت  جاناتیه  ن یمغلوب ا  یاریبذارم هش

  که:    دیکه هم شما در برنامۀ امروز گفت یز یچ

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

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

هست که     جا خودِ هوش زندگآن   رید  م، ی گوش نکن  ریرا د   ذهنمن   ی هاحرف   می معطل کن  وقت   د یفرمود  که

  حضور دارد.  

ا  دمید  دم،ید  ریخودم را د  عن ی  غام،یرا گوش ندهم اصال، آن پ  هانی ا  گرفتم  م یتصم  ر ید  وقت   ن یکه چقدر 

خودم، خودم را اداره کنم،    توانم م  ریکه د  کنم کردم، احساس ناز کردن دارم، احساس م   دایپ  دانم احساس م

خواندن  درس   ن یکه، بله متوجه شدم که ا  دمیکند و د که القا م  را  نیا  رید   جسم  یار ی درواقع خودم با هش  عنی

  خواهم  مثال م    عنی   خواهم، م  آبروو    خواهم م   تیحس هو  خواهم،  م    زندگ  یرا گذاشتم در مرکزم و از آن  

را    د»ی«ناموس چند من حد  عنی  م،یایاز پِس آن برب  توانم که من مثال امتحانم را نم  رانید  شینرود پ  میآبرو

که    دم یترس   لیشدم که واقعاً، و خ   شرمنده زندگ  لیشرمنده شما شدم، خ    لیجالب بود که خ   لیو خ   دمید

امروز    یز یچ  نیچقدر ا ا  نیچند  همکه  برنامه خانم زهره هم که اآلن گفتند که  ماس چقدر    نیبار گفتند در 

  .  میعقل را دنگ کند، چشم را ببندد که متوجه نشو تواند و اصال م شهی باشد هم  نیدر کم  تواند م

ا  بار ی    من  چون ا  لیقطع شدم، خ   باریبرنامه    نیهم از  ی    تواند اصال م  که  نمیبچون م   ترسم م   نیاز 

عهد بستم که من هرگز و هرگز از    رید  نیاصال و ا  عنیکه چه شده،    بشود که قطع بشود که اصال نفهم  یجور
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که حداقل    د ییفرما م   شهیکه شما هم   ی ز یچ  نیاو    کنم خارج نم   طیشرا  چیبرنامه را تحت ه  ن یاول، ا  تیاولو

  .  می برنامه کار کن نی ا یرو   دیسه ساعت با یروز 

    یشهباز  یقاآ

که ساعت را نگاه    تان ی جلو  د یساعت بذار   ی  زند، برنامه تلفن م  ن یکه به ا  هرکس  ا یشما باشم،    یجا   من

 غام، ی پ  دۀیکه آن چ   دیکن   یکار    ی  د،یصحبت کن  قهیاگر پنج دق  ول  کنم، . و البته من حرفتان را قطع نمدی کن

  . دییبو قه یرا پنج دق غامتانی جوهر پ

  



ۀ   برنامه       Program #914                                                     ۹۱۴ مشار

  89صفحه: 

    ای از استرال میمر  خانم☎

ما    یمختلف بعد معنو   یهااز جنبه   یمعنو  امیپ  نوشتن  واجب است.  یهر گنج حضور   یبرا  یمعنو  امیپ  نوشتن

  . کنم آن اشاره م  و اجتماع ی. به چند مورد در بعد فرد کند م  تیرا تقو

  :  یفرددر بعد 

در    م،یآور را به قلم م  ات ی و اب  یما کالم معنو    . وقتم یس ینو  خودمان م   یرشد معنو   ی را برا  یمعنو   ام یپ  ما 

  ف یشدت ضع ما را به   ذهنکه من   ی قو  ار یبس  یی روی. نمی انداز م  ان ی در جر  لمانیتبد  یرا برا   زندگ   ی رو یواقع ن

  .کند م

  م یکن م   ما سع  و اما وقت  کند م  سریرا م  لیو تبد  رییخودمان، تغ  یو مراقبه کردن بر رو  اتی اب  یبر رو  تأمل

  .  میشو م لی ما از مقلد بودن به محقق بودن تبد  میرا به اشتراک بذار مان یی و شناسا  اتیتجرب

   فرصت   نی همچن  کند، کم م   ی و مخصوصاً دخالت آن در بعد معنو  ذهنمن   یابزارها   یسایبه شنا  امی پ  نوشتن 

آن هم به و  م،یانداز را به عقب م امی پ یکه نوشتن  ذهنمن   کاهل دنیمثل د باشد کوچ کردن آن م یبرا

  . می نیب نم متن خود را خوب و کاف  مختلف، مثل پندار کمال که وقت یهابهانه 

ها در  آن   تیکارها و اهم  یبندت ی. چرا که نظم از اولوکند م   نهی نظم و تعهد را در ما نهاد  یمعنو  امینوشتن پ

از زبان تعداد    موضوع وقت   ای و    تی ب  یکه    . به شلکند  م  ی را در ما قو  ز ییقدرت تم  شود، م  جادیما ا   زندگ

  نا ی آن موضوع ب  بهنسبت ما را    نیبچشم عدم   ییبایز  صورتبه   شود، گفته م  یافراد و دوستان گنج حضور   یاد یز

  .کند م

  : در سطح اجتماع

به اشتراک    و نوشتن و   میسی بنو  امی دارد که پ  تیاهم  صورت اجتماعگسترش حضور به موالنا    امی رساندن پ  یبرا

    .میده خودمان را ارتقا م   یهادانسته  انی سطح ب امیگذاشتن پ

، انجام قانون هست  خوب دادن  یزکات روو بعد دیرش رساندن،    هاانسان   ریدشدن و به گوش     زندگ زبان

  . رانیدر جهان و مخصوصاً در جامعۀ ا یداریب یجبران و گسترش صدا 
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  یی و شناسا  رندیگ که تماس م    دوستان  ر، ید  ی هاآن در انسان   دنید  قیاز طر  ذهنمن   ییو شناسا  شافتن 

  ها آن   اتی و از تجرب  م یخودمان را هم بشناس  ذهنکه من   کند به ما کم م  گذراند، خودشان را به اشتراک م 

  . ندازدی بوده و نوبت ما شده که ما را به دام ب ذهننابزار م  نیا که میبدانآن مشابه   طی. در شرامیاستفاده کن 

  ط ی مح   ی   جادیدر واقع ا  ی معنو  امی هست که ما با اشتراک گذاشتن پ  نیا  در بعد اجتماع   آن  مهم  لیو نکتۀ خ 

و عاشقانه م امیکن امن  م  طیمح ی    ی شهباز   یآقا ما    یبرا  جانی.  بزن  میتوان هست که  از   م،یزنگ  نگران 

  که تماس گرفته بودند هفتۀ گذشته.   هی . مثل خانم هانمیحرف دلمان را بزن  و میقضاوت نباش 

 کشند  راه زحمت م  نیکه در ا  دوستان  نیچن و هم   یشهباز  یو سپاس زحمات شما آقا   قدردان  یمعنو   امیپ  و

الو    درواقعو    دهد م  شیافزاابیات را  از زبان دوستان شعلۀ چراغ آن    اتی تکرار اب  کهن یهم هست. و نکتۀ آخر ا

  . کند م ی سازاده ی پ مان را در زندگ ی دیجد  نشیو ب

  چه.  عن ی «ردوالَعادو»که   میدان ما م  همۀ رید

  : ردوا َلعادوا، کارِ توست دشیگو
  سست  ثاق،یتو اندر توبه و م  یا

  ) ٣١۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

رفتم و غرق افکارم     شناختکه اآلن به زمان روان دانم  م کنم    عهدشن   خواهم خودم هر بار که م  من درواقع  

و درواقع    وفایی کنم نخواهم به زندگ بی   لحظه و   نیکه برگردم به ا  شود باعث م   ت یب  نیا  ی ادآوری شدم و با  

  م. یانجام بده فی را به شل شر یوفادار 
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  عارف  ی آقا☎

را گذاشتم    زندگ   تیاولو  رفتهخودم کار کردن و رفته   یبا برنامۀ گنج حضور آشنا شدم و شروع کردم رو   وقت  از

رو  روبه   یاد یز  یهاحضور و نظر، در ابتدا با چالش   یار ی به هش   ذهنمن   عن ی   جسم  ی اریشدن از هش  لیتبد  ی رو

  .شد م  هاش چال نیباعث ا رونیب ذهن یهاخودم، چه من   ذهنشدم، چه من 

   ذهنچاه تنگ من   نیاز ا  می کرد تا بتوان  ی اد یو اشعار جناب موالنا کم ز  یخداروشر با حضور استاد شهباز   اما

  . می کن دای پ ییرها  یتا حدود

  چاه تنگ  نی ز دتیبا ییرها گر 
  درنگ یبرادر رو بر آذر ب یا

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

.  ندازین  ری به وقفه و تأخ  ،یذهن رها شو   یها دگ یاز درد و همان   خواه انسان اگر م  یا   دیفرما موالنا م جناب

  دار.مرکزت را عدم نگه  ییو با فضاگشا زیصبر و شر و پره یبرو به فضا 

 شود  منجر م   ییبه درد و کاراَفزا  جسم   یار ی و هش  ذهنبا من   که هر عمل   دمیرس  جه ینت  ن یدر ادامه به ا  خُوب، 

گوش    رید  ذهنمن   یهاو وسوسه  ذهنکنم و به من خودم کار    یکرد تا رو   یمن را تحر  شتریموضوع ب  نیو ا

  نکنم. 

من   عنوانبه م  ؟خواه  نم  چ یه  دیگوم  ام ذهنمثال  و هم   نیبب  دیگو م  ای  ؟ نخواه  یز یچ  شود مر  سن 

   کس  ر ی! دماندها نم  تی برا  پول   نجنبان  اند، دست ها را درو کرده اند، همۀ پول تو، از تو جلو زده   یهاسال 

  ها.حرف   نی. از ایآور  نکن. وقت کم م زهای چ  نی. وقتت را صرف اکند حساب نم  تیرو

  تا تر است، دورا از تو کوچ   فالن  نیبب  ؟ی ریزن ب  خواه  نم   ندیگو مثال خانواده م   رونیب  ذهن  یهامن  به

! تو چه؟!  کنند م  فیشده و همه از او تعر  کارهرفته فالن  فالن  نیبب  ایهم در راه است!    اش بچه دارد، بچه سوم

  ؟ کن م  کار تو چه

! و با  کنم ها تعجب محرف   ن یمن هستند. اما من از ا  ندهیو نگران آ  کنند  م  یهم مدام دلسوز   یاعده   ی   ای

و     اگر از آن مراقبت کن  دان  که م   ی کار را م   یادانه   ی  که عنوان مثال وقتبه  شود؟  مر م  م یگو خودم م

  به تو ثمر خواهد داد. آن هم دانۀ حضور خدا.  صبر کن 
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تلف کردن است    یها فقط وقت هدر دادن و انرژکاشتن آن   و  که پوک هستند  ییهاسراغ دانه   یبرو  بخواه  اما

  کرد.  همان را درو خواه  یبار  هرچه ند یگو و جناب موالنا م

  : ت یب نیالبته ا و

  بود قیتوفیچو ب  ، فرعون  جهدِ
  بود  قیآن تَفت دوخت، او م هرچه

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

انتظار آرامش،    دی. نبامیداشته باش  انتظار درو و برداشت محصول خداگونگ   دینبا  م یکار را م  ذهندانۀ من  اگر

   ذهنمن   یهادانه   است که در زندگ   نیاز مشالت ما با خداوند و عدالت او ا  ی. و  می داشته باش  تیصلح و امن

  . میداشت ت یو انتظار آرامش و صلح و امن میجز درد برداشت نکرد  اما محصول میرا کاشت

  : ندی فرماموالنا در دفتر ششم م   جناب

  جو  ِریغ دیجو نرو   یبار چون
  گرو؟  ز که خواه ،یتو کرد  قرض

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

خود را بر کس  جرم ر ید   منه  
  پاداش دِه  نیو گوشِ خود بد هوش

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

   بر خود نه، که تو خود کاشت جرم
   جزا و عدلِ حق کن آشت با

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

  دارند جناب موالنا  ١٧۶  تیدر دفتر اول ب و

  که هر که سر نهفت  غمبریپ گفت
  جفت  شیگردد با مرادِ خو زود

  ) ١٧۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  93صفحه: 

عوام پنهان کند، زودتر    دیحضور را از د  یار ی شدنش به هش  لیراز اسرار تبد  هرکسفرمود که    (ص)محمد   حضرت

  .رسد که زنده شدن به خداوند است م اش به مقصود اصل

  : دیگوهم هست که م  ثیحد  ی و

  عل اْنجاح الْحوائج بِالْتْمانِ. فَانَّ كل ذى نعمة محسود.»   «استَعينُوا
  موردِ حسادت است.»  نعمت که هر صاحب دیها برآورخود را با پوشاندنِ آن   یازهای«ن

  ) ثی(حد
  : جناب موالنا دارند  ١٧٧ تی در دفتر اول ب طورن یهم  و

  پنهان شود  نی چون در زم هادانه
ِرستان شود یآن سرسبز سب  

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

  ی ها رودانه   . ولشوند سبز م  پنهان شوند، پس از مدت  نیراز در دل زم  یها مثل  دانه   مثال وقت   عنوانبه

اگر راز تبدشوند سبز نم  ریو د  خورند ها را مها آن بمانند، مرغ   ن یزم شدن دانۀ وجودمان را    لی . و ما هم 

  .شود دانه سبز نم نیا رید و خورند دانه را م نیمثل مرغ ا  ذهن یهامن   م،ی آشار کن

  که  میریگ م  جهینت و

  راز را با کس مو  نیو هان ا  هان
  کند بس جستجو  از تو، شَه گرچه

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

  


