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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  

  ☎☎☎٩٣۵-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎
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  2صفحه: 
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  3صفحه: 

 
  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵  ساله از اصفهان ١۴ تایخانم آرم ١

 ٧ یشهباز یسخنان آقا ٢

 ٨  و همسرشان از کرج عل  یآقا ٣

 ١٠  از تهران ایخانم لع ۴

 ١٢  از نقده نایخانم م ۵

٣١  از کرج  نبیخانم ز ۶  

 ١۵  یشهباز یسخنان آقا ٧

٨١  اری از شهر نندهیب یآقا ٨  

 ٢٠  یشهباز یسخنان آقا ٩

 ٢٢  خانم زهره ١٠

٧٢  یشهباز یبا سخنان آقا  اری شهر شهیخانم زهرا از اند ١١  

٢١  ٣٠  از تهران نندهیخانم ب 

٣١ ٢٣  یشهباز یسخنان آقا   

۴١  ٣٣  ظفر از کابل  عل  یآقا 

۵١  ٣۴  یشهباز یسخنان آقا 

۶١  ٣۵  ی شهباز یخانم بهناز و مادرشان از مازندران با سخنان آقا 

 ۴٠  �🔹🔹�بخش اول   انپای�🔹🔹� -

٧١  ۴١  از نقده نیو پسرشان ام لوفریو دخترشان ن نایخانم م 

٨١ ٣۴  ی منصور از استان مرکز یو آقا نیخانم پرو    

٧۴  از دانمارک  عل  یآقا ١٩  

٠٢  ۵٠  یشهباز  یاز تهران با سخنان آقا نی خانم نسر 

١٢  ۵۵  یشهباز  یخانم عارفه از تهران با سخنان آقا 

٢٢  ۵٩  ی شهباز یبا سخنان آقا نندهیخانم ب 
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

۴۵  ایاز استرال می خانم  مر ٢٣  

۶۶  یشهباز یسخنان آقا ٢۴  

 ۶۶  �🔹🔹�دوم بخش   انپای�🔹🔹� -

 ۶٧ ایخانم مرجان از استرال ٢۵

 ۶٩  یشهباز یسخنان آقا ٢۶

 ٧٠  خانم طاووس از تهران ٢٧

از جوزان نجف آباد اصفهان با   دا یخانم فرخنده و خانم آ  ٢٨
  یشهباز یسخنان آقا

٧٣ 

 ٧۵  خانم اعظم از تهران  ٢٩

 ٧٨  از اصفهان نیخانم پرو  ٣٠

 ٨٠  یشهباز  یبا سخنان آقا رازیخانم طاهره از ش ٣١

 ٨٢  یشهباز یبا سخنان آقا رازیاز ش هیخانم هد ٣٢

 ٨۴  یشهباز یسخنان آقا ٣٣

 ٨۵   شهر اصفهان نی از زر تایو خانم  نی خانم زر ٣۴

٧٨  از کرج  بایخانم د ٣۵  

٩٨  خانم فرزانه از فوالدشهر ٣۶  

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

  ساله از اصفهان ١۴ تای خانم آرم‐١

را که از جناب موالنا خواندم     اتیاب  ،یشعر   ی  خواستمم   رم،یگ هستم، چهارده سالَم است، از اصفهان تماس م   تا یآرم   من

    . دیایکه خوشتان ب دوارمی شما بخوانم، ام  یمند شدم را براها عالقهخوشم آمد و به آن

  . می گورا م  ات یاب  نیا  میاول مفاه 

با   اتیاب   نیموالنا در ا  جناب که    یزیچبردم، آن  امق یبردم، خودِ حق  امدنبال خودِ واقع  دیبا خودشان گفتند که من 

کنند،    دایخودشان را پ   یانهینوع آ   چیدر ه   کس چینتوانستند در ه   گشتند،که داشتند دنبال خودشان م  وقت   شانیهستم، و ا

  خورد؟درد چه م به  نهیآ  نیپس با خودشان گفتند که اصال ا

  دارد، ول  یاست، از کجا آمده، چه ظاهر  که چه کس  دهدبه آدم نشان م   نهی و خودشان جواب خودشان را دادند که آ 

ما در آن خودمان    شهیاست که هم   معمول    و   آهن  نۀی آ   ی  م؛ی دار   نهیدو نوع آ   م، یدار   مختلف   یهانهیحاال ما آ   نه،ی آ  ن یخب ا

درونمان را نشان    که چهرۀ واقع  م یدار  نهی آ   ی  ول  م، ینی ب را م  مانافهیو ق  پی ت  م،ین یبظاهرمان را م   م، یکنرا نگاه م 

  .  دهدرا نشانمان م مان. خود واقعدهدم

  نۀ یبزرگ مثل خود جناب موالنا، من خودم را آخر در آ   آدم  یاز    ریرا غ  امبا خودشان گفتند که من خود واقع  شانیا

کردند و با خودشان گفتند که    دایدنبال خودشان گشتند، خودشان را پ شان یشد که ا یجورنیکنم و ا دای پ   توانمنم  یرید

  ی ادامه بدهم، من ابد  د یرا با   کنم و توانستم که بفهمم چه راه  دا یخودم را پ   توانستم   کردم،    دا یخودم را پ   کل  نۀیپس من آ 

  هستم، جاودانه هستم. 

همه    هانیکه ا  د یگوم   شانیو به ا   دیآ ترسشان، وهمشان به سراغشان م   هویفکرها را داشتند،    نیکه حاال ا    وقت  ول

  دهد، فکرت به تو نشان م   دهد،به تو نشان م التیاست که خ  یزی چذات تو آن     ، ستین آدم   نیتو است، تو همچن   الیخ

  عقلش به چشمش است.    مآد ندیگوکه م هارانیمثل حاال خود ا 

   درون  نۀ یآمد، آن آ   ادشانی  هوی  ول   ن ی ب که م   هست   یز یکه عقل انسان، وهمش به او گفته بود که تو چ   یزی چ  آن

  جورنی. و ادمید   کل نۀی آ   ی هستم که در   یزی چ  هستم، و من آن  یآدم بزرگم، ابد   یآمد، گفت که من   ادشانیخودشان  

  . میهست   رید یشد که با خودشان گفتند من و خدا با 

  ای  اریکه درونشان باز شد، در چشم    یانهیهمان آ   داد،نشان م  شانیدرون خودشان را به ا  یابد  یکه فضا  یانهیآ  همان

  آگاه شدند.  شانیبه خود ابد شانیشد که ا  یجورنیهمان خدا و ا 

  .١٠٣تا    ٩٣ تیاز ب ،یاز دفتر دوم مثنو خوانمم  تان یبرا   ات یاب  حاال
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  6صفحه: 

   بس  جستم م شی جانِ خو نقشِ
   نقشم از کس ننمود م چیه 

    )٩٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ست؟ یاز بهِر چ نهیآخر آ گفتم
  ست؟ ی و ک  ستیکو چ  بداند هر کس تا

  )٩۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  پوستهاست  یآهن برا  ۀنیآ
  بهاست  جان سنگ  یِمای س ۀنیآ

  )٩۵ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  اری یِا رو ستیجان ن ۀنیآ
  اریکه باشد زآن د یاریآن  یِرو

  )٩۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بجو    کلّ ۀنیدل آ ی: ا گفتم
  به جو دیکار برنا  ا،ی به در رو

  )٩٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دیتو رس  یطلب بنده به کو نیز
  دیرا به خُرمابن کش  می مر درد، 

  )٩٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شد دهیتو چون دلم را د ۀدید
  شد دهیغرقِ د  ده،یدلِ ناد شد

  )٩٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ابد دم یتو را د کلّ  ۀنیآ
  اندر چشم تو، من نقشِ خَود  دم ید

  )١٠٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  افتم یرا من  شی: آخر خوگفتم
  افتم ی دو چشمش، راه روشن  در 

  )١٠١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  توست هان  الِیوهمم: کان خ گفت
  خود بدان  الِیخود را از خ ذاتِ

  )١٠٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  من از چشم تو آواز داد نقشِ
  در اتّحاد  منم تو، تو من که

  )١٠٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  7صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا‐٢

  

  نۀیآ   ی به    ست،یو چ  ست یخودش و بداند ک  دن ید   یساله که انسان براخواندند نوجوان چهارده   یدی مؤثر و مف  اریبس   اتیاب 

  دارد آن هم حضورش است. اجیاحت  یابد ،ازل

را تشب  نۀی. پس آ دهداست که پوست را نشان م  معمول  نۀی آ  هیذهن شب   نۀیآ به آ  هیذهن    ن یهم   عن ی  ،معمول  نۀیکرده 

  صورت ظاهر انسان را.  دهدکه نشان م میدار جانیکه ما ا  یانهیآ

ا   یانکته  و وهم،     عن یوهم است    ن یخواهد گفت که ا  تانذهنمن  د، یاست که اگر شما حضور را تجربه کن   نیکه هست 

و ما آن را تجربه    کندخودش را در ما زنده م    قبوالنده و هر موقع هم زندگ به ما     اصلمن    یجاخودش را به  ،ذهن من

را، اصلت را    نشان بدهم به تو، زندگ  توانممن م   برگرد خدا را   ست، یدرست ن   ن یانحراف است ا   نیکه ا   دی گوم   م یکنم

  نهی و آن آ  میگردرا قبول کرده ما دوباره برم  نیاست و البته چون جمع هم ا   ذهنمن  نینشان بدهم، اصلت هم توانممن م 

  . میده را از دست م 

  . دهداست که موالنا در دفتر دوم به ما نشان م یانکته
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  8صفحه: 

  و همسرشان از کرج عل یآقا ‐٣

  

بحث    بهام راجعداشته  ق یتحق   لیها خب خ سال  نیهفت، هشت سال است و در ا وکنم که من سنم درحدود چهل  عرض

  با برنامۀ شما آشنا شدم.   امییتوسط دا  شی چند سال پ  کهنیتا ا  تیعرفان و معنو

تشر    خواستمام، گوش به برنامۀ شما بدهم و م که داشته  در وقت   شهیام که همکرده  سع  امیکار  طیحاال بنا به شرا   و

     . دیما گذاشت   یکه رو ی ریتأث  ن یو ا تانیبا یبرنامۀ ز  نیممنون از ا   لیکنم، خ

خدا    شهیمختلف، هم  یهاام حاال در جنبهبودهمحقق    شهیها که همسال  نیبحث عرفان را در ا   شهیکه من هم   لیدل  ن یا  به

کرده داشتم  گم  ی انگار    شهیخودم بود و هم    خارج از روزمرگ  یی فضا  ی من    ی و برا  دمیداز خودم م   رون یرا ب  ت یو معنو

  است؟ ی چه، کجاست، چجور عن ی که

خواندن اشعار موالنا    تی جذاب   چ یه  م یبرااصال موالنا آشنا شدم که حاال تا قبل از آن   یبای با برنامۀ شما و اشعار ز  وقت  ول

از درون خود ماست و خود ما دراصل رسولِ راه و   زیچمتوجه شدم که همه  اتشان،یبودم در اب   ج یگ  شهینداشت، چون هم 

  . نمی ب را، عرفاِن خودم م  امتمام روزمرگ   را، ام زندگ یهامن تمام لحظه هک  جاستنیتر او جالب م یخودمان هست  زندگ

  د، یکرد  جادیما ا   یرا برا  ییفضا  ن یچن هم   یکه در درونم افتاده، و از شما ممنونم که    اتفاق  ن یبه ا  کنم افتخار م   لیخ  و

بتوانم با شما صحبت    د یفرصت را به من داد  نیهم ممنون که ا   ل یاز شما التماس دعا دارم و خ  بوسم،دست شما را م

  کنم. 

  د؟ یندار  یریصحبت د  ،عال آقای شهبازی:

خودم   ل، یاَوا   جنبۀ حرکت   نیکه هست من خودم در ا   یافقط نکته  ، یبعد  یهاشاءاله در فرصتقربان شما، ان  :ریام  یآقا

در کارگاه   ترشیها را بنکنم، برنامه  ت یخانمم و دخترم را اذ  کهنیخاطر ادر خانه به  ادیرا داشتم و ز  ییفضا  نیچن هم  ی

  .دادمکه داشتم گوش م   ط ی حاال شرا

  ترشرفتهیپ    لیاست که اآلن من خانمم حرکتشان خ  ادیز  قدرنی شده، ا  جادی که ا  یی فضا  نیا   م،ی گوم   رِی جالب است که تأث  ول

اول از خدا بعداً از جناب موالنا    میگوشر دارد، و م   یجا  نی که ا  کنند م   جادیخود من ا   یفضا را برا   لیاز من است و خ 

  باز در خدمتتان هستم.   یبعد یهاشاءاله در فرصتان رم،یگ را هم نم  انوقتت کنم،تشر م   اریو شما بس

  صحبت کنند؟  خواهندخانمتان نم آقای شهبازی:

  شما را.   م یکننم  تی گر که حاال اذهستند، بله. چرا حاال ا جانیخانمم ا :ریام یآقا
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  9صفحه: 

  .  میانشسته جانیما ا  ، ت ی نه بابا چه اذ آقای شهبازی:

  . دی . وقت گذاشتدیلطف کرد  لیخ  :ریام یآقا

  . در خدمت شما هستم.  نی . آفر عال عال آقای شهبازی:

  ی اآلن خوشحالم.    دمی شنو م  دمید م ونیز یاز پشت تلو  شهی هم   شنومرا م   تانیخوشحالم که صدا   ل یخ  :ریام  یآقا  خانم

  بود.  بیعج   لیو همان بار اول هم گرفت، خ رمی ب خواهملحظه همسرم گفت که م 

  شود م   باًی تان. من تقرتشر کنم، از شما و برنامه  خواستمم  صحبت کنم، ول  توانم نم  لیذره من کسالت هم دارم، خ    ی

مخالف است، من هروقت    لیساله دارم که خدختر هفت  یالبته    کنم،را نگاه م  برنامه  نیدو ماه است که ا   باًیگفت که تقر 

  گذاردنم  رید یجا زند حاال م  کنم، قول شما من صبر مو به کندکانال را عوض م   دیآ م  شهینگاه کنم هم خواهمکه م 

  من نگاه کنم. 

را    نیکه من ا  کندمن را کنترل م  یجور  ی اش  هرحال همهنگاه کنم، به  خواهمم  امگوش  قیاز طر   کنمتالش م  لیخ

  یهانکته   لیها را، خبچه  یهاغامیپ   که عقب نمانم حت   کنمم    سع  خوانم، را م    هانوشته  کنمحاال تالش م    ول  نم ینب 

  توانم نم   ل یرا خ  د ییفرما که شما م   یی هانکته  د یشا  زها؛ یچ   لیگرفتم و خ   ادی  و   دمیعشق من د   یهابچه  ن یاز هم  یادیز

  .جانیکه بتوانم برسم به ا  کنمقول شما صبر م به  ول شودنم  دوست دارم ول ل یخ نم، یبب 

   ذره عجول هستم، سع  ی  را دوست دارم دخترم هم به آن شل باشد ول  هابچه  نیا  نمیبم   یجور  ی دخترم هم    و

که او هم    فهممبرو نگاه کن، م   ایمامان ب  د یگوم   زند م  دیآم   ییها وقت  ی نداشته باشم، خودش    یکه با او کار  کنمم

  .شومنم  ر یاز سمتش، با او درگ نمی ب م  ل یمقاومت را  خ ن یا دوست دارد ول

  . عال . عالنیآفر  ح،یصح آقای شهبازی:
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  از تهران  ایخانم لع‐ ۴

  

  . ردیگ نم  رمی گ*** م  شهیگرفت، هم  دفعهی چار کنم،  دانمخدا را شر، اصال نم یشهباز یآقا :ایلع خانم

   راحت شما به  رند،ی گاند نم که مثال در شش ماه گذشته زنگ زده  ییهاآن  رندیگچون همه نم  ریاآلن د  آقای شهبازی:

  . رندیاند بکه نتوانسته  کسان  د، یر یب  دی توانم

  ،یشهباز  یآقا  د یو رو کرد  ری من را ز  . اصال زندگ دی. شما من را نجات دادیشهباز  یقربان شما بروم من آقا  :ایلع  خانم

  . دیباش  داریشاءاله زنده و پا شاءاله. شما انانبشوم   تانی من فدا

    د؟ ییبو  دی توانم  تانی هاشرفتیپ   راتتان،یی از آن تغ  کم  ممنونم. آقای شهبازی:

همۀ کارها را    کردممشل داشتم، با همسرم مشل داشتم، اصال فکر م  م یهامن اصال با بچه  یشهباز  یآقا  :ایلع  خانم

توقع هم داشتم، مثال در برابرش   ول   کردمخدمت م   لیبه همه خ  دانستم، ها را مقصر م مقصرند، آن هاآن کنند،ها م آن

  چرا زنگ نزد؟  گفتممثال م  دادمم  بنند، مهمان یکار  ی  میبرا 

دخترم    ی برا  هادرست است که تازگ   ر ی. اصال من دیشهباز  ی. قربان شما بروم من آقادیاصال شما من را عوض کرد  ، لیخ

از شما    دانم. اصال نمکنمم  ییفضاگشا  م یآم  یفور  ول  شودم   ز یچ   امذهن ها منوقت  بعض   آمده، ول  ش یپ    مشل   ی

  بخوانم؟   دیده هست اجازه م  غزل  ی  قدر تشر کنم، چه

  . دییبله بله، البته بفرما آقای شهبازی:

  بخوانم؟ د یدهاجازه م یشهباز یآقا :ایلع خانم

  د؟ی زن از کجا زنگ م  دیی. بوکنمبله خواهش م آقای شهبازی:

  است.  یزی تبر تم یاصل  ول زنم، هستم از تهران زنگ م  ایمن لع :ایلع خانم

  براند  اریکه تو را  نباش دینوم هله
  امروز براند نه که فردات بخواند؟  گرت

  
  اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آن جا  در
  پس صبر، تو را او به سر صدر نشاند  ز
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  ها و گذرهااگر بر تو ببندد همه ره و
  که کس آن راه نداند  دیپنهان بنما  ره

  
  همان را  م نیاز ا  گفتی خاموش که ب هله

  بچشانَد بچشانَد بچشانَد  بچشانَد
  

  مثالش  دیابی من گرد جهان گشت و ن دل
  که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند به

  ) ٧۶۵شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

 یرا به من دادند آقا ایدن  کهنیمثل ا  دم،یشما را که شن یاصال صدا کنم،اصال خدا را شر م دانم،اصال نم یشهباز یآقا

  .  دمیشما را شن ی را به من دادند، صدا ایدن کهنیمثل ا  دانم. خانه هم تنها بودم، اصال نمیشهباز

قربان شما،    بوسم،ماهتان را م   یرو  کنم،شان تشر م از همه  کنند،جا کم م که آن  ییهاهمراهان، از دوستان، از آن  از

  خداحافظ. 

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل      ۹۳۵-۱مشار

  12صفحه: 

  از نقده نایخانم م  ‐۵

  

  تشر.   ایدن   ی  تانیها برنامه  بابت   د،یخسته نباش :نای م خانم

  به شما؟  کندها، کم م خوب است برنامه آقای شهبازی:

  .  میکن حرکت م  ریدر مس م،یدهرا انجام م  ییفضاگشا م یکه بتوان ییجاتا آن م، یکنبله *** استفاده م  :نای م خانم

  د؟ یاکرده ییهاشرفتیچه پ  د،ییرا بو راتتان یی تغ  د؟ی اکرده  راتییچه تغ دییبو  ن،یآفر نیآفر آقای شهبازی:

من    عن یشما را شروع کردم    یهاکه برنامه   داشتم، از وقت   ل یام، ترس خکه کرده  ی رییتغ  ن یتر واله من بزرگ  :نایم   خانم

  زدم،غر م   ادیز  دادم،م   ر یبه مسائل گ  کهنیاست. ا   ختهیر   لیخ   میها ترس  کنم، برنامۀ شما را نگاه م  شودپنج سال م 

  .  کنمتکرار م   ادیها را دارم زآن د، یحفظ کن دیرا که گفت  ییهاتیب نی بود. ا  رانید یفقط توجهم رو

  ینوحه گر رانیآ بر د دهید
  ی گرو بر خود م  نیبنش مدت

  )۴٧٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خود را رها کردست او  مردۀ
  رفو دیرا جو انهیب مردۀ

  )١۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

هست دارم     مدت  کنم، دارم کار م   ول   دمیفهماصال نم   لیاوا  کنم،کار م  ادیز    لیخ    هانیا   ، ییمسائل فضاگشا  یرو  دارم

   ل یبابت خ نی و از ا کنمم  یبردارادداشتی

  آخ قطع شد، متأسفانه. آقای شهبازی:

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل      ۹۳۵-۱مشار

  13صفحه: 

  از کرج  نبی خانم ز ‐۶

  

با شما تماس گرفتم. من    شی حدود سه سال پ   بار نیبا شما، اول  رمی گاست که دارم تماس م   بارنیدوم  ن یا  یشهباز  یآقا

  ِبشم.    قینفس عم   ی

    است خانم.  ادیصبرتان ز لیبله سه سال، ماشاءاله خ آقای شهبازی:

شرت. واقعًا خدا را    ا یخب، خدا  دیا که گذاشته  یدیقانون جد   . ول ردیگ نم   ست، ین   ادیصبرم ز  یشهباز  یآقا  :نبی ز  خانم

  .  کنم شر م 

  توانندمطمئن باشند که حتماً م  دیزنگ بزنند با  خواهندم   اگر کسان   رد، یگتلفن م  نیدوم  ای  نیاآلن با اول  آقای شهبازی:

دیبله بفرمائ  رند، یتماس ب .  

  کنم، . من خدا را «شر» م دیشنومن را م ی اگر صدا م یگورا م  غامم یخب پ  ول شنومشما را نم یمن صدا  :نبی ز خانم

واقعًا خدااز خدا «سپاس از موالنا سپاس  ایگزارم»،  از همۀ همراهان  گزارم، از شما سپاسشرت، دوستت دارم.  گزارم، 

  گزارم.  سپاس یلحاظ معنوبه  ،لحاظ مالبه  کنندم  تیرعا اقانونِ جبران رکه   گزارم، از کسان سپاس

گزارم،  سپاس   گزارم، از زندگسپاس  دهند م   امیکه پ  زانیگزارم، از همۀ عز گزارم، از نوجوانان سپاسکودکان عشق سپاس  از

  .  دی من هست یشما پدر معنو ،یشهباز یدوستتان دارم آقا لیخ

  م یبو  توانم بوده، اصال نم   لیبوده، خ  ل یخ  ریی ام، تغداشته  ل یخ  ریی تغ  ،یشهباز  یآقا  میبو  خواستمکه م   راتییاز تغ  ی

  . میبو  خواستمم  ن» یبه «قَر راجع یشهباز یکه آقا می بو  خواستمرا م  موضوع  ی کردم.   رییتغ  لیخ  چقدر؟ ول

قر   کنند م   تی اش شادوستان همه  که نیا  زندگ   یهانیکه  م   ، بد هست در  بد،    خواهمهمسر بد، خانوادۀ بد، همار 

 نیو من ماندم با قر   یشهباز  یرفتند آقا    یی  هانیشد، قر   جادیا   راتییتغ   لیاتفاق افتاد، خ   ل یمن خ   در زندگ   میبو

  خودم.  ذهن خودم، با من اصل

دارد ما     درون  نیقر  ،یشهباز  یآقا  ر ید  ست ین    رونیجهاد ب   ، رونیجنگ ب  ریشروع شد. د  ر یجهاد د  ر، یجنگِ د  حاال

و حاال   مین یبآن را هم خدا م   ریهم مالِ خدا است. د ذهنمن نیبرادر حورا جان، ا  قولِ علخب  به ول کندم  چارهیرا ب 

  جهاد درون. یبرا م یروم

گزارم،  که گرفتم، گرفت. واقعاً سپاس  ن یهم  بارنیاول  شودباورم نم  ،یشهباز  یآقا  زنم خوشحالم که با شما حرف م   لیخ

  شرت.   ایخدا
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زنده    یهااست، برنامهباال رفته  ل یتعهدم خ  کنم،حفظ م   لی شعر خ  کهنیا  م، یفقط بو  خواستمبا دوستان م  یشهباز  یآقا

م  نگاه  م   تلفن  یهاهبرنام  کنم،را  نگاه  مغزل  کنم،م  یبردارادداشتی  کنم،را  را حفظ  م غزل  کنم،ها  باز    شوند، ها 

  با دوستان حرف بزنم.   موضوع  ی به راجع خواستمفقط م نم، ی ب خودم را م راداتِیا

قانون    یرو  میدرصد برو مهم است. ما اگر پنجاه  لیمهم است و خ  لیمهم است، خ   لیخ  » «قانون جبران مال  دوستان

برنامۀ    م، یساپورت کن   د یما با   م، یکن   ت یبرنامه را حما  نیا   دی است. ما با   یدرصدِ ما قانون مادپنجاه  م، یکنکار م   یمعنو

  . ستین یشهباز یخودمان است، برنامۀ آقا

اگر حالتان دارد   دی کن تر شی. قانون جبرانتان را ب میزی رم  نهی هز  میخودمان دار  یبرا م، یکنخودمان تالش م  یبرا م یدار ما

  را منظورم است.   مال جبران د،یکن   ترشی شده، قانون جبران را هم ب  جادیا  رات یی اگر تغ  د،یاگر بهتر شد  شود،خوب م

  زندگ   م یدار  ران ی ما در ا  د ینی بب.  تانیماد  به زندگ را نسبت  تتانی باالتر، مسئول  بردتعهدتان را م   کند، کم م   ترشی ب   لیخ
    صدا) (قطعخاطرِ...مشالت ما به تر شیب   م،یکنم

دار   ی هنر  هر به  کهنیا   یبرا  دی استفاده کن  دیکه  ب  پول  بلد    یاگر گلدوز   حتّ   د، یبلد هست  ی اگر آشپز  حتّ   د،یاوری دست 

    ؟یاوریپول درب   خواهم یچجور ، ست یبلد ن  یزی تو که چ د یبو  ذهن من  دینگذار  د،یکه دار ی هر هنر د،یهست

برنامه مالِ خودمان    نیبرنامه. ا  نیفقط تالشت را بن، فقط حرکتت را بن و تعهد داشته باش، اول به خودت، به ا  تو

  ییتنها  یدر سنگر  دمی د  دم،یخواب شما را د   باری. من  یشهباز  یآقا  میبه شما کم کن   دیبا  م،یحفظش کن   د یاست با

  . یشهباز یآقا د یجنگ م  دیدار

   لیباعث شد که من تعهدم خ  ن یکردم و ا   ه یگر  یقدرشدم، به  داری از خواب ب   و وقت   دمیدر آن سنگر شما را تنها د   من

هزار تومان  اگر شده، ده   را، حتّ  امیبه شما کم بنم. و هر ماه من قانون جبران ماد  تر شی بخواهم ب بشود و    تر شیب 

  .  شودم  ترشیدارد ب  شرفتمیبه ماه گذشته، چون پنسبت  کنمم  تر شیب 

ساعت    ی  یاگر شده روز  . حتّمیکار کن  ترشیب م، یتالش کن  م، یدست بده بهدست د ییایب زان ی به همۀ عز  م،یگوهمه م به

  .  میبرنامه، که به شما، که به خودمان، نه به شما، به خودمان کم کن  ن یاز ا میکن  تیکه حما  م،یکار کن  تر شیهم شده، ب 

  دهندم  غامیکه پ  زان یرا بدهم، از همه ممنونم، از همۀ عز  غامیپ ن یتماس را برقرار کرد که من ا ن یگزارم که اخدا سپاس از

  خداحافظ. ،یشهباز یمن هم تمام شده آقا م یتا  کنمفکر م  شوم،مزاحمتان نم ر یممنونم. د
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  یشهباز یسخنان آقا ‐٧

  

برنامه از شما    ن یا  یاجرا  یکه من برا  دی . توجه کند یانجام بده  کنم را خواهش م  یخوب بود. بله قانون جبران ماد  لیخ

  تواندکار را انجام بدهد نم   ن یپول ا   یکه برا  ثابت بشود به شما کس  کهنیا   یبرا  دیر یهم در نظر ب  نی. اخواهمپول نم 

  انجام بدهد. 

  نی ا  م یمان جمع شدهمۀ  نیمن که البته نَه، هم   عن یاجرا کردم و پخش کردم،    تان یتا برنامه برا   ٩٣۵جا هست، من  آن  شماره

  ن یا  تا   م یدیها زحمت کش ها روزها و شبموقع   لیبنده بوده و خ  یهاکوشش  اش یخُب آن هستۀ مرکز   ول  م یکار را کرد

  . ٩٣۵به   دهیبرنامه رس

  ی هازهیادامه بدهد چون انگ   تواند نم   ر یبعد د   تا برنامه اجرا کند ولتا پانزدهپول کار کند ممن است ده  یبرا   کس  اگر

  . کنو رها م  یشوخسته م   مدت   یپس از   یرو. م ستی کننده ن راه کم نیدر ا یماد

آقا من    د یخودش را واقعاً کارگر مردم بداند، بو  دی انجام بدهد مثل من، با  خواهدکار را م   نیکه ا   است که هرکس   نیا

  .  رمیگ مردم کار کنم و پول هم نم  ی استخدام شدم برا

گنج حضور اجرا   برنامۀ  دیایبشود که ب  دواریام  دی. نبا اوردیدرب  رید یجا ی پولش را از  دیکه خانم فرمودند با  طورنیهم و

  .اوردیممن است نتواند درب لیاوا اورد،یکند و از آن راه پول درب

کم کنند    د یپول ندهند، با  کند اجرا م  ی اگر برنامۀ خوب   چون کس که مردم به هم  ستمین  نیموافق ا   چ یمن البته ه   بعداً،

  هستم.   )Business man(  مننسی زی درواقع ب   ی من   هکنیا  یندارم برا   اجیکند. من احت   نیراه تأم  نیرا از ا   اشکه آن زندگ

خودم هستم و هنوز هم شرکت    ریاز آن موقع مد   ران،یشش سالم بود شرکت باز کردم در ا  وپنج، ستیمن ب  کهنیا  لحاظبه

کار را کردم و   نی. و خدا را شر که من اکنمهم خرج م  جانیو از آن راه به ا  آورمدارم از آن راه پول درم  نسیز یدارم ب 

  .شد نم  کردمکار را نم  نیاگر ا 

اش  خانهبودم که در دانشاه تهران چاپ   دانشجو بودم، من سال سوم دانشدۀ فن   کرد به من وقت   حت ینص    بزرگ    ی

و  خانه، انتشارات دانشاه صحبت کردم تچاپ  س یروز آمد گفت که من با رئ  ی من    یاز استادها   یشدم.    علم   توریاد

هرموقع وقت   ایجا و با من مصاحبه کردند و گفتند ب آن  میدهند. رفتهم م  یپول خوب   دهندبه تو م   یکار  ی جا  برو آن

تومان! من که با    ٢٠٠٠تومان به من بدهند.    ٢٠٠٠   جا قرار شد ماه آن  میترجمه را بخوان. و ما رفت   ی هانمونه  ن یا   یکرد

تومان    ٢٠٠٠تومان،    ٣٠٠با    کردم م درواقع، با آن زندگ   گرفتمبورس م   گرفتم، م نهیتومان که از دانشاه کم هز   ٣٠٠

  پول بود.  لیخ
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خالصه، خالصه کنم ما   ها،نیبود و ا  ر یپ  ل یآمد با عصا خ ییآقا ی روز  ی ها!  گفتم؟را م  ن یچه ا ی هرحال، حاال برا به

  نیا  گذاشتنداحترام به او م    لیگفت پسرم، خ  میشان رساندبه خانۀ  میرا سوار کرد   شانیا   میبود  دهیهم خر  لیاتومب   ی

  ؟ کنگفت پسرم چار م  ،یطور نیبا عصا هم  ها،نینوشته بود و ا  درس  یهاتابک  ول  برمکه آمد اسمش را نم   شخص

گفت    خوانم،م  گفتم مهندس   ؟خوان م   یا، گفت چه رشتهمترجم بشوم   خواهمم   کنم گفتم واله کتاب ترجمه م  ها،نیو ا

  .  اوریاز کتاب پول درن اوریپول درب   پسرم از مهندس 

از کتاب    اوریپول درب  باشه ها از مهندس  ادتیسه بار گفت، سه بار گفت! گفت پسرم    م،ید ی را شن  شانیما حرف ا  خالصه

  .  در کار مهندس م یما رفت  هانیبود و ا ادمیر  د شانیا  حتی نص  نیبود که ا  نی. خالصه ا اوریپول درن 

  از کتاب دست  خوانم، باعث شد من گفتم کتاب م   شانیاست که همان حرف ا  ن یسرتان را درد آوردم، منظورم ا  حاال،

تا کتاب چاپ کردم و  که انتشارات دانشاه بودم دو، سه  پول نه. همان موقع  یبرا  ول  کنمترجمه هم م   حت   دارمبرنم

  . میندار یبود. حاال، کار  یبود الترون   در رشتۀ فن تهدر دانشاه، الب حت  دادندترجمه کردم درس م

  ن یکند ا  ادی ادامه پ   یابرنامه  نی اوال چن  د یکن  ت یحما  دیشما با  د یکن  ت یکه حما  ندی گوکه دارند م   است که کسان   نیا  منظورم

برا هم  من  م  یبرنامه مال شماست  کار  پ   یچون کارگرهم  ی .   مجان  کنمشما  دارد کم  ابعاد مختلف   شودم   دای که 

  کار.  ن یکند ا  دایهم ادامه پ د یکن ت یتقو  دی با ن یبنابرا

  یاعلم   عن ی  و دانش  یو معنو  روح  یهاکم  نیا   دانم،نم   حاال من مال  تی تقو  نیتر. بزرگد یکنم   تیتقو   خوشبختانه

  یهابرنامه  ن یهم  شودهزارتا، دارد هزار م   ی . نزدشوداست دارد جمع م  هیسرما  نیتربزرگ  نیا  د یدهم   غامیکه شما پ 

  . رسدها دارد به هزار مآن شود،ساعت است نوشته م  م یعشق که ن یهاغامیپ ،یمعنو

پ برنامه  نیا درواقع  که  پ  عال  یهاغامیها  م   عال  یهاغامیمردم،  تعجب  اصال من  پ  بایز   قدرنیا  کنممردم!  مؤثر   غام یو 

هست    ن ینه من. و ا   د یکرد   جادی . گنج را شما ا دیکرد  جادی شما گنج ا   عن یاصال گنج است،    هانیها نوشته شده. اآن  دهند، م

  . دیادامه بده  کنمواهش م و خ دهندرا م  غامیو پ رند ی گ م  ادیکه مردم بلد هستند و 

من    د، یر یمن را در نظر نگ   موقعچیبه نفع شماست. ه   د، ی کم بن دی متعهد بشو د،ی متعهد بشو  که نیا   یهم برا   نظر مال  از

و    د، یفهمبهتر از من م   د، یفهمبهتر م   تانی هالیخ   د یباالتر از من هست   لیهستم شما خ  آدم معمول   ی هم مثل شما  

  .  دی کنم  انیخوب هم ب د یدهم غامیخوب هم پ

  دیرا پخش کن   غامتان یپ  م یرا خداوند به ما داد که شما را هم دعوت کن  ی نظررا و عدم تنگ   فراوان  ن یرا شر که ما ا  خدا

   ذهن من  ن یا  د یرا بو  نینفر ا   ی اگر    د یمن گوش بده  یهاشما به حرف  ر یکه فقط من بلد هستم و د   م یبو  م یایمن ن

حرف بزنند،    د یهمه با  ست، یخداگونه ن   ن یا  ست، یکوثر ن  نیا  ست ین   اوانفر  ن یبخل است، ا  نیحسادت است، ا   نیاست، ا 

  حرف بزنند.  د یهمه با
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  17صفحه: 

.  دیها توجه کن بچه  نی. شما به ادی شما توجه کن  دهد،ساله م  ۴بچۀ    ی از زبان    دینی ب م  دفعهی را    غامشیخداوند پ  و

تَه دلشان پ  دی نی ب ا شما مهموقع  بعض از  بودم من چهل سالم   دهیرا نفهم  ن یآقا من ا  ندیگوم   دهند،م   غامیکه چنان 

  . دانممن م  دیی گونم   دیشوم  ادهیپ طانی واقعًا از خر ش  د یگوش بده  هانیاست، پنجاه سالم است. شما اگر به ا

سرتان    د یهرحال ببخشبود. به  دهیکه به فکر من نرس   دی گوم  یی زهای! اصال چ دهدم   غامیپ  یچجور  د ین یساله بب   ١۴  د ییایب 

اگر     ول  اورند یراه پول درن   نیاز ا   دی داشته باشند و شا  یمنبع ماد   ی  دی کار کنند با  خواهندکه م   یی هارا درد آوردم. آن

  بشود.   ن یتأم  اشواقعاً زندگ دیکم کن   دی شما با اوردیراه پول درب  ن یخواست از ا  کس

  دیرا شا  اتیاب   نیبار شما ا  نی اول  ی اند. براعلت که مردم کم نکرده نیبه ا   دی نشده شا  انیب زهایچ   نیا  د ینی است، بب  فیح

  سال بوده! ٨٠٠، ٧٠٠جا بوده، آن اتیاب ن یا تان، در زندگ  دیشنو م

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل      ۹۳۵-۱مشار

  18صفحه: 

  ار یاز شهر نندهیب  یآقا ‐٨

  

  ابمی  جا نم م،یخواهم با تو حال خود بو چو
  ابم ی ترا، تنها نم  یکنم جا دا یپ  وگر

  
  یی آ شی اگر ناگاه پ م،یجان و دل ترا جو به

  یابم کنم خود را نم دست و پا گم م یشاد ز
  ) ١٢۴۴اشعار، غزل  وان ید ،یدهلو رخسروی (ام

پ   تماس  نیا   یشهباز  جناب لحظه  چند  سالخانماز      ی  ش یکه  سه  که  فرمودند  و  گرفتند  تماس    ها  که  هست 

بنده هم بعد سه سال مزاحمتان شوم، هرچند که شما هر روز و    کنمفکر م   باًی بنده را وادار کرد که بعد از تقر     اند،نگرفته

قابل    دهد،ت مکه موقع تماس به ما دس  یحال خوب   ن یا  ول رسد، و ارتعاشتان به ما م   دیما هست   یهاهر ساعت در منزل

  حال باشد. نیا  رمیامانش باشد با شما تماس ب  که هر موقع  کنمو من آرزو م  ستیوصف ن 

از زحمات چند  کهنیا  و نوبۀ خودم سپاسزارم  افتخار  نیبه  افتخار،  با  ن  یسالۀ شما  از ذهن  سال است    ازدهی  ستیکه 

ها را کامال با جان و دلم  برنامه  کهنیاز لحاظ ا امبا برنامه تعهدم را حفظ کرده  ارتباطم  لی. و از اواکنمشما را م  یشاگرد

  باشم. شتهدا  تعهد مال که نیگوش بنم و ا

فرما  و ا   یهاشی طبق  پ   نیشما  عشق،  م   ییهاامیکودکان  هد   دهند که  از  جان،  حورا  جد   هیاز  و    ندی آم  داًیخانم که 

پنجاه سال   عنینماند،    دیگفتن ما شا  یبرا  ییواقعاً جا هانوجوان وقتسر گذاشتهرا پشت  بنده که  را    هاامیپ  نیا   ام، 

  . نمی ب در خودم نم رمی ب  ادی تر شیب   وسوت کنم  که نیچاره جز از ا  چ یه  شنومم

تماس گرفتند و مادرشان مطابق آن صحبت فرمودند و    ستانیاز تاج  نی، خانم انگب ٩٣۵روز چهارشنبه برنامۀ آخر،    ول

قدر  گران  لینباشد، مزاحم وقت برنامه نشوم که خ  یدیحرف مف   یداشتند، چون عرض کرده بودم تا    مقدار نگران  ی

  . رمیتماس را ب  نی برنامه، واداشت که ا  نیاست ا

تماس داشتم،     عالمن هر موقع که با جناب  ش، یپ  پنج، شش سال  دیقبل شا  یهاسال  بار، ط  نیرا عرض کنم چند   نیا  و

سن نوجوانان هست،    یکه مقتضا  مسائل  یسری و    گذاشتسر م را پشت  نوجوان  یهادارم، بحران  پسر نوجوان   ی

  . شودکه با نرمش برطرف م   د،یفرمود شبه نرم د، یهرباره شما به صبر فرمود  آمد،م  شی پ   شیبرا 

  یی زهایچ  یواقعاً دارم   سال تازه اآلن  ازدهیمن بعد از   دیدر گنج حضور، شا  زمی که به دوستان عز  میبو خواهمرا م  نیا  و

  .  نه از جنبۀ دانستگ  شود،که از جنبۀ حضور درک م ییزها یچ  عن ی کنم درک م
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  بحران  مرحلۀ  ی   هانیکه ا  کندمنرمش کم    نیصبر و ا  نی چقدر ا   کهنیو ا   میداشته باش  دیها با که با نوجوان  ینوع رفتار  و

خودمان    م،یها را نداشت آموزش  ن یما از اول، خب به ما نگفتند ما ا  شود،سر بذارند و چقدر به خود ما کم م را پشت

  . میما اعمال شد، ما هم براساس همان درد را بازنَشَتش داد یرو کهنیا  زو درد را بعد ا میمحصول درد بود

ا  ول بن  یچجور  واشیواشیکه    میگرفت  ادیبرنامه    نیخُب اآلن به لطف شما و  است،    خوشبخت  یو چقدر جا  میرفتار 

  . زنند که زنگ م ییهاجوان

باشد    فعل  یاز اعضا   یکه پسر من    کردمآرزو م   یروز  ی که من هم    میبو  ستانیبه آن خواهرمان از تاج  خواهم م  من

  بود.  آن هم ذهن  ول  زنندجوان که زنگ م  یپسرها ایجوان  یهاجان، مثل تمام خانم دا یمثل آ 

سرش    یباال  میست ی با  میشما بار  ش یطبق فرما  دیما نبا   م،ی دادم   دیبا   م یتا   ی  شد،م  مرحله صبر ط   ی   دیبا  عنی

  کهنیخودم تا درد را بشناسم و ا  کهنیسال هم از لحاظ ا  ازدهی  نیبنده هم در ا   یبرا  برد،زمان م   نیسبز شو و ا  مییبو

با بب  ها نیا  د ی بدانم چجور  ب  نمی را  برده،    ندازم یو  زمان کم  ازدهیزمان  بنده    یاچاره   ول   ستین   سال  در شخص  نبوده 

  نفر در شش ماه عمل بند.   ی عمل کرده، ممن است در  یجورنیا

راه قدم    نیبه نوبۀ خودش در ا    هرکس  د،ینکن  سهی مقا  خودتان را با کس  د،ینکن  ذهن  سۀی که مقا   دییفرماشما م  شهیهم

که جناب   ی زی چ ن یترشده، فقط عرض کنم که بزرگ هیثان   و س قهی گذشته، پنج دق هیثان   س  قاًی من هم دق م یو تا دارد برم 

  داشته باشد.  انیکه پا ست ین  راه راه  ن یا د یفرمود کهنیکردم ا دا یبنده پ   ری برنامۀ اخ  نیدر ا یشهباز

    نه عاشق بر من حال عاشق
   تن حال بر من م دیام بر

  )١۴٢٨  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ن یکه در ا   یجورنیرو، هم   د یایپشت در آماده است که دوباره ب   ذهن آن من  د، یآکه نفس م  ی اتا لحظه  ست، ین   یجورنیا

  ن یو آن سنگ را بر سر ا  دی ایخرس هرلحظه ممن است ب   نیکه ا   م یو آگاه باش  میاعتماد بر خرس نکن   د، یفرمود  ری برنامۀ اخ

  وقتتان را گرفتم.   لیبزند. من خ یاریهش

  .نی آفر  با،ی ز لیخ آقای شهبازی:

شما مستدام    ۀیکه سا   دوارمی دوستان هم دارد، ام  ی برا  دانمدارد م   یبنده ارتعاشات خوب   یالعاده برافوق  :نندهی ب   یآقا

  . میشما را بن یسر ما، بعد از برنامۀ هزار هم ما شاگرد یباشد باال
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  یشهباز یسخنان آقا ‐٩

  

مادر آن پدر    ا یپدر    ن یتریگرفتم و قو  ادیبعداً    دانستم را نم  زهایچ  ن یخود من هم ا    عن یدادند واقعاً! ما هم،     عال  غامیپ   چه

بلند بشود بغلش بند    دهدفحش م   و حت   کندم   انیطغ  اشساله  چهارده، پانزده  زده،یبچۀ س   است که وقت   یمادر  ای

  سخت باشد!   کهنیبوسش کند ولو ا

  یی و بو  بزن    مشت    ی  یبلند بشو  کهنیا   عنیبودن    فیآسان است. ضع  ل یبودن خ  فین سخت است ضعبود  قدرتمند

  ضعف است.  یمنتها ر ید  نیخفه شو، ا

  انیدر مقابل طغ دی جامعه با  طور کل و به  ع یطب انیطغ  ی در مقابل   دهد را قدرت نشان م  ی مهریضعف را، ب  ذهن من

  .  شودبدتر م  ، ستیبا  دینرمش نشان بدهد، نبا  د یجوانان با

  مادر سع  ایعنوان پدر  است، شما به  طان یعملۀ ش   کند، م   تی را تقو   طان ی دارد ش  ستد یجوانان با  انیدر مقابل طغ  کس   اگر

  شماست.   یو خو شدگ برعکس شرط  کهنیولو ا د یفضا را باز کن  دیموفق بشو  دیشا د یخودتان را بن 

عنوان فرد  است. شما به ب یمقدمۀ تخر نیو ا  میما در جامعه خشم است متأسفانه. ما با عشق بزرگ نشد  یخو کهنیا  یبرا

چهارده، پانزده    زده،یاز بچۀ دوازده، س  میتوان . درضمن ما مد ینی بب  د یبا  دی کرد  بیکه تخر   نی هم   دی کن  بی تخر  د یجمع نبا  ای

  . مید کر تباهاگر اش م یمان معذرت هم بخواهسالۀ 

ز   ، عذرخواه   ، خواهمعذرت از  انکار کردن،  است،  قدرت  اشتباه  به  د   رش یاقرار  انداختن، سلب    ران یدررفتن، گردن 

  . میگرفت ادیرا از موالنا ما  هانیضعف است ا  تیمسئول

چند    نیشما مؤثر بوده هم  که چقدر در زندگ  د ینی موالنا بب  اصل  یپندها  د،ی نی را بب  اشجهی نت  ، عمل کنیددیشما عمل کن  

در    د،یر یگ مسائل را م  یجلو  د،یکن م  زیپره  هودهیب   یسازاز مسئله  کل   دیکن   تیرا شما رعا  ز یدو تا چ  م،یکه خواند  تی ب 

  د، یشما دخالت نکن  دانند را م شانروش زندگ  ران ید دانند، م  ران ید د یشما فرض کن  دی دخالت نکن رانید  زندگ

  یگرنوحه ران،یآ، بر د دهید
  یگر و، بر خود م  نیبنش مدّت

  )۴٧٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . نیا   یکن، خودت را درست کن،  هیبه حال خودت گر  نیبنش   یکرد هیگر رانید  یاش براچشم من همه یا
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ا  شما  تا  دو  رعا  نیفقط  را  قر    ی  د، یکن   تیدو  بدان   ن،یهم  بئس  نیقر  نیبدتر   تانذهن من  دیشما  است،    نیالقر است، 

  ران ید  ذهن ما و من  ذهنمن  نیچه هست؟ هم   نیالقر بئس  د یبدان  دیاست خُب اگر مسلمان هست   اصطالح قرآن   ن یالقربئس

  است.

  ار ی. بسهم جمع  یآمده، هم فرد  بیتخر   یآمده، برا  بیتخر  یفضا را باز کن مواظبش باش آن برا  دیا یب   نیالقربئس  وقت

  .ب یدر راه تخر دیآ حرکتتان به حساب م  ن یترمرد کوچ  ایزن   مواظب باش اگر جوان هست

عنوان مرد دستت را بلند  شما به  کند، ول نم   کند ثبت م   ذهنبه همسرت بو، من خواهدرا باز نکن هرچه دلت م   دهنت

   توان نم  ، پاکش کن   توان نم   بن   یبعداً هر کار  ماند م    کنم   ی کار بد   ی   ا ی   ده فحش م   ی  ا یزن    ی رو  کن م

  . هم جمع ینکن، مواظب باش هم فرد  ر،ید
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  خانم زهره   ‐١٠

  

قول  که داشتم، به  طرح نیحرف است، طبق فرمودۀ شما من ا ودوما که س فارس یکه در حروف الفبا میبو  خواستمم

البته بعض   ت یمعروف اول هر ب با همان حروف شروع کردم، گفتم که،     ت ی ب سه  شان یهابعض  اند،ت یمثال دوب  شانیها را 

  است. ت یب  ی  شانیهااست، بعض 

  کنم،من اجرا م   دیی را که شما بفرما   هر حرف  د یقول معروف دستور بدهشما به  که نیبعد ا   خوانم،که اولش را خودم م   گفتم 

  :میکنحرف اول که با «آ» شروع م  م، یگومن م 

  ذره نهان یدر  یآفتاب
  دهان دی آن ذره بشا ناگهان

  )۴۵٨٠  تی دفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نیذره گردد افالک و زم ذره
  ن یچون جست از کم د،یآن خورش شِیپ

  )۴۵٨١  تی دفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  چه درخوردِ تن است؟  جان نیچن نیا 
  جان هر دو دست  نیتن از ا  یبُشو ا  نیه

  )۴۵٨٢  تی دفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جز الفِ قامتِ دوست  در لوح دلم  ستین
  نداد استادم  ادیکنم، حرف دگر  چه

  ) ٣١٧غزل شماره  ات،ی (حافظ، غزل

  من «ا» را انتخاب کردم: د، یآ م  تیکه صدادار هستند مثل «اَ، ا، اُ» که اول هر ب رید یهاحرف و

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

  )۶۴٩  تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نهاریز ،ینباشد حفظ و تقو چون
  اریاخت ندازیکن آلت، ب دور

  )۶۵٠  تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . میگورا م  تشی حروف را، من ب  دیی من در خدمت شما هستم شما بفرما حاال

  به انتخاب خودتان خانم. گذارمشما با انتخاب خودتان، م آقای شهبازی:
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  23صفحه: 

  هرچه که آمد. حاال «ب»: رید م یگومن م  یجورنیچشم، خُب حاال هم  زهره: خانم

  مطلق  ستیما را، بر ن تو هستِ بست 
  یمرادی مرادِ ما را بر شرط ب بست 

  )٢٩٣۵شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

  بارگاه  نیحضرت است ا  تینهای ب
  را بذار صدر توست راه صدر

  )١٩۶١  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ا یکم زَن، ب ییشه یهر ب  شۀیت
  زَن در کندِن روزن، هال  شهیت

  )٢۴٠۵  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که نورِ آفتاب  دان نم  ای
  برون است از حجاب  دیخورش عکسِ

  )٢۴٠۶  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  هم دید وانیکه ح دان نیا  نور،
  چه کرمنا بود بر آدمم؟  پس
  )٢۴٠٧  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  «ب» هستند. «الف، ب، پ، ت»  هانیا

  ی را به جان شو مشتر اضتیر پس
  یتن به خدمت، جان بر یسپرد چون

  )٣٣٩۶  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  اریاختی ب  دتیآ اضتیر ور
  اریکام یبنه، شرانه دِه، ا  سر

  )٣٣٩٧  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شر کن  اضت،یحقت داد آن ر چون
  زامرِ کن دت یاو کش ،ینکرد تو

  )٣٣٩٨  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  :«ث» 

  صدرِ  ودود  یبشنو تو، ا   اًیثان
  نبود  جستم، تو را ثان بس كه

  )۴٧٠۴ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  24صفحه: 

  :«چ»

  قدَم را؟  چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
    یرا که تو بس نکو نهاد قَدَم  نی اول نگر

  )٢٨۴٢شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

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

   )۴۶٧٨  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جان محتشم   نیکنم او را از من
  بخششم   ندیکه من بخشم، بب  جان

   )۴۶٧٩  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دوست   یِرو  ندینامحرم نب جانِ
  اوست  یِهمآن جان کاَصل او از کو جز

  )۴۶٨٠  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

    یآن باشد که ظن بد بر حزم 
  ی از بد، بر یو شو  یزی گر تا

  )٢۶٧  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ست آن رسول سوء الظَن گفته  حزم،
  فَضول یا دانقدم را دام م هر

  )٢۶٨  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کن بر دام مزد میرا تسل شیخو
  بدُزد  یزیزِ خود چ یاز خود ب وانگه

  )١۵٠٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بِه سازد مرا  چ،یندارم ه خود
  صد عنا  نیز وهم دارم است ا  که

  )٢٣٣۴  تی دفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  به «د»: م یرسم  بعد

  یگرنوحه ران،یآ، بر د دهید
  یگر و، بر خود م  نیبنش مدّت

  )۴٧٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

     ست اوخود را رها کرده مردۀ
  رفو  دیرا جو انهیب مردۀ

  )١۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  25صفحه: 

   را حبر و سن  ریمر غ  کن تا
   کن م را بدخو و خال شیخو

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

  :«ذ»

  هول  ست نعمت و لوت مانْیا  ذاتِ
  به قول  مانیکرده از ا قناعت  یا 

  )٢٨٧  تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  باعظمت، پرشوه.  عن ی جانیا  ترس است، ول  اشمعن «هول» 

  «ر»: حاال

  است آن سپهدارِ بشر   گفته  راست
  گذر  ای هر آنکه کرد از دن که

  )١۴۵٠  تی دفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و غَبن موت   غی درد و در ستشین
  از بهرِ فوت  غیهستش صد در بله

  )١۴۵١  تی دفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  چرا قبله نکردم مرگ را؟  که
  هر دولت و هر برگ را  مخزنِ

  )١۴۵٢  تی دفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کردم من همه عمر از حول  قبله
  که گم شد در اجل االتیخ آن

  )١۴۵٣  تی دفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

نظرم  است که، به  ف یح   د،یدست ما برسانبه  یجوری شعرها را    نیاز شما خواهش کنم ا   توانمدرضمن م  آقای شهبازی:

  است، وقتتان هم تمام شده است.  طوالن

حرف    ودوچون اگر من بخواهم س   د، یانتخاب بن   یاریشما اخت  م یبو  خواستم م   م، یبو   خواستمرا م   ن یهم   زهره:  خانم

  . دییبو ی طورنیهم  د،یانتخاب کن   شانش یطورنیهم دانهیحاال شما  کشد،طول م  لیخ  میرا بو

  انتخاب کنم؟ حرف  ی آقای شهبازی:

  . دیبله لطف کن  ، حرف  ی  یآر زهره: خانم
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  26صفحه: 

  جا؟  آن دیمثال شما «ط» دار آقای شهبازی:

  «ط»، بله.   زهره: خانم

  است و غالب است آن کردگار  طالب
  برآرد او دمار ها ز هست تا

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

  . «طالب است و غالب است»  نیبله بله آفر آقای شهبازی:

  .  شوداگر زحمتتان نم د ییبو  تاسه د، ییشما بفرما ر ید  یحاال   زهره: خانم

    ِی پشت خط هستند. من اآلن اگر بخواهم، اآلن هم نزد رانیآخر د  رید آقای شهبازی:

  چشم.  د،ییبو ر ید   ی ر ید  ی  زهره: خانم

  ر؟ ید د یدان برند را م    معن  دی دانبرند خودتان را، م  )brand(. آن دیرا شما خودتان انتخاب کن  ر ید  ی آقای شهبازی:

  نه؟

  دادند.  ادیخانم به ما   دای ها همه، آ بله خانم  زهره: خانم

  د؟ یگفته برند، شما برند دار دایبله آ  م،ی استفاده کن  جانیا  دیدادند با ادیها به ما  خانم آقای شهبازی:

  چشم.  شان برندند، ولهستند همه بایواقعاً ز هاتیبله باشد. همۀ ب  زهره: خانم

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

  )٣١۵٨  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

     من آن ننگرم، رحمت کنم یل
    پرست، بر رحمت تنم رحمتم

     )٣١۶٠  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

    عهدِ بدت، بِدْهم عطا ننگرم 
    مرا  خوانچو م دم  نیکرم، ا  از

   )٣١۶١  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  27صفحه: 

  یشهباز یبا سخنان آقا اری شهر  شهیخانم زهرا از اند ‐١١

  

  :میگوم  شهیکوچولو باز شده، هم  ی  میها برا غزل  داًیجد ،یشهباز یخوب است آقا لیحال و احساسم خ

  در جهان یشاد گرد  یاز و هرچه
  آن زمان شی ندیفراقِ 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

  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

تا فرزند  داده، همسر داده، سه  زهرا، خدا به تو سالمت   میگوبا درون خودم، م   زنم با خودم حرف م   ه  ،یشهباز  یآقا

  .  ردیاز تو ب  خواهدم   ییرا   هانیداده، ا

من و همسرم   دم،یرا شن   اممیوقت است بهت زنگ نزدم، اآلن پ  ل یخ  داً،ی اصال نباشم جد  ندهیدر گذشته و آ  ،یشهباز  یآقا

درمورد فرزندم، قشنگ ما با   می داشت   ماندر زندگ  یامسئله   ی امروز    م،یکردات را نگاه مبرنامه  میداشت  م،ینشسته بود

ها درست  که تلفن  تگف    پاک، بعد برگشت  تیخوشحال شدم که واقعًا با ن   لید، خیرا به ما داد  امیپ  م،یخودمان حرف زد

  . ماندمخط م پشت ساعتمی که مثال ن  یکرداش فکر م گفتم زهرا تو همه رد، یگ شده دارد م

در گذشته و    ،یشهباز  یآقا  ر یزهرا د  م، یحرف بزنم، حال و احساسم را بو  یشهباز  یبا آقا  خواهمکه هر جمعه م   اآلن

  خداوند در لحظه است. ؟ییکه زهرا کجا  میگوم  اورم،یخودم را در لحظه ب کنمم  سع  ست،ین   ندهیآ

که واقعًا درست است که    دمی خوب شن  یهاامیپ   لینکردم، واقعاً امروز از دوستان خ  تیرعا  داًیقانون جبران را مثال، جد  

  . شودها زنده نمبرنامه مینکنم، برا   تی را اگر من رعا  اگر من قانون جبران مال  ول   کنم،م تیرا دارم رعا  تیمن آن معنو

  رانمان، ی ا  خ یبود حاال تار  یزی تولد شمس تبر  روزید  ،یشهباز  یآقا   مثال درمورد همان، آهان راست   داًیجد  ،یشهباز  یآقا  بعد

که   م یبو ی که تولد موالنا را تبر  خواهمم  یکه به   گفتمامروز هم تولد موالنا بود. امروز که از خواب بلند شده بودم م 

  داشت موالنا مبارک است. بزرگ هک  میگوامروز من به شما م 

  ممنونم.  آقای شهبازی:



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل      ۹۳۵-۱مشار

  28صفحه: 

  حال و احساس.   لیخ م، یاصال چه بو دانمنم  یشهباز یواقعًا آقا زهرا: خانم

  نم ی ب در لحظه م  آورمخودم را م وقت ند، یبرا نم عتیطب ند،ی برا نم  زندگ یهاکه زهرا خوشل نمی ب م  نم،ی ب م  ندهیآ

  .یشهباز یاست آقا بای چقدر ز  زندگ

  .  نیآفر آقای شهبازی:

در    ز یچدر درون خودت است، بعد همه  زی چزهرا همه  میکه بو  کنمم   سع   داًی. از جد تانی هاممنون از برنامه  زهرا:  خانم

  یشهباز  یآقا  ی دلم برا  نم یبم   ها، ول   رفتم همان موالنا را م   ی هاکالس  م، یگونم  ؟یگردخودت است، دنبال چه م   خانۀ

خودم را دارم درخانه نگه   ریکردم د  سع  افتم،ها دور مدارم انگار از برنامه  ه،تنگ شد  شیهابرنامه  یتنگ شده، برا

  .یشهباز یقارا نگاه کنم آ تانی هاکه برنامه دارمم

تعهد    د،یشواست، متعهد نم   یقانون جبران ماد  تیدور افتادن از برنامه همان عدم رعا  لیاز دال  یبله،    آقای شهبازی:

متعهد    ، ییاگر بو  ، یشومتعهد م  ، س یاگر بنو  ،یشومتعهد م   ، پول خرج کن   راه  ی مهم است. شما اگر در     لیخ

  .یشومتعهد م   ، بده  نجاما یکار  ی ،یاگر در راه آن قدم بردار ،یشوم

  شود،به پول م   ل یروزانۀ ما تبد   ی تمام کارها  کهنیا  ی مخصوصاً پول خرج کردن، برا  شودسبب تعهد م  زها یچ   ن یا  تمام

روز من برنامه اجرا     ی  دیانتظار نداربرنامه متعهدم؟ شما    ن یمن چرا به ا  م، یشوواقعاً متعهد م   م یکنآن را خرج م   وقت

  نتوانم برنامه را اجرا کنم.   ریباشم د ض ی مر فتدیب  اتفاق ی مر  د، یدان تعهد من را م  که نیا ی نکنم، چرا؟ برا

متعهدم؟    چرا   د، یدان تعهد من را م   که نیا   یمن برنامه اجرا نکنم، چرا؟ برا  ندهیکه مثال هفتۀ آ   دی از شما انتظار ندار  کدامچیه

تمرکز    گذارم، توجه م  گذارم،م  یانرژ  گذارم، پول م   گذارم،وقت م   کشم،اش، در راهش زحمت مدرباره  که نیا   یبرا

  . شدممتعهد نم  کردم،تا برنامه اجرا م . من اگر دو، سهکندمتعهد م  راهمه آدم   هانیا گذارم، م

فقط دارم    دم یکه زحمت کش  می گونم دهم،زحمات را انجام م  ن یمن دارم ا  ون یزی سال است فقط در تلو  دووستیاآلن ب  نیا

  . دیشوبه او متعهد نم  د، یهمسرتان زحمت نکش یچه، شما اگر مثال برا عن یتعهد   م یگوم

  ،یگذاروقت م   وقت   د،یشوبه آن متعهد نم   د،ی زحمت نکش  یزی چ  ی در راه    ، یزیچ   یدرمورد    ای  یزی چ   یاگر دربارۀ   

را م  را م   ، یگذارعمرت  وگرنه    شود، سبب تعهد م  ها نیا    کنتوجه م   ، یگذارتمرکزت را م   ، سینو م   ، یگذارپولت 

  .شودآدم متعهد نم  یطورنیهم

موالنا را قبال با ما کار   یهامثال درس است، ییبودم، او هم موالنا دهی هم شن زانی از عز ی ،یشهباز یبعد آقا زهرا: خانم

  ی من هم اآلن آقا زم،یر من قانون جبران م  کنندبرنامه را نگاه نم حت  میکه در خانه دار  که اصال نفرات  گفتاو م   کرد،م
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  29صفحه: 

ما    برکت برنامه در زندگ   نم یبحال و احساسِ، من م  لیخ  زم،یر دارم م   تی به آن ن  یجورمانه  ختن یموقع ر  ،یشهباز

  تجربه کردم.   ل یخ ،یشهباز یآقا زدیر م

  . کن اجرا م  یمتعهد بشو که نیا  یبله، برا آقای شهبازی:

  .رمی ب  خواهمتندتند م   ریها خوب شده دتلفن  زهرا: خانم

  د یضمن متعهد بشوهم صحبت کنند، وقتتان تمام شد. در    ران یکنم که د   ممنونم، پس با شما خداحافظ   شهبازی:  آقای

   زحمت  چیو ه  دیندار  یتعهد  ش یاست که برا   نیا  یبرا  نیا  د،یکن اجرا نم  دیدان را م   یزیچ  یشما    کهنیا   د،یکن اجرا م

  . دینگذاشت   وقت  د،یدی نکش  شیبرا 
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  30صفحه: 

  از تهران  ننده ی خانم ب ‐١٢

  

توانستم که تماس    یادو سال و خرده  کنمخوشحالم که بعد از گذشت فکر م    لیخ  رم، یگ من از تهران تماس م  :نندهی ب   خانم

به خودم اجازه دادم که زنگ بزنم.   م،یتماس نگرفته باش د یشش ماه را با ن یکه ا دی . چون فرمودرمیب  

از   ول م، یام که بخواهم خدمتتان بوتِ شعر آماده نکردهصوررا به یعنوانِ حاال مطلبقبال دو بار تماس گرفته بودم. به من

گفتم که با    م،یرا ارائه بده  نی ا   نندگان ی از برنامه خدمت ب   میدار    مثبت  ۀ که اگر تجرب   د ییفرمام   شه یهم  دانم که م   ییجاآن

 ذارم.  نندگانی ب   اریرا در اخت  ربه تج ن یو ا رمیشما تماس بب  

  م یبرا   لیبه برنامه گارد داشتم و خنسبت  لیبود. اولش خ  یجالب  ل یخ  ییبا برنامه آشنا شدم و آشنا  ١٣٩۴از سال    من

  ذره تأمل داشته باشم و شعرها را بخوانم.  ی کرده بود فقط از من خواست که  که من را معرف جالب نبود. دوست 

  اد یاست، به من    م یاست، قانون تسل  ن یبار گفته بودند دردانۀ قوان  ی    قولِ خانم خادمکه به  قانون   ن یاست، اول  ب یعج

داشتم،    ییکن. من پزش هستم و در محل کارم سمت اجرا   جادیرا در خودت ا   م یتسل  ن یداد و گفت بدون مقاومت فقط ا

  ییها احساس هاً حتّ داشتم و گا خاص  یهاتیها حساسبه آن. نسبتودمارز خهمار هم یپرسنل داشتم و تعداد یتعداد

  رقابت.   ایمثل حسادت  

ها،  داد، تمام آن دغدغه  ادیبه من    شان یبود که ا   قانون  نی که اول  م یو تسل  رشیپذ   نیسه هفته با ا   ظرف مدت دو ال   و

  .  شدبود که باورم نم   یبی عج  زیچ  ی اصال رخت بربست.  هاها و نگرانحسادت

  جه ینت  چون وقت  ، کن  تیگفتم، گفت که حاال وقتش است که از قانون جبران تبع  شانیرا به ا  جهینت  ن یا  با خوشحال  وقت

که تا امروز که    کنم درآمدم و خدا را شر م   تیو من از همان موقع به عضو   که جبران را انجام بده  یدار  فهی وظ  ،یدیرا د

بود و هم تعهدم را خواستم    ادیز   اریمن بس  یهم برکت برنامه برا  کنم،کم م  مدار  دیحدود چهل، پنجاه برابر شا  یزیچ

  کنم.  ادیز

  یبرا  اتیکه در خواندن اب  یر ید  ن یو قوان  دهد به ما نشان م   تر شیمثل مزرعه، که حاال صبر را ب  نیقوان   ری با سا  جیتدر به

  رو شد.  به آن  رونیمن از ا  من و زندگ  یشدت حال و هواشدت، بهآشنا شدم و به شودما ارائه م 

که داشتم     شغل  ن یبا توجه به ا  تم ی بود، شخص  اد یدغدغه ز  اریدر کارم بس   کهنیکه داشتم و با توجه به ا   به شغل  باتوجه

  رش یپذ   نیو ا   م یتسل  ن یبه من کم کرد که نگاهم را عوض کنم و ا   لیخ   دگرگون   نیبود، ا   توانم بود و م   دانم اش م همه

  .  نمیبب   یرید  اهموالنا کمم کرد که با نگ یهاآموزهو 
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  31صفحه: 

روزمره  نیتر کوچ  از زندگ  نیترو  درشت  اتفاقات  عج  نش ی ترتا  من  سرنوشت  با  کنار    نیکه  در  درواقع  را  همه  شده، 

  . کنمبدانم با آن برخورد م ل یهست، دخ  فکان و قضا را که قانون زندگ واقعاً کن کهنیو ا ییفضاگشا

ا   اریبس   ار، یبس  ن یرابناب  و قانون جبران کاف  قدر نیکمم کرده،  با  فقط  باستین   که من فکر کردم تعهدم    یاگر کار  د ی. 

آن را انجام بدهم و    شان،یبرا  رد یدر دسترس قرار ب  ران ید که نیو ا  عشیبرنامه و توز  ۀانجام بدهم درجهت اشاع توانمم

ها قرار گرفتم که  برنامه درآمدم و در خدمت آن  ع یتوز  ی برا  کنندکه دارند کنار شما کم م   یی هاگروه  ت یبه گروه، به عضو 

  کننده باشم.خالصه کردن برنامه بتوانم کم یبرا  ای پ یتا  یبرا

من شده.    زندگ   یافزون برا   لیبرکت خ  ی کردم که خودش    دا یدرواقع پ  ی خوب   اریبس   ار،یراه دوستان بس   نیاز قبل ا   و

کرده باشم و تشر کنم و    تی رعا  م، یخدمت شما هم عرض کن   د یکه با  ی زنگ زدم که قانون جبران را از باب تشر  تر شیب 

  هستم.  م یبرنامه سه  قیاز طر دیکن م  شمرتع  دیکه دار مثبت  یدر انرژ شهیکه هم میبو

حضور آشنا    یهست برا  گنج  قتاًی که حق  عال  اریبس   ۀبرنام  نیمحفل خوب، با ا  نیخدا را شاکرم که من را با ا  اریو بس 

  هم هستند که پشت خطند.   رانید  دانمچون م  رم،ینگ  نیاز ا  تر شیکرده. وقتتان را ب 
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  32صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐١٣

  

  است.   ت»ی «ابد   ی  است ت» ینهای«ب    ی م، یکنکه ما درک م  ییجادارد تا آن تیدوتا خاص  خداوند

  صورت فراوان خداوند در ما به  تینهایتا ابد. ب   کندکه ما را زنده م  یلحظۀ ابد  نیشدن و آگاه شدن از ا  اریهش   عن ی  تیابد

  .هانی و ا دیدان و م  دین یبرا فراوان م  ز یچشما همه شود،ظاهر م 

مردم موفّق    کهنیاست. رواداشتن، ا  ذهن من  یِنظرمردم است، عکسش تنگ  شرفتیپ  یرواداشت براآن    یهااز جنبه   ی

شدن خداوند است که شما سقف    که مسئول چند نفر هستند، واقعاً نشان حضور و نشان زنده کسان  یبشوند مخصوصاً برا

  . دیکننم  ن ییمردم تع  شرفتیپ   یبرا

  ق یاآلن من شما را تشو  د ین یب. م دیکن و کم م  د ی کن  شرفتی پ  د یتوان جا که متا آن  د یبرانداز  د، ی سقف را بردار  د ییگوم

  . میکنما پخش م  د یفرستم  دیس ینوم  وقت  د،یبفرست  د یسیبنو د، یو صحبت کن  د ییا یب   کنمم

  به یخوب   ز یبدون کسب دانش و زحمت چ   د یبدان  د ی. شما بادی را بن  تان یسع  ن یتر شیب   عنی«قانونِ جبران»،  د یشما با  البته

خودشان    یرو  یدانش خودشان را اضافه کنند، از نظر فرد  د یبرهه با  نیدر ا  انیران ی. اهم جمع  یهم فرد  د،یآ دست نم

  . دنکنن  نییخودشان تع یکار کنند و سقف برا

. نَه  ریبس است د   جانیتا ا   م یکن فکر م  میکن م  ل یخودمان تحم  یِروبه  یاست که ما سقف فرد  نیاز اشاالت ما ا    ی

آن تا  بردار  ب آقا سقف است، خانم  خودتان را   یاصال جلو  ت،ینهایب   ت،ینهایجا که مقدور است و چقدر مقدور است؟ 

  .  دیری نگ

حضور برسند    به  رانیاگر همۀ مردم ا  دیی شما به من بو  را. خُب  رانینَه د  م یریخودمان را ب  شرفتیپ   یجلو  دیما نَه با  پس

و دانش او زنده    به زندگ   دیباشد. همه با    زندگ    برسند که فراوان   به زندگ   د یفقط دو، سه نفر؟ خُب همه با  ایبهتر است  

  . کن  دگبشوند که اجازه بدهند تو هم زن

. شودنم    زندگ  ر یجا دکنند، آن   زندگ  رانیکنند نَه بذارند د  دگ نه، نَه خودشان زن  هیزنده بشوند بق   ده نفر به زندگ   اگر

  خدا است.   فراوان ایکوثر   یهااز نشانه  ی  نیا م، یرا باال ببر  شرفتمانیدانش و پ میبه هم کم کن  دی پس ما با
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  33صفحه: 

  ظفر از کابل  عل یآقا ‐١۴

  

برنامه آشنا شدم و حدوداً پنج سال    ن یکه بر ا   یشهباز  یخوشحالم آقا  ار ی. بسرمیگهستم از کابل تماس م  ظفر من عل

  . نمیببرنامۀ شما را م  نیبرنامه آشنا شدم و ا  نیا  ااست که ب 

خوب شدم، مقدار    لیبودم. خ  ت یهوهم  ادیز   لیخ  ، یمذهب  ، نی د  یداشتم با باورها  یادیز   لیخ   شدگ تیهوهم  اریبس

    من آزاد شدم. ادیهم ز  لیبرنامه سر راه من قرار گرفت و خ   نیهم خوشحالم که ا ل یخ ر،یآزاد شدم د یادیز

  اریجامعۀ بس   جانیا  ، ن ید  ،یمذهب   یمخصوصاً با باورها  بودم و  ری گآدم انتقام  اریداشتم، بس   نهی حسادت داشتم، ک  ل یخ  من

   را. وارهایواقعاً د دم یمحم من باور خودم را چسب   ل یهست و خ یمذهبو  ن ید

انفجار     یروز جمعه    نیمثالش هم ا   باورپرست   نیخطرناک است ا    لیباورپرست بودم. خ  ریحق با من است، د  گفتم م

هستند    تیهوها با باور همبود که مردم باورپرست نیهم  جۀیبردند. نت   نیآموزها را از بدانش ل یشد که منجر شد که خ  هم

  جامعه. یک است برا هم خطرنا  اریو بس

ما    ،یبودشما نم   حات یبزرگ، مخصوصاً اگر توض  ی است. اگر شما، موالنا   قدردان   اریبس   کنم، تشر م   اریشما بس  برنامۀ

ما حفظ کند، زنده   یبرنامه سر راه ما قرار گرفته و خدا شما را برا ن ی. خدا را شر که امیدیفهمموالنا را به آن صورت نم 

    .دیباش

  لیخ  یهاشرفتیاز پ    ی  ر،یداشتم، محم د   یادیز  اریبس  یهاشدگتیهو. من همیشهباز  یآزاد شدم آقا  ل یخ  اریبس

بعض  قر   تی ب   نی صفحه بود هم  یموالنا گفته، اآلن هم رو  طورنیها که شما هموقت  خوبم مخصوصاً    نیقر   نیهم   ن،یاز 

  شی هم پ   ییها و اتفاق  رومواقعاً به ذهن م  ریکه د  نم ینش م   ییانفره  یها پهلووقت  سر من اثرگذار هست. بعض  اریبس

  یاروزنه   یو    کنمصبر م   ول  ادیاست ز   جهنم ذهنم، جهنم  ن یهم   مانم هفته، سه روز، چهار روز ذهن م   ی که مثال    د یآ م

    .مییآ م  رونی خدا را شر ب   ریجا با صبر، د آن نم یبباز م 

برنامه منصرف نشدم و    ن یاز ا  وقتچیگزارم ه از خداوند سپاس  اریرا بس   ن یبرنامه منصرف نشدم، ا  ن یاز ا   وقت چیه  رید

  . سمی نوم  کنم،نگاه م شهیبرنامه را هم   نیا

دوست  اریبس  رید از  پ  یهاخوشحالم،  پ  ی هاغامیگنج حضور،  استفاده   فرستند م   عال  ار یبس  یهاامیکودکان عشق  ما 

  .گرفتم واقعاً ادی زهایچ  لیمخصوصاً کودکان عشق خ  م،یکنم
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  34صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐١۵

  

را    زیچبه مرکز شما، همه  دیایآن ب  یبشو  دهیهمان  ی. با هر باورمیقائل بشو  یاریفرق بس   ،ن ی و خرافاتِ د  نید  نیب   دیبا  ام

  است.داده ح یطور کامل توضرا به ن» یو خوشبختانه موالنا «د  کند زشت م

که از    ی زیچ   آن  ث» یچه هست و «حد   ن ید  د یتا بفهم  د یتوجه کن   کنم که موالنا از قرآن آورده خواهش م   یی هاهیبه آن آ   شما

گول    ن یکه از راه د  د یبخوان  ها راداده. شما آن  ح یساده توض  انیها را هم با شعر، با بموالنا آن  رون، یآمده ب  امبریدهن پ

  .  ستی ن  نیآن د   کهاست، درحال نید  ن یا ند یگو م  ندی آ م  یادّهع ی   فهمد،آدم نم   . وقتدینخور

  دکترِ    یکه    ییهامثال شما اگر کتاب  د، یا کتاب خوانده  همهنیحاال که ا  د یو شما لطف کن  دهد م   ح ی را موالنا توض  نید

  کتاب خوانده.  همهنیا  شود،چرخ مقول معروف هجدهبه  ونیکام  ی   دی متخصص خوانده، جمع کن

واقعاً   ن یکه د  ن یرا بخوان بب  ث یچندتا حد   ه، یچندتا آ  ی اش را هم نخوان.  را هم بخوان، حاال همه  ریکتاب د   یخُب   

اتفاقاً عکسش را    د یگوآن را نم   هیآ   ن یا  ست، ین   نیاست، شما به او بو نه، ا   ن یا   نیآمد گفت د    آدم    یچه هست؟ تا  

  شما سر من کاله نگذار. د،ی گوم

  ن یا   د؟یکن. توجه م دی شوآن موقع گرفتارش م  شود،م  لی تحم  نیعنوان د به شما به  ستین  نیکه د  یزیچ   ی  د،یندان 

  ها نیهستند، ا  دیمف   لیخ  هانیتا نشان دادم اامروز هم دو، سه   م،یدهنشان م   گاهاست که ما گاهکه موالنا آورده  ییهاهیآ

  .  کنندکم م   کنند،راه را باز م 

خُرافه   تواند نم   . چون کسخورددردتان م به ها نیکه سرانجام ا  د ید  دیخواه  دی شعرش را هم بخوان دی ها را بخوانآن شما

  عال  لیهم، خ   تانیا یدن  نیهم ا  دیشوهم رستگار م   د،یبشو  داریخواب ب   نیبفروشد.  اگر شما از ا  نید  یِجارا به شما به

  .  گفتندرا داشتند م ن یدوستمان هم د،ی بجنگ  دیتوان. وگرنه با خرافات نم شودم

 ای  قرآن نوشته  یکجا  !ن؟یچه ا   عنیخرافات است.    ن یا  ستی ن  ن ید  ن یرا منفجر کند، ا  ری د   یآدم برود مسجد    کهنیا

  ! د؟یرا منفجر کن ر ید  ی یسا یرا، کل ر ید  یمسجد   دیموالنا نوشته برو  ای نوشته  ثیحد
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  35صفحه: 

  یشهباز یخانم بهناز و مادرشان از مازندران با سخنان آقا ‐١۶

  

  و از نشان.  نام درود بر تارکِ زمان و درود بر رهاشده از  خانم بهناز: مادر

  ی ان برترنام و نشان و گم ز
  ی برشده گوهر نگارندۀ

  
  بلند  از نظم کاخ یفکندیب

  گزند ابدینباران  از باد و  که
  

   بزرگ است که من به شما نسبت دادم.   شعر فردوس ن یا البته

  میز یبر   ییچا  ی  میخانم که برو   میشوهم نم   فردوس  ارِیب یی. ما کارگر و خدمتگزارِ، چادی شما لطف دار  آقای شهبازی:

  . د یی. بله بفرماکندآن سمت هم ما را قبول نم  یبرا . فردوسدیرا بخور ییچا نیا  دییبفرما  فردوس یآقا م ییبو  مییایب 

داد  بهناز:خانم    مادر نجات  نژادپرست  تیبشر   دیشما  از جنگ  را  انسان  مغول و چنگ  ، را،  از    ز، ی از جنگ  تعصبات،  از 

  ها.طوفان  ن یدر مقابل ا  د یها مبتالست و شما سد درست کردطوفان  ن یهستند که بشر به ا  ییهاطوفان  هانیکه ا  ها،یخردیب 

شما    د،یکنم   دیو شما دار  آورمشما م  دِ یرا من به معرض د  هانیاند. فقط ا کرده  من نکردم، موالنا، فردوس  آقای شهبازی:

گفتار    نیاز ا   م یشدزودفهم. واله ما اگر محروم نم  ده،یفهم  یهاماشاءاله ماشاءاله آدمشان  همۀ  ان یرانی. ا دیکن م  دیدار

  د ینی ب و م   د یشوآشنا م   د یکردند؟ اآلن شما دار  ران ید   م؟یخودمان خودمان را محروم کرد  دانمنم  ان، بزرگان، دانش بزرگ

  . میکه واقعًا خردمند 

  شودرشد کرده، م  یرشد کرده، موالنا رشد کرده، حافظ رشد کرده، سعدآمده و    ایبه دن  که فردوس  نی در سرزم  آخر

  . میخرافه باشد؟ واله ما غفلت کرد جانیا

  شعر موالنا را که پر از خرد است م  کهنیهم اصال یشما    میخوانارتعاش م  یبه خردورز  دفعهشما   یرا زود  هانی. ا دی کن

نکردم، به من تو را خدا به من نسبت   یواال من کاراصل شما با آن آشناست. نه  که بابرای این د؟یکن توجه م  د،یری گم   ادی

  . دیینکردم، بفرما   یمن کار  د،ی نده

ما به شما، شما را احترام    نیهم   یبرا  د، یشدۀ موالنا هست شما انتخاب  د، یهست   ده یشما برگز  ت یدر نها  بهناز:خانم    مادر

  . میآورفرودم  م یدر مقابل شما سر تعظ و  م یکنم
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  . ممنونم. میشوما ممنون م  دیدر حدِّ کارگر قبول کن  آقای شهبازی:

چرا خداوند فرمودند که    دمیپرساز خودم م   شه یسورۀ الرحمان، هماز  در قرآن هست    یاهی آ   ی   شه یهم  بهناز خانم:  مادر

قُ الْ  َملَّ«علَخَ ، آنَرانَا قنْسدیشما فرمودکه در برنامۀ گذشته  کهنی» تا اال:  

  شَرر   انیسنگ و آهن اول و، پا 
  هر دو تنند، و جان شَرر   نیا  یل

  )١٩۶۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

که اول نهالِ درخت کاشته    یطورقرآن را آوردند بعد انسان را خلق کردند. همان  چه خداوند اول علم   یکه برا  دم یفهم  بعد

که خداوند اول قرآن    دمیاآلن بعد از پنجاه سال فهم  شود،حاصل م   وهیبعد م  دهد برگ م   دهدوپر م درخت بال  شود،م

شجرۀ آن درخت، حاصل آن درخت هستم.    وۀ، یعنوان ممن انسان به که دی را آفر  سانخلق کرد، نهال قرآن را کاشت بعد ان

    من. ی بود برا  بایز  تینهایبود، ب   بایز  لیخ  نیهستم که خداوند فرمود و ا   پس من حاصل آن قرآن 

  ترست  آن شرر گر در زمان واپس 
  در صفت از سنگ و آهن برترست   

     )١٩۶٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

     

  ست   ترزمان، شاخ از ثمر سابق  در
     ترستقی هنر از شاخ، او فا در
      )١٩۶٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

   َ ملَّ«ع  کردمرا از خودم سؤال م  نیداشتم ا  سال  انیبود چون سال  بایمن ز   یبرا  لیشد، خ  ییمن چون که رمزگشا  یبرا  نیا  و

  وهیبود که اول نهال درخت کاشته شد بعد م  ن یدر ا   هیآ   ن یچه، رمز ا  ی که خداوند برا  دمی، اآلن فهم»النْسانَ ا  ق لَخَ  ،  آنَرقُالْ

  هست.  بهیآن شجرۀ ط  وۀیعنوان مانسان بههم  حاصل شد که من

بار تا حاال گفتم در طوِل    مطلب را من حداقل پنج  نیبودِن تکرار را. هم  د یاثر و مف  دی کنبله، بله، توجه م  آقای شهبازی:

  ، میتکرار کن   ،م یتکرار کن  میگوم   کهنی. ادیرا خوب درک کرد   ن یاآلن مثال شما ا  ول   مهم دو، سه بار خواند  راًی مدت. اخ  نیا

  است.  ن یا ، یمتکرار کن

  ، دیآ تن اول م   نیو ا   میشودرست است که اول ما با تنمان آشنا م  که  د یکنم   انیرا که شما اآلن ب  مهم  نیبه ا  مطلب

  م یتن هست  ن یاله ما در خدمتِ اصفر ِبسم  ۀ یکه از ثان  آورداشتباه درم  ی . ما را از  ستیاصل ن    ول  ، دیآ تن اول م  نی ا  ول

  . میر یتا بم 
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  ن یاش در خدمت انرود، همه  ادتیآن جرقۀ عشق آمده. آن    یآمده، برا  یزی چ  ی   یبرا  ول  ،تن اول آمده  نینه! ا   دی گوم

تر از درخت است گرچه که ما از درخت هم مواظبت  مهم وهی. م دیآ بعداً م  وهیو م  د یآکه درخت اول م  طورنی! هم تن باش 

  . دی ببخش د یی. بله بفرمام یکنم

  شائبۀ یگزار از زحمات شما، زحمات ب . متشرم از لطفتان و سپاسیجناب شهباز  نیممنونم، متشر. هم   بهناز:خانم    مادر

  . دهندم امی. دخترم هم پ کنمم  یگزارشما. سپاس، خدا را واقعاً سپاس

    بنند.   صحبت  ی صحبت کنند   خواهند. دخترتان هم اگر م بایز  لیممنون، خ  لیخ آقای شهبازی:

  بخوانم؟  عیرا سر اممیمن هم پ شودم  یشهباز یآقا بهناز: خانم

   . چند سالتان هست شما؟دیگرفت  دید یخانم، شما زحمت کش شودبله چرا نم  آقای شهبازی:

  : من چهل سالَم هست.بهنازخانم

  سال.  ستیب  ریز  میببر  دیشا  دهد، جوان نشان م  ل یخ تانیماشاءاله صدا آقای شهبازی:

  ی   خواستمهست که، ده سال نَه، هفت، هشت سال هست که شاگرد برنامۀ شما هستم. من م    من ده سال  بهناز:  خانم

  آبادمنیا   ای  ذهن   یهاشهر منعنوانش هست: «آرمان» یا  Title«  مان، یروزها  ن یا  ت یمتن را بخوانم. حاال ربطش به وضع

  موالنا» 

  ر د  د ینبا  هانیها مثل شُعرا و ا آدم  نیا که  کرد، گفت    رونی شهرِ خودش ب ها را از آرمانآدم  ی سر  یکه افالطون    دیدان م

  .  کنندفاسد م کهنی خاطر ا شهرش باشند بهآرمان

تمدن اند  یهاو  آرمان   یشمندهای مختلف،  مدلِ  از    مختلف،  را  و   یخودشان  دادند  ارائه  فاضله  شوربختانه    ل جامعۀ 

آباد»  «کابوس  ا یفاسده» شده    نۀی فاضله» منجربه «مد  نۀی «مد  جاد یا  یجاجهان به  یجا  ههم  ذهن  یهانم  یِ بشر یهاتالش

دارِ  حاال پرچم   داده ول  یکه وعدۀ برابر  یصورت گرفته، به اسارت ختم شده. ماتب  یآزاد  دی که به ام   ییهاشده و چه انقالب

  شده.  عدالت یب 

از مردم مرکزِ خودشان را   یادیکه در آن تعداد ز داندم ییجا سادگشهر» را به«آرمان رید لسوفانیموالنا برخالف ف ول

    .خوردرقم م  ییبای زما هم به  رونِی اتفاقات در ب  م،یفضا را باز کن و جمع یصورت فردباشند. اگر به  عدم کرده

.  کنندرا تجربه م   ت یو خالق   فراوان  ، ییبای عشق، ز  ، ناگشودن  یهاو گره   اهیدرد، س   یجامردم در آن به  که  یاجامعه 

  وی. از شر دکنندم   در صلح و آرامش کنار هم زندگ  یاعتقاد و ظاهر  ن،یاست که همه با هر د  یی فاضلۀ موالنا جا  نۀی مد

  . کنندرا تجربه م  یرها شدند و آزاد
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  ای  ییاروپا  اه،یس  ای  دیسف   ،ح یمس   ایمسلمان    ن،ید یب   ای  دارنیها داده، نگفته داست که خدا به همۀ انسان  یاوعده  نیا

  گفته همه.  ،ییایآس

  زندان خلق را آزاد کردم  ز
  عاشقان را شاد کردم  روان

  
  دم ی اژدها را بردر دهان

  عشق را آباد کردم  قی طر
  )١۵٠٢شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

الوصول سهل  قدرنیاست، ا  آباد»منی«ا   بهشت است واست و    بای ز  قدرنیکه ا  »یشهر«آرمان  نی به چن   دنیکه اگر رس  بایعج  و

  برضد ما هستند.   و همۀ عناصر اربعه حت  م یبرسر م آشوب به  آتش و ن یما خب هنوز در ا است ول

  م یهست  یآزاد  یکه ما مردم خواهان    د یتصور کن  !باشد  تواندم  یزیچما چه  و جمع  یفرد  سرنگون   لیدل  است که  بیعج

  خب حق هر انسان   م یحق انتخاب داشته باش  م یخواهباعزت، باکرامت، شرف، م   ماست. خواهان زندگ  ۀ یکه حق اول

  داشته باشد.   یشاد و آزاد هست که زندگ 

گوید  دهد به ما ماما ذهنمان از آن طرف چیزها را به ما نشان م  انسان شاد شاهار خلقت خداوند است  تانقول خودبه

خوشبخت بشوی باید داشتهاگر م خواه  .دارایی بیشتر مساوی است با خوشبخت ،هایت را زیاد کن  

ذهن ما به ما مبرایت نقشه م کشند، اگر پاپوش ندوزگوید اگر نقشه نکشی برایت پاپوش م  دوزند، اگر زیرآب نزن

زیرآبت را مران نگذاری کاله سرت مکالهت را بچسب    گذارند. تو مراقب زندگیت باش و دو زنند، اگر کاله سر دی دست

ن خانۀ  کردیم. تا وقت در قفس ذهن اسیریم در ایبرد، کاش رها مگذاشتیم کالهمان را باد مکاش متا مبادا باد ببرد.  

تا وقت که دچار افسانۀ مندودناک که همۀ روزنه کنیم مسئولیت  سازی مذهن هستیم و مدام دشمنها را دود گرفته، 

  خودمان را از یاد بردیم. 

شود. حاال باید کم  آباد»، ساختن آن «مدینۀ فاضله» باهم مرتبطند به آن ختم ممسئولیت فردی ما ساختن آن «ایمن

  خورشید آزادی حضور بر ما نور بتاباند. و این کار با شجاعت و صداقت امان پذیر نیست.  کنیم که

  ، هارها کردن همانیدگ یعن شجاعت

  من بندۀ آن عاشق که او نر بود و صادق 
  که از چست و شبخیزی از من کلَه یابد 

  ) ۵٩٩مولوی، دیوان شمس، غزل (
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ماند  است و حرص ندارد و ترس از دست دادن همانیدگ ندارد، در شب ذهن نم  من بندۀ آن کس هستم که نترس و صادق

و بیدار مشود و ماه در سرش نور مکند.  تاباند و سرش را با نور خدا روشن م  

نعرۀ الضر بر گردون رسید ی  
  دکندن رهیهین بِبر که جان ز جان

  )٣٣٣٩(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

باره چنان کشید، چنان فضا را باز کرد که همانیدگ را به ی باره بیفتند. باید کمان زندگ های زیادی به ی  

  بپاال  دل و جان را در این حضرت
  چو صاف شد رود صاف به باال 

  
 ز آب صاف نوش اگر خواه  
  لب خود را به هر دردی میاال

  
  از این سیالب درد او پاک ماند

  مباال و چست و بی  که جانباز است
  

  نپرد عقل جزوی ز این عقیله 
  چو نبود عقل کل بر جزو الال 

  
  نلرزد دست وقت زر شمردن 
  چو بازرگان بداند قدر کاال

  ) ١٠٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

رد قناعت  و زندگ برایمان دوخته بشود. حرص زیاد کردن را رها ک باید این کاله ذهن را رها کرد تا کاله از فضای گشوده 

همان است که برایش به این دنیا آمدیم یعن مرکز عدم، در جایاه عشق  چون ارزشمندترین راست انسان    ، را یاد گرفت

  بودن،  

  چه گرگین است و گر خار است این حرص 
  کس خود را بر این گرگین مماال 

  
  چو شد ناسور بر گرگین چنین گر 

طل  سازش به ذکر حق تعال  
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  رها کن صدر و ناموس و تکبر  

  میان جان بجو صدر معال 
  

  کاله رفعت و تاج سلیمان 
  به هر کل ک رسد حاشا و کال 

  
  خمش کردم سخن کوتاه خوشتر 
  که این ساعت نم گنجد عالال 

  ) ١٠٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

  

  

🔹🔹🔹  

  اول  بخشپایان 

🔹🔹🔹  
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  از نقده  ن یو پسرشان ام لوفریو دخترشان ن نای خانم م ‐١٧

  

  ساله. هستم، نه لوفرین یشهباز یآقا :لوفرین  خانم

  د؟ یفرست م  دئویهمان که به ما و د؟ یخوب  لوفر،یبله خانم ن  آقای شهبازی:

  خوبم ممنون. بله. :لوفرین  خانم

  . بله. دیی. بفرمانی. آفرنیآفر آقای شهبازی:

  شعر بخوانم.   ی خواستمم یشهباز یآقا :لوفرین  خانم

  در جهان یشاد گرد  یاز و هرچه
  آن زمان شی ندیفراقِ 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

  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

  .  میبو تان یرا برا  اشمعن خواستمم یشهباز یآقا

  . نیآفر د،ییبله بفرما آقای شهبازی:

آن را در    دیبشوم و نبا  تیهوبا آن هم  د ینبا  شوم،م   تیهوهم  یزیچ   یبا     است که من وقت  نیا   اشمعن   :لوفرین  خانم

آن    . وقت کندآن را خرابش م   دی آم   یکه در دلم هست،    ی زی آن چ  ،کس   ی  لۀیوسبه  یروز   ی نیدلم بذارم، وگرنه ا

  ه ی. اگر گرشیبرا   میکنم   هیبفهمد که ما گر  خواهدامتحانمان کند، م  خواهدآن همان خداست که م  کند،را خراب م 

جز خدا  را به  یزیچ   چیه دی. ما نباستیدر دلمان ن  نیا   عنی  می نکن  هی. اما اگر گرمیهست   تیهوما با آن هم  کهنیا   عنی  م،یکن 

  . میدر دلمان بذار

  .یشهباز یشد آقا تمام

  . نیآفر  دی لطف کرد ل یممنون. خ  لی. خنیآفر آقای شهبازی:
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  42صفحه: 

  ساله. هستم. پنج نیمن ام  :نیام یآقا

  . دییساله. جانم بفرماپنج آقای شهبازی:

  شعر موالنا را بخوانم.  خواستمم  :نیام یآقا

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

  )١٣٩٣شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

  سرش  دیبال نا وارِیبه د تا
  پنِد دل، آن گوشِ کرش   نشنود
  )٢٠۶٣  تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

مبپذ د ریاو جان دهدت، رو ز نَفَخت    
  ه موقوفِ علل  ست، ن ونیاو کن فَ کار

    )١٣۴۴شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

  بنجد  زیبحر، همه چ نی بحر در نیدر
  دیمدران بانی گر  د،یمترس  د،یمترس 

  ) ۶٣٧شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

  .نیآفر آقای شهبازی:

  . نی. آفر عال  . عالدیده م  ادی تانی هاشعرها را به بچه ن یممنون که ا  لیخ
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  43صفحه: 

  ی منصور از استان مرکز یو آقا نیخانم پرو  ‐١٨

  

   وسف ی فروشدنک م  احمق یمصر ما  در
  بازار شو یسو نکیمرا ا  یدار نم  باور

  )٢١٣٣شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

اوست    تییو خدا   تیعشق، معصوم  ،ییبای ز  ،خود را که نماد پاک   تیوسفیست و  ا  ریاست که در ذهن خود اس  انسان  احمق

  ی خودت را به چند سۀ تقلب وسف یو   انسان مواظب باش که ابله نباش یا دیگو. مفروشدم  هادگ یهمان  زیناچ یبه بها

  . دست آوردن چند دالر از دست ندهبه  یرا برا تاچهره ت یو معصوم  ییبای پاک و ز رت ی. س نفروش 

برو به    کن باور نم   دی گو. م مقام از دست نده  یدست آوردن  خاطر نشستن در مسند قدرت و بهرا به  اتانسان   شرافت

اگر در    ؟ کننم   ا ی   کن کار را م   نیتو ا   ایکه آ   نینورافکن قرار بده و بب   ر ی فضا را باز کن و تأمل کن. خودت را ز   عنیبازار  

  یشوم    منف  جاناتیه   ۀیمانند خشم، ترس، حسادت و بق   ذهن   جاناتیدچار ه   وستهیپ   طورو به   لحظه در ذهنت هست  نیا

  .فروشم  یخودت را به چندتا سۀ تقلب تیو خدائ  تیوسف ی یتو دار

   ییکه تو خاص از آن ما ییهر گدا  به منگر
  یی ارزان که تو بس گران بها  شیخو مفروش

  )٢٨۴٠شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

خودت را ارزان    ، بها هست گران  ارینکن، تو بس   ارزشیب   زیهر چ  ینگاه نکن، خودت را فدا  یی تو به هر گدا  د یگوم    زندگ

   کن و نقص م  احساس کم ران یبا د ت یهادگیهمان  سۀیو با مقا  کن م   سهیمقا ران یدائماً خودت را با د  مفروش. وقت 

  . فروشم  ز یناچ یخود را به بها وسفیو   دان خودت را نم  قعوا مت یارزش و ق ،یشوو دچار حسادت م

خودت    یباروی ز  وسف ی  یتو دار  بردو شب خوابت نم   یشوم   ت یخاطر از دست دادن چند دالر دچار خشم و عصبان به   وقت

  . ده درجه تنزل م   ن یترنییخودت را به پا و مقام اله فروش نازل م یرا به بها

  ی که همان ارز دانم یلرز چه هم هر بر
  دل عاشق از عرش فزون باشد  یرو نیز

  ) ۶٠٩شمس، غزل  وان ی(موالنا، د

خود را به سه    وسف ی  ، کندرونت را به دروغ آلوده م   ت یمعصوم   پاک  تر شیب   دگ یدست آوردن همانبه  ی که برا   وقت

  ان یدچار ز   کهنیخاطر ا به  است ول  ران یحق با د   دان که م   و درحال  کن حق را تاحق م  وقت   ، فروشدروغ م   ی تقلب

و    و با زرنگ   کن م  زرنگ   . وقت فروشرا ارزان م   تیوسفی  ،یورزم  ارو بر حرف خود اصر  ییآکوتاه نم   ،ینشو  مال
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  44صفحه: 

ز   ذهنمن  یهالهیح را  ا   یگذارپا م   ری قانون  را  زرنگ   یبرم   شیپ   گونهنیو کارت  به    یدار  ،بالخودت هم م  یها و 

  . فروش م  زیناچ  یخودت را به بها ت یوسفی

   دور از چشم همارانت اشتباه  وقت   ،کن م  ها ناراستآن  ابیدر غ   ول  ده در برابر مردم کار درست را انجام م  وقت

  . فروشخود را ارزان م وسفی ، یاندازم  ران یو سر د  ی ریاشتباهت را به گردن ب  تی مسئول  ست یو حاضر ن  کن م

  سود نکرد  که بس ایمفروش به دن اری
  به زَرِ ناسره بفروخته بود  وسفیکه  آن

  ) ٢١١غزل  ات،ی غزل وان ی(حافظ، د

اند کار را کرده  نیکه ا   چراکه کسان  ،وش نفر  فان  یهادگ یزودگذر و همان  یایدن   نیرا به ا  تیباروی ز  اریمراقب باش که    پس

پا گذاشتند، دروغ گفتند،    ریخود را ز  آفل، شرافت انسان   یزهایدست آوردن چبه  یخود را ندانستند و برا  تییو ارزش خدا

  نکردند.   ینکردند سود  تیگذاشتند، قانون جبران را رعا پا  ریرا ز  ران یکردند، حقوق د لهیح

  خود نظر نکردند.  وسف یها شدند و به در درون خود دارند و بندۀ صورت ینداستند که چه گوهر هاآن

  پرستان غالم صورت به مثال بت  یا شده
  یتو چو يوسف ولين به درون نظر ندار 

  )٢٨٢٨شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

 ساله س  یهارنجش  یداداجازه نم  ، دانستمخود را    وسفی   یاگر بها  ،یدر درون خود دار  که چه پادشاه   دانستم   اگر

  ران ید  ت یو موفق  شرفت یپ  یداد اجازه نم   رد، یامروزت را ب   یاتفاقات تلخ گذشته شاد  ،ی دادتو را آزار دهد، اجازه نم

ب از حرص به  یدادکند، اجازه نم   ن ییحال تو را تع  رانید  اررفت  یداددرونت را بسوزاند، اجازه نم    ترشیدست آوردن 

خود را    ت ییو خدا  یاریخود را هش  وسف ی  یکه بها   . انسان کن   رهیرا ت   ات و روابط انسان   یپا بذار   ر ی خود را ز  اتیاخالق

  . لرزدنم  اتفاق چی و بر ه فروشدآن را نم  فان یبها چ یبه ه   داند،م

  یو آخرت بيار   یدني گر 
 ير و دوست بذارکاين هر دو ب  

  
  میفروش خود نم  وسفی ما
  خود نگه دار اهیس میس تو

  )٢٩۴غزل  ات،ی غزل وان ید ،ی(سعد 

  شد استاد.  تمام

  خوب بود.  لیماشاءاله، خ  ،عال  ،عال ،عال آقای شهبازی:
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  45صفحه: 

  با اجازه همسرم هم هستند استاد، خداحافظ.  :نیپرو  خانم

  سالم عرض کردم استاد. منصور: یآقا

  ماشاءاله، ماشاءاله. دیکه شما دار  یهمسر  نیبه ا   یشما؟ تبر  د یسالم، خوب  آقای شهبازی:

  ت یچندتا ب   ی  ٩٣٢شما از وجود شما هست. از برنامۀ    یهاخداقوت. از برنامهممنون، قربان شما،     لیخ  منصور:  یآقا

  . خوانمتان م  ٔنوشتم با اجازه

  ننشست  چانی دل پ نی نشستم ز طلب و من
  جان ننشست  رفتند و نشستند و دم همه

  ) ۴١٣شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

  ل یمتوقف نشود و تنها به تبد    طلب ما به زنده شدن به زندگ  دی که مراقب باش  کندم   هیغزل به ما توص  ن یموالنا در ا  جناب

خود    یکار رو  ذهن   ادگرفتنی و    شرفتی. و با مقدار مختصر پمیبسنده نکن  نمایاخالق و معنوخوش  ذهن من  یشدن به  

  . میرا متوقف نکن

  جاچی دل خداگونه در ه نیصل خود متصل شود و ابه ا خواهدوجود دارد که م تیخدائ  ی   چان،یدل پ ی در ما  دی گوم

  . شودمتوقف نم

  بارگاه  نیحضرت است ا  تینهای ب
  را بذار، صدر توست راه صدر

  )١٩۶١  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ا یمی بِنه بر کفِ طَلَب، که طَلَب هست ک جانْ
  تن از جان جدا شدن، مشو از جاِن جان جدا تا

  ) ٢۴٣شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

عدم     شو، آن موقع بخواه. وقت   یو با او    اوریعدم را به مرکزت ب  رش ی و پذ  میابتدا با تسل   عن یرا بذار کف طلب،    جانت

  هادگ یو همان  ایعشق او به دن   در ذات عاشق خداست و   یاریچون هش  یاو برو  یسوکه به  یدار  اقیدر مرکزت باشد، اشت 

   ذهنمن  ن یتن، از ا   ن یکه از ا   و تا زمان  کندم  لیوجود تو را به زر تبد   مسطلب    ن ی. و ااستیمیاست و طلب تو ک   مصنوع 

  از جانِ جانان جدا نشو. ، یجدا نشد

  ست  مبارک جنبش یکارطلب  نیک
  ست  طَلَب در راه حق مانع کش نیا 

  )١۴۴٣  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  46صفحه: 

  طلب مفتاح مطلوبات توست  نیا 
  توست  اتیسپاه و نصرت را  نیا 

  )١۴۴۴  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  اح یدر ص  طلب همچون خروس نیا 
  صباح  دیآ نعره که م زندم

  )١۴۴۵  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  پسر یکار ا طلب  نیب که را  هر
  او انداز سر شی او شو پ ارِی

  )١۴۴٧  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

را در راه حق از   طلب هر مانع  ن یاست و ا یاجنبش خجسته  یکار دار ن یکه در ا   زنده شدن به خدا و عشق  ی تو برا طلب

است که     طلب مانند خروس  ن یتوست. ا  ی روزیتوست و در منزلۀ سپاه، پرچم و پ   یهاخواسته  دی . طلب کلداردبرم   ان یم

حال طلب    نیدر وجود ماست. هرکه را در ا   زندگ   دِیباالآمدن خورش  شانۀداشتن طلب ن   عنیاست،    ی صبح نزد  زند نعره م 

  او متواضع باش.  ش یو همراه او شو، پس پ  قی رف  یدیو وصل شدن به خدا د

  تو گروگان خداستطلب در  نیک
  سزاست  یزانک هر طالب به مطلوب 

  )١٧٣٣  تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  طلب افزون شود  نیکن تا ا  جهد
  شود  رونی چاه تن ب  نیدلت ز تا

  )١٧٣۴  تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  تمام شد استاد. خدمتتان

  . کنمم  . ممنونم، خداحافظنیآفر  ،عال  ،عال ، عال ن،ی آفر  با،ی ز لیخ آقای شهبازی:

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل      ۹۳۵-۱مشار

  47صفحه: 

  از دانمارک  عل یآقا ‐١٩

  

  . عنوانش هست: «روزن». گذارمتان به اشتراک مهست با اجازه یمطلب  ی

ا   ه یتشب   دار را به خانۀ دودناکوسوم، ذهن منشمارۀ چهل  عیدر ترج  موالنا   یفضا  نیکرده است، که نه چشم دل ما در 

  . دیفضا نفس کش  نی در ا  توانم  راحت است و نه به قتی حق دن یدودآلود قادر به د

   دودناک خانه گشادند روزن نیز
   روشن دِیدود و، اندر آمد خورش شد

  
  فکر   ست؟ی دود چو آن  نه،ی س ست؟یخانه چ آن

   تو اشسته گردن  شِی گشت ع شهیاند ز
    )۴٣  عی ترج  عات،ی شمس، ترج وان ید ،ی(مولو

وجود آمده است. از  به جهاننیا یزهایبا چ  دگ یدار و همانمن یمرکز ماست که بر اثر فکرها یهمان دردها جانیدر ا دود

  .داردوار است که دست از سرِ ما برنم مسلسل یمان، جبِر بودن در ذهن و فکرها بودِن دود در خانه یهانشانه

از راه غلط   ییفضاگشا  عن یراه درست    صی به عدم تشخ   توانم   زی ها در مرکزمان نشدن و گذاشتن آن  دهیعوارض همان  از

  و اندوه اشاره کرد.  به غم مانذات شیع  ل یتبد  نیچنمقاومت و قضاوت و هم  عنی

شود احتماال به فکر جستن راه چاره جهت کم کردن    رممن یغ    ًبای ما تقر  یبرا   شود که ادامۀ زندگ  ادیز  یقدردود به  ن یاگر ا 

  .  میفت ی دود و باز کردن روزن ب 

پندار    میری پذو م   م یگردانسمت خودمان برم انگشت اشاره را به    مان،کردن آن در زندگ   ادهیموالنا و پ   غامیپ   دنی شن  با

  . میکمال دار

.  شودمسجل م   مان یشدن از خواب ذهن برا  دار یو ضرورت ب  م یسر فرودآور  ما در مقابل زندگ   شودباعث م  رش یپذ   نیا

  است که ما   صورتنیدرا

  .  میکنم خودمان  یو شروع به کار کردن رو میکن قبول م  تیمسئول

  :می به مقصودمان انجام ده  دنیرس یبرا  میتوان که م  اقدامات از

   میفهمکار م  نی. با امیکن   ییلحظه فضاگشا  نیدر ا  عن ی  میاست که قدم اول را درست بردار  نیها اآن  نیترو مهم  نیاول

  خداوند است.  شوخ دهدچه ذهن نشان ماتفاقات و آن
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  48صفحه: 

و توکل به   دنیکش  ارانهیو درد هش ییفضاگشا ن ی. بنابرامیبر م  یپ   لیاش در کارِ تبد ذهن و عجله ییبه عدم توانا  نیچنهم

  .  میدهکار قرار م  نیفَکانِ خداوند را سرلوحۀ اکن ی روین

ا  شی هااز عادت  در ما نفوذ کرده و خالص  ذهن طرف من  ی  از از    ییر رهاکا  ریاز طرف د   ول  ست،ین   سادگ   نیبه 

  . ردیصورت گ  توانددستِ ما م تنها به  ذهن من

  معشوقه نگر   یهماره رو پس
  پدر  یبه دستِ توست، بشنو ا  نیا 

   )٣٠٩٧  تی دفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  مؤثر باشد.  ها دگ یدر راه انداختن همان  توانداست که م  یریها از اقدامات مهم د کردن عادت  نیزیجا

  صحبت َاضداد ی جا ستیدل ن خلوتِ
  دیرود فرشته درآ  رونیچو ب وید

  ) ٢٣٢غزل  ات،ی غزل وان ی(حافظ، د

  اشاره کرد: ر یبه موارد ز توانم  هان یز یجا نیجملۀ ا از

  . دانم»«م یجابه  دانم»کردن «نم  ن یزی‐ جا

به مرکز    خواهد که م   ی زیدر مقابل دعوت هرچ  د یبا  م، یاز مرکزمان ناز کن  ن یو راندن آفل  در مقابل زندگ   که نیا   یجا‐ به

  . میناز کن  دیایما ب

  . میفقط شر کن شیجابه می بزن  موردیحرف ب  میهر وقت خواست ، حراف یجا‐ سوت به

  . کشاندجهان م ن یسمت اکه ما را به  یزی هرچ عن ی ار، یاغ یجابه ات ی‐ خواندن اب 

  ف یرا تضع  مان دشمن درون  نیا   م،یکن  تش یو تقو  میخودمان دفاع کن    ذهن رابطۀ دو نفره، از من   یدر    کهنیا  یجا‐ به

  از ما حرف بزند و عمل کند.   ی خدا در هر   م یو بذار میکن 

  . میر ینگ  ی و جد میبدان  ارزشیرا ب آن م یبها بده دهد هرچه ذهنمان نشان م   کهنیا یجا‐ به

دوستانمان    ایاز فرزندان و همسرمان و     عذرخواه  ران،یدر سالم کردن به د   دستشی مثال پ   ش، یافزا  یجا‐ کاهش خود به

  در موقع بروز اشتباه. 

  ادامۀ رنجش.  یجابه  ‐ انداختن دردها مثل رنجش از کس 

  . رانیمردۀ د یجا‐ پرداختن به مردۀ خود به
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مثال   ام، و روح   آثار آن بر حال جسم  دنیو د   میقد  یهاعادت  یجادر برنامۀ روزانه به  ورزش  یبرا  ‐ گنجاندن ساعات 

  پس از چند ماه.

  و استاندارد.   علم م یرژ ی با   فعل یی غذا  میرژ  ریی‐ تغ

  ندارد.  اصال ضرورت دهایاز خر لیکه خ م ینی ب . پس از چند ماه م موردیب   یدهای‐ ترک عادت خر 

با ما درشت    که اگر کس   میاکار در طول روز. مثال عادت کرده  نیا   نیو تمر  یفضابند  یجابه  ییکردن فضاگشا  نیزی‐ جا

بعد    میو فقط سوت کن   م یریموارد زبانمان را گاز ب   نیبه بعد در ا  ن ی. از امیتر صحبت کنصحبت کرد ما هم با او درشت

  . دی چش میکار را خواه   نیحالوت ا   از مدت

  .  میده  قیتطب   نیکنند، ما خودمان را با قوان ر ییو مقررات به نفع ما تغ نیقوان میانتظار داشته باش کهنیا یجا‐ به

بجا پذ   ی‐  مقاومت،  و  باش  رشیسؤال کردن  بهمیداشته  بفهم  می کن   سع  میبخواه   کهنیا  یجا.  را  خدا  ذهنمان  و   میبا 

  .می کن   زی پره مان ذهن  یهاو از اثبات خدا و اصلمان با دانسته می صبر کن  م، یاش بحث کندرباره

  .تیشا یجابه هادگ ی‐ شر کردن در مواقع از دست دادنِ همان 

  . رانیخودمان با د یکارها  سۀیمقا یجابه م یکن یاب یارز  اتیاب  نیشده از ا برگرفته یودمان را با الوهاخ ی‐ کارها

  خوردن. هودهیب  یدردها یجابه  دنی کش ارانهیکردن درد هش  ن یزی‐ جا

  . هادگ ی قبلۀ همان یجابه  ذهن کردن قبلۀ مردن به من ن یزی‐ جا

  . زندگ  ییبه راهنما ازیو اظهار ن  ‐ ترک ناز کردن به زندگ

در    یادیدود ز   جادِی که باعث ا  یادیز  ی هادگ یو همان  شودروزن باز م   شود،م   نه یدر ما نهاد  هان یز یجا  ن یکه ا   ج یتدر به

  فراهم خواهد شد.  لیو مقدمات کاِر تبد بندنداز وجودمان رخت برم  شد مرکزمان م
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  یشهباز یاز تهران با سخنان آقا نیخانم نسر ‐٢٠

  

که    ییهابا توجه به برنامه  تمرکز کردم خدمتتان بخوانم  شیاست رو   قرآن را که مدت   اتیاز آ  یخواستم    یشهباز  یآقا 

طرح    دییفرماکه شما م  رید  ۀیاضافۀ چند آ  خودم گذاشتم به  یطرح برا  ی عنوان  به  شهیرا هم   هیآ   نیمن ا    عنی  شه،یهم

  . دی خودتان داشته باش یبرا

  یطرح را برا  نیها؛ من ا شل  د،یی فرماکه م    قشنگ  یهاگنج حضور و آن طرح  یهابرنامه  یبای ز  یهاجز آن طرحالبته به 

  نیدر ا  شهیهم   اتیآ   نیا   نمیببرنامه هست، من م    را حاال چند مدت است که مثال مدت س  هیخودم گذاشتم که چندتا آ

هم که مربوط به آن هست    ات یهست، با اجازۀ شما من فکر کنم، اب  م یابراه  ورۀس  ٣٧  ۀیها آاز آن  یها هستند.  برنامه

  . میو خدمت شما ب 

  که:  دیفرما م  م یسورۀ ابراه ٣٧ ۀیآ در

ليقيموا الصَةَ فَا  «ربنَا ربنَا   مرحالْم بيتكَ  ِبوادٍ غَيِر ذِي زَرع عنَْد   تِيذُر نم نْتسا ّنا  هِملَيا تَهوِي  جعل افْئدَةً من النَّاسِ 

  وارزُقْهم من الثَّمراتِ لَعلَّهم يشْرونَ.» 

آب و علف در جوار خانۀ مرم تو اسان دادم. پروردگارا تا نماز برپا اى بىز فرزندانم را در درها من برخ «پروردگارا

 ده تا شر گذارند.» شانیروز هاوهیاز مردم را خواهان آنان گردان و از م ىیهادارند، پس دل

  ) ٣٧ ۀی)، آ١۴(میسورۀ ابراه  م، ی(قرآن کر

از فرزندانم    که پروردگارا من برخ   دیگوبدهم. م   حیمختلفش را توض  یهاقسمت  ییرا    نیدوباره برگردم از اول ا  من

قرار است که در   ذهن است که ما مدت   ن یحضور هم   و علف با توجه به برنامۀ گنج  آب یو علف، درۀ ب   آب یب   یارا در دره

 ، سال  دوازده  ،سال  ده  ،چند سال  دیخب طبق قانون قضا ما با  ندارد ول  یاوهیم  ه،ارند  یثمر  چی که ه  میکن   ذهن زندگ  نیا

  .شودم  ییرها یجا جانیدر ذهن و هم میتوقف داشته باش

وصل    میتوان است که ما م  ییجا  جا نیا   عن یکه گفته تا نماز برپا دارند،    اشیقسمت بعد  م،ی توان که ما م  جاستنیهم  چون

  داریخدا را د   جانیدر ا   میتوانکه م  م یهست  یما فراهم شده، موجود  یبرا  طی که مح  میباش  نیبه خدا، شرگزاِر ا   میبشو

  .  میقدم بذار  ییتای یهست، به فضا ورحض یاریکه هش  یکنم و به مرحلۀ بعد

که خدا اجازه بدهد   جورنی مرم تو که من او علف در جوار خانۀ  آبیب   یارا در دره  فرزندانم  که من برخ  دیگو م  پس

  ییدر دل، در جا  م یکن  دای اسان پ   میتوان ما م   عن ی  میدل هست   ی ما نزد   عن یدر جوار خانۀ مرم تو،    دی گودرست باشد، م 

  .میدارپاک نگه  هادگ یاز همان عن ی  دیکه خانۀ من را پاک نگه دار  هکه خانۀ خداست و خدا آن را گفت

  :د یگوموالنا دارند که م  ییبای ز  لیخ  تیب ، است ول م یدرست است که از قول حضرت ابراه نیکه ا  م یگوالبته من م  پس
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  کند چون او فناست  دعا، حق م  آن
  دعا و آن اجابت از خداست آن

  )٢٢٢٠  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شما را در   که چند سال  دهدم   حیما توض  یمن طبق قانون قضا، دارد برا  دیگوم   د،ی گوخدا دارد درواقع خودش م  عنی

  د،ی کن  دای من را در دلتان پ   دی توان م   د، یبه دلتان مراجعه کن   دی توانشما م   د،ی دل هست  ینزد   کهنیتا ا   دارم،ذهن نگه م

  . دیگفته که تا نماز برپا دار جانیکه ا  طورنیهم د، یبه من وصل بشو  دی توانم

بعد  ییها دل  پس قسمت  آنان گردان،  خواهان  را  مردم  «دلهیآ   یاز  م  ییها.  از  و  آنان گردان  خواهان  را  مردم    هاهویاز 

  ده تا شر گذارند».  شانیروز

  دیگوم  میاز مردم را خواهان آنان، چرا حضرت ابراه ییهادل دیگوچرا خدا م  م،یکن  را معن هیآ نیا  میاگر با ذهن بخواه 

که توانستند ارتباط با خدا برقرار کنند     کسان   یهاوهیدل، م   یهاوهیم   ها،وهیاز مردم را خواهان آنان گردان و از م   ییهادل

به    د، یگوموالنا م   شهیو هم   می خواهآن ثبات را که ما م    عنیدر دلشان ساکن بشوند    وند،ساکن بش  یی تای  یو در فضا

  ست ین   یی چون ذهن جا  ،ییتای   یفضا  نیاز ا   ، زندگ   ن یبرداشت بند از ا   وهیم  تواندجاست که انسان م در آن  رسند،آن م 

  . میبرداشت کن   میتواننم  ی زیو علف است، چ آب یب  یاگفته، دره می که حضرت ابراه   طورنیکه هم

و تا    وهیم   م یبرداشت کن  م یتوانم  جانیدر ا  م، یحضور داشته باش  یاریهش  میتوان م   م، یکنبه دلمان مراجعه م   وقت   ول 

  . میبرداشت کن م یکه خودمان بتوان  فتدیما ب  یاتفاق برا ن یا کهنیکه، تا قبل از ا  زمان

ما فرستاده، شما را   ی و امثال موالنا را برا امبران یکه خدا پ طورنیما هست، هم  ار یکه برنامۀ گنج حضور در اخت طور نیهم 

خصوص موالنا  بزرگان، به  یبای ز  ات یاب   ن یبرنامۀ گنج حضور، از ا  نیاز ا   ها،وهیم  ن یاز ا  م یتوانما فرستاده، پس ما م   ی برا

  . میخورهر روز م هاهویم  نیقدر از ا که ما چه  میاقرار کن  م یتوانم  م،یاآلن اذعان دار  ریمان دکه همۀ میبرداشت کن 

  ارمان یدر اخت  هاوهیم  ن یو ا  می بشو  مندیروز م یاکه توانسته می داشت ی هم که واقعاً حتماً طلب ی مندیروز م، یشوم   مندیروز

را م تیو واقعًا حاال بعداً آن ب ردی قرار بم  هاوهیم  نیکه مربوط به هم خوانمشود.  

به ذهن نم   یکه شرگزار  دی«تا شر گذارند» و شما فرمود  تا وقت شودمربوط  باش  . ما  اقامت داشته    م، یکه در ذهن 

   مال وقت   یشرگزار  م،یطلبار  شهی. ما هممیشرگزار باش  م یکه ما بتوان   ست ین  یی ذهن جااست، اصال  اش سرنگون همه

  . میاست که ما مرکزمان را عدم کرده باش

است که    یی جا  م،یباش  طلب داشته  م یتوان است که م  ییجا  م، یارتباط برقرار کن   م یتواناست که ما م   یی ذهن جا  ن یا  پس 

ا  میبن   جادی ا  مثل موالنا و شناخت   ییبا الوها  میارتباط برقرار کن  م یتوانم   کنندم   که در ما زندگ   ییدوتا  نیکه واقعاً 

  بشود.  نم یبرا  تواند م  یخوب  ن یکدامش قر
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.  بردم   نییکه من را به سمت پا  ییندا  ای  بردکه من را به سمت باال م  ییرا انتخاب کنم که ندا  ن ی قر  نیا   توانممن م   ایآ

در ذهن   و علف است، همان زندگ   آبیب   ابانیناظرش باشم که همان ب   نم،ی را بب  آوردم  ن ییکه من را به سمت پا  ییندا

  است. 

بود که    ش یپ   ل یخ  یهابود، برنامه  یاکه در چه برنامه ستین  ادمیهست که شما  ات یقشنگ اب   لیخ  در داستان دقوق  بعد

قسمت    ن یدر ا   بود ول  یاچه برنامه  ر ید   ست ین  ادمی  م، ییبو  ز یرا خدمت شما و دوستان عز   نیا   خواستم من از آن موقع م

  که:  دی گوم

  هاوهیم  نیو نوا ی ب هاکاروان
  خدا؟ یچه سحرست ا  زد،یر م  پخته

  )٢٠١۴  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

در دسترس است که    هاوهیم  ن یو ا  نواستیکال ب   ت یو بشر  نوایها ب که کاروان  م یااست که ما واقعاً در ذهن مانده  یسحر  نیا

  ن یمتأسفانه ما از ا  ماست ول  اریکه موالنا هفتصد، هشتصد سال است که در اخت   دیی گوم    آه خاص   ی شما با    شهیهم

  . مینخورد هاوهیم

که ما   اند دهیرس  قدر نیا   عن ی  زند،م   رون یها بآب از آن  یطورنیکه هم   انددهیکه رس  قدرنی ا  اهوهیم   ن یکه ا  دی گوم  دارد

را   هادگیهمان  دۀ یپوس  بیخلق. ما س اند دهی چهم  دهی پوس ب یخب متأسفانه س ول  م،یبشو  ری ها ساز آن م یبخور  م یتوانم

  . میخورم  میدار

  خلق  دندی چ هم دهیپوس بِیس
   خش حلق  غمایهم افتاده به  در

  )٢٠١۵  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . میده جان م  میهمه دار وهیم  ن یا یخش حلق»، که از آرزو غمایهم افتاده به  «در

  باختند جان م هیسا یآرزو ز
  ساختند  م بانه یسا میگل از

  )٢٠١٠  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ییتای  یفضا  کهنی. در حال امیکن م  زندگ   م یو علف دار  آبیدرۀ ب   ن یدر ا  جانیکه در ا  هیآ  ن یبه ا  کنداشاره م  هانیا  همۀ

  . خواهدهرحال زحمت مراحت که حاال به خواهد،جهش م ی کردن راحت است،  راحت است، مرکز را عدم

  ن یخب من اآلن در ا   میکه من بو  ستیمثل آن ن   نیدارد ا  و دسترس   انددهی جا رسبه آن  کسان   ی   میکه بدان   ن یهم  ول 

  می امان وجود دارد که ما بتوان  ن یا   در هر سن   بشوم، ول  ی فرضاً نوازندۀ خوب   ایبشوم    ی خوب   مناستیمثال ژ  م یایسن ب

  ادامه ندهم؟   ریصحبت کردم من د ادی. اگر زمیحضور ببر یاریخودمان را به هش  جسم  یاریو از هش میجهش کن 



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل      ۹۳۵-۱مشار

  53صفحه: 

  د ی مف  اریبس   د ییگوکه م   بی ترت  ن یبه ا  د ییها را بفرماالو  ن یا  د ییایب   د یبود حاال باز هم شما لطف کن  با یز   لیخ  آقای شهبازی:

  است.  دیمف   اریبساریاست، بس 

هم  به  د ینی ب کار را بند و شعرها را م   نیا   کندم   که موالنا دارد سع  طورنیهم   د،ی هم وصل کنرا به  هاهیآ  ن یا  د یتوانم  شما

شما که   ول د،یآقرآن هست در آن م  یهاهیبا اشعار موالنا گهاه هم آ ییالو ی  اول هر برنامه باًیما، تقر  میکن وصل م

که از    دهد و الو نشان م   ر یصورت تصو را که به   قرآن   یهاهیآ   ن یاگر ارتباط ا  شود واقع م  د یار مف یبس  ن یا   دی هست   قرآن

  . رونیب ی بپر د یذهن با

  م، یاکه ما ادامه داده  طورنیکه ا  دیکن   دایپ  د یتوان دانه نم   ی و    ستیاقامت ن  یکه ذهن جا  یاوریب   توان م   ل یهزارتا دل   عنی

  ن یواقعاً، د  ستندین   نیها دآن  م؛یدان م   نیا دعبادت ر  یهاها و روشبا باورها و درد  دگ یاوقات ما همان  کردم، گاهعرض

  . رونی بپر ب  هیناح  نیهست که از ا   نیدرواقع کل معنا ا دیکن که دقت م  بهستند که خو هاهیآ  نیهم

اصل   د یکه شما اآلن اشاره کرد  طورنیو هم  نماز    دی آن دار  ی است، شما در نزد  ی نزد  ل یخدا، خ  ،آن کعبه، آن دلِ 

واقعاً،    یبپر د یو با   به دل اصل  پراند شما را از ذهن م  ش،ی این   د، ی گذارعبادت، هرچه اسمش را م   ا ینماز   ن یو ا  د یخوان م

  . ن ی حرکت خودت را بب دیبا  ر،ید  حرکت کن ر، یجا داز آن د یها باصحبت نیا  ریطبق د

  براساس موالنا.   د، یآدست مبه   قرآن یالو  ی  روند،م  ن یکه از راه د  کسان  ی برا  د،یهم وصل کن را شما به هانیا  اگر

جا رفتن را  به آن جانیو از ا دنیپر ن یکه ا دیشما اشاره کرد قاً یدق را که یرید ۀیآ  ی که من   دیده اجازه م :نینسر  خانم

  من.  رم یرا از شما نگ یادیکه در صحبت شما زدم چون وقت ز  سورۀ هجر، من ۶۵ ۀیدر آ

  ندارد.  اشال دیینه بفرما آقای شهبازی:

از شب که باز ذهن است شب، خاندان خود را حرکت ده و    در پاس  نیکه بنابرا   دیگوسورۀ هجر م  ۶۵  ۀیآ  :نینسر   خانم

به    عن یسر ننگرد  از شما به پشت  کس   د، یآسر ننگرد، اصال اَشم درم ِاز شما به پشت  روانه شو و کس  شانیا  یخود از پ 

همان    م، یما برو  میور دارکجا دست  د، یبرو   دیابیجا که دستور مو به همان  د ینکن  ادو»«ردوا لَع  د، یبرنگرد   تانی هادگ یهمان

  انسان خواسته.  یاش خواسته، برابنده  یرا خدا برا هانیکه بهتر  ییجاهمان ،ییتای یفضا

  م، یبمان  جانیکه ا   ستیقشنگ گفتند که ما قرار ن    لیخ   چقدر قشنگ، خانم و دختر مازندران  مانکه دوست قبل   طورنیهم

به   ها،وهیو به آن م  م یبرو  م یحرکت کن  جانیو قرار است که ما از ا   اش، وهیدادند که درخت و م   حی و توض  م یقرار است که برو

از شب خاندان خود را حرکت بده    در پاس  ن یبنابرا   د یگوپس م   م، یبه آن نور برس  م،یخواسته برس   مانیکه خدا برا  ییآن جا

  روانه شو. شانیا  یو خود از پ 



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل      ۹۳۵-۱مشار

  54صفحه: 

ماشاءاله،    ن یهم خودمان را در ا  شهیچون هم  م، یکن م   ی سپر  م یکه ما در شب دار  مان دگاز زن    از شب، هر قسمت    پاس 

  . میدانخب خودمان را «نور مطلق» م  ول م ی«سرمست نار و نارجو» هست  تیب ن یماشاءاله طبق ا

هم به او    قدرت   ی که    وقت   آزارش به مورچه نرسد ول  که ممن است کس  دیگفت م  قول شما در برنامۀ قبلحاال ما به 

  نرسد.   یبه من   وقتچی قدرت ه نیرا نابود کند. پس حاال خدا کند ا ایدن  تواندبرسد، م 

زده    خی که اژدها را برد و    که، آن کس  ییقول معروف گرمااهواز به  یخفته قرار است که در گرما  یاژدها  نیا   میدان چون نم  

  اژدها زنده شد و خودش را خورد، ما را نابود کند.   دفعهی ر،ی مس نیو پول جمع کند از ا   نندیردش اهواز که مردم بب بود، ب 

چون او    خواهد، دلش نم  میحضرت ابراه  ایکه ما    خواهددر آن است که خدا دلش نم  قاًینار دق  ن ینور مطلق و ا  نیپس ا  

است که متأسفانه   میهمان حضرت ابراه  ماننی است، که پدر د  میحضرت ابراه  مانما پدر اصل  عن یهست.    نیتا دپدر سه

مان در درۀ همۀ  عن یو علف،   آبیکه من فرزندانم را در درۀ ب  دیگواو دارد م  ل و  م،یفرقه هم کردما چون خودمان را فرقه 

  م یاکرده  ر یو علف گ  آب یدرۀ ب   ن یمان در اهمۀ  ول  یهودیسلمان،  م  ، ح یمس   م یگذار. حاال اسم خودمان را ممیو علف  آب یب 

  کن.   مشانتر کرا زود هانیا  ایکه خدا  دی گوپدر مهربان است که م  یو آن  

اش نجات ما را  و همه  کنندم   بتوانند بفهمند که دارند کجا زندگ   هانیبفرست که ا  شانی را برا   کس   ی   ییموالنا   ی 

و    میسورۀ هجر تا حرکت کن   ۶۵  ۀیآ  نیکن، طبق ا   مندیکن، ما را روز  لیسمت ما متما  را به  هانیاز ا  ییها . دلخواهدم

  . میابیم رجا که دستوو به همان رید م یبرنگرد

و   م یجا بروبه آن د یانون قضا ما باق ،ییاست که طبق طرح خدا  یما، دستور یکه بد باشد برا ست ین  یدستور، دستورِ نیا 

نرو،    ن یماش  یمثال جلو  ا یدستت را مثال به آتش نزن،    د،یگواش مکه به بچه  ی جا مثل پدراست که در آن  یدیبا  دیآن با 

  عدم که مالقات با خداست.   یفضا ن یبه ا  م،یبرو   جانیابه   میابیما دستور م  وقت،ی  فت ین

  شاءاله.ان  فرستم چشم خدمت شما م  د،ی آ هم در آن م یادیز  لیخ اتی اگر بخواهم ادامه بدهم آ  رید
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  یشهباز یخانم عارفه از تهران با سخنان آقا ‐٢١

.  دیصحبت کرد   ها نیکردن و پز دادن و ا   ی جمع کردن و سرور  ی درموردِ مشتر  ٩٣۵  ۀ شما در برنام  یشهباز  یآقا  عارفه:  انمخ

  . میبو  تانی برا جانیا خواهمگرفتم را م ادیکه  یزی من چ

  بله.  د،ییبفرما  آقای شهبازی:

پز    ی برا  یزی من هم مثل او اگر چ  کهنیکار داشتم. اول امن درمقابل آن آدم دوتا راه  داد پز م   کس    قبال وقت   عارفه:  خانم

  . ق»یتوفی«جهد ب ند ی گوکه به آن م شدمم  ی از انرژ و در آخر هم خال  دم یکشدادن داشتم، به رخ م

  یدردبخوربه  زی قعاً موفق بود، اما من چاو وا  عنیمن درمقابل آن آدم واقعاً کوچ بود،   ذهن بود، من  نیکارم ا راه نیدوم

سه، چهار ساعت حالم بد بود و چندتا فحش    رفتهم که م   . وقت کردماحساس حقارت م   لینداشتم پزش را بدهم و خ

  .  دی حل کرد یاشهی من ر  یموضوع را برا نیاما موالنا و شما ا کردم،اش م حواله 

  :دیگوم  موالنا

   چاشت ای یدلت را نان بد گر
   فراغت داشت دارانی خر از

  )١١١٨  تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

آدم آرامش ندارد.    ن یروح ندارد. ا  یبه مردم دارد که در دلش غذا  ازیو ن   دهدپز م   کس   زم یعز   ۀبه من گفت عارف  موالنا

  اشرونیب  یهاه دامن مردم شده. دست به دامن داشتهو دست ب   ندی ب ندارد. گنج درونش را نم   یآدم احساس ارزشمند  نیا

  شده.

  ی به سرور  یازین   ر ید  نم یب. در خودم م کنمم   یخودم کار کردم و اآلن احساس ارزشمند  یآمدم سراغ خودم و رو  اول

شده و شما    ت یاهمیب   م یو توجه مردم برا  د ییو تأ  نم یبرا م  ام جمع کردن ندارم. اآلن قدرت درون   یبه مشتر  یازیندارم. ن

  .  دیست یکه ن   ار. انگدیاصال خودتان را نشان نده د، یگفت 

  یۀ من هم مثل بق  ایآ   د؟یآبرم  یاز دست من چار  دهند،پز م   اما وقت   دهند،ها چرا پز مکه آدم  دمیتا اآلن فهم  خُب

بذار    دانم بنم؟ نم   ن یرا تأم   اش ذهن من  ازین   ن یو توجه هست، را به او بدهم؟ ا   د ییکه همان تأ  اش ذهنمن  ۀ مردم خواست

  :دیگوم نا. موال د یگوموالنا چه م   مین یبب 

  زده حسن او  لی مه س یو قفا یرو بر
  نش یدبدَبۀ قارون تَسخَر زده مس بر

  )١٢٢٧شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو
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م خ  ییبای ز   کس  وقت   دی گوم   موالنا را حس  ارزشمند  کندداوند  را   ن یا   رونیب  یزهای چ  ری د   کند،م  یو احساس  آدم 

به پشت گردنش    ل یس  یبه صورتش بزن و    ل یس  یخودشان،    یاگر خواستند توجه تو را بشند رو  دی گو. م ردیگ نم

  .بای ز اریبس  ایباشد   ادریل یخواهد م . حاال م دیاین   ریفکر نکند مهم است و د ر یکه د

گفت «بر دبدَبۀ قارون تَسخَر» بزن. حاال اگر    تیپز مردم نباش. موالنا در ب  داریجواب سؤالم را گرفتم که دختر، خر   پس

  َتسخَر بزن.  دی گو دارد، موالنا م قارون » ۀ«دبدَب   دارم، اما وقت یقارون باشد، من واقعاً احساس خوب   کس

و     رونیب  یزهای را رها کرده و از چ  ق یحق  یکه ارزشمند  زندم  یلبخند  یآدم در دلش    حاال بخند، اما واقعاً  دی گونم

ارزش ندارد و من را   یزیمن پش  ی برا  هازیچ  نیمن مشخص است که ا   ۀ. در آن زمان کامال از چهرکندمردم ارزش قرض م 

  . ردیگ نم  رید

هم    یدردبخورخوب، به  زیچ  یگرفتم که حاال اگر    ادی  یشهباز  یآقا  کهنیو ا   ستمین   داریآقا جان. خر   ستمین   داریخر  من

  . فهمندخوب، مردم خودشان م ن یماش با،ی ز ۀخان ر، ی چشم ییبای دارد آدم مثل ز

برا  ذهنمن  ازین    یپز دادن    نیا   پس برا  یبقا  یاست  م   دشمن درست کردن، چون کس  ی خودش،  پز  مردم    دهدکه 

و    م یریگ باالتر م   هیاما در ذهنمان خودمان را از بق   م،یبه زبان پز نده   د یشا  م، یهم به زبان پز نده  دیدوستش ندارند و شا

  :مینشاند سر جاو من را واقعاً م دی گوم  ت ی ب   ی موالنا 

   کن و، کن عاشق معشوق  ترک 
   ق یگمان برده که خوب و فا یا 

  )٣١٨٩  تی، بدفتر پنجم ،یمثنو ،ی(مولو

  :رید  تیب  ی و

  ان یطوط شِی مشو چون قند پ نیه
  انیاز ز منی شو، شو ا  یزَهر بله

  )٧١٢  تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

از تو بدشان ب  دی گو زَهر شو. نم  دیگوم   موالنا از ارتعاش    ،ها در امان باشآن  انیاما دور شوند از تو تا از ز  د،یایحاال 

  . از ارتعاش دردشان در امان باش ،حسادتشان در امان باش

بشنود، مشهور بشوند، مردم دست    نامین   کنند م    که آقا همه دارند سع  د یآ م  یرعادینظر غمطالب به  نیا   دیفت گ  شما

نم  مردم موفق  با  . کس شوندبزنند. خُب  قند بشود،  قند  دی که  نم  اشیدائمًا  بند.  بشود.    نیقر  تواندرا حس  خداوند 

  به حضور زنده بشود. تواند نم
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  خواهند با حرفشان و رفتارشان م  کنند،به او حسادت م  هالیکه خ    آدم  ی   یبشو  عن یقُطب شدن،     عنیقند شدن    خُب

  ن یسم است و راه درست ا   شیکه دوتا   کنندم   د یو تمج  ف یتعر   هم هستند، ه   یاعده  ی بزنند و از آن طرف    بیبه آدم آس 

  .یشهباز ی. تمام شد آقاست یانگار که ن  ، ا نشان ندهاست که اصال خودت ر

  . نیآفر  ، عال ،خانم عارفه، عالخوب  لیخ آقای شهبازی:

  . ممنونم. مرس  لیخ عارفه: خانم

  د؟ی. راحت نشدرید  دین یبهم م  اش جهی. نت دیکن . عمل مد ی خوب درک کرد ل یخ م؟یمن چه بو که عال ازی:آقای شهب

  بهتر نشده؟   تانزندگ

ا   عن ی  ،لیخ  یشهباز  یآقا  عارفه:  خانم . اصال  کنمم   فی ما هست، من اصال دارم ک  ن یکه اآلن در سرزم  طیشرا   نیدر 

  .کنماصال حال م  فتاده،ین  اتفاق چی . اصال انگار که هیشد وانه ید ند ی گوم  میخودم. در خانواده مامان، بابا یبرا خندمم

  . عال ،عال آقای شهبازی:

  ییساعت باال    لیبا شما بنم. من دوست دارم مثل شما خ   خواستم م   مشورت   یمن    یشهباز  یآقا  کهنیو ا  عارفه:  خانم

  . دی کنکار م  قدرنیا  یشما چجور دانم. نم رسدکار بنم. پانزده ساعت، شانزده ساعت، اما خُب زورم نم

 شود خُب خسته م   رسد؟من هم زورم م  دی کن. فکر م کنمرا م  ام. دارم سعدرسخانم من هم زورم نم  آقای شهبازی:

  .  دیآ م  یمرتب انرژ کند،عشق م  یآدم برا کار وقت  ول اد،یکار ز  کندآدم. باالخره چالش، خودش را ارائه م 

   ل ی. هشت ساعت برنامه خکشدها برنامه هشت ساعت طول مموقع  . مثال بعض کنمها من خودم هم تعجب م موقع  بعض

که شما    د یآ ور ماز آن  یهست، احتماال انرژ  ی اچهیدر   یچون     دو ساعت باشد حداکثر و ول  د یبرنامه با  ن یاست. ا  ادیز

  شودو کار را م   دیآ م   ی. انرژدیآ م  یکه انرژ  دین یبم   د، یبن  د و کار عشق ی به جلو. شما فضا را باز کن  دهدرا هول م

  ادامه داد. 

  ن یا ن،ی. شما موالنا را ببمیکننم کار خاص ادی. شما حاال ما که زدیآ ور م از آن یکه انرژ د ی د دیخواه د،یفضا باز کن شما

شمس را    وان یرا، دحجم کار    دی شعر گفته. آخر شما نگاه کن  همهنیکه ا   شان یا   کردهتند کار م   لیشعرها را گفته. شما، خ

را درنظر   یمثنو ر،ی درنظر بل ی. خریب کار مر،ید کرده   عنی اند؟ جمع کرده  یاند واقعاً؟ چجوررا نوشته هانیا یچجور  

هرچه    ریگفته. د  تیهزار ب  شانی. ا میکن کار م   شیهشت ساعت رو  م،یری گم   تیب  ستیدو  یحاال ما    گفته،تندتند م   او

  کنم.   خداحافظ  د،یندار  یاگر کار ر ی. خُب د ترشی ور ب از آن افت یدر یتر، انرژواصل

  . یشهباز یدوستتان دارم آقا لیخ عارفه: خانم



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل      ۹۳۵-۱مشار

  58صفحه: 

  ممنون.  لیخ آقای شهبازی:

ا   عارفه:  خانم برا   ی دوست دارد    امآبج   کهنیو  شعر     یسندروم دان هست و دوست دارد    ام . آبجتانیشعر بخواند 

  بخواند.   تانیبرا 

  . کنمبله، بله، خواهش م  آقای شهبازی:

  بنجد»  ز یبحر همه چ ن یاست که «در نیشعرش ه  عارفه: خانم

  خانم عارفه: خواهر

  بنجد  زیبحر، همه چ نی بحر در نیدر
  دیمدران بانی گر  د،یمترس  د،یمترس 

  ) ۶٣٧شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

  کنم.   خداحافظ د؟یندار  یخُب. کار  لی. خممنون. عال  لی. خ حیصح آقای شهبازی:
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  یشهباز یبا سخنان آقا  نندهیخانم ب ‐٢٢

  

درخصوص   خواستم شوکه شدم. م  شوکه نخواهم شد ول  وقتچیه   کردمخدمتتان. فکر م   رمیگ بار است تماس م  نیاول  من

   ام برنامۀ شما را به من معرفبار خاله نیخب اول  کهنیو ا  دهمپنج سال است که دارم به برنامۀ شما گوش م  یمن  ن،یا

  شدم.   برنامهجذب  دمیبار که د   نیکرد. همان اول، اول 

و    کردم، م   ادداشتی  دادم،گوش م   یجد  لیموقع خ  ۀ شعرها را همانکه من مثال در شش ماه هم  م یبو  خواستم م  فقط

راه    یابتدا  لیخ  کهدرحال  ر،یو د  امدهی رس  ییجا  یفکر کردم که واقعاً به     فکر کردم که، آن موقع  نیبه ا  تاًی نها  کهنیا

  ام زندگ   در   (متعدد؟)  لیخ  یهاو من متأسفانه اشتباه  دندیمن را کش  تاًی نها  هاشدگتیهومه   کهنیبودم بعد از شش ماه. و ا 

  انجام دادم.

  ات یاب شه یهم  کهنیو ا کردم، م  ت یهر ماه رعا  ول  یزی قدر ناچبه   لیموقع خ  بعد دوباره قانون جبران و آن که نیا  تاًی نها و

  انجام ندادم. ر یمدت آمدم متعهدانه د  ی بعد از   ول دادمرا گوش م 

  دادممن بدون تعهد فقط گوش م   د، یشوسست م   واش یواشی  د، یاگر که متعهدانه انجام نده   دیی گوکه شما م   طورهمان

و   دی متعهدانه گوش بده  دیکه حتماً با دی که باز برنامۀ شما را گوش دادم که گفت شی چندوقت پ  ن ی. تا همنوشتمنم  ریو د

  .  دی دوست دارد گوش نده تاننذه که من یاوهیخودتان، آن ش  ذهنبا من

ها را متعهدانه گوش  شد که توانستم برنامه  جادیا  م یبرا   طیشرا   یشروع کردم نوشتن و خدا هم به من کم کرد و    رید

ممن    خب   د، یکن که شما برنامۀ زنده را اجرا م  و زمان   یکار طیخاطر شرا زنده را، باالخره به  یهابدهم و مخصوصاً برنامه

که گوش دادن به برنامۀ    دمیمن شن   از تماس تلفن   کهنیزنده را نگاه کند و ا  برنامۀمقدور نباشد که    هرکس  یاست که برا

  دارد.  تیاهم  ل یزنده خ

  حدود سه ماه که دوباره متعهدانه شروع کردم به گوش دادن به برنامه.   ی صورت زنده گوش دادم، برنامۀ شما را به من

  کهنیوجود دارد و ا    درون هرکس  د یکه گفت  ییاژدها   نیاست که، درخصوص ا  یمورد  ن یا  می بو  خواستمکه م   یزی چ  تنها

که اژدها را    دیی گوکه م   را اآلن حضور ذهن ندارم متأسفانه،  تش یب  ن یما، ا  میممن است که اگر به او قدرت بده   هرکس 

  .  ندی گوموالنا م   عنیبه عراق نبر، 

  ی جورنیرا در خودم ا  نیمن ا    عنینظر من،  که بهپسر دو ساله دارم چون  ی موضوع، من    ن یکوچ ا  یهابچه  درخصوص

به، احساس کردم  درون ما نسبت  یاژدها  عنیهستند و قدرت ما    پناهیب   لیکوچ واقعًا خ  یهابچه  نیا   که وقت  دمید

  . میبر م  نیها را از ببچه  نیا یاریهست که ما هش  یجورنیا
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  60صفحه: 

  ام ذهندرمقابل فرزند خودم من   که قدرت الزم را ندارد ولجاها مؤدب باشد، چون  لیمن خ   ذهنممن است من  کهچون

ام  بچه  یرو  کهنیبنم ا  کنمم    که سع  یط تنها کارخودم تمرکز کردم و فق  یرو  لیخ  اتی اب  نی. و با اکندم   دای قدرت پ 

  بد نگذارم.   ری تأث

  استفاده کنم،  در زندگ  د،یی گوکه شما م   ییهاتیها اگر بخواهم ببه رنجشراجع کهنیا   یهم اگر بخواهم،  اآلن

 یحتماً باورها  ستیالزم ن   عنی فرزند باشد؛    تیترب  یمثال در باورها  تواندباورها م  کهنیا  میهم بو  رید   زیچ   یاوال    آهان

باشد    یری چ  یممن است باور به    دم،ید  یطورنیباشد که من در خودم ا  یاباشد، نوشته  ییباورها  تواند باشد، م  ن ید

  . ودشم  ض ی مر  نیاست و در دهانش کرده، ا  فیزده که کث  ییجا بهبچه اگر دستش را   ن یکه مثال ا

به من م   ذهن در من  نیا نکنم    شی که دعوا  کردمم   بشوم و سع  ام عصبان از بچه  ل یو ممن بود که من خ  گفتمن 

معصوم دوساله   ِ به بچۀ کوچ طفلنسبت  شد در من جمع م  یافروخورده   خشم    یحالت تحمل و     ی    ول  وقت، چیه

  :تیب ن یکردم با ا  سع  داًیزده که جد  ییجا  یحاال دستش را به  کهنیخاطر ابه

  است  جبر را که بس ته نیکن ا  ترک 
  ست یسر سر جبر چ بدان تا

     )٣١٧٨  تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  آن کار را انجام بدهم.  زند من م   ذهنکه من به حرف  تمس یمن مجبور ن  کهنیدور کنم از ا ی مقدار  یرا  خودم

ببرد.   نیمعصوم را از ب بچۀ طفل  یاریهش  نیواقعاً ا  خواهدگرگ گرسنه انگار که م  یمن مثل    ذهن که من  دمیرا د  نیا  و

  . فتدی اتفاق ن نیو ا  رمی که جلواَش را ب کنمم  دوست دارم سع لیو خ

خاطر  به  کند،م   دای کارها را پ   نیقدرت همۀ ا    ذهنمن  نیبا بچه است که ا  شدگ تیهوخاطر همکه به  دانمرا هم م   نیا  و

  .  دیآ م  شیاست که پ ر یناپذ اجتناب ز یچ  ی با بچه   شدگتی هوهم نیا  میشومادر م  کهنی محض اانگار به دانمنم  کهنیا

  که هول شدم.   قدرنیوقت را من نگاه نکردم ا  دانماگر هم که بخواهم، نم  حاال

  . دی. هنوز وقت داردینگران وقت نباش د، یینه بفرما آقای شهبازی:

مدت    ن یکه در ا  ییها رنجش  یبرا   خوانمکه من م   ییشعرها  نی از ا    یتان.  متشرم بابت برنامه  لیاز شما خ   :نندهیب  خانم

خاطر آن  کردم و حاال هر موقع به  ت یکردم، که خب هم آن بندگان خدا را من اذ   ازدواج   ی باالخره من     ذهن که با من

  که: خوانم را م  تی ب   نیا  افتدم ادمیها  رنجش
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  61صفحه: 

  من یِکور  نیعشق است ا  یکور
ِبح عمی   ویمن یاست ا  صسح  

  )٢٣۶٢  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  :و

  او ببر تا کندش بِه از شر شیبه پ زهر
  او بنه تا کندش همه رضا شیبه پ  قهر

  ) ۴۴شمس، غزل  وان ید ،یلو(مو

  کردم فکر م  دادمرا گوش نم   تلفن   یهاغامیگذاشته بودند، من اصال پ   غامیهم هست که خانم سمانه پ   یرید   تیب   ی  و

که گوش   سه ماه  نیکه ا   چند وقت  نیاز ا   گفت، ولوگپ  ی   تلفن  یهاغامیشما مثل کالس است و پ   یهاکه مثال برنامه

  گذاشته.  ری من تأث  یرو ل یدارد و خ ری تأث   لیها، همه خ بچه  ، تلفن ،یمعنو یهاغامیام، واقعاً پ داده 

  ذهن من  م،ی گوم   عنیمن از همسرم    قتاًیکه حق   دمید   گذاشته بودند که من حت   غام یپ   ی نام خانم سمانه  به   خانم   ی

به مادر همسرم  که نسبت  نمیبمن بعدها اآلن م    نکرد و حت  دای ادامه پ   زندگ    و آن  میجدا بشو  تاًی من باعث شد که ما نها

  ها را دارم.اآلن هم حسادت موقع حسادت داشتم، و حت  همان ،ییهاوقت ی خانوادۀ آن مثال   و

  :خوانمگذاشته بودند من آن را م  غامیبه حسد پخانم سمانه راجع نیا

  شد ثاریحرص از شما ا  آتش
  حسد چون خار بد، گلزار شد  وان

  )٢۵۶٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . خوانمرا م  ت یب   نیا  نمی بموقع حسد را در خودم م  هر

هست که باالخره   یی هااآلن مثال وقت اتفاق  ی مثال  برد، من را م  یسازبه سبب   ذهنکه من  ییهاوقت  یام  بچه  یبرا و

  ضشیتعو  کهنیعلت ابچه سوخته حاال به  یکه پا  نم یبم   دی آ ها، م آن  شیپ  رودبچه با خانوادۀ پدرش هست که م   نیا

  نیو ا  ، ذهن  یسازسبب  عنیکه    دانماند، م نکرده ضش یتعو  که نیعلت ابه  نم یبم   علت را من، وقت   ن یا ن یاند. همنکرده

  که: خوانم را م  ت یب 

  ست ی جز اسباب ن  خَلق بندچشم
  ست یلرزد بر سبب ز اصحاب ن  هرکه

  )٢٣١٣  تی دفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  62صفحه: 

  شود،مرورزمان خوب مباالخره به  نیآمده ا   ش یبچه پ   یبرا  ی جورنیاگر که ا  مشل جسم  نیکه ا  میگوبه خودم هم م   که

بزنم، ممن    توانمبچه م  نیا   ۀیکه من به روح  یبیآس   ذهن  یسازاگر که من بروم به سبب  ول  شوددو سه روز خوب م

  نتواند آن را خوب کند.   یزی چچیه  وقتچیاست که ه 

که   کندمعصوم مبچۀ طفل نیاگر ا  ،یمثال بابت کار شوم،م نیخشم لیکه واقعاً خ ییهاموقع ی هم که  نیدرمورد ا و

  :ذهن به منهستند، نسبت گناه یموجودات ب  ها واقعاًبچه

  الصمد  شو تا مخرِج الْح  مرده
  آورد  رونی مرده ب نیز ییزنده

  )۵۵١  تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . خوانم م را

که شما معموال    دانم م    ول  دهم من گوش م   د یبه من دار   ی اهی. اگر که توصدیکه به من داد    فرصت   نیممنون از ا    لیخ

خودش به شما   یاریو هش  دینداشته باش   از کس   درخواست  ننی اصال همچن  که  دیی گوو م   د یده کار را انجام نم  نیا   لیخ

  . دهدرا م د یکه با غام یپ 

 ادیو از آن    د یاکه کرده  دی کنها را گوش م برنامه  ن یدقت اخانم. شما به  د یاکرده  دای . شما راه را پ نیآفر  آقای شهبازی:

  .  تانذهندر مقابل من د،ی نباش  دفاعیکه ب   دیر یگ م

من دارم    عنی  دادم،گوش م   ری یپ   ل یون من سال اول خچ  فتد،یمن ن  ی اتفاق بد برا نیکه دوباره ا دوارمیام  :نندهیب خانم

مهم بود که قبل از    میرا، اتفاقًا قبل از ازدواجم هست، چون قبلش هم برا   د ی گفتکه شما م    نکات   زی رزبهیکه ر   یی دفترها

  . نوشتمنکته مبهها را نکتهو آن برسمازدواج کنم حتماً به حضور  کهنیا

  دوارمیراه را بر من ببندد. ام    ق یطر   ی من باز از    ذهنکه من  ترسمهستم که واقعاً م  در حالت  لیمتأسفانه من اآلن خ  ول

  ن یهم   میبو  توانمکه م  یزیکم گرفت تنها چرا دست  ذهنمن  د ینه اصال نبا   عنی که هست،  یطلب را هر جور  شهیکه هم

  است. 

  د،یکن م  اطیاحت   د یشما دار  د، یترس کار ببرم. شما نمبه  ری اصطالح د   ی   د یشما، اجازه بده ! البته  نیآفر  آقای شهبازی:

ها  آن   که مواظب هستند زندگ   کسان   د؛ ی کنم    و کار درست   ست ین   دن ی مواظب بودن ترس  د،ی و مواظب هست  دی کنم   ز یپره 

  بدهد.   بیرا فر  هاآن تواندنم   ذهنو من کندم  تیرا حما

هم    بزرگ   یداریب  ی  کنمو من فکر م  ذهن در دام من  میافتم  م،یهست   اطیاحت یب   م، یستی مواظب ن  م، یناآگاه هست  وقت

  رفته.  ن یدر شما از ب  رانیکوچ شمردن خود و د است که آن حس حقارت و نیدر شما رخ داده و آن ا 
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  63صفحه: 

شما م  دیادهیرس  جهی نت  نیکه به ا دیاآلن خودتان گفت   نیهم  اًیثان  د، یتان دارکه احترام به بچه  اوالده غامیاز دوستانِ پ   دیتوان 

  .  دیا گرفته ادی  زی ها چکه از آن  دیاآلن چندتا را اسم برد د؛ی ری ب ادی

  م ین ی ب م   حت  داند،م   ر یآدم خودش را حق    ! وقت دانندمردم چه م  ن یکه خب ا  د ییبو  دیاآمده  رون یشما از آن حالت ب   عنی

چرا؟ ما   میسراغش، نرفت  میرفتاست، خب م  که موالنا آدم بزرگ  م یبود دهیتا حاال اگر فهم  م،یکن م  ریما موالنا را هم تحق 

  دار یاآلن ب  ری تحق  ن یکه ما از ا   د،یارزشش را ندار  د، یاش را ندار شما عرضه  د، یتوان شما نم  دکردند، به ما گفتن  ر ی را تحق

  . میشو م  میدار  عنی. میاشده

به تو خدمت    خواهم من م  ، هست   : «تو آدم باارزشمییبو  میست یبا  نهی که، جلوِ آ  م ییکه به خودمان بو  م یکنم   سع  و

  د، یهست   شما آدم باارزش  دییگو شما م   ت،ی، من عنوان مننه به  شما، دیکن خودتان را نگاه م  دیست یا م  نهیکنم»، شما جلوِ آ

  شما باشم و به شما خدمت کنم.  تدوس خواهمخودتان، من م   عنی

طور  را هم همان  رانید  د، ین یبهر جور خودتان را م   د، ین یبرا هم باارزش م  ران ید   د، یشما خودتان را باارزش بدان  اگر 

باارزش م . بچهدینی ب م که تو    د ییگو نم  هانیا  مثل خشم و  افهیبا ق  ایتان به حرف  موقع به بچه  چی . هدینی ب تان را هم 

را    هانیمن را، ا  ی ابدبخت کرده  ، یریگ وقت من را م   ،تو مزاحم  ، یندار   ارزش  ،یخوردرد نم تو به  ،یشونم   ز ی چچیه

  . دیده عشق م د؟ی کنبه او، توجه م  د ییگونم

کرد، نگران    دیاشتباه نخواه   رینظرم دخدا را شر، به  دیاشده  داریب  دیااست که شما از آن خواب، اگر هم قبال داشته  نیا  و

  .  دینباش

  سا، یرا هم اگر باز بخواهم، خانم پر  هاغامیپ    من   کند؛ کم م   لیممنون از لطفتان، واقعاً برنامۀ شما خ   ل یخ  :نندهیب  خانم

بار    ی   د، ی بخوان  د یکن هر موقع فرصت م   ها تیاز ب  د یر یعکس ب  د، یگفت   کهنیا  رم، یگ من عکس م   گذارندکه م   ت یهر ب

را کردم و شما خودتان    کارنیمن ا  د، یبخوان   د،ی هرجا فرصت کرد  د،ی ریعکس ب   دیبا  د یش گفتی دو سه ماه پ  نیدر برنامۀ هم 

  ممنونم از شما.   لی. خ دییگوست م و واقعاً در دیکن به جان من دعا م  ل یبعدها خ  دیگفت 

خودش را مجهز    داند، قدر دانش را م   داند، مثل شما قدر خودش را م  . ممنونم که مادر جواننیآفر  نیآفر  آقای شهبازی:

  . ممنونم. دهدو عشق م گذاردارزش م  گذارد،اش، احترام مبه بچه  برد،م  ن یرا دارد از ب  دانش یآن ضعف ب  کند، م
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  64صفحه: 

  ایاز استرال  میخانم  مر ‐٢٣

  

 از موضوع کاهل  داً یکه جد مطرح شده را مطرح کنم با برداشت شهیکه هم موضوع کاهل  ی  خواستممن م  یشهباز  یآقا

  داشتم.  

با     عنینبودنمان است که    ما احساس نقص و کاف   کاهل  ل یاز دال    یمطرح کرده بودند که    ش یپ   سارا چند هفته  خانم

صورتِ  چه به  ،یصورِت فردچه به  میکن ما فکر م   ده،یبه ما رس   فرهنگ  ق یآن هم از طر  م، یستی ن  که ما کاف   حس  ن یداشتن ا

که ما    کند م   جاد یا  ی حالت جبر   ی   ن یو ا   میرا از خودمان گرفت   ر ییتغ  ار یاخت  اقعدرو   عنی  م؛ یکن  ر ییتغ  م یتوانما نم  جمع

  . میکن   ریی تغ  م یتواننم  کهنیو باور ا اندازدرا با باور غلط م 

برا  نیاول  وقتچی و ه  رییتغ  یقدم برا  نیاول  اما را  ا   می شنوم   ادی. ما ز میداربرنم   ریی تغ  ی قدم   ما م   کهنیمثالاگر    مییگو

   ی  نیو ا   میداشته باش  یبهتر  زندگ   م یتوانستم   م،یبزرگ شده بود  یرید  ۀخانواد   یاگر در    م،یکشورمان را عوض کن 

  م،یدهکه انجام م  یاست که ما در کار ن یا از کاهل  ریمورد د ی . کندم  جادیما ا ررا د  غلط است که کاهل  اریباور بس

  :دیفرماجناب موالنا م  .می ده به آن کار نم  لیعشق و م 

  استَت بدآن  لیکه م یدر هر آن کار 
  ان یع ن یب خود را هم قدرتِ
  )۶٣۵ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و خواست  ستین لتیکه م یهر آن کار در
  از خداست نیک ،یشد یآن جبر اندر

  )۶٣۶ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

.  میآن کار را انجام بده  م یو با تمام وجود بخواه  ل یبه آن کار. با م  میعشق بده   د یبا  م یکنکه ما م  ی هر کار  که نیا    عنی

  کندم یکار را انجام بدهم، درواقع ما را جبر نیا خواهمکه نم مینق بزن م،یغر بزن و ه می را شروع کن یکار ی ما  کهنیا

خدا    م،یانجام بده   ل یاما برعکس اگر آن کار را با قدرت، با م  م،یچون ما عشق به آن کار ندار   خواهد، را م  نیو خود خدا ا

  میشنو ما م   لیباشد. مثال خ   تواند م  یهر کار  ن یا  م، یآن کار را به انجام برسان  میتوان و ما م   گذاردهم قدرتش را در ما م 

ا   دی گوم  د،یآم و    رودمادر که نماد عشق هست، م   ی خانه،    ی که در   را کنم، منت م  ن یمن مجبورم  .  گذاردکار 

  . شودبا منت انجام نم وقت چیعشق باشد، ه یکه از رو  یکار کهدرصورت

به  و را دل  یسازدنبال سببانسان کاهل  اتفاقات  انسان وقت داندم  اشکاهل  لیاست و   .    به چندتا مسئله را  تمرکزش 

مسئله را هم از تو    ی در انجام    ت یچندتا مسئله موفق   یتمرکز رو   عنیمسئله را کامل کند؛     ی  تواند بذارد، درواقع نم

  .  ردیگ م
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  65صفحه: 

  یموردها  م، یزنسر م   رید  یها به کالس  مییآم  م،یموفق باش  یدر راه معنو  م یخواهاآلن م   ، ما ه   کهنیمثال مثال ا  طوربه

  ی به جاها  دنیدرواقع سرک کش  ن یا   ست، یچ  مان یرفتارها  لی که دل  م ین یبب   م، یکن   ی اب یشهیر  م یخواهم   ا ی  م یخوان را م  رید

  یاب یشهیدارد ر   لیهست که م    ذهنکار من  نی. درواقع اداردباز م   مان یاست که ما را از انجام و موفق شدن کار معنو  رید

  کندما را دلسرد م  داند،که جوابش را نم  دارد که سؤال مطرح کند تا ما را از کوشش بردارد. با طرح سؤال  لیکند و م 

  در انجام آن کار.

طلب و منتقد  اصطالح اصالحکه به  م ینی ب را م  یی هاها انسانچقدر در جامعه ما انسان  کهنی مثال ا   کهنیا  ر یمورد د  ی   و

  یرییتغ  چ یه   میدانم  که. درحالدهدها م هم به آن  یطلب هستند، احساس افتخاراصالح  کهنیحس ا   نیا   هستند و حت 

  تواندم   ن یباشد و ا    صورتِ جمعبه  ، صورتِ اجتماعانجام بشود و بعد به  یفرد  صورتِاول به  کهنیمر ا  ست، ین   ری پذامان

  بدهد.   ریی تماع را تغاج

  و صبر  شُریب  که مانْد از کاهل هر
  جبر  یِپا رد ی داند که گ نیهم او

  )١٠۶٨ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که جبر آورد، خود رنجور کرد  هر
  در گور کرد اش،ی همان رنجور تا

  )١٠۶٩ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ند، یبرا در آن قرار داده را نم   ییو فضاگشا  رییخدا قدرت تغ  کهنی. نعمت ا ندیبخدا را نم   یهانعمت  قتیکاهل درحق   انسان

به خشم م  ب   ن یهم  خواهد . مکندم   ی صبریب   د،یآپس  اتفاق  آن  رو  هر عمل  کهدرحال  فتد، یاآلن  از  و    یصبریب   یکه 

  برود.   ایدن  ن یثمر از ا  یکه انسان ب  شودامل باعث م ع نیو هم کندباشد، حتماً انسان را در جبر ذهن گرفتار م  یناشر

که فقط از    میدان. طلب کردن ما م خواهدطلب کردن را، کاهل طلب ندارد و فقط م   خواهدطلب ندارد و فقط م  کاهل

در ما اتفاق    تواند و با ذهن خاموش هست که م   یصورتِ فردخودمان هست آن هم به  یجهاد و تالش و تمرکز بر رو  یرو

ا درحال  جاد یرا  سروصدا  کهکند.  فقط  است که    د بلن  یخواستن  منتظر  انسان کاهل  و  د  ی دارد  و    دی ایب   ی ریکس 

  را انجام بدهد.    شیهاخواسته
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  66صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐٢۴

  

معن طلب به  اصال    عن ی. طلب  ستین  خواستن بدون جهد و تالش طلب   ا یجهد و تالش است، طلب     قانون جبران، زحمت

  . دهندخُب نم خواهم، به من فقط بده، من م د یگوم   ذهنطلبِ من  ول ،یوقت بذار ، بش

و البته    کار کن   شیبرا   یاسمش طلب است که حاضر  موقع  ، خواه را که م  یزیچ  که شما آن  ستعکس قانون زندگ   نیا

  . ستیبدون شست ن  ست، یجهان بدون چالش ن   نیدر ا  زی چچیدست آوردن ه به

واقعاً   طرفش. بارها افتاده بلند شده، افتاده بلند شده، افتاده بلند شده، ول  به  نرفته  می طورِ مستقرا به  یزی چ  چی ه  کسچیه

  وقت بذارد، پول بذارد، تعهد داشته.   شی حاضر بوده برا خواسته،م

خودش را حق خودش    ل یم  ذهن من  که نیمفت است و ا   کنند فکر م   رسند؟ نم  خواهند که م  یماد  ی زهایمردم به چ  چرا

  در جامعه است.  طور کلاست و به هرکس  در زندگ  یسازاز منابع مسئله  ی  داند،م

   همان جهد فرعون   ن یجهد است، ا  و اغلب اوقات طلب بدون  دانند خودشان را حق خودشان م   ذهن من  لیم   هاانسان

  است:

  بود  قیتوف ی چو ب فرعون جهد
     بود قی تآن تَف دوخت او م هرچه

  )٨۴٠  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .شودپاره م  کند، است، هرچه درست م  تی موفق چون بدون ذهن من جهد

  

🔹🔹🔹  

  دوم بخشپایان 

🔹🔹🔹  
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  67صفحه: 

  ایخانم مرجان از استرال ‐٢۵

  

  اثر خود را خواهد گذاشت.    ول گذارد، اثر م  کس چه یکجا و رو ، ک  غاممانیپ   میدان ما نم ز، ی عز  یسایخانم پر قولبه

کرد.   داریخفته را ب  نیزن، چشمان ادهل  نیبه خودم آمدم. ارتعاش ا  مرتبهی   نم، ینازن   یلدای  غامیپ  دن یگذشته با شن   هفتۀ

  نگاه کنم.   یی لدای  دیوجودم را همه چشم کرد، که به اعمال خودم با د 

  .  ستین  خودم است؟ نه،  یکار کردن رو  ت،یمشغول  ن یا  ا یتر از گذشته باشم، اما آظاهر مشغولگفت: ممن است به  لدا ی¥    ¥

  هیاش را به من هد تجربه وۀیو م دیکش  لدایرا  اشییتجربۀ خود من بود. منتها تجربۀ ناأگاهانه، که زحمت شناسا قاًیدق نیا

  داد. 

هر هفته    شودبه شفت آمد «که مر م   لدا،یجملۀ    نیا   دنی. ذهن من با شن کردهها را کامل حفظ م گفت که غزل  لدای¥    ¥

  غزل را کامل حفظ کرد؟»    ی

  شست. ات یحفظ غزل یو مقاومتِ مرا برا دختر، جبر کاهل ن یا مته

ب   لدایحرکتِ    نیا و غتجربه، نشدن  نیا   انیو سخاوتش در  برا  شی اندذهن محدود  یهارممنیها  به شدن  یرا  و  من  ها 

  بود.   تعهد در من کاف جادیا یکرد و همان، برا ل یها تبدممن

  ن ی. همت کن و اها را حفظ و در طول هفته تکرارشان کن هر هفته غزل توانتوانسته، پس تو هم م  لدای  وقت   خود گفتم:  با

  کن.   را باالخره عمل یشهباز یآقا د یتأک

را    ی بعد  یهاو قدم  شودما م  ی پا   زندگ  م، یداربا توکل برم  ،ییقدم اول را با هر سخت   اول بود. وقت  تی اول، حفظ ب   قدم

  .دارد آسان و روان، خودش برم

  در ذهنم با تکرار نقش بستند ...   ، یبعد تیب  چهارده

  ...   می هفته برا  ن یشد ا یاچه هفته و

زهر    گذاشتو نم   کردسخت نبود، چراکه تکرار غزل، چرخش افکار دردزا را بالفاصله قطع م   رید  ییهفته فضاگشا  نیا

  شود.  ل یتبد  جانیمار در جانم پخش شده و به ه نیا

  یغزلِ آموزنده همچو سپر  نی موالنا و ا   ، ، در حال رانندگ روزانه  یشدن، هنگام انجام کارها  دار یاز خواب، موقع ب  قبل

  همراه من بود.  
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  68صفحه: 

  .  کردم  ییو من را راهنما کردوگو ممن گفت با

.  کن  دا یپ   نتوانست   جز خود زندگ  یرید   اریو به تو اثبات شد که   تا حاال گشت و دلدار وفادار تو فقط خداست. برگرد!    اری

  ندارند.    تیبرا  یز یتلف نکن، که جز درد و غم چ   اریاغ ی باارزشت را در پ  یوقت و انرژ برگرد و روزگارت را،

ِببر. آن ب   ی کن و نقدت را برا  ی گرعرضه  زندگ   یخودت، فقط برا  یجوان، با کار رو  یا  ی و هوادار  دار یخر   چ یه  رونی او 

    .  ستی. نگرد، ن یندار

  رامونت یدرون و پ  زندگ  یهایو خراب   راب،یخودش، روح تشنۀ تو را آرام و س  بخشزندگ  ۀیاز ما  توانداوست که م  فقط

  را آباد کند.  

. بدان  شودکن م . طبع تو دردزا و دردپخشیشوم   ماریکه ب   یادهید   ،یبرو  و آسودگ  تی طلب حس امن  یهر سو برا  به

عشق و آرامش    نیریش  یهاوهی. پس زود به خودت برگرد. م یندار  یزیراه گر   چینهان و آشارت، ه  یهامرض  بیکه از طب

  و خرد و اقتدار را فقط از خودش طلب کن. 

ها  ها و نقشچرا؟ چون تاحاال فقط از صورت  دان چه. م   عنی  لیاص  یکه شاد  فهمم   ،باش   در خدمت زندگ   هرلحظه

جنبان مانده،    یهااز آن نقش  ی نه اثر  ی دید  ی شد  داری ب   مرتبهی .  یاها بودهتوهم آن  صِ یو مست و حر   یاخواسته   یشاد

  ها.  آن  موهوم ینه شاد

بدان که    ، ی. دور که شویصحابش جدا شوکه مبادا از خودش و ا  ات، ق یحق   اریدور    چانی مثل عمامه، خودت را بپ  پس 

  .  ن ی راه درست را بب توان و نم یشوسرت بر باد رفت. زشت و زهرناک م

قرار بده، و روح را به تن و جسمت    تت یروحت را اولو  نۀ یدادنِ آ  قلی باشد که جسمت مرکب روحت است. پس ص  ادتی

و    اهیو درونت س   زندزنگ م   اتنهی روحت غافل. در آن صورت آ و از    یپرست شوارجح بدان. مبادا با حرص و شهوت، تن

  . شودم   یو تار  ره یت

  یکن. بارها امتحان کرد  شهیپ  سوت کن و خاموش   توانو ارزش نخواه. تا م  یو شاد  تیاز خالق خودت، عقل و هدا   جز

  کشانده. راههیرا آزرده و به ب  انتی زبانت، خودت و اطراف  یدیو د
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  69صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐٢۶

  

غزل    نیکه ا دید   دیخواه  دیغزل را تکرار کن   اتی. مثال ابدیتکرار کن   د، یحفظ کن  میگوم   وقت د،یرا تکرار کن  اتیشما اب   اگر

نخواهد شد که شما    و غزل آن   دهندخودشان را به شما نشان م   ریدیبا    ات یارتباط اب   شود،تابلو روشن م   ی مثل  

  . دیگوغزل چه م  نی اول با دوم، دوم با سوم و کال اصال مجموع ا  تیب  ابطۀکه ر د ید یو نفهم د یخواند  تیببهتیب 

  م یکه مثال بو  د یاگر جوان باش د، یا هم تکرار کن ر ی مثنو اتیاب ن یا  دی غزل را تکرار کن اتی اب  عن یو،  د یاگر تکرار کن  شما

 نی ! اگر ا دیکن    ! سعادیماه است، نه ز    ی.  د یبشو  لی ماه تبد   یواقعًا ممن است در عرض   د، ی چهل سال داشته باش ر یز

  گفت.   یخوب  زیچچه د ییگو م  دیکن جان من دعا مواقعاً به یروز ی  د،ی و تکرار کن  دیرا حفظ کن  اتیاب 

. شما  کنمکه من دارم غُلو م   د یکنو فکر م   دیده گوش نم   د یرو خودتان شما جلو م   ذهنچون مطابق سب من  منتها

  را که مبتن  یشنهادیپ   ی   نی حال من ندارد. ا به   نفع  چ یه   شود،نم  ادیکه پول من که ز دیرا شما تکرار کن   هانیا  د یدان م

  . کنمم  ان یتجربه کردند، خودم هم تجربه کردم دارم ب  هال یاست و خ قتی بر حق

  مییبو کهنینه ا   ن، یحفظ بودم. خُب ا  عن ی خواندم،ها را از حفظ م غزل  نیا   صدی تا برنامۀ س  دانم م چه  د،ی تا شا  ل یاوا  من

نه، عرض کردم تکرار کن  م یحفظ کن بب   م یفقط.  ا مین یو   دفعه ی   د، یخوان ا مکه غزل ر  دفعهی  عن یکل غزل    دنِی د   نی. 

بصیدر شما    ارتعاش  یکه    د ینی ب م  رت ی،  به  رتی اسمش بص متوجه    یزیچ   ی.  ستین    ذهن  دی قول موالنا، داست 

  . دیکه تاحاال نشده بود د یشوم

  . دیموهبت محروم نکن   نیاست که شما خودتان را از ا نیا و
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  70صفحه: 

  خانم طاووس از تهران  ‐٢٧

  

  م؟ یبه شما زنگ بزن ر یکه بخش دوم د میاجازه دار طاووس: خانم

  میون ساعتی   شود،ساعت نم   یبازعلت پارت من به  م، ییگوبله بله، از همان ساعت اول، البته ساعت که م   آقای شهبازی:

  . باًیتقر  شودم

  . م یآموزاش م . همهدی کنماشاءله ماءشاله به جان شما، لطف م  طاووس: خانم

ساعت     ی  مییگونم   م،یشواند ارفاق قائل م که تاحاال زنگ نزده  کسان   یاست که برا  نینه من منظورم ا   آقای شهبازی:

  . دیاست. شما خودتان البته متوجه هست 

و    جانشانیشور و ه  قدرنیکه بار اول هستند اتفاقاً ا  ییهاهمان  م،یآموزاز همه م   میبر بله بله ما لذت م  طاووس:  خانم

که    آدم   ن یکنم به ا   هیتشب   خواستمرا م   یشهباز  یلحظۀ برنامۀ شما آقابهما. لحظه  ی است برا  د یصداقتشان، ارتعاشش مف 

  ت یحا  قاًیدق  کنند؛سرم به او وصل م   برندم   مارستانیب  ی شده، به    یآب یو ب   بدنش دچار خش یری کو  یصحرا  ی تو  

  ن یسرم را به ا   نیقطره ا . شما هر هفته قطرهمیدیاشعار موالنا رس  اتیآب ح  نیذهن اآلن واقعاً به ا  خش  نیماست، ما در ا

  . میازمند یممنون و ما واقعاً ن  د یکنم  یما جار یهارگ

  خدمتتان.  خوانم را م غاممیپ  بااجازه

  نام خدا  به

سب با    نیا   ن یاست ب   یاسهی متن مقا  ن یبا خرد کل» و ا  جمله را فرمودند «سب زندگ  نی ا   یشهباز  یآقا  ٩٣۵برنامه    در

  . ذهنمن  ای یبراساس عقل جزو  زندگ

  :میکن میجهان به چهار دسته تقس  نی روابط خود را در ا میتوان م   کل طوربه

  در رابطه با خود   ‐١

    ران یدر رابطه با د  ‐٢

  در رابطه با خدا  ‐٣

  عتیدر رابطه با جهان و طب  ‐۴
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  ق یکه ال  میکن  م  ییعنوان امتداد خداوند و از جنس او شناسابا خرد کل، ما خود را به  رابطه با خود در سب زندگ  در

  .  ستیو بزرگوار کرامت

  از عدم زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را  من
   دادم تو را، باشد که با ما خو کن یا نه یآ

  )٢۴٣۶شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

  :  ذهندر رابطه با خود براساس من اما

  .  میمان کرده و در زندان ذهن پر درد و افسرده م  ییشناسا و ذهن  جسم یاریعنوان هش خود را به ما

  ال یهمه روز از لدکوب خ جان
  و سود وز خوف زوال  انیوز ز 

    )۴١١تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  لطف و فر  ن  ماندش صفا م ن
  آسمان راه سفر   یبه سو ن

    )۴١٢تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ییها شناسارا در همۀ انسان  و زندگ   اله  یاریهش    یبا خرد کل، ما همان    براساس سب زندگ   ران یدر رابطه با د   ‐٢

  .  میندار   ییکرده و احساس جدا

  جوهر همه  یو  میبود  منبسط
  آن سر همه  م،یسر و پا بد یب

   )۶٨۶ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  همچون آفتاب  میگوهر بود ی
  همچو آب   و صاف  میگره بود ی ب

    )۶٨٧تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ی سازو دشمن  نی ب و مانع  یسازو مدام با مسئله  میداناز خود م  یها را جداما انسان  ذهنبراساس من  رانیرابطه با د  در

  . میانداز به درد م ران یروابط خود را با د

سراسر رحمت اندر   اله  یاریهش   یو    ابد یخود را م   یدر رابطه با خدا براساس خرد کل، انسان در درون خود خدا  ‐٣

  .  کندرحمت را تجربه م 

  من از چشم تو آواز داد نقش
  ر اتحاد د منم تو، تو من که

  )١٠٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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(در داستان  . انددهیما را از او ترسان  که از بچ رون ی و ب   ذهن یخدا ی اعتقاد به  ، ذهندر رابطه با خدا براساس من اما
  سلطان محمود و غالم هندو) 

  تو میاز ب دم یلرز هم من
  تو میاز اکرام و از تعظ غافل

  )١٣٩٨  تی دفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ورزد عشق م  بت خرد کل، انسان موحد و عاشق بر کل هست   براساس سب زندگ   رونی و جهان ب   عتیدر رابطه با طب   ‐۴

  .ست. و در حال پخش عشق و لطف و آبادان 

  انیهمسا یزان رحمت، ا  ان،یرا  یشراب آمد
  و مشفق بر ولد  نی ریش انیچون دا  انی ساق وان

  
  سرمست رو  یسرمست شو، هر جا رو نیدل از یا 

  دهد ریرا مست کن تا او تو را د رانید تو
  ) ۵٣٧شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

و    عت یطب  ب یانسان مدام به تخر   ، ذهن و من  ی با عقل جزو   براساس سب زندگ   رون ی و جهان ب   عتیدر رابطه با طب   اما

  پردازد.  م  رونی در جهان ب  یخراب 

  رو و شب کور و زشت و زهرناک  کج
  او خستن اجسام پاک  شهیپ

  )١۴٣١ ت ی دفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و برند خودم را هم بخوانم.  یانتخاب  ت یب من

  روزن است  یست آن خانه کآن ب دوزخ
وزَن کردن است  یا  ن،ید اصلبنده ر  

  )٢۴٠۴  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ا ی، بکم زَن ییشه یهر ب  شۀیت
  زَن در کندِن روزن، هال  شهیت

  )٢۴٠۵  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .هیشما واقعاً. برندتان هم عال  دی هم دار ی . چه برندنیآفر نی به! آفربه! بهبه آقای شهبازی:

  . میدیها د زخم اریخانۀ پردود بس نی. از ادیدار اریاخت  طاووس: خانم
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  یشهباز یاز جوزان نجف آباد اصفهان با سخنان آقا  دایخانم فرخنده و خانم آ  ‐٢٨

  

د  حقمه الصذاتِ پاِک ال  
  بد ارِیبود بِه مارِ بد از  که
  )٢۶٣۴  تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  م یستاند از سل بد جان مارِ
  مینارِ مق  یِبد آرد سو ارِی

  )٢۶٣۵  تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  او یِوگوو گفت  قولی ب نیقَر از
  او یِبدزدد دل نهان از خو خو

  )٢۶٣۶  تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  از صفاتِ خداوند از،ینی: ب صمد

  ده ی: مار گز میسل

  ن ی: همنشنیقَر

  

غلط    یهاشهیافکار و اند  د، یآ حساب مبد به  یهانیکه مادر تمام قر  ن» یالقر حضرت موالنا «بئس  ش یبه فرما  ای  ن یقر  ن یبدتر

آن    اصل  شی که پاال  میشووجودمان م  ۀموتور ذهن در کارخان  عیما با تندتند فکر کردن باعث چرخش سر  کهنیماست. ا

  ی ازمندیو ن  ی طلبشهرت  ،یطلبقدرت  ، یطلبچون کمال  ییهاعارضه  شود، م   ق یزربه ما ت    است که وقت   ت ینام من به  سم

  است.   ران یو توجه از د د ییبه گرفتن تأ  دیشد

  میتوانغلط است، چار م   روندکه م   که راه   میو متوجه کن   میرا درست کن  ران یکه چطور د  م یکنمدام فکر م   کهنیا

بد   نیقر   نیاز من ندانند، نخورند و نپوشند و نگردند. خالصه ا   تر شیب  ای میر یموردِ توجه قرار ب  ران یاز د  ترشیکه ب  می بن

جز ترس، خشم، رنجش    یزیذهن چ   ۀکارخان  نیا  یهاو زباله  ز ی. و مواد دورر کندم   ان یمارا در ما ن  ران ید   بیتخر   یهاراه

  .  میده ذهن قرار م ۀو دوباره در چرخ م یکنم  افتیها را بازها، آنآن ختنیدور ر یِجاما به  کهنیا  ست،یو حسادت ن

بد در خود، در     نی قر   نیخاطِر داشتن چن و به  کنداست دور م   که زندگ   ماناصل  یافکار مخرب ما را از خو  ن یا  چرخش

   یاز نزد  حت  خواهد نم  کسچیکه ه م یا شده  خارستان یبا فضابند قت ی . درحقمیکن م جادیفقط درد ا  ران یبرخورد با د 

  ل یخارستان را تبد   نیدر ما گشوده خواهد شد که ا   ییفضا  م،ی را در خود قطع کن  رافکا  ۀاگر سلسل  کهما عبور کند، درصورت 

  مند خواهند شد. همه از آن بهره  ی که از دور و نزد  میکنپر از گل م   به گلستان 
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  ست جانمشد  نی با تو قر تا
  جا که روم، به گلستانم  هر

  
  دل شد  نی صورِت تو قر تا

  بر آسمانم م،یخاک ن بر
  )١۵۶۶شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

    د؟یفرستاد ویدیخانم، و  دایبله آ آقای شهبازی:

  .  تانیبرا   روزیبله استاد فرستادم د :دایآ خانم

  دارد.  در زندگ یادیز ت یاهم د یموضوع مف  ی است که تکرار  نیا  از تجارب من در زندگ  ی استاد

قدر اسمش را در  و آن  دهند نشان م   ادیمحصول را به تعداد ز  ی    غاتیتبل   یهامطالعه کردم که شرکت  ییمثال جا  یبرا

برند مطرح    یمردم    یها براها نفوذ کند و اسم آنکه اسم آن در ناخودآگاه انسان  آورندم   ونیزیو تلو  یمجاز  یهاشبه

  .  دبرو  یترشیفروش ب ها بهشود تا محصول آن

آن    یرو  یاما تمرکز  اندازندم   دوم نگاه  ۀ. دفعکنندنم   مردم توجه  شودم   غیتبل  ونیز یاول که آن محصول در تلو  ۀدفع

  قدر نیکه ا   ستیمحصول چ  نی ا   نمی بابا بذار بب   ی ا  ندی گوتکرار شد، مردم با خود م   غ یتبل  نی . چند دفعه که دوباره ا کنندنم

  .  شوداز آن م  غ یتبل

خواهد کرد و ما    دایپ  یترما مفهوم گسترده  یآن شعر برا  میشعر خودمان را تکرار کن   ترشی ما هرچقدر ب   بیترت  نیهم  به

و    میشعر خودمان را انتخاب کن   مییای. پس ب شودم   تر شیب   مان و کاربرد آن شعر در زندگ   میشومند م از آن بهره  ترشیب 

.  میو حضور را در خودمان شوفا کن  میببر   ن یدرد را در خودمان از ب  شۀیتا ر   م ین خودمان ک  یبرند برا   یبه    لیآن را تبد 

  ممنونم استاد تمام شد.  لیخ

دالر    هاونیلیبزرگ م   یهاحرف شما کامال درست است. و شرکت  نی. درست است کامال. ا  عال  با،یز  لیخ  آقای شهبازی:

  کننداصطالح ثابت نشده قبول م که در ذهن مردم عکسش به   و وقت  کنند م   نندهیپرب  یهادر شبه  غاتیتبل  نیار اخرج تکر

  .  خرندو آن را م  د یگودرست م   آگه ن یکه ا

آن    د یکه خودتان بخر   د یتکرار کن  قدرنیبه شما، ا   فروشدنم  کس    عنی  د؛ یموالنا را به خودتان بفروش   ت یب  د یشما هم با  و

  . دیکن و شما عمل م  گذاردشما اثر م یرا و آن موقع است که رو
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  خانم اعظم از تهران  ‐٢٩

  

اند، من هم  شماره همسر من گرفته  صدی س  ستیاآلن دو   دیاست. شا  ادیها زتلفن  لیهستم. ماشاءاله خ  ری یرا پ  هابرنامه

 ادیواقعاً از تک تکشون دارم    ،یدوستان گنج حضور  ن یبه ا  کنم. سالم م کنمبرنامه. خدارا شر م   یاز ابتدا  جورنیهم

  . خدارا شر. رمیگ م

  نم،ی من برنامه را بب   کهنیا  یبرا  کشند، که واقعاً زحمت م   کنممن از همسرم هم تشر م   ، عال    لیجناب، خ    عال  هابرنامه

  تماس برقرار بشود. کهنیا یبه من کم کردند، برا  لیو امروز هم خ شود،آماده م طیشرا

  ممنونم.  ن،یآفر آقای شهبازی:

   ی   کند و آدم انگار احساس م   کنند، صحبت م  ند ی آکه م   زانیعز ها، واقعًا از  قربان شما. ممنونم از برنامه  اعظم:  خانم

  . شودم  انیما نما یبرا  قشنگ صلح به نیشده، و ارتعاش ا  جادیا کنند که صحبت م   یافراد نیا  یبرا  صلح درون 

  رید  یکه واقعاً امروز و روزها  زان ی تک عزدادند، هر دفعه صحبت کردند و تک  یبه من حسِ خوب    لیجان خ  دا یآ  مامان

 ی ادآوریو   رد یمطلب را ب   راحتواقعاً به شان یهااز دلِ صحبت تواند آدم م  عن یاست،   میمستق   امشانیپ.  کنندصحبت م 

اصطالح نگاه  و به  ن یبنش   دیبودم که با ده یهمبرنامه آشنا شدم و واقعًا نف ن یبا ا سالبشود. من خودم خوب پنجاه ش یبرا 

  . شاهد باش ،بن 

  زی چهمه  کهنیدنبال ا. حاال بهمی گر باشما الزم است فقط نظاره  یجناب شهباز  د،یهاتون فرمودکه شما در صحبت  جورنیهم  و

  د یبا  راحت به  کهنیو ا  میقضاوت نباش  نیاصطالح، و ا اتفاق افتاد به  نیا  ستمی. حاال من تو حضور نردیگ صورت م   راحتبه

  . ردی صورت ب زیچهمه

شش سالم وپنجاه  ریبرنامه آشنا شدم، و اآلن د   ن یبا ا  سالافراد مختلف، مختلف باشد. من که در پنجاه  یبرا  دیشا

بوده باشد که اآلن الزم است نظاره کنم.    یال به گونهدر آن پنجاه سا  امزندگ   یهاهرحال برنامههست، خُب ممن است به

  بنم.  بهدوباره آن را تجر  د یجد  و آگاه  د یبا د

من در دسترس تو هستم، تو    ایخدا   کنم،من به خداوند اعالم م  که،نیا  عن یبودن    میمهم است، تسل  جانیبودن ا  میتسل  و

  . بله:ستی هستم اتفاق ن  م یمن تسل  . وقتباستی واقعاً ز نیو ا  یزی در من، در ظرف من بر  خواهچه م

  باغ که بشفت ز باال  باغ زه زه
   بدر تبارک و تعال  قدر و زه زه

  ) ٩٢شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو
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  کهنیا ای  ست،ین   ندیتو، خوشا  یکه اتفاق نحس است برا ستی . مهم نمیآن وجود را از دلِ اتفاق الزم است احساس کن بله

  .  میپس ما الزم است آن وجود را احساس کن رسد، نظر م به  بای کامل و ز ز یچ  ی است و مثال  ند یتو خوشا  یاتفاق برا

  ۀفلسف  نیاصطالح صدرالمتألهبه  ن یا   جا ول  ل یام، خمحض خوانده  ۀاصطالح فلسفه بوده. فلسفبه  امخودم کارشناس  من

است،    ء  ش  ن ی. که حاال امیندار  یکار  تیاصطالح به ماه که ما به  کند،جالب بحث وجود را مطرح م   ل یخ  ، میدار   اسالم

  .می کار دار  ایاصطالح دنبه  نیانسان، ما وجود را در ا ایاست،   وانیح ایاست،   اهیمثال گ که نیا ای

وجود    میخواهم   م، یبشو  لیتبد  م یخواهم  م،یزنده بشو   میخواهاست. ما اتفاقات را م  نیاصطالح در اتفاقات هم هم به  و

صبور   زد،یر م  یزیدر ظرف ما چه چ  مین یکه خداوند بب   میکنم  دایپ  جا هست که آمادگو آن  میرا، ارتعاشش را حفظ بن 

  . میباش

  نیتر و تحمل کوچ  امدهیزحمت کش  ل یخ  میهابچه  یبرا  کردمفکر م  شهیها. واقعاً من همبرنامه  نیا  باستیقدر زو چه 

  ی هستم و صبور  م یاصطالح تسلکه به  موالنا وقت   یها، درسصدا) (قطعواقعاً    دم نداشتم. ولبه خورا نسبت  راداشانیا

  از کسان   حت   م،یر یگ م  ادیهرلحظه    میبه نظر من. و ما دار  دهدم   یری ادگیبه ما    هاهبچ  رادی ا   قدر حتچه  م ینی ب و م  کنمم

  .  میکن یلحظه. الزم است فضادار نی به ا  م یچون ما الزم است برگرد  رسندکه اشتباه به نظرمان م

ِبدْرِي: خدا رص ل حر یقلب من را وسعت بده. د ایاشْر  ه. به اتفاق ندارم، ان یکارشاءال  

  .عال آقای شهبازی:

  جان هستند.   بایهستند، فر  زانیعز   عال د،یشما هست واقعاً، عال دیکش زحمت م  لیخ  ز، یقربان شما عز  اعظم: خانم

  .  دهمقرار م ران ی. در دسترس ***  عاشق خرد بکنمخودم را آماده م میگو لحظه واقعًا م ن یمن حاضر هستم در ا  وقت

   فت یحاضر باش در خود، ا  یل
  مر تو را ابدی به خانه او ب تا

  )١۶۴٣  تی دفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  باز پس  خلعت را برد او  ورنه
  کسچ یه به خانه  دم یابین که

  )١۶۴۴  تی دفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بنده: )Brand(برند   تیاما ب و

  من  یِهمخو ایمن باش  ایب که
  من  یِرو در تجلّ  نی بب تا

  )۵٧٩  تی دفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  شوم  انیآن آمد که من عر وقتِ
  بذارم، سراسر جان شوم   نقش

  )۶١٣  تی دفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .زان یاز شما، واقعاً از عز  ممنونم 

    با،یز  لیخ  ،عال عال آقای شهبازی:

 یصبور  ند، ینشست، الزم است بنش   د یاست، با  ن یا  زان یمن به عز   یۀکرد واقعاً، توص   یصبور  د ی. بادیزنده باش  اعظم:  خانم

  ستین    هم هست. وجود هست، غم   کرانگیاگر مشالت هست، ارتعاش ب   د یالزم است بدان   د، یابیو محتوا را در  د،یکن 

  م،ینی باز هم بنش  م یگوش دادن ندار  ۀ. اگر حوصلمیبن   تیقانون جبران را رعا  م، یرا احساس بن  ن یخدا را شر، الزم است ا

  از اتفاقات. می . نگران نباشردیگ روز دوباره در ما شل م حوصله روزبه نیا
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  از اصفهان  نیخانم پرو  ‐٣٠

  

  نوشتم.  ٩٣۵از برنامۀ   برداشت  ی  تانبااجازه 

  ی اریچو ما دگر  یابیکه ن ای ب ایب
  ؟ یما به هر دو جهان خود کجاست دلدار چو

  )٣٠۵۵شمس، غزل شمارۀ  وان ید ،ی(مولو

را تلف    زندگ   ،یشاخه به آن شاخه بپر  نیاز ا    با چارچوب ذهن  هرسو را تجربه کن  ، وجو کن جهان هرچقدر جست  نیا  در

  ییسو  سنجد،را م   طیشرا  ییچون حرص، طمع، ترس، قضاوت و خودنما  ییهاتیبا خاص   ذهن و من  رسکرده به درد م 

  . کشدو انسان را به آن سمت م  کندانتخاب م 

اما خطاب    م،یهست  مصنوع   یارهایسمت خداوند برگردد، با ذهن پوشانده شده و ما دنبال  به  تواند ما که فقط م  اصل  جان

  م، یری گکار م   نیبه ا   میسمت خدا رفت؟ ما خالصانه تصم به  دی حال چطور با.  شودگوش انسان نجوا م   هرلحظه به  ارجِع

  . کندشروع به فکر کردن م  عیاست، سر هیا و سرم پولیکه ب   یایمشتر  ذهنمن ول

   که صاف شد در دو جهان ۇرا دل یبشر هر
   غرض که فقر بد بانگ َالَست را بل  دید

  
  او  ریخاک همچو َتل، فقر چو گنج ز عالم

   و الغ بر تَل  یکودکان بود باز  یشاد
  )٢۴٩٢شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

خداست.    ر یکردن وجود از غ   شدن از جهان و خال  ر یخرس نادان، فق   طلب، قطع دوست   ،یو زار   ازیاظهار ن   ی معنو  نۀ یگنج 

  نهادم.  ارت یاخت در  نهیو آ  دمی من از عدم تو را آفر  دیفرماخداوند م 

    مده از دست نهیآ ،یا نه  اهیس اگر
     یتوست و جسم زنگار نۀیروح آ که

     )٣٠۵۵شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

   جسم   ی اریحضور به هش  یاریو ترازو هرلحظه نسبت هش   ر،ی تصو  ن یا   جۀیبدون طمع به نت   دهدهرچه هست را نشان م  نه یآ

بدون    نۀی هرلحظه با آ  م،یبه خدا زنده شو  دی . عاقبت ما باشودهم کم م  نور زندگ   م،ی. اگر کفۀ حضور را کم کنسنجدرا م

  . کندم  صراه را مشخ  نیا  زنگار و ترازو، زندگ 
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  رومه یا  ،یعاشق عشق ما شد  گر
  شش جهت تو بر تو  نیشو از رونیب

  
  یی ایعشق، اگر جو نیرو تو در در

  اندر لب جو؟  باش  بحر دل آن چه در
  )١۵٧٨ شمس، رباع وان ید ،ی(مولو
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  یشهباز یبا سخنان آقا  رازیخانم طاهره از ش  ‐٣١

  

شما و    ی اتفاق افتاده، برا  میرا که با برنامۀ شما معجزه برا  م یب یچندتا ع   ی   خواستم من م   ،یشهباز  یآقا  طاهره:  خانم

  . میدوستانم بو

  . دییبفرما  آقای شهبازی:

   هم در زندگ   لیخ  کردم، هم سؤال م   ل یبا خ  ، لیخ  زدمحرف م   ل یبودم خ   آدم   ی من    یشهباز  یآقا  طاهره:  خانم

کنارش     ال  رفتم م   شد م  حت   اورم،یسر درب   اش از زندگ  دم یدهم که م   یابهیغر   ی    دوست داشتم حت   عن ی  ران، ید

  دارد. ی اکه بفهمم چجور زندگ  کردمم   یسالم و عل  ابان،یمثال در خ   دمیست یا م

  اشیسپارخاک  ی ما برا  کرد نفر فوت م    یکه مثال    فقط موقع  دم، ی درا نم  م یهابیع   نی مثال اصال ا   یشهباز  یبعد آقا 

  گفتمو م   آمدمترسم، م   یاز رو  ول   شناختمرا که نم   ذهنبعد آن موقع من  دم،یترسم   لیآن موقع من خ  م،یرفت م

  کردم،دوباره کار را از نو شروع م   دی کشنم   دوباره اصال طول  و فالن و چنان، ول   کنمکار را تکرار نم   ن یا   ریمن د   ا،یخدا

  . کردمهم سؤال م  ل یخ زدمحرف م  ل یخ اد،یقضاوت و حرف ز و بت یدوباره غ

بهتر شد    ل یخ  برد، ها خوابم نم شب  بنم.  یخوب   ل یخ  راتییبا برنامۀ شما خدا را شر توانستم تغ   یشهباز  یآقا  بعد

.  کنمم   هیاش دارم گر همه  یشهباز  یطور کل آقابه  عن ی  ،یشهباز  یهست آقا  دو، سه ماه  ی حدود    کهنی. تا اامزندگ

  تر شیتکرار کنم، مثال آمدم ب  ل یکه برنامه را خ  دانم سؤال کنم، اصال م   ندارمدوست    رید  یشهباز  یطور کل اصال آقابه

  هم شعرها را حفظ کردم.   لیبرنامه را تکرار کردم، بعد خ  ل یخودم کار کردم، آمدم خ یرو

  انمیبه جمع کنم، جمع و اطراف نینداشت ها، که من بخواهم توه  یریجمع تقص  عنیجمع،    از  م ی  دانمآمدم مثال، نم   بعد

اصال    یشهباز  ی. آقااورمیهمه سر درب    من خودم دوست داشتم از زندگ  کردم،را، من خودم بد بودم، من خودم سؤال م 

م  صبح که   مثالروز   شد  م  بارده    دیشا  یمثالب   رفتم س  ستیشارژ  م   تومان،  پشت گوش   گرفتمتومان  از  از    که 

  .اورمیسر درب شانیهازندگ

تعجب کند من خودم تعجب ماندم که     اصال کس   خواهم که اصال خودم نم   شوددو روز، سه روز م   ر یاصال د  یشهباز  یآقا

او مامانش    د؟یچه خورد  د؟یچند نفر بود  گفتم قبالها م  ح،یتفر  یبا دوستانش برا  رونی ب   رودمن اصال پسر بزرگم از خانه م

نزد؟ اآلن م   شیبرا  بفهمم کجا بوده، چه کس  لیم   ریمن اصال د  دیآ م  رود،زنگ  بوده، اصال آقا  ندارم که   یباهاش 

  .فهمم شما م یهابا حرف  دییگومثال شما م  ، لیدرونم خ نیا  کنمخودم احساس م یشهباز
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اآلن مثال    ، ولبا منت بود  فهممحاال م  کردمدرست م  میهابچه  یخدا من غذا هم که برابسته بود، به  لیدرونم خ  من

ها را دوست  تنها، مادرشوهرم را، خواهرشوهرم را، همۀ آدم  م یهابچه  را دوست دارم، نه  میهابازشده، مثال بچه   لیدرونم خ

  یدارم، اصال  خصوصاحساس به رم. ها دابه آن  

 م  نی اگر شوهرم به من توه   ،یخوب   یهادوست دارم با کلمه  مثال عنی  زم،ی با عز  کند   قشنگ به او م خجالت    م،یگو اصال

در   رمی گم   رومرا م   هیخدا اصال هد   من به  یشهباز  یمن آقا  ول   زند،ی. مثال حرف بد به من م زمی عز  میگو م  کشم،نم

که من بخواهم    شد باورم نم   وقتچیه  ،وقت چی ه  ، رات یی تغ  ی چطور شده. اصال    دانممامان نم  ا یب   هیهد   م یگوبغلم، م 

  سؤال کردنم خوب بشود.  قدرنیا

احساس خوب دارم، احساس اصال پرواز    لیبازشده، خ  لیکه درونم خ   دانمفقط م م یچه بو دانم اصال نم  یشهباز یآقا

. مثال احساس  رونیبروم از خانه ب   رون،ی دوست داشتم از خانه بزنم ب  آمد،م  می که برا یاس خوب احس ی دارم، مثال قبالها 

فقط دوست   ول  د، یآ من م   یاآلن احساس پرواز برا   بذارم، ول  انشیهمه درم  ادوست داشتم ب   دم،یخر م   یزی مثال چ

  نروم.   رونی ام ب دارم در خانۀ خودم باشم و با برنامه، درخانۀ خودم باشم و فقط برنامه. فقط برنامه و اصال از خانه

اآلن مثال دوست دارم فقط در خانۀ خودم    و فالن و چنان، ول دمی را خر زیچ  نیا من   ،فالن  یمثال دوست داشتم آها قبالها

هرچقدر که من بخواهم تشر کنم کم است.    عن ی  کنم،تشر م  لیهم از شما واقعاً خ  ل یخودم. خ  باشم فقط در خانۀ

  جان، تشر، تشر.   یناواقعاً شما، موال ،یشهباز یآقا لیخ

  خب.  لی. ممنونم. خ نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  صحبت کند.  می خواهدهم م  هیهد   حرف زدم، ول ل یخ یشهباز یآقا طاهره: خانم

بله. هد  آقای شهبازی: نه، حرف  ه یبله،  بوده، حرف  لیخ   تانیهاهم صحبت کنند.  .  ندینش به دل مردم م   تانیهاخوب 

  رییو چقدر تغ  دییگوخودتان را م  راتییتغ  دیبنند. شما دار  ر یی اقدام به تغ  توانندکه مثل آن موقع شما هستند، م   ییهاآن

  ممنون.  ل یاثر سازنده گذاشته، خ دی نی ب م  متان هبچه یوحال ر رِیی تغ  نیو ا  دی کرد

  . میخوشحال بودم دوست داشتم به شما بو لیچون خ یشهباز یبله آقا  طاهره: خانم

  صحبت کنند.   هیتا هد کنم م  . پس خداحافظبله  با،ی ز لیخ آقای شهبازی:
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  یشهباز یبا سخنان آقا  رازی از ش ه یخانم هد ‐٣٢

  

  د؟ یخانم خوب  هیسالم هد آقای شهبازی:

  د؟ یخوب هست  یشهباز یسالم آقا :هیهد خانم

  خوب، خوب، بله، جانم؟ آقای شهبازی:

  دوستان به اشتراک بذارم؟  ی برا  توانمرا آماده کردم، م   متن  ی  :هیهد خانم

  بله، بله، چرا نه؟ آقای شهبازی:

  . کنمتان شروع مخب با اجازۀ :هیهد خانم

  کردم  بیکه من ترت  باغ  زه
  کردم  ادیکه من بن یشهر  زه

  )١۵٠٢شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

و چه به لحاظ   یکه چه به لحاظ فرد  م یدوست دار  م،یرا تجسم کن   زهای چ  میتوان و م  میشوکم که بزرگ مها کمانسان  ما

  چیکه مردم در آن خوشبخت باشند، با هم دوست باشند، به هم کم کنند، با ه   م یرا درست کن  یاجامعه  ی   اجتماع

صورت  و هم به  ینوصورت مع. هم بهمیو شاد و در اوج رفاه باش  خت و خودمان هم خوشب  میو جنگ نکن   می دشمن نباش   ملت

خرابه     ی  م یرا بساز  یشهر  جورنیا   مانذهنبا من  میخواهاما ما چون م   م یهست   شهر و باغ  جور نیدنبال ا. ما بهیماد

  بوده است. دهیهمان  یبراساس فکرها  ها،نی. چرا؟ چون همۀ ا میخارستان را درست کرد م،یساخت

 م   میما در خانواده، چه زن، چه مرد تصم  مثالذار  میکه با هم مهربان باش  میری گرِ کار و پول    م یبرو  م،یو به هم احترام بس

  م،یکن که با هم دعوا م  کشدنم   یادیز  قیها به دقاحرف  نیا   ول   میکن  تیترب  خوان و عالخوب و درس  یهابچه  م،یاوریدرب 

  . میو عمل کرد  م یگرفت م یتصم  ذهن چرا؟ چون با من

بق  روماز امروز که به سر کار م  د یگوم    مثال کس  ای طبق مرادش نباشد   کهنیهم   ول   گذارم،همارانم احترام م  ۀ یبه 

م   نیخشمفرد  ای.  شود م  میتصم  یمثالرانیکه دربارۀ د  رد یگ  و قضاوت نکند ول  بتی غ    ذهنمن  یهاجمع  که وارد  نیهم  

  . کردنضاوتو ق بت ی به غ  کند شروع م  شود،م
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چون ما داخل    م، یآور وجود مو به  میکن م   یرا تحر   ییوحدت گدا  یجابه  ول   م یباشوحدت داشته    م یخواهمثال ما م  ای

را خراب     و زندگ  م یجامد شد  ز یچ   یبه    ل یتبد   جهیدرنت   میمرکزمان، باورها را گذاشت  میخدا را بذار  کهنیا  یجامذاهب به

  . میکرد

  م یکنعمل م    ذهنچون با من  م، یتا خوب انجامشان ده   میری گم   م یتصم  که در زندگ    مختلف  یکارها  ا یکارها    ن یدر ا  ما

  ذهن  یو با الوها  میرا انجام ده  یکار   ذهن با من  دی. پس ما نبا میکن کارمان را خراب م  م،یروذهن جلو م  یو با الوها

  .  میآن را انجام ده

  م یدرست کن   آرمان   یاجامعه   میخواه با خرد و عشقش باغ ما را بسازد. ما اگر م  تا خدا و زندگ   م یفضا را باز کن  دی با  ما

زنده     ن عی«کار حق بر کارها دارد سبق»    د یفرما جان مدام م   یموالنا  ن یخاطر هممردم مرکز را عدم کنند، به  ت یاکثر   د یبا

 میدچار درد خواه  م،یکن م   ذهنکه ما با من  ی دارد. چون هر کار  ت یما اولو  در زندگ   نذهو انداختن من   شدن ما به زندگ 

  شد.  

  م ینگاه برنامۀ گنج حضور کنم، هر روز در ذهنم تصم  کهنیاز خودم بزنم. من هم قبل از ا   مثال  بارهنیادر  خواهمم   حاال

نشوم، انصتوا باشم، نترسم، به خودم    قضاوت نکنم، عجله نکنم، عصبان   ران یکه خوب و بد نکنم و دربارۀ د   گرفتم م

  .رهی توقع نکنم و غ  . از کسرمی را سخت نگ یزیچ

فضا را باز    د یکه فقط با  دمیحاال فهم   ول  کردم، عمل م   ام ذهنمن  که با چون    کردم را تکرار م  ها نیا   باز با هر اتفاق  ول

  تمام شد. یشهباز یباغ من را بسازد. آقا  کنم تا خرد زندگ 

  ر ید  دیتوان به ما، م  دیبفرست   دی بن  ویدیو   یرا    نیماشاءاله. خب ا  ،عال  ،خانم، عال  هی هد   با،یز  لیخ  آقای شهبازی:

  نه؟    د،یبفرست

  .شودقطع است، نم  هانترنتیچون ا  هم پر کردم ول  وید یتا ومن سه :هیهد خانم

  .شودچه م  مین یحاال بب  شود،شاءاله مخب ان   لیخ شود،نم آقای شهبازی:

  . فرستمآمد م   حاال وقت :هیهد خانم

  ممنون، خداحافظ شما. آقای شهبازی:
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  یشهباز یسخنان آقا ‐٣٣

  

بب بای ز  لیخ ساله چجور  ی  دین ی.  هفده  م   ینوجوان شانزده،  باکنندصحبت  ما  ب   به  دی .  پ  مییایخودمان  موالنا   غامیکه 

در    یدر وقت در انرژ  د، یبده  ادیبه جوانان، نوجوانان، کودکان. اگر شما موالنا را به کودکانتان    شودمنتقل م   راحتبه

ن   د،ی کنم   ییجوصرفه  جاناتتانیه زدی بشو   ن یخشم  ستیالزم  زورِ  ما  باورها  میزن م   یادی.  تحم  مانیکه  به    میکن   ل یرا 

  . مانیهابچه

چقدر آسان اداره    رد،ی گم   ادی  یی زهای چ   یشما    ق یاز طر  ا یکودکتان به موالنا گوش بدهد    د یگذارم   که وقت   د ینی ب م

  . زندگ یاریهش لۀیوسما، به  ذهنمن لۀیوسآن هم نه به شود،م
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  شهر اصفهان  نیاز زر تایو خانم   نیخانم زر ‐٣۴

  

  .  بااجازتوناصفهان   شهر نیهستم از زر ن یزراستاد خداقوت  سالم

    یاریچو ما دگر  یابیکه ن ای ب ایب
    ؟یما به هر دو جهان خود کجاست دلدار چو

   
  روزگار مبر   یو به هر سو ای ب ایب
   یبازار  ریغ شِینقدِ تو را پ ستین که

    )٣٠۵۵شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

   

  دایپ  یو غمخوار  اریساخته     ذهنکه من  ییهاجهان  ن یکه در ا ایکه به سمت من ب رسدبه ما ندا م    از طرف زندگ  هرلحظه

ست در خود در   افسوس که ما بازار شلوغ  ول  خواند به سمت خود م  هادگ یما را از سمت همان   و درواقع زندگ   کن نم

و با انباشته    میرا از دست بده   کدامچیه   میخواه و نم  م ینیبازار خود را پر م   نبارا   هاشدگتی هوو هرلحظه با هم  میاکرده

چه را که  آن  تواند است،نم  اتیکه پر از مشغول   و ذهن   میاو ذهنمان را پرمشغله کرده  م یها خود را به درد انداختکردن آن

  . کندم   خودش زندگ یایچه را که هست بشنود و در دن و آن ند ی هست بب

  . میدارلحظه ما چونه قدم را برم  نیبه همان قدم اول که در ا  م یگرددوباره برم حال

  .  ذهن من یر یخداوند و حضور و د  ی م،ی دار یلحظه ما دو مشتر نیا در

برا  متیق و هش  ،یعشق، شاد  دهد ما م  یهاشدگتیهوهم  دن ی خر  یکه خداوند  ول   یاریآرامش  که    مت یق  نظر است 

  .  شودو باعث درد و رنج ما م م یاکه در مرکزمان انباشته کرده  ییزهای خواستن از چ ت یهو دهدبه ما م  ذهن من

  ی خداوند که کار او نقد  ای  میخواه و توجه م  د ییکه از آنها تا    ذهن  یهابه من  م یفروشم    ما خودمان را به چه کس   پس 

  .  ندهینه گذشته و آ  باشدو آن لحظۀ حال م  باشدم

ما را در گذشتۀ    ای  دهد وعده م  ندهی در آ  یآرامش و شاد  دن،یاست که ما را در به حضور رس  نیا  ذهن من  یهابیاز فر   ی

مجاز    ذهندر من  هانیو همۀ ا  ستیجز گذشتۀ ناکام ن   یزیچ   ندهی که آ  کندم   دیو ما را سرخورده و ناام  داردخود نگه م

  لحظه است.  نیدر ا  زی ن  در دسترس است لحظۀ حال است و زندگ  اً که نقد ی زیهستند و تنها چ ه یو نس
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جز خداوند که    دی نخواهد خر  کز ما هستند را کس که در مر  ییهانیشد که ا   میخواه  متوجه  م یفضا را باز کن   کهنیا  محضبه

  . دهدو حضور و خودش را به ما ارمغان م  خردآنها را م 

   یماست اله اشتر یمشتر
  برتر آ  نیه یغم هر مشتر از

  )١۴۶٣  تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خانم یتا:

   ساله.٧هستم  تا یاستاد، خدا قوت.  سالم

  شعر از موالنا بخوانم.   ی  خواستمم

  منست  نیشدن در گم شدن د گم
  منست   نییدر هست آ ست ین

  
  وست د یدر کو روم  م ادهیپ تا

  منست  نیخنگ چرخ در ز سبز
  

  دم صد جهان واپس کنم یبه  چون
  منست  نی گام نخست بنگرم 

  
  چرا گرد جهان گردم چو دوست  من

  منست  نی ریجان ش انیم در
  

  است یکه فخر اول یزی تبر شمس
  منست  نی اس یهاش دندان نیس

  ) ۴٣٠شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو
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  از کرج   بایخانم د ‐٣۵

  

شاءاله ان  میموالنا هست   یکه واقعاً مشتر  ییروزها  نیاست. ممنونم از شما. در ا  ها عالقدر برنامهخدا قوت. چه  :باید  خانم

  ما را قبول بند موالنا.  یکه به شاگرد

  .شودم   بایو ز  شوددارد م  دی خاطر برکت موالنا و نبوغ شما و زحمت شما، مفها بهبرنامه  نیاله. بله اشاء ان   آقای شهبازی:

  کرده موالنا.   بیترت   قدر، چه باغبرنامه نبود واقعاً چه  ن یاگر ا :باید خانم

  کردم  بی که من ترت باغ زه
  کردم  ادیکه من بن  یشهر زه

  )١۵٠٢ ۀشمس، غزل شمار وان ید ،ی(مولو

که ما با شما، با موالنا،    دیخدا به دادمان رس  م؟یرفت را م   اگر نبودند ما چه راه   ها نیشما، هم موالنا، هم بزرگان ما، ا  هم

  :دیگو که م ن یهم کند، خود من دارد کار م  که در زندگ یاز موارد   یو واقعاً  میگنج بزرگ گنج حضور آشنا شد ن یبا ا

       را یز یاز خود ستیشو، ن  ستین
  ست ین  تی جِنا تی از هست بتَر

  )۴٩٩شمس، غزل شمارۀ  وان ید ،ی(مولو

  دانمثابت بنند که من م   ری دبه هم  خواهنداش م است که همه  نیخاطر اها بهاختالفات جامعه و خانواده   ترشیب   واقعاً

  است.   تیجنا  ن یعوض بنند و ا خواهند را م رانید  ای کنند مالمت م  ای

نور   میکن  است که سرمان به کار خودمان باشد و سع  نیا  کندما م  یکه دارد رو  یکار  نی تربرنامۀ گنج حضور اصل  نیا

  . میخودمان را بستران 

  دی گورا م   نیموالنا ا  ایگنج حضور گوش بده،    ایب  مییبو  به کس  ستیدر جهان. اصال الزم ن  میارتعاش عشق را پخش کن 

  .  ستین  یازیاصال ن  د،یگورا م  نیا یشهباز یآقا ای

  یاهیجان اآلن واقعاً چه هد هی مثال من مادر، هد  ،یهم به عنوان فرد ،یآوروجود م به  هست  یکه خودت دار  بفهم  کهنیا

  ایکه خدا   میگومن امروز به خودم م  دیگوخانم، واقعاً م  هیهد  نیاست ا  یبرنامۀ گنج حضور، چه جواهر  نیداده خدا به ا

  کمم کن من اشتباه نکنم. 

  ن یخدا را شر، اگر ا  ول  خورد،م   زی ل  میدخالت نکنم، باز پا   قدرنیحرف نزنم، ا   قدرنیخودم را با حرف زدن، ا  هست  

  هزار بار شر. برنامه نبود من چه بودم. 
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کاش هست زبان داشت    
    ها برداشتز هستان پرده  تا

  )۴٧٢۵  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  از آن  دم هست یا  ییگو هرچه
  بدان   ، بر او بست  رید  پردۀ
  )۴٧٢۶  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ادراِک آن، قال است و حال   آفتِ
  به خون شُستن، محال است و محال   خون

  )۴٧٢٧  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که من در    ییآفل و گذرا  یزهای و عدم است، زبان داشت تا از چ  ست یکه در اصل ن   هست  نیکاش ا   یا  د یفرمام   موالنا

   شناسم؟چرا من زبان عدم را نم  . راستداشتها برمپرده پوشانم، و نور عدم را م  گذارممرکزم م 

و    زنمو مدام حرف م  دهمچون اَنْصتوا را گوش نم   ست؟یخدا ن   هیمثل سوت شب  ز یچ  چی که ه  اماموختهیاز موالنا ن   مر

  ثابت کنم.   رانیخودم را به د خواهم . با *** و بحث کردن مشناسمرا م  هادگی در خواب ذهن هستم. فقط زبان همان

خودم ثبات ندارم ول   اصال   مران یبه د  خواهم    بزرگ هفتصد سال    یاست. موالنا  ی بیعج   زی بدهم. چ  ادیثبات داشتن را

  ی آورد برا  ییتای  یخرد و عشق را از فضا  همهنی. اافتیبه عظمت عدم دست    الیو خ  شهی اند  یهابا کنار زدن پرده  ش یپ 

  بشر.   ی داریب 

آفت  کهنیا دل  مانزندگ   ی هاما  که  سبب  ها لیرا  بشناس   ذهن  یهاو  دور کن   م، یاست،  خود  نم میاز  ما   .خون    م یتوان

  . مییبشو  ذهن یها را با خون علت هادگ یهمان

عنوان  به  دیو ما با  شودآلوده م  هادگ یما، در رحم دوم که ذهن است به خون همان  یاری است که هش  نیا  زندگ   ندیفرآ

  .  میکن  ییگشاکرده، فضا ت یبه ما عنا  که زندگ  یاریآمدن از رحم ذهن با اخت  رونی ب   یامتداد خدا برا

ما را    یهادگ یهمان  اتیو آب ح  زندگ  یرویاستعداد است. مثل زبان گشودن، مثل راه رفتن تا ن  یکردن    ییگشافضا 

  بشد که نور حضور است.   رونی ب  یا و از مردۀ نفس ما زنده ندیبشو

  هر دم را عوض  یبِنه بر جا پس
  غَرض  یابیز واسجْد واقتَرِب  تا

  )١٢٧  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  خانم فرزانه از فوالدشهر ‐٣۶

  

  . گذارمرا آماده کردم که به اشتراک م  یتان مطلباجازه با

برنامۀ    یشهباز  استاد ا   کنندم  انیب   شهیکه هم  یا، جمله٩٣۵در  باز    کهنی را فرمودند: «به محض  اتفاق  اطراف  فضا را 

  سمتِ سوها.»  نرو به  دی گوم  زندگ  ،کن م

را از    هر رحمت زندگ   م یکه ذهن را اگر بدون ناظر رها کن  می شومتوجه م   م،یاتَّقوا و حزم باش  ز،ی دم در حال پرهبهدم  اگر

  ر یهرچه د  ایافراد و    ایاجسام و    تیضع و  تواندکه م   تیکردن اطراف هر وضع  ییفضاگشا  یجابه  که نیا   ایو    داندخود م

  .  خواهدها م را از آن  باشد، زندگ

  م، یدم ذهن را بدون ناظر رها کن   ی اگر    عن ی. زندبه نفع خود م  هاتیمدام دست به سوءاستفاده از وضع ذهن کل من  در

  را فراموش کن.  ییشو و فضاگشا زهایچ ی گدا ایو ب ر یو آرامش را ب  یشاد  ن یباز هرچه که م  ایکه ب  رودم  ن یبه سراغ ا

  را ببند   رد یب  زندگ  زهایاز چ  خواهدکه مدام م   چشم ن یا  ندی گوموالنا به ما م  جناب

  چشم خرد  یچشم خر و برگشا  ببند
   ینَفْس همچو خر افتاد و حرص افسار که

  )٣٠۵۵شمس، غزل  وان ید ،ی(مولو

  کند هاست را پنهان مارزش ما انسان  ن یباارزش که هم   زندگ  زهاست، یخواستن از چ   که مدام به دنبال زندگ چشم  حاال

را    اریو اخت  بردها مرا از ما انسان  نفس عقل زندگ  نی. ابردخود م  لیبه م   دنیرس  یما را به فروش برا  دگ یو هر همان

  .  دهدبهتر م   ترشیبه دست هرچه ب

نگرفتن    ی جد  تواندباشد، م  رانیکم به د  یکردن عشق در جهان باشد، به خدمت درآمدن برا  یجار  تواندم    زندگ  عقل

باشد که    نیا   تواندنگرفتن فکرها باشد. م   یگذشته باشد، جد  ذهن   یرهای برنگشتن به تصو  تواند باشد، م  هاتیوضع

 ذهنخود را با مناصال   مین یبزرگ نب  .  

ما بارها    ی برا  یاز موارد که همه را جناب شهباز  یاریو واهمانش به انسان بدهد و بس   ییقدرت شناسا  تواند م    زندگ   عقل 

. و با نبودن عقل  میده موارد را از دست م  ن یهمۀ ا  دگ یاند، که در صورت نبستن چشم همانکرده  انیو بارها کامال واضح ب

  .  میشوم  ییافزاکار  ری ها تنها درگما انسان  زندگ

خطرناک است چراکه مدام در    اریبس   وید  ن یبا ا   . زندگ کندم  نیقر   ویما را با د  که در خواب ذهن فرورفته زندگ   چشم

  . میشوهمان مسئله م ایدرد   دیحال تول
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ها در جهنم ذهن  بدون قرار گرفتن ما انسان  تواندم   م یکن  ی اوت، سپرقض  ایبدون مقاومت، و    ت،یرا اگر با رضا  زندگ

جز    یزیچ  جز عشق،  یزیچ  ری که د  صورت باشد، به  تواندبخش مساده و لذت  اریبس  ییدر فضاگشا  باشد. درواقع زندگ

  . مینی فکان نبقضا و کن

  موالنا دارند که  جناب

  اندیبندگانِ بند  عاقالنش،
  اندیو قند یشر عاشقانش،

  )۴۴٧١  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

تىهًا مهارِ عاقالن ایارک  
تىعاً بهارِ ب ایادالنیطَو  
  )۴۴٧٢  تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

به اطاعت    تیخود و رضا  لیم   یکار گرفته، از رورا به   است و عقل زندگ  ییکه در حال فضاگشاعاشق و هر آن  ند ی گوم

ناچار دست به اطاعت   یاز رو  نند،ی ب را با ذهن م  هاتیکه وضععاقالن و هر آن  جز شر و قند ندارد. ول  یزیو چ  دی آدرم

  ار یاخت  یفرد  ن ی. چراکه چندهدم  هیهد   ی و قند  ی خود را به عاشقانِ شر   انو رو  سادگ  ، . که حال زندگزنندخدا م 

  است.دست گرفتهرا به ت یوضع نیا

قدرت کشش ما را نداشته باشد.    یادگ یهمان  چیکه ه   کندم  جادیدر ما ا  یدرپ یپ   ییکه فضاگشا  ندی فرمام  یشهباز  جناب

  کند، نم   ها را عمل فکان آنبر طبق قضا و کن   ذهن که زندگ   یهادر برابر خواسته  ها،یمرادیدر ب   ی درپ یپ   ییفضاگشا

بودند    یجد  ار یبس   زمان    یکه    یی هاتیوضع  ن یاز  ا   کدام چی ه   م یشومتوجه م   اقع. که دروکند ر ما باز م را ب   چشم زندگ 

  . دهدم  هیبه انسان هد  یی فضاگشا یاست که جناب موالنا در پ  ی انی ری ش نیو سخت، اصال وجود ندارند و ا 

تا مبادا ذهن ما را    م ینی بب  نهی در آ  دیرا با   دگی همان   یکه    دهد م  نیخبر از ا   م، یدیرا در خود د  یایمرادیهربار که ب   حاال

  . میوارد جهنم شو ایببلعد و  

  ممنونم استاد.   لیخ

  . نیآفر  د،ی مف ل یخ با،ی ز لیخ آقای شهبازی:

  

 


