
ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۷-۱مشار

  1صفحه: 

وب  وب، ای  ه                             روده زکات روی  ر و  رح جان  ه باز   ر
  )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  

  ☎☎☎٩٢٧-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۷-۱مشار

  2صفحه: 

  

 

  

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۷-۱مشار

  3صفحه: 

 
  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵  و آتنا از تهران   ترایم  شانیخانم فاطمه و دخترها ١

 ٩ از شهر باب  ی مراد  یآقا ٢

 ١١  ی شهباز یخانم بهناز و مادرشان از مازندران با سخنان آقا  ٣

۶١  از اصفهان  ننده ی ب یآقا ۴  

٨١  از سنندج  نندهی خانم ب ۵  

 ٢٠ ی شهباز آقای  سخنان ۶

١٢  از تهران  یی ح ی یآقا ٧  

٢٢  ی شهباز  یسخنان آقا ٨  

٣٢  محمد از رامسر   یآقا ٩  

 ٢٧ ی شهباز  یسخنان آقا ١٠

٨٢ ی شهباز  یبا سخنان آقا نندهی خانم ب ١١  

 ٣١  �🔹🔹�بخش اول  انپای�🔹🔹� -

 ٣٢  خانم نهال از همدان  ١٣

 ٣۴  ی شهباز  یاز اصفهان با سخنان آقا نندهی خانم ب ١۴

 ٣٨  ی شهباز  ی از ابهر با سخنان آقا نندهی خانم ب ١۵

 ۴١  س یاز پرد هی خانم مرض ١۶

 ۴٣  ی شهباز  یسخنان آقا ١٧

 ۴۴  ی شهباز  یرضا و مادرشان از زاهدان با سخنان آقا ان حسین ویآقا ١٨

 ۵٠  از تهران  دایخانم و ١٩

 ۵٢  ی شهباز  یسخنان آقا ٢٠

 ۵٣  یم از آمریا خانم مر ٢١

 ۵۴    مادرشان از بندر عباسخانم رها و   ٢٢

 ۵٨  ی شهباز  یسخنان آقا ٢٣
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵٨  �🔹🔹�دوم  بخش انپای�🔹🔹� -

 ۵٩  خانم سارا از آلمان  ٢۴

 ۶٣ ی شهباز  ی خانم سوده از آلمان با سخنان آقا ٢۵

 ۶۶  شهر اصفهان  نیو دخترشان از زر  نی خانم زر ٢۶

 ۶۶  ا ی از استرال حانهیخانم ر ٢٧

 ٧١  خانم فرخنده از جوزان نجف آباد  ٢٨

 ٧٢  از ونکوور  دهیخانم سع ٢٩

 ٧۴  خانم فرزانه از فوالدشهر اصفهان  ٣٠

 ٧۶  خانم مهردخت از چالوس  ٣١

٩٧    خانم مژده از آلمان ٣٢  

 ٨٢  ش یخانم شهپر از اتر ٣٣

 ٨۵  �🔹🔹�سوم  بخش انپای�🔹🔹� -

۴٣  ٨۶  از کانادا  ماین  یآقا 

۵٣  ٨٩  مریم   خانم 

 ٩١  خانم حداد از کرج  ٣۶

 ٩۴  فرشاد از خوزستان  یآقا ٣٧

 ٩٧  ن یخانم اکرم از قزو ٣٨

٩٣ ٠١١  ی شهباز  ی از کانادا با سخنان آقا سایخانم پر   

 ١٠۴  �🔹🔹�چهارم  بخش انپای�🔹🔹� -
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  5صفحه: 

  از تهران   و آتنا ترایم شانیخانم فاطمه و دخترها‐١

  

  . دییبفرما آقای شهبازی:

  فاطمه هستم از تهران. ز،یعز یشهباز یسالم آقا  فاطمه: خانم

  . دییخانم فاطمه، بفرما آقای شهبازی:

  که نتوانستم زنگ بزنم.  یشهباز  یاآلن سه ماه شده آقا  بایتقر فاطمه: خانم

  . دییسه ماه شده، بله، بفرما آقای شهبازی:

  .دیکم هول شدم اآلن، ببخش یباز من   کند، اول صحبت م  ترا ی م  د،یببخش فاطمه: خانم

  .د ییبله، بفرما آقای شهبازی:

  سالم استاد.  :ترای م  خانم

  بله، سالم.  آقای شهبازی:

  خدا قوت.   د،یخسته نباش :ترای م  خانم

  ست؟ یممنون. شما اسمتان چ  لیخ  آقای شهبازی:

  از تهران.  سالهزدهی هستم، س  ترایم  :ترای م  خانم

  .  کنم . بله، خواهش م دییبفرما آقای شهبازی:

  شعر را با آواز بخوانم.   یتان با اجازه  خواستم م  :ترای م  خانم

  .  دییبفرما آقای شهبازی:

    :ترای م  خانم

  عاشقان آمد گه وصل و لقا  یعاشقان، ا یا
  اَلصال  ان یروماه یآسمان آمد ندا، کا از

  
  سرخوشان آمد طرب دامن کشان   یسرخوشان، ا یا

  او، برفته او دامانِ ما ر یما زنج برفته
  

  ن ینش غم کنج وِید یا  ن،یشرابِ آتش آمد
  درآ باق  ساق یرو، ا شی جانِ مرگ اند یا
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  6صفحه: 

  در دست تو یاگردون مستِ تو، ما مهرههفت یا
  هستِ ما از هستِ تو، در صدهزاران مرحبا  یا

  
  جرس  جنبانلحظه م هر  نَفس،نیر ی مطرب ش یا
  صبا  ینه بر فَرس، بر جان ما زن ا نیز شیع یا

  
  خوش سمر، در بانگ تو طعم شر  یبانگ نا یا

  وفا یمرا شام و سحر از بانگ تو بو دیآ
  

  ها را ساز کندگر آغاز کن، آن پرده بار
  لقا آفتابِ خوش یجمله خوبان ناز کن، ا بر 

  ) ٣۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  دست خواهرم بخواند.  دهم م  شود، بخوانم، چون که وقت گرفته م  ترش یب نی از ا توانم استاد نم دیببخش

  . نیبود، آفر بایز ل ی. خکنم . خواهش مدییبفرما آقای شهبازی:

  دار. ممنونم، خدانگه  لیخ  :ترای م  خانم

  خداحافظ.  آقای شهبازی:

  

  . یشهباز یآقا  د یالو، سالم. خسته نباش آتنا:  خانم

  ست؟ ی. اسم شما چدییممنون! بفرما  لیخ  آقای شهبازی:

  ساله از تهران. آتنا هستم، ده  آتنا:  خانم

  .د ییبله، بفرما آقای شهبازی:

  شعر بخوانم، از موالنا.  ی خواهم م  آتنا:  خانم

  . بله.دییبفرما آقای شهبازی:

    آتنا:  خانم

  اند  تن بوده یهر دو  طان،یو ش نفس
  اند را بنموده شی در دو صورت خو 

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  7صفحه: 

  بدند    ی شانیفرشته و عقل که ا چون
  هاش دو صورت شدند حمت بهِر

  ) ۴٠۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

    شیدر سرِ خو ن یچن یدار دشمن
  ش یاست و خصم جان و ک  مانع عقل

    )۴٠۵۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  حمله کند چون سوسمار   نفسی
  در فرار  زدیگر  به سوراخ  پس

    )۴٠۵۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ها دارد کنون  دل، او سوراخ در
  برون  آردسر ز هر سوراخ م 

  ) ۴٠۵٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بود.  بایز  لیخ  ن،یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

  مادرم.دست  دهم م  آتنا:  خانم

  . دییبفرما قای شهبازی:آ

  دار.نگه  خدا  آتنا:  خانم

  خداحافظ.  آقای شهبازی:

  

  .  زیعز یشهباز  یآقا  میالو، سالم عل فاطمه: خانم

  کودکان عشق. نیبودند ا با یز  لیبله، سالم. خ  آقای شهبازی:

  . دیکش که شما م   ییهازحمت   نی. دست شما درد نکند، ازم یعز  یشهباز   یهمه از لطف شماست، آقا   فاطمه:  خانم

    د؟ییبو دیخواه م  یرید زی. خب چ کنم خواهش م آقای شهبازی:

  نشود.    اد یز  خوانم، کم م  ل ی. خیشهباز   ی با آواز بخوانم اگر بتوانم، آقا  خواهم جمله م  دو یمن    فاطمه:  خانم 

  .  دییبله، ماشاءاله. بفرما آقای شهبازی:

    فاطمه: خانم

  مانبه چِه م  نیچند  بستانیبه غر  جانا
   شان یغربت تا چند پر  نیتو از ا بازآ
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  8صفحه: 

  نامه فرستادم صد راه نشان دادم  صد
   خواننامه نم ای دانراه نم ای

  
  خود نامه تو را خوانَد   ،خواننامه نم  گر 

   داندر پنجۀ ره ،دانراه نم ور
  

  وقت گرفتم.  ،ی شهباز  یآقا  دیببخش

  .  عال ل ی. ماشاءاله! بله، خعال  لیخ  آقای شهبازی:

وقت است با شما صحبت    لیحالم. خ خوش   ل یخ  ،یشهباز   یحالم آقا خوش   لی. خ دیزنده باش  فاطمه:  خانم 

امشب گفتم خدا کند ب ل یخ  ترای. م میصحبت کن  یشهباز   یبا آقا   رد ینکردم، اصال   م   یخوب  یزها یچ سد، ینو  

  . میرا بخوان هان یکه ا شود وصل نم  م،یزنگ بزن میتوان نم  ول

نظرم حال. به هرواتساپ، به   ا یتلرام    ای   دیکن  لیمیا  ای  قیاز طر  د،یبفرست   نترنتیا  ق یخب از طر  آقای شهبازی:

  قطع هم شد.
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  9صفحه: 

  از شهر باب  یمراد یآقا ‐٢

  

  . یشهباز  یبخوانم آقا  تانیغزل برا ی  خواستم م

  آواز، ز آواها جداست  نی: ادیگو
  زنده کردن، کار آواز خداست  

  ) ١٩٣٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  میکاست  و بلّ میبمرد ما
   میحق آمد، همه برخاست بانگ
  ) ١٩٣٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  پوست  ِریز  دگانِیفنا پوس یا
  از عدم ز آواز دوست  دیگرد باز

  ) ١٩٣۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن آواز، خود از شَه بود مطلق
  از حلقوم عبدله بود  گرچه

  ) ١٩٣۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

خود    یمتعهدانه رو   دی. ما باکند و آواز، ما را زنده م  اتی اب  نیهم بنم. ا  شان  معن  ،ی شهباز  ی هم آقا  قه یدق  دو

ما فضا را    ای . آمیو همه بلند شد  م یدیوجود ندارد. آواز خدا را شن   تیهوهم   چیو ه  می مرد  ذهنمن   [قطع صدا]...

  که خدا بتواند به مرکز ما الهام کند؟  میباز کرد

  پوست  ر یرا ز دگانیفنا پوس یا
  از عدم ز آواز دوست  دیگرد باز

  ) ١٩٣۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یبرگرد  ینابود   نیاز ا  د،یاپوست مرده  ریکه ز  ییهاانسان   یا  . کند نم  داریما را ب  از آواز دوست خدا، کس   ریغ

  . دهد که خدا شما را نجات م 

  آن آواز، خود از شَه بود مطلق
  از حلقوم عبدله بود  گرچه

  ) ١٩٣۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  10صفحه: 

بندۀ خدا؟    ای  دیآ ما را زنده کند از خدا م  تواند که م   یآواز   نیبنده؟ ا  ای  دیآ . از خدا م ما را زنده کن   توان م  تو

  اله.  و رحمة  می. والسالم علکند ما را زنده م  د،یا ی آواز اگر از دهان شاه ب نیا

  هم خدمتتان بخوانم: غزل ی

  روز و شب   قرارمیب تیهوا در
  برندارم روز و شب  تیز کو سر 

  
  جان تو  یروز و جان شب ا  جان

  انتظارم، روز و شب  انتظارم،
  

  روز بعد   یكه وعده كرد یشب زان
  روز و شب   شمارمو شب را م روز

  
  مهار عاشقان در دست تو یا

  قطارم روز و شب   نیا انیم در
  

  و شب را همچو خود مجنون كنم  روز
  گذارم روز و شب  و شب را ك روز

  ) ٣٠٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  . یشهباز  یهم خدمت آقا  نیا
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  11صفحه: 

    یشهباز  یخانم بهناز و مادرشان از مازندران با سخنان آقا ‐٣

  

مامانم با شما صحبت کنند، من چون قبال با شما حرف    خواستم  . م زنم بهناز هستم از مازندران زنگ م   من

    سال است. امروز گرفتم که مامانم صحبت کنند چون مامانم چند سال است زنگ نزده، هفت، هشت  زدم. ول

ا  توانند اند منزدهسه ماه هم هست که زنگ    بله، اگر کسان  آقای شهبازی: که    ستین  یطور نیزنگ بزنند. 

...اصال  

شاگرد    ل یخ دن،یبه د  میشروع کرد  ش ینه من مامانم چون اول که برنامه را ما هفت، هشت سال پ  بهناز:   خانم 

  مثال  دیبعد هر وقت هم که شما برنامه داشت  کرد ها را نگاه م بودند و تمام دفترها را رفت گرفت و برنامه  یخوب

  .داشت برم ادداشتی

   کم  یشدم، مامانم    ی. اآلن من جدکردم نگاه م  طنتی با ش  کم ی  کردم، نگاه نم   تیحاال با جد  ل یمن خ  ول

  : دیگوکه موالنا م   دییگفتم امروز به او بو ری. دریوِل کرده د

  غالم آنکه اندر هر رِباط   من
  را واصل نداند بر سماط  شیخو

  ) ٣٢۵٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ترک کرد   د یکه ببا رِباط بس
  روز مرد  یرسد  به مسن در تا

  ) ٣٢۶٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بله!  ن،یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

  . شانیبه ا دهم را م گوش  کنم،  م خُب من خداحافظ  بهناز: خانم

  دختران چه گفتند؟  دیدیشن  آقای شهبازی:

  بله. بهناز جان لطف دارد به من.  خانم بهناز:  مادر 

  ! د؟یکن حرکت نم ری د د،یستادیسرا اکاروان  یخُب شما در   آقای شهبازی:

  . کنم چرا حرکت م خانم بهناز:  مادر 

  . ستین دنی رس چیکه ه  دیدان م  ر؟ید دیاده یرس  آقای شهبازی:

  .  ندیگو تنبل شدم، بله، چرا راست م کم ی راًیاخ  نیبله. ا خانم بهناز:  مادر 

  د؟ یرا بلد ت ی«صدر را بذار صدر توست راه»، آن ب  آقای شهبازی:

  را بلدم.  ن»ی. «صدر مهستمینه بلد ن خانم بهناز:  مادر 
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  12صفحه: 

  ن یصدرِ مه یکه ا  گفت  حضرتش 
  ن؟یاست و، چه استسقاست اچه عشق نیا

  ) ١٩۵٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است.  نیا داستان دقوق از

ما راه    دنِیمقصدِ رس  م،یرس که ما م  یاآن نقطه  عنیصدرِ ما    دیگو . که ممیگو نه! آن را نم  نه   آقای شهبازی:

  وجود ندارد.  دن ی. رسمیرو اش راه م است. ما همه 

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  توست راه را بذار، صدرِ  صدر
  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م، یخداوند که ما هم از جنس او هست  عن یحضرت است.    تینهای ب  عنیبارگاه است،    تینهایبارگاه، ب  نیا

  .  میروم االبد . تا المیرس به او نم  میرو م  م،یرو  م  است. ما ه تینهایب

طور  همان   د،یکن برسد. هرکدام از شما که کار را متوقف م  خواهد نم   جاچ یه  وجود ندارد. کس  ستادن یا  نیبنابرا

به    یسرا اُتراق نکند. برود تا احتماال روزهستم که در هر کاروان   که دخترتان خواندند، گفت که من غالم کس

  شهر برسد.

  شما که دخترتان خواندند؟  دیرا بلد تیب همان 

  ز: خانم بهنا مادر 

  غالم آنکه اندر هر رِباط   من
  را واصل نداند بر سماط  شیخو

  ) ٣٢۵٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

رِباط،    ای توقف    یهستم که در هرجا    به آن فضا واصل نداند. من غالم کس  عن یبله، بر سماط،    آقای شهبازی:

  . می در خدمتتان هست دیی ، خودش را به خدا وصل نداند. خُب بفرماسراکاروان 

که شما    میبو  خواستم که من ناظم هستم. م  دیقبل فرمود  ۀ. شما چند برنامکنمخواهش م   خانم بهناز:  مادر

فراخواندند و  شما را    سماوات  یاز    ، کهشان  یاز    ،ییجا  یاز    د،یشده هستشما فراخوانده  د،یستیلقب ن

  . دیگفت  ی شما لب

  د، یستیاستاد ن  د،یستیمهندس ن  د،ی ستیشما آموزگار ن   د، ی رفت  رونیشما از واژه ب  د،ی ستیشما اسم ن   نیبنابرا  پس

.  د یکرد  جهان را چراغان   دی و آمد  د یگفت  ی نام موالنا شما را فراخواند و شما لبنفر به  ی.  دیاشما فراخوانده شده 

  .دی کرد همه را روشن و نوران  . چون واقعاً زندگکنم بابت من از شما تشر م نیو از ا
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  13صفحه: 

  ی ها و منتها دارم رو هستم مثل همۀ آدم  معمول  اریآدم بس  یهم من    اً یاوال، ثان  دیشما لطف دار   آقای شهبازی:

را    هانیؤثر بودند، گفتم امن م  در زندگ اتی اب نی. چون اکنم خودم کار م  یفقط هم رو  ر، ید کنم خودم کار م 

  . دینی شما بب م یسیصفحه بنو یرو

ا  ول هم که  هست   قدرن یشما  د   دیدید  د، یبااستعداد  ا  دیدیو  زندگ   یخوب  یپندها   هان یکه  درد  به     هستند، 

  . میشد چارهی که در توهم ذهن ما ب  دیدی. فهم دیرا درست کرد تان و زندگ  دیتوجه کرد خورند، م

  ات یاب  نیباز هم ا  ،ذهنرفتن کامل من  نیاز ب  حت  ییست. منتها بعد از شناسا ساده   اریذهن بس  توهم  شناختِ

  ی و ابد  تینهایما عمر ب  نی است، بنابرا  تیو ابد  تینهای . خداوند از جنس بمیروما راه م   شهیصادقند که هم 

  . میدار

.  م یرس به خدا نم   وقتچیه   ول  میشو م  دارترشه یر  م،یشو م  دارشه یر  شهیهم، هم  یدارشه ینظر اندازه هم و ر  از

  . میرو راه م  شهی در ما تجربه کند. پس ما هم  خواهد او هم خودش را م

 ی هاماها هم آدم  هستند، ول  یریمثل موالنا در سطح د  ییهاآدم   کدام،چیحاال ه   کدام،چ یه  نیپس بنابرا  خُب

  شما.  د ی. لطف دارمیکن خودمان کار م  یکه رو  میهست  معمول

همه عظمت که خداوند با او صحبت کرد به او گفت که مهر من را  آن  ، باالخره آن جناب دقوق  خانم بهناز:   مادر 

. اآلن من بشر هم خُب اشتباه  ر یکرد د  اشتباه  یهمه مقامش باز هم  او با آن   ،ییجو م  یزی چ  چه   رید  یدار

  . نمک  کردم، اشتباه م

. مخصوصاً  می هم ببخش  م،ی نی بب  دی. هم اشتباه خودمان را بامیکن اشتباه م   شهیبله، البته، ما هم  آقای شهبازی:

م  لیاوا اشتباه  مرتب  ببخشمیکن کار  را  خودمان  اشتباهات  هم  د  م،ی.  اشتباهات  د  رانیهم  هم   رانیرا، 

  . میتر بشوشاءاله کاملاشتباهات ما را ببخشند، تا ان

 تر، ش ی بتوانم که راهم را ب  ر، یخُب د  یِشما و همار    شاءاله. به لطف خدا و با مهربانان   خانم بهناز:  مادر

  راه بروم.  ترشیب

  ن یکه واقعاً حاال از ا  ستییهااز آفت    ی  ،ییجا  ی  ستادن یا  نیچون ا  دیبله، شما ادامه بده  آقای شهبازی:

 ی  دانم، و م   دمیمن رس  کهن یاست. حس ادر سِر راه ما گذاشته   طانیش  ای  وید  د،یآ خوشم نم   ادی کلمات من ز

  است.  وی مهم د یها و ابزارها از حربه 
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  14صفحه: 

 کند  که حس م   وجود ندارد. هرکس  دن یراه رس  چیما بار ببرد. ه  هیابزار را برعل  ن یا  طانیش   میبذار  دینبا  ما

خودش کار    یمتوجه بشود برگردد و دوباره رو   د یبال شده، با  نیاست، دچار ا  یز یچ   یو    دهیرس   یی جا  یبه  

  کند. 

هم شما    تی. آن بمیندار  یهم کار   رانی. با دشود کار هم تمام نم  نیو ا  میکن خودمان کار م  یرو   شهیهم   ما

  درسته؟  م؟یکن خودمان کار م  یرو  شهیما هم   میکه گفت ت،یچند ب ای رید دیبلد

  خانم بهناز:  مادر 

  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت

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

  خانم؟   رسانند بله. دخترتان که به شما نم  آقای شهبازی:

  . خوانم من هم م  کند . زمزمه مکند خودش زمزمه م   یبرا خانم بهناز:  مادر 

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

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

  کارِ ما رساندن آزاد است.  نیبله. نه در ا با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

من سؤال درست    یبرا  شهیهم   داستان دقوق  نیا  ول  د،یکه سؤال نکن  دییفرما م  شهیشما هم   خانم بهناز:  مادر

  را نجات بده، کشت   نیا  اینشست و گفت که خدا  ای لب در  نیباز اشتباه کرد؟ ا  ی مقامش چطور  نیبا ا  نی. اکند م

  من سؤال است.  یبرا شهیهم نیرا نجات بده؟ ا

 که ن یا  یجابه  . حواسش رفت به کشتمی اآلن گفت  نیکه هم  نی. همرید  دیگو را دارد م  نیخُب هم  آقای شهبازی:

  .  رانیخودش باشد. حواسش رفت به د  یرو

  .  کند اشتباه م   مثل دقوق  که آدم  دیگو و م سازد نم آلده یآدم ا د،ین یبب  موالنا،

  ن ی مهم را به ما نشان بدهد. و در هم   ی زهایچ  خواهد. باالخره در داستانْ موالنا م میکن ما هم اشتباه م  پس

  . میریب اد ی میتوانم ریدز هم که ما ا دیگو طور مثبت مبه  داستان دقوق 

ا  ایکه گرچه که خدا  دیگو م را م  نیتو به من مرتب    اد ی  توانم هم من م  رید  ی هااز کوزه   ول  رسان دانش 

مثبت است. توجه م نیا رم،یب د؟ یکن  
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  15صفحه: 

است که شما    یابرنامه   شود، دارد اجرا م  م، یکه امروز دار  یابرنامه   نی. امیبرنامه را دار  نیاست که ا  نی هم  یبرا

  .دیده م  ادی ریدرا به هم  یزدیا ییدانا

آتشفشان    نیاآلن هرکدام از ما ا  یاآتشفشان معناست. حاال، به درجه   ی  که انسان، هر انسان  دهد نشان م  نیا

  .  میغافل بشو دی. نبام یریب اد یاز هم  میتوان . خُب ما هم ممیارا شروع کرده 

  اد ی  توانم خانم چه م   نیآقا از ا  ن یاز ا  ریمن د  شود،  از من بهتر نم  ر یکه د  د یگوپندار کمال دارد م   ،ذهنمن 

از موالنا چه م  رم؟یب ادی توانم رم؟ یب  

هستند،    یعاد   یها که آدم   ها ن یشخص و آن شخص، ا  نیاز ا  ول   رمیب  ادی   یزیاز موالنا ممن است چ   حاال 

ساله مطلب  ساله هفت روزها از کودکان شش  نیما ا د،ی اگر شما درست دقت کن  . ولرمیب ادی توانم نم یز یچ

  . میریگ م ادی

تازه نفس    هان یا  دینیب جاست. مها به آن   ریتفس  د؟یکن . توجه مدیریب  ادیها عشق را  از آن   دیتوان شما م  و

هستند به     ینزد  ل یخ  نی. بنابرااری تمام ع   ذهنمن   ی نشدند به    ل یهستند، از جنس عشق هستند، هنوز تبد

  . زندگ  ا یخداوند 

برنامه که خدمت شما بنده    نی. در هم میفراموش کن  دیموضوع را نبا   نی. امیریب  ادی  میتوان م  ریدما از هم   پس

  .دانم من م   دییشما بو زی و هرچ دانم که من همه را م  ستین یطور نی. و ارمیگم   ادیاز شما  کل  نم،ینش م

ن  نیا  کهنیا  یبرا انباشتن دانش  ن  ست،یفکر ن  ست،یبرنامه، برنامه  برنام   ن ی. استیباور  آزاد شدن    ۀبرنامه، 

  . ستی زدیا  ییبه دانا  یابیو دست  ییگشافضا   ۀبله برنام  ست،یدانشمند شدن ن  ۀاست، روشن شدن است. برنام

  . می کن ییگشافضا  میتوان و ما هم م نی قر قیما اثر بذارند از طر ی رو  توانند مردم م   جهیدرنت

  کنم.  با شما خداحافظ ر یمن د خُب
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  16صفحه: 

  از اصفهان   نندهی ب یآقا ‐ ۴

  

قسمت ما هم    دیحاال شا  رمیخوشحال شدم گفتم ب  ل یحالتان خوب است؟ خ  ی. جناب شهباز میعل  سالم

  بشود. 

  رخ که باغ و گلستانم آرزوست  یبنما
  لب که قند فراوانم آرزوست   یبشا 

  ) ۴۴١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  بود.  سعادت

  د؟ یزن از کجا زنگ م  کنم، سالم. خواهش م آقای شهبازی:

  م، یریتماس ب  میفرصت شد که ما هم بتوان  نیبر ما و ا  د یمنت گذاشت   کهن یممنون از ا  لیکه خ اوال    : نندهیب   یآقا 

خودم که اصال حاال    یآمده بود برا  شی پ  چالش  عنیاصال،    کردم بود، فکر م  مدت  ول  ستم،یالبته بنده قابل ن

آمده    شیفرصت پ  نیهرحال حاال که اگفتم خب به   تاًیکه خب نها  نینه و ا  ای  میریزدن،تماس بدارد زنگ    لزوم

  .  میبن  تماس گرفت، خب چراکه نه. حداقل عرض سالم  شودکه م   دیهم دستور داد وشما 

  .  دیممنونم. لطف دار  آقای شهبازی:

  .بوسم قربان شما بروم. دست شما را از دور م : نندهی ب یآقا

  د؟ یزن از کجا زنگ م آقای شهبازی:

کنم که  . عرض رمیگ هستم، منتها از اصفهان تماس م یحافظ و سعد   یعرض کنم که بنده همشهر  : نندهی ب یآقا

  اش هست.  داشتم و حسرت هم در ادامه  دیمن افتخار را شا  باً،یتقر دیسال شا  ستیب ب یقر قتشی واله حق

درحد    ر،ید  یهادر شبه   نبود. ول  یگنج حضور  ۀالبته هنوزشب  ونیزیبود که در تلو  با شما زمان   ییآشنا

  . میدید فقط از دور م  و خب ما هم هرازگاه  کرد مادر دنبال م  ،دنید

متأسفانه آن زمان    ا  میبود  مستِ جوان  یمقدار   یو خب  را م  کهنیو تصور  ما شعرها  و خب    میدان خب 

  بود.   کهنیوجود نداشت، گو ا یاز ی احساسِ ن د یقدر شاهرحال آن است و به نیمان هم که هم رشته 

برسد که خب حاال خدا به من    یبه امروز  تاًیتا نها  گذشت مدت م  نیزمان، ا  گذشت انگار م  ستیخب با  و

  شد که خداوند من را از ماجرا دور کرد.   ی بیبه ترت طی افتاد، شرا لطف کرد اتفاق

است که به هرحال من هم در خانه    سالشدند در خانه، پنج   یآمد و خب بستر  شیپ  شیبرا  طیبنده شرا  پدر

به تعدادِ انگشتان دو دستم من از    دیدو سال شا  نیعمال در ا  رید  ها،ن یبعد هم اتفاق کرونا و ا  ر یهستم و د

  تنها گذاشت.  شود را نم شانینرفتم، چون ا رونیخانه ب 
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  17صفحه: 

که عمال خودش واقعاً حواسش به    شود م   لطفِ خدا چجور شامل حالِ کس  ییگفتم گو  کردم خودم که فکر م  با

شما هم در خانه    یصدا  واشیواش ی و    ط یو شرا  زها یچ    لیسبب شد که واقعاً حاال دور از خ   نی. هم ستین  یی جا

  زد.  جوانه   ای بود، گو دهکه کاشته ش   کم آن تخمکم  کرد، را گوش م ونی زیمادر تلو  آمد، م

  .بوسم و دست شما را از دور م   کنم اما خدا را شر م ر،ید دیشا حاال

  .  کنم خواهش م آقای شهبازی:

  که نیشما. تصور ا  یصدا  دن یمنتظره بود، شن  ریغیوضع  یکنم که واله  قرباِن شما بروم. عرض   :نندهی ب  یآقا

ا ا  ی زیاگر بخواهم عرض بنم، چ   که ن یبتوانم زنگ بزنم سخت بود. فقط  زمان   نیکه به نظرم آمد  در    بود، 

  که ن یو ا دیصحبت فرمود »یمرادی در خصوص «ب یابرنامه 

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سِرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

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

  ست یکار را بند و انگار بد هم ن  نیخودش هم ا  تواند بود که گاهاً آدم م  نیچه که تجربه کردم اآن   قتشیمن حق  

  بند.  مرادی ها آدم خودش، خودش را بوقت  که بعض

   ی  کردم بشم شروع م  اریس  رفتم بود م   بعد مدت  کشم، م  اریعنوان مثال من خب س و خب حاال مثال به  

  . کردم خجالت و خاموش م و بعد    کردم م   نهی به آ  نگاه  ینشده    اریکام سوم س  زدم، م   اریدو تا کام به س

م  مرادی خودم را ب  عمال ن یکمتر و کمتر شده. حاآل ا  ار ی ادامه داشته، تا خب اآلن بس  طورن یاتفاق هم  نیو ا  کردم  

بند    مرادی خودش هم اگر بتواند ،خودش را هم ب  ندیب آدم م  ی در موارد  کهنیا   کوچ. ول   لیمورد خ  ی

  : نیدارد و ا بعدتر لذت

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سِرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

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

شما    ی .ما دعاگودیکه شما در برنامه دار  فات یدرواقع لطف و توص   ۀهم   کهن یمن ارزشمند بوده، گو ا  یبرا   لیخ

  و ممنون.   میهست

  کنم.  خداحافظ دیندار یامر. اگر عال ،. عالکنم خواهش م آقای شهبازی:

  بود. ممنونم. خداحافظ.  قی. توف تانیصدا دنیخوشحال شدم از شن  لیندارم و خ   نه عرض : نندهی ب یآقا
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  18صفحه: 

  از سنندج  نندهی خانم ب ‐۵

  

هست که با   می . اآلن سه سال و نمیکم از خودم بو  ی   خواهم بار دومم هست. م  رم،یگ سنندج تماس م  از

  .  یشهباز یمشل داشتم آقا   لیبا برنامه آشنا بشوم. خ  کهن یحالم بد بود، قبل از ا  لی برنامه آشنا شدم. خ

ی  اصال  حالت روان   ی  جورن یکرده بودم. هم  دایپ   لی را، خ  ونیزیروز داشتم تلو  عصبان    ،بودم، ناراحت بودم

  با برنامۀ شما آشنا شدم.   هو ی کردمکانال عوض م  کردم، داشتم شبه را عوض م طورن یهم

حالم خوب شده. من هم     لی خ  کنم، که برنامه را من نگاه م    که از وقت  گفت م  کرد، صحبت م   خانم  ی

  .شود چطور م   نمینگاه بنم بب  یبرنامه چه هست؟  نیا ا یکنجاو شدم، گفتم خدا

  ، ی شهباز   ی حالم خوب شده آقا  لیخ ل یخ  ریهست. د  م یادامه دادم، اآلن سه سال و ن  شهیروز من هم  از آن  رید

  .  میچه بو دانم خوشحالم که اصال نم قدرن یخوشحالم، ا قدرنیا

من را    شما واقعاً زندگ   یشهباز   یآقا  کنم، تشر م  ل یممنونم. خ   لیخ ل یو از شما هم خ  کنم را شر م  خدا

  اش فقط خودم را قبول داشتم.  بودم، همه  عصبان قدرنیا کردم، کنترل م قدرن یواقعاً من ا د،یعوض کرد

من    قدرنیا  دانم، فقط خودم م  گفتم اصال قبولش نداشتم. م   گفت م  یز یهرچ  نداشتم، هرکس  یکار  کس  با

  . یشهباز  یجوره خالصه من مشل داشتم آقا غرور داشتم، همه  قدرن یپندار کمال داشتم، من ا

نفر بتواند در خانواده    یکه    کردم ام گرفته بودم. اصال فکرش را هم نمآرامش را از خانواده   ییمن به تنها  واقعاً

  . ردیاش بآرامش را از خانواده  طورنیا

  کار را کردم.   نیمن ا  ریاش آرامش بدهد. ددهواقعاً به خانوا تواند نفر هم م  ی  هشیهم باور دارم م اآلن

  مراد یب  کنم، م  یکار  وقت  ریکمتر شده. اآلن د  لیخ لیکمتر شده، اضطرابم خ  ل یخوشحالم، ترسم خ  لیخ

  ر ید  م،یگو زودزود م   آورم، خودم م   ادی را    نیا  ش»یخو  یهای مرادی شعر «عاشقان را از ب  نیفوراً ا  شوم، م

  . لیخ لیخ  شود، حالم خوب م   لیخ

  وان ی از د  تیب  ی.  دیگذاشت  ریام تأثمن و خانواده   زندگ  یرو  لیاز شما ممنونم، شما خ   ل یخ  یشهباز  یآقا

  . دیبدهم اگر اجازه ده حیتوض  خواهم اولش را م  تیب ٢٩١٩شمس غزل 

   درواست ،یسریسران را ب گر 
  درواست  یرا سر   سرنگونان

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  19صفحه: 

خود از    دنیکش  رون یلحظه و ب  نیاتفاقِ ا  رشِیصبر و شر و پذ  ،ییبا فضاگشا  دهی حضوررس به  ی هاانسان  اگر

به     ذهنمن   ی هااند و اما انسان کشانده   ست یبه ن  اند و خود را از هستخود را از دست داده   ذهنذهن، سر من 

  .شوند قطعاً سرنگون م  هان یشوند و خود را بزرگ و مهم جلوه دهند و ا  دهیتا د گردند دنبال سر م

باشند، سر دارند و هرچه هم کار    ل یما  رانیکردن د  خودشان نباشد، به عوض   ی اگر تمرکزشان رو   هاانسان

را از دست    ذهنمن   دیبا  دنیبه حضور رس  ی. پس براکنند م  قیتوفی ندارد و جهد ب  یاده یفا  چیبنند، ه  یمعنو

  . دیبده

  بخوانم.   تانیبرا گذارد، م  ریمن تأث  یرو ل یشعر هم که خ نیا خواهم م اآلن

  ش یخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِگشتند از موال خبر با

  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

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

  با شما.   کنم م  ممنونم. خداحافظ  لیخ  د،یکه به من فرصت داد کنم تشر م  لیشما خ  از
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  20صفحه: 

    ی شهباز یسخنان آقا  ‐۶

  

  خانواده را دچار غم کند.    ی تواند م  کند، خودش کار نم  ینفر که رو   یکه خانم فرمودند واقعاً  طورهمان 

. اگر  میست یکه ما تنها خودمان ن  می شبۀ خانواده ببر  ی خودمان در   ت یبه مسئول  یچقدر خوب است که ما پ  و

هم به خطر    هیبق  م، ی فتیکه خودمان به خطر ب  میبن   یکار    ی  ا ی  م، یغصه بشو  م،یغم بشو  م،یما دچار لغزش بشو

  خواهند افتاد، دچار غم خواهند شد. 

چون فقط خودمان    میکه ما مواظب خودمان باش  دهد به ما م  توان خاص    یواقعًا    تیمسئول  نیا  ی ادآوری  و

  هم هستند.   رانید میستین
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  21صفحه: 

  از تهران  ییح ی یآقا  ‐٧

  

ا  میهابرداشت   من ا  رمیگ شما بهره م  حات یاست که من از توض  ق یطر  نیاز برنامۀ شما به  نکته را    ن یو فقط 

فکر   شنوم، باز که م ول کنم، گوش کردم و گوش م بارن یکه من چند ییهاامیپ نیذکر کنم که همۀ ا خواهم م

نم  کنم م است.  م  نیا  دانم تازه  من  دل  به  خ  یجور چه   دانم م ن  ند، ینش طراوت  م   ل یاست که  . برم لذت 

  گشا، و ما راه   میدانشمند کن   جانیا  م یخواه را نم   و ما کس   یگرشما که بابت روشن    صحبت قبل  نیمخصوصاً ا

  ی تلنگر   ی  نیکردن راه. ا  دایپ  یبرا  دیباش   یاقوهچراغ   دیخواه  که شما م  دمیفهم  ی طور ن یمن منظور را ا  باًیتقر

  بود دوباره به من. 

  . دیکه در کارتان موفق باش وارمدی. امتانۀهم ممنون از برنام ل یخ 
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  22صفحه: 

    ی شهباز یسخنان آقا  ‐٨

  

  ر ی من تفس  یهاکنم، درست است که خب حرف   دیو حاال دوباره تأک  میرو هست همۀ ما راه   عن ی  دیشما هست   ور راه

  آورد؛  اصل شما را باال م  کهن یا  ی برا  ند؟ینش چرا م   ند،ینش است به دل شما م  یموالناست، چون معنو   ات یاب

قالب است،   ی موالنا را درواقع    ات یاب  ن یا  کنم، م   د یمن دوباره تأک  ول   آورد اصل شما را باال م   ی کالم معنو

  .کنند م دایاصطالح بسط پبه ها نیا د یخوان م ترش یهم هرچه که ب باست،یهم ز هانیا

فرمول است.    یو    باستیموالنا چون ز  تیب   ول  د،ینگه دار   ادی حرف من را به    د یتوان اوقات شما نم   گاه 

صورت    ی  را به   زهایمعموال آخرِسر چ  د،یارفته   رستانیدب   دیاحاال دانشاه هم نرفته   ر،ید  دیاشما دانشاه رفته 

فشرده است؛   فرمول است، منته  نیهم هم  هان ی. ازآمودانش   ایبماند دانشجو    ادشیکه    آوردند درم  فرمول

  . دهد و اصل شما را به شما نشان م دهد که شما را بسط م  دید دیخواه   دیکن را تکرار م  هانیا

  . دیگفت مهم   لیممنونم مطلب خ  ل یخ 
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  23صفحه: 

  محمد از رامسر    یآقا  ‐٩

  

  من محمد هستم از رامسر.  ، یشهباز  یآقا   میعلسالم محمد:   یآقا

  شما؟  د یمحمد خوب هست یبله، آقا  شهبازی:آقای 

به    لی. آقا شما حاال دانسته ندانسته، خ  زندگ  عت،یبه قوت شما، حضرت موالنا و خداوند، طب   می ما خوب هست 

 دیگو که موالنا م   ییکه هرجا  م یکن و خدا را شر م  دی ده گنج را به ما نشان م  د ی . شما داردیکن ما لطف م

  .میشو چند م چند  میاست که باالخره دار علومم  مانی هابشن نیاما ا د»، یکه چند  دیمدان دیکه چون  دی«مدان

  ا یدن  ن یو واقعًا شر دارد، خدا را شر، خدا را شر ما ناکام از ا  میشو ها را ما متوجه مارزش   م یچقدر دار 

ها ارزش   لیاست، خ   ی معنو  ی جا  ل یباالخره خ  م، یکانال نشست  ن یا  یکه پا   پنج، شش سال   نیا  ن یهم  م، ینرفت

  . میکن را در درون خودمان احساس م

لطف خداوند بود، لطف    م،یکرد  دایما چه شد که شما را پ  د،یآقا واقعاً شما از کجا آمد  دانم و واقعاً من نم 

  است. عال  ل یخوب است، خ لی بود، چه بود، هرچه هست که خ های مرادی دردها بود، ب

  ون ی لیم   یآقا    گفتم مثال م  زدم زنگ م   شیندارد، من دو، سه سال پ  راه تمام   نیا  میبو  خواهم و واقعاً من م 

 ی هامدل   د،یجد  ی هاداستان   به قول   قدرن یاست، ا  دیمطلب جد  قدرن یا  م،یخودمان کار کن  یسال هم اگر ما رو 

   عنیاست    ریمس  نیراه هم  کهن ینگرفته، ا  ادیمطلب را    نیکه آهان ا  ندیب که آدم باز دوباره م  دیآ م  شیپ  دیجد

  .م یما ندار  دنیرس  ییبه جا ییاست، مثال بو ریمقصد مس

برنامه گرفتم، من    ن یکه از ا  یشما، با درک باالتر   ی هابا گفته   ریسال هم عمر بنم، اآلن د  ونی لیم    ی  من

   ی   نی هم  م،ی گرفت  ادیدرصد هم که    ی  ن یبه سمت تکامل و هم  میرو م  میما دار  شوم، کامل نم  وقتچیه

جا    یعنوان انسان، من مثال  است و واقعاً خدا را شر دارد، خدا را شر ما هم به   لی درصد هم خودش خ

  تواند  نم یاست، خوب  یحاال سمبل تواند هم نم  طانی، ش گناه بنند  توانند فرشتگان نم گفت خوانده بودم م 

  ر یدر مس  ل یما خ  انسان است و قبال  نیرفت و آمد کند ا  ریمس  نیدر ا  تواند که م  یوسط تنها موجود   نیبند، ا

  لۀ یوستا جنس اصل را به  میدیکش م   یمرادیب  م،یدیکش درد م  دیراه بوده، آن هم با   ی  شهم خودکه آن   طانیش

  .می شما ما متوجه بشو یهازحمت   لۀیوسحضرت موالنا، به 
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  24صفحه: 

فرشته    رودم  دیآ م   تیطانی از ش   کند، م  کشرا مسافر   ریمس  نیا  تواند است که م  یتنها موجود  نیو واقعاً ا 

بلدم و دوباره   ریمن د  دی گو م  خرده ی  کهنیا  ای  کند، م  دایپ  دیجد  یهاداستان   خرده یکه    ندیب دوباره م

ش  دیآ م  کند، م  نینشعقب  دیآ م ا  ت،یطانیبه سمت  دن  دیبو  رید  واشیشوای  کهن یتا  از  دست    ای آقا  ما 

که ما قبال    یهمان قدر   عنی   ،ل یکم شده خ  ل یکم شده، خ  ل یاما خ  م،یدیکه دست کش  مییگو ما هم نم  م،یبش

  .می کن کم احساس غم از درون م  ل یاآلن خ میکرد از درون م  یکم احساس شاد  لیخ

  ی آقا   پلم، ید  دانم دکتر، مهندس اصال من چه م   ی به چه آقابه   ، ییبه، عجب هوابابا، به  مییگو م   م یکن م  نگاه

درک مهم است،  عنوان مهم است، م  م،یکن ما المذهب فکر م  ست،یها آخر مهم نعنوان   نیا  م،ییبو  یشهباز

مهم است، اما شما اصال به ما    بلد هست    بانآقا تو چه ز  دانم مهم است، نم  ستیلقب مهم است، مثال پدرت ک 

  و واقعاً خدا را شر دارد، واقعاً خدا را شر دارد.  دیراه نشان داد

چرا؟ چون    کنم، من هستند صد بار شر م   بروکه دور   ییهاآن   ی برا  کنم، بار شر م   یخودم    یمثال برا  من

مادر  زن است، بچه است، مثال برادر است، خواهر است ، پدر است،    ایکه، انسان حاال    ستیباالخره انسان تنها ن 

بدهم، انسان    توانم ها را لمس نکنم از درون من نمعشق را نفهمم، تا از درون ارزش  معن  نیاست و تا من ا

  سبب ی ب یشاد  ن یاول در درون خودم احساس بنم، ا  دیمن عشق را با مثال  بدهد. تواند ا م که دارد ر ییزهایچ

  را انتقال بدهم.  نیرا من در درون خودم احساس کنم تا بتوانم ا

موقع   اصال  خواسته و ناخواسته ا نم، اصالجا را معطرش همه   ی بو  نیکه من احساس ب عطر    ی . حاال، بوردیگ

باشد، اما   خوب لیما خ  یبرا د یتازه، شا میاکرده دایدست پ دیجد  یهاواژه  نیباالخره چونکه ما به ا میی که بو

نباشد، اما    یعطر جالب  یچنان بو اند، آن کار کرده   لیخ  دانم که من نم   ییهاآدم  ا ی مثال علما    یبرا  دیخب شا

  :دیگو را م  تی دو، سه ب نیاست. من ا عال  لیخود من خ   یخوب است، برا  ل یخود من خ یبرا

  در جهان  یشاد گرد یاز و هرچه
  آن زمان  ش یندیاز فراق او ب 

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

  تو استغفار کن  ،نیکه غم ب چون
  به امر خالق آمد کار کن غم

  ) ٨٣۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  25صفحه: 

  ی  ال  نیا  میاصال شاد بشو  م،یبشو  میتوان شاد نم  رون یجالب است، انگار ما از ب  لیرا خ   تیدو تا ب  نیا

که    ستین  مهم   زیچ    لیخ  رون یب  یزها ی چ  نیا  عنی.  دارند در حسابت، فردا صبح هم از آن برم  اندخته یر  یز یچ

  است.  رونیاز ب دیی تأ قدرن یمن است، ا  دِسن قدرنیاضافه شده، ا ش یصفرها قدرن یآقا من حسابم ا ییبو

  . که آقا داستان، داستان درونمیهم باش    رونیب  ی هامنتظر غم  دیبا  م،یشو شاد م   رونیکه از ب  ما موقع  بعد

   مبلغ    ی  م، یر یب  ادی را    یا حرفه    ی  م، یر یب  ادی را    یهنر    یسال مثال     سال، س  ستیتا ب  یبرا  د یاست. شا

ا  مییبو  م،یکنار بذار اما از س  ر یکند که من د  نیتضم   تواند مبلغ م  نیآقا   پنجو س   ، سال   شاد باشم. 

سال ریبه باال، د آدم نم خودش را گول بزند. تواند  

بدهد به تو،   تیتو را شاد بند، تو را امن تواند باز آن درون تو نم  ،خودت را قانع بن  خواه  تا هرجا م عنی

که غم    جورن یسم است، هم  ی خودش انگار    رونیاز ب  یشاد   م یبو  خواهم آن طراوت بدهد به تو و واقعاً من م 

  سم است.  رونیاز ب

تکامل    همهن یاصال خداوند ا  م،یهست  ی. اصال آن ذات خداوند می ستیکه قابل منهدم شدن ن   م یهست   یز یاصال ما چ 

ده سالِ   نیمن اصال تا ا  دینسان برسد تا خودش را در وجود من بذارد و اگر شما نبود آورده که به من ا  شیرا پ

  ن ی ا میکن را که ما هرچه نگاه م جا ن یا ایخدا گفتم روان، مثال من م  یکه مثال بهشت، جو  کردم هم فکر م  شیپ

  مان است؟ زمان است؟    ی جان یا نند،یب را نم بهشت نی مثال سرزم نیاخترشناسان ا

  م، یکن را نگاه م   ریدهمه هم   م،یکه همۀ ما هست   ن یزم  ی رو   جان یکجا؟ ا  ؟یزد   داربست نامرئ  ایخدا  گفتم م  من

  . دارد پا نگه م ِ که آن بهشت را سر  قولخدا زده که آن باال به   خب آن آسمان هم چه داربست  نالند، همه م

داشتم دنبال    یمن عمر   خواهد، هم نم   دنیدو  لیکه اصال خ  دیاصال به ما فهماند  د،ی شما اصال ما را زنده کرد  آقا

مثال    دیاگر شما نبود  دانم آقا من نم  دم،یدو وشش سال داشتم دنبال خودم م، چهل پنجوچهل   دم،یدو خودم م 

   ی  ستیودو، سه سالم است، مثال معلوم نشر، اآلن پنجاه  ایخدا  میگو اصال من م  عنی.  می ببر  میخواست چه م

  . فهمم را م  زندگ دارم معن  زنم، دارم بشن م کنم، عمر م ریسال دده   ای کنم عمر م ریسال د

بروم آقا بهشت کجا    ان یجر  ن ینرفتم. چقدر من دنبال ا  ا یدن   نیبرنامۀ شما ناکام از ا  لۀ یوسمن خدا را شر به  

که درون خود من است من دنبالش   یزیمن چه کار بنم که بروم بهشت، آقا چ  دهد؟ به من م است؟ چه کس

. من  دمیکه نفهم  یمن    د، یدیفهم از آن علما م   دییشما بو  ،ی شهباز  یو اصال امان نداشت آقا  دمی چرخ م

  د ی من با  یآرامش چه هست؟ مثال چجور   نیا  ند،یگوچه م   هانیکه آقا ا  خوردم حرص م  ه  مثال به قول  ی
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  26صفحه: 

ما نگه دارد، باالخره    یآقا روحش شاد باشد، خدا شما را برا  دانم را کسب کنم؟ اصال حضرت موالنا من نم  نیا

  .شود شما م  لۀیوسبه  ریحاال د د،یما نشان داد بهرا   راه قشنگ

  ییضرورت هم تو مفت  گفت
  ی مجرم شو یر خور گ   ضرورتیب 

  ) ۵٣٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  27صفحه: 

    یشهباز  یسخنان آقا ‐١٠

  

  تا نوبت برسد. دیزن حرف م  بایتان زهمه  د،ی کن تیرا رعا قهیپنج دق  کنم همۀ شما خواهش م از

اآلن که. تنها   میده جواب نم   نیبه ا د،یمن زنگ نزن تلفن دست  نیهم از همه بنم که به ا یر یخواهش د ی

  صفحه نوشته شده. یکه رو ن یهم م یده که اآلن جواب م تلفن

  

   ی .  دهم جواب نم   لمیتلفن موبا  ن یبه ا  وجه چیهصفحه بوده. موقع برنامه من به   یکه قبال رو   ییهاشماره   ای

  است.  خودیندارد و زحمت ب دهیو فا رندیگ تلفن را م نیمرتب ا یاعده
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  28صفحه: 

    یشهباز  یبا سخنان آقا ننده یخانم ب   ‐١١

  

  ؟ ی شهباز یآقا  : نندهی ب خانم

  . کنم خواهش م  دییبفرما آقای شهبازی:

  !ردیب کردم اصال فکرش را نم ،ی شهباز یچقدر خوشحالم آقا   یوا : نندهی ب خانم

  . کنم خواهش م آقای شهبازی:

  . دیخسته نباش : نندهی ب خانم

  د؟ یزن ممنون. از کجا زنگ م   لیخ  آقای شهبازی:

  . کنم خواستم از شما تشر کنم، من از تهران صحبت م : نندهی ب خانم

  از کجا؟  آقای شهبازی:

  .کردم . فکرش را نم کنم از تهران صحبت م : نندهی ب خانم

  . کنم خواهش م  د،ییتهران، بله بفرما آقای شهبازی:

چقدر به نفع ما شد؛ من    د،یکه به خرج داد  ی ابتکار  نیچقدر خوشحالم، چقدر خوشحالم! واقعاً ا  :نندهیب  خانم 

. چقدر مشالتم برطرف  کنم است که برنامۀ گنج حضور را نگاه م  م ین  و   . دو سال زنم بار است که زنگ م  نیاول

  شده.  فکه داشتم برطر  ییهای ماری شده، چقدر حالم خوب شده، چقدر ب

  !ن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

  شما.  یهاام. از لطف شما با زحمت کرده   رییتغ ل یام، خکرده  رییتغ  لیخ  : نندهی ب خانم

  خانم اگر بتوانم بپرسم؟ چند سالتان است   د،ییآ نظر مممنون، شما جوان به   لیخ  آقای شهبازی:

  سالم است. ۵۶من  : نندهی ب خانم

آن را    ی چندتا  ی  شود ها را مبرطرف شده؟ آن   د،یداشت    بله بله، ماشاءاله. بله چه مسائل  آقای شهبازی:

  د؟ ییبو

  ر، یدبا هم   ساختند با هم َنساز بودند، نم  ل یخ  میهاداشتم، بچه  ادی ز   بله، من مشالت خانوادگ  :نندهیب  خانم 

  . میرا بن  مانی درست زندگ میتوانست خانه نم  یبا هم در  ییچهارتا  ساختند، بعد با شوهرم نم

   از دوستانم معرف   ی  لۀی وسبه  ریدوست داشتم؛ د   لی بنم، عرفان را خ  یکار    یدر تالش بودم که    ل یخ 

  کردند، من هم آشنا شدم.  
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  29صفحه: 

فشارخونم برطرف شد، تحت کنترل   ی ماری ب  خوردم،  داشتم، دارو م   ی قلب  یمار ی فشارخون داشتم، ب  یمار یب  بعد

  برنامه.   نیا لۀیوساست به

گذاشت. برنامه را    ریتأث  می رو  ل یبرنامه را که نگاه کردم خ  نیبرنامه، ا  نیکه کرونا شد رو آوردم به ا  وقت  من

و   ستادیا ه م . ذهنم ناخودآگاستادیا م هو یاصال ذهنم    کردم، طور که نگاه مبه شما همان   کردم، که نگاه م 

  داشت.   گتاز میبرا لیبودم، خ  تانیهادر بحر حرف  طورن یهم

جا کردم؛ چقدر با عذرخواهنابه   یهابودم، چقدر درمورد شما قضاوت   دهیتان را دبرنامه   قبال  و شرمندگ   ار یبس  

به زبان خودم حرف    دیزدحرف م    فارس  کهن یبا ا  ،دیگو چه م   یشهباز   یآقا   نیسال ا  همهن یآخر ا  گفتم فقط م 

  کند،  م  ریموالنا واقعاً تأث   آورد، رو م    که آدم وقت  شوند م  ادی دردها ز  قدرن یا  رید   ول   دم،ی فهم نم  ول  دیزد م

  آدم.   یرو  کند واقعاً اثر م 

  ! نیآفر آقای شهبازی:

  ی واقعًا برا  د،یکش ما زحمت م  یواقعاً برا  کنم؛ تشر م  لیاز شما ممنونم، خ   لیخ ل یخ  ریبعد د  :نندهی ب  خانم

  . دیگذار م  هیما ما

  . کنم خواهش م آقای شهبازی:

هستند. با   قیها با هم رف. اآلن بچهکنم جا که بتوانم حفظ متا آن   خوانم، را م  اتیاب  نیمن تمام ا  :نندهیب  خانم

  . میهم دوست هستند، با پدرشان چقدر دوست هستند، چقدر در آرامش هست 

  ! نیآفر آقای شهبازی:

  کرده.  یامن، چه معجزه  یکرده برا یابرنامه چه معجزه نی...، اصال الیخ  : نندهی ب خانم

اول برنامه هم  اثر را بذارد، اگر خانواده   نیهم  دی! بانی! آفرعال  عال  آقای شهبازی:    یها متعهد شوند، 

کار را بند.    نیشاد باشد که بتواند ا  دی. و خب آدم باخواندند  شان آواز مآمد با دو تا دختر که هر سه   یمادر 

  .  رید کنند م  زندگ رانیهم در ا هانیا

  .  ل یاثر دارد. خ  لی. موالنا خکند برنامه با روح و روان آدم کار م  نیآخر ا : نندهی ب خانم

  گذارند  ما م   اری را در اخت  شانیهاام یپ  نیکه همۀ ا  کنمچقدر از اعضا واقعاً تشر م   نندگان،یب  نیچقدر از ا  من

از همه گذارند را در تلرام م  هانیا  کشند که زحمت م   ییهاگروه  و ب.   نی. چقدر اکنمر متش  تی نهایشان 

   کرده در زندگ  یاالعاده است. چه معجزه فوق   تانیهابرنامه   عنیمن اثر دارد، چقدر اثر دارد.    یجمعه رو   یهاام یپ

  هستند. با هم دوست هستند.  قی اآلن با هم رف میهامن! بچه

  ! نیآفرآقای شهبازی:



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۷-۱مشار

  30صفحه: 

. چشم نداشتند  نندیرا بب   ریدمعجزه است! چشم نداشتند هم   میگو ! م یزیانگشفت  ریاصال چه تأث   :نندهیب  خانم 

ما چهار نفرمان اآلن در صلح    عنیبا من...،    شانانه یهستند، چقدر م  ق ی. با پدرشان اآلن رفنندی پدرشان را بب

اب  م،یکامل هست  زبان قاصر است از تشر ول  کنم، شما. واقعاً تشر م  یروزموالنا با زحمات شبانه   اتیبا 

  را گفت.  هان یا دیواقعاً با رید

  به شما.   میگو م  ی ممنون. خوشحالم تبر  لیخ  آقای شهبازی:

  جان بخوانم.  یهم، از موالنا  ت یمتشرم. من چند ب : نندهی ب خانم

  نند یب از دور م  دیشما را دارند، که برنامه را شا  که حالت قبل  کسان  یهم برا  یاه یتوص  یشما    آقای شهبازی:

  .  دی ها بنبه آن یاه یتوص ی) شما یشهباز یآقا .(خندۀ روند و م  ندیگو هم م  ییناسزا یو 

  ام واقعاً االن... . شرمنده ل یمن خ : نندهی ب خانم

  ندارد.  بینه ع  آقای شهبازی:

  ن ی ا  دیگو سال، چه م  ٢٠چند سال،    نیآخر ا  گفتم اش مام، من همه شرمنده شما    یچقدر از رو   : نندهیب   خانم

که    شیدو سال پ  نیتا ا  دم؛یفهم نم  دادم . هرچه گوش مدمیفهم نم  دادم هرچه گوش م   د،یگو آقا، چه دارد م

آن به    یمن    رفت در جان من. بعد  اتیاب  نیتمام ا  عنی  ستادیذهنم ا  ریکرونا شروع شد، گوش دادم اصال د

  خوردم،  فشار م  یهاها را گذاشتم کنار. قرص قرص   ن،یی پا  آورد من را م   یار یهش  ریها دقرص   نیخودم گفتم ا

شما، چقدر    زم، یعز  ی موالنا  ر یبند نبود، د  جا چ یبودم، دستم به ه   شان یآشفته بودم، پر  خوردم، قرص قلب م

  .  دیبود گذارر یواقعاً تأث 

  برنامه واقعاً:   نیکه بچسبند به ا میبو توانم ! فقط م میبو توانم نه من، چه م  و

  زمان   یبدست از جمع رفتن  ی 
  بدان  وین نیباشد ا طانیش مر 

  ) ٢١۶۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م یتوان و ما نم  میول کن   دیلحظه ما نبا   ی.  میریبرنامه را در آغوش ب  نیا  دیما با   عنی..  وجب هم.    یواقعاً   

ها،  ما انسان   میسال انجام داده بود  انیسال  نیکه ا  شد اگر م  م،یبن   یعقل ناقصمان کار  نیکه خودمان با ا

  . میتوان نم م،ی نتونست

  ! نیآفر آقای شهبازی:

ا  ده،یبه حضور رس  یطورنیعارف بزرگ که ا  ی  :نندهی ب  خانم ا  تواند، عارف م  نی زنده است، فقط    ن یفقط 

ول    مروز ی ن   یهر بار که من    م،یول بن  دینبا  م، یریبرنامه را واقعاً در آغوش ب  ن یا  دیما با  تواند؛ برنامه م

  زارِ رضا» آشفته است.ام که واقعًا «سمن ام متوجه شده کرده 
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  31صفحه: 

  .شوم مزاحم نم ریبود. من د بود، عال العاده عال شما هم فوق ٩٢٧برنامۀ  نیا

  ممنون.   لیخ  آقای شهبازی:

  من هم تمام شده.   میتا:نندهی ب خانم

  با شما. کنم م بود، خداحافظ   عال کنم،  خوب بود، خواهش م  لیخ  آقای شهبازی:

  

  �🔹🔹�اول  بخشپایان �🔹🔹�
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  32صفحه: 

  خانم نهال از همدان   ‐١٣

  

  ی حساب   عالکه زنگ زدم، شارژم تمام شد و نتوانستم از جناب   یبنده نهال هستم از همدان. متأسفانه آن سر 

ا  قدردان استاد  برنامۀ گنج حضور    فی تضع  لیخ  امه یدو سال کرونا که من روح   نیبنم.  با  فقط  بود،  شده 

  ممنونم.  لیخ  عالکنم. از زحمات جناب  ظنفسم را حف  را حفظ کنم، اعتماد به  امه یتوانستم روح 

  ا، یفرن یآوردند کال  فیاز کانادا تشر  شانیکنم. ا  ارتی را بتوانم ز  یشوشتر   سایخانم دکتر پر  کردم فکر نم   وقتچیه

م   یبرا اجرا  برنامه  براکنند  ما  واقعاً  د  ای رو  می.  روح  شان،یا  داریبود  در  بعد    ر یتأث  امه یچقدر  مثبت گذاشت. 

  دوستتان دارم.  لی . خمثبت گذاشته  ریمن تأث  ی رو   لیها هم خ آن  کنم، کودکان عشق را هم که نگاه م

  اد ی ز  میهم که زد  ییهانداشتم، فقط با برنامۀ شما بذرانم. چون واکسن   ید یام  چیمدت کرونا که ه  نیا  توانستم

فقط با برنامۀ گنج حضور     . ولشیهفتۀ پ  نی متأسفانه سه بار اَشهدم را خواندم، هم  ش یمؤثر نبوده، و من هفتۀ پ

  را حفظ کنم. امه یتوانستم روح 

.  دوشرط یقی ب رشیپذ عنی  میکه تسل   دی. بعد شما فرموددهم من شش سال هست برنامۀ شما را گوش م استاد

  بشوم.  ی دی" جدbusiness" نسی زیب ی مسئلۀ ساده توانستم وارد  ی  نیمن فقط با هم 

متداول شده است که    هانیو ا  نستاگرامی که مثال اآلن در ا  ییزهایچ  نیآمد. و ا  می" براSMSاس "اماس  ی   چون

  نگرفتم.  جهینت  هان یاز ا کدامچ یاش شعار است. من ههمه  هان یا م،یهست  نسیزی" بcoachما کوچ "

  رش یپذ دوشرط،یقیب رشیپذ  عنی میتسل د یشما فرمود  کهن یهم متداول بشود فقط با ا هانیاصال ا کهن یاز ا قبل

  ی د یجد  ی ای دن  ی و دنبالش رفتم و وارد    رفتمیاس را پذامآمد، من آن اس   میاس برااماس   یلحظه،    نیاتفاق ا

  شدم که اآلن شش سال هست که در آن کار هستم.   وکار از کسب

است که شما    نیرا مشتش را باز کنم، ا  ام " و زندگ blogger"  ی سمتِ بالگرکه باعث شد نروم به   ی زیتنها چ   و

سمتِ " هست که باعث شده من نروم به   "ABSاسیبی ترمزِ ا   ی   نی. ادیخودتان کار کن   یشما رو  دییفرما م

  از حد.   ش یب یمجاز  یفضا 

در متب   ، عالباب بشود، من در محضِر جناب  یباب بشود، بالگر نستاگرامیا کهنی خوشحالم قبل از ا  لی خ و

  .  رمیگ قرار نم غاتیتبل نیا ر یو اصال تحتِ تأث ختمی را ر ونمیفونداس عالجناب 
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  33صفحه: 

من تا حاال    م، یبروند. ما در درونمان راهنما دار   د ییفرما که شما م   یر یاست که مس  ن یبه نسل جوان ا  امه ی توص  و

  . دی" انتخاب کن coachكه کوچ "  دییشما بفرما دمینشن

. با  رسد ما از طرف خدا م  یِ. روزم یندار  مان شخص   به شعار کردن زندگ  یاز یکردن، ن  یبه بالگر  یاز ی ن  ما

م   ییزهایچ   ن یهم برا  ن ی بهتر  د ییفرما که شما  درآمد هست، آن کسب به    دنیرس   ی راه   وکار و درآمد و کسبِ 

  . دییفرما که شما م ییزهایچ

دارند اضافه    ییبای ز  انیب  لی هم خ  یشوشتر  سایكه خانم دکتر پر  داًیببرد، مخصوصاً جد  یعمقش که اگر آدم پ  به

را شاد    ها رانیبرنامه اجرا كنند و دل ما ا  ندیایب  شانی که ا  دیکرد  ییجاشدند به جمع. واقعًا چقدر انتخاب به 

  کنند. 

  هم هستند.  یر یکسان د ستند،ی ن شانیفقط ا آقای شهبازی:

  خانم را.  یمن نشناختم آن   نهال:  خانم

  کنم.  با شما خداحافظ دیندار یریخب اگر کار د آقای شهبازی:

  نه؟  ایبخوانم  دانم دارم، حاال نم فیتصن  ی نهال:  خانم

  . دییبفرما آقای شهبازی:

  نهال:  خانم

  دله کن   ی من صنما دل  با

  دله من  ی من صنما دل  با

  

  سر ندهم وانگه گله کن  گر

  سر ندهم وانگه گله کن  گر

  

  به همۀ شنوندگان گنج حضور.   میبود، تقد یمعنو یمثنو  از
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    یشهباز یاز اصفهان با سخنان آقا  ننده یخانم ب   ‐١۴

  

  تان خدا را شر، خدا را شر آشنا شدم، ول. من چند سال است با برنامه زنم از اصفهان زنگ م  خانم بیننده:

  کم هول شدم.  ی د یببخش ،ل یو خ کنم م ت یمتأسفانه دو سال است قانون جبران را دارم رعا

  . دیبش قینفس عم  ی آقای شهبازی:

ها را از اول تا آخر  من برنامه   گذارد نم   کند،  مقاومت م  لی دارم. خ  یای قو   ذهنمن   ل یبله، من خ  خانم بیننده:

  آورد  م   شیمن پ  یبرا  ییهای گرفتار   ی   آورد، م  شیمن پ  یبرا  مسائل   ی  شهیخوب گوش بدهم. هم  نم،یبب

  .توانم که من نم 

کامل باز نتوانستم هنوز    را، ول  ها نیا  خوانم  ام، هر روز مثال مرا نوشته   تی . پانصد تا بکنم را م  ام تمام سع 

  بنم.   یبردارو خوب نکته   نمیدوستان کامل بب  یهاغام یبا پ شما را از اول تا آخر، حت ۀبرنام  ی  نمیبنش

  ن ی اش گرفتار حاال اهمه   شوم، دچار م   جسم  ی ها ضی مر  آورد، حت  یگرفتار   میبرا   لیچار کنم؟ خ   دانم نم

  است.   ییکارافزا رود، اش هدر مهمه  یجور نیدکتر، حاال آن دکتر و تمام وقتم ا

  اتِ ی اب  کنم، «اَنْصتُوا» را تکرار م   اتِی اب  نیا  شهیچار کنم. هم   دانم است و واقعاً نم  ییکارافزا  هانیا  دانم م

  درمانده شدم.  ل یدرمانده شدم واقعاً، خ ول  خوانم، «صبر» را م 

  . دیبن دی خُب، صبر با هبازی:آقای ش 

  . دیکن م  ییراهنما شهیاصال هم دانم م  د،ی بن  ییراهنما ی اگر شما  خواست دلم م : نندهی ب خانم

. دیدان را م   زهایچ  لی. خ دیو صبر کن   دیجلو برو  تیوضع  نی. با هم دیخانم، صبر، صبر کن صبر    آقای شهبازی:

  د، یکه مثال اگر شما کل برنامه را گوش بده  دینکن   یساز سبب   عنی  ،شما قانون علت و معلول   البته در ذهنتان

  .افتد م  اتفاقات خاص ی

  د، ینکن   ی سازدر ذهنتان سبب   د یکن  را. سع  های ساز سبب  نیا  کند م  جادیندارند، ذهنتان ا  هم ربطبه   هانیا 

هر برنامه    باًیما. تقر  مییگو م  میذهن را مرتب دار  یساز . سبب دیمربوط نکن  جهتیهم ب  را به   دادهایرو  عنی

  د؟ یدان م  تیشما ب یاز سبه سبب. اصال راجع میکن صحبت م یسازبه سببراجع 

  بله، بله.  : نندهی ب خانم

  .می ن یبب  دیبخوان آقای شهبازی:

    : نندهی ب خانم
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  ن یآن سلطان ب ییو دانا یسازسبب تو
  ن یممن نَبود در کفِ او امان ب آنچه

  ) ٢٠٠٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د ی ریخداوند را ب یِساز دور، سبب  دیندازیذهنتان را ب یِساز . شما سبب دیرا اجرا کن  ن یخُب هم آقای شهبازی:

  با صبر.  ،ییبا فضاگشا

  بله، بله.  : نندهی ب خانم

  آقای شهبازی: 

  قرآن هست در قطع سبب  جمله
ِزو، هالکِ بولهب  شی درو ع  

  ) ٢۵٢٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

    د؟یرا بلد هست نیا آقای شهبازی:

  . ستمینه، متأسفانه حفظ ن : نندهی ب خانم

  دادها یانسان در ذهنش رو  عن یببرد،    نیرا از ب   ذهن  ی سازآمده که سبب   ن یا  یتمام قرآن برا  عن ی  آقای شهبازی: 

  د ییگو م  د،ی. اآلن مثال مثالش شما هستشود م  نیآن سبب ا  شود،  م  ن یسبب ا  نی هم مربوط نکند، که ا  را به 

  . افتد م  تفاقاتبرنامه را گوش کنم و تمام کنم، ا  خواهم م  که من وقت 

م   ذهن  یِساز سبب  نیا آخر گوش کن  ی  دیتوان شماست، شما  تا  اول  از  را  ت  د،یبرنامه  کن دوباره    د، یکرار 

هستند   خاطرِ مسائل اتفاقات بد به  ستند، ین ن یخاطرِ ا. اتفاقات بد بهافتد نم ی اتفاق بد چیه  د،یبردار ادداشتی

  . دیکن م جادیهست، خودتان ا رونیکه در ب

نم، ا  ن یاصطالح باور که ابه   نیخودِ ا  اصالم  یطور ن یکار را ب ،سبب م  شود  جاد یشما خودتان آن را ا  شود  

دور، ما در    ندازدیرا ب  اشی ساز ذهن. اگر ذهن سبب   یِ سازبا سبب   م یکن م  جادی. همه کار را خودمان ا دی کن

  فَکان». قضا و «کن  م،یریگ فَکان» قرار م ْمعرض بادِ «کن 

 میارا بخوانند. سبب، مرتب خوانده   »ی سازمربوط به «سبب   یهات یب  کنم، من از همه خواهش م  آقای شهبازی:

ها را  آن   دی. شما برومیاصحبت کرده  یساز به سببراجع   لیگذشته خ   ۀهشت برنامرا که در هفت   هات یب   نیما ا

    د؟ یکن م ی ساز سبب  یکه شما در ذهنتان چجور   دینی بب د،یکن دایپ
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ی  اصال  ذهنمهم من  یِاز ابزارها،  عنی  یاست که    اشی ساز باست، سب  نیترمهم   دیشاشما م   دفعه د ی نیب  

کار را کردم، امروز باران آمد. باران    نیکه من ا  دییگو . مثال مدیکن هم مربوط مرا به  دادهایکه در ذهنتان رو

  را.   نیباور دارد ا اًذهنتان واقع  کار شما دارد؟ ول نیبه ا آمدن چه ربط

خان  نیا آمد  ا  ۀ آدم   مثال بعد  ابه   نیما،  اگر  شست،  افتاد  کاسه  اشست نم  آمد نم  نیفرض    ها نی. 

  ی طور نیآن کار را کردم ا  ایبال سرم آمد،    نیشخص دوست شدم، ا  نیمثال من با ا  ایذهن است و    یِهای ساز سبب

  . رونیب مییا یب هان یاز ا دیذهن است، با  یِساز همه سبب  هان یشد، ا

بشود، خرافه است و ما در آن    دهیکه ذهن باور بند و با آن همان  ی زیهرچ   عنیجزو خرافات ما است،    نیا 

  .  دیکن م  ارزشی را ب هانی شما ا جیتدرکه به  دید دیخواه  د،یتوجه کن  تان ذهن  یِساز . شما به سبب میچ یپ م

بعد    بوسم، م   زنم،  ن ساختمان دست مبه فالن جا، به فال  روم من م  دییگو ذهن است که شما م   یِ ساز سبب

  .  ستین  یطورنیکه ا قتاًیذهن است، حق  یساز . سبب شود مرضم خوب م

ذهنم هستم،    یِاش دنبال کارها. من همه دیبن  ریخ   یشما مثال دعا  د،ییگو که شما م   ذهن است حت   یِساز سبب

  .  دیشما دعا بن ول  زنم، به خودم ضربه م کنم، بد م  یکارها 

شما پس    یِدعا  میگو که من خُب قبول بشوم. من م  دی بخوانم، شما دعا کن  نمینش اآلن امتحان دارم، نم  من

  ندارد درس بخوانم.   من امتحان قبول بشوم، بعد آن موقع لزوم شود سببش، سبب م

باور    مردم باور دارند. وقت   ستم، ولبلد ه  ی دارم، نَه کار  نسی زیمن بروم ثروتمند بشوم و نَه ب  د یدعا کن  شما 

  د؟ یکن توجه م ر،یام دکار را کرده  نیخُب ا  ندیگو بنند. م ی کار توانند نم شوند، دارند فلج م

شما از نظر    کهن یا  یهر جلسه، که قانون جبران دوتا جنبه دارد:    مییگو ما قانون جبران را م  جان یدر ا  بارها

را    اتیاب  نیا  د،یخودتان کار کن  یهم رو  ی  ر،ید  لی و هزارتا دل  دیتا متعهد بشو  دیخرج کن   پول  ی  یماد 

خودتان    یرو    چه اصالح  تی ب   نیبا استفاده از ا  د ینی بب  د،یصورتِ ناظر خودتان را نگاه کنبه   د،یتأمل کن  د،یبخوان

    د؟یبن دیتوان م

  ی همان انتظار  نیبِشند، آن موقع انتظار دارند، ا  خواهند زحمت را نم  نی. مردم ادیزحمت را بِش  نیا  دیبا

در خدمت ما    شهیمادرمان، برادر و خواهرمان هم که پدرمان،    م ی. مثال ما توقع دارمیاست که ما از همه دار
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که از خداوند   د ینیب آن موقع همان توقع را م  داست، بع جا یب  چون توقع. هم رید  میهست  لیباشند، چون فام 

  .میاز اوضاع دار م،یاز خودمان دار م،یدار طمانیاز مح  م،یدار

  ی جور یخود درست بشود،  ندارم، اوضاع خودبه   یاثر  چ یاوضاع ه   یِرو   کنم، نم   یخردورز  چیمن ه  که درحال

درست    شود اوضاع درست بشود. مر م   مییگو م   م، یندار  یز یچ  چیه  یبرا   حلراه  چ یو ه  رید  شود درست م 

درست    دیخودِ شما را شما با  ضاع. مخصوصاً اودیدرست کن  دیدرست کنم، شما با  دیبشود؟ اوضاع را من با

  . دی کن

درست نخواهد    کسچ یاز خودتان ه  ر ی. کار شما را غدیتک توجه کن بهاعالم کنم دوستان، تک   جان یرا من ا  نیا

نباش منتظر  و  هم   دیایب  کس  ی  د یکرد  را درست کند،  استین   یزی چون چشما  که مسئول    دیشما هست   نی . 

  .  دیوضعتان را درست کن ،ی هم ماد یقانون جبران، هم معنو د،یبه خودتان، کار کن  د یحواستان را بده  د،یهست

سال منتظر   ست یبه شما کم کنند، ب  ندیایب  تانیهالی فام   حت  ند،یایب  ریاشخاصِ د  دیاگر منتظر باش   شما

  ، کن نم   ی کار  چیکه به خودت ه   هستند. نامرد خودِ تو هست   یی. عجب نامردهاامدین   کس   د ینیب م  د،یشو م

  .  کنند مردم وضع شما را درست کنند، نم ندیایب  یانتظار دار

سال صبر    ست یسال، ب  هد  د یمسئول خودش خودش است. نبا  کند،  وضع خودش را خودش درست م  هرکس

را از حاال درست    نی. خُب اکنم  خودم درست م  ریدرست نکرد، حاال د  را حاال که کس  نیآقا ا  مییبو  م،ی کن

    الزم بود.  ول د،یصحبت کردم ببخش  لیخ  ریخُب من د د؟یکن . توجه مریکن د

شاءاله . ان دیکش که م   ممنون. ممنونم از زحمات   لیدستتان درد نکند. خ   کنم، بله، خواهش م   : نندهیب  خانم 

  . ریممنونم، شبتان به خ  لی. خ دیباش  داریو پا  ندهیسال پا ان یسال

  .ری اآلن د دیگوش بده دیتوانها کل برنامه را م صحبت نی شما هم با ا آقای شهبازی:

  شاءاله، بله.ان : نندهی ب خانم

   



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۷-۱مشار
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    یشهباز  یاز ابهر با سخنان آقا ننده یخانم ب   ‐١۵

  

است که خودم گرفتم.    آرامش  ها،جهینت  نیترگرفتم. از مهم   تانیهابرنامه   دنِیاز د  یخوب  ل یخ  یهاجه ینت  من

  دهم،  را انجام م  ام معمول  یکه دارم روزانه کارها   صورت معمولکه به   نمیب م   کنم، اشعار را تکرار م   که وقت

  .شود کارها روان است و آسان انجام م  نمیب م

  ها ن یکار را بنم، بدو بدو و ا  ن یا  دیباشد، من با  ر یدرگ   لیمثال که فکرم خ   ا یبدون کار و تالش    زیچهمه   بعد

خ م   ل یبنم، کارها  انجام  اشود روان  از  خ   لیخ  هان ی.  انجام    می آرام شدم، کارها  ل یمتوجه شدم که  دارد 

  .شود م

  . مثال: کنم را تکرار م هات یب نیزار رضا آشفته است، اسمن  کنم قول معروف که احساس مبه که وقت  بعد،

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

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

با تکرار اشعار انصتوا، افکارم    شود، م  ادیز  ام ذهن  یوگوگفت   که . بعد، وقتدهدبه من آرامش م   لیخ   هانیا

  کنم،  در زبانم تشر م   دارم ناخودآگاه در دلم، وجودم، حت  زیچکه از همه   نمیب م  تینها. بعد، در کنم آرام م

  . نبودم طورنیقبال ا شرگزار شدم، ول یجور  ی انگار 

حت مثال  ییهاله یاز وس  دستم است، کم به ییهاکه دم من م که مثال ،ل ی خ ها،لیاشخاص، افراد، وسا شود   

  . متشرم که دم دستم هست  ل یممنون، خ ل یدر حال تشر کردن هستم، مثال خ

  ن ی ا  دیو اضطراب و دلهره و من با  شی تشو  ل ی. قبال نه، خشود روان و آرام و با متانت انجام م  میکارها   لیخ

  کند  آدم احساس م  ول  شود، آدم روز چجور تمام م  فهمدبدَوم. بعد اصال نمور  بدَوم، آن  ورن یکار را بنم، ا

  . زیچهمه  شود تمام م دیاصال مف  آورد، که وقت هم اضافه م

  ع ی سر  د، یبه تقل   سه،یبه مقا  رود اآلن نه، تا مثال بالفاصله که ذهنم م  ول  رفتم، م   ل یخ   دی و تقل  سهیبه مقا  بعد،

  . خوانم م عی را سر هان یاشعارِ ال و ا عیبا ال کردن. سر کنم ذهنم را خاموش م

  به من اثر کرد:   لیخ  کردم، که برنامۀ گنج حضور گوش م که جلسات اول  ییاز شعرها ی بعد

  خَود  یِگمره و مرتَد، زِ وسواسِ هوا جهان
  رستم شتنی زِ شَرِ خو ،عشق نیاقْبالِ چن به

  ) ١۴١٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  ی طور ن یا تیب نیبود، برداشتم از ا یطور ن یمن ا ی. حاال براکرد م  تیمن را اذ  لینظرم خ به ال ی وسواس خ نیا

که   کردم فکرم را معطل م کردم، وقتم را تلف م ارزشی کوچ و ب یزهایبودم، سرِ چ بود که واقعًا در گمراه

آن حالت وسواس    عنیانجام شد، بعد از من افتاد،    ییشناسا  یانگار    عنیکرد.    رییروشم را مثال به مرور تغ

  برطرف شد از من.  الی و خ

  د؟ یرا شما گوش کرد  ٩٢٧ نیهم  ر،ی. برنامۀ اخنیآفر آقای شهبازی:

  من بله، کامل نه، بخش اول و دوم و سومش را. بخش چهارمش را هنوز نشده.  : نندهی ب خانم

ا   تیب  یبه  : راجع دیگو همان قسمت اول. قسمت اول که م   آقای شهبازی:   شود  شروع م  یطورن یدارد که 

  . مبریاز ما رفع کرده پ د یگو وهم را م  نیاست؟ ا ادتانیرا   نی...»، امبری«پس پ

  . دیاست که خواند ادمی ول  ست،ین ادمیبله، شعرش را   : نندهی ب خانم

  د؟ یتوانچه هست؟ م  آقای شهبازی:

  نه.  ستین ادمی : نندهی ب خانم

  . دیرا بخوان  نیرا. هم نیا می نیبب  دیدوباره. شما بخوان دهم اآلن نشان دادم، حاال نشان م  نیهم آقای شهبازی:

  : نندهی ب خانم

  از او وهم نیدفع کرد ا مبر یپ پس
  نباشد در غلط سوداپز او تا

  ) ٣٧٠۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اندر وهم او ترِک ادب  وآنکه
  داد رب  را سرنگون ادبیب

  ) ٣٧٠۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

وهم    م،یکن که اآلن صحبت م  وهم   نیچار کرد؟ هم   غمبریپ  دیگو . پس مدیستیبا  جا ن یحاال هم  آقای شهبازی:

  ار ی دوم بس  ت ی. و بذهن، انسان سوداپز نباشد   ی هارا از انسان رفع کرده، دفع کرده، تا در غلط و توهم   ذهنمن 

  ن یا د،یبود دیکن که شما صحبت م در همان وهم عنیکه «وآنکه اندر وهم او ترکِ ادب»،   دیگو مهم است، م

  د؟ یرا متوجه شده بود  نی. شما اکند را خداوند سرنگون م ادبیببه خداست و ترکِ ادب نسبت 

  د ی با  گفتم اول باشد، م  شهیهم  دیبا  یزیچ   یکه مثال    کردم مثال خودم احساس م  کهن یبله، هم  :نندهیب  خانم

ندارد.   امان  بشود  دوم  اگر  بشود،  ا  ، یز یچ  ی   عن یاول  وسواس   ی طورن یمثال  زندگ  گونهاست،     داشتم 

  .کردم م
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فکر تمام   نیا  ،ذهن. من میمان داراست. وسواس، ما همه   ذهنوهم من   ر،یخب وهم است د  آقای شهبازی:

درمقابل خداست و خداوند    یادبیرا درست کند و در وهم بودن ب  ذهنبپرد به آن فکر و من   خواهد نشده، م

سرنگون    م،یوسواس را بردار  یِار ی و هش  میخودمان را بذار   م،یخداگونه هست   یِاریکه ما هش  دیگو را م  ادبیب

  لطفاً.  دیسوم را هم بخوان تی. و بکند م

  : نندهی ب خانم

  ریز یِآن بود کو سو سرنگون
  ریپندارد او کو هست چ رود، م

  ) ٣٧٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .دیی چه هست؟ حاال بو  هست که، خب سرنگون نیا بله. پس سرنگون آقای شهبازی:

  . رید سر نداشته باش  : نندهی ب خانم

  رود  م کند م شرفتیدارد پ کند بعد آن موقع فکر م  ن،ییاست که آدم برود پا نیا  نه، سرنگون آقای شهبازی:

  . نییپا روددر اصل م  که باال، پندار کمال، درحال  رود دارد م کند آدم فکر م ذهنباال. در من 

حرف را    نیکار را بن، ا  ن یکه ا  آورد که به آدم م  ییفشارها  نیبا ا  ذهنکال من   کنم بله فکر م   :نندهی ب  خانم

ا نم  ر،ی ب  م یتصم  یجور ن یبزن،  نم   شود حاال  م  شود،  اآلن  فکر  م  م یدار  م یکن ما  باز  انجام    م،یکن راه  کار 

  .ردیگ ها و اماناتمان را از دستمان م همۀ فرصت   عنی م،یده انجام نم  یکار   چیه  میدرواقع دار م،یده م

دار   آقای شهبازی: با منمیشو م  میسرنگون  باالتر م  ذهن.  انسان سنش  م   رود،  که  مقامم    دیگو ظاهراً  من 

  ن ی ا  سرنگون   دیگو . مستیمنتها متوجه ن  ن،ییپا  دیآ د مدر اصل دار  کند، م  شرفتیپ  زمیچ باال، همه   رود م

  است.

  بار است که زنگ زدم، مزاحمتان شدم. نیدوم  نیمتشرم. من ا ل یتان خممنون. از برنامه   لیخ  : نندهی ب خانم
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   س یاز پرد هی خانم مرض  ‐١۶

  

    درواست ،یسریسران را ب گر 
   درواست  یرا سر   سرنگونان

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

نبودم   سری. برفتمیپذ خودم داشتم و عقل قضا را نم  یبرا   داشتم، عقل  یخودم سر  یشده بودم، برا  دهیهمان 

  ها.  جنبه  بودم در تمام   دهیبست رسبه بن  را نداشتم سرنگون شده بودم در هر جهت سرِ خرد زندگ  ، عنی

قرص   میفکرها نبودند.  سازنده  داشتند،  قرص آرام  یها درد  افسردگ  یهابخش،  ضدّ  اعت  ،خواب،    اد، ی انواع 

  درد داشتند.   میتمام فکرها طور کلّ ها بهکردن    ها و در هپروت زندگتَوهم 

را دنبال    ندگاز ز یادودِ درد. جنبه  ا یاز آن مه  اهیس ییرو  ایغرق شده بود  مه  ای ی داشتم. سرم در دود «سر»

  .کردم شده عمل نم گشوده  ی رو شدم. از فضاکرده بودم که با شست روبه

لحظه هر  دمیرس   سال٣۴پرورشش دادم، به    ذهنآورده بودم با من   ایدناو را به  ذهندر بغل که با من   ینوزاد  با

  . دمیرسان  به صبح م  ذهنمن   یهاه یها را با گر. شبکردم فکر م به خودکش

  ران یبه د  ام وابستگ   جیتدرو فلج و گنگ بودم. به   نی بر زم  دمیکشان غذا پختن م  ی را برا  م یدر طول روز پاها 

را به دو چه مال  چه عاطف   شد م  ترش یو ب  ترشیب تا از او مراقبت کنند تا بتوانم    سپردم م   رانی. فرزندم 

  غرق شوم. ام دگ یدر همان  ترشیب

با لطف خدا که قبال    کهنیتا ا  کردم همه را رها م  سال  ٣۴تا    سال   ٢۵از    کاره، مه ی ن  زدم دست م  ی به هر کار 

کردم و به انجام    دگیها رستک آن با برنامۀ گنج حضور به تک   کردم و من آن را رد م  شد هم شامل حالم م

  .  دمشانیرسان 

  . برم لذّت م  ام لحظۀ زندگاز لحظه  تیسال عضو ٨بعد از گذشت  حاال

  را شُر.   خدا

  من جعل اْلهموم هما   خود
  لفظ رسول خوانده اَستم   از

  ) ١۵۵٧  تیشمس، ب وانید ،ی (مولو
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از م  یوی دن  یهاواحد محدود کند خداوند غم  غم   یرا به    شیهاغم   «هرکس را   . و اگر کسبرد م   انیاو 

  هالک گردد.»   نیسرزم نیکه در کدام  دارد نم  ییداشته باشد خداوند به او اعتنا مختلف  یها غم

    دیبرگز  نی: رو هر که غم دگفت
    دی بر  یها خدا از و غم باق
  )  ٣١٣٧تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

.  کنم ها تشر م آن   و واقعاً از همۀ   دمیشن   زنند  را من از مامان سارا جان و سوده خانم که از آلمان زنگ م  نیا

خدا را شُر، خدا را شُر.    دهم،  گوش م  کنم، عمل م  نمیب کودکان عشق را م  نم،یب من جوانان عشق را م

خُب    ام بوده ولخانه ام، در کتاب داشته   سال  ١۵به ما. موالنا را من از    دیلطف داشت  ل یممنونم از شما، خ

  . دیشما بود شانیدادند با ا من را آشت  که تنها کس

  سپاسزارم از شما.   لیخ ل یممنونم از شما، خ  لیخ

  .نیآفر دیابه خودتان کم کرده  د،یبه شما. خودتان را نجات داد میگو م  یتبر ن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

  کنم.   خُب با شما خداحافظ  لی. خ بایز  لیخ  با،یز  لیخ

  س یاز پرد هیمرض
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  ی شهباز  یسخنان آقا‐١٧

  

  .  میکم کن  میتوان م ریدو چقدر ما به هم  کنند  چقدر بزرگانِ ما به ما کم م د ینیبب

. از کودکان  اندده یاند، شن گرفته  ادی  نندگانیاز ب  یکم کرد از     لیخ   شانیکه به ا  یآن مطلب  ند یگو م  شانیا

  .  میریگ م  ادی رید. ما از همرندیگ م  ادیاز جوانان عشق  رند،یگ م  ادیعشق 

  ی زها یچ  م،یریگ م  ادی  ریدما از هم   یکنم،    دیتأک  خواهم م  م،یبو  خواهم م  د،یبا  کنم را عرض م   زیتا چ  دو

باشند که با بزرگان آشنا هستند. دوم تکرار،    ییهاما انسان   یهان یبد، پس بهتر است که قر  یزهایخوب و چ

  .شود با تکرار عوض م  ذهنمن   نیتکرار، تکرار. ا
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    یشهباز  ی مادرشان از زاهدان با سخنان آقارضا و  حسین و   انیآقا ‐١٨

  

از زاهدان. من آمدم خانۀ    ن ی. حسمیعل   سالم  ی شهباز   یآقا   :نیحس   ی آقا آمدم که    ۀمادر، خانهستم  مادر 

  . یشهباز  ی با شما صحبت کند آقا خواهد م

  .  کنم بله خواهش م آقای شهبازی: 

  . می عل سالم  :نیحس  یآقا  مادر 

  شما؟  دی. خوب هستسالم  آقای شهبازی:

شما، زنگ زدم دلم تنگ شده   دی. خوب هستیشهباز   ی الحمدله، حال شما خوب است آقا   :نیحس  یمادر آقا  

  شما؟ خانواده خوب هستند؟  دیشما، حالتان را بپرسم. خوب هست یبود برا

شهبازی:  م   آقای  را  شما  احوال  مرتب  من  حس  پرسم بله،  بق  ن یاز  و  وقت  یۀآقا  خانواده  . دیآ م   ش یپ   افراد 

  خوب است.  ل یکه خ تانیصدا  د،یکه خوب باش  شاءالهان

شما سالم    دیگو شما را سالم رسانده، زهرا هم م   یشهباز   ی که آقا  دیگو م  شهیهم  نیحس   : نیحس  یآقا   مادر 

دستتان درد نکند.    د،ی. شما لطف داریشهباز  یاند آقاسالم رسانده  ندیگو م   هم  جور،ن یاحمد هم   د،یارسانده 

  . یز شهبا ی هم بخوانم آقا یشعر ی خواهمممنون. قربان شما. م   لیخ

  . کنم خواهش م دیی به، بفرمابه  آقای شهبازی:

  : نیحس  یمادر آقا  

  غم را رها کن  اگر تو عاشق  
  و ماتم را رها کن  نی ب عروس

  
  را برانداز  باش و کشت  ایدر تو
  عالم باش و عالم را رها کن  تو

  ) ١٩٠۵شمس، غزل شماره  وانید ،ی (مولو

  .ن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

  د؟ یندار  ی رضا هم صحبت کند با شما. کار  خواهد  مزاحم شدم. م  د یقربان شما بشوم. ببخش  :نی حس  ی آقا  مادر 

  خداحافظ. . دیسالمت باش د،یشاءاله خوب بشوندارم ان عرض  آقای شهبازی: 

  خداحافظ.  :نیحس  یآقا  مادر 

  .  یشهباز ی سالم جناب آقا رضا:   یآقا
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. خانواده، آن  میوقت است با شما صحبت نکرد  لیشما؟ خ  دیبله، سالم آقا رضا خوب هست   آقای شهبازی: 

  . دیفرست نم ریرا د   لمشیاآلن بزرگ شده. ف ریکوچولو چطور است؟ د

 م یگو صحبتم م  یحاال من چند تا مطلب دارم، در البال  قتش یحق  ر،ید  میی آقا. چه بو  دیسالمت باش  رضا:  ی آقا 

  . میگو را م اتمی. تجربیشهباز  یتان آقاخدمت 

  . کنم خواهش م  دییبفرما آقای شهبازی:

  ی که برا  یاکنم، از بابت برنامه   یگزار که تشر کنم، سپاس   م یخدمتتان بو  خواستم م  قتشیمن حق  رضا:  ی آقا

. من واقعاً قدردان شما  یشهباز  یآقا   دینجات داد  یتا حدود  شما و ما را از منجالب ذهن  دیکن  ما درست م

با صحبت اصال   میبو  خواهم را که من م   یزیآن چ   جان،یحساب آن ه به  شود هستم و هرچند که با زبان نم

  .  یشهباز یبازگو کرد آقا  شود نم

ام. فقط  بار است که من مطلب آماده نکرده  ن یدوم یبرا ا یبار  ن یاول  یسپاسزار شما هستم. فکر کنم برا  واقعاً

هم نداشته باشم   انیخوب صرفاً ب  دیرا خدمت شما ارائه بدهم. شا  اتمیآن تجرب خواهم م البداهه ف خواهم، م

  . دیباش  المتخالصه. س  دی. ببخشریاست د یسوادی. بیشهباز یجناب آقا 

  . دیارداری اخت آقای شهبازی:

  رضا:   یآقا

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

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

  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت

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

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

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

   

ا  میبو  خواهم مطلب که م   نیا با  ب  نیدر رابطه  برا  عنی  ، لیخ ل یکه خواندم. خ  تی سه  اول  خودم    یواقعًا 

من دارم    یاسال و خُرده دوروبر ده  د یبشود که مراقب ذهنم باشم. شا   دوباره تداع  عن یکه    میبو  خواهم م

  . یشهباز ی آقا  کنم  م  زندگ منامروز   یگرفتم، فقط برا ادی که  یز یو چ کنم  برنامه را نگاه م



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۷-۱مشار

  46صفحه: 

از خواب بهر موقع هم که به   از صبح  که شما هم دوست من    میگو به ذهنم م   شهیهم   شوم، م  داریحساب 

  بروم برنامه را نگاه کنم.   خواهم م رمیگ فقط من از شما اجازه م د،یهست

  دا یمن پ  یبرا  یکارراه  یحساب بخواهم با آن بجنگم، واقعاً  به  کهن یو با ا  که من آمدم با ناراحت  زمان   هر

  .  یشهباز  ی کند آقا فنکرده که من را ضربه 

  رون، یخواستم بروم ب  ایانجام دهم    یکار   ایخواستم برنامه را نگاه کنم    که هر زمان  میبو  خواستم را هم م  نیا

  .  ییفضاگشا د،ییگو که شما م ی زیهمان چ  شهیبروم کار انجام بدهم، هم خواستمداشتم، م  یز یچ  ،یکار ادار 

  ی ر یمادربزرگ پ   یما    م،یسال قبل که ما کوچ بود  نیکه چند  میبو  خواستم هم م  ی ریمطلب د  ی  و

مادربزرگ    نیمن واضح بود، مشخص بود که ا  ی قشنگ برا  عنیواقعاً اهل دل بود،    نیا  شه یبعد هم  م، یداشت

  در درونش نبود.   خش  چیمن اصال ه

  ن یوِرد زبانش ا  شه یهم.  دیببخش   م، یای ندارد مادرجان. من فقط کوتاه ب  ی بیع   گفت. م گفتند به او حرف م  همه 

  ی هرکار   یلحظه را شر. و برادم   نیلحظه را شر، هم دم   نیهم   ن،یکه هم  گفت اش مهمه   ،یشهباز   یبود آقا

  خورد  هم م   به   ل یخ  نی. اییفضاگشا  دییگو شما م   شهیکه هم   یز ی. همان چدیرا بزرگ نگه دار  تاننه ی دل و س

  و ربط دارد. 

  ران یا یهاهستاز شبه  یابرنامه یفکر کنم،  شیپ یاسال و خرده  در هفت  یشهباز یآقا  شیهفت سال پ در

  .  میبخواهم بوحاال    د، یهست  انی شما خودتان در جر قتشیحق  دهد، نشان م

را دعوت کرده بودند،    رانیبزرگ ا   دانان قیاز موس   یدر آن برنامه    قتش،یحق   کردم داشتم برنامه را نگاه م  من

که «من نه    دیگو اش محساب موالنا هم همه آقا برداشت گفت که به   ن یبعد همان لحظه که من کانال را زدم، ا

  منم، نه من منم، من نه منم، نه من منم.» 

لند  بود و همان لحظه ب  نییپا  ل یخ  آن سطح آگاه  عنی  رید  دانستم لحظه آقا ما به ذهنمان برخورد، نم  همان

را    نیبعد در برنامه ا  ۀهفت  دینوشتم و گفتم من با  ،ذهنمن   یذهن، از رو   ینوشتم از رو  متن  یشدم رفتم  

  بخوانم.

فقط به من گفت که   نیگذاشتم. حس انی درم نیمطلب را با حس  نیهم گفتم، ا نیرفتم مغازه به حس شیکه فردا 

بخوانمش. من    دیبهتر است. بعد من گفتم نه، من با  نخوان   ،خواه  اگر نظر من را م  ،دان رضا اگر صالح م

  بخوانم.  دیبا
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که ما به آن درکش   یز یفَکان، هرچبرتر، و امر کن  یروی ن  زال،یال یرو یمافوق، ن  یرویکه ن  م یبو خواهم م  عنی 

بعد    کن خودت کار م   یرو  قدرن یگذاشتند که به من رضا بفهمانند که آقا تو که ا  دستبههمه دست   م،یدیرس

  .  دینبا

  ی رو  دیرو آقا رضا شما چرا نم  دیبه من گفت   هو ی شما    ها،نیکه مطلب را خواندم و ا  میبو  خواهم را م  نیا

ا  د؟ یکن  نفس خودتان کار نم موالنا چقدر    دیگو و م  دیگو مثالآمده از موالنا م آقا    نیبعد من آمدم گفتم که 

  حساب «من» دارد.  به

  خورده شد، که من بدانم که آقا وقت   ام ذهنجا خدا را شر که قدرت من حساب، همان لحظه بود که به   همان 

خدا را شر     عنیاست؟  ییو با فضاگشا   تین  نه واقعاً با خلوص   ای   کنم منم کار م  یاز رو   کنم، خودم کار م   یرو

  .  یشهباز  یخدمتتان آقا   میبو خواستم تجربه بود م   ی نیکه ا

  شه ی. برنامه را نگاه کرد، بعد من هم دیگذشت، به خانمم گفته بودم که شمابرنامه را نگاه کن   مدت  یبعد از  

 ؟ یقسمتش را گوش کرد   نی برنامه را؟ ا  ینگاه کرد   گفتم . بعد به او مکنم حواسم نبود که دارم کنترلش م

  خودت؟  یبرا ی کرد یبردارنُت  ؟ی شهباز  یچه گفت آقا   یگوش کرد

  ر یمن د  ،ی من را کنترل کرد  قدرنیگفتنت ا  نیبه او گفتم، گفتم آقا، بعد آمد به من گفت که رضا تو با ا  قدرنیا

  ی آقا   گذرد م  یاسال و خرده  ماجرا شش   نیبرنامه را نگاه کنم و اآلن از ا  خواهماز برنامه زده شدم. اصال نم 

  . یشهباز

او را    ی مادرم هستم کارها  شیپ  ترش یهستم، ب  ن ییداخل خانه، البته من پامی ایب  خواهم که من م    و هر زمان 

بتوانم بروم   دیمن شا  مادرش برود،  شیاوقات که خانمم پ  ها، گاه موقع   اگر بشود مثال بعض  دهم، انجام م

  جا برنامه را نگاه کنم.  آن

به   ی زیچ   خسارت میگو که م دهم گوش م ام گوش  قی و از طر کنم من خاموش م  د یای خانمم ب کهن یمحض ا به

نورافکن را    دیام که آقا بامتوجه شده   ی ندیفرا   ی   ام و اآلن طزده   ل یاو وارد نکنم. چون واقعاً من خسارت خ

  خودم کار کنم.   یرو شهیخودم روشن نگاه دارم و هم   یرو

به مرور زمان متوجه   کم که کم میبو خواستم را م نیا  عن ی. و بله یشهباز  ی نباشم آقا  ران ید رییدرصدد تغ و

دارم برنامه را نگاه   یامن ده سال و خرده   ، یشهباز   یآقا   کشم شدم. و خدا را شر، خدا را شر که درد م

م  کنم، م هش  کشم، درد  به کشم م ارانهیدرد  شر  را  خدا  و  .  یشهباز  یآقا   کنم  م  ییشناسا  موقع. 

  گزارتان هستم. سپاس 

  . عال ،عال  قای شهبازی:
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 شش   قتی. من حق میخدمتتانبو  خواستم  هم هست م   ی ر یمطلب د ی   ،ی شهباز ی قربان شما آقا  رضا:  ی آقا

  ده یخر  یاخانه   ی بعد    ،ی شهباز  ی آقا  مانیاز اقوام نزد   ی  م،یدر مغازه نشسته بود  نیسال قبل بود، من و حس 

چطور بوده مثل    دانم بودند. بعد من نم  دهیخر  مانیاقوام نزد  نیاز ا  مان خانه را حاج  نیبود در مشهد و ا

  داده بودند، چطور بوده.  ریمقدار د  یپولشان را  کهنیا

  مان  به حاج   راهیبد و بقدرنیگفت، ا  قدرن یا  ، با توِپ پر آمد و با ناراحت  لیآقا آمد مغازه و خ  نیا  خالصه

  ، یز یچ   یآقا فقط منتظر بود که ما    نیا  م،یدر مغازه نشسته بود  جان یا  نیحرف گفت و من و حس  قدرنیگفت، ا

  .    یشهباز  یبشود آقا زیگالو خواست  م  عنیدعوا،  وحساب شروع کند به حرف گفتن که به   میبن یااشاره  ی

ضا اصل،  من ر  یحاضر براکه واقعاً برنامه کار کرد و اآلن درحالِ   میبو  خواهم جا را هم م ما خدا را شر آن   و

  خودم را نشان دادم که آقا چند مرده من حالج هستم.  جا ن یباز ا عن یاصل اقدام و عمل است. 

و حالم هم    دمی . و واقعاً درد کشهان یو ا  دمی که غُلُو کنم که آقا من نه، درد نکش  خواهم نم  دم،یواقعاً درد کش  و

که حمله کن! حمله کن! و خدا را شر که حمله    گفت ذهن م  عنی. واقعاً حالم بد شد و  یشهباز  یبد شد آقا

  داد یکه دلش خواست، حرف گفت و داد و ب  ییآقا تا جا  نیکردم و ا  ییحساب صبر کردم، فضاگشا. بهمینکرد

  آرام شد، گذاشت و رفت.   کهن یکرد و بعد از ا

 ی از من موذ  خواهم م  د،یحرف را گفت  نیکه شما به من ا  زمان  ،میبو  یشهباز   یآقا   خواستم را هم م  نیا  و

که در   میخودم بو  یموذ  یِاز من موذ  ،یشهباز  یآقا میگو به خودم دارم م  میگوهرچه م  هانیا م،یخودم بو

آقا رضا    ،یشهباز   یآقا  ییگو م  قدرن یکن! تو ا  ارنَفْست ک   یآقا برو رو  دیشما به من گفت   سال قبل، وقت  هفت

  نفست کار کن!   ی برو رو ؟ی خودت کار کرد ی چطور رو  ،یخودت کار کرد   یرو ییگو که م قدرن یا سالمت

از    نیا  قدرن یا  عنیمن من،    نیاست ا  یموذ  قدرنیماه قهر کردم و امن چهار ماه قهر کردم با برنامه، پنج    آقا

  ،یشهباز   یو بهانه بودم آقا   هی که بعد از پنج ماه که زنگ زدم، باز هم دنبال توج   کند هزاران ترفند استفاده م 

و    هیدرست کرد که فقط توج   میبرا  رید  یترفند  ی  ارهباز دوب  ول  ست،ین  یاز شما خبر   دیدیپرسچون از من  

  بودم نتوانستم زنگ بزنم.   که آقا نه، من گرفتار بودم، چ  میکه بو اورمیبهانه ب

با برنامه قهر کردم و نتوانستم صحبت کنم.    لیدل  نیکه آقا من به ا  میواقعاً شهامتش را نداشتم، نتوانستم بو  و

  سپاسزارم. ،ی شهباز یآقا   نیهم

  با شما.  کنم م  خب خداحافظ  ن،یآفر با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

  صحبت کردم. خداحافظ.  ادی ز دیقربان شما. ببخش رضا:  یآقا
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ا  آقای شهبازی: مراحل  دیشو است، شما متوجه م  دیمف   ار ی ها بسصحبت  نیخب  از چه  دوستان ما  رد     که 

  .شرفتی پ نیا ستیخودشان، ساده ن   یدر کارکردن رو شوند م
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  از تهران   دایخانم و  ‐١٩

  

  .  زنم هستم از تهران خدمتتان زنگ م دایمن و ی شهباز یآقا  :دایو  خانم

  بله، بله.  آقای شهبازی:

ا   لیخ   : دایو  خانم  هاست پشت خط  من هم سال   کهن یخاطِر ابه   د،یوقت را به بنده داد  نیا  کهن یخوشحالم از 

ول  رم،یهستم و نتواستم با برنامه تماس ب  باشد که ما هم    صورتنیاکه به   دیکه شما گذاشت  یابرنامه   نیا

ام، بتوانم با شما صحبت  شده  زدهجان یه   ل یباعث شد که من بتوانم امروز، اآلن هم خ  نیا  م،یصحبت بن  میبتوان

  بنم.

  . دیبله صحبت کن د،یبش قینفس عم  ی بله،  آقای شهبازی:

برنامه    نیا  ۀلیوسحالشان خراب بوده و به   ل یزنگ زدند که خ  خانم  ی   نیبله، چشم. بعد هم  :دایو  خانم

   ل یخ  میقلب کردم، بعدش داروها  بود که اصال خُب جراح  دیشد  می دردها  قدرنیخوب شدند، من هم واقعاً ا

  . کم شده   لیخ  میحدود پنج سال است که داروها  یز یچ یبود که اآلن  ادیز

  ست ین  ی ازین   ریرا، همه را دکتر گفت د  ها ن یچهارتا قرصم را، ا  ه، ی حتماً بخورم، بق  د یکه با   دانه قرص  ی   جز

  .د یما باز کرد یاست به رو  ی در ی میگو من اصال واقعاً م  یبرا هان یو ا یبخور

 م، یگروه هست    یباالخره ما در    م،ینیب م  که کسان  ۀ من خودم و هم  اآلن   دادند، قدر وعده مکه آن   بهشت   ی

  م، یچند سال که با شما هست  نیکه واقعًا بهشت را اآلن ما، ا  ریدبا هم   میرا دار  زیچ  نیاتفاق ما اوقت همه به آن

  . میکن لمس م 

  ام را به که نوشته   ییزهایچ  نیگونه از ا  چیتا حاال ه   ام، ولشعر حفظ کرده   لیخ   ن،یتا از ا دوسه   ی من حاال    بعد

  تان یرا گفتم برا  ات یچندتا اب  یخُب حاال    ول   ها،ن یپور و اجناب زارع   ی را پست کنم برا  نیام اخودم اجازه نداده 

  بخوانم.

  ست اوخود را رها کرده ۀمرد
  رفو دی را جو  انهیب ۀمرد
  ) ١۵١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت

  ) ۴٧٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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به من کم    لیرا، حتمًا خ   نیدارم که ا  برنِد خاص  یخودم    یواقعاً برا  د،یاهم که شما گفته   یمن آن برند  بعد

  .کند م

  اه یصد گ  زدیور بر  د،یبرو گر 
  آن کشتۀ اله  دی بر رو عاقبت

  ) ١٠۵٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بر کشتِ نخست  دینو کار کشتِ
  است و آن اول درست  دوم فان نیا

  ) ١٠۵٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است  دهیاول کامل و بز  کشتِ
ثان تخم است دهیفاسد و پوس  

  ) ١٠۵٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رم یبرنامه تماس ب  ن یخوشحالم که توانستم که با ا  لیتشر کنم. فقط خ   ی چجور  رید  دانم واقعاً نم   نیهم   بعد

ها  از آن  ل ی. خکنم من به دقت مطالعه م  کنند، م  زیخودشان را چ  یمعنو  اتِ یکه باالخره تجرب و تمام دوستان 

شما    یز یهرچ  عنیکنارش،    هان یا  لیخُب خ   ببرم، ول  مدانه اسدانه   خواهم . اآلن نمندینش واقعاً به دلم م 

  .کنم لمس م  میهارا من با تمام سلول  هان یتمام ا دییگو م

را،  زهایچ  لیمن خ یبرنامه برا نیا قدرن یبرنامه را بذارم کنار، ا نیام اموقع اصال نتواسته  هم از آن  وقتچیه

  د یها باالخره باسال   نیا  هست که ط   ییزهایچ  یهم    اشه یبرنامه، خُب بق  نیمسائلم را توانستم با ا  لیخ

جاها هست که    لیو خ   کند به آدم حمله م  ذهنمن   نیا   ل یخُب خ  کردند، که اآلن صحبت م  زیچ  یقولِ آقا به

 ن یآن لحظه ا  ریخُب د  ام، ول حرف را زده   نیکه چرا ا  شوم م  مان یپش   لیام، خُب خکه زده   حرف   میآ بعدش م

  ، خودم را شماتت کنم   جا نی ا  دیخُب حاال من با  م یباز هم به گذشته برگردم، بو  خواهم نم   ریام و دکار را کرده 

من وقتتان را    ریبنم. د  ام که در لحظه زندگگرفته   ادی  ریام را از دست بدهم. نه، دلحظه  نیناراحت باشم، ا

  . رمیشدم که توانستم اصال تماس ب جان یه ل ی. خ رمیگ نم نیاز ا ترشیب

  د؟ یزن از کجا زنگ م دیفرمود د؟یزن زنگ م  د یاز کجا گفت با،یز  لیخ  با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

  هستم از تهران.  دایمن گفتم، و  :دایو  خانم

  . خداحافظ شما. کنم خُب پس خواهش م   ،عال ، . عالدیزنتهران زنگ م  آقای شهبازی:

  ممنون، قربان شما، خداحافظ.   لیخ   :دایو  خانم
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    یشهباز  یسخنان آقا ‐٢٠

  

وجود    بافتِ ذهن   یکه اگر انسان متوجه بشود که در دروِن خودش    میریگ م  جهی نت   دینیب ها مصحبت  نیا  از

کارها    نیدرست کردن ا  رد،یلطمات او را بتواند ب  یو جلو   زند وجود دارد که به او لطمه م  کس  ی دارد،  

  . شود آسان م  لیخ

بله    ست،ین  خودِ اصل  نیخودتان. خودتان هم ا   زند؟ به شما ضرر م   که چه کس  دیامتوجه شده   رید  اآلن

  . لی ما خ  میطول داد است که دورانش موقت بوده، ول  ذهنمن  خود مصنوع 

که   دینیب م  د،یریگ را م  شی ضررها  یجلو   . وقتدیریگ را م  شیضررها  یجلو  د،ی شواش ممتوجه   رید  اآلن

  .شود آسان م  اریدرست کردن کارها بس
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  53صفحه: 

  ا یاز آمر میخانم مر  ‐٢١

  

آمر  میمر  سالم از  م    Irvineا،یهستم  بدهزنم زنگ  اجازه  فقط  نفس عم   دی.  وقت  قی من  وصل    بشم. چون 

م   میشو م   جانیدچار ه   شود، م باال  نمدیآو ضربان قلبمان  باور  واقعاً   . ،عنی  کردم  ی    عنیلحظه گفتم   

  و گرفت و امروز گرفت.   رد؟یب شود م

قدر درد داشتم  ! آن ادیز  لیدرد داشتم، خ   ل یبعد خ  کنم، سال است که برنامۀ شما را گوش م  ١٢   ینزد  من

 گشتم،  . دنبال استاد ممیرا بفرستد، من را نجات بدهد از دردها  کس  یکه    خواستم که فقط دائمًا از خدا م

  درد داشتم. ل یبودم که من را نجات بدهد. خ دنبال کس 

   ل یخ  د،یمن را درمان کرد  ی و دردها   دیشد  دایشما پ  د،یشد  دای. بعد شما پمیگوچه م   دیدان خودتان م   شما 

  ن یآدم خشم   ی فقط    سالشانزده که خودم را شناختم، در سن پانزده    من زمان  یشهباز   یترس داشتم. آقا

  با همه دعوا کنم.   خواست  بودم که دلم م

کم آمدم باال،  داشتم. بعد کم   یاد یخشم ز  لینفر باشد که من با او دعوا کنم، خ    ی که    خواستم  فقط م  دائم

تا   عن یحاال،   نیها تا هم ترس نیترس داشتم که ا قدرداشتم. آن یاد یز  لیخ  ی هاقدر ترس دارم. ترسچه  دمید

  . ندیآ سراغم م  یگدار اآلن هم گاه دیشا نیهم

ب  من م   یادیز   ل یخ  ارزش یاحساس  با کس  کردم داشتم، احساس  ازدواج کنم  اگر  آن    که  ازدواج کنم،  که 

نَه، آن هم به من    دمیازدواج کردم د  کند، ول  من را باارزش  تواند احساس خوب را به من بدهد. م   نیا  تواند م

  حس باارزش بودن را نداد.  چیه

 ام . زندگشود مشالت بچه به مشالت خودت اضافه م  دیآ بچه م   بدتر شد. وقت  ام دار شدم، زندگبچه  بعد

بود که پول    یجور یم  خب کار  ول  کردم . کار مکردم که بود بدتر شد، هم بچه داشتم هم کار م  یز یاز آن چ

  شده بودم.  تیهوبا پولم هم آوردم، درم یخوب

  از...  میگرفت که آن موقع هنوز کارت نبود، هنوز پول بود پول م زمان

  قطع شد  آقای شهبازی:
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  54صفحه: 

  مادرشان از بندر عباس  خانم رها و    ‐٢٢

  

  . رها هستم از بندرعباس  ،یشهباز  یآقا سالم

    د؟یفرست م دئویو  د،یده م  غامیکه پ  دیهمان رها هست د؟ی. خانم رها خوبمی سالم عل آقای شهبازی:

  بله  رها:  خانم

  ! دییخب، بفرما ن،یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

    رها:  خانم

  باال  دهیالال، باال پر  انیلول  یا
  ؟یفارغ ز چون و چند   وال،یه  نیز وارسته

  ) ٢٩۴٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  دارم که به من شر فروشد  شرفروش چه
  که برو شر ندارم ینگفت عذر روز  که

  ) ١۶٢٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  مادرم.به  دهم را م گوش   حاال

  ممنون.    لیخ  ن،یآفر آقای شهبازی:

  . باشد ریجناب استاد، وقتتان بخ   سالم رها:خانم   مادر 

  خواندند دخترتان.  بایشما، چقدر ز د یسالم. خوب آقای شهبازی:

  ی ها هرصورت عاشق شماست، مرتب برنامه   خوشحال هستم. رها به   لی ممنونم. خدا را شُر. خ  رها:خانم    مادر 

خانۀ ما پر از عشق و صفا و لطف و    د، یهست که وارد خانوادۀ ما شد  سال. شما حدود ده کند م   یریگی شما را پ

  شده خدا را شر.    مهربان

  .  میگم کرد  کم ی را  مانیپا و دست  رد،یب م ینداشت توقع راستش

  ن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

که زنگ    ییهااند، نزنند تا آن که زنگ زده   ییهاآن   میخواهش کرد  نندگانیها خلوت است، از بخُب اآلن خط 

  . دیها هستاز آن  یشما  رند؟یتماس ب توانند م  نندی و بب رندیاند، دوباره تماس بنزده

 نیکردم که در بدتر  دایشما را پ  ام و زمانهست که با شما آشنا شده  سال  بله، من حدود ده  رها:خانم    مادر

 یانقطه  یانسان به  د،یده که شما م  حاتیکه واقعاً همان توض  زمان ، سال٣٢بودم در سن   روح تیوضع
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  55صفحه: 

   ی امانات دارد که    لیدار شده، پول دارد خازدواج کرده، حاال به قول معروف بچه  به قول  ندیب م  رسد م

  .  ستیخب حالش خوب ن ول  دهیها رسبود به آن  شی آرزو زمان

  

ها  شده بود، ترس   ختهیهم ر به   لی خ  ام . اصال خوابم خراب شده بود، اوضاع روحدم یواقعاً به آن نقطه رس  من

  ن ییماهواره را پا  یها را، کانال   ون یزیبودم و تلو  دهیکاناپه دراز کش  یروز رو    یداشتم.    ی دیشد   لیخ   ی و دردها

  سلسلۀ فکر من باز شد.   نی لحظه انگار که ا   ی د که من  یگفت   یاجمله   یو    دمیشما را د  هوی  کردم، و باال م 

  

است که من دست   نیمن ا  یکه واقعاً علت تمام دردها   دمیو من فهم  د؟یخواه چه م   رونیب  یای از دن  دیگفت   شما

  دراز کردم.   ای را به سمت دن امییگدا

  ن یآفر آقای شهبازی:

رها: دن  مادر خانم  از  ا  زیچ  همه   خواستمم   ای و  و  م   نی را.  آزار  را  بود که من  نقص  باورتان    عنی  داد، حس 

  ن ی بدهم ا امی مقدار الت یکه مثال حاال بخواهم  ییهاوقت یطال داشتم،  قدرکمدم آن یمن در کشو  شود، نم

  ی مخدر را برا  ی طالها و حم    نیا  ر یز  زدم دستم را م  داشتم، را برم  میطالها  نی مثال ا  رفتم  را، م  میدردها

  . کرد اواخر آن هم حال من را خوب نم  نیا ریخب د من داشت، ول 

  

  داشته باشم. خواب راحت   یرا بدهم و من  هان یکاش بتوانم تمام ا گفتم با خودم م عنی

راه م  شدم م  قراریها ب شب   بعض  ریقدر دآن و بچه   رفتم و در خانه به قول معروف  ام نگاه  و به همسرم 

را م فرو رفته   ق یخواب عم  ی در    هانیا  دمید م  کردم م   خوردم،  حسرت م   ل ی. خخوردم  اند و حسرتشان 

  بخوابم.  توانم من نم ول اندده یاآلن خواب هانیخوش به حالشان، ا  گفتم م

  

کردم، آرام آرام آرام به  دایکم برنامۀ شما را که پکم  ری و خدا را شر، د زد شالق م لیخ  ذهن یدردها نیا و

  من بود. یآرزو  شهیکه هم دمیبه قول معروف رس آرامش ی

  

 د یشا  ل یخ  شوم، برنده م  بزرگ   زۀیجا  یمن    گفتم در ذهنم م  شهیاستاد، من هم   تان یجالب باشد برا  دیشا

 ا ی  زهیجا  یبانک من حساب دارم، از بانک مثال    دیمثال شا  کردم دار باشد، حاال در ذهن خودم فکر مخنده 

  بزرگ برنده بشوم.  ل یپول خ ی
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  56صفحه: 

  

کرد وجود شما    هیبرنامۀ گنج حضور بود، که واقعًا خداوند به من هد  ن یهم  بزرگ  زۀیمتوجه شدم که آن جا  بعد

  شما.  دیداد یرید یمن معنا   و به زندگ کنم م  ها زندگلحظه دارم با آن که من لحظه  زیو دوستان عز

  سالم و بشاش است. لیکه خ  تانیصدا ر؟ی، اآلن حالتان خوب است د  نیآفر آقای شهبازی:

ده  دیآ م  ادمیدر من آزاد شده،  یقدر انرژ حالم خوب است استاد. واقعًا آن  ل یخدا را شر، خ  مادر خانم رها:

  . کردم وِل م رفتم، ترم م ی کردم،نام م ثبت  رفتم  بودم، بعد م  دهیسنتور خر ی ش یسال پ

  

را شروع    ق یخدا را شر اآلن موس  ریجلوتر بروم. بعد د یحد یمن تا    داد اصال اجازه نم  ذهنمن   نیا  عنی

  . روم م  شیهست که دارم آرام آرام پ  چهارسالحدود سه  ی کردم، 

  

  ی هاکتاب کردم، چاپ کردم. اسم کتابم را هم گذاشتم «گذر از رنج با آموزه  یبه   لیشما را تبد یهاگفته  بعد

استقبال خوب    لی گسترده نبود، حدود صد نسخه چاپ کردم که خدا را شر خ  موالنا»، آن هم البته خب چاپ

  قانون جبران.  تیبود و به پاس به قول معروف رعا

  . میاستفاده کن م،یخانم، ما هم بخوان دیفرستاد نسخه هم به ما م  یخب  آقای شهبازی:

شما را به قول معروف    یهااش گفته همه   م،ینداشت   خودمان که بزاعت  ریاستاد ما د  دیدار  اریاخت   مادر خانم رها:

  .زیعز یشما و اشعار موالنا  یهااز صحبت  یاده یچ  ی م،ی کتاب کوچ جا داد یدر 

  شما؟   دیزن خب حاال سنتور را خوب م  آقای شهبازی:

 اش  حاضر فعال هم که آمادگدرحال هستم.    یحاال هنوز در حد مبتد   ستم،ین  یاحرفه   ل یواله خ  مادر خانم رها:

   ی  کنم م  فرصت مناسب سع  ی شاءاله در  ان  ول  م، یرا گم کرد  مانیپا  وراستش دست    کم   یرا ندارم،  

  . زیشما و دوستان عز  ی شاءاله بنوازم برابنم ان  نیقطعه را خوب خوب تمر 

  کنم.   با شما خداحافظ  رید دیندار ی. خب اگر کار عال خب، عال  ل یخ آقای شهبازی:

  ممنونم از شما، خدانگهدارتان   مادر خانم رها:
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  57صفحه: 

    یشهباز  یسخنان آقا ‐٢٣

  

لذت   ت یقصۀ موفق   دنیشن   چقدر واقعاً،  است  بشما خوب  مطمئنم که همۀ  من    ن یتحس  نندگانیبخش است. 

  است. خودش کار کرده، و موفق شده ی که کار کرده، قانون جبران را انجام داده رو . هرکس کنند م

بند، آن     خواب درست  ی   خورد دادند، که آدم حسرت م  ح یتوض  شان یعنوان نمونه اکه مثال به   ییهاحالت   نیا

  . رسد برنامه نم نیاست منتها به ا ادی ز ل یخ  ،سال  چندو  هم در س

که چقدر    دیشو شدم، پس شما متوجه م   ی طورنیبودم ا  ی طورن یکه ا  میارا از مردم ما گرفته   ها غامیپ  ن یا  خُب

  است. د یما مف  یها براآن یهاها، آموزش آن   یهاحتیبزرگان نص یهاگفته  نیا

ما    میکن شروع م   د یرا با تقل  از آن راه درست منحرف شده، ما هم که ابتدا زندگ  تیاست که بشر  نیا  قت یحق

  . میکن م  بیو اول خودمان را تخر  میرو م  بیتخر ریهم به مس

در   مال زنند، به خودشان لطمه م  روح زنند، به خودشان لطمه م یو فکر  صورت جانکه چه به  کسان  تمام

 نیو ا  کند م  بیاست که تخر  ذهنمن   نیمتوجه بشوند که ا  کهنیمحض ابه   زنند به خودشان لطمه م  رونیب

  .شود تمام م بیتخر نیباشد، ا دینبا

. شما  ندیرا بو شرفتشانیتلفن بزنند و قصۀ پ  توانند وتوک ممردم هستند که تک   ن یاز ب  شرفتیشاهدانِ پ  نیا

  .  دیموالنا گوش کن  یپندها نیبه ا نندگانی ب نی. مثل همدیغافل نشو د یهرکه هست  کنم خواهش م

  ی ممن است برا   ٩٢٧برنامۀ    ن یبرنامه، هم  ی   حت   م، یکن شما پخش م   یرا ما برا  یخوب  اریاربسیبس  ات یاب

  باشد، اگر درست گوش کند، درست عمل کند.  نفر کاف ی

هم    رانیکه در ا  دیدان موقع م  . آن دیخراب کند و شما متوجه نشو  تانذهنشما را من   است که زندگ   فی ح  و

هم    هی آن موقع بق  شود که حالش خراب م   کس   یهستند.    وسته ی ه هم پهستند، ب  پی ک    لیها خ خُب خانواده 

  .  شوند ناراحت م

از    یمثل    یمخصوصًا در خانوادۀ نزد  کنند نفر حاال بشود! نه، همه توجه م  ی   مییکه بو  ستین  یطورنیا

  ها ناراحتند.  بچه ۀی مادر، بقها مثال حالش خراب بشود خُب پدر،  بچه
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  58صفحه: 

م  چقدر اعت  تواند آسان   راه از  اعت  ادیآدم  هر  به  اعتیادی برگردد  مواد مخدر    یها اد ی . مخصوصاً  مثل  مخرب 

است که او را وادار   اش ذهنمن   نیمتوجه بشود که ا  برگردد. وقت  تواند آدم م   زها،ی چ  جورن یو ا  اریس  دانم نم

  است. راه، راه انحراف  نیو ا کند م

  د یگو است م  نیخُب طال هم خُب سنگ  م،یطالها  ریز  بردم  من دست م   دیگو که م  شانیاصطالح عمل ابه  نیا

  .  میریب اد ی میتوان ! همۀ ما مبرد طرف خوابم نم  طال دارم از آن  قدرن یمن است، من ا یمثال طالها  هانیبه ابه

از آن طرف خوابش    به ولبهبه  دیآ م  ادشیمقام دارد که    ها دانش دارد، مل دارد،موقع   طال آدم بعض   یجا به

  ناراحت است.   برد، نم

  . کند دارد، عالجش دست موالناست، و شما. کاِر شما، پندِ موالنا، کار را درست م عالج

  �🔹🔹�وم د  بخشپایان �🔹🔹�
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  59صفحه: 

  خانم سارا از آلمان ‐٢۴

  

  وحدت.»  یحسادت به فضا  یزدن از الو  «نَقْب

دو صورت، دو جسم را با هم     جسم   هشیاریحسادت است. او با    یدر انسان الو    ذهنمن   ندۀی نما  نیبهتر

  است.  باتریز ایتر بهتر، برتر، مهم   یکه کدام  ردیگ م  جهیو نت  کند م  سهیمقا

  ست بده یر یانَاخ سیابل علت

  هر مخلوق هست   مرض در نفسِ نیو

  ) ٣٢١۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  هشیاری ما در درون مجهز به    دیگو موالنا م    به خداوند گفت من از آدم که از گل ساخته شده بهترم. ول  سیابل

  وحدت.  یبه سمت فضا  میباز کن   حسادت در خودمان راه   دنیاز د میتوان نظر م هشیاری. با مینظر هست

  جر و مد  نی نظر که بنگرد ا آن

  نَْقب زد  یسعد یسو ز نَحس  او

  ) ١۵۵١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

رد: جاز حاالت خوش هیکنا و م  و ناخوش است که بر آدم دست م  .دهد  

  : خجسته، مبارک، مقابل نَحسسعد

  ن یزم ریدر ز یسوراخ و راه بار :نَقْب

  

نحس    هشیاریاز    میتوان حضور، م  هشیاریو     ذهنمن  ن یرفت و برگشت ما ب   عنیناظر شدن به جر و مد    با

  راه باز کردن.  ن یدر عمق زم  عنی . نقب زدن میحضور نقب بزن  عن یشون خوش  هشیاری به   ذهناز من   عنی

  :گذارم ند به اشتراک مارده حسادت کم ک   یادامه چند چراغ را که به من در مواجه با الو در

  حسادت:   دنیاز د دنی . نترس١

مادر و   یو آن را مثل    رمی کار ب هرچه که چشم و گوشِ حضور دارم به  دمیحسادت را د یدر خودم الو   وقت

  د یو بو ندازدی انسان را به دام ترس و مالمتِ خود ب خواهد فوراً م  ذهنبا آغوش باز، در آرامش نگاه کنم. من 

واکنش در    نیتری است. حسادت عاد   ذهنمن   مدا  قاًیدق  نی. ایتو حسادت کرد  ،خجالت بش، چقدر بدبخت 
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  60صفحه: 

  تِ ی محدود  نیا  زمیعز  دیگو از طرف خداوند نگاه کرد که م  یابه حسادت مثل نامه   توان است. پس م   ذهنهر من 

 ذهنمن باال. ایرا رها کن و ب  

   

  : میشو اریهش یی تای یبه فضا  میستی چه که ن آن . با «ال» کردن٢ِ

نفر جدا     یاز    د یحسادت هستند. ما با  یو قضاوت، تار و پود الو   ییجدا  ت،یمحدود  سه، یمقا  ، یساز ر یتصو

به خودمان حسادت    میتوان م  ایآ  م؟یبه خدا حسادت کن   میتوان ما م  ای . آمیبه او حسادت کن   می تا بتوان  میباش

  م؟ ی کن

م  هشیاری آگاه  را  ما  جدا  کند حضور  انسان   ییکه  از  فرم جسم  ی  رید  یهاما  است.  از  انسان    ِ توهم  ها 

ریجداست، ول  دی   جسم   قتی حق و اصل ما آن فرم  ه خود زندگ  ستینبل  و   کسچ یاست. خدا را با ه

   عنیکردم    سهیکرد. اگر مقا  سهیهم مقا  با  توان نم  قتیها را در حق انسانکرد، پس    سهیمقا  توان نم  زیچچیه

  ام.خودم را به جسمم کاهش داده

  : کنند کم م  اریبه من بس اتیاب نیا نهیزم نیا در

است   صورتیب  نیق ی مطلق،   فاعل  
  اندر دسِت او، چون آلت است  صورت

  ) ٣٧۴٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

با کن  زندگ   یاز فاعل مطلق است.     در آگاه   ید یکل  نکتۀ ا  زیچفکان همه است که  او    کند، م   جادیرا  و 

انسان خودش    یدر     زندگ   ابزار هستند. پس وقت   یها در دست او مثل  همۀ صورت    ندارد. ول   صورتِ جسم

  فاعل مطلق.   دهد، خدا انجام م صلکار را در ا  نیا کند،  خلق م  یی بایز  زیو چ   کند م  انیرا ب

  : نیچنهم  و

  صور  دی آنظر، آن جنس م   یکانداز یسو زآن
  صور، اَشال مرد و زن شده دیاز نظر آ پس

  ) ٢٢٨١  غزلشمس،  وانید ،ی (مولو

. اگر خدا کند از جمله زن و مرد را خلق م   هااست که همۀ صورت   ییخالِص خدا هشیاریآن    دیگو م   تیب  نیا

  . رود م ن یاز ب ییحسادت و حس جدا  رید مین یبب ر ید یهارا در خود و انسان   زندگ ای

  حسادت:  یبه جا  یر یادگی. ٣

کنم.    لیو طلب تبد  یریادگی حسادت را به    نیا  توانمکردم، م   یحسود   سفرهم   ی   یِ معنو  شرفتِیمن به پ  اگر

  کرده.   شرفتیشوم که پ  شاگردِ هرکس توانم م
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خداوند    با،یچقدر ز  دیگوم    فراوان  دِیحضور از د   ! ولستم؟یمثل او ن   ای  ستم یچرا من برتر ن  دیگو م   ذهنمن 

  بزرگ است.   یهاشدن با انسان  نیقر  نعمت در زندگ نیرا سرِ راه من قرار داده. بهتر  شرفتهیپ انسان

  پسر یکار اطلب نیکه را ب هر 
  او انداز سر شِیاو شو، پ ارِی

  ) ١۴۴۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی جِوارِ طالبان، طالب شو  کز 
  ی ظاللِ غالبان، غالب شو وز

  ) ١۴۴٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ه ی: ساظالل

  

بشو و    اریکرده با او    شرفتی راه پ  نیکه طلب زنده شدن به حضور را دارد و در ا  ید یهرکس را د  دیگو م  موالنا

  آن انسان را بن.   یِشاگرد بینداز،او  شِی سرت را پ

   ی  یِشاگرد   میتوان ما م  م، یریدر نظر ب  دیکار نبا  نی را در ا  ی معنو  مثل سن و سواد ذهن   ذهن  یارهای مع

و    م یشو غلبه کرده ما هم طالب م  اش ذهنکه به من   انسانِ طالب و کس    یبا    ن ینش. از هم میکودک را بن

  . مان ذهنغالب به من 

  . به پخش شراب زندگ میکن کار مطمئنًا ما هم شروع م  نیا با

  ان یهمسا  یزان رحمت، ا ان، یرا یشراب آمد
  و مشفق بر ولَد  نیر یش انیچون دا انیساق وان

  ) ۵٣٧  غزلشمس،  وانید ،ی (مولو

  : مهربان مشفق

  

 رینظی است، و هر انسانِ زنده به حضور هم ب  رینظی. خداوند بکند م  انی را ب   به فرم خاص خودش زندگ  هرکس

  کرد.   سهیمقا یریبا انسان د توان است. او را نم 

  نشد؟  ر ینظیرفت در نظِر تو که ب که
رانمینهادِ و نیست اگنج شده  مقام  

  ) ١٧۴۶  غزلشمس،  وانید ،ی (مولو
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  . مشارکت: ۴

مثال    ی. براردیگ را م  ییحسادت و جدا  یفعال شدن الو  یکردم که عمل مشارکت جلو   ییدر خودم شناسا  من

   عال  یِ معنو   غامیپ   یبه    کهن ینکنم احتمال ا  نهیزم   نی هم در ا  و خدمت   سمیننو  یمعنو  غامیپ  وقتچ یاگر من ه 

  ن ی راه کنم ا  نیدر ا  خدمت    یبدهم و    راخوب    یمن هم زکاتِ رو   اگر به نوع  است. ول  ترش یحسادت کنم ب

  داشته باشم.  انگیاحساس  ه یتا با بق کند کم م 

  . کند وصل م یی تای یما را به فضا  تی محدود  یهاو ناظر بودن به الو  ییگشافضا  انی در پا و

محق گسترد بهِر ما بِساط  ح  
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

  ) ٢۶٧٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  عشق و احترام، سارا از آلمان.  با
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  ی شهباز  یخانم سوده از آلمان با سخنان آقا  ‐٢۵

  

که به    آورندمدر   افی دیصورت پها را بهکه برنامه   از دوستان  ژهیو سپاس و  یشهباز  یسپاس فراوان از آقا   با

که با    ر،ید   ِی جا   ا یشدن در محل کار    ده یاز «سر» و د   . مثالکند کم م  ار یها بسبرنامه   اتِیمن در مرور اب

  .گذارم اشتراک م من روشن کرد را به   جودِرا در و  مهم اریچراغ بس  ٩٢٧و برنامۀ   ٢٩١٩غزل 

   درواست ،یسریسران را ب گر 
  درواست  یرا سر   سرنگونان

  ) ٢٩١٩  غزلشمس،  وانید ،ی (مولو

باشد    دیآن شا  »، که ترجمۀ فارس visibilityاند «اسمش را گذاشته  کهی ز یچ  ،یاز مناطق کار    ل یدر خ   سیانگل  به

  .  کند م  یباز  نقش بزرگ ،ییخودنما ای حساب آمدن، مطرح شدن شدن، به  دهید

  نقش مهم  تواند م  یابرنامه   ای گروه، پروژه    ی »    »visibility قاتیدر مراکز تحق  حتّ   ای بزرگ    یهاسازمان   در

  ی گذار ارزش   ن یشخص. ا  یقرارداِد کار   حتّ  ای   یکار   ،یاپروژه   یرو   یگذاره یادامۀ سرما  ایشروع و    یکند برا  یباز

  .کشد م  به خودمطرح ، یز یشخص و تالش و استفاده از هرچ سطح به  ، راحت» به visibility«   یرو

 ام ذهنمن   تواند » م visibility«  نیآموختم که ا  ترش یگنج حضور باز ب  ٩٢٧خصوص برنامۀ  از اشعار موالنا و به   من

  ی رید  سم  یخود مطرح کردن، مارها  ایمطرح شدن    ا ی»     »visibilityمار سم  نیکند. در آنِ واحد ا  یقو   اریرا بس

سوت را شستن   ایسوت نکردن  مار سم  د،ییبه تأ ازین  . مانند، مار سمکندرا هم به سمت خود جذب م 

  صبر نکردن.   و مار سم

دارم، در  » را از خودم دور نگه visibilityهمان «   ایخود مطرح کردن    شاه مار سم   نیا  توانم من چونه م  حال

ارزش و    یعنوان  » را به visibilityکار من، « بزرگ و مربوط به   یها سازمان   یاکثر هماران و رؤسا   کهنیا  نیح

  :  رسد م ِ دموالنا به دا  ریدرس مهم د  جان ی. ادهند هدف جلوه م

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

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

   

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

  ) ١۵١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت

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

  اضافه کرد:  شود م و

  قَلتَبان  یا و در چه  یگو در
  ران یوادار از سبال د دست

    )٣۵٢٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جنِگ گران  نیدر خود چن نگرم
  ران؟ یبه جنگِ د چه مشغول  پس

  ) ۵۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

همه که در  اين   عن ی.  میجنگِ عظ  ن،یسنگ  لیبزرگ، جنگِ خ   ل یخ  ،عن ی«جنگِ گران». گران    آقای شهبازی:

  ن ی در درون خودت ا  عنی.  کنند  در تعارض هستند و جنگ م   ریدمختلف تو با هم   یهاقسمت   زها،یدرون تو چ 

جنگ را    نیحواست به خودت باشد. ا  هدعوا نکن. بهتر است ک   رید  ران،یموقع با د  بعد آن  ن،یجنگ را بب

  . دیشروع نکن. ببخش رانیبا د ریبخوابان در درون خودت. جنگِ د

ندارم    یکار   نی. من به ارسد به داد م  جا ن یکار خودم باشد»، احواسم به   د ی«من فقط با  پس درسِ  سوده:   خانم 

و با خود مطرح کردن، در پست و مقامشان    کنند ” کار مvisibility“  یسازمان برا  ن یهمۀ کارمندان ا  دیکه شا

  :می طور که آموختقول است، چون همان رشد در عالمتِ نقل  جان ی. البته اکنند رشد م 

  ریز یِآن بود کو سو سرنگون 
  ریپندارد او کو هست چ رود، م

    )٣٧٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زآن شد، که از سر دور ماند   سرنگون
  راند  شیرا سر ساخت و تنها پ شیخو

    )٣۶٢١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یسپد، خود را چو پر از آب د آن
  د یبر  ایاستغنا و از در کرد

  ) ٣۶٢٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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هم به   آن   ات،اصل  شست هدف   «سر داشتن»، فقط و فقط به   نیرا» که ا  دی«بشن ناموس صد من حد  پس

داشته    ادی . و درضمن بافت م  چندیبپ   خواهند که به جانت م  سم   ی مارها   رِیو گ   شود شدن ختم معدم زنده 

  که باش 

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

  ) ٣٠٣٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   

هرگونه     دخواهییو نه از تأ  کنم ده معنوان چراغ راهم استفا که گرفتم، به   یمعنو  یها ها و درس از ارزش   من

  . و در آخر: مقام  ای  سیرئ

   

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

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

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

   

  دار.نگهسپاس فراون، خدا  با

.  خوانند م  ییبایز  ن یرا به ا  ی اند و مثنودر آلمان بزرگ شده   خانم سوده و خانم سارا از بچ  آقای شهبازی: 

 خوانند  م  صورتن یو بد  خوانند م   کهن ی. هم میرینگ  رادی نکرده، ا  ییخدا  موقع   ی .  می کن   قدرشناس  د یما با

  است.  عال

   



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۷-۱مشار

  66صفحه: 

  شهر اصفهان   نیو دخترشان از زر نیخانم زر   ‐٢۶

  

   درواست ،یسریسران را ب گر 
  درواست  یرا سر   سرنگونان

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

و سرمان پر شد    میکرد   شدگتیهوشروع به هم    . بعد از مدتمیبود  سر»ی«ب  م، یجهان گذاشت  نیما پا به ا   وقت

، خشم،  ها، قضاوت دردها، رنج   ر،ید  ذهنی هابا من   یدرداظهارنظرها، هم   دها،یو نبا  دهایبا  ها،  شدگ از شرط 

  . رهیغرور و غ

.  کند ها سرگرم معنوان ارزش در نظر گرفته و ما را با آن را به    متفاوت  یزها یاز زمان چ   یا«سرِ» ما در هر برهه  

  .دهد م  بیو ما را فر کند و «سر» در ما حومت م کند م رییمدام تغ  ذهنمن  ی ارهای مع

.  میباش   ادامه دارد که ما در گمراه  تا زمان   ، ذهنشده با من   تیهوهم   رایز  کند ما را گمراه م  شهی«سر» هم   نیا 

به  ذهنمن  «سر»  خوشبختدر  مداوم  برهه  طور  هر  در  را  عشق  به   یاو  زمان  جااز  و    اه یصورت  خاص 

  . کند م  ما را شرط   افتنیندست

قفس ما را   یهاله یچون ملمات و عبارات ساخته «سر» همک   رایاست ز  زیاز هرچ   شیشده بگشوده   یفضا   ارزش

باشد،   نیا  میدار مکه بر  قدم  نیلحظه اول  نیدر ا  دی. حال بادارد احاطه و محصور کرده و در درد خود نگه م

  . میآن بذار یو حضور را جا  شدهده گشو یو «سر» فضا  میو نابود کن  میندازی را ب ذهن«سر» من   نیکه ا

  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

  مهم است.  لیقدم خ  نیواقعاً برداشتن اول  استاد،

   ن یماش   یزدم به سپر جلو  کردم، را پارک م   ن یکه داشتم ماش  نیهم  د،یخر  یکه رفته بودم برا  شیسه روز پ  دو،

سرم    یتو   ییصدا   ی  دفعه ی شسته است.    نش، یماش  ی سپر جلو  دم یشدم، د  ادهی پ  وقت   که پارک کرده بود. 

  است.  دهیتو را ند کس ست، ین کس خلوت است،   جان یکه برو، ا دیچ یپ

  ب یو فر  یمن را باز   طور ن یهم    ذهناست. و من   دهیند   . برو تا کسخسارت بده  ون ی لیسه، چهار م   دیاآلن با 

  » ی قَدَم را که تو بس نکو نهاد نی: «نگر اولگفت افتادم که م تی ب نیا ادیلحظه  ی. داد م
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اول   به ا  یبشو  میتسل  ای   فرار کن  خواه م   ؟ی بردار  خواه قدمت را چطور م   نیخودم آمدم که  را    نیو  سر 

  ن ی صاحب ماش  جا بودم ول. حدود دو ساعت آن ستادمیجا اشدم و همان   میکه تسل ؟و فضا را باز کن   ینداز یب

  . دیریشماره تماس ب  نیشما برخورد کردم و با ا نینوشتم که من با ماش یابرگه  ی. من هم رو امدین

   م من منتظر هر واکنش رفت  . وقتمین یبب یشما را حضور  دیساعت با من تماس گرفت و گفتند که با یاز  بعد

که خودش هم به    دیآ م  شی پ  کمتر کس   گفتند و م   ها از ما تشر کردند.واکنش آن   یجابه   ها بودم ولاز آن 

  بزند و خودش را مقصر بداند.  نی ماش

هم   ییگشاو فضا   می که ارتعاش تسل  دمیخودم د  قیجا قشنگ، دق ما قبال سپرش شسته بود و من آن   نیماش   نیا

  داشته است. ممنون از شما استاد. یاریبس ر یها تاثآن   یرو

. کس  میگذار هم اثر م  یما رو   یطور ن یخوب. ا  لیخوب، خ  لی خوب، خ  ل یخ  ن،یآفر  ن،یآفر  آقای شهبازی:

  صحبت کند؟  ر ید ستیکه ن یرید

  بخواند.  تانیشعر برا  ی  خواهند بله استاد دخترم هم هستند. م :نی زر  خانم

  شعر از موالنا بخوانم:  ی خواستم هستم، هفت ساله. م ...الو سالم استاد،  :نیخانم زر  دختر

  یی در آخر زمان کرد طَرب ساز اری
یی او جِدِّ جِد، ظاهِر او باز باطن  

  

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

  ) ٣٠١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  تمام شد.  استاد

  ر یبار د   ی  د؟ یبخوان  ری بار د  ی   دیخواه  . مدیخواند  بایقدر زبود. چه    . عالن یآفر  ن، یآفر  آقای شهبازی: 

  .دیبخوان

  یی در آخر زمان کرد طَرب ساز اری
یی او جِدِّ جِد، ظاهِر او باز باطن  

  
  علم کشت  نیبد اریعشّاق را  جملۀ

  یی هان و هان، جهل تو طنّاز نکند تا
  ) ٣٠١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  چند سال است؟  دییسنتان را هم بو ن،یآفر آقای شهبازی:

  هفت ساله. :نیخانم زر  دختر

واقعاً خوشا به حال ما، شر   خواند، غزل موالنا را م   ییبایز نیکودک عشق هفت ساله به ا   ی  آقای شهبازی:

  خدا. 
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    ای از استرال حانهیخانم ر  ‐٢٧

  

  ی موجود   ذهنمتوجه شدم که من   ی غالمرضا از خراسان رضو  ی و آموزندۀ آقا  با یز  اریبس  غام یپ   یاز تماشا   بعد

گنج حضور و در تماس بودن با دوستان گنج    با چند ساعت در هفته گوش کردن به برنامۀ  سادگکه به  ستین

  دست سر از من بردارد.  و انجام قانون جبران مال غامینوشتن پ ،ی معنو  یانجام کارها  ،یحضور 

خودمان شاخ غول را    قولو به   کار اصل   نرفتن به ذهن هستند، ول  ی برا  ییهاراه  هان یبله درست است همۀ ا

  ه ی هر ثان  ذهنگرفتم که من   ادی  شانیا  غامیخودمان و رها نشدن از برنامه است. از پ  یمداوم رو   نیشستن، تمر

  حمله به ما نشسته است.  نیدر کم 

قطع   امی حضور  گنج   ریمختلف ارتباط خودم را با دوستان غ  یهابعد از حدود پنج ماه که به بهانه   شی هفتۀ پ  دو

رفتم. در جمع چهار    دنشانی د  یها براآن   اد یز  ی هادرخواست  لیبه دل  کردم خودم کار م  یبودم و فقط رو   کرده

گفتن نداشتم.  یبرا حرف چی بودند، من ه دنکه دوستانم مشغول حرف ز داشتم. مدت یبیمان احساس غرنفره

  بو.  ی زیچ  ی ! ؟ده نم  ی نظر چی! چرا ه؟ ساکت قدرنیتو هم حرف بزن چرا ا گفت مدام م امذهنمن 

  ار یبس  میبرا  ش یکه تا چند وقت پ  ییهاندارند، همان حرف   ت یجذاب  میها برااز حرف   کدامچ یه  کردم م  احساس

  شروع به حرف زدن کند.   ام ذهنکه باعث شد من   زدند حرف م دوستانم با ذوق و شوق  جذاب بود. ول

بوق    یاز هر طرف با سرعت باال و با صدا   هان یهستم که ماش   دانیاحساس کردم در وسط م  قهیاز چند دق   بعد

  کنند.   ریمرا ز  هان یماش نیاز ا  یرا دارم که   نیو من هرلحظه وحشت و ترسِ ا شوند وحشتناک از کنارم رد م

چنان در حال حرف  حرف نزنم خودم را با خوردن غذا مشغول کرده بودم و دوستانم هم   کهن یا  ی شام برا  موقع

که من بلد نبودم. حواسم    زدند حرف م   انگار به زبان  شدم دوستانم را متوجه نم   یهازدن بودند. اصال حرف 

  ی ب یمتوجه احساس عج   هنگام  ن یها بشوم. در همآن   یها جمله از حرف   یمتوجه    د یها داده بودم تا شارا به آن 

  داشت.    تازگ میشدم که برا

   و با مهربان  در درونم به آرام   یز یآن نشسته بودم جدا شد و چ  ی که رو  از وجودم از صندل  یز یکردم چ  احساس

قدر خودت را . آن زنند هستند که حرف م  ذهن  یهاهمه من  هانیا  زم،یعز  ٔ حانه یخوب نگاه کن ر  دیگو تمام م 

  ستند یتو ن  یها ن یقر  هانی. ا فهم  را نم  ها نیا  ی هاحرف   ای و    یگفتن ندار   ی برا  که چرا تو حرف سرزنش نکن  

  .زمیعز
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از دوستانم     یبار هم که با    ی  با دوستانم ارتباط برقرار کنم. حت   توانم نم  ریبه خودم آمدم که چرا من د  تازه

   مرا ناراحت کرد، خالصه سع   لیموضوع خ   نیرا از من برگرداند. ا  ش یرو  یاه ی چشم تو چشم شدم، به فاصلۀ ثان

  جا را ترک کنم.  آن عیسر یاکردم که به بهانه 

ا  . و حتکردم  راه برگشت به خانه مدام خودم را سرزنش م   در من و دوستان   نی چرا ب  کهنی آن شب از فکر 

  فاصله افتاده نتوانستم بخوابم.   قدرنیا ام میقد

و    ، یرا کنسل کرد   ها اشال از تو هست، چند بار مسافرت، رستوران رفتند؟ دورهم  گفت، مدام م   ذهنمن 

اشال  ست،ین ریات بروند؟ خب معلوم است از دستت ناراحت هستند. حاال هم دصدقهقربان  یحاال انتظار دار 

  . ها در تماس باشبا آن  ترش یکن ب به حالت قبل برگردد سع زیچدوباره همه  کهن یا یندارد، برا

موضوع    نیدر مورد ا  امی از دوستان گنج حضور   یگرفتم با    میمطلب بود. تصم   نیا  ر یذهنم درگ  یروز   چند

در    یابر   تالش  ریآمدم و د  رون یجا بکردم که از آن   یصحبت کنم. بعد از صحبت با او متوجه شدم کار خوب

  من باشند.   یبرا یخوب ی ها ن یقر توانند ها نمبه من نشان داده بود که آن  ها نکردم. زندگتماس بودن با آن 

د  حقمه الصذاتِ پاکِ ال  
  بد  ارِیبود بِه مارِ بد از  که
  ) ٢۶٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  میستاند از سل بد جان  مارِ
  م ینارِ مق  یِبد آرد سو ارِی

  ) ٢۶٣۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  او یِوگوو گفت  قولیب نی قَر  از
  او  یِبدزدد دل نهان از خو خو

  ) ٢۶٣۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  خانم فرخنده از جوزان نجف آباد   ‐٢٨

اندازۀ وارد شدن  به   درخت سوراخ کوچ  در تنۀ  ها،مون ی شار م  ی برا  ، یخواندم که در کشور   ی مطلب ییجا در

  مون ی م  کهنیمحض ابه   دهند، قرار م  مونیمورد عالقۀ آن م  وۀیهمراه م   یاو در آن تله  کنندم  جادیدست ا  ی

  کند،  و هرچه تالش م   ردیگ  تله دست او را م  رد، یگ را با دست خود م  وهیو م   کنددست خود را در آن سوراخ م 

  وه یمچ دست خود را باز کند و م   کهن یمحض ابه  داند نم  که درصورت  خود را از سوراخ خارج کند.  دست  تواند نم

که    کنند، قدر سماجت م آن  وهی م  نیها در نگه داشتن ااز آن   برعکس بعض  را رها کند، آزاد خواهد شد. ول

  . کنند و بدون دست فرار م شود، دستشان توسط تله قطع م

  . استی فراوان مه  ی هابا دانه یاد یز  یهابستۀ ذهن، دام  یهاست که در فضااز ما انسان  لیخ  تیحا نیا و

و رها   میاده یها چسب و محم به آن  م،یارا محم در مشت خود گرفته   ییزهایکه ما چه چ   میبدان  دیحال ما با 

قدرت وشهرت است؟    . ثروتمی. خشم و درد و ترس و حسادت است؟ رها کنمی . رنجش است؟ رها کنمیکن نم

  کرد.  می خواه  دایقدرت که قدرتِ از دست دادن است، دست پ نیترهاست که بزرگ رها کردن  نی. از امیرها کن 

در دل ما ترس و رعب    ها،  دگیآفل و همان  یزها یاست که با پررنگ جلوه دادن چ   نیوسط کار ذهن ا  نیدر ا 

ا  کند م  جادیا بدبخت و    ، ها را رها کن و اگر آن   و زنده هست   یریگ م  زندگ  هان یکه رها نکن! تو از همۀ 

  شد.  خواه   چارهیب

که باعث    ییزهایشده است که تمام چ گشوده  یفضا  نیو در ا  میکن   ییاست که فضاگشا  نیوسط کار ما ا  نیدر ا 

  .  میها را رها کن آن  شده و  ییاست، شناسا ذهنمن  ادی به دام افتادن ما توسط ص

  غم را رها کن  تو عاشق  اگر 
  و ماتم را رها کن   نی ب عروس

  

  را برانداز   باش و کشت  ایدر تو
  عالم باش و عالم را رها کن  تو

  ) ١٩٠۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  استاد.   ممنونم

  هم هست صحبت کند؟  ری. کس ددیزد یچه مثال خوب ن،یآفر با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

  . نه استاد. کنم تشر م فرخنده:  خانم

  . کنم م  خداحافظ  کنم، خواهش م آقای شهبازی:
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  از ونکوور  دهیخانم سع  ‐٢٩

  

  یی که شناسا  ی زیدو تا چ   خواستم هستم از ونکوور. م   ده ی. خدا قوت. من سعیشهباز  یسالم آقا   :دهی سع  خانم 

  .می کرده بودم در خودم را بو

  . دییبفرما آقای شهبازی:

نه فقط در رابطه با حاال حبر و    ر،یاشخاصِ د  یبود که تمرکز کردن رو  نیدر رابطه با ا  اش ی  :دهیسع   خانم

متوجه شدم که ذهنم شروع کرده به  دهد، را م  یای معنو   غام ی پ  یکه دارد    شخص  یها، مثال  کردن آن   سن

 ت یب  نیبه ا  ادمی   هو ی. و متوجه شدم،  رید  یزها یچ    لیآن شخص و خ   زندگ   اتی ظاهر و جزئ  لیتحل  هیتجز

  : گفت افتاد که م

  قومم  گفت پسِ مرگ کاش  نجار
  ز ذوق اَسرارم  ی بدند دهید گشاده

  ) ١٧٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی استخوان و به خونم نظر نکردند  به
  اگر به تن خوارم  زمی روح شاه عز  به

  ) ١٧٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   تو آب و گل نیز آدم مب وارسیبل
  که در پس گل صد هزار گلزارم  نیبب

  ) ١٧٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  تمرکز بنم. حاال چه دوستان   دهد، م  غامی که دارد پ  آن شخص  ظاهر و زندگ  ی رو  د یمتوجه شدم که من نبا  بعد

بوده، چاره بوده، مذهبش    یچجور  اش بوده، زندگ  حاال چه کس  کهن یو حاال چه موالنا، ا  رندیگ که تماس م 

آدم را در آن گرفتار بند و آدم متوجه آن اصل  ه ک  کنداست که ذهن پهن م  ییهاشان دامهمه  هان یچه بوده، ا

  نشود.  دیگو که آن شخص آن لحظه دارد م  تیواقع  و آن

از    یاگر که    حت   ست،ی ن  یمعنو   یهاغام یفقط مال پ  نیمتوجه باشم که حاال ا  کهن یرا متوجه شدم و ا  نیا 

   حت  زند، م  حرف  یدارد با من    یالحظه   یمن،    ۀیخانوادۀ من، همار من، همسا  یدوستان من، اعضا

  . نمی ظاهرش را بب  دیهمان را هم من نبا
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  ن ی است که دارد اتفاق ا  زندگ  ن یو ا  زند خداست که دارد با من حرف م   نیمتوجه باشم که آن لحظه ا  د یو با 

است    کس   که حاال چه اصال به آن   دیفقط متوجه آن اتفاق و آن لحظه باشم. نبا  دیآورده و من با   شیلحظه را پ

  توجه بنم.   دانم او م  ازاش چه است و چه من گذشته  زند، حرف مشخص دارد با من   نیا

را، شما    دیبا  فقط دار  دیگفت   د،یزد    قشنگ  لیمثال خ   یآن حرف  اول است  دفعۀ  را    دیانگار که  آن حرف 

  به من کم کرد.    لیخ  نیو ا دیگوش بده دیبا یجور ن ی. ادیشنو م

  : دیگو هست که م تیب ی بود.  زندگ تینظرم آمد، در رابطه با عناهم که به   رینکته د ی

  بِه ز صد گون اجتهاد  تیعنا ی
  را خوف است از صد گون َفساد   جهد

  ) ٣٨٣٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تواند  . مردیآدم را از آدم ب  یها دگ یکه تمام همان  تواند م    حت  گاه   رد،ی قرار ب  زندگ   تیآدم مورد عنا  کهنیا

که آدم    ریبزرگ است د  زۀ یجا  یمثل برنده شدن،     ل یخ  نیآدم را به آن اصل خودش زنده بند. و ا  به آن

  . ردیب زندگ تیمورد عنا

  ن یهم   اش یبشاند که مثال    ییهاراهه یگاهاً ما را به ب  م، یکن م   ذهنممن است همان لحظه که ما با من   و

   ل یو خ  حاال هرکس ای دهند م  غامیکه دارند پ زانیحاال آن عز ایراه  ریپ یرو  بود که من گفتم، مثال تمرکز بن

  . ردیقرار ب  زندگ تیخوب است که آدم مورد عنا 

است   نی فقط هم  نشیترحت و به نظرم را  ردیقرار ب  زندگ  تیمورد عنا  تواند م  یفکر کردم که آدم چجور   بعد

که     و هر وقت  تواند که م   یز یچه هرچ  عت، ی چه طب  وان، ی که آدم کم بند به همۀ مخلوقات، چه انسان، چه ح 

  . تواند م

 چ یه  در آن کم نباشد. به   ذهنمن   لیم  یارضا   چیعنوان به قول شما ه  چ یه  هست که به  نیاش انکته   فقط

به کم من   نیآن شخص، که حاال ا  ایعنوان از طمع و حرص گرفته تا حقارت و کوچ شمردن آن حاال موجود  

  نه.   د، یدارد من با از ین

   یکه ما    شود از تمام صدق و خلوص و عشقمان، باعث م   م، یانجام بده   دیرا که با  یآن لحظه فقط آن کار  

  .داند که خودش م ییجا . آن می ریقرار ب  زندگ تی مورد عنا  ییجا  ی  ،زمان

   زندگ  تیمورد عنا   سراغمان که حاال پس من ک  دیایکه ذهن ن  م یباش  د یمواظب با  حت   دیهم نبا  نیو بعد از ا 

  د یبا  میدان که آن لحظه م  یز یآن چ   دیبا  فقطکه آدم وارد ذهن بشود.    شود هم دوباره باعث م  نی. ارمیگ قرار م

.  کند درست م   شهیبهتر که کار را از ر  دیده که شما انجام م  یکار  نی. و خب چه از امیرا انجام بده  میانجام بده

  .  دی. لطف کردیشهباز  یممنونم آقا  لیاست به همۀ خلق جهان. خ  کم  ی نیا
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  از فوالدشهر اصفهان فرزانه  خانم  ‐٣٠

 یو    داند خود م   فۀیزنده شدن را وظ   نیا  ذهنمن   م،ی به او زنده شو  دیاست که بانشان داده   حاال که زندگ  

  خود هستم.   یکه من درحال کار کردن رو  کند م  جادیدر ما ا یسر

  خداست.  شهی انسان هم  که درحال دهدما را در چارچوب فصل و وصل قرار م   یهافکر عمل  نیا

  دارند که  ٣۶٩٨ تیجناب موالنا در دفتر چهارم از ب 

  ز اصل  یار دور  بر م  ،یاپیپ ،یپِ 
  وصل  یِآرد سو  تیرگِ مرد تا

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

  تعلّق را خرد چون ره برد؟ نیا
  خرد  نیفصلست و وصلست ا ۀبست

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

   کرد ما را مصطَف تیوص نیز
  در ذاِت خدا دییکم جو بحث

  ) ٣٧٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

دنبال به  کهنیکن، تا جذبه تو را بشد، نه ا  ییتو تنها مرتب فضاگشا  انسان اگر از اصل دور هست  یا  ندیگو م

  . در ذهنت استفاده کن شدهن یتع  شیفکر از پ یو از  باش  طرح ذهن 

بفهمد چون خارج از منطق با سر بودن است و تنها ما را محدود    تواند را نم  » خدمتیب  ، علتیب  ، «رحمت  ذهن

  را پنهان کرده است.   ییو فضاگشا مقاومت ی و ب قضاوت ی هم ب نیو هم  داند  ها م ها و حس به جهت 

فرموده   پس را فراموش    وجو قبلۀ اصل! چرا که با جست دیا فکر نکناند که اصال در ذات خدحضرت رسول 

  .کند و ذهن هم ما را دچار وصل و فصل م  میشو ذهن م ریو درگ  میکن م

انسانِ درپرده دردمند است و درد    م؟یشو هم م   لیدچار تعج   طورن یو هم   میرو خدا م  یوجوچرا ما در جست  

تا    شوم نم  لیتبد  ریپس چرا من د  دیگو علتِ درد م  یی واهمانش و شناساانجام    ی جاو به   کند م  دیهم تول

  .  خواهم از درد م  ییرها یرا برا  لیتبد عن یبودم،  دهی جمله را من از خود هم شن   نیتمام شوند که ا میدردها

  ببرند و مرا به خدا زنده کنند.  توانند عمل و آن عمل، درد مرا م نیکه ا م یزنم  ییهاحاال دست به عمل  و

  موصول خُوست  ، ییدر پرده  یهر  
وهم وست  نیاو آنست، کآن خود عه  

  ) ٣٧٠٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  م، ی کن سمت وصل حرکت مو هر بار که با درد به   باشند نباشند، پندار خدا م   ییها اگر تنها فضاگشاعمل   همۀ

  . میشو م  دچار سرنگون جهینتمانده است و در   هنوز باق ذهنبه آن درد چون من  میگرد دوباره باز م 

که در خود    ییهامثال تجربه   داند، را نم   ی و فضابند  ییتفاوت فضاگشا  ها، دگ یمست همان   ندیگو موالنا م  جناب 

  ی ها و قضاوت   دادم ها درد مبه آن و    کن که تو اشتباه م  گفتم م   رانیبود که با پندار کمال به د  گونهن یداشتم، ا

  حضور است.  نی ا گفتم و م کردم م  مختلف

و    ی حضوریب  ب یحضور است. ع  نیا  گفتم  و م  گرفتن درد م   رانیکه باز هم د  زدم م  دست به حبر و سن  

  حضور است.   نیگذاشتم و گفتم ا رانیبد بر د نیقر

آن باز    ول  کردم، م  ییجمله به تصور فضاگشا  نیخودش کار کند و با ا یدارد، بر رو  به من چه ربط  گفتم م 

  ی فضابند   هان یهمۀ ا  کهنیها پس چه شد؟ فضا را باز کردن کجا رفت؟ غافل از اجنس آن  دنیکردن پر عشق و د

  شده.  جادیدر من ا یبوده است و تنها سر 

  : ندی گو  جناب موالنا م  حاال

  حد یو جامع و فارق ب  فکر محدود بد
  محدود بد، آن محو شد از نامحدود  آنچه

  ) ٧٩٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

گشوده شده غرق   یفکر محدودت را خاموش کن! و در عظمت فضا   ندیگو به من م  اتیاست اب  یاهفته   چند

  شو!

  اموز ی عدم نشو! از انسان عاشق ب  و چونگ   تیمحدود  ر یبه من گفت که درگ   رید  یاز بعد  ٩٢٧برنامۀ    طورن یهم

  عاشق هم در قضاست. را عوض کند ول  ایدن تواند که م 

در حال هالک شدن هستند. انسان عاشق    ن یسرزم  نیکه در کدام   آورد را به حساب نم   طرح ذهن  ،ذهنمن  

  . را رها کن  ذهنمن دیخدا را دارد که با  رتیغ

 ی پدریپ  ییبا فضاگشا  طورن یو هم  یو پخته شو  یتا وارد کارگاه شو  کار کن  دیعجله نکن! تو با  میاموزیکه ب  نیا

  .یاب ینجات  »شَتّ  میاز «سع 
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  خانم مهردخت از چالوس  ‐٣١

  

  . ٩٢٧داشتم خواستم خدمت شما و دوستان بخوانم. درمورد برنامۀ  متن ی

  د؟ یآ حضور م یاست که از فضا  یسر  ای  ذهنما سِر من   انتخاب

ا  ما ا  میکرد  دایپ  ذهنشدن سر من   ده یجهان با همان   نیدر  با  بلند    دگیهمان  ی  یسر که هرلحظه برا  نیو 

لحظه ما سرِ خرد کل را    نیا   خواهد جان از ما م   ی. موالنا کند ما را خراب م  زندگ  کند، م  جادیو درد ا  شود م

  .  میرا کنار بذار  ذهنو سر من م یریب ییبا فضاگشا

را به واکنش    کس  ایام  کرده  جادیام. درد اکرده   یکارخراب   ام ذهنکه چقدر من با سر من   دمید  اتیاب  نیبا ا  امروز

در لحظه نداشتم و تأمل نکردم که خرد خداوند     عجوالنه عمل کردم و توقف  شهیهم   ذهن سر من   نیام. با اواداشته 

خودم    ،ذهن   . در اختالِف سطح ستیکه راه درست چ  کردم م   حتیرا نص  رانید  ام ذهنسرِ من   نی. با ادیایب

  داشتم.  را نگه  

. شد رنجش در من م  جادیکه باعث ا آوردم  توقع را در خود باال م خواستم،  م  از همسرم زندگ ذهنسرِ من  با

را در    زیچخاطر پندار کمالم همه حرص داشتم، شتاب داشتم، به   خوردم، غذا م  کردم، م  دیخر  ام ذهنبا سر من

  یی زهایرا در چ   کنم. زندگ   تا من بتوانم زندگ  د،کس کامل باشنو همه   زیچهمه   کردم و فکر م  دمید نقص م

رف  را هم قبول نداشتم و ح  ران یسر د  حت   داد، و نشان م  گفت به من م  ام ذهنسر من  نیکه ذهنم و ا  دمید م

  حرف خودم بود. 

رفت،    رانید  شیپ  میآبرو  کردم اشتباه فکر م  ی. با  د یخر م  میرا برا دیمن حد  صد  یآبرو  ام ذهنسر من  نیا

ا  ول ا   اصل  یاست و آبرو    آبرو، تصنع  نی حاال متوجه شدم که  فکرها    ن یمربوط به اصل ماست که هرگز به 

باز فعال است که مرا   ام ذهنسر من  عن ی پرم، م ریبه فکر د یلحظه مرتب از فکر  نیا کهن یا از ندارد.  بستگ

ا  کشاند؛ م  ییای دن  یها جهت   به و سبب جهت   نیبا  م  ییهای ساز ها  ذهن  در  م  کنم،  که  آرزو  کنم فکر    م یبه 

باعث   ترش ی بله ب  ست،ین  ا هجهت   نیدر ا  بختحال متوجه شدم که خوش   ول  شوم، بخت مو خوش   رسم م

  .  شوند ما م  سرنگون

کارها   یسر نیکه با ا  سازد م  خود فصل و وصل ذهن  یمرتب برا  ذهنبرنامۀ امروز متوجه شدم که سر من  در

در ما درواقع    یار یکه هش   درصورت  شوم، و اگر انجام ندهم، از خدا جدا م   شوم و عبادات به خدا وصل م
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و   ستین  ت یفیک   یدارا    وابستگ  نیکه به خدا وصل نباشد و ا  ستین   یموجود  چیهجهان   نیخودش است و در ا

  ارتباط را حس و لمس کرد.   نیا ییدر عمل و با فضاگشا دیبا گنجد،  در گفتار نم

بردن هم   یپ  نیاما ا  م،یببر  ی ارتباط پ  نیکم کند تا به ا  تواند حضور م  شده بهزنده  یراهنما  ی  ریمس  نیا  در

  از درون تجربه کرد.   دی. بانشاند ما را فرو نم تشنگ

  بِدُو   مخلوق ستیتعلق ن یب
  عمو  یا چونیتعلّق هست ب آن

  ) ٣۶٩۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  فصل و وصل نَبود در روان  زانکه
  گمان  شد یفصل و وصل نَنْد ِریغ

  ) ٣۶٩۶ تیدفتر چهارم ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ل یبر از دل  یفصل و وصل پ  ِریغ
  ل یبردن بِنَنْشاند غَل یپ یل 

  ) ٣۶٩٧ تیچهارم، ب  ،دفتری مثنو ،ی (مولو

  د یشد : تشنگ لیغَل

خود را    ای خدا    میتوان پس با ذهنمان نم  ست،یمربوط به ذات خداوند ن  م یکن ذهن تجسم م  را که با   یز یهرچ

 شان  ذهنتا من   دهند، برنامه گوش نم  نیما به ا  انیچرا اطراف  دیآ به ذهن ما م  شهیمطلب که هم   نی. و امیبشناس

  . پندارد خود را خداگونه م  اساسی ب یکرهااز توهمات ذهن ماست که ف میوصل ترش یرا عوض کنند و ما ب

  ست در ذاتش تفکر کردن  آنکه
  ست یآن نظر در ذات ن قتی حق  در

  ) ٣٧٠١ تیدفتر چهرم، ب ،ی ،مثنوی (مولو

  به راه  رایآن پندار او، ز  هست
  هزاران پرده آمد تا اله  صد

  ) ٣٧٠٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و سر و خرد کل را کنار    میخود را مهم دانست   است که مثل هاروت سر ذهن  نیما از ا  یمسئله و دردها  تمام

  .  میخود را سرنگون کرد  ذهنمان شد و زندگ نی فرود آمدن ما در زم  ایباعث هبوط  نی که هم میگذاشت

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۲۷-۱مشار

  78صفحه: 

  هاروت از مالکِ آسمان  بود
  شد معلَّق همچنان  یعتاب از

  ) ٣۶٢٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زآن شد، که از سر دور ماند   سرنگون
  راند  شیرا سر ساخت و تنها پ شیخو

  ) ٣۶٢١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

در     شرفتیپ  م، یگوش ده   زی عز  یموالنا   ات یبرنامه و به اب  نیو به ا  م یکار ببرخود را به   ذهناگر ما سر من   پس

  جا ن یچهار مورد را ا  نیکردند که ا  دیبرنامه شما پدر بزرگوار، به چهار مورد تأک  نیداشت. در ا  مینخواه  تیمعنو

  عبارتند از:   هان یو ا کنم ذکر م

  شد.  میسرنگون خواه  م،یخود جلو برو  ذهناول موضوع سرنگون شدن است که اگر ما با من  ‐١ 

.  ست یشدن آسان ن  سریب   ول  م، یشو  سریب  د ینابسامانمان با  تیوضع یسر داشتن و اقتضا   افتن ی بعد از در  ‐٢

و شرم داشته    می و کوچ کن  ری حقمردم    یخود را جلو   م یکه بخواه  ردیگ شدن در ذهن صورت نم   سری چون ب

   عن ی  م یلحظه با تسل  ن ین کار در ایرا داشتن، سر خرد کل را داشتن. ا   سر زندگ  عن یبله سر نداشتن    م، یباش

  . ردیگ و قبل از قضاوت اتفاق صورت م  دوشرطیبدون ق دهد لحظه که ذهن نشان م  نیاتفاق ا رشیپذ

   

را حبر و    رانید  دیما نبا  . ول میرا عوض کن  رانیو د  م یکار داشته باش   رانیکه ما با د  کند م جابیسر ا  ‐٣

و    میجان گوش کن   یبه موالنا بله    م،یخود بلند نشو  ذهنو با سر من   میخودمان کار کن   یو فقط رو   م یکن  سن

  .  میعمل کن 

باز ما را رها نخواهند کرد. و آن موقع    رانید  م،ینداشته باش  یکار   رانیاگر ما با د  کهن یو مورد چهارم ا  ‐۴

    م؟ی شو سریب ا ی میعمل کن  ذهنبا سر من  م؟یچار کن دیبا

و مر و    داند نجات خود م  ۀ یکه دمش را ما  میهست   و مثل روباه   میشو گرفتار م   م یدار  ذهنکه من   زمان   تا

  . ذهنمن  ماست، نه در زرنگ   که پا همان زندگماست  ینجات ما با پا  که دارد، درحال لهیح

است     ذهنسر داشتن من   هم نوع   نیا  م،یبه خداوند وصل شو  میتوان ها نمآن   دییکردن مردم و تأ   رانیبا ح  ما

  . مینشان ده  یخود را معنو   د،ییو گرفتن تأ تیبا حرف زدن در مورد معنو م یخواه که م 

  ن ی قانون جبران در قبال زحمات پدر بزرگوار است وا با ا  یاجرا   یفقط برا  سمینو مطالب را م   نیحال اگر ا 

  داشت. ممنون از زحمات شما.  توان نم ییادعا چیه ذهنهمه سر من 
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  خانم مژده از آلمان   ‐٣٢

  

. مژده هستم از آلمان مزاحمتان  پمیتبه جانتان. استاد خوش   د یایاستاد. ماشاءاله ماشاءاله، ماشاءاله ب  سالم

  .شوم م

  مردم؟   یهاغامیاز پ دیآ خوشتان م  د؟یشنو را م  هاغام یپ  د؟یخانم مژده، خوببله   آقای شهبازی:

واقعاً از هرکدام   د،یگذار که م  از وقت  هستند. مرس  گنج   ی است استاد. هر کدامشان واقعاً    عال   مژده:  خانم

  هستند، ممنون استاد.  د یمف  لیخ  شود، خوِد من م   ذهنمن   یبرا ییشناسا ی

   را گذراندم، ول  سخت یروزها  لیخ  دم،یکش درد آگاهانه م ل یخ  ریدو سه ماه اخ نیاز مزاحمت، من ا غرض

را در خودم   ذهناشتباه من  یاآلن زنگ زدم که مژده بدهم که خدا را شر که به من نشان داد خداوند، الوها 

  خوب را بدهم.  ی و اآلن هم زنگ زدم زکات رو دم،ید

سرزنش، پس چه موقع   افتادم، م  یطلبهم در تلۀ کمال   لی خ من، ول  یبرا ریچند ماه اخ نیسخت بود ا لیخ

 کرد کمم م    لیموالنا خ   تی آن ب   ول  شدم، م  دیناام   ،کش زحمت م  همهن یا  ی تو که دار  ، یپاک بشو    خواه م

  هم بود: خودم   تیکه ب

   هر خَس ید یدر دل گر بد خارِ
  ؟غمان را بر کس  یبود ک  دست،

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

  ر، یاست د  ن یراه هم  دهد، را به من نشان م  ها نیکه خداوند دارد ا  کردم و دعا م  خواندم م   را ه  ن یهم  و

  د یکه شما هر هفته دار  تی ب  نیمن، که باز ا  رسم که پس چه موقع م  افتادم تله م  نی. باز در امیندار  دنیرس

  کهچقدر کم کرد   د،یکن تکرار م 

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  را بذار، صدرِ توست راه  صدر
  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که سارا جان اآلن گفتند، واقعاً    طور ن یهم  زمیبه همۀ دوستان عز  خواستم استاد م  ر،یتجربۀ چند ماه اخ   ی  و

سخت است    ل یخ  دهد، خداوند حاال با قضا و قدرش نشان م   عنیدر خودمان،    مینیب م  یز یچ  ی که     آن زمان

  . میبترس  دیواقعاً نبا  ول ش،یزهایچ  بعض

نجات آن    یبرا   دیحفظ کن   د ییگو م   شه یکه شما هم  ییهات یدنبال آن ب  میبرو  میواقعاً بِدَو  د یهمان لحظه با  عنی

   عن یکه واقعًا نشانم داده،    ییزهایچند سال، چ   نیکه داشتم در ا  یاکه الزم است. واقعاً من تجربه   ییهالحظه
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  ی ز یچ   نی چنهم   ی  کند کتمان م  ذهنمن   نیا  ظرافت خاص  یبا    قدرنیکه اصال ا  دیآ م   ترس  یلحظه    ی

  . کند آن لحظه وِلت م ر،یاست د ادی درونش هست و خداوند هم که ماشاءاله صبرش ز

  ق یطر  یحاال از   دیآ آن، آن موضوع باز م  دیآ م    . ولدم یانجام دادم و د  بود که من خودم عمل    اتیتجرب  نیا

  . می بترس د یاست که نبا ن ی. واقعاً ارید طیشرا ی در  ر،یکس د ی از  ر،ید

خودمان را سرزنش    دینبا  م،یبترس   دی. نبارید  میندازیو ب  می نی را بب  هان یکه ما ا  دیکش زحمت م   دیدار  همهن یا  شما

 کردم  در خودم است که اصال فکرش را نم  ییزهایچ   ی بد هستند. من    ل یواقعاً خ  یی زهایچ  یکه  چون   م،یبن

  ی  کردمکه اصال فکر نم  دمید در خودم م  را وقت  دلسنگ   قدرنیا  ول  ست،ین  تی حاال جنا  ن،ی چنهم   یکه  

  در من باشد.  یز یچ  نیچن هم

   ی ما دنبال    کند، نم  فرق  انی آقا  ایها  که ما مثال اصوال ما خانم   دیشما فرمود  یزیعز   ی استاد به    یروز  ی  و

 ن یکه ا  دیو شما گفت   م،یمحبت کن  م،یعشق بده  ریدخوب باشد، به هم  زیچکه همه   میگرد م  واقع  نی عشق زم

  م.یدار ذهنمان من چون ما همه  ست،ین ریپذاصال امان 

که دل    دمیرا واقعاً د  نیآدم دل ندارد. من ا  ،ذهنکه واقعاً در من   دمیبود که من در خودم واقعاً د  یز یچ  نیا

حاال   حاال در هر نوعش، ول   کند نم  است که تمام روابط، فرق  نیخاطر هم سنگ است و به  یواقعاً    ست،ین

آقا،    یخانم چه برا  یباشد چه برا  یا رابطه یمسئله ازدواج هست، حاال    شده شرط   لیمسئلۀ خ   ی  نیچون ا

من    دییگو خب شما هرچه م  که، ول  دمیصحبت شما را واقعاً د  نیبدنم استاد ا  ی هاواقعاً من با تمام سلول 

خودم کار کنم و    یو رو   نمی بب   بذرد که آن را واقعًا عمل  دیبا  ل یخ  ستم،ین  زیچ  اد ی اصال ز  ،ذهنمن  دانم نم

  ... .  هان یا نمیبب

  زتر یت  من ه  یاریهش  نیکه ا  دیهرحال دعا کن . به کندفرق م   یماری با خود ب  یمار یعلت ب  دییگو م  شهیهم  شما

   واقعًا راه سخت   لی است، خ  ادیز  لیکمتر بشوند، خ   نی خرده ا  ی  دانم شاءاله زودتر، نمان بشود که    زتریو ت

  است. رینظیاستاد، صدر شما ب دیسته شهی شما هم  کند، شاءاله که خداوند کم مان  است، ول

لیخود شما خ   اصال   وخود شما هزار بار گفتم در همه تلفن   یبرا  د یهست  یخوب  ی ال گفتم،    م یهامن. من اصال

  تیبلغزد، همان فقط خود شخص   میپا  خواهد که م   ییاصال هرجا   د،یکن که م  ییاز کارها  تان، اصال از آراستگ 

  .کنم درجا، واقعاً خدا را شر م  نهما شوم، م  کارها نف ل یچشم من، من از خ  یجلو دیآ شما م

و حاال آن موقع    داشت سرکش  ِ ذهنمن   لیکه خ   دیاستاد با شما تماس گرفتم، شما به من گفت شیال پس  چهار

   ول   دم،یدر خودم د  زهایچ  ل یواقعاً خ  ش،یچند ماه پ  رانیبعد من امسال که رفتم ا  ، داشت  دیگفت  دیلطف کرد
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را به من نگفته بودند، خواستم    نیحاال هم ا  تابودم،    دهیام شنبود که از خانواده   دبیف   نیخواستم که چون ا

  .دهد جواب م  تانیهاهم به شما، واقعًا زحمت  میبو  یهم به خودم تبر

را در تو    رییعمال تغ   میواقعاً دار  م،یآورد  مانیا  یبه استاد شهباز  ریمامانم و...،امسال گفتند ما واقعاً د  من

   ول   دم،یرا د  ذهناشتباه من   یالوها   ل یخ  دم،یرا در خودم د  زهایچ    لیباز من خودم خ   کهن یبا ا  م، ینیب م

به خدا دارد   ول  د،یکش زحمت م  لیخ   د،یکش زحمت م   ل یاستاد. واقعاً خ  ممنون مرس  میخواستم به شما بو

مان  همه   یواقعاً دارد روسالم است،    یواز کوچ و بزرگ و من که چهل   رید  دی نیب م  د یدار  دهد، جواب م

  .دهد جواب م 

شاءاله  ان  رم،یگ شده استاد، من باز دوباره تماس م   قهیهفت دق  دیببخش  م،یبو  خواستم که م  یمسئله آخر  و

  .کنم م  ان یرا بعداً ب  یبعد  اتیتجرب
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  ش یخانم شهپر از اتر  ‐٣٣

  

  :دارد خود باز م    که انسان را از زنده شدن به ذاتِ اصل ییهاگاه لغزش

  : رانید یِتمرکز بر رو  ‐١

همسر،    حت   م،یانداز م  رانید  یخودمان باشد، نورافکن را رو   یِنورافکن فقط و فقط بر رو   کهنیا  یِجا به  کهنیا

از    م،یدار  رانید  حتیو نص  رییبه تغ  لیاست و م  رانید  یکه تمرکزمان بر رو  مادر. تا زمان پدر و    ایفرزند  

دچارِ    تیو در نها  میاندازم   قیخداوند را به تعو  عنی  مانه یشدنِ خود به ذات اول  لی و تبد  میمان  خود باز م  رِییتغ

  . میشو درد م

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

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

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

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

  نکردن قانون جبران: تیرعا ‐٢

. توجه نکردن به قانون جبران، ما را از  یو چه معنو   ی چه ماد   ها،نه ی زم  ۀنکردن قانون جبران در هم  تیرعا 

 م ییگو و به همه م  میکن موالنا را حفظ م   اتی از اب  تیمثال چند ب  ی. برادارد بازم  دنی شدن و به حضور رس  لیتبد

  م، یده انجام م مان ذهنمن  و مصنوع  بدل تیثی و ح  ارجمع کردنِ اعتب  ی کار را تنها برا نیو ا میکه موالنا بلد

  . مانه ی شدن و زنده شدن به ذاِت اول لیتبد ینه برا

جبران    میده که به برنامه گوش م   موقع   کهن یا  ایو    م یکن جبرانش نم   دهد ما انجام م  یبرا  یکار   ر کساگ 

  . میکن جبران نم  یو از لحاظ ماد   میسینو نم غام ی. پمیندار مال ای  یمعنو

  مرو، جانب بازار جهان  رهیخ  ا،یم رهیخ
  ی آن نَبر  ، نده نیا ،یو شَر  ع یبِ نیدر زآنکه

  ) ٢۴۵۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ادعا کردن و پندار کمال: ‐٣

و پند    حتیاست و شروع به نص  کاف  م،یاز موالنا بلد  ات یو اب  میدیبه حضور رس  یچون تا حد  م یکن فکر م  کهنیا

به حقارت نسبت   ای  یهر وقت حس برتر  که درحال  م،یکن م  یحس برتر  رانیبه د. نسبتمیکن م  رانیو اندرز د
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و قضاوت هم مقاومت به همراه  میکن . چون قضاوت م م ینیب م  ذهنچون با من   م،یلغز م  م یدار م، یدار رانید

پا    رِیالست را هم ز  ب،یترت  ن یو به هم   مینیب خودمان را از جنسِ الست و خداوند نم  کهن یدارد، مقاومت به ا

  فکان ما را امتحان خواهد کرد. قضا و کن  یرو ین می . هر وقت ادعا کن میگذار م

   خَس اطی خ یِکند دعو  چون
   ، اطلساو شَه شی در پ افکند
  ) ۶٨۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

او    شِیپ   کند، خداوند و زندگ  دانم بلدم و م  یِ کند، ادعا   اطیخ   یِ خداوند ادعا  عن یمقابل شاه    در   کس  اگر

حضور    یِار ی شدن به هش  لیقادر به تبد  ذهنما با من   که کند. درصورت   اطیکه خ   اندازد اطلس خودش را م

  . میستین

ک را؟  شیخو ۀدست  غ،یتراشد ت  
  را  شیر نیسپار ا به جراح  رو،

  ) ٣٢٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : یعدم شُرگزار ‐۴

  ستگفتند: در دل علّت ایانب
  ست آفت  از آن در حق شناس که

  ) ٢۶٧٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ل ی است که در مرکز ماست و ما را از شرگزار بودن و تبد  ضی ها مرو انسان   زهایما با چ   یِها شدگت یهوهم   ۀهم

  . داردباز م  مانه ی شدن به ذاتِ اول

   عن یبه او  میلحظه بخواهبهلحظهو   مین یخودمان را از جنس خداوند بب  کهن یا یاست؛   به دو معن قدرشناس 

و شُر است. شُر بابت داشتن    قدرشناس   معن  به   . دوممیزنده شو  و به زندگ  میشو  تر ینزد  مان ه یذات اول

.  یتکِ همراهان معنووجود تک  خاطرِگنج حضور و به   ۀرنامموالنا، شر بابتِ ب  اتیخاطرِ ابشُر به   ،یمعلم معنو 

  .  مان و درون  رونیب  یِهات یخاطرِ خوب شدن وضعبه  قدرشناس 

آ   ایآ زندگ  ن یهم  ایمن قدرشناس هستم؟  به  آ   لحظه قدرشناسِ زنده شدن  شاد  ا یهستم؟  و     و خوش  ی قدرِ 

ا هر هفته کامل نگاه  گنج حضور ر  ۀ برنام  ای دارم؟ آ  تی لحظه حس رضا  نیدر ا  ا یآ  دانم؟ را که دارم م    آرامش

عمل    رم،یگ م  ادی گنج حضور    ۀکه از برنام  به نکات   ایآ  کنم؟  گوش م  امی همراهان معنو   یها غامیبه پ  ای آ  کنم؟ م

    شوم؟ سرکش م  شوند بهتر م  میهات یوضع  وقت ای آ کنم؟ م
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 اش  و نادان با کاهل ذهنمن دهم نه، اجازه م ای  کنمقرار داده استفاده م  میرو شِی پ که زندگ از امانات ایآ

اصال چرا    کنم؟ م   ییو کارافزا  کنم خوبم را هم خراب م   یهات یوضع   یطور ن یمن را به خودش مشغول کند و ا

  دارم؟  تبه قدر  لیحرص و م  ایکارم؟ آطلب   ای آ ستم؟یقدرشناس ن 

  تو و، فراموش  ناسپاس
  تو نوشنآورد آن عسل ادی

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

  فضا بسته شده است: که واکنش و دست به کار شدن درحال ‐۴

صبر    دیپس فضا بسته شده، با  کنم، قضاوت م   ورزم، حرص م  کنم، حسادت م   ترسم،  م  رنجم، که م  وقت

جان «ناظرِ آرام باشم» و صبر کنم    دهیقوِل سع ناظر باشم، به  دیواکنش نشان بدهم. با کهن یکنم از ا  زیکنم، پره

بهتر    یلحظه فضا باز کنم، برا  نیاتفاق ا  اطرافِفروکش کند. هر وقت که توانستم در    جاناتمیتا فضا باز بشود و ه

  یی جز کارافزا  کنم نم  یشده وارد عمل بشوم، کار که فضا بسته   شدن اوضاع دست به کار بشوم. چون اگر زمان 

  و ناظر باشم.    نمیساکن بنش  دیپس با شوم، دچار درد م تیو در نها

  خارپشتِ هر بال خود را مزن تو هم، هال!  بر 
  ورد خوان: جاء اْلقَضا ضاق اْلفَضا   نی و ن،ینش ساکن

  ) ٢٠شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

   غیتجوجه   یهاغ یساکت باش و خودت را به ت   افتد، م  یاتفاق بد  وقت  عنی  شود، قضا آمد، فضا تنگ م  وقت

  .  دیآ م  حل مسئله از طرف زندگنزن. هر وقت فضا گشوده بشود، راه  ذهنمن  ای

  : ها دگی همان  ییترس از شناسا ‐۵

کوچ    ذهنمن   ها دگ یو انداختن همان   ییچون با شناسا  د،یآ م   ذهناز من   ها دگیهمان   ییاز شناسا  دنیترس

نترسم،    ندازمی کنم و ب  ییرا شناسا  میها دگیهمان  کهنی. پس، از ا شود تر مما مشخص   ذاتِ اصل   ول  شود، م

  . رسد نم ام به من اصل یبیچون آس

  رو، چون سپِر شجاعت شی و پ ر ی پذ زخم
  زِه مدِه تا چو کمان خمانَمت  ِریبه غ گوش

  ) ٣٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

اصل تو از من است  ،گوش نده، تو سپر شجاعت هست ات ذهنبه من  د،یگو از زبان خداوند به انسان م موالنا

امرِ    م یو تو مانند کمان خم شو و تسل  کشم صورتِ کمان ممن تو را به   ، حضور هست  یِ اریو تو از جنسِ هش 

  تو فکر و عمل کنم.  قیفکان بشو، بذار من از طرکن 
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  ییناطق امِر قُل تو ،ییچه بود؟ که کل تو گل
  بدانَمت ،ندانَدَت، چون تو من یدگر گر 

  ) ٣٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

«امرِ قُل» و فرمان قل را از    خواهم و من م  از جنسِ من هست   عنی  ، تنها گل بله کل هستانسان تو نه   یا

موضوع   نیا  . تو که امتدادِ من هستشناسد صورتِ جنسِ من نمتو را به  ذهنکنم، اگرچه که من  انی تو ب قیطر

  افت ی را در  لحظه فضا را باز کن تا خرد من، خرد زندگ  نیپس هرلحظه در اطرافِ اتفاق ا  ،که کل هست  دان را م

  . و پخش کن   کن

  ؟ و چه جان  که چه کان تو چه دان ،چه دان تو
  د ی کز بشر آ  یهنر  ند یدا داند و بخ  که

  ) ٧۶٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

  

  �🔹🔹�پایان بخش سوم �🔹🔹�
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  از کانادا   ماین  یآقا ‐٣۴

  

یمثنو  ٔ ده یچ :  

 ن یاگر ا  عن ی.  یاز تمام مثنو   ستی اخالصه  ریز  تیفرمودند که سه ب  یشهباز   یآقااست که    ادمی  یابرنامه   در

  ما زنده شده است: یبرا  یکه کل مثنو یانگار م،یو درک کن  می را خوب متوجه شو تیسه ب

  کشد م  رونی ز مرده زنده ب چون
  که مرده گشت، او دارد رشَد   هر 

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

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

  الصمد  اْلحشو تا مخِْرج مرده
  آورد   رونیمرده ب نی ز ییزنده
  ) ۵۵١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  راست رفتن  : به راه رشَد

ْخرِجماْلحزندهٔ آورنده  رونی: ب   

  

  که نیبا ا  گفتم، جا ممشل داشتم، مرده و زنده را جابه   اتیاب  نیحفظ کردن ا  یبارها برا  لیاست در اوا  ادمی

به تأمل دارم که اشتباه    ازیاوقات ن   هنوز که هنوز است هنگام از حفظ خواندشان بعض  است، ول  تیفقط سه ب 

  نخوانم.

  خواهد  م   یاهنرمندانه و رمزگونه   اریصورتِ بسداشتم، متوجه شدم که موالنا به   اتیاب   نیا  ی که بر رو  یامراقبه   با

  . صبر کن  دیات زنده شود، بامرده  کهن یا یکه برا  دیبه من بو

نم   عنی  ذهنت  زنده کن  تالش کن  خواهد با  را  مرده  بله بکه  مرده که همان   ٔآورنده   رونی.  از  زنده    انه ی 

  .  کند ن» کارش را مفکاهمان «کن  ا ی شودش» است، با «بشو و م پروردگار عشق و آگاه

جا  مرده و زنده را جابه  ت،یموقع حفظ ب   که حت  خودم کار کردن است. من  یفقط کارم صبر کردن و فقط رو   من

چه که در ذهن  در عمل، به آن   توانم چونه م   زنم، لنگ م  زین   و در مرحلۀ ذهن  کنم و اشتباه م   خوانم م

  زنده شوم؟  گنجد نم
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  ی ز یو چ   ،ی مرادیب  ران،ینکردِن د   خود و حبر و سن  ی خصوص به تمرکز بر روبه   توجه  ر یاخ  یهابرنامه   در

  ات یرا با تکرار اب  م یمفاه  نیا  ست،ی مثنو   ٔ ده یمذکور چ  تیجا که سه بشده است. از آن   ران،ینخواستن از د

  صورت زنده مشاهده کردم.ها به در آن 

  خود:   یبر رو تمرکز

طلبِ درست شدن و اصالح    اگر کس    عنی.  شود م  دهی کش  رونیاش بکه مرده است، زنده    که کس  ند یفرما م

  اول مرده شود.   ست یبا را دارد، م  شیشدن و زنده شدن به اصل ذاتِ خو

 ٔ نُهم است، مرده   یکه هشتَم گرو  که من  نیاو را زنده کند. نه ا  تا خوِد زندگ   رد،یآگاهانه بم  اش ذهنبه من   عنی

  رفو کنم.  یرید

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

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

را حبر    رانی. پس اگر دکشد م   رونیاز مرده زنده را ب  ن ی قیبدون ش و    عن یحتماً.   عنی: «چون»،  ندیفرما م

نفسِ زنده محوم به مرگ   ن ی. چون اخال  یزدیو از عشق ا  کنم در اصل خودم را دارم بدخو م  کنم م  و سن

  . کندخدا دخالت م   کاردارم که در   »  کنم، در اصل «من حتی را نص  است و من اگر کس

از مردنِ    کهن یکنم، نه ا  هیدرد را آگاهانه بشم و بر خود گر  نیاکنون ا  دیدرد و رنج بشد. پس با  دیپس با 

  به نوحه بپردازم!  رانید ذهنمن 

من ندارد. اگر هم آگاه   حتِی به نص  ازین  ابد،ی راه راست را م  ای رشَد    رد،یخود بم   ذهن آگاهانه به من   کس  اگر

  ی کار کردنِ من رو  دنِیبا د  دیتا شا  رانید  یبرا  شوم م  یانه یپس آ  نم،یب ها را مآموزش   نیمن که ا  ستین

  نه، بماند.  ای کنم خودم درست کار م   یو لطِف خدا بر رو  ت یآگاه شوند. اگر البته خودم با عنا ز یها نخودم، آن 

  : یمرادیب

حضور در انتظارم است، پس   مرگ، تولدِ  نیو پس از ا  ست ذهنآگاهم که رشَد همان مردن به من   نیاگر از ا  من

  و پاکِ عشق از آن طلوع خواهد کرد.    یزدی أ زنده  یِکه انرژ  دانممرد، م  ام جهان نیاگر مرادِ ا

  تِ یبا صبر و رعا  ستیبا نهفته است که م  در اصل درخت  کنم، که در خاک م  یادانه   نیکه در ا  فهمم م  حال

نهفته شده است. رشَد و    ها سخت  انِیاست که در م   همان بهشت   نید. اقانونِ جبران و مزرعه بذارم بار بده

  ام.مرده ام ذهنچون آگاهانه به من  ام،افته ی قالووزم هم خودم در درون 

رانیاز د یزیچ  نخواستن :  
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  خواهم،  را م  ها حضورِ نهفته شده در سخت  فرمود که اگر جنت، بهشت، همان درختِ   غمبر یاست که پ   نینه ا  مر

 ام افته ی   یدر اصل رشَد  رم،ی بم  ذهنبذارم و به من   نیرا زم   تیبخواهم؟ خُب! پس اگر من  یز یچ   رانیاز د  دینبا

  .گنجد که در ذهن نم شوم، آن  م شی خو که همان جنت است. آن وقت است که قائم به ذاتِ 

  از، ینیب  یصمد، خدا   کهنی ا  ی. پس من براکند م  که همان صمد است، در من تجل زنده از مرده  ٔ آورنده   رونیب 

  نخواهم.   ی ز یچ کسچ یاز ه  ست یدرختِ حضورم را تنومند کند، با

وابسته    ا یو   زهایگرفتن از چ   زندگ ازمندیخودم ن   که صمد را در درونم بدهم درحال  تجلّٔ اجازه  توانم م  چونه 

و درو کند.    دیشخم بزند، بارد، برو  گذارم  زنده از مرده است، پس مٔ آورنده   رونیهستم؟ اوست که ب  رانیبه د

  .د خواهم ش  میرا هم با اصحاب سه  وهیحتماً محصول و م 
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    میخانم مر  ‐٣۵

  

  دوستان حاضر.  بزرگوار و تمام  زیو عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عز سالم

   درواست ،یسریسران را ب گر 
  درواست  یرا سر   سرنگونان

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

از سر و عقل محدودِ ذهن که از   ی رید  ییشمس موالنا. شناسا  وانیاز د  ٢٩١٩و غزل شمارۀ    ٩٢٧شمارۀ    برنامه

به   است، انسان را در هر جهت   یصبریو ب  یشریراه ب ،بهتر، راه کاهل   شتریو هرچه ب  ییراه خود که راه جدا

  . کشاندبست مبن

سر و عقل    کهن یاز ا  . آگاه شود م  ن یغم و خشم و ک   ۀیکه با بانگ زشت خود، ما   یسر و عقل محدود   ییشناسا

  آن ندارد.   یبرا  نجز سرنگو  عاقبت   ،زندگ   رتِیو قانون غ  ردیگ قرار نم  زندگ  دِییمحدوِد ذهن مورد اجابت و تأ

  شودغم م یۀزشتم ما بانگِ
  شود خلق از بانِگ من کم م مهِر

  ) ١٩٩٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آوازم به هر جا که رود  زشت
  شود م نیخشم و غم و ک یۀما

  ) ١٩٩٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ت ی ذهن برخاسته و آثار آن قطع شدن و کم شدنِ مهر و عنا  که از سرِ عقل محدودِ  ست زشت، فکر و عمل  بانگ

پندار   رِ یاست که با تصو یدنبال دارد. آثار آواِز زشتِ ذهن، داشتن سرخَلق را به  تِی و کم شدن مهر و عنا  زندگ

  است. بختو خوش   کمالِ خود، خواستار و طالب زندگ

   خود، سرنگون   یو تمرکز رو   زین با صبر و شر و پرهناظر و مراقب آن بود   ، اعتراف به داشتن سرِ ذهن  اما

  هرچه زودتر آن را به همراه خواهد داشت. 

  گله  نیآواز کم شد ز زشت
  دله یبرحمت  یشد بر و  خلق

  ) ٢٠٠٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که به    تی رحمت و عنا.  ست زندگ   تِیاز آن، رحمت و عنا  زیسر، صادق بودن، اعتراف به آن و پره  نیا  دنید

  . بخشد م  ییانسان را از خطرِ به دام افتادِن در اسباب و علل رها ق،یال یو کم استاد و راهبر  یار ی
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  رهاند مر ترا  یکه استاد بو
  کشاند مر ترا  رونیز خطر ب و

  ) ١٩٨٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .  ردیگ قرار م تیآن، در اولو دیو د  و انداختن سرِ ذهن ییبزرگان است که لزوم شناسا یار ی با کم و  تنها

  ن یه  ستیچو زورت ن کنم ییزار
  نیبسر مش از راه یکه کور چون

  ) ١٩٩٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ستی از مرکز   نیدلنش   یالحظه، ناله  نیدر برابر اتفاق ا  ییگشاو فضا   میعقل محدود ذهن و تسل   به ناتوان  اعتراف

  . ردیگ قرار م  که مورد مهر و رحمت زندگ 

  ما موم کن   دلِنیخدا سنگ یا
  ما را خوش و مرحوم کن نالۀ

  ) ١٩٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . والسالم
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  خانم حداد از کرج    ‐٣۶

  

  » یگزار«سپاس  

  

تشر از زحمات شما استاد    یبرا  ی. خواستم مطلبیو دوستان گنج حضور   خدمت شما استاِد گرام  کنمم  سالم

گونه خالصانه  تک ما هم همانند شما همان که تک   دوارمیاز زحمات شما کرده باشم. ام   یو تشر  سمیبنو  گرام

اثر کرده    ترش ی ند در ما هم باز زحماتِ شما جبران شود و نور خداو  یاگوشه   دیتا شا  می و فعال باش  م یتالش کن

.  میاکرده  جادیفرق را ا  نیکه ا  میما هست  نیو ا  گذارداست و خدا فرق نم   سانیتابش    نیشود، که ا  دهیو تاب

  . می قلبمان را بازتر کرده باش چۀیکه در   دیام

که انتخاب   گونهنیاست. به ا  السالمه یعل  میکار حضرت ابراه  هیبزنم، شب   مثال  شیشما را اگر بخواهم برا  کار

  السالمه یعل   لیفرزندش حضرت اسماع   خانۀ خدا را با همراه   السالمه ی عل  م یبود که حضرت ابراه  گونهن یخداوند ا

  بسازد.  

جا وجود آن   رهیسنگ و خاک و غ   لیمصالح ساختمان از قب   السالم،ه یعل   می دراز، قبل از حضرتِ ابراه  ان یسال

قرار دادند  شانیپا ریخودش را دارد، که حضرت ز حیتوض ییآن سنگ حجراسود که خود به تنها  ند. حتداشت

ساختن    یماست که برا  ذهننماد من   اهی س  نگِبشود گفت که آن س  دیباالتر خانه را ساختند، شا  یها و قسمت

شود و    نیتا خدا با ما قر  می پا بذار  ریرا به ز  شیهاکامال آن را و خواسته   د یو به اتمام رساندن خانۀ دلمان با

  ها  دگیانداختن همان   یبرا  م یاگر همۀ تالشمان را هم بن   حت   میکار را نکن   نیخانۀ دلمان خانۀ خدا شود، که اگر ا

باال    میپا گذاشت تا بتوان  ریکامال آن را به ز   دیبا  .میخانۀ دل را به اتمام برسان  نیساختن ا  میتوان نم  ،ذهنو من 

شاعران، قبل از شما و   ۀیموالنا و بق ی. شعرهادیاما انجام داده یهرحال اآلن شما هم همان کار را برا. بهمیبرو

و ب   لیو خ   کرد نم    ها توجهبه آن   کس   اند، ولجا بودهآن   ی دراز  ان یما، سال  رد    الیخی راحت  از کنارشان 

  . میاشده

ساختن خانۀ خدا استفاده کردند، آن مصالح را در مغز ما    ی ها را مانند آن حضرت که براو آن   دیاآمده شما    اما 

  چ یه   ریها دکه همۀ آن   دی اها را در مغز ما جا داده قدر خوب آن و آن   د یکرد  یو خانۀ دل ما را بازساز  د یجا داد

است. آن هم مقصرش    ند، اگر هم بلرزاند خسارتش هم جزئجا ب  از  ایخانه را بلرزاند    نیا  تواند نم  یالرزه ن یزم
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شود، ثبات    ختهیکه اگر بر جانمان ر  یا . آب زندگمیده مصالح آب م  نیکه در عمل چونه به ا  م یخود ما هست 

  خواهد کرد.  جادیرا در ما ا ندگ ی و پا را در ما و سازندگ 

  ی ها مان یمصالح و س نیتر شود؟ ما هم به اتا محم و سفت دهند کردن آب م  ییبعد از بنّا  مانیبه س دیادهید

   با عمل آِب زندگ   دیبا  د،یاکرده  یشاعران و بزرگان که شما در دل و جان و در مغز ما جاساز   ۀیموالنا و بق  اتیاب

و فضاگشامیبده پذ  یی . همان آبِ حضور  ثبات شویو تسل   رش یو  با  و  تا محم  و صبر،    . و هرچه تالش میم 

و حضور ناظر   میگذار و ما با ثبات در عدم پا م شوندآرمه م به بِتُن لیتبد هامان یس  نیا م،یانجام ده یترشیب

  .میشو م

و در آرامش مطلق    داریجز گوش که در همۀ لحظات بکند به  عرضِ اندام م  یجور    یبدِن ما اندام، هرکدام    در

با حرکت    تشانیالعمل دارند و فعالعکس   رندیگ که درد م  ها وقتاندامکه    صورتنیااست. به  تیدر کار و فعال 

حاالت را    نیاز ا  کدامچ یگوش ه  ول   شود، م   گ چشم کوچ و بزر ِ مردم   . حتشود  و تکان دادن، انجام م

و   دده العمل نشان م که عکس   یی جا  نیاول  م یخواب هست  وقت   و ثبات کامل دارد، حت   دهد از خود بروز نم 

  .شوند اندام فعال م  ۀیو بعد بق کند م  داریگوش است که ما را ب شود،  م داریب

که در کمالِ آرامشِ مطلق،   دینیب گوش است. پس م  افتد که از کار م  یعضو  نیدر لحظات آخر عمر هم آخر 

ما،    یار ی ما در هش  یِریادگیو    غامیپ  دنِ یرس  یاندام برا  نیتر و جزو اصل  باشد اندام، گوش م  نیترجزو فعال 

گوش کردنِ با عمل    ا ی. آمی کن گوش م   ونهچ  م،یده را گوش م  یز یمهم است که چ   لیکه خ  کند، نقش م   یفایا

  بدون عمل؟   ایاست 

مثال    ذهناست که به مغز راه دارد، که اگر آن داالن را محل عبور من   گوش، شل آن مانند داالن  نیهم   که

مواظب    دیبا   لیجاست که خ آن   ذهنآن من   م،ی بشنو  میخواه  که م  ی زیهرچ   م یاست که توجه کن  قابل توجه  م،یبزن

مهم است، که همان    میشنو م  چهنه!    شود، م   تهگف   یزی چه چ  کهن ینه ا  م،یشنو که آن مطالب را چونه م  میباش

وجود دارد که    در گوش داالن  مییاگر بو  طورن ی. مثال همشود و به عمل درآورده م   شود م  در مغز ما حاک 

ما در ماست که آن در همۀ    ت یحالت مانند حضور خدائ  نیداالن، داالن ذهن است، در بدن ما ا  نیهمانند ا

لحظات در ما وجود دارد و ح    ذهناست. و او هم مانند من   حاضرو   ن ی گفتم کدام  کهن یدر ما وجود دارد. و ا  

  م؟ یبا حضور؟ کدام را توجه دار  ای  می کن گوش م  ذهنبا من   ایمهم است. آ  م یکنم را انتخاب    دنیحالت شن 

  را؟  طانی ذهن و ش  ای حضور خدا را، 
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  هر دو گوش بسته   یدر هوس نشسته، و یا
    دنیشن نیا زِ گوش برکش، تا دان پنبه

  
  فزایپنبه دگر م ،یاگر نکند پنبه

  بازآ   شیدم به خو ی آمد،  ر ید عیترج
  ) ۴٢ عی شمس، ترج  وانی(موالنا، د
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  فرشاد از خوزستان  یآقا ‐٣٧

  

  با باور»  دگی«همان

نفر با پول    ی  م یتر باشد. فرض کنتر و مخرب خطرناک   لیخ   تواند با باور م  دگیهمان  ها،  دگیهمان  نیب  در

حرص او    نیندارد و بنابرا  بختو متوجه بشود که پول خوش   اوردیدست بپول به  تواند است، خب م   دهیهمان 

و باز هم متوجه    دهد کار را انجام م   ن یرود ا است، م   ده ینفر با رابطه همان   یمثال    ای .  شود پول کم م  یبرا

  . کندو رها م  ست ین یخبر  شود م

واقعاً وجود دارند و    رونیدر جهان ب  هستند و  یزیف  زی چ  ی  هان یو خانه و طال و جواهر، ا  نیپول و ماش  عنی

که    یباور  ی  چه هست. ول  نیماش  دانند پول چه هست، م  دانند و حس کرد. همه م   دیها را دآن  توان م

  ندارد و در آن زندگ   بختخوش  ن یکه ا  د اثبات کر  شود م   ی است را چطور  ی درآوردو من    رواقعیخرافات و غ 

  .شود نم  دهیبا باور بند پنهان است و د دگ یهمان  ست؟ین

  مثال:  یبرا

و   شومبخت مو خوش   کنم م  دایسنگ دست بزنم شفا پ  یهستم که من اگر به    دهی باور همان  نیمن با ا  فرضاً

  . رسم به مرادم م

اشتباه م  شود م  یچجور  خب دارم  فهماند که  من  ا  کنم به  در   ز یچ   یباور،    نیا  ست؟ین   زندگ   زیچ  نیو 

  اشتباهم کرد؟   دیمن را متوجه د شود م  یو خرافات است و اصال وجود ندارد، چجور   یدرآوردمن 

خوب    ات پس چرا وضع زندگ  ،پرست سنگ را م  نیا  یکه تو صد سال است که دار  ندیبه من بو  می کن  فرض

  م؟ یگو اب چه محاال من اگر در خرافات غرق شده باشم، در جو  ؟ و پر از درد هست ستین

  غام یجا پ. هرچقدر که از همه کنم م  هی را توج ام و آن باور قبل آورم  م ر ید یِدرآورد تا باورِ من هم چهار پنج  باز

  . کنم م  هیاستدالل و توج  رید یِدرآورد باور من  ی باز با  کنم، که به من نشان دهد دارم اشتباه م  دیآ م

در جواب م مثال میگو :  
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. شد هزار برابر بدتر م  ام زندگ  رید  دم، یپرست سنگ را نم  ن یاگر ا   ول  ست، یمن خوب ن  است که زندگ   درست

  ه ی است که بق  نیمن ا  زندگ  یعلت خراب  میگو مثال در جواب م   ای   سنگ بوده که به من رحم کرده.  نیپس لطف ا

   زندگ  لیدل  نیاست و به هم  سنگ از ما ناراض  نیا  لیدل  نیسنگ دست بزنند و به هم  نیمثل من به ا  ندیآ نم

  ما خراب است. 

  قت یو چشمانم از حق  کنمم   ام و در هپروت زندگدر ذهن غرق شده ریام که دکرده یرواده ی ز قدرنیمن ا عنی

  است.   فهمخاطر کج ام، به باه متوجه شده خاطر است که من اشت  نیاش به اهم همه   هانی أ کامال بسته شده. همه 

مخالف باور ما باشند،    خطرناک باشد و در سطح باالتر اگر کسان  اری بس  تواندبا باور م    دگیهمان  نیبنابرا

  و اگر کس  میاخدا گرفته   یرا جا   مانی ها مخالف باور ما هستند و ما باورهاچون آن   م، یها را بشممن است آن 

بهترِ» ما به خطر    شتر یدرواقع «هرچه ب  عن ی  افتد، مبه خطر    مان ذهن  توهم  یکند، خدا  نیباورها توه  به آن

  .افتد م

  : رید مثال

 د یطور عمل کند و فرزند من هم بافالن دیاست که مثال همسر من با دهیباور همان نینفر با ا یخانواده  ی در

او    یدرآورد باور من   نیشخص با ا  نیکند. ا  عمل  میگو که من م   به روش خاص داده است    ادی که جامعه به 

  در خانواده شده.  لههزاران درد و دعوا و مسئ جادیباور باعثِ ا نی است و هم دهیهمان 

که من اشتباه    آورد و استدالل م  لیخانواده شده است، هزاران دل  یِکه باور تو باعث نابود  ندیاگر به او بو  حاال

و به    شود داده شود قانع نم  ح ی. هرچقدر به او توضدی کن شماست که به حرف من گوش نم  ر یو تقص  کنم نم

آدم   دهد اجازه نم   مصنوع   یاست. آبرو   نوعمص  یباور بند پنهان است و آبرو  نیچون ا   کند، باورش ش نم

  خم شود و خودش را کوچ کند. 

. مثال در مدرک  زندگ  ی هاکرده در همه جنبه   ل یرا جامعه به ما تحم  ی درآورداور من صورت، هزاران ب   ن یبه هم  و

گفته  ما  به  دارداشتن  مدرک  چون تو  م  زیچهمه   عنیپس    ،ی اند  ادان را  آ  نی . حاال  آمده؟  از کجا    ا ی حرف 

  ست؟ ین  یدرآوردمن 

  ار ی و در ظاهر بس  ستم ین  ات یندارم و اهل ماد  هستم و حرص و طمع   من آدم قانع  د ینفر بو   یاست    ممن 

  ن یخطرناک باشد. به هم  ل یخ  تواند به باورش بخورد، آن موقع م   یریت  نیتراست کوچ   کاف   خوب باشد، ول

  با باور خطرناک است.  دگ یهمان لیدل
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شعر موالنا   ای . و میما به حرف بزرگان گوش کن دهند اجازه نم ذهنمن  دانم و م دهیهمان ی باورها ن یهم حاال،

  . م یکن و آن را خرافات م میکن و استدالل م  ریتفس ،یدرآورد من  یِ هادانم با باورها و م ول  م،یخوان  را م

ن است من    مثالیمم ی  دفعه   و  اورمیاز خودم درب   یدرآورد  منِ قانونمن چون موالنا م   میو ب ،پس    خوانم

که آن    دمیاآلن فهم  زدم، دست م  ریساختمان د  یمثال قبال به    ایرا عوض کنم.    هی بروم بق  دیو با  انمد م   عنی

خرافات را از     عنی.  زنم و به ساختمان موالنا دست م  م یآ م  نیبخت کند، بنابرامن را خوش  تواند ساختمان نم

پس    مییگو ام، منگرفته   یاجه ینت   چیکه ه  مینیب م  وقت  هیخودم و بق  ام. بعد از مدتبرده  رید  یبه جا   جای

نه    م،یو انجام داد  م یکرد  ر یخودمان تفس  قبل   یرا با باورها   ن یکه ا  م یکن و اصال ش نم  دهد موالنا جواب نم

ا  یها براساس حرف  به  زنج   نیموالنا.  نم  رۀیصورت  از جا  شود، خرافات قطع    رود،  م  رید  یبه جا   ییفقط 

  . ذهنمن  دیبودن و د ده یخاطر هماناش هم بههمه 

اساِس پندار کمال    ،ذهنمن  دانم و م  شود م   ذهنمن  دانم با باور خطرناک است، چون باعث م  دگ یهمان 

.  م یکن نم   اصال زندگ   عنی  م، یندار  ریبدتر از پندار کمال د  دیگو است. پندار کمال هم ضدِّ عشق است. موالنا م 

  :دیگو م دهد، م  دیاما موالنا ام 

  خود را شاد کن  د،ی مشو نوم ن
  کن  ادیفر   ادرس،یآن فر  شِیپ

  ) ٣٢۵٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  محبِ عفو، از ما عفو کن   یکا
  رنج ناسورِ کهن  بِیطب یا

  ) ٣٢۵٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

 که ن یا  یبرا  نشو و شروع به کار کردن کن و از خدا طلب کم کن. خدا سرتاسر رحمت است، ول  دیناام   دیگو م

  ی ا یو شرم و ح   میو لخت شو  خال   ذهن  دانم ابتدا از هرگونه باور و دانش و م  دیخدا بتواند به ما کم کند، با

  . میرا کنار بذار ذهن

د؟  ایدلبِر مرا شرم و ح عاشقوچرا ب  
  بود، رسم وفا چرا بود؟  نیجمال اچونکه  

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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    نیخانم اکرم از قزو  ‐٣٨

  

  . دییبفرما آقای شهبازی:

  . نیباشد. اکرم هستم از قزو ری خ. وقتتان به میگو سالم استاد، خدا قوت م اکرم: خانم

    د؟یخانم، خوب هستبله، اکرم   آقای شهبازی:

    د؟یآ . ممنون، شر وجودتان، شر وجود شما. استاد صدا خوب مممنون، استاد، عال   لیخ  اکرم: خانم

  بله، بله.  آقای شهبازی:

    اکرم: خانم

  رواق آبون  نیز  هر زمان دی آ بانگ
  و انّا موسعۇن  ناهایانّا بنَ تِیآ

  ) ١٩۴٨شمس، غزل شماره  وانید ،ی (مولو

  . ۶١١، برنامۀ  ١٩۴٨ غزل

  . کند شده، قلب صاف و پروسعت م گشوده  ی لحظه بشنو، که تو را دعوت به فضارا هر  آسمان  بانگ

  . نتانیبه وجود نازن  کنم م  میغزل آمده. تقد نیهم بعد از ا ی شعر  ی استاد

  . کنم خواهش م آقای شهبازی:

  قلب».   اسم شعر هست «وح  اکرم: خانم

  از دلت   دی برآ  نفس بانگ هر 
  شود در منزلت  یجار   آسمان

  
  شمار یاو ، بخششِ او ب رحمتِ
  را کند او مخلصت  ایدن کل

  
  بدان  ایدن نیاز او در ا ر یغ ستین

  قرآن آمده بر محفلت  وح
  

  د ی قرآن رس ،یحق شد  نیقر  چون
  مانده در گلت  یِپا ارد یب یتا درد آمده
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  درمان کند درد تو را  آمده
  مشلت  یآورده برا چاره

  
  جسم توست   چارگیدر ب چاره

  از افکار مسموم سرت  درد
  

  با امر حق  دیرس  به خاموش چون
  بر درت   دی ایرحمت ب دمبهدم

  
  الزم است  تیبرا و خاموش صبر 
  فهم و خَرت رود آن ذهن کج تا

  
  که شد   یاپ یاز پ ز ی و پره ذکر 
  وا شود گوشِ کرت  پلهپله

  
  قدم واجب شده   نیحق در ا شُِر
  تَنَت  نینشسته روح او بر ا چون

  
  است  یو شاکر که او با تو  راض

  هواله و اَحد نوِر رهت   قُل
  

  نشأت گرفت  ستی تو از ن هستِ
  در منَت  یریتا ب ستنیا راه

  
  بر منَت آغاز شد  یمرد کهچون
  بر دلِ چون آهنت  یقلب وح
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  او   شد آن دل به نوِر وح نرم
  جا گرفت در دامنت  ایدن کل

  
  شد  چیچشمت ه شی پ ایدن کل

  که افتاده سرت  رایز  یشد جان
  

خودمان باشد،    یتمرکز رو کهن یو درمورد ا  ذهنکه درمورد انداختن سرِ من  دتانیبرنامۀ جد نیا ، یشهباز  ی آقا

    :دیحفظ کن  دیکه گفت  ییهات یآن ب

  ست او خود را رها کرده مردۀ
  رفو دی را جو  انهیب مردۀ

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

  ی گرنوحه ران ی بر د آدهید
  ی گر بر خود م نیبنش مدت

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

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

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

  ها نهیبر س هانهیاز س رودم
    هانهیره پنهان صالح و ک  از

    ) ١۴٢١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است  پس تو را هرلحظه مرگ و رجعت 
  است ساعت ای فرمود: دن مصطف
  ) ١١۴٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

    مصطف شیعقل قربان کن به پ 
   ام کف اله گو که اله یحسب 

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

   

  بدتر ز پندارِ کمال   علت
  ذُو دالل  یاندر جان تو ا ستین

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

  او بِبر تا کنَدش بِه از شر شیبه پ زهر 
  او بِنه تا کنَدش همه رضا  شیبه پ قهر 

  ) ۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  و صبر کردن،   ت یرضا  ز،یشر، پره استاد،

  فالن   یکرد ا  نیصبر را با حق قر 
  آخِر والْعصر را آگه بخوان  

  ) ١٨۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یحق آفر  ایمی هزاران ک  صد
  د ی همچو صبر آدم ند ییایمیک 

  ) ١٨۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ندارم.   حرف  ری. استاد، من دیاری هش یقلب تپنده،  ی. می هست  یهمه  ،حق، خدا، زندگ  ن،یقر صبر،

  خانم. خداحافظ شما.  ممنونم اکرم   ، عال ،عال آقای شهبازی:

  و نگهدارتان.   اری. خدا میگو ممنون، خدا قوت م  لیخ  اکرم: خانم
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    یشهباز  یاز کانادا با سخنان آقا سایخانم پر  ‐٣٩

  

  ات یبه تجربچطور مثال راجع   کهنیبود و ا  »یپرداشتم در ارتباط با «پنهان   امیپ  یگذشته    من هفتۀ  یشهباز  یآقا

  .  میاوری ها را به کالم و صحبت درنکه آن  مانی معنو

قسمتش را هفتۀ گذشته خواندم قسمت    ی و حضرت رسول.    شهیبا داستان عا  کردم   دای چطور آن ارتباط پ  کهنیا

با پندار کمال و کارگاه حق که آن را    کند م   دایچطور ارتباط پ  یپرمسئلۀ پنهان   نیهست که ا  نیبه ادومش راجع 

  . خوانم م

از    اتی اب  یتأمل کنم بر رو   یمهم است، باعث شده که مقدار  ل یخ  یدر راه معنو  »یپرمسئله که «پنهان   نیا

پندار کمال و    ،یپرپنهان   ن یکم ارتباط بو کم   دارند،  ذهنبر پنهان کردنِ کار خود از چشم من   دیموالنا که تأک 

  تر شود. روشن  یمن مقدار   یکارگاه حق برا

ذهن خود را از چشمان من  یکار معنو   دیما با کهنیا اوال حال. در می خودمان پنهان کنوقت  که ی  تجربۀ درون   

.  م یآور ذهن م یو به درون فضا  ده،یکش  رونیب ییتای  یناب و خالص را از فضا  آن تجربۀ  م،یآور را به کالم م

  .کند م  یو خرابار  ندیب آن تجربه را م ،ذهن است یکه در فضا  ذهنآن وقت هست که چشم بد من

  پنهان کن تو از چشمانِ خود  کار،
  از چشم بد  میبود کارت سل تا

  ) ١۵٠١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ران یخود به د  یکه ما در مورد کار معنو  ستیمعنا ن  نیفقط به ا  یپراست که پنهان   نیکار ا  بیعج   قسمت

  . میخودمان هم پنهان کن ذهنخود را از چشمان من  یکار معنو   دیبله با م، یینگو یز یچ

   عجب گر سر ز بد پنهان کن چه
   ز خود، پنهان کن   عجب که سر نیا

  ) ١۵٠٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مرتب در ذهن خودم     را داشتم، ول  یکه فالن تجربۀ معنو   مینگو   و به کس  م یای که من ن  م یمثال فرض کن  عنوانبه

  ن یکار من را از ا نیکنم. ا  خودم مرتب تداع   یکار برا ن یآن را بخواهم با ا نیریو لذت و ش اورمیب ادیآن را به 

  .ستذهن ا  ی به گذشته که فضا کند لحظه درآورده و پرت م 
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اتفاق افتاده    نیواقعاً ا  کهنینه ا  د،یکه فرض کن   کنم را عرض م  نیالبته ا  دم،یمن بهشت را د  دیمثال فرض کن 

فقط   نی. استیت نخوِد بهش رید  کهن یفکر کنم، خب ا  ا ی صحبت کنم    دمیکه د  به بهشتراجع   میای باشد، بعد ب

  از بهشت است.  ذهن  ریتصو ی

آن را به فکر و به حرف    میا یحاال ب نم،یرا بب  دیاز خورش   ییبایالعاده زغروب فوق   ایمن طلوع  دیحاال فرض کن  ای

با    ریاز آن است. د  الی خ  ریتصو  یتنها    ر،ید  ستی طلوع ن  ایخودِ غروب    کهنی! اده؟ ی. آخر چه فااورمیدرب

  فاصله دارد.  هافرسنگ  د،یغروب خورش ای آن تجربۀ ناب از آن لحظۀ طلوع 

ام فکر کنم و حرف  که در ذهنم ساخته   ییرهایتصو  نیدر مورد ا   میایکه من مرتب ب  میریرا در نظر ب  نیا  حاال

هستند   ییهاچقدر انسان  د،ی گو موالنا م که . درحالافتهی کمال  یانسان معنو  یبه هپروت  روم کم مبزنم، کم 

  . دانند روند، اما خودشان را نور مطلق م م ترشیخودشان هستند و دنبال درد ب یکه سرمست آتش دردها 

  بسا سرمست نار و نارجو  یا
  را نور مطلق داند او  شتنیخو

  ) ١٣۶۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

طور  پندار کمال. به   لیتش  یبرا  یاله یبشود به وس  لی ناب تبد  یتجربۀ معنو   یممن است    راحت  نیهم  به

  ی را دارد. برا   ذهنو بافتن من   دنیتن  تِ یقابل  شود، ذهن آورده م  یبه فضا   یی تای   یکه از فضا   ی زیهرچ    کل

  .  کند م  دایپ تیاهم  قدرنیا یپراست که پنهان  نیهم

به   ییتایناب  یرا از آن فضا   یز یچ   عنی یپربمان. پنهان  رانیفضا را باز کن و سوت کن و ح  عن ی یپرپنهان 

ن  یفضا  تعلق دارد، بمانَد. پنهان   یی جا  . بذار در همان اوری ذهن    م ی خودت را تسل  کهن یا  عن ی  یپرکه به آن 

و غرق    ، مزد» است هست  ی فضاکه «  ییتای  ییدر آن فضا  که جا بمان، و درحالبن، در همان  ییتای  یفضا 

  را از خودت بِدُزد.  تیها  دگیاز همان  یآن وقت  ، و عشق و خرد هست   یشاد

  کن بر دام مزد  میرا تسل شیخو
  بدُزد  یز یز خود چ ی از خود ب وآنگه

  ) ١۵٠٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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که    یشو م  یاه ی آن وقت آن خَسِ فروما  ،ی اور یذهن ب  ی به فضا   ییتای  یرا از فضا  اتی که اگر تجربۀ معنو  چرا

و رفوزه    کند زنده کند، خدا هم او را امتحان م  خودش را به زندگ   تواند م   کند و فکر م  کند م   اطیخ   ی ادعا

  .شود م

   خَس اطی خ یِکند دعو  چون
   او شَه، اطلس شی در پ افکند
  ) ۶٨۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  را بغَلطاقِ فراخ  نیبِبر ا که
  شود او را دو شاخ  دایامتحان پ ز

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

   خود خدا و زندگ  ، هست   که تو کس  دیذهن من فعال شد و خواست بو  ن یکه هرموقع ا  کنم از خدا طلب م  پس

  .رد یدست من را ب من را عفو کند و در امتحانات زندگ

  ریستّار از ما بر م یا پرده
  ریاندر امتحان ما مج باش

  ) ٣٢٩٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  محبِ عفو از ما عفو کن   یکا
  رنج ناسور کهن  بِیطب یا

  ) ٣٢۵٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ندارد.  یبارگاه اعتبار  نی در ا یرید ز یچچ یه ، به خود زندگ ازیو احساس ن  از خضوع و بندگ ریغکه، به چرا

  و اضطرار   خُضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاندر
  ) ١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . ریو الغ  میکن م  یپرتنها در همان موقع است که پنهان  م،ییآ باال نم ذهنو با من  میشو م  ستیکه ن وقت  تنها

  ست ستیصنع حق، چون ن  کارگاه
  ست متیقیبرون کارگه ب پس

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

و خودمان و    میا. کارگاه حق که در آن ما «ال» شدهمیشو م   رون یاز کارگاه حق ب  م،ییآ درم  یپراز پنهان   وقت

  کرد.  یپرپنهان  شود است که م ییتنها جا  م،یآور خودمان را به ذهن درنم  یمعنو   اتیتجرب
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ا  اگر تنها در آن فضا    م،ینکن  فی و خودمان را تعر  م، ییایباال ن  ذهنبا من   م، ی بمان  کارگاه حق صفر باق  نیدر 

زود به مراد خود که     لیآن وقت خ   م، یرا با به کالم و فکر درآوردنِ آن فاش نکن    و سرِ زندگ  م یکن   یپرپنهان 

  . می رس م ست، همان زنده شدن به زندگ 

  که هر که سر نهفت  غمبریپ گفت
  جفت  شیگردد با مرادِ خو زود

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

 


