
ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۵-۱مشار

  1صفحه: 

  

   روده زکات روی خوب، ای خوب

  شرحه بازگو   شرح جان شرحه 

  )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  

  ☎☎☎٩٢۵-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎
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  2صفحه: 
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  3صفحه: 

 
  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵  ) ١(از کرمانشاه یمحمدمهد   یآقا ١

 ٧ از اصفهان  سانازخانم  ٢

٠١  ی شهباز آقای  با سخنان مرضیه از پرندخانم   ٣  

۴  ه آقای ول١٣  ال 

 ١۶  ی شهباز آقای  سخنان ۵

 ١٧ ی شهباز آقای  با سخنان نگار از گلپایانخانم  ۶

 ٢٢  از استان فارس  ننده ی ب یآقا ٧

۴٢  ی شهباز آقای  سخنان ٨  

 ٢۵  مریم از آملخانم   ٩

 ٢۶ ی شهباز آقای  سخنان ١٠

 ٣١ از تهران و دخترشان خانم مهسا  عل  یآقا ١١

 ٣۴ ) ٢(از کرمانشاه یمحمدمهد   یآقا ١٢

 ٣٧  ی شهباز آقای  سخنان ١٣

 ٣٨  ی شهباز  یخانم طاهره از آلمان با سخنان آقا ١۴

 ۴٢  ی شهباز  یاز آبادان با سخنان آقا  ران یخانم ج ١۵

٩۴  ی شهباز آقای  سخنان ١۶  

 ۵٠ خانم فاطمه از صدرا استان فارس  ١٧

 ۵٣  از مازندران  نندهی خانم ب ١٨

 ۵۶  ی شهباز آقای  سخنان ١٩

 ۵٨  نجف آباد  جوزان  خانم فرخنده از ٢٠

 ۵٩  و همسر و دخترشان رز  زدیاز  ن یحس  یآقا ٢١

 ۶١  بیننده خانم   ٢٢

 ۶۴  ی شهباز  یخانم ماطال از گرگان با سخنان آقا ٢٣
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۶٨  ی شهباز آقای  سخنان ٢۴

 ٧١ آقای بیننده  ٢۵

 ٧٣  ی شهباز  یعارف از اصفهان با سخنان آقا  یآقا ٢۶

 ٧٧ از  اصفهان  بینندهخانم  ٢٧

 ٧٩  اصفهان  فوالدشهر از یمهد   یقاآ ٢٨

 ٨٠  ی شهباز  یخانم فرزانه از اصفهان با سخنان آقا ٢٩

 ٨۴  دینا از ونکوور خانم  ٣٠

 ٨٧  ی شهباز  یساله از سوئد با سخنان آقا ٩٠خانم   ٣١

 ٨٩    تهرانمرتض از آقای   ٣٢

 ٩٢ نسترن از اصفهان خانم  ٣٣

۴٣  ٩٣ سهیال از اصفهان خانم  

۵٣  ٩۴ از هرات افغانستان  رهیخانم من  

۶٣  ٩٧  شهیاز اند لیاسماع یآقا 

٧٣  ٩٩  ی شهباز  ی از کانادا با سخنان آقا سایخانم پر 

٨٣  ١٠۶ دیبا از کرج خانم  

 ١٠٩ ی شهباز آقای  سخنان ٣٩
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  5صفحه: 

  از کرمانشاه  یمحمدمهد یآقا‐١
  

شش سال، هفت    باًی . من تقرمیر یهرحال تماس بکه ما هم به  دی فرصت را داد  ن یکنم که ا  ژهی تشر و  ی  یشهباز  یآقا

  کنم.  انیرا ب اتمیمقدار از تجرب  ی  د یو خواستم اگر اجازه بده دهمکه به برنامۀ گنج حضور گوش م  شودم سال

  د؟ی زنز کجا زنگ ما د ییبفرما  قای شهبازی:آ

  سال است.   هستم از کرمانشاه، سن من هم س  یمن محمدمهد :یمحمدمهد یقاآ

  . د یی. بفرمازننداز کجا زنگ م ند یبفرما  زنند زنگ م  وقت  کنمخواهش م  نندگانی از همۀ ب  قای شهبازی:آ

  چشم. حتماً. :یمحمدمهد یقاآ

  :  دیگوشعر بخوانم که م  ی  خواهمم  اول

  تمام میتوکل جز که تسل جز 
  غم و راحت، همه مر است و دام در

  )۴۶٨ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،یمولو(
  ام.    گل افتاده به آب و  ریمس ن یدر ا  لیخ یی جورهایحال من بوده و کم  ل یخ تیب نی ا  میکه بود یمعنو ری مس  نیا در

  د یگوچه م    ی  ن یا  د، یگوچه م   فالن   ندی بب  کرد،م  یمن حس کنجاو  ذهن من  ییجورهایرفتم و    مختلف   یرهایمس

  یاز موالنا، من استاد  دترینظر من مف تر و بهبنم که کامل  انی قلب ب  م یاز صم  خواهمرا م   نی واقعاً ا  طلب بود. ول  ی   ول

  .  نمی ب نم

  ست یمو ما را بدان شه بار ن تو
  ستیکارها دشوار ن مان یکر  با

  )٢٢١ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،یمولو(
  طیهرحال شرا که به   کسان  ینباشد و برا   ذهن من  ییگوکه قصه   دوارمیکنم ام  انیب  خواهمرا م   اتمیمن تجرب   یشهباز  یآقا

  ها.آن یباشد برا حالمن بوده، کم زندگ  طیمثل شرا   شانزندگ

سال پدر من  زن گرفت     ی   باًی شش سالم بود پدر و مادر از هم جدا شدند و بعد از تقرپنج  باًی بودم که تقر  یاپسربچه   ی  من

  ات که در زندگ   یی هاکه مثال تمام آن سخت   ند یپدر داشتم و اآلن اگر بخواهم دوباره برگردم، از من بپرسند بوو من زن

بتوان   ، یدیکش ه بده  رشییتغ   اگر  من  واقعاً  ا   یریی تغ   چ ی،  آن  خ  کنم نم  جادیدر  را    لیخ ل یو  خدا  و  هستم  شادمان 
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  6صفحه: 

که اآلن    انسان   نیمن قرار گرفت و باعث شد که من ا    زندگ  ر یها در مس تمام آن چالش  هاگزارم که تمام آن سخت سپاس

  هستم، ِبشَوم. 

زد به من، من  خواست. دوسه بار که زنگ  خواه قول معروف حاللو از من بهمادر بنده به من زنگ زد    شی وقت پ   چند

  دچار تنش بودم بعد گفتم بذار زنگ بزنم.  کم  ییجورها ینزدم    زنگ  قبلش ه

تو باشد.    یهاحرف  د یآکه از دهان من درم   ییهاکالم من کالم تو باشد. حرف  ن یا  ا یجواب بدهم گفتم خدا  کهنیقبل از ا  

  ی زیچ   یانهیک   ،ها من از تو کم خواستم که رنجش از من. سال  کن   انیتو خودت را ب  خواهمباشم. م   میتسل  خواهممن م 

  . نباشد  از کس

که نکردم    یتو جبران کنم. مثال مادر یبرا  خواهمکرد و گفت که من م   هیگر   کل  افتاد و  هیکه مادر بنده زنگ زد، به گر  بعد

  . کنمجبران م ت یرا برا  که داشت ییت، کمبودهادر حق

و من ممنون از تو که تو    اتدر زندگ    تو شاد باش کهنیجبران است، گفتم ا    من کل  ی من گفتم به او که شاد بودن تو برا  و

  . ینقشت را درست اجرا کرد

را من   شان یاند، ابوده  لهیوس   ی   شانیکه به من عشق نداده، ا   فرض مادر من به  کنم من احساس م  ی شهباز  یآقا   عنی

 ی را دارد برا  ی ریحالت باز  ی    عنیبنم.   دای به من عشق ندهد که من عشق را در درون خودم پ  دی ایام که ب انتخاب کرده

  توقع نداشته باشد.    انسانکه  شودباعث م  هانی. ان یمن، پدر من همچن

  سپر شجاعت رو چون  شی و پ ر ی پذ زخم
  زِه مده تا چو کمان خَمانمت    ر یغبه گوش

  
  حد خاک تا بشر چند هزار منزل است از

  به شهر بردمت بر سر ره نمانمت  شهر 
  

  را  ی د یو کف من سر مشا یمو چیه
  پرانمت بجوش و صبر کن زآنکه هم  ین

  )٣٢٢شمس، غزل  وانید ،یمولو(
  قطع شد. قای شهبازی:آ
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  7صفحه: 

  خانم ساناز از اصفهان ‐٢

  ایحدود شش ماه    د ی بعد از شا  م یطرحتان، ما توانست   نی. من ساناز هستم از اصفهان. ممنونم بابت ا ری. وقتتان بخ سالم

  ستیآماده ن   شانیغزل ا   خوانم،را بدهم به دخترم. خب پس خودم م  . اول اگر اجازه هست من گوشمیری تماس ب  تر شیب 

  هنوز.

  بخوانم:    خواهمتجربه هست م  ی

افتاده بودند.    نیزم  یکه بر رو  دمیرا د  انسالیو م  ری از مردگان از جوان گرفته تا پ   ییهاعکس  روادهیدر پ   شی وقت پ   چند

  ها را برداشتم و با خود به خانه آوردم.آن

نبردند. همۀ    چی تا جوان همه مردند و با خود ه  ریاز پ  نی. با خودم گفتم ساناز ببدمیخودم چ  یها را در جلوعکس  یی

البته اگر به حضور زنده نشده  نیا در ذهن    قدر نیاند؛ پس چرا ااند را از دست دادهافراد فرصت زنده شدن به حضور را 

است پس    معجزه بوده  یتو   قرار گرفتن برنامۀ گنج حضور در زندگ  نکهی امر نه  ؟کن دست مدست  قدرنیچرا ا  ؟کاهل

  ! خودت هست ذهن نکند منتظر اجازۀ من ؟معطل چه هست  رید

  را   شیدستۀ خو غیتراشد ت ک 
  را  شیر نیسپار ا  به جراح رو

  )٣٢٢٢ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،یمولو(

   آدم  نینشناخت مس شتنیخو
   آمد و، شد در کم فُزون  از
  )١٠٠٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  ارزان فروخت   را آدم  شتنیخو
  بِدوخت   بر دلق   شیاطلس، خو بود

  )١٠٠١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  اوست  رانِیهزاران مار و که، ح صد
  ست و مار دوست  شُدَه رانیچرا ح او

  )١٠٠٢ تی دفتر سوم ، ب  ،یمثنو ،یمولو(
افتادم که فرمودند ما    دا یحرف خانم آ   ادِیبودم که ناگهان به   ت یبه غسل م مربوط ییهادنبال عکسبه نترنتیاز آن در ا   پس

لد    تیاگر به م   ایبرود    تیآب در گوشِ م  ت،یطور که اگر در زمان غسل م گفتند همان  شانی. امیهمانند مرده باش  دیبا

لحظه    نیدر برابر اتفاق ا  دیمرده است، ما هم با  ذهنو اَنصتوا است، چراکه به من  میبه او فحش بدهند او تسل  ایبزنند  

  . م یباش  و اَنصتوا و صبور و شاکر و راض میتسل
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  8صفحه: 

  ام؟مرده ذهن لحظه به من ن یبا خودم گفتم من چقدر در برابر اتفاقات ا ناگهان

  فی و رد   ذهنمن  یِدوم کما  ف یرد   ،ذهن اول زنده به من  فی : رد درست کنم با سه عنوان  خودم جدول  یگرفتم برا  م یتصم

  . ذهن سوم مرده به من

  .  میرو ش یاتفاق پ  نیکردم به پر کردن جدول از اول شروع

به او    شود که در من زنده م  نم یبرا م   ام ذهنمن  دهد خالف ادب انجام م  یکه دخترم کار    مثال هنگام ‐١ و با خشم 

  است.  ادبانهیکه کار او ب  م یبه او بوو فقط با آرامش  رمی بم  ذهن به من توانم م که درحال دهمواکنش نشان م

و با خشم    شودکه زنده م   نمیبرا م   امذهنمن  ، ن یببرنامه را م   ن یکه چرا ا  زند که شوهرِ سابقم به من غُر م    زمان  ‐٢

که آرامش   داردبعد از طالق هم دست از سر من برنم مرد ازدواج کردم که حت نیکه اصال چرا با ا  کند م احساس بدبخت 

  بر گهر».    ضرر ن   د یخودم است وگرنه «بر صدف آ   ذهن عدم آرامش به خاطر زنده بودن من  ن یا  که نیداشته باشم. غافل از ا 

در موارد    نکهیباا   کنم چون احساس م   ؟ به کما رفته است. چرا گفتم اندک  امذهن من  در بخش دروغ و حسادت اندک   ‐٣

  یاریرفتۀ من به هش کمابه   ذهندر تنگنا باشم، متأسفانه من  یاما اگر در موارد  کنم حسادت نم  ایو    م یدروغ نگو  یعاد

  خصوص دروغ.به  کند،حسادت م ای د، یگو م  وغنجات خودش در ی و برا گرددباز م  جسم

اما    کند، نم  بتیظاهر غ به  عن یمن به دروغ خودش را به کما زده است.     ذهنمن  ، ییبدگو  ایو    بت یمثل غ   یدر موارد  ‐۴

  بت یغ   ایب   فالن   دیگوو بعدش هم م   کند هم م  بتی عنوان دردِدل غبه  اوردیحرف کم ن   رانیدر صحبت با د  کهنیا   یبرا

  به دروغ خودش را به خواب بزند.   ذهن ذهن که من یاز روز یاست. و وا نیدروغ  یکما  ی  نیو درواقع ا  مینکن 

   ی مرده گمان بردش، ول  هم او
   ین ین دشیبود و، او ند زنده
  )١٠٠۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  ز سرماها و، برف افسرده بود  او
  نمود بود و شل مرده م زنده

  )١٠٠٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  
  مرده است؟ اژدرهاست، او ک نفست
  اَفسرده است آَلت یغم و ب از
  )١٠۵٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  آن اژدها از دستِ فقر کرمست
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  9صفحه: 

  گردد ز جاه و مال، صقر ییپشّه
  )١٠۵٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  شو زِ مات  منیکن او را و، ا مات
  او زَ اهل صالت  ست ی کم کن، ن رحم

  ) ١٠۵٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
  من تمام شده است؟  میتا  ایادامه دهم  توانم م  د یببخش 

  صحبت کنند؟ خواهندتمام شده است. دخترتان هم م   متانیتا قای شهبازی:آ

  خداحافظتان.  . خواهنددخترم نم خبل یدر کانال. خ فرستمرا م  امیبله. پس من ادامۀ پ   دیاگر اجازه بده  ساناز: انمخ

  .دی کرد ت ی. ممنونم که وقت را رعاکنمخواهش م قای شهبازی:آ

در گروه خودمان    عال  لیخ  یهاامیعضو برنامۀ گنج حضور هستند و پ  شانیدارم ا  یاخاله  ی گزارم. من  سپاس  ساناز:  انمخ

در برنامه    ن یرا در گروه تلرام و همچن  ییهاامیهم پ  شانیا   دانندکه اگر صالح م  خواهمم   شانیاز ا   جانیمن هم  گذارند، م

  بفرستند. خداحافظتان، متشرم. 

.  دی صحبت کن  قهیو حداکثر هفت دق  قه یپنج دق  د یکردند. شما هم لطف کن   ت یکه وقت را رعا  شان یممنونم از ا   قای شهبازی:آ

  ر یبه نکته باشد، د مربوط  د،یرا کوتاه کن   غامتانیپ  د یتوانعالوه شما مبه همه نوبت برسد. به  دیکن   ت یرعا  دی را لطف کن  نیا

  . رسدبه همه نوبت م   دیکن   زیپره   هانیرفتن و ا  هیاز حاش
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   یشهباز یاز پرند با سخنان آقا هیخانم مرض ‐٣

ام  آماده نکرده   امی. پرمیگ . بار دوم هم هست که تماس مرمی گهستم از پرند تماس م   هیمن مرض  د یاستاد خسته نباش  سالم

  فقط زنگ زدم از شما تشر کنم.

اشش  حدود به  است  م  ن یهفت سال  خ  کنم برنامه گوش  تأث  لی و  زندگ  ری واقعاً  ا  ادیز  ام در  از  و  خ  ن یبوده     لیبابت 

  ام.حالم که با برنامۀ شما آشنا شدهخوش

  شما گذاشته است؟  یرو رات ی چه تأث د، ییبفرما  وارستیطور لرا به راتی همان تأث قای شهبازی:آ

سخت    ل یخ  م یکه برا  افتادم    اتفاق  ی   . قبال وقت رشمیشده است. صبرم، سوتم، پذ  ادیز    لیآرامشم خ  :هیمرض  انمخ

اتفاق    ن یآن را، ا   رمی پذفقط م  رم یپذ من افتاده است. م  یچه برا  یاتفاق برا  نیکه ا   کنم فکر نم  نیاآلن به ا   رشش،یبود پذ 

  نیکه حاال ا   رومنم   ذهن لیدنبال دال   عن یمن رقم زده است   یبرا  که زندگ  دانم آن را و م  رم یبپذ  د یافتاده است و من با

. اتفاق  گردمنم  و علت و معلول ذهن  لیاآلن اصال دنبال دل  اتفاق نبودم. ول  نیمن مستحق ا   افتاد،من م   یبرا  دیاتفاق نبا

  دارم. ز یپره   لیشُر و رضا دارم و خ رمیپذ را م

  . دیر یگ م  ادی. درست است؟ دیبن د یبا  یرییچه هست، چه تغ دی نی بب د یرورا شما دنبالش م  رات ییتغ ول قای شهبازی:آ

   شدگ تیهوهم  یجاها اآلن متوجه شدم درون خودم    لیاز خ   دمیکشصددرصد درست است. من درد م  :هیمرض   انمخ

   دگیخاطر همان که اگر اتفاق مشابه افتاد متوجه شوم که به  کردمم  و سع  کردمم  ییدارد و آن را شناسا  بوده، علت درون 

  فقط درون خودم است.  لش یدرونم است. دل

  . متن خاصردیاصال ب  کردمفکر نم   رم،ین راحت توانستم ب قبال اآل  گرفتها اصال نم ام. تلفنهول شده  استاد کم   من

  .  ستیدستم ن اآلن دم  دارم ول ادینوشته زخب دست ام ولرا حاضر نکرده

  .  دیگفت  مهم  زیطور که شما چهمان د ینی ! ببالبداههصحبت کردن خوب است. ف یطور نینه اتفاقاً ا قای شهبازی:آ

  ن یکه چرا ا  تیبه درد و ناله و شا   ذهن در من  رودم    ی  افتد،اوقات اتفاق ناجور م   شتر یکه ب  افتد موقع م   ی بد    اتفاق

  ریی عنوان فرصت و امان تغآن را به   عنی  ر، ییکردن تغ  دایدنبال پ  ییبا فضاگشا  رودم   یمن افتاده است،    ی اتفاق برا

  .  آوردحساب م به

  ذهن آدم من  کند،م   دایپ   گرددبنم و دنبالش م   رییچه تغ  روداست. آدم خردمند م  رییاتفاق بد فرصت و امان تغ   هر

اصطالح  به ن یمن افتاده است و هم  یاتفاق برا ن یو دعوا و مالمت و چرا ا  ت یبه شا  رودحاال اسمش را هم بذار نادان م

    د؟یکن باعث شده است. توجه م  چه کس  نم یبب   کنم،را نم  یکار ن یکه همچن  نو پندار کمالش که م ذهن من یسازسبب
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اصالح    دیرا من اآلن با  ییجا  ی   ستم،یمن کامل ن   دی گوکنار، م  گذاردکه خردمند است فوراً پندار کمال را م   انسان   ول

  . رانیحواسش هم به خودش است نه به د جا کجاست. همۀکنم، آن

  یزی چ  ی خط، البته بهتر است    یرو  ندیآ که م  دوستان  یطورنی. همدییبود، بفرما عال  ل یخ  د، یکرد  انیرا ب  نیهم ا  شما

  دیی گوم   د یوار دارفرمول  د،ییگوم   دیخب دار  د؟یاگرفته  ادی. شما چه  ندیرا بو  راتشانییتغ  تواننداند مننوشته  سند، یبنو

  است که مردم بشنوند.  دیمف  اریبس   هانیام و اگرفته ادیرا   نیا ام، گرفته ادیرا  نیکه من ا

حواست به خودت برود، به    افتداست. تا اتفاق بد م   مطلب مهم   لیکردم، خ  ان یکه اآلن من هم دوباره ب   یمطلب  نیهم

گردنش، آن را مالمت    ندازدی را ب   تیکه مسئول  گرددو دنبال آدم م  بردم  رونیحواس آدم را به ب  ذهن نرود. من  رانید

  .  دیادامه بده  د یی. بله بفرماد یکندربرود. شما آن کار را نم  ارانهیدرد هش و حت  ریی بار تغ ر یکند و از ز 

حال  خوش   لیخ   ام ولنکردهصورت حاضر  هم به آن  ام یچون پ  رم یوقت برنامه را ب  ادیز  خواهماستاد نم   :هیمرض  انمخ

 لیخ د یفرصت را به من داد نیا کهنیصحبت کنم و از ا رم،یشدم که توانستم با برنامۀ گنج حضور و شما تماس ب   ممنونم

  . کنمم  ادداشتی کنم م  دایپها نکته بچه یهاامیدر پ لیخ  کهنیو ا

فضاگشا! در خانه تنها   لیکه تنها هستم خ  گذاشت. چون من زمان  ری تأث  لیمن خ  یکه روداشت    غام یپ   یسرور    خانم

 غامی. و در آن پکردمم   ریی تغ  لیاصال خ   گرفتمدر تماس قرار م  رید  یهانیبا قر  کهزمان  ام با همسرم ولهستم با بچه

  قدر نیباشد که من ا  فیضع  دیبا  لیعدم مرکزم خ  نیا   ندیگوخانم سرور متوجه شدم که احتماال من در جمع از درون م

  قبال.  گرفتم قرار م  ری تأثتحت  عیسر

به من    ات یواقعاً تکرار اب   عنی کنم.    یدور  اثر بد کم   ن یام در جمع هم از اتوانسته  ات یاب   ادیو اآلن خدا را شر با تکرار ز 

  ول دم یشن که قبال م  ی زیر یها و نکته کنم م  ادداشتیمو بهمن برنامه را از اول تا آخر کامال مو که نیکم کرده و ا   لیخ

کم کرده     لیبه من خ  ن یا  خوانم، م   ش یاز رو   نم ی نشو بعد م   کنم م   یبردارادداشتیرا    کردم م متوجه نبودم، درکش ن

  است.

  توانم اسمش را م   دانم حاال نم   خواندم، را م  ی عارف هند  ی شما آشنا شوم کتاب    با برنامۀ  کهنیاستاد من قبل از ا 

  نه؟  ای  میبو

  نه! قای شهبازی:آ

بودم شروع    چهارسالوسهستی. خب در سن بدینام شخص را نبر   د یبله چون شما گفته بود  م یگوحاال نم   :هیمرض  انمخ

  ا ی  به زندگ   کهنیا ی نوشته بودند شما برا  شانیهااز کتاب  یدر  شان، یا  یهاکتابعارف را، مطالعۀ  نیا  یهاکردم کتاب

  . شودسخت م   لیخ  تانیبرا    ر یمس   چون ط دی زنده داشته باش اداست  ی  دیبا  دی برس  فراآگاه  ا ی به آگاه 
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ها را  خانقاه رفتمهست م ادمیمن    رفتم،جاها م  لیکنم و با همسرم خ  دایاستاد را پ نیگرفتم که ا میمن بعد از آن تصم   

  عن یهستند به من...     استاد واقع  ها نیکه حاال ا  د یمثال به من بو  که نیاز ا    حس   چ یو ه   کردمو با همه صحبت م  گشتم م

  که من واقعًا دنبالش بودم نداشتند.  یزی و آن چ ستندین واقع اداست هانیکه ا  شدممتوجه م 

در ماهواره در خانۀ   گشتم،دنبالش م همهنیشما آشنا شدم. با همان برنامۀ اول متوجه شدم که واقعاً ا با برنامۀ کهنیتا ا 

  . دانستممن بوده و من نم

پنج سال  بود، چون واقعاً چهار   ری من د  یبود، برا  رید  سالونهستیمن در ب  یبرا   درهرصورت درست است که کم  ول 

  .  کنمهم دارم استفاده م  لیکردم و خ دا یخب باالخره پ گشتم ول یاستاد نیبود دنبال چن 

  تیبرنامه برا   ن یا   رد،ی رشدت را ب  یجلو  ر یمس   ن یدر ا  که بخواه  ی زیهرچ    عن یبرنامه دارد،    نیرا ا   ادیز   ل یخ  ت یآن ظرف  و

  ی رشد    یرا برا  ۀ موانع درونرا برداشته است، سد هم  زی چسد همه  ییجورهای!  کنکه حاال چرا رشد نم   کند باز م

  برنامه. ن یانسان برداشته است ا

که دارد    یابرنامه  هم داشتم ول  یریام، حاال استاد دخوانده  یادیز  یهاام، کتابام کار کرده) رفتهNGO(اُج من ان  خب

شما   ی بایز   یهاشما و برداشت  ی هاگنج حضور و صحبت  لحظه، برنامۀبهقدم، لحظهبهقدم  کند واقعاً دارد به من کم م 

  موالناست. ات یاز اب 

  برنامه هستند.  ن یاندرکاران ادست کهو از همۀ کسان تانی هاتان بابت زحمتاز برنامه کنمواقعًا تشر م  

  . کنمم   . با شما خداحافظ دیسالم برسان  د، یلطف فرمود ل ی. ممنونم. خکنمخواهش م قای شهبازی:آ
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  اله ول یآقا‐ ۴

  . حالتان چطور است؟ ی. درود بر شما استاد شهبازمیعلسالم :الهول یقاآ

  . دییخوب، بله بفرما لیخ قای شهبازی:آ

  ممنون از لطفتان.   لی . خ دی شاءاله شما سالمت باشخدا را شر، ان :الهول یقاآ

  شما؟ د ی. خوب هست دی سازرا م ایکه دن  ییهابرنامه  نیدرد نکند با ا  دستتان

  . دیی را بفرما غامتانی ممنون. پ  لیخ قای شهبازی:آ

 م یبهتر شد  م؛یبرنامه چه شد نی و خدا را شر با ا  می. چه بودم یبرنامه آشنا هست  نیما چند سال است که با ا :الهول یقاآ

  ن یبا ا  دیسازم  دی را دار ایبدهد که دن ریشاءاله شما را خان. خدا یشهباز یآقا  میکرد دایناهنجار نجات پ ت یوضع نیاز ا

  برنامۀ خوبتان. 

واقعاً   سم،ینوصفحه م   یموالنا را رو  ی. من فقط شعرهادیسازرا شما م   ای. دنسازم. من نم دیدار  اریاخت  قای شهبازی:آ

  . دی کنرا شما م  کار اصل  کنمنم  یمن کار

و چه    ییهایماریواقعاً چه ب  ریبودم که د   آدم    یمن    اشییبرنامۀ شما، خدا  نی. واقعاً اکنمخواهش م  :الهول  یقاآ

  من.  ی من از صبح تا شب هزاران سال بود برا یقراریب   نیا  شودو باورتان نم  یی هامرض

در، آن در، انسان    نیبودم ا   مارستانی. چقدر وقت ب ختیهم ررا به  زمی چشدم، تمام روده و معده و همه  ماریشدم، ب   معتاد

را.    یزیچ   حل کن  توان گم است، نم  مسئله را ندان شما صورت  مسئله وقت  نیاست/دارد) واقعاً ا(گم کرده از خودش  

  ییجا  ، ها به مقام انسان  نی واقعاً ا  زها،یچ  ن ی. واقعًا شما با ارا حل کن   ئلهمس  مسئله باشد تا بتوان   صورت  دیفقط با 

  . خواهندچه م دانندم  کنند، م   دایمسئله را پصورت ی باالخره   رسندم

گم  ما  ا  ی )  میدار/میا(کرده  اآلن  با  واقعاً  نم   یهااعصاب  ن یعده  م   دانند داغون که  ب   شود،چه  تا شب    ی قراریصبح 

  ست یشاءاله شما را صدوب خوب است. خدا ان  یاستاد شهباز   لیبرنامه خ  ن یو چار بنند، ا  ند یچه بو  دانند و نم  کشند م

. ما  دیباش  ندهی پا  د یشما با  د،ی سازها را  م انسان  همهنیشما که ا  م؟یخورکند. واقعاً عمر ما که به چه درد م   ندهیسال پا

  ...  م یتوانرا م  نه کس  م؟یخورم  یآخر به چه درد
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زندگ   لطافت   نیا اآلن خودم،  من  نم   ام،که  ب   شودباورتان  بود.  تقر   ستیکه چه  به س  باًیسال  بودم.    دانم نم   اریمرده 

برنامه  نیهست که با ا   هفت سالشش  ی ) من  کنممصرف نم(اآلن    ر یهشت سال است داآلن من هفت  کهنیبا ا   یمعتاد

  ام. آشنا شده

واقعاً   تواند راحت آدم م    لیبرنامه. خ ن یبا هم  ر، یدارم د  ادیهفت سال است، نه اعتشش  کشم م  اریاآلن نه س  ر ید   من

   لیکامل که انسان داشته باشد خ   ن یقی    یبه    تواند راحت م  ل یچه است خ  ان یکه جر  داندکه اعتماد به نفسش م  وقت

  را.   اشرا زندگ زش ی چخودش را همه یخودش را واقعاً اداره کند، فکرها  زندگ تواندتر م استوارتر ثابت

که    دانمدفعه نم  ن یا  رید  شدنم   رمیتماس  ب   خواهموقت هست که م  لی. من خمیواقعاً از شما ممنون هست  لیخ  ما

  شدنم  میزد هرچه زنگ مما    زدندزنگ م   شهیکه هم    کسان  چندوقت   هانیبدهد ا   رتان ی خدا خ   یچه شد استاد شهباز

  .یاستاد شهباز

چقدر آدم    دیدان دسته... مبهدسته  هانیاگر ا  از همه ول  می بر خوب هستند. ما لذت م  ل یخ  هانیبدهد ا   رشانیخدا خ 

مثل ما    شاناز زندگ   نیدوتا حرف مثال هم  ی   ند یا یب   دهای جد  ن یهم  ند، ی ایب   هاخط هستند؟ باآلخره اگر بعض  نیپشت ا 

  م،یبردسر م و واقعاً در مرگ صددرصد به  هاسخت   نیو ا   می ارا تجربه کرده   ندگز   یزهایو چ  ادیو اعت  بدبخت   قدر نیکه ا

  . زهایچ نی از ا ریچهارتا د ندی را بو شانیصحبت کنند ماجراها ند یایبرنامه... ب  نیکه ا   دانندم  هانیا

غلغله   ریکه د  چاه  نیبه تَه هفتم  م،یرسم  یبست صددرصد تاراست مثل ماها که واقعاً به بن  کسان  یبرنامه برا نیا 

  سمت.  نیبه ا   ندی ایها ب انسان نیا  دیها با به آن طرف شودم  دهی است و گوشمان کش

سر واقعاً در ظلمت به  قدرنیکم است حاال مثل ماها که ا  شانذهنمن  ندیگوها؟) م که برنامه  هانیا   دانندکه نم  (هابعض

  برنامه هست فقط.  ن یبه ا  اجیواقعاً احت میبر م

چهارروزۀ عمر    نی ا  م، یبن   زندگ  م یکه واقعاً بتوان  د یبرنامه را ادامه بده  نیواقعاً ا   د،ی که واقعاً شما سالمت باش  شاءالهان

  . میکه اگر دار

با قانون جبران    شودجبران) نم(قانون    نیا   جورهچی! ه شودبا زبان که نم   یشما تشر کنم. چجور  از   دی من اآلن واقعاً با 

  با...   شود،نم

  شاءاله شما را سالمت کند. تشر کرد از برنامه،  خداوند ان شودنم واقعاً
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که هر هفته    یی هانیا  یجورنی ا   میما  بتوان   قل که حدا  د ی) کردیکار(دستتان درد نکند واقعاً که    و سالمت  د یباش  ندهیپا

آن  ندی ایب   باری سه هفته    بار،یدو هفته    ند،یآ م ب   دیهم که جد  ییهاتا  تا تلفن    میدان . ما نمندیا یهستند  با چند  که 

  . م یریب  م یتواننم  م یکنم  یهرکار هما ک  کنند، چار م  ای  رندیگ م

را بنند، دو کالم حرف هم که    شان یهاهستند، صحبت  لی چون خ  رند، ی مه تماس ببرنا  ن یکند که همه بتوانند با ا  خدا

  . ندی بو اتشان یدرد بخورد، از خودشان، از تجرب به زنند م

شعرها من خودم استفاده    نیکه به مشل بربخورم از ا  ییشعرها را اصال هرجا  نیاست ما خودمان ا   عال  ل یهم خ  شعرها

  .  کنمم

  ادداشت یام،  شعرها را حفظ کرده  ن یاز ا   لیشماره تلفن حفظ کنم، خ  ی   توانماش را نم چقدر هستند من که همه  شعرها

  حواسم باشد.   زند م  مواظب رفتارم هستم، مواظب ذهنم هستم که حرف  رسمم  ییجای که مثال    یی ام بعد آن جاکرده

واقعاً در کنار شما معلم   میبتوان  می. خدا کند که هنوز در اول راه هست میادهیشاءاله رسان  ییجای خرده تا    ی تا    باآلخره

  . میکه ما هم استفاده بن  دیشما باش د،یسازکه جهان را م  بزرگ  ن یبه ا

ها  برنامه انسان  نی. واقعاً به ایدارند). مردم اآلن سردرگم هستند استاد شهباز  ازین(برنامه    نیواقعاً به ا  یادیز  یهاآدم 

  که عمر ما سر عمر شما باشد.    . الهدیشاءاله که هزار سال زنده باشدارند. ان اجیاحت

  . کنمم   با شما خداحافظ   ،عال عال د، یدار اریاخت قای شهبازی:آ
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  16صفحه: 

    یشهباز یسخنان آقا ‐۵
  

  .بداند که امتداد خداوند است د یبا کند م   یاب یبد ارز  اریهست که ذهنش بس در هر وضع  هرکس 

که اطرافش هستند، دست    ری د   ذهن   ی هادست از سرش بردارد و من  اش ذهن من   عن یاگر دست از سر خودش بردارد   

  . کندخداوند او را درست م ای  ه، زندگ چند ما مییدر عرض چند روز، حاال نه بو شوداز سرش بردارند کارگاه خداوند م 

  . می. دست از سر هم بردارم یکه امتداد خداوند نباشد فقط ما مزاحم هم نشو ست ین   انسان ی  چیه

  .  مینکن  را حبر و سن  رانید  خوانم، چند دفعه است که پشت سرهم م  ریام، دخوانده جانیرا من ا ت یسه تا ب  نیا بارها

  سم، ینورا م   تیجا ب . من آند یر یب   ادیاز من    دییایب  دیست یبلد ن   میگومن شما را نم   کنم،نم  هم شما را حبر و سن  من

  .  دیدانخودتان م رید میگو م  دهمم  ح یمقدار توض   ی

  د؟ یکن فکر م  یطورچرا آن د؟ی ده چرا به حرف من گوش نم  د؟یکنعمل م  یطورچرا آن د،یستیرا چرا بلد ن ی  رمیگ نم

  .  کندنم   کننده است و کممنحرف ها نی. استیدرست ن هانیا  د؟ی شما دار ستیباورها چ  نیا

دست از سر مردم    م، ی. اگر دست از سر خودمان بردارمی. دست از سر خودمان هم بردارمیدست از سر مردم بردار   د یبا  ما

  . میدارهم برم 

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۵-۱مشار

  17صفحه: 

   یشهباز یبا سخنان آقا ان یخانم نگار از گلپا ‐۶
  . خوانم م  تانیبرا   اریبه اختام راجعنوشته  یمطلب  ی

آن    امذهنکه من  گذارمو نم   کنمرا تکرار م   ات یاب   شیبه جا  دهم، م   وقت   امذهن مختلف من  یرا به بعدها  ارمیاخت   من

  ش یو سوت ندارد و به جا  د یبو  خواهدرا م   ذهنم هر حرف   کنار وقت  گذارمرا م  ارمی. من اختردیرا دستش ب   اریاخت

  :خوانمرا م  ت یب   نیا

  تا بر جانِ تو  ر،یبپذ اَنْصتُوا
  اَنْصتُوا  یِ از جانان، جزا دیآ
  )٢٧٢۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  که: گذارم م  تیب نی را به ا ارمیو اخت  کنم به خودم ذوق منسبتها  از توجه آدم  وقت گذارمرا کنار م  ارمیاخت  من

  بِه  ز ی پره ،نباشد قوت چون
  آسان ِبجِه  طاقیفرارِ ال  در

  )۴٩۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
  :شودچراغ راهم م  ت یب   نیو ا  شومم  نینش بد هم  نیبا قر   وقت گذارمرا کنار م  ارمیاخت  من

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

  لشیکند و کارها مطابق م  یز ی ربرنامه  خواهد ذهنم م  وقت  گذارمرا کنار م  ارمی. من اختکنم دقت م   نم یدر انتخاب قر   و

  :دهمم  تیب نی را به ا ارمیو اخت رودنم  ش یپ 

یف نََفخْتوح   هر نم ست دهیرس  
کم را رها کن  شیب غم و غم  

  )١٩٠۵شمس، غزل  وانید ،یمولو(
  :دهمم   ت یب   ن یرا به ا  ارمیمرا مالمت کند و اخت  خواهدو م   رود ذهنم مدام به گذشته م   وقت  گذارمرا کنار م  ارمیاخت   من

  گذشته حسرت آوردن خطاست  بر 
  آن هباست  ادِیرفته،   دینآ باز
  )٢٢۴۴ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

را به    ارم یها و همارانم بداند و اختمرا برتر از آدم  خواهد و م  د یآپندار کمال سراغم م  وقت  گذارمرا کنار م  ارمیاخت  من

  :دهمم  ت یب   نیا
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  18صفحه: 

  ست بده یر یاََنا خ سیابل علّتِ
  مرض در نفسِ هر مخلوق هست  نیو

  )٣٢١۶ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،یمولو(
  :و

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

  )٣٢١۴ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،یمولو(
به ا  اریناظر آن باشم و اخت  توانم و نم   زندکه ذهنم پشت سر هم حرف م   وقت  گذارمرا کنار م  ارمیاخت   من   ت یب  ن یرا 

  :سپارمم

  تو را بدیآن باشد که نفر   حزم،
  سرا نیا یِهاو نوش و دام  چرب
  )٢١٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

گنج حضور را گوش    توانمو نم  رود و مقاومتم باال م  شومکه از جمع دوستانم دور م   وقت  گذارم را کنار م  ارمیاخت   من

  :خوانمرا م  تیب ن یکنم، ا

  بِر و بر انبار خواه نیاز ا گر 
  ساعت هم ز همدردان مبر مین

  )٢۶٣٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
  .  دهمهم گوش م   شتریب   لیخ  یمعنو یهاامیبه پ  و

  :سپارمم  تیب ن یرا به ا ارمیو اخت  رومکه به علت و معلول ذهنم م   وقت گذارمرا کنار م  ارمیاخت  من

  و شر ر ی هر خ رسدمسبِب م  از
  پدر   یا طیاَسباب و وسا ستین

  )١۵۵۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(
  :دهمم  ت یب   نیرا به ا  ارمیو اخت رمی گم  یو آن را جد شوماتفاق لحظه م  ری که درگ  وقت گذارمرا کنار م  ارمیاخت  من

  یی سازدر آخر زمان کرد طَرب اری
یی او باز او جِدِّ جِد، ظاهِر باطن  
  )٣٠١٣شمس، غزل  وانید ،یمولو(
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  19صفحه: 

  علم کشت  نیبد اریعشّاق را  جملۀ
  یی نکند هان و هان، جهل تو طنّاز تا

  )٣٠١٣شمس، غزل  وانید ،یمولو(
  :دهمم  ت یب   نیرا به ا  ارمیسراغم و اخت  د یآترس م   وقت گذارمرا کنار م  ارمیاخت  من

  ترساندت که م  نیکرم دان ا از
  بنشاندت  منیبه مل ا تا
  )١٢۶١ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،یمولو(

  یدلسوز  رانید  ی برا  خواهمکه م   وقت   گذارمرا کنار م  ارمیبود که اخت  ن یمورد آخر هم که حاال کامل نبود در مورد ا  و

  کنم و که:  ها را حبر و سن کنم و آن

   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  بدخُو و خال را  شیخو
  )٣١٩۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  را».  ری مر غ  آخر بود: «تا کن  ت یخوب بود. البته ب  لی! خ نیآفر  ن،یآفر قای شهبازی:آ

  آ بر...  دهی آ، د دهید شود،آ شروع م دهی با د  اشی   م؟یبردار  رانیکه دست از سر د  دیدان را هم م  ر ید ت یب  دو

  نگار: انمخ

  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت
  )۴٧٩ تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  . زحمتیب   دیهم بن   معن  ن، یآفر ، یگرم قای شهبازی:آ

ها خودشان را کامل کنند،  که آن   ها نوحه بخوانآن  یرا، برا  رانید   نی بنش   کهنیا  یجااست که به  ن یا  اش معن   نگار:  انمخ

  خودت کار کن.  یدارد، رو خودت چه مشل  ذهن من  نیکن و بب  هیبه حال خودت گر 

مان اگر هم صد  جمع یهم برا میبن میتوان خودمان م یاست که هم ما برا حتینص  ی نی . ا نیآفر ن،یآفر قای شهبازی:آ

  کنند.   هیبه حال خودشان گر نند ینفر بنش  ون یلیصد م  م،ینفر هست   ونیلیم

  قیارتعاش از طر   قیاز طر    درست  ن یخودشان را درست کردند، ا   نکنند. وقت   ه یگر  ر ید  یها ملت  انشان، یحال همسا  به

  .رودهم م  رانیو د انیاشعاِر مثل موالنا به همسا نیهم
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  20صفحه: 

  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت
  )۴٧٩ تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  ت یب   یکن. آن    هیخودت گر  یکن. اصال برا  هیخودت گر  یبرا  نیهم بنش   مدت   ی   ،کن م  ه یگر  رانید   یچشم من، برا  یا

  مرده خود را...   د؟یهم بلد هست 

  بله.  نگار: انمخ

  ست اوخود را رها کرده ۀمرد
  رفو دی را جو  انهیب ۀمرد

  )١۵١ تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
   ذهن که مرده خودش را رها کرده، من  . هرکسکندم  فی تعر  ن یرا با ا  است. موالنا نادان  ابله ف یتعر نیا قای شهبازی:آ

  خودت را زنده کن. تو خودت را درست کن.   را. تو مردۀ رید  یمرده   کند خودش را رها کرده و اآلن رفته رفو م

زندگ   زندگ تو  در درون  با دشودم    تو  رو  دی. توجه کن م یندار  یکار  رانی.  باشد  قرار  اگر  اثر سازنده    ران ید  یکه ما 

با    م یباش ذهن من  یکه خودمان    ن ینه ا  م،یاثر بذار   م یخودمان بتوان   با درست  م یاول خودمان را درست کن   د یبا م، یبذار

  .  میکن را عوض   رانید  میتمام جهالتش، بخواه 

  سمیجا ننوموالنا را آن  تینشده که من ب  یابرنامه  چیه جانیمن ا   کنم،شما را درست نم جانیمن ا   دهم،م  حیتوض دوباره

کار را بن، برو    نینگفتم برو ا  به کس   جانیموقع هم ا  چیه  موقع صحبت نکردم. چیاش صحبت نکنم. از خودم هو درباره

  .رمی ب  میتصم  توانم نم  .دانمشما را نم من زندگ   د،یدان آن کار را بن. گفتم شما م 

جوان باشد و    موقع   یاگر     ول  کنم هم زنگ بزند به من، بخواهد با من مشورت کند که البته اول قبول نم   و هر کس 

  .  دیر یب  میموضوع است، حاال خودتان تصم  ق یحقا هانیا می گوبشود کم کرد، م  خردهیمتوجه بشوم  

من، شما    دانمنم  میگو کار را بنم.؟ م  ن یمن بروم ا  رم؟یمن بروم از همسرم طالق ب  پرسند. مرتب م میگوموقع نم   چ یه

  .  دانم من نم   د،ی ری ب  میتصم  د،یکن   دایحل پراه  د یتوانشما م  د، یفکر کن   د یتوان شما م   د، ی. شما مسئول هستدیدانخودتان م

کار کن!  چه  م یمن بو  دیبذار  د، یستیخانم شما بلد ن   د، یستی آقا شما بلد ن  کهنیا. نهدییرا بو  نیاحتماال هم   دیهم با   شما

  که خودش مرده است.   زنده کند در حال خواهد است که مرده خودش را رها کرده و رفته دنبال مردۀ مردم را م کس  نیا

  نه؟   ان، یاز گلپا د یبود که! فرمود  عال ل ی. خب خانم خعال بله
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  21صفحه: 

  .  رمیگ تماس م  انیبله از گلپا  نگار: خانم

  اسمتان چه بود؟ قای شهبازی:آ

  نگار.  نگار: انمخ

که    جانیکه من ا  دییگوم  د،یارا خوانده  هاتیشما ب   .میخواهرا ما م  نیبود. هم   عال  لینگار خانم، خ  قای شهبازی:آ

آن را نکو    اریاخت   د یگوکه م   د یبخوان  د یهم بلد هست   تی . آن دو ب ستمیچون بلد ن  ت، یب   نیبه ا   دهمرا م   ارمیاخت  رسم، م

  باشد که او... 

  بله.  نگار: خانم

  . مینی بب د یبخوان قای شهبازی:آ

  نگار: انمخ

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

  )۶۴٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  نهار یز ،ینباشد حفظ و تقو چون
  ار یاخت ندازیکن آلت، ب دور

  )۶۵٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(
  ! نیآفر  نیآفر  نیآفر  نی. آفر تو شاگرد خوب موالنا هست  ن،یآفر قای شهبازی:آ

  من.   اریدر اخت دی فرصت را  گذاشت ن یممنونم از شما که ا  لیخ  نگار: انمخ

  .عال   عال نگار خانم، خداحافظ. عال  دیدار اریاخت قای شهبازی:آ
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  22صفحه: 

  از استان فارس  بیننده یآقا ‐٧

مدت کسب    نیا    که خودم ط   اتیتجرب   ، ییزهای چ   عنی. واقعًا  کنماست برنامۀ شما را تماشا م   مین وسالی حدوداً     من

  وپنج سال است.  کردم. من خودم اآلن عمرم حدود چهل

من زندگ   قبال زندگ  د یو شا  د یبا  کهیآن طور  اد،یام زدر خانواده  ام   نم ،حت   ی چون با مسائل مذهب  کردم ،   حت     با مسائل

  بودم.  ت یهواش همهمه هانیا  ن ید

راه    دمیاآلن استاد فهم  نی. ولمیرفتها اصال راه را درست نموقت  ما بعض   د یطور که جناب استاد، خودتان فرمودهمان 

  یاستاد شهباز  م یگوکه م   دمی رس  یی جا  ی من»، من به    ی«شمس من و خدا   دیگوطور که موالنا م را دارد همان  قت یحق

   ...لیام خمن و خانواده یبرا دی اکه آورده یمن شده است. چون واقعاً نور یمن خدا یموالنا

من در خانه حت   قبال  با زن دعوا داشتم، با بچه دعوا داشتم. درست است من دورِ مواد نمنیول  رفتم  ی زهای با چ  ت یهوهم  

  به حضرت عل  ا ی  کرد م  نیبه حضرت عمر توه   کهبا کس   اسالم، حت  ن یبا د   . حت حت  ی مذهب  ی زهایبودم با چ   ر ید

  بودم.    تیهوهم دندکه بو هانی هرکدام از ا   حت کردم  نیتوه

  )ه؟یداوود یروزها(با   حت ل،یل امیشبانه و نماز ق یبودم مثال با قرآن و نمازها  تیهو هم ییزهایچ با

خداوند از ما    دی و شا  دیکه با   ی زیکه واقعاً آن چ دمیاآلن فهم   سخت بود ول   لیخودم هم خ  ی برا حت   کردمم   ییکارها ی

  یزیچ   نیتر مهم  ن ی. امیرا از خودمان دور کن   ذهن   یهادل خودمان را، همۀ من   عن ی  میکه دلمان را به او بسپار  خواهد م

  گرفتم.  ادیمدت از گنج حضور  نیبود که من در ا 

م   ادیز  کهنیا    ی  نیا   ی نم  یرو  گذاشتم انگشت  اولکردممردم، خودم سوت  از طر  یبار   ن ی.  برنامۀ شما  با    ق یکه 

! گفتم چه است؟ گفت استاد گفته است  دی آبه تو م   ن یا  ایخواند بعد گفت برادر ب  یشعر  ی خواهرم آشنا شدم، خواهرم  

  خودت کار کن!  یمردم، برو رو یرو یکه انگشت بذار  شعر موالنا و حافظ و بلد هست   که تو بلد هست  حرف  ی که 

) خودم دگانم؟ید(. فقط امرفتهام اشتباه مکه اصال من تا حاال راه را داشته دمیگرفت، واقعًا فهم امهیرا که گفت گر ن یا من

  اصال!   کنم من خودم در اشتباه هستم. من دارم چه کار م  دمی . بعداً فهمدمید و مردم را همه در اشتباه م   دمیدم   غمبر یرا پ 

مردم    کهنیا  ی مردم. برا  یانگشت گذاشتن رو  یفقط برا  خوانمم   یشعر سعد  خوانم،حافظ را م   خوانم، موالنا را م   شعر

  را...  

  شان یتا مردم را سرِ جا رفتم هرجا که م  من در هر جمع  عنی خدا از زبان مرا عاجز نکرده،   دیگو ما که م میدار  مثَل   ی

  . ذهن منطق من ؟چه منطق  ول  کنممن دارم با منطق صحبت م  گفتم. مشدمقانع نم عن ی  نشاندمنم
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  23صفحه: 

  د یببخش   یاست که با شما اآلن استاد شهباز  مینوسالی  باًی مدت که تقر  نیمن بود که من در ا  یهابیع   نیتر بزرگ  هانیا

  ام.هول هم شده خردهی

  دمیام و واقعًا دگرفته ادی  یخوب   لیخ  یهادرس  لیخ   عنیکوچ هم مثل بهار خانم، مثل...  یهااز بچه  واقعاً حت  عن ی 

  سال.   یامدت، در مدتِ چهل و خرده  نیام در اخودم را بزرگ کرده ذهن است که من من نیا  قتی که راه حق

  ی با نور موالنا با آقا  قتیکه آشنا شدم با نور حق  کنمباز هم واقعاً خدا را شر م  سه سال دارم ولواست اآلن چهل  درست

  . نمی من درست بب هانیا ق یکرد. از طر مانیآشنا یاستاد شهباز

«اَنصتوا» است.    خوانمکه م   ی شعر  ن یترشیاآلن ب  کردم،صحبت م  ادیبود که من ز  نیکه داشتم ا  مشل   نیتر شیب  من

م  نیا  شهیهم ذهنم  در  بعض  آورم،را  هم  منوقت  باز  م  ذهنها  گول  را  م  زندمن  هم صحبت  هم    ول  کنمباز  باز 

  تر کنم.  که صحبت را کم میگو م یادفعهی

  ی . اگر که کارزدمها من کتک م وقت  را بعض  م یهانباشد. بچه  هانیکه ا  کنمخودم اجرا م  یارم هنوز روخودم هم د  دیشا

منطق    نی. با کتک زدن با زور گفتن، ا ستین   یطورنینه ا  دمی اآلن د  . ولدادمها تذکر م بارها به آن  کردندرا اگر اشتباه م

  . یبا زور جلو ببر  نیبا د  خواهاست که تو م  ذهن من

  مین   وسالی اصل ما است که اآلن    نیخودش به خودش زنده شود. ا  خواهدبا زور ما را اجبار کند. خدا م  امدهین  خدا

نه از    میهمسر را بزنم که بو   ایبچه را بزنم    کهنیخودم به خودش زنده بشوم. نه ا  دیام که من واقعاً باهست که آشنا شده

که من واقعاً تا حاال    امدهیباشد. حاال من االن فهم  د ینبا  یطورنیباشد ا   یطورنید ایچه و چه، با  ق یطر  از  ایاسالم    ق یطر

  ام و شر و هرچه شرش کنم کم است. کجاها رفته

را    ن یکه خودش آمده است. پا گذاشته است وسط. ا  کنم به من داد، شرش را م  ها نیکه از ا  کنم شر نعمت را نم   من

  .  کنممن شر خودش را م   نیخوب است ول ل یشر نعمت هم خ دی طور که گفتهرچه شرش را کنم کم است. همان

بار تالش کردم که تماس    ن یمدت چند  ن یدر ا  رم یگ بار است که دارم تماس م  ن یکه من اول  می بو  رمی خواستم تماس ب  فقط

ول رم یب   نتوانستم افتخارش را نداشتم. منیاز ا ترشیهم نشوم ب نندگانی مزاحم وقت ب  یاستاد شهباز یآقا دی بخش .  
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  24صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐٨
  

ها  چون آن  میر یب   ادی  زهایچ   لیخ  م یتوان م   خوانند، کودکان خودمان اگر شعر موالنا هم نم    کودکان عشق حت  نیاز ا   ما

  ستند،یبلد ن   ی زیچ  هانیا  م یکنفکر م   می دار  ذهن را بلد هستند. ما من  یی بلد هستند، دانش خدا  اند، دهیور رستازه از آن

  :  دیگو. م رسدنم  نمجسمه هستند، کوچولو هستند عقلشا

  پسر یعقل باشد ا ریپ ر،یپ
  و سر یاندر رو  ی مو یدیسپ ن

  )٢١۶٣ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
  ند یگواو را م  ری است اگر انسان به حضور زنده شود، نور حضور داشته باشد پ   عقل است، خرد است، خرد زندگ   ری پ   ر،ی پ 

  دارد. د یسف یو سرش موها ش یرو کهنینه ا
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  25صفحه: 

  از آمل   میخانم مر  ‐٩

  . رمیگ از آمل تماس م  رم،یگ بارم هست که تماس م  نی هستم اول می من مر  :میمر  انمخ

  خانم!  م یبله مر قای شهبازی:آ

  .  میاز تجربه خودم بو  خواستمم   ام، ولآماده نکرده  ی زیمن چ د یببخش  :میمر  خانم

  .د ی! بفرمائنیآفر قای شهبازی:آ

که مثال ما چون ژنمان   کردم لحظه بود من فکر م  نیبه بودن در زمان، در ا که داشتم راجع یاتجربه ن یمن آخر  :میمر  انمخ

  کهنیبه ا   می اند، پس ما محوم هستاند ما را نخواستهبوده  یطورنیاند مادرمان ابوده  یطورنیاست، پدرمان ا   یجورنیا

  را که: تیب ن یخب ا  ول میبن   زندگ  یطورنیا

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

  )۶۴٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(
  نیاگر مثال بهار بشود ا   م ینی ب م   م یکن ما به درخت نگاه م   کهها گذشته و مثل زمستان. وقت هست که گذشته  ن یا  تیواقع

  ها زمستان است. لحظه بهار است و گذشته

و هنوز خش است    کندم   دارد در گذشته در زمستان زندگ شانیکه   مین یو بب   میها در بهار نگاه کندرختکه ما به    اگر

  از ذهن رفته باشد.  کهنیمر ا کند کار را  نم نیا  درخت  چ یه  عن ی  میکنو برگ نداده است، ما تعجب م 

گذشته    که درصورت   م،یکن نم و در لحظۀ حال زندگ   م یکنم زندگ   ندهی در آ  ا یو    میکن م ما متأسفانه در گذشته زندگ  ول

  لحظه است.  ن یهم ست یچه هست و نزمستان است و رفته است و لحظۀ حال در واقع بهار است. و هر

در     عنیکه    م یگرفت  ادیگذشته ما    یهامثال از نسل  ها لیخ   مدت گذشته که حت   ن یتجربۀ خودم بوده است در ا   متأسفانه

من سخت    ی برا  لیخ   نیو ا   می تنها در زمستان گذشتۀ خودمان هست نه  حت   م؛ یگذشتۀ خودمان هم هست   یهازمستان نسل

هست من نتوانستم آن را حفظ بنم که خداوند    یموالنا که عرب   یاز شعرها    ی   خب وقت   لحظه باشم ول  ن یبود که در ا

ما هنوز    و آن تمام شده ول  دهیخداوند گذشته را بخش    عنی.  دیرا بن   تانو شما زندگ  بخشمکه بهار...، من م  دی گوم

که در    یزیپدران ما و آن چ   ا،گذشتگان م   ران، یکه د   یزیبه آن چ  میدان و خودمان را محوم م   م یاگذشته را رها نکرده

  کم هول شدم.  ی . استاد من م یخودمان رفته است آن را ادامه بده  گذشتۀ زندگ
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  26صفحه: 

! هول  نیآفر  دییگوم   د یهم دار   مهم  زی شما! چه چ  د یکنصحبت م   بای . چقدر زدینفس عميق بش  ی بله    قای شهبازی:آ

  . دیکن صحبت م  قشنگ نیشما به ا   شدن ندارد وقت

  متشرم.  مرس   :میمر  انمخ

و   خوردمدارو م   رفتم، دکتر م   یطورنیا  یهایماریو ب  خاطر وسواس، افسردگکه به  شی هشت سال پ من مدت هفت 

بود که من خوب    نیفرضم بر ا    پزش ولدکتر روانشناس، روان  خوردمدکتر، دارو م  رفتم...، م گفتمهم مثال م  شهیهم

  ام را تا آخر عمرم حمل کنم. که به ارث گرفته یی زهای چ نیخودم امن محوم هستم که از اجداد  شوم،نم

  نتوانستم.   ریآمد د  ایکه باردار بودم آشنا شدم بعد که دخترم به دن  با برنامۀ گنج حضور وقت  ول

به من   انیاطراف رانید کههمان سه ماه کامال دگرگون شده بودم، درحال سه ماه برنامه را مرتب و کامل گوش دادم، ول 

  کم شده، از وسواست کم شده است و ...   ات ن یمثال بدب  ،یامهربان شده یاعوض شده یاکه تو مادر شده  گفتندم

  خاطر همان سه ماه...من فقط به  کهصورتدر

  با شما صحبت کند.   خواهددخترم هم م  د یببخش 

  شانیا  د یچشم. اگر هم عجله دارد بده   م، یده وقت به دخترتان هم م  د،یباشد حاال شما صحبتتان را تمام کن  قای شهبازی:آ

  صحبت بنند... 

هم پشت خط هستند دوست دارند صحبت   ه یبق دانم ام، مخودم پشت خط بوده دانم م  دهمطول نم  ادیمن ز  :میمر انمخ

  آمد خب نتوانستم برنامه را گوش کنم، دوباره برگشتم به حالت اولم. ایدن  کنند من دخترم که به

بهتر هست    لیدوباره حالم خ دهم؛ سال گذشته دوباره برنامه را مرتب گوش م   ی االن دخترم پنج سالش هست و من از   

  عنوان مسن، ول به  کردمبرنامه استفاده م ن یبه صورت قرص از ا  مدت   یست که من  ا ن یکه هست ا  یزی چ  یو البته  

  ندارد «مصحف کژ خوان و مترس».   بیع  گفتم م  دبع  شدمرا متوجه نم یی زهایها چ وقت لیخوب خ

  !نیآفر قای شهبازی:آ

 یی هاموقع  ی خب مثال    ول  دهم،گوش م  ستمیمتوجه هم ن  دهم،هم شده گوش م  کج  طورنیهم  گفتمم   :میمر   انمخ

قرار     در لحظات خاص  وقت   کردم آن شعرها حاال عمق شعر را درک م   آمد، م  ادمیبه    زها یآن چ  گرفتمکه در عمل قرار م 

ها  درواقع اثر آن شعرها آن لحظه  هامن در آن اتفاق  دادمن را قرار م  لحظات   ای   که خداوند در واقع در اتفاقات  گرفتمم

  . کردبروز م
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  27صفحه: 

  !نیآفر قای شهبازی:آ

  میدانست اصال ما نم عن یواقعاً از شما  ایدن   یاز شما تشر کنم.   یچطور دانم واقعاً از شما ممنونم نم  ل یخ :میمر انمخ

  ... ل یذهن مثل خ  یایواقعاً دن ا،یوجود دارد در دن یزیچون چ هم ی که موالنا 

 ام یماریآن ب   . ولستمیاالن ن   م یگواالن هم هستم نم   کردم،م    ذهن زندگ   یایداشتم، کامال در دن  ی من  وسواس فکر 

نبودم، اما    داریواقع خواب بودم ببودم در  داریهم که ب  ییهاآن موقع  ایخواب بودم    ایکال    کردمبود دارو مصرف م   دیشد

  در خواب ذهن بودم. 

  کنار؟   دیادارو را گذاشته ر،ید د یکناآلن دارو مصرف نم  قای شهبازی:آ

اند، االن هم  کمتر شده  میشده داروها  شتریتسلطم به خودم ب   لیخ   ارم،یاخت  ول  کنم نه االن دارو مصرف م   :میمر  انمخ

  بله.  کنم،استفاده م

  ! بایز  ل یخوب، خ  لیخ کنم، خواهش م قای شهبازی:آ

  متشرم.   ،مرس   :میمر  انمخ

  به دختران صحبت کنند.  دی بده   دیخواهم قای شهبازی:آ

  با شما سالم کنند.  خواهد بله فقط م  :میمر  انمخ

  . کنمبله خواهش م قای شهبازی:آ

  از من خداحافظ. مرس   :میمر  انمخ

  د؟ یبله سالم خوب هست قای شهبازی:آ

  بله.  :میانم مر خ دختر

  چند سالتان است؟ قای شهبازی:آ

  پنج سال.   :میانم مر خ دختر

  د؟ یبخوان د یتوان شعر از موالنا م  ی قای شهبازی:آ

  بله.  :میانم مر خ دختر



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۵-۱مشار

  28صفحه: 

  .م ین یبب   د،یبخوان قای شهبازی:آ

  :میانم مر خ دختر

  بدم خنده شدم   هیبدم زنده شدم، گر  مرده
  شدم  ندهیعشق آمد و من دولتِ پا دولت

  ) ١٣٩٣شمس، غزل شمارۀ  وانید ،یمولو(

  بنجد   ز ی بحر، همه چ نی بحر در نیدر
  دیمدران  بانیگر   د،ی مترس  د،ی مترس 

  )۶٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  چ یهمه ه ایو اهل دن چیهمه ه ایدن
  چ یمپ چیبر ه چیه  یبرا چیه یا

  به موالنا) منسوب(
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  29صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐١٠

  .  میکن   ندارد ما در جبر گذشته زندگ    کردند که فرمودند لزوم انیب زمان ی عز نندۀیرا ب زیچهمه خب

در بهار درخت    ایآ  ند ی نگاه کند بب  عتیبه طب   د یگذشته را تکرار کند، واقعاً با  دیکند با  رییتغ  تواند نم   کندکه حس م   هرکس 

  . میاشده ده ینه، خب ما هم به همان خلقت آفر  ندی ب م  کند، م  در زمستان زندگ 

ا  ما ا  نیچرا در بهار که  انسان  نیلحظه است،  الحظه بهار همه است. بهار همۀ  و اگر اجازه بده  نیها  و   میلحظه است 

  . کندما را به خودش زنده م  مانع نباشد زندگ ذهن من

.  میشوبه خداوند بهارتر م   می شوزنده م    عنی  می روتر م طرفخداوند بهار ماست هرچه آن  ت ی و ابد  ت ینهایشدن به ب   زنده

  تر. زمستان میکن م  جادیدرد ا م،یروم   ذهنمن یسوهرچه به

به    میآ م   نیبنابرا   کنم نگاه نم  ذهن شدۀ منمن به راه گم  کنم، نگاه م   عتیمن به طب  مییاست که بو  یخردورز  نیا  ول

  . بهار زندگ 

زنده    یبرا  ت ی محدو  چیهم ه   نی د  یهاکه در کتاب  دینی ب است ما را به خودش زنده کند، م  خواستهاز بدو تولد خداوند م  

  ی در گهواره سنبل حیمس  یغمبری. پ آوردم غامیبه خداوند و پ شوددر گهواره زنده م  حی. مثال مسستیشدن به خداوند ن

  . مهم است که حضرت رسول است در چهل سال  لیکه خ  رید  غمبریپ  ی .  میشو  غمبریندارد ما در گهواره پ   است، لزوم

  ت ینهایو به ب   ت یبه ابد  دیبه تن بانسبت  میر یبم   م یخواهکه ما م  تا موقع   حت  ای  از گهواره تا چهل سال  ن یپس بنابرا  

  . میاآمده نیهم  ی. برامیاو زنده شو

هرلحظه ذهن را خاموش کن و مرکزت    »،ست یبر گر تو ابله ن   ت سی«ن   م،یکارگاه خداوند شو  دی را با  نیا  میدان م   کارنیا   یبرا 

  شود. دهیکند، د یی خودنما خواهدم  د یآما هرلحظه باال م   ذهنمن کهباش! در حال ست یرا عدم کن، ن

  م یستیکارگاه خداوند ن  وقت  م، یستیکارگاه خداوند ن   ر یمردم د  لۀیوسبه  م یبشو  دهید   میخواهما و م   میشو م  دهید   وقت

  شود.  دهید  خواهدم  کهعبادت کند در حال خواهدم   ذهن . منم یرها شو  ذهن از من م یتواننم

. شما  میهست   آدم درست   ای  ن ید   ای  یما آدم مذهب  م یتا به مردم نشان بده  م یکنم   ا یو ر  ر یقدر ما تزو چه  د ینگاه کن   شما

  .  ستند ین یانه به مردم. مردم کاره د یبه خداوند در درون نشان بده  دیرا با  اتدرست

است. خداوند    ذهن است. جبر مال من  تر شیاحساس هست که من محوم هستم گذشته را تکرار کنم جبر ب   ن یو هرچه ا 

  یمس شو  توان تو نم  که  ند یبه طال بو   کهنیمثل ا   عنیجبر است.   ن یا ، یبه من زنده شو  د یبا  دیگو جبر دارد؛ م  یهم  
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که آقا   ند ی گومفرغ شوم. م خواهممس شوم، من م  خواهممن م  د؟ییگووقت طال ناراحت شود چرا م آن ،یطال شو دیبا

  طال باش! طال بهتر از مفرغ است، بهتر از مس است.  دیخانم! شما طال هست 

به خودش قائم شود؛ تو    دیگذارخداوند، هرچه اسمش را م  ، زندگ  خواهد که در تو م  ارانه،یشدن به خداوند، هش   زنده

  شوم. دهیبه مردم نشان بدهم که د اورمیدست برا به نیکار را بنم، ا   نیا  خواهمم  کهنیارا بفهم نه نیا

هم  شود. خودش را پنهان کند. آن میقا ییجا یبرود    دیکند. با  دیخودش را ناپد  دیمردم با لۀیوسبه شودم  دهید هرکس 

  شوم. دهید  خواهم باشد که من نم  لیاص

  .  شودم دهیآدم واقعاً د  شناسندرا م  ر یدکه مردم هم  ، در جوامع تنگ یدر جاها و

  آمدند، که دنبالش م   مثل آن ذُوالنّون که چوب انداخت و سنگ انداخت به کسان   شوندمردم دوروبرِ شما جمع م   اگر

  دنبال من.  د ییاین   د،یگفت برو 

انداخت، دنبال من    سنگ م   دادفحش م    اسرار چه هست؟! ه   دیی به ما بو  میر یب   ادی  ی ریچ  م یااستاد ما آمده  گفتند 

  .  دیگم شو  د یبرو د، ی! برو دییاین

تا مردم فکر    دادفحش م   . هدیازده  وانگ یخودتان را به د   دیشونم   وانهیاست. گفت استاد شما د  وانهید   نیآقا ا   گفتند

  دوروبرش.   ندیایاست، ن  وانهیکنند د 

  . میشوم   در جبر زندان  عن ی  میشوتر کارگاه خداوند م کم م، یشوم  تر دهیشوند. هرچه د  دهید  خواهندم  یاعدهی

  �🔹🔹�پایان بخش اول �🔹🔹�
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  از تهران و دخترشان خانم مهسا   عل یآقا ‐١١

  . زنمهستم، از تهران زنگ م   عل ،یشهباز یآقا :عل یقاآ

  شما؟   دی. خوب هست دییآقا، بفرما بله، عل قای شهبازی:آ

. خانۀ ما فقط نور گنج حضور است،  کنمممنون. حدود ده سال است گنج حضور گوش م    ل یخ  د، یزنده باش  :عل  یقاآ

  . میکنرا نگاه نم  هانیاز ا کدامچی نه اخبار، ه  ال،ینه سر  م،یکنفقط کانال گنج حضور را نگاه م  عنی

  ! نی! آفرنیآفر قای شهبازی:آ

  نیبه ا   خواهمشاءاله خدا خودش کم کند، من م زنگ زد، معتاد بود بنده خدا، ان  م یآقا کر  ش، یمن هفتۀ پ  :عل  یقاآ

  ونیز یتلو یجلو دم یکه من هم مثل تو معتاد بودم. من اآلن حدود هشت سال است گذاشتم کنار، فقط خواب  م یبو م یآقا کر

  سانت.    یسانت درست شدم،   ی :  گفتم: بابا حالت چطور است؟ م گفتم  آمد. دخترم مدیگنج حضور، نورش تاب 

  .  دیصبر کن دیبا  :عل یقاآ

  ! صبر … نیآفر قای شهبازی:آ

  ! شود! واقعًا موفق مشودصبر کند، گوش کند، واقعاً موفق م دیبا  :عل یقاآ

  !  نیآفر قای شهبازی:آ

را دوست    ر یدهم  قدرنیا  د،ی و مجنون شد    لی: بابا شما تازه با هم لدیگوخانۀ ما اآلن با خانمم، دخترم هم م   :عل  یقاآ

  چشم!   م یگوم  دی گومان، خانمم هرچه م! خانهدیدار

م   یهم رو  دخترم م   ردی گرا م   دلیقو  یآقا  یزهای چ  نیا   کند،خودش کار  عال  ن یا  میبو  خواهم. م کندگوش    برنامه 

  است. من اآلن حدود هشت سال هم عضو کانال هستم.  است، عال

ه ما کم  را پرداخت نکنم، آن هم لطف خداوند است. آن هم خداوند ب   تمی عضو  ن یا   باری نشده    مستأجر هم هستم ول  

  نمیبب    کس  دانم. در طول روز هم خدمت شما عرض کنم، حواسم به خودم هست. به ذهنم است، به رفتارم است. نمکندم

شروع بشود، حواسم به آن هم    خواهددردم م   نمیبم   دفعهی  کنم،م   عذرخواه   ستم،ی ام   یمن فور  شودم   عصبان 

  در طول روز.  م یکنکار م   یطورنیهست. ا
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با   زنمکه من م    حرف  نیتر شی ب  گفتمم   گفتم،نکنم. آن روز به دخترم م بحث  حرف نزنم، با کس   ادیز  کنم تالش م   ادیز 

  ترشیبا هم، آن هم ب  مین ینش با پدرش م   د یآهشت م ازظهر ساعت هفتبعد  رود،هم صبح ساعت شش م   نیدخترم است. ا

  . میزنموالنا حرف م  یبه شعرهاموقع راجع

  !  نیآفر قای شهبازی:آ

  شمارۀ گنج حضور را گرفتن.  نیا ،یشهباز یسخت شده آقا  لیها که...، اآلن خ. من آن موقعنیفقط هم :عل یقاآ

  م،یکردبا شما صحبت م  میزدزنگ م  یما فور  کنم، فکر م   ا یاز آمر  آمدند م   هانیبخش امهندس روان  یموقع که آقا  آن

هم     میقد   یهاآن دوست  ریهرجا باشند، خوب باشند. د  دوارمیام   شان، یبه ا   رسانم بخش هم سالم م اآلن مهندس روان

  .  رمینگ وقتتان را هم   ری. دندیآ کم م   ل یخ رید

  با شما.    کنمم   ! خب خداحافظ نیآفر ، عال ،ممنون، عال لیخ قای شهبازی:آ

  .  دخترم هم … مرس د یخواهم  :عل یقاآ

  . خواهند صحبت کنند اگر م  دیبه دخترتان بده  قای شهبازی:آ

  الو، سالم.   مهسا: انمخ

    د؟یبله، سالم، خوب هست  قای شهبازی:آ

    د؟ی شما خوب هست ،ممنونم، مرس  مهسا: انمخ

  ست؟یبله، اسم شما چ شهبازی:قای آ

  استرس گرفتم.   قه، یدق  یساله.  ی ومن مهسا هستم، س  :مهساانمخ

  صحبت کردند!    بای پدرتان چقدر ز ن ی. ادیبش  ق ینفس عم  ی قای شهبازی:آ

او م  شهیکه واقعًا همچون  کنم،تشر م  لیپدرم، واقعاً من از شما و برنامۀ شما خ  مهسا:  انمخ بابا  میگو . ممیگوبه   :

  . دهرا خودت انجام م  زیچهمه  ،دهخودت را خودت انجام م یسال تو کارهابهروز، سالروزبه

ها با او  وقت  مثال مادرم بعض   قدرنیمهربان باشد! ا   قدرنیروز پدرم بتواند ا   ی که    د یگنجواقعًا من اصال در تصورم نم  

  باشد!   یجار قدرنیپرخاش بند، ا 
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  رید   عنی.  شیتو، اخالق تند آمد، تو عسل باش برا  یسرکه آمد برا  یوقت  : دخترم هردیگوم   د، یگوهم به من م   شهیهم

  گذاشته است.   ری من تاث یرو شیبه من گفته حرفها قدرنیا

  شانیرا گرفتم که ا   دلیقو  یآقا  یهادوره  د، یآ م  نیذره سنگ   ی  میها برا وقت  بعض  ول  کنم،گنج حضور را گوش م   من

  .ند یگوهم مدام دارند شما را م 

  . فهممم  تر شیب ند، ینش بر دل و جانم م   ل یخ کنمشما را گوش م  م یآبعد که م   هست، ول   انهیبه زبان عام  کم 

  . کنمرا م  اممام سعت  ام، ولشده  عال ل یکه مثال خ  میگونم   کنم،ام گوش م ها گرفتهآن یهاهنوز از برنامه 

  یتو دار  نیکه نه! بب   دی گوناراحت هستم، پدرم به من م  ایهستم    ها که عصبان وقت  خانه، بعض  میآ شب که م  عنی  

که   میگوم   کنمشب فکر م نمینش م  روم. بعد من م کن م یطورآن یتو دار ، کنم یطورنیا  یتو دار ، یبندفضا را م

  .  کنمسوم حواس خودم را جمع م یسر  ول رود،پدرم. دو دفعه از دستم درم  دی گو بله درست است، درست م

  توانم نم  د ینی مسلط...، بب  ری که د  یی جا   یتا    شومبلند م   افتم م   شوم، بلند م  افتم، م   می گواست که م  نیتمام تالشم ا  

  . نمی را بب ذهن من  نیا  نم،ی که بب کنمهرچند که دارم تالشم را م  مسلط بشوم، ول   میبو

  !  عال ،! عالنی! آفرنیآفر قای شهبازی:آ

  متشرم.   وقتتان را گرفتم.مرس دیببخش  مهسا: انمخ

  با شما.   کنم م  . خداحافظ کنمخواهش م قای شهبازی:آ

  خداحافظ شما.  ، مرس مهسا: انمخ
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  ی تماس دوبارهمحمد مهد یآقا ‐١٢

  هستم، اول برنامه تماس گرفتم، قطع شد.   یمهد یشهباز یآقا :یمهد یقاآ

  یۀ بق  د یی. بفرما کنمخواهش م ،! عالدیر یب   دی چطور توانست دییبفرما کنم،خواهش م   ،یبله، بله، آقا مهد  قای شهبازی:آ

  صحبتتان را. 

  م یکه مشالت داشت ی پدرهرحال زنبود همان به   یواقعاً اتفاق افتاد   ام که در زندگ  معجزات  ی شهباز یآقا :یمهدی قاآ

در بچ  به من م  ییهابا هم و تهمتآسا از زمانصورتِ معجزهبه  شان،یا  زد    عن یکه با برنامه آشنا شدم و شروع کردم   

  ،یمعصوم بود  دانم تو نم   ،یا تو بچه  گفت وسط، م   نیهم بود ا   ذهنمن   ی  کهنیا  جودکردم؛ با و  ر ییخودم تغ  ییجورای

واقعاً   ی زیچ   چی به لطف خدا که ه  امذهن پندارم از من  ن یا   ول  ی نکرد  یتو که کار  ، یهرحال از درون خودت خبر دارتو به

  .  ستیاز من ن

آسا صورتِ معجزهجان بوده که به  یِناموال  یخود و شعرها  یها و کار کردن رو و لطف خدا بوده و برنامه  تی عنا  اشهمه

  .میرا دوست دار ر یداآلن هم کنم که خدمتتان مثال عرض م  یپدرزن نیهم

انجام م من، پخت  یجلو  گذاردغذا م  شانیا   عنی  ی   م، یشوها را م ظرف  کنم. من کم م کشدزحمت م   دهد،وپز 

  ی برا  لیخ هانیا  ،یمقدار ی و  کند از حالش صحبت م دیآ اآلن م م، یکردمثال اصال با هم صحبت نم  هاکه ماه یارابطه

  من باارزش است.  

  توانستندم   ان یاطراف  دانم درست کند، نه نم  توانست من که نه پول م  است در زندگ    معجزات   یاتفاقات،     ی  هانیا

کرده     بچه چه گناه   نیکه مثال ا   کردند صحبت م   آمدند که م   شد م   ر ید   که از کسان   ییهاتیحما   درست بنند، نه حت

  :  ریواقعًا د  و ...، ول

  کار که بسته گشت و مشل   هر 
  آمد   سر ی کار بِدو م آن

  )٧٠٨شمس، غزل  وانید ،یمولو(
خودم عرض بنم که    یهاسنبه هم  خواهمرا م   نیا  عن یشد که کم کرد،    یجوری  هامیدورت بردم، تسل  م،یتسل  و

  ها است. داستان ن یو ا ینگرندهیهرحال آ به دانمو نم  یبازکه حاال در دوست می هست   سن ی هرحال ما در به

  شرفتیپ  یکه مثال از لحاظ ماد  هست   آدم موفق  که تو در صورت  ندیبو  خواهنداش م که همه  انمانیارتعاش اطراف  و

باشد،    دیباشد و با  هم اوک   ل یخ  است که از لحاظ مال  حق هر انسان  میگوبد است و م   هانیا   میگومن اصال نم   ،بن 

مسائل    ن یا  تواند نم   ات یما را، ماد  قاًیخوشحال بند عم   تواند نم  اتیماد  واقعاًمن که    یها وسالسنهم  د یباور بن  ول
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  میداشته باش  ت یاحساسِ امن    ی ، آرامشِ درون  ی به کم حالِ ما که   دیا یکه ب   د تواننم اتیرا درست بند، ماد   زندگ

  . میو خوشحال باش مان زندگ  ن یبه ا  میخوب داشته باش  ل یکه حسِ خ

  شعر نوشتم آن شعر را بخوانم.  ی من  د یاجازه بده اگر

  بله.  د،ییبفرما  قای شهبازی:آ

  :دیگوم  :یمهدی قاآ

  راه من است    قتِیگرگ نشانِ حق  بیفر 
  من است  دیام یصدا ها، یدیامیب یصدا

  
  دوست  یراه ا  ر یهمه شب باشد مس اگر 
  راه من است    ِریشب گواه طلوع مس که

  
  است از بود  ینبود خبر یِصدا

  ز بودِ خوبِ تو است  ییهر صدا که
  

  «ال» باشد  یِجهان صدا ذرهکه ذره اگر 
  بودِ تو است گواه  شنومهر «ال» که م  به

  
  بار شب شد و هزار بار روز آمد   هزار

  که بودِن با تو شبان شب و روز من است ایب
  

    آرند  شیدرسِ جهان، اگر به پ تمام
  تو است  اهیشوند و نه جا یدر تو جا نه

  
  راه همه از منَم باشد   بِیفر 

  بسوزان تو هرچه مالِ من است  ایب
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  توست   که دارد ز مهربان  من قوت نه

  قدرتِ من هم ز قۇتِ جانِ تو است  تمام
  

  معرفت دوستم کاندر عشق   خرابِ
  من است   یِاو، نه ادعا دی من بو نه

  
  من   یب دیبس وفا دارد ز خود بو ز

  مال من است  میتوست که گو مهربان ز
  

  شعر هم ...  نیا

  . دیندار  یاگر کار کنمم  با شما خداحافظ   رید خُب لی. خنیآفر ن،ی آفر  با،ی ز لیخ قای شهبازی:آ

  .  کنمکه من بعداً عرض م ست یاست، حاال اگر وقت ن ادیز  ل یخ راتیی بشوم، تغ ت یفدا :یمهدی قاآ

شد.   ترشی، هشت بمال شما که حدود هفت قه،ی را، قرار است به پنج دق  اشهیبق  دیبله، بله، بعداً زنگ بزن   قای شهبازی:آ

  با شما.  کنمم  خداحافظ 

برنام  ل یخ  زم،ی : چشم عزیمهد  آقا از     شاءاله که شما راضخوب شما. ان  ۀممنونم، متشرم، خدا را هزار مرتبه شر 

  .یشهباز یاز ما آقا دیباش

  فظ شما.است. خداحا خداوند هم راض ستم ین  یاهستم، من که کاره  تا آسمان از شما راض  نیمن که زم  قای شهبازی:آ

  دارِ شما.دورت بردم، خدانگه :یمهد یقاآ
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  37صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐١٣

  امراض   اریبس دی کنخودتان کار م   یکارکردِ شما، زحمت شما، قانون جبران شما که رو  نیتکرار کنم، من واقعًا از ا   دوباره

  . دیر یکم نگ موضوع را دست  نی. ا شودنم  دیتا کار نکن  د یدانم  دیاو اآلن شما که کار کرده

است اگر    یزی چ  یهم    نیا  رم، یب   ادی  توانمرا م   زیچمن همه  ست،ین  یزیچ  کهنیا  کنداز ما فکر م   کمالِ بعض   پندار

 یی بعد فضاگشا  دیکوچ کن   د،ی خودتان را کوچ کن   دیعنوانِ پندار کمال. بابه  ست یدست شما ن  نینه! ا   .رمی ب  ادیبخواهم  

  .  دیکن 

شما   یرو  شود»،«بِشُو و م   د یگوم   زندگ   کهنیتا ا  دیصبر داشته باش  د،ی حوصله کن  دیاولش سخت است، با  ییفضاگشا

  ل یبله من خ  ست، یهم مشل ن   قدرنیا   ول   د،یری کم نگ. دستدیتا شما کارگاه خداوند بشو  کشدطول م  کار کند. مدت 

  . امراض
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  38صفحه: 

    یشهباز یسخنان آقاخانم طاهره از آلمان با  ‐١۴

  . یشهباز یدرود خدا بر شما آقا انم:خ طاهره

  د؟ یزناز آلمان زنگ م د،ییدرود خدا بر شما، بله بفرما قای شهبازی:آ

  .یشهباز یسالَم هست آقاطاهره هستم از آلمان هفتادوهفت انم:خ طاهره

ما هم امروز    یدوست سوئد  نی که ا   دوارم ی. امدیزدبه! خانم طاهره شناختم، چه جالب! شما امروز زنگ  به  قای شهبازی:آ

  . شنوندما را م  یزنگ بزنند اگر صدا

  یشده، برا  یجوریشماره گرفت من قلبم    دفعهی. من قربانتان بروم، یشهباز  یشاءاله آقاشاءاله. انان  خانم:  طاهره

  قسمت نبوده امروز قسمت شده است. زنممرتب دارم زنگ م کهنیا

  شان ممنونم. از همۀ کنم، شان قشنگ استفاده مممنونم، از جوانان عشق، کودکان عشق، از همۀ  زانی از همۀ عز 

سواددار   یشهباز  یسواد نداشت، به کم حضرت موالنا و آقا  که تا هفتادسال  سوادیمن طاهره هستم، طاهرۀ ب   زانم ی عز

ام،  ساکت شده  ل یخلیخ  شاد هستم، غم داشتم، حاال هم دارم ول  خوانم،خوب م   خوانم،ا قشنگ م ر  یشدم، مثنو

  خودم.   ی باشم با خدا  خواهمو برود، فقط خودم م   دیا یب  ندارم کس سترا دوست دارم، اصال دو  ییکم شده، تنها  میدردها

 یشاد هستم، کارها  کنم،م   کل جمع کردم. تنها زندگ هم ندارم، همه را به  ونیز یسال است تلو  من هفت  یشهباز  یآقا

  . کنمخودم را هم خودم م

  خوشحالم که شمارۀ شما را گرفتم.  خوانم،چند کلمه م ی فقط   کنم صحبت نم  ادیقربانتان بروم من ز 

  شما؟ دی نی ب م یجورخانم طاهره برنامه را چه قای شهبازی:آ

همه را   ونیز ی. من تلونمی ب م  نترنتیا   قیتر است. من از طر تاپ کوچاز لپ  ستیتاب ن لپ  ی   قیمن از طر   خانم:  طاهره

  خوشحال هستم.  قدر نیخوشحال هستم، ا قدرنی. ایشهباز یجمع کردم آقا

از خودم راض سه  یشهباز  یآقا ببخشم،  را  رفتم که خودم  با خودم کلنجار    د یداننمهستم، شاد هستم،    ماه، چهارماه 

طاهره جان، قربانت بروم من دروغ گفتم، من کار بد    میگو. م کنمم  خودم، از خودم عذرخواه  ی هرشب، هرشب از خدا

خودم، از حضرت موالنا،    یهستم، از خدا  از خودم راض  قدرنی. ا رومکردم، من را ببخش، طاهره قربانت ب   بت یکردم، من غ 

  بزرگوار.    زی از شما عز
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  39صفحه: 

 یهادوست ندارم. بچه  ادیخودم ز   ول  کنند وآمد م رفت  کند، وآمد نم هم رفت   کسچیخانۀ کوچ ه   ن یدر ا  یشهباز  یآقا

را    میها. دوتا باغچه دارم، باغچهکنمخودم را خودم م  یکارها  کنم، را خودم م  دمیمن، خر   ش یپ   ند یآ ها نم من هم هفته

  شاد هستم.   قدرنیا کنم، راه مروبه

   مان تو مثل خوره م   ،کن وآمد نمرفت  کسچیبا ه  ، یندار  ونیز یطاهره تو تلو  دیگو بدهد، م  ر یخدا خ  مانیبغل  ۀیهمسا  نیا

ا  میگوم   ،ییآات هم درنمکه از خانه  یپنهان کرد  یزیچآخر تو در آن خانه چه  ،یخورخودت را م  یدار   یجورنیمن 

  خوش هستم.  شتریب 

.  دین یحضور را بب گنج  دی برو  م،ی به شما بو م یبو  توانممن هم آن کار را بنم؟ گفتم خب من م    کنخب چار م  دی گوم

به من    ییگوکه م   ن یهم   . ولد یفکر بن   یدوست دار  یگفتم هرجور  ،یی گوتو، راستش را به ما نم  یی گوگفت دروغ م

  . دینی بب حضور را  گنج  د یبرو م یگوبو من به شما م 

  قدر خوشحالم. چه  دان نم یشهباز یآقا 

  شان ممنونم. از خانم سمانه، خانم سرور از همه م یبو  ییرا   شانیها اسم توانمنم  با، یاز خانم فر  

اند  ها زنده کردهآن  ق یطاهره را از آن طر   خوانند،قدر قشنگ م عشق، چه  یهاشاد هستم، از بچه  قدرنیشاد هستم، ا   قدرنیا

  .  رمیگ وقت نم  ادی. من قربانتان بروم، زیشهباز یآقا

  در جهان  یشاد گرد یاز و هرچه
  آن زمان   شیندیفراق او ب از
  )٣۶٩٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  شاد بس کس شاد شد  گشت زآنچه
  جست و همچون باد شد  یاز و آخر 

  )٣۶٩٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

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

  )٣۶٩٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
  چند کلمه هم بخوانم.   ی  دیی اگر اجازه بفرما  طاهره: انمخ

  . دی. بخواندییبله بفرما قای شهبازی:آ

  .  انددهیتازه رس  دیکه شا  بدهم به کسان  ح یمن توض  دیهم اجازه بده  نیا
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  40صفحه: 

برنامه برخورد کردند و با   ن یاصال سواد نداشتند تا با ا هفتادوهفت سالشان است و تا هفتادسال  ندی فرماطاهره م خانم

  .  سندی دادند و توانستند بنو ادیسواد   ونیزی موالنا، خودشان به خودشان با نگاه کردن به صفحۀ تلو

نوشته خودشان را خودشان    نه ول  ایبخوانند    توانند هم م   ران یرا د   شان یکه نوشتۀ ا  دانمالبته من نم   سند،ینوم   اآلن

  د؟ی خوانفقط خودتان م ایبخوانند؟    توانندهم م  رانی.خانم طاهره نوشته شما را دخوانندم

  ندیگوم   کنند،ها باور نم آن  ند،یبپسرم م   ند،یبدخترم م   داًی. جدیشهباز  یآقا  دادمنشان نم   من به کس  طاهره:  خانم

  شما.   ی برا سم ینومن م  دیو هرچه بخواه جانیا  دیخب بذار  م یگونوشته، م   یریکس د 

هم    کسچینشان ندادم، به ه  کس چیمدت به ه  نی. در اسمینوم  خوانم،کتاب م   خوانم،که من م دندیفهم  تازگ به  هابچه

  . دندیخندبه من م کهنیا یبرا گفتم نم

فقط    گفتمنم   زی چچی. من هم ه کنم   ادهیبرنامه را  پ  ن یا  یخودت دار  ی است که برا  ن یا  ،یرا دار  یسواددارتو عقدۀ    گفت

  شما.   یبرا

  خب.  لی! خ نیآفر  ن،یآفر قای شهبازی:آ

  قربانتان بروم.  یشهباز یآقا کنمراه م خودم روبه خوانم،ام، خودم م همه را خودم  نوشته هانیبله؛ حاال ا    طاهره: انمخ

  .  دیبخوان د ییبفرما کنم، خواهش م قای شهبازی:آ

    طاهره: انمخ
    دَتی مراقب باش گر دل با نیه

زپِ  کل چ یعزا یزی هر فدَت ی  
  ) ٢۴۶٧تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  ام. هول شده یشهباز یآقا

   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخو و خال  شیخو
  )٣١٩۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  اَنْصتُوا دیشما خاموش باش پس
  گو وزبانتان من شوم در گفت تا

  )٣۶٩٢ تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
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  41صفحه: 

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

  )٣۴۵۶ تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

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

  )١۶٢٢ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،یمولو(
  را هم بخوانم:    ی نیا ،یشهباز یمن قربانتان بروم آقا طاهره: انمخ

  ست یدر گشادن راه ن نیا د،یکلیب
  ست ینان سنّتِ اله ن طلب،یب

  )٢٣٨٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(
  !بای ز لیخ شهبازی:قای آ

  شاد هستم.   لیخ  لیخ ،یشهباز یشاد هستم آقا ل یتو بشوم، خ یمن قربانتان بروم، فدا طاهره: انمخ

  ! نیآفر  ن،یآفر قای شهبازی:آ

  .  کنمجا  دارم منتقل مبه همه روس یخودم را مثل و  یشاد ن یشاد هستم، ا قدرنیا

  !نیآفر قای شهبازی:آ

  ن یطور ا . چهدیبه همه بده  یعشق، شاد  د یتوان تا م  زانمیبروم، قربان جوانانم بروم، عز   زانم ی من قربان عز  طاهره:  انمخ

وقتم هم    کنم، م  ءاله. من قربانتان بروم. خداحافظ شاهم به جان همه برود ان  یعشق و شاد  نیبه همه رفت، ا   روس یو

  تمام شد.  

  خانم طاهره، خداحافظ.  کنمخواهش م قای شهبازی:آ
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  42صفحه: 

  یشهباز یاز آبادان با سخنان آقا ران یخانم ج ‐١۵

  الو سالم استاد. :رانیج انمخ

  بله، سالم. قای شهبازی:آ

  از آبادان.   رانمی ج د؟ی خوب هست :رانیج انمخ

  . رانیانم جخ دی را خاموش کن تانونیز ی تلو د یلطف کن قای شهبازی:آ

  استاد اآلن خاموش کردم. :رانیج خانم

  د؟ یخوب هست ن،یآفر قای شهبازی:آ

  خوب هستم.   لیخوبم استاد، ممنونم. من خ :رانیج انمخ

  . دیی. بفرمانیآفر ن،یآفر  د،یخوب  قای شهبازی:آ

  شدمن خودم باورم نم  نه، ول  ای  شد شما باورتان م  دانمکه حالم خوب بشود. نم   شدمن اصال باورم نم   :ران یج  انمخ

  روز خوب بشود.  یکه حالم 

برنامه را تا آخرش گوش    د، یشعرها را بخوان  نیکه شما ا  گفتمهم به شما م   نیهم   یبرا  شد،من باورم م  قای شهبازی:آ

 یدزوخوب شد و در آن سن ما به  چهارسال  ،وسهستیاحوال شما در سن ب   دی صبر کرد  د یدی صبر! د  د،یصبر کن   د،یبده 

  . رید  بود  قبل ت یب   نی. هممیکن ز یاگر پره  میکن م  ریی تغ

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

  )۶۴٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  نهار یز ،ینباشد حفظ و تقو چون
  ار یاخت ندازیکن آلت، ب دور

  )۶۵٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(
  اند، درست است؟  شعرها حالِ شما را خوب کرده  د، یشعرها را بخوان  ن یدور، ا دی ندازی را ب  ذهن من اریاخت  گفتم 

  . دیام حرف بزنم اگر اجازه بدهگذشته ۀکم دربار  ی  خواستمبله، استاد م  :رانیج انمخ

  . دییبله، بفرما قای شهبازی:آ
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  43صفحه: 

درواقع قرص مصرف    سالوسهستیب  ودو، ستیهم در ب   ،سالهم در زمان نوزده  سالهی  ۀاستاد من دو دور  :ران یج  انمخ

پزش به من گفتند  که رفتم مراجعه کردم روان  حالم بد بود و وقت   لیخ   رفتم،شناس م پزش و روانروان  لیو خ  کردمم

  هانیو گفتند که ا  ی و حمالت عصب  یدار  افسردگ ) و اضطراب و  manic depression(  پرشنی د   یمن   ، هست  ی که تو دوقطب

است    هست، حتماً ارث  شل  نیپدرم ا  وقت   ریگفتم که خُب بله د  دمیام هم دکه من در خانواده   ییجا  است و از آن  ارث

  . دارو مصرف کن دیو به من گفتند با

  دیدارد اما شا   به خودت بستگ  د یبا  دانم، نم  داروها را مصرف کنم؟ گفتند که  د یبا   که تا ک  دم یها پرسهست از آن  ادمی

حل  دنبالِ راه  کردمسرچ م  نترنتی در ا  رفتمم   دم، یشنرا م  هانیا   و وقت    داروها را مصرف بن  ن یا  د یتا آخرِ عمرت با

  ی دختر عاد   یتو    ریبود که مثال متوجه شدم و به خودم گفتم که نه د  جاو آن  شد م  رحالم بدتر و بدت  جورنیبودم و هم

  .  یفرق دار هیبا بق ، ستین

هستم، اصال حالم   ض یمن مر   دانستندهمه م   م، یهااتاقهم  م، یکه در خواباه بودند، استادها  یی هاتمام خواباه، بچه  هم

 یرا دارند که کارها  ن یا  ییو توانا  اندیها چقدر عادآن  کهنیکه متوجه نشوند و فکر ا  خوردمهم قرص م    واشینبود.    یعاد

بدو  لیشان را خروزانه ول   نراحت،  بدهند،  انجام  حت   دردسر  نم  امیز یف  تیفعال  نیتر آسان  من  انجام   توانستمهم 

   لیخ  یعاد  رِ یبودند و من غ   یها عاد که آن  زهایچ   نیخاطرِ همو به  گرفتمسخت بود و تحتِ فشار قرار م   میبرا   لیبدهم، خ 

ا. چرا؟ همهکردمم  هیگر به  باها قرص نم چرا آن  کردمفکر م   نیاش  بخورم؟ چرا من    د یخوردند؟ چرا من فقط  قرص 

    ضم؟ یمر

 اه وقت   مثالدر خواب  بق عصبان   هیکه مثال    م ،داد م  شدندلیخ   زدند   بود، ول   یعاد  وقت    من داد می  زدم     برچسب

  شد،حالم بد م تر شیب  لیخ  کردم،فکر م  زها یچ  نیکه به ا    است و مثال وقت   روان مارِیاست، ب ض ی مر  ران ی داشتند که ج

  .کردمها دعوا م با آن  دادم،ها واکنش نشان مبه آننسبت تر شیب 

  دیرس   ییبه جا  ول  خوردم،دوتا م  خوردم،م  یبخش داشتم آرامش  یِهااولش که قرص  افتاد م   م یهم برا    اتفاق   وقت  و

تا آرام    گفتمم   انداختم،تا همان موقع باال متا، ششچهار، پنج  رفتمهمان لحظه م   شدمدوتا آرام نم  ، یکه اصال با  

  .  شدماصال آرام نم  بشوم، ول

دست و    زدم. اصال آمپول که م زدمبخش مدکتر آمپول آرامش  رفتمم  افتادم  اتفاق  ی   که وقت   ییبه جا  دیرس  یجور

  .شدکج م  داد،به من دست م  ییهاچه حالت دانم گردنم، نم  م،یپا

شهر    ی   بردند م   آمدند، پدر و مادرم با هم م   شستمرا که م   ام. گوششستمم   دفعه مرتب در خواباه گوش  هر

  .کردنددرستش م میبرا    رید
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فروم   فی ضع  ل ی. خشانیهاحرف  ه، یبق  یِرفتارها  قربان   شدم،اتفاقات م  ن یا   قربان  هربار بار    ی با    ختمی ربودم، هر 

  رفتارِ دوستم.  ی حرف، با 

  دم ی مل رسبستِ کابه بن  ریبود که د   ده یرس  یی همه خراب بودند و به جا  م یهارابطه  داد،ها هم که اصال جواب نم صقر  و

  مانده بود.  م یجز گنج حضور. فقط گنج حضور برانبود به  میپا یِجلو  راه ریو اصال د 

نرود، ساعت    ادمی م یهاصور قربه آن ور نیدر دستم، از ا  افسردگ یهاقرص ۀسیک  امشده بودم که در جوان یدختر ی  و

ازبس که من    ستین   میپا  یِجلو  رید   راه   چیه   دمیرا امتحان کردم و د  هاراه  ۀهم  را بخورم و وقت  میهاکوک کنم قرص

  گنج حضور گوش بده.  ۀبرنام ن، یبنش   ایب   رید رانیج ر یداشتم گفتم باشد د د یمقاومت شد 

  آمدم تر م راحت  ل یخ  دی درست نبود، با  ن یو ا  کردممقاومت م   ل یخُب خ   گنج حضور آشنا بودم، ول  ۀها با برنامآن زمان 

  .  شدمو متعهد م  دادمبه برنامه گوش م 

آرزو   عن ی  کردم،درواقع و آن روزها آرزو م  ستین  یاز آن حمالت عصب   یخبر  ریخوب است، د  لیحالم خ  اآلن واقعاً 

تک  که من اضطراب داشتم، تک  قدرنیاسترس نداشته باشم. ا   نم،یفقط بنش   نم، یآرام بنش   جای روز برسد من    ی   کردمم

لحظه    ی لحظه فقط،     یاصال    یروز   یآرام بشوم؟    یروز   ی شود من  م   ایخدا   گفتمبدنم مضطرب بودند. م   یِهاسلول

  آرام باشم.  توانستملحظه هم نم  ی لحظه. اصال   یفقط   ن،یمن آرامش را تجربه کنم، هم

  ی برا  کردمم  هیگر  دفعهی وحشتناک بود. اصال    لیها خشدن  نییباال و پا  نیکه ا  ازنظرِ روح  شدمم   نییباال و پا  قدرنیا  و

اتفاق  دانستمها، نمساعت افتاده است!    یبرا  چه  م  یانرژ  ی  دفعهی من  بدنم  م   شدوارد  را    ی   خواستمکه  کوه 

  . کرداُفت م   لیخ امیانرژ گذشت خُرده که م ی  جا کنم، ول جابه

بند از  یری و جلوگ ردیقرار ب  یمودِ خوب   ی در   مدت طوالن  ی  ی برا  امبرنامه باعث شد آن حالِ روح ن یتعهد به ا ول

  بشود.  م یتنظ  امباعث شد که حالِ روح  ن یبه من کم کرد، هم  لیتعهد خ  بشوم. آن  نییباال و پا  ل یخ کهنیا

هم  و شدم  متوجه  پا  ۀاآلن  و  باال  پا  ل یخ  د، یشد   لیخ  یِ هارفتن  ن ییآن  و  براشدن  ن ییباال  من    ن یا  ی ها  بود که 

  قدر نیکه داشتم از حالتِ تعادل خارج شده بود، ا   ییهاشدگتیهو. همادیز  ل یداشتم، خ سخت   لیخ یهاشدگ تیهوهم

  تعادل خارج بشوم.   حالتها باعث شده بود که من از غرق شده بودم و همان

ا به  قدرنیا به ا   ری شدم که د   ن ییباال و پا  هاشدگتیهوهم  نیخاطرِ    ی ها  عادت کرده بود. براشدن  ن ییباال و پا  نیبدنم 

بدنم واکنش    رینداشتم د  مشل  چی جا و ه  ی من نشسته بودم    شدنم  نییباال و پا  هاشدگتیهوکه هم  زمان  حت   نیهم

  .  دادبه من دست م  یشد و حمالت عصبم  نییباال و پا  بدنم ه   داد،م
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نبود   یروز  چ یه  سخت بود ول  لیخ   کهنیها را داشتم اصال برنامه را رها نکردم. با احالت   نیمدت که من ا   نیدر تمام ا  و

  ادامه دادم، ادامه دادم تا بذرد.   یطور نی که برنامه را من رها کنم، هم

  ذهن ها منوقت   بنم، البته هنوز هم گاه  رون یاز ذهنم بخواهم ب  باورها را   ن یا  ها، دهیعق   نی استاد سخت بود که با ا    لیخ  و

  نیسخت است که مثال بخواهم از ا    لیواقعاً خ   ول  ، ست ین   ی تو عاد  ران یج  افتد م  اتفاق   ی دستش است که بله تا    نیا

  تر شیب   تیهادگینباشد، فقط همان   دستت   یزیچ چیکه ه  ستی ن  روان  ماریب   ی  ،یای عادتو    رانی که ج  میایب  رونیباورها ب 

کردم    دا یقدرت پ   ریمن واقعاً د  ول  ،ییایب  رونیدردها ب   نیتا درواقع از ا  بش   ارانهیدرد هش  دیبا  ترشیبوده، ب  هیاز بق 

  قدرت دستم است.   ستم،ی ن   قربان ریبه گذشته، دنسبت

  د یخوشحال هستم که باالخره رس   قدرنیا   دانم، قدرش را م   قدرنیا   ول  ام، مثال آمده در زندگ   آرامشِ کم  ی   کهنیبا ا  اآلن

  من آرامش را تجربه بنم. 

نم  رید مصرف  هم  ب کنمقرص  اآلن  قرص  ی از    ترشی.  تمام  است که  د سال  را  نم   ر یها  مصرف   کنم گذاشتم کنار 

  را.  کدامشانچیه

حالم خوب است. آن زمان    قدرنیا   شودباورم نم  ایاصال؟ خدا   شودم   نیبهتر از ا   ر ید   میگو از خواب م   شومپا م  صبح 

من مرده بودم    د،یواقعاً اگر شما نبود  بروم، ول  خواستمخسته شده بودم، م  خواهم،را نم ایدن   نیا   ریمن اصال د گفتمم

  باشم.   خواستمنم  ریاآلن چون د

قشنگ     واقعاً چقدر زندگ  میگو م   کنم، واقعاً عشق م   کشمکه م    . هر نفسکشمدارم نفس م   کنم خدا را شر م   واقعاً

   ی  نیواقعاً. هم   شدمخفه م   شدم، خفه م  زها یچ   نیفشاِر درد و ا   رِ یبودم واقعاً، داشتم ز  دهیکه آرامش ند    من   یاست، برا

  است.   ادیز  م یآمده برا میآرامش هم که برا 

من را رها کردند، رفتند،    هال ی. خد ینکرد  م یرها  ط،یشرا  نی در ا  د یواقعاً دستم را گرفت  د،یاستاد شما دستم را گرفت   واقعاً

  دستتان درد نکند.   د، یشما اصال دستِ من را ول نکرد ول

  .نی . آفر د یخانم که موفق شد ران یممنونم. واقعاً چقدر خوشحالم ج د، یدار اریاخت قای شهبازی:آ

نم  :رانیج  انمخ باورم   من اصال،م   شود خ   ن یا   گفتمدر ظاهر  ب   لیبرنامه  بده   دییایخوب است،  هم    د،یگوش  به همه 

تا    دیتمام شد، با  ،بدبخت   ،یشو خوب نم   رانی است، ج  ارث  گفتمحاِل من را خوب کند. م   شدباورم نم  ول   گفتم،م

  .  شدنم . اصال باورم یها را بخورقرص نیآخرِ عمرت ا 
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سالم    د،ی سالم باش  دیانتخاب خودمان است. شما انتخاب کرد  ست، ین  جبر ارث   ست،ین  ارث  میدیپس فهم  قای شهبازی:آ

را    هاتیب   نی! اانیها، آقاخانم  کنم،تکرار م  جانی و موالنا به شما کم کرد، موالنا به شما کم کرد. من مرتب ا  دیشد

  است.   دارکنندهیب هاتی ب   نیا  د،یتکرار کن   د،ی تکرار کن  د،یبخوان 

  که آن حالت را داشت، حاال بعض   کس  ی واقعاً که    م یکن  دا ی پ   م یتواناز شما بهتر ما شاهد نم  ر یشاهد، د   ی اآلن    خُب

  د، یزدرفت که شما به خودتان ضرر م   ن یو خُب آن هم ازب   دیها را هم داشت که آن  دانم من م   د، ییگورا شما نم  زهایچ

  است؟  ادتانی

روحم. اصال    زدم،. به جسمم ضرر م زدمخودم را م   ر یبودم که د  دهیرس  یی بله، اصال جسمم، روحم، به جا  :رانیج  خانم

  ییهااحساس  نیهمچ   شوند، خوب نم  وقت چیها هم انگار ه زخم  ن یتمام بدنم و روحم زخم است. اصال ا  کردم احساس م 

  داشتم.  

  . انددهیهم شن   رانیشاءاله که د خانم. ان رانی ممنونم ج ل یخ ن، یماشاءاله، آفر ن،یبله، بله، آفر  شهبازی: آقای

  .  دیدستتان درد نکند استاد، ممنون هستم که من را رها نکرد  :رانیج خانم

ادامه    دیبرنامه با  نیا   نندگان،ی من عرض کردم خدمت ب . ما فقط، مرتب هم  دی! شما خودتان کردمینکرد  یکار  قای شهبازی:آ

    .کنندتوجه م  واشیواشیها پنداِر کمال دارند همه، برنامه انسان  نیدر ا  دهد من نشان م ۀودوسالستیب   ۀتجرب   کند. دا یپ 

  ریاست، ما د  یحرف خوب  نی به! عجب ا   بهکه به  ندی بو زبانانفارس ۀهم م، یبزن  حرف  ی  م ییایکه ما ب  ستین  یطورنیا

  .  میکناز امروز به بعد گوش م 

آن    واش یواشی. بعد آن موقع  دهندگوش نم   هیبق   کنند، خانواده دو نفر به گنج حضور گوش م    یدر    د ینی ب ! شما م نه

نفر، چرا؟     ی  دین یبسال، م   هشتهفت   سال، دو سال، حت   یحاال در عرضِ پنج ماه، شش ماه،    شوند م  لیمتما  هیبق 

سرِ  پشتِ  م یگوبد نم   وجهچیکه من به ه  د ین یبم   د،یرس   سالمت  هخانم ب   ران ی ج  ن یمثل هم  کند، که گوش م    آن شخص 

از من  ترشیب   هستند، ول  د یخودشان را دارند و مف   یِها هم جاآن  ، پزش  ایشناسانان  روان . خودِ دیآ م  ذهن امراض 

  دادند.   ح یخانم توض  رانیج

   ی  آدم را از تعادل خارج کند. خواهدوجود دارد که مرتب م  دگ یهمان  یهاعقده  یو در آدم  شودم  دهیآدم همان  وقت

    که اصل ما آن است.  کندما را درست م  زی چاست که توازنِ همه ن یب شنو و عدمسوت ن یهست که هم  ییخدا یاریهش

لدکوب،    ال»، یقولِ موالنا: «جان همه روز از لدکوب خو از هر طرف به  شود م  ادیو درد ز  شودم  ادیز    دگی همان   وقت

انسان توازنش را از    م، یبرس   ارضا بشوند ما به زندگ   د یبا  هانیا  م یکنها و ما در هپروت، فکر م آن  زنند لحظه م بهلحظه

  .دهددست م
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حضور دارند.    یِاریسالم توازِن هش  یهاچقدر. آدم  ، یزیکه از هرچ  داردا نگه م ماست که توازِن ما ر  ۀخداگون  تی جنس  آن

   به پندارِ کمال، سالمت  میرسم  رند،ی گدست م ما را به  اریو دردها اخت  ذهن و من  م یشوحضور خارج م  یِاریاز هش  وقت

بند. دوا ممن است اثر بند که    ار یذره هش   یما را    اوردیاثر بند، ب  دوا موقتاً  د ی. بعد آن موقع خُب شاروداز دست م 

  .  میبه دوا ادامه بده کهنی نه ا   م،یرا بن   ما درمانِ اصل

است که   ادیز  لیخ  آزاریب  وانۀیجهان د نیدر ا  شود؟م وانهی است؟ چرا د ضی که انسان چرا مر  م یدیرا فهم ن یموالنا ما ا از

زندگ  در هپروتِ  با ر   وجهچیبه ه   شانیهاحرف  کنند،م    خودشان  و  واقع)، به  )reality تی لیبا منطق    رونی ب   تِیاصطالح 

  د؟ی کندرست است. توجه م  کنندخودشان خوب است فکر م یبرا  ول ست، یسازگار ن

به دن از آن  لی دارند، خ    عیوس   فِی ط  ها نیا  باشند،  بزنند،    ایها ممن است در قدرت    کس  کنند ول   یکارخرابضرر 

  خوب بود.   لی خانم، خ  ران یهرحال ممنونم ج به .ردیب  تواندرا نم  شانیجلو

از    ر یکه د  کنمبخش کار م   ن یا  یِهم هست دارم رو   مدت   یاآلن    ممنون استاد، دستتان درد نکند، ول  :رانیج  خانم

  دی بال با  همه نینبودند؟ چرا ا  یجورنیا   هیچرا بق   میگو و رنجش نداشته باشم و آخر مثال من اآلن به خودم م  نهی گذشته ک

  برود.   نیخودم کار کنم که از ب یِورا هم ر هانیا  دیبا   ول د؟یایسرِ من ب

  .نیآفر قای شهبازی:آ

  یبرگرد  رانینکند ج  کنمم   دای اوقات پ   هم گاه  د یشد   لیها هم هست که وحشت، وحشتِ خحالت  نیبله ا   :رانیج  انمخ

  ! که داشت  یی هابه زمان گذشته، آن حالت

  . دی گردنه، برنم  قای شهبازی:آ

  .یگردنگران نباش، برنم   د،ی گومادرم به من م  ول :رانیج انمخ

هستند     که عقل  ییها. ممن است آدمد یاکرده  دایخودتان را پ  ۀشما توازنِ خداگون  ،یگردبرنم  ، یگردبرنم   قای شهبازی:آ

  . دیا کرده  دایشما پ  باور نکنند، ول

  اش را؟ صفحه د ین یبرا اآلن م  ونیز یصفحه نوشته شده، شما تلو یِهم هست رو ت یب  ی

  اآلن در اتاق هستم اگر بروم، بله.  :رانیج انمخ

  چ یشُِر آن باشد که ه ،ید یره چون
  چیپ چیپ یآن دانه ندار  یِسو
  )٢٨٨٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
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.  رید  چینپ   هادگیگذشته و همان ۀدورِ دان ریاست که د نی . شرش ا دیشر کن  دیبا  دیدی . چون رهنیآفر قای شهبازی:آ

  .  چمیپ نم  ر ید  دگیهمان  نیمن دورِ ا   ا،یخدا  یاست که خُب حاال که من را آزاد کرد ن یا دهیکه ره   شرِ هر انسان 

لحظه زنده است،    ن یلحظه است. خداوند در ا  نیاش اهمه  چون گذشته تمام شده است. زندگ  د، یچ یدورِ گذشته هم نپ  شما

لحظه است و    نیا   شهی. همستین   ندهی موقع هم آ  چ یه  ست،یموقع گذشته ن   چیه   د،یلحظه هست  نیشما هم از جنسِ او در ا 

و عشق    د یو خردمند هست   اریهش    اندازۀ کافدر مسائل و شما هم به  ندازدی دوباره شما را ب   د یایب خداوند هم توطئه نکرده  

  درست است؟  ر، ید د ی. اآلن خودتان را دوست داردینداز یبه خودتان که خودتان را در دستِ مسائل ن  دیدار

  دوست داشتن خودم. ن یبهتر شده است ا  ل یام. خکرده  ریی تغ  لیبه گذشته بله، خنسبت :رانیج انمخ

  .شودم  تر شی ب تان یبه اصلتان، خداوند تان،یاریروز عشقتان به بدنتان، به هش بهبله، روز قای شهبازی:آ

من واقعاً چقدر شما را   میگوم  کنمنگاه م  میبه پاها  کنم،نگاه م  میهاها به دستوقت  بله، بله واقعاً گاه  :رانیج  انمخ

  .د یکه همراهم هست  مرس   میگوم  م، یگوها م را به آن هانیها اوقت ها. اصال گاه  کردم تیاذ

  . کنمم  بله، ممنونم پس با شما خداحافظ قای شهبازی:آ

  ممنونم، دستتان درد نکنه، خدا نگه دار، خداحافظ. :رانیج انمخ
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  49صفحه: 

   یشهباز یسخنان آقا ‐١۶

  ن یا   و.. ول   قهی و هفت دق  قهی که پنج دق  دانم م  کشد ها صحبت به دِرازا م موقع   که بعض   خواهمعذر م   نندگانی شما ب   از

  است.   دیمف   اریدادند بس حیاآلن توض  ران یموارد که خانم جِ 

  ششوستیس نبودم، ب در تما  شانیوقت است با ا  لیاآلن مثال ممن است من خ  ران،یج  نی هم   میدار   ما جوانان  دیکن  توجه

  ری گ   ل یها هم که خموقع   با برنامه در تماس بودند. بعض   عنی با من در تماس بودند    سالستیسالشان باشد. از همان ب

  .نوشتمم  شانیبرا   ییزهایچ  یمن هم   کردند م  انیب رااوضاعشان  زدند، م  ل یمیخُب ا  کردند م

پناه ندارد، به پدر و    سالهستی جوان ب   ی .  شودجا کوتاه م گوش کردند، خوشبختانه. و دستِ جوان از همه  خوشبختانه

  را.   ی زیچ د یبو  تواندمادرشان نم

  تواند آن هم که خُب حرفۀ خودشان است، دکتر که نم رونداصال دانششان نرسد، دکتر م  ا یدرک نکنند  دیاصال شا هاآن

  به آدم کم کنند.   توانند م  ی که! و استاد و رفقا هم تا حدّ ران یساعته حواسش را بدهد به ج  چهاروستیب   دی ایب 

  نیموضوعات دارند. ا   نیا  دنِی به شن   اجیجوانان ما احت  کهنی ا   یبرود. برا  گذارممن هم م  کشد است که به درازا م   نیا  و

  به جوانان کم کند.   تواندخاطر موالنا م به  کنم،من اجرا م   کهنیخاطر ا برنامه، نَه به

  هاتیب   نیبه من هم ندارند. هم   اجیخانم و اصال احت   ران یمثل ج  رندیبرنامه کم ب   ن یاز ا  توانندمستقل باشند، م  توانندم

  را تکرار کنند.  

صحبت کنم. درست است که ممن  «ساده»    دیگرفتم که با  ادیچون در طول زمان    کنم،قدر ساده اجرا مرا من آن  برنامه

  د یتمام کن   دیی زود بو  دفعهی !  د؟یدهساده را کش م   یزهای قدر چشان سر برود، چرا آقا شما اينحوصلۀ  هااست بعض

  .  رید

قدر  که هنوز تازه هستند و آن   مثل جوانان  د؟ یکنکه سواد ندارد. توجه م   کارگر ساختمان   آن حت   ی برا  دهمکش م   بله

  بود.   یخوب  ل یمثال خ ران ی. ج کنندها استفاده م و آن دهمم  حی ها توض آن یدانش ندارند، برا
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  50صفحه: 

  خانم فاطمه از صدرا استان فارس   ‐١٧

  با شما.  رم یگ بارم هست که تماس م  نی اول رم،ی گفاطمه هستم از صدرا تماس م  یشهباز یآقا سالم

  ممنون. بله، صدرا شهر است؟   لیسالم خ شهبازی:قای آ

  . کنمشما را تماشا م  ۀاست در استان فارس. حدود ده سال است که برنام شهرِ کوچ  یبله  فاطمه: انمخ

  .د یده . ده سال است گوش م دیی بله بفرما عال قای شهبازی:آ

 قدرنی. چون ا شدخوشحال هم هستم که تماس وصل نم   قبال. ول   گرفتمتماس م    لیمن خ  یشهباز  یآقا  فاطمه:  انمخ

  ی    عن یکه وارد بحث بشود.    دهد آدم به خودش اجازه نم   ر یکه اصال د  شنومتان ماز شما و شنوندگان   قشنگ   یهاامیپ 

  شوم نم ریس   دهمهرچه هم گوش م   عن یو تمام همراهان گوش بدهم.   ابه حرفِ شم  خواهمهستم من که فقط م  یشاگرد

  است.   د یهم تازه و جد  شهی. همستین   میقد  میهم برا   وقتچیو ه

  د ییدر تأ  خواهم م  دادمو من داشتم گوش م  زدند قبل از من داشتند حرف م   رانیکه خانم ج  یمخصوصاً االن مورد  بعد

هستند و    کشزحمت  یهاآدم  ل یهستند، خ  یماهر  یهاآدم  ل یها خآن  ۀ که هم  که من هم در گروه روانشناسان  م یآن بو

  کم بنند، عضو هستم.    کنندتالش م  لیخ

رفتم    ن یسمِت ا  ر یتم دحضور که آشنا شدهگنج    ۀبرنام  نیخاطر هماست به  مدت  ی که خودِ من هم   میجالب است برا  بعد

بود که قبل آن من    ن یهم ا  لشیاست. دل  یآثارش چجور  دانمچه هست و نم   لشیدل  ن یکنم که خب ا  دا یپ  یی هاشهیکه ر

  :  دیگو بودم که م  یمصداق آن شعر قاًیدق

  ام آمدنم بهر چه بود کجا آمده از
  وطنم ییآخر ننما رومکجا م  به

  )۵۴شمس، غزل  وانید ،یمولو(
ام؟  چرا آمده  روم،اصال کجا م   دانستم داشتم، نه م   یازهیداشتم، نه انگ   جانیداشتم، نه ه   ثُباتنه    یمورد  چ یدر ه    عنی

  روم؟چرا م 

ها که من  که انگار بعد از مدت  دم ی. د دادمپراکنده گوش م   که زمان   گنج حضور حت   ۀ آشنا شدم با برنام  که نیبعد از ا   ول

  ام.گرفته اریکه در اخت  ی زی چی  ، یلنگر  یانگار   ،ییجای . به رسمم  ثبات   یدارم به  چرخم دارم سرگردان م

برنامه را از اول تا آخر گوش    د،ی که مرتب گوش بده  دیگوش دادم و شما اشاره فرمود  واشیواشیکه    یطورنیهم   خالصه

با    دم، یرا هم خر  هانیو ا  شمسوانید   اتِیو غزل  یمثنو  یهاشل گوش دادم و بعد هم کتاب  نیبه هم   ریمن د    د،یبده 
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  51صفحه: 

که    ییهاشما و آن برنامه  ۀمن شد برنام  زندگ   حیترج  نیاول  رید  . ولتم داش  تیدر اوج... از هر جهت محدود  کهنیوجوِد ا

شما شد   ۀانتخابِ من برنام نی اول  ول  لیدال  ی خاطر هم دارم به یمحدود  ل یوقتِ خ کهنی و با وجود ا دی نی چما م   یِبرا

  شما شد. ۀمن برنام  زندگ  تیاولو نیو اول

  ت یفعال لیهستند و خ  کشباتجربه و زحمت یهاها گفتم آدمآن ۀحاال هم که من در گروه روانشناس عضو هستم که هم و

وقت   ول  کنند م است که  اشتراک    ی    جالب  به  م  گذارند م  سؤال  آن جواب  به  روانشناسانِ خوب  من    دهند و  بعد 

در    حت   دهندم   امیکه دارند پ    همراهان  ن یب   نمی ب خودِ شما را م  یهاصحبت  ای  نم یبگنج حضور را م   یهاامیپ  گردمبرم 

  .  دهندباتجربه دارند به آن سؤاالت پاسخ م  تر از روانشناسانِبهتر و جامع  لیگنج حضور، خ

پخته،    شانیهاجواب  قدرنیا  نم ی ب . مکنممطالعه م  هانهیزم  نیسال است که دارم در ا  یهااغراق، چون خودِ من سال  بدونِ

تماشا   تر شی که هم گنج حضور ب   شومم  قیتشو  ترشیجامع است که ب  شانیهاجواب  قدرنی جالب، ا  شانیهاجواب  قدرنیا

  کنم.   بررس   ترشیب کنمم  دارم بررس  که علم یهاشهیدر همان ر کهنیکنم هم ا 

  ییزهای قرآن و موالنا و چ  یهاصحبت  نیکه منطبق بر ا   ستین  یزیچ چیو ه   شاهدِ علم  چیام هتا اآلن من هرچه جلو رفته   عنی

خوشحال     لی. و خشوندم   د ییهم دارند تأ   علم  ی با شاهدها  هانیا   قاًی دق   عنینباشد    د یکنم   ه یته  دیی فرماکه شما لطف م

  . مشما آشنا شد ۀهستم که با برنام

بودم  که     جا کسقبال من همه  عن ی.  دیجاها خودتان را نشان نده    لیکه خ   دیکه شما فرمود  ی زیچقبل از آن همان   عنی

نشدم قبل از گنج حضور، اآلن    یزیچ چیه  عنینشدم.     یزیچچی ه  ول   ،یزیحاال هرچ   .شدم   فی تعر  دانمنم   شدمم   دهید

  حضور و بعد از گنج حضور.   نج قبل از گ  ۀبه دور شودم  م یمن تقس  زندگ

موالنا هست، حتماً صحبت گنج حضور    ت یب   ی حتماً    شومو بلند م  نم ینش که من م   ییتمام جاها   عن یبعد از گنج حضور    و

  .  زیعز  یشهباز یآقا رمیگ م  ادیاست که دارم از شما  یی زهایمن منطبق بر چ  یهاهست. حتماً حرف

به    لیم یها با اوقت  بار است که  تماس گرفتم. گاه  نیمن اول  ر یمدت د  نیدر ا   وقت گرفتم. ول  ل یهم که خ  د یببخش  و

ندارم به همه    من دسترس  ریکه هست د   ییها تیمحدود  ی خاطرِ  به  م یگوم   تلرام هم داشتم ول  ای  دهم م   امیشما پ 

  .. زیچ

. از همان قبل هم که گوش  دهمکه گوش م   ییهاامیو پ   دهمشما را گوش م   ۀبرنام  ونیز یخوشحال هستم که از تلو  لیخ

شل تا اآلن که آمدم، تا   نیگرفتم. و به هم ادی شانیبودند به اسم شهرزاد، چقدر من از ا از همراهان  خانم   ی دادم،م

که ارزش آن از علم    من درس است. درس  یاش براهمه  عنی  کردند،م  صحبتداشتند    رانیکه خانم ج  عضوِ قبل  نیهم

  . یشهباز یآقا م یکنتجربه م  میتک تکِ ما داراست که تک یااست. براساس تجربه تر شیب   لیخ



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۵-۱مشار
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و هم  اد،یز  لیخ  ادیز   لیتان دارم. خدوست  لیخ همراهان تک  نی چن شما  برنام  تکِ  به  پ  ۀکه    دهند، م  امیگنج حضور 

  انگار آثارش هست.   دهند نم  امیاصال پ ای کنند صحبت م 

نوشته و   یِو از رو میو قد  دیحاال جد  کندنم  فرق  د،یکن صحبت م دیبا افرادِ جد   دیشما چند شب است که دار خداراشر

  .یشهباز یآقا رمی نکته ندارد که من گوش بدهم و از آن درس نگ  ی   عنی  شخص  ۀتجرب 

  است. طورنیهم آقای شهبازی: 

  ممنون هستم.   لیخ فاطمه: انمخ

  . عال عال کنم خواهش م آقای شهبازی: 

نم  فاطمه:  انمخ  اصال د   توانم بارها زنگ م  د یدانخودتان م   ر یمن تشر کنم  بار    صد یس ستیدو  زدم فقط زنگ زدم، 

هم     بضاعت یب  ز یچنیخوشحال هستم که با شما تماس گرفتم و هم    لیخ   بار بود که شد. ول نیحاال امشب هم اول  شد، نم

که خدا خودش هم قبول کند و ممنون هم هستم از او که راه به من نشان    الهشاء همراهان گذاشتم ان  اریکه بود. من در اخت

  داد. 

  با شما.  کنم م  خداحافظ عال آقای شهبازی: 

  دارتان. خدانگه کنم خواهش م فاطمه: انمخ
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  53صفحه: 

  از مازندران   نندهیخانم ب ‐١٨

به  راجع  شودبه صبر که اصال واقعاً نمراجع رتانیبود، مخصوصاً که برنامۀ اخ پربار و عال رتان یاخ یهابرنامه نیا یقدربه

  خدمتتان: خوانم من م د،یبرنامه خواند ن یکه در ا  ت یب ن یکرد. فقط ا  آن صحبت 

  عاَلم چو چاه  نیو، ا حسن وسفی
  ست بر امِر اٰله رسن صبر  نیو

  )١٢٧۶ تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  زن دو دست آمد رسن، در  وسفا،ی
  ست شده هیرسن غافل مشو، ب از

  )١٢٧٧ تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  ختند یرسن آو ن یله کا  حمد
  ختند یو رحمت را به هم آم  فضل
  )١٢٧٨ تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  کند کم م   ل یخ  کننده است. چون تجربۀ من هم در زندگبه صبر است، واقعاً کمکه راجع رتان ی برنامۀ اخ  ن یا اریبس  و

را خود من    ها نیا  ۀ مھ  دیو شا  کردم که اآلن گوش م   ییهااستفاده کردم از تلفن  ل یبودم که خ  که واقعاً من در گذشته آدم 

  . زدندجانب من داشتن حرف م زا  رانید کهنیهم داشتم. مثل ا

هر    ای ییدر هرجا  شهیو هم   دانمواقعاً من م   کهنیو ا   ییگراکمال  کهنیقضاوت و ا  ن یا  باشد ول یمقدار  ی اآلن هم    دیشا  و

بود که    ی زیچ  ن یو ا   دانستم به آن مراجع  یزی چ   یمن    شد،م    که صحبت  ی زیهرچ   کردم فکر م   رفتم، که من م    مجلس

  . دمیدهم نم  شل م چ یرا ه  ن یو ا شدممن بلند م شهیهم

شما متوجه شدم   یهابرنامه نیبا ا ول  دهدقرار م  رانید  ار یدارد در اخت  اطالعات   یدارد، آدم    چه اشال  کردمم  فکر

نظرشان به ما برگردد و     هن ذ  ی هامن  شود باعث م  عنیاست که فقط به ضرر خود ماست.    یزی شدن واقعاً چ  دهید   نیکه ا 

  صورت.   ن یبه ا  میبشو  دهیکه ما د  ستیصالح ما ن  هاصال ب   عنیبشود    رید جوری اوضاع 

خودش را    ذهن آدم در من   عنی.  ستیدرواقع ن    ول   دی آنظر خودمان حق م بود که به  ییهاها هم قضاوتوقت   بعض  حاال

هم درست باشد، حاال در    دی. شادیگودرست م   دهدنظر م   ز یبه هرچراجع  دیگوهرچه م  کندفکر م   داند،حق م  شهیهم

  ماست.  شدگ تیهواست. با هم  ذهن چون با من ست،یدرست ن  رواقعد دارد، ول  اطالعات   ی  ایها خوانده کتاب

  که:  ت یب نیواقعاً ا و
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  آن را نکو باشد که او  اریاخت
ِتَّقُوا   مالخود باشد اندر ا  

  )۶۴٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  نهار یز ،ینباشد حفظ و تقو چون
  ار یاخت ندازیکن آلت، ب دور

  )۶۵٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(
  ز ی پره  رد، یگ که به ما تعلق م  یاری. تنها اخت میخارج نشو  ییتا ی  یاز فضا  کهنیا   ،در زندگ   م یکه دار  یافهیوظ   ی فقط ما    و

جذب    م، یوارد آن نشو  ذهنو با من  جاناتیما با ه  یبرا دیآم شیکه پ  و اتفاق  میخارج نشو  ییتا ی  یو تقوا که از آن فضا

  . میآن نشو 

  ی هم که برا ت ی ب   نی. ا میبن  یکار  میتوان نم   ریو د  میشوصورت ما گرفتار م  نیا ر یاست. چون در غ  اریاخت نیبهتر  نیا و

  :م یگوم  شهیو امروز هم، هم شهیکارساز بوده هم  ل یمن خ

  ییضرورت هم تو  : مفتگفت
  ی مجرم شَو ،یگر خور  ضرورتیب

  )۵٣٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  بِه  ز یضرورت هست، هم پره ور
  ضمانِ آن بده  یبار ،یخور  ور

  )۵٣١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
  د یضرورت دارد؟ چه در رابطه با ارتباطات، چه در رابطه با خر  نیا   ایاش حواسم هست که آهمه دهم،که انجام م   ییکارها

دارم،    ش یکه من گرا ییکارها  تر شی ب  عن ینوددرصدش ضرورت ندارد.  نمی ب و م  د یآ م شیکه پ  یادر رابطه با هر مسئله  ای

  انجام بدهم و بهتر است که انجام ندهم.  خواهم م  امهنذاست که فقط با من ییرهاکه کا  نمی بم  م، یگوخودم را دارم م

  اج یکه احت  ییهاحرف   باشد که اگر کوتاه باشد، خُب بهتر است. بعض تلفن طوالن    ی  ایتلفن ساده   یممن است  حت

ضرورت   ستین  اصال ول  بزنم،  م   ندارد،  را  حرف  آن  بود  سابق  خزدماگر  من  تلفن  ل ی.  از  و    ر یاخ  یهااستفاده کردم 

  . ستین  یااصال چاره نیجز ا  ،ییگشا. واقعاً صبر و شر و فضاندیگوکه دوستان م   اتی.مخصوصاً از تجربشهیهم

  است، نه کاِر دراز  میتسل شرط،
  تاز نَبود در ضاللت تُرک سود

  )۴١٢٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
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ممنون هستم و از دوستان     لی. و از شما خ دی کم کرد   ل یو ممنونم از شما که به من خ  شوممزاحمتان نم من    نیاز ا   ش یب 

را    نیدوست دارم ا   افتد،من اتفاق م   ی چون برا  شه، یبه قانون جبران همهم دارم راجع  ی نظر  یممنون هستم و    ل یهم خ

  به دوستان.   میبو

 ی . همان شعریو چه معنو  یچه علم باشد، چه ماد  میاوریبه دست ب  میبپرداز ییبها  هکنیبدون ا  میتوان را ما نم  یزی چچیه

  که:

    یاسته یصد صحف ب بخوان ور
  یانماند نکته ادتیقدر  یب

  )١٩٣١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
ه    عنی ما  نم   ز ی چچیواقعاً  را  را رعا   وقت  رد یگ دستمان  زرنگمیکن نم  ت یقانون جبران  مسائل    مان،یها . چه در  در  چه 

  نیا   یتعهد دارد به اجرا  ن یبه ا  ایدن    عنی.  میبده  ی زیچ   ی   د یبا  میر یگ که م  یزیچ   مان،چه مسائل عاطف  مان،ادگرفتن ی

 کار کرده  لیمن خ   یبرا  کار را انجام ندهد. ول  ن یدوست دارد ا   ذهن من  شهیمهم است. هم   لیخ   نیا   یو ماندن در اجرا

  ممنون از شما.   لیاگر قابل باشم. خ میرا بو ن یاست. دوست دارم به دوستان هم ا
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  یشهباز یسخنان آقا ‐١٩

  م، یشوکارگاه خداوند خارج م  تیگفتم از وضع   م،یشوبلند م  ذهنصورت مندرست گفتند. هرموقع ما به  قتاًیحق  بله،

  .  میخداوند نگه دار یبرا  دی کارگاه را با  نی. ا شناختپندار کمال، هپروت، زمانِ روان ، ذهن کارگاه من م یشوم

 شودبلند م   ذهنمن  عنیبلند شدن است. «خشم»،   زهایچ نی مثل خشم و ترس و ا   منف جاناتی که ه  میشوبلند م  وقت

  آن بده».   ضمان یبار  ی«ور خور م؛ یضمانش را بده  دیبا  م یکنکار را م   نیو اگر ا 

حضور. چقدر    یاریهش   ،جسم  یاریهش   عن یچه؟ ترازو    عنیمن کم کنم». «ترازو»    ،گفته که «از ترازو کم کن   طورنیهم  و

  د؟ی گوشعر چه م ؟چقدر از جنس خدا هست  ؟هست  ایدن نیاز جنس ا 

    ینی ا  شودکم م  ی  یشوصورت من بلند م به  ،کن م  اد یرا ز  جسم  یاریترازو، موازنه، شما هش  نیکه در ا   دی گوم

  . میز یر هم منفع خودمان است بهبه م ییگو. خُب ما ترازو را به ضرر خودمان که ظاهراً م شودکم م   ینیا  ، کن م ادیرا ز

طرف    ن یاز ا  د یشوبلند م    ذهنمن  عنوانتر، بلندقَدتر بههرچقدر بزرگ  که نی«من». هم  میی گوم   میشوجا بلند م همه  ما

  .یشوو از کارگاه خداوند خارج م  یز یر هم منفع خودت، باطناً به ضرر خودت بهترازو را ظاهراً به

چقدر مثال    م ییکه ما بو  یعاد  یدر کارها   حت   شود، تو کار کند. قدرت توازن در ما کم م  ی رو  تواند نم ر ید   زندگ  عنی

چقدر از وقتمان را صرف همسرمان    م؟یاوریچقدر پول درب   م؟یچقدر آن کار را بن  م؟ی کار را بن  نیچقدر ا   م؟یحرف بزن 

  . زندیرهم م به  هانیا  م؟یمان بنچقدر را صرف بچۀ م؟یچقدر را وقت صرف دوستمان بن م؟ی بن

آبتوازن مادرمان  م!  م  پختهگوشت  چ  دانستهاست،  چه  از  بر  ،یزیکه  آب  دزیچقدر  بود  بلد  را  توازن  را چون  گوشت 

  .  زدی نبود نمش را پنج برابر بر یطورنی. درست است؟ توازن را بلد بود اپختمزه م خوش

  کهنیتوازن، با توجه به ا  نیا  یدارنگه  یو برا  دیترازو را نگه دار  نیا   دی. شما بازدی رهم مدر انسان با بلند شدن به  توازن

  ادمانی  شهیآن شعر هم هم  م،ی کن و خودمان هم دائمًا بر ضّد خودمان عمل م  گذارند ما اثر بد م  یدائمًا رو  ذهن   یهامن

  :دیگو باشد که م

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تند م مرگ  یزنده سو نفس

  )۵۵٠تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(
  تر شیکه من هرچه ب  م ییباشد بو  ادمانیاش  همه  هانی. ا میتن مرگ و ضرر زدن به خودمان م   یدائماً سو   ذهن ما با من   عنی

 مت مم   ل یخودم را به آن سکه ترازو درست باشد    د یفضا باز کن   د ی. و مرتب باییبا فضاگشا  ، ییبا چه؟ با فضاگشا  دهم

  کنم».   ممن ک ، «از ترازو کم کن  د یگوکه م 
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ا   یبلند شو  خواه م  تو نور عشق کم م  نیبه عنوان «من»! خُب از  کار    چه  شود،خدا کم م   عنینور من    شود،طرف 

  . بن یکار  توان بدون آن نور نم ؟ بن  خواهم

. بعد  شودقطع م   ات یآبِ ح  نی نور ا  نیا   م، یشوعنوان «من» بلند م به تر شیساده است که ما هرچه ب    ل یخ  دنش یفهم  ن یا 

  اداره کند.  تواند است که خودش، خودش را نم فی قدر ضعما آن یِو عقل جزو ذهن من  نیموقع اآن

به  ستمی! تمام س میخودمان را اداره کن  م یتوانما نم  د ین یبم   که را هم که     آن قسمت  شوداداره م   زندگ   لۀیوسبدن ما 

  . میفهمو نم میزن اش به خودمان لطمه م همه  میکار ببررا به مانیمثال عقل جزو م یبه دست ما که ما بلد هست اند داده 

  ی برا  م؟یفهم. چرا نم میستی. بلد نمیفهمکه نم   ن یا  ی برا  م؟ی زن خودمان. چرا م   زند؟ به ما م   ها را چه کس همه لطمه  نیا

  . کندآن هم کم نم  م،یکنهرچه از ترازو کم نم  شود،م  تر شی آن نور کم شده. هرچه آن نور ب  کهنیا

ما     و اجتماع   شخص    توازن در زندگ  شودم   تر شیمن از جنس خداوند هستم، ب  کهنیا   عنیبه اَلَست وفادارتر،    هرچه

  است.   سادگ نی. به هم شودتر م راحت مانزندگ  شود،م  تر شیب 

باش  م، یکن م  ایمقدار ر   ی ما    ذهن در من  منته  اعتقاد داشته  به خداوند ممن است  واقعاً  متعهد    یطورآن   ول  م یما 

  خدا وجود دارد.   م ییگوفقط در سطح است که م م، یستین

شما را اداره    را اداره کند، زندگ   هیخداگونۀ شما قض  یِاریهش   یبذار  د یبا  ، خدا وجود دارد و واقعاً تو معتقد هست  اگر

  . دیایکند، در عمل خدا به کمت ب

نظر من کردند به  هیته  یشوشتر  سایخانم دکتر پر  مییبو  دیالبته با  ،یشوشتر  سایخانم پر   یو پربار   بای ز  اریبس  یدئویو   ی

رگاه اسمش هست «کا کنم اند، خواهش مجا نوشتههست، ضبط کردند، شعرها را هم آن قهیاست. چهارده دق د یمف   اریبس

  کارگاه خداوند.   عنیحق». 

و پندار    ذهن که من میکارگاه خودمان هست    و ک  م یکارگاه خداوند هست  جالب است که ما ک    لیخ  د، یرا شما گوش کن   نیا

  و ساده است. ایگو  اریبس  دیرا گوش کن  ن یکمالمان است. ا

  �🔹🔹�پایان بخش دوم �🔹🔹�
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  خانم فرخنده از جوزان نجف آباد  ‐٢٠

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

  )۴٣شمس، غزل  وانید ،یمولو(
و حس    نرس ی حس ا  کهنی. ا ریخ   ای  م یناداشت هست  ایشد که آ   میمتوجه خواه  م،یحضور ناظر به خودمان نگاه کن  د یبا د  وقت

حس    ن یکه ا  م؟ یستیخود تنبل ن  ر یی و تغ  لی و در تبد  می آورحساب منه، واقعاً خودمان را به  ای م یو ناتوان بودن دار  ذهن من

  . میادهیها همانو با آن م یکه دار م یدانم ییزهایآن را در چ  لیو دال  د یآناداشت بودنِ ما از پندار کمال م

که ذهن    ندارد. وقت  او علت ذهن   یصبر و شر دارد، شاد  د، یآ شده مگشوده  یاو از فضا   زندگ   ست،یکه ناداشت ن   کس

  نیدر او پابرجاست و ا   یکه از دست داده و ضرر کرده، آرامش و شاد  ی زیچ   یکه اوضاع خراب است برا  دهد او نشان م 

او از طرف زندگ  کند، را در ضرر گم نم  شکه خود  د یآاست که از مرکز عدم او م   ت یحس امن     عن ی  د یآم    چون عقل 

  . کندم  تیو او را هدا  د یآشده مگشوده یکه از فضا  ییرو ین

که ناداشت است خودش را در سود    کس  ول کند،ضرر او را ناتوان نم  نیبد باشد، هنوز قدرت عمل دارد و ا  تیوضع اگر

  چون ما زمان   ست، یو بالغ ن  ردی گدر او قدرت م   توانمو نم  جسم است حس ناتوان  و چون مرکز او از  کندگم م   انیو ز

ندارند    همه آفل هستند و زندگ   دهدکه ذهن ما نشان م   ییزهایکه چ  می بدان  وکه سود و ضرر در ما اثر نکند    میبالغ هست

  . میو برو  میها را رها کن آن د یبا  تیو در نها

ما     به زندگ و کم شدن آن فرق  ادیندارد و ز است و زندگ   دگ یهمان دهدکه ذهن ما نشان م   یزی چ  میبدان   ارانهیهش   وقت

ا     زندگ   ی و صاحب ترازو  م یمعلوم است که بالغ هست  م،یاستدالل کن  که نیحس واقعاً در ما پابرجا شود، نه ا   ن یندارد و 

در اطراف ما    زهای است که ممن است چوجود آمدهدر ما به  ص ی تشخ   ن یدر ما باز شده و ا  اندازۀ کاف فضا به   عنی.  میاشده

  لیتبد    ش یاندما به فراوان    ش یاند یاب یکه حس کم  جاستنی شد و ا  م ینخواه  اد یها کم و زما با آن   شوند، ول   ادیکم و ز 

  . میکن نم  سهیمقا رانیو خودمان را با د دهبرسد ناراحت نش  یزیچ  و اگر به کس  شودم

  بنهاد حق  نیبهرِ ا وتراز نیا
  رود انصاف ما را در سبق  تا
  )١٨٩٩ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

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

  )١٩٠٠ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
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  رز و همسر و دخترشان  زدی از  نیحس یآقا ‐٢١

زنگ    ترشیرا آماده نکردم. ب   . من متأسفانه متنشوممزاحمتان م   زدیهستم از    نی. من حسی جناب شهباز  ری وقت بخ  سالم

کردم، البته    مقدار کوتاه   ی  یسر ن یرفتم و البته ا  ش یزدم تشر کنم و اطالع بدهم که من روندم را خدا را شر خوب پ

را شر وصل بودم و اآلن هم در حضور خانمم هستم، خانمم  نشوم و خدا    عباعث شد که من قط    قانون جبران مال  تیرعا

  ی تماس گرفت و اسمش رز هست،    موقع  یاست. دخترم هم خاطرتان باشد    ری یشما را پ   یهاهم خدا را شر برنامه

خدمتتان     گوش د یکن  لطف سپاسزارم، اگر    هااز شما و همۀ همراه  اریبس اریاست و بس   ر ییخواند، پسرم هم پ  تان ی شعر برا

  باشد با خانمم. 

  بود.  آقا، عال ن یممنون حس  لیخ  کنم،بله، بله خواهش م  قای شهبازی:آ

  خدانگهدار. د،ی ممنونم لطف کرد :نیحس یقاآ

  است. یاب یپر از کم  زندگ  هادگ یبا مرکز همان  :نیحس یقاآ همسر

  کن ار زخم شَوم سر به سر رحم
  مرهم صبرم دِه و رنجم بِبر 

  )١١٧٠شمس، غزل  وانید ،یمولو(
  ها ت یهوبا هم  شود،جهان م  نیکه وارد ا    هستم. هرکس  دگیصبر هست، شر هم حتماً هست و من در حال واهمان   وقت

برا انجام    صورت زندگ به  مرکز عدم باشد، شفاده  اگربشوم.     اگر زخم   رحم کن حت  . زندگخردخود م  ی دردها را 

را خاموش م   کند،شفابخش است، بدون ش مرکز را عدم م  یروین    خدا و زندگ  رد،یگ م عمل واهمانش    کند، ذهن 

  است.   فراوان  تینهایخدا ب  اوست، زندگ  یبرا  فراوان زند،انبساط دارد، حرف کم م  شود،خود انجام مخودبه

  و دوا  حب  مرضیندهد ب  یبیطب چیه
  درد شوم تا که به درمان برسم  هم من

  )١۴٠٠شمس، غزل  وانید ،یمولو(
  .اهیدانۀ گ ایقرص    به معن حب

  دوا آنجا رود  یهر کجا درد 
  است آب آنجا دود  هر کجا پست  

  )١٩٣٩ تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
صفر است،   تی که من . زمان دی آاست، ماه م   زندگ یدوا م،ی شو میعمال تسل  . وقتشودجا مکجا درد است دوا همان هر

  جملۀ کوتاه.  نیهستش ا  ن یکتاب چ  ی از    دیکه فرموده بود م،یقله، درۀ کائنات باش  یجا. بهرودبه سمت او م  آب زندگ 
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  60صفحه: 

به ما م   م،یرا دانسته کوچ نگه دار    ذهنمقاومت صفر، من  عن ی  پست   ی بعد ما جارو به چهار    رسدآب رحمت خدا 
  .شودم

  اندر رحمت آمد تا به سر رحمت
  پسر یرحمت فرو مآ ا  ی بر 

  )١٩۴١ تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
  ت ینهای. خدا ب میبه مختصر قناعت بن   د یخدا و ما هم نبا  کندسراسر رحمت است و به رحمت مختصر قناعت نم  خدا

وجود ندارد جز    یشر  یروی ن  چ ی خواسته به ما کم کند. در کائنات ه  شهیو هم  ستیدر کار ن   یاتوطئه  چیرحمت است، ه 

  . ذهن من

شعر بخواند.    تانی برا  خواهدکنم، دخترم رز هم م   پرحرف  خواهمنم د،ی متشرم ببخش د،یبه ما گوش داد  کهنیاز ا   ممنون

  . تابدما م   متشرم از نور رحمت شما که به زندگ 

  شعر «مطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم» را بخوانم.   تانیبرا  خواستمم   زد ی. من رز هستم از  یشهباز  یسالم آقا  رز:  انمخ

  عشق ابدم زخمه عشرت بزنم   مطرب
  طرب شانه کنم سبلت غم را بنم شیر

  
  همه جان ناز شود چونک طرب ساز شود  تا

  تا سر خم باز شود گل ز سرش دور کنم 
  

  ام  ام عاشق آتشدهبده لیخل چونک
  جان و خردم دشمن نقش وثنم عاشق

  
  و حمل    دیخورش بهارست و عمل جفت وقت

  کند خون دلم آب شود برف تنم جوش
  

   یااز چه گدازان شده یا مه تابان شده یا 
  حسنم ی گفت گرفتار دلم عاشق رو 

  )١٣٩۵شمس، غزل  وانید ،یمولو(
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  61صفحه: 

  ننده یخانم ب ‐٢٢

  نیاول  ن یام، انداشته  یادیام زنگ بزنم البته همت ز. چند دفعه خواستهدهمده سال است که برنامۀ شما را گوش م   من

  که خدمتتان زنگ بزنم.   خواستاست که واقعاً از ته دل دلم م  یبار

  . رمیحال هستم که توانستم با شما تماس ب خوش لیخ

چه و    عنی  فهمماست که واقعاً اآلن م  میون. من دوسالدیهست  مانیت یواقعاً شما رحمت خدا بر افتادگان و    یشهباز  یآقا

  من گذاشته است.   یرو یخوب ریو واقعاً تأث  کنم برنامه استفادۀ تمام م  ن یدارم کامال از ا

قبض     ی  را بعد از مدت   هانیا   دادمگوش م  ام، من وقت را من نوشته  هانیکار نکرد ا   ادیمن ز   یقبلش رو  کهنیا  علت

  بود.   نی سنگ اری بودم. قبض بس   دهیرا ند  یزیرا مشاهده کردم در خودم که تا حاال اصال همچون چ یبد  لیخ

    ار یها را بست راه  قانیرف یا
  شار   ِریو او ش  میلنگ  یآهو

  )۵٧۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  ؟ یاچاره و رضا کو میکه تسل  جز 
  یاخوارهنر خون ر یکف ش در
  )۵٧٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  . من را نوشته بود ر یتقد   نیمن  ا  یبود و کژرو دهی َاجل من سررس انگار

  دت ی الَْقلَم کژ آجف ،ی رو  کژ 
  دت یسعادت زا ،یآر  راست

  )٣١٣٣ تیدفتر پنجم ، ب ،یمثنو ،یمولو(
  ییهامثلث   ی  یداریها قبلش من در بانقالبات را در درونم، سال  ن یا  دمیفهمرا م   هانیرا من متوجه شدم که ا  هانیا   وقت

  ی شد.    دار یپد  نور؟)(اصطالح  زد و به  یاشد و جرقه  یانفجار   یآمدند و بعد مثل    هانیبودم با چشم بسته که ا   دهیرا د

  شد.  دار یهالل ماه پد 

برنامۀ شما به من پاسخ داد. ول  لیخ  ست؟یچ  هانیها چه بود، امثلث  نیا   گفتمبا خودم م  شهیهم    از سؤاالت من را 

  ها. مثلثاز آن   آمدم ادمی  دمید را م   هر مثلث  رفتم،ها در ذهنم بود، هرجا م مثلث شهیهم

مشغول بودم دورم شلوغ     لیخ   شهیشد چون هم    آمد اول کرونا بود و فرصت   ش یمن پ   ی برا  د یقبض شد   ن یا    وقت  که نیا   تا

نشستم    ریفرصت خلوت شد دوروبرم تنها شدم در خانه، د   نی هاست فوت کرده است. در ابود، من تنها هستم همسرم سال
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  62صفحه: 

ها همه را نگاه  تمام شب و روز تمام تلفن  عن یها  تمام برنامه  عن ی  لیخ  رید  ٧٩٠از برنامۀ    باًیبرنامه و کامال تقر   نیا  یپا

  کردم، نوشتم، دفترها پر کردم. 

همان    هانیا   دمید   عن ی  دمیخود لرزچنان به  دی نشان داد  یشهباز  یها را آقامثلث  نیشما ا  که زمان   ٨٠٠و حدود برنامۀ   

  دیساز است با برنامۀ انسان  نی که ا  دانستم برنامه را م  نیا   عن ی  ریبودم و واقعاً د  دهیرا د  هانیاست که من ا   ییهامثلث

 ی به من حمله کرده بود آقا ذهن من قدرنیرا رها نکنم و ا  نی تا مردن ا د یاصال با ریکه د دمیفهمجا از آن ول نمی را بب نیا

 زدانگار شخم م   ه  دادمگوش م   من را، ه   نیزم  زدشخم م   انگار ه  عن ی  دمید ها را مبرنامه  نیا   وقت   عنی  ،یشهباز

  باال.   آمدم

ز  زده بودم اچنان من وحشت  عنیزده  آشار شد که وحشت  میبرا   ه   زهایچ   نیا  قدرنیا  دمیمن در خودم د  یی زهایچ   ی

خوش   یمایظاهر مثال س که به  باشم و آن آدم   یطورنیکه اصال من ا  شدخودم که اصال باورم نم  ذهن من زشتِ من  نیا

  .یشهباز یآقا شدمم   وانهیداشتم) اصال من داشتم د (در برابر خلق در برابر خدا 

که    یری تصاو  نیشما با ا   یهامثلث  ن یمن واقعاً مردم و با ا   عن ی...،  نیواقعاً با ا  عن ی  دیها را شما آوردمثلث  نیکه ا   وقت

  دوباره زنده شدم.  دینشان) داد(شما 

دردها حمله کرده بودند و من تنها در کرونا    ن یکه ا    وقت  یشهباز  یاست که آقا  ادمیمن فقط    د ینبود شا   هانیاگر ا   عنی

ا    عنی تنها،  بود  هم  فقط    نیاول کرونا  بود،  من  حمله کرده  به  خدا   ادمیدردها  در    شهیهم   یشهباز  یآقا  ایاست گفتم 

روانتان    د، ینشو  ضی مر   د، یر ینگ   است که شما افسردگ  نیا  یبرا   هانیکه ا  د یآم   تر ی ها تدر اول برنامه  شهیهم  شان،یهابرنامه

به    توانند نم  عن یبزرگ!    یخدا  یا  شومم   وانه یددارم    رم، یگ م    بزرگ! من که دارم افسردگ  یخدا  ی و...، ا  زد یهم نر به

  به من کم کنند؟  تواننداشعار، نم  نیمن کم کنند ا 

انگار خداوند را حس کردم که    م،یبو  ی حرف را زدم اصال انگار چجور  نیهمان لحظه که ا   یشهباز  یآقا  شود نم  باورتان

  .  دیمن را بخش 

برنامه را کردم که درست   نیا   ناسپاس  اریخدا کردم، بس   ناسپاس  اریبودم که خطاکار هستم، بس   دهیچون واقعاً فهم   عنی

  . دیحس کردم که خداوند حرف مرا شن  زدی بر ی آب  ی دفعهی را گوش ندادم و انگار  نیا

اآلن دو سال    رید  یزشهبا  یجا آقاانگار مرا گذاشت، انگار ول کرد مرا، آزاد کرد مرا و از آن   عنیمتوجه شد    عن یکه   

  نداختم،یماه عقب ن   ی    عنی شروع کردم    ش یکه از ده سال پ   من از روز اول   یشهباز  یآقا  یاست، البته من از جهت ماد

  .کردماضافه م  مرتبو   دادماصال محال بود هر ماه سروقت م
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  63صفحه: 

  ن یمال ا  خواهم،نم   ر ید  ستیمال من ن   ریکه هرچه دارم در توانم، هرچه دارم اصال د   دمیاتفاق فهم  ن یاز بعد از ا  ول 

  برنامه است. 

استفاده  دهند م  امیکه پ   زانی عز   نیمن از ا   قدرنیا ،یشهباز  یکندآقابه من کم م قدرنی ا  تلفن  یهاخصوصاً که برنامه 

 ی شهباز یچون تنها هستم  در خانه، البته من اآلن معلم هستم آقا کنم،کوچ استفاده م  یهابچه  نیاز ا  قدر نیا کنم، م

ها به من کم کرد و من را  برنامه نیچقدر ا  یشهباز  یآقا  شودو باورتان نم   نیآنال  ورتصها بهبه بچه  دهم هنوز درس م

  را دوباره زنده کرد. یامرده  یدوباره، 

  .میبو ر ید  را باز وقت  هانیاگر که وقتم تمام است، ا  دمین در خودم دکه  م یموارد حاال آن و

   یممنون    ل یخ  د،یصحبت کرد  میو ن   قهیوقت است که تمام شده. هشت دق   لی. خبله وقتتان تمام است  قای شهبازی:آ

  . مانیبرا   دیرا هم بخوان  هانیا  دیاوریب ف یتشر  ریدفعه د

  سپاسزارم. خدانگهدار شما. اریبس  د یدی که کش سپاسزارم واقعاً از زحمات اریبس  :نندهیب انمخ
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  64صفحه: 

  یشهباز یاز گرگان با سخنان آقا ماطالخانم ‐٢٣

  من ماطال هستم از گرگان، از گلستان. ماطال: انمخ

  . دی صحبت کن دیی بله بله، بفرما  قای شهبازی:آ

  صفحه را بخوانم.  یشعرِ رو نیا  خواستمم  ماطال: انمخ

  د ییبفرما  قای شهبازی:آ

    ماطال: انمخ

  خود یهامقصودِ گردش اینداند آس هرگز 
  کسب و کارِ نانبا  ایقوت ماست او،   کاستونِ

  
  زند م  چرخ ز یاو ن کند،گردان م  شیآب

  ز جا   جنبدآب را بسته کند، او هم نم  حق
  )٢١شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  د؟ یدهشما به گنج حضور گوش م  قای شهبازی:آ

برنامه را   ن یا  دهم دارم، گوش ممن تنها هستم، دوتا دختر هم دارم، خانه   عن ی.  دهمبله من هرروز گوش م   ماطال:  انمخ

  هستم.  خجالت  ل ی...، خذهن خُب هنوز من  دوست دارم ول لیخ

  شما؟ دیچقدر سواد دار قای شهبازی:آ

نهض  ماطال:  انمخ پنجم  ولمن  خواندم  هم    ت  با  ول  نیخُب  دادم.  را گسترش  دارم که    گنج حضور خواندم  مانع  انگار 

  . هانیرا بخوانم و ا شیگنج حضور را، شعرها نیگنج حضور را من  قشنگ گوش بدهم، ا  ن یا گذارد نم

  صفحه. یرو د، یبخوان   یترشعر ساده  یحاال  قای شهبازی:آ

  ماطال: انمخ

  د یحق آفر  ایمی هزاران ک  صد
  د ی همچو صبر آدم ند ییایمیک 

  )١٨۵۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
  ست؟ یچ د یدانرا م اش معن قای شهبازی:آ

  . میخودمان را وا نده  م یدر مشالت صبر داشته باش د یبا  عن ی. میصبر داشته باش دی با   عنی  اش،معن  ماطال: انمخ
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  65صفحه: 

  .نیآفر قای شهبازی:آ

  .م یفروکش کن  عن ی ماطال: انمخ

  دادند؟  ادیبه خودشان سواد  که در هفتادسال گفت م  دی دیخُب شما خانم طاهره را امروز شن  قای شهبازی:آ

  را گوش دادم.   امشانیبله، بله. پ ماطال: خانم

شعرها را    ن یدر خانه، ا  د یدار هستخانه  که نی. هم ا دیهم تکرار کن   دی سیشعرها را هم بنو  نی خُب شما هم ا  قای شهبازی:آ

بب   د،یس یبنو هم  را    خوانند، م  یچجور  ران ید  ای  خوانمم   یمثال من چجور  دین یمرتب. خواندنش  درستش    ادیخواندن 

دیبخوان یطورشما هم آن د، یر یب .  

به  دید   دیخواه  دی تکرار کن  کهنیهم م   یزودکه  روان  م  شود،زبانتان  را  بخوان راحت  دی توانشعرها  موقع    .دیتر  آن  بعد 

  وقت.  د،یو وقت بذار  دیکار بن  د،یبن ادیتکرار ز  دی. فقط بادیشوهم کامال متوجه م  اشمعن  واش یواشی

  د، یشما دست من را گرفت   ها،نیا  خوردمکه گفت دانشجو بود، گفتند قرص م    هم آن خانم  ی سریبله من    ماطال:  انمخ

  . دیببخش  ،یشهباز  یبه شما، آقا زدآن خانم انگار که او حرفِ من را داشت م   قاًیآن خانم را دارم، دق  زِ یمثال چ قاً،ی من دق

  . کنمبله خواهش م قای شهبازی:آ

  . ریبهتر باشم د   کنمم  را من دارم. سع زهایآن چ  قاًیدق  زدم،بعد انگار او من بودم در او داشتم حرف م  ماطال: انمخ

  خُب، پس برنامه به شما هم کم کرده.  لیخ شهبازی:قای آ

  ر، یدر خودمم د  لیخ  ها را گذاشتم کنار. ولقرص  خوردمجور قرص م کم کرده، منم همان  ل یبله برنامه خ  ماطال:  انمخ
  . هانی. دوتا دختر دارم و ا ریبرنامه را دوست دارم د نیمثال هم ترسم، م  رونی انگار از ب 

  خُب دخترانتان چند سال دارند؟   شهبازی:قای آ

  است. ازدهیهم کالس    یدانشجو هست   ی ماطال: انمخ

  خب پس دخترانتان بزرگ هستند.  لیخ قای شهبازی:آ

را    ن یچه ا  ی برا  گفتند مثال م  گذاشتندبرنامه عالقه داشتم، دوتا دفتر پر کرده بودم! نم  ن یبه ا    لیخ  ل یاوا   ماطال:  انمخ

  لیخ  ن یام ا من در خانه  ها،نیو ا   روند م   رون ی خب چون ب   ول  دهند گوش م  یگدارخودشان هم گاه  ها، نیو ا    ده گوش م

  بود.    عال عن یاش  برنامه  نیا

  ت یدارم اذ   لیهم خ   ن یاز ا  زمی ر هست نم   اآلن چندوقت  دادم،مثال قانون جبران هم انجام م   کردم،م  زی جبران هم چ  قانون
  . زمی رکه نم   شمم

    د؟ی دهرا هنوز انجام م یقانون جبران ماد  نیخُب شما هم قای شهبازی:آ

  نه.  قاًیدق ماطال: انمخ
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  66صفحه: 

  د؟ یدهنم   ای د یدهانجام م  میگوم قای شهبازی:آ

  نه.  ماطال: انمخ

  اش یوضع ماد  دیکه شا  که کس  میبو  جانی. اشال؛ من البته دوست ندارم اریاست د  نی هم  دین یخُب بب  قای شهبازی:آ

  همه بدانند.    د یرا با  قت یحق  ی    . ولکنمها اصال صحبت نم ماه  نیدر ا   جهیبرنامه کم کند، درنت   ن یبه ا  د یایب  ست یخوب ن 

  اصال خود آدم راحت است.  ماطال: انمخ

و آن اندازه هم که    دیشو برنامه دور م  نیاز ا   واش یواشی  دی را انجام نده   ینه، اگر شما قانون جبران ماد  قای شهبازی:آ

اثر نم   د یشوم    ی نزد آن    د، یفکر کن   ش یرا هم بعداً رو  اش هست، حاال شما معن   یاکلمه  ی   که نیا   ی. براکندباز هم 

  اسمش «تعهد» است، «تعهد». 

  . کنممثال کتاب را مطالعه م   نیکه من ا   دی ستیاهم م   تانمیتصم  یبعد رو د یری گم  می تصم  ارانهیشما هش  عن ی تعهد

  نیمتعهد هستند به ا  هانیخوانده نشود، ا  هانینماز ا  شودتعهد به نماز دارند، نم   یاز نظر مذهب  یاعده  یمثال    دین یبب 

متعهد هستند به ورزش؛    یاعده  ی متعهد هستند به موالنا،    یاعده  ی دعا،     یمثال متعهد هستند به    یاعده   ینماز. و  

  . نندی توانند بنشنم  رید  کهنیورزش نکنند مثل ا 

متعهد    به خودتان، آقا من نکردم ول  دیکن  نیتلق   دی تواننم  دیاگر نکن  د،ی شومتعهد م  یقانون جبرانِ ماد  یبا اجرا  شما

  هستم! 

نکردن است، نکردنش    ن یکار را کردنم ع  ن یکه ا  دیبو  تواندرا نکند آن کار را نکرده است، و نم   یکار  ی . تا آدم  دیشونم

  . دیتا متعهد بشو  دی بن د یآن کار را با نیکار را کردن است. بنابرا  ن یا ن یهم ع

را مت  د، یتوجه کن   آدم  ب  کند،عهد منوشتن  پول    کند،انسان را متعهد م   یزیبه چ مردم راجع  نیبلندبلند صحبت کردن 

از همه متعهد    ترشیب  ی زیچ  ی   یپول پرداخت کردن برا  نی ا   حت  کند؛شما را متعهد م   ی زیچ   ی  یپرداخت کردن برا

  .  دی کن به برنامه کم  کهنیا حاال نه د، یانجام بده خودتانخاطر تعهد را به ن یا د یآدم را. و شما با کند م

قانون جبران    نیکند، درست بفهمد ا   شرفت یپ  خواهد م  ام هرکسبه قانون جبران گفتهام راجعگفته  اندازۀ کافمن به  حاال

  کند.  ت یرعا اش زندگ یهادر تمام جنبه چه است و

  دهیو مردم کش   شود،. رفتار مردم با آدم عوض مشودم  و رو  ری ز  اشکه درعرض دو ماه، سه ماه اصال زندگ  دید  خواهد

  . شودشما، روابطتان درست م  یسوبه  شوندجذب م  شوند م
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  کند، رابطه را بهتر م   نیا   د،یدهانجام م  شیهم شما برا  یکار  ی و    دی کنشما تشر م   کندم  یکار  یمثال دخترتان    وقت

  دوتا همسر.  نیب  حت

  ن یکه آقا ا  ند ی زنگ بزنند بو هال ی. خشودانجام نم  پشتوانهیو ب   محتوایکه قانون جبران با حرف مفت و ب   د یکن م  توجه

حرف مفت؛ پندار   ند یگو م  هانی . به اشودقانون جبران نم  نی ا   م،یکن برنامه گوش م  ن یاش به ابرنامه خوب است، ما همه

  . زندم  ادیز  ذهن کمال و من

  یبندهم خال   ی  زند، م  ادیحرف مفت ز    ی   ذهنکه من  می من مجبورم بو  ر یدو کلمه را د  نیا   مؤدبانه ول  میگفت   بارها

  دارم. دیگورا ندارد م یزی چ ی . کندم

. با کلمات مؤدبانه که  فهمنداش را درست م    دوتا اصطالح. معن  ن یمردم ا  یروشن است برا   لیاصطالحات خ   نیو ا  

ب   ادیز  دانم نم   ،ییگوگزافه  مییگوم   م، ییگوم زدن،  ب  خودیحرف  زدن،  ا   هودهیحرف  زدن،  را    ادیز   هانیحرف  مطلب 

  و «مفت حرف زدن».      »یبند «خال  مییتا بو رساند نم

  برگزار بنند.   خواهندو قانون جبران را با حرف مفت م  زنندمفت حرف م هالیخ

 کس   مثال  اش دعوت م شما را به خانه  خُب،ناهار م کند،م  یادیزحمت ز  دهد،درست  یغذا   کشد،  ه ی ته زیچاحترام، همه 

  د؛یبه حرف برگزار کن  لیفقط خ  دیکار را بن   نیشما هم هم  دیرا دعوت کن   شانیا  باری  کهنیا  یجابعد شما به  کندم

  .  میدان ممنون، متشرم، ما هم قدر شما را م  د،ی احترام کرد ل یخ ،مزه بودخوش  لیخ  تانیممنون، غذا   لیخ

  .  کندخودش هم دعوت نم  د یگورا م  نیخور. به همه همحرف مفت. قانون جبرانِ مفت، مفت ندیگوم  ها نیا به

آدم س  واش یواشی از  زرنگ  ندیگو. م شوندم  ریمردم  نم   دی بردار هستکاله  د، یهست   آقا شما  با شما  دوست    میخواهما 

  . میبشو

  است.   قانون زندگ   نیا  ،در زندگ  یریگ را م  ز یچ  ی   ده را م ز یچ  ی  شهیهم 

  ماجرا.   نی. که آن شما را متعهد نگه دارد در ادیکن  یولو کم، جبران ماد  د یبرگرد  دیتوان شما هم دوباره اگر م  خُب

  کنم.  با شما خداحافظ  ریمن د  خُب
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  یشهباز یسخنان آقا ‐٢۴

  دهند کارشان را از دست م  یا عدهی اند.  آن گرفتار شده  یها است به خاطر عدم اجرا انسان  ل یخ  زندگ   دِیجبران کل  قانونِ

عکس    دیکن   شرفتیپ  دیتوان نم  یخو  ن یرفتار و با ا  ن ی. شما با اترشی هرچه کمتر کار کنم هر چه ب   ندی گوسرکار م   روندم

  آن درست است.  

  شما.  د،یدقت کن  دیکن نباشد! توجه م ن یکه بهتر از ا دهمرا انجام م  امنی! من بهتر دهندندارم چقدر به من م  یکار من

کار    نیمن ا   د،یفکر کن  د یتأمل کن   د یرا انجام بده  تاننیبهتر   دی اگر به پولِ آن توجه نکن  دیشواستخدام م   ییجا   ی  دی روم

کار را هم    نیشما ا  دیگوم  کندصدا م   رتانیبعد از دوسه ماه مد  دید   دیخواه  کنم،صورت ارائه م  نیبه بهتر   یرا چجور

  شد. مقامتان رفت باال.   ادتر یتان زحقوق د ینی ب م  واشیواشی.  دیده کار را انجام ب  نیا  د،یانجام بده

است،    ن یخاطر هم کنند به  دای پ  توانند هستند کار نم  اریب  هالی. خکندکار نم   رم، یب   تر شی کمتر کار کنم هرچه ب   هرچه

  خودشان است.  زرنگ

  ۀ برنام  نی. من بهتردیده نم  ای دی دهاصال م  د،یده نم  دیدهندارم شما چقدر پول م  یکار  جا،نیا کنممن برنامه اجرا م 

  اجرا کنم.  دیخودم را با

به شما آقا اصال به  دیگوم   ی !  دییگومزخرفات چه است م  نیآقا ا  دی گوم  زندزنگ م    یرفتار شما..    رونیعوامل ب 

  عن ی  ست ین  نیکه از آن بهتر نباشد اگر بهتر از ا   کنم را ارائه م   امنیندارم. من بهتر  یکار  کدامچی! با ه دیزن خوب حرف م 

  . توانمنم  رید

هم    ونیز ی. حاال من فکر کنم تلوآموزش  ونِیز یاصطالح حاال اسمش را بذار تلوکارِ به  نیاز ا  یادر هر جنبه  دیکن م  توجه

  . میهست کاناِل آموزش  ی ما. ما  م یستین

درست    م یکنم    اعرابش درست باشد. سع  م یکن م  ها اعراب دارند سع واژه  ۀ . همم یکنم   ما سع   کانالِ آموزش  ن یا  در

 کند اشتباه که م   کند را م  اشانسان حداکثر سع  . وقتمی ن است اشتباه بنکه مقدور است. مم  ییجاتا آن  میبخوان 

باشم به    توجهیاگر ب   ندارد. ول   را هم اشتباه خوانده است اشال  یاکلمه  ی   یشهباز  یآقا  ند ی گو. م بخشندمردم م

ا   خوانمدرست م  میاعراب هم نگذارم، غلط بخوانم و بو  م،یشما احترام نگذارم هر چه دلم بخواهد بو ...شما  هانیو 

  . دی کنبه برنامه نم   ای دی کن توجه به من نم   ریاصال د

  کنم.    سع  توانماز آن نم ترشی ب   ریکه من د  د یکنتوجه م   موقع  
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موالنا و    اتِ یاب   نیو درک ا   دنیرا در فهم  تانسع  ن یبهتر  دی به عنوان شنونده.شما با   د یکار را بن  ن یهم  ورهم از آن  شما

  .  دیبه عمل آن بن   لیتبد 

  نیترتعهد مهم  دهمم  حیبه صحبت، به شما توض  کنمها من شروع ممثلث  نیکار تعهد است. در اولِ هر برنامه با ا   نیاول

چهارماه    من بروم مرخص   شودمتعهد هستم. نم  کهنیا  یبرا   م یآهفته م برنامه، چرا هر  ن یاست. من متعهد هستم به ا

  ندیگورا م   نیبرنامه را اجرا کنم ا  ن یتا ا  زنم کارها م   لیاز خ  دیکن . توجه متعهد  ندی گورا نم  نی. اشودنباشم؟! چرا نم 

  تعهد.  

  د، ی. اگر متعهد باشدیتوانم   دی گوش بده  کنم م  شنهادیبه کل برنامه که من پ   د یشما هم اگر بخواه  ندتوا آدم بخواهد م   اگر

  شما مهم باشد.  ی برا تان شرفتیاگر خودتان و پ

که تو را    یطورنیمن ا  د ییگوم   د ینگاه کن   نه ی من مهم هستم من ارزش دارم، به آ  د یکن  ن یبه خودتان تلق  د یو شما دائماً با 

اند آقا شما که گفته  د یابزرگ شده  یااند، در خانوادهزده  سرتیِتو  از اولِ زندگ  کهنیولو ا  هست  تو آدم باارزش  نمی ب م

خدا هستم با ارزش    نگاه کن بو من امتدادِ  نه یبه آ   ،یاند ارزش ندارگفته  د یابزرگ شده  یی جا  در  د، یاصال  ارزش ندار 

  ،یو رفتار  یهم در درون. هم به لحاظ ماد  رون، یکنم، هم در ب  شرفتیکنم، پ   ر یی تغ  د یمن با  شوم، هستم، من دچار جبر نم

  . گذارمن راه م یام را در اهم در درون. من را چه شده است مر؟ حداکثر توان

هم خوب است توجه   ل یسالم است. خ  ٧۶.  کنمکار م چهارده، پانزده، شانزده ساعت    یمن روز   ست، یاز شما پنهان ن  

ا   نی. ا کنمم    ورزش جسم  مقدار ی   که نیا   ی. چرا، چرا خوب است؟ برادیکن م    و ذهن   ورزش روح  ات یاب  ن یتکرار 

. کلمات  ستیآدم اصال حرف زدن بلد ن   د ینی بم   دفعهی  دینکن ذهن استفاده    ن یورزش کند، اگر از ا  د یذهن با  ن یاست. ا

  باالست.   شهیتوان فکر کردنت هم  ، کنتکرار م   وقت  . ولکندم  رفته است. در هپروت زندگ ادشی

 جمله ی آقا چه بود؟    رود،م   ادشانیپنج سالشان است، کلمات  وپنجاه سالشان است، پنجاه  هابعض   د یامتحان کن  شما

بردارم، خوب    ی زیچ یآمدم    جا؟نیآمدم ا   ی زیچچه ی برا  رود،م  ادشانی  روند، اتاق به آن اتاق م نیبلد بودم ها... از ا 

  . دیست ین  زی ت  د،یشوذهن م ی دچار کند واشیواشی  چرا؟. ست ین ادمی  یزیچ چیچه بود؟ ه  ز یآن چ

ها مغِز  آن  د ین یبم   ال یسر    . وقتدنید  ال یگوش کردن، نه به اخبار گوش کردن، نه سر   ونیز یاشعار!  نه به تلو  ن یا   خواندن

  . د یدانخودتان م دیده ورزش م  د، یده شما مغزتان را پرورش م دیخوان موالنا را م  اتِیاب  . وقترندیگ شما را به کار م

  د یخوان موالنا را م  اتِیاب  خودت کار کن! وقت یِساعت روبه دست مردم بخورند. پنج  سپاردساعت آدم مغزش را م  پنج 

. ذهنت  دیکن فضا را باز م  د،ی کنتأمل م   د، یکن فکر م   د،یگوچه م   ن یا  اًیدر آن هست، ثان   یاوال کلمات خوب   هاتیب   نیهم

آقا    ییحرف را چهار بار تکرار کنند بازهم بو  ی   کهنی. نه ایریگ . فوراً م هست  زیت   کندورزش م  . وقت کندورزش م

  است. یورزشِ معنو ییفضاگشا ،ی. ورزشِ ذهن. ورزشِ معنوییگوچه م دمیاصال نفهم ؟ییگو چه م



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۵-۱مشار

  70صفحه: 

باش  شما مثل    دیفضاگشا  د  دیمانم   یتوپ   یدائماً  به  اگر فضاگشاگرددبرم   خوردم  واری که  را    اتیاب  نیا   دینکن   یی. 

  )   )elasticity تی سیلَست یا   ند یگوکه م  یزی چآن    ر ی. د نییپا  د یاُفتم  یتلپ  وار یبه د  خوردم   د یمان م   ی مثل آجر  د، ینخوان 

  د ینی ب م   د یزنبزن، هر چقدر محم م   واریشدن و بازشدن، مثل توپ. توپ را به د تِ جمعیانعطاف و قابل  تِ یقابل   عنی

  را.  تیندارد آن قابل  کهنیا  ی. برانییپا  اُفتد م  وار،یرا بزن به د   سنگ   ی  دیی ایبرگشت رفت. شما ب

 برند هم تکان بخورد مردم م   . مخصوصاً ورزشِ ذهن، آدم اگر نتواند جسم دی نگه دار  دیرا تا لحظۀ مرگ با  تیقابل  نیا  شما

اش  دردسرِ خانواده  شود،گم م   رونی ب   رودم  رود،م  ادشیاش  آدرس خانه  رود،م  ادشی  زهایچ   وقت  ور. ولآن  ورنیا

  .شودم
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  ننده یب  یآقا ‐٢۵

اَ   با  فرعون  «مشورت کردن  در  چهارم  دفتر  ا   ه یسیدر  موس  مانیدر  به  اجازه   اتیاب  السالم»،هیعل   آوردن  با  تان  هستند 

  با آواز بخوانم؟  توانم م  نمی بب خوانم، م

  . دییبفرما  قای شهبازی:آ

  :نندهیب  یقاآ

  از جا و گفتا: بخَّ َل  دی برجه
  کلَ  یتاج گشتَت ا یآفتاب

  )٢۶٠٠ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  نیتو ا ید یدر آن مجلس که بشن هم
  ن؟ یو صد آفر  یآر نگفت چون

  )٢۶٠٢ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  ی اَر شُد دیسخن در گوشِ خورش نیا
  ی آمد ر ی ز ن،ی ا یبر بو سرنگون

  )٢۶٠٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو یمولو(

  ست و چه داد؟که چه وعده دانمچیه
  را حق، افتقاد   سیابل کندم
   )٢۶٠۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  بازار را؟ نیچن  نیا ابدیکه  خود
  گلزار را  یخر گل م  یبه  که
  )٢۶١١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  را صد درختستان عوض  یادانه
  را آمدَت صد کان ِعوض  ییحبه
  ) ٢۶١٢ ای دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  له، دادن آن حبه است  کانَ
  به دست  دی اله َله آَ که کان تا

  )٢۶١٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

   در ما مض  ییبودهله   کان
  آمد جزا  ش ی اله پَ که کان تا

  ) ٧ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
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  من کانَ له از وَله  یشد  چون
  تو را باشم که کاُن اله َله  من
  )١٩٣٩ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،یمولو(

  شَرف  نیقطره خود را ا یبده، ا نیه
  از تلف  منیشو ا ایکف در در
  )٢۶٢٠ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  نَدَم یقطره خود را ب یبده، ا نیه
  میقطره،  یدر بها  یابیب تا
  )٢۶١٩  تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  دولت به دست؟ نیچن  دیکه را آ خود
  ست تقاضاگر شده یرا بحر  قطره

  )٢۶٢١ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  زود بفروش و بخر   اله اله
  دِه، بحِر پر گوهر ببر یاقطره

   )٢۶٢٢ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  من  یریتأخ چیاله ه اله
  سخن   نیز بحِر لطف آمد ا که
  )٢۶٢٣ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  شود گم م نی اندر لطفِ ا لطف،
  شودبر چرخ هفتم م کاسَفل 

  ) ٢۶٢۴ ایدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  فُتادت بواْلعجب    یباز  یکه  نیه
  در طلب  ابدین نیطالب ا چیه
  )٢۶٢۵ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

)   )emailل یمیتلرام با ا  ایآپ  واتس  قیبه ما از طر   دیاشعار را بفرست   نیا   دیجالب بود، اگر لطف کن   لیخ  قای شهبازی:آ

  . دی هرچه که دار
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  73صفحه: 

  یشهباز یعارف از اصفهان با سخنان آقا یآقا ‐٢۶

 ادیها  از آن  م یدار   لیو خ  ستواقعاً عال  شان،یهاغامیاز پ  کنمو تشر م  ندگان یخدمت دوستان و بب   کنمعرض م   سالم

  . میر یگ م

  .  گذارمخود چند مورد نوشته بودم که به اشتراک م  یِاریهش  تیمسئول ای  زندگ  تیعهده گرفتن مسئولرابطه با به در

و    م یکننم    را حبر و سن  رانیخود است و د  یرا رها کردن و تمرکز رو  رانیبرداشتن و د  هیاول: دست از سرِ بق   مورد

  ت ی نه من مسئول  م یشوو متوجه م  میدار    تی مسئول  رانید  ر ییدر تغ  م یو فکر کن   م یبده   ر ییرا تغ   رانید  م یبخواه  که نیا  یجابه

  خود هستم.   ریی تغ  مسئولندارم و تنها  ران ید  ریی در تغ

که در دفتر    شومخو م هم   ذهنو با من  کنم ؟)م(از    خودم را خال  دانمکنم م   را حبر و سن  ران یهر وقت بخواهم د  و

  جناب موالنا دارند:   ٣١٩۶ تیپنجم ب

    و سن را حبر  ر ی مر غ کن تا
    کنم  را بدخو و خال  شیخو
  )٣١٩۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  : ١۵١ ت یدر دفتر دوم ب  طورنیهم و

  او  ستخود را رها کرده ۀمرد
  رفو دی را جو  انهیب ۀمرد

  )١۵١ تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
  :  تیب   طورنیهم و

    ؟یگرنوحه رانیبر د آ دهید
  ی گر و بر خود  م نیبنش مدت
    )۴٧٩ تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  است.   ارانهیدرد هش  دن یکش  یبعد مورد

   و کس   م یبشو  دهیکه همان  میکرد   اریکه خودمان انتخاب اخت   میدان م   میر یخودمان را به عهده ب   یاریهش  تیمسئول  وقت

که    مییو بو  میبن  تیو منقبض شدن، گله و شا  هادگ یموقع درد و فشار همان  م ینکرده که بخواه  دهیزور ما را همان به

  میشوم   هادگیناظر همان   ییگشابله با فضا  م یفرار کن  هادگ یخود و همان    ندگ ز  ت یبار مسئول  ر یاست و از ز   ران ید   ریتقص 

  .  ندازدیرا ب هادک یهمان  زندگ  میده و اجازه م م یکشم  ارانهیو درد هش
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  74صفحه: 

  جناب موالنا دارند:   ۴١٠٧تا  ۴١٠۵ ات یدفتر پنجم، اب  اتیاب 

  کند   هاتیکاو جنا مست همچون
  او معذور بودم من ز خَود  دیگو
  )۴١٠۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  زشْتکار   یسبب ا نیل   دشیگو
  ار یتو بد در رفتن آن اخت از
  )۴١٠۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  یانامزد به خود، ُتش خوانده یخودیب
  ی اخود نشد، تُش رانده ارتیاخت
  )۴١٠٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو (

  :٢٨۴٠در غزل  طورنیهم و

  بسته تن تو چو کنده بر پا  یچو باز پا  تو
  ییکه گره ز پا گشا  دیبا   شیبه چند خو تو

  )٢٨۴٠غزل دیوان شمس،  ،یمولو(
 توانمو عدم کردن مرکز است که م  یی گشاتوسط فضا   عنیباز شد که من تنها به دست خودم است    م یبرا  ل یغزل خ ن یا و

  خودم کار کنم.  یکنم و رو  ییرا شناسا دهیهمان

  است.   ز یپره   یمورد بعد و

  یاریهش  و سطح   دی کش  میدرد خواه  دیا یبه مرکزمان ب   یزیاگر چ  میشومتوجه م  میر یعهده بخود را به  زندگ  تیمسئول  وقت

و     و خوشبخت  م یشوم    و منف   هودهیو افکار ب   ذهنو دچار توهمات من  م یکن م    و ناتوان   حالیو حسِ  ب   شودما کم م 

به    یزی تا چ  کندکم م   زیپره  نی. بنابرا میشوم   ذهن دچار جبر من  طورنی. هم میخواهم   رونیب  یزهای آرامش را از چ

  .  ذهنمن یارینظر باشد نه سطح هش  یاریما هش  یاریو سطح هش  دیایمرکز ما ن 

  طورنیو هم   دیایتا به مرکز ما ب  میاجازه نده  ریو د  میکن   رونی را از مرکزمان ب   یزی چیما    عنی  زی که پره  میگفت   طورنیهم

  .  دیا یبه مرکز ما ن  یدیجد  زیچ

  جناب موالنا دارند:   ۴٩۶ تی دفتر ششم ب  در

  به   ز یپره نباشد قوت چون
  آسان ِبجِه  طاقیفرارِ ال  در

    )۴٩۶ تیدفتر ششم ، ب ،یمثنو ،یمولو(
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  75صفحه: 

  در دفتر پنجم   ۴۵٠و  ۴۶٩ ات یاب  و

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

  )۶۴٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

     نهاریز ،ینباشد حفظ تقو چون
    اریاخت ندازیکن آلت، ب دور

  )۶۵٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(
  شر و صبر است.  یبعد مورد

  م یصبر کن  ست یبام   ذهن خود و رها شدن از من  رییتغ  یبرا  م یشومتوجه م  میر یعهده بخود را به  یاریهش  تیمسئول  وقت

که خدا زود باش من را به خودت زنده کن!   میعجله نکن    ذهنما را به خودش زنده کند و با من  فَکانبا قضا و کن تا زندگ 

  .  اندازدم  ر یما را به تأخ  ر ییو تغ لیتبد   کارنیو ا  م یکندر واقع در کار خدا دخالت م می عجله کن  ذهنچون اگر با من

 دگ یاگر همان  دیگوو جناب موالنا م  فتد یتا کامل ب   میر کنصب  میکرد   ییدر مرکز خود را شناسا   دگیهر وقت همان   طورنیهم

  دی آدر ذهن م   دگ یبه آن همان که راجع  یو افکار   چ ینپ  دگی به دور آن همان  ر یاست که د  ن یاز مرکزت افتاد، شُرِ آن ا

  .  میرا خاموش کن

    چیشُِر آن باشد ه ،ید یره چون
   چیپ چیپ یآن دانه ندار  یسو

  )٢٨٨٠دفتر سوم،  ،یمثنو ،یمولو(
  :٢٣۵٨و  ٢٣۵٧ اتیدفتر پنجم اب در

  و شر   ر یدوست را در خ میگو شُر 
  هست اَندر قضا بدْ بتَر   کهزان

  )٢٣۵٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  قَسام اوست، کفر آمد گله    کهچون
  صبر مفتاح الصلَه  د،ی با صبر 

  )٢٣۵٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(
  نیخُب ا  آزاد بشوم ول  یکردم و خدا را شر توانستم از آن تا حدود  ییشناسا  شیدوهفتۀ  پ  یمن    دگ یهمان   ی  استاد

به من کم کرد که   لیخ  تی ب  ن یخُب ا   کردم و توانستم از او آزاد بشوم. ول  ییبودم و شناسا  دهی همان   خانم   یبود که با 

  دوباره به سمتش نروم.   
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  76صفحه: 

  که:    دیگوم 

    چیشُِر آن باشد که ه ،ید یره چون
   چیپ چیپ یآن دانه ندار  یسو
  )٢٨٨٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  . ! عالنیآفر قای شهبازی:آ

نه    گفتو م   دادم   بمیکه داشت فر  ییزهای با ترفندها و چ  امذهن خُب دوباره من  ول  کردمم  ییقبال شناسا  عارف:  یقاآ

  ها که  صحبت  نیو از هم یشونم  دهیهمان  ر یتو د  ،یشونم  ر یتو د

  ذهن را نخورم. ب یفر ر یشاءاله که دبه من کم کرد و ان  ل یخ تیب نی ا  است ول  ذهنمن یهاحرف

  خواهد شد، اشتباه خواهد کرد.    ره یچ   آدم جوان هست، من ذهن   حال وقت هربه  د یخُب شما جوان هست   ول  قای شهبازی:آ

  د یلغز   تانی هرحال پابه  دید یاگر د   ول  م یخود من اشتباه بن  ای  یریهرکس د   ا یکه شما    کندنم   ه یحرف من توج  نیا   البته

تا حدّ    کردمرا م   کارنیا   دیارِ کمال که من نبابه پند  دی و نرو  دی را از نو شروع کن  و زندگ   دیدوباره برگرد  دی خودتان را ببخش

جوان     به راه. مخصوصاً وقت م ییایدوباره ب   م، ی ببخش  د ی خودمان را با  م یخارج شد   ز یاگر از پره    لو  م، یکن م ز یممن ما پره 

  عارف؟  یقاآ . چند سالتان است دیکنم   شما اآلن کار واقعاً پهلوان م یهست

  
  .  شودو پنج سالم م ست یب ریماه د من دوسه عارف: یآقا

خودتان    عنی  دی زن. حرف پهلوان را شما اآلن مدی کنم   پهلوان  د،یو واقعاً جوان هست  د یجوان هست  ریخُب د  قای شهبازی:آ

  . دی دلش بخواهد بند. شما ناظر فکرها و اعمال خودتان هست یکه هرکار  ذهنمن ارِیبه اخت   دیارا رها نکرده

  به مالمت.   کندبعد شروع م   کندمختلف دارد آدم را منحرف م   یهافن ذهن چون من دی بخشنده هم باش  دیبا  ول 

آدم را که آدم از سرزنش و  مالمت و    کندبعد مالمتش واقعاً گرفتار م   ند، ی ب خود که آدم ضرر م  یجاحاال آن انحراف به 

  خودمان.  ذهن من  نی. همبردسؤال م ری آدم را با مالمت ز زی چهمه  عنیو    تواننم  ر یتو د

را    کارنیا   رید  دمی نه من اآلن حواسم جمع است، خودم را بخش  د ییبو  دیا ین  شیکه آن حالت پ   دی مواظب باش  دیشما با 

  ن بردار. شما هم دست از سر م  کنمنم
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  77صفحه: 

  از اصفهان نندهیخانم ب ‐٢٧

  هستم.  دا یآ یهمشهر  زنم،از نجف آباد زنگ م 

  . دیزن آهان از اصفهان زنگ م  قای شهبازی:آ

  بله، حالتان خوب است؟  :نندهیب انمخ

حاال   یمتأسفانه من همچو افتخار   ول  د،ی باش  دا یآ  یشده که همشهر  بتانیافتخار بزرگ نص   نیخُب شما ا  قای شهبازی:آ

  . دیی! بفرمامیباش دای آ ی تا همشهر م یکن  اصفهان زندگ م ییایچند ماه ب دیندارم، با

که قرار    یخوب   دۀی وقت است زنگ نزدم، چه ا   لیمن خ   ی. جناب شهبازدیزنده باش  د، یگذارچشم م   ی قدم رو  :نندهیب  انمخ

  ماست، یهستند، ن  هانیهم  گفتمم   . من گاهمیچقدر ما باز هم تلفن دار  میبفهم  میتلفن نکنند که بتوان   هابچه  یسریشد  

زنگ    لیها امشب خخدا را شر که ناشناخته  شده، ولشناخته  یسری   دانم،ماصفهان هستند، چه    یهابچه  است،یپو

  زدند. متشرم از شما.

  . کنماست. خواهش م  ادی بله ناشناخته ز قای شهبازی:آ

  به خودم گفتم که   :نندهیب انمخ

  ست یشَه بار ن  نیمو ما را بد تو
  ستیها دشوار نکار مان یکر  با

  )٢٢١ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،یمولو(
  لیهم هستم، خ  سوادیوهفت سالم است، ب که من هم پنجاه م یبو یزی چ  ی خدا را شر من هم تلفنم گرفت. بعد   امشب

  ی زیچ   چی نشده، ه ز یچچی ه دیگو. شوهرم م سمینوخطم خوب شده، خوب مبا برنامۀ شما دست   چنان ندارم، ولسوادِ آن

  هم نشوم. یزی چ چی نباشم، ه  زیچ چی خواهم هگفتم باشد اشال ندارد، من اصال م  ، ست یهم ن 

م   یاهفته  کهنیهم  ول برنامه،    نم ینش چند ساعت  نمپا  مبچه  همه نیا  نم ینش م  ای  شوم،بلند  تلفن  که  از    کنند ها  و 

  شدم.  یزی چ ی نه، من هم   کنم. فکر م دهمگوش م ند ی گوم  شانیهاشرفتیپ 

  باًیاصال من تقر   رود،نم  یری کانال د  چیه   یرا رو  ونمیز یتلو  که نیدر چشم باشد، باشم. هم    ل یکه خ  یزی چ  ی   ستیالزم ن  

ها با کانالِ  وقت  ترشی . ب کنمروشن نم  ونیز یاصال تلو  نم،ی ب را نم  یابرنامه  چی سال، هفت هشت ماه است ه   ی  ی نزد

  نم یبو م   دهمرا فقط گوش م   هانیها را، امتن  گذارند، م  پی کل   گذارند،م   سیکه وو  ییهاکه بچه  ییهاگنج حضور، برنامه

  حال هستم. خوش لیخ
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  78صفحه: 

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

  
  چراغ روشن ز هزار مرده بهتر  ی که

  )١١٩٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(
با تنهاساعت  توانم حالم که تنها هستم و چقدر من م . خوشکنمتشر م   لیخ   یشهباز  جناب خودم حال کنم و    ییها 

بب   توانم اَم سر نرود. محوصله  برنامه  با هم  سی وو  نم،ی برنامه گوش بدهم،  بدهم    ادی  ی زیهرچند که اگر چ   ها،نیگوش 

  کار ببرم. به یروز  ی  دیرا بشنوم، شا هانیاقال ا  توانم خدا را شر که م   نگرفتم، ول

   هست، اصال روزگار سخت   زیچکه نه درد ندارم، هست، همه  میگو هست. نم  ست،یمان ن که غم و غصه در خانه  م یگونم

  داریب  روقتیتا د   توانمم   نم،ی برنامه را بب   توانمخودم را سرپا نگه دارم، م  توانمخدا را شر که م    همه، ول  یاست برا

  را گوش بدهم.  هانیبمانم و ا 

تلفن و    همهنیو ا  دی برنامه را اجرا کرد  نیو ا  دیکه مامانتان به شما داده خورد   پاک  ریبه شما، به آن ش  میکن افتخار م  

  نیاز ا  ترشی ب  ،یممنون جناب شهباز  لی. خ ستمیتنها ن کردم. من تنها هستم، ول دای شنونده و چقدر من دوست پ  همهنیا

  ندارم. یریحرف د

  �🔹🔹�پایان بخش سوم�🔹🔹�
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  79صفحه: 

  از فوالدشهر اصفهان یمهد یآقا ‐٢٨

    دان ی: م موضوع

در هرلحظه    دان ی م نیا  یانبساط شدنِ فضا  ا یو    یی که ما را به کارافزا  ست یز یشر، چ   ن یوجود دارد و بد، ا   ی ن دان یهر م   در

  . دهدقرار م

  دان یم  نیدر ا   رید   بخش  کند،م   یی از آن کارافزا  طور که بخش همان  دانی م  ن یهستند ا  هادگ یهمان  د،ید   نیا  یابزارها 

  نتواند وارد کند.  ی بیآس  که به بخش   سوزاندکارماها را م  نیو ا پوشاندرا م  هاییکارافزا  نیا

  . ستو بادۀ آسمان یفکان و قضاست و شادسپهدار هم صبر، کن نیابزارات ا  

شده و    طراح   دان یم   نیانبساط ا  ی برا   یدو دسته کارگزار وجود دارد، که    دان یم   ن یمهم است که در ا  اریبس  دانیم  پس

  .دانی م  نیباز شدن ا   یبرا  یرید

درواقع انسان    دانی م  نی. اکنندم   شروع به حرکت   دانیم   نیدو گروه هستند که در ا  نیکاره است و ا  چیدرواقع ه   دانیم   نیا

  دو در خودِ انسان وجود دارد.    ن یانسان است و کارگزار خوب، همان حضور است که ا    ذهنمان مناست، که کارگزار بد، ه

  دانیو م   دهددر او رخ م  تیفعال  ایعمل و    نیکه ا  ستی ارزشمند است و تنها موجود  اریکه انسان بس  میر یگ م  جهی نت  پس

  . ستیباز  نیا

  توست   و فرعون در هست موس
  جست  شیدو خصم را در خو نیا دیبا

  )١٢۵٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
که در    ییبا فضاگشا  د یرا آغاز کند با  ت یفعال  خواهداگر م   آغاز کند ول    بشود و حرکت  یوارد باز  تواندهم م   دان یم   ن یا 

  ذهن را شست دهد.  وید ن یانجام دهد و ا تیاند بتواند فعالشرح داده اش نهیس

  م یاشرحت داده نهیدرونِ س که
  م یابِنهاده اتنهیاَندر س شرح

  )١٠۶٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(
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  80صفحه: 

  یشهباز یخانم فرزانه از اصفهان با سخنان آقا ‐٢٩

انجام شده اما توجه به    ییشناسا  یدرست است و    مین یبم   فرم یدر بخش ب   یریبخشِ فرم و د   یخود را در    کهنیا

در ذهن و فکر     فرمیاز سرچشمۀ عدم هستند و بخش ب   قتی و هردو درحق  میا دو بخش را از هم جدا کرده  ن یحاال ا  کهنیا

  امر است.  یهم   ست ین  فی قابل توص

  قدم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
   یقدم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  )٢٨۴٢شمس، غزل  وانید ،یمولو(
هر تالش که سبب  ف، یهر توص   علت  یهر فکر،  به   و  ما  و  باشد  نت داشته  باش  یاجهیدنبال  آن  درگبه  م، یاز  آن    ریواسطۀ 

  . میبذار  م یبر اصل قد  نشان   میخواه و درواقع م م یاعدم شده چونگ

مواظب    ایباشند اما آ  لیآن راه حل تبد   دیو شا  نیا  دیکه شا  میکن  دا یپ   یزیچ   قی که به هر طر  میدرست است که در تالش 

  دیو  آنجا با  ست و مسئله مهم فاصلۀ دو فکر که خاموش  می شو  یصندوق فکر به فکر بعد  ر ی که ممن است درگ  م یهست

  ! مینی را نب میست یبا

خود   ی کردن رو  ییتنها با فضاگشا  ندیگوپس جناب موالنا به ما م   میشو   در زندگ  ی ریگسخت  ر یکه ممن است درگ   ن یا 

  . ستیقابل دسترس ن ری دورافتاده محدود و غ  نباش زندگ ی زیکار کن و با ذهنت دنبال چ

  :ندیگوموالنا م  جناب

  مرده تَن  نیبه من زنده شود ا چون
  من باشد که رو آرد به من  جان
  )۴۶٧٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  جان محتشم   ن یکنم او را از ا من
  بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان
  )۴۶٧٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

در   تیالبته اگر با قبول مسئول کشداو خودش دارد ما را م م،یگردبه دنبالش م یو چند مان با چونگکه در ذهن جان

  کار انجام شود.  نیا  میلحظه بذار  نیا

  خواجه تاش  یا یخود جذب است، ل  اصل،
  کن، موقوف آن جذبه مباش   کار
  )١۴٧٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
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  81صفحه: 

کار را بنم    نیکه حاال من ا   ستین    شدن طرح ذهن  دهی . کشکشدکشش است که او م   نیاصل هم  ست،اصل جذب زندگ  

  . میخواههم م   یزیچ  ی و  م یدانچون م میاذهن شده ری و آن کار را بنم قطعاً زنده خواهم شد چراکه درگ

  یی چطور فقط فضاگشا   تو کار کن موقوف آن جذبه مباش تا تو را بشد نخواه که بدان دیگوم   ستیهم ن   نگران   یجا  حاال

  .خوانداو به امر کن تو را م یواهمانش را انجام نداد طیکن تا واهمانش انجام شود و اگر تو شرا 

  ما کار کند.  یکردن است تا کارگاه صنع خدا بر رو ییقدم است که فضاگشا نیاش اوللحظه است، همه نیاش ا پس همه 

اند  به ما داده  یاریبس  یهاجناب موالنا راه  میمنقبض شد   ای   میفضا را باز کن    میقدم نتوانست   ن یلحظه در اول  ن یاگر در ا 

بسته شده آن را اصالح کن!    ت یبه پا  یزی توست چه چ  ش یسبب ن  یزیچه چ  ن یانجام بده بب  شیگشا   به سادگ  ندی گوم

ات را باز کن!  ادامه نده و گره  ر ید  یآب بسته شد تو هم تکان نخور من به خودم قول دادم که فرزانه اگر قبض شد  یدید

  شهیهم  ندارد پس نترس در آتش برو و رها شو البته اگر اطاعت کن   یرید   علت   چ یرنه ه توست وگ   دگ یقبض تو از همان

  . ستین  ن یآتش ییهم رها

  سبب جزر و مد توست،  یزی جناب موالنا دارند که درنگر چه چ رید  ییدر جا  و

  که به ذهن نرو.   دهدو همان ناظر راه سعد را به تو نشان م  یشوکارگاه صنع م   یکه ناظر شد  نیهم و

  نظر نیبردان ا  َنحس نیدر هم
  که کرد َنحست در نگر کس  در

  )١۵۵٠ تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
  .ی«ردوالَعادوا» شو ر ینخور و مبادا درگ   چی پ   چی پ   هادگ یبه دور آن همان   ریخاطر آرامشت دحاال به و

  نه؟  رید  دیفرست به ما م  و یصورت وئدهم به نیخانم فرزانه، اخوب بود.   لیبود، خ بای ز لی: خشهبازی:قای آ

  
  . کنمبله،  چشم ارسال م  فرزانه: خانم

    د؟یرا بخوان  هانیا شودرا؟ م ونیز یصفحۀ تلو  د؟ینی ب بود. صفحه را م   ات یصفحه هم اب یاتفاقاً رو قای شهبازی:آ

  بله استاد.   فرزانه: انمخ

  ی را به جان شو مشتر   اضتیر پس
  ی تن به خدمت، جان بر یسپرد  چون

  )٣٣٩۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
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  82صفحه: 

  اریاختیب  دتیآ اضتیر ور
  ار یکام یبِنه، شُرانه دِه، ا سر 
  )٣٣٩٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  ُشر کن  اضت،یحقت داد آن ر چون
  زامِر کن  دتی او کش ،ینکرد تو

  )٣٣٩٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
  د؟یبده   حیتوض  شودرا؟ م  هانیا   معن  دیفهمم قای شهبازی:آ

بشو، به جان    یرا مشتر  نیا  ها، دگ یاز همان  ییرها   یبرا  دنی کش   سخت   عنی  اضتیکه ر ندیفرما بله استاد، م  فرزانه:  انمخ

را رها     دگیو همان   کن   ییگشافضا  که بتوان   نیهم   عن ی. و چون به خدمت، خدمت  بده بخر آن را و بخواه که آن را انجام  

  .  یشوو رها م میکن م  دایپ  دگ یاز همان المجان س ،یکار را انجام داد  نیا  ،کن 

 بود که اگر کس   ن یاز تو کنده شد رفت، شما  مثالتان در برنامه ا  یزیچ   ی    عنیآمد سراغت    اریاخت یب   اضتیکه ر  اگر

  پس «سر بِنه شُرانه دِه» و شاد باش.    کار انجام شد، چون تو خودت نخواست  ن یا اریاخت یرفت و ب 

را به تو داده است. بله تو   اضتیکه ر ن یا  اوریب یجاشر را به ن یداد شر کن، ا  اضتیر ن یهر گاه که خدا به تو همچن و

  ییرا شناسا  دگ یمن خودم نتوانستم که همان   عن ی  ، تو خودت نتوانست  ، یشوراحت م  ، کن م  دای آرامش پ   ن یخاطر ابه

  کار انجام شد.   نیفکان ا بله به امر کن ،یکار را نکرد نیا  ودتاز امر کن»، خ دتیاو کش  یکنم، «تو نکرد

  . دیکن   معن  د،یرا هم بخوان  تی ب   نیخب ا  ن،یآفر  ن،یآفر قای شهبازی:آ

    فرزانه: انمخ

  خَمر  یبود کز عکسِ آن جوها ای
  گردم، بو برم از ذوقِ اَمر مست

  )٢۵١٩ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
ا  عن یکه    میامر» گفت   «ذوق م   نیذوق  زندگ    عنی  د،یآکه دستور  م   از طرف  با  دیآ دستور    دیبا   ، کن  ییگشافضا  دی که 

   در درس زندگ   نی که بب   دهرا انجام م   واهمانش   ، دهکار را انجام م   ن یذوق ا   ن یا   لیو به دل   را رها کن   هادگ یهمان

  .  میشومست م  م یریگ که م   درس  نیهست و از ا  یزیچه چ

  حی مس  ی    خودمان است ول   دگیهمان   یزهایاز آب گرفتن، بسط دادنِ چ  ، جهان  ن یهست که مثال از شراب ا  ح یمس    ی

  . میدهاست که ما آن کار را انجام م   زندگ ۀلیوسبه ییگشاهم از دست دادن است، فضا
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  83صفحه: 

افتاد که   و اتفاق ینکرد ییرا شناسا دگ یهمان اریاختکه تو اگر به  دیگوقبل م ت ی! پس در سه ب بای ز لیخ قای شهبازی:آ

صورت     فکان انجام داده، قضا و امر کن الهکن  عن یکن،  او از اَمر    کهنیا   یشر کن، برا  ایجدا شد رفت، تو ب  دگ یهمان

  گرفته.  

ما   یبرا  اطاعت درواقع از فرمان زندگ عن ی. «ذوق اَمر»  میکنم   دای«ذوق اَمر» پ  مدت   یپس از   م،یکار را بن  ن یما ا  اگر

  از ما رد بشود.   ییگشابا فضا  اتیآب ح  یجو  نیا   مدت   دیبا  کارنیا   یاسمش «ذوق امر» است، منتها برا  نیا  شود،م   نیریش

  خَمر  یبود کز عکسِ آن جوها ای
  گردم، بو برم از ذوقِ اَمر مست

  )٢۵١٩ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
لحظه. ذوق آن    نیا  م،ی آن را اطاعت کن  دیگو م  یزیخداوند چه چ  ،ییگشادر اثر فضا  مینی بب  میما ذوق دار  عنیامر»    «ذوق

دار امیرا  ذوق  ندار  ن ی.  بب   می را  چه   ذهن من  د، یگو م  یزیچچه  رون یب  مین یکه    ر ید   یهاآدم  ذهن من  د،یگوم   یزی چما 

  .   میها اطاعت کن از آن ای  م،یبده انها مقاومت نش. به آندیگوم  یزیچچه
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  84صفحه: 

  از ونکوور   نایخانم د ‐٣٠

را خودم صددرصد     را درواقع آن حالتِ نادان   ن ینادان هست که ا   ماه  ۀبه قصنوشتم راجع  ام یپ    یتان  با اجازه  :نای د  انمخ

داستان    ن یکه واقعاً ا  د یصحبت کرد  ذهن به جبرِ مندوستان، هم شما، هم دوستان راجع  یهاامیتجربه کردم و امروز هم در پ

من داشت. با   یداستان برا  نی را ا   ش یامدهاین و درواقع پ در جبر ماند  کهنیرا داشت و ا   جبر امیپ  ن یهم عن ی  ن یمن، ا  یبرا

  .  خوانمرا م  امم یتان پاجازه 

  بله.   د،ییبفرما  قای شهبازی:آ

و نادان از    عاقلمهیعاقل، ن   ماه   ، و سه ماه  ر ینادان در قصۀ آب    ماه  ژهیو به  هاکرد ماهاز عمل  برداشت   :نای د  انمخ

  .٢٢٠٢ تیب ،یدفتر چهارم مثنو

  هاچشمشان به ماه  گذشتند م  هیکه از آن ناح  ری گچند ماه  ی. روزکردندم  زندگ یریدر آب داستان: سه ماه ۀخالص

  کنند.    دیها را صو آن اورندیرا ب  شانیریگ که تور ماه  روندو م افتد م

هرکدام    تواندانسان م    ی  حت   کهنیا  ا یجهان،    ن یسه نوع انسان است در ا  ر، یو نادان در آب   عاقلمهیعاقل، ن   ماه  سه

  لحظه تجربه کند.  نیدر ا  اشییفضاگشا تِیف یو ک مختلف و براساسِ نوع آگاه  ط یسه حالت را در شرا نیاز ا

 شیرا در پ   یراه دشوار  اشذهنمن لیم رغم. او علکند بالفاصله عزم سفر م رانیگ ماه  دنیعاقل با د  قصه ماه  نیا  در

  . ابدینجات م  ادانیاز چنگال ص ب یترت نیو بد  ردیگ م

است که    یی زهایجهان و چ   نی ا   ۀبرک  ی ورا  اشوطن اصل  دانداست که م   عاقل انسان   منظور موالنا از ماه  جا نیدر ا 

که ذهنش نشان    یی زهایو تمام چ  کندرا تجربه م   ارانهیکامل، درد هش   با آگاه  انسان   نی. چن دهدذهنش به او نشان م 

  ن یبود که ا   نیها، او را گرفتار خواهد کرد. ا و توجه به آن  باشدتوهم م   زهایچ   نیاو متوجه است که    کند را «ال» م  دهد م

  . رسدم  یی تای  ش یامن و آسا  یِبه فضا  ب یترتنیو بد  کند انتخاب مرا    یی لحظه راه فضاگشا  ن ینوع انسان در ا  ن یا  ا ی   ماه

  گرفت  ایره در ، آن ماه رفت
  پهنا گرفت  ۀراه دور و پهن 
  )٢٢٣٨ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

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

  )٢٢٣٩ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
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  85صفحه: 

ها گرفتار خواهد  در دام آن  یزودکه به  شودمتوجه م  ند،یبها را م آن  عاقلمهین  و ماه  گردندبرم   ادانیص    ادامه وقت  در

  طیشرا  نیعاقل را از دست دادم و در ا  گرفتن از ماه   ییبود که اآلن که فرصت راهنما  نیبه خودش ا  امشیپ  نیشد، بنابرا 

  نشوم.  ران یگ ماه  د یاست که خودم را به مردن بزنم تا ص  ن یراه نجات ا اافتادم، تنه ری سخت و پر خطر گ

  توانم و نم  دیآ و ذهن باال م  کند م   مراد»یمن را «ب   و با هر اتفاق  به هر شل زندگ  بود که وقت  نیمن ا  یموالنا برا  امیپ 

را که ذهن به من نشان    ییزهایگر ذهنم باشم و چنظاره  توانمشدم، م   اریهش  که نیمحضِ اکنم، به  ییبالفاصله فضاگشا

  قیطرنیشود و بد  یدر من جار   زندگ  یروی قضاوت و مقاومتم را صفر کنم و اجازه دهم که ن  عن ی  رم،ی را رها کنم و بم  دهد م

  . ابمی ییاز درد و رنج ماندن در ذهن رها

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

   )٢٢٧١ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
  امیآتش بر تابه قرار گرفت. پ   انِ یشد و در م  ادانیو مضطرب گرفتارِ دام ص   شان یماند، پر  ر ینادان که در آب    اما ماه  و

  بود:  نیشد و کباب شد ا  ادانیص  دِیکه ص   نادان  کرد ماه من از عمل  یموالنا برا

  دانم من م  نی. اکندتجربه م  داً یرا شد  دانمخودش اعتماد دارد و پندارِ کمال و من م   ذهننادان، فقط به عقل من  ماه)  ١

نادان، فرصِت    ماه  نیا  دانممن م   افتاد. حت ری لحظه خارج شود و در اتفاق گ ن یکه از اتفاقِ ا دادفرصت را نم  نیبه او ا 

اتفاق را    اش را از او گرفت و خواست خودش با عقل ذهن  عاقلمهیعاقل و ن   ماه   عنی  ها نیکرد قرنگاه کردن به عمل

  تجربه کند. 

 امبا عقل ذهن   دهد،را که ذهنم نشان م  یزیهرچ   خواهممن هنوز هم م  اینادان به من هشدار داد که آ  ماه  نیا  قصۀ

  تجربه کنم؟

مقاومت و قضاوت دارم،    دهم،واکنش نشان م خواهد که ذهنم م یی زهای که اگر من هنوز به چ دهد داستان نشان م  نیا

ا   ییفضاگشا  یو برا  کنمم   تیتوقع و شا اتفاق  برابرِ  گرفتارِ     عنی  سازم،دشمن م  مسئله و  نم، یبلحظه مانع م   نیدر 

دچار درد    عنیدرحاِل سرخ شدن،    ایدن   ۀم و در تاب هست  دهد،که ذهنم نشان م   ییو فکرها  هادگ یکه همان همان  ادانیص

  . و رنج هستم

است  خودش ساخته  ی ذهن برا  ۀکه در برک  امن و راحت   طیاز مح  ستیحاضر ن و    کندنادان حالت جبر را تجربه م   ) ماه٢

  ییزهای گرفتن از چ  یانرژدر ذهن ماندن و    و راحت   خوش  عن یو قولِ محال را باور کرد،    مانَد. او در ذهن مدیایب  رونی ب 

را    ییتای  یِفضا  ای  ایبه در  دنیرس  یِکند و بها  تیحاضر نبود قانون جبران را رعا  ورا تجربه کرد    دهد که ذهنش نشان م

  بود که گرفتار درد و رنج شد.   نیآگاه بپردازد، ا یهانیکم گرفتن از قردرد آگاهانه و  دنِ یبا کش 



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۵-۱مشار

  86صفحه: 

لحظه به تو    ن یکه ذهن در ا  ییزهای از چ   عنی  ؟یاتو هم حالِت جبر را تجربه و قولِ محال را باور کرده  ایآ  پرسمخودم م  از

به    دنی رس  یِبها   توان م   ، بِرنج  ای  یشو  ن یکه خشم  دان خودت را محق م   کهزمان  ایآ  ؟ خواهم   خوش  دهد نشان م 

  ؟ نرنج  و ینشو ن یو خشم یمنبسط بودن است را بپرداز  و دن یکش نهلحظه که دردِ آگاها ن یا  زندگ

او را به در ذهن ماندن و     ذهنحماقتِ من  و   نادان   ن یو ا   رفتی پذ  ر یتأث   ن،ی عنوانِ قرخودش به   ذهننادان از من  ) ماه ٣

  کباب شدن وادار کرد. 

  ای  کنم؟م   د یجامعه تقل  یاطراف و الوها  ذهن   یهاهستم و از من  نیباورپرست خودم قر   ذهن هنوز با من  ایچطور؟ آ   من

موالنا    اتیکرده؟ و اب   ل یرا به من تحم  ییکورکورانه چه دردها  یدهایتقل  نیام که او متوجه شدهواقعاً فضا را باز کرده    کهنیا

  دهم؟ ذهنم نجات م  ی تارتنگ و   ۀبرک ها، خودم را ازبه آن ارمیو با سپردن اخت  شومن میها قر و با آن خوانم را م

و احساس   . او دچار فراموششود م  دچار فراموش ول  کند،را تجربه م یدیدرِد شد کهنی نادان با ا   ) و در چهارم ماه۴

است که حسِ    ن یدر لحظه باشد. ا   و اتفاقشگر ذهن  و نتوانسته نظارهرا تجربه نکرده    ییچراکه فضاگشا  شود، تأسف م

ناراحت باشد که چرا فرصت    که نینه ا  دهد، که ذهنش نشان م   ست یزیچ ا ی  دگ یاز دست دادنِ آن همان  یتأسفش هم برا

  باشد.  را از دست داده ییتا ی یایسمتِ درعدم کردن مرکزش و حرکت به

  ا یبودن    م یتسل  ش، یزا همان ذهن و افکار توهم  ا ی  ا، یدن  ۀز برکاست که تنها راه نجات ا  نی موالنا به من ا  امیپ  ان یدر پا  و

لحظه   ن یکه ذهن در ا  ییزهایاز چ  یاریکه هش   م یدهکه اجازه م  ستییلحظه است و تنها با فضاگشا  نیگشودنِ فضا در ا

را در خودمان تجربه     زندگ   لحظه بزرگ   ن یدر ا  بی ترتنیشود و بد   یبرود و    شاصل  یِسوآزاد شده و به  دهد، نشان م

  . م یکنم

  تن مرده نیبه من زنده شود ا چون
  من باشد که رو آرد به من  جانِ
  )۴۶٧٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  جان محتشم  ن یاو را از ا کنم من
  بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان
  )۴۶٧٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

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

  )۴۶٨٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
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  یشهباز یساله از سوئد با سخنان آقا ٩٠خانم  ‐٣١

  .یشهباز یدرود بر شما آقا  :یسوئد انمخ

  نه؟  د، یزن بله درود بر شما، از سوئد زنگ م  قای شهبازی:آ

  . زنماز سوئد زنگ م  :یسوئد انمخ

  . میدیشما را شن  یِبه، چه خوب شد صدا بهبه نیآفر شهبازی:قای آ

بار گفتم    نیآخر  ر یامروز هم د رد، یگ نم  وقتچی ه  ول کردم،م   وقت است که سع ل یوقت است، خ  لیخ  :یسوئد انمخ

  موفق باشم.  دی شا رم،یگ دوباره م

  به،   بهبه ن،یآفر قای شهبازی:آ

  . یشهباز یبروم آقا تان یقربان صدا  :یسوئد انمخ

  خوب است؟ زی چنه؟ همه ر ید دیشما سالم هست قای شهبازی:آ

  میهاباغچه  یکارم مثل سابق، کارها ،کنمکار خودم را م  کنم،خوبم، کار هم هنوز م   لیمن سالم هستم، خ  :یسوئد  انمخ

  . کنمصحبت م ،کنممراقبه م  ، کنمرا هرلحظه مالقات م ارمیجمال   ، کنمام را ممراقبه کنم،را م

و هرلحظه احساس    رشیو پذ   ت ی. صبر و شر و رضاداده  هی به من واقعاً هد   باارزش  لیخلیخ   یهاهیهد  ،یشهباز  یآقا

با او    نم، ی ب لحظه مجمال خدا را هر  ،بخش لذت   لیخلیخ  زندگ   یواقعاً    یشهباز  یدارم. آقا  رش ی هرلحظه پذ  کنم، م

  .  کنمصحبت م 

  اآلن؟ قدر شده. سنتان چهنیآفر ن،یآفر  ن،یآفر قای شهبازی:آ

  که نود باشد.    کنم سنم فکر م  :یسوئد انمخ

  ماشاءاله.   ن، یآفر ن،ی آفر  ده،ینود رس قای شهبازی:آ

  کردند،سؤال م   ی عده بودند، از من    ی کار بودم،    . امروز که سرِ رومهنوز م  کنم،سالمم هنوز کار م   ول   :یسوئد  انمخ

که اسم من    داناول. اسم من هم گفت، گفتم مر نم  گفتند اسمش را م  کردند، که سؤال م   اسمم را گفتم اول، از هرکس 

  . دانمنم ز یچ چیاست؟ و من ه  دانمنم
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که من    دان م   ایخدا   میگوم کنم،با خدا صحبتم را م  ،کنماول، مراقبه م   نمی نش تخت بروم، م   یرو  خواهمشب که م   هر

دارم که    ت یب  ی   ول   دانم،نم   یزیچ  چی که ه  دانمم  گذرد. هر روز که م دانمنم   یزیچ  چ یواقعًا ه  دانم،نم   یزی چ  چیه

شما با   یمعنو  ۀهندس  یایرا ندارد. از گنج حضور قضا  هانیو ا اتیرباع   ۀمن شمار  یزی تبر  مسام در آشپزخانه، البته شزده 

  :دیگو، م ١٧۵٩ ۀشمار رباع یدرآوردم که مولو وتریاز کامپ د، یخط درشت، نوشته بود

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

  ) ١٧۵٩  شمس، رباع  وانید ،یمولو(
   

  م یگوم   دانم، نم   م یگوکه م    . وقتخوانمرا م   ن یا  روم در آشپزخانه، هر روز بارها هر موقع که آشپزخانه م  امرا زده  نیا

  خوشحال شدم.  تینهایب  ت،ی نهایب   ،یشهباز یآقا رمی. وقتتان را نگ »ییکه تو  موالنا گفته «از خود بطلب هر آنچه خواه

کجا رفتند؟    یمادر سوئد  نیکه ا  پرسندها هم مرتب م آن  طور،نیهم هم  نندگانیمطمئنم ب  طور،نیما هم هم  قای شهبازی:آ

  چه شد؟ چرا؟

قبال    دانم م   د،یتان را دوباره به ما برسانشماره  نیا  یجوری زنگ بزنم    خواستمشما را ندارم، م   ۀمن هم شمار  دیدان م

  ممنونم. م،یاز شما بن  پرساحوال   یها موقع  . بعضدیداده بود

  ممنونم.   لیقربانتان بروم، خ  :یسوئد انمخ

  کنم.   خداحافظ  د یندار  ش یاگر فرما ریخُب پس د لیخ قای شهبازی:آ

  . دیداشته باش یخوشحال شدم، روز خوب   ل یقربانتان، خ :یسوئد انمخ
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  از تهران   مرتض  یآقا ‐٣٢

  .رمی گهستم از تهران تماس م   استاد جان، مرتض ریوقت بخ  :مرتض  یقاآ

  . دییبفرما کنم خواهش م  ،بله آقا مرتض  قای شهبازی:آ

  . خوانممتن م ی من از رو  دیاستاد جان، خدا را شر، ببخش  کنمممنون، تشر م   ل یخ :مرتض  یقاآ

  . دی هم بش ق ینفسِ عم  ی بله بله،  قای شهبازی:آ

  :مرتض  یقاآ

.  نندهی و دوستانِ ب  یشهباز  یبرنامه و با تشر و سپاسِ فراوان از آقا   ن یبا ا  یی آشنا  یسالم و عرض ادب، خدا را شر برا  با

  . میبرنامه را بدان  نیو قدرِ ا  میتشر کن  م یهم بتوان  طور عملشاءاله که بهان

ها را  آن ریکه د دیخواند یادیاشعار ز د،یت کرد صحب هانیبه شر و کفر و اراجع لیهم خ  ریبرنامۀ اخ نیجان در ا استاد

  هود. ۀهست از سور هیتا آ سه دیاگر اجازه بده   یفقط من   خوانم، نم

  بله. قای شهبازی:آ

  تان بخوانم. را با اجازه ازدهینُه و ده و   یۀآ  :مرتض  یقاآ

  .دیی بله بله، بفرما  قای شهبازی:آ

  که، د یگونُه م  یۀآ  :مرتض  یقاآ

»نلَئو  «فُورك وسىلَي نَّها نْها منَاهعنَز ةً ثُممحنَّا رانَ منْسذَقْنَا اا  

  ی او سخت به خو  م یر یچون کفران کرد) آن نعمت را از او بازگ( سپس    م، یبرخوردار کن    اگر ما بشر را به نعمت و رحمت  «و
  و کفران درافتد.»  ی دینوم

  ) ٩ ۀ، آي)١١(هود  ۀقرآن كريم، سور(

  ام که، من نوشته حاال

  تو و فراموش  ناسپاس
  تو نوشنآورد آن عسل ادی

  )٣١٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
  ، ١٠ یۀآ

»نلَئو  ّنع اتىِيالس بذَه قُولَنلَي تْهسم اءردَ ضعب اءمنَع ذَقْنَاها ◌ۚ نَّها لَفَرِح  «فَخُور  
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روزگارِ زحمت و    ر یکه د  دیمغرور و غافل شود و) گو(  میباشد رسان دهی که به او رس   پس از محنت  را به نعمت   اگر آدم   «و
  و مفاخرت گردد.»   رنج من سرآمده، سرگرم شادمان

  )١٠ ۀ)، آي١١(هود  ۀقرآن كريم، سور(
  

  در جهان  یشاد گرد یاز و هرچه
  آن زمان   شیندیفراقِ او ب از
  )٣۶٩٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  شاد، بس کس شاد شد  گشت زآنچه
  جست و همچون باد شد  یاز و آخر 

  )٣۶٩٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

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

  )٣۶٩٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
  ، ١١ یۀآ و

»ا  «بِيرك رجاةٌ ورغْفم مكَ لَهولَٰئاتِ احاللُوا الصمعوا وربص الَّذِين  

  بزرگ است.»  یها آمرزش حق و اَجرصبر و عمل صالحند که بر آن ۀمل یآنان که دارا «مر 
  )١١ ۀ)، آي١١(هود  ۀقرآن كريم، سور(
  ها. برنامهدر  د یتکرار کرد  لیاست، خ  ت یسه ب  ،ی و

  خارپشتِ هر بال خود را مزن تو هم، هال!  بر 
  ورد خوان: جاء اْلقَضا ضاق اْلفَضا   نی و ن،ینش ساکن

  
  نی با صابرانم همنش ن یرب العالم  فرمود

  صبرَنا  نایصابران افْرِغْ علَ نی همنش یا
  

  پدر  یتو فرما ا دگر، باق یِبه واد رفتم
  هر دم سالم نو ز ما  رسانصابران را م مر 

  )٢٠شمس، غزل  وانید ،یمولو(
  ممنونم.   لی. خمی باش  و رحمتِ اله ری خ ۀها ما هم واسط و عمل به آن اتیو اب ات یآ  نیکه با درکِ ا  شاءالهان

   عال عال قای شهبازی:آ
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  . رمیاسترس ب  قدرنیا کردماصال فکرش را نم  آمد من هول کردم نفسم درنم  د یببخش  :مرتض  یقاآ

  . ردیگبله آدم استرس م قای شهبازی:آ

  . دیما را هم ببخش   استاد جان تبل دیببخش  خواهم،معذرت م   :مرتض  یقاآ

  . دیدار اریاخت قای شهبازی:آ

  . دیاستاد جان، ببخش  خواهمواقعاً معذرت م :مرتض  یقاآ

  چند سالتان است؟  آقا مرتض  د، یشما جوان هم هست د، یدار اریاخت قای شهبازی:آ

  و نُه سالم است استاد.   من س  :مرتض  یقاآ

  ممنون.   ل ی. خدهدتر نشان م جوان ل یخ تانی خُب، صدا  لیخُب، خ   لیو نه، خ س قای شهبازی:آ

  ممنونم، تشر.   :مرتض  یقاآ

  بود.  عال  غامتانیبود، پ  عال  کنمم   پس خداحافظ  قای شهبازی:آ

  ممنونم، خداحافظ شما.  لیتشر استاد جان، خ  ر، یتشر، وقتتان بخ   ر،ی ممنونم شبتان بخ  ل یخ :مرتض  یقاآ
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  خانم نسترن از اصفهان ‐٣٣

  .سالهیو ستی. نسترن هستم، ب دیخسته نباش ،یشهباز یالو سالم آقا نسترن: انمخ

  شما؟ د یانم، خوب خبله نسترن  قای شهبازی:آ

  د؟ی استاد خدا را شر، ممنونم، شما خوب هست ممنونم  لیخ نسترن: خانم

  . دییبله بله، خوب. بفرما قای شهبازی:آ

از دفتر    خواستمفقط م   رم، یحاال وقتِ برنامه را نگ  کهنیخاطر ا نکردم، به  هیته   متن  خواستم،استاد فقط م   نسترن:  انمخ

  جناب موالنا دارند که   زده،ی ششصد و س تیششم، ب

  شوم   انیآن آمد که من عر  وقتِ
  بذارم، سراسر جان شوم  نقش
  )۶١٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  آ یب شهی عدوِ شرم و اند یا
  ا یشرم و ح ۀپرد دم یدر که

  )۶١۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
  زنند زنگ م  دتریاز آن هفته که افرادِ جد ن،یا کهنیخاطر ارا گوش بدهم، به نندگانیب  غامیزنگ نزنم و پ خواستمم استاد

اما در    سم،یرا بنو   ی زیحاال بخواهم چ  کهنیتا ا   رمیگ م   ادیدارم    تر شیشان انگار بو از تجربه  رمی گم   ادی  زی دارم چ  تر شیب 

  با بود.یز  ل یشعر خ ن یبرنامه ا

چه آمدم؟ و قرار است چار   ی جهان آمدم؟ و برا نیآمد که، چرا به ا شیسؤال پ میلحظه با خودم شارش کردم و برا ی

  کنم، ممنونم استاد.  دایرا پ نشم ی را و رازِ آفر لم یباز کنم تا بتوانم دل  زی چبنم؟ و وقت آن هستش که فضا را در برابر همه

  با شما. کنم م  ممنونم. پس خداحافظ با،ی ز لیخ قای شهبازی:آ

  مادرم هم هستند.  د یاستاد اگر اجازه بده نسترن: انمخ

  بله بله، بله.  قای شهبازی:آ

  تان.بله با اجازه نسترن: انمخ

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۵-۱مشار

  93صفحه: 

  از اصفهان  ال یخانم سه ‐٣۴

  هستم، مادر نسترن.  ال یسه ن،یسالم استاد نازن  :الیسه انمخ

  خانم.  الیبله سه قای شهبازی:آ

دست  به ر ی بود که از برنامۀ اخ  یاخُب نکته  نکردم ول  هیته   متن  شنوم، شما را م  ی خوشحالم صدا  لیمن خ  :ال یسه خانم

  بیما را فر  هادگیهمان  یذهن بود. چجور  بِی، آن هم فر عنوان کنم  زیشما و دوستان عز  یآوردم، دوست داشتم که برا

  بود.  ییفضاگشا ن یا مکه متوجه شد ی بهتر  ۀو باز آن نکت دهندم

  .نیآفر قای شهبازی:آ

که   هستش چون وقت   ییذهن، همان لحظه ما را نجات بدهد، فضاگشا  بِیدر برابر فر  تواندکه م  یزیهمان چ   :الیسه  انمخ

  نی. اشودنجات را ما در دلِ ما روشن م  ت،یو آن لحظه آن چراغ هدا   شودم  یجار  خرد زندگ  م،یکن ما فضا را باز م

  داشتم. ادیذهن هم ز  یهاو حمله بی شدم و فر وجههفته من مت نی بود که در ا  یجالب ۀنکت  لیخ

  خُب.  لیخ قای شهبازی:آ

  لیخ  انِیجر   ی هفته من با    نی که ا   کنمفکر م   ول  م،ی کن  ییکه فضاگشا  میگفتم   واری بله قبال ما تئور  ، ول  :الیسه  انمخ

فراوان   ت،یامن   سبب،یب   یِدر لحظه شاد  میتوانچطور م  ییشدم که واقعًا با فضاگشا  روروبه  و عمل  یجد را    قدرت و 

  . میاوریدست ببه

  است. طورنیهم قای شهبازی:آ

  بله بله. ن،ی از ا ترشیب ر ید :الیسه انمخ

  ممنون.  لیخُب، خ  لیخ قای شهبازی:آ

  . کنمخواهش م  :الیسه انمخ

  . جانم؟ کنمم  با شما خداحافظ  ر یپس د قای شهبازی:آ

  خداحافظ شما، ممنونم. خداحافظ. نسترن: انمخ

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۵-۱مشار

  94صفحه: 

  از هرات افغانستان منیرهخانم  ‐٣۵

آشنا شدم.    طور اتفاقتان بهبا برنامه  ش یشش سال پ   باًی . از هرات از افغانستان. من تقرسالهونهستیهستم ب   رهیسالم من   الو

  که: دم یرا د تیب ن یا توری صفحه مان  یکه رو کردمم  نییماهواره را باال و پا  یهاداشتم کانال وقت

   د؟ ییکجا د؟ییقوم به حج رفته، کجا یا
  د ییایب دییایجاست ب نی هم  معشوق
  )۶۴٨شمس، غزل  وانید ،یمولو(

عالقه داشتم.    لیبود، خ  هانی که درمورد خدا، دربارۀ ا  ییهاتیبه همچون ب   . من از بچمی شدم سر جا  خوبیم  دفعهی

ام بود،  من و خانواده  نیخاطر مشالت بازدواج کردم، به کهنیبودند. بعد از ا  یخانوادۀ مذهب  یظاهر  چون خانوادۀ ما به

  دچار درد شدم افسرده شده بودم.  لیبا شوهرم بود، خ  ودمخانوادۀ همسرم بود، خانوادۀ خ 

  بودم، ول   حت    ها فکر خودکش وقت   لیخ   خواستمم   دیرس  یی داشتم، کارم به جا  ی دۀ مذهبدر ظاهر مثال خانوا  که نیا   با

  . دمیکه با برنامه شما آشنا شدم برنامه را د  وقت

که    یبا وجود کردم،م    بدن  هی تنب  درد داشتم او را حت  لیبچۀ دوساله داشتم، او را از شدت چون خودم خ وقت    من حت 

  . آوردماو هم م  یهمۀ فشار را رو  شدمم  عصبان   وقت  ، ولاو را دوست داشتم

سرهم برنامه را نگاه  پشت  طورنی. شش سال هم کردمم   هیبا او گر   نشستمم   شدم، م  مانیکه بعد از آن کار پش  ییجا  تا

  کردم.  شرفتیپ   ل یخ دمیفهمتا دفتر نوشتم، م   هشترا نوشتم، هفت اتی خودم کار کردم، اب  یکردم، رو

   خاطر مشالتمن را ترک کرده بودند به  ییجورها  یام  خانواده  شد،خانوادۀ من ردوبدل م   نیکه ب   ییهاآن حرف  رید 

  که با همسرم داشتند. 

تنها شده بودم،    ل یاو هم از من جدا شد، خ  که بنابر مسائل    داشتم. وقت  م یدوست صم  ی تنها بودم، بعد فقط     لیخ  من

پ  که در اوج افسردگ  وقت   افسرده بودم، ول  لیخ از طرف آن  وقت   ش،یدو سال    م یمجبور شد  یطوری    عنیها،  که 

  آمد که: ادمیموالنا  تی ب   نیا  م،یاش با هم قطع رابطه کن خاطر خانوادهبه

  شب و روز توأم  ارِی م، یتواَم، ور تو ن من
  یتو به منهاج سو  شِی و مادر و خو پدر

  )٢٨٨۶شمس، غزل  وانید ،یمولو(
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حال شدم حال و خوشگرفته بودم، خوش  چنان آرامش آن  عنیده بار تکرار کردم.    باًیبا خودم تقر   تیب نیدر همان لحظه ا 

من توأم، اگر مثال   یی گوبه من م   وقت  ، تو باش  ، حاال که تو هست ا یاست. گفتم خدا دوستم با من قطع رابطه کرده که آن

  ندارم.  اجیاحت کسچیو پدر تو هستم، خانوادۀ تو هستم، به ه  درمن مثل ما  ،یدار ذهن نتو م  حت

بودم،    داریها تا صبح باال سرش بشده بود که من مجبور بودم شب  ض یام دچار مربچه  کهنی کرده بودم. با ا  شرفتیپ  لیخ

داشتم،    یبی من آرامش عج  زنده نباشد، ول  ر یات د بچه  دیکه دکترها گفتند شا   وقت   حال بودم. حت آرامش داشتم، خوش

   ذهن   یهاخاطر منها بهتر شده بودند و آنکم، دوباره با من خوب  ی برگشتند    امهبختانه خانوادخوش  ایمتأسفانه    کهنیتا ا

  بذارد.   ریآدم تأث  یرو قدرنی ا  نیکه قر  کردممن اصال باور نم  ول د،یگفتم  شهیکه هم  نی ر ق نیخاطر هم که داشتند، به

  ی مذهب  یهاآدم  میگوشدت مثال م ها بهکه آن  یبا وجود  می گورابطه گرفته بودند، م   میبا من، خواهرها  وقت  امخانواده 

از برنامه دور کردند، از خودم    لیمن را خ  کردند، که م   ییها بتیکه دارند، غ   یی خاطر دردهابه   ول  ، لیظاهر خ هستند به

  دور کردند.  راموالنا م یهاتیدور کردند، از ب

ها رفته بودم آن  یسودور شده بودم، به  هاتیدور شده بودم، از ب   ول   دم،یدکم م سال بود که برنامه را کم  یمدت    من

  اصال آرامش نداشتم. میمثل قد  ریدآرامش را از دست داده بودم،  

  دن، یکردن، به حسادت، به رنج   بت ی اند، همه دوباره آمدند، دوباره شروع کردم به غرفته  کردمدوباره همۀ دردها که فکر م 

را ندارم، فکر    کس   کردمبه آن آرامش، فکر م  عن یچقدر    دم یماه قبل دوباره به خودم آمدم، د  ی   کهنیبه رنجش، تا ا 

  واقعاً چقدر آرامش داشتم.  ترسم،چقدر م  کردمم

  که:  دمیکه باز فهم وقت

  ی شوم انیوفایب یِفدا چون
  ؟یرو گمانِ بد، بدان سو م از

  )٣٣٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
   یشده بودم، دوباره از خدا دور شده بودم، آرامش خودم را از دست داده بودم. حاال باز بعد از   امخانواده  یچون فدا  من

موالنا    اتیاب  یسوخدا و برگردد به  یسوبرگردد به  کهنیاز ا   ر یندارد، غ   راه  چی ه  ، انسان   چ یه  ، راه   چی ه  دمیماه دوباره فهم

  ... .  یهاتینه معنو  ،واقع تیمعنو  یسوو برگردد به

  . میبو  اتمیگفتم از تجرب یجورنیرا متأسفانه آماده نکردم، فقط هم  متن  ردیب  کردمنم  فکر

  پس؟   دین یبخب، اآلن مرتب برنامه را م   لی. خنیآفر ن،ی بود بدون متن، آفر  بای هم ز ل یخ با،ی ز لیخ قای شهبازی:آ
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باز    م یمن دردها   وقت  ش یماه پ  ی از پارسال کمتر شد، باز از    دم، یدهم مرتب م   ش یتا شش سال پ  عنیبله،  :رهی من  انمخ

باز دوباره گفتم   گردم،بودم دارم برم   شی که چند سال پ   همان آدم  ،همان آدم قبل شومدوباره حمله کردند، من دارم م 

  ! نیماه چقدر ضرر کردم، و چقدر از قر  ی  ن یاندارد. من چقدر داخل   راه چیانسان ه 

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

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

از برنامه از خدا از موالنا از   ل یمن را خ  نیقر  دارد، ول  ری آدم تأث یچقدر رو نیتوجه نکرده باشد اثرات قر   کس  دیشا حاال

  . لیخ  عن یهستند در جامعه،  یهم مذهب ل یخ دیهم که شا  هانیدور کرد. و ا زیچهمه
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    شهیاز اند  لیاسماع یآقا ‐٣۶

ضبط کرده    امدر گوش  ٩٠٩. از برنامۀ  میو شما بو   نندگانیخدمت ب  خواهمتجربۀ زندۀ خودم را م    ی  یشهباز  جناب

تا    سه ال  باًی گرفتم بعد از حدود تقر  میهفته، تصم   نیکه پخش شد ا  ٩٢۵برنامۀ    نیو امروز ا  دادمبودم تا امروز گوش م

  و مجدداً گوش بدهم.  امداخل گوش  زمیبر   ابرنامه ر  نیچهار ماه آن را پاک کنم و ا 

  است.  ادیچقدر ز م یوبه شما و دوستان ب  خواهمم   ذهنعرضم به حضور شما قدرت من 

به    دهم) هستم و حدود هفت سال هم است که برنامۀ شما را گوش م NGO(اُجحدود شانزده سال است که در ان  من

حاال    ،  ذهن. منتها قدرت مندهدبرنامه را گوش م  ن یا   باًی ) که هستم و خانمم هم حدود سه سال است تقرNGO(همراه آن  

  . ذهن من ن یهم ای  قدرنیا  طانیقدرت ش ست،ا ادیز  قدرنیا شانی خودم باشد چه ا  ذهن چه من

گفتم، گفتم    یاجمله   یمن برگشتم    ، یدیخر  یبرا  رونیب   میرفت م  میبا خانمم داشت   ش یحدود سه هفتۀ پ   ش، یچند روز پ 

  دمید  بارهیام که به  روش خسته شده   نیاز ا   ،خرج کن  ادی تا ز  آورمپول درم   ادیو ز  کنمکار م   ادیز  کهنیخانم من از ا

  بشوم.  ادهیپ خواهممن م  جانیگفت هم ردرا موقع حرکت باز ک ن یخانمم درب ماش

خانه و رفته از آن روز تا حاال حدود سه هفته است و    م یخانه. آمد  میروم   م یزنکار را نکن صبر کن دور م   ن یگفتم نه ا 

  ته است.  هنوز به خانه برنگش 

او    دی«استعانت جو  د یگوم   شود،م   د یناام   وقت  د یگوم   طانی به شراجع  د،یگوهست از موالنا که م   ی شعر  ی جمله     ی

با آدم   م ینی ب م  ر یکسِ آدم هم د ن یتری نزد ر ید  که حت رسد م   واقعاً زمان د، یکن  یاریما را    دیاریکه شما   ان»، یاز انس

  .  داردسرِ جنگ برم 

آشنا    یاستاد  ی با برنامۀ شما آشنا شوم، چون با    حت  کهنیقبل از ا   کردم،ها را م صحبت  نیکه من ا   لیاوا  کهدرحال

برنامه آشنا    ن یخودشان هم با ا   ر یبعدها د   م یندار  ی. که کاریاوانهیتو د  گفتند به من م  ها نیا   کردم،شده بودم کار م 

  کردند.   دا یشدند و عالقه پ 

  ن یچندارد. هم  ایبقا  نیا  شودم   متالش  باشند، وقت  انیدر جر  زیدوستان عز  ای  یما، جناب شهباز  ذهناست که من  نیا

   ذهن من  نیباز هم کم است. ا   م، یهرچقدر کار کن  م، یحاال حاالها هستش و ما هرچقدر کار کن   ن یکه تمام بشود، برود، ا  ست ین

ب به  یفرصت مناسب  ی تا    کند م   ن یکم  کند، م   ن یگوشه کم   ی   کندصبر م    قیاز طر   ایخوِد ما    قیاز طر   ای   اوردیدست 

  . انمانیاطراف
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آدم. پدر، مادر، خواهر، برادر، زن، بچه. ما    جز خودِهستند به  ری هستند، همه واقعاً غ  ر یهمه غ   د ییفرماکه شما م  و وقت  

  . میخودمان تمرکز کن یرو د یفقط و فقط با

از رو  هرلحظه را  تمرکز  برم   یکه  د  زیهرچ  یرو  میدارخودمان  همان    ایما    ذهن بالفاصله من   م،یگذارم   یریو هرکسِ 

  ببرد.  نیکه چه، حضور ما را از ب  خواهدو م  کند و شروع به کار م شودکار م بهدست طانیش

  ر ید  یوجود آورده که  به  شما که زندگ   یهاطبق گفته  کنم اتفاق نگاه م   ی عنوان  من به  شان، یناگفته نماند رفتن ا   البته

  من را نشان دهد.   یهاشدگ تیهواز هم

  میآ خب دارم کنار م  رفته، ول  شانیکه ا  یز روزفعال شده ا   ل یخ  میهااز نقص  یو    شومنم   کهنینه ا  شومم   تیاذ  البته

  .  رفتمی پذ  ه،یقض ن یبا ا

 ی ادارد و چه نقشه  چه طرح  و اجازه دادم تا بدانم زندگ   کنمم  موضوع صحبت  نیدر رابطه با ا  کنم، مراقبه م  کنم،م  دعا

  .خواهدخدا چه م م ینی دارد تا بب

  نیمخصوصاً با ا   کنم،سالَم است و حدودِ شانزده هفده سال است دارم کار مشصت  کهنی با ا  ، لیخ   ذهن من  نیا  واقعاً

ام همه  ها داشتهچالش  لیچالش را، خ  نیکمم کند بتوانم ا   خواهمو از خدا م  ستی دست بردار ن  ذهن باز من  برنامه ول

  . شودچه م نیبعد از ا  نم یتا بب  م ینهم باز دوباره رد ک  نیام ا را رد کرده

  . کنماز شما تشر م  د یوقت را به من داد نیو ا دیاجازه داد کهنیاز ا  رمی گهم وقت شما را نم نیاز ا  تر شیب 

  . کنمخواهش م قای شهبازی:آ

  درخدمتم.  دیداشته باش یاوامر :لیاسماع یقاآ

  . خداحافظ شما.دی سالمت باش د، یندارم. موفق باش  عرض  ،عال قای شهبازی:آ

  خداحافظ.  د، یزنده باش :لیاسماع یقاآ
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  یشهباز یاز کانادا با سخنان آقا سایخانم پر  ‐٣٧

  شما؟  دیخوب هست  یشهباز یسالم آقا:سایپر  انمخ

  د؟ یخانم خوب هست  سایبله، سالم پر  آقای شهبازی: 

  . دیمتشر خسته نباش   :سایپر  خانم

  . طورنیممنون هستم شما هم هم آقای شهبازی: 

  متشرم ممنون.  لیخ :سایخانم پر 

خواندن آن متن    یجاگرفتم که به  م یتصم  دفعهی اآلن    آماده کرده بودم ول  شی را چند وقت پ    متن  ی من    یشهباز  یآقا

  . تانۀبدهم با اجاز  حی من کار کرده را بخوانم و توض یاواخر رو ن یا  ل یکه خ  ییهاتیچندتا از ب

  . دییبفرما  نیبله بله، آفر  آقای شهبازی: 

  ممنونم.   لیخ :سایخانم پر 

 راجع  نیا   کال بموضوع  ا   دنیپر   رون یبه  من کار    یموضوع دارد رو  نی ا   لیخ   ریدوماه اخ  ماهی   باًیتقر   نیاز ذهن هست. 

ارتباط    ن یدر ا  ت یو چندتا ب   می بپر  رون یب  م یدار   ذهن که در من  یی هاذهن و آن عادت  ن یاز ا  م یتوانچطور م   که نی. ا کندم

  کننده بوده است.  کم لیخ

  بود: تی ب ن یا د یقدم صحبت کرد نیبه اولبود که شما راجع ٩٢١ ۀاز برنام کنمآن فکر م  تیب نیاول

  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  )٢٨۴٢شمس، غزل  وانید ،یمولو(
  مقابل حدوث)( میقد  ،نگ ی ری: دقدَم

  
  میتوانو چطور م   میبن  ف یو آن را تعر  میبذار   آن چونگ  یو برا  م یبذار  یاعدم نشانه  ی برا  میتوان م  یما چطور   عنی

  میدارلحظه برم   ن یکه در ا   قدم  نیاول   نیبه ا   م یتوان ما م   ول  . میداشته باش  یاآن نشانه  یهست را برا  قدم که همان زندگ 

که اگر ما    دیفرمود  تانحیقدم را شما در توض  نی. و آن اولمی بردار  ویآن را ن   دیکه با  میبه آن نگاه بن  م،یدقت بن   لیخ

  ببرد.   رونی را از ذهن ب  ما  تواندهست که م   قدم نی همان اول  نیو ا  م یابرداشته وی قدم را ن  نیا  میبن  ییفضاگشا
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از ذهن   عیسر  لیکه خ  کندبه ما کم م  نیو ا  میکنم  ییما در اطرافِ آن فضاگشا  افتدم   اتفاق یلحظه  نیدر ا  عنی

  . میرا دار تی قابل  نیما ا  ۀو هم میبپر  رونی ب 

  بود که:  نیدوم ا  تیب 

  ره ترک کن طاق و طُرنب  نیاندر
  قَالووزت نجنبد، تو مجنب تا
  )١۴٢٩ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

«طاق و طُرنب» و جالل و   نیراه ا نینکن و در ا   و حرکت نکرده، تو هم حرکت دهیکه قالووزِ تو، رهبرِ تو نجنب  تا موقع  عنی

  را ترک بن.  ات ذهنشوه من

   ذهن  یهابه سمت آن جالل و شوه  م یشناسم  ذهنکه در من ییهافیو با تعر   م ییایباال ب   م یخواهم    لیخ    ذهندر من  ما

به حرف آن    میدار   میکن  ییلحظه فضاگشا  نیدر ا  میاگر ما بتوان   هستند. ول  نییپالیو خ  هی مایب   لیشان خکه همه  میبرو

  . میکن نگاه م مانقالووزِ درون

به ما کم بند که از ذهن    میخوان که م  ییما باشد، موالنا باشد و از شعرها  یاستادِ معنو  تواندقالووز م   ت یب   نیدر ا 

لحظه که   ن یما در هم عن ی  کندخودمان باشد که دارد در لحظه به ما کم م   آن قالووِز درون تواند و هم م  م یبپر  رونی ب 

و تا آن قالووز دستور نداده  و به ما نگفته    م یبپر رونی از ذهن ب   عیو سر  میکن   ییکه فضاگشا  م یرا دار   ییتوانا نیا   م،یاستادهیا

  . میدارقدم را بر نم  نیقدم را بردار، ا  ن یکه ا

آن    کهنیا  ا ی  م یدارمان را برم قدم   هست و ما طبق خواستِ زندگ  یجار   آب زندگ   ، زندگ   انِ یحالت آن جر  ن یدر ا  ای عن ی 

  . میبخور  تکان  دی . پس ما نبارسدنم   آبِ زندگ 

  قدم   نیما بردارد، ا   قیاز طر  که زندگ   ستین  قدم   نیا  م،ی که بردار  هر قدم   میقضاوت و مقاومت دار  مید یاگر د  عن ی 

در آن لحظه به قول    خاطرنی. به هممیداربرم   م یاش دارشده  فی تعر  شی از پ   یخودمان و الوها   ذهناست که ما با من

  . می تکان نخور م، یجا بمانهمان د یبا  م،یِبجنب   دیموالنا ما نبا 

  که: بودنیا  یبعد  تیب ، یمورد بعد 

  از اجل فارغ کن از علم و عمل  شیرب، مرا پ ای
  در جمله اَفواه آمده ز علم منطق خاصه

   )٢٢٧٩شمس، غزل  وانید ،یمولو(
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  101صفحه: 

را هم با آن علم    مان شدن به زندگ زنده   حت  م یکن  ف یرا تعر   زهای چ   لیمان خ که با ذهن  میهست   ن یما چقدر دنبال ا   که نیا

  .می سنجم  م یخودمان دار منطق 

  نیبا ا   عنیعلم و عمل من را رها بن،    ن یاَجلم برسد از ا  کهنیمن قبل از ا  ایکه خدا   کنددعا م   جانیموالنا ا  کهحال  در

  .  ذهنمن یهادانمآنها، با م  ق یو با عمل کردن از طر ذهن شده توسط من نییتع  شیاز پ  یالوها

که    اُفتد م   ادمان ی  م یخوانما آن را م  از ذهن، که وقت   دن یپررونیب  ی برا ت،یب  نیکننده است ا کم   لیهم دوباره خ  ن یا  و

 ی و با آن فضا  رونیاز ذهن ب  م یبپر  دیبله با  میشده است عمل کن  نییاز قبل تع  و علم  مانذهنمن  یالوها ن یبا ا  د ینبا

  . میدرون عمل کن ۀباز شد

  نیمن، ا   ی بوده برا  ییفضاگشا   لیخ لیو واقعاً خ  د یهم تکرار فرمود  ر یهم که شما در چند برنامه اخ    عال   لیخ  ت یسه ب 

  است: ت یسه ب 

ش   مرغد ز عرجذبه ناگهان پ  
  صبح، شمع آنگه بش   یدی بد چون

  )١۴٨٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  چون شد گذاره، نوِر اوست  چشمها
  پوست نیاو در ع ندیبم  مغزها

  )١۴٨١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  بقا  دِیاندر ذَره، خورش ندیب
  اندر قطره، کل بحر را ندیب
  )١۴٨٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

پرندگان  انۀی: آششع  
  : آنچه از حدّ در گذرد، گذرنده. گذاره

   
  میتوانو ما در آن لحظه م   کندما را جذب م   که زندگ   یا آن لحظه  عن ی  میهر دو هست    مرغ جذبه خود ما و زندگ   نیا

که آن   تو وقت    ول  پردم   رونی و النه ب  انه یاز آن  آش   جذبه به صورت ناگهان  که مرغ دیفرمام   .رونی ب  میاز ذهن بپر   عیسر

  را بش.   ذهنوقت شمع منآن یدیدرونت باز شد و صبح را د یفضا

و هر    ی که کامال زنده بشو  دهیوقت آن رس   ر یاالن د   عن ی ر،ی نرو د   ش یپ   ذهن من  یبعد از آن با ذهن و الوها  که نیا    عنی

  ن یو اگر ا  شوند. «گذاره» م شوندم   ن یزب یت    لیها خحالت چشم  ن یباشد. در ا   براساسِ خواست زندگ یدارکه برم  قدم

  هست.  نورِ زندگ   نیاتفاق افتاد ا 
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که نگاه   یزیچ در هر   عن ی  م،ی ن یبپوست مغز را م   ن یحالت هست که در ع  نیدر ا   م، ینی ب م  زندگ   دِ یاالن با د  میدار   عن ی 

. مین یبرا م    زندگ  م یکننگاه م  وانات یبه ح  م،ین یبرا م   زندگ  م یکنبه درختان نگاه م   م،ی ن یبرا در آن م    زندگ  میکن م

  ز یهمه چ  رید   مین یبم   ن یب عدم  د یکه با د   وقت  ر ید   عن ی.  می ن یبرا م   زندگ   میکن نگاه م  رید  یهابه انسان  ایبه خودمان  

  هست.  زندگ  یفقط همان  

درونِ    دِیخورش  میکن که نگاه م   ریانسان د  ی در    عن ی.  می ن یبو در قطره کل بحر را م   می نی ب بقا را م  دِیدر ذره خورش  و

حاال    میکن قطره نگاه م  یهم به    است که در او وجود دارد و وقت  یدیکه همان خورش  مینی ب درون او را م   او، زندگ 

  ریدها به همقطره  نیکه تمام ا  می نی ب م   عنی.  مین یبانسان باشد، ما دوباره کل بحر را م    ی دوباره قطره ممن است  

  است.  یاست که در همه جار زندگ  یمتصل هستند، همان  

چند     یوقت دارم    دانم نم   ،یشهباز  یبودند آقا  کننده کم  ل یاز ذهن که خ  دن یپر  رون یبود که در مورد ب   اتیاب   هانیا 

  به، در وصف عارف بود که...راجع ت یب 

  . دییبله بفرما  کنمخواهش م قای شهبازی:آ

بزرگ چقدر به ما    ی  عن ی  کند،بود که موالنا چقدر کم م   نیدر مورد ا   رید   تیچند ب  کنم،خواهش م   :سایپر   انمخ

  برنامه گنج حضور چقدر به ما کم کرده.  نیهم  ایکم کرده،  

  زان یبزرگ آو   یتوسط    یدلو   ی  میچاه هست  نیکه در ته ا  میهست   وسفیبود که خوب ما    نیموالنا ا  آوردکه م   مثال  و

  ن یچاه، ا  ی که آن بزرگ گرفته از باال   سمانیر  ا یبشود و با آن رسن    داخل آن دلو   تواند م   وسف یو    چاه  ن یشده به داخل ا 

و موالنا وصف    رون یب  کشدچاه م  ن یو  آن بزرگ هم که دارد ما را از ا  میهست   وسفیما     عن ی.  رونیب   کشد را م   وسفی

  وسف یانسان بزرگ، تا بتواند  ی عارف،    ی    عنیشده باشد.    رونیجهانِ ماده ب  نیاز ا   دیخودش با   کس نیکه چن  کند م

  . رونی را از درون بشد ب 

  چه شش گوشه گر نبود برون  نیز
  را از درون؟   وسف یبر آرد  چون

  )۴۵٧٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
چاه    ن یاز ا  وقتباال، آن  ند یآ بزرگ م   ی  سمانیو با ر   شوند که وارد آن دلو م    زده و وقت در دلوش چنگ  وسفانی  کهنیا  و

  . شوندم  یو شه مصر کنندم  دا ینجات پ   ذهن من

  چنگال در دلوش زده   وسفانی
  شده  یاز چاه و شه مصر رسته

  )۴۵٧٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
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  ند،ی آم   رونیذهن ب   دارند از چاه  ییها  انسان  افتد،در گنج حضور دارد اتفاق م  مین یبم  میکه دار  تیواقع  نیا  واقعاً

را تکرار    اتیاب   نیدارند که اگر ا  مانیدلوِ موالنا و گنج حضور و به آن ا  نیدلو، ا  نیاست که همه چنگ زدند به ا  نیخاطر ابه

  رونی ب   دنی به همان قسمت اول که پر  گردددوباره برم   نیو ا  شوندچاه ذهن رها م  نیبشود از ا  زندهبنند و در خودشان  

  شدن.   ییتای یِواردِ آن  فضا  عنی از ذهن

  دی تمامًا پر از ام  ول   فتد،یب  د یاتفاقات با  ن یتکرار باشد، تعهد باشد، تمام ا  دیبا  بردزمان م   مقدار ی  نیالبته خوب ا   و

 ی به آن فضا   شدناز ذهن و زنده  دنیپر   رونیب  ییها توانا تکِ آنهستند و تک  وسفیها  تکِ انسانتک  عنیراه،    نیهست ا

  را دارند.  ییتای

  جو از چه آب ر ید ی دلوها
  جواو فارغ ز آب اصحاب دلوِ

  ) ۴۵٧٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  
  نیا رید یدلوها دیکه دنبال آب باشد شا  ستین  نیدلوش را داخل چاه انداخته اصال دنبال ا  وقت  انسان بزرگ  نیچن ی

  ست ین   ایدن  نیو دنباِل ا  اتیآن بزرگ دنبال ماد  ول  ا،یدن  نیاز ا   اورندیدست ب را به  یزیچی که   خواهندم   کنند،کار را م

  . رونیرا از چاه بشد ب وسفانیاست که  ن یا لاو فقط دنبال اصحاب است، دنبا

  که: رسد و آخرش به آنجا م  کند م  دایادامه پ طورنیهم  اتیاب  نیا

  بمال  ویصورت، چشم را ن ستین
  شَعشَعۀ نوِر جالل  نیبب تا

  )۴۵٨٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
. چون آن انسانِ  نی و درست بب   بمال  د یرا با  ت یچشمها  ن،ی صورت را در آن نب  د یکنبزرگ که نگاه م   ن یبه ا  ر ید    عنی

حالت هست   نیچاه ذهن رها شده و در ا ن یخودش از ا کهنی خاطر ا است و فقط به بزرگ شَعشَعۀ ارتعاش همان نورِ زندگ 

  ممنون هستم از شما.  لی. خندیایب  رونیب  ی یرا،  رید یهاکم کند انسان  تواندکه م 

  بهبه کارگاه حق. راجع از آن برنامۀ خوب شما کردم، راجع  یادآوری  ی. من امروز  بای ز  ل یخ  با،یز  لیخ  آقای شهبازی: 

  . دییاگر بو ی مختصر ح یتوض  ی و  ست؟یاست. کارگاه حق چ دی چقدر مف دیکه شما اجرا کرد  د یبده   حیتوض   آن هم کم

دارد؟!    ایآ  ا    ذهن  ز یچی   ن یا   ایواقعاً کارگاه حق، خداوند وجود  درون  نیاست؟! چرا مردم  را در  شان درست  کارگاه 

  . دیبله، ببخش   کنند؟نم

  ممنون.    لیبله، چشم چشم. خ :سایخانم پر 
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  مییبو  م یشوبلند نم  مانذهن و با من  م یروم   ست یکه به آن حالتِ ن  موقع  م یخود ما هست  عن یکارگاه حق،     نیبله ا 

  «من». 

و موالنا    مییا یب  دگ یدرد و همان   ممن است با کل  میخودمان کار بن   یرو  می خواهبرنامه و م نیبه ا   م ییآ که م   لیاوا  حاال

و     بن،  بو که من مشل دارم و آن محل شستگ ستیخودت را ن   د یهست  یطورنیاگر ا    ندارد حت که اشال دیگو م

  ی کارگاه خوب    ی وقت  آن   را کوچ بن   ذهنو من  ی بشو  ست یتو کار کند. اگر ن  ی خدا رو   انکسار بشود تا اجازه بده 

  .  کندتو کار م ی بر رو  که زندگ  یشوم

  ی اریلحاظ سطح هشکه ما به  خودمان عمل بند. بله وقت یکار رو یکه فقط در ابتدا ستین طورنیکارگاه حق، ا نیا اما

  شود کارگاه حق بسته نم نیدرِ ا   ، به زندگ  م یشوتر مخودمان، زنده  یرو  م یکن برنامه کار م  نیبا ا   عن ی  م یرو هم باالتر م

   ول   کندپخش م  جهان هست   ن یو از آن کارگاه، خرد و عشقش را به ا  کند وجودِ ما کار م   رد  شتر یبله اتفاقاً خداوند ب

  و  میبمان   است که ما همچنان صفر باق نیدوباره شرط ا

  مییما کار بند و بو  ی رو  در آن حالت صفر بودن زندگ   می. اجازه بده مینکن   ف یخودمان را تعر  م، ییایباال ن  مان ذهن با من

  بود که:   یرید  تیب  ی.  دانمنم

  روز و شب   ایاز احوال دن خفته
  رب  بِیقلم در پنجۀ تقل چون

  ) ٣٧٩٠ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،یمولو(
و عشق و خرد   اوردیما را به حرکت در ب   زندگ  ،زندگ   ۀدر پنج  م یبشو   قلم  یکه واقعاً مثل   میبشو  یطورنیا   دیما با    عنی

و صفربودن      ستیحالت ن  نیهم   اگر .  میچه شد، نباش  رونی ب   کهنیروز و شب، ا   ا، یبند و ما دنبالِ احوالِ دن  یرا از ما جار

  . سدینوما م   قیکه خدا از طر   در دستانِ زندگ  میشو م وقت قلمآن میخودمان را حفظ بن 

  هست؟   ادتانیکه کارگاه حق چون ...، آن را  گفتهم بود که م  تی. چندتا ببایز  لیخ آقای شهبازی: 

  بله.  :سایپر  انمخ

  اظهارِ کار   یجمله استادان پ 
  انکسار    یِو جا  ندیجو ستین

  )١۴۶٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  استادِ استادان صمد  الجرم 
  و ال بود  ستی ن کارگاهش

  )١۴۶٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
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  تر است افزون  ستین نیکجا ا  هر 
  حق و کارگاهش آن سر است   کارِ

  )١۴٧٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
ستهنکساراستگ : ششدن، ش جازاً خضوع و فروتن ؛م   

  از صفاتِ خداوند  نده،ی و پا ازینی: ب صمد
   

  .نیآفر قای شهبازی:آ

  تر است افزون  ستین نیهر کجا ا 
  حق و کارگاهش آن سر است   کارِ

  )١۴٧٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
  است».   متیقیکارگاه ب  رونی«ب  طورنیو هم » ست یبر گر تو ابله ن   ست یکه «ن   دیخواند هم بود که م  یاست؟   درست

  .  دی آ را اآلن در خاطرم نم  تیمن آن ب د یبله. ببخش  :سایخانم پر 

  است، ارزش ندارد.  مت یقیکارگه ب  رونیاست، پس ب ست یکارگاه حق چون ن د یگوم قای شهبازی:آ

نع حق چون ن  کارگاهستیص  است  
  است  متیقیبرونِ کارگه ب پس
    )۶٩٠ تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  بله.  :سایپر  انمخ

نع حق چون ن  کارگاهستیص  است  
  است  متیقیبرونِ کارگه ب پس
    )۶٩٠ تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  بود.  بود. عال بای ز لی خوب، خ لیخ قای شهبازی:آ

  .یشهباز یمتشرم آقا  ل یخ :سایپر  انمخ

  خداحافظ شما.  آقای شهبازی: 

  خدانگهدار شما. تانۀبا اجاز :سایخانم پر 
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  از کرج   بایخانم د ‐٣٨

  هستم از کرج.   باید ،یشهباز یسالم آقا :باید انمخ

  . بایبله خانم د قای شهبازی:آ

است در خدمتتان    میبله حدودِ چهار ساعت و ن  ریتلفن ماست و د  نیآخر  نی. ادیرا نگه دار  لحظه گوش  یدرضمن    و

  .د یی . بفرماایدن یجابود امروز از همه  عال هاغامیهستم من و پ 

  دانم،گنج حضور و واقعًا نم   ی پور، از زحمات اعضازارع  یاز شما، از زحماتتان، از زحمات آقا   کنمتشر م   :بای د  خانم

را    هاغامیپ   ن یا  م یتوان که واقعاً م  یشهباز  یآقا  کنم . خدا را شر م میراه باش  ن یدر ا  میبود  نیا   ق یشرت که ما ال  ایخدا

  .میبشنو

شل و  که هرچقدر «لنگ و لوک و خفته  میدان ما م    ها ولموقع   باال بعض  د یآ م  یمقدار   ی فروکش کرده،     ذهن من 

  .  میاو را بطلب  دیبا  م، یباش ادب» یب 

قضاوت    ذهن ها با منموقع  هرچند که بعض  م،یکن هرچند که اشتباه م   م،یحضور دار  م،ی کنفضا را باز م   وقت   هرلحظه

  بنم!  یگزارسپاس یچجور دانمترس ماست و من نمقشنگ در دس قدرنیبرنامه ا   نیا  نیول م یکنم

است،    رشی است، پذ  ز یکه صبر است، شر است، رضا داشتن است، پره   زندگ  عال  یهاقدرت  یادآوری،  ٩٢۵برنامۀ   

  است.  ییگشااست، فضا میتسل

  ن یبه ا  م یدار  اج یاحت  ل ی. ما خدیده م  ادیبه ما    دهد، م  ادی را دارد راه رفتن    شی هاکه بچه  ی را شما مثل پدر  ها نیا  همۀ

    ها.آموزش

که اعتراف بنم که چقدر اشتباه    خواستمن دلم م  .میبرم   یپ   ازمانیبه عمق ن  ترشی ب   م،یدهگوش م   ترشیب   هرچقدر

  ش یدو مورد که پ   ی  ول  کردم،هم م  ییبنم بعد فضاگشا  ییکه فضاگشا  کردمم   سع  لیخ   ر،یدو هفتۀ اخ  نیکردم در ا

  . دهمها قدرت م خانه و به آن میآ که م رم یگ دل م بهها  از آدم یزی ر  یهاکه رنجش دمی آمد من د

  ) کردم:Brand(خودم برند یموالنا را آمدم گذاشتم برا ت یب ن ی. بعد ادندیچرخ در فکر من م هاآن

  را شین نیسبب ا دانم: م گفت
  را  شیمن گناه خو شناسمم

  )١۶٨٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
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گناه از طرف    ن یپس ا زند،م   ش یمن را ن ذهن که من دنبال سبب هستم خب من من وقت   د،یگوموالنا دارد به ما م   جانیا

  خودم است.

  او مانِیشستم حرمتِ اَ من
  برد دادِستانِ او نمیمی پس

  )١۶٨٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
من دارم    سرهی که    عال  یهاغامیپ  نیمن داده و ا  یکه خداوند برا  نعمت  همهنیرا و ا  ییگشاحرمت فضا  ن یا   من وقت پس

  رنجم، م    . وقتبرمم  ن یحرمت خودم را دارم از ب   برم، م  نیخودم آن دادِستانِ آن را از ب  یپس من خودم دارم برا  شنوم، م

  است. نشسته نیاست، در کم  دار یپس هنوز آن ب   دهم،قدرت م امذهن من  بهتوقع دارم، پس هنوز دارم   وقت

  شستم عهد و، دانستم بد است من
  جرأت به دست  آن شوم دی رس  تا

  )١۶٨٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
  که که حق با ما است درصورت   میکن شوم است و تازه ما فکر م  ل یرفتارها خ نیا  م،یرنجم  م،یشوم  ن یما خشم  وقت و

  کارگه هستم.  رونی است». پس من ب  مت یقیکارگه ب  رون یاست، پس ب  ستی«کارگاه حق چون ن

  اندر آن که کن نگاه  ر،ی گ  عبرت
  کم ز کاه یخود عرضه من، ا  برِگ

  )۵٠۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(
تر از آن  کم  م یواقعاً دار  دانم،من م  ن یبه من توجه کن، بب  م ییبو  م، یخودمان را عرضه کن    عنی  م یخواهکه م   یی هرجا  ما

  . میکارگاه هست رونِی. ب م یشوکاه م

کارگاه   رونیهمه ب  هانیمتمرکز بودن، ا  ران ید   یرا کنترل کردن، رو  رانید  دن، یرا د   رانی د  بیع   دن، یتوقع داشتن، رنج  

  خودمان است.   ذهن من نیهم ش، ین  ن یو سبب ا م یشناو را م مانِیبودن است و حرمت اَ

خودمان کار    یرو  میدار  همهنی و ا  میزن م   ب یمان آسبه خانواده  م، یزنم  بیبه خودمان آس   . وقت میزنم   ب یخودمان آس  به

  گزارم از شما. که خدا کممان کند، سپاس م یکنم

  تا بر جانِ تو  ر،یبپذ اَنْصتُوا
  اَنْصتُوا  یِ از جانان، جزا دیآ
  )٢٧٢۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
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. ما ستیسوت فقط در کالم ن  نیشرت که توانستم دهانم را ببندم، ساکت باشم و ا ایخدا  میگوهرلحظه به خودم م من

با    یرا لمس بند، خاموش باشد تا مواز  ییتایآن سوت را، آن بحر    دیعمق جان ما با  ن ی. ا میسوت کن   دیاز درون با

  ). میکن افتیدر(را هرلحظه  زندگ  یهاغامیپ   میبتوان   زندگ

با    میکنم  یکه همار  میما هست  نیدر ذهن. ا   میروکه م  می ما هست  نیخدا عاشق ماست. خدا هرلحظه دنبال ماست. ا 

  است.  طانی با ش یهمه همار هانی با رنجش، ا   نه،ی با ک طان، یش

کباب    ن، یری ش  نیریها را شلقمه  نیا  د،ی کششما م  دیزحمت دار  همهنیحواسمان باشد که ا  لیحواسمان باشد، خ  لیخ

   آگاه  همهنیدست ما را از ا  ایو خدا   میقدر بزرگانمان را بدان  م،یاحترام بذار  م،یباش  قیدست ما، ما ال  دیده م   د،ی کنم

  . گزارمسپاس ایدن   ی یشهباز یکوتاه نکن. آقا

  با شما.  کنم م  . خداحافظدیداد بای ز  اریبس  غامی. ممنونم از شما، پ کنمخواهش م قای شهبازی:آ
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  یشهباز یسخنان آقا ‐٣٩

ها استفاده  از آن  کهنیا  ی برا  د،ی ها استفاده کن است که شما از آن  نیآن ا   ۀجنب   ی موالنا الزم است. و    ی هادرس  ن یشُرِ ا  بله

  . دیتکرار کن   ادیز د یبا  دیکن 

  .  دمیفهممن م  عن ی د،ید یفهمبود شما م  ی خوب  زیچ  جانیکه اگر ا  د یبشود و بو رهی مبادا پندار کمال چ  دیکن  توجه

که   میرا مطلع هست  زهایچ  لی. ما خمیدارد را بدان  ان یجر   ذهن یهاموقع مضر، که در من  ل یخ ی زهایچ  می اعادت کرده ما

  ی زهای چ  هانیا   میکنما فکر م  ندارد ول  ارزش سازندگ  عنیندارد    ندارد. ارزشِ زندگ   ارزش   چیها هواقعاً اطالع از آن

  هستند.  مهمه

واقعاً ارزش    ی زیکه چه چ   د ینی بب   ، ییگشاحضور را با فضا  یاریهش   یترازو  تان، یجلو  د یکه اآلن ترازو را بذار  دی هست  شما

  موالنا؟  ات یاب  نیا  ای د یهست دهیو با آن همان  دیدان که در ذهنتان م  یزهایچ نیدارد؟ ا

  ستین  جانیا  یخوب   زیکه حتماً چ  د،یعجله نکن   د،یتأمل کن   د، یوقت بذار   د،یدقت کن   دیها بادرک آن  ای  دنیفهم  یبرا  و

  .  دمیفهموگرنه من م 

هست که    زهای چ   لیکه خ  میشوکنار متوجه م   م یرا اگر بذار  هانیا  دانم، بدانم، من م   دیمن با  دم، یفهممن م   یۀ قض  نیا

  .  میدانما نم دانند،م  ران یرا د زهایچ  لی. خدانندم   رانید  م،یدان ما نم 

بلد هستند به    اند،دهیکه دوره د  یی هاآن  ن، یمتخصص   دی جهان با  ن ی. در امیآن جهان گوش بده  یجهان هم برا  ن یدر ا  هم

عطار،    ،مثل موالنا، حافظ، فردوس  آن جهان هم از عارفان  ی. برامیها استفاده کن از علم و دانش آن  م،یها گوش بدهآن

  ! اندهدیفهمچه م دند،یفهمنم  فهمند،هستند نم   میقد  هانیا  میینگو م، یبزرگان استفاده کن یۀو بق 

از    کندفشانِ معنا، چطور کوه آتشفشان مانتخاب کرده، مثل آتش   را زندگ  شخص   ی  دفعهیدورانِ مختلفِ زمان،    در

  جهانده است.  رون یاو معنا را ب قیطر

شعر   بختانه به زبان فارسخوشموالناست که  نیهم هانیو بهتر هانیتراز مهم  یو  نشیترمهم  اش،ینه تنها  اش،ی

  مطلب آمده در دسترس شما قرار گرفته است.   نیهم شر دارد که ا ن یهم در دسترس شماست. ا  آسانگفته است. و به

که اآلن شما    یی هاتیب   ن یبود که ا  ن یمن ا  ی آرزو  ش، یسال پ  وپنج ستیب  ش، ی سال پ   ست یب   عنی   موقع   ی  ، موقع   ی

  . دین یبار بب   ی  د،ی شما بشناس د،یشناسم  رید

م  من فارس  کردم، فکر   مردم اگر  بب  ها نیا  زبان که  رو   راحتبه  نندی را    م، یارا خوانده  ها نیا   ندیگو. نمگذرندنم   ش یاز 

  هستند، چون به من کم کرده بودند.  مهم  یزهایچ هانی ندارد، ا  فرق چ یه  م،یانخوانده
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ا  خواستمم   مت یبه هر ق  و   ۀلیوسکرد. به  هیرا ته  اشلهیبختانه خداوند وس قرار بدهم، خوش  دیرا در معرض د  هانیمن 

مح به  ن یا  ۀلیوسبه  ون،یز یتلو  نیهم مد  یهاطیاصطالح  واتسSocial Media(  ایسوشال  مثل  مثل  )  تلرام،  مثل  آپ، 

  ها نیا  ق ی)، از طر glwiz  (زیوالج  دانم م   )، چهRocco(مثل روکو  ست، مرسوم ا  جانیها که ااز جعبه   لیمثل خ   ت، یوبسا

  .می مطلب را پخش کن م یما توانست

دست مردم    ،یدیوید  ،یدصورت س ما هست، به  تِ یهست، در وبسا  سبوکیهست، در ف  وب یوتیدر    ها نیا   ۀهم  ر ید   اآلن

  . دی شماست، قدرش را بدان ار یهست و فراهم هست، حاال اگر فراهم هست و فراوان در اخت

  . نندیبب   ندیایب م،ی مردم قرار بده اریرا مجاناً در اخت  هانیمن معتقد بودم که ا 

  . میشما قرار داد  اریمجاناً در اخت جهی. در نت شوندو محروم م ندی آنم   میبن  پول  اگر

شما    ۀبرنامه به خان  نیها بوده که اآن  یاند. در اثر کم هاکرده  ای  کنند،م   یکه کم ماد  و تشر از کسان   و سپاس 

  شما. ۀآمده است، هنوز هست در خان 

ما    شودکه تکرار م    ه   د ینی ب که م   طورنیتکرار بشود. هم   اتیاب  نیتا ا   د یرا ادامه بده   یهم شما قانون جبرانِ ماد   باز

  . م یکناستفاده م هانیاز ا واش یواشی. میفهمرا م هانیا  معان  واش یواشی

  ند یگوهفتۀ گذشته، م  دین یبم  دفعهی   کنم،تکرار م   جا،نی در ا  خوانمرا م   اتیاب  نیهستند ده سال است من ا  کسان

  به مراحل توجه برسند.  هاتا آدم  برد زمان م  عنی! دیارا از کجا آورده نیا  ن،یبود ا   تی عجب ب 

.  دندی دنم ن ییپا ۀکه در طبق  نند ی برا م   یزی چ   یباال  ۀطبق  ی در   دفعهی شوند،مختلف رد م  یهااز آسمان  هانیا   ه

اش صبر  است، همه  ج یاش تدر. همهتوانستندکار ببرند که قبال نم خودشان به  کنند و در زندگ   معن   توانندرا م   ت ی ب   ی

  اش کار است تا خداوند بتواند به ما کم کند.  است، همه

بده  دیبا زندگ  دیفرصت  و  خودتان  زندگ  به   .  نقانون ک مبا  هم کندفکان کار  م  طورنی.  باز  را  همان    کند،که گل  با 

  .  کندشما را باز م م، یست یکه او بلد است ما بلد ن  فکان، با همان زمان اصطالح طرح، با همان کنبه

  باز نخواهد شد.   عاًیاست، گل حضور ما سر ذهن عجلۀ ما که مال من با

  . کنمم  خداحافظ  ندهی و با تشر از هماران اتاق فرمان، با شما تا برنامۀ آ   دی برنامه توجه فرمود  نیتشر از شما که به ا   با

  .دارخدانگه

 


