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  1صفحه: 

وب  وب، ای  ه                            رو ده 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  
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  2صفحه: 
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  3صفحه: 

 
  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵  از اصفهان  هنی خانم م ١

 ٧ ی شهباز  یسخنان آقا ٢

 ٨   رضا از بندر ازل  یقا ٣

 ١٠  ی شهباز  یسخنان آقا ۴

١١  افغان از اروپا  نندۀی خانم ب ۵  

٢١ ی شهباز  یسخنان آقا ۶  

٣١  از مشهد  نندهی خانم ب ٧  

 ١۴  ی شهباز  یسخنان آقا ٨

 ١۵  از تهران  ننده ی ب یآقا ٩

 ١۶ راز یاز ش ننده ی ب یآقا ١٠

 ١٨ از مشهد  نندهی خانم ب ١١

٢١  ٢٠  ی شهباز  یسخنان آقا 

٣١  ٢١  بیننده خانم  

۴١  ٢٣  داوود از مازندران  یآقا 

۵١ ۴٢  ی شهباز  یاز خوزستان با سخنان آقا تیآ  یآقا   

 ٢۵  �🔹🔹�بخش اول  انپای�🔹🔹� -

۶١ ۶٢  ی شهباز  یشهر اصفهان با سخنان آقا  نیاز زر نی خانم زر   

٧١  ٢٨  ی شهباز  یشهر اصفهان با سخنان آقا   نیساله از زر ١١ ارایخانم ت  

٨١  ٣٠  ی شهباز  یشهر اصفهان با سخنان آقا  نیساله از زر ٧ تا یخانم  

١٣  ی شهباز  یسخنان آقا ١٩  

٠٢  ٣٢  از آلمان   ایپو یآقا 

١٢  ٣۵  از آلمان  لدایخانم  

٢٢  ٣٨  خانم فرزانه از فوالدشهر اصفهان  
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  4صفحه: 

 ۴١  ساله از فوالدشهر اصفهان  ١٠ هیخانم هد ٢٣

 ۴٢  ا ی خانم مرجان از استرال ٢۴

 ۴۵ سارا از آلمان خانم  ٢۵

 ۴٩  از ونکوور  دهیخانم سع ٢۶

 ۵٣  ی شهباز  ی با سخنان آقا رازیاز ش  هیخانم هد ٢٧

 ۵۵  ی شهباز  یبا سخنان آقا رازیاز ش هیمادر خانم هد ٢٨

 ۵٧  ی شهباز  یسخنان آقا ٢٩

 ۵٧  �🔹🔹�دوم بخش  انپای�🔹🔹� -

٨۵  هی خانم هد  ییویدیومتن پیام  ٣٠  

٣۶  ی شهباز  یسخنان آقا ٣١  

 ۶۴  ساله  ٢١خانم نسترن  ٣٢

٣٣ ۶۶  خانم نسترن  پدر    

۴٣ ٧۶  ی شهباز  یسخنان آقا   

۵٣ ٨۶  از هلند  دهی خانم فر   

۶٣  ٧١  خانم فرخنده از جوزان نجف آباد  

٧٣  ٧٢  ی شهباز یاز جوزان نجف آباد با سخنان آقا  دایخانم آ 

٨٣ ۴٧  خانم مهردخت از چالوس    

٩٣  ٧٧  ی شهباز  ینجف آباد اصفهان با سخنان آقا ه  از نصرال یقاآ 

 ٨٠  ی شهباز  یاز اصفهان با سخنان آقا نیخانم پرو ۴٠

 ٨٢  از رشت فرهنگ  یآقا ۴١

۶٨  ی از استان مرکز  دهیخانم حم ۴٢  

 ٨٩  فرزانه از تهران خانم  ۴٣

 ٩١  �🔹🔹�سوم  بخش انپای�🔹🔹� -
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  5صفحه: 

  از اصفهان   هنیخانم م ‐١

  

همۀ    ممنون تأث  یهابرنامه از  و کارساز،  رمزگشا  رهایخوبتان  خ  یهایی و  شما.  از    ل یخ لیسادۀ  سپاسزارم 

  شما.  یهازحمت 

ها را و  آن   کنم حفظ م کنم، ها مراقبه مبا آن   سمینو را م  اتیاست که اب  نیا  دهمکه انجام م   ییاز کارها  ی

   ل یخ  گذرانم، برنامه م  نی وقتم را با هم  شهیبه آن دارم. روزها هم   یاد یبرنامه را، عالقۀ ز  نیدوست دارم ا  لیخ

  .  برم ام و از موالنا. آرامش دارم و لّذت م گرفته   ادیاز شما  زهایچ

    د؟یزن از کجا زنگ م آقای شهبازی:

  . یشهباز  یهستم، آقا هنیم  زنم، من از اصفهان زنگ م  :هنی م  خانم

مهم   ی  د،یرا که حفظ هست  هات یب  نیا  آقای شهبازی: مهم   ای   هانیتراز آن  از آن  تا  م  هانیتردو    د، یتوان را 

  د؟ یبخوان

    :هنی م  خانم

  در روز و شب ما را،  یبد نینه عشق شمس الد اگر 
  ز دام و از سبب ما را؟!   یکجا بود  ها فراغت

  
  دمار از ما ز تابِ خود،  ،یشهوت برآورد  بتِ
  تاب و تب، ما را  یاز تابش عشقش، نبود اگر 

    )٧١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  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
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  6صفحه: 

  حفظ هستم.  ول  خوانم م شانیرا دارم از رو هان یا البته

    د؟یحفظ هست آقای شهبازی:

  باشد. حفظ کردم از شعرها را.   ترش ی ب دیشا تیب ست یدو باًیتقر :هنی م  خانم

    است؟ . درستکند به شما کم م اتیاب نیخب حفظ کردن ا آقای شهبازی:

  .کند کم م  لیبله خ  :هنی م  خانم

  ن یهرچقدر که ا  خوانم،  شعرها را م  نیاز ا  یباال، فوراً    دیای ب  خواهد م   ذهنوقت من    یمثال    که موقع   هر

  شعرها به من.  نیا کند کم م لیندارد و خ  ت یفعال چیندارد. ه تی فعال ترشی ذهنم ب خوانم  شعرها را م

در    گذارم ام، م درست کرده   ف یک   یرا    لم یوبام   کنم، کار م   روم، ها را، مثال در خانه راه م شعر   ن یدارم ا  مدام

  . دهم ، شش دفعه گوش مها را، هر هفته پنج برنامه  طورن یگردنم هم

از دوستان ممنونم     لیدوستان، خ  یبفرستم برا  ام یپ  توانم نم   ر ید  لیحساس است به موبا میهاچشم  کم  ی

  .  یشهباز  یآقا من هفتاد سالم است،    دهم،را خودم انجام م  میآرامش دارم، کارها  ری. ددهند خوب م  یهاام یپ

  درست است؟   کنند، تان هم کم م به حافظه  اتیاب نیخانم. ااست   عال :یشهباز  یآقا

   روم را هم خودم م  دمیخر نیترش ی. بکنم خانه را خودم م   ی. کارهاچیها ندارم ه بله، توقع از بچه :هنی م  خانم

  .  روم از کوره در نم ادیز  د،یآ م شیپ میبرا که برنامه؛ مثال اتفاقات نیاست ا خوب بوده میبرا ل یخ  کنم، م

   واکنش   چیبه شما فحش داد، شما ه  ی  مجلس  یدر    دی که اگر رفت  دیگفت   د،یکه شما کرد  ییهاصحبت   همان

ها  همۀ آن برنامه   کهن یبود که مثل ا  یابرنامه   ی   فحش نبودند ول   شد ول  ادهیمن پ  ی برا  نیکه ا  د،ینشان نده

  نگفتم. یز یچ  چیمن با آرامش و صبر ه  سر من ول ختندیر دفعه یشده بود،  ادهی که پ

 دم یدرد کش  کم    ی آمدم در خانه    و  چند دفعه خدا را شر کردم  ه   شر،  ایخدا  گفتم  که آمدم م  وقت   فقط

  چ یها صحبت بنم که هو با آن  نمیببرا    هان یکه من ا  ا یبعد گفتم خدا  ول  حرف را زدند،  نیچرا ا  هان یا  مثال  که

  نداشته باشم.   یانه یک

پا  بعد رفتم  اتفاقاً  روز  ب  ن، ییهمان  رفتم  در  از  تا  داشتم  د  رون یکار  را  خانواده  آن  آن دمیهمۀ  با  قشنگ  ها  . 

  نداشتم.  هانیاز ا یانه ی ک  چیقدر بعد از آن خوشحال شدم که من ه کردم. آن پرسو احوال  یعلسالم
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  7صفحه: 

   تان خداحافظ و با اجازه  رمیرا نگ زی. وقت دوستان عزی شهباز یسپاسزارم از همۀ دوستان، از شما آقا لیخ

  کنم. 

  

  

    ی شهباز یسخنان آقا  ‐٢

از    ترش یما ب یو انرژ   کند کار م  یساز ذهن با سبب   کهنیمهم بود و آن ا  اریبس  ار یفرمودند بس  شانیکه ا  یمطلب

  الوها مخرب هستند.  ایها کانال  نیو ا میاشده  که ما شرط  رود هدر م ییهالکانا 

  چون   د، یای ب  ادتانیاگر    تی ب  د، یای ب  ادتانیشعر اگر    د،یانداز کار مالوها را به   ای ها  کانال   نیاز ا   یشما    وقت

  .  کند ذهن آن کار را نم کند، کار م یساز ذهن با سبب 

  رود،  هدر م  تان زندگ   نیرا که ا   ییهاتمام راه   دیتوان ها مو تکرار آن   اتیاب  نیشما با حفظ کردنِ ا  نیبنابرا

  ی و انرژ   زندگ  ن یزدند و ا  ی . مثال خوبدیریب   د،یسازدرد م   د، یساز دشمن م   د،یساز مانع م   د، یساز مسئله م

  .مانَد  م تان یبرا شود جمع م

عمل    ت یبه ب  د یعمل نکن  تان ذهنمن   لیموقع، به م . به د ی را حفظ کن  ت ی. بدیریرا ب  یهدر رفتن انرژ   یجلو   دیبا

  یطور ن ی حضور، که هم  یاری هش  شود شما م  یو برا  شود هدر نم  رون،یب  رود نم  ی که انرژ   دید  دی. خواه دی کن

  ست یکه درست ن   یابیمقدمۀ درواقع دست  نی. و ادیکنحضور و شما از آن استفاده م   یار ی هش  شود انباشته م 

  . دیکن نم یابیدست  یز یبه چ  ست،ین یابی«مشاهدۀ حضور» است چون حضور دست   م،ییبو

گوش    تیذهن به حرفِ ب  کهن یا  یبرود برا  دیگذار نم  د،یای ب  ادتانی   تیب  رون،یکه نرود ب  دیکن   یکار   ی  دیبا  پس

  .کند م

را تلف بنم    ام واکنش نشان بدهم و زندگ   خواهم که م  تی من افتادم به وضع  وقت   دیبا خودتان قرار بذار 

  .  دیگوش بده تیبعد به حرف ب خوانم، را م  تیب نیا

کار اصال الزم است    نی. ادی کار را بن  ن یا  د،یشو بهتر م   ی ار ی اصطالح از نظر هشروز شما بهکه روزبه   دینیب م

  . میخوان موالنا را م   اتیاب نی هم یبرا
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  8صفحه: 

    رضا از بندر ازل  یآقا  ‐٣

  .دهم شما گوش م  یهاچهار سال است به برنامه   باًی. تقررمیگ بار است تماس م  نیاول

  خواهم  اند. ماست که تازه به جمع برنامۀ گنج حضور اضافه شده   ی زیعز  نندگان یطرف صحبتم امروز آن ب  من

قانون جبران    تیرعا  ییجورها یهم    ن یبذارم و ا  انیها درمبرنامه، با آن   نیبه آشنا شدن اتجربۀ خودم را راجع 

بزرگ   ام هنذمن  کهن یخاطر ابه  منتها  رم،یب  ماسبرنامه ت   نیبا ا  خواستم مدت م  نی هست، چون من بارها در ا

  .کردم کار را نم نیام، اکرده شرفتیپ  لینشود و فکر نکنم که خ 

  از حد صحبت نکنم.  شی را روشن کنم که ب مرمی من تا  دیبده اجازه

کمر مرا داشت    زندگ   ریو اضطراب بودم و د   در اوج درد و نگران  شیپنج سال پ  باًی من تقر  یشهباز   جناب 

بود، پناه برده بودم به نماز و    یاسم ببرم چه روز   خواهم که حاال نم   یمذهب  امیا  نی از ا  یروز   ی.  شست م

بزرگان را    نیاز ا  یو از ته قلبم واقعاً    هان داستا  جورن یخواندن و ا  ارتی بلد نبودم. ز  حاال در آن دوران راه 

  . خواستم و کم م  زدم واقعاً از ته دل داد م  ل یآن روز خ ریکه د خواستم و از او کم م  زدم صدا م

که در آن مراسم شرکت کنند من در خانه    رون یخانواده رفته بودند ب  یطبقۀ دوم منزل پدرم بودم. همۀ اعضا  

  یی آقا  ی  دهد، گوش م   یا برنامه   یپدرم دارد به    دمید  نییآمدم طبقۀ پا  بود. وقت  نیی بودم. پدرم طبقۀ پا

 ام  ذهنمن   میبو  خواهم  ندارم، فقط م  ن یتوه  د قص  خواهم زده. البته من نمکراوات   پ،یتجا خوش نشسته آن 

  .دی بود عالناراحت نشوند، جناب  زیعز نندگانیب وقت ی کرد،  کار م یموقع چطورآن

و   نشستم جا مآن   زدم م  یدالر   وپنجاهست یزدم و گفتم که بله من هم اگر کراوات دو  حرف زشت   یدلم    در

مدت که     یو، بعد از    رونی از خانه زدم ب  رون، یآقا. و از خانه زدم ب  نیدل خوش دارد ا  خواندم، هم م   شعر

هفت،    یمنزل خودم.    میا ی ترک کنم، ب  ار  شانیبا پدرم حرفم شد و مجبور شدم منزل ا  موضوع  یبرگشتم سرِ  

را روشن    ) receiver(وریرا روشن کردن، رِس  تلویزیونراه بود تا منزل خودم. آمدم و شروع کردم    هشت ساعت 

  .  کندکار نم  ورمی رس  دمیکردن، د

ها را  کردم، کانال   )reset(ستیرا ر  وری. رس میکل ماجرا را بو  خواهم م  اورم،یسرتان را درد ب  خواهم نم   حاال 

دوباره    کردم، دانه چ مداشتم دانه   یجور ن یهم   دم،ی را چ  کردم نگاه م   ترش یکه ب  یا رانیا  یهاکانال   دم، یچ

   عذرخواه   د ی. ببخشزند آقا دوباره نشسته دارد حرف م  ن یابه کانال شما و کانال شما را پاک کردم، گفتم    دم یرس

  است.  ونیزیدر تلو وچهارساعتهستیهم دارد ب یدراز  . چه رودۀکنم م
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  9صفحه: 

.  دهیاطالعاتش پر  وریدوباره رس   دمیآن شب گذشت و فردا رفتم سر کار، برگشتم د  ریا پاک کردم. دشما ر  کانال 

  همان ماجرا را تکرار کردم و دوباره کانال شما را پاک کردم.

به کانال    دمیرس  دن،یها را شروع کردم به چ. دوباره کانال کند کار نم  وریرس  دمیفردا رفتم سر کار، برگشتم د 

لحن صحبت    ن یمن با ا  دی. ببخشونیزینشسته تلو  وچهارساعته ست یب  رید  د یگو چه م  نم یشما گفتم آقا بذار بب 

  .کنم م

  است. ینه لحن خوب  آقای شهبازی:

و شروع کردم به گوش   دیگو چه م  نمی ام را عرض کنم. گفتم بذار ببموقع احساسات آن   خواهم  مرضا:    ی آقا

بشم.   توانستم نفس نم  قهیدق  ست یتا ب  دیشروع کردم به گوش دادن، باور کن   من وقت  یدادن، جناب شهباز 

  شدم.  احساسات یمقدار   یخُب  کنم اآلن دارم صحبت م نیهم

من   یرو  دیگفت م   د یکه داشت  دانه جمالتدانه    عنی  ، یرینه با شخص د  د یکن با من صحبت م  د یشما دار  دمید

و آن    آمد من نفسم درنم  قهیدق  ستیتا ب  عنی  د،یکردتان اسم من را صدا نم فقط آخر هر جمله   کرد، صدق م

  تا صبح خوابم نبرد.  دم،یچهار ساعت برنامۀ شما را دشب سه

شما را گوش دادم، گوش دادم، گوش دادم. شب گوش   را روشن کردم برنامۀ  ونیزی رفتم سر کار. آمدم تلو  فردا

ماه، دو ماه،    یتمام وقت آزادم را گذاشتم برنامۀ شما را گوش دادم.    عنیدادم، روز گوش دادم، گوش دادم،  

  . کند م  رورویاصال دارد من را ز دمیسه ماه و د

ب  کاریب  کهنیا اکردم، ب   تیکم عضو خانوادۀ گنج حضور شدم و قانون جبران را رعاکم   و  ی کار یبودم حقوق 

. من چون دهد من جواب م   ی دارد رو  دمیبرنامه و د  نیبه ا  دادم را اختصاص م  اش بخش  ی   ول  گرفتم، م

  تر کنم. خالصه   خواهم مانده م  قهیدق ی امی اقهیدقاز وقت پنج 

  است صحبتتان.  دیمف  لی ندارد خ ب ی. عدیرا تمام کن   صحبتتان دیعجله نکن  ادیز  دیینه، بفرما آقای شهبازی:

  . کنم بله چشم. بله خواهش م رضا:   یآقا

کردن،    ییاصطالح فضاگشاجمالت را با خودم کار کردن، در مواقع مختلف به   نیکردم کار کردن، نوشتن، ا  شروع

  . د ییفرما که شما م  یموارد  نیصبر کردن، گذشت کردن، تمام ا

 م یبو  توانم فقط م   ییآساطرز معجزهاحساس من گذشت، به   نیسال که از ا  ی  قاً یدق  من  یو جناب شهباز  

  باشم.  لیها دخ خودم در آن  کهن یمعجزه، تمام مشالت من برطرف شد بدون ا
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آن   من داشتم  مقدر دست که  نم   زدم وپا  و  را حل کنم  روزبهتوانستم مشالتم  من داشت خراب .  تر روز کار 

  .شد من داشت شسته م  زندگ   یهاستون  نیدانه از ا یروز روزبه  شد، م

گذاشته بودند اجرا، حاال مسائل   هی ام را بابت مهرخانه  نم، یبب توانستم ام را نم زنم قهر کرده بود رفته بود، بچه 

  ی که هر کار   التشما بدانند که مش  نندگانی که ب  میرا بو  نیا  خواهم کنم. فقط م  ان یب   خواهم را نم  ام شخص

  دانه بدون دخالت من حل شد. دانه  شد، حل نم کردم م

 کمکم محبوب دل دوستانم شدم، کم دست آوردم، کم خوب به  اجتماع  تیکم موقع دست آوردم، کم کار به   کمکم 

قدم، بهمن قدم   هست و زندگ   یرینظیمحبوب دل خانواده شدم. [صدا قطع شد کوتاه] همسر من واقعاً همسر ب

  رم، یداشتم تماس ب  م یچون بارها تصم   م، قدم ساخته شد. من فقط اآلن در جهتِ قانون جبران تماس گرفتبهقدم

  پسرفت است.  یخودش  نی، اکرده شرفتیپ کند فکر م شنود م ام  ذهنمن   نیا گفتم منتها م

ش   ذره یاگر  میبو دهند، حضور را گوش م  که تازه دارند برنامۀ گنج  نندگانتانیبه آن دسته از ب خواهم م

به برنامه، با   دیاز شما، واقعاً مستمر گوش کن   کنم نداده، خواهش م  جهینت  تانی کار است و رو  لیاگر اوا  د،یدار

  ر ی. من ددین یبب  تان و معجزه و نجات را در زندگ  برنامه  نیبه ا  دیبرنامه، دل بده  نیبه ا  دیتعهد ادامه بده

  ندارم.  یریصحبت د

  بود. خداحافظ  با شما. عال کنم م  . خداحافظعال عال ن، یآفر  نیآفر آقای شهبازی:

  

    ی شهباز یسخنان آقا ‐ ۴

را تکرار    ات یاب  ن یا  دییایخدمت شما داشتم، شما ب  شانیکه قبل از ا   عرض  نیخوب، بله ثابت کردند هم    لیخ

  د یی بو  د،یتأمل کن  د یخوان هردفعه که م  د یکاغذ تکرار کن  ی از رو  کند، نم   ی اریتان هم  . حاال اگر حافظۀ دی کن

  .  دی ریرا ب یتأمل. و جلوِ هدر رفتن انرژ  د بایکن دا یآن را پ شود؟ کار برده م من به  یرو   یچجور تیب نیا

   خردمندانه که مالِ خوِد زندگ   ی اریهش   زانیکه م  دید  دیخواه   واشیواش ی.  ریاند دکار را کرده   نیهم   شانیا

استفاده   دیتوان است آن، شما از آن م  زیاست که درواقع مم  یاه یجا آن سرماو از آن   شود م  ادتریاست در شما ز

  .تان درست کردن زندگ یبرا دی کن
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  افغان از اروپا نندۀی خانم ب ‐۵

  ها  شدگتیهوهم   ل یبرنامۀ شما هستم. خ  ٔ ننده ی. من پنج سال است بیشهباز   یآقا   زنم از اروپا حرف م  من

  .کنم تمام شدند. من از شما تشر م  مشالتم  اریمشل داشتم. بس ل یداشتم، خ

بروم    خواستم که من خبر شدم و م   بر من مشل بود. زمان  قدرن یاواخر برادر من فوت کرده بود، ا  نیهم   در

  . داینسترن و آ یصدا کرد بر من کم م اری ساعت پروازم بود، بس ازدهیسر جنازه و 

که در هرلحظه مرا کم کردند تا  کنم  تشر م اریبس زیعز یهاجوان . از  کنم تشر م ار ی بس زیعز  یهاشنونده  از

مرا    ار ی باز هم بس   نفس بشم، ول  توانم نم  چیه  ریکه د  کنم ها من فکر موقت   مرا رساندند. بعض   جا نیبه ا

  . از شما ممنونم. کنند کم م 

  .  کنم خواهش م آقای شهبازی:

  ممنون.  ا یدن  یممنون.  ای دن ی  افغان از اروپا: نندۀی ب خانم

  ست؟ ین د؟ یشما مال افغانستان هست  آقای شهبازی:

  بله. بله.  افغان از اروپا: نندۀی ب خانم

  بپرسم؟  توانم چند سالتان است؟ م  آقای شهبازی:

  هشت سالَم است.و من شصت   افغان از اروپا: نندۀی ب خانم

نوجوان    یاز    دیتوان م  هشت سالوکه در شصت   دیکن اقرار م   دیهشت سال. شما داروشصت   آقای شهبازی:

  . دیریب  ادی ساله،ست یساله، بنسترن نوزده  ایباشد  دایساله که آساله، شانزده پانزده

  دم، یشن را، م  شانیصدا  دمیشن ها م وقت   . من بعض شانیگرفتم از ا  ادی   لیخ    لیخ  افغان از اروپا:   نندۀی ب  خانم

من   یبرا  قدرنیو نسترن ا  دایآ  یاما پادکست و صدا  ره،یبودم و غ  ارهیمر در آن لحظات سخت که من در ط 

 گفت  ناآرام بود، م   اریام بسباال شدم، بچه  ارهی طمن در    . وقترود نم  ادمی  وقتچیآن لحظات ه   داد، آرامش م

  ؟ ساعت پرواز برس  ازدهی  ؟ یجا برو چطور تو به تا آن 

و *** چقدر بر من کم کرد. و    ست،یکه من حالم خوب ن  میبو  کهنیجا رفتم و بدون امن آن   قسم  ی  مر

  .کرد به من کم م  قدرن ینشسته بود، ا میدر پهلو ارهیکه در ط  خانم   نیهم

   که مادرشان فوت شده بود و مهران چقدر ناآرام و ناراحت بود، با آن جوان   زیمهران عز  یها اش   آمد م  ادمی 

خدا،   ده قدرتشان م   قدرنی ا  دهند، را از دست م  لشانیجوانان فام  ریکه مهران و د  وقت  گفتم خب. و من م 
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داشتم. همه به    ی اریآرامش بس   ی  کردم، نم  هیاصال نه، گر  دم،یجا رس که آن   یالحظه  تا  به من هم قدرت بده.

که شما را در سر راه ما    کنم من از خدا م  ی مانده بودند. همۀ مراسم من شرکت کردم و شرگزار  ران یمن ح

  ممنون از شما.  ای دن ی خداوند قرار داد. 

  . کنم خواهش م آقای شهبازی:

  ار ی مؤثر است. بس  شان یا یها برنامه  اری. بسکنم تشر م ار ی بس زیعز یسا یخانم پر  از افغان از اروپا: نندۀیب خانم 

  . یشهباز  یممنون از شما آقا  ای دن یبفهمد.  تواند که آدم م  کنند افاده م  قسم عنیمقبول، 

 

    ی شهباز یسخنان آقا  ‐۶

سروکار    دیکه فقط با بزرگان ما با  ستین  یطور ن یا  م،یر ی ب  ادی  میتوانم  ریدکه ما از هم   کنند م  دییتأ  دوباره

  و درست است.  دییگو تان را م. تجربۀ دییگو م دی. شما مردم دار م یداشته باش

زکاتش    دیبا  شود م  بایز  شی که رو  رو»، کسخوب   یخوب ا  ی«دِه زکات رو   دیگو که م  کنم عرض م  نیهم  یبرا

  را بدهد.  غامشیرا بدهد، پ

  دا یگرفتند، آ  ادی   زهایچ   لیخ   دایخانم آ  نی از هم  ند،یبو  توانند نم  جان یا  دیشا  نندگان،یب  نیاز ا  میشنو بارها م 

  آن موقع پانزده سالش بود. 

  ها ن یساله، مثل خانم بهار، مثل ماه مثال. اساله، ده ساله، نه مثال هشت   نوجوانان   راًیاخ  ای  برم، فقط اسم م  

  غامیمرتب پ  هانیا  ندیآ که مرتب م  کسان  ن،یگرفتند مردم از ا  ادی  زیچ  قدرنیهستند که؛ مثل حورا، ا  کسان

  که بچه باشد.   ستین  ی طورآن  ریرا برد، مهران که د اناآلن اسم مهر ستند،ی . و فقط نوجوانان ندهند م

  رید  وقت  کهن یا  یبرا  کنم؟ م  دیحاال چرا من تأک  د،ی قبول کن   م،یریگ م  ادی  ریدما از هم   دیقبول کن  خالصه،

  ! نَه.  داند؟ چه م نیآخر ا  د؛یکن از شما گوش نم لیخ  کنند  مردم صحبت م

  یی جا  ی  یز یچ  ی  ایحرف بزند    کس  ی  اورد،یبه وجود ب  اتفاق  ی  خواهدخداوند هرلحظه م   ای   زندگ

  . دیریب ادی ی ز یچ  ی دی. شما هرلحظه بامیری ب ادینوشته باشد ما 

که    دینیب م  رم،یب  ادیکه هست من از او    نیکه ا  دیچشمتان باز باشد، گوشتان باز باشد و قضاوت نکن   اگر

  . رسد آن شخص به شما م قیاز طر زندگ غامیپ
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  از مشهد   نندهی خانم ب ‐٧

  خدمت شما.  زنم بار است که دارم زنگ م  نیمن اول  یشهباز یآقا  : نندهی ب خانم

  ساعت.  نیاآلن در ا میمثل شما هست  ییهاما هم دنبال آدم  نیآفر آقای شهبازی:

  ممنون و سپاسزارم.  ل یمن خ : نندهی ب خانم

  . کنم خواهش م آقای شهبازی:

از دوستان برنامۀ شما را     یکه    . از زمان کرد م  تیمن را اذ   درد و رنج زندگ  یاد یز  یهامدت   :نندهیب  خانم 

  . کنم من، برنامۀ شما را نگاه م ونِی زیکردند، من از آن موقع فقط تلو به من معرف 

 ن یاآلن من واقعاً ا  برد، را آب ببرد من را خواب م   ایدن  گفتند بود م   یاگفته   شهیهم  ادیمن اآلن    یشهباز   یآقا

  چه دارم، چه ندارم.   کهن یاز ا ا،ی از دن دیآ نم ادمیصال که ا دمی به آن درجه رس اورم،ی را نه که به زبان ب

  ی زهایاز چ  رید  ستیمهم ن  میبرا  زیچچ ی. هکنم ها را گوش مبرنامه   نیدارم اآلن که ا  زی چهمه   کنم فکر م  زیچهمه 

  دا یدوباره پ  یتولد به قولِ...،    ایکردم.    دایپ  افتم،ی  یادوباره  ،یریحالم خوب است. اصال عمر د  لی . خییایدن

  کردم. 

  ی برا   که در زندگ  زها،یچ  ل یبودم، چقدر ناراحت بودم از دست خ  ضی که چقدر مر  ستمین  میآن آدم قد  من

برا همه  ول  یمان هست،  بود.  هم  خ  من  حالم  هم   لیالحمدله  و  دارم،  آرامش  است،  هم  شهیخوب    ن یهم 

  .کنم من. برنامه شما را نگاه م یشما روشن است برا ونیزیتلو

  .ن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

که اآلن خانم دوست افغان ما نام    ییهاخانم   نیممنون از شما. دستتان درد نکند. واقعاً ا  لیخ   :نندهی ب  خانم

  . دهند م یخوب   یهاام ی شان به ما پشان گل هستند، همه بردند، همه 

. دهد به من دست م   یحال بهتر  ی  کنم من. هر برنامه که گوش م   یابرنامه بر  نیهر روز تازه است ا  عنی

  ون یزیتلو  یمن تختم را گذاشتم روبرو   شه یهم  ی . اآلن من با فاصله سه، چهار مترونیزیاز تلو  شوم اصال کنَده نم

  .  کنم نگاه م 

باز هم دوست دارم گوش کنم. باز هم آرامش    ول  دمی ها را شنرا همۀ حرف   هانیا  کنم که فکر م  یوجود   با

.  خواهم نم  رید  زی چچی. هکند  را پر نم  نیا  ی. جادهدآرامش را به من نم   نیا  ایدر دن  یر ید  زیچچ یکه ه  رمیگ م

  از شما.   نممنو ل یخ  یشهباز  یشر. آقا   . الهکنم خدا را شر م
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  . کنم م  . خداحافظعال . عالکنم خواهش م  نیآفر  نیآفر آقای شهبازی:

  

    ی شهباز یسخنان آقا  ‐٨

  

  رگ ی واکنش نشان ندهد، ناراحت نشود، آشفته نشود، ب  تی که به هر وضع  که هرکس  ندیگو م  ذهن   یهامن 

  خانم درست است.   نینَه. حرف ا ست،یاست، اصال انسان ن رت یغیاست، ب

  روز و شب   ایاز اَحوالِ دن خُفته
  رب  بِیپنجۀ تَقْلقَلَم در   چون
  ) ٣٩۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

 که نی. نه اگرداند است در دست خداوند، و او برم   خفته، فقط قلم  هات یاست که از اثر وضع  کس  واقع  انسان

  . کند و عقلش را فدا م  دهد واکنش نشان م ت یبه هر وضع

 ترش یروز مسائلمان ببهوگرنه روز   م،یکن درست کرده نم  ذهنکه من   ییهات یوضع  را قربان  مان خرد زندگ   ما

  .شود م
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  از تهران   نندهی ب یآقا  ‐٩

  خدمتتان.  دهم ارائه م  یاخالصه   ی عرفه را من  ی دعا ابتدا

را    تشیو لطف و محبت و هدا  شند نم  ی سپر  چیرا ه  شیقضا  حتم  ریرا سزاست که ت  ییو سپاس خدا  حمد

  . رسد شباهتِ مخلوقاتِ او نم یبه پا  یادهیآفر چی و ه دارد باز نم مانع چیه

که   امده یرس  جهینت  ن یقول معروف با کمال خضوع به ا. بهگذرد من شصت سال از عمرم م   یشهباز  ی آقا جناب 

ممنوعه  میانسان اجرا نمود و از او تعهد گرفت که وارِد حر  را دربارۀ خلقتِ  ونیفَدر روز اَلَست خداوند امر کن

  خُسران خواهد شد.    ، ذهننشود وگرنه دچار من 

  اه یاز جا  ستیبا شد و م انی او ظاهر و نما  یها  خُلفِ وعده کرد از زشت طان،یش  ی هاچون انسان با وسوسه   و

گسسته و پرشسته و خوار  و گناه و اقرار به گناه، بال   از زشت   یبار و نادم با کوله   مانیهبوط کند، لذا پش  تیاله

  کند تا دوباره به اصل خود بازگشت کند.  اشیی ااز خداوند درخواست نمود که راهنم ریتنگ و حقو دل 

عدالت    ی و ترازو  ه یپا  یِ لذا خداوند آغوشِ رحمتش را گشود و درمورد او به قانونِ پنجاه پنجاه که آزمونِ بر مبنا 

  د یبا  ،ییمن نائل آ  دارِیو به د  تا دوباره به اصل خود بازگشت کن   خواه ا به او آموخت و فرمود که ماست ر

  م، یاز جمله صبر، تسل  دهم قرار م  ارتیکه در اخت   یین ابزارهایا  یر یکارگو با استفاده و به   کن  مراحل را ط  نیا

من است    تِ یدرصد را که الهعدالتِ پنجاه   یکفۀ ترازو   نی توکل بر خودم ا  ت یو اتَّقوا و اَنصتوا و درنها  ز ی شر و پره

  . یرگردب  و دوباره به زندگ ییخودم نائل آ داریو به د تا به صددرصد برس را به جهتِ باال سوق ده

به درک    تیاو درنه   کندم   دایسوق پ  نییسمِت پا  به   بارِ گناه و زشت کفۀ ترازو و عدالت و کوله  ،و اگر نتوان 

افلاَسفَلسقوط خواه  نیالس  .کرد  

  ی د یشاءاله که باشد که فرِد مفسال من با شما آشنا شدم. ان  یمدت    نیسپاس از زحمات شما که در ا  با

  جامعه باشم. ممنونم.  یبرا
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  16صفحه: 

    رازی از ش ننده یب  یآقا ‐١٠

 جه ینت  نی. به اکنم برنامه را دارم نگاه م  نیمن پنج سال است ا  م،یبو  خواهم ام ممن از تجربه  یشهباز  یآقا

فضا را    کهن یخاطر ابه    بودم، ول  ده یبه حضور رس   عنینَود درصد،    دم، یرس که من داشتم به حضور م  دم یرس

خاطر  را تجربه کردم به شیها  لیخ  کنم، پنج سال نگاه م  نیرا که در ا ییهابستم، افتادم در ذهن و همۀ برنامه 

  شدم.  ضی فضا را بستم و افتادم در ذهن، مر کهنیا

   راه   ی هم بود،   من رفته بودم، راه خطرناک  راه  ی کهن یا ی وجود ندارد. برا ییاصال خدا گفت م  ذهنمن 

  جا خودِ خدا شد سپرم. رفتم کشته بشوم، زنده شدم. آن  بود، ول  بود از خودگذشتگ 

  نده، ی. رفتم به آخواه ادهیخاطر ز خاطر طمع، بهفضا را بستم، به   بدهد. ول  ام زندگ  خواهد ه شدم م زند  وقت

  حومت به من داده بود.   نیکه ا  یدی خاطر وعده و وعرا گرفتم. به   هینقد را ول کردم، نس

 میبرا  یفضا را بستم، افتادم به ذهن. اتفاقاتِ بد   بود. وقت  خواه اده یخاطر طمع بود، زمن اشتباه کردم، به   ول

  برنامه را نگاه کردم.  نیاش در چراها بودم، چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ تا آمدم اافتاد. همه 

مرغ و ص  برنامۀ همان  ادی هفتصدوچهار بود،  ب  ت یب  ی.  را  با همان    داری من  من چه    دمیفهم  تیب  یکرد، 

خاطر  کردم، به   زهیفضا را بستم، ست  کهنیخاطر ابه   فتد،ی من ب   ی برا  خواست م   یکردم و چه اتفاقات خوب  اشتباه 

  .  کنم شما را نگاه م برنامۀ من افتادم به ذهن و اآلن پنج سال است دارم  ، خواهاده ی طمع و ز

پنج  نیو اآلن ا کشم هم نم اریسال است ترک کردم، س  وپنجست یسال معتاد بودم، ب ستیمن ب یشهباز  یآقا

 میبرا  یکه اتفاقات خوب  نمیب دارم، آرامش دارم و اآلن م  یخوب  زندگ   دهم، برنامه دارم گوش م  نیسال که به ا

برنامه به من آرامش داده، اتفاقات    نیکرده، ا  به من کم  ل یبرنامه خ  نیاگر فضا را نبسته بودم و ا  افتاد م

  . کنم و از شما تشر م افتد دارد م میبرا یخوب

بهتر    تیب  نیاز ا  دیوچهار بود؟ چه بود؟ گفت هشتصدوچهل   دانم نم  یابرنامه   یکه در    دمیرس  جهینت  نیبه ا  و

بود، گوش کرده بودم، فضا را    یابرنامه   نیچنهم   یاگر قبال من    کهنیا  یرا تجربه کردم. برا  نیمن ا  ست،ین

به   اُفتاد م  میبرا  یبه ذهن. اتفاقات خوب  رفتم نم  بستم، نم او  اتفاقات بد   کهن یخاطر   میبرا  یفضا را بستم، 

  شدم.  ضی افتاد، مر

برنامه    نیها استفاده کردم و ااز برنامه   ل ی. خیشهباز  یتجربه کردم آقا    ل یمن خ  دیی گو که م   ییزهایچ  نیا  همۀ

را گوش    شیهاغزل   شبۀ شما، ول  زدم کرد. من جلوتر برنامه را م   از بستگان من به من معرف   یرا هم  

  . گرفتم شما را گوش نم یها صحبت  گرفتم، م
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  17صفحه: 

اش را به من  چراها را همه   نیشما را گوش گرفتم و جواب ا  یهابرنامه صحبت   نیدفعه خدا خواست من در ا  ی

. کنم . از شما تشر منمیببرنامه را م   نی. اآلن پنج سال است مرتب هم برم برنامه لذت م   نیاز ا  ریو د  دیداد

  ندارم، خداحافظ.  حرف  کنم،  از شما تشر م  لیخ
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  18صفحه: 

  از مشهد   ننده یخانم ب   ‐١١

که    داًیجد  نیباز تا ا  توانستم، مدت هم حاال نم  نیهم زنگ زده بودم خدمت شما، در ا  شیدو، سه سالِ پ  من

شد که حاال خدا را شر، به    نیو ا رمیخُب گفتم اآلن باز احتماال من بتوانم تماس ب   د یقانون را گذاشت نیشما ا

رمیلطفِ خدا توانستم که تماس ب .  

ر  از حضو   زانیکه اگر م دییفرما م  شهیشما که هم  شاتیآن بخش دوم فرما  ۀدربار  خواهم استاد من م  قتیحق

  صحبت بنم.   خواهم بخش م نیا ۀ. من دربارردیو بعد غرور، شما را نگ دیشد، اوال که نترس جادیدر شما ا

دوم و آن   ۀهست که فرمودند که منزل پدرشان هستند، طبق  ییآن آقا  ۀبه تجرب  ی نزد  ل یمن استاد خ  ۀتجرب

  آمد.   شیپ شانیها براداستان 

  ۀ دارد که از لحظ   تفاوتِ جزئ  ی هست. حاال    شباهت  ن یچهم    یشما با    ۀ من هم با برنام  ییمن هم، آشنا  مالِ 

فقط محوِ شما شده    دم، یرا که نشن  تان یهااصال حرف   ون،ی زیدر تلو  دمید   صورتِ کامال اتفاقاول که من شما را به 

ها  حرف   کردم، هست، فقط به شما نگاه م  مهم    لیخ  یانرژ    ی  ن یکه ا  گفت در وجود من م   ی ز یچ  ی بودم و  

  . دمیشن را نم

برنامه را   نیمن شروع کردم ا  ریجا د. از همان لیاست خ  ات یح   لیهست، خ   مهم   زیچ  لیخ  کردم م  احساس

  هم بودم در آن زمان.   ید یشد لیگوش کردن و تا عرض کردم چون در دردِ خ 

  شان،  اتفاق افتاد در زندگ   طور که آن آقا گفتند که معجزاتهمان   به دل و جانِ من نشست و   لیبرنامه خ  نیو ا 

قطع شده   رونیب  یایبرنامه شده بودم و کال از دن  نیکه من فقط محِو ا  من هم معجزات اتفاق افتاد، زمان  یبرا

گله    ای انتظارشان را داشتم    ای را داشتم    شانیآرزو  شهیهم   هک   ییهابه آن داستان  کردمفکر نم  ریبودم و اصال د

  برنامه.   نیمن رفته بود و من محوِ شما شده بودم، محوِ ا  ادیها از اصال آن ریها. داز آن  کردم م  تیو شا

  ط ی که مثال در مح   بودم و من  دهی رس  یخوب لیآرامش خ   یو    ییرها  یبعد از سه، چهار ماه من به    کهنیا  تا

سال   پانزده  ده،  حدود  سابقکارم  زمان  به  ۀ آن  داشتم  خ   یعنوانِ  کار  عصب  ازخودراض  لیآدم    ، یمغرور، 

که   کردم سمتِ من و من فرار م  ندیآ م   رندهمه دا  دمیشد که چند ماه د  حالت  ی  ر یبودم، د  هان یپرخاشر، ا

  .کردم اش فرار ممبادا که مثال حاال، همه 

  کرد  بود که فرار م  سیحضرت ع  کنم که از دست مردم فکر م  موس  ایبود    سیع  دانم که حاال نم  یز یچ  همان

من    یبرا  حالت  نیچهم   ی  کنم من از شماها فرار م   گفتند م  ؟ کن چرا فرار م  گفتند م  دند،یدو که دنبالش م 

  شده بود.  جادیا
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  19صفحه: 

دقکم، کم کم   کهنیا  تا چ  قاً یکم  همان  خواسته   زهایبه  رس   ییهاو  داشتم  دوست  اکراه    نیا  ول  دم،یکه  با  بار 

مح رفتمیپذ م در   مثال پ  یهاکارم پست   طی.  من  به  م  کردند م  شنهاد یباال که  اکراه  با  مبادا    رفتمیپذ من  که 

  بشود.   تیمن تقو ذهنمن 

عرض    خواهم که حاال من م  وقت  م،یگو استاد م  کهن یشده بود. هم   جادیمن ا  یبرا  عال  لیخ   لیخ   طیشرا  ی

   لیخ  ام،ده یفهم  ریرا د  زیچ بودم که خُب اآلن من همه   ده ینقطه رس  ن یهست که من به ا  جان یکنم خدمت شما. ا

بنم و از  یدارنگه  عن یها را حفظشان بنم، نیا دیهست که فقط من با ییجا  جانیو اآلن ا دمیرس یخوب یِجا 

   اشباع   یمن به    اآلن  ری که د  روحیحالِت ب یبا    دمیکش مبل دراز م یِرو   ونیز یجلوِ تلو ریدستم نرود و د

  مواظب باشم که حفظ بشود.   دیتالش بنم، فقط با  لیخ  ریکه بخواهم د ستین ی ازین ریو د امده یرس

و احساس  زنگارها    نیدارد وجود من تمام ا  هیاله یکه ال  کردم را قشنگ حس م  نیا  ه،یالهیال  کردم احساس م  کمکم 

  ر ید  هیال  یدوباره    ند،ینش م  رید  هیال  یدوباره    ند، ینش م  هیال  ی تمام آن غبار و زنگارها که    کردم م

  از من رفته بود.  یی جورها  ی و آن  ندینش م

  ت یتقو  لیمن خ   ذهنبه من غلبه کرده بود، من   ل یکه خُب دوباره ذهن خ  دمیرس  یی جا  یباز متأسفانه به    و

. چه  ستیکه اآلن هستم درست ن  ییجا  ن یا  ست،یدرست ن  نیکه ا  دانستم م  زدم،شده بود و بعد دست و پا م 

بود    یهمان غرور   دمیشن شما م  یهاتکه باز در صحب  ی زیو تنها چ   دم؟یحالت رس   نیشد من از آن حالت به ا

  بود که غالب شده بود.  ییهادانم و همان م که بر من غالب شده بود 

شما    ۀفقط برنام  ونیزیما تلو  ۀآرزو دارم. هنوز خان   لیام به آن حالتِ سابق، هرچند که خبرنگشته   ریهم د  هنوز 

 ام، ده یها را نشنحرف   نیکلمه از ا  ی من    ساعت گذشته، ول  ی  نمیب م  م،یآ مثال به خودم م  روشن است، ول

  متمرکز بشوم.  توانم نم رید

هست که استاد مرتب    یخطر  یهمان جا   جانیهمان ا  میگو م   شنوم، شما را م   یهاها صحبت وقت   لیخ   نیول

  هستم. ط یشرا نی. بنده هم استاد در چندیبه همه که مواظب باش  دهند دارند تذکر م
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  20صفحه: 

  ی شهباز  یسخنان آقا ‐١٢

طورِ کامل پاک  ذهنتان که به   ۀلیوسخطر وجود دارد که شما به   نیسال به برنامه گوش کردن ا  نیاز چند  پس

  .دیاده یرس ییکه به جا دینشده تجسم کن

  د یبرو  ر ید  ۀذر  ی اگر    د،ی افت م  دیلب بام است دار  ر ید   عنی  د،یاده ی رس  یی جا  که به  دیای به نظرتان ب  اگر

شما    دییاستاد، استاد، استاد بفرما  ند یدورتان جمع بشوند و بو  یاعده   ی و مخصوصاً هم اگر    نییپا  دیافت م

  . شود خراب م  زیچو همه  نییپا مییآ م میلغز مو  دیآ خوشمان م   لی«استاد» خ  ۀ و ما از کلم  دیصحبت کن

شده باشد، مثال حواسمان به   بهتر  کم   ی موالنا    یِبا آن الوها   مان  زندگ  یِ هاتی ممن است که وضع   حاال 

   ول   م،ی ضررها مصون باش   لیاز خ   م،یانتقاد نکن  م،ینکن  ییجوب یع  م،ینکن   بتیغ  م،ینکن   زهیخودمان باشد، ست

  .میشو به حضور زنده نم م،یشو زنده نم  به حضور

ارز  ذهنمن   دینگذار را  من   یابیشما  پ  ذهنکند.  سوء   شرفتیاز  مشما  هم  کند استفاده  را    طورن یو  خدا  که 

  شرفتیممن است واقعًا پ  یاد یشما را و خود شما را که مقدار ز یِار ی صورتِ فُرم و جسم درآورده دوباره هشبه

  .آورد به فُرم درم  د یکرده باش

و    دیی. تأکنند م   دییشما باارزش است و مردم هم تأ  ذهنبه نظر من   زیو آن چ   دهد به شما نشان م  ی زیچ   ی

  .  شود خطرناک م  ل یشما مهم باشد، خ یتوجه مردم اگر برا

  د ی و توجه مردم توجه نخواه  دییاست که شما به تأ  نیا  دیگذار که شما با خودتان م   یقرار   نیترو مهم   د یشا  نیاول

  چقدر خوب   م،یما گوش بده  دیشما صحبت کن   ندیکنند و بو  فی خواهد آمد که از شما تعر  شیپ  جیتدرکرد و به 

  . دیکن صحبت م

  .دیاحتمال دارد که به حضورِ خداوند زنده بشو د،یدر ببرمهله جان سالم به   نیاز ا دیبتوان اگر
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  21صفحه: 

    ننده یخانم ب   ‐١٣

ام،  هم هست که برنامه را نگاه کرده  . بعد چند سالرمیگ بار است که دارم تماس م   نیمن سوم   یشهباز  یآقا

  ی ای قو ذهن یِهاها هم من خودم هم، آن  زانیکه خُب عز یادر خانواده  عنیداشتم،  یای قو  ذهنچون من  ول

  نه به آن شل.  ام، ولگذاشته  ریتأث  کنم من فکر م یخُب تا حدود   دارند و هنوز هم دارند، ول

کم کنم، حبر    دیبا  کردمهمه موجودات را دوست دارم و فکر م   حرف بزنم چون کال  دیکه با  کردم فکر م  میقد

  کرد.  جادیمن ا یموانع برا   لیخ  عن یمن را عقب انداخت، نتوانستم،    لیخُب خ  کنم، ول و سن

و کالآدم م،یاگر بخواهم درست هم به شما ب  ول ، یاآلن هم هستم تا حدود نیبودم که، هم  شما   ۀخُب برنام

  هستم.  نییپا  نییموقع پا  یباال هستم،  یِ موقع آن باال   یم کرد، تعادل ندارم. به من ک   لیخ

  شدم،  چون واقعًا قطع م  م،یریاز شعرها کم ب  توانستم ام، نمبودم، اآلن بهتر شده  نییپا  نییهم که پا  مواقع

 یی گشاچون اصال فضا   شود، کم م  ترش یو در عمل، دارد به من ب  با سوت کردن، سوتِ واقع  داًیجد  نیول

  را بلد نبودم. 

چرا هر روز کارِ    خواهم، بد نم  کس   یبرا  م،ی ستین  ی. من آدم بدکنم م  ییگشاخُب من فضا   کردم احساس م  و

  لش یستِ دنبه سبکه با پو  آن شخص   ن،یبه همبه من کم کرد و راجع   لیخ   ٩٣٠  ۀ برنام   نیا  شود؟ من بدتر م

بنم،   شرفتیداشتم و نتوانستم پ  خانوادهکه در    ییهامن هم آن کمبودها و ضعف  ییجورها  ی  کرد، را چرب م 

  شل. نیبه ا شرفتِیاز لحاظ پ الت،یاز لحاظ تحص 

هستم که موفق    من شخص  میرا چرب کنم و بو لمیمن هم سب ییجورها   یمثال    دیکه با  کردم فکر م  شهیهم

در ذات من بوده، اآلن هم    ن یا  میچون اصوال از قد  .زدم فقط به خودم ضرر م   زدم ضرر نم  هستم و به کس

  .ستین نهیزم  نیدر ا میهالغزش

موجودات را دوست دارم، حت   ۀهم  م یاز قد  اصوال   ی    مورچه، حت   ی  پشه. فکر م ها هم حق دارند  آن   کنم

   هم کردند، سع   اطرافم اگر حسادت  زانِیخُب مثال عز  حسادت به آن معنا نکردم، ول  وقتچ یکنند. ه   زندگ

  ها کم کنم. کردم که به آن 

دارم کم    کردم جاها من خودم فکر م  لی خُب خ  دم،ی رس   جهینت   نیها فکر کردم خُب، حاال به اموقع   بعض   و

مسائل به من ضربه   ل یچون خ  بنم.   توانستم نم  کم  چیه  عن یبودم،    یروودم هم تُرشمن خ   ول  کنم، م

  . کردم تری رو و من را تُرش  کرد وارد م 
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  22صفحه: 

 یی گشاتازه فضا   کنم ام، احساس مگرفته   ریشما تأث  یهاکه از صحبت   ییهان یکه تمر  میبو  توانم م   داًیجد  نیول

نکردم خودم را، اسم خودم    معرف  دیام فقط ببخشکه اسم خودم را گذاشته   میبو  توانم و م   رمیگ م  ادیرا دارم  

  را.  لمیاسم و فام  دانم» و «نم  شناسم» ام «نمگذاشته  داًیرا جد

  است؟  شناسم» «نم ای هست  دانم»شما «نم  لی. پس اسم فام لتانیاسم فام آقای شهبازی:

  شه یوارد ذهن بشوم، اند  خواهم که م  چون وقت  دانم»، اسمم است و بعد «نم   شناسم» اول «نم  :نندهی ب  خانم

  جناب موالنا:   شاتیاز فرما یقولِ من را بدزدد، به 

  رود، وانگه تو را آنجا کشد   ییجا اتشهیاند
  شو  شانهیشو پ شانهیبذر چون قضا، پ شهیاند ز

  ) ٢١٣١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

اند  وقت م   خواهد  م  شهیکه  موقع  آن  ببرد،  بشد  و  بدزدد  را  نم   میگو من  ه  شناسم،من  را    کسچ یمن 

که واقعًا از ته     وقت  کنم، م   ن یتمر  ی طور ن یکه ا   . وقتشناسم خودم را هم نم  یِاسم قرارداد  حت   شناسم، نم

   لیواقعًا خ   م،یگو م   قاًیکه واقعاً عم  دانم، وقت  نم  می گو را م  طیو بعد شرا  شناسم نم  میگو اعماِق وجودم م

  شده. میبرا ییگشامثل فضا   و به نوع کند دارد به من کم م

را گرفت،    بانمیبدجور گر  ش ی. چند روز پردیگ را م  بانمیگر  دیآ ام مگذشته   یِ قو   ذهنمن   ییجاها  ی   نیول

که تنها هستم،    . وقتکشاند جا من را به آن است که م  نیام و آن قرقشنگ دوباره برگشتم به زمان گذشته   عنی

  ام.گشا شدهفضا   لیارتباطم خدا را شر خوب شده، خ  لیخ

دارد     بستگ  ول  کنم، م   اسم دارم زندگ   نیبا ا  شناسم، و نم   دانم واقعاً از همان نم  کسچیبا ه   رید  ، ل یخ 

  مثال در ارتباط باشم.  که با چه کس 

   ندارم، ول  یکار   ریبنند، من هم د  ر ییهم تغ  خواهند دارند و اصال نم  ذهنمن    لیکه خ  با آن کسان   وقت

باز    د،یکن  ییمن را راهنما  د یاگر شما بخواه   کنم و من فکر م   ردیگ بد م  ل یرا خ  بانم یها گرموقع   واقعاً بعض

  .کنم کار را م نیمن سوت کنم که من دارم ا  دییگو هم م
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  23صفحه: 

  داوود از مازندران  یآقا ‐١۴

ام، کرده   در زندگ   یاد یز  ریی تغ  لیتان آشنا هستم و خبه حضور گلتان که حدود سه سال است با برنامه   عرضم

  . شنوم را م تان یصدا کنم خدا را شر م

فکر کنم قسمت نبود،    ول رم،یام تماس بها خواسته لحظه به سراغم آمده، بار   نی هم   یبی حس و حال عج   ی

  . شود تماس وصل م نیامشب احساس کردم که ا ول

  کند،  من کار م  یرو  لیاز حضرت موالنا که خ  تیب  یکه،    یشعر   یحالم. عرضم به حضورتان که  خوش   لیخ

  :دی گو که م کنم تکرار م شهیهم ول دانم، اش را نمشماره  دانم، است که حاال نم  نیا

  ها در اوست  گنج آمد که رحمت رنج،
  پوست  دیتازه شد، چو بِخْراش مغز،

    ) ٢٢۶١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خودم را بشم،    خواستم بودم، م  بود که فقط و فقط در فکر خودکش  ام اصطالح قسمت دردناک زندگ اوج به   در

  بود که مواد مخدر را گذاشته بودم کنار، ترک کرده بودم با استفاده از ...  چهار، پنج سال ی

  (قطع شد) 
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  24صفحه: 

    یشهباز  یاز خوزستان با سخنان آقا  تیآ  یآقا ‐١۵

ا  میچه بو  :تیآ  یآقا بابت  من. دستتان درد نکند  زبان  به ما کم دارتانیهابرنامه   نیواال قفل کرده    دی. 

  بوستان هستم. ممنونم، واقعاً دست  ل یخ  د،یکن م

  ؟ شما گذاشته  ی برنامه رو نیا  یچه اثر . دییبو تانیهاشرفتیاز پ کم آقای شهبازی:

عجله    عنی عجله داشتم،  ل یصبور شدم، من خ کهنیداشتم من. ا ادیز  قتاًیکه حق شرفتیبله، بله، پ :تیآ  یآقا

  دانستم،  ها را نمقدر نعمت   قتشیخودخواه بودم. حق  ل یمعروف و خ  قولِعجول بودم به  م،ی در کارها  کردم م

  بهتر شدم.  لیاآلن خ  ول

به هفت    یشما، نزد  ۀ وقت است هم آشنا شدم با برنام   لیشما خ   ۀام. با برنام بهتر شده  لیخدا را شر که خ  

با برنامه حرکت    زانیافتان و خ  ش،یوبکم   م یبه لطف خدا دار  کهن یگرفتم و ا  اد ی. قانون جبران را  شود م  سال

  .کنم م

امثال ما. واقعاً که اگر    یبرا  دیکش زحمت م   کهنیممنون از ا  لیواقعاً دستتان درد نکند. خ   میبو  خواهم م 

باش داشته  زبان  ن  م، یهزاران  بو  م یستیقادر  خ نیهم  م،یکن  قدردان   م،ییواقعاً  انجام    دیدار  بزرگ   لی. کار 

  واقعاً.  ردیب کردم ماصال فکر ن زنم، بار است من زنگ م  نیاول ی. برادیده م

تا نوبت برسد   رند یاند، نگکه در سه، چهار ماه گذشته تماس گرفته   کسان  میخواهش کرد  ر ید  آقای شهبازی:

   نندگان یاند، اآلن قسمت شده که با بکرده ها هم موافقت  اند و خوشبختانه آن که تا حاال تماس نگرفته    به کسان

  . میکن مثل شما صحبت م

  د یشا قتش ی را نداشتم حق نی ا اقتی . من لرساند را م تانی . بزرگوارکنم خواهش م   کنم،  خواهش م  :تیآ ی آقا

.  میگفتن نداشت   یبرا  حرف  ای  شد نم  راض  دیذهن من شا  میگو تا اآلن، نتوانستم زنگ بزنم چون که واقعاً م

  با شما.  میشوکالم بکه هم  میدانست م  یزیتر از آن چ کوچ  لیخودمان را خ 

انسان دیدار  اری اخت  آقای شهبازی: ندار  ها فرق. ما  امتداد خدا هستمیبا هم  ما همه  . فقط در سطح، در  می. 

از جنس    م،یجنس هست   یمان از  همه وگرنه    مان،ی . در باورهامیخُرده با هم فرق دار   یبدنمان، در گفتارمان،  

  . میمان ارزشمندپس همه  م،ی خدا هست

ها مشخصات  است، آن   آدم معمول   یشاه است،    ی  کهن یصحبت کند. ا  تواندم   با هرکس   هرکس  نیبنابرا

  س ی نفر شاه است، رئ  ی  دی نیب . شما مرود م  نیجهان از ب  نی. اصال در ارود م  نیاز ب   یزودهست که به  سطح 
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  25صفحه: 

شما    ۀهم  د،یو ارزش دار  دی توان م  شما  .ردیما را ب  دیظاهر نبا   نیو بنابرا  ستین  ری د  جمهور است، پس از مدت

  ۀ ل یوسمنتها آن خواستن به   .میاگر بخواه  م،یچون از جنس خودش هست  م،یتوان م  میی بو  دیما با  ۀ. همدیتوان م

  ارزش ندارند. کنند  هستند که فکر م ت یدر وضع  یاعده  ی شده و  ریتحق ذهن  یهامن 

  ن یاست که مثال ا  فی . حیکه تو ارزش دار   میی بو  م،یبه خودمان نگاه کن  میست یبا  نهیآ یجلو  دیو بارها با  بارها 

از دستت برم  برا  نیا  .نکن   د،یآ کار  را  مثال مواد مخدر مصرف م  ها لی. خ نکن  تیخدمت  به    ای  کنند که 

ذهناً هم قبول کنند، آن کار را    و حت  یارزش دار   وت  ندی اگر به خودشان نگاه کنند، بو  زنند، بدنشان ضرر م 

  . کنند نم

 . ستندین  ی ها جدتفاوت   نیکه ا  میدار  سطح   یِها. تفاوت لحاظ زندگ به  می هست  سانیها  ما انسان   ۀهم  نیبنابرا 

خارج    دینفوذ آن با  ۀطیاز ح  ،ست یچ  ذهنمن  دیدان م  ر یو شما که د  ردیگ م  یها را جدتفاوت   نیا  ذهنمن 

تفاوت   دیبشو اصال جدانسان    سطح   یهاو  را  احترام هستند.  دیری نگ  ی ها   قابل هم  دارند، همه  ارزش  . همه 

  وسط صحبت شما.  دیببخش د،ییبفرما

کامال درست است حرفتان. من    د،ییگو نه درست م  کنم، خواهش م   د، یبزرگوار   کنم،  خواهش م   : تیآ  ی آقا

گذاشتم کنار خدا را شر.    ول  کردم، هم مواد مصرف م   شیوبتان آشنا بشوم کمبا برنامه  کهن یقبل از ا  قتاًیحق

 که ن یا  د،یآ سراغمان م  نذهمن   قتاً یحق  که را، درحال  شرفتیپ  نمیب م   خودم  کنم.  شرفتیواقعاً توانستم پ  کهنیا

ش عنی  ست،یدر آن ن   تعجب است.  یاگر کار نداشته باشد جا  

  درست است.  آقای شهبازی:

ا  :تیآ  یآقا انجام    دیدار  بزرگ  لیخ  د، یکرد  بزرگ  ل یکه واقعًا کار خ  میبو  خواهم را م  نی بله، بله. فقط 

 دوارم ی. امشر دارد و قدردان  یامثال ماها، واقعاً جا   دیکش زحمت م   د یما دار  یشب و روز برا  کهن ی. ادیده م

ا  تانه یسا  شه یکه هم قولِ  را که به   نیا  دمی. بر خود ددی. لطف داربوسم م  جا ن یمستدام باشد. دستتان را از 

  تشر دارد از شما.  یچند که بارها و بارها جابار تشر کنم، هر  ی یاگر شده برا معروف زنگ بزنم، حت 

از شما ممنونم که نگاه م   ای شهبازی:آق   یِ و رو  دینیب به برنامه، برنامه را م  دیکن ممنونم، ممنونم. من هم 

  . دیکن خودتان کار م 

  �🔹🔹�اول   بخشپایان  �🔹🔹�
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  26صفحه: 

    یشهباز یشهر اصفهان با سخنان آقا  نیاز زر نیخانم زر   ‐١۶

که هر هفته    ماِل همه است. هم کسان  ساعت دوم   عنیساعت    نی. اکنم خواهش م  م، یسالم عل  آقای شهبازی:

  اند و بله مرر. آمده 

 تر ش یب  قهیکه حدود پنج دق   میکن   هست، سع   قهیمدت زمان صحبت حداکثر هفت دق  م،یدر خدمت شما هست  

  .  م یصحبت نکن

  . دییبفرما

  تان استاد. چشم، بااجازه  :نی زر  خانم

  نو آرد وۀیش یو هر ساعت  هرلحظه
    نشیشیپ وۀیو نادرتر زان ش تر نیر یش

  ) ١٢٢٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  یی از موالنا ما را راهنما  دیجد   نو و درس  وۀیدر هر برنامه با ش   کهنیو شر از ا  با سپاس و قدردان  ز،یعز  استاد

  ی خود که همان فضا   اصلشده و به سمتِ جنسِ    داریب  ذهنو من   ها دگی تا از خواب همان  دیکن و کم م 

  . میشده و مرکز عدم است، حرکت کن گشوده

  شو   داری رفت شب ب  نیشو، ه داریشو، ب داریب
  شو زاریهم ب  شیشو، وز خو زار یشو، ب زاریب

  ) ٢١٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

گفتنش و سلسله    ییاست که با الال  ذهنخواب من  نی. امیافرورفته  ق یبه خوابِ عم ی و تار  طوالن  یدر شب ما 

عم  خواب  به  را  ما  ابرده   قیفکرها  در  و  عم  نیاست،  م   ق یخواب  م  تواند هرچه  باورها،    افتد، اتفاق 

  .ها شدگ شرط 

از خواب   یالحظه  . وقتمی خاموش باش میانگرفته  ادیچون   م،یشو و دچار دردسر م میزن در خواب حرف م  ما

.  م یکن اما دوباره شروع به تکرار م  م،یبا ذهنمان حرف نزن  ریکه د  میریگ م   میو تصم   میشو م  داریب  ذهنمن 

  . میانجام نده م یگرفته بود  میکه تصم میده را انجام م   ییهمان کارها
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  27صفحه: 

  ز ی و مردم ن  میم کار دار. ما در خواب با مردمیکن دعوا م  م،یریگ پاسخ م  م،ی کنسؤال م  ذهنما در خوابِ من  

دربرندارد و به    یاجه یکه نت  میده انجام م  بزرگ   ی. کارهامیکن دخالت م   ریدبا ما کار دارند و در خواب هم

  .  رسد م  پوچ

  دار یب  ذهناز خواب من   می کن . فکر مدهد شدن م  داری است که به ما توهم ب  نیا  ذهنمن   لۀی از ترفندها و ح  ی

و    میاافتاده   ریو در دام ذهن گ  میا. و با داشتن دانش، سواد و مدرک به خواب رفته میو پندار کمال دار  میاشده

  . میکردن هست دیم و هرلحظه دنبال شار و ص یاکرده   ریگ ی داریبا پنداِر ب ذهندر زندان من 

که   داد بود و نشان م   رگذاریتأث  اریرا نشان دادند که بس  ییویدیو  ٩٣٠در بخش اول برنامه    زیعز  یشهباز  یآقا

  . میکن م زندان  ذهنرا در من   یار یما با سلسلۀ فکرها چونه هش

خاطر  و به   کند داشته باشد، سرکوب م   تیریکنترل و اداره کند، مد  خواهد م  شهیمخرب است. هم   اریبس  ذهنمن 

  .  دهد را نم در باغ حضور  کنترلش، به ما اجازۀ زندگ

  که آبت را به الغ   عنی اَنصتُوا
  خش است باغتلف کم کن، که لب نیه

  ) ٣١٩٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و   میافقط به خواب رفته   میادر دسترس است. ما آن را ترک نکرده   شهیو هم   رود نم  نیاز ب  وقتچ یه   زندگ  باغ

و نور   میارا از دست داده  و خرد زندگ   میادانش به خواب فرورفته   وۀی . ما با خوردن ممیهست  دنید  ای درحالِ رؤ

  . میابه اسارت درآورده  ذهنرا در من  ی اریو هش

چ    وقت  که درصورت  به  نور  م  زها یکه  مآن   کند،  برخورد   را کوچ وقت  کند،  ها  مردم چشم     مانند  به  که 

  ده یقدر همانما آن    ول  بودم   طورن یهم   ستیبا م  زین   ذهن. و در مورد من شود مردم چشم کوچ م   خورد، م

  .میاانداخته  ر یخود گ ذهن که نور را در من  میاشده

و حجاب را از آن    م ییایب  رونی ب  ها شدگتیهوو هم    ذهنکه ما از پوستۀ من  کند بروز م   به تمام  نور زمان  نیا

  بخش است. و نجات   فینوِر لط ن یو برداشتن پرده از ا شده پوستۀ زمخت شرط  نیما شستن ا فۀ یبرداشته، وظ 

  .نیآفر با، یز  لیخ  آقای شهبازی:
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  28صفحه: 

    یشهباز  ی شهر اصفهان با سخنان آقا نیساله از زر ١١ ارایخانم ت   ‐١٧

  .ساله ازده ی هستم،  ارای سالم استاد خداقوت، ت :ارایت  خانم

  .نیآفر د، یفرست هم م قشنگ  یدئوها یچه و آقای شهبازی:

  تان.ممنون استاد. با اجازه  :ارایت  خانم

  حم کن فَكان  یها چوگان شیپ
  اندر مان و المان  میدوم

  ) ٢۴۶۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

حالت اگر   نی. در امیاکه از اول بوده  میبشو  یاریو آن هوش  میاست که در لحظه باش  نیا  حالت زندگ  نیبهتر

  عنی  شود، م   ن ییمان ما تع   طور ن یقسمتِ المان ما و هم   عنیعمق،    زانیم   م، یکن   ت یکارها را رعا  ن یکامال ا

  .  ردیگ ما در دست خدا قرار م  یهات یوضع

ا  م یهست  تیهو. با باورها هم میهست  ت یهورها هم با فک  م،یهست  تیهوهم   یاد یبا تعداد ز  ما   م، یرا آمد  هان یو 

که با    میریو بپذ  میکن   ییرا شناسا  مان ذهنکه من   کندور دارد به ما کم م در مرکزمان و خدا از آن   میگذاشت

  .  میهست  دهیهمان  رونیب  یزهایچ

خودش را در ما قرار    تواند. خدا م میشو آزاد م   م،یکار را انجام بده  نیا   . وقتمیری و بپذ  میکن   ییشناسا  دیبا  ما

که پر از    یااست و خدا در خانه   شدگتیهوپر از هم   مانۀاست، خان  ده یچون هنوز ما مرکزمان همان  بدهد ول

ورود   یو خانه را برا  میندازی را دور ب ها شدگتیهوو تمام هم  میکن   تکانخانه  پس .د یآ است نم شدگت یهوهم

  استاد تمام شد. .میآماده کن   زندگ

  د؟ یدرست کن دیتوان م تیب  ن یهم یبرا دئویو ی. شما ن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

  بله استاد.  :ارایت  خانم

  . دیبه آن اضافه کن دیتوان را هم م تی . آن بنیآفر آقای شهبازی:

  و بد   یرا من روفتم از ن خانه
  پرست از عشق احد  امخانه

  ) ٢٨٠۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  29صفحه: 

  ام پر از نور خدا شده. و بد، خانه  یام را از نجارو کردم خانه   عنی

پنجاه، شصت از    باال حت  ی هاسالتان است، سن   ازدهی شما    د،یدانست ممنون. شما م   ل یخوب بود، خ  ل یخ 

  رند؟ ی گ م  ادی شما مطلب  یهاصحبتشما و  یهادئو یو نیا

  اش از لطف شماست. استاد همه  :ارایت  خانم

آدم در    د یکن . پس شما فکر مکنم خواهش م   آقای شهبازی:   اد ی را خوب    تیب  نیا  تواند م  سالازده ی که 

نه؟  رد،یب  

  حم کن فَكان  یها چوگان شیپ
  اندر مان و المان  میدوم

  ) ٢۴۶۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  درست است؟  د، یدیرا شما درست فهم  نیا

  بله  :ارایت  خانم

.  ن یآفر  ن،ی آفر با،یز  ل ی. ختیب نیخانم با ا  ارای تا آخر عمر، ت رید د یکرد مهی . خودتان را بنی آفر آقای شهبازی:

  . رندیب ادی را  تیب نیا ندیا ی ترها ببزرگ  شما هم، حت   یهاوسال سنشاءاله هم ان

   مانی را و ب  مانیهات یو درون خودمان را مان، جهان فرممان را، وضع  رونیب  میتوان  که ما م  دیگو م  تیو ب 

لحظه که او ما را در مان و المان،    نیدر ا  ییگشابا فضا   م،یخدا بذار اریدرون را در اخت   یخودمان را، فضا 

  بزند، با چوگانش.   یمثل گو

  . میشما هست ی دئویکنم. منتظر و  افظ پس با شما خداح خُب

  تان خواهر کوچترم هم هستند. ممنون. استاد با اجازه  :ارایت  خانم

  . نی. آفردییبله، بله، بفرما آقای شهبازی:
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  30صفحه: 

    ی شهباز یشهر اصفهان با سخنان آقا نیساله از زر  ٧ تا یخانم   ‐١٨

  هستم هفت ساله.   تا یسالم استاد.  : تای خانم

  شما.   دی هست تای. واقعاً دییبفرما تایبه خانم به  آقای شهبازی:

  ممنون.  : تای خانم

  اظهارِ کار  یاستادان پ جمله
  انکسار  یِو جا  ندیجو ستین

  ) ١۴۶٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  استادِ استادان صمد  الجرم 
  و ال بود  ستی ن کارگاهش

  ) ١۴۶٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تر است افزون  ستین نیکجا ا  هر 
  حق و کارگاهش آن سر است   کارِ

  ) ١۴٧٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد.  تمام

   . ممنونم، ممنونم. ممنون از شما و ممنون از مادرتان که واقعاً سع بایز  لی. خ نیآفر  ، عال  ، عال  آقای شهبازی:

  درست است؟   دهند، م  ادیرا مادرتان به شما  هان ی. اکنند م

  بله.  : تای خانم

  .ن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:
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  31صفحه: 

    یشهباز  یسخنان آقا ‐١٩

  .  خوانند م سالهازده یساله و  کودکانِ هفت  ریموالنا را د  اتِیاب نی باشد، بهتر  دیبا طورن یخوب، هم  لیخ

  استادِ استادان صمد  الجرم 
  و ال بود  ستی ن کارگاهش

  ) ١۴۶٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

را که در مرکزِ ما هست «ال» بشود،    ز یچکه مرکزش را کارگاه خداوند بند. اگر همه   ردیب   ادینفر     یرا    نیهم

  مرکزِ ما، دلِ ما، کارگاه خداوند است.   م،یلحظه صفر بشو نیما اآلن در ا

  . نیآفر ن،یآفر
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  32صفحه: 

  از آلمان   ایپو یآقا ‐٢٠

  زکار» ی«پره

به   زی. پرهستیکردن بلد ن  زیجز پرهبه  یکه کار   کس  عنیکردن کارش است.    زی که پره  کس  عنی  زکاریپره

  است؟  زیکار تو پره ای اضافۀ کار. آ

  کردن است.»   زیپره نی «تنها عامل انفصال ما و جدا شدن ما از خواب، هم  آقای شهبازی:قول از  نقل

  ها شهیکن، احتما ز اند احتما
  ها شهی ها بو گور و، دل ر یش فکر، 

  ) ٢٩٠٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بر دواها سرور است  احتماها
  گر است  فزون دن، ی خار زانکه
  ) ٢٩١٠ تیدفتر اول ، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یق یاصل دوا آمد  احتما،
  نیکن قوۀ جان را بب احتما

  ) ٢٩١١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

تو را    بفهم  کهآن یب   نیبرا که م   یاشه یهر اند   عنیکن.    زیپره  هاشه یاز اند  دیگو . موالنا مزیپره   عنی  احتما 

 شه یسوار اند  که وقت  ماند م   یکن. چراکه حضور و ناظر بودن تو مثل گورخر  زیداخل، درمقابل آن پره  کشد م

  آن را شار کرده است.   یر یش ییگو رود، و م  شود م

خودش    یآدم که رو   است ول  ادی ز  لیاوا  بافال ی خ  م؟یانشده  بافال یحال غرق در فکر و خ   به  تا   ای آ  می نیخود بب   با

  . شود تمام نم  ول  شود، کم م اشبافال یخ  کند، کار م 

در    کشد ها مدارد و بدجور ذهن، آدم را از آن راه   خودش در مرکزش  یدو موضوع هست که هرکس برا  ی

  خودش.  

  ده یو از همان  جان بن  بعداً بخواه  کهن یکردن بر ا  زینشود. پره  ریاحتما کن تا گورخرت شار ش   دیگو م   موالنا

  دارد.    تیاولو عن یسرور است  رون،یب ییایشدنت با فکرت ب

نم  دیگو م   زند، م   مثال ب  خارد که سرش کچل است و م  سبه ک   ، فهم اگر  سرش    شترینگاه کن. هرچقدر 

  .شود م ترش یهم ب اشکچل  خاراند، و او هم م  خارد  م
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  33صفحه: 

 ی و نجات ما از همان چندتا فکر   ییتنها راه رها   عنیاصل دوا،    زیهمان پره   ا یاحتما    د یگو ادامه موالنا م  در

و احتما    زیحل پرهبدان راه یقلب  نانیبا اطم   عنیرا بدان.    نیا  نیقی.  کشند است که بدجور ما را به خودشان م

  . ستی ن یر ید ییاست و راه رها

هم جمع    ی رو  یحضورت چطور   یرو ین   نیاحتما کن و بب   دیگو و م   دیگشا م  مانیرا برا  دی از ام  یاچه یدر  ت یدرنها

. احتما  یشو چونه رها م  ، یرها شو   توان و نم  یریها درگهاست با آن که مدت   و از آن چند موضوع   شود م

  . نیب قوت جانت را م ،که کن 

  کردن است.»   زیپره نی قول از آقای شهبازی: «تنها عامل انفصال ما و جدا شدن ما از خواب، هم نقل

  کشد  جا رود وآنگه تو را آن  ییجا اتشهیاند
  شو  شانهیشو پ  شانه یبذر چون قضا پ شهیاند ز

  
  ما  ی هاو هوا بنهاده بر دل لیبود م  قفل

  شو مفتاح را دندانه شو دندانه شو مفتاح
  

  آن اُستن حنّانه را نور مصطف بنواخت
  حنّانه شو حّنانه شو ست ی ن یز چوب کمتر

  ) ٢١٣١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

تو را    شهیاند   عنی  ،ی رو م شهیو معلوم است که با اند یشو م   شهیو تو هم سوار بر اند  رود م   یی جا اتشهیاند

  و گرانش دارد.  چسبندگ یرو ین کشد، م

لحظه خلق شد و لحظۀ   نیندارد و ا  ییایکه جامد است و پو  یبشو  شهیسوار اند  کهنی کن از ا  زیپره  دیگو م  موالنا

  بذر و چون قضا بشو.   شهی. از انددهد م  دگیپوس یو بو ستینو ن ریبعد د

. قضا چون در بند  دیگو شدۀ ما سخن مشده و گستردهگشوده   یفضا   قیاست که در لحظه و از طر  ییروین  قضا

شو که    یارونده مرکب و آن جلو    عنیشو،    شانه ینکرده، هرلحظه تازه است. پس تو هم چون قضا پ  ریزمان گ 

 کند  اطراف لحظه عمل م   یو او از فضا   دیآ لحظه م  نینکرده است، بله ا   ریو در لحظه گ  ستین  شه یسوار بر اند

  . آورد و واکنشش را م

  دارد.    انبساط آن تیخاص   کند، قضا عمل م قی که از طر انسان
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  34صفحه: 

  ی ها است بر دل   قفل   نیسوارش نشو ا  کشد، دارد تو را م  شه یاند  ی که    ی دیخواستن شد  نیا   عنیو هوا    لیم

است و باز  بر دل ما مانده   چون قفل محم هم   یا دگی. اگر هنوز همان بسته شدن و گرفتگ  ی  عن یما. قفل  

  . میکن زیپره  دیبا میدیاست که نفهم  ن یخاطر ابه شود نم

که    ست ین  ن یا  دیشو. کل   دیکل   ی اههم نمان، دندانه   دیشو و تازه کل  د ی. کلدیکل   عنی مفتاح شو. مفتاح    دیگو م

داخل.   یاست که کال نرو نی ا دی. کلرونیب ییای تا ب بعد جان بن ،یبشو هاشهیدر داخل ذهن و سوار اند یبرو

  شدن. هاست دندان نینشو. ا شیهانرو داخل ذهن. داخل ذهن و وسوسه 

   زندگ  ام ینشسته است و پ  کند،  هم رحم نم   د یکل  ی هاکه به دندانه  ت یدرجه از خالق  ن یبه ا  انسان   ستین  بیعج 

به بعد با    نی. چرا از ادیکل  ی. دندانه میگو . موالنا را مکند م  انی ما ب  یبرا   ایزبان و به زبان اش  نیتررا با ساده 

  نمانم.   دیکل  شوم و حت د یکل  یکنم و دندانه  زیپره خواهم که من م م ییخود نگو

و او به   ختیر م   غمبریبر اُستن حنّانه که از جنس سنگ بود، از پ  یمعنو   یها نور آموزش  نیا  دیگو ادامه م   در

پس تو هم حنّانه    ،یدرجه جلوتر   نیتو چند  ، ستیتو که از سنگ کمتر ن  دیگو م   عنی . مثال است،  آمد مناله در 

  بشود. تو هم حّنانه شو.   یبه دلت جار بده زهو اجا   را گوش بده  یکه آموزش معنو ریب  ادیشو و از او 

  کشد  ییرود، وآنگه تو را جا  ییجا اتشهیاند
  شو   شانهیشو پ  شانه یبذر چون قضا پ شهیاند ز

  
  ما  ی هاو هوا بنهاده بر دل لیبود م  قفل

  شو مفتاح را دندانه شو دندانه شو مفتاح
  

  آن اُستن حنانّه را نور مصطف بنواخت
  حنانّه شو حنّانه شو ،ست ی ن یز چوب کمتر

  ) ٢١٣١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

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

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

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۳۰-۱مشار

  35صفحه: 

  از آلمان   لدا یخانم   ‐٢١

  .  کنند کم م لیکه به من خ  ییهاتی از ب یو تعداد  ندهیترس از آ ۀمتن نوشتم دربار  ی من

  نیدر ا  کهن یاز ا  ترش ی ها ببه آن است. انسان  و مسائل مربوط   ندهی ها ترس از آانسان  ی هاترس   نیتراز بزرگ   ی

قدم را   نیاصطالح اولکنند و به  تیتالش خودشان را بنند، قانون جبران را رعا  نی لحظه حاضر باشند و بهتر

نکند گرسنه    اورم؟یبخورم؟ پول از کجا ب  یزینده چه چ یدر آ  ندیگو هستند. م  ندهی نکو بردارند، مدام در فکر آ

  ببرند، به من کم برسد.  ترش یب ران یبمانم، نکند د

  چه خواهم خورد مستقبل؟ عجب  که
  فردا از کجا سازم طلب؟  ُلوتِ
  ) ٢٨۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و کم نامد ز خَور  یخورد سالها
  نگر مستقبل کن و ماض ترِک
  ) ٢٨۶٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آر  ادیو پوتِ خورده را هم  ُلوت
  اندر غابِر و کم باش زار  منگر 
  ) ٢٨۶٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نده یآ  . پس چرا اآلن از ترس گرسنگ یاورد یکم ن  وقتچ یو ه  یها خورداست که سال   نیا  تیسه ب  نیا   معن

 وقتچ یتو آمده و ه  یِسورزقت به   شهیرا رها کن و به گذشته نگاه کن که هم   ندهی آ  ؟کش خودت را م  یدار

  .  یگرسنه نماند 

 ن یا  دان نکن. مر نم   ندهی ترس از آ  یلحظه را فدا   نیزار نباش، ا  ندهیاز ترس آ  قدرن یو ا  نیگذشته را بب   پس

   د؟یآ رزقت هم از همان فضا م   ،شده فکر و عمل کن گشوده  یِو از فضا  یر قدم اول را درست بردارلحظه اگ

ف م نشنرِزْقُک ماء؟ یادهیالس  
  ؟ یادهیچه بر چْفس پست نیاندر

  ) ١٩۵۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  36صفحه: 

هرچه فضا را    د؟یای تو ب  یِ آسمان روز  نیتا از ا   آسمان را باز کن  ، فضا را باز کن  دی که با  یاده یکه شن  دیگو م

  .دیآ کم م ترش یب د،یآ رزق م ترش یب ،کن بازتر م 

شروع    یی لحظه را با فضاگشا  نیپس چرا ا  د،یآ شده مگشوده   ی باشد که از فضا    نماد تمام برکات  د یرزق شا 

شده گشوده   یِفضا   عن یاگر رزقت در آسمان    ؟ ترس و م  یر یگ م  یجد  دیگو که ذهنت م   یی زهایچرا چ   ؟ کن نم

  ؟ زن ذهن را شخم م نیاست پس چرا زم

  ست رزقت ز آسمان است فرموده چو
  ؟ فَّح، تا ک   یا دنی شور نیزم

  ) ٢۶۵۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  یی جز فضاگشابه   یلحظه انتخاب  نیو در ا  دیآ شده مگشوده  یِهمۀ برکات از فضا   یاگر باور دار   دیگو م   تیب  نیا

  د ی گو حضرت موالنا م  ؟ یر یگ م  ی را جد    ذهنمن   ی و پندارها  ی رو ذهن م   یساز پس چرا باز به سبب   ، یندار

چون از    د، یآ تو نم  یِ سوتو است. رزقت به  عاشقاز تو    ترش ی را بدان که رزقت ب  نیا   ، اگر تو عاشق رزقت هست

  تو آگاه است.  یصبریب

  توکل کن، ملرزان پا و دست  نیه
  تر است تو بر تو ز تو عاشق رزقِ 

  ) ٢٨۵١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مول او مول زند و م  ستعاشق
  فَضول  یداند، ا تیصبر یز ب که

  ) ٢٨۵٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

دنبال    ا یدن   عنیاشتباه    ی در جا  ذهن  یچون ما با ذهن و الوها   دیآ ما نم   یِسوو به   کند مول مما مول   رزق

با تسل  نیا  م،ی شر داشت  م،یما صبر داشت  اگر.  میگرد رزق م را  رزق ما و    م،یکرد درست شروع م   م،یلحظه 

  .  آمد حل مراه  م،یشد ما خالق م شد، م  یما جار  شده به زندگ گشوده  یِاز آن فضا  بیبرکات عج  تینهایب

  ی رزق آمد  ،یبد  یتو را صبر گر 
  ی چون عاشقان بر تو زد شتنیخو

  ) ٢٨۵٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  37صفحه: 

    ست؟ی تِب لرزه زِ خوفِ جوع چ نیا
  ست یز تانندم ر ی توکل، س در

  ) ٢٨۵۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

در    یطور ن یها اانسان   کهنیچه است؟ ا   یبرا  د یشد  از ترس گرسنگ  که تو گرفت   یتب   نیا  پرسد از ما م   زندگ

  کهنیا یفقط برا کنند م انتی به هم خ گذارند،سر هم کاله م کنند، پاره مرا تکه ریداند و همجهان راه افتاده 

    ست؟ یچ  یآخر برا نیا اورند،یدست ببه ترش یب کم 

  است ز غم مرده که دست از نان ته یا
  ست؟ی ترس چ نیا م،یغفور است و رح چون

  ) ٣٠٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م ی َفکان» اعتماد کن به قانون «قضا و کن   م،یلحظه فضا را باز کن  نیا  میتوان ما م   کهنیاز ا  کند تعجب م   زندگ

آن    شود، اندازه ارضا مما به  واقع   یازها ی و تمام ن  شود صورت اداره م  نیما به بهتر  زندگ  صورتن یکه درا

و    میاافتاده    شناختروان   یازها ی ن  یدنبال ارضا   ی جزو  قلبا ع   م، یارا رها کرده  زیانگابزار شفت   ن یوقت ما ا

  . میکن را نابود م  ا یو دن رید  یهاخودمان، انسان  میدار
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  38صفحه: 

  خانم فرزانه از فوالدشهر اصفهان    ‐٢٢

شدن است، ممن است    جادیدرحال ا  یدر چه بعد  دیآ که در سرمان م  یفکر  نی ا  میلحظه اگر توجه نکن  در

محبوس    اتی جزئ  ریفکر روانه شود و در د  نیدنبال ابه  یار ی در مرکز ما باشد و هش  دگ یاز همان   شدهجادیفکرِ ا

  شود.

حاالت    نیو از ا  میکن   ی گذاره یسرما  دهد که ذهن با فکر نشان م  هر عامل   یِ را بر رو  یار ی ممن است هش  درواقع

  .  میرا بخواه  زندگ

  : ندیگو موالنا م  جناب

  ها شهیکن احتما ز اند احتما
  ها شهی و گور و دلها ب ر ی ش فکر 

  ) ٢٧٠٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بر دواها سرور است  احتماها
  گر است فزون   دنی خار زانکه
  ) ٢٧١٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یق یدوا آمد  اصل احتما
  ن یکن قوتِ جان را بب احتما

  ) ٢٧١١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  کردن  ز ینگاه داشتن، پره یزی: خود را از چ احتما

  

آ  ، دگیبه همان  فکر که    ذهن است. هر زمان  ی ریکارگ فقط به  ذهنمختلف من   یفکر به دردها   نده،یفکر به 

را    تیذهن وضع خاموش  ت یرعا که درحال شود، بد م میگذار و در ابتدا قدم به ذهن م  شود م  جادیا ت یوضع

  .کند م لیحالت تبد ن یجا به بهترهمان 

 ست  بدهد. کاف  خواهد را م   نیا  پس زندگ   دهد را به تو نشان م   ی زیاگر چ   ند یگوم   ر ید  یِموالنا در جا   جناب 

عوامل    ایبه حضور    یابیدست  ی فکرها برا  نی. امیو دست از فکر کردن بردار  میبردار  ییقدم را با فضاگشا  نیاول

  . میشو گرفتار م ترش یشود، هر بار ما در دام ذهن ب جادیاگر در ما ا رید
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  39صفحه: 

را از دست    و قدرت خداگونگ  م یهست  فیضع   ل یخ  ذهندر من   ، نکن  حاال اگر توکل به قدرت زندگ   ند یگو م  و

  ذهنمن   دکنندۀیزا و ناامشدۀ ترس  جادیا  یفکرها  یِو متمرکز بر رو  مینیب خود را نم  صلجان ا  رایز  م؛یده م

  .میشو م

  خزانۀ صنع حق باشد عدم  پس
  برآرد زُو عطاها دم به دم که

  ) ١٠٢۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یِ تنها توجه و تمرکز بر رو  ندیگوپس م  شود م   یصنع، مرکز عدم است. که از آن به جهان فرم ما جار  خزانۀ

  به «خزانۀ صنع حق» است.   یابیراه دست  ییحضور و فضاگشا  یار یهش

نشان    که صورتبه  دهد، به انسان نشان م  یجد  اریبس   زندگ  یبقا   یرا برا  ها و عوامل جهان سبب   ده،یهمان  فکر

فکر هستند    هان یا  م،یاگر توجه کن   که درحال  شوند، زنده شدن ما م  ایو    بختتوهمات ذهن موجب خوش   دهد م

  .است  یبدون چونه و چند  . زندگ بختنه خود خوش  ایو نه خود حضور و 

است، جناب     ذهنمن   یو آرزومند  ی سازتوجه و زمان جلب   ،که حرص و شهوت جنس   م یچهار مرغ ابراه  در

  .  میبه واهمانش بزن و دست  می کن ییدر خود شناسا دیچهار مرغ را با  نیا ندیگو موالنا به ما م 

  م یتوان ها م که با ناظر شدن بر آن   کند م   جادیا  ییاست و هرکدام در ما فکرها  دهیفکر همان  یچهار مرغ غذا   نیا

  .  مینفروش یتقلب یها سه نیرا به ا وسفی ریو درواقع د میاز هرکدام بزن زیدست به پره

و کوثر خدا را    و فراوان  میشو م  شیاند  یابی کم  ریدرگ  ، ذهنشده حرص در من حاصل  یمثال از فکرها   رِطو به

  . میکن را فراموش م  روان زندگ  یِو جو  میشو م   رهیو ذخ  یآورجمع   یمدام درحال تالش برا  نیچنو هم   مینیب نم

  ده یهمان  ی فکرها   حس نیدر چن  طور ن یو هم   م یکن سخت م  رانیخود و د  ی را برا   بهتر، زندگ  ترش یهرچه ب  با

 شود  بسته م   رانیاز سمت ما بر د   زندگ  نیو رواداشِت بهتر  هست  یابیکه تو در خُسران، کم   کنند مدام القا م

  .  میشو هم دچار ش م  در عدل زندگ   جهیو درنت   میدهها انجام بآن   یهم برا  یکار   میخواه  نم  حت  که صورتبه

ا  دنید  درحال پره  هان یهمۀ  آن   زیو  ماز  موالنا  جناب  ا  ندیفرما ها  فکرها باشد م   امبرانیپ   وۀیش   نیکه    ی . 

نوع   نیدر ا  و زندگ می کن جادیدر خود ا جان یه  ی که   چرخند  مدام در فکر ما م ، شده از شهوت جنس حاصل 

  .شود پنهان م یانرژ
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  40صفحه: 

 جان، یه   نیشده از احاصل   یو فکرها   کند  را پنهان م  سببیب  ی شاد  ده، یمرغ همان  نی شده از افکر حاصل   درواقع

و نه ارتباط    شود م   جسم   دِ ید  یِو درواقع نوع ارتباط ما تنها از رو  برند در فرم م   گشتگ را به گم  جهت زندگ

  . با زندگ زندگ

  : ندیگو موالنا م  جناب

  ها، سخاست تها و لذّ شهوت ترِک
  در شهوت فروشد، برنخاست  هرکه

  ) ١٢٧٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

فکر    جه یدرنت  م،یگرد م   مانیدر فکرها  یو چند    توجه، مدام ما به دنبال چونگاز جلب  شدهجاد یا  ی فکرها  در

در ما   رانیخود و د   نیتربکم  ا یو    نیبداده شدن ما و بزرگ   بهتر نشان   یبرا  ییو فکرها  ریفُرم با فُرم د  اسیق

  که من هم وجود دارم. م،یشو م سر داشتن در هرلحظه  ریدرگ  نیچن و هم  شود م جادیا

  م یشو م   حالت   یاز    ذهن  ریتصو  ی  جادیمدام درحال ا  یو آرزومند   یسازاز زمان   شدهجاد یا  یدر فکرها   و

َفکان  فکرها طرح قضا و کن   نیو ا  میشو م  ندهی آ  ریو درگ  شود؟ چه م  شناختدر زمان روان   ستیکه مشخص ن 

  . رود از ما م تیرضا که صورتبه کنند،  را رد م

  اهیو نعره زاغ س کاغکاغْ
  عمرخواه   ایباشد به دن ماًیدا

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

  کالغ ی قارقار، صدا: کاغکاغْ 

  : عمرخواهنده عمرخواه

 ———————  

  تمام شد.  استاد

  . دیو بفرست دیکن   دئویرا و  نیشاءاله که افرزانه خانم ان  بایز  لیخ  آقای شهبازی:

  .کنم و ارسال م  کنم بله استاد آماده م فرزانه: خانم
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  ساله از فوالدشهر اصفهان   ١٠ هیخانم هد  ‐٢٣

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

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

  شاد بس کس شاد شد  گشت زآنچه
  چون باد شد  جست و هم یاز و آخر 

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

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

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

به    دیو گذراست و ما نبا  فان   کند حال مخوش   ای دن  نی که ما را در ا  ی ز یکه هرچ  ندیفرما موالنا به ما م  جناب 

  . میکن . پس همان موقع خودمان را از آن جدا م کند که برود ما را ناراحت م . وقتمیبسته بشوآن دل 
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  42صفحه: 

    ای خانم مرجان از استرال  ‐٢۴

  » جهان  نیمن در ا رسالت«

  ام؟ جهان دعوت شده   نیبه ا  یانجام چه کار  یبوده که من برا  نیمن ا  زندگ  یها دغدغه  نیتراز بزرگ   ی  هاسال 

  انجام بشود؟   ای دن نیمن در ا قیطر از  دیبا یکار  چه

  ست؟ی جهان چ نیمن در ا  رسالت

آن کار قرار   ریمن را به من نشان بده، مرا در مس    ق یکار حق  ا، ی که خدا  کردم هر روز از درگاه خداوند طلب م  و

    را صرف آن کار کن. ام و جوان  یبده و زمان و انرژ

    ست؟یچ  یوجودر جست  کند، که در من جوش و خروش م  یز یچ نیسؤال بود که ا میبرا شهیهم

   صرف کنم که معنا داشته باشه و روحم را غن   ی را در کار  امی من مهم است که وقت و انرژ   یبرا  قدرن یا  چرا

  و آزرده؟   ده یام، مثل سنباده روحم را خراشکه تا حاال رفته  یکند؟ چرا در هر کار 

  که   زند م  ادی که در قلبم فر ستیچ  بیباور عج  نیا و

  دنبال آن است؟ سال به  همهن یو دل و جانم ا ، ی شغول بشوبه آن کار م د یو با  یدار  رسالت  ی جهان   نیدر ا تو

  است.  کرده  دایپ ایدن نی که رسالت خودش را در ا و هرکس   یشهباز یخوش به سعادت آقا   گفتم م  شهیهم

  : دیگو م  ١۶١٨  تیدر دفتر سوم ب موالنا

  ساختند  ی را بهِر کار   هرکس
  آن را در دلش انداختند لیم

  ) ١۶١٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .شد م ترش یدر من ب  گذشت هر سال که م لیم نیا

که درسش را خوانده بودم    ی که زدم، آن کار   یاز قضا کارم را از دست دادم. و به هر در  شی چند هفته پ  کهنیا  تا

  . شد جور نم 

  گذاشتم.  کارن یمربوط به ا ی ها ت یبرنامۀ گنج حضور و فعال یبه خودم استراحت دادم و تمام تمرکزم را رو مدت

  بردم:  یدر خودم پ   مدت به اصول مهم نیا در
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  ش ی روز هم براساعت شبانه   ٢۴که    یکه به آن مشغول هستم. کار   ستی کار  ن یمن، در اصل هم  قیکار حق   کهنیا

    .ردیگ م  یو انرژ شود شارژ م ترش یبله روحم ب شوم، وقت بذارم، از آن خسته نم

 ی ها غامیپ  یپا   نشاند م  گذشت، نم  متی ق  چیرا که از خواب شَبش به ه  که شب تا صبح، آدم   اقی اشت  آن

  .  یمعنو

را به جان    اش و خستگ  ،کن گذر زمان را حس نم  ،یبر لذت م  ،ده انجامش م  که وقت   ستی تو کار   کار

  . یخر م

بله، با    ییو تو بو  ؟ی آن وقت بذار  ی روز و شب برا  ی بدون دستمزدِ ماد  ی که اگر از تو بپرسند حاضر  ی کار

  توست.  قی. آن کارِ حقلیکمال م

  ا ی دن   نیدر ا  ح یتفر  چیه. چراکه  که به آن کار برس  بزن  ح یاز هر تفر  یروح توست و حاضر  تیکه اولو  یکار

  روح تو را اغنا کند.   تواند جز آن نمبه

  . نیب خدا را م تی در هر قدم حما ، در حال انجامش هست که وقت  یکار

  خود؟  ی معنو ۀیکردن سرما  دایدر جهت پ ایخودم، و خدمت به دن یواالتر از کار کردن رو  خدمت   چه

  جوان سرکش اثبات کرد،   نیموالنا را به ا  برنامۀ گنج حضور، معجزۀ وقت پس

است    ن یبند، پس رسالت من ا  عاشق خالق جهان هست   سال  ٢۵مثل موالنا توانست مرا در سن    بزرگ  وقت

  را تجربه کنند.  رینظی حس ب نی ها هم اها را به گوش خلق برسانم، تا آن آموزه  نیکه ا

آور نجات بدهد تا بتواند  بخش و خواب آرام   یهاجوان را از قرص   نیقدر اثر داشت که توانست اموالنا آن   وقت

مثل    ییهاعشق و خرد را به گوش جوان   نۀیگنج   نیا  غامیجوان است که پ  نیا  فۀیها بخوابد، پس حاال وظشب

  خودش برساند.  

کند، و قدر خودش را    دایجا انداخت که ارزش روح و جسمش را پ  وهی ش  ن یباتریدختر، به ز  ی   یکه برا   بزرگ

    د،یآ م  یو حزم به چه کار شیچه، و دوراند  عنیبدهد که حفظ کردن خود  ادیبداند، به او 

  ی ها در رابطه  تیحس امن   یی و گدا  ارزش یرا از احساس ب  نمان یتمام دختران سرزم   تواند م  شیهاآموزه   پس

اطلس  برساند که بها دارند، که  تا به گوششان  دلقمتعدد و غلط نجات بدهد.  به  را  مبادا خودشان     اند، و 

  بدوزند.  
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  ارزان فروخت   را آدم  شتنیخو
  بدوخت   بر دلق   شیاطلس، خو بود

  ) ١٠٠١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

حس   ستیزن، قرار ن  یو امتداد خدا، در قالب    یار یهش  یعنوان  که توانست به من ثابت کند که به   ییموالنا

 داند تو م یفقط خدا  ،دانخودت نم   کهنیا  ست، ین  فی زن ضع  ی  کهنیحقارت را با خودم به دوش بشم، ا

    بشود.  یجار تواند از تو م یکه چه هنر

را در من زنده   ینفس و توانمند   حس عزت   شیجاو به  ردینخور بودن را از من بدردکه توانست حس به  آموزش

و    اورند،ی حساب بخودشان را به   یهای کند که توانمند   قیتشو  تواند را هم م   نمی تمام بانوان سرزم  نیکند؛ بنابرا

  احساس اقتدار را تجربه کنند. 

        داشته باشند. توانندوپز و نظافت هم م و پخت دنییبر زاعالوه   ایدن  نیادر  یواالتر  فی باور کنند وظا که

  ؟ و چه جان  که چه کان تو چه دان چه دان تو
  د ی کز بشر آ  یهنر  ند یخدا داند و ب که

  ) ٧۶٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

  را خواندند: تیب نیا یشهباز  یآقا  ٩٣٠برنامۀ  در

  به جان  ییجوکه م کرامات  هر 
  در آن   ینمودت تا طمع کرد او

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

است، به ما نشان داده   را زندگ  نیا  م، یبه آن برس  میتوان نظرمان م که به  د،یآ که به ذهن ما م  یزی فرمودند هرچ  و

  . از جانب زندگ ست چراکه دعوت  م،ینکن ر یو تأخ است. پس در انجام آن کاهلو طلب آن را در دل ما انداخته 

خودم    جز خدمت ساق  یتنها انتخابم، بله رسالتم کار نه   ا،یدن   نیکه در ا  کنم و اعالم م  برم را باال م   دستانم

  نخواهد بود.

  ی ممنونم جناب شهباز   لیخ
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  خانم سارا از آلمان    ‐٢۵

    »ی دار یب لی«س

  ن یما را که با ا  یهادرِ تک به تکِ دل  یدار یب میعظ لی برنامۀ گنج حضور، سبا  م؟یدان را م   یداریب نیقدر ا ایآ

آ  میابرنامه آشنا شده  ا   بزرگ  ایزده است.  خودمان و    ییشوفا  یبرا  مش یعظ   لیو پتانس  یداریب  نیو شوه 

  م؟ ی کن را درک م رید یها انسان

  :دیگو گنج حضور م  ٩٣٠شده در برنامۀ   ر یتفس ٢١٣٣در غزلِ  موالنا

  شو داریرفت شب، ب   نیشو، ه داریشو، ب داریب
  شو  زاریهم ب  شیشو وز خو زار یشو، ب زاریب

  ) ٢١٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

جنگ بعد از جنگ و درد بعد    وستۀیپهم و به   زیانگدر ذهن انسان که داستان غم  خی تار   ِ طوالن  یهاقرن   یورا   از

ها است که قرن   زبانان را زده است. ما فارس  زباناندرِ خانۀ ما فارس  یداریب  لیس  نیا  نکیاز درد بوده است، ا

مثل موالنا     انسانِ بزرگ  زندگ   که   م ینبود  ن یاز ا  قی. ما که قدردانِ حق میاها فروخته خود را به انواع دزد   تِیوسفی

و استفادۀ کامل از آن.    یز یچ   ی شناختن ارزِش     عنی   فرهنگ خلق کرده. قدردان  نیزبان و ا  نیرِ ارا در بست

با گنج حضور مشغول    ییند تا قبل از آشنا اند و رفته اها آمده که در طول قرن   ری انسانِ د  هاون ی لیمن مثل م 

ب  ییگدا از موالنا  مهم بوده   زبان فارس  رِیبزرگانِ غ   ر،ید  یهابودم. فرهنگ   رون یاز  حافظ به    ا یاند، اگر هم 

  بوده.  اسم و پز دادن سطح  یغالباً فقط در حد  شده م  ادی بزرگ

در بازارِ جهان هزار و    است. من نوع  نیزم فرهنگ آن سر   لیاص  یی بایو ز تیوسفی مثل موالنا تجلّ   بزرگ  آثار 

را دادم رفت،    وسفی  . من نوعدهد م  تیبه بشر  یاهینا چه هد درک نکردم موال  ول   دمیرا خر  ی تقلب  یکاال   ی

  ر ی و ز رونیاز ب  ییگنج در خانۀ خودم بود و من مشغول به فرهنگ گدا خورد، ها خاک مخانه ها در کتاب او قرن

  پا گذاشتن قانون جبران بودم.

   وسف ی  فروشدنک م احمق  یمصِر ما  در
  بازار شو یِسو نکیمرا، ا یدارنم  باور

  ) ٢١٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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فروختن    انِیپا   عن ی  یداریب  ل ی. سم یهست  یدار یب  لیاز س  یجزو   یلحظه در گنج حضور همۀ ما    نیامروز، ا  ول

   ینفر انسان    یعنوان  خود. من به   ق یآغاز شناخت ارزش حق  وسف،یحماقت، آغاز شناخت    انی پا  وسف،ی

  د ی ارزش دارد. من با  تینهایکرده ب  انیبزبان و فرهنگ خودش را    ن یهستم، ارزش دارم، موالنا که از ا  ت ییخدا

برا استفاده کنم  او  ب  یاز  ب  تردار یهرچه  و  با    داریشدن  به  یعنوان  به  زندگ   یاریماندن.  و     ی عنوان  فرد 

از گنج درونِ خانۀ خودم استفاده کنم و قدرش را بدانم   اگر  شاءاله!. ان میکن را تمام م   رونیاز ب  ییفرهنگ، گدا

  . کند م  یرا به جهان جار   فرهنگ است که خرد و عشق زندگ نیآن وقت هم 

و به حساب آوردنِ خودمان در    ،ترک کاهل   ، یو توانمند   اقتی قانون جبران، احساس ل  یدر اجرا  ت یموفق  راز

شد    ریتفس  ٨٢٨موالنا که در برنامۀ    ی بایز  اری بس  یها از غزل    یر  موضوع د  نیااست.    مان زندگ   ی هاهمۀ جنبه 

  .شود منعکس م 

دست هستند، لحافِ  و کامال گدا و تنگ   کنند م   که در شهِر بصره زندگ   دیگو م   گروه    یجا از  در آن   موالنا

  یی که همۀ باشندگان از گدا  یکردن است، طور   یی گدا  عن ی  ه یمهتاب است، و از صبح تا شب کارشان کد  شبشان 

  ند.اها خسته شدهآن  و خواهندگ 

به    کنند م  ازی و ابراز ن  کنند فضا را باز م   قتاًیبار حق  نی ها ا. و آن زند ها را م دِر خانۀ آن    می کر  ی   یروز  ول

 ن یتردر کوتاه   ریو آن خانوادۀ فق   کند، ها را محل گنج م خانۀ آن  ست که نمادِ زندگ  می . آن کر زنده شدن به زندگ

تبد و    به گروه   لیزمان  بقشوند م  ییاز شوفا  پرثروتمند  ا  ۀی.  از  م   اریموضوع بس  نیشهر  و    کنند تعجب 

  د؟ یشد و ثروتمند شُد  ونیفَوضعتان کن  قدرنیا روزه یچه شد که  د،یگدا بود روزیشما که تا د ندیگو م

صورتِ  خانۀ ما را به   میموالنا و گنج حضور است که درِ خانۀ ما را زده و اگر قدرش را بدان  نیهمچن   میکر  آن

 ی نفر انسان، برا   ی عنوان  من به  ی باشد برا  یاندازچشم   تواند م  بایتابلوِ ز  ن یا.  کند محل گنج م   و جمع  یفرد

  . کند م دایجمع بشر که گنج خودش را پ ی و برا  زبانان رهنگ فارس ف

  : گذارم غزل را به اشتراک م نیاز ا ت یب چند

  کو خراب   یبه بصره به  بود
  به عهدِ عمر ش یدرو ۀخان

  

  ال یعبد و صاحب نیو مس مفْلس
  بتَر یاز   یآن خانه  ۀجمل
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   خواهندگ مشهور به  ی هر 
  بر حذَر  شانیۀز بس کد خَلق

  

  لحافِ شبِشان ماهتاب  بود
  شان در بِدَر طَوافِ همه  روزْ

  ) ١١٧٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ر  شاهمیک   ار  دیبرساز ش  
  آن خانه ز گرِد سفر یسو شد

  

  و آب خواست   بِزد از تشنگ در
  به در  م یتیاز آن خانه  آمد

  

  ست یکوزه ن  که هست آب، ول  گفت
  تَربود از چشم  مانیتی آبِ

  

  د یبود که لشر رس  نیدر شاه
  ستاره همه گردِ قَمر همچو

  

   ی دلِ من هر  یِبرا گفت
  زَر   دیقوم بِبخش  نیحق ا در

  

  شُد آن خانه ز اقبالِ شاه  گنج
  و زبر ر ی و آراسته، ز روشن

  
  و آوازه به شهر اوفتاد   ولوله

  دگری  یبه نَظّاره پ شهر 
  

  مْفلسان   یکآخر ا ی گفت
  به بر دیای روز ن یبه   کشت
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  اند دهیهمان د یشما د حالِ
  ور کس نشود بخت ونیفَ ْ کن

  

  ن یور آخر چنبَشود بخت ور
  شود او همچو فَلَ مشْتَهر؟ ک 

  

  ما برگذشت   یِ سو می: کر گفت
  خانه به رحمت نظر نیدر کرد

  ) ١١٧٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ٨٢٨شده در برنامۀ   ریتفس 

  : انی در پا و

  ما فردا پر از شر شود  شهِر
  تر شودست، ارزانارزان شر 
  ) ٢۵٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  انییحلوا  یا دیشر غلط در
  ان ییصفرا یِکور  ،طوط همچو

  ) ٢۵٢٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . یشهباز  یممنونم آقا  لیخ

    د؟ یکن   دئویو دیخواه شما. نم دیبن دئویو ی را   نی. همنیسارا خانم، آفر بایز  لیخ  آقای شهبازی:

  . دهم شاءاله اگر قسمت بشود انجام م چشم. ان  سارا:  خانم

  . عال  ، ممنونم. عال آقای شهبازی:
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  از ونکوور  دهیخانم سع  ‐٢۶

  ز» یبر سر نچ  «جنگ

مذهب و بعد از آن شاخه شاخه شدنِ جوامع براساس    الخصوص و عل   ی تفکرات بشر  یِ ریگاول و ازلِ شل   از

ا  ن یخون  اری بس  یهاجنگ   شان،یباورها   ن یاآلن هم چن   طورن یها سرگرفته و هم باورها و طرزِ نگرش   نیبر سر 

  هست.

ها براساس  ما انسان   عنیاست.    شل  نیهم مسئله به هم   یحاال آن در سطح جمع هست، اما در سطح فرد 

  . مییآ برم   زهیبه جنگ و ست   ریدو با هم   میشو م  نیخشم  م،یرنج  م  ریداطرافمان، از هم   ی تصوراتمان از فضا

صورت  به   هر شخص   یبرا  ی ادی ز  ار ی بس  یتصورات است که براساس فاکتورها   یسر   یهمه    هانیا  که درصورت 

بدهم و هدفم    حیها را توضتفاوت نگرش   نیمثال ساده ا  ی با    خواهم شل گرفته. من م  فردکامال منحصربه 

  . میخودمان بسط بده  زندگ  یهارا به تمام جنبه  نیهست که ا نیا

  : خانه. میگو . م کنم من اآلن از کلمۀ خانه استفاده م 

از    یر یو تصو  فی ذهن بالفاصله تعر  م ینیب م  م،یتکِ ما به ذهنمان دقت کنلحظه که گفتم خانه، اگر تک   نیا  در

که از خانه به ما نشان داده بر    ریو تصو  فیتعر   نیاست. اما ا   شل  نیما باال آورد که مثال خانه ا  یخانه را برا

  است؟  چه اساس 

  دارد.   لحظه بر ما گذشته، بستگ  نی چه که از بدو تولدمان تا همساده براساس هرآن   ل یتصور، به زبان خ  نیا 

بزرگ    یادر چه خانواده   م،یمرد، متعلق به کدام کشور و فرهنگ هست  ای   می زن هست  م، یدار  چه سن   کهن یاز ا

  و و و.  میکن م  زندگ ییایدر کدام منطقه جغراف م،یاشده

شخص ماست، چون    است که کامال هم منحصربه  لیمشخصاً هزاران فاکتور در تصور ما از کلمۀ خانه دخ  پس

  ما را ندارد.   ات یما بزرگ نشده و تجرب  نیع ست،یما ن  نیع قا یدق  کرۀ خاک  نیدر کل ا یریبشر د چیه

  ی ز یچ  نیو من در تالش هستم به شما بفهمانم که خانه، ا م یوگو هستما با هم درحالِ گفت  د یشما تصور کن حاال 

فالن    دیفالن ظاهر را داشته باشد، با  دیباشد، با  یآجر  دی. مثال بااتشی با تمام جزئ  کنم هست که من تصور م

  هست.  منکه فقط در ذهن  رید ات ی ارتفاع را داشته باشد و هزاران جزئ

.  د یکه در ذهنتان هست، دار  ر یو هزاران فاکتور د  کامال متفاوت براساس دانش و سب زندگ  ی اما شما تصور 

را به   اگر هم کس  ایهاست؟ و آخانه   نیاز ا  یما قضاوت کند که خانۀ درست، کدام    نیب  تواند م  حاال چه کس
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یکه    ستی ن  نیا  نیع  م،یریقضاوت ب  ریشخص د  متفاوت از تصور من و شما از خانه را    مالکا   یرا با تصور

ون خودش  که ممن است نه تصور من از خانه را قبول داشته باشد نه تصور شما، چ  میبه قضاوت قبول کن 

  فرِد خودش از کلمۀ خانه دارد؟   منحصربه   یتصور

مثل    قا یتصور شما از خانه با مال من فرق دارد از شما برنجم که چرا شما دق   کهنیمن حق دارم بابت ا   ای آ  حاال 

  تصوراتِ   دۀیفای مسخره و ب  اریبس  ل یبشوم صرفا به دل  نی حق را دارم از شما خشم   نیا  ای ! آد؟یکن من فکر نم 

  متفاوت ما دوتا؟!  

تصورات متفاوت که براساس هزاران    لیما بدل  عنی.  افتد ما م   ی ها که روزانه در زندگ   ست اتفاق  قا یدق   نیا  خب

م هم  از  بسته،  نقش  ما  از  هرکدام  ذهن  در  به جنگ    میشو م   نیخشم   م،یرنج  فاکتور  حادتر،  حالتِ  در  و 

  .مییآ برم

است،    هانیا تصورات  توص  یسر  یفقط  و  شرا  فاتی اوهام  براساس  ما  که  هرچ   طمانیهستند   ی برا  یزیاز 

    ست؟ ین  یاصل همۀ ما  ای. اما آمیاخودمان ساخته 

  : ندیفرما موالنا م   حضرت

  دور  رات،یهمه اوهام و تصو از
  نورِ نورِ نورِ نورِ نور نورِ

  ) ٢١۴۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی و ا  می هست  ی زدیما نور مطلق ا  م،یست ین  چرخد که در سرمان م  فاتیاوهام و توص  نیکدام از ا  چ یما ه  عنی

  . میجنگ نور وجودمان، بر سرِ پوسته و ظاهر با هم م نینور، در همۀ ما وجود دارد و ما غافل از ا

افکار ذهنمان    نیاگر ما از قدرت ا  کهی قدرتمند. طور  اریکه فکرها قدرتمند هستند، بس  ندیفرما موالنا م   حضرت

   معنا و ارزش  چیه   ریجهان ذهن و اوهام آن، د  عن ی  مانَد، نم   باق   جهان  ریو د  پاشند ها فرومکوه   م یآگاه شو

  . میجنگ  نم ما نخواهد داشت و بر سر آن با کس یبرا

  : ندیفرما م

  در درون  دی که آ شهیاند ی از
  دم سرنگون  یجهان گردد به   صد

  ) ١٠٢٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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یز  انیپایب خلق  ن یب شهیاند  
  ن ی روانه بر زم  لیچون س گشته
  ) ١٠٣٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خلق، خُرد  شی پ شهی آن اند  هست
  جهان را خورد و برد  لیچون س یل 

  ) ١٠٣٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تو کور  شِیپ  ،چرا از ابله پس
  چو مور؟  شهیاست، اند مانیسل تن

  ) ١٠٣٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  چشمت که بزرگ  شِیپ دی نمام
  چو موش و، کوه گرگ شهی اند هست

  ) ١٠٣٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م یاندر چشم تو هول و عظ عالم
  م یترس و ب یابر و رعد و چرخ، دار زِ

  ) ١٠٣٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کم زِ خَر ی ا جهان فکرت  وز
  خبر یو غافل، چو سنگِ ب منیا

  ) ١٠۴٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ال یکه آن فکر و خ یتا روز باش
  پر و بال   یحجابیب دیبرگشا

  ) ١٠۴٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شده چون پشم نرم   نیب هاکوه
  سرد و گرم  نیزم   نیگشته ا ستین

  ) ١٠۴۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  نَه اختر، نَه وجود  ،نیسما ب نَه
  ودود  واحدِ ح یِخدا جز 
  ) ١٠۴۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ممنونم.   لیشد، خ  تمام 

  خوب.   لیخانم، خ   بایز  لیخ  شهبازی:آقای 
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    یشهباز  یبا سخنان آقا رازیاز ش  هیخانم هد  ‐٢٧

  پانزده سالَم است.  راز،یهستم از ش ه یهد یشهباز یسالم آقا :هیهد خانم

    د؟یفرست م  ویدیکه و خانم؟ همان کس  هیهد آقای شهبازی:

  بله.  :هیهد خانم

  ها ن یا  د؟یکن درست م   یرا چجور  هانیخانم. ا  هیهد  دیفرستاد   ییبای ز  یهادئو یچه و  نیآفر  ن،یآفر  آقای شهبازی:

  هستند.   عال   لیخ

  خاطر وجود شماست. به  :هیهد خانم

  با، یهم ز  با،ی ز  لیشما خ   ی هاویدیو  نی. ادیخوب کار کرد  ل یخ لیممنونم، شما پانزده سال، خ   آقای شهبازی:

  د ی گرفت  ادی  یرا شما چجور   هان ی. ادیزن هم م   یحساب  ی هاحرف   د،یزن خوب حرف م  د،یکن هم خوب اجرا م

  خانم؟  

  از شما.  :هیهد خانم

خوب مسلط    د،یکن خوب اجرا م  لیخ   ها،ن یخوبند ا  لی . خ ستمیرا بلد ن  زهایچ  نیاز من، من که ا  آقای شهبازی:

    د؟یدرست کن دی خواه . بله باز هم مرفتندیاثر پذ هال یهم اثرگذار است، مطمئنم خ اری . بله، بسدیزن حرف م

  فرستادم، نه دوتا.  یآره امروز  :هیهد خانم

  ست؟ یبه چراجع   دییبو  دیخواه  م  ست؟ یبه چراجع   هاو یدیو  نیآفر  ن،یآفر  د؟یامروز دوتا فرستاد  آقای شهبازی:

  را هم شعر خواندم.    یفرستادم دربارۀ «نه» گفتن است،  کهآن  :هیهد خانم

  اآلن؟   ست یامروزتان چ غامیخب پ ل ی. خنیآفر د،یشعر خواند آقای شهبازی:

  متن آماده کردم.  ی :هیهد خانم

 تر ش ی. و من در بستیقانون جبران چ   دانستم نگاه برنامۀ گنج حضور کنم، نم  کهنیقانون جبران: قبل از ا  ‐١

 کردم را جبران نم  من آن   داد، انجام م  میبرا  یکار خوب   . مثال اگر کسکردم نم  تی قانون جبران را رعا  م یکارها

و   ردیب ترش یب خواست م  شهیداشتم که هم زرنگ ذهنمن چون که   دادم تر انجامش مکم  کردم، اگر هم م ای

  تر انجام دهد.کم 
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خانه کم به مادرم    ی. مثال در کارها رفتم آن درم   ریو از ز   دادم انجام نم  ل یهم خ  جبران را در خانه   قانون

نگاه به برنامۀ گنج     وقت   . ولکردم م   ت یو در ذهنم شا  دادم با خشم انجام م   کردم،  اگر هم م  ای  کردم نم

  . دمیقانون جبران را فهم حضور کردم، تازه معن 

بد مردم    یدر برابر کارها  دیما با   . حت میانجام ده  ترشی ب  ایاندازه    به  مانیقانون جبران را در همۀ کارها  دیبا  ما

و قانون جبران را در    کنم خانه کم به مادرم م   ی . اکنون با عشق در کارهامیها فضا را باز کنآن   یجفاها   ای

ب زندگ   تینها ی برنامۀ گنج حضور که  به   است،ده کمم کر  در  مادهم  به   ی صورت  انجام    یصورت معنو و هم 

  و به آن تعهد دارم.  دهم م

. اگر بعد از  کردم م  سهیمقا  انم یخودم را با اطراف   یخوبرا انجام دهم، اول به  یکار  خواستم م   : وقتسهیمقا  ‐٢

ها بود،  از آن   ترش یب  میهااگر داشته   ول  شدم م  نیها کمتر بود ناراحت و خشماز آن  م یهاداشته   کردن،سه یمقا

دست را به   ام زندگ  ار ی کنم و اخت  د یبرود و از جمع تقل  رانیکه حواسم به د  شد باعث م  ن یو ا  شدم خوشحال م

  بدهم. رانید

فهم  وقت برنامۀ گنج حضور کردم،   من   سه یمقا  دمینگاه من دیآ م  ذهناز  ارزش خود،    یبرا   ذهن.  شناختن 

  م، یکن  سهیمقا  رانیخودمان را با د  وجهچ یهبه  دی. ما نباافتد و به حسادت م   کند م  سهیمقا  رانیخودش را با د

  . میحضور هست  ی اریو هش  زندگ  ا ی. اما ما ذاتًا از جنس خدا جسم   یاری و هش میشو چون که از جنس جسم م

در برنامۀ گنج حضور خودمان را با    دیما نبا  حت  م،یری بپذ  میطور که هست را همان   رانیخودمان و د  دیبا  پس

  . شوند ما م شرفتیها باعث پتجربه نی. چون امیاستفاده کن ریدهم  یها از تجربه  دیبله با میکن  سهیمقا هیبق

  د یبن   دئویرا و  نیخوب بود، هم    لیهم خ  غامیپ  نیخوب بود. هم    لیخ  ن،یآفر  نیتمام شد، آفر  آقای شهبازی:

  . دیبفرست  مانیبرا

  صحبت کنند؟  توانند مامانم م  یشهباز ی چشم، آقا :هیهد خانم

  بله، حتماً، حتماً.  آقای شهبازی:
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    یشهباز  یبا سخنان آقا رازیاز ش ه یمادر خانم هد ‐٢٨

  . دی. خسته نباشدیشما؟ سالمت باش  دیسالم، خوب هست  : هیخانم هد مادر 

داده و شما هم به مردم    هیکه خداوند به شما هد   یاهیهد  نیبا ا  میگو م    یخانم واقعاً به شما تبر  آقای شهبازی: 

  .دیداد هیهد

  موالناست.   یممنون، از لطف شماست، از آقا  : هیخانم هد مادر 

  . دیکن کار م  ییبایز نی. شما به ادیکن کار م   دیشما دار کنم، نم یمن که کار   کنم، خواهش م آقای شهبازی:

  اش از وجود شما و جناب موالنا هست.نه همه  : هیخانم هد مادر 

  .ن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

اصال    میهابچه که    کردم فکر م  شهیسلطه داشتم. هم   میهابچه   یرو    لیمن قبال خ   یشهباز  ی آقا  :هیخانم هد  مادر 

  ه یکه برنامه را نگاه کردم، واقعًا مخصوصًا از هد  فقط حرف من را گوش کنند. بعد موقع  دیبا  دانند، نم  زیچچیه

ورزش نرفته    وقتچ یطول عمرم ه  نیها مثال من اصال در انیاز ا  ی.  رمیگ م  ادیرا دارم    زهایچ  ل یدخترم، خ

  ر ی. دیرواده ی گاه، پ  یهامامان صبح  میبرو  ایداد که ب  شنهادیکه برنامۀ شما را نگاه کرد به من پ  هیبودم. بعد هد

اش را  بعد هم او تجربه  م، یکن موالنا را حفظ م  یشعرها   ی رواده یبعد از پ ، یرواده یپ  میرو گاه با هم م ی هاصبح

  . میگو او م یا براام رمن تجربه   د،یگو من م  یبرا

مثل دوتا    م یستین   ی. اصال مادر و دختر میبا هم خوب شد  ل یاآلن خ   بد بود، ول  لیخ   ه یام با هدرابطه  عنی

او اعتراف به    یمن برا  م،یکن در اتاق با هم خلوت م   میرو  درجا م  م،ی . در طول روز اگر اشتباه کنمیدوست هست

  . ل یشده، خ ادی ز  لیخ  شرفتمان یباعث پ لی. خ کند من م  یاو اعتراف به اشتباهش را برا کنم، اشتباهم م 

  . یطور ن یهم د،یباش دیبا یطور ن ی. همنیآفر ن،یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

  ی که آقا  زدم کتکش م  قدرن ی. الیخ   زدم، کتک م  لی را خ   هی من هد  ،یشهباز   یواقعًا آقا   :هیخانم هد  مادر

  بدنش مانده بود. یرو میهاکتک   ی ها جاوقت   بعض یشهباز

  عجب.  آقای شهبازی:

اش روشن است. واقعاً از وجودِ، اصال فقط همه   ل یها خواقعًا درونِ بچه   یشهباز   ی اآلن آقا   ول  : هیخانم هد  مادر 

  شه یدرونشان باز است. هم   ل یها خواقعًا بچه   عنینکردم.    یکار   چیاز وجود شما و برنامه است، من اصال ه

  ی آقا   وقتچ یباشد. او هم ه   ن یبهتر  خواستم م  شتم،دا  هان یدر درس خواندن و ا  ه یکه از هد  خاطر توقعات به
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   وقت   ی  شهیهم  کرد، . نه قهر موقتچ یه  کرد، م  تیمن شا  یهابود که نه از کتک   یدختر  ی  عنی  یشهباز

لبش    یهم لبخند رو   شهیهم  کرد، قهر بن. اصال قهر نم  میگو به تو م  ی زیمثال من چ   قدرن یبه او گفتم خب ا

  ت یهم شا  وقتچ یلبش بود و ه   ی لبخند رو  شه یهم  شناسند، هم او را م  های همۀ دور و بر  عن ی.  شهیبود، هم

  .وقتچ یه کرد، نم

  د ییگو م  دیدار  م،ی شناس . شما اآلن ما که شما را نمدی ن یموالنا و کار خودتان را بب   شما معجزۀ  آقای شهبازی:

شد به عشق.    لی. از آن حالت تبددیزد است، شما مثال کتک م   روشن  نیروان، به ا  با، یرا که دختر ز  ه یکه هد

    است؟اآلن مثل دوتا دوست با هم با دخترِ، دخترتان چند سالش 

  آلن شانزده سالش است. ا : هیخانم هد مادر 

  د، یکن   یکار باز هم کتک   د،یکن  زهیست  دیتوانست ساله که هر روز مشانزده سال. با دختر شانزده   آقای شهبازی:

  زده، یتا س   نیهم   ری. و کتک زدن دزنند ها آدم را مآن  مدت  یپس از    زند، آدم کتک م  ییجا  ی البته تا  

  خورد  موقع مادر کتک م کند آن  دایادامه پ امهبرن نیاگر هم  سالاست، شانزده، هفده، هجده  سالچهارده 

  . ستیدرست ن ییالو چیاصال به ه نی. استی ن طرزِ زندگ   نیو ا شود دختر، عوض م ایاز دست پسر 

  د، یها را بخوانشعر   نیا  د،یقانون جبران را انجام بده  میی گو م  کهنیکرده. ا  یاموالنا چه معجزه  دینیب پس م 

  .  دیبده ادی  تانیها. بله به بچهدیتکرار کن  د،یعمل کن 

  ن یبنش  ای که تو ب  میی ما بو  ستی. الزم ندهند ها هم م آن   میده م  تی اهم  یزیکه ما به چ  نندیب م  وقت  هابچه

سال  شصت    لم ی. اگر فکنند تماشا م   ی ز یمادرشان چه چپدر و    نند ی بب  کنند  اش نگاه مها همه گوش بده. بچه 

حرف    خوانند، م   ید یجد  زیچ   ی نه    نندیب . اگر مکنندتماشا م   نندینش ها هم مخب آن  کنند، را تماشا م  شیپ

ارزش دارد، چون پدر و مادر هم وقتشان را    ن یکه ا فهمند ها مآن   خوانند، موالنا را م  تیب  زنند،  بزرگان را م 

  . کنند صرف م نیا یرو

برو آن اتاق شعر موالنا    مییمان بوساخته و به بچۀ   ذهنکه واقعاً من   م یتماشا کن  لم یف  ی   مییایما ب  کهن یا  ول

نم  ا  رود را بخوان،  زحمت    م،یمند بشوعالقه   دی قانون جبران را، خودمان با  دیندارد. ما با  جه ینت  نیبخواند، 

  .  بایز  لی. خ مینکن خودمان عمل   ول  میفقط موعظه کن کهنینه ا میبش

تان زنده   یهابرنامه   شما عالقه دارد، مثال وقت  یهابه برنامه   لیخ   د،یببخش  یشهباز   یآقا  :هیخانم هد  مادر

بلند    ریاز مثال صبح گاه چهارشنبه، از ساعت شش د  شود، برود، آماده م  ییجا  ی  خواهد هست، انگار م
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  57صفحه: 

خودکارش را آماده    کند، کند، دفترش را آماده م برود، خودش را آماده م   یی جا  ی  خواهد  شده، مثال انگار م

  .  کند م

. دست  بیاصال عج   لیخ   ، ل یخ کند، دفتر من را آماده م  کند، من را آماده م  یمن، جا   یبرا  گذارد م  بالشت

  .ی شهباز  یشما درد نکند آقا

  . کنم عجب، خواهش م آقای شهبازی:

  

   ی شهباز  ی سخنان آقا ‐ ٢٩

   یرابطۀ خصمانه به    یکه چطور    دینی و بب  دیرا بذارم شما تماشا کن   هیهد  یها لم یاز ف   ی  خواهم م  من

رابطۀ    نیتر اعل  ر یباشد، رابطۀ مادر و فرزند د  شده که از اول قرار بوده خب رابطۀ عشق  لیتبد   رابطۀ عشق

  .  میعشق را نشان ده  میبهتر ما ندار نیهست، از ا عشق

تماشا    میگو م  کهنیو علت ا  دی نیرا بب هیهد  یوهایدیاز و  یشما    د،یاست که چند لحظه به من اجازه بده  نیا

آمد، خودشان    هیاآلن اسم هد  کهن یا  یبرا  گذارم، ها را نم ناراحت نشوند، چرا مال آن   رید  ی هابچه   بعض  د،ی کن

  .زدم را کتک م  هیزنگ زدند و مادرشان گفتند که من هد

است که اآلن با دخترش دوست   یهمان مادر   ن یاش را کتک نزند، خشن رفتار نکند، ابچه   یمادر   چیه  دوارم یام

  شده.

مرد چهل    یمرد چهل ساله، با    ی شما    ق، یرف  یما باشند، مثل    یهادوست   نیبهتر  توانند هم م ما    یهابچه

اش با پسر دوازده ساله   تواند با، مرد چهل ساله م   تواند هستند، خب آدم م  قیرف  ی چجور   رونیب  یرو ساله م 

  .اصطالحبا هم نَدار بشوند به ندیرا بو  زیچهمه  یطور ن یشود، هم قیرف

  د، یشو و القائات آن خالص م  یظاهر  یها تفاوت   یهات یشما از محدود  وقت  ر،یاست د  نیعشق هم  جهان

  . میهست  دومان از جنس زندگهر  ست،ین  شخص تفاوت نیمن و ا نی ب د ییگو م د؛یشو دوست م

ساله،  ساله، ده انسان هفت   یدرست است. حرف خردمندانه از دهان    دیگو موالنا هرچه م  مینیب ما اآلن م   و

  . دیآ م  رونیساله بپانزده

  �🔹🔹�ومد بخشپایان �🔹🔹�
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  58صفحه: 

  ه یخانم هد  ییویدیومتن پیام  ‐٣٠

شعر موالنا   چندتا   خواستم  م رازی هستم از ش  ه یدر گنج حضور. هد  زمیو دوستان عز ی شهباز  یخدمت آقا   سالم

  . میرا هم بو رشیبخوانم و تفس تانیبرا

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

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

   ذهن مرده و من   مییآ و م   می کن رها م  مییآ خودمان را ما م  ذهنمن   ایمرده    کهن یا  عن ی چه؟    عن ی  رش یتفس  خُب

  ران یبه د  ی چه کار  م،یبده  ر ییخودمان باشد، خودمان را تغ  یحواسمان رو   دی. ما بامیده م   ر ییرا تغ  یرید

  م؟ یدار

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

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

حالِ تو از همه    ،یکرد م  هی گر  رانید  یبرا  چشمان من، تو تا اآلن داشت  یا  کهنی ا  عنیچه؟    عنی  رشیتفس

  ه یخودت گر ی و برا نیاست. بنش دارتره یحالمان از همه گر  م،یهست مان ذهنکه ما در من  است. وقت  دارترهیگر

  کن. 

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

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

  : دانشمند، داناحبر
  بلند مرتبه ع،ی : رفسن 

  

خودمان    م، یکن خودمان را بدخو م  م،یبده  رشان ییرا دانشمند، عاقل و تغ  رانید  م یاگر ما بخواه  کهن یا  عنی

.  م یکن هم نم  ر ییو تغ   میده عمر خودمان را هدر م  و ما هم ال  کنند  نم  ر ییتغ  رانیتنها د. نه میکن نم  رییتغ

  .میشو م  بدخو و خال
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  59صفحه: 

  قَلتَبان  یا و در چه  یگو در
  ران یوادار از سبالِ د دست

  ) ٢٢٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و خَوش  بایز رس   به بستان چون
  و کش  ر یاز آن دامانِ خَلقان گ  بعد

  ) ٢٢٣۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  حبسِ چار و پنج و َشش  میمق  یا
  را هم بش   رانید ،یینغزجا

  ) ٢٢٣٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کونِ خر فِیچو خَربنده حر  یا
  ما را ببر ، افتی گاه بوسه

  ) ٢٢٣٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : گودالگو
  رت ی غیب ت،یحمی: بقَلَتبان 
  ل ی : سب سبال

   کچ: خادم االغ، خَرخَربنده

  

  که  دیگو چه؟ م   عن ی رشی حاال تفس خُب

  قَلتَبان  یا و در چه  یگو در
  ران یوادار از سبالِ د دست

  ) ٢٢٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بردار.    رانید  دنیکش  لیدست از سب  رت،یغی ب  یا  یکرد   ریگ  تیها دگ یو چاه همان   ذهنکه در گودال من   تو

  ؟ ی دار رانیخودت قرار بده، چار به د  یرورا اصالح نکن، تو تمرکزت را به   رانید عنی

  و خَوش  بایز رس   به بستان چون
  و کش  ر یاز آن دامانِ خَلقان گ  بعد

  ) ٢٢٣۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  60صفحه: 

  . ندیای هم بو ب رانیآن موقع به د ییبای بوستان ز ی به  یدی رس  وقت تو

  حبسِ چار و پنج و َشش  میمق  یا
  را هم بش   رانید ،یینغزجا

  ) ٢٢٣٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ا   دیگو م بعد، شش   کس  یکه  پنجکه گرفتار چهار  چجور    ، تو خودت گرفتار هست  ،تا حس هستتا جهت و 

    !؟ بده رییرا تغ رانید کن م  زهیست  ،ناآرام  ،ی گرفتار ، که داخل ذهنت هست وقت  خواه م

  کونِ خر فِیچو خَربنده حر  یا
  ما را ببر ، افتی گاه بوسه

  ) ٢٢٣٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ما در    هست. وقت  ذهنمن   یمانند سروصداها  دیآ به سروصدا درم   که، ماتحتِ خر وقت  دیگو م  جانیا  خُب

سروصداها    نیا  دییایب  مییگو م  عن ی  م،یبده  رییتغ  میخواه را هم م  رانید  مییآ م  میسروصدا دار  مانذهنمن 

  ؟ بده  رییرا تغ  رانید خواه  م  که داخل ذهنت هست . تو چجور وقتدیرا بشنو

  : ریشعر د یحاال   خُب،

  احوالم خالفِ همدگر هست
  با هم مخالف در اثر ی  هر 

  ) ۵١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زنم هر دم راه خود را م چونکه
  چون کنم؟  یدگر کس سازگار  با

  ) ۵٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یاحوالم بب یلشرها موج
  ن یدر جنگ و ک  یری با د ی  هر 

  ) ۵٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  61صفحه: 

  جنِگ گران  نیدر خود چن نگرم
  ران؟ یبه جنگِ د چه مشغول  پس

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

  جنگ، حقّت واخَرد   نیمر ز ای
  رنگت برد   یجهان صلح  در

  ) ۵۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  :دیگو چه؟ م   عن ی رشی حاال تفس خُب

  احوالم خالفِ همدگر هست
  با هم مخالف در اثر ی  هر 

  ) ۵١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   ی  که . وقتکنند م   رییتغ  میها دگیمن با همان  حال   کهن یا  عنیهستند.    ریدکه حال من مخالف هم  دیگو م

اضافه کنم حالم خوب    میها دگیبه همان  دگیهمان  یاگر    ول  شود،  را از دست بدهم حالم بد م  ام دگ یهمان 

  . دگرهستند، هست احوالم مخالف هم  ری دمخالف هم   هانی. اشود م

که    ییها ضی مر  م،یبشو  ضی که ما مر  شوند باعث م  درون   ی. تضادها آورند وجود مبه   درون  یتضادها  هانیا

  . هاستنی براساس هم  دیآ وجود مبه

  و مخالف هم هستند.  کند م  رییتغ مان یها دگ یحاال حال ما براساس همان  خُب

  زنم هر دم راه خود را م چونکه
  چون کنم؟  یدگر کس سازگار  با

  ) ۵٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خودم    توانم نم  دهم، را از دستِ خودم از دست م  ارمیاخت   کنم، م   زهیکه خودم با هربار در ذهنم با خودم ست  من

ها  بدهم و با آن   رییرا تغ  رانید  توانم چجور م  ست،یه کنم، حال خودم را آرام کنم، عملم دست خودم نرادرا ا

  باشم؟   در صلح و آشت
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  62صفحه: 

  ن یاحوالم بب یلشرها موج
  ن یدر جنگ و ک  یری با د ی  هر 

  ) ۵٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ا  دیگو م در جنگ هستند. در جنگ    ریدشان با هم همه   ن، یکه درون من هستند را بب  ییها  دگیهمان   نیکه 

  .  کنند جنگ م  ریدبا هم  ندیآ ند، مبد  بار یخوبند  بار ی عن یچه؟   عنیهستند 

ده م  مثالحال خوب دارم بخرابش م  دیآ ،حال بد دارم خوبه م  کند خرابش م  دیآ ی  دی. ما باکند م ی باش  جور  

  . میاز درون شاد باش م،یکه ثابت باش

  ن یاحوالم بب یلشرها موج
  ن یدر جنگ و ک  یری با د ی  هر 

  ) ۵٣ تیدفتر ششم، 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

  ات دگ یاول همان  دیتو با  ؟ی مشغول بشو  رانیبه جنگ با د  خواه هست، چجور م    ن یجنگ سنگ   یدرونت    تو

. و فضا را باز  خدا را عدم قرار بده  رون،یآن را ب ی اوری از مرکزت ب اش،ی ریاو را با عشق بپذ ، کن ییرا شناسا

آرام    شود، آرام م   د،شو درونت آرام م  یرا از دست داد  ات دگ یکه همان   . وقتآرام باش   ،یبشو  می تسل  کن

  .شود م

  جنگ، حقّت واخَرد   نیمر ز ای
  رنگت برد   یجهان صلح  در

  ) ۵۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آورد  و تو را م  دهد جنگ نجات م  نیخدا هم تو را از ا  تو فضا را باز کن   وقت  ،که اگر تو فضا را باز کن  دیگو م

  .کند به خودش تو را زنده م ،یی تای یبه جهان صلح، جهان رنگارنگ، به فضا
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  63صفحه: 

. مثال  می خودمان قرار بده  ی حواسمان را رو   د یبود که ما با  ن یکه خواندم ا  ییهاتیب ن یهمۀ ا   کل  ی ها معن  پس

ما    کهن یبدهم، با ا  رییغبروم او را ت  ؟کن م   زهیچرا ست  میبروم به او بو  مییگو ما م  کند، م   رهیدارد ست  ی

  .  میتهس  رادیما خودمان پرِ ا  م،ی کن هم م زهیخودمان ست

ما    که وقت  م،یخودمان را آرام کن   م،ی از درون خودمان را شاد کن  م،ی خودمان جمع کن  یحواسمان را رو   دیبا  ما

  .  کنند م  رییهم تغ رانی با ارتعاش ما د میکرد  رییتغ

ی  مثال    سروصدا م  که در برابرت وقت  کند   تو آرام باش،   او هم آرام م ول شود .  و  میاگر ما بروم ییبه او ب 

  . میعمر خودمان را هدر بده نکند، و ما هم اَل ر ییآرام باش آرام باش، ممن است او تغ

  دوستتان دارم. ل ی. ختانی بای از برنامۀ ز یشهباز  ی آقا ممنونم

  

    یشهباز  یسخنان آقا ‐٣١

  

را با    ه یهد  ۀو رابط  کنند  ساله چقدر مسلط و روشن صحبت مدختر شانزده   یکه    د، یدیرا د  هیهد  لمیف   خُب،

  . دیدیمادرش، از زبان مادرش شن 
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  64صفحه: 

  ساله  ٢١خانم نسترن   ‐٣٢

  د؟ یدیرا د هیهد  لمیشما ف  آقای شهبازی:

اشعار جناب    ل یخ  دادند، توضيح م خوب    لیماشاءاله. خ  دمیخانم را د  هیبله استاد، بله هد  نسترن:  خانم

  خوشحالم.  ل یبه جناب موالنا. خ یتبر شان،یبه ا میگو م  ی قشنگ. تبر لی خ  نیصورت آنالموالنا را به 

  . میدر خدمتتان هست دیی . ممنونم. بفرمانیآفر آقای شهبازی:

  جناب موالنا دارند که   ٣۵٨  با اجازتون در رباع  استاد

  و چه مست اریچه هش بفتمت بار صد
  دست  ر شاخه من و مزن به شوخ

  
  وست یو آن درپ نیاه که دلت ب بس از

  تو برفت و آتش ما بنشست  آب
  ) ٣۵٨ رباع   ات،یشمس، رباع  وانید ،ی (مولو

که هستم، چه زنده به حضور و چه در حالت     که به هر حالت  دهند به من آموزش م   بایز  ل یموالنا خ  جناب 

 نیجهان بشوم، و درواقع از ا  نیشدۀ سراب ا  تیهوو هم  دهیتوجه کنم و همان  زندگ  به شوخ  دینبا  ،ذهنمن 

  شاخه به آن شاخه بپرم.  

  ر یخوشحال و ناراحت شد، د  زها،یچ  نیبه ا  اء،یاش  نیها، به ا حس   نیاز بس که دلمان به ا  دیگو موالنا م   جناب

  .  میمراقب خود باش دیبا حالتِ زندگ ۀ. درواقع در هم میرا ندار میکه به خداوند زنده شو ییبایز  یرو

  بیکند. و از فر   ی عدم سپر  ی در مراقبت از خود در فضا   عنی   ، تقوا و خاموش  ز، یعمر در پره  ۀ در هم  دیبا  انسان

  ئمًا دور سازد.  خود، خود را دا  منف  و افکار بیو تخر

  که ن ینه ا ، هرلحظه مراقب خود باش د یاست که با نیا دهد به من نشان م   زندگ یهان ییکه باال و پا  مهم ز یچ

  اتفاق افتاد.   ییو بو مراقبت از خود نکن 

کند که    اریاخت   تواند دارد م  ار ی اخت  کهن یعنوان ابله انسان به   افتد، انسان اتفاق م    یعنوان  بد بله به  اتفاق

  او چونه رخ دهد. یاتفاق برا
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  65صفحه: 

بد   یها و اتفاق  ستیانسان مراقب خودش ن  کهن یا  عنی.  دیآ وجود مخودِ انسان به  حواسیبد از ب  یهااتفاق 

  .دهد رخ م 

راحت و    زندگ   یبدهد. برا  رخ  مانیبرا  یبد  یهااتفاق   ستیقرار ن  وقتچ یه  میباش  به زندگ  اریاگر هش  درواقع

  . می کن   یبه مردم ن دیخوب با

ما    ی . و نمیکن  ین  دیکاهش رنج در اطراف خود با  ی اما برا  م،یقرار است خدمت کن   در چه فُرم   ستین  مهم

  .سازد  را از هزاران بال دور م

  دارند که  ٣١۵٨ تیدفتر سوم ب در

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

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

  من آن ننگرم، رحمت کنم  یل 
  پرست، بر رحمت تنم رحمتم

  ) ٣١۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و   خواهم،  م  رون یاز ب  یز یچ ی ندارم و    مانیا  ات ی ح یرو یو ن    به زندگ  دمید  ام،دهید  ام را در حالت ذهن خود

 شوم  . و من ناراحت مدهد ها را تکان مدارد آن   دارم، که زندگ  زندگ   ی ها دگ یبه هماننسبت    اآلن حس ناامن

  .  خورم غصه م ایو 

   و خداوند اشتباه است. و زندگ   من به زندگ  نش یو نوع ب  کنم و متوجه شدم دارم اشتباه فکر م  دمیرا د  خود

  و برعکس.   رد، یگ اه سرچشمه م و فکر و عمل اشتب نشیاشتباه از ب

زنده   تا آرام و ساده زندگ   اورمی ب  مانیکنم و ا  اریدرست اخت   گذارد و نم   کند و بد م  رممن یرا غ  زی چهمه   ذهن

  را ادامه بدهم. 

  جناب موالنا:  ی بایدر آخر شعر ز و

  ما فردا پر از شر شود  شهِر
  تر شودست، ارزانارزان شر 
  ) ٢۵٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  انییحلوا  یا دیشر غلط در
  ان ییصفرا یِکور  ،طوط همچو

  ) ٢۵٢٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است و بس  نیکار ا د،ی کوب  شر ین
  است و بس  نیا اری دیبرافشان جان

  ) ٢۵٣٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد استاد.  تمام

  پس.  کنم م  . خُب با شما خداحافظنیآفر ن،یآفر با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

  که پدرم هم هستند. دیاستاد اگر اجازه بده نسترن: خانم

  حتماً.   د،یبله، بله، بفرمائ آقای شهبازی:

  

  پدر خانم نسترن   ‐٣٣

و    م،یکن رد م  میجان، که ما واقعاً دردها را با عشق دار  یشما و موالنا   یهاحت ینص  نیاز تمام ا  میکن م  تشر

  . میکن ها برخورد مبا آن میاتفاقات را با عشق دار

طور  اآلن همان   . ولمیدیکش شما بزرگوار نبود، واقعاً ما دردِ فراوان م   یها حتیجان نبود، نص   یما قبال موالنا  اگر

  ز مل جهان». «درد آمد بهتر ا  دیگو که موالنا فرمودند م

ما افتاده، و خدا را شر   یبرا  ییبای. اتفاقات زمی نیبخدا را بهتر درون خودمان م   میکش که درد م   زمان  ما 

  .  میکن م  شهیپ نیچن . صبر و شر را هم کنم م

و مزاحم اوقات    بوسم دست شما را م  جان یجان را. از هم   ی از شما تشر بنم و موالنا  جان یجا داشت که من ا  و

  . شوم شما نم

  . دیشاءاله شما هم سالمت باش ان  د، یممنونم، لطف دار آقای شهبازی:
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  ی شهباز  یسخنان آقا ‐٣۴

موالنا   یپندها    کنم، ول  حتیکه به شما نص   ستمین  ی. بنده در حدمیخوان موالنا را همه م   یها حتیما نص  البته

لحظه   ن یخودش را در ا  یار ی هش  ت یمسئول   وقت  ذهنعرض کنم که من  همنیباشد. ا  د یمف  اریبسار یبس  تواند م

بداند    دیبا  کند، م  هر عمل   هر کس  م؛یست ین  خودمانفقط    میبدان  دیما با  کند، م  اط یاحتی و ب  ردیگ عهده نمبه

  خانواده مربوط است.   یجامعه مخصوصاً به اعضا  ۀیبه بق  روابط نامرئ  لۀیکه به وس 

خودمان را در هر    تیمسئول  دی. پس باشوند م   ریخانواده هم درگ   یاعضا   ۀیهر حادثۀ بد به ما رخ بدهد بق  و

  ی من هر کار   ست، یبه من مربوط ن  میی . نگومیریعهده بسال به   ست یب  حوال  ترن ییپا  ن یمخصوصاً در سن  ، سن

  ر ی ها درگخانواده را هم سال   یاعضا  ۀیبق  میتوان اشتباه م  نیترکوچ   که با  میبدان  د یبا  کنم، م  خواهد دلم م

فکر    نیپدر و مادر دائمًا در ا  د،یایبچه ب  یسر    ییبال  ی ما غصه بخورند. چون    یها هم براآن   عنی  م،ی کن

  اصطالح اشال را رفع کنند. به  نیا یهستند که چجور 

 ن یترکه کوچ   میمحاسبه کن   دیواقعاً با  در هر سن  ،در هرسن   . ولشتریب  نیدر آن سن  می مواظب باش  دیبا 

  . طورن یباالتر هم هم  نی. در سنردیرا ب  هیما ممن است وقت بق یخطا 

مواظب تَنَش شود، برود ورزش کند، هر روز    د یآدم با  هان یسن شصت و ا  یبارها خدمتتان عرض کردم که باال  

من را    د ییای ب  دیو بو  ران،یگردن د  ندازدینشود خودش را هم ب  ضی شعر بخواند، حالش را خوب نگه دارد، مر

  .  شوند دکتر. از دست آدم خسته م دیمن را ببر دییایب رون، یب دیببر

حفظ    هیخودشان و احترام به بق  ینگهدار  یخودشان را حداقل برا  تیکه همه مسئول   کند بروز م  عشق موقع  

خانواده دائماً مثل نوکر در   ی توقع دارد که اعضا کند،م جادیمسئله ا کند، م جادیمسئله ا ه کس یکنند، 

جا  به آن   د ی. کار را نباکنمنم   دیگو آدم م  ۀ بچ   دینیب م  دفعه ی   شود عشق پژمرده م  یی جا   ی خدمتش باشند،  

  ما.   میبرسان
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  از هلند   ده یخانم فر‐٣۵

  .زنم هستم از هلند زنگ م  دهیفر یشهباز  یسالم آقا  :دهی فر خانم

  درست است؟!  دانم، نم دیاست شما اسمتان را گذاشته بود ادمی خانم. من   دهیبله فر آقای شهبازی:

  با اجازه شما بله. :دهی فر خانم

نم  دای اسم شما پهم   یامروز    آقای شهبازی:  را    اش لیفام   شناسم، کرده بود که اسم اولش را گذاشته بود 

  باهم؟!  دیدار  نسبت د،یهست لیرا، باهم فام  نیا دیدانشما م  دانم گذاشته بود نم 

  ر، یخنه    رونیلحاظ ببه   ول  م، یستین  ترش یب   یار ی هش  ی که همۀ ما    یار ی لحاظ هشبله، به  ر؛ یخنه   :دهیفر  خانم 

  .میجالب بود برا  لیخ  کردم،را گوش م  شان یا غامی داشتم اتفاقاً پ ندارم. ول ییآشنا

  درست است؟!   ریاست د دانم هنوز اسم شما نم آقای شهبازی: 

  شاءاله.  . ان میباش دانم شاءاله که در عمل نمان  :دهی فر خانم

  . دییبفرما آقای شهبازی:

  ی ها ام یممنون از شما و از تمام پ  ل یو خ  دی تان، اوال که خسته نباشمن با اجازه   ی شهباز  یآقا   :  دهیفر  خانم

که امروز    یابهتر باشد تجربه   د یفکر کردم که شا  نوشتم امروز، ول  امیپ   ی. من  باستی ز  ل یدوستان که خ

  . میداشتم را بو

  :  یبایز  تیب نیا راستش

  شو داریرفت شب، ب   نیشو، ه داریشو، ب داریب
  شو  زاریهم ب  شیشو وز خو زار یشو، ب زاریب

  
   وسف ی  فروشدنک م احمق  یمصِر ما  در

  بازار شو یِسو نکیمرا، ا یدارنم  باور
  ) ٢١٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

شو و    زار یو ب  رون،یب  ا یشو و ب  دار یترست ب  نیکه از ا  گفت امروز به من م   یجور  ی شو درواقع دارد    داریب  نیا 

  .  ستمیترس ن نی«ال» کن که من ا
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  شان یهاها س آدم   لیها خاست که آن قسمت چون خلوت است، معموال آخر شب   ابانی خ  یخانۀ ما    ریمس 

   .دنیچرخ   یجا براآن برند را م

ها من  موقع   نیطوِر معمول در ا. به میای ب  ریمجبور شدم که از آن مس   گشتم داشتم برم    امروز بعدازظهر وقت  من

خُرده از    یو من    چرخانند را م  شانیهاجا س در آن   یافراد  دانم م  کهنیا  ی. برام یآ نم  ریاز آن مس   وقتچیه

یها س  ل یهابزرگ ترس دارم، با سمش اصال کوچ ندارم ول   تر کمبزرگ  یهااز س  م ترسم .  

  ابان ی در آن خ  دمیرس  نداشتم که برگردم. وقت  راه  چیاصال ه   ریو د  میایمن مجبور بودم که ب  ریاز آن مس  امروز

شروع   د یکه سش من را د  و سش هم آزاد بود. وقت   رود جا مبا سش دارد از آن  ییآقا  یمتوجه شدم که 

  ن ی ست را صدا کن که ا  که ست را صدا کن،  گفتم بلند به آن آقا م  یو من با صدا  دن، یکرد به سمت من دو

  به تماشاکردن.   ستادیبار فقط صدا کرد و ا ی آن مرد   . ول دیای س به سمت من ن

انگار که    رید  بارنیو ا  دمی ترس من هم که خُب از س بزرگ م  آمد س همچنان بدو بدو به سمت من م 

و    نیترست را بب نیا دیبا دهیهم که شده فر بار ی یانداخت و گفت برا ریگ بستکوچۀ بن یمن را در  زندگ

  .  ستمیترسم ن نیکه من ا ییو بو  یبشو زاریب

داشت تمام بدن   جور ن یترس من هم  ستادم،یخودم ا ی سر جا د،یآ س دارد به سمت من م ن یا دمید وقت  من

  ی کار   ریبه خودم گفتم که االن د  کردم، لحظه وارد بدنم شدم و تمام بدنم را حس م   یمن را گرفته بود و من  

شد،    ی که کامل به سمت من نزد  یاحظه به سمت تو، ل  دیآ م  س دارد به سرعت  ن یچون ا  ، بن   توان نم

  ن یس همچنان ا  نیکه آرام باش، آرام باش، آرام باش و ا  گفتم س م  نیآرام، به ا  لیمن فقط شروع کردم خ 

 ی الحظه   ی  بردم، کار مبهکلمات را    نیمن ا  و شروع کرد به آرام شدن و جالب بود که وقت  دیشن حرف من را م

آرام شدم که بعد آن س هم آرام شد، که اصال بدون    قدرن یحس کردم که خودم تمام ترسم فروکش کرد، خودم ا

  ی جور بود که چه   بیخودم عج   یراحت برگشت و رفت به سمت صاحبش و برا   لیبند، خ  یریحرکت د  کهنیا

من    اُفتاد، من م   یبرا  یری د  یهااتفاق زمان   نیاگر ا  عن یرسم را..  بدن خودم تمرکز کنم و ت  یتوانستم اصال رو 

که ست    م یگو به صاحب س م  ا یو    میآ م   قدرنیعقب اعقب   ا یو    کنم راهم را عوض م   کنم معموال شروع م

  از س بزرگ.   ترسم  را صدا کن چون من م

و با آن روبرو شدم   ستادمیو ا دمیترسم را د نیراحت من ا ل یافتاده بود و خ یریاتفاق د   یاصال  بارن یا ول 

  و همان لحظه قدم اول انگار اتومات خودش انجام شد. 
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  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  (مقابل حدوث)   میقد ، نگیری: دقدَم

  

 ن یآن قدم اول، که من آمدم وارد بدن خودم شدم، انگار آن قدم اول خودش اتومات انجام شده بود و ا  عنی

  : که بترسم، در حال کهنیکرده به ا من را شرط   یکه چجور  دمیذهنم را د یساز سبب

  نهد از المان  ی قَدَم بر و حق،
  او ساکن شود از کن فَکان  آنگه

  ) ١٣٨١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

در    فتد،یب  اصال اتفاق  کهنیترس من فروکش کرد و آن س هم آرام شد، بدون ا   نی که چقدر قشنگ ا  دمید م  و

  کنم.   یآن س را تحر توانستم واکنش م نیترمن با کوچ  که حال

هم به صاحب س    سرِ س رفتم و وقتآرام پشت  لی آن س برگشت رفت سمت صاحبش، من هم خ  بعد

آقا بو که    نیشو، به ا  که بو، عصبان  گفت من و م   یبرا  کرد م   یساز ذهنم داشت همچنان سبب   دم، یرس

  اجازه ندارد سش را بدون قالده آزاد کند. 

لبخند،    ی نگفتم، با    یزیچ چ یمن ه  ول  فتاد،ین   اتفاق  چ یانه ه آن آقا هم برگشت و به من گفت که خب خوشبخت  

صحبت    عنیگرفتم،    میمن امروز جالب بود که تصم   یحادثه برا  نیا  قدرنیراحت از کنار آن آقا رد شدم و ا  لیخ

که   آن متن   ی جابه   میبو  میا یام را بن تجربه یشوم که ا  قی جان و صحبت مرجان جان باعث شد که من تشو  لدای

  . دهند م غامیپ ندیآ که م . ممنون از زحمات شما و زحمات همۀ دوستانمیرا خواستم بو ن ینوشتم. هم

  . عال عال آقای شهبازی:

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۳۰-۱مشار

  71صفحه: 

  خانم فرخنده از جوزان نجف آباد  ‐٣۶

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

  ) ٣۴۵۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .میاخدا قرار گرفته   یجا  عنی م،ییای باال ب ذهنغلط من  دیو د ها دگ یبرحسب همان  میدار سع شهیهم وقت

در برابر حم   نیو ا  میشو  دهی د  طیتحت هر شرا  می خواه چون م  میکن نم   تیرعا  نیا  یاَنصتوا را برا  قتیدرحق 

  رون یب  ذهنخاطر بوده که ما را از هپروت من   نیو بزرگان به ا  ایکه ظهور تمام اول  طور همان است.    یادبیحق ب

د توهم  تا  همان  ده یبشند  برحسب  سوداپز  ها دگیشدن  حرفۀ  به  ما  و  شود  در  ما  خود    یدر  ذهن     عنیدر 

  . مینپرداز واه  االتی برحسب آرزوها و خ کردن زندگ

  د ی با  م،یمسلط و غالب باش  دی. پس بامیبرتر  رانینسبت به د  میفکر کن   ا ی  م،یکن  اسی ق  رانیخود را با د  کهنیا 

بودن، نظر را    در وهم   عنیکار    نیو حرف، حرف ما باشد. ا  رندیما را بپذ  دوشرطیقی ب  رانیو د  می صحبت کن

در مقابل   که همه ترک ادب  ،ی و فضابند  ها دگینکردن و بلند شدن از توهمات و همان  ییکنار گذاشتن، فضاگشا

برعکس    ول  م،یهست  یچرا که در حالت سقوط و نابود  برد، م  سمت سرنگونما را به  یادبیب  نیخداست و ا

  .  م یهست رگ یو چ  ت یدر حال صعود و باال رفتن و موفق میکن فکر م

  وهم از او 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

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

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

  استاد.   ممنونم

  ممنونم.  با، یز  لیخ  آقای شهبازی:
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    یشهباز  یاز جوزان نجف آباد با سخنان آقا  دایخانم آ  ‐٣٧

  ساله.هستم، شانزده  دایآ

    د؟یدیرا د  هیهد یدئو یامروز و آقای شهبازی:

  فرستادند استاد؟   هیهد :دایآ  خانم

  کردند،  صحبت م  راز ی از ش  ر یسالۀ ددختر شانزده   یشما،    دیکرد نه، پس برنامه را نگاه نم   آقای شهبازی: 

  کردند.   شرفتیپ ل یهم مثل شما خ  شانیکه ا

  .  دیکه نگاه کن  دیشما وقت نکرد  شما فرستادم، ول یبرا دئویاتفاقاً من هم و :دایآ  خانم

    د؟یتلرام فرستاد ق یاز طر آقای شهبازی:

  بله.  :دایآ  خانم

  .  میکن خب، چشم نگاه م   لیخ  آقای شهبازی:

  ممنونم، استاد.    لیخ  :دایآ  خانم

  .  م یبو های حضورگنج   یساده برا انیرا در ب  امدئوی همان و خواهم من م  استاد

شده است، از    لیما تش   مختلف منف   جاناتیما از ه  ذهنشده است؟ من   لیما از چه تش  ذهنمن   کهنیا

  .  زودرنج  نه،یما مثل خشم، حسادت، نفرت، تنفر، ک  منف  ات ی خصوص

  م ی ریب   میتصم   ع یکه ما سر  شود و باعث م  دهد که به ما درد م   جانیهر ه  دهد، که به ما درد م  ت یخصوص  هر

   ذهناست که من   ذهنمن   ت یآن خصوص  م،یبن  د یخودمان تول  یبرا  ی درد   ع یو سر  م ی واکنش نشان بده  عاًیو سر

داده است.   لیرا تش  

چه    م؟یشو م  نیخشم   یرا، مثال ما چجور  هات یخصوص   نیداده است؟ ا  لیرا چه تش  هات یخصوص  نیا  حاال

  .  اتفاق ای  کس ای  یز یاز دست چ م؟یشو م نی که ما خشم  افتد م  اتفاق

مادر ما،    نیحاال که ا  د،یآبدمان م   محلی ما از ب  مییگو ما، ما م  ذهنمن   یکه الو  میشو م  نیما خشم  وقت

سراغ    عیما سر  کند، م  محلیماست به ما ب  از زندگ  رونیب  ای ماست    که در زندگ   هر کس  ای پدر ما، دوست ما  

  .  میکن  م  یریگم یالو تصم  نیو حولِ محورِ ا میرو الو م نیا
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م  وقت ما  ب  کس  مینیب که  ما  به  م  توجهی که  ما  ب  مییگو کرده، پس  من  به  من   توجه یحاال که  کرد، پس 

 م  نیخشم ،پس من ناراحت م  شوم شوم م ن یو بالفاصله ما خشم میشو .  

کرده. ما چند تا فکر پشت سرهم    جادیخشم را در ما ا  نینبوده، فکر بوده که ا  یب ی عج   زیهمه، چ   هان یخب ا 

تول  یز یباعث شده که چ  نام خشم  ا  عنیشود.    دیبه  به من توجه نکرده  نیفکرِ  اند، حاال که به من توجه  که 

است که   اتی از خصوص ی خشم که  تیخصوص  شودبشوم، م  نیخشم دیبه من ***، با اند، پس زندگنکرده

  .کند م  دیرا تول  ذهنمن 

اگر ما ه  ا  ذهندرواقع من   م،ینکن   یفکر  چیپس  به  از    ذهنکه من   میرس م  جهینت  نیهم وجود ندارد. پس 

از توجه    میو نخواه   م یو فضا را باز کن  م ینداشته باش  فکر منف  چیه  لحظهنیشده، حاال اگر ا  لیما تش  یفکرها 

در لحظه    میتوان و ما م  لحظهن یندارد ا  ود وج  ذهنمن   م یریب   و از درون خودمان زندگ  میریب   زندگ   رانید

  . م یکن زندگ
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  از چالوس  خانم مهردخت  ‐٣٨

  سالم، ممنون از زحماتتان.   مهردخت:  خانم

  . دیدار اری اخت آقای شهبازی:

ا   متن  یمن    دیببخش  مهردخت:   خانم  البته نوشتم و  و   قت یخودم داشتم درمورد حق   چالش   ی  نیرا  نماز 

آمده    ش یحالت چالش پ  ی من    یرا برا  خواندم که خودم م  یآن نماز   عن یکه    دی رس به ذهنم م  نیاش اهمه 

 کرد  م دیذهنم و من را داشت ناام  رد  آمد اش مرتب مکه همه   یفکر   نیدو، سه روز بعد از ا  کهن یبود. بعد تا ا

مقدار    ی  میرا خواندم و مطلب برا  موضوع   ی جا  و آن  ه»یماف  هیدر کتابِ، رفتم سراغ کتاب «ف  ام،ذهنمن 

جان بودند،    ی موالنا بودند، موالنا  ی . حاال آن مطلب را خود متن که از آقاجا جواب چالشم را گرفتمباز شد و آن 

که کردم. اگر    یریگجه یصورت کوتاه و چالش خودم را هم نوشتم، نتبود آوردم به   سادهمن خودِ متن را چون  

  متن را بخوانم.   دیاجازه بده

  . کنم ، بله. خواهش مبله  آقای شهبازی:

  مهردخت:   خانم

         نماز» قتی«حق 

فرمود: هم    شانیهست؟ و ا  حق راه به    تر ینماز سؤال شد که «از نماز نزد  قتی درمورد حق   زیعز  یموالنا   از

   را اول  زیاست، و هر چ یو آخر که نماز را اول رایقالب نماز است، ز نی. استیصورتِ تنها ن نینماز! اما نماز ا

 ستیشهادت آن ن ن یچناول نماز است و سالم، آخر نماز است. و هم  ر،یتکب رایباشد، آن قالب باشد. ز یو آخر 

و او را اول    دیکه در حرف و صورت درآ   زی. و هر چیاست و آخر   اول  زیکه آن را ن  رای تنها، ز  ندیگو که بر زبان م 

نماز    نیا  آخر  و او را اول و آخر نبود.  تینهای باشد و ب  چونی و آخر باشد آن، صورت و قالب باشد. جان، آن ب

  ه یف  سعنیاله وقْت  مع   که :«ل  دیگو م  نیاست، چنکرده  دایکه نماز را پ  ینب نیاند. اکنون ا کرده  دایپ ای را انب

   ملَ مقَرب.»  مرسل و ینَب

مرسل و فرشتۀ    ینب  چیاست با خدا که در آن اُنس ه   «مرا اُنس  کهن یا  عنیاله وقْت»  مع  «ل  نیا  کهن یا  عنی

  .» ابدی بدان راه ن یمقَرب

ها  صورت   همهن یاست که ا  هوشیاست و ب  بله استغراق  ست،یصورتِ تنها ن   نیکه جان نماز ا  م یدانست  «پس

  »  .گنجد محض است هم نم  که معن  زین  لی. جبرئگنجد جا نمو آن  مانَد برون م

  ) ۵٩)، ص ١٢متن (  ه،یماف ه یف(مولوی، 
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نماز را که    و هم جانِ   شمرد بود که «موالنا، هم صورت نماز را الزم م   آمده    زمان  می کر  ی در شرح آن از آقا  بعد

که به بهانۀ جانِ نماز از صورت و   ستیروا ن  نیشدن در او. بنابرا عبارت است از استغراق در حق و محو و فان

  .» ستیبه مقصود ن واف زی قالب آن غفلت رود، و توقف در صورت و قالب نماز ن 

نه مثل    خوانم م   اق ین با ذوق و اشت اآل  کهن ینماز خود را با ا  وقتچ یکه ه   دمیرس  نیق ی  نیبه ا   علم و آگاه  نیا  با

انجام وظ  به   ، یعباد   فۀیقبل برحسب  اآلن هم  انجام م  هرچند   ام ذهن  ی هابا قضاوت   رد،ی گ صورت و قالب 

  نکنم.  یابیذهن ارزش  ررا هم د  امی معنو  شرفتیپ ای  رمیاَعمال د نسنجم و حت

عنوان کار خوب  آن را به   ایو    شوم م   یبه خداوند نزد  قیطرفکر نکنم که از آن   کنم م   یر یمثال اگر کار خ 

  ی طور ن یچون ذهن ا  کند، جبران م   م یبرا  ییجا   ی که خداوند حتماً    فتمیبسنجم که بعد هم به توقع و انتظار ب

  . دهم رضا انجام م  و  یو با خشنود ییرا با فضاگشا بله هر عمل  کند، م لیتحل

  :  دیفرماجان م  یکه موالنا  طورهمان 

  دیایگشت چنان راست ن ن یگشت و چن چنان
  د یکه چند دیمدان دیکه چون دیمدان

  ) ۶٣٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

هم نشان از    ن یکه حاال چرا آن را در حضور کامل نخواندم. ا  سنجم در هنگام نماز خواندن هم خود را نم  پس

  گاهش ی حاضر شدن در پ  عنی هم موقع نماز    یبدانم اگر فکر  دی. باکند پندار کمال است که من را از راه متوقف م 

و    رفتنیبا پذ  دیبودن با آن فکر است که با  دهینبودن مرکزم و هما  از جسم  حاک   شود ما ظاهر م   نیخدا در ب

من و کار    ییپاک کردن هم در صورتِ فضاگشا  نیو ا  زمیبرخ   دگیتالش کردن و درصدد پاک کردن آن همان

  . ردیگ خودم و کارگاه خدا شدن، توسط خوِد خداوند صورت م   یکردن رو

قضاوت،   نینکردن است. چون ا لحظه و قضاوت ذهن   نیشدن در ا میو تسل ییفقط فضاگشا امفه یوظ  نیبنابرا

خداوند    قیکه چون حضور کامل نداشتم، پس ال  میگوبه خود م   عن ی  کند، باز م  میرا برا یدیو ناام   طانیه شرا

  نکردن است.   ییقضاوت و فضاگشا عنو یفکر، خود  نیانجام دهم. درواقع ا دیکار را نبا نیو ا ستمین

  شاه یاز حضور در پ   کند درون را باز م  یکه فضا   یابه اندازه  عنی خود،    یوجود   فتیاندازه ظربه   هرکس  بله

خدا شوم، بله با   نیقر  خواهم که با انجام کار خوب نم  میبه خودم بو  دیپس با  ،شود مند مخداوند بهره

و    نمی او را بب  یخداوند حاضر شوم و رو   شاهیپدر    توانم باشد، م   لحظه هرچه   نیاتفاق ا  رش یو پذ  یی فضاگشا
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ا  کنم نم  ذهن   ی سازسبب   نیا   عنیشود،    یدر من جار   خردش اگر  انجام دهم، به خدا نزد  ن یکه  را     ی کار 

  : دیفرما چون خداوند م  شوم، م

  من  ارِیاز ظن خود شد  هرکس
  درونِ من نجست اسرارِ من  از

  ) ۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

نماز را شما خ  یاجه ینت   یبختانه به  چالش بود که خالصه توانستم خوش   ی  نیا البته  و  قشنگ    ل یبرسم 

   عنی  م،یاش در حال نماز هستشب همه   انی تا پا  میشو م   دار یکه ب  که هر، ما از صبح، از وقت   دیداد  حیتوض

. دهد م  ییفضاگشا  همان معن  عدرواق  میخوان هم که م  یو ظاهر  ینماز صور   نیا  . و حت ییهمان فضاگشا

  یی حال آن فضاگشاهربه   ندیآ هم که م   یی آن فکرها   مورد، حت  چ یخودت را در ه  قضاوت نکن   اگر توانست  عنی

  مقابل عمل، خودش نماز است.   بودن در میو تسل

مورد که درست    نینظر شما را دوست داشتم بدانم در ا  دانم حاال باز نم  دم،یبود که خودم به آن رس  یجواب  نیا  و

  همۀ دوستان.  یبا ی ز یها امی نه؟ ممنون از تمام زحمات شما و پ ای کردم  یریگجه ینت

.  شود چه م مین یو بب  مینظرات شما بسنده کن  نی به هم دی . اجازه بدهبایز لیخ   کنم،  خواهش م آقای شهبازی:

  کنم.  با شما خداحافظ د،یندار  شیاگر فرما

  ممنونم، تشر.  مهردخت:  خانم

  . عال ،عال آقای شهبازی:
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    ی شهباز ی از نجف آباد اصفهان با سخنان آقا هنصرال یآقا ‐٣٩

  ن یبود واقعاً. ا  یاالعادهخانم، برنامۀ فوق   هیبود امشب! هد  ییبای ز  یهاامیعجب پ  م، یسالم عل  نصراله:  یآقا

  .  خواند شعر م تسلط و روان نیو به ا ییبایز نیساله، به ا دختر خانم شانزده 

  . میقدر فرزندانمان را بدان میی گو است که م نیبله بله، ا آقای شهبازی:

روز  برنامه گنج حضور اثرگذار است واقعاً. و چقدر اآلن هر روزبه   نیا  یشهباز   یواقعاً و چقدر آقا   نصراله:   ی آقا

  مردم.  در زندگ کند برنامه دارد رسوخ م  نیا قیچقدر عم   نمیب من م رود ورتر مهرچه آن 

  شاءاله.ان  آقای شهبازی:

  . بایز  اریبود و بس نسترن خانم هم عال امی پ نصراله: یآقا

  بله بله.  آقای شهبازی:

  . دیشروع کنم اگر اجازه بده رمیخُب من وقت را نگ  نصراله: یآقا

  .د ییبله، بفرما آقای شهبازی:

    نصراله: یآقا

  یی جا  ایو  یز یداشتم و به دنبال چ یاریکه با برنامه گنج حضور آشنا شدم، در ابتدا چون مشالت بس زمان از

و    میشروع کرد  ریدبا هم   زمیو خوشبختانه همسر عزکه آرامم کند، تا با برنامه گنج حضور آشنا شدم    گشتم م

مؤثر و اثرگذار بود   اریکنم که نقش همسرم بس  قرارا  دی. و با میکم کن   ریدراه به هم  نیکه در ا  میگرفت   میتصم 

که دائم مراقب رفتار    کنم م  که سع   حالن ی اقرار کنم که درع  دیهستم. با  شانیا  یهایی فضاگشا  ونیو بنده مد

  شارِ حضور من است.   نی و هرلحظه در کم دارد دست از سرم برنم ذهنمن  و افکار و اَعمال خود باشم ول

ام  خود در نظر گرفته   یکه برا  قانون اساس   ت یاست که مراقب حضور خود باشم و با رعا  ن یو تالشم ا  سع  اما

و خسارت وارد شده به حضورِ خود را با پوزش از طرفِ مقابل برگردم، رجوع کنم و جبران عدم حضور    عیسر

اشعار   یادآوریگونه موارد با  نی. در ام کن یدور  ذهنحضور خود را حفظ کنم و از من کنم م جبران کنم و سع 

  .کنم ام، حضور خود را حفظ م ها را حفظ کرده از آن  یکه تعداد  زیعز یموالنا  ید یکل

 ام روز زندگ برنامه، روزبه   نی با ا  ییبعد از آشنا  میبو  توانم به جرأت م  ونه سال حاضر در سن پنجاه   درحالِ  

  است. حاکم شده  ام بر زندگ  یترش ی بهتر و بهتر و آرامش ب
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  ۀ ی روح   که با  ردیگام مبه خود خنده   د،یآدر نظرم م  امبرنامه در زندگ   نیبا ا  ییمشالت قبل از آشنا  ادی  وقت 

تر حاال نرم   نبودم. ول  رانی د  ای همسرم و    ی هاحرف   دنی گاهاً حاضر به شن  کهن یکه در وجودم بود و ا  پندار کمال

  اناتشان ی در ب  شهیهم  زمیکه استاد عز  سببیب  ی. لذا شادکنم مها  در جبران گذشته   ام و سعشده  ترف یو لط

  چ یو به ه   ی زیچ  چ یخانه برون روم» و با ه   نیاز «تَک ا  ستمیخانه کرده و حاضر ن  در وجودم   باًیتقر  ند،یفرما م

  دست از «گنج حضور» برنخواهم داشت.  مت یق

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

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

دارم ب  شاءالهان  و زنده هستم بنا  تا  آقا   زیعز  ی خودم را در دامان موالنا  شی از پ  شیبه فضل پروردگار    ی و 

  دارم. نگه  نینازن  یشهباز

  که نیا  یبرا  کنم تقاضا م  اندوسته یبرنامه پ  نیبه ا  راًیکه اخ  ییهاخصوص آن گنج حضور و به  یاز اعضا   انیدر پا 

حضورِ خودتان از «قانونِ جبران»   به گنج واقع دنیو رس یرشد معنو یاست، برا ی رینظیساز و ببرنامه انسان 

در    عیسر  شرفتیدر پ   تواند م   ، زندگ  یها ن یخود از قر  و مواظبتِ  نیقر  یی شناسا  ر،یمس   نیو در ا  دیغافل نشو

  بند. ی اد یبه ما کم ز ریمس نیا

با  فقط فقط  رو   د یو  را  ب  ینورافکن  ا  ندازم، یخودم  را صرف  و مسائل  نیوقتمان  آن  و     و  از حضور  را  ما  که 

هرلحظه که از   کنم م   هیخودم هرلحظه توص یها سنو نکته آخر، به هم  میدور نگه دار  کند، دور م  ییفضاگشا

بله   م،یاضرر نکرده   می. برگردمیبرگرد  ،است  دهیما را دزد  یفکر   یعمر فضا  یغلط که    یاشتباه و باورها   ریمس

  .میارا گرفته   ذهنمن  یهاخسارت جلوِ  

    همه مقدور است. یو برا  خواهد و شهامت م  گنج حضور واقعاً پهلوان ری لذا برگشتن به مس 

مؤثر است. من خودم که آن را تجربه    لیخ  یشهباز  یآقا  در زندگ   نیاثر قر  د،یشعر هم اگر اجازه بده  تیسه ب 

باشد   ذهنخوب باشد و دور از من   ن یدر هر صورت چون اگر قر  ،منف   ای که چقدر اثر مثبت    دانم ام مکرده 

صحبت    گذار است و حتانسان اثر  یرو  همباشد چقدر آن    ذهندر من  نیو اگر قر ،چقدر موثر است در زندگ

  .گذارد اثرِ خودش را م  ن یبه هم داشته باشند، اهم رد و بدل نشود ... نسبت
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  79صفحه: 

  ها نهیدر س هانهیاز س دروم
  ها نهیره پنهان، صالح و ک  از

    ) ١۴٢١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  در گاو و خر    خود از آدم  بله
  و علم و هنر   ییدانا رودم

  ) ١۴٢٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  
  چراغ روشن ز هزار مرده بهتر  ی که

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

  باتشر. والسالم،
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  80صفحه: 

   یشهباز یاز اصفهان با سخنان آقا نیخانم پرو  ‐۴٠

  . رمیگ هستم از اصفهان تماس م  نیسالم، خداقوت استاد، پرو  خانم پروین:

  . کنمخواهش م  د ییخانم، بفرما  نیبله پرو   م،یسالم عل آقای شهبازی:

  تان. بله بااجازه  خانم پروین:

  شو داری رفت شب ب  نیشو، ه داریشو، ب داریب
  شو زاریهم ب  شیشو، وز خو زار یشو، ب زاریب

  )٢١٣٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

... به خشم، رنجش    نیذهن، ماندن در سطح جهانِ توهم، فروختن ا   یشبِ ظلمت و تار  د،ی رس  انیباش که شب به پا  آگاه

  . خاموش یجاکس بهو همه زی چهمه فِی توص  دار،ید یجا گشتن به ناری ... در اطرافِ د

   ما مض  ادیز   یاریهش  هست
  و مستقبلَت، پردۀ خدا ماض

  )٢٢٠١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

   اَندر زن به هر دو، تا به ک آتش
  ؟ هر دو چو ن  نیاز ا گره باش  پر 

  ) ٢٢٠٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  یذهن برا  یهابیها، فرسو شدن با آن، دور زدنآب و هم  انیجالب و خالقانۀ محبوس شدنِ نور در جر  لمیبا ف  استاد

  است.  تلَف کردن آبِ زندگ   ،و هر استدالل ذهن  یکه هر فکر  شودم  ییبهتر شناسا ر، یبه فکر د   یاز فکر دنیپر 

و وجودِ   مزدیکار ب  یِماندن در ذهن، مساو یاو دور ماندن از رحمت خداوند است. ذره و»یماندن در «کارگاه د  یبرا  دام

  .می ری پس ب  ذهن را از من زندگ شود تا ما  خال خال د یموش دزد در انبار است. ظرف ذهن با

  امموج زد، دوش ز صحن خانه اتیح آب
  چو قمر به چاه من هم ،ی من فُتاد د  وسفِی

  
  مش را   دیکوزه را، پاره کن  دیدرشنَ
  راه من  دیپاک کن  روم،بحر م جانب

  )١٨٢٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  استاد. ممنونم 
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  81صفحه: 

  تمام شد؟  کنم، خواهش م آقای شهبازی:

  . یری. حافظۀ من ... به تصودئویو ن یخاطر ابله، متنَم کوتاه بود، من فقط خواستم تشر کنم به  خانم پروین:

    د؟ییگوخانم را م  هیهد  یدئویو آقای شهبازی:

  سو شد با آب. نور که هم ان یجر لم ینه، ف  خانم پروین:

  آب.  انیدر جر  شود. چطور نور محبوس م است طورنیهم  ست،ین   بله، بله، باورکردن آقای شهبازی:

  بود، بله، ممنونم استاد.   عال  لیخ  خانم پروین:

  خداحافظ شما. کنم، خواهش م آقای شهبازی:
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  82صفحه: 

  از رشت فرهنگ  یآقا ‐۴١

  »  شدگ تیهو«هم

محور   ی جا  یهاآموزه  ن یتریاز  در  که  تأک   یمثنو  یجایموالنا  گرفته  د یمورد  پره قرار  از    ز یاست،  مخاطب  دادن 

  .  باشدم  شدگ تیهوهم

شدن   تیهو به موضوع هم  یجناب شهباز  ژۀ یبرنامه، توجه و  نی آغاز  یهاگنج حضور، خصوصاً بخش  یهادر برنامه  ن یچنهم

شدن او با    تیهو مشل انسان هم  نیتر یادیو بن   نیتر اصل  میینباشد که بو  زی آماغراق  دیشا لیدل  ن یهماختصاص دارد. به

  است.   جهاننیاقالم ا

پادشاه   شدن تیهوقصه، داستان هم  نیدر اول   ،یمثنو  نیآغاز  اتیمنظر است که موالنا بالفاصله پس از اب  نیاز هم   دیشا  و

 دی از همانش با مرد زرگر دانسته و تأک  را ناش  زک یکن  یماری رنج و ب  زی داستان ن  نیو در دل هم   کند را مطرح م   زکی با کن

  .ستی ن  ر یمتداول امان پذ  یبا داروها یماریب ن یکه درمان ا ند ک م

  اند کرده  شانی: هر دارو که اگفت
  اند کرده رانیو  ست،ی عمارت ن آن

  )١٠۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  بودند از حالِ درون  خبر یب
  ْفتَرون یمما  ذُالهیاَستَع

  )١٠۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  :شودمخرب بالفاصله بر ما عارض م   تیف یدو ک  ، جهان ن یاز همانش با اقالم ا پس

  م؛ یگردم  یپ دریدار پ من  یدچار فکرها  که نیو دوم ا  مینگاه کن   هاتیاقالم به وضع  ن یا  نکیاز پشت ع   د ی بام   کهنیاول ا 

    . میذهن را خاموش کن می تواندراز مدت نم ی برا  نیچنو هم م ینی گونه که هستند ببرا آن زهای چ میتوان اوال نم جهی نتدر

شدگتیهوهم دۀ یدر مواجهه با پد اصوال   ما چند حالت را ممیمتصور شو  میتوان  :  

  .  میندار   و از آن آگاه م یاشده تی هوهم ای ‐١

  . م یهآن انجام د ی برا  یکار میخواهو نم  میهست  ت یهوهم  رونیب  یزیحاضر با چ لدرحا ای ‐٢

  .  میندازی آن را ب م یخواهو م  م یاکرده ییو شناسا میا شده تیهوهم ‐٣

  .  میخود فراخوانده و ما در معرض کشش و جذب آن قرار دار یسوما را به رون یب   دۀیپد   ی  ای ‐۴

    . کندم  دی را تهد ماخودش نکرده اما خطر مواجهه با آن هرلحظه  ری هنوز ما را درگ  دیجد  شدگ  تی هوهم ای ‐۵
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  83صفحه: 

بس   نیهم  از ابی  ضرور  اریجهت  و    میکن   یآورشدن جمع  تیهواز هم  زی موالنا را در خصوص پره  یدیکل  اتیاست که ما 

  . میها را مورد مطالعه و تکرار قرار دهآن وستهیپ 

پس به    نیکه از ا  کند م  جادی در ما ا   ییدار یو ب    آگاه   اتیاب  ن یتکرار ا  می که باش  دگ یاست در هر مرحله از همان  ه یبد

  . مینداز یب ز یرا ن   م یقد یهادگ یکه همان کند م  جادی در ما ا و عزم  م ینشو تی هوهم ی دیجد زیبا چ  سادگ

اب  موالنا آثار و تبعات وخ  اتیدر  تا به    کند گوشزد ممختلف به ما    یهالیرا به اشال و تمث   شدگ  ت یهوهم  میمتعدد 

  . میعاقبت آن واقف باش

  :کندم  هیاز آن را به خار تشب  را به شوفۀ گل و درد ناش شدگتی هوهم ییمثال در جا  عنوانبه

  به ضدّ  دیآجهان دو بانگ م  از
  مستَعدّ  را تو باش  ن یکدام تا

  )١۶٢٢ تی،دفتر چهارم ، ب ی(مثنو

  ا یبانگش، نُشورِ اَتق  ی آن
  ا یاَشق بِیبانگش، فر   یآن  و

  )١۶٢٣ تی،دفتر چهارم ، ب ی(مثنو

  دار  خوش گرم یشوفه خارم، ا من
  من بمانم شاخ خار  زد،ی بر  گل

  )١۶٢۴ تی،دفتر چهارم ، ب ی(مثنو

  فروش گل نکیش که ااشوفه بانگِ
  ما موش  یخارِ او که سو بانگِ

  )١۶٢۵ تی،دفتر چهارم ، ب ی(مثنو

  ن یاز ا  ی کدام    دن یما استعداد شن  د ید   دی. حال بادیآما م   یسودو بانگ متضاد به  هاشدگتیهواز جهان هم  دیفرمام

  م؟یرا دار  امیدو پ 

ها را کنند و آن  زیگذرا پره   یزهایاز همانش با چ  کنندم  هست که سع  کسان  دارکنندۀیکننده و ب ها زندهبانگ  نیاز ا  ی

  .کند آگاه م دگ یاز عاقبت همان 

 شهیکار اند   نیو از عاقبت ا   روندم  شدگ تیهوهم  یسوبه  زیهست که بدون حزم و پره   کنندۀ اشخاصدعوت  ر ید  بانگ 

  . کنندنم

  .  شو و لذت ببر مند از من بهره ایب   دیگو اول م بانگ 
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  84صفحه: 

  کن.  ز یکار آگاه شو و پره  ن یا انیبه درد و رنج پا   دهدبانگ دوم هشدار م

  است:کرده  هیپس از آن تشب  یاز آن را به خمار  و درد ناش ،را به مست  نیبا آفل  شدگتیهو هم رید یجا در

  اندر جهان   هر شهوت  نیهمچن
  مال و خواه جاه و خواه نان  خواه

  )٢٢۵٧ تی ، دفتر سوم ، ب  ی(مثنو

  کند  ترا مست نهایز  ی  هر 
  زند آن خمارت م  یابین چون

  )٢٢۵٨ تی ، دفتر سوم ، ب  ی(مثنو

  آن شدست   لیخمار غم دل  نیا
  بدست  اتبدان مفقود مست که

  )٢٢۵٩ تی ، دفتر سوم ، ب  ی(مثنو

  ری م  نیبه اندازۀ ضرورت، ز جز 
  رینگردد غالب و، بر تو ام تا

  )٢٢۶٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  :کنداز آن را به دام همانند م را به دانه و رنج پس دگ یاز همان  لذت ناش رید یجا در

  بخورد آن گندم، اندر فَخ بماند  چون
  و اَالنْعام خواند  نیاسیاو  چند

  )۵٣٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

 از آن را به سراب مانند کرده  پس  از دور دارند را به آب و سرخوردگ  هاشدگتیهوکه هم  یاجاذبه  رید  یدر جا  نیچنهم

  است:

  جهان   نیا مینع ۀجمل همچنان
  از امتحان  شیخوش است از دور پ بس

  )٣١۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  در نظر از دور آب  دی نمام
  آن باشد سراب   ،ینزد یرو  چون

  )٣١٧ ت یدفتر ششم، ب  ،ی(مثنو

که تمام    زند م  بیبه ما نه   رونیداشته، از هم    آگاه  یخوب به  ها دگی انداختن همان   رنج و سخت  که موالنا به  ییجاآن  از

  فرماید:. ممیفت ی ن  دیجد  دگ یهمان  ی تا در دام    میر یکار گ شدن به دهیاز همان  ش یخود را در پ  یقوا
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  85صفحه: 

  و هوس  دیزمان که حرص جنب آن
  ادرس یفر  یکه ا  گوزمان م آن

  )۵٣۵ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  راهزن  شدم ویزمان که د آن
  خواندن  نیاسی  ستیزمان با آن

  )۵۴٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  شدن است: ت یهواز هم شی که ناظر بر مرحلۀ پ  ر یمعروف ز ت یب ای و

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

  )٣۶٩٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

در همان زمان    ، کن کاذب م  یو از آن احساس شاد  خواند که تو را به خود فرا م   یادهی محض مواجهه با پدبه  :دیفرمام

از جدا شدن از    درد ناش  رانیطور که دهمان  دیکش  از تو جدا خواهد شد و تو درد خواه  یروز  دهی پد  نیکه ا  شی ندی ب 

  :کنندو م هاقالم را در دور و برِ ما تجربه کرد نیهم

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

  )٣۶٩٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )٣۶٩٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بار د  چ یبه ه   م،یخالص شد    دگی همان  یکه اگر از دام    گرددنکتۀ مهم را متذکر م   ن یموالنا ا  تینها  در در    ریعنوان 

  :میها نچرخ اطراف آن دانه

  چ یشُر آن باشد که ه ید یره چون
  چیپ چیپ یآن دانه ندار  یسو

  )٢٨٨٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  

  متشرم.   د یکرد یاز لطف و محبتتان که صبور  لیخلیخ
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  86صفحه: 

    یاز استان مرکز دهیخانم حم ‐۴٢

  . زنمزنگ م  یهستم از استان مرکز   دهیحم من

  . دییخانم بفرما ده یحم بل آقای شهبازی:

  صحبت کنم.    یمرادیدارم درمورد ب  یانوشته  ی یمقدار  ی  خواستمبا اجازه شما م یشهباز یآقا خانم حمیده:

   بل  ،بل آقای شهبازی:

  خانم حمیده:

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت ْ خوش یشنو ا اْلجنَّهِ حفَّت

  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )۴۴۶۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شدم م   دار یشدم، هر روز صبح که ب   د یناام   لیناراحت شدم خ   لیمن خ  د یشعر را خواند  ن یشما ا  کهوقت  یشهباز  یآقا

  که امروز قرار است چه اتفاق  گفتم م   دم یترسم   یشهباز  یاش، آقا... در ذهنم همه  ها نیرا بنم و ا  م یکارها  که نیقبل از ا

سؤال در ذهن من نقش    نیمهم است. همچ   لیشعر خ  نیا  دی گفت بعد شما م  بشوم؟  مرادیب  خواهمم  یمن چجور  فتدی ب 

  شعر مهم است؟  نیکه چرا ا   بستم

شما م   مثالبه    دی گفت و آن جوان من    شوداست ناراحت م  یمرادی جهان، جهان ب   نیا  ندیبو  سالهآدم س  ی که اگر 

تازه    میرسنم   . وقت میبرس   مانیبه آرزوها  مانیبه مرادها  ایدن   نیدر ا   دی. بعد گفتم آخر چرا نبا شدمبودم! که ناراحت م 

  م؟ یخوشحال هم بشو دیبا

به ذهنم    بودم که هحفظش شده    یچجور  دانمشعر را خواندم و اصال نم   نیمن بارها و بارها ا  یشهباز  یآقا  کهنیا  تا

  توجه نکرده بودم.  نیشدم و من تا حاال به ا   مرادیب   امکه من اصال تمام زندگ   دمیفهم  یشهباز  یآقا  واش یواشی. بعد  آمدم

جهان غلط    نیبرسم و اصال مراد خواستن از ا  یمرادیبخواهم که بخواهم به ب  یزیچ  ایدن   نیدر ا   دیکه من اصال نبا   دمیفهم  و

راه ما باشند؛    دیبا  هانیا  میکه عمر دار  یتا روز  میکن   تیجهان رعا  ن یدر ا  د یهستند که ما با  زهایچ   یسریاست از اول. فقط  

  شهیو شما هم که هم  ند یفرما. که البته حضرت موالنا ممیها باشراه  ن یدر ا  کهنیجز ا   م یندار  ی ریتا آخر عمر ما کار د   عنی

  که    دی خواند تان یهادر برنامه

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  را بذار، صدرِ توست راه  صدر

  )١٩۶١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  87صفحه: 

. دهندنم  یاست که به ما شاد  ذهن من  یهاخواستن  زهایچ  ه یاست و بق  ت ینهایراه ب   نیو ا  م یدر راه باش  شهیهم   دی با  ما

  . میدار  سببیب  یاحساس شاد میکنم  ی احساس ارزشمند م یراه باش ن یما در ا  وقت

راه  من از آن  نمونه  اول  خواستمها را مچند   خدمتتان عرض کنم. مثال ی به حضور    دنیکه گنج حضور و رس  اش    راه

  است.  تینهایراه ب  ی   ییاست. فضاگشا تینهایب 

  . می برس  ییما به جا ست یقرار ن  می کن تی رعا دی عمرمان با  را ما تا آخر هانیا  عنیجبران،  قانون

طرف هم برکت    نیاز ا   میکن   ت یرا رعا  هانیا   . وقتمیکن  تیرعا  د یبا  ماندر زندگ   شهیهستند که ما هم  ییزهایچ  پلهبهپله

از   ینکردن، دور  بتیغ  ،خودمان، توقع نداشتن از کس یسالم داشتن، تمرکز رو هیمثال ورزش کردن، تغذ دیآ م  ذکر اله

  نگفتن.   وغدر کهنیو ا  احساسات منف  افکار منف 

  جاد ی. حال خوب امیبن   یو شاد  م یو شاد باش  م یداشته باش  شهیهم   دی است که با   راه  می بن  یرا به همه جار  محبتمان

  .  می محبت کن مانیهاخودمان. به همسر و بچه یمان هم براخانواده یهم برا میکن 

  .  میرا به شما هم بو ن یو خواستم ا دمیبرداشت رس ن یشعر به ا ن یمن با ا و

  بای ز لیخ آقای شهبازی:

  یشهباز یتمام شد آقا  خانم حمیده:

  خوب  ل یخوب خ لیخ آقای شهبازی:

  ممنون   ل یخ خانم حمیده:

  . کنم پس با شما خداحافظ  آقای شهبازی:

  برندم را بخوانم؟   توانممن م  یشهباز یقربان شما، ممنون. آقا خانم حمیده:

  البته، چراکه نه! بل  د، یبرندتان را بخوان  بل آقای شهبازی:

     ممنون مرس  لیخ  بل  خانم حمیده:

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

  )٣۶٩٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )٣۶٩٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  88صفحه: 

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

  )٣۶٩٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بای ز لیخ آقای شهبازی:

  ممنون    ل یخ خانم حمیده:

   عال عال  کنمخواهش م آقای شهبازی:
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  89صفحه: 

  خانم فرزانه از تهران   ‐۴٣

  نام خدا.  به

  . ریاخ یهااز برنامه ات یاز اب برداشت 

  خُوست موصول ، ییدر پرده ی  هر 
یاو آنست، کآن خود ع وهموست  نه  

  )٣٧٠٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

در توهم است.    ذهن است که من  ن یهم  ی برا  کند، در زمان کار م   ذهن اما من  کند، لحظه کار م   نیهرلحظه در ا   خداوند 

من نم  ن یا   ذهندرواقع  را  اتفاقشناسدلحظه  دراثر  اگر   .   فضاگشا م   ییاو  شده  کندکند، گمان  زنده  است.  به حضور 

  . کنددر زمان کار م  ذهن من که نیا ی برا  است،زدهراه من را   وهیش ن یمن بارها با ا ذهن من

   ذهن است که من  ن یهم  ی . براکنند اصل ما در دو دستگاه مختصات جدا از هم کار م   ا یخدا    ستم یو س    ذهن من  ستم یس 

  است. بوده  من تا اآلن بارها در توهم اتصال با زندگ 

ب    گاه  ذهن من برابر  در  پولش    ای  یماریاوقات  رفتن  مخل  یجفا  ایاز دست  اضطرار  احساس  ن   کندق،  فضا  ازیو   ی به 

باز م  کشدم  ارانهیشده. درد هشگشوده بله خود اصل    کند، که کار م   ست ین   ذهنها منلحظه  نی. در ا کندو فضا را 

  ماست.

  بسا سرمستِ نار و نارجو  یا
  را نورِ مطلق داند او  شتنیخو

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

گمان    ذهنو برکات آن، من  ر یخ   دنیو د  یینرفته. پس از فضاگشا  نیوجود دارد و از ب   ادیز  ایکم    شهیهم  ذهنپردۀ من  اما

که   ردی گم  جهیو نت  آوردم ادی در زمان است، آن حاالت را به  ستمشیاصل متصل است. چون س ایکه پس به خدا   کندم

گذشته وهم وصل   یادآوری. پس با  کند لحظه کار نم ن یغافل است، چون در ا ه لحظ  ن یاز ا  ذهن من  . ولدهیبه حضور رس

  شدن دارد.

لحظه   نی. هم کندلحظه است. هرلحظه جدا کار م نیدر ا  ستمشیبه لحظۀ قبل ندارد، س  یاصل ما اصال کار  ر ید یسو از

و آن    م یکنم   افتیرا در   یزیلحظه چ  ن یمل امقاومت و توهم ذهن در کار است؟ ما طبق ع  ایکه فضا باز است    نگردرا م

  . ستین  ستمش یدر س  شی چون اصال لحظۀ پ  ،یاچقدر فضاگشا بوده ن ندارد که تا اآل  یکار  خودِ عمل ماست. زندگ

  يعمل مثْقَال ذَرة خَيراً يره  فَمن

  يعمل مثْقَال ذَرة شَراً يره ومن

  )٨و  ٧  اتیسورۀ زلزال، آ  م، ی(قرآن کر



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۳۰-۱مشار

  90صفحه: 

  ) ٧ ۀی(آ  ند»ی کند، آن را بب ی ن یاوزن ذرههر کس هم «پس 

  ) ٨ ۀی(آ  ند»ی کند، آن را بب  ی بد یاوزن ذرههر کس هم «و

آمده، با گذشت زمان و    رونی ب  ریوقت است که د  لیشده خگشوده   یکه در زمان است و غافل است که از فضا  ذهن من

. مثال پس از چند  رودم  نییمدام باال و پا  نیهم   یو برا  شوداست متوجه حالِ خود م    خود که رو به پست  راتِ ییتغ  دنید

که پس کار    شودم  د یناام  ای  یو فور  ند ی ب از خود م  خشم ناگهان  ا ی  جش رو به اُفول گذاشت، رن   سببش یب   یروز که شاد

  شدم. نیکار کردم چرا خشم همهنیکه من که ا   کندخودش را مالمت م  ایه  نداشت  دهیمن فا

  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  )٢٨۴٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

نقطه   یآن    یکه رو  یمحور زمان دار  یچون    ؟یگذارقدَم نشان م  یچرا برا  ؟یقدَم را نشان بذار  توان چطور م   عنی

. موالنا  کن  ری آن را هم در ذهن تفس   زمان و چونگ   یرو  یهم نشان بذار    توانست نم    اگر نداشت   ، یگذاررا عالمت م 

  :دیفرما چاره را م

  آن باشد که خود را بنگرم  چاره
  خَرم؟   او خندد مرا: من ک ورنه

  )٧٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نی که هم  مینگه دار  زی ت  اریرا بس  مانیاریو هش   میو تنها قدم بشناس  نیعنوان اوللحظه را به  نیچقدر مهم است که ا   پس

حال ذهن    متوجه شدم. مخصوصاً وقت  اتیاب   نیتعهد است که با ا  معن   نیهم   نی. پس ا میو ناظر باش  ندیلحظه را درست بب 

  اظبش باشم.  مو  دی با  لیخوب است خ

  د یتناقض اندر ،شَتّ میسع
  د یدرشب بر م  د،یدوزم  روز

  )٢۵۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ها را  آن   ذهن و با من  م یبه گذشته برو  م،یاوریب   ادیآن حاالت را به    م ینکن  سع  م یکرد   ییفضاگشا  یمقدار  که نیبعد از ا   و

  . میکن   ریتفس 

  ز اصل   یدور اَر  بر م  ،یاپیپ ،یپ
  وصل  یِآرد سو  تیرگِ مرد تا

  )٣۶٩٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  91صفحه: 

و در هرلحظه    ی اپ یام، پس الزم است که پ از اصل دور شده  اریام بس ذهن به سر برده  یسازکه تمام مدت عمرم را در سبب  من

  حالم خوب است.  وقت  کنم، حت  ییفضاگشا

  من   ارِیو  نی تو قر  یدوش عشق را: ا گفتم
  کنارِ من  نیاز ا بینَفَس غا ی مباش  چیه

  )١٨٢٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  باش مست صور، کم  یِهاقدح نیز
  تراش و بت پرست بت ینگرد تا

  )٣٧٠٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ست یاصور بذر، مه یها قدح از
  ست یاز جام ن یل   در جام است، باده

  )٣٧٠٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

قدح صورت است، از آن    ن یو مدام تجسم نکن آن را. ا  اوریصورت درن  آن را به  ییبا فضاگشا  ی دیرس  یی به جا  وقت    عنی

  گرچه که در آن است. و ست،ی جام ذهن ن نی. چرا که باده از ا ستیمرحله نا  نیمست نشو و در ا 

  دور  رات،یهمه اوهام و تصو از
  نورِ نورِ نورِ نورِ نور نورِ

  )٢١۴۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

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

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

  و خودم خبر نداشتم.  رفتمم   سمت سرنگوندر حضور هستم همان موقع به  کردمکه فکر م  وقت درواقع

  . دی که به من داد  از وقت یشهباز یممنون آقا  لیخ

  ممنونم.  با،ی ز لیخ آقای شهبازی:

 �🔹🔹�سوم بخش انپای�🔹🔹�

  


