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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  

  ☎☎☎٩٣٩-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎
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  3صفحه: 

 
  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵  نوشهر از زهرا  خانم ١

 ٩ یشهباز یسخنان آقا ٢

 ١١  یشهباز یخانم مهتاب از لرستان با سخنان آقا ٣

 ١٨  یشهباز یسخنان آقا ۴

 ٢٠  یشهباز یاز فوالدشهر با سخنان آقا تایخانم آرم ۵

 ٢۵  یشهباز یسخنان آقا ۶

 ٢۶  محسن و همسرشان خانم اعظم از دامغان یآقا ٧

 ٣٠  یشهباز یسخنان آقا ٨

 ٣٢  از تهران ریام یآقا ٩

 ٣٣  �🔹🔹�بخش اول   انپای�🔹🔹� -

 ٣۴  فرزانه خانم ١٠

 ٣٧  استرالیا از جانمر خانم ١١

٢١  ۴٠  خانم دیبا از کرج  

٣١  ۴٣  فرشاد از خوزستان آقای 

۴١  ۴۵  ی شهباز یاز جوزان با سخنان آقا دا یخانم فرخنده و خانم آ  

۵١  ۵٠  یشهباز  یاز دانمارک با سخنان آقا عل  یآقا 

۶١  ۵۴  یشهباز یخانم زهره از فوالدشهر با سخنان آقا 

 ۵٩  �🔹🔹�دوم بخش   انپای�🔹🔹� -

٧١  ۶٠  فریده از هلند خانم 

٨١  ۶٢  بیننده آقای 

 ۶۵  داریوش از ژاپن  آقای ١٩

٠٢  ۶٨  زهره از آمل  خانم 

١٢  ٧١  پروین از اصفهان خانم 
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

٢٢  ٧٢  آقای عارف از اصفهان 

 ٧٣  و فرزندانشان از بروجن  نبیخانم ز ٢٣

 ٧٧    رازیاز ش هیخانم طاهره و خانم هد ٢۴

 ٨٠  یشهباز یخانم زهره از کانادا با سخنان آقا ٢۵

 ٨۴  اکرم از نجف آباد خانم ٢۶

 ٨۵  طاهره از تهران خانم ٢٧

 ٨٧  �🔹🔹�وم سبخش   انپای�🔹🔹� -
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  خانم زهرا از نوشهر‐١ 

  

   ول  زدم، زنگ م  د یکه زنگ زدم زودتر. من دو هفته قبل زنگ زده بودم نبا  خواهم. من معذرت م نمینازن   نیسالم بر قر 

  من مطلبم را بخوانم.  دی دهمن هم مشل خانم فاطمه را دارم اگر اجازه م 

  . دییبفرما  آقای شهبازی:

خوب   ل یم را خکه ارتعاش حضورشان حال  زمی سالم بر خواهران و برادران عز طور نیو هم نمی نازن  ن یسالم بر قر زهرا: خانم

. با  کنمم  و در کل با شما زندگ   برمبهره م  اریبس  ،یها و چه در کانال معنوچه با تلفن  شانعال  یهاامیو از پ   کند م

تا   برمکار مروزمره به  و در زندگ   رمی گپند م   تانی هاو شادم، و از تجربه  خندمم   تانیهادهو با خن   کنمم   هیگر   تانی هاهیگر

  بال نخورد. واریسرم به د 

  سرش   دیبال نا واریبه د تا
  پند دل آن گوش کرش   نشود
  )٢٠۶٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ریی مدت تغ  نیکه چقدر در ا   نمیبو م  رمیگ م  ادیو    کنمرا حفظ م   اتیاب  رومشان مصدقهقربان  کهکودکان عشق درحال  با

  است.  نیقابل تحس میبرا   نیاند، و اداشته شرفت یاند و پ کرده

اما من هم مثل    زدم،ساعت زنگ م   ن یدر ا  د یکه نبا  دانم هستم از نوشهر، مازندران. دو هفته قبل زنگ زدم و م   زهرا

دوستشان دارم و از همۀ    لیکه خ   م یکه روز چهارشنبه تماس گرفتند، مشل دارم. و در پرانتز بو  انیخانم فاطمه از گلپا

  . برمو لذت م   رمی گم  ادی  اریبس  شانیهاامیپ 

  یکار  کهنیداشتم از ا  یدی«اشتباه نکردن» بود، اما من در تمام عمرم در اثر پندار کمالِ بزرگ، ترس شد  شانیا  مشل

همۀ عمرم با همه    رد،یم را بخشم او دامن   کهنیانجام بدهم و او را دچار خشم کنم و از ترس ا   یریکسِ د   لیبرخالف م 

و از من بخواهند    ندیبه من بو کهنیرا که از من داشتند، قبل از ا   و توقعات  رهامدارا کردم و کا امباطن  ل یبرخالف م   حت

  .دادمزودتر انجام م  ل یمن خ

ندارم از    ردم و زنگ زدم، و ترس حاال به پندار کمالم غلبه ک    نکردم، ول   دلم زندگ   یترس اصال برا  نیخاطر ا در کل به  و

  را که دلم خواست انجام دادم.  یاست کار ن یکه چرا زود زنگ زدم، مهم ا  دیبه من اعتراض کن   کهنیا

  ییتوانا  دانمو م  رم یپذ لحظه م  ن یرا در ا   امیاریهش  تیف یبزرگ ک   ت یبترسم. من مسئول  خواهمگرفتم نم  م یواقعاً تصم  رید

من    صورت بالقوه وجود دارد، ولها در بدوِ خلقت بهتنها در من بله در همۀ انساننه  ییتوانا  نیانجام آن را دارم، چون ا

  . کردمچندوقت قبل از آن خبر نداشتم و از آن استفاده نم  نیبود تا هم   نیی پا امکرهصفدر چون کر یقول آقابه
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  6صفحه: 

  کنم، به آن افتخار م اریگنج درونم آگاه شدم و بس  نیتان از ا گرانهروشن  یهاو آموزهحضرت موالنا    اتیلطف اب اآلن به  ول

ما  دمیو فهم به  ی برتر  ۀیتنها  به  ی عنوان  من  اانسان، استفادۀ درست و  از  «توانا   ن یموقع  و قدرت    یی«گنج» که همان 

است    است و فان   جهان   نیکه ا  یرید   زی مقام، پول، شهرت، و هرچ  ،یشل ظاهر  هلحظه» است، هست؛ ن  نیانتخاب در ا 

  و بقا ندارد. 

اش را  مثل همسر خودم. تجربه  ان، یآقا  یبرا  کند م  ری تأث  ل یخ  شان یهاامیپ   نیبدهند. ا   امی که پ   کنم خواهش م  انیآقا  از

  ! ادیز  لیمؤثر است، خ  لیدر خانه، خ نمی ب م

  .من وقتتان را هم گرفتم د یببخش 

  . دیکن خانم. شما در وقت خودتان صحبت م د یفت . نه، وقت نگربای ز لیخ آقای شهبازی:

  

  را هم بخوانم.  )brand(ممنونم. برندم   زهرا: خانم

  ات سیتن، مجو از ع زندگ 
فرعون کام  مخواه از موس ات  

  )۴۵٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  معاش    ۀشیدلِ خود کم نه اند بر 
  تو بر درگاه باش  د،یکم نآ ش،یع

  )۴۵۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بدن، خرگاه آمد روح را  نیا
  مر نوح را مثال کشتئ ای

  )۴۵۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

    خرگه  ابدی چون باشد، ب تُرک
   درگه ِزیچون باشد عز  خاصه
  )۴۵۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

است،     منظور زندگ  جانیدر ا   و موس  س یاز ع   کهنیا    عنی،  ۴۵٣  ت یاز دفتر دوم است، ب   اتیاب  ن یمنظور در ا   که نیا    عنی

نبا غ  م،یبخواه   مانفعل  زندگ   یبرا  میبخواه   مانیهادگی همان  یبرا  یزی چ  دی ما  خدا  «از   ری مثل    ظن خواستن،  را  خدا 

  .شودکم م  ماناز ما از زندگ  شودکم م   ول  م،یخواهم  ادیز م یکنفکر م  ست»افزون
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  7صفحه: 

بعد از    میاوردیکم ن   مان که تا حاال در زندگ  یجورنیهم  م،ی بر درگاه باش  میلحظه باش  نی. اگر در ادیفکر معاش را نکن  و

اش  که ما تا آخر عمرمان پرورده  امدهین   ن یا  یبدن ما هم برا  ن یبود، ا   نوح آمده  یبرا  که کشت   یجورنی. و هم د یآهم نم   نیا

  . میبابد روحمان را پرورش بده   مان،یاریهش یاست برا  گاهمهیخ  ی گاهخر   یبه خاک؛    میو بسپار  میکن 

ها و همۀ انسان  کندخودش کار م   یدارد رو  ریمس   ن یاست که در ا  انسان   ر، یمس   ن یاست که در ا   نظر من کس«تُرک» هم به  و

خرگاه    نیو ا   کند موقع استفاده م خداوند به  ات یچون از عنا  زتر، یعز  ل یخداوند هستند، اما تُرک خ  زی درگاه هستند عز  زِی عز

  .کند م  دای پ   آورد،دست م را به

  .بای ز ل یخ ن،یآفر آقای شهبازی:

  :میگوفقط م  م؟یاصال چه بو. دیو رو کرد ری را ز مانزندگ د،یرا عوض کرد مانزندگ  یشهباز یآقا  زهرا: خانم

  شبهمان گر ز فل، زهر ببارد همه بر 
  شر اندر شر اندر شر اندر شرم من

  ) ١٣٩۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

که    م یرا بو  نیکارشان ارزشمند است، ا   ن یبدانند چقدر ا  کهنیا   ی. براکنمتشر م    لیپور و گروهشان هم خزارع  یآقا  از

از    م،یو از سپتامبر هم نت ندار   م،یمحروم شد   ونیبرنامه از تلوز  ن یا  دن یاز نعمت د  د یشد  تِی خاطرِ پارازما از بهار امسال به

  .م یرا استفاده کردن هم محروم شد  هاامیدادن و پ امیتلرام و پ 

ما را با    pdf  نیو هم  کندبرنامه را باز م  pdfزور  به  حت   کوچ است، گاه   فانوس نفت   ی مثل نور    جانینتِ ا  قدرت

  . میکه از خدا دور بشو  گذارد نم  کند،برنامه وصل م

  ا یدور از حضورِ اول  یشو چون
  دور از خدا ی اگشته قتی حق  در

  )٢٢١۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خدا  نیکه خواهد همنش   هر 
  ایدر حضوِر اول  ندینش تا

  )٢١۶٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   گر بِسل ای حضورِ اول  از
   کل یز آنکه جزوِ ب هالک تو

  )٢١۶۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  وا برد  مانی از کر  ویکه را د  هر 
  سرش را او خَورد  ابد،ی کسش  یب

  ٢١۶۵ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  زمان   یبدَست از جمع رفتن  ی
  بدان  وین نیباشد، ا طانیش مِر

  )٢١۶۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که    میخُب از خداوند مچر   ول  د یندار   یازین   زهای چ  ن یبه ا  دانم . سوم آبان تولدتان بود، م میگو م   یرا هم تبر   تولدتان

نبا   دی جهل آگاه کن  ن یقرار داد، ما را از ا  ری شما را خلق کرد، در مس عمر درد     یو    میکرد م   که زندگ  یجورآن  د یکه 

  . میدرد بش  م، ید یکش

داستان خرس    یهاجان. امروز داستان و نکته  سایمخصوصًا خواهر قشنگم پر  فرستند،م   دئوی که و   زان یاز همۀ عز   طورنیهم

ه هست و با  نکت  لیلذت بردم، خ   لیخ   نم؛ی قطع شد نتوانستم بب  ریداشتم، بعد د   قیقسمتش را توانستم توف  ی را من  

  من.   یباز شد برا یادیز  یهانکته  شانیا  انیب 

   . وقتردیلغزش ما را ب   یجلو  تواندداستان «داشتن حضور ناظر مداوم» است که م   نینکته در ا  نیتر نظر من مهمبه  و

ضرورت»     نورافکن ما را «مفت  نیچون ا  م،یدارو درست برم   ویحتماً قدم اول را ن   م،یهست  ونهادیچون ن   مین یدرست بب 

  باشد. یبتواند در ما جار  نه کوه، تا آب زندگ  م یکه دره باش ست ا نیکه صالحمان در ا  میدان و م  کند م

شخص    یرا از    ریحرف ناصح، خ   تواندمظنون بودن نم   نیخاطر هم ش دارد و به  ند یبدرست نم  کهنیخاطر ا به  ذهن من

  بدهد.   صی درست تشخ  توانستبدهد. اگر به اسلحۀ حضور ناظر مجهز بود م ز ییبدخواه و حسود تم

  .دوستتان دارم لیخ یشهباز ی. آقارمیگ نم  نیاز ا  تر شی را ب  وقتتان

  . سپاس. کنم. خواهش م عال  ممنونم. عال با،ی ز لیخ آقای شهبازی:
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  یشهباز یسخنان آقا ‐٢

  

و در    د ی ریگ م   ادیو خوب    د یکن موالنا را تکرار م  ات یاب   ن یشما ا  که نیکنم از ا   من قدردان   د ی خوب. اجازه بده  اریبس اریبس

  . رمیگ من مزدم را دارم م عن ی د، یکن استفاده م  تانزندگ

   بعض  د ینبا   ول  م، یاشتباه نکن   شودنم   م، یکن که فرمودند گفتند؛ ما حتماً اشتباه م  یادی مطالب ز  نیمطلب مهم ب  دوتا

  .  میکه حتماً اشتباه بن می اصطالح بنا کنبه یرا طور مانبعد زندگ  م،ینکن ت یرعا دهدم  ادیاصول را که موالنا به ما 

ها  از آن   ی.  میعمداً و دانسته اشتباه نکن  م،یکن   یریجلوگ  د ی که مقدور است از اشتباهات با  جاتا آن   ول  میکن م   اشتباه

  . میانجامش را قبول نکن  م،یست یرا بلد ن  یاست که اگر ما کار ن یآن ا یهااز جنبه  یقانون جبران است.  ت یعدم رعا

  د یشما دار   عنی  م، یستیکه بلد ن  م یکنا قبول م ر  یموضوع است که ما کار  نیاز ا    ما ناش  یامروز   مشالتِ حت  تر شیب 

  ریناپذ که حتماً در آن اشتباه باشد و اشتباهات جبران  دیگذارم    اصول  یرا بر رو  تانکه زندگ  دیکن م  میاوضاع را چنان تنظ 

  باشد.  

اند،  که بلد هستند، درسش را خوانده   دست کسان   م یرا بده   ه یبق  م، یانجام بده  م یاز کار را که بلد هست  آن قسمت   دی با  ما

  . اشی  نیهمه را بلد باشد، ا تواند نفر نم  ی کارها هست که   لیها تجربه دارند. خ اند، سالکرده ن یتمر

است که همۀ    ن یآن ا  و  میری گنم   ادی  م، یری ب  ادیمان  بله همه  م،ییگوو هر هفته هم م   مییگو که هرچه که ما م  رید   ی

  .م یخودمان کار کن یرو دیخودمان باشد. ما با ی ان و تمرکزمان و توجهمان و کارمان روحواسم

با  دهد، نفر به شما فحش م   ی   د ین یبم   د یشو شما رد م  اگر  از    یزی که چه چ  دی نی بب  د ییای ب   د، یفحش را بشنو  د یشما 

  .  دیعوض کن  د یخودتان را با

  ی   د یرا حرف زدنش را؛ شما با  اش زندگ   ست یاست، بلد ن   وانهیآدم د  نیکه بر طبق پندار کمالتان خب ا  دییبو  د ینبا  شما

  . دیخودتان را درست کن د یتوان است که شما م  یطورنیحتماً. ا  د یرا عوض کن یزیچ

پندار کمال ما که م   ا یشخص مقصر است    ن یا  د یگو که ذهن شما م  افتد م    اتفاق  هر همه   د، یگوهمه مقصر هستند، 

کار را    نیا   د یتوانبا ذهنتان م   د یتوان و شما با ذهنتان م  دیگردان را برم   ن یشما ا   ول  دانند نم  هیبق   دانم،مقصرند، من م 

  . دی بن

  ریکه تقص   کند من قضاوت م  هرچقدر هم ذهن   افتد، م    که هر اتفاق  د یقرار بذار   د یتواناآلن با خودتان م   ن یهم  شما

  دی من با نه!  د،یی به خودتان بو  دیاست، آن است، آخرِسر برگرد   ن یا  ر یتقص  دانم همسرم است، نم   لیهمسرم است، فام 

  عوض کنم.   خواهمچه را اآلن م  نم یبب 
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  10صفحه: 

را عوض    رانید   دیخواه. اگر شما ممیرا عوض کن  رانید  خودمان را، جامعه را و حت  م یتوانهست که ما م   یطورنیا

  . دینداشته باش ران یبه د  یکار د، یخودتان را عوض کن  دیاول با د،یکن 

  دهم،را که بلدم انجام م   یکار  کنم، م   ت ی قانون جبران را رعا  کنم، ندارم خودم را عوض م   با کس   ی است، دوتا: کار  مهم

  . ستیمهم ن  چیه  شنوند، هزاران نفر م کهنیاگر اشتباه کردم، پندار کمال من اجازه بدهد که به اشتباه اعتراف بنم ولو ا 

به اصالح دارم، من    لیمن م   کنم،گونه عمل م است که من واقعاً انسان  ن ینشانۀ ا اعتراف به اشتباه نشانۀ حضور است،  نیا

اشتباه    عن یاشتباه است    لیرا، ادامه به اشتباه خ  ران یخودم را، هم د   قف کنم، هم زندگرا متو  امیکارخراب  خواهمم

  به توان دو است.  

باهمان  یاشتباه کرد  یدیفهم  وقت ببخش   ست،یجا  به همه اصال، ه   دی اگر دشمنت هم است بو اشتباه کردم  فرق    چیو 

ساله باشد انسان هفتاد  ی  خواهدساله باشد، مساله باشد، دهجبچۀ پن   خواهدم   د، یکنخودتان کار م   یشما رو  کندنم

  فوراً آن هم. دی کنباشد. شما اعتراف به اشتباه م   هانیا  نیب ای
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  11صفحه: 

  یشهباز یخانم مهتاب از لرستان با سخنان آقا ‐٣

  . زنمقطع شد، گفتم از لرستان زنگ م ام. روز چهارشنبه زنگ زدم گوشزمیاستاد عز  میسالم عل

  . دیی . بله بفرمادیکرد صحبت م  بای هم ز  لیبله، بله، بله. خ  آقای شهبازی:

  شعرها را بخوانم؟ مهتاب: خانم

  . دی. شعرها را بخوانیآر دی شعرها را بخوان  آقای شهبازی:

    مهتاب: خانم

  من   ارِیو  نی تو قر  یدوش عشق را: ا گفتم
  کنارِ من  نیاز ا بینَفَس غا ی مباش  چیه

  
  دور مشو ز چشم من  ، من دۀیدو د نورِ

  کم من از شرارِ من  ،من نۀیس شعلۀ
  

  من  فِ یمن، خوبِ من و لط فِیمن و حر  ارِی
  من، باغ من و بهارِ من   فِیمن و ظر  چستِ

  
  من سحابِ تو دۀیتن من خرابِ تو، د یا

  من  قرارِیدلِ ب  نیآفتابِ تو، ا ذرۀ
  

  بشا و مشلم حل کن و شاد کن دلم لب
  تا کجا رسد پنج و شِش قماِر من  کآخر 

  
  من  یِ شبِ حامله از برا  نیا دیکه چه زا تا

  من؟ خمارِیب به کجا کشد بو مست تا
  

  چه عمل کند عجب ُشِر من و سپاس من  تا
  من   نهارِیچه اثر کند عجب ناله و ز تا
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  12صفحه: 

  دوتو یتو را که تو در غم ما شد  : خُنُکگفت
  کاِر من  دهی بز  یتو راست در جهان ا کار

  

  من  پرستِو پستِ من، عاشق و م  من  مستِ
  بارِ من  دیاو ز دستِ من، هر که کش برخورد

  

  نه ز سر شیکه تو راست کر و فر، مجلسِ ع رو،
  نظر دهد نظر، عاقبت انتظارِ من  زانکه

  

  تو مرده را؟ که چون زنده کن  : وانماگفتم
  اعتباِر من  یتن مرا از پ نیکن ا زنده

  

  از تنم مجو، زنده کنش به نوِر هو تر مرده
  تن جانسپاِر من  نیهمه جان شود تنم، ا تا

  

  اعتبارها  یادهی: ز من نه بارها دگفت
  نشد عجب قدرت و کار و بارِ من؟  ن یق یتو  بر 

  

   کجا شود دل ر یس  دل، ول دی: دگفتم
  من؟ ارِیشه و شهر  یا بت، یُلطَف و عجا از

  

  یادر زمان گوشِ مرا به گوشه دیکش عشق
  فسون، فسونِ او دام دِل شاِر من  خواند

  )١٨٢٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  نیخواندم ا پانصد بار    »یروز چهارشنبه زنگ به تو زدم، پانصد بار خواندم «بداد پندم استاد عشق ز استاد  یشهباز  یآقا

ها  خدا، صبححالم خوب است به   لیوارد بدنم شده، خ   ت ینهایب   یانرژ   یکه زنگ به تو زدم    شعر و غزل را، از ساعت 

  :میگورا م  » . مثال صد بار «حبر و سنخوانمم  یمثنو شومبلند م 
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  13صفحه: 

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

  )٣١٩۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  :میگو. بعد م خوانمرا م  صبر و خاموش دانم،. نمشمارمدانه دانه م رم،یگدستم م  ح یصد بار، تسب   عنی

  که جنّت از اله  غمبریپ گفت
  مخواه  یزیز کس چ ،خواه هم  گر 

  )٣٣٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  مر تو را  لمیمن کف  ، نخواه چون
نَّتأوٰىجخدا  دارِیو د  الْم  

  )٣٣۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  :میگونداشته باش فقط از خدا داشته باش مهتاب. بعد م  کسچیانتظار از ه عن ی  خوانمها را م  نیا

   ییایمی ک   امبر یاز پ اموزیب
    ییرضا  دههر چِت حق دهد، م که

  

    دی لحظه درِ جنّت گشا همان
  ییدر ابتال  یشو تو راض چو

  )٢۶٧۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  :خوانمم  بعد

  شناس  بانرا نوح و کشت  ول  هر 
  خلق را طوفان شناس  نیا صحبت
  )٢٢٢۵ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  نر   یو اژدرها  ریاز ش ز یگر  کم
  کن حذر  شانی و ز خو انیزآشنا
  )٢٢٢۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  14صفحه: 

    برندروزگارت م تالق  در
  چرند م اتیبیغا ادهاشان ی

  )٢٢٢٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  .  دندیحتماً برنامۀ چهارشنبه را ند  هالیچون خ  د،یکن   هم خودتان را معرف  کمی .  نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

م   یآر  مهتاب:  خانم زنگ  کوهدشت  از  مهتاب هستم  لُر   . چونزنممن  فارس  م،یکه  است،   َل متوجه    ادیز  زبانمان 

اش  . همهرومنم  ییجا  چی ه  کنمبرنامه را گوش م  نیکه ا   اش در خانه بودم و از موقعهمه  رفتم، نم   ادی. مجلس ز شومنم

در   شوند، جمع م  م یهابچه کمی  ندیآ م  میها. بچهکنمار مخودم ک یو رو کنم ات را گوش مبرنامه  نمی نشام مدر خانه

  .  کندزود جمعم م کم یجمع  ؟یشهباز یآقا میگوچه م  د یدی. فهممی آ م زود هم شومجمع جذب م 

  شود، . ساعت شش شروع مشود تان شروع متا برنامه  خوانمغزل م  شومچهارشنبه ساعت چهار بلند م  یروزها  منتها

  درست است؟ شود،کم شروع م شش ده

  د؟ یچقدر مدرسه رفت   د؟ی شما مدرسه رفت نمی بب خواستمبله، بله. م  آقای شهبازی:

قدر سواد نداشتم،  کار نداشتم. آنپشت  رفتم،رفتم، آن هم نم   کم   ی نهضت    یمدرسه نرفتم.    چی نه، نه ه  مهتاب:  خانم

  .  ری شعر بخوانم د  تیفقط بلدم برا 

  :خوانمم  بعد

    شیخو  یهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یگشتند از موال باخبر 
  )۴۴۶۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شد قالووز بهشت  یمرادیب
  خوش سرشت  یشنو ا حفةالجنة

  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  :میگوم  بعدش

   ناموس خلق خواه عاشق اله یا
   در عشق هست خام   و پادشاه  ناموس

  

  د ی و چند با چونیب د، ی چو قند با عاشق
  سام  ستکآن حضرت د،یبلند با جان

  )٢٩۵۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  15صفحه: 

  است نام اوعشق شده ست،یاکرانهیب لذت
  است، ورنه جفا چرا بود  ت یخود شا  قاعده

  )۵۶٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  :میگوم  بعد

  شر و صبر   یب  ماند از کاهل  هرکه
  جبر   یپا ردی داند که گ  هم او

  )١٠۶٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  جبر آورد، خود رنجور کرد    هرکه
  در گور کرد   اشیهمان رنجور تا

  )١٠۶٩ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  به الغ  یکه رنجور غمبریپ گفت
  چون چراغ  ردیآرد تا بم رنج

  )١٠٧٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  . نیآفر ن،یبه! آفر بهبه آقای شهبازی:

  ست،ین  ذرهی   خوانم، شعر م  سرهی حالم خوب است. تمام روز در خانه تنها هستم    لیشرت. خ   ایخدا  مهتاب:  خانم

  . لیخ   لیخ   ، لیخ  خوانم، م   زی چهمه  خوانم، م  یمثنو  خوانم،شعر م   ه   م، یشوظرف م  کنم، پاک م   ی سبز  کنم، کار م 

سارا،    ی شرت برا  ایخدا  سا،یخانم پر  یشرت برا  ا یشرت. خدا  ای. خدا زمی پدر عز  زم، یمزاحمتان نشوم استاد عز   رید

  . ادینم ادمی  هیاسم بق  هیهمه، واال د یشرت برا ایخدا ا،یپو  یشرت برا ایهمه، خدا یهمه برا ی شرت برا ایخدا

و با    د یسواد ندار  یطورآن  دییگوم   د، ی. شما که واقعاً مدرسه هم نرفت بایز   لیخ   با،یز   لیخ  ن، یآفر  ن،یآفر  آقای شهبازی:

به    یزی چ  یاهیتوص  ندیگو چه م  ی   یشنهادیپ   یخوب شده    تانو حالتان خوب شده، زندگ   دی شعرها مأنوس شد  نیا

  که مردم چار کنند؟  د؟ یمردم دار

. من  کندمن اآلن همسرم نگاه م   دیاخبار نگاه کن   د ینی ننش  د،ینی نب  ون یزی تلو  دی شعرها را بخوان  دی نی بله. بنش  مهتاب:  خانم

شعرها را    کنم، شما را نگاه م  یهابرنامه  نم ی نشم  دم،ی دارم، ماهواره خر  ییکوچولو  ونیز یجدا دارم تلو(اتاقِ)  ۀخودم خان

  فقط سوت! کنم، سوت م زندهمسرم حرف م  نم یب. م کنمشر خدا م خوانم، م  یمثنو خوانم، م

  یی ساز در آخر زمان کرد طَرب اری: « میگوم



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۳۹-۱مشار

  16صفحه: 

او جِدِّ جِدّ» م  باطنمعن   شود  م   »، ییز که جِدّ جِد است، «باطن او جِدّ جِدّ، ظاهر او با  ییآن فضاگشادعوا که م   د یگوشود  

  اصل است. ییخداوند است، فقط فضاگشا یِباز  نیاست، ا  یباز  نیا

  یی ساز در آخر زمان کرد طَرب اری
یی او جِدِّ جِد، ظاهِر او باز باطن  

  
  علم کشت  نیبد اریعشّاق را  جملۀ

  یی نکند هان و هان، جهل تو طنّاز تا
  )٣٠١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  :میگوم  بعد

  در روز و شب ما را   ی بد  نیالدنه عشق شمس اگر 
  ز دام و از سبب ما را   یکجا بود  ها فراغت

  

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

  )٧١شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  :میگوم  بعد

  قدَم را؟   عدم را؟ چه نشان نه چونه بد چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  )٢٨۴٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  :میگوم  بعد

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

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

بنش  کنمم   شنهادی پ   لیخ  ل ی. خخوانمرا همه م  هانیا را  خودشان    ینگاه کنند، شعرها را بخوانند، کار رو  نندی موالنا 

اتفاق خدا    ایزد اشال ندارد، قسمت خدا بوده    حرف  ش،یناراحت است، تو با لبخند برو جلو  رونی از ب   دیآبنند. همسر م

  .  میندار   ییجدا م، یس خدا هست ! مرد و زن و، جهان تا جهان همه از جنمیندار  ییجدا  م،یبوده. ما همه از جنس خدا هست 
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  17صفحه: 

  . دییاسمتان را بو ر یبار د  ی .  نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  استاد.  م،ی مهتاب رشنو از کوهدشت لرستان، ما لَ هست   مهتاب: خانم

  . دیاستاد موالنا شما هست  د،یاستاد شما هست آقای شهبازی:

شعرها را    ه  نمینش مستِ مستم، م   سرهی  خوانم،شعرها را م  سرهیخدا قسم  استاد. به  دیدار  اریاخت  مهتاب:  خانم

  :میگواست که م  یادیچند مدت ز کردم،م  منتها حبر و سن   کنند،هم نگاه م  میها . بچهخوانمم

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

  )٣١٩۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ست اوخود را رها کرده ۀمرد
  رفو دی را جو  انهیب ۀمرد
  )١۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )۴٧٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

.  رمی پذندارد م  اشال  ایخدا میگوم   شومکنم، منتها ناراحت نم   » که بروم «حبر و سن   کشدباز هم مرا م   دمیرا فهم  نیا

م  رمی پذم دارم، کار  نقص  ام  یرو  کنم من  م   دی خودم  درستش  خدا خودش  خدا،  استاد     لی. خکند به  مزاحمت شدم 

  شاءاله اگر خدا بخواهد. ان زمی رتلفن را م   نیخدا پول ا  دی به ام د، یببخش 

  . نیآفر ن، ی. آفرعال ،عال  ،خانم مهتاب، عال د یخوب بود، ممنونم که زنگ زد لیخ  ن،یآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  :ندیگو م شانی حضرت موالنا. ا یشرت برا  ایخدا زم، یشرت پدر عز  ایشرت، خدا ایخدا  مهتاب: خانم

  . مییآو م  میروم   م؟یچار کن م،یرو م  ! ما ه نیلحظه از کنارم نرو! بنش  ی دوش عشق را:» گفتم   «گفتم
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  18صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐ ۴

  

  نیا   کهنیاز ترس ا  بردکه شب خوابت نم    کس   یاست. ا  معلم کاف ی همان    م، یندارد ما هزار نفر معلم داشته باش   لزوم

  . سواد ندارد.دی ریب  ادیآن را از دست بدهم، از خانم مهتاب  اورم،یدست ن را به

معجزات    ن یمن از ا   ستند،ینوشتن بلدند، ن  دانم اند، من حاال نم اند گوش کردهچقدر قانون جبران مهم است! نشسته  د ینی ب م

  .  نمی ب مرتب م 

. آن موقع  میاموالناست، غافل بوده  نیهم   هانیتر از بزرگ   یبزرگانمان    یهامان، از آموزشهمه  میاکه ما کرده   غفلت   ی

  . میاخرافات رفته دنبال

.  دیبخوان  د ین یبنش   ست،یخرافات چ  ست، یچ   نید   دی که شما بدان  دهد م   ح یرا توض  ن یموالنا هم د  ست؛ ین  سخت   ز یچ   نیا   بابا

  آمده.  ثیقرآن آمده، حد  ۀ یششصد تا آوتا برنامه حدود هزار نهوسنهصدو ن یتا برنامه اجرا شده. در ا  نهووسنهصد

چندتا مطلب     ی  د،یابزرگ کتاب خوانده  ونیکام  ی اندازۀ  به  د،ی هست  سانسیل  د،یمهندس هست  د،یشما که دکتر هست   مر

  د؟ یکن . توجه مدینخور  بیاند، سرتان کاله نرود فر را خرافه کرده ن ید یاعده  ی  کهنیا  قیکه از طر  د،یهم بخوان

  پزم،آش م   پزم،غذا م   کنم،پاک م   یسبز  نم ینش م   دیگوسواد ندارد، در لرستان است. م   د، یری ب  ادیخانم مهتاب    از

  کوچ گرفته.   ونیز یتلو  ی  گذارم،م ییچا

موالنا، فراهم    ها،نیتراز بزرگ   یعارف عالم،    نیتربزرگ  ی امانات درست شده که خردمند  ن یکه خدا را شر ا  حاال

تکرار    د،یزحمت بش  دیقانون جبران را انجام بده   د،یشر کن  دی نبود در دسترستان. با  شی سال پ  ست یب   نیشده، نبود ا 

  را.   ات یاب  نیا  دیکن 

  فهمد،بار خواندن آدم نم  ی با   د،یرا تکرار کن   اتیشما، اب   د یی گوآقا چقدر م  دیگوام، مگفته  قدرنیمن ا   ر ید  اتیاب  نیا

  را.  هاتیب خوانند تند م تند  دین یبمهتاب. م  جذب جانتان بشود، مثل خانم دیبا

 که در عمل به   یمنتها استاد  زنند،استاد دانشاه حرف م   ی حرف بزند، مثل    یطورنیا  تواندتکرار نکرده باشد، نم  آدم

  ست. معجزه ن یاصال ا ، لیخوب است واله، خ  لینه فقط در ذهن حفظ کرده، خ   برد،کار م 

   زندگ   یهاتمام جنبه  ،در مدت کوتاه  کندمعجزه م   قدرنیا  اتیاب   نیو تکرار ا   اتیاب   نیکه واقعاً ا  دانستمخودم هم نم  من

  ماست.  ذهن ما از من یما و دردها  . همۀ مسائل ما و موانع زندگ کند شما را درست م

  یآبرو  ست،یچ   مصنوع   یآبرو  ست، یچ  د یحد ناموس صد من    ست، یغرور چ  ست، یپندار کمال چ  اند دهیمهتاب فهم  خانم

  . میکش زحمت نم  کهنیا  یبرا  م،یخوان نم  کهنیا  یبرا م،یبفهم  میتوان چرا ما نم  انددهیفهم شان یخب اگر ا ست،یدرست چ
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  19صفحه: 

  یی ها. واقعاً من سپاسزارم از مادران و مادربزرگدی بده  ادی هم    تانی هابه بچه  د،یبخوان  دیی ایدانش بزرگان را ب  نیا  شما

  در دل کودکانشان. کارند . تخم گل مکنندجامعه را درست م  ها دارند . آنکنندکوچ کار م  یهاکه با بچه
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  20صفحه: 

  یشهباز یاز فوالدشهر با سخنان آقا تایخانم آرم  ‐۵

  

س  :تای آرم  خانم فوالدشهر  زدهی من  از  م  سالم هست،  فارس  ٣٠۵۵غزل    خواستم تماس گرفتم.  را هم  هم     جناب موالنا 

  کنم.  ان یشما ب  یبرا  س یانگل

  سالتان است؟ زدهیخب شما س آقای شهبازی:

  بله، بله.    :تای آرم خانم

  . دیی. بفرمانیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  با اجازه.   :تای آرم خانم

  ی اریچو ما دِگر   یابیکه ن ایب
  ؟ یما به هر دو جهانْ خود کجاست دِلْدار چو

  
  روزگار مبر یو به هر سو  ایب ایب
  ی بازار ریغ شِینَقْدِ تو را پ ستین که

  
   و ما چو باران خُش یِهمچو واد تو
  ی و ما چو معمار  یهمچو شهِر خَراب تو

  
  ستیخدمتِ ما که مشارقِ شاد ِریغ به

  ی آثار  یشاد زِ  نَدیخَلْق و نَب دینَد
  

   نیبصورتِ جنبان، به خواب م  هزار
  ی ار یزِ خَلْق د نیخواب رفت نَب چو

  
  چشم خرد  یچشم خَر و برگشا بِبند

  ینَْفس همچو خَر افتاد و حرص اَْفسار  که
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  21صفحه: 

  ن یر یش دۀی باغ عشق طَلَب کن عق  زِ
  ی طَبع سرکه فروش است و غوره اَفْشار  که

  
  ش یخالق خو  یِبه جانبِ دارالشّفا ایب

  ی ماریب ز یندارد گر  بیطَب کزان 
  

  آن شاه یاست ب سر یمثالِ تَن ب  جهانْ
  ی گردِ چنان سر، مثالِ دستار  چیبِپ

  
  مدِه از دست  نهیِآ ،یینه اهیس اگر 

  ی توست و جسم زَنگار نۀیِروح آ که
  

  طالع  یتاجِر مسعودِ مشتر کجاست
  ی داریگرمدار مَنش باشم و خَر  که

  
  و فکرتِ من کن، که فکرتَت دادم ایب
  یاز کانِ من بِخَر، بار  ،یخَرَلعل م چو

  

  داد تیجانبِ آن کس برو که پا یپا به
  ی داریکه داد د ده،ی نگر به دو د بِدو

  

  است یاو زَن، که کف زِ بحِر وِ یِکف به شاد دو
  ی ماریو ت او را غم یِشاد  ستین که

  
  بِو با او  زبانیزِ گوش شنو، ب یب تو
  یو آزاد خالفیگفتِ زبان، ب  ستین که

  )٣٠۵۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  22صفحه: 

  شما بخوانم.  یبرا  سی متن را به انگل خواهمم  اآلن

Come, come, for you will not find another friend like me; where indeed in both worlds is a beloved 

like me 

Come, come, and do not pass your days in every direction, for there is no other market elsewhere 

for your money. 

You are like a dry water conduit and I am like the rain; you are like a ruined city and I am like the 

architect. 

Except in serving me, which is the sunrise of joy, men have never seen and never will see any mark 

of happiness. 

In sleep you see a thousand moving forms; when sleep has gone, you see not a single creature. 

Close the eye of wrong and open the eye of intelligence, for the carnal soul has fallen like an ass, 

and concupiscence is the halter. 

Seek sweet syrup from the garden of love, for human nature is a vinegar-seller and a crusher of 

unripe grapes. 

Come to the hospital of your Creator, for no sick man can do without that physician. 

The world without that king is like the body without its head; wind round such a head as a turban. 

If you are not black, let not the mirror go from your hand; for the soul is your mirror and the body 

is rust. 

Where is the lucky merchant with Jupiter in ascension, that I may do that business with him and 

purchase his goods? 

Come, think of me who gave you thought; if you are buying rubies, at least buy from my mine. 

Go on foot towards him who gave you a foot, gaze on him with both eyes who gave you sight. 

Clap hands for joy for him from whose sea is the foam, for there is no grief or sorrow happening 

to him. 

Listen without ears; speak unto him without a tongue, for the speech of the tongue is not without 

contradiction and injury. 

  تمام شد.  :تای آرم خانم

  .  دییاسمتان را بو  ر یبار د  ی . نی آفر  با،ی ز لیخ آقای شهبازی:

  هستم.   تا یآرم  :تای آرم خانم

   د؟ی گرفت  ادیرا از کجا   س یخانم. شما انگل تایآرم آقای شهبازی:
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  23صفحه: 

انگل   :تای آرم  خانم ا   ،سالرا از هفت   سیمن  شروع کردم تا اآلن، که مدت    سالگرفتم. از هفت  ادیاصفهان    جانیمن 

  . رمی را بتوانم ب پلممی نمانده که د یادیز

    ران؟ی ا ای  ایآمر د؟ی کنم   اآلن کجا زندگ آقای شهبازی:

  .  تای من، آرم  :تای آرم خانم

    د؟ی کنم   کجا زندگ  تاست،یاسمتان آرم  دانمنه، م  آقای شهبازی:

  .  کنمم   من در فوالدشهر زندگ :تای آرم خانم

  . نیآفر  با،یز  لیخ  ل یخانم. خبود،  بای ز لی . خ نیآفر  ن،یاصفهان! آفر  د،یآ فوالدشهر هست آقای شهبازی:

  شما.   یمتن بدهم برا  نیبه ا راجع س یرا به انگل حات یتوض  یسر ی ندارد من   ممنون. اگر اشال :تای آرم خانم

  . دییبفرما  آقای شهبازی:

In this qazal (lyric poem) human beings are divided into two parts: the human being who live in the mind 

and there he creates a heal for himself as his life. A life through of ignorance, depression, grief, dryness 

and decation. And the person who has pained godliness in his life and happiness, silence, healing are 

abounded in his life   .  

غزل    موالنا م   ٣٠۵۵در  دعوت  انسان  از  خداوند  زبان  آن  کنداز  نادان تا  از  را  خراب    خش ،  رونقیب   ، ها  حرص،    ،ی و 

به   ،به خداگونگ   یابد  یحضور به شاد  نۀیبا آ  ییاگشها را با فضا نجات بدهد. و آن ت یهویب   ، ناراحت ،ییتنها  ، افسردگ

  شفا و درمان، به سون و سوت برساند.  

خودش    ی برا رون یب   و زندگ   کندم  زندگ   اش ذهن که در من  : انسان کندم  میغزل انسان را به دو دسته تقس   ن یدر ا  موالنا

  قابل تحمل است.   ری ساخته که غ

انسان  یادسته  و پر از    زندگ   ی  ، سرشار از خوشبخت   آشنا هستند، خداپرست هستند و زندگ    خداگونگها با  که  که 

که پس از مرگ    راحت داشته باشد، زندگ زندگ  توانددسته انسان م  ن یانسان و در ا یجورنیاست دارند و ا یابد یشاد

  تمام شد.باشد.    راض از آن زندگ  ،افتخار کند به آن زندگ  ،از آن زندگ  تواندم

  کنم.    با شما خداحافظ د،ی ندار  ی. خب اگر کارنیآفر ن،ی . آفربای ز لیخ آقای شهبازی:

  .  دیمن قرار داد  اریوقتتان را در اخت کهنیممنون. ممنون از ا :تای آرم خانم

  نه؟    د،یکن . بعد آن موقع برنامه را شما گوش مدیزنگ زد که نیممنونم از ا  آقای شهبازی:

  .  کنمبله، بله، من برنامه را گوش م   :تای آرم خانم

  سالتان است؟    زدهیجالب، س ل یپس خ آقای شهبازی:
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  24صفحه: 

  .  می. چند بار هم با شما تماس گرفتمیکن شما را تماشا م  یها برنامه  میدار ل یفام یهابچه تر شیبله. من با ب   :تای آرم خانم

  با شما.    کنمم  . خداحافظ دیسالم برسان دی شناسکه م ییهابچهخب، به    لی. خنی آفر  ن،یبله، آفر آقای شهبازی:

  خداحافظ شما. ممنون. :تای آرم خانم
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  25صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐۶

خودتان    ریموالنا، د  تِیشما، موفق  تِی. موفق تیموفق   ندیگورا م   نیاست. ا   کار کرد. عال  دی با  یطورنی. اعال  ،عال  ،عال

  . دیبن   دیچار با دیمتوجه

مدرسه    سوادم،یمن ب   د یگوخانم مهتاب که م    وقت   فهمند،خوب موالنا را م  قدرنیا  سالهزدهی دوازده، س  یهابچه  وقت

  د؟یرا درست نکن  تانشما چرا زندگ برد،کار م  به  و در زندگ   فهمدخوب م قدرنیام، ا نرفته

چرا خرافات    د؟ی را نشناس   مصنوع  یآبرو  د؟چرا یچرا پندار کمال را نشناس  د؟ یرا نشناس  تانذهن چرا من  د، یآه و ناله کن   چرا

به ما    قدرنیا   قتی حق  کهدرد بدهد، به شما مسلط باشد؟ درحال  قدر نیاست خرافات به شما ا  ستهیشا  ایآ   د؟یرا نشناس

  است و خودش را آشار کرده.  ی نزد

مثل    د یشوسواد نمآدم کم  ای  فهمد؟دقت م   ن یبه ا  د یشونم   سالهزدهی ن سنوجوا  ی ساله،  چهل  ساله،آدم س   یا  شما

  ؟کن م  تیشا ، کن ناله م قدرنیچرا ا  برد؟ به کار م  اش موالنا را و در زندگ  فهمدم  قیدق قدر نیخانم مهتاب که ا

  ما خودساخته است و مال پندار کمال ماست. یهاغم تمام

چرا مسئله    ند یگوم  کنندخودشان مسئله درست م   ی خودشان، برا  کنندم  یسازروز مسئله  و  شب  ی اعده   یهمه،    مردم

  است اآلن: ون یزیصفحۀ تلو  یرو د؛یری ب  ادی م،یدار

  خلق را آزاد کردم زندان ز
  عاشقان را شاد کردم  روانِ

  
  دمیاژدها را بردر  دهانِ

  عشق را آباد کردم  قیطر 
  

  کردم  بیکه من ترت  باغ  زه
  کردم  ادیکه من بن یشهر  زه

  )١۵٠٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  26صفحه: 

  محسن و همسرشان خانم اعظم از دامغان  یآقا ‐٧

  

 ی ها شرفتیمقدار از پ  یمن تنها بودم و خواستم    شی سال پ   شش. البته پنج،  مین یبشما را م  یهاهمراه با خانمم برنامه  من

  .م یچند سالم را به شما بو نیا

  ل یخ  میگودارم خدا را شر، با کم شما و موالنا و برنامه. نم   یخوب   چند سال ازدواج کردم و زندگ   نیدر ا  کهنیا  و

  . نمیبم شه یهم باًی چرا، تقر پروپاقرص ول  لیسمج و خ  لیمتعهد و خ 

خب بهتر    و مال   یام، از لحاظ مادتر شدهبهتر شده، آرام  اماست که خب زندگ  ن یا  میرا بو  میهاشرفتیکه پ   میبو  ول

را   نیها و ا جنبه ۀام از قانون جبران در همگرفته جهینت   لیو خ کنم م  تیام. بعد قانون جبران را رعاکرده شرفتیام، پ شده

  . کنماز شما تشر م 

 نی در ا  م یبو  دی همراه با شا  اتیمؤثر است. تکرار اب   ل یخ  ،لیخ لیواقعاً خ  د، ی کنرا که شما گوشزد م   ات یو تکرار اب  

   یچند ماه    میبو  دیام، چرا شااصال منحرف نشده  میگو. نمداردم   سال ورزش دائم، حال آدم را خوب نگه  ششپنج،  

  شودم  ترشیتعهدم ب  تر شیو باز ب   گردم باز برم    هست، ول  م یرکود بذار   ی   م، یر مثال سقوط اسمش را بذا  ی مرتبه،  

  ام.تر شدهقدردان عن ی شوم،تر م و قدردان

 توراه    یمن محسن هستم و خانمم اعظم هست. اعظم خانم که    ر، ید   نی. بعد هم دل  ، ام، نه زبانشده   شرگزارتر واقع 

  به جمع ما.  د یآو م  دیآ م  ایبه دن ر یدو ماه د ر،یماه د  یشاءاله او هم تا که ان  میدار هم

در    دی کنم   ت یرعا  یقانون جبران را چجور  ن یآقا محسن شما ا   کم    ی ماشاءاله، مبارک باشد.    ن، یآفر  آقای شهبازی:

    د؟یی بفرما یمختصر  حی توض  ی  شودم  تان؟زندگ

را    یزیواقعاً آن چ  کهنیکه مشخص است حاال ا  یزیآن چ   و مال  یبله. قانون جبران را از لحاظ خب مادبله  محسن:  یآقا

  . یادر هر جنبه دیعوضش را بده  دیبا  د یری گکه م 

   عنینگاه نکنم،  د یشا   لیها به وسعم خموقع   بعض دی که در وسعم بوده و شا  ی زیآن چ   یبه برنامه مثال از لحاظ ماد  حاال 

  . نمی ب را م  اش جهیاضافه کنم و نت  که مثال در نظرم هست و حاال اگر هر ماه نه، مثال سال  مبلغ نیمتعهدم که مثال ا 

برا   رید  یهاجنبه  و برا  سالمت   یمثال شده  رنگ شده  کم  ذهن من  یهازرنگ   ،نفسان   یهاآن زرنگ  امیمشتر  یبدنم، 

بذارم و در عوض آن    امیمشتر  یخودم را جا  کهنیاجرا کنم. ا   کنم م    برنده را سعآن داستان برندهرفته کنار، درواقع  

  ام.کرده شرفت یو در کارم پ ترش،شی ب   انجام بدهم و حت  کنم،م  افتیرا که مثال در یزیچ
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چقدر    زندگ  یهاجنبه  ۀکه در هم  دییفرماشما م  کهنیام. واقعاً اگرفته  جهی نت  ل یخلیخلی از لحاظ قانون جبران خ  واقعاً

  انهیما، چقدر موذ   ذهننفس ما، آن من  ن یمهم است و هست، واقعاً ا   لیخ   . آن زرنگ میری را در نظر ب  نیمهم است که ا 

  .  کندم   زرنگ

خاطِر  به  مییبو  م،یجبران را انجام نده  نیکه ا   م یجانب بدانبهخودمان را حق   لیما خ   ییجاها   ی  د یکه مثال شا  ییها زرنگ

رنگ شده و  کم هانی. نه، واقعاً امیرا بن    زرنگ   ن یکه مثال ا  م یاریب   ظاهر موجهبه  یهالیو دل  نیخاطر ا خاطرِ آن، بهبه نیا

  . ندی بهرحال آدم بهتر م به

و   میپا بذار ر یقانون را ز نیکه ا شودا باعث م م آن زرنگ   عن ی  ،لینقش دارد خ لیقانون جبران واقعاً خ ن یا میگوو م 

  شده.   ترشیشده و آن حضور ناظرم ب ترشی. آره، سوتم بمیر ینگ  مانیاز کارها دیرا که با  یمطمئنًا آن مزد

سال    ده سال، ده، دوازده  نیمثال در ا   د یرا که شا  یی هامن واقعاً مثال هر غزل   عن ی  ات، یتکرار اب  ات، یتکرار اب  ات، یاب   بعد

هزاربار  هزاربار، پنج  دانم نم   د یکه مثال به دل من نشسته، شا  غزل ی مثال    د یشا  کنم، هست راحت، من برنامه را دنبال م 

  د، یدرس جد   ی باز    شود،من باز م   یبرا  د یجد  ز یچ   ی و باز    شودنم   ی من تکرار  یبرا  کنم مهرچقدربار، هرچه تکرار  

باز    میبرا   دیجد  زی چ ی  خوانم. نه، هربار که م ستین  هانیبشود ا  یتکرار زیمن دارد، اصال واقعاً چ یبرا د یجد  آگاه ی

  .  شودم

صحبت    خواهدکوتاه هم خانمم م   ی . حاال اگر وقت مانده  م یدار شما و امثال شما هستما دوست  ،یشهباز  یآقا  نیهم

صحبت   ن یشاءاله که ا هم همراه هست و ان  شان یا  م، یهست حاال از آن موقع که ازدواج کرد    کند. خانمم هم چندسال

  . ترششیب  امشبش باز مؤثرتر باشد در همراه

  . کنمم  بله خداحافظ د،یی ممنونم، بفرما آقای شهبازی:

  خدا قوت.  ،یشهباز یسالم آقا اعظم: خانم

  ممنون.   لیخ  د؟یخوب هست آقای شهبازی:

با شما. برنامه را هم    کنم است صحبت م  بارنیساله از دامغان. من اول ٣٧اعظم هستم  ،مرس  د یسالمت باش اعظم: خانم

طر اول  ق یاز  شدم.  آشنا  خهمسرم  مقاومت  نم    لیها  قبول  ول  کردمداشتم،  را،  به   برنامه  خودم خب  زمان که  مرور 

با همسرم    ا یبرنامه را، تنها هستم    کنماآلن کامال گوش م   ریهم د   مگوش دادم، نظرم کامال عوض شد و خود  واش یشوای

  .  میده کامال گوش م

حضور  گنج  یهاکتاب  ا ی  کنم . در محل کارم هم هستم اکثراً گوش ممین یبرا نم   ر ید  یهاشبه  م یکناصال نگاه نم   ون یزیتلو

خب     ول  ستم یاصال ن  م یگواصال صبور نبودم، اآلن نم  ، ل یبودم خ   به من کرده. آدم عجول  . کم بزرگ خوانمام م را گرفته

  ام نسبت به قبل. بهتر شده
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   بود ول  رونی انگشتم به سمت ب   شتر ی. ب دمید خودم را اصال نم  یهابیداشتم، ع    لیخ   رادیوابیع   ل یخ  م یگوهم م   دمیشا 

  ،را از کس   یزی چ  رمیاصال ناراحت نشوم، به دل نگ   توانمکه م  ییتا جا  کنمم  . سعنمی ب خودم هم م   یهابیاآلن نه، ع 

  .  رونیسمت بحواس آدم را به بردها باز م وقت ذهن بعض  نیا  خب خودم باشد ول یتمرکزم رو تر شیب 

را داشته    اشآمادگ  شخص   نمی ب خب اگر م    ول  دهم، نم   یجور آن   به کس  دی طور که شما گفتبرنامه را هم، همان  شنهادیپ 

ها خودشان، آن  ر یام حاال دام، دادهکرده  را بارها به کسان مختلف معرف   تان یهاکتاب  ا یها  به آن  م یگومقدار، م    یباشد  

  برنامه.  یام رواصال نداشته  اصرار ول

دوست    ل یبرنامه. در کل برنامه را خ  ن یسمت ا  ند یآ اگر الزم باشد به وقتش م   ست، کار زندگ  ها نیا   ۀهم  دانم م   چون

خاص  آرامش  نسبت  دارم،  خدارم،  قبل  ب   ل یبه  زندگ  ترشیآرامشم  در  کارم،  در  موفق  ام شده،  شما  تر شدههم  از  ام، 

  بخوانم:  خواستمشعر کوتاه هم م  ی ممنونم.    لیخلیخ

  برانَد  اری که تو را  نباش دینوم هله،
  امروز برانَد نه که فردات بخوانَد؟  گرت

  
  اگر بر تو ببندد، مرو و صبر کن آنجا در
  پسِ صبر تو را او به سِر صدر نشانَد  ز

  
  اگر بر تو ببندد همه رهها و گذرها  و
که کس آن راه ندانَد   دیپنهان بنما ره  

  
 هم سل یبه  مانیمل   مور ببخشد  

  را نرماند   هر دو جهان را و دل  بدهد
  

  مثالش  دیابیمن گرد جهان گشت و ن دل
  که ماند به که ماند به که ماند به که ماند  به

  ) ٧۶۵ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

از طرف خودم و    یزی کم ناچ   کامل، صددرصد، ول  میگونم   کنم، ول   تی که قانون جبران را رعا  کنم را م   میسع  تینها

  .  میکن به برنامه کم م  طور،نیهم هم  شانیا  زم،یر جدا. من جدا م م یزی رهمسرم م 
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جبران بنم. از شما    توانمم  ی به من دارد، حتماً محبتش را هرجورنسبت  محبت   ،لطف  اگر کس   کنمم    سع  میگوم  و

  کننده است واقعاً. کم ل یو خ دهمها را گوش م بچه دهم، دوستان را هم گوش م ی ممنونم صدا  لیخ لیهم خ

ها را  حضور هم هستم، آنگنج  یهاکانال  است که تلرامم قطع شده، ول   مدت   ی. اآلن  دهمرا گوش م   یمعنو  یهاامیپ 

  هستند. رگذاریشان واقعاً تأثرا. همه یمعنو یهاامیپ   خوانمهم م 

  رگذارند؟ یپس تأث  هاامیخوب هستند به نظر شما؟ پ یهاامیپ ن،یآفر آقای شهبازی:

  ایرا که به دلم نشسته     اتیاز اب   لیرا حفظ کردم، خ   اتیکم کردند. من هم اب  ل یبه من که خ  ، لیبله خبله  اعظم:  خانم

  گوش دادم.   ترشیکه دوست داشتم را ب ییهابرنامه را کامل گوش دادم، برنامه  ی شده   ای  یاز مثنو  قسمت حت

با خودم تکرار م  تر شی ها را ب را که به دلم نشسته آن  شعرها کننده  جاها کم  لیخ   کنم،گوش دادم، اصال حفظ کردم 

همسرم    ول  رم،ی گنم   نیاز ا  تر شی وقت برنامه را ب   ر،ید  شومبخش هستند. مزاحمتان نم ها واقعاً آرام هست و در چالش 

  خدانگهدار. من دارند از  یریصحبت کوتاه د  یکر کنم  ف

  . عال خداحافظ شما عال آقای شهبازی:

  میگوو فراموش کردم آن موقع، م   م یدوست داشتم بو  قولرا که به  ان یپا  ۀمجدد سالم و نکت  یشهباز  یآقا  محسن:  یآقا

  که واقعاً:

  مر تو را که تو  نرسدمزد کار م زان
   گه  کار، گه نیتو در ستین وستهیپ

  ) ٢٩٨١شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

که نفس ما، نفس   دانمرا م  نی واقعاً حداقل ا  و من هم شده و هست. ول  شودم  ییجاها  ی   دیما شا  ۀشامل هم  حاال

از ماست     عن یباشد»،    رک یز  دی که «مؤمن با  ث یحد   ایاست و واقعاً طبق آن گفته    یموذ  اریما، بس   ذهنما، آن من  ۀامار

  . نیما، هم یموذ  ذهننفس من  نیدر مقابل ا  رکیدرواقع ز

لحظه حواسمان درواقع به  کم است و از ماست که لحظه  م ییهرچه بو   رید   عنیاست،    یموذ    لیاست و خ   یموذ  لیخ

  . دیببخش  یشهباز یممنون آقا  لیبودنش باشد. خ  یموذ

  با شما.  کنمم  خداحافظ ، عال عال کنم، خواهش م آقای شهبازی:

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۳۹-۱مشار

  30صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐٨

  

  د ین ی ب خانوادۀ کوچ. م  نیجامعه، مثل هم   متداول است در  ل یکه خ  دی آم   شی پ   ییهاخوب بود. خوشبختانه مثال  لیخ

  خانواده گرم است، عشق در آن است، قانون جبران در آن است. نیا

  کس چیکه ه   دیی و بو  دینباش کسچی کارِ هو طلب  نییپا دییایکه شما از پندار کمال ب  شودخوب اجرا م  جبران موقع  قانون

  . ستیبه من بدهار ن  یزیدر جهان چ

  شان فهیوظ   هانیبه پدر و مادرم وصلم، ا   ایام وصلم  به بچه  ا یم  همسر وصل   ی به    یارابطه  ی که من مثال با    ست ین   یطورنیا

  . میجبران کن  میما انجام بدهد مر ما بخواه   یبرا یندارد کار فهی وظ کس چی است، ه

تأمل کن  د ینی بنش  د یتوانم  شما بنو  ی  د،ی واقعاً  چارها  د یس یانشا  من  همسر  با  کند م  ییدرمورد  من  جبران    دیکه 

  .  دیبن  ی کار ی  د یشما هم با ن، یا ستین   دست شما درد نکند، کاف  ست،ین   جبران هم زبان    کنم؟

  دی ممنون. نه، شما به همان اندازه با لیخ  دیی شما کار انجام بدهد، شما بو  یاندازۀ هزار دالر برابه دیاینفر ب   ی   شودنم

     .دی کار انجام بده شانیبرا 

  م؛یحساب کتاب ندار  رید  م،ی شوهر هست   و  ما زن  ر،یچه د   عن یکتاب    حساب  دییشما بو ستین ذهن قانون جبران من  و

  . خوردخانواده شست م  نیا  دین یبکار نکند، م  چ یه   یکار کند،   یپس  

که    دی نی ب م  ن، ییپا  د ییاین هستند، ب باال هستم، همه نوکر م ن یپندار کمال که من ا   و توهم    مصنوع   اهیپا ن یاگر از ا  شما

حق ما    مییما بهتر است بو  ذهن من  لیم   ست، یحق ما ن  ما که  ل ی. مستیکه حقتان ن   دیرا نخواه   زهای چ  ل یخ  دی توانم

  . ستین

  یااندازهرا بخواهم که به  یزینفر چ  ی از    توانمقدر م. من همانکنمکار م  شیبرا   کنم،حق ما آن است که جبران م   مییبو

.  شودروابطتان درست م  شود،م  میتنظ  تانزندگ   دین یبآن موقع م  خواهم؟چه م   ی برا  دهمنم   ز یچچی اگر ه  دهم،که م 

  .  کنندمردم از شما فرار نم 

  کنم،کوششم را م  ن یکه من بهتر   د ییگو. در کار شما م ستی قانون جبران ن   هانیا   کند، کار نم   ها نیا  ، کار دروغ، زرنگ   در

که به   د ینداشته باش  ی. اصال کارشودبهتر نم ر یصورت ارائه بدهم که از آن د   نیاند به بهترکار را را که به من سپرده نیا

  د؟ی کن. توجه مدهندنم  دهند،شما پول م 

  ر ید  عن ی برمکوششم را به کار م  نیبهتر  میگوتا برنامه، م   ونهنهصدوس  بعد از حت  یاهر برنامه  کنم،برنامه اجرا م   من

  د؟ یکن . توجه متوانمنم   عن ی ست ین  نیاگر بهتر از ا 
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مردم    فهمند، مردم نم   د ییشما نگو  کند م   جاب یقانون جبران ا  کنند،م   ای کنند حاال مردم توجه نم   م یبو  ست ین   یطورنیا

  فهمند،که بابا مردم که نم  دی گوپندار کمال ما م   ول  فهمند،قانون جبران است همه م   نی. اصال ا فهمند همه م  فهمند؛م

  . کنمرا هرلحظه ارائه م  نمیتر من هم به   فهمندنه، مردم م 

که    د یفهم  دیآن موقع خواه  د،یا جسته  رونی ذهن، از توطئۀ ذهن ب    از کاهل  د یلحظه ارائه کن بهرا لحظه  نتانیاگر بهتر   شما

  زد ی رکار سرتان م  قدرنیا د،ی کار را شما انجام بده   نیا د؟یکار کن  دی خواهما م یآقا خانم برا د،یکن م  دایپ   یمرتب مشتر

  .دی کننم  دا یوقت پ ر یکه اصال د

انجام    . نه، شما کارت را عالرید  یری گآش م   دهکه پول م   یااندازهخب به  فهمد،نم  ای  کنند،کار را خراب م   هابعض

باال    برندحقوقت را م   کنندجذبت م  شناسند،تو را م   شوندم  دای پ   کسان    ی.  رودمزدت باال م    نی ب م  واشیواشیبده،  

  . دیکار را بن  نیشما ا

  با سادگ  با راست   را نت ی بهتر.  دییدروغ نگو  د، ینکن    زرنگ  د، یرا تلف نکن   یانرژ  د، یوقت را تلف نکن   د یجوان هست   اگر

  . آن هم در زمان کوتاه. یشوکه موفق م   دی د ارائه کن خواه 
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  از تهران  ر یام یآقا ‐٩

  . زی عز یدرود استاد شهباز

  . دییبفرما  کنمدرورد بر شما خواهش م  آقای شهبازی:

  :ریام یآقا

   آدم  نینشناخت مس شتنیخو
   آمد و، شد در کم فزون  از

  )١٠٠٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خدمتتان. رمی گبار است که تماس م  نیو اول ز،ی عز یساله از تهران، استاد شهباز  هستم س ر یام

  . خواهممن هل شدم..] عذر م  د ی..[ببخشاریشما آشنا شدم و بس ۀبا برنام  شی سالِ پ  چند

شهبازی: عم   ی   آقای  م دیبش  قی نفس  خواهش   ...ی.  کنم   جوان س   م زنگ  ا   زند، ساله که  هم  هل    نیما  طرف 

  . دی .. شما نگران نباشمیشوم

  کردم . فکر نم ندیگو جمله را م  ن یو ا   رند ی گدوستان تماس م   شهی. هم دیاستاد. شما محبت دار   د یدار  ار یاخت  :ریام  یآقا

  ...ماندم  ری ش ی شما ماشاءاله مثل  یانرژ نیخودم هم حاال.. ا

پ  و برنام  ش یچند سال  با  بس  ۀ که شروع کردم  زندگ   ی بیاتفاقات عج   اریشما کارکردن،  تغ   در  و  افتاد    اریبس   رات یی من 

حاال مثال   دفعهی مصرف نکرده، قهوه نخورده و    ن یحال مثال کافئکه تابه  ماند م    انسان   ی بود. در واقع مثل    ر یگچشم

به  .. راجعنیو ا   فتد یب  ی ریگچشم   لیدر واقع اتفاقات درواقع خ  بار نیاول  ی برا  د یا. شخوردم  دارنیکافئ   دنینوش  ی   د یآ م

که خُب چون    دمی د  گرفتن نداشتم، ول حاال قصد تماس  کهنیخدمت شما عرض کنم و دوستان، ا   خواستمپندار من م  ۀپرد

  اتفاقات در زمان  نیا   کهنیتکرار بشود. ا  قلخودم حدا  یبرا  رید   باری من افتاده، الزم دانستم که حاال..  یاتفاق برا  نیا

  فهممخُب  من م   کهنیو ا  ادی بودنِ ز  یباال و درواقع احساسِ معنو  یاریبود، هش  نیکه افتاد و خُب.. مثل همان مصرف کافئ

  ن یما ا  عموقع.. در واقرسوخ کرده بود. و همسرِ من آن  ری پندار در پوست و خونِ من د  ۀ پرد  نی. و ا ندفهمنم   ران ید

درواقع رشد   ۀدربار  ایبچه    نیا   ی. من مدام در رابطه با نگهدارمیداشت  سالهیدخترِ    یآمده بود و..    ایدخترمان به دن 

و انجام   دادند گوش م ای  کردند،خُب اگر قبول نم شان یو ا  دادمنظرات م  ی سری و من   م یکردبچه مثال صحبت م   نیا

متوجه هستم و چون من گنج حضور گوش    شان یاز ا  شتریچون ب  کردممن فکر م    درست بوده باشد. ول  کهنی. نه ا دادندنم

واقعاً    ول  ست، ین   یبه آن منظور آدم معنو.. اصال  شانیا  کهنی. تا ا شوممتوجه م   شتریرفته باال، من ب  اتمیو معنو   دهم م

  ن یا   غی] تبل[ه  یتو اآلن که دار  ن یبرگشت به من گفت که بب  باری  شانیاآلن.. و ا   از من است، حت   شتریادراکاتش البته ب

  نیا  ییجورهای   خواه خودت کار کن، م  یگوش بده و تو هم شروع کن رو  نیتو هم بنش   ایب  ییگوم  ،کن برنامه را م
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موقع بود  و آن  شان بن   حرفت را به کرس  خواه. و م من اجرا کن  ی من، رو رش ی من را با باال بردن پذ  یکنترلِ خودت رو

پندار در وجود من بود    ۀپرد  نی همان موقع که ا    عنی. دیگوصورت من و گفتم واقعاً درست دارد م   ی حرف خورد تو  ن یکه ا

آقا محسن    نی. لذا.. حاال ما هم مثل ا گفتندواقعاً درست م  شانیشدم که ا   هیقض  نیچشم من بود، کامل متوجه ا  یو جلو

  ن یبهتر از ا  دمی . واقعاً من هم رفتم و آمدم چندبار و دمیآمدو م  میرفت ما م   گفتندبودند و م   فتهاز دامغان که تماس گر

از ا سانبرنامه، ان و    تر شیب  یبرنامه، دردها  نی از ا  م یشدبرنامه وجود ندارد. و هردفعه هم که در واقع جدا م   نیسازتر 

 خواندمن را م  ریدرواقع مس  نی من، خودِ ا  م یگونم   ر، یاخ  چندوقت  نیکه حاال خداراشر ا  م، یدی کشم  یترشیب  یهارنج

  شتریبزنم استاد جان. تمام شد حاال.. ب  یمن بخواهم درواقع زور  که نیسمت. بدون ا   ن یبه ا  کشاند دوباره. دوباره من را م 

  . دیوقت گذاشت  کهنیسپاسزارم از ا لی. خرمی وقت دوستان را نگ نیاز ا

  باشما.  کنمم   . خداحافظ دی . پس موفق باشکنمممنون. خواهش م  لیخ آقای شهبازی:

  دار.سپاسزارم. خدانگه :ریام یآقا

  �🔹🔹�اول  بخشپایان �🔹🔹�
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  خانم فرزانه  ‐١٠

  

  .  کنمم  انیرا ب  ٩٣٩برنامۀ   یدیاز کلمات کل یتان تعدادبا اجازۀ استاد

  ت یخاص ن یاداره کند و ا  و سادگ  قدرت را دارد که کائنات را به روان ن یکردن بر کائنات، ا    با پاسبان   زندگ  »،  «پاسبان 

  میاداره کن    ذهندخالت من  چی کردن بر مملت خود، خودمان را بدون ه   ها وجود دارد که با پاسبان انساندر ما     پاسبان

  .  میشو  ی  تا با نظم زندگ

انجام دادن    جۀی و نت  دهد چون خشم، حسادت، رنجش و... را به ما نشان م هم   ذهن من  یهابر ذهن، عمل   پاسبان  درواقع

از زاغ غم که در جهانمان   یاست با آزاد  یاست و مساو  ییشناسا  نی. چرا که اکندها را بر ما اعمال معمل  نیهرکدام از ا

  .  کوبدپا م 

دارد به مرکزت    یزیچه چ   نیحرکت کن، بب   دیگو م  شود،دارد آشفته م  ت یزار رضاکه سمن  دهد نشان م    پاسبان  درواقع

   دگ یکه با وجود و ورود همان  م ین یبرا مخواه. پس م    و حاال از آن، زندگ  دزدد؟را از تو م    دارد زندگ  یزی چه چ  د؟ یآ م

  . شودم ماریدر مرکزمان رخمان زرد و ب

به    دمانیچون ام  دیآ م  یدی. بله ناامدیایبه سراغمان ب  یدیعوامل درد، ممن است نوم   نی با وجود ا  »،ی دیو حاال «نوم 

بر   گاهچیبذار که ه   ی زیرا بر چ  دت یتو ام  ندیگو. م باشدنم  ست، ین   دکننده یو ذهن است و به مرکز عدم که ناام   دگ یهمان

  شود.   نیبا تو قر  تا زندگ  نداشت   دیآن ام 

  دت یام ستیهمه طَمع بر آن نه، که در او ن تو
  ید یرس  یسو نیاول تو بد یِدی ز نوم که

   )٢٨٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  شو، جناب موالنا دارند که: ندهیتو زا  ند یگو به ما م حاال

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

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ند یگو ها استفاده کن. ماز آن  ؟یدار  تو چه امانات  دان م  ؟هست   زندگ  یروین   کنندۀی که تو جار  دانم  چیتو ه  ندی گوم

  لحظه را با خاموش  ن یها استفاده کن، فکر ادادم، از آن   دادم، به تو قدرت شرافشان  تیو خالق  ص ی من به تو قدرت تشخ

  کن.  جادیذهنت ا 
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آن کارها را انجام   م یتوان. چرا نم خواهرا م   ی زیکه چه چ   ن یمن و خوب بب   د یتقل   تیدر انجام کارها  ران یاز د  قدرنیا

   ذهن من  » نرسیو «ا   » که در مقابل آن، «کاهل  میو «بتاز» را دار  »ی زیخ و «شب  » کلمۀ «بِجِه»، «چست   جانیدر ا  م؟یده

  است. 

  رو ین   ن یدهنده، احرکتشفابخش و    یروی عنوان نجان ما به  ،یی دهنده دارد که با فضاگشاحرکت  یروی ن ی به   ازین ذهن من

  . کنداعمال م ذهن به من  دنیجه ی را برا

را   ند ی ب که م   یبی که فوراً در شب ذهن فضا را باز کند و ع ستین  ز یخشب کند، مقاومت م  ر ییدر مقابل تغ   ذهنکه من چرا

  . جناب موالنا دارند که:ندازدیب عاًیسر

   بجه ز جهان تا شه جهان باش بجه
   تا تو شرستان باش ستان هله شر 

  )٣٠٩٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

که    از هر غم   م یتوانم  سادگ  ن یحال ما را خوب کند، به هم  خواهد که م   ی زیعنوان چ به   دگ ی رد کردن همان  ن یبا هم  تنها

  .  میرها شو د یایسراغ ما ب به  خواهدم

  بر چون تو ذُباب  و،ید عنکبوتِ
قاب    کرو ع و فر دارد، نه بر کب  

  )۴٣۴٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

     استیبانِ اشق گلّه وان،ید بانگِ
  است یسلطان، پاسبانِ اول  بانگِ

  )۴٣۴٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و مس هم از عنکبوت ترس دارد و  کننددرد عالم، مثل عنکبوت عمل م  ان،یاطراف یهاواکنش ، ذهنمن یهاحرف پس

که در    کس   ی مس هست و برا  ن یا  ی ها براواکنش  نیو شوه ا   باشد هم مس است. بزرگ    ذهن هرکس که از جنس من

  . نداردو چست و پاسبان است، ارزش  زی چون عقاب ت حضور است و هم

  یهاتیبا واکنش نشان دادن به وضع  ایآ  م؟یروم   در کدام دسته  ذهن و روبرو شدن با من  واکنش  یهاتیو حال ما در وضع 

    م؟یببر  نیرا از ب  د یتقل ن یتوهم و ا ن یا م یتواناطراف م  ذهن یهاذهن و به من

بان بدبختان است  که گله  وید  ینفوذ صدا   ری ز  ند، ی ب ذهن م  دی ها که د گرفتن و واکنش نشان دادن به آن  یکه با جد  چرا

  .  میروم
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که    زندگ  ینفوذ صدا  ر یاز مد افتاده شود و حس وجود از آن گرفته شود، ز  ذهن من  دیو د  م ینشنو  ریصدا را د  نیاگر ا   و

  . دیکه به من داد  ممنونم استاد از وقت  ل ی. خم یروم  استیاول پاسبان

  را؟   غامیپ نیرا، ا نیا  دیکرد   دئویشما و با، یز  لی: خیشهباز استاد

  استاد. کنمارسال م  کنم م  دئویو  :فرزانهخانم 
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  ایخانم مرجان از استرال ‐١١

زنده    ری مهم در مس  اریبس   یها گاهاز لغزش   یخرس،    یدر دل داستان اعتماد بر تملق و وفا  ، یدر دفتر دوم مثنو  موالنا

  :  دهدهمراه چارۀ آن، به ما آموزش م را به شدن به زندگ 

  .  یو استاد یسرور یتکبر و ادعا گاهلغزش

: انسان از هنگام تولد تا مرگش  دی گواز سورۀ توبه، به ما م   ١٢۶  ۀ یبا اشاره به آ   ،یاز دفتر سوم مثنو  ٧۴۵  ت یدر ب  موالنا

  :  د یگوبعد م   تی و در ب  رد، یگ مورد امتحان قرار م

  پدر  یبر امتحان است ا امتحان
  خود را مخرکمتر امتحان،به ن،یه

  )٧۴۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  حت  ای  یمعنو  یهایروزی به پ   یابیو دست   زیکوچ و ناچ  که با پشت سر گذاشتن امتحان  میهوش باش به  دیآموزش با  نیا  با

و مرض    یماریب   ی کمال،  موالنا، پندارِ  دگاهی. چراکه از د میو خود را کامل نشمار  مینشو   ن یبدچار غرور و خودبزرگ  ،یماد

  ن نوع ...   یآن هم بدتر  د، یآ به شمار م روح

  :  دی گوو در داستان خرس م 

  اندر رحمت آمد تا به سر     رحمت
  پسر یرحمت فرو مآ ا  ی بر 

   )١٩۴١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  امتحان بر امتحان و رحمت اندر رحمت است.   پس،

کرده   ییرا شناسا  دگ یهمان   ی امتحان، آن هم با کم بزرگان، در خود     یامان وجود دارد که ما در    نیا مثال،    یبرا

با    زی ن  یادیممن است تا مدت ز    . حت م یاندازیرا ب  دگ یهمان  ی   نیا   ،و رحمت زندگ   تی و عنا  یی و سپس، با فضاگشا

  . می نی در خود نب را  دگ یاز آن همان   یی ایبقا  ریخود، د یکار بر رو

تبع آن، ما را  از بزرگان کند و به  یازینیشده با پندار کمال ما را دچار احساسِ ب ممن است خرسِ مهربان  جانیهم  حال،

  تواند م  ذهن که امتحان پشت امتحان است و من م یکنهنگام، در خواِب غفلت، فراموش م از تعهد و استمرار بازدارد. آن

  یهادر گوشمان زمزمه  ویآن، د  و در پسِ  د،یایدر ما به قوتِ خود باال ب   دگ یهمان  انبتند و دوباره هم  خودش را   به آسان

  را سر دهد.   ی دیترس و ناام

راه    م، یبدان بسنده نکن  میکسب کرد    تی فضل و هنر و موفق  ا ی  م،یدیش یاند  ی ریتدب   اگر در امتحانات زندگ  ن، یبنابرا از 

در    تیکه با موفق  دهدهشدار را به ما م  نی. موالنا در ادامه امین یبب   زندگ   ریو همواره آن را از خرد و عقل و تدب  میست یبازنا
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امان دارد که ما دچار تکبر شده و خود را   ،یدر محضر استادِ معنو  عرفان   معارفو کسب دانش و     زندگ   ی باز   ی

سر را به باد    شانیاز ا  چی در محضر بزرگان، و سرپ   یو سرور  یاستاد  یادعا. غرور و  میبدان  شانیبرتر از ا    حت  ایطراز  هم

  .  کشدم  انسان را به تباه   عنی دهد،م

  :  دیگوحجت را تمام کرده و م بارهنیدر ا  ری ز ت یدر ب  موالنا

  ی و همسر ٰىبا او مر کن ور
  یسر بر  شانیدان گر تو ز ا کافرم

  )٣۴٣۵ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .    یصورت جان سالم بدر ببرو در آن ،و خود را با او برابر بدان  یزی حق بست : مرا کافر بدان اگر با ولدیگوم  موالنا

     رودم  مانیسل نیا یکو ب مرغ،
ظلمت، چو خُّفاش  عاشق  دوب  
  )٣٧۶٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خُفّاِش رد    یخو کن ا مانیسل با
  تا ابد  که در ظلمت نمان تا

  )٣٧۶٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که:   می بدان  دیبا  م یآنان را قبول ندار ا ی میبه بزرگانمان ش دار   اگر

لشان،یا  ل    ل عن یهمواره نغمۀ ل   جهان هست همۀ مل»  از آن توست» را م  یا آتش    ت،یو در نها  د یسراخدا 

  .   افکندم  دیرا بر ش و ترد  انگیوحدت و 

ِلم  شانیا ل َل َکه لزَنَد     
  زَنَد در ش م دیتوح آتشِ
  )٣٧۵٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و بزرگان     زندگ   شاهیو خدمت در پ   همراه   ، کردن تواضع، فروتن   شه یخطر بزرگ را پ  نی از ا   منیاکارِآخر، موالنا راه  در

  . داندم

  کرد از اژدها     ادیچون فر  خرس
  کرد از چنگش رها   یرمرد یش

  )١٩٧٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  ز درد؟     نال نم کم از خرس تو
  کرد ادیرست از درد چون فر  خرس

  )١٩٩١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  از کرج  بایخانم د ‐١٢

  

  هستم از کرج.  باید

  د؟ یخوب  بایبله خانم د آقای شهبازی:

خودم کار    ی خوب هستم و رو   ل یموالنا و شما شدن بد بود. خ  ن یقر  نیبا ا   شود. مر م  خوبم، عال  ل یرا شر خ  خدا

  .  . هزار بار شرمیموالنا را دار   م،یاز برنامۀ شما. خدا را شر که شما را دار م یکناستفاده م   لی. خ کنمم

   یرا آماده نکردم     . من متنها عالچقدر آموزش  ، عال  ی چقدر اجرا  ، ، چقدر غزِل عال٩٣٩برنامۀ    ی را شر برا  خدا

  .یاتجربه ی و  میبو  خواستمرا م  یاقصه 

بود.    امروز عال هاغامیپ   لی. خهاغامیپ نی از ا کنمباشند. اوال تشر م  دهیاز دوستان شن  لیخ  دیهست که شا یاقصه ی

  . دیآباد کرد  چه گلستان  د، یکرد ادیکه شما بن  یشهر نیبه از ا. در شفتم، بهو رو کردند واقعاً ری خانم مهتاب که ما را ز

  :میگوم  کنمخودم هر موقع که خطا م  من

  د؟ یز تو نرو که گل  چونه گلْستان  تو
  ؟یشَجر ندار   یکه  چونه باغ و راغ تو

  )٢٨۴٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  گوش بدهم.  یترشیها را با دقت بکار کنم برنامه تر شی خودم ب  یرو کنم م  و سع خوانمخودم م ی برا  لیرا خ  نیا

   ی .  هانیو ا  ادیامانات و پول ز   ز، ی چداشت، همه  یوضع خوب    ل یبود که خ  پادشاه  ی   م یبو  خواستمکه م   یاقصه 

  .  هانیو ا  الشیوعاتاق با اهل  یدر   کردم  هم داشت که ته باغ زندگ ینوکر

  ن یتشت بزنند، باهم بخوانند، بخندند، ا   یقابلمه بزنند و رو  یکه رو  نیو ا  یهر شب شاهد خنده، شاد  عن یشب،    ی

  یزی چ  دارم ول  ییدارا  همهنیا  که من  دیگو م  رشیپادشاه. به وز  نیبود ا  هانیا  ی. شاهد شادهانیاش و انوکرش و خانواده

  شادند؟ چرا؟  قدرنیا یچجور هانیاست! ا یکه ندارم شاد

به او    ول دهد تا سه مرا کم کن. بعد پادشاه به آن نوکرش نَودونُه اشیصدتا سه بده    یفردا به او   دیگوم   رشیوز

  تو.  یصدتا سه برا دی گوم

تا سه  ! َنودونُهیوا  ی ا  نند یبم   هانیو ا   شمارندم  ذوق و شوق   یها را با  سه  نند ی نشبا همسرش م   نوکرش   نیشب ا   آن

آن    رود،م  یشاد  رود،شده بود و خنده مسۀ گم  یدر به دنبال آن  دربه  هانیا   از آن لحظه تمام زندگ  ریاست. د

  . رودآرامش م 
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 یهاغامیپ  نیبا ا   کنمتشر م   زمی. از خانوادۀ عزهایما گنج حضور  یآموزنده است برا  لیداستان خ  ن یا  عن یتجربه را،    نیا  و

   در ذاتمان است ول سببیب  یما اصال شاد  م،یدار  زیچاست که ما همه نیخوبشان. ا

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

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

  ترشی ب   میحرص دار  قَدَرنیخاطر توهمات داشتن است. چرا ما ابه  مانیهاما تمام رنج و سخت   ،رنج و سخت   عن یعنا    نیا

  ! م؟یجمع کن

را دارم   یزی چ ی  نمی ب م  کنمخودم تجربه م  شخص  که در خودِ زندگ یاتجربه یشهباز ی. آقامیگو من خودم را م البته

خودت   یرو  یرا دار  هانیا  ،یکرد  ییشناسا  ،ندارد اآلن تو شناخت   بیع   میگو. بعد خب م دمیرا خر   یزیچ   یباز رفتم  

  .  کن کار م 

بلند   دوباره کنم، خطا م  چسبم،م  ها دگی به همان ب یهفته؛ عج  نیدر ا  هادگ یدر مورد رها شدن من، رها شدن از همان  و

  :زیخ ز ی ابد کار من آمد خ. تا شومم

  زی که خَصمم هم منم، اندر گر  من
  زی خ ز یابد کارِ من آمد خ تا

  )۶٧٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

گنج حضور مال ماست، موالنا مال    خدا را شر که برنامۀ  ول   م، یکن درست است اشتباه م   م، یخورم   ن یاست زم  درست

را حالل    هانیا   م یشاءاله که ما بتوان. اندییگورا م   نیر یش  ی هالقمه  نیعشق و تعهدتان به ما ا   نیبا ا   د یماست، شما دار

  .  میکن 

دم در  . آمرومم   ش یموفق هم شدم خدا را شر خوب پ    لیو خ   کنم، م   ییشناسا  نم،یبدارم، م    دگ یهمان  کنمرها نم   من

  بنم.  لی تحل هیمورد کلمۀ رها گفتم بذار کلمۀ رها را با موالنا تجز 

  را،  شانیهاکردم آدرس ادداشتی  جانیا ،ی دی«ر» را گفتم چون ره  حرف

  چ یشُِر آن باشد که ه ،ید یره چون
  چیپ چیپ یآن دانه ندار  یِسو

  )٢٨٨٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ده یچ یو سخت پ : خَم در خَم چیپ  چیپ
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را بخوانم از موالنا. دفتر    ت یسه ب   نی. من در مورد کلمۀ رها دوست دارم امیرها بشو  ،ییایدن   یهادور دانه  میچ ینپ  قَدَرنیا

  . حرف «ه»:٢٠٨٨ ت یدوم، ب 

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

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

به    نی. پس ا بن    توان تو رها م  یها برنگرددانه  یسوخداوند باشد، به  یسوبه  تیاگر هرلحظه رو   م، یگوبه خودم م   من

به  ، نکن سهیبه دست توست که مقا  ، به دست توست که توقع نداشته باش ، دست توست، به دست توست که کنترل نکن

و ز   شان،یدرآمدها  شان،ینظرها  شان،ی هاقضاوت  شان، یهاها، حرفآدم  یهادست توست که در دام   ایدن  یهادانه  ادیکم 

  پدر».  یبه دستِ توست، بشنو ا ن ی. «افت ین

  در آخر حرف «الف»: و

  میکر  یندارم، ا یز یالف چ چون
  م یتر از چشم مدلتنگ دل  جز 

  )٢٣٢٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  کار کنم.  ش یمن را بتوانم رو  ذهندلِ تنگ من نیبروم، ا د یمن همان الف هستم، الف آمدم، الف هم با ایخدا یا

  ممنونم.  لیخ یشهباز یآقا
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  فرشاد از خوزستان  یآقا ‐١٣

  

  ت» یف یباک   مرفه و پرامانات با زندگ  زندگ  «فرق

  مرفه و پرامانات:  زندگ

  اد، یز  اریفراهم باشد. مثال پول به مقدار بس   داشتن رفاه و راحت  یبرا  یکه در آن تمام اماناتِ ماد  ندی گوم   یازندگ   به

  ها و ... ها و مسافرتلباس ن یبهتر ن، یخانه و ماش نیبهتر 

  :تیف یباک  زندگ

و    ها تیوضع  خورد،را نم   یز ی چچی که در آن انسان حالش خوب است، شاد است، غصه و غم ه  شودگفته م   ی ازندگ  به

  نهیک   کند، نم  سهیمقا    دارد، خودش را با کس   ت یکنند، قدرت عمل دارد، حس امن   نیاو را غم  توانند نم  یامانات ماد

باشد، همه را دوست داشته باشد بدون    رش یباشد، پر از عشق و پذ   اکطور خالصه درونش پ ندارد، و به  و توقع از کس 

  تفاوت گذاشتن و قضاوت کردن.

  د،ی ها را دآن  توانم    عنی.  نیتا ماشتا خانه دارد، سهپنج   فالن   ند ی گو. مثال م کنداشاره م   رون یپرامانات به ب   زندگ

  د یکه بتوان آن را د  ستیجسم جامد ن    یو    کندبه درون انسان اشاره م  تیف یباک    جسم هستند، جامد هستند. اما زندگ

  آن را تجربه و حس کرد.   توانکرد، بله فقط م  یری گو اندازه

  ندارد.  رون یبه ب   از درون آن را تجربه کند، ربط  دی مربوط به درون انسان است و آدم با  ، زندگ  یِحال خوب و شاد  ن یبنابرا

ا   حاال تعر   نیطبق  انسان  ف، یدو  تمام  از  بپرس اگر  بک  میها  از  زندگ   نیا   نیه  نوع  م  دو  انتخاب  را  ها چه  آن  د، یکن کدام 

  و حالمان خوب باشد. میشاد باش شهیکه هم میخواهرا م  تیف یباک   که ما زندگ  ند ی گوقاعدتاً همه م  ند؟ی گوم

وجود دارد؟ اشتباه ما   ایدر دن  و دشمن  ییدعوا و جدا  همهنیچرا ا  م؟یست یو شاد ن   ستیپس چرا ما حالمان خوب ن  خب

  ست؟یچ

  م، یاوریدست ببه  رون یدر ب  یاماناتِ ماد  ق یاز طر   میخواهو حاِل خوب را م   تیف یباک  زندگ  نیاست که ما ا   ن یما ا   اشتباه

باور.   و  پول  راه رس  میکنما فکر م  عن یمثل  و   یشاد  میکن پرامانات است. فکر م  زندگ   ت،یف یباک   به زندگ   دنیکه 

  است. ل یو آشنا و فام دوستخانه،  ن،یماش  اد،یدر پول ز  خوشبخت

دارند و حالشان خوب است. چرا   تی فی باک  که زندگ   ستین  معن   نیبه ا  نیا  دارند، ول  پرامانات   ثروتمند، زندگ   افراد

بوده که    لحظات   م، یتمند نباشثرو   ما اگر حت  ٔهمه  ست؟ین   راض   کسچیچرا ه   کنند؟م   دارند خودکش  زیچکه همه  یافراد

  .شودرفتن آرامشمان م  ن یپول باعث از ب   نیکه هم  می حالمان خوب نشده و تازه متوجه شد ول  م،یاداشته ادیپول ز 
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  م؟یخواهم    رون ی ب   یزهای است چونه از چ   درون  ز ی چ   یرا که    یکه ما حس آرامش و شاد  دی آم   ش یسوال پ  ن یا  حاال

  و درون هستند.  رون یهستند که واسطۀ ب ی فکر کردن. فکرها مانند طناب  قیاز طر  م؟یدهرا به درون ربط م  رونی چونه ب 

چ  ما پول را در ذهنمان تجسم م   رون ی ب   یزهایفکرِ  آن    می کنمثل  از  ا   میسازم   ذهن   ر یتصو  یو  از    ذهن   ریتصو   نیو 

  تیو ما احساس امن   روددر درونمان باال م    ذهن   ر یتصو  شود،م  ادیز  رون ی. مثال پولمان در بمیخواهم   یو شاد   خوشبخت

  . شودبد م نحالما شودکم م  و وقت  م یکنم  و خوش

در ذهن درست     تجسم  ریاست چون از توهم درست شده، از تصاو  و زودگذر است و مصنوع    موقت  اریبس   ،خوش  نیا

  .کند مثل ترس و خشم، آدم را نابود م  یی دردناک است و دردها اریشده. اما حالِ بد آن بس 

باشد. چون ه   شهیکه فرد ثروتمند هم   ست ین   یطورنیا ا   شود متوجه م  کند م  ادیرا ز   زها یکه چ   خوش    هاخوش  ن یکه 

شدن   ادیو حالش در درون با کم و ز   خواهدم  شتریو ب  شتر یباز هم ب  ن یبنابرا  کند،حالش را خوش نم   ریبوده و د  موقت

  . کشانداو را به جهنم دردها م  زهای حاصل از کم شدن چ  یرسد که دردهام  یی. باالخره به جاکندم  ریی تغ  زهای چ نیا

زندگ   ن یهمچن به گونه  نیا   قانون  اتفاقات  ا  افتندم  یااست که  آن  یی زهایچ   نیکه  از  ذهنمان  در  ما  خوشبختکه     ها 

  .شودمدام و مدام حالمان بد م  ن ی. بنابرارسدها ضرر م و به آن شوندمدام کم م  م،یخواهم

یهمسر ما    مثال  ب ذهنمان    رونی جسم در  در  او  از  اگر ما  او خوشبخت  م یبساز  ذهن   ریتصو  یاست.  از    م، یبخواه   و 

مسرت را در مرکزت قرار  ه  دیو نبا  یرا ندار  یکار  ن یتو حق چن  ندی که به ما بو  افتند م  یا اتفاقات به گونه  صورتنیدرا

  است.  نهیقهر و ک  نمانیباز هم ب  میکنم  یو هر کار شودم  مانی. مثال مدام دعواده

. اآلن  میرا کامال برعکس متوجه شد هیو قض م یدانسترا نم  هانیو ا میکن م   زندگ  یطورنیا  م یسال است که ما دار هزاران

و با استفاده از آن   میببر  یمطالبِ موالنا پ  نیبه ارزش ا   میتوانتأمل م   فقط با کم .میری گم  ادی  میمثل موالنا دار از بزرگ 

  هم که باشد.   گرفت، هر اشتباه تواناشتباه را هرلحظه م  ی. جلومیم و عمرمان را تلف نکن یده ر ییرا تغ مانزندگ

  ایخداوند    م ییگو. ما ممیکنرا درک نم   عدالتِ زندگ موقع    چی ه  ذهن فرمودند که ما با من  یشهباز  یآقا  ٩٣۴برنامه    در

ثروتمندان خوشبخت هستند   ن یندارند، بنابرا  یزی چ ه یدارند و بق یادیپول و ثروت ز  هایسر  ی عدالت ندارد چون    زندگ

  هاست.و جسم  رونیو ب یماد  یزهایچ ن یما هم   صی تشخ اریتمام مالک و مع  عن یبدبخت.   ران یو فق

  گذاشته شده است، فقط کاف   در درون هر انسان    و خوشبخت   یعدالت دارد و منبع شاد   که زندگ  میگرفت   ادینا  با موال  اآلن

  جانش شود.  یشخص بال ی بسا که ثروت باشد. چه  ریفق  ایندارد ثروتمند    است از آن استفاده کند، فرق
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  ی شهباز ینجف آباد با سخنان آقا از جوزان  دایخانم فرخنده و خانم آ  ‐١۴

  

  سالم استاد، خدا قوت، فرخنده هستم از جوزان نجف آباد 

    د؟ی بله بله خانم فرخنده خوب   م،یسالم عل آقای شهبازی:

  . شِر وجودِ حضور و صبر شماممنون، عال  فرخنده: خانم

  جوان  یتَن ا نیخانه ا مهمان  هست
  دوان  دینو آ فِیض  صباح هر 

  )٣۶۴٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  مانْد اندر گردنم  نیمو ک  نیه
  اکنون باز پرد در عدم هم که

  )٣۶۴٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  وش بیاز جهانِ غَ دیآ هرچه
  است او را دار خَوش  فیدلت ض در

   )٣۶۴۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

مهمان فیض :  

  

زمان هرچه مقاومت    نیکه تا ا   میرا اعالم کن   ن یا   ذهن به من  ،ییو با فضاگشا   ذهن من  یِبه دردساز  میباش  اریهش   کهنیا

و   میفضا را باز کن کهنیاز مقاومت وجود دارد، ا ری غ یریکه راه د مییبو  میمقاومت کن میخواه م  و وقت  ستکاف یکرد

  . میکرده و حل کن   تیر یوجود آمده را مد بهچالِش   یبا خردمند

  ب یوتاز و تخرتاخت  ترشی که هرچه ب   میکن با دستِ خود باز م   ذهن من  یبرا   دان یو مقاومت م   ی ما با فضابند  قتی حق  در

تنها با     ذهن منمقاومت کردن، چرا که چرخ موتورِ    نیهم در ح آن  کند گرفتن از ما م   اتیکند و از همه بدتر شروع به مال

  عن ی  م،یبه او برسان  ترشیسوخت را ب   نیموتور ذهن است، هرچه ا  ما سوختِ اصل  متِ. درواقع مقاوچرخدمقاومتِ ما م 

  میچه را که دار و هرآن  افتهی  ش یمشِ موتورِ ذهن افرا   م،یبه مقاومت خود ادامه داده و در ماندنِ در مقاومت اصرار بورز

  . لعدب از ما م  جای

تا در دام    میها نشو؟؟؟؟ انسان  میفت ی لحظه ساکن است و اتفاقات گذرا، پس با اتفاقات اتفاق ن  نیکه ا   میبدان   دیما با  پس

  غامیپ   که هرلحظه زندگ   میدرک برس  نی. و به ا میشو  دهیو به هر سو کش  میکه با اتفاقات بلند شو  میر یقرار نگ  ذهن من
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شده از طرف  فرستاده غامیپ  م،یفرستد که اگر با عدم مقاومت سرعِت ذهن را کاهش دهخانۀ تن ما ممهمان یبرا یدیجد

  ر یگغامیپ  ن یو ا  شودم    مقاومت باعثِ قطع اتصالِ ما با زندگ  ن یا   م،یبرعکس اگر مقاومت کن    ول  میکن م   افتیرا در   زندگ

  که نیا  یجادرست مانند آن ماِر نادان که به  م،یندار  ومتز افتادن در چرخۀ مقاج  یاو ما چاره   شوددر ما از مدار خارج م 

 ز ی ت  یبه تَقال افتاد، خودش را به خارها  هودهیکند، ب   دا یپ   ییتا از دهانِ خارپشت رها  رد یاز مقاومت دست بردارد و آرام ب  

  کشتن داد.و شدتِ شتاب، خودش را به ی صبریو از ب  زدم

  خارپشت اندر دهن  ی مار را  دم برفت
  آن دغا  ییو گرد شد، مانند گو دی درکش سر 

  
  دمبه  دم زدرا، بر خار م  شیمارِ ابله خو آن

  سوراخ آمد از خود را زدن بر خارها  سوراخ
  

  از عجل  خود را بشت ل،یح  یصبر بود و ب یب
  ازو آن بدلقا   زمان، رست  ی یصبر کرد گر 

  
  ر بال خود را مزن تو هم، هال! خارپشت ه  بر 
  وِرد خوان: جاء اْلقَضا ضاق اّلفضا   نی و ن،ینش ساکن

  )٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  زیتند و ت یقضا پنجه مزن ا  با
  ز یهم قضا با تو ست ردینگ تا

  )٩١٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  حم حق   شِیبود پ دی با مرده
  الَفلَق ربزخم، از  دیاین تا

    )٩١١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  استاد ممنونم

  . . عالنیخوب، آفر  لیخ آقای شهبازی:

  به دخترم. خداحافظ. دهم را م بااجازتون گوش  کنم،تشر م   فرخنده: خانم
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  ساله هستم هفده دای سالم استاد، آ :دایآ خانم

  . دییخانم، بفرما دا یآ  دیهست  دا یپخانم کم  دای سالم، بله آ آقای شهبازی:

    :دایآ خانم

  تابد ماه بر تو م ،ی هر کجا که رو  به
هی نورفشان بر خراب و آباد ستم  

  )٣٠٩٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

دردِ    ه یبه ما بتابد در صفرثان   نورِ زندگ  میو اگر اجازه ده   می هست   در حضورِ خرِد زندگ   م،یکه باش   در هر زمان و مان   ما

باعث آرامِش ما شود، ذهن خاموش    تواندکه م   یزی . تنها چم یکن و آرامش م   و ما احساس راحت  کندما را صفر م   یِالحظه

است که    میکند. تنها با تسل  یبه ما کم کند و خردش را جار  تواندم   ماست که زندگ   هنذ   است. تنها در حالتِ خاموش

  را در ما باز کند.   تشینهایب   میاجازه ده  به زندگ  میتوان ما م 

ذهن ماست که    ن ی. درواقع اشودم   ده یدر ذهن ما چ  اشذهن  رِ یتصو  م،یرا انجام ده  یهر حرکت و رفتار  کهنیقبل از ا   ما

و از ذهن ما    کندفرصت استفاده م  نیاست و از اآمده  ذهنبو. حاال من  یزیانجام بده و چه چ  یچه کار  دیگو به ما م

  ما اعمالِ اراده کند، ذهن ماست.   یِآن بر رو ق یاز طر تواندکه م  ییتنها جا  داندم  . اوکنداستفاده م سوء 

و آن را    میرا کنترل کن   ذهنمن  میا توانسته  م،یو خاموشش کن  میو آن را کنترل کن  میکن  تیری ذهنمان را مد   میاگر بتوان  حاال

  . میکوچ کن

  شد. اد، تماماست ممنونم

  به ما؟   دیافرستاده دئویو  داًیشما جد با،ی ز لیخ آقای شهبازی:

  بله استاد. :دایآ خانم

که رابطۀ شما با مادرتان چطور است؟ دوستانه است،    نمیسؤال کنم بب  خواستمممنون. م  لیخ خُب،لیخ آقای شهبازی:

  است؟  یاست، چجور  عشق

  نهی ک   لیخ   شانیمشل داشت و از ا  شانیبا ا    لیخ   ذهنمن   عنیمشل داشتم    شانی با ا   لیبله استاد قبال خ   :دایآ  خانم

داشت    یتاتورید  ذهن من  ی   عن ی  گفت،به ما زور م  لیحضور آشنا بشوند خ   با گنج  کهنیداشتم چون مادرم قبل از ا

  یرید  یجا  دادجز خانۀ بابابزرگم اجازه نمبه  م،یدوست بشو  با کس   گذاشتنم  کال  ،میبرو  ییما جا  گذاشتکال. اصال نم

اآلن که با گنج حضور آشنا شده خُب     ول  م،ی زدحرف م  گفتهر جور م  م،ید یپوشلباس م  گفتهر جور او م   د ی. بامیبرو

  با عشق.    م،یکن م  با صلح زندگ   مارا ندارد و اآلن  تاتورید  ذهنآن من ر یکرده و اصال د  ریی تغ  لیخ

  د؟ یبا هم دوست هست آقای شهبازی:
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  بله  :دایآ خانم

  کردند.   ریی تغ  یکه مادرتان چجور د؟یبه مادران دار   یاهی. خب شما توصنیآفر آقای شهبازی:

   را ؟؟؟؟ کند، متوجه شد که حت  کس دینبا خودش را دارد و هرکس  یایدن   هرکس   دیفهم   استاد مادرم از وقت   :دایآ  خانم

کنترل داشته باشد. ما اگر در    رانید  یرو  خواهداست که م   ذهن من  نیاو را کنترل کند، ا  دیباشد نبا  اش هماگر بچه

  ینه که رو م، یکن  ییفضاگشا م یکنم  و هرلحظه سع  م یاندازنورافکن م  دمانذهن خو یفقط رو م،یحضور باشو  یاریهش

که چار بن و چار    م ییو بو  م یکن  حتش یکه نص   کند م   یدارد چه کار  چه کس   م ینی و بب  م یندازینورافکنمان را ب  ران ید

اصطالح خودمان  به  نیهم  یبرا   کند،مدارد ما را اداره    بله خرد زندگ  کندنکن. و او متوجه شد که او ما را اداره نم

انجام بدهد خرد زندگ  یهر کار   عن ی  ، ما را سپرده به خرِد زندگ  م ییگوم ما درس است و    ی که برا  داندم  ، که با ما 

  . طورنیدخالت کند و ما هم هم د یدارد، نبا  پختگ 

   عال  ل یبود، خ   عال  ل یمادرتان خ  غامیکه پ  د یدی خانم، امروز د  دی کرد  شرفتیپ   لی. شما خنیآفر   ن،یآفر  آقای شهبازی:

  . نیبود، آفر

  .هانیشما، از برکت وجود شماست همۀ ا دیبله استاد، لطف دار  :دایآ خانم

  دی هست  ی نمونۀ خانوادۀ خوب   ر ی. دخوب است، امروز عال  شهیهم    عنی  ، ل ی. امروز خنیآفر   کنم، خواهش م  آقای شهبازی:

خانوادۀ    یتنها برااست، نه   بزرگ  شرفت یپ  ن یا  زند مثل شما حرف م  سالهدخترخانم هفده  ی مردم نگاه کنند به شما.    د یبا

  . رانیجامعۀ ا  یشما و شما، برا

که ما را    د یاآلن فهم  کرد مادرم ما را کنترل م   دییگوم   د، یزنچقدر خردمندانه شما حرف م  نیحرف را بشنوند، بب   نیا   دیبا

  شهیکه ر  میهست نگران ما نباشد، کنترل نکند. ما هم درخت   کند، کل که تمام کائنات را اداره م بسپارد به دستِ خردِ  دیبا

  . نیآفر د، یشوم متوجهرا  ن ی. شما امیدار در زندگ 

  نه؟   ست؟یچ  دی فهمرا م سرکش  د،یست ی سرکش ن د، ییگوزور نم  د، یکن کنترل نم ر یچه، شما که د شما

پر  دیببخش  :دایآ  خانم بودم چون که خب قطعًا وقت  لی. استاد من سرکش بودم، خدمیاستاد وسط حرفتان    هم سرکش 

  کند من هم با آن مقابله م   ذهن من، خب من بدونِ نورافکن بودم، بدون حضور بودم، قطعاً من   ذهن ؟؟؟؟ من  ذهن منی

  رد. با ما ندا یکار ال اص شانیاآلن ا  در خانوادۀ ما بود ول نیا و

درِ اتاق را    رفتمم   خورد،و به من برم   گفتندم  یزیچ   یبودم که تا به من    سرکش بودم. من آدم  لیمن هم استاد خ  و

رفتار کوچ از   ی   وقت  ا ی .کردم حسابش نم ر یاصال د  ا ی کردم وارد شود و با او قهر م کس  گذاشتم و نم کردمقفل م 

  زی به همه چ  قدرنینداشتم ا   دوست  چی بود که اصال ه ده یرس یی جابه  کردم،حذف م  ام زندگکل از او را به دمی دنفر م   ی

  . هانیو ا کردمو با همه مقابله م  کردم م  جادی همه رنجش ا یاصطالح خودمان، و برابه گفتم م
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مقاومت نکنم، فضا را باز کنم و از رفتار    د یمن هستم که با  ن ی. ادیآ برم   ی زیهر چ  که از هرکس   دانم اآلن نه، اآلن م  اما

  نکنم.  جادیخودم درد ا ی برا  رانید

با شما،    کنمم   . پس خداحافظ نیآفر  ،عال  ،خانم عال  دای ممنونم آ  خبل یخ  خب،لی. خنیآفر  ن،یآفر  آقای شهبازی:

  خداحافظ. 

  ممنونم ممنونم، خداحافظ  :دایآ خانم
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  یشهباز یاز دانمارک با سخنان آقا عل یآقا ‐١۵

ا   ط ی به شراصحبت کنم و راجع  یمقدار    یبه خودم  راجع  خواستمعرض شود که م   خدمتتان تجربه کردم در    جانیکه 

  کنم.  انیبه قانون جبران صحبت کنم و براجع خواستمتان چند مطلب را ممقدار صحبت کنم و با اجازۀ  ی دانمارک، 

در    طورهمان خ   شاتیفرما  د ییتأکه  جبران  قانون  و کل  اریبس  ، لیشما،  به  یدی مهم  خانواده  در سطح  چه  عنوان  هست، 

ی هرحال سازمان به  نیترکوچ   یجامعه، چه در سطح   هست.   یدیمهم و کل اریسطوح باالتر، بس ایشرکت  ایاداره  

خاطر    و به همان  دانستم به آن صورت نم  یزی به قانون جبران چاصال راجع  ، یبودم جناب شهباز  ران ی ا   و من خودم تا وقت  

پا    ر یقانون جبران را ز   کهنیخاطر ارابطه متحمل شدم، به  نی هم شخصاً در ا   یادیز  یهرحال ضررهاو به  کردم نم  تیرعا

  گذاشتم.  

باال     لیتوقعم در سطح خ  ول  دادم،رم را ارائه نم کا  نیقول شما اصال بهتر به  کردم،مثال در شرکت کار م  کهنیجمله ا  از

نبودم که حتماً به   نیباشد و اصال دنبال ا   تشر زبان  یممن بود در حد  دادانجام م یکار  میبرا مثال کس  کهنیبود. و ا

  کنم.  تی را رعا ناندازۀ آن قانون جبرا 

هم به خودم کم    توانستم م  کردم، م  تیباعث شد که من اآلن بفهمم، واقعاً آن قانون جبران بوده که اگر رعا   ها نیا  و

واقع   دی مف  توانستمم  یطورنیکم کنم، هم به کل جامعه و کشورم و ا  کردمجا کار مکه در آن  کنم، هم به آن شرکت 

  بشوم.  

  هادانمارک  ستیبوده که ساده ز نیا   یگرفتم،   ادی  هاکه از دانمارک  یخوب   یزهایچ  ،یهم که آمدم جناب شهباز  جانیا  و

اصال وجود ندارد،    تجمالت  ل یامانات و وسا  ن یترکوچ و با کم  لیخ  یهامردم در آپارتمان جا نی. ایشهباز یهست آقا

  . کنندم   امانات زندگ نیتر با کم

  ی که برا امانات  ن یترکوچ و کم  لیخ خچالی یساده با   ل یدست مبل خ ی  ،نفر پولدار هم سر بزن   یبه خانۀ   اگر

  . ستین   چشمچشم و هم لیخ  ست،ین  تجمالت   چیو ه  کنند م   الزم هست، زندگ  زندگ  ی

  ر یوز نخست یمهندس و آقا  یآقا  دکتر،   یمثل آقا   نی اصال عناو  زنند، اسم کوچ صدا م را به  ر یهمه همد  جا نیا  که نیا  و

باشند، به او    ر یوزنخست یاگر روبرو  حت  زنند، را به اسم کوچ صدا م  رشانیوز نخست  . حت ستین  ر یوز خانم نخست ای

  من.  یبود برا  نکتۀ قابل توجه  لیخ ن یکامال. و ا جا افتاده  ن یو ا ن،یمثال حس   ندی گوم

از سن   جانیا   کهنیا  و نوجوانان  اصال ،    نظافت  یکارها  ا یها  در سوپرمارکت  روند م   سالزدهیس   ،سالدوازده  نیتمام 

  . کنندخودشان را سربار پدر و مادرشان نم کنند،م  تیقانون جبران را رعا  هست ول یچه کار  نیا  ستی مهم ن شانیبرا 

ها پول  نه از پدر نه از مادرشان دارند که به آن  یتوقع و انتظار  چ ی و هبه کار کردن    کنند شروع م   و از همان سن نوجوان 

  کنند.  ت یها را حمابدهند و آن
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با    ل یتش     یحاال با    خواهندکه م    مثال موقع  ن یچن هم  و    یدر    روند چمدان لباس م   یخانواده بدهند، اگر شده 

  چنان آن  یهاهیز یاز جه  یهست، نه خبر  ن یسنگ   یهاهیاز مهر   ی کردن. نه خبر   گبه زند  کنند کوچ، شروع م    لیآپارتمان خ 

  هست.

. و  شودشروع م  جانیا  تجمالت   چی ساده و بدون ه اریبس  هاو زندگ  ادیبه پدر و مادرها م  ی هست که نه فشار  یجورنیا و

  هست.   ن یدارم کامال برعکس ا ران یکه از ا  یامن خب تجربه  مهم هست که، ول  اریبس  نیا

است.  کرده  شرفتیاقتصادشان پ   نیخاطر هماز صبح زود زن و مرد، به  کنند،همه واقعاً کار م  جانیعرض شود که ا  خدمتتان

  نیتر شیتوقع و ب   ن یتر و با کم  کنند هشت ساعت، نه ساعت کار م   یروز  کنند، کار م  شوندزن و مرد صبح زود بلند م 

  .  کنندم  تی و قانون جبران را تا حد امان رعا کنند ا م تالششان ر

  خواستم. و خدمتتان عرض شود که م جانیا   مینی بکه م   نکات  نیاز ا   میر یدرس ب   دی مهم هست واقعاً و ما همه با   لیخ   نیا 

  . دهدکه اآلن دارد م  ییثمرها  ن یو ا   تان یها برنامه  ن یخاطر ابه ی و تبر  میبه شما بو  د یکه تشر کنم از شما و خسته نباش

بودند که زنگ زدند به    دا یت یخانم آم  نیچن هست، هم  ز یبرانگ جالب و تعجب  ار یخانم مهتاب امشب زنگ زدند واقعاً بس 

   جالب بود. ًهم واقعا شونی هم صحبت کردند، ا  س یانگل

ها  غزل  نیخوب است، ترجمۀ ا   شانس ینگلدانش ا  شان یکه مثل ا  یی هانیکه اگر امانش باشد خواهش کنم از ا   خواستم م 

  ای  سیبه انگل   میکن  ری تکث  جانیاگر شده ا  میبتوان   جانیبذارند در کانال که ما، امثال من مثال ا   شودرا اگر م   اتیاب   ای

  مند هستند.عالقه یهاانمارکمثال د  نیترجمۀ بشود با کم ا 

. خواستم خواهش کنم اگر امانش هست  میبرگردان  میبخواه  تا از فارس  است که برگردد به دانمارک   ترراحت  س یانگل  از

  .  م یاستفاده کن م یرا به اشتراک بذارند و ما بتوان هانیا

  د،یکش زحمت م    لیخل یهستند، خ   عال   لیهم خ   هانیا   ن،یکه فرستاد  یی دئوهایممنونم از و  ، عال  عال  آقای شهبازی:

  . میکنپخش م   دیبفرست   دیباز هم لطف کن 

  دوباره. گذارم . حاال باز مدیدی شلوغ هست فکر کنم ند ل یخ کهنیا  فرستادم، سه، چهاربار گذاشتند ول  :عل یآقا

  . مینی ب قول معروف سوخت و سوز ندارد مبه  و زود دارد، ول ر ید  م،ین یبم آقای شهبازی:

    :عل یآقا

  هست؟  نه، فقط به فارس ا یهم منتشر شده   سیبه انگل   تانی هااز شما داشتم، کتاب ر یسؤال د ی  بعد

هم هستند به    رینبودند، کسان د  شان یکه فقط ا  هادهیپد   نی هم   هست، ول   من به فارس  یهانه، کتاب  آقای شهبازی:

  . رانی از درون ا  حت  کنند، صحبت م  س یانگل
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  ول  شود،م   دهید  خاص  جوریاند، حاال در سطح به خارج منتقل شده  هاران ی بزرگ که ا  ان یجر   نیکه ا   کنمو من فکر م  

مثل    ،یمثل حافظ، مثل سعد  ،هست، مثل موالنا، مثل فردوس  رانیکه در ا  یخرد  نیاست که واقعاً ا  نیدر عمق منظور ا

  هان پخش بشود و جهان را نجات بدهد واقعاً.بشود و در ج رجمهت  رید یهاخرد به زبان نیا  ه،یعطار و بق 

ا   که نیا  در ول  م یاکرده  یانگارسهل  اریبس   هارانیما  نباشد،  است خوب  ممن  ما  اآلن وضع  و  بزرگانمان  به  توجه     در 

  نیرا شما در هم   یاصالح فور  ن ی. و امیاصالح کن   میتوان به حرف بزرگانمان، فوراً خودمان را م میتوجه بن  کهنیمحضِ ا به

  هانیکه ا   دای مادر آ  ای  م، یکردصحبت م   دا یاآلن مثال با آ   ا ی   که به چه سرعت   دی نی ب م  هدر بچ  ا ی  د ین یبخانم مهتاب مثال م 

  .  ندیگوخودشان دارند م  رید

ما    ذهن که البته با من  هددم   حیساله دارد توضشانزدهبچه پانزده،    ایشدم،    یطورنیبودم، ا  یطورنیمثال من ا   ند یگو م

  انیرا ب  قتی دارد حق  روشن  انیبه چه ب  دین یبو م   فهمدنم  یزیساله بچه است و چشانزدهپانزده،    ۀاصال بچ  میکن فکر م

  .  نندی ب پدر و مادرشان را م  هر سن   رما د یهاکه پس بچه کند م

شما مثال   ایما،  کهنیاست که ا نیعرضم ا نی. حاال، بنابرا فهمندوجود ندارد، م یزیچو چهم فهمند،نم  میی گوما م  کهنیا

افراد که به    ن یکه ا  کنم در آلمان است، من گمان م    یدر نروژ است، آن     ی  ای  د، یبلد    و دانمارک   د یدر دانمارک هست 

  . ستیدست خودشان ن هانیمندند، ا عالقه النادرجه هم به گنج حضور و مو نیا

واقعاً ن  یاجرا  کهنیا  کما ا  ییرو ین   ی .  ستیبرنامه هم دست خود من نبوده،  باعث شد که من  ا به  ن،یانگار    نیهرحال 

نم   تاونهنهصدوس اجرا شد، حاال  م  دانمبرنامه  ا  می . تصمرسدتا کجا  ول  ن یبر  برسد،  تا هزار  که    طورنیهم   است که 

  .  شوداز موالنا خوانده م تی چهارصد ب صد، یس اًواقع یاآلن نزد یادر هر برنامه د ینی ب م

و    میخوان برنامه م   ی مثل موالنا در    انسان بزرگ   ی را از    ت یرا، چهار صد ب   ت یب   صدیما س  کهنیمهم است ا  ل یخ  نیا

خداوند انجام    د ییبو  ا یهست که عشق     حرکات   ی   ر یدر ز   ن یاست که ا   ن یو من منظورم ا   رند یپذ م   ری و تأث  نندی ب مردم م

  . دهدم

که از قبل در جهان هست،    ی خرد  ۀلیوسبه  خواهدخالصه م   ور،نیا  کشد را م    گروه  یجا.  آن  برد،م   جانیرا از ا   ی

درد بشر  که به  یدانش بشر  نی ترواقعاً بزرگ  ول  ها،ران یمتأسفانه ما ا  م،یاکرده  ری تحق  لی حاال ما خودمان را خ  دیدان م

  است.  ران یدر ا  ،کند تش ی هدا  تواندو م  خوردم

  بله واقعاً. :عل یآقا

  شما؟  رید  دین یبم آقای شهبازی:

  سنده یمثال نو  نیتربا بزرگ کنمم سهیشما، مقا  شاتیفرما دیی در تأ کنم،م  سهی. بله. مقاستین  جا،نیا ستشین :عل یآقا

  دارد، نه ته  یگفته، اصال نه سر  ییزهایچ   یندارد. مثال     مفهوم   چی اصال ه  خوان بعد شعرش را م  ، شاعر دانمارک  ای

  دارد. 
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.  میباش د یبزرگان با  ن یندارند. ما واقعاً قدردان ا  ی زیچ   چی صفرند، ه  هانیشاعران ما واقعاً ا ن یتراصال با کوچ  سه یمقا  در

  . واقعاً ضرر کردم، ولدانستم. من خودم شخصاً نممیاست که ما قدرش را ندانست   گنج   ن یتر گنج است، واقعاً بزرگ  نیا

  .  میقدرش را واقعاً بدان د یما با

  م یاست که ما اراده کن  همه هست، فقط کاف  اریدر اخت   راحت  نیبه ا  د،یکشکه اآلن هست که شما زحمت م  یابرنامه  نیا

  .شودو بالفاصله کار انجام م  م یعوض بشو م یو بخواه

بخواهد    رانیدر ا  سالهچهارده زدهینوجوان س  ی هرحال آدم انتظارش را ندارد  که به  م یبو  خواستمبله. م   آقای شهبازی:

  م یگفتبود م   ایباشد، حاال آمر   رانیبخواند. خودش هم در ا    سیهم به انگل   یی بایبخواند، به همان ز   را به فارس  یشعر   ی

   که زندگ   یی و به زبان آن جا   به زبان فارس  ها نیکه ا   ر ید  یدر کشورها  ا ی  م ین یبم   ا یآمر  ررا د   یی هارا، بچه   مثال کسان   ای

  .  کنندو ترجمه م  خوانندشعرها را م  نیا  کنند،م

است که    نی. ام یکنپخش م   ش،یهالمیساله آمده فهشتهفت  نمیبترجمه بن، مثال من م  دیگو ها نمهم به آن  کسچیه

  م،یاول خودمان بفهم  م،یاول خودمان بفهم  ا،یبزرگان خودمان را به دن  اصطالح بزرگ به  میشروع شده که ما بتوان  انیجر  نیا

از    ،ذهن. از منیزی چ  چینه زرنگ است، نه ه  د،یگو نه دروغ م  رید   ران ی ا  رسد،م  یروز  ی و    میخودمان را درست کن

  . انیرانیا ۀهم  شود،م ادهیپ  ذهنخر من

ها. من  آدم  شوند عوض م   عیسر   ل ینشان بدهند و خ  ایآن موقع بزرگانشان را به دن   توانند شدند، م   نیراست   یطورآن  وقت

  .  عیسر ، عنی  مین یباآلن، همه م نمی ب م

  شانس یدانش انگل  شانیکه مثل ا  ییهااگر آن  خاطرنیو واقعاً به هم  شتانیبله. بله. واقعاً درست است فرما  :عل  یآقا

  اتیاب  نیدرجهتِ پخش ا   میاستفاده کن  هانیاز دانش ا   میرا به اشتراک بذارند که ما بتوان  هانیخوب است، لطف کنند ا 

  .  رید  یهابه زبان

ساده   قدرنیکرده بود. ا  انیب  س یرا به انگل  یمطلب  یاست.    ایخانم مرجان از استرال   نیهم  رید   یمثال    آقای شهبازی:

  .  میکن هم پخش م نیبود که حاال هم  و روان و جامع و عال

را   هاس یانگل یمعنو یهاامیکانال پ ن یدر هم دی لطف کن ا؟ی  دیگذار را م  هانیا  یمعنو یهاامیدر همان کانال پ :عل یآقا

  . میشوممنون م   م،یبذارند که بتوان  کشندرا که زحمت م  ییها هم، آن
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  یشهباز یخانم زهره از فوالدشهر با سخنان آقا ‐١۶

  

   اقیبه من دادند که اشت  درس قشنگ  ی خانم مهتاب    کنمخواستم اول از خانم مهتاب تشر کنم. امشب فکر م   استاد

  خواندندجناب موالنا را م   یداشتند شعرها   و با چه ذوق  اقی با اشت  دمیندارد و چقدر دبه سوادشان    داشتند ربط  شانیکه ا

  تواند م  ط ی بود که آدم در هر شرا  درس قشنگ   کنمفکر م   ن یو ا  خوانندم  اموالنا ر  یشعرها  طی و گفتند که در هر شرا

  کارش را انجام بدهد. 

است و     ذهنمن   کاهل  ر ید  ن یجور باشد، ا   ط یشرا  دیو اآلن با   شودو نم   توانمهست و نم   سختم  جانیمن اآلن ا  کهنیا

از    دهند،به ما درس م  ییجورها  ی که     نندگانی و همۀ ب   کنم تشر م   شانیمن امشب، از ا   یبود برا  درس قشنگ   نیا

 ی هرکدامشان  ر، یکودکان عشق ب حضور هستند.  گنج  ییجورها  

  آقای شهبازی:

از   ست،ی ما سنشان هم کم ن نندگانیاز ب خانم زهره. بعض می نرفته بو ادمی  یزیچ  یبله درست است درست است. من   

  . ستندین  راض  ادیکودکان عشق ز  دنید

واقعاً با سن    کس  ی   کهنیاز پندار کمال است. ا  یاجنبه  ی که در ما هست، دوباره    موضوع  ی به    دهم توجه م  من

واقعًا خردمندانه صحبت مهشت   ساله،زده یساله، سدوازدهمثال    نییپا به خوب   یشعر خوب   یو    کندساله  از موالنا    یرا 

  به ما بربخورد.  میست یما بلد ن   دیا نب  کند،م   معن خواند و درست م خواند م

.  شودناراحت م  ست،یساله بلد ن پنجاهخب آن    خواندشعر را م  یابچه  یچهل سال دارد پنجاه سال دارد،    کس  ی  و

   ی متأسفانه   جوری   عن ی. دی ر یب  ادی  دیشما هم گوش بده   د ینی شما بنش  د ییجا هست، بفرماآدرسش آن ، ناراحت یجابه

  ناآگاهانه است.   برخورندگ  دانمحسادت و چه م

ده تا    ن یب   ای  خواند شعر موالنا م   ی   یابچه   ی  میحال باشخوش  لیخ   دی. ما با خوردچرا به ما برم  م یشومتوجه نم  ما

حال  خوش   لیخ   دی ما با  برد، کار م به  اش موالنا را و در زندگ  تی ب   ی    معن   کندم   ان یب  یی با یز   نیسال دارد به ا   ست یب 

  که نیاز ا   کنم،خوب کار نم  ، کنمم   بند که من کاهل  یاتوجه  ی بربخورد    هرکس   بهبه ما بربخورد و    کهنینه ا   میباش

م   هانیا  یابچه  ی نم  داندرا  برم   دانم،و من  بفرما  خورد،به من  بله  برنخورد، کار کن.  برنخورد،    د، یببخش   دییخب 

  ...  ندیگو م  موقع  ی  هاخواهش را بنم بعض ن یخواستم فقط ا

  زهره: خانم

ها  بچه  ن یکه خوش به حال ا  میگو استاد م  خورمحسرت م  ییجورها  یحاال   نم ی ب من خودم م  کودکان عشق را وقت نیا

و اآلن هرکدامشان    کشندنم  ر یها دآن  مید یکه اآلن ما کش   یی دردها  نیا  د یکه چقدر زود با جناب موالنا آشنا شدند، شا

  ما. یاستاد هستند برا  یخودشان 



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۳۹-۱مشار

  55صفحه: 

   کرد؟صحبت م  یچجور دی دیرا د  دایبله، امروز آ  آقای شهبازی:

  . دایبله خانم آ   زهره: خانم

  آقای شهبازی:

   ذهناست، اصال من  یچجور  د یدیساله را داست که شما بچه شانزده، هفده  ذهن که در ذات من   سرکش  نیرفته، ا   سرکش

  . داندرا م  ز یچهمه کند چون فکر م خوردبه او برم   زی چحرف زد، همه شودداشته باشد با او نم 

 ی ابچه  ی عن ی ماند، م  طورنی هم    سرکش  ن ی. استیشده، ن  ل یزا   نندی ب که گنج حضور م  ییهابچه ن یاز ا   آن سرکش  اآلن

هفده شانزده،  سرکش  که  است  ب  طورنیدارد، هم    سال  س   د یآ م   طورنیهم   پنج،وستینوزده،   ی طورنیچهل، هم  ، باال 

  . است سرکش ذهن جزو ذات من کهنیا  یبرا ندازد یب د یا بار  که سرکش رودم  ادشی.  شودسرکش م

استراحتت را بن،    ن یتو برو بنش  ؟ چرا سرکش هست  ریآدم هشتادساله باز هم سرکش است، اه تو د  ی   د ین یبم  شما

زنده  ریاز تو گذشته، حاال دو، سه سال د رید ؟ده واکنش نشان م طورنیورزش کن، موالنا بخوان، شعر بخوان، چرا ا 

  . دیببخش   دیی بله بفرما ؟ چه سرکش هست یراب   م،یرومعلوم است که آخرش کجا م   رید ، هست

  زهره: خانم

هست     مدت   یرا واقعاً دوست دارم. استاد    طشی را همۀ شرا  گذرانم که دارم م   ییروزها  نی استاد. استاد ا  م یکرد  استفاده

  که حالم خوب شده.

  آقای شهبازی:

  خدا را شر.  خب

  زهره: خانم

لیحالم خ  قبال لیبد بود، خ    عنی  تشدد ذهن   لیداشتم، خ  یادیز  داشتم، حسادتم را نم   دیتضاد شدسن    نیدر ا   توانستم

واقعاً شما و برنامۀ    ونیرا مد   ن یخوب است و ا    لیاست که حالم خ  اآلن مدت    داشتم. ول  ید یو سال کنترل کنم و تضاد شد 

نگاه     دارم به زندگ   ی رید  دی د   ی اآلن با     ول  ست، ین  خاص  زی چ  افتد، دارد م   قبل  یهاگنج حضور هستم. همان اتفاق

  . کنمم

اتفاق افتاده   ن یچه ا ی بفهمم برا د یبا  رم،یرا ب  غامشیپ  دیفضا باز کنم، با د یاست، با یمرادیب   ی  نیافتاده، ا  کهنیا اآلن

قبال همه او  بد م   یجورشد چرا آن  یجورنیاش چرا  ا  دمیفهم  کردم،م   بای زشت و ز  کردم، شد، خوب و  واقعاً    ها نیکه 

خودش    ی است برا  یخوب   سینونامهلمیف  ذهن است و من   ذهنفقط مال من  و بدبخت   اش خوب و بد کردن و خوشبخت همه

  خواهم که انجام م   یکار  نیاآلن ا  میبدان   م،یآخر ماجرا را بدان   دیبا  م،یکن م  میخواهکه م  یکه هر کار  میو ما هم عادت کرد 

  . میبود  ذهن دست من یبازشب مهیخ  وسعر ی خوب است، بد است و ما مثل   افتد،م  بدهم، آخر ماجرا چه اتفاق
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فضا را باز    د یفقط با  فتد ی ب   خداست و هر اتفاق    اصل  سینوکه فقط برنامه  دانم بنم م   خواهمکه م   یهر کار  ر ید  اآلن

  و بدبخت    اتفاق افتاد. خوشبخت  نیاتفاق افتاد، خوشبخت شدم ا   ن یکه اآلن بدبخت شدم ا  م یبو  نم یبنش   کهنیکنم، نه ا 

  است.  ذهن فقط مال من

  میهرلحظه تسل  د یچه بشود، با  خواهدآخرش م    داننم  کهنیاست و ا   زندگ   ایخداست     اصل  سینو که برنامه  دانمم  و

  زیچهمه  دیبا  شهیکه همدردآور است چون ل یخ ذهن من یکار برا  نیو ا  ندهی به آ  ترس   چیو بدون ه  و فضا را باز کن باش

  مقصر باشند.   هیبق شهینکرده، صبر و شر ندارد، دوست ندارد مقصر باشد، دوست دارد هم  انصتوا آشترا بداند و با 

را    لهیوس  نیبدهند. اگر امروز ا   یبه من شاد اء یاست که دوست دارم اش  ن یا  لش یندارم دل  سببیب  یکه امروز من شاد اگر

  یزهایرا براساس چ   ام زندگ ونیمقصر خودم هستم که فندانس  نیپس ا  حالم، اگر نداشته باشم ناراحتم.داشته باشم خوش

مقصر خودم هستم نه    جانیو ا  شودحال من خوب و بد م   لیداشتن وسا  باو    شودخراب م   یآفل و گذرا گذاشتم که زود

ب   ن ی. و ا یریکس د هر     عنیمثل،    ر ید   عن ی  شهی و خواندم، من هم   دی بخوان  دی که شما گفت    که از زمان  یی طال  ت یسه 

  :خوانمخودم م  یبرا  یاهیثان

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

  )١۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .افتدم  چه اتفاق نم یرا کنترل کنم بب  هیاش دوست داشتم بق همه  عن یرا بخوانم.  ن یمرتباً ا  عنی

.  هیدوست دارم فقط سرگرم کار خودم باشم، نه بق  ر یاالن د  کنند،چار م   هیبق   نمیداشتم. بب   فضول   لیخ   ذهن من  ی

  ندارد. خودم را درست کنم.   ربط چ ی.. به من ه هانیو ا کنندچار م هیبق 

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

  )٣١٩۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  حبر: دانشمند، دانا 
  بلند مرتبه  ع، ی: رف سن

  

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

  )۴٧٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  57صفحه: 

بوده که اصال نگذاشتم حالم را بد    طیشرا   نیبدتر  دی. مثال شاطیدر هر شرا   خوانمرا م  تی سه ب  نیمرتباً استاد من ا  عنی

  ..  ی  نیگفتم که ا   ایکند. 

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  لشر   شروِیپ آهنگ، ش ی : پقَالووز

  

ذهن است که دارد قضاوت    نینه خودِ مسئله را...، چون  ا  رم،یرا ب   غامشیکه افتاده پ   اش از آن اتفاقدارم که همه   دوست

قضاوت کند.    م یفقط اجازه بدهم ذهنم برا  ط ی. دوست ندارم در آن شراکندم   یی و من را راهنما  کند خوب و بد م   کند، م

  . کردم  تم یاذ  لیتضاد هم که واقعاً خ ن یکه ا  نیو ا

استاد متوجه شدم وقت    تی و آن تو را اذ  دیکن بزرگش م  لیبا تضاد آن طرف را خ  د،یتضاد داشته باش  با کس  واقعاً 

  .  کندم

در برابر    کندم   ف یو آن تو را ضع  ردی گکردن را از دستت م   قدرت زندگ   ، دوستش داشته باش   لیرا خ  یزی چ  ی که    وقت

خ  ، زندگ  مثال دارم که...  پسرم  ی دیشد   وابستگ    لیدوست  وقت   به  د  داشتم.  وابستگ   دمی خودم  با  به     که  خودم  که 

داشتم در برابرش که    دگ یهمان  قدرنی. چون واقعاً ااورمیدوام ب   جِلواَش  توانستم او را هم نم   یجورداشتم چه  نیرحس یام

که    دمی درک رس  نیکه به ا  . و وقت کردم   فی هم او را ضع  کرد، م   ف یهم من را ضع   وابستگ  نیو هم   نمی بب  توانستم نم

  ،یشوم   ی و جبر  کند م   ف یو تو را ضع  رد یگکردن را از تو م   قدرت زندگ   ،  دوست داشته باش  ل یرا خ  ی زیچ   ی که     وقت

  د ییگوکه داشتم، استاد شما م  واقعا.. مثال مشالت مال  ها نیو ا  یری ب  میو تصم  واقعاً درست فکر کن  توان نم    عنی

   .. وقتراحت  ن یبه هم د، یایتا از آن آب ب د یآب را باز کن ر ی...! شدیا یاز آن آب ب  یآب بسته است، توقع دار ر یش  که وقت 

  نیامروز دارم، مطمئنم درونم بسته است. مثل ا مشل مال   من هم بسته است.  وقت رونی درونم بسته باشد مطمئناً ب هک

  آب را بستند.  ری است که ش

  نیآفر آقای شهبازی:

  کنم حرفشان را گوش م  نم، ینش و هم از کودکان عشق م   دی دهم   ح یتوض  ل یواقعاً.. استاد هم شما خ  هانیا   زهره:  خانم

  . رمیگ م  ادی نم، ی ب و م

  . نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  ن یتک انه، تک  نمیبم  .. ولندی گوها چه مبچه  نیبزرگ هستم و  ا  لیخ  رینه من د  گفتم م   زمان   ی   زهره:  خانم

  خودشان. یاستاد هستند برا  یها خودشان بچه
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  58صفحه: 

  . دیرا که خودتان خواند ت یچند ب ن ی. شما همعال ل یخ ن،یآفر آقای شهبازی:

  شد قالووِز بهشت  یمراد یب 
  سِرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  را که:  یآن    طورنیهم  و

  جوان  یتَن ا نیخانه اهست مهمان 
  دوان  دینو آ فِیض  صباح هر 

  )٣۶۴۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  تر شی و ب   آورد،م  غامیپ  رسدمهمان م   ی لحظه..    نیتن ما مهمانخانه است ا   نی.ا میواقعاً بخوان   د یرا با  تیچندتا ب   نیا 

ب  به صورت  ا دیآم  یمرادیاوقات  از  با  یمرادیب   نی.  دعوا کن دی ری ب  غامیپ   د یشما  مدی.   ..م  گذاردشما خواهش  رود .

  .. دیرا بخوان  ت یآن سه ب  کنمم

  جوان  یتَن ا نیخانه اهست مهمان 
  دوان  دینو آ فِیض  صباح هر 

  )٣۶۴۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ماند اندر گردنم  نیمو ک  نیه
  عدم اکنون باز پرد در هم که

  )٣۶۴۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  وش بیاز جهان غَ دیآ هرچه
  است، او را دار خَوش  فیدلت ض در

  )٣۶۴۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

مهمان فیض :  

  

  . میگوخودتان م  یبرا حاال

  طور نیهم و
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  59صفحه: 

  شد قالووِز بهشت  یمراد یب 
  سِرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   یو آن   

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

  )۴۴۶۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

.  دیکه...قانون جبران را هم انجام بده  دین یبم  د،یز یهم بپره   رانیکردن د  و از حبروسن   دی تکرار کن    دوتا مطلب را ه  نیا

  .  دهدمحرکه م   یرویجلو، ن  بردشما را م  ز یچهارتا چ نیا

  خداحافظ. کنمم   خداحافظ  ر ی. پس دعال ممنونم 

  ممنون از شما استاد خدانگهدار.   زهره: خانم

  

  �🔹🔹�دوم  بخشپایان �🔹🔹�
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  60صفحه: 

  از هلند   دهیخانم فر ‐١٧

  

  :طانی و ش نفس 

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

  )١٢٢١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی ایاریبا ما،   دیاری شما  که
  یایجانب دار  دییما جانبِ

  )١٢٢٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : گمراه کردن افتتان

  

در حال کار و    هم  طانیش   دگی درد و همان   یروی در حال کار و جذب ماست، ن  در جهان هست   زندگ  یروی که ن  طورهمان

  .  کندو به تو حمله م  شودو وارد م کندم  دا یراه را پ طانیجا ش از همان  ترسم  ای  که نگران   یزیاست. از هرچ  تیفعال

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

  )۴٠۵٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )۴٠۵۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

صادر کرد که    خودمان فرمان   درون   ذهنمن  یروی به ن  یاش را کرده و انگارحمله  رونی بزرگ از ب   دگی درد و همان  یروین

  . ندازی ب   یاریو ترس و وحشت را به جان هش ایباال ب  ذهناآلن وقت کار است، من

و زهر را به جان    م یآوررا به حرکت درم   هادگ یخود ماست که فعال شده و با فکر پشت فکر همان    ذهننوبت من  ر ید  حاال

  .  کنندم  ییترس خودنما یِدر شل ظاهر هادگ ی. همان میزی رم  مانیاریهش

بر رو  ها،دگیاز دست دادن همان   ناش   ترسِ  به خودش چسبانده.    یاریکه هش  ییهاداشته  یترس از دست دادن کنترل 

  اضافه کردنِ خودش نداره.  ی برا یز یبه چ یازیهمچون الف لخت است و ن یاریهش کهدرحال
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  61صفحه: 

  .  کندم  تیما شروع به کار و فعال  رشی و پذ میتسل  قیکه درون خود ماست، از طر  زندگ  یرو ی ننشسته، ن اریهم ب  زندگ

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

  )۴٠۵۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و    کند بانگ غول درون فروکش م   درون باز بشود.  یکه فضا  کرده، تا وقت   ن یقر   را با زندگ  یاریهش   ات،یخواندن اب  با

  . ستخود زندگ تیو فعال رویاز ن  نشان  نی که ا  دی آباال م   سببیب  ی. باالخره شادشوددفع م ویحملۀ د

اتفاق شدن، سالح    م یتسل  یجاشدن به  زندگ   میشدن با موالنا، سالح تسل  ن یسالح دم نزدن، سالح اَنصتوا، سالح قر  بله،

 فَکان که نظم زندگ  ی سالح تمرکز بر رو  دن،یکش  ادیفر   درواریسالح ح   ر، ینعره الض نخود، و باالخره سالح قضا و ک،ست  

  . کندکار م   کند،کار م 

  جان   یخوشش اعتماد کن ا یِهاوعده به
  ی عادیمشاه مثل ندارد به راست که

  )٣٠٩٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : صدق قول، راست وعده بودن یعادیمراست 

  

  از هلند.  دهیتشر فر  با
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  62صفحه: 

  ننده یب  یآقا ‐١٨

  بخوانم. (با آواز)   یجور نیتان همرا با اجازه تیچند تا ب ٩٣٩برنامۀ  از

  باغبان، آمد خزان، آمد خزان  یباغبان، ا یا
  دل بنگر نشان، بنگر نشان  شاخ و برگ از دردِ بر 

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  د؟ یز تو نرو که گل  چونه گلْستان  تو
  ؟یشَجر ندار   یکه  چونه باغ و راغ تو

  )٢٨۴٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  را به الف  ییخدا دی شام گاو
  صد اختالف؟   چون من رسول در

  )٢٠۴٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی از خر  یسجده کرد ی گاو شِیپ
  ی سحِر سامر   دِی عقلت ص گشت

  )٢٠۵٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که تو راست  نشیبر آن عقل و، گز  شُه
  تو کانِ جهل را کشتن سزاست  چون

  )٢٠۵٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بانگ کرد، آخر چه گفت؟   نیزر گاوِ
  همه رغبت شفت   نیرا ا کاحمقان
  )٢٠۵٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی ارا داند خدا گوساله گاو
  ی او، در خور کاله یدار یخر  خَر 

  )٢٠٩٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  یاافتاده از کاشانه ،یاچو آدم دانه خورده
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  63صفحه: 

افتنان  نیافتنان، ز نیشان زتاج و حلّه دهیپر  
  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ستیزآنکه وقِت خواب ن  فانیحر  یا دی باش جمع
  ستیکو بِخُسبد، واله از اصحاب ن فیحر   هر 

  )٣٩٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  همه عاَلم تو را باشد چو عشق آمد  بِیع اگر 
   را که او بس قهرمانَست  بتیجمله ع بسوزد

  
  را   پاسبان دمی بد بر گذرگاه  گذشتم
   که برتر زآسمانَست  بر سِر بام  نشسته

  
پاسبانانه  یپاسبانانه، قَبا  کاله  

  او دو عاَلم در اماَنست یِهایاز ها یول 
  )٢۵١٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ما  لیما، روشن شود قند لی آوازِ اسراف ز
  از مردنِ آن مهرجان، آن مهرجان  میشو زنده

  
لبر قصِر عال  دک،یبا   دیایب ل  چون فل  

لل  ،َل ْستَعان،   ایکنان، کالمـُلستَعان  ایمم  
  

  زنان، وان فاخته کوکوکنان رسد بربط بلبل
  مطربِ بختِ جوان، بختِ جوان ر ید مرغانِ

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

همچون جنان همچون جنان افسون بخوان، مستَعان ذُواالمتنان، از المان عنبر فشان، عنبر فشان،    ایجهان،    دی جهان ع  د یع

  افسون بخوان. 

  ) نندهیب  ی(آقا
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  64صفحه: 

  هلم حاملم، گفتِ زبان را م   امتیق نی ز من
  دلم، اندر زبان، اندر زبان  شۀی اند دینام

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  65صفحه: 

  از ژاپن  وشیدار یآقا ‐١٩

  

  .  زنمسالم، از ژاپن خدمتتان زنگ م 

  . کنم خواهش م  م،یسالم عل آقای شهبازی:

  د،یفرمود   ن»یرا «قر  اصل  یاز محورها   ی  ٩٣٨در برنامۀ    شود،م   ادیصحبت ز  ن»یروزها از «قر   نیخواستم ا  :وشیدار  یآقا

  .  میمورد بو ن یکم در ا  یخواستم 

  او  یوگوگفتقول و  یب  نیقر  از
  او  یبِدُزدد دل، نهان از خو خو

  )٢۶٣۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ها نهیدر س هانهیاز س رودم
  ها نهیره پنهان، صالح و ک  از

  )١۴٢١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

دارد به دنبال کردن  یبی اتفاقات و حوادث را دوست دارد. کشش عج ل یخ ذهن که من میگرفت ادیگنج حضور  یهادرس از

خود،   رِییخود و اصالح و تغ یما بدون توجه کردن به خود و تمرکز رو ذهن اخبار که چه شده؟ چه نشده؟ من و گوش دادنِ

  دهد. ر ییتغ  خواهدخود را م رونِی ب 

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

  )١۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

دور نکنند     بخورند و ما را از مقصود اصل   درد زندگ ها بهآن  کهنیشرط اخوب است به   داشتن و باخبر بودن و آگاه  اطالع 

  خود دور نکنند.  یاتفاقات قرار ندهند و ما را از کار و تمرکز رو  ر یو ما را تحت تأث 

شده  که در آن آموزش و مطالب نوشته یامهعکس، مجله، روزنا ال،یسر  لم،یاخبار، ف  دنیدنبال کردن اتفاقات، د  اشهمه

ضررزننده هم باشد و ما را از مقصودِ خودمان   تواندبله م دیمف  رِیتنها غ بدهند، نه  و گفته شده نتوانند به ما دانشِ زندگ 

  .  میشوها از خود غافل م شدن با آن نیو ما با قر  کند دور م

که ما تحت    دیآ م  شیپ  که مواقع  مین یبباز م   م،یاشناخته  یموالنا تا حدود  یهاهآموز  لۀی وسرا به  نیما قر   کهنیا  باوجود

  . میر ی خودمان را ب ِجلو م یتوانو نم  م یری گاطرافمان قرار م  یهانیقر  ری تأث
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.  میآن حفظ کن   یهاجاذبهجور واجور و کشش و    یهانیقر  همهنیا  نیاز ب  میالزم است تا ما بتوان  و دقت و طلبِ واقع  تمرکز

 شه یها در وجودِ ما رکه سال ییها عادت و هاشدگو بر اثرِ شرط  میاوریب   نییسرعت ذهنمان را پا  میکه نتوانست  ما تا زمان 

  . میادامه بده  مانو دورِ تَسلْسل درد را در زندگ  م یری قرار ب  ها نیقر  ن یا   ری ثدارد که زود تحتِ تأ  تمال اح  افته،یدوانده و قوام  

  ری ما تأث  یرو  تواند م   م، ین یبم   ا ی  و  م یها مراوِده و برخورد دارکه در طول روز با آن   خانواده، هماران و هر شخص  افراد

  ی   شود،مانند: «حاال مر چه م   کار بردن کلماتبا به  م،یبخور  زی خودمان را ن  ذهن من  بی ممن است فر  بذارد و حت 

ا   نم یبب   ذارآخر ب   شود، نم  ی زیبار که چ   صورتنیخودمان را خورده، درا  ذهن من  بِ یفر  االت یخ   نیچه خبر هست»، با 

 ن یبود هم از ب   که جمع شده   یار یو آن مقدار هش  میگردسابقمان برم   تِیو به وضع  ذهنبه دامن من  میافتو م   م یلغزم

  .  رودم

  میکنانبار، گندم م نیدر ا ما
جمع آمده، گم م گندمنمیک  
  )٣٧٧ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

ها را دنبال  آنو    م یها باخبر بشواز همۀ آن  می. اگر ما بخواه دهدهر روز و هرلحظه هزاران اتفاق و حادثه رخ م  ایدن   در

  یهاشدن با موالنا، خواندِن کتاب  نیقر  یجا. بهمیشوو از خودمان غافل م  میر یگ اتفاقات قرار م  نیا   ریتحت تأث   م،یکن 

به خواندن    و  میکرد  دی و تقل  می رو شدچهل سال دنباله  ،س  مان یدردها  یبرا  ش یاندموالنا و مطالعۀ بزرگان و چاره   یمثنو

و وقت و فرصت را از دست    میشد   دست و قربان   و آلتِ  میها را دنبال کردو آن  م یه اخبار و حوادث پرداختو گوش دادن ب 

  . میزد بیو به روح و جسممان آس  م یدیو دستاوردش را د جهیو نت  میداد

تازه راه   راهمان قرار داد و ریموالنا و گنج حضور را در مس خود رها نکرد و  حالِما را به  سال باالخره زندگ همهنیاز ا  بعد

  شدن بس است.  دست و قربان آلتِ ریو د م یکرد دای را پ 

  د یرا با  رانید  م یکن. ما فکر م میخودمان کار کن  یاست که رو  ن یکار ا   ن یدرست شوند بهتر  ران ید  د یخواهاگر م   دیفرمود

.  دیخودتان را عوض کن  سوزد،حالِ مردم مدلتان به  قتاًی. اگر شما حقمیخودمان را عوض کن  د یبا  کهدرصورت   میعوض کن 

  ی از آزاد  توانمهستم چطور م   ذهن و در بندِ من  ستمیمن خود آزاد ن  است. وقت   هفتهجمالت ن  ن یمعنا در ا  ایدن   ی   قتاًیحق

خود را درست   رونِی ب   راداتیاشاالت و ا  توانمدرون خودم را نشناختم چطور م  راداتیا  خودم اشاالت و  حرف بزنم؟ وقت 

  کنم. 

   چه اصول و منطق  نیفرزند خودم هم اثر ندارد. ا یمن رو زبان  و یخودم باشم، پند و اندرز ظاهر ذهن من ریاس  وقت من

را رها   احساسات من هست، خودمبر اَعمال، فکر و  حاکم  ذهن من  شده و  هدیدرد در درون من کوب  باشد که وقت   تواندم

  بپردازم.  رون یکرده و به ب

  ی گرنوحه ران،یآ بر د دهید
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  ی گر و، بر خود م نیبنش مدت
  )۴٧٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

راز  و   زندگ نیصفر. ما قوان  تی معنو  عن ی ت، یاز معنو ری غ می رفت یسراغ هر کار ت، یاز معنو ریغ  میکرد فکر م ز یهمه چ به

  چی و ه  میشد  یادیز  یهای ها و گرفتارو دچار شست  میکرد  ها راه را اشتباه طو سال  می دانست را نم  زندگ   یو رمزها

  . مینگرفت  یاجهینت 

خود کار کرده و از   یرو یزیهمه و هرچتک و اول از  هرکدام ما تک  دیکه با میموالنا و گنج حضور متوجه شد لۀیوسبه حال

  جۀی نت  م، یروش عمل کرد   ن یکه با ا   است و در مدت کم  تیخود در درجۀ اولِ اهم  ی و کار رو  ت یو معنو   م یخودمان شروع کن

  . میادهیرا د  زش ی انگشفت

  د؟ یبه جنگند و ز صلح من چه آ  مو همه تو
  براَفروز تو چراغ خود  ،یهزار  ،یانه ی تو

  )١١٩٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ممنون، تشر از محبتتان، خداحافظ.  لیخ

  خداحافظ شما ، عال عال  عال با،ی ز لیخ آقای شهبازی:
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  خانم زهره از آمل  ‐٢٠

  

گفته بودم. بعد    میها شرفتیزنگ زده بودم. البته سه بار، چهار بار زنگ زدم، از پ  ش یبعد از ده ماه اآلن، ده هفته پ  من

  هل شدم.    لی. اآلن خ رومبا برنامه دارم جلو م  جورنیهم

    د؟ی زن. از کجا زنگ مدیبش  ق ینفس عم  ی آقای شهبازی:

  . زنممن زهره هستم، از آمل زنگ م  زهره: خانم

.  دیس ینوخوب هم م  ل یخ  د،ی کن خوب صحبت م    لیخب شما که ماشاءاله خ   لیخانم زهره، از آمل. بله. خ   آقای شهبازی:

  . دییبفرما

  نی. ارومکرده و همچنان دارم جلو م  رییتغ   امزندگ   لیشما هستم واقعاً. خ  ونی. من مد  . مرس دیزنده باش  زهره:  خانم

  نم،ی ب م    لیکار خودم را خ  یرادها یممنونم واقعاً. ا  شانیاز ا  ان، یاطمه از گلپادارم. اآلن هم مثل خانم ف  دی پندار کمال شد

  :  دیگو شعر م نی. که ا کندم  نَفس من است، در درون خودم زندگ   نیا  دانم. مرمیگ به خودم م  نمی ب بعد هرچه که م 

  ش یدر سر خو ن یچن یدار دشمن
  ش یست و خصم جان و ک عقل مانع

  )۴٠۵۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

کجا  که هر  نمیبرا شناختم، م   امذهنواقعاً من  کهنی. ا دی. ببخشکنمدارم صحبت م  یجورنی ننوشتم. هم  یااصال نوشته  من

  .  رمیگبه خودم م  کندخطا م 

  آزرده کند  گنهیآنم که مرا ب بنده
  مرا ازردیدارد از آن مه که ب صفت چون

  ) ۴٣شمس غزل وانید ،ی(مولو

   تو آب و گل نیوار ز آدم مب سیبل
  که در پس گل صد هزار گلزارم  نیبب

  )٢٨۴٠شمس غزل  وانید ،ی(مولو

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

  )٣٢١۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  بتَّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

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

  بس خون رود   اتدهیدل و از د از
  رود   رونیب  یمعجِب نیزِ تو ا تا

  )٣٢١۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )۴٠۵۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )۴٠۵٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

پندار   ن ی. ازمیحفظم. چون اآلن زنگ زدم هل شدم واقعاً. خواستم ترسم را بر   ل یشعر، خ ل یممنونم. خ   مرس  زهره: خانم

  . نم یبکمال خودم را م 

  که شعر ندارد.  هانیا ر ی. ددیی را بو راتتانییشعر چند تا از تغ  یجاشما به آقای شهبازی:

کنم. اگر هم واقعاً اشتباه    را حبر و سن  اصال کس   خواهم. نم گذارمخودم م  یاآلن واقعاً دارم تمرکزم را رو  زهره:  خانم

بود   شیماه پ   ی   دانمبود، نم  شیه هفته پ. دو، سترسمکه من اشتباه کردم، از اشتباه نم  م یگو. مکنماعتراف م   کنم،م

مورد  در د یبود که خوانده یینَفس در درون خودم است، آن شعرها ن یکه شناختم که ا  از وقت  عن یاشتباه،   لیفکر کنم، خ

که   رم یپذ . م رمیپذ م  رم،ی گخودم را سخت نم  ایاآلن   کنمتر برخورد م به خودم آمدم که با خودم بهتر، راحت  ل ینفس خ

  . نمی ب را خدا م  نمی قر ر ید ،هماهنگ بشوم  با زندگ  د یاست. با امذهن نفسم است، از من

  من   ارِیو  نی تو قر  یدوش عشق را: ا گفتم
  کنارِ من  نیاز ا بینَفَس غا ی مباش  چیه

  )١٨٢٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  را؟  قدَم  نه نشان چه را؟  عدم  بد چونه چه
  ینهاد  نکو بس تو که را قَدَم  نیاول  نگر 
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  )٢٨۴٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  .  زدیرها از من مترس ن یا م، یآ . به خودم مشومواقعاً آرام م ،یشهباز یآقا خوانم را م هانیا

  . نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  خوانماشتباه دارم م که دارم، حت   پندار کمال ن یکه دارم، هم  ترس  ن یخواستم زنگ بزنم همممنونم.   مرس  زهره: خانم

کژ است،    ، ستیکه اگر لفظ، بلد ن   د یگوهست که م   ز یچ   نیا  ،  ستیرا بلد ن  ن ینه ا  ذهن اعتراف کنم که من  م، یزنگ بزنم بو

  مقبول خداست.  لفظت  یژراست، آن ک  اتکژ بود معن  ثت یحد

  راست  تیکژ بود، معن ثتیگر حد
  لفظ، مقبولِ خداست   یِکژ  آن

  )١٧١ نی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

سخت    ، کم  ی. اعتراف کنم  میرا خواستم بو  هانیاست. ا  اتذهنمن  یکژ  نی. اشودراستت هم مقبول خدا م    معن

خوشحالم. گفتم هرچه خدا بخواهد. اگر    ل یشرت زنگ زدم ، با شما صحبت کردم، خ  ا،ی . واقعاً خداذهن من  نیا   ردی نگ

از    ی. انگار که صحبت کردم. هر  رمی پذشر! و اگر هم نکردم، م   شد، زنگ زدم با شما صحبت کردم واقعاً  ایواقعاً خدا

.  نندگانیممنونم از شما. از تمام ب  ل ی. خزندانگار که حرف خودم را با شما دارد م   ند، یگوم   ند ی آکه م   ییهانندهی ب   نیا

  ممنوم.  مرس

  .  دی. باز هم زنگ بزنعال ،عال آقای شهبازی:

  زهره: خانم

  و مترس   رانعشق و در او کوکبه م  نیگز  عشق
  حق مصحف کژ خوان و مترس  تیدل تو آ یا

  )١٢٠۴غزل  ،یمثنو ،ی(مولو

  . دی ببخش ،یشهباز یآقا شوممزاحم نم   مرس

  . خداحافظ.عال  ،. عالکنمخواهش م آقای شهبازی:

  . خداحافظ.دی ممنونم، زنده باش زهره: خانم
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  از اصفهان  نیخانم پرو  ‐٢١

  باغبان، آمد خزان، آمد خزان  یباغبان، ا یا
  شاخ و برگ از دردِ دل بنگر نشان، بنگر نشان  بر 

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

شو! درِد    دار یوجود درمان است. ب   ن یسرزم  م،یرا رها کن  رهی پول، حرص و غ   ،ییخودنما  یلحظه اگر سوها   ن یگذرگاه ا  در

علف هرز    به باغ، دفع آفات و کندنِ    دگی من باغبانِ تنم هستم؟ باغبان دائم درحال رس  ای! آ نیو آفت تن را بب   یماریب 

هرز مانع رشد کشت اول    علف  ام، دشمن وجودم هستم. باغ نکرده  ه ب    دگ یرس  چ یاست. با ناظر شدن متوجه شدم من ه 

خراب که پاسبانش به خواب رفته    یشده. شهر  یکارومرج و خراباست باعث هرج  طان یاست، نفْس هم که از جنس ششده

  اند. را غارت کرده ز یچو دزدان همه

  زدهماتم ه،یزده، جامه سصف درختان جمله
  گر زان امتحان، زان امتحان و زار و نوحه  برگ یب

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

که در کار است    مینی که دست خداوند را بب  میدر امتحانِ اَلَست هست  م،یکن ناله م  طیاز شرا  حوصلهیو ب   رمقیکه ب   هرلحظه

از حرف، باور، خاطره و    ذهن خال  ؛ ذهن یبا ب   میسان به اَلَست اقرار کن و با قول و فعل هم  م یو به پنج حس خود ش کن

  آرمان.

  نیدر زم   کند،دار نمخدا را نشان  رد،یگ کار نم ها را بهآن  ری فرستاده د  را به مرخص   یبشر  دۀیپوس یکه باورها ذهن   نیا

  ن»یق یبه «   »  زنده شدن به زندگ  ت یاز «انکار و ش به قابل  کند، گو اعتماد نمبه شخصِ الحول  سازد، ان خانه نممردم

  ن یدر زم  کند،م  نیز یکنندۀ کائنات و خداوند را جاعزل کرده، خردِ اداره   وجود «زاغ غم» را از حمران  ن ی. ااستدهیرس

  .سازدبنا م   دهدکه خداوند م   مسلّم

  . میرس و خفقان کم شده به روز روشن حضور م  یتار ، چشم زاغ بعد از مدت  یکور به

  لد   یخزانِ همچو دد، بر گورِ او کوب ردیم
  پاسبان  یپاسبان، ا  یا دمد،صبح دولت م نک

  

  هندوان را دور کن  نیجهان پرنور کن، ا صبحا،
  کن، افسون بخوان، افسون بخوان   دهر را محرور مر 

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  72صفحه: 

  عارف از اصفهان  یآقا ‐٢٢

  

را بشنوم هم از    تان یهم صدا   رم یب   تماس   یگفتم     خوب نبود، ول  ادیآماده نکردم، راستش حالم هم ز  یزی چ   متن  من

و ما هم استفاده    کنند،م   تی قانون جبران را رعا   کشند زحمت م   که نیخوبشان و ا   یهاغامیدوستان تشر بنم بابت پ

خودمان    یرو  دیو دراصل ما با   ستین   زیواقعاً جا   تشر زبان  نیکه ا   رچند استاد، ه   میممنون   طورنیاز شما هم هم  م؛یکنم

  . میزحمات شما را جبران کن نیا  میتا بتوان   میکار کن 

    د؟ینکن  شودباعث م  یزیخُب چه چ آقای شهبازی:

کردم، و آن    ییاست که من در خودم شناسا  یزی است که چ  هادگ یشدن به همان   دهیبه کش  لیراستش آن م   عارف:  یآقا

   قی و آن طلب حق م یو دست از طلب بردار میبشو  دهیسمت جهان کشما به شوداست که باعث م ذهنرفاقت با خرس من

  است.  زندگ   چرا؟ چون منظور اصل  م،یخودمان بردار  یکردن رو  کار  نیدست از ا   میتوان وگرنه ما نم  رد،ی بم  قولدر ما به

  . شودفوراً حالتان خوب م د؛ یبرنامه را گوش کن  د یحالتان خوب بشود، دوباره برگرد دوارمیخُب، ام لیخ آقای شهبازی:
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  73صفحه: 

  و فرزندانشان از بروجن  نب یز خانم‐٢٣

  :ترانازی م خانم

  د؟ یمو همه به جنگند و ز صلح من چه آ تو
  تو چراغ خود برافروز  ،یهزار  ،یانه ی تو

  
  چراغ روشن ز هزار مرده بهتر  ی که

  قِد خوش ز هزار قامتِ کوز  یبه است  که
  )١١٩٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  سامان: یآقا

  هر بال خود را مزن تو هم، هال!  خارپشتِ بر 
  ورد خوان: جاء اْلقَضا ضاق اْلفَضا   نی و ن،ینش ساکن

  
  نی با صابرانم همنش ن یرب العالم  فرمود

  صبرَنا  نایصابران افْرِغْ علَ نی همنش یا
  

  پدر  یتو فرما ا دگر، باق یِبه واد رفتم
  هر دم سالم نو ز ما  رسانصابران را م مر 

  )٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  :نبیز خانم

چشم  رمرد بر نقشِ محس اَْفس  
  و او مستََقر  ن یبممر م تُش

  )٨١٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  اَحول است دِیاوصافِ د  ییدو نیا
  اول آخر، آخر اول است ورنه

  )٨١٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  74صفحه: 

  ز بعث  ن؟یمعلوم گردد ا زِ چِه  ه
  را جو، کم کن اندر بعث بحث  بعث

  )٨٢٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  م یاجسم ساخته  ی.  میاها ما منجمد شدهگرفتن و واکنش به آن  یبر نقش فکرها با جد  شودما خش م  ذهن من  چشم

و    م یبا حرکت فکرها کنده شو  دی با  م یکن . ما هم فکر مآورندصورِت جامد درم و ما را به  کشدو فکرها ما را به هر سو م 

بله خداوند مسبب    ستند،یها نما فکرها و اتفاقات و حرکت آن  در زندگ   مسبب   کهدرحال  م، یندار   یسون و استقرار  چیه

  نه فکرها و اتفاقات. دهد، م   است. اوست که به ما زندگ 

نبا  ما ا  م یلحظه اگر امتحان کن  ی .  میتکان بخور  دی با گذر کردن فکرها  اتفاقات    م یحالت را تجربه کن   ن یو در خود  که 

ما خود را   کههست و درحال  نیما دوب   ذهن . منمیها کار ندارپس با آن  م،یدان ما چون مسبب را خداوند م    ول  افتند،م

  . مینی ب جسم م  ی صورتِ را هم به هی بق   م،یاصورتِ جسم درآوردهبه

 ی ساز. رفتن به ذهن و رفتن به حالت سببمیبرخورد دار رانیهم با د  ذهن ری و با همان تصو م یادرست کرده  ذهنمن ما

  .م ی که به خداوند زنده شو شودما واضح م   یبرا  آن در صورت 

  مفزا در صفت  شی خو نیقر  بر 
  در عاقبت   نیق یفراق آرد   کآن

  )٣۵١۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

موس نُطق  د بر اندازه، ولی ب   
   ین ارِیفزون آمد ز گفِت  هم

  )٣۵١۵ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  با خَضر آمد شقاق  فزون  آن
  هذا فراق  ی : رو تو مثر گفت
  )٣۵١۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  یۀنفع بق به  زنم که م   ییهاکه حرف  کردمفکر م   شهیاز حرف زدن. من هم  م یکن  ز یهرلحظه پره   که نی. امیذهن باش  مواظب

من در آن موقع از خدا    کهنیشد؟ غافل از ا  طرف عصبان   نی نگفتم، پس چرا ا   ی زیچ  چ یمن که ه  گفتمام است. م خانواده 

  .  گفتسخن م  ذهندور شده بودم. من

  توانم حداقل م   رود،م   ش یتر پ کارها بهتر و درست  م که با خاموشبودم. درواقع من ش داشت  طان یدر خدمت ش   درواقع

  خود را حفظ کنم.  درون  یانرژ
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  75صفحه: 

  و صبر شُر یب که مانْد از کاهل  هر 
  جبر  یِپا ردی داند که گ  نیهم او

  )١٠۶٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  که جبر آورد، خود رنجور کرد   هر 
  در گور کرد اش،یهمان رنجور تا

  )١٠۶٩ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

خورده هم ناراحت و صدمه  لیها خ و از دست آن  نم یبرا اگرچه که م   هابیع   نیرا بشنوم و ا   یاستاد شهباز   یهاحرف  نیا   اگر

  کنم، نم  ریی باشم و من تغ  یطورنیمن مجبورم ا  م یگوهرلحظه م   کهنیها انجام دهم، ا آن  ی برا  ینخواهم کار  هستم، ول 

  کنم؟ دا ینجات پ  یرنجور نیا  زا توانمباشم، پس چونه م  د یناام

کار را بنم و از   نیخانواده است، چرا ا یۀصورتِ کم هم به ضرر خودم است و به ضرر بقبه  که حرف زدن، حت   دانمم  اگر

 ی کارجلوِ خراب  کنم، کجا دارم اشتباه م   نمی بب  نم، ی دم را ببخو  توانم تأمل و حزم م   است با کم   ن ینکنم؟ مر نه ا  ز یآن پره 

  .  رمیب  توانمذهن را م 

با مواظب بودن و دائم    توانم من م    ول  داند، م   ریی قابل تغ  ر ی بماند، خود را غ  تی وضع  ی دوست دارد در    شه یهم  ذهن

عبور کنم و آن را    ذهنمن و جبر و کاهل ریی کنم، از عدم تغ   زیصبر کنم، شر کنم و پره  کهنیخودم باشد و ا یحواسم رو

  . رمینگ  یجد

  ریقدس در، بابِ صغ  موس ساخت
  ریفرود آرند سر قوم زَح تا

  )٢٩٩۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  

  آنکه جباران بدند و سرفراز  ز
  از یاست و ن ر ی آن باِب صغ دوزخ

  )٢٩٩٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بله با    ست، ین   از ین  یریبه درد د  م، یشده باش  داریما بوده است. پس اگر ب  ی داریب   یبرا  م یدی که ما کش  ی درد  همهنیا

  .  میا چقدر باعث صدمه شده م،یاکار کرده  ذهنمن ن یکه چقدر با ا م یبفهم  دیآمدن درد ما با 
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  76صفحه: 

   خواهخاطرِ دور شدن از منظورمان معذرتقلب از او به می. از صم میخود را به خداوند اعالم کن ازیاحساس ن  نیا  دیبا  پس

  ما کار کند.   یفکان روکه او با کن م ی. صبر داشته باشمیکن 

  وا برد  مانی از کر  ویکه را د  هر 
  سرش را او خَورد  ابد،ی کسش  یب

  )٢١۶۵ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  زمان   یبدَست از جمع رفتن  ی
  بدان  وین نیباشد، ا طانیش مِر

  )٢١۶۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  رید  یو رنجش و دردها  نهیپر از ک   کهنیا  ایبود؟    گونهنیما ا  قبل از برنامه زندگ   ایآ  م؟یابرنامه استفاده نکرده  نیما از ا   ایآ

او ادامه    یکارو به خراب  میکن   دوست   ذهن با من  میکه کرد  شرفتیپ  کم   ی   ای  ریی تغ   درست است بعد از کم  ایآ  م؟یبود

در دست   شودم    دور شد، چرا که فرصت  دیوجب هم نبا  ی   حت   زمیموالنا و استاد عز   ازو    جمع عشق   ن یاز ا  م؟یده

  چرا که طان، یش

  ش یدر سِر خو ن یچن یدار دشمن
جان و ک عقل مانع ش یست و، خصم  

  )۴٠۵۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  77صفحه: 

  راز یاز ش  هیخانم طاهره و خانم هد  ‐٢۴

  

کنم، بعد واقعًا چهارشنبه که برنامه پخش نشد، واقعاً   یگزارشما از خدا سپاس  خاطر سالمت به  خواهماز همه که م  اول

  تر شیب   اش یانرژ   لی زنده خ  ٔ برنامه   است، ول    عال   لیها خدانستم که واقعاً همۀ برنامه  ریزنده را من د  ی هاقدر برنامه

  گزارم.  سپاس لیخ اشم سالمت  یاست. و خدا را برا

  . کنمتان شروع م اجازه با

  زهای که با چ  میر یگ م  ادی  انمانیاز اطراف  م، یشوکم که بزرگ م کم  م یشوجهان م   ن یوارد ا  یاریعنوان هشبه   قتها وانسان  ما

دست  ما را به  زندگ   اریاخت  م،ی متوجه شو  کهنیکه همان خرس ما است، بدون ا   ذهن و با مرور زمان، من  میشو  دهیهمان

  ن یخشم   م،یحسادت کن  م،یی. مثال دروغ بومیکن  یادیو اشتباهات ز  میفتیبه درد ب  که ما در جوان  شودو باعث م   رد،یگ م

و    م یشوم   ده یهمان  ر یانسان د   یدردها با    ن یفرار از ا   یتر برا و از همه مهم  م، یبه پدر و مادرمان احترام نگذار  م،یشو

  .می بزن  یبه هر کار  تبه آن شخص دس دن یخاطر رسبه  میو حاضر مین یبرا برحسب آن م ایدن

از خودمان    یاری. و ما که اخت کندم دیو خرس ما را ناام   دیآم   شی ما پ   یبرا  یادیز  یهادردها و مسئله  روش زندگ  نیا  با

دست    خودکش   ایبخش  آرامش  یهاقرص  ایممن است به مواد مخدر، مشروبات    م،یست یرا هم بلد ن   و راه درست   میندار

  پولیخانواده، جامعه و ب   ایبندگانش    ن یفرق گذاشتن خدا ب   ، را بدشانس   تمشال   نیمواقع خرس ما عامل ا   ن یدر ا.  میبزن

  . داندم

خرس    م، یخودمان کار کن   یرو  د یکه با  میفهمو م   م یکنم   دایرا پ   برنامۀ گنج حضور راه درست زندگ   لۀیوسبه   وقت   ول

  دایپ  ی چه برنامۀ خوب   دی گو. مثال مشودبله با ما مهربان م  کند،قبل استفاده نم   یهالهیبار از ح   ن یا   ول  شودمتوجه م 

اگر    . ولدان نم اترا مقصر زندگ   از خودت کس   ریغبه  ،یگذار ات احترام مبه خانواده  ، کننم   بتی غ ریتو د  ،یاکرده

در دهانش    یری درخت پن  یکه باال  م یشوم   مانند همان کالغ   م،یو خوشحال شو  م یری ب  یخرس را جد   یهاقیتشو  نیما ا

   لیآواز خ  دیاز کالغ کرد. و کالغ که باورش شده بود، دهانش را باز کرد تا بو  فی شروع به تعر  ری ربودن پن  یبود و روباه برا

  و طعمه را برداشت و فرار کرد.  د یاش رسهم به خواسته گرلهیهم دارم، که ناگهان طعمه افتاد و روباه ح یخوب 

او را    ب یکه دوباره ما فر   شودچون باعث م   م،یخرسمان خوشحال شو  ق یو تشو  فی از تعر  د یما نبا  که  م یری گم   جهینت   پس

  اش برسد. خواسته و به میبخور

  تمام شد.  یشهباز یآقا ممنونم 

  بود.  بایز   لیتمام شد. خ آقای شهبازی:

  اش با وجود شماست، از برنامۀ شماست. همه طاهره: خانم
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  78صفحه: 

  ل یبا آوردن دال  مانذهنمن  لۀیوسبه  ویاست که د   نیا  میمواظب باش دیراه با  نیکه ما عاشقان ا  یاز موارد   ی  :هیهد  خانم

و   میکن م  یاز جمع دور . مثال ما وقتمیخودمان کار نکن یرو ریو د م یتا ما دست از طلب بردار  ترسانَدمختلف، ما را م 

از تو   ریها دداخل جمع؟ حاال آن یروچرا نم  ؟کنم یها دور: «چرا از آندی گوبه ما م  م،یری گبد فاصله م  یهانیاز قر

  .» کندنم  دییتو را تأ  کس  ریو د  دهو تو دوستانت را از دست م  دیآ بدشان م 

   مهم  ز ی: «چون پول چدیگومثال پولمان را، به ما م   م یندازی ها را ب آن  م یو بخواه  م ین ک  ییرا شناسا  هادگیمثال اگر ما همان   ای

  .» یشوم  خرج نکن، وگرنه بدبخت ادیآن را ز  شود،م  اتاست و باعث قدرت و خوشبخت 

.» ما هم  رودم   هیجلوِ بق   تیبه نفعت است، وگرنه آبرو   جانی جا را دروغ بو، چون ا  ی   نی : «فقط همدیگو مثال به ما م  ای

و مرکز عدم را    م یرا از دست بده  هانیا   یایکه مزا   م یترسام و م دست آوردهبه  بت یرا با هزار مص   ها نیمن که ا  م ییگوم

  . میشوذهن م    و دوباره وارد گمراه  میبند م

  ن یلع وِیبانگِ آن د  میز ب تو
  ن یق یدر ضاللت از  یز یواگر 
  )۴٣٢٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی بد دور  یهانیخودمان باشد و از قر  یو حواسمان رو  میو فضا را باز کن   میذهنمان گوش نکن  یهااگر ما به حرف  حاال

 دفعه ی و اتفاقات به ما حمله خواهد کرد. مثال    هاآدم  لۀیوسدفعه به  نیا   ذهن من  م،یقرار ده  زندگ   نیو خدا را قر   میکن 

  کند ما مسئله درست م   یمثال برا  ایکند و ما را به خودش مشغول کند.    با ما دوست   خواهدو م  شودم  دایپ   سروکلۀ آدم

  . میتا ما دست از طلب بردار

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

  )١٢٢١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی ایاریبا ما،   دیاری شما  که
   یایجانب دار  دییما جانبِ

  )١٢٢٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  م یمدام تالش کن  د یداشته باشد. ما با   ما ارزش یبرا  د ینبا  دی گوو هرچه او م  م، یذهن را بخور  یهالهیح  ب یفر   دیما نبا   ول

  م،یوجب هم از جمع عاشقان دور شو   ی   حت  دی . و ما نبامی زورش به ما نرسد و به خداوند زنده شو   ذهن که من  یی تا جا

  . کندما را خراب م  یفکرها عن ی خورد،و مغز ما را م  کند م  دا یما را تنها پ   ویوگرنه د

  زمان   یبدَست از جمع رفتن  ی
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  بدان  وین نیباشد، ا طانیش مِر
  )٢١۶۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جان تمام شد.  استاد

  نشناسند شما را. یاعده ی  دیچند سالتان است، شا دیی. بونی . آفربای ز لیخ آقای شهبازی:

  سالم است.شانزده :هیهد خانم

  د؟ یندار  یریخوب، کار د  لی. خنیسالتان است، آفرشانزده آقای شهبازی:

  شعر هم با آواز بخوانم.  تی دوتا ب  خواستمم  :هیهد خانم

  . دییبله، بله. بفرما آقای شهبازی:

  (با آواز): ه یهد خانم

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

  )١٣٩٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  د؟ یبفرست غامیپ  یسالشان است شانزدهکه  ییها آن تان، یهابه دوست  دیخواه . نم نیآفر آقای شهبازی:

  کنند.    نگاه به برنامه کنند و شعرها را هم حفظ کنند و تکرار  توانندتا م :هیهد خانم

  . نیتکرار کنند، تکرار کنند. آفر  آقای شهبازی:
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    یشهباز یخانم زهره از کانادا با سخنان آقا ‐٢۵

   ی اتم بود، منتها    مثل بمب  گفتند و واقعاً دوستان م   دیرا مطرح کرد  ییبای غزل ز  لیکه خ  ٩٣٩در مورد برنامۀ    استاد

  لیخ   نیدرمورد «پاسبان» و «باغبان» و ا  دیخواند   تیبود که شما سه ب   من جالب بود آن قسمت   یبرا  ل یقسمتش که خ

از روز    قاًیدق  .میدرموردش را بو  برداشت   خواستمم  ام ولنکرده  مادهآ   من درواقع جالب بود. حاال مطلب خاص  یبرا

  که  گفت که م   تی که آن ب  کنمو با خودم تکرار م  دی آم   چقدر در ذهن من ه ن یشنبه، چهارشنبه اسه

   پاسبانَست ارمی پاسبانانم که  غالم
   چو ماه و اخترانَست  یز یخو به شب چست  به

  
باغبانَست ارمیباغبانانم که  غالم   

  چو شاخ ارغوانَست  ،یی و به رعنا یتر به
  ) ٢۵١٩شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

که هر    میدهاجازه م  ایآ  م؟ی ما هرلحظه مواظب خودمان هست  ایآ  کهنیا   عنی.  میباش  دیکه پاسبانِ جان ما با  دیفرمود  و

  کنمم یادآوریرا من مدام دارم به خودم  هانیو ا د؟یایدر ما باال ب  یکه هر درد  میدهاجازه م ایآ د؟یا یبه ذهن ما ب  یفکر

اَش را  مثل همان پاسبان جلوِ در که جلو  ا یهر لحظه حواسم باشد که آ   که نی. اکندم   کم دارد به من     لیو خدا را شر خ 

جان یکه هر ه  رد یب ن یبا هر قر  ایآ  د؟یا یدر من باال ن  م  ن ینشدارم هممراقب کالمم هستم؟  ایآ شوم؟  

که سوت زبان خداست    دی و گفت  » زبان یدوم غزل بود که فرموده بودند «ب   ت یدرمورد زبان خدا که ب  د یفرمود  ٩٣٩برنامۀ    در

زبان درازمان در    نی. با امیهست  زبانیدر واقع ما ب   م،یکنو با زبان خودمان صحبت م  میستیو ما چون زبان خدا را بلد ن

  . میده حرف زدن ادامه م نیو مدام به ا  می هست  ر از زبان زندگخبیچون ب  م،یهست زبانیحال ما ب  نیع

  .نیآفر آقای شهبازی:

د  یهاکاهل  دنِی د  نیا   زهره:  خانم خودم،   دنیخودم،  کمالِ  پاسبان   پندار  نقشِ  برا  همان  م   یکه     لیخ  دم یدخودم 

ی بود و همان مفهوم «باغبان» هم که درواقع  کنندهکم  ر ید یرو شت اول ن یاه است و همان کس  که در واقع زندگ   

  دیگفت  د،یکه شما در برنامه فرمود یاجمله نیو ع م؟یکن مراقبت م ولمانکشت ا  نیاز ا میدر وجود ما کاشته، چقدر ما دار

مدام    کهنیا  ا ی  م یزی رگل م   نی ا  شۀ یگل، به ر  ن یما سم به وجود ا  ایآ   م،یرا کاشته باش  ما گل  ا یهست که آ  ن یکه مثل ا

مفهوم «باغبان» هم که مطرح شد    نیا  قاًیبه ثمر برسد؟ و دق  اهیگ   نیگل و ا  نیکه ا  میکن را م  اشو باغبان  میمراقبش هست 

  در مورد خود ما و «کشت اول» ما هم صادق است. 

  ده یعنوان کشت اول که کامل و بز را که در وجود ما هست را به   زندگ   شۀ یآن ر  م، یارا که بسته   الست  مانیدرواقع آن پ  ما

  ا یکه به ما داده شده آ  تن سالم  نیا  م؟یبش هست چقدر مراق  م؟یکن را م  اشباغبان   میما چقدر دار  کهنیو ا  م یاست، را دار
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  م، یکه ما اساساً از جنسش هست   یسببیب  یما گذاشته، شاد اریدر اخت   که زندگ    ت یو خالق  ر فک  ن یا  م؟ یکناز آن مراقبت م 

و درواقع   م یز یر م  شی را به پا  منف  جانات ی و سموم ه  ذهنافکار من ی هاسم میده اجازه م کهنیا ا ی م یمراقب آن هست  ایآ

  .  میخشان را در درون خودمان م شه یآن ر یجور ی

  یجور  یاش واقعاً  تکه  نیا  بود ول  بایالعاده زفوق   ٩٣٩بود. برنامۀ    ییو طال  یدیکل  لیدر واقع نکتۀ خ  نیهر صورت، ا  در

تنگ شده بود دوست     لیدلم خ  کهنیذهن من شده از آن روز و دوست داشتم که با شما به اشتراک بذارم. هم ا  ملۀ

  عال  شهی. امروز هم مثل هم شانعال  یهاغامیتشر بنم بابت تمام پ   زیعز  تانداشتم حتماً با شما صحبت کنم و از دوس

که شما با    دوارمیو ام   د یکش ما م  یکه برا   ر بنم بابت همۀ زحمات شما را بشنوم و باز از شما تش  ی صدا  که نیبود. هم ا 

حاال قانون جبران را    ایو   میقدردان نبود  د یشا  د، یکه با   یجورآن  کهنیما را و ا   یهایکارتمام کم  د یخودتان ببخش   یبزرگوار

  . زیا و همۀ دوستان عز بابت وجود شم  کنمگزارم از شما و خدا را شر م . در هر صورت سپاسمینکرد تیرعا

  دشمن خودتان؟ ای  دیدوست خودتان هست  دی کنبله ممنونم. حاال شما اآلن فکر م  آقای شهبازی:

آقا  زهره:  خانم ا  ی شهباز  یواال  ن  نیدرواقع  ا  یرویدوتا  و دشمن هردو در وجود ما هست،  به کدامش غذا    کهنیدوست 

  یسر  یبعد از    ام.دوست خودم شده   لیخ   تشیروزها واقع  ن یاست. من ا  کنندهنییتع   م،یو چقدر مراقب هست  میده م

  ییزهای چ  یسر  یکه    کنمخدا را شر م  بود، ول  ادیز   زانیو خ   فتانا  یمقدار  ی داشتم و    ر یکه در چند ماه اخ  ییهاچالش 

  شرفت یپ   ل یدچار پندار کمال بشوم و فکر بنم که خ  دیوجود دارد هنوز در من و من نبا   هانیا  دمی در من باال آمد که فهم

را در    یدیجد   یزهایچ   ی  دیابعدش آدم ش  دیآ درد هم که باال م  ییهاموقع  ی بنم. و    یازین یاحساس ب   ایام و  کرده

  ام.دهکه دوباره با خودم دوست ش کنم روزها من احساس م  ن یکه ا  کندخودش کشف م

باغبان  دیکنم  ! پس هم پاسبان نیآفر  د،یادوست شده   آقای شهبازی:   ز» ی خهم «چست و شب  ، وجود خودتان را و هم 

به مرکز من و   دی آدارد م یزی چ  یکه هان!   دییگوو م  دیپرم  افتدم  اتفاق ی  کهنیهم  عن ی د؟ی هست زیخ. شبد یهست

فضا را   د، یکن م  ی زیخشما شب افتدم  اتفاق  ی   وقت برند؟و م  قاپندو م  بلعنداتفاقات شما را م  ایبذارم    دی من نبا

شما را   قاپدنه! اتفاق م  ایبمانم و به خواب اتفاق نروم؟  داری و ب رمی را ب غامیاتفاق آمده من از آن پ دیی گوم  د، یکن باز م 

    برد؟م

که حاال    دگاه یکه د  یشهباز  یهست آقا  ن یو موضوع ا   م یکنم   ییشاءاله که فضاگشاان  قاپد، شاءاله که نم ان  زهره:  خانم

ما در    که آن منظور اصل  میبن  یادآوریبه خودمان    شهیهم  دیرا ما با   ن یا  م،یاآمده  ایدن   نیچه به ا   یما برا  کهنیدر مورد ا

  ییگرا و کمال  رودسمت باال م که به  ی ریشل نقشۀ گنج، مس   د، یده اول برنامه نشان م  ماکه ش    در همان شل  ا، یدن  نیا

طلب ما، کمال در آن    دیو شا  م ین یچبرنامه م   ر یآن مس   یو برا  مین یبعمر هشتادسالۀ خودمان را م   ر یاست، ما در آن مس 

هفته    نیمن ا    . ولمیکه به ثمر برس   م یانجام بده  یه کارچ  کهنیو ا   مین ی ب را م  دگ یثمررسبه  ر یدر آن مس   کهنیاست و ا   ر یمس

که    م یخودمان را توقع داشته باش   دگ یثمررسبه  ندارد که ما واقعاً حت    که واقعاً لزوم   دم یخودم داشتم د  ی که رو   مثال تأمل

مثل موالنا    یکه فرد  ستبرسد. ممن ا  جهیعمرمان به نت   نی که حتماً در ا   میبن  یکار  ی   عنیعمر هشتاد سال،    نیدر ا



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل     ۹۳۹-۱مشار

  82صفحه: 

  که نیو ا   م یکن به کمال فکر م  که نی. پس ا مین یبرا م   اشجهی نت  م یرا گفته باشد و اآلن ما دار  اتیاب  ن یا   شی هشتصد سال پ 

خودمان باشد و شمع حضور    ی تمرکزمان رو  د یمانع ما هست و ما فقط و فقط با  م، یبرس  ییجا   یحتماً به    د یبا  میفکر کن 

  . م یرسبه ثمر م یکه ما چجور د یگوبه ما م   که شمع حضور ما روشن بشود، زندگ   و وقت میخودمان را روشن بن 

که    همان قدم اول  هیفقط و فقط هر لحظه، هر ثان  م؛یداشته باش  یابرنامه  شیبرا  م یتوانرا ما از اآلن نم  دگ یثمررسبه  نیا

واقع   «ب   د ییفرما نقشۀ گنج شما م در آن در  ا   تینهایو درواقع  و     و پاسبان   بارگاه»، هر لحظه آگاه  ن یحضرت است 

را از آن جدا   در ذهن و آن منظور اصل  مش یبر در بعد زمان، در واقع م م یبررا م  ن یکه ما ا   و وقت طلبد ما را م   باغبان 

  .  میشورا از آن جدا م  و آن طلب اصل م یشوم

  ۀ یون». موالنا از آهم «منتَظر   یبود «امتحان» و    ر ید   یخوب. در غزل بود «زاغ غم». زاغ غم و    لیخ  آقای شهبازی:

  درست است؟  دیامردم در انتظارند. پس شما به زاغ غمتان غلبه کرده  عن یون»،  قرآن استفاده کرده بود «منتَظر

غم را ما تجربه    کند؟که آدم غم را هم تجربه م   شودشما م  یهاشاءاله بله حتماً. مر با وجود برنامهان  بله  زهره:  خانم

  یی جا  ی را ما    اهیگ   ی  کهنی. مثل ا دی زنم  شهیکه شما هم  . همان مثالمیکه خودمان خودمان را دور کن    وقت  م یکنم

هم کنارش روشن    یبخار  ی و    میاو نور آفتاب را از آن محروم کرده  میاپوشاندهرا    شیرو  میخودمان آمد  ول  م،یاکاشته

  . جاناتشیو ه   ذهناز خودمان با در واقع افکار من م یری گم  م یخوب و آب خوب را خودمان دار ی. دمامیاکرده

عنوان باغبان تا حاال به خودتان در  را. شما به  »  و نه حرفۀ «باغبان  م یرا بلد  » نه حرفۀ «پاسبان    عنیبله.    آقای شهبازی:

خدمت    ی زیچه چ  شه؟یکنم، خدمت کنم هم  ی خوب   توانم م   یآدم چجور   نیکه من به ا   د یاز خودتان بپرس  د،یانگاه کرده  نه یآ

مثال    مییبو  م ینگاه کن  نهیبه من؟ در آ  شودحساب م   انیز  ی زیچه چ  شود،م خدمت حساب    یزیچه چ  شود؟حساب م

  هستم؟   نیقر  با چه کس  کنم،خوب م  یفکرها خورم،درست غذا م کنم،ورزش م 

اشال وجود   اشو پاسبان   اشدر باغبان   شودم  نیبد قر   نی که با قر   ما دارد. کس    اثر را در زندگ   نیتر مهم  ن یقر  نیا  واقعاً

. شودم  ی با دزد شر  موقع  یپاسبان  مین یبما م   ای دیبود  ی پاسبان نباشد. شما پاسبان خوب   تواند دارد. پاسبان هم م 

کرد و گفت    فیپاسبان وجود خودتان! موالنا هردو را تعر   د؟ی واقعاً پاسبان هست  ای  دییشر  زدکه با د  دیهست  شما پاسبان

  دار یفوراً ب   هادگ یشب همان    عنی  ایاست در شب دن خودش    یار یهش   تیف یکه پاسبان ک   است. انسان  زیخ پاسبان خوب شب

  ن… یبمان؟ ه دار یشب را ب  ترشیکه ب  دیگوم  دی. آن شعر را بلد ماندم  داریرا ب ترششیب   شود،م

  زهره: خانم

  همام  یا که شمع لی اللَّقُم نیه
  ام یاندر شب بود اندر ق شمع
  )١۴۵۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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.  شمع هست  کهنی ا  ی کن، برا  ی زیخ . شبزی در شب بلند شو، در شب برخ   عن ی.  د یهم بن   به! بله! معن به  آقای شهبازی:

باغبان    یروشن باشد. خودتان هم برا  د یبا  هادگ یشما هم در شب همان    شمع پاسبان    عنی  کنند، شمع را در شب روشن م

و    دیهست   ی هم پاسبان خوب   د،ی و هم «تر و رعنا». اگر باش  ز»ی خو شب  چست . پس هم «دیتر و رعنا باش  د یبا  شهیدن همبو

  . دیهست  یهم باغبان خوب 

  . دیکه من داد  ممنونم از وقت   لیخ  زهره: خانم
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  خانم اکرم از نجف آباد  ‐٢۶

  

کردند که گفتند که با مادرشان    انیخودشان را ب  اتیاز تجرب   یاز برنامه ها خانم سارا از آلمان    یدر    یشهباز  یآقا

بعد    روندو م   شوندهم با شوق و ذوق آماده م  شان یوعدۀ صبحانه گذاشته بودند که با هم بروند صبحانه بخورند. بعد ا

  . وردهشان را خکه مامانشان صبحانه نند ی ب م

م  خب ناراحت  م   شونداول  تنها  خودشان  م   نند ی نشو  ول   خورند صبحانه  سر  و  که  گفتند  به    نیا   ع یبعد  موالنا  شعر 

  خاطرشان آمد که  

  ست نام اوعشق شده ستیاکرانهیب لذت
  است ورنه جفا چرا بود؟ ت یخود شا  قاعده

  )۵۶٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

ا  نیا از  را که خواندند از آن موقع هم  شانی تجربه  انگار در ضم  شدمدام در ذهن من تکرار م   طورنیو شعر موالنا    ری و 

که خوب    و وقت   شدمن باز م  ینو برا  یاچهیهر دفعه با تکرارش در  و ه  خواندمناخودآگاه من ه شده بود. مدام م

اقعاً با و  میخودمان معلوم کرد  یکه ما در ذهن برا  ییهاقواعد و نظم و قانون  وکه تمام اصول    دمی آن را مدام تکرار کردم د

  .  مین یبعدل و انصاف و دور از هرگونه جفا و ستم م  ن یو همۀ اتفاقات را ع بازدرنگ م  ت یب   نیا

  بارهی همه و همه به    ت،یمقاومت و قضاوت، گله و شا  ران،ید   توقع، خوب و بد کردن افراد و اتفاقات، حبر و سن   ر ید

  آن احول  ری. بعد دمیشوو فضاگشا م  میو کامال تسل   مینی بنم   ستم  چیدر اتفاقات ه  ریواقعاً د  عنی  رود،م   نیاز ب 

  . ناز جلوِ چشمانما رودم  ذهن من

  خوانند، و اشعار موالنا را م   ند یگو م  اتشانیاز شما و از تمام دوستان از کوچ تا بزرگ که در کنار برنامه شما از تجرب   من

آن همۀ  م واقعاً متشرم. چون  به دست هم  واقعاً رو  شودم  یامجموعه  ی   دهد ها دست  تأث  یو  من  گذاردم  ری ما   .

  نیکه من با ا  زند است واقعاً به من تلنگر م   نییپا  لیکه سنشان خ  ییهاآن  صوصاًمخ  خوانند،ها مرا که بچه  یاشعار

  شده.   ر یبجنبم، دچار کنم،    دیکارم و با یسن و سالَم کجا

  . ممنون. زیعز  یشهباز  یمتشرم آقا  د یکه درست کرد   جیشما و موالنا و پ  یبای ممنونم از شما از برنامۀ ز   لیخالصه خ  و
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  85صفحه: 

  خانم طاهره از تهران  ‐٢٧

   تماس گرفتم و متن   شی هفتۀ پ   که نیو همراهان گنج حضور. اول از همه بابت ا   ز یعز   یشهباز  یسالم و درود خدمت آقا  با

  :خوانماست، م  نی. درستش ا کنمم  اولش را اشتباه خواندم، عذرخواه  ت یرا که خواندم ب 

  ل یجل زدانِی خوارزمشاه   هست
  ل ی قوم رذ نیخواهد از ا هم  دل

  )٨۶٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمولو ،ی(مثنو

  ه یو فروماناکس  : لی رذ

  اند. خود شده یهاشهیها مسخرۀ اند هستش که انسان نینوشتم بخوانم. اسم متن ا   تان متن اجازه با

  اند شهیخَلقان، سخرۀ اند جمله
  اند شهیپدل و غمسبب خسته زآن

  )٣۵۵٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  مورد مسخره قرار گرفتن  :سخره

  ی هاشهیهمان نفس، ما را با فکرها و اند   ای   ذهنو من  میهست  مانیهاشهیاند  چۀیهرلحظه مورد مسخره و باز   هاانسان  ما

و حضور است بازداشته و ما را به سخره گرفته    تییکه همان زنده شدن به خدا  مانییمشغول کرده و از هدف نها  یپ دریپ 

  . ردی گم  یاست و از ما خوراک و انرژ

. اکثر ما  میشودل و پر از غم و غصه م واقعاً خسته  م، ینکن  ی و خودمان را بازنگر  مینباش  اریظه حاضر و هشلح  ن یدر ا   اگر

ها  لحظه را از آن  ن یزندۀ ا   زندگ   ذهن . منمیزن وپا م غرق شده و دست  و پوچ و توخال  هودهیب  یهاشهیها در اند انسان

نت   لیربوده و به درد تبد  با حاضر بودن در ا  میر یگ م   جهیکرده است. پس  فرصت    ذهنبه من  ،یو ابد   لحظۀ ازل  نیکه 

  فرو ببرد.  تا ما را به غم و اندوه و افسردگ   میده نم

  از طلبِ قرارِ توست  تیقراریب جملۀ
    دَتی شو تا که قرار آ قراریب طالبِ

  

  از طلبِ مراد توست تیمرادیب جملۀ
  دَت ی نه همه مرادها همچو نثار آ ور

  )٣٢٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  86صفحه: 

است    رون یاز درون به ب   یکه آرامش و شاد  میبدان   دیرا با  نی. ام یوجو کنجست  رونیو آرامش را از ب  خوش  دیها نباانسان  ما

  م، یهست   ناسپاس و ناشر  کهنیا  یبرا  م؟یرسکه اصلمان است نم  و آرامش درون  یبه درون. چرا ما با آن شاد  رونی نه از ب 

  است.   و کوثر و مهربان و فراوان  رکت چراکه خداوند پر از رحمت، نعمت، ب

لحظه را با غم سر     ی  انسان حت  پسندد. خداوند نمریکند؟ خ  یرا با غم سپر  اشکه انسان زندگ  خواهدم   زندگ   ایآ

   و در زندان ذهن زندان  میکنم  لیو نعمت را به نغمت و درد تبد  میبند را م  رحمت اله یدرها  خاطر ناسپاسکند. ما به

باق  ی برا  خالص   یجا  چی و ه  میشو و گرفتار م برا   یی تا جا  می دهقدر ادامه مو آن  م یگذارنم    خودمان    ی عاد  مانیکه 

  . م یکنکه فکر م ست ین  گونهنیاصل ما ا  کهدرصورت م، یکنپر از درد عادت م  ط یو به آن شرا شودم

   و عشق و برکات را در جهان هست  م یزنده شو   به زندگ   د یکه با   م یهست    و المان    زمانیو ب  ت یما از جنس ابد  درواقع

  روزن دلمان بسته شود.  م یشوباعث م  میده که انجام م اشتباه  یو کارها از زندگ  . با ناسپاسمیپخش کن 

  ما بسته است روزنِ دل  ناسپاس ز
  گفت که انسان لربِه َلنود یخدا

  
  ار یاز  رسدسود م یطلبسود م تو

  کز کجاست سود چه سود  ینبر  یچو پ  ول 
  )٩١۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  االنْسانَ لربِه لَنود.»  «انَّ

  انسان نسبت به پروردگارش کافر نعمت و ناسپاس است.»  «که

  ) ۶ ۀی)، آ١٠٠( اتیسورۀ عاد م، ی(قرآن کر

و    م یکن م  جادیا   یلحظه درد و غم و گرفتاربهلحظه  انمانیخودمان و اطراف  ی است که ما برا   از خدا و زندگ   ناسپاس  نیا

  انعکاس درون من است.  رون،یجهان ب کهنیکنند و خالصه ا  ها زندگ آن میگذارو نم م یکننم   خودمان زندگ

  

  همه ساله بپوش   ، بافم زانکه
  همه ساله بنوش   ،یکارم زانکه

  )٣١٨١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دم به دم  یهاغُصه نیتوست ا فعل
  قَد جف الَْقلَم  بود معن نیا
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  87صفحه: 

  )٣١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

  نگردد سنّتِ ما از رشَد  که
  بود، بد راست بد  یرا ن ین

  )٣١٨٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  «جف الْقَلَم ِبما اَنْت القِ.» 

یشد قلم به آنچه سزاوار بود «خش «.  

  ) ثی(حد

   نمو کردن و ترق دن، یشدن، بال  تی : به راه راست رفتن، هدا رشَد

  میکر  یندارم، ا یز یالف چ چون
  م یم تر از چشمدلتنگ دل  جز 

  )٢٣٢٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

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

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

  باش که هر که راز دانَد  خوش
  کشاند   خوش  که خوش داند

  
  چو شر تو باش شاکر نیر یش

  هر دم شر ستانَد شاکر
  )٧١٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

شد    که طوالن  خواهم. عذر مزمیخاطر وجود شما و همۀ دوستان عزبه  کنم. شر م زمی فراوان استاد مهربان و عز  سپاس

  متنم. 
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